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نحو  1400طفل قتلوا يف ال��ن��زاع اليمني منذ بدايته قبل نحو عامني

جم���زرة ���س��ع��ودي��ة ج��دي��دة ب��ح��ق مدر�سة

يف ال� �ي� �م ��ن … م� ��ن ي��ن��ج��و م��ن
ال� �ق� �ت ��ال ت� � �ط � ��ارده ال� �ك ��ول�ي�را
احل��رب العاملية الثالثة
ع���ل���ى الأب�����������واب..
ك���وك���ب االر�������ض على
���ش��ف��ا ����ص���راع ���ش��ام��ل

نتنياهو ُي��دخ��ن ال�سيجار الكوبي
بخم�سة �آالف دوالر �شهريا وزوجته
ت�����ش��رب �أف��خ��ر �أن����واع ال�شمبانيا

اقر�أ يف هذا العدد

ه��ل ان��ت��ه��ي �شهر الع�سل
ب��ي�ن ت����رام����ب وب���وت�ي�ن
ق���ب���ل ان ي���ب���دا ؟؟؟

عراك عنيف بالأيدي وترا�شق
بالكرا�سي يف الربملان الرتكي
�أدى �إىل ك�سر �أنف �أحد النواب
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من هنا وهناك
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ك���ي���ف ت��ع��ي�����ش “�أنغيال مريكل” م����ع ال�ل�اج���ئ�ي�ن يف م���ون�������ش���ن���غ�ل�ادب���اخ؟

مون�شنغالدباخ DW -عربية  :عام مر على
�إطالق ال�سوري م�أمون احلمزة ا�سم امل�ست�شارة
الأملانية �أنغيال مريكل على مولدته الأوىل،
تغريت حياته خاللها ،كذلك حياة الالجئني
من حوله يف مدينة مون�شنغالدباخ غرب
�أملانيا ،فكيف يعي�شون اليوم؟
حرمان “�أنغيال مريكل” من حق اللجوء
يف ال�سابع والع�شرين من �شهر دي�سمرب /كانون
الأول � 2016ستطفئ “�أنغيال مريكل” �شمعة
عيد ميالدها الأوىل�“ ،أنغيال مريكل” احلمزة
�ستكمل عامها الأول يف مدينة مون�شنغالدباخ
مبقاطعة �شمال الراين ف�ستفاليا ،بعد ان قرر
والدها م�أمون احلمزة �إطالق ا�سم امل�ست�شارة
الأملانية الكامل على مولدته تعبري ًا عن �شكره
لها.
ال يحلم م�أمون وزوجته نادية بالكثري� ،إذ
�أنهما “ير�ضيان مبا ق�سم لهما” كما يينقل
عنهما موقع لـ  DWعربية .ويتابع م�أمون
“نحب احلياة هنا ،وننوي �أن نكمل حياتنا يف
�أملانيا ويف مون�شنغالدباخ ،فاحلياة هنا هادئة
وال م�شاكل ،هربنا من كل ما هو ظامل وقا�سي
ونبحث عن الراحة هنا”.
م�أمون الذي ح�صل مع عائلته على حق
لعام واحد يرى �أن القرار
احلماية اجلزئية ٍ
“قد ظلمه قلي ًال �إذ كان يتطلع حلق اللجوء”،
فبح�سب ما �أخربنا �إنه “ينوي العي�ش يف �أملانيا
وتعديل �شهادته يف احلقوق ،والعمل بناء
م�ستقبل �أف�ضل لأنغيال ال�صغرية وزوجته
هنا”.
وا�ستقبلت مدينة مون�شنغالدباخ منذ منت�صف
العام  2015حتى نهايته حوايل 2000
طالب جلوء يومي ًا ،بح�سب �أرقام مكتب
الهجرة الأملاين .مل تقبل طلبت جلوئهم كلهم،
حيث جتاوز عدد �سكان املدينة الـ� 300ألف

ن�سمة بعد �أن كانوا ال يتجاوزون املئتني يف
العام .2004
وحتت�ضن املدينة عدد ًا من مراكز اللجوء،
واملخيمات التي حتوي الجئني ،غالبيتهم
�سوريون وعراقيون ،كما ت�ضم عدد ًا من
بن�سب �أقل.
الالجئني الأفغان والإيرانيني
ٍ
م�شاكل روتينية يومية ال �أكرث
ال �شيء يعكر �صفو احلياة يف املدينة
بالن�سبة لالجئني �سوى الأمور البريوقراطية
ري من
الروتينية العادية� ،إذ يعمل عدد كب ٌ
�سكان املدينة مل�ساعدة الالجئني يف �أمور
الرتجمة �أو جمع التربعات ،والأخذ بيدهم
لالندماج يف حياتهم اجلديدة ،بح�سب ما
يقول الالجئ ال�سوري �أحمد جلب 26 ،عام ًا،
ويتابع “ال ينق�صنا �شيء ،كل ما يقال عن
املعاملة ال�سيئة �أو العن�صرية ،كلها �أمو ٌر مل
نلم�س منها �شيء ،م�شكلتنا الوحيدة تكمن يف
�صعوبة �إيجاد مكانٍ لل�سكن ،وهي م�شكلة عامة
لدى �أغلب ال�سكان ولي�س الالجئني فقط”.
يعي�ش والد “�أنغيال مريكل” يف منزل من دون
تدفئة� ،إذ يعاين هو الآخر من �صعوبة �إيجاد
منزلٍ جديد ،لكنه ال يعري الأمر �أهمية� ،إذ ما
ي�شغل باله اليوم كيف �سيتابع بناء م�ستقبله،
ويلتحق باملدر�سة .يقول م�أمون “�أعاين من
ا�ستغالل النا�س حلاجات الالجئني ،وغالب ًا
من ي�ستغلنا هو الجئ �أقدم منا ،لقد ا�ضطررت
لدفع مبلغ  300يورو للح�صول على منزل هذا
رغم كل م�ساوئه ،كما �أين تعر�ضت لال�ستغالل
من قبل الكثريين ،لكني �أحيان ًا ال �أعلم �إىل
�أين �أذهب للم�ساعدة”.
ويرف�ض م�أمون ما يقال عن �أنه �أطلق ا�سم
امل�ست�شارة مريكل على ابنته كو�سيلة للفت
النظر �إذ يقول “مل �أطلب �شيء ،كل ال�صحافة
جاءت لتكلمني ومل �أحاول ا�ستغالل الأمر ،كل

م������اذا ي��ب��ق��ى م����ن ارث ب��������اراك اوب����ام����ا؟

ما يف املو�ضوع �أين �أردت �أن �أعرب عن �شكري
ال�صادق لأملانيا وحلكومتها� ،أنا �سعيدٌ هنا،
كنت مالحقا لأ�صبح قات ًال يف �أحد اجليو�ش
يف بالدي� ،أما اليوم �أنا مرتاح ،فما الذي �أريده
�أكرث من ذلك� ،سوى �إقامة ت�ضمن يل العي�ش
هنا يف امل�ستقبل؟”
ما زال العي�ش امل�شرتك ممكن ًا
تنزل �سوزانة زايلر من منزلها ب�شكل �شبه
يومي �إىل مركز م�ساعدة الالجئني يف
مون�شنغالدباخ يف منطقة رايدت لتقوم
بتح�ضري قوائم املالب�س التي و�صلت وتنظم
عمل املتطوعني على �ساعات اليوم مل�ساعدة
الالجئني يف درو�س تعلم اللغة ،كما ال تن�سى
ان تقر�أ الر�سائل التي ت�صل لالجئني وحتاول
�إر�شادهم �إىل ما يجب فعله بعدها.
�سوزانة تقول�“ :أعتقد �أن الو�ضع يف
مون�شنغالدباخ جيد ب�شكل عام ،ال بل هو
�أف�ضل بالن�سبة لالجئني من غريه من االماكن،
فلم ت�سجل حوادث ممار�سات متطرفة �أو
عن�صرية �ضد الالجئني ،كما ان النا�س
ترحب بتواجدهم ب�شكل عام ،وتعمل على
م�ساعدتهم ،وهو �أمر غري متوفر يف �أماكن
�أخرى”.

الق�صر الغارق” ب�إ�سطنبول… حتفة �أثرية يف بطن الأر�ض“

ال�شموع عدمية اللهب خطر على الأطفال

مرتني خالل العهد العثماين ،الأوىل يف عهد
ال�سلطان �أحمد الثالث ( ،)1723والثانية يف
عهد ال�سلطان عبد احلميد الثاين (-1876
.)1909
وفتح اخلزان �أمام الزوار عام  1987بعد �أن
�أجرت له بلدية �إ�سطنبول عملية �صيانة،
و�أن�ش�أت ممرات للم�شاة به.
وي�ست�ضيف “الق�صر الغارق” العديد من
الفعاليات الرتكية والعاملية ،ويفتح �أبوابه
�أمام الزوار يوميا من ال�ساعة التا�سعة �صباحا
( 6.00تغ) وحتى اخلام�سة والن�صف م�ساء
( 14.30تغ).
وارتفع عدد زوار اخلزان ب�شكل كبري بعد �أن
�صدرت عام  2013راوية “جهنم” ،للكاتب
ال�شهري “دان براون” م�ؤلف رواية “�شفرة
دافن�شي” ،التي تدور �أجزاء من �أحداثها ،يف
عدة �أماكن من مدينة �إ�سطنبول ،منها �صهريج
املياه الأثري ،حيث بلغ عدد زوار اخلزان ذلك
العام مليونني و� 214ألفًا و� 703أ�شخا�ص.

لندن ـ ال�شك �أن ال�شموع عدمية اللهب تعترب �أكرث �أمان ًا من �أية �شموع
تقليدية ،ولكن وفق ًا خلرباء �صحة �أمريكيني ف�إن خطر ال�شموع عدمية
اللهب ال�صناعية يكمن يف داخلها ،وحتديد ًا يف بطارياتها ذات “حجم الزر
ال�صغري” ،ح�سب درا�سة ن�شرتها �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ففي وا�شنطن ،حذر املركز الوطني لل�سموم بالعا�صمة الأمريكية من �أن
م�صادر طاقة الليثيوم ت�شكل خطر ًا كبري ًا على الأطفال نظر ًا ل�سهولة
بلعها.
وعلى وجه التحديد ،ف�إن الدرا�سة احلديثة ك�شفت �أن حاالت الت�سمم بني
الأطفال بن�سبة  14%من �إجمايل احلاالت على مدى العامني املا�ضيني،
كانت نتيجة البتالع بطاريات الليثيوم.
وي�ستند هذا الرقم �إىل �إح�صائيات من واقع �سجالت املكاملات التي يتلقاها
اخلط ال�ساخن -املخ�ص�ص للإبالغ عن حاالت طوارئ طوال � 24ساعة-
التابع للمركز الوطني البتالع البطاريات.
وتبني الإح�صائيات �أن  62%من حوادث ابتالع البطاريات ت�شمل
الأطفال دون �سن اخلام�سة ،و�أن الأعداد تبلغ قمتها بني الأطفال من
الفئات العمرية بني عام واحد وعامني.
ومع �أن قطر البطاريات ال يكاد يتجاوز ثالثة �أرباع البو�صة �إال �أنها
يحتمل �أن ت�شكل خطرا عند ابتالعها ،لأن بطاريات الليثيوم تكون ذات
قوة فولت �أعلى من البطاريات الأخرى ،وميكن �أن تت�سبب يف حروق
�شديدة باملريء �إذا علقت به.
و�أعرب املركز الوطني لل�سموم بالعا�صمة الأمريكية عن ا�ست�شعار اخلطر،
ب�صفة خا�صة ،عندما بد�أ موظفوه م�ؤخرا ت�سويق بطاريات �شموع عدمية
اللهب.
وقد برز منتج واحد بعينه كالأكرث خطورة عن باقي املنتجات ،ما دفع
املركز �إىل �أن يهيب بامل�س�ؤولني الفيدراليني وال�شركة امل�صنعة التخاذ
الإجراء الالزم.

�إ�سطنبول ـ من مو�سى �أجلان ـ ي�ستعد خزان
مياه �إ�سطنبول الأثري املعروف با�سم “الق�صر
الغارق” لعملية ترميم وا�سعة ،ترمي �إىل
توفري راحة �أكرب لزواره الذين يزيد عددهم
يوما بعد يوم.
ومن املقرر �أن ت�ستمر عملية الرتميم التي
�ستقوم بها بلدية �إ�سطنبول ،للخزان الذي
يبلغ عمره نحو  1500عام ،حتى العام املقبل،
�إال �أنه �سي�ستمر يف ا�ستقبال الزوار خالل
عملية الرتميم.
جالل الدين دنيزتوكار ،مدير اخلزان ،قال
للأنا�ضول� ،إن عملية الرتميم باتت �ضرورية،
لأن �آخر عملية ترميم كبرية خ�ضع لها اخلزان
متت عام  ،1987يف حني ي�ستقبل عددا كبريا
من الزوار يوميا.
ووفق “دنيزتوكار” ،احتل الق�صر املرتبة
الثالثة بني �أكرث املتاحف الرتكية من حيث
عدد الزوار خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية،
بزيادة �سنوية يف عدد الزوار بلغت .10%
ومن املخطط �أن تبد�أ عملية الرتميم العام
احلايل وتنتهي يف مار�س� /آذار � ،2018إال
�أنه �سيجري العمل على االنتهاء منها قبل
ذلك ،بح�سب دنيزتوكار ،ليتمكن الزوار من
اال�ستمتاع بالق�صر بحلته اجلديدة.
و�أكد مدير اخلزان �أنه �سيظل مفتوحا �أمام
الزوار خالل عملية الرتميم.
و�أ�شار �إىل �أن عملية الرتميم �ستكون الأكرب
يف تاريخ اخلزان ،حيث �سيتم حتديث ممرات
امل�شي به ،و�إعادة الأعمدة الرخامية الأثرية
�إىل حالتها الأوىل.
ولأجل راحة الزوار �سيتم �أي�ضا تو�سيع منطقة
دخول اخلزان ،وخمرجه و�شراء التذاكر،
وتوفري م�ساحة لالنتظار ،وفق املتحدث.
و�ست�شمل عملية الرتميم كذلك ،بح�س�سب
دنيزتوكار ،حجر نقطة ال�صفر ،الذي يقع
بجانب اخلزان ،والذي كانت حتدد انطالقا
منه امل�سافات �إىل جميع بقاع الأر�ض ،خالل
عهد الرومان.
وبنى خزان مياه �إ�سطنبول الأثري
الإمرباطور البيزنطي ج�ستنيان عام 542
للميالد ،ويطلق عليه ال�سكان “الق�صر الغارق”
لفخامته ،حيث ي�ضم عددا كبريا من الأعمدة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الرخامية ،ي�شتهر منها “عمود الدموع ،
وعمودان ي�ستندان على قاعدة على �شكل
ر�أ�س ميدو�سا.
وتطلق بع�ض امل�صادر الأجنبية على اخلزان
ا�سم “�صهريج البازيليكا” ،لأن املكان الذي
�أن�شئ به كان ي�شغله قبل ذلك بازيليكا ،وهو
نوع من املباين �أن�ش�أت يف الع�صر الروماين
بالقرب من الطرق الرئي�سية لأغرا�ض
جتارية ،و�أ�صبح ي�ستعمل كدار للق�ضاء
يف فرتات الحقة ،وبعد انت�شار امل�سيحية
بات ي�ستخدم لإقامة ال�صلوات وال�شعائر
امل�سيحية.
وتبلغ م�ساحة اخلزان � 8آالف و 678مرتا
مربعا ،منها � 7آالف و 648مرتا مربعا مفتوح
�أمام الزوار.
وميكن الو�صول �إىل اخلزان با�ستخدام 52
درجة تهبط حتت الأر�ض ،وي�ضم  336عمودا
يبلغ طول كل منها � 9أمتار ،مت جمع معظمها
من مبانٍ �أخرى.
وا�ستخدم اخلزان ملئات ال�سنني خالل العهدين
البيزنطي والعثماين ،لتوفري مياه ال�شرب
للق�صور و�سكان املنطقة املحيطة ،ومت ترميمه
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وا�شنطن�( -أ ف ب) – ماذا �سيبقى من ارث باراك اوباما،
الرئي�س الرابع واالربعني للواليات املتحدة ،الذي توىل
ال�سلطة واليتني ا�ستمرتا ثماين �سنوات يف البيت
االبي�ض؟
–انتخاب تاريخي–
�سي�شدد امل�ؤرخون بالت�أكيد على �أمر بالغ االهمية :فبعد
 143عاما على �إلغاء العبودية ،ا�صبح باراك ح�سني
اوباما ،ال�سناتور ال�شاب املعروف ببالغته وف�صاحته
من ايلينوي ،يف ال�سابعة واالربعني من عمره ،اول رئي�س
ا�سود يف تاريخ الواليات املتحدة االمريكية.
ويعرتف له اجلميع ،مبن فيهم خ�صومه ،ب�أ�سلوب خا�ص
ورهافة يف ممار�سة ال�سلطة .وتر�أ�س البالد من دون ان
تلطخه الف�ضائح التي ميزت واليات عدد من ا�سالفه.
وقد �ساهم ت�آلفه الوا�ضح مع زوجته مي�شيل وابنتيه
ماليا و�سا�شا ،يف اعطاء �صورة ايجابية اي�ضا عن عائلة
رئا�سية ابدت حر�صا �شديدا على التحكم باطالالتها
على االمريكيني.
–اخلروج من ازمة اقت�صادية–
عرف باراك اوباما الذي و�صل اىل احلكم يف خ�ضم ازمة
غري م�سبوقة منذ الك�ساد الكبري يف الثالثينيات ،كيف
يعالج االمور ،حتى لو ان العواقب االجتماعية لهذه
الكارثة املالية ما زالت وا�ضحة للعيان.
ولدى و�صوله اىل البيت االبي�ض يف كانون الثاين/يناير
 ،2009كانت ن�سبة البطالة تبلغ  7،9%وارتفعت اىل
 10%بعد ا�شهر .لكنها اليوم .4،7%
–هاج�س النزاع ال�سوري–
و�سي�سيطر النزاع ال�سوري الذي ا�سفر عن اكرث من 300
الف قتيل و�شرد ماليني �آخرين ،فرتة طويلة على اوباما
الذي اعرتف ب�شكل من ا�شكال العجز حيال هذا امللف.
ودائما ما رف�ض اوباما الذي مل ين�س امل�ستنقع العراقي،
ار�سال قوات اىل هناك .لكن اق�صى درجات احلذر -او
�سلبيته كما يقول منتقدوه -تعر�ضت النتقادات حادة
يف الواليات املتحدة وخارجها.
وقد �شكك اوباما بالفكرة التي تفيد ان تقدمي مزيد
من اال�سلحة اىل املقاتلني من �ش�أنه ان ي�ؤدي اىل
االطاحة بالرئي�س ب�شار اال�سد ،واعرت�ض اي�ضا على
الفكرة التي ت�ؤكد ان �شن غارات جوية على النظام لدى
ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية من �ش�أنها ان ت�سفر عن ت�أثري
“حا�سم“.
–الغارة اجلريئة على بن الدن–
“يف ا�ستطاعتي ان اعلن هذا امل�ساء لالمريكيني والعامل
ان الواليات املتحدة قامت بعملية ادت اىل مقتل
ا�سامة بن الدن“.
فليل االول اىل الثاين من ايار/مايو � ،2011شنت قوة
امريكية خا�صة غارة على مقر ا�سامة بن الدن الذي كان
يعي�ش خمتبئا يف ابوت اباد بباك�ستان .وكان االمريكيون
�آنذاك يقدرون بن�سبة  50%امكانية وجوده يف خمب�أه.
و�ستبقى �صور اوباما وهو يتابع التطورات مع م�س�ؤولني
�آخرين كبار يف “غرفة االو�ضاع" اكرثها رمزية خالل

واليتيه.
–املبادرة حول املناخ–
وكان اوباما الذي اوىل هذا امللف اهتمامه منذ و�صوله
اىل احلكم ،احد ابرز مهند�سي االتفاق العاملي حول
املناخ الذي عقد يف باري�س اواخر .2015
ومن ف�شل قمة كوبنهاغن يف  ،2009ا�ستخل�ص عربة
ا�سا�سية ،مفادها ان املفاو�ضات الدولية حول املناخ ال
ميكن ان ت�ؤدي اىل نتيجة من دون اتفاق بني الواليات
املتحدة وال�صني ،ابرز م�سببني للتلوث يف العامل.
لكن ح�صيلته يف هذا امللف ميكن ان يبدد خليفته الق�سم
االكرب منها.
–االتفاق النووي االيراين–
كان االتفاق الذي مت التو�صل اليه يف متوز/يوليو
 2015مع طهران وهدفه منعها من حيازة ال�سالح
النووي ،يف مقابل رفع للعقوبات ،اكرب اجناز دبلوما�سي
الوباما .ور�أى يف هذا االتفاق الذي اثار غ�ضب ا�سرائيل
لكنه ح�صل على ترحيب بلدان العامل االخرى ،ترجمة
ملمو�سة الحد املبادىء اال�سا�سية ل�سيا�سته اخلارجية:
اعطاء احلوار فر�صة حتى مع اعداء الواليات املتحدة.
–االجناز الهزيل الوباماكري–
�أقر ا�صالح الت�أمني ال�صحي الذي جعل منه االولوية
املطلقة لواليته االوىل ،يف  2010بعد معركة
نيابية ات�سمت بعنف نادر كانت تكلفته باهظة على
الدميوقراطيني.
وبف�ضل “قانون الرعاية ب�أ�سعار معقولة” املعروف با�سم
اوباماكري ،تراجع عدد االمريكيني الذين ال ي�ستفيدون
من تغطية �صحية ،من  16%يف  2010اىل  8،9%يف
 .2016اال ان هذا النظام ال�صحي البالغ التعقيد

ي�ستفيد منه عدد من منتقديه .ووعد اجلمهوريون
بالغاء هذا القانون الذي يج�سد يف ر�أيهم كل م�ساوىء
رئا�سة اوباما.
–االنفتاح املفاجىء على كوبا–
يف  17كانون االول/دي�سمرب  ،2014بعد ا�شهر من
املفاو�ضات ب�سرية تامة ،اعلن باراك اوباما عن تقارب
الفت مع كوبا بعد عقود من التوتر املوروث من زمن
احلرب الباردة.
و�شكلت زيارته اىل كوبا بعد � 15شهرا ،منعطفا يف
هذا التقارب الذي ميكن ان تكون ابعاده االقت�صادية
فر�ص اال�ستثمار لل�شركات االمريكية -اف�ضل �ضمانة.–التوتر العرقي امل�ستمر–
خيب اول رئي�س ا�سود يف التاريخ الذي انتخب
بف�ضل دعم كثيف من االقليات ،االمال حيال م�س�ألة
الالم�ساواة العرقية.
وحر�ص اوباما على اال يبدو رئي�س اقلية وات�سم بحذر
�شديد ازاء تعاقب االحداث (مقتل �سود بر�صا�ص
ال�شرطة).
–ف�شل غوانتانامو–
خالل ال�سنوات الثماين يف احلكم ،ف�شل اوباما يف
حتقيق احد وعوده االنتخابية :اغالق معتقل
غوانتانامو الذي يرمز اىل ت�شدد الواليات املتحدة يف
الت�صدي لالرهاب بعد اعتداءات  11ايلول�/سبتمرب
 .2011ورغم املحاوالت املتكررة ،مل يتمكن من جتاوز
عقبة الكونغر�س .ويف بداية  ،2016قدم خطوة حتدد
 12موقعا على االرا�ضي االمريكية من �ش�أنها ا�ستقبال
املعتقلني .لكن جهوده ذهبت ادراج الرياح.
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خمت�صر مفيد

ميكننا القول �أن الأنظمة الإ�سالمية والعربية
منها ب�صورة خا�صة جنحت يف تعميم « نظر ّية
امل�ؤ�أمرة « ووظّ فتها يف الدفاع عن ف�شلها وتخ ّبطها
وهزائمها و�إ�ستبداها � .إنها تنكر دائما ما
ت�ستطيع �إنكاره من �أعمال عنف وا�ضطرابات
تقع يف �أرا�ضيها  ،وتقلّل من خطورة الأحداث
التي وقعت يف حالة �إعالنها عنها  ،وال تفكّر
�أبدا يف الأ�سباب املحل ّية التي �أ ّدت �إىل حدوثها .
* كلنا نعلم �أن لبع�ض الدول اال�سالمية والعربية
�أعداء لهم �أطماع يف ثرواتها وم�صادرها الطبيعية
 ،وانهم يخطّ طون للمحافظة على م�صاحلهم  ،وال
يهتمون مبا يحدث لنا ما دام ذلك ال ي�س ّبب لهم
خ�سائر مادية وب�شرية  .لكن معظم ماحدث لنا
يف العامل اال�سالمي عامة  ،ويف الدول العربية
ب�صورة خا�صة هو من �صنع �أيدينا  .لأننا نحن
الذين عجزنا عن حل م�شاكلنا ب�أنف�سنا  ،وفتحنا
حدودنا لقوى �أجنب ّية متعدّ دة معادية لنا
لتتدخّ ل يف �ش�ؤوننا وت�ستغل خالفاتنا مل�صلحتها .
* دولنا هي امل�س�ؤولة عن ما حدث ويحدث لها
ولنا وما نواجهه جميعا من كوارث � .إنها هي التي
و�ضعت مناهج التعليم التي �أنتجت هذا التخلّف
املجتمعي  ،وبنت جيو�شا جاهلة ال تعرف معنى
الوالء للوطن  ،و�أقامت وحمت �أنظمة ت�سلّط
احلريات  ،وعلّمت
�سحقت الإن�سان  ،و�صادرت
ّ
ال�شعوب الف�ساد والذلّ والإ�ست�سالم  ،وحمت
اجلهل والتطرف الإ�سالمي وق ّوته وا�ستخدمته
يف خداع �شعوبها ويف حماربة معار�ضيها من
�سا�سة وطن ّيني ومفكّرين م�ستنريين � .إنها �ألآن
حت�صد ثمار ما زرعت  ،وت�شرب من نف�س ك�أ�س
ال�سم الذي �سقت منه معار�ضيها ال�شرفاء .
.رئي�س التحرير

احل���م���ام ال�����ش��ع��ب��ي م��ل��ج ��أ ال��دم�����ش��ق��ي�ين و���س��ط ان��ق��ط��اع امل���ي���اه ع���ن ال��ع��ا���ص��م��ة
دم�شق�( -أ ف ب) – يق�صد انور العد�س حمام امللك
الظاهر املكتظ برواده يف دم�شق القدمية ،لال�ستحمام
للمرة االوىل منذ نحو ثالثة ا�سابيع جراء انقطاع املياه
عن منزله على غرار معظم �سكان العا�صمة ال�سورية.
وبات هذا احلمام الذي يعود تاريخ بنائه �إىل العام 985
ميالدي مق�صدا للمئات من الدم�شقيني الذين يتوافدون
اليه يوميا ،مع ا�ستمرار ازمة انقطاع املياه ب�سبب معارك
ت�شهدها منطقة وادي بردى ،خزان مياه دم�شق.
ويقول العد�س ( 34عاما) لوكالة فران�س بر�س “مل
�أ�ستحم منذ انقطاع املياه عن دم�شق .ومنذ ذلك الوقت،
�صارت �أولوية املياه املتبقية يف املنزل للغ�سيل واجللي
وال�شرب� ،أما اال�ستحمام ف�أ�صبح ثانويا ،ال �سيما �أننا يف
ف�صل ال�شتاء”.
وبد�أ اجلي�ش ال�سوري يف  20كانون االول/دي�سمرب
هجوما لل�سيطرة على منطقة وادي بردى التي متد
�سكان دم�شق باملياه .ويخو�ض منذ ذلك احلني معارك
عنيفة �ضد الف�صائل املقاتلة .وبعد يومني من اندالع
املواجهات ،انقطعت املياه بالكامل عن دم�شق.
وبح�سب االمم املتحدة ،يعاين  5,5ماليني �شخ�ص يف
دم�شق من احلرمان من املياه او �شحها جراء “املعارك او
اعمال التخريب او االثنني معا” يف وادي بردى منذ 22
دي�سمرب/كانون االول.
و�شكلت �أزمة انقطاع املياه باب رزق ا�ضايف حلمام امللك

الظاهر الذي يعد واحدا من احلمامات التاريخية يف
دم�شق ،ويعتمد على بئره اخلا�ص ،ما يجعله مبن�أى عن
االزمة الراهنة.
وبعدما �شكل ارتياد احلمامات ال�شعبية منذ مئات ال�سنني
عادة �شعبية يف دم�شق ،وكان يعد ملتقى اجتماعيا ال
�سيما يف الأفراح ،بات اليوم �ضرورة لآالف ال�سكان الذي
ي�شكون من قلة املياه يف بيوتهم.
اقبال كثيف –ويروي احلالق حبيب ال�شيخ عي�سى (� 32سنة) وهو
يحت�سي كوب ًا من ال�شاي يف القاعة اخلارجية للحمام
بعدما �أنهى حمامه“ ،مل �آت �إىل حمام ال�سوق منذ 12
عاما” م�ضيف ًا “اخر مرة كانت يوم زفايف”.
ويهز�أ من الو�ضع احلايل قائال “مل يخطر ببايل �أن �أ�ضع
خطة طوارئ للمياه ،كما فعلت للكهرباء واملازوت .مل
يعد �أمامنا �سوى التفكري بخطة طوارئ يف حال فقدنا
الهواء يف املدينة!”.
وعلى غرار كل احلمامات ال�شعبية يف دم�شق ،ينق�سم
حمام امللك الظاهر �إىل ثالثة �أق�سام ،ق�سم خارجي
يجل�س فيه الزبائن بعد انهاء احلمام لتناول الطعام
واحللويات وال�شاي ،وق�سم يف الو�سط خم�ص�ص خلدمات
التدليك والتنظيف.
اما الق�سم الداخلي فهو مق�سم �إىل غرف �صغرية ،يف كل
منها �أجران حجرية ت�صلها املياه ال�ساخنة �إىل جانبها

غرفة تبعث بخارا كثيفا ميلأ كل املق�صورات التي تعلوها
قبب زجاجية يخرقها �ضوء ال�شم�س يف �ساعات النهار.
وي�ستلقي بع�ض الزبائن على حجر كبري يتو�سط احلمام،
فيما ينق�سم االخرون اىل جمموعات جتل�س كل منها
قرب جرن مملوء باملياه وال�صابون ،ويت�شارك كل
�شخ�صني جرنا واحدا.
يعلو ال�ضجيج داخل احلمام كلما ازداد عدد الزوار
جراء القباقيب اخل�شبية التي ت�صدر �صوتا مرتفعا يف
كل مرة ترتطم فيها بار�ضية احلمام الرخامية.
ويتوزع �أكرث من ع�شرين �شخ�صا على الكرا�سي اجلانبية
يف القاعة اخلارجية حيث يقوم عمال احلمام بتبديل
ابريق ال�شاي الكبري للمرة الثالثة خالل ن�صف �ساعة
�إثر خروج دفعة جديدة من الزبائن من املق�صورة
الداخلية.
ويف حني ينهمك العمال بغ�سيل املنا�شف وجتفيفها،
ي�شرف �صاحب احلمام ب�سام كبب على �سري العمل ويرد
على هاتفه الذي يرن با�ستمرار.
ويقول كبب لفران�س بر�س “ت�ضاعف عدد الزبائن
تقريبا ،وبات �سبب املجيء �إىل احلمام خمتلفا هذه
الأيام ،اذ بات �ضرورة بعدما كان رفاهية”.
وي�ضيف “نحاول قدر الإمكان �أال نعيد �أحدا من باب
احلمام دون �أن يتمكن من الدخول ،ونطلب من الزبائن
�أال يتباط�أوا يف اال�ستحمام كي نلبي حاجة �أكرب عدد

ممكن” من الزبائن.
بانتظار عودة املياه-خالل تنقله بني �أق�سام احلمام ،يدون كبب وهو يتلقى
االت�صاالت الهاتفية واحدا تلو االخر ،حجوزات اليوم
املقبل ،ويعتذر من مت�صلني �آخرين لعدم القدرة على
ا�ستقبالهم يف اليوم نف�سه.
ويو�ضح “ا�ضطررت لإلغاء حجز كامل للحمام من قبل
بع�ض التجار ،ومددنا فرتة الدوام �إىل ما بعد منت�صف
الليل ،و�أح�ضرت عددا �إ�ضافيا من ال�صابون والعبوات
لنلبي حاجة الأعداد الكبرية”.
ورغم االقبال ال�شديد ،مل يرفع كبب الأ�سعار وابقى
تعرفة الدخول على حالها ،اي  1200لرية �سورية
(حواىل  2,40دوالرا) ،وهي تزداد قليال مع التنظيف
والتدليك.
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حملي

عمدة االخالق احلميدة يف �ضيافة امل�سلمني يف ال�ستاين ايالند
�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

الرجل ال��ذي خ��دم الأ���س�لام يف �أمريكا �أك�ثر من �أي �سيا�سي اخر

تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
النا�شران

عادل قا�سم  /حبيب جوده
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616
عدن (اليمن) ـ من �شكري ح�سني ـ يهدد م�ضى قائال �إن “الأو�ضاع املرتدية
وباء الكولريا حياة �أكرث من  20مليونا �سيا�سيا وع�سكريا يف اليمن �ساهمت يف
و� 800ألف �شخ�ص هم �سكان املحافظات انت�شار الكولريا ،ومنعت فرق الطوارئ
اليمنية ،التي جرى فيها اكت�شاف ذلك واملنظمات ال�صحية ،وحتى الإغاثية،
الوباء القاتل حتى منت�صف دي�سمرب /من ممار�سة مهامها ون�شاطها كما يجب؛
كانون الأول املا�ضي؛ وهو ما يزيد مما �أدى �إىل تعذر احل�صول على �أرقام
من معاناة �سكان البلد العربي ،البالغ دقيقة ب�ش�أن انت�شار الوباء”.
عددهم قرابة  26مليون ن�سمة ،جراء ويف مواجهة الكولريا� ،أ�ضاف امل�س�ؤول
احلرب الدائرة منذ � 21سبتمرب /اليمني“ ،عملت وزارة ال�صحة ،خالل
ال�شهرين املا�ضيني ،على احتواء تف�شي
�أيلول .2014
حتى الآن �سقط قرابة نحو ع�شرة الوباء ،بدعم وتن�سيق م�شرتك مع
�آالف قتيل يف تلك احلرب ،وفق منظمة منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأمم
الأمم املتحدة ،ويف املقابل� ،سجلت املتحدة للطفولة (يون�سيف”).
منظمة ال�صحة العاملية ،حتى منت�صف ومو�ضحا ،تابع �أن “�أهم عنا�صر خطة
ال�شهر املا�ضي� 10 ،آالف و 184حالة العمل امل�شرتكة ،هي االكت�شاف املبكر
م�شتبه يف �إ�صابتهم بالكولريا ،بينها حلاالت الإ�صابة بالكولريا ،وتقوية
 92حالة وفاة ،و 156حالة م�ؤكدة نظام الرت�صد الوبائي ،وتعزيز
خمتربيا يف  15حمافظة من �أ�صل � 22إمكانيات خمتربات الت�شخي�ص يف
املحافظات التي مت اكت�شاف املر�ض
حمافظة.
ورمبا ل�صعوبة و�صول فرق الطوارئ فيها ،وهي  15حمافظة”.
�إىل بع�ض املناطق ،ال�سيما تلك الوليدي تابع بقوله �إنه “جرى يف
امل�شتعلة باملواجهات امل�سلحة ،مثل مدينة عدن العا�صمة امل�ؤقتة لليمن
حمافظتي تعز (جنوب غرب) و�صعدة (احلكومة ال�شرعية) ت�شكيل فريق
(�شمال) ،ف�إنه من ال�صعب الو�صول طوارئ ملتابعة ور�صد الوباء يف
�إىل �إح�صائيات دقيقة ب�ش�أن انت�شار املحافظات كافة ،ف�ضال عن فرق طوارئ
الكولريا يف اليمن؛ الذي يكابد �سكانه فرعية يف حمافظات عدة”.
�أو�ضاعا �إن�سانيا و�صحية م�أ�ساوية؛ انح�سار كبري للوباء
ب�سبب احلرب الدائرة بني القوات حول نتائج هذه املواجهة امل�شرتكة
احلكومية وحتالف جماعة “�أن�صار للكولريا ،قال وكيل وزارة ال�صحة
اهلل” (احلوثيني) والرئي�س علي عبد العامة وال�سكان �إن “املر�ض يف حالة
انح�سار كبري ،بعدما �سجلت امل�ست�شفيات
اهلل �صالح.
املختلفة و�صول من � 5إىل  6حاالت
خطة عمل م�شرتكة
علي الوليدي ،وكيل وزارة ال�صحة يوميا ،وهي �أرقام متوا�ضعة جدا،
العامة وال�سكان اليمنية ،التابعة مقارنة بعدد احلاالت التي كانت ت�صل
للحكومة ال�شرعية ،قال �إن “عدد مع بدء ظهور املر�ض يف �صنعاء وتعز
احلاالت امل�شتبه يف �إ�صابتها بالكولريا وعدن”.
يبلغ � 7آالف و 730حالة حتى نهاية لكن الوليدي اعترب �أنه “من املبكر
نوفمرب /ت�شرين ثان املا�ضي ،منها  122احلديث عن الق�ضاء على الوباء نهائيا،
لكننا ا�ستطعنا ،وبالتعاون مع منظمة
حالة م�ؤكدة خمتربيا”.
الوليدي ،ويف ت�صريح للأنا�ضول ،ال�صحة العاملية ويون�سيف ،ال�سيطرة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عليه واحلد من انت�شاره ،ال�سيما
و�أن اخلطة امل�شرتكة �شملت معاجلة
احلاالت فورا بعد �أخذ العينات ،بل
ومعاجلة املخالطني للحاالت امل�ؤكدة”.
وبح�سب منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
�أكرث من  7ماليني و� 600ألف �شخ�ص
يعي�شون يف مناطق مت�أثرة مبر�ض
الكولريا ،عرب ظهور حاالت الإ�سهال
املائي احلاد� ،إ�ضافة �إىل �أن ما يزيد عن
 3ماليني نازح معر�ضون خلطر الإ�صابة
بالكولريا ،م�شددة على �أن الظروف
ال�صحية لل�سكان تفاقمت نتيجة نق�ص
الغذاء وازدياد حاالت �سوء التغذية
وانعدام فر�ص احل�صول على خدمات
�صحية مالئمة.
تداعيات احلرب
من بني  22حمافظة مينية ،ف�إن
حمافظات �صنعاء ،وتعز ،وعدن،
واحلديدة و�صعدة ،هي الأكرث اكت�شافا
ملر�ض الكولريا.
بهذا اخل�صو�ص ،قالت رئي�س ق�سم
الإ�سهاالت يف م�ست�شفى اجلمهورية
بعدن ،الدكتورة منال عبد امللك،
�إن “احلرب �س ّهلت انت�شار �أوبئة،
مثل الكولريا؛ ب�سبب �ضعف القطاع
ال�صحي وم�ؤ�س�سات الدولة واالقت�صاد
وانخفا�ض م�ستوى دخل الأ�سرة،
وكلها عوامل �أثرت �سلبا على ال�صحة
العامة”.
د .منال تابعت ،يف ت�صريح للأنا�ضول،
�أن “ندرة املياه يف بع�ض املناطق �ساهمت
يف زيادة حاالت الإ�صابة بالكولريا ،ال
�سيما بني من �أجربوا على النزوح من
منازلهم ،جراء احلرب ،ف�ضال عن
تلوث مياه ال�شرب ،وتكد�س القاذورات
والقمامة”.
برك ال�صرف ال�صحي
ومنذ ظهور املر�ض ،تابعت الطبيبة
م�ست�شفى
“ا�ستقبل
اليمنية،
اجلمهورية  161حالة من عدن

وحمافظات جماورة ،بينها جن�سيات
�صومالية و�إثيوبية ،مت التعامل معها
ب�شكل جيد ،ومل ت�سجل �إال حالة
وفاة واحدة بني  18حالة وفاة يف
م�ست�شفيات �أخرى باملحافظة” ،م�ضيفة
�أنه “جرى جتهيز خم�سة مراكز �أخرى
يف عدن ال�ستقبال احلاالت امل�صابة
بالكولريا �أو امل�شتبه بها”.
وب�ش�أن االنت�شار ال�سريع للوباء يف
عدن ،قالت د .منال �إن “ال�سبب هو
انت�شار برك ال�صرف ال�صحي (غري
املعالج) يف �أغلب �شوارع و�أحياء
العا�صمة امل�ؤقتة ..وم�ؤخرا ترتكز
حاالت الإ�صابة يف منطقتي حي كا�سرت
يف املعال ودار �سعد؛ نظرا النت�شار برك
مياه ال�صرف ال�صحي وجلوء بع�ض
الأ�سر �إىل ال�شرب من الآبار املفتوحة،
وهي مياه عادة غري مكلورة (مطهرة)
وتفتقد �إىل �أب�سط �شروط النظافة”.
و�إجماال� ،أرجعت الطبيبة اليمنية
االنت�شار ال�سريع لوباء الكولريا �إىل
“افتقار معظم الأ�سر �إىل الإ�صحاح
البيئي” ،يف �إ�شارة �إىل �ضرورة
توافر البيئة ال�صحية بكل روافدها
وعنا�صرها ،من �سالمة الغذاء واملاء،
والتعامل مع النفايات واملخلفات
وال�صرف ال�صحي وامل�صادر البيئية
للأمرا�ض.
وقبل �أيام ،حذر ممثل منظمة ال�صحة
العاملية يف اليمن ،الدكتور �أحمد
�شادول ،يف مقابلة مع الأنا�ضول،
من �أن القطاع ال�صحي يف هذا البلد
العربي يواجه خطر االنهيار خالل
عام 2017؛ يف حال ا�ستمرار احلرب
وتوقف الدعم الدويل لذلك القطاع؛
مما يعر�ض حياة املاليني من اليمنيني
للخطر ،بينهم �أطفال ومر�ضى ب�أمرا�ض
مزمنة(.االنا�ضول)

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

مكتب القاهرة
هدى علي من�صور
ق�سم العالقات العامة
والأعالنات
ت�صوير
�سعيد االتب
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غربة نيوز  -احمد مراد
راقبته عن قرب لعدة �ساعات وهو يعيد
تعريف احل�ضارة يف �أمريكا والعامل .
ا�ستمتعت ايل ا�سلوبه الراقي الذي
يجمع بني الب�ساطة واحلكمة واحلما�س
والهدوء والتلقائية والدهاء .
وراقبته وهو يحمل االطفال وي�سلم علي
الرجال ويحيي الن�ساء بهز�أت الر�أ�س !!
�شاب يف نهاية الثالثيثينات – �أو علي
اق�صي تقدير يف بداية االربعينات –
يرتدي بدلة كحلية ويتحدث مبنتهي
الرقي والب�ساطة
اخذ االمر مني هذا املرة وقتا اكرث من
االول الجد ان علي ا�ستيعاب ان هذا
املده�ش هو م�سئول �إمريكي بارز وعمدة
لنيويورك.
كان اللقاء الذي نظمته اجلاليات العربية
واال�سالمية يوم االحد الثامن من يناير
 2017بفندق Hampton hotel in
staten Island NY
حافال بامل�شاعر اجلميلة بني العمدة
الذي خدم االمريكان امل�سلمني خالل
رحلته ب�شكل ال ي�صدق وامل�سلمني الذين
كان ي�شعرون باالمتنان ال�شديد له علي
اخال�صه و�صدقه .
وذكر النا�شط ال�سيا�سي حممود
ال�شرقاوي علي �صفحته علي موقع
التوا�صل االجتماعي في�س بوك انه رغم
برودة اجلو والعا�صفة الثلجية ال�شديدة
يف ذلك اليوم اال ان عدد كبريا من
الن�شطاء قد ا�صروا علي احل�ضور لدعم
العمدة يف حملتة االنتخابية اجلديدة
اال ان النا�شط اليمني عزيز زيد – ومعظم
الذين ح�ضروا اللقاء كانوا من اجلالية
اليمينة  -قد قال يف حديث خا�ص لقناة
فار�س منهاتن ان عدد احل�ضور كان غري
متنا�سب مع تاريخ العمدة دي بيال�سو يف
خدم العرب وامل�سلمني

يذكر ان العديد من االجنازات واملطالب
العربية قد حتقق علي يد العمدة دي
بيال�سيو نذكر منها علي �سبيل املثال ولي�س
احل�صر .
� 1أعتبار �إجازات الأعياد اال�سالمية�أجازات ر�سمية يف املدرا�س
 2الغاء وحدة تقييم املنطقة»التي كانت تعرف �سابقا بـ»الوحدة
الدميوغرافية»والتي كانت مكلفة منذ
�سنوات مبراقبة امل�سلمني وكانت تر�سل
عمالء �سريني للتج�س�س عليهم .واعيد
تكليف عنا�صرها مبهام اخرى داخل
ا�ستخبارات ال�شرطة.
 3ت�سهيل �إجراءات التوظيف للعديد منالعرب وامل�سلمني باملدار�س وامل�ست�شفيات
االمريكية .
 4ت�سهيل �إجراءات التوظيف للعديدمن امل�سلمني ب�شرطة نيويورك حيث ي�صل
عدد ال�ضباط امل�سلمني ب�شرطة نيويورك
االن اكرث من  900ظابط ( مقارنة
ب 50ظابطا فقط يف . 2001/11/9
مت ا�ستحداث  3000وظيفة �شرطية يف
فرتة دي بال�سيو
 5منح الت�سهيالت لأ�سناد العديد من�أعمال املقاوالت من بلدية نيويورك
ملقاولني م�سلمني وغريهم من الأقليات
املختلفة .
 6ح�ضور �صالة العيد لأول مرة يفتاريخ امل�سلمني بامريكا.
اجلدير بالذكر ان عمدة نيويورك والذي
بات يعرف بعمدة االخالق احلميد
قد دوم علي زيارة اجلالية امل�سلمة يف
مدرا�سها وم�ساجدها وكان له لقاء قبل
�شهرين باملركز اال�سالمي مبنهاتن قبل
�شهرين وبعد فوز ترامب لتطمئة ابناء
اجلالية انه لن ي�سمح بوجود اي متييز
ي�ستهدف امل�سلمني يف نيويورك حتت
االدارة اجلديدة للرئي�س املنتخب دونالد

ترامب .
كما قام ال�سيد دي بيال�سيو بح�ضور
�صالتي عيد الفطر واال�ضحي املا�ضيني يف
لفتة جميلة منه .
كما نظم لقاء مع اجللية امل�سلمة يف
جامعة الجوريا بح�ضور عمدة لندن
امل�سلم �صديق خان .
ويف لفتة كرمية منها ح�ضرت ال�سيدة
الأويل يف نيويورك ال�شاعرة Chirlane
ايل �صالة العيد مرتدية احلجاب يف م�شهد
�أقر �أعجاب امل�سلمني وامل�سلمات يف امل�صلي
.وقامت بالتقاط ال�صور التذكارية مع
امل�سلمات .ون�شرتها بح�سابها اخلا�ص علي
التوتري .
كان حديث عمدة نيويورك يف عيد الفطر
املا�ضي حديثا من القلب يت�سم بالو�ضوح
وال�شجاعة ( الحظ ان احلديث جاء
بعد �أيام قليلة من احلادث الإرهابي يف
�أروالندو ).
واملعروف ان العمدة بيل دي بال�سيو والذي
�شغل عدة منا�صب بارزة يف احلكومة
الأمريكية واحلزب الدميقراطي قد �شغل
من�صب املحامي العام و عمل علي حت�سني
العالقات بني �إدارة �شرطة نيويورك
والعديد من �سكان نيويورك ،وخ�صو�صا
الأمريكيني من �أ�صل �أفريقي  .و�أهتم

بق�ضايا العرب وامل�سلمني ومت يف عهده
ولأول مرة �إدراج �أعياد امل�سلمني علي
�أجندة �إدارة التعليم ك�إجازة ر�سمية
يف املدرا�س احلكومية االمريكية وملدة
ثالثنب عام قادمة .
وكان الأهايل امل�سلمون يواجهون م�شكلة
حتى الآن�« :إما �إبقاء �أوالدهم يف املنزل،
وهذا يعني حرمانهم من يوم درا�سي،
�أو �إر�سالهم اىل املدر�سة ،وهذا يعني �أال
يحتفلوا بالعيد».
وكان العمدة دي بالزيو �أعلن يف مار�س
املا�ضي« :تعهدنا للعائالت بتغيري روزنامة
الأعياد املدر�سية ،لنعك�س بذلك قوة
مدينتنا وتنوعها .ومل تعد مئات �آالف
العائالت امل�سلمة م�ضطرة لالختيار بني
احرتام �أيام الأعياد �أو �إر�سال �أبنائهم
�إىل املدر�سة».
وي�شكل الأطفال امل�سلمون �أقل بقليل من
 12%من تالمذة املدار�س الر�سمية يف
نيويورك ،كما تقول ال�سلطات .ويعي�ش ما
بني �سبعة و 10ماليني م�سلم يف الواليات
املتحدة.،
العمدة والذي نقل حتية تقدير و�شكر
للجاليات امل�سلمة يف نيويورك حتدث
�أي�ضا عن �أهمية هذه اجلاليات يف خدمة
املجتمع املدين الأمريكي .

ت�ستطيع عزيزي القاري ب�ضغطة زر
ب�سيطة علي حمرك البحث ال�شهري
جوجل البحث عن ن�شاط عمدة نيويورك
الأ�شهر بيل دي بال�سيو  ,لكن كي تراه
بعيون عربية و�أ�سالمية عليك �أن تقرتب
ممن عرفه عن قرب .
ناجي املنت�صر ع�ضو جمل�س �شوري
امل�سلمني حدثني بالتفا�صيل الدقيقة
عن رحلة عمدة نيويورك يف ك�سب عقول
وقلوب امل�سلمني من �أكرث من ع�شرين عام
 .الأمر الذي ادي يف النهاية ايل تكوين
رابطة م�سلمني من �أجل دي بال�سيو
MuslimsForDeBlasio2017#
حيث ميكن تق�سيم ن�ضال امل�سلمني يف
نيويورك من �أجل حقوقهم وزيادة
ادماجهم يف املجتمع الأمريكي ايل
مرحلة ما قبل دي بال�سيو ومرحلة ما
بعد دي بال�سيو .
واجلدير بالذكر ان عدد امل�سلمني
بنيويورك يقرتب من ميلون ومائتي الف
�شخ�ص ح�سب بع�ض املواقع بالواليات
املتحدة االمريكية.
وحتدث اي�ضا العمدة عن الفر�ص والتميز
و�أ�شار ايل ال�سيدة �سارة �سعيد والذي مت
ا�ستحداث من�صب م�ست�شار عمدة نيويورك
لل�شئون الأ�سالمية لت�شغله منذ تن�صيبه
كعمدة لنيويورك املدينة التي تفخر
بانها متعددة العرقيات .
هذا وقد اثارت هذه الزيارة التي قام بها
عمدة نيويورك جوا من االرتياح بني
ابناء اجلاليات امل�سلمة .
حيث قالت ال�سيدة ن�سرين عبدالهادي
انها �سعيدة جدا بهذا اللقاء و�سعيدة
ب�شخ�صية العمدة الذي يحاول ان يحتوي
جميع االمريكان حتي من ذوو االجتاهات
املختلفة . .
 ,وقال الأ�ستاذ حممد مو�سي ان زيارة
العمدة كانت مهمة جدا لتجميع اجلاليات
امل�سلمة والتاليف بني قلوبهم .وامل�ساعدة
علي زيادة دجمهم يف املجتمع املدين
الأمريكي .
بينما ا�ضاف ال�سيد حممد القزاز ان
زيارة �سيادة العمدة تاتي يف ظل حر�صه
و�أهتمامه باملواطنني الأمريكيني يف كل
مكان .
هذه وقد قام عدد كبري من ال�صحف
االمريكية والعربية بتغطية زيارات
العمدة للم�سلمني باال�ضافة قناة فار�س
منهاتن .
ويف النهاية ال ي�سعنا اال ان ن�شكر العمدة
بيل دي بال�سيو الذي زرع االمل يف
النفو�س
وجعلنا ندرك ان العمدة قد يكون هو
ال�شخ�ص الأهم يف دمج كل الأعراق يف
مدينة قوية حديثة ت�سمي نيويورك .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ه�����ل ان���ت���ه���ي ����ش���ه���ر ال���ع�������س���ل ب��ي��ن ت�����رام�����ب وب�����وت��ي��ن ق���ب���ل ان ي����ب����دا ؟؟؟
دور �أج�������ه�������زة اال������س�����ت�����خ�����ب�����ارات يف ال����ب����ل����دي����ن يف ب�����ن�����اء ال����ع��ل�اق����ات
غربة نيوز  -احمد مراد
ثمة �س�ؤال يف اختبار احل�صول علي اجلن�سية
االمريكية موجود حتي اليوم وهو ال�س�ؤال رقم
 83عما كان يقلق امريكا خالل �سنوات احلرب
الباردة االجابة هي ال�شيوعية بالطبع .
لكن �سرعان ما تتغري امل�صالح واالجتاهات يف
امريكا ب�شكل يثري الذهول يف بع�ض االحيان
�أن عام  2017ي�ؤ�شر مرور � 210أعوام على
ت�أ�سي�س عالقات دبلوما�سية بني البلدين،
املنا�سبة التي ينبغي �أن «حتفز العودة �إىل
التعاون الرباغماتي الذي يعود باملنفعة على
اجلانبني» ،بح�سب بيان الكرملني الذي ن�شر علي
موقع الكرملني الر�سمي .
فبعد �أعالن الكرملني �أن الرئي�س الأمريكي
املنتخب دونالد ترامب والرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني حتادثا هاتفيا واتفقا على
�ضرورة بذل اجلهود «لتطبيع» العالقات بني
بلديهما.
و�أ�ضاف �أن بوتني متنى لرتامب «النجاح يف
تطبيق برناجمه االنتخابي».
و�أ�ضاف الرئي�س الرو�سي �أنه على ا�ستعداد لبدء
حوار مع الإدارة اجلديدة يبنى على «مبد�أ
امل�ساواة» ،بح�سب البيان الرو�سي.
و�سبق �أن عرب ترامب يف �أكرث من منا�سبة عن
احرتامه لبوتني ،قائال «لقد كان قائدا �أكرث
بكثري من رئي�سنا»(يق�صد �أوباما )
و�أ�ضاف الكرملني �أن بوتني وترامب اتفقا على
موا�صلة حمادثاتهما عرب الهاتف ،وترتيب لقاء
مبا�شر بينهما يف موعد الحق.
و�شكل انتخاب ترامب منا�سبة لرو�سيا لتغيري
نربة خطابها يف احلديث عن الواليات املتحدة،
�إذ انتقل التلفزيون احلكومي مبا�شرة من
احلديث عن مزاعم الف�ساد يف الواليات املتحدة
�إىل الرتحيب بفوز ترامب الذي و�صفه بـ «رجل
ال�شعب».
وخالل �سباق الرئا�سة الأمريكية و�صف بوتني
ترامب ب�أنه «�شخ�ص ا�ستثنائي جدا ،وموهوب
من دون �شك» .بينما قال ترامب يف �أول مومتر
�صحفي يعقده بعد الفوز اذا كان بوتني يحب
ترامب فذلك ميزة ولي�س عيب .
وقد تدهورت العالقات بني البلدين يف ال�سنوات
الأخرية ،على الرغم من �أن الرئي�س �أوباما افتتح
�سنوات رئا�سته بالدعوة اىل «�إعادة ت�أ�سي�س»
العالقات مع البلد الذي ظل غرميا لبالده لعقود
طويلة.
وعلى الرغم من متكن البلدين من العمل معا يف
ق�ضايا مثل كوريا ال�شمالية و�إيران� ،إال �أنهما
اختلفا ب�ش�أن �سوريا.
وقد �أدان �أوباما التدخل الرو�سي �إىل جانب
املتمردين املوالني لرو�سيا �شرقي �أوكرانيا،
كما �أغ�ضب وا�شنطن قرار مو�سكو منح اللجوء
لأدوارد �سنودن.
وكان من الوا�ضح �أن حت�سني العالقات مع
رئي�س رو�سيا فالدميري بوتني يبدو �أنه حمور
مفاهيم ال�سيد ترامب حول �إدارة فو�ضى ال�شرق
الأو�سط� .إذ ال يبدو �أنه معجب فقط بقوة
و�سلطة بوتني� ،إثبات �أن با�ستطاعته �إعادة
العالقات مع مو�سكو �سري�سم تناق�ض ًا حاد ًا مع
ف�شل �سلفه .وقول ال�سيد ترامب �إنه �سيعمل مع
مو�سكو لتدمري �أي عدد من اجلماعات الإرهابية
يف �سوريا هي ا�سرتاتيجية �أف�ضل بكثري من �أي
نهج �آخر اتبعته �إدارة (الرئي�س الأمريكي
احلايل باراك) �أوباما :دعم اجلماعات املعار�ضة
�أو حماولة التخل�ص من نظام (الرئي�س ال�سوري
ب�شار) الأ�سد.
يف عقل ال�سيد ترامب ،التعاون مع بوتني  -قائد
حقيقي لدولة حقيقية � -ستغني عن احلاجة �إىل
تعميق انخراط الواليات املتحدة الأمريكية يف
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

املنطقة .و�إن�شاء مناطق �آمنة من �ش�أنه �أن يلغي،
�أي�ضا ،تدفق الالجئني �إىل �أوروبا و�أمريكا .يف
الواقع ،عمل ترامب علي حد زعمه مع بوتني
يف الأ�سا�س من �ش�أنه �أن ي�سمح للواليات املتحدة
بقتل الإرهابيني ومنع و�صولهم �إىل �أمريكا.
اال ان االعجاب املتبادل فيما يبدو قد تعكر
يوم االربعاء  11يناير  2017وقبل ت�سع ايام
من حفل تن�صيب الرئي�س علي خلفية الهجوم
العنيف الذي �شنه ترامب علي و�سائل االعالم
وعلي وكالة املخابرات املركزية االمريكية التي
القي عليه باللوم يف ت�سريب مزاعم تتحدث عن
امتالك رو�سيا ملواد م�سيئة للرئي�س االمريكي
كان ترامب قد �شن هجوما عنيفا على و�سائل
الإعالم الأمريكية بعد ن�شرها مزاعم ب�أن
فريقه االنتخابي تعامل �سرا مع رو�سيا ،وب�أن
مو�سكو حتوز �أ�شرطة فيديو حمرجة لرتامب
ب�ش�أن حياته اخلا�صة.
و�ألقى ترامب ،يف م�ؤمتر �صحفي الأربعاء،
باللوم على وكاالت اال�ستخبارات يف ت�سريب
هذه التفا�صيل التي و�صفها ب�أنها «�أخبار كاذبة
وملفقة».
وقال كالبر يف بيان �إنه حتدث مع ترامب بعد
انتهاء امل�ؤمتر ال�صحفي الذي كان من املقرر
�أن يتحدث فيه الرئي�س املنتخب عن تفا�صيل
�إدارة �أعماله بعد توليه الرئا�سة ،ولكنه �أ�سهب
يف التعليق على املزاعم التي تناقلتها و�سائل
الإعالم ب�ش�أن حيازة رو�سيا ملفات عنه.
يف حني نفى اجلرنال جيم�س كالبر ،املدير العام
لال�ستخبارات الوطنية الأمريكية ت�سريب
�أجهزة اال�ستخبارات مزاعم ب�ش�أن امتالك وكان
ترامب قد قال �إن هذه املزاعم «ما كان ينبغي لها
�أن تكتب وما كان ينبغي لها �أن تن�شر».
و�أ�ضاف« :كلها �أخبار كاذبة وتلفيقات مل
حتدث» ،م�ضيفا �أن «�أ�شخا�صا مر�ضى» هم من
«�شكلوا هذا الهراء� ..إنه عار مطلق» .وقال �أي�ضا
�إن «هذا العمل لو مت فعال لكان �شبيها مبمار�سات
النازية يف �أملانيا».
وكان موقع «باز فيد» قد ن�شر ملفا من � 35صفحة
عن املزاعم ،نقلته �شبكة �سي �إن �إن الإخبارية.
وو�صف ترامب موقع «باز فيد» ب�أنه «كومة
فا�شلة من القمامة» موجها انتقاداته �أي�ضا �إىل
�سي �إن �إن.
وتفيد املزاعم ب�أن لدى رو�سيا معلومات م�سيئة
عن �أعمال الرئي�س املنتخب وم�صاحله ،وعلى
�أ�شرطة فيديو حمرجة عن حياته اخلا�صة،
بينها �إقامته عالقات جن�سية مع بائعات هوى

يف فندق ريتز كارلتون يف مو�سكو.
ونفى ترامب كل هذه املزاعم
قائال �إنه ك�شخ�صية مهمة يتوخى
احلذر فيما يقوم به عندما ي�سافر
�إىل اخلارج.
و�أقر ترامب يف امل�ؤمتر ال�صحفي،
لأول مرة ،ب�أن رو�سيا وراء هجمات
القر�صنة االلكرتونية على ر�سائل
احلزب الدميقراطي خالل حملة
االنتخابات الأمريكية.
وقال الرئي�س الأمريكي املنتخب
«�أعتقد �أنها رو�سيا» ،ثم �أ�ضاف
�أن بالده «تتعر�ض للقر�صنة من
جهات �أخرى �أي�ضا».
وقد نفت رو�سيا ر�سميا املزاعم
التي تداولتها و�سائل الإعالم.
وقال دميرتي بي�سكوف ،املتحدث
با�سم الرئي�س فالدميري بوتني،
�إنها جمرد «�إثارة من ن�سج
اخليال» ،وحماولة «ل�ضرب
العالقات بني البلدين».رو�سيا
مواد م�سيئة للرئي�س املنتخب
دونالد ترامب.
يذكر ان ترامب قد �أ�شاد يف
وقت �سبق مبوقف الرئي�س
الرو�سي بوتني عندما قال انه
لن يرد باملثل علي طرد الواليات
املتحدة خلم�سة وثالثني من
الدبلوما�سني الرو�س الذين
قالت ادراة الرئي�س املنتهي
واليته اوباما بانهم تورطوا يف
عمليات القر�صنة االلكرتونية
لالنتخابات االمريكية .
فما الذي تخططه ادرات
املخابرات يف كال البلدين ل�شكل
العالقة بني البلدين ؟؟
فلنتظر ..............
ولرني ..............

جمل�س االمن والواليات املتحدة
يدينان حادث العري�ش االرهابي

غربة نيوز  -احمد مراد
ان �أع�ضاء جمل�س الأمن ب�أ�شد العبارات الهجوم الإرهابي
الغادر واجلبان الذي وقع يف مدينة العري�ش يف �شمال �سيناء
مب�صر اليوم 9 ،يناير  ،2017وقُ تل فيه ت�سعة من رجال
ال�شرطة و�أُ�صيب �أكرث من  13جريحاً.
و�أعرب �أع�ضاء املجل�س عن تعاطفهم ال�شديد وتعازيهم لأ�سر
ال�ضحايا واحلكومة امل�صرية ومتنوا ال�شفاء العاجل والتام
للم�صابني.
و�أكد �أع�ضاء جمل�س الأمن �أن الإرهاب بجميع �أ�شكاله
ومظاهره ي�شكل �أحد �أخطر التهديدات لل�سلم والأمن
الدوليني.
كما �أكد �أع�ضاء جمل�س الأمن على �ضرورة تقدمي مرتكبي
ومنظمي وممويل ورعاة �أعمال الإرهاب التي ت�ستوجب
ال�شجب �إىل العدالة ،وحثوا جميع الدول ،وفقا اللتزاماتها
مبوجب القانون الدويل وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة،
على التعاون التام يف هذا ال�صدد مع احلكومة امل�صرية وجميع
اجلهات الأخرى املعنية.
كما ادانت اخلارجية االمريكية عرب �سفارتها يف القاهرة
احلادث االرهابي و الهجوم الذي وقع يف العري�ش اليوم
والذي �أدى �إىل مقتل عدد من �ضباط و�أفراد ال�شرطة
قدم ه�ؤالء
امل�صرية و�إ�صابة �آخرين مبا يف ذلك مدنيني .لقد ّ
ال�ضباط حياتهم لأداء واجبهم يف حماية مواطنيهم .و�إننا
نتقدم بتعازينا �إىل عائالت ال�ضحايا الذين لقوا حتفهم
و�أ�صدقائهم ون�أمل يف �أن يحظى اجلرحى بال�شفاء العاجل.
وت�ؤكد ال�سفارة وقوفها �إىل جانب م�صر وال�شعب امل�صري يف
�سعيهم لبناء بلد م�ستقر و�آمن ومزدهر جلميع املواطنني.
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جم���زرة ���س��ع��ودي��ة ج��دي��دة ب��ح��ق م��در���س��ة ...و�أول ت��وا���ص��ل ب�ين «الإن���ق���اذ» وول���د ال�شيخ
هذه املجزرة لي�ست اال�ستهداف ال�سعودي الأول
للمدار�س يف اليمن (�أ ف ب)
لقي خم�سة مينيني ــ على الأقل ــ هم تلميذان
ومعلمان ومدير مدر�سة ،حتفهم يف ق�صف جوي
قرب مدر�ستهم يف مديرية نهم� ،شمال �شرق
�صنعاء �أم�س ،بجانب �إ�صابة � 13آخرين بجروح
يف ق�صف جوي نفذه حتالف العدوان وا�ستهدف
حميط املدر�سة.
ونقلت وكالة «فران�س بر�س» عن م�صدر ع�سكري،
رف�ض ذكر ا�سمه� ،أن املدر�سة �أ�صيبت ب�صاروخني
«من طريق اخلط�أ ...ب�سبب ن�شر املتمردين
احلوثيني �آليات ع�سكرية قربها» ،فيما اتهمت
«وكالة الأنباء اليمنية ــ �سب�أ» ،بن�سختها التابعة
لـ«جماعة �أن�صار اهلل» ،حتالف العدوان بقيادة
ال�سعودية ،بالوقوف خلف غارة يف نهم ،متحدثة
عن مقتل ثمانية طالب و�إ�صابة � 15شخ�صاً.
وهذه لي�ست الغارة الأوىل التي ت�ستهدف
املدار�س ،ف�ض ً
ال عن �سل�سلة غارات كثرية
ا�ستهدفت املدنيني يف الأ�سواق وبيوتهم ،لكنه
يف �آب املا�ضي ،اتهمت منظمة «�أطباء بال حدود»
التحالف بالت�سبب يف مقتل ع�شرة �أطفال يف
غارة على مدر�سة يف �شمال البالد.
وفق وكالة «�سب�أ» �أي�ضاً ،ا�ستمر �أم�س ا�ستهداف
املدنيني يف عدة مناطق ،ما �أدى �إىل مقتل امر�أة

�إثر غارات على مديرية باقم يف حمافظة
�صعدة ،وكذلك قتل مدنيان �آخران يف ا�ستهداف
اخلط الرئي�سي الرابط بني املخا وباب املندب يف
تعز.
يف هذا ال�سياق ،ا�ستنكر «املجل�س ال�سيا�سي
الأعلى» يف �صنعاء ،ما �سماها «املجزرة املروعة
للعدوان ال�سعودي يف مدر�سة الفالح و�سوق بني
زتر يف مديرية نهم» ،حمم ً
ال املجتمع الدويل
والواليات املتحدة «م�س�ؤولية ما يرتكب يف
اليمن من جمازر وجرائم متتالية بحق املدنيني
الأبرياء».
على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،سلّم وزير اخلارجية
يف حكومة «الإنقاذ الوطني» يف �صنعاء ،ه�شام
�شرف عبد اهلل ،ر�سالة من رئي�س احلكومة عبد
العزيز بن حبتور� ،إىل مبعوث الأمني العام للأمم
املتحدة �إىل اليمن� ،إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد،
تتعلق بامل�ساعي الدولية الراهنة ب�ش�أن الت�سوية
ال�سيا�سية ال�سلمية يف اليمن.
وهذه �أول ر�سالة من بن حبتور �إىل ولد ال�شيخ،
وجرى ت�سليمها خالل لقاء الأول مع املن�سق املقيم
للأمم املتحدة يف اليمن ،جيمي ماكجولدريك ،يف
�صنعاء.
كذلك ،بعث عبد اهلل ر�سالة �إىل نظريه الرو�سي،
�سريغي الفروف ،تتعلق بالرتتيبات اجلارية

لإنهاء العدوان ورفع احل�صار ،وذلك خالل لقائه
�أم�س يف �صنعاء القائم ب�أعمال ال�سفارة الرو�سية
يف اليمن �أندريه ت�شرنوفول.
�إىل ذلك ،عقد لقاء بني رئي�س «املجل�س ال�سيا�سي
الأعلى» �صالح ال�صماد ،يف الق�صر اجلمهوري يف

�صنعاء �أم�س ،وماكجولدريك ،بالإ�ضافة �إىل
ع�ضو جمل�س العموم الربيطاين �أندرو ميت�شل،
واملدير العام ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية،
جورج خوري.

اخل��ل��اف م��ت��وا���ص��ل ع��ل��ى «اق���ت�������س���ام» �أم�������وال ال���روات���ب نحو  1400طفل قتلوا يف النزاع
ر�شيد احلداد
اليمني
الرئي�س
حكومة
تعي�ش
�صنعاء :
اليمنيمنذبدايتهقبلنحوعامني
امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،حالة �إرباك

منذ و�صول ال�شحنة الأوىل من النقد اليمني
�إىل حمافظة عدن �آتية من رو�سيا.
تلك احلكومة التي �أعلنت وجود ترتيبات
مع البنك وال�صندوق الدوليني ل�صرف رواتب
 1.2مليون موظف يعي�ش معظمهم ظروف ًا
�إن�سانية �صعبة ب�سبب انقطاع رواتبهم ل�شهور
جراء تنازع �صنعاء وعدن على ال�سلطة املالية،
تراجعت عن الوفاء بتعهداتها ب�صرف رواتب
موظفي الدولة يف القطاعني املدين والع�سكري،
وذلك بعد �ساعات من �إعالن رئي�سها� ،أحمد
عبيد بن دغر ،بدء �صرف الرواتب جلميع
املوظفني يف ال�شمال واجلنوب من دون ا�ستثناء،
منذ �أول من �أم�س.
وا�شرتط نائب رئي�س الوزراء يف حكومة هادي،
عبد العزيز جباري ،ت�سليم ك�شوف الرواتب
و�إيرادات �صنعاء واملحافظات الواقعة حتت
�سيطرة «جماعة �أن�صار اهلل» �إىل ح�ساب
حكومة هادي ،يف حماولة النتزاع اعرتاف
ب�شرعيتها .ورغم حديث حكومة هادي ،خالل
اليومني املا�ضيني ،عن التوا�صل مع �أطراف يف
�صنعاء لالتفاق على �آلية ل�صرف رواتب موظفي
الدولة ،البالغ عددهم يف املناطق الواقعة
حتت �سيطرة «�أن�صار اهلل» نحو � 800ألف
موظف مقابل � 400ألف يف املناطق اجلنوبية
وال�شرقية حتت �سيطرة هادي ،ف�إن م�صدر ًا
م�س�ؤو ًال يف «اللجنة االقت�صادية احلكومية» يف
�صنعاء نفى «�أي توا�صل بهذا ال�ش�أن».
ونفى امل�صدر نف�سه ،يف حديث �إىل «الأخبار»،
وجود اتفاق غري معلن حول تقا�سم املبالغ التي
طبعت يف رو�سيا مع تزويد البنك املركزي يف
�صنعاء بـ 200مليار ريال منها ،متّهم ًا حكومة
هادي بالوقوف وراء تلك الت�سريبات «حتى
تتهرب من التزاماتها جتاه موظفي الدولة
و�صندوق النقد والبنك الدوليني» .و�أ�ضاف:
«الـ 200مليار ريال التي و�صلت عدن الأ�سبوع
املا�ضي طلبها البنك املركزي يف �صنعاء وهو
الذي م ّول طباعتها مطلع  ...2016لكن حكومة
هادي كان لها دور يف �سحب ال�سيولة النقدية
من ال�سوق وحجز الكتلة املالية يف املحافظات
الواقعة حتت �سيطرتها حتى يعجز املركزي

طفل ميني خالل بطولة ل�سباق اخليل يف �صنعاء

عن �صرف رواتب موظفي الدولة ،كذلك بعثت
�أكرث من ر�سالة �إىل ال�شركة الرو�سية تطالبها
بوقف طباعة العملة لتت�سبب يف �أزمة �سيولة».
وجه ر�سالة
ي�شار �إىل �أن جمل�س النواب اليمني ّ
�إىل جمل�س الدوما يف رو�سيا والأمني العام
للأمم املتحدة وم�ؤ�س�سات �أخرى� ،أكدت �أن
البنك املركزي يعمل يف �صنعاء وميار�س مهماته
بكل حيادية وفق ًا للد�ستور والقوانني النافذة
ذات ال�صلة ،و�أنه م�ستمر يف دفع رواتب موظفي
الدولة مدنيني وع�سكريني يف جميع املحافظات
من دون ا�ستثناء ،وكذلك نفقات البعثات
الدبلوما�سية والقن�صلية وم�ستحقات الطالب
اليمنيني يف اخلارج.
يف هذا ال�سياق ،عبرّ رئي�س جمل�س النواب،
العميد يحيى الراعي ،عن �أمله يف توزيع
الـ 200مليار ريال ،التي و�صلت على منت طائرة
رو�سية �إىل عدن ،على حمافظات اجلمهورية
كافة ،م�شري ًا �إىل مطالبة الربملان امل�ؤ�س�سات
الدولية العاملية بتوريد املبلغ املتبقي من �أ�صل

 400مليار ريال طبعتها �شركة «عوزناك»
تن�صل حكومة هادي
الرو�سية ،وذلك يف حال ّ
من �صرف رواتب موظفي املناطق ال�شمالية.
�إىل ذلك ،تعمل حكومة «الإنقاذ الوطني»
يف �صنعاء على موا�صلة حل �أزمة ال�سيولة؛
فبعدما متكنت من توحيد الإيرادات العامة
للدولة �إىل البنك املركزي ،ا�ستطاعت �صرف
راتب �شهر كامل للمتقاعدين ون�صف راتب
أقرت «اللجنة
لكل موظفي الدولة .كذلك � ّ
االقت�صادية» برئا�سة عبد العزيز بن حبتور
العمل بالعملة الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل تد�شني
وزارة االت�صاالت خدمة التحويالت املالية عرب
�شبكات الهاتف النقال لدفع قيمة امل�شرتيات،
على �أن ت�صرف �صنعاء رواتب موظفي الدولة
بانتظام بدء ًا من نهاية ال�شهر اجلاري.

�صنعاء (�أ ف ب) –
اعلنت منظمة االمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) االربعاء
ان نحو  1400طفل قتلوا يف النزاع امل�سلح يف اليمن منذ
بدايته قبل نحو عامني ،م�شرية اىل ان هذا العدد “قد يكون
يف احلقيقة اكرب بكثري”.
وقالت ممثلة اليوني�سف يف اليمن مرييت�شل ريالنو يف بيان
تلقت وكالة فران�س بر ن�سخة منه انه “منذ بداية النزاع يف
اذار/مار�س  ،2015وثقت االمم املتحدة مقتل حواىل 1400
طفل وا�صابة اكرث من  2140بجروح”.
وا�ضافت ان “االرقام احلقيقية قد تكون يف احلقيقة اكرب
بكثري”.
ي�شهد اليمن منذ نحو عامني نزاعا م�سلحا بني احلوثيني
املتحالفني مع قوات علي عبد اهلل �صالح ،وقوات عبد ربه
من�صور هادي الذي يلقى م�ساندة حتالف عربي بقيادة اململكة
ال�سعودية.
وبح�سب ارقام االمم املتحدة ،اوقع النزاع اكرث من �سبعة
�آالف قتيل ونحو  39الف جريح ،بينهم ه�ؤالء االطفال.
وت�سبب النزاع بتدهور االو�ضاع االن�سانية وال�صحية ب�شكل
كبري لنحو  26مليون ميني ،وحرم اكرث من ثلثي ال�سكان من
احل�صول على العناية الطبية الالزمة بينما ا�صبح الو�صول
اىل الغذاء اكرث �صعوبة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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إ�سرائيلي
�أبرزهم “�آين�شتاين العرب”  5 ..علماء م�صريني اغتالهم “املو�ساد” ال
ّ

م� � � �ن � � ��اورات ت���رك� �ي���ة وم � �� � �س� ��اع خ��ل��ي��ج��ي��ة لإ�� � �س� � �ق � ��اط ال� �ه ��دن ��ة
ت�سعى �أنقرة �إىل �إظهار حر�صها على �إجناح املبادرات
ال�سيا�سية ال�ساعية �إىل �إنهاء احلرب يف �سوريا ،على الرغم
من تن�سيقها و�إ�شرافها امل�ستمر على ن�شاط غرف عمليات
اجلماعات امل�سلحة ،التي تعدّ لهجوم ي�ستهدف عزل مدينة
حلب ،بالتوازي مع حت�ضريات مباحثات �أ�ستانة .يف املقابل،
يعك�س التن�سيق الع�سكري وال�سيا�سي ال�سوري ــ الإيراين
املتزايد ،ا�ستعداد ًا جلميع االحتماالت يف امليدان وعلى
طاولة املباحثات
فرا�س ال�شويف
قبل �أ�سبوعني على بدء املحادثات بني احلكومة ال�سورية
واملعار�ضة امل�سلّحة يف العا�صمة الكازاخية �أ�ستانة،
كنتيجة التفاق وقف �إطالق النار بني رو�سيا وتركيا،
ُتنبئ جبهات ال�شمال الغربي ال�سوري بتجدد املعارك بني
اجلي�ش ال�سوري وف�صائل «جي�ش الفتح» على جبهات ريف
حلب ،و�سط معلومات عن ن ّية تلك املجموعات الهجوم على
طريق خنا�صر ،التي تعدّ ال�شريان احليوي للمدينة.
ومن غري املنطقي �أن تكون الف�صائل امل�سلّحة املح�سوبة �أو
املقربة من تركيا ،كـ«حركة �أحرار ال�شام» و«حركة نور
ّ
الدين الزنكي» وحتى «احلزب الإ�سالمي الرتك�ستاين»
و«جبهة فتح ال�شام» (جبهة الن�صرة �سابق ًا) ،التي ُتعدّ
نف�سها ل�شنّ هجمات �ضد اجلي�ش على �أكرث من حمور ،يف
وارد القيام بعمليات ع�سكرية كبرية ،من دون تن�سيق مع
اال�ستخبارات الرتكية ،على الرغم من املواقف العلنية
التي يطلقها امل�س�ؤولون الأتراك حول �ضرورة االنخراط
يف احللّ ال�سيا�سي ،وال�سعي لإجناح مفاو�ضات �أ�ستانة.
وت�شري املعلومات املتوافرة لدى اجلي�ش ال�سوري وحلفائه
�إىل ن ّية امل�سلحني و َمن خلفهم تكرار الهجوم على م�شروع
الـ� 1070شقّة وجمعية الزهراء يف غرب مدينة حلب.
غري �أن الهجوم على غرب حلب ال يعدو كونه عملية
تعمية على التح�ضريات التي يقوم بها «احلزب الإ�سالمي
احل�ص وتل ال�ضمان ،امل�شرفتني
الرتك�ستاين» يف منطقتي
ّ
على طريق خنا�صر ــ حماة ،للقيام بهجوم يقطع طريق
حلب ويعزلها عن حمافظات الو�سط والعا�صمة دم�شق.
ور�صد اجتماع ظهر �أول من �أم�س بني �ضباط �أتراك
وممثّلني عن ف�صائل «جي�ش الفتح» يف منطقة دارة عزّ ة
يف ريف حلب ،بهدف الإعداد للهجومني ،و�سط ت�أكيدات

تركية للم�سلّحني بقرب احل�صول على �أ�سلحة جديدة
ونوع ّية ،تنفيذ ًا لوعودٍ �سابقة تعود �إىل ما قبل معركة
حلب الأخرية .ويف الوقت نف�سه ،نقل قائد «جي�ش العزّ ة»،
الرائد املن�شقّ جميل ال�صالح ،ت�أكيدات تركية �أخرى �إىل
م�سلحي جبل الزاوية يف ريف �إدلب بقرب ت�سليم �أ�سلحة
جديدة ،بغية �إعادة فتح جبهات يف ريف حماه ال�شمايل.
وال تقت�صر حت�ضريات اجلماعات املدعومة تركي ًا على
ريفي حلب و�إدلب ،بل يجري ر�صد عمليات حت�صني
وجتهيز يقوم بها امل�سلحون يف حميط بلدات �صوران ومعان
والتمانعة يف ريف حماه ال�شمايل ،بدء ًا بحفر اخلنادق
ون�صب راجمات �صواريخ جديدة والإعداد للهجوم على
مواقع اجلي�ش ،ف�ض ًال عن اال�ستهدافات اليومية لبلدة
حمردة وحميطها بالأ�سلحة ال�صاروخية.
حتركات اجلماعات امل�سلّحة حتظى
ولي�س خافي ًا �أن
ّ
بت�شجيع قطري و�سعودي كبريين ،يف ظلّ غياب الدول
ٍ
اخلليجية الداعمة للإرهاب عن مفاو�ضات احللول وعن
وقف �إطالق النار ،الذي عقدته رو�سيا مع تركيا ،مبعزلٍ
عن �شركائها اخلليجيني .وحتمل املناورات الرتكية
«املك�شوفة» يف امليدان ،مبا يناق�ض ال�سعي حللّ �سيا�سي،
الكثري من عالمات اال�ستفهام .ف�إذا كان املطلوب من ال�ضغط
الع�سكري على اجلي�ش احل�صول على تنازالت يف حمادثات
�أ�ستانة ،ف�إن خطط قطع طريق خنا�صر �أو الهجوم على
جنوب غرب حلب تنذر بانهيار كامل للهدنة ،مبا ال يخدم
املحاوالت الرتكية للظهور كرا ٍع للحلّ ال�سيا�سي ،بل على
العك�س ،تث ّبت الظهور الرتكي ك�شريك يف احلرب ،و�سط
انغما�س ع�سكري يف ال�شمال ال�سوري والأحداث الأمنية
اخلطرية التي يعي�شها الداخل الرتكي ،على وقع ال�ضغوط
الأمريكية.
ويف حال متكّن امل�سلحون من قطع طريق خنا�صر ،بالتوازي
مع الدخول الرتكي �إىل مدينة الباب وانتزاعها من تنظيم
«داع�ش» ،تكون �أنقرة واملجموعات املح�سوبة عليها قد
ً
�أعادت تطويق حلب،
تاركة املدينة حتت خطر �شنّ
ً
هجمات جديدة عليها من قبل امل�سلّحني ،ف�ضال عن تهديد
مطارين ع�سكريني مه ّمني للجي�ش ،هما مطار كوير�س
والنريب.
ويف هذا ال�سياق ،جاء تهديد امل�س�ؤول العام لألوية «�صقور

ال�شام» املدعو «�أبو عي�سى ال�شيخ» ،الذي قال على ح�سابه
الر�سمي على موقع «تويرت»� ،إن «الهدنة املعلنة يف �سوريا
متوعد ًا ب�إ�شعال جميع اجلبهات.
هي هدنة كاذبة»ّ ،
كذلك� ،أعلن قادة «ف�صائل املعار�ضة ال�سورية» ّ
املوقعون
على اتفاق وقف �إطالق النار ،يف وقت مت�أخر من م�ساء
�أم�س� ،أن «الهدنة منتهية �إثر خروقات النظام امل�ستمرة
وال �سيما يف وادي بردى» .ونقلت قناة «العربية ــ احلدث»
عن املتحدث الر�سمي با�سم «�صقور ال�شام» م�أمون حاج
مو�سى ،قوله �إن «ا�ستمرار النظام بخروقاته ،وعدم
التزامه بالهدنة منذ  30كانون الأول ،ف�ض ًال عن حلفائه،
دفع الف�صائل �إىل �إعالن جتميد وقف �إطالق النار يف كل
اجلبهات ولي�س فقط يف وادي بردى» .وتناقل العديد من
احل�سابات ال�شخ�صية لقادة املعار�ضة احلديث عن «انتهاء
الهدنة».
و�ضمن هذا الإطار ي�أتي كالم الرئي�س ب�شار الأ�سد،
الذي نقلته وكالة «فران�س بر�س» عن �أحد الربملانيني
الفرن�سيني الذين يزورون �سوريا ،والذي يو�ضح فيه �أن
دم�شق ال «ميكنها الوثوق بـ(الرئي�س الرتكي رجب طيب)
�أردوغان الذي يبقى �إ�سالمي ًا» .ويف الوقت نف�سه لفت
النائب الفرن�سي تيريي مارياين �إىل �أن الأ�سد قال �إنه
«يع ّول كثرياً» على لقاء �أ�ستانة ،كما �أنه «م�ستعد للحوار»

عملية «الرمح الذهبي» تنك�سر على �ساحل باب املندب
ر�شيد احلداد
�صنعاء � :أحبطت قوات اجلي�ش اليمني و«اللجان
ال�شعبية» هجوم ًا متزامن ًا من الرب والبحر واجلو،
نفذته قوات حتالف العدوان حتت ت�سمية «الرمح
الذهبي» ،وذلك يف حماولة جديدة لل�سيطرة على
م�ضيق باب املندب اال�سرتاتيجي.
فبعد � 48ساعة من بدء الهجوم ،غيرّ اجلي�ش اليمني
معادلة القوة و�أجرب القوات املوالية للرئي�س
امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي على العودة �إىل
مواقعها ال�سابقة.
يف هذا ال�سياق ،قال م�صدر ع�سكري يف العا�صمة
�صنعاء� ،إن التحالف دفع بقوات كبرية للهجوم على
مناطق كهبوب وذباب بهدف ال�سيطرة على امل�ضيق،
لكن «قواتنا كانت لهم باملر�صاد و�أظهرت �أعلى
ا�ستعداد قتايل ...كان لدينا توقع بحدوث الهجوم،
خا�صة �أن الإعداد بد�أ له قبل �شهر وفق ر�صدنا».
وذكر امل�صدر �أن املحاولة الأخرية بد�أت بتنفيذ
�إنزال بحري لأكرث من �ألفي جندي بالتزامن مع
بدء املعركة الربية يف ذباب وكهبوب �صباح �أول
من �أم�س (ال�سبت) ،فيما ترافق ذلك مع ق�صف من
الطريان احلربي واملروحي �إ�ضافة �إىل ق�صف �صادر
من بوارج يف البحر.
ووفق ت�صريح املتحدث الر�سمي با�سم التحالف،
العميد ال�سعودي �أحمد الع�سريي ،ف�إن الهدف كان
ال�سيطرة على باب املندب يف عملية ع�سكرية
�أطلق عليها ا�سم «الرمح الذهبي» ،وهدفها «ت�أمني
منطقة باب املندب بالكامل من �أي �سيطرة مليلي�شيا
احلوثيني �أو مراكز لن�صب من�صات ال�صواريخ بغر�ض
ا�ستهداف املالحة الدولية».
وبعد �ساعات من �إعالن انطالق العملية ،وحماولة
التقدم يف ذباب وكهبوب ،حت ّول ذلك االنت�صار
�إىل كمني حمكم �أدى �إىل م�صرع قائد العملية
الع�سكرية ،وهو قائد اللواء الثالث امل�سمى «حزم»،
عمر �سعيد ال�صبيحي ،يف جبهة ذباب ومعه مرافقوه

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

كافة ،باال�ضافة �إىل ع�شرات من القوات املوالية
لهادي .ومتكنت قوات اجلي�ش و«اللجان ال�شعبية»،
وفق امل�صدر نف�سه ،من تدمري ع�شرين �آلية ع�سكرية
لتنتهي املعركة بفرار القوات املوالية لهادي بالفرار
�إىل مواقعها الع�سكرية ال�سابقة.
وفيما ادعت تلك القوات الحق ًا تقدمها يف حميط
مع�سكر العمري يف ذباب ،و�سيطرتها على جبل
اخلزان اال�سرتاتيجي ،و�أجزاء وا�سعة من جبال
كهبوب القريبة من باب املندب ،نفى امل�صدر
الع�سكري تلك ال�شائعات ،م�ؤكد ًا �أن املواقع املذكورة
ال تزال حتت �سيطرة اجلي�ش و«اللجان» .وقال
�إن «الوحدة ال�صاروخية» ا�ستهدفت �صباح �أم�س
املنطقة التي حاولت فيها تلك القوات �إعادة
التجمع يف �شرق كهبوب وغربها.
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يف �سياق مت�صل ،زار رئي�س «املجل�س ال�سيا�سي
الأعلى» يف �صنعاء ،يوم �أم�س ،ومعه قائد املنطقة
الع�سكرية اخلام�سة ،اللواء الركن �سعيد احلريري،
قوات البحرية والدفاع ال�ساحلي وقوات خفر
ال�سواحل املرابطة يف ال�ساحل الغربي للبالد.
وث ّمن ال�صماد ما �س ّماه «ال�صمود الأ�سطوري الذي
ت�سجله القوات البحرية والدفاع ال�ساحلي يف
مواجهة العدوان وخمططه الرامي �إىل احتالل
ال�ساحل» ،منوه ًا بالت�صدي الذي حدث يف ال�ساعات
املا�ضية و�إحباط حماوالت الإنزال .وقال �إن
«القوات البحرية متثل اليوم ر�أ�س احلربة خالل
املواجهة يف الوجه البحري لليمن ،خا�صة ملا ميثله
البحر الأحمر واحلديدة من �أهمية بالغة».

مع جمموعات املعار�ضة التي توافق على «�إلقاء �أ�سلحتها».
وتعك�س الزيارات التي �شهدتها دم�شق لعدد من كبار
امل�س�ؤولني الإيرانيني ،ا�ستعداد احلليفتني دم�شق وطهران
جلميع االحتماالت التي قد ت�شهدها املرحلة املقبلة ،مبا
يف ذلك الت�صعيد امليداين .وهو ما �أكده الرئي�س ال�سوري،
خالل ا�ستقباله �أم�س �أمني املجل�س الأعلى للأمن القومي
الإيراين علي �شمخاين ،والوفد املرافق له� ،إذ ر�أى �أن
«حترير مدينة حلب من قب�ضة الإرهابيني ي�شكل حمطة
مهمة نحو االنت�صار يف احلرب� ...إال �أن املرحلة القادمة
لن تكون �سهل ،لأن الغرب و�أدواته وعمالءه يف املنطقة
م�ستمرون يف دعم التنظيمات الإرهابية التكفريية».
ومن جهته� ،شدد �شمخاين على �أن �إيران «لن تدّ خر جهد ًا
يف تعزيز �صمود ال�سوريني ،لأنها تعترب �أن �إحلاق الهزمية
باملخطط الإرهابي وداعميه ق�ضية م�صريية لي�س
ل�سوريا فح�سب بل جلميع �شعوب املنطقة» .وكان الفت ًا
لقاء �شمخاين ،خالل زيارته ،رئي�س مكتب الأمن الوطني
اللواء علي مملوك ،لنقا�ش جماالت التعاون بني البلدين،
و«خا�صة يف جمال احلرب �ضد التنظيمات الإرهابية»،
والت�أكيد على �ضرورة «البناء على ما حتقق من �إجنازات يف
الفرتة ال�سابقة ،و�صو ًال �إىل دحر الإرهاب من كل �شرب من
�أر�ض �سوريا» ،وفق ما نقلت وكالة «�سانا» الر�سمية.

عراك عنيف بالأيدي وترا�شق بالكرا�سي يف الربملان الرتكي
�أدى �إىل ك�سر �أنف �أحد النواب ب�سبب تعديالت �أردوغان!

انقرة ـ وكاالت� :شهدت
قبة الربملان الرتكي عراكا
عنيفا بالأيدي �أدى �إىل ك�سر
�أنف �أحد النواب ،و�إحلاق
�أ�ضرار كبرية باملمتلكات،
على خلفية اخلالف العميق
الذي ت�سببت به التعديالت
الد�ستورية املقرتحة.
وت�صاعد اخلالف بني نواب حزب العدالة والتنمية احلاكم ،وممثلي حزب
ال�شعب اجلمهوري املعار�ض �أثناء الت�صويت على املواد ،الثالثة والرابعة
واخلام�سة ،من حزمة التعديالت املتكونة من  18بندا ،التي من �ش�أنها
�أن تنقل تركيا من النظام الربملاين احلايل للحكم �إىل النظام الرئا�سي.
واعرت�ض النواب املعار�ضون ،على ت�صويت نواب احلزب احلاكم دون
الدخول �إىل الكابينات املقامة ل�ضمان �سرية االقرتاع .وتطور اخلالف
ب�سرعة ،عندما حاول نواب من “العدالة والتنمية” �أن ينتزعوا من �أحد
النواب املعار�ضني هاتفه الذي ا�ستخدمه لت�صوير عملية الت�صويت.
وتبادل النواب ال�ضربات وترا�شقوا بالكرا�سي .ويف نهاية املطاف� ،أ�صيب
بع�ض امل�شاركني يف العراك بجروح ،بينهم نائب رئي�س حزب ال�شعب
اجلمهوري فاحت �شاهني ،الذي انك�سر �أنفه.
على الرغم من العراك ،متكن الربملان خالل اجلل�سة امل�ضطربة من �إقرار
املواد الثالث ب�أغلبية تراوحت بني  341و� 343صوتا .ا�ستمرت اجلل�سة
حتى ال�ساعات الأوىل من اخلمي�س  12يناير/كانون الثاين .ومن املتوقع
�أن ي�ست�أنف النواب العمل يف اليوم نف�سه.
ويجب على الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،الذي �أحال م�شروع
التعديالت �إىل الربملان� ،أن ينال ت�أييد  330نائبا على الأقل من �أ�صل
 .550ويتمتع احلزب احلاكم بـ 316مقعدا يف الربملان ،مقابل  134مقعدا
حلزب ال�شعب اجلمهوري.
ويف حال موافقة الربملان على امل�شروع� ،سيتم طرحه يف ا�ستفتاء �شعبي قد
يجري يف الربيع املقبل.

إ�سرائيلي باغتيال املهند�س
ُتعيد عملية املو�ساد ال
ّ
التون�سي حممد الزواري ،اىل الأذهان� ،سل�سلة
ّ
عملياتٍ اتهم اجلها ُز بتنفيذها بحقّ خم�سة علماء
م�صريني ،لتهديدهم وجود �إ�سرائيل بح�سب
النظرية الإ�سرائيل ّية ،وهم:
م�صطفى م�شرفة� ..آين�شتاين العرب :ولد علي
م�صطفى م�شرفة يف  11يوليو/متوز  1898يف حي
املظلوم مبدينة دمياط ال�ساحلية (�شمال �شرق
م�صر) ،ون�ش�أ على حفظ القر�آن الكرمي منذ ال�صغر،
وكان حري�صا على املحافظة على �صالته طوال
حياته مقيما ل�شعائر دينه كما علمه والده.
تلقى علي درو�سه الأوىل على يد والده ،و�أهله
تفوقه -وال �سيما يف املواد العلمية -لاللتحاق ب�أي
مدر�سة عليا يختارها مثل الطب �أو الهند�سة ،لكنه
ف�ضل االنت�ساب �إىل دار املعلمني العليا ،حيث تخرج
فيها بعد ثالث �سنوات باملرتبة الأوىل ،فاختارته
وزارة املعارف العمومية لبعثة علمية �إىل بريطانيا
على نفقتها.
لفتت نتيجته نظر �أ�ساتذته الذين اقرتحوا على
وزارة املعارف امل�صرية �أن يتابع م�شرفة درا�سته
العلوم يف جامعة لندن ،فا�ستجيب لطلبهم ،والتحق
عام  1920بالكلية امللكية ،وح�صل فيها عام 1923
على الدكتوراه يف فل�سفة العلوم ب�إ�شراف العامل
الفيزيائي ال�شهري ت�شارلز توما�س ويل�سون احلا�صل
على جائزة نوبل للفيزياء عام .1927
ح�صل م�شرفة عام  1924على الدكتوراه يف العلوم
من جامعة لندن ،وهي �أعلى درجة علمية يف العامل،
حيث مل يتمكن من احل�صول عليها �سوى  11عاملا
يف ذلك الوقت ،وكان �أول م�صري يح�صل على هذه
الدرجة العلمية.
عمل م�شرفة يف م�صر ،وحني مت افتتاح جامعة
القاهرة عام ُ 1925عينّ فيها �أ�ستاذا م�شاركا يف
الريا�ضيات التطبيقية بكلية العلوم ،ثم انتخب
عميدا لكلية العلوم عام  1936ف�أ�صبح بذلك �أول
عميد م�صري لها ،وتتلمذ على يده جمموعة من
�أ�شهر علماء م�صر ،ومن بينهم عاملة الذرة �سمرية
مو�سى.
بد�أت �أبحاث م�شرفة ت�أخذ مكانها يف الدوريات
العلمية وعمره مل يتجاوز  25عاما ،ويف عام
 1923قدم �سبعة �أبحاث حول تطبيق فرو�ض
وقواعد ميكانيكا الكم على ت�أثري زميان وت�أثري
�شتارك ،ومن خالل تلك الأبحاث ح�صل على درجة
دكتوراه العلوم.
�ألف عدة كتب يف امليكانيكا العلمية والنظرية
والهند�سة الو�صفية وامل�ستوية والفراغية ،والذرة
والقنابل الذرية .وكان من القلة التي عرفت �سر
تفتت الذرة ،وحارب ا�ستخدامها يف احلروب ،مثلما
رف�ض تطوير �أبحاث �صنع القنبلة الهيدروجينية
بعدما �أ ّ
مل بتقنيات ا�ستخدام الهيدروجني يف ت�صنيع
قنبلة مدمرة.
تويف علي م�صطفى م�شرفة يف  15يناير/كانون
الأول � 1950إثر �أزمة قلبية ،وهناك �شك يف
كيفية وفاته؛ �إذ يعتقد �أنه مات م�سموما ،ويعتقد
�أنها �إحدى عمليات جهاز املو�ساد الإ�سرائيلي ،ولكن
كتاب “دكتور علي م�صطفى م�شرفة ثروة خ�سرها
العامل” من ت�أليف �شقيقه الدكتور عطية م�شرفة
ينفي متاما هذه الأقاويل ،وي�ؤكد �أنه مات على
فرا�شه.
�سمرية مو�سى ..م�س كوري امل�صرية� :أب�صرت النور
يوم  3مار�س�/آذار  1917مبركز زفتى مبحافظة
الغربية ،و�أكملت تعليمها بت�شجيع من والدها الذي
�سكن القاهرة ليف�سح املجال البنته لإمتام درا�ستها.
التحقت بكلية العلوم ،وح�صلت على الباكالوريو�س
وكانت الأوىل على دفعتها ،وانتقلت �إىل لندن حيث
ح�صلت على املاج�ستري يف مو�ضوع التوا�صل احلراري
للغازات.
عادت �سمرية مو�سى الحقا �إىل بريطانيا حيث
در�ست الإ�شعاع النووي ،وح�صلت على �شهادة
الدكتوراه يف الأ�شعة ال�سينية وت�أثرياتها على
املواد .حر�صت الواليات املتحدة على تبني موهبتها
وعر�ضت عليها التجني�س ،لكنها رف�ضت وعادت �إىل
م�صر ،و�أن�ش�أت هيئة الطاقة الذرية ،وعملت على
تنظيم لقاءات دولية حول الطاقة الذرية وكيفية
ت�سخريها خلدمة الإن�سان.
كانت �سمرية مو�سى كثرية الرف�ض للعي�ش بدول
غربية وحمل جن�سيتها والعمل يف معاملها النووية،
وف�ضلت دائما البقاء يف م�صر ،لكنها يف املقابل مل

تكن ترف�ض دعوات ال�سفر �إىل اخلارج للم�شاركة يف
ندوات علمية ،وكانت �إحداها �إىل الواليات املتحدة
يف �أغ�سط�س�/آب .1952
فقد �سافرت �سمرية مو�سى �إىل كاليفورنيا الأمريكية
لزيارة معامل نووية هناك ،ويوم � 15أغ�سط�س/
�آب  ،1952كانت تقطع طريقا وعرا يف مرتفع
بكاليفورنيا ،و�سرعان ما فاج�أتها �سيارة من االجتاه
الآخر �صدمتها و�ألقت بها يف املنحدر ،حيث لقيت
ربها.
وكالعادة يف مثل هذه احلوادث ،قيدت الواقعة �ضد
جمهول ،ومل تظهر حقيقة ما جرى نهائيا.
ويف � ،2015أعلنت ريتا ديفد توما�س حفيدة
الفنانة امل�صرية الراحلة را�شيل �أبراهام ليفي
ال�شهرية بلقبها الفني راقية �إبراهيم� -أن جدتها�ساهمت يف قتل �سمرية مو�سى التي كانت �صديقتها،
و�سبق �أن عر�ضت عليها ن�سيان فكرة النووي امل�صري
واحل�صول على اجلن�سية الأمريكية ،وحذرتها من
م�صري جمهول يف حال رف�ضت ،لكن �سمرية كررت
رف�ضها عر�ض راقية التي كانت متزوجها من يهودي
�أمريكي ،وقطعت عالقتها بها.
وبح�سب ريتا ديفد ف�إن الأ�سرة عرفت ذلك بعد
العثور على مذكرة �شخ�صية كانت اجلدة حتتفظ
بها يف خزانتها القدمية.
يحيى امل�شد
تخرج يف ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة
الإ�سكندرية ،وبف�ضل تفوقه كان �ضمن بعثة
درا�سية �إىل جامعة كامربيدج اللندنية عام
 ،1956لكنها حتولت �إىل مو�سكو ب�سبب العدوان
الثالثي على م�صر ،حيث بقي هناك �ست �سنوات،
ورجع �إىل م�صر خبريا يف جمال الت�صميم والتحكم
يف املفاعالت النووية.
بد�أ امل�شد م�ساره املهني يف املفاعل النووي لأن�شا�ص،
وانتقل للرنويج للتدري�سغرد الن�ص عرب تويرت،
وهناك �ضغط عليه ليتجن�س ويعي�ش فيها لكنه
ظل يرف�ض ،بل �صرح برف�ضه لأطروحات احلركة
ال�صهيونية بخ�صو�ص فل�سطني ،مما جلب �إليه
عداء وم�ضايقات كثرية ،ا�ضطر على �إثرها للعودة
القاهرة ،ثم �إىل بغداد التي ا�ضطلع فيها بدور كبري
يف ت�سهيل مهمة الت�أ�سي�س لربنامج نووي عراقي،
وكان الرجل الذي تر�أ�س الربنامج النووي العراقي
الفرن�سي امل�شرتك.
ويف هذا الإطار ،ربط امل�شد عالقات جيدة بني
فرن�سا والعراق يف جمال احل�صول على التقنية
النووية وعلى اليورانيوم املخ�صب ،وقد ا�ستدعي
ذات مرة �إىل فرن�سا ملعاينة �شحنة من اليورانيوم،
لكن كانت تلك رحلته الأخرية ،حيث عرث عليه
مذبوحا يف غرفته يوم  14يونيو/حزيران .1980
ومبا�شرة بعد اكت�شاف جثتهُ ،وجهت االتهامات �إىل
املو�ساد الإ�سرائيلي الذي ظل يرت�صد خطوات كل
من يدعم �إيجاد التقنية النووية يف بلدان معادية
لإ�سرائيل.
لكن حتقيقات ال�شرطة الفرن�سية مل تخل�ص �إىل
�شيء ،وقيدت الق�ضية �ضد جمهول.
جمال حمدان :عامل م�صري ولد يوم  4فرباير/
�شباط  .1928متيز بقدرته الكبرية على فهم
الأبعاد الإ�سرتاتيجية للق�ضايا الكربى ،ووظف
تخ�ص�صه يف اجلغرافيا يف فهم حركية التاريخ
وتطورات الأحداث العاملية ،و�سبق له �أن تنب�أ عام

 1968بانهيار االحتاد ال�سوفياتي بعد درا�سات
وافية.
لكن عمل جمال حمدان الأبرز متثل يف اهتمامه
ب�إ�سرائيل وتفكيك بنيتها الفكرية والأ�صول التي
بنت عليها م�شروعها ،وجنح يف هدم مقوالتها من
وجهة نظر �أنرثوبولوجية.
كما تنب�أ حمدان بانهيار الواليات املتحدة
الأمريكية ،وقال �إنها ت�صارع لتبقى يف القمة،
وت�ستغل يف �سبيل ذلك قوتها الع�سكرية.
عرث يوم � 17أبريل/ني�سان  1993على جثة
حمدان ملقاة يف بيته ون�صفها الأ�سفل حمرتق،
وظن اجلميع �أن الواقعة �سببها ت�سرب غاز ،بينما
�أكد مقربون منه �أن م�ؤ�شرات عدة ت�ؤكد �أن احلادثة
وقعت بفعل فاعل.
ويف  2010ذكر الروائي امل�صري يو�سف القعيد
�أن حمدان كان قبيل وفاته قد انتهى من ت�أليف
ثالثة كتب “اليهود وال�صهيونية وبنو �إ�سرائيل”،
و”العامل الإ�سالمي املعا�صر” ،والثالث عن علم
اجلغرافيا ،وكل تلك الكتب اختفت بعد موته.
كما نقل عن �شقيق حمدان قوله �إن الأ�سرة �سمعت
ب�سفر مفاجئ لطباخ جمال حمدان ثم اختفائه
نهائيا ،مثلما ت�أكد �أن رجال وامر�أة من الأجانب
�سكنا فوق �شقته ل�شهرين ون�صف ،واختفيا بعد
مقتله.
�سلوى حبيب� :أ�ستاذة يف معهد الدرا�سات الأفريقية،
متيزت بعطاء علمي بارز وب�أبحاث مناه�ضة للحركة
ال�صهيونية تك�شف حماوالت �سيطرة �إ�سرائيل على
منابع القوة يف الدول الأفريقية.
يف هذا ال�سياق �أجنزت �سلوى بحثا قيما عن
“التغلغل ال�صهيوين يف �أفريقيا”� ،إىل جانب نحو
ثالثني بحثا كلها تتحدث عن �إ�سرائيل والدول
الأفريقية �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا ،وكان
لأبحاثها ت�أثري كبري.
وجدت �سلوى حبيب مذبوحة يف �شقتها ،ومل تنجح
الأجهزة الأمنية يف العثور على القتلة الذين نفذوا
العملية ب�شكل احرتايف.
ووجهت االتهامات �إىل املو�ساد الإ�سرائيلي بالوقوف
خلف قتل �سلوى حبيب ،ب�سبب جناحها يف ت�سليط
ال�ضوء على �أ�ساليب تل �أبيب يف اقتحام دواليب
القارة ال�سمراء ،ب�أ�ساليب علمية توثيقية وا�ضحة.
يذكر �أنه عرث يف اخلام�س ع�شر من دي�سمرب/كانون
الأول احلايل على مهند�س ميكانيك الطريان حممد
الزواري ( 49عاما) ،الذي يحمل اجلن�سيتني
التون�سية والبلجيكية ،مقتوال بالر�صا�ص داخل
�سيارته �أمام منزله يف منطقة “العني” ب�صفاق�س
ثاين كربى املدن التون�سية.
وقد اعلنت كتائب الق�سام الذراع الع�سكري حلركة
حما�س �أن ال�شهيد الزواري قد ان�ضم ل�صفوفها قبل
� 10سنوات ،و�ساهم يف تطوير منظومة الطائرات
ً
متهمة املو�ساد باغتياله.
بدون طيار الق�سامية،
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يا �أه��ل ال�شام م��اذا بعد الهجرتني
يا �أهلنا يف ال�شام ،و�أحرار الأمة �،أيها ال�صابرون املرابطون ،تكبرّ ون
و�أنتم تذبحون وحترقون ،وتخجل بطوالتكم جبني اجلبناء
واملتخاذلني،ك�سهام من نار و�شواظ تنطلق تكبرياتكم لتحط يف نحور
اجلبابرة ،وترتد �إليكم عبقا من ن�صر وفخر و�شهادة ،والن�صر يا �أهل
البطولة �صرب �ساعة ،ولكنّ �ساعتكم طالت وامتدت �أياما وليايل ،و�أمتكم
تنتظر الأمم املتفرجة لكي تتخذ قرارا بن�صرتكم ،كما انتظرت ذلك
قبل عقودا ،و�أنتم تقتلون بيد احلاكم الأب الهالك،وكما انتظرت قرنا
كامال وهي ترى االق�صى يحرق ويهدم حجرا حجرا،و�أبنا�ؤه ي�ش ّردون
،ثم يف غ ّزة يحرقون ،فماذا
يف �أ�صقاع الأر�ض ،ويقتلون وي�ؤ�سرون ّ
تنتظرون ؟
�أيها الأحرار الط ّيبون ،اثبتوا،واذكروا ما كان عليه نب ّيكم �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم يوم بدر و�أحد واخلندق ،ولقد كان للأمة يف نب ّيها والذين
ا ّتبعوه �أ�سوة ح�سنة،وهو يحمل كتاب ر ّبه يف �صدره ال�شريف ،ويذود
عن �شرعه وعقيدته ب�سيفه املن�صور ،ويده الطاهرة متتد لتم�سح عن
وجه االر�ض �شقاء اجلاهلية ،ليغري ب�صربه وجهاده وت�ضحياته وجه
االر�ض ،ويحيي �أ ّمة كانت ميتة بني الأمم ،مهزومة يف �أب�سط مقوماتها
،فكانت ا�ستجابة امل�ؤمنني لنب ّيهم و�صربهم على ال�شدّ ة والعذاب والفقد
واخلوف واجلوع �سببا حلياة �أمة باكملها وخرييتها حتى يرث اهلل
االر�ض ومن عليها.
يا�أهلنا يف ال�شام ،يا �أ�سود االمة الأ�صالء،ال يغر ّنكم ا�ستئ�ساد كالب
وهجر من بلده
الباطن ّية ،وحقد ثعالبها ،فقد �أوذي نب ّيكم وحو�صر ّ
هجرمت م ّرتني ان تقولوا ر ّبنا
هجرتني،فماذا بعد الهجرتني ؟؟ وقد ّ
اهلل ،وقد كان عليكم{ يف دين طاغوت ال�شام }�أن تدينوا بالعبودية
لأ�سد مغرور م�سعور ،لكي ت�أمنوا على �أرواحكم و�أعرا�ضكم ،وما كان
لي�ؤمنكم عليها ولو فعلتم ،وحا�شاكم �أن تفعلوا ولو عظمت الت�ضحيات
وج ّلت امل�صيبة  ،فال�شام م�أرز الإميان ومعقل التوحيد وبوابة الفتح
،طريق اخلالفة الرا�شدة �إن �شاء اهلل
يا �أهلنا يف ال�شام ،خجلة منكم كل احلرائر وهن ال ميلكن لكم �سوى
الدعاء ،ويف القلوب مرارة احلزن املقيم ،ويف العيون �أ�سى الدموع
امل�شفقات مما �أحاق بكم ،وعزا�ؤنا ان اهلل ال يعزب عنه مثقال ذرة يف
ال�سماوات وال يف الأر�ض ،ي�سمع �صرخات املظلومني ،ويرى قهر املغلوبني
،وترتفع اليه �ضراعة القلوب الكليمة ،وحزنها ي�سحقها ،وال متلك �إال
بابه امل�شرع للمت�ض ّرعني امل�ضطرين ،يا�شام للم�ضطر والقهور واملغلوب رب
الينام ،قاهر فوق عباده �{،سبحانه �إذا ق�ضى �أمرا ف� مّإنا يقول له كن
فيكون}
ي�أيها االحباب ال�صابرون،الن�صر �آت ب�إذن اهلل الذي ينفذ �أمره متى
�أراد،وتذكروا عربا م�ضت وقد جتربت الطغاة ،وغ ّرتهم ق ّوتهم ،وظلموا
وعدوا على �أهل احلق و�آذوهم،فما كانت نهاية االقوام من �إرم وعاد
،وهم الذين بنوا �أ�شادوا �أبدعوا ،مامل ي�شد كل العباد ؟
�أو ما قر�أمت �سورة الفيل التي،جعلت هالك الأ�شرم ا مل�ش�ؤوم ذكرى
للعباد،؟
ملا �أراد اهلل �إهالك الطغاة املارقني،
رب العر�ش فارتدت ح�ضارتهم رماد
كن ،قال ّ
تهجرون للمرة
يا اهل ال�شام ال�صابرين امل�صابرين املرابطني ،وانتم ّ
الثانية ،وتنت�شرون عبقا جميال و�أريجا �شذ ّيا ،حيثما حللتم �أفا�ض
علما�ؤكم بعلمهم وفقههم على الأ ّمة ،و�صدع دعاتكم بدعوة اهلل بني
النا�س ،ومل تثنكم الغربة وال ّرحيل عن حمل اخلري لإخوانكم من
امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها  ،تذ ّكرنا هجرتيكم يف ن�صف قرن
م�ضى بتلك الهجرة الأوىل �إىل احلب�شة وقد فر امل�ست�ضعفون بدينهم
ميم ال�ضعفاء فيها نحو يرثب �،أمال
و�أرواحهم ،وبالهجرة الثانية وقد ّ
يف غد �أف�ضل للدين واحلياة والأمة النا�شئة ،فكان بعد ذلك ن�صر من
اهلل وفتح قريب ،
وها �أنتم حتملون جراحاتكم ،وتتوزعون يف ديار اهلكم وجريانكم
امل�شفقني ،وهم يحت�ضون �آالمكم ،ويرتقبون فجر الن�صر ب�إذن اهلل،وقد
وقف العامل ك ّله يدّ عي العجز عن منا�صرتكم،وير�سل املندوب تلو
الآخر،والبعثة تلو �أختها ،وهم يعلمون �سلفا �أ ّنها جم ّرد ذ ّر لل ّرماد يف
العيون ،ويوقنون حقّا بان م�صلحة كل قوى ال�ش ّر والت�آمر وال�صهينة
العاملية ،يف بقاء �أ�سدهم امل�أفون الأ�شر جاثما على �صدر البالد
والعباد،و�أنّ انت�صاركم يعني ارتقاء �أحالم الأمة ،وانبعاثها من جديد
،فيحاولون ت�أخري وعد اهلل المة الإ�سالم بالتمكني والأ�ستاذية
واال�ستخالف يف الأر�ض قدر ا�ستطاعتهم {واهلل متم نوره ولو كره
الكافرون }
ومهجريها و�شهداءها
يا جند ال�شام ماذا بعد الهجرتني ؟ ويا �أهل ال�شام ّ
ماذا بعد الهجرتني ؟�أال �إن ما بعدهما ن�صر من اهلل وفتح قريب �إ ن �شاء
اهلل وي�شر ال�صابرين [�أم ح�سبتم ان تدخلوا اجلنّة وملّا ي�أتكم مثل
،م�ستهم الب�أ�ساء وال�ض ّراءوزلزلوا ح ّتى يقول
الذين خلوا من قبلكم ّ
الر�سول والذين �آمنوا معه متى ن�صر اهلل �أال �إنّ ن�صر اهلل قريب
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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حممد بن �سلمان “قائد الأورك�سرتا” ..هل ي�ستطيع �إع��ادة ت�شكيل اململكة؟

ال���ع���ل���ل الأ����س���ا����س���ي���ة يف ال���ن���ظ���ام ال���ع���رب���ي و�����ش����روط ال��ن��ه��و���ض
عبد احلميد �صيام
نود �أن نفتتح �سل�سة مقاالتنا للعام الذي تنبلج خيوط
فجره هذه الأيام بتقدمي بع�ض الأفكار حول كيفية
النهو�ض والتعايف من الأزمة الوجودية التي تعي�شها
�أمتنا العربية والتي �أ�سهبنا يف و�صفها يف مقالتنا
الأخرية حول املراجعة ال�سنوية لعام  .2016فكم
مرة �س�ألنا القراء»ما العمل؟» عندما نكتب عن علل
الوطن العربي العديدة .و�سنحاول يف هذا املقال �أن
نعيد �إىل الأذهان بع�ض املُ�سلـّمات التي جتاوزها العامل
�إال النظام العربي الواحد �أو �شبه الواحد.
نحن هنا ال نعيد �إخرتاع العجلة بل نقر�أ ،كطالب علوم
�سيا�سية و�أ�صحاب جتربة �أممية ،ما توافقت عليه
التجربة الإن�سانية عرب الع�صور والثقافات والأديان
واحل�ضارات واملناطق اجلعرافية ،من جمموعة نظريات
حول �أنظمة احلكم ال ينكرها �إال من يخ�شاها �أو من
حتد من �سلطته �أو ت�سحب منه �إمتيازاته �أوت�ضعه �أمام
القانون �أو تخ�ضعه مل�ساءلة حول �إهدار املال العام.
فقد �إ�ستقرت يف �أذهان ال�شعوب قاطبة �أن مبادئ العدل
واحلرية وامل�ساواة �أ�سا�س احلكم الر�شيد ويف غياب
بع�ضها �أو جميعها يغيب الوالء وينت�شر التذمر وتبد�أ
بوادر الرف�ض والتمرد والع�صيان وتت�سع الهوة بني
احلاكم واملحكومني فال يبقى من عالقة �إال تلك القائمة
على القهر واال�ستبداد من احلاكم املت�سلط والغ�ضب
واالحتقان بانتظار االنفجار من جهة املحكومني.
ومع انفراط عام �آخر من الذل والهوان وال�ضياع ال
ي�سعنا �إال �أن نالحظ �أن عقد الأمة ما زال مفروطا ونحن
ن�شاهد االقتتال الداخلي وهدر الرثوات وقمع احلريات
والتجاذب الطائفي والتمييز واختالط ال�سلطات
وغياب �أي نوع من احل�ضور على ال�ساحة الدولية .انظر
ما يجري يف فل�سطني عامة وح�صار غزة خا�صة ،وت�أمل
امل�شهد الدموي يف �سوريا وا�سمع تفجريات م�صر وم�أ�ساة
العراق والأعالم العديدة التي ترفع فوق �أر�ضه ،وتابع
ما يجري من حرب الإخوة يف اليمن وليبيا وتفتت
ال�صومال وم�أ�ساة دارفور وحدود اجلزائر واملغرب
املغلقة منذ �أكرث من  20عاما ثم انظر �إىل التطبيع مع
�إ�سرائيل وا�ستقبال وفودها والرق�ص معهم يف �أكرث من
بلد وانظر �إىل مهزلة االنتخابات �أو تعطيلها �أو تغيري
الد�ستور بناء على رغبة احلاكم ليبقى يف كر�سيه (حتى
لو كان طبيا) �إىل الأبد «�أو يحرق البلد» ،فهل ي�ستطيع
من بقي لديه �شيء من �ضمري ووعي وقلم �أمام هذه
ال�صورة القامتة �إال العمل على تكوين ر�أي عام �ضاغط
باجتاه حلحلة الأمور وحتريك املياه الآ�سنة و�إطالق
�صرخة يف عتمة هذا الليل الدام�س� .إن هذه ال�صورة
امل�أ�ساوية ،يف ر�أينا  ،نابعة من غياب عدد من امل�سلمات
جتاوزها العامل �إال النظام العربي و�سنختار منها �ستة
فقط تعترب �شروطا م�سبقة يف عملية النهو�ض ال�شامل
الذي نريده لأمتنا كي ت�أخذ مكانها الالئق بني الأمم

وتعود «ملعبا للعزّ ومغنى ال�شمم».
�أوال :املواطنة املت�ساوية
�إذا مل ي�شعر املواطن الذي ينتمي لأقلية دينية �أو
عرقية �أو ثقافية ب�أنه مواطن عادي له نف�س احلقوق
وعليه نف�س الواجبات بن�سبة  100باملئة ولي�س بن�سبة
 99باملئة مع الأغلبية ،على الأقل �أمام القانون� ،إذن
�سيظل يخفي �شيئا يف نف�سه وهذا ال�شيء القريب من
الغنب قد يتطور �إىل غ�ضب فانفجار فهدم فتخريب.
وما نه�ضت �أمة �شعر جزء من �شعبها ب�أنه مغبون ومظلوم
وقارن بني �سكان جنوب ال�سودان و�أكراد العراق وتيمور
ال�شرقية وجنوب اليمن وكو�سوفو مع �سكان كيبيك
وبورتوريكو وكور�سيكا وا�سكتنلندا وبافاريا لتعرف
اجلواب بنف�سك .املواطنة املت�ساوية حقيقة ال �شعارا
ت�صبح مظلة حماية للأقليات ومرجعية للتظلم �أمام �أي
نوع من التمييز �أو التهمي�ش �أو اال�ستعالء �أو الإ�ضطهاد
�أو الإق�صاء.
ثانيا :تداول ال�سلطة
لقد اختارت الغالبية ال�ساحقة من دول العامل نظاما
يتيح للمعار�ضة �أن ت�صبح �سلطة ولل�سلطة �أن ت�صبح
معار�ضة لفرتة زمنية يحددها الد�ستور ال ي�ستطيع �أحد
�أن يتجاوزها .تتناف�س الأحزاب يف جو من احلرية
حول نيل ر�ضى الغالبية فينتخب الرئي�س/احلزب الذي
يقنع �أغلبية ال�شعب بقدراته و�إمكانات حتقيق وعوده
ويعاد �إنتخابه بناء على الإجنازات �أو يخ�سر املوقع �إذا
ح�صل العك�س .النظام العربي ،على عك�س دول العامل
(ما عدا الرفيق كيم جونغ �أون) ما زال ملتزما ب�شعار»من
الق�صر �إىل القرب �أو ال�سجن ».فهل يعقل �أن يكون جمموع
�سنوات احلكم خلم�سة حكام عرب و�صل �إىل � 150سنة
مبعدل � 30سنة للحاكم الواحد .وقد تويف بني عامي
 1999و� 2009ستة حكام عرب حني �أدركتهم املنية
هرما وكان جمموع �سنوات حكمهم � 200سنة بال�ضبط
مبعدل � 33.3سنة لكل منهم .ثم هل يعقل �أن دوال غري
ملكية قرر حكامها الأ�شاو�س �أن يورثوا �أوالدهم لت�سلم
احلكم وهو ما �ساهم يف انفجار الأو�ضاع يف تلك البلدان
قبل غريها.
ثالثا� :سيادة القانون
يف معظم� ،إن مل يكن يف كل ،دول العامل تتبع الدولة
د�ستورا وافقت عليه �أغلبية ال�سكان عرب ا�ستفتاء عام �أو
عرب مراجعات وتعديالت يقوم بها الربملان املنتخب �إال
املنطقة العربية حتت حجج واهية �أو قــــوانني طوارئ.
والد�ســـتور يف الدول العربــــية� ،إن وجد ،مف�صل على
مقا�س احلكام يغيـــرونه متى ي�شا�ؤون ويدو�سون عليه
يف كل يوم وهم ي�ستعدون للتوريث �أو التمديد .يف كل
بلد منظومة من القوانني ال تتعار�ض مع الد�ستور حتكم
عالقات النا�س ببع�ضهم وبال�سلطة ويلتزم بها جمـــيع
�أبناء البالد فكل كبري ي�صبح �صغريا �إذا ما طاله القانون
حتى لو كان رئي�س البالد وال�صغري ي�صبح كبريا �إذا ما

كان القانون �إىل جانبه� .أما يف الدول العربية كلها
فهناك نوعان من النا�س :نوع فوق القانون مهما عمل
واغت�صب ونهب و�ســـرق وخان �أو فرط ،ونوع يطالهم
القانون املف�صل �أ�صال ملالحقتهم و�إ�سكاتهم وزجهم يف
ال�سجون فهم �صغار النا�س وفقرا�ؤهم الذين ال يحميهم
�أحد من بط�ش �أجهزة الدولة املتعددة بحجة تطبيق
القانون.
رابعا :جماعية اتخاذ القرار
يف معظم دول العامل هناك حلقات معقدة ت�ساهم يف
اتخاذ القرار بعدما ثبت �أن القرارات اجلماعية دائما
�أ�صوب من القرارات الفردية �إال يف املنطقة العربية.
فالقرار مرتوك لرجل واحد ت�شاركه �أحيانا زوجته
امل�صون �أو ولده «الذكي» �أو �أحد ندمائه املخل�صني .تلك
القرارات الفردية ت�ؤدي �أحيانا �إىل كوارث وطنية
يدفع ال�شعب مبجمله ثمنا باهظا لها على مدى ال�سنني
والأجيال .فمثال لو كان يف العراق جمل�س وزراء حقيقي
�أو برملان منتخب �أو �صحافة حرة �أكان ممكنا �أخذ
قرار غريب مغامر متهور مثل قرار احتالل الكويت؟
ولو كان هناك �آلية جماعية الحتاذ القرار يف �سوريا
�أو ليبيا �أو اليمن �أمل يكن ممكنا جتنب الكوراث التي
�أ�صابت البالد والعباد و�أعطت فر�صة للمرتب�صني بتك
البالد فر�صا ذهبية للت�سلل من خالل ال�شقوق وتدمريها
وقيام حركات تكفريية ت�ساهم بهذا التدمري حتت راية
الإ�سالم املف�صل على مقا�سها؟
يف الواليات املتحدة مثال هناك �سبع دوائر ت�ساهم
�أو حتاول �أن ت�ؤثر يف اتخاذ القرار :الرئي�س ،الوزارة
املعنية ،جمل�سا ال�شيوخ والنواب (الكونغر�س) ال�صحافة
والإعالم ،ال�شركات الكربى ،جماعات ال�ضغط ،والر�أي
العام.
خام�سا :حرية الدين واملعتقد
لقد جتاوزت الدول جميعها م�س�ألة فر�ض فكر �أو عقيدة
�أو �أيديولوجية على �أحد كما ن�ص على ذلك الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان .يف كل الدنيا ،عدا املنظومة
العربية وبع�ض الدول الإ�سالمية ،يحق للفرد �أن ميار�س
حريته يف اتباع الدين الذي ي�شاء �أو املعتقد الذي يقتنع
به ويغري �أفكاره متى ي�شاء وينتقل من معتقد �إىل �آخر
دون حما�سبة �أو مالحقة قانونية� .أما يف الوطن العربي
فقد ت�أخذ جمموعة من ااملتع�صبني وحتت �سمع وب�صر
احلكومة �أو بت�شجيع منها القانون ب�أيديهم فيالحقون
كل من يخالفهم الر�أي وي�صنفون النا�س ت�صنيفا يفتت
�أبناء الوطن الواحد ويحاولون تطليق الزوجة من
زوجها وال يتورعون ب�إطالق النار على من يجاهرهم
يف اخلالف حتى ولو حاول �أن يرد عليهم «باحلكمة
واملوعظة احل�سنة» م�ستبدلني �آية «ال �إكراه يف الدين»
ب�آيات من عندهم تـربر الإكراه والعنف .نحن ال نعي�ش
يف زمن حماكم التفتي�ش وال ديوان الزندقة وال يوجد
�أحد ميلك وكالة �إلهية تفو�ضه �أن يحا�سب النا�س قبل

يوم احل�ساب �أو يفت�ش قلوبهم ليقي�س مدى �إميانهم.
ولنتذكر�ضحايا التع�صب من املفكرين واملبدعني من فرج
فودة �إىل ح�سني مروة ومن مهدي عامل �إىل ناه�ض حرت
ومن ن�صر حامد �أبو زيد �إىل جنيب حمفوظ.
�ساد�سا :امل�ساواة التامة بني الرجال والن�ساء
�إن كل ما يقال عن م�ساواة املر�أة بالرجل يف البالد
العربية جمرد �إن�شاء .فبدون �أن تثبت هذه امل�ساواة يف
الد�ستور وتغري القوانني لتعك�س هذه امل�ساواة بالفعل ال
بالقول فكل حديث عن امل�ساواة ي�صبح جمرد ذر للرماد
يف العيون .ف�أية م�ساواة واملر�أة ما زالت حمرومة من
�إعطاء جن�سيتها لأبنائها؟ و�أية م�ساواة واملر�أة ال
ت�ستطيع �أن تقود �سيارة يف بع�ض الدول �أو ت�سافر دون
حمرم؟ و�أية م�ساواة وما زال الرجال ي�ضحون باملر�أة
حفاظا على �شرفهم بينما ميار�سون موبقاتهم بفخر
واعتزاز؟ تعامل املر�أة على �أنها �إن�سانة ناق�صة العقل،
�صوتها عورة وم�شيتها فتنة ووجها يثري القالقل ثم
يتحدثون عن امل�ساواة� .إن الفرق بني املر�أة والرجل
يف ع�صرنا هو العلم والعلم فقط .فاملر�أة املثقفة
املهنية املاهرة املدربة املتفتحة امل�ستقلة �إقت�صاديا
وفكريا ت�ساوي قطيعا من رجال �أميني متخلفني معتدين
ب�شنباتهم فقط .و�إنظروا �إىل �أعداد الن�ساء اللواتي
يقدن بالدهن �إىل العزة والكرامة والتقدم كت�شيلي
و�أملانيا وكوريا اجلنوبية والربازيل والأرجنتني
وبريطانيا وبنغالدي�ش والدمنارك وكو�سوفو وليبرييا
ولتوانيا والرنويج.
هذا غي�ض من في�ض �شروط التقدم .وميكننا الإ�سهاب
�أكرث للحديث عن نظام امل�ساءلة وحرية ال�صحافة
وحرية التعبري وحرية التجمع .لكن كل هذه ال�شروط
ت�صبح حت�صيل حا�صل �إذا ما �أقيمت دولة العدل
والقانون وامل�ؤ�س�سات التي ال تخ�ضع لرغبات امللك �أو
الرئي�س �أو الأمري �أو ال�سلطان بل يحكمها الد�ستور
وتكون ال�سيادة فيها للقانون.
ما زلنا نراهن على تون�س �أن تكون الدولة النموذج التي
ت�سري يف هذا االجتاه وتتنت�صر رغم «الداء والأعداء
كالن�سر فوق ال�صخرة ال�شماء» ،كما ب�شرنا �شاعرها
العظيم قبل ن ّيف وثمانني �سنة.

القد�س بني عام  1000و  :1400معر�ض «القد�س لكل �شعوب ما حتت ال�سماء» يف متحف املرتوبوليتان يف نيويورك
عبد احلميد �صيام
نيويورك :يعر�ض متحف املرتوبوليتان امل�شهور يف نيويورك
معر�ضا فنيا عن مدينة القد�س بني عام  1000و 1400
حتت عنوان «القد�س ل�شعوب كل ما حتت ال�سماء» .وي�صور
املعر�ض دور املدينة العظيمة يف الت�أثري على الفنون يف
هذه القرون الأربعة .فقد �شهدت املدينة يف هذه املرحلة
نه�ضة فنية وثقافية كبرية حيث انت�شرت فيها الثقافات
والأديان واللغات �أكرث من �أي وقت م�ضى .ويف زمن ال�سلم
وزمن احلرب ظلت املدينة م�صدر وحي و�إلهام لكل �أنواع
الفنون ذات اجلماليات املنوعة .ويعترب املعر�ض الذي بد�أ
يوم  26ايلول�/سبتمرب املا�ضي وينتهي يوم  8كانون الثاين/
يناير احلايل الأول من نوعه الذي يعر�ض جماليات املدينة
وثقافاتها املتعددة بحيادية بينة تظهر ثروة املدينة الفنية
يف الع�صور الو�سطى.
يف هذه الفرتة تعر�ضت املدينة لالحتالل ال�صليبي (-1099
 )1187ما جعلها وجهة مف�ضلة للكثري من ال�شعوب الأوروبية
الذين كانوا م�أخوذين ب�سحر املدينة وعبقها التاريخي،
فهرعوا �إليها يحملون معهم فنونهم وخياالتهم فتحولت
املدينة �إىل مركز �إبداع فني وثقايف ال مثيل له يف عامل
الع�صور الو�سطى.
وقد ا�ستعريت القطع الفنية من نحو  60متحفا وم�ؤ�س�سة
ومكتبة من بينها املتحف الإ�سالمي ومكتبة امل�سجد الأق�صى
يف القد�س ،واملتحف الإ�سالمي يف الدوحة ،ومتحف الفنون
اجلميلة يف باري�س ،ومتحف اللوفر ،ومكتبة الكونغر�س،
ومتحف املرتوبوليتان يف نيويورك ،ومتحف الفاتيكان،
ومتحف الكني�سة اليونانية يف القد�س ،واملكتبة الوطنية
الإ�سرائيلية واملتحف الربيطاين بالإ�ضافة �إىل املقتنيات
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اخلا�صة لأفراد و�شخ�صيات ،من بينها مقتنيات �آل �صباح يف
الكويت ،ونا�صر خليل يف لندن وغريها الكثري .لكن القطع
الكربى والأ�سا�سية يف املعر�ض جاءت من القد�س نف�سها ومن
�أتباع الديانات الرئي�سية الثالث.
ي�ضم املعر�ض  200قطعة فنية ت�شمل الأطباق املذهبة
والعمالت والتحف وال�صناديق املزخرفة واخلرائط
والتماثيل والكتب املقد�سة مثل القر�آن والتوراة والإجنيل.
وقد احتل املعر�ض جزءا وا�سعا من الطابق الثاين ويتوزع
على �ست �صاالت.
ي�شري املعر�ض �إىل �أن املدينة تعر�ضت عام � 1030إىل عدد
من الزالزل �أدت �إىل تدمري العديد من معاملها التاريخية.
كما قام ال�سلطان الفاطمي «احلاكم» الذي ا�صيب بلوثة من
اجلنون بتدمري العديد من املعامل امل�سيحية ومنها كني�سة
القيامة .فقام امللك الفاطمي الظاهر بالتعاقد مع التجار
الإيطاليني �أوال ثم مع الإمرباطور البيزنطي لإ�صالح
املدينة .وبالفعل بد�أ �إ�صالح املعامل الرئي�سية �إال �أن املوجات
ال�صليبية و�صلت املدينة واحتلتها بطريقة دموية .وبعد
طردهم منها على �أيدي القائد �صالح الدين الأيوبي عام
 1187وطرد �آخر بقايا ال�صليبيني عام  1295على �أيدي
املماليك ،عا�شت املدينة بعدها قرنني من اال�ستقرار �شهدت
�أكرث فرتات الإزدهار الثقايف والعمراين والعلمي والفني
وتدفق عليها الزوار واحلجاج لي�س من �أتباع الديانات الثالث
فح�سب ،بل من �أماكن بعيدة كما تو�ضح ال�سيدة ميالين
هولكومب ،وهي واحدة من منظمي املعر�ض�« .إن فكرة تنوع
ال�شعوب واملزيج الغني للنا�س يف القد�س �شيء جتده مكررا
مرارا يف الكثري من امل�صادر التي �أرخت لتلك الفرتة»
املعرو�ضات

يحاول املعر�ض �أن يكون من�صفا لكافة مكونات املدينة
الأ�سا�سية الثالثة اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم .فهو
ي�ضم العديد من القطع الإ�سالمية النادرة مثل الإ�صطرالب
واملجوهرات والعمالت الذهبية واحللي واجلواهر الذهبية
واملواعني النحا�سية التي كانت ت�سمى «الر�صافة» يف �إ�شارة
مل�صدرها الأ�صلي والتي ت�ستخدم لتقدمي الطعام يف ق�صور
ال�سالطني .كما يحتوي املعر�ض على العديد من امل�صاحف
النادرة ب�أحجام متعددة ومكتوبة بخطوط و�ألوان خمتلفة.
ويف امل�ستوى نف�سه بل و�أحيانا �أكرث من حيث العدد هناك
الكثري من املعرو�ضات امل�سيحية واليهودية.
بع�ض القطع الفنية املعرو�ضة لي�ست بال�ضرورة م�صنوعة يف
القد�س ،كما تقول هولكومب ،بل �صنعت يف اخلارج و�أح�ضرت
�إىل املدينة �أو �صنعت يف املدينة ورحلت �إىل اخلارج �أو �أبدعها
خيال الفنانني الذين يتيهون ع�شقا بها دون �أن يعرفوها
�شخ�صيا ف�أنتجوا هذه اللوحات والقطع الفنية التي كانت
تدور يف خميالتهم عن املدينة.
ت�شويه متعمد
من بني املالحظات التي يلتقطها الزائر العربي للمعر�ض
تعمد عدم ذكر بع�ض املعلومات الأ�سا�سية �أو ت�شويهها رغم
�أن القائمني على املعر�ض ي�صرون على الطابع الفني ولي�س
ال�سيا�سي �أو الديني للمعر�ض.
 عند ذكر �صالح الدين الأيوبي تعمد القائمون على املعر�ض�أن يتجاهلوا هويته الإ�سالمية رغم �أنه ذكر يف معر�ض �إنهاء
احلكم ال�صليبي للقد�س عام  .1187ويف الكتاب ال�ضخم
امللحق باملعر�ض والذي يحمل ا�سم املعر�ض نف�سه ،جتد الكثري
من التفا�صيل املهمة لكن ما كتب حتت اللوحات والقطع
الفنية والأثرية هو الذي ي�شاهده الزوار ويكونون �أفكارهم
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عن القد�س بناء على م�شاهداتهم.
 حتت �صورة �ضخمة لقبة ال�صخرة امل�شرفة تعمد القائمونعلى املعر�ض �أن ي�شريوا �إىل قدا�سة املكان حيث ي�سميه
امل�سيحيون جبل الرب وي�سميه اليهود جبل الهيكل.
 ال توجد �أي �إ�شارة يف املعر�ض �إىل �أن قبة ال�صخرة بنيتيف عهد اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان بينما ي�سهبون
يف و�صف حماولة النبي �إبراهيم الت�ضحية بولده (�إ�سحق
ح�سب العقيدة اليهودية) حتت قبة ال�صخرة.
 يتحدث املعر�ض عن �إعادة توحيد القد�س عام  1967لكنالقائمني على املعر�ض والكتاب املرافق له ا�ستخدموا كلمة
«حترير» القد�س ال�شرقية عام  .1967وقد حاولت تقدمي
احتجاج �إال �أن عددا كبريا من امل�س�ؤولني الكبار ما زالوا يف
�إجازات �أعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة.
رغم بع�ض هذه النواق�ص �إال �أن املعر�ض ي�ستحق الزيارة
وخا�صة من العرب وامل�سلمني .لكن احلقيقة �أن الغالبية
ال�ساحقة من زوار املعر�ض كانوا من املدار�س التلمودية وكل
جمموعة طالب يتقدمهم معلم ي�شرح لهم بالتف�صيل عن كل
قطعة تعود �إىل التاريخ اليهودي بينما كانوا يتعمدون عدم
التوقف عند كل ما هو �إ�سالمي� .إنها الطريقة الأمثل يف
تعزيز االنتماء لدى �أبناء اجلالية اليهودية بينما ي�ستخف
كثري من العرب من م�سلمني وم�سيحيني ب�أهمية تثقيف �أبناء
اجليل الذي ولد يف املهجر على احل�ضارة العربية ب�شقيها
الإ�سالمي وامل�سيحي يف مدينة القد�س والتي ظلت يف �أيدي
�أ�صحابها الأ�صليني �أكرث من � 2000سنة لغاية احتاللها �سنة
النكبة عام  1948واحتالل ما تبقى منها عام .1967

هل ي�ستطيع حممد بن �سلمان �إعادة ت�شكيل اململكة
العربية ال�سعودية؟ �س�ؤال طرحته جملة “فورين
�آفريز” الأمريكية ،يف تقرير لها �شمل حوار مع بن
�سلمان.
تبد�أ املجلة تقرريها بو�صف ويل ويل العهد ال�سعودي
ووزير الدفاع ،فتقول “قيادته للم�سائل كانت �صلبة،
وتقدميه لها كان �أف�ضل ،لغة ج�سده تلمح �إىل الثقة،
على الرغم من �أنه كان �أ�صغر و�أقل �شخ�ص ذا خربة
يف الغرفة ،لديه كاريزما ،لكن الأهم من ذلك كله� ،أنه
قدم �أقوى ق�ضية لبالده� ،أكرث من �أي م�س�ؤول �سعودي
فعل ذلك.
الإ�صالح االقت�صادي
وح�سب تقرير اعدته �صحيفة “التقرير” طرح معده
ت�سا�ؤل ..كيف ل�شاب بالغ من العمر  31عاما ،يبدو
م�صمما لتحمل �أ�صعب امل�شاكل بالده ،يف هذه املرحلة
ً
املبكرة يف حياته ال�سيا�سية ،ليقود حملة تغيري �شامل
يف اململكة العربية ال�سعودية.
�شملت التحركات املبكرة للأمري ،خف�ض الدعم ورفع
ال�ضرائب ،وبيع �أ�صول الدولة الرئي�سية ،وال�ضغط
من �أجل ثقافة الكفاءة وامل�ساءلة ،مع �إف�ساح املجال
للقطاع اخلا�ص ،للقيام بدور �أكرب يف االقت�صاد.
وتقول املجلة �إن على الرغم من �أنه الثالث فقط يف
ترتيب والية العر�ش ،ف�إن لديه ال�سيطرة الكاملة
على للنفط ،و�صندوق اال�ستثمار الوطني ،وال�ش�ؤون
االقت�صادية ،ووزارة الدفاع العمالقة ،واكت�سب كل
هذه احلقائب على الفور ،بعد �أن �أ�صبح والده ،امللك
حاكما يف يناير عام .2015
�سلمان،
ً
وبرغم �أنه من ال�سابق لأوانه تقييم عملية الإ�صالح
االقت�صادي الطويل الأجل ،التي بد�أت للتو وفقا
للمجلة الأمريكية ،ف�إنه من الوا�ضح �أن حممد بن
�سلمان لديه احلق يف الأفكار ،التي و�ضعها بخ�صو�ص
كيفية �إن�شاء قوة ع�سكرية �أكرث فعالية ،وبناء قدرة
�صناعية للدفاع يف بلده ،بتبني �سيا�سة �إ�سرتاتيجية
للإنتاج الدفاعي ،كبداية ممتازة.
ويري التقرير �أنه رغم ذلك ،ف�إن حرب اململكة يف
اليمن ،الذي كان ي�شرف على من�صب وزير الدفاع
خاللها ،ف�شلت يف حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية ،ما
ي�ؤدي �إىل كارثة �إن�سانية يف اليمن ،وت�ساءلت كيف
�سيتم �إنهاء احلرب اليمن ،يف حني ال يزال �أهداف
الأمن القومي الأ�سا�سية مل تتحقق؟
ت�ضارب امل�صالح
قلق �آخر� ،أ�شارت �إليه املجلة قد تفكر فيه الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أن �صعود بن �سلمان قد يت�سبب يف
تهمي�ش ابن عمه الأكرب حممد بن نايف ،لكن املجلة
تقول �إن هذا التخوف ،ال يرقي ملرتبة قد ت�ؤدي �إىل
االقتتال الداخلي� ،أو ي�ستدعى ما يربك وا�شنطن
حاليا.
فت�شري احلقائق� ،أن كالهما يعمالن معا ب�شكل وثيق،
ويكمل كل منهما الآخر ،وت�ؤكد املجلة �أن يف الواقع،
لي�س هناك جمال كبري للتداخل �أو املناف�سة بينهما،
فنب �سلمان ،امل�س�ؤول عن �إ�صالح االقت�صاد وتعزيز

الدفاع الوطني ،وبن نايف ي�سيطر على ملف هائل
من الأمن الداخلي ،الذي يت�ضمن مطاردة الإرهابيني
واحلفاظ على القانون والنظام يف املحافظات
والبلديات الوا�سعة والعديدة يف اململكة.
�إيران
�إن �إعادة بناء االقت�صاد ال�سعودي ملرحلة ما بعد
النفط ،كان من ال�صعوبة مبا فيه الكفاية ،ف�إنك تفعل
ذلك يف وقت تخو�ض فيه اململكة حر ًبا يف اليمن �ضد
احلوثيني وحلفائهم الإيرانيني ،و� ً
أي�ضا التعامل مع
العنف املتزايد يف البلدان املجاورة .وبو�صفه امل�س�ؤول
الأعلى يف وزارة الدفاع يف بالده� ،ستكون له ب�صماته
يف �أنحاء ال�سعودية ،للفرتة احلالية وامل�ستقبلية ،يف
جمال ال�سيا�سة اخلارجية .ور�ؤيته ال�شاملة للعامل،
بد�أت مالحمها بالت�شكل.
وي�شرتك الأمري حممد بن �سلمان مع وجهة نظر
احلكومة ال�سعودية ،ب�أن �إيران تمُ ثل العلل الرئي�سية
الثالث يف املنطقة ،وهي الأيديولوجيات بال حدود،
وحالة عدم اال�ستقرار ،والإرهاب.
وردا على �س�ؤال ب�ش�أن م�ستقبل ال�صراع ال�سعودي-
الإيراين ،وما �إذا كانت اململكة العربية ال�سعودية
تنظر يف فتح قناة ات�صال مبا�شرة مع عدوتها ،لنزع
فتيل التوترات و�إقامة �أر�ضية م�شرتكة ،ف�أجاب
للمجلة “�أنه ال يوجد �أي نقطة يف التفاو�ض
مع ال�سلطة التي تلتزم بت�صدير �أيديولوجيتها
الإق�صائية ،واالنخراط يف الإرهاب ،وانتهاك
ريا �إىل �أن اململكة العربية
�سيادة الدول الأخرى ،م�ش ً
ال�سعودية لديها الكثري لتخ�سره� ،إذا تقاربت وتعاونت
معها ،يف وقت مل تقم �إيران فيه بتغيري نهجها.
داع�ش والقاعدة
وبرغم �أن بن �سلمان لديه منظور �إقليمي ب�ش�أن
�إيران ،ف�إنه لي�س غافلاً عن انت�شار التطرف العنيف،
لتنظيمي داع�ش والقاعدة.
وكما يثري القلق العميق من ت�أثري انت�شار داع�ش يف

العراق و�سوريا ،قال يف نهاية املطاف ميكن هزمية
تلك التنظيمات ،بالنظر �إىل وجود دول قوية يف
املنطقة ،مثل م�صر والأردن وتركيا ،واململكة العربية
ال�سعودية.
بينما يف �إفريقيا ،ميكن لداع�ش �أن يزدهر ويعمل
ب�سهولة ،وي�سبب الكثري من ال�ضرر ،و�أف�صح الأمري
�أن هذا هو ال�سبب يف �أن اململكة العربية ال�سعودية،
التزمت بامل�ساعدة يف حماربة التهديد املتزايد من
التطرف العنف يف �إفريقيا ،من خالل ال�شراكة مع
املنظمات الدولية وامل�ساعدات والتنمية ،مبا يف ذلك
يوني�سيف وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س ،والتخطيط
لعدد من املبادرات يف العام القادم.
التطرف املحلي
التطرف املحلي �أي�ضا م�صدر قلق كبري للأمري ،متذكرا
عندما �أوعز �أ�سامة بن الدن �أتباعه يف �شن هجمات
�ضد اململكة ،بعد غزو الواليات املتحدة للعراق ،وقال
�إنه يتذكر بو�ضوح احللقة ،التي مظلمة يف تاريخ
اململكة العربية ال�سعودية.
وقال �إنه يفهم املغزى العميق للإرهابيني ،من �أجل
ال�سيطرة على املدن املقد�سة يف الإ�سالم والرثوة
النفطية ،لكن تنظيم القاعدة ف�شل يف هدفه ،على
الرغم من �أنه ا�ستغرق �شهورا ودارت اال�شتباكات
بني �أجهزة مكافحة الإرهاب ال�سعودية والإرهابيني،
التي اندلعت يف العديد من املدن ،مبا يف ذلك العا�صمة
الريا�ض ،جدة ،اخلرب ،مكة املكرمة ،الطائف ،وينبع.
وي�ضيف ويل ويل العهد “وكان �أطول و�أعنف �صراع
يف ال�سعودية ،منذ ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
احلديثة”.
ربط التطرف بالوهابية
واعرتف يف حديثه للمجلة� ،أن اململكة العربية
ال�سعودية ارتكبت �أخطاء ،عندما حتالفت مع
الواليات املتحدة ،وجندت املقاتلني اجلهاديني
لهزمية ال�شيوعية خالل احلرب الباردة ،لكن هذا

كان يف املا�ضي.
و�أكد �أنه منذ ذلك احلني ،اململكة العربية ال�سعودية
�ضحية للإرهاب وحليف رئي�سي يف احلملة العاملية
وتكر�س موارد كبرية لهذه املهمة.
ملكافحة الإرهاب،
ّ
�أما فيما يتعلق بربط الوهابية بالإرهاب ،فقد ُ�صعق
االمري من �سوء فهم الأمريكيني العميق جتاه هذا
الأمر ،وقال �إن الت�شدد لي�س له عالقة بالوهابية،
التي �أ�س�سها حممد بن عبد الوهاب ،وهو �شيخ يف
القرن الـ ،18مت�سائال “�إذا مت �إن�شاء الوهابية منذ
 300عاما ،فلماذا مل يظهر الإرهاب �إال م�ؤخرا”.
العالقات ال�سعودية الأمريكية
�أكدت املجلة �أن االمري كان على حق يف �شيء واحد،
�أن العالقات بني الواليات املتحدة وال�سعودية مل
تعد كما كانت ،بعد هجمات  9/11على نيويورك
ووا�شنطن.
ويرى كاتب التقرير �أن على ال�سعودية البدء
فورا باالنخراط ب�شكل �أكرث فعالية مع احلكومة
الأمريكية وال�شعب الأمريكي ،وهذا �سي�ستغرق
�سنوات ،معتربا �أنه يف ر�أيه ،لي�س هناك �أف�ضل من بن
�سلمان لقيادة تلك اخلطوة.
وب�ش�أن العالقات ال�سعودية – الأمريكية ،بعد
انتخاب دونالد ترامب ،وقانون جا�ستا ،الذي ي�سمح
لأهايل �ضحايا الأعمال الإرهابية مبقا�ضاه دول،
قال الأمري �إن لديه ثقة يف قدرة امل�س�ؤولني وامل�شرعني
الأمريكيني ،على التو�صل �إىل حل عقالين ،ب�ش�أن هذا
القانون.
ومع و�صول رجل �أعمال �إىل البيت الأبي�ض ،يقول
الأمري �إنه �سريكز على اال�ستفادة من الفر�ص
االقت�صادية الرئي�سية يف مبادرته  ،2030لإ�شراك
الواليات املتحدة يف خطة التحول ال�سعودية.
لكنه �أ�شار �أي�ضا �إىل �أنه يود ا�ستئناف احلوار
الإ�سرتاتيجي بني البلدين ،الذي توقف خالل �سنوات
�أوباما ،لأ�سباب ال تزال غري وا�ضحة .ورمبا يكون
خ�صو�صا �أنه
«ترامب» على ا�ستعداد ملثل هذا احلوار،
ً
�صرح بكل و�ضوح ب�أنه يتوقع �أكرث من ذلك بكثري من
حلفاء �أمريكا ،وال�شركاء يف جميع �أنحاء العامل ،من
�أجل �ضمان �أمنهم.
اختتم التقرير باحلديث عن قدراته ،فيقول بالل
�صعب ،كاتب التقرير “على الرغم من �أنه ينظر �إليه
بالفعل من قبل �أتباعه كبطل ،ف�إن �أمامه حتديات
خطرية يف رحلته �إىل حتويل اململكة العربية
ال�سعودية”
و�أ�شار التقرير �إىل �أن تعقيدات الإ�صالح �ستتطلب ،من
مو�ضحا �أن امل�سرية
بني �أمور �أخرى ،ال�صرب والتوا�ضع،
ً
نحو التغيري احلقيقي يف اململكة لي�ست اختيارية،
فكان يجب �أن حتدث ،وا�صفًا الأمري بن �سلمان ب�أنه
قائد �أورك�سرتا ،يحتاج لعازفني لتكتمل النغمة.

“املونيتور”� :سلطنة عُ ���م���ان ..ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ن��اج��ح��ة ب��ع��ي��د ًا ع��ن االن�����س��ي��اق وراء ال�سعودية
قال موقع “املونيتور” الأمريكي� ،إن العام املا�ضي
مل يكن جيدا متاما بالن�سبة للمملكة العربية
ال�سعودية ،فامل�صاعب املالية تزايدت يف ظل ع�صر
النفط الرخي�ص ،وغرقت يف م�ستنقع مكلف باليمن
ف�ضال عن النك�سات يف �سوريا التي �أ�ضعفت موقف
اململكة يف املنطقة.
و�أ�ضاف املوقع يف تقرير ترجمته وطن �أنه على
الرغم من هذه التحديات ،ا�ستطاعت اململكة
ال�سنية
العربية ال�سعودية �إن�شاء �شبكة من الدول ُ
يف �إطار التحالف الإ�سالمي ملكافحة الإرهاب ،ولكن
�سلطنة ُعمان ن�أت بنف�سها بعيدا عن جهود الريا�ض
لعزل طهران.
ولفت املونيتور �إىل �أنه كجريان يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حافظت ُعمان مع اململكة العربية
ال�سعودية منذ فرتة طويلة على وجود حتالفا
وثيقا ،ولكن عالقات م�سقط الوثيقة مع �إيران
خلقت توترات يف العالقات ال ُعمانية ال�سعودية،
خا�صة مع ا�ست�ضافة حمادثات �سرية بني م�س�ؤولني
�أمريكيني و�إيرانيني يف م�سقط ،مما �أدى �إىل �صفقة
النووي الإيراين التاريخية.
ويف الآونة الأخرية �أع�ضاء احلكومة ال�سعودية

اتهموا ُعمان التي حتافظ حتى الآن على حيادها
يف احلرب باليمن ،بال�سماح بتهريب الأ�سلحة عرب
حدودها مع اليمن كي ت�صل �أيدي مقاتلي احلوثي،
كما �أنه خالل جولته يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ال�شهر املا�ضي ،ا�ستبعد امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود ُعمان.
وذكر املوقع �أنه مل يكن مفاج�أة للمراقبني �أن
ُعمان جتنبت االن�ضمام �إىل التحالف الإ�سالمي
يف دي�سمرب عام  ،2015حيث �أن م�سقط مل تنظر
�أبدا �إىل اجلمهورية الإيرانية كتهديد وجودي
لها ،وكثريا ما رف�ضت خط الريا�ض ب�ش�أن امل�سائل
املتعلقة مع �إيران .وعالوة على ذلك ،يف ال�سنوات
الأخرية دفعت جمموعة وا�سعة من العوامل ُعمان
لال�ستثمار يف عالقتها مع �إيران.
وعالوة على ذلك ،ال�سبب الرئي�سي لتحول
ُعمان يف �إحداث ارتباط وثيق مع �إيران التفكري
اال�سرتاتيجي يف م�سقط ب�أن تعميق الروابط مع
طهران ي�سمح لل�سلطنة با�ستقاللية �أكرب من قوة
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويعترب احلفاظ
على ا�ستقالل ال�سلطة جيو�سيا�سيا ودينيا ركيزة من
ركائز ال�سيا�سة اخلارجية العمانية.

كما يف فرباير املا�ضي� ،أعلن نائب ويل العهد
وزير الدفاع حممد بن �سلمان �إطالق تدريبات
م�شرتكة ت�سمى الرعد �شمال ،وحينها �شاركت
ُعمان فيها م�ؤكدة على اهتمامها بتبادل املعلومات
اال�ستخباراتية وتعزيز مبادرات مكافحة الإرهاب
يف �شبه اجلزيرة العربية ،وقرار ُعمان �صاحبه
ت�أكيد على �أنها لن ت�صبح ع�ضوا بالتحالف على
ح�ساب عالقاتها مع طهران ،على افرتا�ض �أن �سلطنة
ُعمان و�إيران �ستوا�صالن تنفيذ مناورات ع�سكرية
م�شرتكة يف م�ضيق هرمز ،لت�صبح ال�سلطنة الدولة
العربية الوحيدة التي جتري تدريبات ع�سكرية
مع كل من اململكة العربية ال�سعودية و�إيران.
واعترب املونيتور �أن ا�سرتاتيجية ُعمان طويلة
الأجل تقوم على احلياد وعدم التدخل يف �شئون
الدول الأخرى ،من خالل البقاء بعيدا عن احلرب
يف اليمن ،ومل تن�ضم للحملة الع�سكرية التي
تقودها الواليات املتحدة �ضد داع�ش يف بالد
ال�شام واالمتناع عن �أي تدخل يف انتفا�ضة 2011
�ضد النظام الليبي ال�سابق ،وجتنب العمانيني ن�شر
قوات ع�سكرية للقتال خارج دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
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االع���ل���ام ب����اغ��ل�اق ال���ق���ن���اة االوىل واذاع��������ة ����ص���وت ال�����ش��ع��ب

ا�ستنكر احتاد ال�صحفيني ال�سوريني خطوة
وزارة االعالم باغالق القناة االوىل واذاعة
�صوت ال�شعب وقال يف بيان �إن احتاد ال�صحفيني
�إذ يتفهم اخلطوات املتخذة على �صعيد �إعادة
الهيكلية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية كان يتمنى لو
ان حتقيق الأهداف مل يتم على ح�ساب قنوات
لها تاريخها وذكرياتها ورمزيتها عند العاملني
وجمهور هذه املحطات.
و�أ�ضاف يت�ساءل احتاد ال�صحفيني امل يكن
بالإمكان �إخراج هذه اخلطوات بطريقة
�أف�ضل امل يكن بالإمكان طرح املو�ضوع على
طاولة البحث من خالل ور�شة عمل لإ�شراكهم
يف اتخاذ القرار �ضمن الظروف واملعطيات
واملربرات التي ت�سوقها وزارة الإعالم لي�ساهموا
يف تقدمي احللول واملقرتحات املنا�سبة للو�صول
للهدف املن�شود.
و�أردف االحتاد قائال القناة االوىل هي ذاكرة
التلفزيون العربي ال�سوري هل تتوقف بجرة
قلم  ..بعد تاريخ ناهز �ستة وخم�سني عاما..
�إذاعة �صوت ال�شعب التي �أحدثت لغاية
�إعالمية براجمية وتلبية حلاجة ما�سة يف
التو�سع والو�صول للجمهور لنعود اىل ثمانية
وثالثني عاما للوراء .
كما يت�ساءل االحتاد امل يكن هنالك طريقة
�أخرى لإعادة ت�أهيل املحطتني وحتديد هوية
كل منهما.
وقال االحتاد يف بيانه �إن العديد من القنوات

�أحدثت �أثناء الأزمة ..امل نكن منتلك
الر�ؤية ل�شرا�سة هذه احلرب وطول �سنواتها
..وا�ستنزافها مقدرات الدولة  ..لنتحدث االن
عن �ضغط للنفقات ملاذا مل يكن الرتكيز يف
البداية على النوع ولي�س على الكم �إن �إحداث
هذه القنوات �أرهق الإعالم ال�سوري يف غياب
امل�سابقات الر�سمية بكوادر بحاجة �إىل �سنوات
للت�أهيل والتدريب لكنها و�ضعت يف املواجهة
و�صلب املعركة وبد�أنا الآن نتحدث عن ترهل
و�ضعف الكادر .
وتابع االحتاد لقد حتدث امل�س�ؤولون يف وزارة

الإعالم يف فرتة �سابقة عن هذه االجنازات
ب�أحداث القنوات عن ماذا �سنتحدث الآن ..
�أين الإ�سرتاتيجية التي نعمل على �أ�سا�سها
يف الإعالم فخالل �أربع �سنوات �أحدثنا قناة
تلفزيونية وخم�س �إذاعات منها �أربع حملية ..
والآن نوقف بث قناة تلفزيونية و�إذاعة .
وقال االحتاد بناء على ما تقدم ي�أمل االحتاد
�إعادة النظر بالقرارين املذكورين وتقومي هذا
الإجراء ومنعك�ساته البعيدة.

“ميغون” ..م��ل��اذ ال���راغ���ب�ي�ن يف ت�����س��ل��ق اجل���ل���ي���د ب�����إي����ران

طهران /الأنا�ضول
يق�ضي هواة الريا�ضات ال�شتوية عطلتهم نهاية الأ�سبوع يف اال�ستمتاع
بت�سلق �شالل جممد �صناع ًيا يقع قرب العا�صمة الإيرانية طهران.
و�أ�ضحت من�ش�أة “ميغون” الواقعة �شمال �شرق طهران على بعد  40كم،
مال ًذا للراغبني يف مغامرة ت�سلق اجلليد.
ويف ت�صريح للأنا�ضول ،قال موظف املن�ش�أة مهدي بناهبور� ،إن “800
ريا�ضي يتلقون دورة ت�سلق يف ميغون 30% ،منهم �سيدات”.
و�أو�ضح �أنه “مت جتميد املياه املتدفقة من الأنابيب لت�شكيل ال�شالالت
املجمدة يف املن�ش�أة ،لتقدمي خدماتها مدة � 4-3شهور �سنو ًيا”.
بدوره ،ذكر املدرب عبا�س ميغوين� ،أن “معدات الريا�ضة ال�شتوية
غالية الثمن� ،إال �أنهم ي�ؤمنوها للريا�ضيني جما ًنا”.
و�أ�شار �إىل �أن “الريا�ضيني الإيرانيني الراغبني بامل�شاركة يف م�سابقات
ت�سلق اجلليد الدولية يواجهون م�شكلة عدم وجود را ٍع لهم ،ما دفع
بع�ض الريا�ضيني �إىل بيع منزله من �أجل امل�شاركة”.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ريا�ضة ت�سلق اجلليد تعترب من الريا�ضات النادرة
التي ت�سمح ال�سلطات الإيرانية مبمار�ستها للرجال وال�سيدات م ًعا،
وتعد من�ش�أة ميغون الأوىل من نوعها يف ال�شرق الأو�سط.

وف����اة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ك��وب��ي ك��ارل��و���س ف�يرن��ان��دي��ز غ��ون��دي��ن
هافانا� -أ ف ب -تويف وزير الداخلية الكوبي
كارلو�س فرينانديز غوندين احد وجوه الثورة
الكوبية ال�سبت يف هافانا ،على ما اعلن جمل�س
الوزراء.
واو�ضح املجل�س ان الوزير البالغ  78عاما تويف
جراء “م�ضاعفات مر�ض مزمن” يعاين منه.
�شغل غوندين الذي كان �أي�ضا جرناال يف
اجلي�ش الكوبي ،من�صب وزير الداخلية منذ
ت�شرين االول /اكتوبر  ،2015خلفا لوجه
�آخر من وجوه الثورة هو ابيالردو كولومي
ايبارا الذي طلب من الرئي�س راول كا�سرتو
احالته �إىل التقاعد.
�شارك غوندين املولود يف �سانتياغو دو كوبا يف
الن�ضال �ضد �سلطة الرئي�س فولغن�سيو باتي�ستا
قبل ان�ضمامه اىل الثوار يف ني�سان� /أبريل
 1958حتت قيادة راول كا�سرتو �شقيق قائد
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الثورة فيدل كا�سرتو.
حارب �أثناء عملية
الإنزال يف خليج
اخلنازير ،وهي عملية
كان م�صريها الف�شل
الذريع .وكان واحدا
من قادة القوات
الكوبية يف �أنغوال
خالل ثمانينات القرن
املا�ضي وت�سعيناته.
كان غوندين ع�ضوا
يف اللجنة املركزية
ال�شيوعي
للحزب
الكوبي ونائبا يف
كوبية �إن “�سلوك اجلرنال كارلو�س فرينانديز
اجلمعية الوطنية.
غوندين هو مثال على الوالء للحزب وال�شعب
وقال جمل�س الوزراء يف بيان بثته و�سائل اعالم
والثورة”.
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رئ��ي�����س االج���ه���زة االم��ن��ي��ة :تهديد
“اال�سالم” املتطرف يف املانيا يزداد تطورا

برلني (�أ ف ب) – اعترب رئي�س االجهزة االمنية االملانية هانز-جورج
ما�سن االحد ان تهديد اال�سالم املتطرف يف املانيا يزداد تطورا كما
انه ا�صبح اكرث تبعرثا اي�ضا ،ويطرح حتديات جديدة على االجهزة
االمنية.
ويف مقابلة مع وكالة االنباء االملانية ،دافع هذا امل�س�ؤول عن اجهزته
املتهمة منذ االعتداء يف كانون االول/دي�سمرب على �سوق للميالد يف
برلني اعلن تنظيم الدولة اال�سالمية م�س�ؤوليته عنه ،م�ؤكدا انها تبذل
اق�صى ما يف و�سعها.
واكد ما�سن ان عدد ال�سلفيني او ال�سنة اال�صوليني قد ازداد يف املانيا من
 3800العام  2011اىل اكرث من  9700اليوم.
وا�ضاف “انه امر مقلق جدا ان نرى ه�ؤالء يتطورون ويتنوعون”.
واو�ضح انهم ال يخ�ضعون ل�سيطرة بع�ض اال�شخا�ص فقط “بل ثمة كثري
من اال�شخا�ص” الذين يحظون بنفوذ يف هذا التيار “ومن ال�ضروري
مراقبتهم جميعا”.

اجل���ي�������ش اجل�����زائ�����ري ي���دم���ر 20
خم��ب���أ ل�ل�إره��اب��ي�ين غ��رب��ي ال��ب�لاد

تقارير
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كوري من�شق ي�ؤكد على موعد ح�صول بيونغ يانغ على �صواريخ عابرة للقارات
ت�سعى كوريا ال�شمالية ال�ستكمال
تطوير �صاروخ بالي�ستي عابر
للقارات قادر على �ضرب الواليات
املتحدة االمريكية بحلول نهاية
هذا العام �أو �أوائل  ،2018بح�سب
ما �صرح به دبلوما�سي من�شق عن
كوريا ال�شمالية.
وقال الدبلوما�سي الكوري ال�شمايل
ال�سابق تاي يونغ هو الذي
كان يعمل يف ال�سفارة الكورية
ال�شمالية بلندن وهرب عام 2016
اىل كوريا اجلنوبية ،يف مقابلة مع
وكالة «يونهاب» الكورية اجلنوبية
للأنباء �إن «كوريا ال�شمالية و�ضعت
هدف �إمتام تطوير �أ�سلحة نووية
م�صغرة ميكن �أن تنا�سب ر�أ�س
�صاروخ قادر على الو�صول �إىل
الواليات املتحدة بحلول نهاية
عام � 2017أو �أوائل � 2018آخذة
يف االعتبار التحوالت ال�سيا�سية
يف كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة» ،بح�سب رو�سيا اليوم.
يذكر �أن الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون �أعلن يف خطاب
له مبنا�سبة العام اجلديد �أن
بالده دخلت املرحلة الأخرية
من اال�ستعدادات لتجربة �إطالق
�صواريخ عابرة للقارات .وتعهد
بتعزيز قدراتها على �شن �ضربات
نووية وقائية يف حال مل تعلق
كوريا اجلنوبية والواليات

املتحدة مناوراتهما الع�سكرية
ال�سنوية امل�شرتكة.
وقال تاي يونغ هو �إن ر�سالة كيم
تظهر للعيان القدرات النووية
وال�صاروخية لكوريا ال�شمالية
التي �ستحدد ال�شروط التي ميكن
على �أ�سا�سها �أن تعقد حمادثات
مع كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة.
و�أ�ضاف «اختبار كوريا ال�شمالية
لإطالق �صواريخ عابرة للقارات
هذا العام وجناح ذلك يعتمد على
رد فعل �سيئول ووا�شنطن على هذه
امل�س�ألة».
وح�سب «يونهاب» ،ف�إن بيونغ يانغ

تطور �صاروخا عابرا للقارات
حمموال على عربات ،يعرف با�سم
 ،KN-08قادرعلى قطع �أكرث
من � 13ألف كيلومرت ،وهو ما يكفي
ل�ضرب الواليات املتحدة.
و�أجرت كوريا ال�شمالية جتربتني
نوويتني العام املا�ضي بعد تلك
التي قامت بها يف  2006و2009
و .2013كما �أطلقت �أكرث من
� 20صاروخا بالي�ستيا مبا يف ذلك
�صواريخ مو�سودان متو�سطة املدى
و�صواريخ �أخرى قابلة للإطالق
من الغوا�صات.
وتدعي بيونغ يانغ �أن لديها
التكنولوجيا الالزمة لإنتاج ر�أ�س

نووي �صغري مبا يكفي لرتكيبه
على �صاروخ ،لكن يقول العديد من
اخلرباء الع�سكريني �إن ال�شمال ال
يزال بحاجة لعدة �سنوات لإتقان
هذه التكنولوجيا.
وحتظر قرارات جمل�س الأمن
الدويل على كوريا ال�شمالية
�إجراء جتارب على ال�صواريخ
البالي�ستية ،بيد �أن بيونغ يانغ
ال تعرتف بهذه القرارات باعتبار
«�أن لديها كل احلق يف تعزيز
قدراتها الدفاعية ب�سبب ال�سيا�سة
العدائية لوا�شنطن».

احل��رب العاملية الثالثة على الأب���واب ..كوكب االر���ض على �شفا �صراع �شامل

اجلزائر (-د ب �أ)� -أفادت وزارة الدفاع اجلزائرية ب�أن وحدة للجي�ش
ويف �إطار مكافحة الإرهاب ،دمرت �أم�س ال�سبت 20 ،خمب�أ للإرهابيني
ومدفعا وثالثة قنابل تقليدية ال�صنع بوالية عني الدفلى160 /
كيلومرتا غربي اجلزائر/.
و�أ�شارت الوزارة  ،عرب موقعها الر�سمي �إىل اعتقال  23مهاجرا غري
�شرعي من جن�سيات �إفريقية خمتلفة بواليات ورقلة وتلم�سان
وغليزان.

الد�ستورية العليا يف م�صر ت�ؤجل نظر
منازعتي تنفيذ اتفاقية “تر�سيم احلدود”
م��ع ال�سعودية ل��ـ  12ف�براي��ر املقبل
القاهرة (د ب �أ) – قررت هيئة املفو�ضني باملحكمة الد�ستورية العليا
يف م�صر  ،ت�أجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتني �أقامتهما احلكومة
لوقف تنفيذ حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ببطالن اتفاقية تعيني
احلدود البحرية بني م�صر وال�سعودية ،فيما ت�ضمنته من التنازل عن
جزيرتي تريان و�صنافري� ،إىل جل�سة � 12شباط/فرباير املقبل .
وجاء قرار املحكمة اليوم بالت�أجيل لالطالع.
وكانت الهيئة قررت يف اجلل�سة املا�ضية ،ت�أجيل نظر الدعوى ،ل�ضم
منازعة التنفيذ الثانية التي �أقامتها احلكومة يف ال�ساد�س من ت�شرين
ثان /نوفمرب املا�ضي.
وكانت هيئة ق�ضايا الدولة ،ممثلة احلكومة يف الدعوى ،قدمت طلبات
ب�إلغاء حكم حمكمة الق�ضاء االداري مبجل�س الدولة ،ل�صدوره من جهة
غري خمت�صة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.

�أعرب مواطنو عدد من الدول
الغربية الكربى عن اعتقادهم �أن
حربا عاملية ثالثة على الأبواب،
و�أن كوكب الأر�ض على �شفا �صراع
�شامل.
ففي ا�ستطالع جديد للر�أي بدا
امل�شاركون مت�شائمني �إىل حد
ما ب�ش�أن امل�ستقبل� ،إذ يرون �أن
“�صراعا على نطاق العامل” يلوح
يف الأفق.
و�أظهر اال�ستطالع الذي �أجرته
�شركة (يوغوف) الربيطانية
على ت�سعة �آالف �شخ�ص يف ت�سع
دول �أن هناك اعتقادا ي�سود تلك
ال�شعوب ب�أن ال�سلم العاملي �أ�ضحى
بعيد املنال �إىل �أق�صى حد يف
ظل انحياز القوى العظمى �إىل
�أطراف ال�صراع الدموي املختلفة
يف �سوريا ،وا�ستمرار تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف قتاله
بال�شرق الأو�سط ،وفي�ض الهجمات
امل�سلحة عرب العامل ،وتبني كل من
الرئي�سني الرو�سي فالدميري بوتني
والأمريكي املنتخب دونالد ترمب
مواقف مت�شددة جتاه عدد من
الق�ضايا الدولية .ح�سب ما ذكرت
�صحيفة االندبندنت الربيطانية.
ويرى  64%من الأمريكيني
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أن العامل على
حافة حرب كربى مقارنة مع
 15%فقط يرجحون ا�ستتباب
ال�سلم العاملي.
و�أبدى الربيطانيون بع�ضا من
التفا�ؤل ،حيث يعتقد 19%
منهم �أن ال�سالم ممكن ،لكن 61%
يظنون �أن احتمال ن�شوب حرب

جلي ووا�ضح.
وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن ال�شعوب
الإ�سكندنافية يف ال�سويد وفنلندا
والرنويج ال مييلون كثريا �إىل
االعتقاد �أن العامل على �شفا
احلرب ،بل �إن ن�سبة معتربة من
الدمناركيني ترى ب�شائر لل�سالم،
حيث تكهن  39%منهم بتحقيق
�سالم عاملي مقارنة بنحو 45%
توقعوا خالف ذلك.
وقال �أنتوين ويلز مدير الدرا�سات
ال�سيا�سية واالجتماعية ب�شركة
يوغوف التي تعنى ب�أبحاث ال�سوق،
�إن “اخلوف يبدو يف �أوجه يف
الواليات املتحدة وفرن�سا و�إن كان
لأ�سباب خمتلفة”.

و�أ�ضاف �أن خماوف الأمريكيني
تعك�س رمبا حالة من عدم اليقني
جتاه رئا�سة ترامب الو�شيكة
للبالد� .أما الفرن�سيون ف�إين �أعتقد
�أن هواج�سهم ذات �صلة �أكرث
بالإرهاب ،لأن اجلمهور الفرن�سي
هو �أكرث من يرى �أن رو�سيا ال متثل
تهديدا لالحتاد الأوروبي ،لكن
�أغلب الظن عنده �أن هناك هجوما
�إرهابيا كبريا �آخر �سيطال بلدهم
يف الأ�شهر القادمة”.
وك�شف اال�ستطالع ذاته �أن
اجلماهري يف �أوروبا و�أمريكا مييلون
للنظر �إىل رو�سيا على �أنها ت�شكل
تهديدا ع�سكريا رئي�سيا ،وبدا
الربيطانيون الأ�شد تخوفا من

مو�سكو ،رغم �أن هناك دوال �شملها
امل�سح كفنلندا و�أملانيا هما الأقرب
جغرافيا �إىل جمهوريات االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق.
وي�شعر  71%من الربيطانيني
ب�أنهم مهددون من قبل رو�سيا،
مقارنة بنحو  59%من
الأمريكيني.
والفرن�سيون هم �أكرث ال�شعوب
التي ا�ستطلعت �آرا�ؤها خوفا من
الإرهاب� ،إذ �أبدى  81%اعتقادا
�أن هناك هجوما �سيقع ،بينما
تكهن  11%منهم فقط ب�أن �شيئا
من هذا القبيل لن يحدث.
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�إن يف ال��ت��اري��خ ل��ع�برة بقلم:عبد
ال������������رازق �أح�����م�����د ال�������ش���اع���ر
يحكي التاريخ �سريه دون �أن يدلك ب�أطراف
�أ�صابعه اخل�شنة فروات ر�ؤو�سنا ،وال يهتم �إن
�أ�سدلت ق�ص�صه �ستائر جفوننا التي �أ�ضناها
ال�سهر .يحكي التاريخ دون �أن ينتظر �شهقة
املفاج�أة �أو زفرة الي�أ�س من حلوقنا الياب�سة،
ومير دون �أن يلتفت �إىل وجوهنا املكفهرة �أو
جباهنا املقطبة .يحكي التاريخ لأن الق�ص �صنعته ،وال يهتم كثريا �إن
ا�ستوعبنا الدر�س ،لأنه يكرره يف �أوراقه ال�صفراء املغ�ضنة مرة ومرة
و�ألف مرة .ودر�سنا اليوم من �أملانيا التي �سبقتنا �إىل الت�ضخم ب�آالف
الفرا�سخ ثم عادت من هناك �أقوى �آالف املرات.
مل تقتف �أملانيا �أثر الأعداء ،فلج�أت على عك�س اللدود فرن�سا �إىل
�سيا�سة االقرتا�ض لتغطية نفقات احلرب العاملية الأوىل بالكامل .كان
فيلهلم الثاين واثقا من الن�صر ،وكان يعول على مغامن احلرب لتغطية
ديونه ،ومل ي�ستمع �إىل ن�صيحة اخلبري االقت�صادي ال�شهري جاملر
�شاخت الذي حذره من انهيار حمتمل للعملة املحلية (املارك) .وملا
جاءت احلرب مبا مل ي�شته فيلهلم ،جل�أ �إىل حلول اقت�صادية عاجزة
�أفقدت املارك ما تبقى لديه من عافية.
كان الدوالر قبل احلرب ي�ساوي  4.2ماركا ،ثم ارتفع ليعادل  7.9ماركا
بعد اندالعها .ويف �أعقاب احلرب ،وبعد �أن خرجت �أملانيا من �ساحات
املعارك جتر �أذيال النك�سة ،مل ي�ستطع فيلهلم �أن ي�سدد ديونه التي
جتاوزت حدود املعقول ،فلج�أ �إىل حيلة العاجز بالإفراط يف طباعة
�أوراق نقدية ال جتد لها من املوارد ظهريا .وبعد معاهدة فر�ساي ،ترنح
املارك ،و�أ�صبح الدوالر بثمانية و�أربعني ورقة �أملانية ال قيمة لها ،وذلك
بحلول  1919ميالدية.
وظل املارك يرتاجع �أمام الدوالر حتى �صارت الورقة اخل�ضراء بت�سعني
ماركا عام  ،1921ثم انهار املارك متاما لي�شرتي الدوالر ثالثمئة
وثالثني ورقة منه .كانت الديون امل�ستحقة على �أملانيا حينها خم�سني
مليارا .وكان على �أملانيا ت�سديد ديونها بالعملة ال�صعبة ،وهو ما ا�ضطر
احلكومة الفا�شلة �إىل طباعة املزيد من الأوراق التافهة لتتمكن من
�شراء البنكنوت الأمريكي ،وهو ما عجل بدخول املارك غرفة �إنعا�ش
وهو �أقرب �إىل املوت منه �إىل احلياة.
وهكذا ،ظلت �أملانيا تدور يف فلك خبيث ،من طباعة �أوراق نقدية
ال قيمة لها �إىل �شراء عملة غري موجودة �إال يف �أ�سواقها ال�سوداء،
حتى حدث الت�ضخم اجلامح الذي مل جتد معه كافة اجلراحات
اال�ستئ�صالية املعقدة .وهكذا ،وجد الأملاين نف�سه على ر�صيف واقع
م�ؤمل ،ال تطعمه الأنا�شيد احلما�سية وال ت�سقيه خطابات القائد
الالهبة .فج�أة� ،أدرك املواطن امل�سكني �أن حمفظته املنتفخة عاجزة
عن حتقيق احلد الأدنى من الأمان املادي ،ف�ضال عن الرخاء الذي
لطاملا وعد به الإمرباطور فيلهلم .كان فقراء الأملان ينامون فوق �أ�سرة
من بنكنوت ،لكنهم مل يكونوا قادرين على �شراء رغيف خبز يهدئ من
ثورات بطون �أطفالهم اجلوعى.
وملا عجزت احلكومة الأملانية عن ت�سديد ديونها نقدا ،ا�ضطرت �إىل
ا�ستخدام منتجاتها املحلية مثل الفحم بديال للورق ،لكن ذلك كله مل
يجد نفعا ،مما حدا بفرن�سا وبلجيكا �إىل احتالل الروهر ،وهي منطقة
�صناعية يف غرب �أملانيا ل�ضمان م�ستحقاتهما .وما زاد الطني الالزب
بلة ،قيام بع�ض املواطنني الأملان يف املنطقة ال�صناعية بالإ�ضراب
اجلماعي عن العمل ،مما �سبب �شلال تاما يف مفا�صل االقت�صاد الأملاين،
ا�ضطرت معه احلكومة �إىل طباعة مزيد من الأوراق املالية ،وهو ما
�أدى �إىل وفاة حتمية للمارك ،وانت�شار نظام املقاي�ضة لإمتام �صفقات
البيع وال�شراء بني املواطنني.
كانت فرن�سا عدو �أملانيا اللدود وقتها �أكرث حكمة ،فلم ت�شتط يف ثقتها
بخوذات جنودها ال�صفر ،ومل تلج�أ �إىل �صناديق نقد �أو لدول �صديقة
مادة يدها ،وف�ضلت فر�ض �ضرائب على الدخل لتغطي نفقات احلرب،
وملا خرجت من �أتون املعركة منت�صرة ،ا�ستطاعت �أن حتقق رخاء غري
مكذوب مل تعد به ،لكنها كانت تخطط له يف �صمت� .صحيح �أن انت�صار
الفرنك على املارك مل يكن نهاية املطاف� ،إال �أنه كلف املواطن الأملاين
عقودا من الهوان كان با�ستطاعة حكومته جتنيبه �إياه لو �أنها اتبعت
�سيا�سة نقدية �أكرث ر�شدا.
تتكرر درو�س التاريخ ،لكنها لي�ست �أبدا مملة .لكن الكثريين ممن يهمهم
الأمر قد ان�شغلوا بربامج التوك �شو وامل�سل�سالت الهندية والرتكية عن
تقليب وجوههم يف �سماوات الوعي ،وتركوا م�صائرهم نهبا للو�ساو�س
واملخاوف والقيل والقال� .شغلتنا �أموالنا و�أهلونا عن النظر �إىل اخللف
�أو التطلع نحو �أي م�ستقبل ،ف�صرنا جمرد ترو�س يف �آلة جهنمية تقودنا
جميعا نحو هالك حمتمل و�شيك .وتبقى خلفية امل�شهد تر�سم حلوال
للمخل�صني الباحثني عن ال�شعاع يف النفق ،لكن �أين هم؟
عبد الرازق �أحمد ال�شاعر
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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زي����دان ك�����س��ب ال��ره��ان
ح�سن زين الدين
قبل �أ�شهر قليلة احتفلت ال�صحف الإنكليزية
والفرن�سية مبرور ع�شرين عام ًا على توليّ
الفرن�سي �أر�سني فينغر تدريب �آر�سنال الإنكليزي،
بيد �أن مواطنه زين الدين زيدان مل يحتج �سوى
�إىل عام واحد على ت�سلّمه تدريب ريال مدريد
الإ�سباين حتى حتتفل به ال�صحف املدريدية
والفرن�سية وتتحول املنا�سبة �إىل حدث يف
ال�صحافة الأوروبية.
�إذ ًا �أول من �أم�س �أكمل «زيزو» عام ًا بالتمام والكمال
على ر�أ�س الإدارة الفنية للفريق امللكي .بدا الأمر
غريب ًا للبع�ض �أن ت�أخذ املنا�سبة كل االهتمام
الذي حظيت به ،لكن يف حقيقة الأمر ف�إن ما قيل
وكتب ال يبدو كثري ًا �إزاء ما حققه بطل العامل عام
 1998يف ملعب «�سانتياغو برنابيو» يف ظرف 365
يوم ًا ،وهو ما يحتاج مدربون �آخرون �إىل �سنوات
طوال لإجنازه.
�صحيح �أن الكلمة الأوىل تبقى للألقاب وهذا
ما جنح فيه الفرن�سي بقيادة امللكي �إىل لقبه
احلادي العا�شر يف دوري �أبطال �أوروبا بعد �أ�شهر
قليلة من ت�سلمه من�صبه� ،إ�ضافة �إىل ك�أ�س ال�سوبر
الأوروبية ومونديال الأندية ف�ض ً
ال عن ال�صدارة
احلالية لـ «الليغا» ،وك�سر زيدان الرقم القيا�سي
ملدرب الفريق ال�سابق الهولندي ليو بينهاكر بعدم
اخل�سارة يف  38مباراة على التوايل حتى الآن ،لكن
الأهمية تكمن يف �أمور �أخرى تثبت عظيم ما حتقق
وقدرات هذا املدرب التي �شكّك كثريون بها حلظة
ت�سلّمه من�صبه ،خ�صو�ص ًا �أنها كانت التجربة
الأوىل له يف املجال التدريبي على م�ستوى �أندية
ال�صف الأول ،وكيف �إذا كانت يف فريق بحجم
وتاريخ ريال مدريد؟
يف الواقع ما جنح فيه «زيزو» �أنه �أعاد الريال
ملكي ًا .ملكي باال�سم والفعل بعد فرتة تدهور فيها
حال الفريق وفقد الكثري من هيبته حتديد ًا مع
رافاييل بينيتيز ،حيث ارتقى به زيدان �إىل مرتبة
الفريق املخيف واملرعب على ال�ساحتني الأوروبية
واملحلية.
هذا الأمر بات يدركه حتديد ًا خ�صما «املريينغيز»
الأبرزان وهما غرميه التاريخي بر�شلونة وجاره
اللدود �أتلتيكو مدريد� ،إذ �إن زيدان ك�سر هاج�س
«الرب�سا» الذي متلّك الريال كثري ًا وهذا وا�ضح
من خالل �إ�سقاطه �إياه يف املو�سم املا�ضي يف
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معقله «كامب نو»  1-2وتعادله معه هذا املو�سم
على ذات امللعب  1-1يف «الليغا»� ،أما بالن�سبة �إىل
«الروخيبالنكو�س» فقد متكن زيدان من ك�سر عقدة
مدربه الأرجنتيني دييغو �سيميوين حتديد ًا يف
ملعب «في�سنتي كالديرون» و�أحلق به هذا املو�سم
هزمية مذلة بثالثية نظيفة.
زيدان �أثبت حق ًا �أنه مدرب من فئة الكبار يف مدة
زمنية قيا�سية� ،إذ �إنه غيرّ �شكل الريال من خالل
الكرة ال�سهلة واملمتعة التي ي�ؤديها ف�ض ً
ال عن
التنويع ،يف اللعب والأهم من ذلك روحية الفوز
التي زرعها يف الالعبني ما جعلهم كمقاتلني يف
امليدان ال يهد�أون حتى اللحظة الأخرية ،وهذا
ما متثّل يف العديد من املباريات التي قلبوا فيها
النتيجة ،وبالتوازي مع ذلك رفع الفرن�سي ثقة
الالعبني ب�أنف�سهم لتجاوز امل�صاعب كما ح�صل
على �سبيل املثال عند خ�سارة امللكي �أمام فول�سبورغ
الأملاين  2-0يف ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يف
املو�سم املا�ضي ثم فوزه عليه �إياب ًا بثالثية نظيفة.
ما بدا الفت ًا يف زيدان �أي�ض ًا هو فر�ضه �شخ�صيته
واحرتامه على العبيه وهذا ناجم عن �سريته
الذاتية كالعب كبري ،حيث مل يتوانَ عن اتخاذ
قرارات كبرية ال تتوقف فقط على �سبيل املثال
على و�ضع الكولومبي خامي�س رودريغيز على مقعد
البدالء ،بل حتى ا�ستبداله النجم الأول للفريق

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف بع�ض املنا�سبات
وهذا ما ح�صل مث ً
ال يف املباراة �أمام ال�س باملا�س يف
«الليغا» ،حيث مل يخف «الدون» تذ ّمره ثم ما لبث
�أن �صافح زيدان بعد ت�سجيله هدف ًا �أمام بورو�سيا
يقر له
دورمتوند الأملاين يف دوري الأبطال كمن ّ
ب�أنه ميتثل لقراراته.
وباحلديث عن رونالدو ف�إن الالفت على امل�ستوى
الفني �أن «ريال زيدان» مل يت�أثر يف املباريات التي
غاب فيها الربتغايل و�آخرها �أول من �أم�س يف الفوز
على �إ�شبيلية  0-3يف الك�أ�س ،حيث فاز يف  10من
�أ�صل  11مباراة مقابل تعادل ،وهذا غري قليل على
الإطالق ويعطي م�ؤ�شر ًا على اال�ستقرار الفني
الذي �أر�ساه الفرن�سي يف البيت امللكي ّ
بغ�ض النظر
عن هذا النجم �أو ذاك.
«�أريد �أن �أُعلن لكم �أننا قررنا ت�سمية زين الدين
زيدان مدرب ًا للفريق الأول» ،هذه اجلملة قالها
رئي�س امللكي فلورنتينو برييز يف م�ؤمتر �صحايف
يف ملعب «�سانتياغو برنابيو» يف الرابع من كانون
الثاين  .2016م�ضى عام لزيدان يف مدريد ،تغيرّ
فيه الكثري نحو الأف�ضل ،وما هو ثابت �أن ظهور
برييز يف م�ؤمتر �صحايف لإعالن مثل تلك اجلملة
مع تغيري اال�سم �سيطول كثري ًا هذه املرة.

خ������ام������ي�������������س ي�����ح�����ب�����ط خ�������������ص������وم ري���������������ال م������دري������د
ح�سم الكولومبي خامي�س رودريغيز ،العب
ريال مدريد الإ�سباين ،اجلدل ،م�ؤكد ًا ا�ستمراره
مع الفريق وعدم التفكري نهائي ًا يف الرحيل
عن �صفوفه خالل �سوق االنتقاالت ال�شتوية
احلالية ،ليغلق الباب على الأندية املهتمة
ب�ضمه على الأقل حتى ال�صيف املقبل.
وقال خامي�س يف ت�صريحات تلفزيونية:
«بالت�أكيد ،جميع عنا�صر الفريق تريد
امل�شاركة� .أنا بحالة جيدة الآن ،واجلميع مير
بفرتات �سيئة ،لكننا يف عام جديد وبفكرة
جديدة� .س�أبقى ،ولن �أرحل».
ويف �إيطاليا ،ذكرت �صحيفة «كوريريي ديللو
�سبورت» �أن يوفنتو�س م�ستعد لدفع  80مليون
يورو ل�ضم العب و�سط باري�س �سان جريمان
الفرن�سي ،الإيطايل ماركو فرياتي.
وكانت تقارير �صحافية �إيطالية قد �أفادت يف
الآونة الأخرية ب�أن «اليويف» يبحث ب�شدة عن
تدعيم خط و�سطه بعد الفراغ الكبري الذي
خلّفه رحيل النجم املخ�ضرم �أندريا بريلو
للواليات املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل الفرن�سي
بول بوغبا الذي انتقل �إىل مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي.
ويف فرن�سا ،مينّي ني�س مت�صدر «الليغ  »1النف�س
با�ستعارة الهولندي ممفي�س ديباي الذي يعاين
من عدم م�شاركته مع مان�ش�سرت يونايتد.
ويريد ني�س تقدمي عر�ض يت�ضمن بند ًا يتيح
�شراء الالعب مقابل  10ماليني يورو لإقناع
يونايتد ببيع العبه الذي ا�شرتاه العام املا�ضي
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ذهبت النقاط الـ  31التي �سجلها ليربون جيم�س �أدراج الرياح ،حيث
�سقط فريقه كليفالند كافاليريز حامل اللقب �أمام �ضيفه �شيكاغو بولز
 ،106-94يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي ال�شمايل للمحرتفني.
وهي الهزمية الأوىل لكليفالند يف املباريات الـ  14الأخرية التي خا�ضها
بوجود جيم�س ،الذي حتايل على املر�ض و�أعرا�ض الأنفلونزا ،وقدم
مباراة جيدة ب�إ�ضافته  8متابعات و 7متريرات� ،إال �أن ذلك مل يكن كافي ًا
لتجنيب فريق املدرب تايرون لو هزميته الثالثة هذا املو�سم بني جماهريه،
والثامنة يف  34مباراة.
ويدين �شيكاغو بفوزه الثامن ع�شر يف  36مباراة جليمي باتلر الذي �سجل
 10نقاط متتالية يف الربع الأخري من �أ�صل  20نقطة له يف املباراة.
وت�ألق الثنائي �ستيفن كوري وكيفن دورانت وقادا غولدن �ستايت ووريرز،
و�صيف البطل و�صاحب �أف�ضل �سجل يف الدوري هذا املو�سم ،لتحقيق فوزه
احلادي والثالثني يف  36مباراة وجاء على ح�ساب �ضيفه بورتالند ترايل
باليزرز .117-125
و�سجل كوري  35نقطة ،بينها  5ثالثيات ،مع  7متابعات و 5متريرات
حا�سمة ،و�أ�ضاف دورانت  30نقطة مع  5متابعات و 4متريرات حا�سمة.
وبرز يف �صفوف بورتالند �سي دجاي ماكولوم بت�سجيله  35نقطة ،مل تكف
لتجنيب فريقه هزميته الثانية والع�شرين.
ويف املباريات الأخرى ،فاز لو�س �أجنل�س كليربز على ممفي�س غريزلي�س
 106-115بف�ضل جهود �أو�سنت ريفرز� ،إذ �سجل  28نقطة ،وت�شارلوت
هورنت�س على �أوكالهوما �سيتي ثاندر  112-123رغم ت�ألق جنم الأخري
را�سل و�ستربوك بت�سجيله  33نقطة مع  15متابعة و 8متريرات حا�سمة،
وميلووكي باك�س على نيويورك نيك�س  104-105بف�ضل اليوناين ياني�س
انتيتوكومنبو الذي �سجل  27نقطة مع  13متابعة ،و�أتالنتا هوك�س على
�أورالندو ماجيك .92-111
وهنا برنامج مباريات اليوم� :إنديانا باي�سرز  -بروكلني نت�س ،تورونتو
رابتورز  -يوتا جاز ،ديرتويت بي�ستونز  -ت�شارلوت هورنت�س ،نيو �أورليانز
بيليكانز � -أتالنتا هوك�س ،هيو�سنت روكت�س � -أوكالهوما �سيتي ثاندر،
داال�س مافريك�س  -فينيك�س �صنز ،دنفر ناغت�س � -سان �أنطونيو �سربز،
بورتالند ترايل باليزرز  -لو�س �أجنل�س اليكرز.

الأمطار الغزيرة يف بوليفيا تلغي
املرحلة ال�ساد�سة من �سباق رايل داكار

من �أيندهوفن الهولندي مقابل  34مليون يورو.
وبح�سب ال�صحافة الإنكليزية ،ف�إن الربتغايل
جوزيه مورينيو ،مدرب «ال�شياطني احلمر» لن
يحتفظ بخدمات ديباي هذا ال�شتاء يف حال
تلقيه عر�ض ًا منا�سب ًا.
وعلى �صعيد املدربني� ،أعلن هال �سيتي متذيل
ترتيب الدوري الإنكليزي املمتاز ،تعاقده مع
املدرب الربتغايل ماركو �سيلفا للإ�شراف عليه
حتى نهاية املو�سم خلف ًا ملايك فيالن الذي �أُقيل
الثالثاء من من�صبه.
و�سيكون هال �سيتي التجربة التدريبية الرابعة

لظهري ا�ستوريل ال�سابق ،البالغ من العمر 39
عام ًا.
و�أ�صبح �سيلفا ثالث مدرب يت�سلّم مهمة الإ�شراف
على هال �سيتي هذا املو�سم ،بعد �ستيف برو�س
الذي ترك من�صبه بعد ال�صعود بالفريق �إىل
دوري الأ�ضواء لأنه مل يكن را�ضي ًا على �سيا�سة
التعاقدات ،فخلفه فيالن يف �آب املا�ضي.
يف املقابل� ،أعلن �أو�سا�سونا الإ�سباين �إقالة مديره
الفني خواكني كابارو�س ل�سوء النتائج .وقرر
النادي تعيني املدير الريا�ضي بيرت فا�سيليفيت�ش
مدرب ًا للفريق حتى نهاية املو�سم اجلاري.

الباز (د ب �أ)� -ألغى منظمو
�سباق رايل داكار املرحلة
ال�ساد�سة من ال�سباق والتي
كان مقررا �إقامتها اليوم
ال�سبت مل�سافة  786كيلومرتا
بني �أورورو والباز وذلك
ب�سبب الأمطار الغزيرة التي
هطلت على غرب بوليفيا منذ
م�ساء �أم�س اجلمعة.
وقال مارك كوما منظم
ال�سباق �إن هذه املرحلة �أ�صبح من ال�صعب اجتيازها يف ظل هذه الأمطار
 ،ح�سبما �أفادت �صحيفة “�إل ديبري” .
وبهذا � ،سيقود امل�شاركون يف ال�سباق �سياراتهم مل�سافة  216كيلومرتا فقط
على الطريق املمهد �إىل الباز بعيدا عن م�سار ال�سباق.
ويح�صل املت�سابقون على راحة من ال�سباق غدا الأحد قبل ا�ستئناف
ال�سباق باملرحلة ال�سابعة التي تقام بعد غد االثنني يف �أويوين.
وكان الفرن�سي �سيبا�ستيان لوب فاز ب�سيارته “بيجو” باملرحلة اخلام�سة
من ال�سباق �أم�س اجلمعة والتي �أقيمت بني تيوبيزا و�أورورو علما ب�أن
املنظمني جل�أوا لتغيري م�سار ال�سباق يف بع�ض �أماكن هذه املرحلة �أي�ضا.
ويت�صدر الفرن�سي �ستيفان بيرتهان�سل ب�سيارته “بيجو” �أي�ضا الرتتيب
العام لل�سباق بفارق دقيقة واحدة وت�سع ثوان عن �أقرب مناف�سيه.
وتقام هذه الن�سخة (رقم  )39من �سباق رايل داكار على مدار 12
مرحلة موزعة بني باراجواي والأرجنتني وبوليفيا حيث يبلغ �إجمايل
م�سافة ال�سباق هذه املرة نحو ت�سعة �آالف كيلومرت على �أن يختتم ال�سباق
بالعا�صمة الأرجنتيني بوين�س �آير�س يف  14كانون ثان/يناير احلايل.
وهذه هي املرة التا�سعة التي يقام فيها ال�سباق يف �أمريكا اجلنوبية.
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من هنا وهناك

ت�����ط�����ب�����ي�����ق ج��������دي��������د ل������ل������ت�������أك������د م���������ن �������س���ل��ام������ة الأح��������ب��������ة
برلني – (د ب �أ) – �أحيانا يحتاج املرء �إىل
االطمئنان على حالة �أحبابه املوجودين
بعيدا عنه ،ولذلك ف�إن تطبيق “ترات�ستد
كونتاكت�س" الذي طورته �شركة خدمات
الإنرتنت الأمريكية العمالقة جوجل ،يتيح
للمرء الت�أكد من �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعيدا
عن �أي خطر �سواء كانوا يت�سلقون اجلبال �أو
حتى ت�أخروا يف العودة �إىل املنزل.
وقد مت تطوير هذا التطبيق الذي يعمل مع
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد،
لكي يتيح للم�ستخدم تبادل املعلومات عن مكان
وجوده مع الآخرين املوجودين على قائمة
“الأ�صدقاء املوثوق فيهم” على التطبيق .على
�سبيل املثال� ،إذا �شعر املرء �أنه يف موقف غري
�آمن �أو يواجه حالة طارئة �أو يطلب معرفة
مكان �أ�صدقائه املوجودين على قائمة املوثوق
فيهم .وميكن رف�ض طلب احل�صول على بيانات
املكان ،لكن �إذا مل يتعامل امل�ستخدم مع الطلب
خالل  5دقائق �سيتم �إر�سال البيانات بطريقة
�آلية �إىل مر�سل الطلب ،حتى �إذا كان هاتف
امل�ستخدم غري مت�صل بالإنرتنت� ،أو كانت
بطارية الهاتف خالية متاما من الكهرباء.
و�إذا مل يتمكن التطبيق من حتديد طبيعة

املكان املوجود فيه ال�شخ�ص املر�سل �إليه
الطلب ،ف�إنه �سيتم �إر�سال بيانات �آخر مكان مت
حتديده.
لذلك على م�ستخدمي تطبيق “ترا�ستد
كونتاكت�س" التفكري �أكرث من مرة قبل حتديد

الأ�شخا�ص الذين �سي�ضيفهم �إىل قائمة
“الأ�شخا�ص املوثوق فيهم” ،لآن معرفة املكان
املوجود فيه �أي �شخ�ص يف حلظة ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل �سوء فهم �أو تعر�ضه لأخطار عديدة
�أخرى.

ن���ي���ك���ول ك����ي����دم����ان يف ع���م���ر ال���������ـ� : 49أرغ���������ب يف �إجن���������اب ط���ف���ل �أخ�����ر
لندن (-د ب �أ)�-أعربت املمثلة اال�سرتالية
نيكول كيدمان  49 /عاما /عن رغبتها يف
�إجناب طفل �أخر خالل العام اجلديد.
وقالت نيكول يف حوار مع �صحيفة “ديلي ميل
” اليوم الأحد” من بني جميع الأمور التي
حدثت يف حياتي ،كوين �أم كان الأمر الأهم
الذي غري كل �شيء وجعله �أف�ضل”.
وكانت نيكول قد تبت ابنتها الأكرب �إيزابيل
التي تبلغ من العمر حاليا  25عاما وابنها
كونر  21 /عاما� /أثناء زواجها من املمثل
توم كروز.ثم بعد ذلك متكنت نيكول بعد عدة
حماوالت فا�شلة من الإجناب من زوجها املغني
كيث �أوربان ابنتها �صنداي روز� 8 /أعوام/
.واجنبت ابنتها فيث � 5 /أعوام  /عرب �أم
بديلة.
و�أ�ضافت نيكول” مازال لدي �أمل �أن يحدث �أمر
ما هذا العام” مو�ضحة ” كيث و�أنا نرغب يف
�إجناب مزيد من الأطفال.جدتي كانت قد
اجنبت والدتي وهي يف عمر � ،49إذا حدث
ذلك يل �سوف �أكون يف منتهى ال�سعادة”.
وحول معاناتها لإجناب طفل ،قالت نيكول”
متر ب�أحداث �صعبة مرارا وتكرارا ،ثم تبد�أ يف
�إخبار نف�سك �أن الأمر الذي تريده لن يحدث
�أبدا�.أنا ب�صدق مل �أكن �أتوقع �أن �أجنب طفال،

الول مرة  ..كيم كاردا�شيان تتحدث عن �سرقة باري�س

حتدثت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�شيان لأول مرة عن االعتداء
الذي تعر�ضت له يف باري�س وخ�شيت فيه �أن يطلق عليها الل�صو�ص النار،
خالل �شريط فيديو ترويجي لربنامج تلفزيوين.
وبثت حمطة “�إي نيوز!” التي تنتج برنامج تلفزيون الواقع “كيبينغ �آب
ويذ ذي كاردا�شيان” ال�شريط الرتويجي للمو�سم اجلديد من الربنامج
حيث ظهرت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية باكية وهي تروي لأقاربها
كيف دخل ل�صو�ص �إىل �شقة كانت ت�ست�أجرها يف باري�س يف مطلع ت�شرين
الأول و�سرقوا جموهراتها بعدما �أوثقوها يف احلمام.
وتقول يف ال�شريط “ظننت �أنهم �سيطلقون النار علي يف الظهر ..ظننت �أنه
ق�ضي علي� .أ�شعر بغ�ضب �شديد كلما فكرت بالأمر جمدداً”.
وابتعدت كيم كاردا�شيان ( 36عام ًا) بعد احلادثة عن اال�ضواء ومل تتكلم
علن ًا عن عملية ال�سرقة هذه  ،ومل تعد �إىل ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي �إال خالل الأ�سبوع احلايل نا�شرة �صور ًا لعائلتها.
وتعر�ضت النجمة التي يتابعها  49.4مليون �شخ�ص عرب تويرت و89.9
مليون ًا عرب �إن�ستغرام ،لعملية �سرقة ليل  3-2ت�شرين الأول يف دارة
فندقية فخمة يف باري�س خالل م�شاركتها يف �أ�سبوع باري�س للمو�ضة،
وهددها الل�صو�ص ب�سالح وجهوه اىل ر�أ�سها قبل ان يوثقوها ويكمموها
ويحتجزوها يف احلمام.
وتفيد عنا�صر التحقيق الأوىل انهم �سرقوا خامتا بقيمة �أربعة ماليني
يورو وعلبة حتوي جموهرات بقيمة خم�سة ماليني �أخرى لتكون بذلك
�أكرب عملية �سرقة تطال �أحد الأفراد يف فرن�سا منذ �أكرث من  20عام ًا.
ويبد�أ بث املو�سم اجلديد من برنامج تلفزيون الواقع “كيبينغ �آب ويذ ذي
كاردا�شيان” يف �شهر �آذار .

 63م��ل��ي��ار ر���س��ال��ة وات�������س���اب ل��ي��ل��ة ر�أ������س ال�����س��ن��ة

ثم يف عمر � 41أ�صبحت �أما”.
و�أ�شارت نيكول �إىل �أن عالقتها مع زوجها
ال�سابق توم كروز “جيدة “ ،وقالت حول
طفليها بالتبني ” مازاال ميثالن جزء من
حياتي وقلبي”.
ويذكر �أن نيكول وكيث تزوجا عام 2006
 ،وبعد �أربعة �أ�شهر من الزواج� ،سعى كيث

للح�صول على العالج من الإدمان على تناول
الكحوليات واملخدرات.
وقالت كيدمان ،التي �سوف تتم عامها الـ 50يف
حزيران/يونيو املقبل” يف ذلك الوقت �إنهاء
الزواج مل يكن خيارا �أبدا”.
و�أ�ضافت ” االنف�صال مل يكن �سوف يحدث ،
العالقة بيني وبني كيث كانت عميقة للغاية”.

ت�����ع�����رف ع����ل����ى ال����ط����ف����ل �����ص����اح����ب اجل����م����ج����م����ة الأك������ب�����ر يف ال����ع����امل
جرى �أطباء يف الهند عملية لطفل يف ال�شهر
ال�سابع من عمره ،وذلك ملعاجلة و�ضع ر�أ�سه
ال�ضخم الذي يعتقد �أنه الأكرب يف العامل،
وقد ت�سبب يف الإزعاج لوالدي الطفل ويهدد
حياته بالطبع.
ويعود الطفل �إىل منطقة نايجارا الهندية،
وقد �أطلق اجلريان عليه “الطفل ال�شبح”،
و�صاحب الر�أ�س العمالق ،وغريها من النعوت
امل�ؤذية ،بعد ت�ضخم جمجمته ب�شكل مزعج،
وقد و�صلت �إىل � 96سنتيمرتا يف حميطها.
وا�ستطاع الأطباء �إزالة  3.7لرت من املادة
ال�سائلة التي هي �سبب يف هذا التورم ،يف حني
يعملون على تقليل حميط الر�أ�س �إىل 70
�سنتيمرتا خالل �شهر ون�صف ال�شهر.بح�سب
موقع العربية
وقال الدكتور ديليب باريدا ،مدير امل�ست�شفى
الذي �أجرى العملية يف مدينة بوبان�سوار
بالهند� ،إن الطفل و�صل �إليهم يف  20نوفمرب
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املا�ضي وقدرت ال�سوائل بر�أ�سه
بحجم  5.5لرت.
و�أو�ضح �أنه متت �إزالة  3.7لرت الآن،
وقد �أدى ذلك ن�سبيا �إىل حت�سن
وظائف الدماغ والإدراك لدى
الطفل وحالته م�ستقرة وي�ستجيب
للعالج.
وت�شري ال�سجالت الطبية �إىل حالة
�سابقة كانت يف  2011وهي لطفلة
ت�ضخم ر�أ�سها كذلك للأ�سباب نف�سها
ما يعرف با�ست�ستقاء الر�أ�س ،وقد
و�صل حجم جمجمتها �أي�ضا �إىل
حميط � 96سنتيمرتا.
وقال والد الطفل كمالي�ش ( 35عاما) الذي
يعمل يف كلكتا� ،إنه بعد الآن �سوف يخفف
النا�س يف القرية من ال�سخرية منّا ب�سبب
مظهر طفلنا ،و�سوف يتوقفون عن الألقاب
املهينة للطفل.

و�أ�ضاف والأهم �أن الطفل �سوف يكون ممكنا له
العي�ش ب�شكل طبيعي بف�ضل م�ساعدة الأطباء.
وتكلف هذه العملية حوايل � 6آالف جنيه
ا�سرتليني ،لكنها متت جمانا على نفقة معهد
عموم الهند للعلوم الطبية ( ،)AIIMSحيث
توفر الدولة العالج املجاين للمر�ضى.

قالت خدمة الرتا�سل الفوري وات�ساب ،اجلمعة� ،إن عدد الر�سائل التي
�أر�سلها م�ستخدموها خالل ليلة ر�أ�س ال�سنة بلغ نحو  63مليار ر�سالة،
ً
م�سجلة بذلك رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا للتطبيق الذي يتيح للنا�س تبادل
الر�سائل الن�صية وال�صور والفيديو ،ف�ض ًال عن �إجراء املكاملات ال�صوتية
واملرئية.
ونقل موقع “فنت�شر بيت  ” VentureBeatاملعني ب�ش�ؤون التقنية عن
متحدث با�سم وات�ساب� ،أن من بني الـ  63مليار ر�سالة� ،شكلت ال�صور نحو
 7.9مليار ،بينما بلغ عدد الفيديوهات املر�سلة خالل تلك الليلة قرابة
 2.4مليار.
ي�شار �إىل �أن مارك زوكربريغ ،م�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة في�سبوك
املالكة لتطبيق وات�ساب ،كان قد قال يف �شهر ني�سان�/أبريل املا�ضي �إن
تطبيقي وات�ساب وم�سنجر جمتمعني يحققان  60مليار ر�سالة يومي ًا.
ومن جانبه ،قال جان كوم امل�ؤ�س�س امل�شارك لوات�ساب يف �شهر كانون
الثاين/يناير � 2015إن م�ستخدمي التطبيق ير�سلون  30مليار ر�سالة
يومي ًا ،ويف �شهر �شباط/فرباير  2016بلغ العدد  42مليار ر�سالة.
وعلى �سبيل املقارنة ،ير�سل م�ستخدمو تطبيق الرتا�سل تيليغرام نحو
 15مليار ر�سالة يومي ًا ،وذلك حتى �شهر �شباط/فرباير املا�ضي .وبح�سب
وكالة بلومبريغ الإخبارية ،بلغ عدد الر�سائل التي يتبادلها م�ستخدم
تطبيق الرتا�سل “�آمي�سج” من �آبل نحو  40مليار ،وذلك يف عام .2014
ي�شار �إىل �أن �شركة في�سبوك ا�شرتت �شركة وات�ساب يف عام  2014مقابل
�أكرث من  20مليار دوالر �أمريكي ،والآن ميلك التطبيق �أكرث من مليار
م�ستخدم ن�شط �شهري ًا.
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«جينز» ذكي يوجهك للطريق ..و”بيكيني” يطلب الواقي ال�شم�سي
ال �شك �أن التكنولوجيا قد �سهلت حياتنا
بدرجة كبرية ومنحتنا �سعادة كبرية ،بغ�ض
النظر ع��ن بع�ض ال�سلبيات التي ل��ن نتطرق
لها هنا .ويبدو �أن ال �شيء �سيوقف التقدم
التكنولوجي ع��ن �إب��ه��ارن��ا ب��اجل��دي��د واملفيد
ك��ل ي���وم ،فنحن ن�ستمتع بالهواتف الذكية
والتلفزيونات الذكية والثالجات والغ�ساالت
وال�سيارات وحتى املالب�س الذكية.
ُ
ف���آخ��ر �صيحات التكنولوجيا ال��ت��ي �أع��ل��ن
عنها م�ؤخر ًا �ضمن �أحد املعار�ض الدولية ،هي
املالب�س الذكية التي قد تدلك على الطريق،
�أو لبا�س البحر “البيكيني” الذي قد يخربك
متى ت�ضع الواقي ال�شم�سي ،وكذلك املالب�س
الداخلية الرجالية “بوك�سر” التي تقي من
الإ�شعاعات.
وبح�سب التقرير املن�شور على �صحيفة
“ديلي ميل” ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن املالب�س
الداخلية الرجالية قادرة على منع  99%من
الإ�شعاع الذي تتعر�ض له ،من الهاتف الذكي �أو
ال�شبكات الال�سلكية “واي فاي” ،من الو�صول
�إىل ج�سمك.
فذلك النوع اجلديد من املالب�س الداخلية
الرجالية مبطنة بطبقة من �أل��ي��اف الف�ضة
والقطن خللق واق كهرومغناطي�سي للحماية.
وميكن غ�سل تلك املالب�س لأكرث من  300مرة،
قبل �أن تبد�أ يف فقدان تلك اخلوا�ص.
وبا�ستخدام هذه املالب�س الداخلية الذكية،
ميكن للرجل �أن ي�ضع هاتفه اجل��وال داخل
جيبه بدون �أي قلق من �أن ي�ؤثر الإ�شعاع على
خ�صوبته ،مثلما حذر العلماء مرار ًا من قبل.
ونقلت “ديلي ميل” عن �آرث��ر مينارد� ،أحد
القائمني على ال�شركة امل�صنعة لتلك املالب�س
“�سبينايل ديزاين  ،”Spinali Designقوله
“�إن املالب�س تعمل بنف�س فكرة املايكروويف..
فبد ًال من االحتفاظ بالإ�شعاع يف الداخل ،هي
ُتبقي عليه يف اخلارج”.
�أم��ا لبا�س البحر “البيكيني” الذكي ،فهو
يعمل من خالل تطبيق على الهاتف اجل��وال،
حيث �إن لبا�س البحر مزود ب�شريحة ت�ست�شعر
الآ�شعة “فوق البنف�سجية” املحيطة.
وبح�سب مونيكا موغافريو ،القائمة على
املنتج“ ،يتم �إدخال لون جلدك على التطبيق
وكذلك نوع الواقي ال�شم�سي الذي ت�ستخدمه..
و�أثناء التعر�ض لل�شم�س ،ف�إن ال�شريحة الذكية
�ست�ست�شعر قوة �أ�شعة ال�شم�س املحيطة لتنبهك
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�إب���ت���ك���ار ���س��ي��ارة ج���دي���دة تبحث
ع��ن م��وق��ف وت��رك��ن ف��ي��ه ل��وح��ده��ا

�أعلنت �شركة عاملية كربى يف جمال �صناعة ال�سيارات ،عن �إبتكارها
ل�سيارة حديثة ت�ستطيع البحث عن موقع والإ�صطفاف لوحدها.
وقالت ال�شركة امل�صنعة ،ان ال�سيارة اجلديدة ،تعمل ب�شك ًال كامل
على الكهرباء ،و�أنها �صديقة للبيئة ،كما ميكنها �إ�ست�شعار الأخطار مثل
احلوادث قبل حدوثها ،من خالل نظام ربط �إلكرتوين متطور.
وب ّينت ال�شركة �أن ال�سيارة تتميز بتقنية البعد الثالث ،من خالل توفر
تقنية تغيري اللون بثالثة �أبعاد ،مما مينحها مزيد من اجلمال.
و�أ�ضافت ال�شركة� ،أنه �سيتم طرح ال�سيارة يف الأ�سواق مطلع العام
املقبل ،ومن املتوقع �أن ي�صل �سعرها اىل  200.000دوالر

�إك��ت�����ش��ف ال��ع��ط��ل يف ���س��ي��ارت��ك
م����ن خ��ل��ال ه���ات���ف���ك ال����ذك����ي!

متى ميكنك و�ضع الواقي ال�شم�سي” ،م�ضيفة
�أن��ه��ا مفيدة يف تذكري الأط��ف��ال متى ميكنهم
�إعادة و�ضع الواقي ال�شم�سي.
ي���ذك���ر �أن ال���ب���ط���اري���ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف
“البيكيني” ميكن �أن تدوم ملدة � 4سنوات ،وهي
تتحمل الغ�سيل يف الغ�سالة.
�أم��ا املنتج الثوري الثالث ال��ذي مت الك�شف
عنه ،فهو بنطلون “جينز» مزود ب�شرائح ذكية
مت�صلة بتطبيق على هاتفك اجل���وال ،ومن
خاللها ي�ستطيع �أن يدل مرتديه على الطريق.
فعلى �سبيل املثال� ..إذا دخلت مركز ًا جتاري ًا

لأول م���رة و���ض��ل��ل��ت ال��ط��ري��ق ب�ين امل��ح�لات،
ميكنك �إدخ��ال ا�سم املتجر الذي تبحث عنه،
ووقتها �سيقوم “اجلينز» ب�إ�صدار ذبذبات يف
�أحد جانبيك لتنبيهك �إىل �أي اجتاه يجب �أن
ت�سري ..و�إذا قمت بال�سري يف الطريق اخلط�أ،
ف���إن الذبذبات �ست�صدر من اجلانبني يف نف�س
الوقت لتنبيهك.
املالب�س اجل��دي��دة الذكية كلها �صنعت يف
فرن�سا ،وميكن �إجدراء �أي تعديل عليها خا�ص
بالقيا�سات
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�إق�����رار ت��رك��ي ب���أخ��ط��اء يف ���س��وري��ا� /أن���ق���رة ت��ب��ت � ّز وا���ش��ن��ط��ن :ق���د ن��غ��ل��ق ق���اع���دة �إجن��رل��ي��ك
(�أ ف ب)
ال تبدو تركيا اليوم يف موقف حت�سد عليه �ضمن امل�شهد
الإقليمي وال���دويل ،على الرغم من حماوالتها �إظهار
حراكها الديبلوما�سي على �أنه ا�ستعادة لدور بارز وم�ؤثّر.
فبينما حتافظ على خالفاتها اجلوهرية «املح ّيدة� ،إىل
حني» مع طهران على �ضوء «�إعالن مو�سكو» الثالثي ،ترفع
التوتر مع وا�شنطن حلثّها على م�ساندة معاركها املتعثرّ ة،
ً
مراهنة يف الوقت نف�سه على فتح �صفحة جديدة مع
الإدارة الأمريكية املقبلة
تتزايد التحديات التي تواجه تركيا وتتعقّد بالتنا�سب
مع مدى انخراطها يف امل�شهد ال�سوري .ف�أنقرة التي �شكّلت
املي�سر الأول للجماعات امل�سلحة التي تقاتل داخ��ل
ّ
الأرا�ضي ال�سورية ،منذ انطالق احلراك الع�سكري ،مرور ًا
بتعاظم دور «جبهة الن�صرة» و«داع�����ش»� ،أ�صبحت يف
مواجهة مفتوحة مع عدد من تلك التنظيمات املتطرفة
على كامل �أرا�ضيها ،فيما حت�صي خ�سائرها الع�سكرية
املتزايدة �ضمن عملية «درع الفرات» يف �شمال �سوريا ،من
دون �أن تنجح يف جر «التحالف» �إىل معركتها هناك.
ومل تنكر �أنقرة خط�أ ال�سيا�سات التي لعبتها خالل
�أع���وام احل��رب ال�سورية ،عرب ت�صريحات عديدة كان
�آخرها و�أو�ضحها ما �أتى �أم�س على ل�سان املتحدث با�سم
رئا�سة ال��وزارء الرتكية ،نعمان قورطوملو�ش ،الذي قال
يقرون بخط�أ
ل�صحيفة «حرييت»�« :أنا �أحد �أولئك الذين ّ
ّ
ن�صطف �إىل جانب (الرئي�س
�سيا�ستنا يف �سوريا ...لن
ال�سوري ب�شار) الأ�سد ،ولكنّنا يجب �أن ن�صحح �أخطاءنا».
و�أ�شار �إىل �أن «هكذا قرار (م�صري الأ�سد) يجب �أن يتخذه
ال�سوريون على طاولة احلوار ،ونحن ميكننا �أن نلعب دور
ال�ضامن لذلك القرار وال يحق لنا فر�ضه».
وم��ن املمكن القول �إن تغيرّ ر�ؤي��ة �أنقرة ن�سبي ًا جتاه
امل�شهد ال�سوري مل يكن خ��ي��ار ًا يف �ضوء ال��ظ��روف التي
تعي�شها .فرغم امل�ساحة الوا�سعة التي وفّرها التفاهم
«احلذر» مع مو�سكو وطهران ،يتعاظم التوتر مع وا�شنطن،
وم��ن ورائها دول «التحالف ال���دويل» ،يف �ضوء �ضبابية
ال�سيا�سة الأمريكية املقبلة جتاه املنطقة عامة وامللف
ال�سوري على وجه اخل�صو�ص ،يف انتظار تويل الرئي�س

الأمريكي املنتخب دونالد ترامب دفّ��ة القرار يف البيت
الأبي�ض .وقد يعدّ تعامل وا�شنطن مع امللف الكردي يف
�سوريا ودعمها لـ«وحدات حماية ال�شعب» �ضمن ت�شكيل
«ق��وات �سوريا الدميوقراطية» ،حجر ع�ثرة الأك�بر يف
طريق الوفاق الرتكي ــ الأمريكي.
الت�صعيد بلغ مراحل متقدمة خالل ال�ساعات القليلة
املا�ضية ،وو�صل �إىل حدّ تلويح املتحدث با�سم الرئا�سة
الرتكية� ،إبراهيم قالن ،بـ«حق تركيا يف اتخاذ قرار
�إغالق قاعدة (�إجنرليك) اجلوية يف �أي وقت ،باعتباره
ق��رار ًا �سيادي ًا» .الت�صريح و�إن جاء يف معر�ض الرد على
���س���ؤال خ�لال مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية ،فهو
ي�شي ب�أن �أنقرة م�ستعدة للدفع بخيارات قا�سية ل�ضمان
م�صاحلها يف ال�شمال ال�سوري ،خا�صة �أنه ي�أتي بعد يوم
واحد من �إ�شادة املتحدث با�سم قوات «التحالف الدويل»
بالدور «العظيم» الذي لعبته قاعدة «اجنرليك» يف «جعل
العامل مكان ًا �أكرث �أمان ًا ،بف�ضل العمليات التي متت انطالق ًا

منها» .وجدير بالذكر �أنّ قاعدة اجنرليك القائمة يف
والية �أ�ضنة جنوب تركيا ت�ستخدمها املقاتالت الأمريكية
�ضمن �أعمال التحالف الدويل ،وفيها طائرات مراقبة من
دون طيار تابعة لأملانيا .وكان الإعالم الأمريكي قد ذكّر
مراراً ،عقب حماولة االنقالب الفا�شلة يف متوز املا�ضي ،ب�أنّ
وا�شنطن تخزّ ن يف تلك القاعدة قنابل نووية منذ عقود
احل��رب ال��ب��اردة .و ُي�شار �إىل �أنّ القاعدة �شهدت توتر ًا
خالل ال�صيف املا�ضي� ،إثر م�شاركة مقاتالت منها تابعة
ل�سالح اجلو الرتكي يف حماولة االنقالب.
وبينما هاجم امل�����س���ؤول ال�ترك��ي «�إ���ص��رار» ال��والي��ات
املتحدة على دعم «حزب االحتاد الدميوقراطي» الكردي
يف �سوريا ،م�شري ًا �إىل �أن تخلي وا�شنطن عن وعودها
للمعار�ضة ك��ان �سبب ًا يف «ت����أزم الو�ضع يف ح��ل��ب» ،ف���إنّ
االنتقادات الرتكية لوا�شنطن �أتت باجلملة يف ال�ساعات
املا�ضية.
ويف ال�سياق ،قال نائب رئي�س ال��وزراء ،وي�سي قايناق،

يف ت�صريح �إىل تلفزيون «خ�بر» الرتكي� ،إن «التحالف»
نادر ًا ما ي�ستخدم قاعدة «�إجنرليك» لين�ضم �إىل عمليات
اجلي�ش ال�ترك��ي واجل��م��اع��ات املعار�ضة ال�سورية التي
يدعمها ،مو�ضح ًا �أن «وجودهم (يف �إجنرليك) �أ�صبح مثار
ت�سا�ؤالت من مواطنينا و�أمتنا ،وهذه الق�ضية على جدول
�أعمال احلكومة».
ويف ال�سياق ،قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إن
أ�صرت على ال�سماح لرتكيا بالدخول مل�سافة
هناك جهات «� ّ
ال تزيد على  20كيلومرت ًا داخل الأرا�ضي ال�سورية» ،قبل
�أن يعود يف وقت الحق املتحدث با�سم �أردوغان وي�شرح �أن
االلتزام بتلك امل�سافة كان �سي�سمح ب�إن�شاء «ممر حلزب
االحتاد الدميوقراطي بني منبج وعفرين».
ورغم الت�صريحات الرتكية ذات اللهجة احلادة ،يبدو
�أن �أنقرة تراهن على تغيري يف النهج الأمريكي على يد
ترامب .و�ضمن هذا الإطار ،ك�شف �إبراهيم قالن �أن بالده
تتوا�صل مع فريق الرئي�س الأمريكي املنتخب حلثّه على
«اتباع �سيا�سة جديدة يف مكافحة (داع�ش) ال ترتكز
ب�شكل رئي�سي على امليلي�شيات الكردية» ،معرب ًا عن �أمله
يف �أن الإدارة اجلديدة �ستتفهم ب�شكل �أف�ضل «احل�سا�سيات
الرتكية».
وبالتوازي مع م�شاكلها مع حلفائها التقليديني ،تعاين
�أنقرة من عجز يف ال�ضغط امل�ؤثّر على �شركائها يف االتفاق
الأخري حول «الهدنة» يف �سوريا ،وخا�صة مع طهران� ،إذ
�إنها تعمل بكامل ثقلها لل�ضغط بحجة «�إخ��راج املقاتلني
الأج��ان��ب» من �سوريا ،وه��و ما يواجه بق ّوة من اجلانب
الإي����راين ـ��ـ ال�����س��وري امل�شرتك م��ن ب��واب��ة احل��دي��ث عن
«�شرعية ال��وج��ود» ،يف �إ���ش��ارة �إىل طلب دم�شق .و�ضمن
هذا ال�سياق ،ويف ت�صريحات ت�أتي مبثابة رد على �ضجيج
الت�صريحات الرتكية� ،أ�شار رئي�س جلنة الأم��ن القومي
وال�سيا�سة اخلارجية يف جمل�س ال�شورى الإي��راين ،عالء
الدين بروجردي ،خالل حديث �صحايف يف دم�شق� ،إىل �أن
«على كل القوات التي دخلت الأرا�ضي ال�سورية من دون
تن�سيق �أو موافقة من جانب احلكومة ال�سورية �أن ترتك
هذه الأرا�ضي فوراً».

 �إبتكر خ�براء يف �صناعة ال�سيارات والتقنيات ،تطبيق ًا الكرتوني ًاجديد ًا يحدد لك مكان اخللل والعطل الفني يف �سيارتك دون عناء طلب
امل�ساعدة.
ويتيح التطبيق للم�ستخدم� ،إمكانية احل�صول على بيانات ال�سيارة او
�إ�ستقبال الر�سائل املحذرة من االعطال ،وذلك من خالل تو�صيله خا�صة
مع الهاتف الذكي عرب كيبل خا�ص.
وميكن احل�صول على التطبيقات وامل��ح��ول �أو وح��دة تو�صيل جهاز
الك�شف عن الأعطال املعروف ب�أ�سعار تبد�أ من  30يورو  6,31دوالر عند
�شرائها عرب الإنرتنت.
ويتم تزويد جميع ال�سيارات احلديثة التي تعمل مبحركات بنزين
بجهاز �أون بورد دياجنو�ستيك�س.2

�إن��ت��اج �أك�بر ذاك��رة بيانات يف العامل
ب��ح��ج��م ي�����ص��ل اىل  2ت�يراب��اي��ت
ان������ت������ج������ت ����ش���رك���ة
كنجي�ستون ،ذاك��رة بيانات
ج��دي��دة ،تعد �أك�ب�ر ذاك��رة
تخزين بالعامل ت�صل �سعتها
اىل  2تريابايت.
وق���ال���ت ال�����ش��رك��ة� ،أن���ه
مت �صناعة ال��ذاك��رة بعدة
�أحجام ،منها الأ�صغر ،الذي
يت�سع حتى  1تريابايت ،واحلجم الأكرب الذي يت�سع حتى  2تريابايت.
وبينت انه ميكن لهذه الذاكرة �أن تت�سع لقرابة  160فيلم ًا ذات اجلودة
العالية.
وت�أتي الذاكرة بهيكل متني ،كما ت�ستخدم حمول  USB 3.1ولي�س
املحول التقليدي لذا �سيتعني على امل�ستخدم تركيب ناقل بيانات خا�ص
ال�ستخدامها مع �أجهزة الكمبيوتر املحمولة.
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تكنولوجيا

ال���������ص��ي�ن ت����خ����ت��ب�ر ط������ائ������رة ق����ت����ال����ي����ة ج����دي����دة
بكني�( -أ ف ب) – ذكرت �صحيفة ر�سمية �صينية
ان ال�صني اختربت منوذجا جديدا من املقاتالت
اخلفية تنوي تزويد جي�شها الوطني بها وتطمح
اىل بيعها يف اال�سواق االجنبية.
وق��ال��ت �صحيفة “ت�شاينا ديلي” التي ت�صدر
باالنكليزية ان هذه الن�سخة املطورة من طائرات
“اف �سي -31جريفالكون” التي كانت معروفة با�سم
“جي ،-31قامت بطلعة اوىل اجلمعة يف �شينيانغ
(�شمال �شرق) حيث مت انتاجها من قبل املجموعة
ال�صينية احلكومية ل�صناعة الطريان.
وت�أتي هذه املعلومات بينما يت�صاعد التوتر بني
ال�صني وال��والي��ات املتحدة ب�ش�أن ت��اي��وان ،بعدما
ت�صريحات للرئي�س االم�يرك��ي املنتخب دونالد
ت��رام��ب .وقالت ال�صني ال�سبت انها �سرت�سل اىل
املحيط الهادىء للمرة االوىل حاملة الطائرات
الوحيدة التي متلكها “لياونينغ”.
وك���ان من���وذج اول م��ن ط��ائ��رات “اف �سي-31
اخترب يف ت�شرين االول/اكتوبر  ،2012كما تذكر
ال�صحيفة.
وللمقارنة ،نقلت “ت�شاينا ديلي” عن اخلبري
وو بيت�شني ان “النموذج اجل��دي��د +اف-31+
ميتلك على ما يبدو ق��درات خفية اف�ضل ومعدات
الكرتونية حم�سنة وقدرة اكرب على النقل” ،م�شريا
اىل ان هذه الطائرة “اكرث رقة واقل وزنا وقيادتها
ا�سهل”.
واكد فو ت�شيان�شاو اخلبري يف �سالح اجلو ال�صيني
لل�صحيفة اي�����ض��ا ان ال��ط��ائ��رة م����زودة ب��اح��دث

االجهزة ،وخ�صو�صا منظومات للر�صد االلكرتوين
الب�صري ،ومنظومات للر�ؤية مدجمة يف خوذة
الطيار.
وا�ضاف “اعتقد ان الطائرة تتمتع ب�آفاق جتارية
كبرية” .وقدر فو ثمن الطائرة الواحدة من هذا
النوع ب�سبعني مليون دوالر اي اقل من �سعر طائرات
“رافال” التي تنتجها جمموعة دا�سو الفرن�سية او
املقاتلة االوروبية “تايفون” التي يبلغ �سعر كل
منها مئة مليون دوالر.
كما ان ثمنها اق��ل م��ن االم�يرك��ي��ة “اف-35

اليتنينغ -2ال��ت��ي تنتجها جمموعة “لوكهيد
مارتن”.
وقالت ال�صحيفة ان الطائرة ال�صينية اجلديدة
تت�سم بوزن اق�صى عند االقالع يبلغ  28طنا و�شعاع
عمل من  1250كلم .وميكنها التحليق ب�سرعة 1,8
ماخ اي اكرب ب 1,8مرة من �سرعة ال�صوت ،ونقل
ثمانية اطنان من اال�سلحة.
وت�ستطيع الطائرة نقل �ستة �صواريخ يف خمزنها
و�ستة �صواريخ اخرى حتت اجنحتها.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�أعلنت �إدارة رقابة اجلودة يف ال�صني� ،أن �شركة “بي �أم دبليو” الأملانية،
قررت �سحب نحو � 194ألف �سيارة من �أنحاء البالد ب�سبب عيب يف الو�سائد
الهوائية لل�سيارات.
وقالت الإدارة ال�صينية ،يف بيان لها� ،أن “ال�شركة الأملانية قررت �سحب
� 193ألف و� 911سيارة ،التي ا�ستوردتها ال�صني خالل الفرتة املمتدة بني
 9دي�سمرب/كانون الأول  ،2005و 23دي�سمرب/كانون الأول .2011
و�أو�ضحت �أن “موديالت ال�سيارات املقرر �سحبها هي120i, 130i, :
 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6و،M3
بالإ�ضافة �إىل موديالت  BMW 320i, 325i 750و. X1
ولفتت �إىل �أن��ه “من املقرر بدء عملية �سحب ال�سيارات اعتبار ًا من
�أغ�سط�س�/آب املقبل ،و�إع��ادة ت�سليمها بعد ا�ستبدال الأج��زاء التالفة
جمان ًا”.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن “بي �أم دبليو” هي �شركة �أملانية ل�صناعة
ال�سيارات واملحركات والدراجات النارية ،ت�أ�س�ست عام  ،1914مقرها
العام يف مدينة ميونخ ،وبلغت عائداتها عام  2012نحو  76.84مليار
يورو.

ال���ه���ن���د ت��خ��ت�بر ����ص���اروخ���ا ط���وي���ل امل����دى
ق���������ادرا ع���ل���ى ح���م���ل ر�ؤو�����������س ن���ووي���ة

ومن املرتقب �أن ت�ساهم مثل هذه التكنولوجيا
على �أج��ه��زة �ضخمة ن��وع��ا م��ا ،حيث يطمح
الفريق �إىل �أن يتم م�ستقبال تطوير �أجهزة وتقنيات املوجات فوق ال�صوتية يف توفري طرق
�أ�صغر حجم ًا ميكن نقلها وا�ستخدامها ب�سهولة جديدة للعب الألعاب يف الواقع االفرتا�ضي
والتحكم بالأجهزة الذكية بطريقة مبتكرة.
�أكرث.

ت��ط��ب��ي��ق ج���دي���د ي��ت��ي��ح ال���ت���ق���اط ال�����س��ل��ف��ي ب��ال�����ص��وت
حدث علماء تكنولوجيا على
تطبيق فوي�س ك��ام ليكون وجه
ج��دي��د الل��ت��ق��اط ���ص��ور ال�سلفي
عن طريق ال�صوت دون احلاجة
لل�ضغط على اي زر.
ويهدف التطبيق �إىل م�ساعدة
امل�ستخدمني على التقاط �صور
�سيلفي مميزة وم��ن زواي��ا �صعبة
دون احل��اج��ة ال���س��ت��خ��دام ع�صا
ال�سيلفي �أو النقر على زر االلتقاط
الذي قد ي�ؤدي الهتزاز ال�صورة.
ك��ل م��ا عليك فعله ه��و ت�شغيل
التطبيق والتقاط �صورة ال�سيلفي
عن طريق نطق كلمة Action
وم��ن ثم �سيكون بو�سعك حفظها
�إىل مكتبة ال�صور على جهازك �أو
م�شاركتها مبا�شرة على ال�شبكات
االجتماعية.

” ب���ي �أم دب��ل��ي��و ” الأمل���ان���ي���ة ت�ستدعي
� 491أل����ف����ا م����ن ����س���ي���ارات���ه���ا م����ن ال�����ص�ين

بكني

خ��وذة الكرتونية ملمار�سة ال��ع��اب الفيديو ع�بر التفكري

ابتكر باحثون خوذة ذكية ت�ستخدم اللعاب
الفيديو متكن امل�ستخدم من ممار�سة اللعبة عن
طريق التفكري عرب �سياالت ع�صبية ح�سا�سة.
و�أ�شارت النتائج الأولية �إىل �أن الأ�شخا�ص
امل�شاركني يف الدرا�سة ا�ستطاعوا التنقل عرب
 21متاهة يف لعبة معينة والقيام بحركات
�صحيحة بن�سبة بلغت  92باملئة.
وبينوا ان هذا النوع من التقنيات اجلديدة،
�سوف يكون عملي ب�شكل كبري يف �ألعاب الواقع
االف�ترا���ض��ي ،وي��ت��ي��ح للم�ستخدمني التنقل
يف ال��ع��امل االف�ترا���ض��ي م��ن دون احل��اج��ة �إىل
االع��ت��م��اد على خا�صية اللم�س �أو حتريك
اخلوذة.
ويعمل الفريق الباحث حالي ًا مع �شركاء
لإن�شاء �شركة خا�صة تهتم ب�إدخال تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي وع��ل��م الأع�����ص��اب� ،إىل
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي والأل��ع��اب ،بهدف توفري
طريقة جديدة لتجربة الواقع االفرتا�ضي.
ويتم االعتماد خالل عملية حتفيز الدماغ

19

يجدر التنويه ب���أن التطبيق التعرف على الكالم �أثناء التقاط  VoiceCamمتوفر جمان ًا عرب
يحتاج �إىل وجود ات�صال ب�شبكة ال�صور.
متجر �آب �ستور ويمُ كنكم تنزيله
ُي���������ش����ار �إىل �أن ت��ط��ب��ي��ق بحجم  13.7ميجابايت.
الإن�ت�رن���ت ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن ميزة

نيودلهي ـ (د ب �أ)� -أعلن م�س�ؤولون �أن الهند اختربت بنجاح
�صاروخا من طراز “�أجني ،“ 5 -وهو ال�صاروخ الهندي الأطول من
حيث املدى القادر على حمل ر�ؤو�س نووية.
وجرى اختبار ال�صاروخ البالي�ستي العابر للقارات ،الذي يتجاوز
مداه اخلم�سة �آالف كيلومرتا ،ثالث مرات منذ عام  ،2012وهو
الآن قيد االختبارات النهاية قبل �ضمه �إىل الرت�سانة الع�سكرية
الهندية.
و�أعلن ماني�ش بهاردواج املتحدث با�سم منظمة البحوث والتنمية
الدفاعية �أنه جرى �إطالق ال�صاروخ الذي يعمل بالوقود ال�صلب من
جزيرة كاالم يف خليج البنغال قبالة ال�ساحل ال�شرقي للهند.
وميكن لل�صاروخ الذي يبلغ طوله  17مرتا ووزنه  50طنا �أن يحمل
ر�أ�سا حربية �إىل ال�صني وتقريبا كل غرب �أوروبا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جمموعة �أجني من ال�صواريخ متو�سطة
وطويلة املدى ت�شكل جزءا رئي�سيا من برنامج الردع الهندي الذي
ي�ستهدف ب�صورة كبرية مناف�ستيها الإقليميتني باك�ستان وال�صني.
وكتب رئي�س الوزراء ناريندرا مودي عرب موقع تويرت ”:االختبار
الناجح لإطالق �أجني  5يجعل كل هندي فخورا جدا� .إنه ي�ضيف
قوة هائلة �إىل دفاعنا اال�سرتاتيجي”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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بعد ثالثة �أيام من املعاناة والتوتر

كان اهلل بعونك على هذا اليوم ،فال
�شيء ي�سري معك كما ترغب ،ت�شعر
بجميع الأمور تعاك�سك ،امللل والك�آبة
ي�سيطران عليك جميع الأوقات� ،ضغط
العمل يزداد لديك عند الظهرية وقد
تلقى م�ساءلة من جهة رئي�سك مما يزيد
ع�صبيتك وتوترك ،ال �أن�صحك بالقيام
ب�أي مبادرة لهذا اليوم ،وبخا�صة من كان
من مواليد �شهر ني�سان (�إبريل).

تت�صدر الأمور العائلية اهتماماتك،
�إثر م�شكلة عائلية طارئة حدثت منذ
الأم�س �أو اليوم ،تغادر العمل مبكرا،
وتق�ضي مع عائلتك فرتة امل�ساء ،ال
�أن�صحك بالع�صبية يف حل الأمور العالقة
هناك� ،أما بالن�سبة للعاطفة فعليك عدم
ال�شك مبن حتب ،لأن هذا اليوم ال يحمل
�إيجابيات من هذه الناحية.

تقوم بالكثري من الأعمال اليوم،
وتكون حا�ضرا بكثري من املواقف التي
ت�ستدعي تدخلك وحكمتك ،ال ت�ستعمل
�صراحتك اجلارحة لهذا اليوم ،لأنها
�ستكون مثل ال�سيف ،وبخا�صة يف التعامل
مع �شركائك بالعمل ،ال تت�ستطيع �أن تعد
هذا اليوم باجليد �أو ال�سيىء ،بل يحمل
الكثري من الأحداث.

اليوم هو من �أكرث الأيام تفكريا،
فدماغك ال يتوقف عن التفكري يف �شتى
الأمور ،ما يثري ا�ستغراب الأ�شخا�ص
املقربني لديك ،تقرر الكثري من الأمور
بحياتك من خالل التجارب التي خ�ضتها
يف الأيام ال�سابقة ،لكن عليك بعدم
الت�سرع والت�أثر بر�أي الآخرين ،مواليد
� 23إىل  31متوز (يوليو) من �أكرث املواليد
توترا لهذا اليوم.

قد يعد اليوم خمتلفا عن باقي الأيام
التي مرت ،ت�شعر اليوم بال�ضغط
والتوتر ،كما �أن الع�صبية ت�أخذ منك
ح�صة كبرية ،ال ي�ستطيع �أحد احلديث
معك ،ف�ستكون م�ستعد لالنق�ضا�ض يف
�أي حلظة ،احذر من م�شاكل يف العمل،
ال تتهور وال تقم باتخاذ �أي قرارات
ل�ست مت�أكدا من �صحتها ،وبخا�صة
مواليد �شهر �أيلول (�سبتمرب).

ا�ستفد �إىل �أق�صى درجة من جميع
الفر�ص ل ُتدْخِ ل روحً ا جديدة �إىل �أفكارك
وخططك .احلديث مع الأ�صدقاء �أو
الزمالء وتغيري نظرتك اخلارجية
للأمور قد يكون مفيدًا .كن منفتحً ا
للتجارب والأفكار اجلديدة التي ُت َقدم
لك ،ولكن ال تنقاد بعيدًا عن م�سارك
الأ�صلي .يجب �أن تظل �صاد ًقا مع ذاتك.

اليوم جيد يا �صديقي العقرب
وجاذبيتك عالية ب�شكلك وكالمك ،ا�ستغل
اليوم لتقوم بكل ما تريده على ال�صعيدين
العملي والدرا�سي ،لكن يخ�شى على
مواليد �شهر ت�شرين الأول (�أكتوبر) من
�سوء تفاهم قد ينتج يف العمل ظهرا ،لكنه
لي�س باخلطري .امل�ساء قد يحمل نقا�شات
بينك وبني احلبيب ،فمن الأف�ضل
اخلروج مع العائلة �أو الأ�صدقاء.

ت�ستغرب من �أن كل ما تطلبه
اليوم جتده ،فح�ضورك املميز وطلتك
الرائعة توفران لك جتاوبا ال مثيل
له من الأ�شخا�ص الذين حولك ،تفتح
لك الأبواب على م�صراعيها ،وتقول
لك �أدخل ،يوم جيد للقيام باملبادرات
وامل�شاريع ،امل�ساء جميل وواعد ويحمل
العديد من الأمور التي قد جتعلك فرحا.

قد تكون ال�صحة ،هي �أكرث ما يهمك،
فاحر�ص كثريا عليها ،وال تتعب نف�سك
بالعمل خالل فرتة الظهرية ،اعرف
�أن هذا م�ستحيل ،لأن هذا اليوم يحمل
�أحداثا وتطورات عجيبة وغريبة ،ال
�أن�صحك باخلروج لل�سهر اليوم ،فخذ
ق�سطا من الراحة التامة ،وبخا�صة
ملواليد �شهر كانون الأول (يناير)� ،أما
بالن�سبة لبقية املواليد فدعوة عائلية �أو
حدث عائلي م�ساء قد ي�أخذ اهتمامك.

�أنت كثري احلركة والن�شاط لهذا

ما يزال احلظ �إىل جانبك ويرافقك
على طول الدرب ،خ�صو�صا على
ال�صعيد املايل ،حيث تتلقى دعما ماليا
�أو حت�صل على مكاف�أة غري متوقعة يف
العمل ،الب�سمة ال تفارق وجهك طوال
اليوم ،لكن قد تواجه عند الظهرية
بع�ض امل�شاكل يف العمل ،لكن احلظ
ي�سعفك يف �أخر دقيقة ،مواليد �شهر
�شباط (�سبتمرب) هم الأكرث ا�ستفادة
من هذه الو�ضعية.

ويعطيك القوة والن�شاط ،تبتعد الأفكار
ال�سوداء عن خميلتك وتق�ضي م�ساء من
�أروع الأم�سيات لهذا الأ�سبوع ،مرافقة
من حتب قد تفيد ب�إرجاع الأمور �إىل
جماريها بينكما.
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«ب����ال����ي���������س����ت����ي» ي���ح���ب���ط خم����ط����ط� ً
���ا ج�������دي� ً
������دا ل���ل�������س���ي���ط���رة ع����ل����ى ب��������اب امل����ن����دب

االبراج

وال�ضغط ،جاء اليوم ليغري من مزاجك

تقرير
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اليوم ،وتريد ك�سب كل �شيء اليوم،
والفلك ي�ساعدك ب�إجناز كل �شيء �صعب
عليك ،من يقدمون على امتحان اليوم،
فاليوم جيد لتقدميه وال تكن خائفا
فالأمور ت�صب ل�صاحلك.

ر�شيد احلداد
�صنعاء  :ا���س��ت��ط��اع اجل��ي�����ش اليمني
و«ال��ل��ج��ان ال�شعبية» �إح��ب��اط عملية
ع�سكرية ك��ب�يرة ك��ان حت��ال��ف ال��ع��دوان
يعتزم تنفيذها لل�سيطرة على م�ضيق باب
املندب ،وذلك قبيل �ساعات حمدودة من
انطالق عملية برية مباغتة يف منطقة
كهبوب القريبة من امل�ضيق ،مب�ساندة من
البوارج والزوارق البحرية
وبعد يومني من و�صول قوات موالية
للرئي�س اليمني امل�ستقيل ،عبد ربه
من�صور ه��ادي� ،إىل مع�سكر �شعب اجلن
ال��واق��ع يف نطاق منطقة كهبوب املطلة
على م�ضيق ب��اب املندب اال�سرتاتيجي،
ا�ستهدفت ال��ق��وة ال�صاروخية للجي�ش
اليمني و«اللجان ال�شعبية» ،يوم �أم�س،
جتمع ًا للقوات املوالية للعدوان ب�صاروخ
بالي�ستي متو�سط املدى ،ت�سبب يف �إحباط
عملية كبرية كانت على و�شك البدء.
م�صدر ع�سكري يف العا�صمة �صنعاء
وتابع« :الهجوم ال�صاروخي جاء قبل
ق��ال �إن ال�����ص��اروخ البالي�ستي ا�ستهدف
كتيبة «الرائد» ،التي و�صلت قبل يومني ���س��اع��ات م��ن ب��دء تنفيذ ذل��ك املخطط
�إىل باب املندب لتنفيذ مهمة ع�سكرية بالزحف �إىل منطقة كهبوب التي تبعد
���ص��وب منطقة ك��ه��ب��وب ،ف���أ���ص��اب هدفه  18كيلومرت ًا عن باب املندب ،مع �إ�سناد
بدقة عالية .و�أ�ضاف امل�صدر ،يف حديث قوات العدوان البحرية واجلوية» ،م�شري ًا
�إىل «الأخبار»� ،إن ال�ضربة ال�صاروخية �إىل �أن اجلي�ش و«ال��ل��ج��ان» نفذا خالل
ج��اءت بعد جهد ا�ستخباري كبري �أدى الأي��ام املا�ضية عمليات هجومية مبعدل
�إىل �إجها�ض خمطط كبري �أعدّ له حتالف عملية ب�صورة يومية �ضد قوات موالية
ال��ع��دوان بقيادة ال�سعودية منذ عدة للعدوان قدمت من عدن �إىل جنوب و�شرق
�أ�شهر ،وذل��ك بهدف ال�سيطرة على باب ذباب واملناطق احلدودية الرابطة بني
مناطق امل�ضاربة التابعة ملحافظة حلج
املندب.

وكهبوب ،وهي تبعد عن ذب��اب ،التابعة
ملحافظة تعز ،م�سافة خم�سة كيلومرتات.
خمطط ال�سيطرة على ب��اب املندب
تزامن مع عملية تهجري نفذتها القوات
ال��ب��ح��ري��ة ،ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ،بحق
�سكان جزيرة ميون اليمنية التي ت�صل
م�ساحتها �إىل  13كيلومرت ًا مربع ًا وت�شرف
على املمر املائي يف امل�ضيق ،وذلك لتحويل
اجلزيرة �إىل قاعدة ع�سكرية تتبع قوات
التحالف .وهنا �أك��دت م�صادر حملية يف
اجلزيرة �أن �ضباط ًا موالني لهادي قدموا

�إىل اجلزيرة للتفاو�ض مع �سكانها ،و�أبدوا
ا�ستعداد التحالف لتقدمي تعوي�ضات
مالية كبرية مقابل الإخالء ،وفع ًال بد�أت
بت�شييد مع�سكرات ع�سكرية يف اجلزيرة.
وبينما �شرعت قوات اجلي�ش و«اللجان»،
�أم�����س ،يف ه��ج��وم مدفعي على جتمعات
ع�سكرية موالية لهادي يف جنوب قرية
احلريقية يف مديرية ذباب الواقعة يف
باب املندب ،التي تقع يف نطاقها جزيرة
ميون ،كثف طريان العدوان غاراته على
عدد من مناطق حمافظة تعز.

���ش��ن ال���ع���دوان غ����ارات جوية
ك��ذل��ك ّ
ع��ل��ى مع�سكر ال��ع��م��ري يف ب���اب امل��ن��دب،
وحلق الطريان بكثافة يف �سماء املناطق
اجلنوبية الغربية لتعز بعد ال�ضربة
البالي�ستية امل�سدّ دة وذلك لتغطية عملية
نقل القتلى واجلرحى �إىل م�ست�شفيات
�شن الطريان ال�سعودي
حمافظة عدن ،كما ّ
�سل�سلة غ����ارات ع��ل��ى م��واق��ع مفرت�ضة
للجي�ش و«اللجان» يف منطقة ال�شريجة
الواقعة يف نطاق حمافظة حلج.
ه���ذه ال�����ض��رب��ة ال�����ص��اروخ��ي��ة ،التي
ا�ستهدفت القوات املوالية لهادي يف �شعب
اجلن يف باب املندب ،تعيد �إىل الأذه��ان
ذكرى �إطالق القوة ال�صاروخية يف الرابع
ع�شر من كانون الأول من العام املا�ضي،
�صاروخ ًا بالي�ستي ًا من نوع «تو�شكا» على
مركز قيادة عمليات العدوان ال�سعودي يف
املنطقة نف�سها� ،أدى �إىل مقتل �أكرث من مئة
من القوات املوالية للتحالف ،بالإ�ضافة
�إىل مقتل ق��ائ��د ال��ق��وات الإم��ارات��ي��ة
امل�����ش��ارك��ة يف العملية العقيد �سلطان
بن ه��وي��دان ،وقائد ال��ق��وات ال�سعودية
الغازية ،العقيد الركن عبداهلل ال�سهيان،
وقيادات ع�سكرية �أخرى.
يف ذل���ك ال���وق���ت ،ت��وق��ف��ت العملية
الع�سكرية ال��ت��ي خ��ط��ط ل��ه��ا ال��ع��دوان
بعد تلك ال�ضربة ،كما �أُج�برت القوات
الإماراتية املتمركزة يف منطقة ال�سقية
يف مديرية امل�ضاربة وال��ع��ارة التابعة
ملحافظة حلج ،على االن�سحاب.

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.

�إعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام

Disc Jockey
) ( DJ
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إيل العمالء الكرام برجاء �إر�سال دفعاتكم على العنوان
املذكور �أعاله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز
فنحن غري م�س�ؤلني عن �أي �أخطاء يف الدفع من خالل التعامل
مع �أ�شخا�ص غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود �أي �إ�ستف�سار يرجي التوا�صل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون
ال�سابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �سالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير
�إدارة غربه نيوز
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ال�صحة والطب
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ال ت�����ن�����������ش�����روا امل���ل��اب�������������س داخ�����������ل امل�������ن�������زل ب�سبب…!

حت�صل رئتاك على الهواء امللوث طوال النهار
خارج املنزل لذلك هي بحاجة �إىل ا�ستن�شاق
ه��واء نظيف غري ملوث عند العودة للمنزل،
ولكنه �أمر �صعب احل�صول عليه �إن كنت تلج�أ
�إىل جتفيف املالب�س داخل املنزل با�ستخدام
املن�شر الداخلي!
وتلج�أ ن�ساء كثريات يف ظل وجود الأتربة
والهواء امللوث �إىل ن�شر املالب�س داخل املنزل
حتى ال تتعر�ض للأتربة والعوادم املوجودة
باجلو اخلارجي وتتعر�ض لالت�ساخ �أو تتغري
رائحتها للأ�سو�أ ،ولكن ثبت �أن هذه العادة لها
نتائج خطرية على �صحتك و�صحة �أ�سرتك.
م��ا اخلطر ال��ن��اجت ع��ن ن�شر املالب�س داخ��ل
املنزل؟
يف ال��ب��داي��ة ،يجب �أن ت��ع��رف �أن م�ستوى
الرطوبة يف امل��ن��زل ي�ت�راوح ب�ين � 1إىل 2.5
غالون من املاء وهذا هو الرقم املعتدل وال�صالح
للمعي�شة دون حدوث �أي �ضرر على �صحة �أفراد
عائلتك ،وعند ن�شر املالب�س داخل املنزل يزيد
م�ستوى الرطوبة مبقدار ن�صف جالون كامل
وي�صل م�ستوى املاء املوجود يف هواء املنزل �إىل

 30%من تكوين الهواء؛ ما ي�ؤدي �إىل الآتي:
 1جعل الظروف مهي�أة �أكرث لنمو اجلراثيموظهور العفن يف �أرج��اء املنزل فالرطوبة هي
البيئة املنا�سبة لتكون الفطريات.
 2تك ّون نوع من العفن التي من املمكن �أنيت�سبب يف الإ�صابة بالتهابات الرئة والربو
ووف�� ًق��ا ل��درا���س��ة �أج��ري��ت على ع��دد كبري من
امل��ن��ازل التي جتفف املالب�س داخلها ،وكانت
نتيجة الدرا�سة انت�شار ن�سبة هذا النوع من
اجلراثيم �إىل  ،25%ما جعل هذه الأ�سر �أكرث
وخ�صو�صا
عر�ضة للإ�صابة بالتهاب الرئة
ً
الأطفال.
 3يف حالة ا�ستخدام معطر املالب�س ثمن�شرها داخل املنزل تنت�شر املواد الكيميائية
يف ال��ه��واء املغلق امل��وج��ود مبنزلك ه��ذه امل��واد
الكيميائية جتعلك عر�ضة للإ�صابة بال�سرطان
�أكرث من غريك.
� 4إذا كنت تعاين �أو �أحد �أفراد �أ�سرتكمن �أمرا�ض نق�ص املناعة بذلك تكونون �أكرث
عر�ضة حلدوث تلف يف �أن�سجة الرئة ب�سبب
الرطوبة العالية يف املنزل.

ت�����ط�����وي�����ر ع�����ل����اج الن�����ق�����ط�����اع
..ال��ت��ن��ف�����س امل�����ؤق����ت �أث����ن����اء ال���ن���وم

تو�صل فريق من اجلراحني الفرن�سيني بجامعة باري�س �إىل تطوير
منظم للتنف�س يتم زرعه يف الع�صب املحرك لل�سان ،بحيث ير�سل مع
كل تنف�س دفعة كهربائية �إىل الل�سان ال ي�شعر بها النائم ،تعمل على
�شدّ الل�سان �إىل الأمام يف حركة عك�سية لت�سهيل مرور الهواء �إىل
الرئة.
وميكّن املنظم ال�شخ�ص النائم من التنف�س ب�سهولة دون املعاناة
من نوبات انقطاع التنف�س امل�ؤقت �أثناء النوم .وتعد هذه الو�سيلة
التي تو�صل �إليها اجلراحون الفرن�سيون هي �أحد عالجات انقطاع
التنف�س امل�ؤقت �أثناء النوم ،فيما كانت الطريقة العالجية املتعارف
عليها حتى الآن هي تهدئة الرئة عن طريق ال�ضغط على �أجهزة
تقوميية يرتديها املري�ض يف الفك لت�سهيل عملية مرور الهواء.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إذن ،كيف تتجنب اخلطر وحت��اف��ظ على
نظافة مالب�سك يف نف�س الوقت؟
 1ن�شر امل�لاب�����س يف ال��ه��واء الطلق هي�أف�����ض��ل و���س��ي��ل��ة لإب���ع���اد اخل��ط��ر ع��ن منزلك
وميكن ا�ستخدام نف�س املن�شر الداخلي داخل
البلكونة ،واملهم �أن ت�سارع يف جتميعها مبجرد
�أن جتف ،حتى ال تتغري رائحتها.
 2ا���س��ت��خ��دم خ��ي��ار التجفيف امل��وج��ود��ك ك��ث�ير م��ن اجلهد
ب��ال��غ�����س��ال��ة� ،سيوفر ع��ل��ي ِ
وال��وق��ت يف جتفيف املالب�س خ��ارج الغ�سالة
ف��ال��وق��ت يقل يف ه��ذه احل��ال��ة �إىل �أك�ث�ر من
الن�صف ،حيث تقل املياه املوجودة باملالب�س
بن�سبة .70%
 3وزّع املالب�س عند غ�سلها وجتفيفها ،فهذامن �أهم طرق التوفري يف وقت التجفيف ،فعلى
�سبيل املثال الأقم�شة اجلينز تختلف يف عدد
لفات جتفيفها ع��ن الأقم�شة القطنية ،لذا
من املهم ت�صنيف املالب�س قبل غ�سلها واختيار
الربنامج املنا�سب لكل نوع من الأقم�شة لتح�صلي
على التجفيف املنا�سب لها.

ال����ر�����ض����اع����ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة حت��م��ي
الأط�����ف�����ال م����ن �أم�����را������ض ال��ك��ب��د

ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة �أن الر�ضاعة الطبيعية تقي الأطفال الإ�صابة
مبر�ض الكبد الدهني غري الكحويل (.)NAFLD
الدرا�سة �أجراها باحثون يف جامعة كولورادو الأمريكية ،ون�شروا نتائجها
اليوم ال�سبت يف دورية “احتاد اجلمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية”.
واخترب فريق البحث ت�أثري م�ضادات الأك�سدة املتواجدة يف حليب الأم على
جمموعة من الفئران.
و�أثبتت النتائج �أن م�ضادات الأك�سدة هذه ميكن �أن ي�ساعد على حماية
الأطفال من مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل.
وقال الباحثون �إن م�ضادة للأك�سدة املتواجدة يف حليب الثدي موجودة
� ً
أي�ضا يف بع�ض اخل�ضروات والفواكه مثل الكيوي وفول ال�صويا والكرف�س،
ً
والتي ميكن �أن تقي البالغني من املر�ض �أي�ضا.
و�أ�ضافوا �أن املواد امل�ضادة للأك�سدة تلعب دو ًرا يف الوقاية من الأمرا�ض
املزمنة مثل القلب والأوعية الدموية وال�سرطان؛ نظ ًرا لقدرتها على حماية
اخلاليا من التلف.
ويعترب مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل �أحد �أمرا�ض الكبد الأكرث �شيوعً ا
حول العامل؛ �إذ ي�ؤثر على ما يقرب من ربع �سكان العامل حاليًا ،وفق بحث
�أمريكي حديث.
وي�صيب املر�ض يف الغالب الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة وال�سكري
وارتفاع م�ستويات الكول�سرتول ،وقد ي�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية خطرية ،قد
ت�صل �إىل تليف الكبد عند الأطفال ،وينتهي �إىل الإ�صابة ب�سرطان الكبد �أو
الف�شل الكبدي.
كانت منظمتا ال�صحة العاملية واليوني�سيف ك�شفتا �أن الر�ضاعة الطبيعية
حت�سن القدرات املعرفية للأطفال ،وتقلل التكاليف التي تتكبدها الأ�سر
واحلكومات ملعاجلة �أمرا�ض الطفولة مثل االلتهاب الرئوي والإ�سهال والربو.
وتن�صح املنظمتان ب�أن يظل حليب الأم م�صدر الغذاء الرئي�سي للطفل حتى
�سن � 6أ�شهر ،وتو�صي باال�ستمرار الحقا يف الر�ضاعة الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل
الغذاء ال�صلب حتى و�صول عمر الطفل �إىل �سن عام.

ال��ع��ي�����ش ق�����رب ال����ط����رق امل���زدح���م���ة ي���رف���ع خم���اط���ر الإ�����ص����اب����ة ب���اخل���رف
ح ّذرت درا�سة كندية حديثة ،الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون قرب طرق مزدحمة ،من ازدياد خماطر �إ�صابتهم
باخلرف ،مقارنة مبن ي�سكنون بعيدًا عن ذلك.
الدرا�سة �أجراها باحثون مب�ؤ�س�سة �أونتاريو لل�صحة
العامة ،ومعهد العلوم الإكلينيكية التقوميية يف كندا،
ون�شروا نتائجها اليوم اخلمي�س ،يف دورية “الن�سيت”
الطبية.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ،راقب الباحثون 6.6
ماليني �شخ�ص ،لر�صد ت�أثري تلوث الهواء على الدماغ
الب�شرية ،وذلك لفرتة متابعة امتدت لأكرث من � 10سنوات.
ووجدوا �أن من يعي�شون بالقرب من الطرق الرئي�سية
املزدحمة ،يزيد لديهم خطر الإ�صابة باخلرف �إىل � ?12أكرث
من غريهم� .أما من ي�سكنون يف نطاق ي�صل �إىل  50م ً
رتا من
الطرق املزدحمة ،فتزداد احتماالت �إ�صابتهم باخلرف
بن�سبة  ،%7وينخف�ض اخلطر �إىل  %4لدى من يبعدون عن
الطرق املزدحمة بـ 100مرت.
وقال الدكتور راي كوب�س خبري ال�صحة البيئية
واملهنية ،وقائد فريق البحث“ :ميكن �أن تدخل ملوثات
الهواء �إىل جمرى الدم وت�ؤدي �إىل االلتهاب الذي يرتبط
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،ورمبا حاالت �أخرى
مثل ال�سكري”.
و�أ�ضاف �أن “نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل �أن ملوثات
الهواء التي ميكن �أن ت�صل �إىل املخ عرب جمرى الدم وقد
ت�سبب م�شكالت ع�صبية”.
واخلرف هو حالة �شديدة جدًا من ت�أثر العقل بتقدم
العمر ،وهو جمموعة من الأمرا�ض التي ت�سبب �ضمو ًرا يف
الدماغ ،ويعترب الزهامير �أحد �أ�شكالها ،وي�ؤدي �إىل تدهور

متوا�صل يف قدرات التفكري ووظائف الدماغ ،وفقدان
الذاكرة.
ويتطور املر�ض تدريجياً لفقدان القدرة على القيام
بالأعمال اليومية ،وعلى التوا�صل مع املحيط ،وقد
تتدهور احلالة �إىل درجة انعدام الأداء الوظيفي.
ويعترب الزهامير �أحد �أ�شكال اخلرف ،ما يعني �أن
الأخري �أكرث �شموال ،فالأول تظهر �أعرا�ضه على الذاكرة
يف بداية التقدم يف العمر ،حيث يواجه الإن�سان �صعوبة يف
تذ ّكر املواقف والأ�شخا�ص ،ثم تظهر �أعرا�ض متقدمة مثل
االرتباك والعدوانية والتقلبات املزاجية ،وانهيار اللغة
وفقدان الذاكرة ملدى طويل ،لكن الآخر ي�شمل �أ�شكاال
�أخرى من تدهور العقل كاجلنون التام� ،أو فقدان القدرة

على التع ّلم.
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن عدد امل�صابني
باخلرف يف  2015بلغ  47.5مليون ،وقد يرتفع ب�سرعة مع
زيادة متو�سط العمر وعدد كبار ال�سن.
وك�شفت درا�سات �سابقة ح ّذرت من �أن الأطفال الذين
يعي�شون يف املدن ،بالقرب من املناطق ذات الكثافة
املرورية العالية ،مهددون بخطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الربو.
و�ص ّنفت منظمة ال�صحة تلوث الهواء خارج املنزل
ب�أنه “�أهم املخاطر البيئية املحدقة بال�صحة ،”،و�أنه
م�س�ؤول عن وفاة  3.7ماليني حالة يف جميع �أنحاء العامل
عام  2012فقط ،بينهم � 210ألف �شخ�ص يف �إقليم �شرق
املتو�سط وحده.
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”نتنياهو ُي ّ
دخن ال�سيجار الكوبيّ بخم�سة �آالف دوالر ً
�شهريا وزوجته ت�شرب �أفخر �أنواع ال�شمبانيا على ح�ساب رجال الأعمال وال�شرطة تحُ قق والقادم �أعظم“
النا�صرة -زهري �أندراو�س:
خ�لال العقدين الأخ�يري��ن ،وحت��دي��دً ا منذ العام
 ،1996وهو العام الذي انتُخب فيه بنيامني نتنياهو
للمرة الأوىل ملن�صب رئا�سة ال���وزراء يف �إ�سرائيل،
ّ
خاللهما وحتى اليوم ،قامت ال�شرطة الإ�سرائيل ّية
بالتحقيق مع جميع ر�ؤ�ساء الوزراء :نتنياهو� ،إيهود
باراك� ،أرئيل �شارون و�إيهود �أوملرت ،والأخري يق�ضي
يف هذه الأ ّيام فرتة حكمه التي فر�ضتها عليه املحكمة
امل��رك��ز ّي��ة يف ت��ل �أب��ي��ب بعد �إدان��ت��ه بتلقّي الر�شوة
وخيانة الأمانة والت�شوي�ش على جمريات التحقيق.
كما �أنّ جميع ر�ؤ�ساء الوزراء املذكورين كانوا م�شبوهني
مبخالفات جنائ ّي ٍة تتعلّق كلّها بالف�ساد والر�شاوى
ٍ
و�إهدار املال ال ّعام للم�صلحة ال�شخ�ص ّية.
�إىل ذلك ،تتوايل التطو ّرات يف “ف�ضيحة نتنياهو
اجلديدة ،فبعد �أنْ خ�ضع لتحقيق يوم االثنني ملدة 3
�ساعات ،عادت وحدة التحقيق اخلا�صة يف ال�شرطة
الإ�سرائيل ّية� ،أ ّول من �أم�س اخلمي�س� ،إىل مقر رئي�س
إ�سرائيلي يف القد�س الغرب ّية ،بنيامني
ال���وزراء ال
ّ
نتنياهو ،للتحقيق معه وا�ستجوابه يف ق�ضيتني،
واحدة يف حمورها تلقي هدايا مببالغ طائلة من رجال
إ�سرائيلي ب�أنها من
�أعمال ،والثانية و�صفها الإعالم ال
ّ
العيار الثقيل.
العربي ،فقد
بالتلفزيون
الثانية
القناة
وبح�سب
ّ
ا�ستغرق التحقيق الذي �أجري اخلمي�س مع نتنياهو
نحو � 5ساعات �إىل منت�صف الليل .و�أبلغت ال�شرطة
يف النهاية �أنّها حققت مع نتنياهو يف �شبهات �إ�ضافية.
ومل تف�صل �أكرث بالن�سبة لهذه ال�شبه خ�شية عرقلة
التحقيق.
��س��ي املُ��خ�����ض��رم� ،أم��ن��ون
�
��ا
ي
��س��
�
��
ل
ا
��ل
ل
��
ح
��
مل
ا
�����ش��ف
وك
ّ
�أفراموفيت�ش ،يف القناة الإ�سرائيلية الثانية� ،أم�س
اجلمعة ،النقاب عن �أنّ ال�شبهة املحورية يف ق�ضية
تلقي الهدايا هي “�سجائر” فاخرة و�صلت نتنياهو
من رجل الأعمال �أرنون ميلت�شن ،على مدار � 8سنوات
تقدر قيمتها مبئات �آالف ال�شواقل.
و�أ�ضافت القناة الثانية �أنّ �أ�صناف ال�سجائر التي
و�صلت نتنياهو كانت بناء على طلبه اخلا�ص .وجاء

كذلك �أنّ نتنياهو يدخن يف ال�شهر �سجائر مببلغ يقدر
ب � 15ألف �شيكل (نحو  5000دوالر) .وح�سب ما
ورد يف التقرير ،فلم تقت�صر الهدايا على نتنياهو� ،إمنّا
و�صلت الهدايا لذلك �إىل قرينته �سارة ،التي تلقت من
رجل الأعمال ميلت�شن زجاجات �شمبانيا زهرية ،ي�صل
�سعر الواحدة منها نحو  100دوالر.
العربي ف���إنّ رجلي الأعمال
وبح�سب التلفزيون
ّ
ّ
أجنبي اللذين مت التحقيق معها يف
إ�سرائيلي وال
ال
ّ
ّ
�إطار منح خدمات وهدايا لنتنياهو ،قد اعرتفا بهذه
ال�شبهات يف �إطار التحقيق معهما.
ُي�شار �إىل �أنّ ال�شرطة الإ�سرائيل ّية فتحت حتقيقاً
جنائ ًيا لفح�ص �شبهات متعلقة بالف�ساد فيما حظي
با�سم “امللف  "1000وهي ذاتها ال�شبهات التي كانت
قد ك�شفت عنها القناة الإ�سرائيل ّية الثانية قبل
ن�صف عام .كما لقبت ال�شرطة ملف حتقيق �آخر يطال
ومقربني منه با�سم “امللف  ،"2000وهو ملف
نتنياهو ّ
�آخر مرتبط ب�شبهات الف�ساد الأوىل �ضمن التحقيق
يف “ملف  ."1000وق��د متّ��ت املبا�شرة بالتحقيق
الق�ضائي
بعد ح�صول ال�شرطة على �إذنٍ من امل�ست�شار
ّ
إ�سرائيلي� ،أفيحاي مندلبليط.
للحكومة ال
ّ
خ��ا���ص بثته ق��ن��وات التلفزيون
ويف ت�����ص��ري ٍ��ح
ٍّ
إ�سرائيلي داف��ع املحامي يعقوف فيرنوط ،املوكل
ال
ّ
بالدفاع عن رئي�س نتنياهو بكلّ ما يخ�ص التحقيق
معه الدائر ح��ول �شبهات متعلقة بالف�ساد وتلقيه
خدمات وفوائد من رجال �أعمال و�أثرياء ،وقال �إنّه
ال يوجد حظر على تلقي علبة �سيجار كهديةُ ،م�ضي ًفا
�أنّه ال �أ�سا�س لل�شبهات.
وتابع فيرنوط قائ ًال فيما يخ�ص امللف الذي لقب
بـ”ملف  :"1000ك��لّ فهيم جليل يعي �أنّ��ه عندما
يجلب �صديق مقرب ل�صديقه علبة �سجائر هدية ،فال
حظر ،ال
منع �أ ْو
ٍ
يوجد بذلك وال يعقل �أنْ يكون � ّأي ٍ
توجد خمالفة جنائ ّية ،على حدّ تعبريه.
�أما بخ�صو�ص امللف الثاين الذي يتم التحقيق مع
نتنياهو ب�ش�أنه فقال حمامي الدفاع �إنّ كلّ ما ميكنني
قوله بعد �أنْ �سمعت رئي�س ال���وزراء هو �أنني كنت
ريا �إىل �أنّ هذه ال�شبهات ال تقلقه.
وبقيت هاد ًئا ،م�ش ً

كما �أو�ضح �أنّ احلديث ال ي��دور عن �أم���وال ،وال عن
قر�ض ،وال �شيء قد يعترب خمالفة .وخ ُل�ص �إىل
القول :كلّي ثقة ب�أنّ �أجوبة رئي�س الوزراء� ،ستت�ضح
لكل �سامع ،بكل هذه ال�ش�ؤون� ،أنّه ال غبار عليه� ،أكّد
املحامي فييرنوط.
وعقّب مقربو نتنياهو على ه��ذه االدع���اءات �أن
الهدايا و�صلت يف �إطار �صداقة قوية بني ال�شخ�صني،
ولي�س يف �إطار وظيفة نتنياهو .و�أ�ضاف ه�ؤالء دفاعا
عن نتنياهو �أن ميلت�شن ميلك �أ�سهما يف القناة العا�شرة
إ�سرائيلي ،و�أن نتنياهو حاول �إغالق
يف التلفزيون ال
ّ
هذه القناة يف ال�سنوات الأخرية ،ما معناه �أنّ الهدايا
مل تخدم م�صالح �أحد.
ومن اجلدير بالذكر �أنّه بعيد وقت ق�صري على فتح
التحقيق �ضدّ نتنياهو� ،سارع رئي�س “جلنة الداخل ّية
والبيئة” يف الكني�ست النائب عن حزب “الليكود”،
داف��ي��د �إم�����س��امل� ،إىل ت��ق��دمي م�����ش��روع ق��ان��ون يمُ نع
إ�سرائيلي يف
مبوجبه التحقيق مع � ّأي رئي�س وزراء �
ّ
�أثناء واليته.

و�أثار م�شروع القانون انتقادات وردود فعل متباينة
داخ��ل االئ��ت�لاف الإ�سرائيلي احل��اك��م ،خا�صة �أن��ه
مينع التحقيق مع �أي رئي�س حكومة يف �أثناء توليه
املن�صب� ،إال يف حاالت التهم الأمنية �أو االغت�صاب �أو
املخدرات ،على �أنها من اجلرائم العظمى.
وبرغم �أنّ اق�تراح القانون ظهر كمحاولة �إنقاذ
لنتنياهو ،نفى النائب �أم�سامل يف حديثه �إىل �إذاعة
إ�سرائيلي� ،أنْ تكون هناك � ّأي عالقة بني
اجلي�ش ال
ّ
التحقيق ال��ذي فتح �ضدّ رئي�س ال���وزراء واالق�تراح
الذي قدّ مه .و�أ�ضاف :منذ الت�سعينيات خ�ضع ر�ؤ�ساء
�شبهات
احلكومات املتعاقبة يف �إ�سرائيل للتحقيق يف
ٍ
مم��اث��ل ٍ��ة ،وق��د �أ ّدى ذل��ك �إىل �ضع�ضعة اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وحال دون اتخاذ قرارات م�صريية حا�سمة
ّ
ب�سبب ان�شغال ر�ؤ���س��اء احل��ك��وم��ات يف التحقيقات
وال�شبهات التي كانت �ضدهم ،بح�سب قوله.

ال�شاعرة املغربية �أريج جلنار املغربي :املبدعون العرب يعي�شون حالة انف�صام بني ما هو �سيا�سي و�إبداعي ..ق�صيدتي حتكمها خطوط املجتمع احلمراء
حاورها :نا�صر �أبو عون:
كثريا ما حتكمنا املناطقية ،وخرائط اجلغرافيا فثمة
ّ
تعر�ض
متميز وا�ضح بني �إبداع غرب و�شرق املتو�سط ،وكثريا ما
مبدعو املغرب العربي �إىل حالة من الغنب ،والتهمي�ش يف
ا ل�صحا فة

امل�شرق ّية ،وا�ست�أثرت دور الن�شر ال�شرقية بالرتويج للم�شرق
املغاربي والبد �أن نعرتف �أنّ املغاربة كان
على ح�ساب الإبداع
ّ
لهم باع طويل يف نقل منتوجات احلداثة الغربية ونظريات
النقد التي ا�ستفاد منها امل�شرقيون يف هذه امل�ساحة نلتقي
ال�شاعرة املغربية �أري���ج املغربي
يف �إط�لال��ة �سريعة على
ال��ع��دي��د م���ن ق�����ض��اي��ا
الإب��داع العربي..
ف����������������������إىل
احلوار…
( )1
�أع��ت��ق��د
م����������ن
وجهة

نظري “طق�س الأمكنة” ،وعوامل التعرية “اجليوثقاف ّية”
ترتك �آثارا ال ُترى بالعقل الغافل عن على (جغراف ّية الن�ص
(املغاربي) يخالف غريه
الن�ص
ال�شعريّ ) ..هل تعتقدين �أنّ
ّ
ّ
من الأقطار يف قما�شته اللفظية ،و�صوره ال�شعر ّية؟
(**) نعم �أوافقك ال��ر�أي �أعتقد �أن طق�س الأمكنة و
عوامل التعرية اجليوثقافية ترتك �آث��ارا على جغرافية
الن�ص و بالتايل ميكنني القول� :إن الن�ص املغربي ال يخالف
لكن له مميزاته و مالحمه رمبا راجع ذلك للموقع اجلغرايف
والت�شبع بالثقافة الفرن�سية و الإ�سبانية لكن الن�ص امل�شرقي
�أكرث ثراء يف الإب��داع رمبا ب�سبب الأح��داث التي ت�شهدها
املنطقة كاحلديث عن احلرب مثال من عا�ش ظروفها �سيكون
�أكرث براعة و �إبداعا يف و�صفها و�أحيانا اخليال وحده ال
يكفي.
( )2الكثريون يحاولون طبع الن�ص الإبداعي مبوا�صفات
(جن�سو ّية) ،و�إلبا�س املنتوج الفكريّ �أردية (الذكور ّية)،
وو�سم �إب��داع امل��ر�أة العربية بالعديد من امل�سميات من نوع
(الكتابة الن�سو ّية) ،و(الق�صيدة الأنثو ّية) ..كيف تنظرين
وتو�صيفي؟
لق�صيدتك ال�شعر ّية من منظور نقدي
ّ
(**) �أنا ال �أتفق مع م�س�ألة هناك �إبداع ذكوري و �آخر
ن�سوي الإبداع ال عالقة له باجلن�س لكن امل�شكلة تتجلى يف
�أن للرجل م�ساحات �أكرب من اخليال بينما املر�أة حتا�سب على
ن�صها �إن جتاوز خطوطا حمراء و�ضعها املجتمع بالن�سبة
لق�صيدتي حتكمها هذه اخلطوط و�أعرتف بذلك لكن �أمتنى
�أن ي�ؤثر ذلك يف جماليتها و�إي�صال الر�سالة املراد منها.
العربي ،واملبدعون العرب ت�شققتْ لحُ ْ َمتهم،
( )3ال�شعر
ّ
وانفرط عقدهم ،وانفكت عروتهم الوثقى ب�سبب وقوعهم
يف و�سط عقدة احلبل التي ي�شد طرفيها (ال�سيا�سيون)،
و(املوظفون) ُحرا�س الدواووين الثقافية يف بالدنا ..كيف
يفك ال�سيا�سي ربقة ّ
تنظرين لل�شاعر امل�ؤدلج؟ ومتى ّ
الذل من
عنق الثقا ّ
يف؟
(**) املبدعون العرب يعي�شون الآن حالة انف�صام بني
ماهو �سيا�سي و ماهو �إبداعي نعم هناك من يخدم ب�أبداعه
�أج��ن��دات معينة وه��ذا م�ؤ�سف املفكر العربي �أو املثقف

املفرو�ض �أن يكون ل�سان ال�شعب كما عهدنا ذلك يف املا�ضي
املفكرين واملثقفني كانوا رواد الثورات والتعبري عن معاناة
�شعوبهم لكن للآ�سف فقدنا هذه اجلر�أة ب�سبب ظروف نعرفها
كلنا.
( )4ظ��اه��رة كتابة الن�صو�ص الإب��داع��ي��ة امل�شرتكة
(عرب ًيا) جديرة بالدرا�سة ،و�إن كانت تقليدً ا غرب ًيا ..لك
حم��اوالت رائ��ع��ة ..كيف توائمني دفقاتك ال�شعور ّية مع
ً
وخا�صة �إنْ كان رجال… وهل هذه الطريقة ت�ؤتي
(الآخر)
ثمارها على م�ستوى القراءة والنقد؟
(**) ظاهرة الن�صو�ص الإبداعية امل�شرتكة جديرة
فعال بالدرا�سات قمت ببع�ض املحاوالت مع بع�ض الزمالء
�أحببت الفكرة و القت ا�ستح�سانا من لدن البع�ض والفكرة
فيه �أن تعي�ش احلالة و من خاللها ت�أتي التدفقات ال�شعرية
�أو ال��ن�ثري��ة لكن ل�ل�أ���س��ف حتكمنا عقليات كما قلت يف
جمتمعاتنا مل تتحرر بعد يلب�سونك دائما ثوب ما كتبت لكن
�أنا �أت�أمل خريا يف امل�ستقبل.
( )5تعتمدين �أ�سلوب (الهايكو) الياباين يف كتابة
(الق�صيدة الفل�سف ّية املكثفة) ،غري �أنك تكتبني بال قاعدة
– كما هو معتمد يف الهايكو – �أال تعتقدين �أنّ هذا النوع
ً
وخا�صة �أنّ كاتب هذا النوع من الإب��داع قد
ي�سبب م�شقّة،
يقع يف َ
(�ش َرك) املنطقة الو�سطى بني الق�صيدة والق�صة
الق�صرية.
(**) الهايكو �أ�سلوب يف الكتابة �أحببته كثريا نعم هو
ي�سبب م�شقة يف التعبري وقد يقع الكاتب كما قلت يف �شرك
املنطقة الو�سطى بني الق�صيدة و الق�صة الق�صرية احلقيقة
�أنا لدي حماوالت يف هذا النمط من الكتابة �أحيانا �أك�سر
القاعدة وال �أرى يف الأم��ر �ضري هي طريقتي اخلا�صة يف
و�صف احلالة و�أظن �أنني جنحت ح�سب ر�أي بع�ض الأ�صدقاء
املخت�صني يف ه��ذا املجال ورمب��ا �أخفقت م��رات �أخ��رى بكل
ب�ساطة �أريد �أن يكون لنا طريقتنا اخلا�صة يف كتابة الهايكو
و �أكرث من هذا ايجاد ا�سم عربي له .
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نائب رئي�س ال���وزراء بجانب توليها حقيبة
وزارة التنمية الإقليمية ،وذلك بعد �أن رف�ض
ت�سميتها لرئا�سة احلكومة.
وح���ال الرف�ض الرئا�سي دون �أن ت�صبح
�شحادة �أول م�سلمة تتوىل من�صب رئي�س الوزراء
يف رومانيا ،غري �أنها بعد هذا التعيني تظل �أول
�سيدة م�سلمة ت�أتي نائبا لرئي�س الوزراء.
و�أعلن الرئي�س ال��روم��اين �أ�سماء �أع�ضاء
احلكومة اجلديدة ،بعد ما كلف بت�شكيلها يف
وقت �سابق «�سورين غرينديانو» مر�شح احلزب
الدميقراطي االجتماعي «بي �سي دي» ،الفائز
يف االنتخابات العامة التي جرت يف  11كانون
الأول املا�ضي.
ي�شار �إىل �أن �شحادة �شغلت من�صب وزيرة
�أ�صول ترتية وتركية.
التنمية الإقليمية ملدة �ستة �أ�شهر عام  ،2015يف رومانيا.
يذكر �أن رومانيا تتبنى النظام الن�صف
وي�شكل امل�سلمون يف رومانيا �أقل من ن�صف
وهي الوزارة التي عملت بها منذ عام .2012
وترجع �أ�صول �شحادة �إىل الأقلية الترتية باملئة م��ن جم��م��وع ع��دد ال�سكان ال��ب��ال��غ  20رئا�سي يف احلكم ،حيث يتمتع رئي�س ال��وزراء
امل�سلمة ،ومتزوجة برجل �أعمال �سوري يعي�ش مليون ًا ،وينحدر �أغلب امل�سلمني يف البالد من ب�صالحيات تنفيذية وا�سعة يف حكم البالد.

ن��ق��و���ش ال����ق����ر�آن وم�����ص��اح��ف ن������ادرة ف���ى م��ع��ر���ض ب ��أم��ري��ك��ا

الدول كان ب�إمكاين الت�صوير بحرية تامة،
علي �أن �أجتول مع
ويف دول �أخرى كان ّ
جمموعات �سياحية لألتقط ال�صور دون
�أن �أتعر�ض مل�شاكل مع ال�سلطات ،هذا ف�ضال
عن �أنني زرت بع�ض املدن �أكرث من مرة حتى
متكنت من التقاط ال�صور التي �أريدها”.
ويف ال�سياق ،لفت �إىل �أن كل زياراته لتلك
املدن كانت ب�إمكانيات ذاتية “�إال �أنني ال
ميكنني الذهاب وحدي �إىل املدن املتبقية،
ف�أنا �أنتظر دعم ًا من ال�سلطات الرتكية
املعنية ،مل�ساعدتي على التعامل مع العقبات
الأمنية والبريوقراطية التي تعيق توجهي

ي�ستعد املركز اال�سالمي يف وا�شنطن الطالق معر�ض (�ساكلر) للمخطوطات
القر�آنية مطلع ال�شهر املقبل ،والذي يج�سد رحلة ا�ستك�شاف للم�صحف ال�شريف
عرب التتبع التاريخي للمخطوطات القر�آنية الكرمية.
ووقفا للقائمني على املعر�ض ،فانه �سيعر�ض نقو�ش �إح��دى املخطوطات
القر�آنية التي تعود اىل �آواخر القرن الـ 13ون�سخ من قبل اخلطاط ال�شهري
ياقوت امل�ستع�صمى.
كما �سيظهر املعر�ض املكونات املعا�صرة للخطوط القر�آنية و�إ�ضافات جاءت
من القرن ال ،15و�أي�ضا �شكل جديد ظهر فى القرن .17
وي�ضم املعر�ض جمموعة من امل�صاحف النادرة التى كتبت على اخل�شب
والكرتون وجللود من القرن الـ  ،16وبع�ض من امل�صاحف املطعمة بالعاج خالل
القرن .17

لبع�ض املدن”.
ويرغب دورغوت زيارة بغداد وكربالء
والنجف يف العراق ،ومزار �شريف وهرات يف
�أفغان�ستان ،و�أوروجمي وهوتان يف ترك�ستان
ال�شرقية ،ومتبكتو يف مايل ،والقاهرة يف
م�صر ،لت�صويرها و�ضم �صورها �إىل كتابه.
و�أو�ضح “ال ميكن لكتاب عنوانه  40مدينة
�إ�سالمية� ،أن ال يت�ضمن �صورا عن بغداد
(…) لكن ال ميكنني الآن الذهاب �إليها،
ولذلك كثريا ما متنيت لو �أنني زرت العديد
من املدن يف ال�سابق”.

ه�����ل امل�������س���ل���م���ون ي����ح����ب����ون ع���ي�������س���ى؟ ه����ا�����ش����ت����اج �أط����ل����ق����ه م������غ������ردون ع����ل����ى ت���وي�ت�ر

ت��ون�����س :ل���ن ن��غ�ير م��وع��د ت��ن��ظ��ي��م م��ه��رج��ان��ات��ن��ا ال��ف��ن��ي��ة ال��ك�برى م��ن��زل �آن ف��ران��ك يف �أم�����س�تردام ي�سجل
تون�س – �أعلن وزير ال�ش�ؤون الثقافية التون�سي،
حممد زين العابدين� ،أن تون�س لن تتخلى عن �إقامة
رق���م���ا ق��ي��ا���س��ي��ا ل���ل���زائ���ري���ن يف 2016
مهرجاناتها الكربى يف مواعيدها ،لكنها تعمل على
�إعادة هيكلتها لزيادة �إ�شعاعها �إقليمي ًا ودولي ًا ،بل
و�إ�ضافة مهرجانات �أخرى �إليها.
وكان العديد من املثقفني والفنانني التون�سيني قد
�أبدوا اعرتا�ضهم على �إعادة برجمة مهرجانات ،مثل
�أيام قرطاج ال�سينمائية و�أيام قرطاج امل�سرحية،
لتقام كل عامني مثل ال�سابق عندما طرحت الفكرة
للنقا�ش ال�شهر املا�ضي.
وقال الوزير يف مقابلة مع رويرتز �إن “املهرجانات
الفنية التون�سية عديدة ومتنوعة ولها �إ�شعاعها
الإقليمي والدويل لكن كرثة هذه التظاهرات يطرح
ق�ضية �إعادة هيكلتها ملنحها جناح ًا �أكرب ووقع ًا �أقوى
حملي ًا ودولي ًا” ،م�ضيف ًا �أنه “ال ميكن الرتاجع عن
�سنوية تنظيم املهرجانات الدولية الكربى لأهميتها يف
احلياة الثقافية بالبالد باعتبارها فر�صة لالحتفال
بالأعمال الفنية وتالقي النجوم من البلدان العربية
والأفريقية والأجنبية وتتويج الأعمال املميزة”.
كذلك ا�ستطرد قائ ًال“ :لكننا نعمل على مراجعة
هيكلتها عرب تنظيم جديد ي�أخذ بعني االعتبار
تركيز �إدارة قادرة حتقق اال�ستمرارية وت�ضع الت�صور
الإداري والفني للمهرجانات و�إيجاد طرق للدعم
املايل ..يجب و�ضع حد للعمل املنا�سباتي حل�صد
النجاحات وحتقيق الإ�شعاع الدويل”.
من جانبهم ،وجه نقاد وفنانون ح�ضروا مهرجان
�أيام قرطاج ال�سينمائية عام  2016انتقادات
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روم����ان����ي����ا� :أول م�����س��ل��م��ة ن����ائ����ب ل���رئ���ي�������س ال��������وزراء م����ؤمت���ر ح��ك��م��اء امل�����س��ل��م�ين ع���ن م���ي���امن���ار..
�أعلن الرئي�س الروماين كالو�س يوهاني�س
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،ت�شكيل احلكومة اجلديدة
ب�����داي�����ة الإن�������ق�������اذ مل�������س���ل���م���ي ب����ورم����ا
وتعيني امل�سلمة «�سيفيل �شحادة» يف من�صب

 40مدينة �إ�سالمية يجمعها م�صور تركي يف كتاب يدعو للوحدة والتقارب

�إ�سطنبول  /الأنا�ضول
ي�سعى امل�صور الفوتوغرايف الرتكي� ،أورهان
دورغوت ،ال�ستغالل موهبته للتقريب بني
�سكان العامل الإ�سالمي ،من خالل �إعداد
كتاب م�صور ي�ضم �صورا لـ  40مدينة
�إ�سالمية يحمل ر�سالة “نحن ال نختلف عن
بع�ضنا البع�ض”.
دورغوت ،قال يف حوار مع الأنا�ضول �إنه
يلتقط ال�صور يف الدول الإ�سالمية ،منذ عام
� ،2010ضمن م�شروعه لإ�صدار كتاب “40
مدينة �إ�سالمية” ،ي�ضم �صورا لأبرز مدن
العامل الإ�سالمي.
ولفت �إىل �أن املعيار الذي اختار على �أ�سا�سه
املدن الأربعني “هو عالقتها بالأنبياء
وال�صحابة والأولياء”.
وعن دوافع �إعداد الكتاب� ،أو�ضح دورغوت
“مل �أفكر يف امل�شروع من منطلق تاريخي
توثيقي ،و�إمنا كانت نقطة االنطالق
بالن�سبة يل ،الفو�ضى التي ي�شهدها العامل
الإ�سالمي”.
وتابع �أن “مواطني دول العامل الإ�سالمي ال
يعرفون الكثري عن بع�ضهم البع�ض ،بالرغم
من وجود العديد من النقاط امل�شرتكة
بني ال�سكان يف املغرب وال�سعودية و�إيران
والأنا�ضول (تركيا) على �سبيل املثال”.
و�شدد امل�صور الرتكي “يف احلقيقة نحن ال
نختلف عن بع�ضنا البع�ض� ،إال �أننا ال نلحظ
ذلك (…) �إننا ن�سمع الأذان نف�سه من
م�آذننا ونتوجه للقبلة نف�سها يف �صالتنا”.
و�أ�ضاف “ولذلك �أردت من خالل م�شروع
الكتاب ،الرتكيز على النقاط والقيم
امل�شرتكة بني �سكان العامل الإ�سالمي”.
و�أنهى دورغوت حتى الآن ،ت�صوير 31
مدينة من �أ�صل الـ  40التي �سي�ضم الكتاب
�صورا لها.
ومن �أوىل املدن التي التقط �صورا لها ،كانت
حلب ال�سورية ،التي قال ب�ش�أنها “من اجليد
�أنني بد�أت من حلب ،فالآن مل يعد هناك
حلب (…) ال �أحتمل حقيقة �أنه مت تدمري
املدينة ،وال ميكنني النظر الآن �إىل �صور
حلب ،و�إنني �أ�شعر بالقهر عندما �أ�شاهد
احلال الذي و�صلت �إليه املدينة”.
وعن ال�صعوبات التي واجهته حتى الآن يف
م�شواره ،قال دورغوت �إن “الت�صوير كان
يختلف من دولة �إىل �أخرى ،ففي بع�ض

�ش�ؤون ا�سالمية

تتعلق بالتنظيم خا�صة يف حفل االفتتاح واخلتام
كما تعر�ض �ضيوف للمهرجان �إىل م�شكالت تتعلق
باال�ستقبال والإقامة .ومل ي�سلم مهرجان �أيام قرطاج
امل�سرحية �أي�ض ًا من االنتقادات ب�سبب التنظيم.
ودفعت االنتقادات وزير ال�ش�ؤون الثقافية �إىل �إقالة
مدير �أيام قرطاج ال�سينمائية� ،إبراهيم اللطيف،
والتفكري يف �إعادة تنظيم املهرجانني البارزين
بالتداول كل �سنتني.

ومل تعني وزارة ال�ش�ؤون الثقافية �إىل الآن مدير ًا
جديد ًا لأيام قرطاج ال�سينمائية ،وهو املهرجان
الذي احتفل يف الدورة املا�ضية مبرور  50عام ًا على
ت�أ�سي�سه.
و�أكد الوزير �أن الإدارة اجلديدة يجب �أن حتمل
ت�صور ًا �إداري ًا وفني ًا متكام ًال يعطي املهرجان العريق
الوقع والإ�شعاع الدوليني.
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�أم�سرتدام – (د ب �أ) – �أعلن منزل �آن فرانك يف �أم�سرتدام اليوم
اخلمي�س �أن عدد الزائرين �سجل رقما قيا�سيا بلغ نحو 3ر 1مليون
�شخ�ص يف عام 2016.
وقال رونالد ليوبولد ،املدير التنفيذي للمنزل  ،الذى حتول اىل
متحف� ،إن الزائرين قدموا من كل �أرجاء العامل.
و�أ���ض��اف �أن الزائرين ي�ستلهمون حياة �آن و�أف��ك��اره��ا عندما
يزورون املتحف.
وعا�شت �آن مع عائلتها و�أربعة �أ�شخا�ص �آخرين – وكلهم يهود
اختب�أوا عن �أعني املحتلني الأملان النازيني ،يف ملحق �سري باملنزل
يف �شارع برين�سينجراخت بني عامي  ،1942-1944حيث كتبت
يومياتها ال�شهرية.
وجرى اكت�شاف مكان االختباء يف عام  1944و�ألقي القب�ض
على كل �سكانه الثمانية.
وتوفيت �آن يف ربيع عام  1945يف مع�سكر اعتقال بريجن بيل�سن.

�أطلق مغردون على موقع التوا�صل االجتماعي (تويرت) (ها�شتاج)
بالإجنليزية يعني (هل امل�سلمون يحبون عي�سى؟) لتعريف امل�سيحيني
مبكانة عي�سى عليه ال�سالم عند امل�سلمني.
وقد تفاعل مغردون كثريون مع هذا ،ومنهم ال�شيخ عائ�ض القرين الذي
يح ا ْب ُن َم ْريمَ َ �إ اَِّل َر ُ�س ٌ
ول َق ْد َخ َلتْ مِن
ن�شر على ح�سابه على تويرتَّ « :ما المْ َ�سِ ُ
الطَّ
َعا َم «.
الر ُ�سلُ َو�أُ ُّمهُ ِ�ص ِّديق ٌَة ۖ كَانَا َي�أْكُ لاَ نِ
َق ْبلِهِ ُّ

ون�شر الداعية عبد العزيز الفوزان على �صفحته باللغة الإجنليزية:
(نحن ن�ؤمن ب�أنه نبي اهلل ،ونعتقد يف كتابه الإجنيل).
فيما �أكد مغردون كثريون على حبهم لنبي اهلل عي�سى  -عليه ال�سالم -
قائلني( :يف الإ�سالم نحب كل الر�سل ،ولكي تكون م�سلما البد �أن ت�ؤمن ب�أن
عي�سى هو ر�سول من اهلل)

اختتمت فعاليات �أوىل جوالت احلوار بني �أطياف �شعب ميامنار،
التي �أعلنها جمل�س حكماء امل�سلمني برئا�سة الإمام الأكرب الدكتور
�أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر ،رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني ،الأربعاء
املا�ضي ،بالقاهرة ،والذي ناق�ش �أزمة ومعاناة م�سلمي الروهينجا
مبيامنار ،التي تعود لعقود طويلة من اال�ضطهاد والتعذيب والقتل
والتهجري من املناطق على ر�أ�سهم ،والية راخني ببورما.
ويعد هذا امل�ؤمتر هو الأول من نوعه ،الذي يتناول ق�ضية �شعب
ميامنار ،وطرق التعاي�ش ال�سلمي بني �أفراد املجتمع اليورمي ،و�سبل
حتقيق ال�سالم واحلوار امل�ستمر بني جميع الأطراف ،لرت�صد بوابة
«العني» الإخبارية الر�سائل التي خرج بها امل�ؤمتر يف هذا التوقيت،
وت�أثريه على املرحلة املقبلة ،ودالالت �إقامته يف هذا التوقيت
بالقاهرة.
واعترب الدكتور حممد �أبو ليلة� ،أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية
باللغة الإجنليزية بجامعة الأزه���ر� ،أن م�ؤمتر جمل�س حكماء
امل�سلمني ال��ذي انطلق حتت رعاية الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد
الطيب ،ومب�شاركة ممثلي من �شباب ميامنار ،حتت عنوان «نحو حوار
�إن�ساين ح�ضاري من �أجل مواطني ميامنار» هو عالمة مميزة وبارزة
على مواكبة الأحداث التي ت�شغل بال امل�سلمني حول العامل ،م�ضيف ًا
«بالرغم من �أن ميامنار قد تكون بعيدة جغرافي ًا عن م�صر وبع�ض
دول اخلليج ،ولكن يف النهاية هي ق�ضية هامة وم�ؤثرة ،خا�صة و�أن
املجتمع الإن�ساين مرتابط مع بع�ضه البع�ض ،وامل�صالح مت�شابكة،
ب�شكل ي�ستدعي وجود حلول �سريعة ومنطقية ملثل هذه الأزمات
الإن�سانية».

ف��رن�����س��ا ت���ع���رب ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ال���ب���ال���غ �إزاء م�����س��ل��م يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ي���ق���دم  10ط���ن م���ن ال���غ���ذاء ل��ل��م�����ش��ردي��ن
ث������م������ن م����ر�����ص����د
ال��ع��ن��ف ���ض��د م�سلمي ال��روه��ي��ن��غ��ا يف م��ي��امن��ار الإ�����س��ل�ام����وف����وب����ي����ا يف
ب��ري��ط��ان��ي��ا ج��ه��ود م�سلم

�أعربت فرن�سا اخلمي�س عن قلقها البالغ �إزاء اعمال العنف جتاه اقلية
الروهينغا امل�سلمة يف ميامنار يف ظل احلملة القائمة �ضد تلك الأقلية
«و�صمت وموافقة وا�ضحني» من قبل ال�سلطات يف البالد.
وجددت املتحدث با�سم اخلارجية الفرن�سية رومان نادال يف بيان قلق
بالده البالغ» �إزاء العنف �ضد اقلية الروهينغا م�ؤكدا انه «غري مقبول».
و�شدد على ان م�س�ؤولية حماية املدنيني تقع على عاتق ال�سلطات يف
ميامنار م�شريا �إىل �ضرورة ت�سليط ال�ضوء على هذا العنف بكل �شفافية
ونزاهة.
كما اك��د املتحدث الفرن�سي ���ض��رورة حما�سبة املتورطني يف اعمال
العنف وتقدميهم للمحاكمة منا�شدا يف الوقت نف�سه ال�سلطات يف البالد
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية املطلوبة لل�سكان امل�سلمني املهددين يف والية
(راخني).
ويعد م�سلمو (الروهينغا) من �أكرث الأقليات ا�ضطهادا يف العامل ويرتكز
وجودهم يف والية (راخني) �شمايل البالد وال تعرتف بهم �سلطات ميامنار
�ضمن ن�سيجها الوطني

ب����ري����ط����اين ب���ال���ت�ب�رع
بع�شرة اطنان من الغذاء
ل��ل��م��ت�����ش��ردي��ن يف اع��ي��اد
امليالد.
و�أو�ضح املر�صد يف بيان
ل��ه االث��ن�ين� ،أن امل�سلمني
فى بريطانيا نظموا حملة
خريية فى م�سجد”�إي�ست
ل���ن���دن مب��دي��ن��ة “وايت
ل��ت��ج��م��ي��ع
�شابل”،
تربعات امل��واد الغذائية
ل��ل��م�����ش��ردي��ن ،ف��ى مو�سم
الأعياد حيث �شهد امل�سجد
أفواجا من امل�صلني ،الذين
� ً
ح�ضروا ل�صالة اجلمعة،
ق��درت �أع��داده��م باملئات
للتربع لأ�شخا�ص � % 90أك����دوا �أه��م��ي��ة م�ساعدة بغ�ض النظر عن العقيدة اخلم�سة وم��ع انخفا�ض عر�ضة للخطر  ،وبخا�صة
الأ�شخا�ص الأك�ث�ر ع��و ًزا �أو اخللفية ،وذكر بع�ضهم درج���ات احل����رارة نحتاج يف ظ��ل التق�شف و�أزم���ة
منهم غري م�سلمني..
و�أ������ض�����اف امل��ر���ص��د يف هذا البلد خالل �أعياد �« :إن م�ساعدة املحتاجني �إىل بذل كل ما يف و�سعنا ال�سكن التي تعاين منها
�أن م��ن��ظ��م��ى امل����ب����ادرة ر�أ����س ال�سنة ه��ذا العام� ،أح�����د �أرك�������ان الإ����س�ل�ام حلماية الأ�شخا�ص الأكرث بريطانيا».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عاملي

26

FRIDAY , JANUARY 13 . 2017 / Vol . 6 - Issue 253

ت��زاي��د امل��خ��اوف م��ن ت ��أث�ير التنمية علي البيئة يف فيتنام
ها تينه (د ب ا) -فى غ�ضون �شهور
قليلة �أ�صبحت ماي ثي بوجن حما�صرة
و���س��ط ك��ارث��ة م��ال��ي��ة ،ب��ع��د �أن كانت
مواطنة �صاعدة م��ن �أب��ن��اء الطبقة
املتو�سطة العليا التي بد�أت ترتعرع يف
فيتنام .
ف��ق��د �أدى ح���ادث �صناعي وق���ع يف
ني�سان�/إبريل املا�ضي  ،لوقوع �أ�سو�أ
ك��ارث��ة بيئية يف فيتنام منذ �إع���ادة
توحيد ال��ب�لاد ع��ام  1975ت�ضررت
ب�سببه �أعمال ماي /36عاما، /التي
ك��ان��ت م���ن جت���ار اجل��م��ل��ة ف���ى جم��ال
امل�أكوالت البحرية على �أر�صفة املوانئ
الواقعة بالقرب من �أحد مناطق ال�صيد
االكرث ازدحاما يف فيتنام .
وقالت ماي “قبل ح��ادث فورمو�سا،
كنا �أك�بر العاملني يف جمال امل�أكوالت
البحرية يف منطقة ك��ي انه” وذل��ك
يف �إ�شارة �إىل م�صنع فورمو�سا ها تينه
للحديد وال�صلب الذي متتلكه تايوان،
وامل�س�ؤول عن امل�شاكل التي تواجهها
ماي .
و�أ�ضافت ب��وجن ،التي �أ�صبح  30من
العاملني ال�سابقني لديها عاطلني عن
العمل “�أريد تغيري جمال عملنا ،ولكن
ال نعلم ما املجال الذي ميكننا �أن نعمل
فيه ؟” .
وعلي الرغم من �أن اقت�صاد فيتنام
م��ن ب�ين �أ���س��رع االقت�صاديات من��وا يف
�آ�سيا� ،إال �أن احل��ادث ال�صناعي الذي
وق��ع ال��ع��ام امل��ا���ض��ي �أث���ار خم���اوف من
�أن فيتنام ت�ضحي بالبيئة يف مقابل
امل�صالح التجارية.
وق�������ال “جنوين ك�������واجن ايه”
االقت�صادي وال��ن��اق��د ال��ب��ارز للدولة
ال�شيوعية ذات احلزب الواحد  ،والذي
كان ي�شغل من�صب مدير معهد التنمية
امل�ستقرة يف هانوي �إن “احلكومة جتيد
فقط الكالم ،ولكنها تخفق يف اتخاذ
�إجراءات مفيدة حلماية البيئة “.
و�أ�ضاف “يعتقدون �أن��ه يف املرحلة

االوىل للتنمية ،عندما تكون الدولة
مازالت فقرية ،يتعني عليهم الت�ضحية
بالبيئة “.
وي�����ش��ار �إىل �أن ال��ك��ارث��ة البيئية
�أ�صبحت �أك�بر م�صدر �إزع���اج للنظام
يف هانوي ع��ام  ،2016عندما ب��د�أت
�أطنان من ال�سمك النافق الظهور علي
ال�شواطئ.
وخ��ل�����ص حت��ق��ي��ق ح��ك��وم��ي ا�ستمر
�شهرين �إىل �أن �شركة فورمو�سا كانت
امل�س�ؤولة :لقد �سربت مادتي فينيل
وال�سيانيد الكيماويتني للمحيط.
ومع ذل��ك ،اندلعت احتجاجات عامة
حمدودة يف مدن فيتنام يف �أيار/مايو
متهمة احلكومة بالتواط�ؤ.
وق��د ت�صاعد املوقف ب�صورة �أكرب
عندما ب��دا �أن ممثل �شركة فورمو�سا
يلمح ب�صورة قا�سية �إىل �أن ال�شركة
مذنبة ،وذلك عندما قال ب�صورة علنية
�إن��ه كان علي فيتنام االختيار ما بني
“�صيد ال�سمك والروبيان وبناء م�صنع
حديد و�صلب حديث”.
ومت��ث��ل رد امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ه��ان��وي
ومدينة هو �شي مينه على ذلك برفع
الفتات كتب عليها “�أنا اختار ال�سمك”.
وق���د �أث����رت ال��ك��ارث��ة �أي�����ض��ا علي
االقت�صاد الوطني .فقد و�صل �إجمايل
الناجت املحلي �إىل 9ر 5%فقط خالل
�أول ت�سعة �أ�شهر من عام ،2016مقارنة
بـ 5ر % 6خالل نف�س القرتة من عام
 ،2015وذل��ك بح�سب االح�صاءات
احلكومية.
و�أرجع جنوين بيك الم ،املدير العام
ملكتب االح�صاءات العامة ،انخفا�ض
�إج��م��ايل الناجت املحلي ب�صورة كبرية
�إىل ت��دم�ير م��ن��اط��ق ال�����ص��ي��د ب�سبب
ت�سريب فورمو�سا.
ك��م��ا ت��راج��ع��ت �أي�����ض��ا ال�����س��ي��اح��ة
املحلية .وقال بوي خوان ثاب ،مدير
�إدارة ها تينه لل�سياحة �إن ال�سياحة
يف املنطقة املت�ضررة انخف�ضت بن�سبة

 50%خالل العام املا�ضي ،فيما تعد
�أك�بر ن�سبة انخفا�ض يتم ت�سجيلها
خالل عدة �أعوام.
وقال جنوين دوي ثينه ،الباحث يف
معهد التكنولوجيا احليوية والغذاء
يف فيتنام �إن دعوات لتجنب امل�أكوالت
البحرية مقبولة متاما ،علي الرغم من
�ضررها علي االقت�صاد.
و�أ�ضاف “العنا�صر ال�سامة من ال�سمك
���س��وف ت�تراك��م ت��دري��ج��ي��ا يف اجل�سم
،وت�سبب �ضررا على ال�صحة علي املدي
البعيد ” مو�ضحا �أن ال�سمك �سوف
يكون �أمن فقط بعدما ت�ؤدي التيارات
البحرية لتخفيف حدة املياه امللوثة
ب�صورة طبيعية.
وق�����ال ت�����ران دي���ن���ه ن����ام  ،امل��دي��ر
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�صنع مل��ع��اجل��ة احل��ب��ار ،
ال��واق��ع بالقرب من م�صنع فورمو�سا،
�إن �شركته ،التي تبلغ قيمتها ماليني
ال���دوالرات تدمرت متاما  .ك��ان تران
يف �إندوني�سيا يف ت�شرين ثان/نوفمرب
لي�س لإمت���ام �صفقات ت�صدير ،مثلما
يفعل ع���ادة يف رح�لات��ه اخل��ارج��ي��ة
-ولكن لي�سعي ال�سترياد �سمك لكي يفي

ختان الإناث احلائر بني ال�صحة وال�شريعة اال�سالمية يف �إندوني�سيا

تابو�س (-دب ا) تنظم اندوني�سيا حملة
جديدة للق�ضاء على ظاهرة ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للإناث ،بعد �أن اعرت�ض على اجلهود
ال�سابقة بع�ض امل�سلمني ،ممن يعتقدون �أن تلك
املمار�سة م�سموح بها من الناحية الدينية.
قامت تونياتي بختان ابنتها�/سبعة �شهور/
بعد والدتها مبا�شرة ،وهي مقتنعة �أنها تقوم
بواجب ديني �إ�سالمي.
وق��ال��ت تونياتي  /36ع��ام��ا /وه��ي ت�ضع
طفلتها يف حجرها وتهزها برقة �“ :أنا اتبع
الأوامر الإلهية ،واخلتان يتم منذ �أجيال”.
و�أ���ض��اف��ت“ :كل ف��رد يف �أ�سرتي املمتدة،
�سواء كان ذكرا �أو �أنثى ،مت ختانه”.
وي�شارك الكثريون يف �إندوني�سيا� ،أكرب دولة
يف العامل من حيث ع��دد امل�سلمني ،تونياتي
اعتقادها.
وك�شف تقرير للأمم املتحدة ن�شر يف 2016
�أن اندوني�سيا وم�صر و�إثيوبيا بها ن�صف ما
يقدر عددهن بنحو  200مليون من الن�ساء
والفتيات الالئي تعر�ضن لت�شويه االع�ضاء
التنا�سلية يف كل �أنحاء العامل.
وتقوم احلكومة االندوني�سية الآن مب�سعى
جديد للق�ضاء على ظاهرة ت�شويه االع�ضاء
التنا�سلية ل�ل�إن��اث ،بعد �أن لقيت حم��اوالت
�سابقة معار�ضة من اجلماعات الإ�سالمية.
وق��ال��ت ي��وه��ان��ا ي��ام��ب�����س��ي وزي����رة متكني
امل������ر�أة االن��دون��ي�����س��ي��ة وح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل
لل�صحفيني�”:شكلنا فريق عمل للتوا�صل مع
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رجال الدين البارزين والزعماء التقليديني
ومنظمات املر�أة ،لإقناعهم ب�ضرورة التخل�ص
من هذه املمار�سة “.
وت�ستند �أرق���ام الأمم املتحدة بالن�سبة
لإندوني�سيا على م�سح �أ�سا�سي قامت به وزارة
ال�صحة يف البالد عام  ،2013و�أثبت �أن 51
يف املائة من الفتيات الالتي ت�صل �أعمارهن
�إىل  11عاما� ،أو ما ي�صل �إىل  14مليون فتاة،
تعر�ضت لت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية.
وقالت احلكومة �إنه ال توجد حاليا �أرقام
متاحة يف الوقت احلايل تو�ضح ما �إذا كانت
هذه املمار�سة قد تراجعت مع مرور ال�سنوات.
وعلى امل�ستوى العاملي ،فان ن�سبة الفتيات
ال�لات��ي ت��ت�راوح �أع��م��اره��ن ب�ين  15و 19
الالئي وتعر�ضن لت�شويه االع�ضاء التنا�سلية،
انخف�ضت من  51يف املائة يف عام � 1985إىل
 37يف املائة اليوم ،وفقا ملا تذكره الأمم
املتحدة.
وقالت يامب�سي“ :نعكف على م�شروع بحثي
كبري ،و�آم��ل ا�ستنادا �إىل البحث� ،أن نخرج
ب�سيا�سة ج��دي��دة (ح��ول ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للإناث)”.
وتو�صلت الدرا�سة ،التي قامت بها احلكومة
يف ع���ام � ،2013إىل �أن ع��م��ل��ي��ات خ��ت��ان
الإن��اث قائمة يف كل امل�ستويات االقت�صادية
والتعليمية ،ولكن ت��زداد امل��ع��دالت قليال يف
املناطق احل�ضرية.
وقالت نورليال نوراين ،وهي قابلة (داية)

تبلغ من العمر  26عاما يف م�ست�شفى للوالدة
يف تابو�س على م�شارف جاكارتا� :إن الأ�شكال
الأ�سو�أ من ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للفتيات
مت التخلي عنها يف املنطقة.
وقالت“ :بع�ض اال�شخا�ص جاءوا �إىل هنا
وطلبوا ختان بناتهم”.
و�أ���ض��اف��ت“ :قلنا لهم �إن��ن��ا مل نعد نفعل
ذلك الن احلكومة تقول انه انتهاك حلقوق
الأطفال ،ولي�س له �أي فوائد طبية .نحن نقوم
بالتنظيف فقط ،ولي�س القطع .
ويعتقد بع�ض امل�سلمني �أن ختان الإناث ميكن
�أن مينع روائح غري مرغوب فيها و�إ�صابات ،قد
تنجم عن تراكم االف��رازات يف املهبل .كذلك
يقولون �إن اخلتان يقل�ص من ح�سا�سية البظر،
ومن ثم فانه يقلل الإ�ستجابة اجلن�سية.
وقال ح�سن الدين عبدالفتاح ،وهو رئي�س
جلنة الفتوى يف جمل�س العلماء االندوني�سي
�شبه الر�سمي“ :بالن�سبة للذكور ف�إن اخلتان
�إلزامي� ،أما للفتيات فهو مو�صى به”.
و�أ�ضاف“ :حظر وزارة ال�صحة ال يتما�شى
مع ال�شريعة ،و�أي �شيء حتدده ال�شريعة ال بد
�أن يكون له فوائده .والآن فان ال�س�ؤال هو :هل
نتبع وزارة ال�صحة �أم ال�شريعة؟”.
وحظرت وزارة ال�صحة ت�شويه االع�ضاء
التنا�سلية ل�ل�إن��اث يف ع��ام  ،2006ولكنها
تراجعت بعد �أرب��ع �سنوات ،بعد �ضغوط من
منظمات �إ�سالمية ،و�سمحت با�ستمراره على
�أيدي مهنيني يف الرعاية ال�صحية.
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يف امل��و���ص��ل ي��ك��ون امل��ل��ج ��أ �أح��ي��ان��ا يف �آخ���ر ال�����ش��ارع وخم��ي��م��ات ال�لاج��ئ�ين م��ث��ل ال�سجون

بطلبات زبائنه ومعظمهم من اليابان
.وقال تران �إنه �سوف يكون حمظوظا
�إذا و�صلت �إيراداته �إىل 2مليون دوالر،
مقارنة بـ 5مليون دوالر التي �سجلها
عام 2015.
و�أ�ضاف تران “�إذا ا�ستمر هذا املوقف
حتي نهاية ه��ذا ال��ع��ام� ،سوف يتعني
علينا �إغالق امل�صنع “م�شريا ب�أ�سى �إىل
م�صري العاملني الـ  350لديه.
وقال تران “فيتنام تعر�ضت للخداع
.
وق�����ال ���ش��ري��ك ب�����ش��رك��ة ه��ان��وي
القانونية ال��ب��ارزة �إن امل�شكلة لي�ست
االفتقار للإطار القانوين ،ولكن امل�شكلة
يف تطبيقه.
و�أ���ض��اف جنوين تني الب ،ال�شريك
التنفيذي ب�شركة ان ات�����ش ق��واجن
و�شركاه “نحن لدينا تقريبا كل جزء
من القانون والقواعد يف مو�ضعه ،فيما
يتعلق باحلماية البيئية”.
و�أ�ضاف “مع ذل��ك ،مبا �أن �أي نظام
قانوين يجمع ما بني الت�شريع وتطبيق
القانون ،وب�صفتي حمامي ،يتعني �أن
�أقول �إن تطبيق القانون �ضعيف للغاية

“.
و�أو���ض��ح �أن امل�شكلة الكربى هي �أن
النظام ال��ق��ان��وين الفيتنامي يفتقر
للموارد الالزمة للتعامل مع االالف من
�شكاوى املواطنني ب�ش�أن كارثة بيئية
واحدة.
وقال “ماذا �سوف يحدث �إذا ما قدم
االالف من ال�ضحايا �شكواهم يف وقت
واحد ملحكمة جزئية واحدة بها عادة
خم�س �إىل ع�شر ق�ضاة ؟”.
وه���ذا �أ�سا�سا م��ا ح��دث يف �أي��ل��ول/
�سبتمرب املا�ضي يف ها تيه .فقد رف�ضت
املحكمة  506دعاوى ق�ضائية ،قائلة
�إن ال�صيادين مل يوثقوا خ�سائرهم
املادية ب�صورة �صحيحة.
وقد ق�ضت حمكمة يف �أحد الق�ضايا
بتغرمي فورمو�سا 400مليون دوالر.
وقالت ب��وجن ،التي تزعم �أنها خ�سرت
مليار دوجن فيتنامي ( 44395دوالر)،
�إنها مل تتلق �أي تعوي�ض.
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امل�سن
املو�صل – (�أ ف ب) – ف�ضل حممد،
ّ
ال��ذي ف ّ��ر من املعارك يف غ��رب املو�صل البقاء
داخل مدينته ،فلج�أ �إىل منزل مهجور يف حي
ا�ستعادته القوات العراقية من تنظيم الدولة
اال�سالمية ،النه يعترب ان خميمات الالجئني
“مثل ال�سجون”.
قال حممد ال��ذي ا�سودت ا�سنانه من كرثة
تدخني ال�سجائر .وا�ضاف “ال اعرف �شيئا عن
هذا املنزل .ذهب ا�صحابه اىل بغداد ،هم اي�ضا
تهجروا� .سكان احلي قالوا يل انه يف امكاين
ال�سكن يف املنزل فقررت البقاء”.
ويرف�ض حممد رف�ضا ب��ات��ا االن��ت��ق��ال اىل
خميم الج��ئ�ين وي��ق��ول “انه مثل ال�سجن ال
ي�سمحون لك باخلروج”.
تفقد حممد ب�سرعة منزله اجلديد املكون
م��ن ث�ل�اث غ���رف وف��ي��ه ���س��ج��ادة معلقة على
احلائط وطقم كامل لل�شاي .وقال حممد الذي
يقيم يف املنزل مع احدى زوجتيه واحد ابنائه
وزوجته احلامل “هناك مولد كهرباء لكن املياه
مقطوعة”.
وا�ستعادت ال��ق��وات العراقية م���ؤخ��را من
تنظيم الدولة اال�سالمية حي االنت�صار الذي
اختار حممد ان يقيم فيه موقتا ،لكن خط
اجلبهة يقع على بعد كيلومرت منه.
م��ن هنا ي�سمع با�ستمرار اط�لاق ال��ن��ار من
ا�سلحة اوتوماتيكية يعقبه ق�صف تنفذه
املروحيات وهدير املدرعات التي تعرب ال�شوارع.
ومل يعد جهاديو تنظيم الدولة اال�سالمية
ي�سيطرون اال على ثلث احياء �شرق املو�صل
لكن غ��رب ه��ذه املدينة الكربى �شمال البالد
واخ��ر اهم معاقلهم يف العراق ،ال ي��زال حتت
�سيطرتهم الكاملة.
وت��ب��دو خطط �شن امل��ع��ارك �صعبة يف هذه
احل���رب ال���دائ���رة ب�ين اجل��ه��ادي�ين وال��ق��وات
العراقية.
وت�ضم امل��و���ص��ل اك�ثر م��ن  200ال��ف مبنى
م�صممة بطريقة ت�سمح للقنا�صة واالنتحاريني
يف تنظيم الدولة اال�سالمية مبهاجمة القوات
العراقية ومباغتتها.
– “لغة احلرب” –
واليوم بات املدنيون الذين عا�شوا حتت حكم

املتطرفني ال�سنة الكرث من عامني ون�صف �شهودا
على نزاع يدور على اعتاب منازلهم.
وقدرت االمم املتحدة فرار اكرث من  125الف
�شخ�ص من منازلهم منذ بدء الهجوم ال�ستعادة
ثاين مدن العراق يف  17ت�شرين االول/اكتوبر.
وعاد اليها مذاك حواىل  14الفا.
وي�صعب حتديد عدد من يهيمون تائهني يف
�شوارع املو�صل ينقلون على عربة ممتلكاتهم
ال�ضئيلة ،بحثا عن م�سكن مهجور يقيمون فيه
ب�شكل م�ؤقت.
وحل ابو احمد مع زوجته واوالده الثالثة
�ضيفا لدى ا�صدقاء “عهدوا” اليه مبنزلهم.
لكن ابا احمد قلق خ�صو�صا على ابنه احمد
البالغ من العمر ثالث �سنوات ون�صف.
وي��ق��ول اب��و اح��م��د ب��ح��زن “هناك قنابل
وغارات جوية .بات يعرف اليوم لغة احلرب.
ال يفرت�ض ان يتعلم طفل هذه اللغة”.
وحت��م��ل امل���ن���ازل يف ح��ي االن��ت�����ص��ار �آث����ارا
حم���دودة للمعارك .وي��ق��ول الكولونيل جون
دوري����ان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل
املناه�ض للجهاديني ال���ذي ي�ساند ال��ق��وات
العراقية ان ذلك يدل على ان التحالف يقوم
“بعمل ممتاز" حلماية املدنيني.
وه��ذا دليل اي�ضا على ال�صعوبة الكربى يف
التقدم يف مدينة ال يزال عدد كبري من املدنيني

يقيمون فيها .خ�صو�صا وان��ه بح�سب منظمة
هيومن رايت�س ووت�ش التي تعنى الدفاع عن
ح��ق��وق االن�����س��ان ،ا�ستخدم اجل��ه��ادي��ون لدى
ان�سحابهم اىل االح��ي��اء الغربية املدنيني
“دروعا ب�شرية”.
– التعاي�ش مع غرباء –
لكن امام م�شاعر اخلوف من املعارك ،تعاطف
ال�سكان مع جريانهم حتى ان �أم دنيا تعاطفت مع
غرباء .فقد ا�ستقبلت ام دنيا التي اجنبت �سبع
بنات ،يف منزلها خم�س ا�سر فرت من املعارك
�شرق حي االنت�صار.
وقالت “احلمد هلل ا�ستقبلتهم يف منزيل ومل
اكن اعرفهم” .وهذا التعاي�ش املفاجىء ا�ستمر
 10اىل  22يوما.
والزمت ام دنيا وبناتها واال�سر امل�ؤلفة من
� 20شخ�صا املنزل اىل ان ان�سحب اجلهاديون
وا�ستعادت القوات العراقية ال�سيطرة على
احلي .وقالت ام دنيا “طرق اجلهاديون بابي
النهم كانوا ي�صرون على االنت�شار بني املدنيني
اىل ان ملوا”.
وا�ضافت “كنا نحتفظ مبياه االغت�سال يف
حو�ض .هكذا مل تكن املياه تخرج اىل ال�شارع
واال الدرك (اجلهاديون) ان هناك ا�شخا�صا يف
املنزل”.

تركيا ت�ضع اجراءات تتيح حرمان مواطنيها يف
اخلارج املتهمني يف ق�ضايا خطرية من اجلن�سية

ا�سطنبول (د ب �أ) -ق�ضت اجراءات جديدة �ضمن حالة الطوارئ املفرو�ضة
فى تركيا ب�إمكانية �سحب اجلن�سية من االتراك الذين يقيمون يف اخلارج
وي�شتبه بتورطهم يف بع�ض الق�ضايا.
وتت�ضمن االجراءات �إلغاء اجلن�سية� ،إذا مت اتهام تركي يعي�ش يف اخلارج
يف جرائم خطرية ،وف�شل يف العودة �إىل تركيا خالل ثالثة �أ�شهر ،على
الرغم من �إبالغه بذلك .و�سيتعني على احلكومة �أن تتخذ قرارا.
وميكن �أن يندرج اال�شخا�ص يف تلك الفئة� ،إذا ثارت �شبهات حول م�شاركتهم
يف حماولة االنقالب التي جرت يف متوز/يوليو املا�ضي ،التي كانت الدافع
لفر�ض حالة الطوارئ احلالية� ،أو �إذا اتهموا بت�شكيل منظمة م�سلحة.
وظهرت القوانني اجلديدة �صباح اليوم ال�سبت ،بعد �أن مت الك�شف عنها يف
وقت مت�أخر من الليل.

اقرتاح�إيطايلبتقليل�أيامالعمل�إىل�4أ�سبوعيا
طرح ع�ضو مبجل�س �إقليم “�إميليا رومانيا” ،ب�شمال �إيطاليا ،اقرتاحا
بخف�ض �أيام العمل لتكون � 4أيام فقط يف الأ�سبوع ،وذلك يف م�سعى خلف�ض
معدالت البطالة.
وقال الربوفي�سور بيريجيوفاين �أليفا ،اخلبري يف قوانني العمل� ،إن هذا
التغيري ،الذي يق�ضي بخف�ض �ساعات العمل من � 40إىل � 32ساعة �أ�سبوعيا،
يوفر ما يزيد على � 200ألف فر�صة عمل جديدة ،م�ؤكدا �أن هذه اخلطوة
�سيكون لها �أثر حقيقي يف التغلب على م�شكلة البطالة يف املنطقة متاما.
وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي �أن الوثيقة يف مراحلها
النهائية �ستعر�ض على املجل�س املحلي ملناق�شتها.
و�أو�ضح �أليفا �أنه وفقا لأحدث الإح�صاءات املتاحة يوجد يف منطقة “�إميليا
رومانيا”  2مليون �شخ�ص يعملون و� 160ألف مواطن ي�سعون للح�صول على
عمل ،لذا ف�إن التغريات املقرتحة �ستقلل م�ستوى البطالة ب�صورة ملحوظة،
وبدون حتمل �أي �أعباء مالية يف الإقليم الإداري الذي ي�ضم منطقتي �إميليا
ورومانيا التاريخيتني وعا�صمته هى بولونيا.
يذكر �أن �ساعات العمل يف �إيطاليا كانت قد �شهدت �آخر تغيري منذ قرابة
 40عاما ،عندما �ألغى تعديل �صدر �آنذاك العمل يوم ال�سبت ،مما جعل
�ساعات �أ�سبوع العمل تنخف�ض من � 48إىل � 40ساعة �أ�سبوعيا.

ت��ف��اق��م ازم����ة امل���ي���اه يف دم�����ش��ق ت��زام��ن��ا م���ع م���ع���ارك متقطعة رغ���م ال��ه��دن��ة

دم�شق�( -أ ف ب) – تتفاقم معاناة �سكان
دم�شق ج��راء انقطاع امل��ي��اه منذ ا�سبوعني
مع ا�ستمرار املعارك يف وادي ب��ردى ،خزان
مياه العا�صمة ،ما يهدد الهدنة اله�شة التي
دخلت اخلمي�س يومها ال�سابع برعاية رو�سية
تركية.
ودعت طهران ابرز حلفاء دم�شق ،انقرة
الداعمة للمعار�ضة ،اىل عدم “تعقيد الو�ضع
اكرث” يف �سوريا ردا على اتهام وزير اخلارجية
الرتكي االربعاء حلفاء ايران بخرق الهدنة،
وحتذيره من “تعرث” مفاو�ضات ا�ستانا جراء
ذل��ك .وطالب الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
هوالند اخلمي�س ق��وات النظام بـ”احرتام
تام” لوقف اطالق النار الذي ينهي اخلمي�س
ا�سبوعه االول مع معارك متقطعة يف وادي
بردى ،م�صدر املياه الرئي�سي اىل معظم احياء
العا�صمة.
وت�����س��ب��ب��ت امل���ع���ارك ب�ي�ن ق����وات ال��ن��ظ��ام
ومقاتلني من ح��زب اهلل اللبناين من جهة،
والف�صائل املعار�ضة ومقاتلي فتح ال�شام
(جبهة الن�صرة �سابقا) وامل�ستمرة منذ 20
كانون االول/دي�سمرب ،بانقطاع املياه عن
معظم احياء العا�صمة منذ ا�سبوعني ،وفق ما
ذكر املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان.
ومع ا�ستمرار املعارك التي ت�شمل غارات
تنفذها قوات النظام على وادي بردى ،يعاين
اربعة ماليني �شخ�ص يف دم�شق ،وفق االمم
املتحدة ،من انقطاع املياه منذ ا�سبوعني.

وت��ق��ول ري��ه��ام ( 49ع��ام��ا) وه��ي موظفة
تقيم يف حي م�شروع دمر يف دم�شق لفران�س
بر�س “مل امتكن م��ن اال�ستحمام او غ�سل
حاجياتي منذ ا�سبوع جراء نق�ص املياه“.
وت�ضيف “اف�ضل توفري املياه املتبقية يف
اخل��زان والتي تو�شك على النفاذ ،من اجل
اال�ستخدامات ال�ضرورية اليومية“.
وي�شكو مهند ( 53عاما) بدوره من ارتفاع
ا�سعار عبوات املياه املعدنية بعد انقطاع املياه.
ويو�ضح لفران�س بر�س “ا�شرتي اليوم
�صندوق املياه امل�ؤلف من �ست عبوات �سعة ليرت
ون�صف مقابل �أل��ف لرية �سورية (دوالران)
علما ان �سعره الر�سمي حمدد بـ  650لرية“.
ويقول “هذا م�صروف مل يكن باحل�سبان
وي�ضاف اىل غالء املعي�شة“.
وبح�سب املر�صد ،ف�إن انقطاع خدمة املياه
عن دم�شق جنم عن ت�ضرر اح��دى م�ضخات
املياه الرئي�سية يف م�ؤ�س�سة عني الفيجة،
جراء املعارك يف وادي بردى .وتبادل طرفا
النزاع االتهامات بامل�س�ؤولية عنها.
لكن ال�سلطات ال�سورية اتهمت الف�صائل
املقاتلة وجبهة فتح ال�شام بت�سميم املياه ثم
قطعها بالكامل.
وتنفي الف�صائل املقاتلة وجود جبهة فتح
ال�شام يف وادي بردى.
– “يتجنبان” الت�صعيد –
وي�ستثني اتفاق وقف اط�لاق النار ،وهو
االول بغياب اي دور امريكي ،ب�شكل رئي�سي

التنظيمات امل�صنفة “ارهابية” ،وخ�صو�صا
تنظيم الدولة اال�سالمية .وتقول مو�سكو
ودم�شق انه ي�ستثني اي�ضا جبهة فتح ال�شام
االمر الذي تنفيه الف�صائل املعار�ضة.
وي��زي��د ه��ذا التباين م��ن �صعوبة تثبيت
ال��ه��دن��ة ب�سبب وج����ود ف��ت��ح ال�����ش��ام �ضمن
حتالفات مع ف�صائل اخرى مقاتلة يف مناطق
عدة ابرزها حمافظة ادل��ب (�شمال غرب)
اب��رز معقل متبق للف�صائل بعد خ�سارتها
مدينة حلب ال�شهر املا�ضي.
وافاد املر�صد ال�سوري اخلمي�س عن معارك
متقطعة يف وادي ب��ردى بعد ليلة تخللتها
“ع�شرات ال�ضربات اجل��وي��ة على انحاء
ع��دة يف املنطقة ،تزامنا مع ق�صف مدفعي
و�صاروخي ت�سبب مبقتل عن�صر من الدفاع
املدين“ .كما تعر�ضت بلدات عدة يف الغوطة
ال�شرقية ليال لق�صف من قوات النظام تزامنا
م��ع ا�شتباكات ب�ين ق��وات النظام وف�صائل
ا�سالمية موقعة على اتفاق الهدنة ،ما ت�سبب
مبقتل ثالثة مقاتلني على االق��ل ،بح�سب
املر�صد.
وادى ق�صف ليلي ل��ق��وات ال��ن��ظ��ام على
���ض��اح��ي��ة ال��را���ش��دي��ن غ���رب م��دي��ن��ة حلب
(�شمال) ،مب�صرع مقاتل من ف�صيل ا�سالمي
وجرح ثمانية اخرين.
وتزيد هذه اخلروقات من ه�شا�شة اتفاق
وقف اطالق النار الذي بدا تطبيقه منت�صف
ليل اخلمي�س املا�ضي ،وين�ص على مفاو�ضات

�سالم مرتقبة ال�شهر احلايل يف كازاخ�ستان.
وي�����رى ع��ب��د ال��رح��م��ن ان����ه رغ����م ه��ذه
اخلروقات “ال تزال الهدنة �صامدة لكنها يف
مرحلة حرجة“.
وي�ستدل على ذلك باال�شارة اىل ان “وترية
العمليات الع�سكرية على اجلبهات الرئي�سية
ت��راج��ع��ت ك��ث�يرا م��ن��ذ ب���دء ال��ه��دن��ة ..كما
انخف�ضت اخل�سائر الب�شرية بن�سبة كبرية،
م��ع ر�صد مقتل  13مدنيا فقط يف املناطق
امل�شمولة بالهدنة منذ بدء تطبيقها“.
وا�ضاف “هذا ما كان ي�شكل ح�صيلة غارة
واحدة قبل تطبيق الهدنة“.
وي���رى عبد ال��رح��م��ن ان “طريف ال��ن��زاع
يتجنبان الت�صعيد الع�سكري اك�ثر لكي ال
يتحمال امام رو�سيا وتركيا ،راعيتا االتفاق،
م�س�ؤولية انهيار الهدنة وتداعيات ذلك“.
– �سجال تركي ايراين–

وم��ن ���ش��ان ان��ه��ي��ار وق��ف اط�ل�اق ال��ن��ار يف
�سوريا ان ي���ؤدي اىل تعرث مفاو�ضات ا�ستانا
التي تعمل مو�سكو وطهران حليفتا دم�شق،
مع انقرة على اجناحها قبل جولة مفاو�ضات
ت�أمل االمم املتحدة با�ستئنافها يف الثامن من
ال�شهر املقبل يف جنيف.
وغ���داة حتذير وزي��ر اخلارجية الرتكي
م��ول��ود ت�شاو�ش �أوغ��ل��و م��ن ان “مفاو�ضات
�آ�ستانا قد تتعرث �إذا مل نوقف اخلروقات
املتزايدة” لوقف اطالق النار ،انتقدت ايران
ما و�صفته بت�صريحات تركية “غري بناءة“.
وق���ال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
االي���ران���ي���ة ب���ه���رام ق��ا���س��م��ي اخل��م��ي�����س ان
“الت�صرحات غر البناءة للم�س�ؤولن االتراك
ت�ؤدي فقط للمزيد من تعقد الظروف وزادة
امل�����ش��اك��ل يف ط���رق احل���ل ال�����س��ا���س��ي ل�لازم��ة
ال�سورة“.
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ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC

Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
• العالج الفردي

• عالج الأطفال واملراهقني

الدكتور يا�سر علي

دكتوراه يف العالج النف�سي

SERVICES PROVIDED
• Individual Therapy
• Child and Adolescent Therapy
• Child play therapy

• العالج لعبة اطفال كل خدمة

)EVERY SERVICE

• الإر�شاد الزواج

• Marriage Counseling

• الإر�شاد الأ�سري

• Family Counseling

• التدريب على مهارات الأبوة والأمومة

• Parenting Skills Training

• العالج ال�سلوكي جدلية

• Dialectic Behavioral Therapy

• العالج ال�سلوكي املعريف

• Cognitive Behavioral Therapy

• تعديل الطالق

• Divorce Adjustment

• فقدان الأعزاء

• Bereavement

• العافية والنمو الإر�شاد

• Wellness and Growth Counseling

• احلد من الإجهاد والتدريب على اال�سرتخاء

• Stress Reduction and Relaxation Training
• Anger Management

• �إدارة الغ�ضب

• Addiction Counseling & Dual Recovery

• الإدمان امل�شورة والعالج والت�أهيل املزدوج

Treatment

• منع الأزمات

• Crisis Prevention

• �إدارة حالة

• Case Management

• خدمات منزلية

• In Home Services

DR.YASSER ALY

• ا�ضطرابات الطعام
• �إدارة الدواء

• Eating Disorder
• Medication Management

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION
نتحدث العربية والرو�سية واال�سبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني
BRONX:
3042 WESTCHESTER AVE
BRONX, NY 10461
718-437-5571

LOCATIONS:
175-14 HILLSIDE AVE
JAMAICA, NY 11432
718-437-5571

QUEENS:
28-57 STEINWAY STREET
ASTORIA, NY 11103
718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD 8325 5TH AVE
111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218 BROOKLYN, NY 11209 BROOKLYN, NY 11228

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

BROOKLYN, NY 11218 BROOKLYN, NY 11209 BROOKLYN, NY 11228
718-745-4288
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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منوعات

جن�����وم م����ن ����س���وري���ا ول���ب���ن���ان ي����ودع����ون رف���ي���ق ���س��ب��ي��ع��ي
رحل املمثل ال�سوري رفيق �سبيعي امللقب بـ”فنان
ال�شعب” مت�أثر ًا مبر�ضه عن عمر  87عام ًا.
وفور انت�شار خرب وفاته ،قام عدد من الفنانني
ال�سوريني واللبنانيني بالتعليق على �صفحاتهم
الر�سمية وقدّ موا التعازي لعائلة الراحل.
�شكران مرجتى قالت  ”:ورحل كبري �آخر من
كبار �سوريا فنان ال�شعب رفيق �سبيعي يف ذمة
اهلل ال�صرب وال�سلوان لعائلته وحمبيه”.
ق�صي خويل قال ”:وترجل العكيد ( ابو �صياح
) وترك م�سرحه وجمهوره وحمبيه بكل حب
وفخر وعظمة بعد ان �أمتعهم و�أثر بهم ل�سنوات
و�سنوات غادرنا و�أطفىء �شمعته يف عمق امل�سرح
لترتك �سوادا �شديد حولها �سوادا خمتلفا معتق
برائحة احلب والفن والدفء وداعا �أ�ستاذي
الكبري وداعا ابي بالفن وداعا �صديقي يف املهنة
وداعا رفيق �سبيعي رحمك اهلل وا�سكنك ف�سيح
جناته  .رفيق �سبيعي”.
نان�سي زعبالوي قالت  ”:الفنان القدير رفيق
�سبيعي يف ذمة اهلل ،باقي يف قلوبنا ،تعجز
الكلمات عن و�صف فاجعتنا بك ،وداعا يا فنان
ال�شعب ،وداعا رفيق �سبيعي لن نن�ساك”.
قي�س ال�شيخ جنيب قال� ”:إ َنّا هلل و�إ َنّا�إليه
راجعون .رفيق �سبيعي  ..فنان ال�شعب…
ال�شام مارح تن�ساك رح ت�ضل عاي�ش فيها بفنك
وطقاطيقك و�أغانيك اهلل يرحمك �أبو عامر..
الدم�شقي العتيق”.

دميا اجلندي قالت  ”:وداعا ا�ستاذنا الكبري
رفيق �سبيعي … لروحك ال�سالم و ال�صرب و
ال�سلوان لعائلتك … ..رح ن�شتقلك…”.
رويدة عطية قالت“ :انا هلل وانا اليه
راجعون،ببالغ اال�سى انعي عائله املغفور له
الفنان القدير .رفيق �سبيعي ا�سكنك اهلل ف�سيح
جناته ..ابو�صياح اهلل يرحمك يا زعيم”.
نا�صيف زيتون قال ”:فنان و حبيب ال�شعب
رفيق �سبيعي يف ذمة اهلل  .فل يكن ذكره
م�ؤبداً .البقية بحياتك �أ�ستاذ �سيف و اهلل

ي�صرب العائلة الكرمية”.
امييه �صياح قالت � ”:أوف �شو �سامعة بحياتي
عرف عن حايل.
“�شو بيقربك �أبو �ص ّياح؟” ملّا ّ
وجوابي كان داميا ب�سمة..اهلل يرحم فنان
ال�شعب رفيق �سبيعي � ..أبو �صياح”.
لورين قديح قالت  ”:حمام الهنا�،أيام
�شامية،ليايل ال�صاحلية،مقالب غوار،وووووو
… �شكرا فنان ال�شعب،يا معلم املحرتفني يا
رفيق ذكرياتنا  . 1930اىل اللقاء  ..رفيق
ال�سبيعي”.

جن����وى ك����رم ع��ل��ى م�����س��رح �أومل���ب���ي���ا ال��ب��اري�����س��ي لأول م����رة يف 2017
�أقامت الفنانة اللبنانية جنوى كرم على خ�شبة م�سرح �أوملبيا
الباري�سي ال�شهري حف ًال غنائي ًا يعد الأول لهذا العام لفنان عربي
يف العا�صمة الفرن�سية ،ح�ضره عدد كبري من اجلالية العربية
املقيمة يف فرن�سا والدول املجاورة� ،إذ ق�صد احلفل بع�ض معجبي
جنوى كرم الذين �أتوا من بلجيكا و�سوي�سرا و�أملانيا ،وكذلك لبنان
واملغرب.
وقدمت الفنانة عددا من الأغاين التي ا�شتهرت بها ،كما “دبكت”
كرم على �إيقاعات لبنانية ،ما دفع اجلمهور للتفاعل معها بالغناء
والرق�ص.
واجلدير بالذكر �أن �أم كلثوم وعبد احلليم حافظ وفريوز قدموا
جميعهم حفالت على خ�شبة م�سرح �أوملبيا ،والذي يعد من �أهم
م�سارح الغناء يف عا�صمة النور باري�س.

ف��اط��م��ة ك�����ش��ري ت�����ض��ع “ MBCم�صر” يف
�أزم���ة ق�ضائية ب�سبب ن�صائحها لل�سي�سي ..

القاهرة-
�أثارت املمثلة فاطمة ك�شري اجلدل ال�ساعات املا�ضية ب�سبب مقطع
فيديو انت�شر لها �أثناء حلولها �ضيفة يف برنامج “�صباحك م�صري”
واملذاع عرب �شا�شة “ MBCم�صر 2وهي توجه ر�سالة للرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي تطالبه فيه بارتداء �سراويل داخلية “كال�سني”
حتت مالب�سه لتحميه من برد ال�شتاء ،والقى الفيديو رواجا كبريا.
وو�ضعت فاطمة ك�شري قناة “ MBCم�صر” يف �أزمة كبرية ب�سبب
هذه الن�صائح ،حيث توجه املحامي �سمري �صربي ،بتقدمي بالغ عاجل
للنائب العام �ضد القناة ،ال�ست�ضافتها فاطمة ك�شري ،حيث �أكد �أنها
تعمدت الإ�ساءة للرئي�س ال�سي�سي ومل�صر.
و�أو�ضح �سمري �صربي �أن القناة املبلغ �ضدها تعمدت ا�ست�ضافة هذه
ال�سيدة للإ�ساءة للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي وللدولة امل�صرية ،وال
يجوز للقناة �أن تتعلل بعدم متكنها من منع بث هذه الإ�ساءة ،حيث
من املعروف لأي �ضيف يظهر يف التليفزيون� ،أن هناك ت�أخري يف البث
حوايل من � 3إىل  5ثواين بني الت�سجيل يف الأ�ستوديو والإذاعة
على الهواء ،لي�ستطيع الكونرتول حذف ومنع ال�صوت عن �أي لفظ
خارج �أو تطاول.
وتابع �سمري �صربي �أن القناة تتعمد �إذاعة الإ�ساءات مل�صر يف برنامج
“�أبو حفيظة” ،ومن قبله با�سم يو�سف.

ن����ور ال�����ش��ري��ف ع��ل��ى ط��اب��ع ب��ري��د م�����ص��ري

ي�����ارا� :أمت���ن���ى ال��غ��ن��اء م���ع ع��م��رو دي������اب ..وه���ك���ذا ال��ت��ق��ي��ت مي�سي
قالت املطربة اللبنانية يارا �إنها تتمنى �أن تقدم
ديو غنائي مع الفنان امل�صري عمرو دياب ،لأنها
“تع�شق �صوته”.
وغنت يارا “�أنا ليك” و”متلي معاك” خالل حلقة
تلفزيونية مع الإعالمي امل�صري عمرو �أديب ،وهما
من الأغنيات ال�شهرية لعمرو دياب ،واعدة اجلمهور
بتقدمي الكثري من الأغاين الفرتة املقبلة.
وك�شفت يارا �أنها �سجلت ديو مع املطرب اللبناين
وائل كافوري ،لكن قبل طرحه بفرتة ق�صرية
مت ت�سريبه على الإنرتنت ،لذا مل يتم �إطالقه
للجمهور.
وقالت �إن الديو الذي جمعها باملطرب اللبناين
املعتزل ف�ضل �شاكر وهو “خدين معك” ،من �أف�ضل
الأغاين التي قدمتها خالل م�شوارها الفني.
و�أو�ضحت الفنانة اللبنانية �أنها تخ�شى جتربة
التمثيل ،و�أنها مل تفكر يف الأمر بجدية ب�سبب
اخلوف.
و�أ�شارت �إىل �أنها حتب املغامرة يف الغناء ،و�أنها حتب
�شدو �أغاين املطربة امل�صرية �شريين عبدالوهاب.
وتطرقت يارا �إىل حياتها ال�شخ�صية خالل اللقاء
وردت على ظهورها مبالب�س “حمت�شمة” ،وقالت
“هذه املالب�س ت�شعرين باالرتياح ،وحقيقة �أحب
�أن �أبرز �أنوثتي ولكن بطريقة مرتبة”.
و�أ�ضافت “اجلمهور الذي يحبني ب�شكلي احلايل هم
مثلي و�إذا �شاهدوا �شيئا خط�أ ينتقدوين ،لذلك ال
�أغري طريقة مالب�سي لأن هناك �أ�شياء ال ت�شبهني
واجلمهور غري معتاد على ظهوري ب�شكل �آخر”.
بحب م�صر-وقالت يارا�“ :أنا �ست بيت �أقوم بعمل جميع
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�أ�صدرت الهيئة العامة للربيد
يف م�صر طابع بريد تذكاري ًا
ب�صورة الفنان امل�صري الراحل
نور ال�شريف تخليد ًا لذكراه.
ون�شرت مي نور ال�شريف ابنة
الفنان الراحل �صورة الربيد
عرب ح�سابها مبوقع �أن�ستقرام
وكتبت “طابع نور ال�شريف،
حبيبى دائم ًا مب�سوطة قوي
وفخورة قوي”.
وحمل طابع الربيد �صورة نور ال�شريف يف لقطة من فيلمه ال�شهري
“حبيبي دائم ًا” الذي عر�ض لأول مرة عام  1980من بطولة بو�سي
ونعيمة و�صفي و�سو�سن بدر و�صربي عبدالعزيز ﺗ�ﺄﻟﻴﻒ رفيق ال�صبان
�إخراج ح�سني كمال.
وتويف نور ال�شريف يف  14من �أغ�سط�س�/آب  2014بعد �صراع
طويل مع املر�ض ،بعد �أن قدم مئات الأعمال الدرامية وال�سينمائية
ال�شهرية خالل م�سريته.

خرب هام

الأكالت و�أحب املطبخ  ،و�أ�ساعد والدتي و�أع�شق
الأكل اللبناين واحلمام املح�شي الذي �أ�شرتيه من
م�صر”.
و�أ�ضافت�“ :أحب م�صر و�شوارعها وهواها ودائما
اف�ضل �أن �أكون قريبة من النا�س  ،م�شرية �أي�ضا �إىل
ع�شقها للأفالم ال�سينمائية امل�صرية القدمية.
الو�صول �إىل “مي�سي”
وتطرقت يارا �إىل ع�شقها لكرة القدم والعبها
املف�ضل الأرجينتيني مي�سي ،لرتوي كيف التقت به
خالل �أحد املباريات.
وقالت“ :التقيت مبي�سي من خالل �شاب لبناين،
قريب من فريق بر�شلونة ،وعندما علم ملحم زين
�أين ذاهبة مل�شاهدة مباراة للنادي و�صلني بال�شاب
الذي عرفني على مي�سي”.

وتابعت“ :مي�سي متوا�ضع كثريا ولي�س لديه م�شكلة
مع �أحد لذلك �أحبه كثريا ،و�أنا من املهتمني بالكرة،
و�أفتحر بالالعبني العرب �أي�ضا مثل حممد �صالح
والنني”.
وتطرقت يارا �إىل الزواج ،قائلة “�أنا م�ش مرعبة
للرجال لكن �أجد �أن هناك الكثري يخ�شي �أن يتقدم
يل ،ومرة تقدم يل �شخ�ص لكنه كان خائف ،و�أعتقد
�سبب خوف بع�ض الرجال هو التعامل مع �شخ�صية
م�شهورة ،و�أنا طبيعية”.
و�أعلنت يارا �أنها �ستحتفل بزواجها مبالب�س
خمتلفة “لن �أرتدي ف�ستان ابي�ض �أو عمل عر�س،
ومن املمكن �أن �أرتدي جينز ومالب�س كاجول بدال
من الف�ستان”.

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ً
�سريا لل�صواريخ امل��ت��ط��ورة يف �سورية
قمر جت�س�س �صناعي �إ�سرائيلي يكت�شف خمب�أ رو���س��ي� ً�ا

ح���ف���ل خ���ط���وب���ة ل��ط��ف��ل�ين يف م�����ص��ر

تل ابيب ـ (د ب ا) -ذك��ر تقرير �إخ��ب��اري �أن قمر
جت�س�س �صناعي �إ�سرائيلي اكت�شف خمب�أ رو�سيا �سرية
لل�صواريخ يف �سورية.
وذك��رت القناة الثانية للتلفزيون الإ�سرائيلي �أن
ال�صور ،التي التقطها القمرة ال�صناعي الإ�سرائيلي”
اي��رو���س بي” ،اث��ب��ت��ت فيما ي��ب��دو م��ا ك��ان��ت وك���االت
اال�ستخبارات الغربية ت�شك فيه منذ فرتة طويلة�،أال
وهو قيام رو�سيا بتزويد �سورية مبجموعة كبرية من
ال�صواريخ الأكرث تطورا يف حوزتها.
وذكر التقرير  ،الذي �أوردت��ه �صحيفة “جريوزاليم
بو�ست” اليوم اجلمعة �أن القمر ال�صناعي الإ�سرائيلي
اكت�شف عددا من �صواريخ كروز الرو�سية ق�صرية املدى
ذاتية الدفع املخزونة يف �سورية .
و�أ�ضاف التقرير �أن �صورا عالية الو�ضوح التقطها قمر
التج�س�س �أظهرت وجود هذه ال�صواريخ،التي يطلق عليها
ا�سم “ا�سكندر” ،على �شاحنات داخل قاعدة للجي�ش يف
الالذقية ،غرب �سورية.
وق��ب��ل ي���وم اجل��م��ع��ة ،ك���ان دل��ي��ل ع��ل��ى وج���ود ه��ذه
ال�صواريخ ن��ادرا ،نظرا حلقيقة �أن الرو�س وال�سوريني
قد قاموا بو�ضع هذه ال�صواريخ يف مواقع ا�سرتاتيجية
�سرية،غري�أن عوا�صف مطرية قوية ،دفعت الرو�س لنقل
ال�صواريخ �إىل مواقع خمتلفة با�ستخدام ال�شاحنات ،مما
عر�ضها لالكت�شاف وتوثيق ذلك بال�صور.
ويبلغ مدى ال�صاروخ “ا�سكندر”  500كيلومرت ،هو
�سالح بالي�ستي متو�سط امل��دى لديه القدرة على حمل
ر�ؤو�س نووية ويتفوق على ال�صاروخ “�سكود” الأقدم.كما

القاهرة-
احتفلت عائلتان م�صريتان بخطوبة طفليهما يف
حمافظة القليوبية ،وبلغ عمر الطفل العري�س زي��ن 8
�سنوات ،وقدم للطفلة العرو�س فريدة -التي بدت �أ�صغر
�سن ًا منه – “مهراً” بقيمة � 18ألف جنيه ،وفق ًا ملا ذكره
موقع “اليوم ال�سابع" ،ال�سبت.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن “الواقعة غريبة” ،ونقل عن والد
الطفلة قوله� :إنه “بعد جناح جنل �شقيقه زين ،الطالب
بال�صف الثاين االبتدائي ،يف امتحانات الف�صل الدرا�سي
الأول ،وح�صوله على املركز الأول يف مدر�سته ،اتفق مع
�شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما ،ال �سيما �أن
النية كانت مبيتة من قبل من جانب الأهل على ارتباط
ال�صغريين يف امل�ستقبل”.
وانتقد نا�شطون على و�سائل التوا�صل االجتماعي
خطوبة الطفلني ل�صغر �سنهما.

يتميز ال�صاروخ ا�سكندر بدقة عالية يف �إ�صابة الأهداف
حيث ميكنه �أن ي�صيب هدفا داخل دائرة ن�صف قطرها
�سبعة �أمتار ،على عك�س �سكود الذي ي�ضرب داخل دائرة
ن�صف قطرها  450مرت�أ.
ي�شار �إىل �أن رو�سيا ار�سلت يف �أواخر ايلول�/سبتمرب
عام  2015قوات جوية �إىل قاعدة حميميم اجلوية

ال�����س��وري��ة ل��دع��م ال��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة يف قتالها �ضد
التنظيمات الإرهابية واملتطرفني .ولعب ال�سالح اجلوي
الرو�سي دورا حا�سما يف حترير مدينة حلب� ،أك�بر
امل��دن يف الدولة التي مزقتها احل��رب  ،من التنظيمات
الإرهابية.

�ضجة و�سخرية يف الأردن ب�سبب �أنباء عن “�إمام م�سجد �سوبر” يح�صل
على روات��ب “خيالية”�..أقالم ت�ؤكد ب��ان راتبه اعلى من كلفة “فيلم
الر�سالة” وت�سا�ؤالت ح��ول ما �إذا ك��ان يلعب ب��ال��دوري الإ�سباين اي�ضا
عمان-
�ضجة وا�سعة النطاق اثارها ال��ر�أي
ال��ع��ام الأردين على و�سائط التوا�صل
الإجتماعي ب�سبب �أنباء مل تت�أكد ر�سميا
عن رواتب مالية خيالية يحظى بها بع�ض
الأئمة وخطباء امل�ساجد.
وت�سبب وزير الأوقاف وائل عربيات
ب���إث��ارة ه��ذه ال�ضجة عندما رف�ض نفي
او ت�أكيد الأنباء عن �أحد الأئمة بلغت
فاتورته ال�شهرية نحو  48000دينار
وه��و مبلغ خ��ي��ايل وغ�ير معقول يف كل
موازنات املالية الأردنية.
�إمتناع الوزير عن الإجابة على هذه
ال��ت�����س��ا�ؤالت دف��ع��ت احل��دي��ث ع��ن ه��ذا
الإم���ام ال�سوبر ل�صدارة جميع املواقع
الإلكرتونية وو�سائط التوا�صل يف البالد.

واث����ار امل��و���ض��وع م��وج��ة ع��ات��ي��ة من
ال�سخرية خ�صو�صا على م�ستوى الن�شطاء

حيث عرب النا�شط حممد زواه���رة عن
قناعته ب��ان فيلم الر�سالة ال�شهري مل

يكلف هذا املبلغ.
و���س���أل النا�شط �شرف اب��و رم��ان عن
ما �إذا كان الإم��ام املتفوق يلعب اي�ضا يف
الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
ومل تتقدم ال���وزارة ب���أي تو�ضيحات
او �شروحات رغ��م ال�ضجة املثارة حول
املو�ضوع خ�صو�صا على و�سائط التوا�صل.
ويبدو ان وزارة الأوقاف التي ت�سلطت
عليها الأ����ض���واء م���ؤخ��را تو�صلت �إىل
قناعة بعد �سل�سلة حتقيقات ب���إدان��ة
� 17إمام م�سجد �إتهموابرف�ض تعليمات
الوزارة بالقيام ب�صالة الغائب على ارواح
�شهداء عملية قلعة الكرك.
وعلمت ر�أي اليوم ب��ان ه��ذه التهمة
�شملت � 52إماما خ�ضعوا للم�ساءلة وثبت
خمالفة التعليمات ل 17منهم.

بي بي �سي” تثري انتقادات بفقرة �ساخرة عن “ربات بيوت تنظيم الدولة الإ�سالمية” الفتقاده للباقة واحتوائه على نكات �سخيفة“
لندن ـ:
�أث��ار مقطع �ساخر عر�ضته �إح��دى قنوات
“بي بي �سي” �ضمن فقرات برنامج كوميدي
انتقادات وا�سعة حيث تناول �أو�ضاع الفتيات
ال�ل�ات���ي جن���ح م���ا ي��ع��رف بتنظيم ال��دول��ة
الإ���س�لام��ي��ة يف اجتذابهن لالن�ضمام �إليه
وال��زواج من عنا�صره ،وق��ال نقاد �إن املقطع
افتقد للباقة واحتوى على نكات �سخيفة.
واخ��ت��ار �صناع برنامج “”Revolting
الذي يعر�ض على القناة الربيطانية الثانية
“ BBC 2ا�سم “Real Housewives
�”of ISISأو رب��ات بيوت تنظيم الدولة
احلقيقيات” للفقرة يف حم��اك��اة ل�سل�سلة
ت��ل��ف��زي��ون ال����واق����ع الأم���ري���ك���ي “Real
”Housewives of Beverly Hills
وال����ذي مت��ت حم��اك��ات��ه يف ع���دة م��ن��اط��ق يف
بريطانيا ودول �أخرى.
وع��ر���ض امل��ق��ط��ع ال�����س��اخ��ر جم��م��وع��ة من
الن�ساء املحجبات ال��ذي يبدو �أن��ه��ن يع�شن
يف �أح��د امل��ن��ازل املتهدمة يف �سوريا وتظهر
�إحداهن وهي جترب ارت��داء �سرتة متفجرة
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وت�س�أل الأخريات عن ر�أيهن يف �أن ترتديه
عندما ينفذ زوجها “عملية قطع الر�ؤو�س
املقبلة”.
وتقول �إحدى ال�سيدات يف امل�شهد “مل يبق
�إال ثالثة �أي��ام على ال��ذب��ح ،وال �أدري ماذا
�أرتدي” ،وتقول �أخرى �أمام الكامريا“ :لقد
ترملت خم�س مرات” ،لي�سمع امل�شاهدون �صوت
انفجار �أثناء كالمها ،فت�ستدرك قائلة�“ :ست
مرات”.
كما عر�ض املقطع �إحدى املمثالت تنفجر
بالبكاء؛ لأن زوجها ال يتوقف عن احلديث
لها عن احلوريات الأربعني الالتي ينتظرنه
يف اجلنة ،فيما ت�ضع �أخ��رى �صورة لها وهي
ترتدي حزاما نا�سفا على موقع ان�ستغرام مع
ها�شتاغ “اجلهادية جني”.
وو����ص���ف م��ع��ل��ق��ون ال�برن��ام��ج ب����أن���ه مثري
لال�شمئزاز ،لأنه يهز�أ من حال بع�ض الن�ساء يف
�سوريا ،وي�ضيف �إىل ال�صورة النمطية ال�سلبية
للحجاب الذي ترتديه املر�أة امل�سلمة.
ومل ت�صدر بي بي �سي تعليقا ر�سميا عن
احللقة بعد لكن جولني روبن�شتاين املمثل

الربيطاين و�أحد امل�شاركني يف انتاج الربنامج
كتب على �صفحته على تويرت “ملاذا ال ينبغي
�أن ن�سخر من اجلهاديات؟”.
ت�ستدرك ال�صحيفة ب�أنه رغم النقد الذي
تعر�ض ل��ه ا�سكت�ش “رباب ب��ي��وت تنظيم
الدولة احلقيقيات”� ،إال �أن روبن�شتاين قال
ل�صحيفة “�آي” الربيطانية“ :من املهم �أال
ت�ت�ردد عندما يتعلق الأم���ر بال�سخرية”،
و�أ���ض��اف“ :يجب �أال ت��خ��اف و�إال تقو�ضت
م�صداقيتك” ،وت��اب��ع ق��ائ�لا“ :ال ميكنك
مالحقة ديفيد كامريون خلم�سة �أع��وام كما
فعلنا ،ثم نخاف من مالحقة تنظيم الدولة”.
وق��ال روبن�شتاين �إن “الهدف هو تناول
م�شكلة اج��ت��ذاب الفتيات والتجنيد عرب
الإنرتنت ،وهذا يحدث للن�ساء هنا”.
وقد �شوهد املقطع الذي التزيد مدته عن
دقيقتني حتى كتابة التقرير  21مليون مرة
وحاز على �أكرث من � 90ألف تعليقانق�سموا بني
ا�ستح�سان “جر�أة” تناول املو�ضوع ال�شائك
و”افتقاد اللباقة” والرتويج لأفكار التنظيم
املت�شدد.
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ت���أج��ي��ل م��ل��ف ه��ن��د ال��ع�����ش��اب��ي ���س��ي��دة الأع����م����ال امل��غ��رب��ي��ة وزوج����ة
ال�����س��ف�ير ال���ك���وي���ت���ي امل��ت��ه��م��ة ب���اخل���ي���ان���ة ال���زوج���ي���ة وال���ت���زوي���ر
الرباط :
�أج���ل ق��ا���ض��ي اال���س��ت��ئ��ن��اف ب��ال��رب��اط
النظر يف ملف �سيدة الأع��م��ال املغربية
هند الع�شابي “زوجة” �سفري الكويت
بالنم�سا ،اىل منت�صف ك��ان��ون الثاين/
يناير اجل��اري ،حيث تتابع الع�شابي �إىل
ج��ان��ب رج���ل الأع���م���ال امل��غ��رب��ي حم�سن
كرمي بناين يف ق�ضية تتعلق بـ”اخليانة
الزوجية والتزوير” و�سبق �أن �أدينت
م��ن ط���رف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة املكلفة
بامللفات اجلنحية التلب�سية يف املحكمة
االبتدائية يف ال��رب��اط ،بثالث �سنوات
�سجنا مع النفاذ وتعوي�ض بـ� 200ألف
دوالر مبعية “�شريكها”.
وقد طلبت هيئة دف��اع الع�شابي مهلة
ل�لاط�لاع ع��ل��ى امل��ل��ف ب�شكل دق��ي��ق ،من
الهيئة املكلفة بامللفات اجلنحية التلب�سية
مبحكمة اال�ستئناف ب��ال��رب��اط ،والتي
�شرعت يف مناق�شته متهيدا لال�ستماع
ملرافعات دفاع املتهمني والنطق باحلكم.
و�سبق للمحكمة االبتدائية �أن رف�ضت
متتيع الع�شابي وبناين بال�سراح امل�ؤقت
خ�ل�ال �أط�����وار امل��ح��اك��م��ة يف مرحلتها
االبتدائية ،يف �سابقة من نوعها ،بالرغم
م��ن ال�����ض��م��ان��ات امل��ال��ي��ة ال�ضخمة التي
ق��دم��اه��ا ،حيث ق��دم��ت �سيدة الأع��م��ال
مبلغ  10مليون دوالر ك�ضمانة فيما قدم

امللياردير بناين �شيكا بـ  50مليون دوالر،
للهيئة الق�ضائية.
واعتقلت هند الع�شابي ورفيقها حم�سن
كرمي بناين يف �آب� /أغ�سط�س من العام
املا�ضي ،من مطار حممد اخلام�س بالدار
البي�ضاء ،بعد �أن ت��ق��دم حممد �صادق
معريف الدبلوما�سي الكويتي بالنم�سا،
ب�شكاية ل��دى الق�ضاء امل��غ��رب��ي يتهمها
فيها بـ”اخليانة ال��زوج��ي��ة والف�ساد
واالحتيال”.
الق�ضية اتخذت منعطفا مثريا بعد �أن
تبني �أن الرجل املتورط معها ،هو �أي�ضا
زوجها وقدمت هيئة دفاعهما عقد زواج
قانوين م�سجل يف دولة مايل يف � 2آذار/
مار�س ومعرتف به لدى عدد من البلدان
من بينها املغرب ،ما جعل احلديث يدور
ح��ول زواج ال�سيدة من رج��ل ث��اين وهي
على ذمة رجل �آخر ،والذي ت�أكد له ح�سب
ادعائه من اختبارات احلام�ض النووي
�أن االبنة الثانية للع�شابي لي�ست منه،
بينما جاءت نتائج احلم�ض النووي لالبنة
الأوىل امل��ول��ودة بنيويورك يف 2015
مطابقة حلم�ضه.
اال �أن �سيدة الأع��م��ال وامل��ع��روف��ة يف
جمال الطريان� ،أ�صرت على �أنها تزوجت
من رجل الأعمال املغربي بعد �أن انف�صلت
عن زوجها الدبلوما�سي الكويتي.

وتتعلق االتهامات امل�ضمنة يف �شكاية
ال�سفري ال��ك��وي��ت��ي ،ا���ض��اف��ة اىل اتهمام
اخليانة الزوجية “و�ضع عن علم �شهادة
تت�ضمن وقائع غري �صحيحة ،التو�صل بغري
حق بوثيقة ت�صدرها االدارة العامة عن
طريق االدالء ببيانات كاذبة� ،صنع عن
علم �شهادة تت�ضمن وقائع غري �صحيحة
وا�ستعمالها” مب�شاركة م��ن “�شريكها”
الثاين كرمي حم�سن بناين.
ويف ت�صريح ملوقع “ايالف” �شدد �سعيد

با�شني ع�ضو هيئة دف��اع هند الع�شابي،
على بطالن زواجها بال�سفري الكويتي الذي
مت وفق املذهب اجلعفري (�شيعي) وبرر
ذلك كون ال��زواج مل ي�سجل لدى الق�ضاء
املغربي.
ونقلت يومية “الأخبار” املغربية ،عن
ع�ضو هيئة دفاع الطرفني ،يف وقت �سابق
م��ن املرحلة االبتدائية �أن يتم احلكم
ب�سجن موكليه بعدما رف�ضت املحكمة
ال�ضمانات املالية اخليالية التي تقدما بها

والتي تقدر مباليني الدوالرات.
واذا ك���ان ا���س��م “بناين” ي���دل على
ان��ت��م��اء ل��ع��ائ�لات ف��ا���س��ي��ة (ن�����س��ب��ة اىل
فا�س) برجوازية عريقة يف جمال املال
والأعمال ،فان ا�سم هند الع�شابي مل يربز
يف ع��امل “البيزن�س" اال �سنوات قليلة
خلت ،فهذه ال�سيدة التي ُي�شهد لها باحل�سن
والذكاء ،بد�أت حياتها املهنية كم�ضيفة
طريان يف الطائرة اخلا�صة مللك ال�سعودية
الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز عندما
كان وليا للعهد ،وفتح لها زواجها من �سفري
دولة الكويت بالنم�سا حممد �صادق معريف
الأب����واب ل��دخ��ول جم��ال اال�ستثمارات
من خ�لال �شركة “داليا” التي �أ�س�ستها
واملخت�صة يف الطريان ال�سياحي ،وي�ضم
�أ�سطولها ثماين طائرات قيمة الواحدة
منها  80مليون دوالر ،ثم �شركة �أخرى
للطائرات املدنية ال�صغرية ف�ضال عن
ا�ستثمارات �أخرى يف العقار والإعالم.
وينتظر �أن تعرف �أط���وار املتابعة يف
اجلل�سات القادمة خما�ضا ع�سريا بعد �أن
دخل على اخلط دفاع �سفارة دولة الكويت
ب��ال��رب��اط ،ك��ط��رف م���دين يف الق�ضية
التي اعترب �أنها �أحلقت “�ضررا” بدولة
الكويت.

�إعــــــــــــالن

قريبا جدا  ......ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* ومو�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�صم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:
 100دوالر لل�صفحة اال�سود واالبي�ض
 200دوالر لل�صفحة امللونة
لال�ستف�سار واالعالن االت�صال على :
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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