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ت������وزع جم��ان��ا

الريا�ض وجدة الحقا؟ �صت�صل اىل  هل 

ال�صواريخ البال�صتية اليمنية 
ت�صرب اجلنوب ال�صعودي 

اليمن ع��ل��ى  ل��ل��م��رت��زق��ة  ح��ل��ف  ت��ت��زع��م  ال�����ص��ع��ودي��ة 
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خمت�صر مفيد

املرتزقة الفا�صلة
الإ�صادة بال�صمود 

اليماين، �صعبًا وجي�صًا 
وجلان �صعبية، هذا 
ال�صعب الذي حتمل 

ويتحمل الق�صف الهمجي 
الوح�صي واجلوع واحل�صار 

واملر�ض..
للنظام  احلقيقية  ال�صورة  عن  ب�صموده  فك�صف   
وال�صيا�صية،  الع�صكرية  امكانياته  ومدى  ال�صعودي 
التي عجزت عن احتالل مدينة واحدة على حدود 
وقراها  ق�صباتها  حماية  عن  عجزت  بل  اليمن، 
ال�صعبية وقوات  واللجان  اليمني  ومدنها من اجلي�ض 
القبائل اليمانية، وا�صبحت مدنها مهددة بال�صيطرة 

من قبل اللجان ال�صعبية واجلي�ض والقبائل.
الع�صابات  تفريخ  ا�صرتاتيجية  ان  للجميع  ات�صح 
مهما  الرهابية،  واملجموعات  اجلرمية  ومنظمات 
ال�صلفية  ُجبب  وتلتحف  مقد�صة  عناوينها  كانت 
املخابرات  �صنيعة  هي  امنا  والوهابية،  والتيمية 
يف�صر  ما  وهو  حقيقتها«  يف  ال�صهيونية   - ال�صعودية 
البلدان  اأهم  تدمري  يف  التنظيمات  تلك  �صلوك 
الع�صكري  الوجود  وتربير  وال�صالمية،  العربية 
التحررية  القوى  وا�صغال  املنطقة  يف  الجنبي 
»ا�صرائيل«..  مع  ال�صراع  عن  والقومية  والوطنية 
بجوازات  اآخر  اىل  موقع  من  تنتقل  انها  حني  ويف 
مل  املنطقة،  يف  وقواعد  مطارات  وعرب  وطائرات 
وعدو  املحتلة  فل�صطني  ا�صمه  �صيء  اىل  تلتفت 
امل�صلمني  بقاع  اقد�ض  من  لواحدة  غا�صب  �صهيوين 
اوىل القبلتني وثالث احلرمني وم�صرى النبي )عليه 

ال�صالة وال�صالم( يف معراجه!
لن  النظامية  »اجليو�ض«  عنه  عجزت  ما  لكن 
املزيج  هذا  لأن  اجنازه،  املرتزقة  جماميع  ت�صتطيع 
غري املتجان�ض من املرتزقة، ل ميكن ان يكون هدفه 
عن  وا�صح  تعبري  وهو  والدمار،  الفو�صى  ن�صر  غري 
القيادة  اليه  و�صلت  الذي  والإرتباك  التخبط  مدى 
توا�صل  ب�صبب  ا�صرتاتيجيًا،  املنهارة  ال�صعودية 

انتكا�صاتها من موقع اىل اآخر..
 رئي�ض التحرير
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الأعمال  رجل  الربيطانية  “التاميز”  �صحيفة  اتهمت 
الق�صائي  النظام  على  بالتحايل  اجلفايل  وليد  ال�صعودي 
احل�صانة  ا�صتعمال  اعتزامه  اأعلن  عندما  الربيطاين، 
لزوجته  الدولرات  ماليني  دفع  من  للتهرب  الدبلوما�صية 

ال�صابقة، عار�صة الأزياء”.
واو�صحت “التاميز” اأن “اجلفايل، البالغ من العمر 60 عاما، 
يف  عاما،   53 العمر  من  البالغة  اإ�صرتادا،  كري�صتينا  يخا�صم 
حمكمة بريطانية ب�صاأن ثروته التي ت�صل 4 مليارات دولر، 
بعدما اكت�صفت اأنه تزوج، دون علمها، من مذيعة عمرها 24 

عاما”.
اإ�صرتادا بح�صة من ثورة اجلفايل، الذي  “تطالب  وا�صافت: 
عني فجاأة ممثال دائما لدولة �صانت لو�صيا يف منظمة املالحة 
اأنه ل ميلك  التابعة لالأمم املتحدة، على الرغم من  الدولية 
منذ  للمنظمة  اجتماع  اأي  يح�صر  ومل  باملالحة،  خربة  اأي 

تعيينه فيها منذ عام ون�صف”.
عار�صة  ا�صرتادا  كري�صتينا  طالبت  الق�صة  تفا�صيل  ويف 
بدايات  يف  ارتبطت  والتي  اوروبا  يف  ال�صهرية  الت�صعينات 
الأمالك  يف  بح�صتها  زواج،   دون  اأندرو  بالأمري  الت�صعينات 
عقب طالقها من رجل الأعمال ال�صعودي وليد اجلفايل اأحد 
اأكرب اأثرياء ال�صرق الو�صط، وذلك بعد اأن تركها وتزوج من 

مذيعة لبنانية.

كت�صوية  ا�صرتليني  جنيه  مليون   40 دفع  قد  اجلفايل  وكان 
طالق مع زوجته ب�صمة ال�صليمان التي طلقها عام 2000 بعد 

ارتباطه بالعار�صة ا�صرتادا.
اأفخم  من  بثالثة  الطالق  ق�صية  يف  كري�صتينا  وطالبت 
60 مليون جنيه  املنازل يف بريطانيا، التي ت�صل قيمتها نحو 
اإ�صرتليني. وقد ت�صبح هذه التعوي�صات هي اأ�صخم تعوي�صات 

الطالق يف تاريخ بريطانيا.
العار�صة ق�صرا ميتلكه  التي تطالب بها  املمتلكات  ومن �صمن 
كني�صة  وهو   Knightsbridge منطقة  يف  اجلفايل 
غرف  ب�صبع  فاخر  منزل  اىل  حتويلها  مت  بال�صل  تاريخية 
بالذهب  مطلية  باأ�صقف  �صباحة..  وحمام  �صينما  وقاعة 
واحلوائط  بالنوافذ  الكنائ�صي  املعماري  بالطابع  وحمتفظ 

احلجرية.
بال�صافة اىل ق�صر يقع يف منطقة Egham الريفية ويبعد 
ومالعب  مبزارع  ويتمتع  اأميال  باأربع  ويند�صور  قلعة  عن 

تيني�ض
�صنة  ال�صعودي  الأعمال  رجل  تزوجت  قد  كري�صتينا  وكانت 
13 �صنة، وطلقها ليتزوج  2001 واأجنبت منه طفلة عمرها 
مذيعة لبنانية، والتعوي�ض الذي تطالب به يف حال حدوثه 
اأكرب تعوي�ض طالق يف تاريخ بريطانيا متفوقًا على  �صي�صبح 
تعوي�ض طالق بريين ايكل�صتون الذي �صدد تعوي�صا لزوجته 

ال�صابقة �صالفيما قرابة 740 مليون جنيه ا�صرتليني.
من  �صركات  جمموعة  ال�صعودية  اجلفايل  عائلة  متتلك 
املجموعات الرائدة يف م�صمار التجارة والهند�صة واخلدمات، 
التي  التجارية  وللمجموعة  ال�صناعي.  احلقل  اإىل  اإ�صافة 
يف  املولود  اجلفايل  اهلل  عبد  يد  على   1924 عام  تاأ�ص�صت 

مع  �صراكات  عدة  عنينزة،  من  معروفة  جندية  لأ�صرة  مكة 
واآي  و�صيمن�ض   مر�صيد�ض-بينز  اأبرزها  عاملية  �صركات  عدة 
لوك�ض  واإلكرتا  فريغ�صون  وما�صي  واإريك�صون  ومي�صالن  اإم  بي 

وكالفيناتور وكاريري واو كيميكالز ودوبونت وبتلر.

ام���ن ح�������ص���ام  د  ����ص���ي�������اف���ة  يف  واالع����������ام  وال�����ط�����ب  وال�������ص���ي���ا����ص���ة  ال����ف����ن  جن������وم 
اليمن املتطرف والعداء لاإ�صام يف الغرب

�صيا�صات االإ�صاموفوبيا وخطابات الكراهية...تقوي�ض للقيم االإن�صانية
امن  ح�صام  الدكتور  يقي��مه  ال��ذى  ال�صنوي  اجلميع-االحتفال  ا�صعد  ال��ذى  الطبي  �صنا  اب��ن  مركز 

�صينا  بن  مركز  ينظمه  الذي  ال�صنوي  للحفل  املتابع  لعل 
متزيدا  ب�صكل  املركز  جناح  عام  بعد  عاما  يلحظ  الطبي 
البرييدج  منطقة  يف  خدماته  قدم  الذي  فاملركز   . ولفت 
بربوكلني وعلي مدار ثالثني عام جنح ان يزيد من ارتباط 
عمالئه به وان يحتل ال�صدراة علي م�صتوي املراكز الطبية 

العاملة بربوكلني .
فاحلفل الذي بدا ا�صطوري هذا العام لنجاحه يف جمع عدد 
جمال  يف  فقط  لي�ض  والناجحة  الرائدة  النخب  من  كبري 

الطب بل والعالم وال�صيا�صة والدين يف مكان واحد.
اكرث  وح�صره  الودي  قاعة  يف  تنظيمه  مت  الذي  واحلفل 
من الف �صخ�ض بدء بدعوة من د جرب م�صاعد مدير املركز 
بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح �صهداء الرهاب يف العامل 

يف لفتة جميلة وان�صانية لقت ا�صتح�صانا من احل�صور .
مدير  امني  ح�صام  للدكتور  بكلمة  اتبعه  الذي  المر 
املركزوالذي قام ب�صكر جميع العاملني باملراكز وال�صيدليات 

املتعاونة وجميع املر�صي وحيي فيه احل�صور الكرام .
كالدكتور  الطبي  املجال  ا�صاطني  من  عدد  احلفل  ح�صر 
التوليد  جمال  يف  ال�صهري  ال�صت�صاري  الرمياي  ح�صام 
ال�صهري  التخ�صي�ض  وبروف�صري  عودة  حبيب  والدكتور 
ال�صهري  النف�صية  المرا�ض  وطبيب  �صابر  الن  الدكتور 

يا�صر علي .
فين�صت  وال�صيد  جولدن  مارتن  ال�صيد  احلفل  ح�صر  كما 

جنتلي
DISTRICT OF NEWYORK COUNCIL  

.والدكتورة  امل�صرية  القن�صلية  عن  ممثلني  ايل  بال�صافة 
هالة �صلبم مدير حزب الوفد بنيوجري�صي

للوليات  الق�صرية  زياتها  رغم  احل�صور  علي  ا�صررت  كما 
املتحدة الفنانة املتالقة داليا م�صطفي والتي حر�ض معظم 

احل�صور علي التقاط ال�صور التذكارية معها .
وعلي م�صتوي العالم ح�صر ال�صيد حممد الن�صار من قنوات 
ار تي ويذكر ان د ح�صام امني يقوم بتقدمي برنامج  اليه 

نيويورك دكتور علي �صا�صات اليه ار تي .
كما ح�صر احلفل الكاتب ال�صحفي وليد رباح رئي�ض حترير 
جريدة  حترير  رئي�ض  موتي  عبده  وال�صيد  العروبة  �صوت 
العربي  اللواء  جريدة  البيلي   عاطف  وال�صيد  نيوز  غربة 
والكاتب ال�صحفي احمد حمارم عن جريدة عرب ا�صتوريا 

.وال�صاعر عبد الفتاح �صبانة
كما قامت بتغطية احلفل قناة فار�ض منهاتن .

اليتيم  خ�صر  الب  القاها  التي  الرائعة  الكلمة  واثارت 
عن  حتدث  ان  بعد  والت�صفيق  ال�صتح�صان  من  عا�صفة 
الخر  وقبول  الت�صامح  من  ال�صا�صية  نيويورك  عقيدة 
وم�صيحني  م�صلمني  جميعا  القاعة  هذه  يف  هنا  نحن  .وقال 
جميع  تقراها  التي  والتعاي�ض  املحبة  علي  دليل  ويهود 
يفرقوا  ان  ي�صتطيعوا  لن  الكراهية  نا�صروا  وان  الديان 

بينا .
ويف نهاية احلفل وجه اجلميع ال�صكر للدكتور ح�صام امني 

ومركزه الطبي الرائع .
اعداد وت�صوير / احمد مراد

الق�صة تفا�صيل  وه���ذه  زوج��ت��ه  على  ليتزوج  ال��ري��ط��اين  الق�صاء  على  حت��اي��ل  �صعودي  اأع��م��ال  رج��ل 

اأ�صتاذ  بوروما،  اإيان  الكاتب  يحذر 
الوقوع  من  الإن�صان،  وحقوق  الدميقراطية 
يف فخ العقلية الف�صطاطية، التي ترى العامل 
على  م�صريًا  وال�صديق«،  »العدو  منظور  من 
ينتهجون  ثوريني  لي�صوا  امل�صلمني  اأغلب  اأن 
داع�ض  تنظيم  �صعي  من  يحذر  كما  العنف. 
بني  وخا�صة  داعميه،  قاعدة  تو�صيع  اإىل 
باأن  اإقناعهم  خالل  من  امل�صلمني،  ال�صباب 
الذين  اأولئك  هم  احلقيقيني  امل�صلمني 

يخو�صون حربًا وجودية �صد الغرب.
الكارثة  اإىل  املوؤدية  الطرق  اإن  ــ  نيويورك 
والغطر�صة،  اجل�صع،  كثرية:  ال�صيا�صية 
الطريق  ولعل  الدهماء،  زعماء  وكاريزما 
اخلوف.  طريق  هو  الإطالق  على  الأخطر 
يت�صرفون  بالذعر،  النا�ض  ي�صاب  فعندما 
اإىل  الهي�صرتيا  وتوؤدي  غالبا،  به�صتريية 
ال�صا�صة  يقنع  وعندما  اجلماعي.  العنف 
النا�ض باأنهم يخو�صون معركة حياة اأو موت 
ــ واأن البقاء م�صاألة »اإما نحن اأو هم« ــ ُي�صبح 

كل �صيء ممكنا.
الكارثة  عنا�صر  كل  هتلر  اأدولف  َجَمع 
ال�صيا�صية: الغطر�صة، والكاريزما، واجل�صع، 
واليهود  »الآريني«  اأن  مفادها  وفكرة 
البقاء.  اأجل  من  اأبدي  �صراع  يف  منحب�صون 
يف  الدهماء  زعماء  من  اأحد  ل  اأن  ريب  ل 
الغرب اليوم ــ من دونالد ترامب يف الوليات 
فيلدرز  خريت  اأو  لوبان  مارين  اإىل  املتحدة 
يروج  فلم  بهتلر.  مقارنته  ميكن  ــ  اأوروبا  يف 
القتل  عن  ناهيك  للدكتاتورية،  منهم  اأي 
يحر�صون  اأنهم  املوؤكد  من  ولكن  اجلماعي. 

�صيا�صات اخلوف.
علنًا  فيتباهى  للج�صع،  اأي�صًا  ترامب  ويروج 
يف  اآخر  اأو  نحو  على  جنح  وقد  برثوته، 
واملواقف  الغطر�صة  من  عجيب  قدر  �صقل 
اأ�صكال  من  غريب  �صكل  يف  املتناق�صة 
مبعاجلة  َيِعد  ناحية،  من  فهو  الكاريزما. 
اأو  لل�صني  يثبت  واأن  كافة،  العامل  م�صاكل 
اأي  اأو  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  اأو  رو�صيا 
الأمر  و�صاحب  الزعيم  هو  من  اآخر  �صخ�ض 
بلده  اأن  يزعم  اأخرى،  ناحية  ومن  والنهي. 
اأن  ي�صتطيع  ل  الأطراف  املرتامي  القوي 
يقبل لجئني يائ�صني من �صوريا، لأن امل�صلمني 
من طالبي اللجوء، كما يحذر، رمبا ينظمون 
يف  الع�صكرية  النقالبات  اأكرب  من  »واحدًا 

التاريخ«.
يف  اجلمهوريني  من  ترامب  زمالء  ويحر�ض 
مثل  املتحدة،  الوليات  يف  الرئا�صية  �صباق 
على  روبيو،  وماركو  كار�صون،  وبن  كروز،  ِتد 
اإثارة م�صاعر خوف مماثلة ب�صاأن الالجئني. 
الذي  بو�ض  جيب  وكذا  كروز،  اأن  حتى 
ال�صماح  اقرتح  اعتدل،  اأكرث  اأنه  يفرت�ض 
للم�صيحيني فقط بدخول الوليات املتحدة.

اأكرث  املتحدة  الوليات  ُيقَتل يف  يف كل عام، 
عنف  اأحداث  يف  �صخ�ض  اآلف  ع�صرة  من 
لأ�صباب  قليلة  ِقلة  با�صتثناء  وكلهم  ــ  م�صلح 
ل عالقة لها بالإ�صالم. ورغم هذا، يتفاخر 
تدابري  مبعار�صة  اجلمهوريني  املر�صحني  كل 
يجدون  ل  اإنهم  بل  ال�صالح؛  على  ال�صيطرة 
اإىل  بالدخول  للنا�ض  ال�صماح  يف  م�صكلة  اأي 
مدر�صة اأو حانة حاملني اأ�صلحة خمباأة، اأما 
فهو  امل�صلمني  الالجئني  من  ِحفنة  ا�صتقبال 
اأن يفكروا فيه جمرد  اأخطر من  يف نظرهم 

تفكري.
املر�صح اجلمهوري بن كار�صن  / يحر�ض زمالء 
ترامب من اجلمهوريني يف �صباق الرئا�صية يف 
الوليات املتحدة مثل بن كار�صون على اإثارة 
م�صاعر خوف مماثلة ب�صاأن الالجئني. حتى 
اأكرث اعتدل،  اأنه  جيب بو�ض الذي يفرت�ض 
بدخول  فقط  للم�صيحيني  ال�صماح  اقرتح 

الوليات املتحدة.
اأفعال  اأن  احلال  بطبيعة  هذا  يعني  ل 
املمكن  غري  من  املروعة  املتاأ�صلم  الإرهاب 
مكان  اأي  اأو  املتحدة،  الوليات  اأن حتدث يف 
منها،  املزيد  ن�صهد  ورمبا  حدثت،  فقد  اآخر. 
من  حالة  يعي�ض  الأو�صط  ال�صرق  دام  ما 
الرتباك والفو�صى وما دام الإ�صالم الثوري 
يفنت ال�صباب ال�صاخط يف الغرب. ولكن هذا 

ل ي�صكل تهديدًا وجوديًا باأي حال.
ترامب...وعقلية داع�ض

املتحدة  الوليات  باأن  اأمريكي  �صديق  َتَكهَّن 
مثل  �صخ�ض  انتخاب  عن  يف�صلها  ل  رمبا 
واحد.  اإرهابي  عمل  �صوى  رئي�صًا  ترامب 
اأعمال  من  مثرية  فورة  اندلع  اأن  والواقع 
اأن  املمكن  من  املتاأ�صلمني  ِقَبل  من  القتل 
حلملهم  الكايف  بالقدر  الأمريكيني  يروع 
اخلوف.  ُدعاة  اأكرب  ل�صالح  الت�صويت  على 
الناخبني  اأن  اأظن  ل  ولكن  ممكن،  �صيء  كل 

الأمريكيني قد يبلغ بهم الغباء هذا املبلغ.
اأن  هو  ذلك  رغم  الأعظم  اخلطر  اأن  بيد 
يتمكن زعماء الدهماء من دفع ال�صا�صة حتى 
من التيار ال�صائد اإىل اللتحاق مبع�صكرهم. 
نوفمرب/ من  ع�صر  الثالث  هجمات  فمنذ 
كان  باري�ض،  يف  الإرهابية  الثاين  ت�صرين 
املتعقل  هولند،  فران�صوا  الفرن�صي  الرئي�ض 
ب�صعبية  واإن كان ل يحظى  الأمر  يف جممل 
و�صمه  من  �صديد  بخوف  ي�صعر  كبرية، 
من  ال�صا�صة  ِقَبل  من  ال�صخ�صية  ب�صعف 
اليمني واأق�صى اليمني، حتى اأنه ا�صطر اإىل 
الوطني  امل�صتوى  الطوارئ على  اإعالن حالة 
الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  على  واحلرب  ــ 

)داع�ض(.
فرن�صا،  يف  قائمة  الطوارئ  حالة  دامت  وما 
اعتقال  ال�صرطة  اأفراد  بو�صع  يظل  ف�صوف 
وحتطيم  ق�صائي،  اإذن  دون  من  النا�ض 

يف  اخلا�صة  امل�صاكن  واقتحام  الأبواب 
املطاعم  على  وال�صتيالء  الليل،  منت�صف 
امل�صلحة،  بالقوة  العامة  املحال  من  وغريها 
دولة  يف  عمالء  وكاأنهم  عمومًا  والت�صرف 
املواطنني  اأغلب  ي�صعر  والآن  بولي�صية. 
هجمات  من  ال�صديد  باخلوف  الفرن�صيني 
هذه  مثل  يوؤيدون  اأنهم  حتى  املتاأ�صلمني 
يكاد يكون  ولكن  وا�صع.  التدابري على نطاق 
من املوؤكد اأنها تدابري هّدامة وقد تف�صي اإىل 

نتائج عك�صية.
ي�صتطيع اأي زعيم وطني اأن يعلن احلرب على 
الثوريني.  من  �صبكة  على  لي�ض  ولكن  دولة، 
مزاعمه،  برغم  دولة  لي�ض  داع�ض  وتنظيم 
اأن يتعامل معه باعتباره  ول ينبغي لهولند 
داع�ض  معاقل  ق�صف  كان  لو  وحتى  دولة. 
امل�صتوى  على  منطقيًا  �صوريا  اأو  العراق  يف 
الع�صكري، فاإنه لن يك�صر ال�صحر الذي تلقيه 
ِجر  ثورة املتاأ�صلمني على ال�صباب املحَبط ال�صَ

املهم�ض يف الأحياء الفرن�صية الفقرية.
وحقوق  الدميقراطية  اأ�صتاذ  بوروما،  اإيان 

الإن�صان، وال�صحافة بكلية بارد:

اإغراء  مقاومة  يف  متما�صكًا  اأوباما  »كان   
�صيا�صاته يف  املزيد من احلروب. وكانت  �صن 
اأنه  غري  ومرتددة.  متنافرة  الأحيان  بع�ض 
يف رف�صه ال�صت�صالم للذعر والت�صرف بتهور، 
الكبار  املتكلمني  جميع  من  كثريًا  اأ�صجع  كان 

الذين يتهمونه باجلنب وال�صعف«.
العامل من منظور »نحو اأو هم«

بل على العك�ض من ذلك، يعتمد قادة داع�ض 
املهلكة  النظرة  على  اأي�صًا  الدهاة  املاكرون 
ذلك  هم«.  اأو  »نحو  منظور  من  العامل  اإىل 
ينتهجون  ثوريني  لي�صوا  امل�صلمني  اأغلب  اأن 

ــ  اجلماعي  العنف  عن  ويتغا�صون  العنف 
تنظيم  وي�صعى  به.  الإعجاب  عن  ناهيك 
داع�ض اإىل تو�صيع قاعدة داعميه، وخا�صة 
اإقناعهم  خالل  من  امل�صلمني،  ال�صباب  بني 
الذين  اأولئك  هم  احلقيقيني  امل�صلمني  باأن 
واأن  ــ  الغرب  �صد  وجودية  حربًا  يخو�صون 
واخلوف  اللدودين.  اأعداوؤهم  هم  الكفار 
كمثل  ذلك  يف  مثلهم  الأقوى،  �صالحهم  هو 

ترامب.
لأفراد  غربية  حكومة  �صمحت  فكلما  لذا، 
ال�صرطة لديها باإهانة امل�صلمني وال�صتئ�صاد 
عليهم با�صم الأمن، كلما تزايدت احتمالت 
الأوروبيني.  داع�ض يف جتنيد  جناح تنظيم 
عنف  ملكافحة  الوحيد  ال�صبيل  ويتمثل 
امل�صلمني  ثقة  ك�صب  يف  الثوريني  املتاأ�صلمني 
وهي  الغرب.  يف  القانون  يحرتمون  الذين 
املوؤكد  من  ولكن  ال�صهلة،  باملهمة  لي�صت 
الو�صيلة  هي  الع�صوائية  العتقالت  اأن 

اخلاطئة لتحقيق هذه الغاية.
الأمر  يتعلق  عندما  مماثل،  نحو  وعلى 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  الأهلية  باحلروب 
غالبًا  يكون  الغرب  يف  النف�ض  �صبط  فاإن 
التدخل  من  الأف�صل  الإ�صرتاتيجية 
يف  باخلوف  املدفوع  املت�صرع  الع�صكري 
اجلمهوريني  املر�صحني  اأن  والواقع  الداخل. 
بالفعل  ي�صتغلون  املتحدة  الوليات  يف 
لإلقاء  باري�ض  يف  الأخرية  القتل  اأحداث 
وبالتايل  اأوباما،  باراك  الرئي�ض  على  اللوم 
لكونه  امل�صتقبل،  يف  دميقراطي  مر�صح  اأي 
داع�ض  بق�صف  ترامب  وعد  وقد  �صعيفا. 

»بكل ق�صوة«.
التي دفعت  القتالية هي  النزعة  كانت هذه 
حظًا  الأوفر  املر�صحة  كلينتون،  هيالري 
كمر�صحة  لها  الدميقراطي  احلزب  باختيار 
للرئا�صة، اإىل الناأي بنف�صها عن اأوباما. فهي 
اخلوف  تهدئة  اإىل  م�صطرة  هولند،  كمثل 
بني عامة النا�ض من خالل التحدث بخ�صونة 
وق�صوة والوعد باملزيد من العمل الع�صكري.

�صن  اإغراء  مقاومة  يف  متما�صكًا  اأوباما  كان 
يف  �صيا�صاته  وكانت  احلروب.  من  املزيد 
اأنه  غري  ومرتددة.  متنافرة  الأحيان  بع�ض 
يف رف�صه ال�صت�صالم للذعر والت�صرف بتهور، 
الكبار  املتكلمني  جميع  من  كثريًا  اأ�صجع  كان 

الذين يتهمونه باجلنب وال�صعف.
 اإيان بوروما
* اإيان بوروما كاتب معروف واأ�صتاذ 
الدميقراطية وحقوق الإن�صان، وال�صحافة 
بكلية بارد.
ترجمة: اإبراهيم حممد علي



  

بقلم / عبداهلل عبده
ومازال الفا�صدون م�صتمرون يف نه�ض الإقت�صاد 

الوطني و�صركة النفط اليمنيه، 
دون رادع!! 

 خا�صه عندما وجدوه بيئه خ�صبه للف�صاد .!!
رقعة  تو�صعة  على  امل�صئولني  بع�ض  عمل 
املغلوب  املواطن  وحتملها  بالدنا  يف  الف�صاد 
اإ�صت�صراء  جراء  وحلمه  دمه  من  امره  على 
اخطبوط التخريب والدمار وزادوا من اأعباء 
طرق  هذه   الف�صاد  مافيا  وابتكرت  البلد. 

واأ�صاليب خمتلفه للن�صب والنهب .
من  ناأمل  لننا  فهو  هنا  هذا  ن�صرد  اذا  واننا    
املال  على  احلفاظ  �صرعة  املعنيه  اجلهات 
انطالق  الوطني  والقت�صاد  املواطن  و  العام 

من امل�صوؤليه الوطنيه.

بعد قيام البنك املركزي بدفع ٥٠٪   واملتمثله 
اجمايل  من  دولر  مليون   ١٩ وقدره  مببلغ 
تاريخ  يف   Chao hu الديزل   �صحنه  قيمه 
٢٠١٥/٨/٢٧  مرفق �صوره يف الوقت الذي ما 
امام ميناء احلديده حمتجزه  ال�صفينه  زالت 
لدى قوات التحالف وعند دخول ال�صفينه اىل 
غاط�ض احلديده قامت �صركه النفط بتحويل 
٥٠٪  املتبقيه من قيمه ال�صحنه بدون تفريغ 
اي  كميه اأ�صوًت ببقيه املوردين املتعامل معهم 
مع العلم بان ال�صركة املورده ما زال لديها مبلغ 
وقدره ٦٤ مليون دولر و عند و�صول التحويل 
ال�صرف  اجرءات  توقيف  مت  املركزي  البنك 
من  جزء  تفريغ  يف  املورد  قيام  عدم  ب�صبب 
املورده  ال�صركة  لدى  ان  العلم  مع  ال�صحنه 
كل  وفوق  ال�صحنه  قيمة  تفوق  ماليه  مبالغ 
احلديده  غاط�ض  من  ال�صفينه  خروج  ذلك 
وغادرت املواين اليمنيه وهي حممله بالكميه 

او  اليمنيه  املواين  لدى  يوجد  بالغ  اي  دون 
حتى �صركة النفط اليمنيه.

هروب  �صبب  ماهو  والهم  املهم  ال�صوؤال 
ال�صفينه هناك عدة اأ�صئله يجيب الرد عليها 

من قبل �صركة النفط ! 
اوًل : �صبب امتناع املورد عن التفريغ بالرغم 
ال�صحنه  قيمة  يفوق  مايل  �صمان  وجود  من 

ثالثه اأ�صعاف .
اليمنيه  املواين  ال�صفينه  مغادرة   : ثانيًا 
بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٦اىل ميناء اأفريقي هل 
يكون تكرار لعملية تهريب امل�صتقات النفطيه 

باأ�صلوب جديد.
ت�صجيل �صوتي لغرفه عمليات ميناء احلديده 

يفيد مبغادرة ال�صفينه حممله. 
املورد  من  ال�صحنه  تفريغ  عدم  هل  ثالثًا: 
ل�صبب ا�صتمرار ال�صوق ال�صوداء وذلك مدفوع 

الأجر.

النفط على  رابعًا: ما هو �صبب ا�صرار �صركة 
وحماولة  املورده  لل�صركة  اإ�صافيه  مبالغ  دفع 
مبالغ  بتمرير  البنك  حمافظ  على  ال�صغط 
ت�صل  مل  او  موجوده  غري  او  وهميه  ل�صحنات 
بعد وحتري�ض النقابه على  البنك وال�صاءه. 
خام�صًا: والهم من كل ذالك غرامات التاأخري 
املحا�صب  ومن  من  وم�صوليتها  يتحملها  من 
تاريخ  حتى  التاأخري  غرامات  هي  وكم  بذلك 

اليوم ومن امل�صتفيد من كل هذا.
ببع�ض  تدار  والف�صاد  الف�صاد  مافيات  ان   

الفا�صدين و املف�صدين 
 وما نتناولة هنا  ف�صيحه مزلزله �صوف تتكرر 
ان مل تقوم اجلهات املعنيه مبحا�صبة ال�صركه 

املعنية واملعنيني .
بالف�صاد  املت�صخ  القذر  الثوب  هذا  **ان 

ي�صتحق احلرق .
للحرب  ير�صخ  بائ�ض  كا�صعب  نعانيه  وما 

حما�صبة  يف  �صرا�صة  اكرث  يجعلنا  اجلائره 
الف�صاد واملف�صدين داخل بالدنا قبل خارجها 

.
امامنا  لجتعل  والدله  الثباتات  وهذه 
و  املعنيه  اجلهات  لكل  والتنديد  املطالبه  ال 
وا�صتقراره  بالدها  اآمن  يهمها  التي.  النزيهه 
ان حتا�صب الفا�صدين وحتافظ على املال العام 

للمواطن امله�صومه حقوقه.
ج�صم  ماينه�ض  وتهذيب  با�صالح  منها  اميانا   
على  وحفاظًا  خرياته  وميت�ض  الوطن 

القت�صاد الوطني .
الالاأخالقيه  اجلرائم  هذه  ملثل  وتفاديا 

املدعمه بالأدله وبراهني .
ال�صالحيه  ذات  املعنيه  اجلهات  من  نامل 
كل  على  حديد  من  بيد  وال�صرب  حما�صبتهم 
وبايع  وطنه  خلريات  وناهب  وخمرب  مف�صد 

وخمتل�ض ومتاأمر .
اأخذًا بعني األعتبار ان األف�صاد لبد ان ينتهي 
مرتكبيه  ومعاقبة  عليه  الق�صاء  من  ولبد 

ا�صد العقاب .
يف  ال�صرد  �صيتم  القّراء  وخواتي  اخواين 
النفط.  �صركة  ف�صاد  م�صل�صالت  القادم  العدد 
وفوارق الأ�صعار وتزوير امل�صتندات والتالعب 
تو�صيحها  �صيتم  اأخرى  واأمور  باملوا�صفات 
ليتعرف  حدا  على  �صحنه  كل  م�صتوا  على 
املواطن املغلوب على اأمره حجم الف�صاد مدعم 

للم�صتندات والوثائق .
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واحلقائق  ب��االرق��ام  مدعمة  النفطية  م�صتقات  ���ص��راء  ب�صفقه  دوالر    مليون    ١٩ اإخ��ت��ا���ض 
احلديدة  غاط�ض  من  وخروجها    Chao hu ال�صفينه  ه��روب  يف  اليمنيه  النفط  �صركة  وتواطوؤ 

عراقية بنكهة  م��ار���ص��ال  م�����ص��روع  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ق��ر���ض 

ب��ا���ص��ام��ة..امل��ج��ل�����ض االأك�����ادمي�����ي جل��ام��ع��ة ع����دن ي��خ��ت��ت��م دورت����ه  ب��رئ��ا���ص��ة د.  ع��ق��د 
العلمية  االل���ق���اب  م��ن��ح  ت��و���ص��ي��ات  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ب��امل�����ص��ادق��ة  20١5م  ل��ل��ع��ام  احل��ال��ي��ة 

ف�صيحة جديده مزلزله

االقت�صادية العا�صمة  من  واالأعمال  امل�صاريع  هجرة  عدن:  ينهبان  و»داع�ض«  »القاعدة« 
عدن  حتولت  املا�صي،  متوز  �صهر  منذ   
ال�صطو  عمليات  اأمام  م�صّرعة  �صاحة  اإىل 
»داع�ض«  م�صلحي  �صيطرة  مع  والنهب 
من  وا�صعة  اأجزاء  على  و»القاعدة« 
العا�صمة  عّر�ض  الذي  الأمر  املحافظة، 
�صامل  �صبه  لتدمري  لليمن  القت�صادية 

لالأعمال وامل�صاريع ولهجرة ال�صتثمارات
ال�صنوات  طيلة  عدن  حمافظة  واحتلت 
خريطة  يف  الأوىل  املرتبة  املا�صية 
نتيجة  والأجنبية،  املحلية  ال�صتثمارات 
ا�صتثمارية فريدة ومغرية  متّتعها ب�صمات 
اإل  والأجنبية.  املحلية  الأموال  لروؤو�ض 

م�صروع  اأي  ي�صّجل  مل  احلايل  العام  اأن 
جانب  اإىل  املدينة،  يف  جديد  ا�صتثماري 
توقف الع�صرات من امل�صاريع ال�صتثمارية 
امل�صجلة يف فرع »الهيئة العامة لال�صتثمار« 
يف املحافظة يف خمتلف القطاعات، نتيجة 
امل�صتثمرين  من  املئات  الأمنية.  الأو�صاع 
وال�صتثماري  التجاري  ن�صاطهم  اأوقفوا 
بعد تعر�صهم مل�صايقات وانتهاكات ج�صيمة 
و»القاعدة«  »داع�ض«  تنظيمي  قبل  من 
اللذين يفر�صان نفوذهما على مدينة عدن 

منذ اأ�صهر.

 عزيز البراهيمي
املبلغ  ن�صف  املركزي  البنك  ر�صده  الذي  القر�ض  يقارب 
الدول  اقت�صاد  لبناء  مار�صال  م�صروع  ر�صده  الذي 
هل  ولكن  الثانية،  العاملية  احلرب  بعيد  املنهار  الأوربية 
البلد،  اقت�صاد  دفع  يف  هدفهه  الكبري  املبلغ  هذا  يحقق 
الدولة  اعتماد  وتخفيف  فيه،  الإنتاج  عجلة  وحتريك 
تغني  ول  ت�صمن  ل  اأ�صعاره  اأ�صبحت  ،الذي  النفط  على 
مليًا  به  التفكري  اجلميع  على  ال�صوؤال  هذا  جوع؟؟  من 
ان  بعد  قليلة  باتت  العراقي  القت�صاد  اإنقاذ  لن فر�ض 
ارتفاع  يف  الأمل  ب�صاآلة  اأوبك  منظمة  توقعات  طالعتنا 

اأ�صعار النفط خالل �صنة 2016.
يف  يثمر  اأن  امل�صروع  لهذا  اأرادت  اإن  العراقية  احلكومة 
املنا�صب  املناخ  توفر  اأن  لها  فينبغي  العاجل،  القريب 
ذهب  كما  الأموال  هذه  �صتذهب  واإل  وتطوره،  لنموه 
املبالغ،  هذه  �صرف  يعيق  الذي  بالروتني  �صواء  غريها، 
اإثراء  اىل  طريقا  �صتكون  وبالتايل  عليها،  بالتحايل  ام 
اأي  على  ال�صتيالء  يف  احليلة  يعدمون  ل  اذ  الفا�صدين 
اأموال �صائبة، لذا ومنذ انطالق فكرة هذا امل�صروع اأكدت 
�صرف  يف  ال�صوابط  ايجاد  �صرورة  على  العليا  املرجعية 
هذه الأموال الطائلة على امل�صاريع الإنتاجية، واحلد من 

التحايل يف تنفيذها.
مل ن�صهد انطالق �صرف املبالغ على مريديها حلد األن، بل 
تفتقد اغلب امل�صارف اىل تعليمات ب�صاأن طبيعة ال�صرف، 
مير  وحيث  امل�صروع،  هذا  جديه  يف  ال�صك  يثري  ما  وهذا 
ي�صاهم  م�صروع  اأي  فان  �صعبة  اقت�صادية  بظروف  البلد 
يف النه�صة القت�صادية لبد ان ي�صلط عليه ال�صوء من 
اجلميع لإيجاد ثقافة تدفع �صغار املنتجني اىل املبادرة 
القائمون  اوجد  هل  ولكن  ال�صغرية،  اأحالمهم  اإن�صاء  يف 
هذا  ي�صتهدفه  ما  لتو�صيح  منربًا  امل�صروع  هذا  على 
امل�صروع؟ هل وجد موقعا الكرتونيا يو�صح ما هو مطلوب 
بحجم  التعريفية  الندوات  عقدت  هل  املقرت�صني؟  من 

هذا امل�صروع واأهميته يف دفع اقت�صاد البلد املتهالك؟ 
امل�صروع،  هذا  يف  النظر  عند  تواجهنا  التي  امل�صاكل  اول 

دفعها  املراد  القطاعات  بني  التكامل  يراعي  ل  انه 
ل�صيما ال�صناعي، الزراعي -وما ي�صتمل عليه من الرثوة 
خالل  من  القطاعني  بني  التكامل  فمراعاة  احليوانية-، 
برجمة امل�صاريع امل�صتهدفة، له اأهمية كبرية يف منو تلك 
الدولة  م�صاعدة  اىل  اإ�صافة  تقهقرها،  وعدم  امل�صاريع 
امل�صتقبل،  يف  املحلي  املنتج  حلماية  �صيا�صية  انتهاج  يف 
الرثوة  اإىل ت�صجيع  الدولة  ان دفعت  فائدة ترجى  فاأي 
والالحمة،  البيا�صة  ب�صنفيها  كالدواجن  احليوانية 
الدفع  دون  من  واللحوم  للحليب  املنتجة  والأبقار 
بامل�صاريع ال�صناعية املكملة لها كمعامل احلليب والتعليب 
امل�صاريع  بني  فالتكامل  وغريها  اجلزارة  وم�صاريع  للحوم 
مهم جدا يف جناحها وا�صتمراها ومعرفة احلكومة ملوارد 

الت�صديد الكمركي.
ملكية الأر�ض واملوافقات املارثونية، التي على الفالح اأن 
يخو�صها ل�صيما من وزارات النفط، والبلديات، والبيئة، 
املحافظات  يف  الفالحني  اأكرث  على  الفر�ض  ت�صيع  �صوف 
اجلنوبية، اذ كل الفالحني ل ميلكون الأر�ض ال بعقود 
للحكومة  ينبغي  التي  المور  اهم  من  وهذا  زراعية، 
مب�صاركة  امل�صتعجلة  املوافقة  اجل  من  جلان  ت�صكيل 
النفط  نقم  من  هذا  ولعل  معنية،  وزراة  كل  من  مندوب 
ت�صتح�صل  ان  لبد  اذ  اجلنوبية،  املناطق  �صكان  على 
يف  م�صجد  اإن�صاء  اأردت  لو  حتى  الوزارات،  تلك  موافقة 

قرية نائية.
ان جناح م�صروع مار�صال، يعزى اىل ا�صتهدافه للقطاعات 
من  املال  راأ�ض  وتنمية  الأوربية،  الدول  يف  الإنتاجية 
فلي�ض  بدقة،  مدرو�صة  �صيا�صات  من  حلقها  وما  خاللها، 
الأمر اأن تلقي باملال من دون تخطيط متقن، فهل �صتلقي 
التن�صيق  وعدم  بالبعرثة  تت�صم  التي  العراقية  النكهة 

بظاللها املعتمة على هذا امل�صروع اخلطري؟!!.

االحتفال باليوم العاملى للغة العربية 
املتحدة  االمم  فى  معتمدة  كلغة 
فى العام املا�صى احتفلت اجلالية العربية فى نيويورك باليوم 
كان  وقد   - املتحدة  المم  فى  الربية  اللغة  لعتماد  العاملى 
احتفال مهيبا ورمبا هذا العام قرر بع�ض النا�صطني من ابناء 
اجلالية العربية ان يكون الحتفال له طابع خا�ض من حيث 
ا�صراك اكرب عدد ممكن من املهتمني بهذا المر . وا�صتطاعت 
النا�صطة احلقوقية ال�صيدة �صعاد كراما بالتعاون مع العديد 
من املهتمني واملخل�صني من ابناء اجلالية العربية ان ينظموا 
�صعراء  �صي�صارك  حيث   - املنا�صبة  بهذه  تليق  احتفالية 
مثقفني  وبح�صور  متعددة  عربية  اقطار  من  عرب  وادباء 
ومهتمني بال�صان العام العربى فى املهجر وكذلك �صتكون هناك 
م�صاركة فنية بح�صور فنان اجلالية العربية الفنان املوهوب 
خما�صة  جهود  وهناك  �صبانة  الفتاح  عبد  ال�صتاذ  واملتالق 
من العديدين من الن�صطاء فى اجلالية ومنهم ال�صتاذ حممد 

ال�صعدنى واخرين .
انها فر�صة منا�صبة وفى توقيت جيد لكى نثبت لالخرين مدى 

قدرة اجلالية على التوحد والتفاعل مع جمريات المور . 
�صوف تبدا الحتفالية فى الثامنة من م�صاء اليوم ال�صبت 19 

دي�صمرب فى ا�صتوريل - فى ا�صتان واى 
ملزيد من املعلومان ميكن الت�صال على ال�صيدة �صعاد كراما 

على هاتف     3477925133

ال�صخ�صيات املري�صة.. واملتاجرة بال�صمائر؟!
�صيف اأكثم املظفر

الوطني  الن�صيج  لتمزيق  حماولة  الفرقة،  من  حالة  وخلق  وقومي،  طائفي  ب�صكل  ال�صارع  اإثارة  طريقة 
العراقي، ي�صتدعي وقفة جادة من قبل الوطنيني، �صد هذا النهج الفا�صي، الذي تنتهجه بع�ض الأحزاب 
وال�صخ�صيات، بعد اإن فقدت ثقلها يف ال�صارع العراقي، هي عبارة عن اأدوات لدولة اإقليمية، تدخلت ب�صكل 

�صافر يف العراق بعد 2003.
يجب اأن تتوقف كل الدول يف التدخل يف ال�صاأن العراقي الداخلي، وهذا ما ن�صت عليه مرجعية النجف، و 
اأ�صاره اإليه ب�صكل وا�صح و�صريح حيث قالت »ل متتلك اأي دولة احلق يف اإر�صال جنودها اإىل اأرا�صي دولة 
اأخرى حتت ذريعة م�صاندتها يف حماربة الإرهاب ما مل يتم التفاق على ذلك بني حكومتي البلدين ب�صكل 

وا�صح و�صريح.
بلدنا يعي�ض مرحلة مهمة من التاريخ، وحتول من دولة اأحزاب و�صلطات متعددة، اإىل دولة قانون يحكمها 
تاأ�صي�ض وبناء، ثقافة  امل�صي يف  ال�صعب، يجب  الزمن  ال�صهل ح�صوله، يف مثل هذا  اأمر لي�ض من  الد�صتور، 
قبول الأخر، وعلى املوؤ�ص�صات التعليمية واملنظمات املدنية، واجلهات الدينية، زيادة وعي املواطن العراقي، 
امل�صتويات املجتمعية، لتجنيب تلك الطبقات من ال�صتغالل، والهيمنة من قبل  اإىل كل  وتو�صيل املعلومة 
اأ�صواتهم، بطرق ملتوية، ظاهرها ح�صن وباطنها  للح�صول على  النا�ض  التي توهم  ال�صيطانية،  الأحزاب 

�صم.
كثري ما يعول على النظام الع�صائري الواعي، للت�صدي ملثل هذه احلالت.. لكن يف الفرتة الأخري مت زج بع�ض 
روؤ�صاء الع�صائر يف م�صتنقع ال�صيا�صة الفا�صدة من خالل اإدراج بع�ض �صيوخها يف لعبة ال�صيا�صة واإغرائهم 

باملال وال�صلطة، حيث اثر ب�صكل كبري على اأبناء تلك الع�صرية، وبيعت اأ�صواتهم بثمن بخ�ض.
للبناء،  ووقتا  مكانا  ترتك  مل  الداخلية،  والأجندات  اخلارجية  والتدخالت  الوطن،  على  امل�صائب  تنوع 
يتبعه  اإداريا،  ف�صاد  بدوره  ينتج  الذي  ال�صيا�صيني،  ف�صاد  ب�صبب  الأخر،  اجلزء  تهاوى  بجزء،  نه�صنا  كلما 
خراب ودمار، لكن.. مع كل هذه الأو�صاع املرتدية، ومن باب الإن�صاف وعك�ض �صورة املتكاملة، فهناك حت�صن 

ملحوظ، يف البنية التحتية والبنية الجتماعية، ولو بالقدر القليل.
الأر�صفة  من  خالية  واأزقتها  �صوارعها  كانت   ،2003 قبل  النجف  ومنها  اجلنوبية،  املحافظات  معظم 
والإ�صفلت، ميلئها الرتاب فقط، وتفتقد اإىل ج�صور و�صاحات خ�صراء، اأما اليوم مع بناء الفنادق ال�صياحية، 
وفتح املطار النجف الدويل وهناك عدة مطارات قيد الإن�صاء،تقدم اخلدمات للزائرين على اأكمل وجه، 
وفرة فر�ض عمل كثرية داخل هذه املدينة املقد�صة، حيث يتوافد اإليها كثري من �صباب املحافظات املجاورة 
للعمل فيها، ب�صبب كرثة توافد الزوار من خارج وداخل القطر، لذلك تعد معلما ح�صاريا وجتاريا و�صياحيا 

عظيما.
ختاما: بقى عام على نهاية هذه احلكومة وجمل�صها الت�صريعي، منها اظم �صوتي اإىل كل من يحاول توعية 
املجتمع على انتخاب �صخ�صيات نزيهة وحتمل حب الوطن يف �صمريها، وعدم انتخاب من هم يف ال�صلطة 
اليوم، ونتمنى ت�صريع قانون يحدد لكل �صيا�صي دورة واحدة كل ع�صر �صنوات ل�صمان تبديل الوجوه، وف�صح 
املجال لأهل اخلربة واأ�صحاب الروح الوطنية لبناء العراق ليكون مب�صايف الدول املتقدمة، من باب »تفاوؤل 

باخلري جتده«

عدن/ن�صر باغريب:
الأحد  اليوم  عدن  جلامعة  الأكادميي  املجل�ض  اختتم 
ل�صهر  الأخرية  دورته  اجتماعات  2015م(،   /12/  20(
ان  على  2015م  للعام  اأعماله  انتهاء  معلنا  دي�صمرب، 
ي�صتاأنف دورة اجتماعاته اجلديدة يف بحر �صهر يناير من 

العام املقبل 2016م.
بكلمة  اليوم  اجتماعه  الأكادميي  املجل�ض  ا�صتهل  وقد 
رئي�ض  با�صالمة  عبدالرحمن  للدكتور/ح�صني  توجيهية 
منت�صبي  بكل  اأ�صاد  الذي  املجل�ض،  رئي�ض  عدن  جامعة 
التعليمية  العملية  باإجناح  اأ�صهموا  الذين  عدن  جامعة 
ومراكز  وكليات  وهيئات  جمال�ض  ون�صاط  عمل  وتفعيل 
واإخال�صهم  انتمائهم  ب�صدق  جم�صدين  اجلامعة،  ودوائر 

جلامعتهم وجمتمعهم.
وروح  الإيجابية  الأجواء  اإىل  اجلامعة  الأخ/رئي�ض  ونوه 
امل�صئولية التي �صادت بني اأو�صاط اأ�صاتذة وموظفي وطالب 
جامعة عدن واأ�صرهم منُذ ا�صتئناف �صري العملية التعليمية 
يف  الف�صلية  المتحانات  تنظيم  من  اعقبها  وما  باجلامعة 
الكليات واملراكز العلمية، و�صوًل اإىل ال�صتعدادات اجلارية 
لتد�صني العام اجلامعي اجلديد..، داعيًا اجلهات املخت�صة 
للعام  واإقرار ميزانيتها  يف احلكومة مب�صاندة جامعة عدن 
الـ2016م، مبا ميكنها من ال�صتمرار بتاأدية دورها املحوري 
التي  علميا  املوؤهلة  بالكوادر  البالد  ورفد  التنوير  يف 

�صت�صطلع بتحقيق تطلعات التنمية املاآمولة.
نقابة  رئي�ض  مكوع  نا�صر  الدكتور/ف�صل  اأعرب  بدوره 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية والتدري�صية امل�صاعدة عن �صكره 
ولدائرة  باجلامعة  الأكادميي  املجل�ض  واأع�صاء  لرئي�ض 
اأكادمييًا مهمًا لنجاح  ال�صئون التعليمية الذين كانوا رافدًا 

اجلامعة وم�صريتها التعليمية خالل الفرتة املا�صية.
ا�صتطاع  الأكادميي  املجل�ض  اأن  مكوع  الدكتور/ف�صل  واأكد 
خالل العام 2015م من مناق�صة كل الوثائق والطلبات التي 

قدمت له لبحثها اأو للم�صادقة عليها، وكان جمل�صا اأكادمييا 
املقرة..،  واللوائح  القوانني  وفق  عمله  مار�ض  تخ�ص�صيا 
لفتًا اإىل جناح عالقة التكامل القائمة بني نقابة الهيئة 

التعليمية واملجل�ض الأكادميي خالل املدة املن�صرمة.
خالل  عدن  بجامعة  الأكادميي  املجل�ض  �صادق  ذلك  اإىل 
لـ  »اأ�صـــتاذ«  العلمي  اللقب  منح  تو�صيات  على  اجتماعه 
»اأ�صتاذ  ولقب  باجلامعة،  التعليمية  الهيئة  اأع�صاء  من   2
م�صارك« لعدد 2 ومنح لقب »اأ�صتاذ م�صاعد« لعدد 2  ولقب 
العلمي  التفرغ  تو�صية  على  �صادق  كما   ،1 لعدد  »مدر�ض« 
لحقًا  الأكادميي  املجل�ض  م�صادقات  ترفع  على   2 لعدد 
م�صادقات  ان  مو�صحًا  لإقرارها..،  اجلامعة  جمل�ض  اإىل 
املجل�ض الأكادميي اليوم على تو�صيات منح اللقاب العلمية 
لقانون  م�صتندة  جاءت  العلمي  التفرغ  على  واملوافقة 
اجلامعات اليمنية واللوائح الأكادميية، وتو�صيات الأق�صام 

العلمية وجمال�ض الكليات.
دورته  وخالل  اليوم  انهى  بانه  الأكادميي  املجل�ض  واأكد 
وامل�صادقة  والبحث  النقا�ض  2015م،  العام  من  الأخرية 
لكل امللفات والوثائق التي قدمت له خالل املدة ال�صابقة، 
واأتخذ ب�صاأنها الإجراءات املنا�صبة..، على ان يتم مناق�صة 

للعام  اجلديدة  دورته  خالل  وملفات  طلبات  من  ماي�صتجد 
اجلديد 2016م.

ال�صابقة  دورته  اجتماع  حم�صر  ناق�ض  قد  املجل�ض  وكان 
اأع�صاء  اوردها  التي  باملالحظات  الأخذ  بعد  اإقراره  ومت 

املجل�ض.
جلامعة  الأكادميي  املجل�ض  اأع�صاء  من  بالجتماع  �صارك 
مركز  مدير  عم�صو�ض  الدكتور/م�صعود  من  كل  عدن، 
كلية  )ممثل  اجلفري  والدكتور/عبدالنا�صر  الرتجمة، 
كلية  )ممثل  يافعي  عثمان  والدكتورة/�صعاد  الرتبية(، 
كلية  )ممثل  حم�صن  �صالح  والدكتور/حممد  القت�صاد(، 
نقابة  )رئي�ض  مكوع  نا�صر  والدكتور/ف�صل  احلقوق(، 
كلية  )ممثل  اللحجي  والدكتور/عبدالرحمن  املدر�صني(، 
العلوم الإدارية(، والدكتور/عبا�ض فرحان )مدير ال�صئون 
بن  والدكتور/عبدالرحمن  املجل�ض(،  مقرر   – التعليمية 
يحي )ممثل كلية ال�صيدلة(، والدكتور/حممد علي مقبل 
اأحمد  علي  حم�صن  والدكتور/  الهند�صة(،  كلية  )ممثل 
والدكتورة/�صو�صن  الزراعية(،  للعلوم  نا�صر  كلية  )ممثل 
والدكتور/ الطب(،  كلية  عميد  باأعمال  )قائمة  باخبرية 

حممد ال�صقاف )قائم باعمال عميد كلية طب الأ�صنان(.

اغتيال حازم و�صركات االت�صال  
 

بقلم ا�صعد عبد اهلل عبد علي
 حازم يعمل ك�صباغ، وطريق عودته مير يف الباب ال�صرقي، يوم اخلمي�ض تاأخر يف العودة، ب�صبب ازدحام مروري، 
فكان مروره ليال، عرب اأحياء بغداد �صيقة، يف منطقة البتاوين، ف�صاهد عن طريق ال�صدفة، ل�صو�ض يهمون ب�صرب 
عجوز، كي ي�صرقوه،  فحاول الت�صال برقم ال�صرطة، لكن تفاجئ اأن ال�صبكة ل تو�صل ات�صاله، فاخلدمة رديئة، 
وحاول مرة اأخرى ليختفي ر�صيده، فاأجور الت�صال يف العراق، مبالغ بها. عندها تدخل حازم بنف�صه، معتمدا 
على قوته البدنية، ف�صاح بهم، افلت العجوز من بني اأيديهم،. فاخرج احد الل�صو�ض م�صد�ض، واأطلق ر�صا�صة اإىل 
�صدر حازم، فوقع على الأر�ض ينزف ب�صده، جتمع النا�ض على �صوت الر�صا�صة، لكن حازم كان قد فارق احلياة، 

والل�صو�ض هربوا.
ت�صبب  احدها،  اخفق  اأن  نعي�صها،  عوامل  جمموع  هي  فاحلياة  الت�صال،  �صبكة  خدمة  رداءة  ب�صبب  قتل  حازم 
بخطر يهدد الكتمال. ق�صة �صبكات الت�صال يف العراق، ما تزال هم كبري للمواطن، من ناحية الأجور وخدماتها 
املقدمة للم�صرتكني، حيث متادت �صركات الت�صال يف �صلوكها ال�صيئ، نتيجة �صعف الرقابة يف العراق، والتهاون يف 
ال�صروط التعاقدية، فاملبلغ الذي ي�صرفه العراقي على 90 �صاعة ات�صال،  تكفي الأردين �صهرين، بنف�ض املبلغ، 

ح�صب اإح�صائية ن�صرت اأخريا، فانظر حلجم الظلم الذي يقع على املواطن العراقي.
ال�صركات بح�صب طبيعتها، اأنها تبحث عن تعظيم الأرباح، �صمن حدود القانون، والتعاقد بني احلكومة وال�صركات 
هو الفي�صل، يف حفظ حقوق النا�ض، لكن ال�صركات متتلك م�صت�صارين قانونني، مهمتهم احل�صول على اأف�صل عقد، 
يف  بخرباء  ال�صتعانة  عليها  التعاقد،  معركة  يف  الدولة  تنجح  ولكي  الأرباح،  وتعظيم  النجاح  لل�صركة  ي�صمن 

القانون، كي ل تخ�صر املعركة.
 لكن يبدو من الواقع احلايل، اأن معركة التعاقد مع �صركات الت�صال يف العراق، كانت معركة خا�صرة، فالأداء 

البائ�ض حممي قانونيا.
األن اأن اأرادت احلكومة النت�صار لل�صعب العراقي، واإرجاع احلقوق، اأن ت�صري ب�صقني، العمل على ت�صديد الرقابة 
به  ي�صمح  مبا  العقد  لتعديل  وال�صعي  املواطن،  تخدم  التي  الفقرات  بتنفيذ  واملطالبة  العاملة،  ال�صركات  على 
اأو  وطنية،  ات�صالت  �صركة  لتاأ�صي�ض  ال�صعي  الثاين  وال�صق  وال�صعب،  للدولة  خادم  العقد  يكون  بحيث  القانون، 
التعاقد مع �صركة جديدة، لك�صر ال�صوق الحتكارية، بحيث تقدم خدمة تفوق ما مقدم األن، ومن خاللها جترب 

ال�صركات على حت�صني خدماتها، لكي حتافظ على امل�صرتكني،مع توفر اأيراد جديد للخزينة.
اأفكار نطرحها لل�صادة امل�صئولني، لالنت�صار للعراق وال�صعب، الأمر ممكن جدا، فقط نحتاج حلكومة اأفعال ولي�ض 

اأقوال.



ب�صام ال�صجاع
  عندما ي�صيطر قانون الغاب على الن�صانية وي�صبح 
وان  ال�صعفاء  يتال�صى  الب�صر  حياة  يف  ال�صائد  هو 
كانوا ُكرث ول يجدون �صبياًل للحفاظ على حقوقهم 
وان كانت يف حرز لذلك نرى دول كربى كربيطانيا 
نف�صها  حتمي  الأوروبية  الدول  وباقي  وفرن�صا 
 28 حوايل  من  يتكون  اأوربي  احتاد  اإىل  بالنتماء 
بتاأ�صي�صه  التي قامت  الأطل�صي  الناتو  دوله وحلف 
اثنا ع�صر ويت�صكل حلف الناتو من 28 دولة وكذلك 
على  حمظورا  كان  بينما   ، �صابقًا  الرو�صي  الحتاد 
حتى  اأو  اقت�صادي  اأو  �صيا�صي  اجتماع  اأي  امل�صلمني 
علمي اإل بعلم واإذن من الدول الكربى، لكننا اليوم 
الو�صاية  زمن  يف  معهود  وغري  جذريا  حتول  نرى 
من  جمموعة  تتمكن  حيث  الجنبية  والتدخالت 
الدول العربية وال�صالمية من الجتماع يف حتالف 
34 دولة ا�صالمية  ع�صكري فاجاأ الدنيا يتكون من 

تقوده اململكة العربية ال�صعودية .
اأن هذا  �صنجد  القراءة  نتعمق يف  اأن  اردنا  ما  واإذا   
مقدمات  له  وان  اللحظة  وليد  يكن  مل  احللف 
فكرة  لن�صاج  تقود  وكلها  المة  بها  مرت  ومراحل 
لرغبات  مغايرة  بع�صها  بدت  وان  احللف  هذا 
ال�صالمية  اخلالفة  �صقطت  اأن  ومنذ  البع�ض، 
ما  ا�صتعادة  نحو  ياأرز  ال�صالمي  والعامل  1922م 
باهمية  �صعورا  يزدادون  مير  يوم  وكل  منهم  ذهب 
ما  �صواء  الخرى  القوى  تكافئ  ثالثة  قوة  وجود 
الغربي  املع�صكر  او  ال�صرقي  باملع�صكر  ت�صمى  كانت 
وغريها ، وجاء متاهي م�صطلح الرهاب مع الهواء 
القوة  هذه  بتقوي�ض  تقومي  بدورها  التي  وامل�صالح 
الثالثة واخماد كل من يحاول ان يتخل�ض من ثقل 
املا�صي البئي�ض وال�صعي نحو التحرر واعالن انتهاء 
دور احلكومات الوظيفية، مع ف�صل الدول الكربى يف 

حتقيق المن وال�صالم والنت�صار للعدالة.
جديدة  مبرحلة  ومب�صرات  ارها�صات  كلها  وهذه   
الرئي�صية  التحولت  من  عدد  طياتها  يف  حملة 

واأهمها:
ال�صيا�صية  والنه�صة  الرتكية  التحولت   *
وال�صعي  والثقافية  والع�صكرية  والقت�صادية 
احلثيث نحو ا�صتعادة اإ�صم تركيا العظمى ومن يقراأ 
كتاب العمق ال�صرتاتيجي لل�صيد الدكتور داود اغلو 
رئي�ض جمل�ض الوزراء الرتكي يدرك مقايي�ض القوة 

الرتكية والتكوين الدفاعي التي متتلكه تركيا.
وكذلك  اوربا  مفهوم  يف  الرتكي  التحول  ويدرك   
واخللفية  احلديقة  بانها  الو�صط  لل�صرق  نظرتهم 

التي ل غنى عنها.
احلرية  حزب  فوز  الرتكية  التحولت  ومن   *  

ت�صكيل  من  بذلك  ليتمكن  مرات  لعدة  والعدالة 
منذ  وامل�صتمر  املنفرد  بحكمه  والتوا�صل  حكومته 

عاما.  13
قاعدة  ان�صاء  احلثيثة  الرتكية  التحولت  ومن   *  
يف  المريكية  القاعدة  ت�صاهي  قطر  يف  ع�صكرية 
الدوحة ويف هذا ال�صدد قال ال�صفري الرتكي يف قطر 
اأن بالده �صُتن�صئ قاعدة ع�صكرية يف قطر يف اإطار 
اتفاقية دفاعية تهدف اإىل م�صاعدة البلدين على 
اإن  دميريوك  وقال  امل�صرتكني«،  »الأعداء  مواجهة 
»ثالثة اآلف جندي من القوات الربّية �صيتمركزون 
يف  تركية  ع�صكرية  من�صاأة  اأول  وهي  القاعدة  يف 
ال�صرق الأو�صط اإىل جانب وحدات جوية وبحرية 

ومدربني ع�صكريني وقوات عمليات خا�صة«.
او  اتفقنا  عن  النظر  وبغ�ض  امل�صرية  التحولت   *
اختلفنا مع النظام امل�صري احلايل ال اأنه ل ميكن 
او  ا�صالمي  حتالف  اأي  حلقات  باكتمال  القول  لنا 
العربية  عربي دون م�صاركة فاعلة من دولة م�صر 
اأن  الإ�صرائيلي  ديبكا  موقع  ذكر  األية  بداأت  وقد 
للوليات  قويا  حتذيرا  اأر�صل  امل�صري  اجلي�ض 
الإطاحة  عقب  م�صر  يف  التدخل  حول  املتحدة 
الطائرات  وقامت  مر�صي،  حممد  املعزول  بالرئي�ض 
الأ�صطول  فوق  بالتحليق  امل�صرية  احلربية 
الأمريكي يف البحر املتو�صط يف ا�صتعرا�ض قوة اأمام 

الأمريكيني.
رو�صية  هي  امل�صرية  املقاتالت  اأن  املوقع  واأو�صح   
امل�صري  اجلي�ض  وقام  قدمية،  طرازات  من  ال�صنع 
ال�صفن  فوق  ع�صكرية  بعملية  وقامت  بتطويرها، 
نريانها،  مرمى  يف  وو�صعتها  الأمريكية،  احلربية 
قدرة  يعني  ما  وهو  مبا�صرة،  با�صتهدافها  وهددت 
م�صر على تدمري تلك ال�صفن وحماية �صيادتها على 

اأرا�صيها.
 هذا طبعًا يعد �صابقة قوية اثارت حفيظة الدارة 

المريكية مل ي�صبق لها النظام امل�صري من قبل.
التي تربع  الوهلة الوىل  *التحول اخلليجي فمن 
اململكة  ملك  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  فيها 
عقد  انفرط  احلكم  عر�ض  ال�صعودية  العربية 
داخل  اجلوهري،  بالتغيري  بداية  التحولت  هذه 
ال�صعودي  النظام  بني  ال�صدع  وراأب  احلاكم  النظام 
واحلركات ال�صالمية والذي كان قد �صنفها �صابقا 
بجماعات ارهابيه، ثم جاء الدور وتعزيز وترميم 
ال�صاب  ال�صعودية الرتكية ثم تابع الأمري  العالقة 
عزز  اأن  بعد  ال�صاقة  مهمته  �صلمان،  بن  حممد 
قوة  متثل  والتي  الباك�صتانية  ال�صعودية  العالقات 
رو�صيا  اإىل  انتقل  ثم  اآ�صيا،  يف  حمورية  ع�صكرية 
خالل  وجنح  امل�صتوى،  رفيع  عمل  فريق  يرافقه 

ال�صعودية  العالقات  �صدع  راأب  يف  الق�صرية  زيارته 
بالعديد  حقيبته  مالأ  وقد  اإل  يعد  ومل  الرو�صية، 
ال�صخمة  وامل�صروعات  الثنائية  التفاقات  من 

وال�صراكات.
  رغم هذه التحولت اجلذرية ال اأن عا�صفة احلزم 
التي ت�صارك فيها ع�صر دول عربية بقيادة اململكة 
العربية ال�صعودية كانت هي العالن البرز لرف�ض 
التي  الكربى وهي النطالقة الهم  الدول  و�صاية 
لذلك  القادمة  املرحلة  اأغوار  �صرب  خاللها  من  يتم 
وامنا  الغربية  القوى  من  الكثري  بها  ترحب  مل 
تعاملوا معها على انها فر�صت كاأمر واقع ويوؤيد هذا 
مت  حيث  ال�صعودية  المريكية  ديفيد  كامب  قمة 
ال�صاروخية  قوتها  بتطوير  ال�صعودية  طلب  رف�ض 
اأخرى،  بعا�صفة احلزم مرة  ي�صمى  ما  وعدم تكرار 
و هناك من كتب عن العا�صفة بانها قامت للحد من 
اأن  ارى  لكني  املنطقة  يف  اليراين  والنفوذ  التو�صع 
ايران ومن خلفها تعترب قوة متهالكة وم�صتهلكه ول 

ت�صتدعي كل هذه التداعيات التي لها ما بعدها .
املو�صوع  هذا  يف  مبو�صوعية  حتدث  من  وهناك   
ال�صيا�صة  معهد  يف  الباحث  �صتينز،  تومي  مثل   ،
وال�صرتاتيجية يف مركز »اآي دي اإ�ض« يف هرت�صليا، 
والذي اأ�صار موؤخرا اإىل اأن »حلفاء الغرب من العرب 
مل يعودوا قادرين على العتماد على مظلة اجلي�ض 
عا�صفة  عملية  من  ا�صتنتج  كما  فقط«،  الأمريكي 
احلزم در�ًصا راأى اأن الأوروبيني ميكن لهم اأن يتعلموه 
يف  الوقوف  كيفية  يف  ويتمثل  الأو�صط  ال�صرق  من 
وجه التهديدات الإقليمية، وعدم العتماد ح�صًرا 

على »اإح�صان الوليات املتحدة«، بح�صب تعبريه.
اأن  جعلتنا  ما  الكثري  وغريها  التحولت  هذه  كل   
وان  حقيقة  اىل  يتحول  الذي  احللم  عن  نتحدث 
هذ  ي�صف  بع�صهم  �صار  بل  البع�ض،  لدى  مرة  كانت 
اأن  جعلتنا  ما  الكثري  وغريها  التحولت  هذه  كل 
وان  حقيقة  اىل  يتحول  الذي  احللم  عن  نتحدث 
كانت مرة لدى البع�ض، بل �صار بع�صهم ي�صف هذا 

احللف بالناتو العربي.
ال�صالمي  احللف  اأن  املتابع  ناظر  عن  يغيب  ول   
الع�صكري له يف قادمات الأيام ا�صتحقاقات وتبعات 
واقت�صادًيا،  �صيا�صًيا  تنعك�ض  �صوف  اإيجابية، 
اجتماعًيا وثقافًيا على دول القوة امل�صرتكة، وكلها 
من  املزيد  نحو  وتدفع  العربية  الروابط  تعزز 

التكامل الإقليمي.
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عبدالكرمي املدي
ال�صعيدة..  العربية  اأبناء  يا  ماعلي�ض.. 
اأن  وحاولوا  اجلديدة،  ال�صدمة  وا  امت�صّ
تتاأقلموا قدر الإمكان مع واقع جديد، رمبا 
اإن خريفه �صيطول ويتطور لالأ�صواأ، وذلك 
لكم  اأعدته  الذي  والربنامج  املزاج  ح�صب 
) ال�صقيقات الكربى (، القريبة والبعيدة 
ُكّل واحدة منها تطهريكم  من  ُتريد  التي 

اآثام الأخرى وِبدعها.
وحروبكم  عذاباتكم  قاوموا  ماعلي�ض..   
)بالوكالة ( بنف�ض طويل و�صدور وا�صعة 
 ، مربع  مرت  كيلو  ماليني   )7( عن  تقّل  ل 
يقتلكم  التي  الدول  م�صاحات  جمموع  هي 
حّبها وتذبحكم مذاهبها وفتاويها ، وكونوا 
اأنتم  – عقالنيني اأكرث مما  – اعانكم اهلل 
عليه اليوم، واأول خطوة ُتثبتونها يف هذا 
اإنتهاء وهم )جنيف2(  اجلانب وتبداأ من 
�صقف  من  ُتخففون  اأنكم  ،هي  و�صاعدًا 
توقعاتكم الإيجابية لت�صريحات وخدائع 
التي  وطهران  ووا�صنطن  ولندن  الريا�ض 
بقيعة  ك�صراب  اإنها  الأيام  لكم  اأكدت 
الإقليم  اإن  وثقوا  ماء،  الظماآن  يح�صبه 
�صيء  ُكّل  يف  ويخدعكم  يخونكم  والعامل 
، لي�ض فقط يف امل�صميات كت�صمية مارثون 
بـ ) جنيف2(  �صوي�صرا  الأخري يف  احلوار 
يف  نائية  قرية  يف  جل�صاته  جرت  بينما 

ال�صمال ال�صوي�صري ا�صمها )بني(.
اأحالمكم  تقودون  واأنتم  تن�صوا  ول 

)جنيف15(   �صوارع  يف  القادمة  الوردية 
التي   )30 و)م�صقط   )1 بابا  و)اأدي�ض 
 )25( اإرتفاع  وعلى  اجلو  يف  لكم  ُيبّلطها 
ال�صيخ  ولد  اإ�صماعيل  ال�صيد  قدم  األف 
و�صفراء الدول اخلم�ض الراعية مل�صاحلها 
واملطّبات  الهوائية  )احُلفر(  بوا  تتجنُّ ،اأن 
اجلوية لتلك ال�صوارع املخ�ص�صة لكم، كي 
عن  متامًا  وتتوقفوا  مركباتكم  تعطلوا  ل 
موا�صلة ال�صرييف دروب احلياة مثلما �صبق 
ال�صغط  اأ�صالك  يف  احلياة  توقفت  واأن 
�صاعات  ب�صبع  متدكم  كانت  التي  العايل 
و�صمتت   توقفت  ومثلما   ، يوم  كل  كهرباء 
– اأي�صا – اأ�صوات تدفقات املياه الف�صلية 
يف اأوردة �صبكات م�صاريع  املياه احلكومية 

منُذ عام تقريبا..
عي�صوا يا اأحفاد يعرب بن قحطان و�صيف 
حمري  ومكاربة  �صباأ  واأقيال  يزن  ذي  بن 
كثريًا  تعتمدوا  ول   ، وح�صرموت  ومعني 
الأبي�ض  البيت  با�صم  املتحدثني  على 
ت�صهروا  ول   ، الأمريكية  واخلارجية 
الفجر  �صاعات  وحتى  و�صاعدًا  الآن  من 
ال�صنوي  اخلطاب  ت�صمعوا  كي   الأوىل 
للمر�صح  خطاب  لأول  حتى  ول   ، لأوباما 
احلظ  حالفه  اإن   ،  ) )ترامب  اجلمهوري 
بالفوز يف النتخابات القادمة، وقام فعاًل، 
بتطبيق برناجمه ومبادئه املعلنة يف منع 
، وحل  اأمريكا  العرب وامل�صلمني من دخول 

م�صاكلهم يف ديارهم .

التي تقول  تقّبلوا احلقيقة  يا بني ميني   
ميتة  ولدت  قد  )جنيف2(  مفاو�صات  اإن 

و�صبعت موتًا من قبل اأن تبداأ.
بالطول  ذريعًا،  ف�صاًل  ف�صلت  جنيف2(   (  
اخرتاق  اأي  عن  ُت�صفر  ،ومل  وبالعر�ض 
واأدوات   ، اجلليدية  املت�صارعني  جلبال 
واخلارجية  الداخلية  احلرب  مندوبي 

التي ُت�صنُّ على �صعبكم ال�صابر املحت�صب .
تقبلوا كل ما يجري من عبث وكل ما يتم 
التالعب به من عبارات واألفاظ ، واقتنعوا 
الطبيعي جدًا  الأمر  الذي يحدث هو  باإن 
،طاملا واأن ال�صعودية واإيران خارج قاعات 
جنيف وم�صقط وغريها ، وطاملا واإن اأمريكا 
اأن ت�صري بهذه الطريقة  ُتريد لإو�صاعكم 
بالقناعة  وحت�صنوا  بال�صرب  ت�صلحوا 

والإميان.
ويف  اإنه  الألف  بعد  عا�صرة  مرة  وتاكدوا 
ومن  احلقيقيون  املت�صارعون  ظّل  حال 
بعيدين  ملاآ�صيكم  النفراج  مفاتيح  بيدهم 
عن طاولت عارف الزوكا واأحمد بن دغر 
وحممدعبدال�صالم  املخاليف  وعبدامللك 
ال�صيد ويحيى دويد وعبدالعزيز  وفائقة 
،فاإن  ال�صيخ  ولد  واإ�صماعيل   ، ُجباري 
و�صت�صتمر  �صت�صتمّر  الإنفجارات  اأ�صوات 
ل تكاليف   معها ترّبعات اأهل اخلري يف حتمُّ
بيوت  اإليها  �صت�صمُّ  التي  املقابر  تو�صعة 
البنات  ومدار�ض  وال�صهداء  املهّجرين 
ثانية،  كمرحلة  يتبعها  اأوىل  كمرحلة 

واحلدائق  واجلامعات  البنني  مدار�ض 
بن�صبة  خرجت  التي  وامل�صت�صفيات 
كامل�صت�صفى   ، اخلدمة  عن   )50%(
تلك  اأو   ، الكويت  وم�صت�صفى  اجلمهوري 
كاملة  ب�صورة  اخلدمة  عن  خرجت  التي 
والطفولة  لالإمومة  ال�صبعني  كم�صت�صفى 
�صنعاء  العا�صمة  قلب  يف  يتواجد  الذي 
يف  عرو�ض  ميدان  اأكرب  من  مقربة  وعلى 
رمزية  ت�صكيالت  فيه  ُتعر�ُض  كانت  البلد 
واأمنكم  البا�صل  جي�صكم  وحدات  من 
والوحدة  الثورة  حماية  على  ال�صاهر 

وال�صيادة الوطنية.
من  ُيقرء   – ُيقال  كما   – اخلطاب  وكون 
– اأن  ميني  بني  – يا  اأن�صحكم    ، عنوانه 
حتطوا يف بطونكم بطيخات، كلٌّ باحلجم 
الذي ي�صتطيع ه�صمه ، وينام قرير العني 
عن  يكّف  اأن  هو  املهم   ، الذهن  �صارد  اأو 
م�صاعفة تعذيب نف�صه، من خالل توقعات 
القادمة  املفاو�صات  مرثونات  وتخمينات 
،اإل  �صابقاتها  من  اأف�صل  تكون  لن  التي 
حبيبا  اأو  لهادي   قريبا  تخ�ضُّ  كانت  اإذا 
الإفراج  التفاق على  يتم  ، ممن  للريا�ض 
العك�ض  اأو  احلوثيني،  معتقالت  من   عنهم 
،فاأخبار اأي مفاو�صات قادمة �صتكون عند 
هذه احلدود ،فقط ، وما دون ذلك لن يكون 
لأع�صاب  حرق  عملية  من  اأكرث  هناك 
واإلتقاط  لل�صالم،  الّتواقني  الب�صطاء 
الإعجابات  من  ِغّلة  اأكرب  ارادو  ملن  �صور 

قليٍل  ذّر  جانب  اإىل   ، الفي�ض  �صفحات  يف 
والبخور  ال�صوي�صرية  املدافىء  رماد  من 
اليمنيني  من  املحا�صرين  على  العماين 
ال�صهداء  اأهايل  دموع  ومعهم  وهناك،  هنا 
واجلرحى ، ومن ي�صتعدون – اأي�صا – لنيل 
،اأوبدون  هذا  ال�صرف الرفيع بغاية منهم 
عليها،اأم  مقبلني  كانوا  ،و�صواء  غاية 

مدبرين.
اأ�صيف   ، للت�صاوؤم  داعية  اأكون  ل  وكي 
عزاوؤنا  الأمل  يبقى  اخلتام،  يف  واأقول 
 ، اأجمل  لغد  عبورنا  وتذكار  جميعًا 
اإمنا  اأمل،  بغري  يعي�ض  من  اإن  ولنتذكر 
اأن  قبل  حيًا،  باملوت  نف�صه  على  يحكم 
ميوت بقنابل و�صواريخ ال�صعودية ووكالء 
اخلليج  وال�صيعة،  نة  ال�صُّ والغرب،  ال�صرق 
الراأ�صمالية   ، الفار�صي  واخلليج  العربي 

وال�صيوعية ..!

 علي جاحز
الرئي�ض  رحيل  موعد  حان  هل   : �صنعاء 
�صوؤال  عدن؟  من  هادي  من�صور  ربه  عبد 
عن  ترددت  اأنباء  عقب  اليمنيون  طرحه 
رفع ال�صعودية الغطاء الأمني عنه وحمله 
على العودة اإىل عدن مع جمموعة كبرية 
من قيادات حكومته ب�صورة نهائية. يعزز 
الت�صعيد  م�صتوى  ارتفاع  الت�صاوؤل  ذلك 
قبل  من  وال�صيا�صي  والع�صكري  الأمني 
»احلراك اجلنوبي« و»املقاومة اجلنوبية« 
�صد وجود هادي ممثاًل لل�صلطة الوحدوية 
ت�صعيد  وهو  اليمنية(،  )اجلمهورية 

يذهب باجتاه تنفيذ خطوات انف�صالية.
»القاعدة«  تنظيمي  �صيطرة  على  وعالوًة 
عدن  يف  وا�صعة  م�صاحات  على  و»داع�ض« 
خ�صو�صًا، فاإنه منذ عودة هادي اإىل ق�صر 
اأمنية  املعا�صيق، �صهدت املحافظة عمليات 
املعنّي  املحافظ  اغتيال  كبرية مل تنته مع 
من قبل هادي اللواء جعفر �صعيد وتعيني 
اجلنوبي«  »احلراك  �صخ�صيات  اإحدى 
حّد  اإىل  و�صلت  بل  له.  خلفًا  املت�صددة 
قبل  من  اأم�ض  املعا�صيق  ق�صر  تطويق 
اجلنوبي«،  لـ»احلراك  تابعني  م�صلحني 
مبنى  على  النف�صال  علم  رفع  مع  تزامن 
من  بتوجيه  ر�صمي،  ب�صكل  املحافظة 
املحافظ اجلديد عيدرو�ض الزبيدي الذي 

جرى تعيينه اأخريًا.
يوم  لفتة  اأمنية  اأحداثًا  عدن  و�صهدت 
اندلعت  ا�صتباكات  اإىل  فاإ�صافة  اأم�ض. 
»احلراك«  م�صلحي  بني  الزيت  ميناء  يف 
حماولتا  ا�صتهدفت  امليناء،  وحّرا�ض 
ع�صكريني،  قياديني  فا�صلتان  اغتيال 
العهد  ويّل  جمع  لقاء  مع  اأي�صًا  تزامنتا 
يف  قيادات  مع  زايد  بن  حممد  الإماراتي 
لـ«احلراك  التابعة  اجلنوبية«  »املقاومة 
هوؤلء  بني  ومن  ظبي،  اأبو  يف  اجلنوبي« 

القيادي ال�صلفي هاين بن بريك.
اإطار  يف  املعا�صيق  ح�صار  و�صع  وميكن 
اإماراتي،  بدعٍم  هادي  �صد  الت�صعيد 

توّجه  على  اإ�صافيًا  موؤ�صرًا  واعتباره 
يف  النف�صال  خطوات  لتفعيل  اإماراتي 

اجلنوب.
وكان م�صلحون يتبعون »املقاومة اجلنوبية« 
قد فر�صوا ح�صارًا م�صلحًا اأم�ض على ق�صر 
حتى  ا�صتمر  هادي،  يقيم  حيث  املعا�صيق 
حملي  م�صدر  واأفاد  ال�صطور.  هذه  كتابة 
»الأخبار« باأن حميط ق�صر املعا�صيق �صهد 
من  عنا�صر  قيام  ب�صبب  ع�صكريًا،  توترًا 
من  وجنود  اجلنوبية«  »املقاومة  م�صلحي 
عدن  اأبناء  والأمن  من  الداخلية  وزارة 
وحلج بتنظيم احتجاجات بداأت منذ اأول 
رغم  باأنه  امل�صدر  واأفاد  الحد.  اأم�ض  من 
هادي  حرا�صة  بها  قامت  عدة  حماولت 
لتفريق تلك الحتجاجات، اإل اأنها ف�صلت، 
لتتطور بعد ذلك الحتجاجات اإىل ح�صار 
للم�صدر، من بني املحتجني  الق�صر. ووفقًا 
م�صلحون يتبعون هادي نف�صه ممن طالبوا 
املقطوعة  ورواتبهم  م�صتحقاتهم  ب�صرف 
كالمية  م�صادات  ون�صبت  اأ�صهر.  عدة  منذ 
وم�صلحي  لهادي  املوالني  امل�صلحني  بني 
»املقاومة« من جهة، وبني احلرا�صة املكلفة 
اأخرى،  جهة  من  املعا�صيق  بحماية  ق�صر 
م�صلحة.  مواجهات  اإىل  تتطور  كادت 
وكانت و�صاطة من مكتب هادي قد تدخلت 
امل�صتحقات يف موعد  اأم�ض، وعدت ب�صرف 
اأق�صاه اليوم، لكنها مل تفلح يف ف�ّض التوتر 

من حميط الق�صر.
يتجاوز  قد  التوتر  اإن  امل�صدر  وقال 
اإىل  م�صريًا  الرواتب،  على  الحتجاج 
اأغلقوا  اجلنوبية«  »املقاومة  م�صلحي  اأن 
هادي،  يقيم  حيث  املعا�صيق  ق�صر  بوابة 
واخلروج  الق�صر  اإىل  الدخول  ومنعوا 
البوابة  امل�صلحون  »اأغلق  واأ�صاف:  منه. 
الذي  املقرتح  ورف�صوا  للق�صر،  الرئي�صية 
اأن  اعتبار  على  الو�صاطة«،  به  تقدمت 
وعودًا �صابقة مماثلة قطعت ومل تتحقق.
عدن  حمافظ  وّجه  الأثناء،  هذه  يف 
الزبيدي،  املعنّي من قبل هادي، عيدرو�ض 

عام  )املنحلة  اجلنوب«  »دولة  علم  برفع 
حمافظة  مبنى  �صارية  على   )1990
باجتاه  رمزية  خطوة  يف  الرئي�صي،  عدن 
فاإن  امل�صدر،  وبح�صب  النف�صال.  اإعالن 
املحافظ الزبيدي الذي ينتمي اإىل التيار 
)املوؤّيد  بالنف�صال  املتم�ّصك  احلراكي 
البي�ض(،  �صامل  علي  الأ�صبق  للرئي�ض 
منذ  مكتبه  يف  اجلنوب  دولة  علم  يرفع 
نار  اإطالق  اأعقب  وقد  املن�صب.  ت�صلمه 
باخلطوة.  احتفاًء  العلم  رفع  كثيف 
افتتح مهماته يف عدن  الزبيدي قد  وكان 
للمئات  وا�صعة  اعتقالت  حملة  بتنفيذ 
من اأبناء املحافظات ال�صمالية. اإىل ذلك، 
باأن  الزبيدي  مكتب  ديوان  يف  م�صدر  اأفاد 
اإطالق نار من اأ�صلحة خفيفة وقع اأم�ض يف 
الدور اخلام�ض من املبنى، من دون حدوث 
حرا�ض  من  عدد  بني  خالف  اإثر  اإ�صابات، 

املحافظ.
القائد  تعّر�ض  مت�صل،  �صعيد  على 
العميد  هادي،  من  املقّرب  الع�صكري 
م�صاء  اغتيال  ملحاولة  اجلحايف،  عبداهلل 

مرافقيه.  من  اثنان  فيها  جرح  اأم�ض، 
على  جمهولني  م�صلحني  اأن  امل�صدر  واأكد 
موكب  على  النار  اأطلقا  نارية  دراجة 
العميد اجلحايف و�صط عدن. ويف حادثة 
اأن العميد  اإعالمية  م�صابهة، نقلت و�صائل 
اأخريًا  هادي  عّينه  الذي  �صائع  �صالل 
اغتيال  ملحاولة  تعر�ض  عدن،  اأمن  مدير 
�صائع  من  مقّربة  م�صادر  لكن  اأم�ض،  ع�صر 
ما  اأن  موؤكدًة  الأنباء،  تلك  �صحة  نفت 
حدث هو ا�صتهداف لنقطة تابعة مل�صلحي 
»املقاومة اجلنوبية« يف جوار فندق عدن، 
اإىل  �صائع  وينتمي  �صخ�صان.  فيها  جرح 
حمافظ  اإليه  ينتمي  الذي  نف�صه  التيار 
�صالل  اأن  اجلنوبي  امل�صدر  ويوؤكد  عدن. 
اغتيال،  حماولة  لأي  يتعر�ض  مل  �صائع 
يحدث  ما  اأن  يرى  نف�صه  الوقت  يف  لكنه 
مع  بالتزامن  اغتياله،  عن  ت�صربيات  من 
�صراع  على  موؤ�صر  هو  مت�صلة،  حوادث 
واأو�صح  والمارات.  ال�صعودية  بني  قائم 
على  تعمل  منهما  دولة  كل  اأن  امل�صدر 
املوالية  غري  اجلنوبية  القيادات  ت�صفية 

لها، عن طريق التنظيمات الرهابية التي 
اأ�صتبعد  »ل  قائاًل:  وي�صتطرد  متّولها«. 
يف  املقبلة  الأيام  يف  �صائع  �صالل  ت�صفية 
ال�صعودية،  الأجندة  تنفيذ  رف�ض  حال 
ووا�صل العمل مل�صلحة المارات التي كانت 
يف  الزبيدي  وعيدرو�ض  هو  تعيينه  وراء 

منا�صب عليا يف عدن«.
من جهة اأخرى، قتل �صخ�ض وجرح اآخرون 
على  اندلعت  ا�صتباكات  خالل  عدن  يف 
ميناء  عمال  نّظمها  احتجاجات  خلفية 
املالية  مب�صتحقاتهم  للمطالبة  الزيت 
م�صادر  اأكدت  بينما  اأ�صهر،  منذ   املتوقفة 
لقوات  ع�صكرية  تعزيزات  اأن  حملية 
»التحالف« الذي ي�صيطر على عدن، بينها 
مدرعات ودبابات، حتركت ظهر اأم�ض اإىل 
اإثر  الربيقة،  منطقة  يف  الزيت  ميناء 
امليناء  اأمن  جنود  بني  عنيفة  ا�صتباكات 

واأفراد يتبعون »املقاومة اجلنوبية«.
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 عبد الكاظم ح�صن اجلابري
ال�صعودية يف هذه  اإعالن   غريب جدا؛ 
الأيام، عن اإن�صاءها حلفا دويل اإ�صالمي 

ملحاربة الأرهاب. 
املتهمة  الأوىل،  الدولة  ال�صعودية  تعد 
فتاوى  كل  �صدرت  ومنها  بالإرهاب، 
خرج  نا�صها  بني  ومن  والتكفري،  القتل 
كل  متويل  مت  نفطها  ومن  الإنتحاريون، 

املنظمات الإرهابيه. 
والدول  احللف  لهذا  �صريعة  نظرة 
الطائفية،  وطبيعتها  له،  امل�صكلة 
الإرهاب،  لتمويل  �صرعي  حلف  جنده 
قانوين،  بغطاء  مغطاة  قاعدة  وتهيئة 
الدول  تعد  اإذ  والإنتحارين،  القتلة  من 
هي  املحور،  هذا  يف  اخلليجية  النفطية 
املتبقية  الدول  واإما  الرئي�صي  املمول 
القمر  وجزر  ونيجرييا  كال�صومال 
فتعد  وغريها،  وجيبوتي  وبنني  وت�صاد 
مبقاتلني  الإرهاب  لرفد  ب�صريا  ممول 

بو�صع �صرعي. 
ملحاربة  هو  احللف،  لهذا  املعلن  الهدف 
الإرهاب يف افغان�صتان والعراق و�صوريا، 
ومن امل�صحك اإن الدولة املعنية، مل يتم 
فالدول  احللف،  لهذا  لالإنظام  دعوتها 
الذي  الرهاب،  من  تعاين  التي  الثالث 
باملال،  وخليجيا  �صعوديا  متوليه  يتم 

هدفا  �صارت  تركيا،  من  ولوج�صتيا 
للتحالف اجلديد. 

احللف،  هذا  �صبب  اإن  ال�صعودية  تدعي 
لدى  اخلاطئ  الت�صور  تنامي  بعد  هو 
ميثل  الإ�صالم  باأن  العامل،  �صعوب 
حتته  املن�صوي  فاحللف  لذا  الإرهاب، 
�صيكون  الإ�صالمي،  التعاون  جمل�ض  دول 
دليال اأمام العامل، باأن الإ�صالم بريء من 
هذا الإرهاب، ح�صب ادعاء ال�صعودية. 

حول  �صتى،  اإجتاهات  يف  املحللون  ذهب 
فكتبت  التحالف،  هذا  وحقيقة  اأ�صباب 
احللف  هذا  »ان  الندبندنت  �صحيفة 
الراأي  هذا  يع�صد  وما  فقط«  �صكلي 
التحالف،  ت�صكيل  اعالن  �صرعة  هو 
ا�صال،  مفاحتتها  يتم  مل  دول  ذكر  ومت 
�صرحت  حيث  لبنان  مع  ح�صل  كما 
من  ن�صتغرب  »اإننا  اللبنانية  احلكومة 
اأ�صال  ونحن  احللف  �صمن  لبنان،  اإعالن 
احلقيقة،  وهذه  به«،  مفاحتتنا  تتم  مل 
قد اأقرها عراب هذا احللف، حممد بن 
مفاحتة  متت  لقد  قال:  حيث  �صلمان 

الدول املذكورة يف احللف �صفهيا فقط.
 بع�ض املحللني ذهب اأبعد من ذلك، وقال 
النفوذ  �صراع  �صمن  هو  احللف  هذا  اإن 
ال�صعودي- الإيراين، وهو و�صيلة لإقاف 
بعد  يوما  املت�صع  الإيراين،  النفوذ 

الطبيعة  هو  الراأي  هذا  ويع�صد  يوم، 
الطائفية لدول احللف. 

احللف،  هذا  لإعالن  اأدت  كثرية  اأ�صباب 
ال�صيناتور  اكده  ما  ولكن مايهم فيه هو 
على  لقائه  خالل  كراهام،  الأمريكي 
المريكيه  ال�صفاره  من  امريكية  قناة 
حيث  ماكني  جون  مبعيه  العراق،  يف 
للحرب  جي�ض  ا�صتقدام  لميكننا   « قال 
الذي  اجلي�ض  �صيتكون  لذلك  �صوريا،  يف 
%90 من جيو�ض  يحارب يف �صوريا، من 
حيث  جنودنا،  من  و10%  املنطقة 
ا�صرتطت جيو�ض املنطقة، ازاحة ال�صد 

مقابل ال�صرتاك يف احلرب. 
على  والتحليالت  احلقائق  هذه 
اإنهاء  من  �صرعت  التي  هي  اإختالفها، 
الإ�صراع  لغر�ض  اليمن،  على  احلرب 
التحالف املزمع، والذي �صي�صيف  ببناء 
اإي�صا �صببا يحفظ ماء وجه ال�صعودية، 

بعد ف�صلها الذريع يف اليمن. 
ما يهمنا وما نرتقبه كعراقيني، هو كيف 
ال�صيا�صية  وكتلنا  حكومتنا،  �صتتعاطى 

مع هذا التحالف؟!.

التحالف ال�صني لاإرهاب!!!    جمتمع بهذ الهزال اخرج برملانا بهذا ال�صكل 

داع�ش وليدة ذلك اليوم 
عبد الكاظم ح�صن اجلابري 

يبط�ض  الذي  للقوي،  فيها  الغلبة  والتخلف،  بالإنحطاط  مليئة  حياة 
بالآخرين، وقيم اإجتماعية منحلة، تعرب عن تخلف وجهل كبري، كل هذه 

ال�صمات كانت ال�صورة الأبرز، للحياة يف جزيرة العرب كما ت�صمى. 
الر�صالة الإ�صالمية، وقائدها العظيم حممد )�صلوات ربي و�صالمه عليه(، 
القيم  تلك  كل  على  ثائرة  جاءت  التي  الكبرية،  والنقلة  الطفرة  كانت 

املتخلفة. 
تكذيب وموؤامرات، وعدوان ومكيدة، قام بها اأ�صياد مكة، يف �صبيل حماربة 
هذا النبي الهمام، ور�صالته اجلديدة، كان اأبو �صفيان واأبو جهل واأبو لهب، 
حثالت  لكل  ومرتعا  مقرا  �صفيان  اأبي  بيت  و�صار  املوؤامرات،  هذه  عّرابي 

الظاملني والطغاة، يحوكوا وير�صموا اخلطط لوئد الر�صالة يف مهدها.
 رغم كل هذه املوؤامرات، وحياكة خيوطها بعناية، وبناء حتالفات مع رموز 
الكفر، والدعم والتمويل الكبري من ما ي�صمى باأ�صياد قري�ض، رغم هذا كله، 
جهده  وبذل  الر�صالة،  بلغ  عليه،  ربي  �صلوات  حممد  اخلامت  النبي  اإن  اإل 
والظلم،  التخلف  قيم  على  املُثلى،  ال�صماء  قيم  اإنت�صار  �صبيل  يف  وجمهوده، 

التي كانت ممثلة بابي �صفيان ورفاقه. 
اإ�صرار امل�صطفى اخلامت �صلوات ربي عليه، وهمته العالية يف التبليغ، م�صددا 
ذوي  على  والإنت�صار  دولة،  بناء  من  مكنته  وجل،  عز  الباري  بتوفيقات 
والتي  الدولة،  لهذه  الأ�صا�صية  اللبنات  يرثب  يف  فو�صع  واملطامع،  الأحقاد 
مكنته وامل�صلمني معه، من فتح مكة بذلك الفتح العظيم، الذي �صهد القراآن 

الكرمي. 
اأمام هذا الن�صر العظيم، مل يكن لقادة ال�صرك والنفاق، اإل اإعالن الإ�صالم 
ظاهرا، خ�صية من الدولة الإ�صالمية، هذا الإ�صالم الظاهري، جعل اأولئك 
يف  داخله،  من  الإ�صالم  ل�صرب  والد�صائ�ض  املوؤامرات،  يحيكوا  اأن  املنافقني 

اأقرب فر�صة ت�صنح لهم. 
الفتك  حماولتهم  خالل  من  الر�صالة،  هرم  اإ�صتهدفت  هذه؛  موؤامراتهم 
بالنبي اخلامت واإغتياله، الأمر الذي جنحوا فيه يف نهاية املطاف، ليق�صوا 
النا�ض  رفعة  لأجل  والنف�ض،  بالغايل  �صحى  الذي  النبي،  ذاك  حياة  على 

و�صعادتهم، فاإغتالوه ب�صم ظل ي�صري يف ج�صده ال�صريف. 
اأيامه  ويف  ال�صم،  اثار  من  عليه  ربي  �صلوات  امل�صطفى  معاناة  مدة  خالل 
على  تاكيده،  خالل  من  الإ�صالم،  دعائم  تثبيت  هو  همه  كل  كان  الأخرية، 
ت�صمية الو�صي من بعده، والذي يحمل نف�ض �صفات النبي �صلوات ربي عليه. 
اخلليفة  وفيهم  حوله،  ممن  طلب  املوت،  ينازع  وهو  الخرية،  حلظاته  ويف 
الإول والثاين، طلب قرطا�ض وقلم، ليكتب للم�صلمني ما اإن مت�صكوا فيه لن 
اأن  ورف�ض  اهلل،  كتاب  ح�صبنا  اخلطاب،  بن  عمر  قال  عندها  بعده،  ي�صلوا 

يكتب النبي ما ي�صلح حال الأمة بعده. 
واأ�صبح  املنافقون،  له  يخطط  كان  الذي  الإنقالب  حدث  النقطة!  هذه  من 
النبي،  بو�صية  اإخذ  الذي  الأ�صيل،  املع�صكر  هو  الإول  مع�صكرين،  الإ�صالم 
بالتم�صك بعرتته، واملع�صكر الآخر، هو مع�صكر الذين رف�صوا اأن يكتب النبي 

و�صيته. 
اإ�صتحوذ املع�صكر الثاين على مقدرات الأمة، ولكونه ميثل خط الإنحراف، 
اأن�صار  على  للق�صاء  والتهجري،  والقتل  التكفري  اإ�صلوب  املع�صكر  هذا  فاأخذ 
مع�صكر احلق، وما داع�ض والتنظيمات التكفريية، اإل اإمتداد لذلك املع�صكر، 

وهي وليدة يوم منع كتابة الو�صية.

اىل  وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول  تعر�ض  عندما 
وقال  ال�صماء  اىل  يديه  رفع  بالطائف  م�صايقات 
حيلتى  قلة  اليك  ا�صكو  انى  اللهم   : وجل  عز  للموىل 
بك  يكن  مل  ان   – النا�ض  على  وهوانى  قوتى  و�صعف 
�صمنا  عندما  ذلك  وتذكرت   . اباىل  فال  على  غ�صب 
لديهم  كانت  – فالنا�ض  منا كفرا  البع�ض  ونطق  دهرا 
اغانى  اىل  كالعادة  حتولت  والتي  المانى  من  الكثري 
فكيف   – الوقت  مبرور  احلما�ض  معها  ويقل  يذهب 
ال�صعب  هذا  قدمها  الذى  اجل�صام  الت�صحيات  وبعد 
املثل  يقول  كما  ب�صلة  على  ويفطر  ي�صوم  ان  ال�صبور 
انها دراما دراماتيكية  ال�صعبى يف و�صف هذا احلال.  
تك�صف م�صتوى بع�ض النواب اجلدد يف الربملان امل�صرى 
واملعروف  بدر  حممود  امل�صتجد  النائب   – اجلديد 
على  بالرد  قام  قد  مترد  حركة  موؤ�ص�صى  احد  بكونه 
بب�صاطة  له  قائال  انتقده  الذى  دائرته  اهاىل  احد 
لريد   ) النواب  جمل�ض  يف  متثلنى  ل  انت   ( وعفوية 
وا�صفلها  املجل�ض  يف  ع�صويته  ب�صورة  املحرتم  النائب 
�صيادة  ا�صمى   : قال  حيث  �صبة  �صورة  يف  اإهانة 
اأدى هذا التعليق اىل انتقادات  النائب يابغل .  ولقد 
كانت  ان  وطبعا   – النا�صطني  بع�ض  قبل  من  وا�صعة 
باخلري  تب�صر  ل  قد  فامل�صالة  ال�صكل  بهذا  البداية 
اختارتهم  الذين  من  �صاحقة  اغالبية  الربملان  يف   ،
وافقت  او  وال�صتخبارية  الأمنية  الأجهزة  للع�صوية 
القادمة  ع�صويتهم  على  تعرت�ض  ومل  تر�صحهم  على 
واملالية  القت�صادية  النخب  على  املح�صوبون  ومنهم 
املال  وظفوا  والذين  احلاكمة  ال�صلطة  مع  املتحالفة 
ل�صراء الأ�صوات بعد ان وافقت الأجهزة على تر�صحهم 
– منهم يف الربملان من يحفظون عن ظهر قلب مفردات 
اخلطاب ال�صيا�صى الر�صمي عن ال�صعب والذى هو جزء 
من  بالدولة  حتيط  التي  املوؤامرات  وعن  اجلي�ض  من 

واحد  ك�صف  متا�صكنا  �صرورة  وعن  و�صوب  حدب  كل 
للحق  احتكاره  يدعى  البع�ض   – املتامرين  وجه  يف 
م�صر  وم�صلحة  الوطنية  با�صم  للحديث  احل�صرى 
روؤية  ل  ممن  �صاحقة  غالبية  .ومنهم  القومى  والمن 
ت�صريعية معلنة ول اهتمام باجندة رقابية حقيقية 
بل نزوع مبدئى معلن للموافقة اجلماعية على الفعل 

الت�صريعى .
  مل يقل لنا اأحدا منهم ول اعتقد عن الحلاح الذى 
تبديه منظمات يهودية بامريكا تطالب بحق العودة 
الدول  يف  عا�صوا  الذين  اليهود  حق  اخر  مبعنى  او 
ويطالبون  بها  ممتلكات  ولهم  م�صر  ومنها  العربية 
�صيناء  فوق  الرو�صية  الطائرة  وحادث   – بالتعوي�ض 
وما يتبعه يف امل�صتقبل القريب من اأ�صياء يبدو اننا ل 
نود ان نتطرق اليها الن من باب ان ال�صر برة وبعيد 
لكنه فعال قريب . ومل يقل لنا اأحدا عم مو�صوع �صد 
النه�صة واأزمة املياه وم�صتقبل املباحثات مع اثيوبيا . 

بالتاأكيد هناك الكثري من الق�صايا التي تتعلق بحياة 
تتعلق  اأخرى  هناك  واأي�صا  الداخل  يف  املواطنني 
مب�صتقبل هذا الوطن وهى يف حاجة اىل جهود خمل�صة 
ول ن�صتطيع باى حال ان نقلل من قدر وقيمة اى جهد 
جعلت  ارها�صات  او  مقدمات  بع�ض  هناك  ولكن  يبذل 
العبارة  البع�ض  وقال  القلق  من  بنوع  ت�صعر  النا�ض 
احلال  عن  معربا  ال�صعبى  املثل  يلخ�صها  التي  ال�صهرية 
وارجوا   ) قامت  قد  والن�صا�ض  نامت   قد  القوالب   (
ال اأكون مبالغا او مت�صائما اننا جميعا نامل اخلري لهذا 
اف�صل  حياة  يعي�صوا  ان  اأبناوؤه  ي�صتحق  والذى  الوطن 
وان يعمل هذا اجليل باإخال�ض على ان ي�صلم الأمانة 
والر�صالة لالأجيال القادمة ب�صورة اف�صل من التي هي 

عليها الن .

اجل���ن���وب يف  االن����ف���������ص����ال  ����ص���وك���ة  ت�����ق�����ّوي  االإم�������������ارات 



اهلل  من  ورحمة  املوؤمنني  اأمري  على  ال�صالم 
وبركاته
اأما بعد:

اأر�صلته  الذي  كتابك  مولي  يا  بلغني  فقد 
اأن �صرب ولدك  العا�ض بعد  اإىل عمرو بن 
عبد الرحمن حدًا لأنه �صرب اخلمر. وجاء 
اإىل  املوؤمنني  اأمري  فيه:“من عبد اهلل عمر 
ابن  يا  لك  عجبت  العا�ض:  بن  العا�ض 
العا�ض وجلراأتك علّي، وخالف عهدي. اأما 
اأ�صحاب بدر عمن هو  اإين قد خالفت فيك 
واإنفاذ  عني  جلدالك  واخرتتك  منك،  خري 
فما  تلوثت،  قد  مبا  تلوثت  فاأراك  مهدي، 
ت�صرب  عزلك،  فم�صيء  عازلك  اإل  اأراين 
اأن  عرفت  وقد  بيتك،  يف  الرحمن  عبد 
رجل  الرحمن  عبد  اإمنا  يخالفني؟  هذا 
من  بغريه  ت�صنع  ما  به  ت�صنع  رعيتك،  من 
امل�صلمني. ولكن قلت: هو ولد اأمري املوؤمنني 
النا�ض  من  لأحد  هوادة  ل  اأن  عرفت  وقد 
عندي يف حق يجب هلل عليه، فاإذا جاءك 
كتابي هذا، فابعث به يف عباءة على قتب 

حتى يعرف �صوء ما �صنع.”
 حمل يل خطابك يا مولي ر�صوٌل مل ي�صاأ 
يطلب  بكتاب  اأر�صله  الذي  عن  يف�صح  اأن 
فيه اإ�صالح اأحوال امل�صلمني، وقد لقى مني 
�صنوفًا من التعذيب، وما كنت معذب ر�صول 
اإمنا  ظلمته  وما  وعليك،  علّي  جلراأته  اإل 
اأينك  يلوم:  اأمامي  وقف  حني  نف�صه  ظلم 
من عدالة عمر؟ وح�صم عمر؟ وقوة عمر؟ 

وخ�صية عمر من اهلل �صبحانه وتعاىل؟.
ان هوؤلء ال�صالني يا مولي قد زاد عددهم 
وازدادت فتنهم. يتجراأون با�صم دين حممد 
اأمري  يا  احتملت  وما  اأمرهم.  اأولياء  على 
عليك  جتراأ  حني  وليته  اآنت  ولّيًا  املوؤمنني 
لك  “عجبت  قائاًل:  العا�ض  ابن  فخاطبت 
وخالف  علّي  وجلراأتك  العا�ض  ابن  يا 
عهدي”. فما بال احلاكم حني يتجراأ عليه 

العامة فت�صيع هيبته وتف�صد خططه؟!
ابن  جلد  قد  العا�ض  ابن  اأن  علمت  وكنت 
مقيمًا  بيته  يف  الرحمن  عبد  املوؤمنني  اأمري 

بذنبه  يعرتف  جاءه  اأن  بعد  احلّد  عليه 
عقبة  �صروعة  اأبي  مع  اخلمر  �صرب  انه 
الأمر  يل  عهدت  ولو  م�صر،  يف  احلارث  بن 
جلمعت لبن العا�ض مرتزقة من كولومبيا 
ياأتوين بعر�صه، وقد جتراأ على ابن الأمري 
يجلد  مل  العا�ض  ابن  لن  غ�صبت  لكنك 
اأتاك  وحني  جهرًا.  الرحمن  عبد  ولدكم 
كما اأمرت بلغني اأنك فعلتها ف�صربته احلد 

جهرًا.
كيف تفعل هذا يا مولي واأنت اأمري املوؤمنني 
اأمري  الدولية  الأعراف  ح�صب  وولدكم 

ن اأينما ذهب حتى لو كان قاتاًل. حم�صّ
عبيده  يجلد  طائ�صًا  عي�صى  اأخي  كان 
يفعل  ما  ويوّثق  العذاب  �صوء  وي�صومهم 
حتى افُت�صح اأمره ومل مي�ص�صه ال�صرر مني. 
ولو كنت حيًا ُترزق ملا خالفت لك راأيا، لكني 
العامة  لتجروؤ  ثمنًا  دمك  دفعت  اأنك  اأرى 
واأنت  املجو�صي وطعنك  عليك حتى غدرك 
الطرق  يف  تنم  مل  اأنك  ولو  امل�صلمني.  توؤم 
لأعدائك  مك�صوفًا  الفجر  وت�صلي  موؤمنًا 
اآمنًا يف  بدون حرا�ض كولومبيني لأ�صبحت 

�صربك.
كل  اأناق�ض  اأن  مولي  يا  تعلمت  منك 
اأخوتي  يغدرين  لئال  احلكم  يف  هفواتك 
بعد اأن غدرت باأخيهم وهذا ما وجدت عليه 

اآبائي الأولني.
“هل  وقد �صاألت ذات يوم يا مولي فقيهًا: 
وي�صفي  وي�صقي  يطعم  الذي  هو  احلاكم 
الواحد  قال:”اهلل  وجل؟”  عز  اهلل  اأم 
بال  “فما  قلت:  وي�صقينا”  يطعمنا  القهار 
املال  بيت  يبّدد  اخلطاب  ابن  املوؤمنني  اأمري 
القوم  اأولئك  بال  وما  الفقراء.  اإطعام  يف 
قال  اأبدده؟  وفيما  مايل  عن  ي�صاألونني 
يا  اهلل  ا�صطفاك  “لقد  املت�صوف:  الفقيه 
م�صري  تقرر  كي  قارون  مال  ووهبك  مولي 
الأمة يف زمانك. اإن الدين هلل والدنيا على 

رحب �صعتها ملك ميينك”
املوؤمنني  اأمري  يا  الدنيا  غري  هي  والدنيا 
ظلت  لكن  والعباد  البالد  اأحوال  تغرّيت 

اأرى  واإين  بعدك،  حاكم  كل  توؤرق  �صريتك 
وجعَت  زهدَت  حني  النا�ض  اأف�صدت  اأنك 
اأر�صفة  على  ومنَت  الأ�صواق  يف  وم�صيَت 
وجعلَت  النا�ض  بني  و�صاويَت  الطرقات، 
عليه  حت�صل  ما  اأقل  ياأخذون  اأهلك 
يا  يتفاخرون  الآن  اإىل  والنا�ض  الرعية، 
ما�صيًا  القد�ض  و�صلت  حني  املوؤمنني  اأمري 
وغالمك يركب ركوبتك فبكى �صفرونيو�ض 
اأو�صافه يف كتبنا  “اأنَت الذي قراأنا  قائاًل: 
يدخُل ما�صيًا وغالمُه راكبًا ويف ثوبه �صبعة 
ع�صرة رقعة”. وزمانك يا مولي غري زماننا 
هذا فاإن م�صيت خطوة بال حر�ض كولومبي 

لقتلت يف �صاعتي ويف ق�صري اأو خمدعي.
 ولو زهدنا باحلكم كما فعلت وعاملنا الرعية 
ولهاج  والعباد  البالد  ل�صاعت  عاملتها  كما 
يخرجون  قوم  بدع  وراء  وتفرقوا  النا�ض 
عن طاعة ويل الأمر مرّددين قولك: “متى 
اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�ض  ا�صتعبدمت 
اأحرارًا”. وما كنت خمالفك يا مولي لكن 
النا�ض اإن عا�صوا اأحرارًا ف�صدوا واعرت�صوا 
باحلاكم  تاأتيهم  التي  اهلل  م�صيئة  على 
ا�صطفاين لأحارب طاعون  اأن  واحلمد هلل 
اأ�صاب  الذي  والإرهاب  والفتنة  التمرد 
ل  اأن  مولي  يا  يح�صبون  وكانوا  الأمة. 
نيبال  من  املماليك  اآلف  فا�صرتيت  قوة يل 
والثورة  الفتنة  دعاة  وطاردت  وكولومبيا 
يفعل  مل  كما  الإ�صالم  ودعاة  والتمرد 
مكان  كل  يف  نارًا  واأ�صعلُت  القذايف.  معمر 
يتقاتلون  الفرقاء  وجعلت  فيه،  يتجمعون 
واأ�صيطن  �صالح  لهذا  اأُعطي  ويت�صارعون 
يا  اأوفر  مل  امل�صلحة.  تنبغي  كما  الآخر 
مولي مطرحًا اإل وطاردتهم: يف طرابل�ض 
فيها  واأ�صعلت  اأف�صلتها  التي  ليبيا  عا�صمة 
اهلل  يق�صي  حتى  تنتهي  ل  اأهلية  حربًا 
وحاربت  الإ�صالميني.  دابرة  وتنتهي  اأمره 
ونا�صرت  اأفغان�صتان  يف  طالبان  جماعة 
من  املتمردين  �صد  الفرن�صيني  حلفائي 
الداع�صيني  وق�صفت  مايل،  واأطفال  ن�صاء 
يف العراق، وبعثت النفط اإىل حاكم �صوريا 

املقد�صة  املماليك  حرب  اأخو�ض  اليمن  ويف 
واحد،  اآن  يف  والإخوان  احلوثيني  �صد 
حلمها  وك�صرنا  ثورتها  جّرمنا  م�صر  ويف 
فال  وليتنا  اإيل  �صممناها  ثم  ال�صيطاين 
ي�صبع  ول  املعونة  دون  مت�صي  اأن  ت�صتطيع 
اأقمنا  ا�صرائيل  ومع  جي�صها.  قادة  كبار 
يجمعنا  وكان  خمفيًا،  وتعاونًا  وا�صعًا  حلفًا 

اأعداء وا�صحون.
لي�ض من ال�صعب يا مولي اأن جتعل النا�ض 
يختارون بني الأمن اأو احلرية التي �صتاأتي 
من  لي�ض  ولكن  داع�ض  الأعظم  بال�صيطان 
النتحار  النا�ض  يقرر  متى  التنبوؤ  ال�صهل 
فيتمردون، ولهذا جمعت اأف�صل امل�صت�صارين 
�صولت  ولهم  ومكرًا  دهاء  واأكرثهم 
وجولت بني اأقوامهم يف حماربة املتمردين 

من الإ�صالميني وغريهم.
حتى  تنتهي  اأن  احلرب  لهذه  ينبغي  وما 
الدفاع  يعّلمهم  مل  دينهم  اأن  النا�ض  يدرك 
عن الظلم، اإمنا عّلمهم العبادة مثل معرفة 
ال�صالة  على  واملواظبة  الو�صوء  ينق�ض  ما 
بالكامريات  املوؤمن  امل�صجد  يف  جمعة  كل 
ورجال املباحث، وعّلمهم دينهم طاعة ويل 
كنت  وما  الفنت.  اإىل  الركون  وعدم  الأمر 
قلت  حني  مكّذبك  ول  مولي  يا  لأخالفك 
“اإن النا�ض مل يزالوا بخري ما ا�صتقامت لهم 
اأئمتهم وهداتهم”. والأئمة يا اأمري املوؤمنني 
�صلطاين،  يتبعون  من  اإل  النا�ض  اأف�صدت 
�صد  اجلهاد  على  النا�ض  حّر�صوا  والهداة 
الداع�صيني  لأحارب  كنت  وما  حكامهم، 
اأقطف  اأن  قبل  البغدادي  بكر  اأبي  اأتباع 
الذين  وغريهم  الإخوان  من  الفتنة  راأ�ض 
من  قيامك  اأوهام  النا�ض  يبيعون  يزالوا  ل 
ويعودون  وامل�صاواة   العدل  لتقيم  جديد 

اأحرارًا.
يا  حالنا  و�صفت  كما  اأذّلء  كنا  نحن 
اأخرج  فمن  بالإ�صالم.  اهلل  فاعزنا  مولي 
نبني  ونحن  واأذلهم  دينهم  عن  اإذن  القوم 
منربًا  فيتخذونها  الع�صرية  امل�صاجد  لهم 
النا�ض  نوؤمن حياة  الذين  للتحري�ض ونحن 

واأعرا�صهم واأموالهم اإل من ع�صى لنا اأمرًا، 
ونحن  والفو�صى  الفتنة  ي�صتدعون  وهم 

ن�صتدعي لهم داع�ض.
من  الرعية  �صارت  امل�صت�صارين  بدهاء 
امل�صرق اإىل املغرب اأمام خيارين: اأنا احلاكم 
رجالهم  يقتلون  داع�ض  مغول  اأم  باأمري 
ل  النخا�صة؟  �صوق  يف  ن�صاءهم  ويبيعون 
ول  دميقراطية  ول  مدنية  ل  ثالت.  خيار 
�صاحبها  �صان  اإن  م�صانة  والكرامة  حرية 
ومل  احلكم،  باأمور  نف�صه  ي�صغل  ومل  ل�صانه 
يتجّراأ على ن�صح ويل الأمر �صرًا اأو عالنية 
بلغني  وقد  خططه،  ويف�صد  هيبته  فيك�صر 
اأمري  مع  حكيم”  بنت  “خولة  فعلته  ما 
احلكيم  بنت  اأن  نف�صي  واأحّدث  املوؤمنني  
لكن  زوجها،  جتادل  وهي  اهلل  لها  ا�صتمع 
قائاًل:  امل�صلمني  خليفة  خطب  حني  ماذا 
الن�صح  كان  عمر”.  وكذب  امراأة  “اأ�صابت 
ال�صحابَة  املوؤمنني  اأمري  ي�صاأل  ما  اأكرث 
فا�صلة،  رعيته  وكانت  عليه،  والرعيَة 
وكانت رعيتي من اجلاهلني وال�صياطني. ولو 
اأنني يا مولي ل اأعرف كم حتب الن�صيحة 

ما كتبت لك كتابي هذا.
واإن كنت قد اأطلت عليك احلديث فذلك لأن 
والدين.  والزمان  املكان  يف  النقي�ض  بيننا 
فاإىل كتاب اآخر يبلغك مني، واأب�صرك فيه 
العتيدة  دولتك  بتحويل  العظيم  بالن�صر 
الكل  يقتل  والكل  وطوائف،  م�صيخات  اإىل 
اأن  النا�ض  يدرك  حتى  اهلل  باأمر  زاعمًا 

احلاكم هو ظل اهلل على الأر�ض.
وال�صالم عليكم يا اأمري املوؤمنني ورحمة اهلل 

وبركاته.
نظام املهداوي

اإدغار  ال�صهري،  الأمريكي  العراف  توقع 
كاي�ض، الذي تنباأ باأكرث من 25 األف نبوءة، 

الأحداث التي �صتجري يف عام 2016.
اأوروبا،  �صتدمر  العديدة  الكوارث  اأن  وقال 
والكوارث الطبيعية �صتوؤدي اإىل غرق جزء 
بريطانيا  اأما  املاء،  حتت  اليابان  من  كبري 

ف�صيغرق ن�صفها.
هي  رو�صيا  فاإن  كاي�ض،  نبوءات  وبح�صب 
هذا  و�صيحدث  �صتنجو،  التي  الوحيدة 

بف�صل موقعها اجلغرايف املمتاز، وقال كاي�ض 
فيما يتعلق برو�صيا، اإن رو�صيا �صت�صبح قوة 
عظمى، رو�صيا �صترتاأ�ض احل�صارة اجلديدة، 
ومركز احل�صارة اجلديدة �صيكون �صيبرييا 

الغربية.
وهنا  الحتاد،  اإحياء  عن  كاي�ض  وحتدث 
هل  كاي�ض:  ق�صده  فيما  اخلرباء  اختلف 
هو اإحياء الحتاد ال�صوفييتي اأو اأنه احتاد 
الكوارث  بعد  �صتنجو  التي  للدول  جديد 

رو�صيا  فاإن  كاي�ض  بح�صب  ولكن  الطبيعية، 
هي من �صيرتاأ�ض هذا الحتاد.

يدعي  اأمريكي  عراف  هو  كاي�ض:  اإدغار 
اأو  ال�صفاء  عن  الإجابة  موهبة  امتالك 
حتى  اأو  وقوعها  قبل  احلروب  اأحداث 
نهاية العامل، كما اأنه تنباأ بالقارة ال�صائعة 
اأطلنط�ض خالل فقدانه للوعي )كان ادغار 
يعطي اإجاباته و تنبوؤاته خالل مروره مبا 
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والعراق �صوريا  يف  االإرهاب  متويل  لتجفيف  دويل  ا�صتنفار 

املركزي الطرد  اأجهزة  وتفكيك  اليورانيوم  بت�صدير  تبداأ  اإيران 
اأوروب������������ا وال�����ي�����اب�����ان ب������ك������وارث ط���ب���ي���ع���ي���ة..   ت����دم����ر 
20١6 ع�����ام  ب�����اأح�����داث  ي���ت���ن���ب���اأ  ����ص���ه���ر  اأم����ري����ك����ي  ع�������راف 

االأر������ض  ع��ل��ى  اهلل  ظ���ل  احل���اك���م  اخل����ط����اب:  ب���ن  ع��م��ر  امل���وؤم���ن���ن  اأم�����ر  اإىل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  م���ن 
نزار عبود / نيويورك : عرب القرار ال�صادر 
)ورقمه  اأم�ض،  الدويل،  الأمن  جمل�ض  عن 
ــ  الرو�صي  التن�صيق  عمق  عن   )2253
»داع�ض«  تنظيم  مالحقة  يف  الأمريكي 
وجعله  متويله  جتفيف  بهدف  الإرهابي، 
اأقل جاذبية للمقاتلني الذين يتدفقون اإىل 
اأخرى من خمتلف  �صوريا، عرب تركيا ودول 

القارات.
والدول  املتحدة  الوليات  تعد  مل  وفيما 
على  قادرة  الأخرى  وال�صرقية  الغربية 
حتّمل ال�صتنفار الأمني الهائل، الذي ت�صهده 
جراء تهديد اإرهابي يتجاوز كل احلدود، اإل 
ن�صبه  اإىل  عدة  دول  �صعت  الذي  القرار  اأن 
اإليها، كان يف الأ�صا�ض رو�صيًا، وجرى تعديله 
على  العوا�صم  بني  وامل�صاورات  باملفاو�صات 
امل�صتويات، وذلك بني وزير اخلارجية  اأعلى 
الأمريكي  ونظريه  لفروف  �صريغي  الرو�صي 
الأمريكي  الرئي�ض  بني  واأي�صًا  كريي،  جون 
فالدميري  الرو�صي  ونظريه  اأوباما  باراك 
بوتني. وغلبت عليه وجهة النظر الرو�صية، 
التي حذرت مرارًا من خطورة ا�صتخدام دول 
املعادلت.  لتغيري  كاأداة  لالإرهاب  حمّددة 
الأمريكية  اخلزانة  وزارة  وكيل  وقال 
»القرار  اإن  �صزوبني  اآدام  الإرهاب  ل�صوؤون 
�صيمنحنا املزيد من املرونة من اأجل مالحقة 
اأولئك الذين ي�صاعدون داع�ض، �صواء بنقل 

الأموال اأو باإيداعها اأو بجبايتها«.
الأمريكية  اخلزانة  وزير  لرتوؤ�ض  وكان 
الدويل،  الأمن  جمل�ض  جل�صة  ليو  جاك 
متويل  جتفيف  اإطار  يف  خا�صًا  مغزى  اأم�ض، 
املجل�ض  عقدها  التي  اجلل�صة  الإرهاب. 
 ،١٩٨٩ عام  ال�صادر   ١٢٦٧ القرار  حتت 
»القاعدة«،  بتنظيم  املتعلق  القرار  وهو 
خمتلف  من  مالية  وزراء  ع�صرة  ح�صرها 
�صرح  وفيها  وال�صرقية.  الغربية  الدول 
الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون �صري 
تواجهه،  التي  وال�صعوبات  القرار  تطبيق 
رئي�ض  �صني،  يون  ــ  جيه  خاللها  حتدث  كما 
املالية  العمل  قوة  احلكومات،  بني  ما  جهاز 
مالحقة  كيفية  مو�صحًا  )فاتف(،  الدولية 
و�صواها  الأموال  وتبيي�ض  الإرهاب  ممويل 

من التهديدات املتعلقة بها.
ويعزز القرار نظام املالحقة، كما يركز على 
مناطق  يف  »داع�ض«  يجنيه  الذي  التمويل 
�صيطرته من عائدات الزكاة، وجتارة النفط 

والآثار يف داخل �صوريا والعراق وخارجهما. 
اأ�صماء  اإدراج  خالل  من  املالحقة  و�صتجري 
الإرهابي،  للتنظيم  �صوداء  لئحة  على 
»القاعدة«،  تنظيم  على  تقت�صر  ل  بحيث 
كما كان عليه احلال. وهناك فرق جوهري 
فالتنظيم  و«داع�ض«،  »القاعدة«  متويل  بني 
الأفراد  من  تربعات  يتلقى  ل  الأخري 
�صيما  ول  التجارة  على  يعتمد  بل  وح�صب، 
بالنفط والآثار وحت�صيل الفدية من اأعمال 

اخلطف ومن جمع اجلزية والزكاة.
رو�صيا  م�صاركة  القرار  �صياغة  يف  وبرز 
قد  رو�صيا  كانت  فقد  املتحدة،  والوليات 
بتمويل  متعلقًا  خا�صًا  م�صروعًا  قدمت 
يف  متهلت  الغربية  الدول  لكن  »داع�ض«، 
تعد  ومل  الزبى  ال�صيل  بلغ  حتى  مراجعته 

قادرة على جتاهله.
والقرار اجلديد يكّرر الأ�ص�ض نف�صها امللزمة 
لكنه  الإرهاب،  حماربة  اإطار  يف  للدول 
يف  ورد  اإىل  اإ�صافة  جديدة  عنا�صر  ُيدخل 
 ١٧ يف  املجل�ض  تبناه  الذي   ،٢١٦١ القرار 
�صرورة  على  ي�صدد  فهو   .٢٠١٤ حزيران 
التطبيق املحكم لإجراءات تنفيذية ت�صمل 
بيع  وحظر  ال�صفر  ومنع  الأر�صدة  جتميد 
يف  الدول  دور  ويحدد  ال�صالح.  وت�صليم 
من  اإرهابية،  جرائم  يف  املتورطني  مالحقة 
ويف  املطلوبني  ت�صليم  يف  امل�صاعدة  خالل 
لهم،  الأموال  ت�صليم  وقف  ويف  التحقيقات 
القرار  يعرب  النفط. كما  بيع  �صيما من  ول 
عن القلق من عدم تنفيذ القرارات ال�صابقة 
املتحدة  الأمم  تلقتها  التي  التقارير  وقلة 
من الدول الأع�صاء حيال تطبيق القرارات 

ال�صابقة ذات ال�صلة.
القرار  من  ١د  الفقرة  اأن  القرار  ويو�صح 
بتمويل  املتعلقة   ٢٠٠١ عام  ال�صادر   ١٣٧٣
الإرهاب، تقرر اأن واجب الدول منع اإتاحة 
وهذا  اأرا�صيها،  على  لالإرهابيني  الأموال 
والتدريب.  وال�صفر  التجنيد  نفقات  ي�صمل 
الدول  على  اجلديد  القرار  يفر�ض  كما 
ملن  جدي  ق�صائية  مالحقة  نظام  اإن�صاء 

ينتهك احلظر.
اأي�صا، يجدد القرار ملكتب املراقبة �صالحية 
اي  مدته،  انتهاء  تاريخ  من  لعامني  عمله 
فريق  عمل  وميّدد   ،٢٠١٧ الأول  كانون  اإىل 
عامني  ملدة  ثمانية  من  املوؤلف  املراقبة 

باملثل.

�صهدت  القرار،  تبني  �صبقت  التي  امل�صاورات 
الرقابي  املكتب  ا�صتقاللية  حول  خالفات 
ي�صكو  الفريق  وكان  التطبيق.  على  امل�صرف 
من غياب احلماية املوؤ�ص�صاتية ل�صتقالليته، 
جمل�ض  �صوؤون  دائرة  لرقابة  يخ�صع  فهو 
ال�صيا�صية  للدائرة  التابعة  الدويل  الأمن 
يف الأمانة العامة للمنظمة الدولية. وذكر 
مكتب املراقبة، يف تقريره، اأن هذه التبعية 
بني  توتر  ظهور  يف  وت�صببت  �صليمة  غري 
الأع�صاء  الدول  تتمكن  مل  فيما  املوظفني، 
اعرتا�ض  بعد  امل�صاألة،  هذه  ح�صم  من 
تدخل  تعديالت  اأي  على  املتحدة  الوليات 
عليها. وكحل و�صط، دعا ن�ض القرار الأمني 
املكتب،  قدرات  تعزيز  موا�صلة  اإىل  العام 
اتخاذ  مع  بالإمكانات  تزويده  خالل  من 
على  القدرة  ل�صمان  الالزمة  الرتتيبات 
التقارير خالل  امل�صتقل، ومن ثم رفع  العمل 
الرقابية.  العمل  جلنة  اإىل  اأ�صهر  �صتة 
توخي  �صرورة  على  املراقبة  مكتب  و�صدد 
على  الأ�صخا�ض  اإدراج  عملية  يف  ال�صفافية 
القائمة ال�صوداء. كما طلب اأن ترفع الدول 
تقارير حول اإجراءات التطبيق التي تتبعها 

�صمن مهلة ١٢٠ يومًا.
ت�صمني  نحو  املراقبة  فريق  القرار  ويوجه 
مو�صوعات  العقوبات  للجنة  تقريرهم 
الظواهر  عن  اإقليمية  واأخرى  نظرية، 
جلنة  اإدارة  القرار  ودعا  الإرهابية. 
خالل  تقرير  رفع  اإىل  الإرهاب  مكافحة 
تطبيق  لتعزيز  تو�صيات  يت�صمن  يومًا،   ٣٠
متويل  مبالحقة  املتعلق   ٢١٩٩ القرار 
الإرهابيني،  الن�صرة«  و«جبهة  »داع�ض« 
الغرباء  باملقاتلني  املتعّلق   ٢١٧٨ والقرار 

وبرفع تقرير �صفهي كل ثالثة اأ�صهر.
لالأمم  العام  الأمني  القرار  يدعو  واأخريًا، 
املتحدة اإىل تقدمي تقرير اإىل جلنة جمل�ض 
الأمن، مرة كل �صتة اأ�صهر، ب�صاأن الرتتيبات 
التي اتخذت من اأجل �صمان ا�صتقالل مكتب 
املبذولة  اجلهود  اإىل  وبالن�صبة  الرقابة. 
لدعم الدول الأع�صاء يف مالحقة »داع�ض«، 
يومًا،   ٤٥ كل  تقريرًا  العام  الأمني  يرفع 
اإ�صرتاتيجية  حول  اآخر  تقريرًا  ويقدم 

املالحقة مرة كل ٤ اأ�صهر.

النوويني  املفاو�صني  كبري  اأعلن 
اأن  �صاحلي  اأكرب  علي  الإيرانيني 
خمزونها  معظم  �صت�صدر  طهران 
رو�صيا،  اإىل  املخ�صب  اليورانيوم  من 
منها  التزامًا  املقبلة،  الأيام  خالل 
برناجمها  على  املفرو�صة  بالقيود 
العقوبات  تخفيف  مقابل  النووي، 

الدولية.
ل�صروط  وفقًا  اإيران  على  ويتحتم 
مع  اأبرمته  الذي  النووي،  التفاق 
خف�ض  متوز،  يف   »1+5« جمموعة 
ب  املخ�صّ اليورانيوم  من  خمزونها 
واإزالة  كيلوغرام،   300 نحو  اإىل 
قلب مفاعلها للماء الثقيل يف »اآراك« 
لإنتاج  ا�صتخدامه  ميكن  ل  حتى 

البلوتونيوم.
عن  الإيرانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
القليلة  الأيام  »خالل  قوله  �صاحلي 
املقبلة، �صيجري ت�صدير نحو ت�صعة 
املخ�صب  اليورانيوم  من  اأطنان 
الإيراين اإىل رو�صيا«. وهذه تقريبًا 
ت�صدرها  اأن  يجب  التي  الكمية  هي 
اإيران خلف�ض خمزونها اإىل امل�صتوى 

املطلوب.
اأن  �صاحلي  اأكد  ذاته،  ال�صياق  يف 
العدد  تفكيك  عملية  بداأت  »اإيران 
املقرر يف التفاق النووي من اأجهزة 
مراكزها  يف  العاملة  املركزي  الطرد 

تفكيك  اأجنزت  بعدما  النووية، 
اأجهزة الطرد املركزي غري العاملة«.

تعهداتها  �صتنجز  اإيران  �صاحلي: 
خالل اأ�صبوعني اأو ثالثة

مفاعل  قلب  اإخراج  موعد  وب�صاأن 
»�صيتم  اأنه  �صاحلي  اأو�صح  »اآراك«، 
اتفاقية  على  التوقيع  الثنني  يوم 
والأطراف  اإيران  بني  اأ�صا�صية 
�صنبداأ  بعدها  ومن  الأخرى، 
خمزن  لإخراج  الالزمة  التمهيدات 
اأن  واأ�صاف  اآراك«.  مفاعل  قلب  اأو 
تعهداتها،  �صتنجز  اإنها  قالت  »اإيران 

وفقًا لربنامج العمل امل�صرتك ال�صامل 
اأو  اأ�صبوعني  النووي، خالل  لالتفاق 
 1+5 اأطراف  على  فاإن  لذا  ثالثة، 
بدايات  حتى  احلظر  اإلغاء  اأي�صًا، 

�صهر كانون الثاين املقبل«.
الذي  القانون  اتخذ  اآخر،  �صياق  يف 
الأمريكي  الكونغر�ض  اأخريًا،  اأقّره، 
اإىل  الدخول  �صروط  ت�صديد  ب�صاأن 
الوليات املتحدة، حّيزًا من النقا�ض 
بتنفيذ  ربطًا  الإيراين  ــ  الأمريكي 
الكونغر�ض  وكان  النووي.  التفاق 
�صروط  ت�صديد  اأيام،  قبل  اأقّر،  قد 

املتحدة  الوليات  اإىل  الدخول 
 38 رعايا  بع�ض  اإىل  بالن�صبة 
الإعفاء  برنامج  يف  اأع�صاء  دولة 
اأوروبيًا،  بلدًا   30( التاأ�صريات  من 
اإ�صافة اإىل اليابان واأو�صرتاليا...(. 
اأو  ووفق هذا القانون، فاإن الفرن�صي 
جن�صية  اأي�صًا  يحمل  الذي  الأملاين، 
اأي  اأو  اإيران  اأو  �صوريا  اأو  العراق 
اأنه  على  الإدارة  �صّنفته  اآخر  بلد 
اىل  املجيء  باإمكانه  يعد  مل  خطر، 
احل�صول  دون  من  املتحدة  الوليات 

على تاأ�صرية.
انتقادات  القانون  هذا  لقى  وقد 
هذا  يف  اإيرانية.  واأي�صًا  اأوروبية 
حممد  اخلارجية  وزير  اأكد  الإطار، 
ل  القانون  هذا  اأن  ظريف  جواد 
الوليات  به  التزمت  ما  مع  ين�صجم 
اإل  النووي.  التفاق  �صمن  املتحدة 
جون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن 
الإيرانية،  الهواج�ض  على  رد  كريي 
بالده  مينع  لن  القانون  اإن  بالقول 
التفاق  يف  التزاماتها  تنفيذ  من 
احلكومة  اأن  م�صيفًا  النووي، 
التغيريات  هذه  �صتنفذ  الأمريكية 
مل�صالح  عقبة  اأي  تخلق  ل  بحيث 

اإيران القت�صادية امل�صروعة.

اإره��اب��ّي��ًا خمططًا   30 اأحبطنا  مو�صكو: 
 

الإ�صتخبارات  اأن  بوتني،  فالدميري  الرو�صي،  الرئي�ض  اأعلن 
اإرهابية، كما ك�صفت  30 خمططًا لإعتداءاٍت  اأحبطت  الرو�صية 

اأكرث من 320 جا�صو�صًا اأجنبيًا يف عام 2015.
وخالل خطاٍب له، مبنا�صبة »يوم عنا�صر الأجهزة الأمنية« اأمام 
عدٍد من ال�صّباط ، اأّكد الرئي�ض الرو�صي »اأن م�صوؤولية كربى تقع 
»اأجهزة  اأن  اإىل  م�صريًا  التج�ص�ض«،  مكافحة  اأجهزة  عاتق  على 

ا�صتخبارات دول عّدة كّثفت من اأن�صطتها داخل رو�صيا«.
وبرزت يف رو�صيا، وحتديدًا يف الأ�صهر الأخرية، العديد من ق�صايا 
و�صّدد  الأوكراين.  بال�صرق  بالنزاع  معظمها  وارتبط  التج�ص�ض 
اأن اجلي�ض الرو�صي »مل ي�صتخدم يف عملياته  بوتني، يف خطابه، 
»ر�صد  اإمكانية  مو�صحًا  اإمكاناته«،  كل  �صوريا،  يف  الإرهاب،  �صد 
فعالية  مدى  نرى  »اإننا  واأ�صاف  ال�صرورة«.  عند  اإ�صافية  اأموال 
اأداء طيارينا ورجال ا�صتخباراتنا، يف �صوريا، وكيف ين�ّصقون فيما 

بينهم، وكيف ي�صتخدمون اأحدث اأنواع الأ�صلحة«.

�صروا  اأوروب����ا:  مل�صلمات  فرن�صي  اأع��م��ال   رج��ل 
عنكم امل��ال��ي��ة  ال��غ��رام��ات  ���ص��اأدف��ع  وان���ا  بالنقاب 

اأعلن رجل الأعمال الفرن�صي من اأ�صل جزائري ر�صيد نكاز اأنه �صي�صدد جميع الغرامات املالية 
التي قد تفر�ض على امل�صلمات يف اأوروبا تطبيقا لت�صريعات حظر النقاب وتغطية الوجه.

وقال ر�صيد نكاز: “اأعار�ض حظر النقاب نظرا لأنه يتنافى مع احلريات الأ�صا�صية لالإن�صان، 
واأبلغت الربملانيني يف فرن�صا وبلجيكا وهولندا و�صوي�صرا بذلك. واإذا حظروا على امل�صلمات 
ارتداء النقاب اأو الربقع يف الأماكن العامة، فاإنني �صاأ�صعى اإىل اإزالة اأثر هذا احلظر بال�صبل 

ال�صلمية و�صوف اأ�صدد قيمة الغرامات املالية التي قد تفر�ض مبوجبه”.
هذا  مواجهة  على  لقدرتي  نتيجة  بالفخر  “اأح�ض  اليوم:  رو�صيا  لقناة  حديث  يف  واأ�صاف 
القانون حتى الآن، حيث اإن الغاية الوحيدة من ورائه الفوز يف النتخابات. لن اأ�صمح لأحد 

با�صطهاد امل�صلمات وو�صمهم بالعار خدمة للفوز بال�صجال ال�صيا�صي”.
واأنفق نكاز، منذ �صدور الت�صريعات التي حتظر النقاب والربقع يف عدد من الدول الأوروبية 
يف  غرامة   250 زهاء  دفع  كما  وحدها،  فرن�صا  يف  غرامة   1300 لت�صديد  يورو  األف   200
بلجيكا اإ�صافة اإىل غرامتني يف هولندا، فيما يوؤكد اأنه م�صتمر وبكل �صرور يف دفع الغرامات 

عن املنقبات.
وتابع يقول: “�صاأ�صتمر يف دفع هذه الغرامات وبكل �صرور، حيث �صددت ل�صوي�صرا اأكرب عدد 
منها، واأنا م�صتعد للجوء من جديد اإىل املحكمة الأوروبية حلقوق الن�صان. اإنني على يقني 
ال�صوي�صري على خلفية  الربملان  �صوف تطعن يف قرار  املذكورة  الأوروبية  املحكمة  باأن  تام 
القيمة املفرطة للغرامات التي فر�صها على املنقبات. املحكمة الأوروبية قبلت بقرار الربملان 
�صيجعل  الذي  الأمر  يورو فقط،   150 الغرامة يف فرن�صا  النقاب نظرا لأن  الفرن�صي حظر 

الطعن يف قرار الربملان ال�صوي�صري اأ�صهل بكثري”.
هذا، واأعلنت بلدية منطقة تيت�صينو ال�صوي�صرية موؤخرا عن تبني قرار اإداري حملي يق�صي 

بتغرمي اأي �صيدة ترتدي النقاب وتغطي وجهها بالكامل يف الأماكن العامة بـ 6500 يورو.
املدار�ض  اأو  ال�صينما  دور  منقبة قد تظهر يف  اأي  اأن  املذكورة  املنطقة  بلدية  وجاء يف قرار 
القرار  ي�صتثني  فيما  عليها،  املن�صو�ض  للغرامة  �صتخ�صع  ال�صوارع  اأو  التجارية  املحال  اأو 

ال�صائحات الأجنبيات ممن ل�صن على دراية بالت�صريعات والقوانني املرعية.
وتبنت بلدية تيت�صينو هذا احلظر مبوجب ا�صتفتاء اأجرته ال�صلطات املحلية يف �صبتمرب/
اأو  الوجه  تغطية  بحظر  “يق�صي  املحلي  الد�صتور  على  تعديل  اإ�صافة  قبل   ،2013 اأيلول 

متويهه يف ال�صارع والأماكن العامة”، يف اإ�صارة �صمنية وح�صرية للمنقبات امل�صلمات.
كما ي�صري القانون اجلديد يف تيت�صينو اإىل تغرمي كل امراأة تغطي وجهها بالكامل، على األ 
ت�صمل الت�صريعات اجلديدة الن�صاء اللواتي يرتدين احلجاب واأغطية الراأ�ض على اختالفها 

التي ترتك الوجه مك�صوفا. ���ص��اع��رة  مكة”  “اأم�������ر  م���ن���ع  ال�����ص��ب��ب   ل���ه���ذا 
م�����ن امل���������ص����ارك����ة ب�������اأي ف���ع���ال���ي���ات ث��ق��اف��ي��ة

اأمر “اأمري منطقة مكة املكرمة”، الأمري خالد الفي�صل بن عبدالعزيز، مبنع ال�صاعرة هند 
املطريي من امل�صاركة يف اأي فعاليات ثقافية ت�صهدها املنطقة؛ لأنها “األقت ق�صيدة م�صيئة 

وغري مقبولة باأي �صكل من الأ�صكال”.
با�صم  الر�صمي  املتحدث  للكتاب  الدويل  جدة  مبعر�ض  الثقافية  اللجنة  رئي�ض  وقال 
“املطريي األقت، خالل الأم�صية  وزارة الثقافة والإعالم الدكتور �صعود بن �صالح كاتب: 
الثقافية مبعر�ض جدة للكتاب، ق�صيدة م�صيئة وغري مقبولة، وهذا يخالف املتفق عليه 

معها، حيث كان من املقرر القت�صار على الق�صائد الوطنية فقط”.
هذا  مثل  عن  اعتذارها  تقدم  للكتاب  الدويل  جدة  مبعر�ض  الثقافية  “اللجنة  واأردف: 

التجاوز الذي ل ميّت للح�ض الثقايف ب�صلة”.



اأعلنت جماعة اأن�صار اهلل )احلوثيني(،  عن اإدخال  
�صعودية،  حيوية  ومن�صاأة  ع�صكري،  هدف   300
�صمن اأهداف قوتها ال�صاروخية، وذلك بعد �صاعات 
اليمنية  احلكومة  بني  املفاو�صات  انتهاء  على 

و”احلوثيني”، يف �صوي�صرا، دون التو�صل لتفاق. 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية )�صباأ(، التي ي�صيطر 
املوايل  باإ�صم اجلي�ض  الناطق  عليها احلوثيون، عن 
لهم، العميد “�صرف لقمان”، قوله، اإن “300 هدف 
�صمن  اأدخلت  �صعودية،  حيوية  ومن�صاأة  ع�صكري، 
جلي�ض  التابعة  ال�صاروخية  الإ�صناد  قوة  اأهداف 

احلوثي”.
ردا على خروقات  ياأتي  الت�صعيد  “هذا  اأن  واأ�صاف 
م�صروعا  �صار  باملثل  الرد   )..( للهدنة  ال�صعودية 

وخيارا مل نكن نود اللجوء اإليه” . 
ال�صالح  من  الكثري  يزال  “ما  “لقمان” قائال   وتابع 
مل  احلربي  الت�صنيع  وتطوير  اإنتاج  من  الفعال 
للجي�ض  الع�صكرية  القدرات  و  بعد،  ي�صتخدم 
واللجان ال�صعبية املطورة قادرة على تغيري معادلة 
احلرب، فبعد اليوم لن نكون يف خانة الدفاع، و�صار 

الهجوم من اأولويات خياراتنا ال�صرتاتيجية “.  
من  املا�صيني،  اليومني  خالل  احلوثيني،  و�صّعد 
مواقع  �صوب  البالي�صتية،  ال�صواريخ  اإطالق  عملية 
اليمني  للرئي�ض  املوالية  للقوات  ومقرات  �صعودية، 
البالد،  �صرقي  “ماأرب”،  يف  هادي  من�صور  ربه  عبد 
مفعول  اأبطلت  للتحالف  الدفاعية  املنظومة  لكن 

اأودى  الذي  ال�صاروخي  الهجوم  منذ  غالبيتها، 
العقيد  اليمن،  يف  ال�صعودية  القوات  قائد  بحياة، 

عبداهلل ال�صهيان. 
التي  ال�صيا�صية  امل�صاورات  الأحد،  م�صاء  وانتهت، 
احلوثيني،  بني  مبا�صر  ب�صكل  املتحدة  الأمم  رعتها 
دون  ال�صوي�صرية،  “بيال”  مدينة  يف  واحلكومة 
جولة  على  التفاق  ومت  جذري،  حلل  التو�صل 

جديدة منت�صف يناير/ كانون الثاين املقبل. 

واأعلن رئي�ض الوفد احلكومي “عبدامللك املخاليف”، 
اأن  عن  امل�صاورات،  انتهاء  عقب  �صحفي  موؤمتر  يف 
الأمم  اأبلغ  هادي”،  من�صور  “عبدربه  الرئي�ض 
الذي من  النار،  اإطالق  املتحدة بتمديد قرار وقف 
اإ�صافيًا،  اأ�صبوعًا  اليوم الثنني،  اأن ينتهي  املفرت�ض 

�صريطة التزام احلوثيني به.

اإبراهيم ال�صراجي
�صنعاء | ح�صر احلديث عن وقف اإطالق النار يف جمال�ض 
اأهايل �صنعاء، حتى قبل بدء �صريانه اأول من اأم�ض. اأبدى 
التفاق.  بتنفيذ  ثقتهم  وعدم  بالأمر  لمبالتهم  هوؤلء 
�صريان  على  مي�ِض  مل  اإذ  �صدقت،  قد  توقعاتهم  وتبدو 
التفاق اإل �صاعات حتى عاد طريان العدوان للتحليق يف 
الليل يف موعدها املعتاد،  اأوىل �صاعات  �صماء العا�صمة يف 
ولكن هذه املرة كان التحليق م�صتفزًا حني فتحت الطائرات 

حاجز ال�صوت ور�صدت غارات يف �صواحي املدينة.
يعد  ومل  ال�صعودي  الق�صف  مع  العا�صمة  �صكان  تاأقلم 
جبَلي  اأهايل  اأن  غري  حياتهم.  �صري  على  ينعك�ض  الأمر 
اللذين تعر�صا لق�صف عنيف بداية  عّطان ونقم، احليني 
اأقاربهم  منازل  اإىل  النزوح  على  اأجربهم  ما  العدوان، 
بع�ض  وعاجلوا  منازلهم  اإىل  اليوم  عادوا  العا�صمة،  يف 

الأ�صرار التي تعر�صت لها منازلهم.
ويقول حممد الأ�صدي اإنه اأجرى بع�ض الإ�صالحات ملنزله 
الذي تعر�ض لأ�صرار ج�صيمة مثل �صائر املنازل يف منطقة 
األقاها  التي  النفجار  ال�صديدة  القنبلة  بفعل  عطان  فج 
املا�صي،  ني�صان  �صهر  يف  عطان  جبل  على  العدوان  طريان 
اإن  اإذ  اأنه »ل ينوي مغادرة منزله مرة اأخرى،  م�صريًا اإىل 

اأفراد عائلته اعتادوا العي�ض يف ظل الق�صف«.
و�صط  اجلامعة  حي  �صكان  من  وهو  البنان،  �صعيد  اأما 
احل�صار  فك  اإىل  التو�صل  هو  »الأهم  اأن  فريى  العا�صمة، 
ال�صامل املفرو�ض على البالد من قبل دول العدوان ليت�صنى 

اإدخال الأدوية والغذاء«، مو�صحًا يف ت�صريح لـ»الأخبار« 
اإحداث  على  تقدر  ل  التي  احلرب  اعتادوا  »اليمنيني  اأن 

تغيري كبري يف منط حياتهم اأو حتّد من حتركاتهم«.
املحطات  يف  البرتول  توافر  »حني  قائاًل:  البنان  وي�صيف 
عادت الزحمة يف ال�صوارع اأكرث من ال�صابق، ول اأحد اليوم 
مكان  ي�صوفوا  ع�صان  الطائرات  حتلق  حني  ب�صره  يرفع 

الغارات مثلما كان يف بداية العدوان«.
علي  حممد  برئا�صة  العليا«،  الثورية  »اللجنة  وكانت 
احلوثي، قد بذلت جهودًا حثيثة اأخريًا للتوا�صل مع الأمم 
املتحدة لل�صماح بدخول امل�صتقات النفطية التي انقطعت 
بتفريغ  لل�صفن  ال�صماح  اأثمرت  اجلهود  تلك  اأخرى.  مرة 
حمولتها يف ميناء احلديدة. وو�صعت اللجنة مع �صركة 
امل�صتقات  بتوزيع  ي�صمح  �صارمًا  نظامًا  اليمنية  النفط 
النفطية بطريقة متنع اأي تالعب من قبل مالك حمطات 
لل�صركة.  التابعة  املحطات  مديري  قبل  من  اأو  البنزين 
وتزويدهم  تخزينها  من  ال�صيارات  اأ�صحاب  منع  كذلك 

دوريًا بقدر احلاجة.
يف  النا�ض  حياة  على  النفطية  امل�صتقات  توافر  وانعك�ض 
ت�صهدها  ت�صهد احلركة زحمة مل  �صنعاء حيث  العا�صمة 
لو�صع  النا�ض  اعتياد  الأول،  ل�صببني:  قبل  من  العا�صمة 
التي  العائالت  من  كبرية  اأعداد  وجود  والثاين  الق�صف، 
العدوان  مرتزقة  مع  معارك  ت�صهد  التي  تعز  من  نزحت 
ي�صيطر  حيث  واأبني  عدن  خا�صة  اجلنوب،  مدن  ومن 
الذي  الأمن  وانعدام  و»القاعدة« عليها،  »داع�ض«  تنظيما 

اأحدثه دخول القوات الغازية.
اأي�صًا  واملدار�ض  واجلامعات  احلكومية  الدوائر  وتوا�صل 
التي  اخلا�صة  ال�صركات  وكذلك  طبيعي،  بنحو  دوامها 
ال�صعودي  الق�صف  كان  وفيما  اأبوابها.  تغلق  ومل  �صمدت 
على العا�صمة يعّلق الدوام بني الآخر، مل يعد الأمر كذلك 

اليوم حيث توا�صل تلك القطاعات عملها دون توقف.
وجتدر الإ�صارة اإىل النطباع العام لدى اليمنيني بقدرتهم 
يتفاعلون  حيث  ال�صعودي  اجلي�ض  على  النت�صار  على 
كثريًا مع امل�صاهد امل�صورة التي يوزعها »الإعالم احلربي« 
وجنران  جيزان  يف  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  لعمليات 

وع�صري.
بعدما  متزايد  بنحو  الأعرا�ض  العا�صمة  �صكان  ويقيم 
وهم  الكهربائي،  التيار  انقطاع  مل�صكلة  حلوًل  وجدوا 
يفتتحون الأعرا�ض بـ»الزوامل ال�صعبية« وهو لون تراثي 
اجلي�ض  ببطولت  ال�صعراء  يتغنى  حيث  اأخريًا  �صاع  ميني 
من  ال�صخرية  من  منها  اأي  يخلو  ول  ال�صعبية«  و»اللجان 
ى  وتوؤدَّ الق�صائد  تلك  ن  ُتلحَّ حيث  ال�صعودي،  اجلي�ض 

بطريقة »الزامل« مع رق�صات �صعبية.
وفيما تبدو احلياة يف العا�صمة �صنعاء طبيعية جدًا، حيث 
اإن الق�صف مل يعد يلقي بظالله على �صريها، اإل اأن احل�صار 
املفرو�ض على البالد يلقي بظالله على حياة النا�ض الذين 
يجدون �صعوبة بالغة يف احل�صول على الغاز املنزيل واملواد 
امل�صت�صفيات  يف  تتجلى  الأكرب  املعاناة  اأن  اإل  الغذائية. 
التي تعاين انعدام امل�صتلزمات الطبية والأدوية ويتعاظم 

العجز يف تقدمي الرعاية الطبية للجرحى الذين ُينقلون 
اإىل العا�صمة من املحافظات الأخرى اأو امل�صابني باأمرا�ض 

مزمنة كالف�صل الكلوي وال�صرطان.
يف  ال�صرمي،  يا�صر  الدكتور  اأدوية،  �صركة  مدير  ويو�صح 
اأن ت�صهد البالد  اأنه مل يكن يتوقع  حديٍث اإىل »الأخبار« 
ال�صركات  لأن  الطبية،  وامل�صتلزمات  الأدوية  يف  اأزمة 
كانت متلك خمزونًا ا�صرتاتيجيًا اإىل جانب خمزون وزارة 
يف  لفتًا  اأ�صهر،  ل�صتة  يكفي  العدوان  بداية  يف  ال�صحة 
واحل�صار  العدوان  »ا�صتمرار  اأن  اإىل  لـ»الأخبار«  ت�صريح 
الإجراءات  نتيجة  اأن  وك�صف  املخزون«.  نفاد  اإىل  اأديا 
ال�صركات  باإمكان  يعد  مل  العدوان  دول  تفر�صها  التي 
ا�صترياد الأدوية من اخلارج با�صتثناء بع�ض ال�صركات التي 
بتكلفة  الأدوية  بع�ض  اإدخال  من  نادرة  مرات  يف  تتمكن 

تت�صاعف اأكرث من ثالث مرات.

والتحليالت  التوقعات  �صندوق  عاد 
العربي  ال�صيا�صي  امل�صهد  على  للطفو 
البارز  للقيادي  اإ�صرائيل  اغتيال  بعد 
القنطار  اللبناين �صمري  يف حزب اهلل 
فجر  دم�صق  يف  اآخرين  وجمموعة 
بعد  تت�صح  مل  فيما  الأحد،و  اليوم 
الحتفاظ  اأو  للرد  احلزب  توجهات 
القناة  لحق،قالت  لوقت  الرد  بحق 
العا�صرة الإ�صرائيلية اأن القنطار كان 
ي�صعى لفتح جبهة جديدة من القتال 

بني احلزب وا�صرائيل.
بال�صاأن  املخت�ض  قال  بدوره 
 « اأن  ها�صم  اأبو  ه�صام  الإ�صرائيلي 
يعترب  الذي  القنطار  �صمري  اغتيال 
�صاعقة  يعترب  اهلل  حزب  يف  قائد 
للحزب حيث اأن كل الدلئل والأخبار 
قامت  من  هي  ا�صرائيل  اأن  توؤكد 
لن  اهلل  حزب  اأخر  ب�صكل   ، باغتياله 
على  احلايل  الوقت  يف  الرد  ي�صتطيع 
حزب  موقف  لأن  اجلرمية  تلك  مثل 
حما�صر،  الدويل  اأو  القليمي  اهلل 
عن  يكون  ان  الرد  ميكن  وبالتايل 
اطالق  مثل  ب�صيطة  عملية  طريق 
على  اللبناين  اجلنوب  من  �صواريخ 
لغري«،  فقط  ا�صرائيلية  مواقع 
الرد  لي�صتطيع  اأن حزب اهلل  موؤكدا 
ب�صكل كبري على تلك العملية ، خا�صة 
ل  ولبنان  �صوريا  يف  الأو�صاع  ظل  يف 

حتتمل الإمعان بالرد.
واأ�صاف اأبو ها�صم لـ »دنيا الوطن«  عن 
اأن  التوقيت  اأ�صباب الإغتيال يف ذلك 
الإقليمي  الو�صع  ا�صتغلت  اإ�صرائيل 
والدويل والأو�صاع يف �صوريا والتفاق 
على  �صجعها  الذي  الأمر  تركيا  مع 
�صواء  املقاومة  مع  احل�صابات  ت�صفية 
فالأم�ض  الفل�صطينية  اأو  اللبنانية 
عن  ال�صرائيلية  ال�صحف  حتدثت 
 ، ال�صنوار  يحيى  حما�ض  يف  القيادي 
القنطار  �صمري  باغتيال  قامت  واليوم 
ونفذ  اهلل  حزب  يف  القائد  وهو 

عمليات عديدة �صد ا�صرائيل«،.
وحول وجود تدخل رو�صي يف عملية 
ال�صاأن  يف  املخت�ض  اأكد  الغتيال 

مع  حليفة  رو�صيا  اأن  ال�صرائيلي 
ل  لكن   « م�صتطردا:   ، و�صوريا  ايران 
ميكن اأن تكون ا�صرائيل قد ا�صتطاعت 
رو�صيا على ذلك  تاأخذ تن�صيق من  اأن 
تنقفذ  ا�صرائيل  اأن  كما   ، الغتيال 
موافقة  اخذ  غري  من  اغتيالتها 

م�صبقة من اي طرف« .
اأكرم  ال�صيا�صي  املحلل  قال  جهته  من 
اغتيال  اأن  اأعتقد  ل   »: اهلل  عطا 
حلرب  مدعاة  اقنطار  �صمري  ال�صهيد 
التي حدثت   2006 كبرية على منط 
حيث   ، اهلل  وحزب  ا�صرائيل  بني  ما 
ا�صتغلت حلظة تاريخية  ا�صرائيل  اأن 
�صوريا  يف  بقواته  م�صغول  فاحلزب   ،
ذلك  وغري   ، جبهتني  فتح  ي�صتطيع  ل 
تاأكيدات  على  ح�صل  نتياهو  بنيامني 
من  �صوريا  يف  الرو�صي  الوجود  قبل 

وحزب  ايران  ت�صغط  باأن  رو�صيا 
املعارك  دائرة  ارتفعت  ما  فاإذا  اهلل 
حتت  اأي  ا�صرائيل  ب�صرب  يقوما  األ 
ل  اأنه  مو�صحا  الرو�صية«،  الرعاية 
�صي�صمت  اهلل  حزب  اأن  ي�صك  اأحد 

على تلك العملية .
واأ�صاف يف حديثه لـ »دنيا الوطن« : » 
ان حزب اهلل �صيتحرك بني م�صتوين 
اأكرث من �صمت واأقل من حرب مبعنى 
�صد  اغتيال  اأو  احلدود  على  عملية 
اأما اطالق �صواريخ  قيادي ا�صرائيلي، 
حلرب،  مدعاة  لأنها  ذلك  اعتقد  ل 
الأكرث ترجيحيا خالل الأيام القادم 

اأنه �صيقوم بعملية على احلدود 
ذلك  يف  الغتيال  ا�صباب  وحول 
امل�صاألة  اأن  اهلل  عطا  اأكد  التوقيت 
فا�صرائيل  بتوقيت  مرتبطة  لي�صت 

اليوم  منذ  الأملانية  الو�صاطة  اأبلغت 
�صمري  �صراح  فيه  اطلقت  الذي  الأول 
اللحظة  ويف  لها  مطلوب  اأنه  قنطار 
�صتقوم  الفر�صة  فيها  تتوافر  التي 

باغتياله .
وتابع: »�صمري مل يكن يتحرك ب�صكل 
متخفيا  كان   2008 عام  فمنذ  علني 
 ، تامة  ب�صرية  يتحرك  كان  حيث   ،
والظروف يف �صوريا من حرب و�صراع 
ب�صكل  يتحرك  اجلميع  جعلت  رمبا 
الغطاء  بوجود  خ�صو�صا  علني  اأكرث 
قادة  جعل  الذي  الرو�صي  اجلوي 
فرمبا   ، ويتحركون  تطمئن  املقاومة 
غري �صمري قنطار من �صريته وذلك ما 
عن  معلومات  فر�صة  ل�صرائيل  وفر 
حتركاته وبالتايل اغتالته باللحظة 
الذي توافرت فيه فر�صة فالأمر لي�ض 

زمن وتوقيت حمدد« .
جاء  حدث  ما  اإذا  فيما  بقوله  وعلق 
طرف  رو�صيا   «  : رو�صيا  مع  بالتن�صيق 
بعد  خ�صو�صا  املو�صوع  بذلك  متهم 
تغطي  والتي   400 ا�ض  منظومة  وفد 
ف�صوريا حتت احلماية   ، �صوريا  �صماء 
متكنت  كيف  الأهم  ال�صوؤال  الرو�صية 
�صوريا  يف  ت�صرب  اأن  من  ا�صرائيل 
يوجه  اأن  يجب  كبري  �صوؤال  وذلك 
اأن  يجب  رو�صيا  وحلفاء   ، لرو�صيا 
كربى  متهمة  فهي  ال�صوؤال  لها  يوجهو 
اأنها  اإىل  لفتا  املو�صوع«،  ذلك  يف 
فيها  ت�صرب  التي  الوىل  املرة  لي�صت 
غطاء  بوجود  �صوريا  يف  ا�صرائيل 
و�صربت  حدث  املا�صي  فال�صهر  رو�صي 
هل   « اهلل:  عطا  مت�صائال   ، �صوريا  يف 
�صالحيات  ل�صرائيل  رو�صيا  اعطت 
خالل  من  ذلك  يتم  وكيف   ، ال�صرب 
يجب  ت�صاوؤلت  تلك  ماذا  اأم  تن�صيق 
اأن توجه لرو�صيا وتقدم اجابات على 

ذلك«.
غارة  يف  ا�صت�صهد   القنطار  ان  يذكر 
جرمانا  يف  مبنى  على  ا�صرائيلية 

بريف دم�صق.
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عبد احلميد �صيام
وملاذا  العربية؟  الدول  بقية  عن  تون�ض  مييز  الذي  ما 
كافة  اأخفقت  بينما  الرائدة  اليا�صمني  ثورة  جنحت 
الثورات الأخرى اأو اأريد لها اأن تخفق اأو نحجت موؤامرة 
اخلارج والداخل حلرف م�صاراتها ل�صالح  الطغاة ودولة 
الأ�صئلة  وللجواب على هذه  الغا�صب؟   والكيان  النفط 
تون�ض  اأن  نالحظ  اأن  بد  ل  الأكادميية  الناحية  من 
تتميز بثالث مزايا ما توافرت يف بلد واحد معا اإل متكن 
بال�صواريخ  ل  باحلوار  الكبوات  وجتاوز  النهو�ض  من 
هي:  املزايا  وهذه  والر�صاوى.  والرباميل  واملخخات 
وف�صل  التعليم  ن�صبة  وارتفاع  املدين،  املجتمع  ن�صوج 
اجلي�ض عن ال�صيا�صة وحتويله اإىل جي�ض مهني يقت�صر 

دوره على حماية الوطن. 
 ومن يقارن تون�ض مع اأي بلد عربي اآخر لوجد اأن هذه 
املزايا الثالث ل توجد جمتمعة يف اأي بلد عربي �صغريا 
كثيف  اأو  وال�صودان  كاجلزائر  كبريا  اأو  كالبحرين  كان 
خا�صة  اليا�صمني  ثورة  جنحت  لذلك  كم�صر.  ال�صكان 
يف  فقط  لي�ض  اأ�صا�صيا  دورا  لعب  املدين  املجتمع  واأن 
تفجري الثورة ال�صلمية وو�صولها اإىل منتهاها يف ف�صلها 
الأول بل يف حمايتها من الإنزلق اإىل احلرب الأهلية 
اإ�صتحق  لذك  واليمن.   وليبيا  �صوريا  يف  حدث  كما 
نوبل  جلنة  من  التكرمي  هذا  التون�صي  املدين  املجتمع 
 2015 اأكتوبر   9 يف  التون�صي  الرباعي  اإختارت  التي 

لت�صلم هذه اجلائزة الرفيعة. 
لل�صالم  نوبل  جلائزة  حادة  كانت  املناف�صة  اأن  ومع 
تقديرا  التون�صي  للرباعي  منحت  اأنها  اإل  العام  لهذا 
ومن  اأدناه.   �صنبني  كما  الأربعة  املنظمات  به  قامت  ملا 
فرن�صي�ض،  البابا  العام  هذا  يف  للجائزة  املر�صحني  بني 
اخلارجية  ووزير  مركيل،  اأجنيال  الأملانية   وامل�صت�صارة 
جواد  حممد  الإيراين  ونظريه  كريي  جون  الأمريكي 
وعن  جميعا  بّزهم  التون�صي  الرباعي  لكن  ظريف.  
نوبل  بجائزة  اخلام�ض  الفائز  ليكون  حقيقية  جدارة 
مع  منا�صفة  ال�صادات  بعد  العربي  العامل  من  لل�صالم 
ال�صجعان«  »�صالم  قطبي  مع  مثالثة  وعرفات  بيغن 
الوكالة  مع  منا�صفة  الربادعي  وحممد  ورابني،  بريز 
مع  مثالثة  كرمان  وتوكل  الذرية  للطاقة  الدولية 
)رئي�صة  �صريليف  جون�صون  اإلني  الليبرييتني  ال�صيدتني 
البالد( وليما غبوي. وجائزة نوبل لل�صالم هي اجلائزة 
لفرد  �صنويا  متنح  والتي  نوبل  جوائز  �صل�صة  يف  الأرفع 
اأو موؤ�ص�صة  اأو منظمة غري حكومية  اأو جمموعة اأفراد 
اأو  عمل  قد  باجلائزة  الفائز  يكون  اأن  ب�صرط  دولية  
الدوليني  اأو  املحليني  والأمن  ال�صلم  تعزيز  على  يعمل 
اأو يف تعزيز  اأو يف تقدمي امل�صاعدة للفقراء املحتاجني 
وحماربة  اجل�صور  ومد  الآخر  وقبول  الت�صامح  ثقافة 
الظلم والقهر والعن�صرية اأو امل�صاهمة يف حل �صراع اأو 
التو�صط يف حل نزاع.  ال�صتثناء الوحيد لهذه القاعدة 
يف  اأوباما  للرئي�ض  اجلائزة  نوبل  جلنة  منحت  عندما 
�صلفه جورج  النوايا ونكاية يف  بناء على  الأوىل  �صنته 

بو�ض. 

اإ�صتحق  من هو الرباعي التون�صي للحوار الوطني الذي 
اجلائزة؟

تتكون اللجنة الرباعية من اأربع منظمات اأهلية وهي:
 الحتاد التون�صي لل�صغل برئا�صة ح�صني العبا�صي-  وهو 
اأعرق الحتادات واأ�صلبها عودا واأن�صعها تاريخا.  ظل 
الرئي�صني  حكم  خالل  ال�صتيعاب  اأو  الك�صر  على  عييا 
وم�صداقية  كبرية  ب�صعبية  ويتمتع  علي  وبن  بورقيبة 
ثورية.  تاأ�ص�ض عام 1946 وا�صتهر من قياداته ال�صهيد 
فرن�صية  ع�صابة  اإغتالته  الذي  ح�صاد  فرحات  الكبري 
اأثناء   1952 دي�صمرب   5 يوم  احلمراء«   »اليد  تدعى 
فرتة الن�صال من اأجل ال�صتقالل. وقد دخل الحتاد يف 
�صراع طويل ومرير مع احلكم الفردي للرئي�ض احلبيب 
بورقيبة الذي بداأ يتدخل يف الحتاد ويفر�ض قيادات 
احلبيب  و�صجن  �صالح  بن  اأحمد  اأبعد  حيث  له  موالية 
عا�صور.  ومل تكن عالقات الحتاد مع الرئي�ض بن علي 
باأف�صل منها مع �صلفه حيث و�صعت قيادات الحتاد يف 
ال�صجن عام 2000 .  وعمل بن علي على اإ�صعاف العمل 
كيانات  خلق  وحاول  الحتادات  وتهمي�ض  كليا  النقابي 
حماولة  اأي  �صد  الحتاد  وقف  لقد  وللعلم  موازية.  
ملبادئة  وفيا  وظل  ال�صهيوين  الكيان  مع  للتطبيع 
وم�صداقيته مع العمال والفالحني واملهم�صني يف تون�ض.
وال�صناعات  والتجارة  لل�صناعة  التون�صي  الحتاد   -  
الحتاد  ويتمتع   1947 �صنة  تاأ�ص�ض  وقد  التقليدية-  
غالبية  ع�صويته  يف  ي�صم  حيث  والتاأثري  بالقوة 
الأعمال  واأ�صحاب  املنتجني  واأكرث  وال�صناعيني  التجار 
الأثرياء. وتراأ�ض النقابة الآن ال�صيدة وداد بو�صماوي.
للدفاع عن حقوق الإن�صان- عبد  التون�صية  الرابطة   -
اأول  لتكون   1977 عام  تاأ�ص�صت  مو�صى-   بن  ال�صتار 
رابطة من نوعها يف القارة الأفريقية والوطن العربي.  
ب�صبب  علي  بن  نظام  مقارعة  يف  طويل  تاريخ  ولها 
الن�صطاء  لها  يتعر�ض  كان  التي  العديدة  النتهاكات 
ورقابة  للحريات  وت�صييق  وتعذيب  تع�صفي  حب�ض  من 
ال�صابق  الرئي�ض  �صغل  وقد  لالأنفا�ض.   وكتم  �صديدة 
و   1989 عامي  بني  الرابطة  رئا�صة  املرزوقي  من�صف 

.  2000
ت�صدت  والتي  التون�صيني  للمحامني  الوطنية  الهيئة   -
وظلت  علي  وبن  بورقيبة  اأيام  القانونية  لالنتهاكات 
العدالة منذ  واإر�صاء قواعد  القانون  �صيادة  تدافع عن 
حممد  املحامي  حاليا  ويراأ�صها   .1958 عام  اإن�صائها 

فا�صل.
دور الرباعي يف اإنقاذ ال�صفينة من الغرق

الثانية  زيارتي  يف  يل  تون�ض  بدت   2013 عام  خالل 
اأهلية وخا�صة  اأبواب حرب  لها بعد الثورة وكاأنها على 
بعد اإغتيال �صكري بلعيد وتعر�ض قوات الأمن واجلي�ض 
املتطرفني  اأيدي  على  الغتيال  عمليات  من  للعديد 
ذبح  مت  حيث  ال�صعانبي  جبل  يف  وخا�صة  والإرهابيني 
اجلنود على الطريقة الداع�صية، كما �صيطرال�صلفيون 
القريوان  مدينة  اإن  حتى  امل�صاجد  اآلف  بل  مئات  على 
اأ�صبحت حتت �صيطرتهم متاما وبداأت ع�صابات جرمية 

الليبية  احلدود  من  تت�صلل  متطرفة  وعنا�صر  منظمة 
وتنت�صر يف البالد.  وكان حزب النه�صة ما زال متم�صكا 
طول  البالد  تعم  واملظاهرات  والإ�صرابات  بال�صلطة 
قد  الد�صتور  كتابة  حول  اخلالفات  وكانت  وعر�صا 
اإرتفعت  كما  م�صدود   طريق  اإىل  وو�صلت  اأوجها  بلغت 
اإنت�صار  ب�صبب  التون�صيات  الن�صاء  لدى  القلق  ن�صبة 
يف  للم�صايقة  منهن  العديد  وتعر�ض  ال�صلفي  الفكر 
لإغت�صاب  حوادث  ووقعت  بل  واملقهى  والعمل  ال�صارع 
القت�صادية  الأزمة  و�صلت  لقد  قوا�صر.   �صملت  ن�صاء 
ال�صياحة  مداخيل  اإنخفا�ض  مع  خطرية  م�صتويات  اإىل 
ن�صبة  وارتفاع   30% بن�صبة  ال�صياح  عدد  تراجع  بعد 
عام   20% نحو  اإىل   2010 عام   10% من  البطالة 
2013 وكادت امليزانية ت�صل اإىل حالة الإفال�ض لول 
بع�ض القرو�ض العاجلة من البنك الدويل وبع�ض الدول 
ال�صقيقة وال�صديقة.  تلك هي ال�صورة التي كانت عليها 
تون�ض خالل �صيف 2013 عندما ت�صكل الرباعي رغم 
بع�ض اخلالفات بني اأع�صائه وراأى اأن مهمة اإنقاذ الوطن 

اأهم من اأية ح�صابات �صخ�صية. 
ثورة  �صفينة  الأربعة،  املنظمات  هذه  روؤ�صاء  �صاهد   
اليا�صمن تتعر�ض ل�صطرابات �صديدة ب�صبب النق�صام 
مق�صورة  اإىل  و�صل  والإ�صالميني  العلمانيني  بني  احلاد 
تهديداتهم  وكرثت  اأ�صواتهم  علت  حيث  القيادة 
�صلت  قد  الوطن  �صفينة  واأن  فبداأ  البع�ض  لبع�صهم 
الثورة  مع  حدث  كما  الغرق  و�صك  على  وكاأنها  الجتاه 
املنا�صب  الوقت  يف  الرباعي  تدخل  عندها  امل�صرية.  
كل  فطلبوا  الأحزاب  اإنقاذ  ح�صاب  على  الوطن  لإنقاذ 
من يف مق�صورة القيادة اأن يخلوها واأن يف�صحوا املجال 
لربان حمايد اأن يقود ال�صفية موؤقتا كي تهداأ النفو�ض 

ويتم ت�صوية اخلالفات احلادة باحلوار. 
اإبعاد �صبح احلرب     لقد �صاهمت املنظمات الأربعة يف 
  2013 عام  تون�ض  عن  الدموية  املواجهات  اأو  الأهلية 
حمددة  اإقرتاحات  ثالثة  تقدمي  طريق  عن  وذلك 

والعمل على تنفيذها:
حكومة  حملها  ويحل  الأحزاب  حكومة  ت�صتقيل  اأن   -

تكنوقراط
- اأن يتم حتديد موعد النتخابات

امل�صاواة  على  يوؤكد  د�صتور  على  التوافق  يتم  اأن   -
والتعددية و�صيادة القانون ومتكني املراأة 

النه�صة  حزب  مبوافقة  مرهونة  ال�صروط  هذه  وكانت 
وبالفعل،   .2011 اأكتوبر  اإنتخابات  يف  الأكرب  الفائز 
احلوارات  �صل�صة  يف  الدخول  على  النه�صة  حزب  وافق 

التي اإنطلقت يوم 5 اأكتوبر 2013.  
ال�صاق واملتوا�صل  الرباعية باحلوار  اللجنة  ا�صتطاعت 
من اإقناع طريف ال�صتقطاب اأن يعطيا الفر�صة ل�صخ�ض 
ثالث من خارج الدائرة للجلو�ض يف مقعد القيادة موؤقتا 
املاأزق  من  واخلروج  التون�صي  البيت  اأمور  ترتيب  لغاية 
من�صب  من  العرّي�ض  علي  اإ�صتقال  كان.   وهكذا  احلاد. 
رئي�ض الوزراء يوم 9 يناير 2014 .  ويف 26 يناير متت 
مهدي  القيادة  مق�صورة  ودخل  الد�صتور  على  امل�صادقة 

يناير   29 يوم  جمعة 
�صادق  كما    .2014
الد�صتور  على  الربملان 
اإنتخابات  واإجراء 
اأكتوبر   26 يف  برملانية 
�صهدت  والتي   2014

تراجع حزب النه�صة وفوز »نداء تون�ض«  حيث اإت�صل 
را�صد الغنو�صي برئي�ض نداء تون�ض وهناأه بالفوز واعدا 
جرت  ثم  اجلديد.   الربملان  مع  النه�صة  حزب  بتعاون 
حيث  ودي�صمرب  نوفمرب  دورتني:  يف  رئا�صية  اإنتخابات 
ال�صب�صي  قايد  الباجي   2014 دي�صمرب   21 يوم  فاز 
زعيم نداء تون�ض على مناف�صه املن�صف املرزوقي بن�صبة 
%55.68  وت�صلم مهام من�صب رئي�ض اجلمهورية يف 31 

دي�صمرب 2014.
من  فا�صبح جزءا  الأزمة  من  كان جزءا  النه�صة  حزب 

احلل
حزب  لعبه  الذي  الإيجابي  الدور  على  نثني  اأن  بد  ل 
ال�صتفراد  ويقرر  بالغرور  ي�صاب  اأن  فبدل  النه�صة 
بال�صلطة كما فعل نظريه »حزب احلرية والعدالة« يف 
م�صر مما �صهل يف مهمة الع�صكر بالقيام بالنقالب يوم 
الوطن.   اأجل  من  عنها  يتخلى  اأن  اآثر   2013 يوليو   3
لن�صيحة  م�صر  يف  امل�صلمني  الإخوان  قادة  اإ�صتمع  ولو 
الغنو�صي »بعدم ال�صتئثار بال�صطلة« لرمبا جتنبت م�صر 
والتفجريات  الدموية  واملواجهات  الأخطار  من  كثريا 

الإرهابية وت�صييق احلريات التي تعي�صها اليوم. 
الحتاد  رئي�صة  بو�صماوي،  وداد  ال�صيدة  قالت  وكما 
اأمام  الرباعي  وع�صوة  والتجارة  لل�صناعة  التون�صي 
ملخاطبة  ر�صمية  دعوة  لها  وجه  عندما  الأمن  جمل�ض 

اجلل�صة املخ�ص�صة  جلذور الإرهاب يوم 17 نوفمرب:
نحل  اأن  ف�صلنا  بل  ال�صتثناء  ل�صنا  تون�ض  يف  »نحن 
لل�صالم«.  نوبل  جائزة  منحنا  ولذلك  باحلوار  م�صاكلنا 
بدل  هذا  احلوار  م�صار  العربي  الربيع  دول  اإتبعت  ولو 
وت�صليح  وامليلي�صيات  والبلطجية  والرباميل  الر�صا�ض 
اليوم   يجري  ما  ن�صهد  مل  لرمبا  الإرهابية  اجلماعات 
ال�صكان  من  ملاليني  وت�صريد  للمجتمعات  تدمري  من 
وهدم للبنى التحتية  وانطالق الغول الطائفي وانت�صار 
املوت  باأيديولوجية  امل�صلحة  الإرهابية  اجلماعات 
تدمري  على  فقط  لي�ض  وتعمل  الآخرين  وكراهية 
لتحطيم  الوراء  اإىل  وتلتفت  بل  وامل�صتقبل  احلا�صر 
الرتاث والآثار النفي�صة التي تركتها ح�صارات عظيمة 
اإ�صالم  اأي  عن  نعرف  ول  الإ�صالم.  با�صم  هذا  وكل 

يتحدثون.
ال�صتثناء  تكون  اأن  على  اأ�صرت  التي  لتون�ض  فتحية   
للم�صهد العربي البائ�ض واأن تظل حاملة مل�صعل الريادة 
وقررت  الواعدة  بداياته  يف  العربي  الربيع  ثورات  يف 
اأن تعي�ض حرة �صيدة وح�صارية »رغم الداء والأعداء 

كالن�صر فوق القمة ال�صماء«. 
بجامعة  الأو�صط  ال�صرق  درا�صات  مركز  يف  *حما�صر 

رتغرز

اإىل ج�����ائ�����زة ن����وب����ل ل���ل�������ص���اه���ري���ن ع���ل���ى ث��������ورة ال��ي��ا���ص��م��ن  ال����ق����ن����ط����ار«  »����ص���م���ر  اغ����ت����ي����ال  ����ص���ي���ق���ود  ه�����ل 
وا�����ص����رائ����ي����ل؟ اهلل  ح�������زب  ب�����ن  ج�����دي�����دة  ح�������رب 

الت��ف��اق..  التو�صل  دون  املفاو�صات  انتهاء  على  �صاعات  بعد 
�صواريخنا اأه����داف  �صمن  ���ص��ع��ودي  م��وق��ع   300 احل��وث��ي��ون: 

احل��رب اع��ت��دن��ا  امل��ف��او���ص��ات:  مب����اآالت  ي�صككون  ال��ي��م��ن��ي��ون 

الرجاء من كل عربي حر التوا�صل مع البيت الأبي�ض 
العدوان  على  احتجاجا  الأمريكية  واخلارجية 
والن�صاء  الأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�صعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�صيوخ  وال�صباب  والرجال 
اجلوي  واحل�صار  والتاريخي  احل�صاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت البي�ض :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية المريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

ت�صعيد ميني... وتقّدم يف جيزان
علي جاحز

�صنعاء غداة اإطالق �صاروخ توت�صكا على مع�صكر تداوين يف 
�صاروخني  ال�صعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ض  اأطلق  ماأرب، 
من طراز »قاهر 1«، ليل اأول من اأم�ض، ا�صتهدفا قاعدة مركز 
يف  �صافر  يف  امل�صلحة  واملجموعات  »التحالف«  قوات  قيادة 
حمافظة ماأرب، بينما ا�صتهدف الثاين جتمعًا لقوات �صعودية 
ومرتزقة عند منفذ الطوال احلدودي يف جيزان ال�صعودية.
يف هذا الوقت، اأعلن اجلي�ض و»اللجان ال�صعبية«، م�صاء اأم�ض، 
وعلى  القدمية  ال�صمالية  اخلوبة  منطقة  على  ال�صيطرة 
يف  احلرث  ملحافظة  التابعني  وال�صبكة  امل�صتحدث  موقعي 
جيزان ال�صعودية، عقب عمليات ع�صكرية وا�صعة متت فيها 

ال�صيطرة على مواقع ا�صرتاتيجية.
العميد  اليمني،  اجلي�ض  با�صم  املتحدث  اأكد  اأم�ض،  وم�صاء 
عرب  ا�صطروا،  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  اأن  لقمان،  �صرف 
العمليات ال�صاروخية الخرية، اإىل الرد على خروقات وقف 
ملا  عنوانًا  ميثل  هذا  اأن  معتربًا  ب�صيط،  بجزء  النار  اإطالق 
املقبلة من تنفيذ خيارات ي�صعب الرتاجع  الأيام  �صيكون يف 
اأن  لـ»الأخبار«  ع�صكري  م�صدر  واأكد  و�صفه.  بح�صب  عنها، 
منظومة  دّمر  حمليًا  املطّور   »1 »قاهر  البالي�صتي  ال�صاروخ 
خا�صة بالتحكم يف الطائرات من دون طيار يف قاعدة �صافر، 
اأن حالة من الرتباك والفو�صى �صهدتها قاعدة  م�صريًا اإىل 
الغزاة يف �صافر بعد ال�صربة التي اأدت اإىل احرتاق ع�صرات 
اجلثث واإىل ن�صوب حرائق يف اأرجاء القاعدة. واأفاد امل�صدر 
و�صلت  الغزاة  خل�صائر  الأولية  احل�صيلة  باأن  الع�صكري 
واإماراتيون  �صعوديون  �صباط  بينهم  قتياًل،   86 نحو  اإىل 
و�صودانيون ومرتزقة من جن�صيات خمتلفة، اإىل جانب تدمري 
8 طائرات »اأبات�صي« وطائرتني من طراز »ت�صينوك«، عالوة 
خا�صة  منظومة  وتدمري  املتطورة  الدبابات  من  عدد  على 
احرتاق  اإىل  اإ�صافة  طيار،  دون  من  الطائرات  يف  بالتحكم 
ويف  واملدرعات.  الآليات  من  عدد  وتدمري  اأ�صلحة  خمازن 
منفذ الطوال، و�صلت ح�صيلة قتلى قوات »التحالف« يف منفذ 
�صقطوا  �صعودي،  كتيبة  قائد  بينهم  قتياًل،   90 اإىل  الطوال 
اآخرين،   100 يقارب  ما  اإ�صابة  اإىل  اإ�صافة  ال�صربة،  جّراء 
الوديعة  منطقة  يف  تدريبهم  جرى  مينيون  مقاتلون  بينهم 
اأخريًا. واأ�صار امل�صدر اإىل وجود قتلى من جن�صيات خليجية 
حتركات  �صجلت  الر�صد  وحدة  اأن  موؤكدًا  الطوال،  منفذ  يف 
عقب ال�صربة للطائرات املروحية، وهي تقوم بنقل امل�صابني 
وكانت  ال�صعودية.  داخل  اإىل  احلدودي  الطوال  منفذ  من 
اليومني  �صعودية ومرتزقة مينيون قد حاولوا خالل  قوات 
املا�صيني التقدم من منفذ الطوال ال�صعودي يف جيزان باجتاه 
جمرك حر�ض اليمني. اأما يف كر�ض يف حمافظة حلج، فدارت 
معارك عنيفة اجلمعة املا�صي، اأّدت اإىل ف�صل قوات العدوان 

ومرتزقتهم يف التقدم على ال�صريجة.



اأكد “عمر جليك” نائب رئي�ض حزب “العدالة 
يكون  لن  اأنه  تركيا،  يف  احلاكم  والتنمية” 
ما  اإ�صرائيل،  مع  للعالقات  تطبيع  اأي  هناك 
�صفينة  على  اعتدائها  عن  الأخرية  تعتذر  مل 
عن  ح�صارها  ترفع  مل  وما  مرمرة”،  “مايف 

قطاع غزة.
جاء ذلك  اأثناء انعقاد جلنة الإدراة املركزية 
احلزب  مبقر  والتنمية،  العدالة  حلزب 

بالعا�صمة اأنقرة.
اأن  احلزب  با�صم  الناطق  “جليك”  واأو�صح 
اتفاق  عن  حتدثت  خمتلفة  اإعالم  “و�صائل 
لكن  موؤخرا،  توقيعه  مت  اإ�صرائيلي  تركي 
حتى  البلدين  بني  موقع  اتفاق  اأي  ليوجد 
الطرفان  يتباحث  م�صودة  هناك  واإمنا  الآن، 

حولها فقط”. 
لتطبيع  بالده  ب�صروط  “جليك”  وذّكر 
“تت�صمن  اأنها  مو�صحا  اإ�صرائيل،  مع  العالقات 
حادثة  عن  الإ�صرائيلية  احلكومة  اعتذار 
تعوي�صات  وتقدمي  مرمرة(،  )مايف  �صفينة 
ال�صفينة،  يف  ق�صوا  الذين  ال�صهداء  لعوائل 

ورفع احل�صار عن قطاع غزة”.
وافقت  “اإ�صرائيل  اأن  “جليك”،  واأ�صاف 
مل  الأخريين  ال�صرطني  لكن  العتذار،  على 
يتحققا بعد، لذا فاإن التطبيع لن ي�صري بال�صكل 
مو�صًحا  �صروطنا”،  تتحقق  مل  ما  ال�صحيح، 
اجلانب  مع  ت�صري  تزال  ما  “املفاو�صات  اأن 

الإ�صرائيلي”.
اأفاد  البلدين،  بني  العالقات  طبيعة  وحول 
“ل�صك  اأنه  احلاكم،  احلزب  با�صم  الناطق 
اأ�صدقاء  الإ�صرائيليني،  وال�صعب  الدولة  باأن 
لتل  اأنقرة  “انتقادات  اأن  مبينًا  تركيا”، 
احلكومة  �صلوك  �صد  موجهة  كانت  اأبيب، 

الإ�صرائيلية، غري امل�صروع واملتطرف”.
البحرية  ل�صالح  تابعة  قوات  اأن  يذكر 
الإ�صرائيلية، هاجمت بالر�صا�ض احلي والغاز 
اأ�صطول  �صفن  اأكرب  مرمرة”  “مايف  �صفينة 
بهدف  غزة،  قطاع  اإىل  توّجه  الذي  احلرية 
ك�صر احل�صار عنها منت�صف عام 2010، وكان 
معظمهم  مت�صامن   500 من  اأكرث  متنها  على 
املياه  يف  اإبحارها  اأثناء  وذلك  الأتراك،  من 
اأ�صفر  ما  املتو�صط،  البحر  عر�ض  يف  الدولية، 

10 من املت�صامنني الأتراك، وجرح  عن مقتل 
اآخرين.  50

الرتكية،  للقوات  الأمنية  العمليات  وحول 
اأن  اإىل  “جليك”،  اأ�صار  البالد،  �صرقي  جنوب 
“العامل بداأ يرى الت�صابه والتطابق الكبري بني 
اأعمال تنظيمي، بي كا كا، وداع�ض الإرهابيني 

يف كل من العراق و�صوريا”،
واأكد اأن “عمليات قوى الأمن الرتكية �صت�صتمر 

�صد عنا�صر بي كا كا يف املنطقة”.
وفيما يتعلق بالعالقات الرتكية الرو�صية، قال 
“جليك”، اإن “عالقات البلدين اأكرب من موقف 
العالقات  فتلك  اخلاطئة،  الرو�صية  الإدارة 

متتلك عمًقا تاريخًيا ونظرًة م�صتقبلية”.
ويف تعليق له على اإدعاءات رو�صيا باأن “تركيا 
اأن  “جليك”  اأكد  داع�ض”،  نفط  ت�صرتي 
“العامل برمته ل ي�صدق تلك املزاعم”، م�صيفًا 
اأن  عليها  املزاعم  هذه  رو�صيا  تطلق  “عندما 
تاأخذ بعني العتبار العالقات التاريخية التي 

تربط اأنقرة مع مو�صكو”. 
ال�صحفيني،  �صوؤال لأحد  رده على  ويف معر�ض 
فيما اإذا كانت تركيا �صحبت قواتها من مع�صكر 
اأفاد  نينوى،  مبحافظة  التدريبي،  بع�صيقة 
اأفراد  ان�صحاب  لي�صت  “الق�صية  اأن  “جليك”، 
تعزيزه  اأو  املع�صكر  من  الرتكي  اجلي�ض  من 
الرئي�صية  الغاية  واإمنا  اجلنود،  من  مبزيد 
مدينتي  عن  يبعد  الذي  بع�صيقة  مع�صكر  من 

املو�صل وكركوك حوايل 30 كيلو مرًتا، هي يف 
اإطار مكافحة تنظيم داع�ض”.

بجملة  حماط  “املع�صكر  قائال  وا�صتطرد 
ال�صبب  ولهذا  داع�ض،  اأبرزها تنظيم  خماطر، 
الأتراك،  الع�صكريني  عدد  زيادة  ميكننا  فاإنه 
حمايتهم  ل�صمان  الالزمة  التابري  واتخاذ 
اإذا  اأخرى  منطقة  اإىل  نقلهم  اأو  املع�صكر،  يف 
ا�صتدعى الأمر ذلك، لذا فامل�صاألة لي�صت �صحب 
مل  اأننا  �صيما  ل  بع�صيقة،  من  قواتها  تركيا 
ندخل املنطقة دون علم احلكومة املركزية اأو 

حكومة اإقليم �صمال العراق”.
ويف ال�صاأن ال�صوري، اأ�صار “جليك” اإىل التوافق 
بني اأع�صاء جمل�ض الأمن الدويل، فيما يخ�ض 
امل�صاألة ال�صورية، باجتماع املجموعة الدولية 
الأمن  جمل�ض  مبقر  انعقد  الذي  �صوريا،  لدعم 

يف نيويورك، اجلمعة املا�صي.
واأو�صح، اأن م�صاورات فيينا هي امتداد مل�صاورات 
اأن  موؤكًدا  ال�صورية،  بالأزمة  املتعلقة  جنيف 
�صبيل  يف  ال�صيا�صية  املبادرات  �صتدعم  “تركيا 
مع  يتطابق  مبا  ال�صورية  لالأزمة  حل  اإيجاد 

معايريها الأ�صا�صية”.
احلل  �صرورة  البداية  منذ  “نوؤكد  واأ�صاف 
الع�صكري،  احلل  من  بدل  �صوريا  يف  ال�صيا�صي 
امل�صددة  ت�صريحاتنا  كررنا  الإطار  هذا  ويف 
بدماء  املغم�ض  ونظامه،  الأ�صد،  ب�صار  اأن  على 
�صوريا،  م�صتقبل  يف  لهما  مكان  ل  ال�صوريني، 
من  كثري  وتهجري  بقتل  ت�صبب  واأنه  �صيما 

ال�صوريني”.
حتالًفا  الإ�صالمية،  الدول  ت�صكيل  وحول 
العربية  اململكة  بقيادة  الإرهاب  �صد  م�صرتكا 
اخلارجية  ببيان  “جليك”،  ذّكر  ال�صعودية، 
الرتكية الذي قال اإن “التحالف لي�ض ع�صكريًا، 
التن�صيق  يخ�ض  فيما  اأهمية  على  وي�صتحوذ 
والأيديولوجي،  وال�صتخباراتي،  الع�صكري، 

بني الدول امل�صاركة فيه”.

من  حيث  اليمن  ي�صهد   – ب(  ف  )اأ  ـ  �صنعاء 
منت�صف  النار  لطالق  وقف  ي�صري  ان  املقرر 
ليل الثنني قبل حمادثات يف �صوي�صرا برعاية 
املوالية  القوى  بني  معارك  املتحدة،  المم 
للحكومة املدعومة من التحالف العربي بقيادة 
من  وحلفائهم  احلوثيني  جهة،  من  ال�صعودية 

جهة اخرى.
— وحلفاوؤهم  — احلوثيون 

“ان�صار اهلل”  2004، يقاتل م�صلحو  العام  منذ 
اليمنية،  ال�صلطات  الر�صمي  ا�صمهم  بح�صب 
بزعيمهم  تيمنا  احلوثيني  ا�صم  عليهم  ويطلق 
وجنله  احلوثي  الدين  بدر  الراحل  الروحي 
اليمنية يف  القوات  الذي قتلته  ح�صني احلوثي 

العام املذكور.
احلوثي  الدين  بدر  امللك  عبد  يقود  حاليا 
والتحالف  املوالية  القوات  تتهمه  الذي  التمرد 

العربي بتلقي الدعم من ايران.
يف البدء حمل التمرد راية الدفاع عن الزيدية، 
القلية التي ترتكز يف �صمال اليمن وت�صمل ثلث 

ال�صكان تقريبا، امام دعوات التيارات ال�صنية.
�صت  و2010   2004 بني  احلوثيون  خا�ض 
اجلبلي  معقلهم  يف  خ�صو�صا  �صنعاء  مع  حروب 
ال�صعودية بني  يف �صعدة، كما خا�صوا حربا مع 
يف  توغلهم  اعقاب  يف   2010 ومطلع   2009

ارا�صي اململكة.
كا�صحا  هجوما  �صنوا   2014 متوز/يوليو  يف 
للقوى  النفوذ  معاقل  معظم  على  ف�صيطروا 
على  �صيطروا  ثم  اليمن،  �صمال  يف  التقليدية 
من  م�صتفيدين  ايلول/�صبتمرب   21 يف  �صنعاء 
�صمني  حتالف  ومن  لهم  اجلي�ض  مقاومة  عدم 
ال�صابق  للرئي�ض  موالية  تزال  ل  فيه  لكتائب 

علي عبد اهلل �صالح.
والو�صط  وال�صرق  الغرب  وتقدم احلوثيون اىل 
قبل ان يوا�صلوا الزحف جنوبا حيث �صيطروا 
من  اجزاء  على   2015 اذار/مار�ض  اواخر  يف 
دفع  ما  البالد،  مدن  كربى  ثاين  عدن،  مدينة 
اىل  لالنتقال  هادي  من�صور  ربه  عبد  بالرئي�ض 
ال�صعودية  بداأت  نف�صه،  ال�صهر  ويف  الريا�ض. 
�صد  جوية  �صربات  ب�صن  عربي  حتالف  بقيادة 
هادي  لقوات  ووفرت  وحلفائهم،  احلوثيني 
لها  اتاح  ما  مبا�صرا،  ميدانيا  دعما  ال�صيف  منذ 

ا�صتعادة خم�ض حمافظات جنوبية.
العام: ل يزال احلزب الذي  – املوؤمتر الوطني 
�صباط/ يف  �صالح  تنحي  حتى  اليمن  حكم 
يف  جدا  نافذا  ال�صارع،  ب�صغط   2012 فرباير 

البالد.
قاتلهم  بعدما  احلوثيني  مع  �صالح  وحتالف 

طويال عندما كان يف احلكم.
— وداعموه  هادي  — الرئي�ض 

اليمني  اجلي�ض  وحدات  بدت  البدء  يف   –
مواجهة  عن  عاجزة  للحكومة  املوالية 
الو�صع  زمام  ا�صتعادة  عليها  وتعذر  احلوثيني، 
العربي  للتحالف  الع�صكري  التدخل  بدء  حتى 

يف اواخر اذار/مار�ض جوا ثم برا.
هادي  لن�صار  والمارات  ال�صعودية  وفرت 
معدات ع�صكرية متطورة وار�صلت الف اجلنود 
امل�صاد  الهجوم  اتاح  بالتايل  برا.  للتحرك 
ا�صتعادة خم�ض حمافظات جنوب البالد وم�صيق 
املتوا�صل  ال�صعي  مع  ال�صرتاتيجي،  املندب  باب 
يف  التقدم  حماولة  خالل  من  �صنعاء  ل�صتعادة 

حمافظات اخرى جنوبية، ويف الو�صط.
– احلراك اجلنوبي: ي�صعى عنا�صره لنف�صال 
م�صتقال  كان  والذي  جمددا،  اجلنوبي  اليمن 
امل�صاد  ال�صف  يف  حاليا  وهم   ،1990 قبل 
من  عدة  تيارات  ي�صمل  احلوثي.  للتمرد 
بالنف�صال،  يطالبون  الذين  املت�صددون  بينها 
واملعتدلون ال�صاعون اىل مزيد من ال�صتقاللية.
اجلنوبي  احلراك  من  الكرب  اجلزء  ويقاتل 
اىل جانب القوات املوالية للحكومة والتحالف 
يف  بينهم  توتر  حالت  ت�صجيل  رغم  العربي، 

ال�صهر الفائتة.
ا�صالمي  حزب  لال�صالح:  اليمني  التجمع   –
�صكل  امل�صلمني،  الخوان  جماعة  من  مقرب 
عماد املعار�صة للرئي�ض ال�صابق، يجند عنا�صره 
ب�صكل جيد.  م�صلحة  ال�صنية، وهي  القبائل  من 

لكن نظرا اىل ع�صوائية حتالفاته، خ�صر بع�صا 
من نفوذه مع زيادة نفوذ احلوثيني.

— اجلهادية  — املجموعات 
جزيرة  �صبه  يف  اجلهاد  قاعدة  تنظيم   –
باندماج   2009 عام  التنظيم  ن�صاأ  العرب: 
وا�صتغل  للقاعدة  واليمني  ال�صعودي  الفرعني 
نتيجة   2011 يف  املركزية  ال�صلطة  �صعف 
الحتجاجات ال�صعبية �صد �صالح، وعزز نفوذه 

يف جنوب البالد وجنوب �صرقها.
منذ  التنظيم  الرميي  قا�صم  اليمني  يقود 
حزيران/يونيو 2015، خلفا لنا�صر الوحي�صي 
الذي قتل يف هجوم بطائرة امريكية بال طيار. 
وحول التنظيم مذذاك عملياته �صد احلوثيني 
دور  تنامي  مع  نفوذه  من  بع�صا  يفقد  بداأ  لكنه 

تنظيم الدولة ال�صالمية.
التنظيم  تبنى  ال�صالمية:  الدولة  تنظيم   –
يف  ا�صتهدف  عندما  اليمن  يف  هجماته  اول 
�صنعاء  يف  لل�صيعة  م�صاجد  اذار/مار�ض   20
يف  عملياته  نطاق  و�صع  كما  قتيال(.   142(
القاعدة  لتنظيم  يعد معقال  الذي كان  اجلنوب 
الول/ ت�صرين   6 يف  العرب.  جزيرة  �صبه  يف 

هجمات  اربعة  اجلهادي  التنظيم  تبنى  اكتوبر 
انتحارية )15 قتيال( ا�صتهدفت مقر احلكومة 
الول/ كانون   6 ويف  العربي،  للتحالف  ومقار 

اكتوبر تبنى تفجريا ب�صيارة مفخخة ادى اىل 
مقتل حمافظ عدن.

بالرغم من ارتداء مدينة بيت حلم، مهد ال�صيد امل�صيح 
عليه ال�صالم، حلة العيد احتفال بعيد امليالد املجيد 
و�صاحتها  واأزقتها،  �صوارعها  وتزين  احلايل،  العام 
بالنجوم والقناديل امل�صيئة، تغيب الفرحة، وتقت�صر 
الحتفالت على ال�صعائر الدينية، ملا متر به الأرا�صي 

الفل�صطينية من توتر وقتل يومي.
اأنها  امل�صيحيون  ويعتقد  املهد،  كني�صة  �صاحة  ففي 
عليه  امل�صيح،  ال�صيد  فيها  ولد  التي  املغارة  على  بنيت 
ال�صالم، ت�صع بلدية بيت حلم اللم�صات الأخرية على 
امليالد  اأ�صجار  اأجمل  امليالد، وتعد واحدة من  �صجرة 
احتفالت  �صهدت  طاملا  التي  ال�صاحة  لكن  العامل،  يف 
بع�ض  تنظيم  �صوى  احلايل  العام  ت�صهد  لن  ليلية، 
والأنا�صيد  الدينية  كالرتاتيل  الدينية  الفعاليات 

الوطنية.
فادي غطا�ض، مدير وحدة العالقات العامة يف بلدية 
الأخرية  اللم�صات  “ن�صع  لالأنا�صول:  قال  حلم،  بيت 
عيد  احتفالت  لكن  املقد�صة،  املدينة  تزيني  على 
الدينية  الرتاتيل  على  �صتقت�صر  العام  لهذا  امليالد 
�صجرة  اإنارة  اإىل  بالإ�صافة  الوطنية،  والأنا�صيد 

امليالد”.
الأرا�صي  ت�صهده  ملا  غطا�ض،  بح�صب  ذلك،  وياأتي 
الفل�صطينية من قتل وا�صتمرار املواجهات بني ال�صبان 

الفل�صطينيني واجلي�ض الإ�صرائيلي.
الفل�صطيني  ال�صعب  من  “نحن جزء  واأ�صاف غطا�ض: 

وم�صابه يوؤملنا”.
ويقول عي�صى ثلجية، كاهن رعية الروم الأرثدوك�ض 
يف كني�صة املهد: “اليوم تغيب الفرحة ولو جزئيا عن 

مدينة ال�صالم، ملا ت�صهده اأر�ض ال�صالم من قتل يومي 
وتوتر”.

جاء  الذي  ال�صالم،  يعود  لكي  ن�صلي  وي�صيف:”اليوم 
من اأجله طفل املغارة )امل�صيح(”.

وكان جمل�ض كنائ�ض مدينة رام اهلل وبلديتها )و�صط 
ال�صفة الغربية(، قد اأعلن اقت�صار اأعياد امليالد لهذا 

العام على ال�صعائر الدينية فقط.
�صحفي  بيان  يف  واملجل�ض،  اهلل  رام  بلدية  وقالت 
اهلل  رام  مدينة  “اأبناء  اإن  �صابق،  وقت  يف  م�صرتك، 
واآلم  اجلريح،  الوطن  ن�صيج  من  جزء  هم  امل�صيحيني 
ل  التي  الحتالل،  �صيا�صة  ب�صبب  ومعاناته  �صعبنا 
متيز بني اأبناء الوطن الواحد، لذلك مت التفاق على 
على  العام  هذا  املجيد  امليالد  عيد  فعاليات  اقت�صار 

ال�صعائر الدينية فقط”.
وتغيب مظاهر الزينة والحتفال بالأعياد امل�صيحية 
يف �صوارع مدينتي نابل�ض )�صمال( ورام اهلل )و�صط(، 

بح�صب مرا�صل الأنا�صول.
ملرا�صل  تقول  جري�ض  دانيا  الع�صرينية  ال�صابة 
بيت  يف  املهد  لكني�صة  زيارتها  هام�ض  على  الأنا�صول، 
حلم: “يف عيد امليالد يتجدد الأمل وال�صالم، من طفل 
على  اليوم  ال�صالم  نن�صد  للعامل،  حلم  بيت  يف  املغارة 

اأر�ض فل�صطني، من اأجل الإن�صانية”.
عن  ال�صالم  بغياب  منقو�صة  “الفرحة  وت�صيف: 

مدينة ال�صالم، بغياب ال�صالم عن اأهل فل�صطني”.
وتابعت الفتاة :” جئت اليوم من مدينة القد�ض اإىل 
واجلدار  الع�صكرية،  احلواجز  اأوقفتني  حلم،  بيت 
بر�صا�ض  قتل  فل�صطيني  جنازة  تركت  الفا�صل، 

على  املركبات  بع�صرات  مررت  الإ�صرائيلي،  اجلي�ض 
احلواجز الع�صكرية، غاب ال�صالم”.

مع  تذكارية  �صوًرا  �صبان  يلتقط  املهد  �صاحة  ويف 
�صجرة عيد امليالد، التي �صنفت العام املا�صي كواحدة 
نهاد  ويقول  العامل،  يف  امليالد  عيد  اأ�صجار  اأجمل  من 
مي�صيل: “نحتفل اليوم مبيالد ال�صالم من جديد، لكي 
يجدد فينا الأمل واملحبة وحب احلياة، وحب النا�ض 

.
القتل  ليتوقف  ال�صالم،  ليعود  هلل  “ن�صلي  وي�صيف: 
فل�صطني  اأر�ض  وعلى  عامة،  الأر�ض  على  اليومي 

خا�صة”.
وي�صارك امل�صيحيون الفل�صطينيون يف الهبة ال�صعبية، 
اللأول  ت�صرين  اأكتوبر/  من  الأول  يف  انطلقت  التي 
املا�صي، ووثق م�صورو الأنا�صول، العديد من اللقطات، 

التي �صارك فيها �صبان و�صابات م�صيحيون يف املواجهات 
مع اجلي�ض الإ�صرائيلي يف بيت حلم ورام اهلل.

الأيام من كل  العامل يف هذه  م�صيحي  اأنظار  وتتوجه 
مكان  اأقد�ض  تعترب  حيث  حلم،  بيت  مدينة  اإىل  عام 
التي  املهد،  كني�صة  اأن  امل�صيحيون  ويعتقد  ديني، 
منظمة  يف  املهدد  العاملي  الرتاث  قائمة  على  اأدرجت 
فل�صطيني،  تراثي  كموقع  اليون�صكو  والعلوم  الثقافة 
مرمي  ال�صيدة  فيها  ولدت  التي  املغارة  على  مبنية 

العذراء عي�صى عليه ال�صالم، “الي�صوع .
اأكتوبر/ مطلع  منذ  الفل�صطينية،  الأرا�صي  وت�صهد 
ت�صرين الأول املا�صي، مواجهات بني �صبان فل�صطينيني 
م�صتوطنني  اإ�صرار  ب�صبب  اندلعت  اإ�صرائيلية،  وقوات 
الأق�صى،  امل�صجد  �صاحات  اقتحام  يهود على موا�صلة 

حتت حرا�صة اأمنية اإ�صرائيلية.

–  )CNN(— لأول  نيويورك  
عاما،   70 منذ  تاريخها  يف  مرة 
بـ”يوم  املتحدة  الأمم  اعرتفت 
الغفران” باعتباره عطلة ر�صمية، 
بالعيد  يحتفل  من  ي�صتطيع  حيث 
اليهودي احل�صول على يوم عطلة، 
اإذ لن ُتعقد اأي اجتماعات ر�صمية 
ف�صاعدا،  الآن  من  التاريخ  هذا  يف 
ال�صرائيلية  للبعثة  وفقا 

للمنظمة.
“عيد  اأو  كيبور”  “يوم  وُيعترب 
الدينية  العطلة  الغفران”، 
اليهودية الأكرث اأهمية، و�صين�صم 
اإىل اثنني من الديانات ال�صماوية 
تعرتف  التي  العامل  يف  الأخرى 
اإذ  باأعيادها،  ر�صميًا  املنظمة 
عيد  بيوم  املتحدة  الأمم  تعرتف 
العظيمة،  اجلمعة  ويوم  امليالد 
وعيد الفطر وعيد الأ�صحى �صمن 

الأعياد الدينية الر�صمية.
وقال م�صوؤولون مبنظمة اخلدمات 

الدولية”،  “بناي بريث  اليهودية 
اخلمي�ض  قرار  اإن  بيان،  يف 
بالعرتاف بالعيد اليهودي كعطلة 
ر�صمية هو “خطوة متوا�صعة تتبع 

احل�ض ال�صليم“.

افتتاح  اأ�صبوع  وقع  املا�صي،  ويف 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
خالل واحد على الأقل من الأعياد 
ُيحتفل  ما  عادة  والتي  اليهودية، 
اأيلول،  �صبتمرب/  نهاية  يف  بها 

املندوبني  تغيب  يف  ذلك  وت�صبب 
الجتماعات  عن  الإ�صرائيليني 
الر�صمية،  والنقا�صات  اجلانبية 
الإ�صرائيلية  للبعثة  وفقا 

للمنظمة.
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تعرتف  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع���ام���ًا..   70 م��ن��ذ  م���رة  الأول 
الغفران” “يوم  ال��ي��ه��ودي��ة  ب��ال��ع��ط��ل��ة  ر���ص��م��ي��ا 

يف بيت حلم مهد امل�صيح بفل�صطن.. مياد حزين

احل����زب احل���اك���م ب��رتك��ي��ا: ال ع���اق���ات م���ع اإ���ص��رائ��ي��ل ق��ب��ل ال��ت��ع��وي�����ص��ات ورف����ع احل�����ص��ار ع���ن غ��زة

وال�صيا�صية الع�صكرية  وقدراتها  الثاث  الع�صكرية  للقوى  كامل  توثيق  اليمن:  يف  النزاع  ل�صحب اطراف  ي�����ص��ع��ى  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  ي��ك�����ص��ف..  جم��ت��ه��د   
نايف ب��ن  م��ن  االإره���اب  مبحاربة  ال�صري”  “البند 

ك�صف املغرد ال�صعودي املعروف “جمتهد” اأن ويل ويل العهد ال�صعودي 
“يفكر جديًا بال�صيطرة على البند  ووزير الدفاع حممد بن �صلمان 
ال�صري يف حماربة الإرهاب”، والذي يخ�صع بالكامل ل�صيطرة ويل 

العهد ووزير الداخلية حممد بن نايف منذ ع�صر �صنوات.
واأو�صح “جمتهد” يف تغريدات جديدة له اأن “هذا البند الذي يقع 
خارج اإطار امليزانية ي�صرف يوميًا للداخلية 50 مليون ريال �صعودي 
اليومي  املجموع  للخارج فيكون  اأمريكي  10 مليون دولر  و  للداخل، 

ريال”. مليون   87.5
نايف  بن  ملحمد  �صنويًا  تذهب  ريال  مليار   32 ال�صنوي  “املجموع 
ال�صرية  البنود  مثل  ي�صاء  كما  بها  الت�صرف  يف  املطلق  احلق  وله 

للديوان امللكي غري اخلا�صعة لأي متابعة”، تابع املغرد ال�صعودي.
حماربة  تغطية  تكفي  ميزانية  لديها  الداخلية  “ولأن  واأ�صاف: 
الن�صاطات املعادية لل�صلطة فابن نايف ليت�صخدم عمليًا اإل جزءًا 
البند  هذا  كان  “واإذا  لنف�صه”،  بالباقي  ويحتفظ  البند  من  ي�صريًا 
ي�صرف منذ 10 �صنوات فمن الأكيد اأن بن نايف جمع منه ع�صرات اأو 
رمبا مئات املليارات وهو مبلغ ل ُيالم بن �صلمان اإذا �صال لعابه عليه”.
وختم “جمتهد”: “بعد اإن�صاء “احللف الإ�صالمي �صد الإرهاب” ل 
ي�صتبعد اأن يقوم بن �صلمان با�صت�صدار اأمر من امللك بجعل هذا البند 

حتت ت�صرفه ولي�صرب بن نايف راأ�صه باجلدار”.
عن  تتحدث  التي  الدائمة  الت�صريبات  اإطار  يف  الكالم  هذا  وياأتي 
وتقرير  اململكة،  يف  ال�صلطة  على  الأمريين  بني  حمموم  تناف�ض 
الذاعة الربيطانية الذي و�صف حممد بن �صلمان باأنه اأمري “مندفع  
اآل  اأمراء  بني  املحمومة  الجواء  وك�صف  بالده،  حكم  اإىل  يطمح 

�صعود.

هرمز م�صيق  يف  عمانية  اإيرانية  ع�صكرية  م��ن��اورات 

�صلطنة  مع  م�صرتكة  ع�صكرية  مناورات  �صتبداأ  اأنها  اإيران،   اأعلنت 
عمان يف م�صيق هرمز، واأن الهدف منها التدريب على عمليات البحث 

والإنقاذ امل�صرتكة.
قائد  عن  نقاًل  الر�صمية،  �صبه  الإيرانية  ت�صنيم  وكالة  وذكرت 
القوات البحرية الإيرانية، الأدمريال حبيب اهلل �صياري، قوله اإن 
“مناورات ع�صكرية بحرية م�صرتكة بني طهران وم�صقط، �صتبداأ يف 

غ�صون الأ�صبوع املقبل، يف م�صيق هرمز .
القوات  يف  امل�صتوى  رفيعي  �صابًطا   12 و�صول  اإىل  �صياري،  واأ�صار 
املناورات  من  الهدف  اأن  لفًتا  طهران،  اإىل  العمانية  البحرية 
ال�صفن  �صالمة  تاأمني  اأجل  من  والإنقاذ  البحث  على  التدريب  هو 

التجارية، وناقالت النفط التي تعرب من امل�صيق.

بتهمة  جا�صم  بن  حمد  �صد  ق�صائية  دع��وى  الغارديان: 
يف  جنوم   5 فندق  واإدارة  العطية  ف��واز  وتعذيب  �صجن 
اجلنهيات من  املايين  مبئات  �صفقات  واإب���رام  لندن 

 

الغارديان تقريرا عن دعوى ق�صائية رفعها  ن�صرت �صحيفة  ـ  لندن 
بريطاين من اأ�صل قطري، ا�صمه فواز العطية، �صد رئي�ض احلكومة 
 15 اآل ثاين، يتهمه فيها ب�صجنه  ال�صابق، حمد بن جا�صم بن جرب 

�صهرا وتعذيبه.
 5 فندق  باإدارة  الغارديان،  ح�صب  اأي�صا،  جا�صم  بن  حمد  ويتهم 
جنوم يف لندن، واإبرام �صفقات مبئات املالييني من اجلنهيات، بينما 
يزعم اأنه يتمتع باحل�صانة وفق اتفاقية فيينا، التي متنع ممار�صة 

الن�صاطات التجارية.
يف  م�صجل  جا�صم  بن  حمد  اإن  الغادريان،  ح�صب  العطية،  ويقول 

�صفارة قطر يف لندن باأنه وزير م�صت�صار.
التهامات  جا�صم،  بن  حمد  عن  بالدفاع  املكلفون  املحامون  وو�صف 
باأنها تلفيق، ومبالغة، وينفون عالقة موكلهم ب�صجن العطية، الذي 

مت على يد ال�صلطات القطرية، على حد تعبريهم.
القطري  احلكومة  لرئي�ض  جتاري  ن�صاط  اأي  املحامون  ينفي  كما 

ال�صابق يف لندن.
بالعائلة  عالقة  تربطهما  رجالن  الق�صية  هذه  يف  ويتنازع 
جا�صم  بن  حمد  كان  اإذ  احلكومة،  يف  معا  وكانا  قطر،  يف  احلاكمة 
يف  احلكومة  با�صم  متحدثا  العطية  كان  بينما  للخارجية،  وزيرا 

الت�صعينات. )بي بي �صي(



الأقرب  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  يعد   
املدير  غوارديول  بيب  ال�سباين  خدمات  على  للح�سول 
القدرة  اإىل  ا�ستنادا  الأملاين،  ميونخ  بايرن  لفريق  الفني 

ال�سرائية الكبرية لل�سكاي بلوز.
الربيطانية،  �ستار(  )ديلي  �سحيفة  ن�سرته  ملا  ووفقا   
لوي�س  الوروغوياين  مع  التعاقد  ي�سرتط  غوارديول  فاإن 
يعزز  ما  وهو  الإ�سباين،  بر�سلونة  هجوم  جنم  �سواريز 
مليون   100 دفع  على  القادر  �سيتي،  مان�س�سرت  حظوظ 

يورو، من اأجل ا�ستقدام ال�سفاح �سواريز.
بفرق  غوارديول  ربط  “رغم  ال�سحيفة:  واأ�سافت   
اأن  اإل  وار�سنال،  يونايتد  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي  اأمثال 

مان�س�سرت �سيتي يبدو الأقرب على اأر�س الواقع .
 واأ�سارت ال�سحيفة يف نف�س الوقت اإىل �سعوبة تخلي البار�سا عن �ساحب الـ )28 عاما( خا�سة بعد النجاح الكبري الذي يقدمه 

�سواريز منذ ان�سمامه للفريق الكتالوين.
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 م��وري��ن��ي��و ي�����ص��در ب��ي��ان��ا ر���ص��م��ي��ا..  ل��ن ي��اأخ��ذ راح��ة

لت�صيل�صي  ال�صابق  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأ�صدر 
ف�صخ  عقب  الإعالم  اإىل  مرة  لأول  ليتحدث  ر�صميا  بيانا  الإجنليزي 

تعاقده مع البلوز.
النتائج  �صوء  بعد  بالرتا�صي  مورينيو  مع  تعاقده  ف�صخ  قرر  ت�صيل�صي 

املحلية للفريق الذي يحتل املركز الـ16.
وقال مورينيو يف البيان ال�صادر من املتحدث الر�صمي با�صمه »خالل 
م�صريته التدريبية مورينيو اختار اأحيانا الرحيل عن الأندية التي 

يدربها عدا ت�صيل�صي الذي قرر اأن يرحل جوزيه«.
لتبداأ فر�صة  ما  نهاية دورة  له  الأمر  واأ�صاف »يف كل مرة ميثل هذا 
بالنجاح  حافال  م�صتقبله  يكون  اأن  ياأمل  جوزيه  اأخرى،  دورة  بداية 

كما كان بعد الرحيل عن ت�صيل�صي يف 2007«.
واأردف »هو لن ياأخذ اإجازة فهو لي�ض مرهقا ول يحتاجها، هو اإيجابي 

جدا ويتطلع ملا هو مقبل«.
وتابع »ب�صبب حبه لكرة القدم �صرتوا جوزيه يف مالعب كرة القدم 
يعمل وي�صاند اأ�صدقائه، لكنه لن يح�صر مباريات الفرق الكربى حتى 
اأن  وياأمل  لندن  يف  يعي�ض  �صيظل  م�صتقبله..  حول  ال�صكوك  يثري  ل 

حت�صل اأ�صرته على خ�صو�صيتها«.

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

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

الإ�سباين  مدريد  ريال  جنم  حقق 
اللبناين  الطفل  حلم  رونالدو  كري�ستيانو 
يف  والديه  فقد  الذي  م�سطفى٬  حيدر 
الذي  املزدوج  النتحاري  التفجري 
برج  منطقة  املا�سي  ال�سهر  ا�ستهدف 
الرباجنة يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت 

واأ�سفر عن مقتل 44 �سخ�سا.

اأن  بيان  يف  امللكي  النادي  وذكر   
الذي  اأعوام  الثالثة  ذو  الطفل  “حيدر٬ 
فقد والديه خالل تفجريات بريوت٬ حقق 
حلمه يوم اجلمعة عندما منح فر�سة لقاء 

مثاله الأعلى كري�ستيانو رونالدو”.
يف  الربتغال  منتخب  مهاجم  و�سوهد   
مدريد  ريال  موقع  على  ن�سرت  �سورة 

اأي�سا  ا�ستقبله  الذي  حيدر٬  يعانق  وهو 
برييز  فلورنتينو  مدريد  ريال  رئي�س 
“�سانتياغو  يف  الجتماعات  �سالة  يف 
مع  الفريق  قمي�س  له  وقدم  برنابيو” 
يرتديه  الذي   7 الرقم  فوق  عليها  ا�سمه 

رونالدو.
الهجمات  “بعد  البيان:  وتابع   

العا�سمة  يف  ح�سلت  التي  الوح�سية 
�سورة  حظيت  املا�سي٬  ال�سهر  اللبنانية 
مدريد  ريال  قمي�س  يرتدي  وهو  حيدر 
عاملي٬  باهتمام  املجزرة٬  من  جناته  بعد 
جهده  ق�سارى  النادي  بذل  حينها  ومنذ 
بلقاء  حلمه  وحتقيق  معه  للتوا�سل 

رونالدو”.

وال��دي��ه فقد  ال���ذي  ح��ي��در  ال��ل��ب��ن��اين   الطفل  حلم  يحقق  رون��ال��دو 

غ��������واردي��������وال ي���������ص����رتط ال����ت����ع����اق����د م��ع 
�����ص����واري����ز ل����ت����دري����ب م���ان�������ص�������ص���رت ���ص��ي��ت��ي

له جديد  ن��اد  ع��ن  البحث  اعماله  وكيل  م��ن  يطلب  م��دري��د  ري��ال  جن��م 
بعدما  اخلاطئ  الجتاه  يف  ت�سري  مدريد  ريال  لعبي  ابرز  مع  بينيتيز  رافاييل  ال�سباين  املدرب  عالقة  اأن  يبدو 
حتدثت العديد من التقارير العالمية عن رغبة الملاين توين كرو�س مبغادرة قلعة )�سانتياغو برينابيو( خالل فرتة 

النتقالت ال�ستوية املقبلة.
فولكر  اعماله  وكيل  من  طلب  كرو�س  توين  الملاين  الو�سط  لعب  ان  الربيطانية  مريور(  )ديلي  �سحيفة  واأكدت 
�ستورث بالبحث عن ناد جديد لالنتقال اإليه يف كانون الثاين/ يناير املقبل، بعد توتر عالقته مع املدرب ال�سابق لنابويل.
اإىل النادي امللكي �سيف العام 2014 قادما من بايرن ميونيخ  الـ )25 عاما( والذي ان�سم  توين كرو�س �ساحب 
الملاين، اعطى وكيل اعماله هذه التعليمات على خلفية اجال�سه على دكة الحتياط امام فياريال يف مباراة انتهت 
التي يخ�سرها املريينغي هذا املو�سم  الثالثة  املباراة  بفوز الخري بهدف نظيف يف قمة مباريات اجلولة 15، وهي 

ببطولة الليغا حتت قيادة بينيتيز.
وجتدر ال�سارة ان ريال مدريد يحتل املركز الثالث على �سلم ترتيب اندية الدوري ال�سباين لكرة القدم بر�سيد 30 

نقطة وبفارق 5 نقاط عن املت�سدرين بر�سلونة واتلتيكو مدريد،
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�صيدلية االأفينيو اخلام�ش 
 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�ش �صغط الدم وفح�ش ال�صكري

معدات طبية واجهزة قيا�ش 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�ش 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�ش تقومي االأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

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

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant
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للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآنامل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

Mortgages

REAL ESTATE

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

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

ب�صرى �صارة ال�صحاب الدخل املنخف�ش
ن�ساعدكم يف �سراء املنزل اأو العمارة باحل�سول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�سريبي ) الدخل

ن�صاعد يف ت�صليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�ساعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�صر البنوك

ادفع 30 �صنة يف ١0
 �صنوات

لدينا 
زبائن �صاعدناهم

ميكنك االإت�صال والتاأكد من خدماتنا
خرة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ( 718 ) 439 - 1219
خرة 27 �صنة يف بيع و�صراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�صن اأو ال�صورى �صيل وتوفر املورج�ض 

خال 30 يوما
نتحدث العربية

( By appointment only )

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�صال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�صخا�ض غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�صتف�صار يرجي التوا�صل معنا مبا�صرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�صابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �صالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�صكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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اأ�صعار  هبوط  اإن  ال�صبت،  اليوم  نفطي،  تقرير  قال 
النفط اخلام، يجعل من فتح اأ�صواق جديدة اأمرًا مكلفًا، 

وغري م�صمون النتائج على املدى املتو�صط والطويل.
)غري  الهالل  نفط  �صركة  عن  ال�صادر  التقرير  واأ�صار 
م�صتوى  على  �صلبية  اأكرث  تبدو  ال�صورة  اأن  حكومية(، 
حتمل  فيما  يوم،  بعد  يومًا  ت�صتد  التي  املناف�صة، 
على  القدرة  يف  اأهمية  بالإنتاج  اخلا�صة  التكاليف 

املناف�صة.
على  والأمريكي،  ال�صعودي  النفطني  اأن  التقرير  وبني 
ال�صائدة  بالأ�صعار  مناف�صني  �صيكونان  املثال،  �صبيل 
“وبالتايل  الفعلية،  للتكلفة  تبعا  الرو�صي،  للنفط 
مبرونة  التكلفة،  منخف�ض  الإنتاج  ذات  الدول  تتمتع 
احلفاظ على اأ�صواقها التقليدية، والدخول اإىل اأ�صواق 

جديدة، وتقدمي حوافز �صعرية للم�صتهلكني”.
ول ت�صمن هذه املناف�صة، وفق التقرير، اأن تكون بعيدة 
يف  زيادة  من  اأ�صال  تعاين  التي  الأ�صواق،  اإغراق  عن 
على  �صلبا  ينعك�ض  اأن  �صاأنه  من  الذي  الأمر  املعرو�ض، 

الأ�صعار ال�صائدة.
خالل   ?50 من  لأكرث  اخلام  النفط  اأ�صعار  وتراجعت 
الدول  من  العديد  بداأ  بينما  املا�صي،  ون�صف  العام 

على  بناء  القادم،  العام  موازنات  و�صع  للنفط  املنتجة 
اأ�صعار منخف�صة للربميل، دون 45 دولر.

يف  الطاقة  اأ�صواق  حتتاجه  ما  اأكرث  اأن  التقرير  ولفت 
الوقت احلايل، هو تقريب وجهات النظر بني املنتجني 
بعيدا  التفاق  نقاط  من  املزيد  واإيجاد  خا�ض،  ب�صكل 
الثابتة  �صبه  ال�صوقية  احل�ص�ض  على  املناف�صة  عن 
نحو  الجتاه  من  واحلد  احلالية،  الفرتة  خالل 

ال�صيطرة على الأ�صواق عند الأ�صعار ال�صائدة.
واأ�صار اأن عدم التفاق بني الأ�صواق املنتجة، من �صاأنه 
رفع م�صتوى الإنتاج دون اأن ينعك�ض ذلك على اإجمايل 
وارتفاع  الأ�صعار  تراجع  نتيجة  املحققة،  العوائد 

التكاليف الإجمالية لالإنتاج.
واعترب اأن دخول منتجني جدد وب�صكل دائم، من �صاأنه 
اأ�صواق جديدة، والجتاه نحو  اأهمية فتح  التقليل من 
يف  للرثوات  هدر  من  ذلك  يحمله  ملا  نظرًا  ال�صيطرة، 

الوقت غري املنا�صب.
اجتماعها  خالل  اأوبك،  يف  الأع�صاء  الدول  تتفق  ومل 
ثابت  �صعر  حتديد  على  اأ�صبوعني،  نحو  قبل  الأخري 
متلك  ل  اأوبك  واأن  خا�صة  لالإنتاج،  خف�ض  اأو  للنفط 
�صت�صخه  الذي  الإيراين،  النفط  حجم  عن  معلومات 

خالل العام القادم، اإىل الأ�صواق.
احلايل،  الوقت  يف  الأ�صواق  ظروف  اأن  التقرير  واأكد 
تتطلب قيام الدول املنتجة باعتماد معايري لال�صتهالك، 
الأ�صعار،  وخف�ض  الأ�صواق  اإغراق  نحو  الجتاه  ولي�ض 
بالندرة  تت�صم  �صلعة  حول  يدور  احلديث  اأن  “ذلك 
الذي يحتم على  الأمر  با�صتمرار،  الن�صبية وتتناق�ض 
لهذه  متنح  لال�صتهالك  معايري  و�صع  املنتجة  الدول 

ال�صلعة �صعرها احلقيقي”.
متخ�ص�صة  اإقليمية  �صركة  الهالل”  “نفط  و�صركة 
من  وتتخذ  والغاز،  النفط  واإنتاج  ا�صتك�صاف  قطاع  يف 
دولية  مكاتب  ومتتلك  لها،  مقرًا  الإمارات  يف  ال�صارقة 
املتحدة،  اململكة  يف  ا�صرتاتيجية  مواقع  يف  منت�صرة 

والعراق، ومكاتب فرعية يف كندا.

تو�صعة  اأعمال  الرتكية،  “البرياك”  �صركة  توا�صل 
حديثة  بخدمات  وتزويده  الدويل،  مقدي�صو  ميناء 
تواكب املواينء الدولية، فيما بداأت خدمة احلاويات 
الأخرية،  الآونة  يف  طريقها  تعرف  ال�صومال  اإىل 
التقليدية املعتمدة  لنقل الب�صائع على  خالفًا للطرق 

امل�صطحات املائية، منذ ع�صرين عامًا.
بداأت  ال�صومال،  واإىل  من  التجارة  حركة  ازدهار  ومع 
�صركات �صحن عاملية تتناف�ض لتوفري خدمة احلاويات، 
�صوق  يف  التجارية  احلركة  باإنعا�ض  �صاهمت  التي 
“بكار” الذي يعترب، بح�صب جتار، اأكرب اأ�صواق البالد.
املُ�َصِغلة  البرياك”  ل�صركة  العام  املدير  م�صاعد  وقال 

اأعماًل  ي�صهد  “امليناء  اإن  اأجر،  تاجنو  مقدي�صو  مليناء 
جلعله  متطورة،  وبتقنيات  كافة  املجالت  يف  تو�صعية 
اأن  م�صريًا  اأفريقيا”،  �صرق  يف  موانئ  واأو�صع  اأحدث 
اأجزاء مهمة من املرفاأ، ُدمرت بفعل احلروب الأهلية، 

اإل اأن بع�صها مت ترميمه ب�صكل اأف�صل مما كانت عليه.
واأ�صاف اأجر ملرا�صل الأنا�صول، “يف ال�صابق كان امليناء 
الآن  بينما  ال�صغرية،  والزوارق  ال�صفن  فقط  ي�صتقبل 
املحملة  الكبرية  ال�صفن  اأنواع  خمتلف  مع  يتعامل  فهو 
باآلف الأطنان، والتي ل تتاأثر بالتقلبات املناخية كما 

كان احلال يف ال�صنوات املا�صية”.
وتراجعت اخل�صائر املادية التي كانت تلحق بالب�صائع 

اإىل  احلديثة  الإ�صافات  اأعقاب  يف  واآخر،  حني  بني 
جانب خدمة احلاويات املزودة من قبل �صركات عاملية، 
يف  تغرق  الب�صائع  من  ن�صبة  كانت  ال�صابق،  “يف  قائاًل، 

عر�ض البحر ب�صبب الأمواج العاتية”.
“ل  اإنه  عمر،  حممود  ويدعى  �صومايل  تاجر  وقال 
تفرغ  كبرية  �صفننًا  امليناء  وي�صتقبل  اإل  يوم  مي�صي 
من  حمولتها  تاأخذ  واأخرى  الب�صائع،  من  حمولتها 
اخلليج  دول  يف  املوانئ  اأهم  واإىل  من  املحلي،  الإنتاج 
و�صرق اأفريقيا، على عك�ض ال�صنوات الفائتة التي كانت 

حركة ا�صتقبال ال�صفن فيها �صئيلة”.
“�صالمة  اإن  الأنا�صول،  مع  حديثه  يف  عمر  واأ�صاف 

ك�صرتا  مبكر،  وقت  يف  ال�صوق  اإىل  واإي�صالها  الب�صائع 
على  يقلقون  كانوا  الذين  للتجار  كبريًا  هاج�صًا 
والزوارق  ال�صفن  على  اعتمادهم  نتيجة  حمولتهم، 

املهددة بالغرق بفعل الرياح املو�صمية”.

النفط منتجي  ت��و���ص��ع  يعيقان  التكاليف  وارت���ف���اع  املناف�صة  ت��ق��ري��ر: 

ال�����������ص�����وم�����ال يف  ال�������ت�������ج�������ارة  ت����ن����ع���������ض  م�����ق�����دي�����������ص�����و  م������ي������ن������اء  ح���������اوي���������ات 



هذا ما يح�صل عندما ت�صع معجون 
اأ�صنان على اأظافرك

تعتقدون اأن معجون الأ�صنان ي�صتخدم لتبي�ض الأ�صنان فقط بل له 
عدة ا�صتخدامات مهمة التي يجهلها الكثري.

الفلور فهي تقوم  فمعجون الأ�صنان يحتوى على مادة �صحرية وهي 
التي  اليد  اأظافر  وباخل�صو�ض   ، واجلراثيم  البكرتيا  من  بالتخل�ض 
والأو�صاخ  والأتربة  الأ�صياء  من  للعديد  الوقت  طوال  تتعر�ض 
الإ�صفرار  م�صكلة  من  تعانني  اأو  للميكروبا،  تتعر�ض  و  والطعام 

واأحيانا الت�صبغ يف اأظافر يديك اأو قدميك .
و  طفولية  اأظافر  على  واحل�صول  امليكروبات  تلك  من  وللتخل�ض 
اأي  دون  من  فقط  اأ�صبوعني  يف  و�صحية  ونظيفة  بي�صاء  و  جميلة 

اأدوية كيميائية
كل ماعليِك فعله هو و�صع القليل من معجون الأ�صنان على اأظافرك 
با�صتخدام  اأظافرك  افركي  بعدها  ذلك  وبعد  �صاعة  ن�صف  ملدة 
اأو ثالث  فر�صاة الأ�صنان واملاء الفاتر. كرري هذه الطريقة مرتني 

مرات يف الأ�صبوع ملدة �صهر، و�صوف تذهلك النتيجة.

قناع طبيعي يخّل�صك من الكلف قبل زفافك
عن  ينتج  تبّقع  الَكَلف  ـ  بريوت 
زيادة مادة امليالنني يف الب�صرة 
هذا  بوا�صطة  عالجه  وميكن 
تقدمه  الذي  الطبيعي  القناع 
واملظهر  التجميل  خبرية  لنا 

ليلي عبيد.
املكونات واملقادير:

– ملعقتان كبريتان من مهرو�ض 
البطاط�ض امل�صلوقة

الطحينة من  كبريتان  – ملعقتان 
الزبادي اللنب  من  كبريتان  – ملعقتان 

احلام�ض الليمون  من  نقاط   3 –
3 )طحني(  دقيق  كبرية  – ملعقة 

طريقة التح�صري وال�صتعمال:
تو�صع املكّونات يف خاّلط وُتخَفق جيدا ً ثّم متّد على ب�صرة الوجه 
اأ�صابيع.  مّد  القناع  هذا  ا�صتعملي  الوجه.  غ�صل  قبل  دقائق   5 مّدة 

مّرة يف الأ�صبوع.
فوائد البطاط�ض:

الب�صرة  ل�صاحبات  املنّظفات واملرّطبات  اأف�صل  البطاط�ض من  تعترب 
احل�ّصا�صة، وهي مفيدة اأي�صًا ل�صّد الب�صرة وتبيي�صها.

ن�صيحتي لِك:
اأفركيه  َوجهك،  اىل  الن�صارة  بع�ض  ولإ�صفاء  القناع  َو�صع  قبل 
النحو  هذا  على  واتركيه  ومهرو�صة  نيئة  )بنجر(  �صمندر  بقطعة 

مّدة 15 دقيقة ثّم اغ�صلي وجهِك باملاء الفاتر.
فوائد ال�صمندر:

غني مب�صا�صات الك�صدة
ينِقي الدم

غني بالألياف.
غني بالأ�صيد الفوليك

ي�صاعد يف ترميم خاليا اجللد و اإ�صافة اللون على ال�صفاه و الب�صرة
يقلل من ت�صاقط ال�صعر

عالج لق�صرة ال�صعر
اإن كنت تعانني من ال�صكري فال تفرطي يف تناول ال�صمندر على كمية 

جيدة من ال�صكر الطبيعي
فوائد الطحينة:

مرِطب لل�صعر اجلاف
مغذي فَعال للب�صرة

م�صدر اأوميغا 6 و كال�صيوم
م�صدر دهون م�صبعة

مهِدىء لهيجان الب�صرة.

اأو  النوم  على  ت�صاعد  التي  احلبوب  تناول 
الطويل  العتماد  لكن  الأع�صاب.  تهدئة 
ال�صحة  �صلبًا على  يوؤثر  الأدوية قد  على هذه 
الطبيعية  الدورة  وعلى  والذهنية،  اجل�صدية 

للنوم يف اجل�صم.
هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 

لنوم هانئ وممتع
لكن هناك طرق طبيعية لتح�صني عادات النوم 
�صاعات  اأثناء  بالنوم  اللتزام  مثل  وتنظيمها، 
ا�صتخدام  عن  والمتناع  ال�صهر،  وجتنب  الليل 
تناول  وجتنب  النوم،  قبل  اخلليوي  الهاتف 

الوجبات الثقيلة لياًل.
هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 

لنوم هانئ وممتع
قدرتنا  على  تاأثري  نتناولها  التي  ولالأطعمة 
يحفز  قد  الأطعمة  بع�ض  فتناول  النوم.  على 
يوؤدي  قد  اأو  النوم،  يعيق  ما  الذهني،  الن�صاط 

اإىل ا�صرتخاء الأع�صاب، والنوم بعمق.
خم�ض  واأ�صواأ  اأف�صل  اإىل  يلي  فيما  وتتعرفون 

اأطعمة لتناولها قبل النوم.
هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 

لنوم هانئ وممتع
اأف�صل خم�صة:

والذي  امليالتونني،  بعن�صر  غني  الكرز  الكرز: 
يف  البيولوجية  ال�صاعة  تنظيم  يف  ي�صاعد 

اجل�صم.
احلليب: يحتوي احلليب على احلم�ض الأميني 
الذي ي�صمى تريبتوفان، وهو اأحد العنا�صر التي 
�صريوتونني،  مركب  لإنتاج  اجل�صم  يف  تتفاعل 

وكال العن�صرين ي�صاعد على نوم اأف�صل.
هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 

لنوم هانئ وممتع
على  الكربوهيدرات  عن�صر  ي�صاعد  احلبوب: 
من  به  بالتزود  ين�صح  لكن،  ب�صرعة.  النوم 

خالل تناول احلبوب الكاملة، مثل التي توجد 
الغنية  الأطعمة  وجتنب  احلبوب،  رقائق  يف 
الب�صكويت  مثل  الألياف،  وقليلة  بال�صكر 

واملعجنات.
يحتويه  ملا  النوم  على  املوز  ي�صاعد  املوز: 
واللذان  والبوتا�صيوم،  املغني�صيوم  معدن  من 
ي�صاعدان يف اإرخاء الع�صالت وال�صعور بالنع�ض.
هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 

لنوم هانئ وممتع

اأو  الأرق  من  تعاين  هل  اأي�صًا:  يهمك  قد 
ال�صتيقاظ من النوم لياًل؟ اتبع هذه الن�صائح 

الب�صيطة
اأ�صواأ خم�صة:

من  وغريه  النبيذ  اجل�صم  يه�صم  النبيذ: 
اإىل  يوؤدي  ما  ب�صرعة،  الكحولة  امل�صروبات 
�صعوبة النوم، وال�صتيقاظ  ب�صكل متكرر لياًل.

ال�صوداء  ال�صوكولته  ال�صوداء:  ال�صوكولتة 
غنية بعن�صر الكافيني املنبه للدماغ.

هل تعاين من الأرق؟ عليك اتباع هذه الن�صائح 
لنوم هانئ وممتع

مبختلف  واملنكهات  التوابل  ت�صبب  الكاري: 
بحرقة  ال�صعور  اإىل  بالإ�صافة  الأرق،  اأنواعها 

يف املعدة يف كثري من الأحيان.
النوم  اأثناء  اله�صم  عملية  ترتاجع  الدجاج: 
اأي نوع  اأو  50 باملائة. وتناول الدجاج  بن�صبة 
النوم  اإىل  اخللود  قبل  الربوتينات  من  اآخر 
لله�صم  اإ�صايف  جهد  بذل  على  اجل�صم  �صيجرب 

بدًل من الرتكيز على النوم.
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*كتب: املحامي حممد احمد الرو�صان*
*ع�صو املكتب ال�صيا�صي للحركة ال�صعبية الأردنية*

عربية  وبع�ض  وا�صرائيلية  وغربية  اأمريكية  حمــاولت  هناك  اأّن  تــدرك  رو�صّيا 
يتاآكل  اأوباما  اأّن  اأي�صًا  تعي  ومو�صكو  الداخل،  من  رو�صّيا  لتفخيخ  ت�صعى  كّلها  واهمة، 
ب�صبب  عرجاء  بّطة  مبثابة  �صيكون  م   ٢٠١٦ �صباط  من  ال�صاد�ض  من  واعتبارًا  �صيا�صّيًا 
امليثولوجية  للقّوة  واغفالها  انكارها  عــدم  مع  اأمريكا،  يف  الرئا�صية  الأنتخابات 
الرو�صية  القيادة  وواقعية  حكمة  على  قوي  موؤ�صر  وهذا  الأمريكية،  لالأمرباطورية 
ونخبة نواتها ال�صلبة التي تعمل كفريق واحد، ان جلهة ال�صيا�صي والدبلوما�صي، وان 
جلهة الأقت�صادي واملايل، وان جلهة الع�صكري واملخابراتي، وان جلهة الثقايف والفكري 
القومي  الأمن  ملجل�ض  الأخري  والأجتماع  املتوا�صل،  الرو�صي  القومي  ال�صعور  تعزيز  يف 
الرو�صي يف١٨ – ١٢ – ٢٠١٥ م بحث ال�صياطني يف التفا�صيل مل�صارات الأزمة ال�صورية 
بعد التوافق الأمريكي الرو�صي على م�صروع قرار حول �صورية)�صدر بالرقم٢٢٥٤(يف 
نف�ض وقت ويوم اجتماع جمل�ض الأمن القومي الرو�صي برئا�صة فالدمري بوتني، ويف ذلك 

ر�صائل يف كافة الأجتاهات ومبفاعيل لكافة الأطراف.
و�صحيح اأّن القرار الذي مت اعتماده للحل يف �صورية ٢٢٥٤ والقرار الذي قبله بيوم 
الأرهاب  منابع  بتجفيف  املتعلق  ومو�صكو  وا�صنطن  مالية  وزيرا  �صاغه  والذي   ٢٢٥٣
قرارات  من  وقبلها  اليك،  خانة  يف  ويح�صرها  املحك  على  ال�صوري  اجلوار  دول  وي�صع 
�صابقة، يوؤكد ف�صل املوؤامرة والعدوان على �صورية ون�صقها ال�صيا�صي ورئي�صه وعلى قومية 
جي�صها العربي العقائدي، لكن ثمة كمائن يف ن�صو�صه وبنوده اخلم�صة ع�صر وم�صامينها، 
يزرق  منها)اأي  يت�صّلل  اأن  الثالث  الطرف  من  وحدثه  ال�صوري  امليدان  يف  للخا�صر  ميكن 
بالعاميه(ليعّو�ض هزميته الع�صكرية امليدانية يف ال�صيا�صة، لكن يف املح�صلة والنتيجة: 
الذي مل يتمكنوا من احل�صول عليه يف امليدان الع�صكري ةعلى مدار خم�ض �صنوات من 
احلرب لن يح�صلوا عليه ل يف ال�صيا�صة ول يف قرارات ملجل�ض الأمن، ودائمًا واأبدًا فال 

اأحد يعرف كيف تفّكر د دم�صق، ف�صيا�صة دم�صق بالن�صبة للغربي لغز م�صتمر. 
الريا�صيات  وعلم  الواقع  �صحيح  وهــذا  نعم،  الرو�صي  البيت  عتبة  هي  اأوكرانيا 
العتبة  على  والأمريكي  الغربي  العدو  يقاتل  اأن  مبكان  احلكمة  من  ولي�ض  ال�صيا�صية، 
البيتّية، لأّنه هنا �صار داخل البيت فتّم ويتم مقاتلته داخل عقره وحدائقه اخللفية، 
وحتى  كوبا،  و  �صورية  يف  الرو�صية  الع�صكرية  للقواعد  جديدة  وبناءات  تعزيز  عرب 
الأ�صد،  ب�ّصار  ال�صرعي  ورئي�صه  ال�صيا�صي  ن�صقها  وا�صقاط  بــالأوىل  الأ�صتفراد  يتم  ل 
الأمريكية،  الكوبية  العالقات  عــودة  بعد  اأمريكّيًا  الثانية  اختطاف  اىل  ي�صار  ول 
يف  الأ�صتع�صاء  وبعد  خا�صة  اأرمينيا  يف  والآن  اأي�صًا،  وفيتنام  ونيكاراغوا  فنزويال  ويف 
وا�صنطن  فمحور  الرو�صية،   ٢٤ ال�صوخوي  ا�صقاط  بعد  الرتكية  الرو�صية  العالقات 
اأبيب ومن ارتبط به من غرب وبع�ض عرب مت�صهني واهم وخمادع عر�ض املعادلة  تل 
التالية بكل ب�صاطة: �صورية مقابل اأوكرانيا فتّم الرف�ض الرو�صي)بال(رو�صّية بحجم 
العامل، مع دخول رو�صي ع�صكري �صرعي يف �صورية لتطهري جّل اجلغرافيا ال�صورية من 
زبالة الأرهاب املدخل، حيث املوقف الرو�صي قائم على روؤية بعيدة املدى وا�صرتاتيجية 
�صوى  ت�صكل  اأوكرانيا ل  ال�صيا�صية، حيث  الريا�صيات  دقيقة متما�صكة وح�صابات علم 
الأوكراين يف  ال�صوري واحلدث  امل�صرتكات بني احلدث  ولكنه حمدد، حيث  جزء ومهم 

اجلغرافيا والأ�صرتاتيجيا.
نعم الوجود الع�صكري الرو�صي الفاعل على ال�صاطىء ال�صوري ويف داخل اجلغرافيا 
احلاجز  هذا  لك�صر  بل  تركيا،  يف  الأطل�صي  الوجود  مع  التوازن  حالة  ميثل  ال�صورية، 
اأن ي�صكل مانعًا من تدفقات الوجود الرو�صي يف جنوب  اأريد له  الرتكي الأطل�صي الذي 
تركيا)الناتو الآن يتهدده خطرين، واحد يف ال�صرق حيث الوجود الع�صكري الرو�صي 
حيث  تركيا  جنوب  يف  والأخــر  ال�صورية،  اجلغرافيا  كل  ويف  ال�صوري  ال�صاطىء  على 
الناتو  دول  من  دولة  اأكرث  اأنقرة  لذا  الرتكي،  الداخل  يف  يجتمعان  وكالهما  الأرهــاب 
الرو�صي  الع�صكري  الوجود  اأّن  يعتقدون  من  و�صّذج  واهمون  وبالتايل  اأمنّيًا(،  انك�صافًا 
ح�صورها  اىل  ن�صبة  ثانوي  وجود  هو  طرطو�ض،  يف  ال�صاحل  وعلى  �صورية  يف  الفاعل 
عتبتها  عنّد  الغارقة  رو�صّيا  هي  �صورية  من  اخلارجة  فرو�صّيا  القرم،  جزيرة  �صبه  يف 
رو�صّيا  باخت�صار  الأ�صود)رئتها(،  بحرها  وجهها  يف  املقفل  رو�صّيا  وهي  الأوكرانية، 
العربي  البع�ض  الغربي  الأمريكي  ال�صهيوين  املحور  يريد  كما  �صورية  من  اخلارجة 
الواهم واملخادع، يعني رو�صّيا اخلا�صرة مل�صاحلها الأ�صرتاتيجية والفوق الأ�صرتاتيجية، 
كون جوهر معركة مو�صكو لي�ض يف اأوكرانيا بل يف �صورية، والأخرية هي جوهر الفكرة 
وبالتايل هي املعركة الكربى والأوىل) اأي املعركة يف اأوكرانيا( هي ثغرة �صغرية ولكنها 

مهمة.
 رو�صّيا جنحت بتمنهج يف جعل عنوان الن�صق ال�صيا�صي ال�صوري العقدة واحلل معًا، ل 
بل وعقدة احلل نف�صه حفاظًا على الأمن وال�صلم الدوليني، ونكايًة بالطرف اخلارجي 
اأر�صوا  والرو�ض  العرب،  وبع�ض  وفرن�صيني  وبريطانيني  اأمريكيني  من  ال�صوري  باحلدث 
يحول  كما  �صورية،  يف  خارجي  ع�صكري  تدخل  دون  يحول  زال  وما  حال  دقيقًا  توازنًا 
ال�صورية  املعادلة  اأتونات  من  حّبًا،  اأو  كرهًا  واخراجه  الأ�صد  الرئي�ض  �صقوط  دون 
الوطنية، اإن جلهة املحلي وتعقيداته، وان جلهة الإقليمي وتداعياته وخماطره، وان 
جلهة الدويل واحتقاناته وتعطيله واأثاره على الأزمة القت�صادية العاملية، وبالتايل 
لعافيتها،  املنظومة القت�صادية الأممية  وا�صتعادة  النمو القت�صادي  ن�صب  اأثاره على 
بعد اأزمة الرهن العقاري وارتباطاتها يف الوليات املتحدة الأمريكية – �صرارة وجوهر 

الأزمة القت�صادية الأممية.
يف  رئي�صيًا  طرفًا  ال�صيا�صي  ون�صقه  الأ�صد  جعلت  بــاأن  وبقّوة  مو�صكو  جنحت  كما 
الت�صوية، وان بقاء الأ�صد ون�صقه لي�ض فقط ثمنًا من اأثمان م�صاألة الت�صوية الكيميائية 
اأّن  ال�صورية يف حينه، كما يظن ال�صّذج من ال�صا�صة والذين متطى رقابهم كالعوام، بل 
الرئي�ض الأ�صد ومو�صوعة بقائه �صارت بفعل الدبلوما�صية الرو�صية الفاعلة واجلادة، 
خارج دائرة التفاو�ض وامل�صاومة وم�صاألة خارج النقا�ض بالن�صبة ملو�صكو واإيران ودول 
بقاء  اأّمــا  الأقــرتاع،  �صناديق  وعرب  م�صريه  يقرر  وحــده  ال�صوري  وال�صعب  الربيك�ض، 
اجلي�ض ال�صوري العقائدي ل يقرر يا بع�ض املعار�صات ال�صورية عرب �صناديق الأقرتاع اأو 
عرب قرار من جمل�ض الأمن، فهو ل يقاتل عن ق�صر املهاجرين بل عن كل الوطن ال�صوري 
املرتزقة  ثكنة  وجود  يوؤذي  ما  هو  ال�صوري  العقائدي  اجلي�ض  هذا  وقومية  الطبيعي، 

»ا�صرائيل« كيف ذلك؟
يزلزل  بل  يقلق  ما  هو  العقائدي،  ال�صوري  العربي  للجي�ض  والوطني  القومي  الدور 
م�صاجع ثكنة املرتزقة »ا�صرائيل« ملكة جمال الكون، وو�صيفاتها من بع�ض ال�صاحات 
اخلليجية والعربية، فقومية اجلي�ض العربي ال�صوري املرت�ّصخة يف عقيدته، هي هدف 
ا�صرتاتيجي لثكنة املرتزقه هذه، ومن ي�صعى لعالقات راأ�صيه وعر�صية معها)اأي ثكنة 
علنًا،  كان  وان  �صّرًا  كان  ان  معها،  معاهدات  ميلك  ل  الذي  عربنا  بع�ض  املرتزقة(من 

بع�ض  مع  العالقات  حــرارة  ا�صتعادة  مهند�ض  كوهني  يو�صي  الأزيـــاء  عار�ض  بوجود 
ال�صاحات والدول، ان كانت عربية، وان كانت غري عربية ولكنها ا�صالمية يف ظاهرها 

وعلمانية يف عمقها.
اجلي�ض  وقومية  امل�صري،  اجلي�ض  وقومية  الأردين  العربي  اجلي�ض  قومية  كذلك 
اأهداف  هي  الأخــرى،  العربية  اجليو�ض  وبع�ض  اللبناين  اجلي�ض  وقومية  اجلزائري 
جيو�ض  اىل  حتويلها  عرب  حني،  بعد  ولو  لتحطيمها  ت�صعى  »ا�صرائيل«  املرتزقة  لثكنة 
�صايك�ض  تر�صيمات  وح�صب  ال�صيا�صية،  باجلغرافيا  حم�صورة  �صيقة  قطرية  وطنية 
اللعني وبيكو اخلبيث، وان كانت عّمان والقاهرة اأبرمتا معاهدات يف مرحلة ما مع ثكنة 
رغم  كذلك  وقوميتهما  تتغرّي،  مل  اجلي�صان  عقيدة  لكن  هذه،  ووتر  والبالك  املرتزقة 

مرور �صنني، ورغم التن�صيق الأمني مب�صتويات خمتلفة.
وعلى  ال�صوري  الداخل  ويف  ال�صوري  اخلارج  يف  ال�صورية  املعار�صة  �صخ�صيات  بع�ض   
وبع�ض  اأمريكا  من  وبايعاز  ت�صعى  للجميع(،  معروفة  لأّنها  ت�صميتها  اأريد  �صواء)ل  حد 
ا�صتبدال  الغربية والعربية، وثكنة املرتزقة والبالك ووتر«ا�صرائيل«، اىل  العوا�صم 
عقيدة اجلي�ض العربي ال�صوري العقائدي، عرب حتويله اىل جي�ض وطني قطري �صيق، 
جي�ض طائفي ل يرقى اىل م�صتوى جمموعات �صرطية ل عالقة لها بالوطن ال�صوري، 
ال�صوري  العربي  اجلي�ض  قومية  هو  ووتــر  بــالك  ثكنة  املرتزقة  ثكنة  يغي�ض  فما 

العقائدي كما اأ�صلفت اأنفًا ومعه بع�ض اجليو�ض العربية املعروفة بقوميتها.
العربي، مل تعد اخليانة وجهة نظر، بل �صارت ع�صقا  والتوهان  التيه   يف ظل هذا 
ّدِن�صًا، فبع�ض �صخ�صيات املعار�صات ال�صورية هذه وبايعاز من م�صغلّيهم، يريدون ت�صوير 
اجلي�ض العربي ال�صوري وكاأّنه جمرد اأداة اأو ماكينة يتم حتويلها من �صرف الن�صال اإىل 
دناءة اخليانة. فاملوقف من ثكنة املرتزقة ال�صهيونية ومن برملانها، لي�صت م�صاألة خيار 
م�صاألة وطنية قومية بعمق وبال  بل  اأو م�صلحي،  نف�صي  اأو  فل�صفي  اأو  اأو فكري  �صيا�صي 

مواربة، وحيث جنح التطبيع يف متويه هذا، فعلينا ك�صفه ومواجهته.
وعرب  بالنتخابات  �صورية  يف  العربي  ال�صعب  يحدده  الأ�صد  الرئي�ض  ودور  بقاء 
جمل�ض  قــرار  وم�صامني  ن�صو�ض  �صراحة  عليه  ــدت  اأك ما  وهــذا  ـــرتاع،  الأق �صناديق 
ل  العقائدي  ال�صوري  العربي  اجلي�ض  بقاء  لكن  مــوؤخــرًا،   ٢٢٥٣ رقم  الــدويل  الأمــن 
العوا�صم  يقرره �صندوق النتخابات، ول يقرره معار�ض هنا ومعار�ض هناك يف دفىء 
ر�صع  الذي  ال�صوري  العربي  اجلندي  بينما  وبغاياهما،  العربية  بع�ض  اأو  الأوروبية 
الوطني  من  ينطلق  قطره،  وحياة  حياته  اك�صري  فهي  اأمه  حليب  مع  العربية  القومية 
اخلا�ض اىل القومي والوطني العام، كجندي جي�صنا العربي الأردين حيث عقيدته ما 
ال�صوري واجلزائري وامل�صري  اأمه ك�صقيقه  �صليمة ومل تتغري، ور�صعها مع حليب  زالت 
والدوام�ض  والدواع�ض  الفواح�ض  يقاتل  القومي  ال�صوري  اجلندي  وغريهم،  واللبناين 
والبواع�ض والن�صرة، وما ت�صمى باأحرار ال�صام وجي�ض الأ�صالم و�صعاليك جي�ض الفتح 
يف كل اجلغرافيا ال�صورية، وهو ل يقاتل ال�صابق ذكرهم من �صّلة الأرهابيني الذين مت 
ادخالهم وعلى مدار �صنوات من دول اجلوار ال�صوري جمتمعة ومنفردة ل �صري يف ذلك، 
فهو ل يقاتلهم حول ق�صر املهاجرين، بل يف كل اجلغرافيا ال�صورية ونيابًة عن العامل 

والأن�صانية جمعاء.
وبالتايل م�صاألة احلوار مع الن�صق ال�صيا�صي ال�صوري، مل يعد م�صروطًا برحيل الأ�صد 
الأممية  احلكومة  جنني  عقل  يف  الأفكار  من  غر�صًا،  الرو�ض  غر�صوا  لقد  تنحيه،  اأو 
ال�صهاينة،  وامل�صلمني  ال�صهاينة،  وامل�صيحيني  ال�صهاينة،  اليهود  من  املتنورين  ملتقى 
دم�صق  عن  ودفاعهم  مو�صكو  يف  يجري  دم�صق  يف  يجري  ما  بــاأّن  ال�صهاينة،  والعرب 
امل�صاألة  كانت  حيث  اليوم،  بعد  مو�صكو  على  ترثيب  ول  عيب  ل  نعم  مو�صكو.  عن  دفاع 
بالألوان  وخطوط  معادلت  لر�صم  وا�صعًا  مدخاًل  لها،  بالن�صبة  وحدثها  ال�صورية 
بعمق،  والتفاعل  والتعاون  وال�صراكة  القّوة  موقع  من  الأممــي،  امل�صرح  اإىل  والعودة 
وحتّمل امل�صوؤوليات �صمن الأ�صرة الدولية الواحدة يف عامل متعدد الأقطاب، لأحداث 
التوازن الأممي الدقيق يف �صتى الأدوار والق�صايا مبا فيها ال�صراع العربي – الإ�صرائيلي 
ك�صراع ا�صرتاتيجي وجودي يف املنطقة والعامل، بالن�صبة للعرب احلقيقيني، وامل�صلمني 
احلقيقيني، ل عرب �صهاينة ول م�صلمني �صهاينة، ول عرب البرتول والغاز. نعم من حق 
رو�صّيا ونواتها وعنوان الأخرية الرئي�ض بوتني اأن يقول: ثبات ومتا�صك اجلي�ض العربي 
الن�صق  هذا  وعنوان  ال�صوري،  ال�صيا�صي  الن�صق  وثبات  وحدة  �صمن  العقائدي  ال�صوري 

الرئي�ض الأ�صد قد جلبوا للفدرالية الرو�صية العامل اأجمع.  
وبقّوة  حا�صرة  فمو�صكو  اخلا�صة،  اآفاقه  له  الأو�صط   ال�صرق  يف  الرو�صي  فالو�صع   
ال�صيادة  امل�صلوبة  اإىل فل�صطني املحتلة، ومن مياه اخلليج  اإيران  على كل اجلبهات: من 
اأمريكيا، اإىل �صورية التي تتعر�ض اإىل حرب كونية �صافرة، اإىل لبنان ال�صاخن مرورًا 
بالعراق املحتل والذي يتعر�ض اإىل حالت خما�ض ع�صري، عرب بع�ض اأطراف من العربان 
املرتهنني للخارج. مو�صكو تعود بقّوة ودبلوما�صيتها اأخذت تظهر دينامية متنامية اإزاء 
للتعاطي مع  التي تهز املنطقة، و�صارت مو�صكو وب�صكل متجدد وجهة رئي�صية  الأزمات 
هذه الأزمات، وعادة مرًة اأخرى اإىل املياه الدافئة يف اخلليج والبحر الأحمر والبحر 

الأبي�ض املتو�صط.
وتاأتي عودة مو�صكو على اجلبهة الدولية واجلبهات الإقليمية الأخرى، على اأ�صا�ض 
واأفغان�صتان  العراق  يف  املتحدة  الوليات  منها  تعاين  التي  ال�صعوبات  من  ال�صتفادة 
معها  تتعامل  ل  التي  الأطــراف  تلك  على  وانفتاح  توا�صل  �صك  مينحها  وهذا  و�صورية، 
وا�صنطن، حيث ت�صتفيد وتوظف مو�صكو بوؤر النزاعات وامللفات ال�صاخنة لأ�صماع �صوت 
خمتلف عن ال�صوت الأمريكي والغربي ب�صكل عام، وهذا ما يجعلها م�صموعة ومقبولة 
على  دولته  اإقامة  واأقلها  امل�صروعة،  حقوقه  جانب  اإىل  لوقوفها  العربي  اجلانب  لدى 
الدولة  لتلك  عا�صمة  لتكون  ال�صرقية  القد�ض  وعودة  م   ١٩٦٧ لعام  املحتلة  الأرا�صي 
وعودة الالجئني والنازحني اإليها، فرو�صيا اليوم لعب نزيه وحقيقي وعادل يف  كوالي�ض 
ال�صراع العربي - الإ�صرائيلي وجوهره الق�صية الفل�صطينية، كما هي لعب نزيه وعادل 
وحقيقي يف تداعيات ما ي�صّمى بالربيع العربي، ودورها احلقيقي والفاعل واملت�صاعد يف 

احلدث ال�صوري، للحفاظ على الدولة ال�صورية وعلى الأمن وال�صلم الدوليني . 
يرتبط  الإقليمي  التوازن  بــاأّن  الدولية،  العالقات  لعلم  النظرية  املعطيات  تقول 
دائمًا بالتوازن الدويل، وبتنزيل هذه احلقيقية اإىل الواقع امليداين، فقد كان التوازن 
بنظام  اخلا�ض  الدويل  بالتوازن  يرتبط  الأو�صط   ال�صرق  مبنطقة  اخلا�ض  الإقليمي 
والحتاد  املتحدة  العظميني)الوليات  القوتني  وجود  فرتة  خالل  الثنائية  القطبية 
بالزعامة  وا�صنطن  وانفراد  الثنائية  القطبية  انهيار  بعد  ال�صابق(ولكن  ال�صوفياتي 
حماولًة الهيمنة على النظام الدويل، بدا وا�صحًا اأّن منطقة ال�صرق الأو�صط قد �صهدت 
على اأ�صا�ض اعتبارات التوازن الدويل، حدوث فراغ يف امليزان الأممي ب�صبب غياب القّوة 
الدويل،  امليزان  يف  الفراغ  مللء  ال�صني  اأو  رو�صيا  تقدم  وعدم  انهارت  التي  ال�صوفياتية 
�صعود قّوة اإ�صرائيل يف ميزان القوى الإقليمي، هبوط قّوة الأطراف العربية يف ميزان 

العربية،  املنطقة  يف  �صادت  انق�صام  حالة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الإقليمي،  القوى 
بحيث اأكد ما ي�صمى مبحور العتدال باملنطقة - الذي انهار كلّيًا - على �صرورة امل�صي 
قدمًا يف القبول بالنفوذ الأمريكي وتقدمي التنازلت للم�صروع الإ�صرائيلي - الأمريكي 
�صرورة  على  باملنطقة  املمانعة  مبحور  ي�صّمى  ما  اأكد  الآخر،  الطرف  وعلى  الغربي.   -
العدالة  ومبادئ  الذاتية  والقدرة  العربية  الإرادة  على  العتماد  يف  قدمًا  امل�صي 
يف  الغربي   – الأمريكي   – الإ�صرائيلي  امل�صروع  ملواجهة  كو�صيلة  امل�صروعة،  واحلقوق 

املنطقة ال�صرق الأو�صطية.
الآن متثل جهود رو�صيا الفدرالية، مبواقفها املختلفة اإزاء ما يجري على عتبة بيتها 
يف اأوكرانيا، وازاء احلدث ال�صوري واإزاء اإيران وبرناجمها النووي ال�صلمي، واإزاء الدور 
الرتكي املتلون وكافة امللفات الأخرى يف املنطقة، مبا فيها ملف الت�صوية ال�صيا�صية، هذه 

اجلهود الإ�صرتاتيجية والتكتيكية ت�صكل ر�صائل جديدة حتمل الإ�صارات التالية:
انهيار  خَلفه  الذي  الفراغ  ملء  اأجل  من  املتو�صط،   �صرق  ملنطقة  رو�صيا  عودة  بدء 
اأمريكا  باّن  التاأكيد  املنطقة، عن طريق  الأمريكي يف  النفوذ  ردع  ال�صوفياتي،  الإحتاد 
لن يكون يف و�صعها الإنفراد الكامل مبمار�صة النفوذ على املنطقة، ردع الأ�صرائليني من 
مغبة اعتماد ا�صتخدام القّوة الغا�صمة املرفو�صة، ودبلوما�صية العمل من طرف واحد 

عن طريق و�صع الأ�صرائليني اأمام روادع على النحو التايل : 
اإّن مو�صكو متثل لعبًا دوليًا موؤثرًا يف ال�صاحة الأممية، لأّن لها دورًا كبريًا يف اإدارة 
مو�صكو  اإّن  الرباعية،  واللجنة  الدويل  الأمن  جمل�ض  يف  الدبلوما�صي  الدويل  ال�صراع 
اأن  �صبق  الذي  الت�صلح  �صباق  نظام  واإعــادة  الأخــرى،  الأطــراف  قّوة  قادرة على تعزيز 
�صهدته املنطقة على النحو الذي ي�صعف التفوق الع�صكري النوعي الإ�صرائيلي احلايل، 
وملو�صكو خارطة طريق جديدة يف ال�صرق الأو�صط، حيث تتحدث املواقف الرو�صية عن 
طريق  عن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  معاقبة  اإىل  حاليًا  ت�صعى  مو�صكو  باأّن  نف�صها، 
وا�صنطن  دور  على  ردًا  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  لوا�صنطن  معاك�ض  دور  بلعب  القيام 
اأوروبا  و�صرق  البلقان  منطقة  ويف  حتديدًا،  القرم  جزيرة  و�صبه  اأوكرانيا  يف  املعاك�ض 
وعرب  مو�صكو  فعلت  لقد  ال�صوري،  احلــدث  عرب  الإ�صرتاتيجية  م�صاحلها  عن  ودفاعًا 
يف  وا�صنطن  و  »اإ�صرائيل«  على  ال�صغوط،  �صّتى  ومار�صت  فعلها  اجلــادة  دبلوما�صيتها 
ال�صرق الأو�صط، اإىل عقد تفاهمات بني مو�صكو و وا�صنطن ترتاجع مبوجبها وا�صنطن 
عن ا�صتهداف الن�صق ال�صيا�صي ال�صوري، وتقدمي تنازلت ملو�صكو يف ملفات ن�صر برنامج 
مو�صكو  ترتاجع  وباملقابل  وغريها،  الأمريكية  الع�صكرية  والقواعد  ال�صاروخي  الدفاع 
الأمريكية  امل�صالح  ا�صتهداف  وعدم  الإ�صرتاتيجية،  غري  الأو�صط  ال�صرق  ملفات  عن 

وخا�صة يف جورجيا على اأن يكون ذلك بالتفاهم معها.
ولكن على العك�ض متامًا، تبدو التحركات الرو�صية وهي ت�صي  اإىل اأّن ثمة » خارطة 
طريق رو�صية دولية » تقوم مو�صكو بتقفي معاملها الرئي�صية، كون التحركات الرو�صية 

املعاك�صة لأمريكا �صملت:
منطقة  زيارتها.   بوتني  فالدمري  الرو�صي  للرئي�ض  �صبق  العربي:  اخلليج  منطقة 
– ملا ل والأخرية هي  ال�صرق الأدنى: يوجد �صعود رو�صي معاك�ض لأمريكا يف اأوكرانيا 
عتبة البيت الرو�صي، اأرمينيا، منطقة القوقاز والقفقا�ض، اإ�صافة اإىل املوقف الرو�صي 

املتجدد والثابت والداعم للن�صقني ال�صوري والإيراين.
اآ�صيا  يف  الأمريكي  الوجود  ت�صعف  اأن  مو�صكو  ا�صتطاعت  الو�صطى:  اآ�صيا  منطقة   
اأوزبك�صتان،  دولها اخلم�ض: تركمن�صتان،  مع  الثنائية  التفاقيات  الو�صطى عن طريق 
رو�صيا  حتركات  الأق�صى:  ال�صرق  منطقة  وكريغيز�صتان.  طاجيك�صتان،  كازاخ�صتان، 
الأمريكي  املوقف  اإ�صعاف  اإىل  اأّدت  بحيث  ال�صمالية  الكورية  النووية  الأزمة  ملف  يف 
تعاون  منظمة  �صمن  بكني   – رو�صيا  انخراط  ذلك  اإىل  وي�صاف  املنطقة،  يف  املت�صدد 
على  اجليويوليتيكي  نفوذها  تفر�ض  اأن  ا�صتطاعت  التي  اإقليمية،  كمنظمة  �صنغهاي 
اآ�صيا الو�صطى، والذي �صبق  الإقليم الأورا�صي الذي ي�صم رو�صيا، ال�صني، منغوليا، دول 
العامل  على  ال�صيطرة  مفتاح  ميثل  اّنه  على  الإ�صرتاتيجية  النظريات  كل  اأجمعت  اأن 

باعتباره ميثل منطقة القلب ال�صرتاتيجي خلارطة العامل .
من ناحية اأخرى، اإن انخراط رو�صيا يف اأجندة ال�صراع العربي - الإ�صرائيلي �صمن 
جهد �صامل ونوعي، بالإ�صافة ملا ذكر �صابقًا يف منت املقال، يهدف من جهة اأخرى مكافحة 
ومواجهة انخراط وا�صنطن املتزايد يف اإقليم اأورا�صيا)اآ�صيا الو�صطى، القوقاز، القفقا�ض 
(، كذلك البدء بالتحركات املتعلقة بامللف النفطي، مع كل من م�صر واجلزائر وغريها 
بناء  رو�صية جلهة  نفطية  ناعمة  قّوة  لبناء  النفطية،  الأو�صطية   ال�صرق  البلدان  من 

حتالف نفطي رو�صي - �صرق اأو�صطي .
ال�صرق  يف  الرو�صية  التحركات  اأن  اإىل  الأمريكية  التحليالت  تنظر  الآن،  حّتى 
ميكن  الرو�صي  التحرك  فاّن  وا�صح  هو  كما  ولكن  اأمريكا،  معاقبة  اإىل  تهدف  الأو�صط 
اأن يكون جزئّيًا ب�صبب هذه املعاقبة، وما مل تنتبه اإليه التحليالت الأمريكية ال�صادرة 
حّتى الآن، هو اأّن رو�صيا قد با�صرت الت�صدي لل�صلوك الأمريكي يف ملف كو�صوفو ومنذ 
البدء وقبل �صت �صنوات من الآن واأزيد من ذلك، عن طريق ا�صتخدام امللف اجلورجي 
وتداعيات هذا ال�صتخدام الرو�صي امل�صروع من وجهة نظر مو�صكو، على اعتبار اأّن ذلك 
مي�ض اأمنها القومي وجمالها احليوي، والآن امللف الأوكراين وما ميثله ذلك من خماطر 

حقيقية على الأمن القومي الرو�صي.
الرئي�صي  احلليف  متثل  جورجيا  اإّن  الــدويل،  املجتمع  يف  للجميع  معلوم  هو  وكما 
انف�صال  اأزمــة  لتكري�ض  تتعر�ض  القفقا�ض،  منطقة  يف  الأمريكية  املتحدة  للوليات 
انف�صال  الرو�صي على  الفعل  رد  اأو�صيتيا اجلنوبية، ويف  وانف�صال  ال�صرك�صية،  اأبخاريا 
كو�صوفو، اأعلنت رو�صيا وما زالت عن ا�صتعدادها لتاأييد ودعم وجتذير انف�صال اأبخازيا 

واأو�صيتيا اجلنوبية عن جورجيا اإذا جتراأت جورجيا على الن�صمام اإىل حلف الناتو.
والأجراء الرو�صي �صد جورجيا، كما هو وا�صح لو حدث فاّنه �صي�صكل خ�صارة كبرية 
لوا�صنطن وحلف الناتو، كونه يق�صي نهائيًا على دولة جورجيا ككيان �صيا�صي مبا يرتتب 
املوالية  املعار�صة  و�صعود  اجلورجي،  الداخل  يف  الأمريكية  الأدوات  �صقوط  عليه 
الأخرية(،  الت�صريعية  النتخابات  يف  انت�صارات  اجلورجية  املعار�صة  لرو�صيا)حّققت 
اإ�صافة اإىل اّنه يعيق ب�صكل نهائي متدد حلف الناتو والنفوذ الع�صكري الأمريكي اإىل 
واحدة من اأهم املناطق الإ�صرتاتيجية التي متثل احللقة الرئي�صية يف خمطط اإغالق 

البّوابة القفقا�صية يف وجه الفدرالية الرو�صية .

ال����ت���������ص����وي����ة يف  رئ�����ي�����������ص�����ّي�����ًا  ط�������رف�������ًا  ال���������ص����ي����ا�����ص����ي  ون���������ص����ق����ه  االأ���������ص��������د  م�����و������ص�����ك�����و: 
ل���ه���ا ون�����ت�����ي�����ج�����ًة  ال�����رو������ص�����ي�����ة  ال�����������ص�����وخ�����وي  ل����ع����ا�����ص����ف����ة  ت�������ص���ي���ي�������ض   2254 ال��������ق��������رار 
االأم��������ن ق����������رار جم����ل���������ض  ي������ق������رره  ال�����ع�����ق�����ائ�����دي ال  ال�����������ص�����وري  ال�����ع�����رب�����ي  اجل����ي���������ض  وب������ق������اء 

 ب����ن ال����ك����رز وال�������ص���وك���والت���ه وال���ل���ح���وم وغ�����ره�����ا.. ت��ع��رف��وا
ال����ن����ومء ق���ب���ل  ل���ل���ت���ن���اول  اأط���ع���م���ة  واأ�������ص������واأ  اأف�������ص���ل  اإىل 

“كمرثي” اإج���ا����ص���ة   ت����ن����اول 
ي��وم��ي��ا ي��ح��م��ي��ك م���ن ال�����ص��م��ن��ة
لطاملا علمنا ان الكيوي هو من بني الفواكه التي تعتمد دائمًا يف لوائح 
اجرتها  التي  احلديثة  الدرا�صة  ولكن   ، التنحيف  بغاية  الرجيم 
اأنواع الفواكه التي  اأي�صًا من  جامعة لويزيانا اأكدت اأن الإجا�ض هو 

متنع من زيادة الوزن وحتافظ على ر�صاقة اجل�صم .
ال�صا�صيات  من  اليوم  يف  واحدة  اإجا�صة  تناول  ان  العلماء  واأكد 
حيث  الوقت،  نف�ض  يف  جيدة  ب�صحة  والتمتع  الزائد  الوزن  خل�صارة 
حتتوي على ن�صبة عالية من الألياف اجليدة للج�صم ،بالإ�صافة اىل 

. c الفيتامني



 اأعلنت �صركة »مايكرو�صوفت« الأمريكية توقف خدمات األعاب »اإك�ض 
بوك�ض« التابعة لها ،وذلك بعد عر�صها لهجوم اإلكرتوين.

الهجوم جمموعة قرا�صنة معروفة  اأن منفذي   وبينت مايكرو�صوفت 
عيد  احتفالت  يف  مماثاًل  هجومًا  ونفذت  و�صبق  �صكواد«،  »فانتوم  با�صم 

امليالد العام املا�صي.
 وت�صلل القرا�صنة اإىل اأنظمة ت�صغيل »اإك�ض بوك�ض« حلرمان م�صتخدمي 
اخلدمات من ا�صتخدامها، ب�صبب عدم رغبتهم يف حتقيق »مايكرو�صوفت« 

اأي اأرباح مادية، على حد قولهم.
 واأ�صارت املجموعة يف تغريدة عرب ح�صابها الر�صمي على »تويرت« اإىل 
اأن ال�صركة الأمريكية ومناف�صتها اليابانية »�صوين«، التي ت�صنع من�صات 
األعاب »بالي �صتي�صن«، ل تكلفان نف�صيهما عناء اإنفاق القليل من الأموال 
وحتقيقهم  ــدولرات  ال ماليني  امتالكهم  رغم  �صبكاتهم،  اأمن  دعم  على 

اأرباحًا طائلة.
الهجوم، كي نو�صل  »نّفذنا هذا  لها:  ر�صالة   وقالت »فانتوم �صكواد«يف 

ر�صالة اإىل مايكرو�صوفت و�صوين اإىل �صرورة تعزيز اأمن �صبكاتهم«.

اإىل  طبيعية  ب�صورة  اخلدمة  اإعادة  من  »مايكرو�صوفت«  تتمّكن  ومل   
م�صتخدميها، اإل بعد اأكرث من 12 �صاعة كاملة.

ولكن  هجوم،  اأي  اإىل  �صتي�صن«  »بــالي  �صبكة  تتعر�ض  مل  اأنــه  ُيذكر   
»فانتوم �صكواد« حذرتها من هجوم كبري حمتمل، قبل اأن توقف »تويرت« 

ح�صاب املجموعة.

- ال�صيخ �صالح جنيب الدق
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اجلمعة: ت�صمية  • �صبب 
اجلمعة  يوم  ت�صمية  �صبب  يف  العلم  اأهل  اختلف 
بهذا ال�صم، مع اتفاقهم اأنه كان يف اجلاهلية ي�صمى 
بيوم العروبة، وميكن اأن جنمل اأقوال العلماء فيما 

يلي:
فيه. ُجمع  اخللق  كمال  لأن   1-

فيه. جمع  اآدم  خلق  لأن   2-
فيه. لل�صالة  النا�ض  لجتماع   3-

فيه  قومه  يجمع  كــان  ــوؤي  ل بن  كعب  لأن   4-
ويخربهم  احلـــرم،  بتعظيم  ويــاأمــرهــم  فيذكرهم 

باأنه �صيبعث منه نبي.
فيه  الأن�صار  ع  يجمِّ كان  زرارة  بن  اأ�صعد  لأن   5-

وه باجلمعة حني اجتمعوا اإليه. ويذكرهم، ف�صمَّ
)فتح  اليوم؛  هذا  يف  وحــواء  اآدم  لجتماع   6-

الباري لبن حجر الع�صقالين جـ 2 �صـ 411(.
 • ف�صائل يوم اجلمعة:

اأن جنملها  اإن ليوم اجلمعة ف�صائل كثرية، ميكن 
فيما يلي:

)1( اجلمعة يوم عيد:
اهلل  ر�صول  عن  هريرة،  اأبــي  عن  داود  اأبــو  روى 
يف  اجتمع  ))قــد  قــال:  اأنــه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اجلمعة،  من  اأجــزاأه  �صاء  فمن  عيداِن،  هذا  يومكم 
عون((؛ )حديث �صحيح؛ �صحيح اأبي داود  واإنا جممِّ

لالألباين، حديث 948(.
وروى ابن ماجه عن ابن عبا�ٍض قال: قال ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم))اإن هذا يوم عيٍد جعله 
فليغت�صل،  اجلمعة  اإىل  جاء  فمن  للم�صلمني،  اهلل 
بال�صواك((؛  وعليكم  منه،  فليَم�ضَّ  طيٌب  كان  واإن 
)حديث ح�صن؛ �صحيح ابن ماجه لالألباين، حديث 

.)1  ،9
 )2( يوم اجلمعة اأف�صل الأيام:

اهلل  �صلى  النبي  اأن  هريرة:  اأبي  عن  م�صلم  روى 
ال�صم�ض  عليه  طلعت  يوٍم  ))خرُي  قال:  و�صلم  عليه 
اجلنة،  اأدخــل  وفيه  اآدم،  ُخلق  فيه  اجلمعة؛  يوم 
يوم  يف  اإل  ال�صاعة  تقوم  ول  منها،  اأخـــرج  وفيه 
اجلمعة،  كتاب  ـ   2 جـ  م�صلم  )�صحيح  اجلمعة((؛ 

حديث 18(.
ارة للذنوب:  )3( اجلمعة كفَّ

�صلى اهلل  النبي  اأبي هريرة، عن  م�صلم عن  روى 
اجلمعة  اأتــى  ثم  اغت�صل  ))مــن  قــال:  و�صلم  عليه 
ف�صلى ما قدر له، ثم اأن�صت حتى يفرغ من خطبته، 
اجلمعة  وبــني  بينه  مــا  لــه  ُغفر   - معه  ي�صلي  ثــم 
الأخرى، وف�صل ثالثة اأياٍم((؛ )م�صلم جـ 2، حديث 

.)857
وروى م�صلم عن اأبي هريرة: اأن ر�صول اهلل �صلى 
اخلم�ض،  ))ال�صلوات  يقول:  كان  و�صلم  عليه  اهلل 
رم�صان:  اإىل  ورمــ�ــصــان  اجلــمــعــة،  اإىل  واجلــمــعــة 
راٌت ما بينهن اإذا اجتنب الكبائر((؛ )م�صلم جـ  مكفِّ

.)16 حديث  الطهارة/  1كتاب 
 )4( املالئكة تكتب اأ�صماء امل�صلني:

اأبي هريرة قال: قال ر�صول اهلل  روى م�صلم عن 
اجلمعة،  يــوم  كــان  ))اإذا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 
كان على كل باٍب من اأبواب امل�صجد مالئكٌة يكتبون 
ال�صحف  َطــَوُوا  الإمــام  جل�ض  فــاإذا  فــالأول،  الأوَل 
الذي  كمثل  ر  املُهجِّ وَمثل  الذكر،  ي�صتمعون  وجاوؤوا 
كالذي  ثم  بقرًة،  ُيهدي  كالذي  ثم  الَبَدنة،  ُيهدي 
الــدجــاجــة، ثم  ُيــهــدي  كــالــذي  الكب�ض، ثــم  ُيــهــدي 

كالذي ُيهدي البي�صة((؛ )م�صلم، حديث 85(.
 )5( يوم اجلمعة فيه �صاعة اإجابة:

مالك  بن  اأن�ض  عن  الأو�ــصــط  يف  الطرباين  روى 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  على  اجلمعة  »عر�صت  قال: 
البي�صاء،  كاملراآة  كفه  يف  جربيل  جاء  و�صلم،  عليه 
يا  هذه  ))ما  فقال:  ال�صوداء،  كالنكتة  و�صطها  يف 
ربك؛  عليك  يعر�صها  اجلمعة،  هذه  قال:  جربيل؟ 
فيها  ولكم  بعدك،  من  ولقومك  عــيــًدا،  لك  لتكون 
والن�صارى من  اليهود  الأول، ويكون  اأنت  خري تكون 
بعدك، وفيها �صاعة ل يدعو اأحٌد ربَّه بخري هو له 
ق�ْصٌم اإل اأعطاه، اأو يتعوذ من �صر اإل دفع عنه ما هو 
اأعظم منه، ونحن ندعوه يف الآخرة يوم املزيد((؛ 
حديث   ،1 جـ  الرتغيب  �صحيح  �صحيح؛  )حديث 

.)691
عن  عــبــداهلل،  بــن  جــابــر  عــن  داود  ـــو  اأب روى   
))يوم  قال:  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
اجلمعة ثنتا ع�صرة - يريد �صاعًة - ل يوجد م�صلٌم 
وجل،  عز  اهلل  اآتــاه  اإل  �صيًئا،  وجل  عز  اهلل  ي�صاأل 
)حديث  الع�صر((؛  بعد  �صاعٍة  اآخــر  فالتم�صوها 

�صحيح؛ �صحيح اأبي داود، حديث 926(.
ين:  )6( يوم اجلمعة اأكَمل اهلل لنا فيه الدِّ

ْمُت  َواأَمْتَ ِديَنُكْم  َلُكْم  اأَْكَمْلُت  " اْلَيْوَم  تعاىل:  قال 
ــا "  ـــاَلَم ِديــًن ـــصْ ــُم اْلإِ� ــُك ــيــُت َل َعــَلــْيــُكــْم ِنــْعــَمــِتــي َوَر�ــصِ
ع�صيَة  اجلمعة  يوم  ذلك  وكان   ،]3 ]املائدة: 
يوم عرفة، يف حجة الوداع، وذلك يف العام العا�صر 

من هجرة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.
 • �صنن واآداب يوم اجلمعة:

جنملها  اأن  ميكن  كثرية،  ــا  اآداًب اجلمعة  ليوم  اإن 
فيما يلي:

الــثــيــاب مع  اأفــ�ــصــل  )1( الغــتــ�ــصــال وارتــــداء 
يب: الطِّ

قال  قــال:  الفار�صي  �صلمان  عن  البخاري  روى 
رجٌل  يغت�صل  ))ل  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
هن  ويدَّ ُطهٍر،  من  ا�صتطاع  ما  ويتطهَّر  اجلمعة،  يوم 
فال  يخرج  ثم  بيته،  طيب  من  مي�ض  اأو  ُدهنه،  ِمــن 
ُين�صت  ثم  له،  ُكتب  ما  ي�صلي  ثم  اثنني،  بني  ق  يفرِّ
اإذا تكلم الإمام - اإل ُغفر له ما بينه وبني اجلمعة 

الأخرى((؛ )البخاري، حديث 883(.
 وروى الرتمذي عن �صمرة بن جندٍب قال: قال 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ))من تو�صاأ يوم 
اجلمعة، فبها ونعمت، ومن اغت�صل فالغ�صل اأف�صل((؛ 
)حديث �صحيح؛ �صحيح الرتمذي لالألباين، حديث 

.)411
لي�ض  اجلمعة:  يوم  الغ�صل  قدامة:  ابن  • قال   

ذلك بواجٍب يف قول اأكرث اأهل العلم.
قال الرتمذي: العمل على هذا عند اأهل العلم من 

اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ومن بعدهم.
وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالٍك، وال�صافعي، 
وابن املنذر، واأ�صحاب الراأي، وقيل: اإن هذا اإجماٌع.
قال ابن عبدالرب: اأجمع علماء امل�صلمني - قدمًيا 
بفر�ٍض  لي�ض  اجلمعة  غ�صل  اأن  على   - وحــديــًثــا 
 3 الرتكي جـ  واجٍب؛ )املغني لبن قدامة بتحقيق 

�صـ 227:224(.
 • وقت الغ�صل يف يوم اجلمعة:

الفجر؛  اأذان  بعد  من  اجلمعة  يــوم  غ�صل  يبداأ 
قبـل  اغت�صل  ومن  اأجــزاأه،  الفجر  بعد  اغت�صل  فمن 
اأجزاأه  اأحدث،  ثم  اغت�صل  ومن  يجزئه،  مل  الفجـر 
 3 جـ  قدامة  لبن  )املغني  الو�صوء؛  وكفاه  الُغ�صل، 

�صـ 227(.
 )2( الذهاب مبكًرا اإىل امل�صجد:

عنه:  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  ال�صيخان  روى 
))من  قــال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأن 
فكاأمنا  راح،  يوم اجلمعة غ�صل اجلنابة ثم  اغت�صل 
ب  ب بَدنًة، ومن راح يف ال�صاعة الثانية فكاأمنا قرَّ قرَّ
ب كب�ًصا  بقرًة، ومن راح يف ال�صاعة الثالثة فكاأمنا قرَّ
ب  قرَّ فكاأمنا  الرابعة  ال�صاعة  يف  راح  ومن  اأقــرَن، 
ب  دجاجًة، ومن راح يف ال�صاعة اخلام�صة فكاأمنا قرَّ
بي�صًة، فاإذا خرج الإمام ح�صرت املالئكة ي�صتمعون 
حديث  م�صلم   /881 حديث  )البخاري  الذكر((؛ 

.)85
 )3( قراءة �صورة الكهف:

ر�صوَل  اأن  �صعيد اخلدري:  اأبي  الن�صائي عن  روى 
�صورة  قراأ  ))من  قال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
بني  مــا  الــنــور  مــن  لــه  اأ�ــصــاء  اجلمعة،  يــوم  الكهف 
الرتغيب  �صحيح  �صحيح؛  )حديث  اجلمعتني((؛ 

لالألباين جـ 1 حديث 736(.
النبي  على  وال�صالِة  الدعاء  من  الإكــثــار   )4(  

�صلى اهلل عليه و�صلم:
�صلى  اهلل  ر�صول  اأن  هريرة:  اأبي  عن  م�صلم  روى 
))فيه  فقال:  اجلمعة  يــوم  ذكــر  و�صلم  عليه  اهلل 

ي�صاأل اهلل  �صاعٌة ل يوافقها عبٌد م�صلٌم وهو ي�صلي 
�صيًئا اإل اأعطاه اإياه((؛ )م�صلم حديث 852(.

 وروى اأبو داود عن اأو�ض بن اأو�ٍض قال: قال ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ))اإن من اأف�صل اأيامكم 
وفيه  قب�ض،  وفيه  اآدم،  ُخلق  فيه  اجلمعة؛  ــوَم  ي
ال�صالة  من  عَليَّ  فاأكرِثوا  ال�صعقة؛  وفيه  النفخة، 
((، قال: قالوا: يا  فيه؛ فاإن �صالَتكم معرو�صٌة عليَّ
ر�صول اهلل، وكيف ُتعَر�ض �صالتنا عليك وقد اأِرْمَت؟ 
م على  يقولون: َبِليَت، فقال: ))اإن اهلل عز وجل حرَّ
الأر�ض اأج�صاَد الأنبياء((؛ )حديث �صحيح؛ �صحيح 

اأبي داود لالألباين، حديث 925(.
فجر  يف  والإن�صان  ال�صجدة  �صورة  قــراءة   )5(  

اجلمعة:
قــراءُة  اجلمعة:  يوم  فجِر  �صالة  يف  ال�صنَّة  من 
وقراءة  الأوىل،  الركعة  يف  كاملًة  ال�صجدة  �صورة 

�صورة الإن�صان كاملة يف الركعة الثانية.
اهلل  �صلى  النبي  اأن  عبا�ٍض:  ابن  عن  م�صلم  روى   
اجلمعة  يوم  الفجر  �صالة  يف  يقراأ  كان  و�صلم  عليه 
اْلإِْن�َصاِن  َعَلى  اأََتــى  َهْل   " و«  ال�صجدة«  تنزيل  »امل 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  واأن   ،" ْهــِر  الــدَّ ِمـــَن  ِحـــنٌي 
»اجلمعة«  �صورَة  اجلمعة  �صالة  يف  يقراأ  كان  و�صلم 

و«املنافقني«؛ )م�صلم جـ 2 حديث 879(.
 • تنبيه هام:

ما يقوم به كثري من النا�ض من قراءة بع�ض اآيات 
الإن�صان  �صورة  من  اآيات  وبع�ض  ال�صجدة،  �صورة  من 
يف الركعة الثانية - فهو بدعة خماِلفة ل�صنَّة النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم.
 • فائدة هامة:

قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: ل ينبغي املداومة 
يف  والإن�صان  ال�صجدة  �صورة  قراءة  )يق�صد  عليها 
م بع�ض اجلهال اأنها  فجر يوم اجلمعة(، بحيث يتوهَّ
واجبة، واأن تاركها م�صيء، بل ينبغي تركها اأحياًنا؛ 

لعدم وجوبها؛ زاد املعاد لبن القيم جـ 1 �صـ 44.
 • حكم �صيام يوم اجلمعة:

وافق  ملن  اإل  منفرًدا،  اجلمعة  يــوم  �صوم  ُيكَره 
كَمن  اأو  يوًما،  ويفطر  يوًما  ي�صوم  كمن  له؛  عــادة 
جمعة؛  يــوَم  ذلك  فوافق  عرفة،  يوم  �صوم  عادته 
�صيام  ا�صتحباب  على  تدل  اأحاديث  لوجود  وذلك 

هذه الأيام؛ )فتح الباري جـ 4 �صـ 275(.
عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبــي  عن  ال�صيخان  روى   
يقول:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صمعت  قــال: 
))ل ي�صومن اأحدكم يوم اجلمعة اإل يوًما قبله اأو 
حديث  م�صلم   /1985 حديث  )البخاري  بعده((؛ 

.)1144
عن  عنه،  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  م�صلم  روى   
تخت�صوا  ))ل  قــال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
تخ�صوا  ول  الليايل،  بني  من  بقياٍم  اجلمعة  ليلة 
اأن يكون يف  اإل  الأيام،  يوم اجلمعة ب�صياٍم من بني 
�صوٍم ي�صومه اأحُدكم((؛ )م�صلم جـ 2 ـ كتاب ال�صيام 

حديث 148(.
 وروى البخاري عن اأبي اأيوب، عن جويرية بنت 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  عنها:  اهلل  ر�صي  احلارث 
و�صلم دخل عليها يوم اجلمعة وهي �صائمٌة، فقال: 
اأن  اأم�ِض؟((، قالت: ل، قال: ))تريدين  ْمِت  ))اأ�صُ
))فاأفطري((؛  قال:  ل،  قالت:  غــًدا؟((،  ت�صومي 

)البخاري حديث 1986(.
النهي  اأحاديث  على  تعليقه  )يف  النووي  • قال   

عن �صوم يوم اجلمعة منفرًدا[: 

يتبع العدد القادم

  اأطلقت �صبكة في�صبوك الجتماعية خدمة 
 »»Music Storiesاملو�صيقى لبث  جديدة 
املتوفرة فقط ملُ�صتخدمي اأجهزة اآيفون، اأ�صافت 
عن  ف�صال  ــزات  ــّي امل مــن  جمموعة  خــاللــه  مــن 

اإتاحتها جلميع امل�صتخدمني.
 وت�صمح خدمة بث املو�صيقى بال�صتماع اإىل 
املو�صيقية  املقطوعات  الأغاين،  من  ثانية   30
التطبيق  داخــل  من  ال�صوتية  التدوينات  اأو 
املتاجر  مــن  �صرائها  اإمــكــانــيــة  مــع  ُمــبــا�ــصــرًة، 
معها  تعاقدت  الــتــي  املو�صيقى  بــث  وخــدمــات 

في�صبوك لهذا الغر�ض.
للمو�صيقى  اآبــل  مثل  خدمات  جانب  واإىل   
 ،Spotify و�صبوتيفاي   Apple Music
و  ،NPR ل�صبكة  دعــمــا  في�صبوك  اأ�ــصــافــت 
اإىل  بــالإ�ــصــافــة   ،Napsterو  ،Deezer
متاجر  ــي  وه  ،KKBOXو  Rhapsody

ُمتخ�ص�صة بتوفري املُحتوى ال�صوتي فقط.
اجلديدة،  املو�صيقى  مــزودات  اإىل  واإ�صافة   
ت�صغيل  اإمكانية  للم�صتخدمني  التحديث  اأتــاح 
مُيكن  حيث  في�صبوك،  ت�صّفح  اأثــنــاء  املقاطع 
اآخــر  ت�صّفح  ومتابعة  مقطع  اأي  ا�صتعرا�ض 
الأخبار من دون اأن يتوقف التطبيق عن ت�صغيل 

املقطع.
عن  امل�صوؤول   ،Michael Cerda وقــال   
ال�صركة  اإن  في�صبوك،  يف  املو�صيقى  بث  خدمة 

�صعيدة باإ�صافة املزيد من مزودات بث املو�صيقى 
اأو�صع  ت�صكيلة  لختيار  املجال  بذلك  فا�صحة 
التعاقد  اأن  واأ�صاف  الأ�صدقاء.  مع  وُم�صاركتها 
طريقة  يف  حت�صني  رافقه  جديدة  ُمــزودات  مع 

ت�صغيل املقاطع اأثناء ت�صفح ال�صبكة.
الذي  املُ�صاركات  من  اجلديد  النوع  ويظهر   
ُيعرف با�صم Music Stories داخل التطبيق 
اأو  العادية  املُ�صاركات  ظهور  طريقة  بنف�ض 
حيث  مب�صاركتها،  الأ�صدقاء  يقوم  التي  ال�صور 

من  فــورا  �صرائه  اأو  املقطع،  لت�صغيل  زر  يتوفر 
املُزّود الذي يوفره.

بث  خــدمــة  بــتــجــربــة  في�صبوك  وبـــــداأت   
اجلاري،  العام  من  نوفمرب  �صهر  منذ  املو�صيقى 
 iOS اإ�ض  اأو  اآي  ملُ�صتخدمي نظام  ُمتوفرة  وهي 
في�صبوك  تطبيق  مل�صتخدمي  مُيكن  حيث  فقط، 
املّيزة  لتبداأ  الأخــرية  الن�صخة  اإىل  التحديث 
بالظهور. كما وعدت في�صبوك بتوفريها قريبا 

ملُ�صتخدمي ال�صبكة على احلوا�صب.
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اإ�صتبدال كاب احلرا�صة بطائرات بدون طيار

 اإبتكرت �صركة اأمنية يف اليابان طائرة �صغرية دون طيار للحلول 
ذكرت  ما  وفق  التقليدية،  املراقبة  وكامريات  احلرا�صة  كالب  مكان 

�صحيفة »ذي ريجي�صرت« على موقعها الإلكرتوين.
 وقالت ال�صحيفة الربيطانية اإن �صركة »�صيكوم« ابتكرت »درون« 
ال�صرتاك  �صاحبها  على  ينبغي  لكن  دولرًا،   6620 ب�صعر  �صغرية 
40 دولرًا لال�صتفادة من قدراتها يف  يف خدمة �صهرية مقابل نحو 

املراقبة الأمنية.
للحركة  وم�صت�صعر  فيديو  بكامريا  الطائرة  تــزويــد  وجــرى   
اإ�صافة اإىل فال�ض �صوئي للعمل يف الظالم، وعندما تر�صد اأي ج�صم 
متحرك، تبعث بالفيديو اإىل فريق الأمن املتخ�ص�ض، لفتة اإىل اأن 
�صرعتها لن تتجاوز 10 كيلومرت يف ال�صاعة، لكنها �صتكون قادرة على 

الطريان يف حيز جغرايف حمدد.
 واأ�صافت اأن عملية تطوير هذه الطائرة ا�صتغرقت نحو 3 �صنوات، 
وذلك لأنها ا�صطدمت بعقبات عدة اأبرزها اخلوف من اخلطر الذي 

ت�صكله هذه النوعية من الطائرات دون طيار يف اليابان.

 اأبل تك�صف عن نظام الدفع
االإلكرتوين اجلديد

 

هاتف  عرب  اجلديد  الإلكرتوين  الدفع  نظام  عن  �صركة  ك�صفت   
الدول  من  كبري  عدد  فى  ن�صره  جاهدة  ال�صركة  وحتاول  »اأيفون«، 
حول العامل من اأجل اأن يقوم امل�صتخدمني با�صتخدام هواتف ايفون 
 pay Apple ونظام  ال�صراء،  عند  الئتمان  بطاقات  من  بــدل 

اجلديد لديه مناف�صني كرث.
 و�صتقوم ال�صركة باإطالق اخلدمة ون�صرها فى ال�صني التى تعترب 
القادم،  العام  اآيفون بداية من  لهواتف  امل�صتخدمة  الدول  اأكرب  من 
وهذا بعد اأن قامت اأبل بعقد �صراكة مع �صبكة البطاقات امل�صرفية 

مل�صتخدميها. الدفع  نظام  لإطالق  باى” ال�صينية  “يونيون 
عقدها  مت  التى  فال�صراكة  اأبل  ل�صركة  الر�صمى  للموقع  ووفقا   
ت�صمح للم�صتخدمني بالدفع عرب هواتفهم الذكية بدعم من 15 بنكا 

�صهريا فى ال�صني.
اأكرث  اأنها  لأبــل  التابعة  بالهاتف  الدفع  خدمة  مييز  ما  واأهــم   
اأمانا من بطاقات الئتمان على الأموال حيث ل يتم تخزين اأرقام 
البطاقات على الأجهزة اأو خوادم اأبل، ومن املقرر اأن �صيتم اإطالق 
امليزة على �صاعة “اأبل ووت�ض” الذكية فى ال�صني فى وقت لحق من 

عام 2016.
ن�صر  اأبل  فيه  ت�صعى  الذى  الوقت  فى  لأبل  �صام�صوجن  ومناف�صة   
خدمات الدفع اخلا�صة بها فى ال�صني قامت �صركة �صام�صوجن بعقد 
�صفقة خا�صة مع “يونيون باى” اأي�صا لدعم نظام الدفع اخلا�ض بها.

الر�صول حممد �صوت العدالة االأن�صانية 
ح�صام اآل عمار

�صعب علينا مهما بلغت بنا القدرة اأن ندرك �صرية الر�صول حممد علية 
اأحيت  التي  واملحتوى  امل�صمون  هي  �صريته  لأن  وال�صالم،  ال�صالة  اف�صل 
المة، واأمدت الب�صرية بالرثوة الهائلة من املثل العليا، تغني العامل كله 

بالقيم.
ر�صول اهلل علية اف�صل ال�صالة وال�صالم؛ اإن�صان ات�صع قلبة لآلم الب�صر 
وم�صاكلهم، جاهد بقوة بوجه القوى الغا�صمة من اجل الإخاء بني النا�ض، 
اأف�صل  م�صتقبل  اجل  من  والرحمة،  واملحبة  واحلرية،  العدالة  اجل  من 
للجميع بدون ا�صتثناء، الذين يوؤمنون بر�صالته والذين ل يوؤمنون بها على 

ال�صواء.
ال�صالة  اف�صل  علية  النبي  �صرية  عن  يعرفون  ل  امل�صلمني  من  ماليني 
الأر�ــض  اإىل  ت�صدهم  كما  ال�صماء  اىل  ت�صدهم  التي  ور�صالته،  وال�صالم 
الق�صور  من  بها  األ�صق  ما  اإل  عنها  يعرفون  ل  ــد،  واح اآن  يف  وخرياتها 

واخلوارق وال�صاطري، وهم
يعظمونه وي�صلون عليه وي�صلون، يفعلونا عن تقليد موروث بكلمات تدور 
باأل�صلنتهم، يح�صبون اأنهم قد�صوه وعظموه حتى ولو انحرفوا مع اطماعهم 

و�صهواتهم عن تعاليم ر�صالته، التي حددها ال�صالم بالعمل ل بالقول.
اهلل  �صبيل  يف  كثري  وال�صالم  ال�صالة  اف�صل  علية  حممد  النبي  �صحى 
للج�صع  لي�صع حداآ  النا�ض،  ما ل يطيقه احد من  لالإن�صان، وحتمل  و خري 
على  ي�صيطر  ان  طويل  جهاد  بعد  وا�صتطاع  والعن�صرية،  وال�صتغالل 
الع�صر،  ذلك  يف  الن�صان  منها  يعاين  كانت  التي  الفا�صدة،  الو�صاع  تلك 
وو�صع احللول لكل ما يعرت�ض الب�صرية من �صعاب، ويعرقل م�صريته نحو 

امل�صتقبل.
املعذبني  ون�صرة  الن�صان،  بكرامة  والعابثني  امللحدين  جهاد  اإىل  دعا 
الظاملني  اىل  والطمئنان  الــركــون  عن  ونهى  الر�ـــض،  يف  وامل�صت�صعفني 
والخالق،  والقيم  باحلق  كفروا  الذين  اليهم،  والتودد  اأعدائه  وموالة 
فقال مبلغاآ ان�صان هذه الدنيا ر�صالة ربه، ومالكم ل تقاتلون يف �صبيل اهلل 
ربنا اخرجنا  يقولون  الذين  والولدان  والن�صاء  الرجال  وامل�صت�صعفني من 

من هذه القرية الظامل اهلها واجعل لنا من لدنك
ولياآ واجعل من لدنك ن�صرياآ.

انحرف وغري  الذين يدعون ال�صالم يف ع�صرنا احلا�صر، بع�صهم  اكرث 
وبدل وا�صتهان بامل�صت�صعفني، واتخذوا اأعداء ال�صالم والنبي علية اف�صل 
التي  املنحرفة  التيارات  وبقية  داع�ض  مثل  لهم،  اولياء  وال�صالم  ال�صالة 

تقودها اجندات خارجية باأ�صم ال�صالم.
اأ�صبح ال�صالم مببادئه وجوهره غريباآ عن الذهان والنفو�ض والقلوب 
باأ�صوله  واملتم�صكني  وال�صالم،  ال�صالة  اف�صل  النبي علية  ايام  كما كان يف 
ومبادئه والداعون اليه باإخال�ض وجترد غرباء يف هذا الع�صر، كال�صيعة 
المامية واتباع اهل البيت عليهم ال�صالم، اجته اعداء ال�صالم اىل طم�ض 
حقائقه وتزيف جوهره باأ�صلوب جديد، مل تعرفه احلروب ال�صليبية من 

قبل.
واقع امل�صلمني يف ع�صرنا احلا�صر موؤمل ومفزع، ول �صبيل خلروجهم مما 
احيط بهم من بالء، وتخاذل وتف�صخ يف الخالق وتنكر للقيم، ال الرجوع 
القران  وم�صامني  وال�صالم،  ال�صالة  اف�صل  علية  النبي  �صرية  واقــع  اىل 

الكرمي واهل
عرتته، كما جاء يف الحاديث والروايات املتواترة، وقد ق�صت م�صيئة 

اهلل ان ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�صهم.

ال�صلطات البورمية ت�صيق اخلناق على امل�صلمن
ــلــطــات يف  ــرت الــ�ــص ــك ــت  اب
ــــا« طـــرًقـــا جــديــدة  ــــورم »ب
لــلــتــ�ــصــيــيــق عـــلـــى مــ�ــصــلــمــي 
الروهنجيا، من خالل تكثيف 
نــقــاط الــتــفــتــيــ�ــض بــاإقــلــيــم 

»اأركان«.
 فــقــد و�ــصــعــت الــ�ــصــرطــة 
نقاًطا تفتي�صية ب�صكل مكثف 

ما  بها  الرئي�صة  والطرق  ــان«،  »اأرك باإقليم  »منغدو«  مدينة  مداخل  على 
للمارين والعابرين الروهنجيا بالتحديد،  ت�صبب يف الكثري من امل�صايقات 
�ض الكثريون منهم لالعتقال  ب�صبب املمار�صات ال�صتفزازية جُتاههم، وتعرَّ

اأو التوقيف، اأو الإهانة دون اأ�صباب وا�صحة.
 وياأتي هذا الإجراء يف �صياق ال�صيا�صة امل�صتدمية طويلة الأمد لت�صييق 
خيار  نحو  التوجه  على  وق�صرهم  امل�صلم،  الروهنجيا  �صعب  على  اخلناق 

الهجرة ومغادرة البالد.
احلمالت  هذه  مثل  اأن  ال�صعيدي«  »اأيــوب  الروهنجي  النا�صط  واأو�صح   
من  متناهية،  بق�صوة  الروهنجيا  مع  تتعامل  التي  التع�صفية  التفتي�صية 
�صاأنها تقييد احلريات العامة لفئة حمددة من ال�صكان، ويعد ذلك انتهاًكا 
�صارًخا حلق التنقل للعمل وال�صفر وممار�صة احلياة العامة على حد قوله  
حيان اإىل �صيا�صة  م�صرًيا اإىل اأن ال�صلطات امليامنارية َتعِمد يف كثري من الأ
العتقال املوؤقت، بهدف البتزاز املايل مقابل اإطالق �صراح املعتقلني، وفًقا 

لوكالة الأنباء الرتكية.
ظل  يف  اخلارج  اإىل  هاجروا  قد  الروهنجيا  م�صلمي  من  الآلف  وكان    
وامللي�صيات  احلكومة  قبل  من  ا�صطهادهم  ل�صدة  نظًرا  �صعبة،  ظــروف 

البوذية املتطرفة.

اجلمعة  ي���وم  اأح���ك���ام  ف����ي���������ص����ب����وك ت�����ط�����ل�����ق خ�������دم�������ة ب��������ث امل����و�����ص����ي����ق����ى

ه�����ج�����وم اإل�������ك�������روين ي�����وق�����ف خ�����دم�����ات اإك�����������ش ب���وك�������ش

ك����ي����ف ت����غ����ري ال�����ه�����وات�����ف ال�����ذك�����ي�����ة ����ص���ك���ل ال������دم������اغ؟

ال�صتوي هاتفها  عن  تك�صف  �صام�صوجن 
 

 »Galaxy«Note5 ك�صفت �صركة �صام�صوجن عن ن�صخة ال�صتاء من هاتف 
128 جيجا بايت مدجمة داخليا، و�صوف  �صتاأتى بذاكرة تخزينية  والتى 
خيارات  وت�صمل   ، اجلنوبية  كوريا  فى  فقط  متاحة  الن�صخة  هذه  تكون 
وك�صفت  والتيتانيوم،  والبالتينى  والف�صى  الذهبى  اللون  للهاتف  الألــوان 

.Galaxy S6 edge كذلك عن الن�صخة الوردية من هاتف
بع�ض  اإطــالق  فى  عــادة  لديها  �صام�صوجن  اإن  �صحفية  تقارير  وقالت   
الهواتف ذات الألوان احل�صرية لبع�ض الهواتف الرائدة فى بع�ض الأ�صواق 
مثلما فعلت مع هاتف Note 3 وهاتف Galaxy S4 وGalaxy S5 حيث 
ت�صتعد ال�صركة لإطالق ن�صخة مميزة من هاتف Galaxy S6 edge اإىل 
الأ�صواق ال�صينية تاأتى فى اللون الوردي الذهبي والتى تبلغ تكلفتها نف�ض 

تكلفة الإ�صدار الأ�صلى وميكن البدء بحجزها بداية من الآن.
ولي�ض  الأمــر،  هذا  عن  �صام�صوجن  قبل  من  ر�صمية  كلمة  توجد  ل  ولكن   
�صتكون   Galaxy S6 edge من  الوردية  الن�صخة  كانت  اإذا  املعروف  من 

ح�صرية فقط لل�صني اأم اأنها �صت�صل اإىل اأ�صواق اأخرى.

  ت�صبح ق�صرة النباح احل�صي متينة لدى امل�صتخدمني الذين يتعاملون 
يف  مركزية  منطقة  ب�صفتها  مل�صية  ب�صا�صات  مــزودة  هواتف  مع  يوميًا 

الدماغ من �صاأنها التحكم يف اأ�صابع اليدين.
العلماء  ال�صوي�صرية. ويرى  اأعلن هذا الأمر علماء يف جامعة زوريخ   
اأن »ال�صالت التي تقام بني يده وتلك املنطقة من دماغه تقوى كلما زاد 

الوقت الذي مي�صيه الإن�صان لم�صًا �صا�صة هاتفه الذكي«.
الهواتف  تاأثري  درا�صة  تراأ�ض  الذي  غو�ض  اأركو  النف�ض  عامل  وقال   
الذكية  الهواتف  امل�صتخدمني على  »اعتماد  اإن  الإن�صان  الذكية على مخ 

واحلوا�صيب اللوحية يبنّي قدرة املخ على التكيف مع الظروف اجلديد«.
ت�صكل  يوم  كل  ن�صتخدمها  التي  الرقمية  »التكنولوجيات  واأ�صاف:   

�صالت ح�صية قوية يف خّمنا«.
ا�صتخدام  على  الإن�صان  جترب  الذكية  »الهواتف  اأن  الباحث  واأو�صح   
يده بطريقة مل يكن ي�صتخدمها يف اأي وقت اآخر خالل تطوره. لكن من 

غري املعلوم بعد كيف �صيوؤثر ذلك على �صحته«.
 

)رو�صيا اليوم(



التوا�صل  �صبكات  على  انت�صرت 
ــع فــيــديــو  ــاط ــق ــة م ــي ــاع ــم ــت الج
لطالٍب فل�صطينيني من عرب الـ٤٨ 
باحًثا  يهاجمون  حيفا  بجامعة 
الأكادميية  امل�صاركة  قبل  م�صرًيا 
اعتربه  الذي  الأمــر  اجلامعة،  مع 
وتطبيًعا”،  “خيانًة  الــطــالب 
كــمــا وجـــه خـــالل حــديــثــه معهم 
تــ�ــصــريــحــات غــا�ــصــبــة اعــتــربت 
اأكرث حرية من الأو�صاع  اإ�صرائيل 

يف بلده الأ�صلي م�صر.
الباحث يدعى عمر �صامل وظهر 
مهذبة”،  بـ”حلية  الــفــيــديــو  يف 
لكثريين  معروًفا  ال�صم  يبدو  ول 
م�صرّي  هو  الرجل؟  هذا  هو  فمن 
ــر  الأم حقيقة  يف  ــّعــد  ُي اأمــريــّكــي 
الإ�صالم  لتيارات  املهاجمني  اأحــد 
ال�صيا�صي وقد ا�صت�صافته اجلامعة 
حما�صرة  ليلقي  الإ�ــصــرائــيــلــيــة 
ال�صائع:  “ال�صالم  كتابه  ــول  ح
العربي  ال�صراع  الدين يف  توظيف 

الإ�صرائيلي”.
معهد  موؤ�ص�ض  هــو  �صامل  وعمر 
ـــالمـــي لــلــحــوار  ابــــن ر�ـــصـــد الإ�ـــص
الأمريكية،  املتحدة  بــالــوليــات 
املاج�صتري  ـــة  درج عــلــى  وحــ�ــصــل 
هاجر  بعدما  “ييل”،  جامعة  من 
لــلــوليــات املــتــحــدة مــنــذ حــوايل 
مواقع  ذكرته  ملا  وطبًقا  عام.   ٤٠
اإ�صرائيلية، فاإّن �صامل يقر باأحقية 
واأنه  املقد�صة،  الأرا�صي  يف  اليهود 
يدعموا  اأن  امل�صلمني  على  يجب 
الــتــوراة،  يف  الأ�صيلة  الن�صو�ض 

اأن  اليهود  على  ي�صرتط  ل  واأّنـــه 
يقبلهم  حتى  ــالم  ــص الإ� يعتنقوا 

امل�صلمني.
م�صطلح  ا�صتخدام  �صامل  ويوؤيد 
من  بـــدًل  املقد�صة”  “الأرا�صي 
الذين  امل�صلمني  متهًما  “فل�صطني”، 
“فل�صطني”  م�صطلح  ي�صتخدمون 
ــمــة اهلل  بـــاأنـــهـــم يــخــالــفــون كــل
وعندما  املــقــد�ــض.  كــالمــه  ونــ�ــض 
يف  حما�صرته  اإلقاء  �صامل  حــاول 
بالطالب  فــوجــئ  حيفا،  جامعة 
ـــل  ـــداخ الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني مــــن ال
موا�صلة  من  مينعونه  الفل�صطينّي 
غ�صبوا  اأن  بعد  �صيما  ول  الكالم، 
ما  وهو  التعاي�ض،  عن  حديثه  من 
وال�صهداء  للن�صال  اإهانة  اعتربوه 

الطالب  ميهل  ومل  الفل�صطينيني. 
الفل�صطينيون احلا�صرون املتحدث 
وا�صع  بهجوم  عاجلوه  اإذ  كــثــريا، 
بعد ترديده �صعارات بينها �صرورة 
الــواقــع،  الأمـــر  وقــبــول  التعاي�ض 
 ، مطّبع  “اأنت  الطالب:  عليه  لريد 
و”نتحداك اأن تزور الأق�صى لرتى 

كيف ت�صتقبلك املرابطات”.
بال�صخرية  اأحــدهــم  ــام  ق كما 
منه م�صتخدًما حلن اأغنية املطرب 
امل�صري الراحل ال�صيخ اإمام عي�صى 
املعروفة “�صرفت يا نيك�صون بابا”، 
والتي حولها اإىل “�صرفت يا دكتور 
عملولك  التطبيع..  بتاع  يا  عمر 
اإ�صرائيل..  عمالء  و�صيما  قيما 
اجلامعة  من  �صكة  اأو�صع  فر�صولك 

ع  تنزل  وهناك  مكة..  على  هنا 
الأق�صى ويقولوا عليك يا عميل”

 وقام الباحث الأمريكي امل�صري 
ببع�ض اأفعال زادت املوقف ا�صتعاًل 
الغا�صبني  للطالب  كالمه  وجه  اإذ 
الفعل  بــهــذا  قمتم  “لو  ــال:  ــائ ق
الآن”  ال�صجن  يف  لكنتم  م�صر  يف 
اإ�صرائيل  ملف  اأن  اإىل  اإ�ــصــارة  يف 
م�صر  ملف  مــن  اأفــ�ــصــل  احلــقــوقــي 
ولكن  الأخـــرى،  العربية  والــدول 
“ومن  عليه  رد  احلا�صرين  ــد  اأح
قـــال لـــك اإنـــنـــا لـــن نــ�ــصــجــن على 

كالمنا هذا؟”.
هتافات  اأثــنــاء  �صامل  قــام  كما 
الطلبة املنددة �صده بنقل قاعدة 
وجامعة  اإ�ــصــرائــيــل  اأعـــالم  ت�صم 
املن�صة  منت�صف  يف  لي�صعها  حيفا 
وبعد  الغا�صبني.  للطلبة  حتٍد  يف 
املُحا�صر  بــني  النقا�ض  ــدام  ــت اح
كـــــان قــــد زار  الــــــذي  املـُـــطــــّبــــع، 
جنوب  “عتنيئيل”،  م�صتوطنة 
الغربّية  بال�صّفة  اخلليل،  مدينة 
املحا�صرين  اأحد  تّدخل  املُحتّلة، 
الدكتور  عن  دفاًعا  الإ�صرائيليني 
الطالب  اأحد  وّجه  عندها  �صامل، 
املحا�صر  اإىل  كالمه  الفل�صطينيني 
من  تخجل  األ  له:  وقــال  امل�صرّي 
عنك؟،  بالدفاع  �صهيويّن  يقوم  اأْن 
الإ�صرائيلّي  املُحا�صر  قام  عندها 
التابعة  ــن  الأم ــّوات  ق با�صتدعاء 
بالتّدخل  قامت  والتي  للجامعة، 
ال�صريع، واأخرجت الطالب العرب 
بالقّوة،  القاعة  من  الفل�صطينيني 

ـــك، قــامــت قـــّوات  ـــالوة عــلــى ذل ع
الأمن بت�صجيل اأرقام هوياتهم.

ــة  ــاري ــب وتـــداولـــت مـــواقـــع اإخ
فل�صطينية اأّن املحا�صر ان�صحب من 

باجلامعة  م�صوؤوًل  واأن  املحا�صرة، 
اأ�صماء  جمع  الذي  الأمن  ا�صتدعى 
ُي�صمح  اأْن  املعرت�صني، قبل  الطالب 

لهم مبغادرة القاعة.

الإ�صرائيلّي  اجلو  �صالح  اأعلن 
عــلــى مــوقــعــه اللــــكــــرتويّن، عن 
للم�صاركة  ا�صتعداداته  انتهاء 
الأمريكية  اجلــويــة  ــنــاورة  امل يف 
“العلم الأحمر” مب�صاركة اأ�صلحة 
جــو اأوروبـــيـــة، والــتــي مــن املقرر 
الأّول  ــع  ــرب ال خـــالل  جتـــرى  اأن 
�صحراء  يف  القادمة  ال�صنة  مــن 
املتحدة  الــوليــات  يف  “نيفادا” 

الأمريكية.
اجلــيــ�ــض  اأّن  ـــع  ـــوق امل ـــــر  وذك
الإ�صرائيلي انتهى من جتهيز �صرب 
مقاتلة  طائرات  ع�صر  من  مكون 
و”الرعد”  “راعام”  طـــراز  مــن 
و"بوينغ ٧٠٧" للتزويد بالوقود، 
الب�صرية  ــم  ــواق ــط ال ــار  ــي ــت واخ
الالزمة للم�صاركة يف املناورة التي 
املتحدة  الوليات  بعد  حتدد  مل 
الر�صمي.  موعدها  الأمــريــكــيــة 
ــوؤول رفــيــع املـُـ�ــصــتــوى  ــص ــ� وقــــال م
اإّن  الإ�ــصــرائــيــلــي  ــو  �ــصــالح اجل يف 
�صالح  على  دخلت  كبرية  تطورات 
مل�صافات  الطريان  جمال  يف  اجلو 

طويلة.
عقدت  مرة  اآخر  اأّن  اإىل  ي�صار 
الأحمر”  “العلم  ــاورة  مــن فيها 
كانت قبل خم�صة اأعوام يف �صيف 
فيها  و�صارك  املا�صي   ٢٠٠٩ عــام 
�ــصــالح اجلــو الإ�ــصــرائــيــلــي حيث 
مــعــارك جوية،  ــاورة  ــن امل حــاكــت 
منظومات  تهديد  حتت  والطريان 

الدفاع اجلوي، والطريان مل�صافات 
جًوا.  بالوقود  والتزود  طويلة، 
جمموعة  اإّن  قائاًل  املوقع  وتابع 
من الطّيارين الإ�صرائيليني عادوا 
مـــوؤخـــًرا مــن الـــوليـــات املــتــحــّدة 
يف  �صاركوا  اأْن  بعد  الأمريكّية، 
ا�صتعداًدا  ــة،  ــي الأّول التدريبات 
للمناورة الكربى، التي ُتعترب اأكرب 
اجلي�ض  ُيجريها  جــوّيــة  مــنــاورة 
جي�ض  ــاركــة  مبــ�ــص ـــّي،  ـــك ـــري الأم
اأجنبّي، وهو اجلي�ض الإ�صرائيلّي.

وقــــــــال قــــائــــد املـــجـــمـــوعـــة 
)نـــون(  العقيد  الإ�ــصــرائــيــلــّيــة، 
للموقع اإنّني اأعتقد اأنّنا بتنا اليوم 
احلــرب  خلو�ض  ا�صتعداًدا  ــرث  اأك
املُقبلة، ذلك لأّنه خالل التدريب 
العملّية  ـــرب  احل حمــاكــاة  مّتـــت 
والفعلّية، على حّد تعبريه. جديٌر 
الأحمر  العلم  مترين  اأّن  بالذكر، 
 )Red Flag )بالإجنليزية: 
قتايل  جــوي  تدريبي  مترين  هو 
)نيلز(  قاعدة  ت�صت�صيفه  متقدم 
مترين  وُيعقد  نيفادا.  يف  اجلوية 
– األ�صكا يف قاعد  العلم الأحمر 
اإل�صون اجلوية يف األ�صكا، ويخلف 
هذا التمرين �صل�صلة متارين كوب 
املحيط  غــرب  يف  ال�صابق  ثــانــدر 

الهادئ واأل�صكا.
اأطقم  ت�صارك   ،١٩٧٥ ومــنــذ 
الأمريكية  اجلــويــة  الــقــوات  مــن 
وم�صاة  الأمــريــكــيــة  والــبــحــريــة 

وجي�ض  الأمــريــكــيــة  الــبــحــريــة 
ــدة وعــــدد من  ــح ــت الـــوليـــات امل
القوات اجلوية لدول حلف �صمال 
يف  احلليفة  والــــدول  الأطــلــ�ــصــي 
الأحمر  العلم  متارين  من  واحــد 
الــتــي تــقــام على مــدار  املــتــعــددة 
اأ�صبوعني.  منها  كل  ويدوم  العام، 
وحتت رعاية مركز حرب القوات 
نيلز،  يف  ــة  ــي ــك ــري الأم اجلـــويـــة 
قتايل  مترين   ٤١٤ ال�صرب  يقيم 
العلم  متارين   ٥٧ للجناح  التابع 
على  دورات   ٦ اأو   ٤ يف  الأحــمــر 
ــعــاب حرب  ــي األ ــعــام، وه مـــدار ال
واقعية جًدا. وتهدف اإىل تدريب 
ــم  ــق ــاريــن واأعـــ�ـــصـــاء الأط ــطــي ال
اجلــويــة الآخــريــن مــن الــوليــات 
�ــصــمــال  ــف  ــل ح ودول  املـــتـــحـــدة 
على  احلليف  والـــدول  الأطل�صي 
مواقف القتال اجلوي احلقيقية. 
عتاد  ا�ــصــتــخــدام  هــذا  ويت�صمن 
يف  احلــيــة  ــرية  ــذخ وال “العدو” 
متارين الق�صف بالقرب من ميدان 

نيفادا لالختبار والتدريب.
موقع  لفت  ذلــك،  على  عــالوة 
اأّنه  اإىل  الإ�صرائيلّي  اجلــّو  �صالح 
يف املا�صي �صارك طيارون من �صالح 
ولكن  املــذكــور،  التدريب  يف  اجلــو 
هذه هي املّرة الأوىل التي ُي�صاركوا 
فيها، وهم على منت طائرات تابعة 
وتابع  الإ�صرائيلّي.  اجلّو  ل�صالح 
�صمل  التدريب  اإّن  قــائــاًل  املــوقــع 

ا عمليات  عمليات هجومّية، واأي�صً
املوقع  وتابع  طــائــرات.  اإ�صقاط 
�صاركت  الأوىل  للمّرة  اإّنــه  قائاًل 
املتخ�ص�صة  اأمــريــكــّيــة  طــائــرات 
يف  اللـــكـــرتونـــّيـــة  احلــــــرب  يف 
التدريب، بالإ�صافة اإىل طائرات 
متخ�ص�صة يف مهاجمة الدبابات. 
عالوة على ذلك، �صّدّد املوقع على 
ا�صتخدامها  مّت  التي  الذخرية  اأّن 
حّية.  ذخــرية  كانت  التدريب  يف 
للموقع  ا  اأي�صً القائد )نون(  وقال 
فيها  جتتاز  التي  اللحظة  من  اإّنه 
الطائرة اخلّط الذي مّت حتديده 
ــر  الأم فــهــذا  املُنظمني،  قبل  مــن 
يعني اأّنك اأ�صبحت يف اأر�ض العدو، 
الإ�صرائيلّية  الطائرات  اأّن  وتابع 

التفوق  على  تدربت  والأمريكّية 
ومن  الطائرات  واإ�صقاط  اجلوّي، 
اإىل  لفًتا  املنطقة،  مت�صيط  ثــّم 
تهديد  حتت  جــرى  التدريب  اأّن 
الــطــائــرات املــعــاديــة و�ــصــواريــخ  
عن  النقاب  وك�صف  ــو.  ــض-ج اأر�
اأّنه يف اإحدى املهمات مّت ا�صتخدام 
اأ�صلحة حُتّرك من قبل الليزر، على 
اأمنّية،  م�صادر  وكانت  قوله.  حّد 
يف  املُ�صتوى  رفيعة  باأّنها  ُو�صفت 
كلٍّ من تل اأبيب ووا�صنطن، ك�صفت 
الأمريكي  اجلي�ض  اأّن  عن  النقاب 
ع�صكري  بتدريب  للقيام  ي�صتعد 
الإ�صرائيلّي  اجلي�ض  مع  م�صرتك 
يــعــتــرب هـــو الأو�ــــصــــع يف تــاريــخ 
امل�صرتكة.  الع�صكرية  التدريبات 

يف  الــعــ�ــصــكــرّي  املُــحــلــل  وبح�صب 
الإخبارّي-  )WALLA( موقع 
ــّي، اأمـــري بــوحــبــوط،  الإ�ــصــرائــيــل
مع  �صيبداأ  املُ�صرتك  التدريب  فاإّن 
اجلديدة  امليالدّية  ال�صنة  بداية 
الإ�صرائيلّي  املوقع  ولفت   .٢٠١٦
اإىل اأّنه �صُي�صارك يف هذا التدريب 
اآلف اجلنود من اجلي�ض الأمريكي 
الإ�صرائيلّي،  اجلي�ض  ــوات  ق مــع 
والذي �صُيحاكي �صقوط املئات من 
وال�صورية  الإيرانية  ال�صواريخ 
على الدولة العربّية وتابع املوقع 
عينها،  امل�صادر  عن  نقاًل  قــائــاًل، 
فــرانــكــلــني،  كــريــغ  ــــرال  اجل اإّن 
قيادة  يف  اجلوّية  القيادة  قائد 
اإىل  بزيارة  موؤخًرا  قام  اأوروبـــا، 
ــب واأجـــــرى الــرتتــيــبــات  ــي ــل اأب ت
قيادة  مع  املُو�ّصع  التدريب  لهذا 
حرى  حيث  الإ�صرائيلّي،  اجلي�ض 
ت�صكيل قيادة ُم�صرتكًة اأمريكّية-

اإ�صرائيلّية لهذا التدريب.
القرار  اإّن  قائاًل  املوقع  واأردف 
بني وا�صنطن وتل اأبيب مّت اتخاذه 
الــدائــرة  ـــروب  احل خلفية  على 
ــرق الأو�ـــصـــط،  ــص ــ� يف مــنــطــقــة ال
اإىل  لفًتا  �صورّية،  يف  وحتــديــًدا 
“جونيفري  هو  التدريب  ا�صم  اأّن 

كوبرا”.
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ال��ل��ي��زر ط����ائ����رات  وي�����ص��ت��خ��دم��ون  االأحمر”  “العلم  ت���دري���ب  يف  ُي�������ص���ارك���ون  اأب���ي���ب  ت���ل  م���ن  ط����ّي����ارون 

بعد  ل��ه  ��دون  ي��ت�����صّ الفل�صطينيني  وال���ط���الب  ح��ي��ف��ا  ب��ج��ام��ع��ة  ُي��ح��ا���ص��ر  ُم��ط��ّب��ع  م�����ص��رّي  ���ص��ي��ا���ص��ّي 
ال�صهيونّية ال���رواي���ة  وت��روي��ج  فل�صطني  ع��ن  ��ا  ع��و���صً ��ة  امل��ق��ّد���صّ االأرا����ص���ي  م�صطلح  ا���ص��ت��خ��دام��ه 

ــوم عيد  ميــر مبــحــاذاة كــوكــب الأر�ــــض يف ي
اجلاري  الأول  كانون  دي�صمرب/   ٢٤ يف  امليالد 
اأن يرتتب  ٢ كم دون  ف�صائي كبري قطره  جرم 
عن ذلك اأي خطر ارتطام، وفقًا لعلماء الف�صاء.
املقايي�ض  يف  الأر�ض”  “مبحاذاة  فعبارة 
الفلكية تختلف عن املقايي�ض الب�صرية، اإذ اإنها 
تنطبق على حالت يكون فيها اجلرم اأبعد عن 

الأر�ض من قمرها بع�صرات املرات مثاًل.
من  اأبعد  م�صافة  يف  الكويكب  هــذا  و�صيمر 
م�صافة القمر عن الأر�ض بـ٢٨ مرة، وعلى ذلك 

فاإن خطر اأن يرتطم بالأر�ض معدوم.
مر�صد  مدير  بايلي  مــارك  قــال  جانبه،  من 
فران�ض  لوكالة  ال�صمالية  اإيرلندا  يف  اأرمـــاغ 
اأو  ــر جـــرم  ــل عـــام تــقــريــبــًا مي “يف ك ــض:  ــر� ب
اأجرام عدة بهذا احلجم على هذه امل�صافة من 

الأر�ض”.
مر  املا�صي،  الأول  ت�صرين  نوفمرب/   ٣١ ويف 
من  ــه  اأن العلماء  يرجح  �صخم  ف�صائي  ج�صم 
بعد  على  الأر�ــض  قرب  منطفئ  مذنب  خملفات 
٥٠٠ األف كيلومرت عن الأر�ض، اأي مرة وثالثة 

اأع�صار امل�صافة الفا�صلة بني الأر�ض والقمر.
الأر�ض يف عيد  �صيمر قرب  الذي  اأما اجلرم 
دي  “اإ�ض  ا�صم  العلماء  عليه  اأطلق  فقد  امليالد، 
٢٢٠، وهو مكت�صف منذ عام ٢٠٠٣، وهو “لي�ض 
على قائمة الأجرام الف�صائية التي قد ت�صكل 
اإنطوانيت  ماريا  بح�صب  الأر�ض”  على  خطرًا 
مر�صد  يف  الباحثة  الف�صاء  عاملة  باروت�صي، 

باري�ض.
اأن  “لي�ض هناك اأي خطر، ميكننا  واأ�صافت: 

نحتفل بعيد امليالد مطمئنني”.
اأي  ارتطامات لأجرام ف�صائية كبرية،  وتقع 
مرة  بالأر�ض  واحد،  كيلومرت  من  اأكرب  قطرها 
كل مئة األف عام، بح�صب العلماء، اأما الأجرام 
فهي  ــض  الأر� على  ت�صقط  التي  جــدًا  ال�صغرية 
ذات  وتكون  وتتفتت  اجلوي  غالفها  يف  حترتق 

اأ�صرار حمدودة.
ارتطامها  يــوؤدي  قد  الكبرية  الأجـــرام  لكن 
بالأر�ض اإىل كارثة كربى، فقبل ٦٥ مليون عام 
�صرب كويكب كوكب الأر�ض واأ�صفر عن انقرا�ض 
وكان  احلية،  الأنــواع  من  و٧٥٪  الدينا�صورات 

الذي  اجلرم  من  مرات  بع�صر  اأكرب  اجلرم  ذلك 
�صيمر يوم امليالد ب�صالم قرب الأر�ض.

من  الكثريون  يبديها  التي  املــخــاوف  واإزاء 
يوؤكد  بالأر�ض،  ف�صائي  جرم  ا�صطدام  اإمكانية 
العلماء مرارًا وتكرارًا اأن مراقباتهم املتوا�صلة 
ل  اأن  توؤكد  للف�صاء  امل�صتمرة  امل�صح  واأعــمــال 
الــنــوع على كــوكــب الأر�ـــض يف  ــذا  خطر مــن ه

ال�صنوات الطويلة املقبلة.
رغم ذلك، يدر�ض العلماء التقنيات التي قد 
اأو  الأر�ــض  من  ت�صتخدم يف حرف جرم يقرتب 

تفجريه يف الف�صاء.

وكالت  :
ابتكر خمرتع �صيني �صريرًا ميكنه اأن يتحول 
اإىل ملجاأ حديدي لل�صخ�ض النائم فوقه، حيث 
بابتالعه داخله يف حالة حدوث زلزل،  يقوم 
ال�صخ�ض  ي�صقط  اأر�صية  هزة  حدوث  فبمجرد 
ب�صرعة،  �صطحه  ينغلق  ثم  ال�صرير  داخل  اإىل 
واأدوية  غذائية  مواد  ال�صرير  بداخل  ويوجد 
واأقنعة م�صادة ل�صتن�صاق الغازات تكفي لإبقاء 

ال�صخ�ض حيًا لفرتة طويلة.
بحال  والبع�ض:  ــزلزل..  ــل ل مــقــاوم  �صرير 

حريق �صيتحول لفرن
فاإن  الربيطاين،  ميل”  “ديلي  ملوقع  ووفقًا 
هذا الخرتاع يعد مفيدًا يف الدول التي تعاين 
الآ�صيوية  القارة  يف  خا�صة  الزلزل،  كرثة  من 
هذه  �صكان  يعي�ض  حيث  والــيــابــان،  كال�صني 
حــدوث  مــن  دائــمــة  ا�صتنفار  حالة  يف  الـــدول 

زلزل مفاجئة.
ورغم ح�صول املخرتع ال�صيني، وانغ وينك�صي، 
ال�صرير  ــذا  ه لبــتــكــاره  اخـــرتاع  ـــراءة  ب على 
حت�صني  طــور  يف  يــزال  ل  ــه  اأن اإل   ،٢٠١٠ عــام 

ب�صكل  ت�صميمه  من  النتهاء  لعدم  موا�صفاته 
اخلطورة  من  نوع  وجود  اإىل  بالإ�صافة  كامل، 

على ال�صخ�ض النائم فوقه لحتمالية �صقوطه 
داخل ال�صرير ب�صكل غري مثايل.

زوجة  قبلة  – اأثـــارت  ــالت  وك
الإبــل  قطيع  من  لقعود  �صعودية 
معقدا  خالفا  زوجها  ميلكه  الــذي 
بني عائلتني غرب مدينة الريا�ض 
وذلك بعد اأن رف�صت والدة الزوج 
كونها  لــلــمــنــزل  زوجـــتـــه  ــــودة  ع

جتراأت على تقبيل احليوان.
الزوج(  املراأة)والدة  واعتربت 
“دون  ابنها  ــة  زوج فعلته  مــا  اأن 
لل�صرع  خمالف  خجل”  اأو  حياء 

والأعراف الإجتماعية.
وبــحــ�ــصــب مـــواقـــع اإخــبــاريــة 
�صعودية، فاإن والدة الزوج ق�صمت 
اإىل  الفتاة  يعيد  بــاأن  اإبنها  على 
عليها  ويرمى  فورا  اأ�صرتها  منزل 
الزوج  ي�صتطع  ومل  الطالق،  ميني 

الغا�صبة  والدته  طلب  يرف�ض  اأن 
من املوقف.

ــا، بـــــررت الــفــتــاة  ــه ــب ــان مـــن ج
ت�صرفها  اأ�صرتها  اأمـــام  لزوجها 
من  تق�صد  تكن  مل  باأنها  العفوي 
ل  ــر  الأم واأن  الإ�ــصــاءة،  ت�صرفها 
القطيع  بنمو  �صعادتها  يتعدى 
جلب  يف  اهلل،  بعد  ت�صبب،  الــذي 
املال لهما، وهو ما خفف من غ�صب 

الزوج.
لإقناع  جهدا  الــزوجــان  وبــذل 
ولكن  ق�صمها،  عن  بالعدول  املــراأة 
اإىل  بهما  دفــع  ممــا  جـــدوى،  دون 
ــنــزل ذوي  الـــعـــودة مــن جــديــد مل
الأخرية  غ�صبت  اأن  بعد  الزوجة، 
وجهتها  التي  الإتهامات  �صيل  من 

لها والدة زوجها، الأمر الذي فتح 
الباب على م�صراعيه لتبادل التهم 
مابني اأ�صرة الفتاة ووالدته، اإنتهى 

املطاف بهما اإىل التهديد باللجوء 
الرغم  على  ال�صرعية،  للمحكمة 

من مت�صك الزوجني ببع�صهما.

امل���ي���الد ع���ي���د  ي�����وم  االأر����������ش  ج������وار  اإىل  ك���وي���ك���ب  اق��������راب 

خم�������رع ����ص���ي���ن���ي ي���ب���ت���ك���ر ������ص�����ري�����رًا ي���ب���ت���ل���ع ال����ن����ائ����م����ني حل���م���اي���ت���ه���م م������ن ال���������زالزل

����������ص���������ع���������ودي���������ة م�������������ه�������������ددة ب����������ال����������ط����������الق ل������ت������ق������ب������ي������ل������ه������ا ج�����م�����ال

“البانيو” داخل  من  برناجمها  تقدم  مذيعة   

القاهرة  :
ظهرت املذيعة امل�صرية، دعاء �صالح، على الهواء، داخل “بانيو” 

ا�صتحمام، يف لقطة اأثارت جدل.
�صو”،  “دودي  اجلديد  برناجمها  حلقات  اأوىل  دعــاء  وقدمت 
�صابون  بفقاعات  ج�صدها  وتغطي  الـ”بانيو”،  داخل  جتل�ض  وهي 

ال�صتحمام.
الفيديو،  مقطع  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ن�صطاء  وتــداول 
موؤكدين  اخلطوة،  هذه  على  املذيعة  اإقدام  من  ا�صتياءهم  واأبدوا 
واأنه لي�ض كل  باإعالمية م�صرية،  اأمر موؤ�صف، وم�صهد ل يليق  اأنه 

ماهو جديد ومثري ينال الإعجاب.
 ويتناول برنامج “دودي �صو” حول كل ما يهم املراأة من مو�صة 

و�صحة، وغريها من اأمور احلياة اليومية

ول������ي������ام وك�����ي�����ت ي����ح����ت����ف����الن ب��� 
ال��ك��ري�����ص��م��ا���ش ب��ن�����ص��ر ����ص���ورة ع��ائ��ل��ي��ة

ميدلتون  كيت  وزوجته  وليام  الأمــري  كامربيدج  دوق  احتفل 
باأعياد امليالد هذا العام الذي يعد اأول “كري�صما�ض  ت�صهده الأمرية 

ال�صغرية �صارلوت، بن�صر �صورة عائلية جديدة.
وتظهر ال�صورة التي ن�صرتها �صحيفة “ديلي ميل” الثنائي امللكي 
الربيطاين يف حديقة منزلهم برفقة الأمرية ت�صارلوت ذات ال�صتة 

اأ�صهر و�صقيقها الأمري جورج.
اأواخر  يف  الربيطانية  ال�صحيفة  وفق  ال�صورة  تللك  والتقطت 
�صهر اأكتوبر املا�صي بعد�صة امل�صور كري�ض جيلف ومت ن�صرها �صباح 

اجلمعة من قبل ق�صر كن�صينج�صتون.
لدخول  جــورج  ــري  الأم ا�صتعداد  مع  ال�صورة  اإ�ــصــدار  ويتزامن 
املقبل،  يناير  نهاية  نورفولك  يف  مونتي�صوري  مدر�صة  يف  احل�صانة 
حيث اأعلن مكتب الأمري وليام اأن جورج ابن حفيد امللكة اإليزابيث 
العر�ض  وليــة  ت�صل�صل  يف  الثالث  وهــو  عامني  العمر  من  البالغ 
�صيعة  قرب  لالأطفال  مونتي�صوري  كري  وي�صت  برو�صة  �صيلتحق 

والديه يف نورفوك ب�صمال اإجنلرتا قبل نهاية يناير.
نف�صه  الف�صتان  مرتدية  ال�صورة  يف  �صارلوت  الأمــرية  وظهرت 
اأ�صابيع  قبل  مبفردها  لها  ن�صرت  التي  ال�صور  يف  به  ظهرت  الذي 

داخل الق�صر امللكي مبنا�صبة اإمتامها ال�صهر ال�صاد�ض من عمرها.
ذلك الف�صتان الذي نال اإعجاب الكثريين رغم اأنه من ماركة غري 

معروفة يف ا�صبانيا، وحقق ب�صبب هذه ال�صورة مبيعات قيا�صية.
لالأمرية  ال�صور  من  �صل�صلة  اإ�صدار  بعد  ال�صورة  هذه  ن�صر  ياأتي 
�صارلوت التقطتهم والدتها دوقة كامربيدج قبل نحو ثالثة اأ�صابيع 
�صارلوت  ال�صور  تلك  اإحــدى  وجمعت  اأ�صهر،   ٦ باإمتامها  احتفاًل 
ال�صغرية  الأمــرية  اأخــرى  �صورة  اأظهرت  بينما  جــورج،  ب�صقيقها 

تغمرها ال�صعادة وهي تداعب دمية على �صكل جرو.
يذكر اأن ال�صورة الر�صمية الأوىل جلورج والتي �صاركتها العائلة 
مع اجلماهري، كانت يف اأغ�صط�ض ٢٠١٣ وظهر فيها الثنائي امللكي مع 
الأمري جورج عندما كان ر�صيعًا، وقام بالتقاط تلك ال�صورة اآنذاك 

والد كيت دوقة كامربيدج مايكل ميدلتون.
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خليل كوثراين، دعاء �صويدان
ال�صتعانة  على  باأمثلة  ال�صعودي  التاريخ  يحفل 

باملرتزقة ول �صيما يف 
التي  ووتـــر«  ــالك  »ب �صركة  تعود  الــيــوم،  اليمن. 
الــعــراق،  غــزو  اأ�صهرها  ــرب،  ح مــن  ــرث  اأك يف  �صاركت 
جديد:  ا�صم  حتت  اليمن،  على  الــعــدوان  بوابة  من 
ويف  العاجزة،  اخلليج  دول  توكل  حيث  »اأكــادميــي«، 
مقدمتها المارات وال�صعودية، مهمة القتال ملرتزقة 
ع�صكري  ن�صر  عــن  بحثًا  كــافــة،  الــعــامل  اأ�صقاع  مــن 

للتحالف... واإن باأيٍد »م�صتاأجرة«
اخلليج  اإىل  امل�صبوق  غري  الغربي  الــدخــول  ــان  اإب
ت�صاعد   ،١٩٩٠ عام  للكويت  العراقي  الغزو  خالل 
اخلالف الديني ب�صاأن جواز الإ�صتعانة بـ«الكفار« على 

»عدو« من امل�صلمني.
حمل هذا اخلالف ال�صعودية على ا�صت�صدار فتوى 
تنظيم  اعرتا�ض  مقابل  امل�صلم  بغري  ال�صتعانة  تبيح 
»الإخوان امل�صلمني« وتنظيم »القاعدة« على اخلطوة. 
اإن امللك ال�صعودي حينها، فهد بن عبد العزيز،  حتى 
لدن،  بن  اأ�صامة  »القاعدة«،  زعيم  من  عر�صًا  رف�ض 
اململكة  اأرا�صي  عن  للدفاع  التنظيم  مقاتلي  بتطوع 
الأمريكية.  القوات  ا�صتقدام  العدول عن فكرة  نظري 
مل تتاأخر فتوى رئي�ض هيئة كبار العلماء ال�صيخ عبد 
العزيز بن باز ال�صهرية التي اعترب فيها اأن ل حرج يف 
املظلومني  لن�صرة  الكافرة  الدول  ببع�ض  »ال�صتعانة 

من امل�صلمني �صد الظامل«.
�صكاهيل،  جريميي  الأمريكي،  ال�صحايف  ويتحدث 
»بــالك  كتابه  يف  املــرحــلــة،  تلك  ــرار  ــص اأ� بع�ض  عــن 
يف  يقول  اإذ  العامل«،  يف  �صّرية  منظمة  اأخطر  ووتر: 
كان  التي  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اإن  كتابه  مقدمة 
ديك ت�صيني على راأ�صها يومها دفعت اإىل جانب قوات 
موا  ُلَزّ البالد املر�صلة للخليج بع�صرة مقاولني خا�صني 

بدورهم مهمات يف حرب عا�صفة ال�صحراء.
وانطالقًا من جتربة »حترير الكويت« بداأت اإدارة 
اخلدمات  ل�صركات  وا�صعة  تطوير  عملية  الأب  بو�ض 
م�صروع  ت�صيني  قاد  اخلا�صة.  والأمنية  الع�صكرية 
الع�صكرية  للبريوقراطية  ال�صريعة  اخل�صخ�صة 
 Brown �صركة  اإىل  بدرا�صة  رحيله  قبيل  وعهد 
الفرعية  ال�صركات  )اإحـــدى   Root Services
حول   )Halliburton هاليبورتون  الأم  لل�صركة 

كيفية تنفيذ اخلطة.
اأن�صطة ديك ت�صيني يف  كانت »بالك ووتر« وليدة 
املليونري  بران�ض  اإريــك  ال�صركة  اأ�ص�ض  امل�صمار.  هذا 
متويل  يف  الطوىل  اليد  له  كانت  الــذي  الراديكايل 
ال�صرتاتيجية  ورفـــد  النتخابية  بــو�ــض  حــمــالت 
اليمينية املتطرفة. وا�صتوحي ا�صم »بالك ووتر« من 
م�صاحة  على  ممتد  قــاذورات  مل�صتنقع  ال�صوداء  املياه 
�صرق  �صمال  اإىل  فرجينيا  �صرق  من  فدان  األف   ١١١
كارولينا ال�صمالية وذلك على مقربة من مبنى »جي�ض 

املرتزقة« كما باتت تعرف املنظمة.
وح�صلت »بالك ووتر« على اأول عقد لها مع الإدارة 
بعده  لتكّر   ،٢٠٠٠ عــام  مــن  �صباط  يف  الأمــريكــيــة 
 ٢٠١٠ �صنة  حتى  قيمتها  بلغت  التي  العقود  �صبحة 
جورج  غزو  ومثل  دولر.  مليون   ٥٠٠ عن  يقل  ل  ما 
بران�ض  الذهبية لإريك  الفر�صة  للعراق  الإبن  بو�ض 
يف  الحــتــالل  ــالت  رج حماية  بح�صرية  فــاز  الــذي 
بالد الرافدين ويف مقدمهم بول برمير. يف هذا البلد 
ب�صل�صة  �صمعتها  وتلطخت  ووتــر«  »بــالك  �صيت  ذاع 
انتهاكات كان اآخرها جرمية �صاحة الن�صور يف اأيلول 
٢٠٠٧. جرمية طالبت احلكومة العراقية على اثرها 

ال�صركة بوقف اأعمالها فورًا ومغادرة البالد.
تاريخ �صعودي من الرتزاق

انقالب  اإثــر  اليمن  حــرب  اإندلعت   ١٩٦٢ عــام  يف 
على  اجلمهوريني(  )ثــورة  ال�صالل  عبداهلل  امل�صري 
اململكة  حــكــام  )اآخـــر  الــديــن  حميد  حممد  ـــام  الإم
فــرار  تلك  الــثــورة  انـــدلع  اأعــقــب  وقــد  املتوكلية(، 
�صرعان  م�صادة  ثورة  مد�صنًا  ال�صعودية  اإىل  الأخري 
ما �صتحظى بدعم الريا�ض وعنايتها. دعم مل تتغري 
اأ�صكاله ما داأبت عليه ال�صعودية طيلة �صنني حروبها 
التزم  هكذا  املا�صي،  القرن  ثالثينيات  منذ  املمتدة 
ــزاق  الرت بـــاأذرع  القتال  ا�صرتاتيجية  ال�صعوديون 

واملحاربة باأ�صياف الأجنبي.

اأن  �صبتمرب«   ٢٦« لــثــورة  ــوؤرخــني  امل بع�ض  يــروي 
احلــرب  مــن  الأوىل  الأ�ــصــهــر  يف  اأنفقت  ال�صعودية 
دولر  مليون   ١٥ العزيز(  عبد  بن  �صعود  عهد  )اإبــان 
يف  بهم  ــزج  وال الأوروبــيــني  املرتزقة  ا�صتقدام  على 
وحلفائهم.  اجلمهوريني  مبواجهة  اليمني  املــيــدان 
اأن مرتزقة من فرن�صا وبلجيكا  اإىل  املوؤرخون  وي�صري 
التي  خرباتهم  من  لال�صتفادة  بهم  جيء  وبريطانيا 
اجلزيرة  و�صبه  كرودي�صيا  متعددة  حروب  يف  �صقلت 
هوؤلء  توىل  واجلزائر.  ال�صينية  والهند  املالوية 
بحوايل  اأعدادهم  م�صرية  م�صادر  )تقدر  املرتزقة 
التخطيط  بني  تنوعت  مت�صعبة  مهمات  األــفــًا(   ١٥
الأ�صلحة  ا�صتخدام  على  املقاتلني  وتدريب  والتجهيز 

امل�صادة للدبابات وزرع الألغام.
امل�صري  التاأريخ  بح�صب  بعيدة  تكن  مل  اإ�صرائيل 
اليمن،  اإىل  املرتزقة  ا�صتجالب  لعبة  عن  للحرب 
يف  هيكل  ح�صنني  حممد  امل�صري  الكاتب  يورد  حيث 
توثيقه للثورة اليمنية اأن اإ�صرائيل اأقامت ات�صالت 
يذكر  حني  يف  ــيــني،  الأوروب املرتزقة  من  املئات  مع 
مل  التي  »احلـــرب  كتابه  يف  ديفي�ض  ــارت  ه الكاتب 
اأن   )«  The War That Never Was  «( تكن« 
زار تل  م�صت�صار املرتزقة الأوروبيني نيل بيلي مكلني 
اأبيب والتقى رئي�ض املو�صاد الإ�صرائيلي عاميت مائري 
واملرتزقة  امللكيني  بتزويد  التزام  على  منه  وح�صل 
»هاآرت�ض«  �صحيفة  وتــوؤكــد  والذخائر.  بالأ�صلحة 
اأن  الإ�صرائيلي  املركزي  الأر�صيف  عن  نقاًل  العربية 
اليمن  حــرب  من  عامني  مــدى  على  �صريت  اإ�صرائيل 
�صمن  البلد  هذا  يف  ال�صعودي  املع�صكر  لدعم  رحالت 

.Porcupine Operation عملية عرفت با�صم
ف�صل اآخر من ف�صول ال�صتعانة بالأجنبي �صهدته 
اأواخر �صبعينيات القرن املا�صي، ففي عام ١٩٧٩ جلاأت 
ال�صلطات ال�صعودية اإىل وزارة الدفاع الفرن�صية لقمع 
انتفا�صة احلرم املكي التي عجز احلر�ض الوطني عن 
القتلى.  مئات  ا�صتع�صائها  جراء  وتكبد  حما�صرتها 
�صباط  اأبرز  اأحد  بريل  بول  الكابنت  قدم  وبالفعل، 
الريا�ض  اإىل  الفرن�صية  ــاب«  الإره »مكافحة  وحدة 
اإيفون  الفرن�صي  الــدفــاع  وزيــر  كــان  قــوة  راأ�ــض  على 
جنحت  وقد  ال�صعودية.  م�صاعدة  كلفها  قد  بورجي 
العتيبي  جهيمان  انتفا�صة  اإخــمــاد  يف  الــقــوة  هــذه 
الإغاثة  حتتج  ومل  دموي.  نحو  على  املوقف  وح�صم 
�صريتها  على  الــريــا�ــض  حر�صت  الــتــي  الفرن�صية، 
غري  دخــول  حرمة  حــول  اجلــدل  ا�صتثارة  من  خوفًا 
امل�صلمني اإىل احلرم املكي، اإىل فتوى املوؤ�ص�صة الدينية 

لت�صويغها و�صرعنتها.
»الربيع العربي«: اأر�ض خ�صبة للمرتزقة

باأفول جنم  العراق  اآذنت جتربة »بالك ووتر« يف 
ف�صل  ذلــك  عــزز  الذهبي.  ع�صرها  ونهاية  املنظمة 
طريق  عن  ل�صركته  ــروح  ال اإعــادة  يف  بران�ض  اإريــك 
»الربيع  لكن   ،٢٠١٠ عــام   »XE« اإىل  اإ�صمها  تغيري 
الرتــزاق،  لأن�صطة  خري  ب�صائر  معه  حمل  العربي« 
اإليها  الأحــداث  امتداد  من  املتخوفة  الأنظمة  اإن  اإذ 
والإفــادة  ووتــر«  »بالك  مرتزقة  ا�صتنقاذ  يف  بــادرت 

منهم يف حت�صني منظوماتها الأمنية.
حتت  املنطقة  اإىل  ـــر«  ووت »بـــالك  عـــادت  هــكــذا 
حميط  مــن  متخذًة  »اأكـــادميـــي«،  هــو  جديد  م�صمى 
مقرًا  ظبي  اأبــو  �صحراء  يف  الع�صكرية  زايــد  مدينة 
الغربية  ال�صحف  يف  ــواردة  ال املعلومات  وتفيد  لها. 
باأن  ال�صاأن  بهذا  الربيطانية  »التاميز«  مقدمها  ويف 
اأبــرم  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حممد  ظبي  اأبــو  عهد  ويل 
قبل �صنوات عقدًا مع »بالك ووتر« بلغت قيمته ٥٠٠ 
ال�صركة  العقد املذكور، تتكفل  مليون دولر. مبوجب 
وناطحات  النفط  اأنابيب  حماية  بينها  من  مبهمات 
ال�صحاب وتوفري الدعم اللوج�صتي للجي�ض الإماراتي 
يف  اأنه  اإل  الداخلية.  الإحتجاجات  على  وال�صيطرة 
اإريك  دور  اإن  تقول  معلومات  راجت  الأخرية،  الآونة 
انتهى واإن م�صوؤولية الإ�صراف  امل�صروع قد  بران�ض يف 

على املع�صكر انتقلت للجي�ض الإماراتي.
الإخــبــاريــة  ــتــري«  »فــول ل�صبكة  تــقــريــر  يك�صف 
الإيطالية اأن عنا�صر من مع�صكر املرتزقة يف اأبو ظبي 
�صاركوا يف قمع النتفا�صة ال�صعبية بالبحرين، البلد 
الأمنية.  لقواته  ثابتة  �صمة  ــزاق  الإرت ميثل  الذي 
اخلرباء  اآلف  جنب  اإىل  جنبًا  العنا�صر  تلك  عملت 

موؤ�ص�صة  اأوفــدتــهــم  الــذيــن  ال�صابقني  الع�صكريني 
الفوجي الباك�صتانية مل�صاعدة النظام البحريني على 

اإخماد النتفا�صة.
الإ�صرائيلية  ال�صركات  اأن  هو  تقدم  مما  الأخطر 
ال�صتثمارات  يف  به  ي�صتهان  ل  موقعًا  لها  حجزت 
زخرت  متعددة  عربية  تقارير  اخلليج.  يف  الأمنية 
املمالك  يف  الإ�صرائيلي  التغلغل  حــول  باملعلومات 
الأمنية  ال�صوؤون  حملل  ميلمان  يو�صي  والإمـــارات. 
من  املقربني  اأكــرث  واأحــد  الإ�صرائيلية  والع�صكرية 
اأ�صهر عن  اأبيب حتدث قبل  تل  الأمنية يف  املنظومة 
اأن ١٠ �صركات اأمنية اإ�صرائيلية خا�صة واأخرى تابعة 
لوزارة الأمن كثفت عملها يف دول عربية واإ�صالمية ل 

تقيم عالقات دبلوما�صية مع اإ�صرائيل.
و�صركة   G٤S �صركة  ال�صركات  هــذه  مقدمة  يف 
الإ�صرائيلي  �صالح اجلو  فيها قائد  التي عمل   AGT
اإليها  امل�صار  ال�صركات  عمل  اإلياهو.  بن  اإيتان  ال�صابق 
حتت  اأحــرونــوت«  »يــديــعــوت  �صحيفة  بح�صب  يتم 
افت�صاح  خ�صية  م�صتعارة  وغربية  اأوروبــيــة  اأ�صماء 

هويات العاملني وتعري�ض حياتهم للخطر.
الباع  الإمـــارات  لدولة  اأن  �صلف  ما  كل  من  يت�صح 
الأطول يف التعاطي مع الرتزاق الدويل، الأمر الذي 
مبرتزقة  الإتيان  لفكرة  ظبي  اأبــو  »اأبــوة«  �صيف�صر 
التحالف  مل�صاندة  اليمن  اإىل  بهم  والدفع  كولومبيني 
ال�صعودي. جنح حممد بن زايد على ما يبدو يف اإقناع 
له  تبني  بعدما  املغامرة  بالفكرة  ال�صعوديني  حلفائه 

ان�صداد اأفق امليدان اليمني.
اأما ملاذا الكولومبيون حتديدًا؟

اإىل حتقيقات ال�صحايف جريميي �صكاهيل  فالعودة 
ـــاح جــــذور  ــة بـــاإيـــ�ـــص ــل ــي ــف ك
اآب  اأواخـــر  ففي  الإخــتــيــار. 
٢٠٠٦، اإدعى ع�صرات اجلنود 
الكولومبيني املرتبطني بعقود 
العراق  يف  ــر«  ووت »بــالك  مع 
للواحد  تدفع  ال�صركة  ــاأن  ب
منهم ٣٤ دولرًا فقط يف اليوم 
نظراوؤهم  يك�صب  عمل  لقاء 
مبالغ  خالله  من  الأمريكيون 

قيا�صية.
اإليها  ت�صاف  الأجور  �صاآلة 
الكولومبيني  اجلــنــود  خــربة 
ـــم الـــقـــوات  ـــه ـــت الـــذيـــن دّرب
الأمـــريكـــيـــة عــلــى مــواجــهــة 

بالفارك،  املعروفة  الي�صارية  املعار�صة  ع�صابات 
يف  الإرهــاب«  »مكافحة  بعمليات  القيام  على  وكذلك 
»اأكادميي«  حمال  عامالن  واأنهارها،  كولومبيا  اأدغال 
)بالك ووتر �صابقًا( على ال�صتمرار يف تلزمي مهمات 

القتال ملاأجوري كولومبيا.
الــوحــيــديــن عــلــى قائمة  الــكــولــومــبــيــون  ولــيــ�ــض 
واأ�صرتالية  بريطانية  اأ�صماء  اليمن.  يف  الرتـــزاق 
واأمريكية واإيطالية وجنوب اأفريقية ف�صحتها لئحة 
اليمنية  الــقــوات  تتوىل  التي  الأجنبية  اخل�صائر 
حتديثها بعد كل معركة. وتظهر اآخر املعلومات مقتل 
اأ�صول  من  اأمريكي  وعريف  اأفريقي  وجنوب  اإيطايل 
منطقة  باجتاه  التقدم  حماولتهم  اأثناء  باك�صتانية 
اجلبهة  وعلى  تعز.  يف  املــرور  وجولة  �صليمان  حبيل 
اآرثر  املتقاعد  الربيطاين  العقيد  قتل  كان  نف�صها، 
�صرتيتمان  فيليب  الأ�صرتايل  وال�صابطني  كين�صتون 
واملك�صيكي ما�صيا�ض باكبناه ورابع فرن�صي مع عنا�صر 
جمموعاتهم الأجنبية التي كانوا يقودونها يف معارك 

متفرقة يف املحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن.
الع�صكريني  اأن  الآنــفــة  املعلومات  مــن  ويــالحــظ 
فيما  الإرتــــزاق،  وحــدات  قيادة  يلزمون  الغربيني 
تت�صكل املجموعات املقاتلة يف الغالب من الكولومبيني 
وغريهم من املقاتلني املنتمني اإىل دول العامل الثالث.
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باالرتزاق ن�صر  عن  البحث  ووتر«:  ب�»بالك  يقاتل  FOR IMMEDIATE RELEASEاخلليج 
DISH and Sling International Celebrate Local Community, Award Top Retailer

 Dearborn, Michigan - On November 19, 2015,
 Sling International and DISH Network hosted
 an appreciation dinner for the Arab-American
 community at Habib’s Cuisine in Dearborn,
 Michigan. Key community leaders, local retailers,
 and media representatives attended the dinner and
celebrated the winner of the DISH retailer contest.
 Chris Kuelling, senior vice president of International
 Programming for DISH and Sling International,
 welcomed the attendees saying, ”We are truly excited
 to be among our friends and business partners, and
 tonight’s event is another example of our continued
  outreach to the Arab-American community.“
 Following Mr. Kuelling’s welcome speech, the Sling
 marketing team presented a detailed demonstration
of Sling International services.
 The highlight of the evening was rewarding the
 winner of the retail contest, FM Dish from West
 Bloomfield, MI, with a 2015 Infinity Q40. FM Dish
 was recognized with this grand prize for being the
 retailer with the highest number of new customer
 activations. The runner-up winner, ATLAS Satellite
 from Dearborn, MI, won an all-expense paid trip to
 Orlando, Florida.
 The intimate dinner provided an opportunity for
 an open dialogue between the management and the
 community, which Kuelling pointed out is crucial
 to the future success of all parties involved.  At the
 end of the evening, each guest was presented with a
 gift bag from Sling International and DISH as a way
 to thank them for their continuous support and hard
 work.
 Sling International recently launched a new Arabic
 programming package that connects viewers with
 even more channels from the Middle East. The

 new ”Arabic Mosaic“ package replaces existing Sling
International Arabic packages and includes top-

 rated channels from the Middle East for only $25 per
 month with no long-term contract, no credit checks
 and strings attached. The package includes the most
 popular Arabic programs exclusively available on
 Sling.
 DISH is well–known for providing programming to
 the Middle Eastern community in the United States.
 DISH was the first provider to develop an Arabic
 programming package in 1996, and DISH and
 Sling International remain the only, and exclusive,
 authorized providers in the U.S. of many of the top
 Arabic channels showcasing news, sports, dramas and
 movies. 
About Sling TV
 Sling TV L.L.C., a subsidiary of DISH Network
Corporation (NASDAQ: DISH), provides over-
 the-top television services including domestic
 and international live and Video-On-Demand
 programming. It is available on televisions,
 tablets, computers and smartphones. The Sling
 TV programming portfolio includes content from
 Disney/ESPN, HBO, AMC, A&E, Turner, Scripps,
 EPIX, Univision and Maker Studios. Sling Latino
offers a suite of standalone and add-on Spanish-
language programming packages tailored to English-
 dominant, bilingual and Spanish-dominant U.S.
 Hispanics. Sling International currently provides
 more than 200 channels in 18 languages across
 multiple devices to U.S. households. Sling TV is a
 next-generation service that meets the entertainment
needs of today’s contemporary viewers. Visit www.
Sling.com.
Follow @Sling on Twitter: http://www.twitter.com/

ال���ع���راق���ي االإع���������الم  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال�����ربام�����ج  م��ع�����ص��ل��ة 
عزيز البراهيمي

يتابع  حينما  بالقرف،  الإن�صان  ي�صاب 
اأغلب الربامج ال�صيا�صية املخت�صة يف ال�صاأن 
اأكــرث  يدركها  احلقيقة  وهــذه  الــعــراقــي، 
العراقيني، لإدمانهم م�صاهدة هكذا برامج، 
و ل يوجد �صك يف اإن رقي الإعالم ب�صورة 
التي  والتحليالت  املعلومات  وقيمة  عامة، 
تنوير  يف  كبرية  بدرجة  ت�صاهم  ي�صوقها، 

الراأي العام والعك�ض بالعك�ض.
املــحــطــات  اغـــلـــب  تــبــعــيــة  ان  ل�ـــصـــك 
يوؤثر  ا�صتقالليتها  ــدم  وع التلفزيونية، 
تطرحها،  التي  املــادة  نوعية  على  كثريا 
فكل يريد ت�صدير افكاره وم�صاريعه للراأي 
العام، وهذا حق لميكن �صلبه، ول التعويل 
على انق�صائه يف الفق املنظور، ولكن ثمة 
فعالة  م�صاهمة  ي�صاهم  ان  ميكن  اخر  اأمر 
ال�صيا�صية،  الربامج  اغلب  قمية  توهني  يف 
اللقاء  يتم  الذين  ال�صخا�ض  نوعية  وهو 
يف  الكايف  الوقت  لهم  يتاح  والــذيــن  بهم، 
ولو  وحتليالت،  مواقف  من  يــروه  ما  طرح 
العم  يف  لنجدهم  هــوؤلء  ت�صنيف  اردنــا 
هم  الول  �صنفني  عن  ليخرجون  الغلب 
ولك  الأكادمييون  هم  والثاين  الربملانيون، 
بقمية  تتعلق  م�صاكل  هـــوؤلء  مــن  واحــد 

الطرح الذي ي�صوقه.

على  كثريا  متـــددوا  الــيــوم  الربملانيون 
يخلوا  ل  اإذ  ال�صيا�صية،  الربامج  �صاحات 
احدهم،  ا�صت�صافة  من  �صيا�صي  برنامج  اأي 
�صواء كان املو�صوع يهتم باقت�صاد البلد، او 
اأمنه، او �صيا�صيته الداخلية، او اخلارجية، 
وجتد احدهم يف جميع تلك احلقول يعطي 
راأيا، وكله ثقة ب�صوابية ما يقول، واحلال 
تورث  ل  التي  الرتهات،  يجرت  اغلبهم  ان 
فان  ذلـــك،  اىل  اأ�ــصــف  املتلقي،  يف  وعــيــا 
كل  من  ويبتغي  اجلمهور،  يغازل  اكرثهم 
كلمة يقولها حظوة انتخابية يف امل�صتقبل، 
وهذا بال�صرورة يجعله ل ينطق ال كثريا 
التي  باحلما�صة  املغلف  التحري�ض  مــن 
امل�صاكل  اأهم  من  وهذه  ال�صارع،  ي�صت�صيغها 
ول  ال�صيا�صية  الربامج  اغلب  تواجه  التي 
التلفزيونية  القنوات  اإ�ــصــرار  �صبب  نعلم 

على هذا النهج البائ�ض.
الأكـــادميـــيـــون بــدورهــهــم مل يــقــدمــوا 
ال�صيا�صية،  الربامج  ل�صيوف  �صاحلا  بديال 
بالعقل  متخمني  اإنــهــم  ـــوؤلء  ه فم�صكلة 
التي  بالت�صنيفات  والإغــــراق  الــنــظــري 
حر�ض  عن  ف�صال  جامعاتهم،  يف  األفواها 
البع�ض منهم على تكلف ال�صواهد واملفاهيم 
املتابعة  ــدم  ع عــن  ف�صال  التميز،  بغية 
يف  يرجعون  فتجدهم  لالأحداث  اليومية 

اىل  ا�ــصــتــدللــهــم 
ــات املــ�ــصــائــل،  ــربي ك
لأخذ املوقف ولي�ض 
متابعة  خـــالل  مــن 

متفرقات الأحداث والربط بينها. 
هو  الربامج،  تلك  ينق�ض  ما  اإن  حد�صي 
ال�صيا�صي،  بال�صاأن  خمت�صني  حمللني  وجود 
ان  على  يومي،  ب�صكل  لالأحداث  ومتابعني 
اإحدى  اإىل  النحياز  عن  بعيدين  يكونوا 
ــوؤلء  ه اأمــثــال  ــان  ف ال�صيا�صية،  اجلــهــات 
للم�صاهد،  �صائبة  روؤيـــة  باإعطاء  كفيل 
ل  مما  الأمر  هذا  ولعل  بالأحداث،  ووعي 
ينجز بقرار حكومي، بل هو متعلق بثقافة 
ومزاج �صعب يجرب الإعالم على م�صايرته، 
ولكي ل يكون كالمنا يف الهواء الطلق، اأود 
عليه  القيا�ض  ميكن  جيد  مثال  ــر  اأذك ان 
املتخ�ص�ض  خلف  الكرمي  عبد  ال�صيد  وهو 
بال�صاأن الأمني، فالرجل يعطي روؤية اأمنية 
لالأحدث،  تف�صيلية  متابعة  عن  ناجمة 
ان  جميل  فكم  املجاهدون،  ي�صنعها  التي 
ت�صدر  والــدرا�ــصــات  للبحوث  مــراكــز  نــرى 
على  قــادريــن  وحمللني  باحثني  لــالإعــالم 
وخطاب  العاطفة  عن  بعيدا  وعيًا  انتاج 

احلما�صة الفارغ.

لعبة؟  اأم  نكتة  االإره���اب..  �صد  وحتالفها  ال�صعودية 
املهند�س زيد �شحاثة

املراقبني  من  كثري  ده�شة  الإره��اب,  ملحاربة  اإ�شالمي  حتالف  ت�شكيل  عن  ال�شعودية,  اإع��الن  اأث��ار 
واملحللني ال�شيا�شيني, ملا ميثله من تناق�س �شادم بني الأهداف املعلنة, وما يح�شل على اأر�س الواقع, 
ب�شكل يكاد يجعله نكتة. مما ل يحتاج اإىل جدل كبري, اإثبات حقيقة, اأن التنظيمات الأ�شولية واملتطرفة, 
ت�شتند على ثالثة اأركان.. فكر مت�شدد, ومتويل مايل جيد, ودعم عقول خمابراتية متمكنة, لين�شاأ ويدار 
اأمريكا  اأن�شاأته  لحقا, ويو�شع على الطريق  املر�شوم له, لي�شتمر فيه, ولنا يف تنظيم القاعدة, وكيف 

وال�شعودية, ملحاربة ال�شوفيات حينها, دليل وا�شح وموثق.
الوقود  لتن�شب, هي  اأركان  اإىل ثالثة  النار حتتاج  اأن  تعلمنا  خالل تدريب, على مكافحة احلرائق, 
مكافحة  واأليات  طرق  وكل  ف��ورا,  النار  �شتطفاأ  منها,  ركن  اإزال��ة  يف  جنحنا  فان  والهواء,  واحل��رارة 

احلرائق, تعتمد على هذه املبداأ.
طرحه  وما  وتوابعها,  الفكرية  ومراجعه  الوهابي,  الفكر  على  الإرهابية,  التنظيمات  كل  اعتمدت 
منبعه,  �شخم  ومتويل  وت�شرفاتهم,  فكرهم  تربر  كاأيدلوجيا  الأخر,  تكفر  منحرفة  اأفكار  من  فقهائه 
معظم دول اخلليج الغنية, على الأقل يف جزئه املعلن, ودعم خمابراتي, طال الإتهام فيه, بالإ�شافة اإىل 

دول اخلليج, تركيا والأردن, وبع�س الدول الكربى.
اأن هناك دعما وا�شحا,  لل�شك,  حوادث كثرية, ومواقف بع�شها, موثق وم�شور, مبا ل يدع جمال 
عن  دفاعا  اأو  ح�شابات,  بت�شفية  تتعلق  لأغرا�س  املنطقة,  يف  الإرهابي  الن�شاط  عن  مريبا,  �شكوتا  اأو 
م�شالح, اأو مناطق نفوذ, اأو بغ�س طائفي, مع اخل�شوم يف املنطقة, وحتديدا العراق واإيران.. وتخوف 

ال�شعودية ومن خلفها, من » املد ال�شيعي«, كما يطلقون عليه, والذي بدء يتغلغل يف خمتلف دول العامل.
اأولهما دول هام�شية,  من يقراأ واقع الدول التي ت�شكل منها هذا التحالف, �شيق�شمها اإىل �شنفني, 
ل اأثر لها, اأو قدرة على حماربة الإرهاب, واإل من يعرف كم جنديا متلك دولة مثل بنني؟! وماذا عن 
�شبهات  وتدور حولها  اأو متويله,  الإره��اب  بدعم  متهمة  اأنها  عنها,  يقال  ما  اقل  واأخ��رى  فل�شطني؟!.. 

كبرية, يف اأيجاد تلك التنظيمات لأهداف معروفة.
حتاول ال�شعودية اأن تدفع عنها تهمة الإرهاب, بهذا التحالف, وهذه لعبة اإعالمية �شيا�شية, فارغة 
املحتوى, ولن تنتج اأثرا, على اأر�س الواقع, اإل اإن تخلت عن تبني الفكر الوهابي املنحرف, وهذا ما لن 

يح�شل, فهو اأحد اهم, اأ�شباب وجودها وبقائها, كدولة وعائلة حاكمة.
داع�س واأمثالها, دمى كبرية, لكنها حترك من خالل خيوط, بيد لعبني حمرتفني, فان كانت هناك 

رغبة, لالإيقاف تلك الدمى, فما على من يحركها, اإل اأن يقطع تلك اخليوط.



 ك����ن����دا ت���ن���ا����ص���د ال�������ص���ع���ودي���ة
ب��دوي رائ����ف  ب���امل���دون  “الراأفة” 

وزير  نا�صد  ب(:  ف  )اأ  اوتاوا- 
اثر  ديون  �صتيفان  الكندي  اخلارجية 
لقائه يف اوتاوا نظريه ال�صعودي عادل 
ال�صعودية  العربية  اململكة  اجلبري 
رائف  ال�صعودي  باملدون  “الراأفة” 
�صنوات   10 بال�صجن  املحكوم  بدوي 
ال�صاءة  بتهمة  جلدة  الف  اجللد 

لال�صالم.
وقال ديون يف ختام اجتماعه باجلبري 
خ�صو�صا  املباحثات  خالل  تطرق  انه 
حقوق  ب�صاأن  كندا  خماوف  “اىل 
حالة  ذلك  يف  مبا  اململكة  يف  الن�صان 
يف  ا�صرته  تقيم  الذي  بدوي  رائف 

كندا”.
وا�صاف “لقد ا�صرت اىل ان احلكومة تاأمل بالراأفة يف هذه احلالة املحددة”.

كيبيك  مقاطعة  يف  اللجوء  حق  على  الثالثة  واطفالهما  حيدر  اإن�صاف  بدوي  زوجة  وح�صلت 
الكندية.

وبدوي امل�صجون منذ 2012 هو مدافع �صر�ض عن حرية التعبري و�صارك يف تاأ�صي�ض موقع “ال�صبكة 
رجال  لنفوذ  حد  بو�صع  عربه  طالب  بعدما  الريا�ض  اغلقته  احلرة” الذي  ال�صعودية  الليربالية 
الدين يف ال�صعودية، كما انه حائز جائزة منظمة “مرا�صلون بال حدود” للعام 2014 عن حرية 

التعبري.
واعتقل بدوي )31 عاما( يف حزيران/ يونيو 2012 وحكم عليه يف ايار/ مايو 2014 بال�صجن 
باول  ونفذ احلكم  ا�صبوعيا.  50 جلدة  بواقع  ا�صبوعا   20 والف جلدة موزعة على  �صنوات  ع�صر 
جل�صات  ت�صتاأنف  مل  مذاك  ولكن  يناير،  الثاين/  كانون   9 يف  جدة  يف  م�صجد  امام  جلدة  خم�صني 

اجللد لدواع �صحية اول ثم ل�صباب مل يتم تو�صيحها.
وتقيم حيدر يف �صريبروك )150 �صرق مونرتيال( مع اطفالها الثالثة وهم بنتان و�صبي.

وكانت حكومة مقاطعة كيبك فتحت يف حزيران/ يونيو ملف هجرة للمدون ال�صعودي.
وكان رئي�ض الوزراء الكندي اجلديد جا�صنت ترودو وعد قبل انتخابه بان يطرح ق�صية رائف بدوي 

مع ال�صلطات ال�صعودية.
واثر احلكم على بدوي �صدرت ردود فعل دولية عديدة منددة باحلكم، ال ان اململكة مت�صكت بهذا 

احلكم ونددت بردود الفعل املنتقدة.
التي  �صخاروف  جائزة  زوجها  عن  بالنيابة  �صرتا�صبورغ  يف  حفل  خالل  حيدر  ت�صلمت  والربعاء 

مينحها الربملان الوروبي ل�صخ�صيات او منظمات متيزت يف دفاعها عن حقوق الن�صان.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�صم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�صال 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

جل�صم  لها  ح�صر  ل  فوائد  يقدم  الع�صل  اأن  املعروف  من 
من  عديدة،  اأمرا�ض  من  ال�صفاء  على  وي�صاعد  الإن�صان، 
امل�صببة  العوامل  وحماربة  اجل�صم  مناعة  تعزيز  خالل 

لالأمرا�ض.
بتناول  بالتغذية  واملخت�صني  الأطباء  من  العديد  وين�صح 
ملا  يومي،  ب�صكل  الطبيعي  بالع�صل  املخلوط  املاء  من  كوب 

لهذه العادة من فوائد كبرية على اجل�صم.
للمواظبة على  التي تدفعك  الفوائد  اأهم هذه  يلي  وفيما 
هاك  ليف  موقع  بح�صب  الع�صل  مع  املاء  من  كوب  تناول 

الإلكرتوين:
البطن غازات  من  التخل�ض   1-

ال�صيق  ت�صبب  التي  البطن  غازات  من  الكثريون  يعاين 
والإحراج يف املحيط الجتماعي، وميكن التخل�ض من هذه 

امل�صكلة عن طريق تناول الع�صل مع املاء ب�صكل يومي.
اجل�صم مناعة  تعزيز   2-

نظام  تعزيز  على  ت�صاعد  عديدة  خ�صائ�ض  الع�صل  ميتلك 
من  عالية  ن�صب  على  يحتوي  حيث  اجل�صم،  يف  املناعة 
قتل  على  ت�صاعد  التي  واملعادن،  والأنزميات  الفيتامينات 

اجلراثيم والبكترييا ال�صارة.
اجل�صم �صموم  من  التخل�ض   3-

اأف�صل  من  الدافىء  املاء  مع  الع�صل  اإن  املخت�صون  يقول 
ال�صموم،  من  اجل�صم  تخلي�ض  على  ت�صاعد  التي  اخللطات 
من  ع�صرة  اإ�صافة  ميكن  اأف�صل  نتائج  على  وللح�صول 

الليمون ت�صاعد على زيادة التبول.
الب�صرة تنظيف   4-

يحتوي الع�صل على ن�صبة عالية من املواد امل�صادة لالأك�صدة، 
والتي تلعب دورًا هامًا يف قتل اجلراثيم، مما ي�صاعد على 

بقاء الب�صرة نظيفة ونقية طوال الوقت.
الوزن خ�صارة   5-

الع�صل  اأن  البع�ض  يعتقد 
ميكن اأن ي�صبب زيادة الوزن 
نظرًا لحتوائه على ن�صبة 
اإل  ال�صكريات،  من  عالية 
اأن هذه ال�صكريات طبيعية 
املوجودة  عن  وتختلف 

�صحيًا  بدياًل  الع�صل  ي�صكل  اأن  وميكن  الأبي�ض،  ال�صكر  يف 
لتح�صري احللويات واأطباق الطعام احللوة دون اخلوف من 

زيادة الوزن.
احللق التهاب  عالج   6-

�صبب اآخر يدفعك لتناول كوب من املاء الدافىء مع الع�صل 
التهاب  اأعرا�ض  من  التخل�ض  على  ي�صاعد  فهو  ال�صتاء،  يف 
التنف�صي  اجلهاز  للتهابات  طبيعيًا  عالجًا  وي�صكل  احللق، 

خالل الأيام الباردة.
الدم �صكر  م�صتويات  تنظيم   7-

طبيعية  �صكريات  على  الع�صل  يحتوي  �صابقًا  ذكرنا  كما 
وجتنب  الدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  تنظيم  على  ت�صاعد 
الإ�صابة مبر�ض ال�صكري، كما ميكن اأن يلعب دورًا هامًا يف 

تخفي�ض ن�صبة الكولي�صرتول ال�صار يف الدم.
القلب اأمرا�ض  من  الوقاية   8-

واملواد  الفالفونيد  مركبات  على  الع�صل  لحتواء  نظرًا 
الوقاية  على  ي�صاعد  فعال  عالج  فهو  لالأك�صدة،  امل�صادة 
اأك�صدة  عملية  اإبطاء  اإىل  بالإ�صافة  القلب،  اأمرا�ض  من 

الكولي�صرتول ال�صار يف ج�صم الإن�صان.

لندنـ  كتبت �صحيفة “فاينان�صال تاميز الأمريكية 
اأن دونالد ترامب مر�صح الرئا�صة الأمريكي كثريا 
فالدميري  الرو�صي  بالزعيم  باإعجابه  يجاهر  ما 
يف  تكمن  الأمريكيني  لدى  �صعبيته  �صر  واأن  بوتني 

ذلك.
نظمه  للراأي  ا�صتطالع  نتائج  ال�صحيفة  واأوردت 
“غالوب” الدويل العام املا�صي اإبان ان�صمام  معهد 
الأزمة  واندلع  رو�صيا  اإىل  القرم  جزيرة  �صبه 
الأوكرانية، خل�ض اإىل اأن الرئي�ض فالدميري بوتني 
حتظى  التي  ال�صخ�صيات  بني  الرابع  املركز  احتل 

باإعجاب الأمريكيني.
واعتربت ال�صحيفة يف هذا ال�صدد اأن الأمريكيني 
الناجح، ويلم�صون  الرئي�ض  “مثال  يرون يف بوتني 
ل  اجلودو  لعبة  بحركات  قيامه  دبلوما�صيته  يف 

ال�صطرجن”.
التي  ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  النظر  لفتت  وعليه، 
تبناها ترامب مقتب�صة من نهج بوتني، اإذ يركز يف 
حملته النتخابية ووعوده للناخبني على �صرورة 
الأمريكيني  ويحذر  اخلارجي  اخلطر  مواجهة 
العامل  على  املتطرف  والإ�صالم  الهجرة  خطر  من 
�صد  على  الرو�صي  الرئي�ض  يعكف  فيما  الغربي، 
تدخل وا�صنطن يف مناطق نفوذ مو�صكو ويداأب على 

مواجهة اأي خطر خارجي يتهددها.
وو�صفت ال�صحيفة كال من الرئي�ض الرو�صي واملر�صح 
الأمريكي للرئا�صة بـ”اخل�صمني ال�صعبني”، م�صرية 
اإىل تعذر التكهن بت�صرفاتهما، وا�صتعداد كل منهما 

للقيام بخطوات مثرية يف عامل ال�صيا�صة.

واعتربت اأن هذا النوع من ال�صيرتاتيجية يحظى 
الناخبني،  قلوب  على  وي�صتحوذ  ال�صعبي  بالتاأييد 
ح�صدها  التي  امل�صبوقة  غري  ال�صعبية  والدليل 
بوتني، وال�صهرة منقطعة النظري التي نالها ترامب 
الت�صريحات  رغم  التمهيدية  النتخابات  خالل 

املت�صددة ال�صادرة عنه.
“ترامب را�ض  اأن  اإىل  “فاينان�صال تاميز  وخل�صت 
ل  وبوتني،  بينه  املقارنة  اإقامة  عن  الر�صى  كل 
�صيما واأن هذا الت�صبيه يعجب �صريحة وا�صعة بني 

موؤيديه من الناخبني”.
واأعادت ال�صحيفة اإىل الأذهان ما �صرح به ترامب 
مع  التفاق  على  “قدرته  اأكد  حينما  موؤخرا، 

الرئي�ض الرو�صي قيا�صا بباراك اأوباما”.
بوتني  فالدميري  الرئي�ض  اأ�صاد  جهته،  ومن  هذا، 
 17 اخلمي�ض  عقده  مو�صع  �صحفي  موؤمتر  خالل 
للعمل  ترامب  با�صتعداد  الأول  دي�صمرب/كانون 
على تعميق العالقات بني وا�صنطن ومو�صكو اإذا ما 

�صار رئي�صا للوليات املتحدة.
جدا،  لمعة  �صخ�صية  “ترامب  فيه:  بوتني  وقال 
لي�ض  اأنه  اإل  موهوب،  �صخ�ض  �صك  اأدنى  بال  وهو 
غمار  يخو�ض  فهو  مبناقبه،  املجاهرة  �صاأننا  من 
على  متقدما  الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات 

اجلميع بال منازع .

بوتن” نهج  اقتبا�صه  من  نابعة  املتحدة  الواليات  يف  ترامب  �صعبية  تاميز   فاينان�صال 

8 ف���وائ���د ت���ن���اول امل�����اء م���ع ال��ع�����ص��ل ب�����ص��ك��ل ي��وم��ي
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نهنئ االخوة امل�صيحيني مبنا�صبة عيد ال�صكر
وكل عام وانتم بخري


