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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

ال�سيا�سيني  اأموال   : ترامب 
ال��ع��راق��ي��ني امل���ودع���ة يف 
ال��ب��ن��وك الأم��ري��ك��ي��ة هي 
الأم��ري��ك��ي لل�سعب  م��ل��ك 

 م���ق���ت���ل ال����ي����اف����ع����ي ي����وؤج����ج
ال�سلطة اأط������راف  ب���ني  ال�����س��راع 

وه��������ادي الإم�����������������ارات  ب������ني  اخل����������اف  ت����ف����ّج����ر  وراء  ق����ط����ر  اأ�����س����ل����ح����ة 

���س��واري��خ ون���ق���ل  احل�������س���ار  اخ�����رق  اهلل   ح����زب 
ات ومن�سّ اإ�سرائيل  موانئ  وباتت  للبنان   "ياخونت" 
ال���غ���از و���س��ف��ن��ه��ا احل��رب��ّي��ة وال��ت��ج��ارّي��ة يف م��رم��اه

م�سوؤولون غربيون ل�"يديعوت اأحرونوت"
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خمت�سر مفيد

نائب  عن  �صدر  مبا  املقززة  للعن�صرية  منوذجًا 
ترجمان  القد�س،  يف  االحتالل  بلدية  رئي�س 
باأنهم  الفل�صطينيني  القد�س  اأهايل  و�صف  الذي 
اأركان  من  واحدة  دعوة  ن�صمع  ومل  »حيوانات«. 
العن�صري  هذا  تدعو  االإ�صرائيلية  احلكومة 
بحق  قاله  عما  االعتذار  او  لال�صتقالة  الوقح 

املواطنني العرب.
اأما مقارنة نتنياهو ال�صرائيل بال�صني وم�صر حني 
قال اأن نفي عالقة اليهود بامل�صجد االأق�صى ت�صبه 
وال�صينيني  باالأهرامات  امل�صريني  عالقة  نفي 
التبجح  مب�صتوى  فذكرتنا  العظيم،  ال�صني  ب�صور 
بني  املقارنة  وجه  هو  فما  نتنياهو.  ميثله  الذي 
متتد  والتي  العريقتني  وال�صني  م�صر  ح�صارتي 
الأكرث من خم�صة االآف عام مع 69 عامًا مما بنته 
اإ�صرائيل من نظام اأبارتهايد ومتييز عن�صري هو 
ا�صتخدام  خالل  من  الب�صرية،  تاريخ  يف  االأ�صواأ 
ثم  الفل�صطيني  ال�صعب  ملعظم  العرقي  التطهري 
احتالل ما تبقى من اأرا�صيه منذ حوايل خم�صني 

عامًا.
ومتييز  ف�صل  نظام  االأيام  من  يوم  يف  هناك  كان 
عن�صري ب�صع يف جنوب افريقيا، واقت�صى االأمر 
نيل�صون  واختتمه  غاندي  بداأه  طوياًل  ن�صااًل 
عليه  باالنت�صار  عام  مائة  حوايل  بعد  مانديال 

وا�صقاطه.
البعيد  التاريخ  عرب  من  يتعظ  من  يوجد  اأال 

والقريب؟

رئي�س �لتحرير
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الأمريكي لل�سعب  ملك  ه��ي  الأمريكية  البنوك  يف  امل��ودع��ة  العراقيني  ال�سيا�سيني  اأم���وال   : ت��رام��ب 

 ام�����ري�����ك�����ي�����ات ي�����رت�����دي�����ن احل������ج������اب اع�����را������س�����ا ع����ل����ي ق�������������رارات ت����رام����ب

الأم���ري���ك���ي���ة خو�سيه”  “�سان  يف  ف���ي�������س���ان���ات  ج������راء  ���س��خ�����س��ا   200 ن���ح���و  اإج�������اء 

بغداد - وكالة خرب
قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، اإن اأموال ال�صيا�صيني العراقيني املودعة يف البنوك االأمريكية 

هي ملك لل�صعب االأمريكي، وذلك نظري الدماء التي دفعها اجلنود االأمريكيون يف العراق.
واأ�صار مراقبني اإىل اأن ال�صا�صة العراقيني الذين جاءوا على ظهر الدبابة االأمريكية، يتم االنقالب 

عليهم وهو م�صري حمتوم يف التاريخ، وذلك بعد انت�صار خرب »ويكيلك�س«.
وفيما يلي اأر�صدة ال�صا�صة العراقيني يف امل�صارف االأمريكية: 

نوري املالكي 66 مليار دوالر
عدنان االأ�صدي 25 مليار دوالر

�صالح املطلك 28 مليار دوالر
باقر الزبيدي 30 مليار دوالر

بهاء االعرجي 37 مليار دوالر
حممد الدراجي 19 مليار دوالر

هو�صار زيباري 21مليار دوالر
م�صعود برزاين 59 مليار دوالر

�صليم اجلبوري 15 مليار دوالر
�صعدون الدليمي 18 مليار دوالر
فاروق االأعرجي 16مليار دوالر

عادل عبد املهدي 31 مليار دوالر
اأ�صامة النجيفي 28 مليار دوالر

حيدر العبادي 17 مليار دوالر
حممد الكربويل 20 مليار دوالر

اأحمد نوري املالكي 14 مليار دوالر

طارق جنم  7مليار  دوالر
علي العالق   19مليار دوالر

علي الي�صاري  12 مليار دوالر
ح�صن  االأنباري  7 مليار دوالر

اإياد عالوي  44 مليار دوالر
جالل طالباين  35 مليار دوالر
رافع العي�صاوي  29 مليار دوالر

 ب��ع��د م����ط����اردة ب�������س���وارع ن���ي���وي���ورك..
ال�������س���رط���ة ت��ق��ت��ل ث������ورا ف����ر م����ن جم���زر
#مطاردة  يف  #نيويورك  مدينة  �صرطة  – دخلت  نيويورك 
اأن  بعد  نفق  الثور  لكن  بعد فراره من جمزر،  لثور،  جاحمة 

انتهى به املطاف يف فناء منزل.
لقناة  تابعة  هليكوبرت  طائرة  من  الُتقطت  �صور  واأظهرت 
تلو  فا�صلة  حماولة  املطاردة  خالل  اإخبارية  تلفزيونية 

االأخرى لالإم�صاك بالثور يف حي #كوينز .
�صيارات  ا�صتخدام  جدوى  دون  من  ال�صرطة  رجال  وحاول 
مرحلة  ويف  الهائج،  #الثور  على  اخلناق  لت�صييق  الدورية 
من املراحل اندفع بعيدًا عن جتمع من املارة لريك�س �صوب 
اللقطات  لكن  اإ�صابات  وقوع  عن  اأنباء  ترد  ومل  اآخرين. 
الثور  من  جعلت  االإنرتنت  على  حية  بثت  التي  امل�صورة 
ال�صجاع جنمًا لو�صائل التوا�صل االجتماعي لفرتة ق�صرية، 
واأ�صبح حي كوينز ملدة وجيزة املو�صوع الرئي�صي على موقع 
“كان�صا�س  تلفزيون  مرا�صل  اأبل  بريان  وغرد  “تويرت”. 
مدينة  �صرطة  “اإدارة  قائاًل:  “تويرت”  على  �صيتي” 

نيويورك �صد الثور. الثور يوا�صل الفوز .
ال�صرطة،  با�صم  متحدث  وهو  جونز،  يل  ال�صارجنت  وقال 
الثور فناء منزل  ال�صاعتني دخل  اإنه بعد مطاردة جتاوزت 
يف حي جامايكا على بعد 2.44 كيلومرت من املجزر واأطلقت 

عليه ال�صرطة �صهاما مهدئة واأم�صكت به.
واأعلن عن نفوقه الحقا. وقال �صرطي اآخر اإنه على الرغم 
من عدم معرفة ال�صبب على الفور لكن االإجهاد الذي تعر�س 
اجليفة  اأن  واأ�صاف  عاماًل.  يكون  رمبا  املطاردة  جراء  له 

اأر�صلت اإىل حمرقة يف لونغ اأيالند.

�صان خو�صيه-  اأجلت فرق االنقاذ االأمريكية، نحو 200 �صخ�صا، علقوا 
خو�صيه”  “�صان  مدينة  �صربت  التي  الفي�صانات  جراء  منازلهم  يف 

بوالية كاليفورنيا.
كاليفورنيا،  على  اأيام  منذ  الغزيرة  االأمطار  هطول  ا�صتمرار  وجراء 
تخطى  حيث  خو�صيه،  �صان  مدينة  يف  باأكملها  منطقة  املياه  غمرت 

من�صوب املياه فيها الـ 1.5 مرت.
وتعمل فرق االإطفاء على اإجالء املحا�صرين عرب قوارب مطاطية يف 

املدينة، الواقعة يف وادي ال�صليكون جنوب خليج �صان فران�صي�صكو.
اإن  له،  بيان  يف  ماتلو،  ميت�س  املدينة،  اإطفاء  اإدارة  يف  امل�صوؤول  وقال 
في�صان مياه �صد “اأندر�صون” وارتفاع من�صوب نهر “كويوت”، اأدى اإىل 

�صعور النا�س اأكرث بالكارثة.
اأجلت  االإطفاء  الإدارة  التابعة  االنقاذ  فرق  اأن  امل�صوؤول،  واأ�صاف 
املحا�صرين يف اأكرث من 60 منزال باملدينة، ف�صال عن انقاذ احليوانات 

يف املنطقة .

غربة نيوز - اعداد احمد مراد
اعلنت  العاملى  احلجاب  ليوم  ال�صنوى  االحتفال  فى 
مارك  ...ميلي�صيا  املدينه  ملجل�س  الر�صميه  املتحدثه 
�صد  املقاومه  طليعه  فى  امل�صلمات  الن�صاء  ان   ...
قرارات الرئي�س دونالد ترامب بحظر ال�صفر امل�صلمني 
مع  ت�صامنها  عن  واعربت  االخرين  �صد  والتع�صب 

اجلاليه اال�صالميه .
مبنع  تنفيذيا  امرا  �صابق  وقت  يف  وقع  ترامب  وكان  
بالدخول  ا�صالميه  دول  �صبع  من  القادمني  اال�صخا�س 
وال�صومال  والعراق  وال�صودان  �صوريا  وهم  امريكا  اىل 

وايران وليبيا واليمن
هذا وقد ا�صدر عده فقهاء فى االحتاديه مبا فى ذلك 
بن�صرو  قاموا  دونللى  اآن  والقا�صى  ال�صرقيه  املنطقه 
تقييد االوامراخلا�صه باجلمارك ومنع قوات احلدود 
دخلوا  الذين  �س  اال�صخا  على  االوامر  تطبيق  من 

البالد فى فرتة واليه الرئي�س اال�صبق اوباما 
بتعليقه  ترامب  اجراءات  على  المت  فيفرتو  مارك 
 120 ملده  البالد  فى  الالجئني  توطني  اعاده  برنامج 

يوماب�صبب اخلوف الغري عقالنى من اال�صالم
»النا�س يخ�صون ما ال يعرفون، ولكن هنا هو ما   وقال 
اأعرفه وما اأرى: اأرى الن�صاء امل�صلمات يف القيادة، واأرى 
امل�صلمات  الن�صاء  واأرى  املجتمع،  بناء  امل�صلمات  الن�صاء 
قاعة  اأمام  فيفريتو  مارك  وقال  املقاومة«،  طليعة  يف 
جنب  اإىل  جنبا  اأحارب  اأنا  الأقول  هنا  »واأنا  املدينة. 

معكم و لكم يف كل يوم
االفريقي  ومنهم  متنوع  امل�صلم  املجتمع  ان  وا�صافت 
ا�صيوىواال�صيوى  واجلنوب  والعربى  واالمرييكى 

واالتينى واعراق اخرى 
وا�صارت اىل ان املجتمع امل�صلم تعامل طويال مع التع�صب 
مناخ متوتر ال ي�صدق  ادارة ترامب قد خلقت  ...فان 
عالمه  هذه  ...وان  واخلوف  والتوتر  باالنق�صام  مليئ 

..لتت�صامن كل املجتمعات وتعمل �صويا 
تقريب  يوم  كل  ال�صوارع  يف  خارجا  كنا   لقد  وا�صافت 
لرف�س اال�صتجابة لهذه االأوامر التنفيذية التي تبقي 

فقط متطر علينا وتعيث  ف�صادا وقال مارك
وما  حولنا  مكان  كل  يف  الفو�صى  من  حالة  هناك  ان   .
انتزاع اخلوف واالنق�صام، والكثري من  تفعل هو جمرد 
كما  هنا  واقفة  انا  لذلك  امل�صتهدفة.  هي  جمتمعاتنا 

اتينا ت�صامنا مع اإخواين واأخواتي امل�صلمني
ال�صكان  من  االالف  اال�صبوع  نهايه  عطله  وخالال 
...قاموا  واملحامني  املنتخبني  امل�صوؤلني  فيهم  مبا 

باالحتجاج خارج مبنى مار جون 
كينيدى ال 4 

نيويورك  �صرطه  �صابط  وقالت 
..امل  االموال  غ�صيل  ملكافحه 
ال�صكرى...وهى م�صلمه وتفتخر 
 900 من   اأكرث  �صمن  من  بانها 
�صرطه  فى  يعمل  م�صلم  �صابط 
على  حياته  وي�صع  نيويورك 
اي�صا  انهم  ...كما  املحك 
التى  ال�صرطه  رجال  يدعمون 

ترتدى احلجاب
وقالت اأنا اأي�صا فخورة باأن اأكون 
التي  ال�صرطة  قوة  من  جزءا 
�صمحوا  التنوع  وحتت�صن  تقبل 
خالل  و�صاندوين  احلجاب  يل 

نظرة  لالآخرين  ينظرون  النا�س  بدا  حيث  االأوقات 
دونيه ب�صبب ارتداء احلجاب

يوم  هو  العاملي  احلجاب  يوم  ان  بالذكر  واجلدير 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمات  الن�صاء  مع  للت�صامن 
واعرتافا من مليون من امل�صلمني الذين يختارون ارتداء 
يف  بداأ  الذي  االحتفال،  التقليدي.  الراأ�س  غطاء 
فرباير 2013، يرتكز على حماربة التع�صب والتمييز 
والنمطية �صد الن�صاء امل�صلمات. ح�صب ال�صيدة مازيدا 
مدينة  فى  احلدث  لهذا  املنظمني  من  واحدة  هي 

نيويورك
العالقات  ملجل�س  التنفيذى  املدير  نا�صر  عفاف  وقالت 
انهم  نيويورك  لفرع   ) كري   ( اال�صالميه  االمريكيه 
يقومون يوميا بالتاكيد ان جميع االمرييكيني يعملون 
يكفلها  التى  باحلقوق  والتمتع  امل�صاواة  قدم  على 
الد�صتور االمرييكى وقانون احلقوق املدنيه وكل قانون 

فردى خمول لكل االفراد
واالحتفال  لتعزيز  هنا  نحن  اليوم  ان  عفاف  وقالت 
حلمايه  املخ�ص�س  اليوم  وهو  العاملى  احلجاب  بيوم 
قدرة املراه على التعبريعن نف�صها دينيا دون خوف او 

قلق من الرتهيب او التمييز او الكراهيه 
رئي�صه مانهاتن بورو جيل بوريور من جانبها اثنت على 

م�صاهمات املراه امل�صلمه فى املدينه  
وا�صافت ان املدينه 8 ون�صف مليون �صخ�س يتحدثون 
القت�صاد  مليار   100 بجلب  قاموا  خمتلفه  لغه   150
ال�صركات   من   كبري  عدد  وميتلكون  نيويورك  مدينه 

ي�صل ايل 

�صركة  83،000
واعلنت اي�صا ان الن�صاء املحجبات هن العمود الفقرى 

للمجتمع
نيويورك  مدينه  جلنه  مفو�س  مالي�س  كارولني  وقالت 
بني  التمييز  القانونى  غري  من  انه  االن�صان  احقوق 
التنوع  حتت�صن  املدينه  وان  دينهم  ب�صبب  االفراد 

وال�صمول
وقالت ان جلنه حقوق االن�صان ت�صتخدم كل الو�صائل 

املتاحه لها للتاكد من املحافظه على هذا التنوع .
االأمريكية  امل�صلمة  اإليها  تبنتها ودعت  ان فكرة  يذكر 
يف  وبداأت  نيويورك،  يف  تعي�س  التي  خان«،  »ناظمة 

تنفيذها منذ عام 2013م.
الفكرة تدعو الن�صاء غري املحجبات، الرتداء احلجاب 
ليوم واحد للوقوف ت�صامنًا مع الن�صاء املحجبات، ومع 
حقهم يف ارتداء احلجاب، يف وقت تت�صاعد فيه موجة 
الغربية،  الدول  من  العديد  يف  احلجاب  من  التخويف 
وقرارات بحظر ارتداء احلجاب ال�صرعي، يف االأماكن 
العامة، الذي يتعار�س مع ال�صعارات التي ترفعها هذه 

الدول، من حرية االعتقاد، وحرية امللب�س.
ُيقام »اليوم العاملي للحجاب«، يف االأول من فرباير يف ما 
، وتدور فعالياته حول حماولة  116 دولة  يقرب من 
رفع الوعي حول احلجاب، وتعميق فهم االآخرين عنه، 

وتعزيز الت�صامح الديني.
تقني  ب�صكل  احلجاب  يوم  فعاليات  �صت�صاهم  فهل 

تراكمي يف االنت�صار ال�صريع لال�صالموفوبيا ؟؟؟؟
فلنتظر ......... ولرن ...........



غربة نيوز / احمد مراد
 The Arab-American Family االمريكية  اجلميعة  نظمت 
Support Center  يف الرابع ع�صر من �صهر فرباير مبقرها بكورت �صرتيت 
ندوة لتعريف االمريكان من ذوي اال�صول العربية عن حقوقهم القانونية التي 
يكفل لهم الد�صتور االمريكي احلفي�س.  بعد قرارات ترامب التي تعد كارثية 

علي املهاجرين وا�صراهم .
الندوة نظمت و�صط تفاعل وت�صامن كبري من منظمات العمل املدين االمريكي 
االعالمية  ال�صخ�صيات  من  عدد  ح�صور  ويف  االن�صان  حقوق  عن  املدافعة 

وال�صيا�صية البارزة  نذكر منهم
Co-Sponsors
Public Advocate Letitia James
State Senator Daniel Squadron
State Assemblymember Jo Anne Simon
City Council Member Laurie Cumbo
City Council Member Rafael Espinal
City Council Member Stephen Levin
City Council Member Mark Treyger

CUNY CLEAR
 American-Arab Anti-Discrimination
Committee (ADC)
 National Network for Arab American
Communities (NNAAC)
TAKE ON HATE
 CACF: Coalition for Asian American
Children & Families

In Cooperation With
Congresswoman Yvette D. Clarke
Congresswoman Nydia Velazquez
�صعرت  انها  عطية  مها  ال�صيدة  ذكرت  منهاتن  فار�س  لقناة  خا�س  حديث  ويف 
باحلاجة القامة مثل هذا الندوة خلدمة اجلمهور العربي حتي ال ي�صبح تائها  

و�صط ح�صد القرارات التي ت�صدرها ادارة الرئي�س االمريكي اجلديد
عدم  ايل  املتجدة  الواليات  ايل  القادمني  بالندوة  امل�صاركون  املحامني  ون�صح 

االجابة علي اي ا�صئلة لها مدولول ديني او �صيا�صي . وطلب االت�صال مبحامي

القادمني  كما او�صحوا ان ظباط اجلوازات لهم احلق يف طلب اجهزة هواتف 
لكن ن�صحهم بعدم اعطاء الرقم ال�صري اخلا�س بهواتفهم .

موظفو  بها  تعامل  التي  امل�صت�صفذة  الطريقة  عن  احلا�صرين  من  عدد  و�صرح 
الهجرة اثناء دخولهم .

اغلبية  ذات  دول  �صبع  مواطنني  دخول  حظر  جتاه  ترامب  قرارات  ان  يذكر 
ا�صالمية قد اثارت جدال كبريا واوقفتها املحاكم االمريكية . اثر احتجاجات 
وا�صعة �صهدتها املطارات االمريكية واخرها اقامة �صالة اجلمعة يف مطار جو 

اف كيندي .
باملركز  اخلا�س  املحامي  ال�صيد  او�صح  منهاتن  فار�س  لقناة  خا�س  حديث  ويف 
لق�صايا الهجرة بانه ين�صح كل من لديه تاأ�صرية قانونية �صليمة باحل�صور فورا 
للواليات املتحدة ون�صح املقيمني احلا�صلني علي اجلرين كارت بعدم ال�صفر اال 

يف احلاالت ال�صرورية حت�صبا الي قرارات جديدة مفاجئة .

اجلمهور  وا�صئلة  الندوة  من  حية  مقاطع  بثت  قد  منهاتن  فاري  قناة  وكانت 
والرد عليها ميكنكم م�صاهداتها علي الرابط

https://www.youtube.com/
watch?v=fBSJTkq-2nU
بنوا  الذين  املهاجرين  ينت�صر  ام  اخر  رو�صيا  ايل  امريكا  ترامب  �صيحول  فهل 

امريكا ؟؟؟
 ويف �صياق مت�صل بدمج املهاجرين العرب وامل�صلمني يف املجتمع االمريكي جنح  
م�صلمون يف الواليات املتحدة بتنظيم حملة جلمع تربعات للم�صاعدة يف ترميم 

مقربة يهودية تعر�صت للتخريب يف �صانت لوي�س، بوالية ميزوري
اإىل  هدفت  الذي  املبلغ  اأ�صعاف  ثالثة  من  يقرب  ما  جمع  يف  احلملة  وجنحت 

جمعه يف االأ�صا�س، وهو 20 األف دوالر
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وزي�����������ر خ������ارج������ي������ة وع�������م�������دة ن������ي������وي������ورك وق�������������رار ح�����ظ�����ر امل���������س����ل����م����ني امل������ق������ارن������ة اخل������داع������ة

ال����������ع����������امل يف  رف������������اه������������ي������������ة  ال���������������������س����������ج����������ون  اأك�������������������������ر 

وتوّقف  للرعب  مرادفة  ال�صجون  كانت  اإن 
احلياة، فاإن بع�س الدول جنحت من خالل 
جتارب عامة اأو حملية يف حتويل ال�صجون 
اإىل اأماكن قابلة للعي�س ، ف�صعت اإىل عي�س 
ت�صاعدهم  اإن�صانية  ظروف  يف  ال�صجناء 
من  خروجهم  بعد  جيدة  حياة  بدء  على 

ال�صجن.
هذه  ابز  ن�صتعر�س  التقرير  هذا  يف 
بح�صب  للم�صاجني؟  تقّدم  وماذا  ال�صجون 

العري اجلديد :
الرنويج ــ  با�صتوي  -1�صجن 

هو ال�صجن الذي يحتوي على اأقل اإجراءات 

اإىل  ليتحّول  وي�صعة  العامل،  حول  اأمنية 
اأول �صجن منا�صر للبيئة.

الهادئة،  “با�صتوي”  جزيرة  على  يقع 
ويتمّتع امل�صاجني الذين يعملون يف مزرعة 
ال�صجن بكل و�صائل الرفاهية من ال�صرفات 

واحلدائق وقاعات الريا�صة، وغريها…
الرنويج ـ  لوبن  يف  العدالة  -2مركز 

وهو  اأي�صًا،  الرنويج  يف  ال�صجن  هذا  يقع 
ببناء  ويتمّتع  املدينة،  داخل  يقع  بدوره 
الرغيد  العي�س  و�صائل  كل  داخله  حديث 

واحلديث.
اإندوني�صيا ـ  بامبو  بوندوك  -3�صجن 

ب�صكل  ويت�صقبل  بالن�صاء،  خا�س  �صجن  هو 
كبري تاجرات ومدمنات املخدرات.

وهو من ال�صجون القليلة حول العامل التي 
جانب  اإىل  للمدمنات  الطبي  العالج  تقّدم 
و�صائل  كل  يقدم  كما  النف�صية.  املتابعة 
الرفاهية من �صمنها �صالون جتميل خا�س.

اإ�صبانيا ــ  اأرانخويز  -4�صجن 
من ال�صجون النادرة يف العامل التي حتتوي 
عائلة  كل  فيها  لتقيم  وا�صعة  زنازين  على 
للعب االأطفال  ال�صجني، مع قاعات خا�صة 

وتعليمهم.
ال�صويد ــ  �صولنتونا  -5�صجن 

اجلني  باإمكان  البيت:  ال�صجن  هذا  ي�صبه 
به  خا�س  جهاز  على  التلفزيون  م�صاهدة 
الذهاب  باإمكانه  به،  خا�صة  كنبة  وعلى 
باإمكانه  املجّهز،  الريا�صي  النادي  اإىل 
من  يريده  ما  كل  وطلب  طعامه  حت�صري 
على  قدرته  عدم  با�صتثناء  مكّونات… 

مغادرة ال�صجن.
الفيليبني ــ  �صيبو  -6�صجن 

يوؤّمن هذا ال�صجن و�صائل خمتلفة للرتفيه 
عن ال�صجناء، حتديدًا اأن الروتني يدخل يف 
يومياتهم، واكت�صب �صهرته الوا�صعة ب�صبب 

درو�س الرق�س التي يديها للم�صاجني.

الأول مرة يف تاريخ والية نيويورك يتقدم مواطن امريكى من ا�صل عربى بالرت�صح ملن�صب ع�صو جمل�س بلدية نيويورك 
حيث ان خ�صر اليتيم امريكى من ا�صل فل�صطيني وهو من رجاالت اجلالية املعروفني واملتواجدين على �صاحة العمل 
العام ولديهم اهتمام كبري بق�صايا و�صوؤون اجلالية العربية واالإ�صالمية وهو يعمل ب�صكل متميز من اجل ح�صول اأبناء 

اجلالية على حقوقهم ال�صيا�صية واالجتماعية والدينية .
يحظى خ�صر اليتيم بكل التقدير واالحرتام واملحبة من افراد اجلالية املتواجدين يف نيويورك كما ويحظى اأي�صا 
بدعم كافة القيادات يف اجلالية العربية واالإ�صالمية على ال�صواء – لذا نحن نرى انه من املنا�صب ان تتكاتف اجلالية 
بكل ثقلها خلف هذا الرجل حتى ن�صتطيع الو�صول به ومعه اىل احل�صول على كافة حقوقنا بعد ان يتكلل اجلهد 

بالنجاح والتوفيق من اجل ح�صوله على املن�صب املن�صود .
منطقة  يف  ال�صاج  مبطعم  فرباير   26 االحد  يوم  واالنطالقة  الرت�صح  حملة  لبدء  ر�صمية  احتفالية  هناك  �صتكون 
الباى ريدج يف بروكلني مبدينة نيويورك و نامل من اجلميع احل�صور وتقدمي الدعم املنا�صب من اجل ان تتاح له ولنا 

الفر�صة ان يكون هناك من ميثلنا يف هذا املن�صب الهام .
اننا نعترب دعمنا للمر�صح خ�صر اليتيم امنا هو تاأكيد واإ�صرار من ابناء اجلالية العربية ان يكونوا متواجدين موؤثرين 

وفاعلني .
مطعم �صاج يقع يف االفنيو اخلام�س عند تقاطعه مع ال�صارع رقم 82 

العنوان هو  :
Brooklyn  NY11209  8221 5th avenue

ميكن احلجز عن طريق االت�صال باملطعم  رقم التليفون 
 7188337255  او

teamELYateem20172gmail.com
املوعد ال�صاعة الثانية ظهرا باملطعم 

خ�������������س������ر ال������ي������ت������ي������م ودع����������������م اجل��������ال��������ي��������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 

غربة نيوز / احمد مراد
يف الوقت الذي يعلن عمدة نيويورك يف كل مواقفه دعمه 
التي  الفاعليات  كل  يف  وامل�صلمني  العرب  حلقوق  الكامل 

يدعي ويدعو اليها .
وكان اكرث من الف م�صلم تظاهروا يف التامي �صكوير اكرب 
ميادين العا�صمة التجارية االمريكية نيويورك بح�صوره 
العمدة الدميقراطي دي بالزيو وذلك للت�صامن مع امل�صلمني 
واملهاجرين الذين �صملهم ترامب بقراراته االأخرية حول 

الهجرة واللجوء اىل اأمريكا.
كان العنوان االأبرز لهذه التظاهرات » اليوم اأنا م�صلم اأي�صا 
»، و�صارك فيها العديد من امل�صوؤولني حتدث عنها الكثري من 
وتاأييدهم  ت�صامنهم  اأبدوا  حيث   ، وامل�صاهري  االعالميني 

لهذه التظاهرة .
كلمة   « بال�صيو  دي  بيل   « ال�صيد  نيويورك  لعمدة  وكان 

خالل هذه التظاهرة .. حيث قال :
بغ�س  املدينة،  هذه  عمدة  اأنا   ، ر�صالة  اأبلغكم  اأن  اأريد 
النظر عن اأ�صولكم وعن املكان الذي تنتمون اليه ... هذه 

هي مدينتكم.
اأن  تريدون  كنتم  ان  اجلميع،  نبلغ  اأن  علينا   : واأ�صاف   
ت�صاهدوا العديد من النا�س املختلفني يف االديان واال�صول 
والثقافات كيف يعي�صون يف مكان واحد ، تعالوا �صاهدوهم 

يف مدينة نيويورك.
كما اأكد عمدة نيويورك اأن االنتخابات مل ولن تغري مانحن 
عليه كاأمريكيني، وقال :  واأود هنا اأن اأ�صكر اأكرث من 900 
 ، نيويورك  مدينة  �صرطة  ق�صم  يف  يعملون  الذين  م�صلم 
والذين يحمون نيويورك من املخاطر ويخاطرون بحياتهم 

يف �صبيل ذلك.
مدينة  عمدة  قال  املحت�صدين  من  الهتافات  وو�صط 
نيويورك : اأنا فخور جدًا يف هذا اليوم اأن اأقول : اأنا م�صلم 

اأي�صًا
ويف الوقت ذاته تقريبا ظهرت ت�صريحات من�صوبة لوزير 
من  كبرية  م�صاعر  اجلبري  عادل  ال�صعودي  اخلارجية 
�صبع  من  امل�صلمني  �صفر  حظر  لقرار  تاأيده  بعد  اال�صتياء 

دول عربية ذات اغلبية ا�صالمية !!!

وكان اجلبري قد ادل بت�صريحات ل�صحيفة »دير �صبيغل« 
واإدارته  »ترامب«  يف  راأيه  عن  معربا  ال�صهرية  االأملانية 
قائاًل، اإن »ترامب« رجل عملي جًدا، ولي�س جمنوًنا، م�صيًفا 
اأن فريق اإدارة ترامب، مبا يف ذلك وزير اخلارجية، ومدير 
وكالة اال�صتخبارات املركزية، يتميزون باخلربة واملهنية، 
الفتا اإىل اأن »ترامب« �صبق اأن اأعلن اأن الواليات املتحدة، 

يف ظل قيادته، �صتلعب دوًرا حمورًيا يف العامل.
جتاه  »ترامب«  �صيا�صة  عن  �ُصئل  عندما  اجلبري،  واأجاب 
ت�صلمه  بعد  يتخذه  قرار  اأول  اإثر  خا�صة  امل�صلمني، 
الرئا�صة، الذي ق�صى مبنع القادمني من �صبع دول اإ�صالمية 
من الدخول للبالد، مو�صًحا اأن حظر ال�صفر مل يكن موجًها 

�صد ال�صعودية !!!!!!
االإيرانية  العالقات  حول  ال�صحيفة  اأ�صئلة  عن  ورًدا 
املت�صدد  ترامب  خطاب  اأن  اجلبري،  اعترب  االأمريكية، 
جتاه اإيران تغيري مرحب به؛ الأن النظام االإيراين لطاملا 
اأنها  اإيران  تدرك  اأن  ال�صروري  من  واالآن،  باأفعاله  جنا 
يجب اأن تدفع ثمن ما تقوم به من جتاوزات يف املنطقة. 

ودافع »اجلبري«، عن اتهام باأن ال�صعودية تدخل نف�صها يف 
اليمن،  وباأنها تخو�س حرًبا دموية يف  �صراع يف منطقتها 
اأن ال�صعودية مل ت�صَع خلو�س هذه احلرب، ولكنها  موؤكًدا 
ثم  اليمن،  يف  �صيا�صي  انتقال  عملية  تنظيم  يف  �صاعدت 
يف  تقدمهم  البلد،  يف  وا�صحة  اأقلية  وهم  احلوثيون،  بداأ 
ال�صعودية  اأن  اإىل  الفًتا  اإيران،  من  مب�صاعدة  العا�صمة، 
ا�صتجابت  ل�صرخات ال�صعب مل�صاعدة احلكومة ال�صرعية.

وجناح  �صوريا  يف  االإيراين  الدور  وحول  مت�صل  �صياق  ويف 
الرو�س واالإيرانيني يف �صمان بقاء نظام ب�صار االأ�صد، اأكد 
االإطالق،  علي  مقبول  غري  �صوريا  يف  الو�صع  اأن  اجلبري، 
�صخ�س،  األف   600 مقتل  عن  م�صئول  االأ�صد  اأن  مو�صًحا 
م�صيًفا اأنه بطبيعة احلال، نحن بحاجة اإىل عملية انتقال 

�صيا�صي يف �صوريا، ولكن ال ينبغي اأن يتم بوجود االأ�صد.
تخدم  من  برايك  القارئ  عزيزي  لك  املوجه  وال�صوؤال 

ت�صريحاته اال�صالم وامل�صلمني اكرث
عمدة نيويورك  ام  وزير اخلارجية ال�صعودي ؟؟؟؟



القاهرة ـ ح�صني القباين:
وقائع   4 موؤخرا،  االإ�صرائيلية  امل�صرية  العالقات  �صهدت 
بني  للعالقات  الذهبي  للع�صر  حقيقيا  توترا  ت�صبب  لن 
البلدين املتحاربتني قدميا، اللتني تربطهما حاليا معاهدة 

�صالم، وفق حمللني
املحللون املخت�صون يف اأحاديث منف�صلة مع االأنا�صول، راأوا 
اأي�صا اأن الوقائع التي ت�صبه “زوبعة عابرة” والتي بداأت 
بق�صف عنا�صر م�صلحة مليناء اإيالت االإ�صرائيلي على خليج 
اإعالمي عن لقاء �صري  اإ�صرائيلي  العقبة، وانتهاء باإعالن 
مت العام املا�صي بني م�صوؤويل 4 دول بينها م�صر واإ�صرائيل، 
�صفقة  مترير  بينها  مرجحة،  نتائج  نتائج  ت�صهد  قد 
حما�س،  لدى  حمتجزين  اإ�صرائيليني  اأ�صرى  عن  لالإفراج 

وزيادة التن�صيق االأمني، يف اإطار �صغوط من تل اأبيب.
من  اأبعد  اأخرى  حتليالت  فيه  تذهب  وقت  يف  ذلك  ياتي 
ميكن  االإ�صرائيلية  امل�صرية  العالقات  اأن  ترى  حيث  ذلك 
اأن توؤ�ص�س م�صتقبال الإقامة “حلف ناتو” عربي اإ�صرائيلي 
بتح�صن  اإ�صرائيل  تاكيدات  مع  االو�صط خا�صة  ال�صرق  يف 

عالقاتها مع عدة دول عربية موؤخرا.
** تقلبات “الوقائع االأربعة”

امل�صرية  العالقات  �صهدت  االأنا�صول،  مرا�صل  ر�صد  ووفق 
تناقلتها  بارزة،  وقائع   4 اجلاري  ال�صهر  االإ�صرائيلية 
واأنباء �صحفية  �صعبية  انتقادات  واأثارت  و�صائل االإعالم، 

عن توتر مكتوم بني البلدين، وهي :
اإ�صرائيلي  ق�صف  ثم  اإيالت  )ق�صف  �صباط  فرباير/   8

ل�صيناء(
�صواريخ   3 اعرتا�س  االإ�صرائيلي،  للجي�س  بيان  اأعلن 
اليوم  اإيالت، ويف  اأُطلقت من �صيناء امل�صرية جتاه مدينة 
لـ”داع�س”  املبايع  �صيناء”  “والية  تنظيم  اأعلن  التاىل 
اإعالن  من  �صهر  نحو  بعد  وذلك  م�صوؤوليته،  االإرهابي، 
اجلي�س االإ�صرائيلي ر�صميا عن “تدريبات للوحدة اخلا�صة 
ملكافحة االإرهاب يف مدينة اإيالت ال�صياحية على احلدود 
اإرهابية”.  اأي حماولة الرتكاب هجمات  ل�صد  �صيناء؛  مع 
اأفيغدور  االإ�صرائيلي  الدفاع  وزير  اأعلن  يومني،  وقبل 
جتمعا  ا�صتهدفت  غارة  عن  بالده  م�صوؤولية  ليربمان 
�صيناء،  يف  لداع�س  التابع  املقد�س  بيت  “اأن�صار  لتنظيم 
يكون  ما  وعادة  اإيالت.  على  ال�صواريخ  اإطالق  على  كرد 
ذلك بتن�صيق مع القاهرة حيث ان معاهدة ال�صالم امل�صرية 

االإ�صرائيلية ال تعطي لتل اأبيب احلق يف ذلك.
ال�صفري( )�صحب  �صباط  فرباير/   14

�صحب  “ال�صاباك”،  االإ�صرائيلي  العام  االأمن  جهاز  اأكد 
ال�صفري االإ�صرائيلي يف القاهرة ديفيد جوفرين، وممار�صته 
قال  باأيام  وبعدها  اأمنية،  العتبارات  بالده  من  اأعماله 
يف  اأبوزيد  اأحمد  امل�صرية  اخلارجية  با�صم  املتحدث 
واأن  باالأمر  تخطر  مل  بالده  اإن  اإعالمية  ت�صريحات 

اإ�صرائيل مل حتدد قائما باالأعمال مكانه.
وكان جوفرين، واجه انتقادات حادة من �صحيفة االأهرام 
املا�صي،  اأول  ت�صرين  اأكتوبر/   24 يف  )حكومية(  العربي 
بالقاهرة  االإ�صرائيلى  “ال�صفري  بعنوان  خا�س  ملف  �صمن 
الدبلوما�صية”،  واالأعراف  احلمراء  اخلطوط  يتجاوز 
االإ�صكندرية  ملدينة  ال�صيما  الكثرية  جوالته  على  ردا 

ال�صاحلية، وامل�صرح القومي بالقاهرة على غري املعتاد.
�صيناء( )توطني  �صباط  فرباير/   15

يف  املعني  قرا،  اأيوب  حقيبة،  بال  االإ�صرائيلي  الوزير  قال 
“تويرت”،  على  ح�صابه  عرب  املا�صي،  ثان  كانون  يناير/ 
الرئي�س  مع  �صيبحث  نتنياهو  بنيامني  حكومته  رئي�س  اإن 
االأمريكي دونالد ترامب، تبني ما و�صفها بخطة الرئي�س 

يف  فل�صطينية  دولة  الإقامة  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري 
غزة و�صيناء بدال من ال�صفة الغربية.

امل�صرية  اخلارجية  وكذلك  نتنياهو  نفي  بيوم  وبعدها 
�صحة ذلك ب�صكل قاطع.

ال�صري( )اللقاء  �صباط  فرباير/   19
حتدثت االإذاعة االإ�صرائيلية العامة )ر�صمية( و�صحيفة 
املا�صي،  العام  �صرية  رباعية  قمة  عقد  عن  “هاآرت�س" 
لبحث ال�صالم، مب�صاركة نتنياهو، وال�صي�صي، وملك االأردن 
عبد اهلل الثاين، ووزير اخلارجية االأمريكي اآنذاك، جون 

كريي، يف مدينة العقبة االأردنية.
تتحدث  موؤخرا  ن�صرت  �صحفية  تقارير  و�صط  ذلك  وجاء 
م�صري  ر�صمي  ا�صتقبال  عدم  من  اإ�صرائيل  تربم  عن 
“حما�س"  حركة  مع  القاهرة  تقارب  و�صط  مل�صوؤوليها، 
هنية  اإ�صماعيل  ال�صيما  لرموزها  وا�صتقبال  الفل�صطينية، 
ثنائية  ملفات  لبحث  املا�صي  ال�صهر  حم�صاوي  اأمني  ووفد 

مل يعلن عنها ب�صكل ر�صمي.
ع�صر ذهبي

يف �صوء تلك الوقائع، يتوقع املفكر امل�صري، حممد ع�صمت 
العالقات  تبقى  اأن  لالأنا�صول،  حديث  يف  الدولة،  �صيف 
الذهبي”  بـ” ع�صرها  ي�صفه  ما  يف  االإ�صرائيلية  امل�صرية 
التطورات  رغم  حقيقية”  اأزمة  اأو  “م�صاكل  تواجه  واأال 
فوق  ما  “مرحلة  يف  باأنها  اإياها  وا�صفا  االأخرية،  العابرة 
)اتفاقية( كامب ديفيد”، اأي معاهدة ال�صالم بني البلدين.
واأكد �صيف الدولة، اأن م�صر مل ت�صهد منذ معاهدة ال�صالم 
عالقات بهذا الدفء واحلميمة مع اإ�صرائيل، وقدمت كثريا 
لها، اأبرزه �صحب امل�صروع امل�صري الإدانة القرار االإ�صتيطان 

االإ�صرائيلي من جمل�س االأمن، يف نهاية العام املا�صي.
خمتار  يتحدث  امل�صتقبلية،  القراءة  تلك  من  بالقرب 
ال�صيا�صية  للدرا�صات  العربي  املركز  رئي�س  نائب  غبا�صي، 
اأن  عن   ، لالأنا�صول  حكومي(  )غري  واال�صرتاتيجية 
خا�صة  عالقاتهما  تتوتر  اأال  على  حري�صتان  “الدولتني 
مع �صعي م�صر ملحاربة االإرهاب يف �صيناء وتثبيت وجودها 
بالفعل،  يحدث  اإ�صرائيل  مع  تن�صيقا  يتطلب  وهذا  فيها 
تعد  التي  م�صر،  تغ�صب  اأن  م�صلحتها  من  لي�صت  واالأخرية 

عن�صرا اأ�صا�صيا من عنا�صر االتزان باملنطقة”.
توتر،  وجود  لالأنا�صول،  حديثه  يف  غبا�صي  وي�صتعبد 
الروؤي  يف  اختالف  هناك  يكون  اأن  ميكن  “لكن  م�صتدركا 

حول عدد من االأمور )مل يحددها( ك�صفها �صحب ال�صفري 
دون اأن يوؤثر على العالقة بل قد يطورها “.

الوحدة  رئي�س  فهمي،  طارق  يوؤكد  ذاته،  ال�صياق  ويف 
االأو�صط  ال�صرق  لدرا�صات  القومي  باملركز  االإ�صرائيلية 
البلدين”،  بني  حقيقية  اأزمة  “ال  اأنه  حكومي(،  )غري 
واإ�صرائيل  خا�صة  ثابتة  العالقات  “تبقي  اأن  متوقعا 

مطالبة باال�صتجابة لل�صالم الذي تطرحه م�صر”.
ال�صرق  درا�صات  املقابل يرى جواد احلمد، مدير مركز  يف 
االأو�صط باالأردن )غري حكومي( يف حديث لالأنا�صول، اأن 
العالقات امل�صرية االإ�صرائيلية يف �صالم بارد ي�صهد حاليا 
عدم ا�صتقرار، م�صيفا :”�صي�صتمر ذلك يف امل�صتقبل القريب 
مع �صغوط اإ�صرائيلية وعرقلتها لعملية ال�صالم، م�صتدركا 

قريبة”. عالقات  ل�صوء  ت�صري  اإرها�صات  ال  “لكن 
 ،1979 العام  لل�صالم  معاهدة  واإ�صرائيل  م�صر  ووقعت 
الر�صمية،  العالقات  عن  وبعيدًا  بينهما،  حروب   4 بعد 
مع  للتطبيع  راف�صة  امل�صريني  من  وا�صعة  قطاعات  تبقى 

اإ�صرائيل.
ماذا وراء التقلبات االأربعة؟

اأن  الدولة،  �صيف  حممد  امل�صري،  القومي  املفكر  يرى 
توجيه  تلت  التي  التوطني  عن  االإ�صرائيلية  الت�صريحات 
بني  فتنة  توجيه  �صياقات  يف  “تاأتي  م�صر،  من  �صواريخ 
عادة  مرتبطة  وتكون  وامل�صري،  الفل�صطيني  ال�صعبيني 
بعدوان قادم حمتمل على غزة، عرب ت�صريبات عن توطني 

الفل�صطينيني يف �صيناء”.
)يف  امل�صلحة  االنف�صالية  اجلماعة  “�صواريخ  وي�صيف 
تعاطف  جللب  م�صرحية  اإما  �صيناء(  لوالية  اإ�صارة 
بالفعل وهذا  اأنها  اأو  اإ�صرائيل،  باعتبارها جماعة حتارب 
ما اأرجحه خمرتقة اإ�صرائيليا اإن مل تكن اإحدى اأدوات تل 
اأبيب، واأن ما مت كان بتن�صيق واإيعاز اإ�صرائيلي �صمن حركة 
القدمي  احلديث  الإعادة  اإ�صرائيلية  �صطرنح  لعبة  يف  نقل 
دويل  اإ�صراف  حتت  اأمنيا  )و�صعها  �صيناء  اأمن  تدويل  عن 

كامل(”.
وي�صتبعد �صيف الدولة، تربم اإ�صرائيل من التقارب امل�صري 
م�صر  من  طلبت  اإ�صرائيل  اأن  اأعتقد   ” قائال  احلم�صاوي، 
االإ�صرائيليني، والأجل ذلك  االأ�صرى  تتو�صط يف ق�صية  اأن 
فهناك نوع من الت�صهيالت على معرب رفح، يف ظل ترتيبات 
اإ�صرائيلية ب�صاأن امل�صتقبل ال�صيا�صي  جتريها م�صر برغبة 

حركة  من  مف�صول  فل�صطيني  )قيادي  دحالن  ملحمد 
فتح(”.

ويف 8 فرباير/ �صباط اجلاري، قال ع�صو املكتب ال�صيا�صي 
زيارة  من  اأيام  بعد  مرزوق،  اأبو  مو�صى  حما�س  حلركة 
اأجل  من  حما�س  مع  توا�صلت  عدة  دوال  اإن  مل�صر،  حركته 
احل�صول على معلومات ب�صاأن اجلنود االأ�صرى االإ�صرائيليني 
يف قطاع غزة، وذلك بعد �صاعات قليلة على اإعالن كتائب 
اإ�صرائيلية  عرو�صًا  تلقيها  حلما�س،  امل�صلح  اجلناح  الق�صام 
اأ�صرى  تبادل  �صفقة  الإجراء  ت�صمهم(  )مل  و�صطاء  عرب 

جديدة.
خماوف اأمنية

ويعرب �صيف الدولة عن اقتناعه اأن خطوة عودة ال�صفري 
االإ�صرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين لبالده للعمل “�صمن 
واملخاوف  حتركاته  على  تفر�س  قيود  على  اعرتا�صه 

االأمنية على حياته”.
االأكادميي،  معه،  يتفق  جوفرين،  ملغادرة  االأخري،  التف�صري 
طارق فهمي، قائال: “مل يتم ال�صحب اأو اال�صتدعاء باملعني 
اإ�صرائيل  )الدبلوما�صي( املعروف، لكن هناك تخوفات من 

الإمكانية تعر�صه اإىل خطر”.
يتداول  ملا  اإ�صارة  )يف  قدمي  كالم  هذا  لكن   ” وي�صتدرك 
اأول  كانون  دي�صمرب/  يف  للقاهرة  ال�صفري  مغادرة  عن 
املا�صي(، وال�صوؤال ملاذا يعود احلديث عنه االآن”، قبل اأن 
اإيالت،  على  ال�صواريخ  باإطالق  مرتبط  رمبا  “هذا  يجيب 

وا�صت�صعار اإ�صرائيل اأنها باتت م�صتهدفة”.
وحديثه  االإ�صرائيلي  الوزير  لواقعة  اأي�صا  ي�صري  فهمي 
عن توطني فل�صطيني يف �صيناء، باأنه ياأتي يف هذا ال�صياق 
يخترب  اأن  ويحاول  يعبث  من  “هناك  م�صيفا  ال�صكلي، 
ومهمة  مدرو�صة  اأوقات  يف  مب�صر  ويزج  امل�صرية،  الردود 
للحديث عن م�صاريع اإ�صرائيلية قدمية وخبيثة، واأح�صنت 

م�صر بنفيها ال�صريع .
تغ�صب  اأن  يجب  ال  بحما�س  م�صر  عالقة  اأن  ويعترب 
اإ�صرائيل، معتربا اأن م�صر منفتحة على اجلميع �صمن �صياق 
طبيعي يبحث عن امل�صالح امل�صرتكة الفل�صطينية امل�صرية.

�صغوط
احلمد،  جواد  يف�صرها  االأخرية،  االإ�صرائيلية  التحركات 
باأنها  باالأردن،  االأو�صط  ال�صرق  درا�صات  مركز  مدير 
“�صغوط على م�صر ملحاولة ك�صب تاأييد اأكرب على ح�صاب 
اأن  اإ�صرائيل  تريد  ال  التي  الفل�صطينية  والق�صية  �صيناء 

تدخلها مرحلة �صالم دائم”.
ويعترب احلمد، اأن اإ�صرائيل ترى رغبة م�صرية يف لعب دور 
جديد متعلق باالأ�صا�س باأمن �صيناء والق�صية الفل�صطينية 

وهو ما ال ترغب فيه تل اأبيب
الذي  ال�صي�صي  الفتاح  امل�صري، عبد  الرئي�س  ومنذ و�صول 
يحكم البالد منذ يونيو/حزيران 2014، �صهدت العالقات 
امل�صرية االإ�صرائيلية تقاربًا كبريًا، برز يف زيارتني ل�صامح 
يف  اأولهما  اأبيب  تل  اإىل  م�صر،  خارجية  وزير  �صكري 
اأول زيارة مل�صوؤول م�صري رفيع  يوليو/ متوز املا�صي، كانت 
اأواخر �صبتمرب/  9 �صنوات، وثانيها  اأكرث من  امل�صتوى منذ 
اأيلول املا�صي للم�صاركة يف جنازة رئي�س اإ�صرائيل ال�صابق، 

�صيمون برييز.  االأنا�صول

ب��رن��اجم��ه��ا  ع��ل��ق��ت  ايه”  اي  “�سي 

امل�سلحة ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  ل��دع��م 

بريوت ـ وكاالت: علقت وكالة اال�صتخبارات االأمريكية تقدمي دعم 
الهجوم  بعد  �صوريا  غرب  �صمال  امل�صلحة  املعار�صة  ملقاتلي  ع�صكري 
حول  ال�صكوك  اأثار  ما  املا�صي  ال�صهر  املت�صددين  قبل  من  الكبري 

وجوب تقدمي الدعم لهم.
اإنه ال يوجد  وبح�صب رويرتز، قال م�صوؤولون يف املعار�صة ال�صورية 
من  عددا  لكن  ال�صهر  هذا  اتخذت  التي  للخطوة  ر�صمي  تف�صري 
دون  احليلولة  هو  منها  الرئي�صي  الهدف  اأن  يعتقدون  امل�صوؤولني 
�صقوط ال�صالح واملال يف اأيدي املت�صددين، وتوقع امل�صوؤولون اأن يكون 

جتميد امل�صاعدات موؤقتا.

وكالة  اأفادت   – اأ  ب  د   – ب  ف  اأ  جنيف-   – دم�صق 
وفدها  بو�صول  )�صانا(  ال�صورية  احلكومية  االأنباء 
املتحدة  االأمم  لدى  الدائم  �صورية  مندوب  برئا�صة 
ا�صتعدادا  االأربعاء  جنيف  اإىل  اجلعفري  ب�صار 

للم�صاركة يف املحادثات.
وكان مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث االأمم املتحدة 
اأن  اأعلن  مي�صتورا  دي  �صتافان  �صورية  اإىل  اخلا�س 
الرتتيبات  على  النهائية  اللم�صات  ي�صع  االأخري 

اخلا�صة مبحادثات جنيف.
قد  جنيف  حمادثات  من  االأخرية  اجلولة  اأن  يذكر 

جرت يف الـ 27 من ني�صان/اأبريل من العام املا�صي.
وكان دي مي�صتورا قال اإن هذه اجلولة من املحادثات 
انتخابات  واإجراء  ال�صوري  “الد�صتور  على  �صرتكز 

حتت اإ�صراف االأمم املتحدة”.
اإىل  االربعاء  ال�صوريتني  املعار�صة  عن  ممثلون  و�صل 
مفاو�صات  من  جديدة  جولة  انطالق  ع�صية  جنيف 
تواجه معوقات عدة كما يف املرات ال�صابقة، ما يحد 
نزاع  انهاء  طريق  يف  اخرتاق  حتقيق  امكانية  من 

م�صتمر منذ حواىل �صت �صنوات.
ومن املفرت�س اأن ي�صل وفد املعار�صة اال�صا�صي، الذي 
ال�صيا�صية  املعار�صة  عن  ممثلني  باال�صافة  ي�صم 
االربعاء  ظهر  بعد  املقاتلة،  الف�صائل  عن  واآخرين 
يرافقه فريق من امل�صت�صارين والتقنيني، وفق ما اكد 

م�صوؤول اإعالمي مرافق للوفد لوكالة فران�س بر�س.
الع�صو  ع�صوا   22 من  املوؤلف  املعار�صة  وفد  ويرتاأ�س 
يف االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�صة ال�صورية 
املحامي  تعيني  ومت  احلريري،  ن�صر  القلب  طبيب 

حممد �صربا كبريًا للمفاو�صني.
برعاية  الرابعة  املفاو�صات  جولة  يف  و�صي�صارك 
االمم املتحدة يف جنيف اأي�صا وفدان من جمموعتني 
مو�صكو”  “من�صة  با�صمي  تعرفان  اأخريني  معار�صتني 

و”من�صة القاهرة”.
رو�صيا  من  مقربني  مو�صكو” معار�صني  “من�صة  وت�صم 
جميل.  قدري  �صابقا  الوزراء  رئي�س  نائب  اأبرزهم 
ال�صخ�صيات  من  عددًا  القاهرة” فتجمع  “من�صة  اما 
با�صم  ال�صابق  املتحدث  بينهم  وامل�صتقلة  املعار�صة 

وزارة اخلارجية جهاد مقد�صي.

و�صارك وفدان من املجموعتني اللتني تبديان مواقف 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  م�صري  جتاه  مرونة  اأكرث 
ما  جنيف،  يف  االخرية  املفاو�صات  جوالت  يف  االأ�صد، 
اثار اعرتا�س وفد الهيئة العليا للمفاو�صات بو�صفها 
يدرج  مي�صتورا  دي  وكان  للمعار�صة.  الرئي�صي  املمثل 

لقاءاته مع الوفدين يف اطار اال�صت�صارات.
من  اجلديدة  اجلولة  تواجه  �صابقاتها،  وكما 
و�صط  تاأتي  اي�صا  ولكنها  عدة،  معوقات  املفاو�صات 
اخل�صائر  اهمها  ودبلوما�صية  ميدانية  تطورات 
اال�صهر  خالل  املعار�صة  بها  منيت  التي  امليدانية 
اجلديد  والتقارب  حلب،  مدينة  يف  واأبرزها  االأخرية 
داعمي  اأبرز  ورو�صيا،  للمعار�صة  الداعمة  تركيا  بني 
ترامب  دونالد  اجلمهوري  و�صول  عن  ف�صال  النظام، 

اىل �صدة احلكم يف وا�صنطن.
وعدد رئي�س الدائرة االإعالمية يف االئتالف الوطني 
لقوى الثورة واملعار�صة ال�صورية اأحمد رم�صان لوكالة 
فران�س بر�س معوقات عدة ابرزها ف�صل تثبيت وقف 
دي�صمرب،  االول/  كانون  منذ  به  املعمول  النار  اطالق 

وعدم و�صوح موقف وا�صنطن من العملية ال�صيا�صية.
و)حمادثات(  رو�صيا  “ف�صل  اىل  رم�صان  وا�صار 
التي ت�صمل  التمهيدية  ا�صتانا يف تطبيق االجراءات 
�صراح  واإطالق  والع�صكرية  العدائية  االأعمال  وقف 
املعتقلني ودخول امل�صاعدات” اىل املناطق املحا�صرة.

حتقيق  يف  تنجح  مل  ال�صامنة  “الدول  اأن  اإىل  ولفت 
على  �صلبًا  �صينعك�س  ما  امللفات،  هذه  من  اأي  يف  تقدم 

م�صار املفاو�صات”.
من  ثانية  جولة  املا�صي  اال�صبوع  اأ�صتانا  وا�صت�صافت 
وايران  رو�صيا  برعاية  ال�صورية  ال�صالم  حمادثات 
وتركيا. وكان على جدول اعمالها بند رئي�صي يتعلق 

بتثبيت وقف اطالق النار اله�س.
فريق  اع�صاء  اأحد  العري�صي،  يحيى  واكد 
بر�س،  لفران�س  املعار�س  للوفد  املرافق  اال�صت�صاريني 
“اأولوية وقف اطالق النار” خالل املفاو�صات، م�صيفا 
على  املطروحة  االمور  من  �صيء  اي  اجناز  ميكن  “ال 
اطالق  وقف  ق�صية  اجناز  دون  من  ال�صيا�صي  امل�صار 

النار”.
2، لكن الوعود  1 وا�صتانا  “حاولنا يف ا�صتانا  وا�صاف 

التي قدمت لنا من ال�صامن الرو�صي وال�صامن الرتكي 
معيق  وهذا  الواقع،  �صعيد  على  ترجمة  تلق  مل 

اأ�صا�صي”.
اأمريكي  توافق  وجود  “عدم  عن  رم�صان  حتدث  كما 
عن  ف�صال  ال�صيا�صية،  العملية  ا�صتئناف  حول  رو�صي 
عدم و�صوح مواقف اإدارة الرئي�س ترمب ب�صاأن �صوريا 

وال�صرق االأو�صط”.
ومن �صاأن ذلك، وفق قوله، ان “يجعل املوقف الدويل 
�صبابيًا بع�س ال�صيء يف ما يتعلق بحما�صة االأطراف 
�صيا�صي عادل يف  اإجناز حل  للدفع باجتاه  االإقليمية 

�صوريا”.
البنتاغون  من  طلب  الذي  ترامب  عن  ي�صدر  ومل 
ملكافحة  فرباير  �صباط/  نهاية  قبل  جديدة  خططا 
ال�صاعة  حتى  موؤ�صر  اأي  اال�صالمية،  الدولة  تنظيم 
اإىل م�صاركة بالده يف جهود حل النزاع الذي اأدى اإىل 

مقتل اأكرث من 310 اآالف �صخ�س ونزوح املاليني.
حمدودة” – “اآمال 

اي�صا على عملية  املفاو�صات احلالية  و�صرتكز جولة 
د�صتور  و�صع  فيها  مبا  �صوريا،  يف  ال�صيا�صي  االنتقال 

واإجراء انتخابات.

ولطاملا �صكلت عملية االنتقال ال�صيا�صي نقطة خالفية 
التفاو�س  جوالت  خالل  واملعار�صة  احلكومة  بني 
حكم  هيئة  بت�صكيل  املعار�صة  تطالب  اذ  املا�صية، 
للحكومة  ممثلني  ت�صم  ال�صالحيات  كاملة  انتقايل 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  رحيل  م�صرتطة  واملعار�صة، 
م�صتقبل  ان  ال�صورية  احلكومة  ترى  حني  يف  االأ�صد، 
�صناديق  فقط  وتقرره  نقا�س  مو�صع  لي�س  االأ�صد 

االقرتاع.
على  اخذ  “النظام  ان  ال�صاأن  هذا  يف  العري�صي  وقال 
يدمرها”،  اأو  �صوريا  يحكم  ان  البداية  منذ  عاتقه 
م�صيفا “مبداأ الكل او ال �صي هذا يعرقل ب�صكل ا�صا�صي 

اأي فر�صة اأو امكانية حلل �صيا�صي”.
اأي  اتوقع  فال  موجودة  احلالة  هذه  ان  “طاملا  وتابع 
�صغط  هناك  كان  اذا  اال  جنيف  يف  خرّية  منجزات 
امل�صالة  جتاه  وا�صنطن  لدى  حقيقية  ونية  دويل 

ال�صورية”.
“االمال حمدودة، هذا �صحيح، لكن ال نعترب  وا�صاف 
يخو�صها  التي  املعارك  اإحدى  اال  جنيف  اأو  ا�صتانا 

ال�صوري من اأجل اأن يعيد بلده اإىل احلياة”.

القاهرة :
قال ال�صاعر امل�صري عبد املُنعم رم�صان اإن االأحداث 
مقولة  �صحة  توؤكد  اأن  ميكن  يناير  ثورة  تلت  التي 
“املثقفون اأقدر النا�س على اخليانة”، م�صريا اىل اأن 
تزعموا  واإمنا  يناير،  ثورة  يف  ي�صاركوا  مل  املثقفني 
تنحي  وبعد   ، امليدان  خارج  ال�صيا�صي  اخلطاب 
ت�صورت  ما  على  لتح�صل  ان�صرفوا  مبا�صرة،  مبارك 

اأنه اأن�صبتها يف “الكعكة”.
واأ�صاف رم�صان يف ت�صريح خا�س لـ “راأي اليوم” اأن 
ثورة يناير مل تكن موؤامرة من ال�صباب الذين قاموا 

بها ، واإمنا اأ�صبحت موؤامرة فور حدوثها.
الق�صور  موؤامرة  كانت حتاك يف   اإن  رم�صان   وقال 
ا�صتمرار  اأجل  الع�صكر  من  موؤ�ص�صات  الرئا�صية ويف 

حكم الع�صكر .
باالإخوان  املجيء  اأن  اأظن  “فيما  رم�صان:  وتابع 
�صواء  كان باتفاق اأمريكي – اخواين  اأو غريه، كان 
واإف�صالهم  نهائيا  تدمريهم  اأجل  من  للع�صكر  هدفا 
وحتويلهم من ُحلم  راآه البع�س بديال ، اىل كابو�س 

ال  ينبغي العودة اليه يف حال”.
املثقفة  النخبة  مبعاونة  الع�صكر  اأن  رم�صان  واأكد 

تاآمروا على اإف�صال  ثورة يناير.
وردا على �صوؤال عن االأقنعة التي �صقطت  طيلة تلك 
“كنت  رم�صان:  قال  يناير”،  ثورة  ” بعد  ال�صنوات 
اأنه  خيب  اإال  اأكرث ميال اىل الي�صار،  اأت�صور نف�صي  
امل�صري مل تكن  الي�صار  اأن معركة  اآمايل، وظهر يل 
اأو من اأجل الطبقة العاملة،  من اأجل حلم التغيري، 

واإمنا كانت معركتهم  مع التيار الديني”.
وقال رم�صان   اإن  اإفال�صات املثقف العربي  طويلة 
منذ اأزمنة طويلة ،  ومن  اأيام عبد النا�صر، منذ اأن 
وهو  تقدم،  ب�صري  يكن  مل  اأنه  علمهم  برغم  اتبعوه 
لي�صوا  النا�س  نظر  يف  املثقفني  جعل   الذي  االمر 

االأمل املن�صود.
وخل�س رم�صان اىل اأن املثقفني فقدوا لالأ�صف معظم 
اأوراقهم ، ومل يعد لهم اأي دور يف مواجهة الهزائم  

التي حتيط باالأمة .

وردا على �صوؤال: عمن تعول يف مواجهة الهزمية؟”
االآن  املنت�صرة  القوة  اأن  على  “اأعول  رم�صان:  قال 
على  اأعول  واأنا  اأكرب،  انحطاط  باجتاه  بنا   ت�صري  
قاع االنحطاط، فعندما ن�صل اليه، البد اأن نفيق!”

وردا على �صوؤال: “بخيال ال�صاعر كم  من ال�صنوات، 
�صبلغ الهوة ال�صحيقة من القاع؟”.

اأعمار  من  اأكرب  ال�صعوب  اأعمار   ” رم�صان:  اأجاب 
االأفراد،  ولكن اإح�صا�صي اأننا جنري يف اجتاه القاع ، 
واأت�صور اأننا �صنبلغ منتهاه  يف وقت اأق�صر مما نت�صور 
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ال�����س��اع��ر امل�����س��ري ع��ب��د املُ��ن��ع��م رم�����س��ان: الأح�����داث الأخ���رة 
اخليانة” على  ال��ن��ا���س  اأق���در  “املثقفني  مقولة  �سحة  اأث��ب��ت��ت 

لن��ط��اق  ا���س��ت��ع��دادا  جنيف  اإىل  ي�سل  اجل��ع��ف��ري  ب�����س��ار  ب��رئ��ا���س��ة  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة  وف���د 
امل��ح��ادث��ات ومم��ث��ل��ي امل��ع��ار���س��ة يف ال��ط��ري��ق وت��ب��اع��د ك��ب��ر يف امل���واق���ف ق��ب��ل امل��ف��او���س��ات

عابرة” “زوبعة  ي�سهد  ذهبي”  “ع�سر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة..  امل�سرية  ال��ع��اق��ات 

لبنان ومفتى  لوبان  مارين  الفرن�سية  الرئا�سة  مر�سحة  بني  يحول  احلجاب”  “ارتداء 
بريوت- د ب ا ـ  رف�صت مر�صحة الرئا�صة الفرن�صية مارين لوبان، 
ال�صيخ  املفتي  للقاء  لبنان  يف  الفتوى  دار  اإىل  الدخول  الثالثاء، 
عبد اللطيف دريان، بعدما امتنعت عن اال�صتجابة لطلب ارتداء 

احلجاب.
وذكرت دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية اأن املر�صحة للرئا�صة 
يف  حاليا  املوجودة  لوبان،  مارين  اليمينية  ال�صيا�صية  الفرن�صية 
اإىل  املجيء  قبل  الراأ�س  تغطية  بربوتوكول  تعرف  كانت  لبنان، 

الدار اليوم الثالثاء.
وكانت لوبان غادرت الدار دون اأن تلتقي مفتي اجلمهورية ال�صيخ 
عبد اللطيف دريان بعدما رف�صت و�صع حجاب على راأ�صها، وقال 
:”حني التقيت �صيخ االأزهر مل اأرتِد احلجاب، ولن اأرتديه االآن”.

ووفقا لبيان لدار الفتوى فاإن “املكتب االإعالمي للدار كان قد اأبلغ 
الراأ�س  غطاء  ب�صرورة  م�صاعديها  اأحد  عرب  الرئا�صية  املر�صحة 
دار  يف  املعتمد  الربتوكول  هو  كما  )املفتي(  �صماحته  لقاء  عند 
املعنيون برف�صها  الفتوى فوجئ  دار  اإىل  الفتوى، وعند ح�صورها 

دون  وخرجت   … الراأ�س  بغطاء  عليه  متعارف  هو  مبا  االلتزام 
اإمتام اللقاء املتفق عليه م�صبقا مع �صماحته”.

واأعربت الدار عن اأ�صفها “لهذا الت�صرف غري املنا�صب يف مثل هذه 
اللقاءات”.

لبنان،  اإىل  زيارتها  اأيام  اآخر  يف  لوبان،  تلتقي  اأن  املفرت�س  ومن 
القوات  حزب  ورئي�س  الراعي،  ب�صارة  مار  املاروين  البطريرك 

اللبنانية �صمري جعجع.
وتاأتي زيارة لوبان اإىل لبنان بعد اأ�صابيع قليلة من زيارة مماثلة 
اإميانويل  الرئا�صية،  االنتخابات  يف  مناف�صيها  اأبرز  اأحد  اأجراها 

ماكرون.
اإظهار  اإطار  �صمن  مراقبني،  ح�صب  الزيارات،  تلك  وتندرج 
اخلارجية،  وال�صيا�صة  ال�صرق”  بـ”م�صيحيي  اهتمامهم  املر�صحني 
يحملون  الذين  فرن�صا  يف  اللبنانيني  من  كثريا  هناك  باأن  علما 
جن�صيات مزدوجة، لبنانية وفرن�صية، ويرجح عددهم بنحو 17 

األف �صوت انتخابي



»الكني�صت«  االإ�صرائيلي  الربملان  وع�صو  �صابق  طبيب 
عام  19دي�صمرب  يف  ولد  للتغيري  العربية  احلركة  ورئي�س 
الرملة  من  واأم  يافا  من  الأب  الطيبة  مدينة  يف  1958م 
للطيبة  جلئ  من  فمنهم  بالكامل  و�ُصِتَتت  �صردت  لعائلة 
نابل�س وخان يون�س  ومنهم من جلئ ملخيمات الالجئني يف 

و�صائر الدول العربية كاالأردن،الكويت وغريها.
الفل�صطينية  ال�صيا�صة  �صوؤون  يف  عرفات  الرئي�س  رافق 
حيث �صغل عام 1993 من�صب م�صت�صار الرئي�س الفل�صطيني 
ال�صكان  من   20% ت�صكل  التي  العربية  االقلية  ل�صوؤون 
�صنة  االإ�صرائيلي منذ  الكني�صت  اإ�صرائيل وهو ع�صو يف  يف 

.. االآن  وحتى   1999
اعرتا�صا  اال�صرائيلي  الكني�صت  داخل  االذان  برفع  قام 
منه علي اقرتاح قال ان  نتياهو هو من طالب به بعدم رفع 

االذان بالقد�س يف  نوفمرب 2016 املا�صي .
ح�صر ايل م�صجد بيت املقد�س يف نيويورك هذه املرة و�صط 
التحديات  علي  للحديث  املهجر  فل�صطينو  من  كبري  ح�صد 
وبعد  اوباما  بعد  ما  عامل  يف  الفل�صطينني  تواجه  التي 
بحل  يلتزم  لن  بانه  للجدل  املثرية  ترامب  ت�صريحات 

الدولتني .
وقال د الطيبي انه علي اال�صرائيلني ان ي�صعروا بالرعب 
حل  اعتماد  حال  يف  وتابع:«  الواحدة  الدولة  حل  من 
بني  ما  االأغلبية  �صتكون  الدميقراطية  الواحدة  الدولة 
)الفل�صطينيني(  لنا  )االأردن(  والنهر  )املتو�صط(  البحر 

وب�صكل دميقراطي«.
وانه �صيهزم نتياهو يف هذه احلالة نظرا للفرق العددي بني 

الفل�صطينني واال�صرائيلني .

الندوة والتي نظمتها ادراة م�صجد بيت املقد�س بتقدمي من 
ال�صيد ع�صام معال يف بروكلني نيويورك القت ا�صتح�صانا من 

احل�صور .
يذكر ان امل�صجد قد ا�صت�صاف يف وقت �صابق النائبة حنني 

الزعبي الع�صوة يف الكني�صت اال�صرائيلي .

االردن  ملك  عبداهلل  امللك  كان  ملاذا  عن  �صوؤاال   وحول 
الطيبي  فوزه اجاب  بعد  يتلقيه ترامب  رئي�س عربي  اأول 
اأو�صاع  ل�صرح  منفحتة  بطريقة  يتمتع  عبداهلل  امللك  ان 

ال�صرق االأو�صط لالدارة االمريكية اجلديدة.
بينما اجاب الطيبي   لقناة فار�س منهاتن هل �صيعول علي 

حالة  يف  وتركيا  وال�صعودية  م�صر  حلكومات  مواقف  اي 
العربي  ال�صغط  بان  للقد�س  االمريكية  ال�صفارة  نقل 

والدويل هام جدا يف مو�صوع نقل ال�صفارة ايل القد�س .
ماهية  عن  اخر  �صوؤال  عن  الطيبي  احمد  د  امتنع  بينما 
اال�صياء امل�صرتكة بني ع�صو يف الكني�صت اال�صرائيلي اق�صي 
املواطنني اال�صرائيلني مع  بامل�صاواة مع  ي�صعر  ان  طموحه 

فل�صطينو املهجر الذين يحلمون بالعودة ايل فل�صطني !!!
�صاهدت الندوة اعالن االب خ�صر اليتم عن نيته الرت�صح 

city council علي من�صب يف ال
الكين�صت  يف  العربي  النائب  فيه  ايده  الذي  الرت�صح  وهو 

اال�صرائيلي .
احمد  د  منهم  اجلالية  ن�صطاء  من  عدد  الندوة  ح�صر 
زياد  وال�صيد  االمريكية  العربي  اجلمعية  جابررئي�س 
املحلية  االعالم  و�صائل  من  عدد  الندوة  وغطت  جنار 
وغربة  ا�صتوريا  عرب  كجريدة  االمريكية  االمريكية 
علي  الندوة  من  مقاطع  منهاتن  فار�س  قناة  وبثت  نيوز 
م�صاهداتها  ميكنكم  منها  مقاطع  اليوتيوب  علي  مواقعها 
https://www.youtube.com/ الرابط  علي 

watch?v=c3N4FjG1fKE
فهل �صت�صاهد االأيام القادمة حل الدولتني ؟

ام �صيهزم د الطيبي نتياهو يف انتخابات الدولة الواحدة 
؟؟؟

فلنتظر .....ولرن ........
احمد مراد / كاتب �صحفي / مقيم بنيويورك
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من  وال�صرقية  اجلنوبية  املحافظات  اإىل  االإمارات  تنظر 
املناوئ  الديني  منهجها  لتعزيز  جديدة  ك�صاحة  اليمن 
اأبو ظبي على متديد  ال�صعودية. من هنا، تعمل  للوهابية 
م�صتغلة  املحافظات،  تلك  يف  الدعوي  املجال  يف  اأذرعها 
امل�صائخ  ودافعة  ح�صرموت،  ب�صوفيي  املتينة  عالقاتها 
املح�صوبني عليها اإىل االأزهر، الذي ترى فيه املن�صة االأكرث 

قوة يف مواجهة »�صقيقتها«

دعاء �صويدان
ال يقت�صر التناف�س بني »االأ�صقاء اخلليجيني« على النفوذ 
بل  ال�صيا�صية،  واملكانة  االقت�صادي  واحلجم  الع�صكري 
والروحية  الدينية  القيادة  اإىل  جميعًا  ذلك  يتخطى 
للم�صلمني، اإن مل تكن االأخرية هي البوابة الإعالء الكلمة 

يف �صاحات تنازع اأخرى.
هذا ما يبدو عليه احلال راهنًا بني ال�صعودية واالإمارات، 
عام  اإىل  املبطنة  خ�صومتهما  تاريخ  ميتد  اللذين  البلدين 
للخليج،  الغربي  ال�صاحل  اإمارات  توحيد  تاريخ   ،1971
بفعل قلق اآل نهيان، اآنذاك، من جتاوز اآل �صعود حدودهم 
بالنفط.  الغنية  ظبي  اأبو  اإمارة  وتهديدهم  ال�صرقية، 
ال�صعودية  تن�صبه  ما  تقوي�س  االإمارات  حتاول  مذاك، 

لنف�صها من زعامة للعامل االإ�صالمي.
بداأ االأمر با�صتغالل اأبو ظبي املنا�صبات الدينية، خ�صو�صًا 
نظائرها  بزت  تناف�صية  جوائز  الإطالق  رم�صان،  �صهر 
للقراآن  الدولية  دبي  )كجائزة  عليها  وتفوقت  ال�صعودية 
الكرمي(. ترافق هذا مع تكثري »االأيادي البي�صاء« ومدها 
عنوايَن  حتت  االإ�صالمية  الدول  من  متفرقة  اأماكن  اإىل 
»اخلري« و«العطاء«. ا�صرتاتيجية اتخذت خطًا ت�صاعديًا 
العام  الراأي  لدى  اأفرزته  وما  اأيلول   11 اأحداث  عقب 
االإمارات  وجدت  حيث  الريا�س،  على  غ�صب  من  الغربي 
الب�صاط من حتت قدمي جارتها،  الفر�صة �صانحة ل�صحب 
و«حماربة  »االعتدال«  يافطة  حتت  ح�صورها  وتعزيز 
يف  امل�صلمني«  »االإخوان  �صقوط  ومع  املتطرف«.  الفكر 
م�صر، واعتالء الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي، �صدة احلكم، 
اتخاذ  اإىل  دفعهم  قوة،  فائ�س  االإماراتيون  ا�صت�صعر 

خطوات اأكرث جراأة يف مواجهة ال�صعودية.
والعلماء  امل�صائخ  ا�صتقطاب  اإىل  االإمارات  اندفعت  هكذا، 
املو�صوفني بـ«الو�صطية«، واملح�صوبني على مدر�صة االأزهر. 
اأُعلن  عندما   ،2014 متوز  يف  ذروته  اال�صتقطاب  وبلغ 
بزعامة  امل�صلمني«،  حكماء  »جمل�س  تاأ�صي�س  ظبي  اأبو  يف 
الطائفية،  »حماربة  بهدف  الطيب،  اأحمد  االأزهر،  �صيخ 
ذلك،  اإثر  االإ�صالمي«.  العامل  يف  الو�صطي  املنهج  وتعزيز 
اندلق الدعم االإماراتي ال�صخي على مراكز اأولئك امل�صائخ، 
ال �صيما ال�صوفيني منهم، ون�صاطاتهم، بالتوازي مع حملة 
اإعالمية متعددة االأذرع )�صملت االإعالم االإماراتي لفرتة 
لالأزهر  ترّوج  غادرته(،  ما  �صرعان  اأنها  اإال  حمدودة، 

بو�صفه املرجعية الوحيدة الأهل ال�صنة واجلماعة.
االإمارات  تعمل  نف�صها،  اال�صرتاتيجية  تلك  اأ�ص�س  على 

ال�صراع  يعتمل  حيث  اليمن،  جنوب  يف  حثيثًا،  اليوم، 
بانفجار  منذرًا  حلفائها،  وبني  بينها  والع�صكري  ال�صيا�صي 
املعلومات  حلظة.  اأي  يف  هدوء  رجعة  غري  اإىل  االأو�صاع 
يغرون  ظبي  اأبو  رجاالت  باأن  تفيد  هناك  من  الواردة 
لهم  ويوفرون  االأزهر،  اإىل  بال�صفر  اجلنوبيني  امل�صائخ 
واللوج�صتية،  واملالية  املادية  الالزمة  الت�صهيالت  جميع 
و�صل  ال�صعودية،  على  املح�صوبة  الدوائر  تقييد  بهدف 
هوؤالء  من  الدعوي.  اجلانب  يف  التحرك  على  قدرتها 
امل�صائخ ع�صو ما كانت ت�صمى »الهيئة ال�صرعية اجلنوبية 
لالإفتاء واالإر�صاد«، حممد رمزو، الذي يتوجه اإىل االأزهر 
نائب  اأي�صًا  ومنهم  الدعاة«.  لـ«تاأهيل  بدورة  لاللتحاق 
رئي�س »الهيئة ال�صرعية اجلنوبية«، مناف الهتاري، الذي 
االأزهر.  يف  للدكتوراه  ر�صالته  حت�صري  على  االآن  يعكف 
ووفق املعلومات، فاإن جمموعة اأخرى تتح�صر للتوجه اإىل 
الدرا�صات  ملتابعة  اأو  دعوية  بدورات  لاللتحاق  اإما  م�صر؛ 

العليا.
اأن  عن  عدن  داخل  من  م�صادر  تتحدث  تقدم،  مما  اأكرث 
املناطق  يف  اأو  نف�صها  املدينة  يف  �صواء  ال�صوفية،  املراكز 
اإماراتي بعدما  ن�صاطها بدعم  لها، بداأت ت�صتعيد  املجاورة 
كان خبا دورها خالل الفرتة املا�صية. وتو�صح امل�صادر اأن 
تلك املراكز التي يتكون كل منها من م�صجد ورباط للعلوم 
بفعل  متوقفة  �صبه  كانت  بهما،  ملحقة  وعيادة  ال�صرعية 
االآونة  يف  اأنها  اإال  االإرهابية،  التنظيمات  من  اخل�صية 
املن�صورة  يف  خ�صو�صًا  بـ«قوة«،  للظهور  عادت  االأخرية 
وال�صيخ عثمان وكريرت بعدن، ويف اأحور باأبني، ويف الوهط 
املايل  الدعم  جانب  اإىل  اأنه،  اإىل  امل�صادر  وت�صري  بلحج. 
املبا�صر، تتوىل االإمارات ترميم املراكز ال�صوفية، واإ�صالح 
جتهيز  عن  ف�صاًل  املعارك،  جراء  بها  حلقت  التي  االأ�صرار 

عياداتها باالأدوية وامل�صتلزمات الطبية.
تعزيز  على  ظبي  اأبو  اهتمام  فين�صب  ح�صرموت،  يف  اأما 
املادي  الدعم  خالل  من  ونفوذهم،  ال�صوفيني  تواجد 
»ال�صخي« املمنوح لهم، والتعاون معهم يف ن�صاطات متنوعة، 
تندرج يف اإطار »احلرب الناعمة« التي ت�صنها االإمارات على 
�صقيقتها ال�صعودية. بعدما كانت االإعانة الرئي�صة ملدار�س 
على  مرتكزة  واأ�صرحتهم  واأربطتهم  ح�صرموت  �صوفيي 
كاأندوني�صيا  اآ�صيا  �صرق  دول  ح�صارمة  بني  الرابط  اخلط 
�صاحة  االإماراتيون  اقتحم  الداخل،  وح�صارمة  وماليزيا 
اليمن، و�صعدوا حركتهم  �صرق  ال�صوفية يف  اال�صتثمار يف 
بفعل  هناك  لهم  ال�صاحة  خلو  عقب  ال�صعيد  هذا  على 
بالداعية  املتميزة  عالقاتهم  م�صتغلني  احلرب،  ظروف 
من  تتخذ  التي  »طابة«  موؤ�ص�صة  رئي�س  اجلفري،  احلبيب 
اأبو ظبي مقرًا لها، والتي كان لها الدور الرئي�س يف تنظيم 
تعريفه  من  الوهابية  ا�صتبعد  الذي  »غروزين«،  موؤمتر 

الأهل ال�صنة واجلماعة.
اإما  االإعالمية  امل�صاندة  تاأتي  املايل،  الدعم  جانب  واإىل 
ب�صورة تقوية للموؤ�ص�صات ال�صوفية القائمة )التابعة لدار 
امل�صطفى للدرا�صات االإ�صالمية يف ترمي، املوؤ�ص�صة ال�صوفية 

اأخرى  با�صتحداث  اأو  ح�صرموت(،  يف  واالأ�صهر  االأكرب 
ت�صكل املواقع االإلكرتونية حتى االآن ال�صواد االأعظم منها، 
يف  م�صبوقة  غري  طفرة  �صهدت  حملية  اإذاعات  جانب  اإىل 
املح�صوبة  املحلية  ال�صلطات  االآونة االأخرية، بفعل توجه 
على االإمارات اإىل رفع القيود التي كانت مفرو�صة، �صابقًا، 
على تراخي�س االإذاعات اخلا�صة )اأحدث هذه االإذاعات 
اأطلقت قبل اأيام يف مدينة املكال، عا�صمة ح�صرموت، با�صم 
يكون  اأن  متابعون  ي�صتبعد  وال  الكرمي«،  القراآن  »اإذاعة 
الداعية  يراأ�صها  التي  امل�صطفى،  بدار  ارتباط  لالإذاعة 
عمر بن حفيظ باعلوي، ع�صو املجل�س اال�صت�صاري االأعلى 

ملوؤ�ص�صة »طابة«(.
اأنها  اإماراتيًا،  املمولة  االإلكرتونية  املواقع  يف  واملالحظ 
للرتويج  ثقافية،  عناوين  حتت  خا�صة  �صفحات  تفرز 
للفكر واملنهج ال�صوفَيني ودفع التهم عنهما. ترويج يرتافق 
التي  االإماراتية،  اخلريية«  لـ«االأعمال  مكثفة  تغطية  مع 
الدينية،  امل�صاعر  دغدغة  منها  الهدف  اأن  وا�صحًا  يبدو 
وك�صب والءات املواطنني يف املحافظات ال�صرقية، خ�صو�صًا 
وامل�صاعدات  االإعا�صات  مظهر  االأحيان  اأغلب  تتخذ  اأنها 
الكفيلة  والتنموية  االقت�صادية  امل�صاريع  ال  العينية، 
واخلدمية،  والزراعية  ال�صناعية  القطاعات  باإنعا�س 

وتوفري املتطلبات الرئي�صة ملعي�صة ال�صكان.
يف خال�صة املعطيات، يبدو اأن اأبو ظبي ما�صية يف تدعيم 
املرة،  هذه  حماِولة،  لل�صعودية،  املناوئ  الديني  منهجها 
حجز موقع متقدم لها يف قطار الرئي�س االأمريكي اجلديد، 
التطرف  »حماربة  �صعار  يرفع  الذي  ترامب،  دونالد 
املحافظات  يف  عدة  ب�صور  تتبدى  حماَولة  االإ�صالمي«. 
لل�صعوديني  رائقًا  يظهر  ال  التي  اليمن،  من  اجلنوبية 
واملال  بال�صالح  بها،  اال�صتفراد  »اأ�صقائهم«  اعتزام 
اإىل اتخاذ  الريا�س  ما يدفع  والدعوة، دون غريهم. وهو 
حيث  عدن،  مطار  يف  اآخرها  جتلى  ا�صتباقية،  اإجراءات 

اأظهرت اململكة، بالتلطي خلف قرارات الرئي�س امل�صتقيل، 
اإ�صرارًا غري م�صبوق على حتجيم  عبد ربه من�صور هادي، 
القوة االإماراتية. من هنا، ال ُي�صتبعد اأن توا�صل الريا�س 
ليدخل  كافة،  امل�صتويات  على  لالإمارات  امل�صادة  خطواتها 
ما  يتهدد، حتى  بات  اجلنوب يف دوامة جديدة من �صراع 
اأالعيب  من  بعيدًا  )ال�صوفية(  م�صاملًا  وجهًا  يومًا،  اعُترب 

ال�صيا�صة.

اأكرب عدد من مرّحلي غوانتنامو... يف االإمارات
يف اإطار �صعيها املتقادم واملتوا�صل لت�صدير نف�صها بو�صفها 
ال�صعودية،  الوجه املعتدل لالإ�صالم، يف مواجهة الوهابية 
كبريًا  عددًا  االأخرية  ال�صنوات  خالل  االإمارات  ا�صتقبلت 
االأمريكي.  غوانتنامو  معتقل  من  امل�صّرحني  املعتقلني  من 
و�ُصجلت خالل الوالية الثانية للرئي�س االأمريكي ال�صابق، 
باراك اأوباما، عمليتا ترحيل اإىل االإمارات، كانت اأكربهما 
حيث   ،2016 اآب/اأغ�صط�س  يف  لالنتباه  اإثارة  واأكرثهما 
�صجينًا   15 حليفتها  اأرا�صي  اإىل  املتحدة  الواليات  رحلت 
�صلكت  اأن  منذ  م�صبوقة  غري  عملية  يف  واحدة،  دفعة 
وا�صنطن هذا النهج قبل حواىل 10 �صنوات، اإذ �صبق لدول 
ومتفرقة  �صغرية  اأعدادًا  ا�صتقبلت  اأن  واأفريقية  عربية 
احل�صة  لها  كانت  االإمارات  اأن  اإال  غوانتنامو،  مرّحلي  من 
االأكرب )من غري ال�صعوديني( بعدد بلغ، حتى االآن، بح�صب 
ما هو معلن، 21 �صجينًا. وُتخ�صع االإمارات هوؤالء ال�صجناء 
»اإعادتهم اإىل احلياة  »اإعادة تاأهيل« ت�صتهدف  ملا ت�صميها 
الطبيعية كاأفراد ال ي�صكلون اأي خطر على املجتمع«. ولعل 
ما ت�صتهدفه اأبو ظبي من وراء تلك اال�صرتاتيجية يجليه 
اأنها  لالإمارات  »�صُي�صّجل  اإنه  اإماراتيني  كّتاب  قول  بو�صوح 
كانت اأكرث دولة �صاهمت يف اإنهاء معاناة �صجن غوانتنامو«.

الإم�������������������ارات ت�������واج�������ه ال�����������س�����ع�����ودي�����ة ب����������»الأزه���������رّي���������ة«

!!! نيويورك  يف  املقد�س  بيت  ي��زور  ال�سرائيلي  الكني�ست  يف  الذان  رف��ع  ال��ذي  ع��رف��ات  م�ست�سار 

اأبيب،  تل  يف  القرار  �صّناع  ُيوا�صل   : النا�صرة 
ومراكز  واملُخّت�صني  اخلرباء  اإىل  باالإ�صافة 
غور  ل�صرب  حماوالتهم  االإ�صرائيلّية،  االأبحاث 
االأمريكّية  املتحّدة  للواليات  اخلارجّية  ال�صيا�صة 
وهناك  ترامب،  دونالد  اجلديد،  الرئي�س  عهد  يف 
خالل  لوعوده  خالًفا  ترامب،  اأّن  على  اإجماع 
بالن�صبة  بوعوده  يِف  مل  االنتخابّية،  املعركة 
بح�صبهم،  ذلك،  على  �صاهد  واأكرب  العربّية،  للدولة 
اأبيب  تل  من  االأمريكّية  ال�صفارة  بنقل  قيامه  عدم 
ال�صفري  تعيينه  عدم  اإىل  باالإ�صافة  القد�س،  اإىل 
الرغم  على  من�صبه،  يف  فريدمان  ديفيد  اجلديد، 
عزمه  �صهر  من  اأكرث  قبل  ر�صمًيا  اأعلن  اأّنه  من 
امل�صروط  غري  بتاأييده  املعروف  وهو  تعيينه،  على 
لال�صتيطان االإ�صرائيلّي يف ال�صّفة الغربّية املُحتّلة.

الإدارة  ال�صابق  الرئي�س  ديكل،  اأودي  اجلرنال 
اليوم  يعمل  والذي  الفل�صطينيني،  مع  املفاو�صات 
االإ�صرائيلّي،  القومّي  االأمن  اأبحاث  مركز  يف  باحًثا 
اأبيب، ن�صر درا�صًة جديدًة حّدّد  التابع جلامعة تل 
اخلارجّية  ترامب  ل�صيا�صة  االأربعة  املبادئ  فيها 
وهي براأيه كالتايل: الق�صاء على “داع�س”، ت�صّلب 
يف التعامل مع اإيران، بناء عالقات مع دول منطقة 
ال�صرق االأو�صط قائمة على مبداأ دفع الثمن مقابل 
اخلدمات االأمريكّية، واملبداأ الرابع، بح�صب ديكل، 

هو حت�صني العالقات مع اإ�صرائيل.
االأمريكّية- العالقات  منظومة  اإّن  قائاًل  و�صاق 
اعتمدت  املا�صية  ال�صنني  طوال  االإ�صرائيلّية 
وم�صالح  ُم�صرتكة  قيم  اأ�صا�صيني:  عاملني  على 
اإ�صرتاتيجّية مت�صاوقة، زاعًما اأّنه على الرغم من اأّن 
اإ�صرائيل حتّتل االأرا�صي العربّية منذ خم�صني عاًما، 
الوحيدة  الدميقراطّية  وا�صنطن  بنظر  زالت  ما 
الغربّية  بالقيم  توؤمن  التي  االأو�صط،  ال�صرق  يف 

احل�صارّية، على حّد تعبريه.
فاأّكد  االإ�صرتاتيجّية،  بال�صراكة  يتعّلق  فيما  اأّما 
القرن  من  الت�صعني  �صنوات  حتى  اأّنه  على  ديكل 
ب�صبب  الواجهة  يف  ُتعترب  اإ�صرائيل  كانت  املا�صي، 
ال�صوفييتي  االحتاد  متدد  ملنع  الباردة،  احلرب 
احلرب  انتهاء  مع  اليوم،  اأّما  املنطقة،  يف  اآنذاك 
العربّية،  الدولة  اأهمية  انخف�صت  فقد  الباردة 
القوى  موازين  يف  تنا�صق  عدم  اأوجد  الذي  االأمر 

بينها وبني اأمريكا.
فيه  تقوم  الذي  الوقت  يف  اأّنه  على  و�صّدّد 
ال�صيا�صّية  االأمنّية،  التزاماتها  بتنفيذ  وا�صنطن 
ال  االأخرية  فاإّن  الإ�صرائيل،  بالن�صبة  واالقت�صادّية 
تتعّلق  والتي  ال�صمانات،  بتنفيذ تعهداتها من  تقوم 

بحّل الق�صية الفل�صطينّية.
وبراأي ديكل، حتى لو متّكن نتنياهو يف لقائه االأخري 

مع ترامب من اإقناعه بجعل ق�صية فر�س العقوبات 
يف  التناق�صات  فاإّن  مركزّيًة،  ق�صيًة  اإيران  على 
�صيا�صة وا�صنطن وتل اأبيب ما زالت بارزة ووا�صحة 
ال�صورّي،  املّلف  للعيان يف عّدة ق�صايا، ويف مقّدمتها 
يف  توؤّكد  االإ�صرائيلّي،  الباحث  اأ�صاف  اأبيب،  فتل 
اإبعاد  االإ�صرتاتيجّي هو  اأّن هدفها  منا�صبة على  كّل 
اإيران وحزب اهلل من �صورّية يف اأّي حلٍّ �صيا�صيٍّ قد 
اخلطوط  ذلك  على  وللتدليل  اإليه،  ل  التو�صّ يّتم 
لتواجد  بالن�صبة  اإ�صرائيل  و�صعتها  التي  احلمراء 
اجلنوب  يف  اهلل  حلزب  وقّوات  اإيرانّية  قّوات 
املوؤّكد  من  لي�س  اأّنه  على  الباحث  واأّكد  ال�صورّي. 
باملّرة باأْن تقوم الواليات املُتحّدة بتقدمي �صمانات 
اإ�صارات  وهناك  االإ�صرائيلّية،  املطالب  لتنفيذ 
وا�صحة باأّن الرئي�س االأمريكّي �صيقوم بت�صليم املّلف 

ال�صورّي لرو�صيا، على حّد قوله.
ا اأّن اإ�صرائيل غري مرغوب  واأو�صح الباحث ديكل اأي�صً
، حتى يف احللف الذي تعكف  فيها يف اأّي ائتالٍف دويلٍّ
على ت�صكيله الواليات املتحّدة �صّد “داع�س”، وذلك 
قبل  من  قانونًيا  مقبولة  تعترب  ال  اإ�صرائيل  الأّن 
الدول العربّية وال�صارع العربّي، طاملا مل تُقم بحّل 

الق�صية الفل�صطينّية، على حّد تعبريه.
ووفًقا لديكل، فاإّن �صيا�صة �صّم املناطق الفل�صطينّية 
االإ�صرائيلّية،  لل�صيادة  املُحتّلة  الغربّية  ال�صّفة  يف 
الإيران،  احلمراء  اخلطوط  حتديد  اإىل  باالإ�صافة 
اجلبهة  على  ت�صعيٍد  اإىل  يوؤّديا  اأْن  �صاأنهما  من 
ا مع الفل�صطينيني  ال�صمالّية، اأْي مع حزب اهلل، واأي�صً
)يونيو(  حزيران  عدوان  منذ  املُحتّلة  االأرا�صي  يف 
على  االإ�صرائيلّي  الباحث  و�صّدّد   .1967 العام  من 
الثمن  مب�صاألة  �صت�صطدم  الت�صعيد  اإمكانية  اأّن 

مقابل الفائدة بالن�صبة للرئي�س االأمريكّي ترامب. 
االإ�صرتاتيجّية  الناحية  اإّنه من  القول  اإىل  وخُل�س 
اإ�صرتاتيجيٍّ  �صتتحّول من كنٍز  اإ�صرائيل عندها  فاإّن 
وجميع  اإ�صرتاتيجّي،  عبٍء  اإىل  املُتحّدة  للواليات 
املوؤ�ّصرات توؤّكد على اأّن الرئي�س ترامب لن يتوّرع يف 

الوقوف �صّد اإ�صرائيل، على حّد تعبريه.
تعي�صها  التي  املتالحقة  التطورات  اأّن  ديكل  وراأى 
تكثيف  اإ�صرائيل  من  تتطلب  االإقليمّية  ال�صاحة 
م�صرتكة  م�صالح  لديها  التي  اجلهات  مع  التعاون 
فتبدو  الدولّية  ال�صاحة  على  اأّما  وتابع:  معها. 
اأهمية فائقة لرتميم و�صع اإ�صرائيل، لي�س من خالل 
اال�صتعانة باإدارة ترامب فقط، واإمّنا بتوثيق اأوا�صر 
اإ�صرائيل  مع  الذي يرتبط  العامل احلر  مع  التعاون 

بقيٍم م�صرتكٍة.
واأ�صار ديكل، الذي �صغل �صل�صل طويلة من الوظائف 
الع�صكرية يف اجلي�س مبجال اال�صتخبارات والتعاون 
اأ�صار  االإ�صرتاتيجّي،  والتخطيط  الدويّل  الع�صكرّي 
ل  اإىل اأّن االأّهم من كّل ما تقّدم هو العمل على تو�صّ
الفل�صطينيني،  مع  �صيا�صيٍّ  نهائيٍّ  حلٍّ  اإىل  اإ�صرائيل 
اأفق  اأ�صا�س االنف�صال عنهم، مع �صرورة وجود  على 
الفل�صطينّي،  ال�صعب  على  ال�صيطرة  مرحلة  لنهاية 

بح�صب تعبريه.
اإ�صرائيل  يف  الداخلّية  ال�صاحة  اأّن  على  �صّدّد  كما 
امل�صارعة  اأبيب  تل  يف  القرار  �صّناع  من  ت�صتوجب 
املجتمع  مكونات  خمتلف  بني  الفجوة  ج�صر  اإىل 
واملحكمة  اجلي�س  مكانة  وا�صتعادة  االإ�صرائيلّي، 

العليا ملا كانتا عليهما �صابًقا.

م���������������س�������ي�������خ�������ة م�������زي�������ف�������ة
اأنادي«  كنت  �صغرية،  كنت  عندما 
اأ�صادفه،  �صخ�س  كل  على  عمي« 
، او من ا�صدقاء  �صواأء كان عمي فعالآ
من  كان  اذا  حتى  ،اأو  غرباء  اأبي، 
 ، العائلة  �صبغة  الن  اجلريان، 
والعالقات احلميمة، هي ال�صائدة يف 

التعامل بني النا�س.
عائلة  عن  عبارة  »املحلة«  كانت 
وبنت  اخت  هي  فتاة  كل  اأذ  كبرية، 
املجتمع  ن�صيج  وكان  اجلميع، 

لفة. العراقي حمكمة خيوطه، ففيها احلب واالحرتام واملودة واالأ
اأما اليوم فن�صهد تغريا ملحوظا، بوجود ظواهر خطرية، اخذت ت�صتفحل 
حياء ال�صكنية، كظاهرة التجاهل والتغافل املتعمد، حلق اجلورة، فمنا  باالأ
مم مي�صي اياما او حتى ا�صهر، دون ان يلتقي بجاره، اويتفقد احواله، مما 
ادى اىل خلق حالة من الفراغ االمني املجتمعي، وهذا ما تعاين منه اغلب 

مناطق العا�صمة بغداد.
حتى ا�صتغل هذا اخلمول وهذه العالقة الباردة بني �صكنة احلي الواحد، 
عمليات  ميار�صون  فاخذوا  القانون،  عن  واخلارجني  الع�صابات،  قبل  من 
�صلطة  من  خوف،  او  رادع  اي  بدون  النهار،  و�صح  يف  وال�صرقة  اخلطف 
، ومن �صلطة املجتمع ثانياآ، اذ ت�صيد مبداأ »غ�س الطرف« عن  القانون اوالآ

مثل هكذا ممار�صات، ادى اىل انت�صارها ب�صكل خميف يف �صوارعنا.
املحاكم ومراكز ال�صرطة، اعتادت هذه االيام ان تبتداأ نهار عملها، بق�صايا 

�صرقات حقائب املوظفات! 
ا�صارة وا�صحة اىل �صعف باجلهد اال�صتباقي اال�صتخباراتي جلهاز االمن 
داخل العا�صمة بغداد، ا�صافة اىل ظهور قوى ظالمية، تدافع عن ال�صارق، 

بل وتهدد بكل وقاحة، ال�صحية بحالة تقدمي �صكوى بحق الل�صو�س.
هذا ما ح�صل بالفعل، عند تعر�س احدى ال�صيدات حلالة �صرقة يف احدى 
املحافظات العراقية، وبعد مقاومتها لل�صراق، قاموا بطعنها ورميها، وعند 
تقدمي �صكوى بحقهم، تقوم ع�صائر »احلرامية« بتهديد ال�صيدة وعائلتها!
اأي حال و�صلنا اليه؟ فاذا كان رب البيت بالدف �صارب ف�صيمة اهل البيت 

الرق�س!
انها �صابقة خطرية، ان تكون هناك �صلطة، اقوى وتفر�س قوانينها، فوق 

�صلطة القانون، انها �صلطة بع�س الع�صائر« املنتهية �صالحيتها«.
املظلوم،  على  الظامل  تن�صر  والنخوة،  وال�صرف  الغرية،  �صالحية  منتهية 
تتقوى على ال�صعيف، وتتفنن مبجال�س » الف�صل« ، تلك ال�صرادق الباطلة، 
ن �صيوخ »املن�صف« قد حفظوا  التي كم اأ�صقطت بها حقوق ايتام، وارامل، الأ
كم اآية قرانية وحديث نبوي، يلجموا بها احل�صور، ليجعلوا احلق باطل 

والباطل حق

اتفاق ميهد لاعراف الر�سمي بالإ�سام يف اإيطاليا
موؤ�ص�صات  ت�صع  مع  مينيتي  فرانكو  االإيــطــايل  الداخلية  وزيــر  وقــع 
اإ�صالمية وم�صجدْي روما وبالريمو، االأربعاء املا�صي يف العا�صمة روما، على 
اتفاقية ت�صع حمددات اأولية لعالقة امل�صلمني يف البالد  ومتهد العرتاف 

ر�صمي من الدولة بالدين االإ�صالمي.
مهما  ا�صتثمارا  متثل  اأنها  معتربا  االتفاقية  هذه  على  الوزير  واأثني 
اأن  اإىل  �صحفية  بت�صريحات  واأ�صار  فيها،  القائم  والتعدد  بالده  مل�صتقبل 
م�صلمي  من   70% متثل  االتفاقية  على  املوقعة  االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات 

اإيطاليا املقدرين بنحو 1.7 مليون ن�صمة.
االإ�صالمية  املنظمات  احتاد  رئي�س  الزير  الدين  عز  اعترب  جهته،  من   
على  املوقعة  االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  �صمنه  تن�صوي  -الــذي  باإيطاليا 
االأغلبية  عن  تعرب  باالتفاقية  ــواردة  ال واملبادئ  االأفكار  اأن  االتفاق- 

ال�صاحقة من اجلالية امل�صلمة يف البالد.
ع�صرة  تت�صمن  االتفاقية  اإن  الزير  قال  نت،  اجلزيرة  لـ  حديثه  ويف   
بنود يلتزم بها اجلانب امل�صلم جتاه الدولة، بينما تلتزم االأخرية بع�صرة 

بنود مماثلة جتاه امل�صلمني.
 وجود متطور

باالإيطالية  اجلمعة  خطب  اإلقاء  االتفاقية:  هذه  بنود  اأهــم  ومن   
البالد  م�صاجد  وفتح  اأخــرى،  بلغة  األقيت  اإن  لها  برتجمة  م�صحوبة  اأو 
احلكومة  جلهود  امل�صلمني  ودعم  امل�صلمني،  غري  الزائرين  اأمام  وم�صلياتها 
لتخ�صي�س  املحلية  ال�صلطات  لدى  احلكومة  وتدخل  التطرف،  مبكافحة 
اخلارجية  التمويل  م�صادر  عن  امل�صلمني  واإعالن  امل�صاجد،  الإقامة  اأماكن 

للم�صاجد.
تطورا  متثل  االتفاقية  اإن  االإ�صالمية  املنظمات  احتاد  رئي�س  وقال   
امتدت  لقاءات  كمح�صلة  وجاءت  باإيطاليا،  امل�صلم  الوجود  مب�صرية  مهما 
ل�صنوات بني ممثلي االأقلية امل�صلمة واحلكومة االإيطالية. واأ�صاف الزير 
اأن االتفاق مع احلكومة ميهد العرتاف ر�صمي من جانب الدولة باالإ�صالم.
 واأ�صار اإىل اأن الوجود االإ�صالمي باإيطاليا رغم حداثته -مقارنة بدول 
عام  األف  مئة  من  امل�صلمني  تعداد  بارتفاع  تطورا  حقق  اأخرى-  اأوروبية 
1991 اإىل نحو 1.7 مليون ن�صمة حاليا. كما زاد عدد امل�صاجد وامل�صليات 

خالل نف�س الفرتة من ثالثني اإىل اأكرث من األف.
اإيطاليا  م�صلمو  حر�س  التي  ال�صفافية  »تكر�س  االتفاقية  اأن  واعترب   
اأمام  امل�صلمة  على االلتزام بها انطالقا من تعاليم دينهم، وت�صع االأقلية 

م�صوؤوليتها اأمام اهلل والدولة االإيطالية«.
 ولفت الزير اإىل اأن االعرتاف الر�صمي باالإ�صالم �صيتم بعد تنفيذ كل 
طرف من االثنني املوقعني على هذه االتفاقية للبنود اخلا�صة به، مو�صحا 
د�صتور  اأو�صاعها مع  االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  البنود هو تكييف  اأهم هذه  اأن 
وقوانني اإيطاليا، لتتحول من جمعيات اإىل هيئات دينية قادرة على متثيل 

امل�صلمني اأمام ال�صلطات الر�صمية.

على ُي��واف��ق  لن  ترامب  ج��دي��دٍة:  اإ�سراتيجّيٍة  بدرا�سٍة  �سابق  اإ�سرائيلّي   ج��رال 
�سّدها الوقوف  يف  ي��رّدد  ولن  اهلل  وحزب  لإي��ران  بالن�سبة  ب�سورّية  اأبيب  تل  مطالب 



هذا  ال�سعودية  ي���زور  اإي����راين  وف��د 
الأ����س���ب���وع ل��ل��ت��ف��او���س ح����ول احل��ج

طهران ـ )د ب اأ(- اأعلن املتحدث با�صم وزارة اخلارجية االإيرانية 
م�صاركة  حول  للتفاو�س  ال�صعودية  �صيزور  وفدا  اأن  قا�صمي  بهرام 

االإيرانيني يف منا�صك احلج القادمة.
تهدف  الزيارة   اإن  القول  عنه  االإيرانية  "فار�س"  وكالة  ونقلت 
“للتباحث حول �صروط م�صاركة احلجاج االإيرانيني يف اأداء منا�صك 

احلج للعام اجلاري، وذلك بعد تلقي دعوة من اجلانب ال�صعودي”.
املا�صي،  احلج  مو�صم  يف  ال�صعودية  اإىل  حجاجها  اإيران  توفد  ومل 
برتتيبات  املتعلقة  املفاو�صات  يف  بالتعنت  متبادلة  اتهامات  و�صط 

احلج.
ودعا قا�صمي اإىل “انتظار الزيارة ملعرفة النتائج”.

قبل  املو�صم  يف  حتفهم  لقوا  حجاجها  من   464 اإن  اإيران  وتقول 
املا�صي يف حادثة التدافع التي وقعت مب�صعر منى.

ايران  مع  العالقات  قطع  املا�صي  العام  مطلع  ال�صعودية  واأعلنت 
يف  ال�صعودية  ال�صفارة  اإيرانيني  اقتحام  بعد  دبلوما�صييها  وطرد 
طهران احتجاجا على قيام اململكة باإعدام الزعيم ال�صيعي البارز 

منر باقر النمر.

ع�صرين  حوايل  – قتلى  ب(  ف  )اأ  اخلرطوم- 
ال�صتباكات  نتيجة  الع�صرات  وجرح  �صخ�صا 
دارفور  اإقليم  �صرق  يف  ومزارعني  رعاة  بني 
مل�صوؤول حملي  وفقا   2003 منذ عام  امل�صطرب 

و�صهود عيان.
�صرق  بوالية  كارنكا  ابو  حملية  معتمد  وقال 
دارفور لفران�س بر�س عرب الهاتف من املنطقة 
عثمان ق�صم ان “احلادثة وقعت ام�س االثنني 
ذلك  اثر  وعلى  وراع  مزارع  بني  خلالف  نتيجة 
باهله  منهم  كل  وا�صتن�صر  نار  اطالق  حدث 
ت�صعة  مقتل  يف  ت�صببت  ا�صتباكات  ووقعت 
اجلي�س  من  قوات  ن�صرنا  واالن  ا�صخا�س 

وال�صرطة واالمن يف املنطقة”.
لفران�س  اكد  املنطقة  من  عيان  �صاهد  لكن 
والراعي  املزارع  بني  تطور  اخلالف  ان  بر�س 
جرار  بني  قبيلة  بني  قبلية  ا�صتباكات  اىل 
الربتي  وقبيلة  االإبل،  رعاة  من  وهم  العربية 

االإفريقية.
“االحداث  ا�صمه  ايراد  عدم  طالبا  وقال 
حتى  االثنني  ام�س  وا�صتمرت  االحد  بداأت 
غروب ال�صم�س و�صمعنا ا�صوات اأ�صلحة ر�صا�صة 

وثقيلة”.
االثنني  الربتي  �صباب  عن  �صادر  بيان  وقال 
تلقته فران�س بر�س “راح �صحية تلك االحداث 
يف احلال خم�صة �صهداء من الربتي مت مواراة 
ثمانية  وجرح  بال�صعني  اليوم  �صباح  جثمانهم 
اخرون .. بعد جتدد اال�صتباك للمرة الثانية 
وجرح  الربتي  من  افراد  �صبعة  اي�صا  ا�صت�صهد 
ال�صهداء  عدد  بذلك  لريتفع  اخرون  ع�صرة 

اإىل  اجلرحى  و  �صهيدا   )12( ع�صر  اثني  اإىل 
ثمانية ع�صر )18(جريحا “

فران�س  اليه  حتدثت  اخر  عيان  �صاهد  وا�صار 
احل�صود  ان  اىل  الثالثاء  الهاتف  عرب  بر�س 

امل�صلحة ما زالت تنت�صر يف املنطقة.
وقال “حتى هذه اللحظة ن�صمع ا�صوات اطالق 

النار ب�صورة متقطعة”.
وتراجعت حدة العنف يف االقليم امل�صطرب اال 
ان النزاعات بني القبائل على املوارد واالعمال 
لالمن  الرئي�صي  املهدد  زالت  ما  االجرامية 
امل�صرتكة بني االمم  ال�صالم  وفقا لبعثة حفظ 
املتحدة واالحتاد االفريقي )يوناميد ( والتي 

تنت�صر يف االقليم منذ عام 2007.
واندلع النزاع يف االقليم عندما حمل م�صلحون 
�صد  ال�صالح  افريقية  اقليات  ايل  ينتمون 

التي  الب�صري  عمر  ال�صوداين  الرئي�س  حكومة 
ي�صيطر عليها العرب.

ال�صراع  ان  ومراقبون  دولية  تقارير  وتفيد 
حول  العرب  والرعاة  االفارقة  املزارعني  بني 

املوارد كان من ا�صباب اندالع النزاع.
مقتل  يف  النزاع  ت�صبب  املتحدة  لالمم  ووفقا 
300 الف �صخ�س وفرار 2،5 مليون من منازلهم 

.
اعلنت   ،2016 االول/اكتوبر  ت�صرين  يف 
االقليم  يف  النزاع  انتهاء  ال�صودانية  احلكومة 
اال ان قتاال اندلع بني قواتها وحركة حترير 
منطقة  يف  نور  الواحد  عبد  جناح  ال�صودان 
االول/ كانون  يف  االقليم  و�صط  مره  جبل 

دي�صمرب املا�صي.

اأعلنت   – ب(  ف  )اأ  املتحدة  االمم 
للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة 
1،4 ماليني طفل  زهاء  ان  )يوني�صف( 
يف  ال�صنة  هذه  جوعا  ميوتون  قد 
ال�صودان  وجنوب  وال�صومال  نيجرييا 

واملني.
االأهلية  احلرب  حيث  اليمن،  يف 
يعاين  تقريبا،  عامني  منذ  حمتدمة 
حاد،  تغذية  �صوء  من  طفل  الف   462
يف  طفل  الف   450 العدد  يبلغ  بينما 
تن�صط  حيث  نيجرييا  �صرق  �صمال 

جماعة بوكو حرام اال�صالمية.
واأ�صارت “فيوز نت” وهي �صبكة الأنظمة 
اأن  اىل  املجاعة،  �صد  املبكر  االإنذار 
يف  بورنو  حمافظة  يف  النائية  املناطق 
نيجرييا تعاين بالفعل من املجاعة منذ 

نهاية العام املا�صي.
ا�صتحالة  �صوء  يف  الكارثة  و�صت�صتد 
اإىل  امل�صاعدات  وكاالت  و�صول 

ال�صحايا، ا�صتنادا اىل اليوني�صف.
 185 ان  من  املنظمة االممية  وحذرت 
يواجهون  ال�صومال  يف  طفل  األف 

وقد  اجلفاف  جراء  املجاعة  خطر 
270 الفا يف غ�صون  يبلغ عددهم نحو 

ب�صعة اأ�صهر.
من  اأكرث  يعاين  ال�صودان،  جنوب  يف 
270 الف طفل من �صوء التغذية، وقد 
اأعلنت حالة املجاعة يف احدى مناطق 
�صمال البالد يعي�س فيها 20 الف طفل.
ودعا مدير اليوني�صف اأنطوين ليك اىل 
التحرك �صريعا، وقال “ما زلنا قادرين 

على اإنقاذ اأرواح كثرية”.

عبد احلميد �صيام
الرئي�س  ترامب،  دونالد  يبداأ  اأن  اأحد  يتوقع  مل 
املتحدة،  للواليات  واالأربعون  اخلام�س  املنتخب  
دون  رعناء  قرارات  باتخاذ  االأوىل  دورته  بداية 
بادئا  االأول  يومه  منذ  العواقب  يف  تفكري  اأو  ترٍو 
ميتد  والذي  املك�صيك  مع  العن�صري  الف�صل  بجدار 
اإن�صاوؤه  يكلف  وقد  كيلومرتا   3145 من  اأكرث  اإىل 
مليارات الدوالرات، فما كان من الدولة العن�صرية 
الفكرة  اإلتقطت  اأن  اإال  العربية   منطقتنا  يف 
التي  لعن�صريتها  مربرا  تعطيها  الأنها  بها  ورحبت 
معها  يقف  من  يجد  ومل  باأ�صره  الكون  على  فا�صت 
اإال اأمثال هوؤالء املجبولني على عقلية تفوق الذات 

واحتقار االآخر.  
لقد اأثارت قرارات رجل االأعمال الذي اأ�صبح رئي�صا 
الأقوى دولة يف العامل يف غفلة من الزمن، حفيظة 
العديد من الكتاب واملحللني والن�صطاء وال�صيا�صيني 
ومنظمات املجتمع املدين والنقابات وحتى موظفي 
واال�صتقاالت  باملظاهرات  له  فت�صدوا  الدولة 
والعرائ�س واملقاالت وامل�صريات والربامج احلوارية 
�صفا  على  االآن  البالد  اأن  ت�صعر  وتكاد  واملقابالت 
»احلقوق  بحركة  يذكرنا  وا�صع  جماهري  حترك 
املدنية« يف ال�صتينات التي قادها رجال ون�صاء عظام 
مثل مارتن لوثر كنغ ومالكوم اإك�س وروزا بارك�س. 
ولكني �صاأترك ذلك جانبا و�صاأتناول يف هذا املقال 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي اإنتهكتها هذه 
القرارات املوغلة يف عن�صريتها لرنى كيف اأن رجل 
من  باملظلة  ال�صيا�صة  ميدان  على  الهابط  االأعمال 
برجه العاجي يف منهاتن ليعبث يف جمال القانون 
الدويل حيث لعبت بالده دورا حموريا يف التو�صل 
باملرورعلى  هنا  و�صاأقت�صر  االتفاقيات.   تلك  اإىل 
تاركا  مهمة  دولية  اإتفاقيات  خم�س  يف  املواد  اأهم 
بكل  ي�صتطيع  والذي  للقارئ  واال�صتنتاج  التحليل 
هذه  �صوء  على  ترامب  قرارات  يراجع  اأن  �صهولة 
الرئي�س  هذا  اإزدراء  مدى  بنف�صه  ليتعرف  البنود 
الذي  املحلي  القانون  بني  الفرق  الدويل.   للقانون 
عليه  للتحايل  وا�صعة  �صالحيات  يعطيه  اأن  ميكن 
حوله  امل�صرعني  من  ثلة  اإىل  م�صتندا  وانتهاكه 
الذي  الدويل  القانون  وبني  يفعل  ما  له  يزينون 
املطلوب  بالعدد  عليه  الت�صديق  يتم  اأن  جمرد 
التي  للدول  حتى  وملزما  املفعول  �صاري  ي�صبح 
الدويل  فالقانون  عليه.   حتفظت  اأو  عار�صته 
الدول  بني  ال�صاقة  املفاو�صات  من  ح�صيلة  هو 
اأر�صية  الإيجاد  وغنيها  فقريها  وكبريها  �صغريها 
�صهال  تنفيذها  وي�صبح  اجلميع  تنا�صب  م�صرتكة 
الأنها مل تفر�س فر�صا على اأحد بل جاءت ح�صيلة 

اأن  اإىل  وتعديالت  ومراجعات  ونقا�صات  حوارات 
و�صلت م�صودتها االأخرية ثم طرحت للت�صويت ومت 

اإعتمادها بالغالبية ال�صاحقة واأحيانا باالإجماع.
 10  - االإن�صان  حلقوق  العاملي  االإعالن  اأوال- 

دي�صمرب 1948 
مت�صاوين  اأحرارًا  النا�س  جميع  يولد   .1 املادة 
و�صمريًا  عقاًل  وهبوا  وقد  واحلقوق،  الكرامة  يف 

وعليهم اأن يعامل بع�صهم بع�صًا بروح االإخاء.
احلقوق  بكافة  التمتع  حق  اإن�صان  لكل    .2 املادة 
واحلريات الواردة يف هذا االإعالن، دون اأي متييز، 
اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العن�صر  ب�صبب  كالتمييز 
اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�صيا�صي اأو اأي راأي اآخر، 
اأو االأ�صل الوطني اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد 
الرجال  بني  تفرقة  اأية  دون  اآخر،  و�صع  اأي  اأو 
اأي  هناك  يكون  فلن  تقدم  عما  وف�صال  والن�صاء. 
اأو  القانوين  اأو  ال�صيا�صي  الو�صع  اأ�صا�صه  متييز 
الفرد  اإليها  ينتمي  التي  البقعة  اأو  لبلد  الدويل 
�صواء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�صتقال اأو حتت 
كانت  اأو  الذاتي  باحلكم  متمتع  غري  اأو  الو�صاية 

�صيادته خا�صعة الأي قيد من القيود.
اإىل  يلجاأ  اأن  يف  احلق  فرد  لكل   .1  14- املادة 
من  هربًا  اإليها  االلتجاء  يحاول  اأو  اأخرى  بالد 

اال�صطهاد.
 14 ثانيا - االتفاقية اخلا�صة بو�صع الالجئني - 
بروتوكول  باالتفاقية  )واأحلق   1951 دي�صمرب 

االتفاقية( �صمولية  لتو�صيع   1967
تنطبق لفظة الجئ على:

املادة 2. كل �صخ�س يوجد، بنتيجة اأحداث وقعت 
1951، وب�صبب خوف  1 كانون الثاين/يناير  قبل 
عرقه  ب�صبب  لال�صطهاد  التعر�س  من  يربره  ما  له 
اأو دينه اأو جن�صيته اأو انتمائه اإيل فئة اجتماعية 
معينة اأو اآرائه ال�صيا�صية، خارج بلد جن�صيته، وال 
ي�صتطيع، اأو ال يريد ب�صبب ذلك اخلوف، اأن ي�صتظل 
بحماية ذلك البلد، اأو كل �صخ�س ال ميلك جن�صية 
اإقامته املعتادة ال�صابق بنتيجة  ويوجد خارج بلد 
مثل تلك االأحداث وال ي�صتطيع، اأو ال يريد ب�صبب 

ذلك اخلوف، اأن يعود اإيل ذلك البلد.
هذه  اأحكام  املتعاقدة  الدول  تطبق   .3 املادة 
االتفاقية على الالجئني دون متييز ب�صبب العرق 

اأو الدين اأو بلد املن�صاأ.
داخل  الالجئني  املتعاقدة  الدول  متنح   .4 املادة 
اأرا�صيها معاملة توفر لهم على االأقل ذات الرعاية 
ممار�صة  حرية  �صعيد  علي  ملواطنيها  املمنوحة 
�صعائرهم الدينية وحرية توفري الرتبية الدينية 

الأوالدهم.

اأن تطرد  33. ال يجوز الأية دولة متعاقدة  املادة 
حدود  اإيل  ال�صور  من  �صورة  باأية  ترده  اأو  الجئا 
االأقاليم التي تكون حياته اأو حريته مهددتني فيها 
اإىل  انتمائه  اأو  جن�صيته  اأو  دينه  اأو  عرقه  ب�صبب 

فئة اجتماعية معينة اأو ب�صبب اآرائه ال�صيا�صية.
جميع  على  للق�صاء  الدولية  االإتفاقية   - ثالثا 

اأ�صكال التمييز العن�صري - 21 دي�صمرب 1965
املادة 1. يف هذه االتفاقية، يق�صد بتعبري »التمييز 
العن�صري« اأي متييز اأو ا�صتثناء اأو تقييد اأو تف�صيل 
يقوم علي اأ�صا�س العرق اأو اللون اأو الن�صب اأو االأ�صل 
اأو  اأو ي�صتتبع تعطيل  اأو االثني وي�صتهدف  القومي 
واحلريات  االإن�صان  بحقوق  االعرتاف  عرقلة 
قدم  علي  ممار�صتها،  اأو  بها  التمتع  اأو  االأ�صا�صية 
اأو  االقت�صادي  اأو  ال�صيا�صي  امليدان  يف  امل�صاواة، 
من  اآخر  ميدان  اأي  يف  اأو  الثقايف  اأو  االجتماعي 

ميادين احلياة العامة.
املادة 4. ت�صجب الدول االأطراف جميع الدعايات 
النظريات  اأو  االأفكار  على  القائمة  والتنظيمات 
لون  من  جماعة  اأية  اأو  عرق  اأي  بتفوق  القائلة 
اأو  تربير  حتاول  التي  اأو  واحد،  اثني  اأ�صل  اأو 
العن�صرية  الكراهية  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  تعزيز 
التدابري  باتخاذ  وتتعهد  العن�صري،  والتمييز 
كل  على  الق�صاء  اإيل  الرامية  االإيجابية  الفورية 
اأعماله،  من  عمل  وكل  التمييز  هذا  علي  حتري�س 
املراعاة  ومع  الغاية  لهذه  حتقيقا  خا�صة،  وتتعهد 
العاملي حلقوق  االإعالن  الواردة يف  للمبادئ  احلقه 

االإن�صان.  
 20  – الطفل  حلقوق  الدولية  االإتفاقية  رابعا- 

نوفمرب 1989
تاأمني  االأطراف  الدول  على  يتوجب    .20 املادة 
ب�صفة  حمروم  لطفل  خا�صتني  وم�صاعدة  حماية 
هذه  ويف  العائلية  بيئته  من  دائمة  اأو  موؤقتة 
اأو  عائلية  رعاية  توفري  من  التاأكد  احلالة، 
االعتبار  بعني  االأخذ  مع  له،  بديلة  موؤ�ص�صاتية 

اخللفية الثقافية للطفل.
لالأطفال  احلماية  تاأمني  يتوجب    .22 املادة 
الالجئني، اإن كانوا وحدهم اأو مع والديهم، وتقدمي 
امل�صاعدة االإن�صانية ال�صرورية لهم من اأجل التمتع 

باحلقوق املن�صو�س عنها يف هذه االتفاقية.
خام�صا- االإتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع 
دي�صمرب   18  - اأ�صرهم  واأفراد  املهاجرين  العمال 

1990
با�صتثناء  االتفاقية،  هذه  1.تنطبق    .1 املادة 
جميع  على  بعد،  فيما  لذلك  خالفا  عليه  ين�س  ما 
من  متييز  دون  اأ�صرهم  واأفراد  املهاجرين  العمال 

العن�صر،  اأو  اجلن�س،  ب�صبب  التمييز  مثل  نوع  اأي 
الراأي  اأو  املعتقد،  اأو  الدين  اأو  اللغة،  اأو  اللون،  اأو 
العرقي  اأو  القومي  االأمل  اأو  غريه،  اأو  ال�صيا�صي 
الو�صع  اأو  العمر،  اأو  اجلن�صية،  اأو  االجتماعي،  اأو 
اأو  الزوجية،  احلالة  اأو  امللكية،  اأو  االقت�صادي، 

املولد، اأو اأي حالة اأخرى.
عملية  كامل  خالل  االتفاقية  هذه  تنطبق   .2
وت�صمل  اأ�صرهم،  واأفراد  املهاجرين  العمال  هجرة 
هذه العملية التح�صري للهجرة، واملغادرة، والعبور، 
مقابل  ن�صاط  ومزاولة  بكاملها،  االإقامة  وفرتة 
اأجر يف دولة العمل وكذلك العودة اإىل دولة املن�صاأ 

اأو دولة االإقامة العادية.
لل�صكوك  وفقا  االأطراف،  الدول  تتعهد    .7 املادة 
باحرتام  االإن�صان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية 
االتفاقية  هذه  يف  عليها  املن�صو�س  احلقوق 
اأ�صرهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  جلميع  وتاأمينها 
دون  لواليتها  اخلا�صعني  اأو  اإقليمها  يف  املوجودين 
اأو  اجلن�س،  ب�صبب  التمييز  مثل  نوع،  اأي  من  متييز 
املعتقد،  اأو  الدين  اأو  اللغة،  اأو  اللون،  اأو  العن�صر، 
اأو  القومي،  االأ�صل  اأو  غريه،  اأو  ال�صيا�صي  الراأي  اأو 
اأو  العرقي، اأو االجتماعي، اأو اجلن�صية، اأو العمر، 
الو�صع االقت�صادي، اأو امللكية، اأو احلالة الزوجية، 

اأو املولد، اأو اأي حالة اأخرى.
لقد كانت ردود الفعل لكثري من املنظمات الدولية 
ردود  ينتظرون  كانوا  فيها  امل�صوؤولني  وكاأن  باردة 
ومتوا�صلة  حامية  وجدوها  فلما  املحلية.   الفعل 
ومت�صارعة اأ�صدروا بياناتهم التي تعرب عن القلق.  
كانت  فاإذا  جميعا  لنا  القلق  زمن  هو  هذا  �صحيح 
البداية هكذا فكيف نتخيل اأربع �صنوات من احلكم 

على هذا املنوال.

اأ�صافت الثلوج املت�صاقطة على والية قهرمان مرع�س 
جنوبي تركيا، مزيدا من ال�صحر على جممع “اأ�صحاب 
“اأف�صني” بالوالية، الذي يعتقد  الكهف” يف منطقة 
املوؤمنني  للفتية  مالذا  كانت  باأ�صفله  التي  املغارة  اأن 
االمرباطورية  عهد  يف  الوثني  احلاكم  بط�س  من 

الرومانية ال�صرقية.
ويجذب املجمع اأعدادا متزايدة من الزوار االأتراك 
االأمم  منظمة  اأ�صافته  اأن  بعد  خا�صة  واالأجانب، 
)اليون�صكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
لقائمتها املوؤقتة ملواقع الرتاث االإن�صاين العاملي، عام 

.2015
للميالد،   466 الذي بني عام  ويعد املجمع مب�صجده 
اأحد اأقدم املزارات الدينية يف االأنا�صول، حيث يهتم 
املنت�صر  لالعتقاد   ، ال�صماوية  باالأديان  املوؤمنون  به 
كما  النائمون”،  “ال�صبعة  الكهف” اأو  “اأ�صحاب  باأن 
املغارة  اإىل  امل�صيحية جلاأوا  الديانة  يطلق عليهم يف 
املوجودة فيه لالحتماء من بط�س احلاكم الروماين 

دقيانو�س.
وقال رئي�س بلدية اأف�صني حممد فاحت غوان، يف حوار 
مع االأنا�صول، اإن جممع “اأ�صحاب الكهف” اأحد اأهم 

مراكز ال�صياحة الدينية يف تركيا.
واأ�صار غوان اأن الدول املتعاقبة على حكم االأنا�صول 
اأولت اهتماما كبريا باملجمع بداية من االمرباطورية 

اإمارة  و  بال�صالجقة  ومرورا  ال�صرقية،  الرومانية 
اجلمهورية  وحتى  العثمانية،  والدولة  القدر  ذو 

الرتكية.
للمجمع،  املعنوية  االأهمية  على  غوران  اأكد  كما 
وامل�صيحيني،  امل�صلمني  لدى  يحملها  التي  واملكانة 

الرتباطها بق�صة مذكورة يف الكتب ال�صماوية.
املحليني  املجمع  زوار  عدد  ارتفاع  اإىل  غوران  ولفت 
املوؤقتة  القائمة  اإىل  اإ�صافته  منذ  واالأجانب 
من  و�صاق  قدم  على  جاٍر  العمل  اإن  قائال  لليون�صكو، 
اأجل اإدخال املجمع اإىل القائمة الدائمة خالل العام 

اجلاري.
يف  املجمع  ي�صهم  اأن  يف  اأمله  عن  غوران  واأعرب 
على  التاأكيد  ويف  الكهف،  اأ�صحاب  بق�صة  التعريف 
معاين االإميان والوحدة واالأخوة التي حتملها، ودعا 
لعدم  االأجانب  ال�صياح  من  تركيا  وزوار  االأتراك 
تفويت فر�صة زيارة املجمع، خا�صة يف ف�صل ال�صتاء 

الذي يزدان فيه بحلة الثلوج.
الفتيان  من  جماعة  هم  الكهف  اأ�صحاب  اأن  وُيعتقد 
زمن  يف  االأوثان،  عبادة  وتركت  باهلل  اآمنت 
االإمرباطور الرومانى ديقيانو�س، عام 250 ميالديا، 
وُيطلق عليهم عند امل�صلمني “اأ�صحاب الكهف”، وعند 

امل�صيحيني “ال�صبعة النائمون”.
ووفقا لالعتقاد ال�صائد فاإن اأ�صحاب الكهف تعر�صوا 

منهم  حماولة  ويف  ديقيانو�س،  االإمرباطور  لطغيان 
قومهم  حذروا  وطغيانه  االإمرباطور  لظلم  للت�صدى 
اإعرا�س  اأمام  ولكن  اهلل،  دين  يرتكوا  اأن  من  مرارًا 
لهم  وتوعده  االإمربطور  ظلم  وا�صتداد  قومهم، 
وجلاأوا  م�صاكنهم،  كلبهم  مع  الفتية  ترك  بالقتل، 
معجزة  حدثت  حيث  الكهوف  اأحد  يف  لالختباء 
وخالل  �صنوات،  وت�صع  ثالثمئة  الفتية  فنام  اإلهية، 
كهفهم  ميني  عن  ت�صرق  ال�صم�س  كانت  املدة،  تلك 

وتغرب عن �صماله، فال ت�صيبهم اأ�صعتها.

وبعد ا�صتيقاظهم من �صباتهم الطويل، مل يدركوا كم 
م�صى عليهم من الوقت يف نومهم، وطلبوا من اأحدهم 
اأن يذهب خل�صة للمدينة، واأن ي�صرتي طعاًما ويعود 
القرية، مل يجدها كما  اإىل  الرجل  اإليهم، وملا خرج 
والب�صائع  واالأ�صخا�س  امل�صاكن  عهدها، حيث تغريت 
اأما  القرية،  اأهل  واآمن  الظامل  امللك  ومات  والنقود 
اأن  معرفة  عليهم  ال�صعب  من  يكن  فلم  القرية  اأهل 
ونقوده  البالية  ثيابه  راأوا  عندما  غريب،  الرجل 

القدمية التي يحملها.
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النهار و�سح  يف  اأرع��ن  اإنتهاك   – العن�سرية  ترامب  وق��رارات  ال��دويل  للزائرينالقانون  امل��غ��ارة  توقظ  الكهف”  “اأ�سحاب  ثلوج   .. تركيا 

دارف�������ور �����س����رق  يف  وم������زارع������ني  رع�������اة  ب����ني  ا����س���ت���ب���اك���ات  يف  وج����رح����ى  ق���ت���ل���ى 

ب��ل��دان ارب���ع���ة  يف  ج���وع���ا  امل�����وت  خ��ط��ر  ي���واج���ه���ون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   1,4

م��ق��ت��ل ال���ي���اف���ع���ي ي����وؤج����ج ال�������س���راع ب����ني اأط��������راف ال�����س��ل��ط��ة
 لقمان عبداهلل

هيئة  رئي�س  نائب  ت�صريح  على  �صاعات  مت�ِس  مل 
امل�صتقيل  للرئي�س  املوايل  للجي�س  التابعة  االأركان 
اليافعي،  �صيف  اأحمد  هادي،  من�صور  ربه  عبد 
لندن،  يف  ال�صادرة  اخلليجية  ال�صحف  الإحدى 
اجلنوبية  وامليلي�صيات  »التحالف«  ا�صتفاق  حتى 
اآخرين   70 مقتله ومقتل وجرح  امل�صلحة على خرب 
من املقاتلني اجلنوبيني، ُنقلوا جميعًا اإىل عدن. كان 
اللواء اليافعي قد ختم مقابلته االأخرية، باأن جي�صه 
ي�صيطر بقوة على اجلبهات ومي�صك باإدارة املعارك، 

خ�صو�صًا يف جبهة املخا.
امليلي�صيات  مع  بالتعاون  »التحالف«  قوات  وكانت 
املخا  مدينة  على  ال�صيطرة  اأعلنت  قد  اجلنوبية، 
اأكرث من ع�صر مرات، وقد ا�صتطاعت القوات الغازية 
من  باال�صتفادة  املدينة،  مدخل  يف  ثغرة  اإحداث 
قوات  تعطي  التي  املنب�صطة  اجلغرافية  امل�صاحات 
النارية  وال�صيطرة  الروؤية  ميزة  »التحالف« 

البعيدة، مبا يتالءم مع تفوقها اجلوي والبحري.
وحميطها  املدينة  على  �صّبت  التي  النريان  دائرة 
باالأر�س،  اأبنيتها  و�صّوت  حمروقة،  اأر�صًا  جعلتها 
اأفقيًا  �صاعد يف ذلك بناء املدينة الذي ياأخذ �صكاًل 

بطبقة، اأو طبقتني فقط.
غري اأن اجلي�س و»اللجان ال�صعبية« اأعادوا انت�صارهم 
وامتالك  الدفاع،  لهم  يوّفر  مبا  املدينة،  داخل 
القدرة على حتويل امل�صاحات اجلغرافية املنب�صطة 
اإىل  الغازية  »التحالف«  قوات  مل�صلحة  تعمل  التي 

فر�صة. وكذلك اال�صتفادة منها باالنتقال من الدفاع 
اآخر هو  امل�صتميت واحلفاظ على االأر�س اإىل هدف 
اإيقاع اأكرب عدد ممكن من قادة  املقتلة والعمل على 
واأفراد »التحالف« وامليلي�صيات يف الكمائن والغارات 
اليوم  منذ  اخلطة  بتنفيذ  ابتداأ  وقد  ال�صريعة. 
االول لعملية ما ي�صمى »الرمح الذهبي« يف ال�صاحل 
الغربي، حيث قتل قائد اللواء الثالث حزم العميد 
ال�صباط  من  كبري  عدد  مقتل  وتاله  ال�صبحي  عمر 
اإىل  باالإ�صافة  اليافعي،  اللواء  واآخرهم  اجلنوبيني 
يف  يعملون  الذين  اجلنوبي  ال�صباب  من  مئات  مقتل 

خدمة »التحالف العربي«.
االأخرية  مقابلته  يف  اليافعي  اأّن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
ي�صتخدمها  التي  النا�صفة  العبوات  بتطور  اعرتف 
ت�صبه  اأنها  اإىل  م�صريًا  و»اللجان«،  اليمني  اجلي�س 
العبوات التي ا�صتخدمها حزب اهلل يف جنوب لبنان 
اإن جلهة حماكاتها لطبيعة  �صد العدو االإ�صرائيلي، 

االأر�س اأو طريقة تفجريها عن بعد.
لعمليات  امل�صاحبة  االإعالمية  اجلوقة  وكانت 
منذ  ا�صتغلت  قد  الذهبي«،  »الرمح  الغربي  ال�صاحل 
غري  الوهمية،  لالنت�صارات  بالرتويج  ال�صهر  قرابة 
اأنَّ الهدف احلقيقي من ادعاء االنت�صارات املتكررة، 
املزيد  ا�صتدراج  هو  االإعالمي  بالتلفيق  ومواكبتها 
مع  الغربي.  ال�صاحل  ملعركة  اجلنوبي  ال�صباب  من 
القرار  واأ�صحاب  واخلرباء  القادة  اأن  اإىل  االإ�صارة 
يف املنطقة والعامل يعلمون علم اليقني اأنَّ االإجنازات 
قيمة  ذات  لي�صت  الغربي  ال�صاحل  يف  املزعومة 

ا�صتخدامه  ميكن  �صيا�صي  وزن  ذات  هي  وال  حيوية، 
على طاولة املفاو�صات.

اخلليجية  الدعاية  منظومة  تعر�صت  ذلك،  ومع 
اليافعي  فيها  قتل  التي  املوجعة  ال�صربة  اإثر  على 
والع�صرات من رفاقه اإىل انتكا�صة فا�صحة وحتولت 
من االدعاء بتحقيق االإجنازات اإىل التربير بالقول 
ي�صتخدمون  ال�صعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س  اإن 
من  املقبلة  الهجمات  مواجهة  يف  الع�صابات  حرب 
مل  اليمني  اجلي�س  باأن  التنويه  مع  اجلنوب،  مدن 
اليمن( يعتمد  �صابقًا )منذ بداية احلرب على  يكن 
مواجهة  يف  والكال�صيكية  املنظمة  الت�صكيالت  على 
يف  اأو  الداخلية،  جبهات  يف  املتكررة  الهجومات 

عملياته االإيذائية احلدودية.
اأطراف  تقاذفت  �صابقة،  مرات  يف  ح�صل  وكما 
والتاآمر بوا�صطة  بالعمالة واخليانة  التهم  ال�صلطة 
املع�صكر  اإحداثيات  وت�صليمها  �صنعاء  مع  التخابر 

اأطراف  على  ورفاقه  اليافعي  فيه  ينام  كان  الذي 
�صراع  بازار  يف  ورفاقه  هو  مقتله  واأدخل  املخا، 
نائب  يتهم  حيث  ال�صلطة،  هذه  داخل  االأجنحة 
»االإ�صالح«  وحزب  االأحمر  حم�صن  علي  الرئي�س 
االإخواين باخلذالن وعدم رغبتهم يف غزو ال�صمال 

من قبل جنوبيني.
يبدو اأنَّ العداء بني اجلهات امل�صكلة لل�صلطة يف عدن 
املعاجلة  على  ع�صيًا  اأ�صبح  »التحالف«  خلفهم  ومن 
اليافعي  اللواء  االأركان  رئي�س  نائب  دماء  تفلح  ومل 
يف حتييد االختالفات، اأقله اإىل ما بعد الدفن ع�صر 
االأطراف  بني  ال�صراع  اإنَّ  بل  عدن،  يف  اخلمي�س 
مقتله  تو�صيف  على  »التحالف«  كلمة  يوّحد  مل 
ي�صف  من  وبني  قتيل،  واآخر  �صهيد  باأنه  قائل  بني 
م�صرعه باأنه �صقط يف معركة تخدم »التحالف« وال 

تخدم الق�صية اجلنوبية.



امل��و���س��ل  يف  الأ�����س����ر  ال����ت����امي����ز: 
ت���خ���ت���ار ب����ني اجل������وع والإع��������دام

�صوؤون  مرا�صل  �صبن�صر،  لريت�صارد  مقاال  التاميز  �صحيفة  ن�صرت  ـ  لندن 
ال�صرق االأو�صط، بعنوان “االأ�صر يف املو�صل تختار بني اجلوع واالإعدام”.

الدولة  تنظيم  عنا�صر  اإن  يقولون  املو�صل  �صكان  اإن  �صبن�صر  ويقول 
يحاولون  الذين  اأو  ل�صفوفهم  االن�صمام  يرف�س  من  يقتلون  االإ�صالمية 
يف  للحياة  ال�صديدة  ال�صعوبة  مع  املدينة  غرب  يف  الهجمات  من  الفرار 

املنطقة ب�صبب االأمرا�س و�صح الطعام.
واأن اجلي�س  املدينة،  االإ�صالمية غادروا  الدولة  اأن قادة تنظيم  وُيعتقد 
العراقي خف�س تقديره لعدد م�صلحي التنظيم يف املدينة اإىل نحو األفي 

اأو ثالثة اآالف م�صلح، بح�صب املقال.
“ما زالت داع�س  اأبو مو�صى، لل�صحيفة  اأحد �صكان املدينة، وا�صمه  وقال 

تتحرك يف الطرقات وجتند حتى ال�صبية ال�صغار للقتال معهم”.
واأ�صاف: ” ال يوجد لديهم عدد كاف من املقاتلني الأنهم فقدوا الكثري من 
امل�صلحني يف �صرق املدينة. )ولذا( يجربون النا�س على القتال معهم. ال 

ميكن الأحد اأن يرف�س اأمرهم. الرف�س يعني اأنهم �صيقتلونك”.
الفارين من املدينة ملنظمة انقذوا االطفال اخلريية  ال�صكان  اأحد  وقال 
يف خميم لالإغاثة اإن 20 طفال من اأ�صرته قتلوا وهم يحاولون الهرب من 

املدينة، وفقا ملا جاء يف املقال.
واأ�صاف اأن االأحوال يف املدينة �صيئة للغاية واأن الطعام نفد متاما وبداأت 
الطعام  يت�صولون  ال�صكان  من  الكثري  اأن  اإىل  م�صريا  القطط،  تاأكل  النا�س 

حتى يتمكنوا من الهرب.
وتقول ال�صحيفة اإن ما بني 650 األف �صخ�س و750 األف �صخ�س ما زالوا 

حما�صرين يف املدينة، وتقل اأعمار ن�صفهم عن 18 ع�صر عاما.
 )بي بي �صي(

�سرعيني  غر  ملهاجرين  جثة   74 انت�سال 
جرفتها مياه البحر املتو�سط على �سواطئ ليبيا

طرابل�س – )د ب اأ(- اأعلن م�صوؤول يف الهالل االأحمر الليبي انت�صال 74 
�صواطئ  على  املتو�صط  البحر  مياه  جرفتها  �صرعيني  غري  ملهاجرين  جثة 

مدينة الزاوية �صمال غربي ليبيا.
اإدارة  مدير  الليبي  االأحمر  للهالل  العامة  االأمانة  با�صم  املتحدث  وقال 
الفروع حممد امل�صراتي لوكالة االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( اإنهم ا�صتقبلوا 
الزاوية  مدينة  يف  حمليني  �صكان  قبل  من  اإن�صانيا  نداًء  اأم�س  يوم  �صباح 
ومركز �صرطة عمر بن عبدالعزيز املعني بالهجرة مفاده وجود جثث على 

�صاطئ البحر.
بادروا  الزاوية  بفرع  االأحمر  بالهالل  املتطوعني  من  فريقا  اأن  واأ�صاف 
بانت�صال اجلثث التي كانت منت�صرًة على �صاطئ منطقة احلر�صة بالزاوية.
واأ�صاف امل�صراتي اأن اإجمايل اجلثث هو 74 جثة، منها ثالث جثث الإناث، 
ال�صابعة  حتى  وا�صتمرت  ظهرا  الواحدة  يف  بداأت  االنت�صال  عملية  واأن 

م�صاء.
ومل تت�صح بعد ظروف غرق هوؤالء املهاجرين.

االأحمر  ال�صليب  جلمعيات  الدويل  “االحتاد  من  ريان  �صتيفني  وقال 
امل�صتمر  اخلطر  على  ال�صوء  ي�صلط  احلادث  هذا  اإن  االأحمر”  والهالل 
الذي يواجهه املهاجرون على هذا الطريق”، واأكد التزام الهالل االأحمر 

بتقدمي امل�صاعدة ملن هم مهددون باملوت يف هذه الرحلة.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فاإن عددا قيا�صيا من االأفراد بلغ 5079 
�صخ�صا لقوا حتفهم العام املا�صي يف رحلتهم اإىل اأوروبا خالل حماولتهم 

العبور اإىل اإيطاليا من م�صر وليبيا.
وكانت املنظمة الدولية للهجرة اأعلنت يف وقت �صابق من �صباط/فرباير 

اجلاري مقتل 258 �صخ�صا خالل حماولتهم العبور اإىل اأوروبا.

مركل عر�س  يهّز  �سولتز...  مارتن 
 لور اخلوري

يوم االأحد املا�صي )12 �صباط(، �صّجل »احلزب اال�صرتاكي الدميوقراطي« 
اإليه،  املنتمي  ال�صابق  اخلارجية  وزير  انتخاب  اإثر  اأملانيا،  يف  انت�صارًا 
اأثر ذلك، انتقل  فرانك فالرت �صتاينماير )61 عامًا(، رئي�صًا للبالد. على 
يف  )حليفته  مريكل  اأجنيال  مع  التحدي  من  جديدة  مرحلة  اإىل  احلزب 
االئتالف احلكومي منذ 11 عامًا(، تتمثل يف ال�صعي اإىل تعزيز فر�س فوز 
مر�صحه مارتن �صولتز )62 عامًا(، برئا�صة امل�صت�صارية خالل اال�صتحقاق 

االنتخابي املقبل.
ويربز �صولتز الذي يريد منا�صروه »جعل اأوروبا عظيمة جمددًا«، مناف�صًا 
جدّيًا ملريكل، وخا�صة بعدما غادر من�صب رئا�صة الربملان االأوروبي، واأعلن 

تر�صحه لل�صباق على اأعلى من�صب تنفيذي يف بالده.
وبعدما كان »احلزب اال�صرتاكي الدميوقراطي« االأملاين يف عداد االأموات، 
بداأت  امل�صت�صارية،  مبن�صب  للفوز  الفعلية  احلظوظ  عنه  تغيب  اإذ 
نهاية  احلزب  لرئا�صة  �صولتز  اختيار  عقب  ال�صادرة  الراأي،  ا�صتطالعات 
اأم�س عن »اإمنيد«،  اإح�صاء �صدر  كانون الثاين، بالتبدل واالرتفاع. ووفق 
يت�صدر اال�صرتاكيون الدميوقراطيون املركز االأول يف ا�صتطالعات الراأي 
املئة  يف   32 مقابل  املئة،  يف   33 بن�صبة   ،2006 عام  منذ  االأوىل  للمرة 
مركز  و�صع  اجلاري،  �صباط   2 ويف  الدميوقراطي«.  امل�صيحي  لـ»االحتاد 
املئة،  يف   28 بن�صبة  الطليعة  يف  احلزب  دمياب«  »اإنفرات�صت  اال�صتطالع 
�صباط،  من  ال�صاد�س  يف  اأجري  الذي  »اإين�صا«  مركز  ا�صتطالع  منح  فيما 
تلك  ا�صتمرت  ما  واإذا  املئة.  يف   29 ن�صبة  الدميوقراطيني  اال�صرتاكيني 
االأرقام باالرتفاع، فاإن حظوظ مارتن �صولتز بالفوز �صتكون كبرية جدًا، 
وقد مُتّكن النتائج »اال�صرتاكي الدميوقراطي« )ي�صار و�صط( من اأن يحكم 
يقوده  الذي  الكبري  االئتالف  اأكرث من عقد من حقبة  �صينهي  ما  وحيدًا، 
»امل�صيحي الدميوقراطي« )ميني و�صط(، والذي ارتبط اإىل حد كبري با�صم 

مريكل.
مريكل  لكن  االأملانية،  ال�صيا�صية  احلياة  على  جديدًا  �صيفًا  �صولتز  يعدُّ 
حني  يف  فهو  قالت.  كما  االأ�صعب«،  االنتخابية  »احلملة  خلو�س  ت�صتعد 
نف�صه  العامل  هذا  لكن  االأملانية،  ال�صيا�صة  يف  القليلة  خلربته  ُينتقد 
لـ»اال�صرتاكي  الت�صويت  اإىل  الناخبني  يجعل منه وجهًا جديدًا قد يدفع 
اأنه يف العمق، ال يختلف يف مواقفه كثريًا عن  الدميوقراطي«، وخ�صو�صًا 
والعقوبات  الالجئني«  »ا�صتقبال  �صيا�صة  كبري  حد  اإىل  يوؤيد  اإذ  مريكل، 
على رو�صيا ب�صبب االأزمة االأوكرانية. وال يزال برنامج �صولتز غري وا�صح، 
ويف قيد التح�صري، ما يعني اأن ن�صبة قبوله املرتفعة ال تتعلق بال�صرورة 
مب�صمون خططه امل�صتقبلية، بل بكونه يعرّب عن حاجة حملية اإىل تغيري 

الوجه املعتاد منذ عام 2005.
ترامب اأوروبي؟

االحتاد  يف  للم�صككني  االأول  »العدو  �صولتز  ُيعّد  االإقليمي،  امل�صتوى  على 
يف  تدّرج  اأنه  وخا�صة  جيدًا،  االإقليمية  ال�صيا�صة  يعرف  وهو  االأوروبي«، 

م�صريته من كونه عمدة حمليًا، اإىل رئي�س للربملان االأوروبي.
 23 1994، فق�صى فيه  نائبًا يف ذلك الربملان عام  انُتخب مناف�س مريكل 
عامًا، خم�س منها رئي�صًا لهذه املوؤ�ص�صة، وذلك قبل اأن ي�صّلم ال�صلطة لزميله 

االإيطايل اأنطونيو تاجاين بداية هذا العام.
 1987 عام  من  )الغربية(،  فور�صلن  ملدينة  عمدًة  ال�صيا�صية  حياته  بداأ 
وميلك  فيها،  يعي�س  يزال  وال  املدينة،  تلك  يف  ترعرع   .1999 عام  حتى 
من  خرج  بل  جامعية،  درجة  �صولتز  يحمل  ال  هناك.  اأخته  مع  مكتبة 
الثانوية يف �صنوات مراهقته ب�صبب اإدمانه على الكحول، وبقي عاطاًل من 
اإىل  انت�صب  املا�صي  يف  ال�صيئ  الطالب  لكن  ع�صرينياته.  بداية  يف  العمل 
ن�صاطه  وبداأ  ال�صبعينيات،  الدميوقراطي« يف  �صفوف »احلزب اال�صرتاكي 
ال�صيا�صي. بقي ع�صوًا يف جمل�س احلزب التنفيذي وجلنته التنفيذية على 

مدى 18 عامًا، ما يجعله »اأقدم االأع�صاء خدمًة«، على حد تعبريه.
عدم امتالكه درجة علمية عالية، على عك�س مريكل التي حتمل دكتوراه 
واالإنكليزية بطالقة،  الفرن�صية  يتكلم  اأنه  يلغي حقيقة  الكيمياء، ال  يف 
املحافل  يف  ح�صوره  اإثبات  عليه  �صّهلت  اأخرى،  اأوروبية  لغات  اإىل  اإ�صافة 

واملوؤمترات الدولية.
جدلية،  �صخ�صية  منه  جعلت  االأوروبي  للربملان  كرئي�س  �صولتز  جراأة 
احلادة،  املواجهات  جتنب  يخ�صى  ال  اإذ  احلوارية،  الربامج  يف  مف�صلة 
حتى يف ما يرتبط بال�صيا�صة الداخلية لبالده، وبالتاأكيد جعل منه ذلك 

�صخ�صية اأكرث جاذبية من �صلفه يف رئا�صة احلزب، �صيغمار غابرييل.
»اليمني  اإزاء  موقفه  عن  بو�صوح  �صولتز  يتحّدث  املثال،  �صبيل  وعلى 
جدًا،  مندفع  باأنني  دائمًا  »اأَتهم  املقابالت:  اإحدى  يف  ويقول  املتطرف«، 
حججًا  ت�صتخدم  مل  ما  املتطرف  اليمني  مع  مكان  اأي  اإىل  ت�صل  لن  لكنك 

وا�صحة«.
الذعًا.  �صولتز  انتقاد  فكان  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  عن  اأما 
ال�صرق  من  »الالجئني  با�صتقبال  مريكل  �صيا�صة  ب�صدة  ترامب  ا�صتهدف 
الرد  جتنبت  امل�صت�صارة  لكن   ،2015 عام  يف  اأفريقيا«  و�صمال  االأو�صط 
مبا�صرة، برغم قول الرئي�س االأمريكي اإّن �صيا�صتها »كارثية«. ردُّ �صولتز مل 
يكن بالدبلوما�صية نف�صها، بل قال اإن »ما تبداأ به احلكومة االأمريكية االآن 
هو �صراع ثقايف«، وتابع يف مقابلة مع جملة »دير �صبيغل«، االأ�صبوع املا�صي، 
»علينا اأن ن�صري بثقة يف هذا ال�صراع، ونقول اإننا منلك منوذجًا اجتماعيًا 

خمتلفًا«.
على  اإلكرتونية  حملة  بداأوا  �صولتز  داعمي  اأن  )لل�صخرية(  املثري  لعّل 
 MEGA اأو  »ميغا«  عنوان  حتت  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  بع�س 
 »Make Europe Great Again« وهي االأحرف االأوىل من عبارة 
اأمريكا  »لنجعل  ترامب  ب�صعار  متثاًل  جمددًا«،  عظيمة  اأوروبا  »جلعل  اأو 
امل�صتوى  على  االنتقاد  من  ي�صلم  مل  ال�صعار  هذا  اأّن  اإال  جمددًا«.  عظيمة 
ع�صو  وهو  �صوبل،  ولفغانغ  االأملاين،  املالية  وزير  اعترب  فقد  الداخلي، 
ي�صبه  �صولتز  اأن  مريكل(  )حزب  الدميوقراطي«  امل�صيحي  »االحتاد  يف 
»�صعبوية« كالتي �صربت  اأن يخلق موجة  »ترامب، كلمة بكلمة« ويحاول 

البيت االأبي�س.

طهران  :
اإ�صرائيل من �صرب  العام حلزب اهلل،   حذر االأمني 
مفاعل دميونة النووي يف حال تطلب االأمر، موؤكدًا 
اأنه لي�س لدى احلزب اأي خطوط حمراء يف الدفاع 

عن لبنان مقابل اإ�صرائيل.
على  لقاء  خالل  اهلل  ن�صر  ح�صن  ال�صيد  وقال 
ل�صرب  م�صتعد  اهلل  “حزب   : االإيراين  التلفزيون 
ال�صجاعة  ومنتلك  االإ�صرائيلي،  دميونة  مفاعل 
الأجل ذلك، ويف حال راأينا اأن هناك حاجة ل�صرب 
ف�صوف  عدونا،  مع  م�صتقبلية  حرب  اأي  يف  دميونة 

نقوم بذلك.“
اأية  اهلل  حزب  اأمام  يكون  لن  اأنه  اهلل  ن�صر  واأكد 
اأي  مواجهة  يف  لبنان  عن  للدفاع  حمراء  خطوط 
ي�صرب  �صوف  احلزب  اأن  م�صيفًا  اإ�صرائيلية،  حرب 
يهدد  اأن  ميكن  املحتلة  فل�صطني  داخل  هدف  اأي 
حيفا  يف  االأمونيا  خزانات  ذلك  يف  مبا  اإ�صرائيل، 

ومفاعل دميونا النووي يف �صحراء النقب.
وقال ن�صر اهلل اإن اأمريكا هي راأ�س االإرهاب، موؤكدًا 
مو�صع  يف  واإ�صرائيل  اأمريكا  اليرى  احلزب  اأن 

يجعلهما ت�صنفان االآخرين على اأنهم اإرهابيون.
اهلل  ن�صر  قال  رو�صيا،  عن  حديثه  معر�س  ويف 
ومل  �صوريا،  يف  االآن  حتى  منا�صبًا  دورًا  لعبت  اإنها 
الغربية  االأمريكية  ال�صغوط  رغم  موقفها  تغري 

والعربية والرتكية عليها.
اإزاء  احلزب  يزاور  قلق  اأي  عن  احلديث  ورف�س 
مو�صكو  اأن  اأ�صاف  لكنه  باأمريكا،  رو�صيا  عالقات 
الت�صنف  وهي  املقاومة  حمور  من  جزءًا  لي�صت 
“هناك  نف�صها على انها من حمور املقاومة، وقال : 
املقاومة يف جمموعة من  تالقي بني رو�صيا وحمور 
ال�صاحات وامللفات منها �صوريا، لكن يف اأماكن اأخرى 

هناك اختالف يف الراأي مثل اليمن”.
متوافقًا  اأو  من�صجمًا  لي�س  رو�صيا  “موقف   : وقال 

بالعدوان  يتعلق  فيما  املقاومة  حمور  موقف  مع 
اأن  م�صيفا  اليمن”“  على  ال�صعودي  االأمريكي 
الدول  من  كبرية  دولة  احلال  بطبيعة  “رو�صيا 
وا�صعة  وات�صاالت  عالقات  لها  العامل  يف  الكربى 

ومن جملتها مع ا�صرائيل“.
رو�صيا،  ا�صرائيل اىل جانب  نقاتل  “نحن ال  وقال: 
يف  ولكن  لوحدنا،  نقاتلها  ا�صرائيل  نقاتل  عندما 
تقاطع  م�صالح»  تقاطع  هناك  لقاء،  هناك  �صوريا 
حول  احلقيقة  يف  تالق  يعني  وموقف،  روؤية 
يف  ملتقون  نحن  وبالتايل  �صوريا  يف  االحداث 
�صوريا ولي�س بال�صرورة ان نكون ملتقني يف �صاحات 

اخرى“.
واأكد ن�صر اهلل اأن �صوريا قد جتاوزت مرحلة خطر 
باتت  ال�صيا�صي  احلل  اأبواب  اأن  م�صيفًا  ال�صقوط، 

“لكننا   : وقال  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  م�صرعة 
لالزمة  ال�صيا�صي  احلل  اأبواب  على  اأننا  نعتقد  ال 
ال�صورية، فذلك بحاجة اإىل وقت، وتغيري يف بع�س 
االأفكار، الأن البع�س يف املنطقة يعتقدون اأن تاأخر 
احلل ال�صيا�صي ميكنهم احل�صول على منجزات اأكرب 

على االأر�س”.
و�صدد ن�صر اهلل على اأن احلرب يف �صوريا لي�صت �صد 
من  العديد  مع  حرب  هي  بل  امل�صلحة،  اجلماعات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  فيها  مبا  العامل  دول 

والدول الغربية.
الرئي�س  خطة  اإن  اهلل  حلزب  العام  االأمني  وقال 
برية  قوات  الإر�صال  ترامب  دونالد  االأمريكي 
و�صيعقد  �صوريا  يف  القتال  توؤجج  �صوف  �صوريا  اإىل 

االأو�صاع اثر مما هي االآن.

�صباح  الكويت  امري  زيارة  كانت  اذا  ما  نعرف  ال 
م�صقط،  اىل  اليوم  بداأت  التي  ال�صباح  االأحمد 
وترطيب  اخلالفات،  حلل  الو�صاطة  بهدف  تاأتي 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  بني  العالقات 
على  ال�صعودية  العربية  واململكة  عمان  و�صلطنة 
العاهل  جولة  من  ا�صتثنيت  التي  اخل�صو�س،  وجه 
اخلليجية،  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  ال�صعودي 
ثم بعد ذلك من جولة الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأي  انها،  ام  اأي�صا،  الكويت  ومعها  املماثلة،  اردوغان 
حتالف  ورمبا  تقارب،  حتقيق  اىل  تهدف  الزيارة، 
زارهما  اللتني  وال�صلطنة،  الكويت  اأي  البلدين،  بني 
الرئي�س االإيراين ح�صن روحاين قبل اأ�صبوع يف ظل 

حمالت الت�صعيد ال�صعودي �صد ايران.
امري الكويت، وبتكليف من القادة اخلليجيني الذين 
اجتمعوا يف قمة املنامة يف كانون االأول )دي�صمرب( 
خالد  �صباح  ال�صيخ  خارجيته  وزير  اوفد  املا�صي، 
لفتح  حماولة  ويف  طهران،  اىل  ال�صباح  احلمد 
من  تخفف  وايران  اخلليج  دول  بني  حوار  قنوات 
منطقية  خطوة  وهي  اجلانبني،  بني  التوتر  حدة 
يف  احلادثة  بالتطورات  ا�صرتاتيجيا  وعيا  تعك�س 
الدول،  هذه  ا�صتقرار  م�صلحة  يف  وت�صب  املنطقة، 
لكن ال�صلطات ال�صعودية احرجت القيادة الكويتية 
عندما غ�صلت يديها من هذه املبادرة، وترباأت منها 
القيادة  مع  يتفاو�س  اخلارجية  وزير  كان  عندما 

االإيرانية ب�صاأنها.
مل�صقط  اخلاطفة  روحاين  االإيراين  الرئي�س  زيارة 
الرئي�س  جولة  مع  تزامن  يف  اأ�صبوع  قبل  والكويت 
عك�صت  والبحرين،  وقطر  لل�صعودية  اردوغان 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  انق�صامات  وجود 
املذكورة  الثالث  للدول  اخلليجي  االعالم  يريد 
يف  دائما  العادة  جرت  كما  عليها،  التعتيم  اآنفا 
ولكنها  ال�صجادة،  حتت  اخلليجية  اخلالفات  كن�س 
خليجيتني  دولتني  بني  جيدة  عالقة  عززت 
احلروب  عن  بنف�صيهما  ناأتا  وال�صلطنة(  )الكويت 
ومل  الطائفية،  املذهبية  والتق�صيمات  املنطقة،  يف 
الذي يريد  ال�صني” الرباعي  “احللف  تنخرطا يف 
ت�صكيله  االأمريكي اجلديد دونالد ترامب  الرئي�س 

عالوة  وم�صر،  واالأردن  واالمارات  ال�صعودية  من 
على ا�صرائيل )يف املجاالت االأمنية واال�صتحبارية 
يتعر�س  الذي  االإيراين  اخلطر  ملواجهة  ال�صرية( 

حاليا لعملية ت�صخيم غري م�صبوقة.
بالتحديد  اخلليجي،  احلوار  فر�س  ان  نعتقد  ال 
ظل  يف  قائمة  زالت  ما  ايران،  مع  ال�صعودي 
عادل  ال�صيد  بها  ادىل  التي  النارية  الت�صريحات 
ميونخ  موؤمتر  يف  ال�صعودي  اخلارجية  وزير  اجلبري 
التحالف  لقيامه  الرتتيبات  وتوا�صل  االأمني، 
اآمنة”،  “منطقة  اإقامة  اجلديد ومهمته االوىل يف 
المري  مهمة  اأي  ان  نرى  ولذلك  �صورية،  �صمال 
الكويت مثلما يتحدث البع�س لفتح قنوات حوار بني 
ال�صعودية وايران ال حتمل يف طياتها فر�س كبرية 
بداأت  التي  ايران،  اأي  االأخرية،  ان  رغم  للنجاح، 
االمريكية  االإ�صرائيلية  الهجمة  بخطورة  ت�صعر 
التي ت�صتهدفها، ترحب بالتهدئة، وازالة خالفاتها 
اأ�صواأ  يف  تقلي�صها  او  اخلليجيني،  جريانها  مع 

االأحوال.
ايران  دعوات  قاطعا  رف�صا  رف�س  اجلبري  ال�صيد 
الرئي�صي  “الراعي  باأنها  ايران  وا�صفا  للحوار، 

مل  واذا  تدمرينا..  وتريد  العامل  يف  لالرهاب 
مع  التعاون  جدا  ال�صعب  من  �صيكون  �صلوكها  تغري 
“على  الدويل  املجتمع  وحث  هذه”،  مثل  دولة 
التي  ايران  ت�صرفات  لوقف  حمراء  خطوك  و�صع 
تدعم احلوثيني يف اليمن والرئي�س ب�صار االأ�صد يف 

�صورية”.
من املوؤكد ان القيادة ال�صعودية تراقب هذا التقارب 
الن  القلق،  منظار  ومن  كثب،  عن  العماين  الكويتي 
بطريقة  ذلك  كان  وان  يتحفظان،  باتا  الدولتني 
االمريكية  حتالفاتها  على  ناعمة”،  “حريرية 
و�صورية  اليمن  من  كل  يف  وحروبها  الرتكية، 
والعراق، وهي احلروب التي مل ي�صاركا فيها، وف�صال 
لي�س  حياد  وهو  احلياد،  اىل  اقرب  مواقف  اتخاذ 
له اأي مكان او غري مرحب به، لدى �صاحب القرار 

ال�صعودي، مثلما نعتقد.
حلراك  عنوان  هي  مل�صقط  الكويت  امري  زيارة 
واحلروب  وال�صراعات  ايران  جتاه  خمتلف  جديد 
واال�صابيع  االيام  يف  مالحمه  �صتتبلور  املنطقة  يف 

واملقبلة.
اليوم” “راي 

املناطق  نظرية  تطبيق  خط  على  االأردن  دخل 
االآمنة يف اجلنوب والبادية ال�صرقية ال�صورية 
العراقية.  باحلدود  حدوده  ت�صل  التي 
عمان  اأّن  متقاطعة  م�صادر  من  علمت  »االأخبار« 
مو�صكو  مع  بالتن�صيق  كبريًا  �صوطًا  قطعت 
وبر�صى وا�صنطن على اإجناز هذه املنطقة، عرب 

اآالف امل�صلحني املح�صوبني عليها

اإيلي حنا
حلب  معركة  و�صع  ال�صروري  من  يكون  قد 
القائمة.  احلرب  مفا�صل  من  اأ�صا�صي  كمف�صل 
جتري  ال�صورية  االأزمة  يف  »العاملة«  الدول 
ح�صاباتها على هذا املقيا�س. معظمها ا�صتخل�س 
املعركة  خالل  التحّول  من  والدرو�س  العرب 
الالحقة  خطواته  ليدر�س  ال�صمال،  يف  الكربى 

�صيا�صيًا وميدانيًا.
طريق  عرب  املرور  حاجة  مدرك  الكل  اليوم، 
ال�صوري.  دوره  اأو  لـ»م�صاريعه«  تن�صيقًا  مو�صكو 
كما اأن بني هوؤالء من ي�صتفيد من اإدراك حاجة 
الرئي�س االأمريكي اجلديد  للتناغم مع  الرو�صي 
دونالد ترامب، وعدم �صّده. هذه احلالة دفعت 
منطقة  يف  يح�صل  مبا  �صبيهة  طروحات  نحو 
الباب مثاًل، ا�صتنادًا اإىل الهدنة احلالية واإطالق 

م�صار احلل ال�صيا�صي.
الريف  يف  ال�صخونة  كانت  املدينة،  حلب  بعد 
ال�صمايل ال�صرقي. اأنقرة توا�صل تثبيت منطقتها 
االآمنة عرب العمل لل�صيطرة على مدينة الباب، 
فيما االأكراد يحافظون على مواقعهم يف منبج، 
بالتن�صيق مع وا�صنطن متهيدًا ملعركة الرقة. اأما 
اإقفال طريق »ما بعد الباب«،  دم�صق فت�صتعجل 
لت�صع  االأخ�صام  مع  التما�س  خطوط  وتر�صيم 
طوىل  يد  لها  وليكون  الرقة،  معركة  يف  قدمًا 

�ُصحبت لفرتة طويلة من �صمال البالد.
مو�صكو من جهتها، ال متانع االنفتاح على اجلميع، 
وال  حلب  ن�صر  يقّو�س  ال  ذلك  مقدار  اأن  طاملا 
االنفتاح  هذا  بنظرها.  ال�صورية  الدولة  يهدد 
م�صاورات  اإّن  بل  ال  االأردن،  باجتاه  ينحو  اليوم 

وخطوات عملية عديدة جرت يف هذا املجال.
ميّيز  ما  اأّن  التاأكيد  يجب  ال�صياق،  هذا  ويف 
تعبريًا  االأكرث  املراآة  اأنها  االأردنية  ال�صيا�صات 
املنطقة، وال ميكن  االأمريكية يف  التوجهات  عن 
من  وحممية  مظللة  غري  خطوة  اأي  تخطو  اأن 

وا�صنطن.
اإىل ملعب »اجلنوب«

بعد حلب، ُنقلت االأعني نحو »املنطقة الباردة«: 
جتاه  ال�صوت  رفعت  اأبيب  تل  اجلنوب.  اإىل 
معركة  ح�صم  بعد  حدودها  نحو  القادم  اخلطر 
هت اأكرث من ر�صالة ميدانية  عا�صمة ال�صمال. وجَّ
و�صيا�صية مبا يخ�س خطوطها احلمر: »لن ن�صمح 
بوجود قواعد اإيرانية على حدودنا ال�صمالية، 
حلزب  مكان  ال  اجلوالن.  ه�صبة  يف  وباالأخ�س 

اهلل واحلر�س الثوري على حدودنا«.
تريد  عمان.  اأروقة  يف  ظهر  العملي  اجلانب 
على  الرتكية  التجربة  ا�صتن�صاخ  اململكة 
االأداء  وهذا  مو�صكو.  ِبعلم  لكن  طريقتها، 
اإىل  اأبيب  تل  ا�صطرار  دون  يحول  االأردين 
اإ�صرائيل  م�صالح  توّفر  فهي  املبا�صر.  التدّخل 
وتفيد  تريد  ما  لها  وتوّفر  عنها،  بالوكالة 

امل�صلحني العاملني حتت مظلتها.
مو�صكو  اأبلغت  عّمان  اأّن  »االأخبار«  وعلمت 
املناطق  فكرة  تطبيق  على  للعمل  ا�صتعدادها 
اإىل  حدودها  من  ال�صوري  ال�صرق  يف  االآمنة 
يف  واأي�صًا  العراقية،  احلدود  من  كبرية  اأجزاء 

جانب من حدود ال�صمال مع اجلنوب ال�صوري.
وي�صّوق االأردن لت�صّور يفيد باأّن املناطق االآمنة 
اأ�صهل تطبيقًا يف اجلنوب، عك�س التداخل الكبري 
و»الن�صرة« واالأكراد  »داع�س«  ال�صمال حيث  يف 
البادية  يف  اأما  وغريهم.  ال�صوري  واجلي�س 
اأو�صح  االنت�صار  فمناطق  واجلنوب،  ال�صرقية 
بنظرهم، ويوجد لالأردن جماعات على االأر�س.

اأّنه  زائريه  الأحد  كبري  اأردين  م�صوؤول  ويروي 
)داع�س(  وبداأ  حاليًا،  الرقة  عزل  »يجري 
القائم  باجتاه  عنا�صره  عائالت  برتحيل 
واأ�صاف  )العراقية( والبادية باجتاه االأردن«. 
اإنه مع ا�صتداد احل�صار �صيزداد النزوح يف اجتاه 
البادية املحاذية لالأردن، وهو »ما ي�صتدعي منا 

اإجراءات حلماية احلدود واال�صتقرار«.

ل�صيفه  امل�صاألة  ي�صرح  اآخر  كبري  اأردين  قيادي 
احلدود  اإىل  ال�صويداء  »من  وا�صحة:  بطريقة 
بوجود  لنا،  اآمنة  منطقة  تعترب  العراقية 
حتظى  التي  الع�صائر  وبع�س  احلر  اجلي�س 
ق�صف  عدم  على  الرو�س  مع  واتفقنا  بدعمنا. 

هذه املناطق«.
قائاًل  التنف،  بحادثة  التذكري  امل�صوؤول  ويعيد 
الطائرات  ق�صفت  عندما  اأي  تتكرر.  لن  اإنها 
التنف  مطار  املا�صي  حزيران  يف  الرو�صية 
الع�صكري بالقرب من احلدود مع االأردن، حيث 
يتمركز »جي�س �صوريا اجلديد« املدعوم اأمريكيًا 
واأردنيًا وبريطانيًا. امل�صوؤول حتّدث عن 40 األف 

مقاتل مدعومني اأردنيًا وحا�صرين مل�صروعه.
منذ  ظهرت  مو�صكو،  مع  املن�صقة  عمان  خطوات 
زيارة امللك عبداهلل الثاين لرو�صيا يف 25 كانون 
الثاين املا�صي، حيث اتفق مع امل�صوؤولني الرو�س 
غرفة  تفكيك  اأبرزها  عديدة،  خطوات  على 
بت�صكيل  البدء  اإىل  باالإ�صافة  »املوك«،  عمليات 
وتنظيم ف�صائل »اجلي�س احلر« يف اإطار مواجهة 

»داع�س« و»الن�صرة«.
تاأمني  اإىل  مو�صكو  من  بتقّربه  االأردن  ويهدف 
اىل  باالإ�صافة  املفاو�صات،  يف  اأ�صا�صي  دور 
حماولة فر�س منطقة اآمنة جتاوبًا مع املطالب 
»الرتامبية« بهذ اخل�صو�س. وظهر هذا التوّجه 
اجلنوبية  الف�صائل  من  قياديني  عمان  باإر�صال 

التابعة له اإىل اأ�صتانة.
خط مو�صكو ــ دم�صق

قيادات  مع  لقاء  يف  الرو�صي  اجلانب  اأبلغ 
ع�صكرية �صورية عن فحوى لقاءاته مع اجلانب 
اخلطر  »ت�صت�صعر  عمان  اأن  لهم  ونقل  االأردين. 
القادم من داع�س وجبهة الن�صرة على حدودها، 
اجلي�س  حماوالت  كل  ف�صل  بعد  وخ�صو�صًا 
الرتاجع  على  واإرغامها  داع�س  قتال  يف  احلّر 
اإ�صرائيل  التي حتّد  الريموك  يف منطقة حو�س 

واالأردن«.
�صرورة  ال�صوريني  اأمام  الرو�صي  اجلانب  واأّكد 
واأهمية التوّجه نحو امل�صاحلات الوطنية ب�صكل 
على  االأردن،  مع  �صمني  اتفاق  وجود  مع  اأكرب، 
»داع�س«  لقتال  اجلنوبّية  الف�صائل  توحيد 

و»الن�صرة« يف ما بعد.
ونقل لهم اأي�صًا اأنه يف حواره مع اجلانب االأردين، 
والتوّجه  كلّيًا،  »املوك«  غرفة  حّل  �صرورة  اأكد 
لتوحيد  احلّر«  »اجلي�س  مع  التفاو�س  نحو 
املفاو�صات  يف  امل�صاركة  ثّم  ومن  الف�صائل، 
اجلارية حول �صوريا... اإىل اأن ي�صلوا يف نهاية 

االأمر اإىل قتال »االرهاب«.
ــ الغارات  ــ اأمام اجلانب ال�صوري  و�صعت مو�صكو 
اجلاري  ال�صهر  من  الرابع  يف  االأخرية  االأردنية 
الوليد(  بن  خالد  )جي�س  »داع�س«  مواقع  على 
ح�صن  مبادرات  �صمن  الريموك  حو�س  يف 
التي  اجلنوب«،  »قوات  بيان  يف  اأّنه  كما  النّية. 
الف�صائل على ذكر »حماربة  اأتت  اأخريًا،  �ُصّكلت 

االإرهاب«.
رّد »الن�صرة«: »املوت وال املذلة«

عام  منذ  كبرية  عمليات  درعا  مدينة  ت�صهد  مل 
من  حماولة  اآخر  ف�صل  منذ  اأي  تقريبًا،  ون�صف 

معركة »عا�صفة اجلنوب«.
منذ  انطلقت  التي  املذلة«  وال  »املوت  معركة 
�صريعًا  ونفذت  �صريعًا  لها  ُجّهز  اأ�صبوع  حواىل 
هدف  عن  عدة  اأ�صئلة  طرح  ما  وهذا  اأي�صًا. 

العملّية وتوقيتها.

)جبهة  ال�صام«  حترير  »هيئة  اأرادت  عمليًا، 
لالأردن  ر�صالة  توجيه  وحلفاوؤها(  الن�صرة 
املفاو�صات  يف  دخولها  ثمن  �صتدفع  اأنها  مفادها 
مع رو�صيا. »جبهة الن�صرة« تبّنت العملية كاملة 
من التخطيط اإىل التجهيز، ثم جمعت الف�صائل 
»ملا  بامل�صاركة  واأقنعتها  االأردن  من  القريبة 
جناحها«،  حال  يف  مكا�صب  من  عليه  �صتح�صل 
وفق م�صدر ميداين يف اجلنوب ال�صوري. تدّخلت 
الف�صائل  من  وطلبت  املعركة،  بدء  قبل  عمان 
»الن�صرة«،  جانب  اىل  الدخول  عدم  املوالية 
لكن بعدما اأبدت »اجلبهة« اإ�صرارها على خو�س 
على  وحدها  ال�صيطرة  من  وملنعها  العملية، 
مناطق جديدة يف حال النجاح، دخل اجلميع يف 

»غرفة عمليات البنيان املر�صو�س«.
يف  نف�صها  »الن�صرة«  وجدت  بعدما  ذلك  وياأتي 
م�صتقباًل  م�صتهدفة  �صتكون  فهي  حرج،  و�صع 
اإىل  اإ�صافة  »املعتدلة«،  اجلنوبية  الف�صائل  من 
على  نف�صها  فر�س  اأرادت  لذا  ال�صوري.  اجلي�س 
خالل  من  وذلك  املنطقة،  يف  االأخرى  الف�صائل 

حتقيق اإجناز ميداين كبري.
اجلنوب،  يف  قدرتها  اإظهار  اإىل  اأي�صًا،  وهدفت 
اإ�صافة  املفاو�صات،  يف  االردن  موقف  ي�صعف  ما 
تو�صيع  يف  تتمثل  اأخرى  ع�صكرية  اأهداف  اإىل 
ال�صرقي  الريفني  بني  ما  الوا�صلة  املنطقة 
جديدة  روح  وبث  درعا،  ملحافظة  والغربي 
عن  والتخلي  للقتال  اجلنوبية  الف�صائل  يف 

امل�صاحلات التي جتتاح اجلنوب.
اأيام على بدء العملية، وجد  وبعد مرور ثالثة 
الرو�صية  القيادة  اأمام  حمرجًا  نف�صه  االأردن 
فر�س  ب�صرورة  الإقناعه  جهدًا  توّفر  مل  التي 
الهجوم  يف  امل�صاركة  الف�صائل  على  االن�صحاب 
العملية  خالل  عمان  )اأقفلت  املن�صية  حّي  على 

حدودها ومنعت اإدخال اجلرحى(.
اأهدافها املحددة م�صبقًا، فلم  العملية مل حتقق 
عن  ال�صوري  اجلي�س  اإبعاد  املهاجمون  ي�صتطع 
ما  املدينة  ودرعا  القدمي«،  اجلمرك  »طريق 
زالت اآمنة، واجليب الذي �صيطر عليه امل�صلحون 
داخل املن�صية ال يغرّي �صيئًا يف الو�صع الع�صكري 

العام يف املنطقة.
ب�صكل  املعركة  يف  تدّخلت  الرو�صية  الطائرات 
مل يح�صل يف اجلنوب من قبل، كما يروي م�صدر 
ال�صورية  الطائرات  اإ�صافة اىل  �صوري،  ميداين 

التي مل تغادر االأجواء طيلة فرتة العمليات.
حمراء  خطوطًا  ير�صم  كان  اال�صرائيلي  العدو 
املحاذية  املنطقة  يف  اجلوي  التدخل  لناحية 
اجلانب  من  تبّلغ  املرة  هذه  ولكن  حلدوده، 
الطائرات  »الأن  جانبًا  البقاء  �صرورة  الرو�صي 

�صتتابع غاراتها يف املنطقة«.
ف�صل  يعني  الهجوم  جناح  مو�صكو،  فبنظر 
و�صرب  االأردين،  اجلانب  مع  اإليه  ل  تو�صّ ما 

خمرجات موؤمتر اأ�صتانه وما بعده.
القيادات  عادت  الهجوم،  ف�صل  بعد  اليوم، 
املعتدلة«  »الف�صائل  يف  قيادات  للقاء  الرو�صية 
»داع�س  قتال  بهدف  تتوحد  اأن  »يجب«  التي 
والن�صرة«. واأكدت مو�صكو للم�صوؤولني ال�صوريني 
بعد  من  حتى  اجلنوبي  امل�صروع  اإكمال  �صرورة 
على  الت�صييق  بهدف  وذلك  االأخرية،  العملية 

»الن�صرة« ب�صكل اأ�صا�صي.
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الأم���ر ت��ط��ل��ب  اإذا  دمي���ون���ا  م��ف��اع��ل  ل�����س��رب  ج���اه���زون  اهلل:  ن�����س��ر 

ال�سعودي..  للمحور  قوية  �سيا�سية  ر�سالة  مل�سقط  الكويت  ام��ر  زي���ارة 
و�سورية اليمن  وحربي  اي��ران  مع  اخل��اف  جت��اه  حيادي  ملع�سكر  وتر�سيخ 

اأردن��ي��ة اآم��ن��ة«  منطقة 
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ازدهرت جتارة االأ�صلحة العاملية اإىل اأعلى 
الباردة،  احلرب  نهاية  منذ  م�صتوياتها 
وذلك ب�صبب ت�صاعد ال�صراعات يف ال�صرق 
االأو�صط، والتوتر يف بحر ال�صني اجلنوبي 
جلريانها،  رو�صيا  من  املحتمل  والتهديد 
�صتوكهومل  معهد  اأجراها  لدرا�صة  وفقا 

الدويل الأبحاث ال�صالم .
دول  قبل  من  االأ�صلحة  واردات  وارتفعت 
املائة  يف   86 بن�صبة  االأو�صط  ال�صرق 
-2012( املا�صية  �صنوات  اخلم�س  خالل 
2016(، لتمثل 29 يف املائة من الواردات 

العاملية.
ال�صعودية  العربية  اململكة  واأ�صبحت 
العامل  يف  لالأ�صلحة  م�صتورد  اأكرب  ثاين 
خالل تلك الفرتة الزمنية، بزيادة قدرها 
212 يف املائة مقارنة بالفرتة ما بني عام 
واردات  ارتفعت  كما  و2011.   2007

قطر من االأ�صلحة بن�صبة 245 يف املائة.
�صلطت  الذي  للتقرير  وفقا  زادت  كما 
العظمى  الغالبية  اإن  اإن  �صي  عليه  ال�صوء 
 – االأو�صط  ال�صرق  يف  االأخرى  الدول  من 
رغم اأنها قامت بذلك مبعدالت اأقل – من 

واردات االأ�صلحة.
ب�صوؤون  اأول  باحث  ويزمان،  بيرت  وقال   
االإنفاق  وبرنامج  باملعهد  االأ�صلحة 
اخلم�س  ال�صنوات  مدى  “على  الع�صكري: 
املا�صية، معظم الدول يف ال�صرق االأو�صط 
الواليات  اإىل  االأول  املقام  يف  اجتهت 

املتحدة واأوروبا يف �صعيهم املت�صارع لتطوير 
القدرات الع�صكرية.

 ورغم انخفا�س اأ�صعار النفط، وا�صلت دول 
املنطقة بطلب املزيد من االأ�صلحة يف عام 
للتعامل  الت�صلح حموريًا  2016، معتربين 

مع ال�صراعات والتوترات االإقليمية.
م�صتوردي  اأكرب  كانت  اجلزائر  اأن  وُيذكر 
ارتفاع  و�صط  اإفريقيا،  يف  االأ�صلحة 
 46 بن�صبة  القارة  اإىل  الواردات  اإجمايل 

يف املائة.

االأ�صلحة  �صادرات  ثلث  بلغت  وبح�صة 
املتحدة  الواليات  كانت  العاملية، 
خالل  لالأ�صلحة  م�صدر  اأكرب  االأمريكية 
ارتفعت  اإذ  املا�صية.  �صنوات  اخلم�س 
 21 بن�صبة  االأ�صلحة  من  �صادراتها 
عام  بني  ما  بالفرتة  مقارنة  املائة  يف 
من  يقرب  ما  وذهب  و2011.   2007
ال�صرق  اإىل  االأ�صلحة  من  �صادراتها  ن�صف 

االأو�صط .

واإرت��ف��اع��ه��ا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ���س��راع��ات  ب�سبب  ال��ع��امل  يف  الأ���س��ل��ح��ة  جت���ارة  اإزده�����ار 
اإفريقيا يف  الأوىل  واجل���زائ���ر  ال��ع��امل  يف  م�����س��ت��ورد  اأك���ر  ال�����س��ع��ودي��ة   :%86 بن�سبة 

 ���س��رط��ة دب����ي ت�����س��ت��دع��ي ع��ار���س��ة رو���س��ي��ة ت��دل��ت ب��ج�����س��م��ه��ا م���ن اع��ل��ى اأح�����د  الأب�����راج

بوغوتا )اأ ف ب( – اعلنت ال�صلطات الكولومبية ان 
26 �صخ�صا معظمهم من رجال ال�صرطة جرحوا يف 
انفجار متعمد بالقرب من حلبة م�صارعة ثريان يف 
تثري  التي  امل�صابقات  هذه  ا�صتوؤنفت  حيث  بوغوتا، 
الربع  توقفها  بعد  الثاين/يناير  كانون  يف  جدال 

�صنوات.
 26“ ان  بيان  يف  الكولومبية  الدفاع  وزارة  وقالت 

�صخ�صا جرحوا هم 24 �صرطيا ومدنيني اثنني”.
وكان وزير الداخلية خوان فرناندو كري�صتو �صرح 
تغريدة  بذلك  م�صححا  قتلى”  ي�صقط  “مل  انه 
الذي  بينالوزا  انريكي  العا�صمة  بلدية  لرئي�س 

حتدث عن مقتل �صرطي.
الهجوم  “ندين  الكولومبي  الوزير  وا�صاف 
للعنف.  مقبول  غري  ا�صتخدام  انه  باملتفجرات. 
ي�صقط  ومل  لها  عنا�صر  با�صابة  ال�صرطة  ابلغتنا 
موقعها  على  اعلنت  البلدية  وكانت  قتلى”. 
ا�صيبوا  �صخ�صا   31“ ان  ذلك  قبل  االلكرتوين 
االنفجار  بعد  خطرة  منهم  اثنني  ا�صابة  بجروح، 
واعتذرت  العا�صمة.  و�صط  يف  الماكارينا”  حي  يف 
البلدية بعد ذلك عن ن�صرها معلومات غري �صحيحة 
نقل  اثناء  �صرطي. وعزت ذلك اىل خطاأ  وفاة  عن 

املعلومات.
من جهته، و�صف الرئي�س الكولومبي خوان مانويل 

بانه  التفجري  تويرت  على  تغريدة  يف  �صانتو�س 
على  يعملون  الذين  ال�صرطة  رجال  على  “هجوم 
هذا  وي�صم  الماكارينا”.  منطقة  يف  االمن  حفظ 
امل�صابقة  فيها  جرت  التي  ال�صانتاماريا  حلبة  احلي 

بعد ظهر االثنني.
الثاين/ كانون  يف  الثريان  م�صارعة  وا�صتوؤنفت 
يناير 2017 بعد توقف دام اربع �صنوات، مما اثار 

احتجاجات.
ومل تلغ مباريات االحد و�صجعت البلدية كل الذين 
احللبة.  اىل  التوجه  على  ح�صورها  يف  يرغبون 
ح�صور  يف  الراغبني  “كل  البلدية  رئي�س  وقال 
م�صارعة الثريان ميكنهم التوجه اىل املكان دون ان 

يخ�صوا على �صالمتهم”.

بوغوتا يف  الثران  مل�سارعة  حلبة  من  بالقرب  تفجر  يف  �سخ�سا   26  بعد الحتجاجات .. موظف ب�سيط ي�سرم النارجرح 
بنف�سه �سرقي الأردن وحالته ال�سحية �سيئة

‘مرا�صل’  ويعمل  املفرق  بلدية  يف  اأردين  موظف  اأقدم  عمان- 
نقلته  ما  وفق  االإثنني  �صباح  نف�صه  يف  النار  اإ�صعال  على  )فّرا�س( 

�صحيفة عمون االلكرتونية عن م�صدر امني .
واأ�صاف امل�صدر اأنه مت نقل الرجل اإىل امل�صت�صفى وحالته ال�صحية 

�صيئة.
ا�صباب ودوافع  التفا�صيل عن  الكثري من  اللحظة  ومل تتوافر حتى 
احلادث الذي مل يعد غريبا يف االردن، فقد ا�صرم عدد من االردنيني 

النار بانف�صهم احتجاجا على ممار�صات حكومية معينة.
و�صهدت حمافظات اردنية حراكات وم�صريات تنديدا برفع اال�صعار 

وال�صرائب.

رج�����ٌل ي��ث��ن��ي احل����دي����َد ب��اأ���س��ن��ان��ه!
فيديو،  مقطع  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  نا�صطون  تداول 
باك�صتاين يتمتع مبهارة خارقة، حيث  ُيظهر لقطات مذهلة لرجل 
يقوم بثني احلديد با�صتخدام اأ�صنانه باحرتافية رائعة، باالإ�صافة 

اإىل قدرته على �صحب حافلة �صغرية حمملة الركاب.
يف  يعي�س  الذي  عامًا(   32( فاروق  غالم  الفيديو  مقطع  اأظهر  كما 
ل عجالت  مدينة مو�صتنج مبنطقة بلو�ص�صتان يف باك�صتان، وهو يتحمَّ

ال�صيارة التي مرت فوق قدميه، وغريها من احلركات اخلطرة.
وقال فاروق اإنه “يقوم بكثري من االألعاب البهلوانية اخلطرة، واأنه 
توؤهله  اأكرث  وخطرة  جريئة  بحركات  باك�صتان  يف  م�صاهديه  يعد 

لدخول مو�صوعة غيني�س .

فيكي  الرو�صية،  االأزياء  عار�صة  دبي  �صرطة  اإ�صتدعت 
من  تتدىل  وهي  لها  و�صورا  فيديو  ن�صرت  التي  اأودنتكوفا، 
بعدم  يفيد  تعهد  لتوقيع  املارينا،  منطقة  يف  كيان  برج 
يف  بحياتها  تودي  قد  خطرة  حركات  باأي  القيام  تكرارها 
التي  االإمارتية  “االحتاد”  �صحيفة  اأفادت  ح�صبما  دبي، 

متلكها موؤ�ص�صة اأبوظبي لالإعالم احلكومية.
البحث  ل�صوؤون  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  م�صاعد  وقال 
ت�صريحات  يف  املن�صوري  اإبراهيم  خليل  اللواء  اجلنائي، 
للجريدة، اإن “ما فعلته ال�صابة الرو�صية ي�صكل خطرًا على 
حياتها وُي�صنف �صمن الهوايات اخلطرة،” موؤكدًا اأن هدف 
“لي�س حما�صبة االآخرين ومنعهم من ممار�صة  �صرطة دبي 
النا�س  اأرواح  حماية  هو  االأول  الهدف  ولكن  هواياتهم، 

وخ�صو�صًا ال�صباب، حتى ال يقلدها اأحد منهم”.
وكان فيديو العار�صة وهي تتدىل من الربج والذي ن�صرته 
على �صفحتها على موقع “اإن�صتغرام” يف الثالث من فرباير/ 

�صباط اجلاري، قد القى انت�صارًا وا�صع النطاق

اإعــــــــــــالن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :

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

نحن غر م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

يتميز كل �صعب من �صعوب االأر�س باأكالت مميزة 
#الفولكلور  من  كجزء  ويتخذونها  يع�صقونها 
اجلراد،  تاأكل  التي  ال�صعوب  فنجد  بهم،  اخلا�س 
واالأرانب،  واحلمام  الع�صافري  تاأكل  واأخرى 
والبع�س  والكالب،  القطط  تاأكل  اأخرى  و�صعوب 
ال�صفادع،  يف�صلون  واآخرون  الفئران،  ياأكل 
باالإ�صافة  هذا  اإلخ،  ال�صرا�صري..  ياأكل  والبع�س 
الكائنات  من  االأخرى  الكثرية  االأنواع  اإىل 

البحرية.
وتراهم  اأخرى،  �صعوب  ا�صمئزاز  تثري  قد  ال�صعوب  بع�س  عند  العادات  تلك  جتد  ما  وعادة 
لهم( ول�صان  بالن�صبة  العادات )الغريبة  الذي يزورونه ميار�صون تلك  البلد  اأهل  ي�صاهدون 
تغطي  �صهرتها  هوليوودية  جنمة  راأيت  لو  ماذا  لكن..  تاأكلونها..؟”  “كيف  يقول:  حالهم 
الكرة االأر�صية وهي متار�س تلك العادة، وتتمتع باأكل اأحد تلك الكائنات احلية التي يق�صعر 

البدن مبجرد �صماع ا�صمها؟
 بالفعل، هي النجمة #اأجنلينا_جويل ، التي �صغلت االإعالم العاملي موؤخرًا بخرب انف�صالها 
عن النجم الو�صيم #براد_بيت ، اإال اأنها ت�صغل االإعالم جمددًا ولكن ب�صيء اآخر هذه املرة، 

وهو طبخ واأكل احل�صرات و #العناكب .
اأجنلينا جويل �صعيدة بطهي طبقها املف�صل

االإن�صانية  وجمهوداتها  مببادراتها  امل�صهورة  املحبوبة،  للنجمة  فيديو  مقطع  انت�صر  فقد 
وم�صاعدات الالجئني، وهي تطهو احل�صرات والعناكب وتاأكلها وتقنع اأطفالها بتناولها اأي�صًا.

فيفيان مت�صك باأحد العناكب
لفيلمها  للرتويج  #كمبوديا  اإىل  اأبنائها  ب�صحبة  رحلة  يف  كانت  عامًا(   41( جويل  اأجنلينا 
BBCC” االإخبارية، اأعربت فيه عن  “بي بي �صي  اجلديد، حيث اأجرت حديثا مع �صبكة 

مدى حبها لذلك البلد، حيث تبنت ابنها االأكرب "مادوك�س" عام 2002 من ذلك البلد.
وقالت جويل: “�صاأبقى دومًا ممتنة لهذا البلد.. فهذا البلد اأعطاين الكثري ولن اأ�صتطيع اأن 
اأرد اأي �صيء يف املقابل”، ثم بداأت تتحدث عن االأطباق ال�صهرية يف كمبوديا ومنها العديد من 
احل�صرات. واأ�صارت اإىل اأن تناول احل�صرات �صروري جدًا يف وقت احلروب، حيث اإنه ي�صمن 

البقاء على قيد احلياة.

اأجن���ل���ي���ن���ا ج�����ويل ت��ط��ب��خ وت����اأك����ل احل�������س���رات وال��ع��ن��اك��ب



جنوبي  عدن،  حمافظة  يف  االأو�صاع  تزال  | ال  �صنعاء 
اليمن، مر�صحة لالنفجار بني القوات املوالية لالإمارات 
ربه  عبد  امل�صتقيل  الرئي�س  وقوات  جهة،  من  العربية 
»االإخوان  )جماعة  »االإ�صالح«  وحزب  هادي،  من�صور 
هادي  اإ�صرار  بعد  وذلك  اأخرى،  جهة  من  امل�صلمون«( 
واإخراج  ال�صعودي  للجانب  عدن  مطار  ت�صليم  على 

القوات املوالية الأبو ظبي.
»االأخبار«،  اإىل  حتدثت  م�صادر  من  معلومات  ووفق 
ت�صاعد  وراء  ال�صبب  كانت  قطرية  �صالح  �صحنة  فاإن 
علمًا  لالإمارات،  املوالية  والقوات  هادي  بني  اخلالفات 
 .2015 متوز  منذ  ع�صكريًا  عدن  حتكم  االأخرية  باأن 
املدينة،  يف  اجلنوبي«  »احلراك  من  املقربة  امل�صادر 
االأ�صبوع  مطلع  عدن  �صهدتها  التي  املواجهات  اإن  قالت 
املا�صي »ناجتة من �صبط قيادة اأمن مطار عدن �صحنة 
اأ�صلحة مهربة و�صلت اإىل املطار االأ�صبوع املا�صي قادمة 
من قطر، وجاءت لت�صليح األوية موالية لنائب الرئي�س 
امل�صتقيل املح�صوب على االإ�صالح واملدعوم من الدوحة، 

علي حم�صن االأحمر«.
من  كبريًا،  ع�صكريًا  م�صوؤواًل  اأن  نف�صها  امل�صادر  وتروي 
ال�صالح،  �صحنة  لت�صّلم  املطار  اإىل  قدم  لهادي،  املوالني 
املقدم  بقيادة  اإماراتيًا  املدعومة  احلماية  قوات  لكن 
قد  كانت  قحطان(،  اأبو  )املكنى  العمريي  �صالح 
احتجزت ال�صحنة. بعد عدة اأيام، ت�صيف امل�صادر، اأمر 
هادي بعزل العمريي ونقل قواته من عدن وا�صتبدالها 
نا�صر،  جنله  يقودها  التي  الرئا�صية  احلماية  بقوات 

االأمر الذي قابله العمريي بالرف�س.
االأمني«  »احلزام  وقوات  اجلنوبي«  »احلراك  ويتهم 
)ممثلني  وقطر  الريا�س  فريقي  ظبي،  الأبو  املوالني 
التي  االألوية  ت�صليح  اإىل  بال�صعي  وباالأحمر(،  بهادي 
ح�صاب  على  املا�صي  العام  ت�صليحها  االإمارات  رف�صت 
بالوقوف  وكذلك  منها،  املدعومة  اجلنوبية  االألوية 
وراء الهجمات التي تعر�صت لها »االألوية املقاومة« التي 

توؤ�ص�س لـ»جي�س دولة اجلنوب« امل�صتقلة عن ال�صمال.
نائب  ال�صعيبي،  ماجد  »احلراك«  يف  القيادي  واتهم 
بالتخطيط  »االإ�صالح«  وحزب  امل�صتقيل  الرئي�س 
عدن،  يف  اجلنوبية  املع�صكرات  مقاّر  على  لل�صيطرة 
حديد،  جبل  يف  املرتكز  عدن  حماية  اأمن  لواء  ومنها 
الإفراغه  وذلك  م�صاة،  لواء  اإىل  ا�صمه  حّولت  بعدما 
علي  اإن  ال�صعيبي  قال  كذلك  اجلنوبية.  عقيدته  من 
القوات اجلنوبية،  موؤامرة على  »يقود  حم�صن االأحمر 
لل�صيطرة على عدن... االأحمر وجه طلبًا  يف حماولة 
اإىل قائد اللواء الرابع املوايل لالإ�صالح مهران القباطي 
باالن�صحاب من جبهة البقع والعودة اإىل عدن االأ�صبوع 

املا�صي«.

يف  هادي  يفلح  مل  عدن،  يف  ال�صراع  احتدام  ظل  ويف 
يزال  ال  الذي  عدن  مطار  يف  امل�صتمر  التوتر  احتواء 
اأمام حركة الطريان منذ االثنني املا�صي، كذلك  مغلقًا 
يتوىل  الذي  نا�صر،  جنله  مغادرة  من  يومني  بعد  فاإنه 
االأحد  الرئا�صية«  احلماية  »األوية  ت�صمى  ما  قيادة 
اإىل االإمارات للقاء حممد بن زايد، ثم  املا�صي، توجه 
جلنة  اأبرمته  اتفاق  اإخفاق  بعد  فجاأة  الريا�س  زار 
و�صاطة حكومية ق�صت ب�صحب امل�صلحني املوالني له من 

املواقع املحيطة باملطار.
وكان االتفاق يق�صي كذلك باإعادة ن�صر نقاط »احلزام 
االأمني« يف مواقعها ال�صابقة، ب�صرط تنفيذ توجيهات 
من�صبه،  من  العمريي  قائد  بعزل  ق�صت  التي  هادي 

على اأن يتوىل نائبه اخل�صر �صالح كرده مهمات قيادة 
حماية املطار. مع ذلك، مل تنجح زيارة هادي للريا�س 
يف حل اخلالف مع االإماراتيني الذين يتهمونه باحت�صان 
بجماعة  احلزب  ارتباط  بفك  ويطالبونه  »االإ�صالح«، 
مهمة  منا�صب  من  قياداته  من  عدد  وعزل  »االإخوان« 
يف الدولة، منهم رئي�س حكومة هادي، اأحمد عبيد بن 
اللواء ح�صني عرب، وعدد من  الداخلية،  ووزير  دغر، 

املحافظني منهم حمافظ تعز علي املعمري.
كذلك، مل يتمكن هادي من نزع بوؤرة التوتر الع�صكري 
يف عدن، فبعد �صاعات من دعوته اجلانب ال�صعودي اإىل 
ت�صّلم املطار واإر�صال »فريق �صعودي متخ�ص�س بحماية 
من  اإدارته  لت�صلم  املطارات«  واأمن  الر�صمية  املن�صاآت 
اجلانب املوايل لالإمارات، اأقدمت طائرة اإماراتية على 
فيه  تتمركز  مع�صكر  حميط  يف  �صوئية  قنابل  اإطالق 
�صعد  دار  منطقتي  يف  االأحمر  للجرنال  موالية  قوات 

وعمر املختار، الواقعتني �صمال عدن.
ووفق م�صادر حملية، انت�صرت وحدات ع�صكرية تابعة 
االأربعاء  فجر  عدن  يف  لهادي  املوايل  املح�صار  للواء 
يف  تلوح  باتت  املواجهة  »نذر  اأن  اإىل  م�صرية  املا�صي، 
التابعني  امل�صلحني  ع�صرات  انت�صر  كذلك،  االأفق«. 
مع�صكر  من  القباطي،  مهران  لهادي،  املوايل  للقيادي 
من  بالقرب  للتمركز  وذلك  والن�صيج،  والغزل  النقل 
اأعلنت  املقابل،  يف  وال�صفينة.  امل�صنع  جولة  تقاطعي 
الع�صكري  اال�صتنفار  حالة  االأمني«  »احلزام  قوات 

الق�صوى، وانت�صرت يف منطقة دار �صعد، و�صط عدن.
ر�صيد احلداد
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وهـــــــــادي ـــــــــــــــــــارات  االإم بـــــــن  اخلـــــــــــالف  تـــــفـــــّجـــــر  وراء  قـــــطـــــر  اأ�ـــــشـــــلـــــحـــــة 
ملبورن- )د ب اأ(- اأعلن ال�صقيقان االأمريكيان 
م�صرية  بعد  التن�س  عامل  اعتزالهما  بريان  
بطوالت  اأو  ديفيز  كاأ�س  يف  �صواء  حافلة 

اجلراند �صالم االأربع الكربى.
ولعب بوب ومايك بريان 38/ عاما/ لنحو 15 
التوا�صل  �صبكة  عرب  اليوم  اأعلنا  لكنهما  عاما 
االعتزال  نباأ  “اإن�صتجرام”  االجتماعي 
اأ�صرتاليا  بطولة  يف  م�صاركتهما  هام�س  على 

املفتوحة.
للعب  بال�صعادة  “ن�صعر  لهما  بيان  يف  وقاال 
ماكينور  باتريك  رائعني،  مدربني  قيادة  حتت 
وجيم كورير، ن�صعر باالمتنان حقا لقيادتهما 

وثقتهما بنا”.
خال�س  عن  نعرب  اأن  “نريد  البيان  واأ�صاف 
تقديرنا لزمالئنا، م�صئويل االحتاد االأمريكي 
واجلماهري  وعائلتنا،  واأ�صدقاءنا  للتن�س، 
رحلتنا  خالل  بجانبنا  وقفت  التي  ال�صغوفة 

الرائعة”.
من  عدد  اأكرب  بريان  ال�صقيقان  و�صجل 
االنت�صارات يف تاريخ مناف�صات التن�س الزوجي 
يف اأمريكا باإجمايل 24 انت�صارا مقابل خم�س 
هزائم، كما فازا بـ16 لقبا خالل تلك امل�صرية 
من بينها �صتة األقاب يف بطوالت اجلراند �صالم 

االأمريكي  املنتخب  فوز  يف  دورهما  بجانب 
التغلب  بعد   2007 عام  ديفيز  كاأ�س  ببطولة 
بامليدالية  الفوز  النهائي،و  يف  رو�صيا  على 
وامليدالية   2012 لندن  الأوملبياد  الذهبية 

الربونزية يف اأوملبياد بكني .2008
الدور  يف  حاليا  بريان  ال�صقيقان  وي�صارك 
الثالث من مناف�صات الزوجي لبطولة اأ�صرتاليا 

املفتوحة.

اأ(- يعتزم االحتاد  انتري�صيلفا )اإيطاليا( )د ب 
ا�صتثنائي  كوجنر�س  اإجراء  للبياثلون  الدويل 
قبل انطالق بطولة العامل ال�صهر املقبل من اأجل 

تعزيز لوائح مكافحة املن�صطات.
له  بيان  يف  للبياثلون  الدويل  االحتاد  واأو�صح 
للبياثلون  الدويل  لالحتاد  التنفيذي  “املجل�س 
يتفهم وي�صاند متاما مبادرة الريا�صيني لت�صديد 
املن�صطات  تعاطي  وقائع  اإزاء  االحتاد  لوائح 

ب�صاأن االحتادات والريا�صيني”.
“يف �صبيل تطبيق لوائح جديدة  واأ�صاف البيان 
الدويل  االحتاد  يدعو  ممكن،  وقت  اأ�صرع  يف 
للموافقة  ا�صتثنائي  كوجنر�س  اإىل  للبياثلون 
قبل  التطبيق  قيد  وو�صعها  اللوائح  تغيري  على 
انطالق بطولة العامل يف هوت�صفيلزن بالنم�صا”.
�صباط/ من  التا�صع  يف  العامل  بطولة  وتنطلق 
اجتماع  مع  املوعد  هذا  ويتزامن  املقبل،  فرباير 
التنفيذي لالحتاد، لكن مل يتم الك�صف  املجل�س 

عن املوعد املقرتح للكوجنر�س اال�صتثنائي.
حظر  فر�س  من  للبياثلون  رو�صيا  جنوم  واأفلت 
احلايل  الوقت  يف  االأقل  على   ، عليهم  �صامل 
للجنة  اال�صتثنائي  االجتماع  بعد  وذلك   ،
اأم�س  للبياثلون  الدويل  باالحتاد  التنفيذية 

ال�صبت.
اأجل  الدويل تعر�س ل�صغوط من  وكان االحتاد 
التقرير  بعد  رو�صيا  ريا�صيي  ب�صاأن  قرار  اتخاذ 
التابع  ماكالرين  ريت�صارد  املحقق  اأ�صدره  الذي 
)وادا(  املن�صطات  ملكافحة  العاملية  للوكالة 
ال�صهر املا�صي عن وجود ممار�صات وا�صعة النطاق 

لتعاطي املن�صطات يف رو�صيا.
، بعد اجتماع جلنته  ولكن االحتاد الدويل قرر 
الرو�صي  االحتاد  مطالبة   ، اأم�س  التنفيذية 
قبل  الف�صيحة  هذه  يف  دوره  بتو�صيح  للعبة 

اتخاذ القرار بهذا ال�صاأن.
ويتعني على االحتاد الرو�صي التقدم بالرد قبل 

اخلام�س من �صباط/فرباير املقبل.
اأكرث من  اأن  الثاين ملاكالرين ذكر  التقرير  وكان 
الف�صيحة  هذه  يف  تورطوا  رو�صي  ريا�صي  األف 
 31 بينهم  ومن  املن�صطات  بتعاطي  اخلا�صة 
امل�صاركني  من  وبع�صهم  البياثلون  جنوم  من 

ببطولة كاأ�س العامل للبياثلون املقامة حاليا يف 
الدويل  االحتاد  ويجري  باإيطاليا.  اأنتري�صيلفا 
ماكالرين  بتقرير  جاء  فيما  حتقيقات  للعبة 
االحتاد  وقر   ، خا�صة  جلنة  اإ�صراف  حتت 
فر�س اإيقاف موؤقت على يانا رومانوفا والنجمة 

املعتزلة اأوجلا فيلوخينا.
ريا�صيني  �صبعة  مع  حاليا  التحقيقات  وجترى 
لعدم  اآخرين   22 مع  التحقيقات  توقفت  فيما 

وجود االأدلة الكافية.

م�����س��رة حافلة ب��ع��د  ال��ت��ن�����س  ي��ع��ت��زلن  ب��ري��ان  الأم��ري��ك��ي��ان  ال�����س��ق��ي��ق��ان 

ت����ع����رف ع���ل���ى ����س���ب���ب زي���������ارة م���ي�������س���ي مل�������س���ر ه������ذا الأ�����س����ب����وع

العامل بطولة  قبل  ا�ستثنائي  ك��وجن��ر���س  يعقد  للبياثلون  ال���دويل  الحت���اد 

اأبرز جنوم عامل الغولف عر التاريخ

من  منهم  التاريخ،  مر  على  االأ�صماء  من  الكثري  تاألق  الغولف  عامل  �صهد 
اأن يحفر ا�صمه باأحرف من ذهب يف �صجالت هذه الريا�صة، كما  ا�صتطاع 

متكن البع�س من البقاء يف �صدارة ترتيب الالعبني لفرتة طويلة.
ايغر وودز

عام  دي�صمرب   30 يوم  ولد  وودز،  ترونت  اإيلدريك  هو  احلقيقي  ا�صمه 
1975 يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة االأمريكية، ويبلغ من العمر حاليًا 
 106 حتقيق  وا�صتطاع   1996 عام  االحرتافية  م�صريته  بداأ  عامًا،   41

انت�صارات حتى االآن.
يعترب وودز بنظر الكثريين اأف�صل العب يف تاريخ هذه الريا�صة، فقد بقي 
 PGA« 79 مرة يف اأ�صبوعًا يف �صدارة ترتيب الالعبني، وفاز   683 ملدة 
Tour« و40 مرة يف اجلولة االأوروبية، ومرتني يف اليابان ومرة يف جولة 
باأنحاء  16 مرة يف بطوالت خمتلفة  اإىل  اإ�صافة  اأ�صرتاليا  اآ�صيا ومرة يف 

العامل.
يف  مناف�صات  الريا�صة  هذه  يف  الالعبون  يخو�س  التن�س  غرار  على 
املا�صرتز«  »كاأ�س  بـ  الفوز  وودز  ا�صتطاع  اأربعة.  وهي  الكربى  البطوالت 
»اأمريكا  لقب  حمل  كما   ،2005 يف  واآخرها   1997 عام  اأولها  مرات   4
املفتوحة«  »البطولة  اأما  و2008(،  و2002   2000( �صنوات  املفتوحة« 
 »PGA األقاب يف »بطولة  اأربعة  3 مرات، ولديه  اأي�صًا  فقد ح�صد لقبها 
�صري قوي عام  2007. تعر�س حلادث  واآخرها يف عام   1999 اأولها عام 

الريا�صة. ملمار�صة  بعدها  عاد  لكنه  بحياته  يودي  اأن  كاد   2009
غريج نورمان

العب اأ�صرتايل يطلق عليه »االأبي�س العظيم« ولد يوم 10 فرباير 1955 
يف كوينزالند باأ�صرتاليا ويبلغ من العمر حاليًا 61 عامًا.

بداأ م�صريته االحرتافية عام 1976، وحقق خالل فرتة تواجده يف هذه 
الريا�صة 91 انت�صارًا.

االأكرث  الالعبني  ت�صنيف  يف  وودز  خلف  الثاين  املركز  نورمان  يحتل 
يف  انت�صار  حالة   20 حقق  اإذ  اأ�صبوعًا،   331 بر�صيد  القمة  يف  تواجدًا 
يف  ومرتنّي  االأوروبية،  اجلولة  يف  فوزًا   14 لـ  اإ�صافة   ،»PGA Tour«
ولديه  االأ�صرتالية   »PGA« جولة  يف  مرة  و31  للغولف،  اليابان  جولة 

خمتلفة. اأخرى  بطوالت  يف  انت�صارًا   26
املركز  نورمان  احتل  الغولف  ريا�صة  يف  الكربى  البطوالت  �صعيد  على 
عام  واآخرها   1986 عام  اأولها  مرات  ثالث  املا�صرتز«  الثاين«بكاأ�س 
1996 اأي حني بداأ وودز م�صريته، كما حل ثانيًا اأي�صًا يف بطولة »اأمريكا 
 »PGA »بطولة  يف  تكرر  االأمر  وهذا  و1995،   1984 عامي  املفتوحة« 
 1986 عامي  املفتوحة«  »البطولة  لقب  حقق  لكنه  و1933،   1986 يف 
بع�س  ولديه   2001 عام  الريا�صة  هذه  م�صاهري  قاعة  ودخل  و1993. 

البطوالت اجلانبية االأخرى على غرار اجلولة االأوروبية.
نيك فالدو

يف   1957 يوليو   18 يوم  ولد  فالدو،  األيك�صاندر  نيكوال�س  الكامل  ا�صمه 
 1976 عام  االحرتافية  م�صريته  بداأ  اإجنلرتا،  يف  �صيتي  غاردن  فيلفني 

وحقق خالل فرتة ممار�صته ريا�صة الغولف 41 انت�صارًا.
ينق�صم عدد االنت�صارات التي حققها على 3 بطوالت مهمة وهي 9 مرات 
 30 يف  خاللها  فاز  التي  االأوروبية  اجلولة  اإىل  اإ�صافة   PGA Tour
اأن لديه ثمانية  اإىل  اإ�صافة  منا�صبة وهو يحتل املركز اخلام�س يف ذلك، 

انت�صارات يف مناف�صات اأخرى.
ميتلك فالدو �صتة األقاب يف البطوالت االأربع الكربى، فقد ا�صتطاع اأن يتوج 
عام 1987 الأول مرة بلقب كبري وكان ذلك يف »البطولة املفتوحة« التي 
املا�صرتز« ثالث  »بطولة  انت�صر يف  كما  1990 و1992،  كان بطلها عامي 
املفتوحة  اأمريكا  يف  ثانيًا  وحل  و1996،  و1990   1989 اأعوام  مرات 
وكذلك ببطولة »PGA«، وهو الذي متكن من البقاء يف �صدارة الرتتيب 
الذي  وهو   .1997 عام  الغولف  م�صاهري  قاعة  ودخل  اأ�صبوعًا،   96 ملدة 
لديه األقاب اأخرى على غرار اختياره ثالث مرات اأف�صل العب يف اجلولة 

االأوروبية.
روري ماكلوري

ُيطلق عليه لقب »رورز« ولد يوم 4 مايو عام 1989 يف هوليوود بكونرتي 
بداأ  فقط،  عامًا   27 حاليًا  العمر  من  ويبلغ  ال�صمالية،  اآيرلندا  يف  دون 

م�صريته االحرتافية عام 2007، وحقق خالل هذه الفرتة 22 انت�صارًا.
 13 للغاية  مميزة  م�صتويات  يقدم  والذي  ال�صاب  الغولف  العب  ميتلك   
انت�صارًا يف »PGA Tour« ولديه ذات العدد من االنت�صارات يف اجلولة 
وكذلك  االآ�صيوية  اجلولة  خالل  مرة  فاز  اأنه  اإىل  اإ�صافة  االأوروبية، 

»PGA  اأ�صرتاالزيا«.
البطوالت  األقاب يف  اأربعة  اأن يحقق  ال�صمايل  النجم االآيرلندي  ا�صتطاع 
للنهائي  و�صل  ثم  املفتوحة«،  »اأمريكا  يف   2011 عام  اأولها  وكان  الكربى، 
عام  به  وينت�صر  ليعود  اللقب  وحقق   2012 عام   »PGA« بطولة  يف 
2014، الذي �صهد اأي�صًا حمله لقب »البطولة املفتوحة«، لكنه جاء رابعًا 
2015، وهو الذي بقي يف �صدارة ترتيب العبي  يف بطولة املا�صرتز عام 
الغولف ملدة 95 اأ�صبوعًا وهو قادٌر من دون �صك اأن يحقق اأرقامًا مذهلة يف 

امل�صتقبل خا�صة اأنه ما زال �صغريًا يف ال�صن.

مطار  بر�صلونة  مهاجم  مي�صي  ليونيل  ي�صل 
طائرة  يف  املقبل  االأربعاء  �صباح  القاهرة 
اإىل  �صريعة  زيارة  يف  اإ�صبانيا  من  قادمًا  خا�صة 
لل�صياحة  ترويجية  حملة  يف  للم�صاركة  م�صر 
العالجية من فريو�س �صي »تور اآند كيور«، لدعم 
الربنامج العالجي للحملة حتت �صعار »عامل خاٍل 

من فريو�س �صي«.
كيور«،  اآند  »تور  حلملة  االإعالمي  املكتب  وك�صف 
لنجم  املرتقبة  التاريخية  الزيارة  موعد  عن 
لدعم  مل�صر   بر�صلونة  وجنم  العاملية،  الكرة 

الربنامج العالجي للحملة.
فارما،  برامي  ل�صركة  االإعالمي  املكتب  واأ�صاف 

لل�صياحة  كيور«  اآند  »تور  لربامج  العاملي  امل�صوق 
اال�صتعداد  اأن  ال�صحية،  واخلدمات  العالجية 
يجري  مي�صي،  العاملي،  النجم  بزيارة  لالحتفاء 
الداعمة  اجلهات  قامت  حيث  و�صاق،  قدم  على 
حلملة »تور اآند كيور« بن�صب الالفتات االإعالنية 
العالية  املرورية  الكثافات  ذات  املناطق  بكافة 
حتالف  عن  ينم  م�صهد  يف  القاهرة  بالعا�صمة 
وطني لل�صركاء الداعمني من ال�صركات امل�صرية 

والعاملية للرتويج لهذا احلدث.
يعلن  اأن  املقرر  من  اأنه  االإعالمي،  املكتب  واأكد 
خالل  للم�صريني  كبرية  مفاجاأة  عن  مي�صي 
زيارته، التي و�صفها اخلرباء بالتاريخية كالعب 

لل�صياحة  بالدعاية  العامل  انتباه  للفت  مثله 
العالجية يف م�صر.

حرا�س   8 رفقة  مي�صى  ي�صل  اأن  املقرر  ومن 
فى  و�صيكون  بر�صلونة،  من  قادمني  �صخ�صيني 
هليكوبرت  طائرة  االأرجنتيني  النجم  انتظار 
ويرافقه 12 فردًا بواقع 8 حرا�س �صخ�صيني و4 
لنقله  اآند كيور«  »تور  املنظمني حلملة  اأفراد من 

اإىل مقر اإقامته.
و�صتحط الطائرة الهليكوبرت يف اأهرامات اجليزة 
�صيقوم الالعب بزيارة �صريعة لالأهرامات  حيث 

ليتجه بعدها اإىل فندق كمبين�صكي بالقاهرة.
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 م���ه���ن���د����س���ون ي�����ط�����ورون درع����ا
للر�سا�س للت�سدى  ل��ل��ط��ى  ق��اب��ا 

 متكنت جمموعة من املهند�صني بجامعة »بريجام يوجن« مبدينة بروفو 
بوالية يوتا االأمريكية من ا�صتخدام اأفكار االأورجامى لتطوير »درع« قابل 

.BYU للطى وم�صاد للر�صا�س فى نف�س الوقت والذى يعرف بـ
ووفقا ملا ن�صره موقع TNW الهولندى، فاإن الدرع اجلديد الذى اعتمد 
حمله  وميكن  كجم،   24 حــواىل  يزن  االأورجــامــى  على  طيه  طريقة  فى 
ليكون باحلجم  ب�صهولة وو�صعه فى حقيبة �صغرية احلجم، وميكن فرده 

الكامل حلماية ال�صخ�س من خالل طريقة ميكانيكية ب�صيطة.
ما  حماية  على  قادرا  يكون  فهو  الكامل،  بحجمه  ا�صتخدامه  ومبجرد   
3 اأ�صخا�س وهو ما يجعله منا�صبا متاما لعمل ال�صباط خا�صة  2 اإىل  بني 
عند تبادل اإطالق النار، حيث يرى فريق جامعة بريجهام يوجن اأنه �صيكون 
الــدروع  عن  بديال  �صيكون  حيث  كبريا،  جناحا  و�صيلقى  ترحاب  مو�صع 
التقليدية التى ال تغطى كل اأجزاء اجل�صم اأو الدروع الثقيلة التى ي�صعب 

نقلها من مكان الآخر.

 ت���رج���م���ة ن�����س��ي��ة ل���ل�������س���وت ب���
ي���وت���ي���وب ع������ر  ل�����غ�����ات   10

ميزة  يف  م�صتقبلية  تطويرات  اإجراء  تنوي  انها  يوتيوب،  �صركة  قالت 
الرتجمة الن�صية التلقائية التي توفرها بع�صر لغات خمتلفة.

الرتجمة  ميزة  اإن  جوجل،  يف  منتج  مديرة  وهي  كافري،  ليات  وقالت 
الفيديوهات على من�صة »يوتيوب«  ال�صوتي يف  التلقائية للحوار  الن�صية 
الفيديوهات  واإن عدد  االأخرية،  ال�صنوات  قد حققت جناحًا كبريًا خالل 

التي ا�صتخدم فيها امليزة قد جتاوز مليار فيديو.
 واأو�صحت كافري، اأن ميزة الرتجمة الن�صية التلقائية للحوار ال�صوتي 
قد �صاعدت كثري من م�صتخدمي »يوتيوب«، �صواء من فاقدي حا�صة ال�صمع 
يف  يجري  ما  معرفة  يف  االأ�صا�صية،  الفيديو  للغة  املتحدثني  غري  من  اأو 

الفيديوهات التي ي�صاهدونها.

ال���س��واق اىل  قريبا  �سيعود   3310

باإ�صدار   »3310« ال�صهري  هاتفها  اإطالق  تعيد  ان  نوكيا  �صركة  قررت   
جديد، و�صيتم الك�صف عن هذا الهاتف خالل املوؤمتر العاملي للمحمول الذي 

يقام يف مدينة بر�صلونة، نهاية فرباير/�صباط اجلاري.
و�صدر هاتف نوكيا 3310 الأول مرة عام 2000، حيث متيز ب�صالبته 
ومتانته ف�صال عن عمر البطارية الذي ميتد اإىل اأيام، وهي امليزة التي قد 
ت�صهم يف اإقبال امل�صتخدمني على �صراء االإ�صدار اجلديد الذي �صيتم بيعه 

ب�صعر 59 دوالرا.
ال�صوق  اأمــازون، ولكن عن طريق  الهاتف عرب موقع  �صراء  املمكن   ومن 

االأ�صلية للهاتف ولي�س من �صركة اأمازون نف�صها.

ال�صر  كلمة  بتغيري  اخلـــرباء  طالب  لطاملا 
با�صتمرار كو�صيلة حلماية االأجهزة واحل�صابات 
من القر�صنة، لكن يبدو اأن الو�صع قد تغرّي االآن. 
فقد باتت الن�صيحة اجلديدة هي االبتعاد عن 
التغيري امل�صتمر الأن ذلك قد يت�صبب يف تهديد 
االأجهزة وزيادة الثغرات التي ميكن اخرتاقها، 

وفق ما ن�صره موقع »ذا �صن« الربيطاين«.
املــوقــع عــن املــديــر اجلــديــد للمركز  ونــقــل 
�صياران  الربيطاين  املعلومات  ــن  الأم الوطني 
عن  التوقف  الربيطانيني  من  التما�صه  مارتن، 
باأن  ذلك  وعّلل  با�صتمرار.  ال�صر  كلمات  تغيري 
التغيري امل�صتمر يرتك اجلهاز مهددًا بالقر�صنة، 
بدل  كافية  �صتكون  قوية  ــدة  واح كلمة  واأن 

تغيري م�صتمر يف كل وقت.
ال�صبب  بــكــون  الــتــذكــري  ــوؤول  ــص ــ� امل ــــاد  واأع  
�صعوبة  هو  االأمنية،  التهديدات  بعد  الثاين 
التغيريات  ب�صبب  املختلفة،  ال�صر  كلمات  تذكر 
اأكرث  اأن  واأكــد  عديدة.  ح�صابات  يف  امل�صتمرة 

التقنيني احرتافًا لن ي�صتطيعوا ذلك.
ي�صتطيعون  ال  رجايل  اأف�صل  »حتى  واأو�صح   

اأال نطالب االآخرين  فعل ذلك، لذا يجب علينا 
بفعل ذلك. فكلما ا�صطروا لتغيري كلمات ال�صر 

كانت ح�صاباتهم اأكرث ه�صا�صة«.
 وقال خبري املعلومات اإن تغيريًا متوا�صاًل يف 
كلمات املرور يعني كذلك اأن النا�س �صوف يعملون 
اأو  يتذكروها  حتى  ما  مكان  يف  ت�صجيلها  على 

اختيار كلمات اأ�صهل من اأجل تذكرها با�صتمرار.
وكانت ال�صركة املتخ�ص�صة يف اأمن التطبيقات 
واخلدمات، »�صبال�س داتا«، قد ك�صفت �صابقًا اأن 
كلمات ال�صّر التي يختارها امل�صتخدمون ما زالت 
�صعيفة و�صهلة التوّقع، ما جعلها قابلة للك�صف 

ب�صهولة ومنت�صرة على نطاق وا�صع.

على  ــدة  ــدي ج اأداة  بلجيكى  هــاكــر  طـــور 
ت�صاعدك   Stalkscan ا�صم  حتمل  االإنرتنت 
عن  املتاحة  املعلومات  جميع  على  احل�صول  فى 
حتى  بوك،  في�س  على  ح�صابه  على  �صخ�س  اأى 
اأعني  ال�صركة بعيدا عن  التى تخفيها  االأ�صياء 

امل�صتخدمني االآخرين.
فاالأداة  االأمريكى،  دوت«  »ديلى  ملوقع  ووفقا 
ي�صعب  التى  التفا�صيل  لــك  تظهر  اجلــديــدة 
اأو التى ال  عليك احل�صول عليها عن �صخ�س ما 
ال�صور  مثل  وا�صح،  ب�صكل  بوك  في�س  يقدمها 
ال�صخ�س  هــذا  بها  يعجب  التى  امل�صاركات  اأو 

واالأماكن التى قام بزيارتها.
 وال�صتخدام هذه االأداة فقط عليك الدخول 
الـ  عــنــوان  ون�صخ   ،Stalkscan مــوقــع  على 
اأن  تــريــد  الـــذى  بال�صخ�س  اخلــا�ــس   URL
فى  ل�صقه  ذلك  وبعد  حياته،  عن  مزيد  تعرف 
�صيعطيك  ذلــك  وبعد  لذلك،  املخ�ص�س  املكان 
اأن  ميكن  التى  للمعلومات  خمتلفة  فئات  املوقع 
ال�صور  مثل  ال�صخ�س  هذا  عن  ملعرفتها  حتتاج 
فقط  الفيديو،  ومقاطع  واالأماكن  والتعليقات 

عليك االختيار.

اخلا�س  ح�صابك  عن  البحث  اأي�صا  ميكنك   
اإعـــدادات  مراجعة  اأجــل  من  بــوك  في�س  على 
�صخ�س  الأى  ميكن  التى  واالأ�صياء  اخل�صو�صية 

معرفتها عنك.
 من اجلدير بالذكر اأن Stalkscan يح�صل 

على املعلومات التى يقدمها لك مبا�صرة من في�س 
اجلميع  يتمكن  ال  ب�صكل  يحجمها  ولكنه  بوك، 
ينتهك  ال  املوقع  اأن  يعنى  وهــذا  معرفته،  من 

خ�صو�صية في�س بوك.

التحديثات  كــل  مــواكــبــة  ال�صعب  مــن  بـــات 
كما  الذكية،  باالأجهزة  اخلا�صة  والتطبيقات 
جهازه  من  اال�صتفادة  من  يتمكن  ال  البع�س  �صار 
من  بكثري  معرفته  لعدم  نظرا  املثلى  بالدرجة 

امليزات املوجودة فيه.
10 ميزات خمتارة يف هواتف  فيما يلي نقدم 
درجة  من  حت�صن  قد  كثريون،  يعرفها  ال  اآيفون، 

ا�صتخدامك الهاتف.
 1. منع االإ�صعارات املزعجة

بتمرير  املزعجة  االإ�ــصــعــارات  اإيــقــاف  ميكن   
االإ�صبع من اليمني للي�صار على �صريط االإ�صعارات، 
املزعجة  الر�صائل  تلك  ملنع  مفيدة  ميزة  وهــي 

التي تظهر فجاأة على ال�صا�صة.
 وبطبيعة احلال ميكن اإيقاف االإ�صعارات متاما 
اإ�صعارات،  ثم  اإعــدادات  اإىل  الذهاب  طريق  عن 
ح�صب  حدا  على  تطبيق  كل  عن  اإيقافها  وميكن 

اختيارك.
 2. قابلية الو�صول

 تعترب هذه امليزة اأحد اأف�صل مميزات هواتف 
اإذ ي�صمح اللم�س املزدوج ولي�س  اآيفون اجلديدة، 
باإزاحة  الرئي�صي،  ال�صفحة  زر  على  ال�صغط 
ال�صا�صة باأكملها اإىل االأ�صفل مما ميكن امل�صتخدم 
اليد  ا�صتخدام  بــدون  االأعلى  اإىل  الو�صول  من 

االأخرى.

 3. الربيد ال�صوتي املرئي
ال�صوتي،  الربيد  بخدمة  ا�صرتاكك  حال  يف   
احلاجة  دون  الــر�ــصــائــل  ـــراءة  ق ميكنك  فــاإنــه 
يوفر  اإذ  ل�صماعها،  ال�صوتي  بربيدك  لالت�صال 
اإىل  ال�صوتية  الر�صائل  حتويل  خدمة  اآيفون 

كلمات.
 4. موؤثرات يف »اآي م�صج«

 مع اإطالق iOS 10 اأ�صافت �صركة اأبل ميزة 
ال�صور املتحركة داخل تطبيق الر�صائل الن�صية، 
�صا�صة  ميني  يف  ال�صهم  على  ال�صغط  طريق  عن 
�صا�صة  ثــم  ومــن  ــرات«  ــوؤث »م واختيار  الر�صائل 

لظهور املوؤثرات على ال�صا�صة كاملة.
 5. اخت�صارات الرموز التعبريية

 الـــرمـــوز الــتــعــبــرييــة اأ�ــصــبــحــت جــــزءا من 
حتويل  اإىل  ن�صطر  ن�صتخدمها  وحــني  حياتنا، 
حتديد  ميكنك  لكن  الختيارها،  املفاتيح  لوحة 
لظهور  ج«  »ج  مثل  ــرف  االأح ببع�س  اخت�صارات 
 Text« خا�صية  طريق  عــن  ــت  اأن تختاره  رمــز 

.»Replacement
Touch ID 6. ت�صريع عمل ميزة 

 ميكن ت�صريع عمل ميزة هوية تعريف اللم�س 
ب�صكل اأكرب من ال�صابق عن طريق القيام بحفظ 
نف�س الب�صمة عدة مرات وبطرق اإدخال خمتلفة، 
ويعترب هذا االأمر مفيد خ�صو�صًا لهواتف اآيفون 

االأقدم مثل اآيفون 6 واآيفون 5 اإ�س.
 7. تعريف املت�صل

كان  اأو  �صيارتك،  مقود  خلف  كنت  حــال  يف   
هاتفك يف غرفة اأخرى بعيدا عنك، ميكنك جعل 
الرد  اأهمية  املت�صل كي حتدد  ا�صم  يقراأ  هاتفك 

على االت�صال دون التطلع اإىل الهاتف.
 وذلك عن طريق االإعدادات، ثم الهاتف، ثم 
 Announce Calls« اختار تعريف االت�صال
من  الهاتف  �صيخربك  اأحد  بك  يت�صل  وحني   ،«

هو.
 8. الت�صوير اأثناء الفيديو

اأثــنــاء  الــ�ــصــور  الــتــقــاط  ــون مــن  ــف اآي  ميكنك 
طريق  عن  الــوقــت،  بنف�س  للفيديو  ت�صويرك 
ال�صغط على الدائرة البي�صاء يف زاوية ال�صا�صة 
بجانب احلمراء التي ت�صجل الفيديو، لكن ال�صور 

لن تكون بنف�س جودة كامريا الهاتف.
 9. الت�صوير عن بعد

اأو  ال�صوت  م�صتوى  رفــع  زر  ا�صتخدم  ميكن   
اللتقاط  الراأ�س  �صماعات  على  املوجود  خف�صه 

�صورة عرب تطبيق الكامريا.

ح�شاباتكم ــدد  ــه ي ــرار  ــم ــت ــش ــا� ب ــر  ــش ــ� ال ــات  ــم ــل ك تــغــيــر 

بوك بفي�س  ح�شاب  اأى  عن  الكاملة  املعلومات  ملعرفة  طريقة 

اآيفون يف  خمفية  مــيــزات   9 على  تعرف 



اعــتــذر  اأ(-  ب  -)د  الهــايــنــا 
عن  للتن�س  االأمــريــكــي  االحتـــاد 
ــاين  االأمل الوطني  الن�صيد  عــزف 
قبل  النازية،  باحلقبة  اخلا�س 
املتحدة  الــواليــات  فريق  مباراة 
مع نظريه االأملاين يف بطولة كاأ�س 

االحتاد لتن�س ال�صيدات.
بظاللها  الواقعة  تلك  واألقت 
اأم�س  الفريقني  مــواجــهــة  على 
هــــــاواي  واليـــــــة  يف  الـــ�ـــصـــبـــت 
اأع�صاء  اأ�صيب  حيث  االأمريكية، 
الفريق االأملاين بالغ�صب ال�صديد.
ــي  ــك ــري ـــــاد االأم وكــتــب االحت
االألكرتوين  ح�صابه  على  للتن�س، 
اخلــــا�ــــس مبــــوقــــع الـــتـــوا�ـــصـــل 
“االحتاد  )تويرت(  االجتماعي 

يتقدم باعتذار للفريق االأملاين وم�صجعيه على عزف 
كاأ�س االحتاد.  القدمي خالل بطولة  النازي  الن�صيد 

هذا اخلطاأ لن يتكرر جمددا”.
بداأ غناء  بال�صدمة عندما  االأملاين  الفريق  و�صعر 
الن�صيد النازي يف امللعب الرئي�صي قبل لقاء االأملانية 

اأندريا بيتكوفيت�س واالأمريكية األي�صون ري�صكي.
الفريق  العــبــة  جــورجــيــ�ــس،  جــولــيــا  واأجــهــ�ــصــت 
وو�صع  الن�صيد،  عزف  بداأ  حينما  بالبكاء،  االأملــاين، 
امل�صاعد، يديه على وجهه، فيما  ديرك ديري، املدرب 
الالعبات  بقية  وجــوه  على  وا�صحا  الــذهــول  بــدا 

والطاقم الفني.
كانت  اإنها  الفريق،  مدربة  ريترن،  باربرا  وقالت 

تفكر يف انتزاع امليكرفون من املغني.
عليها  بدا  التي  بيتكوفيت�س،  �صرحت  جانبها،  من 
الغ�صب ال�صديد قبل خو�س املباراة اأنها كانت تعتزم 

اخلروج من امللعب فور �صماعها الن�صيد.

“لقد كانت حلظة مروعة،  واأو�صحت بيتكوفيت�س 
اإنه اأ�صواأ حدث وقع يل يف حياتي حتى االآن”.

مبثابة  حدث  ما  “اإن  االأملانية  الالعبة  ،اأ�صافت 
القرن  يف   ،2017 عــام  يف  االآن  نحن  اجلــهــل،  قمة 
اأن يحدث  مثل هذا ال ميكن  اأمر  والع�صرين،  احلادي 

بب�صاطة”.
ري�صكي  ـــام  اأم خ�صرت  قــد  بيتكوفيت�س  وكــانــت 

بنتيجة 7 / 6 )12 / 10( و6 / .2
“ال ميكنني ت�صديق ذلك.  يف املقابل، قالت ريترن 
كنت على و�صك البكاء، كانت حلظة حزينة و�صادمة 
للغاية حقا. لقد �صعرت بالذهول ملا حدث. اإنه خطاأ 

ال يغتفر، اإنها ف�صيحة”.
ب�صبب  توقفت  قد  الفريقني  بني  املواجهة  وكانت 
لتقدم  ت�صري  النتيجة  كانت  حيث  االأمــطــار،  هطول 
بنتيجة  جورجي�س  على  فانديفيج  كوكو  االأمريكية 
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القاهرة – 
قريبة  م�صادر  اليوم” من  “راأي  علمت 
من جنم االأهلي واملنتخب امل�صري ال�صابق  
حممد اأبو تريكة اأنه قرر البقاء يف قطر، 
حيث يعمل فيها معلقا على  مباريات كرة 
القدم  الإحدى الف�صائيات ، ولن يعود اىل 
م�صر يف الفرتة القريبة، بعد  ا�صتدعائه 
العليا  الدولة  اأمن  نيابة  ر�صميا  من قبل  
للتحقيق معه بتهمة االنتماء اىل جماعة 
االخوان، وهي التهمة الكافية – اإن ثبتت 

عليه – للزج به يف غياهب ال�صجون.
تريكة   اأبو  اأن  اأخرى  م�صادر  واأ�صافت   
�صي�صتدعي  اأبناءه يف العام املقبل لالإقامة 
معه يف قطر ،  لتجهيز اإجراءات احلاقهم 
مبدار�س قطرية ، ورمبا ي�صتدعي والديه 
العا�صمة  يف  مــعــه  لــالإقــامــة  املــريــ�ــصــني 
ال  ويالت  نف�صه  يجنب  حتى    ، القطرية 
ح�صن  اخللوق   االن�صان  وهو  بها،  له  قبل 

ال�صرية ، وحمبوب الع�صرية.
ثاأر قدمي

 ال�صوؤال املهم االآن:
تريكة؟  ــو  اأب مالحقة  وراء  ال�صر  مــا 
رغم جماهرييته الوا�صعة؟ وهل ثمة  ثاأر 
امل�صرية،  الداخلية  وبــني   بينه  قــدمي  
به  اأدىل  حــوار  اإثــر  الع�صكري،  واملجل�س 
 4 يف  ال�صحف  ـــدى  الإح ال�صهري  النجم 
على  غ�صبه  جــام  فيه  �صب  فرباير12،  
املجل�س الع�صكري بقيادة امل�صري طنطاوي، 
اجلماهري  قتل  يف  بتورطها  الدولة  متهما 
يف اأحداث بور �صعيد، وهي االأحداث التي  

جتعل الولدان �صيبا.

حوار اأبو تريكة
 وكان مما جاء يف حوار  اأبو تريكة :

*هل ت�صعر باأن ما حدث كان متعمدا؟
ــتــاد  ــــور و�ـــصـــل ا�ــص ــرت بـــذلـــك ف ــع ــص �

غريبة  كــانــت  فـــاالأجـــواء  بــور�ــصــعــيــد.. 
هناك  تكن  ومل  ــاراة،  ــب امل قبل  وُمــريــبــة 
املعتاد  هو  كما  مكثفة  اأمنية  احتياطات 
وحتديدا  الهامة،  املباريات  هذه  مثل  فى 

مباراة االأهلى وامل�صرى ببور�صعيد.
هذه  وراء  الداخلية  اأن  تق�صد  هل   *

املوؤامرة؟
�صهادات  اأن  كما   ، فعال  بذلك  اأ�صعر 

باأعينهم،  املوت  �صاهدوا  الذين  امل�صجعني 
ذلــك،  تــوؤكــد  كالعبني  نحن  و�صهادتنا 
اأ�صبه  كــان  امل�صرى  ا�صتاد  فى  حــدث  فما 
مل  �صوارع  وحــرب   ،“ ع�صابات  بـ”حرب 

اأكن اأتخيلها.
هذه  وراء  الداخلية  اأن  تق�صد  *هــل 

املوؤامرة؟
�صهادات  اأن  كما   ، فعال  بذلك  اأ�صعر 
باأعينهم،  املوت  �صاهدوا  الذين  امل�صجعني 
ذلــك،  تــوؤكــد  كالعبني  نحن  و�صهادتنا 
اأ�صبه  كــان  امل�صرى  ا�صتاد  فى  حــدث  فما 
مل  �صوارع  وحــرب   ،“ ع�صابات  بـ”حرب 

اأكن اأتخيلها.
عن  ر�صاك  بعدم  كالمك  فى  *اأ�صعر 
الع�صكرى  املجل�س  واإدارة  البالد  اأحــوال 

لها ؟
ُيدير  الع�صكرى  فاملجل�س  حقيقى،  هذا 
البالد بـ”اأيدى مرتع�صة”، والبد اأن تكون 
جميع  ميلك  اأنــه  طاملا  حديدية  قب�صته 
اأن  وعليه  اجلمهورية،  رئي�س  �صالحيات 
املواقف  فى  خا�صة  �صرامة  اأكــرث  يكون 

التى تتعلق باأمن وا�صتقرار البالد.
*هل كنت متعمدا عدم م�صافحة امل�صري 

طنطاوى؟
نعم، الأننى ل�صت را�صيا عن االأحوال فى 

البالد حاليا”.
الع�صكري  املجل�س  اأ�صرها  فهل   وبعد، 
�صاعة  وحــانــت  نف�صه،  يف  تريكة  الأبـــو 
الدنيا  مــالأ  الـــذي  النجم  مــن  االنــتــقــام 

واأحبه النا�س ؟!

ك���ان  اأم�������را  اهلُل  ي��ق�����س��ي  اأن  اإىل  ق���ط���ر  يف  ���س��ي��ب��ق��ى   : تريكة”  “اأب�������و  م����ن  ق���ري���ب���ة  م�������س���ادر 
“امل�سر”؟ م�����س��اف��ح��ة  رف�����س��ه  ب��ع��د  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ج��ل�����س  وب����ني  ب��ي��ن��ه  ث�����اأر  ه���ن���اك  وه����ل  م���ف���ع���ول.. 

ال��ن�����س��ي��د ال����ن����ازي ي�����س��ي��ب ال���ف���ري���ق الأمل�������اين ب��ال�����س��دم��ة 
للتن�س الحت������اد  ب���ك���اأ����س  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ل���ق���اء  ق��ب��ل 

البراج

احلمل  �صديقي  يا  جيدة  الأجواء 
الأخبار  بع�ض  ت�صمع  وقد  للأعمال 
تنتظره.  قد  معني  ملو�صوع  اجليدة 
لغاية  اأي�صا  اليوم  هذا  با�صتغلل  عليك 
التي  الهوة  و�صد  احلبيب  من  التقرب 
بينك وبينه، قد ت�صطر اىل تاأجيل موعد 
مهم ع�صر هذا اليوم لكي ترى من حتب، 
دعوة  الأوقات،  اأجمل  يحمل  امل�صاء 
اجتماعية ت�صغلك. املواليد الأكرث تاأثرا 

بالعاطفة هم مواليد �صهر اآذار.

مزاجك  حتمل  املمكن  غري  من 
�صبيحة  فمن  وح�صا�صيتك،  وع�صبيتك 
وذلك  بالتغري  مزاجك  يبداأ  اليوم  هذا 
للظروف املحيطة والتي جتعلك ل تقدر 
�صخ�ض،  اأي  من  كلمة  اأي  �صماع  على 
ال�صريعة  القرارات  باتخاذ  اأن�صحك  ل 
واملتهورة، يوم ع�صيب ول �صيء ي�صري 
هم  اأيلول  �صهر  مواليد  تريد،  كما  معك 

الأكرث توترا.

اأخطاء  وتتخطى  معك  احلظ  يلعب 
من  حالة  يف  يجعلك  مما  وم�صاكل، 
اأن  ال�صتغراب وال�صعادة، ل م�صكلة من 
الرابح  تكون  ف�صوف  اليوم  حظك  جترب 
املبادرة  اأو  عملك  جمال  يف  وبالأخ�ض 
ب�صيء �صعب، خا�صة اذا كنت من مواليد 
امل�صاء  بالك هذا  اأمر ي�صغل  ني�صان،  �صهر 
�صوف  غد  يوم  لأن  به  كثريا  تفكر  فل 

يك�صف لك عن اأمور ل تتوقعها.

خذ بالك من �صحتك فهي نقطة �صعفك 
باأمل مفاجئ فعليك  اليوم، قد ت�صعر  لهذا 
لزم  اذا  الطبيب  ومراجعة  بالراحة 
الأمر، مفاجاآت عديدة يف ال�صباح وفرتة 
للرتدد  ومائل  ع�صبيا  جتعلك  الظهرية 
تن�صغل  فقد  امل�صاء  يف  اأما  بقراراتك، 
ببع�ض الأمور العائلية، الأكرث تاأثرا بهذا 

التوتر هم مواليد 21 اىل 31 اأيار.

عليك اأن ل تتعجل الأمور واأن ل تكون 
لتنفيذ  املفرطة  ع�صبيتك  ال�صرب،  فاقد 
التاأفف  ت�صمع  جتعلك  ب�صرعة  الأمور 
واملقربني  العمل  يف  زملئك  اأفواه  من 
ن�صيط  اأخرى  ناحية  من  لكنك  منك، 
التنقل  يوم  هو  اليوم  تلزمك،  واحلركة 
تكون  وقد  اليك  بالن�صبة  والت�صالت 

لديك الكثري من الربامج يف امل�صاء.

املال ي�صغلك يا عزيزي، فهناك مبلغ ل 
الظهرية  فرتة  يف  اليك  بالطريق  به  باأ�ض 
وبالأخ�ض  املالية  الراحة  بع�ض  يك�صبك 
بعدما مررت بفرتة �صعبة وتق�صف خلل 
العملية  الأمور  اأما  املا�صي.  الأ�صبوع 
الأعمال  لرتاكم  نظرا  جيدة  تكون  ل  فقد 
اإهمالك وك�صلك، وخ�صو�صا  لديك ب�صبب 

مواليد �صهر متوز.

من  بالفرق  ت�صعر  اأنك  املوؤكد  من 
والراحة  فالن�صاط  اليوم،  هذا  �صبيحة 
ي�صيطران عليك، تنكب على عملك لإجناز 
الفرتة  خلل  عليك  املرتاكم  العمل  كل 
باملغامرة  اأن�صحك  ل  لكن  املا�صية، 
عمل  باأي  القيام  قبل  مليا  وفكر  والتهور 
طائ�ض، امل�صاء يحمل حت�صنا على علقتك 
املياه اىل جماريها  ب�صريك حياتك وتعود 
لهذا  والن�صيطني  املتاأثرين  اأكرث  بينكما، 

اليوم هم مواليد �صهر كانون الثاين.

احلظ موجود لديك يا �صديقي اجلدي، 
لكن امل�صكلة اأنك عدواين و�صريع الع�صبية 
وهذا ما قد يخرب عليك الأجواء احللوة. 
حاول اأن تتمهل يف قراراتك واأن ت�صتمتع 
منذ  ي�صاحبك  قد  الذي  اجلميل  باجلو 
ال�صباح. يف امل�صاء الأجواء العاطفية قد 
تتوتر ب�صبب غريتك وحب ال�صيطرة على 

�صريك حياتك.

عليك،  ي�صيطران  وامللل  الكاآبة  تدع  ل 
فاليوم هادئ جدا عليك والروتني يجعل 
تكرث  قد  وجهك،  من  تختفي  ابت�صامتك 
وخ�صو�صا  و�صغوطاتها  عليك  الأعمال 
يف فرتة الظهرية وما بعدها، اأما يف فرتة 
مع  تفاهم  ل�صوء  تتعر�ض  فقد  امل�صاء 
تدخل  ما يجعلك  لك وهذا  قريب  �صخ�ض 
مواليد  وخ�صو�صا  الع�صبية،  من  بحالة 

�صهر ت�صرين الثاين.

�صديقي  يا  اأف�صل  اليوم  الأجواء 
التي  ال�صغوطات  خفت  فقد  العقرب، 
اليومني  يف  لديك  متواجدة  كانت 
املا�صيني، لديك الكثري من الأعمال ولكنك 
بع�ض  ينال  قد  كما  راحة،  بكل  بها  تقوم 
ي�صعد  مايل  مبلغ  ي�صله  اأو  مكافاأة  منكم 
احلبيب  من  للتقرب  جيد  امل�صاء  به، 
لديك  يكن  مل  واإذا  الهتمام،  واإعطائه 

فاأعط اهتمامك للعائلة.

يوم من املوؤكد خمتلف عن الأيام الثلثة 
ويف  جيدان  ومزاجك  فو�صعك  املا�صية، 
الن�صاط  اليوم،  هذا  طوال  م�صتمر  حت�صن 
يعود اليك وحبك للعمل يرجع من جديد قد 
ت�صطر عند ال�صباح لت�صوية الأمور العالقة 
يدعمك  �صوف  احلظ  اأن  كما  يومني،  منذ 
امل�صاء  فرتة  الرائعة.  الأخبار  لك  ويجلب 
هي الأف�صل حيث تخرج للتغري عن مزاجك 

يف �صهرة ممتعة.

لي�ض  يكون  قد  ليوم  �صعبة  بداية 
�صديقي  يا  التحمل  عليك  لذا  ب�صهل، 
احلوت والتمهل يف قراراتك، كما عليك 
احلذر خلل هذا اليوم على �صحتك يف 
تكون  �صوف  الع�صبية  �صعفك،  اأماكن 
الظهر  م�صيطرة عليك يف فرتتي ما بعد 
وامل�صاء، وذلك لأن كل الأمور تعاك�صك، 

اأكرث املتوترين هم مواليد �صهر �صباط.
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القيلولة 30 دقيقة يومًيا تنمي القدرات اللغوية لاأطفال
ك�صفت درا�صة اأمريكية حديثة، اأن نوم االأطفال ال�صغار ملدة 30 دقيقة و�صط النهار، 
باإتقان  املتعلق  خا�صة  جديدة،  مهارات  تعلم  على  ي�صاعدهم  بالقيلولة،  يعرف  فيما 

املهارات اللغوية.
االأمريكية، ون�صروا  اأريزونا  النف�س بجامعة  اأجراها باحثون يف ق�صم علم  الدرا�صة 

نتائجها اليوم اجلمعة، يف دورية )Child Development( العلمية.
ولك�صف العالقة بني القيلولة، وتعلم املهارات اجلديدة لالأطفال خا�صة يف مرحلة ما 

قبل املدر�صة، راقب الباحثون جمموعة من االأطفال متو�صط اأعمارهم 3 اأعوام.
وقام الباحثون بعر�س اأ�صرطة فيديو تت�صمن بع�س املهارات التعليمية على االأطفال، 
التايل،  اليوم  يف  ــرى  اأخ خمتلفة  ومــهــارات  املــهــارات  تلك  على  التعرف  منهم  وطلبوا 

باالإ�صافة اإىل تعلم كلمات �صهلة يف اللغة.
اإىل �صاعة  30 دقيقة  القيلولة ملدة  اأخذوا  اأن االأطفال الذين  ووجد فريق البحث، 
التي عر�صت عليهم  للمعلومات  وفهًما  ا�صتيعاًبا  اأكرث  كانوا  املهارات عليهم،  عقب عر�س 

باملقارنة مع من بقوا م�صتيقظني ملدة 5 �صاعات على االأقل بعد تعلم املهارات.
وقال الباحثون، اإن االأطفال الر�صع حتى �صن 6 اأ�صهر بعد الوالدة، ميكن اأن ياأخذوا 
غفوات قيلولة خالل النهار قد ت�صل اإىل 6 مرات يومًيا، لكن هذه الغفوات تقل تدريجًيا، 

كلما كرب الطفل يف العمر، حتى تختفي قبل �صن املدر�صة.
الأنها  االأطفال،  على  كبرية  فائدة  لها  القيلولة  باأن  اعتقادهم  عن  الباحثون،  وعرّب 
الذاكرة  ويقوي  يدعم  الذي  النوم،  اأ�صكال  اأعمق  اأحد  البطيئة،  املوجة  بنوم  تعرف 
ويعيد تن�صيط اأمناط الذكريات يف الدماغ، وهو ما يعزز مهارات التعلم لالأطفال ال�صغار.
ون�صح الباحثون، االآباء واالأمهات، باحلر�س على اأن ياأخذ اأطفالهم ق�صًطا كافًيا من 
النوم طوال اليوم، يقدر بـ10 اإىل 12 �صاعة، طوال فرتة الليل والقيلولة يومًيا، بالن�صبة 

لالأطفال قبل �صن املدر�صة.
وكانت درا�صة بريطانية ن�صحت بنوم الُر�صع ملدة 30 دقيقة يف و�صط النهار، لتعزيز 

مهاراتهم يف التعليم، وم�صاعدتهم على تذكر املهارات املكت�صبة حديًثا.

الفواكه  تناول  باأن  حديثة،  درا�صة  اأفادت 
واخل�صروات الطازجة بكرثة ل تقت�صر فوائده 
اأن  ميكن  بل  وح�صب،  البدنية  ال�صحة  على 
غ�صون  يف  والنف�صية  املزاجية  احلالة  يح�صن 

اأ�صبوعني.
الدرا�صة اأجراها باحثون يف ق�صم علم النف�ض 
بجامعة اأوتاجو يف نيوزيلندا، ون�صروا نتائجها 
 )PLOS One( دورية  يف  ال�صبت،  اليوم 

العلمية.
وللو�صول اإىل نتائج الدرا�صة، تابع الباحثون 
171 من الطلب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 
الدرا�صة  و25 عاًما، وخ�صعوا يف بداية ونهاية 
التي ا�صتمرت اأ�صبوعني، لتقييم احلالة النف�صية 
واأعرا�ض  والدافع،  املزاجية،  احلالة  حيث  من 

الكتئاب والقلق.
جمموعتني،  اإىل  امل�صاركني  الباحثون  وق�ّصم 
الفواكه  من  اإ�صافيتني  ح�صتني  تناولت  الأوىل 
الغذائي،  النظام  �صمن  الطازجة  واخل�صروات 
وكان اأبرز مكوناتهما اجلزر والكيوي، والتفاح، 
والربتقال يومًيا، فيما تناولت املجموعة الأخرى 
اخل�صروات  بها  تتوافر  ل  تقليدية  اأطعمة 

والفواكه الطازجة.
الذين  امل�صاركني  اأن  الباحثون  ووجد 
طوال  الطازجة  واخل�صروات  الفواكه  تناولوا 
النف�صية  حالتهم  �صهدت  يومًيا،  الأ�صبوعني 

باحلالة  يتعلق  فيما  وخا�صة  ملحوًظا،  حت�صًنا 
املزاجية والنف�صية، وزيادة احلافز باملقارنة مع 

املجموعة الأخرى.
وقال الباحثون اإن النتائج التي تو�صلوا اإليها 
ت�صري اإىل اأن زيادة تناول الفواكه واخل�صروات 
اإىل منافع �صريعة فيما يتعلق باحلالة  قد توؤدي 

النف�صية للأ�صخا�ض.
النظم  اأن  ك�صفت  �صابقة،  درا�صات  وكانت 

يقلل  واخل�صروات،  بالفواكه  الغني  الغذائي 
من  ال�صكري  مبر�ض  الأ�صخا�ض  اإ�صابة  فر�ض 

النوع الثاين.
واأظهرت الدرا�صات اأن الفواكه واخل�صروات 
املزمنة،  بالأمرا�ض  املوت  خطر  تخف�ض  يومًيا، 
اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية،  وعلى راأ�صها 
باأمرا�ض  الأطفال  اإ�صابة  تقلل  اأنها  كما 

>br<.الربو
www .ghorbanews .com

22FRIDAY , FEBRUARY 24 . 2017   / Vol . 6 - Issue 255

www .ghorbanews .com

23 حتقيقات FRIDAY , FEBRUARY 24 . 2017   / Vol . 6 - Issue 255 �ل�سحة و�لطب

لقمان عبد اهلل
هادي،  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل،  اليمن  رئي�س  ميعن 
يف امل�صي قدمًا، يف ا�صتمرار اخليار الع�صكري، رغم اأن هذا 
اخليار اأثبت عقمه وف�صله، بعد م�صي �صنتني من احلرب على 
الدولة،  موؤ�ص�صات  اإدارة  يف  الكبري  اإخفاقه  ورغم  اليمن. 
فاإن  �صلطته،  اأجنحة  الداخلي بني  ال�صراع  اإىل  باالإ�صافة 
اال�صرتاتيجية  روؤيته  باأن  التذكري  اأبــدًا  يفوته  ال  هادي 
للحرب هو رفع العلم اليمني فوق اأعلى قمة يف جبال مران.
التخبط  اأو  املـــاأزق  مبــدى  اأبـــدًا  يعباأ  الــرجــل  يبدو  ال 
األوية متفرقة  الذي تعانيه قواته الع�صكرية امل�صكلة من 
وف�صائلية  وحزبية  مناطقية  اأ�ص�س  على  ُبنَيت  ومت�صتتة، 
االألوية  ــ  وهي  واأجنبية،  خليجية  ووالءات  وحم�صوبيات 
ــ ال حتمل عقيدة ع�صكرية مبدئية، وال متلك نظامًا قتاليًا 
يف  بها  تزج  التي  اجلبهات  يف  اإليهما  الركون  ميكن  موحدًا 

ال�صمال اليمني.
العمليات  �صراوة  يف  االآن  هي  بل  بعد،  تنته  مل  احلرب 
حتى  اجلبهات،  وبقية  الغربي  ال�صاحل  على  الع�صكرية 
املح�صوبة  ال�صلفية  الف�صائل  الداخلي بني  وقع االحرتاب 
ــواين املدعوم من  على االإمـــارات وحــزب »االإ�ــصــالح« االإخ
ال�صعودية يف حمافظة تعز. وما اإن توقفت املعارك بينهما 
الفتنة  اأطلت  حتى  حمليني،  و�صطاء  من  �صغوط  بفعل 
املتبادلة  التهديدات  خالل  من  جديد  من  بينهما  براأ�صها 
االأمور على  املطلعون على جمريات  الطرفني. ويجمع  بني 
اأنه لو اأتيح للحرب التي ت�صن حاليًا على اليمن اأن تتوقف، 
واحلجر،  الب�صر  بنريانها  وتلتهم  �صتقع  �صارية  حربًا  فاإن 

وي�صارك فيها جميع القوى امل�صكلة لل�صلطة.
عبد ربه من�صور هادي ال يكرتث بحالة الفو�صى وفقدان 
االأمن والف�صاد امل�صت�صري يف اإدارات الدولة يف اجلنوب، مع 
واملدرو�س  املنظم  الف�صاد  هذا  من  االأكرب  اجلزء  اأن  العلم 
قائم بفعل احلمايات التي يوفرها هو �صخ�صيًا للمح�صوبني 
اأ�صل  اإن  كذلك  جالل.  جنله  هوؤالء  واأبرز  منه،  واملقربني 
الكفاءة  معايري  وفــق  يكون  ال  االإدارات  تلك  يف  التعيني 
وال�صهادات العلمية، بل ي�صتخدم ل�صراء الوالءات واملنافع.
على  واملنهار  ال�صيئ  اخلدمي  بالو�صع  يبايل  ال  هــادي 
ال�صعد كافة، اإذ تعي�س البالد من دون كهرباء، مع االإ�صارة 

الكهرباء تغذي  اأنه يف »عز احلرب« يف اجلنوب ظلت  اإىل 
اإىل  بالن�صبة  وكــذلــك  انقطاع.  دون  مــن  كافة  املناطق 
اأثبتت التقارير  الفقدان املتكرر للم�صتقات النفطية، وقد 
الدقيقة اأنها مفتعلة ومتعمدة اأي�صًا، فكيف ميكن عاقاًل اأن 
ي�صدق اأن حمافظات ال�صمال املحا�صرة اأقل معاناة بالن�صبة 
اإىل امل�صتقات النفطية وكذلك االأمن، من تلك التي تخ�صع 
ل�صلطة ما ي�صمى ال�صرعية، ومن ورائها التحالف اخلليجي؟ 
ملاذا  اأ�صا�صي:  �صوؤال  عن  يجيب  اأن  )هــادي(  ميكن  وكيف 
املعاناة املتكررة لل�صعب اجلنوبي يف اأزمة امل�صتقات النفطية 
وح�صرموت تعي�س اليوم حالة من الهدوء واالأمن الن�صبي 
وفيها احتياطي نفطي هائل ال ي�صتخرج منه �صوى 46 األف 

برميل يوميًا من خالل ميناء ال�صحر؟
هذا امل�صتخرج يذهب معظم ثمنه اإىل املنتفعني، وكبار 
االآبــار  حماية  املكلفة  القبائل  �صيوخ  وبع�س  املوظفني 
كمجهود  االآخــر  بع�صها  يذهب  ولالأ�صف  النقل،  وخطوط 
عليكم  املنتدبة  االإماراتية  للقوات  ذمم  و�صراء  حربي 
باالأ�صالة عن وا�صنطن، باالإ�صافة اإىل ما يدفع لل�صما�صرة 

وال�صركات النفطية.
اأّن  يــدري  امل�صتقيل  الرئي�س  كــان  اإذا  ما  معلومًا  لي�س 
»القاعدة«،  بيد  �صارت  )اأبــني(  راأ�صه  وم�صقط  حمافظته 
فرق  ال  ــ  باملبا�صر  اأو  بالوا�صطة  باإدارتها  تتحكم  وهــي 
عليها  االنق�صا�س  على  )القاعدة(  قــادرة  وهي  ــ  ذلك  يف 
�صهل  وهذا  ذلك،  يف  م�صلحتها  راأت  هي  اإن  اإمــارة  واإعالنها 
عليها، الأن اأحدًا ما يف ق�صر الرئا�صة يف عدن )املعا�صيق( 
باالن�صحاب  واملت�صتتة(  )املتفرقة  لالألوية  قــرارًا  اأ�صدر 
من دون قتال. الالفت اأي�صًا ان�صحاب قوات احلزام االأمني 
قوات  اأن  العلم  مع  ــادي،  ه قــوات  ان�صحاب  مع  بالتزامن 

احلزام تاأمتر باأوامر اإماراتية �صرفة.
الدرا�صة  على  اجلنوبيون  والنا�صطون  اخلرباء  يعكف 
راأي  منهم  واحــد  ولكل  االن�صحاب،  اأ�صباب  عن  والبحث 
بع�س  ن�صره  ما  اأملًا  اأو  غرابة  واالأكرث  االآخر.  عن  يختلف 
االن�صحاب  ــرروا  ق واجلــنــود  ال�صباط  اأن  عن  النا�صطني 
احتجاجًا على عدم �صرف رواتبهم منذ �صهور، فيما تدفع 
املجربين  لل�صباب  للعن�صر(  �صعودي  ريال  )األف  الرواتب 
جراء العوز والفقر على التوجه اإىل جبهات ال�صمال، الأن 

رئي�صًا مهوو�صًا بال�صلطة، ال يزال خالفًا للم�صلحة الوطنية 
التاريخية والت�صاري�س اجلغرافية  ال�صنن  وغري معترب من 
اإىل  الذهاب  على  م�صّرًا  فيها،  الرجال  و�صالبة  املعقدة 

جبال مران.
االأمريكي  االإنزال  لغز  حل  وفريقه  هادي  ي�صتطيع  هل 
ن�صاء  بينهم  �صخ�صًا   40 مقتل  اإىل  اأدى  الذي  البي�صاء  يف 
االأبي�س  البيت  با�صم  الناطق  وفق  هدفه  وكان  واأطفال، 
احل�صول على املعلومات عن »القاعدة«، وقد جنحت املهمة 
يف  املعنوي  التوجيه  دائــرة  مدير  اأمــا  اأخــريًا.  قوله  وفق 
فقال  خ�صروف،  حم�صن  اللواء  ال�صرعية،  ي�صمى  ما  جي�س 
يف تعليقه على عملية االإنزال االأمريكي اإن القيادات التي 
اجلنوبية«،  »املقاومة  يف  قيادات  هي  الذهب  اآل  من  قتلت 

معرتفًا باأنهم من �صمن ال�صرعية.
ب�صرورة  وا�صنطن  اأخــربت  اإنها  حكومتك  تقول  اليوم 
التن�صيق امل�صبق ب�صاأن العمليات امل�صتقبلية لتحا�صي �صقوط 
اأمريكية  م�صادر  وفق  ــ  وفريقه  هادي  يعلم  فهل  املدنيني. 

متطابقة ــ باأن قوات خا�صة اإماراتية �صاركت يف االإنزال. 
ان�صيابيًا  التن�صيق  يكون  اأن  املفرت�س  من  احلالة،  هذه  يف 
فاإنه  و�صهاًل، الأنه وفق قرار تدخل اخلليجيني يف احلرب، 
االإنزال  يف  ظبي  اأبو  ت�صارك  فكيف  ال�صرعية،  لدعم  اأتى 
قوات  با�صم  املتحدث  بل  ال�صرعية؟  لدعم  جــاءت  وهــي 
هادي يعلن اأن ال�صحايا الذين �صقطوا، هم مقاتلون خدموا 

يف جبهات اجلنوب �صابقًا.
لها  مثيل  ال  مرحلة  اإىل  و�صل  هــادي  من�صور  ربه  عبد 
من الذل واخلنوع واالنبطاح، وهو يجهد يف انخراط اأكرب 
من  والعوز  الفقر  وا�صتغالل  جهة  من  املنتفعني  من  ن�صبة 
واأر�صه من  �صعبه  اإغراق  لديه يف  اإ�صكال  اأخرى، وال  جهة 
وال�صعودية(  )االإمــارات  احل�صريني  الوكالء  خدمة  اأجل 
هذا  يف  منهما.  يلقاها  الــتــي  الو�صيعة  الطريقة  رغــم 
ال�صياق، اأف�صل مقارنة حلالة هادي يف الع�صر احلديث هي 

مع اأنطوان حلد.

بعد  الباب  مدينة  داخــل  اإىل  ب�صرعة  تركيا  تتحرك 
توقف طويل حتت جملة من الظروف امل�صتجّدة. فمع و�صول 
واإطــالق  اجلنوبية،  املدينة  اأعتاب  اإىل  ال�صورية  القوات 
مع  الرقة  معركة  من  جديدة  مرحلة  الــدويل«  »التحالف 
قد  الوقت  اأن  اأنقرة  جتد  الدميوقراطية«،  �صوريا  »قــوات 
ال�صمال  يف  مكا�صبها  و�صمان  االأمريكيني  وّد  لك�صب  حــان 
لن  وطهران،  مو�صكو  مع  تفاهمها  اأن  التاأكيد  عرب  ال�صوري، 

يباعد امل�صافة بينها وبني وا�صنطن
اأعتاب  على  الــفــرات«  »درع  قــوات  وقــوف  من  اأ�صهر  بعد 
الغازية  القوات  كّلف  فا�صل  هجوم  تخّللها  الباب،  مدينة 
خ�صائر فادحة كانت االأكرب منذ اإطالق عملياتها يف ال�صمال 
التقدم من املحور نف�صه م�صتغّلة ح�صار  اإىل  ال�صوري، عادت 
لها  املال�صقة  املعدودة  والبلدات  املدينة  تنظيم »داع�س« يف 
يف  ال�صوري  اجلي�س  و�صد  بزاعة  جبهة  يف  �صدها  وان�صغاله 
جنوب تادف. ودفعت اأنقرة بقوات »درع الفرات« من املحور 
الغربي للمدينة، ومتّكنت من ال�صيطرة على امل�صفى الوطني 
اإىل  املدينة،  الأحياء  متامًا  املحاذية  عقيل  ال�صيخ  ومنطقة 
جانب تقدمها يف منطقة ال�صكن ال�صبابي على مدخل الباب 
اجلنوبي الغربي، قبل اأن يتمكن التنظيم من �صّد الهجوم يف 

وقت متاأخر من ليل اأم�س.
واأ�صفرت اال�صتباكات عن مقتل جنديني تركيني واإ�صابة 
اأركان  رئا�صة  عن  �صدرت  ح�صيلة  يف  بجروح،  اآخرين   15
يكن  مل  الباب  داخل  اإىل  الرتكي  التحرك  الرتكي.  اجلي�س 
التي  باملدينة،  املحيطة  امليدانية  الظروف  مفاجئًا يف �صوء 
اأ�صبحت معزولة عن مناطق نفوذ »داع�س« املمتدة نحو ريف 
الطريق  وقطع  االأخــري  ال�صوري  اجلي�س  تقدم  بعد  الرقة، 
بزيارة  الهجوم  وا�صتبق  تـــادف.  بلدة  مــن  �صرقًا  املمتدة 
الرتكية  ــان  االأرك هيئة  لرئي�س  يومني،  مدى  على  طويلة، 
خلو�صي اأكار، برفقة كبار قادة اجلي�س، اإىل القوات الرتكية 
املرابطة على احلدود ال�صورية واإىل غرفتي عمليات غازي 

عنتاب وكل�س.
الــوزراء  رئي�س  عن  »رويــرتز«  وكالة  نقلته  ما  الفتًا  وبدا 
الفرات«  »درع  قــوات  حتــرك  عن  يلدرمي،  علي  بن  الرتكي 
ال�صورية«،  القوات  مع  ا�صتباكات  وقوع  تفادي  »يتم  ب�صكل 
و�صالح  التحالف  قوات  بني  للتن�صيق  »نتيجة  اأنه  اأو�صح  اإذ 
الالزمة  االإجــراءات  اتخاذ  يجري  ورو�صيا...  الرتكي  اجلو 
للحيلولة دون وقوع اأي حوادث غري مرغوبة اأو ا�صتباكات«.

عن  مبعزل  امليدانية  اأنــقــرة  حتركات  ــراءة  ق ميكن  وال 

اإدارة  و�صول  اإىل  االأخـــرية  تنظر  اإذ  ال�صيا�صي،  حراكها 
الإعادة  ذهبّية  كفر�صة  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ت�صويق م�صاريعها يف ال�صمال ال�صوري، مراهنة على اأن ترامب 
�صيعمل على »تغيري« نهج �صلفه اأوباما، وخا�صة يف جمال دعم 

الف�صائل الكردية.
مع  الباب  داخــل  التحرك  ترافق  االإطـــار،  هــذا  و�صمن 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  بني  االأول،  هو  هاتفي،  ات�صال 
ما  وفق  خالله،  احلديث  ترّكز  االأمريكي،  ونظريه  اأردوغــان 
اأعلنت م�صادر الرئا�صة الرتكية، على ق�صايا املنطقة االآمنة 

والالجئني ومكافحة االإرهاب.
اأهداف  بني  مهّمة  تقاطع  نقاط  ت�صّكل  الثالث  الق�صايا 
االآمنة،  املناطق  حول  م�صبقًا  ترامب  عنه  اأعلن  وما  اأنقرة 
وعزمه على الرتكيز على مكافحة االإرهاب. وتتطلع تركيا 
ال�صوري،  امل�صهد  اإىل  وا�صنطن  عــودة  يف  مهم  دور  لعب  اإىل 
ذلك،  مع  بالتوازي  مكا�صب  وحتقيق  اجلــديــدة،  بن�صختها 
يف  التقليدية  حليفتها  مع  التعاون  على  تعّول  اأنها  �صيما  ال 
م�صارات اإ�صافية، بعيدًا عن قيود التفاهم الثالثي مع مو�صكو 

وطهران.
اليوم  يجريها  زيارة  اإىل  تطّرق  الرئي�صني  بني  االت�صال 
اإىل  بومبيو  مايك  االأمريكية  املركزية  اال�صتخبارات  مدير 
خالله  اتفق  كذلك  املهمة،  الق�صايا  من  عدد  لبحث  تركيا، 
الباب والرقة«،  »التحرك ب�صكل م�صرتك يف  الرئي�صان على 
الرئا�صة.  يف  م�صادر  عن  »االأنا�صول«  وكالة  نقلت  ما  وفق 
اإليه املتحدث با�صم الرئا�صة الرتكية ابراهيم  اأ�صار  وهو ما 
قالن، بالقول اإن هناك »خطة ملمو�صة« ملعركة الرقة جتري 

مناق�صتها مع وا�صنطن حاليًا.
من  عددًا  امل�صرتك«  »التحرك  هذا  عن  احلديث  ويحّرك 
االأ�صئلة، حول طبيعته واإمكانية تنفيذه، خا�صة اأن مناطق 
ميكنها  وال  الرقة،  عن  بعيدة  الفرات«  »درع  قوات  �صيطرة 
ت�صري  الــذي  ال�صوري  اجلانب  مع  تن�صيق  دون  من  التقدم 

املعطيات اإىل اأنه لن يقبل بهذا الطرح.
الرتكي مولود جاوي�س  وزير اخلارجية  اأعلن  وبالتوازي، 
اجلبري،  عادل  ال�صعودي  نظريه  مع  �صحايف  موؤمتر  يف  اأوغلو، 
معها  العاملة  والف�صائل  بــالده  لقوات  التايل«  »الهدف  اأن 
»اإ�صراك  �صرورة  اإىل  م�صريًا  الرقة«،  »عملية  هو  �صوريا  يف 

قواتنا اخلا�صة كبلدان يف املنطقة ويف )التحالف(«.
�صعودي  يذّكر بعر�س  ثنائيًا،  الذي حمل طابعًا  االإعالن 
ــ تركي �صابق على الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما، با�صتعداد 

�صد  »التحالف«  رايــة  حتت  للعمل  الربية  البلدين  قــوات 
البيت  اأجندة  اإىل  طريقه  يجد  مل  عر�س  وهو  »داع�س«. 
نحو  الدميوقراطية«  �صوريا  »قــوات  حّركت  التي  االأبي�س، 

الرقة.
املحاوالت الرتكية ل�صحب مظّلة الدعم من فوق االأكراد 

االأخــري  اأ�ــصــار  اإذ  ــــان،  اأردوغ ــــ  تــرامــب  ات�صال  يف  ح�صرت 
العمال  حــزب  ــ  ك  ك  )بــي  منظمة  مكافحة  »اأهمية  اإىل 
الكرد�صتاين(، ووقف دعم الواليات املتحدة لتنظيم )ي ب 

ك ــ وحدات حماية ال�صعب الكردية(«.

اجل��ن��وب اإدارات  يف  وال��ف�����س��اد  ال��ف��و���س��ى  ب��ح��ال��ة  ي��ك��رث  ل  ه����ادي 

اأن�����ق�����رة ت���ق���ت���ح���م ال�����ب�����اب وع���ي���ن���ه���ا ع���ل���ى ت�����رام�����ب: م���ن���ط���ق���ة اآم�����ن�����ة وخ����ط����ط »ب����دي����ل����ة« مل���ع���رك���ة ال���رق���ة

على ال�����س��ن  ك��ب��ار  ي�ساعد  ي��وم��ًي��ا   امل�����س��ى 
م��واج��ه��ة م�����س��اك��ل ال��ت��ن��ق��ل واحل���رك���ة

ك�صفت درا�صة اأمريكية حديثة، اأن ممار�صة الريا�صة بانتظام وخا�صة 
امل�صي، تقلل فر�ض تعر�ض كبار ال�صن مل�صاكل فى التنقل واحلركة.

ال�صيخوخة،  لطب  الأمريكية  اجلمعية  يف  باحثون  اأجراها  الدرا�صة 
ون�صروا نتائجها اليوم اخلمي�ض، يف دورية اجلمعية.

ووفقا للدرا�صة، فاإن �صخ�ض من كل 4 اأ�صخا�ض تزيد اأعمارهم عن 65 
عاًما، يواجه �صعوبة يف امل�صي و�صعود ال�صلمل واحلركة.

واأ�صافت اأن 3.4 مليون �صخ�ض من كبار ال�صن فى الوليات املتحدة، 
يواجهون �صعوبة يف رعاية احتياجاتهم ال�صخ�صية، مثل خلع امللب�ض 

اأو ال�صتحمام كلما تقدم بهم العمر.
كبار  من   1635 البحث  فريق  تابع  الدرا�صة،  نتائج  اإىل  وللو�صول 
كانوا  وجميعهم  عاًما،   89 و   70 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�صن، 

يواجهون �صعوبة �صديدة فى احلركة.
خ�صعت  الأوىل  جمموعتني،  اإىل  امل�صاركني  البحث  فريق  وق�ّصم 
دقيقة،   30 ملدة  امل�صى  ت�صمنت  بانتظام،  الريا�صة  ممار�صة  لربنامج 
بالإ�صافة لتدريبات خفيفة لتقوية الع�صلت، فيما مل ت�صارك املجموعة 

الأخرى فى الربنامج.
وعقب انتهاء الربنامج، الذي ا�صتمر ملدة 26 اأ�صبوًعا، وجد الباحثون 
اأن الريا�صة �صاعدت كبار ال�صن، على احلركة وامل�صى و�صعود ال�صلمل 

دون م�صاعدة، باملقارنة مع املجموعة الأخرى.
وكانت درا�صات �صابقة ك�صفت، اأن ممار�صة الريا�صة بانتظام يومًيا، 
تقلل من خطر اإ�صابة كبار ال�ّصن مبر�ض الزهامير، حيث تزيد من اإمداد 

املخ بالدم الكايف لعمل منطقة الإدراك بالدماغ.
واأ�صافت اأن اإتباع اأ�صلوب احلياة ال�صحي الذي يعتمد على الأغذية 
احلد  يف  كبري  ب�صكل  ي�صاهم  بانتظام،  الريا�صة  وممار�صة  ال�صحية، 
مر�ض  ظهور  على  ت�صاعد  “اأميلويد” التي  بروتني  لويحات  تراكم  من 

الزهامير.

ع���ل���م���اء ي���اب���ان���ي���ون ي��ك��ت�����س��ف��ون اآل����ي����ة ل����وق����ف ن����زي����ف امل�����خ امل��م��ي��ت

ب���ج�������س���دك! ي���ف���ع���ل���ه  اأن  ل���ل���ت���ني  مي����ك����ن  م���������اذا  ت���������س����دق  ل������ن 

اأ�سبوعني غ�سون  يف  النف�سية  احلالة  حت�ّسن  الطازجة  واخل�سروات  الفواكه 

اأنهم  يابانيون  علماء  ذكــر  اأ(-  ب  )د  طوكيو  
املخ  نزيف  زيــادة  تعرقل  اأن  ميكن  اآلية،  اكت�صفوا 
والتلفزيون  االذاعة  هيئة  ذكرته  ملا  طبقا  املميت، 

اليابانية )اإن.اإت�س.كيه( اليوم االربعاء.
لتطوير  الطريق  البحث  ميهد  اأن  املتوقع  ومــن 

اأدوية، متنع متدد االوعية الدموية الدماغية.
وهي عبارة عن متدد يف �صرايني املخ، والتي ميكن 
اإذا تركت بدون عالج. وغالبا ما يكون  اأن تنفجر، 
العنكبوتية”  حتت  “نزف  با�صم  املعروف  التمزق، 

مميتا.
على  درا�صة  كيوتو  جامعة  يف  العلماء  ــرى  واأج
للدماغ،  الدموية  االوعية  يف  متــدد  لديها  فئران 

لتحديد ما اإذا كان املر�س قد تطور اأم ال.
وذكروا اأنهم تو�صلوا اإىل اأن االلتهاب يف �صرايني 
يعرف  بروتني  خالل  من  يتفاقم  املتورمة،  الدماغ 

با�صم “اإي.بي2.”.
وعندما اأعطى العلماء الفئران مادة، تعيق عمل 
اأكرث  بواقع  ال�صرايني  تورم  يتقل�س  الربوتني،  هذا 

من الن�صف.
“اإي.بي2.”  بــروتــني  اأن  الباحثون  ويعتقد 

م�صوؤول عن تطور املر�س.
يف  الباحثني  اأحــد  وهو  ــي،  اأوك توموهريو  وقــال 
فريق جامعة “كيوتو” اإنه ياأمل يف تطوير عقاقري 
وجراحة  الدماغ.  يف  الدموية  االوعية  متدد  متنع 

املخ، هي حاليا العالج الوحيد.

ــن اأ�ــصــهــر   تــعــتــرب فــاكــهــة الــتــني م
االأو�صط،  وال�صرق  اآ�صيا  يف  الفاكهة 
من  بالكثري  تتمتع  الو�صطى،  وامريكا 
للج�صم  توفر  التي  ال�صحية  الفوائد 
ـــواد غذائية  م مــن  الــيــه  يــحــتــاج  مــا 
وغريها  ومعادن  وفيتامينات  �صحية 

من املكونات الغذائية اال�صا�صية.
التي  التنني  فاكهة  فــوائــد  اأبـــرز 

ميكن ا�صتخال�صها منها عند تناولها:
مر�س  مكافحة  على  ت�صاعد   1-
تطور  منع  خالل  من  وذلك  ال�صرطان 
اخلــاليــا الــ�ــصــرطــانــيــة يف اجلــ�ــصــم، 
من  الثمرة  هــذه  حتتويه  مــا  بف�صل 

م�صادات االك�صدة.
م�صتوى  تعديل  يف  ت�صاهم   2-
امل�صتوى  على  واحلفاظ  الكول�صرتول 
االحــيــان،  غالبية  يف  لــه  الطبيعي 
تقلي�س  على  تعمل  واأنــهــا  خ�صو�صًا 

ــ�ــصــرتول الــ�ــصــيــئ يف  ــكــول مــ�ــصــتــوى ال
اجل�صم.

احلفاظ  �صعيد  على  تفيد   3-
على �صحة اجلهاز اله�صمي يف اجل�صم 
لالم�صاك  التعر�س  من  االن�صان  ومنع 
من خالل قدرتها على تنظيم اجلهاز 

اله�صمي ومنعه من ع�صر اله�صم.
م�صتوى  تعديل  على  قـــادرة   4-
احلماية  وبالتايل  الـــدم،  يف  ال�صكر 
اأو حت�صني م�صتوى  ال�صكري  من مر�س 
املر�س  بــهــذا  امل�صابني  ــدى  ل ال�صكر 

املزمن.
من  احلـــمـــايـــة  يف  ــاهــم  تــ�ــص  5-
من  الكثري  عن  تنتج  التي  االلتهابات 
التي  والغذائية  الطبيعية  العوامل 

تتعر�س لها �صحة االن�صان.
ب�صيالت  تقوية  على  ت�صاعد   6-
الــ�ــصــعــر وتــعــمــل عــلــى مــعــاجلــة حب 

مزعجة  ـــارًا  اآث تــرتك  التي  ال�صباب 
التنني  فاكهة  يجعل  مــا  الــوجــه،  يف 
ملعاجلة  ا�ــصــا�ــصــيــَا  غــذائــيــًا  عــنــ�ــصــرًا 

م�صاكل اجلمال.
-7 على ال�صعيد اجلمايل، ت�صاعد 

م�صاكل  معاجلة  على  التنني  فاكهة 
الــبــ�ــصــرة اجلـــافـــة، حــيــث تــوفــر لها 
على  للحفاظ  الــ�ــصــروري  الرتطيب 

ن�صارتها وا�صراقتها وحيويتها.
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الــــعــــاملــــي احلــــــجــــــاب  يــــــــوم  يف  احلــــــجــــــاب  ـــــن  ـــــدي ـــــرت ي نــــــيــــــويــــــورك  نــــ�ــــشــــاء 

Immigration Information    معلومات الهجرةImmigration Information    معلومات الهجرة

ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�������س���اع���دات  م����ن  ط����ن   300
ل��ك�����س��ر احل�������س���ار ع���ن امل�����س��ل��م��ني ف���ى ب��ورم��ا

اأ�صطول احلرية لك�صر احل�صار عن امل�صلمني امل�صطهدين يف بورما  و�صل 
من  حمولته  بتفريغ  وبداأ  »ميامنار«،  بورما  عا�صمة  »يانغون«  ميناء  اإىل 

امل�صاعدات الغذائية وتقدر بـ300 طن..
�صعوبات  املا�صية  اجلمعة  انطلق  الــذي  االإن�صاين  االأ�صطول  وواجــه 
وتاأخري  البورمية  البحرية  القوات  من  حما�صرته  ومتت  كبري،  وت�صييق 

و�صوله الأيام.
 وي�صارك يف االأ�صطول عدد من الن�صطاء واملت�صامنني، ويرافقه وفد من 

احلكومة املاليزية حلماية ال�صفينة وتاأمني و�صولها.
 وحتمل ال�صفينة موادًا غذائية وم�صاعدات طبية لنقلها للمحا�صرين 
احل�صار  لفك  حماولة  يف  انطلقت  التي  ال�صفن  جتربة  غرار  على  هناك، 

االإ�صرائيلي عن قطاع غزة املفرو�س منذ منت�صف عام 2007.

200 م�صلم،   جتمع نحو 
كينيدي  جـــون  ــار  ــط م يف 
نـــيـــويـــورك  يف  الــــــــدويل 
الالجئني  اأجل  من  لل�صالة 
من  املت�صررين  واملهاجرين 
فر�صه  الذي  ال�صفر  حظر 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 

ترامب.
ال�صالة  امل�صلمون  واأدى   
يف اإحـــدى �ــصــاالت املــطــار، 
مكان  يف  مــوؤيــدون  ووقـــف 
قريب وهم يحملون الفتات 
توؤكد دعم مدينة نيويورك 
والــالجــئــني،  للمهاجرين 
اأفادت قناة »دبليو  ح�صبما 
التلفزيونية  اك�س«  اأي  بي 

ومقرها نيويورك.
مــــتــــحــــدث  ــــــــــــال  وق  
اإنـــهـــم قد  لــلــمــجــتــمــيــعــن 
عملية  ـــــرب  اأك ــون  ــق ــل ــط ي
التاريخ  يف  �صلمية  مقاومة 
االأمــــريــــكــــي �ـــصـــد قــــرار 

ترامب.
 واأكد ممثلون عن منظمة 

غري  فور�س«  تا�صك  »بورما 
�صحفي  بيان  يف  الربحية 

حامية  ب�صرية  »�صل�صلة  اإن 
اأثناء  بامل�صلني«،  اأحاطت 

الديانات  اأتباع  من  ال�صالة 
االأخرى.

نــــيــــويــــورك  مــــطــــار  يف  ـــون  ـــع ـــم ـــج ـــت ي ـــون  ـــم ـــل ـــش ـــ� م
ــــالجــــئــــن واملـــهـــاجـــريـــن ـــالة مـــــن اأجــــــــل ال ـــش ـــ� ـــل ل

املحجبات  امل�صلمات  من  جمموعة  نظمت 
احلجاب  يــوم  مبنا�صبة  فعاليات  العامل  يف 
العاملي.. وتقوم فكرة اإحياء هذا اليوم على 
احلجاب  ارتــداء  جتربة  اإىل  الن�صاء  دعوة 
يف  امل�صلمة  املــراأة  معاناة  لفهم  واحــد  ليوم 

املجتمعات الغربية.
الــوقــفــة على  ــاركــات يف  املــ�ــص واأكـــــدت    
جائرة  قـــرارات  اي  �صد  الن�صال  موا�صلة 
اأظهرت  فيما  ومعتقداتهم..  حرياتهم  تهدد 
مع  ت�صامنهن  اأي�صًا  غرياملحجبات  الن�صاء 

املحجبات بارتداء احلجاب ليوم واحد.

 وياأتي االحتفال بهذا اليوم يف ظل موجة 
العامل  جتتاح  والكراهية  العن�صرية  مــن 
الغربي �صد االإ�صالم وامل�صلمني وتعززت بعد 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قــرارات 
دخول  من  اإ�صالمية  دول  �صبع  م�صلمي  مبنع 

الواليات املتحدة.
عن  بالدفاع  املدينة  جمل�س  وعــد  فيما   
م�صريًا  املحجبات  امل�صلمات  �صيما  ال  امل�صلمني 
على  �صيطرت  الــتــي  التع�صب  مــوجــة  اإىل 

االنتخابات االأمريكية االخرية.
مدينة  جمل�س  با�صم  املتحدثة  وقالت   

ن�صهد  فيفريتو:  مـــارك  ملي�صا  نــيــويــورك 
ــراأة  امل �صد  الكراهية  جــرائــم  يف  ارتــفــاعــًا 
واالأئمة وامل�صاجد، واالآن نحن اأمام �صيا�صات 
مدينة  جمــلــ�ــس  املــ�ــصــلــمــني..  ــرة  ــج ه مــنــع 
وي�صمح  االأيــدي  مكتوف  يقف  لن  نيويورك 

باأن تتعر�صوا للهجوم.
الأول  نظم  للحجاب  العاملي  اليوم  وكــان   
مرة عام 2013 بدعوة من م�صلمة من �صكان 
تغيري  بهدف  خان  ناظمة  تدعى  نيويورك 
عند  ال�صائدة  النمطية  العن�صرية  ال�صورة 

البع�س.
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النا�صرة- من زهري اأندراو�س:
 وا�صح اأّن توىّل دونالد ترامب واإدارته 
الداعمة  مبواقفها  املعروفة  اليمينية، 
االإ�صرائيلّية  احلكومة  اأدخل  الإ�صرائيل، 
يف  اإ�ــصــرائــيــل  يف  احلــاكــم  اليمني  وتــيــار 
يتعلق  فيما  ا  خ�صو�صً الن�صوة،  من  حالة 
باال�صتيطان و�صّم ال�صفة الغربّية وب�صط 
ملف  واإقفال  القد�س  كامل   على  ال�صيادة 

الالجئني.
بنيامني  االإ�صرائيلّي  الـــوزراء  رئي�س   
الف�صاد  �ــصــبــهــات  يف  الـــغـــارق  نــتــنــيــاهــو، 
واملالحقات الق�صائية، يحاول اأْن ي�صتثمر 
هذا املتغري اجلديد واملناخات التي يوفرها 
للتدليل على اأّنه االأكرث قدرة على التعامل 
مع االإدارة اجلديدة وا�صتثمار وجودها يف 

تثبيت اأحالم اليمني االإ�صرائيلّي.
بــاال�ــصــتــيــطــان، نفى  يــتــعــّلــق   وفــيــمــا 
النزاع  لّب  اال�صتيطان  يكون  اأْن  نتنياهو 
مع  ال�صراع  �صبب  اأْو  االأو�صط  ال�صرق  يف 
حكومة  �صرعت  وبالفعل  الفل�صطينيني، 
كانت  التي  ـــراءات  االإج برفع  االحتالل 
البناء  وتــرية  تطيل  اأْو  �صرعة  من  حُتــّد 
اال�صتيطايّن وم�صادرة االأرا�صي، مما اأتاح 
على  ال�صريعة  امل�صادقة  القد�س  لبلدية 
 580( جديدة  ا�صتيطانية  وحدات  بناء 
 2800 تد�صني  عــن  واالإعــــالن  ـــدة(،  وح
ــدة يف الــ�ــصــّفــة الــغــربــّيــة.  ــدي ـــدة ج وح
ترامب  تــويل  و�ــصــف  قــد  نتنياهو  وكـــان 
العظيمة  بالفر�صة  اأمريكا  يف  الرئا�صة 
من  �صنوات   8 بعد  ــه  اإّن وقــال  الإ�صرائيل، 
اإدارة  مار�صتها  التي  الهائلة  ال�صغوطات 
الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما فيما يتعلق 
اأمام  نحن  واال�صتيطان،  اإيران  مبو�صوعي 
وم�صتقبل  الأمــن  وهــامــة  عظيمة  فر�س 

دولة اإ�صرائيل.
باأّنه  التذكري  يكفي  الُعجالة  هذه  ويف   
املا�صي  االأ�صبوع  الكني�صت  جل�صة  خالل 
بــ�ــصــرورة  ــمــاه  اأ�ــص ــا  م نتنياهو  ــرتط  ــص ا�

اإ�صرائيل  بدولة  الفل�صطينيني  اعــرتاف 
الثاين  وال�صرط  اليهودي،  لل�صعب  كدولة 
الكاملة  االإ�صرائيلّية  بال�صيطرة  القبول 
االأردن  نهر  بــني  مــا  املــنــاطــق  كــافــة  على 
اإّنـــه ال مُيكن  املــتــو�ــصــط، وقـــال  والــبــحــر 
هذين  مــن  اأّي  يف  تــفــرط  اأْن  حلكومته 

ال�صرطني، كما قال.
من  االآمــريــن  “ُيعاين”  نتنياهو  ولكّن   
ُيحاول  والذي  منه،  اأكرث  املُتطّرف  اليمني 
ب�صتى الو�صائل واالأ�صاليب االإثبات للراأي 
اأكرث تطرًفا  اأّنه  العام يف الدولة العربّية 

وميينّيًة من رئي�س الوزراء.
التعليم  وزيــر  قــال  ال�صياق،  هــذا  ويف   
زعيم  وهــو  بينيت،  نفتايل  االإ�صرائيلّي، 
ــّي- ــن ــدي ال ـــودّي،  ـــه ـــي ال “البيت  حــــزب 

ب�صّم  ُيطال  والــذي  املُتطّرف،  ال�صهيويّن 
الدولة  ل�صيدة  املُحتّلة  الغربّية  ال�صّفة 
العربّية، قال ع�صية �صفر رئي�س الوزراء، 
بنيامني نتنياهو لوا�صنطن لعقد اأّول لقاٍء 
دونالد  اجلديد،  االأمريكّي  الرئي�س  مع 
م�صطلح  ــر  ذك مّت  ــال  ح يف  ـــه  اإّن تــرامــب، 
املُ�صرتك  البيان  يف  الفل�صطينّية  الدولة 
فاإّن  ونتنياهو،  ترامب  عن  �صي�صدر  التي 
تاريخّية  كــارثــة  مبثابة  �صيكون  ــك  ذل
اأفـــادت  ــاًل، كما  ــائ الإ�ــصــرائــيــل. وتــابــع ق
باللغة  الر�صمّية  االإ�صرائيلّية  ــة  االإذاع
اليوم  �صباح  بــيــت(  )ري�صيت  الــعــربّيــة 
االأحد، اإّنه بعد مرور حوايل 25 هاًما على 
الفل�صطينيني  وقيام  اأو�صلو،  اتفاق  توقيع 
ثالث  ذلــك  يف  مبا  و�صغب،  عنٍف  باأعمال 
حما�صتان  ـــة  دول واإقـــامـــة  انــتــفــا�ــصــات، 

اإ�صرائيل  على  يتحّتم  ـــّزة،  غ قــطــاع  يف 
الفل�صطينيني  منح  عــن  نهائًيا  الــتــنــازل 
احلال  بطبيعة  �صتكون  فل�صطينّية،  دولًة 
اإرهابّيٍة، واالكتفاء بحكم ذاتيٍّ يف ال�صّفة 

الغربّية، على حّد و�صفه.
اأّن  �صًرا  لي�س  ــه  اإّن القول  نوافل  ومــن   
فقد  الوزراء،  رئي�س  بكر�صي  يحلم  بينيت 
حتدث اأكرث من مرة يف ال�صنوات االأخرية 
القيادة،  نيته جلعل حزبه يف مرتبة  عن 
لنتنياهو.  وريًثا  ليكون  يخطط  اإّنه  حيث 
يح�صل  حــزب  رئي�س  يخطط  كيف  لكن 
على 8 مقاعد فقط لي�صبح رئي�س حكومة 

الإ�صرائيل؟
ن�صرتها  ــي  ــت ال ــر،  ــاري ــق ــت ال بــحــ�ــصــب   
دانا  الثانية  القناة  اأخبار  يف  ال�صحافية 
فاي�س، فاإّن بينيت ال ينوي االنتظار اأكرث 

من ذلك، وهو االآن يخو�س عملية مفرت�س 
اأْن تنتهي بح�صوله على مفتاح بيت رئي�س 
اعتمدت  التي  لفاي�س،  ووفــًقــا  ـــوزراء.  ال
على م�صادر وا�صعة االطالع، فاإّن املرحلة 
تغيري  هي  بينيت  اتخذها  التي  االأوىل 
�صُيبعد  العملية  اإطــار  يف  حزبه،  طبيعة 
�صبيل  يف  املتطرفة،  اجلهات  احلــزب  من 

ا�صتبدالهم باآخري ميينني اأكرث اعتدااًل.
ال�صحافية  لفتت  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة   
اإىل  ذاتها،  امل�صادر  نقاًل عن  االإ�صرائيلّية، 
بينيت  يتابع  املا�صية  االأ�صابيع  يف  اأّنــه 
اأّن احتالل كر�صي  اال�صتطالعات، ويعتقد 
امل�صتحيلة،  باملهمة  لي�س  احلكومة  رئي�س 
ن�صرت  التي  اال�صتطالعات  بعد  ا  خ�صو�صً
واأّكدت  بو�صت”،  “جريوزاليم  �صحيفة  يف 
يف  االأول  املكان  يحتل  اأْن  ميكن  اأّنــه  على 
حال تناف�س يف قائمة “الليكود”، احلزب 

الذي هو لي�س ع�صو فيه اأ�صاًل.
 واأو�صحت فاي�س اأّنه يف املرحلة الثانية 
“الليكود”  حلزب  ين�صم  اأن  بينيت  ينوي 
كتلة  و�صيقيم  نتنياهو،  بعد  ما  اليوم  يف 
ميــيــنــيــة جـــديـــدة عــلــى غــــرار انــ�ــصــمــام 
نظام  يف  “الليكود”  لـ  بيتنا”  “اإ�صرائيل 

االنتخابات ال�صابقة.
 اأمر اآخر نوهت له فاي�س، وهو الر�صائل 
االأخـــرية،  الــفــرتة  يف  بينيت  نقلها  التي 
بالر�صائل  مــوؤخــًرا  دقيًقا  كــان  اأنــه  حيث 
عن  وبعيدة  باالأمن  املتعلقة  ينقلها  التي 
جمال م�صوؤوليته كوزير للتعليم، وذلك من 
اأجل اأن ُيظهر نف�صه كمالئم ملن�صب رئي�س 
اعتمدت  التي  امل�صادر  بح�صب  احلكومة، 

عليها ال�صحافّية فاي�س.
العربّية،  االإذاعـــة  ذكــرت  ــك،  ذل اإىل   
قولها  رفيعة،  فل�صطينّية  م�صادر  عن  نقاًل 
اإّن رئي�س ال�صلطة يتوّقع اأْن يتلّقى ات�صااًل 
لقاء  بعد  االأمريكّي  الرئي�س  من  هاتفًيا 
يف  االإ�صرائيلّي  الـــوزراء  رئي�س  االأخـــري 

وا�صنطن.

الكرك  مدينة  يف  اأردنيون  نفذ  عمان- 
م�صرية احتجاجية على ‘احلمري’ مطالبني 
بخف�س االأ�صعار ، ردا على قرارات احلكومة 
برفع ال�صرائب واأ�صعار املحروقات، معربين 
احلكومية  الــقــرارات  من  ا�صتياءهم  عن 

املعتمدة على اجلباية.

ــاركــني يف املــ�ــصــرية  واأظـــهـــر اأحــــد املــ�ــص
ا�صتياءه من قرارات احلكومة، معتربا انها 
تريد للمواطن باأن يعود اإىل زمن ا�صتخدام 
‘احلمري’، وم�صريًا اىل اأنها افل�صت املواطن، 
من  بــدال  جيبه  اإىل  الــتــوجــه  خــالل  مــن 
ظل  يف  حاجياته  تــاأمــني  يف  م�صاعدته 

مير  التي  ال�صعبة  االقت�صادية  الظروف 
بها.

مع  تزامنا  ــورة  ــذك امل امل�صرية  وجـــاءت 
ــعــة ال�ــصــتــخــدام  ــص ــالت مــقــاطــعــة وا� ــم ح
التي  الغذائية  ــواد  وامل وال�صلع  ال�صيارات 

ارتفعت ا�صعارها يف اململكة.

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

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

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

�الت�سال مع غربة نيوز

ــد  ــع ب “احلمر”  عــــلــــى  ــــرون  ــــش ــــ� ي اأردنــــــــيــــــــون 
ـــي لـــلـــمـــحـــروقـــات.. ـــوم ـــك ــــعــــار احل ـــــع االأ�ــــش ــــــرار رف ق

خليل �صعيد
ياأتي  زعيم  كّل  اأّن  الّتاريخ  يعّلمنا       
يحتاج  مت�صّددة  قومّية  باأيديولوجّية 
اأخــرى  اأمم  قــادة  من  لفكره  م�صاطرين 
لــبــنــاء قــطــب قــــادر عــلــى تــغــيــري م�صار 
العامل  اليوم يف  واإن كان احلال  الّتاريخ. 
�صيدخل  تــرامــب  الرئي�س  ـــاأّن  ب ينبئ  
على  متطّرف  قومي  لفكر  زعيما  الّتاريخ 
وتخ�صى  العامل  قوى  تت�صدر  دولة  راأ�س 
احلقيقي  الت�صاوؤل  فــاإّن  موقعها،  فقدان 
�صتنا�صر  الــتــي  الــ�ــصــعــوب  ــة  ــوّي ه يــهــّم 
لت�صكيل  ا�صتعدادها   وتعلن  توجهاته 
يف  �صفحته  ل�صياغة  املـــوؤّهـــل   احلــلــف 
الب�صرّية. و هنا بات من االأ�صا�صّي  حياة 
اأوروبا  اجتاه  الّرجل  �صيا�صة  يف  التمّعن 
وقـــراءة  تــاريــخــي،  كحليف  بال�صبط 
و�صوله  مــع  االأ�صا�صية  قــواهــا  تفاعل 
الّرئي�س  لقاءات  اأوىل  بدّقة.  لل�صلطة 
اململكة  وزراء  رئي�صة  مع  كانت  اجلديد 
املتحّدة ترييزا ماي التي قّرر مواطنوها 
مغادرة االحتاد االأوروبي، وهو ما دعمه 
جلّيا  فكان   ، البداية  منذ  نف�صه  ترامب 
بل  ر�صاه  ينال  ال  االأوربـــي  امل�صروع  اأّن 
احللف  ثبات  لكّن  ح�صاباته،  يخدم  وال 
االأمريكي االإجنليزي  مل يكن يوما موقع 
االأوروبّية  االأ�صوات  بع�س  اإّن  بل  �صك، 
اأمريكية  ــدا  ي اململكة  دائــمــا  اعــتــربت 
يعترب  من  ومنها  االحّتــاد،  داخل  ت�صول 
يف  الو�صوح  ل�صخ  فر�صة  خروجها  اليوم 
جتديد معامل امل�صروع االأوربي،  وبداية 
للتحرر تدريجيا من �صغط حلف تاريخي 
اأفقد اأوروبا موقعها  كقطب عاملّي وح�صر 
قيمتها الدولية يف الّتبعية لغرب قائده 

معروف.
ــارج  خ ــوم  ــي ال ــي  ه املــتــحــدة  اململكة   
على  برملانها  نــواب  اأ�ّصر  بعدما  االإحتــاد 
بداية اخلروج الر�صمية، وهي يف الوقت 
ذاته تدخل اإحتادا غري معلن مع اأمريكا 
الغربية  القومية  حلف  لكن  تــرامــب، 
كخطوة  ــا  اأوروب وهــدم  مكتمل،  غري  بات 
لبناء هذا احللف االإيديولوجي، تنق�صه 

انتكا�صة جديدة، وهو مايف�صر االإتهامات 
اليورو  بقيمة  بتالعبها  الأملانيا   املوجهة 
املتحدة، ثم احلملة  الواليات  واإ�صتغالل 
�صناعة  �صد  نف�صه  ترامب  يقودها  التي 
اإقت�صاديا  الــقــوّيــة  اأملــانــيــا  �صياراتها. 
ــعــة يف مــواقــفــهــا  ــتــوا�ــص ـــاد وامل ـــاالإحت ب
امل�صروع  على  ع�صّية  تبقى  اخلارجية 
قد  كله  اخلــطــر  نــظــري  ويف  الــرتامــبــي، 
فرن�صا،  الثانية  االإحتــاد  لبنة  من  ياأتي 
رئا�صية  اإنتخابات  حمالت  تعي�س  التي 
نتائجها قد حت�صم املو�صوع كامال بل وقد 
يعلم  جديدة  مرحلة  نحو  العامل  حتمل 

اهلل وحده ما تخفيه من اأحداث.
الرئا�صة  اإنــتــخــابــات  اأّن  اأجـــزم  قــد 
يف  االأهـــّم  هــي  ال�صّنة  ــذه  ه الفرن�صية 
اجلــرنال  واليــة  منذ  اجلمهورية  تاريخ 
ت�صويقا  االأكــرث  �صك  دون  وهي  ديجول، 
ــات  ــاب ــخ ــت ــا. االن ــمــون واالأغــــــــرب مــ�ــص
�صيا�صيتني  قــوتــني  الأقـــوى  التمهيدية 
اأن  ي�صبق  مل  مبر�صحني  اأتـــت   بالبالد 
اجلمهوريني  حــزب  الّتوقعات.  ت�صّدرا 
اختار فيون ذو اخلطاب اليميني املحافظ 
بدل جوبيه ال�صيا�صي الّرزين و�صاركوزي 
اأن  بعد  لكنه  ال�صيا�صية.  خربته  بكل 
بني  ال�صعبية  من  اأ�صابيع  بب�صعة  ظفر 
االأو�صاط امل�صاندة لرباجمه يف احلّد من 
الهجرة ودور الّدولة العمومي، اقتن�صت 
لزوجته  توظيفه  ق�صية  ال�صحافة 
له  واأبناءه كم�صاعدين برملانيني ثّم حت�صّ
الأكرب  ا�صت�صارة  مقابل  تعوي�صات  على 
على  اأ�ــصــرف  مــن  وهــو  الـّتاأمني  �صركات 
لتغرقه  الفرن�صي،  الّتقاعد  نظام  تعديل 
الذي  والتذّمر  االنتقادات  من  دوامة  يف 
م�صوؤوليهم  اأخطاء  اأمام  الفرن�صيني  مّيز 
منها  يخرجه  مل  والــتــي  ال�صيا�صيني،  
تــراجــع  لــيــبــداأ  الر�صمية  ــه  ــذارات ــت اع
ويخرج  الـــراأي  ا�صتطالعات  يف  موقعه 
املوؤهلني  ال�صدارة  موقعي  من  اأيــام  منذ 

للمرحلة الّثانية من الرئا�صيات.
الظفر  هــامــون  ا�صتطاع  الــيــ�ــصــار،  يف 
قاطعا  االإ�ــصــرتاكــي،  احلـــزب  برت�صيح 

تعوي�س  يف  فال�س  اأحــالم  على  الطريق 
تيار  يف  زميله  على  ومتفوقا  هــوالنــد، 
ــورغ، الــــذي رافـــقـــه يف  ــب ــت ــون ـــاة م ـــّرم ال
االإ�صتقالة من احلكومة رف�صا لتوجهاتها 
املفرو�صة  الّتق�ّصف  ل�صيا�صات  املن�صاعة 
اإ�صتطاع  هامون  االأوروبـــي.  االإحتــاد  من 
م�صروع  خالل  من  ناخبيه  ر�صى  ينال  اأن 
اإذ  الي�صار،  �صعب  للنفو�س  احللم  يعيد 
بتاأ�صي�س  اجلريئة  اإقــرتاحــاتــه  مثلت 
مينح  كراتب  املــوّحــد  العمومي  الــّدخــل 
بغر�س  ــة  ــّدول ال مــن  املــواطــنــني  جلميع 
بناء  حرّية  باخل�صو�س  ال�صباب  وهــب 
الفقر،  ملجابهة  احلاجة  دون  م�صتقبلهم 
و�صّخ  احل�صي�س  اإ�صتهالك  حترير  ثــّم 
اإ�صافة  الّتوعية،  حمالت  يف  مداخيله 
اإىل خلق اآلية �صيا�صية لتمكني املواطنيني 
الّثقة من ممثليهم يف الربملان،  من �صحب 
االإنتخابات  جنــم  جعلته  متــّيــز  نــقــاط 
يف  مهّمته  لكّن  ومت�صّدرها.  التمهيدية 
توحيد الي�صار ما فتئت اأن تبداأ، اإذ خلق 
وجعل  نف�صه،  حزبه  يف  �صرخا  تر�صيحه 
نحو  يهرول  فال�س  م�صاندي  من  ــزءا  ج
الذي  مــاكــرون،  ال�صاق  اإقت�صاده  ــر  وزي
يقّدم كمر�ّصح للي�صار املحافظ، رغم عدم 
اإت�صاح م�صامني برناجمه وما يعاب عليه 
مع  والتناغم  ال�صيا�صّي  املا�صي  غياب  من 
اأفكار ال�صوق و�صوت روؤو�س االأموال التي 
اإّن �صوتا  ال متّت ب�صلة لفكر الي�صار. ثّم 
الأق�صى  االأ�صا�صي  املر�صح  بات  اآخر  قوّيا 
الثوري،  مب�صروعه  فميلن�صون  الي�صار، 
ينبني  والـــذي  تخ�صع،  ال  التي  فرن�صا 
ال�صاد�صة  للجمهورية  املــرور  فكرة  على 
من خالل ت�صكيل جلنة تاأ�صي�صية �صعبية 
ل�صياغة د�صتور جديد، يحظى بدعم ماال 
الــراأي،  ا�صتطالعات  وفق   %12 عن  يقل 
حنكة  ميــيــّزهــا  الــتــي  حملته  وت�صتمر 
اجلماهري،  مع  الّتفاعل  وقــوة  التنظيم 
ال�ّصعبي  ــم  ــّدع ال مــن  املــزيــد  ح�صد  يف 
مطالبون  الثالث  املر�صحون  ملر�صحها. 
ل�صمان  وحدة  �صيغة  عن  بالبحث  اليوم 
وتفادي  للرئا�صيات  الثاتي  الــّدور  بلوغ 

الفرن�صي، وهذا  للي�صار  خ�صارة تاريخية 
على االأقل ما باتت وجوه ي�صارية كثرية 
تطالب به بعلو �صوت مع اأّنه من الّناحية 
قابل  وغـــري  م�صتبعدا  اأمــــرا  العملّية 

للنقا�س.
ويــ�ــصــارا  ميينا  االأربـــعـــة  املــر�ــصــحــون 
يانيك  اخل�صر  مر�صح  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
بايرو  فرن�صوا  املحتمل  واملر�صح  جــادو 
باإ�صم الو�صط، يظّلون يف كل اإ�صتطالعات 
قادرين  غري  اليوم،  اإىل  ال�صادرة  الــراأي 
املتطرف  اليمني  مر�صحة  جتـــاوز  على 
الوطنّية  اجلبهة  فزعيمة  الفرن�صي. 
تتقّدم اجلميع يف نوايا الّت�صويت، وهي ال 
حتتاج برناجما لك�صب اأ�صوات الناخبني، 
اإذ متثل توجها بات معروفا للجميع منذ 
والدها  اإجنـــاز  لتجاوز  وتطمح  �صنني، 
�صنة  الــّثــاين  الـــّدور  بلوغ  يف  جنح  الــذي 
يف  �صرياك  الرئي�س  اأمــام  ليخ�صر   2002
�صّد  الوطني  التالحم  ج�ّصدت  �ــصــورة 
باتت  لوبان  مارين  ال�صيا�صي.  الّتطّرف 
لبوابة  م�صى  وقت  اأّي  من  اأقــرب  اليوم 
الإقــامــة  فم�صروعها  ــيــزي،  االإيــل ق�صر 
االأوروبي،  االإحتاد  من  اخلروج  اإ�صتفتاء 
ــن الــهــجــرة واإلـــغـــاء احلــقــوق  واحلــــّد م
يغري  بات  الفرن�صني،  لغري  االإجتماعية 
املتو�صطة  الطبقتني  فرن�صي  من  الكثري 
والعّمال. فاإن كان ترامب ظاهرة حزبه 
لوبان  ال�ّصيدة  فــاإّن  �صنوات،  ب�صعة  منذ 
التي حتمل فكرا قريبا من فكره حا�صرة 
الفرن�صية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على 
بوفاء  تدافع  ع�صريتني،  من  ــد  اأزي منذ 
خطاب  ــّدد  وجت القومي،  م�صروعها  عن 
حزبها وفق امل�صتجدات ال�صيا�صية ليمثل 
البديل للفرن�صيني عن خذالن �صيا�صييهم 
ت�صوراتهم  وفــق  االأقــل  على  احلاليني، 
امل�صتمّدة من واقعهم املعي�صي ومقارناتهم 
التقليديني  مناف�صيهم  ــع  م لو�صعهم 
واإجنلرتا.   الأوروبـــا  االأوروبــيــة  بالقارة 
وهنا مكمن كّل اخلطر املحتمل القادم من 
ترامب  بني  حلفا  نتخّيل  اأن  فلنا  فرن�صا، 
اأن  ميكنه  الــذي  العامل  و�صكل  ولــوبــان، 

يقودنا اإليه.
اأمريكا، فالن�صج ال�صعبي  فرن�صا لي�صت 
الفرن�صي اأكرب بكثري من مثيله االأمريكي، 
لوبان  ال�صيدة  ت�صل  اأن  م�صتبعدا  ويبقى 
مقعدها  اأّن  مــع  اجلــمــهــوريــة  لــرئــا�ــصــة 
م�صمون،  �صبه  للرئا�صيات  الّثاين  بالدور 
منطقيا.  اأمــرا  يبقى  االأ�صوء  توّقع  لكّن 
مع  للقطع  العرب  اأمــام  الوقت  حان  فقد 
لالأحداث  املتتبع  بدور  االإكتفاء  �صيا�صة 
فما  واملنت�صر،  لالأقوى  الــوالء  تقدمي  و 
اأّن  هو  روؤيته،  عن  يتعامون  اأو  يرونه  ال 
القدرة  غياب  االأ�صا�صي  الهجرة  م�صدر 
واأّن  باأوطانهم،  الكرمي  العي�س  بلوغ  على 
الت�صيق وت�صديد اخلناق على املهاجرين، 
االأ�صل  بلدانهم  باالأ�صا�س  ثمنه  �صتدفع 
حقهم  عن  باحثني  اإليها  عودتهم  بعد 
روؤ�صاء   . حقيقية  اأوطـــان  يف  الطبيعي 
�صرعية  ميتلكون  الدميقراطية  الــدول 
قائمة  جمتمعات  ويــقــودون  اإنتخابية، 
االأ�صخا�س  فيها  ميلك  ال  املوؤ�ص�صات  على 
نهاية  يف  ــم  وه حمـــدودة،  �صلطات  غــري 
حلول  تــقــدمي  على  يــالمــون  ال  املــطــاف 
ومن  �صعوبهم،  مل�صلحة  مطلوبة  يرونها 
هو  ــّذات  ال على  فالرتكيز  املنظور،  هــذا 
نر�صى  فنحن  و�صعنا،  الإ�صالح  ال�صبيل 
بلداننا،  يف  حكم  اأ�صلوب  املواطن  احتقار 
ثم نهب نف�صنا حّق انتقاد الغري. امل�صكلة 
فينا وعلى اأر�صنا واحلّل ينطلق منا ال من 

واقع غرينا.

ــــــــــــــــــــــــــادم مــــــــــــــــــــــن فــــــــــرنــــــــــ�ــــــــــشــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــق اخلـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــر ال

و�شطب  ــو  ــل ــش اأو� ــن  م ل  بالتن�شّ ــطــالــب  ُت بــاإ�ــشــرائــيــل  اأ�ـــشـــوات  نــتــنــيــاهــو:   – ــب  ــرام ت ــاء  ــق ل ع�شية 
االأمــريــكــّي الــرئــيــ�ــس  اتــ�ــشــال  ينتظر  ــا�ــس  وعــّب تاريخّية”  “كارثة  ــا  ــه الأّن الفل�شطينّية  ــة  ــدول ال

النا�صرة- زهري اأندراو�س:
ُتوا�صل اإ�صرائيل بالتعاون مع خمابرات 
ال�صديقة  الــغــربــّيــة  ــــدول  ال ــن  م عــــدٍد 
الــواليــات  احلــال  وبطبيعة  ــــا،  اأوروب مــن 
املُتحّدة االأمريكّية، تعّقب حتركات حزب 
تر�صانته  خا�سٍّ  وب�صكٍل  اللبنايّن،  اهلل 
بعد  يوًما  بالتعاظم  ــذة  االأخ الع�صكرّية 

يوم.
جّل  فــاإّن  اأبيب  تل  يف  امل�صادر  وبح�صب 
والغربّية  االإ�صرائيلّية  املخابرات  اهتمام 
اأ�صلحة  نقل  من  اهلل  حزب  منع  يف  يكمن 
كا�صرة للتوازن من �صورّية اإىل لبنان، وهذا 
االأمر ُيف�ّصر، بح�صب م�صادر اأجنبّية، قيام 
العمق  يف  �صربات  عّدة  بتنفيذ  اإ�صرائيل 
لبنان.  اإىل  االأ�صلحة  تهريب  ملنع  ال�صورّي 
اإىل  �صورّية  من  االأ�صلحة  تهريب  ومنع 
التي  احلمراء  اخلطوط  اأحد  هو  لبنان، 
و�صعتها اإ�صرائيل يف كّل ما يتعّلق باأ�صلحة 

حزب اهلل املُتطوّرة واملُتقّدمة.
ال�صحايف  ن�صره  تقريٍر  بح�صب  ولكن، 
ــخــّتــ�ــس بــالــ�ــصــوؤون  ــان، املُ ــم ــريغ رونــــني ب
االأمنّية والع�صكرّية يف �صحيفة )يديعوت 
ـــوت( فــــاإّن حـــزب اهلل متــّكــن من  ـــرون اأح
املخابرات،  اأجهزة  جميع  على  االلتفاف 
متطوّرًة  رو�صّية  �صواريخ  نقل  يف  وجنــح 
“ياخونت” من �صورّية اإىل  جًدا من طراز 
لبنان، والتي ُتعترب كا�صرًة للتوازن، االأمر 

الذي ُيعترب اإخفاًقا تكتيكًيا واإ�صرتاتيجًيا 
للدولة العربّية.

ولفت بريغمان، يف تقريره الذي اأر�صله 
من ميونيخ، حيث ُيعقد موؤمتر االأمن، اإىل 
خمابرات  اأجــهــزة  يف  كبار  م�صووؤلني  اأّن 
له  ــــدوا  اأّك الإ�ــصــرائــيــل  �صديقة  غــربــّيــة 
خالل لقائه معهم على اأّن حزب اهلل متّكن 
�صحنة  ونقل  “الرادارات”  اخــرتاق  من 
هذا  اأّن  ُمعتربين  لبنان،  اإىل  ال�صواريخ 
ال�صالح هو �صالح كا�صر للتوازن عالوة على 
امل�صوؤولني  ويح�صب  اإ�صرتاتيجًيا.  كونه 
خطًرا  ُت�صّكل  ال�صواريخ  هذه  فاإّن  عينهم، 
الع�صكرّية  ال�صفن  على  وحُمــّدًقــا  كبرًيا 
اإىل  باالإ�صافة  االإ�صرائيلّية،  والتجارّية 
الغاز  ات  من�صّ على  خــطــًرا  ُت�صّكل  ــهــا  اأّن

االإ�صرائيلّية يف البحر االأبي�س املتو�ّصط.
وتابع املُحلل االإ�صرائيلّي قائاًل، نقاًل عن 
امل�صوؤولني عينهم، اإّن انتقال هذه ال�صواريخ 
امليزان  تغيري  اإىل  �صتوؤّدي  اهلل  حزب  اإىل 
الدولة  وبــني  احلــزب  بني  االإ�صرتاتيجّي 
العربّية، ال بل اأكرث من ذلك، فاإّن امتالك 
حزب اهلل لهذه ال�صواريخ �صُيحدث تغيرًيا 
على  برّمتها،  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

حّد تعبري امل�صوؤولني الغربيني.
يف  ــــه  اإّن ــًة  قــائــل ال�صحيفة  وتــابــعــت 
ال�صنوات اخلم�س املا�صية قامت املخابرات 
حتركات  بتعّقب  والغربّية  االإ�صرائيلّية 

نقل  ملنع  حزب اهلل وبذلت جمهوًدا كبرًيا 
احلــزب،  ولــكــّن  لبنان،  اإىل  ال�صالح  هــذا 
من  متّكن  واإيـــران  �صورّية  من  مب�صاعدٍة 
ونقل  عليه  املــفــرو�ــس  احل�صار  اخـــرتاق 
االأ�صلحة من �صورّية اإىل لبنان عن طريق 
ــت املــ�ــصــادر االأجــنــبــّيــة اأّن  ــّح الـــرب، ورج
احلزب نقل اإىل لبنان 8 �صواريخ من طراز 

)ياخونت(.
رفيع  باأّنه  ُو�صف  راأى �صابط  اإىل ذلك، 
االإ�صرائيلّية،  البحرّية  �صالح  يف  امل�صتوى 
تهديًدا  اأّن  ا�صمه،  عن  الك�صف  عدم  ل  ف�صّ
التهديدات  �صّلة  اإىل  اأُ�ــصــيــف  ــًدا  ــدي ج
عنه  نقل  اإْذ  اإ�صرائيل،  �صّد  الع�صكرّية 
 ،)ISRAEL DEFENSE( مــوقــع 
والع�صكرّية،  االأمنّية  بال�صوؤون  املُخّت�س 
�صواريخ  اهلل  حزب  لدى  اأ�صبح  اإّنه  قوله 
ال�صنع،  رو�ــصــيــة  )يــاخــونــت(  طـــراز  مــن 
ات  وغوا�صّ �صفن  ل�صرب  ي�صتخدمها  وقد 
اإ�صرائيلّية من داخل �صورّية، الفًتا اإىل اأّن 
فر�صية العمل للجي�س االإ�صرائيلّي تنطلق 
باجتاه  �صُتطلق  ال�صواريخ  هــذه  اأّن  مــن 
اأ�ــصــراًرا  و�صُتحدث  االإ�صرائيلّي  العمق 

بالغة يف االأرواح واملمتلكات.
�صواريخ  اأّن  اإىل  ال�صابط  اأ�ــصــار  كما 
)يــاخــونــت( ُتــعــتــرب اأكــــرب الــتــهــديــدات 
االإ�صرائيلية  ــات  والــغــوا�ــصّ ال�صفن  على 
م�صفاة  مثل  االإ�صرتاتيجّية  واملن�صاآت 

خليج  يف  البرتوكيماويات 
التنقيب  وحمّطات  حيفا، 

االإ�صرائيلّية.  ال�صواحل  قبالة  الغاز  عن 
اأّن  اإىل  املــوقــع  لفت  ذلـــك،  على  عـــالوة 
يوؤّكد  االإ�صرائيلّي  البحرّية  �صالح  تقدير 
اأّن رو�صيا زوّدت �صورّية ب�صواريخ من  على 
ال�صواريخ  نقلت هذه  وبالتايل  النوع،  هذا 
وقد  الع�صكرية،  اهلل  حــزب  خمــازن  اإىل 
اأّي حرٍب مقبلٍة مع  ي�صتخدمها احلزب يف 

اإ�صرائيل.
اأمنّية  م�صادر  عن  نقاًل  املوقع،  و�صّدّد 
خ�صائ�س  اأّن  على  اأبــيــب،  تــل  يف  رفيعة 
م�صتحياًل،  اعرتا�صه  جتعل  “ياخونت” 
الأّنه �صاروخ ُموّجه اإدارًيا ومُيكنه مالحقة 
ا، وهو ما  الهدف وتتبعه اأوتوماتيكًيا وذاتيًّ
بـ"اأطلق  الع�صكرية  امل�صطلحات  يف  ُيعرف 
وان�س"، وبا�صتطاعته وعن بعد كيلومرتات 
النزول  املهاجمة،  ال�صفينة  عن  معدودة 
اإىل م�صتوى 10 اأمتار فوق املياه، وبالتايل 

ي�صّعب مهمة الرادار يف ر�صده.
ومـــن تــ�ــصــريــحــات الــ�ــصــابــط املــذكــور 
االإ�ــصــرائــيــلــّيــة  اخلــطــوط  اأّن  ُي�صت�ّصف 
�صالح  نقل  اإحباط  وحمــاوالت  احلمراء، 
اأّنها  يبدو  لبنان،  اإىل  �صورّية  من  نوعّي 
التزود  مــن  اهلل  حــزب  منع  عــن  عــاجــزة 
اإليه  اأ�ــصــار  مــا  وهــذا  الــنــوعــّي.  بال�صالح 
ب�صورة  رفــيــع،  اإ�صرائيلّي  �صابط  ا  اأي�صً

ـــع مــوقــع  ـــري مــبــا�ــصــرة، يف حـــديـــث م غ
االإ�ــصــرائــيــلــّي-الــعــربّي،   )WALLA(
�صواريخ  ع�صرة  حوايل  و�صول  اإىل  الفتًا 
من طراز “�صكود دي” املتطوّرة واملُتقّدمة 
حزب  تر�صانة  اإىل  لت�صاف  لبنان،  اإىل 
م�صادر  قـــدرت  الــتــي  الــ�ــصــاروخــيــة  اهلل 
اأنها  ــام،  اأي قبل  اإ�صرائيلية،  ا�صتخبارية 
�ـــصـــاروخ من  األــــف   150 تــتــجــاوز  تــكــاد 
خمتلف املديات واالأنواع. واأ�صار ال�صابط، 
�صرورة  اإىل  ا�صمه،  ذكر  عدم  ل  ف�صّ الذي 
اإّن  اإذ  دي”،  “�صكود  قدرات  اإىل  االلتفات 
كيلوغرام،   6500 هــو  االإجــمــايل  وزنــه 
700 كيلومرت، وهو قادر  وي�صل مداه اإىل 
بدقة  اإ�صرائيل  يف  نقطة  اأي  اإ�صابة  على 
مرًتا،  خم�صني  يتجاوز  ال  خطاأ  هام�س  مع 

على حّد قوله.
اإّن  قائاًل  االإ�صرائيلّي  ال�صابط  واأ�صاف 
هذا ال�صاروخ قادر على حمل راأ�س متفجر 
اأّما  املتفجرات،  من  واحــٍد  طنٍّ  اإىل  ي�صل 
اأكرب،  مديات  اإىل  ي�صل  اأْن  تقرر  حال  يف 
املتفجر.  الراأ�س  زنة  تخفيف  فباالإمكان 
على  قــادر  اهلل  حزب  اأّن  اإىل  ا  اأي�صً ونــّوه 
عنقودية  قنبلة   40 الــ�ــصــاروخ  حتميل 
مائة  اأو  املــ�ــصــارات،  اخـــرتاق  على  قـــادرة 
خم�صة  منها  كل  زنــة  االأفـــراد،  �صد  لغم 

كيلوغرامات.

“م�سوؤولون غربيون ل�”يديعوت اأحرونوت

وب��ات��ت ل��ل��ب��ن��ان  “ياخونت”  ���س��واري��خ  ون��ق��ل  احل�����س��ار  اخ����رق  اهلل   ح���زب 
م��رم��اه يف  وال��ت��ج��ارّي��ة  احل��رب��ّي��ة  و�سفنها  ال��غ��از  ��ات  وم��ن�����سّ اإ���س��رائ��ي��ل  م��وان��ئ 
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فيديو  ن�صري  اأ�صالة  الفنانة  ن�صرت 
ايدول  اراب  برنامج  حلقة  من 
غناء  اأثناء   ،”Arab Idol“
املت�صابق الفل�صطيني اأمري دندن معلقة 
عنيها”،  “رم�س  الأغنية  اأدائه  على 

ب�صوت بدى منفعاًل للغاية.
ال�صديد  اإعجابها  عن  عربت  اأ�صالة 
دندن،  اأمري  املت�صابق  وغناء  ب�صوت 
الذي  الفيديو  عرب  ملتابعيها  لتقول 
ان�صتقرام:  على  ح�صابها  على  ن�صرته 

الولد”. هيدا  معقول  “م�س 
�صوت  يف  غزلها  اأ�صالة  ووا�صلت 
له  لتكتب  دندن  اأمري  املت�صابق 
باأدائه  اخلا�س  الفيديو  على  تعليقًا 
اأمييييييييري  “اأميييري   لتقول: 
بيغّني  ملّا   … بدددددددددعه  �صوت 
الدنيي بتحلى والفرح بيحاوط املكان 
نعم   ، الغرور  لدرجة  بيعلى  والفخر 
نحنا �صعب معرّت ب�س موهوبينا غاية 
 … وال�صموخ  والكربياء  بالفخامة 
تفرح  حمتاجه  لنا�س  �صدقه  �صوتك 

وتفخر وتن�صى كل حزن ب�صوتك”

مع  لقاء  يف  توفيق،  وليد  البناين،  الفنان  اعترب 
غزيرة  اأ�صبحت  الهواة  برامج  اأن  “العربية.نت” 
وتكرر نف�صها، واأن املتخرجني يف هذه الربامج باتوا 

يف “مهب الريح”.
 4 كل  الهواة  برنامج  يكون  اأن  يف�صل  اأنه  واأو�صح 
�صنوات، وقال “ال مانع عندي من امل�صاركة يف جلان 
منا�صبًا  وكان  علّي  عر�س  لو  الهواة  برامج  حتكيم 
برناجمي  ويف�صل  يتابع  وهو  كفنان،  اإيّل  وي�صيف 

فوي�س". و”ذا  اأيدول”،  “اأراب 
وعن اأغاين اليوم قال اإن االإبداع غائب يف معظم 

االأغنيات حاليًا.
وقال اإنه ي�صتمع لعدد من الفنانني وامللحنني 

الراحل  واملو�صيقار  و�صوف،  جورج  منهم 
ج�صار،  ووائل  زين،  وملحم  بركات،  ملحم 

ومروان خوري.
اأكرث  وت�صوير  الإطالق  توفيق  وي�صتعد 

ا�صتعداده  اإىل  باالإ�صافة  اأغنية،  من 
لدخول جمال التمثيل.

وذكر توفيق اأنه �صور اأغنية “بالدي” 
من  وهي  نا�صيف،  وليد  املخرج،  مع 
األبوم 2016 واأغنية “روح وما ترجع 
يا ليل”، باالإ�صافة اإىل حت�صريه حاليًا 

الإطالق عدة اأغنيات منفردة منها 
باللهجة  واحدة 

وهي  ريا�صي،  ماري  جان  مع  فيها  تعاون  اللبنانية 
فيها  تعاون  خليجية  ثانية  واأغنية  اأحلانه،  من 
“اأكابر” واأغنية  بعنوان  وهي  ال�صربتلي  �صعود  مع 
احلي،  عبد  حممد  كلمات  امل�صرية  باللهجة  ثالثة 
مغربية  اأغنية  �صي�صور  كما  “حبتيني”،  بعنوان 

بعنوان “كيفا�س”.
بع�س  وجتديد  توزيع  واأعاد  �صبق  توفيق  وكان 
جميل  يا  “اإنزل  اأبرزها  ومن  القدمية،  اأغنياته 
و”بهية”،  �صبية”،  يا  مني  و”اأبوك  عال�صاحة”، 
�صعيد  املخرج  مع  بالتعاون 
اعتمد  وقد  املاروق، 
اأ�صلوب  ذلك  يف 
وحقق  الرميك�س 
ذلك رواجًا كبريًا.

ال�صياق  ذات  يف 
اإنه  توفيق  قال 
بهذه  �صيقوم 
اخلطوة جمددًا عرب 
عدد  توزيع  اإعادة 
القدمية  اأغنياته  من 
“دقوا  منها  ذكر  اأي�صًا 
و”على  املزامري”،  مع  الطبل 
و”اأدوب  اأكتوبر”،   6 كوبر 
املداين”  و”لفيت  دباديبو”،  يف 

و”اإحنا الطيبني”.
يعترب وليد اأنه جنح 
يف جتربته 

التمثيلية يف بدايات م�صواره الفني من خالل بع�س 
“�صمك بال ح�صك” اإىل جانب املمثل  االأفالم، وهي 
دريد حلام و”قمر الليل” اإىل جانب املمثلة امل�صرية 
املمثلة  مع  والعذاب”  و”اأنا   )1984( علوي  ليلى 
امل�صرية �صابرين لكن اأ�صهر واأهم تلك االأفالم كان 
القدير  املمثل  جانب  اإىل  النار”  يطفئ  “من  فيلم 
الفيلم  هذا  يف  غنى  حيث   ،  )1982( �صوقي  فريد 

عدة اأغنيات، اأبرزها “اإنزل يا جميل عال�صاحة”.
جتربة  قريبًا  ويخو�س  �صيعود  اأنه  ذكره  اجلدير 
العمل  هذا  يف  دوره  �صمن  اأي�صًا  و�صيغني  التمثيل 
العرو�س  من  الكثري  ورف�س  �صبق  هو  الدرامي، 

التمثيلية الأنها كانت “جتارية”.
كانت  التي  بتجربته  توفيق  ُيذّكر  ثانية  جهة  من 
ناجحة اأي�صًا يف جمال التلحني، وهو �صيعطي عددًا 
و�صوف،  جورج  منهم  ذكر  اأحلانه،  من  الفنانني  من 

وعا�صي احلالين وفار�س كرم.
يف  كان  حني  يقول  كما  معه  بداأت  املوهبة  وهذه 
العديد  ال�صابق  يف  اأحلانًا  منه  اأخذ  وقد  الـ17  �صن 
الفنانني كنجوى كرم و�صمرية توفيق، كما حلن  من 
القمر”،  نق�صم  “جتي  منها  ذكر  اأغنياته  من  عددًا 
عال�صاحة”  جميل  يا  و”اإنزل  حبيبي”،  و”وحدك 
املو�صيقار  من  اأحلانًا  توفيق  واأخذ  الكثري،  وغريها 
الراحل حممد عبد الوهاب، ومن بليغ حمدي اأي�صا.
الذي  للفنان  حلن  اإعطاء  يف�صل  اأنه  توفيق  اأكد 
ب�صوته،  وجناحًا  بريقًا  اللحن  هذا  اإىل  ي�صيف 
حد  على  اأحلان”،  “بائع  جمرد  يكون  اأن  يهمه  وال 

تعبريه.

اأ�����س����ال����ة ن�������س���ري ع����ن اأم������ر دن����دن:م���������س ط��ب��ي��ع��ي ����س���و ح��ل��و 

مل��������اذا ه��������ددت ه�������ذه ال����ف����ن����ان����ة امل���������س����ري����ة ب����الن����ت����ح����ار؟

الكون”ول���ي���د ت���وف���ي���ق: خ��ري��ج��و ب���رام���ج ال����ه����واة ب���ات���وا يف م��ه��ب ال��ري��ح “ملكت  برومو  يطرح  الرباعي  �سابر 

“ملكت  اجلديدة  اأغنيته  برومو  الرباعي  �صابر  التون�صي  الفنان  طرح 
الكون”، عرب قناته الر�صمية على احد مواقع االإنرتنت.

البكري، وهند�صة  اأحلان وتوزيع خالد  االأغنية من كلمات هاين ال�صغري، 
�صوت يا�صر اأنور.

احلب،  عيد  مع  بالتزامن  اجلديد  االأغنية  الرباعي  ي�صدر  اأن  املقرر  من 
التوا�صل  مواقع  احد  على  اخلا�صة  �صفحته  عرب  جلمهوره  عنها  واأعلن 
اأغنيتي اجلديدة ملكت الكون يف يوم  “انتظروا  االإجتماعي، حيث كتب: 

عيد احلب”.
مع  فيه  يتعاون  الذي  اجلديد،  األبومه  لطرح  ي�صتعد  الرباعي  اأن  ُيذكر 
مدين، خالد البكري، هاين ال�صغري، وغريهم، كما �صيقوم يف الفرتة املقبلة 

بت�صوير 3 اأغاين جديدة.

ال�سبب على  تعرف  ب��الإي��ق��اف..  مهددة  روب��ي 

اأزمة كبرية تواجهها الفنانة روبي مع املنتج اأحمد ال�صبكي، قد تت�صبب يف 
توقيع عقوبة عليها ت�صل اإىل حد االإيقاف، بعدما تدخلت نقابة املمثلني 

يف االأزمة.
تفا�صيل الق�صة تعود اإىل م�صل�صل “رم�صان كرمي” الذي يدخل به اأحمد 
ال�صبكي اإىل عامل االإنتاج الدرامي، وتقوم ببطولته روبي ومن اإخراج �صامح 
اأن ينطلق ت�صويره  اأحمد عبد اهلل، وكان مقررا له  عبد العزيز وتاأليف 

خالل االأ�صبوع اجلاري، بعد االنتهاء من التجهيزات اخلا�صة به.
دون  من  مفاجئ  ب�صكل  امل�صل�صل  من  ان�صحابها  عن  اأعلنت  روبي  اأن  اإال 
اإبداء اأ�صباب، ومل تتوا�صل مع اأحد، وفق ما اأكده املنتج اأحمد ال�صبكي لـ 
“العربية.نت”، وذلك رغم قيامه ببناء الديكورات اخلا�صة بالعمل الذي 
ي�صارك يف بطولته ح�صن ح�صني و�صيد رجب وريهام عبد الغفور وروجينا، 

وهو ما علق عليه قائال “ده خراب بيوت”.
التمثيلية، وينتظر يف  املهن  نقابة  اإىل  ب�صكوى  اأنه تقدم  ال�صبكي  واأو�صح 
رف�صت  حال  يف  روبي  جتاه  النقابة  �صتتخذه  الذي  القرار  احلايل  الوقت 
ا�صتكمال تعاقدها مع ال�صبكي، وهو االأمر الذي قد ي�صل اإىل حد االإيقاف 

عن العمل ب�صبب االإخالل بالتعاقد.
احلايل  الوقت  يف  بديلة  خطة  لديه  توجد  ال  اأنه  امل�صري  املنتج  واأكد 
من اأجل بدء امل�صل�صل بدون روبي، ومل يتعاقد مع ممثلة بديلة لها، واأنه 

ينتظر عودتها مرة اأخرى من اأجل بدء الت�صوير.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�صلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�صنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور يا�صر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العاج 

واملراهقني الأطفال  • عاج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العاج 

الزواج • الإر�ساد 
الأ�سري • الإر�ساد 

والأمومة الأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العاج 

املعريف ال�سلوكي  •  العاج 
الطاق • تعديل 
الأعزاء • فقدان 

الإر�ساد والنمو  • العافية 
ال�سرخاء على  والتدريب  الإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعاج  امل�سورة  • الإدمان 

الأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامن

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

دار  م�صتاأنف  جنح  حمكمة  ق�صت 
املعار�صة  بقبول  القاهرة،  يف  ال�صالم 
اإبراهيم،  اال�صتئنافية للفنانة، غادة 
على حكم حب�صها 3 �صنوات يف االتهام 
ملمار�صة  �صقة  باإدارة  لها  املوجه 
والق�صاء  لالآداب،  املنافية  االأعمال 
لت�صبح  العقوبة  بتخفيف  جمددًا 

�صنة واحدة.
�صيتقدم  اإنه  الفنانة  حمامي  وقال 
با�صت�صكال على احلكم بحب�صها �صنة، 
عقب  اإبراهيم  غادة  انهارت  فيما 

�صدور احلكم وهددت باالنتحار.
دار  م�صتاأنف  جنح  حمكمة  اأن  ُيذكر 
يف  ق�صت  قد  كانت  بالقاهرة  ال�صالم 

املقدم  اال�صتئناف  بقبول  �صابق  وقت 
من النيابة العامة على قرار حمكمة 
اأول درجة، والقا�صي برباءة الفنانة، 
االتهام  من  واآخرين  اإبراهيم،  غادة 
ملمار�صة  �صقة  باإدارة  لها  املوجه 
وق�صت  لالآداب،  املنافية  االأعمال 
املتهمة  عدا  املتهمني،  جلميع  ا  غيابًيّ
اعتباري”،  “ح�صور  اإبراهيم  غادة 
ال�صغل  مع  �صنوات   3 ملدة  باحلب�س 
املراقبة  حتت  وو�صعهم  والنفاذ، 
الرابع،  املتهم  وتغرمي  مماثلة،  ملدة 
باال�صرتاك مع املتهمة غادة اإبراهيم، 

ال�صقتني. واإغالق  جنيه،   300
وكانت نيابة دار ال�صالم، قد ا�صتاأنفت 

اإبراهيم  غادة  الفنانة  براءة  على 
فيها  املتهمني  الق�صية  يف  واآخرين 

باإدارة �صقة ملمار�صة االأعمال املنافية 
لالآداب.
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باري�س – فران�س بر�س
اأنها  الفرن�صية  اجلــمــارك  اأعلنت 
غرام   800 يخفي  كان  رجال  اأوقفت 
الداخلي  �صرواله  يف  اخلام  املا�س  من 
باري�س  يف  لل�صعود  يهم  كــان  عندما 
اإىل قطار متوجه اإىل بروك�صل نهاية 

كانون االأول/دي�صمرب.
اإن  ــلــطــات اجلـــمـــارك  �ــص وقـــالـــت 
املا�صات  مئات  ينقل  كــان  “امل�صافر 
يف  خمفية  خمتلفة  باأحجام  ــام  اخل

�صرواله الداخلي”.
 300 بحوايل  املا�س  قيمة  وقدرت 
الذي  امل�صافر  على  وتعذر  يورو.  األف 
الكونغو  جمهورية  من  اآت  اأنه  اأو�صح 
التي  الوثائق  تقدمي  الدميقراطية 
الكرمية  االأحجار  هذه  م�صدر  تثبت 

اأن  اجلمارك  واأو�صحت  وقانونيتها. 
عملية ال�صبط هذه “ا�صتثنائية”.

املا�س اخلام اىل االحتاد  وا�صترياد 

�صارمة.  ل�صروط  يخ�صع  ـــي  االأوروب
كيمربيل  عملية  تطبيق  بــدء  ومنذ 
يتطلب   ،2003 العام  اعتمدت  التي 

تثبت  �صهادة  اخلــام  باملا�س  ــار  االجت
قانونية االأحجار وم�صدرها.

وهــــذه االآلـــيـــة تــهــدف اىل وقــف 
يباع  الذي  االإفريقي  باملا�س  االجتار 
احلـــروب  لتمويل  �ــصــريــة  بطريقة 

االأهلية.
ــوؤول  ــص ــ� ــريج بــوكــيــتــي امل ــص وقــــال �
اإن  لــلــجــمــارك  الــعــامــة  املــديــريــة  يف 
غري  املــالــيــة  الــتــدفــقــات  “مكافحة 
اأولويات  ــع  اأرب اإحــدى  هي  القانونية 
مكافحة  اإطــار  يف  للجمارك  رئي�صية 
واالإرهابية”  االإجرامية  الن�صاطات 
تعزز  التحرك  “هذا  اأن  اىل  م�صريا 
�صهدتها  التي  االعتداءات  منذ  كثريا 

فرن�صا يف 2015.

االأملانية  ال�صرطة  بـــداأت  ـ  برلني 
ــا عــالقــة  ــه ل الــتــحــقــيــق يف قــ�ــصــيــة 
ظــهــور  بــعــد  بالب�صر”  بـ”االجتار 
من  تبلغ  �صغرية  فــتــاة  لبيع  اإعـــالن 
موقع  على  للبيع  اأعوام  ثمانية  العمر 
والية  يف  لوهنه  مدينة  يف  الكرتوين 

�صمال الراين في�صتفاليا.
اأن  ــة  ــي االأول التحقيقات  وتــرجــح 
االإعــالن  بو�صع  بنف�صها  قامت  البنت 
على االنرتنت دون علم اأهلها. وذكرت 
م�صادر قريبة من ال�صرطة “في�صتفالن 
بالت” االملانية اأنه ال توجد تاأكيدات 

على تهمة “االجتار بالب�صر”.
الفتاة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
لبنانية قدمت مع عائلتها  هي الجئة 
ــا قــبــل عــامــني اإىل  ــه ــت ــا واأخ ــه ــي واأخ
اإيواء  العائلة يف مركز  اأملانيا، وت�صكن 
وفت�صت  لوهنه.  مدينة  يف  لالجئني 
يف  الواقعة  العائلة  �صقة  ال�صرطة 
الطابق االأخري من املبنى ونفى والدها 
ووالدتها  عامًا   47 العمر  من  البالغ 
علمهما  عامًا   40 العمر  من  تبلغ  التي 

بالق�صية.
اأن الفتاة و�صعت  ويعتقد املحققون 

الليل،  يف  اأهلها  مراقبة  دون  االإعــالن 
وحمل االإعالن الذي ن�صر على تطبيق 
وو�صعت  الــفــتــاة.  �ــصــورة  “�صبوك” 
عند  العائلة  اأطفال  جميع  ال�صرطة 

رعاية دائرة “العناية بال�صباب”.
كما قررت ال�صرطة فح�س االأجهزة 
االإلكرتونية اخلا�صة بالعائلة واأمرت 
املوقع االإلكرتوين بحذف االإعالن، يف 
حني قررت دائرة “العناية بال�صباب” 

يف اليوم التايل التحقيق مع العائلة.
و�صع  الـــذي  ال�صخ�س  طلب  وقــد 
االإعالن �صعرًا بلغ 45448 دوالرًا “اأي 

ما يعادل نحو 42 األف يورو”، لكنه مل 
ت�صل اأية طلبات اأو عرو�س للتفاو�س 
نقاًل  امل�صرتكني،  قبل  من  ال�صعر  على 
“�صبوك”،  �صركة  با�صم  املتحدث  عن 

فابيو تياين.
قررت  احلادث  تفا�صيل  تبنّي  وبعد 
اإعـــادة  بال�صباب”  “رعاية  دائــــرة 
الدائرة  و�صتقوم  لالأبوين،  االأطفال 
بدرا�صة الق�صية ومعرفة الدافع وراء 

عر�س الفتاة “للبيع" على االنرتنت

دافعت  اأ(-  ب  – )د  جاكرتا 
اإندوني�صيا  يف  حيوان  حديقة 
بعد  للحيوانات  معاملتها  عــن 
جمموعة  تظهر  �صور  اأثارت  اأن 
هزيلة من”دببة ال�صم�س" وهي 
املن�صاأة  يف  الطعام  ت�صتجدي 
حمبي  جانب  من  غ�صب  حالة 

احليوانات.
ووقع اأكرث من 5500 �صخ�س 
ال�صلطات  ملــطــالــبــة  الــتــمــا�ــصــا 
حديقة  �صد  اإجـــراء  باتخاذ 
مبدينة  الــواقــعــة  ـــوان  احلـــي
جاوة  اإقليم  عا�صمة  باندوجن 
ــــك بــعــد بــدء  الــغــربــيــة ، وذل
و�ــصــور  فــيــديــو  مقطع  تــــداول 

للدببة االأ�صبوع املا�صي.
الدببة  فيديو  مقطع  واأظهر 
،التي تبدو �صلوعها بارزة اأ�صفل 
االإم�صاك  حتاول  وهي  فرائها، 
زائــرو  يلقيها  التي  باالأغذية 

حديقة احليوان.
اأحد مقدمي االلتما�س  وقال 
“حديقة  اإن  بلغاريا،  من  ،وهو 
احليوان هذه حتتاج لغلقها فورا 
مروعني!  اأ�صخا�س  من  لهم  يا   !
يرعى  اأن  يتطلب  االأمـــر   …
اأحدا هذه الدببة ، ورمبا يكون 
هــنــاك املــزيــد مــن احلــيــوانــات 

مثلهم”.
حــديــقــة  اإدارة  وقــــالــــت 
حت�صل  احليوانات  اإن  احليوان 

على تغذية جيدة.
وقال املتحدث با�صم حديقة 
:”جمرد  ،�ــصــوداريــو،  احلــيــوان 
اأنـــهـــم ال  نــحــافــتــهــم ال تــعــنــي 
ال  اأو  جيدة  ب�صحة  يتمتعون 

يتلقون التغذية املنا�صبة”.
عمدة  قــال   ، ناحيته  ومــن 
ال  اإنــه  كامل،  ،ر�صوان  باندوجن 
�صد  اإجراء  اتخاذ  �صلطة  ميلك 

املتنزه ،وهو ملكية خا�صة ،الأن 
عن  امل�صوؤولة  هي  البيئة  وزارة 
االإ�صراف على حدائق احليوان 

يف الدولة.
كتبنا  :”لقد  كــامــل  ـــال  وق
توبيخ  ووجهنا  للوزارة  ر�صالة 
ــة احلـــيـــوان ملــعــاجلــة  ــق ــدي حل
امل�صكلة التي اأحرجت املدينة”.
احليوان  حديقة  وواجــهــت 
ب�صبب  املا�صي  العام  انتقادات 
�صومطرة  اأفــيــال  ـــد  اأح نــفــوق 
القلب  يف  مبــ�ــصــكــالت  مــ�ــصــابــا 
والرئة بعد اأن ظل بدون عالج 

الأكرث من اأ�صبوع.
يف  ال�صم�س  دبــبــة  وتعي�س 
بجنوب  اال�صتوائية  الغابات 
االحتاد  وي�صنفها   ، اآ�صيا  �صرق 
الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل 

�صمن االأنواع املعر�صة للخطر.

اإن���دون���ي�������س���ي���ة م����وج����ة غ�������س���ب ب����ع����د ت����������داول �����س����ور ت���ظ���ه���ر دب����ب����ة ه����زي����ل����ة يف ح����دي����ق����ة ح�����ي�����وان 

�سرواله يف  امل��ا���س  م��ن  غ���رام   800 يخفي  باري�س  يف  م�سافر  توقيف 

ب��اأمل��ان��ي��ا الإن���رن���ت  ع��ل��ى  "للبيع"  ُت��ع��ر���س  لج��ئ��ة  ل��ب��ن��ان��ي��ة  ط��ف��ل��ة 

على  حت�سل  مل  لأنها  ب�سكوى  تقدمت  �سيدة 
! بوك”  “فاي�س  ع��ر  ا�سرتها  خم���درات 

عقب  ال�صرطة  لدى  ب�صكوى  نيوزيلندية  �صيدة  تقدمت 
موقع  على  طلبتها  قد  كانت  خمــدرات  على  ح�صولها  عدم 

التوا�صل االجتماعي “فاي�س بوك”.
من  �صيدة  باأن  املحلي  “�صتاف” االإلكرتوين  موقع  واأفاد 
 40 دفعت  اإنها  قالت  اإيــالنــد،  نــورث  يف  هاميلتون  مدينة 
دوالرًا نيوزيلنديًا )29 دوالرًا اأمريكيًا( من اأجل احل�صول 
28 غرامًا من املاريجوانا وهو ما  اأوقية اي ما يعادل  على 

ميثل جزءًا من ال�صعر املعتاد.
على  معه  اتفقت  ــذي  ال ال�صخ�س  يح�صر  مل  وعندما 
لل�صرطة  ب�صكوى  ال�صيدة  تقدمت  باملخدرات،  تزويدها 
التي  “فاي�س بوك”،  الواقعة على �صفحتها على  روت  كما 
يتتبعها 40 األف �صخ�س. ومل تكن ال�صيدة تتوقع اأنه ميكن 
اتهامها الأنها مل حت�صل على املخدرات ولكن رئي�س �صرطة 

مدينة هاميلتون روبرت فريند خالفها الراأي.
وقال فريند: “نعم هناك اتهام مبحاولة احل�صول على 
خمدرات، عدم ح�صولك على املخدرات ال يعني منع توجيه 
اتهامات لك”. ومل يوؤكد فريند للموقع ما اإذا كان �صوف يتم 
لل�صرطة  ال�صكاوى  اإن  قال  ولكن  لل�صيدة،  اتهامات  توجيه 

ب�صاأن ف�صل اتفاقات احل�صول على املخدرات نادرة.
موقع  عرب  خمــدرات  �صراء  بعدم  ال�صيدة  تعهدت  وقد 

بوك” جمددًا. “الفاي�س 

القيا�سية”.. “الأرقام   دخ��ل 
ب�����ف�����ق�����اع�����ة ������س�����اب�����ون
دخل فنان ت�صيكي مو�صوعة االأرقام القيا�صية الوطنية، 
الثانوية  املرحلة  يف  طالبًا   275 اإحاطة  يف  جنح  بعدما 

و�صيارة بفقاعة �صابون �صخمة.
الطلبة  االإبقاء على  لب�صع ثوان يف  وجنح ماتي كودي�س 
م�صتطيل  �صكل  على  كانت  التي  الفقاعة  داخــل  وال�صيارة 

قاعدته 11 مرتًا وارتفاعه 7.5 مرت.
وكان من �صروط امل�صاركة يف هذه التجربة اأال يزيد طول 
ممثل  التجربة  على  واأ�صرف  �صنتيمرتًا.   156 عن  الطالب 

ملو�صوعة الت�صيك لالأرقام القيا�صية.
وجنح كودي�س يف دخول مو�صوعة غيني�س العاملية لالأرقام 
االأ�صخا�س  من  عدد  “اأكرب  بح�صد   2014 عام  القيا�صية 

داخل فقاعة �صابون” وكان عددهم حينها 214.
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