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اقراأ يف هذا العدد
ليربمان بعد »�سربة ال�سبت«: 
بالنباح تكتفي  لن  اإ�سرائيل 

نتنياهو  ج��دي��د:  اإ���س��رائ��ي��ل��ّي  ك��ت��اب 
ُي�����ع�����اين م�����ن ه����و�����س ج����ن����ويّن 

����داٌم اإ����س���اِم���يٌّ ِل����ي����رايّل وَج����دُل  �����سِ
عوديني  ال�سُّ ُي����وؤّرق  واالل���ت���زام  االن��ف��ت��اح 

ت������وزع جم��ان��ا

م��رك��ز ب��ي��غ��ن-ال�����س��ادات: 
االإ�سرتاتيجّية  ترامب  وثيقة 
بجميع  اأب��ي��ب  لتل  ُمطمئنة 
مع  ال�سام  يُعد  ومل  املجاالت 
لتح�سني  �سرًطا  الفل�سطينيني 
االإ�سرائيلّي-اخلليجّي التعاون 

االغ��ت��ي��االت:  دائ�����رة  يف  »االإ����س���اح���ي���ون« 
اخل�����س��وم؟ لت�سفية  اإم����ارات����ي  م�����س��روع 



�سبوتنيك   – االنا�سول  ـ  مو�سكو   – ا�ستانة 
�سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  اأعلن   –
اأمريكا  باأن  �سكوك  رو�سيا  لدى  اأن  الفروف 
مل  اإن  طويلة،  لفرتة  �سوريا  يف  البقاء  تريد 

يكن اإىل االأبد.
نظريه  مع  �سحفي  موؤمتر  يف  الفروف  وقال 
ن�سمع  االأمريكيني  زمالئنا  “من  البلجيكي: 
�سوريا:  يف  لوجودهم  اأخرى  تف�سريات  االآن 
ي�ستمر  اأن  يجب  الوجود  هذا  اإن  يقولون 
بل  الع�سكرية،  املهام  انتهاء  حتى  فقط  لي�س 
حتى تنطلق عملية �سيا�سية م�ستقرة مقبولة 
يعني  املتحدة  للواليات  بالن�سبة  اأي  للجميع، 
النظام.  تغيري  هو،  وهذا  ال�سلطة،  انتقال 
بع�س  اإىل  م�ستندا  �سك  لدينا  عام،  ب�سكل 
االأ�سباب االأخرى، والتي �سوف اأقولها االآن اأن 
لفرتة  هناك  البقاء  تريد  املتحدة  الواليات 

طويلة، اإن مل يكن اإىل االأبد”.
يت�سرفون  راأيي،  يف  “االأمريكيون،  واأ�ساف 
اأحادية اجلانب. وهذه  عرب خطوات خطرية 
خطة  من  كجزء  فاأكرث  اأكرث  تبدو  اخلطوات 
من  كبري  جزء  على  الدولة  ي�سبه  ما  الإن�ساء 
ال�سرقية  ال�سفة  وعلى  ال�سورية  االأرا�سي 
وهذا  العراقية.  احلدود  وحتى  الفرات  لنهر 

ي�سبه خطا يقو�س وحدة اأرا�سي �سوريا”.
ومن جهته اأعلن وزير اخلارجية الكازاخ�ستاين 
خريات عبد الرحمنوف، الثالثاء، اأن اجلولة 
اخلا�سة  اأ�ستانة  اجتماعات  من  التا�سعة 

ب�سوريا، واملقررة خالل ال�سهر احلايل، تاأجلت 
اإىل اأجل غري م�سمى.

جل�سة  عقب  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ�ساف 
زمالئنا  من  معلومات  على  ح�سلنا  للحكومة 
لعملية  ال�سامنة  الدول  اأن  مفادها  الرو�س 
اأ�ستانة وهي رو�سيا وتركيا واإيران، تنوي عقد 
العملية، وقد  اإطار  لقاء لوزراء خارجيتها يف 

يجري هذا اللقاء يف اأ�ستانة .
يتم  مل  اللقاء  واأجندة  تاريخ  اأن   واأو�سح 
حتديده بعد، اإال اأنه من املمكن اأن يعقد خالل 

اجلولة  اإجراء  يعقبه  املقبل،  مار�س  اآذار/ 
التا�سعة من اجتماعات اأ�ستانة .

املحادثات،  من  الثامنة  اجلولة  اأن  اإىل  ي�سار 
االأول  دي�سمرب/كانون   22 يف  اختتمت 
املعتقلني  حول  عمل  جلنتي  بت�سكيل  املا�سي، 
واإزالة  واجلثث،  االأ�سرى  وتبادل  واملفقودين 

االألغام، بح�سب البيان اخلتامي.

هاجم  وكاالت:  ـ  طهران 
قائد  �سليماين،  قا�سم  اللواء 
الثوري  باحلر�س  القد�س  فيلق 
العربية  اململكة  االإيراين، 
انتقادات  موجها  ال�سعودية، 
الواليات  مع  حتالفها  ب�سبب  لها 

املتحدة.
االإيرانية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
قوله،  �سليماين  عن  الر�سمية 
اإحياء  يف  م�ساركته  خالل 
االإ�سالمية  للثورة  الـ39  الذكرى 
“اإن من  اأم�س االأحد:  االإيرانية، 
تعي�س  التي  الدول  اأن  الوا�سح 
فقدت  قد  اأمريكا  �سيطرة  حتت 
ماء وجهها، واأن و�سع تلك الدول 

اأ�سبح ظاهرا للعيان”.
كل  باعت  الدول  “هذه  اأن  واأكد 
اإىل  فانظروا  الأمريكا،  متلك  ما 
فالدولة  بها،  احلال  و�سل  ما 
نف�سها  على  تطلق  كانت  التي 
االإ�سالمي  العامل  القرى” يف  “اأم 
بثمن  اأرا�سيها  تبيع  اأ�سبحت 
تائهة  اليوم  وباتت  بخ�س"، 
ح�سب  التاريخ،  �ساحة  وخارج 
املكرمة  مكة  وُتـعرف  تعبريه، 

باأنها “اأم القرى”.
اأن  القد�س  فيلق  قائد  وتابع 
بني  يقارن  من  اإيران  يف  هناك 
على  م�سددًا  وبالده،  الدول  تلك 
و�سّبه  مفهومة،  غري  مقارنة  اأنها 
ال�سم  مثل  اأمريكا  مع  التحالف 

لالإ�سالم والإيران.
الذي  �سليماين،  اللواء  واأ�سار 

ميدانية  عمليات  على  اأ�سرف 
دور  اإىل  و�سوريا،  العراق  يف 
اإن  قائاًل  البلدين،  يف  اإيران 
ال�سعب  �ساعد  االإيراين  “ال�سعب 
البعث  حزب  الجتثاث  العراقي 
�سدام  الراحل  الرئي�س  )حزب 
ح�سني(، واجتثاث اأخطر ظاهرة 
والتيار  “داع�س”  وهي  اإرهابية 
“االأعداء  اأن  م�سيفًا  التكفريي”، 
اأقروا باأن اإيران انت�سرت يف هذا 

املجال”.
يف  �سليمان  ت�سريحات  وتاأتي 
�سياق ت�سريحات اإيرانية متعددة 
وحّملتها  ال�سعودية،  انتقدت 
املنطقة.  يف  يقع  ما  م�سوؤولية 
فقد قال الرئي�س االإيراين ح�سن 
روحاين ، االأحد املا�سي، اإن بالده 
العالقات  ال�ستئناف  م�ستعدة 
“توقف  اأن  �سرط  ال�سعودية  مع 

واالنبطاح  اليمن  على  العدوان 
اأمام اإ�سرائيل”.

وزارة  با�سم  املتحدث  اتهم  فيما 
بهرام  االإيرانية  اخلارجية 
�سابق،  وقت  يف  الريا�س،  قا�سمي 
االإ�سالمي  العامل  “بخيانة” 
وال�سعب الفل�سطيني ب�سريها نحو 
اإ�سرائيل،  مع  عالقتها  تطبيع 
باأنها  ال�سعودية  �سيا�سة  وا�سفا 

غري مدرو�سة.
وجاء اتهام اخلارجية االإيرانية 
بعد تهمة م�سابهة وجهها املر�سد 
االإيرانية  للجمهورية  االأعلى 
ب�سبب  لل�سعودية  خامنئي  علي 
للواليات  الدعم  بتقدميها 

املتحدة واإ�سرائيل، وفق تعبريه.
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خمت�سر مفيد

لعل رائحة  حرب باتت تت�ساعد من فم ا�سرائيل اكرث لت�سري 
من  الفل�سطينية   املقاومة  ا�سرائيل  مهاجمة  امكانية  اىل 
جديد حل�سم االمر نهائيا يف غزة ، ولي�س م�ستبعدا ان تقدم 
ا�سرائيل على تنفيذ خطة حربية ال�ستقطاع منطقة عازلة 
بعمق معني على احلدود ال�سورية  ، وا�ستهداف لبنان وخا�سة 
بعد التهديدات التي وجهها ليربمان جلي�س لبنان والتي قال 
فيها  ان جي�س لبنان ولبنان كله �سيدفعون الثمن  وقال انه 
لبنان من خالل ثالثة  الع�سكرية يف  املواجهة  تفادي   ميكن 
الدولية  العوامل  كافة  وا�ستخدام  والردع  الت�سميم  امور 
ووا�سنطن  مو�سكو  للممار�سة  ا�سارة  يف  ايران  على  لل�سغط 
�سغوطا الإبعاد ايران عن احلدود ال�سمالية قبل ان ت�ستخدم 

ا�سرائيل قوتها لفعل ذلك . 
التوقيت  ال�سر يف  لكن  واقعة ال حمالة  املنطقة    احلرب يف 
واملكان الذي �ستقع فيه احلرب او تفتح فيه ا�سرائيل جبهة 
يبقي خا�سع حل�سابات �سيا�سية كبرية وبالتايل فانه بحاجة 
ال�سيا�سية  االهداف  ا�سا�س  على  مبني  �سيا�سي  قرار  اىل 
الدواعي  من  اكرث  ا�سرائيل  �ستحققها  التي  واال�سرتاتيجية 
االمنية  فال تهتم ا�سرائيل لالأمن ب�سكل مطلق الن كل خطط 
ا�سرائيل   ت�سنها  حروب   ت�سبقها  كانت  ال�سيا�سية  ا�سرائيل  
لتحقيق �سيناريو معني ، اليوم نحن على ابواب تطبيق �سفقة 
املتحدة  والواليات  ا�سرائيل  �ستلجاأ  والتي  املزعومة  القرن 
واحد  طرف  من  لتطبيقها   االقليمية  االطراف  وبع�س 
هو  لل�سفقة  املدخل  ا�سبح  فل�سطينيا   رف�سها  بعد  وخا�سة 
احلرب وحرب �سريعة وحا�سمة يف نف�س الوقت وهذا ما ن�ستم 
االإ�سرائيلية  الع�سكرية  املوؤ�س�ستني   بقوة  من داخل  رائحته 
للح�سم  غزة  على  احلرب  تكون  ان  ا�ستبعد  ال  وال�سيا�سية. 
وحتقيق  واجلغرافية  االمنية  وامل�ساحات   االوراق  وتغري 
حرب  �سم  احتمالية  بقاء  مع  االمريكية  ال�سفقة  متطلبات 
حمدود يف اجلنوب اللبناين واطراف اجلوالن ال�سوري لر�سم 

خارطة جديدة للحدود . 
رئي�س التحرير

ال�سمالية كوريا  �سد  االآن  حتى  عقوبات  “اأ�سد”  عن  �ستعلن  وا�سنطن 
الرئي�س  نائب  اأعلن   – ب(  ف  )اأ  ـ  طوكيو 
وا�سنطن  ان  طوكيو  يف  بن�س  مايك  االمريكي 
ت�ستعد للك�سف عن “اأ�سد” عقوبات اقت�سادية 
تفر�سها على كوريا ال�سمالية حتى االآن موؤكدا 
ت�ستغل  بان  يانغ  لبيونغ  ت�سمح  لن  بالده  ان 
هذا  املرتقبة  ال�ستوية  االوملبية  االلعاب 

اال�سبوع يف اجلنوب.
وقال بن�س اىل جانب رئي�س الوزراء الياباين 
التهديد  حول  حمادثات  ختام  يف  اآبي  �سينزو 
الواليات  ان  اليوم  “اعلن  ال�سمايل  الكوري 
العقوبات  عن  قريبا  �ستك�سف  املتحدة 
االقت�سادية اال�سد واالكرث قوة التي تفر�س 

على كوريا ال�سمالية”.
�سنوا�سل  العامل هذا االمر:  “ليدرك  وا�ساف 
كوريا  تتخذ  ان  اىل  �سغوطنا  اق�سى  تكثيف 
ا�سلحة  نزع  نحو  ملمو�سة  خطوات  ال�سمالية 
للعودة  قابل  وغري  منه  التحقق  ميكن  كامل 

عنه”.
ايام  ثالثة  ت�ستغرق  التي  بن�س  زيارة  وتاتي 
لتعزيز  وا�سنطن  ت�سعى  فيما  اليابان  اىل 
وابقاء  املنطقة  يف  حلفائها  مع  عالقاتها 
ال�سغط على النظام يف بيونغ يانغ رغم حت�سن 
الكورية يف االونة  االجواء يف �سبه اجلزيرة 

االخرية.
اخليارات  “كل  ان  على  االربعاء  بن�س  و�سدد 
توا�سل  بان  الطاولة” متعهدا  على  مطروحة 
االكرث  الع�سكرية  “معداتها  ن�سر  وا�سنطن 
من  حلمايتها  واملنطقة”  اليابان  يف  تطورا 

التهديد الذي ت�سكله كوريا ال�سمالية.
انتقد  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  وكان 
حيال  ال�سابقة  االمريكية  االدارات  �سيا�سات 
املجموعة  اقناع  من  ومتكن  ال�سمالية  كوريا 

الدولية بت�سديد العقوبات �سد بيونغ يانغ.
وا�سنطن  تعتربه  ما  على  ال�سوء  ولت�سليط 
“جتاوزات” النظام يف جمال حقوق االن�سان، 
�سيح�سر نائب الرئي�س االمريكي حفل افتتاح 
االلعاب االوملبية يف بيونغ ت�سانغ برفقة والد 
اوتو  ال�سمالية  كوريا  لدى  ال�سابق  ال�سجني 

وارمبري الذي تويف بعد عودته اىل بالده.
ال�سمالية  وكوريا  املتحدة  الواليات  وكانت 
الرئي�س  �سخر  حيث  كالمية  حربا  خا�ستا 
ال�سمايل  الكوري  الزعيم  من  ترامب  دونالد 
“رجل  ت�سمية  عليه  مطلقا  اون  جونغ  كيم 
جهته  من  اون  جونغ  كيم  وهدد  ال�ساروخ”. 

بتدمري الواليات املتحدة با�سلحة نووية.
موقفا  اتخذ  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  لكن 
2018 حيث دعا اىل  ت�ساحليا اكرث يف العام 
دعوة  وقبل  اجلنوبيني  الكوريني  مع  التهدئة 
التي  االوملبية  االلعاب  يف  للم�ساركة  بالده 

تقرر اطالق عليها ت�سمية “اوملبياد ال�سالم”.
اجلزيرة  �سبه  يف  �سائدا  يبقى  التوتر  لكن 
بنا�سطني  ال�سمالية  كوريا  نددت  بعدما 
مناه�سني لبيونغ يانغ احتجوا على م�ساركتها.

ال�سالم”- – “اوملبياد 
اآبي الذي �سيتوجه على غرار  من جهته، قال 
االلعاب  حل�سور  اجلنوبية  كوريا  اىل  بن�س 
انه  ت�سانغ،  بيونغ  يف  ال�ستوية  االوملبية 
ميكن  ال  بانه  االمريكي  الرئي�س  نائب  ابلغ 
اال�سلحة  ال�سمالية  كوريا  “بامتالك  القبول 

النووية”.
ال�سمال  بني  املحادثات  اثمن  “انا  وقال 
ت�سانغ،  بيونغ  العاب  اجناح  نحو  واجلنوب 
لكن يجب ان نواجه واقع ان كوريا ال�سمالية 

توا�سل براجمها النووية وال�ساروخية”.
واأ�ساف ان احللفاء �سيحثون دوال اخرى على 
بها  تقوم  التي  الرتويج  بحملة  تنخدع  “اال 

كوريا ال�سمالية”.
�سينظم  كبريا  ع�سكريا  عر�سا  “ان  اآبي  وقال 
غدا يف بيونغ يانغ. ان االعمال اال�ستفزازية 

م�ستمرة”.
عن  بن�س  امتنع  اليابان،  اىل  طريقه  يف 

ا�ستبعاد عقد لقاء مع الوفد الكوري ال�سمايل 
اعطى  ما  االفتتاح  حفل  اي�سا  �سيح�سر  الذي 

امال �سئيال بتحقيق اخرتاق دبلوما�سي.
وقال بن�س خالل توقفه يف اال�سكا “مل اطلب 

عقد لقاء، لكننا �سرنى ما �سيح�سل”.
لكنه اعتمد نهجا ا�سد يف طوكيو قائال ان كوريا 
“باال�ستحواذ  لها  ي�سمح  اال  يجب  ال�سمالية 
على ر�سالة و�سورة االلعاب االوملبية”. وقال 
وراء  تخبئ  ان  ال�سمالية  لكوريا  ن�سمح  “لن 
�سعبها  ت�ستعبد  انها  واقع  االوملبية  الراية 

وتهدد املنطقة ب�سكل او�سع”.
�ست�ستمر  مدى  اي  اىل  الوا�سح  غري  ومن 
االوملبية،  االلعاب  بعد  التوتر  يف  التهدئة 
املتحدة  الواليات  ت�ستانف  حني  خ�سو�سا 
الع�سكرية  مناوراتهما  اجلنوبية  وكوريا 
بيونغ  غ�سب  تثري  التي  امل�سرتكة  ال�سنوية 

يانغ.
ال�سمالية  الكورية  االنباء  وكالة  وحذرت 
هذه  ا�ستئناف  ان  من  الثالثاء  الر�سمية 
اىل  الكورية  اجلزيرة  �سبه  �سيعيد  املناورات 

كارثة”. “�سفري 
انظمة  بن�س  تفقد  االربعاء  �سابق  وقت  ويف 
التزام  على  و�سدد  اليابانية  اجلوي  الدفاع 
بني  التحالف  يف  “الثابت”  املتحدة  الواليات 

البلدين.

اأ�سف على اأ�سف
عبداحلمزة �سلمان

عند  زمان،  على  احلزن  هو  االأ�سف 
ال�ساعات  مرت  جمرياته،  يف  االإمعان 
حتمل  �سنينا،  م�سكلة  واالأ�سهر  واالأيام 
تركت  مهول،  م�سابها  �سوداء  غمامة 
وماديا،  وب�سريا  فكريا  دمارا  خلفها 
وهناك من هو م�سرج بدموعه، ومن هو 

م�سرج بدمائه، وكالهما مقتول .
بلدي، تفنن خاللها  الليايل يف  ع�سفت 

ال�سعب  التي ينزف فيها  املرحلة  اإ�ستغل  واأعوانه، ومن  االإرهاب وحوا�سنه 
دما ل�ساحله، لتدر عليه ريعا وفريا، ونهب خريات العراق، اإن ذلك اأ�سد وقعا 

واأكرث اإيالما على القلب، فما بني هذا وذاك دموعا وحرقة .
الطريق  ر�سمنا  حينما  والقلم،  والقرطا�س  االإقرتاع  �سناديق  عاتبتنا 
اإىل  الهاوية،  ل�سفا  بنا  دفعت  اخلاطئ،  باالإختيار  واأبنائنا  �سعبنا  مل�ستقبل 
اأن �ساء الباري اأن ينقذنا بنداء املرجعية، للدفاع وال�سرب بيد من حديد، 
للدفاع،  البلد  اأبناء  ت�سابق  حينما  االأنفا�س،  لت�ستقر  �سهقتنا،  لنا  فاأعادت 
ي�سع  املرموقة؛  املنا�سب  يتقلد  من  بع�س  كان  بينما  ال�سهادة،  �سرف  ونيل 

العقبات يف طريقهم .
عادت �سم�س بالدي م�سرقة من جديد، و�سباب جدائلها الذهبية ميتد على 
ربوع بلدي، من قمم اجلبال التي تعك�سها على اأطراف �سعف النخيل، وهي 
دموعه  وكفكف  �سقمه،    من  تعافى  البلد  اأن  لتلوح  الرياح،  ن�سيم  مع  متيل 
وتعافى، لينه�س من جديد ب�سواعد اأبنائه، واأفكار قادة الراأي، الذين غر�س 
جديدة،  تاريخية  مرحلة  بداية  على  نو�سك  ونحن  بقلوبهم،  الوطن  حب 
االإقرتاع  �سناديق  لتعود  اإنطالقها،  وقت  من  تقرتب  ال�ساعة  عقارب  بداأت 

تفتح اأبوابها من جديد .
ال�سحافة،  تغزو  اإعالمية  زوابع  و�سط  االأفكار،  وتت�ستت  القلوب،  ترجتف 
ومواقع التوا�سل االإجتماعي، وغريها من و�سائل االإعالم املوجه، الدولية 
واملحلية، التي ت�سعى لتعيد العراق لزمن اأ�سفنا عليه اإ�ستمر ل�سنني، لي�س من 
االإن�سان  االأر�س، وحترير  بل �سربنا و�سفرنا، ومت حترير  ال�سهل عالجها، 
من اأطواق ال�ساللة واخلرافة، و�سط خما�س ع�سري اإنبثق عراقنا اجلديد .

نرتقب خطواتنا القادمة بكل حذر وتاأين، باإجتاه �سناديق تقرير امل�سري، 
اأم  باالإختيار،  وم�ساعرنا  عواطفنا  تتحكم  هل  االإختيار؟  �سيكون  وكيف 
عقولنا وجتربتنا هي التي تنت�سر؟ كما حتقق الن�سر يف �ساحات الوغى بها، 

اأم يتجدد اأ�سف على اأ�سف، �ستجيبنا االأيام القريبة عن ذلك .   

»نريدها مثل دبي ولي�س القاهرة اأو مومباي«

هل ميكن اأن تتخيل وجود 
يف  ي�سري  توك«  »توك 
املدن  اأهم  اإحدى  �سوارع 

بال�سعودية؟
و�سيلة  ارتبطت  ما  دائمًا 
بالبلدان  هذه  التنقل 
ن�سبيًا  الفقرية  واملناطق 

طرق  ذات  �سعبية  مناطق  بوجود  تتميز  التي  والهند،  م�سر  مثل 
�سيقة غري ممهدة. وبالتايل ميثل التوك توك اأهمية كبرية لتنقل 

ال�سكان فيها.
لعدد  تويرت  على  منت�سرة  ب�سور  فوجئوا  جدة  مدينة  �سكان  لكن 
من التوك توك باأحد ال�سوارع، والتي تقف فيما يعتقد اأنه اإ�سارة 

مرورية و�سط طابور من ال�سيارات ذات الطراز العايل.
دولة  يف  التناق�سات،  بع�س  ويحمل  وغريبًا،  عجيبًا  بدا  امل�سهد 
احلاجة  ما  وبالتايل  ال�سيارات،  اأنواع  اأحدث  ركوب  �سكانها  اعتاد 

لظهور هذا التوك توك يف ال�سوارع.

على  ���س��وري��ا  يف  دولة”  “�سبه  الإن�����س��اء  تخطط  اأم��ري��ك��ا  الف����روف: 
�سوريا  يف  البقاء  وت��ري��د  ال��ع��راق  حتى  للفرات  ال�سرقية  ال�سفة 
م�سمى غ��ر  اأج���ل  اإىل  اأ�ستانة  اجتماعات  وت��اأج��ي��ل  االأب����د..  اإىل 

ويوؤكد: ال�سعودية  يهاجم  �سليماين  قا�سم 
بخ�س بثمن  اأرا�سيها  وتبيع  القرى” تائهة  “اأم 

Nilda Hofmann
 Chief of

 Community
 Affairs

Greetings,

 My name is Chief Nilda Hofmann, I am honored to serve as the
 NYPD›s New Chief of Community Affairs. As your new Chief, I pledge
to actively engage and build relationships with you, the community.

 If you haven›t done so already, please check in with me daily on social
 media for the latest information on events, programs and incidents
 happening around NYC. My Twitter handle is @NYPDCommAffairs
and my email address is CommunityAffairs@NYPD.org.

 Thank you for your continued support and I look forward to connecting
with each and every one of you.

Contact:
NYPD Community Affairs Bureau

 1 Police Plaza, New York NY 10038 | 646.610.5323
 Email: communityaffairs@nypd.org



للرئي�س  املوالني  ال�سباط  ع�سرات  احتجاز  طرح 
من  مزيدًا  ال�سالع،  يف  �سالح،  اهلل  عبد  علي  ال�سابق، 
لتاأهيل  »التحالف«  خطة  حول  اال�ستفهام  عالمات 
ال�سمال.  يف  معارك  خو�س  اإىل  ودفعه  �سالح  طارق 
وعلى الرغم من العقبات التي تواجهها تلك اخلطة، 
اإال اأن قيادة »التحالف« تظهر اإ�سرارًا على تنفيذها، 
جديد«  »حتالف  ت�سكيل  يف  م�ساعيها  مع  بالتوازي 

وت�سديره اإىل الدوائر الغربية
الع�سكرية  الرتتيبات  �سورة  تزداد  يوم،  بعد  يومًا 
العدوان  حتالف  قيادة  لها  ر  حت�سّ التي  وال�سيا�سية 
ال�سعودية  ت�سعها  كبرية  برهانات  ُمنِبئًة  و�سوحًا، 
ومن خلفها االإمارات على ما ميكن اأن توؤول اإليه تلك 
التي  امليدانية  التبدالت  لناحية  �سواًء  الرتتيبات، 
جبهة  ت�سكل  لناحية  اأو  حتقيقها،  الدولتان  تاأمل 
جديدة ُيعّول عليها من وجه نظرهما يف اأي مفاو�سات 
ما  هذه  ال�ستات«  »مللملة  جهود  اأن  على  حمتملة. 
اال�سطدام  ينذر  واعرتا�سات،  عقبات  تواجه  تزال 
عدن  مدينة  �سهدتها  التي  العنف  موجة  بتجدد  بها 

جنوبي اليمن اأخريًا، والتي انتهت بتهدئة ه�سة.
هذا ما اأوحت به، اأم�س، حادثة احتجاز اأكرث من 60 
من  املركزي  واالأمن  اجلمهوري  احلر�س  من  �سابطًا 
عندما  ال�سالع،  مدينة  يف  اأمنية  نقطة  عنا�سر  قبل 
حملية،  مل�سادر  ووفقًا  عدن.  اإىل  طريقهم  يف  كانوا 
عبد  علي  ال�سابق،  للرئي�س  املوالني  ال�سباط  فاإن 
اأمن  اإدارة  اإىل  احتجازهم  عقب  ُنقلوا  �سالح،  اهلل 
ال�سالع، متهيدًا الإعادتهم اإىل العا�سمة �سنعاء، لكن 
تدخل رئي�س »املجل�س االنتقايل اجلنوبي«، املح�سوب 
على اأبو ظبي، عيدرو�س الزبيدي، لدى اإدارة االأمن، 
طريقهم  باإكمال  لل�سباط  بال�سماح  اإياها  ومطالبته 
اإىل عدن حال دون اإمتام اخلطوة. وعلى االأثر، برز 
انق�سام يف اأو�ساط القيادات االأمنية بني موؤيد الإطالق 
يهجم  اأن  قبل  لذلك،  راف�س  وبني  املحتجزين،  �سراح 
قوة  ومعه  الزبيدي،  قا�سم  حممد  الزبيدي،  �سقيق 
عن  االفراج  بهدف  االأمن،  اإدارة  مبنى  على  م�سلحة 

ال�سباط. هجوٌم ترافق مع تلقي القيادات تهديدًا من 
»التحالف« بق�سف مقّرها بالطريان يف حال امتناعها 

عن تنفيذ مطلب الزبيدي.
هذه احلادثة حتمل دالالت عدة لعّل اأبرزها اثنتان: 
جنل  جتهيز  يف  ما�سية  »التحالف«  قيادة  اأن  اأولهما 
�سقيق الرئي�س ال�سابق، طارق حممد عبد اهلل �سالح، 
حت�سريًا  والت�سليحي،  الب�سري  بالعن�سرين  واإمداده 
اأن  ظبي  واأبو  الريا�س  تعتقد  ع�سكرية  لعمليات 
مقاتلي طارق ميكن اأن يحدثوا فيها فرقًا كبريًا خالفًا 
»املجل�س  اأن  وثانيتهما  املقاِتلة.  الت�سكيالت  لبقية 
تلك  يف  امل�ستويات  اأعلى  على  منخرط  االنتقايل« 
بكل  للقيام  متزايدًا  ا�ستعدادًا  يبدي  التي  العملية، 
املجل�س  بها  ُوعد  �سيا�سية  مكا�سب  لقاَء  متطلباتها، 
ورئي�سه، وتتم تهيئة االأجواء املالئمة لها لدى دوائر 
من  اأن  اعتبار  على  بريطانية؛  وحتديدًا  غربية، 

�سيتوىل مهمة ترتيب اأي مفاو�سات يف املرحلة املقبلة 
هو مبعوث بريطاين اجلن�سية )مارتن غريفيث(.

يف  اليمن  مكتب  رئي�س  لقاء  ياأتي  ال�سياق،  ذلك  يف 
ع�سو  هاليدي،  كري�س  الربيطانية،  اخلارجية  وزارة 
يزور  الذي  احلاملي،  مراد  »االنتقايل«،  رئا�سة  هيئة 
التباحث يف  املكتب، بهدف  بناًء على دعوة من  لندن 
�سبل اإجناح مهمة غريفيث. الالفت اأن هاليدي �سدد، 
خالل اللقاء، على �سرورة متتني العالقة بني الرئي�س 
»االنتقايل«،  وبني  هادي،  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل، 
يف ت�ساوق مع الطروحات االإماراتية يف هذا ال�سدد. 
بحذر  »تراقب  بالده  اإن  الربيطاين  امل�سوؤول  وقال 
الو�سع يف جنوب اليمن«، ُمعِلنًا اأن »الق�سية اجلنوبية 
من  اجلديد«.  االأممي  املبعوث  اأجندة  �سمن  �ستكون 
»احلا�سر  »االنتقايل«  يكون  اأن  احلاملي  توقع  جهته، 
حلل  اجلنوب  عن  كـ»ممثل  مفاو�سات،  اأي  يف  االأول« 

اأن  اإىل  الفتًا  اليمنية«،  االأزمة  واإنهاء  النزاعات، 
ا�ستقطابية  �سيا�سية  حركة  اأكرب  عن  »يعرب  املجل�س 
اجلنوبية  القوى  كل  على  »ينفتح  واأنه  اجلنوب«،  يف 
اأحمد  حكومة  تغيري  اأن  احلاملي  وراأى  املختلفة«. 
التي قد توؤدي  االأزمات  عبيد بن دغر كفيل بتجاوز 
اإىل »انهيار ال�سرعية، و�سواًل اإىل ت�سوية �سيا�سية ال 

تتعار�س مع االإرادة ال�سعبية يف اجلنوب«.
حماوالت االإمارات ت�سويق »االنتقايل« كممثل �سيا�سي 
جلنوب اليمن، ترتافق مع ما يبدو اأنها م�ساٍع �سعودية 
بو�سفهم  وت�سديرهم  �سالح«،  »اآل  �سمعة  لتلميع 
الطرف القادر على متثيل ال�سمال، مبا يخدم يف نهاية 
احلوثي  يجعل  جديد  »حتالف  ت�سكيل  هدف  املطاف 
اأو ع�سكرية«.  �سيا�سية  اأي حلول  وحيدًا يف مواجهة 
يف هذا االإطار، تاأتي اجلهود ال�سعودية املبذولة لرفع 
العقوبات املفرو�سة على جنل الرئي�س ال�سابق، اأحمد 
علي عبد اهلل �سالح، والتي توقعت �سحيفة »عكاظ« 
ال�سعودية، اأم�س، اأن ُيّتخذ قرار ب�ساأنها خالل اجتماع 
ال�سهر  اأواخر  اليمن  ب�ساأن  االأمن  ملجل�س  مرتقب 
ما  بح�سب  كذلك،  يعقبه  اأن  ُيتوّقع  اجتماع  اجلاري. 
�سالح،  طارق  من  مقربة  م�سادر  عن  ال�سحيفة  نقلت 
بـ»القيام  اأحمد،  عمه،  ابن  ِقَبل  من  االأخري  توجيُه 

بتحرك ع�سكري«.
من  بالكثري  حمفوفة  تظهر  الرهانات  تلك  لكن 
اأكربها  لي�س  عدة  عوائق  وجود  ظل  يف  ال�سكوك، 
رف�س اأطراف جنوبيني وجود طارق �سالح يف اجلنوب، 
ال�سمال،  يف  عمليات  الإطالق  من�سًة  االأخري  واتخاَذه 
وبني  »ال�سرعية«  بني  املت�ساد  التح�سيد  وكذلك 
»االنتقايل«، والذي ال يقت�سر على الرتا�سق الكالمي، 
اإمنا ي�سمل، وفقًا للمعلومات املتداولة، عمليات ت�سليح 
وا�ستقطاب وا�سعة النطاق، تهدد بانهيار الهدنة التي 
املا�سي  الثاين/يناير  كانون  اأواخر  اإليها  التو�سل  مت 

برعاية »التحالف«.
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الكويت،  اأعلنت   – ب(  ف  الكويت)اأ 
يف  عراقي  الجتياح  تعر�ست  التي 
مليار  للعراق  �ستقدم  انها   ،1990
و�ستقوم  قرو�س  �سكل  على  دوالر 
للم�ساهمة  اآخر  مليار دوالر  با�ستثمار 
يف اعادة اعمار البلد اجلار يف اعقاب 
احلرب مع تنظيم الدولة اال�سالمية.
�سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمري  وقال 
اليوم  يف  ال�سباح  اجلابر  االحمد 
اعمار  اعادة  ملوؤمتر  واالخري  الثالث 
منذ  بالده  ت�ست�سيفه  الذي  العراق 
تاأتي  الكويتية  امل�ساهمة  ان  االثنني، 
“انطالقا من التزامها بدعم االأ�سقاء 

يف العراق”.
“انت�سرت”  اأنها  اأعلنت  بغداد  وكانت 
يف  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  على 
كانون االأول/دي�سمرب بعدما ا�ستعادت 
قواتها، مدعومة من التحالف الدويل 

الذي تقوده وا�سنطن، اجزاء وا�سعة 
من البالد كان التنظيم املتطرف عليها 

يف منت�سف العام 2014.
ويتطلع العراق االربعاء اىل اأن يقابل 

على  “انت�ساره”  الدويل  املجتمع 
املتطرف  اال�سالمية  الدولة  تنظيم 
مب�ساهمة مالية �سخمة تعيد بناء ما 

دمرته حرب ال�سنوات الثالث.

احلليفة  الدول  تعلن  ان  املقرر  ومن 
التحالف  يف  وال�سريكة  للعراق 
عن  اليوم،  التنظيم  ملحاربة  الدويل 
اعادة  م�سروع  يف  مالية  م�ساهمات 
االعمار ال�سخم، تاأمل بغداد ان ت�سل 

اىل نحو 88 مليار دوالر.
تدرك  بالده  ان  الكويت  اأمري  وقال 
بالعراق  حلق  الذي  الدمار  “حجم 
التنظيمات  تلك  �سيطرة  جراء 
االأرا�سي  بع�س  على  االإرهابية 

العراقية”.
لن  “عمل  االعمار  اعادة  ان  وراأى 
يتمكن العراق من الت�سدي له وحده، 
اإىل  بالنداء  التوجه  اإىل  دعانا  مما 
املجتمع الدويل بدعوته للم�ساركة يف 

هذا العمل وحتمل تبعاته”.

طالب    – االنا�سول   – بغداد 
ريك�س  االأمريكي،  اخلارجية  وزير 
من  قواتها  ب�سحب  اإيران  تيلر�سون، 
�سوريا والعراق واليمن ولبنان، م�سرًيا 
اأن وجودها بتلك البلدان ي�سكل عامال 

لعدم اال�ستقرار.
بها  اأدىل  ت�سريحات  يف  ذلك  جاء 
الثالثاء،  م�ساء  االأمريكي،  الوزير 
قناة  معه  اأجرتها  مقابلة  خالل 
تناول  بالعربية،  الناطقة  “احلرة” 

خاللها اآخر التطورات يف املنطقة.
“وجهة  اأن  تيلر�سون  الوزير  واأ�ساف 
نظرة  مع  تتوافق  االأمريكية  النظر 
اإيران  وجود  ب�ساأن  الدويل  املجتمع 
ولبنان  واليمن  �سوريا  مثل  دول  يف 

والعراق”.
ولفت اإىل اأن وجهة النظر تلك تتمثل 
يجلب  “ال  االإيراين  الوجود  اأن  يف 
للمواطنني،  االأمن  وال  اال�ستقرار 
اإعادة  جمددا  طهران  من  طلبنا 
امل�سار  هو  وهذا  اإيران،  اإىل  قواتها 

ال�سحيح الذي نراه للم�ستقبل”.
يف  االأمريكي  الع�سكري  التواجد   –

�سوريا والعراق

تيلر�سون  قال  ببعيد  لي�س  �سياق  ويف 
يف  �ستبقى  االأمريكية  القوات  اإن 
تنظيم  هزمية  حتى  والعراق  �سوريا 
عدم  و�سمان  االإرهابي  “داع�س” 

عودته جمددا.
املتحدة  الواليات  اأن  الوزير  واأو�سح 
يف  قواتها  وجود  م�ستقبل  �ستناق�س 

العراق مع حكومة حيدر العبادي.
الوزراء  ورئي�س  “نعرف  قائال  وتابع 

العراقي العبادي يقر اأن بع�س عنا�سر 
تهديدا  ي�سكلون  يزالون  ال  داع�س 
هناك)بالعراق(  و�سنبقى  للعراق، 
من  كليا  تخل�سنا  اأننا  من  نتاأكد  حتى 

هذه التهديدات”.
الع�سكري  التواجد  هدف  اأن  وذكر 
هزمية  هو  �سوريا،  يف  االأمريكي 
وحتقيق  بالكامل،  “داع�س” 

اال�ستقرار يف البالد، على حد زعمه.

الإ�سرائيل اهلل  حزب  – تهديد 
على  تيلر�سون  �سدد  اآخر  �ساأن  يف 
التي  التهديدات  تاأخذ  وا�سنطن  اأن 
اجلد،  حممل  على  اإ�سرائيل  تواجهها 

من حزب اهلل يف لبنان، ومن �سوريا.
�سوريا  اأن  “يقلقنا  قوله:  واأ�ساف 
وعدم  التهديد  من  جوا  ت�سبب 
فح�سب  الإ�سرائيل  لي�س  اال�ستقرار 
بل لالأردن وتركيا وكل جريانها، لهذا 
ال�سبب �سنبقى يف �سورية حتى هزمية 

داع�س كليا”.
اإعادة اإعمار العراق

اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  وب�ساأن 
اال�ستثمار  اأموال  جلب  يف  االأمريكي 
العراق،  يف  العمل  فر�س  وخلق 
جلب  هو  “االأهم  اإن  تيلر�سون  قال 
ممار�سات ال�سركات االأمريكية والقيم 

االأمريكية للعراق”.
االأمريكية  “ال�سركات  اأن  لفت  كما 
فيها  نظم  مع  التعامل  على  معتادة 
�سيادة  يعزز  وهذا  قانون،  �سيادة 

العراق على املدى الطويل”. (

ب���ري���ط���ان���ي���ا جت�������اري م���ق���رتح���ات »ال����ت����ح����ال����ف«: ل��ت��م��ت��ني ال���ع���اق���ة ب����ني ه�������ادي و»االن����ت����ق����ايل«

وا�ستثمارات  قرو�س  �سكل  على  للعراق  دوالر  ملياري  تقدمي  يعلن  الكويت  ام��ر 
اال�سامية ال��دول��ة  تنظيم  م��ع  احل���رب  اع��ق��اب  يف  اع��م��اره  اع���ادة  يف  للم�ساهمة 

»اإع����������ادة االإع�������م�������ار«.. م����ن اأك������ر ال���ع���ن���اوي���ن امل�����س��ل��ل��ة 

القوات  ان  وي��وؤك��د  العربية  ال���دول  م��ن  قواتها  ب�سحب  اإي���ران  يطالب  تيلر�سون 
اال�سامية” “الدولة  تنظيم  هزمية  حتى  وال��ع��راق  �سوريا  يف  �ستبقى  االأمريكية 

باالأ�سد االإطاحة  على  قادرة  تعد  مل  ال�سورية  املعار�سة  االأمريكية:  املخابرات  رئي�س 
دانييل  االأمريكية،  الوطنية  اال�ستخبارات  رئي�س  يرى  وكاالت:  ـ  وا�سنطن 
ب�سار  بالرئي�س  االإطاحة  على  قادرة  تعد  مل  ال�سورية  املعار�سة  اأن  كوت�س، 

االأ�سد، ولكنها قادرة على اال�ستمرار يف ال�سراع خالل العام املقبل.
ال�سيوخ  جمل�س  يف  املخابرات  جلنة  موقع  على  كوت�س،  ن�سره  تقرير  يف  جاء 
االأمريكي: “انتفا�سة املعار�سة ال�سورية، التي ت�ستمر منذ �سبع �سنوات، رمبا 
مل تعد قادرة على االإطاحة بالرئي�س ب�سار االأ�سد اأو تقلي�س الفارق الع�سكري 

املتزايد مع القوات احلكومية”، ح�سب ” �سبوتنيك”.
للحفاظ  الالزمة  باملوارد  املتمردون  يحتفظ  اأن  املرجح  “من  كوت�س  واأ�ساف 

على ال�سراع على االأقل لعام 2018”.
القوات  خالله  تقوم  م�سلحا  نزاعا   ،2011 مار�س  اآذار/  منذ  �سوريا،  وتعاين 
اأبرزها  اإىل تنظيمات خمتلفة،  تنتمي  م�سلحة  احلكومية مبواجهة جماعات 

تطرفا تنظيما “داع�س” و”جبهة الن�سرة”.
األف مدين، ف�سال   350 ووفقا الإح�ساءات االأمم املتحدة، فاق عدد ال�سحايا 

عن نزوح املاليني داخل �سوريا وخارجها.

اأحمد حمارم / نيويورك *
متعددة  مناطق  يف  احلروب  اإنتهاء  بعد 
مبنطقة ال�سرق االأو�سط، اأطل علينا جهابذة 
علم  يف  جديد  مب�سطلح  الدولية  ال�سيا�سة 
االأقل  على  عليه  متعارف  يكن  مل  ال�سيا�سة 
فيه  نعي�س  الذى  اجلغرايف  النطاق  حدود  يف 

مبنطقة ال�سرق االأو�سط.
اأو  خرابًا  هناك  اأن  امل�سطلح  بهذا  واملق�سدود 
بعد  واملطلوب  احلروب  ب�سبب  وقع  قد  دمارًا 
اأن تهداأ االأمور اأن تتم عملية اإعادة االإعمار. 
اأكذوبة  اأكرب  راأيي - هو  – يف  امل�سطلح  وهذا 
اإليه  و�سل  ما  يوؤكد  اإنه  بل  ال�سيا�سة،  يف علم 
لعلم  برئ  غري  تعريف  يف  غلو  من  البع�س 

ال�سيا�سة باأنه »فن ال�سفالة االأنيقة.
وال يخفى علينا ما تعر�ست له بلدان يف ال�سرق 
لالأ�سف  قادتها  مدمرة  حروب  من  االأو�سط 
ال�سديد دول كربى حتت م�سميات متنوعة يف 
ملا قامت  منها الإيجاد تربير منطقي  حماولة 
العراق  احل�سر-  ال  املثال  �سبيل  –على  يف  به 

و�سوريا وليبيا واليمن.
اإنطلقت منذ اأيام يف العا�سمة الكويتية اأعمال 
هنا  والبداية  العراق«.  اإعمار  اإعادة  »موؤمتر 
حتتاج لوقفة جتعلنا ننظر اإىل الوراء ونعيد 
غزت  فالعراق  باأنف�سنا.  فعلناه  فيما  النظر 
الكويت بطموح او جموح من الرئي�س العراقى 
واهية  واأ�سباب  حجج  حتت  ح�سني  �سدام 
وبت�سجيع خبيث من ال�سفرية االأمريكية لدى 
الحقًا.  منه  وتن�سلت  الوقت  ذاك  يف  بغداد 
فقد قالت ل�سدام: »نحن التربطنا اإتفاقيات 
�سدام  جعل  مما  الكويت«  مع  م�سرتك  دفاع 
)بالبلدي(  ي�ستطيع  اأنه  على  ذلك  يف�سر 
من  �سدام  وكان  براحتك«.  كلها  »اإتف�سل 

الفخ  هذا  اإىل  اإ�سُتدِرَج  اأنه  لدرجة  ال�سذاجة 
الذي ن�سبوه له مما او�سلنا جميعا اإىل الو�سع 

الراهن الذي نعي�سه اليوم يف اأمتنا العربية.
 – اخلبيث  امل�سطلح  بهذا  معرفتنا  وبداية 
فكرة  مع  بالتزامن  كان   – االإعمار  اإعادة 
لتتوىل  الزمن  ويدور  الكويت.  اإعمار  اإعادة 
مبادرة  اإطالق  يف  الت�سدر  م�سكورة  الكويت 
التي  العراق  اإعمار  الإعادة  دولية  وحملة 
دمرتها احلرب واعادتها اإىل ما ي�سبه الع�سور 

الو�سطى بعد اأن كانت قبلة العلم والثقافة.
و�سارك  ح�سره  املوؤمتر،  عقد  مت  وعندما 
اأتت  عاملية  �سركة   2000 م�سوؤولو  فيه 
وبح�سور  واأملانيا،  واإيران  اأمريكا  من  معظمها 
امل�ساركة  للدول  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار 
واملهتمه، وكان الهدف املُْعَلن هو احل�سول على 
َعة  املَُتَوقَّ التكلفة  متثل  دوالر  مليار   88 مبلغ 
الإعادة اإعمار الكويت. ولكن،  متخ�س اجلبل 
مت  الذي  املبلغ  جمموع  كان  فاأرًا.  اإال  يلد  فلم 
متثل  وهي  دوالر  مليارات   4 فقط  هو  جمعة 
ولالأ�سف،  جمعه.  املطلوب  املبلغ  من   %  5
فاإن الو�سع على االأر�س هو اأن هناك مليونان 
بالدهم  من  ُروا  ُهجِّ قد  العراقيني  من  ون�سف 

واأ�سبحوا الجئني فى حاجة لدعم �سامل.
ولالأ�سف كذلك، كانت وا�سنطن اأول من اأدارت 
يف  جادة  مل�ساهمة  نية  اأي  ُتبِد  ومل  ظهرها 
اإعادة االإعمار اال من خالل �سركات ت�ستطيع 
ان تقوم باعمال ومهام نظري اأخذ ن�سيبها من 
اإ�ستمتعت اإىل قول الرئي�س  الكعكة. وعندما 
اأنفقت  اأن بالده قد  االمريكي دونالد ترامب 
7 ترليونات من  17 عامًا ما يعادل  على مدى 
ال�سرق  منطقة  يف  احلروب  على  الدوالرات 
االأف�سل  من  يكن  اأمل  نف�سي  يف  قلت  االأو�سط، 

الرتيليونات  هذه  من  ك�سور  �سرف  االأوقع 
بداًل  واالإمناء  للحياة  عديدة  مناحي  يف 
اإعادة  هل  والدمار؟!  احلروب  يف  �سرفها  من 
القيم  تعيد  اأن  ت�ستطيع  �سوف  االإعمار 
واجلماليات واالأمن واحل�سارة والثقافة التي 
الع�سور  مر  على  البالد  هذه  يف  الب�سر  بناها 
واالأزمنة عرب التارخ؟! واإن كان لدينا اأجيال 
قد �ساع منها االأمل وفقدت البو�سلة، منهم من 
ت�سرد اأو تيتم اأو �سار من م�سابي احلروب، هل 
املباين  تاأهيل  اأن تعيد  اإعادة االإعمار ميكنها 
ل�سوؤال  ياأتي  ر؟ وفوق كل ذلك،  املَُدمَّ واحلجر 
االأهم وهو: هل ت�ستطيع اإعادة االإعمار م�سح 
االأمل  واإعادة  الدموع  وجتفيف  االأحزان 

ملاليني فقدوا كل �سيء تقريبًا؟!
كاتب �سحفي واإعالمي مهجري من نيويورك

االإيرانّية  ال�سواريخ  ُتّقر:  اأبيب  تل 
اأح���دث���ت ت��غ��ي��ًرا اإ���س��رتات��ي��ج��ًي��ا 
اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  يف  الع�سكرّية  ال�سوؤون  حمّلل  ك�سف 
ك�سف  اأبيب،  تل  يف  رفيعٍة  اأمنّيٍة  م�سادَر  عن  نقاًل  في�سمان،  األيك�س 
االأمن  وزير  عنه  يتحدث  الذي  اجلديد،  التهديد  اأّن  عن  النقاب 
ال�ساروخّية  بالقدرات  مرتبط  ليربمان،  اأفيغدور  االإ�سرائيلّي، 

الدقيقة الإيران.
“التهديد  ُت�سّكل  التي  االإيرانية  ال�سواريخ  فاإّن  في�سمان،  وبح�سب 
كلم   1650 اإىل  مداها  وي�سل  “�سهاب”،  طراز  من  هي  اجلديد” 
االأرا�سي  يف  من�سوبة  اأّنها  اإىل  عينه  الوقت  يف  الفًتا  كلم،  و1950 
امل�سادر عينها، ك�سف  اإ�سرائيل.، ونقاًل عن  االإيرانّية وُموجّهًة نحو 
من  دّقة  اأكرث  �سواريخ  كذلك  يطّورون  االإيرانيني  اأّن  عن  في�سمان 

طراز “عماد”.
واعترب في�سمان اأّن كمية كبرية من �سواريخ كهذه باأيدي االإيرانيني 
�ستحدث تغيرًيا يف ميزان القوى االإقليمّي، اإْذ اأّنه باالإمكان اإطالقها 
من اإيران و�سرب موؤ�س�سات احلكم، مثل الكني�ست ومقر وزارة االأمن 
كهرباء،  توليد  وحمطات  ومطارات  ع�سكرية  ومن�ساآت  اأبيب  تل  يف 
بدقة، على حّد تعبري امل�سادر التي اعتمد عليها املُحّلل االإ�سرائيلّي.

وحتى  االإ�سرائيلّية  الدفاع  و�سائل  جميع  اأّن  مبا  في�سمان:  واأ�ساف 
ينبغي  فاإّنه   ،100% بن�سبة  حماية  اأبًدا  توفر  لن  منها،  املتطورة 
االأخذ باحل�سبان اأّن �ساروًخا من بني كل ع�سرة �سواريخ �سينجح يف 
كهذه  �سواريخ  ووجود  اإ�سرتاتيجّيٍة،  حتتيٍة  بنية  لُي�سيب  الو�سول 

يحدث تغيرًيا يف الو�سع االإ�سرتاتيجّي الإ�سرائيل، بح�سب تعبريه.
و�سّدّد املُحّلل اأّن من �ساأن هذا التطّور اأْن يوؤّدي اإىل تقييد حرية عمل 
اإ�سرائيل على اجلبهة، مذّكًرا باأّن اإ�سرائيل ال تقوم ب�سّن هجمات يف 
وتدهور  �سواريخ  اإطالق  من  حت�سًبا  اليوم  اللبنانية  االأرا�سي  عمق 

الو�سع اإىل حرب، على حّد قوله.
طراز  من  �ساروخ  على  جتربة  اأجروا  االإيرانيون  في�سمان:  وتابع 
2000 كلم، وهو قادر على حمل راأ�س  “خرم�سهر”، ي�سل مداه اإىل 
حربي نووي، كما اأّنهم ُيحاولون ن�سر �سواريخ دقيقة متو�سطة املدى 
ال�سنوات  وخالل  فح�سب،  وقت  م�ساألة  وهذه  ولبنان.  �سورية  يف 
اخلم�س املقبلة �ستكون كمية ال�سواريخ الدقيقة التي تهدد اإ�سرائيل 

كبريًة، و�سُيواجه اجلي�س االإ�سرائيلّي �سعوبة يف مواجهتها.



عمان- “راأي اليوم”- خالد اجليو�سي:
ال�سعوديني لي�سوا على وفاٍق فيما يتعّلق  اأن  اإذًا، يبدو 
عهدهم  ويّل  له  يدعو  الذي  والرتفيه  باالنفتاح 
فالتّيار  �سلمان،  بن  حممد  االأمري  ال�ساب  اأمريهم  اأو 
الليربايل ال يزال ُمتحّم�سًا، لتلك الظواهر االجتماعّية 
الراق�سة،  فاحلفالت  حُماِفظ،  جُمتمٍع  على  الدخيلة 
واالأغاين املاجنة كما ي�سفها التّيار االإ�سالمي، لن متر 

اإال فوق اأج�سادهم، فهذه بح�سبهم بالد احلرمني.
�سحايف  وهو  التميمي،  حممد  ال�سعودي  ال�سحايف 
هذا  يف  يقول  كما  رجعة  غري  اإىل  ال�سحافة  اعتزل 
يف  االإ�سالميني  تاأثري  اأن  اليوم”  لـ”راأي  قال  العهد، 
دعوّية،  وجوه  من  تبّقى  ومن  وانق�سى،  زمٌن  ِبالده 
االأُمور  تتم  حتى  �سكلّيًا،  دينّيًا  ت�سريعًا  اإال  لي�سوا 
التميمي  بح�سب  فالدين  �سكلها،  على  “االنفتاحّية” 

كان �سورًة للُحكم، وبقي وال يزال �سورة.
بالعديد  حفل  “تويرت”،  الق�سرية  التدوينات  موقع 
من الو�سوم املُوؤّيدة من ناحية لهذا االنفتاح، وُمعار�سة 
املُحافظات  اإحدى  لل�سهداء يف  له، فمثاًل حفل تكرمي 
كارثّيًا  اأمرًا  كان  وطنّية،  اأغاين  يتخّلله  ال�سعودّية، 
للبع�س، وجتّول عري�س مع عرو�سته يف اأجواء ُم�سابهة 
اأثار  جّدة،  حُمافظة  كورني�س  على  الغربّية،  للدول 
ُمقارنة  اأ�سواتهم،  تعالت  عنه  املُدافعني  لكن  اجلدل، 
املُواطن  عند  ب�سكله  ثابتًا  احلرام  كان  م�سى،  زمٍن  يف 
ال�سعودي املحكوم بالوهابّية، التي و�سفها ُعلماء دين 

“داع�س”،  اأجنبت  التي  املُتطّرفة  بالعقيدة  �سابقًا، 
وورثها الطالب من ُكتبه املدر�سّية حتى العام 2004.

ِبالده،  اإليه  و�سلت  ما  على  تاأ�ّسف  البدراين  حممد 
بتاأ�سي�س  الليربايل  التّيار  فاّتهم  احلربي  عزيز  اأما 
اأّما  اال�سم،  ذات  حمل  و�سم  �سكن  خطري  خفي  تّيار 
االإ�سالميون فتفاعلوا عرب “ها�ستاق”، “اأمري الريا�س 
امل�سوؤولني  اأن  العنزي  رميا  واعتربت  املعا�سي”،  مينع 
�سلوى  يف بالها ال يقبلون االنفالت، وداللة هذا وفق 

على  قبل  من  بالَقب�س  َوّجه  مكة،  اأمري  اأن  املطريي 
ُمفتعلني املعا�سي.

ال�سعودّية،  العربّية  يف  التنويه  يقت�سي  اآخر  جدٌل 
ات التوا�سل االجتماعي،  حيث تعالت دعوات على من�سّ
بوقف اإغالق املحال وقت ال�سالة، وهي عادة تتكّرر يف 
منذ  لالنتقاد  تعّر�ست  وقد  مّرات،  خم�س  الِبالد  تلك 
رف�ست  واملُنكر،  املعروف  ُموؤ�ّس�سة  لكن  �سابقة،  ُعهود 
ُموؤ�ّس�س  اإىل  االإغالق  ف�سل  ون�سبت  الدعوات،  تلك 

ال  �ستاأتي  ُخطوة  وهي  عبدالعزيز،  امللك  ال�سعودّية 
حمالة وفق نظر البع�س، فبح�سب ال�سحايف التميمي، 
كيف  الكبرية،  وهي  واِقعًا،  اأ�سبحت  وقد  املراأة  قيادة 
ُتبيح  ال يتم فتح املحال يف وقت ال�سالة، وال�سرورات 
بات  التميمي،  يقول  حمظور  من  وكم  املحظورات، 

م�سموحًا يف بالد االإميان واالإ�سالم.
ما  فقط  لي�ست  ُمراقبني،  وفق  الدينّية  التحّديات 
وقد  اململكة،  يف  اجلديد  احلاكم  وجه  يف  عقبة  يقف 
تظهر االأُمور على اأنها ت�سري على ما ُيرام، لكن ال�سراع 
ال�سيا�سي قبل الديني، ُي�سّكل عقبة اأمام حاكم اململكة 
ال�ساب، واإن ظهر اأنه مُي�سك بزمام االأُمور، هذا عدا كما 
يقول اخلبري يف ال�سوؤون اخلليجّية امل�سري اأحمد طه 
لراأي اليوم، العقبات االقت�سادّية التي رمّبا تكون هي 
العقبة االأ�سا�سّية، وُمراهنة فا�ِسلة على �سمت ال�سعب 
يدفع،  الذي  وهو  ُمرّفهًا،  ما  يومًا  كان  والذي  الطويل، 
ثمن خيبات وُحروب بالده يف اخلارج، ليبقى ال�سوؤال 
ال�سعودّية،  يف  االأوراق  �ستخلط  التي  هي  عقبة  اأي 
وجهها  �سُيغرّي  اقت�سادي،  �سيا�سي،  ديني،  راع  �سِ واأي 

بالكاِمل، يت�ساءل اخلبري.

 النا�سرة- :
مو�سكو،  اإىل  ال�سابعة  زيارته  ف�سل  بعد 
حُمّللي  من  االأعظم  ال�سواد  اأجمع  كما 
االإعالم  يف  واالأمنّية  ال�سيا�سّية  ال�سوؤون 
العربّي، اختار رئي�س الوزراء االإ�سرائيلّي، 
اليوم  اأفادت  كما  نتنياهو،  بنيامني 
اأحرونوت(،   )يديعوت  �سحيفة  االأربعاء 
املجل�س  يف  االأع�ساء  الوزراء  ا�سطحاب 
اإىل  املُ�سّغر  االأمنّي-ال�سيا�سّي  الوزارّي 
اجلوالن املُحّتل ليقفوا عن كثب على اأخر 
بها  يقوم  التي  والتجهيزات  التح�سريات 
للمعركة  ا�ستعداًدا  االإ�سرائيلّي  اجلي�س 
ا  واأي�سً لبنان،  اهلل،  حزب  مع  القادمة 

�سورّية.
عاد  االإ�سرائيلّية،  العادة  على  وجرًيا 
اهلل  حلزب  تهديداته  وكّرّر  نتنياهو 
نا�سًحا  العربّية،  الدولة  اأعداء  وجلميع 
اإ�سارٍة  يف  اإ�سرائيل،  اختبار  بعدم  اإّياهم 
اجلي�س  �ستمنح  حكومته  اأّن  اإىل  وا�سحٍة 
قا�سيٍة  �سربٍة  لتوجيه  االأخ�سر  ال�سوء 
االإ�سكان،  وزير  قال  كما  ورمّبا،  للبنان، 
اإىل  اإعادته  غاالنط،  يواآف  اجلرنال 

الع�سور احلجرّية.
يف �سياق ذي �سلٍة، اأّكد �سابط كبري يف �سالح 
البحرّية االإ�سرائيلّي، كما اأفادت �سحيفة 
ال  االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأّن  )معاريف(، 
يالحظ اأّن هناك حرًبا و�سيكة يف اجلبهة 

ال�سمالية.

ت�سريحات  يف  هذا  ال�سابط  تاأكيد  وجاء 
اأدىل بها اإىل مرا�سلي ال�سوؤون الع�سكرية يف 
اأم�س، يف منا�سبة  العربّية  و�سائل االإعالم 
اأ�سل  من  �سفينة  اأول  اإنتاج  باأعمال  البدء 
اأربع �سفن حربية معّدة للدفاع عن من�ساآت 
الغاز يف عر�س البحر االأبي�س املتو�سط يف 
اأن  اإىل  عينه  الوقت  يف  فيها  واأ�سار  اأملانيا، 
القتالية  الو�سائل  اجلي�س ي�ستعد ملواجهة 
ومنها  اهلل،  حزب  بحيازة  املوجودة 
�سواريخ دقيقة اإيرانية ال�سنع قادرة على 
ا�ستهداف من�ساآت الغاز يف املياه االإقليمية 
االإ�سرائيلية. كما اأعرب ال�سابط عن قلق 
اإ�سرائيل من التمو�سع االإيرايّن يف �سورية 

ومن نقل االأ�سلحة اإىل حزب اهلل.
عينه،  امل�سدر  عن  نقاًل  ال�سحيفة،  ولفتت 
اأْن يت�ّسلم �سالح البحر  اأّنه من املتوقع  اإىل 
و�سيتم   ،2020 �سنة  االأوىل  ال�سفينة 
هجومية  ب�سواريخ  ال�سفن  هذه  تزويد 
مثل  لل�سواريخ،  م�سادة  ومبنظومات 
املائية  احلديدية”  “القبة  منظومة 

ومنظومة “باراك 8"، على حّد تعبريه.
موقع  اأفاد  العملياتّي،  ال�سعيد  على 
اأّن  االإخبارّي-العربّي   )WALLA(
اإ�سقاط الطائرة احلربية الرو�سية من نوع 
املجال  املا�سي يف  25” االأ�سبوع  “�سوخوي 
اجلي�س  لدى  التوتر  رفع  ال�سورّي  اجلوي 
االإ�سرائيلّي على احللبة ال�سمالية، كما زاد 
اخلوف من احتكاك واإ�سقاط طائرات غري 

اأ�سا�سّيٍة  اأداٍة  اإىل  حتولت  والتي  ماأهولة 
جلمع املعلومات يف املنطقة.

ي�ستعد  االحتالل  جي�س  اأّن  املوقع  واأّكد 
للحظة التي ُيحاول فيها اجلي�س ال�سوري، 
اللعبة  قواعد  تغيري  اهلل  وحزب  واإيران، 
وكالء  بوا�سطة  اأْو  مبا�سٍر  ب�سكٍل  والهجوم 
يف  ماأهولة  غري  اإ�سرائيلّية  طائرة  على 
املجال بني �سورّية ولبنان، على حد تعبري 

املوقع.
الطائرات  اأّن  اإىل  املوقع  واأ�سار 
ال�سنوات االأخرية  االإ�سرائيلّية حتولت يف 
عن  املعلومات  جمع  يف  م�سيطرة  اأداة  اإىل 
حزب  ن�ساطات  وعن  عامٍّ  ب�سكٍل  املنطقة 
عن  الدفاع  اأّن  معترًبا   ، خا�سٍّ ب�سكٍل  اهلل 
االأ�سا�س  وال�سبب  اإ�سكايّل،  الطائرات  هذه 

هو �سعوبة التمل�س من ال�سواريخ املتطورة 
التي بحوزة حزب اهلل، بح�سب املوقع.

االأمنّية- امل�سادر  عن  نقاًل  املوقع،  واأ�ساف 
اإّنه  اأبيب،  تل  يف  الرفيعة  الع�سكرّية 
التابعة  الطائرات احلربّية  فاإّن  وباملقابل 
على  حتلق  والتي  االإ�سرائيلّي  اجلو  ل�سالح 
دفاع  منظومات  حتمل  �ساهقٍة،  ارتفاعاٍت 
اإلكرتونية  قتال  و�سائل  تت�سمن  متطورة 
من االأكرث تطوًرا يف العامل وت�سّغل على يد 
وحت�سل  جًدا،  مهني  جوي  طاقم  عنا�سر 
الوقت  يف  اال�ستخباراتية  امل�ساعدة  على 

احلقيقّي، بح�سب امل�سادر االإ�سرائيلّية.
املوؤ�س�سة  يف  م�سادر  لت�سريحات  ووفًقا 
املوقع،،  اأ�ساف  االإ�سرائيلّية،  االأمنّية 
تفكري  اإعادة  االإ�سرائيلّي  اجلي�س  يجري 

يف احلاالت الروتينية والطوارئ، يف كّل ما 
يتعّلق بكيفية ا�ستخدامهم لطائرات بدون 
اإجراء  عرب  املختلفة  اجلبهات  على  طيار 

. تقدير و�سٍع اأ�سبوعيٍّ
يف  االأ�سا�سّي  القلق  اإّن  قائاًل  املوقع  واأردف 
الكبري  االعتماد  هو  االإ�سرائيلّي  اجلي�س 
نتاج  وفق  تناور  التي  الربية  القوات  على 
عن  ال�سادرة  اال�ستخباراتية  املعلومات 
اإىل  �ستتحول  التي  طيار،  بدون  الطائرات 
حلزب  بالن�سبة  املقبلة  احلرب  يف  هدٍف 
للجي�س  بالن�سبة  يبدو  ما  وعلى  اهلل، 
ال�سورّي، الذي ح�سل يف ال�سنوات االأخرية 

على منظومات دفاع جوية متطوّرة جًدا.
من  كان  املنظومات  هذه  بع�س  اأّن  واأّكد 
يف  اهلل  حزب  اإىل  تنقل  اأْن  املفرت�س 
هذه  فاإّن  اأجنبية،  ملعلومات  ووفًقا  لبنان، 
اجلي�س  قبل  من  مهاجمتها  مّتت  ال�سحنات 

االإ�سرائيلّي.
طائرات  اأ�سبحت  ذلك،  على  عالوًة 
كبرًيا  ت�سكل حتدًيا  و�سفن جت�س�س  م�سرية 
عمل  الذي  االحتالل  جلي�س  بالن�سبة 
مكانهم  حتديد  على  املا�سية  ال�سنة  يف 
بناء  مهمة  فاإّن  املوقع  وبح�سب  الثابت، 
ال�سورة البحرية واجلوية اأ�سبحت معقدة 
لي�س فقط ب�سبب كرثة اجلهات االأجنبية 
التي تبحث عن معلومات ا�ستخباراتية يف 
املنطقة، بل ب�سبب حجم القطع التي تعمل 

والتي ال ميكن مالحظتها دائًما.
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ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفو�سية  اأطلقت   
للتمويل  نداء  جنيف  يف  الالجئني  ل�سوؤون 
اأجل  من  اأمريكي  دوالر  مليون   391 مببلغ 
بوروندي  الجئ  األف   430 حوايل  دعم 

خالل هذا العام.
ويف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف جنيف، 
قالت كاثرين فاي�سرن - املن�سقة االإقليمية 

للمفو�سية يف بوروندي:
التمويل  م�ستويات  انخفا�س  يزال  ال   «
كبريا  م�سدرا  ميثل  االأزمة  لهذه  االإن�ساين 
للقلق. ومل يح�سل الالجئون البورونديون 
من  املائة  يف   21 على  اإال  املا�سي  العام  يف 
خطة  اأقل  يجعلها  مما  املطلوبة،  االأموال 
العامل.  يف  متويلها  مت  لالجئني  ا�ستجابة 
اليوم  جنيف  من  نطلقه  الذي  نداءنا  اإن 
اإىل املانحني يهدف اإىل �سمان عدم اإغفال 
واأال  البورونديني،  الالجئني  احتياجات 

يعج  عامل  يف  من�سية  االأزمة  هذه  ت�سبح 
باالأزمات اليوم ». 

األف   400 من  اأكرث  اأن  فاي�سرن  واأ�سافت 
بوروندي  من  فروا  جلوء  وطالب  الجئ 
حقوق  انتهاكات  ب�سبب   2015 عام  منذ 
االإن�سان وا�ستمرار انعدام االأمن ال�سيا�سي. 

واأ�سافت قائلة:
هذا  الالجئني  عدد  يزداد  اأن  املتوقع  »من 
الجئ.  األف   50 حوايل  مبقدار  العام 
بوروندي  داخل  االإن�سان  حقوق  فحالة 
اأن  نتوقع  اإننا  القلق.  على  تبعث  تزال  ال 
اإىل  البورونديني  الالجئني  تدفق  ي�ستمر 
اإن   ،2018 عام  خالل  املجاورة  البلدان 
ب�سكل  ال�سيا�سية  التوترات  حل  يتم  مل 
الظروف االجتماعية -  حقيقي وتتح�سن 

االقت�سادية، حتى على اأدنى م�ستوى« . 
م�سيفة  دولة  اأكرب  تنزانيا  وتعترب 

بها  عددهم  يتجاوز  حيث  للبورونديني 
250 األف الجئ، كما يوجد حوايل ت�سعني 
األف الجئ يف رواندا، واآخرون يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية واأوغندا.
الالجئني  غالبية  اأن  اإىل  فاي�سرن  واأ�سارت 
التمويل  نق�س  واأن  املخيمات،  يف  يعي�سون 
يف  مبا   - حياتهم  جماالت  جميع  على  اأثر 
ذلك تخفي�س احل�س�س الغذائية، وتدهور 
الف�سول  واكتظاظ  االإيواء  اأماكن  اأو�ساع 
على  جدا  املحدودة  والقدرة  الدرا�سية، 
كالعنف  احلماية  لق�سايا  اال�ستجابة 

القائم على نوع اجلن�س.
وكررت املفو�سية دعوتها اإىل دول اجلوار 
على  اللجوء  طالبي  ا�ستقبال  ملوا�سلة 
حدودها وتوفري احلماية ملن يحتاج اإليها، 
وعدم اإجبارهم على العودة اإىل بوروندي 

رغما عن اإرادتهم.

اليمن  يف  االأر�س  على  املعي�سة  اأو�ساع  تزداد   
عدد  معها  ويتزايد  يوم،  بعد  يوما  تدهورا 
جميع  يف  االإن�سانية  االإغاثة  اإىل  املحتاجني 
�سخ�س  مليون   15.4 اإىل  لي�سل  البالد،  اأنحاء 

يحتاجون اإىل الدعم ال�سحي. 
تدهور  زيادة  على  الدالة  املوؤ�سرات  بني  ومن 
الو�سع االإن�ساين يف معظم اأنحاء البالد، ازدياد 
اال�ستجابة  خطة  �سمن  املطلوب  التمويل 
 700 مبقدار   2018 لعام  لليمن  االإن�سانية 
لت�سل  ال�سابق،  العام  عن  دوالر  مليون 
ممثل  اأكده  ما  هذا  دوالر.  مليار   2.9 اإىل 
الدكتور  اليمن،  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
عرب  جنيف،  يف  لل�سحفيني  زاغاريا،  نيفيو 
جودتها  ت�سري  رمبا  اليمن،  من  هاتفية  مكاملة 
فيها  مبا  هناك،  اخلدمات  كافة  تراجع  اإىل 
االت�ساالت. وقال الدكتور زاغاريا اإن احلالة يف 
اليمن �سعبة للغاية، فال�سراع يت�ساعد ويتو�سع 
لي�سمل مناطق جديدة، فيما ال يتقا�سى موظفو 
ال�سحة،  قطاع  يف  �سيما  ال  املدنية،  اخلدمة 
املا�سيني، �سهدنا  ال�سهرين  اأجورهم. »على مدى 
ال�سكان يف جميع  اإىل  الو�سول  اأكرث يف  �سعوبة 
اأنحاء البالد. قل عدد ت�ساريح املرور املمنوحة 
�سبيل  فعلى  التفتي�س.  نقاط  عدد  وازداد  لنا، 
املثال بلغ عدد نقاط التفتي�س على الطريق بني 
هذا  تفتي�س.  نقطة   214 فقط  و�سنعاء  عدن 
االإن�سانية،  امل�ساعدات  ت�سليم  يعيق  بالتاأكيد 
اجلزء  يف  عملياتنا  وقف  اإىل  ا�سطررنا  ولذا 
يف  ناأمل  ولكننا  حاليا،  البالد  من  اجلنوبي 

اأو ثالثة.« واأ�ساف  ا�ستئنافها يف غ�سون يومني 
العام  متكنت  املنظمة  اأن  زاغاريا،  الدكتور 
اجلهات  من  ال�سخي  التمويل  بف�سل  املا�سي، 
املانحة، من الو�سول اإىل ع�سرة ماليني �سخ�س، 
م�ساعدات  اإىل  بحاجة  مليونا،   11 اأ�سل  من 
�سحية. وا�ستباقا لليوم العاملي لل�سرطان، الذي 
 / �سباط  من  الرابع  يف  املتحدة  االأمم  حتييه 
من  زاغاريا  الدكتور  حذر  عام،  كل  من  فرباير 
الوقت  يف  اليمن،  يف  ال�سرطان  انت�سار  تنامي 
على  للبقاء  ال�سحي  النظام  فيه  ي�سارع  الذي 
العاملية  ال�سحة  منظمة  »تقدر  احلياة.  قيد 
30 األف مري�س جديد بال�سرطان يف  اأن هناك 
2017، �سجلت املنظمة  اليمن كل عام. يف عام 
500 10 حالة جديدة، ومل حت�سل �سوى 40% 

من احلاالت على العالج ب�سكل كامل ومنا�سب.« 
يف  )الدفترييا(  اخلناق  مر�س  تف�سي  وعن 
احلايل  العدد  اإن  زاغاريا  الدكتور  قال  اليمن، 
مع  حالة،   914 بلغ  فيها  امل�ستبه  للحاالت 
من   40% و�سجلت  بذلك،  مرتبطة  وفاة   59
اأ�سار  اأنه  اإاّل  اإب.  حمافظة  يف  احلاالت  جميع 
عن  الناجمة  الوفيات  معدل  انخفا�س  اإىل 
%6.5 يف غ�سون ب�سعة  اإىل   10% املر�س من 
ال�سريعة  اال�ستجابة  فرق  ن�سر  بف�سل  اأ�سابيع، 
وحملة تلقيح االأطفال دون �سن ال�سابعة، التي 
وكانون  نوفمرب   / الثاين  ت�سرين  يف  اأجريت 
يف  الوباء  ي�ستمر  ذلك  ومع  دي�سمرب؛   / االأول 

االنت�سار اإىل مقاطعات اأخرى.

بوروندي من  الاجئني  لدعم  دوالر  مليون   391 مببلغ  اإن�ساين  ��ع��ودي��ني.. ن��داء  ���داٌم اإ����س���اِم���يٌّ ِل���ي���رايّل وَج�����دُل االن��ف��ت��اح واالل����ت����زام ُي������وؤّرق ال�����سُّ ����سِ
ورة”..  ال�سُّ ين  “الدَّ وَم���ف���ه���وم  ال���َغ���رب  ُت���اك���ي  َدخ��ي��ل��ة  اج��ت��م��اع��ّي��ٌة  َظ����واِه����ر 
تكون  ق��د  حقيقًة  ترف�س  الدينّية  واملُوؤ�س�سة  ال�ساة  وق��ت  امل��ح��ال  لفتح  تتعاىل  اأ���س��وات 
ودينّية �سيا�سّية  ه��ي  كما  اقت�ساّدية  العقبات  امل����راأة..  ِق��ي��ادة  “كبرة”  كرف�س  ُمتغّرة 

الطائرات  باإ�سقاط  اللعبة  قواعد  بتغير  اهلل  وح��زب  و�سورّية  اإي��ران  قيام  تخ�سى  اأبيب  تل 
تخترونا! ال  “ين�سح”:  ونتنياهو  ب��ع��ي��دة  احل���رب  ي��وؤّك��د  رف��ي��ع  وج����رال  ط��ّي��ار  ب���دون  عام كل  جديدة  �سرطان  حالة  األف   30 ي�سجل  اليمن  لل�سرطان،  العاملي  اليوم  قبيل 

ال��ن�����س��اط  اأن  ي����وؤك����د  ال����ع����ام  الأم�������ن 
ال�سالم اأم��ام  ك��ربى  عقبة  ميثل  ال�ستيطاين 

غربة نيوز / رئي�س التحرير
املتحدة  االأمم  جلنة  اجتماع  يف   
املعنية مبمار�سة ال�سعب الفل�سطيني 
قال  للت�سرف،  القابلة  غري  حلقوقه 
اإن  غوتريي�س  اأنطونيو  العام  االأمني 
االجتاهات ال�سلبية على االأر�س قد 
توؤدي اإىل خلق واقع الدول الواحدة 

الذي ال ميكن الرتاجع عنه.
اإن ذلك ال يتما�سى مع حتقيق  وقال 
والتاريخية  الوطنية  التطلعات 

والدميقراطية امل�سروعة لكل من االإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
»ا�ستمرار بناء امل�ستوطنات وتو�سيعها يف ال�سفة الغربية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س 
الن�ساط  الدويل.  والقانون  املتحدة  االأمم  قرارات  وفق  قانوين  غري  ال�سرقية، 
اإطاره.  يف  مت  عما  والرتاجع  وقفه  ويتعني  ال�سالم،  اأمام  كربى  عقبة  اال�ستيطاين 

ويوا�سل العنف والتحري�س تغذية مناخ من اخلوف وانعدام الثقة.«
وحتدث غوتريي�س عن الو�سع االإن�ساين واالقت�سادي ال�سعب يف قطاع غزة، واأ�سار اإىل 
اأال ت�سبح غزة مالئمة للحياة بحلول عام  اأن فريق االأمم املتحدة يف فل�سطني توقع 
اإذا مت القيام بعمل حا�سم لتح�سني اخلدمات االأ�سا�سية والبنية التحتية  اإال   2020

بها.
وقال اإن مليوين فل�سطيني يكافحون كل يوم، يف غزة، يف ظل تدهور البنية االأ�سا�سية 

واأزمة الكهرباء وارتفاع معدالت البطالة.
االأونروا،  تواجهه  الذي  التمويل  نق�س  ب�ساأن  البالغ  القلق  عن  العام  االأمني  واأعرب 
وتاأثري ذلك على قدرتها على القيام بواليتها وموا�سلة تقدمي اخلدمات احليوية مثل 

التعليم والرعاية ال�سحية لالجئي فل�سطني.
الجئ  ماليني  خلم�سة  والكرامة  واحلقوق  الب�سري  االأمن  على  �سيوؤثر  ذلك  اأن  وذكر 
باأ�سرها  املنطقة  ا�ستقرار  على  واأي�سا  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  اأنحاء  يف  فل�سطيني 
اإذا مل تتمكن االأونروا من موا�سلة تقدمي خدماتها احليوية يف االأر�س الفل�سطينية 

املحتلة واالأردن و�سوريا ولبنان.
ونا�سد االأمني العام املجتمع الدويل تقدمي امل�ساعدة ال�سخية ملنع حدوث ذلك.

الفل�سطينية.  الوحدة  حتقيق  بجهود  النهو�س  اأهمية  على  اأي�سا  التاأكيد  »اأريد 
ال�سالم  وحتقيق  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  م�سار  على  رئي�سية  خطوة  امل�ساحلة 
الدائم. والتزم بقوة بدعم االأطراف يف جهود جعل روؤية حل الدولتني حقيقية، ال 

توجد خطة بديلة عن ذلك.«
غري  احلقوق  تنفيذ  ل�سمان  الوحيد  ال�سبيل  هو  الدولتني  حل  اإن  العام  االأمني  وقال 

القابلة للت�سرف لل�سعب الفل�سطيني، وتاأمني الو�سول اإىل احلل الدائم لل�سراع.

ختان الإناث يهدد 68 مليون فتاة خالل 
العقد املقبل يف ظل غياب العمل العاجل

فتاة  مليون   68 تتعر�س   
االإناث،  خلتان  اخل�سوع  خلطر 
مل  اإذا   2030 عام  بحلول 
املت�سافرة  االإجراءات  تتخذ 
تلك  على  للق�ساء  العاجلة 
تنتهك  التي  ال�سارة  املمار�سة 

حقوق الن�ساء والفتيات. 
لعدم  الدويل  اليوم  ومبنا�سبة 
ت�سويه  مع  مطلقا  الت�سامح 

اإن  غوتريي�س  اأنطونيو  العام  االأمني  قال  لالإناث،  التنا�سلية  االأع�ساء 
اأكرث من 200 مليون امراأة وفتاة قد تعر�سن لهذا االنتهاك يف 30 بلدا 

يف 3 قارات.
االلتزام  بف�سل  بلدان،  عدة  يف  تقدم  حتقيق  اإىل  غوتريي�س  اأ�سار 
النمو  ملواكبة  يكفي  ال  التقدم  هذا  اإن  قال  ولكنه  القوي،  ال�سيا�سي 
ال�سكاين، اإذ �سي�ستمر ارتفاع عدد احلاالت اإذا مل يتم اتخاذ اإجراءات 

فورية يف هذا املجال.
تكون  عندما  الوقت،  اإ�ساعة  عدم  �سرورة  على  العام  االأمني  و�سدد 
وقال  للخطر.  عر�سة  ورفاههن  و�سحتهن  الفتيات  ماليني  كرامة 

»با�ستطاعتنا، ومن واجبنا، و�سع حد لهذه املمار�سة ال�سارة.«
بدون  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإمكانية  عدم  اإىل  غوتريي�س  واأ�سار 

االحرتام الكامل حلقوق االإن�سان الواجبة للن�ساء والفتيات.
ويركز الهدف اخلام�س من اأهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ساواة بني 
اجلن�سني، ويدعو اإىل الق�ساء على ت�سويه االأع�ساء التنا�سلية لالإناث 

بحلول عام 2030.



عدن  مدينة  اإىل  بقوة  االغتياالت  م�سل�سل  يعود 
جنوبي اليمن، يف وقت ي�ستمر فيه التوتر بني طريَف 
املعركة االأخرية يف املدينة، ممثَلني يف حكومة اأحمد 
ومع  اجلنوبي«.  االنتقايل  و»املجل�س  دغر  بن  عبيد 
خ�سو�سًا  ت�ستهدف  التي  الت�سفية،  عمليات  جتدد 
االتهامات  تتجدد  وم�سايخ،  واأئمة  اأمنية  �سخ�سيات 
املوجهة اإىل االإمارات بالوقوف خلف تلك العمليات، 
من  حتى  اأو  خ�سومها  من  للتخل�س  منها  م�سعى  يف 

حتتمل اأنهم خ�سومها.
اتهامات ال يقت�سر اإطالقها على القيادات والف�سائل 
كذلك  ي�سمل  بل  ظبي،  الأبو  املناوئة  اجلنوبية 
�سخ�سيات »اإ�سالحية« مل تعد جتد حرجًا يف انتقاد 
وتو�سيفها  االإماراتية،   - ال�سعودية  ال�سيا�سات 
و»امليلي�سياوية«،  و»البلطجة«،  بـ»االحتالل«، 
خ�سو�سًا اأن اأحدث عمليات االغتيال ا�ستهدفت رئي�س 

دائرة التنظيم والتاأهيل يف احلزب، �سوقي كمادي.
املفارقة اأن كمادي ال ُيعّد من �سمن اجلناح ال�سيا�سي 
يتجاوزان  ورمزية  ثقاًل  ل�سخ�سه  واأن  احلزب،  يف 
على  الفعل  ردود  اأثبتت  مثلما  »االإ�سالح«،  حدود 
حادثة مقتله، وامل�ساركة ال�سعبية يف ت�سييعه. وهذا 
كانت  �سابقة  اغتيال  عمليات  االأذهان  اإىل  يعيد  ما 
املناوئة  املدر�سة  من  �سلفيني  م�سايخ  ا�ستهدفت  قد 
الأبو ظبي، والراف�سة للقتال حتت لوائها. ا�ستهداف 
تقراأ فيه م�سادر جنوبية حماولة للق�ساء على مراكز 
بعيد  خطرًا  ت�سكل  اأنها  االإمارات  تعتقد  التي  الثقل 
تبدو  الذين  لل�سيا�سيني  خالفًا  نفوذها،  على  االأمد 

املعركة معهم اأكرث �سهولة.
ي�ستقالن  كانا  جمهوالن  م�سلحان  اأقدم  اأم�س،  �سباح 
دراجة نارية على اإطالق النار على كمادي، بينما كان 
ما  املعال،  يف مديرية  مقر عمله  اإىل  ب�سيارته  متجهًا 
اأدى اإىل مقتله على الفور، فيما الذ امل�سلحان بالفرار. 
يف  اأي�سًا،  بها،  اغتيل  التي  نف�سها  هي  الطريقة  هذه 
عادل  بينهم  من  �سلفيون  م�سايخ  املا�سية،  الفرتة 
ال�سهري، فهد اليون�سي، يا�سني العدين، عبد الرحمن 
العدين، راوي العريقي، وغريهم. ما يجمع بني هوؤالء 
التي  ال�سلفية«  »البوتقة  على  »متردهم«  هو  جميعًا 
حتت  اإطارها  يف  اجلميع  ان�سواء  ظبي  اأبو  اأرادت 

قيادة الوزير املقال، هاين بن بريك.

تلك  عن  بامل�سوؤولية  االتهام  توجيه  �سُهل  هنا،  من 
مل  االأخرية  اأن  خ�سو�سًا  االإمارات،  اإىل  االغتياالت 
الع�سكرية واالأمنية، عن تنفيذ  اأذرعها  حتجم، عرب 
ال�سلفيني.  بحق  ومالحقة  واعتقال  ت�سييق  عمليات 
»االإ�سالحيون«  كذلك،  منها،  ي�سلم  مل  عمليات 
املعار�سون الأبو ظبي، الذين بدا اأم�س وكاأن الكيل قد 
يعقب �سفعة  اغتيال كمادي  اأن  �سيما  بهم، وال  طفح 
ميلي�سيات  �سيطرة  عرب  »ال�سرعية«  تلقتها  قوية 
يف  ومواقعها  مقارها  معظم  على  االأمني«  »احلزام 

عدن.
وفيما مل يتهم بيان النعي ال�سادر عن رئي�س الدائرة 
االإعالمية لـ»االإ�سالح« يف عدن، خالد حيدان، طرفًا 
االآثمة«،  االغتيال  »حادثة  عن  بامل�سوؤولية  حمددًا 
توكل  احلزب،  يف  ع�سويتها  املعّلقة  النا�سطة  حّملت 

كمادي،  مقتل  عن  امل�سوؤولية  االإمارات،  كرمان، 
معتربة اأن اأبو ظبي »ترعى، ب�سورة ممنهجة، اغتيال 
القيادات ال�سلفية واالإ�سالحية يف املناطق اجلنوبية 
حتى يخلو لها ومليلي�سياتها اجلو«. وقالت كرمان، يف 
حممد  �سنحا�سب  »)اإننا(  »فاي�سبوك«:  على  من�سور 
التي  كافة اجلرائم  �سلمان على  بن  زايد وحممد  بن 
من  متجدد  موقف  �سعبنا«.  اأبناء  بحق  ارتكبوها 
اللذين  »االإ�سالح«،  جناَحي  بني  اجلدل  ت�سعري  �ساأنه 
يبدو اأن ال�سعودية واالإمارات تدفعان باجتاه اإق�ساء 
اأحدهما، وحتديدًا ذلك الذي متثل كرمان اأحد اأبرز 

وجوهه.
تقت�سر  مل  النعي  بيانات  اأن  اأم�س  الفتًا  بدا  ما  لكن 
على »االإ�سالحيني«، بل �سملت اأي�سًا م�سوؤولني رفيعني 
من »ال�سرعية«، من بينهم نائب الرئي�س، علي حم�سن 

الب�سعة«،  اجلرمية  »هذه  ا�ستنكر  الذي  االأحمر، 
م�سددًا على »�سرورة مالحقة اجلناة واإلقاء القب�س 
عليهم واإحالتهم على العدالة«. واتهم رئي�س حكومة 
�سماها  ما  بدوره،  دغر،  بن  عبيد  اأحمد  »ال�سرعية«، 
»اأيادي الغدر واخليانة« بامل�سوؤولية عن مقتل كمادي، 
احلكومة،  يف  والريا�سة  ال�سباب  وزير  و�سف  فيما 
نايف البكري، ما حدث باأنه »فاجعة مزلزلة هزتنا 
وهزت عدن باأ�سرها«، ما ي�سي باأن عمليات الت�سفية 
اأطاحت يف االأيام  اأكرث خطورة، بعدما  دخلت دائرة 
منابر  تقول  اأمنيني  قياديني   3 املا�سية  القليلة 

موالية لـ»ال�سرعية« اإنهم حم�سوبون عليها.
)االأخبار(

 لقمان عبد اهلل
ال�سعودي،  للجانب  ال�سفعة  االإمارات  دولة  رّدت  �سريعًا، 
االنتقايل  لـ»املجل�س  االأخ�سر  ال�سوء  اإعطائها  عرب 
اجلنوبي«، التابع لها واملمّول واملوّجه من قبلها، بالت�سعيد 
قوات  ي�سمى  ما  على  احلرب  واإعالن  واالأمني،  الع�سكري 
غطاًء  لـ»التحالف«  توؤمن  التي  الر�سمية،  »ال�سرعية« 

ا�ستمرار احلرب على امل�ستوى الدويل.
ياأتي ذلك ردًا على الت�سرف ال�سعودي االأحادي يف جنوب 
اليمن، من خالل اتخاذ اململكة جمموعة من االإجراءات، 
على راأ�سها اإيداع ملياَري دوالر يف البنك املركزي اليمني يف 
عدن، لتعقب ذلك زيارة ل�سفري ال�سعودية يف اليمن، حممد 
الذي  عدن  ميناء  تفّقد  خاللها  تعمد  لعدن،  جابر،  اآل 
ت�ست�سعر االإمارات اإزاءه ح�سا�سية عالية، كا�سفًا اأن هناك 
املناحي  اإىل  امل�ساعدات  تتجاوز  لليمن  �سعودية  خطة 
»اأننا نطور ميناء عدن وميناء  اإىل  االأخرى كافة، والفتًا 

املكال لتطوير االقت�ساد وتوفري فر�س عمل«.
اململكة  اأن  على  تاأكيدًا  منه  ال�سفري  حماِدثو  �سمع  كذلك 
اإعادة ر�سم �سيا�ستها يف جنوب اليمن مبا يتالءم  يف �سدد 
ال�سابق  يف  بالده  اهتمام  عدم  معلاًل  وقوتها،  دورها  مع 
ال�سعودي  بالو�سع  بان�سغالها  اجلنوبية  باملحافظات 
ال�سعودية،  البحرية  قيام  مع  ذلك  وترافق  الداخلي. 
اإىل  امل�سلحة  العربات  ع�سرات  باإنزال  املا�سي،  االأ�سبوع 
احليوية  املواقع  بع�س  على  وال�سيطرة  املهرة،  حمافظة 
مو�سع  القريب  االأم�س  حتى  املحافظة  كانت  بعدما  فيها، 
يف  اإليها  حلاجته  االإماراتي  اجلانب  من  واهتمام  ترقب 

ال�سغط على �سلطنة عمان.
ومهما حاول اجلانب االإماراتي التهّرب من جوهر ال�سراع 
»غري املعلن« مع ال�سعودية، والذي ُينّفذ بـ»اأدوات مينية«، 
كما حاول وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية، اأنور قرقا�س، 

االإيحاء، ملّمحًا اإىل اأن ما ح�سل يف عدن لي�س خروجًا عن 
عدن  اأحداث  من  »موقفنا  اإن  بقوله  ال�سعودية  الطاعة 
ي�ستبطن  ذلك  فاإن  ال�سعودية«،  بقيادة  للتحالف  داعم 
نفاقًا وحماولة لتاأجيل االنخراط يف املواجهة مع اململكة، 
اإىل حني التاأكد من خلّو حممد بن �سلمان من اآخر اأنيابه. 
اإعالمها  و�سائل  عرب  �سارعت  اململكة  اأن  ذكره  واجلدير 
باعتبارها  عدن،  يف  الدامي  االأحد  اأحداث  ا�ستنكار  اإىل 
يف  الر�سمية  »عكاظ«  �سحيفة  ن�سرت  مثلما  »متردًا«، 

عنوانها العري�س ب�ساأن اليمن.
لي�س  امل�سرتكة  والروؤية  والتحالف  التوافق  اّدعاء  اإذن، 
بني  معقد  �سراع  يدور  حيث  اليمن،  جنوب  يف  مكان  له 
البلدين  م�سالح  على  واالإماراتي  ال�سعودي  احلليفني 
وكذلك  وامل�ستقبل،  احلا�سر  يف  واملتباعدين  املتناق�سني 
على الدور والطموح والوظيفة. ولئن كان حتالف الريا�س 
واأبو ظبي �سد »اأن�سار اهلل« اأملته م�سلحة م�سرتكة قائمة 
للجانب  وجوديًا  تهديدًا  ت�سكل  احلركة  اأن  االدعاء  على 
ال�سمايل من اجلزيرة العربية، اإال اأن تقا�سم املغامن يبعد 
بني الطرفني، وكلما قربت اال�ستحقاقات ال�سيا�سية تظّهر 
االختالف والتباين. وما يحول دون انفكاك التحالف اإىل 
م�سري  وارتباط  ال�سمال،  على  احلرب  ا�ستمرار  هو  االآن 

القوات االإماراتية املحتلة للجنوب مب�سري تلك احلرب.
ما ح�سل يف عدن وما �سيح�سل يف امل�ستقبل يرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بروؤية حممد بن زايد مل�ستقبل دولته، وطموحه اإىل 
اإبقائها يف موقع الريادة املميز على امل�ستويني االقت�سادي 
على  مماثاًل  موقعًا  له  يوؤمن  اأن  ياأمل  والذي  والتجاري، 
امل�ستويني ال�سيا�سي واالأمني يف املحيط، واإن كان طموحه 
ال يقت�سر على االإقليم فقط. فاخلارطة اجليو ــ �سيا�سية 
للمنطقة ال توفر متطلبات طموح ابن زايد من دون جنوب 
املحافظات اجلنوبية من  اأن  اإذا كان يعتقد  اليمن، فكيف 

اليمن ت�سكل تهديدًا مبا�سرًا وقريبًا مل�ساريعه وخمططاته 
وبقاء بلده يف موقع الريادة االقت�سادية والتجارية، اإذا 
لليمن لال�ستفادة من موقعه احليوي،  الفر�س  ما توافرت 
ثروته  يف  وكذلك  وم�سيقه،  وجزره  وموانئه  ب�سواحله 
�سعود  اآل  خلد  يف  ي�سكن  وكما  وغازه(؟  )نفطه  الطبيعية 
اأن خريكم و�سركم من اليمن، �سكن كذلك يف خلد اآل زايد 
موقع اليمن، وخ�سيتهم من اأن يحوز مكانة دبي واأبو ظبي 

مع مميزات اإ�سافية.
جنوب  يف  االإمارات  قبوع  ياأتي  املنظور،  هذا  من  انطالقًا 
ا�سرتاتيجية  وقيمة  للنفاد،  قابل  غري  كنز  على  اليمن 
اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  العامل،  يف  العظمى  القوى  مطمع  هي 
بريطانيا العظمى تنعمت بخريات هذا البلد وموقعه الأكرث 
120 �سنة. ومع وجود الدافع واالمكانات واالرتباط  من 
بالغرب، وبالتحديد بالواليات املتحدة االأمريكية، ولعب 
اأدوار وظيفية يف م�سروعها )و�سف وزير الدفاع االأمريكي 
بـ»اإ�سربطة  االإمارات  ماتي�س،  جيم�س  اجلرنال  ال�سابق، 
واملكانة  والقدرة  بالتفوق  ال�سعور  ظل  ويف  ال�سغرى«(. 
عقدة  من  اخلروج  اإىل  الطموح  وليكتمل  االقت�سادية، 
واحل�ساري،  التاريخي  بالبعدين  يت�سل  ما  يف  النق�س 
وجدت املاكينة االإعالمية االإماراتية حاًل لتلك املع�سلة، 
عرب ادعائها اكت�ساف اآثار فرعونية يف �سحرائها، كاإ�سارة 
ومنرب  تاريخية،  جتارية  حمطة  هي  االإمارات  اأن  اإىل 
احتالل  يف  التفكري  ي�سري  وعليه،  احل�سارات.  لتوا�سل 
جنوب اليمن منطقيًا، والت�سرف مبوانئه وجزره وم�سيقه 
 2216 القرار  وفق  االأمن  جمل�س  اأقّره  وحقًا  م�سروعًا، 
ظبي  اأبو  ينازع  اأن  ُيرف�س  ومك�سبًا  وغنيمة  لالإمارات، 
عليه اخل�سوم واحللفاء، وحتى �سكان البالد. اأما امل�سلحة 
التاريخية يف اليمن، مبا فيه جنوبه، فتجليها  ال�سعودية 
اخل�سية الدائمة من ا�ستفادة البلد من قدراته الطبيعية 

على  واإطاللته  احليوي  اجلغرايف  وموقعه  والب�سرية 
وقد  املندب.  باب  م�سيق  اإىل  باالإ�سافة  العميقة،  البحار 
اليمن  اإبقاء  املا�سية على  العقود  ال�سعودية طوال  عملت 
املثلثة«  »القوائم  �سيا�سة  �سمن  وهيمنتها،  و�سايتها  حتت 
املعروفة لدى نخب ال�سعب اليمني )اإذالل، اإفقار، جتهيل(، 
القوائم،  بتلك  اإال  اليمن  اإخ�ساع  اعتقادها  اإذ ال ميكن يف 
الو�ساية  على  ومترده  خلروجه  اإال  عليه  احلرب  وما 
والهيمنة و�سريه باجتاه حت�سيل �سيادته وقراره امل�ستقل، 

مع احلفاظ على العالقات االأخوية وح�سن اجلوار.
االأخوية،  العالقات  يف  م�سكلتها  تكمن  ال  ال�سعودية  لكن 
من  اليمن  خروج  اأن  ترى  ما  بقدر  اجلوار،  ح�سن  يف  اأو 
مينًا  يعني  و�سعبه،  وموقعه  موارده  من  وا�ستفادته  فلكها، 
امل�ستوى  على  القرار  اتخاذ  قدرة  ميتلك  ومناف�سًا،  قويًا 
يوؤهله  موقعه  اإن  بل  العربية،  املنظومة  ويف  الوطني 
و�سواًل  االأحمر،  والبحر  االأفريقي  القرن  يف  دور  للعب 
اإىل ن�سرة الق�سية الفل�سطينية على غرار ما كانت تفعل 
اليمن  اأو  ال�سعبية«  اليمن الدميقراطية  دولة »جمهورية 
القرن  وثمانينيات  �سبعينيات  يف  )اال�سرتاكي(  اجلنوبي 
التحرير  العديد من ف�سائل منظمة  با�ست�سافتها  املا�سي، 
الفل�سطينية للتدريب، وت�سكيلها حمطة لوج�ستية للعمل 

الفدائي.
وهي  احلرب،  خ�سرت  ال�سعودية  اأن  البع�س  ادعاء  اإن 
بحاجة اإىل اإيجاد خمرج يحفظ ماء وجهها، لهو تب�سيط 
روؤيتها  وفق  فالريا�س،  اليمن.  جتاه  ال�سعودية  للنظرة 
كانت  اأيًا  الكامل،  الن�سر  اإال  ينا�سبها  ال  )الغريزية(، 
التكلفة، وهذا ما اأعاد تاأكيده منذ اأيام ال�سفري ال�سعودي 
»اليمن  اإن  بقوله  قطان،  العزيز  عبد  اأحمد  القاهرة،  يف 
اململكة  حدود  وحماية  اأحمر،  خط  لل�سعودية  بالن�سبة 

واجب، ولو اأنفقنا كل ما منلك من اأر�سدة«.

واللجان  اجلي�س  قوات  �سّدت 
لقوات  هجمات  ال�سعبية 
�سعدة  حمافظتي  يف  »التحالف« 
للحملة  مواجهتها  اإطار  يف  وتعز، 
قبل  انطلقت  التي  الت�سعيدية 
بينها  من  جبهات  ثالث  يف  اأيام 
وقت  يف  ذلك  جاء  احلديدة. 
تفوي�سها  وا�سنطن  فيه  جددت 
عدوانها،  يف  امل�سي  يف  الريا�س 
مهددة »اأن�سار اهلل« مبواقف »اأكرث 

حزمًا وجدية«
لتحالف  املوالية  القوات  توقفت 
اأول  العدوان عند حدود ما بلغته 
من اأم�س يف مديرية حي�س جنوبي 
اأن  دون  من  احلديدة،  حمافظة 
املناطق  اإىل  الو�سول  من  تتمكن 
ال�سمالية وال�سرقية من املديرية، 
اجلي�س  مقاتلو  اإليها  ان�سحب  التي 
ُتعّد  والتي  ال�سعبية،  واللجان 
الوعورة  �سديدة  جبلية  مناطق 
التحرك  املهاجمني  على  يع�سر 
فيها، وت�سّم كذلك معظم خطوط 
االإمداد التي ت�ستفيد منها »اأن�سار 

اهلل«.
اإعالن  على  �ساعات  متّر  تكد  ومل 
اأنبائها  وكالة  عرب  االإمارات، 
الر�سمية »وام«، اأن »قوات اجلي�س 
دخول  من  متكنت  اليمني  الوطني 
وزير  �سارع  حتى  حي�س«،  مديرية 

اأنور  اخلارجية،  لل�سوؤون  الدولة 
قرقا�س، اإىل االحتفاء بدور بالده 
يف حتقق ذلك »االإجناز«، قائاًل يف 
»القوات  اإن  »تويرت«  على  تغريدة 
التحالف  و�سمن  االإماراتية، 
العربي، ت�سارك يف انت�سار حي�س، 
جي�سنا ي�سطر اأروع �سفحات البذل 
هم  االإمارات  اأبناء  والت�سحية... 
املليان«.  واملحزم  ال�سادق  ال�سيف 
»اأن�سار  من  مقربة  م�سادر  لكن 
قوات  اإّن  لـ»االأخبار«  قالت  اهلل« 
جتاوز  ت�ستطع  مل  »التحالف« 
اأّن  اإىل  الفتة  املديرية،  مركز 
وال�سرقية  ال�سمالية  االأجزاء 
املدينة(  ال  )املديرية  حي�س  من 
واللجان،  اجلي�س  يد  يف  تزال  ال 
بـ»مفاجاآت«  املهاِجمني  ومتوعدة 

تنتظرهم.
»اأن�سار  اأعلنت  مواز،  خط  على 
الرئي�س  لقوات  اهلل« �سّد هجمات 
هادي،  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل، 
بني  احلدودي  علب  منفذ  على 
�سعدة،  حمافظة  وبني  ال�سعودية 
منذ  القوات  تلك  حتاول  والذي 
ونقلت  عليه.  ال�سيطرة  اأ�سهر 
لـ»اأن�سار  التابعة  »امل�سرية«،  قناة 
اهلل«، عن م�سدر ع�سكري قوله اإن 
تغطية  اأ�سندتها  التي  الهجمات، 
م�ساء  من  ا�ستمرت  مكثفة،  جوية 

اإال  الثالثاء،  ع�سر  اإىل  االإثنني 
اأن منفذيها مل يتمكنوا من اإحداث 
تعز،  حمافظة  ويف  اخرتاقات. 
واللجان  اجلي�س  قوات  ت�سدت 
القوات  نفذتها  تقدم  ملحاولة 
مديرية  باجتاه  لهادي  املوالية 

جبل حب�سي غربي املحافظة.
برز  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على 
امللف  مل�سوؤولة  الفت  ت�سريح 
اخلارجية  وزارة  يف  اليمني 
فين�سنت،  جري�سون  االأمريكية، 
انف�سال  بالدها  رف�س  فيه  اأعلنت 
مدلية  �سماله،  عن  اليمن  جنوب 
احلل  عن  »مراِوغ«  بحديث 
غري  ب�سكل  وجمددة  ال�سيا�سي، 
للعدوان  بالدها  دعم  مبا�سر 
يف  فين�سنت،  وو�سفت  ال�سعودي. 
»الريا�س«  �سحيفة  مع  مقابلة 
باأنه  التق�سيم  مقرتح  ال�سعودية، 
حمذرة  لليمن«،  االأ�سواأ  »اخليار 
لذلك  ال�سلبية  »التبعات  اأن  من 
االإيجابية«،  من  اأكرث  �ستكون 
»القادة  باأن  اعتقادها  عن  معربة 
اأي�سًا«.  ذلك  يعلمون  اجلنوبيني 
توحد  االأف�سل  »احلل  اأن  وراأت 
لكل  حقيقي  متثيل  حول  اليمن 
املناطق  �سكان  اإعطاء  مع  اأبنائه، 
يف  وا�سعة  حقوقًا  اجلنوبية 
الدولة  وموؤ�س�سات  احلكومة 

معاجلة  �سبل  وب�ساأن  كافة«. 
�سرورة  على  �سددت  االأزمة، 
يف  ال�سيا�سي  احلل  اإىل  »اللجوء 
نهاية املطاف«، لكنها اأملحت اإىل اأن 
ال اإرادة اأمريكية حاليًا على ذلك، 
الذي  ما  يعلم  اأحد  »ال  اإنه  بقولها 
يريده احلوثيون بال�سبط، وما اإذا 
�سري�سلونهم  الذين  االأ�سخا�س  كان 
للتفاو�س ممثلني حقيقيني عن كل 
وبتهديدها  اجلماعة«.  اأع�ساء 
»اأن�سار اهلل« بـ»مواقف اأكرث حزمًا 
»ب�سكل  بالدها  تعمل  وجدية« 
دوؤوب« على »اإقناع اأع�ساء جمل�س 
بها؛  االأوروبيني«  وخ�سو�سًا  االأمن 
االأمريكي  اجلانب  »ي�ست�سعر  حيث 
تهرب اأوروبا من هذه املهمة، الأنها 

اإيران«.  مع  جتارية  م�سالح  متلك 
لل�سعودية،  متجدد  تفوي�س  ويف 
متلك  »اململكة  اأن  فين�سنت  كررت 
نف�سها  الدفاع عن  الكامل يف  احلق 
اإىل  الفتة  اليمني«،  اجلانب  من 
اململكة  مكان  اأنف�سنا  ن�سع  »)اأننا( 
املك�سيك  ت�ستهدف  اأن  ونتخيل 
االأمريكية  دييغو  �سان  والية 

بال�سواريخ«.
اخلارجية  وزير  اتهم  املقابل،  يف 
ظريف،  جواد  حممد  االإيراين، 
تق�سيم  على  بالعمل  ال�سعودية 
»�سيا�ستها  اأن  اإىل  م�سريًا  اليمن، 
هناك مل ت�سفر �سوى عن الكراهية 
يف  وقال،  جتاهها«.  والغ�سب 
يوؤخذ  »ما  اإن  تلفزيونية،  مقابلة 

اأنهم  ال�سعودية  يف  جرياننا  على 
خاطئ،  باإيعاز  املنطقة  دخلوا 
وهم ي�سعرون بالقلق الأن اأن�سطتهم 
اأن  اإال  لهم،  نتائج  عن  تثمر  ال 
بذرة  غر�سوا  حيث  معلوم،  االأمر 
نتيجتها…  يح�سدون  وهم  �سيئة 
من  �سيئًا  يعانون  ولالأ�سف،  لكنهم 
ال�سعف يف اال�ستيعاب«. ودعا اإىل 
طرحتها  التي  للمبادرة  العودة 
اليمنية  االأزمة  حل  ب�ساأن  بالده 
)تت�سمن اأربع نقاط: وقف اإطالق 
امل�ساعدات، الدخول  النار، تقدمي 
يف حوار، ت�سكيل حكومة(، معتربًا 
الوقت  يف  بها  العمل  »ميكن  اأنه 

الراهن اأي�سًا«.
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وا���س��ن��ط��ن ت��ه��دد مب���واق���ف »اأك���ر 
االأف���ق يف  ح��ل  اإرادة  ال  ح���زم���ًا«: 

اخل�سوم؟ لت�سفية  اإم��ارات��ي  م�سروع  اأي�����س��ًا:  االغ��ت��ي��االت  دائ���رة  يف  »االإ���س��اح��ي��ون« 

اأي��������ن ت���ل���ت���ق���ي ال���������س����ع����ودي����ة واالإم����������������ارات واأي����������ن ت����ف����رتق����ان؟

ال�سعودية ل�»م�ساومة«  ا�ستعدادات  »االإ�ساح«:  تربك  عدن  معارك 
جتميد  »االإ�سالح«  حزب  قرار  اأثار   
كرمان،  توكل  فيه،  النا�سطة  ع�سوية 
ال�سعودية،  مهاجمتها  خلفية  على 
مزيدًا من الت�ساوؤالت حول ا�سرتاتيجية 
املقبلة،  املرحلة  يف  وتكتيكاته  احلزب 
يف  »اخلذالن«  ا�ست�سعاره  بعد  خ�سو�سًا 
يزال  ال  وفيما  االأخرية.  عدن  معارك 
عالقته  اإبقاء  على  حري�سًا  احلزب 
عن  احلديث  يدور  بالريا�س،  متينة 
ا�ستعداده ال�ستخدام ما تبقى لديه من 
ا�ستبعاده من  منعًا ملحاوالت  اأوراق قوة 

امل�سهد
لالإ�سالح«  اليمني  »التجمع  حزب  يبدو 
اليمن - يف موقف  - فرع »االإخوان« يف 
ال ُيح�سد عليه، عقب االأحداث الدامية 
اإذ  اأخريًا.  عدن  مدينة  �سهدتها  التي 
احلزب  قيادات  من  العديد  ت�ست�سعر 
ووجوهه اأن من بني املفاعيل ال�سيا�سية 
املحتملة لتلك االأحداث �سيكون تهمي�س 
لت�سعيف  متهيدًا  »االإ�سالحيني«، 
تفاو�سية  عملية  اأي  يف  ح�سورهم 

حمتملة.
م�ساعي  بداأت  منذ  توّلد  الهاج�س  هذا 
»املوؤمتر  حزب  وراثة  اإىل  »التحالف« 
علي  زعيمه،  مقتل  اإثر  العام«  ال�سعبي 
يف  يتجلى  اليوم  لكنه  �سالح،  اهلل  عبد 
اجلناح  متجاوزًا  و�سوحًا،  اأكرث  �سورة 
قطر  على  املح�سوب  »االإ�سالحي« 
وتركيا، والذي رف�س ب�سدة االنخراط 
يف اأي »لعبة« جديدة تهّيئ لها ال�سعودية 
واالإمارات، لي�سمل �سخ�سيات من اجلناح 
ون�سطاء  ال�سعودية،  على  املح�سوب 
واإعالميني مقربني من »االإخوان« بداأوا 
يثريون عالمات ا�ستفهام متكاثرة حول 

�سيا�سات »التحالف«.

ال يعني ذلك اأن »االإ�سالحيني« املوالني 
موقف  اتخاذ  اإىل  �سيعمدون  للريا�س 
املوؤكد  اإمنا  لالأخرية،  مناوئ  جماعي 
واأن  لديهم،  متناميًا  امتعا�سًا  ثمة  اأن 
حماولتهم  يف  يظهر  بائنًا  ارتباكًا 
والتعامل  االأخرية  االأحداث  ا�ستيعاب 
على  م�سيطرًا  يزال  ما  ارتباك  معها. 
الذي  ال�سهري  اللقاء  منذ  مع�سكرهم 
بن  حممد  ال�سعودي،  العهد  ويل  جمع 
اأبو ظبي، حممد بن  �سلمان، وويل عهد 
يف  املتواجدة  احلزب  بقيادات  زايد، 
االأول/ كانون  �سهر  اأوا�سط  ال�سعودية، 

دي�سمرب املا�سي.
تبذلها  جهود  عن  يومها،  احلديث،  دار 
لر�س  واأبوظبي  الريا�س  من  كل 
لهما  املوالني  »املوؤمتريني«  �سفوف 
ملرحلة  ا�ستعدادًا  و»االإ�سالحيني« 
ت�ستهدف  املواجهة  من  جديدة 
الغربي  ال�ساحل  كامل  على  ال�سيطرة 
»اإخوان  انق�سم  اأي�سًا.  �سنعاء  واإ�سقاط 
)تتواجد  جناح  بني  حينذاك،  اليمن«، 
معظم وجوهه يف تركيا( راف�س باملطلق 
لالنخراط يف جولة اإ�سافية من املعارك 
ال  »التحالف«  قيادة  اأن  اعتبار  على 
لعملياتها  وقودًا  اإال  »االإ�سالح«  تريد 
مكا�سب  اأي  منحه  دون  من  الع�سكرية 
)تتواجد  جناح  وبني  امتيازات،  اأو 
ميانع  مل  ال�سعودية(  يف  قياداته 
 - ال�سعودية  اخلطة  يف  ال�سري  علنًا 
يبادر  مل  اأنه  اإال  اجلديدة،  االإماراتية 
ميكن  داللة  ذات  خطوات  يف  واقعًا 

عّدها اندفاعًا يف املواجهة.
مذاك، ما يزال املد واجلزر م�سيطرًا على 
عن  يتقاع�س  تارة  »االإ�سالح«:  �سلوك 
يتجراأ  مرة  فيه،  ي�سارع  وطورًا  القتال 

يف  يبادر  واأخرى  خ�سومه  منكافة  على 
اأ�سهمت  تقّلب  اإزاءهم.  تنازالت  تقدمي 
�سل�سلة خطوات عّدها احلزب ا�ستهدافًا 
له )تعومي رئي�س هيئة االأركان العامة 
ال�سابق يف قوات عبد ربه من�سور هادي، 
حممد علي املقد�سي، على ح�ساب رئي�س 
االأركان احلايل، طاهر العقيلي، تهمي�س 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  املنطقة  قائد 
على  املح�سوَبني  �سعدة  حمور  وقائد 
عبد  حممد  لطارق  ال�سماح  »االإ�سالح«، 
اهلل �سالح بالتمركز يف اجلنوب ومنحه 
مقاتليه(  لتدريب  واإمكانات  م�ساحة 
اأن  اإىل  وتفاقمها،  بل  حالته  اإبقاء  يف 
بـ»احلرد  لتبلغ  عدن  معارك  جاءت 
وتنبئ  م�ستوياته،  اأعلى  االإ�سالحي« 
ل�سبط  االإماراتية  املحاوالت  باأن 
التي  النتيجة  اإىل  تاأُل  مل  احلزب 

ا�ستهتها ال�سعودية.
تفيد بع�س املعلومات باأن »االإ�سالحيني« 
يلم�سون  ال�سعودية  يف  املتواجدين 
توليد  »التحالف«  نية  اإىل  موؤ�سرات 
تقوده  جديد  حكومي  »خملوق 
يقود  وال  واالإمارات  ال�سعودية 
التي  االنقالب«  »حماولة  واأن  نف�سه«، 
لـ»املجل�س  املوالية  امليلي�سيات  نفذتها 
مل  اأبوظبي،  على  املح�سوب  االنتقايل«، 
من  الطريق.  هذا  على  خطوة  اإال  تكن 
هنا، يتوقع »اإ�سالحيو ال�سعودية« جولة 
قتالية جديدة يف اأي وقت ما مل ُتتّخذ 
تدابري احرتازية ملنع وقوعها، وينوون 
يعتقدون  ما  تفعيل  ذلك  على  بناًء 
ويف  ميلكونها،  �سغط«  »اأوراق  اأنها 
املح�سوبة  وامللي�سيات  االألوية  مقدمها 
وجهة  من  يتطلب،  ذلك  اأن  اإال  عليهم. 
العالقة  متانة  على  االبقاء  نظرهم، 

لي�ست  االأخرية  كون  ال�سعودية؛  مع 
وتاريخية  اأيديولوجية  عداوة  على 
وعليه  االإمارات،  حال  هو  مثلما  معهم 
معها  ت�سوية  اإىل  التو�سل  اإمكانية  فاإن 
بني  ما  واأن  خ�سو�سًا  معدومة،  لي�ست 
اإرثًا م�ستطياًل من  »االإ�سالح« والريا�س 

اخلدمات املتبادلة.
يف ذلك ال�سياق على االأرجح، ميكن فهم 
من  اأول  احلزب،  اتخذه  الذي  القرار 
فيه،  النا�سطة  ع�سوية  بتجميد  اأم�س، 
ت�سريحات  خلفية  على  كرمان،  توكل 
وا�سفة  ال�سعودية،  فيها  هاجمت 
وقال  بـ»العدوان«.  اليمن  يف  عملياتها 
عن  �سدر  »ما  اإن  بيان،  يف  احلزب، 
ومواقفه  احلزب  ميثل  ال  كرمان  توكل 
مواقف  على  خروجًا  وُيعّد  وتوجهاته، 
كرمان  عليه  ردت  ما  وهو  االإ�سالح«. 
»جمرد  باأنهم  »االإ�سالحيني«  بو�سف 
عبيد  بل  الريا�س...  لدى  معتقلني 
اأبوظبي«.  و�سيوخ  الريا�س  حلكام 
جائزة  على  احلائزة  النا�سطة  وكانت 
»حتالف  اأن  اعتربت  لل�سالم  »نوبل« 

ا�ستغل  االإماراتي  ال�سعودي  العدوان 
�سنعاء  يف  ال�سرعية  على  االنقالب 

ملمار�سة احتالل ب�سع على اليمن«.
وجاء موقف كرمان �سمن �سل�سلة مواقف 
عقب  »اإخوانية«  �سخ�سيات  عن  �سدرت 
اأحداث عدن، راأى فيها البع�س »�سحوة 
النا�سط  توعد  اإذ  متاأخرة«.  اإ�سالحية 
لن  بـ»)اأننا(  االآن�سي،  خالد  احلزب،  يف 
اليوم على جرائم االإمارات  ن�سكت بعد 
عن  ُنقل  فيما  اليمن«،  يف  وال�سعودية 
القيادي يف »االإ�سالح«، عبد اهلل �سعرت، 
املح�سوب على ال�سعودية، توعده خالل 
لقاء �سبابي يف ماأرب، بـ»)اأننا( لن ن�سمح 
التحالف...  به  ياأتي  ثالث  بطرف 
قريبة،  ملواجهة  ا�ستعداد  على  خلوكم 
ولنحافظ على رجال االإ�سالح بداًل من 

اإهدار دمائهم«.
)االأخبار(



عمان –  االنا�سول –  اأكملت 
خالل  االأردنية  احلكومة 
�سل�سلة  اجلاري،  االأ�سبوع 
الدعم  رفع  �سملت  اإجراءات 
�سلع  واأ�سعار  �سرائب  وزيادة 

رئي�سة يف ال�سوق املحلية.
اتفقت  قد  كانت  احلكومة، 
الدويل  النقد  �سندوق  مع 
اإ�سالحي،  برنامج  على 
ت�سخم  وقف  اإىل  يهدف 
العجز  العام، وخف�س  الدين 
البالد  موازنة  يف  اجلاري 
يف  اأقرت  حيث  العامة.، 
دي�سمرب/ كانون اأول املا�سي، 
موازنة اململكة للعام اجلاري، 
قبل  مقدر  عجز  باإجمايل 
مليار   1.753 يبلغ  التمويل، 

دوالر.
عام �سعب

احلكومة بداأت اإجراءاتها للعام احلايل، برفع 
�سريبة املبيعات مبقدار 6 باملائة، على بنزين 
 4 من  بداًل  باملائة،   10 اإىل  اأوكتان(   90(
باملائة، ورفعت احلكومة ال�سريبة على بنزين 
باملائة،   30 اإىل  باملائة   24 اأوكتان( من   95(
�سلعة   164 نحو  املا�سي،  ال�سهر  اأخ�سعت  كما 
فيما  باملائة،   10 بن�سبة  املبيعات  ل�سريبة 
ل�سريبة  معفاة(  )كانت  اأخرى  �سلعًا  اأخ�سعت 

مبيعات بن�سبة 4 و5 باملائة.
احلكومة  �سعي  اإطار  يف  الزيادات،  هذه  تاأتي 
يفوق  ما  وحتقيق  املالية،  اإيراداتها  لزيادة 
االإجراءات،  تلك  من  دوالر  مليون   500
ر�سوم  رفعت  اجلاري،  ال�سهر  من  واعتبارًا 
يزيد  التي  لل�سرائح  الكهرباء  ا�ستهالك 
300 كيلوواط �ساعة/ �سهريًا،  ا�ستهالكها عن 

وهي الزيادة الثانية يف غ�سون �سهرين.
حادة  انتقادات  تواجه  التي  احلكومة  ورفعت 
يف ال�سارع، قيمة بند فرق اأ�سعار الوقود املثبت 
�سنتًا(   1.2( فل�سات   8 مبقدار  الفواتري  على 
مع  �سنتًا(،   1.7( فل�سًا   12 اإىل  كيلوواط  لكل 
 300 دون  ال�سريحة  اإعفاء  يف  اال�ستمرار 

كيلوواط من الزيادة.
الطاقة  اإنتاج  يف  الوقود  اململكة  وت�ستخدم 
الكهربائية، اإذ يتغري �سعر التعرفة بارتفاع اأو 

انخفا�س اأ�سعار النفط عامليًا.
بن�سبة  العام  النقل  اأجور  االأردن  رفع  كذلك، 
10 باملائة اعتبارًا من �سباح االأربعاء، بحيث 
ت�سمل حافالت النقل العام املتو�سطة والكبرية 
على  العاملة  وال�سرفي�س  التاك�سي  و�سيارات 
جميع اخلطوط. وفر�ست ال�سهر املا�سي اأي�سًا، 
بني  يرتاوح  مقطوع  ومبلغ  واحدة  ملرة  ر�سومًا 
 1500 اإىل  دوالر(   704.4( دينار   500 بني 
ال�سيارات  على  دوالر(   2113.2( دينار 

امل�ستوردة ح�سب وزنها وقوة حمركها.
على  اخلا�سة  ال�سريبة  تعديل  قررت  كما 
باملائة،   20  –  10 من  الغازية،  امل�سروبات 
�سنتًا(   28.1( فل�سًا   200 �سريبة  وفر�س 

اإ�سافيًا على كل علبة �سجائر.
يف  �سعبية  االأكرث  )ال�سلعة  اخلبز  ودخل 
اململكة(، يف دائرة الزيادات، برفع الدعم عنه 
�سعر  لي�سعد  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  من  اعتبارًا 

الكيلوغرام حتى 100 باملائة.
امتداد لـ 2017

االأردنية  احلكومة  بداأت   ،2017 مطلع  منذ 

ال�سريبة  برفع  بداأتها  اإجراءات،  رزمة 
ح�سيلة  لتبلغ  “ال�سجائر”  على  اخلا�سة 
مليون   63.3( دينار  مليون   45 الزيادة  هذه 

دوالر(.
ال�سريبة  من  االإ�سافية  االإيرادات  و�سكلت 
باملائة   10 نحو  ال�سجائر،  على  االإ�سافية 
االإ�سالحية  ال�سـريبة  اإجراءات  اإجمايل  من 
مليون   633.9( دينار  مليون   450 بـ  املقدرة 

دوالر(.
ر�سوم  اأي�سًا،  املا�سي  العام  احلكومة  ورفعت 
 49 حوايل  ح�سيلتها  وبلغت  العمل  ت�ساريح 

مليون دينار )69 مليون دوالر(.
العامة  ال�سريبة  على  زيادة  طراأت  كذلك، 
باملائة،   16 اإىل   8 من  االإنرتنت  مبيعات  على 
 19.7( دينار  مليون   14 ح�سيلتها  بلغت  اإذ 
خطوط  الزيادات،  و�سملت  دوالر(،  مليون 
الهواتف النقالة اجلديدة من 24 باملائة اإىل 
بقيمة  مقطوع  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  باملائة،   26
ح�سيلة  وبلغت  دوالرات(،   3.5( دينار   2.5
دينار  مليون   18 نحو  اخلطوط،  ر�سوم  زيادة 
من  باملائة   7.1 بن�سبة  دوالر(  مليون   25.3(
االإ�سالحية.  ال�سريبية  االإجراءات  اإجمايل 
ومن بني الزيادات، رفع ال�سريبة العامة على 
وزيادة  باملائة،   16 –  8 من  احلديد  مبيعات 
 7( دنانري   5 بنحو  املركبات  ترخي�س  ر�سوم 

دوالرات(.
2017، فر�ست احلكومة  ويف فرباير/ �سباط 
االأردنية �سريبة مقطوعة على كل ليرت بنزين 
)90 اأوكتان( مقدارها 50 فل�سًا )0.07 �سنتًا( 
فل�سًا )�سنتًا واحدًا( عن كل ليرت بنزين  و70 

.95
رفعت   ،2017 اأول  كانون  دي�سمرب/  ويف 
فل�سات   4 مبقدار  الكهرباء  اأ�سعار  احلكومة 
)0.6 �سنتًا( لكل كيلوواط لل�سرائح التي يزيد 
300 كيلوواط �ساعة وملختلف  ا�ستهالكها عن 

القطاعات.)االأنا�سول(
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د. عبد احلميد �سيام
 عام 1993 التقيت املرحوم الدكتور حيدر عبد ال�سايف

 يف بيت ال�سفري الفل�سطيني ال�سابق الدكتور نا�سر القدوة
 يف نيويورك، وكان عائدا من جولة مفاو�سات جديدة مع

 .االإ�سرائيليني يف وا�سنطن حتت املظلة االأمريكية
تقدم اأي  يحدث  مل  فقال  املفاو�سات  �سري  عن   �ساألناه 

 على االإطالق، بل ما زلنا يف املربع االأول. وملاذا؟ �ساألناه.
اإقــرار على  ن�سر  نحن  متاما،  متباعدة  مواقفنا   فقال 
متاما، تتوقف  اأن  ويجب  �سرعية  غري  امل�ستوطنات   اأن 
العودة  وهم يرف�سون ذلك. ونحن ن�سر على تثبيت حق 
 لالجئني الفل�سطينيني، وهم ال يقبلون ذلك نهائيا. ونحن
ينطبق حمتلة  اأر�ــس  ال�سرقية  القد�س  اأن  على   ن�سر 
عام احتلت  التي  االأرا�ــســي  بقية  على  ينطبق  ما   عليها 
 1967 وهم يرف�سون وي�سرون على اأن القد�س عا�سمتهم
دولتنا حــدود  اأن  على  ن�سر  ونحن  واالأبــديــة.   املوحدة 
 الفل�سطينية يجب اأن تكون خا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية

 .لتثبيت معنى ال�سيادة وهم يرف�سون
 وقال تلك هي اخلطوط احلمر التي لن اأوقع على اأي

»اأخ�سى مازحا  يومها  له  قلت  تثبيتها.  بــدون   اتفاقية 
عليكم. االلتفاف  ويتم  الظهر  يف  تطعن  اأن  خالد  اأبا   يا 
بال�سبط حدث  ما  وهو  عنكم«.  يتخلون  ثم   ي�ستغلونكم 
فريق قـــام  الــلــقــاء.  ذلـــك  مــن  ثــالثــة  اأو  �سهرين   بــعــد 
�سمي عما  احلديث  بتاأجيل  اأو�سلو  يف  ال�سري   املفاو�سات 
واملعابر ال�سلطة  عن  وحتدثوا  النهائي«،  الو�سع   »ق�سايا 
اتفاقية ووقعوا  االأمني  والتن�سيق  البطاقات   واأنـــواع 

.مذلة، ما زال ال�سعب الفل�سطيني بكامله يدفع ثمنها
اإ�سرائيل حلم  العودة  حق  واإلغاء  القد�س  �سم   اإذن 

 الدائم. ومبا اأن القانون الدويل كان وا�سحا يف النقطتني،
 فقد عملت اإ�سرائيل بطريقة بطيئة وحمكمة ووا�سحة
 على تهويد القد�س، وتو�سيع الن�ساط اال�ستيطاين، خا�سة
 يف القد�س ال�سرقية والعمل على اإلغاء حق العودة متاما.
اأ�سمح »لن  املفاو�سات  اأثناء  قال  باراك  اإيهود  اأن   واأذكر 
اأن يرجع يف اإطار تطبيق حق العودة.  لفل�سطيني واحد 
الأ�سباب يرجعوا  اأن  الفل�سطينيني  من  لعدد  اأ�سمح   قد 
حتت لي�س  ولكن  مثال،  العائالت  �سمل  كجمع   اإن�سانية، 
 يافطة حق العودة«. االآن جاء ترامب وفريقه الذين ال
اأرعن ب�سكل  فاعرتفوا  الدويل،  للقانون  وزن  اأي   يقيمون 
 باأن القد�س عا�سمة اإ�سرائيل. ولكي يكتمل تنفيذ خطة
الق�سية ــان  اأرك تدمري  يف  املتطرف  االإ�سرائيلي   اليمني 
امل�ساعدات االإن�سانية اأن يقطع   الفل�سطينية قرر ترامب 
 عن الالجئني، والعمل على تدمري وكالة اإغاثة وت�سغيل
بالعناية املكلفة  ــــروا(،  )اأون الفل�سطينيني   الالجئني 

302 قرار  ح�سب  الجئ  املليون  ون�سف  ماليني   بخم�سة 
.ال�سادر عن اجلمعية العامة بتاريخ 8 دي�سمرب 1949

حرب على �ل�سعب �لفل�سطيني
وقطع الإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  االعــرتاف   بقرار 

ترامب ــد  ــال دون اإدارة  تــكــون  ـــــروا،  االأون عــن   املــعــونــات 
ال�سعب على  احلــرب  اأعلنت  قد  املت�سهينة   االأمريكية 
اأو �سلطة  بني  فرق  ال   – ت�سكيالته  بكافة   الفل�سطيني 
الجئني، اأو  ــدين  م جمتمع  منظمة،  اأو  ف�سيل   حـــزب، 
 مدنيني اأو رجال اأمن، ن�ساء اأو �سيوخ. هذه االإدارة االأكرث
على يقف  ترومان،  الرئي�س  منذ  الكيان  دعم  يف   تطرفا 
ع�سرة اإحدى  وي�ساندهما  وبن�س،  ترامب  الثنائي   راأ�سها 
عنهما. تطرفا  يقلون  ال  ال�سهاينة  غالة  من   �سخ�سية 
 من بني الدائرة االأقرب اإىل الرئي�س، اإ�سافة اإىل ابنته
والداعم دينيا  املتطرف  كو�سنري  جاريد  وزوجها   اإيفانكا 
يف التجمع  هذا  �سفري  فريدمان،  ديفيد   للم�ستوطنات، 
»االأر�ــس م�سطلح  ي�ستخدم  اأن  يرف�س  الــذي   اإ�سرائيل 
 املحتلة« وجا�سن غرينبالت الو�سيط الدويل، الذي و�سع

 .اللم�سات االأخرية على �سفقة الع�سر اأو �سفعة الع�سر
م�ست�ساريه كبري  �سنة(   32( ميللر  �ستيفن   ومنهم 

منوحني، �ستيفن  ومنهم  ال�سهاينة،  املتطرفني   واأحــد 
م�ست�سار اإيكان،  مــارل  ومنهم  املالية،  احلقيبة   م�سوؤول 
التنظيمية، ومنهم غاري موهني، رئي�س املجل�س  للق�سايا 
 االقت�سادي، ومنهم بوري�س اإيب�ستاين )34 �سنة(، م�ساعد
 خا�س لرتامب م�سوؤول االت�ساالت، ومنهم �ستيفن مونخن
الدوالرات حلملة ترامب اأ�سرف على جمع ماليني   الذي 

 .االنتخابية، وغريهم الكثري
اأنهم يعرفوا  اأن  ال�سرفاء  والعرب  الفل�سطينيني   على 

غالة مقا�س  على  مف�سلة  ووزارة  رئي�س  مع   يتعاملون 
يف تطرفا  االأكــرث  واجلماعات  وامل�ستوطنني   ال�سهاينة 

 .كراهية العرب وامل�سلمني يف التاريخ املعا�سر
اأخــرى مــرة  فلي�ستمع  ذلــك  �سك يف  ــراوده  ي بقي   ومــن 

نائب القاه  الذي  والتدين  والتطرف  العن�سرية   خلطاب 
يوم االإ�سرائيلي  الكني�ست  اأمــام  بن�س،  مايكل   الرئي�س، 
من مقتنع  يتكلم،  كان  الذي  اأن  ليعرف  املا�سي،   االإثنني 
يوؤمنون الذين  االأجنليكيني،  كاأحد  عقائدية   ناحية 
كي غريهم  وطــرد  البالد  هذه  يف  اليهود  جمع   ب�سرورة 
 يعود امل�سيح. لقد كتبنا الكثري عن قرار االعرتاف بالقد�س
قرار على  ال�سوء  بع�س  اأ�سلط  ودعني  للكيان   عا�سمة 

.تدمري االأونروا
االأونروا اأهمية  تكمن  ومعنويا  ماديا  االأونروا   اأهمية 

والتعليمية ال�سحية  اخلــدمــات  تقدم  كونها  يف   لي�س 
ال�ساهد جت�سد  الأنها  بل  فح�سب،  الفل�سطينيني   لالجئني 

الذي الفل�سطيني،  ال�سعب  ماأ�سىاة  على  احلي   االأممــي 
العودة حق  وجت�سد  حق،  بغري  ووطنه  اأر�سه  من   اقتلع 
 وتذكر العامل باأن ماأ�ساة الالجئني ما زالت تنتظر احلل
تفكيك اإىل  دعا  نتنياهو  الكيان  وزراء  رئي�س   العادل. 
الفل�سطينيني لدى  الوهم  »يعزز  وجودها  الأن   الوكالة، 
�سم اإىل  ودعــا  اأبــــدا«.  يحدث  لــن  الــذي  الــعــودة   بحق 
اإىل املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني خللطهم  الالجئني 
الرز كمية  على  ق�ساياهم  تقت�سر  اآخــريــن،  ماليني   مع 
بالدهم اإىل  الهدوء  عــودة  بانتظار  واخليم   والطحني 

.لت�سبح كل الطرق مفتوحة لعودتهم
700 وتدير  خميما   59 يف  اخلدمات  تقدم   االأونـــروا 

 مدر�سة حتت�سن 525000 طالب يف غزة وال�سفة الغربية
اخلدمات الوكالة  تقدم  كما  ولبنان.  و�سوريا   واالأردن 
اللجوء، وبع�سها  ال�سحية من خالل 420 عيادة يف دول 
كما ــريوت.  وب ودم�سق  حلب  مثل  جــدا  مهمة  مناطق   يف 
 تقدم الوكالة خدمات طوارئ ملليون ون�سف مليون الجئ،
ون�سف ماليني  خلم�سة  العادية  اخلدمات  اإىل   اإ�سافة 
 املليون الجئ. والوكالة تختلف عن بقية وكاالت االأمم
منظومة يف  ت�سغيلية  اإن�سانية  وكالة  اأكرث  فهي   املتحدة، 
%98 موظف   30000 نحو  توظف  حيث  املتحدة،   االأمم 
واأطــبــاء معلمون  بينهم  مــن  الفل�سطينيني،  مــن   منهم 
200 نحو  الدوليني  املوظفني  عــدد  ويبلغ   وممر�سون 
 موظف. والغريب اأن ميزانيتها تقوم على التربعات، وهو
 ترتيب خبيث من الدول التي كانت ت�سيطر على اجلمعية
 العامة اآنذاك، لتبقى الوكالة عر�سة لل�سغوط متى �ساء
اأكرث كانت  التي  املتحدة  الــواليــات  خا�سة   املتربعون، 
ل�سالح واإ�سرائيل  هي  و�سوتت  الإن�سائها  حما�سة   الدول 
 القرار 302 الذي ياأتي على ذكر القرار 194 وحق العودة

 .مرتني
هذه تــقــدمي  يف  الــوكــالــة  ت�ستمر  اأن  املــهــم  مــن   اإذن 

 اخلدمات ومن املهم اأي�سا التعوي�س عن ماليني الدوالرات
اأطلق الغر�س  ولهذا  املتحدة.  الواليات  اأوقفتها   التي 
حملة كرينبول،  بيري  لــالأونــروا،  العام  املفو�س   موؤخرا 
تقدر ال  الالجئ  »كرامة  عنوان  حتت  للتربعات   دولية 
دوالر، مليون   500 مبلغ  جمع  احلملة  وهــدف   بثمن«. 
يف اخلا�س  والقطاع  ال�ستات  يف  الفل�سطينيني  من   بداية 
الــدول وبقية  الفل�سطينيني  الالجئني  ا�ستقبال   دول 
 االأع�ساء يف اجلمعية العامة، حلثهم على زيادة امل�ساهمة
 كما فعلت موؤخرا بلجيكا وال�سني والربازيل ورو�سيا. لقد
ب�سبب تفاقم االأخــرية  االآونــة  االأونــروا يف  اأعباء   زادت 
ما و�سوريا،  غزة  يف  خا�سة  املنطقة،  يف  ال�سراع   حاالت 
حاالت ميدان  يف  خا�سة  الوكالة،  على  اأعــبــاء   اأ�ــســاف 

.الطوارئ لت�سل ميزانيتها كل �سنتني اإىل 1.2 مليار دوالر
امل�ساهمات يف  بزيادة  تطالب  الأن  االأونــروا  ي�سطر   ما 

 .للتعامل مع احلاالت الطارئة
والفتاوى الدين  علم  يف  فقيها  ل�ست  اأنني  مع   الفتوى 

 و�سروطها، واإن كنت قارئا جيدا لالإ�سالم واأدر�س االإ�سالم
اأنني اإال  والرتاثية،  واحل�سارية  الفكرية  الناحية   من 
االإن�سانية، الناحية  من  الفتوى  هذه  اأ�سدر  اأن   اأ�ستطيع 
 حيث اأرى م�سلحة اجلماعة ترتقي فوق م�سلحة الفرد:
فل�سطيني، الجــئ  مليون  ون�سف  ماليني  خم�سة   هناك 
حلم وتبعرث  وتذلهم  تدمرهم  اأن  ترامب  اإدارة   حتاول 
اأو متطرفني  اأو  مت�سولني  اإىل  وحتولهم  لديهم،   العودة 

.جهلة اأميني
 لنقف معهم ونلتزم ب�سد الثغرات يف ميزانية االأونروا.

خا�سة والعرب،  الفل�سطينيني  لالأغنياء  موجه  نداء   اإنه 
اإن بل  بــاالآالف،  يقدرون  الذين  االأمريكية  ال�ساحة   يف 
�سادقة: بنية  اأقول  ولذا  مليارديرات،  اأ�سبحوا   بع�سهم 
 بدل تاأدية �ُسنة الُعمرة، التي هي من النوافل لدى معظم
امل�سلمني، )رغم بع�س االختالفات واالجتهادات(  علماء 
اأو م�سلم بتكاليف العمرة اأو عربي   ليتربع كل فل�سطيني 
 ملرة واحدة مليزانية االأونروا، واإذا كان قادرا من الناحية
لالأونروا مماثال  مبلغا  فليقدم  العمرة  اأداء  ويود   املادية 
تذهب املعتمر  �سي�سرفها  التي  دوالر  اآالف  فاخلم�سة   – 
 مليزانية دولة توؤيد �سم اإ�سرائيل للقد�س وتتحالف معها،
 وعلى ل�سان بن�س نف�سه. فلتذهب بدل ذلك لدعم �سمود

.الالجئني و�سيانة كرامتهم وحقهم يف احلياة الكرمية

االأمريكية االأ���س��ه��م  تعايف  بعد  االآ�سيوية  االأ���س��واق  �سعود 

م��وازن��ت��ه الإن���ق���اذ  ال���دع���م  ورف����ع  اأ���س��ع��ار  زي�����ادات  �سل�سلة  ي��ك��م��ل  االأردن 

االآ�سيوية  االأ�سهم  اأ�سواق  – عادت  اأ(  ب  )د  كانربا  
اإىل االرتفاع يف تعامالت مدعومة باالرتفاع الكبري 
من  املخاوف  وكانت  اأم�س.  م�ساء  االأمريكية  لالأ�سهم 
ال�سندات  العائد على  الت�سخم وزيادة  ارتفاع معدل 
موجة  اأثارت  قد  الفائدة  اأ�سعار  زيادة  واحتماالت 
مبيعات قوية يف اأ�سواق االأ�سهم العاملية خالل االأيام 

املا�سية مما اأدى اإىل تراجع حاد يف االأ�سعار.
اليوم  تعامالت  خالل  االأ�سرتالية  االأ�سهم  وارتفعت 

على خلفية ارتفاع االأ�سهم االأمريكية.
“اإ�س  موؤ�سر  ارتفع  االأ�سرتالية،  �سيدين  بور�سة  ويف 
لبور�سة  الرئي�سي   ”200 بي/اأيه.اإ�س.اإك�س  اأند 
�سيدين مبقدار 13ر64 نقطة اأي بن�سبة 1ر%1 اإىل 
بعد  ال�سباح  تعامالت  اأواخر  يف  نقطة  40ر5897 
بداية  يف  نقطة  60ر5938  اإىل  ارتفع  قد  كان  اأن 
مبقدار  نطاقا  االأو�سع  املوؤ�سر  ارتفع  كما  التعامالت. 
80ر6001  اإىل  21ر1%  بن�سبة  اأي  نقطة  6ر71 
اأم�س  �سجلت  قد  االأ�سرتالية  االأ�سهم  وكانت  نقطة. 

الثالثاء اأ�سواأ تراجع يومي لها منذ عامني.
بانكنج”  “اأيه.اإن.زد  البنوك  اأ�سهم  وارتفعت 
و”نا�سونال اأ�سرتاليا بنك” و”وي�ستباك” مبا يرتاوح 
اليوم، يف حني  7ر%0 و9ر%0 خالل تعامالت  بني 
بعد  3ر0%  بن�سبة  بنك”  “كومنولث  �سهم  تراجع 
9ر1%  بن�سبة  ال�سائلة  اأرباحه  تراجع  اإعالنه 
حيث  احلايل،  املايل  العام  من  االأول  الن�سف  خالل 
اأ�سرتايل  دوالر  مليون   600 حوايل  تخ�سي�س  اأعلن 
نقدا ل�سداد الغرامات املحتملة لنزاعه الق�سائي مع 

ال�سلطات االأ�سرتالية.
�سايد  “وود  �سهمي  �سعر  ارتفع  النفط  قطاع  ويف 
برتوليوم” “�سانتو�س” باأكرث من %1 يف حني ارتفع 
ا�ستمرار  رغم   ،  1% بن�سبة  �سري�س”  “اأويل  �سهم 

تراجع اأ�سعار النفط يف تعامالت اأم�س.
“ريو  العمالقة  التعدين  �سركة  �سهم  �سعر  وارتفع 
تينتو” بن�سبة %3 قبل اإعالن نتائجها للعام املايل 
املا�سي يف وقت الحق من اليوم، يف حني ارتفع �سهم 
وارتفع   2% من  باأكرث  ميتالز” للتعدين  “فورت�سكو 

�سهم “بي.اإت�س.بي بيلتون” بن�سبة %2 تقريبا.
ويف اأ�سواق ال�سرف ا�ستعاد الدوالر االأ�سرتايل جزءا 
من قيمته اأمام الدوالر االأمريكي حيث جرى تداوله 
7857ر0  مقابل  اأمريكي  دوالر  7886ر0  ب�سعر 

دوالر اأم�س.
ويف اليابان ارتفعت اأ�سعار االأ�سهم ب�سدة اليوم حيث 
يف   3% بن�سبة  القيا�سي   225 نيكي  موؤ�سر  ارتفع 
اعقاب ارتفاع االأ�سهم االأمريكي. كما �ساهم تراجع 
اأ�سهم  اأ�سعار  تعزيز  يف  الدوالر  اأمام  الني  قيمة 

ال�سركات املعتمدة على الت�سدير.
التعامالت  اأواخر  يف  نيكي  موؤ�سر  ارتفع  وقد 
بن�سبة  اأي  نقطة  7ر707  مبقدار  ال�سباحية 
قد  كان  اأن  بعد  نقطة،  94ر22317  اإىل  27ر3% 
ارتفع اإىل 87ر22353 نقطة يف بداية التعامالت. 
73ر4%  يعادل  مبا  تراجع  قد  نيكي  موؤ�سر  وكان 
لي�سل اإىل 24ر21610 نقطة، م�سجال اأكرب خ�سارة 

يومية منذ حزيران/يونيو .2016
على  املعتمدة  الكربى  ال�سركات  اأ�سهم  وارتفعت 
�سهم  ارتفع  حيث  الني،  تراجع  ب�سبب  الت�سدير 
و”�سوين” باأكرث  تقريبا   6% “بانا�سونيك” بن�سبة 
من %4 يف حني ارتفع �سهم “مت�سوبي�سي اإلكرتيك” 
 3% من  “كانون” باأكرث  و�سهم  تقريبا   3% بن�سبة 
 4% بنحو  جروب”  بنك  “�سوفت  �سهم  ارتفع  كما 

خالل التعامالت.
خالل  الني  اأمام  الدوالر  ارتفع  ال�سرف  اأ�سواق  ويف 

لكل  ين   109 من  قليال  اأكرث  اإىل  اليوم  تعامالت 
دوالر.

 2% من  باأكرث  التايوانية  االأ�سهم  موؤ�سر  وارتفع 
واأ�سهم هوجن كوجن بنحو %2 واالأ�سهم االإندوني�سية 
اأ�سهم  ارتفعت  كما   ،1% من  باأكرث  واملاليزية 
بور�سة �سنغافورة و�سنغهاي، يف حني تراجعت اأ�سهم 

نيوزيلندا وكوريا اجلنوبية.
اأم�س  تعامالت،  انهت  قد  االأمريكية  االأ�سهم  كانت 
�سديدة  تعامالت  جل�سة  يف  كبري  بارتفاع  الثالثاء، 
اأن  التقلب حيث بداأت التعامالت برتاجع كبري قبل 
ت�سرتد خ�سائرها وحتقق مكا�سب يف ختام التعامالت. 

جاء ذلك بعد يوم من الرتاجع احلاد اأم�س.
لالأ�سهم  القيا�سي  ال�سناعي  داو جونز  موؤ�سر  وارتفع 
02ر567  اأم�س مبقدار  االأمريكي يف ختام تعامالت 

نقطة،  77ر24912  اإىل  3ر2%  بن�سبة  اأي  نقطة 
وارتفع موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز )اإ�س اأند بي 500( 
بن�سبة  اأي  نقطة  20ر46  مبقدار  نطاقا  االأو�سع 
ارتفع  حني  يف  نقطة،  14ر2695  اإىل  7ر1% 
مبقدار  التكنولوجيا  الأ�سهم  املجمع  نا�سداك  موؤ�سر 
88ر7115  1ر%2 اإىل  36ر148 نقطة اأي بن�سبة 

نقطة.
لالأ�سهم  الرئي�سي  “داك�س”  موؤ�سر  تراجع  كما 
موؤ�سر  وتراجع  3ر2%  بن�سبة  اأم�س  االأملانية 
،يف  4ر2%  بن�سبة  الفرن�سية  لالأ�سهم   ”40 “كاك 
لالأ�سهم  “اإف.تي.اإ�س.اإي”  موؤ�سر  تراجع  حني 
“اإ�س.اإم.اآي”  وموؤ�سر  6ر2%  بن�سبة  الربيطانية 

لالأ�سهم ال�سوي�سرية بن�سبة 9ر0%.

ف�����ت�����وى: ت���ك���ال���ي���ف ال����ع����م����رة ت����ق����دم مل���ي���زان���ي���ة االأون�����������روا

.. ال��ع��ل��ن��ي  امل������زاد  يف  اوط������ان  …اأوبقايا  ك���وب���اين  ب���اري���ن  ج��ث��ة 
ا�سيا العرتو�س

احداث ملتابعة  ال�سجاعة  اأملك  ال  بــاأين  اعــرتف   بداية 
ارتــدت وان  حتى  الوحو�س  من  ملجموعة  متوح�س   فيديو 
 ثوب االدميني …وال اأملك القوة الاأنقل طريقة قطع ثديي
احلفيدة و  والبنت  واالخت  واالم  املراأة  هي  كردية   مقاتلة 
لها تبحث  اأقليات  لق�سية  رمــزا  تكون  ان  قبل  ال�سديقة   و 
… عن موقع على اخلارطة  احلروب املحمومة يف املنطقة 
 وحتى بعد اأن قراأت تفا�سيل العملية ال تزال خميلتي ترف�س
 اأحداثها فطعم لنب ثدي اأمي ال يزال بني �سفتي بعد كل هذه
الذي التوح�س  هذا  كل  فهم  يعجزعن  ..وطبعي   ال�سنوات 

.. يعجزفرانك�ستاين بل ويعجز ال�سيطان ذاته
الدولية العدالة  ظلم  �سهيدة  كــوبــاين  بــاريــن   جثمان 

 العاجزة لي�س �سوى ت�سخي�س خلارطة عاملنا العربي كما مل
مدا�سة مهانة  م�ستباحة  منتهكة  توقعها  اأحد  بامكان   يكن 

… بكل انواع النعال امللعونة
هذا مــع  تقطع  حتى  العربية  الـــدول  ينق�س  الــذي   مــا 

حد على  النظيفة  االيدي  بع�س  با�ستثناء  �سيء  ؟ال   امل�سهد 
التي ياوطن  نخبك  على  م�سرحية  يف  الطو�سي  غوار   تعبري 
 كانت �سباقة يف ا�ستقراء االنهيار الذي يزحف اىل املنطقة

.. العربية
التي الكردية  املقاتلة  جثة  عن  الفيديوامل�سرب   يكاد 

اأن بعد  باأ�سرها  املنطقة  واقع  يختزل  بج�سدها  التنكيل   مت 
 باتت م�ستباحة لعبث وح�سابات املتناحرين فيها … بارين
 كوبانى املقاتلة الكردية التي اجتمع للتمثيل بجثتها ع�سرة
اأن توؤكد  عديدة  م�ساهد  من  م�سهد  �سوى  لي�ست  املقاتلني   من 
عملية ا�ستثناء  ميكن  ال  .طبعا  له  حدود  الب�سرال   توح�س 
يف م�سوؤولية  وهي  حدث  فيما  امل�سوؤولية  من  الزيتون   غ�سن 
 احلقيقة تتجاوزحدود القرار الرتكي يف التدخل يف �سوريا
  التي حتولت اليوم اىل مرتع الحتالل متعدد االطراف يجمع
 اأمريكا و رو�سيا و تركيا وايران  دون اعتبار للتحالف الدويل

..
ا�ستباحوا الذين  االرهابيون  عليه  اأقــدم  ما  اأن   الواقع 

اأ�سنع بها  ونكلوا  كوبانى  بــاريــن  الكردية  املقاتلة   جثة 
 تنكيل يف عفرين ال يختلف يف �سيئ عن  كل الذي ارتكبوه
وما لداع�س  االرهــابــي  التنظيم  عنا�سر  من  �سبقوهم   مــن  
اطلقت الذي  الزيتون  ..غ�سن  والعراق  �سوريا  يف   اقرتفوه  
 �سهامه تركيا بات يقطر دما ..وال�سيئ يوؤ�سر حتى االن اىل
 قرب توقف النزيف الذي يجرف املنطقة املتهاوية بعد اأن
ذلك كل  ..يف  ا�ستهدفتها  التي  ــرتاق  االخ عمليات   تعددت 
 تظل املفاو�سات ال�سورية من �سوت�سي اىل ا�ستانا اىل جنيف
 اأ�سبه مبن يحرث يف املاء حيث ت�سهد لغة االرقام وحدها عن
يتحول عندما  امل�ستمرة  االن�سانية  واملعاناة  املاأ�ساة   حجم 
�سجالت يف  رقم  جمرد  اىل  ال�سحايا  و  وامل�سردون   االجوؤون 
وخيمة اخلبز  من  رغيف  انتظار  يف  االجئني  غوث   وكــاالت 
 يحتمون بها …و يف ظل هذا امل�سهد ي�ستمر االعداد للموؤمتر
خالل الكويت  حتت�سنه  الذي  اعمارالعراق  العادة   املرتقب 
 اأيام والذي تتطلع االدارة االمريكية اىل نتائجه على امل
 ان توؤمن  الدول املانحة املبلغ املطلوب العادة اعمارهذا البلد
 بعد اخلراب و الدمار الذي حلقه على مدى اكرث من عقد و
 ن�سف منذ االجتياح االمريكي الذي �سرع االبواب لل�سراعات
 واحلروب الطائفية يف العراق وزرع بذورال�سبكات االرهابية
ال طبعا   … اليه  واملغاوراالفغانية  اجلبال  من   املت�سللة 
تركيع يف  ا�سرتكت  التي  االطــراف  تتناف�س  اأن  يتوقع   اأحد 
اأنها البناء واالرجح  امل�ساهمة يف عملية اعادة   العراق على 
ولكن االعماروالبناء  اعادة  ب�سفقات  الفوز  على   �ستحر�س 
عملية من  االكرب  الن�سيب  الكويت  ي�سدد  اأن  متوقع  هو   ما 
متاما ملياردوالر  مبائة  االن  حتى  االعماراملقدرة   اعــادة 
 كما حدث قبل �سنتني يف موؤمتراالجئني ال�سوريني االول ثم
التي اأين وكيف �سرفت االموال  يت�سح  والذي قد ال   الثاين 
 خ�س�ست لالجئني ال�سوريني الذين ميوتون ب�سبب الثلج على

 احلدود ال�سورية اللبنانية وميوتون على منت قوارب املوت يف
… البحراملتو�سط

 ال خالف اليوم اأن حالة االوعي واالن�سراف اىل الت�سفي
التدمريالذاتي اىل  العربية  بالدول  تدفع  التي   واالنتقام 
انهيار اىل  املنطقة  �سعوب  جتر  البع�س  بع�سها   وا�ستنزاف 
املــزاد يف  تعر�س  باتت  ــان  اأوط من  بقي  ما  تدمري  و   و�سيك 
العراق و  �سوريا  يف  اليوم  يحدث  ما  اأن  …وال�سك   العلني 
كارثة ا�ــســوا  ي�سجل  الــذي  اليمن  وقعه  على  يعي�س   ومــا 
 ان�سانية ي�سهدها العامل لي�س �سوى نتاج خيارات ا�ست�سالمية
 ان�ساقت لها االنظمة العربية التي اأثبتت عجزها يف ا�ستباق
و�سراعاتها و ق�ساياها  ازماتها  مواجهة  وف�سلت يف   املخاطر 
 العربية  العربية وتعمدت اختيار �سيا�سة الهروب اىل االمام
واللجوء اىل القوى االقليمية و الدولية حلل خالفاتها …
�سرعت التي  الكويت  اجتياح  عملية  الــكــوارث  ام   فكانت 
اىل وحتويلها  املنطقة  وع�سكرة  العراق  الجتياح   االبــواب  
… االجنبية  الع�سكرية  القواعد  تتقا�سمه  خمربع�سكري 
ال�سبكات منه  تتمكن  اأن  قبل  تدمريالعراق  النتيجة   فكانت 
“داع�س”انطالقا من املو�سل اىل الرقة  االرهابية وتنظيم 

..
وغريه “داع�س”  ارهابيو  ا�سرتك  كما  اأنه  اأي�سا   الواقع 

وا�ستعباد ن�ساءه  اهانة  على  وتناف�سوا  العراق  ا�ستباحة   يف 
يف عفرين  مقاتلو  ا�ــســرتك  فقد  خــرياتــه  وحــرق   اأطفاله 
 ا�ستباحة واهانة ان�سانية االن�سان وكرامته ..ولكن رمبا ن�سي
 االرهابيون يف غمرة التوح�س اأنه ال ي�سر ال�ساة �سلخها بعد
يعرفونه ال  ل�سرف  عنوانا  �ستظل  كوباين  بارين  وان   ذبحها 
اىل بها  دفعت  التي  والدوافع  اال�سباب  كانت  مهما   …واأنه 
و�سرعية عدالة  ب�ساأن  االختالف  كان  ومهما  املعارك   قلب 
القوة بالدفاع عنها فقد كانت عنوان  التزمت  التي   الق�سية 
ال والتي  معانيها  اأرقــى  يف  الرجولة   وعنوان   وال�سجاعة 
 يعرفونها  و هي غري الفحولة التي يعتربونها بطاقة العبور

.. اىل اجلنة و الفوز بحور العني
يكتب مل  التي  افغان�ستان  اعمار  اعــادة  موؤمترات   وبعد 

والحقا اعمارالعراق،  انتظارموؤمتراعادة  ويف   ، االعمار   لها 
 موؤمتراعادة اعمارليبيا واعادة اعمار �سوريا ، يبقى الوا�سح
 اأن االلة الع�سكرية االمريكية واالطل�سية التي ت�سرتك يف
 ن�سراخلراب والدمار�ستتخلف  لترتك عملية االعمار واعادة
على االمريكي  يقت�سرالدور  فيما  املانحة  لالطراف   البناء 
احت�سان يف  الكويتي  الدور  اأهمية  على  والتاكيد   الرتحيب 
من بقية  يف  احلال  هو  …هكذا  العراق  اعمار   موؤمتراعادة 
هدمه اعمارما  ــادة  الع جــدد  �سما�سرة  عن  تبحث  ــان   اوط

… �سما�سرة �سابقون
بالد ــزال  ي ال  الــعــراق  اجتياح  على  ون�سف  عقد   وبعد 

 الرافدين يتعرث يف اعادة ترتيب البيت الذي تعددت �سقوقه
حتى جانب  كل  من  عليه  االخــرتاقــات  وتواترت  ثقوبه   و 
وجماعات �سبكات  من  عنها  تفرع  وما  للقاعدة  مرتعا   بات 
اخللفاء ا�ــســمــاء  مــن  ا�سما  ــرتك  ت مل  م�سلحة   وع�سابات 
 الرا�سدين وال�سحابة اال واتخذته غطاء لها للتدمري ون�سر

.. الفو�سى والظالمية
وينجح تهدم  ما  بناء  يعيد  حتى  العراق  ينق�س  الذي   ما 

ال ــه  اأن االكــيــد  ؟  قبل  مــن  واملانيا  اليابان  فيه  جنــح   فيما 
والنوايا النظيفة  االيدي  بع�س  �سوى  العراق  ينق�س   �سيئ 
ي�سري ن�سيب  ولومن  لال�ستفادة  التائهة  واحلكمة     ال�سادقة 

… من من عائدات اأموال العراق التي ت�ستثمر يف اخلارج
اعالمية تون�سية

ال�����س��ب��اب م����ن  ب���امل���ئ���ة   04 م����ن   اأك������ر 
ع��اط��ل��ون ع���ن ال��ع��م��ل يف م����دن امل��غ��رب
الرباط –  )اأ ف ب( – اأعلنت هيئة االإح�ساءات املغربية اأن معدل 
2017 بالرغم من  %10 خالل العام  البطالة يف اململكة تخطى 
منو اقت�سادي اإيجابي، وو�سل اإىل اأكرث من %42 بني �سبان املدن، 

يف حتقيق ن�سر االثنني.
االقت�ساد  اأن  درا�ستها  يف  للتخطيط  ال�سامية  املندوبية  وذكرت 
املغربي ا�ستفاد من منو بن�سبة %4 باملقارنة مع %1،2 فقط عام 

وظيفة. األف   86 املا�سي  العام  فا�ستحدث   ،2016
اإىل  املقابل  يف  جديد  �سخ�س  األف   135 دخول  اإىل  لفتت  لكنها 

�سوق العمل، ما ميثل فارقا قدره 49 األف �سخ�س.
واأدى هذا التباين يف االأرقام اإىل ارتفاع ن�سبة البطالة الر�سمية 
1،2 مليون  %10،2، ما ميثل حواىل  2016 اإىل  %9،9 عام  من 

عاطل عن العمل على امل�ستوى الوطني.
 14،2% ارتفعت من  املدن حيث  زيادة يف  البطالة  كذلك �سجلت 
اإىل %14،7، وهي تطاول ب�سكل رئي�سي ال�سبان ما بني 15 و24 
�سنة. وت�سل البطالة داخل هذه ال�سريحة العمرية اإىل 42،8%، 
اأي بزيادة نقطة خالل عام، بح�سب التحقيق الذي �سمل عينة من 

اأ�سرة. الف   90
وحتذر و�سائل االعالم املحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة 
موقوتة”  “قنبلة  ي�سكل  الذي  االمر  ال�سباب،  بني  خ�سو�سا 

بالن�سبة اىل اململكة البالغ عدد �سكانه 35 مليون ن�سمة.
وت�سكل هذه امل�ساألة حمور االهتمامات االجتماعية وتثري اأحيانا 
ال�سهادات  الأ�سحاب  �سيما  وال  بوظائف  للمطالبة  تظاهرات 
النظام  تراجع  من  يعانون  والذين  العمل  عن  العاطلني  اجلامعية 

الرتبوي.
وكان العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س اعترب يف كانون االأول/

اأكتوبر اأن النموذج التنموي املغربي ا�سبح حاليا “غري قادر على 
النظر  “اعادة  اىل  احلكومة  داعيا  �سعبه،  ملطالب  اال�ستجابة” 

فيه”.
االأ�سف  مع  ي�سمل  ال  املغرب  يعرفه  الذي  “التقدم  اأن  اإىل  ولفت 
كل املواطنني وخا�سة �سبابنا، الذي ميثل اأكرث من ثلث ال�سكان”، 

داعيا اىل بلورة “�سيا�سة جديدة مندجمة لل�سباب”.
وكان �سندوق النقد الدويل الذي عقد موؤخرا اجتماعا اإقليميا يف 
املغرب، دعا يف كانون الثاين/يناير �سلطات اململكة اإىل “احلد من 
ال�سباب”  �سيما بني  التي ال تزال مرتفعة وال  البطالة  م�ستويات 
فيما �سدد البنك كالدويل يف وقت �سابق على وجوب معاجلة هذه 

امل�ساألة “بجدية كبرية”.



تتكّرر ل��ن  ه��ول��ي��وود  انتهاكات  بيلي:  ج��ون 

متنح  التي  االأمريكية«  ال�سينما  وفنون  علوم  »اأكادميية  رئي�س  قال   
التي  االنتهاكات  اأ�سواأ  اإّن  )ال�سورة(،  بيلي  جون  االأو�سكار،  جوائز 
�سهدها قطاع ال�سينما لن تتكّرر. واأمام اأكرث من 200 مّر�سح جلوائز 
االأو�سكار التي �ستوّزع يف احتفال �سيجري يف 4 اآذار )مار�س( املا�سي، 
اأكد بيلي اأّن االأكادميية »تعمل من اأجل قدر اأكرب من التنّوع«، وفق ما 

ذكرت وكالة »رويرتز« اليوم.
التي  االأكادميية  اأقامته  الذي  ال�سنوي  الغداء  خالل  بيلي  واأ�ساف 
برامج  خالل  من  دماءها  »جتّدد  املوؤ�س�سة  اأّن  عامًا   90 قبل  تاأ�س�ست 
للتنّوع واالنفتاح على اجلميع يف هذه االأيام التي تت�سم بزيادة الوعي 
اأو  اأو العرق  النوع  التوازن بغ�س النظر عن  اإزاء حتقيق  وامل�سوؤولية 
التحّر�س  ف�سائح  اإىل  مبا�سر  ب�سكل  يتطّرق  اأن  دون  من  الدين«، 
واملخرجني  املمثلني  ع�سرات  واأفقدت  هوليوود  هّزت  التي  اجلن�سي 

واملنتجني اأعمالهم وعّر�ستهم لدعاوى ق�سائية.
علمًا باأّن احتفال االأو�سكار تعّر�س خالل ال�سنوات االأخرية النتقادات 
على خلفية ا�ستبعاد »غري البي�س« من قوائم املر�سحني. وبعد حملة 
على مواقع التوا�سل االجتماعي حول هذا املو�سوع، دعت »اأكادميية 
علوم وفنون ال�سينما االأمريكية« املزيد من الن�ساء واأ�سحاب الب�سرة 
ويهيمن  �سخ�س   8000 من  املوؤلفة  ع�سويتها  اإىل  لالن�سمام  امللّونة 

عليها البي�س وكبار ال�سن والرجال.

ت ت�سوية بني هيو غرانت و»مرور« يف ق�سية تن�سّ
 

الربيطاين،  املمثل  ل  تو�سّ
مع  ت�سوية  اإىل  غرانت  هيو 
يف  »مريور«  �سحف  جمموعة 
العليا  املحكمة  اأمام  ق�سية 
فيها  طالب  بريطانيا،  يف 
الذي  ال�سرر  عن  بتعوي�س 
التن�ست  جّراء  به  حلق 
الهاتفية.  مكاملاته  على 
مبوجب  غرانت  و�سيح�سل 

الت�سوية على ماليني الدوالرات االأمريكية، من املقّرر اأن يترّبع ببها 
ملوؤ�س�سة خريية تعالج ق�سايا القر�سنة.

مذنبة  كانت  االإعالمية  املجموعة  اإّن  عامًا   57 البالغ  الفنان  وقال 
عام  حتقيق  اإجراء  اإىل  داعيًا  وا�سع،  نطاق  على  الهاتفي  بالتن�ست 
»للو�سول اإىل احلقيقة«. يف املقابل، و�سفت املجموعة عملية التن�ست 

باأّنها »خطاأ فادح«، وقّدمت اعتذارًا.
ووفق ما نقل موقع »هيئة االإذاعة الربيطانية«، ح�سر غرانت جل�سة 
ق�سية  تفا�سيل  ي�سرد  حماميه  اإىل  ا�ستمع  حيث  لندن،  يف  املحكمة 
تتكّون  التي  الثالث  ال�سحف  رفعها  التي  الق�سية  القر�سنة.وت�سمل 
مريور«،  و»�سنداي  مريور«،  »ديلي  وهي:  »مريور«،  جمموعة  منها 
و»�سنداي بيبول«. من جهتهم، اعرتف ممثلو جمموعة ال�سحف باأّن 
موظفني رفيعي امل�ستوى، من بينهم حمّررون و�سحفيون، وافقوا على 

عمليات التن�ست بني عامي 1998 و2009، وفق حمامي غرانت.
مقّر  خارج   Florence Foster Jenkins فيلم  بطل  وحتّدث 
بهاتفي  فعلوه  ما  ب�ساأن  تكن  مل  الق�سية  »هذه  قائاًل:  املحكمة، 
واملقربني مني فح�سب«، م�سيفًا اأّنه م�سى قدمًا يف الق�سية»الأّنني كنت 
التكتم الذي يجري  اإىل احلقيقة ب�ساأن طبيعة  ل  التو�سّ عازمًا على 
الق�سية  »هذه  وتابع:  عليا«.  م�ستويات  على  »مريور«  جمموعة  يف 
جلمع  قانونية  غري  وعمليات  الهواتف  على  التن�ست  اأن  اأثبتت 
التي  الثالث  ال�سحف  يف  وا�سع«  نطاق  على  جرت  اأخرى  املعلومات 
قّراءها  وخذلت  �سنوات  مدى  على  االأ�سهم  وحملة  اجلمهور  �سّللت 
و�سحفييها املجدين«. و�سّدد كذلك على اأّنه »ال اجلمهور وال ال�سحايا 

وال امل�ساهمني ح�سلوا على احلقيقة«.
ب�سبب  هذه  ال�سحف  جمموعة  �سد  ُرفعت  ق�سية  من  اأكرث  اأّن  يذكر 

عمليات تن�ست.
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ع����دوان  يف  امل���دن���ي���ني  ����س���ّد  “عملياٍت”  ب���ارت���ك���اب  ُي���ّق���ر  اإ����س���رائ���ي���ل���ّي  وزي�����ر  م�������ّرٍة:  الأّول 
ك��ام��ًا ال��ت��ح��ت��ّي��ة  ب��ن��ي��ت��ه  وت���دم���ر  املغارات”  “فرتة  اإىل  ل��ب��ن��ان  ب����اإع����ادة  وي���ت���وّع���د  ال��������2006 

ال�������س���ودان ج���ن���وب  يف  اجل���ن���ود  االأط����ف����ال  م���ن  م���ئ���ات  ����س���راح  اإط������اق  ت���وؤك���د  امل���ت���ح���دة  االأمم 

 النا�سرة-
بارتكاب  اإ�سرائيليٍّ  ر�سميٍّ  اإقراٍر  اأّول  يف 
وزير  اعرتف  املدنيني،  �سّد  جرائم 
العربّية،  الدولة  يف  اال�ستخبارات 
حزب  �سقور  من  وهو  كات�س،  ي�سرائيل 
الوزراء  رئي�س  بقيادة  احلاكم  الليكود 
املدنيني  بق�سف  اأّقر  نتنياهو،  بنيامني 
لبنان،  على   2006 متوز  عدوان  خالل 
العا�سرة  القناة  مع  مقابلة  خالل  وذلك 
تناولت  والتي  العربّي،  التلفزيون  يف 
الّعام  الراأي  ُت�سغل  التي  املوا�سيع  جممل 
يف  ي�سمى  ما  ومنها  العربّية،  الدولة  يف 

اإ�سرائيل التهديد على اجلبهة ال�سمالية.
املذيع يف التلفزيون وّجه �سوؤااًل اإىل الوزير 
وجهوا  الذين  من  اأنَت  له:  قائاًل  كات�س 
�سنهاجمهم  باأننا  لبنان،  اإىل  تهديدات 
ونعيدهم اإىل الع�سر احلجري، هل تعتقد 
اأّن هذه الطريقة ال�سحيحة لردع لبنان؟، 
اأعتقد  االأمر،  �ساأو�سح  الوزير:  فاأجاب 
االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  �ساأو�سح  اأنّني 
اأنت  تريد  كما  وكلمات  مناذج  بوا�سطة 

واآخرين، قال الوزير.
املجل�س  يف  ع�سو  وهو  كات�س،  وتابع 
)الكابينيت(،  املُ�سّغر  ال�سيا�سّي-االأمنّي 
تابع قائاًل اإّنه خالل حرب لبنان الثانية 
ب�سرب  اإ�سرائيل  قامت   ،2006 العام  يف 
وجنوب  لبريوت  اجلنوبية  ال�ساحية 
باجتاه  كان  النار  اإطالق  لكّن  لبنان، 
اللبنانية،  الداخلية  اجلبهة  اأْي  املدنيني، 
تهاجم  ومل  نف�سها  قيّدت  اإ�سرائيل  لكّن 

بنية حتتية يف لبنان، على حّد تعبريه.
و�ساق الوزير االإ�سرائيلّي قائاًل: هذه املرة 
اأنف�سنا  �سيبدو االأمر خمتلًفا، فاإذا وجدنا 
واإذا  ذلك،  نريد  ال  اأنّنا  اأكرر  مواجهة،  يف 
مفتوح  ب�سكل  النريان  اهلل  حزب  اأطلق 
�سرتد  اإ�سرائيل  فاإّن  اإ�سرائيل،  باجتاه 
اللبنانية  التحتية  البنية  �سّد  قّوٍة  بكّل 
حينها  ا،  اأي�سً اهلل  حزب  تخدم  التي 
وب�سكٍل وا�سٍح، اأردف الوزير كات�س، لبنان 
�سيعود اإىل الوراء كثرًيا، اإىل فرتة الع�سر 

لن  ولبنان  املغارات،  فرتة  اإىل  احلجري، 
يبدو على ما هو عليه االآن، ومن ال يعجبه 
ح�سب  يريد،،  ما  فلي�ستنتج  الكالم  هذا 

تعبري الوزير االإ�سرائيلّي.
متوز  عدوان  يف  االإ�سرائيلّي  اجلي�س  وكان 
املجازر  من  العديد  ارتكب  قد   2006
واأطفال  ن�ساء  من  لبنان  يف  املدنيني  بحّق 
ومراكز  ال�سكنية  املنازل  م�ستهدًفا  وُعّزل، 
االإيواء. وبح�سب منظمة “هيومن رايت�س 
ووت�س” فقد ا�ست�سهد اأكرث من األف مدين، 
وت�سببت  جريًحا،   4399 عن  ف�ساًل 
الغارات اجلوية االإ�سرائيلّية بتدمري كامل 
مع  اللبنانية،  املنازل  من  االآالف  لع�سرات 
اإحلاق اأ�سراٍر ج�سيمة بع�سرات االآالف من 

ا. املنازل اأي�سً
املنازل  اأعداد  بلغت  القرى،  بع�س  ويف 
كلًيا  االإ�سرائيلي  الق�سف  دمرها  التي 

بالكامل  تدمريها  مت  منزاًل   340 املئات: 
تدمريها  مت  منزاًل  و215  �سريفا،  يف 
مت  منزاًل  و180  �سديقني،  يف  بالكامل 
منزاًل  و160  ياطر،  يف  بالكامل  تدمريها 
من  واأكرث  زبقني،  يف  بالكامل  تدمريها  مت 
بالكامل يف عيتا  750 منزاًل مت تدمريها 
ال�سعب، واأكرث من 800 منزل مت تدمريها 
مت  منزاًل  و140  جبيل،  بنت  يف  بالكامل 
وتطول  الطيبة،  يف  بالكامل  تدمريها 
اأرجاء  خمتلف  يف  كثريًا  القائمة  هذه 
جنوب لبنان، وفق تقرير “هيومان رايت�س 

ووت�س”.
اأّكدت و�سائل االإعالم العربّية  على �سلٍة، 
على اأّن التناغم بني وزير االأمن، اليمينّي 
هيئة  ورئي�س  ليربمان،  اأفيغدور  املُت�سّدد، 
االحتالل،  جي�س  يف  العاّمة  االأركان 
اجلرنال غادي اآيزنكوط، و�سل اإىل اأعلى 

وحتديًدا  اللبنانّية،  امل�ساألة  يف  مراحله 
لبنان  حرب  يف  ا  كليًّ تدمريها  ب�سرورة 

الثالثة.
ال�ساحية،  نظرية  اأْي  النظرية،  وهذه 
عّدة  قبل  و�سعها  فقد  جديدًة،  لي�ست 
كان  عندما  اآيزنكوط،  اجلرنال  �سنوات 
جي�س  يف  ال�سمالّية  للمنطقة  قائًدا 
اأجرتها  مقابلٍة  يف  قال  حيث  االحتالل، 
اإّنه  اأحرونوت(،  )يديعوت  �سحيفة  معه 
يف املُواجهة القادمة مع حزب اهلل، �سيقوم 
نظرية  بتطبيق  االإ�سرائيلّي  اجلي�س 
بريوت،  العا�سمة  يف  اجلنوبّية  ال�ساحية 
الدولة  على  كامٍل،  ب�سكٍل  تدمريها  اأْي 
لبنان  باإعادة  متوعًدا  بّرمتها،  اللبنانّية 

�سنواٍت اإىل الوراء.
اأّكد حُملل ال�سوؤون الع�سكرّية يف  االثنان، 
روين  العربّي،  بالتلفزيون  الثانية  القناة 

القادمة  املُواجهة  باأّن  يوؤمنان  دانئيل، 
الدولة  بل  فقط،  اهلل  حزب  ت�سمل  لن 
اللبنايّن،  اجلي�س  الأّن  بّرمتها،  اللبنانّية 
بات  اأبيب،  تل  يف  االأمنّية  امل�سادر  اأّكدت 

ذراًعا حلزب اهلل.
وو�سل التحري�س اإىل حدٍّ كبرٍي يف القناة 
عندما  العربّي،  بالتلفزيون  العا�سرة 
هيلر  اأور  الع�سكرّية  ال�سوؤون  مرا�سل  اأّكد 
اأْي  “ت�سّيع"،  االأرز،  بالد  جي�س  اأّن  على 
القيادة  فاإّن  اأ�ساف،  هنا  ومن  �سيعًيا،  بات 
العربّية  بالدولة  وال�سيا�سّية  االأمنّية 
البنية  لتدمري  الالزمة  اخلطط  اأعّدت 
اللبنانّية، مهما كّلف االأمر، على  التحتّية 

حّد تعبريه.

»ح������رب ال���ن���ج���وم« ب��ت��وق��ي��ع م���وؤل���ف���ي »ل���ع���ب���ة ال���ع���رو����س«

من  االإيرادات  لتعزيز  تكافح  الذي  الوقت  يف 
ديزين«  »والت  تخّطط  ال�سينمائية،  اأعمالها 
الإنتاج �سل�سلة جديدة من اأفالم »حرب النجوم« 
�سل�سلة  موؤلَفْي  توقيع  املّرة  هذه  �ستحمل 

الفانتازيا ال�سهرية »لعبة العرو�س«.
وقالت ال�سركة االأمريكية يف بيان ن�سرته اأم�س 
واي�س  ودي.بي  بنيوف  »ديفيد  اإّن  الثالثاء 
التي  اجلديدة  ال�سل�سلة  وينتجان  �سيكتبان 
ووكر«،  »�سكاي  ملحمة  عن  منف�سلة  �ستكون 
اأخريًا  عنها  اأعلن  التي  الثالثية  عن  وكذلك 

بتوقيع املخرج رايان جون�سون«.
يف هذا ال�سياق، نقلت وكالة »رويرتز« عن كاثلني 
يف  قولها  »لوكا�سفيلم«،  �سركة  رئي�سة  كنيدي، 
ال�سخ�سيات  »من  وواي�س  بنيوف  متّكن  اإّن  بيان 
�سي�سيف  امليثولوجيا  وثراء  وعمق  املعقدة 
قدمًا  وورز«  »�ستار  و�سيدفع  جديدة  اأبعادًا 

بطريقة اأرى اأنها �ستكون مثرية للغاية«.
الثاين  ت�سرين  يف  اأعلنت  قد  »ديزين«  وكانت 
فيلم  خمرج  جون�سون،  اأّن  املا�سي  )نوفمرب( 
»�ستار وورز: ذا ال�ست جيداي«، �سيكتب ويخرج 
اأّول اأفالم ثالثية جديدة �سمن �سل�سلة اخليال 
�سخ�سيات  �سُيدخل  كما  الناجحة،  العلمي 
على  تظهر  مل  عوامل  وي�ستك�سف  جديدة 

»ذا  فيلم  عر�س  باأّن  علمًا  قبل.  من  ال�سا�سة 
االأّول  كانون  يف  عر�سه  بداأ  جيداي«  ال�ست 
)دي�سمرب( 2017، وحقق اأرباحا جتاوزت 1.3 

مليار دوالر اأمريكي على م�ستوى العامل.
بيان  يف  وواي�س  بنيوف  قال  جهتهما،  من 
اإّنهما من حمبي »حرب النجوم«  اأم�س  م�سرتك، 
منذ وقت طويل، واأ�سافا: »يف �سيف عام 1977 
�سافرنا اإىل جمّرة بعيدة للغاية ونحلم بها منذ 
»�ستار  اأفالم  اأّول  اإىل  اإ�سارة  يف  احلني«،  ذلك 
خائفان  الفر�سة...  بهذه  نت�سّرف  وورز«... 
ومتحم�ّسان  امل�سوؤولية  هذه  من  ال�سيء  بع�س 
االأخري  املو�سم  ا�ستكمال  مبجّرد  للبدء  ب�سّدة 
من Game of Thrones«. واجلدير بالذكر 
هذا  تنتج  التي  التلفزيونية   HBO �سبكة  اأّن 
م�ستوى  على  باهرًا  جناحًا  حققت  امل�سل�سل 
العامل، كما ح�سل العمل الذي تدور اأحداثه يف 
عدد  على  الو�سطى  الع�سور  ي�سبه  خيايل  اإطار 
امل�سل�سل  من  ال�سابع  املو�سم  وتابع  من اجلوائز. 
املتحدة  الواليات  يف  م�ساهد  مليون   30 نحو 
عر�س  املقّرر  من  فيما  املا�سي،  العام  وحدها 

املو�سم االأخري يف عام 2019.
عن  �سابق  وقت  يف  ك�سفت  قد  »ديزين«  وكانت 
تراجع اإيرادات ق�سم ال�سينما بن�سبة 1 يف املئة 

يف الربع االأخري من العام املا�سي، مبا يوؤثر على 
االإذاعة  »هيئة  وذكرت  االإجمالية.  نتائجها 
اإجمايل  ارتفع  فيما  ياأتي  اأّن هذا  الربيطانية« 
فقط  املئة  يف   4 بن�سبة  الف�سلية  االإيرادات 
على اأ�سا�س �سنوي، لكن اأرباحها �سجلت ارتفاعًا 
الواليات  يف  ال�سريبية  التخفي�سات  ب�سبب 
دوالر  مليار   1.6 »ديزين«  و�سجلت  املتحدة. 
التخفي�سات،  ب�سبب  ا�ستثنائي  كربح  مريكي 
يف  ال�سركة  اأرباح  دفع  على  �ساعد  الذي  االأمر 
اإىل  لت�سل  املئة  يف   78 بن�سبة  الرابع  الربع 
يف  االإيرادات  اإجمايل  اأما  دوالر.  مليار   4.4
اأمريكي،  دوالر  مليار  فبلغ15.3  االأخري،  الربع 
بف�سل منو قطاع متنزهات الرتفيه فقط. وهي 
تواجه  الأّنها  نظرا  اأعمالها،  اإ�سالح  على  تعمل 
املدفوع  التلفزيون  ا�سرتاكات  يف  انخفا�سًا 
اأعلنت  مواٍز،  خط  على  املتحدة.  الواليات  يف 
االإعالمية  االأ�سول  ل�سراء  ال�سركة عن �سفقة 
مبا   ،21st century Fox ملوؤ�س�سة  اململوكة 
يف ذلك �سركة »�سكاي«، كما اأّنها تطلق خدمات 
قدر  اأق�سى  حتقيق  وحتاول  بها  اخلا�سة  البث 
امتياز  امتالكها  ا�ستغالل  خالل  من  النجاح  من 

حرب النجوم.
– اأعلنت االأمم املتحدة   – )اأ ف ب(  جوبا 
ان اأكرث من 300 من االأطفال اجلنود اأطلق 
جنوب  بدولة  يامبيو  منطقة  يف  �سراحهم 
اإطار  يف  احلرب،  متزقها  التي  ال�سودان 

برنامج العادة دجمهم يف املجتمع.
اأطلقت  الذي  ال311  االطفال  وبني 
فتاة   87 م�سلحة،  جمموعات  �سراحهم 
جنوب  يف  املتحدة  االمم  بعثة  بح�سب 

ال�سودان.
لالأمني  اخلا�س  املوفد  �سرير  ديفيد  وقال 
“هذه  البعثة  ورئي�س  املتحدة  لالمم  العام 
اأول مرة ي�سجل فيها هذا العدد الكبري من 
يف  كهذه  �سراح  اإطالق  عمليات  يف  ال�سابات 

جنوب ال�سودان”.
“تعر�سن  ال�سابات  اإن  بيان  يف  وقال 
من  اجلن�سية.  االنتهاكات  منها  ملعاناة 
لالن�سمام  الدعم  على  يح�سلن  ان  املهم 
من  ا�ستقبالهن  يتم  واأن  جمتمعاتهن  اىل 
�سعور  اي  دون  واأ�سدقائهن  عائالتهن  قبل 

بالعار”.
يف  ال�سودان  عن  ال�سودان  جنوب  ا�ستقل 
اأنهى   2005 يف  اأبرم  اتفاق  بعد   2011

اأطول حرب اأهلية يف افريقيا.

تفجر  عامني،  من  بقليل  اكرث  بعد  لكن 
�سلفا  الرئي�س  اتهم  ان  بعد  جمددا  النزاع 
كري نائبه ال�سابق وخ�سمه ال�سيا�سي رياك 

م�سار بالتخطيط النقالب.
الوفيات  االف  بع�سرات  احلرب  وت�سببت 
— ثلث  �سخ�س  ماليني  اأربعة  نحو  ونزوح 

عدد ال�سكان تقريبا — وتف�سي اجلوع.
ويهدف برنامج الدمج يف يامبيو الواقعة يف 
�سخ�س   700 م�ساعدة  اىل  البالد،  جنوب 

على العودة اىل احلياة الطبيعية.
هوؤالء  من   563 اأن  املتحدة  االمم  وقالت 
االأطفال كانوا �سمن قوة كري فيما ال137 

املتبقني كانوا مع املتمردين.
تعمل  التي  الدولية  ال�سالم  حفظ  وقوة 
اىل جانب منظمة االمم املتحدة للطفولة 
اأطفال  �سراح  الطالق  ت�سعى  )يوني�سف( 
�سرق  اماكن اخرى، وخ�سو�سا يف  جنود يف 

و�سمال البالد.
االطفال  يحمل  ان  يجوز  “ال  �سرير  وقال 
يجب  بع�سا.  بع�سهم  ويقتلون  البنادق 
مع  واللهو  والتعلم  اللعب  يف  ي�ساركوا  ان 
الكبار  ويدللهم  يحميهم  واأن  اأ�سدقاء، 

حولهم”.

بانر« »ب���اك  ب���  يحتفون  النقاد 
 حظي »بالك بانرث« )135 د(، اأّول فيلم منفرد لبطل خارق اأ�سود من 
اإنتاج �سركة »مارفل«، برتحيب �سديد من النقاد الذين اأ�سادوا باأحداثه 

وبت�سويره الأفريقيا بطريقة �ساحرة.
ال�سريط من اإخراج ريان كوغلر، فيما ت�سم الئحة االأبطال عددًا كبريًا 
من االأ�سماء من بينها: مايكل بي. جوردون )ال�سورة(، ولوبيتيا نيونغو. 
ولفتت وكالة »رويرتز« اإىل اأّن موقع »ديلي بي�ست« راأى اأّن العمل »خطاب 
حب لكل اأ�سود«، يف الوقت الذي و�سفته فيه جملة »رولينغ �ستون« باأّنه 

»ت�سحيح ل�سنوات من اإهمال التنّوع«.
ي�سل الفيلم الذي ت�سارك يف اإنتاجه كذلك �سركة »ديزين« اإىل ال�ساالت 
اللبنانية يف 15 �سباط )فرباير( احلايل، وهو يتناول ق�سة »تت�ساال«، 
اأفريقيا  يف  تكنولوجيًا  ومتطّورة  خيالية  لدولة  حديثًا  املتّوج  امللك 

تدعى واكاندا، والذي يواجه حتديات من ف�سائل داخل البالد.
املنخف�س  للتمثيل  �سنوات  ا�ستمرت  انتقادات  بعد  بانرث«  »بالك  ياأتي 
لذوي الب�سرات امللّونة يف هوليوود، مبا يف ذلك حملة »اأو�سكار �سو وايت 
وعلوم  فنون  »اأكادميية  دفعت  التي  البيا�س(  �سديدة  اأو�سكار  )جائزة 
اأع�سائها بعدما كانت غالبيتهم  التنّوع بني  ال�سينما االأمريكية« لزيادة 
من  املئة  يف  مئة  بلغ  نادر  ت�سنيف  على  ال�سريط  وح�سل  البي�س.  من 
قبل موقع »روتن توميتوز« الذي يقوم بتجميع اآراء النقاد، كما يتوقع 
املحللون اأن تبلغ اإيراداته نحو 150 مليون دوالر يف االأ�سبوع االأّول من 

عر�سه.
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الزمني جدولها  يف  تاريخي  تغير  اإق��رار  ب�سدد  االإجنليزية  الكرة  تقرير 

150 مدعوا يف عيد مياد نيمار على راأ�سهم مواطنه رونالدو واميري واخلليفي

اأن  اإعالمية   تقارير  ك�سفت  اأ(-  ب  )د  لندن 
االإجنليزي  الدوري  بطولة  اإدارة  على  القائمني 
عطلة  فرتة  اإدراج  اإىل  يتطلعون  القدم  لكرة 
مبباريات  اخلا�س  الزمني  اجلدول  يف  �ستوية 

هذه امل�سابقة بدءا من مو�سم .2019
اإىل  الربيطانية”  ميل  “ديلي  �سحيفة  واأ�سارت 
هيئات  اأبلغوا  االإجنليزية  البطولة  منظمي  اأن 
االإجنليزي  الدوري  مناف�سات  تذيع  التي  البث 
تغيريات  �سي�سهد  للبطولة  الزمني  اجلدول  باأن 

خالل الفرتة املقبلة.
واالحتاد  االإجنليزي  الدوري  رابطة  وتهدف 
اجلدول  يكون  اأن  اإىل  القدم  لكرة  االإجنليزي 
للجداول  مماثال  االإجنليزية  للبطولة  الزمني 
االأوروبية  الدوريات  يف  االأخرى  الزمنية 

الكربى.
التغيري  اأن  الربيطانية  ال�سحيفة  واأو�سحت 
للدوري  الزمني  اجلدول  يف  اإجراوؤه  املزمع 
االإجنليزي مت االإ�سارة اإليه يف وثائق املناق�سات 

التي ح�سلت عليها هيئات البث املحتملة.
نتائج  املقبل عن  االأ�سبوع  اأن يعلن يف  املقرر  ومن 
ملباريات  املحلي  التليفزيوين  البث  حقوق  طرح 
عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  االإجنليزي  الدوري 

و.2022  2019
“ديلي ميل” اأن هيئات البث، والتي يربز  وقالت 
تي  و”بي  �سبورت�س”  “�سكاي  �سركتي  بينها  من 
حقوقهما  فرتة  لتمديد  تطلعان  اللتني  �سبورت، 
االإجنليزي،  الدوري  مباريات  نقل  يف  احل�سرية 
للبطولة  الزمني  اجلدول  باأن  اإبالغهم  مت 
الدور  بعد  تكون  قد  �ستوية  عطلة  �سيتخلله 
لكرة  االإجنليزي  االحتاد  كاأ�س  لبطولة  الثالث 
االأوىل  االأ�سبوعية  العطلة  من  بدءا  اأي  القدم، 

يف �سهر كانون ثان/يناير.
التي  املباريات  عدد  يرتفع  اأن  اأي�سا  املقرر  ومن 

يتم بثها يف كل مو�سم اإىل 200 مباراة.
الدوري  يف  ال�ستوية  العطلة  مو�سوع  يعد  وال 

خ�سع  اإنه  بل  جديدا،  مو�سوعا  االإجنليزي 
و�سع  ولكن  املا�سي،  يف  عديدة  مرات  يف  للنقا�س 
البث  لهيئات  املطروحة  املناق�سات  يف  تنويه 
يعد دليال على اأن هذا التغيري �سيتم تطبيقه يف 

القريب العاجل.
الدوري  رابطة  اأن  اإىل  ميل”  “ديلي  واأ�سارت 
االإجنليزي ناق�ست مع االحتاد االإجنليزي لكرة 
طوال  االإجنليزية  املحرتفني  ورابطة  القدم 
عدة اأ�سهر م�ساألة االزدحام املتزايد يف اجلدول 
الزمني مل�سابقات الكرة يف اإجنلرتا وبحثت معهما 
ال�سغط  هذا  لتخفيف  امل�سرتك  العمل  �سبل 
الكبري ومنح الالعبني عطلة يف منت�سف املو�سم.

م�ساألة  اأن  االإجنليزي  الدوري  رابطة  وقالت 
الزمني  اجلدول  يف  فارغة  م�ساحة  اإيجاد 
حتقيق  اإىل  تتطلع  واأنها  ممكن  اأمر  للبطوالت 
جميع  مع  واملثمر  امل�ستمر  بالنقا�س  االأمر  هذا 

االأطراف الإيجاد حل عملي.
لكرة  االإجنليزي  االحتاد  اأ�سار  جانبه،  ومن 
عطلة  وجود  اإمكانية  اإىل  البث  عقود  يف  القدم 
�ستوية كما اأدرج بندا يتيح له اإلغاء اأحد جوالت 

االإعادة يف بطولة كاأ�س االحتاد.
�ستوية متتد  اإقرار عطلة  ي�سب  اأن  املتوقع  ومن 

الأ�سبوعني يف �سالح االأطراف الثالثة املذكورة.
املحرتفني  رابطة  تتخلى  اأن  املنتظر  ومن 
الدور  مرحلتي  اأحدى  اإقامة  عن  االإجنليزية 
االأندية  رابطة  كاأ�س  لبطولة  النهائي  قبل 
االحتاد  كاأ�س  بطولة  تتخلى  فيما  االإجنليزي، 
االإعادة،  جوالت  عن  القدم  لكرة  االإجنليزي 
الزمني  اجلدول  عن  ال�سغط  لتخفيف  وذلك 

للم�سابقات الكروية يف اإجنلرتا.

جنم  احتفل   – ب(  ف  )اأ  ـ  باري�س 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س 
بعيد  نيمار  الربازيلي  واملنتخب 
 150 بح�سور  الـ26  ميالده 
االأ�سطورة  مواطنه  بينهم  مدعوا، 
يف  ومدربه  وزمالوؤه  رونالدو 
اوناي  االإ�سباين  الباري�سي  النادي 
من  قدموا  �سخ�سا  و50  اميري، 
الربازيل على نفقة املهاجم ال�سابق 

لرب�سلونة االإ�سباين.
“مريور”  �سحيفة  ونقلت 
الربيطانية اأن مواطنها بطل العامل 
لوي�س  واحد  الفورموال  ل�سباقات 
االأرجح من بني  هاميلتون كان على 
لالحتفال  باري�س  يف  احلا�سرين 

بعيد ميالد نيمار.
وبح�سب و�سائل االعالم الربازيلية 
االإ�سبانية،  “ماركا”  و�سحيفة 
الربازيل  من  مدعوا   50 ح�سر 
تكفل  الذي  نيمار  مع  لالحتفال 
بنفقات اقامتهم يف فنادق العا�سمة 

الفرن�سية.
ن�سرت،  التي  ال�سور  وبح�سب 
�سان  هداف  ح�سور  الفتا  كان 
ادين�سون  االأوروغوياين  جرمان 
عن  بابتعاده  املعروف  كافاين 
وبحياته  املالعب  خارج  االأ�سواء 
كان  كما  املنغلقة.  االجتماعية 
جرمان  �سان  رئي�س  حا�سرا 
ومدربه  اخلليفي  نا�سر  القطري 
اميري الذي علق على احلفل قائال 
هناك  تكن  مل  عاما،   15 “قبل 

االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
له  حدثا  حقا  كانت  امليالد  واأعياد 

خ�سو�سيته… لكن ح�سنا”.
جمتمعا  كان  الفريق  “كل  ووا�سل 
كل  هام.  �سيء  وهذا  احلفل،  يف 
كانوا  والرئي�س  االدارة  الطواقم، 
هذا،  يومنا  يف  اي�سا.  حا�سرين 
جميعهم حمرتفون كبار والالعبون 
يف  الغد  ملباراة  جاهزين  �سيكونون 
�سان  يلتقي  حيث  فرن�سا”  كاأ�س 
�سو�سو  م�سيفه  مع  الثالثاء  جرمان 

يف الدور ربع النهائي.
على  الربازيلي  احل�سور  وطغى 
العبي  على  يقت�سر  مل  اإذ  احلفل، 

وتياغو  الفي�س  داين  جرمان  �سان 
العب  كان  بل  وماركينيو�س،  �سيلفا 
مر�سيليا لويز غو�ستافو حا�سرا اىل 
ومهاجم  رونالدو  االأ�سطورة  جانب 
مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي غابرييل 

جيزو�س.
ل�سان  االأملاين  احلار�س  وخطف 
االأنظار  تراب  كيفن  جرمان 
االأزياء  عار�سة  �سديقته  ب�سبب 
ايزابيل  الفاتنة  الربازيلية 
ف�ستانا  ترتدي  كانت  التي  غوالرت 
ا�سمرار  مع  متاما  تنا�سب  ف�سيا 

ب�سرتها يف عز ال�ستاء.
بر�سلونة  ر�سالة  اي�سا  الفتا  وكان 

�سان  كلف  الذي  ال�سابق  جنمه  اىل 
ال�سيف  يورو  مليون   222 جرمان 
بالنادي  ارتباطه  لفك  املا�سي 
الكاتالوين، حيث هناأه بعيد ميالده 
“�سباح  كاتبا  تويرت  موقع  عرب 
نيمار  �سعيد  ميالد  االأهداف!!! 
جونيور!” وذلك فوق مقطع فيديو 
الربازيلي  �سجله  رائعا  هدفا  يظهر 
-2014 مو�سم  خالل  الت�سي  �سد 

.2015

ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة 
الإط����ار  يف  ب��اإ���س��الح��ات  ت���ن���ادي 
ال���ق���ان���وين مل��ك��اف��ح��ة امل��ن�����س��ط��ات

اللجنة  رئي�س  باخ  توما�س  االأملاين  قال   – اأ(  ب  -)د  بيوجنت�ساجن 
باالإطار  اإ�سالحات  اإجراء  يف  ترغب  اللجنة  اإن  الدولية   االأوملبية 

القانوين ملكافحة املن�سطات.
و�سرح باخ خالل الدورة رقم 132 للجنة االأوملبية الدولية ، املنعقدة 
اإدارة وحماية  “التحدي يتمثل يف مدى قدرتنا على  يف بيوجنت�ساجن 
نزاهة منظمة مثل اللجنة االأوملبية الدولية التي ت�سم 206 اأع�ساء.”
وكان باخ قد نادى اأم�س االأول االأحد باإ�سالحات هيكيلية يف حمكمة 
التحكيم الريا�سي الدولية )كا�س( ، عقب �سدور قرارها يوم اخلمي�س 
 28 بحق  االأوملبية  امل�ساركة  عن  احلياة  مدى  االإيقاف  برفع  املا�سي 

ريا�سيا رو�سيا.
الدورة  اأعمال  جدول  على  املن�سطات  ق�سايا  ب�ساأن  النقا�سات  وتهيمن 
مدار  على  واملنعقدة   ، الدولية  االأوملبية  اللجنة  الجتماعات  ال132 

يومني يف بيوجنت�ساجن.
وعقب جتمع الوفود امل�ساركة ، اأعلنت حمكمة كا�س تلقيها طلبات من 
32 ريا�سيا رو�سيا ، ياأملون امل�ساركة يف دورة االألعاب االأوملبية ال�ستوية 
و25  التا�سع  بني   )2018 )بيوجنت�ساجن  اجلنوبية  بكوريا  املقررة 

�سباط/فرباير اجلاري.
االأرجح  �ستكون على  ا�ستماع  �ستعقد جل�سة  اأنها  وذكرت حمكمة كا�س 
يف مكتبها املوؤقت اخلا�س باأوملبياد بيوجنت�ساجن 2018 ، غدا االأربعاء 
يوم  �سيقام  االأوملبياد  افتتاح  حفل  باأن  علما   ، قرارها  عن  تعلن  حيث 

اجلمعة املقبل.

ال�ستوية  الأومل��ب��ي��اد  م��ع  بالتزامن 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة حت��ظ��ر دخ���ول 
اأرا���س��ي��ه��ا اإىل  اأج��ن��ب��ي  األ���ف   36

اأعلنت  اأ(-  ب  – )د  �سول 
اال�ستخبارات  وكالة 
اأنها  اجلنوبية  الكورية 
 36 دخول  حظر  قررت 
اإىل االأرا�سي  اأجنبي  األف 
اجلنوبية،  الكورية 
على  ح�سولها  بعد  وذلك 
وكاالت  من  معلومات 
يف  اأجنبية،  ا�ستخبارات 

اإطار التن�سيق الإقامة دورة االألعاب االأوملبية ال�ستوية يف بيوجن 
ت�ساجن ب�سكل اآمن.

وع�سو  للحرية  كوريا  حزب  عن  النائب   ، يوجن  وان-  يل  وقال 
عقد  �سحفى  موؤمتر  فى   ، للربملان  التابعة  اال�ستخبارات  جلنة 
مركز  بت�سغيل  تقوم  اال�ستخبارات  وكالة  اإن  االثنني  اليوم 
مكافحة االإرهاب املكون من 17 هيئة منذ 29 كانون ثان/ يناير 
املا�سي من خالل التعاون الوثيق مع الهيئات ذات ال�سلة ، وذلك 

فى اإطار مكافحة االإرهاب بالن�سبة الأوملبياد بيوجن ت�ساجن.
وكالة  اأن  )يونهاب(  اجلنوبية  الكورية  االنباء  وكالة  وذكرت 
العوامل  حتديد  على  تعمل  باأنها  الربملان  اأبلغت  اال�ستخبارات 
اأوملبياد بيوجن ت�ساجن، حيث تعمل  التي من �ساأنها تهديد �سالمة 
االأوملبية  املالعب  مثل  موقعا،   18 يف  ال�سالمة  مراقبة  غرفة 

والقرى الريا�سية.
املرافق،  بفح�س  املا�سي  العام  نهاية  يف  قامت  اأنها  واأو�سحت 
باال�سافة  الدول،  من  وغريها  املتحدة  الواليات  مع  بالتعاون 
طلبات  قدموا  الذين  االأجانب  هويات  من  الدقيق  التحقق  اإىل 
 36 دخول  حظرت  اأنها  م�سيفة  ت�سجيل،  بطاقة  على  للح�سول 

األف اأجنبي اإىل اأرا�سي كوريا اجلنوبية.
بيوجن  اأوملبياد  خالل  ال�سالمة  جمال  يف  العاملني  عدد  ويبلغ 

ت�ساجن، 60 األف �سخ�س، بح�سب “يونهاب”.
 ،2018 لعام  ال�ستوية  ت�ساجن  بيوجن  اأوملبياد  مناف�سات  وتقام 

خالل الفرتة بني التا�سع والـ25 من �سباط/فرباير اجلاري.

ت����رام����ب ي����اأم����ر ال���ب���ن���ت���اج���ون ب��ت��ن��ظ��ي��م ع����ر�����س ع�����س��ك��ري 
ف��رن�����س��ا يف  البا�ستيل”  “ي��������وم  ع����ر�����س  غ��������رار  ع���ل���ى 

اأن  االأبي�س   البيت  ذكر  اأ(-  ب  )د  وا�سنطن 
وزارة  اأمر  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 

الدفاع )بنتاجون( بتنظيم عر�س ع�سكري.
البيت  با�سم  املتحدثة  �ساندرز  �سارة  وقالت 
كبري  ب�سكل  داعم  ترامب  :”الرئي�س  االأبي�س 
الذين  اأمريكا  يف  العظيمة  اخلدمة  الأفراد 
اأمن  للحفاظ على  يخاطرون بحياتهم كل يوم 

بالدنا”.
بحث  الدفاع  وزارة  من  طلب  :”لقد  واأ�سافت 
اأن  )تنظيم( احتفال ميكن جلميع االأمريكيني 

يبدوا فيه تقديرهم )للجي�س(”.
عن  حتدثت  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وكانت 
كبار  التقى  ترامب  اأن  وكتبت   ، املزمع  العر�س 
ثان/ كانون   18 يف  البنتاجون  يف  اجلرناالت 

يناير ملناق�سة هذا االأمر.
مل   ، ع�سكري  م�سوؤول  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
ت�سمه ، اأن ترامب قال “اأريد موكبا مثل املوكب 
الذي )نظم( يف فرن�سا” يف اإ�سارة للعر�س الذي 
ح�سره يوم البا�ستيل )العيد الوطني لفرن�سا(.

ب�”عواقب”  رو���س��ي��ا  ي��ت��وع��د  ت��ي��ل��ر���س��ون 
م��ن��ت�����س��ف  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ت���دخ���ل���ت  اذا 
املتحدة ال���ولي���ات  يف  الت�سريعية  ال��ولي��ة 

بوغوتا) اف ب ( اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�سون اأن 
رو�سيا �ستواجه “عواقب” اإذا تدخلت يف انتخابات منت�سف الوالية 

الت�سريعية يف الواليات املتحدة.
وقال الوزير االأمريكي يف مقابلة اأجرتها معه �سبكة فوك�س نيوز يف 
بوغوتا التي يزورها يف اطار جولة على اأمريكا الالتينية اإن “هناك 
يف  يتدخلوا  اأن  للرو�س  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  من  العديد 

االنتخابات، هناك العديد من الو�سائل التي ميكنهم ا�ستخدامها”.
وا�ساف “نحن نالحظ بع�س الت�سرفات. هناك عدد من االنتخابات 
املهمة �سيجري هذا العام يف هذا الن�سف من الكرة االأر�سية و�سينتهي 

بانتخابات يف الواليات املتحدة يف 2018.
الثاين/  ت�سرين  يف  االأمريكية  الوالية  منتف  انتخابات  وجتري 

نوفمرب 2018.
للرو�س  القول  يف  اال�ستمرار  املهم  من  انه  “اعتقد  تيلر�سون  وتابع 
فانتم  تفلونه  الذي  ما  نرى  ال  انننا  تظنون  كمنتم  اذا  “ا�سمعوا، 
خمطئون، الأننا نراه وعليكم اأن تكفوا عنه. اذا مل تتوقفوا �سيتعني 

عليكم ان تواجهوا عواقب”.
وكالة  مدير  اإعالن  من  ا�سبوع  بعد  تيلر�سون  ت�سريح  واتى 
التدخل  ان  بومبيو  مايك  ايه(  اآي  )�سي  املركزية  اال�ستخبارات 
على  التاأثري  االرجح  على  �ستحاول  مو�سكو  واأن  يتوقف  مل  الرو�سي 

انتخابات منت�سف الوالية.
وتوؤكد اأجهزة اال�ستخبارات االأمريكية ان رو�سيا تدخلت يف احلملة 
االنتخابية لالقرتاع الرئا�سي يف 2016 عن طريق �سبكات التوا�سل 
االجتماعي وت�سريب معلومات متت قر�سنتها من املع�سكر الدميقراطي 

بهدف ترجيح كفة املر�سح اجلمهوري دونالد ترامب.
من  االكاذبة”.  “باالنباء  و�سفها  التي  النتائج  هذه  ترامب  ورف�س 
االأمريكية  االتهامات  وبا�سرار  قاطع  ب�سكل  مو�سكو  نفت  جهتها 

بالتدخل يف انتخابات الواليات املتحدة.
ت�سرين  يف  الوالية  منت�سف  انتخابات  يف  الدميقراطيون  و�سي�سعى 
جمل�س  من  كل  يف  االغلبية  ا�ستعادة  اإىل  املقبل،  نوفمرب  الثاين/ 
النواب الذي �سيتم جتديده بكامل مقاعده الـ435، وجمل�س ال�سيوخ 

الذي �سيتم جتديد ثلث مقاعده )33 مقعدا(.

�سواريخ  منتلك  الي����راين:  ال��ث��وري  احل��ر���س 
رو�سيا ول  اأم��ري��ك��ا  عند  لي�ست  بتكنولوجيا 
ح�سني  العميد  االإيراين،  الثوري  للحر�س  العام  القائد  نائب  قال   
وال  اأمريكا  متتلكها  ال  �ساروخية  تكنولوجيا  ايران  لدى  اإن  �سالمي، 
وعن  مرات  بعدة  ال�سوت  من  اأ�سرع  �سواريخ  عن  حتدث  فيما  رو�سيا، 

قدرات تتعلق ب�سرب اأهداف بحرية متحركة.
قد  الع�سكرية”  العدو  بـ”طرق  و�سفها  ما  اإن  �سالمي  العميد  وقال 
و�سلت جميعها اإىل طريق م�سدود م�سيفا: “اإيران حاليا متفوقة يف 
اختيار االأ�ساليب الع�سكرية يف التغلب على م�سالح العدو احليوية.”

االإيرانية  الثورة  بذكرى  خا�س  ملتقى  يف  له  مداخلة  خالل  وتابع 
املتحركة  القطع  ي�ستهدف  �ساروخ  اإطالق  ن�ستطيع  “اليوم  بالقول: 
بدقة تامة، ب�ساروخ بالي�ستي ولي�س ب�ساروخ كروز، وب�سرعة تعادل 
جميع  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  هذا  ال�سوت،  �سرعة  مرات  ثماين 
اأبواب العلم والتقنية مغلقة اأمام اإيران.. هذه التقنية ال توجد يف 

اأمريكا اأو رو�سيا، وفقط موجودة يف اإيران.”
اإن  قوله  �سالمي  عن  الر�سمية  �سبه  االإيرانية  فار�س  وكالة  ونقلت 
النوع  هذا  من  حرب  اأي  واأن  ع�سكرية”  حربا  تواجه  “لن  بالده 
العدو  �سوت  ن�سمع  “نحن  م�سيفا:  اإيران  انت�سار  نتيجتها  �ستكون 

خلف اأجهزة الال�سلكي ونعرف ما يقول.”

ا�ستعدادها  تعلن  البولي�ساريو 
املغرب مع  مبا�سرة  للتفاو�س 
املغربية  “االأيام”  �سحيفة  قالت 
“حممد �سامل ولد ال�سالك، وزير  اإن 
خرج  البولي�ساريو  جبهة  خارجية 
قال  االإثنني،  مفاجئة،  بت�سريحات 
الإجراء  م�ستعدة  اجلبهة  اإن  فيها 

مفاو�سات مبا�سرة مع املغرب”.
ولد  اأو�سح  ال�سحيفة،  وبح�سب 
ال�سالك يف موؤمتر �سحفي يف اجلزائر 
“اأن االأمر يتعلق مبرحلة جديدة من 
ملرحلة  التح�سري  بهدف  املباحثات 
املبا�سرة بني  املفاو�سات  جديدة من 
الطرفني”، م�سيفا: “نحن م�ستعدون 
مع  مبا�سرة  مفاو�سات  يف  للدخول 

اململكة املغربية ل�سنع ال�سالم”.
وقالت ال�سحيفة اإنه من املنتظر اأن 
مفاو�سات  املقبل،  االأ�سبوع  تنطلق 
اأممية  برعاية  مبا�سرة  غري 
املغربية  اململكة  بني  اأملانيا،  يف 
تنادي  التي  البولي�ساريو  وجبهة 
اجلنوبية  االأقاليم  بـ”ا�ستقالل” 

عن ال�سيادة املغربية.
لالأمني  ال�سخ�سي  املبعوث  وي�سعى 
ال�سحراء،  اإىل  املتحدة  العام لالأمم 
حتريك  اإىل  كوهلر،  هور�ست 
املفاو�سات بني املغرب والبولي�ساريو 
بغر�س اإيجاد حل للنزاع الذي طال 

لعقود.
يف  االأممي  املبعوث  خطوة  وتاأتي 
بني  توترا  املنطقة  فيه  ت�سهد  وقت 
ع�سكرية  حتّركات  بعد  الطرفني 
للبولي�ساريو يف منطقة “الكركرات” 

احلدودية بني املغرب وموريتانيا.

ك���ي���ف و�����س����ل ال�������س���اب���اك االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ل���ل�������س���ه���ي���د »اأح������م������د ن�������س���ر ج���������رار«؟

 رام اهلل 
)يديعوت  �سحيفة  قالت 
معلومة  اإن  العربية:  اأحرونوت( 
الو�سول  اإىل  قادت  ا�ستخباراتية 
للمطارد الفل�سطيني ال�سهيد اأحمد 
ن�سر جرار، الذي الحقته اإ�سرائيل 
بعد  اأ�سابيع،  ثالثة  مدار  على 
مدينة  قرب  م�ستوطن  قتل  عملية 

نابل�س قبل �سهر.
معلومة  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
 3:00 ال�ساعة  )ال�ساباك(  و�سلت 
اأو�سلت  الثالثاء،  يوم  فجر  قبل 
مكان  اإىل  االإ�سرائيلي  اجلي�س 

ال�سهيد جرار.
)ال�ساباك(  معلومة  اأن  واأ�سافت، 
ثالثة  هناك  باأن  تفيد  كانت 
�سمااًل،  جنني  يف  اليامون  يف  بيوت 
واحد  يف  يتواجد  جرار  اأن  يعتقد 
خا�سة  قوات  اأن  اإىل  م�سريًة  منها، 
حا�سرت املكان، وجرى النداء على 
جرار لت�سليم نف�سه فحاول اخلروج 
من اأحد املنافذ اإال اأن اجلي�س اأطلق 

عليه النار.
�سباح  االحتالل  قوات  واأعلنت 
جرار  املطارد  اغتيال  الثالثاء، 
يف  وا�سعة  ع�سكرية  عملية  عقب 
واليامون  احلارثية  ال�سيلة  بلدتي 

غرب مدينة جنني.
�سحيفة  قالت  ال�سياق،  ذات  ويف 
اإن  االأربعاء،  العربية،  )معاريف( 
التحقيق  يوا�سل  »ال�ساباك«  جهاز 
يف عملية »حفات جلعاد« التي اأدت 
ونّفذها  اإ�سرائيلي،  حاخام  ملقتل 
جرار،  اأحمد  الرئي�سي  امل�ستبه 
اغتياله  اأم�س  اجلي�س  اأعلن  الذي 

يف بلدة اليامون بجنني.
ال�ساباك  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 
اخللية  كانت  اإذا  فيما  يفح�س 
عدة  من  ن�سطاء  ت�سم  املنفذة 
�سكوًكا  هناك  واأن  تنظيمات، 
حما�س  وقوف  عدم  من  حقيقية 
حتى  ر�سمي،  ب�سكل  العملية  خلف 
اأع�ساء اخللية مثل  واإن كان بع�س 

جرار ينتمون اإليها.
اأن  اإىل  التحقيقات  واأ�سارت 
هما  مبا�سر  ب�سكل  العملية  منفذي 
وجود  املمكن  من  لكن  فقط،  اثنان 
التخطيط  على  �ساعدوا  اأ�سخا�س، 
الالزم  الدعم  وتقدمي  لتنفيذها 
وال�سيارة  والذخرية  كال�سالح 

امل�ستخدمة يف الهجوم وغريها.

هناك  اأّن  التحقيقات،  واأ�سافت 
دورهم  اقت�سر  اخللية  يف  اأع�ساء 
الرئي�سني  املنفذين  م�ساعدة  على 
خا�سًة  االختفاء،  على  للعملية 
عدة  تاأمني  مت  الذي  جرار  اأحمد 
بينها  فيما  حتّرك  له  اآمنة  منازل 

خالل اأيام مالحقته.
)ال�ساباك(  لتقديرات  ووفًقا 
عنه  يعرف  مل  جرار  اأحمد  فاإن 
اإىل  م�سريًة  حما�س،  يف  نا�سط  اأنه 
من  عملت  كاملة  خلية  هناك  اأن 
اأجل الهجوم ومنهم معروفون لدى 
�سابقًا،  االإ�سرائيلية  االأمن  اأجهزة 
يتعّرف  مرة  الأول  اأ�سخا�س  ومنهم 

عليهم جهاز )ال�ساباك(.
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التطبيع مناه�سة  معاير  خلرقه  علّيان  موؤّيد  الفل�سطينّي  و�سليم” للمخرج  �سارة  حول  “التقارير  فيلم  ملقاطعة  تدعو   BDS
االأكادميية  للمقاطعة  الفل�سطينية  احلملة  اأ�سدرت 
الوطنية  اللجنة  ع�سو  الإ�سرائيل،  والثقافية 
اال�ستثمارات  و�سحب  اإ�سرائيل  ملقاطعة  الفل�سطينية 
عممته  بياًنا   ،)BDS( عليها  العقوبات  وفر�س  منها 
على  اليوم”  “راأي  وح�سلت  االإعالم،  و�سائل  على 
يف  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب  فيه  نا�سدت  منه،  ن�سخٍة 
مبقاطعة  والعامل  العربي  والعامل  املحتلة  فل�سطني 
و�سليم”  �سارة  حول  “التقارير  فيلم  عر�س  وعدم 
للمخرج الفل�سطيني موؤيد عليان، وذلك ب�سبب خرقه 
التطبيع  اإ�سرائيل ومناه�سة  الوا�سح ملعايري مقاطعة 
بجانب  اإ�سرائيليني  ممثلني  اإ�سراكه  خالل  من  معها 
وال�سفة  املحتلة  القد�س  من  فل�سطينيني  ممثلني 

الغربية.
وتابع البيان قائاًل اإّن املخرج وجميع الفل�سطينيني/
ات، وال�سوريني من اجلوالن ال�سوري املحتل،  امل�ساركني/
معايري  امل�سروع  هذا  يف  خالفوا  قد  الفيلم،  يف  ات 
فح�سب  التطبيع.  ملناه�سة   BDS املقاطعة  حركة 
مقاطعة  معايري  من  جزئًيا  امل�ستوحاة  املعايري،  هذه 
جنوب  يف  )االأبارتهايد(  العن�سري  الف�سل  نظام 
اأفريقيا، لكي ال تكون العالقة مع اأي طرف اإ�سرائيلي 
تطبيعية، يجب اأن يتوفر فيها �سرطان: تاأييد الطرف 
االإ�سرائيلي املعلن للحقوق االأ�سا�سية ل�سعبنا مبوجب 
املقاطعة  القانون الدويل )واملن�سو�س عليها يف نداء 
عالقة  نف�سها  العالقة  تكون  اأْن  والثاين   ،)BDS
ل�سعبنا  االإ�سرائيلي  اال�سطهاد  �سد  م�سرتك  ن�سال 
)co-resistance to oppression(، ال عالقة 
 coexistence( اال�سطهاد  هذا  رغم  تعاي�س 

.)under oppression
اأّنه حتى لو اعتربنا الفيلم، جداًل،  ولفت البيان اإىل 
اإ�سراك  فاإّن  امل�سرتك”،  “الن�سال  اأ�سكال  من  �سكاًل 
جي�س  يف  خدموا  اإ�سرائيليني  ملمثلني  عليان  املخرج 
االأ�سا�سية  احلقوق  تاأييد  عن  يعلنوا  ومل  االحتالل، 
التطبيع  مناه�سة  معايري  بو�سوح  يخالف  ل�سعبنا 
املجتمع  من  ال�ساحقة  الغالبية  عليها  اأجمع  التي 
االأول  املوؤمتر  منذ  وال�ستات  الوطن  يف  الفل�سطيني 
نوفمرب  يف  فل�سطني  يف   BDS املقاطعة  حلركة 
اجلهود  احلائط  بعر�س  ي�سرب  ا  اأي�سً وهو   .2007
املثابرة الهادفة ملناه�سة التطبيع التي تقودها االأطر 
فل�سطني  يف  االأو�سع  والنقابات  ال�سعبية  واملنظمات 

والعامل العربي من املغرب اإىل الكويت.

بناًء على ذلك، �سّدّد البيان، تنا�سد احلملة املوؤ�س�سات 
عر�س  بعدم  العربّية  االأفالم  ومهرجانات  الثقافية 
املهرجانات  يف  اإ�سراكه  اأْو  التطبيعي  الفيلم  هذا 

العربية، وتدعو جمهور ال�سينما عامليًا ملقاطعته.
وبغ�س  ُت�سهم،  التطبيع  اأ�سكال  كل  اأّن  على  اأّكد  كما 
العقول  ا�ستعمار  عملية  يف  النوايا،  عن  النظر 
ت�سهم  كما  كقدر،  باال�ستعمار  القبول  وترويج 
حركة  �سد  املفتوحة  االإ�سرائيلية  احلرب  يف 
عزلة  من  تفاقم  باتت  والتي   ،)BDS( املقاطعة 

والف�سل  واال�ستعمار-اال�ستيطاين  االحتالل  نظام 
امل�ستوى  على  االإ�سرائيلي  )االأبارتهايد(  العن�سري 
العاملي مما جعل حكومة االحتالل تعتربها  ال�سعبي 

خطرًا ا�سرتاتيجيًا من الطراز االأول.
ا يف ظل ت�ساعد  والتطبيع مدان يف اأي وقت، وخ�سو�سً
غزة  قطاع  يف  �سعبنا  بحق  االإ�سرائيلية  اجلرائم 
املحتلة،  القد�س  ويف  النقب  ويف  وال�سامد  املحا�سر 
العرقي  التطهري  خمططات  بب�سالة  تقاوم  التي 
االإ�سرائيلي  العن�سري  والعدوان  و”االأ�سرلة” 

امل�ست�سر�س.
اأ�سهر  بع�س  تاأييد  دائرة  ات�ّساع  ظّل  يف  وتابع: 
املخرجني/ات والفنانني/ات العامليني/ات للمقاطعة 
كني  الربيطاين  املخرج  مثل  الإ�سرائيل،  الثقافية 
مريا  الهندية  واملخرجة  يل  مايك  ومواطنه  لوت�س 
االأمريكية،  ال�سينما  جنوم  اأملع  اأحد  وان�سمام  نري، 
اإ�سرائيل  عزلة  وتفاقم  للمقاطعة  غلوفر،  داين 
املغنية  مثل  عامليني  فنانني  واإلغاء  وثقافًيا  اأكادميًيا 
لوي�س  رايان  واالأمريكيني  لورد  النيوزيلندية 
وماكلمور وغريهم حلفالتهم يف تل اأبيب، كيف يخرق 
نطالب  التي  املقاطعة  معايري  فل�سطينيون  فنانون 
ميكن  كيف  باحرتامها؟  والعامليني  العرب  الفنانني 
يتجه  الذي  الوقت  يف  بالذات  التطبيع،  هذا  تربير 
التطرف  من  مزيد  نحو  االإ�سرائيلي  املجتمع  فيه 
وخ�سو�سًا  والفا�سية،  بل  والعن�سرية،  اال�ستعماري 

�سد �سعبنا يف القد�س املحتلة؟
واأردف البيان: تنا�سد احلملة الفل�سطينية للمقاطعة 
املنظمني  كافة  الإ�سرائيل  والثقافية  االأكادميية 
وبالذات  العربي،  العامل  يف  ال�سينما  ودور  وامل�سارح 
بعدم   ،)48 و   67 اأرا�سي  )يف  الفل�سطينية  املدن  يف 
عليان  موؤيد  للمخرج  التطبيعي  الفيلم  هذا  عر�س 
احلملة  تطالب  كما  ال�سينما،  ودور  املهرجانات  يف 
املخرج وكل طاقم الفيلم باالعتذار عن هذا امل�سروع 
التطبيع  يف  االنخراط  بعدم  وااللتزام  التطبيعي 

م�ستقبال.
القول،  اإىل  البيان  خُل�س  هنا،  بالتذكري  اجلدير  من 
حلقوق  االأممية  املبادئ  من  تنطلق  كحركة  اأنها 
فيها  مبا   ،BDS املقاطعة  حركة  ترف�س  االإن�سان، 
احلملة الفل�سطينية للمقاطعة االأكادميية والثقافية 
يف  بالعنف  والتهديد  العنف  مطلق  ب�سكل  الإ�سرائيل، 
االتهامات  ترف�س  كما  جمتمعنا،  يف  اخلالفات  حل 
لالحتجاج  احلركة  وتدعو  والتخوين،  ال�سخ�سية 
التطبيع  ومناه�سة  لف�سح  واحل�ساري  ال�سلمي 
وم�ساريعه: نعم حلرية التعبري، ال لـ”حرية التطبيع.

»احلوثيني« مع  احلوار  من  بديل  ال  عمله:  ُمنِهيًا  الريطاين  ال�سفر 
مع�سكر  �سهدها  التي  االقتتال  موجة  اأثارت 
فعل  ردود  عدن،  مدينة  يف  اأخريًا،  »التحالف«، 
عن  �سدر  ما  اأبرزها  كان  خارجية،  دوائر  لدى 
الذي  اخلارجية«  للعالقات  االأوروبي  »املجل�س 
جاء  بـ»حماقة«.  يفّكر  »التحالف«  اأن  اإىل  ملّح 
ذلك يف وقت وّجه فيه ال�سفري الربيطاين لدى 
اليمن انتقادات غري مبا�سرة اإىل حكومة هادي، 
داعيًا �سمنًا اإىل رفع احل�سار املفرو�س على هذا 

البلد
مل ينعك�س الهدوء الذي خّيم على مدينة عدن 
املت�سادة  الت�سريحات  يف  خفوتًا  اليمن  جنوبي 
االأخرية  املعارك  باتت  اإذ  النزاع.  طريَف  بني 
لالتهامات  د�سمة  مادة  املدينة  �سهدتها  التي 
املتبادلة والرتا�سق الكالمي. ترا�سق مل يقت�سر 
اأطراف  لي�سمل  امتد  بل  الداخل،  حدود  على 
االأزمة اخلليجية، الذين ا�ستعلت ما بني املنابر 
»التو�سيف«  لهم حرب على  التابعة  االإعالمية 
برز  ذلك،  غ�سون  يف  و»التحليل«.  و»الت�سنيف« 
الفت،  بريطاين  موقف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على 
اليمن  يف  املندلعة  لالأزمة  حل  ال  اأن  على  �سدد 
منذ قرابة 3 اأعوام اإال »باحلوار مع احلوثيني«.
ع�سكري  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  اأعقاب  ويف 
بنود  تنفيذ  ملتابعة  لعدن،  اإماراتي   - �سعودي 
الو�ساطة التي قادها »التحالف« بني »ال�سرعية« 
و»املجل�س االنتقايل اجلنوبي«، ت�ساعدت وترية 
التقاذف باملواقف على خط احللفاء - اخل�سوم، 
اأ�سدرته  الذي  احلاد  البيان  بعد  خ�سو�سًا 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل،  الرئي�س  حكومة 

خالل  عدن  يف  جرى  ما  و�سف  والذي  هادي، 
االأيام املا�سية باأنه »حماولة انقالبية فا�سلة«. 
ال�سيا�سية يف »االنتقايل«،  وراأى رئي�س الدائرة 
نا�سر اخلبجي، اأم�س، اأن ذلك البيان »يعرّب عن 
تقم  مل  احلكومة  اأن  ويوؤكد  بالنق�س...  �سعور 
دول  وبيانات  التحالف  جلهود  اعتبارًا  اأو  وزنًا 
العامل وم�ساعيها حلل االأزمة«. واتهم اخلبجي 
خرق  بـ»حماولة  دغر  بن  عبيد  اأحمد  حكومة 
بغية  املواجهة،  اإىل  باالأمور  والدفع  التهدئة، 
والعمل  التهدئة،  يف  التحالف  م�ساعي  اإف�سال 
باآلية  اجلنوبي  ال�سعب  مطالب  حتقيق  على 

منا�سبة يتوافق عليها اجلميع«.
با�سم  الناطق  هاجم  ذلك،  مع  بالتوازي 
�سادرًا عن  العولقي، تقريرًا  �سامل  »االنتقايل«، 
جلنة و�ساطة �سلفية قيل اإن »التحالف« �سّكلها 
لف�ّس النزاع يف عدن. وو�سف العولقي ما ورد يف 
التقرير باأنه »كالم فارغ ولعب اأطفال«، حمتماًل 
التحالف  هدنة  لزعزعة  »مد�سو�سًا  يكون  اأن 
املجل�س  »قيادة  اإن  العولقي  وقال  العربي«. 
العبث«.  هذا  من  اأكرب  اجلنوبي  االنتقايل 
رئي�س  نائب  حّمل  قد  املذكور  التقرير  وكان 
بريك،  بن  هاين  ال�سلفي  القيادي  »االنتقايل«، 
رئا�سية«،  حماية   - الرابع  »اللواء  قائد  ومعه 
مهران القباطي، املح�سوب على »التجمع اليمني 
اأنه  اإال  لالإ�سالح«، امل�سوؤولية عن اأحداث عدن. 
مل يت�سّن التاأكد من �سحة التقرير، وما اإذا كان 
قيادة  قبل  من  فعاًل  االأمر  ُكلِّفوا  قد  ُم�سِدروه 

»التحالف« وحكومة هادي.

ت�سريحات  برزت  اخلارجي،  امل�ستوى  على 
االإماراتي،  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  لوزير 
بقوله  مبطنًا  قطر،  فيها  هاجم  قرقا�س،  اأنور 
الفنت،  الأ�سحاب  التاأكيد  ال�سروري  »من  اإن 
املوقف  اأن  العكرة،  املياه  يف  الت�سيد  وملحبي 
و»)اإننا(  ال�سعودي«،  للتوجه  مراآة  االإماراتي 
اليمن  اأزمة  ت�سمل  ا�سرتاتيجية  �سراكة  نبني 
وتتجاوزها«. ودعا قرقا�س اإىل ما �سماه »ح�سن 
تنا�سي  دون  االأولويات  وتقدمي  االأمور  تدبري 
�سرورة  على  نف�سه  الوقت  يف  م�سددًا  املطالب«، 
الكبرية  الت�سدعات  �سوء  يف  �سيا�سيًا  »املبادرة 
يف موقف التمرد احلوثي و�سرعيته«، يف موقف 
ملطالب  اال�ستجابة  اإىل  دعوة  البع�س  فيه  قراأ 
اجلبهة  »وحدة  على  احلفاظ  مع  »االنتقايل« 
الوزير  مواقف  وتاأتي  احلوثيني«.  مبواجهة 
املنابر  فيه  حتاول  وقت  يف  هذه  االإماراتي 
االإعالمية التابعة لقطر تثبيت �سردية مفادها 
املعارك  يف  ظبي  اأبو  من  �سربة  الريا�س  تلقي 
االأخرية التي دارت يف عدن. �سردية بدا الفتًا 
اإعالمية  اأي�سًا من منابر  الهجوم عليها جاء  اأن 
�سعودية و�سفتها بـ»االأ�سطوانة امل�سروخة التي 
تعتقد الدوحة اأنها لو جنحت فيها ال�ستطاعت 

تفكيك حتالف الدول املقاطعة لها«.
مع�سكر  داخل  يدور  ما  حقيقة  تكن  واأيًا 
حركة  زعيم  فيه  راأى  الذي  »التحالف«، 
»لعبة  اأم�س،  احلوثي،  امللك  عبد  اهلل«،  »اأن�سار 
مبا  العدوان  اأوراقها  يحرك  العمالة  قوى  بني 
ينعك�س  اأن  �ساأن ذلك  فاإن من  يخدم م�سلحته«، 

واالإمارات  ال�سعودية  حماوالت  على  �سلبًا 
خالفًا  ال�سمال،  جبهات  على  تقدم  اإحراز 
حذر  ال�سياق،  هذا  ويف  الدولتان.  تاأمله  ملا 
اأنه  من  اخلارجية  للعالقات  االأوروبي  املجل�س 
�ستنمو  النطاق،  وا�سع  �سيا�سي  حل  دون  »من 
الفتًا  جديدة«،  اأطراف  دائمًا  اليمني  لل�سراع 
اعتقدت  االأ�سا�سية  القوى  من  »الكثري  اأن  اإىل 
ال�سيا�سية  املظامل  تنحية  فح�سب  باإمكانها  اأن 
احلوثيني،  قتال  على  والرتكيز  حلفائها،  لدى 
فيما كل االأمور االأخرى �ستحل نف�سها«، معتربًا 
اأن االعتقاد املتقدم »يظهر حماقة يف التفكري«.
على خط مواٍز، ويف وقت ي�ستعد فيه بريطاين 
خلفًا  اليمن  اإىل  االأممي  املبعوث  من�سب  لت�سلم 
الإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد، �ُسجلت ت�سريحات 
�ساميون  اليمن،  لدى  الربيطاين  لل�سفري  الفتة 
يف  عمله  انتهاء  يعلن  كان  بينما  �سريكليف، 
رفيع  من�سب  لت�سلم  وا�ستعداده  املن�سب،  هذا 
�سريكليف،  واأكد  الربيطانية.  اخلارجية  يف 
كلل  دون  من  »�ستعمل  بالده  اأن  باملنا�سبة، 
»هذا  اأن  معتربًا  �سيا�سية،  ت�سوية  اإىل  للتو�سل 

يعنيه  وما  �سيا�سية،  بت�سوية  �سينتهي  ال�سراع 
احلوثيني«.  مع  احلوار  هو  باخت�سار،  ذلك، 
هناك  يكون  »اأن  �سرورة  على  �سريكليف  و�سدد 
ال�سراع،  الإنهاء  ال�سيا�سي  االتفاق  من  نوع  اأواًل 
جميع  من  التزام  يتوافر  اأن  يجب  وثانيًا 
موؤكدًا  بلدهم«،  مل�سلحة  معًا  بالعمل  االأطراف 
احلرب.  وقف  يف  االآن«  اأمل  ب�سي�س  »ثمة  اأن 
قوية  روؤية  »حتديد  اإىل  هادي  حكومة  ودعا 
ميكن  �سيء  اليمن،  م�ستقبل  عن  ووا�سحة 
»اإثبات  اإىل  اليمنيني ت�سديقه«، وكذلك  جميع 
التزامها هذه الروؤية مبحاربة الف�ساد، حت�سني 
تنفيذ،  وخطة  موازنة  اإقرار  اخلدمات،  اإي�سال 
والعمل  ال�سالم،  م�ساورات  التزام  واالأهم... 
�سريكليف احل�سار  وانتقد  لتحقيقها«.  بفاعلية 
»غري  اأنه  اإىل  الفتًا  اليمن،  على  املفرو�س 
�سروري، وال يحقق االأهداف التي من املفرت�س 
اأن يحققها«، م�سيفًا اأنه »يجب مواجهة التهريب 
من طريق تعزيز اأف�سل، ولي�س من طريق اإيقاف 

اأي �سيء ياأتي اإىل البالد«.
)االأخبار(
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املجاالت  بجميع  اأبيب  لتل  ُمطمئنة  االإ�سرتاتيجّية  ترامب  وثيقة  بيغن-ال�سادات:  مركز 
االإ�سرائيلّي-اخلليجّي التعاون  لتح�سني  �سرًطا  الفل�سطينيني  مع  ال�سام  يُعد  ومل 

ع��ام��ا    25 م��ن��ذ  االأ������س�����واأ  ه���ي  ف���ل���وري���دا  يف  م���در����س���ة  داخ�����ل  ال���ن���ار  اط�����اق  يف  ق��ت��ي��ا   17

النا�سرة-زهري اأندراو�س:
مركز  عن  �سادرة  جديدة  درا�سة  راأت 
على  اأّنه  اأبيب  تل  يف  بيغن-ال�سادات 
القومّي  االأمن  اإ�سرتاتيجية  اأّن  الرغم من 
موؤخًرا  اإ�سدارها  مّت  التي  االأمريكّية، 
ملمو�سة  جمموعة  تقدمي  اإىل  تهدف  ال 
ومف�سلة من ال�سيا�سات االأمريكية لل�سرق 
العام  املنطق  تعك�س  اأّنها  اإاّل  االأو�سط، 
وُت�سري  للمنطقة،  ترامب  اإدارة  واأهداف 
االأمريكّية  النظر  وجهات  تقارب  اإىل 
االأو�سط،  ال�سرق  حول  واالإ�سرائيلّية 
ت�ستدعي  واآثارها  م�سمونها  فاإّن  وعليه 

اهتماًما كبرًيا يف تل اأبيب.
اأّنه يف تغيري وا�سح من وجهة  اإىل  ولفتت 
الوثيقة اجلديدة  فاإّن  اأوباما،  اإدارة  نظر 
االإ�سرائيلي  ال�سراع  اإىل  تنظر  ال 
الفل�سطيني باعتباره �سبًبا رئي�سًيا مل�ساكل 
التزام  جمدًدا  توؤّكد  ذلك،  ومع  املنطقة. 
اتفاق  اإىل  التو�سل  بت�سهيل  اإدارة ترامب 
اأْن  ميكن  اأّنه  يعتقد  ما  وهو  �سامل،  �سالم 
التوازن  لتعزيز  االأو�سع  امل�سلحة  يخدم 
االإقليمي املواتي لل�سلطة من خالل زيادة 
مواجهة  يف  العربي  االإ�سرائيلي  التعاون 

التهديدات امل�سرتكة.
االأولوية  ذات  االإجراءات  وتتمحور 
حول  االإقليمي  ال�سياق  يف  ن�س  يف  املبينة 
االإبقاء على الوجود الع�سكري االأمريكي، 
االأمن  لتعزيز  ال�سراكات  وتدعيم 
ا�ستقالل  على  واحلفاظ  واال�ستقرار، 
للحرب  ت�سوية  اإىل  وال�سعي  العراق، 
من  اإيران  وحرمان  ال�سورية،  االأهلية 
وتعزيز  واالإقليمية،  النووية  تطلعاتها 
االإ�سرائيليني  بني  �سامل  �سالم  اتفاق 

والفل�سطينيني.
ال  وا�سنطن  اأّن  الدرا�سة  واأو�سحت 
تنف�سل عن ال�سرق االأو�سط، وهذه اأخبار 
مطمئنة الإ�سرائيل، ُم�سريًة اإىل اأّن القيادة 
وتاأثري  “احتواء  على  تعمل  االأمريكّية 

والطموحات  االإيرايّن  اخلبيث  التاأثري 
اإ�سرائيلّية  م�سلحة  وهذه  النووية، 
اأ�سا�سية”، وبالتايل، فاإّن ا�ستمرار التّدخل 
و�سورّية  العراق  يف  االأمريكّي  الع�سكرّي 
وغري  االأمريكّي،  املبا�سر  التاأثري  �سي�سمن 
تلك  يف  ووكالئها  اإيران  دور  على  املبا�سر 

ال�ساحات.
تابعت  ا،  اأي�سً النظام  هذا  وُي�سّكل 
فهم  طريقة  يف  وا�سًحا  تغيرًيا  الدرا�سة، 
يف  اإ�سرائيل  ملكانة  االأمريكية  االإدارة 
التي  االفرتا�سات  ذهبت  فقد  املنطقة، 
اأّن دعم  �سابقة  اإدارات  بها  كانت حتتفظ 
اإ�سرائيل ياأتي بتكاليف باهظة من العامل 
الفل�سطينّي  ال�سراع  حّل  واأّن  العربّي، 
االأمريكّي  املوقف  حت�سني  مفتاح  هو 
اأمام  الطريق  يفتح  وهذا  املنطقة،  يف 
اإ�سرائيل لكي تلعب دوًرا اأكرب يف النهو�س 

بامل�سالح االأمريكّية باملنطقة.
اأهمية  تقلي�س  مّت  فقد  الدرا�سة،  وبراأي 
اتفاق ال�سالم االإ�سرائيلّي-الفل�سطينّي يف 
وترى  املنطقة،  جتاه  لالإدارة  العام  النهج 
اإىل  يوؤدى  اأْن  ميكن  االتفاق  اأّن  وا�سنطن 
واخلليج،  اإ�سرائيل  بني  العالقات  تعزيز 
يف  اأهدافها  دفع  �ساأنه  من  الذي  االأمر 

املنطقة قدًما.
االإ�سرائيلّي  ال�سالم  يُعد  مل  واأردفت: 
حيوي  �سرط  و�سع  هو  الفل�سطينّي 
االإ�سرائيلّي-اخلليجّي،  التعاون  لتح�سني 
ويبدو اأّن نهج االإدارة جتاه عملية ال�سالم 
املعيارّية  القواعد  على  اأّقٍل  ب�سكٍل  يعتمد 

واأكرث على ح�سابات ال�سيا�سة.
ومع ذلك، اأ�سارت، يجب على اإ�سرائيل اأاّل 
ترامب  اإدارة  اأّن  حقيقة  بالها  عن  تغيب 
ال تزال ملتزمة بالنهو�س بعملية ال�سالم 
و�ستن�سح  الفل�سطينية،  االإ�سرائيلّية 
االأمريكّية  اجلهود  رف�س  بعدم  اأبيب  تل 

لتجديد املفاو�سات.
اخلليج  دول  اأّن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 

جتاه  االإدارة  نهج  يف  حمورًيا  دوًرا  توؤّدي 
ثالثة  تفي  اأْن  املتوقع  ومن  املنطقة، 
احتواء  يف  امل�ساعدة  مرتابطة:  اأدوار 
رف�س  على  والعمل  ووكالئها،  اإيران 
املتطرفة،  االإ�سالمية  االأيديولوجيات 

وامل�ساهمة يف االقت�ساد االأمريكّي.
وبالتايل، اأردفت، فاإّن اجلوانب ال�سيا�سّية 
االأمريكّي-اخلليجّي- للمثلث  والع�سكرّية 
م�ساألة  تظل  اأْن  اإىل  �ستحتاج  االإ�سرائيلّي 
اأبيب  للمناق�سة بني تل  اأولوية عليا  ذات 

ووا�سنطن.
اال�ستقرار  على  احلفاظ  الأولوية  ونظًرا 
االإ�سالحات  ب�ساأن  االأو�سط  ال�سرق  يف 
اإدارة  اأّن  يبدو  الدرا�سة،  قالت  املتقدمة، 

الع�سكرّي  التعاون  على  �سُتحافظ  ترامب 
واالقت�سادّي مع جريان اإ�سرائيل و�سركاء 
ا�ستمرار  الأّن  واالأردن،  م�سر  ال�سالم 
م�سلحة  هو  الدول  هذه  يف  اال�ستقرار 

حيوية الإ�سرائيل.
و�سّدّدت الدرا�سة على اأّنه من وجهة نظر 
اإ�سرائيل، هناك فجوة كبرية يف الوثيقة، 
وهي عدم وجود اأّي اإ�سارة اإىل حزب اهلل، 
على الرغم من اأّن حزب اهلل قد �ساحبه 
تطّور  فقد  االإيراين،  النفوذ  �سّد  الن�سال 
ذاته،  حّد  يف  هام  اإقليميٍّ  العٍب  اإىل 
وا�سحٍة  �سيا�سٍة  اإىل  وا�سنطن  وحتتاج 
جّتاه لبنان تتناول ب�سكٍل �سريٍح ال�سلطة 
الداخلية حلزب اهلل والتدخل االأجنبّي.

اأْن  مُيكن  اإ�سرائيل  اأ�سافت،  �سيٍء،  كّل  يف 
اأ�سا�سيات االإ�سرتاتيجّية التي  تطمئن من 
النظر  وجهة  مع  كبرٍي  ب�سكٍل  تتما�سى 
االإقليمية،  امل�سائل  ب�ساأن  االإ�سرائيلّية 
جتاه  قّوة  اأكرث  ل�سيا�سة  االأ�س�س  وت�سع 
االإ�سرائيلّي- التعاون  وُت�سّجع  اإيران، 

اخلليجّي، وتعطي االأولوية لال�ستقرار.
االإ�سرائيلّية  املفاو�سات  باأّن  واختتمت 
رعاية  حتت  بداأت  اإذا  الفل�سطينّية، 
وا�سنطن، من املرجح اأْن تكون موجّهًة نحو 
نظر  وجهة  تدعم  بطريقة  الق�سايا  حّل 
ترامب االإقليمّية من كونها عملية حممّلة 
املطالبات  حدود  يف  وحم�سورة  بالقيم 

التاريخّية واالأخالقّية املتناف�سة.

 -) اأ  ب  د   (  – ب(  ف  )اأ  وا�سنطن-  ميامي- 
�ساب  فتح  �سخ�سا على االقل عندما   17 ُقتل 
19 عاما النار االربعاء داخل  يبلغ من العمر 
مدر�سة ثانوية يف جنوب �سرق فلوريدا، وفق 
عملية  يف  برووارد،  مقاطعة  �سريف  اعلن  ما 
اطالق نار هي من بني اال�سواأ منذ 25 عاما يف 

الواليات املتحدة.
والتعريف  النار  مطلق  على  القب�س  مت  وقد 
ايلول/ يف  املولود  كروز  نيكوالو�س  باأنه  عنه 
من�سوراته  اعُتربت  والذي   1998 �سبتمرب 
بانها  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
ببندقية  م�سلحا  كان  وهو  للغاية”.  “مقلقة 

�سبه الية طراز ار15-.
على  برووارد  مقاطة  �سريف  مكتب  وقال 

تويرت ان “مطلق النار االآن قيد االعتقال”.
مارجوري  مدر�سة  يف  احلادثة  ووقعت   
مدينة  يف  الثانوية  دوغال�س  �ستومنان 
من  اجلنوبي  اجلزء  يف  تقع  التي  باركالند 

الوالية.
يف  التعليمية  املنطقة  على  امل�سرف  وقال 
ان”  ان  “�سي  لقناة  رون�سي  روبرت  املقاطعة 
“انه  انه يبدو ان احلادثة قد انتهت، م�سيفا 

يوم رهيب بالن�سبة الينا”.
بي  “اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  واعلن 
يف  املحلية  لل�سرطة  امل�ساعدة  يقدم  اآي” انه 

التحقيقات.
العقدين  خالل  املتحدة  الواليات  و�سهدت   
املا�سيني عمليات عدة الإطالق النار ، اأ�سفرت 
ع�سرة منها عن مقتل 260 �سخ�سا على االأقل 

ف�سال عن ع�سرات امل�سابينو.

وفيما يلي قائمة باأ�سواأ 10 عمليات اإطالق نار 
�سهدتها البالد خالل تلك الفرتة:

ما  قتل   2017: اأول/اأكتوبر  ت�سرين  اأول   
بحفل  نار  اإطالق  يف  �سخ�سا   58 عن  يقل  ال 
قبل  من  فيجا�س  ال�س  من  بالقرب  مو�سيقي 
وقالت  قريب.  فندق  من  النار  اأطلق  م�سلح 
�ستيفن  ويدعى  النار،  مطلق  اإن  ال�سرطة 
تلك  وكانت  نف�سه.  قتل  عاما/   64 بادوك/ 
ال�سالح يف  اأ�سواأ جمزرة مرتبطة بحيازة  هي 

البالد يف الع�سر احلديث.
م�سلح  دخل   2016: حزيران/يونيو   12
مما  النار  واأطلق  اجلن�س،  ملثليي  ليليا  ملهى 
 53 واإ�سابة  �سخ�سا   49 مقتل  عن  اأ�سفر 
تبادل  يف  متني،  عمر  امل�سلح،  وقتل  اآخرين. 

الإطالق النار مع ال�سرطة.
يف  طالب  قتل   2007: ني�سان/اأبريل   16
بالك�سبورج  يف  للتكنولوجيا  فرجينيا  جامعة 
تقييم  ومت  �سخ�سا.   32 فريجينيا،  بوالية 
ت�سو  هوي  �سيوجن  للطالب  العقلية  احلالة 
قبل  العقلية  لل�سحة  من�ساأة  يف  عاما/   /23
فيه  قتل  الذي  النار  اإطالق  من  فقط  اأ�سهر 

نف�سه اأي�سا.
ال  ما  قتل   2017: ثان/نوفمرب  ت�سرين   5  
النار  م�سلح  فتح  عندما  �سخ�سا   26 عن  يقل 
خالل قدا�س بكني�سة يف �ساذرالند �سربينجز، 

بوالية تك�سا�س.
اأ�سفرت   2012: دي�سمرب   / اأول  كانون   14
االبتدائية  هوك  �ساندي  مدر�سة  يف  مذبحة 
 20 مقتل  عن  كونيتيكت  بوالية  نيوتاون  يف 
النزا  اآدم  امل�سلح  وقتل  مدر�سني.  و�ستة  طفال 

نف�سه. عاما/   /20
14 فرباير/�سباط :2018 فتح تلميذ ُطرد 
دوجال�س  �ستومنان  مارجوري  مدر�سة  من 
النار  فلوريدا،  بوالية  باركالند  يف  الثانوية 
داخل املدر�سة. وقتل امل�ستبه فيه نيكوالو�س 
االأقل  على  �سخ�سا   17 عاما/   19  / كروز 
قبل  بجراح  اآخرين  اأ�سخا�س  عدة  واأ�ساب 

اعتقاله.
 14 قتل   2015: اأول/دي�سمرب  كانون   2
كاليفورنيا،  يف  برناردينو،  �سان  يف  �سخ�سا 
املحلية.  للحكومة  مركز  داخل  حفل  خالل 

وت�سفني  فاروق  �سيد  فيهما  امل�ستبه  وقتل 
مع  النار  الإطالق  وتبادل  مطاردة  بعد  مالك 

ال�سرطة.
 13 قتل   2009: ثان/نوفمرب  ت�سرين   5
�سخ�سا يف قاعدة للجي�س االأمريكي يف فورت 
تك�سا�س.  بوالية  كيلني،  من  بالقرب  هود 
باجلي�س  �سابط  وهو  النار،  مطلق  واأدين 
 / ح�سن  ن�سال  يدعى  رائد  برتبة  االأمريكي 
يزال  وال  باالإعدام.  عليه  وحكم  عاما/   39

حمتجزا يف �سجن ع�سكري يف كن�سا�س
نار  اإطالق  وقع   2012: متوز/يوليو   20

ع�سوائي داخل دار عر�س �سينمائي يف اأورورا، 
 12 مقتل  عن  اأ�سفر  مما  كولورادو،  بوالية 
هو  املنفذ  وكان  اآخرين.   70 واإ�سابة  �سخ�سا 

جيم�س هوملز، طالب درا�سات عليا .
طالبا   12 قتل   1999: ني�سان/اأبريل   20
الثانوية  كولومبني  مدر�سة  يف  واحد  ومعلم 
مطلقا  وكان  كولورادو.  بوالية  ليتلتون  يف 
طالبني  كليبولد،  وديالن  هاري�س  اإريك  النار، 
يف املدر�سة. واأ�سابا اأي�سا 21 �سخ�سا قبل اأن 

يقتال نف�سيهما.

االأمم املتحدة تفتح تقيقا يف تقارير عن ا�ستخدام الكلور يف 
�سوريا يف  املعار�سة  الف�سائل  �سيطرة  تت  مناطق  يف  هجمات 

�سرتيت: وول  تهاوي  بعد  االأبي�س   البيت 
 االقت�ساد االأمريكي مازال قويا ب�سكل ا�ستثنائي
– قال البيت االأبي�س تعقيبا على تهاوي بور�سة  اأ(  ـ )د ب  وا�سنطن 
ا�ستثنائي”  ب�سكل  “قويا  مازال  االأمريكي  االقت�ساد  اإن  �سرتيت  وول 
بعيدة  االأ�سا�سيات  على  يركز  ترامب  دونالد  الرئي�س  اأن  اإىل  م�سريا 
خالل  حادا  تراجعا  �سجلت  قد  االأمريكية  االأ�سهم  وكانت  املدى. 
تعامالت االثنني ،حيث �سجل موؤ�سر داو جونز ال�سناعي القيا�سي اأكرب 

تراجع له منذ .2011
75ر24345  اإىل  6ر4%  بن�سبة  اأي  نقطة  21ر1175  املوؤ�سر  وفقد 
نقطة قبيل االإغالق، وهو اأكرب تراجع له منذ اآب/اأغ�سط�س 2011، يف 
ظل موجة بيع قوية لالأوراق املالية على خلفية املخاوف من اأن يوؤدي 
ارتفاع معدل الت�سخم يف الواليات املتحدة اإىل زيادة اأ�سعار الفائدة، 
االحتادي  االحتياطي  ملجل�س  املقبل  ال�سهر  املقرر  االجتماع  خالل 
)البنك املركزي( االأمريكي، يف الوقت الذي ارتفع فيه �سعر �سندات 

اخلزانة االأمريكية والذهب باعتبارها مالذا اآمنا للم�ستثمرين. 
نطاقا  االأو�سع   500 بي  اأند  )اإ�س  بورز  اأند  �ستاندرد  موؤ�سر  وتراجع 
نقطة،  95ر2648  اإىل  1ر4%  بن�سبة  اأي  نقطة  18ر113  مبقدار 
وتراجع موؤ�سر نا�سداك املجمع الأ�سهم التكنولوجيا مبقدار 42ر273 

نقطة اأي بن�سبة 78ر%3 اإىل 53ر6967 نقطة.
اأند  “اإ�س  موؤ�سر  اأن  اإىل  االقت�سادية  لالأنباء  بلومربج  وكالة  واأ�سارت 
بي 500” �سجل اأ�سواأ يوم له منذ فقدان الواليات املتحدة لت�سنيفها 
قيمة  خف�س  �سدمة  اأعقاب  يف  خ�سائره  وجتاوز  املمتاز،  االئتماين 
اليوان ال�سيني وموجة البيع التي اأعقبت قرار بريطانيا اخلروج من 

االحتاد االأوروبي يف منت�سف .2016
ياأتي ذلك فيما ارتفعت قيمة �سندات اخلزانة االأمريكية ذات الع�سر 
�سنوات وهي ال�سندات القيا�سية، مع تراجع العائد عليها باأكرث من 10 

نقاط اأ�سا�س.

–  )اأ ف ب( – اأعلن حمققو االأمم املتحدة  جنيف 
يف جرائم احلرب الثالثاء انهم فتحوا حتقيقا يف 
تقارير عن ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية يف مناطق 

حتت �سيطرة الف�سائل املعار�سة يف �سوريا.
�سوريا  ب�ساأن  للتحقيق  امل�ستقلة  اللجنة  واأعربت 
التي تعمل بتفوي�س من االمم املتحدة عن القلق 
تفيد  والتي  الواردة  التقارير  من  “العديد  اإزاء 
امل�ستخدم  الكلور  غاز  على  حتتوي  قنابل  باأن 
ك�سالح، ا�ستخدمت يف بلدة �سراقب يف ادلب ويف 

دوما بالغوطة ال�سرقية”.
وكانت ال�سفرية االمريكية يف االمم املتحدة نيكي 
اأدلة وا�سحة”  “هناك  ان  اأعلنت االثنني  هايلي 

على ا�ستخدام الكلور يف هذه الهجمات.
نظام  ا�ستخدام  حول  معلومات  “لدينا  وا�سافت 
اال�سابيع  يف  مرارا  �سعبه  �سد  للكلور  اال�سد 

االخرية، وكان اآخرها باالم�س”.
ويعاين �سكان الغوطة ال�سرقية ال 400 الف من 

ح�سار يفر�سه عليهم النظام منذ عام 2013.
خف�س  منطقة  يف  م�سمولة  ال�سرقية  والغوطة 
بني  املا�سي  العام  عليها  االتفاق  مت  التي  التوتر 

تركيا وايران ورو�سيا.
لكن اعمال العنف ت�ساعدت يف اال�سابيع املا�سية، 
يف  مرتني  الكلور  با�ستخدام  ي�ستبه  ال�سهر  وهذا 

على  بالقائها  ال�سورية  احلكومة  اتهمت  ذخائر 
الغوطة ال�سرقية.

مرة  ال�سام  الغاز  ا�ستخدام  عن  تقارير  ووردت 
عليها  ت�سيطر  التي  ادل،  حمافظة  يف  ثالثة 
ف�سائل املعار�سة يف �سمال غرب �سوريا وامل�سمولة 

اي�سا يف منطقة خف�س التوتر.
باولو  برئا�سة  امل�ستقلة  التحقيق  جلنة  وكانت 
بينريو قد حملت يف ايلول/�سبتمرب املا�سي دم�سق 
ني�سان/  4 يف  ال�سارين  بغاز  هجمات  م�سوؤولية 

ابريل 2017 اأوقعت اكرث من 80 قتيال يف خان 
�سيخون مبحافظة ادلب.

وقالت االمم املتحدة اي�سا ان احلكومة ال�سورية 
�سنت هجمات بغاز الكلور يف 2014 و2015 وهو 

ما تنفيه دم�سق ب�سدة.
الذي  النزاع  يف  �سخ�س  األف   340 من  اكرث  قتل 
�سد  مبظاهرات   2011 عام  �سوريا  يف  تفجر 
اهلية  حرب  اىل  يتحول  ان  قبل  احلكومة 

وح�سية.

م�����س��ري ف���ى ن��ي��وي��ورك 
ي�����ت�����رع مل�����س��ت�����س��ف��ى
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م�����س��اع��دة ت���ط���ل���ب  امل����ال����دي����ف  يف   امل���ع���ار����س���ة 
ال��ه��ن��د وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة الق�������س���اء ال��رئ��ي�����س

دعا   ) ب   ف  ا   ( ماليه- 
ن�سيد  املالديفي حممد  املعار�س 
احلكومات االأجنبية وخ�سو�سا 
اىل  املتحدة  والواليات  الهند 
“اق�ساء”  على  م�ساعدته 
الذي  ميني  اهلل  عبد  الرئي�س 
التي  القمع  �سيا�سة  اغرقت 
الفو�سى  يف  االرخبيل  يتبعها 

ال�سيا�سية.
بيان  يف  ال�سابق  الرئي�س  وقال 
ن�سره حزبه يف العا�سمة ماليه 
“الرئي�س ميني فر�س حالة  اإن 
الطوارئ بطريقة غري م�سروعة 
علينا  الدولة.  على  وا�ستوىل 
�سعب  اإن  ال�سلطة.  من  اق�ساوؤه 
م�سروع  طلب  لديه  املالديف 
وخ�سو�سا  العامل  حكومات  اىل 

الهند والواليات املتحدة”.
فر�س  املالديف  رئي�س  وكان 
يف  الطوارئ  حالة  االثنني 
معمقا  يوما،   15 ملدة  البالد 
التي  ال�سيا�سية  االأزمة  بذلك 
الواقع  االرخبيل  هذا  ي�سهدها 

يف املحيط الهندي.
اأن  يف  “نرغب  ن�سيد  وا�ساف 
تر�سل احلكومة الهندية موفدا 
الطالق  جي�سها،  من  مدعوما 
واملعتقلني  الق�ساة  �سراح 

ال�سيا�سيني”.
اإىل  يدعو  انه  ن�سيد  وقال 
اأنه  مو�سحا  فعلي”  “تواجد 
جنود  اإر�سال  الهند  من  يريد 

اإىل املالديف.

وقال م�سدر مقرب من نيودلهي 
اال�سرتاتيجي  االرخبيل  اإن 
الواقع يف املحيط الهندي ا�سبح 
خالل  ال�سني  اإىل  قربا  اأكرث 

حكم ميني.
بعد  املنفى  يف  املقيم  ون�سيد 
يف  االرهاب  بتهمة  ادانته 
وا�سنطن  اي�سا  دعا   ،2015
على  مالية  عقوبات  لفر�س 

م�سوؤويل النظام احلاكم.
يف  املتحدة  الواليات  وقالت 
بالقلق  “ت�سعر  انها  �سابق  وقت 
فر�س  اإزاء  االمل”  وخيبة 
ميني  ودعت  الطوارئ  حالة 

لاللتزام بحكم القانون.

املالديف  يف  ال�سرطة  وكانت 
انها  �سابق  وقت  يف  اعلنت 
العليا  املحكمة  رئي�س  اعتقلت 
اآخر  وع�سوا  �سعيد  اهلل  عبد 
بعيد  وذلك  املحكمة،  هذه  يف 
الرئي�س  فر�س  من  �ساعات 
يف  البالد،  يف  الطوارئ  حالة 
ال�سيا�سية  االزمة  فاقم  قرار 
الناجمة عن �سراع بينه وبينه 

املحكمة العليا.
وقالت ال�سرطة يف بيان مقت�سب 
من  عنا�سر  اقتحام  بعيد  �سدر 
قوات االمن مقر املحكمة العليا 
اعتقال  ان  ماليه  العا�سمة  يف 
علي  والقا�سي  �سعيد  اهلل  عبد 

�سبهات  على  بناء  مت  حميد 
وكذلك  حولهما  حتوم  ف�ساد 
اآخر  كبري  م�سوؤول  حول  اي�سا 
�سعيد  ح�سن  يدعى  املحكمة  يف 

وقد اعتقل اي�سا.
املحكمة  بني  النزاع  واندلع 
رف�س  اثر  البالد  ورئي�س  العليا 
�سجناء  عن  االفراج  االأخري 
�سيا�سيني تنفيذا حلكم ا�سدرته 
املحكمة العليا وحتذيره الهيئة 
البالد  يف  االعلى  الق�سائية 
اأو  القالته  حماولة  اية  من 

توقيفه. )اأ ف ب(

 حم��ك��م��ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ت�������س���در ال����ي����وم ح��ك��م��ا ب�����س��اأن
����س���ري���ان م���ذك���رة اع���ت���ق���ال ب��ح��ق م��وؤ���س�����س وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س

موؤ�س�س  اعتقال  مذكرة  كانت  اإذا  ما  لتحديد  حكما  الثالثاء  اليوم  بريطانية  حمكمة  ت�سدر  اأ(-  ب  )د   – لندن 
ويكيليك�س جوليان اأ�ساجن ب�سبب خرق �سروط االإفراج بكفالة ال تزال �سارية ، وذلك بعد اأن قال حماموه اإن املذكرة 

قد “فقدت الهدف منها ووظيفتها”.
وقال حمامو اأ�ساجن اإن مذكرة االعتقال الربيطانية كانت مرتبطة باأمر ت�سليم �سويدي ، والذي مت �سحبه يف اأيار/

مايو ، وكان يتعلق بتهم اغت�ساب وتهم اأخرى جن�سية اأقل خطورة.
بال�سفارة  الحتمائه  الق�ساء  اأمام  اأ�ساجن  مثول  عدم  بعد   2012 عام  يف  �سدرت  قد  الربيطانية  املذكرة  وكانت 

االإكوادورية يف لندن .
واأنكر اأ�ساجن 46/ عاما/ االتهامات التي وجهتها �سده امراأتان �سويديتان ، وقال اإنها جزء من موؤامرة لرتحيله اإىل 

الواليات املتحدة ليواجه اتهامات غري حمددة.
كما اتهم حماموه احلكومة الربيطانية بال�سرية املفرطة وانتهاك حقوق االإن�سان.

باأال حتاول  تلقى �سمانات  اإذا  اإال  اأمر االعتقال  اإبطال  اإذا مت  الفور  ال�سفارة على  لن يرتك  اأنه  اإىل  اأ�ساجن  واأ�سار 
بريطانيا ت�سليمه للواليات املتحدة.

�سوؤال  اإجراءات” ، وذلك ردا على  ناأخذه من  اأو ال  ناأخذه  “ما �سوف  ورف�ست وزارة اخلارجية االأمريكية مناق�سة 
ال�سهر املا�سي حول و�سع اأ�ساجن ،عندما منحته االإكوادور اجلن�سية.

قد  امل�ستقلني”،  القانون  خرباء  من  جلنة  التع�سفي” ،وهي  االعتقال  حول  املتحدة  االأمم  عمل  “جمموعة  وكانت 
خل�ست يف عام 2016 اإىل اأن النا�سط االأ�سرتايل-االإكوادوري قد تعر�س لالعتقال التع�سفي منذ القب�س عليه يف 

لندن عام 2010 فيما يتعلق باالتهامات ال�سويدية.

 ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي ي��ت��ع��ه��د ب����اإج����راء
ح������وار ����س���ري���ح م����ع م�������س���وؤويل ك��ور���س��ي��ك��ا

حوار  باإجراء  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  تعهد  اأ(-  ب  )د  باري�س- 
�سريح وذلك يف اأول زيارة له جلزيرة كور�سيكا يف البحر املتو�سط، حيث فاز 
القوميون املعتدلون ال�ساعون للحكم الذاتي باأغلبية يف االنتخابات االإقليمية 

االأخرية.
حكومي  م�سوؤول  اأبرز  ذكرى  الإحياء  رمزية  مبرا�سم  زيارته  ماكرون  ود�سن 
اأحد  يف كور�سيكا كلود ارينياك، وذلك يف املوقع الذي �سهد اغتياله على يد 

القوميني املتطرفني منذ 20 عاما.
واأ�ساد ماكرون مبا و�سفه باأنها طموحات ارينياك الإحالل ال�سالم يف كور�سيكا.
وقال ماكرون ” بعد 20 عاما، على اجلمهورية احلفاظ على هذا الطموح، من 
اأملها بدون امل�ساومة مبطالب من �ساأنها نزعها  اأجل م�ستقبل لكور�سيكا يالئم 

من قلب اجلمهورية”.
وهما  لكور�سيكا،  القوميني  القادة  ملطالب  حمددة  ب�سورة  ماكرون  ي�سر  ومل 
جيل  التنفيذي  االإقليمي  والرئي�س  تاالموين  جي  جون  الربملان  رئي�س 
�سيميوين، كما اأنه ا�ستبعد منح اأي عفو ملن اأدينوا يف ق�سية اغتيال ارينياك.

وكان برملان كور�سيكا قد مرر اجلمعة املا�سية مقرتحا يطالب ماكرون بتد�سني 
وكور�سيكا” وي�سعى  الدولة  بني  حمظورات  اأو  م�سبقة  �سروط  بدون  ” حوار 

الإجراء تعديل د�ستوري ملنح كور�سيكا �سلطات ت�سريعية.
ومن املقرر اأن يلتقي ماكرون بتاالموين و�سيميوين.

من درجــــة  ــى  ــس ــ� اأق اإىل   ا�ــســتــفــد 
جديدة روًحــا  لُتْدِخل  الفر�س   جميع 
مع احلديث  وخططك.  اأفــكــارك   اإىل 
الزمالء وتغيري نظرتك اأو   االأ�سدقاء 
 اخلارجية لالأمور قد يكون مفيًدا. كن
اجلديدة واالأفــكــار  للتجارب   منفتًحا 
بعيًدا تنقاد  ال  ولكن  لك،  ُتَقدم   التي 
تظل اأن  يجب  االأ�سلي.  م�سارك   عن 

.�سادًقا مع ذاتك

ــايل احل ــت  ــوق ال يف  �سهل  �ــســيء  ــل   ك
تقوم التي  باالأمور  حًقا  ت�ستمتع   واأنــت 
من اأثــر  ورائــك  ا  اأي�سً ترتك  �سوف   بها. 
 اجلاذبية االإيجابية. ال تتعجب عندما
ويبوحون حولك  هم  من  منك   يقرتب 
– مــغــروًرا  تكن  ال  لكن  باأفكارهم.   لك 
 ا�سرتك يف امل�سروعات املختلفة الأنها قد
خططك يخ�س  فيما  االإلهام  لك   تقدم 

.اخلا�سة

تواجه اأنــك  احلــايل  الوقت  يف   يبدو 
ــًدا مــن الــتــعــقــيــدات غري ــزاي  عــــدًدا مــت
هم مــن  على  الــلــوم  يقع  ال   املــتــوقــعــة. 
اأنت تكون  االأحيان  بع�س  يف   –  حولك 
 املخطئ. حاول اأن تظل هادًئا واأن ترى
كو�سيلة طريقك  يف  املوجودة   العقبات 
 الكت�ساف مداخل جديدة. اعد اكت�ساف
املرحلة هذه  من  تخرج  و�سوف   هدوئك 

.اأقوى

وا�سحة بها  تتمتع  التي  الفريق   روح 
اأواًل، االحتياجات  ت�سع  ــك  الأن  الــيــوم 
 وهذا ما يالحظه زمالوؤك. اإذا ا�ستمريت
 هكذا، ف�سوف يعتربونك القوة الدافعة.
ــــاالآن وقــت ــا، ف ــسً ــ�  اعـــنت بــاأ�ــســرتــك اأي
ي�سهل و�سوف  النزاعات،  حلل   منا�سب 
يكون قد  ا.  اأي�سً ذلــك  يف  البدء   عليك 
 االت�سال باالأ�سرة مفيًدا ل�سحتك مبا اأن
من االأ�سري  واالأمان  املنزلية   الو�سفات 

.االأمور املفيدة عند املر�س

ــع اأخـــــــذ نـــفـــ�ـــس عــمــيــق ــي ــط ــت ــس ــ�  ت
ــان الــوقــت لكي ــد ح ــرتخــاء، وق ــس  واال�
به. قمت  الذي  املجهود  نتائج  يف   تفكر 
حالتك لتح�سني  املرحلة  هــذه   ا�ستغل 
الفيتامينات تعطيك  �سوف   ال�سحية. 
احلياة من  جديًدا  عقًدا  النقي   والهواء 
ــــذي �ــســيــكــون يف غــايــة االأهــمــيــة.  وال
اخلا�سة بحياتك  التمتع   ت�ستطيع 
اأ�سدقائك مع  اأكرث  اأوقات  وق�ساء   اأكرث 
�سوء وجـــود  ــدم  ع حــالــة  يف   وعائلتك 

.تفاهم ونزاعات

 �سوف يتعر�س عملك لالختبار اليوم،
 ولكن ال داعي للتوتر اإذا كنت قادًرا على
ا اأي�سً �سُتخترب  ال�سليمة.  املعرفة   اإظهار 
احلالة، هذه  ويف  اخلا�سة،  حياتك   يف 
نظرك. وجهة  عن  الدفاع  عليك   يجب 
 ال تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي،
�سعبة. قرارات  اتخاذ  وجوب  مع   حتى 
�سحية م�سكلة  اأي  على  التغلب   ميكنك 
– ال مناف�سة  لي�ست  فاحلياة   بالراحة، 

.يجب اأن حتارب جاهًدا لكي تفوز

ب�سورة الــتــحــديــات  تقابلك   �ــســوف 
اليوم، م�سببة  متكررة ب�سكل غري عادي 
يجب ــا  رمب الــ�ــســغــوط.  مــن  الكثري   لــك 
من بداًل  اأحياًنا  الطريق  عن  تبتعد   اأن 
 حتمل م�سئولية كل �سيء. �سوف ي�ساعك
 هذا على توفري طاقتك لالأ�سياء الهامة
اأن ا  اأي�سً يجب  العمل.  يف  خا�سة   بحق، 
 تفكر يف �سحتك، الأنه على املدى الطويل
 لن يعود عليك بالفائدة اأن ت�ستهلك كل

.قوتك يف مدة زمنية ق�سرية

اأن كما  لــالآخــريــن،  معدية   طاقتك 
جديدة. اأفكار  لتنفيذ  منا�سب   الوقت 
حتى اأرجاأتها  قد  كنت  التي   القرارات 
لك بالن�سبة  جًدا  هامة  تكون  قد   االآن 
اأن الرغم من طاقتك، يجب  لكن على   . 
 ال تت�سرف بت�سرع واأن تكون على دراية
االأمــور يف  فكر  اأفعالك.  بعواقب   تامة 

.بعناية وبهدوء

 مـــن املــحــتــمــل ظـــهـــور اأزمـــــات
اأن ال تفقد فــحــاول  قــريــب،   عــن 
حافظت اذا  واأع�سابك.   مزاجك 
رابــطــة جــاأ�ــســك، وواجــهــت  على 
والقالقل ال�سارة  غري  ــداث   االأح
كثرًيا تـــدوم  فلن  تــثــريهــا،   الــتــي 
 ولن ت�سبب خ�سائر مهمة. اعتني

.ب�سحتك

يف رغبتك  ح�سب  ي�سري  �ــســيء   ال 
بتغيري قمت  اإذا  ولكن  احلايل،   الوقت 
ب�سكل اأهــدافــك  تنجز  قــد   مدخلك، 
االآخرين. اآراء  ت�ساعد   اأ�سرع، كما قد 
اخلا�سة حــيــاتــك  يف  ــه  ــواج ت  �ــســوف 
اأن يجب  ولكن  امل�سكالت،  اأنــواع   جميع 
هذا يف  وا�سحة  نظرك  وجهة   تكون 
 املوقف. �سالمتك اجل�سدية قد ت�سبح
 اأف�سل. فكر يف اأ�سلوب حياتك، ولكن ال

.تكن قا�سًيا على نف�سك

تخف�س اأنـــت  احلـــايل،  الــوقــت   يف 
يف لي�ست  و�سحتك  يــاأ�ــس،  يف   راأ�ــســك 
مكانك يف  اثــبــت  ــا.  ــه ــوال اأح  اأحــ�ــســن 
يف قادمة.  اجليدة  فــاالأوقــات   اليوم، 
 الوقت احلايل، حاول اأن تذكر نف�سك
وعندئذ  – الــ�ــســعــيــدة   بــالــذكــريــات 
ال�سيئة املرحلة  هذه  حتى  اأن   �سرتى 
من ب�سيء  ت�سعر  و�سوف  مت�سي   �سوف 

.التفاوؤل

تام وان�سجام  وفـــاق  على   اأنـــت 
امل�ستوى على  �سواء  حميطك،   مع 
من انتفع  املــهــنــي.  اأو   ال�سخ�سي 
عالقاتك تقوية  يف  التناغم   هذا 
وبني بينك  القائمة   والــروابــط 
ــــات االأوق يف  للت�سلح   االآخـــريـــن 
 الع�سيبة التي تكون فيها جمموعة
مب�سرة غــري  الــكــونــيــة   االأبــــــراج 

.واالأحوال لي�ست ل�ساحلك



مادة  اأن  حديثة،  هولندية  درا�سة  ك�سفت 
ك�سبغة  ا�ستخدامها  ي�سيع  لالأك�سدة  م�سادة 
يف  جنحت  العلمية،  املختربات  يف  كيميائية 
غري  ب�سكل  للمر�س  امل�سبب  املالريا  طفيل  قتل 

م�سبوق.
رادبود  بجامعة  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 
الثالثاء  اليوم  نتائجها  ون�سروا  نامييخن، 
 Lancet Infectious( دورية  يف 

العلمية.  )Diseases
املادة  با�ستخدام  درا�ستهم  الباحثون  واأجرى 
 Methylene( امليثيلني  باأزرق  املعروفة 
علم  يف  املهمة  املركبات  من  تعد  التي   )Blue

الكيمياء التحليلية.
لعمليات  موؤ�سرا  ال�سبغة  هذه  وُت�ستخَدم 
التجارب  بع�س  يف  واالختزال  كاالأك�سدة 
ا يف علم االأحياء  الكيميائية، كما ُت�ستخدم اأي�سً

ل�سبغ عينات االألياف الع�سبية واجللد.
ويعود حت�سري مادة اأزرق امليثيلني للمرة االأوىل 
البولندي  الكيميائي  1876، على يد  اإىل عام 

االأ�سل هيرني�س كارو.
يف  املالريا  مر�سى  على  اأجريت  جتارب  وفى 
للمر�سى  ال�سبغة  الباحثون  اأعطى  مايل، 
“اأرتيمي�سينني”  اأدوية  تناولهم  مع  بالتوازي 
فيما  املالريا،  تعالج  التي   )Artemisinin(
اأدوية  املر�سى  من  اأخرى  جمموعة  تناولت 

“اأرتيمي�سينني” فقط.
بالتقاط  “اأنوفيلي�س”  بعو�س  اأنثى  وتقوم 
بالعدوى،  امل�سابني  االأ�سخا�س  من  الطفيلي 
عند لدغهم، للح�سول على الدم الالزم لتغذية 
داخل  بالتكاثر  الطفيلي  يبداأ  بعدها  بي�سها، 
تختلط  اآخر،  ا  �سخ�سً تلدغ  وعندما  البعو�سة، 
ال�سخ�س  دم  اإىل  وتنتقل  بلعابها،  الطفيليات 

امللدوغ.

تناولت  التي  املجموعة  اأن  الباحثون  ووجد 
�سبغة اأزرق امليثيلني مع اأدوية املالريا، اختفى 
فقط،  �ساعة   48 بعد  املالريا  طفيل  لديها 
لدى  اأ�سابيع  ملدة  الطفيل  بقاء  مع  مقارنة 

املجموعة االأخرى.
واأو�سح فريق البحث اأن تاأثري لدغات البعو�س 
لعدة  ال�سخ�س  ج�سم  يف  يبقى  للمالريا  امل�سبب 

اأ�سابيع بعد تلقي عالج املالريا.
امليثيلني،  اأزرق  �سبغة  اأن  البحوث  من  وتبني 
مبعدل  املالريا  طفيل  يقتل  اآمن  م�ساد  تعترب 

غري م�سبوق.
ويف غ�سون يومني فقط، متاثل املر�سى لل�سفاء 
من املالريا، ومل يعد الطفيل ينتقل مرة اأخرى، 
بالبعو�س  االأ�سخا�س  هوؤالء  لدغ  بعد  حتى 

امل�سبب للمر�س مرة اأخرى.
وقال الباحثون اإن “نتائج التجارب ال�سريرية 
اأزرق  تاأثري �سبغة  ر�سد  واعدة جًدا، حيث مت 
للمرة  الب�سر  بني  املالريا  انت�سار  على  امليثيلني 

االأوىل”.
اأن  ميكن  امليثيلني  اأزرق  “�سبغة  اأن  واأ�سافوا 
متنع انت�سار املالريا، يف غ�سون يومني فقط من 
التقليدية،  العقاقري  عك�س  على  العالج،  تلقى 

التي يظهر تاأثريها بعد اأ�سابيع”.
اآمنة متاًما على املر�سى،  “ال�سبغة  اأن  واأ�ساروا 
لكن هناك تاأثري جانبي وحيد مت ر�سده، وهو 

حتول البول اإىل اللون االأزرق”.
 3.2 نحو  فاإن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  ووفًقا 
مليارات �سخ�س، اأي ن�سف �سكان العامل تقريًبا، 
اأن  كما  باملالريا،  االإ�سابة  خلطر  معر�سون 

املر�س يقتل طفاًل يف اإفريقيا كل دقيقة.
نحو  بحياة  اأودى  املالريا  اأن  املنظمة  واأ�سافت 
من  غالبيتهم   ،2012 عام  �سخ�س  األف   627
اأطفال جنوب �سحراء اإفريقيا وتقل اأعمارهم 
 1300 بوفاة  الوباء  ويت�سبب  اأعوام،   5 عن 
مبنطقة  االإفريقية  الدول  يف  يومًيا  طفل 

جنوب ال�سحراء الكربى.

�سان فران�سي�سكو  )د ب اأ(- تو�سل 
باجلامعة  الباحثني  من  فريق 
اإىل تقنية  �سنغافورة  الوطنية يف 
اإىل  ال�سوء  لتو�سيل  جديدة 
ج�سم  داخل  العميقة  االأع�ساء 
نوعية  تفعيل  اأجل  من  االن�سان 
ت�ستجيب  االأدوية  من  خا�سة 
با�سم  يعرف  نظام  وفق  لل�سوء، 

العالج ال�سوئي الديناميكي.
ال�سوئي  العالج  اأن  ورغم 
الو�سائل  من  يعترب  الديناميكي 
اأن  اإال  ال�سرطان،  لعالج  الفعالة 
يف  االأورام  على  يقت�سر  تاأثريه 
نظرا  اجللد  من  القريبة  االأماكن 
املرور  على  ال�سوء  قدرة  ل�سعف 
ولكن  البيولوجية،  االأن�سجة  عرب 
بتطبيق  ت�سمح  اجلديدة  التقنية 
على  الديناميكي  ال�سوئي  العالج 
للج�سم بدقة  الداخلية  االأع�ساء 

بالغة.
وميكن ا�ستخدام التقنية اجلديدة 
من  متعددة  اأنواع  عالج  يف 
داخلية  اأع�ساء  ت�سيب  ال�سرطان 

مثل املخ والكبد.
ال�سوئي  بالعالج  ويق�سد 
نوعيات  ا�ستخدام  الديناميكي 
ح�سا�سية  ذات  الدواء  من  معينة 
عند  تفعيلها  يتم  لل�سوء  خا�سة 
ذات  �سوئية  الأ�سعة  تعر�سها 
بحيث  خا�سة  موجية  اأطوال 
االأك�سجني  من  اأنواع  باإنتاج  تقوم 
لقتل اخلاليا املجاورة لها، وهو ما 

يحقق دقة يف عالج ال�سرطان تقي 
مل�ساعفات  التعر�س  من  اجل�سم 
ا�ستخدام  حالة  يف  جانبية 
العالج  مثل  التقليدية  االأدوية 

الكيماوي على �سبيل املثال.
غري اأن العالج ال�سوئي الديناميكي 
ال�سرطان  اأنواع  على  يقت�سر  كان 
ال�سطحية؛ حيث ان م�سادر ال�سوء 
التقليدية مثل االأقطاب ال�سوئية 
اأن ت�ستخدم  الليزر ميكن  اأ�سعة  اأو 
فقط لعالج االأورام ال�سطحية مثل 

�سرطان اجللد.
اإ�سراف  حتت  الدرا�سة  واأجريت 
ق�سم  من  يوجن  ت�ساجن  الباحث 
جون  واالأ�ستاذ  الطبية  الهند�سة 

هو من ق�سم الهند�سة االإلكرتونية 
الهند�سة  كلية  يف  احلا�سب  وعلوم 

باجلامعة الوطنية يف �سنغافورة.
“فيز  االإلكرتوين  املوقع  ونقل 
دوت اأورج” املتخ�س�س يف االأبحاث 
قوله  هو  الباحث  عن  العلمية 
ال�سوء  لتو�سيل  “منهجنا  اإن 
لعالج  ملمو�سة  مزايا  يتيح  �سوف 
العالج  تقنية  وفق  ال�سرطان 
ال�سوئي الديناميكي يف اأع�ساء مل 
يكن ميكن الو�سول اإليها من قبل”.
متناهية  االأجهزة  اأن  واأو�سح 
الطاقة  تو�سيل  يتم  التي  ال�سغر 
توفري  ميكنها  ال�سلكيا  اإليها 
مدى  على  ال�سوء  من  جرعات 

فرتات زمنية طويلة وفق منظومة 
مربجمة ومتكررة.

وتعتمد التقنية اجلديدة على زرع 
جهاز متناهي ال�سغر يعمل ال�سلكيا 
ال�سوء.  لتو�سيل  العالج  مكان  يف 
 30 وال يزيد وزن هذا اجلهاز عن 
 15 حجمه  يتجاوز  وال  جراما 
ملليمرت مربع، ومبجرد زرع اجلهاز 
ترددات  فاإن  املطلوب،  املكان  يف 
بالطاقة  بتزويده  تقوم  خا�سة 
التي  ال�سوء  جرعات  ومراقبة 

يقوم باإطالقها.
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م�سبوقة غ��ر  ب�����س��رع��ة  امل���الري���ا  ط��ف��ي��ل��ي��ات  ت��ق��ت��ل  كيميائية  �سبغة 

اإىل  ال�������س���وء  ب��ت��و���س��ي��ل  ت�����س��م��ح  ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة 
اأع���م���اق اجل�����س��م م��ن اأج����ل ع���الج م��ر���س ال�����س��رط��ان

�سروري  اأم��ر  الطبيب  ا�ست�سارة  �سرعة 
نف�سية ا���س��ط��راب��ات  م��ن  امل��ع��ان��اة  عند 

كريفلد )د ب اأ(- من الطبيعي اأن يتعر�س اأي �سخ�س لل�سعور اأحيانا 
يكن  مل  اإذا  ولكن  احلياة،  مع  التعاطي  على  القدرة  وعدم  باالإعياء 
تعرث  عن  اأ�سفرت  واإذا  ال�سيئة  املزاجية  احلالة  لهذه  �سبب  هناك 
عن  �سريعا  البحث  من  حينئذ  بد  فال  اليومية،  احلياة  مهام  اإمتام 

م�ساعدة لدى خمت�س.
يف  التوجه  ميكن  اأنه  النف�سيني  لالأطباء  االأملانية  الرابطة  وذكرت 
ذاته  الوقت  يف  اأ�سارت  ولكنها  اأولية،  كخطوة  عام  ملمار�س  البداية 
اأو معالج نف�سي ملن  اأنه ميكن التوجه مبا�سرة اإىل طبيب نف�سي  اإىل 

يرغب يف ذلك.
واأكدت الرابطة اأهمية ذلك باأنه كلما مت اكت�ساف اأية م�سكلة نف�سية 

ب�سكل مبكر، كانت فر�س العالج اأف�سل.
عن  الناجتة  املعاناة  تكون  ما  غالبا  اأنه  اإىل  الرابطة  واأ�سارت 

اال�سطرابات النف�سية قابلة للعالج.
واأو�سحت اأن املدة التي ي�ستغرقها العالج تتوقف على طبيعة املر�س، 
اأن بع�س املر�سى يحتاجون مثال لب�سعة جل�سات فح�سب  اإىل  الفتة 
احلياة  طوال  طبية  متابعة  االأمر  ي�ستلزم  فيما  نف�سي،  معالج  لدى 

ملر�سى اآخرين.

ال���ب���ط���ي���خ ب����دي����اًل ل���ل���ف���ي���اغ���را؟!
يبحثون  الباحثون  يزال  ما 
عن  بديل  جديد  عالج  عن 
اإىل م�ساكل  يوؤدي  الفياغرا ال 
احلل  اأن  يبدو  لكن  �سحية، 
ميكن اأن يكون اأقرب مما يبدو، 
اإىل  فواكه  بائع  اأقرب  لدى 
موقع  ن�سر  ما  بح�سب  منزلك، 
الذي  عربي”  بو�ست  “هاف 

قال اإن عالج �سعف االنت�ساب يكمن يف البطيخ!
الفياغرا تعمل  اأن  El Español االإ�سباين  املوقع عن موقع  ونقل 
يت�سبب  اأن  ميكن  ما  الذكري  الع�سو  اإىل  الدم  تدفق  زيادة  على 
يف  م�ساكل  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س  الدموية  االأوعية  يف  مب�ساكل 
القلب، عك�س ما يحدث عند تناول البطيخ الذي يحتوي على مادة 

ال�سيرتولني.
بروتيني،  غري  اأميني  حم�س  وهو  ال�سيرتولني،  اأن  اىل  واأ�سار 
اأميني  حم�س  اإىل  حتوله  عند  النرتيك  اأك�سيد  تكّون  على  ي�ساعد 
االأوعية  فتح  على  النرتيك  اأك�سيد  وي�ساعد  اأرجينني.  ي�سمى  اآخر، 
الع�سو الذكري، ما ي�ساعد  الدم يف  الدموية بطريقة حت�ّسن تدفق 

بدوره على االنت�ساب.
�سعف  يعانون  الذين  الرجال  اأن  “ثبت  املوقع،  وبح�سب  كذلك، 
من  واحد  يف  منخف�سة  م�ستويات  لديهم  تكون  ما  عادًة  االنت�ساب 
عالقة  هناك  فاإن  لذلك  كليهما،  اأو  االأمينيَّني،  احلم�سني  هذين 
على  والقدرة  اجل�سم  يف  املادتني  هاتني  م�ستويات  بني  وا�سحة 

االنت�ساب”.
واأكد املوقع اأنه من املهم االأخذ يف االعتبار اأن الغالبية العظمى من 
زة فقط هي التي حتتوي  البطيخ هو املاء؛ لذلك فاإن الع�سائر املركَّ

على كميات كافية من ال�سيرتولني.
من  اأقل  كميات  على  البطيخ  من  االأحمر  اجلزء  “يحتوي  واأ�ساف: 
من  اأعلى  م�ستويات  على  الق�سرة  حتتوي  بينما  ال�سيرتولني،  مادة 
هذه املادة؛ لذلك ميكن اأن ت�ساف اإىل الع�سري”. وتابع اأنه :ال ُين�سح 
بتجربة هذا احلل ملن يعانون احل�سا�سية من البطيخ، كما يجب على 
مر�سى ال�سكر ا�ست�سارة الطبيب اأواًل؛ وذلك ب�سبب ارتفاع م�ستويات 

ال�سكر املوجودة يف تلك الفاكهة”، كما نقلت قناة “اجلديد”.

االإ�سرائيلّية  احلكومة  النا�سرة-“ت�سعى 
احلكومة  وهي  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة 
االأكرث تطرًفا وعن�سرّيًة يف تاريخ الدولة 
العربّية، ت�سعى اإىل زيادة ت�ساريح العمل 
للعمال الفل�سطينيني مقابل طرد الالجئني 
ووزير  وال�سودان،  اإريرتيا  من  االأفارقة 
اأ�سوٍل  من  وهو  درعي،  اأرييه  الداخلية، 
لليهود  )�سا�س(  حزب  ويتّزعم  مغربّيٍة، 
املتدينني ال�سرقيني يقول: يجب اأْن ن�سفق 
اأْن  قبل  جرياننا  ومن  منا  الفقراء  على 
على  اللجوء،  طالبي  االأفارقة  على  ن�سفق 

حّد تعبريه.
االإ�سرائيلّي،  )امل�سدر(  موقع  وبح�سب 
تل  يف  اخلارجّية  وزارة  من  جًدا  املُقّرب 
“لو كان علّي  الداخلّية:  اأبيب، قال وزير 
الذين  الفل�سطينيني  ت�سغيل  بني  االختيار 
اأيّن  املوؤّكد  فمن  البالد،  هذه  يف  يعي�سون 
العي�س  لقمة  وتوفري  ت�سغيلهم  ل  اأف�سّ
االآخرين.  العمال  من  بداٍل  لهم  الكرمي 
بتوفري  يتمتعون  عندما  قائاًل:  وتابع 
يكون  رزقهم،  ويك�سبون  للكهرباء  كاف 
اأف�سل يف هذه الدولة، قال درعي،  العي�س 
االحتالل  جي�س  الإذاعة  معه  مقابلة  يف 
واأو�سح  ت�ساهل(.  )غايل  االإ�سرائيلّي 
الفل�سطينيني  العمال  ت�سغيل  ل  يف�سّ اأّنه 
اأبيب، وال  الذين ال يعي�سون يف جنوب تل 
ي�سعون اإىل العي�س هنا بل يقدمون للعمل 
هذا  م�ساًء،  ويغادرونها  �سباًحا  البالد  يف 

بخالف العمال االأفارقة، على حّد و�سفه.
االأمن  وزير  اأّن  قائاًل  نف�سه  املوقع  وتابع 
اليوم  تطّرق  اأردان،  غلعاد  الداخلّي، 
املتوقع  الالجئني  طرد  اإىل  ا  اأي�سً �سباًحا 
ل�سابط  جديد  تن�سيب  مرا�سم  يف  قائاًل 
احلكومة  �ستعمل  اأبيب:  تل  �سرطة  لواء 
اأجل  من  و�سعها  يف  ما  كّل  االإ�سرائيلّية 
مع  و�ستتعامل  اأبيب،  تل  جنوب  مواطني 
تتعامل  كما  القانونيني،  غري  املت�سللني 
اأجل  من  اأخرى  متقدمة  دولة  اأية  معهم 
�سابط  مهام  اأّن  اأردان  واأو�سح  مواطنيها. 
طرد  على  ترتكز  االأ�سا�سية  ال�سرطة 
اإ�سرائيل،  من  وال�سودان  اإريرتيا  الجئي 
بح�سب  اأبيب،  تل  يف  معظمهم  يعي�س  اإْذ 

تعبريه.
مبادرة  خلفية  على  االأقوال  هذه  جاءت 
اآالف  لطرد  االإ�سرائيلية  احلكومة 
الذين  وال�سودان  اإريرتيا  من  الالجئني 
يعي�سون يف اإ�سرائيل يف ال�سنوات املا�سية، 
ولي�سوا  عمل  مهاجري  اأنهم  بادعاء 
احلكومة  و�سعته  الذي  الهدف  الجئني. 
االإ�سرائيلية اأمام �سلطة ال�سّكان والهجرة 
و�سوداين  اإريرتي  الجئ   600 طرد  هو 
�سهرًيا، اأْي ما معدله 7.200 الجئ �سنوًيا.
ُي�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأّنه جاء يف قرار 
بنيامني  بقيادة  االإ�سرائيلّية  احلكومة 
جل�سة  اأعقاب  يف  �سدر  الذي  نتنياهو، 
اأّنه  اأ�سبوعني ون�سف تقريًبا،  خا�سة قبل 

�سهرًيا،  “مت�سلل”   600 البالد  غادر  اإذا 
ت�سريح  على  واحد  فل�سطينّي  ف�سيح�سل 
ُيغادران  اثنني  مت�سللني  كل  مقابل  عمل 

البالد.
اأّنه بدًء من االأ�سبوع  ومن اجلدير بالذكر 
اأْن ُتبلغ �سلطة ال�سكان  القادم، من املتوقع 
ي�سلون  الذين  الالجئني  هوؤالء  والهجرة 
مكاتبها لتجديد الفيزا، اأْي التاأ�سرية، كما 
هو متبع مرة كل �سهرين، اأّن عليهم مغادرة 

اإ�سرائيل، واإاّل �سيتعر�سون لل�سجن املفتوح. 
الالجئني  عدد  ي�سل  االأثناء،  هذه  يف 
املعر�سني للطرد اإىل -15.000 20.000 
وهذا ال ي�سمل الن�ساء واالأطفال، مع ذلك 
الداخلية  وزارة  يف  امل�سوؤولني  كبار  �سّدّد 
على اأّن الدولة العربّية قد تطرد الن�ساء 

ا. واالأطفال من البالد يف وقت الحق اأي�سً
الوحدة  حتدثت  عينه،  ال�سياق  يف 
العفو  منظمة  يف  باإ�سرائيل  املعنية 

وزارة  اأكاذيب  اعتربتها  عّما  الدولية 
هوؤالء  بحق  االإ�سرائيلية  الداخلية 
واأّكدت  االأفريقية.  الدول  من  املهاجرين 
اإقليم  من  القادمني  اللجوء  طالبي  اأن 
جلوء  على  يح�سلوا  مل  بال�سودان  دارفور 
اإ�سرائيل  تر�سلهم  ذلك  من  وبداًل  �سيا�سي، 
“حولوت”  ت�سمى  ع�سكرية  من�ساأة  اإىل 
الوحدة  وطالبت  بداخلها.  وحتتجزهم 
واإجراء  اخلطاأ  بت�سويب  الداخلية  وزير 
ملن  ال�سيا�سي  اللجوء  ومنح  دقيق  فح�س 

ي�ستحقه.
ح�سلت  التي  املعطيات  اأن  واأ�سافت 
ومذلة  مهينة  اأو�ساع  عن  تتحدث  عليها 
واأن  املن�ساأة،  بهذه  املحتجزين  للمهاجرين 
�سيا�سة  خدمة  هو  الداخلية  وزارة  هدف 
وك�سفت  وطردهم.  الحتجازهم  اإ�سرائيل 
االأفارقة  للمهاجرين  رقمية  معطيات  عن 
 19 من  عددهم  يقرتب  حيث  الإ�سرائيل 
اإال  ال�سيا�سي  اللجوء  مينح  مل  بينما  األفا، 
من  القادمني  عدد  وبلغ  فقط.  منهم  لـ15 
2225 الجًئا،  اإ�سرائيل  اإىل  دارفور فقط 
مل  اللجوء  حق  لكن   ،2058 اإريرتيا  ومن 
ال�سودان وثمانية من  اإال الثنني من  مينح 

دارفور.

 ا�ستقبل ابناء خميم نهر البارد يف ال�سمال 
ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو   ، الفل�سطينية 
لتحرير فل�سطني  الدميقراطية  للجبهة 
لبنان  اقليم  اأمني  يرافقه   ، خالد  تي�سري 
في�سل،  علي  الدميقراطي«  »اجلبهة  يف 
ع�سو املكتب ال�سيا�سي واركان بدر واع�ساء 
قيادتها يف لبنان: عاطف خليل، فادي بدر 

وعبد اهلل ذيب.
وقد جال خالد يرافقه الوفد على املباين 
املخيم  من  القدمي  اجلزء  يف  اجلديدة 
قيد  املباين  يف  العمل  �سري  على  واطلع 
االن�ساء ، يف الرزمة اخلام�سة والرزم 6، 7، 
اعادة  التي مل ت�سملها عملية  املتبقية   ،8

االعمار )احياء �سفورية و �سع�سع(.
التجمعات  من  عدد  لزيارة  انتقل  ثم 
حيث   ، احلديد  برك�سات  يف  ال�سكنية 
»نتيجة  ال�سديد  اأمله  عن  خالد  اأعرب 
العائالت  تعي�سها  التي  الكارثية  الظروف 
يف هذا املجمع يف ظل انعدام احلد االدنى 
من  وا�ستمع   ، االآدمية  احلياة  �سروط  من 
 ، ف�سوال  امل�ستمرة  معاناتهم  عن  االهايل 
اعادة اعمار  املربر يف  التاأخري غري  ب�سبب 

منازلهم.
اجلزء  اأو�ساع  املرافق  والوفد  عاين  ثم 
املباين  �سيما  وال   ، املخيم  من  اجلديد 
املدمرة التي مل يتمكن ا�سحابها من اعادة 
 ، عليهم  التعوي�س  عدم  ب�سبب  اعمارها 
ال�سهداء  وملعب   39 رقم  للعقار  ا�سافة 
 36 رقم  العقار  على  يقع  الذي   ، اخلم�سة 
يحاول  التي  التحرير،  ملنظمة  التابع 
االول  اللبناين  مالكها  من  الورثة  بع�س 
واعرب  حق.  وجه  دون  عليها  اال�ستيالء 
خالد عن اأ�سفه لهذا االهمال ، م�سددا على 
»�سرورة العمل من اجل تامني التعوي�سات 
تدمري  ب�سبب   ، اجلديد  املخيم  الهايل 
و�سياراتهم  اخلا�سة  وممتلكاتهم  منازلهم 

وم�ساحلهم التجارية«.

اجلبهة  نظمت   ، اأخرى  جهة  من 
يف  حواريا  �سيا�سيا  لقاء  الدميقراطية 
قاعة ال�سهيد حميد عبد العال ، يف ح�سور 
واللجنة  الفل�سطينية  الف�سائل  قيادة 
االحزاب  قادة  من  وعدد  ال�سعبية 
واملوؤ�س�سات  واالحتادات  اللبنانية 
والفعاليات  واحلراكات  االجتماعية 
الوطنية  وال�سخ�سيات  االجتماعية 

وجمهور وا�سع من ابناء املخيم.
وبعد كلمة ترحيب القاها اأمني �سر احتاد 
�سرح  ذيب،  اهلل  عبد  العودة«  »حق  جلان 
االمريكية  االدارة  »�سيا�سة  خالد  تي�سري 
ورئي�سها ترامب ، التي ت�ستهدف كل عناوين 

الق�سية الفل�سطينية ، وعلى راأ�سها ق�سية 
تعترب  التي  االونروا،  بوابة  من  الالجئني 
اليها  ت�ستند  التي   ، الركائز  اهم  احد 
والتي   ، بالعودة  وحقهم  الالجئني  ق�سية 
دولة  عا�سمة  القد�س  بان  اعالنه  �سبقها 
وذلك   ، العن�سري  اال�سرائيلي  االحتالل 
يف اطار ما ي�سمى ب�سفقة القرن والت�سوية 
وتابيد  ا�سرائيل  مل�سالح  تلبية  االقليمية 
و�سم  الفل�سطينية  لالرا�سي  احتاللها 
ال�سيطرة  وا�ستمرار  اال�ستيطانية  الكتل 
والرثوات  واملياه  واحلدود  االمن  على 
حكم  ل�سالح  العربي  والتطبيع  الطبيعية 

اداري ذاتي لل�سكان«.

عدوانا  ت�سن  ترامب  »ادارة  ان  واكد 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  م�سبوق  غري 
وغري  امل�سروعة  الوطنية  وحقوقه 
وهي   ، والتفاو�س  للم�ساومة  القابلة 
وحرب  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  متار�س 
الذي   ، الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  التجويع 
توحد يف رف�سه لهذه ال�سيا�سة العدوانية 
اهم  احدى  �ستبقى  التي   ، القد�س  �سد 
وعا�سمة  الفل�سطيني  الن�سال  عناوين 
حال  يكون  ولن   ، االبدية  فل�سطني  دولة 
اال�سرائيلي  والعربي  الفل�سطيني  لل�سراع 
بعا�سمتها  امل�ستقلة  الدولة  بقيام  اال   ،
القد�س وحق عودة الالجئني اىل ديارهم 

الدويل  للقرار  تطبيقا  وممتلكاتهم 
التوطني  م�ساريع  لكل  نقي�سا   194 رقم 

والتهجري .
من  االونروا  »ا�ستهداف  ان  اىل  ولفت 
�ساأنه االإ�سرار مب�سالح الالجئني والبلدان 
امللف  هذا  »مقاربة  اىل  داعيا  امل�سيفة«، 
م�سرتكة  وعربية  فل�سطينية  ب�سيا�سة 
من   ، االمريكي  االبتزاز  �سيا�سة  ملواجهة 
باالونروا  التم�سك  على  اال�سرار  خالل 
خدماتها  وزيادة  لها  التمويل  وتوفري 
بتحقيق  الالجئني  معاناة  انهاء  حني  اىل 

عودتهم اىل ديارهم«.
ملطالب  »اال�ستجابة  اىل  االونروا  ودعا 
الأبناء  خا�س  وب�سكل   ، عموما  الالجئني 
خميم نهر البارد ، من خالل توفري االموال 
القدمي  بجزئيه  املخيم  اعمار  ال�ستكمال 
 ، العائالت  على  والتعوي�س  واحلديد 
حني  اىل  الأبنائه  الطوارئ  خطة  واإعادة 

عودة العائالت اىل بيوتهم«.
»اقرار  اىل  اللبنانية  احلكومة  دعا  كما 
الفل�سطيني  لل�سعب  االن�سانية  احلقوق 
دائرة  من  امللف  هذا  واإخراج  لبنان  يف 
العودة  حلق  دعما  الداخلية،  التجاذبات 

ورف�س كل م�ساريع التوطني والتهجري«.
قرارات  »تطبيق  اىل  الدعوة  وجدد 
�سحب  جلهة  الفل�سطيني  املركزي  املجل�س 
مع  الكامل  والقطع  باإ�سرائيل  االعرتاف 
 ، واالقت�سادية  االمنية  وملحقاته  او�سلو 
م�سددا على »�سرورة اعتماد ا�سرتاتيجية 
وانهاء   ، بديلة  كفاحية  فل�سطينية 
انتفا�سة  االنق�سام املدمر ودعم و تطوير 
االحتالل  ملواجهه  والقد�س  احلرية 
والتهويد  والق�سم  واجلدار  واال�ستيطان 
اال�سرائيلية  القرن  �سفقة  واإحباط 
االنظمة  بع�س  من  بدعم  االمريكية 

العربية«.
مكتب االعالم 

ت�سغيل  ل  ُنف�سّ الإ���س��رائ��ي��ل��ّي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  عن�سرّية:  ت��ربي��ر  حُم����اوًل 
ط��رده��م اأب���ي���ب  ت���ل  ق����ررت  ال���ذي���ن  الأف����ارق����ة  م���ن  ب����دًل  الفل�سطينين 

املخيم اإعمار  اإعادة  وملف  اأبنائه  معاناة  على  ويطلع  البارد  نهر  يزور  خالد  تي�سر 



القاهرة :
فيها  ــت  ــاق ــس � احــتــفــالــيــة  يف 
رحبت،  مبا  حجاب”  “�سيد  قاعة 
احتفى حمبو ال�سيخ حممود خليل 

احل�سري مبرور قرن على ميالده.
ــت احلــــديــــث ابــنــتــه  ــل ــه ــت ــس  ا�
اخليام”  ــمــني  ــس يــا� “احلاجة 
الإدارة  العميق  ال�سكر  بتوجيه 
، م�سرية  باأبيها  املعر�س الحتفائها 
العلم  عــلــى  ــا  ــم دائ حــر�ــســه  اىل 

والتعلم.
واأ�سافت اأن اأباها كان يرى العلم 

منهاجا الأي روؤية يراها.
ــو  ــه اأب بــعــد ذلـــك حتـــدث د. ط
االأزهـــر  جــامــعــة  رئــيــ�ــس  كري�سة 

االأ�سبق فذّكر بقوله تعاىل
الــذيــن  الــكــتــاب  اأورثـــنـــا  “ثم 
ا�سطفينا من عبادنا”، وم�سرتجعا 
احل�سري،  ال�سيخ  مــع  ذكــريــاتــه 
ثقافة  قــ�ــســر  ا�ــســتــ�ــســافــه  حــيــث 
�سهر  لــيــايل  اإحــــدى  يف  ــيــوط  ــس اأ�
حوله  من  القلوب  فالتفت  رم�سان، 

تقبله وتقدره.
وقال د. اأبو كري�سة اإنه ال يزال 
الــقــوات  يف  جتنيده  فــرتة  يــذكــر 

امل�سلحة
حيث  القراآن،  اإذاعة  بداية  مع 
مع�سكرات  يف  ــون  ــدرب ــت ي كـــانـــوا 
امل�ساء  ويف  الــنــهــار،  يف  الــتــدريــب 
لي�ستمعوا  االإذاعــــــة  فــتــح  يــتــم 
ال�سيخ  ب�سوت  له  وين�ستوا  القراآن 

احل�سري املالئكي.
ال�سيخ  اإن  كري�سة  اأبو  د.  وقال 
احل�سري كان يردد القراآن بل�سانه 

ويف�سره ب�سوته!
وحتدث د. حممد داود فقال اإنه 
يدر�س  كان  عندما  يذكر  يــزال  ال 

اجنلرتا،  ب�سمال  ليدز  جامعة  يف 
م�سريا اىل اأنه اآنذاك كان يتوا�سل 
يقي�س  علمي  فــريــق  اأعــ�ــســاء  مــع 
التجان�س ال�سوتي اأيا كان القائل: 

من�سد، مغٍن، قارئ.
العلمي  الفريق  هذا  لدى  وكــان 
االأ�سوات  الختبار  لقيا�س  برنامج 
اأق�سى  اأحــرز  اأن  وح�سل  ودقتها، 
وح�سل  املت�سابقني  اأحـــد  درجـــة 

على %80.
“رئي�س  داود:  د.  وتـــابـــع 
الفريق العلمي كان ملحدا ، وطلب 
الرتاتيل  �سماه  مــا  اخــتــبــار  مني 
 ) القراآن  قراء  يق�سد  واالأغــاين) 
ال�سيخ  ب�سوت  عم  جزء  فاأعطيته 
احل�سري، فلم تظهر فجوة واحدة 
مع  التجربة  فكرر  الــربنــامــج،  يف 
�سور اأخرى، ومل تظهر اأي�سا فجوة 

واحـــــدة، فــقــال رئــيــ�ــس الــفــريــق 
العلمي )امللحد:

�سيء معجز! “
كمال  د.  عــن  داود  د.  ــقــل  ون
احل�سري:  ال�سيخ  عن  قوله  ب�سر 

.”! حقه  يف  “ق�سرنا 
كامل  اهلل  عبد  ال�سيخ  وحتــدث 
فقال اإن ف�سل ال�سيخ احل�سري اأنه 
م�سريا  العاملية،  اىل  الــقــراآن  نقل 
علي  ال�سيخ  مــقــام  اأعـــاد  اأنـــه  اىل 
مع  رفعت  حممد  وال�سيخ  حممود 
زيادة يف دقة خمارج احلروف التي 

متيزت عنده بال�سالمة التامة.
احل�سري  ال�سيخ  اإن  كامل  وقال 
ـــن مــــاآثــــره الــ�ــســوتــيــة  ــال ع فــ�ــس
اخل�سوع  يف  قمة  ــان  ك والــلــغــويــة 

والتاأدب مع كالم اهلل.
بخارى  من  على  ال�سيخ  وحتدث 

فقال اإنه من حمبي ال�سيخ احل�سري 
وعاريف قدره، م�سريا اىل اأن ال�سيخ 
احل�سري زار اأوزباك�ستان اأيام قهر 
ومل  ال�سوفيتي  االحتــاد  وجــربوت 

يخ�س اأحدا.
وقدمت احلاجة يا�سمني اخليام 
ال�سيخ  حمبي  اأحد  هاين  املهند�س 
ال�سيخ  اإن  فــقــال  ف�سله،  وعـــاريف 
احل�سري لي�س جمرد قارئ معتمد 
ــامل قـــراآين له  يف االإذاعــــة بــل ع
قــراء  لكل  مرجعا  تعد  مــوؤلــفــات 

القراآن.
احل�سري  ال�سيخ  اأن  واأ�ــســاف 
ــراآن الــكــرمي،  ــق ــدم ال اأكـــرث مــن خ
م�سريا اىل اأن اأحكام التالوة عندة 

حمكمة وال مثيل له.

ي�����س��ت��ب��دل��ون ب��ن��ي��وي��ورك  ���س��رط��ى  األ�����ف   36 
ب��ل�����س  7 و   7 »اأي����ف����ون  ب����  ل��وم��ي��ا  »ه���وات���ف 

�سرطة  ق�سم  مــن  �سرطى  ــف  األ  36 ــواىل  ح اأن  تقرير  ك�سف 
التى تعمل بنظام  القدمية  �سوف يتخلون عن هواتفهم  نيويورك 
اأو   7 ويندوز فون، و�سوف يح�سلون بدال منها على هواتف ايفون 

ايفون 7 بل�س ح�سب رغبتهم.
مدى  فعلى  الهندى،   phonearena موقع  ن�سره  ملا  ووفقا 
نوكيا  هاتف  األف   36 ا�ستبدال  �سيتم  املقبلة،  القليلة  االأ�سابيع 
 ،2014 منذ عام  والتى ح�سلوا عليها  ويندوز  بنظام  يعمل  لوميا 

ليح�سلوا بدال منها على هواتف ايفون اإ�سدار 2016.
نيويورك  �سرطة  رجال  ت�سليم  مت  فقد   ،2014 اإىل  وبالعودة 
املعدات  حتديث  خطة  من  كجزء  الذكية  لوميا  نوكيا  هواتف 
وقد  دوالر،  مليون   160 مقابل  ال�سرطة  قبل  من  امل�ستخدمة 
ن�سر  ال�ستكمال  نيويورك  �سرطة  ق�سم  من  عامني  االأمر  ا�ستغرق 
اأغ�سط�س  بحلول  لكن  ال�سرطة،  رجال  بني  فون  ويندوز  هواتف 
2017 مت اتخاذ القرار اخلا�س با�ستبدال هواتف لوميا بهواتف 

ايفون.
واخلرب ال�سار لدافعى ال�سرائب مبدينة نيويورك هو اأن التحول 
اإن  اأموال، حيث  اأى  نيويورك  اإىل االأيفون لن يكلف ق�سم �سرطة 
�سرطة  ق�سم  عقد  �سروط  مبوجب  جمانى  ب�سكل  تاأتى  الرتقية 
حاليا  يجرى  فيما  لالت�ساالت،   AT&T �سركة  مع  نيويورك 
تبديل نحو 600 هاتف لوميا يوميا، ومع ا�ستخدام هواتف اأيفون 
نيويورك  مدينة  �سرطة  تكون  ف�سوف  ال�سرطة،  رجال  قبل  من 
قادرة على عر�س فيديوهات و�سور املراقبة، والتحقق من �سجل 

املجرمني والفحو�س اجلنائية اخللفية وغريها من االأمور.

خوارزميات ا�ستغلت  رو�سيا  اأم��ري��ك��ى:   �سيناتور 
2016 ان���ت���خ���اب���ات  ف���ى  ل��ل��ت��دخ��ل  ي���وت���ي���وب 

ـــر«، اأكــرب  اأعـــرب »مـــارك وارن
الـــدميـــقـــراطـــيـــني فــــى جلــنــة 
ال�سيوخ،  مبجل�س  املــخــابــرات 
احلكومات  قيام  اإزاء  قلقه  عن 
االأجــــنــــبــــيــــة بـــا�ـــســـتـــخـــدام 
اخلا�سة  البحث  خــوارزمــيــات 

للتالعب  تهدف  التى  الــدعــايــة  خلدمة  يوتيوب  مثل  مبــواقــع 
بال�سيا�سة االأمريكية.

بيان  فــى  فرجينيا  واليـــة  فــى  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  وقـــال 
حديث: »�سركات مثل يوتيوب لديها قوة هائلة ونفوذ فى ت�سكيل 
من  متزايد  قلق  �ساورنى  وقد  امل�ستخدمون،  يــراه  الــذى  املحتوى 
مثل  موقع  على  املحتوى  ظهور  فى  تتحكم  التى  اخلوارزميات  اأن 
ذلك  فى  مبا  اجلهات،  بع�س  قبل  من  بها  التالعب  يتم  يوتيوب 

كيانات اال�ستخبارات االأجنبية«.
�سحيفة  ن�سرته  تقرير  بعد  ــــر«  »وارن ت�سريحات  ــى  ــاأت وت
قدمت  يوتيوب  فى  االإعــالن  خوارزمية  اأن  اإىل  ي�سري  »جارديان« 
اأكرث  مرات  �ست  كلينتون  لهيالرى  مناه�سة  فيديو  مقاطع  تلقائيا 
الرئا�سية  االنتخابات  �سبقت  التى  الفرتة  فى  ترامب  دونالد  من 

االأمريكية عام 2016.
يوتيوب  فى  �سابق  مهند�س  اأن  اجلــارديــان  �سحيفة  واأفـــادت 
يدعى »غيوم ت�سا�سلوت«، ك�سف عن اأن خوارزمية التو�سيات التى 
ي�ستخدمها يوتيوب �سممت لتعميق ت�سخيم مقاطع الفيديو املثرية 

لالنق�سام والتاآمر.
يوتيوب  »اإن  بيان:  فى  وقالت  االإدعــاءات  هذه  ال�سركة  ونفت 

لديه اأنظمة متطورة الكت�ساف حماوالت ا�ستغالل املن�سة«.
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ـــت هـــيـــئـــة مـــراقـــبـــة  ـــم ـــه ات
�سياتل  مبــديــنــة  ــات  ــاب ــخ ــت االن
موقع  االثنني  اأم�س  االأمريكية 
ـــوك« بــانــتــهــاك قــانــون  »فــيــ�ــس ب
ال�سركات  يطالب  الـــذى  الــبــالد 
ـــع ثــمــن  ـــدف ــف عـــمـــن ي ــس ــ� ــك ــال ب
االإعالنات ال�سيا�سية عرب من�سات 

و�سائل التوا�سل االجتماعى.
اأن  بعد  االتهامات  هذه  وتاأتى 
العمالقة  التوا�سل  �سبكة  وعدت 
تكون  بــاأن  الفيدرالية  ال�سلطات 
االإعــالنــات  ب�ساأن  �سفافية  اأكــرث 

ال�سيا�سية.
ــيــت املــديــر  ــارن وقــــال وايــــن ب
اأخــالقــيــات  للجنة  الــتــنــفــيــذى 
بيان  فى  �سياتل  فى  االنتخابات 
تقدمي  فــى  ف�سل  بــوك  في�س  اأن 
تفا�سيل كافية عن اإنفاق املعلنني 
ــة لــعــام  ــن ــدي ــات امل ــاب ــخ ــت فـــى ان

.2017
 ibtimes ـــوقـــع  مل ــــا  ــــًق ووف
انتخابات  هناك  كان  الربيطانى، 
ــب الـــعـــمـــدة فــى  ــغــل مــنــ�ــس ــس ــ� ل
من  واثنني  املا�سى،  العام  �سياتل 
انتخابات جمل�س املدينة، وتقول 
من  باأكرث  التربع  مت  اإنــه  اللجنة 

للمر�سحني  دوالر  مليون   4.8
خالل االنتخابات.

واأو�سح ويل كا�ستليبريى، نائب 
لل�سيا�سة  بـــوك«  »في�س  رئي�س 
اأنها  تعتقد  ال�سركة  اإن  املحلية، 
»في�س  اأن  موؤكًدا  القانون،  اتبعت 
لل�سفافية  ـــوى  ق مــوؤيــد  بــــوك« 
لذا  ال�سيا�سية،  ــات  ــالن االإع فــى 
ا�ــســتــجــاب املــوقــع لــطــلــب جلنة 
االأخــالقــيــات واالنــتــخــابــات فى 

املعلومات  بتقدمي  وقــام  �سياتل، 
ذات ال�سلة«.

بوك  في�س  اإن  بارنيت  وقـــال 
جدواًل  االنتخابات  جلنة  اأعطى 
الــذى  االأمـــر  وهــو  �سفحتني،  مــن 
بالتزاماتها  الوفاء  من  يقرتب  ال 
اأعطينا  »لقد  م�سيفا:  العامة، 
»في�س بوك« وقًتا كافًيا لالمتثال 
خطواتنا  و�سنناق�س  للقانون، 
مكتب  مــع  االأ�ــســبــوع  هــذا  املقبلة 

حمامى املدينة«.
بوك  في�س  اأن  بارنيت  واأ�ساف 
اإىل  ت�سل  غــرامــات  يــواجــه  قــد 
�سراء  عملية  لكل  دوالر   5000
فى  الــقــوانــني  ح�سب  لــالإعــالنــات 
والتى  ووا�سنطن،  �سياتل  واليــة 
تقبل  التى  الكيانات  من  تتطلب 
تكون  اأن  ال�سيا�سية  االإعــالنــات 
طبيعة  حــــول  �ــســفــافــيــة  ــــرث  اأك

اخلدمات االإعالنية«.

فى  االبتكارات  من  العديد   2017 عام  �سهد 
اأي�سا  العام  وهــذا  الذكية،  الهواتف  ت�سميم 
جديدا  �سيئا  ال�سركات  جتلب  اأن  املتوقع  من 
اأنه  اإىل  ت�سري  تقارير  وهناك  للم�ستخدمني، 
خالل عام فى 2019 املقبل �سيتم طرح هواتف 

مزودة ب�سا�سة م�سنوعة من املا�س.
وتدعى  الهندية  ال�سركات  اإحدى  اأعلنت  اإذ 
تعمل  اأنها   Mirage diamond glass
الهواتف  �سانعى  كبار  مــن  واحـــدة  مــع  حاليا 
الذكية من اأجل اختبار هاتف م�سنوع من زجاج 
عام  ر�سميا  اإطالقه  يتم  اأن  املتوقع  ومن  املا�س، 
متنعه  مواد  با�ستخدام  ت�سنيعه  ويتم   ،2019

من التاأثر باأى نوع من ال�سقوق اأو االأ�سرار.
»اآدم  لل�سركة  التنفيذى  الرئي�س  وك�سف 
 CNET ــع  ــوق ــــان« خـــالل مــقــابــلــة مـــع م خ
اأقوى  �سيكون  اجلديد  الزجاج  اأن  االأمريكى، 
واأف�سل باملقارنة مع ما هو متاح االآن فى ال�سوق، 
اجلــديــدة  التكنولوجيا  اخــتــبــار  يــجــرى  كما 
بداأوا   اإذ  ال�سركاء،  من  جمموعة  مع  الواعدة 
الــزجــاج  متانة  ل�سمان  االخــتــبــارات  ببع�س 

وتقليل معدل انعكا�س ال�سوء
ياأتى  اأن  املتوقع  من  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

مرتفع  ب�سعر  املــواد  هذه  من  امل�سنوع  الهاتف 
خا�سة اأن املا�س مكلف للغاية.

املوقع على  �سيا�سى  اإعالن  كل  مقابل  دولر   5,000 لدفع  معر�س  بوك«  »في�س 

2019 ع��ام  خ��الل  امل��ا���س  م��ن  م�سنوع  ذك��ى  ه��ات��ف  اأول  اإط���الق  تقرير: 

م���ع���ر����س ال���ك���ت���اب ي��ح��ت��ف��ل مب���ئ���وي���ة ال�������س���ي���خ احل�������س���ري 

روؤي����������������������ة ا���������س��������الم��������ي��������ة ل���������ل���������غ���������ذاء ال�����������س�����ح�����ي

يدفع ج���زائ���ري  اأ���س��ل  م��ن   ف��رن�����س��ي 
ال��ن��م�����س��ا يف  امل���ن���ق���ب���ات  غ����رام����ات 

غرامات   10 بدفع  جزائري،  اأ�سل  من  فرن�سي  اأعمال  رجل  قام   
اإ�سافة  النم�سا،  النقاب يف  �سيدات م�سلمات الرتدائهن  واجبة على 

اإىل غرامة فر�ست عليه يف وقت �سابق.
وخالل موؤمتر �سحفي عقده ر�سيد نّكاز، االإثنني، اأمام مقر رئا�سة 
ال�سحفيني  على  عر�س  فيينا،  العا�سمة  يف  النم�ساوية  الـــوزراء 
اإي�ساالت الغرامات التي دفعها عن نف�سه وعن الن�ساء الالتي فر�ست 

عليهن غرامات الرتدائهن النقاب )مل يذكر قيمتها(.
واأ�ساف نّكاز، الذي و�سل اإىل فيينا قادًما من فرن�سا، اأنه �سيدفع 

جميع الغرامات التي يتم فر�سها على الن�ساء الرتدائهن النقاب.
واأعرب نّكاز عن رغبته بلقاء رئي�س الوزراء النم�ساوي �سيبا�ستيان 
كورت�س، لتبادل وجهات النظر حول قرار حظر ارتداء النقاب يف 
النم�سا، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباًرا من ت�سرين االأول املا�سي.
»�ساأكتب  بلقاء كورت�س، قائاًل:  له  ُي�سمح  اأنه مل  اإىل  نّكاز  واأ�سار 
اأو�ساع  ملناق�سة  لقاًء  منه  اأطلب  و�سوف  الوزراء،  رئي�س  اإىل  ر�سالة 
بهذا  ر�سالة  له  اأر�سل  �سوف  البالد.  يف  يعي�سون  الذين  امل�سلمني 

اخل�سو�س كل �سهر مرة وبانتظام«.
و�سدد على اأن امل�ساكل التي تن�ساأ ب�سبب االختالفات الثقافية يف 
اأوروبا »ال ميكن حلها اإال من خالل احلوار، واإال فاإن الو�سع من �ساأنه 

اأن ميثل م�سكلة كبرية على م�ستقبل اأوروبا«.
وعقب دخول قرار حظر النقاب يف النم�سا حيز التنفيذ اعتباًرا 
من ت�سرين االأول املا�سي، دخل ر�سيد نّكاز البالد بعد ارتداءه نقاب 

احتجاًجا على قرار احلظر، وهو ما اأدى لتغرميه مببلغ 50 يورو.

اأملانيا يف  م�سجد  على  يعتدون  جمهولون 

قام جمهولون االإثنني، باالعتداء على م�سجد يف مدينة »هانوفر« 
�سمايل اأملانيا.

يديره  الــذي  امل�سجد  جــدران  املجهولني  من  جمموعة  و�سوهت 
بعبارات  اأملانيا،  يف  الدينية  لل�سوؤون  الرتكي  االإ�سالمي  االحتــاد 

معادية لالإ�سالم ولالأجانب.
تتيك،  علي  امل�سجد،  جمعية  رئي�س  منزل  تعّر�س  واالأحـــد، 
العتداء مماثل، حيث كتب اأن�سار التنظيم االإرهابي على اجلدران 

�ستائم وتهديدات.
وقال رئي�س اجلمعية، يف ت�سريحات اإعالمية، اإنه اأبلغ ال�سرطة 
التخاذ االإجراءات الالزمة، معربا عن اأمله يف التو�سل للفاعلني يف 

اأقرب وقت، وتقدميهم للعدالة.
العتداءات  اأملانيا  يف  م�سجدا   11 تعر�س  املا�سية،  ــام  االأي ويف 
لل�سوؤون  االإ�سالمي الرتكي  مماثلة، بينها 9 م�ساجد تابعة لالحتاد 
مللي  االإ�سالمي  »املجتمع  لـ  تابعني  وم�سجدان  بالبالد،  الدينية 

غورو�س«.

تناول  يف  االإ�ـــســـراف  عــن  تــعــاىل  اهلل  نهى 
الطعام، فقال: )كلوا وا�سربوا وال ت�سرفوا انه 

ال يحب امل�سرفني(
ـ ما تر�سد اإليه هذه االآية الكرمية:

علمنا  ما  اإىل  الكرمية  ــة  االآي هــذه  تر�سد   
اإليه من احلكمة،  اإياه من الطب، واأر�سدنا  اهلل 
به  وتقوى  اأبداننا  به  ت�سح  مما  اإليه  وهدانا 
اأج�سامنا وتطيب به معي�ستنا وتهناأ به حياتنا 
من عدم االإفراط يف االأكل وال�سرب واالإ�سراف 
املعدة،  تف�سد  وال�سرب  االأكــل  كرثة  الأن  فيها، 
الغازات  وتكرث  اجل�سم  وت�سعف  نارها  وتطفئ 
يف البطن وت�سفر اللون وت�سيق النف�س. وبذلك 
ي�سعف الفكر ويخمد الذهن وينحط االإدراك. 
واإذا حجب القلب عن االإدراك ومنع الذهن عن 
احلركة يف االأفكار خ�سر �ساحبه بابًا كبريًا من 
هو  اإمنــا  العبادات  من  املق�سود  الأن  العبادات، 
الفكر املو�سل اإىل املعرفة واال�ستب�سار بحقائق 

احلق. وكرثة االأكل كما علمت مانعة له.
 ويرجع اإ�سرافنا يف الطعام اإىل عدم قدرتنا 
احلاجة  اإىل  ال  اإليه.  ال�سهوة  يف  التحكم  على 
البدانة  ذوي  بع�س  يزعم  كما  اجلوع  �سد  اإىل 
فالواقع  النهم.  ب�سدة  املعروفني  من  وغريهم 
اأن يف ا�ستطاعة املرء متى كان قوي االرادة اأن 
يلتزم جانب االعتدال يف مقدار ما ياأكله ولكن 
كثريًا من النا�س يطلقون العنان لتلك العاطفة 
ا�ستطاعتهم  يف  لي�س  اأن  ويتوهمون  املتقلبة، 
هو  ما  برغم  قيادها.  وا�سال�س  جماحها  كبح 
معروف من اأن اجل�سم ال ميكنه التخل�س عاجاًل 
من مقادير االأغذية الزائدة عن حاجته، كما 
حاجته  على  الزائدة  املقادير  يف  ذلك  يحدث 

من املاء والهواء.

البدانة  اأن  يظنون  النا�س  مــن  كثري  كــان   
هذا  يوؤيد  مما  وكــان  اأبويه  عن  الطفل  يرثها 
البدينني  االأبــويــن  ذريــة  مــن   %70 اأن  الظن 
كانت  فاإذا  البدانة،  يف  غرارهما  على  ين�ساأون 
 %40 فاإن  االأبوين  اأحد  على  مق�سورة  البدانة 
االأخ�سائيني  ولكن  مثله.  يكونون  ذريتهما  من 
هي  بل  تــورث،  قلما  البدانة  اأن  االآن  يقررون 
االأكل  يف  واالإ�سراف  بال�سراهة  تكت�سب  �سفة 

وال�سراب.
 والعجيب اأن الكثريين يفوتون على اأنف�سهم 
فر�سة التمتع بال�سحة والعافية باقبالهم على 

الوجبات الد�سمة.
 قد تكون هذه االأطعمة �سهية يجري اللعاب 
اإ�ساءة.  اأكرب  اإىل املعدة  ملنظرها ولكنها ت�سيء 
الغذائية  وقيمتها  الدهنيات  يف  قيل  ومهما 
اإىل حرارة  وانها وقود اجل�سم، تتحول داخله 
هذا  قيل  مهما   .. واحلــركــة  بالقوة  فــتــزوده 
والتجارب  بل  احلديثة  النظريات  اأن  فاعلموا 
فيه  مغاىل  ـــراأي  ال هــذا  اأن  اأثبتت  احلديثة 
اأنق�ست  االأخــرية  احلرب  اإبــان  فاالأملان  كثريًا. 
املقدار  ثلث  حــوايل  اإىل  الدهنية  مقتنياتهم 
جراء  من  �سرر  ي�سيبهم  اأن  دون  به  املعرتف 

ذلك.
 واإذا اأكل االن�سان ما يزيد عن حاجته فعليه 
اأن يرتب�س بامل�سي الأن امل�سي يحرق بع�س هذه 

الكميات الزائدة عن احلاجة.
نبي اال�سالم  به  نادى  اليوم  العلم  وما قاله   
من قرون عديدة م�ست، اإذ قال للعرب اأجمعني:
وال�سراب  الطعام  بكرثة  القلب  متيتوا  )ال   

فاإن القلب كالزرع يف�سد اإذا كرث عليه املاء(.
)املعدة بيت الداء واحلمية راأ�س الدواء(.

 وقال اأي�سًا يف منا�سبة اأخرى:
ال  اأكلنا  واإذا  جنوع  حتى  ناأكل  ال  قوم  نحن 

ن�سبع(.
جمع  البليغة  القليلة،  الكلمات  ــذه  ه يف   
الر�سول الكرمي )�س( اأ�س�س القواعد ال�سحية 
التي كان امل�سلمون يتبعونها يف حياتهم و�سانتهم 
من العلل واالأ�سقام، واأغنتهم عن مب�سع الطبيب 
و�ستى و�سائل العالج .. اإذ بعث اأحد امللوك اإىل 
ومتــر،  جــاريــة،  ــالث:  ث بهدايا  الــكــرمي  النبي 
وطبيب .. فقبل النبي الهدية االأوىل والثانية 
ورد الطبيب �ساكرًا بقوله: )نحن قوم ال ناأكل 

حتى جنوع واإذا اأكلنا ال ن�سبع(.
منه  يــحــذر  ــا  مم ــر  ــذي وحت حــكــيــم  تنبيه   
الطب  اأثبت  فقد  الع�سور،  �سائر  يف  االأطــبــاء 
اأن املعدة بيت الداء واأن احلمية راأ�س الدواء، 
اإال  بــرء  منها  يرجى  ال  االأمــرا�ــس  مــن  وكثري 

با�سالح املعدة التي اأف�سدتها كرثة الطعام.
االإفراط  ي�سببها  التي  الكثرية  امل�سار  وهذه 
يف تناول الطعام هي التي جعلت �سيدنا علي بن 

اأبي طالب يقول للنا�س:
لل�سالة،  مك�سلة  فاإنها  والبطنة  )اإيــاكــم   
ال�سقم، وعليكم  اإىل  وموؤدية  للج�سم،  ومف�سدة 
بالق�سد يف قوتكم، فهو اأبعد من ال�سرف، واأ�سح 

للبد، واأقوى على العبادة(.
واحلافظ  احلياة  مادة  هو  الغذاء  كان  وملا   
الكايف  القدر  تناول  عدم  كان  اجل�سم،  لكيان 

املالئم عنه، �سار اإىل اأبعد احلدود.
 ولهذا فاإن اأح�سن احلاالت اأن يعتدل االن�سان 
تقتريًا،  يقرت  وال  فيه،  ي�سرف  فال  غذائه،  يف 
يعنيه  كان  ما  وهذا  قوامًا.  ذلك  بني  يكون  بل 

ال�ساعر يف اأمور احلياة كلها عندما قال:

تزامنا اجلديد  اأب��ل  ملقر  �سور   اأح��دث 
العماق للمبنى  املوظفني  انتقال  م��ع 

ال�سركة  مقر  اإىل  اأبــل  �سركة  موظفى  بع�س  انتقل 
ماليني   5 نحو  قيمته  تبلغ  الــذى  بــارك«  »اأبــل  اجلديدة 
مدينة  فــى  لل�سركة  العمالق  املبنى  �سي�سم  اإذ  دوالر، 

كوبرتينو 12000 موظف.
ووفقا ملوقع »بيزن�س اإن�سايدر« الربيطانى، تلقت �سركة 
خلم�سة  دي�سمرب  �سهر  فى  موؤقتة  ت�سغيل  ت�ساريح  اأبــل 
منح  و�سيتم  مبقرها،  خمتلفا  ق�سما   12 اأ�سل  من  اأق�سام 

الت�ساريح لباقى االأق�سام االأخرى قبل نهاية مار�س.
املدعوين  ال�سيوف  اأو  املوظفني  لبع�س  �سوى  ميكن  وال 
الت�سميم،  دائرى  املقر  اإىل  الو�سول  التحديد  وجه  على 
من  الكثري  ن�سر  بــداأوا  للمقر،  املوظفون  انتقال  مع  ولكن 

اللقطات املذهلة للمبنى عرب تطبيق ان�ستجرام.
وتظهر هذه ال�سور الت�سميم الداخلى للمقر وت�ستعر�س 
طبيعة العمل فى اأبل بارك، فرغم وجود الكثري من ال�سور 
ملقر ال�سركة اجلديد، اإال اأن معظمها مت التقاطه من قبل 
طائرة بدون طيار اأو م�سور حمرتف، وال تبدو طبعية مثل 

هذه ال�سور التى التقطها اأ�سخا�س عاديني.



ال�سورية  اجلوية  الدفاعات  اإ�سقاط 
طائرة الـ»اأف 16« االإ�سرائيلية يف اجلليل 
لقرار  تكتيكية  نتيجة  كانت  االأ�ــســفــل، 
الــذي  الــ�ــســوري،  بالت�سدي  ا�سرتاتيجي 
اإىل  الو�سول  من  توا�سله،  حال  يف  ميّكن 
بني  جــديــدة،  ا�ستباك  وقــواعــد  معادلة 

الدولة ال�سورية والعدو.
وقعت،  اخل�سارة  اإ�سرائيل،  ناحية  من 
اليد  كــّف  بــعــد.  يقع  مل  االنــكــ�ــســار  لكن 
ال�سورية،  ال�ساحة  عــن  االإ�سرائيلية 
�سوريا  مــن  مــتــوا�ــســاًل  ــدًا  جــه ي�ستدعي 
يف  الت�سدي  مركباته  اإحــدى  وحلفائها، 
وتدفيعه  واعــتــداءاتــه  الــعــدو  مواجهة 

اأثمانًا.
اأي�سًا،  مركباته  اإحدى  املقابل،  يف  لكن 
هذه  فر�س  اإمــكــان  االإ�سرائيلي  اإدراك 
اأبيب،  تل  تريده  ال  ما  هذا  لكن  املعادلة. 
االأمــر  فيه،  ترغب  وال  عليه،  تقوى  وال 
الذي ي�ستدعي منها، رمبا، جرعة اإ�سافية 

من املجازفة، ورمبا اأي�سًا جرعات.
ــاودة  ــع م اأبـــيـــب  تـــل  قــــرار  اإىل حـــني 
االعتداء، مبعنى املجازفة من جديد، وهو 
االأرجح اأن تقدم عليه، تعمل جاهدة على 
مواجهة  نتيجة  اخل�سارة  �سورة  ترميم 
ــي، حتـــديـــدًا اأمـــام  ــس ــا� فــجــر الــ�ــســبــت امل
من  كبري  قدر  مع  اأعدائها،  قبل  جمهورها 
بدء  خاللها  من  ترف�س  التي  التهديدات 
م�سار املعادالت اجلديدة، يف حماولة منها 
توثبه،  وتقلي�س  الــثــاين  الــطــرف  لــردع 
اأو  منعًا  العتداءاتها،  الت�سدي  م�سار  يف 
تاأجياًل، لفر�س معادالت وقواعد ا�ستباك 

جديدة.
الالفت  ليربمان،  اأفيغدور  االأمن،  وزير 
�سمته يف اليومني املا�سيني، قد يكون الحظ 
والتهديدات  الت�سريحات  يف  االإفـــراط 
املوجهة  االإ�سرائيليني،  امل�سوؤولني  لكبار 
و�سواًل  وحلفائها،  ال�سورية  الدولة  اإىل 
اإفـــراط  ــو  وه اللبنانية.  ال�ساحة  اإىل 

تهديدي مل يعد يجدي نفعًا، بل يرتد اإىل 
مطلقه لكونه بال �سدقية عملية، خا�سة 
اأن املواجهة االأخرية فجر ال�سبت املا�سي، 
اأ�سارت اإىل قدر من الدونية االإ�سرائيلية 
ال ميــكــن اإنـــكـــارهـــا، رغـــم كــل الــدعــايــة 
العربية املرافقة لعملية اإ�سقاط الطائرة 
وما اأعقبها من ردود بهدف ترميم ال�سورة 

وتقلي�س اخل�سارة.
لبنان،  مــع  احلــــدود  عــلــى  جــولــة  ويف 
اأنها كانت مقررة  اإ�سرائيليًا  التاأكيد  جرى 
ارتــبــاط  اأي  دون  مــن  م�سبقًا  ومن�سقة 
ــد  ــي، اأك ــا�ــس مبــواجــهــة فــجــر الــ�ــســبــت امل
ليربمان من م�ستوطنة كريات �سمونة على 
احلدود مع لبنان، اأن »هذا هو زمن الع�ّس، 
�ستع�ّس  اإ�سرائيل  واأن  النباح،  زمن  ولي�س 

ذلك«.  اإىل  ت�سطر  ال  اأن  اأملها  مع  ب�سدة، 
واإن  فعلية،  ناحية  من  ليربمان،  اأّن  اإال 
حاول اإفهام الطرف الثاين اأن التهديدات 
مواقف  فقط  تعني  ال  وهي  �سدقية  ذات 
كالمية، اأعاد تاأكيد املنحى نف�سه، مع �سبه 
من  اإ�سرائيل  متنع  عراقيل  بوجود  اإقرار 
اأدنى  حد  ويف  الع�سكرية،  قدراتها  تفعيل 
تقّيد هذه القدرات، عرب النفي واالإفراط 
بح�سب  التقييدات.  مل�سببات  النفي  يف 
بالرد  مقيدة  لي�ست  »اإ�سرائيل  ليربمان، 
ال�سوري،  اجلانب  من  اال�ستفزازات  على 
نحن ندير امل�سائل بحزم وم�سوؤولية، لي�س 

هناك اأي قيود ولن نقبل باأي قيود«.
القيود  يوؤكد  الــذي  نف�سه  املنحى  ويف 
)اأو م�سعى الطرف الثاين لفر�س القيود( 

»عملنا  ليربمان:  اأ�ساف  نفيها،  معر�س  يف 
ب�سورة حازمة، ويجب الفهم اأن كل خطوة 
نقوم بها هنا ي�سبقها عمل كثري. كل �سيء 
وخمطط  دقيق  نحو  على  يتم  اأن  يجب 
ا�ــســتــفــزاز،  اأي  ــرنّد عــلــى  ــس � وحمــ�ــســوب. 
االأمنية  م�ساحلنا  عن  الدفاع  و�سنوا�سل 
زمن  بل  النباح،  زمن  لي�س  فهذا  احليوية. 

الع�ّس«.
الــرو�ــســي مــن مواجهة  وحــول املــوقــف 
ــود  ــي، اأكـــد لــيــربمــان وج ــا�ــس الــ�ــســبــت امل
م�سالح  و»وجـــــود  ــيــا  رو�ــس مــع  ــــالف«  »خ
ذلك  رغم  اأكــد  لكنه  �سوريا،  يف  خمتلفة« 
»وجود عالقة اأثبتت نف�سها بني اجلانبني، 
اإىل  يقفون  ال  اأحــيــانــًا  الــرو�ــس  اأن  رغــم 
»الوا�سح  ــاف:  ــس واأ� اإ�ــســرائــيــل«.  جــانــب 

يرى  طــرف  وكــل  م�سالح،  طــرف  لكل  اأن 
�سنوات  يف  لكن  خمتلف،  بنحو  ال�سورة 
منع  �سوريا، جنحنا يف  االأهلية يف  احلرب 
احتكاك مبا�سر، وهذا اإجناز بحد ذاته«. 
عن  اإ�سرائيل«  اأوف  »تاميز  موقع  ونقل 
على  �سـ»ترد  ا�سرائيل  اإن  قوله  ليربمان 
تقييد«  بــاأي  »تقبل  ولــن  ا�ستفزاز«  اأي 
حماية  يف  اأهدافها  حول  رو�سيا  قبل  من 

االإ�سرائيليني.
�سوؤون  معلق  ك�سف  نف�سه،  ال�سياق  يف 
»يــديــعــوت  �سحيفة  يف  الــقــومــي  االأمــــن 
اأحرونوت«، رونني برغمان، يف مقالة ن�سرت 
)للمفارقة( يف �سحيفة »نيويورك تاميز« 
ال�سورية  الدولة  »موقف  اأن  االأمريكية، 
على  ــرارهــم  وا�ــس اهلل،  وحـــزب  ــــران  واإي
اأبدوها  اإرادة  الت�سدي ال�سبت املا�سي، مع 
هذا  على  االإ�سرائيلي  الرد  متادي  منع  يف 
الت�سدي، وكذلك موقف القيادة الرو�سية 
يف  االإ�سرائيلية  الهجمات  على  الغا�سبة 
عن  الرتاجع  اإىل  اأبيب  تل  دفعا  �سوريا، 
اأكرث �سمولية وات�ساعًا،  تنفيذ اعتداءات 
كانت قد و�سعت على طاولة البحث يف تل 
اأبيب«. ونقل برغمان عن م�سدر ع�سكري 
اأدان  امل�ستوى قوله: »لقد  اإ�سرائيلي رفيع 
لل�سيادة  اإ�سرائيل  انتهاك  علنًا  الرو�س 
يكتفوا  ومل  علنًا،  ذلك  قالوا  ال�سورية. 
علنية«.  غري  مغلقة  حمادثات  يف  بقوله 
واأ�ساف: »التن�سيق التكتيكي املحدود بني 
رو�سيا  دفع  اإىل  يوؤّد  مل  ورو�سيا،  اإ�سرائيل 
اقــرتاب  مع  اإ�سرائيل.  احتياجات  لفهم 
االأ�سد،  ب�سار(  ال�سوري  )الرئي�س  انت�سار 
مغادرة  �سمان  رو�سيا  من  اإ�سرائيل  طلبت 
انتهاء  بعد  ال�سورية  االأرا�سي  االإيرانيني 
احلرب، اإال اأن هذا الطلب قوبل بالمباالة 
يف مو�سكو، التي ترغب يف بناء موطئ قدم 
اآمن يف ال�سرق االأو�سط، و�سيا�ستها تقت�سي 

املحافظة على عالقات جيدة مع اإيران«.

“يديعوت  �سحيفة  نــ�ــســرت  الــنــا�ــســرة- 
مقاطع  اخّلــا�ــس،  ملحقها  يف  اأحرونوت”، 
�سي�سدر  الــذي  اجلديد  الكتاب  من  خمتارة 
بن  وال�سحايف،  للكاتب  اإ�سرائيل،  يف  قريًبا 
االإ�سرائيلّي،  الــــوزراء  رئي�س  عــن  ك�سبيت، 
ك�سبيت،  اأّن  بالذكر  جدير  نتنياهو.  بنيامني 
الذي ُيّعد من ال�سحافيني الكبار يف اإ�سرائيل، 
اعتمد الإجناز كتابه على لقاءاٍت مع اأ�سدقاء 
نتنياهو واأ�سخا�س عملوا معه على مّر ال�سنني.
حني يدور احلديث يف االإعالم االإ�سرائيلي 
جنلي  على  الرتكيز  يكون  نتنياهو  عائلة  عن 
لكن  واأفنري.  يائري  وهما:  �سارة  من  نتنياهو 
نوعا  ا�سمها  �سابق،  زواج  من  ابنة  لنتنياهو 
ك�سبيت،  بن  روايــة  وح�سب  عاًما.   39 وتبلغ 
تدهورت  نوعا  بابنته  االأب  نتنياهو  عالقة 
بعد لقاء �سارة، فقد اأ�سبحت معظم اللقاءات 
�سارة.  لتفادي  وذلــك  �سرية،  االثــنــني  بــني 
اأن نتنياهو حاول بادئ االأمر  ويكتب ك�سبيت 
يلتقي  وكان  ابنته  مع  العالقة  على  احلفاظ 
يف  اأبيب،  تل  يف  مقهى  يف  دائمة  ب�سورة  بها 

مكان خمفي عن االأنظار.
اأن  ك�سبيت  لنب  نتنياهو  �سديق  روى  وقد 
ويبدو  اللقاءات  هذه  اإىل  ي�سل  كان  نتنياهو 
اأنه  اأحد  يعلم  اأن  من  خوًفا  اال�سطراب  عليه 
يق�سي وقتا مع ابنته، وي�سل اخلرب اإىل �سارة. 
مع  يتكلم  كــان  ــه  اأن بنتنياهو  ــال  احل وو�سل 
�سديقه من اأماكن خمفية، مثل اأثناء وجوده 

يف املراح�س، خ�سية من �سارة.
ي�ستعد  ال�ساب  نتنياهو  اأن  الكتاب  وك�سف 
على نحو غري ماألوف قبيل ت�سويره لدعايات 
قتالية  بحركات  يقوم  كان  فقد  انتخابية. 
املتوح�س”  “الغرب  رجال  يقّلد  اأو  )كراتيه( 
الهواء  يف  خيايل  م�سد�س  برفعه  اأمريكا،  يف 
الكامريا.  اأمــام  للظهور  التاأهب  بهدف  وذلــك 
ويكتب ك�سبيت عن ذلك اأن خ�سوم نتنياهو يف 
ال�سيا�سي  �ساهدوا  حني  اأدركوا  الليكود  حزب 

ال�ساب يقوم بهذه احلركات غري املاألوفة باأنه 
�سيا�سي من نوع اآخر.

وراء  ــان  ك نتنياهو  اأّن  الــكــتــاب  ويك�سف 
رئي�س  ــّد  ــس � واملـــظـــاهـــرات  ــات  ــاج ــج ــت االح
بهدف  رابــني،  يت�سحاق  ال�سابق،  يف  احلكومة 
مع  اأو�ــســلــو  اتــفــاقــات  توقيع  بعد  اإ�ــســقــاطــه 

اجلانب الفل�سطينّي.
نتنياهو يعاين من هو�س  اأّن  كما ك�سف عن 
وب�سكٍل  عليه،  يتن�ست  اجلميع  بــاأن  جنوين 

قــدرات  ميلكون  الــذيــن  االأمريكيني،  خــا�ــسٍّ 
مقر  يف  االجتماعات  يحب  كان  لذلك  هائلة. 
ال  اأّن  ي�سمن  كان  حيث  اأبيب.  تل  يف  املو�ساد 
اآخر  �سبب  هناك  وكــان  عليه.  يتن�ست  اأحــد 
ي�سد نتنياهو اإىل مقر املو�ساد وهو “الوي�سكي 
االأمن  وزير  مع  يتجرعه  كان  الفاخر” الذي 

االأ�سبق، اإيهود باراك.
على  اأ�ــســّر  نتنياهو  اأّن  ك�سبيت  ويك�سف 
اأمريكية  اإطــفــاء  طائرة  خدمات  ا�ستئجار 
�سورة  يلتقط  لكي  تانكر”،  “�سوبر  عمالقة، 
احلريق  انــدالع  اأثناء  ال�سماء  يف  حتلق  وهي 
والــذي   ،2010 عــام  الكرمل  جبل  يف  الكبري 
ح�سد اأرواح 44 �سجانا علقوا يف األ�سنة النار.

و�سفها  الــتــي  ــــر  االأوام نتنياهو  واأ�ــســدر 
الكتاب باأّنها “غريبة ومتهورة”، رغم تو�سية 
جلب  اإّن  قــالــوا  الــذيــن  االإطــفــاء  مــ�ــســوؤويل 
الطائرة ينطوي على تكاليف لي�ست �سرورية، 
واأّن القوات ا�ستطاعت ال�سيطرة على احلريق 
التقاط  وراء  نتنياهو  �سعي  لكن  دونها.  من 
ك�سبيت،  الطائرة، ح�سب  الن�سر” مع  “�سورة 

غلب االعتبارات االأخرى.
مت�سك  ــذي  ال نتنياهو  اأّن  ك�سبيت  وكتب 
“عدم  الــ�ــســيــا�ــســيــة مبــبــداأ  طــــوال حــيــاتــه 
عليه  واأ�ــســ�ــس  االإرهابيني”  مــع  الــتــفــاو�ــس 
اإ�سرائيلًيا عام  �سهرته ال�سيا�سة، واجه واقًعا 
من  املبداأ  هذا  عن  التنازل  اإىل  دفعه   2011
اأّن  ال�سحايف  ويك�سف  ال�سيا�سّي.  بقائه  اأجل 

�ساليط  غلعاد  االإ�سرائيلّي،  اجلندي  �سفقة 
الذي وقع يف اأ�سر حما�س ملدة 5 �سنوات، ومتت 
نتنياهو  �سماها  التي  احلركة  مع  بالتفاو�س 
تربر  “الغاية  مبثابة  كانت  اإرهابية،  باأنها 

الو�سيلة”.
القريبة  الفرتة  يف  اإ�سرائيل  �سهدت  فقد 
�سد  عارمة  احتجاجات  ال�سفقة  ــام  اإمت من 
�سّد  املظاهرات  واأحلقت  نتنياهو،  �سيا�سية 
ب�سعبية  �ــســرًرا  اإ�سرائيل  يف  املعي�سة  غــالء 
مبداأ  عن  التنازل  قرر  لذلك  نتنياهو،  كبريا 
اأجل  من  االإرهابيني”  مع  التفاو�س  “عدم 
يف  ًة  خا�سّ جمــدًدا،  اجلماهري  �سعبية  ك�سب 
�سّده  للتظاهر  خرجوا  الذين  اأولئك  اأو�ساط 

من اليمني ومن امل�ستوطنني.
اأّن نتنياهو وباراك الذي  وك�سف ال�سحايف 
على  تنازعا  ال�سفقة،  وقت  االأمــن  وزير  كان 
املحرر  اجلندي  مع  �سيلتقطانها  التي  ال�سورة 
بعد هبوطه يف اإ�سرائيل. واأ�ساف اأّن الطائرة 
اإ�سرائيل  اإىل  م�سر  من  �ساليط  اأقلت  التي 
فقد  �ساليط  الأّن  اجلــو  يف  م�سوارها  اأطــالــت 
وعيه، لكن املفاو�س، دافيد ميدان، الذي كان 
وباراك  نتنياهو  اأّن  اأدرك  الطائرة  منت  على 
فاأ�سدر  التاريخية،  ال�سورة  عن  يتنازال  لن 
اأمًرا باإطالة الرحلة اجلوية اإىل اأْن ي�ستيقظ 
�ساليط بدل نقله اإىل امل�ست�سفى لتلّقي العالج.
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اأنطاليا – االأنا�سول
تركيا،  جنوبي  اأنطاليا  مدينة  افتتحت 
مو�سم االأعرا�س الهندية، االإثنني، بزفاف فخم 

لعرو�سني من عائالت الهند الرثية.
تركية،  �سياحة  �سركة  الــعــر�ــس  ونظمت 
واأقيمت، ليلة االإثنني، اأوىل ليايل العر�س الذي 
ميتد لثالثة اأيام وثالث لياٍل، يف اأحد الفنادق 

ذات النجوم اخلم�سة يف اأنطاليا.
وحملت ليلة االإثنني، ا�سم “الليلة الرتكية”، 
حيث دخلت العرو�س قاعة العر�س على عر�س 
بالفقرات  الليلة  وحَفِلت  رجــال،  اأربــع  يحمله 
والهندية،  الرتكية  الثقافتني  من  امل�ستوحاة 

وارتدى املدعوون املالب�س الهندية التقليدية.
“اإنفينتوم  �سركة  يف  امل�سروعات  مدير  وقال 
م�سطفى  للعر�س  املنظمة  ال�سياحية  غلوبال” 
اأونات، لالأنا�سول، اإن هذا العر�س الهندي االأول 
حيث  ال�ستاء،  ف�سل  يف  �سركته  تنظمه  الــذي 
يبداأ مو�سم االأعرا�س الهندية يف اأنطاليا عادة 

يف اأبريل/ ني�سان من كل عام.
�سيت�سمن  للعر�س  الــثــاين  الــيــوم  اأن  واأ�ــســار 
حفلة على ال�ساطئ وليلة حناء، واليوم الثالث 

مرا�سم الزفاف.
مــديــري  اأحـــد  اأوزبك”،  “بونيات  وقـــال 
مليون  حوايل  تبلغ  العر�س  تكلفة  اإن  ال�سركة، 

دوالر، وهي تكلفة متو�سطة مقارنة باالأعرا�س 
الهندية التي تقام يف اأنطاليا.

عر�سان  �ستنظم  ال�سركة  اأن  اأوزبــك،  واأ�سار 
اأحدهما  املقبل،  اأبريل  يف  اأنطاليا،  يف  هنديان 
�ست�سل تكلفته اإىل 15 مليون دوالر، ويتوقع اأن 

يحظى باهتمام االإعالم العاملي.
 10  ،2017 يف  �سهدت  اأنطاليا  اأن  واأ�ــســاف 

يت�ساعف هذا  اأن  املتوقع  اأعرا�س هندية، ومن 
 30 اإىل  لي�سل   ،2018 يف  مــرات  ثــالث  العدد 

عر�سا.
وتبلغ قيمة قطاع االأعرا�س الهندية حوايل 
موقع  الحتالل  تركيا  وت�سعى  دوالر،  مليار   60
قوي يف هذا القطاع، وخطت خطوات كبرية فيه 

خا�سة خالل العامني املا�سيني.

تابعة  هيئات  قـــررت    – ــزة  غ
الفل�سطيني،  اخلــا�ــس  لــلــقــطــاع 
باأنواعها  الب�سائع  اإدخـــال  عــدم 
“كرم  معرب  عــرب  غــزة  قطاع  اإىل 
الثالثاء،  الــتــجــاري،  �سامل”  اأبــو 
االأو�ــســاع  تـــرّدي  على  احتجاجًا 
االإجراءات  وب�سبب  االقت�سادية، 

االإ�سرائيلية بحقهم.
وقال ماهر الطّباع، ممثل القطاع 
اخلا�س، مدير العالقات العامة يف 
وال�سناعية  التجارية  الــغــرفــة 
“يوجد  حكومية(  )غــري  غــزة  يف 
امل�ستوردين  من  كامل  �سبه  التزام 
ــــــال االأعــــمــــال،  والـــتـــّجـــار ورج
ب�سائع،  الإدخـــال  التن�سيق  بعدم 

الثالثاء”.
الــقــطــاع  اأن  الــطــبــاع  ـــح  واأو�ـــس
اخلا�س، يهدف الإر�سال ر�سالة اإىل 
املفرو�س  “احل�سار  ــاأن  ب اجلميع 

على قطاع غزة اآن له اأن ينتهي”.
وتــتــحــكــم اإ�ــســرائــيــل بــاملــعــرب 
ـــاع( وحــركــة  ـــط ـــق )جـــنـــوبـــي ال
الــــواردة،  اأو  الــ�ــســادرة  الب�سائع 
ال�سلع،  واردات  على  قيودًا  وت�سع 
اال�ــســتــخــدام  “اإمكانية  ــم  ــزع ب
مــدنــيــة  )الأغــــرا�ــــس  املزدوج” 

وع�سكرية( لها.
وذكر اأن “وقف اإدخال الب�سائع 

ــزة لــيــوم واحـــد فــقــط، من  اإىل غ
للمجتمع  ر�سالة  يو�سل  اأن  �ساأنه 
ـــاع  ـــس ـــــدويل حــــول �ــســوء االأو� ال
 )..( ــقــطــاع  ــال ب ــة  ــادي ــس ــ� ــت االق
املتبعة  االإ�سرائيلية  واملعيقات 
�سامل  اأبــو  كــرم  معرب  عرب  بحقهم 

التجاري”.
من  ــد  ــدي ــع ال “هناك  وتـــابـــع 
مبنع  االإ�سرائيلية  االإجـــــراءات 
اإدخال اأ�سناف من ال�سلع والب�سائع 
املزدوج،  اال�ستخدام  بحجج  لغزة 

ــع وفـــق  ــل ــس ــ� ــــر دخــــــول ال ــــاأخ وت
اأ�سهر،  ت�ستغرق  خا�سة  تن�سيقات 
الزراعية  املنتجات  ت�سدير  ومنع 

وال�سناعية اإىل خارج غزة”.
القطاع  اأ�سدر  املا�سي،  واالإثنني 
ـــس بـــغـــزة قـــــــرارًا بــوقــف  ـــا� اخل
يوم  الب�سائع  الإدخـــال  التن�سيق 

الثالثاء )املوافق اليوم(.
ويعاين قطاع غزة، حيث يعي�س 
اأو�ساعا  ن�سمة،  مليوين  من  اأكــرث 
احل�سار  جــراء  مرتدية،  معي�سية 

 12 نحو  منذ  امل�ستمر  االإ�سرائيلي 
عملية  تعرث  اإىل  اإ�ــســافــة  عــامــًا، 
“فتح”،  حركتي  بــني  امل�ساحلة 

و”حما�س" .
ال�سعبة  االأو�ــســاع  دفعت  فيما 
الــقــوة  ــع  ــراج ت اإىل  الــقــطــاع،  يف 
باملائة،   60 بن�سبة  ال�سرائية 
الب�سائع  �ساحنات  دخول  وتراجع 
اإىل 30 باملائة، وفق جلنة تن�سيق 

الب�سائع على معرب كرم اأبو �سامل.

الرتكية اأنطاليا  يف  يبداأ  الهندية  الأعرا�س  مو�سم  ال��دولرات..  مبالين 

واحد ليوم  غزة  اإىل  الب�سائع  دخول  يعّلق  الفل�سطيني  اخلا�س  القطاع 

ل����ي����ربم����ان ب����ع����د »�����س����رب����ة ال���������س����ب����ت«: اإ������س�����رائ�����ي�����ل ل�����ن ت���ك���ت���ف���ي ب���ال���ن���ب���اح

وقطع  عليه  يتن�ستون  اجلميع  ب���اأّن  ج��ن��ويّن  ه��و���س  م��ن  ُي��ع��اين  نتنياهو  ج��دي��د:  اإ���س��رائ��ي��ل��ّي  ك��ت��اب 
اأو�سلو ���س��ّد  الح��ت��ج��اج��ات  وق���اد  احل��ال��ّي��ة  زوج��ت��ه  م��ن  خ��وًف��ا  ال�سابق  زواج���ه  م��ن  ابنته  م��ع  ع��الق��ات��ه 

“قد�س  بــنــاء  عـــ�ـــســـراوي:  حــنــان 
العربي بالعقل  ا�ستخفاف  جديدة” 

الكويت- ) د ب اأ ( اأكدت حنان 
ع�سراوي ع�سو اللجنة التنفيذية 
اأن  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
بناء  فكرة  من  اليوم  يــرتدد  “ما 
قد�س جديدة ما هو اإال ا�ستخفاف 

بالعقل الفل�سطيني والعربي”.
مــع  ــة  ــل ــاب ــق م يف  واعـــــتـــــربت، 
الكويتية   “اجلريدة”  �سحيفة 

“ن�سب فخا للفل�سطينيني من خالل  اأن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
اإم�ساكه بكل ق�سايا احلل كالقد�س واحلدود والالجئني واملوارد وغريها”.
وحول التقارير باأن الواليات املتحدة �ستعر�س على الفل�سطينيني بناء 
والعربي  الفل�سطيني  بالعقل  ا�ستخفاف  “هذا  قالت:  جديدة”،  “قد�س 
وكذلك العقل العاملي، الأن اجلميع يدرك ما هي القد�س، واأين هي، وبالتايل 
وتاريخية  عريقة  مدينة  فهي  القد�س،  اخــرتاع  ــادة  اإع اإىل  حاجة  ال 
ومدينة لها ح�سارة وبها اإرث عربي واإ�سالمي وم�سيحي، وبالتايل ال ميكن 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مرا�ساة  اأجل  من  القد�س  اخرتاع  نعيد  اأن 

التي تخدم فقط م�سالح اإ�سرائيل”.
واأكدت اأن الق�سية الفل�سطينية “بحاجة اإىل العامل العربي وبحاجة 
 … العربية  واالإمكانات  املقومات  اإىل  وبحاجة  العربي،  االحت�سان  اإىل 
واأكرر دائما واأقول: القد�س لي�ست مدينة مثل اأي مدينة اأخرى، ولي�ست 
العربي،  العامل  فل�سطني وقلب  واإمنا هي قلب  فل�سطينية فح�سب،  مدينة 

وهي االختبار احلقيقي االآن الإرادة العامل العربي”.
وحول ما اإذا كان توجه الفل�سطينيني لفك االرتباط مع اإ�سرائيل اأمر 
“ما قامت به اإ�سرائيل، وتقوم به اإىل هذه  قابل للتنفيذ بالفعل، قالت: 
اللحظة من انتهاكات وم�سايقات للفل�سطينيني يدفعنا اإىل اتخاذ خطوات 
االرتباط  فك  اإىل  ن�ستطيع  ما  بقدر  العمل  ومنها  ذلــك،  مقابل  جدية 
و�سنفعل، والق�سية هي االنعتاق، فنحن نريد اأن نتحرر، واأن منار�س حقنا 

يف تقرير امل�سري، واأن نعي�س بكرامة على اأر�سنا”.

ــدل الــعــراقــيــة: اطـــالق �ــســراح  ــع ال
املا�سي ال�سهر  ــالل  خ �سجينا   592
لوزارة  التابعة  العراقية  االإ�سالح  دائرة  اأ(-ك�سفت  بغداد)د ب 
 162 بينهم  �سجينا   592 عن  ــراج  االف عن  الثالثاء  اليوم  العدل 

م�سمولني بالعفو خالل ال�سهر املا�سي.
“العدد الكلي للمفرج عنهم من  اإن   ، وقالت الوزارة ، يف بيان لها 
�سجون الوزارة خالل ال�سهر املا�سي بلغ 592 نزياًل من �سجون الوزارة 

يف بغداد واملحافظات بينهم 57 من الن�ساء و535 من الرجال”.
جمال  يف  كبرية  ا�سواطًا  قطعت  اال�سالح  “دائرة  اأن  واأ�سافت 
 ، االلكرتونية  االر�سفة  نظام  تطبيقها  مع  ال�سراح  اطالق  عمليات 
الق�سائية  احكامهم  املنتهية  النزالء  حتديد  امكانية  يتيح  والذي 
الإطالق  املحددة  القانونية  للمدة  وفقًا  ملفاتهم  بح�سم  وي�ساهم 

ال�سراح”.
بلغ  العام  العفو  بقرار  �سراحهم  املطلق  عدد  اأن  اال�سارة  جتدر 
7052 نزياًل منذ �سهر ت�سرين ثان/نوفمرب عام 2016 وحتى نهاية 

كانون ثان/يناير املا�سي.



باقية،  مازالت  املهنة  هذه  فاإن  الع�سور،  تقدم  رغم 
اأو  متار�س عملها دون تاأثر وا�سح باأي و�سيلة اأخرى 
اإليها  يلجاأ  مازال  »اخلاطبة«  ع�سري..  تقدم  باأي 
بيوت  يف  يرتدد  مازال  وا�سمها  النا�س،  من  العديد 
الوقت  يف  خا�سة  الكثريين،  األ�سنة  وعلى  كثرية 
لتلبي  الزواج،  معدالت  فيه  ت�ساءلت  الذي  الراهن 

لهم طلباتهم ب�سرعة..
لكن هل اخلاطبة حقا ت�ساعد يف حل اأزمة العنو�سة؟ 
من  زوارها  من  ت�سمعها  التي  ال�سروط  اأكرث  وما 
اجلن�سني، وهل جتد �سعوبة يف توفري هذه ال�سروط، 
ميتهنون  الرجال  بع�س  �سار  وملاذا  جتدها..  وكيف 
هذه املهنة؟.. اأ�سرار وتفا�سيل ت�ستعر�سها »جريدة 

عرب ا�ستوريا« عرب ال�سطور التالية:
وموؤ�س�سة  م�سري  اأ�سل  من  اأمريكية  الطحان  اأمل 
جروب دبلة اخلطوبة علي الفي�س بوك ا�ستطاعت 
خالل �سنوات قليلة ان جتمع بني مئات العائالت يف 

اأمريكا وحول العامل .
املهنة  ا�سرار  لنا  تفتح  ان  و�سالناأها  معها  تو�سلنا 

والفكرة .
- كيف بداأت فكرة اجلروب وملاذا ؟

بداأت فكره اجلروب عندما كان عندي مطعم وكان 
يدخل عندي ال�سباب الغري متزوج وهم كانوا االأكرث 
بالبيت  زوجه  وجود  لعدم  واذلك  املحل  علي  اإقبال 
اعرف  كنت  اذا  ي�ساألوين  الطعام  تناول  اثناء  ويف 

بنت كوي�سه للزواج 
ويِف نف�س الوقت اأو يف نف�س اْلَيْوَم تدخل اأم لت�سرتي 

بع�س الطعام وهي راجعه من �سغلها
ايوه  تقول  للزواج  بنت  عندك  هل  اأنا  فا�سالها 
ثم  قبل  من  كلمني  الذي  ال�ساب  عليها  فاعر�س 
عن  مره  اول  بنجاح  متت  ان  وبعد  الن�سيب  يح�سل 

طريق ال�سدفه 
انت  هل  داخل  �ساب  كل  ا�ساأل  ان  بعدها  اأنا  تعمدت 
متزوج اذا قال ال ااخذ معلوماته وتليفونه عندي يف 

كرا�سه
وعندما تدخل اأم اأو بنت اعر�س عليها ال�ساب واي�سًا 

تتم بنجاح واحلمد هلل
واحلمد  زيجات   7 متت  باملحل  �سنوات   3 مدار  علي 
الفكره واأخذت  العااملني ومن هنا جاءت يل  هلل رب 
كرب  وملا  الفبري  علي  جروب  فتحت  حتي  فيها  اطور 
ثم  بوك  الفي�س  ثم  اب  الوات�س  علي  فتحته  �سويه 
عليه  وف�سله  نعمته  علي  هلل  واحلمد  التليفزيون 

وعلي حب النا�س وثقتها فيها.
2- عدد حاالت الزواج التي متت من خالل اجلروب 

؟
�سنويا حالة  خم�سون  مبعدل  زواج  حالة   200

3- ال�سعوبات واالإ�سكاليات التي توجه هذا العمل ؟
بال  وقتي  كل  ا�سبح  وقتي  هو  العمل  هذا  �سعوبات 
وقت  َاي  لبيتي  ولي�س  ولل�سباب  للجروب  ا�ستناء 
وال الأوالدي اق�سم باهلل هذا حقيقي و�سدق ويعلم 
تليفونات  والليل  اْلَيْوَم  وو�سط  ال�سباح  يف  هذا  ربي 

ولقاءات وردودعلي م�سجات وغريه وغريه
امام�ساكل التي تواجهني

نهايه  لي�س  هذا  ببع�س  اثنني  اأو�سل  عندما  انني 
املطاف

واإذا  بكلموين  تفاهم  عدم  حدث  فاإذا  بدايته  ولكن 
اأكون  الزم  اأنا  املهم  وغريه  وغريه  يكلموا  اتخانقوا 

معهم
4- الدوافع التي جتعل النا�س للزواج بتلك الطريقة 

؟
الدوافع التي جتعل النا�س تلجاأ لهذه األطريقه 

اأ�سره  لكل  هنا  واالأقارب  االأهل  وجود  عدم  هو 
حد  ي�سوفوا  ان  لل�سباب  فر�سه  َاي  مفي�س  فابلتايل 
ال�سغل  بني  الكل  وان  خا�ستا  حد  علي  يتعرفوا  اأو 

والكليه يبقي اْلَيْوَم انتهي خال�س .
5- ما هي اأ�سرع حالة زواج قمت بها واغربها؟

اأ�سرع حاله زواج متت يف 3 اّيام بالظبط
العري�س كلم العرو�سه انهرده مثال بعد تبادل ال�سور 
يف  ذهبوا  ثم  بكره  البيت  لها  يروح  طلب  ثم  طبعا 
كانت  الثالث  اْلَيْوَم  ويِف  ال�سبكه  ل�سراء  اْلَيْوَم  نف�س 

اخلطوبة 

اما اغرب حاله زواج كان فيه اثنني والد خاله معايا 
االثنني علي احلروب

اإعالنها  كان  ايل  البنت  علي  تتعرف  طلبت  االم 
بالفعل موجود علي احلروب 

العري�س  ان  وذهبت  القبول  ومت  ال�سور  تبادلوا  وملا 
خاله  اوالد  طلعوا  التعاوف  اثناء  يف  العرو�سه  الم 
ومَل  العرو�سه  اأم  خاله  بنت  العري�س  اأم  يعني 
وملا عروفوا بكوا كثريا  �سنه  ي�ساهدوا بع�س من 22 
هما االثنني وات�سلوا بيه ي�سكروين ايًن كنت ال�سبب 
يف جمعهم تاين بعد كل هذه ال�سنوات ومتت الزواجه 

احلمد اخلري علي خري ومعهم بنت االن .
6- ن�سيحتك لراغبي الزواج ّعن طريق اجلروب ؟

ما  اثناء  معايا  ال�سراحه  هي  دائمًا  لهم  ن�سيحتي 
هذه  الن  للكذب  داعي  مافي�س  معلوماتهم  يعطوين 

حياة .
7- هل قمت بتزويج اأ�سخا�س من خارج الواليات مع 

اأ�سخا�س يف داخل الواليات ؟
نيويورك  من  بنت  فقط  واحده  زواجه  متت  نعم 
له  وعملت  اتزوجت  ونزلت  م�سر  من  �ساب  اأخذت 

الورق وهو هنا االن
وفيه حاله اخري االن �ساب اأردين من هنا اأخذ بنت 

من ااْلردن ب�س هم ما زالوا يف مرحلة التعارف  .
اجلروب  علي  وتفاعال  اقباال  االإكرث  هم  من   -8

الرجال ام الن�ساء ؟
الرجال بطبيعة احلال 

9- هل توجد حاالت زواج تاين وهل هناك تعار�س 
وبراأيك  اال�سالمية  والتعاليم  القانونية  الطرق  مع 

كيف يتم التوافيق بينهم ؟
اأوفق  نعم يوجد طلبات حلاالت زواج تاين ولكن مل 

فيها حتي االن
واقع  من  اقباال  االأكرث  اجلن�سيات  هي  ما   -10

احلاالت الفعلية التي قمتي بتزويجها ؟
اأين  مبا  امل�سرين  اأكيد  اقباال  االأكرث  اجلن�سيات 

م�سريه .
اأ�سخا�س من ديانات خمتلفة  11- هل قمت بتزويج 

؟؟ وكيف يتم ذلك ؟
اال�سالمية  العربيه  اجلاليه  ب�ساعد  اأين  املفرو�س 

هذا هو هديف االأ�سا�سي 
فقبلت  امل�سيحني  من  الكثري  موخرا  يل  ظهر  ولكن 
ار�س  علي  ولكن  اأي�سا  ب�ساعدهم  االن  وبالفعل 
االن  ايل  متت  زواج  حاله  َاي  يوجد  ال  ل�سه  الواقع 

يوجد بع�س احلاالت 
اأنا و�سلتهم ببع�س وال اعرف �سيء عنهم حتي االن 

هل كملوا اأم ال ال اعرف
علي  الهادي  عبد  ن�سرين  الدكتورة  اأكدت  وقد  هذا 
موؤ�سرات  اأن  حلوان  بجامعة  االجتماع  علم  ا�ستاذة 
عديدة  اأ�سباب  نتيجة  م�ستمر،  ارتفاع  يف  العنو�سة 
مثل الظروف االقت�سادية للطرفني، وهذا ما يجعل 
اخلاطبة  اأو  التزويج  مكاتب  اإىل  يذهنب  الفتيات 
الرجال  اأما  للحياة،  منا�سب  �سريك  عن  للبحث 
على  احل�سول  اأجل  من  باخلاطبة  في�ستعينون 
موا�سفات مل يجدوها اأمامهم، وي�سيف: » اخلاطبة 
اأ�سبحت ظاهرة كل بيت، وي�سبح بيت اخلاطبة هو 
احلل االأخري لدى كل من يريد اإيجاد �سريك حلياته، 
تكنولوجية  و�سائل  وظهور  احلياة،  تطور  ورغم 
بل  بهذا،  يتاأثر  مل  اخلاطبة  عمل  اأن  اإال  حديثة، 
وهذا  مت�سع،  بل  جيد  ب�سكل  عملها  متار�س  مازالت 
ب�سبب ن�سبة العنو�سة الزائدة التي حلقت باملجتمع.
 وانت عزيزي القاري هل لديك جتارب مع اخلاطبة ؟

احمد مراد 
Amourad978@aol.com

برلني  مهرجان  رئي�س  اأكد  اأ(-  ب  )د  برلني 
يعتزم  املهرجان  اأن  “برليناله”  ال�سينمائي 
ها�ستاج  حول  القائم  النقا�س  يف  اإ�سارة  اإ�سدار 
االعــتــداء  حــول  اأي�سا(  ـــا  )واأن  MeToo#

اجلن�سي داخل قطاع �سناعة ال�سينما.
لوكالة  ت�سريحات  يف  كو�سليك  ديرت  وقــال 
االأنباء االأملانية )د.ب.اأ(: “هذا النقا�س �سوف 
يوؤثر جدا بالتاأكيد على املهرجان، ونعتزم اأي�سا 

تعميقه من جانبنا”.
ي�سمل  �ــســوف  “املو�سوع  قـــائـــال:  واأكـــــد 

الربليناله باأكمله”.
العريق  ال�سينمائي  برلني  مهرجان  ويقام 
الـ 68 خالل الفرتة بني  “برليناله” يف دورته 

15 و25 �سباط/فرباير اجلاري.
اأكـــرث مــن 400 منتج  ـــة  روؤي وميــكــن خــاللــه 

�سينمائي من جميع اأنحاء العامل.
العنف  حــول  القائم  النقا�س  اأن  اإىل  ي�سار 
جذور  له   MeToo# ها�ستاج  حتت  اجلن�سي 
ففي  ال�سينما؛  �سناعة  قطاع  يف  االأ�سا�س  يف 
الواليات  يف  ممثالت  اتهمت  املا�سي  اخلريف 
ــاريف  املــتــحــدة االأمــريــكــيــة مــنــتــج هــولــيــود ه

وين�ستاين بالتحر�س اجلن�سي.
ومنذ ذلك احلني اأعلن عدد كبري من �سحايا 

يف  ــعــامل  ال م�ستوى  عــلــى  اجلن�سي  الــتــحــر�ــس 
جماالت اأخرى عن ذلك بهذا الها�ستاج .

اجلن�سي  بالتحر�س  االتهامات  تلك  وبعد 
�سد وين�ستاين وغريه مثل املخرج االأملاين ديرت 
املهرجان  خــالل  فعاليات  عــدة  �ستقام  فيدل، 

تناق�س هذا املو�سوع.
ــيــة املعني  ــان مــفــو�ــس احلــكــومــة االأمل وكـــان 
اإ�سارة  الإ�سدار  دعا  قد  املعاملة  اإ�ساءة  بق�سايا 
مواجهة  يف  “برليناله”  مهرجان  من  وا�سحة 

اأثــاره  الــذي  النقا�س  ظل  يف  اجلن�سي  العنف 
الها�ستاج حول التحر�س اجلن�سي.

يوهاني�س-فيلهلم  احلكومي  املفو�س  وقــال 
جمموع  ل�سحف  خا�سة  ت�سريحات  يف  روريــج 
“فونكه” االأملانية االإعالمية يف عددها ال�سادر 
بدت  اإذا  �سعيدا  “�ساأكون  املا�سي:  اخلمي�س 
لن  باأنه  برليناله  مهرجان  من  وا�سحة  اإ�سارة 
جن�سية  اعــتــداءات  ــة  اأي على  ال�سكوت  ميكن 

مطلقا”
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اب����رز” الدق�������اين  روزي����ن����ا   ال�سورية 
الذهبية اجل����ائ����زة  ل��ن��ي��ل  “امل��ر���س��ي��ح��ن 

والذي  لبنان،  يف  دور  املوريك�س  مهرجان  انطالق  ايام  بعد  يبداأ 
يقام كل عام للوقوف على اجنازات الفن يف الوطن العربي والعامل، 
ويعترب املوريك�س دور من اكرب املهرجانات الفنية يف الوطن العربي، 
ارجاء  خمتلف  من  املتميزين  الفنانني  من  نخبة  تكرمي  فيه  يتم 
اف�سل م�سل�سل  العامل باال�سافة اىل جوائز عديدة ومتنوعة عن 

واف�سل اخراج.
النجوم  من  عدد  برت�سيخ  دورة  كل  يف  املهرجان  ادارة  وتقوم 
الذين قدموا ابداعا ولفتة متميزة يف الفن، ومن �سورية مت تر�سيخ 
النجمة ال�ساعدة روزينا الدقاين اىل جانب العديد من النجمات، 
وتعترب روزينا من الوجوه الفنية ال�سورية التي ا�ستطاعت بعيونها 

ونظراتها ان تكت�سح عامل الدراما ب�سرعة.
بداأت الدقاين م�سوارها الفني بعديد من االدوار التي مل تقدمها 
تفر�س  ان  وا�ستطاعت  فر�ستها  تلقفت  حتى  وتتطلع  تهدف  كما 
نف�سها على اجلميع ب�سخ�سية منى التي لعبتها يف الهيبة اىل جانب 
من  بعدد  نف�سها  تقدمي  من  متكنت  ثم  جنيم،  ونادين  ح�سن  تيم 
ال�سخ�سيات املختلفة التي ا�سافت لها الكثري، فاأبدعت يف غرابيب 
�سود الذي القى �سجة عربية كبرية ومتردت يف �سوق ذاك العمل 
الذي ابهر اجلميع وو�سفه البع�س باأنه االقرب اىل الواقع العربي، 
 2018 لعام  اعمالها  من  العديد  بت�سوير  بداأت  روزينا  باأن  ويذكر 

وابرزها الهيبة بجزئه الثاين.

زواج بالقرب منك
!!!! ن�����ي�����وي�����ورك  يف  م�����������وردن  خ����اط����ب����ة 

م��ه��رج��ان ب���رل���ن ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ي��ع��ت��زم اإ�����س����دار اإ�����س����ارة يف 
ال�سينما ���س��ن��اع��ة  يف  اجل��ن�����س��ي  الع����ت����داء  ح����ول  ال��ن��ق��ا���س 

ر�سالة هامة من �سكان “حي الإ�سراء” لرئي�س �سلطة الأرا�سي “�سائب نظيف”

لبي�س  ح���م���زة  امل���غ���رب���ي  ك����ي����دز..  ف��وي�����س  ذا 
ي����ف����وز ب���ال���ل���ق���ب وك����اظ����م ال�������س���اه���ر ي��ح��ت��ف��ل

بعد مناف�سات �ساخنة فاز املت�سابق املغربي حمزة لبي�س 
مو�سمه  يف  كيدز  فوي�س  ذا  بلقب  ال�ساهر  كاظم  فريق  من 
ال�ساهر  كاظم  فريق  من  مت�سابق  يحقق  وبذلك  الثاين، 
اللقب للعام الثاين على التوايل. حيث فازت لني احلايك من 

فريق كاظم يف املو�سم االأول من الربنامج.
امل�سرحي  وجلي  م�سر  من  اأحمد  اأ�سرقت  الثالثي  وو�سل 
من ال�سعودية، وحمزة لبي�س من املغرب للمرحلة االأخرية 

من الت�سويت التي انتهت بفوز املغربي حمزة لبي�س.
ذا فوي�س كيدز من ن�سيب حمزة لبي�س

 200 قيمتها  درا�سية  منحة  على  بفوزه  حمزة  وح�سل 
األف ريال �سعودي، باالإ�سافة اإىل عقد مع �سركة بالتنيوم 
كليب،  وفيديو  اأغنية  اإنتاج  �سمن  كما  املو�سيقي،  لالإنتاج 
بجانب رحلة �ساملة اإىل لندن مع عائلته ورحلة اإىل رحلة 

ديزين الند باري�س.
وانطلق املو�سم الثاين من The Voice Kids يف بداية 

دي�سمرب/كانون االأول من العام املا�سي.
قدمت  وب�س  ال�سوت  الربنامج،  من  االأوىل  املرحلة  ويف 
كل موهبة اأغنية من اختيارها حماولًة جذب اأحد املدربني 
مرحلة  الثانية،  املرحلة  اإىل  انتقالها  لت�سمن  اإليه  ليلتفت 

املواجهة، �سمن فريق اأحدهم.
فريق  من  مواهب  ثالث  كل  فيتناف�س  املواجهة،  يف  اأمــا 
املدرب نف�سه على اأداء اأغنية واحدة يختارها لها مب�ساعدة 
مدرب �سوت، ليختار بعدها موهبة واحدة حللقة املواجهة 

االأخرية بح�سب موقع العني االمارتية .
التي  اخلم�س  املــواهــب  مــن  موهبة  كــل  تقدم  اأن  وبعد 
تنتقل اإىل املواجهة االأخرية اأغنية من اختيارها هي هذه 
املرة، يبقى على كل مدرب اتخاذ اأ�سعب قرار يف الربنامج: 
ت�سمية موهبتني فقط لتنتقال اإىل العر�س املبا�سر االأخري 

الذي يتوج الربنامج فيه جنم املو�سم الثاين.

ج�����ون ����س���ت���ام���و����س ي����ت����زوج ���س��دي��ق��ت��ه ك���ات���ل���ني م��اك��ه��وج
اأ(- تزوج املمثل االأمريكي ال�سهري جون �ستامو�س / 54 عاما/ من �سديقته  لو�س اجنلي�س)د ب 

كاتلني ماكهوج / 31 عاما/ يف كني�سة يف مدينة �ستوديو �سيتي يف لو�س اجنلي�س اأم�س ال�سبت.
ويذكر اأن كاتلني قد تعر�ست لعملية �سرقة اأم�س االأول اجلمعة اأثناء اإقامتها يف فندق بيفريل 

هيلز، حيث مت �سرقة جموهرات تخ�سها تبلغ قيمتها 165 األف دوالر.
وكان جون وكاتلني قد اأعلنا نباأ حمل كاتلني يف طفلهما االأول يف كانون اأول/دي�سمرب املا�سي، بعد 

�سهرين من اإعالنهما خطبتهما.
ويذكر اأن جون كان متزوجا من املمثلة ريبيكا رومني يف الفرتة من عام 1998 حتى 2004 عندما 

اأعلنا انف�سالهما.

طالب �سكان “حي االإ�سراء” غرب مدينة بيت الهيا �سمال قطاع غزة ، رئي�س 
�سلطة االأرا�سي، �سائب نظيف، بت�سوية اأو�ساعهم املدنية، للح�سول على اأوراق 
ملكية الأرا�سيهم التي ي�سكنوها منذ اأكرث من 20 عام، حتى يتمكنوا من اإعادة 
اإعمار بيوتهم التي دمرت خالل العدوان االإ�سرائيلي االأول على قطاع غزة عام 

.2009
بكافة  قمنا  “اأننا   ،27 بـ  عددهم  البالغ  املدمرة،  البيوت  اأ�ساحب  وقال 
�سوى  يتبقى  ومل  البلدية،  خمطط  وفق  ال�سوارع  وفرز  القانونية،  االإجرائات 
العي�س يف حياة  نتمكن من  االأرا�سي �سائب نظيف، حتى  �سلطة  رئي�س  توقيع 
منازلنا  بناء  الإعادة  حلواًل  نريد  بيوت،  بال  م�سردون  “نحن  وا�سافوا  كرمية، 
نريد  االإ�سرائيلي،  احل�سار  بفعل  �سعبة  ماأ�ساوية  اأو�ساعًا  ونعي�س  املدمرة، 

العي�س بكرامة كباقي �سعوب العامل”.
من  االأرا�سي  �سلطة  عليهم  ت�سعه  ما  لدفع  املدمرة  البيوت  اأ�سحاب  وا�ستعد 
اأرا�سيهم اإىل وكالة الغوث، لكي  اأوراق ملكية  ر�سوم، حتى يتمكنوا من تقدمي 

يتم اإعمار بيوتهم.
ال�سيا�سي حلركة حما�س بغزة يحيى  املكتب  رئي�س  �سابقاأ  اأهايل احلي  ونا�سد 
ت�سوية  باإنهاء  ما�سي،  اأبو  كامل  بغزة  االأرا�سي  �سلطة  ورئي�س   ، ال�سنوار 

اأو�ساعهم.
يذكر اأن وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني يف غزة مل تقم ب�سرف دفعات مالية 

ون�سف. عام  منذ  اإيحار” لهم  “بدل 



بقلم: ت�سفي برئيل
املقاتلني  احد  �سوت  �سمع  جميلة”،  “هي   
املرعب،  الق�سري  الفيديو  فيلم  يف  ال�سوريني 
ال�سبكات  يف  املا�سي  اال�سبوع  يف  ن�سر  الذي 
بارين  هي  “اجلميلة”  االجتماعية. 
هو  بل  احلقيقي  ا�سمها  لي�س  وهذا  كوباين. 
اال�سم احلركي للمقاتلة الكردية يف وحدات 
الدفاع ال�سعبي التي حتاول �سد غزو تركيا 

ملدينة عفرين يف �سمال �سوريا.
يثري  الذي  الفيلم  انت�سر  �ساعات  خالل 
االجتماعية  ال�سبكات  يف  الق�سعريرة 
وحتولت بارين اىل رمز اآخر من رموز جحيم 

بي.كي. الـ  خنازير  �سد  انتقامنا  هو  “هذا  احلرب.  هذه 
يف  املقاتلني  احد  قال  الكرد�ستاين”،  العمال  حزب  كي، 
الفيلم وهو يت�سور �سيلفي مع اجلثة �سبه العارية وامل�سوهة 
النازفة  الداخلية  واع�ساوؤها  مه�سم  ج�سمها  لبارين. 

مك�سوفة للعيان وال�سباب ي�سرخون من �سدة الفرح.
ال�سوري  “اجلي�س  مقاتلي  بل  اتراك  جنود  لي�سوا  هوؤالء 
بدء  عند  بالتمجيد  حظيت  التي  امللي�سيا  وهي  احلر”، 
املنظم  االول  الع�سكري  اجل�سم  اأنها  اعتبار  على  طريقها 
انق�سمت اىل  امللي�سيا  اال�سد. هذه  ب�سار  الذي يحارب �سد 
يف  مرتزقة  اىل  منها  جزء  حتول  متخا�سمة،  ملي�سيات 
�سوريا.  يف  االكراد  �سد  حربه  يف  الرتكي  اجلي�س  �سفوف 
اإال  �سوريا  من  ملقاتلني عرب  ملي�سيا  اأن هذه  ورغم حقيقة 
هم  �سوريا  يف  االكراد  باأن  تق�سي  ايديولوجيا  تبنت  اأنها 
عندما  بالطبع.  �ساعدتهم  الرتكية  االموال  ارهابيون. 

�سيف  يف  �سوريا  داخل  بالعمل  الرتكية  القوات  بداأت 
الطالئعية  القوة  هو  احلر  ال�سوري  اجلي�س  كان   2016
التي  الرتكي  وال�سالح  التمويل  ومقابل  احلرب،  هذه  يف 
بدونها رمبا م�سري هذه امللي�سيا كان �سي�سبه م�سري ملي�سيات 
اخرى، فقدت م�سادر التمويل وحتولت من قوة مقاتلة ذات 
ايديولوجيا وهدف �سيا�سي اىل قوات حتت الطلب، حتارب 

من اجل دفع رواتب مقاتليها.
التي  الكردية  الوحدات  هو  ن�سبيا  املوحد  املقاتل  اجل�سم 
حتارب يف �سفوفها ن�ساء اىل جانب الرجال، واي�سا توجد 
الدفاع  “وحدات  مثل  الن�ساء  من  فقط  مكونة  وحدات 
يف  بها  باأ�س  ال  اجنازات  حققت  التي  الن�سوي”،  ال�سعبي 
لي�ست  املقاتالت  ظاهرة  داع�س.  �سد  �سوريا  يف  املعارك 
او�ساط  يف  لي�س  وبالطبع  االكراد،  لدى  جديدة  ظاهرة 
النظرية  من  اجزاء  تبنوا  الذين  �سوريا،  يف  االكراد 
للن�ساء  يوجد  باأنه  تق�سي  والتي  والفو�سوية  ال�سيوعية 

مكانة مت�ساوية، لي�س فقط يف �ساحة القتال، بل اي�سا يف 
احلياة املدنية.

 ولكن الن�ساء املقاتالت هن رمز اي�سا، كما كتبت ال�سحافية 
عن  �سمعناه  ما  كل  متثل  “بارين  زعيرت:  هيفاء  اللبنانية 
قتل  من  اأكرث  مبوتها  ويوجد  الكردية،  املقاتلة  �سجاعة 
يف  الفظاعة  والعرقي.  ال�سيا�سي  للن�سال  نتاج  اأو  العدو 
عر�س جثتها فقط لكونها امراأة، تنبع من اأنها جتراأت على 
يف  مقاتلة  زميلة  اىل  بتحولها  الذكورية  الهيمنة  حتدي 
ميدان القتال املخ�س�س للرجال… الثقافة العربية التي 
تعظم طهارة املراأة وتربط بني هذه الطهارة وبني كرامة 
الهانة  اأعد  اأخري  �سالح  اىل  املراأة  ج�سد  حولت  الرجل، 
يف  اغراقه  بوا�سطة  املجتمع  تفكيك  اىل  وبهذا  الرجال 
تنظيف  اجل  من  االنتحار  اىل  الن�ساء  دفع  الذي  العار 

نف�سها منه”.
لي�ست  الق�سري هامة ب�سورة  الفيلم  التي رافقت  التعليقات 
تثري  جرمية  “هذه  التعليقات،  هذه  احد  ح�سب  منه،  اأقل 
اال�سمئزاز ال �سيما اأن ال�سخ�س الذي نكل بجثته هو امراأة 
ب�سرف  امل�س  منعت  القبلية  املجتمعات  تقاليد  اإن  �سابة. 
على  يعمل  رد  هذا  االعداء”.  من  كانت  لو  حتى  املراأة، 
يقول  الذي  زعيرت،  ت�سخي�س  بالطبع  يوؤكد  العينني،  فتح 
اإن الرجال لي�سوا فقط مقاتلني اأو مدافعني، بل هم الذين 
اآخرين  ملت�سفحني  بالن�سبة  االخالقية.  املعايري  يحددون 
كفار،  “االكراد  ملتوية:  لتف�سريات  حاجة  هناك  يكن  مل 
وقتل هذه املراأة هو ر�سالة لالكراد”. هذا تعريف عادي، 
ال�سنة،  امل�سلمني  من  فمعظمهم  كفار،  لي�سوا  االكراد  لكن 
ينبع  “تكفريهم”  وامل�سيحيني.  ال�سيعة  من  منهم  وعدد 

ب�سبب العرق. فهم لي�سوا عرب.
اإنها  “بي.بي.�سي” بالعربية  لـ  قالوا  كوباين  بارين  والدا 
االن�سحاب  رف�ست  وانها  القتال،  ميدان  يف  وحيدة  بقيت 
امللي�سيا  مقاتلي  اأيدي  على  وقتلت  املقاتلني  زمالئها  مع 
ال�سورية الذين مل يوافقوا على اعادة جثتها امله�سمة اىل 
لها جنازة رمزية.  املا�سي اجريت  ال�سبت  عائلتها. يف يوم 
ولي�س هناك ملي�سيا من امللي�سيات االخرى التي ت�ستمر يف 
حماربة نظام اال�سد اأ�سمعت ادانة اأو تعبري عن الندم. فهي 
تن�سغل يف ادارة ال�سراع حول التمثيل يف اللجان الدولية 
التي �ستح�سم م�سري �سوريا. يف هذا ال�سراع حمظور اغ�ساب 
كردية  وحماربة  رو�سيا،  اأو  تركيا  مثل  �سيا�سيني  خ�سوم 

حتولت اىل رمز هي �سخ�سية يعترب التماثل معها خطر.
اليزيدية  الفنانة  هي  الأحد  ح�ساب  حت�سب  تعد  مل  من 
نادية ب�سار التي عر�ست يف �سفحتها يف الفي�س بوك وهي 
االحمر  بالدم  ملطخة  وهي  مك�سوف،  ب�سدر  نف�سها  ت�سور 
كوباين  بارين  ا�سم  عليها  كتب  الفتة  يدها  يف  وحتمل 
املرة  هذه  يف  ميثل  ال  غ�سن  زيتون.  غ�سن  جانبه  واىل 
�سميت،  التي  الرتكية  الع�سكرية  العملية  ا�سم  بل  ال�سالم، 
يف  ب�سار  جنحت  لقد  الزيتون”.  “غ�سن  با�سم  لل�سخرية، 
الهرب من م�سقط راأ�سها، �سنجار، التي تقع يف العراق عندما 
بداأ داع�س يف احتاللها. منذ ذلك احلني وهي تكر�س فنها 
لو�سف جرائم احلرب التي نفذت �سد الن�ساء اليزيديات. 
�سورتها  بوك  الفي�س  يف  �سفحتها  على  ت�سع  �سنة  كل  يف 
قرب الن�سب التذكاري احلجري الذي نق�س عليه بحروف 
متت  ومل   ،1990/10/9 يف  ولدت  ب�سار،  “نادية  �سوداء 

حتى االآن”.

اأ(- طوابري طويلة، فحو�سات  – )د ب  برلني 
على  مبهمة  �سارمة  قواعد  ع�سوائية، 
االحتفاظ  دائما  ال�سهل  من  لي�س  ال�سوائل؛ 
باالإجراءات  املرور  عند  االأع�ساب  بهدوء 
على  احلفاظ  حماولة  عند  �سيما  االأمنية، 

موعد الطائرة.
ولكن اأظهرت واقعة حدثت موؤخرا يف منطقة 
االإجراءات االأمنية مبطار فرانكفورت باأملانيا 
عن  ينفثون  اأال  للم�سافرين  االأف�سل  من  اأنه 

غ�سبهم يف العاملني.
يف  امراأة  جانب  من  الغا�سب  الرف�س  ت�سبب 
ت�سليم عبوة مزيل عرق �سائل لالأمن يف مطار 
�سرطي،  حتقيق  مو�سع  جعلها  يف  فرانكفورت 
اأ�سلوبها  على  امل�سوؤولون  اعرت�س  بعدما 

املتبجح.
م�سوؤولو  منها  اإنه بعدما طلب  ال�سرطة  وقالت 
يف  العرق  مزيل  عبوة  ت�سع  اأن  اإما  االأمن 
اأمتعة يدها اأو تتخل�س منها، و�سفت امل�سافرة 
“اأوغاد”  باأنهم  املطار  �سرطة  م�سوؤويل 

و”�سرطة نازية اأملانية ملعونة”.
عاما/   /49 االأمريكية  املواطنة  وتخ�سع 
الت�سهري ومت الطلب  للتحقيق بناء على �سبهة 
التكاليف  لتغطية  دوالرا   260 دفع  منها 

املتوقعة الإجراء ق�سائي.
مبوا�سلة  لها  �سمح  احلظ،  وحل�سن  اأنه  غري 

التي  الواقعة  عقب  اإ�سطنبول  اإىل  رحلتها 
حدثت يف كانون ثان/يناير املا�سي.

من  كبرية  كمية  االأمن  موظفو  واكت�سف 
حقيبتها  يف  خمباأة  التجميل  م�ستح�سرات 
كان من املفرت�س اأن تو�سع يف كي�س بال�ستيكي 
كمية  وجتاوزت  مطلوب،  هو  كما  �سفاف 

ال�سوائل احلد امل�سموح للم�سافرين.
يف  ينته  مل  املراأة  تبجح  اإن  ال�سرطة  وقالت 

من�سورات على  بعد  فيما  اكت�سفوا  املطار. فقد 
اإىل  اأ�سارت  حيث  بها  اخلا�سة  تويرت  �سفحة 
على  الرئي�سي  اأملانيا  مطار  يف  االأمن  موظفي 
و�ساديون”،  ر�سمي  زي  يف  “جمرمون  اأنهم 

بح�سب البيان.
واأ�سافت ال�سرطة اأن هذه التغريدات �ستعترب 

دليال يف التحقيق �سدها.
عدد  يف  الكويتية  اجلريدة  �سحيفة  نقلت 
“قي�ساريا  “وحدة  اأن  خا�س  م�سدر  عن   ، لها 
اال�ستخبارات  جهاز  يف  باالغتياالت  اخلا�سة 
الرئي�س  ا�سم  و�سعت  )املو�ساد(  االإ�سرائيلية 
قائمة  قائمة  على  اال�سد  ب�سار  ال�سوري 
تاريخ  يف  م�سبوق  غري  اإجراء  يف  اغتياالتها، 

هذه الوحدة.
اإن  “اجلريدة”  �سحيفة  ح�سب  امل�سدر  وقال 
يف  ت�سم  االإ�سرائيلية  االغتياالت  “قائمة 
العادة متورطني فيما تعتربه تل اأبيب اأعماال 
اإرهابية  تنظيمات  روؤ�ساء  اأو  �سدها،  اإرهابية 
من وجهة نظرها، اأو نفذت عمليات �سد اأهداف 
لديها، لكن اأن ي�ساف رئي�س دولة اإىل القائمة 

فهو اأمر غري عادي”، على حد قوله.
االإ�سرائيلية  االغتياالت  قائمة  وت�سم 
احلالية، �سخ�سيات مثل االأمني العام لـ”حزب 
نعيم  ونائبه  ن�سراهلل،  ح�سن  اللبناين،  اهلل” 

“احلر�س  يف  القد�س”  “فيلق  وقائد  قا�سم، 
اإىل  �سليماين،  قا�سم  االإيراين،  الثوري” 
وقائد  اإيرانيني،  ع�سكريني  م�سوؤولني  جانب 
ورئي�س  ال�سنوار،  يحيى  غزة  يف  “حما�س” 
هنية،  اإ�سماعيل  للحركة  ال�سيا�سي  املكتب 

بح�سب ال�سحيفة.
 28 يوم  ا�ستهدف،  االإ�سرائيلي  اجلي�س  وكان 
حزيران/يونيو ب�ساروخ موجه نقطة للجي�س 
ال�سرقية  ال�سمدانية  منطقة  يف  ال�سوري 
 2 يف  اأطلق،  ثم  باجلوالن،  القنيطرة  بريف 
على  �سواريخ  ثالثة  املا�سي،  /يوليو  متوز 
اأي�سًا  القنيطرة  ال�سوري بريف  للجي�س  نقاط 

ومل ي�سفر عن وقوع اأية اإ�سابات.
باجلي�س  اجلوي  الدفاع  و�سائط  ت�سدت  كما 
ال�سوري، يف ال�ساد�س ع�سر من ت�سرين االأول/
اخرتقت  اإ�سرائيلية  لطائرات  املا�سي  اأكتوبر 
اللبنانية  احلدود  قرب  ال�سورية  االأجواء 

واأ�سابت اإحداها اإ�سابة مبا�سرة.
وجهت  االإ�سرائيلية،  الهجمات  على  وردا 
العام  االأمني  اإىل  ر�سائل  ال�سورية  اخلارجية 
الدويل،  االأمن  ورئي�س جمل�س  املتحدة،  لالأمم 
الهجمات،  لهذه  حد  و�سع  اإىل  فيها  دعت 

واتهمت اإ�سرائيل بـ “دعم االإرهابيني”.
مرارا  ر�سائلها  يف  ال�سورية،  اخلارجية  واأكدت 
املتكررة  االإ�سرائيلية  “االعتداءات  اأن  على 
حماية  بهدف  ممنهجا  �سلوكا  اأ�سبحت 
االإرهابيني من “جبهة الن�سرة وتنظيم داع�س 
]االإرهابيان املحظوران يف رو�سيا وعدد كبري 
جمل�س  اأن  املقبول  غري  ومن  الدول[   من 
اإجراء  اأي  االآن  حتى  يتخذ  مل  الدويل  االأمن 
بحيث  ال�سافرة  االعتداءات  لهذه  حد  لو�سع 
اأ�سبحت حماية اإ�سرائيل” لالإرهابيني يف ماأمن 

من امل�ساءلة”.

ال�سرطة  حتقق  اأ(-  ب  )د  )اأملانيا(  اإبينجن 
“مرجل  داخل  فتاة  اإلقاء  واقعة  يف  االأملانية 
بادن- بوالية  كرنفال  خالل  ال�ساحرات” 

فورمتربج االأملانية.
حتقق  اأنها  االثنني  اليوم  ال�سرطة  واأعلنت 
اإ�سابات  الت�سبب يف  اأ�سخا�س بتهمة  �ستة  �سد 

ج�سدية بالغة.
وبح�سب البيانات، قام �سخ�س مل تت�سح هويته 
داخل  عاما/   /18 الفتاة  باإلقاء  االآن  حتى 
فعاليات  خالل  ال�ساخنة  باملياه  املليء  املرجل 
يف  ال�سبت  اأم�س  اأول  جرت  التي  الكرنفال 

مدينة اإبينجن جنوبي اأملانيا.
كان  املرجل  اأن  ال�سرطة  با�سم  متحدث  وقال 

عربة  على  مك�سوف  موقد  فوق  مو�سوعا 
اأن هوؤالء  االأ�سخا�س، م�سيفا  يجرها عدد من 
اإلقاء  عقب  العربة  جر  وا�سلوا  االأ�سخا�س 
منهم  اهتمام  اأي  دون  املرجل  داخل  الفتاة 

بامل�سابة.
مما  حاليا  التحقق  يجرى  اأنه  املتحدث  وذكر 
اإذا كان اإ�سعال موقد مك�سوف اأمرا م�سموحا به 

يف الكرنفال من االأ�سا�س.
الفتاة  اأ�سيبت  ال�سرطة،  بيانات  وبح�سب 
اإىل  نقلها  ومت  �ساقها،  يف  بالغة  بحروق 

م�ست�سفى متخ�س�س.
اإبينجن”  �ساحرات  “رابطة  لبيانات  ووفقا 
يجرى  فاإنه  االإنرتنت،  على  �سفحتها  على 
تنظيم هذا الكرنفال �سنويا منذ عام .2003

زي  يف  الكرنفال  يف  امل�ساركون  ويتنكر 
ال�ساحرات.

جال�سهوتن )د ب اأ(- فتح متقاعد 90/ عاما/ 
�سرطية  على  النار  االأملانية  هي�سن  والية  يف 

ظنا منه اأنها حمتالة.
ال�سرطية  اأن  االثنني  اليوم  ال�سرطة  وذكرت 
اأ�سيبت ب�سدمة �سوتية جراء اإطالق املتقاعد 

الر�سا�س من بندقيته.
كان  “احلظ  ال�سرطة:  با�سم  متحدث  وقال 
اأ�سواأ  حليفنا. كان من املمكن اأن ي�سبح الو�سع 

بكثري”.
جال�سهوتن  مدينة  يف  املقيم  املتقاعد  وكان 
يد  على  االأحد  اأم�س  لالحتيال  تعر�س 

اأ�سخا�س ادعوا اأنهم اأفراد �سرطة.
باأن  الهاتف  عرب  الرجل  املجهولون  واأخرب 
خطر  يف  منزله  يف  بها  يحتفظ  التي  االأموال 
واأنه يتعني عليه و�سعها اأمام باب منزله حتى 
تقوم ال�سرطة باأخذها وحمايتها من اأجله. و 
عندما فعل الرجل ذلك ا�ستوىل املحتالون على 

االأموال وفروا بها .
معينة  بطريقة  تظاهروا  قد  املحتالون  وكان 
على  باملتقاعد  يت�سلون  اأنهم  الهانف  عرب 
املتقاعد  قام  وعندما  ال�سرطة،  طوارئ  رقم 
�سرطة  اأفراد  عليه  رد  الرقم  بهذا  باالت�سال 
�سرطة  دورية  و�سلت  وعندما  حقيقيون. 
اأفراد  بداخلها  اأن  املتقاعد  اعتقد  منزله  اإىل 
وميتلك  �سرطية.  على  النار  واأطلق  حمتالني، 

املتقاعد ت�سريحا بحيازة اأ�سلحة.
وقال متحدث با�سم ال�سرطة اإنه وقعت العديد 
هوية  يف  التنكر  عرب  التحايل  حاالت  من 
مو�سحا  املا�سية،  االأيام  خالل  �سرطة  اأفراد 
اخل�سو�س  وجه  على  يت�سلون  املحتالني  اأن 
فيها  يقطن  التي  املناطق  يف  املقيمني  بامل�سنني 
اأو  �سرطة  اأفراد  اأنهم  ويدعون  االأثرياء، 

مدعون عموم.

يف  اأموالهم  باأن  �سحاياهم  املحتالون  ويوهم 

اأموالهم لل�سرطة  خطر ويطلبون منهم ت�سليم 

اأرقام  متويه  من  يتمكنون  كما  حلمايتها، 

التليفونات التي ي�ستخدمونها لتظهر مل�ستقبلي 

املكاملات على اأنها رقم ق�سم ال�سرطة املحلي اأو 
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ماذا يحدث عند الغ�سب خال االإجراءات االأمنية يف املطار؟ للمو�ساد التابعة  “قي�ساريا”  وح��دة  الكويتية:   اجلريدة 
تخطط الغتيال االأ�سد ون�سر اهلل و�سليماين وال�سنوار وهنية

ال�ساحرات “مرجل  داخ��ل  فتاة  اإل��ق��اء  يف  تقق  االأملانية  “ال�سرطة 

حمتالة اأنها  منه  ظنا  �سرطية  على  النار  يفتح  متقاعد 

االكراد، قمع  عملية  من  جزء  هو  بفرح  ال�سابة  الكردية  املقاتلة  بجثة  التنكيل   هاآرت�س: 
الذكورية الهيمنة  �ساحات  احدى  اقتحام  على  جتراأن  اللواتي  الن�ساء  �سد  اي�سا  لكنه 

ب��ت��ه��م��ة اأ����س���رتال���ي���ني   7 ع���ل���ى   ال��ق��ب�����س 
�سبية  3 ع��ل��ى  وب��دن��ي��ا  جن�سيا  االع���ت���داء 

�سيدين )د ب اأ( – ذكرت ال�سرطة االأ�سرتالية اأنه مت اإلقاء القب�س 
�سبية  ثالثة  على  جن�سيا  التعدي  بتهمة  اأ�سخا�س  �سبعة  على 
وتعذيبهم ج�سديا على مدى عامني يف مدر�سة للتدريب على األعاب 

ال�سريك.
ن�ساء  اأربع  اإىل  اتهامات  اإنها وجهت  ويلز  �ساوث  نيو  وقالت �سرطة 
18/ عاما/ يف ما ي�سل  17/ عاما/ و�سبي  ورجل، ف�سال عن فتاة 
باالعتداء اجلن�سي واجل�سدي  تتعلق  127 جرمية  اإىل  جمموعه 

على االأطفال.
دون  املزعومني،  اجلناة  لدى  املعروفني  الثالثة،  ال�سبية  وكان 
الثامنة من العمر وقت حدوث االإيذاء بني عامي 2014 و .2016
وقالت ال�سرطة يف بيان اإنه مت القب�س على االأ�سخا�س ال�سبعة يوم 

االثنني.
�سريك  يف  يعملون  املتهمني  اأن  االأ�سرتالية  االإذاعة  هيئة  وذكرت 
 100 /نحو  ماونتينز  بلو  مبنطقة  كاتومبا  يف  �سريك�س”  “اأركيد 

كيلومرت غربي �سيدين./
2009، هو عمل قائم على املجتمع  اأن�سئ يف عام  وال�سريك، الذي 
املحلي، وي�سمل امل�ساركون فيه اأطفال اأ�سوياء ومن ذوي االحتياجات 

اخلا�سة .
وترتاوح التهم بني االعتداء واالختطاف اإىل االعتداء اجلن�سي .

وجاءت عمليات اإلقاء القب�س بعد حتقيق دام �ستة اأ�سهر.
اأن  املقرر  ومن  ال�سبعة.  املتهمني  عن  بكفالة  االإفراج  رف�س  ومت 
اليوم  لالأطفال،  حمكمة  فيها  مبا  خمتلفة،  حماكم  اأمام  ميثلوا 

الثالثاء ملواجهة االتهامات.

ب����االأردن ل��ع��راق��ي��ة  �سمنة  بعملية   التحقيق 

الوزارة  اإن  االأزرعي  حامت  ال�سحة  بوزارة  االإعالمي  الناطق  قال 
فتحت حتقيقا ب�ساأن اإجراء م�سممة عراقية عملية �سمنة يف اأحد 

امل�ست�سفيات اخلا�سمة بالعا�سمة عمان.
اأن معلومات وردت  “خربين”االلكرتوين   واأو�سح االأزرعي لـ موقع 
للوزارة تفيد باأن العملية التي اأجريت للم�سممة العراقية، عملية 

�سمنة، ما ا�ستوجب فتح حتقيق باأ�س�س اإجراء العملية.
واأ�ساف االأزرعي، اأن وزير ال�سحة حممود ال�سياب اأوعز بالتحقيق 
التي  ال�سمنة  عمليات  اإجراء  باأ�س�س  امل�ست�سفى  التزام  مدى  يف 

و�سعتها الوزارة وعممتها على امل�ست�سفيات.
وقال االأزرعي، اإن االأ�س�س املعممة على امل�ست�سفيات، تتعلق بالطبيب 

وعدد العمليات واحلالة املر�سية للمري�س كذلك.
و�سدد االأزرعي على اأن التحقيق يخت�س باجلانب الطبي، ولي�س مبا 

ظهر يف الفيديو .
فيديو،  مقطع  تداولوا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ن�سطاء  وكان 

اأظهر م�سممة اأزياء عراقية برفقة طاقم طبي داخل
على  يرق�سون  وهم  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات  باأحد  العمليات  غرفة 

اأغنية “العب يال”.

عظيم قرار  عتبة  على  تقف  تركيا  جيوبوليتيكا: 

مع  لقاء  عنوان  اأورا�سيا”،  اآفاق  يف  م�ستقبلها  عن  تبحث  “تركيا 
ال�سحيفة  يف  بريينجيك،  حممد  ا�سطنبول،  جامعة  يف  الربوفي�سور 

االلكرتونية “جيوبوليتيكا”، عن تاأرجح تركيا بني االأطل�سي واأورا�سيا.
“ريتما  موقع  اأجراها  مقابلة  ن�سر  “جيوبوليتيكا”  �سحيفة  اأعادت 
بجامعة  التاريخية  العلوم  يف  واالأ�ستاذ  ال�سيا�سي  الباحث  مع  اأورا�سيا” 
هل  �سوؤال:  عن  االإجابة  يف  فيها  وقال  بريينجيك،  حممد  ا�سطنبول، 
“لي�س  اأردوغان على قولكم ال�سلبي يف االأطل�سي  ي�سارككم الزعيم رجب 

هناك اأي م�ستقبل لرتكيا يف اأوروبا؟
الواليات  خطة  من  جزء  االأوروبي  االحتاد  اإىل  تركيا  ان�سمام  عملية 
هدفني.  اإىل  العملية  هذه  خالل  من  ت�سعى  فوا�سنطن،  عمليا.  املتحدة 
مواجهة  يف  الفرن�سي،  االأملاين  احللف  تعزيز  دون  احليلولة  اأولهما، 
الواليات املتحدة. يف هذه احلالة، وجود بنية �سيا�سية غري م�ستقرة يف 
املناف�سة  اإمكانية  يلغي  ما  وا�سنطن،  مل�سالح  ت�ستجيب  االأوروبي  االحتاد 
ال�سمالية…ولذلك حتاول وا�سنطن �سم دول مثل  اأمريكا  االأوروبية يف 

تركيا اإىل االحتاد؛
هي  طاملا  برتكيا  للتحكم  اإمكانية  املتحدة  الواليات  فلدى  ثانيا،  واأما 
ال�سرق  بلدان  مع  تعاونها  مبحا�سرة  االأوروبي،  االحتاد  عتبة  على  تقف 
االأورا�سية…فكل يوم يطلبون )يف بروك�سل( من تركيا اأ�سياء تتناق�س 

مع م�ساحلها القومية.
ف�سيا�سته  وفريقه.  اأردوغان  عند  ا�سرتاتيجية  نظرة  توجد  ال  وتكاد 
تنطلق من حاجات اأكرث براغماتية. ومن جهة اأخرى، يتعذر على تركيا 

احلفاظ على وحدة اأرا�سيها �سمن منظومة امل�سالح االأطل�سية.
ال�سريك االقت�سادي االأول لرتكيا، ال�سني، ورو�سيا تاأتي ثانيا، ثم اأملانيا. 
مرتبطة  تركيا  الطاقة،  جمال  ويف  املتحدة.  الواليات  ذكر  ياأتي  وال 

باأورا�سيا ولي�س باالأطل�سي.
تركيا، يف قائمة املر�سحني لالن�سمام اإىل االحتاد االقت�سادي االأورا�سي. 

فهل الو�سع ال�سيا�سي يف اأنقرة يهيئ لذلك؟
التعاون بني رو�سيا وتركيا دائما كان يف م�سلحة  اأن  التاريخ، ي�سهد على 
البلدين، بينما املواجهة اأ�سعفتنا معا، مل�سلحة الغرب. ويف الوقت نف�سه، 

فاإن ال�سداقة والتعاون الوثيق بني بلدينا طاملا اأرعبا الغرب.
وهذا  االأو�سط.  ال�سرق  يف  مفتاحية  دولة  تركيا  ي�سمون  االأطل�سيون، 
�سحيح. ولكن ينبغي عدم ن�سيان اأن املفتاح ميكن اأن يفتح الباب كما ميكن 
اأن يغلقه. ولذلك، فهم اأ�سد ما يخ�سون التعاون بني بلدينا. فاإذا ما انتقلت 
اإىل  االأو�سط  ال�سرق  اأبواب  �ستغلق  فعندئذ  اأورا�سيا،  جهة  اإىل  تركيا 
القوقاز ومن هناك اإىل البحر االأ�سود واإىل اآ�سيا الو�سطى، �ستغلق اأمامهم 

اإىل االأبد.
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