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ت������وزع جم��ان��ا

�قر�أ يف هذ� �لعدد

 تر�مب:
 �أنا مناف�س كلينتون

�لهند  يف  للر�ضع«  »م��زرع��ة 
دوالر  1400 ب���  و�ل��ط��ف��ل 

�ليمنية  �ملفاو�ضات 
�ىل �ين ؟ !

»���������ض��������ر�ب �ل�����ت�����ه�����دئ�����ة« ي������ل������وح جم�������دد�

�لكعبة  بغ�ضل  �الكتفاء  تقرر  �ل�ضعودية 
مرتني م��ن  ب��دال  �ضنويا  و�ح���دة  م��رة 

�مل���ع���ار����ض���ة »ت���ه���دي« 
ح���ل���ب ي����وم����ا د�م���ي���ا



وكاالت
املر�شح  ترامب،  دونالد  امللياردير  اأ�شبح 
لالنتخابات  اجلمهوري  للحزب  املحتمل 
بعد  وذلك  نوفمرب،  يف  الرئا�شية 
ان�شحاب �شيناتور تك�شا�س تيد كروز من 

ال�شباق.
يف  األقاها  كلمة  يف  كروز  واأعلن 
يف  هزميته  بعد  انديانابولي�س 
اأمام  انديانا  يف  التمهيدية  االنتخابات 
لكن  جهدنا،  كل  بذلنا  »لقد  ترامب: 
الناخبني اختاروا طريقا اآخر. وبغ�شة 
مب�شتقبل  له  حدود  ال  تفاوؤل  مع  لكن 

بالدنا، نعلق حملتنا«.
اإال  ترامب  مناف�شة  يف  يبق  مل  وبذلك 
جون كا�شي�س الذي يعترب معتدال لكنه 
�شوى من جمع حفنة �شغرية  مل يتمكن 
من املندوبني، يف حني بات ترامب �شبه 
مندوبا،   1237 تاأييد  ك�شب  من  متاأكد 
على  اآليا  ليح�شل  ال�شروري  االأمر 
لالنتخابات  اجلمهوري  احلزب  تر�شيح 

الرئا�شية.
اجلمهوري  احلزب  رئي�س  زكى  وقد 
الرت�شح  بريبو�س،  رين�شي  االأمريكي 
لالنتخابات  ترامب  لدونالد  املرتقب 
اإىل  مع�شكره  ودعا  الرئا�شية، 
لهزم  امللياردير  خلف  اال�شطفاف 

الدميقراطيني.
بعيد  تغريدة  يف  احلزب  رئي�س  وكتب 
االنتخابات  يف  لرتامب  اجلديد  الفوز 
والية  يف  للجمهوريني  التمهيدية 

تيد  مناف�شيه  اأبرز  وان�شحاب  انديانا 
كروز، اأن »دونالد ترامب �شيكون املر�شح 
اأن نتحد  للحزب، علينا جميعا  املحتمل 

ونركز على هزم هيالري كلينتون«.
وقد اأحرز دونالد ترامب،  فوزا مهما يف 
يف  للجمهوريني  التمهيدية  االنتخابات 
الفوز  من  بقوة  مقرتبا  انديانا،  والية 
لالنتخابات  اجلمهوري  احلزب  برت�شيح 

الرئا�شية يف نوفمرب.
االأمريكية  التلفزيون  قنوات  واأعلنت 
فوزه على ال�شيناتور تيد كروز واحلاكم 
مكاتب  اآخر  غلق  حال  كا�شي�س  جون 

الت�شويت يف هذه الوالية ال�شناعية.
وهو مل يح�شل بعد على اأغلبية 1237 
مندوبا الالزمة لرت�شحه بال منازع، لكن 
االأغلبية  هذه  على  ح�شوله  احتمال 
االنتخابات  جوالت  اآخر  بحلول 
التمهدية يف 7 يونيو، تعززت كثريا بعد 

فوزه يف والية انديانا.
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خمت�صر مفيد

احلدود امل�صطنعة
�شايك�س  مارك  ر�شمها  التي  امل�شطنعة،  احلدود 
1916 مل تختف بعد، لكن  العام  وفران�شوا بيكو يف 
ي�شتعل  العراق  بب�شاطة.  تال�شت  قدامى  كجنود 
�شورية  يف  يعمل  الذي  و«داع�س«،  تتفكك  و�شورية 

والعراق، حما احلدود بينهما.
تيم ارينغو، مدير مكتب »نيويورك تاميز« يف بغداد، 
اأن الو�شع احلايل يف العراق »يثري �شوؤااًل مقلقًا  كتب 
هل  وهو  �شنة،   100 نحو  منذ  اخلارج  من  للمراقبني 
تعمل  دولة  يوم  ذات  يكون  اأن  يف  العراق  �شينجح 
مطروح  نف�شه  وال�شوؤال  نف�شها؟«.  مع  ب�شالم  وتعي�س 
اتفاق  من  كجزء  اأقيمت  التي  ل�شورية  بالن�شبة 
�شايك�س بيكو. الدولتان هما نتاج ا�شطناعي اأقامتهما 

بريطانيا وفرن�شا عندما كانتا قوتني عظميني.
العامل  دول  اغلبية  يف  ا�شتدامة  هناك  اأن  يبدو 
حينه  يف  و�شعت  التي  اال�شطناعية  احلدود  ب�شاأن 
تريد  ال  ا�شتدامة  االو�شط.  ال�شرق  خارطة  على 
الت�شليم بالواقع امليداين. الواليات املتحدة م�شتمرة 
عليه  للحفاظ  حماولة  يف  العراق  يف  اال�شتثمار  يف 
معا  وال�شيعة  ال�شنة  فيها  يعي�س  واحدة  كدولة 
الواليات  بها  تقوم  م�شابهة  جهود  اي�شا.  واالكراد 
املتحدة ورو�شيا من اجل حتقيق اتفاق يعيد �شورية 

اىل ما كانت عليه يف ال�شابق.
وال�شوؤال  تثمر.  ال  واجلهود  ت�شتمر  املذابح  ولكن 
من  للتخل�س  الوقت  يحن  اأمل  هو  نف�شه  يطرح  الذي 
ا�شتدامة احلدود اال�شطناعية التي مت و�شعها قبل 

مئة �شنة؟
رئي�س التحرير

�ل�����ض��ع��ودي��ة ت��ق��رر �الك��ت��ف��اء 
و�ح��دة  م��رة  �لكعبة  بغ�ضل 
���ض��ن��وي��ا ب����دال م���ن م��رت��ني

ال�شعودية  ال�شلطات  قررت  اأ(:  ب  )د  الريا�س- 
املكرمة،  امل�شرفة يف مكة  الكعبة  االكتفاء بغ�شل 
غرب اململكة، مرة واحدة يف العام بعد اأن كان يتم 
غ�شلها مرتني، وذلك حر�شا على �شالمة املعتمرين 

ب�شبب التو�شعة التي جترى يف امل�شجد احلرام.
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ك������روز ي��ن�����ض��ح��ب م����ن ����ض���ب���اق �ل���رئ���ا����ض���ة 
ف����ا�����ض����ح����ًا �مل�����ج�����ال ل����ر�����ض����ح ت����ر�م����ب

مفاو�شات  باإجناح  واخلليجي  الدويل  االهتمام  ميثل 
اجلولة  ال�شتمرار  االآن  حتى  الوحيد  ال�شبب  الكويت 
الطرفني  بني  حقيقية  م�شرتكة  نقاط  فال  احلالية. 
اتفاٌق  قريبة.  اإيجابية  نتيجة  على  تدّل  املتفاو�شني 
يتيم �شدر عن امل�شاورات املبا�شرة التي ا�شتوؤنفت اأم�س، 
ال�شيا�شية  الروؤى  لبحث  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  وهو 

لكال الطرفني
ا�شتوؤنفت �شباح  املحادثات،  اأيام من تعليق  بعد ثالثة 
اأم�س اللقاءات املبا�شرة بني الوفدين اليمنيني برعاية 
االأمم املتحدة يف العا�شمة الكويتية، من دون اأن ت�شل 
اتفاق  بقرب  تنبئ  ملمو�شة  نتيجة  اإىل  ال�شاعة  حتى 

ينهي االأزمة.
الفريقان  يراقب  حيث  امليدان،  على  العني  تزال  وال 
اخلروقات امل�شتمرة وال �شيما على جبهتي تعز و�شرق 
بقرار  اإال  اأم�س  جل�شة  تخرج  ومل  �شنعاء.  حمافظة 
لكال  ال�شيا�شية  الروؤى  لدرا�شة  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل 
ال�شيا�شي  احلوار  اأعمال  جدول  بخ�شو�س  الوفدين 
املنتظر انطالقه، وهو ما ي�شي باأن اجلولة احلالية من 

املفاو�شات �شتطول، اإذا مل ُيعلن ف�شلها.
الرئي�س  حكومة  ميثل  الذي  الريا�س  وفد  وكان 
اجلل�شات  عّلق  قد  هادي  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل 
امل�شرتكة مع وفد �شنعاء، منذ يوم ال�شبت املا�شي، ب�شبب 
»االحتجاج على اقتحام مع�شكر العمالقة« يف حمافظة 
اأهمها  خليجية؛  م�شاعي  اأن  اإال  �شنعاء.  �شمال  عمران 
التعاون اخلليجي بالوفدين،  العام ملجل�س  لقاء االأمني 

�شاهمت يف موا�شلة اجلل�شات واإنهاء العرقلة.
وا�شتوؤنف النقا�س من النقطة التي مت التوقف عندها 
ليل اجلمعة، فجرى بحث الروؤى التي قدمها الطرفان 
ب�شاأن احلوار ال�شيا�شي ومت ا�شتعرا�س قرارات جمل�س 
االأمن ون�شو�شها. وناق�س املجتمعون ت�شكيل جلان عمل 
م�شرتكة يف ال�شاأن ال�شيا�شي والع�شكري واالإن�شاين، على 
الفريقني  طروحات  مناق�شة  اللجان  هذه  تتوىل  اأن 
للو�شول اإىل حلول توافقية، و�شيكون عمل هذه اللجان 

مرتابطًا ومتزامنًا للو�شول اإىل اتفاق �شامل.
يف  املحادثات  ف�شل  باحتمال  اأم�س،  �شنعاء  وفد  ولّوح 
وجمموعاتها  ال�شعودي  التحالف  قوات  ا�شتمرار  حال 
الوفد  واأكد  امليدان«.  يف  بـ»اال�شتفزازات  امل�شلحة 
والهجمات  »التحالف«  طريان  غارات  ا�شتمرار  اأن 

والتح�شيد وموا�شلة احل�شار دليل على عدم اجلدية يف 
خيار ال�شالم.

اليوم  �شباح  العدوان  طريان  »قيام  اإّن  الوفد  وقال 
نهم  يف  املحاوجة  منطقة  على  غارتني  ب�شّن  )اأم�س( 
يف  القائمة  املفاو�شات  يهدد  خطري  ت�شعيدي  عمل 

الكويت ويهدف اإىل تعطيلها واإف�شالها«.
اأّجل  الذي  ال�شيخ  ولد  ا�شماعيل  الدويل  املبعوث  وكان 
موؤمتره ال�شحايف اإىل م�شاء اليوم، قد اأعلن عن اتفاق 
الطرفني على اإ�شدار جلنة التهدئة والتن�شيق تقارير 
الع�شكرية  االأو�شاع  يف  النظر  بعد  �شاعة   72 خالل 

ال�شائكة، »الإ�شدار تو�شيات تلتزم بها كل االأطراف«.
م�شاء  الزياين  اللطيف  بعبد  �شنعاء  وفد  لقاء  ويف 
اأول من اأم�س، اأكد االأخري حر�س دول جمل�س التعاون 
اخلليجي على اإجناح م�شاورات الكويت مبا يف�شي اإىل 
حتقيق ال�شالم يف اليمن. واأكد الزياين »�شرورة جتاوز 
ا�شت�شافة  اأن  معتربًا  املبا�شر«،  باحلوار  منغ�شات  اأي 
معاناة  الإنهاء  تاريخية«  »فر�شة  للمحادثات  الكويت 
ال�شعب اليمني. ودعا اإىل �شرورة احلفاظ على امل�شار 

ال�شيا�شي الإيجاد احللول.
اهلل«  »اأن�شار  حركة  با�شم  املتحدث  اأكد  جهته،  من 
اإطار  »يف  جاء  بالزياين  اللقاء  اأن  ال�شالم  عبد  حممد 
اجلهود التي تبذلها الكويت �شمن دول اخلليج الحتواء 
اخلروقات التي حت�شل، وكذلك ت�شحيح م�شار العملية 
ومن  منه  ا�شتمع  الزياين  اأن  اإىل  ولفت  ال�شيا�شية«. 
�شرح  اإىل  الزوكا  عارف  »املوؤمتر«  حزب  وفد  رئي�س 
»ممار�شات  من  املا�شيان  اليومان  �شهده  ملا  تف�شيلي 
وفد  »تن�شل  ذلك  يف  مبا  املفاو�شات«،  م�شار  اأعاقت 

مربرات  واختالقه  االأمام  اإىل  التقدم  من  الريا�س 
واأكاذيب واهية كلما كان هناك تقدم جيد«. وقال اإنه 
مت تو�شيح ما يقوم به الطرف االآخر من تقدمي ذرائع 
اإنه »حني قدمنا يف الوفد الوطني روؤية  للف�شل، قائاًل 
وطنية �شيا�شية واأمنية �شاملة، اأراد اأن يخرج نف�شه من 
ال�شغط واختلق ق�شة وعرقلة جديدة كاحلديث عن 

مع�شكر العمالقة«.
االأمني  اإبالغ  مت  اأنه  ال�شالم  عبد  اأكد  ال�شياق،  هذا  يف 
العام ملجل�س التعاون اخلليجي اأن »احلرب حم�شورة يف 
�شت حمافظات ويف ال�شريط احلدودي من ميدي حتى 
لي�س  مع�شكر  يف  اإدارية  م�شكلة  »اأي  واأن  ال�شحراء«، 
الدفاع والداخلية واالأجهزة  اإال وزارة  بها  اأحد معنيًا 
املعنية، وال نقبل اأن يتحدث اأحد يف اأي م�شكلة اإدارية 
فيه اأو يف غريه«. وقال عبد ال�شالم اإن الزياين »تعهد 
قبل  اجلل�شات«،  عودة  �شرورة  االآخر  الطرف  باإفهام 

ا�شتئناف املفاو�شات املبا�شرة يوم اأم�س.
اجلوية  الغارات  اإيقافه  وبعد  امليداين،  امل�شتوى  على 
اإذ  غاراته،  ال�شعودي  التحالف  طريان  جدد  الأيام، 
نهم  منطقة  يف  املحاوجة  منطقة  على  غارتني  �شّن 
حيث  تعز،  يف  الرّبي  الت�شعيد  وا�شتمر  �شنعاء.  �شرق 
لـ»التحالف«  موالية  م�شلحة  جمموعات  ا�شتهدفت 
مواقع اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« يف منطقة الوازعية 
فيه  متكن  وقت  يف  واخلفيفة،  املتو�شطة  باالأ�شلحة 
باجتاه  للتقدم  هجوم  اإف�شال  من  و»اللجان«  اجلي�س 

�شارع االأربعني يف تعز املدينة.
من جهة اأخرى، حثت منظمة »هيومن رايت�س ووت�س«، 
اأم�س، امل�شاركني يف املحادثات على »ال�شماح بالتحقيقات 
االأطراف  كل  بارتكاب  متعلقة  مزاعم  يف  الدولية 
جرائم حرب«. وذّكرت بال�شربات اجلوية التي نفذها 
التحالف ال�شعودي على مناطق مدنية وبالق�شف »من 
دون متييز«، اإىل جانب اإ�شارتها اإىل »ا�شتخدام االألغام 

االأر�شية من قبل احلوثيني«. اأنقرة/ �شنان اأو�شلو/ االأنا�شول
اأقام زوجان تركيان عر�شهما يف ملجاأ حيوانات 
اأنقرة، للفت  اأ�ش�شاه �شويا يف العا�شمة الرتكية 
يف  تعي�س  التي  احليوانات  معاناة  اإىل  االأنظار 
الزفاف  مكان  على  واأ�شرا  والغابات،  ال�شوارع 
رغم خوف العديد من االأقارب واالأ�شدقاء من 

الكالب.
وكان فولقان كوت�س، وجانان قابان تعارفا قبل 
كانا يطعمان احليوانات  �شنوات، عندما  خم�س 
عندما  ثم  اأنقرة،  العا�شمة  مناطق  اأحد  يف 
يف  خا�شة  ال�شوراع  حيوانات  معاناة  الحظا 
كوت�س  �شرح  كما  بدءا،  واملطر،  الثلج  اأوقات 
وهكذا  للحيوانات  اأكواخ  بناء  يف  لالأنا�شول، 

بداأت بذرة ملجاأ “باتيلي كوي” الذي اأ�ش�شاه.
يف  عر�شهما  حفل  يقيما  اأن  العرو�شان  واأراد 
امللجاأ، ليلفتا االأنظار ملعاناة حيوانات ال�شوارع، 
االأقارب  من  بالعديد  ذلك  �شبيل  يف  و�شحيا 
العر�س  اإقامة  فكرة  اأن  حيث  واالأ�شدقاء، 
بالده�شة،  منهم  كثريين  اأ�شابت  امللجاأ  يف 
ما  وهو  الكالب،  من  يخافون  الذين  خا�شة 

بطاقات  توزيع  خالل  للتاأكيد  العرو�شني  دفع 
من  ح�شور  عدم  االأف�شل  من  اأنه  على  الدعوة، 

يخافون من الكالب، كما اأ�شار كوت�س.
ح�شروا  الذين  العرو�شني  اأ�شدقاء  وقّدم 

هدية  من  بدال  للحيوانات  طعاما  العر�س، 
قطعة  يف  تتمثل  التي  التقليدية،  العر�س 
ذهبية اأو مبلغ مايل، اإذ اأنهما، كانا �شي�شتخدمان 
للحيوانات  ل�شراء االأطعمة  االأموال  اأو  الذهب 

كما قال كوت�س.
�شعادتها  عن  قابان  جانان  العرو�س  واأعربت 
معي�شة  بظروف  التوعية  يف  الإ�شهامها 
احليوانات من خالل عر�شها، م�شرية اإىل متكنها 
وزوجها من اإنقاذ حياة مئات احليوانات، خالل 
بحيوانات  العناية  من  �شنوات  خم�س  حوايل 

ال�شوارع والغابات.
اإحدى  عاما(،   11( اأوغلو”  عمر  “دوغا 
اإعجابها  عن  اأعربت  ال�شغريات،  املدعوات 
بالعر�س، م�شرية اأنها تاأتي اإىل امللجاأ با�شتمرار 
الإطعام احليوانات وتنظيف اأكواخها، قائلة اإن 
احليوانات بحاجة اإىل احلب اأكرث من الطعام. 
ومتنت دوغا اأن يحذو اآخرون حذو العرو�شني، 

يف جهودهما من اأجل احليوانات.

ل����ل����ح����ي����و�ن����ات م�����ل�����ج�����اأ  يف  زف������������اف  ح�����ف�����ل  ت�������رك�������ي�������ا.. 

عطان نيوز
املدين  الطريان  �شلطة  اإىل  ر�شميه  ر�شاله  يف   
االأردين.. وعلى خلفية االإجراءات التمييزية 
اململكة  يف  االأمنية  اجلهات  متار�شه  التي 
طالب  اليمنيني..  امل�شافرين  �شد  االأردنية 
رئي�س  عبدالقادر  عبدالرحمن  حممد  االأ�شتاذ 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
االأردين  املدين  الطريان  �شلطات  االأر�شاد  و 
التمييزية  املمار�شة  هذه  عن  والتوقف  بالكف 

واالأعراف  للقوانني  �شارخًا  خرقا  تعترب  التي 
امل�شافرين  مع  بالتعامل  تق�شى  والتي  الدولية 
وبدون  �شواء  حد  على  املختلفة  بجن�شياتهم 
تتخذ  التى  االإجراءات  اأن  على  عالوة  متييز، 
ال  عمان  مطار  فى  اليمنيني  امل�شافرين  �شد 
طالب  قانونى.كما  م�شوغ  اأى  اإىل  ت�شتند 
بزيارة  بالقيام  االأردين  الطريان  �شلطات 
كثب  عن  لالطالع  اليمنية  للمطارات  ميدانية 
والدقيقة  ال�شارمة  االأمنية  االإجراءات  على 

اإىل  باالإ�شافة  فيها  تطبق  التي  وامل�شددة 
اإجراءات  تطبيق  اليمنية  ال�شلطات  ا�شتعداد 
اأمنية اإ�شافية فى حالة طلب اجلانب االأردين 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  وجه  اآخر  جانب  ذلك.من 
الهيئة اخلطوط اجلوية اليمنية بالبحث عن 
فى  عمان  عن  بدياًل  اأخرى  ترانزيت  حمطة 

حالة عدم جتاوب ال�شلطات االأردنية.

�ل���ي���م���ن���ي���ني..  ل���ل���م�������ض���اف���ري���ن  ����ض���ل���ط���ات���ه���ا  �إ�������ض������اءة  ع���ل���ى  رد� 
�الإج�������ر�ء�ت م���ن  ع����دد  �ت���خ���اذ  وت���ق���رر  �الأردن  حت����ذر  �ل���ط���ر�ن  ه��ي��ئ��ة 

»مزرعة للر�ضع« يف �لهند و�لطفل ب� 1400 دوالر

الهند ـ
�شعيا خلف املال يلقي الب�شر اإن�شانيتهم جانًبا ويرتكبوا اأفعااًل، تخجل 
اأن تفعلها، فلم يعد �شيًئا االآن بعيًدا عن التجارة،  احليوانات ال�شارية 

حتى الر�شع.
الر�شع  االأطفال  ببيع  تقوم  ع�شابة  الهندية   ال�شرطة  اكت�شفت  فقد 

ب�شعر 1400 دوالر، كما تقوم مببادلة الطفل الذكر باالأنثى.
حاالت  نتيجة  املولودين  االأطفال  برعاية  الع�شابة  هذه  وتقوم 

االغت�شاب، وينقلونهم اإىل امل�شت�شفيات اخلا�شة، قبل اأن تبيعهم.
ومتكنت ال�شرطة الهندية من اإنقاذ ر�شيعني بامل�شت�شفى الواقعة و�شط 

البالد، اأثناء مداهمتها ليلة ال�شبت املا�شي.
واأ�شار �شابط ال�شرطة امل�شوؤول عن الق�شية اإىل اأن العملية تبداأ باإقناع 
اآمنة  والدة  ب�شمان  االإجها�س  عمليات  الإجراء  يذهبوا  ان  االأطباء 
و�شرية، وبعد ذلك تبيع اإدارة امل�شت�شفى هذا الطفل، ويف اأحيان قليلة 

يتم ا�شتبدال الطفل الذكر باالأنثى.

ر�ق�ضة ترك�س رغم فقد�ن �ضاقها يف مار�ثون بو�ضطن 

بعد مرور ثالث �شنوات على فقدان �شاقها خالل الهجوم االإرهابي الذي 
الراق�شة  قررت  املتحدة(،  )الواليات  بو�شطن  ماراثون  خالل  وقع 
املاراثون  ال�شنة يف  ا�شليت- ديفي�س” امل�شاركة هذه  “اأدريان  املحرتفة 

ب�شاقها اال�شطناعية الغريبة ال�شكل.
وكانت “ديفي�س” من بني الـ 264 متفرجا الذين اأ�شيبوا يف 13 اأبريل 
2013 خالل تفجري قنبلتني خالل املاراثون ال�شهري، والذي ت�شبب يف 

وفاة ثالث �شحايا.
لكنها  الركبة،  ابتداء من  الي�شرى  �شاقها  الراق�شة املحرتفة   و فقدت 
على  فقط  اأ�شبوع  مرور  بعد  اخل�شبة  على  الرق�س  اإىل  العودة  قررت 
اجلراحة  يف  متخ�ش�س  طبيب  ذلك  على  و�شجعها  �شاقها،  برت  عملية 
بعد  فعاًل  ذلك  من  ومتكنت  لـ”بو�شطن“،  الطبي  باملركز  االإلكرتونية 
بثه  مت  حفل  يف  اخل�شبة  “الرومبا”على  ورق�شت  ذلك،  من  يوم   200

على التلفزيونبح�شب موقع ارم .
من  كنوع  بو�شطن  مارثون  يف  جديد  من  م�شاركتها  ال�شنة  هذه  واأعلنت 
ومن  اأ�شهر،   6 منذ  تدريباتها  وبداأت  ولالإرهاب،  لالإعاقة  التحدي 
ال�شعوبات التي تنتظرها جتاوز تاأثرها الع�شبي عند عبور الكيلومرت 

�شنوات.  3 قبل  اأ�شيبت  حيث   42

و��ضنطن بو�ضت: بعد فوز تر�مب و�ضع �مل�ضلمني �ضي�ضوء

ن�شرت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” مقاال عن اأو�شاع امل�شلمني، قائلة 
اإنها رمبا ت�شبح اأ�شواأ كثريا بعد فوز ترامب.

التي  احلاالت  من  العديد  ميلباند-  دانا  كتبه  -الذي  املقال  ور�شد 
تعر�س فيها م�شلمون وم�شلمات النتهاكات بدنية ولفظية من اأن�شار 

ترامب.
واأو�شح اأنه ال ميكن اإلقاء اللوم يف كل هذه االأحداث على ترامب، لكن 
�شعوده ت�شادف مع ت�شاعد عدد االعتداءات على امل�شلمني اإىل اأعلى 

معدالتها “الأنه �شجع على انفالت م�شاعر الكراهية”.
نظام  اإقامة  عن  قال  عما  �شئل  عندما  ترامب  اأن  الكاتب  واأورد 
لت�شجيل وتعقب امل�شلمني يف الواليات املتحدة اأجاب باأنه من املوؤكد 

�شينفذ ذلك، داعيا اإىل اإغالق اأمريكا يف وجوههم.
وذكر ميلباند اأي�شا اأن ترامب قال يف مقابلة تلفزيونية اإن االإ�شالم 
اإذا كان هذا احلكم  يكره الغربيني، واأجاب الحقا عندما �شئل عما 
ينطبق على الـ1.6 مليار م�شلم يف العامل بقوله “اأعني كثريا منهم”.
بهذه  اأنف�شهم  �شريبطون  اجلمهوريون  كان  اإذا  عما  الكاتب  وت�شاءل 
االأفكار الغريبة التي يتبناها ترامب، اأم �شريف�شون اأن تقال وتنفذ 

با�شمهم؟



ا�شتمرار  الكويت بعد  الغمو�س م�شري حمادثات  يلّف 
وفد الريا�س بتعليق م�شاركته يف املحادثات املبا�شرة. 
احلوار،  اأعمال  جلدول  الطرفني  روؤى  تقدمي  وبعد 
ت�شكيل  ب�شرورة  مت�شكها  على  اهلل«  »اأن�شار  ت�شدد 

حكومة توافقية وا�شتئناف احلوار ال�شيا�شي

علي جاحز
الكويت : ا�شتمّر تعرث املحادثات اليمنية يف الكويت 
بوفد  خليجية  دبلوما�شية  لقاءات  مع  بالتزامن 
العام«  ال�شعبي  »املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
يف  ت�شاعد  قد  االأزمة،  عمر  يف  فارقة  عالمات  مّثلت 

ك�شر اجلمود املهيمن.
وعّلق وفد الرئي�س امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي، 
روؤية  ت�شلّمه  بعد  الثنائية  اجلل�شات  يف  م�شاركته 
الذي  ال�شيا�شي  احلوار  اأعمال  جلدول  �شنعاء  وفد 
روؤية  وتركزت  النزاع.  طريف  بني  بعد  ينطلق  مل 
حكومة  ت�شكيل  هي:  ثالث،  نقاط  على  �شنعاء  وفد 
ال�شيا�شي  احلوار  ا�شتئناف  توافقية،  انتقالية 
واجلانب االإن�شاين، باال�شتناد اإىل املرجعيات املعرتف 
بها دوليًا مثل قرار جمل�س االأمن واملبادرة اخلليجية 

وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني.
عن  باالمتناع  الروؤية  هذه  قابل  الريا�س  وفد 
لواء  »اقتحام  على  حمتجني  امل�شاورات،  ا�شتئناف 
االأمر  اليمن،  �شمايل  عمران  منطقة  يف  العمالقة« 
يقع  املع�شكر  اإن  اإذ  �شنعاء،  يف  ال�شلطات  نفته  الذي 
وتبنى  احلرب.  اندالع  قبل  ما  منذ  �شيطرتها  حتت 
وفد  موقف  ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  الدويل  املبعوث 
عرقلة  تفاقم  خطوة  �شنعاء  وفد  عّده  ما  الريا�س، 
املحادثات وانحيازًا اإ�شافيًا من االأمم املتحدة للطرف 

االآخر.
ال�شالم،  عبد  حممد  اهلل«،  »اأن�شار  وفد  رئي�س  وكان 
قد التقى اأول من اأم�س، ال�شفري ال�شعودي يف الكويت 
عبد العزيز الفايز يف اإطار لقاءاته املتتالية ب�شفراء 
اللقاء  وتركز  للمفاو�شات.  الراعية  والدول  اخلليج 
على الدفع باجتاه عودة املحادثات املبا�شرة، واأعقب 
اللقاء اجتماعًا بنائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 

اجلاراهلل.

اأم�س، عقد االأمني العام  وم�شاء 
عبد  اخلليجي  التعاون  ملجل�س 
عبد  مع  لقاًء  الزياين  اللطيف 
ال�شالم ومع رئي�س وفد »املوؤمتر« 
�شياق  يف  جاء  الزوكا،  عارف 
اإعادة حتريك عجلة املحادثات 
خطوة  اللقاء  ويعّد  اأي�شًا. 
كبرية،  رمزية  وذات  متقدمة 
اإذ اإنه اللقاء االأول بني م�شوؤول 
خليجي بهذا امل�شتوى وم�شوؤولني 
من »اأن�شار اهلل« و»املوؤمتر« منذ 

بدء االأزمة.
التقى  الذي  ال�شيخ  ولد  وكان 
قال  قد  اأم�س،  من  اأول  الزياين 
و�شعته  الذي  العام  االإطار  اإن 
على  يبني  املتحدة  االأمم 
مل�شار  ويح�شر  م�شرتكة  قوا�شم 
�شيا�شي ا�شرتاتيجي �شامل يوؤمن 
اأمنيًا  »ا�شتقرارًا  للمواطنني 
التقى  اأنه  واأو�شح  و�شيا�شيًا«. 

ال�شالم،  مباحثات  م�شتجدات  معه  وبحث  الزياين 
معواًل على »دعمه املعهود جلهود االأمم املتحدة وعلى 

خربته الطويلة يف التعامل مع امللف اليمني«.
وقال ع�شو وفد �شنعاء حمزة احلوثي اإن روؤية الوفد 
�شاملة وواقعية و�شملت االإطار العام واحلل ال�شيا�شي 
باالإجراءات  متعلقة  اآليات  اإىل  باالإ�شافة  واالأمني، 
االأمنية التي تاأتي يف اإطار �شلطة توافقية. واأ�شاف يف 
حديث اإىل »االأخبار«، اأن روؤية الطرف االآخر جاءت 
اجلل�شة  بعد  املفرت�س،  من  وكان  وهزيلة«.  »جمتزاأة 
روؤية  طرف  كل  يدر�س  اأن  اجلمعة،  م�شاء  االأخرية 
املبا�شرة  اجلل�شات  ا�شتئناف  يجري  اأن  على  االآخر، 
اإن  احلوثي  وقال  املالحظات.  ملناق�شة  الطرفني  بني 
ما حدث بعد تقدمي الروؤى هو تعليق اجلل�شات حتت 
اأن الهدف الرئي�شي من تعليق  اإذ يبدو  ذرائع واهية، 
امل�شاورات هو التهرب من النقا�شات حول الروؤى بعدما 

و�شلت امل�شاورات اإىل مرحلة حا�شمة.
وعن روؤية وفد الريا�س جلدول االأعمال، قال احلوثي 

ال�شيا�شي  امل�شار  ا�شتكمال  على  االإ�شرار  �شمت  اإنها 
الذي  االأمر  »ال�شرعية«،  ي�شمونه  ما  اإطار  حتت 
يخالف مرجعيات العملية ال�شيا�شية. وجدد احلوثي 
املرحلة  التوافق  يحكم  اأن  �شرورة  على  الت�شديد 
االنتقالية، باال�شافة اإىل اأن روؤيتهم مل تتحدث عن 

احلوار ال�شيا�شي الذي يوؤكده قرار جمل�س االأمن.
االأيام  اأكرث من جل�شة يف  وكان وفد �شنعاء قد عقد 
املا�شية مع ولد ال�شيخ لبحث التعليق امل�شتمر، موؤكدًا 
اأن قرار وفد الريا�س يهدف اإىل اإف�شال امل�شاورات. من 
جهته قال ولد ال�شيخ اإن ا�شتئناف امل�شاورات �شروري 
لتقريب وجهات النظر، قائاًل اإنه يبذل جهودًا لذلك. 
ونفى حمزة احلوثي االأنباء عن ا�شتعداد وفد �شنعاء 
مغادرة الكويت ب�شبب التعرث و�شغوط وفد الريا�س، 
موؤكدًا »التم�شك بخيار احلل ال�شيا�شي حتى النهاية«.

من جهته، قال حممد عبد ال�شالم اإن ال�شعب اليمني 
يطالب بحل �شامل �شيا�شي واأمني وع�شكري واإن�شاين 
يف حزمة واحدة ال حّل يف م�شاألة ع�شكرية اأو اأمنية. 
ويف حديث �شحفي، اأكد اأن الطرف االآخر قدم روؤية 

غري قابلة للحل، وال تت�شمن مطلبًا واحدًا من مطالب 
ف�شلها  اأو  الكويت  اأن جناح م�شاورات  واأو�شح  ال�شعب. 
الت�شعيد  يف  وبا�شتمراره  االآخر  بالطرف  مرتبط 

واخلروقات اليومية.
وكان زعيم »اأن�شار اهلل« ال�شيد عبد امللك احلوثي، قد 
اإ�شرائيل  اتهام  اأم�س،  من  اأول  متلفز  خطاب  يف  جدد 
وعرب  مبا�شرًة  اليمن  على  العدوان  يف  بامل�شاركة 
قاعدة  عرب  وذلك  والقيادة،  واالإ�شراف  التدريب 
الثانية ع�شرة  الذكرى  اأريرتيا. ومبنا�شبة  ع�شب يف 
لوفاة موؤ�ش�س احلركة ح�شني بدر الدين احلوثي، اأكد 
القتالية  االأعمال  وقف  اتفاق  التزام  يف  »جديتنا 
وحر�شنا بكل جد و�شدق على احلل ال�شيا�شي وتثبيت 
الوقت  ويف  واخلارج«.  الداخل  يف  التفاهمات  كل 
نف�شه، دعا اإىل احلذر واالنتباه واجلاهزية العالية، 
وقوى  ال�شر  لنزعة  الت�شدي  هو  �شعبنا  »قدر  اإن  اإذ 

العدوان بثبات و�شرب«.

ويف  الدائرة  احلرب  يف  حياده  من  الرغم  على 
»لواء  ا�شم  ُزّج  �شبقتها،  التي  امل�شلحة  املواجهات 
املحادثات  لعرقلة  �شنعاء  �شمايل  الواقع  العمالقة« 
بعد تاأكيد »وفد الريا�س« اقتحامه من قبل اجلي�س 

و»اللجان ال�شعبية«، االأمر الذي نفته �شنعاء

ر�شيد احلداد
امل�شتقيل  اليمني  للرئي�س  املمثل  الوفد  بّرر   : �شنعاء 
اللقاءات  عبد ربه من�شور هادي، تعليق م�شاركته يف 
الكويت،  حمادثات  يف  �شنعاء  وفد  مع  املبا�شرة 
)اللواء  العمالقة«  لواء  »اقتحام  على  باالحتجاج 
ال�شعبية«، قبل  20 ميكا( من قبل اجلي�س و»اللجان 

دعوتهما اإىل االن�شحاب منه.

�شمايل  عمران  منطقة  يف  الواقع  اللواء  اأّن  اإال 
العا�شمة �شنعاء، ي�شيطر عليه اجلي�س و»اأن�شار اهلل« 
بحكم تبعيته لوزارة الدفاع يف �شنعاء، وهو مل ي�شهد 

اأي ا�شتباكات منذ اأكرث من �شنتني.
مدعاة  كان  الريا�س«  »وفد  اأعلنه  الذي  ال�شبب 
يف  بحياديته  معروف  اللواء  اأن  �شيما  وال  ا�شتغراب، 
اأكرث  منذ  اليمن  يف  اجلارية  الع�شكرية  املواجهات 
التوافق  ميكن  التي  املع�شكرات  من  وكان  عام،  من 
على توّليها مهمة مراقبة اآليات ان�شحاب املجموعات 

امل�شلحة يف حال االتفاق على ذلك يف املحادثات.
ونفت وزارة الدفاع وهيئة االأركان العامة يف �شنعاء، 
م�شتغربتني  الريا�س«،  »وفد  اإليه  ذهب  ما  �شّحة 
مواقع  �شفحات  من  ا�شتقاوؤها  جرى  �شائعات  »اإثارة 
اإىل  الدفاع  وزارة  واأ�شارت  االجتماعي«.  التوا�شل 
اأي عمليات ع�شكرية،  اأن حمافظة عمران »ال ت�شهد 
موؤكدًة  عامني«،  نحو  منذ  اأمنيًا  ا�شتقرارًا  وتعي�س 
من  للتهرب  مك�شوفة  »حماولة  ال�شائعات  تلك  اأن 

اتهم  بدوره،  العدوان«.  على  املرتتبة  امل�شوؤوليات 
لقمان،  غالب  �شرف  اجلي�س،  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
»وفد الريا�س« بـ»ت�شليل العامل مبعلومات خاطئة«. 
اإىل  ا�شتندت  الريا�س«  »وفد  ادعاءات  اأّن  واأو�شح 
تلقيهم  عقب  مواقعهم  اإىل  اللواء  منت�شبي  عودة 
اإال  الع�شكرية  العمليات  عن  بالتوقف  توجيهات 
القوات  احرتام  موؤكدًا  النف�س،  عن  الدفاع  اإطار  يف 
امل�شلحة اتفاق وقف النار وم�شاندتها اأي حل �شيا�شي 

يوقف العدوان.
عن  مهمًا  دفاعيًا  خطًا  »العمالقة«  مع�شكر  وميثل 
ربطته  ما  وهو  ال�شمال،  جهة  من  �شنعاء  العا�شمة 
م�شادر ع�شكرية باحلديث املعهود للتحالف ال�شعودي 
اأن  �شيما  وال  عليها،  لل�شيطرة  �شنعاء«  »معركة  عن 
هجماتهم  يتابعون  لـ»التحالف«  املوالني  امل�شلحني 
على منطقة نهم �شرقي �شنعاء، م�شنودين بتعزيزات 

جديدة.
و»لواء العمالقة« هو اآخر ما بقي من قوات »العمالقة« 
اإبراهيم  الراحل  اليمني  الرئي�س  اأ�ش�شها  التي 
جمموعة  من  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  يف  احلمدي 
عهده  يف  كانت  و�شاعقة  ومظليني  مدرعة  األوية 
مبثابة نخبة اجلي�س، و�شاركت يف »حرب الوحدة« يف 

عام 1994.
حمادثات  يف  م�شاركته  الريا�س«  »وفد  تعليق  وبعد 
ف�شائية  قنوات  من  موؤلف  اإعالمي  وفد  زار  الكويت، 
عدة مقّر اللواء الكائن يف اجلبل االأ�شود يف مديرية 
اللواء  قادة  الوفد  والتقى  عمران.  يف  �شفيان  حرف 
و�شباطه ومنت�شبيه الذين نفوا كل ال�شائعات، واأكدوا 
اأن الع�شرات من منت�شبي اللواء املوجودين يف املواقع 
لت�شّلم  �شهر  اآخر  كل  يعودون  واالإجازات  اخلارجية 

مرتباتهم.
ومعروف عن اللواء عدم م�شاركته يف ال�شراع الدائر 

وال  ال�شت  �شعدة  حروب  يف  ي�شارك  مل  وهو  حاليًا، 
اهلل«  »اأن�شار  بني  حا�شد  يف  دارت  التي  املواجهات  يف 
االأحمر.  حم�شن  على  للواء  التابعني  وامل�شلحني 
اال�شتهداف  من  املع�شكر  ي�شلم  مل  ذلك،  من  وبالرغم 
الذي  ال�شعودي  التحالف  طريان  قبل  من  اجلوي 
 .2015 اآذار  اأواخر  منذ  غارة  بـ34  اللواء  ق�شف 
و�شّبب هذا الق�شف دمارًا كبريًا يف مباين اللواء، ومنها 

مبنى القيادة والعمليات وخمازن التموين.
قبل  من  للواء  االأوىل  اال�شتهداف  عملية  و�شجلت 
طريان العدوان يف العا�شر من ني�شان من العام نف�شه، 

حني اأقدمت طائرات »التحالف« على ا�شتهداف اللواء 
ب�شت غارت، ومن ثم تعر�شت مواقع اللواء اخلارجية 
متوز  مطلع  املعادي  الطريان  وعاود  غارات.  ل�شل�شلة 
موقعًا  غارات،  بخم�س  اللواء  مقر  ا�شتهداف  املا�شي 
ع�شرة �شهداء من منت�شبي اللواء وعدد من اجلرحى. 
»التحالف«  طريان  جدد  املا�شي،  اأيلول  مطلع  ويف 
ا�شتهداف »لواء العمالقة« بـ 13 غارة �شّببت اأ�شرارًا 
العدوان  ا�شتهدف  كذلك،  اللواء.  مكونات  يف  فادحة 

اللواء بثماين غارات جوية يف 22 اآذار املا�شي.
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جم��دد� يلوح  �لتهدئة«  و»���ض��ر�ب  د�م��ي��ا...  يوما  حلب  »ت��ه��دي«  �ملعار�ضة 

ذري�����ع�����ة �ق����ت����ح����ام »ل����������و�ء �ل����ع����م����ال����ق����ة«: مت���ه���ي���د ل���ل���ت���ق���دم ن����ح����و ����ض���ن���ع���اء؟

يوم داٍم جديد عا�شته مدينة حلب  و�شط موؤ�شرات 
احلراك  ي�شتمر  بينما  م�شتمر،  بت�شعيد  ت�شي 
املنكوبة.  املدينة  يف  الو�شع  �شاأن  يف  ال�شيا�شي 
على  يدور  ما  بني  هّوة  عك�شت  امليدانية  التطورات 
االأر�س واحلديث عن »اإعالن و�شيك لهدنة يف حلب«
موؤقتًا«،  »مغلق  االأمن  جمل�س  اإىل  حلب  وطريق 
جمّددًا  املحافظة  �شم  على  الرهان  يبدو  بينما 
املغامرة.  من  �شربًا  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  اإىل 
وت�شتمّر عا�شمة ال�شمال ال�شوري حمورًا لـ»حراك 
بانفراجة  معطياُته  ت�شي  ال  مت�شاعد  دبلوما�شي« 
اأن وزير اخلارجية الرو�شية �شريغي  و�شيكة، رغم 
و�شيك  اإعالن  بحدوث  متفائاًل  بدا  الفروف، 

لـ»هدنة« جديدة بتوافق رو�شي اأمريكي.
وعزفت ت�شريحات الوزير على وتر خمالٍف ملا �شدر 
قبل يومني عن نائبه غينادي غاتيلوف حول عدم 
نية بالده »ال�شغط على دم�شق من اأجل وقف القتال 
وخالل  اإرهابيًا«.  تهديدًا  تواجه  الأنها  حلب  يف 
موؤمتر �شحفي عقده مع املبعوث االأممي �شتيفان دي 
مي�شتورا، قال الفروف: »ي�شع م�شوؤولون ع�شكريون 
اأن  اآمل   )...( النهائية  اللم�شات  واأمريكيون  رو�س 
ُيعلن هذا القرار قريبًا، رمبا يف ال�شاعات القادمة«. 
حمادثات  »ا�شتئناف  اإن  مي�شتورا  دي  قال  بدوره، 
لت�شمل  الهدنة  نطاق  ع  ُو�شِّ اإذا  وارد  اأمر  ال�شالم 
مدينة حلب«، واأكد اأّن �شهر اأّيار »�شيكون �شهرًا مهما 
وبريطانيا  فرن�شا  دعت  وبينما  ل�شوريا«.  بالن�شبة 
لبحث  االأمن  ملجل�س  عاجل  اجتماع  »عقد  اإىل 
الدائم  م�شر  مندوب  ا�شتبعد  املدينة،  يف  الو�شع« 
احلالّية  الدورة  بالده  )تراأ�س  االأمن  جمل�س  لدى 
الوقت  يف  معلنًا  عاجلة،  جل�شة  عقد  للمجل�س( 
نف�شه اأن »املبعوث االأممي �شيطلع املجل�س قريبًا على 

التي  مو�شكو  من  االأخري  ويطري  حلب«.  يف  الو�شع 
عقد فيها مباحثات مع الفروف اإىل برلني الإجراء 
حمادثات مع وزيري خارجيتي فرن�شا )جان مارك 
اإيرولت( واأملانيا )فرانك فالرت �شتاينماير(، اإ�شافة 
اإىل »املن�شق العام للهيئة العليا للمفاو�شات« ريا�س 
حجاب، وفقًا ملا اأعلنته اخلارجّية االأملانّية يف بيان 
اأّكد »اأن النقطة االأ�شا�شية يف املحادثات هي كيفية 
تهيئة االأو�شاع ملوا�شلة حمادثات ال�شالم ال�شورية 
وخف�س العنف وحت�شني االأو�شاع االإن�شانية«. وكان 

بلقاءات  لرو�شيا  زيارته  ا�شتبق  قد  مي�شتورا  دي 
االأمريكي  اخلارجية  وزيري  مع  جنيف  يف  عقدها 
بعَدها  راأى  اجلبري،  عادل  وال�شعودي  كريي،  جون 
اأ�شبح  العدائية  العمليات  وقف  نظام  »اإحياء  اأّن 
اأهمّية  االأملانّية  اجلولة  وتكت�شب  ملّحة«.  �شرورة 
�شاأن  يف  لربلني  امل�شتجّد  املوقف  عقب  ة  خا�شّ
�شّيما  وال  اآمنة«،  بـ»منطقة  امل�شتمر  الرتكي  احللم 
اأ�شا�شّيًا  بندًا  ليكون  مر�ّشح  املطلب  هذا  حتقيق  اأّن 
الن�شرة«  »جبهة  عزل  اإىل  تف�شي  »�شفقة«  يف 
وجه  على  حلب  يف  امل�شّلحة  املجموعات  بقية  عن 
 .)2876 العدد  »االأخبار«،  )راجع  اخل�شو�س 
يبقى  ال�شيا�شة،  رحى  تنتجه  »طحني«  انتظار  ويف 
اجلنوين  الت�شعيد  ظّل  يف  اإنباًء،  اأ�شدق  امليدان 

املتوا�شل وا�شتمرار التح�شيد الع�شكري.
عك�شت  الن�شرة«  عزل  »�شفقة  ملوؤ�ّشرات  وخالفًا 
م�شتمّرًا  التحامًا  اأم�س  الع�شكرية  امل�شتجدات 
ومعظم  القاعدة«  لـ»تنظيم  ال�شوري  الفرع  بني 
وعا�شت  حلب.  يف  النا�شطة  امل�شلحة  املجموعات 
الدولة  �شيطرة  حتت  )الواقعة  الغربية  االأحياء 
�شهور  منذ  م�شبوق  غري  دمويًا  يومًا  ال�شورية( 
ا�شتهدافها  يف  املجموعات  ا�شتمرار  و�شط  طويلة، 
بالتزامن مع حماولة جديدة لـ»فتح حلب«. الهجوم 
قام به اأ�شا�شًا كّل من »جبهة الن�شرة«، »حركة نور 
االإ�شالمية«،  ال�شام  اأحرار  و»حركة  زنكي«  الدين 
وفقًا  املفرت�شة  ال�شفر«  »ال�شاعة  قبل  وانطلَق 
متقاطعة  معلومات  واأفادت  »االأخبار«.  علمته  ملا 
حموري  عرب  كا�شح  هجوم  ل�شّن  »اال�شتعداد  باأن 
الرا�شدين والزهراء كانت قائمة منذ خم�شة اأيام، 
لكّنه انطلق قبل موعده املقرر ب�شاعات«. وكان من 
يبداأ  اأن  االأ�شا�شية  الهجوم  خلّطة  وفقًا  املفرت�س 
لياًل، لكن »ت�شّرب اخلّطة دفع اإىل تقدمي موعده«. 
معارك  يف  معهودة  باتت  بطريقة  ا�شتهل  الهجوم 
جبهة الزهراء عرب تفجري نفق مفّخخ، فيما كانت 
لت�شّلل  الظالم  ا�شتغالل  تلحظ  االأ�شا�شّية  اخلّطة 
املنطقة.  على  �شريعًا  ال�شيطرة  بغية  »انغما�شيني« 
و�شط  ال�شخم،  االنفجار  اأعقبت  عنيفة  معارك 
االأ�شا�شي  »الهدف  اأن  �شوري  ميداين  م�شدر  تاأكيد 
االأوىل«.  الفورة  امت�شا�س  يف  وجنحنا  اأُف�شل، 
ا�شتهدف  اجلو  »�شالح  اإّن  لـ»االأخبار«  قال  امل�شدر 
املجموعات  مل�شاركة  طريقها  يف  كانت  عّدة  اأرتااًل 
االإرهابية يف الهجوم، بينما توا�شل القّوات الربية 
يف  اجلبهات«.  خمتلف  على  الو�شع  مع  التعامل 
اأن  اأكد م�شدر يف »حركة نور الدين زنكي«  املقابل، 
اقتحام  حاول  وقد  بالهجوم،  البادئ  كان  »النظام 
اإىل  اأّدت  معاك�شة  بهجمات  الّرّد  فجاء  الرا�شدين، 

حترير منطقة الفاميلي هاو�س ومزارع االأوبري«.
�شهيب عنجريني

حم���ادث���ات �ل��ك��وي��ت ُت�����ر�وح م��ك��ان��ه��ا... ووف���د ���ض��ن��ع��اء ل��ن ي��غ��ادر



والع�شرين  ال�شاد�س  العدد  الكرمل  مدى  مركز  اأ�شدر 
مهند  بتحرير  االلكرتونية،  جدل  جمّلة  من 
قرار  العدد  حمور  يناق�س  هّواري.  وعرين  م�شطفى 
احلكومة  اّتخذته  الذي  االإ�شالمّية  احلركة  حظر 
  .2015 عام  الثاين  ت�شرين  اأوا�شط  يف  االإ�شرائيلّية 
يف  تاريخّية  ل  حتوُّ نقطَة  ا،  �شيا�شيًّ ُيعترب  والذي 
يف  الفل�شطينّية  واجلماهري  اإ�شرائيل  بني  العالقة 
غري  اللعبة،  قواعد  تغيري  على  وموؤ�شًرا  اإ�شرائيل 
اجلمهور  بني  العالقة  حكمت  التي  اأ�شاًل،  العادلة 
ودولة  جهة-،  -من  الوطنّية  وموؤ�ّش�شاته  الفل�شطينّي 
جديدة  قواعد  نحو  اأخرى-،  جهة  -من  اإ�شرائيل 
الكولونيايّل  و�شلوكها  خطابها  اإ�شرائيل  فيها  تعّمق 

جتاه اجلماهري الفل�شطينّية داخل اخلّط االأخ�شر.
ُتبنّي املقاالت التي ُن�ِشرت يف هذا العدد والتي تناولت 
باأّن  احلظر،  وانعكا�شات  قراءة  من  خمتلفة  جوانب 
ا ُمغلًقا، ولي�شت  ًها �شوفيًّ احلركة االإ�شالمّية لي�شت توجُّ
له  �شيا�شّي-اأيديولوجّي  تّيار  واإمنا  عثمانّية  جمعّية 
وطبقاته  العربّي  املجتمع  �شرائح  كافة  يف  ح�شور 
يف  معها  واالختالف  والنقا�س  وجوده،  ومناطق 
اأَِجْنداتها ال�شيا�شّية واالجتماعّية ال يقّدمان تربيًرا 
تقّدم  مقالها  ففي  حظرها.  لدعم  ا  ووطنيًّ ا  اأخالقيًّ
املحامية �شهاد ب�شارة قراءة ق�شائّية -�شيا�شّية حلظر 
احلركة االإ�شالمّية من خالل مقاَربة مقاِرنة مع حظر 
احلالتني،  بني  والت�شابه  واالختالف  االأر�س  حركة 
القانونّية- كما تقوم بقراءة احلظر �شمن املنظومة 
جترمي  اإ�شرائيل  بها  حتاول  التي  العاّمة  ال�شيا�شّية 
الفل�شطينّي  املجتمع  يف  ال�شيا�شّيني  والن�شاط  العمل 

يف اإ�شرائيل.
املوؤ�ّش�شة  باأن  مقالها  نهاية  يف  الكاتبة  تدعي 
اإ�شافّية لتو�شيع  االإ�شرائيلّية تخطو بقرارها خطوة 
ال�شيا�شّي  الفعل  جتاه  واملَهْيِمن  القمعّي  حّيزها 
ال�شحفّي  الكاتب  ويقّدم  الداخل”.   يف  الفل�شطينّي 
ه�شام نفّاع قراءة �شيا�شّية حلظر احلركة االإ�شالمّية 
جتاه  العاّمة  االإ�شرائيلّية  ال�شيا�شات  اإطار  يف 

مرتبًطا  جاء  احلظر  اأّن  موؤّكًدا  العربّية،  اجلماهري 
باإ�شرتاتيجّية احلكومة غري اجلديدة يف اإعادة اإنتاج 
العدّو العربّي الفل�شطينّي على نحٍو منهجّي، وبغاياتها 

من ورائها.
بزعامة  اليمني  حكومة  قرار  عند  حتديًدا  وتوّقف 
عن  االإ�شالمّية  احلركة  اإخراج  نتنياهو  بنيامني 
لَدْور  قراءة  اإ�شعيد  رنا  الباحثة  وتقّدم  القانون. 
اجتماعّية  خدمات  تزويد  يف  االإ�شالمّية  احلركة 
م�شروع  اإىل  متطّرقًة  العربّي،  للمجتمع  ورفاه 
االإ�شالمّية  احلركة  عملت  الذي  الع�شامّي  املجتمع 
موؤ�ّش�شات  بناء  اإىل  املبادرة  خالل  من  جت�شيده  على 
وبّينت  االجتماعّي،  الرفاه  مب�شاألة  تهتّم  اأهلّية 

اجتماعّية  �شرائح  على  للحظر  ال�شلبّية  االنعكا�شات 
تقّدمها  التي  اخلدمات  من  ت�شتفيد  كانت  خمتلفة 
تعترب  “الدولة  اأّن  اإىل  م�شرية  االإ�شالمّية،  احلركة 
 – ا  �شيا�شيًّ “تهديًدا  االجتماعّية  اخلدمات  توفري 
ا للدولة وموؤ�ّش�شاتها يف  ا”، ال مناف�ًشا �شرعيًّ اجتماعيًّ

هذا امل�شمار.
قراءة  حماجنة  عالء  املحامي  يقّدم  مقاله  ويف 
االإ�شرائيلّية  ال�شيا�شة  يف  التحّوالت  بني  للعالقة 
على  ًدا  موؤكِّ االإ�شالمّية،  احلركة  وحظر  وال�شهيونّية 
اال�شتيطانّية  الدينّية  هات  التوجُّ العالقة بني �شعود 
حلظر  و�شعِيها  ال�شهيويّن  وامل�شروع  احلكومة  يف 
ن�شاط  �شوء  على  ة  وخا�شّ االإ�شالمّية،  احلركة 

االأق�شى  وامل�شجد  ال�شريف  القد�س  يف  االأخرية 
اال�شتيطايّن  الدينّي  التّيار  يحاول  حيث  املبارك، 
على  الدينّية  ال�شيطرة  امتالك  اإعادة  ال�شهيويّن 
االإ�شالمّية  احلركة  يف  ويرى  االأق�شى،  امل�شجد 
اأمام طموحه هذا. ويف درا�شتها تقّدم  ا  عائًقا مركزيًّ
جندرّية  مقاربة  يحيى-يون�س  تغريد  الدكتورة 
حلظر احلركة االإ�شالمّية، حيث توؤّكد خالل درا�شتها 
على االأبعاد ال�شلبّية حلظر احلركة االإ�شالمّية على 
ة اأّن  الن�شاط الن�شائّي يف احلركة االإ�شالمّية، وخا�شّ
�شرائح ن�شائّية وا�شعة وجدت يف احلركة االإ�شالمّية 
ا ت�شتطيع من خالله  ا ودينيًّ ا واجتماعيًّ اإطاًرا �شيا�شيًّ
للخروج  وفر�شًة  و�شيا�شّية،  اجتماعّية  اأدوار  تاأدية 
الروحايّن  امل�شتوى  على  ذواتهّن  وحتقيق  للعمل 

ا. والنف�شّي اأي�شً
احلظر  تاأثريات  “اأ�شابت  الكاتبة،  تبنّي  وكما 
االإ�شالمّية  واحلركَة  باأ�ْشِره  الفل�شطينّي  املجتمَع 
ال�شمالّية برّمتها، َبنني وبناٍت ون�شاًء ورجااًل واأفراًدا 
ّية  خا�شّ وذات  مبا�شرة  ب�شورة  لكّنه  وجماعة/ات. 
احلركة  يف  املوّظفات  من  والن�شاء  الفتيات  اأ�شاب 
اأخرى  حقول  اأو  التوعوّية  احلركة  يف  والنا�شطات 
ُذِكر،  ما  كّل  جانب  اإىل  خدماتها.  يتلّقني  ومن  فيها، 
اإ�شالمّية  قراءة  لطفي  �شالح  االأ�شتاذ  الباحث  يقّدم 
ح�شارّية  مقاربة  عرْب  وذلك  االإ�شالمّية،  حلظر 
اإ�شرائيل  بني  ال�شراع  اأّن  فيها  معترًبا  للحظر 
�شيا�شّي  ال  ح�شارّي  �شراع  هو  االإ�شالمّية  واحلركة 
مفهوم  يف  متمّثاًل  االإ�شالمّي  االإطاَر  م�شتخِدًما  فقط، 
مع  عالقتها  يف  اإ�شرائيل  ت�شتخدمه  "ال�شراع" الذي 
تبّنته  الذي  "التدافع"  ومفهوم  االإ�شالمّية،  احلركة 

احلركة االإ�شالمّية يف عالقتها مع اإ�شرائيل.

تواجه اكرب �شركتني للمقاوالت يف اململكة العربية 
و”�شعودي  الدن”،  بن  “جمموعة  وهما  ال�شعودية 
ا�شرة احلريري  ا�شهمها  اوجيه” التي متلك معظم 
اتخذت  ال�شعودية  ال�شلطات  الن  التام،  االفال�س 
قرارا هو االول يف تاريخها بايقاف اعمالها ال�شباب 
مراقبني  ولكن  االدارة،  �شوء  بينها  من  عديدة، 
�شعوديني يرون ان ال�شبب له جوانب �شيا�شية اي�شا.
لال�شرة  املقربة  ال�شركات  من  ال�شركتان  تعترب 
اعتباريا  و�شعا  لهما  وكان  ال�شعودية،  يف  احلاكمة 
العاهل  ان  يبدو  ولكن  تاأ�شي�شهما،  منذ  خا�شا 
وجنله  العزيز،  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شعودي 
مع  التعامل  قررا  العهد،  ويل  ويل  حممد  االمري 
على  �شيطرتهما  وانهاء  حديد،  من  بيد  ال�شركتني 

امل�شاريع الكربى يف البالد.
ا�شدرت  الدن  بن  �شركة  ان  م�شوؤول  م�شدر  ك�شف 
ت�شاريح خروج الكرث من 77 الف موظف فيها، بعد 
ان ف�شلتهم من اعمالهم، من بينهم 12 الف موظف 
�شعودي، ويبلغ عدد املوظفني االجانب يف ال�شركة 
العمالقة اكرث من 200 الف موظف، تبلغ رواتبهم 
ملياري ريال �شنويا، بينما يبلغ دخل ال�شركة �شنويا 
حوايل 136 مليار ريال، ومتر ال�شركة باأزمة مالية 
مل�شتحقاتها  احلكومة  �شرف  عدم  ب�شبب  طاحنة 
النفط،  ا�شعار  تراجع  ب�شبب  عامني،  منذ  املالية 
والعجز يف امليزانية، الذي يبلغ 200 مليار دوالر يف 
العامني املا�شي واحلايل، لكن هناك من يرد ال�شبب 
اىل الرغبة يف الغاء هيمنة ال�شركة على امل�شاريع 
الكربى، واعطائها ل�شركات اخرى مقربة من امراء 

متنفذين.
امللك  مطار  تطوير  يف  اعمالها  ال�شركة  اوقفت 
الدخول  من  العمال  ومنعت  جدة،  يف  العزيز  عبد 
400 منهم امام املطار  اىل مقرات العمل، وتظاهر 
اعطائهم  وعدم  العمل،  عن  وقفهم  على  احتجاجا 
�شبعة  حرق  على  اآخرون  اقدم  كما  م�شتحقاتهم، 
مكة  يف  مقرها  امام  لل�شركة  تابعة  حافالت 
بن  مفرج  ال�شعودي  العمل  وزير  وتعهد  احتجاجا، 
للعمال  امل�شتحقات  بت�شديد  الحقا  احلقباين  �شعد 

ملنع ا�شطرابات عمالية او�شع.
يف  يوجد  التي  اوجيه”  “�شعودي  �شركة  كانت 
واجهت  قد  موظف،  الف   65 حوايل  �شجالتها 

ت�شرف  مل  احلكومة  الن  نف�شه،  االفال�س  حافة 
تدفع  ومل  عامني،  منذ  بها  اخلا�شة  امل�شتحقات 

رواتب ملوظفيها منذ �شتة ا�شهر.
“جمموعة  منع  قررت  ال�شعودية  ال�شلطات  وكانت 
املكي  احلرم  تو�شيع  على  ت�شرف  التي  الدن”  بن 
ال�شريف من الدخول يف اي م�شاريع جديدة، ومنعت 
البالد،  مغادرة  من  ادارتها  جمل�س  اع�شاء  جميع 
احلرم  رافعة  �شقوط  يف  التحقيقات  تنتهي  ريثما 

التي راح �شحيتها حوايل 109 ا�شخا�س.
عام  للمقاوالت  الدن  بن  حممد  �شركة  تاأ�ش�شت 
1931، وعاملها امللك عبد العزيز اآل �شعود معاملة 
موؤ�ش�شها  مع  طيبة  عالقة  على  كان  النه  خا�شة 

الذي قدم للمملكة وموؤ�ش�شها م�شاعدات مالية.
توىل  عندما   1965 عام  نف�شه  ال�شيء  وتكرر 
خاوية  الدولة  خزائن  ووجد  احلكم  في�شل  امللك 
الدن  بن  حممد  ال�شيد  ان  وتردد  اموال،  اي  من 
للحكومة  قر�شا  قدم  قد  الدن(  بن  ا�شامة  )والد 
ا�شهر،  لعدة  موظفيها  رواتب  ت�شديد  من  مكنها 
وقدرت ال�شلطات ال�شعودية لل�شركة وموؤ�ش�شها هذه 

املواقف، وخ�شتها بامل�شاريع الهامة يف اململكة، ومن 
بينها تو�شعة احلرم املكي ال�شريف، وم�شاعر احلج، 
وبرج  مكة،  يف  ال�شاعة  وبرج  مكة،  الهدى  وطريق 

الفي�شلية يف الريا�س.
العهد  ان  اليوم”  لـ”راي  �شعودي  م�شدر  وذكر 
لهيمنة  باالرتياح  ي�شعر  مل  اجلديد  ال�شعودي 
�شركة “بن الدن” على امل�شاريع الكربى، وقرر انهاء 
املعاملة التمييزية لها، ل�شالح �شركات مقربة منه.

ا�شطرابات  اململكة  ت�شهد  ان  نف�شه  امل�شدر  وتوقع 
عمالية، واعمال �شغب على غرار تلك التي قام بها 
نتيجة  اعوام،  ب�شعة  قبل  الريا�س  يف  االحبا�س 
عمالية  ا�شطرابات  وكذلك  بابعادهم،  قرارات 
مترد  نتيجة  دبي  يف  حدثت  التي  لتلك  مماثلة 
عمال هنود على املعاملة ال�شيئة التي يتعر�شون لها 

وانخفا�س اجورهم.

مبوقع  لل�ضعودية  �الأردن  ملك  مبعوث 
متهيد�  �لعربي  �لبنك  يف  �لثاين  �لرجل 
�حل��ري��ري عائلة  ��ضهم  بيع  ل�ضفقة 

عمان-
اردنية  مالية  موؤ�ش�شة  اأكرب  العربي  للبنك  العامة  الهيئة  اإتخذت 
قرارا  بتعيني  املبعوث امللكي االأردين لل�شعودية الدكتور با�شم عو�س 
اهلل نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة البنك ح�شب تقارير حملية االأربعاء 

يف عمان.
 و�شغل عو�س اهلل عدة وزارات اأردنية يف املا�شي وو�شف بانه مهند�س 

االإتفاق االإ�شتثماري ال�شعودي- االأردين االأخري.
طارئا  اإجتماعا  يبدو  فيما  البنك  مل�شاهمي  العامة  الهيئة  وعقدت   
للرئي�س  نائبا  اهلل  عو�س  �شي�شبح  بحيث  هذاالقرار  الإتخاذ 

التنفيذي للبنك امللياردير �شبيح امل�شري.
على  البارزة  االإقت�شادية  ال�شخ�شيات  من  وهو  اهلل  عو�س  وي�شرف 

ملف العالقات االأردنية ال�شعودية.
عو�س  وجود  بان  املاليني  اخلرباء  و�شط  وا�شع  نطاق  على  ويعتقد   
املالية  املوؤ�ش�شات  اأ�شخم  من  واحدة  اإدارة  يف  الهرم  راأ�س  يف  اهلل  
العربية له عالقة مبلف بيع ا�شهم �شركة �شعودي اوجيه وبالتايل 

ح�شة احلريري مل�شتثمرين �شعوديني .

�لتاميز: �ل�ضعوديات وعقد �لزو�ج و�حلقوق
 

لندن ـ كتبت �شحيفة التاميز مقااًل لبيل ترو بعنوان ” ال�شعوديات يربحن 
حق روؤية عقد زواجهن”.

وقال كاتب املقال اإن ” الن�شاء يف ال�شعودية اأ�شحى لديهن احلق يف احل�شول 
على ن�شخة من عقد زواجهن للمرة االأوىل يف اململكة املثرية للجدل”.

واأ�شاف اأنه “يتوجب على رجال الدين االآن اإعطاء ن�شخة من عقد الزواج 
املربم للزوجة لتعرف حقوقها وبنود هذا العقد”.

وبح�شب وزير العدل ال�شعودي فاإن “هذا القرار يهدف اإىل حماية حقوق 
املراأة ال�شعودية”.

عقد  من  ن�شخة  اإىل  حتتاج  ال�شعودية  “الزوجة  اأن  املقال  كاتب  واأو�شح 
زواجها يف حال اأرادت رفع ق�شية �شد زوجها اأمام املحكمة، اإذ اأنه مل تكن 

متتلك هذا احلق لغاية �شدور هذا القرار”.
لهن معرفة جميع  �شيتيح  زواجهن  لعقود  الزوجات  امتالك  اأن  اإىل  واأ�شار 

تفا�شيل العقد، والقيود املالية والقانونية الذي يفر�شه عليهما.
يتوجب  اإذ  الذكور،  من  الو�شاية  نظام  اإىل  ال�شعودية  الن�شاء يف  وتخ�شع 
عليهن اأن اأخذ موافقة رجل من العائلة )حمرم( يف حال اأرادت الزواج اأو 
اأو فتح ح�شاب م�شريف وحتى اخل�شوع الإجراء  اأو التقدم لوظيفة  ال�شفر 

عملية طبية. )بي بي �شي(

ت�شريحات  على  رًدا  املواطن  حقوق  جمعية  قالت 
اإدراج  بنيتها  اإّنه  �شاكيد  اييلت  الق�شاء  وزيرة 
اأوامر  �شمن  االإ�شرائيلية  القوانني  من  كبري  جزء 
القائد الع�شكري للمناطق املحتلة، واإحالة �شريانها 
وتطبيقها على امل�شتوطنات يف املناطق الفل�شطينية 
لتج�شيد  ا�شتمراًرا  ياأتي  النهج  هذا  اإّن  املحتلة، 
ب�شكل  مييزان  منف�شلني،  ق�شائيني  بنظامني  العمل 
الفل�شطينيني  املواطنني  بني  وعن�شري  بنيوي 
مبوجبه  العمل  يتم  االإ�شرائيليني،  وامل�شتوطنني 
كل  ويطال  املحتلة،  املناطق  يف  عقود  خم�شة  منذ 
والتنظيم  واملوا�شالت  والعمل  احلياة  جوانب 
وغريها  التعبري  وحرية  التنقل  وحرية  والبناء 
اإال  اجلديد  باالأمر  لي�س  انه  ورغم  احلقوق،  من 
لها  التي يتعر�س  اليومية  انه يزيد من االنتهاكات 
املواطن الفل�شطيني، ب�شكل انتقائي ومتييزي �شارخ، 
يف  احلقوق  من  املزيد  االإ�شرائيلي  امل�شتوطن  ومينح 

املناطق املحتلة.
القائد  �شلطة  اأن  املواطن،  حقوق  جمعية  وقالت 
جميع  على  ت�شري  املحتلة  املناطق  يف  الع�شكري 
الفعلي  التطبيق  اأن  اإاّل  حمتلة،  كونها  املناطق  هذه 
يتم فقط بحق املواطنني الفل�شطينيني ب�شكل مي�س 
باأب�شط  القيام  يف  وحريتهم  االأ�شا�شية  بحقوقهم 
واحل�شول  والبناء،  والتنقل،  كالتعلم،  االأمور 
امل�شتوطنون  ينعم  بينما  ال�شحي،  العالج  على 
التي  وال�شمانات  احلقوق  كافة  من  االإ�شرائيليون 
يف  يعي�شون  اأنهم  رغم  االإ�شرائيلي،  القانون  يكفلها 
احلاكم  ذات  ل�شلطة  تخ�شع  التي  املحتلة  املناطق 
ب�شكل  واالأنظمة  القوانني  يفر�س  الذي  الع�شكري 

انتقائي ومتييزي، على اأ�شا�س قومي وعن�شري.
وكانت جمعية حقوق املواطن قد اأ�شدرت يف ت�شرين 
واحد،  حكم  “نظام  بعنوان  تقريًرا   2014 الثاين 
االإ�شرائيلية  القوانني  ق�شائيان” منظومة  جهازان 
اأنظمة  تطوير  يو�شح  املحتلة،  املناطق  يف 
امل�شتوطنات  على  االإ�شرائيلية  القوانني  تطبيق 
وقالت  ومتييزي.  عن�شري  ب�شكل  وامل�شتوطنني 
اإن  املواطن  حقوق  جمعية  من  بيلي  روين  املحامية 
يجري  ما  حقيقة  عن  الغطاء  يزيل  املخّطط  هذا 
ا  ظاهريًّ ت�شري،  فاليوم  عقود.  منذ  ال�شّفة  يف 
االإ�شرائيلّي  الع�شكرّي  احلاكم  �شيادة  االأّقّل،  على 
ي�شكنها  التي  الغربّية  ال�شّفة  مناطق  كّل  على 

الفل�شطينّيون وامل�شتوطنون على حد �شواء، يف حني 
تريد �شاكيد تطبيق �شيادة الكني�شت وقوانني دولة 
ي�شتمّر  حني  يف  امل�شتوطنني  على  املدنّية  اإ�شرائيل 
الع�شكري.  للحاكم  اخل�شوع  يف  الفل�شطينّيون 
دميقراطّي،  غري  جوهره  يف  هو  الع�شكري  القانون 
اإّن  االحتالل.  حتت  دميقراطية  توجد  ال  الأنه 
حماولة خلق و�شع جديد يف املناطق املحتلة مفاده 
“ن�شف �شّم ن�شف احتالل” ال ميكن اأن يتحّقق فعاًل، 
ا. اإّن امل�شا�س بحقوق االإن�شان  ا وال اأخالقيًّ ال قانونيًّ
املحاولة  هذه  عن  الناجم  بالفل�شطينيني  اخلا�شة 

هو ج�شيٌم، وخطري جًدا.
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كلينتون مناف�س  �أن��ا  �لعامة:  �النتخابات  �إىل  تر�مب 

ب��ح��ث ج��دي��د ل��ل��ُم��ح��ام��ي��ة ���ض��ه��اد ب�����ض��ارة: �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ب��ق��ر�ره��ا ح��ظ��ر �حل���رك���ة �الإ���ض��الم��ّي��ة 
�ل��د�خ��ل فل�ضطينيي  ���ض��ّد  و�مل��َه��ْي��ِم��ن  �ل��ق��م��ع��ّي  ح��ّي��زه��ا  لتو�ضيع  �إ���ض��اف��ّي��ًة  خ��ط��وًة  ت��خ��ط��و 

الدن”  “بن  ���ض��رك��ت��ي  “�حتكار”  ب��ان��ه��اء  ���ض��ع��ودي  ق���ر�ر 
�ضيا�ضي بع�ضها  ال���ض��ب��اب  “�حلريرية”  �وج��ي��ه  و���ض��ع��ودي 

مييز�ن  منف�ضلني  ق�ضائيني  بنظامني  يتعامل  �الح��ت��الل  �مل��و�ط��ن:  حقوق  جمعية 
�الإ�ضر�ئيليني و�مل�ضتوطنني  �لفل�ضطينيني  �ملو�طنني  بني  وعن�ضريٍّ  بنيويٍّ  ب�ضكٍل 

العامة  االنتخابات  على  التناف�س  اأ�شبح   
موؤكدًا بني مر�شحة احلزب الدميوقراطي 
اجلمهوري  واملر�شح  كلينتون  هيالري 
دونالد ترامب. قطف ترامب، اأخريًا، ثمار 
انت�شاره يف والية اإنديانا، ودفع تيد كروز 
ان�شحاب  عن  اأنباء  و�شط  االن�شحاب،  اإىل 

املر�شح االآخر جون كا�شيك
اجلمهوري،  احلزب  ترامب  دونالد  اأو�شل 
التي  الروؤية  الالعودة.  نقطة  اإىل  اأم�س، 
املتتايل  ت�شدره  منذ  ر�شمها،  على  عكف 
الثاين  كانون  يف  التمهيدية  للجوالت 
وحتّولت  االآن،  اأو�شح  اأ�شبحت  املا�شي، 
اإنديانا،  والية  يف  انت�شاره  بعد  واقع  اإىل 
اأثر  على  كروز،  تيد  مناف�شه  وان�شحاب 

ذلك.
ا�شتمرت  ا�شتثنائية  حملة  ختام  ويف 
ترامب  يكون  �شهر،  ون�شف  اأ�شهر  ع�شرة 
حكام  بينهم  مر�شحًا،   15 ا�شتبعد  قد 
اأو روؤ�شاء  اأو اأع�شاء جمل�س �شيوخ  واليات 
الذين مل  الكفاءات  اأ�شحاب  موؤ�ش�شات من 
يتمكنوا من الوقوف يف وجه رجل االأعمال 
ال�شيا�شية«.  اخلربة  اإىل  يفتقر  »الذي 
من  االآخر،  تلو  االنت�شار  ترامب  وحقق 
حا�شر  وهو  تكتيكه.  يف  تغيري  اأي  دون 
على كل �شبكات التلفزة ويقدم نف�شه على 
الواليات  باإعادة  ويعد  بارع  مفاو�س  اأنه 
ال�شاحة  على  مكانتها  اإىل  املتحدة 

الدولية.
وبالنتيجة التي حققها، الثالثاء، حتولت 
اإنديانا اإىل الوالية التي دفنت 43 مليون 
على  الثاين  كانون  منذ  رفت  �شُ دوالر 

اجلهود  من  وغريها  ومن�شورات  اإعالنات 
الإيقاف امللياردير االأمريكي. الوالية التي 
عّول عليها معار�شو ترامب اأدت يف ما اأدت 
م�شاعيهم  اإىل حتطيم كل  نتائج،  اإليه من 
هوؤالء  كان  واإذا  اندفاعته.  الإيقاف 
مفاجاآت  ح�شول  اإمكانية  على  يعّولون 
مل�شلحتهم، فقد اأتت هذه املفاجاأة الكربى 
ب�شربة  ومتّثلت  لتمنياتهم،  خمالفة 
جمهوري  مر�شح  اإليهم  �شددها  قا�شية 
عن  االأنباء  و�شط  كا�شيك،  جون  هو  اآخر 
معار�شي  و�شع  التطّور  هذا  ان�شحابه. 
كانوا  بعدما  جديدة،  مع�شلة  اأمام  ترامب 
على  كا�شيك،  دعم  اإمكانية  اإىل  ينظرون 
بهدف  وذلك  ل�شعفه،  اإدراكهم  من  الرغم 
ب�شحب  لهم  ي�شمح  خيط  باآخر  التم�شك 

مندوبني من اأمام ترامب.
»نيويورك  �شحيفة  اإىل  بالن�شبة  اأما 
اأ�شبح  ترامب  اأن  على  فعالوة  تاميز«، 
من  اأن  اإال  اجلمهوري،  احلزب  مر�شح 
هي  اإنديانا  النتخابات  املبا�شرة  النتائج 
اأمام  املجال  اأف�شح  بان�شحابه  كروز  اأّن 
»الدخيل اال�شتقطابي ال�شعبوي، لي�شيطر 
ال�شحيفة  اجلمهوري«.  احلزب  على 
»يعد  ترامب  دونالد  انت�شار  اأن  اعتربت 
االأمريكي  التاريخ  يف  ا�شتثنائية  حلظة 
اأن  اإىل  فقط  ت�شر  مل  وهي  احلديث«. 
عام  قبل  جمهوريًا،  يكن  مل  املر�شح  هذا 
اآالف  اأنه »منح  اأي�شًا  2012، لكنها ذكرت 
فيهم  مبن  للدميوقراطيني،  الدوالرات 
العامة  االنتخابات  يف  املحتملة  مناف�شته 
ظاهرة،  يعد  ما  وهو  كلينتون«،  هيالري 

املخالفة  االأخرى  ت�شرفاته  اإىل  اإ�شافة 
لكل التوقعات. كذلك، فاإن من الت�شرفات 
وا�شتياءها،  ال�شحيفة  تعّجب  تثري  التي 
حياته،  من  خمتلفة  فرتات  خالل  اأنه 
لعقيدة  مناه�شة  مواقف  ترامب  »اتخذ 

اجلمهوريني، يف خمتلف امل�شائل الكربى«.
اإىل  جهتها،  من  اأ�شارت،  بو�شت«  »وا�شنطن 
ترامب  مناوئي  و�شع  كروز  ان�شحاب  اأن 
مر�شحة  دعم  اإىل  اللجوء  اإمكانية  اأمام 
كلينتون،  هيالري  الدميوقراطي  احلزب 
�شوليفان  �شون  للكاتبني  تقرير  يف  وذلك 
ترامب  »معار�شو  بعنوان:  زيزميا  وكاتي 
هم  هل  مع�شلة:  يواجهون  اجلمهوريون 
جاهزون للم�شاعدة يف انتخاب كلينتون؟«. 
الكاتبان ذكرا اأن معار�شي قطب العقارات، 
معار�شتهم  كانت  اإذا  ما  يف  يفكرون  بداأوا 
اأ�شا�شها  على  ليبداأوا  كاٍف،  ب�شكل  قوية 
التح�شري ملحاربته يف االنتخابات العامة، 
حتى لو كّلفهم ذلك اإي�شال عدو مبني ــ اأي 
البي�شاوي.  املكتب  اإىل  ــ  كلينتون  هيالري 
يعد  اجلمهوريني،  بع�س  اإىل  فـ»بالن�شبة 
من  قبواًل  اأكرث  كلينتون  فوز  احتمال 
املر�شحة  يحبون  الأنهم  ال  ــ  ترامب  فوز 
من  يتمكنوا  لكي  ولكن  الدميوقراطية، 
حماربتها بناء على �شيا�شتها املاألوفة، ذلك 
اأنه من غري املتوقع كيف ميكن اأن يت�شّرف 
بعد  اجلمهوري،  احلزب  حيال  ترامب 

و�شوله اإىل �شدة الرئا�شة.
با�شتباق  البع�س  بداأ  ذلك،  غ�شون  يف 
التناف�س على االنتخابات العامة، وراحوا 
املقبلة  املرحلة  �شيناريوات  يخطون 

وا�شتطالعات  مناظرات  �شت�شهد  التي 
ترامب  بني  متواجهة  وت�شريحات 
در�س  الذي  كوهن  نايت  ومنهم  وكلينتون. 
تاميز«  »نيويورك  �شحيفة  يف  تقرير  يف 
اأن  راأى  كوهن  ترامب.  فوز  احتماالت 
االأخري،  هذا  لفوز  كبريًا  احتمااًل  هناك 
يفتقر  اأنه  اإىل  االإ�شارة  ين�س  مل  لكنه 
اأي  ــ  العرقية  االأقليات  من  الدعم  اإىل 
اأفريقية  اأ�شول  من  واالأمريكيني  الالتني 
عدد  من  املئة  يف   30 ن�شبة  ت�شكل  التي  ــ 
الناخبني، بينما ت�شتقطب كلينتون جزءًا 
عدد  وجود  اإىل  اإ�شافة  هوؤالء،  من  كبريًا 
من  يخافون  الذين  الناخبني  من  كبري 

ت�شّرفات ترامب غري املتوقعة.
وفيما دعا رئي�س احلزب اجلمهوري رين�س 
يتوّحدوا  اأن  اإىل  اجلمهوريني  بريبو�س 
بذلك  را�شخًا  االأمريكي،  امللياردير  حول 

وقف  من  املوؤ�ش�شة  متكن  عدم  واقع  اإىل 
طريق  اأن  تقريره  يف  كوهن  راأى  تقدمه، 
مر�شحه  الإي�شال  اجلمهوري  احلزب 
حال  يف  �شّيفة  �شتكون  الرئا�شة،  اإىل 
كبري  جزء  ا�شتقطاب  من  متكنه  عدم 
من  واأي�شًا  البي�س  غري  من  الناخبني  من 

ال�شباب واملتعّلمني.
ا�شتطالعات  اأ�شارت  ال�شياق،  هذا  ويف 
املناف�شة  احتدام  حال  يف  اأنه  اإىل  الراأي 
االنتخابات  يف  وكلينتون  ترامب  بني 
ال�شابقة  االأوىل  ال�شيدة  فاإن  الرئا�شية، 
�شتكون االأوفر حظًا بالفوز، ذلك اأنها نالت 
االأمريكيني  نوايا ت�شويت  املئة من  47 يف 
ترامب،  لدونالد  املئة  يف   40،5 مقابل 
بح�شب معدل اآخر �شتة ا�شتطالعات راأي.



عالء جمعة
االنتقادات  تاأتي  العربي«:  »القد�س  ـ  برلني 
»البديل  حزب  برنامج  اأثارها  التي  الكبرية 
اأكد  والذي  املتطرف،  اليميني  اأملانيا«  اأجل  من 
االإ�شالمية  الهيمنة  رموز  حماربة  وجوب  فيه 
اأوروبا، يف ظل ت�شارب كبري يف الت�شريحات  يف 
ال�شاحة  ت�شهدها  التي  واالإعالمية  االأمنية 

االأملانية. 
فبينما �شرحت كاترين غورينغ-اإيكارت زعيمة 
بالربملان  اخل�شر  حلزب  الربملانية  الكتلة 
من  واليمني  البديل  حزب  موقف  باأن  االأملاين 
ومعاداة  العن�شرية  خالل  من  »يقوم  االإ�شالم، 
املجتمع  داخل  يف  النق�شام  وي�شعى  االإ�شالم« 
واالنتقادات  والتعددي،  الدميقراطي  االأملاين 
رئي�شة  مثل  كبار  �شا�شة  من  �شدرت  التي 
جمموعات االحتاد االجتماعي امل�شيحي غريدا 
هازيفيلت والتي قالت اإن احلزب ميار�س �شيا�شة 
�شعبوية فجة. واي�شا رالف �شتيغن نائب رئي�س 
و�شف  الذي  الدميقراطي  اال�شرتاكي  احلزب 
حزب البديل باأنه حزب »مييني متطرف ممزق، 
تاأتي يف املقابل ت�شريحات رئي�س هيئة حماية 
الد�شتور »اال�شتخبارات الداخلية هانز ـ جورج 
لربنامج  ت�شريحات  يف  االثنني  اأم�س  ماآ�شن 
»مورجن ماجازين« االإخباري يف القناة االأوىل 
االأملانية )اآ ار دي( والذي اأعرب فيه عن قلقه 

من الت�شدد داخل امل�شاجد يف املانيا.
الكثري  هناك  اأن  من  قلقون  »اإننا  ما�شني  وقال 
اأخذها  علينا  يتعني  التي  اأملانيا  يف  امل�شاجد  من 
القلق  هذا  اأن  واأو�شح  اأي�شا«.  االعتبار  بعني 
التي  الفناء اخللفي«  بـ »م�شاجد  يرتبط غالبا 
يتم  والتي  العربية  باللغة  بها  التحدث  يتم 
مليء  بخطاب  اجلهاد  على  بداخلها  التحري�س 

بالكراهية«.
»اال�شتخبارات  الد�شتور  حماية  هيئة  وذكرت 
 90 نحو  تراقب  اأنها  اأملانيا  يف  الداخلية« 
م�شجدا داخل حدود الدولة االأملانية. يف حني 
حذر رئي�س الهيئة من اأن »تنظيم داع�س ي�شعى 
الفر�شة«  واتته  اإذا  اأي�شا  لدينا  هجمات  ل�شن 
وذكر اأن اأملانيا معر�شة ملخاطر اإرهابية بنف�س 
قدر املخاطر يف فرن�شا اأو بلجيكا، وقال: »نرى 
و�شع اخلطورة بالغ اجلدية، حيث ارتفع خالل 

االأ�شهر املا�شية يف غرب اأوروبا باأكمله«.
اأمرا  لي�س  منها  والتحذير  امل�شاجد  مراقبة 
جديد متاما يف املانيا، فمنذ اأيام ك�شفت تقارير 
�شحافية اأن هناك نحو 970 اإماما مت اإر�شالهم 
من جانب ال�شلطات احلكومية الرتكية يقومون 
بالدعوة يف م�شاجد اأملانية. واأو�شحت �شحيفة 
يف  اإقامتهم  مدة  اأن  االأملانية  زونتاغ«  اأم  »فيلت 
اأملانيا تبلغ عادة خم�شة اأعوام، م�شتندة يف ذلك 
اإىل االحتاد الرتكي االإ�شالمي لل�شوؤون الدينية 

)ديتيب( يف اأملانيا. 
ليعقب ذلك ت�شريحات من رئي�س كتلة االحتاد 
امل�شيحي الدميقراطي )CDU( االأملاين فولكر 

ل�شحيفة  به  اأدىل  حوار  يف  اأكد  والذي  كاودر 
»برليرن ت�شايتونغ« االأملانية اأن الدولة يف اأملانيا 
»اجلميع  على  ذلك،  �شوء  وعلى  الدين«،  »فوق 
ممثلو  ذلك  يف  مبا  املبداأ(  )بهذا  االلتزام 

ومنت�شبو جميع الديانات«.
واأ�شاف اأنه يف العديد من امل�شاجد يلقي االأئمة 
املعمول  الدولة  مفهوم  مع  تتما�شى  ال  خطبا 
مطالبة  »الدولة  فاإن  وبالتايل  اأملانيا،  يف  به 

بالتحرك، ومبراقبة الو�شع«.
لتاأتي بعد ذلك باأيام ت�شريحات اال�شتخبارات 
مراقبة  فيها  ذكرت  والتي  االأملانية  الداخلية 
ع�شرات امل�شاجد داخل اأملانيا وفق الت�شريحات 
ايل اأدىل بها ما�شني اللقناة االأوىل االأملانية )اآ 

ار دي(.
ت�شريحات  مع  كاودر  ت�شريحات  وتزامنت 
ال�شعبوي  احلزب  زعيمة  بيرتي  فراوكه 
فيها  اتهمت  والتي  اأملانيا«،  اأجل  من  »البديل 
مزيك  اأمين  ورئي�شه  للم�شلمني  االأعلى  املجل�س 

باأنه ال يعمل من اأجل اإدماج امل�شلمني.
اأمين مزيك  اإىل  يف كلمة وجهتها ب�شكل مبا�شر 
بحث  لو  اجليد  من  »�شيكون  بيرتي:  قالت 
داخل  للم�شلمني(  االأعلى  املجل�س  )رئي�س 
ال�شامية  معاداة  انت�شار  اأ�شباب  عن  مع�شكره 

وحتديد موقفه من حق اإ�شرائيل يف الوجود«.
وقالت يف حوار مع �شحيفة »راين�شه بو�شت« اإن 
�شلبية اجتاه  لهم مواقف  امل�شلمني  »العديد من 
الديانات  بني  احلوار  يعيق  ما  وهو  اإ�شرائيل 

داخل اأملانيا«. 
على  ردا  هذه  بيرتي  ت�شريحات  وجاءت 
حزب  اإىل  نف�شه  مزيك  اأمين  وجهها  اتهامات 
يف  للم�شلمني  »تهديدا«  اعتربه  الذي  البديل 

اأملانيا.
اأملانيا  ليهود  املركزي  املجل�س  اتهم  جهته  من 
اإىل  اال�شتناد  عن  بالتخلي  البديل  حزب 
وقال  االأملاين(.  )الد�شتور  االأ�شا�شي  القانون 
جوزيف �شو�شرت رئي�س املجل�س م�شاء اأم�س اإن » 

قرارات الربنامج اأو�شحت ب�شورة جلية موقف 
احلزب املعادي لالأديان«.

الربنامج بعنوان  التي ت�شمنها  الفقرة  وراأى يف 
يف  تاأتي  اأنها  اأملانيا«،  من  جزءا  لي�س  »االإ�شالم 
طليعة االأ�شياء التي تظهر عدم ت�شامح احلزب 
اأملانيا،  يف  الدينية  لالأقليات  احرتامه  وعدم 
يف  كذلك  يتجلى  املوقف  هذا  اأن  اإىل  م�شريا 
االإ�شالمية  ال�شريعة  على  للذبح  احلزب  رف�س 

واليهودية.
لهذا  متثل  البديل  احلزب  »قرارات  اأن  وتابع 
به،  نقبل  اأن  ي�شعنا  ال  هجوما،  اأي�شا  ال�شبب 
�شو�شرت  واختتم  اأملانيا«.  يف  اليهودية  على 
برنامج  »تف�شيالت  اإن  بالقول  ت�شريحاته 
احلزب هي عبارة عن حماولة وا�شحة لتق�شيم 

جمتمعنا وتقوي�س التعاي�س ال�شلمي فيه«.
عن  اأعلن  قد  ال�شعبوي  اليميني  احلزب  وكان 
ال�شريعة  على  احليوانات  ذبح  حلظر  تاأييده 
االإ�شالمية واليهودية ) بدون تخدير �شابق(. 
وعلى العك�س من م�شودة امل�شروع االأ�شا�شي، فقد 
االأحد  اأع�شاء احلزب  اأيدت غالبية كبرية من 
خالل اليوم االأخري ملوؤمتر احلزب يف �شتوتغارت 
حظر ذبح احليوانات على ال�شريعة االإ�شالمية 
لفرتة  تخديرها  حال  يف  حتى  واليهودية 

ق�شرية قبل ذلك.
البديل  حلزب  االأ�شا�شي  الربنامج  يف  وجاء 
ولي�شت  مثلنا  »خملوقات  احليوانات  اأن 
على  الذبح  اأن  يذكر  احلياة«.  عدمية  اأ�شياء 
ال�شريعة  وعلى  )حالل(  االإ�شالمية  ال�شريعة 
يف  قطع  اإحداث  يتطلب  )كو�شري(  اليهودية 
عنق احليوانات بغر�س خروج الدم بالكامل من 

ج�شد احليوان.
عالء جمعة
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وديع عواودة
االأمن  وزير  العرتاف  ال�شتني  الذكرى  يف 
ونهب  ب�شلب  ديان  مو�شيه  االأ�شبق  االإ�شرائيلي 
يتحولوا  اأن  قبل  الفل�شطينيني  ال�شهيونية 
�شحيفة  اأوردت  غزة،  قطاع  يف  لالجئني 
رثاء  �شمن  اعرتافات  اأحرونوت«  »يديعوت 
روعي  وا�شمه  جنوده  اأحد  �شريح  على  قدمه 

روتينربغ الذي قتله فدائيون عام 1956.
التاريخي  ديان  اعرتاف  على  مرت  عقود  �شتة 
حقوق  انتهاك  توا�شل  اإ�شرائيل  لكن 
لقراهم  العودة  من  وحرمانهم  الفل�شطينيني 
ومزارع  م�شتوطنات  عليها  اأقامت  التي  املهجرة 
الدنيا.  اأ�شقاع  القادمني من  للمهاجرين اجلدد 
يف عام 1948 اأن�شئت م�شتعمرة ناحل عوز على 
الفل�شطينية  القرية  الوحيدي  خربة  اأنقا�س 
 45 من  واحدة  وهي  غزة  ق�شاء  يف  املهجرة 
تدمريها  ع�شقالن(مت  ومدينة)جمدل  قرية 

يف النكبة وتهجري �شكانها معظمهم اإىل لقطاع.
جنديا  فل�شطينيون  فدائيون  قتل   1956 ويف 
روعي  يدعى  امل�شتعمرة  �شكان  من  اإ�شرائيليا 
فدائية  عملية  �شمن  عاما(   23( روتنبريغ 
اإ�شرائيلية.  اأهداف  �شد  الفرتة  تلك  �شهدتها 
ولده  مبقتل  قلبه  انك�شار  بعد  روعي  والد  مات 
وماتت زوجته مري�شة دون اأن تتزوج ثانية اأما 
قبل  اإ�شرائيل  فرتك  عاما(   60( بوعاز  االبن 
ل�شحيفة  حديث  يف  بوعاز  ويعرتف  �شنوات. 
لتايلند  هرب  اأنه  اأم�س  اأحرونوت«  »يديعوت 
كبري  ثمن  من  ولالإفالت  ال�شكينة  عن  بحثا 
ي�شدده دون نهاية. ويروي لل�شحيفة اأن �شدمة 
زواجه.  عدم  مربرا  تفارقه  مل  والده  مقتل 
ال�شخ�شية  روايته  من  تعب  اأنه  اإىل  وي�شري 
القتيل.  والده  �شورة  حتى  معه  ياأخذ  ومل 
اأو  معي  ا�شطحب  اأن  اأرغب  مل   « �شاخرا  وتابع 

كوابي�س«.
الفل�شطينيني  مع  احلرب  اإن  جمددا  ويوؤكد 
�شويديني.  لي�شوا  غزة  �شكان  واأن  تنتهي  ال 

ويوا�شل »اأحمل كراهية للغزيني منذ طفولتي 
و�شبق وقلت ل�شكان ناحل عوز قبل هجرتي من 
فبو�شعكم  يوما  الهرب  قررمت  اإذا  اإ�شرائيل: 
نقل �شريح والدي معكم حيثما �شئتم �شوية مع 

االأ�شطورة التي ن�شجت حوله«.
قدمها  التي  الرثاء  كلمة  تورد  ال�شحيفة 
وقتها  االأمن  ووزير  االإ�شرائيلي  اجلي�س  قائد 
اإ�شرائيلية  مو�شيه ديان وهي تت�شمن �شراحة 
الأنها  اأهمية  على  الكلمة  هذه  وتنطوي  نادرة. 
التاريخية  بجرائمها  اإ�شرائيل  من  اعرتاف 
�شاحلية  مدينة  من  حولتها  التي  غزة  حيال 
خميم  الأكرب  بل  فل�شطيني  غيتو  اإىل  جميلة 
مئات  تدمري  بعد  العامل  يف  مزدحم  الجئني 
القرى الوادعة يف املنطقة بني غزة ويافا واللد 

والرملة عام 1948.
اأوردته  ملا  طبقا  ديان  قال  الرثاء  كلمة  يف 
روعي.  قتل  »باالأم�س  اأحرونوت«:  »يديعوت 
ير  فلم  عينيه  بهرت  الربيعي  ال�شباح  �شكينة 
احلقل.  يف  التلم  حد  على  بروحه  املرتب�شني 
فال نكيل التهم اليوم للقتلة. كيف لنا اأن ن�شكو 
لنا؟.. ثماين �شنوات وهم  ال�شديدة  كراهيتهم 

يقيمون داخل خميمات الالجئني داخل قطاع 
اأرا�شيهم وبلداتهم  غزة وقبالة عيونهم نحّول 
مزارع  اإىل  واأجدادهم  �شكنوها  التي  وديارهم 
ال  اأنف�شنا  من  روعي  بدم  نطالب  اأن  علينا  لنا. 

من العرب يف غزة«.
ومل  عيوننا  اأغم�شنا  »كيف  مت�شائال  ومي�شي 
نحدق مواجهة مب�شرينا لرنى وعد زماننا بكل 
ال�شباب  جمموعة  اأن  نن�شى  هل  ق�شوته؟.. 
اأكتافها  هنا يف كيبوت�س ناحل عوز حتمل على 
خلفها  تزدحم  بوابات  الثقيلة،  غزة  بوابات 
اأجل  من  املبتهلة  واالأيدي  العيون  اآالف  مئات 
وميزقونا  بنا  الظفر  من  يتمكنوا  كي  �شعفنا، 

اإربا اإربا.. هل ن�شينا؟«.
اأبيب  تل  غادر  الذي  الفتى  روعي  اإن  وقال 
�شورا  ويكون  غزة  اأبواب  على  منزال  له  لي�شيد 
ير  فلم  عينيه  فوؤاده،  يف  ال�شوء  اأعمى  لنا، 
فلم  اأذنيه  �شّم  لل�شالم  ال�شوق  ال�شكني.  بريق 
ي�شمع �شوت القتل املرتب�س له. مل تت�شع كتفاه 

الأبواب غزة الثقيلة ف�شرعته.

العالقات  يف  م�شبوق  غري  خطري  تاأزم  يف   
كتل  بني  العلنية  اخلالفات  ت�شاعدت 
خلفية  على  ال�شيعي  الوطني  التحالف 
والتعديل  االإ�شالحات  جتاه  املواقف 
الوزاري واالعتداءات على بع�س قادتهم 
ال�شدري«  »التيار  اتباع  اقتحام  خالل 
ال�شبت  اخل�شراء  واملنطقة  للربملان 

املا�شي. 
لـ»القد�س  ال�شدري  التيار  يف  م�شدر  واأكد 
القوى  بني  اخلالفات  اأن  العربي« 
الوطني  التحالف  داخل  والتنظيمات 
ت�شاعدت موؤخرا وو�شلت اإىل االنتقادات 
العلنية وتبادل االتهامات بني قادة الكتل 
عرب و�شائل االإعالم ويف املجل�س اخلا�شة 
العالقة بني  تاأزم  والعامة، مما يدل على 
منذ  العراق  يقود  الذي  التحالف  اأطراف 

عام 2003.
ذكر  عدم  طلب  الذي  امل�شدر،  واأ�شار 
حمبط  ال�شدري  التيار  اأن  اإىل  اإ�شمه، 
الوطني  التحالف  قوى  باقي  مواقف  من 
واالعت�شامات  التظاهرات  خالل 
م�شاركتها  وعدم  باالإ�شالحات  املطالبة 
خلدمة  جاء  اأنه  رغم  احلراك،  بهذا 
ال�شدري  التيار  قيادة  اإن  وقال  ال�شعب. 
وقواعده »ت�شتغرب مت�شك قادة التحالف 
بامتيازاتهم ووزرائهم ورف�س تغيريهم يف 
العبادي  حيدر  الوزراء(  )رئي�س  ت�شكيلة 
ميز  الذي  والف�شل  الف�شاد  رغم  االأخرية 

اأداءهم ل�شنوات«.
اأعلن  ال�شدر  مقتدى  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
اآخرها  عدة  منا�شبات  ويف  ب�شراحة 

املا�شي  ابريل   / ني�شان   30 يوم  خطابة 
الذي جدد فيه »عدم اإمكانية التعاون مع 
املالكي  نوري  جناح  ـ  الدعوة  حزب  اتباع 
الأنهم �شيعوا العراق خالل الع�شر �شنوات 

التي حكموا فيها ».
يردد  كان  اجلمهور  اأن  امل�شدر  وذكر 
�شد  �شعارات  التظاهرات  خالل  بعفوية 
»حزب الدعوة« ب�شبب وقوف قادة احلزب 
الوزارية  والتعديالت  االإ�شالحات  �شد 
التي طالب بها املتظاهرون اإ�شافة لكونهم 

امل�شوؤولني عن الف�شاد. 
»دولة  ائتالف  رئي�س  و�شف  جانبه  ومن 
االحد  يوم  املالكي،  نوري  القانون«، 
من  الغا�شبون  املتظاهرون  به  قام  ما 
ومبنى  اخل�شراء  املنطقة  اقتحام 
التغيريات  منتقدا  بـ«االحتالل«،  الربملان 
احلكومة  رئي�س  اأجراها  التي  الوزارية 
العبادي »لكونها مفرو�شة حتت ال�شغوط 

والتهديدات« ح�شب قوله.
ت�شريحات  على  ال�شدر  اأتباع  رد  وقد 
املالكي بهجمات على مكاتب حزب الدعوة 

يف بع�س املدن.
يوم  ال�شدري  التيار  من  املتظاهرون  فقام 
الدعوة  حزب  مقار  مبهاجمة  االأحد 
الديوانية  يف  االإ�شالمي  االأعلى  واملجل�س 
املالكي  �شور  واأ�شقطوا  العراق  جنوب 

وعمار احلكيم على االأر�س. 
»كتلة  عن  النائب  حذر  ال�شياق  و�شمن 
الزاملي،  حاكم  )ال�شدرية(،  االأحرار« 
»منظمة بدر« من الوقوف �شد التظاهرات 
واأ�شار  موؤخرا،  الربملان  اقتحمت  التي 

من  قوات  اإر�شال  اإىل  احلاجة  عدم  اإىل 
لل�شيطرة  بغداد  اإىل  ال�شعبي«  »احل�شد 
على االأو�شاع الأن االأمور حتت ال�شيطرة. 

عراقية  قناة  على  متلفز  لقاء  يف  وقال 
انه »على اطالع كامل على الو�شع االأمني 
النيابية.  االأمن  جلنة  رئي�س  باعتباره 
عمليات  قيادة  من  التن�شيق  خالل  ومن 
االأمنية  االأجهزة  اأن  على  يوؤكد  بغداد 
االأمني  الو�شع  م�شيطرة ب�شكل كامل على 

يف بغداد«.
وعلى  ال�شعب.  معركة  »هذه  واأ�شاف: 
فيها  والدماء  فيها  امل�شاركة  �شريف  كل 
ال�شالح  ا�شتخدام  يجوز  وال  مقد�شة 
بدر  بقوات  العراقي  ال�شعب  وتهديد 
ملقاتلة  قوات  الأنها  ال�شعبي،  واحل�شد 
داع�س وت�شرف عليها االأموال من ال�شعب 

�شد  ت�شتخدم  ان  ن�شمح  وال  العراقي، 
ال�شعب«.

اأال  بدر  منظمة  »على  يقول:  وم�شى 
القيادي  رد  ». وقد  ال�شعب  تتحدى �شوت 
يف منظمة بدر، النائب كرمي النوري، على 
�شوت  »هي  بدر  منظمة  اإن  قائال  الزاملي 

ال�شعب ». 
واالأمني  ال�شعبي  احل�شد  قائد  نائب  وكان 
قد  العامري،  هادي  بدر،  ملنظمة  العام 
واحل�شد  بدر  قوات  اإىل  اأوامره  اأ�شدر 
حزام  مناطق  نحو  للتوجه  ال�شعبي 
بغداد حت�شبا الأي حترك من قبل تنظيم 
املتظاهرين  اخرتاق  م�شتغال  »الدولة« 
منظمة  بيان  ح�شب  اخل�شراء  للمنطقة 

بدر.
ال�شدر  اأتباع  من  املتظاهرين  ان  ويذكر 

قاموا خالل اخرتاقهم املنطقة اخل�شراء 
والربملان باالعتداء بال�شرب على النائب 
الف�شيلة  حزب  يف  القيادي  طعمة،  عمار 
مكونات  اأحد  وهو  )ال�شيعي(،  االإ�شالمي 
التحالف الوطني. ورد حزبه ببيان اأدان 
وانتقد  النائب طعمة  فيه االعتداء على 

فيه اقتحام املتظاهرين للربملان. 
و�شمن ال�شياق نف�شه اأكد املحلل ال�شيا�شي، 
خرجت  املظاهرات  اأن  احلمدون،  طه 
�شحب  غايتها  ممنهجة  �شيا�شة  ظل  يف 
الب�شاط من حزب الدعوة، م�شريًا اإىل اأن 
على  ال�شيعة  بني  خالف  احلالية  االأزمة 

هرم ال�شلطة.
االإعالمية:  »رووداو«  ل�شبكة  وقال 
ال�شيا�شية  للعملية  انهيار  هناك  »�شيكون 
املظاهرات  الأن  لالأمور،  وتاأزمي  وت�شعيد 
غايتها  ممنهجة  �شيا�شة  ظل  يف  خرجت 
ل�شالح  الدعوة  حزب  من  الب�شاط  �شحب 
التيار ال�شدري. وهو �شراع بني االحزاب 
�شيعي  �شيعي  خالف  اأنه  كما  ال�شيا�شية، 

على هرم ال�شلطة«.
هو  الوطني«  »التحالف  اأن  ويذكر 
القوى  كل  جتمع  التي  ال�شيا�شية  الهيئة 
العراقية  ال�شيعية  والكتل  واالأحزاب 
وجودهم  ينظم  الذي  وهو   .2003 بعد 
يف الربملان واحلكومة ولكن خالفات كبرية 
جتري بني قياداته على املنا�شب واملواقع 

وك�شب القاعدة ال�شعبية.

غ����زة الج����ئ����ي  م�����ع  �إ�����ض����ر�ئ����ي����ل  ف���ع���ل���ت���ه  مب�����ا  ع����ام����ا   60 ق����ب����ل  �ع��������رف  دي��������ان 

�مل�ضلحة �ملعار�ضة  قو�ت  من  مقاتلني  لتدريب  �ضورية  �ىل  نرويجيا  جنديا   60 �إر�ضال  تدين  �ل�ضورية  �خلارجية 

�ملتطرف �لبديل  ح��زب  ينتقد  �ليهودي  و�ملجل�س  �مل�ضلمني…  بخ�ضو�س  �أملانيا  يف  ت�ضريحات  ح��رب  �ل��������وز�ري��������ة و�ل����ت���������ض����ك����ي����ل����ة  �الإ��������ض�������الح�������ات  �إز�ء  �ل���������ض����ي����ع����ي����ة   � �ل���������ض����ي����ع����ي����ة  �خل��������الف��������ات  ت���������ض����اع����د 

 ع����ري����ق����ات ي���ع���ل���ن وق������ف �ل����ل����ق����اء�ت
�الأم����ن����ي����ة �ل���ث���ن���ائ���ي���ة م����ع �إ����ض���ر�ئ���ي���ل
اأعلن الدكتور �شائب  اأع�شاء القيادة الفل�شطينية هذه املرة،  بدون معرفة 
“اأبو  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  م�شاعدي  اأبرز  اأحد  عريقات 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأمني  من�شب  اأي�شا  ي�شغل  والذي  مازن”، 
التحرير الفل�شطينية، اأن حركة فتح اأو�شت بوقف فوري للتن�شيق االأمني 
ال�شلطة  بني  الثنائية  االأمنية  اللقاءات  وقف  كذلك  معلنا  اإ�شرائيل،  مع 
“اللقاءات  انتهاء  اأعلن عريقات عن  املرة وب�شكل مبا�شر،  واإ�شرائيل.وهذه 
التي  االأخرية  باللقاءات  يق�شد  وكان  اإ�شرائيل”،  مع  االأمنية  الثنائية 
مدير  فرج  ماجد  اللواء  االأمن  بقادة  ممثل  الفل�شطيني  اجلانب  عقدها 
ورئي�س  الوقائي،  االأمن  مدير  الريح  هب  زياد  واللواء  العامة،  املخابرات 
االرتباط املدين ح�شني ال�شيخ، مع �شباط اإ�شرائيليني م�شرفني على املناطق 

الفل�شطينية.
بعد  جاء  اجلديد  املوقف  اأن  فل�شطني(  )�شوت  الإذاعة  عريقات  وقال 
التزامها  عدم  حول  وا�شحًا  جوابًا  اإ�شرائيل  من  الفل�شطينيني  ت�شلم  اأن 
املدن  اقتحام  بعمليات  اإ�شرائيل  حكومة  ومت�شك  املوقعة  باالتفاقيات 
للمبادرة  املبا�شر  اإ�شرائيل  رف�س  اإىل  اإ�شافة  الفل�شطينية،  واملناطق 

الفرن�شية لعملية ال�شالم.
عريقات يف �شياق ت�شريحاته اأكد اأن اللجنة املركزية حلركة فتح، وهو اأحد 
اإطار  اأع�شائها قررت �شمن تو�شياتها بعد اجتماع عقد م�شاء االثنني، ويف 
ردها على موقف اإ�شرائيل رفع تو�شية للجنة التنفيذية للمنظمة، التخاذ 

قرار بوقف التن�شيق االأمني، واعتماد قرار املجل�س املركزي للمنظمة.
اأن هذه اللجنة  واأكد يف �شياق حديثه ب�شفته ع�شو يف اللجنة التنفيذية 
�شوف تبحث يف اجتماع يوم غد االأربعاء قرار حتديد العالقة مع اإ�شرائيل.

وكانت اللقاءات االأمنية الفل�شطينية االإ�شرائيلية بداأت بت�شليم وفد اأمني 
فل�شطيني ر�شالة ر�شمية الإ�شرائيل يف فرباير )�شباط( املا�شي تطلب وقف 
وااللتزام  الغربية  ال�شفة  يف  )اأ(  ملناطق  االإ�شرائيلي  اجلي�س  اقتحامات 

املتبادل باالتفاقيات الثنائية املوقعة بني اجلانبني.
العمل  وقف  قرار  اأن  فل�شطيني  اأمني  م�شوؤول  ك�شف  ال�شياق  هذا  ويف 
قيادة  من  ملزم  ر�شمي  بقرار  الوقت  هذا  يف  مرهون  االأمنية  باالتفاقيات 
املنظمة لكافة االأجهزة االأمنية، يكون موقع من الرئي�س اأبو مازن، ب�شفته 

قائدا اأعلى للقوات ورئي�شا لل�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير.
واأكد اأن خطوات وقف العمل باالتفاق و�شعت �شابقا من قبل فريق �شيا�شي 
مع  عدة  اجتماعات  عقد  الفريق  هذا  واأن  التنفيذية،  اللجنة  من  متكامل 
قادة االأمن قبل و�شع خطة التحرك ملا بعد اتخاذ القرار الفل�شطيني بهذا 

اخل�شو�س.
لكنه اأكد اأن القرار هذا جرى تاأجيله من قبل القيادة الفل�شطينية �شابقا 
بناء على �شغوط �شيا�شية من االإدارة االأمريكية ومن اأطراف عربية اأخرى 

واأوروبية، كانت تريد ترك م�شاحة للتحرك ال�شيا�شي.

  �ه���ت���م���ام �إع����الم����ي و������ض����ع ب��ف��ي��ل��م ع��ن
ب��ري��ط��ان��ي��ا يف  �حل���دي���ث���ة  �ل���ع���ب���ودي���ة 

بثته  بريطانيا”،  يف  احلديثة  “العبودية  عن  ا�شتق�شائي  عمل  حظي 
قناتا اجلزيرة االإنكليزية والعربية، باهتمام اإعالمي وا�شع حول العامل، 
لك�شفه عن تق�شري لدى ال�شركات الربيطانية يف التزام مكافحة الظاهرة، 

التي يعاين منها العديد من العاملني يف هذه ال�شركات.
وك�شف التحقيق، الذي اأعّدته وحدة التحقيقات اال�شتق�شائية يف “�شبكة 
اجلزيرة االإعالمية”، عن اأو�شاع �شادمة لعاملني يف بع�س املهن، وحاالت 
ا�شرتقاق يف مزارع خمدرات �شّرية و�شبكات بغاء، اإ�شافة اإىل اأو�شاع غري 

اإن�شانية يتعّر�س لها عاملون اأجانب يف جماالت غ�شيل ال�شيارات وغريها.
وعّلق املفو�س ال�شابق ملكافحة العبودية يف بريطانيا كيفن هايالند حمذرًا 
ال�شركات عمومًا من اأنها قد تكون متورطة يف ا�شتخدام �شحايا العبودية 
احلديثة، من دون اإدراك منها. وقال هايالند اإن اجلهل بالقوانني اجلديدة 

يف هذا املجال ال يعّد مربرًا مقبواًل.
ونيجرييا  وم�شر  واملغرب  رومانيا  ويف  بريطانية،  اإعالم  و�شائل  ون�شرت 
وال�شومال واألبانيا وغانا والهند وقطر واليمن اأكرث من 50 مقااًل، 30 منها 

باللغة االإنكليزية، حول املو�شوع.
“اجلزيرة” االإنكليزية يف يوتيوب اأكرث من مليون م�شاهدة  و�شّجل موقع 
نحو  يوتيوب  على  العربية  “اجلزيرة”  قناة  موقع  �شّجل  كما  للربنامج، 
والتعليقات  التغريدات  من  مئات  ر�شد  وكذلك  م�شاهدة.  األف   300

االإيجابية على الفيلم على مواقع ال�شبكة ودرجة عالية من التفاعلية.

 م�ضوؤولة �أممية: عدد �الأطفال �لفل�ضطينيني �ملعتقلني
در�ميًا �رتفاعًا  �ضهد  �الإ�ضر�ئيلية  �ل�ضجون  يف 

ال�شامية  املفو�شية  با�شم  املتحدثة  اأفادت   - االأنا�شول   - جنيف 
االأطفال  عدد  اأن  �شامدا�شاين،  رافينا  االإن�شان  حلقوق  املتحدة  لالأمم 
“دراميًا”  ارتفاعًا  �شهد  االإ�شرائيلية،  ال�شجون  يف  املعتقلني  الفل�شطينيني 
بخ�شو�س  الواردة  االأنباء  حيال  قلقها  عن  معربة  املا�شي،  العام  منذ 
اأثناء  واأعينهم  اأيديهم  وع�شب  اجل�شدي،  العنف  اإىل  االأطفال  تعر�س 

االعتقال والتحقيقات.
ال�شجون  م�شلحة  الح�شائيات  وفقًا  اأنه  الثالثاء،  �شامدا�شاين  واأ�شافت 
االإ�شرائيلية، ان 440 طفاًل معتقاًل يقبعون يف ال�شجون، بينهم 12 طفلة.
ال�شجون  يف  املعتقلني  االأطفال  عدد  اأن  اىل  �شامدا�شاين  واأ�شارت 
171 طفاًل ، مو�شحة اأن هذا  االإ�شرائيلية يف اأيلول/�شبتمرب املا�شي كان 

العدد و�شل اإىل 440 طفاًل ويعد االأعلى حتى اليوم منذ عام 2008.
ولفتت �شامدا�شاين اإىل اأن اإ�شرائيل تعد طرفًا يف اتفاقية حقوق الطفل، 
اأن يكون اخليار  اعتقال طفل يجب  اأو  فاأن توقيف  واأنه وفقًا لالتفاقية 
التوقيف ق�شرية  اأن تكون مدة  وينبغي  اإليه،  اللجوء  الذي ميكن  االأخري 

جدًا.
االأخرى،  واملوؤ�ش�شات  املتحدة  االأمم  جهود  “رغم  �شامدا�شاين  وقالت 
ت�شرين  منذ  �شهد  االإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  االأطفال  املعتقلني  عدد  فاإن 
اأكتوبر  2015 ارتفاعًا دراماتيكيًا، حيث كان عددهم يف  اأكتوبر  االأول/ 
اأعمارهم مابني  27 معتقاًل، وو�شل عدد االأطفال املعتقلني الذين يرتاوح 
15 �شنة اإىل الذروة خالل ت�شرين الثاين/ نوفمرب وكانون االأول/   12-

دي�شمرب من العام املن�شرم”.
االأطفال  تعر�س  حول  االدعاءات  اإزاء  قلقون  “نحن  قائلة  واأردفت 
االعتقال  اأثناء  واأعينهم  اأيديهم  ع�شب  يتم  واأنه  اجل�شدي،  العنف  اإىل 

والتحقيق، وو�شع بع�شهم يف حب�س انفرادي”.

ال�شورية  ال�شلطات  ادانت   – اأ(  ب  )د  ـ  دم�شق 
مقاتلني  لتدريب  جنود  الإر�شالها  الرنويج 

�شوريني من قوات املعار�شة امل�شلحة .
الر�شمية  ال�شورية  االنباء  وكالة  وذكرت 
وزارة  يف  م�شوؤوال  م�شدرا   ” اأن  اليوم  )�شانا( 
رئي�شة  ت�شريحات  يدين  ال�شورية  اخلارجية 
بالدها  حكومة  اعتزام  حول  الرنويج  وزراء 
�شوريني  مقاتلني  لتدريب  جنديا   60 ار�شال 

بزعم حماربة تنظيم داع�س”.
حكومة  تنوي  قرار  “اأي  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
يناق�س  اخل�شو�س  بهذا  اتخاذه  الرنويج 
ال�شرعية الدولية ويتعار�س مع قرارات جمل�س 

االأمن الدويل اخلا�شة مبكافحة االإرهاب ” .
تدخال  ي�شكل  الرنويج  حكومة  قرار  اإن  وقال 
واعتداء  الدول  �شوؤون  يف  مقبول  وغري  �شافرا 

وال  وا�شتقرارها  واأمنها  �شيادتها  على  �شارخا 
مكافحة  اطار  يف  يدخل  بانه  تربيره  ميكن 
االإرهاب طاملا انه مل يجر بالتعاون مع احلكومة 

ال�شورية.
العربية  “اجلمهورية  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
العام  والراأي  الدويل  املجتمع  تدعو  ال�شورية 
مواجهة  يف  الوقوف  اىل  والعاملي  الرنويجي 
ت�شببت  التي  امل�شوؤولة  غري  القرارات  هذه  مثل 
يف انت�شار االإرهاب يف املنطقة والعامل وو�شوله 
دولها  حكومات  متار�س  اوروبية  مدن  قلب  اإىل 
�شورية  يف  االأزمة  جتاه  متوازنة  غري  �شيا�شات 

ويف احلرب على االإرهاب ” .
عن  اأعلنت  الرنوجية  احلكومة  وكانت 
اإىل  نرويجيًا  جنديًا   60 اإر�شال  ا�شتعدادها 
املعار�شة  مقاتلي  ودعم  مل�شاعدة  �شورية، 

ال�شورية �شد تنظيم الدولة االإ�شالمية.
�شولبريج  اإيرنا  الرنويج  وزراء  رئي�شة  وقالت 
 60 نحو  �شرت�شل  بالدها  اإن  االثنني  اأم�س 
العمليات  اأفراد  من  جمموعة  بينهم  جنديًا، 
والدعم  الن�شح  وتقدمي  لتدريب  اخلا�شة 
للمقاتلني ال�شوريني الذين يحاربون “داع�س”.

لراأي  �شتحتاج  حكومتها  اأن  �شولبريج  واأ�شافت 
واأنه  �شوريا،  يف  اجلنود  ن�شر  تقرر  اإذا  الربملان 

من املنتظر اأن يتمركز اجلنود يف االأردن.
اأعلنت  االمريكية  املتحدة  الواليات  وكانت 
نف�س  يف  �شورية  اىل  مدرب   300 نحو  ار�شالها 

االطار 



هيوم”  “ي�شرائيل  �شحيفة  قالت 
االأ�شبوع  خالل  اإنه  لها  تقرير  يف 
روؤيتها  ال�شعودية  اأطلقت  املا�شي، 
التحديات  ملواجهة   ،2030 لعام 
ا�شتنزاف  �شيما  ال  احلالية، 
دعمت  التي  النفط،  عائدات 
اململكة  يف  وال�شلطة  االقت�شاد 
بقائها  ل�شمان  اأمام  �شمام  وتعترب 
هذا  لكن  اليوم،  حتى  احلكم  يف 
االأمان فقدته االأ�شرة احلاكمة مع 
وانخفا�س  النفط  اأ�شعار  تراجع 

عائدته.
تقرير  يف  ال�شحيفة  واأ�شافت 
ترجمته وطن اأن الرثوة النفطية 
ال�شعودية  عليها  اعتمدت  التي 
اأ�شبحت  املا�شية  العقود  خالل 
الراهن  الوقت  يف  القيمة  عدمية 
اململكة  يهدد  الذي  االأمر  وهو 
اآل  عر�س  �شيما  ال  كامل،  ب�شكل 
قب�شتهم  يب�شطون  الذين  �شعود 

على البالد.
اإىل  العربية  ال�شحيفة  ولفتت 
النفط  على  العامل  اعتماد  اأن 

وتتوفر  كبري،  ب�شكل  يرتاجع 
الطاقة  م�شادر  للب�شرية  االآن 
اإىل  جنبا  والنظيفة  اجلديدة 
النفط  مكامن  اكت�شاف  مع  جنب 
لذلك،  واإثباتا  اجلديدة،  والغاز 
من  اأقل  اإىل  النفط  اأ�شعار  انهارت 
30 دوالرا للربميل يف بداية العام 

احلايل.
اأنه  هيوم  ي�شرائيل  واأو�شحت 
اأن  جند  الوراء،  اإىل  نظرنا  اإذا 
العربية  للمملكة  النفط روج حقا 
مللء  واأدى  و�شعبها،  ال�شعودية 
املالكة،  العائلة  اأع�شاء  جيوب 
لكن على الرغم من املبالغ الفلكية 
تعترب  خزائنها،  اإىل  تدفقت  التي 
العاملي  الت�شنيف  ذيل  يف  الريا�س 
التعليم  مب�شتوى  يتعلق  فيما 
وم�شتوى  ل�شكانها،  توفره  الذي 
والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
البنية  يف  واأي�شا  لها،  العلمي 
والتكنولوجية  والعلمية  التحتية 
واالقت�شادية، ناهيك عن احلرية 
ومكانة  والدميقراطية  والتقدم 

املراأة.
واأكدت ال�شحيفة اأن اأرباح النفط 
على  احلفاظ  يف  ت�شتخدم  كانت 
واجتماعي  �شيا�شي  بو�شع  اململكة 
لر�شوة  اأخرى  بعبارة  اأو  م�شتقر، 
م�شاعدات  يتلقون  الذين  ال�شكان، 
اأجل  من  فقط  الدولة  من  �شخية 
حكم  با�شتمرار  والقبول  ال�شمت 

اآل �شعود.
اأن  اإىل  هيوم  ي�شرائيل  واأ�شارت 
النفط  ثروة  وظفوا  ال�شعوديني 
املتوافق  الوهابي  الفكر  ن�شر  يف 
خالل  من  القاعدة،  تنظيم  مع 
يف  اأن�شئت  التي  املدار�س  نظام 

باملجتمعات  العامل  اأنحاء  جميع 
اأوروبا  يف  واالإ�شالمية  العربية 
واآ�شيا الو�شطى، مو�شحة اأن بع�س 
خريجي هذه املدار�س ان�شموا اإىل 
مثل  االإرهابية  املنظمات  �شفوف 

القاعدة وداع�س.
اأن  على  هيوم  ي�شرائيل  و�شددت 
واحد  جمرد  االقت�شادي  التهديد 
من التحديات التي تواجه اململكة 
جانب  اإىل  ال�شعودية،  العربية 
االإيراين،  والتهديد  النفط،  اأزمة 
تقف  اللحظة  هذه  يف  اأنه  موؤكدة 
حلفاء،  دون  منفردة  ال�شعودية 

بعد اأن فقدت امتيازات النفط.

يفرج  �الأ���ض��د  �ن�����ذ�ر..  ���ض��اب��ق  دون   
وي�ضلمه  “عويد�ت”  �جل��ا���ض��و���س  ع��ن 
“�الأردن” و�ل���ع���ن���و�ن  الإ���ض��ر�ئ��ي��ل 

يديره  الذي  ال�شوري  النظام  معتقالت  يف  ق�شاها  “12” عامًا  بعد 
برجا�س   ” املعتقل  عن  ال�شورية،  ال�شلطات  افرجت  االأ�شد،  ب�شار 
عويدات ” امل�شجون بتهمة ‘التج�ش�س الإ�شرائيل “، ب�شورة مفاجئة 

ومثرية للجدل.
اإىل  عويدات  املعتقل  نقل  جرى  انه  عربية  اإعالم  و�شائل  وك�شفت 
 12 بعد   ، االإ�شرائيلية  لل�شلطات  لت�شلمه  ، متهيدًا  االأردين  اجلانب 

عامًا ق�شاها يف معتقالت دم�شق.
واختفى عويدات ال�شوري من منطقة اجلوالن املحتل ، وقت �شفره 
 ، دم�شق  جامعة  يف  اجلامعية  الدرا�شة  بهدف  ال�شورية  للعا�شمة 
2003 دون اأن معرفة م�شريه، و�شط تكتم  واختفت اآثاره يف العام 

ال�شلطات ال�شورية حول اأ�شباب اعتقاله وقتها.
الرتجيحات واملعلومات غري الر�شمية كانت وقتها ت�شري اإىل اعتقاله 
ال�شلطات  فيه  تكتمت  الذي  الوقت  يف  ال�شورية،  ال�شلطات  قبل  من 
على م�شريه ومل تك�شف لذويه عن معلومات عنه، اأو عن اعتقاله اأو 
عن مكان وجوده، وهو ما جعل م�شريه جمهواًل، واإذا ما كان على قيد 

احلياة طيلة املدة ال�شابقة التي ح�شمتها اأم�س قرار االإفراج.
وك�شفت ال�شلطات ال�شورية قبل نحو �شنتني ان عويدات معتقل من 
قبل �شلطات دم�شق االأمنية بتهمة التج�ش�س ل�شالح اإ�شرائيل، دون 

ان تورد مزيد من التفا�شيل وقتها.

د. فايز اأبو �شمالة 
يظل احلديث عن مواجهة م�شروع �شم ال�شفة 
ال�شعب  يقف  مل  طاملا  معنى  بال  الغربية 
املرحلة  ويراجع  نف�شه،  اأمام  الفل�شطيني 
امل�شئولني  ويحا�شب  ال�شابقة،  ال�شيا�شية 
املوقف،  �شيد  هو  فالكذب  ذلك  ودون  عنها، 
العملية  النتيجة  هو  باالأر�س  والتفريط 

للت�شفيق اأو ال�شمت.
فقد اأكد رئي�س جمل�س امل�شتوطنات يف ال�شفة 
الغربية “�شيال اإلدار” اأن الربملان االإ�شرائيلي 
ل�شم  قرار  م�شروع  قريبًا  �شيمرر  )الكني�شت( 
على  ح�شل  واأنه  الإ�شرائيل،  املحتلة  ال�شفة 
ومن  الليكود  حزب  ونواب  وزراء  من  تعهدات 
�شن  يتم  باأن  اليهودي”،  “البيت  حزب  قادة 
و�شيكون  الغربية،  ال�شفة  �شم  ي�شرع  قانون 
اليمني  كتل  اأولويات  راأ�س  على  امل�شروع  هذا 

الربملانية”.
وزير  نائب  اأن  “معاريف”  �شحيفة  وذكرت 
القيادي  دهان،  بن  اإيلي  احلاخام  احلرب 
�شم  اإن  قال:  قد  كان  اليهودي”  “البيت  يف 
يطلق  الذي  العربي  )اال�شم  وال�شامرة  يهودا 

واإن  ال�شاعة،  اأمر  هو  الغربية(  ال�شفة  على 
بذلك،  ت�شمح  والدولية  االإقليمية  الظروف 
“نفتايل بنت” قد اقرتح  التعليم  وكان وزير 
يف  يتم  حيث  بالتدريج،  الغربية  ال�شفة  �شم 
البداية �شم مناطق “ج”، التي ت�شكل 62 يف 

املئة من م�شاحة ال�شفة الغربية.
“اأياليت  االإ�شرائيلية  العدل  وزيرة  وكانت 
لالإذاعة  حديث  يف  قالت  قد  �شاكيد” 
مع  طاقم  بت�شكيل  قامت  اإنها  االإ�شرائيلية: 
القوانني  تطبيق  �شبل  لبحث  الدفاع،  وزارة 
ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  على  االإ�شرائيلية 
قبل  من  اأوامر  اإىل  حتويلها  بعد  الغربية 

احلاكم الع�شكري للمناطق”.
ليوؤكد  اإ�شرائيلي  حديث  من  �شبق  ما  كل  اإن 
�شم  قوانني  ت�شريع  يف  عمليًا  �شادرون  اأنهم 
االعتبار  بعني  االأخذ  دون  الغربية  ال�شفة 
ودون  الفل�شطينية،  ال�شلطة  اعرتا�س 
واالإدانة  واال�شتنكار  لل�شجب  االلتفات 
الفل�شطينية،  اخلارجية  وزارة  عن  ال�شادرة 
فالقادة االإ�شرائيليون ي�شتندون اإىل الوقائع 
الذي ي�شنع  للواقع  التي يفقاأ عني كل معاند 

تفا�شيله اليهود، والذي يقول:
“ج”  اأو�شلو  اتفاقية  �شمتها  التي  املنطقة  يف 
م�شاحة  من   62% م�شاحتها  تبلغ  والتي 
امل�شتوطنني  عدد  بلغ  الغربية،  ال�شفة 
التعليم  وزير  حديث  وفق  األف   400 اليهود 
األف   408 اليهود  عدد  وبلغ  بنت”،  “نفتايل 
وفق حديث وزير احلرب “مو�شي يعلون”، مع 
ي�شتثني  الرقم  هذا  اأن  االعتبار  بعني  االأخذ 
وحميطها،  القد�س  مدينة  م�شتوطنات  يهود 

والبالغ عددهم حوايل 300 األف يهودي.
اتفاقية  �شمتها  التي  املنطقة  نف�س  ويف 
األف   70 العرب  ال�شكان  “ج” بلغ عدد  اأو�شلو 
عربي فل�شطيني فقط باتفاق جميع امل�شادر، 
وم�شادرة  واملطاردة  لالعتداءات  يتعر�شون 
االأر�س والت�شيق على احلياة. ومعنى ذلك اأن 
منطقة “ج”  والبالغ م�شاحتها %62 من اأر�س 
ب�شكانها  يهودية  �شارت  قد  الغربية  ال�شفة 
اليهود الذي يبلغ عددهم �شت اأ�شعاف �شكانها 
املنطقة،  ا�شتثمار  يف  احلق  ولهم  العرب، 
وفق  وتدمريها  وتطوريها  منها،  واال�شتفادة 

رغبتهم وم�شاحلهم.

من  بد  ال  قدرهم  الفل�شطينيون  يواجه  وكي 
االإجابة على االأ�شئلة التالية:

وتناق�س  اليهود  عدد  تنامى  هل   :     1-
عدد العرب يف منطقة “ج” مت ب�شكل عفوي، 
ا�شتيطانية  خطة  ووفق  منظم،  ب�شكل  اأم 

متكاملة
طوال  الفل�شطينيون  القادة  كان  اأين       2-
الزمن ال�شابق الذي تناق�س فيه عدد  العرب 
وتنامي  الغربية،  ال�شفة  يف  “ج”  منطقة  يف 

فيه عدد امل�شتوطنني يف هذه املناطق؟
الهدف  يجهلون  الفل�شطينيون  كان  هل      3-
النهائي للتو�شع اال�شتيطاين، اأم كانوا يعلمون  

ذلك ويتغافلون ب�شكل متعمد؟
هدف  يدركون  الفل�شطينيون  كان  اإذا      4-
يتحركوا  مل  ملاذا  العدواين،  امل�شتوطنني 
وموجع  فاعل  ب�شكل  املا�شية  ال�شنوات  طوال 

ورادع للتو�شع اال�شتيطاين؟
التو�شع  بني  وثيقة  عالقة  من  هل      5-
باالأمن  امل�شتوطنني  �شعور  وبني  اال�شتيطاين 
الغربية  ال�شفة  اأر�س  على  ال�شائد  والهدوء 

جراء التعاون االأمني؟

ال�شيا�شة  بني  وثيقة  عالقة  من  هل      6-
املفاو�شات  على  القائمة  العامة  الفل�شطينية 
عدد  تنامي  وبني  االإ�شرائيليني  مع 

امل�شتوطنني وا�شتفرادهم باالأر�س؟.
الراهنة  الفل�شطينية  القيادة  هل      7-
عما  امل�شئولية  تتحمل  م�شتوياتها  باأعلى 
ال�شفة  يف  واالإن�شان  االأر�س  حال  اإليه  و�شل 
عاتق  على  تقع  امل�شئولية  اأن  اأم  الغربية، 
الذي  الفل�شطينية  القيادة  من  الثاين  ال�شف 
مل يعرت�س على قرارات القيادة، ومل يناق�س 

اآثارها ال�شلبية؟.
واملحا�شبة  امل�شئولية  حتميل  اإن  واأخريًا: 
ال�شحيح  الطريق  على  االأوىل  اخلطوة  هي 
وحماربة  اال�شتيطاين،  التو�شع  ملواجهة 
ذلك،  ودون  الغربية،  ال�شفة  �شم  م�شاريع 
االأوهام،  ع�شب  يرعى  الفل�شطيني  فال�شعب 
يف الوقت الذي ي�شرب فيه امل�شتوطنون حليب 

االأر�س.

ال�شودانية  احلكومة  اإّن  اإعالمية،  تقارير  قالت 
ابتدرت ات�شاالت دبلوما�شية مكثفة، مع االمارات، 
االأحد،  ن�شرت  اإعالمية  تقارير  حول  للتق�شي 
امل�شرية  للحكومة  ابوظبي  ت�شليم  عن  حتدثت 
حاليب  منطقة  يف  ال�شم�شية  للطاقة  م�شاريع 
�شككت  بينما  وال�شودان،  م�شر  بني  عليها  املتنازع 
وزارة اخلارجية ال�شودانية يف احتمال اإقدام دولة 

االمارات على ت�شرف من تلك ال�شاكلة.
ا�شتبعد  تربيون”  “�شودان  موقع  ن�شر  ما  وبح�شب 
علي  ال�شودانية،  اخلارجية  وزارة  باإ�شم  املتحدث 
ال�شادق، تورط االمارات فى ازمة حاليب النا�شبة 

بني م�شر وال�شودان.
وقال لل�شحفيني االثنني، اإن اخلارجية االماراتية 
دول  كل  مع  ح�شيفة  و  متوازنة  بعالقات  تتمتع 
بتلك  دولة  تورط  احتماالت  يف  م�شككا   ، العامل 
العالقات فى ت�شرفات “غري دبلوما�شية” ، على حد 

و�شفه.
)م�شدر(  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  واأعلنت 
القاهرة  �شلمت  انها  الر�شمي  موقعها  على  بيان  يف 
م�شتوى  على  النظيفة  للطاقة  م�شاريع  “اأربعة 
30 ميغاواط وعملت على  املرافق اخلدمية بقدرة 
يف  ال�شم�شية  للطاقة  منزيل  نظام   7000 تركيب 
عدد من املناطق النائية واال�شرتاتيجية يف اأنحاء 

جمهورية م�شر العربية”.
 6 )بقدرة  علم  مر�شى  حمطات  ت�شميم  ومت 
واأبو  ميغاواط(   5 )بقدرة  و�شالتني  ميغاواط( 
 1 )بقدرة  وحاليب  ميغاواط(   2 )بقدرة  رماد 
ميغاواط( خ�شي�شًا لدعم القطاع ال�شياحي يف هذه 
املناطق والذي ي�شكل ركيزة رئي�شية يف اقت�شاد تلك 
طاقة  مب�شادر  تزويدها  خالل  من  وذلك  املنطقة، 

موثوقة وذات كفاءة عالية”.
ون�شرت ال�شركة االماراتية مع البيان خارطة مل�شر 
مثلث  ومنها  الطاقة  م�شاريع  �شملتها  التي  واملناطق 

حاليب.
اخلارطة  يف  تلوينها  مت  املنطقة  ان  الفتا  وكان 
باللون االأخ�شر ومت حتديد خط احلدود حتتها يف 

داللة على ما يبدو لو�شعيتها املتنازع عليها.
اأن وفدا  وكانت م�شادر ق�شائية م�شرية قد ذكرت 
املقبل  االأربعاء  القاهرة  �شيغادر  العدل،  وزارة  من 
الأول  االأ�شا�س  حجر  لو�شع  حاليب،  مدينة  اإىل 
و�شالتني،  حاليب  منطقة  اهاىل  تخدم  حمكمة 
البحر  رماد، بدال من اعتمادهم على حمكمة  واأبو 
االأحمر بالغردقة فى اجناز �شئونهم، يف وقت جدد 
املنطقة  على  بال�شيادة  مت�شكه  ال�شودان،االإثنني 
وعدم التفريط فيها واتخاذ كافة االجراءات التي 

من �شاأنها احلفاظ على حقوقه فيها.

املقربة  امل�شرية  ال�شابع”  “اليوم  �شحيفة  وقالت 
من احلكومة، ان الوفد الق�شائي �شيتوجه للمنطقة 
الذى  العدل  وزير  قرار  بناءاعلى  عليها  املتنازع 
حماكم  جممع  باإقامة  املا�شى،  االأ�شبوع  اعتمده 

مبدينة حاليب.
عاما   50 من  اأكرث  منذ  م�شر  ال�شودان  وينازع 
�شيطرتها  م�شر  فر�شت  الذي  حاليب  تبعية  على 
 3 املثلث  1995، وي�شم  العام  الع�شكرية عليه منذ 

بلدات كربى هي: “حاليب واأبو رماد و�شالتني”.
املا�شي  ال�شهر  ال�شودانية  احلكومة  وتفاجاأت 
وم�شر،  ال�شعودية  بني  البحرية  احلدود  برت�شيم 
ال�شفري  حتدث  بينما  النزاع  حمل  املثلث  مت�شمنة 

ال�شعودي يف القاهرة عن تبعية حاليب مل�شر.
الواجهة،  اإىل  و�شالتني”  “حاليب  ق�شية  وعادت 
احلدزد  تر�شيم  اتفاقية  توقيع  خلفية  على 
البحرية بني م�شر واململكة العربية ال�شعودية التي 
تريان  جزيرتي  على  ال�شعودية  بال�شيادة  تق�شي 
و�شنافري، حيث وقع اجلانبان امل�شري وال�شعودي يف 
اأبريل 2016 اتفاقية تعيني احلدود البحرية بني 
البلدين بهدف اال�شتفادة من املنطقة االقت�شادية 
وموارد  ثروات  من  توفره  مبا  منهما  لكل  اخلال�شة 

تعود باملنفعة االقت�شادية عليهما.
ويل  ويل  ال�شعودي  اجلانب  عن  االتفاقية  ووقع 
وعن  �شلمان،  بن  حممد  االأمري  الدفاع  ووزير  العهد 
اإ�شماعيل،  �شريف  الوزراء  رئي�س  امل�شري  اجلانب 
بن  �شلمان  امللك  ال�شعودي  العاهل  ح�شور  يف  وذلك 
عبد العزيز والرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي.

�شنوات،   6 من  اأكرث  االتفاقية  اإعداد  وا�شتغرق 
انعقدت خاللها 11 جولة الجتماعات جلنة تعيني 

جوالت   3 اآخرها  البلدين،  بني  البحرية  احلدود 
منذ �شهر دي�شمرب 2015 عقب التوقيع على اإعالن 
القاهرة يف 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة يف 
لعام   27 رقم  اجلمهورية  رئي�س  قرار  على  عملها 
لقيا�س  امل�شرية  االأ�شا�س  نقاط  بتحديد   1990
اخلال�شة  االقت�شادية  واملنطقة  االإقليمي  البحر 
مل�شر، والذي مت اإخطار االأمم املتحدة به يف 2 مايو 

.1990
املتبادلة  اخلطابات  على  كذلك  اللجنة  واعتمدت 
اإىل  باالإ�شافة  العام  نف�س  خالل  الدولتني  بني 
نقاط  بتحديد   2010 يف  ال�شادر  امللكي  املر�شوم 

االأ�شا�س يف ذات ال�شاأن لل�شعودية.
اأحدث  اللجنة  اأع�شاء  من  الفنيون  وا�شتخدم 
وح�شاب  النقاط  لتدقيق  العلمية  االأ�شاليب 
بني  املنت�شف  خط  ر�شم  من  لالنتهاء  امل�شافات 

البلدين باأق�شى درجات الدقة
االإثنني،  اأعلنت  ال�شودانية  احلكومة  اأن  يذكر 
منطقة  على  ب�شيادتها  املطالبة  �شتوا�شل  اأّنها 
توقيع  بعد  م�شر،  مع  احلدودية  و�شالتني  حاليب 
العربية  اململكة  مع  احلدود  تر�شيم  اتفاقية  م�شر 
على  ال�شيادة  بنقل  تق�شي  التي  ال�شعودية، 
حيث  ال�شعودية،  اإىل  االأحمر  البحر  يف  جزيرتني 
قال وزير اخلارجية ال�شوداين اإبراهيم غندور اأمام 
“لن نتخلى عن حقوق   ) الوطني )الربملان  املجل�س 
االإجراءات  اتخذنا  حاليب.  مثلث  على  �شيادتنا 

القانونية وال�شيا�شية مبا يحفظ حقوقنا”.
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 عبد احلميد �شيام
اأعرتف  اأذربيجان، باكو. ودعني  اأزور عا�شمة  الأول مرة 
املدنية  بجمال  فقط  لي�س  مفاجاأة  اأميا  فوجئت  اأنني 
مبانيها  وعراقة  تنظيمها  وح�شن  ونظافتها  االآ�شر 
لدي  اجلهل  مب�شاحة  اأي�شا  بل  اخل�شراء،  وم�شاحاتها 
البالد  هذه  تقدم  مدى  عن  اأمثايل  من  للعديدين  ورمبا 
�شا�شىة  عن  املدينة  غياب  ب�شبب  االأجمل  وعا�شمتها 
اجلمهوريات  حول  النمطية  وا�شتقرار  العاملية  االأحداث 
�شابقا  ال�شوفييتي  التي كانت تخ�شع لالإحتاد  االإ�شالمية 
دول  باأنها  الت�شعينيات  اأوائل  منذ  االنطباع  تكّون  حيث 
متخلفة بدائية مفككة كما اأن هوية هذه ال�شعوب مو�شع 
كانت  ال�شوفيتية  الدولة  �شيا�شة  واأن  خا�شة  ت�شاوؤالت 
مكوناتهاالدينية  واإلغاء  البع�س  ببع�شها  االأعراق  خلط 
ال�شمويل  احلكم  مبنظومة  وا�شتبدالها  واحل�شارية 
اأن يبني نظاما بديال  ال�شيوعي الذي مل ي�شتطع  للحزب 
وظل  فاال�شتمرار  اال�شتقرار  على  قادرا  للراأ�شمالية  
الحت  فعندما  اإنهار.  اأن  اإال  بداخله  اإنهياره  بذور  يحمل 
للمع�شكر الغربي فر�شة تخريب االحتاد ال�شوفييتي التي 
وفرها لهم الرئي�س ميخائيل غوربات�شيف حتى ت�شربوا 
من م�شامات اجل�شد الكبري ففتتوه ب�شرعة خيالية وبقيت 
موروثات �شبعني �شنة اأو يزيد تطفو على ال�شطح على �شكل 
املرير بني  ال�شراع  بينها  بينية كان من  اأو  اأهلية  حروب 
اأذربيجان واأرمينيا على اإقليم ناغورنو كاراباخ بني عامي 
1991 و 1993 وانتهى اإىل كارثة بالن�شبة الأذربيجان، 

كما �شنو�شح فيما بعد.  واإليكم حكاية الزيارة.
 منتدى حتالف احل�شارات

تلقيتها  كرمية  دعوة  هو  باكو  اإىل  ح�شوري  �شبب  كان 
لتحالف  ال�شامي  املتحدة  االأمم  ممثل  مكتب  اإدارة  من 
للم�شاركة  الن�شر،  العزيز  نا�شر عبد  ال�شفري  احل�شارات، 
مدينة  يف  احل�شارات  لتحالف  ال�شابع  العاملي  املنتدى  يف 
الدعوة.   فقبلت  احلايل  اأبريل   27 اإىل   25 من  باكو 
وجهت الدعوات لكافة الدول االأع�شاء يف االأمم املتحدة، 
حيث �شارك يف املوؤمتر ممثلون عن 147 دولة وعدد كبري 
من منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س والتجمعات 
ال�شبابية وو�شائل االإعالم فو�شل عدد احل�شور اإىل اأكرث 
من  كل  اأطلقتها  احل�شارات  حتالف  وفكرة  األفني.   من 
تركيا واإ�شبانيا وقطر عام 2005 تطويرا لفكرة طرحها 
الرئي�س االإيراين حممد خامتي عام 2000 حتت عنوان 
حوار احل�شارات.  وكل هذه االأفكار واملبادرات جاءت ردا 
على نظرية �شامويل هنـتنـغتون يف »ت�شادم احل�شارات« 
وخا�شة بعد هجمات 11 �شبتمرب والتي اآذنت ببدء حرب 
االأمريكي  الرئي�س  عليها  اأطلق  اآخر  لها  ولي�س  اأول  لها 
يق�شد  وكان  االإرهاب«  »احلرب على  بو�س  ال�شابق جورج 
بها »احلرب على االإ�شالم وامل�شلمني« وهي م�شتمرة ليومنا 

هذا حتت اأ�شماء ويافطات خمتلفة.
عقد املنتدى حتت �شعار »العي�س معا يف جمتمعات �شاملة 
التهمي�س  اأن  املوؤمتر على  : حتٍد وهدف«.  ون�شت وثائق 
الر�شيد  غري  واحلكم  والف�شاد  والفقر  واال�شطهاد 
والتهجري  التمييز  وثقافة  االأجانب  وكراهية  والتنميط 
التي  لل�شراعات  جذور  كلها  وال�شلطوية   واالحتالل 
ن�شهدها اليوم.  وكي نخرج من عنق الزجاجة ال بد من 

عك�س التيار باجتاه ال�شمولية والتعاي�س والت�شامح وذلك 
وا�شتخدام  التعليم  وتعميم  احلل  يف  ال�شباب  باإ�شراك 
مبادرات  وا�شتقبال  والريا�شة  احلديثة  االإعالم  و�شائل 
تقبل  ثقافة  ون�شر  االأديان  تهزئة  وعدم  املدين  املجتع 
اأو  الدين  عد�شة  خالل  من  اأحد  على  احلكم  دون  االآخر 
اللون اأو اللغة اأو العرق اأواجلن�س اأو الو�شع االجتماعي.  
مثل  حتمل  التي  باكو«  »وثيقة  امل�شاركون  اإعتمد  وقد 
هذه االأفكار واخلطط والتي لو اإعتمدت ونفذت ف�شتجد 
مرودا لها يوؤ�ش�س لعالقات بني ال�شعوب واالأمم قائمة على 
والكراهية.   والتهمي�س  التمييز  ونبذ  املتبادل  االحرتام 

ناأمل ذلك ولكن االأمور ال تنجز بالتمنيات.  
العا�شمة باكو

�شاهدت  اأنني  لكم  واأوؤكد  �شاهدت.  التي  املدن  اأجمل  من 
مدنا كثرية حتى اإنني قلت ل�شديق ال ت�شاألني عن العوا�شم 
التي زرتها بل العوا�شم التي مل اأزرها.  وكما يعرف القراء 
اأن املدن لها �شخ�شيات تتميز بها وقد تقع يف حبها من اأول 
نظرة وتريد اأن تعود لزيارتها مرة وراء مرة.  ومن املدن 
ما ت�شيبك بغثاء من اأول ما حتط بها الرحال فال تتوانى 
ت�شاب  قد  واملدينة  عليها.   اآ�شف  غري  عنها  الرحيل  يف 
بالت�شويه واالنبعاج والرتهل والتداعي اإذا مل يكن هناك 
تخطيط ر�شيد يف متددها ومنوها حيث تـتزاحم االأحياء 
الع�شوائية والبنايات القبيحة فيها فتزيدها ت�شويها ثم 
ياأتي دخان عوادم ال�شيارات الفا�شد ليلوث ما تبقى فيها 
�شواد  اإىل  مائل  »�شحبار«  بلون  بناياتها  من هواء ويطلي 
ي�شيبك بدوار وغثيان.  واأ�شتطيع اأن اأقول اإين وقعت يف 
حب هذه العا�شمة من اأول نظرة حيث تفتح لك �شفحة 
وامل�شاحات  والعراقة  والتنمية  اجلمال  من  متناغمة 
مرة  وكرمهم  اأهلها  و�شماحة  اللذيذ  والطعام  اخل�شراء 
املحاطة  القدمية  املدينة  يف  املباين  ترميم  مت  واحدة.  
القدمي  الطراز  على  بع�شها  بناء  واإعيد  تاريخي  ب�شور 
فتقف حائرا يف مدى اإن�شجام البنايات يف م�شاحة مريحة 
املا�شي  بعبق  يوحي  اإختناق  اأو  ترا�س  دون  املكان  من 
وامل�شاجد  القباب  ت�شاهد  القدمية  املدينة  يف  اجلميل.  
ذكرها  وال�شاحلني.   االأئمة  و�شرائح  والتكايا  القدمية 
الزيت.   منابع  باأنها  وو�شفوها  والفر�س  العرب  الرحالة 
وقد بنى �شورها القوي امللك الفار�شي  �شروان �شاه.  ومن 
بني ماآثرها »برج العذراء« املقفل من كافة اجلهات اإال من 
املدخل االأ�شا�شي الذي بني يف القرن الثالث ع�شر وو�شع 
 2000 عام  املحمية  للمناطق  اليون�شكو  قائمة  على 
باعتباره تراثا اإن�شانيا.  وقيل اإن الربج �شمي بهذا االإ�شم 
بنف�شها من قمته حتى ال  باكو  اأخت حاكم  رمت  اأن  بعد 

حترق كما حرق اأخوها.  
مب�شارحها  فتذهلك  ال�شور  خارج  احلديثة  املدنية  اأما 
والتماثيل  اخل�شراء  وحدائقها  العديدة  ومتحافها 
ذلك  وغري  الراق�شة  املياه  ونوافري  مكان  كل  يف  املنت�شرة 
يف  التاأمل  متل  تكاد  فال  احلديثة  االأبراج  اأما  الكثري. 
اأبراج  جمالها وروعة هند�شتها ونظافتها.  وتقف ثالثة 
حيث  نادرة  جمالية  بطريقة  »ال�شعلة«  عليها  اأطلق 
وباأ�شكال  العديدة  باالألوان  الليزر  اأ�شواء  عليها  تتناوب 

بديعة را�شمة علم البالد يرفعه جندي نحو الذرى.  
به  جادت  ما  هو  حقيقة  الده�شة  يثري  الذي  املبنى  لكن 

عبقرية املرحومة زها حديد، اأي »مركز حيدر علييف« 
ت�شعر  مربع.   مرت  األف  مئة  من  اأكرث  على  وج�شدته 
العراقية  امل�شممة  عن  يتحدثون  هنا  والنا�س  بالزهو 
التي اأبدعت هذا املبنى الذي اإعتربته قناة �شي اإن اإن يف 
برنامج �شياحي من اأجمل مبانى العامل.  اإنه حتفة تعجز 
فكرة  من  املبنى  اإ�شتوحت  لقد  عجالة.   يف  و�شفها  عن 
الهواء عاليا )74 مرتا(  املرتفعة يف  البي�شاء  ااالأمواج  
ثم تعود تن�شاب بتناغم عجيب اإىل البحر الوا�شع الذي 
ين�شاب  حقيقيا  ماء  �شالل  املوج  اأثر  من  تاركا  فاه  يفغر 
امل�شهد.   جماليات  ليكمل  اخلارجي  احلائط  على  بهدوء 
املوؤمترات  مركز  مع  املركز  تقا�شم  فقد  حظنا  وحل�شن 
عليه  التعرف  فر�شة  لنا  فاأتيحت  املوؤمتر  اأعمال  املجاور 
من الداخل واخلارج.  قلت ل�شاحبي لعل ال�شيدة حديد 
بني  يقف  عندما  االإن�شان  اأ�شغر  ما  اإنظر  تقول  اأن  تريد 
يف  لكنه  خردل.   حبة  كاأنه  الهائلني  املبنيني  هاذين 
هو  اخلالق  بعقله  الأنه  معا  املبنيني  من  اأكرب  احلقيقة 
اأكرث  املركز  بناء  اإ�شتغرق  لقد  وبناهما.   �شممهما  الذي 
من خم�س �شنوات، وفاز بعدة جوائز منها جائزة املتاحف 
املبدعة  لتكون   2014 لعام  معماري  ت�شميم  الأف�شل 
اجلائزة  بهذه  تفوز  اإمراأة  اأول  حديد  زها  العربية 

الرفيعة. 
الدولة الناه�شة رغم احلكم ال�شلطوي 

احلكم  فمن  عديدة  تاريخية  مبراحل  اأذربيجان  مرت 
اإىل  البويهي  اإىل  ال�شلجوقي  اإىل  العبا�شي  اإىل  االأموي 
العثماين الذي ترك ب�شمته االأهم على �شخ�شية البالد 
بعد  م�شتقلة  جمهورية  اأنها   1918 عام  البالد  واأعلنت 
جمهورية  اأول  لتكون  العثمانية  االإمرباطورية  تفكك 
ذات غالبية م�شلمة وتعلن يف د�شتورها اأنها دولة علمانية 
باأثر للدين  ال�شيعة وال حت�س ابداأ  اأن غالبيتها من  رغم 
كل  لالأفراد  مرتوك  اأمر  ذلك  بل  الوطني  امل�شتوى  على 
ب�شم  ال�شوفييت  قام  يريد.   كما  بربه  عالقته  يقرر 
اإحدى  وبقيت   1920 عام  ال�شوفييتي  لالحتاد  البالد 
لالحتاد  والغاز  البرتول  تقدم  التي  املهمة  اجلمهوريات 
وقد جند ال�شوفييت نحو 600 األف اأذاري خالل احلرب 
العاملية الثانية. وبقيت كذلك اإىل اأن مت االنف�شال التام 
بتاريخ  30 اأغ�شط�س 1991 لت�شبح واحدة من �شت دول 
تركيا  من  بت�شجيع  معا  وت�شكل  الرتكي  التاثري  يجمهعا 
حكم  )تركـْ�شوي(.   الرتكية  للثقافة  الدولية  املنظمة 
البالد يف ربع قرن اال�شتقالل الوالد حيدر علييف وابنه 
اإعتمد  د�شتورا  هناك  اأن  ومع  اإلهام.   احلايل  الرئي�س 
من  نوعا  اأن  اإال  متاما  ال�شلطات  بف�شل  يقر   1995 عام 
قائما.   زال  ما  وال�شلطوية  الدميقراطية  بني  املزاوجة 
وتعتمد البالد اأ�شا�شا على ت�شدير النفط فقد مد اأنبوب 
لت�شدير  الرتكي  جيهان  ميناء  اإىل  اأذربيجان  من  نفط 
برميل  مليون  ي�شدر  حيث   2006 عام  منذ  البرتول 
كان  التي  والغاز  النفط  عائدات  اإ�شتثمرت  وقد  يوميا.  
التحتية  البنى  حت�شني   يف  ال�شوفييتي  االحتاد  يبلعها 
ال  الذين  املواطنني  واأو�شاع  وال�شياحة  وال�شناعات 
يتجاوزون ع�شرة ماليني بينما يقال اإن يف اإيران وحدها 

نحو 30 مليونا من اأ�شل اأذاري.
االأقاليم املحتلة والوجع الدائم.  

زالت  وما  ا�شتقاللها  منذ  البالد  واجهتها  التي  امل�شكلة 
بحجة  كراباخ  ناغورنو  اإقليم  على  اأرمينيا  اإ�شتيالء 
 800،000 من  يقرب  ما  وت�شريد  اأرمنية  اأر�س  اأنه 
بلدهم.   يف  الجئني  اأ�شبحوا  الذين  االإقليم  �شكان  من 
ع�شية  وال�شعف  التفكك  حالة  اأرمينيا  اإ�شتغلت  ثم 
اأخرى حماذية لالإقليم  �شبع مناطق  اال�شتقالل فاحتلت 
%20.   وقد  اإقتطعته من البالد نحو  ليكون جمموع ما 
اإ�شطلعت  والتي  �شلميا  النزاع  حلل  الو�شاطات  كل  ف�شلت 
االأوروبية  واالأمن  التعاون  ومنظمة  املتحدة  االأمم  بها  
اأرمينيا التي  وجمموعة من�شك دون جدوى ب�شبب تعنت 
ت�شتقوي مبوقف رو�شيا.  وقد دفع هذا املوقف اأذربيجان 
واإ�شرائيل  املتحدة  اإىل تعزيزعالقتها برتكيا والواليات 
ظنا منها اأن اإ�شرائيل قد تكون اجل�شر الذي يدخلها اإىل 
املتطورة.   االأ�شلحة  لها  ويجلب  املتحدة  الواليات  قلب 
على  قادرة  اأنها  قوة  مركز  ومن  االآن  اأذربيجان  ت�شعر 
بنت  اأن  بعد  مطلقة  وب�شهولة  بالقوة  اأر�شها  اإ�شتعادة 
ي�شرف  متينة  بطريقة  وم�شلحا  ومتطورا  حديثا  جي�شا 
على تدريبه �شباط اأتراك.  وقد ذكر يل اأ�شتاذ جامعي 
يعادل  فقط  للتدريب  البالد  جي�س  ميزانية  اأن  باكو  من 
يف  بل  اأرمينيا  يف  لي�شت  »امل�شكلة  اأرمينيا.   ميزانية  كل 
اأوكرانيا م�شممة على  رو�شيا، الأن رو�شيا بعدما حدث يف 
حماية حلفائها حتى لو دخلت يف مواجهات بنف�شها كما 
فعلت يف �شوريا« اأ�شاف قائال. وما زالت اأذربيجان تراهن 
قامت  فقد  القوة  منطلق  ومن  �شلميا  االأزمة  حل  على 
بفرك اأذن اأرمينيا قبل نحو �شهر با�شرتداد بع�س املواقع 
وراءها.   يقف  ومن  الأرمينيا  كر�شالة  املحتلة  ال�شغرية 
واأ�شا ف حمدثي قائال »ما اأخذ بالقوة ال ميكن اأن ي�شرتد 
اإال بالقوة.  املراهنة على حل �شلمي يعيد احلقوق كاملة 
خطاأ الأن رو�شيا لن ت�شمح بهزمية حليفتها اأرمينيا ال �شلما 

وال حربا«.
لقد بداأت اأذربيجان تتفهم الو�شع الفل�شطيني اأكرث حيث 
التحرير  �شنوات باالعرتاف مبنظمة  بادرت قبل خم�س 
ومنحتها مكتبا يف العا�شمة وا�شتقبلت ال�شيد نا�شر كرمي 
متعاطف  »ال�شعب  اأذربيجان.  يف  لفل�شطني  �شفري  كاأول 
الدينية  الناحية  من  اأوال  ل�شببني  فل�شطني  مع  متاما 
اأن يتعاطف  اإال  اأر�شه حمتلة ال بد  وثانيا الأن من تكون 
غياب  يف  وقال  اأي�شا«.   اأرا�شهيم  اإحتلت  ممن  اأمثاله  مع 
الزمان  من  قرن  ربع  لنحو  والعربي  الفل�شطيني  الوجود 
بداأت  فال�شورة  اليوم  اأما  بال�شاحة  اإ�شرائيل  اإ�شتفردت 

تتغري ل�شالح عدالة الق�شية الفل�شطنية.
بحامعة  االأو�شط  ال�شرق  درا�شات  مركز  يف  حما�شر   *

رتغرز

�الحتالل حتت  �أر��ضيها  خم�س  لكن  �ملجاالت  كل  يف  تنه�س  دولة  باكو:   ت����ق����اري����ر ����ض���ود�ن���ي���ة ت����ت����ح����ّدث ع����ن ت�������ورط �الإم����������ار�ت ر�ضالة 
“حاليب” ح����ول  وم�����ض��ر  �ل�������ض���ود�ن  ب���ني  �ل��ن��ا���ض��ب��ة  ب����االأزم����ة 

“ي�ضر�ئيل هيوم”: �آل �ضعود فقدو� �ضمام �الأمان وعر�ضهم يهتز

�ل��������غ��������رب��������ي��������ة؟ �ل�����������������ض��������ف��������ة  ����������ض���������م  �ل������ف������ل�������������ض������ط������ي������ن������ي������ون  ي�������������و�ج�������������ه  ك���������ي���������ف   

الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت االأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�شعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�شيوخ  وال�شباب  والرجال 
اجلوي  واحل�شار  والتاريخي  احل�شاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.



االإ�شرائيلي  اليميني  احلزب  ُيخِف  مل 
ائتالف  يف  والع�شو  اليهودي”  “البيت 
رغبته  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�س 
الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  �شّم  يف  اأبًدا 
ولكن  اإ�شرائيل،  اإىل  وال�شامرة”(  )“يهودا 
عدمية  مقولة  اأّنها  للجميع  الوا�شح  من 
يف  ممكن  غري  االأمر  اإّن  حيث  املحتوى، 
يحظى  وال  بل  احلالية  الدولية  الظروف 
على  عالوة  االإ�شرائيلّي،  اجلمهور  بدعم 
ذلك، راأى املُراقبون يف تل اأبيب اأّن تطبيق 
دولة  تكون  الأْن  اإ�شرائيل  �شيدفع  القانون 
وقانون  للعرب،  قانون  عن�شرّي،  عزل 
فعل  ردود  �شيجلب  الذي  االأمر  لليهود، 

�شلبّية جًدا من املجتمع الدويّل.
الق�شاء  وزيرة  ت�شريح  اأثار  فقد  ولذلك،   
النائبة عن احلزب، اأييلت �شاكيد، عا�شفة 
يف اإ�شرائيل، حيث اأعلنت عن عزمها اإحياء 
ت�شريع مثري للجدل من �شاأنه اإجبار اجلي�س 
االإ�شرائيلي  املدين  القانون  تو�شيع  على 
يف  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  لي�شمل 
الع�شكري  احلكم  على  االإبقاء  يتم  حني 

للفل�شطينيني.
املدين”  بـ”القانون  ُي�شمى  الذي  الت�شريع 
 2014 عام  يف  مرة  الأول  طرحه  ومت 
فعلًيا  ا  �شمًّ ميثل  باأّنه  منتقدوه  اعتربه 

لالأرا�شي ما وراء اخلط االأخ�شر.
للق�شاء  وزيرة  ب�شفتي  �شاكيد:   وقالت 
و�شاأخ�ش�س  للم�شاألة  اأولوية  �شاأعطي 
ت�شريع  عملية  لدينا  لتكون  لها  املوارد 
مبوجب  اأّنه  اإىل  ُي�شار  فعلًيا.  مت�شاوية 
ُتعترب  ال  احلايل،  االإ�شرائيلي  القانون 
داخل  مناطق  )باإ�شتثناء  الغربية  ال�شفة 
من  القد�س(جزًء  ملدينة  البلدية  احلدود 
عليها  ينطبق  التي  االإ�شرائيلية  االأرا�شي 

الع�شكري  احلاكم  االإ�شرائيلي.  القانون 
قيادة  ا  اأي�شً يتوىل  الذي  الغربية،  لل�شفة 
االإ�شرائيلي،  اجلي�س  يف  الو�شطى  املنطقة 
ميلك �شالحيات اإ�شدار توجيهات ع�شكرية 
متعلقة باحلياة املدنية يف املنطقة، مبا يف 
وما  التجارة  وتنظيم  العمال  حماية  ذلك 

�شابه.
القانون،  م�شروع  عن  �شاكيد،  ودافعت 
وقالت اإّن من �شانه اأْن ي�شمن لالإ�شرائيليني 
الذين يعي�شون يف ال�شفة الغربية حماية 
نظام  على  والت�شهيل  املدين  القانون 
الإذاعة  وقالت  باالأعباء.  املثقل  العدالة 
يف  يعي�شون  الذين  املواطنني  اإّن  اجلي�س 
�شّدهم  التمييز  يتم  الغربية  ال�شفة 
مبوجب القانون االإ�شرائيلي احلايل، الذي 
ي�شعهم حتت احلكم الع�شكري، على عك�س 

مواطنني اآخرين.
منظمة  الغري  االأمومة  اإجازة  اإىل  واأ�شارت 
ال�شفة  م�شتوطنات  يف  العامالت  للن�شاء 
كدليل  البيئية  القوانني  وانعدام  الغربية 
القانون.  م�شروع  اإىل  احلاجة  على 
وتابعت: با�شتخدام املثال نف�شه، �شينطبق 
ا بنف�س الطريقة على الن�شاء  القانون اأي�شً
م�شالح  يف  يعملن  اللواتي  الفل�شطينيات 
االأخ�شر،  وراء اخلطة  اإ�شرائيلية  جتارية 
ينطبق  لن  املدين  القانون  اأّن  اإىل  م�شريًة 
يف  يعملون  ال  الذين  الفل�شطينيني  على 
م�شروع  تطبيق  اأّن  واأكدت  اإ�شرائيل. 
التي  املناطق  مكانة  من  يغري  لن  القانون 
الو�شع  يف  يغري  ولن  عنها،  احلديث  يجري 
مع  يتعار�س  اأْو  للم�شتوطنات  الدبلوما�شّي 
بدعم  مبادرتها  وحتظى  الدويل.  القانون 
والتعليم  الرتبية  وزير  حزبها،  رئي�س 
قوانني  اإّن  قال  الذي  بينيت،  نفتايل 

تطبيقها  يتم  مل  كثرية  �شرورية  مدنية 
ب�شبب  الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات  يف 

البريوقراطية.
اأعتقد  اجلي�س:  الإذاعة  بينيت  وقال 
تخ�شع  اأْن  يجب  وال�شامرة  يهودا  كل  باأن 
مع  احلال  هو  كما  االإ�شرائيلي،  للقانون 
كل  اأن  من  الرغم  على  اجلوالن،  ه�شبة 
�شاكيد  اإعالن  ذلك.  �شيعار�س  العامل 
اأع�شاء كني�شت  بانتقادات حادة من  قوبل 
وزيرة  مبادرة  اتهموا  الذين  املعار�شة  يف 
�شاأنها  ومن  متاأ�شلة  متييزية  باأّنها  الق�شاء 
مع  م�شتقبلية  �شالم  حمادثات  اأية  تعطيل 

الفل�شطينيني.

وقال رئي�شة حزب )مريت�س( زهافا غلئون: 
باأ�شمائها،  االأ�شياء  لذكر  بحاجة  نحن 
النريان  تاأجيج  �شاكيد  الوزيرة  توا�شل 
اإ�شرائيل  عالقات  نار  على  الزيت  و�شب 
اأية  �شتخرب  اخلطوة  وهذه  العامل،  مع 
النائبة  وانتقدت  �شيا�شي.  التفاق  فر�شة 
ت�شيبي ليفني )املع�شكر ال�شهيوين( مبادرة 
قانون  م�شروع  اإّن  وقالت  ا،  اأي�شً �شاكيد 
على  الق�شاء  �شاأنه  من  املدين”  “القانون 
لل�شراع  الدولتني  حل  اإىل  الو�شول  فر�س 

االإ�شرائيلي-الفل�شطيني.
ُي�شار اإىل اأّنه يف عام 2014، القى م�شروع 
من  انتقاًدا  املدين”  “القانون  قانون 

االإ�شرائيلّية،  للحكومة  الق�شائّي  امل�شت�شار 
ُيعار�س  اإّنه  قال  الذي  فاين�شتني،  يهودا 
�شاأنه  من  اأّنه  اأ�شا�س  على  املقرتح  الت�شريع 
للجي�س  الو�شطى  القيادة  �شلطة  تقوي�س 
االإ�شرائيلي يف اإدارة االأرا�شي الفل�شطينية، 
واأ�شار اإىل اأّن هناك اآليات اأخرى يتم العمل 
بها لتطبيق القانون االإ�شرائيلي وت�شريعات 
وُينظر  الغربية.  ال�شفة  يف  جنائية 
ال�شفة  يف  االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  اإىل 
الغربية على انها عائق رئي�شي اأمام جهود 
يراها  اأرا�س  على  بناوؤها  مت  منذ  ال�شالم، 
الفل�شطينيون جزًء من دولتهم امل�شتقبلية، 
يف  اإ�شرائيلي  األف   700 حوايل  ويعي�س 
 2.5 مع  دائم  �شبه  توتر  يف  امل�شتوطنات 
اإّنها  �شاكيد  قالت  كما  فل�شطينّي.  مليون 
على  االإ�شرائيلّي  القانون  تطبيق  تعتزم 
خالل  ال�شفة  يف  االإ�شرائيليني  املواطنني 

عام، من خالل “اأمر من قائد املنطقة”.
اقرتاح  مّت  قد  اأّنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
جهات  ورف�شتها  املا�شي  يف  مماثلة  خطوة 
طرحها  قبل  حتى  اإ�شرائيل  يف  ق�شائية 
للنقا�س. اإذا كان االأمر كذلك، ملاذا ي�شّرون 
اليهودّي على طرح املو�شوع االآن  يف البيت 
اإّنها  اإ�شرائيل  يف  حمللون  يقول  حتديًدا؟ 
حماولة من اأع�شاء احلزب لتحّدي نتنياهو 
�شيا�شًيا، واملناف�شة على ك�شب تاأييد جمهور 

الناخبني اليمينّي.

 وكاالت:
رئا�شة  من  مقربة  م�شادر  ذكرت 
الوزراء  رئي�س  اأن  الرتكية،  احلكومة 
قدم  اأوغلو،  داود  اأحمد  الرتكي 
ا�شتقالته اليوم اخلمي�س خالل موؤمتر 
الرتكية،  احلكومة  مقر  يف  �شحايف 
بعد خالفات مع الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اردوغان.
الرتكية  االعالم  و�شائل  واعلنت 
والتنمية  العدالة  حزب  ان  اخلمي�س 
موؤمتره  �شيعقد  البالد  يف  احلاكم 
وان  ايار/مايو   22 يف  اال�شتثنائي 
اوغلو  داود  احمد  الوزراء  رئي�س 
لرئا�شة  جمددا  خالله  يرت�شح  لن 

احلزب.
اجتماع  خالل  القرار  هذا  واتخذ 
عقد  والتنمية  العدالة  حزب  لقيادة 
قطيعة  عن  معلومات  غداة  انقرة  يف 
بني داود اوغلو والرئي�س رجب طيب 

اردوغان بح�شب حمطات التلفزة.
تركيا  وزراء  رئي�س  م�شري  ويبدو 
حلزب  اال�شتثنائي  املوؤمتر  على  معلقا 
م�شاء  اعلن  الذي  والتنمية  العدالة 
يف  ا�شابيع  خالل  عقده  عن  االربعاء 
اوغلو  داود  بني  خالفات  تدور  حني 

والرئي�س رجب طيب اردوغان
الطارىء  املوؤمتر  انعقاد  نباأ  نقلت 
تي  و”اأن  تورك”  اأن  اأن  “�شي  قناتا 
للحزب  الداخلي  النظام  وين�س  يف”. 
رئا�شة  احلزب  رئي�س  يتوىل  ان  على 
احلكومة وبالتايل فانه يفقد من�شبه 
رئا�شته  جتديد  عدم  حال  يف  هذا 

للحزب.
راأ�س  على  اال�شتقرار  لعدم  و�شيكون 
وان  �شيما  ال  ج�شيمة  نتائج  الدولة 
تركيا ال�شريكة الرئي�شية الوروبا يف 

الهجرة، تواجه كذلك  ازمة  مواجهة 
التهديد اجلهادي والنزاع مع االكراد 

واحلرب يف �شوريا.
الو�شع  يثريه  الذي  القلق  وامام 
ال�شيا�شي فقدت اللرية الرتكية م�شاء 
امام  قيمتها  من   3،7% االربعاء 

الدوالر الذي ارتفع اىل 2،95 لرية.
مع  االربعاء  م�شاء  اردوغان  اجتمع 
يف  دقيقة  ت�شعني  ملدة  اوغلو  داود 
للخالفات  نظرا  حا�شما  اعترب  لقاء 
االخرية  اال�شابيع  خالل  برزت  التي 

بينهما.
بيان  او  ر�شمي  اي ت�شريح  ومل ي�شدر 
الق�شر  يف  جرى  الذي  اللقاء  اثر 

الرئا�شي يف انقرة.
وقال املعلق الرتكي البارز عبد القادر 
�شحيفة  يف  يكتب  الذي  �شيلفي، 
اأن  “�شي  لقناة  حديث  يف  “حرييت”، 
يرت�شح  لن  اأوغلو  داود  تورك” اإن  اأن 

لقيادة احلزب يف املوؤمتر.
قبل  �شيعقد  “املوؤمتر  ان  وا�شاف 
يتوقع  )الذي  رم�شان  �شهر  نهاية 
اما  حزيران/يونيو(.   6 يف  يبداأ  ان 
فلن  اوغلو  داود  الوزراء احمد  رئي�س 
رئا�شة  بالتايل  و�شيفقد  يرت�شح” 

الوزراء.
– اردوغان  – حكم 

يف  رئي�شا  اردوغان  انتخب  عندما 
على  واليات  ثالث  بعد   2014 �شيف 
را�س احلكومة قام بتعيني احمد داود 
كان  ان  بعد  للحكومة  رئي�شا  اوغلو 

وزيرا للخارجية.
اوغلو،  داود  متكن  ما  و�شرعان 
مكانته  تر�شيخ  من  اجلامعي،  اال�شتاذ 
الرتكية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على 
وقام  اخلطابية  بالغته  عن  وبرهن 

بالتفاو�س  املا�شية  اال�شابيع  خالل 
املتعلق  االتفاق  على  بروك�شل  مع 
املفو�شية  جعل  والذي  باملهاجرين 
االوروبية االربعاء تعلن عن تاييدها 
يف  التا�شريات،  من  االتراك  اعفاء 

تطور تاريخي.
نظر  وجهات  عن  علنا  الرجالن  وعرب 
اعتقال  ب�شاأن  �شيما  وال  خمتلفة 
ال�شحافيني خالل حماكمتهم الذي ال 

يوؤيده داود اوغلو.
اللجنة  قرار  يف  معلقون  وراأى 
العدالة  حزب  لدى  التنفيذية 
اإلغاء  املا�شي  االأ�شبوع  والتنمية 
تعيني  يف  اأوغلو  داود  �شالحية 
م�شوؤويل احلزب يف االأقاليم، انتقا�شا 

من �شلطاته.
منذ انتخابه رئي�شا مل يخف اردوغان 
نظام  القامة  الد�شتور  لتعديل  �شعيه 
رئا�شي وهو م�شروع يوؤيده داود اوغلو 
يف العلن لكنه ال يبدو متعجال لو�شعه 

مو�شع التطبيق.

“مركز  جمموعة  مدير  وقال 
كيمان  فوؤاد  لل�شيا�شات”  ا�شطنبول 
ال�شيا�شة  �شتدخل  �شباحا  “غدا 
النظام  يكون  مرحلة  يف  الرتكية 
من  عمليا.  فيها  بداأ  قد  الرئا�شي 
حلزب  اجلديد  الرئي�س  ي�شبح 
للوزراء  ورئي�شا  والتنمية  العدالة 
اجلديدة  بالطبيعة  يقبل  ان  عليه 
الرئي�س  هيمنة  ع�شر  انه  للنظام. 

اردوغان على تركيا”.
تداول  يتم  اأوغلو  داود  وخلالفة 
يلديرمي،  بينايل  النقل  وزير  ا�شمي 
البريق  بريات  ال�شاب  الطاقة  ووزير 
اإ�شراء االبنة  )38 عاما( املتزوج من 

الكربى للرئي�س.
فان  للحزب  اوغلو  داود  رئا�شة  ورغم 
يكون  ان  فيه  يفرت�س  الذي  اردوغان 
لديه  رئي�شا،  بو�شفه  االحزاب  فوق 
الكثري من املوالني داخل احلزب الذي 

ا�ش�شه يف 2001.

�شرق  جنوب  يف  املكال  مدينة  بداأت   – ب(  ف  )اأ  املكال  
طردت  بعدما  الطبيعية  احلياة  منط  ت�شتعيد  اليمن 
بقيادة  العربي  التحالف  من  مدعومة  احلكومية  القوات 
ال�شعودية، عنا�شر تنظيم القاعدة الذين �شيطروا عليها 
وقيود  اخلوف  ظل  يف  ال�شكان  خالله  عا�س  عام،  لزهاء 

اجتماعية مت�شددة.
قرابة  يقطنها  التي  ال�شاحلية  املدينة  �شوارع  تزال  وال 
ت�شم  ح�شرموت،  حمافظة  مركز  وهي  ن�شمة،  الف  مئتي 
وال�شعارات  التنظيم  فر�شها  التي  القوانني  على  �شواهد 

التي رفعها واأرغم ال�شكان على االلتزام بها.
و�شيطر اجلهاديون على املدينة ومناطق اخرى يف �شاحل 
ح�شرموت مطلع ني�شان/ابريل 2015. ومنذ 24 ني�شان/
بعد  لهم  علني  وجود  اي  من  وجوارها  املكال  تخلو  ابريل، 
عملية وا�شعة للقوات احلكومية �شاركت فيها قوات خا�شة 
تقوده  الذي  التحالف  يف  من�شوية  واماراتية  �شعودية 
اليمني  للرئي�س  دعما   2015 اآذار/مار�س  منذ  الريا�س 
من  وحلفائهم  احلوثيني  �شد  هادي،  من�شور  ربه  عبد 

املوالني للرئي�س ال�شابق علي عبداهلل �شالح.
ويقول جماهد احليقي )22 عاما(، وهو احد �شكان و�شط 
“كان عاما  املكال، عن الفرتة التي �شيطرت فيها القاعدة، 

ع�شنا فيه اخلوف والرعب”.
من  ا�شافة اىل اخلوف  انه،  بر�س  فران�س  لوكالة  ويو�شح 
االعتقال والدمار الناجت عن احلرب، “كان خوفنا اي�شا من 
والتاأثري  �شفوفه  اىل  لتجنيدهم  حارتنا  ابناء  ا�شتقطاب 

عليهم داخل امل�شاجد”.
عنا�شر  ان  اىل  املكال،  �شكان  من  احلامدي  ملي�س  وت�شري 
 )…( احلريات  على  بالت�شييق  “قاموا  القاعدة  تنظيم 
الن�شاء  وم�شايقة  االعتقاالت  خالل  من  اخلناق  و�شيقوا 

يف ال�شوارع .
ال�شرعي،  الزي  “ارتداء  الن�شاء  على  اجلهاديون  وفر�س 
الزام  ومت  الزي،  هذا  حتدد  الطرق  يف  من�شورات  ووزعوا 
خ�شو�شا  ال�شرعية”  بالتعليمات  املالب�س  متاجر  جميع 

جلهة بيع العباءات والرداء الطويل.
وال تزال يف املدينة �شعارات رفعها اجلهاديون، منها “�شوين 

ايتها املوؤمنة ال�شريفة ج�شمك الطاهر من اعتداء االعني 
نيه باالحت�شام”. الباغية وح�شّ

– واالفالم  املو�شيقى  – منع 
وفر�س عنا�شر القاعدة هذه القواعد بالقوة والرتهيب.

ففي مطلع كانون الثاين/يناير، اقدم م�شلحون من التنظيم 
على رجم امراأة حتى املوت بتهمة الزنى والقوادة يف املكال. 
ويف اآب/اغ�شط�س، قاموا بجلد ع�شرة رجال بتهمة الكفر 
و�شرب الكحول وتعاطي املخدرات يف بلدة ال�شحر القريبة 

من املكال، والتي كانت اي�شا حتت �شيطرتهم.
ودمر  املكال،  يف  املخدرة  القات  نبتة  التنظيم  حظر  كما 
مزارات وا�شرحة ا�شالمية قدمية، ما اثار غ�شب ال�شكان.

وترى احلامدي ان هذه االعمال ال �شيما منها االعدامات، 
وان   ، املجتمع  يف  واخلوف  الرعب  “بث  اىل  تهدف  كانت 
العديد من ال�شكان ا�شطروا للقبول باالمر الواقع “خوفا 

من االعتقال”.
يف  تتم  االعتقال  عمليات  كانت  ال�شهود،  روايات  وبح�شب 
ملجرد  رجال  اوقف  ما  وغالبا  م�شوغ،  اي  دون  من  ال�شارع 

روؤيتهم برفقة امراأة.
ال�شخ�س  باعتقال  يقومون  “كانون  ن�شر  �شالح  ويقول 
ملجرد انه ي�شري مع امراأة”، قبل ان يتبني لهم احيانا انها 

له”. قريبة  او  زوجته  او  “�شقيقته 
خ�شو�شا  االحتفالية،  املظاهر  اجلهاديون  منع  كذلك 

املو�شيقى واالفالم.
فر�شته  الذي  اخلناق  حجم  “بلغ  ال�شقاف  علوية  وتقول 
يف  االغاين  منع  حد  اىل  املكال،  اهايل  على  القاعدة 
�شاالت  على  تعميما  ا�شدروا  فقد  واملنا�شبات.  االعرا�س 
االفراح مبنع االغاين ومنع الرق�شات ال�شعبية للرجال”.

ويوؤكد عي�شى غالب الذي ميلك مقهى لالنرتنت ان عنا�شر 
من  واالغاين  االفالم  جميع  “م�شح  منه  طلبوا  القاعدة 
وا�شتبدلوها  الزبون،  متناول  يف  تكون  ال  كي  االجهزة 
املتطرفة  واجلماعات  الع�شكرية  عملياتهم  عن  باأ�شرطة 

االخرى يف افغان�شتان والعراق و�شوريا”.
العرب” اقوى  جزيرة  يف  اجلهاد  “قاعدة  تنظيم  ويعترب 
اليمن،  يف  اعوام  منذ  متجذر  وهو  عامليا،  القاعدة  فروع 

ويتعر�س منذ �شنوات لغارات امريكية تنفذها طائرات من 
دون طيار، ت�شتهدف قيادييه وعنا�شره.

وافاد اجلهاديون من تنظيم القاعدة ومن تنظيم الدولة 
واملتمردين،  اليمنية  احلكومة  بني  النزاع  من  اال�شالمية، 

لتعزيز نفوذهم يف جنوب البالد.
ال�شكان،  على  التنظيم  فر�شه  الذي  الت�شييق  رغم  وعلى 
ا�شتمرار  اّمنوا  اجلهاديني  ان  يقولون  منهم  العديد  ان  اال 

اخلدمات العامة كاملاء والكهرباء.
ني�شان/ابريل،   25 يف  موؤرخ  بيان  يف  التنظيم  وبرر 
لتجنيب  ب�شعيه  ح�شرموت  و�شاحل  املكال  من  ان�شحابه 

املناطق الدمار.
العدو يف  للفر�شة على  نن�شحب اال تفويتا  “اننا مل  وقال 
نقل املعركة اىل بيوتكم وا�شواقكم وطرقكم وم�شاجدكم 

)…( اآثرنا ان نحارب عدونا كما نحن ال كما يريد هو”.

املكال  على  �شيطرته  ظل  يف  النا�س،  ان  التنظيم  واعترب 
وعدل  اال�شالم  “�شماحة  راأوا  ح�شرموت،  و�شاحل 
وفتحت  االقت�شادية،  احلركة  وازدهرت   )…( ال�شريعة 
ابواب اخلري وبداأت عجلة التنمية تدور ب�شكل مل ي�شبق 
“لن نتخلى عنكم  له مثيل”، متوجها ل�شكان املكال بالقول 

وعن ن�شرتكم”.
ويقر الطالب عبد اجلبار باجبري الذي يقطن بلدة ال�شحر 
بتقدمي  كانوا يقومون  القاعدة  “عنا�شر  بان  املكال،  �شرق 
اال�شا�شية  اخلدمات  بتوفري  واالهتمام  لل�شكان  خدمات 

كالكهرباء واملياه، وهم جنحوا يف ذلك”.
وفكرهم  م�شروعهم  تبعات  من  نخاف  كنا  “لكننا  وي�شيف 

ال�شال”.
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�حل��ك��وم��ة  رئ���ا����ض���ة  م����ن  ����ض��ت��ق��ال��ت��ه  ي���ق���دم  �أوغ����ل����و  د�وود 
�ل���رك���ي���ة ب�����ض��ب��ب خ����الف����ات ع���ل���ى �ل�����ض��ل��ط��ة م����ع �ردوغ�������ان

�ل��ق��اع��دة تنظيم  قب�ضة  يف  �مل��ع��ان��اة  م��ن  ���ض��ن��ة  ب��ع��د  �ل�����ض��ع��د�ء  تتنف�س  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �مل��ك��ال  م��دي��ن��ة 

عن�ضريٍّ ف�ضٍل  لدولة  ر�ضمًيا  ��ضر�ئيل  �نتقال  يعني  �ل��ذي  �الأم��ر  بال�ضّفة  �ملُ�ضتوطنني  �آالف  مئات  على  �الإ�ضر�ئيلّية  �ل�ضيادة  لفر�س  قانوًنا  تقرح  �ضاكيد  �لق�ضاء  وزي��رة 

للمحكمة  ت��ت��وّج��ه  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة  ���ض��رك��ات 
�لق�ّضام  م��ق��رة  ����ض��رت  �أّن��ه��ا  ز�ع��م��ًة 
�لقبور بنب�س  وُتطالب  حيفا  من  بالقرب 

االأوقاف  لرعاية  االأق�شى  جمعية  :عممت 
االثنني  اليوم  �شبيحة  االإ�شالمية  واملقد�شات 
حماوالت  اأعقاب  يف  االإعالم  و�شائل  على  بياًنا 
اإّن  فيه:  جاء  الق�شام،  مقربة  على  امللكية  �شرقة 
االإ�شالمية  االأوقاف  النتهاك  املتكررة  املحاوالت 
مقربة  على  امللكية  �شرقة  راأ�شها  وعلى  البالد  يف 
الق�شام الواقعة يف بلدة ال�شيخ بالقرب من مدينة 
حيفا عن طريق االإتيان بوثائق مزورة وحماولة 
تثبيت ذلك من قبل بع�س ال�شركات االإ�شرائيلية 
التي تريد تخطط الإقامة م�شاريع �شكنية مكانها 
�شافر  اعتداء  لهو  االحتالل  حماكم  ومب�شاعدة 
البالد،  هذه  يف  جميًعا  امل�شلمني  كرامة  على  اآخر 
واإن  للم�شلمني  خال�س  وقف  هي  الق�شام  فمقربة 
ومقابر  اأموات  حرمة  على  االعتداء  من  الهدف 
امل�شلمني هو حمو كل اأثر ومعلم من معامل الوجود 
العربي واالإ�شالمي يف هذه البالد، على حّد تعبري 
ن�شخة  اليوم”على  “راأي  ح�شلت  الذي  البيان، 

منه.
برفقة  االأق�شى  جمعية  طاقم  قام  وقد  هذا 
م�شعود  االأ�شتاذ  امل�شرتكة  القائمة  عن  النواب 
غنامي واملهند�س عبد احلكيم حاج يحيى واملحامي 
وبع�س  جبارين  يو�شف  والدكتور  ال�شعدي  اأ�شامة 
املتابعة  وجلنة  الفل�شطيني  الداخل  قادة  من 
ومتويل اأوقاف حيفا ب�شهود حمكمة كريوت التي 
بحثت دعوة �شركة “كريوراأحزكوت” التي طالبت 
فيها املحكمة بال�شماح لها بنب�س واإخالء ق�شم من 
القبور يف املقربة، باإدعاء اأّنها قامت ب�شراء املقربة 
املحكمة  اأّن  ويذكر  اإ�شرائيل.  اأرا�شي  دائرة  من 

وجود  بخ�شو�س  الق�شية  يف  البت  بتاأجيل  قامت 
من  وطلبت   2016/11/22 يوم  اإىل  املقربة 
ووثائق  باإثباتات  تزويدها  امل�شاركة  االأطراف 
تثبت ما يدعيه كل طرف بالن�شبة حلقيقة الو�شع 
القبور  ووجود  املقربة،  يف  الق�شيمة  يف  واحلايل 

فيها وتاريخ بنائها.
يف  امل�شاريع  مدير  عي�شى،  غازي  االأ�شتاذ  و�شّرح 
اإّن جمعية االأق�شى ترى  جمعية االأق�شى قائاًل: 
م�شل�شل  �شمن  خطرية  حماولة  االعتداء  بهذا 
االإ�شالمية  االأوقاف  من  تبقى  ما  على  اال�شتيالء 
املقد�شات  عن  الدفاع  يف  و�شن�شتمر  البالد،  يف 
عليها.  االعتداء  يحاول  من  ونالحق  االإ�شالمية 
وعلق النائب م�شعود غنامي رئي�س حزب الوحدة 
قائاًل:  امل�شرتكة  القائمة  وكتلة  العربية 
لل�شعب  ووطني  تاريخي  اإرث  هي  املقربة  هذه 
الفل�شطيني، وهذا االإرث لن تنازل عنه ال لدائرة 
اأرا�شي اإ�شرائيل وال لدولة اإ�شرائيل وال لل�شركات 

التجارية، على حّد تعبريه.
رئي�س  �شالح  رائد  ال�شيخ  اأكد  عينه،  ال�شياق  يف 
يف  الفل�شطيني  الداخل  يف  االإ�شالمية  احلركة 
بعنوان  الفي�شبوك  يف  �شفحته  على  له  بيان 
هي  الق�ّشام  مقربة  اأن  خطر”،  يف  الق�ّشام  “مقربة 
اأحدًا  ال�شاعة وال ميلك  اإ�شالمي حتى قيام  وقف 

ذرة تراب اأو حجرا منها.
“كريور  �شركة  قيام  على  ردا  البيان  وجاء 
الق�شائية  الدعوى  وجتديد  بتعديل  اأحزكوت” 
واال�شتقالل،  حيفا  اأوقاف  متويل  �شد  للمحكمة 
من  القبور  واإخالء  نب�س  باإلزامه  طالبت  حيث 

حنان(  وتل  )ني�شر  ال�شيخ  بلد  يف  الق�شام  مقربة 
اإ�شرائيل. وقال  اأرا�شي  بادعاء �شرائها من دائرة 
االأيام  هذه  يف  علينا  طلت  �شالح:  رائد  ال�شيخ 
اأنها  فيه:  تقول  قبيح  بادعاء  اإ�شرائيلية  �شركة 
قرار  اإىل  م�شتندة  الق�شام  ملقربة  ملكية  �شاحبة 
قبل  يبدو  كما  عليه  – ح�شلت  موهوم  – غام�س 
)15 عامًا(، وبناًء على هذا االدعاء القبيح فاإنها 
بنب�س  الق�شام  باإلزام جلنة متويل مقربة  تطالب 
قبور املقربة ونقل عظامها ثم ت�شليم املقربة بعد 
هذه  اجلراأة  دفعت  وقد  ال�شركة،  هذه  اإىل  ذلك 
االإ�شرائيلية  املحكمة  اإىل  تتوجه  اأن  ال�شركة 
نب�س  اأْن تنفذ جرمية  املتولني  اإلزام جلنة  بطلب 

القبور واإزالتها.
اأردف ال�شيخ �شالح يف بيانه قائال: نحن مطالبون 
قاعة  يف  الوقت  هذا  يف  باملئات  بالتواجد 
ال�شركة  لهذه  نقول  �شاحاتها حتى  اأو يف  املحكمة 
من  تراب  ذرة  متلكون  ال  اإنكم  االإ�شرائيلية: 
وقف  وهي  قبورها،  من  حجرًا  وال  الق�شام  مقربة 
اإ�شالمي حتى قيام ال�شاعة، فارفعوا اأيديكم عنها 
ظلمكم  على  يوافقكم  قد  �شوت  كل  وليخر�س 
جذور  من  الق�شام  مقربة  و�شتبقى  وعدوانكم، 
من  ومعلمًا  �شعبنا،  وذاكرة  وتاريخنا  ح�شارتنا 
معامل رباطنا، و�شنبقى بها �شامدين، و�شتبقى بنا 

منت�شرة على كل اأفاك اأثيم، على حّد تعبريه.

 ت��اأن��ي��ث حم���الت �ل�����ض��ر�ف��ة ب��ال�����ض��ع��ودي��ة
�ليمني �ل���ري���ال  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  وم��ن��ع   ..

اأفادت م�شادر اعالمية �شعودية ان موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي تدر�س 
املرحلة  يف  الن�شائي  بالعن�شر  ودعمها   ، ال�شرافة  حمالت  تاأنيث  حاليا 

القادمة.
وقال  كعكي  الدين  �شالح  امل�شريف  »عكاظ«  �شحيفة  بح�شب  ذلك  اأو�شح  
ال�شعودي،  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  بها  تقوم  ميدانية،  م�شاورات  هناك  اأن 
وفق  العمل،  ب�شوق  املايل  واالقت�شاد  املحا�شبة  اأق�شام  خريجات  الإحلاق 
ال�شروط وال�شوابط ال�شرعية، وذلك بتخ�شي�س حمالت خا�شة بالن�شاء، 

دون م�شاركة الرجال.
هويتها،  لفقدانها  وذلك  معها،  التعامل  مينع  عمالت  هناك  ان  اىل  وا�شار 
ال�شورية  واللرية  االإيراين،  و  اليمني  كالريال  �شيا�شية،  العتبارات  اأو 

واللبنانية، والدينار الليبي.
االأول  الن�شف  يف  االأجنبية  العمالت  �شرف  قيمة  جتاوزت  يقول:  وم�شى 
يف  متخ�ش�شا  حمال   32 تتقا�شمها  ريال،   1261648000 العام  لهذا 
ا�شتبداال  العمالت  اأكرث  االأمريكي  الدوالر  يعد  فيما  العمالت،  ا�شتبدال 
بالريال ال�شعودي، ثم اليورو والباوند، يعقبها العمالت اخلليجية، يتقدمها 
الدرهم االإماراتي، ثم الدينار الكويتي، فالريال القطري، اأما عربيا فياأتي 

اجلنيه امل�شري ثم الدينار العراقي ويليهما الدينار االأردين.
 100 من  اأكرث  اإىل  يحتاج  املكرمة،  مبكة  ال�شرافة  �شوق  اأن  اإىل  ولفت    
موظفة �شرافة، يف حال اكتمال الدرا�شة، واإلزام كافة حمالت ال�شرافة 
واملعتمرات،  اأعدادا كبرية من احلاجات  اأن هناك  اإذ  بالتاأنيث،  بالعا�شمة 
�شهر  مو�شمي  يف  خا�شة  معاملة  اإىل  يحتجن  ال�شن،  كبريات  من  خ�شو�شا 
رم�شان املبارك واحلج، م�شريا اإىل اأن ن�شبة ال�شعودة يف جمال �شرف العملة 

بلغ حاليا 25 %، وهو يف تزايد ن�شبي منذ عامني.
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 ���ض��ف��ر �أم���رك���ي ���ض��اب��ق ي���ح���ذر م���ن ����ض���ر�ع حم��ت��م��ل ب���ني �جل���م���اع���ات �ل�����ض��ي��ع��ي��ة يف
�ل���ع���ر�ق ب��ع��د ح��ادث��ة �ق��ت��ح��ام �ل���رمل���ان �ل��ع��ر�ق��ي م��ن ق��ب��ل �أت���ب���اع م��ق��ت��دى �ل�����ض��در

����������ض���������ورة ك������ام������ل������ة ل���������و�ق���������ع ن����اق���������س

��ر ���ضِ �ل���ه���ج���رة  �إىل  م�������ض���ر:  ع���ل���م���اء 

�ل�����������ض�����دور ع������������ر�ة   ... غ����������زة  ������ض�����ح�����اف�����ّي�����و 

ت�شوبيو:  هاكان  اإلريي،  كا�شم  وا�شنطن/ 
�شوريا،  يف  ال�شابق  االأمريكي  ال�شفري  قال 
الربملان  اقتحام  حادثة  اإن  فورد،  روبرت 
ال�شدر  مقتدى  اأتباع  قبل  من  العراقي 
اأبريل  ني�شان/  يف  ال�شيعي(،  الدين  )رجل 
املا�شي، قد تلعب دوًرا هاًما يف “اإ�شعال فتيل 
�شراع م�شلح بني اجلماعات ال�شيعية”، وفقًا 

لتعبريه.
اليوم  لالأنا�شول،  حديث  يف  فورد  واأ�شاف 
يحمل  االأخري  “الت�شعيد  اأن  االإثنني، 
نزاع،  ن�شوء  االأول،  وهما،  حمتملني  بعدين 
ال�شيعية  العنا�شر  بني  م�شلًحا،  يكون  قد 
الداعمة  وتلك  لل�شدر،  املوالية  العراقية 
املالكي،  نوري  ال�شابق،  الوزراء  لرئي�س 
والثاين اندالع �شراع حمتمل بني جماعات 
واأن�شار  اإيران،  قبل  من  مدعومة  م�شلحة 

مقتدى ال�شدر”.
الراهن  اال�شتعرا�س  ظل  “يف  فورد  وتابع 
حتت  ترزح  البالد  زالت  ما  ال�شدر،  لقوة 
اأي  توجد  وال  �شيا�شي،  غمو�س  وطاأة 
االأزمة  �شتخل�س  طرف  اأي  ل�شالح  تكهنات 
�شلبي  تاأثرٌي  لها  �شيكون  االأزمة  تلك   )..(
على احلرب التي ت�شنها البالد �شد تنظيم 
داع�س االإرهابي، ف�شاًل عن تاأثريها املبا�شر 

على املوازنة، التي ُر�شدت لهذا الغر�س”.

“من  اأنه  ال�شابق  االأمريكي  ال�شفري  ويرى 
الدفاع  وزير  من  كل  يخ�شر  اأن  املتوقع 
العراقي، خالد العبيدي، ووزير الداخلية 
العراقي، حممد الغبان، مقاعدهم يف نهاية 
الداعمة  ملواقفهم  نظًرا  وذلك  االأزمة، 

للجماعات ال�شيعية املعار�شة لل�شدر”.
يعمل  الذي  املخ�شرم،  الدبلوما�شي  ولفت 
االأو�شط  ال�شرق  معهد  يف  باحًثا  حالًيا 
للدرا�شات )مقره وا�شنطن(، اأن نائب رئي�س 
�شالح،  برهان  ال�شابق،  العراقي  الوزراء 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ن�شر 
اقتحام  حادثة  اأعقاب  يف  “تويرت”، 
الربملان، اأن “االأزمة احلالية و�شعت نهاية 

لنظام عام 2003 ال�شيا�شي”.
“ال�شدر”،  اأعرب  ذاته،  ال�شياق  ويف 
وو�شل  مكتبه،  وزعه  �شحفي  موؤمتر  يف 
مدينة  يف  منه،  ن�شخة  “االأنا�شول” 
ملا  رف�شه  عن  العراق،  جنوبي  النجف، 
“النظام ال�شيا�شي الذي ال ياأخذ  بـ  و�شفه 

االإرادة ال�شعبية بعني االعتبار”.
واأ�شاف “على كتلة االأحرار االن�شحاب من 
االعت�شام داخل الربملان، وعدم االنخراط 
عمل  وجتميد  ال�شيا�شية،  باملهاترات 
على  الت�شويت  جل�شة  انعقاد  حلني  الكتلة 
الكابينة الوزارية املو�شومة بالتكنوقراط 

امل�شتقل”.
الربملان  يف  “االأحرار”  كتلة  ومتلك 
 )34( ال�شدري،  للتيار  التابعة  العراقي، 

مقعًدا من اأ�شل )328( مقعًدا.
باإغالق  االأمنية  القوات  قامت  جانبها،  من 
بغداد،  العراقية،  العا�شمة  مداخل  جميع 

واأعلنت حالة التاأهب الق�شوى فيها.
الدين  رجل  اأتباع  من  حمتجني  اأن  يذكر 

اأم�س  اقتحموا،  ال�شدر  مقتدى  ال�شيعي، 
االأول، املنطقة اخل�شراء �شديدة التح�شني 
احلكومة،  مقرات  )ت�شم  بغداد،  و�شط 
وغربية(،  عربية  و�شفارات  والربملان، 
بعد تاأجيل جل�شة للربملان كانت مقررة يف 
اليوم ذاته، لتقدمي رئي�س احلكومة، حيدر 
العبادي، باقي ت�شكيلة وزارة التكنوقراط 

التي قدم جزًءا منها قبل اأيام.

الربملان،  مبنى  املتظاهرون  اقتحم  كما 
الداخلية،  مبحتوياته  ال�شرر  واأحلقوا 
مت  فيما  والطاوالت،  النوافذ  وحطموا 

اإجالء العديد من النواب.
مار�س  اآذار/   31 يف  قدم  العبادي  وكان 
حلكومة  وزارية  ت�شكيلة  املا�شي، 
جديًدا،  وزيًرا   16 ت�شم  تكنوقراط، 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  با�شتثناء 
اأيام   10 الربملان  وحدد  عليها،  للت�شويت 
الت�شويت  قبل  املر�شحني  ملفات  لدرا�شة 
الربملان  م�شادقة  تنل  مل  اأنها  اإال  عليهم، 
يف  العبادي،  قدم  ثم  ال�شيا�شية،  والكتل 
ت�شكيلة  املن�شرم،  اأبريل  ني�شان/   12
الكتل  من  مر�شحني  ت�شم  جديدة،  وزارية 
تبناه  الذي  االتفاق  بخالف  ال�شيا�شية، 
ال�شدري(  التيار  )رئي�س  ال�شدر  مقتدى 
حكومة  بت�شكيل  اأخرى،  �شيا�شية  واأحزاب 
“تكنوقراط” بعيدة عن الكتل ال�شيا�شية.
ال�شيا�شي  الباحث  اأن  االإ�شارة،  جتدر 
املتحدة  للواليات  ك�شفري  عمل  “فورد”، 
االأمريكية يف �شوريا، للفرتة املمتدة ما بني 

و2014.  2011

ر�شا حرزاهلل
الطريق  وقت  واأتى  العمل،  وقت  | انتهى  نابل�س 
اهلل.  ورام  نابل�س  مدينتي  بني  امل�شافة  لقطع 
احلافلة.  ركوب  بعد  اإال  اإدراكه  ميكن  ال  الوقت 
�شبه  ب�شكل  يتكفالن  وحوارة  زعرتة  فحاجزا 
�شاعة  تتطلب  التي  الطريق  باإطالة  يومي، 
اأحيانًا،  �شاعات  اأربع  اأو  ثالث  اإىل  باحلافلة، 
فاجلنود هناك يطيب لهم اأن يغلقوها، ولن يكون 

اأمامي �شوى اللجوء للطرق االلتفافية.
يف  مقيم  فل�شطيني  ل�شديق  �شكوت  اأيام،  قبل 
ات�شع  ووجعها،  الطريق  م�شافة  طول  بريوت 
وحاول  االأمل  هذا  الحتمال  يكفي  مبا  �شدره 
متفرقة  �شور  التقاط  مني  طلب  باأن  موا�شاتي 
التي  البالد  من  �شورًا  املدينتني،  بني  للطريق 

يحب، لعلها تخفف ما يعرتيني من حنق.
الركاب  اأج�شاد  معها  واهتزت  احلافلة  اهتزت 
وترنحت ميينًا وي�شارًا مع كل منعطف، لكن بدت 
مبنع  كفيلة  فهي  مذهلة.  ال�شور  التقاط  فكرة 
النعا�س من اأن يت�شلل اإيل فاأغط مثل كل يوم يف 

�شبات عميق.
امل�شاهد،  اأجمل  وانتقيت  املحمول  هاتفي  رفعت 
بداأت من مدينة رام اهلل، حيث ال�شورة االأوىل 
ني�شان،  مطر  بقطرات  املبلل  االإر�شال  ل�شارع 
والنا�س يرتاك�شون كلما ا�شتد الهطول، واأنهيتها 
�شاعتني  بعد  نابل�س؛  يف  منزيل  بوابة  ب�شورة 

ون�شف ق�شيتها يف الطريق.
كاأنها  التقطت،  ما  اأقلب  ورحت  غرفتي،  و�شلت 
خم�شة  منذ  يوميًا  اأ�شاهدها  التي  البالد  لي�شت 
من  بكثري  اأجمل  ال�شور  اأعرفها،  ال  كاأين  اأعوام، 

الواقع...
وفقط،  واحد  جندي  ثمة  ال�شور،  اإحدى  يف 
عيناه  تروح  ال�شغرية  »كولبته«  يف  يجل�س 
البلد،  اأهل  نحن  منا  ما  اأمرًا  يراقب  وجتيء، 
لكن ال�شورة مل تظهر امل�شتوطنات اجلاثمة على 
جمال  ي�شوه  عفن  كفطر  املحاذي  اجلبل  قمة 
الواقع  ويف  ال�شورة،  يف  واحد  جندي  االأر�س.. 

هناك الكثري الكثري من اجلنود.
يف �شورة اأخرى، مل يكن اإال فل�شطينيون، ي�شجون 
باأمل ما يبحثون عنه، فلو و�شعت تلك ال�شور يف 
فلن  العامل،  هذا  من  مكان  باأي  ما  عر�س  �شالة 
واأرياف  مدن  اأبناء  اأنهم  اإال  هوؤالء  عن  يقال 
لن  املطر،  من  القليل  فيه  طبيعيًا،  يومًا  يحيون 
يخطر يف بال اأحد اأن هوؤالء يرزحون حتت نري 

االحتالل.
لن  لكنها  هوؤالء،  زمن  اأوقفت  �شوري  اأن  �شحيح 
هذه  اإطار  فخارج  املكان،  زمن  اإيقاف  على  تقدر 
احلاجز،  على  اأحدهم  توقيف  �شيتم  ال�شورة 
ويخ�شع لتفتي�س مذل، وقد يعتقل، وال ي�شل اإىل 
عائلته، وي�شبح اأ�شريًا اإداريًا، والحقًا قد ي�شبح 
حني  الف�شائية،  املحطات  على  عاجاًل  خربًا 

ي�شرب عن الطعام لينال حريته، وهكذا..
اىل  وي�شل  طريقه  �شيكمل  االآخر،  البع�س  لكن 
اأ�شرته متاأخرًا، ومعدات االأطفال غالبًا �شتكون 
قد غردت و�شدت باأحلان اجلوع، لرف�شهم تناول 
و�شيفرحون  �شي�شل  والدهم،  دون  من  طعامهم 
الغد  يف  ي�شل  اأن  اأمل  على  زوجته  و�شتبقى  به، 

ولو متاأخرًا..
ممكنة،  احتماالت  عن  طويل  �شرد  يف  دخلت 
وهناك �شرد اآخر ال بد منه، اجلندي الوحيد يف 

ال�شورة، لو انتبه لكامريتي، العتقلني.
روحي  ت�شبع  ومل  االأخرى،  تلو  ال�شورة  اأر�شلت 
كما  هكذا  الواقع  كان  لو  اإلهي  »يا  الطريق،  من 
م�شتوطنني  بال  م�شتوطنات  بال  ال�شورة،  يف 

وجنود«..
اأجتنب  اأن  �شور  من  التقطت  ما  يف  حاولت 
االحتالل،  اأعالم  من  الكبرية  االأعداد  اإظهار 
على  املقامة  الكهرباء  اأعمدة  على  علقوها  التي 
وا�شتقاللهم،  نكبتنا  تذكرت  الطريق،  جنبات 
�شرتاهم  اأيام  بعد  وجعنا،  فوق  �شكنوا  كيف 

يتقافزون  كالرباغيث،  ال�شوارع  يف  ينت�شرون 
ويحللون  هواءنا،  يتنف�شون  �شوارعنا  يف  فرحًا 

لهم من بالدنا ما يحرمونه علينا.
االأطراف،  على  امل�شتوطنون  يقف  ما  عادة 
نكمل  وم�شتفزة،  م�شيئة  بحركات  يقومون 
قبلنا  من  فعل  ردة  اأي  الأن  بب�شاطة،  طريقنا 
تردينا  اأكرث  اأو  رمبا  واحدة  ر�شا�شة  �شتقابلها 
النار،  اإطالق  عن  اجلنود  يتوانى  لن  �شهداء، 

ملجرد رد ال�شتيمة بال�شتيمة، ولو باأقل منها.
بع�س امل�شتوطنني يرجمون احلافالت باحلجارة، 
تكون  اأن  ميكن  ممكن،  االإ�شابات  واحتمال 
زجاج  انك�شر  حال  يف  اأو  مبا�شرة،  اإ�شابتك 
ال�شائق  يحاول  االأحيان  بع�س  يف  احلافلة، 
اأمامه  وجد  عاثرًا،  حظه  كان  اإن  لكن  االإ�شراع، 
اآلية جلي�س االحتالل تتم�شى الهوينى، في�شطر 
لل�شري خلفه وعدم جتاوزه، وبالطبع احتمال كل 
امل�شري،  هذا  خالل  امل�شتوطنني  من  يحدث  قد  ما 
ميكن  ما  كل  وفعل  »اجليب«  توقف  واحتمال 

حلماية امل�شتوطنني املهاجمني وارد.
اأن  فقط،  اجلديد  ذكرت،  ما  بكل  رمبا  جديد  ال 
يّدعي  كما  الو�شول  من  اأجمل  تعد  مل  الطريق 
ال�شعراء، الطريق من رام اهلل اإىل نابل�س اأجمل 

فقط يف ال�شورة.

عاطفيًا، ميكن القول اإن باإمكان م�شر اأن تكون رائدة البحث 
علماء  منها  »هرب«  التي  فهي  العامل،  م�شتوى  على  العلمي 
ا�شتفاد منهم الغرب على ح�شابها. لكن عمليًا، اأين »ُي�شرف« 
تخ�شي�س الد�شتور %1 فح�شب من اإجمايل الدخل القومي 
لالأبحاث العلمية؟ واقع »الثورة« وما قبلها وما بعدها، يوؤكد 
االأمن  معيار دولة ترى  »رفاهية« يف  العلمي  البحث  اأن  كله 

»اأولوية«

اأحمد جمال الدين
القاهرة : »اأنهيت درا�شتي اأخريًا«. يعني اأنك �شرت باحثًا يف 
»االأخبار«.  ت�شاأل  االإ�شعاعي؟  والن�شاط  النووية  الفيزياء 
غرفته  يف  اجلال�س  الثالثيني،  ال�شاب  من  الّرد  ياأتي 
الفو�شوية، التي توزعت فوق اأثاثها ت�شميمات رائعة و�شور 
م�شمم  �شرت  بل  عاملًا،  اأ�شبح  مل  »ال،  »العامِل«:  ابتكرها 

غرافيك«، يجيب يو�شف ميالد.
االإ�شعاعي  والن�شاط  النووية  الفيزياء  درا�شة  ميالد  اأنهى 
القاهرة.  يف  �شم�س«  »عني  جلامعة  التابعة  العلوم  كلية  يف 
بعد اأربع �شنوات وجد نف�شه م�شممًا يف جمال الغرافيك. اأّما 
جتربة  تلخ�س  حكاية  فتلك  احلالة،  هذه  اإىل  و�شل  كيف 

ع�شرات اآالف من املفرت�س اأن يكونوا »علماء«.
ال  امل�شرية  اجلامعات  اإن  لـ»االأخبار«،  ميالد  يو�شف  يقول 
الطلبة  عدد  قلة  نتيجة  »النادر«،  �شه  تخ�شّ فيها  يوجد 
امللتحقني به، مو�شحًا اأن »احلكومة اأغلقت اأبواب التعيينات 
يف املراكز البحثية التي تعترب وجهة الدار�شني االأوىل بعد 
التخرج، االأمر الذي يدفع هوؤالء اإىل ال�شفر خارج م�شر... 
هنا اأي�شًا تواجههم �شعوبات كثرية ب�شبب الظروف االأمنية 

التي حتيط بهذه التخ�ش�شات«.
�شاهد  بعدما  الغرافيك  ت�شميم  يف  العمل  اإىل  ميالد  اجته 
اأجل  من  �شنوات  مدار  على  يعاين  الكلية  يف  اأ�شاتذته  اأحد 
احل�شول على ر�شالة املاج�شتري، نتيجة خالفات مع روؤ�شائه 
يف الكلية الذين يح�شل بع�شهم على الدكتوراه يف درا�شات 
هوؤالء،  وي�شتغل  جديد.  اأي  حتمل  وال  قبل  من  اأجريت 
اإىل  اجلامعة،  يف  املعينني  الباحثني  اأعداد  قلة  قوله،  وفق 
احلد الذي جعل الوجوه ال�شابة يف الكلية تعّد على اأ�شابع 
اليدين، ف�شاًل عن اأن بع�شهم ُعنّي لقرابته باأ�شتاذ يف الكلية.

على  اأحالمه  حتطمت  الذي  الوحيد  ال�شاب  لي�س  ميالد 
�شخرة البريوقراطية واالإجراءات احلكومية، هناك اآالف 
مثله. حممود اأي�شًا طالب يف كلية العلوم يف جامعة القاهرة، 
يف  ت�شتخدم  التي  اخلام  املواد  فقدان  من  االآخر  هو  يعاين 
ي�شاف  الوقت.  طوال  املعامل  اإغالق  عن  ف�شاًل  االأبحاث، 

اإىل ذلك، ما يعانيه مع زمالئه من معاملة غري الئقة ب�شبب 
ال�شارمة  القواعد  غياب  »ي�شتغلون  الذين  االأ�شاتذة  بع�س 
يف حما�شبة املق�شرين للتغيب عن العمل، فال ينقلون علمهم 

وخربتهم اإىل الطلبة«.
اأقبل حممود من اإحدى قرى حمافظة اجليزة، بعدما جنح 
درا�شة  اختار  ممتازة.  بدرجات  الثانوية  املرحلة  اإنهاء  يف 
خا�شة  اأبحاث  يف  طموحاته  حتقيق  له  يت�شنى  كي  العلوم 
مع  تبّددت  اأحالمه  لكن  البرتول.  وعلم  باجليولوجيا 
درا�شية جعلته يخرج  اأنه القى �شعوبات  الوقت، خ�شو�شًا 
حديثه  يف  ي�شرح  الكلية.  م�شتوى  على  االأوائل  ترتيب  من 
اإىل »االأخبار« اأنه ي�شعى اإىل ال�شفر خارج م�شر فور انتهائه 
املتحدة  الواليات  يف  بحثية  مراكز  حمددًا  الدرا�شة،  من 
يف  اأخفق  بعدما  وذلك  لها،  عّدة  اأفكار  لتقدمي  واليابان 
تقدمي اأفكاره اأمام الكلية و»اإدارة البحث العلمي« يف م�شر. 
وي�شيف اأنه القى ا�شتخفافًا وا�شتهتارًا من امل�شوؤولني، مع اأن 
درا�شته هي نتاج اطالع وبحث ا�شتمر �شنوات، وحتديدًا منذ 
اجليولوجيا  بدرا�شة  واهتمامه  الثانوية  املرحلة  دخوله 

وعلوم الرتبة.
امل�شري  العامل  مع  ذلك  قبل  حدث  ما  حممود  حالة  ت�شبه 
م�شطفى ال�شيد، الذي خرج من م�شر منت�شف اخلم�شينيات 
ليلتحق بجامعة فلوريدا، عقب ح�شوله على منحة درا�شية. 
وبعد عقود من درا�شته هناك، �شار ال�شيد اأول عامل عربي 
يح�شل على »قالدة العلوم الوطنية االأمريكية« من الرئي�س 
ال�شابق جورج بو�س. عندئذ حتديدًا بداأ االهتمام امل�شري 
جزئيات  با�شتخدام  ال�شرطان  عالج  يف  ال�شيد  مب�شاريع 
حني  بني  م�شر  اإىل  يح�شر  كان  الذي  وال�شيد  الذهب. 
واآخر ويعمل خلف االأ�شواء، بداأ يحظى بدعم الدولة بعد 
ح�شوله على القالدة، فاأخذ يجري درا�شات مع فريق عمل 
م�شري تتابعه الدولة، لكنه يعرتف يف لقاءاته االإعالمية 
القليلة باأن اأو�شاع البحث العلمي يف م�شر »لي�شت جيدة، وال 

ت�شجع على االبتكار«.
عن   2013 عام  ن�شرت  ر�شمية  غري  الإح�شائية  ووفقًا 
»االحتاد العام للم�شريني يف اخلارج«، يتبني اأن من بني نحو 
 86 ع�شرة ماليني مواطن م�شري مقيمني يف اخلارج هناك 
األفي �شخ�س يعملون يف جماالت  األف عامل، من بينهم نحو 
التي  والذرية،  النووية  بالن�شاطات  مرتبطة  نادرة  بحثية 
يتعلق  ما  ويف  بلدهم.  يف  منا�شبة  عمل  بيئة  لها  تتوافر  ال 
عدد  حتدد  اإح�شائية  هناك  لي�س  العلمي،  البحث  بقطاع 
وزارة  يتبع  الذي  القطاع  الأن  ال�شباب،  خ�شو�شًا  العلماء، 
مبا�شرًة،  االأ�شخا�س  مع  يتعامل  ال  اإداريًا،  العايل  التعليم 

ولكن مع االأبحاث التي تن�شر يف الدوريات العلمية اأو املراكز 
التي تخربهم باأن لديها م�شريني عاملني فيها.

وفق وزير م�شري �شابق للبحث العلمي، فاإن عددًا ال باأ�س به 
من ال�شباب الذين تتوافر لهم فر�شة العمل يف مراكز بحثية 
مهمة يف اخلارج، ح�شلوا على جن�شية الدولة املقيمني فيها، 
هنا.  اإىل  قريبًا  العودة  يف  رغبة  لديهم  لي�س  هوؤالء  واأن 
قطاعات  بني  التعاون  حماوالت  اأن  اإىل  الوزير  هذا  وي�شري 
عفًا لقلة دعم الدولة الأي اأبحاث  البحث العلمي ازدادت �شَ
جمال  ال  »رفاهية«  تعتربها  االأخرية  اأن  خ�شو�شًا  جديدة، 
ال�شعيد  على  �شيما  وال  الراهنة،  االأحداث  خ�شم  يف  لها 

االأمني.
العلمية  االأبحاث  تكلفة  اأن  اإىل  اأي�شًا،  الوزير،  ويلفت 
والتقنيات املتطورة التي ينبغي اأن يعمل فيها العلماء، �شواء 
ميكن  وال  للغاية،  كبرية  البحثية،  املراكز  اأو  اجلامعات  يف 
اأبحاث  مراكز  اأن  خ�شو�شًا  تتحملها،  اأن  مبفردها  للدولة 
املالّية يف  التي تلتهم املخ�ش�شات  العمالة  عّدة لديها عبء 
ما  بقدر  البحثية  الوحداث  تنتج  فيما  واملكافاآت،  االأجور 

يتوافر لها من دعم قليل.
يف هذا ال�شياق، يقول الباحث يف مركز »البحوث الزراعية«، 
الدكتور طارق فكري، اإن »الدعم املايل هو العائق الرئي�شي 
للبحث العلمي«. وي�شرح لـ»االأخبار« اأنه رغم اإجراء جتارب 
اإنتاج  م�شاعفة  عربها  ميكن  زراعية،  م�شروعات  على  عّدة 
االأرا�شي الزراعية، هناك »م�شكالت مرتبطة بغياب تفاعل 
قوي يف وزارة الزراعة وحلقة الو�شل بني املركز واملزارعني 
�شعف  »رغم  اأنه  اإىل  فكري  وي�شري  املختلفة«.  املدن  يف 
االإمكانات املادية، ا�شتطاع الباحثون حتقيق نتائج جيدة«، 
لكن نتائجهم »ال تلقى االهتمام الكايف عادة من امل�شوؤولني، 

ومل حتظ باإ�شادة من اخلارج اأو تنل جوائز«.

اأن �شبب ذلك هو  اإىل »االأخبار«،  ويو�شح فكري، يف حديث 
»غياب االهتمام بالبحث العلمي«، كما ك�شف عن اأن »هناك 
ب�شبب  عليها،  للح�شول  اأ�شهرًا  الباحثون  ينتظر  عينات 
ل�شرائها  املخ�ش�شة  امليزانية  نفاد  نتيجة  توافرها  �شعوبة 
لقانون  وفقًا  املوّردين  من  اأو �شرورة احل�شول عليها  مبكرًا، 

املزايدات واملناق�شات«، وهو اأمر ي�شتغرق وقتًا طوياًل.
احلكومية  اجلامعات  اإحدى  رئي�س  قال  اأخرى،  جهة  من 
البحث  »م�شكلة  اإن  ا�شمه(،  عن  الك�شف  يرد  )مل  الكربى 
حتميلها  ميكن  وال  معًا،  والدولة  الباحثون  يتحملها  العلمي 
الباحثني  اآالف  هناك  اأن  خ�شو�شًا  االآخر«،  دون  لطرف 
اأظهروا  اإذا  اخلارج  يف  والعمل  للتدرب  يوفدون  الذين 
»االأخبار«:  اإىل  حديث  يف  وتابع  اجلامعة.  يف  تفوقهم 
اإىل  اأخرى  مرة  يعودون  ال  هوؤالء  من  كثريون  »لالأ�شف، 
م�شر، بعدما تكون الدولة قد تكلفت م�شاريف تعليمهم... 
اأما من يعود منهم، فال يحاولون نقل  ليفيدوا بها اآخرين«. 
االإمكانات  �شعف  ب�شبب  وتالمذتهم  زمالئهم  اإىل  خرباتهم 

يف املراكز البحثية للجامعات، وفق امل�شدر نف�شه.
الباحثني  تلزم  امل�شرية  الدولة  جعلت  امل�شكلة  هذه 
اإىل الوطن بت�شديد الفاتورة التي  الراف�شني فكرة العودة 
راغبون  اآخرون  منها  ي�شتفيد  حتى  درا�شتهم،  على  دفعتها 
هناك  اأن  موؤكدًا  امل�شدر،  يقول  كما  بلدهم،  م�شاعدة  يف 
االأو�شاع  حت�شني  على  القدرة  تعيق  حقيقية  مالية  اأزمة 
االأجهزة  عنها  تغيب  وكذلك  الكليات،  خمتلف  يف  البحثية 
احلديثة الإجراء اأبحاث متطورة، با�شتثناء مراكز حمدودة 
�شم�س«  و»عني  »القاهرة«  هي:  جامعات،  ثالث  يف  موجودة 

و»االإ�شكندرية«.

يو�شف فار�س
جتمع  مكان  اإىل  القذائف  �شظايا  و�شلت  حينما   | غزة 
اأن  وا�شحًا  �شار  غزة،  م�شت�شفيات  اأحد  قرب  ال�شحافيني 
اخلطر يطاول اأكرث االأماكن املفرت�س اأنها اآمنة يف احلرب. 
يبحثون  كانوا  كيف  ين�شون  ال  غزة  يف  ال�شحافيني  لكن 
يف  الراأ�س،  وخوذة  الواقية  كالدرع  ال�شالمة،  معدات  عن 

احلروب، ومل يجدوها.
هذه املعدات متوافرة عادة ل�شحافيي املوؤ�ش�شات االأجنبية 
اخلارجي  ال�شكل  بتف�شيل  الباقون  يكتفي  فيما  والدولية، 
لل�شرتة الواقية املميزة ب�شارة press امل�شيئة يف الظالم، 

من دون اأن تكون حاميًا حقيقيًا لهم.
اأربعون �شحافيًا واإعالميًا فل�شطينيًا ا�شت�شهدوا منذ بداية 
من  اأكرث  ق�شى   ،2000 عام  الثانية  االأق�شى  انتفا�شة 
من  اأعداد  فاقت  فيما  و2014،   2012 حربي  يف  ن�شفهم 
ُيقتلوا  مل  هوؤالء  اأن  واالأكيد  �شخ�س.  مئة  منهم  اأ�شيب 
ظل  يف  الواقية،  وال�شرت  باخلوذ  اأنف�شهم  يوؤّمنوا  مل  الأنهم 

اال�شتهداف املتعّمد واملبا�شر.
على  املعدات،  تلك  اأن  يرى  �شامل  اأبو  �شامي  ال�شحايف 
اأهميتها، كان من املمكن اأن حتمي ال�شحافيني خالل تغطية 
جنود  يقابلها  التي  احلجارة  كر�شق  ال�شعبية،  املواجهات 
العدو باإطالق الر�شا�س احلي، كما يجري يف ال�شفة االآن، 
يف حني اأن �شكل احلروب التي �شهدتها غزة ما بني 2008 
اأبو  يذكر  واخلوذة.  الدرع  فعالية  من  قللت   ،2014 حتى 
العدو  قتل  كيف  املهنية،  ال�شالمة  يف  مدرب  وهو  �شامل، 
منطقة  يف  �شناعة،  ف�شل  الدولية،  »رويرتز«  وكالة  م�شور 
معايري  كامل  التزامه  رغم  غزة،  قطاع  �شرق  الديك  جحر 
ي�شيف  لكنه  امل�شفحة.  ال�شيارة  بينها  من  التي  ال�شالمة 
يف حديثه اإىل »االأخبار«، اأن »وجود املعدات �شرورة لنزع 

الذريعة من االحتالل«.
ال�شالمة  معدات  دخول   2009 منذ  اإ�شرائيل  وترف�س 
املعدات  هذه  ت�شتغل  اأن  باإمكانية  وتتذرع  غزة،  قطاع  اإىل 
نقيب  نائب  العطل، وهو  املقاومة. يقول حت�شني  اأعمال  يف 
ال�شحافيني الفل�شطينيني، اإن »االحتالل ال ي�شمح بدخول 
ال�شيارات  اإىل  اإ�شافة  الراأ�س،  وخوذ  الواقية  ال�شرت 

امل�شفحة �شوى للموؤ�ش�شات االأجنبية... بذلنا جهودًا كبرية 
بال�شراكة مع االحتاد الدويل لل�شحافيني وقدمنا �شمانات 
اإ�شرائيل  لكن  م�شتحّقيها،  اإىل  ال�شرتات  ع�شرات  الإدخال 

رف�شت«.
امل�شكلة ال تتوقف عند حدود معدات ال�شالمة املهنية، بل 
متتد اإىل ظروف العمل يف الوكاالت املحلية التي تغيب عنها 
ال�شحايف  ا�شت�شهاد  اإىل حّد يكون فيه  ال�شالمة،  اعتبارات 
اأ�شيب  قريقع  موؤمن  امل�شور  اإ�شابته.  من  عليه  »اأرحم« 
معرب  قرب  غزة  ح�شار  عن  م�شورًا  تقريرًا  اإعداده  اأثناء 
�شاقيه  ذلك  اإثر  وفقد   ،2008 عام  القطاع  �شرقي  املنطار 
معها  يعمل  كان  التي  املحلية  الوكالة  اأن  يو�شح  االثنتني. 
وي�شيف:  معها.  ر�شمي  عمل  عقد  وجود  برغم  »خدعته« 
ال�شالمة؛  معايري  يراعي  ال  لكنه  �شنويًا،  كان  »عقدي 
بعدما خ�شرت اأطرايف تقا�شيت راتبي بقيمة 350 دوالرًا 
على مدار ثالثة اأ�شهر، ثم اأُقلت من عملي«. اليوم، يوا�شل 

قريقع عمله يف الت�شوير عرب كر�شي متحرك.
من  عدد  ق�شف  االأخرية  احلرب  يف  اإ�شرائيل  وتعمدت 
 20 من  اأكرث  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  ال�شحافية،  املكاتب 
�شحافيًا، بع�شهم برتت اأطرافهم، ف�شاًل عن ا�شت�شهاد �شبعة 

ع�شر.
العمل،  يف غزة تختلف وفق جهة  ال�شحايف  العمل  ظروف 
كبرية  بامتيازات  تتمتع  التي  الدولية  املوؤ�ش�شات  فبخالف 
كم�شتوى الدخل املرتفع وتوافر �شروط ال�شالمة والتاأمني، 
وزارة  يف  مرّخ�شة  اإعالمية  موؤ�ش�شة  مئتي  من  اأكرث  هناك 
الذي ال  العمل،  العاملني فيها قانوُن وزارة  االإعالم، يحكم 
حديث  وفق  ال�شحافة،  ملهنة  خا�شة  امتيازات  اأي  يعطي 
االإعالمي  لـ»املكتب  العام  املدير  وهو  معروف،  �شالمة 

احلكومي«، يف احلكومة ال�شابقة يف غزة.
االأكرث خطورة من م�شكلة قانون العمل، هو العمل يف �شركات 
ال�شعبة  املادية  الظروف  تدفع  اأن  بعد  املحلية،  االإنتاج 
عليها  ن�س  التي  حقوقهم  عن  التنازل  اإىل  ال�شحافيني 
اإجراءات  وبرغم  اأ�شاًل.  عقود  دون  من  كالعمل  القانون، 
الوزارة الرقابية، فاإن معروف ال ينفي اأن ال�شركات املحلية 
تربم عقودًا مع عدد حمدود من املوظفني من اأجل موافاة 

ما  وغالبًا  فقط،  الر�شمية  واالأوراق  الرتخي�س  �شروط 
تكون االتفاقات بينها وبني معظم من يعملون فيها »�شفهية 

واأدبية«.
اأن قانون  يف اجلانب احلقوقي، ي�شرح املحامي كارم ن�شوان 
»خلل  ي�شوبه  بنوده،  �شمن  ال�شحافة  يدرج  الذي  العمل 
املخاطرة،  بدل  »عالوة  ال�شحافيني  يحرم  الأنه  كبري«، 
ال�شحايف  يجعل  ما  لالأجور،  االأدنى  احلد  غياب  عن  ف�شاًل 
وزارة  رقابة  »�شعف  اأن  ن�شوان  عر�شة لال�شتغالل«. ويرى 
ا�شتغالل  ظاهرة  تف�شي  على  ي�شجع  املن�شاآت  على  العمل 
ال�شحافيني«، باالإ�شارة اإىل اأنه ال يعمل يف »دائرة التفتي�س 
العمايل« �شوى 12 موظفًا، يناط بهم التفتي�س الدوري على 

القطاع! يف  وعامة  خا�شة  عمل  من�شاأة  األف   30
يتابع ن�شوان: »يجرب اأ�شحاب املكاتب ال�شحافية املوظفني 
على العمل من دون عقود حتى ال يطالبوا بحقوقهم اإذا ما 
بحقوق  ذووهم  يطالب  ال  وحتى  العمل،  الإ�شابة  تعر�شوا 
االأمر  وكذلك  عملهم«،  اأداء  خالل  قتلوا  اإذا  اأبنائهم 

بالن�شبة اإىل م�شتحقات نهاية اخلدمة والتاأمني الطبي.
الذي  حمد،  خالد  ال�شحايف  على  احلال  هذه  وتنطبق 
ا�شت�شهد اأثناء تغطيته جمزرة ال�شجاعية يف حرب 2014 
االأخرية، ومل ت�شتطع عائلته احل�شول على اأي من حقوقه 
كونه كان يعمل من دون عقد، ف�شاًل عن عمله مع �شركة غري 
لل�شركة جاء  العام  املدير  اأن  العائلة  توؤكد  كما  مرخ�شة. 

بعد اأيام من ا�شت�شهاد ابنها ليطلب الكامريا اخلا�شة به.
تعر�س  ما  اإذا  ال�شحايف  تعوي�س  اإمكانية  تتوقف  عادًة، 
املوؤ�ش�شات  لكن  للموؤ�ش�شة،  املايل  امل�شتوى  على  لالإ�شابة 
�شيئًا، كما ت�شرح »جلنة دعم  اإجمااًل تعاين و�شعًا  املحلية 
ال�شحافيني يف فل�شطني« )جلنة دولية مرخ�شة من االأمم 
العراق  يف  لل�شحافيني  احلماية  بتوفري  تعنى  املتحدة 
اخلارج  من  موؤ�ش�شات  تتكفل  لذلك  وفل�شطني(،  والبحرين 
من�شق  وهو  امل�شري،  �شالح  يقول  ال�شحافيني.  بعالج 
واالأخرى  مرا�شليها،  »دعمت  املوؤ�ش�شات  بع�س  اإن  اللجنة، 
لتوفري  ال�شحافيني  عن  بالدفاع  تعنى  موؤ�ش�شات  اإىل  تلجاأ 

العالج داخل الوطن اأو خارجه« والتمويل الالزم لذلك.
غّيب  بعدما  ِبلة  غزة  يف  ال�شحايف  العمل  طني  وازداد 

املوحد،  ال�شحافيني  ج�شم  ح�شور  الفل�شطيني  االنق�شام 
التي  الفل�شطينيني«  ال�شحافيني  »نقابة  مقر  اإغالق  ب�شبب 
�شكلها  جديدة  نقابة  باالأخرية  وا�شتبدل  »فتح«،  ترتاأ�شها 
ُيحل  اأن  قبل  االإ�شالمي«،  و»اجلهاد  »حما�س«  �شحافيو 
اجل�شم ال�شحايف الوليد الحقًا. و�شمن النتائج االإيجابية 
املحدودة جلوالت امل�شاحلة، �ُشمح باإعادة فتح مقر النقابة 
االأ�شا�شي يف غزة وتفعيل دورها، لكّن عودة عملها بفعالية 
ومنتدى  نقابيًا  جتمعًا  ع�شر  خم�شة  من  باأكرث  ا�شطدمت 
وفق  االأم،  النقابة  ح�شور  فعالية  اأ�شعفت  لل�شحافيني، 

م�شوؤولني فيها.
 ،»free lans« بنظام  يعملون  الذين  ال�شحافيون،  اأما 
فتزداد معاناتهم عند االإ�شابة برغم ال�شهرة التي حققوها 
عرب مواقع التوا�شل االجتماعي. مثاًل، ا�شطر نا�شر رحمة 
قدمه  عالج  تكاليف  يوؤمن  كي  اخلا�شة  كامريته  بيع  اإىل 
التي اأ�شيب بها اأثناء تغطيته اإحدى امل�شريات على احلدود 
الذي  اإىل حممد عثمان،  بالن�شبة  ال�شرقية. كذلك االأمر 
قبل  القطاع  �شمال  يف  »العودة«  اأحداث  تغطية  يف  اأ�شيب 
خم�س �شنوات، حينما اأطلق عليه قنا�س اإ�شرائيلي ر�شا�شة 

ت�شببت باإ�شابته ب�شلل ن�شفي.
نف�شه  وجد  ح�شور،  من  عثمان  به  يتميز  كان  ما  وبرغم 
اإىل  زمالوؤه  ي�شارع  اأن  قبل  املر�س،  �شرير  على  وحيدًا 
تكاليف  يف  بامل�شاهمة  ال�شحافية  املوؤ�ش�شات  مطالبة 
عالجه. ثم ا�شطر بعد عامني من العالج يف اخلارج للعودة 
اأحد  اأعلى  من  االأخرية  احلرب  فيها  غّطى  التي  غزة،  اإىل 
وببع�س  �شخ�شية  بتكاليف  اخلروج  عاود  لكنه  االأبراج، 

امل�شاعدات ال�شتكمال العالج املفقود واملكلف.

يف �لعمل  ترك  �ضورية   ب�ضبب BBC مذيعة 
حلب مدينة  ق�ضف  ع��ن  �ضحيح  غ��ر  خ��ر 

قررت املذيعة ال�شورية دميا عزالدين، ترك العمل يف قناة “بي بي 
حلب  مدينة  ق�شف  عن  القناة  بثته  �شحيح  غري  خرب  ب�شبب  �شي”؛ 

ال�شورية.
“في�شبوك”:  يف  ح�شابها  على  لها  من�شور  يف  عزالدين  دميا  وقالت 
غياب  بعد  �شي(  بي  )بي  ل�شا�شة  اأعود  اأن  املفرت�س  من  كان  “اليوم 
�شنوات مع )بي بي �شي( علمتني  اأعود… ثماين  اأعد ولن  عام، مل 

الكثري”.
هذه  يل  وفرتها  التي  للمعرفة  ومودة  امتنان  قلبي  “يف  واأ�شافت: 
فمن  اأي�شا،  ح�شرة  قلبي  يف  اإمنا  عمر،  اأ�شدقاء  فيها  ويل  املوؤ�ش�شة، 
املوؤ�ش�شة منذ ع�شرات  لهذه  اأ�ش�شت  املعايري -التي  اأن تكون  املفرت�س 
مع  يحدث  مل  ذلك  اأن  اإال  اإعالميا،  ال�شعب  الرقم  جعلتها  ال�شنني- 

االأ�شف؛ الن املعايري هذه مل تعد تطبق كما ينبغي”.
اأخذت من  “بالنهاية  ال�شورية من�شورها بالقول:  واختتمت املذيعة 
الـ”بي بي �شي” كل ما ي�شبهني وي�شبه اأ�شلها، واليوم تركتها، فلم تعد 

ت�شبهني، ومل اأعد اأ�شبهها، فّرقنا خرب بالدي اجلريحة”.
قالت  ما  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  تداولته  فيديو  مقطع  واأثار 
عربي”،   BBC“ على  اإخبارية  ن�شرة  لعناوين  “كاذب”،  خرب  اإنه 
قال مذيعها اإن 44 �شخ�شا قتلوا يف ق�شف لف�شائل املعار�شة ملناطق 
اأن الق�شف الذي تعّر�شت له  يف حلب حتت �شيطرة احلكومة، علما 
عن  جنم  وم�شابني،  قتلى  بني  ال�شحايا  مئات  واأوقع  حلب،  اأحياُء 

غارات م�شرتكة بني نظام االأ�شد ورو�شيا.
التوا�شل  مواقع  يف  القناة  لها  تعر�شت  عنيفة  هجمة  وبعد 
يف  وغردت  اخلرب،  عن  �شي” اعتذارها  بي  “بي  قدمت  االجتماعي، 
اأخبار  ن�شرة  عناوين  ت�شمنت  “ت�شحيح:  “تويرت”:  على  ح�شابها 
يف  املعار�شة  ملناطق  لقطات  �شي  بي  بي  لتلفزيون  �شباحا  ال�شابعة 

حلب على اأنها تابعة للحكومة. نعتذر عن هذا اخلطاأ”.



احت�شدت  اأ(-  ب  )د  دارم�شتات  
قلب  يف  الأمن  رجال  من  هائلة  قوات 
اأي  ملنع  الأملانية  دارم�شتات  مدينة 
دارم�شتات  مباراة  خالل  عنف  اأعمال 
الدوري  يف  فرانكفورت  واينرتاخت 

الأملاين لكرة القدم.
 530 نحو  ال�شرطة  واحتجزت 
�شخ�شا �شمن �شل�شلة من الجراءات 
انتهت  التي  املباراة  خالل  الوقائية 
بفوز اينرتاخت 2 1/ لي�شعد الفريق 
بقي  فيما  ع�شر  ال�شاد�س  املركز  اإىل 
دارم�شتات يف املركز الرابع ع�شر ، مع 
الهبوط  تفادي  ال�شراع على  ا�شتعال 

من البوند�شليجا.
هوؤلء  اأغلب  ان  ال�شلطات  وقالت 
وجيزة  لفرتة  احتجزوا  املعتقلني 

الإجرامي،  الن�شاط  وردع  لتحديد 
مدينة  مركز  من  باخلروج  وامروا 

دارم�شتات.
 159 على  ال�شرطة  وحتفظت 
ويواجه  لفرتة،  احلجز  يف  �شخ�شا 
جنائية  اتهامات  بهم  امل�شتبه  من   12
بال�شرب،  العتداء  تهمة  ذلك  يف  مبا 

وخرق ال�شالم وحيازة املخدرات.
نحو  العتقالت  قائمة  وت�شمنت 
100 م�شجع لفريق فرانكفورت كانوا 
وق�شبان  بي�شبول  م�شارب  يحملون 
ي�شتخدم  اأن  وماميكن  حديدية 
كهراوات، ومت توجيه تهمة التخريب 
الألعاب  وا�شعال  للممتلكات  املتعمد 
النارية واإهانة رجال ال�شرطة لـ150 
يف  فرانكفورت  م�شجعي  من  اخرين 

قلب مدينة دارم�شتات.
اأ�شلرجل  من  اربعة  وتعر�س 
�شرطة 1700 جرى ن�شرهم يف املدينة، 
عدة  م�شاجرات  خالل  طفيفة  جلروح 
وقعت حول ال�شتاد ويف قلب املدينة.

من  اينرتاخت  حرمان  ومت 
يف  الأم�س  مباراة  خالل  جماهريه 
خالل  �شابقة  مواجهات  وقوع  اأعقاب 
يف  فرانكفورت  يف  الفريقني  مباراة 

الدور الأول من املو�شم.
دارم�شتات  مدينة  �شلطات  وكانت 
اينرتاخت  جماهري  حلرمان  تخطط 
من الو�شول لو�شط املدينة، ولكن مت 
الرتاجع عن هذه اخلطة يف اللحظات 

الأخرية ب�شبب املخاوف القانونية.

 بداأ الفرن�شي مي�شال بالتيني، اأم�س، اجلولة 
الأخرية من معركته لإثبات براءته اأمام حمكمة 
التحكيم »كا�س« يف لوزان، م�شتاأنفاً قرار اإيقافه 
ن�شاط كروي  اأي  �شنوات عن مزاولة  ملدة �شت 

من قبل الحتاد الدويل لكرة القدم.
»كا�س«:  مقر  اإىل  لدى و�شوله  بالتيني  وقال 
»اليوم تبداأ املباراة، مباراة جديدة، النهائية، 
متفائل،  اأنا  ال�شفحة.  نف�س  على  جميعاً  ونحن 

و�شنفوز«.
وياأمل بالتيني )60 عاماً( �شدور حكٍم يرّبئه 
كاأ�س  انطالق  قبل  »يويفا«  رئا�شة  اإىل  ويعيده 
جميء  حال  ويف  املقبل.  حزيران   10 يف  اأوروبا 
له  ي�شمح  لن  فاإنه  م�شلحته،  غري  يف  احلكم 

بح�شور الفتتاح ومباريات البطولة.
اأيار  من  التا�شع  يف  قرارها  املحكمة  و�شتتخذ 
كحدٍّ اأق�شى بح�شب ما اأعلن اأمينها العام ماثيو 
ريب، لكن مع�شكر بالتيني يتوقع �شدور القرار 
انعقاد اجلمعية  املقبل، وهو موعد  اأيار   3 قبل 

العمومية لالحتاد الأوروبي يف بوداب�شت.
قد  للفيفا  التابعة  الأخالق  جلنة  وكانت 
قررت يف 21 كانون الأول املا�شي اإيقاف رئي�س 
جوزف  ال�شوي�شري  ال�شابق  الدويل  الحتاد 
بالتر وبالتيني الذي �شحب تر�ّشحه لالنتخابات 
اأي  مزاولة  عن  �شنوات   8 الأخرية،  الرئا�شية 
من  م�شروعة  غري  دفعة  ب�شبب  كروي  ن�شاط 
 2011 عام  �شددها  دولر  مليوين  بقيمة  الأول 
 1999 بني  الثاين  به  قام  ا�شت�شاري  عمل  لقاء 

و2002 من دون عقد مكتوب.

واأعلن الحتاد الأوروبي اأنه لن يختار بدياًل 
لدى  ا�شتئنافه  نتيجة  �شدور  حتى  لبالتيني 

»كا�س«.
وقّدم بالتر بدوره �شهادته يف ق�شية بالتيني، 
وقال لدى و�شوله اإىل مقر »كا�س«: »طلب مني 
اأن اأكون �شاهدًا اليوم يف ق�شية تخ�س بالتيني، 
طلب مني اأن اأكون �شاهد الفيفا وقد قبلت ذلك«.
و�شبق لبالتيني اأن اأعلن اأنه �شيقاتل من اأجل 
تربئة نف�شه وتلميع �شورته، معتربًا اأن »الأمر 
احلقوق،  وحرمان  وخمجل  مهني  بقرار  يتعلق 
طرف  من  خذ  اتُّ �شيا�شي  قرار  هو  احلقيقة  يف 
�شلطة  لديها  لي�شت  للجنة  حقيقية  بريوقراطية 

داخل هذه املنظمة«.
ملحكمة  العام  الأمني  ريب  ملاتيو  �شبق  كذلك 
اأربعة  اأن قال: »لدينا نظرياً  الريا�شي  التحكيم 
اأ�شهر لإ�شدار احلكم، لكن مي�شال بالتيني طالب 
ب�شدوره قبل كاأ�س اأوروبا 2016، لذا �شنتاأقلم 

مع طلبات الأفرقاء«.
ورف�شت جلنة ال�شتئناف يف »الفيفا« طلبي 
معتربة  املا�شي،  �شباط   24 يف  وبالتيني  بالتر 
اأنهما متهمان بخرق 4 بنود يف قانون الأخالق، 
بتخفيف  واكتفت  امل�شالح،  ت�شارب  خ�شو�شاً 

العقوبة اإىل 6 اأعوام.
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�صيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

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

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

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

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

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

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

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

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

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

�أم ع����ن  ي���ب���ح���ث   رون������ال������دو 
ب��دي��ل��ة الإجن����اب �ل��ط��ف��ل �ل��ث��اين

اأثريت فى الآونة الأخرية عدة �شائعات حول نية الربتغايل  ـ وكالت:  مدريد 
بجانب  ثان  طفل  على  احل�شول  الإ�شباين  مدريد  ريال  جنم  رونالدو  كري�شتيانو 

طفله احلايل “كري�شتيانينو” والذى يبلغ من العمر 5 �شنوات.
وبح�شب �شحيفة “كوريو دا مانها” الربتغالية، فاإن ال�شر وراء احتفال الدون 
رونالدو باأحد اأهدافه اأمام �شيلتا فيغو موؤخرا فى املباراة التى انتهت بفوز امللكي 
ب�شبعة اأهداف مقابل هدف بو�شع الكرة حتت قمي�شه يف اإ�شارة للحمل، اأنه يخطط 
للح�شول على طفل اآخر، بعد اأن �شرح من قبل اأنه يتمنى اأن يكون لديه 5 اأو 6 
"كري�شتيانيونز" لريبيهم على طريقته اخلا�شة وا�شتن�شاخ مناذج من �شخ�شيته.
ك�شفت عن  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  والدة  اأفريو،  دولوري�س  لكن 

عدم نية الأخري يف الإجناب مرة ثانية كما اأ�شيع موؤخرا.
وقالت اأفريو “ل اإنها كذبة، هذا الأمر غري حقيقي على الطالق”.

وميتلك رونالدو ابنا واحدا وهو كري�شتيانو جونيور، والذي ولد يف الوليات 
املتحدة يف عام 2010، من اأم مل يك�شف عن ا�شمها حتى الآن.

)2-4( ب���و����ض���ط���ن  م����و�����ض����م  ي���ن���ه���ي  �أت�����الن�����ت�����ا 
 �شرب اأتالنتا هوك�س موعدًا مع كليفالند 
اأوف«  »بالي  من  الثاين  الدور  يف  كافاليريز 
يف  للمحرتفني  ال�شمايل  الأمريكي  الدوري 
كرة ال�شلة بتخطيه عقبة بو�شطن �شلتيك�س 
ال�شاد�شة  املباراة  يف  عليه  فوزه  بعد   2-4

.92-104
كافاليريز  مع  اأتالنتا  مواجهة  تب�شر  ول 
باخلري، اإذ خ�شر اأمامه ثالث مرات يف الدور 
ورفاقه  جيم�س  ليربون  �شحق  كما  املنتظم، 
اأتالنتا برباعية نظيفة عندما التقيا يف ن�شف 

نهائي املو�شم املا�شي.
جيم�س  جنميه  مع  كليفالند،  ويعد 
وكايري اإيرفينغ، مر�شحاً قوياً لبلوغ نهائي 
)خ�شر  التوايل  على  الثانية  للمرة  الدوري 

اأمام غولدن �شتايت ووريرز 4-2(، يف �شعيه لإحراز لقب الدوري لأول مرة يف تاريخه.
و�شجل �شتة من لعبي اأتالنتا 10 نقاط اأو اأكرث، وبرز بول ميل�شاب مع 17 نقطة و8 متابعات، واأ�شاف كنت بيزمور ولعب 

الرتكاز ال هورفورد مع 15 نقطة، فيما اأ�شاف كايل كورفر 14 نقطة.
وقال هورفورد بعد الفوز: »لعبنا جيدًا هنا من قبل، لكن مل ن�شتطع ح�شم املواجهة. اليوم اأنهينا املباراة بعالمة اإيجابية. 

هبطت الت�شديدات بنجاح يف ال�شلة«.
وعن مواجهة كليفالند، قال هورفورد: »نعرف اأن املواجهة �شتكون قا�شية، لكن نتطلع ملنازلة كليفالند«.

ب��الت��ي��ن��ي ي��خ��و���س »�مل�����ب�����ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة« ل��ل��ف��وز ب���ر�ءت���ه

�ع����ت����ق����ال �مل�����ئ�����ات ب�������ض���ب���ب �أع�����م�����ال ����ض���غ���ب خ���الل 
م����ب����ار�ة د�رم�������ض���ت���ات و�ي����ن����ر�خ����ت ب��ال��ب��ون��د���ض��ل��ي��ج��ا

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

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

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com



عمليات  اإن  تقرير  ذكر  اأ(-  ب  )د  طوكيو 
الهوائية  الو�شادات  ب�شبب  ال�شيارات  ا�شتدعاء 
املعيبة امل�شنعة من قبل �شركة تاكاتا اليابانية 

قد تتجاوز 100 مليون وحدة.
قريبة  م�شادر  عن  كيودو  اأنباء  وكالة  ونقلت 
التنظيم  هيئات  اإن  قولهم  الق�شية  هذه  من 
يف  كبري  بتو�شع  تاأمر  اأن  ميكن  االأمريكية 

عمليات ا�شتدعاء ال�شيارات امل�شتمرة بالفعل.
التي  املعيبة  الهوائية  الو�شادات  دفعت  وقد 
اإىل  ال�شيارات  �شناعة  �شركات  تاكاتا  �شنعتها 
ا�شتدعاء اأكرث من 50 مليون �شيارة على م�شتوى 

العامل منذ عام .2008
اأرباح  على  �شلبا  اال�شتدعاء  عمليات  واأثرت 

ال�شركات مبا يف ذلك هوندا ومازدا.
قد  اأنها  يف  الهوائية  الو�شائد  م�شكلة  وتكمن 
قد  الذي  االأمر  نفخها  عند  وتنفجر  تتمزق 
ال�شائقني  على  معدنية  �شظايا  نرث  اإىل  يوؤدي 

وكذلك الركاب.
www .ghorbanews .com
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�مل����������������������رك����������������������ز �ل���������������ط���������������ب���������������ي �مل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
ال�شعودي،  العهد  ويل  ويل  ت�شريحات  اأثارت 
املراأة  موؤخرًا حول قيادة  �شلمان،  بن  االأمري حممد 
ال�شعودية لل�شيارة، التي اعترب فيها باأّن املجتمع ال 
ال  باأّنه  موؤكدًا  الفكرة،  هذه  ملثل  متقبل  غري  يزال 
اأمرًا ال يرغب به  املجتمع  “يفر�س” على  اأن  ميكن 

ت�شاوؤالت حول م�شري هذه الق�شية.
�شلمان  بن  بها  اأدىل  الت�شريحات  تلك  جاءت  فقد 
“روؤية  الوزراء  جمل�س  اإقرار  بعد  لل�شحافيني 
اإ�شالحات  على  ا�شتملت  التي   2030 ال�شعودية 
و�شملت  النفط،  على  االعتماد  خلف�س  اقت�شادية 
منها  اجتماعي،  بعد  ذات  جوانب  اأي�شًا  اخلطة 
تعزيز م�شاركة املراأة يف �شوق العمل من %22 اإىل 

.30%
وردًا على �شوؤال ما اإذا كان تعزيز هذه امل�شاركة قد 
بن  اأجاب  ال�شيارات،  بقيادة  للن�شاء  لل�شماح  يوؤدي 
نف�شه،  باملجتمع  عالقة  لها  املراأة  “قيادة  �شلمان: 
غري  املجتمع  اأّن  على  موؤكدًا  يرف�شها”،  اأو  يقبلها 
تبعات  لها  اأّن  يعتقد  يزال  وال  املراأة  بقيادة  مقتنع 
�شلبية جدًا، حيث اأّن هذه امل�شاألة لها عالقة ب�شكل 
كامل برغبة املجتمع ال�شعودي الذي ال ن�شتطيع اأن 
نفر�س عليه �شيئًا ال يريده، م�شريًا اإىل اأّن امل�شتقبل 
تكون  اأن  دائمًا  ونتمنى  متغريات  فيه  �شتحدث 

متغريات اإيجابية.
مثل  يف  مطروحة  ت�شاوؤالت  تبقى  ذلك  اأثر  وعلى 
بقرار  االأمر  اإمكانية ح�شم  تتمثل يف  الق�شية  هذه 
بني  الدائرة  اجلدل  حالة  ينهي  حا�شم  �شيا�شي 
املراأة  قيادة  ق�شية  يف  ال�شعودي  املجتمع  مكونات 
يرى  فيما  البع�س،  اإليه  يدعو  كما  لل�شعودية 
اأ�شا�س  على  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  �شرورة  اآخرون 
التوافق الثقايف والفكري بني كافة مكونات املجتمع 

ال�شعودي.
اجلدل �شينهي  احلا�شم  ال�شيا�شي  – القرار 

وحول هذا االأمر، يرى رئي�س هيئة االأمر باملعروف 
�شابقًا  املكرمة  مكة  مبنطقة  املنكر  عن  والنهي 
ت�شريحات  يف  الغامدي،  قا�شم  بن  اأحمد  الدكتور 
ال�شيا�شي  القرار  باأّن  اأونالين”،  لـ”اخلليج  خا�شة 
هذا  يف  يكفي  لل�شيارة  املراأة  قيادة  جتاه  احلا�شم 
العمل  حيز  ياأخذ  حني  القرار  هذا  الأّن  املو�شوع، 
مظهرًا  اأو  تغيريًا  معه  يحدث  لن  النا�س  حياة  يف 
املراأة  اأّن  اإىل  م�شريًا  اليومي،  النا�س  واقع  يف  خماًل 
كل  واإيابًا  ذهابًا  ال�شائق  مع  �شيارتها  تركب  التي 
يوم اأ�شبحت فقط تركب �شيارتها بغري �شائق وهذا 
اأّنه لن يحدث فرقًا ذا  يعني بح�شب روؤية الغامدي 
كل  لقبول  حتديًا  اتخاذه  على  للتحّفظ  يدعو  بال 

النا�س له.
وحول رده على من يعار�س قيادة املراأة ال�شعودية 
قرار  اتخذ  ما  “اإذا  قائاًل:  الغامدي  يرّد  لل�شيارة 
ي�شمح للمراأة ال�شعودية فال �شّك اأّن النظام �شي�شبط 
احلالة العامة يف الطرق و�شت�شبح امل�شاألة طبيعية 

اتخاذ  فاإّن  احلال  وبطبيعة  تنفيذه،  يف  امل�شي  بعد 
تقبل  على  مبنيًا  يكون  اأن  ل  يف�شّ القرار  هذا  مثل 
النا�س  عموم  اأّن  اإىل  م�شريًا  له”،  النا�س  عموم 
الذي  والت�شوي�س  ال�شجيج  مع  لكن  له  متقبلون 
يحدثه املعار�شون يف هذه امل�شاألة قد تخفى معرفة 

درجة تقبل كل النا�س له.
ويوؤكّد الغامدي ا�شتح�شان اأن تقوم اجلهات الر�شمية 
املخت�شة مبزيد من التوعية يف هذا الباب مع قيا�س 
مدى تقبل عموم النا�س له والتحقق من ذلك ب�شورة 
دقيقة لتكون االيجابيات املتوخاة يف �شدوره اأكرب، 
املثال يتم طرح احلوار فيه باجلامعات  فعلى �شبيل 
فوقهم  ومن  الكفاءة  لطالب  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 
للجن�شني، ونحو هذا ليكون يف ذلك توعية وكذلك 
قيا�س ملدى قبول ال�شريحة املهمة له، منوهًا اإىل اأّن 
ارها�شات ال�شماح للمراأة بقيادة ال�شيارة تو�شك اأن 
تكون قريبة ولكن اجلهات املخت�شة قد يكون لديها 

من احليثيات ما ي�شتدعي تاأخريه.
االجتماعية للتوافقات  – خا�شع 

جامعة  يف  االجتماع  علم  اأ�شتاذ  يعتقد  جانبه  من 
العقيل،  �شليمان  الدكتور  بال�شعودية  �شعود  امللك 
باأّن الق�شايا االجتماعية يف املجتمع ال�شعودي منذ 
بالقرارات  تعالج  ال  االآن  وحتى  عبدالعزيز  امللك 
بالتوافقات  تعالج  بل  احلا�شمة،  ال�شيا�شية 
االجتماعية والتوجه املجتمعي نحوها، موؤكدًا على 
اأن جميع الق�شايا االجتماعية التي مرت باملجتمع 
خا�شعة  فيها  ال�شيا�شية  االإرادة  كانت  ال�شعودي 
املوؤ�ش�س  بني  �شمني  اتفاق  وهو  املجتمعية  لالإرادة 
وبني الفعاليات االجتماعية الكربى يف املجتمع من 

قبائل وم�شايخ واأ�شر ومثقفني عقالء وغريهم.
لـ”اخلليج  اخلا�س  حديثه  يف  العقيل  ويرى 

اأونالين”، باأّن قيادة املراأة لل�شيارة بال�شعودية تعّد 
و�شاحب  فيها  الوحيد  املتنفذ  اجتماعية  ق�شية 
مكوناته  يف  ممثاًل  املجتمع  هو  فيها  الف�شل  القول 
لها  العام  ال�شكل  على  بعد  تتفق  مل  التي  املختلفة، 
الديني  اجلانب  منها  وتعددت،  تباينت  الأ�شباب 
ال�شرف  االجتماعي  اجلانب  ومنها  االجتماعي 
املتوقعة  ال�شلبية  اجلوانب  ومنها  النف�شي  ومنها 

والتي يتخوف منها الكثري.
ويعترب العقيل باأّنه على الرغم من اأّن هناك اتفاق 
البع�س  قبل  من  الق�شية  وب�شاطة  اأهمية  على 
ت�شكل  ال  واأّنها  لل�شيارة،  املراأة  بقيادة  واملتعلقة 
ذلك الزخم الذي يتحدث عنه البع�س يف امللتقيات 
كثريًا  مرتبطة  اأّنها  اإال  واالإعالم،  والندوات 
بالتخوفات من فعاليات املجتمع، الذي يعطي موؤ�شرًا 
التحلحل  من  نوعًا  تاأخذ  الق�شية  هذه  باأّن  مميزًا 
دخول  بعد  وذلك  القريب  يف  واالنفراج  للقبول 
احلياة  يف  مكانة  واأخذها  العمل  جمال  يف  املراأة 

االجتماعية العامة.
ويتابع العقيل قائاًل: “البع�س يتخوف من اأّن هذه 
دعوات م�شرة على املدى البعيد، فاملراأة ال�شعودية 
اأن  ت�شتطيع  ال  بخدمات  لها  يقوم  وال�شائق  مرفهة 
ُيراد  الذي  وال�شقاء  العناء  هذا  فلماذا  بها،  تقوم 
باالأ�شياء  تقوم  اأن  تريد  هي  املقابل  ويف  باملراأة؟، 
بنف�شها فلماذا متنع من هذا؟”، وعلى اأثر ذلك فاإّن 
اخلوف  بني  الق�شية  هذه  يف  واجلذب  ال�شد  هذا 
والطموح ولد بح�شب روؤية العقيل نوعًا من التباطوؤ 
والتي ال ميكن للحكومة التدخل فيه على الرغم من 

اأّن عالمات حدوثه باتت ماثلة للعيان.

�ضيا�ضي وق��ر�ر  �جتماعي  تو�فق  بني  بال�ضعودية..  لل�ضيارة  �مل��ر�أة  قيادة 

ت����ق����ري����ر: ������ض����ت����دع����اء �ل���������ض����ي����ار�ت ب�������ض���ب���ب و������ض�����اد�ت 
����ض���ي���ارة م���ل���ي���ون   100 ي���ت���ج���اوز  ق����د  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  ت���اك���ات���ا 

�لعارية و�ل�ضدور  بالبي�س  لر�مب  حافل  ��ضتقبال 

املحتمل  اجلمهوري  املر�شح  ترامب  دونالد  املحتجني،  من  املئات  ا�شتقبل 
للرئا�شة االأمريكية يف انتخابات 2016، بالبي�س و�شدور الن�شاء العارية 

يف والية كاليفورنيا.
كان  اأين  اجلمهوري  احلزب  موؤمتر  مقر  خارج  الفو�شى  من  حالة  و�شادت 
الذين  باملحتجني  باالإحاطة  ال�شرطة  قامت  فيما  له،  كلمة  يلقي  ترامب 

حاولوا اإغالق الطرق املوؤدية للمركز.
العلوية  مالب�شهن  ت�شريحاته  على  املعرت�شات  من  �شيدات  عدة  وخلعت 
املتظاهرين  من  عدد  األقى  فيما  االعرتا�س،  من  كنوع  �شدورهن  ليظهروا 

البي�س على متثال كرتوين له.
 40 من  الأكرث  كلمته  اإلقاء  تاأجيل  على  ترامب  اأجربت  االحتجاجات 
قوات  و�شعتها  التي  احلواجز  خرق  املتظاهرون  حاول  بينما  دقيقة، 

ال�شرطة مرددين �شعارات مناه�شة للمر�شح اجلمهوري.
 29 اجلمعة  االأمريكية،  ال�شغب  مكافحة  قوات  اعتقلت  ذلك،  غ�شون  يف 
احتجاجات  خالل  كاليفورنيا،  جنوب  متظاهرا   20 نحو  اأبريل/ني�شان، 

نظمت �شد ترامب.
وقام املتظاهرون ب�شد الطرق ورفع اأعالم املك�شيك، يف الوقت الذي تعر�س 

فيه بع�س اأن�شار ترامب لل�شرب كما حتطمت ع�شرات ال�شيارات.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

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

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

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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وا�شنطن ـ )اأ ف ب( – اكدت وزارة 
تقرير  يف  االمريكية  اخلزانة 
ن�شر اجلمعة ان الواليات املتحدة 
االقت�شادية  مراقبتها  �شتعزز 
وال�شني  املانيا  بينها  دول  خلم�س 
للتاأكد من ان �شيا�شاتها التجارية 
“امتيازات  النقدية ال متنحها  او 

تناف�شية غري نزيهة”.
ال�شنوي  ن�شف  التقرير  وقال 
“وزارة  ان  العمالت  �شرف  حول 
كثب  عن  �شرتاقب  اخلزانة 
الدول  هذه  توجهات  و�شتقيم 
ال�شرف”،  ا�شواق  يف  و�شيا�شاتها 
املراقبة”  “الئحة  عن  وك�شف 
قانون  مبوجب  و�شعت  التي  هذه 

�شدر يف 2015.
وحددت الوزارة جمموعة الدول 
اليابان  اي�شا  ت�شم  التي  اخلم�س 
اجلنوبية  وكوريا  وتايوان 
التجاري  الفائ�س  اىل  ا�شتنادا 
او  املتحدة،  الواليات  مع  الكبري 
اجلارية  ح�شاباتها  يف  الفائ�س 
كبرية  تدخل  عمليات  اىل  او 
�شوق  يف  اجلانب”  و”احادية 

ال�شرف.
بعد  انه  التقرير  واو�شح 
تبني  ان  طويلة،  اجراءات 
حقق  البلدان  هذه  من  ايا  ان 
يغري  ومل  الثالثة  املعايري  هذه 
االمريكية  االدارة  فان  �شيا�شته، 
ميكن ان تفر�س عقوبات ترتاوح 
ا�شواق  يف  امل�شاركة  حظر  بني 
من  واال�شتبعاد  امريكية  عامة 

الواليات  مع  جتارية  اتفاقات 
املتحدة.

وال�شني مدرجة على الئحة هذه 
الكبرية.  الفوائ�س  ب�شبب  الدول 
عن  تخلت  اخلزانة  وزارة  لكن 
اال�شارة يف تقريرها اىل “خف�س 
تقدير قيمة” اليوان بعد القرار 
ال�شينية  ال�شلطات  بداأت  الذي 
تطبيقه يف �شيف 2015 بال�شماح 

بتقلبات يف ا�شعار �شرف عملتها.
ويتوقع التقرير االمريكي ارتفاع 

املتو�شط”  “يف االمد  اليوان  �شعر 
اىل  ال�شني  دعوة  ويوا�شل 
�شيا�شتها  الو�شوح” يف  من  “مزيد 
النقدية لتجنب زعزعة ا�شتقرار 

اال�شواق.
يف  ادرجت  فقد  املانيا  اما 
احتياطاتها  ب�شبب  املجموعة 
قال  التي  “املفرطة”  امليزانية 
ت�شتخدم  ان  ميكن  انها  التقرير 
واحلد  الداخلي  الطلب  لدعم 
اليورو.  منطقة  داخل  اخللل  من 

“املانيا  ان  اخلزانة  وزارة  وقالت 
متلك هام�س مناورة كافيا لتقدمي 

دعم ا�شايف للطلب”.
دعت  االمريكية  االدارة  وكانت 
برلني  عدة  مرات  املا�شي  يف 
املناورة  هام�س  ا�شتخدام  اىل 
لدعم  متلكه  الذي  امليزانية  يف 
توا�شل  املانيا  لكن  الن�شاط. 
احلذرة  �شيا�شتها  عن  الدفاع 
جديدة  �شيا�شة  اي  وتعار�س 

النعا�س امليزانية.

و�ل�����ض��ني �مل���ان���ي���ا  ب��ي��ن��ه��ا  دول  خل��م�����س  �الق���ت�������ض���ادي���ة  م��ر�ق��ب��ت��ه��ا  ت���ع���زز  ����ض���رك���ة �إ����ض���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ت��ع��ل��ن �ك��ت�����ض��اف و�����ض���ن���ط���ن 
ح��ق��ل ن��ف��ط��ي ���ض��رق��ي �ل�����ض��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة
اأعلنت �شركة اإ�شرائيلية اليوم االأحد، عن اكت�شاف حقل نفطي بالقرب من 
منطقة البحر امليت �شرقي ال�شفة الغربية، يعتقد باأنه يحتوي على كمية 

ترتواح بني 7 – 11 مليون برميل.
 )Hatrurim( �شركة  عن  نقاًل  الر�شمية،  العربية  االإذاعة  واأوردت 
االإ�شرائيلية املخت�شة يف التنقيب عن النفط والغاز اأن اإجمايل االإيرادات 
دوالر  مليون   318( �شيكل  مليار   1.2 تبلغ  املكت�شف،  للحقل  املتوقعة 

اأمريكي(.
باأعمال  �شرعت  قد  االإ�شرائيلية،  النفطية  )ديليك(  جمموعة  كانت 
تنقيب يف املنطقة عام 1995، “لكن انخفا�س اأ�شعار النفط اخلام اآنذاك 
واكت�شاف الغاز الطبيعي يف مياه املتو�شط اأوقف عمليات التنقيب يف تلك 

املنطقة.
احلكومة  من  معار�شة  االإ�شرائيلي  االكت�شاف  يواجه  اأن  ويتوقع 
�شمن  الغربية  لل�شفة  تتبع  االكت�شاف  منطقة  اأن  بحكم  الفل�شطينية، 
بني  املوقعة  اأو�شلو  اتفاقية  تق�شيمات  وفق  “ج”  امل�شنفة  االأرا�شي 

الفل�شطينيني واالإ�شرائيليني.
االإ�شرائيلي،  االكت�شاف  حول  فل�شطيني  ر�شمي  تعقيب  اأي  ي�شدر  ومل 
الطبيعية  واملوارد  الطاقة  �شلطة  مع  التوا�شل  االأنا�شول  حاولت  فيما 
الفل�شطينية والناطق با�شم احلكومة الفل�شطينية، اإال اأنه تعذر الو�شول 

اإليهما.
الطبيعي  والغاز  النفط  عن  التنقيب  من  الفل�شطينيني  اإ�شرائيل  ومتنع 
فل�شطينية من احلكومة  �شركة  تاأ�شي�س  البدء يف  مع  الغربية،  ال�شفة  يف 

والقطاع اخلا�س مب�شاركة م�شغل اأجنبي للتنقيب.
اإبريل/ �شهر  خالل  اآخرها  مرتني،  على  الفل�شطينية  احلكومة  وطرحت 

ني�شان 2015، عطاءًا دوليًا للتنقيب عن النفط يف عدة مناطق من ال�شفة 
ال�شفة  �شمايل  قلقيلية  مدينة  من  تبداأ  كم،   432 مب�شاحة  الغربية، 

الغربية اإىل مدينة رام اهلل و�شطًا.
وت�شري التوقعات، اإىل اإمكانية وجود حقل اأو اأكرث للنفط يف تلك املناطق، 
ي�شمى  نفطي  حقل  على   ،2008 العام  منذ  ت�شتويل  اإ�شرائيل  واأن  خا�شة 
برميل   800 نحو  منه  وت�شتخرج  الغربية،  ال�شفة  و�شط  رنتي�س  بحقل 

يوميًا، وفق ت�شريحات �شابقة اأدىل بها رئي�س احلكومة رامي احلمد اهلل.



تناولت  التي  التحليالت  كانت  كثرية 
والذراع  االأخري  حما�س  حركة  تهديد 
الق�شام،  الدين  عز  كتائب  لها  امل�شلح 
باالنفجار جتاه اإ�شرائيل اإذا بقي احل�شار 
بعد  خا�شة  غزة،  قطاع  على  مفرو�شا 
حاليا  مينع  بات  حيث  موؤخرا،  ت�شديده 
اإكمال مراحل عملية االإعمار بعد اإيقاف 
اإدخال االأ�شمنت، غري اأن هناك من يربط 
ال�شلطات  وا�شتمرار  التهديد  هذا  بني 
جتاه  موقفها  على  احلاكمة  امل�شرية 
رفح  معرب  باإغالق  واملتمثلة  احلركة، 

الربي.
تناولت  التي  التحليالت  عن  وبعيدا 
التهديد احلم�شاوي باأنه موجه بالدرجة 
اأوقفت  ان  االأوىل الإ�شرائيل، خا�شة بعد 
اإمداد قطاع غزة مبواد  اإ�شرائيل  حكومة 
البناء واالأ�شمنت قبل �شهر، وهو ما اأوقف 
اأكدته  ما  وفق  بالكامل،  االإعمار  عمليات 
ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  االأمم  منظمة 
الفل�شطينية  املناطق  يف  االإن�شانية 
االأمر  يربط  من  هناك  فاإن  “اأوت�شا”، 
ردود  حما�س  حركة  تلقي  بعدم  اأي�شا 
قبل  من  اللحظة  حتى  عملية  اإيجابية 
ال�شلطات امل�شرية، جتاه حت�شني العالقة 
على االأر�س، مبا ي�شمل فتح معرب رفح اأمام 

امل�شافرين واإدخال مواد البناء.
زيارة  على  م�شى  التي  حما�س  فحركة 
امل�شرية  العا�شمة  اإىل  القيادي  وفدها 

القاهرة نحو ال�شهر، مل تلحظ اأي حت�شن 
اأزالت  باأنها  اأعلن  الزيارة  واأن  خا�شة 
جديدة  واأفق  عالقات  وفتحت  القطيعة، 
بعد اخل�شام املرير، والذي و�شل حلد كيل 
بداأت  للحركة،  التهم  من  �شيل  القاهرة 
امل�شلمني،  االإخوان  جماعة  مب�شاندتها 
ت�شتهدف  هجمات  يف  امل�شاركة  ثم  ومن 

قوات اأمنها يف �شيناء.
ا�شتبقتها  التي  الزيارة  تلك  انتهاء  ومنذ 
وتبعتها حما�س بتوجيه عدة ر�شائل مل�شر 
جديدة،  �شفحة  فتح  نيتها  على  للتاأكيد 
وجود  عدم  عن  باالإعالن  قبلها  بادرة  اإذ 
ارتباط اأو اأي عالقات تنظيمية بجماعة 
االإخوان امل�شلمني، وتلتها بتنفيذ ما طلب 
بت�شديد  امل�شريني  امل�شوؤولني  من  منها 
احلدود،  طول  على  االأمن  اإجراءات 
ال�شريط  ملراقبة  اإ�شافية  بقوات  فدفعت 
بحفظ  عمليا  مل�شر  وتعهدت  احلدودي، 
الأفراد  ت�شلل  عمليات  اأي  ومنع  االأمن، 
�شيناء،  النا�شطة يف  املت�شددة  التنظيمات 
الطرف  من  اإيجابي  فعل  رد  اأي  تتلق  مل 
اأعلنت  م�شرية  حمكمة  اأن  �شوى  االآخر، 
�شد  رفعت  ق�شية  يف  اخت�شا�شها  عدم 

حما�س العتبارها “حركة اإرهابية”.
غزة  قطاع  �شكان  توقعات  لكل  وخالفا 
فلم يفتح معرب رفح الربي، والذي تقرتب 
اأ�شهر،  الثالث  من  مرة  اآخر  فتحه  عملية 
وعودا  تلقت  حما�س  حركة  واأن  خا�شة 

ويف  املعرب،  هذا  بفتح  عملي  تنفيذ  دون 
املخت�شة  طواقمها  ت�شتعد  كانت  مرة  كل 
لذلك، حتى اأن الكثري من و�شائل االإعالم 
بناء  حمددة  مواعيد  ت�شع  كانت  املحلية 
على معطيات لفتح املعرب، غري اأن املواعيد 

كانت تنق�شي دون امتام االأمر.
وذلك فاإن هناك من يربط يف قطاع غزة 
حما�س  حلركة  امل�شلح  اجلناح  حتذير 
كتائب عز الدين الق�شام من مغبة ا�شتمرار 
احل�شار على قطاع غزة اأو االنفجار، وهو 
االأ�شبوع  نهاية  اأقيم  مهرجان  يف  جاء  ما 
القيود  وبني  غزة،  مدينة  يف  املا�شي 
القيود  التي ترافقت مع ت�شديد  امل�شرية 

االإ�شرائيلية.
العمليتني  ربط  يف  التحليل  وي�شتند 
بني  تن�شيق  حالة  وجود  عن  باحلديث 
ت�شديد  اأدى  التي  فاإ�شرائيل  املوقفني، 
الفقر  معدالت  زيادة  اإىل  ح�شارها 
والبطالة موؤخرا ووقف االإعمار، كان من 
م�شر  قامت  لو  خمططها  يف�شل  اأن  املمكن 

باإجراء ت�شهيالت على معرب رفح.
اآخر  رعت  التي  هي  م�شر  اأن  واملعروف 
حتى  قائما  زال  ال  وهو  تهدئة  اتفاق 
قبل  واإ�شرائيل  حما�س  بني  اللحظة 

عامني.
ويف مهرجان حما�س كان م�شوؤول يف كتائب 
عز الدين الق�شام قال يف كلمة خالل كلمة 
له “حتذير اأخري، مل يعد هنالك ما مينعنا 

من اتخاذ القرار، رفع احل�شار عن غزة اأو 
االنفجار”.

اأن قادة حركة حما�س  الذكر  وال بد من 
اخلالف  اإنهاء  بقرب  جدا  متفائلني  كانوا 
تنهي  جديدة  �شفحة  وفتح  م�شر،  مع 
الكبرية، ويف غزة مرارا  حقبة اخلالفات 
يف  حما�س  قائد  هنية  اإ�شماعيل  اأكد 
بعد  م�شر  مع  العالقة  حت�شن  عن  غزة 

الزيارة االأخرية، وحتدث عن عدم تدخل 
�شيناء ع�شكريا، وقال  اأو  حما�س يف م�شر 
القومي  االأمن  على  حتافظ  حما�س  ان 
اأبو  مو�شى  الدكتور  قال  كذلك  امل�شري، 
التقى  الذي  حما�س  وفد  رئي�س  مرزوق 
اأن  امل�شرية  املخابرات  يف  امل�شوؤولني 

حركته فتحت �شفحة جديدة مع م�شر.

درا�صة: احذروا م�صاركة �صماعات 
االأذن مع االآخرين!

اعتاد الكثريون من االأ�شخا�س ب�شكل عفوي م�شاركة �شماعات االأذن 
اخلا�شة بهم مع االآخرين، وخا�شة عندما حتب اأن ي�شاركك �شديق 
العفوي  الت�شرف  ولكن هذا  اإليها،  لي�شغي  اأغنية  اأو  �شماع مقطع  يف 
هذا  من  حديثة  درا�شة  حذرت  حيث  ب�شحتك؛  ي�شر  قد  والب�شيط 

ال�شلوك ب�شدة.
اأن االأذن بها كمية كبرية من ال�شمع وخاليا  ويرجع �شبب ذلك اإىل 
اإذا مت  اإىل عدوى خطرية،  التي قد تتطور  امليتة والبكترييا  اجللد 
ب�شكل  االأذن  �شماعات  ا�شتخدام  مت  اإذا  واأي�شا  نظافتهما،  اإهمال 

م�شرتك بني عدة اأ�شخا�س.
واأفاد اخلرباء اأن �شمع االأذنني والبكترييا املوجودة بهما ال ي�شكالن 
�شررا على االإن�شان، لكن ا�شتعمال ال�شماعات كثريا يحب�س الرطوبة 
التي  البكترييا  منو  وبالتايل  حرارتهما،  درجة  ارتفاع  من  ويزيد 

توؤدي اإىل تكون الفطريات وااللتهابات.
واأكد كيلي رينولدز، اخلبري يف ال�شحة البيئية بجامعة اأريزونا، على 
�شرورة احلر�س على التقليل من م�شاركة ال�شماعات مع االآخرين، مع 
اإعادة تنظيفها قبل وبعد  واأي�شا  القطن،  باأعواد  اأ�شبوعيا  تعقيمها 

ا�شتعمال ال�شماعات من قبل �شخ�س اآخر.

اأ�صباب جتعلك ال ترمي ق�صور البي�س بعد االأن
 د. اإميان ب�شري اأبوكبدة

االأمالح  على  البي�س  ق�شر  يحتوي 
املعدنية مثل الكال�شيوم والفو�شفور 
واحلديد  واملوليبدينوم  واملنجنيز 
والفلور  والكروم  والنحا�س 
الن�شائح  بع�س  وهنا  والزنك. 
حد  اأق�شى  على  للح�شول 

ال�شتعماالته:
على  بي�شات   12 ق�شر  ي�شخن  البي�س:  ق�شر  بودرة  عمل  طريقة 

درجة حرارة عالية يف الفرن، ثم تطحن يف اخلالط.
مقوي للعظام واالأ�شنان: يف وعاء �شغري، يخلط م�شحوق ق�شر البي�س 
مع ملعقة كبرية من �شودا اخلبز و 1-3 مالعق كبرية من زيت جوز 

الهند و10 قطرات من زيت النعناع. تفرك به االأ�شنان كمعجون.
واقي من ه�شا�شة العظام: يخلط مطحون ق�شر البي�س يف كاأ�س من 

احلليب وي�شرب يوميا.
مقلل من ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم: يخلط مطحون ق�شر البي�س 

يف كاأ�س من املاء. ي�شرب يوميا.
ق�شر  مطحون  كبرية  ملعقة  تخلط  واالأع�شاب:  للع�شالت  مقوي 

البي�س مع كاأ�س من احلليب. ي�شرب مع وجبة االإفطار.
ك�شور العظام: يخلط مقدار معني من مطحون ق�شور البي�س املحم�س 
مع نف�س املقدار من مطحون احللبة ون�شف املقدار من مطحون حب 
الر�شاد، ثم ي�شرب ملعقة �شغرية من اخلليط وبي�شة نيئة يف كاأ�س 

حليب على الرق على طول مدة �شهر.
تهيج وحكة اجللد والب�شرة: خلط مطحون ق�شر البي�س مع اخلل. و 

يو�شع على الب�شرة ملدة 15 دقيقة.
ع�شري  مع  البي�س  ق�شر  مطحون  خلط  الدرقية:  الغدة  م�شاكل 

الليمون والع�شل. يوؤخذ يوميا مع وجبة االإفطار.
مع  البي�س  ق�شر  مطحون  من  �شغرية  ملعقة  تخلط  املعدة:  التهاب 

جوزة الطيب وحليب اللوز.
نزيف االأنف: با�شتن�شاق دخان ق�شر البي�س املحروق على اجلمر.

نزيف الرحم: بالتبخري بدخان ق�شر البي�س املحروق على اجلمر.
ال�شعف اجلن�شي: تخلط ن�شف ملعقة من مطحون ق�شر البي�س مع 

املاء اأو ال�شاي.
نق�س الكال�شيوم يف اجل�شم: توؤخذ ملعقة �شغرية مع كوب من القهوة 

اأو ال�شاي يف الفطور.

تغذية  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�شة  ك�شفت 
الطبيعية،  الر�شاعة  على  اخُلدج  االأطفال 
على  ي�شاعد  الوالدة،  من  االأول  ال�شهر  خالل 

حتفيز واكتمال منو اأدمغتهم، ب�شكل �شحيح.
يف  الطب  بكلية  باحثون  اأجراها  الدرا�شة 
“االأطفال  جامعة وا�شنطن، على جمموعة من 
لالأطفال،  لوي�س«  »�شانت  مب�شت�شفى  اخُلدج”، 
دورية  يف  ال�شبت،  اليوم  نتائجها  ون�شروا 

العلوم”. لتقّدم  االأمريكية  “اجلمعية 
كل  على  يطلق  م�شطلح  اخُلّدج”  و”االأطفال 
والثالثني  ال�شابع  االأ�شبوع  قبل  يولد  طفل 
االأطفاَل  اأي�شًا  عليهم  يطلق  كما  احلمل،  من 
�شحية،  م�شاكل  من  ويعانون  “املبت�شرين”، 
لتخلُّق  الكايف  الوقت  اإتاحة  عدم  ب�شبب 
اإىل رعاية  اأع�شائهم، ويحتاج هوؤالء االأطفال 
قادرة  اأع�شاوؤهم  ت�شبح  حتى  خا�شة،  طبية 

على العمل دون م�شاعدة خارجية.
من   77 على  درا�شتهم  الباحثون  واأجرى 
 26 االأ�شبوع  بعد  ولدوا  الذين  االأطفال، 
تطور  فى  االأم  حليب  دور  ملعرفة  احلمل،  من 

اأدمغتهم ب�شكل �شحيح.
املواليد اخُلدج مبا ال يقل  اأن تغذية  ووجدوا، 
يومًيا،  االأم  بحليب  غذائهم  من   50% عن 
على  الق�شرية،  واملنطقة  املخ  اأن�شجة  ي�شاعد 
النمو ب�شكل �شحيح، باملقارنة مع من تغذوا على 

احلليب ال�شناعي.
حليب  كمية  زادت  كلما  اأنه  الدرا�شة،  واأثبتت 

ق�شرة  م�شاحة  زادت  الطفل،  تغذية  فى  االأم 
الوالدة  ب�شبب  منوها  يكتمل  مل  التى  الدماغ، 
املبكرة، وهذه الق�شرة هي جزء مهم فى الدماغ 

مرتبط باالإدراك والتطور املعريف.
يقدر  ما  فاإن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 
 37 )قبل  مبكرا  يولدون  طفل  مليون   15 من 
مليون   1 حوايل  وميوت  احلمل(،  من  اأ�شبوعا 
طفل �شنويا نتيجة م�شاعفات الوالدة املبكرة، 
االإعاقة فى  العديد منهم م�شاكل  فيما يواجه 

النمو على املدى الطويل.
وكانت درا�شة دولية ك�شفت، موؤخرا، اأن حت�شني 

ينقذ  اأن  ميكن  الطبيعية،  الر�شاعة  معدالت 
حوال  �شنوًيا  طفل  األف   820 حواىل  حياة 
من   13% حوايل  ميثل  الرقم  وهذا  العامل، 
اخلام�شة  �شن  دون  االأطفال،  وفيات  جمموع 

�شنوًيا.
يظل  باأن  العاملية،  ال�شحة  منظمة  وتن�شح 
حليب االأم، هو م�شدر الغذاء الرئي�شي للطفل 
الحقا  باال�شتمرار  وتو�شي  اأ�شهر،   6 �شن  حتى 
الغذاء  اإىل  )اإ�شافة  الطبيعية  الر�شاعة  فى 
ال�شلب( حتى و�شول عمر الطفل اإىل �شن عام.

اأ�شتاذ  عمارة  خالد  الدكتور  االأ�شتاذ  قال 
ك�شور  اإن  �شم�س  عني  بطب  العظام  جراحة 
ب�شبب  تكون  ما  عادة  ال�شن  كبار  يف  العظام 
فقدان  ب�شبب  اأو  العظام  وه�شا�شة  ترقق 

التوازن و�شعف الع�شالت.
اأكرث  اأن   ” اليوم  راأي   ” لـ  عمارة  د.  واأ�شاف 
والعمود  الفخذ  هي  للك�شور  تعر�شا  االأماكن 
العالج  اأن  اىل  م�شريا   ، والر�شغ  الفقري 
اجلراحي يكون يف كثري من االأحيان بالتثبيت 
وذلك   ، احللول  اأف�شل  يعد  ما  وهو  الداخلي، 
والعودة  املبكرة،  احلركة  من  املري�س  ليتمكن 
للحياة الطبيعية ب�شرعة، ولتفادي م�شاعفات 
اجللطات  مثل  طويلة  لفرتات  بال�شرير  الرقاد 

اأو قرحة الفرا�س اأو م�شاكل التنف�س اإلخ .
من  ال�شن  كبار  نحمي  كيف   ” �شوؤال  على  وردا 
التعر�س للك�شور ؟” وّجه د. عمارة عدة ن�شائح 

، منها :
ال�شحي  الغذاء   ، يوميا  دقيقة  ع�شرين  امل�شي 
الذي  و  املطبوخة  و  الطازجة  االطعمة  من 
غازية  مياه  او  حافظة  مواد  على  يحتوي  ال 
رجل  على  بالوقوف  االإتزان  على  التمرين   ،

االأمرا�س  ، عالج  30 ثانية يوميا  واحدة ملدة 
التي ت�شاحب تقدم ال�شن مثل ال�شكر اأو ال�شغط 
، املتابعة لدى طبيب العظام بعمل فح�س دوري 

لو  عالجها  و  �شنويا  العظام  ه�شا�شة  لقيا�س 
 ، اله�شا�شة  اأظهرت االأ�شعات درجات عالية من 

التعر�س الأ�شعة ال�شم�س 10 دقائق يوميا.

والفلفل  امللح  تقدمي  ميكنك 
املائدة  على  احلام�س  والليمون 
هذا  ت�شتعمل  اأن  اأي�شًا  وميكنك 

املزيج كدواء ي�شفي 3 اأمرا�س.
احلقيقة اأن عددًا كبريًا من النا�س 
هذه  ي�شتعملون  العامل  حول 

املكونات ملعاجلة االأمرا�س .
الفلفل  يعاجله  اأن  ميكن  ما  اإليكم 
وامللح  احلام�س  والليمون  االأ�شود 

البحري :
امل احلنجرة

تخل�س من اأمل احلنجرة عرب مزج 
احلام�س  الليمون  من  كبرية  ملعقة 
االأ�شود  الفلفل  من  ملعقة  ون�شف 
من  كوب  يف  امللح  من  ملعقة  ون�شف 
املزيج  بهذا  الدافئ. مت�شم�س  املاء 
عدة مرات باليوم للتخل�س من اأمل 

احلنجرة.

 جريان االأنف
عرب  االأنف  احتقان  من  خفف 
كميات  امزج  كيف؟  العطا�س. 
االأ�شود  الفلفل  من  مت�شاوية 
يف  والهال  والكمون  والقرفة 
حتى  واطحنها  كهربائية  مطحنة 
اخلليط  تن�شق   . بودرة  ت�شبح 

وا�شتعد للعطا�س.
اأزيلوا ح�شى املرارة

اجلهاز  ل�شوائل  القا�شية  الرت�شبات 
اله�شمي ت�شمى ح�شى املرارة . هذه 
موؤملة جدًا، وهي  احل�شى قد تكون 

تنزع عادة عرب عملية جراحية.
النا�س يعاجلون ح�شى  ولكن بع�س 
الطبيعية.  بالعالجات  املرارة 
الزيتون  زيت  من  اأجزاء   3 خذوا 
احلام�س  الليمون  من  وجزءًا 

والفلفل االأ�شود الإذابة احل�شى.
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ين�شغل الراأي العام االإ�شرائيلّي، هذه االأّيام، بعالقات 
لقب  اأبيب  تل  عليهم  ُتطلق  َمْن  مع  العربّية  الدولة 
واأّن  ا  خ�شو�شً املُعتدلة،  ال�ُشنّية  العربّية  البلدان 
فرتٍة  قبل  حتى  للغاية  �شرّية  كانت  التي  العالقات 
وجيزٍة، بداأت تخرج اإىل العلن، وحتديًدا مع اململكة 
تناولت  ال�شياق،  هذا  ويف  ال�شعودّية.  العربّية 
مطوٍل  وبتقريٍر  االإ�شرائيلّية  )معاريف(  �شحيفة 
من  عدٍد  مع  لقاءات  باإجراء  وقامت  العالقات،  هذه 

املُخّت�شني واملُ�شت�شرقني حول هذه العالقات.
رفيع  اإ�شرائيلّي  م�شوؤول  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
املو�شوع،  حل�شا�شية  ا�شمه  ذكر  عدم  ل  ف�شّ املُ�شتوى، 
اإ�شرائيل  التجارية بني  العالقات  اإّن  نقلت عنه قوله 
وقرب�س،  تركيا  عرب  االأغلب  يف  تنفذ  اخلليج  ودول 
دول  مع  مبا�شر  ب�شكل  يعملون  الذين  االإ�شرائيليون 

اخلليج ال يعلنون عن موطنهم ب�شراحة.
اأبيب،  تل  يف  م�شوؤولني  عن  نقاًل  ال�شحيفة،  ولفتت 
تاجرت  قد  اإ�شرائيل  كانت  الثمانينات  بداية  يف  اأّنه 
من  كان  اإ�شرائيلي  ب�شكويت  م�شنع  اخلليج،  دول  مع 
والذروة  املعجنات،  فيها  باعوا  الذين  االأوائل  بني 
مكاتب  اإ�شرائيل  د�شنت  عندما  الت�شعينات  يف  كانت 
مثل  بارزين  اأعمال  رجال  وعمان،  قطر  يف  م�شلحة 
ا�شحق ت�شوفا وم�شوؤولني من بنك “هبوعليم” �شافروا 
ايتان  ا�شتثمارية،  فر�س  وراء  بحًثا  اخلليج  دول  اإىل 
ورتهامير، من اأكرب رجال االأعمال يف الدولة العربّية، 
مهرجان  حل�شور  قطر  اإىل  ُدعي  ال�شحيفة،  قالت 
واملنتجات  احلليب  اأّن  على  ُم�شّدّدًة  العربية،  اخليول 
الزراعية واملنتجات اخل�شبية واالأجهزة االلكرتونية 
اإ�شرائيل  الغذائية احلربية تدفقت من  واملخ�ش�شات 
كرة  العبي  عن  بحثوا  القطريون  اخلليج،  دول  اإىل 
و�شاركت  فرقهم،  قوة  ليعززوا  االإ�شرائيليني  القدم 
اأعمال  رجال  قطر،  يف  لل�شالح  معر�س  يف  اإ�شرائيل 
اإ�شرائيل،  يف  ال�شفقات  اآثار  تتبعوا  اخلليج  دول  من 
اال�شتثمار  اإمكانية  فح�شت  اخلليج  دول  يف  البنوك 

باالأ�شهم االإ�شرائيلية يف بور�شة تل اأبيب.
وبح�شب امل�شادر عينها يف تل اأبيب فاإّن اإحدى العائالت 
اأبدت اهتمامها ب�شراء  امللكية يف االإمارات اخلليجية 

موقع  اأّن  اإىل  واأ�شارت  اإ�شرائيل.  يف  ترفيهية  �شقق 
اأكرب  من  وهو  لفايف،  ليف  الأملا�س  التابع  “ال�شرق” 
رجال االأعمال االإ�شرائيليني، وافتتح فرًعا له يف دبّي، 
وال  ودبي  ولندن  نيويورك  لفايف  ليف  بني  يربط 

يذكر اأّي كلمة على اجلواز االإ�شرائيلي ملالك البيت.
االإ�شرائيليني  مئات  قائاًل:  عينه  امل�شوؤول  وتابع 
ي�شافرون كل عام اإىل ال�شرق على منت "قطر اير ويز" 
عدة  هناك  ويقيمون  يهبطون  الدوحة،  مطار  عرب 
�شاعات بجواز �شفر اإ�شرائيلي دون اأي خوف، على حّد 

تعبريه.
باحث  عريان،  عوديد  احل�شر،  ال  الذكر  �شبيل  وعلى 
�شفري  املا�شي  ويف  القومي،  االأمن  درا�شات  معهد  يف 
بني  العالقات  منظومة  اإّن  يقول  االأردن،  يف  اإ�شرائيل 
حوار  هناك  قائاًل:  وتابع  معقدة،  واالأردن  اإ�شرائيل 
دائم بني البلدين، لي�س جميعه علنًيا، ولدينا م�شالح 
للماء  مغدق  تزويد  هناك  املاء،  ق�شية  م�شرتكة، 
مياهنا،  اإىل  بحاجة  اإنهم  االأردن،  اإىل  اإ�شرائيل  من 
املليون ون�شف  ب�شبب  �شياأخذ يف االزدياد  واالرتباط 

الجئ �شوري الذين ياأتون اإىل االأردن ولكن لي�س هذا 
بيت الق�شيد، وال يجب اأْن نن�شى املو�شوع الفل�شطيني، 
املو�شوع  يف  انخفا�س  هناك  اأّن  �شحيح  عريان،  �شّدّد 
الفل�شطينّي لكنه مل يختِف متاًما، طاملا مل يكن هناك 
حل ولو جزئي مع الفل�شطينيني فالتقدم يف العالقات 
على  بطيًئا،  �شيكون  اخلليج  ودول  االأردن  وبني  بيننا 

حّد تعبريه.
بالفل�شطينيني،  مرتبطة  االأمور  من  الكثري  هناك 
يف  الباحثني  كبار  من  جوزن�شكي،  يوئيل  ا  اأي�شً يجمل 
مركز اأبحاث االأمن القومّي، التابع جلامعة تل اأبيب، 
بيننا وبني  لالت�شاالت  اإذا حدث جتدد  يقول:  حيث 
الدول  مع  العالقات  يف  ت�شارع  �شيطراأ  الفل�شطينيني 
الفل�شطينيني  وقتل  االنتفا�شة  يف  الت�شعيد  ال�شنية، 

�شيوؤثر على عالقاتنا بالعامل العربي، بح�شب قوله.
من  ُم�شت�شرق  وهو  ميطال،  يورام  الربوفي�شور  اأّما 
جامعة “بن غوريون” يف بئر ال�شبع، فقال لل�شحيفة 
واإ�شرائيل  م�شر  بني  االت�شال  قنوات  اإّن  العربّية 
اتفاقية  يف  املعلومات،  نقل  م�شتوى  على  مزدحمة 

ع�شكري  ملحق  يوجد  واإ�شرائيل  م�شر  بني  ال�شالم 
كل  يف  املدفعية  مراب�س  انت�شار  حلّد  حتى  مف�شل، 

نقطة يف �شيناء.
ذيل  كان  مرة،  كل  ويف  �شنوات،  خالل  قائاًل:  وتابع 
م�شر،  اإىل  يدخل  االإ�شرائيلي  اجلو  ل�شالح  طائرة 
�شروط  خرق  عن  التقارير  يكتبون  امل�شريون  كان 
اتفاق ال�شالم، وكذلك كّنا نفعل نحن عندما يت�شللون 
هم اإلينا. ولفت املُ�شت�شرق ميطال اإىل اأّنه يف العامني 
اإىل  كاماًل،  جي�ًشا  �شيناء  اإىل  م�شر  اأدخلت  االأخريين 
ح�شب  فيها  ذلك  فعل  عليهم  يحظر  التي  االأماكن 
اأّن  اإىل  ولفت  اإ�شرائيل.  ووافقت  ال�شالم  اتفاقية 
م�شاعدة  هدفه  دراماتيكي  تغيري  عن  يدور  احلديث 
من  والذي  �شيناء،  يف  “داع�س”  �شّد  حربها  يف  م�شر 

�شاأنه اأْن يتحول اإىل م�شكلة ما.
�شيخ�شعون  امل�شريني  اأّن  لنفرت�س  قائاًل:  و�شاق 
رادعة، هل  �شيناء ويرتكون هناك قوات  االإرهاب يف 
يف  اأكيًدا،  لي�س  ذلك؟  على  حينها  اإ�شرائيل  �شتوافق 
املنطقة متغريات كانت  االأثناء ما تزال تدور هنا يف 
�شروب  من  �شرًبا  وبدت  مفهومة  غري  عامني  قبل 
�شياق  يف  واأ�شاف  ميطال،  الربوفي�شور  قال  اخليال، 
اإ�شرائيل  تبتعد  كيف  ن�شاهد  اأْن  املهم  من  حديثه: 
دول  من  وتقرتب  االأمريكّية  املتحدة  الواليات  عن 
يقومون  الفل�شطينيون  بينما  االأو�شط،  ال�شرق  يف 
بخطوات معاك�شة، لديهم خالفات مع دول يف املنطقة 
ويف  املتحدة  الواليات  يف  �شاغية  اآذان  عن  ويبحثون 
كذلك  اأّنه  وتابع  ميطال  الربوفي�شور  قال  اأوروبا،  
االأ�شا�شية  املواقف  كانت  اإذا  فيما  الوا�شح  غري  من 
فاأنا  وهنا  �شتتغري،  العربي  العامل  يف  اإ�شرائيل  جتاه 
ا ال يوجد تغيري لدى معظم  مت�شكك، ويف اإ�شرائيل اأي�شً
االإ�شرائيليني بطريقة فهمهم للعامل العربي، واإذا كان 

هناك تغيري فهو فقط نحو االأ�شواأ، على حّد قوله.

�الأمن مركز  يف  كبر  وباحث  �لثمانينيات  يف  ب��د�أت  �خلليج  دول  مع  �الإ�ضر�ئيلّية   �لعالقات 
�ل�ُضنّية �لدول  مع  �لعالقات  يف  �ضُي�ضّرع  �لفل�ضطينيني  مع  �الت�ضاالت  جتدد  �أبيب:  بتل  �لقومّي 

�الإ�ضر�ئيلية �الإج���ر�ء�ت  وت�ضديد  غزة  ح�ضار  ب�ضبب  باالنفجار  �الأخ��ر  حما�س   تهديد 
�خلالفات �ضفحة  ط��ي  رغ��م  رف��ح  معر  م�ضر  الإغ���الق  �مل��رر  غ��ر  باال�ضتمر�ر  مرتبط 

�خُلدج “�الأطفال  �أدمغة  منو  �كتمال  على  ت�ضاعد  �لطبيعية  “�لر�ضاعة 

ن�����ض��ائ��ح ذه��ب��ي��ة حل��م��اي��ة ك���ب���ار �ل�����ض��ن م���ن �ل��ت��ع��ر���س ل��ل��ك�����ض��ور؟

دو�ء �أي  م���ن  �ف�����ض��ل  و���ض��ف��ة  و�ل��ل��ي��م��ون  �الأ����ض���ود  و�ل��ف��ل��ف��ل  �مل��ل��ح 



اخلمي�س  الــعــاملــي   جــوجــل  مــوقــع  احتفل    
اجلاري   العام  من  ني�شان  ابريل/   27 املوافق 
ميالد  بذكرى  الرئي�شية  بحثه  �شفحة  عرب 
واملــخــرتعــة  الــريــا�ــشــيــات  ــة  ــامل وع املهند�شة 
 Hertha اأيرتون  مارك�س  هريثا  االجنليزية 
ح�شلت  قد  كانت  والتي   Marks Ayrton
وذلك  هيوز  ميدالية  عن  عبارة  جائزة  على 
قدمته  ملا  الكهربائيني  املهند�شني  موؤ�ش�شة  من 
خالل جمال عملها يف االأقوا�س والتموجات يف 
الرمال واملاء، وكانت اأيرتون قد اأب�شرت النور 
اأغ�شط�س   23 1854 ووافتها املنية  اأبريل   28

.1923
يف  يعمل  اأيرتون  مارك�س  هرثا  والــد  وكــان   
وا�شمه  واملجوهرات  ال�شاعات  �شناعة  جمال 
ليفي مارك�س، بينما كانت والدتها األي�س ثري�شا 
تعمل خياطة، كما ان كان لديها عمات يديرن 
لندن،  مدية  من  الغربي  ال�شمال  يف  مدر�شة 
كانت  وهــي  معهن  العي�س  منها  عاتها  فطلبت 
اأبناء  مع  للعي�س  وكذلك  ع�شر  التا�شعة  �شن  يف 
عند  ق�شتها  التي  الــفــرتة  تلك  يف  عمومتها، 
عماتها تعلمت الريا�شيات والعلوم وبعد بلوغها 

�شن ال�شتة ع�شر عامًا فقط عملت كمربية.
اأيــرتــون  مارك�س  هريثا  قامت  ذلــك  وبعد   
والتي  الربيطانية  كامربدج  بكلية  بااللتحاق 
العامل  تعترب من اعظم اجلامعات على م�شتوى 
جامعة  خلف  عامليًا  الثاين  املركز  حتتل  حيث 
اقدم  من  تعترب  انها  كما  االمريكية،  اك�شفورد 
بااللتحاق  اأيرتون  وقامت  عامليًا،  جامعات   10
بتخ�ش�س الريا�شيات يف تلك الكلية حيث كانت 
ما  دائمًا  انها  كما  وقوانينها  الريا�شيات  تع�شق 
يف  حلولها  ون�شر  املعقدة  امل�شائل  حل  حتــاول 
لي�شتفيد  درا�شية  مالزم  �شكل  على  او  اجلرائد 
ُنقل عن مقربون منها يف ذلك  منها غريها، كما 
الوقت انها قامت باخرتاع جهاز الكرتوين يقوم 
الأغرا�س  وت�شجيلها  الــوريــد  نب�شات  بقيا�س 
علمية تفيد الطب.  ومل تكتفي هريثا مارك�س 
طموحها  كان  بل  اليه  و�شلت  ما  اىل  اأيرتون 
ناديًا  بتاأ�شي�س  وقامت  ال�شماء  عنان  اىل  ي�شل 
الوقت  ذلك  يف  مب�شاعدتها  وقــام  للريا�شيات 

بتاأ�شي�شه “�شارلوت �شكوت”.
العاملة  ح�شلت  ميالدي   1880 العام   ويف   
والهند�شة  والــعــلــوم  الــريــا�ــشــيــات  جمـــال  يف 
جمال  يف  العلمية  �شهادتها  على  “اأيرتون” 
ل�شوء  ولكن  كامربيدج  كلية  من  الريا�شيات 
متنح  تكن  مل  الوقت  ذلك  يف  الكلية  ان  حظها 
فكانت  تقديرية  درجات  والطالبات  ال�شيدات 
من  تخرجت  باأنها  افــادة  عن  عبارة  ال�شهادة 
مبا  االفـــادة  دون  الريا�شيات  ق�شم  اجلامعة 
م�شاهات  يف  ذلك  بعد  وا�شتمرت  تقديرها.  هو 
جمال  يف  خارجيًا  الختبارًا  وتقدمت  طموحها 
على  وحت�شل  بنجاح  االختبار  لتجتاز  العلوم 
العلوم  جمــال  يف  البكالوريو�س  �شهادة  ــره  اث
وتعترب  ميالدي،   1881 عام  لندن  جامعة  من 
كما  املفتوح  التعليم  بنظام  تعمل  لندن  جامعة 
العامل  م�شتوى  على  اجلامعات  اعظم  من  انها 
او  املذياع  عرب  الدرا�شة  فيها  ويتم  واأعرقها 
داخل  ر�شمي  دوام  بدون  املرا�شالت  او  التلفاز 

حرم اجلامعة.
وادخــارهــا  التدري�س  جمــال  يف  عملها  بعد   

املال الالزم ل�شق طريقها نحو مزيد من النجاح 
عادت اىل لندن، وقامت باالعتناء باأختها التي 
الوقت،  ذلك  يف  عمل  او  وظيفة  لديها  تكن  مل 
هل  “نتوجن  مدر�شة  يف  العمل  بعدها  وبا�شرت 
اثناء  اجلميع  اعــجــاب  على  ونــالــت  واإيلنج” 
الكثريون  و�شفها  حيث  املدر�شة،  تلك  يف  عملها 
ممن عملوا معها باأنها من اف�شل من در�س داخل 
واملدر�شات  املدر�شني  ان�شط  ومن  املدر�شة  تلك 
طريق،  الك�شل  او  للملل  تعرف  ال  كانت  حيث 
امل�شائل  حل  على  فراغها  وقت  يف  عملت  حيث 
الريا�شية لتن�شرها كالعادة عرب مالزم ليح�شل 
احللول.  تلك  من  واال�شتفادة  الطلبة  عليها 
اىل  و�شلت  باأنها  اجلميع  ظن  الذي  الوقت  ويف 
بتدوين  قامت  اليه  ت�شل  ان  ميكن  ما  اأق�شى 
مفاجاأة مدوية وذلك عندما مت ت�شجيل براءة 
جهاز  هو  االخــرتاع  كان  حيث  با�شمها،  اخرتاع 
االأوىل  بالدرجة  منه  ي�شتفيد  خطوط،  مق�شم 
من  وغريهم  املعماريني  واملهند�شني  الفنانني 
املهند�شني االآخرين، حيث يقوم اجلهاز بتق�شيم 
املت�شاويى  االأجزاء  من  عدد  اي  اىل  اخلطوط 
االأ�شكال  وتكبري  لت�شغري  ي�شتخدم  وكــذلــك 

الهند�شة والفنية.
على  ح�شل  اأيرتون  مارك�س  هريثا  اخــرتاع   
حتى  بتبنيه  ومبادرات  هائلة  اعالمية  �شجة 
الدعم  القت  حيث  �شريع،  ب�شكل  النور  يب�شر 
وي�شر  �شهولة  بكل  لت�شجيله  واملنا�شب  الكايف 
�شناعات  معر�س  اىل  نقله  مت  ثم  ومن  باإ�شمها 

ال�شيدات.
امللكية  للجمعية  هرثا  قدمت   ،1904 ويف   
بحثها حول حركة التموجات يف الرمال واملاء. 
للجمعية  املو�شوع  حول  اأبحاًثا  هرثا  قدمت 
قدمت  و1911؛   1908 يف  اأخرى  مرة  امللكية 
االحتاد  يف  جمهور  اأمــام  اأبحاثها  نتائج  ا  اأي�شً
الــربيــطــاين واجلــمــعــيــة الــفــيــزيــائــيــة. األــهــم 
مروحة  والهواء  املــاء  بدوامات  هرثا  اهتمام 
خنادق  يف  ا�شتخدمت  التي  فالبر،  اأو  اأيرتون، 
احلرب العاملية االأوىل لتبديد الغازات ال�شامة. 
قاتلت هرثا من اأجل قبول هذه املراوح ونظمت 
يف  وحدة   100،000 منها  وا�شتخدم  اإنتاجها، 

اجلبهة الغربية.
االحتاد  تاأ�شي�س  يف  اأيرتون  هرثا  �شاعدت   
واالحتاد   ،1919 يف  اجلامعات  لن�شاء  الدويل 
توفيت   .1920 يف  العلميني  للعمال  الوطني 
الدم  يف  ت�شمم  جــراء  اأيــرتــون  مارك�س  هريثا 
)ناجت عن ع�شة ح�شرة( يف 26 اأغ�شط�س 1923 
يف  �شا�شك�س.  يف  الن�شنج،  نورث  كوتدج،  نيو  يف 
2007، ُك�شف عن لوحة زرقاء لتكرمي اأيرتون 

يف مربع نورفولك 41 يف بادجنتون.
العملية وعدد  اأيرتون  مارك�س   حياة هريثا 

براءات االخرتاع التي مت ت�شجيلها با�شمها:
هرثا  تــلــقــت  مــيــالدي   1908 الــعــام  ويف 
اأيرتون خربًا مفجعًا بوفاة زوجها، وكان زوجها 
يف  لي�شاعدها  املــال  من  الكثري  لها  فرتك  ثريًا 
قامت  حيث  والعلمية  العملية  حياتها  بقية 
با�شتكمال ابحاثها العلمية والبحث يف  نظريات 
بالدوامات،  واخلا�شة  الريا�شية  رايلي  لــورد 
باال�شافة اىل ذلك قامت باإخرتاع جديد وهو 
من  املروحة  تلك  ت�شتطيع  مروحة  عن  عبارة 
الغاز  لهجوم  تت�شدى  التي  الدوامات  �شناعة 

الكبري  االهتمام  يلقى  مل  االخــرتاع  هذا  ولكن 
امل�شئولني واالعالم حيث كان اخرتاق  من قبل 
�شمم  حيث  الكثريون،  نظر  وجهة  من  منقو�س 
لتحمل درجات حمددة فقط من الرياح وال يكن 

حتمله الرياح القوية.
 ولكن هريثا مارك�س اأيرتون ال تعرف للياأ�س 
اخرتاع  اظهار  جديد  من  حاولت  حيث  عنوان 
ـــك بــعــد انــتــهــاء احلــرب  ــة لــلــعــامل وذل ــروح امل
تلك  جتعل  ان  ارادت  حيث  االأوىل،  العاملية 
املروحة تالئم اال�شتخدامات ال�شناعية، حيث 
عن  وابحاثها  علمها  بتطوير  ذلك  بعد  قامت 
انها  كما  واملغناطي�شية  الكهربائية  الدوامات 
الربيطاين، ومتكنت  العمال  ان�شمت اىل حزب 
بعد ذلك من خالل جدها واجتهادها من تطوير 
كبرية  بدرجة  الكهربائية  االأقــوا�ــس  ابحاث 
حيث ا�شتطاعت ان تخرج االأبحاث من املعامل 
لت�شتخدم على نطاق جتاري وا�شع وت�شتخدم يف 

اال�شاءة.
 ال تقت�شر حياة هريثا مارك�س اأيرتون على 
احلياة  يف  �شاركت  وامنا  فقط،  العلمية  احلياة 
يف  �شاركت  حيث  واالجتماعية،  ال�شيا�شية 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  االنتخابات  من  العديد 
ذلك  بعد  لت�شبح   ،1913 و   1906 عامي  بني 
ع�شوًا يف االحتاد الدويل لل�شيدات اجلامعيات 
للعمال  الــوطــنــي  عــ�ــشــوًا يف االحتـــاد  وكــذلــك 
ا�شحاب ال�شهادات. كما انها �شغلت من�شب نائب 
اجلامعيات،  للن�شاء  الربيطاين  االحتاد  رئي�س 
للجمعيات  الــوطــنــي  االحتـــاد  رئي�س  ونــائــب 

االنتخابية الن�شائية.
 ومن ا�شدقاء هريثا مارك�س اأيرتون املقربني 
جدًا اليها، العاملة الكبرية “ماريا كوري”، حيث 
اعالمية  حملة  ب�شن  هريثا  ذلــك  بعد  قامت 
وا�شعة �شد زوج �شديقتها الذي اتهمته ب�شرقة 
اخرتاع الراديو، حيث مت ن�شب اخرتاع الراديو 
اىل زوج ماريا وهو يف اال�شا�س من اخرتاع ماريا 
نف�شها، حيث ا�شارت اىل ان االخرتاعات ت�شلب 
الذي  الع�شر  وا�شفة  للرجل  لتذهب  املراأة  من 
تعي�شه بع�شر العن�شرية والتفريق بني الرجل 
املراأة يف ذلك  بان�شاف  واملراأة مطالبة املجتمع 

الوقت.
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ميز�ت جديدة يف و�ت�س �آب
 

تطبيق  يف  جديدة  ميزات  ــالق  الإط بــوك  في�س  �شركة  ت�شتعد   
املحادثات وات�س اآب على هواتف اأندرويد واآيفون، وذلك وفًقا ل�شور 
تت�شمن  �شفحة  من   Phone Radar موقع  عليها  ح�شل  �شا�شة 
ية التي تطلب ال�شركة من متطوعني ترجمتها  بع�س العبارات الن�شّ

اإىل اللغات االأخرى ا�شتعدادًا لطرحها.
معاودة  عــبــارة  هــي  عليها  العثور  مت  التي  الــعــبــارات  بــني  ومــن   
االت�شالCall Back ، والتي ت�شري اإىل اخت�شار يظهر �شمن لوحة 
التنبيهات يعر�س للُم�شتخدم املكاملات ال�شوتية الفائتة مع اإمكانية 
احلاجة  ودون  مبا�شرة  التنبيه  ر�شالة  خالل  من  االت�شال  معاودة 

لفتح التطبيق.
 كما مت العثور اأي�شًا على خا�شية جديدة با�شم الربيد ال�شوتي 
عن  امليزة  هذه  تختلف  كيف  بعد  يت�شح  ال  لكن   ،Voice Mail
تتيح  التي   Voice Messages ال�شوتية  الر�شائل  خا�شية 
للم�شتخدم ت�شجيل ر�شالة �شوتية ق�شرية واإر�شالها للطرف االآخر، 
متخ�ش�س  جديد  ق�شم  عــن  عــبــارة  ال�شوتي  الــربيــد  يكون  وقــد 

بالر�شائل ال�شوتية فقط يتيح الو�شول اإليها من مكان واحد.
امللفات  اإر�شال  اإمكانية  اآب  وات�س  يدعم  اأن  املتوقع  من  واأخــريًا،   
ق�شرية  فــرتة  منذ  دعــم  اأن  بعد  وذلــك   ،ZIP ب�شيغة  امل�شغوطة 

.DOCXو PDF اإمكانية اإر�شال امل�شتندات ب�شيغتي
 ُيذكر اأن بع�س الت�شريبات ال�شابقة كانت قد اأ�شارت اإىل اعتزام 
وات�س اآب دعم مكاملات الفيديو �شمن التطبيق، لكن ال توجد حاليًا 

اأية معلومات حول املوعد املتوقع لذلك.

حتذير من �ضلب �المو�ل عن طريق و�ت�س �ب
 

 ابتكر حمتالون طريقة جديدة للن�شب على م�شتخدمي »وات�س 
اب«، وذلك ببعث ر�شائل يخربون فيها امل�شتخدمني ب�شرورة حتديث 

تطبيق »وات�س اب« لال�شتفادة من خدمة املكاملات بالفيديو.
»وات�س  م�شتخدمي  اإىل  اإخبارية  ر�شالة  ببعث  املحتالون  ويقوم   

اب« مع اقرتاح بتفعيل ميزة مكاملة الفيديو غري املتوفرة اأ�شاًل.
 ومبا�شرة بعدما يوافق امل�شتخدم على ا�شتخدام امليزة اجلديدة 
مع  الر�شالة  م�شاركة  منه  تطلب  جديدة  �شروط  له  تظهر  �شوف 
اإر�شال  على  جمــربًا  امل�شتخدم  يجعل  ما  امل�شتخدمني،  من  ع�شرات 
اآخر وهو حتديث  �شرطًا  الفريو�س  املزعج لالأ�شدقاء وي�شع  الربيد 
الزر  على  ال�شغط  ومبجرد  اخلدمة،  من  لالإ�شتفادة  اب«  »وات�س 
للح�شول على الن�شخة اجلديدة، فاإن امل�شتخدم �شي�شرتك يف خدمات 

ر�شائل مرتفعة الثمن.
اأن  اإىل  م�شرية  اجلهنمية  اخلطة  هــذه   »est« �شركة  وك�شفت   
اأمريكا  ودول  اإ�شبانيا  يف  للن�شب  العملية  هذه  ينهجون  املحتالني 

اجلنوبية.
مرحلة  يف  تزال  ال  اب«  »وات�س  يف  الفيديو  خا�شية  اأن  ويذكر   

االختبارات ومل يتم بعد االإعالن عن تاريخ اإ�شدارها.

 �رتفاع �لطلبات �حلكومية لالطالع
على ح�ضابات �مل�ضتخدمني

 
على  لالطالع  احلكومية  الطلبات  اإن  في�شبوك  �شركة  اعلنت   
الن�شف  يف  املئة  يف   13 بن�شبة  زادت  امل�شتخدمني  ح�شابات  بيانات 
الثاين من 2015 ، م�شرية اإىل اأن الواليات املتحدة والهند ت�شدرتا 

القائمة.
وقالت ال�شركة يف تقرير ن�شف �شنوي اإن الطلبات احلكومية زادت 
اإىل 46763 طلبا من 41214 طلبا يف الن�شف االأول من العام. وزاد 

عدد الطلبات 18 يف املئة يف الن�شف االأول من العام.
الواليات  يف  الطلبات  من  املئة  يف   60 نحو  اإن  في�شبوك  وقالت 
اإبالغ  عدم  ال�شركة  على  تفر�س  باأوامر  م�شحوبة  كانت  املتحدة 

امل�شتخدمني بالطلب احلكومي.
عن  تفا�شيل  في�شبوك  فيها  تــدرج  التي  االأوىل  املــرة  هي  وهــذه 
طلبات ت�شرتط عدم اإبالغ امل�شتخدمني بطلبات احلكومة منذ بداأت 

ن�شر التقارير عنها يف 2013.

 د�عية �إ�ضالمي يطالب رئي�س وزر�ء
بريطانيا باالعتذ�ر

العا�شمة  يف  املقيم  غني،  �شليمان  االإ�شالمي،  الداعية  طالب 
ديفيد  البالد،  وزراء  رئي�س  من  ر�شمي  باعتذار  لندن،  الربيطانية 
كامريون، لو�شفه له موؤخًرا باأنه »متطرف، وموؤيد لتنظيم داع�س«، 

يف جل�شة م�شاءلة لالأخري داخل الربملان.
»االأنــا�ــشــول«  لوكالة  اأفــريــقــي،  جنوب  اأ�ــشــل  مــن  غني  واأعـــرب   
اإياها  وا�شًفا  كامريون«،  مزاعم  اإثر  الكبرية  »�شدمته  عن  الرتكية، 

بـ«العن�شرية، واملعادية لالإ�شالم«.
اأن  يوًما  اأتوقع  كنت  وما  �شديدة،  اأمل  بخيبة  »اأُ�شبت  واأ�شاف:   
ا�شتغرابي  اأثار  »ما  اأن  اإىل  اتهامات خطرية كهذه«، الفًتا  توجه يل 
بالذكر،  تخ�شني  واحلكومة،  البالد  متثل  دبلوما�شية،  �شخ�شية  اأن 

وت�شوه �شمعتي، التي حافظت عليها مدى حياتي«.
اأ�شرتي،  �شالمة  على  اأخ�شى  »اإنني  االإ�شالمي:  الداعية  واأو�شح   
بتعر�شي  خماوف  عن  ف�شاًل  االدعــاءات،  بهذه  عميًقا  تاأثرت  التي 
البالد  يف  االإ�شالموفوبيا  مظاهر  انت�شار  ظل  يف  حمتمل،  لهجوم 

موؤخًرا«.
داخل  م�شاءلة  جل�شة  يف  وجه،  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  وكان   
الربملان، االأ�شبوع املا�شي، اتهامات اإىل غني، اإمام م�شجد يف منطقة 
خان،  �شادق  الربملان  لنائب  االنتخابية  الدائرة  وهي  »توتينغ«، 
ا انتقادات  مر�شح حزب العمال ملن�شب عمدة لندن، الذي طالته اأي�شً

كامريون الالذعة.
بها  يتمتع  التي  احل�شانة  ا�شتغل  كامريون   « اأن  حمللون  ويــرى   
داخل الربملان، لتوجيه اتهاماته �شد �شليمان غني، حتى ال يتمكن 

ال�شحية من مقا�شاته اأمام املحاكم، متهًما اإياه بالطعن والت�شهري«.

 �إحباط عملية �إن�ضاء والية
د�ع�ضية �ضمال �ملغرب

التابع  الق�شائية  لالأبحاث  املركزي  املكتب  عن  �شادر  بالغ  اأفــاد 
اململكة  يف  )الب�شيج(  الوطني  الــرتاب  ملراقبة  العامة  للمديرية 
خللية  اأوامـــر  اأعــطــوا  »داعــ�ــس«  تنظيم  من  قياديني  اأن  املغربية  
اإرهابية باملغرب بهدف اإن�شاء والية تابعة له ب�شمال اململكة تتوىل 
التخطيط لتنفيذ �شل�شلة من العمليات االنتحارية بوا�شطة �شيارات 
مفخخة ت�شتهدف موؤ�ش�شات حيوية وح�شا�شة باململكة، وذلك بدعم 

لوجي�شتيكي من هذا التنظيم االإرهابي.
تفكيك  من  )الب�شيج(  متكن  اخلــطــرية،  املعطيات  لتلك  وتبعا   
اليوم اجلمعة، وتتكون من ثالثة  هذه اخللية االإرهابية اجلديدة 
اأفراد ين�شطون مبدينة الناظور، موالني ملا ي�شمى بتنظيم »الدولة 

االإ�شالمية«.
 واأو�شح البالغ اأن املتابعة ك�شفت اأن اأفراد هذه اخللية االإرهابية 
قاموا بعمليات مراقبة وتر�شد الإحدى االأهداف احل�شا�شة مبدينة 
و�شيتم  االإرهابي،  م�شروعهم  اإطار  يف  ال�شتهدافها  متهيدا  الناظور 
يجرى  الذي  البحث  انتهاء  فور  العدالة  اأمــام  بهم  امل�شتبه  تقدمي 

معهم حتت اإ�شراف النيابة العامة.

م���������ن ه���������ي ه��������ريث��������ا م�������ارك���������������س اأي������������رت������������ون ؟
عامل  يعترب   – ب(  ف  )اأ  ـ  باري�س 
االمريكي  الفرن�شي  االنرتوبولوجيا 
�شكوت اتران ان احلل الوحيد الحلاق 
“الدولة  بتنظيم  ــة  ــم دائ هــزميــة 
يكمن  و�شوريا  العراق  اال�شالمية” يف 
يف تي�شري بروز ثورة م�شادة ا�شالمية 

�شنية والقبول بها.
�ــشــوؤون  يف  اخلــبــري  اتــــران،  ون�شر 
التحقيقات  من  ا�شهر  بعد  االرهــاب، 
“الدولة  بعنوان  كتابا  املــيــدانــيــة، 
رد  حيث  فرن�شا  ثورة” يف  اال�شالمية 

على ا�شئلة لوكالة فران�س بر�س.
�شوؤال: ملاذا �شيطر تنظيم “الدولة 
على  ال�شهولة  بــهــذه  اال�شالمية” 
الــعــراق  يف  يحتلها  الــتــي  االرا�ـــشـــي 

و�شوريا؟
جميع  اكـــد  الـــعـــراق،  يف  جــــواب: 
ال�شنية  العربية  الع�شائر  اع�شاء 
تبعوا  كلهم  انــهــم  حادثتهم  الــذيــن 
اعتربوه  النهم  البداية،  يف  التنظيم 
يف  امل�شيطرين  ال�شيعة  �شد  ح�شنا 
وبــات  الو�شع،  تغري  حاليا،  بــغــداد. 
التنظيم،  معار�شي  مع  العمل  علينا 
ــد. يف الــبــدء كــان كل  ــزاي وهــم يف ت
�شيء على ما يرام، لكن بعد ا�شبوعني 
النا�س  ـــداأ  ب التنظيم  �شيطرة  مــن 
عالقة  لــهــم  مــن  �شيما  يــخــتــفــون،ال 

عنا�شر  اقدم  اجلي�س.  او  بال�شرطة 
على  اال�شالمية”  “الدولة  تنظيم 
بــداأ  بالنتيجة،  وقتلهم.  خطفهم 
عدد كبري من اعيان الع�شائر ينقلبون 
هذا  لكن  نفوذهم.  ال�شتعادة  �شدهم 
“الدولة  تنظيم  مواجهة  ان  يعني 
التحالف  علينا  �شرتتب  اال�شالمية” 
ــات اال�ــشــالمــيــة  ــاع ــم مـــع بــعــ�ــس اجل
بدعم  تتمتع  النها  للتنظيم  املعار�شة 

�شعبي حقيقي.
اجلي�س  ي�شتطيع  هـــل  ـــوؤال:  ـــش �
له  الداعمة  وامليلي�شيات  العراقي 

ا�شتعادة املو�شل؟
يقال  معقدة.  عملية  �شتكون  ج: 
هذا  لكن  ــادي،  ــرم ال ا�شتعادوا  انهم 
�شوى  االمريكي  اجلي�س  دقيقا.  لي�س 

مبنى  يــبــق  مل  بـــالـــرتاب،  الـــرمـــادي 
املو�شل،  يف  ذلك  فعل  ميكن  ال  واقفا. 
ردود  �شيثري  فهذا  العراق.  مدن  ثاين 
ان  ا�شواأ  واالمــر  اجيال.  طــوال  فعل 
لقتال  �شيعية  ميلي�شيات  ار�ــشــال  مت 
اخلالفات  هذا  اىل  ا�شف  التنظيم. 
امليلي�شيات  بــني  ال�شنة،  �شفوف  يف 
القبلية املتحدرة من املنطقة من جهة 
العراقي  ال�شنة يف اجلي�س  وال�شباط 
الطرفان على  من جهة اخرى. هذان 
انق�شام  بلة  الطني  يزيد  وما  خالف. 
لتنظيم  موالني  بني  الع�شائر  بع�س 
الــدولــة اال�ــشــالمــيــة واحلــكــومــة يف 
التي  اجلهة  يف  تكمن  امل�شكلة  بغداد. 
متت  لو  حتى  الحقا،  املنطقة  �شتدير 

ا�شتعادة املو�شل.

يف  عن�شر   8000 حــواىل  هناك 
فيما  املدينة،  عن  يدافعون  التنظيم 
لتحريك  املتحدة  الــواليــات  تخطط 
12 لواء اي حواىل 50 الف جندي. 
ان هذا ال يكفي! يجب  اعتقد  لكنني 
�شد  فعلية  �شنية  م�شادة  ثــورة  قيام 
انها  اال�ــشــالمــيــة.  الــدولــة  تنظيم 
يجب  الفعالة.  الوحيدة  الطريقة 
ا�شالمية  جمــمــوعــات  مــع  التحالف 
مناه�شة للتنظيم. لكن االمريكيني ما 
زالوا حتى االن غري م�شتعدين لذلك.

�س: ماذا عن القوات الكردية؟
ج: االكراد مقاتلون �شر�شون. فهم 
ميتلكون ت�شميما على القتال يوازي او 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  ت�شميم  يفوق 
اال�شالمية او جبهة الن�شرة )تنظيم 
لــكــنــهــم لن  �ـــشـــوريـــا(.  ــدة يف  ــاع ــق ال
يعتربونه  ما  حدود  بتجاوز  يغامروا 
التاريخي، وال يهمهم احتالل  وطنهم 
لــلــتــنــظــيــم. فهم  ـــــس خــا�ــشــعــة  ارا�
ينا�شلون من اجل كرد�شتان، وي�شريون 
اخلارطة،  على  اخــرى  او  قرية  اىل 
نذهب  لن  هنا،  +�شنتوقف  موؤكدين 
اأبعد مرتا واحدا. هناك، هي منطقة 

العرب…”

 ك�شف، الداعية االإ�شالمي ال�شوري 
حمــمــد راتــــب الــنــابــلــ�ــشــي، يف نــدوة 
�شحفية نظمت على هام�س املحا�شرة 
حممد  الثقافة  بق�شر  األقاها  التي 
متحور  بق�شنطينة،  خليفة  اآل  العيد 
القراآن  يف  ــن  »االأم حــول:  مو�شوعها 

الكرمي..
 تاأثرياته الفكرية واالجتماعية«، 
وتاأتي يف اإطار انطالق قافلة االإعجاز 
تنظيمها  على  ت�شرف  التي  العلمي، 
جناح  اأن  الدينية،  ال�شوؤون  مديرية 
اخلــطــاب  يف  يكمن  امل�شلمة  االأمــــة 
الــتــوفــيــقــي املــــتــــوازن بـــني اأطــيــاف 
اأم�ّس احلاجة  نحن يف  الذي  املجتمع، 
اإليه حاليا، موؤكدا اأن الدين االإ�شالمي 
هو توقيفي ال ي�شاف عليه، وال ميكن 
اأن يحذف منه، فاإذا اأ�شفنا عليه فاإننا 
منه  حذفنا  واإذا  بالنق�س،  �شنتهمه 
التطوير  لكن  بــالــزيــادة،  ف�شنتهمه 
الذي  الديني،  اخلطاب  يف  والتجديد 
يوفق مــا بــني احلــاجــات واملــثــل، مهم 

ومطلب ملح.
لريد  الفر�شة  يفوت  مل  الداعية   
يف �ـــشـــوؤال عــن خــرب خــ�ــس اإ�ــشــاعــة 

فقال:  مــوؤخــرا،  لها  رّوج  التي  وفاته 
خرب  لينفي  بينكم  وجودي  يكفي  هل 
عن  اجلميع  م�شوؤولية  موؤكدا  وفاتي، 
هو  يــقــول  عليهم  ورّدي  ــاعــة،  ــش االإ�

باالإ�شالم الو�شطي .
التي  االإفتاء  فو�شى  وبخ�شو�س   
اقرتح  االإ�شالمي،  العامل  منها  يعاين 
اأعلى  اإفتاء  تاأ�شي�س جمل�س  النابل�شي 
�شاأنه  من  امل�شلمني،  اأطياف  كل  ي�شم 
قــرارات  وي�شدر  الــــروؤى،  يوحد  اأن 

موحدة، ومنح اأجوبة دقيقة موؤ�شلة 
اأزمة  باأن هناك  االأ�شئلة، مذكرا  لكل 
قبل  تــاأتــي  والــقــدوة  نعي�شها،  ــوة  دع
من  هو  الناجح  والداعية  الــدعــوة، 

ياأخذ من اإيجابيات اأطياف الدعاة.
يخ�س  فيما  املتحدث  ذات  واأ�شار   
ظهور احلركات االإ�شالمية اجلهادية، 
اأن هذه االأخرية هي مفتعلة، ويف نف�س 
للدين،  اخلاطئ  الفهم  وليدة  الوقت 
ــة ا�ــشــتــقــرار االأمـــة  ــزع وهــدفــهــا زع

العربية، وخلق نزاع داخلي ال غري.
ــاون  ــه  وحـــــذر الــنــابــلــ�ــشــي مـــن ت
الرتبية  اأبنائهم  تربية  يف  االأولياء 
اإىل  مــ�ــشــريا  ــم،  ــه ــال ــم واإه ال�شليمة 
لبناء االإن�شان،  وجود ثالث موؤ�ش�شات 
واملرجعيات  املدر�شة  االأ�ــشــرة،  وهــي 
اأن  جمتمع  الأي  ميكن  فال  الدينية، 
ي�شعد اإال ب�شالح االأ�شرة، وال ميكن اأن 
م�شتوى  برفع  اإال  نه�شة  هناك  تكون 
التعليم االأ�شا�شي، منوها يف �شياق ذي 
االإن�شان  حياة  يف  العلم  بقيمة  �شلة 
الذي ميثل �شبع مليارات ومئتي مليون 
اإيــاه  معتربا  حاليا،  الــعــامل  يف  فــرد 
واأن  للتطرف،  الـــرادع  العقل  ــذاء  غ
لي�شيف  اهلل،  معرفة  هو  الدين  اأ�شل 

اأن ق�شية الدين هي ق�شية م�شريية.
النابل�شي  يراها  االإن�شان  وبطولة   
ــده.  بــل اكــتــ�ــشــافــه الإيــجــابــيــات  يف 
الهدى  تف�شري  يف  النابل�شي  واأ�شهب 
واالإكرام  الرتبوي،  التاأديب  البياين، 
نا�شحا  والق�شا�س،  اال�ــشــتــدراجــي، 
الــوقــت،  تنظيم  بــ�ــشــرورة  اجلــمــيــع 

واال�شتقامة يف االأعمال.

يف  امليامنارية  ال�شلطات  فر�شت   
على  جديدة  قيودا  اأراكـــان  واليــة 
و�شول اأقلية الروهنجيا اإىل مدينة 
بعد  الطبي،  العالج  لتلقي  يانغون 
العديد  اأن  حملية  م�شادر  ذكرت  اأن 
من املر�شى ا�شتقروا يف املدينة بعد 

العالج يف العا�شمة التجارية.
فاإن  ايروادي،  �شحيفة  وبح�شب   
ما  مــع  اجتماعا  عقدت  ال�شلطات 
40 زعيما من الروهنجيا  يقرب من 
اأراكــان  ــة  والي عا�شمة  �شيتوي  يف 
�شرامة  ـــرث  اأك بــلــوائــح  واأبــلــغــتــهــم 

�شتفر�س على االأقلية امل�شلمة.
اأراكــان  انباء  وكالة  موقع  ونقل   
ــــغ ويــــن، وهـــو نــا�ــشــط يف  عـــن  الأون
�شارك  الروهنجيا  حــقــوق  ــال  جم

اللوائح  اإن  قــولــه   االجــتــمــاع،  يف 
الروهنجيا  اأن  على  تن�س  اجلديدة 
يجب  االأمــرا�ــس  من  يعانون  الذين 
يف  الــعــام  امل�شت�شفى  زيـــارة  عليهم 

اإذا  ثــم  حالتهم  لتقييم  �شيتوي 
عليهم  ال�شفر  ــة  احلــال ا�ــشــتــدعــت 
تقدمي طلب للح�شول على اإذن �شفر 

اإىل رانغون.

الروهنجي  املجتمع  قــادة  وقــال   
الروهنجيا  اإن  ــــان  اأراك واليـــة  يف 
كانوا يعانون اأ�شال من قبل اأن تاأتي 
يتجنبون  وكانوا  اجلديدة،  القيود 
الذهاب اإىل امل�شت�شفيات يف �شيتوي، 
الرعاية  يف  التمييز  اإىل  لتعر�شهم 
م�شاوية  تــكــن  مل  الــتــي  الــطــبــيــة، 

للخدمة املقدمة لل�شكان البوذيني.
ــني، وهــو  ــش ــغ � ــغ مــون  وقــــال مــون
االجتماع،  ح�شر  روهنجي  اأي�شا 
القيود  اإن  ايـــــراوادي  ل�شحيفة 
اجلديدة من �شاأنها اأن ت�شع �شغوطا 
ال�شغوط  تلك  على  اإ�شافية  مالية 
الذين  الروهنجيا  �شد  املــوجــودة 

ي�شكنون املخيمات.

اال�صالمية” “الدولة  تنظيم  بهزمية  كفيلة  م�صادة  �صنية  ثورة  وحدها  باحث: 

االأط��ي��اف ك��ل  ي�صم  للفتوى  اأع��ل��ى  جمل�س  اإن�����ص��اء  اإىل  ي��دع��و  النابل�صي 

م���ي���امن���ار ت���ف���ر����س ق����ي����ودا ج����دي����دة ع���ل���ى ع�����الج ال��روه��ن��ج��ي��ا

���ص��اروخ  اأول  ت��ط��ل��ق  رو���ص��ي��ا 
لالطالق جديد  موقع  من  ف�صائي 

 
 اأطلقت رو�شيا  اخلمي�س اأول �شاروخ ف�شائي من موقع جديد لالطالق بعد 
يوم من تاأجيل عملية االطالق ب�شبب م�شكلة فنية عكرت �شفو احلدث الذي 

حظي بدعاية وا�شعة.
 وقالت وكاالت اأنباء رو�شية اإن �شاروخا من نوع �شويوز غري ماأهول يحمل 
فو�شتوت�شني  موقع  يف  الطــالق  من�شة  من  اإنطلق  �شناعية  اأقــمــار  ثالثة 
بتوقيت   0501 ال�شاعة  يف  ال�شني  مع  احلدود  قرب  اآمور  مبنطقة  الف�شائي 

مو�شكو )0201 بتوقيت جرينت�س(.
 وكان اطالق ال�شاروخ قد الغي قبل اأقل من دقيقتني من املوعد املقرر اأم�س 
االربعاء وهو ما اأزعج الرئي�س فالدميري بوتني الذي طار اآالف الكيلومرتات 

لي�شاهد ما و�شفته و�شائل االعالم الرو�شية وم�شوؤولون باأنه حدث تاريخي.



عن  عربية  حقوقية  منظمات  اعــربــت 
اقليمية  “اآلية  مل�شروع  ال�شديد  انتقادها 
العربي”،  العامل  يف  االعــالم  بحرية  خا�شة 
م�شتقبل  على  خطريا  “تهديدا  اإيــاه  معتربة 

حرية التعبري و االعالم”.
من  بيانها  يف  احلقوقية  املنظمات  وحذرت 
للم�شروع،  العربية  الــدول  جامعة  احت�شان 
اأنظمة  بـ”اإمالءات  رهينة  موؤ�ش�شة  لكونها  
احرتام  جمال  يف  عامليًا  االأ�شواأ  هي  �شيا�شية 
جميع  بح�شب  واالعـــــالم،   التعبري  حــريــة 

املوؤ�شرات املحلية واالإقليمية والدولية”.
قد  لل�شحفيني”  ــدويل  ال “االحتاد  وكــان 
  ” طرح بالتعاون مع “احتاد ال�شحفيني العرب
“اآلية  م�شروع  العربية  الــدول  جامعة  على 
العامل  يف  ــالم  االع بحرية  خا�شة  اقليمية 
العربي” عام 2014 دون الت�شاور مع املنظمات 
بيان  يف  جــاء  مــا  وفــق  املــدنــيــة،  الهيئات  و 

املنظمات احلقوقية.

املعايري  “يتجاهل  امل�شروع  اأن  البيان  واأفاد 
ـــراره على  ــان وا�ـــش ــش ــ� الــعــاملــيــة حلــقــوق االإن
بكل  تتمتع  واإقليمية  دولية  اآليات  ا�شتن�شاخ 
القانونية  و  واالجرائية  الهيكلية  ال�شمانات 
وا�شتقالل  وحــيــاد  مو�شوعية  تكفل  الــتــي 
قرارها،  خالفا ملا هو ال�شان بالن�شبة جلامعة 

الدول العربية”.
“مبادئ  وثيقة  ان  اىل  امل�شدر  ذات  واأ�شار 
والتلفزيوين   االذاعي  الف�شائي  البث  تنظيم 
يف املنطقة العربية” لعام 2008  ،  تعد “من 
اإقليمية  حكومية  هيئة  عن  �شدر  ما  اأ�شوء 
“ارث  كونها  جــانــب  اىل    ، املجال”  ــذا  ه يف 
جمل�س  اقرها  التي  واملبادئ  للقرارات  قمعي 
الدول  جامعة  اإطار  يف  العرب  االإعالم  وزراء 

العربية”، وفق تعبري البيان.
�شطور  تعرتي  التي  ــذات  ــوؤاخ امل بــني  ومــن 
حرية  يف  احلق  لعاملية  “جتاهله    ، امل�شروع 
احلقوق  باقي  مع  وت�شابكه  والتعبري  ــراأي  ال

واحلريات،  ال�شيما احلق يف حرية ال�شحافة 
قابلية  وعــدم  املعلومات،   ــداول  وت واملعرفة 
جــانــب  اىل  للتجزئة.”،   احلـــقـــوق  تــلــك 
مببادئ  االلــتــزام  باأهمية  اكــرتاثــه  “عدم 
والعمل  اال�شتقاللية واحلياد،  واملو�شوعية،  
املزدوجة،   املعايري  اأ�شلوب  على  الق�شاء  على 
طبقا  االن�شان،   حقوق  ق�شايا  يف  النظر  عند 
رقم  املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية  لقرار 
251/60،  املوؤرخ يف 15 مار�س 2006 واملتعلق 

مبجل�س حقوق االإن�شان”.
احلقوقية،   املنظمات  دعت  لذلك،   وتبعا 
بغية   الت�شاور،  من  مزيد  نحو  التحرك  اىل 
الناجعة  واالآلــيــات  ال�شبل  اف�شل  “اإيجاد 
يف  العربي  املــواطــن  حق  حلماية  وامل�شتقلة 
ملهنة  االأخالقية  باملعايري  وملتزم  حر  اإعالم 

ال�شحافة”.
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العربية ال��دول  جامعة  لو�صاية  االإعالم”  حرية  “اآلية  م�صروع  خ�صوع  من  حتذر  عربية  حقوقية  من منظمات  لبنان  يف  دع��ارة  �صبكة  اأك��رب  الغارديان: 
االأهلية احلرب  جحيم  من  الهاربات  ال�صوريات 

الغارديان  �شحيفة  ن�شرت 
االجتــار  �شحايا  عــن  حتقيقا 
ـــق االأبــــيــــ�ــــس مــن  ـــرقـــي ـــال ب
الهاربات من جحيم  ال�شوريات 

احلرب االأهلية يف بالدهن.
بال�شور  التحقيق  ويك�شف 
ثالثة  مــن  يــتــاألــف  مبنى  عــن 
طــوابــق يف احــــدى �ــشــواحــي 
العا�شمة  من  بالقرب  جونية 

اللبنانية بريوت، ي�شم 75 امراأة �شورية اأجربن على العمل بالدعارة يف 
اأكرب �شبكة لالجتار بالرقيق االأبي�س يك�شف عنها يف لبنان.

ويقول التقرير اإن الن�شاء �شجن يف هذا املنزل بعد و�شولهن من بالدهن 
التي مزقتها احلرب واأجربن على ممار�شة اجلن�س اأكرث من ع�شرة مرات 
“رحلة يف  يف اليوم وعذبن و�شعقن بالكهرباء فيما و�شفه الق�شاة باأنها 

اجلحيم”.
وي�شيف التحقيق اأنه مل يكن ي�شمح لهن باخلروج خارج املبنى، الذي 
واالأقفا�س  بالق�شبان  �شرفاته  واغلقت  االأ�شود  باللون  نوافذه  طليت 
بنحو  قمن  وقد  حملهن،  عند  االأجها�س  بعمليات  للقيام  اإال  احلديدة، 

200 عملية اجها�س.
وقد اتهم الق�شاء اللبناين 23 �شخ�شا بتكوين �شبكة لالجتار بالب�شر 
وتعذيب ن�شاء ج�شديا ونف�شيا و�شجنهن واجبارهن على العمل بالدعارة.
علي  يدعى  �شخ�س  اإىل  ت�شري  االتهام  الئحة  اإن  التحقيق  ويقول 
احل�شن على راأ�س هذه ال�شبكة مع رجل �شوري يعتقد اأنه هارب يف �شوريا 
ويجلدهن  الفتيات  يعذب  كان  الذي  وهو  الريحاوي،  عماد  يدعى  االآن 

وي�شرف ب�شكل مبا�شر على وجودهن يف املبنى.
حزب  من  القريبة  اللبنانية،  االخبار  جريدة  عن  التحقيق  وينقل 
اهلل، قولها اإن الريحاوي كان يعمل حمققا يف فرع اال�شتخبارات اجلوية 
ال�شورية، قبل اأن يطرد من عمله ويفر اإىل لبنان ليعمل لفرتة يف اأعمال 

الديكور.
ويقول م�شوؤولون يف ال�شرطة والق�شاء اللبناين اإن الفتيات ُهربن من 
لهن  يقدمون  باأنهم  بخداعهن  ال�شبكة  يف  اأع�شاء  وقام  والعراق  �شوريا 
عمال �شرعيا كنادالت يف مطاعم او ما�شابه قبل اأن ي�شجن يف املبنى الذي 

يطلق عليه ا�شم "ال�شي موري�س".
وي�شيف التحقيق اأن اإحدى الن�شاء بيعت من قبل زوجها اإىل ال�شبكة 
مببلغ 4500 دوالر، واأخريات ا�شرتاهن عمالء ال�شبكة مببالغ ترتاوح ما 
عرب  �شورهن  ير�شلون  ال�شبكة  عمالء  وكان  دوالر،   1500 اإىل  األف  بني 
متت  اإذا  امراأة  كل  مقابل  دوالر   2500 مبلغ  على  ليح�شلوا  اآب  الوات�س 

ال�شفقة. )بي بي �شي(

رفــ�ــشــت قـــوات االحـــتـــالل االإ�ــشــرائــيــلــّي 
على  الفل�شطينّي،  الفيزياء  لعامل  ال�شماح 
ح�شن نايفة، )73( عاًما الدخول اإىل ال�شّفة 
جواز  يحمل  ــه  اأّن زاعمًة  املُحتّلة،  الغربّية 
والعامل  الربوف�شور  وكــان  االأرديّن.  ال�شفر 
الفل�شطيني على ح�شن نايفة، من �شكان قرية 
الغربّية  ال�شّفة  يف  طولكرم،  ق�شاء  �شويكة، 
على   2014 الــعــام  يف  ح�شل  قــد  املُــحــتــّلــة، 
الهند�شة، هي جائزة  اأعلى جائزة عاملية يف 
عليها  ح�شل  اأْن  �شبق  فــراكــلــني،  بنجامني 
العامل اين�شتني. هذه اجلائزة ُتعادل جائزة 

نوبل يف العلوم.
خريج  هو  نايفة  الربوف�شور  اأّن  اإىل  ُي�شار 
ح�شل  حيث  امل�شهورة،  �شتانفورد  جامعة 
ون�شف  �شنتني  يف  البكالوريو�س  �شهادة  على 
على  كاملة  االمــتــحــانــات  يف  عالماته  وكــل 
اأّي  كتب  ــه  اأّن عنه  ُيعرف  مل  ــه  اأّن من  الرغم 
املا�شرت  مالحظة يف حما�شراته. ح�شل على 
والدكتوراه يف �شنة ون�شف فقط وهذه كانت 
قمة العبقرية. عالوة على ذلك، للربوف�شور 
جماالت  يف  علماء  اإخــوة  ثالثة  نايفة  على 
وُيعرف  الـــذرة،  يف  عــامل  احدهم  خمتلفة: 
عنهم كذلك اأّن اأبنائهم جميًعا هم من حملة 

الدكتوراه وعلماء خا�شة.
ومتـــّيـــز اأحــــد اأبــنــائــه بــدرا�ــشــة الــطــب 
اأ�شتاًذا  والتخ�ش�س يف اجلراحة، حيث عمل 
وجراًحا يف جامعة جون هوبكنز. باالإ�شافة 
يف  دكتوراه  ر�شالة   75 على  ا�شرف  ذلك،  اإىل 
بحث.   415 ن�شر  كما  امليكانيكية،  الهند�شة 
خم�شة  عنه  االقتبا�س  اأو  االأخـــذ  وتــكــرر 
ع�شر األف مرة. كما قام بتاأليف ع�شرة كتب 
التطبيقية  والريا�شيات  الهند�شة  يف  علمية 
اجلامعات،  مــن  كثري  يف  ُتــدّر�ــس  والفيزياء 
كما  االإ�شرائيلّية.  اجلــامــعــات  ذلــك  يف  مبــا 
ال�شينية،  اللغات  اإىل  بع�شها  ترجمة  مّتت 
واليابانية، والرو�شية. وقد قّدم الربوف�شور 
علمية  مـــوؤمتـــرات  يف  ــا  عــر�ــشً  655 نــايــفــة 

�شبعة  على  واأ�شرف  ونّظم  عاملية،  وهند�شية 
عالوة  عاملًيا.  وهند�شًيا  علمًيا  موؤمتًرا  ع�شر 
على ذلك، مّت تكرميه بثالث دكتورات فخرية 
جامعة  )مــن  واأملــانــيــة  وبولندية،  رو�شية، 

ميونخ(.
جملة  هما  علميتني  جملتني  نايفة  واأ�ش�س 
االهتزاز  وجملة  اخلطية  غري  الديناميات 
ن�شر  دار  مــن  معتمد  ا  اأي�شً وهــو  والتحكم. 
�شل�شلة  لتحرير  نيويورك  يف  واأوالده  وايلي 
عّدة  يف  زميل  اأنــه  كما  العلمية.  الكتب  من 
الــواليــات  يف  وهند�شّية  علمّية  جمعيات 
بــراءات  لــه  اأّن  كما  االأمــريــكــّيــة.  املُــتــحــّدة 
ـــا  واأوروب اأمــريــكــا  يف  م�شجّلة  عــّدة  اخـــرتاع 
�شركتني  يف  عمل  كما  ــيــابــان.  وال والــ�ــشــني 
يف  بحث  حيث  �شنوات،  �شبع  ملــدة  للطريان 
امليكانيكية  يف  ومعقدة  �شعبة  مو�شوعات 
منري  �شقيقة  ــا  اأّم والريا�شيات.  والفيزياء 
نايفة، فهو  عامل ذرة فل�شطيني ولد يف كانون 
بقرية   1945 الــعــام  مــن  )دي�شيمرب(  اأّول 

�شويكة بجوار طولكرم.
الثانوية،  درا�شته  ال�شتكمال  لالأردن  غادر 
درجـــة  ــى  ــل ع لــلــحــ�ــشــول  ــان  ــن ــب ل اإىل  ثــــّم 
يف  االأمريكية  اجلامعة  مــن  البكالوريو�س 
بريوت يف عام 1968، ثم على الدكتوراه، وقد 
ح�شل عليها بالفعل يف حقل الفيزياء الذرية 
وعلوم الليزر. عمل نايفة يف الفرتة من عام 
فيزيائًيا  باحًثا   1979 عــام  وحتى   1977
مبعامل اأوج – رج بجامعة كنتاكي، ثم التحق 
بجامعة   1979 عــام  الفرتة  هــذه  نهاية  يف 
جائزة  على  ح�شل  العام  نف�س  ويف  اإلينوي، 
كما  املتحدة.  الواليات  يف  الت�شنيعي  البحث 
وبحًثا  مقااًل   130 عن  يزيد  ما  نايفة  ن�شر 
وتاأليف  اإعداد  يف  اآخرين  مع  و�شارك  علمًيا، 
العديد من الكتب عن علوم الليزر والكهربية 
عدنان  فهو  الثالث  االأخ  اأّمــا  واملغناطي�شية. 
والطريان  امليكانيكية  الهند�شة  اأ�شتاذ  نايفة 

من جامعة �شين�شناتي يف اأوهايو.

من  اأنا  ب�شراحة،  �شاأقولها  ال�شفري  ها  اأيُّ
طردك  بوجوب  يعتقدون  الذين  هــوؤالء 
من هذا البلد، ولكن هذا ال عالقة له بَك 
ب�شيا�شات  عالقة  له  هــذا  لكن  �شخ�شًيا، 
النائب  افتتح  الكلمات  بــهــذه  ــك،  ــت دول
الربملان  يف  واالأمـــن  اخلــارجــّيــة  جلنة  يف 
االأيرلندي، ريت�شارد باريت، حديثه خالل 
اجتماع اللجنة مع �شفري تل اأبيب يف دبلن.
وتابع: اإىل جانب الق�س ديزموند توتو 
ملعاملتكم كدولة طبيعّية  الوقت  اإّن  اأقول 
كدولٍة  تت�شّرفون  ال  الأّنــكــم  انتهى،  قــد 
طبيعّيٍة. وتابع قائاًل: اأود اأْن اأطرح بع�س 
ح  االأ�شئلة املتعلّقة مبزاعمك، واأود اأْن اأو�شّ
معاداة  باب  من  مدفوعة  لي�س  اأقوايل  اأّن 
ال�شامّية يف حالتي هذه، على �شبيل املثال، 
للتقليل  ممجوجة  حمــاوالت  مّتت  عندما 
من ب�شاعة الهولوكو�شت، على يّد اأ�شخا�ٍس 
مثل ديفيد اإيرفينغ، قمت با�شت�شافة اأحد 
"اأو�شفيتز"  مع�شكر  من  الناجني  اليهود 
ولــــقــــاءات على  ــات  ــاع ــم ــت لــتــنــظــيــم اج
باأهوال  االأيرلنديني  ولتذكري  التلفزيون، 

الهولوكو�شت.
حال  يف  ثانيًة  �شاأفعلها  قائاًل:  و�شّدّد 
التي  االأهــوال  من  التقليل  اأحدهم  حاول 
ارُتكبت بحّق اليهود، وهذا الأيّن على وجه 
ولذلك  للعن�شرّية،  ُمعار�س  اخل�شو�س 
اأُعار�س ما تقوم به دولتك وما تقف عليه، 
لها  التي  االأ�شئلة  بع�س  طرح  اأود  لذلك 

ما  على  التغطية  حاولت  بذلك:  عالقة 
قمتم بفعله من قتل لالأبرياء خالل ثالثة 
ال�شنوات  يف  غـــّزة  يف  منف�شلة  اأحـــداث 
ــتــيــالء عــلــى االأرا�ــشــي  املــا�ــشــيــة، واال�ــش
الفل�شطينّية وغريها. قمت بالتغطية على 
و�شاأله:  حما�س.  على  بالهجوم  ذلك  كّل 
ملاذا ال تعرتف باأّن حما�س مل تُكن موجودًة 
االأوىل؟  االنتفا�شة  ا�شتعال  خالل  اأ�شاًل 
ومل ُتِقم ذراًعا ع�شكرًيا اإاّل يف الت�شعينيات 
اأّن  ذلك  وراء  وال�شبب  املا�شي.  القرن  من 
يف  كانت  الفل�شطينّية  التحرير  منظمة 
اخلارج بذلك الوقت، ومل يُكن لها تواجد 

فعلّي.
واأ�شاف اأّن املواطن الفل�شطينّي الب�شيط 
ـــكـــم مــنــعــتــم عــنــه احلــقــوق  انــتــفــ�ــس الأّن
لل�شفري  ا  اأي�شً النائب  وقــال  االأ�شا�شّية. 
االإ�شرائيلّي: ع�شت هناك وكان نظام ف�شل 
عن�شرّي، والعن�شرّية كانت نتنة وكاملر�س 
خالل  جــًدا  م�شدوًما  وكنت  املُ�شتفحل. 
االأ�شابيع التي ق�شيتها هناك، وحني راأيت 
الفل�شطينّي؟ ووّجه  ال�شعب  ُتعاملون  كيف 
احلقيقة  يف  األي�س  ُمبا�شًرا:  �ــشــوؤااًل  لــه 
يف  اأ�شا�شّي  قانون  وهو  العودة،  قانون  اأّن 
قانون  ا  اأي�شً هــو  االإ�شرائيلّية،  الــدولــة 
عن�شرّي، يّدل على االأبرتهايد، الأّنه مينح 
الفل�شطينيني؟  لليهود ومينعها عن  حقوًقا 
كنت  لو  املثال،  �شبيل  على  يل،  ي�شمح  هو 
ــاأْن  يــهــودًيــا ومل تــطــاأ قــدمــي اإ�ــشــرائــيــل ب

ماليني  �شتة  لكن  غــًدا؟  بجن�شيٍة  اأُطالب 
اأنَت  ُت�ّشميها  ملا  اأ�شولهم  تعود  الب�شر  من 
اإ�شرائيل، والذين مّت تهجريهم يف العامني 
1947 و1948 ال ميلكون هذا احّلق. األي�س 
بحالة  الفل�شطينيني  كــون  يف  �شبًبا  هــذا 
منعتموهم  الأّنكم  االإ�شرائيليني  مع  نــزاٍع 
وقراهم؟  اأر�شهم  بيوتهم،  اإىل  العودة  من 
واأّنهم ميلكون مطالبًة م�شروعًة حتى حتت 
ُتنكرون  لكّنكم  الـــدويّل،  القانون  مظّلة 

حّقهم هذا.
ُتنكرون  ملـــاذا  ــا:  اأيــ�ــشً الــنــائــب  ــاأل  و�ــش
اآخرين  الأنــا�ــٍس  تعطونه  ــاذا  ومل حقوقهم 
�شواًء  االأر�س  بتلك  �شلة  اأّية  لديهم  لي�س 

ُت�ّشميها اإ�شرائيل اأْو فل�شطني؟
وتابع: ملاذا ت�شتمّرون على اأر�ٍس لي�شت 
لكم اإذا كنتم جادين ب�شاأن اتفاقية اأو�شلو 
وحّل الدولتني؟ ملاذا ت�شتمرون باال�شتيالء 
مّت  االتفاقّية  بح�شب  والتي  االأر�س  على 

اآالف  مئات  فل�شطينّيٍة؟  كاأر�ٍس  اإقرارها 
وال�شواد  هناك  ا�شتوطنوا  االأ�شخا�س 
االأعظم منهم قام باال�شتيطان بعد توقيع 
اتفاقية اأو�شلو، وقد �شمحتم اأنتم بحدوث 
ذلك، قال النائب لل�شفري االإ�شرائيلّي. ملاذا 
�شمحتم بذلك اإذا كنتم جادين يف اإعطاء 
وهذا  الفل�شطينّي؟  لل�شعب  االأرا�شي  تلك 
قال  االإطالق،  على  الطبيعّي  باالأمر  لي�س 

النائب االيرلندّي.
األ�شت  لــه:  ــال  وق الهجوم  �ــشــّدّد  وهنا 
حيث  كــاأغــبــيــاء؟  ال�شفري  ــهــا  اأيُّ ُتعاملنا 
اإنّنا  بــروٍد:  وبكّل  تقول  اأْن  با�شتطاعتك 
�شعينا  اأثناء  ويف  ال�شالم،  ب�شاأن  جــادون 
االأرا�شي  على  باال�شتيالء  �شنقوم  لل�شالم، 
الفل�شطينّية؟ وتتوّقع من الفل�شطينيني اأْن 
حّيال  �شيًئا  يفعلوا  واإاّل  �شاكتني،  يجل�شوا 
على  ُيوافق  اأْن  العامل  من  وتتوّقع  ذلــك؟ 
النائب  وتابع  مقبواًل؟.  ت�شّرًفا  هذا  اأّن 
قائاًل: وقد �شاألت قبل ذلك ملاذا ال منتلك 
به  ُيطالب  الــذي  ما  تعلم  اأو  بناًء؟  حــاّلً 
مّما  اأّقـــل  مــا  ب�شكٍل  وهــو  الفل�شطينيون، 

ُيطالب به االآخرون.
هذا  كّل  باأّن  اأوؤمــن  اإنّني  قائاًل:  واأردف 
الذي  تفكيكه.  يجب  العن�شرّي  النظام 
احل�شار  فّك  هو  الفل�شطينيون  به  طالب 
اأنهوا احل�شار عن غّزة، دعوهم  عن غّزة، 
يح�شلون  دعوهم  ميناٍء؟  على  يح�شلون 
حكم  حتت  يبقون  ال  دعوهم  مطاٍر.  على 

حكومة هم ال ُي�شوتوا لها لتدخل وتخرج 
اأْو  القّوة  لديهم  كان  �شواًء  مناطقهم  من 
ماء �شحّي اأْو الدواء. و�شاأل النائب ال�شفري 
اأّن  تّظن  يجعلك  الــذي  ما  االإ�شرائيلّي: 
العامل  يف  جي�س  ــوى  اأق رابــع  با�شتطاعة 

حيازة اأ�شلحة نووّية؟
املــعــايــري  تــلــك  ُتــــربر  اأْن  ــن  ــك مُي كــيــف 
قال  ال�شفري،  ــهــا  اأيُّ ـــرًيا  واأخ ــة؟.  ــزدوج امل
توتو  ديــزمــونــد  مثل  اأ�شخا�س  الــنــائــب، 
ونيل�شون مانديال واأنا ن�شف دولتك بدولة 
قــوانــني  وجـــود  مــع  الــعــنــ�ــشــرّي،  الف�شل 
اأْو  عرقهم  على  مبنية  للنا�س  خمتلفة 
األي�شت هذه  ديانتهم. وخُل�س اإىل القول: 
امل�شاألة بّرمتها، حيث مثاًل نقاط التفتي�س 
يكون  الغربّية  ال�شّفة  اإىل  ذهابك  اأثناء 
اأْو  اإ�شرائيلًيا  كنت  اإذا  م�شار  فيها  لــك 
لكونك  فقط  للعرب،  اآخر  وم�شار  اأوروبًيا، 
ــن ثّم  ــري اإي اإىل ديــر  اأتــيــت  لــو  عــربــًيــا. 
اأوقفوك و�شاألوك: هل اأنت يهودًيا؟ عذًرا 
�شّيدي ال ت�شتطيع املرور من نف�س املدخل 
اأْو االأوروبيني  الذي مير منه االأيرلنديني 
ذلك  على  �شُتطلق  حينها  يــهــودّي،  ــك  الأّن
اإّنكم  نعم،  لكن  عن�شرّي،  وف�شل  عن�شرّية 
مُتار�شون ذلك يف نقاط التفتي�س، وقّواتكم 
العن�شرّي  الــعــزل  ـــدار  وج وحــواجــزكــم 

لديكم، كيف مُيكن اأْن ُتربر كّل ذلك؟.

االأ�����ص����ّق����اء ال���ث���الث���ة م����ن ف��ل�����ص��ط��ني: ع���ل���ي وم���ن���ري وع���دن���ان 
ن��اي��ف��ة م���ن اأ���ص��ه��ر واأب������رز ع��ل��م��اء ال������ذّرة وال��ه��ن��د���ص��ي��ة ع��امل��ًي��ا

تدافع ال�صرق والغرب الليبي على قتال “الدولة اال�صالمية” يف �صرت.. ت�صابق على الدعم الدويل

اأُط��ال��ب  اأن���ا  واالأم����ن:  اخل��ارج��ّي��ة  للجنة  جل�صٍة  يف  اأب��ي��ب  ت��ل  ل�صفري  ب��اري��ت  ري��ت�����ص��ارد  االي��رل��ن��دي  ال��ن��ائ��ب 
بالنكبة هّجرمتوهم  اأْن  بعد  ال��ع��ودة  م��ن  الفل�صطينيني  ومتنعون  عن�صرّي  ف�صل  دول��ة  مُت��ّث��ل  الأّن���ك  ب��ط��ردك 

ــبــيــا( / مــعــتــز املـــجـــربي /  ــي ــازي )ل ــغ ــن ب
“الدولة  تــنــظــيــم  ظــهــور  االأنــا�ــشــولــرغــم 
اإال  عــام،  من  اأكــرث  قبل  ليبيا  يف  اال�شالمية” 
عليه  هو  كما  يكن  مل  قتاله  على  التدافع  اأن 
لـ”جمل�س  احلال االآن من قبل القوات التابعة 
النواب” املنعقد يف مدينة طربق �شرقًا، وتلك 
التابعة لـ”املوؤمتر الوطني العام” يف العا�شمة 

طرابل�س غربًا.
مراقبون  راأى  متناحرين  تدافع من طرفني 
ــث  ــادي ــــرباء �ــشــيــا�ــشــيــون لــيــبــيــون، يف اأح وخ
بالدعم  الــفــوز  هــو  هدفه  اأن  االأنــا�ــشــول،  مــع 
بتقدميه  ــرب  ــغ ال وعـــد  الـــذي  اللوجي�شتي 
“الدولة  ــال  قــت �ــشــتــتــوىل  ــتــي  ال ـــالأطـــراف  ل
اال�شالمية”، الفتني اإىل اأن قتال هذا التنظيم 
ي�شتخدمها  �شيا�شية”  “ورقة  بات  االإرهــابــي 

اجلميع الإثبات وجوده.
ظهر  اال�شالمية”  “الدولة  تنظيم  وكــان 
اأن  مراقبون  ويعترب  املا�شي،  العام  ليبيا  يف 
الفيديو الذي بثته التنظيم لعملية اإعدام 21 
و�شط  �شمال  �شرت،  مدينة  يف  م�شريًا  م�شيحيًا 
فرباير/  13 يف  املتو�شط،  البحر  على  البالد، 
�شباط من العام ذاته، كان مبثابه اإعالن ر�شمي 
العربي،  البلد  هذا  يف  ظهوره  عن  التنظيم  من 
قبل  له  من�شوبة  نوعية  عمليات  وجــود  رغم 

هذه العملية.
مايو/اآيار  منذ  �شرت  على  التنظيم  و�شيطر 
املا�شي؛ بعد ان�شحاب "الكتيبة 166"، التابعة 
من  مكلفة  كانت  والتي  ليبيا”،  “فجر  لقوات 

قبل “املوؤمتر الوطني” بتاأمني املدينة.
ورغم مرور اأكرث من عام على ظهور “الدولة 
�شواء  الليبية  القوات  تتخذ  مل  اال�شالمية”، 
االتابعة  اأو  النواب”،  لـ”جمل�س  التابعة  تلك 
لـ”املوؤمتر الوطني” خطوات جادة على االأر�س 
خالل  احلــال  يتبدل  اأن  قبل  التنظيم،  لقتال 

االأ�شبوع اجلاري.
اإذ اأعلنت “القيادة العامة للقوات امل�شلحة”، 
املنبثقة عن “جمل�س النواب”، اأم�س االأربعاء، 
حترير  معركة  خلو�س  ا�شتعداداتها  اكتمال 
�شرت من قب�شة تنظيم “الدولة اال�شالمية”.

واأكد خليفة العبيدي، مدير مكتب االإعالم 
االأنا�شول  ح�شلت  بيان  يف  العامة،  بالقيادة 
الليبية  امل�شلحة  “القوات  اأن  على ن�شخة منه، 
حترير  ملعركة  الكاملة  جاهزيتها  يف  اأ�شبحت 
من  املدينة  اأهـــايل  وتخلي�س  �ــشــرت،  مدينة 

تنظيم الدولة اال�شالمية االإرهابي”.
امل�شلحة،  للقوات  الــعــام  “القائد  وقـــال: 
واأ�شرف  و�شع  حفرت،  خليفة  ركن  اأول  الفريق 

وتتبع �شري خطة هذه املعركة”.
امل�شلحة  “القوات  اأن  اإىل  العبيدي  ولفت 
امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  اأوامر  انتظار  يف 
وقــوات  ــرت(،  ــش �( املدينة  بــاجتــاه  لتتحرك 
اجلي�س �شتكون باملر�شاد لهذه اجلماعات التي 
قريبًا  و�شت�شقط  بنغازي،  يف  عرو�شها  �شقطت 

جدا يف �شرت”، ح�شب البيان.
كتائب  من  عدد  اأعلن  االآخــر،  الطرف  على 
اأركان  لقيادة  التابعة  م�شراته،  مدينة  ثوار 

اجلي�س الليبي، املنبثقة عن “املوؤمتر الوطني”، 
املا�شيني،  اليومني  خالل  منف�شلة،  بيانات  يف 
من  لتحريرها  �شرت  اإىل  للتوجه  ا�شتعدادها 

قب�شة تنظيم “الدولة اال�شالمية”.
التابعة  القوات  من  ع�شكري  م�شوؤول  وقال 
لـ”املوؤمتر الوطني”، لالأنا�شول، اإن ثوار مدينة 
ليبيا”،  “فجر  قــوات  مكونات  اأحــد  م�شراته، 
بالفعل  بداأت  البالد،  غرب  من  اأخرى  وكتائب 
“الدولة  قب�شة  مــن  �ــشــرت  حتــريــر  معركة 
الكتائب  تــلــك  وجــهــت  حــيــث  اال�شالمية”؛ 

�شربات جوية للتنظيم يف �شرت قبل يومني.
الك�شف  عدم  طلب  الذي  الع�شكري  امل�شوؤول 
متت  الـــغـــارات  “تلك  اأ�ـــشـــاف:  هــويــتــه،  ــن  ع
بوا�شطة الطريان احلربي الذي اأقلع من الكلية 
بع�شها  وا�شتهدف  م�شراته،  مبدينة  اجلوية 
جهتها  من  �شرت  بوابات  )اأحد  ال�شتني  بوابة 
لعنا�شر  كبريًا  متركزًا  ت�شهد  والتي  الغربية(، 

الدولة اال�شالمية”.
الرئا�شي  املجل�س  اأ�شدر  يجري  ملا  وتداركًا 
املنبثقة  الليبية  الوطني”،  الوفاق  لـ”حكومة 
عــن جــــوالت احلــــوار الــ�ــشــيــا�ــشــي الــلــيــبــي يف 
دي�شمرب/ يف  املغربية،  ال�شخريات  مدينة 
االأويل  ال�شاعات  يف  بيانًا   ،2015 اأول  كانون 
من  خالله  طالب  اخلمي�س،  اليوم  �شباح  من 
الليبية” بانتظار  الع�شكرية  بـ”القوى  �شماهم 
للجي�س  االأعــلــى  القائد  “ب�شفته  تعليماته 
ال�شخريات،  ملا ن�س عليه اتفاق  الليبي”، وفقًا 
الذي اعتمده “جمل�س النواب” يف 25 يناير/
م�شرتكة  قيادة  بـ”تعيني   2016 ثــان  كانون 
للعمليات الع�شكرية يف مدينة �شرت، وتوحيد 

اجلهود حتت قيادة املجل�س الرئا�شي”.
عرب  املجل�س  فيه  ثمن  الـــذي  الــوقــت  ويف 
ما  منه،  ن�شخه  االأنا�شول  تلقت  الــذي  بيانه 
“الدولة  تنظيم  ملحاربة  بـ"التدافع"  و�شفه 
تعليماته  يخالف  من  كل  اعترب  اال�شالمية”، 
الع�شكرية، ومعرقاًل للجهود  للقوانني  “منتهكًا 

املبذولة لتوحيد ال�شف ملحاربة االإرهاب”.
عن  الليبي  الرئا�شي  املجل�س  اأعـــرب  كما 
اإىل  �شرت  حترير  معركة  تتحول  اأن  من  قلقه 
“مواجهة بني هذه القوى الع�شكرية، وقد جتر 
االأول  امل�شتفيد  يكون  اأهلية  حرب  اإىل  البالد 
اإ�شارة  يف  اال�شالمية”،  الدولة  تنظيم  منها 
اأعلنت عن حرب �شرت  التي  اأن االأطــراف  اإيل 
متناحرة، و�شبق اأن خاطت معارك �شد بع�شها.
للتخويل  “وفقا  الرئا�شي  املجل�س  هدد  كما 
بالعمل  ال�شخريات”  اتــفــاق  مــن  لــه  املمنوح 
املتاجرة  يحاول  طرف  اأي  جماح  كبح  “على 
مكافحة  راأ�شها  وعلى  العادلة،  الوطن  بق�شايا 
�شخ�شية  ومكا�شب  م�شالح  لتحقيق  االإرهــاب؛ 

اأنية �شيقة”، علي حد تعبري البيان.
مع  اأحــاديــث  يف  راأوا  وخـــرباء  مــراقــبــون 
والغرب  ال�شرق  قــوات  تدافع  اأن  االأنــا�ــشــول 
“الدولة  قــتــال  ــن  ع االإعـــــالن  نــحــو  الــلــيــبــي 
الدعم  لك�شب  بينهما  ت�شابق  هو  اال�شالمية” 

اللوجي�شتي الغربي.
وحول ذلك، قال اأحمد عبد ال�شالم قا�شم، 

طرابل�س،  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ 
من  �شرت  مدينة  حترير  حرب  ت�شهده  “ما  اإن 
من  الــفــرتة  هــذه  اال�شالمية  الــدولــة  قب�شة 
هو  لبع�شهما  مناه�شني  ع�شكريني  طرفني  قبل 
به  وعد  الذي  الدويل،  الدعم  لك�شب  حماولة 

املجتمع الدويل يف �شبيل حماربة التنظيم”.
غربية  ودول  ـــــي  االأوروب االحتــــاد  وكـــان 
بيانات  عرب  املا�شية،  الفرتة  خــالل  اأعلنوا، 
ليبيا  لدعم  ا�شتعدادهم  متكررة،  وت�شريحات 
بكل االإمكانات يف حربها �شد تنظيم “الدولة 
منها،  اأجــزاء  علي  ي�شيطر  الذي  اال�شالمية” 
“حكومة  مــن  بطلب  ذلــك  يتم  اأن  م�شرتطني 

الوفاق” وبقيادتها.
التي  الع�شكرية  “القوى  اأن  اأ�شاف  قا�شم 
جي�س  يف  واملتمثلة  �شرت،  �شتحرر  اأنها  اأعلنت 
الربملان املنعقد �شرق البالد، والقوي املناه�شة 
يف  الوطني  للموؤمتر  التابعني  الــثــوار  من  لها 
لال�شتفادة  ي�شعيان  االثنان  هما  البالد،  غرب 
من الدعم اللوج�شتي الذي �شيقدمه الغرب يف 

املعركة �شد الدولة اال�شالمية يف املدينة”.
تلك  اأحـــد  ح�شل  حــالــة  “يف  اأنـــه  وراأى 
القوة  �شيكون  الــدعــم  ــك  ذل على  االأطــــراف 

الع�شكرية االأكرب يف ليبيا”.
جويده،  الــاليف  حممد  �شّكك  جانبه،  مــن 
الليبية  “اليوم”  جريدة  حترير  رئي�س  نائب 
قبل  من  االإعــالنــات  تلك  جدية  يف  )خا�شة( 
�شرق  يف  املختلفة  الع�شكرية  املــجــمــوعــات 
وغرب ليبيا لتحرير �شرت من قب�شة “الدولة 

اال�شالمية”.
كونها  تتعدي  لن  االإعالنات  “تلك  اإن  وقال 
وما  الواقع،  اأر�ــس  علي  ينفذ  لن  فقط  اإعــالن 
هي اإال حماولة لك�شب التاأييد املحلي والدويل 

لتلك االأطراف”.
ليبيا  يف  الع�شكرية  الكيانات  “كل  واأ�شاف: 
يحارب  من  وحدها  اإنها  للعامل  تقول  اأن  تريد 
“مدينة �شرت  اأن  االإرهاب والتطرف”، معتربًا 
�شي�شاوم  كا�شبة  �شيا�شية  ورقة  اأ�شبحت  اليوم 

بها اأي طرف الإثبات وجوده”.
بقوله  كــالمــه  �شحة  علي  جــويــده  ودلـــل 
الــدولــة  تنظيم  قــبــل  ــن  م حمــتــلــة  “�شرت 
مل  اإذن  ملــاذا  عــام..  من  اأكــرث  منذ  اال�شالمية 
الفرتة  هذه  خالل  اإال  حتريرها  اأحد  يحاول 
املا�شي  العام  اأن طوال  احلرجة؟ واجلواب هو 
كان الدخول يف معركة �شد الدولة اال�شالمية 
�شيا�شية  اأية مكا�شب  يف �شرت مل يكن �شيجلب 
اأو لوج�شتية الأحد من تلك املكونات الع�شكرية 

التي اأعلنت اليوم اأنها �شتحارب التنظيم”.
الفريق  “قوات  الليبي:  ال�شحفي  وتابع 
للربملان الزالت تخو�س  التابعة  خليفة حفرت 
الدولة  و  ال�شريعة  اأن�شار  تنظيم  �شد  معارك 
اأما  ون�شف،  عــام  منذ  بنغازي  يف  اال�شالمية 
البالد  غرب  يف  للموؤمتر  التابعني  الثوار  قوات 
طاحنه  معارك  من  ق�شرية  فرتة  منذ  خرجوا 
ا�شتمرت عام كامل �شد كتائب مدينة الزنتان و 
ور�شفانه؛ اأي اأن القوتني منهكتان، وقد فقدتا 

جزءا كبريًا من قوتهما خالل تلك املعارك”.

القوتان  �شتدخل  “كيف  م�شتنكرًا  وت�شاءل 
يف معركة �شد الدولة اال�شالمية يف �شرت وهو 

بقوته احلالية؟”.
“الدولة  تنظيم  اأعلن  ذلك،  كل  مقابل  ويف 
النفري  حالة  �شرت  مدينة  يف  اال�شالمية” 
خالل  �شده  ُت�شن  قــد  هجمات  ــة  الأي حت�شبًا 
يف  �شكان  حتــدث  مــا  ح�شب  الــقــادمــة،  الــفــرتة 

املدينة لو�شائل اإعالم ليبية حملية.
�شيارات  اأن  اإىل  لفتوا  �شرت  مدينة  �شكان 
التابع  احل�شبة”،  بـ”ديوان  يعرف  ملا  تابعة 
متنها  وعلى  املدينة،  �شوارع  جابت  للتنظيم، 
للجهاد  نــداءات  يطلقون  التنظيم  من  عنا�شر 

ومواجهة ما اأ�شموهم بـ”الكفرة”.
خالل  يبث  التنظيم  بــاأن  ال�شكان  ـــاد  واأف
امل�شيطر علية  الراديو املحلي  هذه االأيام عرب 
اأنا�شيد حما�شية لتحفيز عنا�شره خلو�س اأية 
معارك حمتملة، كما قام بح�شد مقاتليه غرب 

�شرت يف منطقتي وادي جارف، والظهري.
وخـــالل املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة الــتــي تلت 
القذايف  معمر  الراحل  الرئي�س  نظام  اإ�شقاط 
�شيا�شي  انق�شام  حــدث   ،2011 عــام  ليبيا  يف 
وبرملانيني  حكومتني  وجــود  يف  متثل  ليبيا  يف 
اإذ  واحــد،  اآن  يف  البالد  يف  يعملون  وجي�شني 
االإنــقــاذ  “حكومة  طرابل�س  يف  تعمل  كانت 

)مبثابة  العام”  الوطني  و”املوؤمتر  الوطني” 
كان  بينما  عنهما،  انبثق  جي�س  ولهما  برملان( 
يعمل يف ال�شرق “احلكومة املوؤقتة” يف مدينة 
النواب” يف مدينة طربق،  البي�شاء و”جمل�س 

ولهما جي�س اآخر انبثق عنها.
يف  املــتــ�ــشــارعــة  االأطـــــراف  تتفق  اأن  قــبــل 
حــوار  وعـــرب   ،2015 اأول  ديــ�ــشــمــرب/كــانــون 
ال�شخريات  مدينة  يف  اأممية  برعاية  انعقد 
يف  التنفيذية  ال�شلطة  توحيد  على  املغربية، 
حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، 
“جمل�س  هــو  واحـــد،  بــرملــان  يف  والت�شريعية 
النواب” يف طربق، اإ�شافة اإىل توحيد اجلي�س، 
من  يت�شكل  للدولة”  اأعلى  “جمل�س  واإن�شاء 
طرابل�س،  يف  العام”  الوطني  “املوؤمتر  اأع�شاء 
وتتمثل مهامه يف اإبداء الراأي حلكومة الوفاق 
الوطني يف م�شروعات القوانني والقرارات قبل 

اإحالتها اإىل جمل�س النواب.



مل يوؤثر انح�شار العمليات اجلوية كثريًا يف يوميات 
النا�س  اعتاد  حيث  �شنعاء،  يف  �شيما  وال  اليمنيني، 
احلياة يف ظّل خطر املوت. جّل ما يتطلع اإليه هوؤالء 
ب�شبب  ببطء  بقتلهم  امل�شتمر  احل�شار  رفع  هو  حاليًا 

انعدام مواد املعي�شة االأ�شا�شية

اإبراهيم ال�شراجي
ال�شعودي  التحالف  غــارات  تراجع  مع   : �شنعاء 
اليمنية،  املحافظات  املواجهات يف  وانخفا�س م�شتوى 
احلرب  من  اليمنيني  على  وطــاأة  اأ�شد  احل�شار  يبقى 

نف�شها.
فخالل عام من احلرب، كان للح�شار اآثار هائلة على 
هذه  ذروة  وجت�شدت  ومعي�شتهم،  املواطنني  يوميات 
اليمنيون يف مطار بي�شة  التي يتلقاها  االآثار باملهانة 
اأن  لدرجة  العالج،  بغر�س  �شفرهم  لدى  ال�شعودي، 
معاملة ال�شعوديني لليمنيني يف املطار دفعت الكثريين 
اإىل العدول عن قرار ال�شفر، فيما توفى عدد كبري من 

املر�شى نتيجة لذلك.
على  و�شهر  عــام  بعد  ــرب  احل اعــتــادوا  اليمنيون 
اندالعها، لذلك مل يوؤّد وقف اإطالق النار اإىل تغيري يف 
طبيعة حركة النا�س، خ�شو�شًا يف العا�شمة �شنعاء. 
العيون  يفتح  خدماتي،  ملرفق  واحــدة  زيــارة  اأن  اإال 
اليمن.  يف  باحلياة  احل�شار  يلحقه  الذي  ال�شرر  على 
وينعك�س ذلك خ�شو�شًا على االأ�شواق، �شواء لناحية 
اليمنيني على �شراء ما يحتاجونه ب�شبب  عدم قدرة 
ال�شرورية  ال�شلع  بع�س  انعدام  اأو  االأ�شعار  ارتفاع 

واالأدوية املهمة.
م�شكلة  تـــربز  الــ�ــشــرائــيــة،  االأزمـــــة  جــانــب  اإىل 
اآمنًا  مالذًا  العا�شمة  حتّولت  بعدما  الكبري  االزدحام 
واالنفالت  الع�شكرية  املواجهات  من  الهاربني  لكل 
اإ�شافيًا على  االأمني يف اجلنوب. الزحمة مثلت عبئًا 

اخلدمات، يف ظّل ما تعانيه املرافق العامة واخلا�شة، 
وال �شيما القطاع ال�شحي يف ظل احل�شار.

يتحّدث املتحدث با�شم وزارة ال�شحة، الدكتور متيم 
امل�شت�شفيات  انعكا�س احل�شار على قدرة  ال�شامي، عن 
للم�شابني  اأو  احلــرب  جلرحى  الرعاية  تقدمي  على 
الكلى  مر�شى  من   80 اأن  ويو�شح  مزمة.  باأمرا�س 
توفوا يف �شنعاء خالل احلرب، نظرًا اإىل عدم توافر 
وبح�شب  لهم.  غ�شيل  الإجــراء  واالأدويــة  االإمكانات 
ال�شامي، اإن املئات من الوفيات من غري اجلرحى توفوا 
مثل  الطبية  وامل�شتلزمات  االأدوية  توافر  لعدم  نظرًا 
مر�شى ال�شرطان والكبد واالأمرا�س املزمنة االأخرى.
بالقرب من مركز ال�شرطان يف امل�شت�شفى اجلمهوري 
اإىل  �شيدلية  من  احليمي  حممد  يتنّقل  �شنعاء،  يف 
امل�شابة  لوالدته  املناعة  حقنة  عن  بحثًا  اأخــرى 
معظم  عليها.  احل�شول  يف  ويف�شل  ــدم  ال ب�شرطان 
متوافرة  غري  ال�شرطان  مبر�شى  اخلا�شة  االأدويـــة 
احل�شول  يف  بالغة  �شعوبة  وهناك  ال�شيدليات،  يف 
اإن االأدوية كانت تتوافر قبل  عليها. ويقول احليمي 
احلرب باأ�شعار مرتفعة، اأما االآن، ويف حال تواُفرها، 

فاحل�شول عليها يحتاج اإىل دفع �شعفي �شعرها.
البا�شط  عبد  ال�شيديل  يقول  املو�شوع،  هذا  حول 
نقل  ظروف  اإىل  حتتاج  ال�شرطان  اأدويــة  اإن  الفقيه 
�شعوبة  تواجه  امل�شتوردة  ال�شركات  واإن  خا�شة، 
املفرو�شة  القيود  ب�شبب  ال�شراء  �شفقات  اإمتــام  يف 
نادرًا ما  اليمنية والبنك املركزي، وهي  البنوك  على 
ال�شركات  اأن  غري  ال�شفقات.  بع�س  اإمتام  من  تتمكن 
ال�شفقات  يف  ال�شرطان  اأدوية  ا�شترياد  تتجنب  باتت 
ذوي  قدرة  وعدم  اأ�شعارها  ارتفاع  اإىل  نظرًا  النادرة 

املر�شى على �شرائها.
يبحث  التي  احلقنة  عن  البا�شط  عبد  ويتحدث 
كان  احلــرب  قبل  �شعرها  اأن  اإىل  الفتًا  حممد،  عنها 

يتجاوز املئة دوالر، وما تتمكن ال�شركات من ا�شترياده 
يجعلها تبيع احلقنة الواحدة بنحو 250 دوالرًا، وهو 

ما يعجز عنه حممد والكثريون �شواه.
يف  والدته  جانب  اإىل  الطويلة  الإقامته  ونتيجة 
اإنه �شهد وفاة �شتة من  مركز ال�شرطان، يقول حممد 
التي  الكيماوية  اجلرعات  توافر  لعدم  املركز  نزالء 

كانوا يتلقونها يف املركز قبيل احلرب واحل�شار.
من جهة اأخرى، ميثل مطار بي�شة ال�شعودي نقطة 
ما  اإىل  نــظــرًا  اليمنيني،  حياة  يف  جــديــدة  مظلمة 
يالقونه من اإهانة من قبل م�شوؤويل املطار ال�شعوديني. 
البع�س احتملها م�شطرًا ب�شبب حاجته اإىل العالج يف 
ل املوت يف اليمن  اخلارج. اأما البع�س االآخر، فقد ف�شّ
الذي  الرحومي  اأحمد  املواطن  مثل  احتمالها،  على 
تويف مبر�س القلب، ويوؤكد ابنه �شمري اأن والده رف�س 
ال�شفر اإىل القاهرة بعد ما �شمعه عن مطار بي�شة ممن 

خا�شوا التجربة قبله.
اأف�شل حااًل من القطاع  واالأ�شواق التجارية لي�شت 
ال�شحي. يتحدث عبد اهلل النابهي الذي يعمل تاجر 
العامة،  املناق�شات  يف  الدخول  عن  عجزه  عن  جملة 
نظرًا اإىل عدم قدرته هو وكثري من التجار على توفري 
تت�شم  اال�شترياد  عملية  اأن  اإىل  اإ�شافًة  املطلوب،  كل 

ب�شعوبة بالغة، والدخول فيها بات اأ�شبه باملغامرة.
وكانت حمافظة احلديدة قد �شهدت م�شرية �شارك 
فيها االآالف قبل اأ�شبوع يف احلديدة للتنديد باحل�شار، 
بعدما منع التحالف ال�شعودي �شفينة حمملة باملازوت 
وتزامن  الكهرباء.  توليد  حمطة  بت�شغيل  اخلا�س 
التي مل  الغربية  املحافظة  �شوارع  اإىل  النا�س  خروج 
احلر  موجة  بدء  مع  التحركات،  من  النوع  هذا  تعتد 
ب�شبب  الوفيات  ع�شرات  املا�شي  العام  �شّببت  التي 

انقطاع الكهرباء.
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النار اإطالق  وقف  رغم   ... ببطء  اليمنيني  يقتل  احل�صار 

على  يهيمن  الــــذي  اجلــمــود  ـــّل  ظ يف 
التحالف  انتهاكات  جتدد  مع  املحادثات 
وفد  رئي�س  �ــشــدد  الــيــمــن،  يف  الــ�ــشــعــودي 
عبد  حممد  املفاو�شات  اإىل  اهلل«  »اأن�شار 
ال�شيا�شي  امل�شار  نتيجة  اأن  على  ال�شالم، 
التوافق،  النهاية �شتكون واحدة، وهي  يف 
يحكم  اأن  طرف  الأي  يجوز  ال  اأنه  موؤكدًا 

البلد منفردًا

علي جاحز
الكويت : مل تتو�شل حمادثات الكويت 
بني طريف ال�شراع اإىل اتفاق على جدول 
اأعمال بعد، يف ظّل ا�شتمرار اخلالف على 
اإىل  االنتقال  اأن  يعني  ما  نقاطه،  معظم 
متناول  خــارج  يــزال  ال  ال�شيا�شي  احلــوار 

اليد.
اأجنبية  ـــالم  اإع و�ــشــائــل  نقلت  وفيما 
يوم  ال�شعودي  للتحالف  موؤيدة  ــرى  واأخ
اأم�س موافقة وفدي التفاو�س على جدول 
االأعمال، نفت »اأن�شار اهلل« االأمر، موؤكدًة 
اأنه مل يح�شل االتفاق بعد، ال على االإطار 

العام، وال على بع�س النقاط كما اأ�شيع.
حممد  اهلل«  »ان�شار  وفد  رئي�س  واأكــد 
اإىل  و�شلت  املحادثات  اأن  ال�شالم،  عبد 
»واإن  النار  ــالق  اإط وقــف  تثبيت  مرحلة 
تتجاوز  مل  اأنها  اإال  جّيد«،  ب�شكل  يكن  مل 
اأم�س  يوم  �شهد  وفيما  بعد.  املرحلة  هذه 
نقا�شًا بني »وفد �شنعاء« واملبعوث الدويل 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ، حول ت�شكيل �شلطة 
حــّدد  املقبلة،  املرحلة  تدير  انتقالية 
ال�شيا�شية  للمحادثات  �شقفًا  ال�شالم  عبد 
مهما طال اأمدها، حني قال يف حديٍث اإىل 
اأن  على  االتفاق  هو  االأهــم  اإن  »االأخبار« 
املرحلة احلالية »هي مرحلة توافق وعلى 
حلكم  يذهب  اأن  طرف  الأي  يجوز  ال  اأنــه 

البلد منفردًا«.
على  اأيــــام  �شتة  ـــرور  م مــن  وبــالــرغــم 

الطرفان  يدخل  مل  املحادثات،  انطالق 
عبد  وجـــدد  بــعــد.  ال�شيا�شي  احلـــوار  يف 
اليمني  ــد  ــوف ال مــوقــف  تــاأكــيــد  الــ�ــشــالم 
قبل  ال�شيا�شية  النقاط  خلو�س  الراف�س 
جتاوز مرحلة وقف احلرب ب�شورة تامة. 
مو�شع  اخلم�س«  »النقاط  اإىل  وبالن�شبة 
ال�شالم  عبد  قال  الطرفني،  بني  اخلــالف 
اإن االأولوية هي لـ»اأ�شلوب الطرح«. فمثاًل، 
احلديث عن ت�شليم ال�شالح مذكور يف بيان 
من  اأول  )ال�شادر  ــري  االأخ ــن  االأم جمل�س 
اأم�س(، لكّن »اأن�شار اهلل« ترى اأن م�شمونه 
كان اأف�شل من ت�شريحات ولد ال�شيخ بهذا 

ال�شاأن قبل بدء املحادثات.
�شنعاء«  »وفد  اأن  ال�شالم  عبد  واأ�شاف 
اإجناح  على  الكويت  من  حر�شًا  ا�شت�شعر 
وذلك  ال�شالم،  حتقيق  وعلى  املفاو�شات 
�شباح  الكويت  بــاأمــري  الــوفــد  لقاء  عقب 
االأحمد ال�شباح اأول من اأم�س. ومل�س الوفد 
اإيجابية  ــادرة  ب ُعــّد  الــذي  اللقاء  خــالل 
لناحية توا�شل دولة ع�شو يف »التحالف« 
اأن  ـــر«،  ـــوؤمت »امل ـــزب  وح اهلل«  ــار  بـــ»اأنــ�ــش
الكويت �شتتخذ خطوات عدة يف التوا�شل 
اإطالق  وقف  تثبيت  اأجل  من  حلفائها  مع 

النار.
ومل يلتِق الوفدان اأم�س، حيث اقت�شرت 
بولد  منف�شلة  ــقــاءات  ل على  اجلل�شات 
امل�شرتكة  اجلل�شة  اإلغاء  وجــرى  ال�شيخ. 
التي كانت مقررة ع�شر اأم�س بني الوفدين.
ــوم الــ�ــشــاد�ــس مــزيــدًا من  ــي و�ــشــّجــل ال
البطء يف وترية االجتماعات، بعدما اأدت 
امل�شتمرة  ال�شعودي  التحالف  خروقات 
»�شنعاء«  ــد  وف احــتــجــاج  اإىل  اليمن  يف 
وتاأخريه يف ح�شور اجلل�شة ال�شباحية مع 

ولد ال�شيخ.
اإن  وقــــال مــ�ــشــدر يف »وفــــد �ــشــنــعــاء« 
الطاولة،  على  ح�شر  الــغــارات  ا�شتمرار 
عن  وعــــرّب  احــتــجــاجــًا  الــوفــد  قـــدم  اإذ 

م�شادر  ــــادت  واأف الــ�ــشــديــد«.  »ا�شتيائه 
مع  نقا�س  اجلل�شة  هذه  خالل  جرى  باأنه 
ال�شلطة  ت�شكيل  اآلــيــة  على  ال�شيخ  ولــد 
ال�شيا�شية التوافقية احلاكمة يف املرحلة 
على  ــراف  ــش االإ� تــتــوىل  كــي  االنتقالية، 
وتكون  االإجرائية  واخلطوات  الرتتيبات 
النقا�س  اأن  اإال  و�شرعيتها.  رعايتها  حتت 
مل يف�ِس اإىل �شيء ر�شمي بعد، فيما اأفادت 
انحيازه  اأبــدى  ال�شيخ  ولــد  ــاأن  ب امل�شادر 
من  يتهرب  ــذي  ال ال�شعودية  فريق  اإىل 
توافقية.  �شلطة  ت�شكيل  على  املوافقة 
»اأن�شار اهلل«  اللقاء، احتفظ وفد  وخالل 
اإذا  نقا�س  اأي  تعليق  يف  بحقه  و»املوؤمتر« 

ا�شتمرت الغارات.
التعاون  جمل�س  داخلية  وزراء  وكــان 

»تقديرهم  عن  اأم�س  عربوا  قد  اخلليجي 
ال�شيا�شية  امل�شاورات  الكويت  ال�شت�شافة 
االأزمــة  لت�شوية  املعنية  االأطــــراف  بــني 
اليمنية واإعادة ال�شلم اإىل اليمن حفاظًا 
املنطقة  واأمــــن  وا�ــشــتــقــراره  اأمــنــه  عــلــى 

عمومًا«.
اأم�س  يوم  �شهد  امليداين،  امل�شتوى  على 
التحالف  ــريان  ط انتهاكات  يف  ت�شعيدًا 
املوالية  امل�شلحة  واملجموعات  ال�شعودي 
القليلة  االأيــام  خالل  انح�شارها  بعد  له، 
غارة  »التحالف«  طــريان  و�شّن  املا�شية. 
اأثر  لها  كان  تعز،  يف  مــوزع  مديرية  على 
»وفد  راأى  املحادثات، حيث  على جمريات 
اإال  الــغــارة  تف�شري  ميكن  ال  ــه  اأن �شنعاء« 
يف  ورغبة  ال�شيا�شي  للم�شار  عرقلة  اأنها 

اإف�شاله.
و�ــشــهــدت الــ�ــشــاعــات املــا�ــشــيــة اأيــ�ــشــًا 
هجومًا للمجموعات امل�شلحة على منطقة 
ع�شيفرة يف تعز، بالتزامن مع هجوم على 
منطقة هيالن يف حمافظة ماأرب، اأدى اإىل 
مع  معارك  بعد  امل�شلحني  من  عــدد  مقتل 
اجلي�س و»اللجان ال�شعبية«. وحّلق طريان 
وميدي  حر�س  مديريتي  فوق  »التحالف« 
يف حجة احلدودية، ملقيًا قنابل �شوئية 

يف عدد من املناطق.
تبة  مناطق  امل�شلحون  ا�شتهدف  كذلك، 
�شرقي  نهم  يف  بــارق  وبني  وملح  احلــول 
باملدفعية  وق�شفوا  �شنعاء،  حمافظة 
�شرقي  جنوبي  �شبوة  يف  ع�شيالن  منطقة 

البالد.

م���ن���ف���ردًا ال���ب���ل���د  اأح������د  ي��ح��ك��م  ل����ن  اهلل«:  »اأن���������ص����ار 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي ال����ن����ق����ا�����س  ي������ب������داأ  ومل  االأع��������م��������ال  ج����������دول  ع����ل����ى  ات������ف������اق  ال 

اأيام من تاأكيد العميد علي  بعد 
جابر مدير جمموعة “اإم بي �شي” 
عودة برنامج “اأرابز غوت تالنت” 
مبو�شم خام�س عرب �شا�شة قناة كل 
عن   Mbc قنوات  اأعلنت  العرب 
االأداء  اختبارات  واأماكن  مواعيد 
الختيار امل�شاركني باملو�شم اجلديد 
ال�شوء  ي�شلط  الــذي  الربنامج  من 
الفردية واجلماعية  املواهب  على 

خمتلف  يف  العرب  لــدى  املــوجــودة 
املجاالت.

 MBC قــنــاة  اإدارة  واأ�ــشــارت 
يف  �شتبداأ  االأداء  جتــارب  اأن  اإىل 
يف  املقبل  مــايــو   21 يــوم  االأردن 
الرينبو،  مب�شرح  عمان  العا�شمة 
االأوىل  ثم يف م�شر على مرحلتني 
و24   23 يــومــي  االإ�ــشــكــنــدريــة  يف 
واملرحلة  فيكتوريا،  بجامعة  مايو 

الثانية يف القاهرة يومي 26 و27 
مايو مب�شرح جامعة النيل مبدينة 
اأ�ــشــرة  تنتقل  ثــم  زايــــد،  ال�شيخ 
الربنامج اإىل املغرب على مرحلتني 
مايو  و31   30 يومي  االأوىل  اأي�شا، 
بالدار  ال�شاد�س  حممد  م�شرح  يف 
يف  يونيو   2 يوم  والثانية  البي�شاء 
مبراك�س،  �شافوي  جــرانــد  فندق 
واملحطة االأخرية �شتكون يف تون�س 

يوم 4 يونيو مب�شرح احلمراء.
جتــارب  مرحلة  اأن  اإىل  ي�شار 
اأف�شل  انتقاء  اإىل  تهدف  االأداء 
تقدمي  امل�شرتكني  وعلى  املواهب، 
ـــوذج، الإعــطــاء احلكام  عــر�ــس من
ــة  ــارق ــرة عـــن مــوهــبــتــهــم اخل ــك ف
ي�شتحقون  ــم  ــه ــاأن ب واإقــنــاعــهــم 
املــو�ــشــم اجلــديــد  ــة يف  ــارك ــش ــ� امل

واالإنتقال اإىل املراحل التالية.

تالنت” غ���وت  “اأرابز  اأداء  جت���ارب  ان��ط��الق 

ت�����ص��وي��ر ج��ل�����ص��ة  يف  ل�������ص���ن���دري���ال  ت���ت���ح���ول  ب���ول���ن���د  ح��ل��ي��م��ة 

حليمة  الكويتية  االإعــالمــيــة  خ�شعت 
بولند جلل�شة ت�شوير حديثة، ظهرت فيها 

باإطاللة مميزة جدا.
ــة الــكــويــتــيــة تــاألــقــت خــالل  ــي ــالم االإع

طويل،  الــلــون  �شماوي  بف�شتان  اجلل�شة 
مما  كتفيها،  على  االأ�شفر  �شعرها  واأ�شدلت 

جعلها تبدو كال�شندريال.
و�شط  اجلل�شة  �ــشــور  التقطت  حليمة 

االأو�شاع  من  الكثري  اتخذت  وقد  الغابات، 
املــخــتــلــفــة، والــتــي حــــازت عــلــى اإعــجــاب 

جمهورها ب�شدة.

بعد حت�صن حالتها اأجنلينا جويل مع طفليها  ل�  اأول ظهور 

ظهرت النجمة االأمريكية ال�شهرية اأجنلينا جويل بعد حت�شن حالتها ال�شحية 
اأثناء خروجها من اأحد حمال األعاب االأطفال يف لندن ب�شحبة طفليها “فيفيان 

و�شيلوه”.
يذكر اأن هذا هو الظهور الثاين للنجمة “اأجنلينا” بعد ال�شائعات التي ترددت 
بقوة عن وفاتها اأو انف�شالها عن زوجها يف الفرتة االأخرية، وهي ال�شائعات التي 

مل ترد عليها النجمة العاملية اأو زوجها النجم ال�شهري براد بيت.

منع ريهام �صعيد من دخول مدينة االإنتاج االإعالمي

ريهام  االإعالمية  مبنع  االإعالمي  االإنتاج  مبدينة  االأمن  اأفراد  قام 
�شعيد من دخول بوابات املدينة لعدم وجود ت�شريحًا لها بذلك.

وحاولت االإعالمية ال�شهرية دخول املدينة يف ال�شاعات االأوىل من 
�شباح اجلمعة، ودخلت يف م�شادة مع اأفراد االأمن ب�شبب منعها.

تود  التي  الف�شائية  القناة  تخاطب  اأن  ريهام  من  ــن  االأم وطلب 
الدخول لها لرت�شل لها ت�شريح الدخول.

وف�شلت جميع حماوالت ريهام �شعيد لدخول املدينة، وهددت اأفراد 
االأمن بالتوجه لق�شم ال�شرطة وحترير حم�شر بذلك.

روتانا م��ع  اأزم��ت��ه  رغ��م  االأ���ص��واق..  م��ن  دي��اب  عمرو  األ��ب��وم  نفاد 
بالرغم من اأزمة الفنان عمرو 
اأن  اإال  روتانا،  �شركة  مع  ديــاب  
الطبعة االأوىل من األبوم الفنان 
ــد القـــت اإقـــبـــااًل جــمــاهــرييــًا  ق
االأوىل  الطبعة  ونفدت  وا�شعًا، 
فريجن،  متاجر  من  االألبوم  من 
طرحه  من  قليلة  �شاعات  بعد 

باالأ�شواق.
املنتجة  ال�شركة  وبح�شب 
فقد  واأحلى”  “اأحلى  لالألبوم 
توافر  عــن  نــاي  �شركة  اأعلنت 
الــنــ�ــشــخ االأ�ــشــلــيــة واملــنــتــجــات 

ــة بـــفـــروع فــريجــن  ــي ــج ــرتوي ال
ال�شاعة  من  بدءًا  �شتورز،  ميجا 
ال�شاد�شة م�شاء يوم 29 اإبريل/ 

ني�شان اجلاري.
ديــاب  عــمــرو  األــبــوم  وت�شدر 
م�شاهدة  االأكـــرث  الفيديوهات 
األف  على يوتيوب باأكرث من 50 

م�شاهدة جديدة للفيديو.
حتى  االألبوم  فيديو  وح�شل 
م�شاهدة  ــف  األ  357 على  االآن 
منذ طرحه يوم االأربعاء املا�شى 
متابعني  اأن  رغــم  اإبــريــل،   27

قناة �شركة ناي على يوتيوب ال 
يتخّطى عددهم 42 األف متابع.

ــوم بعدما  ــب االأل ــرح  وجـــاء ط
ت�شّببت �شركة روتانا فى اإغالق 
يوتيوب،  على  دياب  عمرو  قناة 
الــتــى كــانــت تــعــد اأحــــدى اأكــرب 
قبل  العربي  الوطن  يف  القنوات 
امليجا  اأعــمــال  اإدارة  تنجح  اأن 
ــا عــقــب 24  ــه ــادت ــى اإع �ــشــتــار ف

�شاعة فقط.



معر�شا  غزة،  قطاع  يف  الكالب  تربية  هواة  من  عدد  افتتح 
الأنواع خمتلفة و”نادرة” من الكالب واجلراء.

غزة،  مدينة  بحر  �شاطئ  على  اأُقيم  الذي  املعر�س،  و�شم 
واأ�شنافًا  بـ”النادرة”،  املنظمون  و�شفها  الكالب  من  اأنواعا 
تدخل اإىل القطاع لـ”املرة االأوىل” مثل “الكلب القوقازي” 

)العاملي(، والذي و�شل غزة قبل نحو اأ�شبوعني.
االأنا�شول  ملرا�شلة  املعر�س،  من�شق  �شكيك،  حممد  وقال 
و�شهد  فل�شطني،  يف  نوعه  من  االأول  املعر�س  هذا  “يعترب 

اإقبااًل كبريًا من هواة تربية الكالب، واملواطنني”.
القطاع  تدخل  الكالب  من  اأنواعًا  املعر�س  “ي�شم  واأ�شاف 
واجلريمن،  والبيجو،  واملالينو،  كـ)القوقازي،  االأوىل  للمرة 

والبيت بول(، وكالبًا اأخرى متعارف عليها دوليا”.
واأ�شار، اأنه مت تنظيم املعر�س لتبادل املعلومات حول ثقافة 
ظروف  وتو�شيح  غزة،  قطاع  �شباب  بني  الكالب  تربية 

تربيتها.

ال�شهرية  املعي�شية  التكلفة  متو�شط  اأن  “�شكيك”،  ولفت 
 1000 اإىل   100 من  تبلغ  غزة،  يف  الواحد  الكلب  لرتبية 

دوالر اأمريكي.
بداأت  قد  بها”،  واالهتمام  الكالب  “تربية  ثقافة  وكانت 
بالظهور بني اأو�شاط ال�شباب يف قطاع غزة، منذ نحو عامني، 
ح�شب ح�شني االأخر�س، املدرب املتخ�ش�س يف جمال تدريب 

الكالب البولي�شية.
على  يقبلون  باتوا  غزة  يف  ال�شباب  اإن   ، "االأخر�س"  وقال 
تربية الكالب خالل العامني املا�شيني، يف ظل غياب اأي من 
ظروف  ب�شبب  فراغهم،  وقت  ت�شغل  التي  الرتفيه،  و�شائل 

احل�شار االإ�شرائيلي املفرو�س على القطاع منذ 9 اأعوام.
اإ�شرائيل ح�شارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة  وتفر�س 
الربملانية،  االنتخابات  يف  "حما�س"،  االإ�شالمية  املقاومة 

عام 2006، ثم �شددته يف منت�شف عام 2007 .

باري�س – 
الذي  الوحيد  ال�شند  اأنها  جمددا  فرن�شا  برهنت 
الغربية،  ال�شحراء  نزاع  يف  املغرب  عليه  يعتمد 
امللف.  هذا  يف  الكثري  �شيخ�شر  املغرب  كان  فبدونها 
نقاط  فقدت  املغرب،  اىل  اأكرث  فرن�شا  انحازت  وكلما 

�شيا�شية وجتارية مع اجلزائر.
و�شوت جمل�س االأمن اجلمعة على قرار جديد 2285 
خا�س بال�شحراء الغربية الذي ميدد مهام املينور�شو 
للمينور�شو  املدين  ال�شق  بعودة  ويطالب  اأخرى  �شنة 

لل�شحراء والذين كان املغرب قد طردهم.
وجاء القرار متوازنا بني جبهة البوليزاريو واملغرب 
ني�شان  �شهر  طيلة  فرن�شا  وجمهودات  م�شاعي  بف�شل 

)اأبريل( لتخفيف ال�شغط االأمريكي.
اأعدت م�شودة قرار غري مريحة  وكانت وا�شنطن قد 
ت�شمل  االأمن،  جمل�س  على  وعر�شتها  املغرب  مل�شالح 
التي  املينور�شو  لقوات  املدين  ال�شق  عودة  �شرورة 
طردها املغرب يف ظرف ال يتعدى ال�شهرين، وتهمي�س 

احلكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط.
التاأثري  من  التقليل  اىل  جاهدة  فرن�شا  و�شعت 
اىل  �شهرين  من  املدة  رفع  يف  جنحت  فقد  االأمريكي، 
اىل  اجلديد  القرار  اإ�شارة  وحققت  اأ�شهر،  ثالثة 
احلكم الذاتي ثم تفادي عقوبات �شد املغرب اإذا مل 
ي�شتجب لعودة مدنيي املينور�شو ، واألقت ال�شوء على 
ما تعتربه تقدم حقوق االإن�شان يف حوا�شر ال�شحراء 

الغربية.
الدفاع  يف  لفرن�شا  الكبري  بالدور  املغرب  ويعرتف 
رغم  بباري�س  ي�شيدون  املغاربة  وبداأ  م�شاحله.  عن 
املا�شية  ال�شنة  خالل  لها  تعر�شت  التي  احلمالت 

ب�شبب ملفات ق�شائية ويف اإعادة تدري�س بع�س املواد 
الدرا�شية باللغة الفرن�شية.

االأزمة  اإبان  �شرح  اأن  فرن�شي  لدبلوما�شي  و�شبق 
ملف  يف  املغرب  عن  فرن�شا  تخلت  لو  ماذا  املا�شية: 
يح�شد  ال  موقف  يف  �شيكون  �شك  بدون  ال�شحراء؟ 

عليه اأمميا.
الدور  املغاربة  ي�شتغرب  بفرن�شا،  االإ�شادة  ومقابل 
واالإعالمية  ال�شيا�شية  الطبقة  وت�شن  االأمريكي. 
ال�شحراء.  من  وا�شنطن  موقف  �شد  حملة  املغربية 
مقاالت  االإنرتنت  يف  ه�شربي�س  جريدة  ون�شرت 

لباحثني مغاربة يتهمون وا�شنطن مبعاداة املغرب.
موؤامرة  اىل  اأملح  قد  ال�شاد�س  حممد  امللك  وكان 
يف  خطابه  يف  ال�شحراء  يف  املغرب  �شد  اأمريكية 
ويتحدث  املنفرط.  االأ�شبوع  من  االأربعاء  الريا�س 
�شيا�شيون مثل االأمني العام للحزب اال�شرتاكي املغرب 
اإدري�س ل�شكر عن تهديد اأمريكي �شريح مل�شالح املغرب 

يف ال�شحراء.
ولكن  املغرب،  يف  ال�شيا�شية  فرن�شا  اأ�شهم  وترتفع 
جبهة  من  �شيا�شية  لهجمات  تتعر�س  املقابل  يف 

البوليزاريو واجلزائر.
الفرن�شية- العالقات  برتاجع  املهتمون  ي�شتبعد  وال 
اجلزائرية ب�شبب موقف باري�س من نزاع ال�شحراء. 
فرن�شا  من  غ�شبها  ترجمة  على  اجلزائر  تعمل  وقد 
اإجراءات مثل تقليل احل�شور االقت�شادي  من خالل 
الفرن�شي. وهي تقنية جلاأت لها حتى االأم�س القريب.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 30٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال على :
917 - 488 - 9650

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

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

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

يف للمغرب  �حلقيقي  �ل�ضند  فرن�ضا  �الأم���ن..  جمل�س  ق��ر�ر   بعد 
�ملغاربة �أع��ني  يف  عدو  �ىل  حتولت  وو��ضنطن  �ل�ضحر�ء..  ن��ز�ع 

يف  للعقم   عالج  عن  البحث  جمال  يف  قفزة  ت�شكل  مهمة  خطوة  يف 
اإنتاج �شائل منوي من خاليا جلدية، واإن كان  الغرب، متكن علماء من 
ذلك ال يوؤدي اإىل تخ�شيب بوي�شات اإال اأنه قد  ي�شكل اأوىل اخلطوات 

حلل هذه امل�شكلة.
اأجريت يف معهد فالن�شيا  اأبحاثهم -التي  وا�شتوحى العلماء االإ�شبان، 
يف  ون�شرت  كاليفورنيا،  يف  االأمريكية  �شتانفورد  جامعة  مع  بالتعاون 
“نيت�شر- من  “�شاينتيفيك ريبورت�س” االإلكرتوين التابع ملجلة  موقع 
الربيطاين  العاملان  اإليها  تو�شل  التي  اخلاليا  برجمة  اإعادة  تقنية 
�شينيا ياماناكا والربيطاين جون غوردون احلائزان على جائزة نوبل 
2012، والتي تقوم على حتويل خاليا بالغة اإىل خاليا  للطب العام 

جذعية.
وتو�شل الباحثون اإىل اإعادة برجمة خاليا جلدية عن طريق حقنها 
حتولت،  حيث  االأم�شاج؛  لتكوين  ال�شرورية  اجلينات  من  مبجموعة 
خالل �شهر واحد، اخللية اجللدية اإىل خلية منتجة لل�شائل املنوي اأو 

البوي�شات، لكنها عقيمة.
وفق  خ�شبًا،  لي�شبح  اإن�شاج  مرحلة  اإىل  املنتج  املنوي  ال�شائل  ويحتاج 

الباحثني.
اأن  اإىل  اأ�شار  فالن�شيا،  يف  العقم  ملعهد  العلمي  املدير  �شيمون،  كارلو�س 
جلوء  رغم  جليناتهم”،  حاملني  اأوالدهم  يكون  اأن  يف�شلون  “الكل 
بوي�شات من متربعني لالإجناب  اأو  �شائل منوي  ا�شتخدام  اإىل  البع�س 

يف الغرب.
واأو�شح �شيمون، بح�شب ما اأوردت وكالة “فران�س بر�س”، اأن امل�شار “ال 
ا ب�شبب وجود عقبات قانونية اأمام اإنتاج  يزال طوياًل جدًا”، خ�شو�شً
اأجنة ب�شرية بوا�شطة تقنية مماثلة، وهو ما حتظره مثاًل بريطانيا؛ 

حيث ياأمل الفريق مبوا�شلة االأبحاث.

 ه����ل �ق������رب �ل��ع��ل��م��اء
�ل��ع��ق��م؟ م�ضكلة  ح��ل  م��ن 

هنا �نت يف وطنك ول�ضت يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
�لعربي  و�لعامل  �لعامل  �خبار  و�آخ��ر  �أهم   : معنا  تابعو� 
�ل�ضاعة  مد�ر  وعلى  ومتجددة  منوعة  �خرى  ومو��ضيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  �مل��ج��ان��ي��ة  �ع���الن���ات���ك���م 
������ض�����ارك�����و� ب�����اآر�ئ�����ك�����م و�ق����ر�ح����ات����ك����م

فل�ضطينيون ي�ضتعر�ضون كالب “نادرة” على �ضاطئ بحر غزة
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