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بعد �أن تعافت م��ن �سوء التغذية احل��اد م��ات��ت ب��وب��اء الكولريا
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الطفلة التي مل يفارقها املوت

اقر�أ يف هذا العدد

ت�سريبات العتيبة :ابن �سلمان
يرغب يف اخل��روج من اليمن

م�����ص��ر تك�شف ع��ن  3خ��ط��اب��ات
لإ�سرائيل ت�ؤكد التزام ال�سعودية
برتتيبات “تريان �صنافري”..
وال��ري��ا���ض تتعهد ب��ع��دم ن�شر
ق��وات ع�سكرية على اجلزيرتني
ال��ك�����ش��ف ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل اخ��ت��ط��اف � 3أم������راء ���س��ع��ودي�ين
هام وعاجل جدا  ...دعوه عامة للتظاهر /التفا�صيل �ص15
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لقاء مع حمامي الهجره ال�سيد
حممد ال�شرنوبي يف والية ميت�شغن
يف لقاء مع حمامي الهجره ال�سيد حممد ال�شرنوبي يف والية ميت�شغن بخ�صو�ص
م�سودة قرارات الهجره االخريه من الرئي�س االمريكي ترامب وبخ�صو�ص ملف مل
 وملن ي�أتوا بفيزا �سياحية. ال�شمل وللذين عندهم ق�ضايا عند الهجره او �سجن من قبل
. ومن ثم يخالفوا القوانني
كل هذه املوا�ضيع وغريها مبا يخ�ص الهجرة ميكن متابعة املو�ضوع بالتف�صيل على
: الرابط التايل

https://web.facebook.com/638729916305826/
videos/780179628827520/

.. والدفاع عنه �شرف و غاية..حب الوطن فـر�ض
وال يوجد �أمريء يحب وطنه وال يهب للدفاع عنه
يف �أوقات ال�شدة والت�صدي للأعداء ودحر الغزاة
والطامعني والدفاع عن الأر�ض و�شرف الآباء
 وت�سجيل البطوالت اخلالدة والوقوف يف،والأجداد
وجه من يطمعون يف خريات الوطن و�سرقة ثرواته
 وكثري ًا ما ي�ضحي املرء بحياته،قدمي ًا وحديث ًا
وعمره يف �سبيل رفعة �ش�أن وطنه و�أمته ليغدو بط ًال
�شهيد ًا يكتب �إ�سمه ب�أحرف من نور يف �صفحات التاريخ
 ليغدو، تتذكره الأجيال جي ًال بعد جيل،واخللود
مثلهم الأعلى يف الت�ضحية ونكران الذات يقتدون
 وكثري ًا ما يتمنى املرء �أن يكون يف..به يف حياتهم
مقدمة من ي�سطرون بدمائهم الزكية مالحم خالدة
يف الن�ضال يف �سبيل �إعالء �شان الوطن وا�ستقالله
.دون �أن ير�ضى بدي ًال عن ذلك
غري �أن هناك يف كل زمان ومكان من يرت�ضون
لأنف�سهم الإقدام على خيانة وطنهم و�أمتهم و�شعبهم
وبيع �ضمائرهم وتاريخهم ال�شخ�صي �إن كان لهم
 والتعاون مع �أعداء الوطن والتاريخ،تاريخ و�شخ�صية
 لينالوا اخل�سران والعار واخلجل يف،واحلقيقة
 و يبقوا منك�سي الر�ؤو�س يف �أماكن..احلياة والآخرة
مظلمة مذعورين ال يخرجون من جحرهم يف النهار
و�إذا ظهروا لي ًال ف�إن الذعر واخلوف من انتقام الوطن
يراودهم وهم ال يعرفون كيف مي�ضون العي�ش يف ظل
!!ذلك العار الذي يالحقهم حتى وهم يف �أوكارهم
�إن خيانة الوطن جرمية ال تغتفر ومن يقدم عليها
 وخا�صة من ي�ضعون،ي�ستحق �أق�سى العقوبات
�أياديهم يف �أيدي العابثني املف�سدين ويعينونهم
على العبث مبقدرات بلدهم وزعزعة ا�ستقرارها يف
، �سبيل �أفكار متطرفة منف�صلة مت�س ب�أمن الوطن
ف�إن �أعمال ه�ؤالء اخلونة يجب �أن ال متر دون عقاب
وان �أيدي العدالة يجب �أن تنالهم �أينما ذهبوا ومهما
 و�أن م�صري اخلونة �إىل..ا�ستمروا يف غيهم وظاللهم
زوال وثمن اخليانة كبري يجب �أن يتحملها من باع
.�ضمريه ووجدانه و�أدار ظهره للوطن والأمة
..«هل يوجد فرق بني خيانة الوطن وخيانة
 �أو احلبيب ؟؟..ال�صديق
 ومن يخون..الوطن هو االم والأب واالبن واحلبيب
!!الوطن فقد خان كل ه�ؤالء
 �أما..�إن خيانة ال�صديق �أو احلبيب ف�أثره على فرد
..خيانة الوطن ف�أثره على امة ب�أكملها
 نازعتني عنه باخللد... وطني �إن �شغلت باخللد
!!! نف�سي
رئي�س التحرير
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب���ع���د �أن ت���ع���اف���ت م����ن ����س���وء ال���ت���غ���ذي���ة احل������اد م���ات���ت ب����وب����اء ال���ك���ول�ي�را

ب��ت��ول الأن�������س���ي :ال��ط��ف��ل��ة ال��ت��ي مل ي�����ض� ّ�ل��ه��ا امل���وت
رنا حربي
تعرف العامل �إىل بتول من خالل �صورها التي انت�شرت
ّ
على مواقع التوا�صل االجتماعي يف ني�سان املا�ضي .هذه
موت حمتّم �أفرزه
ق�صة الطفلة التي مل ت�ستطع النجاة من ٍ
العدوان على بلدها ،كما يرويها يف حديث �إىل «الأخبار»
ً
�صدفة يف م�ست�شفى
ال�صحايف �أحمد الغباري ،الذي وجدها
يف �صعدة
«كنت يف م�ست�شفى اجلمهورية يف حمافظة �صعدة �أتابع
احلالة ال�صحية لطفل ا�سمه حممد يعاين من �سوء التغذية
احلاد جدّ اً ،عندما ر�أيت بتول .قبل �أيام قليلة من و�صويل
�إىل �صعدة ،بد�أت حملة جمع تربعات على مواقع التوا�صل
االجتماعي لإنقاذ حممد من املوت املحتّم .امل�ست�شفى كان
يعج بالأطفال املر�ضى ،ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر
خم�س �سنوات ا�سمها بتول .كان والدها على و�شك �إخراجها
من امل�شفى ،على الرغم من تدهور حالتها ال�صحية.
فبتول كانت تزن خم�سة كيلوغرامات فقط ،يف حني �أن
الوزن الطبيعي لطفلة يف عمرها هو  20كيلوغرام ًا» ،يقول
ال�صحايف �أحمد الغباري .بتول الأن�سي ،طفلة مينية مل
يهز ج�سدها النحيل الر�أي العام ،ومل ت�ستفز عظام قف�صها
ال�صدري الذي يكاد ميزّ ق جلدها النا�شطني احلقوقيني
والإعالميني حول العامل ،ومل ترث بطنها املنتفخة زعماء
«دول العامل الأول» ومل تدفعهم �إىل اال�ستنكار والبكاء
على منابر الأمم املتحدة.
مل تنقذ بتول ب�شرتها ال�سمراء وما تبقى من مالحمها
«العربية» التي �أخفاها بروز عظام وجهها ،من العدوان
واحل�صار «العربي» املفرو�ض عليها وعلى البلد «العربي»
الأ�شد فقر ًا وجوع ًا .بتول ،واحدة من بني ماليني الأطفال
اليمنيني الذين �إذا مل ي�سقطوا �ضحية غارات حتالف
العدوان الذي تقوده ال�سعودية� ،سقطوا �ضحية �سوء
التغذية احلاد ،و�إذا مل ي�سقطوا �ضحية خواء �أمعائهم،
�سقطوا �ضحية وباء الكولريا.
«اقرتبت من الوالد م�ستف�سر ًا عن �سبب �إخراجها وهي يف
هذا الو�ضع احلرج ،فقال يل �إنه ال ي�ستطيع حت ّمل نفقات
العالج ،وبالتايل �سيعود مع ابنته �إىل مذاب ،وهي قرية يف
حمافظة �صعدة ،حتى ولو كان م�صري ابنته املوت يف بيتهم
املتوا�ضع امل�صنوع من طني» ،يروي.
والدُ بتول مزارع فقري ،خ�سر م�صدر رزقه عندما �أمطرت
طائرات حتالف العدوان القنابل العنقودية على الأرا�ضي
الزراعية يف املحافظة ،ما دفع معظم ال�سكّان �إىل النزوح �أو
البقاء و�شبح املوت يالحقهم كل يوم.
يخرب ال�صحايف اليمني �أنه ن�شر �صورة بتول على مواقع
التوا�صل االجتماعي يف  14ني�سان املا�ضي ،فو�صلت قيمة
التربعات التي جمعت يف  19ني�سان �إىل  1,000دوالر
�أمريكي من نا�شطني و�أفراد عاديني من �أكرث من  30دولة
حول العامل« .بعد يومني ،و�صلت �إىل �صعدة لإنقاذ الطفلة
بتول .كانت رحلتي من �صنعاء �إىل مذاب �صعبة جدّ ًا
وحمفوفة باملخاطر ،يف ظل تدمري طائرات التحالف البنى
التحتية واجل�سور التي تربط املناطق بع�ضها ببع�ض.
وف� ً
ضال عن التعب اجل�سدي ،الذي �أدخلني �إىل امل�ست�شفى،
كانت حالتي النف�سية �سيئة ،وال �سيما �أن �آخر ات�صال
مع والد بتول كان قبل يومني من و�صويل �إىل املحافظة،
وبالتايل مل �أكن �أعلم �إذا كانت الطفلة ال تزال على قيد
احلياة .و�صلتُ �إىل القرية ور�أيت بتول خارج منزلها ،و�سط
الغبار وهي ال تكاد تقوى على احلركة .بقيت بتول حواىل
ال�شهر يف امل�ست�شفى وتلقت العالج املنا�سب وتعافت ب�شكل
كامل».
يكمل الغباري« :فرحنا جميع ًا بهذا الإجناز وازدادت
حما�سة م�ستخدمي تويرت على م�ساعدة �أطفال حالتهم
�شبيهة بحالة بتول� .إال �أن فرحتنا مل تكتمل .يف  24متوز
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تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
النا�شران

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

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

مكتب القاهرة
هدى علي من�صور
ق�سم العالقات العامة
والأعالنات
املا�ضي ،تلقيت ات�صا ًال من والد بتول قال فيه �إن ابنته قد
تو ّفيت جراء الكولريا و�إن جثمانها �س ُيدفن يف القرية».
بتول هي واحدة من  17مليون ميني يعانون انعدام الأمن
الغذائي يف البلد الذي دخل عامه الثالث من العدوان.
وبينما �ألقى ال�صراع بثقله على فئات املجتمع و�شرائحه
العمرية ،ف�إنّ الأطفال ،الذين ميثلون  50يف املئة من
ال�سكّان ،يتحملون العبء الأكرب� ،إذ �أعلنت «منظمة الأمم
املتحدة للطفولة» (يوني�سف)� ،أن «طف ًال ميني ًا واحد ًا
على الأقل ميوت كل ع�شر دقائق ب�سبب �سوء التغذية
و�أمرا�ض ميكن الوقاية منها» .وبح�سب املنظمة ،التي
ُتعنى بالأطفال ،ف�إنّ  2.2مليون طفل ميني حتت �سن
اخلام�سة يعانون �سوء التغذية احلاد ،بينهم نحو ن�صف
مليون يطاولهم �سوء التغذية «احلاد ال�شديد» (،)SAM
وذلك يف زيادة كبرية «ت�صل �إىل  200يف املئة مقارنة بعام
 ،»2014ما ينذر بـ«خطر وقوع البالد يف جماعة».
و ُتعترب حمافظة �صعدة من �ضمن املحافظات اخلم�س
ت�سجل �أعلى معدالت �سوء التغذية احلاد بني
الكربى التي ّ
«ت�سجل املحافظة �أعلى معدالت التقزم
الأطفال ،يف حني
ّ
بني الأطفال على م�ستوى العامل»� ،إذ يعاين «ثمانية من

�أ�صل ع�شرة �أطفال يف املحافظة من �سوء التغذية املزمن»،
وفق «يوني�سف».
وي�شري اخلرباء �إىل �أن الطفل الذي يعاين من �سوء التغذية
معر�ض ب�شكل �أكرث للإ�صابة بالكولريا .وهذا ما �أ ّكده
ّ
املتحدث با�سم املنظمة يف اليمن ،حممد الأ�سعدي ،الذي
قال يف حديث �إىل «الأخبار» �إن «ن�صف حاالت الإ�صابة
بالكولريا هي من الأطفال» ،و�إن الوباء ي�شكّل «خطر ًا على
الأطفال الذين يعانون �سوء التغذية على وجه التحديد».
ويف هذا ال�سياق ،ت�شري منظمة «�أنقذوا الأطفال» الدولية،
�إىل �أن «طف ًال ميني ًا واحد ًا ي�صاب بالكولريا كل  35ثانية».
وحذرت املنظمة ،الأ�سبوع املا�ضي ،من �أن «�أكرث من مليون
طفل يف اليمن عر�ضة للموت �أكرث من غريهم بثالثة
�أ�ضعاف يف حال �إ�صابتهم بالكولريا» ،م�شري ًة �إىل �أن «�أنظمة
املناعة لدى ه�ؤالء الأطفال �أ�ضعفها �سوء التغذية احلاد».
و�أواخر ال�شهر املا�ضي ،حذّ رت الأمم املتحدة من �أن  80يف
املئة من الأطفال يف اليمن بحاجة ما�سة �إىل امل�ساعدات
الإن�سانية ،و�أن حالتهم تتدهور «يف ظل �أ�سو�أ ّ
تف�ش لوباء
الكولريا يف العامل و�سط �أكرب �أزمة �إن�سانية عاملية».
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م�صر تك�شف عن  3خطابات لإ�سرائيل ت�ؤكد التزام ال�سعودية برتتيبات “تريان
�صنافري” ..والريا�ض تتعهد بعدم ن�شر ق��وات ع�سكرية على اجلزيرتني
القاهرة ـ حممد حممود:
ك�شفت م�صر ،ام�س اخلمي�س ،عن  3خطابات وجهتها
�إىل �إ�سرائيل ت�ؤكد التزام اململكة العربية ال�سعودية
بالرتتيبات القائمة فيما يخ�ص م�ضيق “تريان”،
وجزيرتي “تريان و�صنافري”.
ومن جهتها تع ّهدت ال�سعودية بعدم و�ضع قوات ع�سكرية
على جزيرتي تريان و�صنافري ،التي �صادق الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي ،على نقل ال�سيادة عليهما من القاهرة
�إىل الريا�ض.
جاء ذلك يف ملحقات ن�شرتها اجلريدة الر�سمية امل�صرية،
ام�س اخلمي�س ،مرفقة بقرار م�صادقة ال�سي�سي (م�ؤرخ
بتاريخ  24يونيو /حزيران املا�ضي) ،على اتفاقية
اجلزيرتني الواقعتني يف البحر الأحمر (�شرق) ،والتي
�أثارت غ�ض ًبا �شعب ًيا يف م�صر.
وبني امللحقات خطاب ّ
وقعه من اجلانب ال�سعودي( ،ويل
العهد حال ًيا) الأمري حممد بن �سلمان (ب�صفته ويل
ويل العهد �آنذاك)� ،إىل رئي�س الوزراء امل�صري �شريف
�إ�سماعيل ،بتاريخ � 8أبريل /ني�سان .2016
و�شدد “بن �سلمان” ،يف خطابه ،على “التزام ال�سعودية
ب�أحكام القانون الدويل ،وخا�صة اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام  1982وفق  5مبادئ.
املبد�أ الأول ،بح�سب اخلطاب ،هو “التعامل مع م�ضيق
تريان بو�صفه جمرى مائي دويل مفتوح ،مبا يتفق و�أحكام
القانون الدويل �أمام الدول للمالحة البحرية ،ودون �أي
معوقات �أو عقبات ،واحلفاظ على الرتتيبات واملمار�سات
املعمول بها يف امل�ضيق ،كما تلتزم بحق املرور ،وف ًقا لأحكام
القانون الدويل ،عرب خليج العقبة �أمام كافة الدول”.
و�أو�ضح املبد�أ الثاين �أنه “لن يتم ا�ستخدام جزيرتي تريان
و�صنافري يف دعم �أو تخطيط �أو تنفيذ �أي عمل ع�سكري”.

فيما يت�ضمن املبد�أ الثالث “ق�صر الوجود الأمني يف
اجلزيرتني على الأجهزة الأمنية غري الع�سكرية ،مبا يف
ذلك حر�س احلدود”.
وتطرق املبد�أ الرابع �إىل �أنه “�سيتم االتفاق على ترتيبات
بني ال�سعودية وم�صر فور توقيع اتفاقية تعيني احلدود
البحرية بني البلد ،تت�ضمن الأحكام املتعلقة مبهمات
القوات متعددة اجلن�سيات واملرافقني يف �ش�أن اجلزيرتني،
مبا يكفل حتقيق الهدف من وجودها ،ويعمل بتلك
الرتتيبات من تاريخ نفاذ االتفاقية امل�شار �إليها”.
ووفق معاهدة ال�سالم بني م�صر و�إ�سرائيل ،عام ،1979
ت�شرف قوات دولية متعددة اجلن�سيات على اجلزيرتني،
الواقعتني على مدخل خليج العقبة ،املمتد من البحر
الأحمر ويف�صل بني دول عربية ،بينها م�صر وال�سعودية
والأردن ،حتى حدود �إ�سرائيل اجلنوبية الغربية.
وو�ضعت اجلزيرتان ،وفق االتفاقية� ،ضمن املنطقة “ج”
املدنية ،التي ال يحق مل�صر وجودًا ع�سكر ًيا فيها مطل ًقا ،لكن
ذلك ال ينفى �أنها متار�س �سيادتها على اجلزيرتني.
�أما املبد�أ اخلام�س خلطاب “بن �سلمان” ف�شدد على “التعاون
والتن�سيق بني م�صر وال�سعودية لإنفاذ االلتزامات املت�صلة
بهما يف م�ضيق تريان ،كال فيما يخ�صه”.
ومل يت�سن احل�صول على تعليق فوري من ال�سعودية ب�ش�أن
اخلطاب الذي ن�شرته اجلريدة الر�سمية امل�صرية.
<>brوكانت م�صر وال�سعودية وقعتا ،يف � 8أبريل/ني�سان
 ،2016على اتفاقية يتم مبوجبها نقل ال�سيادة على تريان
و�صنافري �إىل اململكة.
ويف  14يونيو/حزيران املا�ضي ،وافق الربملان امل�صري على
االتفاقية ،رغم رف�ض �شعبي مت�صاعد لها.
ووفق القانون امل�صري ،تدخل االتفاقية حيز التنفيذ
عقب ت�صديق الرئي�س امل�صري عليها ،ون�شرها يف اجلريدة

الر�سمية بالبالد.
ومقابل اتهامات �شعبية لل�سي�سي بالتنازل عن اجلزيرتني،
تدافع احلكومة امل�صرية عن االتفاقية ،التي �أقرتها
�أواخر دي�سمرب /كانون �أول املا�ضي ،ب�أن اجلزيرتني
تتبعان ال�سعودية ،وخ�ضعتا للإدارة امل�صرية عام
 ،1950بعد اتفاق ثنائي بني القاهرة والريا�ض ،بغر�ض
حمايتهما ،ل�ضعف القوات البحرية ال�سعودية ،وكذلك كي

ت�ستخدمهما م�صر يف �صراعها مع �إ�سرائيل �آنذاك.
وال�سعودية هي �أكرب داعم اقت�صادي و�سيا�سي لل�سلطات
امل�صرية منذ �أن �أطاح اجلي�ش امل�صري ،حني كان ال�سي�سي
وزيرا للدفاع ،يف  3يوليو /متوز  ،2013مبحمد مر�سي،
ً
�أول رئي�س مدين منتخب دميقراط ًيا ،واملنتمي �إىل جماعة
الإخوان امل�سلمني ،وذلك بعد مرور عام واحد من واليته
الرئا�سية.

ت�����س��ري��ب��ات ال��ع��ت��ي��ب��ة :اب���ن ���س��ل��م��ان ي��رغ��ب يف اخل�����روج م���ن اليمن
«ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان ،يريد
انهاء احلرب التي بد�أها يف عام  2015على
اليمن ،وال مانع لديه يف �أن تتوا�صل الواليات
املتحدة مبا�شر ًة مع �إيران» .هذا ما ك�شفته
م�سربة لل�سفري الإماراتي
ر�سائل �إلكرتونية ّ
لدى وا�شنطن يو�سف العتيبة ،فيما ي�ستمر
حتالف العدوان الذي تقوده الريا�ض يف
تك ّبد اخل�سائر الب�شرية واملادية يف الداخل
اليمني وعلى احلدود
بعد قرابة عامني ون�صف عام على بدء
العدوان على اليمن ،ومع ا�ستمرار اجلي�ش
اليمني واللجان ال�شعبية يف حتقيق التقدّ م
امليداين على ح�ساب القوات املوالية للتحالف
وللرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�صور
هادي ،الذي ال يزال خارج �صنعاء ،وحتى
خارج «معقل ال�شرعية» يف عدن ،ك�شفت
تقارير يف الأيام القليلة املا�ضية �أن الريا�ض
تبحث عن خمرج من امل�ستنقع اليمني يحفظ
ماء الوجه.
الرغبة ال�سعودية يف �إنهاء العمليات
الع�سكرية التي ذهب �ضحيتها الآالف من
املدنيني ،وت�سببت يف دفع البلد العربي الأ�شد
فقر ًا �إىل حافة املجاعة ،غري م�ستغرب يف
ظل ف�شلها يف حتقيق �أي من الأهداف التي
دفعتها �إىل ت�شكيل وقيادة «حتالف عربي»
ليخو�ض حرب ًا تتحمل فيها الريا�ض العبء
املادي والع�سكري الأكرب.
فبعد �أيام من ت�أكيد زعيم التيار ال�صدري
يف العراق مقتدى ال�صدر� ،أن ويل العهد
ال�سعودي �أخربه ب�أن احلرب على اليمن
«�ستنتهي قريب ًا» ،ك�شفت ر�سائل �إلكرتونية
بني ال�سفري الإماراتي لدى وا�شنطن يو�سف
العتيبة ،وال�سفري الأمريكي ال�سابق لدى
�إ�سرائيل مارتن �إنديك� ،أن حممد بن �سلمان
«يرغب يف �إنهاء احلرب على اليمن ...وال
مانع لديه يف �أن تتوا�صل الواليات املتحدة

مبا�شر ًة مع �إيران».
ووفق الت�سريبات التي انت�شرت االثنني،
�أر�سل العتيبة يف العا�شرة من �صباح يوم
 20ني�سان املا�ضي ،ر�سالة �إىل �إنديك قال
فيها« :يف بع�ض الأحيان يتعني على وزراء
اخلارجية �أن يرفعوا امل�ستوى قلي ًال...
و�أعتقد �أن حممد بن �سلمان �أكرث واقعية
مما ن�سمعه عن املواقف العامة ال�سعودية».
وبعد  27دقيقة رد �إنديك يف ر�سالة كتب
فيها�« :أوافقك الر�أي .لقد كان وا�ضح ًا متام ًا
مع (م�ست�شار الأمن القومي ال�سابق) �ستيف
هاديل ومعي (�أثناء اجتماع جمعهم) �أنه
يريد اخلروج من اليمن ،و�أنه لي�س لديه مانع
يف �أن تتوا�صل الواليات املتحدة مبا�شر ًة مع
�إيران ما دام ذلك يجري بتن�سيق و�أهداف
وا�ضحة».
ويف ر�سالة �أخرى قال العتيبة« :ال �أعتقد
�أننا �سرنى زعيم ًا �أكرث براغماتية يف هذا
البلد ،ولهذا ال�سبب ف�إن التوا�صل معه مهم
جدّ اً ،و�س ُي�سفر عن �أف�ضل النتائج التي ميكن
�أن نخرج بها من ال�سعودية» ،لريد �إنديك
م�ؤكداً« :نحن نبذل ُق�صارانا للقيام بذلك».
ويف هذا ال�سياق ،ر�أى نائب م�ساعد وزير
اخلارجية ال�سابق ل�ش�ؤون ال�شرق الأدنى
وال�سفري الأمريكي ال�سابق لدى اليمن جريالد
فري�ستاين� ،أنّ من الوا�ضح من خالل خربته
وحمادثاته مع امل�س�ؤولني يف ال�سعودية منذ
ربيع � 2016أنهم م�ستعدون للرتحيب بحل
�سيا�سي للأزمة اليمنية واخلروج من احلرب.
وقال فري�ستاين يف مقابلة �صحفية عقب
انت�شار الت�سريبات �إنه ال ميكنه «ت�أكيد
�صحة الر�سائل امل�سربة ،لكن ما ورد فيها
لي�س �أمر ًا م�ستغرب ًا ،وهي جمرد ت�أكيد ملا
�سبق �أن علمناه وكنا نراه منذ زمن» ،معترب ًا
�أن «اللقاء الق�صري بني وزير اخلارجية
الإيراين جواد ظريف ،ونظريه ال�سعودي

عادل اجلبري ،و�إر�سال طهران مواطنيها للحج
جمدد ًا يعتربان م�ؤ�شرين على رغبة الطرفني
يف تخفيف التوتر بينهما ،وفر�صة للبدء
يف العمل على بع�ض الق�ضايا ،ومن �ضمنها
اليمن».
ويف وقت �سابق من ال�شهر احلايل ،ن�شرت
لقاء
و�سائل الإعالم الإيرانية �صورة تظهر ً
بني اجلبري وظريف على هام�ش اجتماع
«منظمة التعاون الإ�سالمي» يف �إ�سطنبول،
وقالت �إن اجلبري هو من بادر.
وت�أتي الت�سريبات الإلكرتونية بعد �أيام
من �إعالن وزير الداخلية العراقي قا�سم
الأعرجي ،خالل م�ؤمتر �صحفي مع نظريه
الإيراين عبد الر�ضا رحماين ف�ضلني يف
طهران� ،أن حممد بن �سلمان طلب منه ر�سمي ًا
�أن تتو�سط بغداد بني �إيران وال�سعودية
لكبح التوتر بني البلدين ،م�شري ًا �إىل �أن امللك

ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز �سبق وقدم
هذا الطلب �أي�ض ًا.
ور ّد ًا على ت�صريحات الأعرجي ،نفت
الريا�ض �أم�س (الأربعاء) طلب �أي و�ساطة
ب�أي �شكل كان مع �إيران ،وفق وكالة الأنباء
ال�سعودية «وا�س» ،التي نقلت عن م�صدر مل
تذكر هويته �أن «ما جرى تداوله من �أخبار
بهذا ال�ش�أن عار من ال�صحة جملة وتف�صي ًال».
و�أكّد امل�صدر ذاته «مت�سك اململكة مبوقفها
الثابت الراف�ض لأي تقارب ب�أي �شكل كان
مع النظام الإيراين» ،متهم ًا طهران «بن�شر
الإرهاب والتطرف يف املنطقة والعامل
والتدخل ب�ش�ؤون الدول الأخرى» .كذلك
دعا امل�صدر «دول العامل �أجمع �إىل العمل
على ردع النظام الإيراين عن ت�صرفاته
العدوانية و�إجباره على التقيد بالقانون
الدويل وقرارات الأمم املتحدة والأنظمة

والأعراف الدبلوما�سية».
ويف وقت تن�شغل فيه ال�صحافة يف متابعة
التجاذبات الإقليمية والدولية ،ت�ستمر
حركة «�أن�صار اهلل» يف حتقيق االجنازات
الع�سكرية وتكبيد دول حتالف العدوان
خ�سائر مادية وب�شرية ،كان �آخرها تدمري
�سفينة حربية �إماراتية يف ميناء املخا،
�أم�س (الأربعاء) .وك�شف م�صدر يف امليناء
ملوقع «العربي» �أن «زورق ًا حم ّم ًال باملتفجرات
�ضرب عر�ض ال�سفينة الإماراتية التي كانت
را�سية يف امليناء ،حمدث ًا انفجار ًا هز مدينة
املخا وخلف عدد من القتلى واجلرحى».
وجاء ذلك بعد يوم من �إعالن احلركة مقتل
 3جنود �سعوديني و�أ�سر رابع يف كمني ن�صبه
اجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية لدورية
�سعودية خلف مركز عجوبة يف جيزان
احلدودية.
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ال�صفحة الدينية

ن�����ص��ائ��ح ط��ب��ي��ة ل��ل��ح��ج��اج ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س�لام��ة ال��ع�ين
ن�صحت اجلمعية ال�سعودية لطب العيون ،ال�سبت،
احلجاج باتباع بع�ض الإجراءات للمحافظة على
�سالمة العيون �أثناء مو�سم احلج ،ح�سبما ذكرت
وكالة الأنباء ال�سعودية.
و�أو�ضحت يف ن�شرة �أ�صدرتها مبنا�سبة حج هذا
العام ،للتعريف مبا ميكن �أن يتعر�ض له �أعني
احلجاج ،و�أول تلك امل�شكالت هي �إ�صابة العني
مبر�ض «التهاب ملتحمة العني التح�س�سي» الذي
يكرث �أثناء مو�سم احلج وذلك لكرثة تعر�ض العيون
للغبار و�أ�شعة ال�شم�س.
وقالت رئي�سة جلنة التوعية ال�صحة وع�ضو جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية لطب العيون الدكتورة
عهود بنت عبد العزيز عوي�ضة �إن �أعرا�ض هذا
املر�ض ت�أتي يف �شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينني
مع ال�شعور بحكة �شديدة.
وذكرت �أن �أهم طرق الوقاية هي غ�سل الوجه
والعينني باملاء البارد مع اتقاء �أ�شعة ال�شم�س بو�ضع
النظارات ال�شم�سية  ،ولدى حدوث هذه الأعرا�ض،
يجب مراجعة �أقرب مركز �صحي بامل�شاعر لو�صف
قطرات خا�صة منها :القطرات املرطبة للعني
والقطرات امل�ضادة حل�سا�سية العني وذلك ح�سب
�شدة احل�سا�سية.
التهاب امللتحمة اجلرثومي
�أما النوع الثاين الذي ميكن �أن تتعر�ض له عيون
احلجاج هو «التهاب امللتحمة اجلرثومي» وذلك
لتعر�ض العني �إىل الغبار ال�شديد �أو نتيجة
ال�ستخدام �أدوات الآخرين.
و�أعرا�ض هذا املر�ض تظهر ب�شكل احمرار بالعينني
مع وجود �إفرازات �صديدية والت�صاق باجلفون عند
اال�ستيقاظ من النوم �صباح ًا.
ويف هذه احلالة ،يجب مراجعة طبيب العيون
باملركز ال�صحي لو�صف القطرات واملراهم
وامل�ضادات احليوية املنا�سبة ،كما يجب على احلاج
غ�سل العينني واالبتعاد عن ا�ستعمال �أدوات الغري.
وتنبه الدكتورة عهود ب�شكل خا�ص املر�ضى
امل�صابني بداء ال�سكري من احلجاج ب�ضرورة القيام
بفح�ص ال�شبكية قبل التوجه لأداء منا�سك احلج
مع احلر�ص على �أخذهم �أدوية ال�سكر بكمية كافية
لفرتة احلج ،واتباع احلمية املنا�سبة واملحافظة
على �ضبط ن�سبة ال�سكر يف الدم.
اجللوكوما
ون�صحت مر�ضى اجللوكوما با�ستخدام �أدويتهم يف
وقتها وجرعاتها بعناية كما و�صفها لهم طبيب
العيون املتخ�ص�ص يف اجللوكوما.
و�إذا كان هناك من احلجاج من �أجريت لهم عمليات
جراحية حديثة بالعني ،فين�صح رئي�س جلنة
العالقات العامة و�أ�ستاذ العيون امل�ساعد بجامعة
طيبة الدكتور و�سيم بن عبد العزيز عامل بو�ضع
غطاء للعني (الواقي البال�ستيكي) طوال فرتة احلج
لتجنب دخول الغبار للعني بقدر الإمكان ،خوف ًا من
الإ�صابة ب�أي التهاب وحدوث م�ضاعفات ال قدر
اهلل� ،إ�ضافة لتعليمات طبيب العيون الأخرى.
جفاف العني

ومن �أكرث الأمرا�ض التي ت�صيب العني �شيوعا يف
مو�سم احلج جفاف العني ،الذي يحدث ب�سبب نق�ص
يف دموع العني ب�سبب خلل يف الغدة الدمعية و�أحيانا
لتعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
و�أعرا�ض جفاف العني هي ال�شعور بحرارة بالعني
مع احمرار ونق�ص الدموع.
�أما عالج جفاف العني فهو �أوال االبتعاد عن
ا�ستخدام العد�سات الال�صقة وو�ضع النظارات
ال�شم�سية ثم ا�ستخدام مرطبات العني كالدموع
ال�صناعية على �شكل قطرات

 7ن�����ص��ائ��ح ط��ب��ي��ة ه��ام��ة
حل��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل���رام
ا�ستقبلت ال�سعودية� ،أول فوج �سياحي من
قرعة وزارة الدخلية لأداء منا�سك احلج ،لذا
قدم الدكتور �سعيد �شلبي ا�ست�شاري �أمرا�ض

الباطنة بع�ض الن�صائح الطبيبة على احلجيج
االلتزام بها.
احر�ص على عدم امل�شي م�سافات طويلة،خا�صة يف �أيام ارتفاع درجة احلرارة حتى ال
تتعر�ض ل�ضربة �شم�س.
 تناول املياه بكرثة حتى تعو�ض ما تفقده من�سوائل يف العرق.
 تناول �أقرا�ص فيتامني ج لتجنب �أمرا�ضاالنفلونزا.
 جتنب اجللو�س يف الأماكن �سيئة التهويةحتى ال تكون عر�ضة النتقال الأمرا�ض.
 احر�ص على �أخذ التطعيمات قبل املجيءللحج.
خذ حقيبة طبية تكون معك خالل الرحلةحتتوي على (م�ضاد حيوي ،م�سكن ،مرهم،
فر�شاة �أ�سنان ،كمامات ،مطهر ،قطن).

كم عدد الأنبياء الذين حجوا بعد �سيدنا �إبراهيم؟
احلج عبادة عظيمة تطوق �إليها الأنف�س
وتتمناها الروح ملا فيه من نفحات وبركات
ورحمات من اهلل عز وجل ل�ضيوفه يف تلك
امل�شاعر املقد�سة
ومل يكن احلج عبادة اخت�ص بها امل�سلمون
فقط ،بل هي د�أب الأنبياء عليهم ال�سالم
من قبل بعثة احلبيب امل�صطفى �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم ،فكان �أول من �أدى
احلج خليل الرحمن �أبو الأنبياء �سيدنا
�إبراهيم عليه وعلى نبينا ال�صالة وال�سالم
وذلك ب�أمر �إلهي ب�أن يدعو النا�س للحج.
يقول تعاىل خماط ًبا �سيدنا �إبراهيم:
وك ِر َجالاً
َّا�س ِبالحْ َ ِّج َي�أْ ُت َ
{ َو�أَذِّن فيِ الن ِ
َو َع َلى ُكلِّ َ�ضام ٍِر َي�أْ ِت َ
ِيق}.
ني مِن ُكلِّ َف ٍّج َعم ٍ
وقد ورد يف ال�سنة النبوية املطهرة العديد
من الأحاديث ال�شريفة عن �سيد اخللق
وخامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أكدت �أن �أنبياء
اهلل عليهم وعلى نبينا ال�صالة وال�سالم من

بعد �سيدنا �إبراهيم جميعهم قد حجوا
بيت اهلل احلرام ،وبع�ض الروايات ذكرت
�أن جميع الأنبياء عليهم ال�سالم قد حجوا
�إال اثنني هما نبي اهلل هود ونبي اهلل
�صالح عليهما ال�صالة وال�سالم.
قال ابن �إ�سحاق يف «ال�سرية»« :حدثني
ثقة من �أهل املدينة عن عروة بن الزبري
�أنه قال« :ما من نبي �إال وقد حج البيت،
�إال ما كان من هود و�صالح ،ولقد حجه
نوح ،فلما كان من الأر�ض ما كان من الغرق
�أ�صاب البيت ما �أ�صاب الأر�ض ،فكان البيت
ربوة حمراء ،فبعث اهلل تعاىل هوداً،
فت�شاغل ب�أمر قومه ،حتى قب�ضه اهلل عز
وجل �إليه ،فلم يحجه حتى مات ،ثم بعث
اهلل تعاىل �صاحل ًا فت�شاغل ب�أمر قومه،
فلم يحجه حتى مات ،فلما بو�أه اهلل عز
وجل لإبراهيم حجه ،ثم مل يبق نبي �إال
حجه».
وروى الإمام البيهقي عن عروة بن الزبري

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

قال« :ما من نبي �إال وقد حج البيت �إال ما
كان من هود و�صالح».
وذكرت بع�ض الروايات �أن �سبعني من
الأنبياء حجوا البيت احلرام ،فقد روي
الإمام �أحمد يف كتابه «الزهد» عن جماهد
قال« :حج البيت �سبعون نب ًيا منهم مو�سى
بن عمران عليه ال�سالم».
وهو ما ذكره � ً
أي�ضا الإمام الطرباين عن
ابن عبا�س ،قال :قال ر�سول اهلل �ص َلّى
ُ
«�ص َلّى فيِ َم ْ�س ِجدِ الخْ َ ْي ِف
اهلل عليه و�س َلّمَ :
و�سىَ ،ك�أَ يِّ َ
ن �أن ُْظ ُر �إِ َل ْيهِ
َ�س ْب ُعونَ َن ِب ًّياِ ،م ْن ُه ْم ُم َ
َو َع َل ْيهِ عباءتانِ َقطْ وا ِن َّيتانِ َ ،وهُ َو محُ ْ ِرمٌ
وم بِخِ َطا ِم
َع َلى َب ِع ٍ
ري م ِْن �إِبِلِ َ�شنُوء َة ،مخَ ْ ُط ٍ

ِيف َلهُ َ�ضف َْرانِ ».
ل ٍ
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ه���ك���ذا خ��ط��ط ال���ن���ازي���ون اجل���دد
ل��ت��ف��ج�ير م�������س���اج���د ب��ري��ط��ان��ي��ا

حتقق ال�شرطة الربيطانية يف تخطيط � 40شخ�صا من النازيني
ل�شن �سل�سلة من الهجمات �ضد امل�سلمني على الأرا�ضي
اجلدد
ّ
الربيطانية و�أنهم خططوا لتفجري امل�ساجد.
ووفقا للم�صادر ف�إن غالبية امل�شتبه بهم املنتمني لليمني املتطرف
يعي�شون يف يورك�شاير وقد كثفوا ن�شاطهم منذ جوان من العام
املا�ضي بعد اغتيال النائب يف جمل�س العموم جو كوك�س امل�ؤيدة
حلقوق الالجئني وهو ما ا�ضطر جهاز اال�ستخبارات  MI5لالن�ضمام
للتحقيقات.
وي�شدد التقرير على �أن ه�ؤالء خمتلفون عن �أولئك الذين يقومون
باعتداءات مدفوعة بكراهية امل�سلمني رد ًا على الهجمات التي
ينفذها م�سلحون ينتمون جلماعات م�سلحة.
وتفيد التقارير �أن خمططات هجمات النازيني اجلدد تعتمد
على تعارفهم مع ممثلي اجلاليات امل�سلمة ودرا�سة عمل املنظمات
واجلمعيات الإ�سالمية وكذلك اختيار الأهداف الأكرث �ضعفا
بعناية.
ونقلت عن م�صدر يف الأجهزة الأمنية الربيطانية قوله �إن _خطر
املتطرفني اليمينيني على الأمن القومي كبري للغاية م�شريا �إىل �أن
ر�صد �أن�شطة النازيني اجلدد �أمر بالغ ال�صعوبة.
وتوقع هذا امل�صدر ازدياد عدد الهجمات الإرهابية املنظمة التي
ي�شنها املتطرفون اليمينيون.
و�أ�ضافت امل�صادر ذاتها �أن �إح�صاءات وزارة الداخلية الربيطانية
تك�شف عن اعتقال � 48شخ�ص ًا بتهم �إرهابية تتعلق باليمني املتطرف
يف هذا العام حتى �شهر مار�س املا�ضي و�أن هذا الرقم ميثل نحو خم�سة
�أ�ضعاف الأ�شخا�ص الع�شرة الذين اعتقلوا بتهم م�شابهة خالل الـ 12
�شهر ًا ال�سابقة لتلك الفرتة.
وفر�ضت وزيرة الداخلية الربيطانية �أمرب رود يف دي�سمرب املا�ضي
حظرا على ن�شاط النازيني اجلدد (� )National Actionأي
_العمل الوطني�س بعد ترحيبهم باغتيال النائب كوك�س.
واغتيلت النائب كوك�س املعروفة مبواقفها الليربالية ودفاعها عن
حقوق الالجئني بالر�صا�ص والطعن بال�سكاكني بعد ظهر يوم 16
يونيو من العام املا�ضي يف بلدة  Berstollبالقرب من مدينة ليدز يف
وي�ست يورك�شاير .وحكم يف نوفمرب املا�ضي على قاتلها توما�س ماير
الذي اعرتف بجرميته بال�سجن مدى احلياة مع حرمانه من تقدمي
�أي التما�س عفو وخل�صت املحكمة �إىل �أن وفاتها نتجت عن طعنات
متعددة و�أعرية نارية.
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ح��ك��م الإم��������ارات يف اجل����ن����وب ...ي��ت��ع��زز
لقمان عبداهلل
يف تطور الفت ،عقد جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي
اليمني اجتماع ًا يف عدن �أول من �أم�س ،و�أ�صدر بيان ًا
اتهم فيه خلية تابعة لـ«التحالف» بعرقلة �إنزال
الأوراق النقدية املطبوعة يف اخلارج ،وهو اتهام
مبطّ ن موجه �إىل دولة الإمارات.
و�أ�ضاف البيان ال�صادر عن االجتماع الذي تر�أ�سه
حمافظ امل�صرف من�صور �صالح القعيطي� ،أنه ناق�ش
البند الذي يتعلق بجداول توريد الأوراق النقدية
املطبوعة يف اخلارج ،الفت ًا �إىل ال�صعوبات البالغة
التي تواجه ترتيبات النقل والتوريد ب�سبب عرقلة
�إنزال هذه االوراق جو ًا يف مطار عدن من قبل خلية
تابعة لـ«التحالف» ،وذلك لأ�سباب «جمهولة ودون
مربر �أو تف�سري وا�ضح».
وتندرج خطوة «عرقلة �إنزال الأوراق النقدية»
للريال اليمني يف عدن� ،ضمن خطوات �إماراتية �سبقها
خطوة ال�سيطرة على مديرية عزان يف حمافظة
�شبوة �شرقي اليمن منذ �أ�سبوعني بغية و�ضع اليد على
حقول الغاز والأنابيب الوا�صلة �إىل «ميناء بلحاف»
املخ�ص�ص لت�صدير النفط والغاز.
ولعلّ اجلدير ذكره� ،أنّ تلك ال�سيطرة امليدانية
�أخذت طابع ًا ا�ستعرا�ضي ًا بعدما عقدت دولة
الإمارات ت�سوية بوا�سطة داعية �سلفي ،يدعى حممد
باعوظة ،مع تنظيم «القاعدة يف �شبه اجلزيرة
العربية» ،ان�سحب على �إثرها التنظيم من مديرية
عزان (مقابل مبلغ من املال) لتحلّ مكانه القوات
الإماراتية .وللإ�شارة ،ف�إنّ الطوافة التي ا ّدعت �أبو
ظبي �أنها «�سقطت بعطل فني» �أول من �أم�س ،وقتل
فيها �أربعة �ضباط من القوات اجلوية ،كانت تقوم
مبهمة تعزيز الأمن لل�شركات واحلقول والأنابيب

النفطية يف عزان.
وتدّ عي الإمارات �أنها ت�سيطر على اجلنوب اليمني
مبوجب م�شاركتها يف «التحالف العربي» الذي بد�أ
عدوانه على اليمن بدعوة من الرئي�س امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي ،علم ًا �أنه مل يعد خافي ًا على
�أحد �أنّ �أبو ظبي تخو�ض �صراع ًا عنيف ًا مع «�شرعية
هادي» ،و�أنّ هذا ال�صراع حت ّول �إىل عداء م�ستحكم
رغم حماولة الرئي�س امل�ستقيل التقرب مرار ًا وتكرار ًا
من حكام الإمارات.
وو�صل الأمر بالإماراتيني حدّ تع ّمدهم توجيه
الإهانات ال�شخ�صية �إىل هادي ،والعمل على �إذالله،
من خالل توجيه الدعوة �إليه لزيارة �أبو ظبي ثم
ا�ستقباله من قبل مدير اال�ستخبارات والتعامل معه
ب�شكل غري الئق .ويف امليدان ،يعمد الإماراتيون �إىل
حتجيم �سلطات هادي والت�ضييق على كل من ميتّ
�إليه ب�صلة .ويف �أكرث من مرة ،حاول الأخري تو�سيط
ال�سلطات ال�سعودية لدى الإماراتيني ،لكنّه مل يجد
�آذان ًا �صاغية.
ويواجه الفريق املوايل لل�سعودية ،ومن بينهم هادي،
�إ�شكالية ان�صراف ويل العهد املعينّ حديث ًا حممد بن
�سلمان ،عن متابعة التفا�صيل املحلية لل�ش�أن اليمني،
يف مقابل �إعطائه �أولوية لتمتني العالقة مع �سلطات
�أبو ظبي ،خا�صة بعدما اكت�شف قوة النفوذ الإماراتي
يف امل�ؤ�س�سات الأمريكية.
�ضمن هذا امل�شهد ،يحاول هادي ا�ستخدام �آخر �أوراقه
و�أهمها عرب تهديد امل�س�ؤولني ال�سعوديني ب�أنه يف �صدد
�إعالن وقف ما ي�سمى «عا�صفة احلزم» ،و�أنّ اليمن مل
يعد بحاجة �إىل التدخل الع�سكري لـ«التحالف» .ويف
مقابل ذلك� ،س ُيعلن ال�شروع يف �إحياء امل�سار ال�سيا�سي
بني الفرقاء اليمنيني للتو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية

تنال الر�ضى املحلي.
امل�س�ؤولون ال�سعوديون امل�شغولون يف ترتيب البيت
الداخلي للأ�سرة احلاكمة ،والتمهيد العتالء
ابن �سلمان العر�ش� ،إ�ضافة �إىل متابعتهم «الأزمة
اخلليجية»� ،أكرث النا�س اطالع ًا على تفا�صيل
م�شروع هادي ،و ُيدركون جيد ًا هزالة �شرعية عبد
ربه من�صور هادي ،امل�ستمدة بالأ�صل من االرتباطات
ال�سعودية �إقليمي ًا ودولي ًا.
وي�ؤكد العارفون بخفايا عالقة الريا�ض بهادي،
ً
وممار�سة ،ب�أنّ امل�س�ؤولني
�أنّ الأخري «�أُبلِغ ،قو ًال
ال�سعوديني لي�سوا على ا�ستعداد للمجازفة بعالقتهم
مع �شريكهم الرئي�سي يف التحالف� ،أي الإمارات،
وعليه التعاي�ش وفق مقت�ضيات عالقة الريا�ض ــ �أبو
ظبي».
يف غ�ضون ذلك ،يحاول عبد ربه من�صور هادي الدفاع

عن �آخر ما بقي له ،عرب الإبقاء على مكت�سباته
واحلفاظ على املوظفني املح�سوبني عليه يف جنوب
اليمن حيث يتعر�ضون ل�ضغوط �إماراتية ،خا�صة
يرقها التفرج على انطالق «عجلة
�أنّ �أبو ظبي مل ُ
الإمناء» على يد حمافظ عدن املعينّ منذ �شهرين عبد
العزيز املفلحي ،وتريد من هادي �إقالته.
ملخ�ص هذا امل�شهد ،ي�شري �إىل �أنّ دولة الإمارات
ال حترتم الت�سوية التي رعتها «اللجنة الثالثية»
املك ّونة من م�س�ؤولني �سعوديني و�إماراتيني و�آخرين
تابعني لهادي ،والتي ق�ضت بتقا�سم املهمات وامللفات
بني الأطراف املحلية املح�سوبة على كل من الريا�ض
و�أبو ظبي .وكلما حققت امتيازاً ،انطلقت �إىل �آخر،
لتثبت �أنها احلاكم الفعلي الوحيد يف جنوب اليمن.

هذا هو الرجل الذي ميكنه �أن يطلق �شرارة احلرب العاملية الثالثة “ ..حتت يده  60ر�أ�س ًا نووي ًا”
ن�شرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطان ّية ،تقرير ًا عن
اجلرنال الكوري ال�شمايل “كيم راك-غيوم” ،رئي�س
قيادة �صواريخ “بيونغ يانغ” ،والذي يعتقد �أن �إ�صبعه
هو الذي ميلك �سلطة ال�ضغط على زر ال�سالح النووي
ال�شهري ،حيث االعتقاد ال�سائد هو �أن  60ر�أ�س ًا حربي ًا
ٌ
مو�ضوعة حتت �أمره ورهن �إ�شارته.
نووي ًا
وبح�سب تقرير ال�صحيفة ،ف�إنّ اجلرنال “كيم راك ”
الظل الذي يالزم كيم جونغ�-أون ،الرئي�س الكوري
ال�شمايل ،ويتبعه يف كل �شيء من �إطالق ال�صواريخ
�إىل ا�ستعرا�ض الع�ساكر .وكثري ًا ما ُيرى وعلى وجهه
ابت�سامة وهو ميازح مر�ؤو�سيه ،لكنه كرئي�سه امل�ستبد
�أكرث خطورة مما قد يبدو من مظهره اخلارجي.
وال ُيعرف الكثري عن هذا اجلرنال الغام�ض الذي
أمريكي دونالد ترامب
وقف اليوم متحدي ًا الرئي�س ال
ّ
يف واحدة من �أهم �أحداث الت�صعيد التي تدور بني
البلدين.
والواقع �أن امل�صادر واملنافذ الإخبارية -ومنها
الكورية اجلنوبية اجلارة -يبدو �أنها غري متفقة
على �أي رجل من حا�شية وبطانة كيم جونغ –�أون هو
فع ًال.
لكننا نعرف �أن كيم راك-غيوم قد متت ترقيته
من جرنال ذي جنمتني �إىل ذي  4جنوم يف يونيو/
حزيران � ،2012أي بعد حوايل � 6أ�شهر من �صعود
كيم جونغ�-أون وتوليه ال�سلطة.
مت تعيينه قائد ًا لقيادة القوات ال�صاروخية
اال�سرتاتيجية امل�ستحدثة يف كوريا ال�شمالية ،يف
�أوىل الإ�شارات �إىل �أن كيم جونغ�-أون يريد ت�سريع
عجلة برنامج البالد ال�صاروخي.
وكان الرئي�س الكوري ال�شمايل قد قال ذات مرة
“عندما يكون املرء على درجة كبرية من الت�سليح
والقدرة على تنفيذ �ضربات عالية الدقة بال�سالح
معتد على
النووي ..عندها ال ميكن �أن يتجر�أ
ٍ
مهاجمته برعونة”.
لكن من�صب اليد اليمنى لكيم جونغ –�أون ال يخلو من
خماطره الفريدة.
ففي فرباير�/شباط وبعد �سل�سلة اختبارات فا�شلة
لل�صواريخ البال�ستية النووية العابرة للقارات ،قيل
�أن كيم راك-غيوم اختفى ومل ُي َر � 6أ�شهر حتى يف
يوم الذكرى الـ 69لت�أ�سي�س جي�ش ال�شمال.

لكنه ظهر بعدها ب�شهر �أثناء منا�سبة �إطالق �صاروخ
كوري �شمايل زعم فيه اجلي�ش �أنه يتمرن على �ضرب
القواعد الع�سكرية الأمريكية يف اليابان.
ثم بعد �سل�سلة جناحات يف اختبارات �إطالق
ال�صواريخ التي �أغ�ضبت قادة العامل� ،شوهد كيم
جونغ�-أون نف�سه يحتفل ويعانق  3رجال وي�شاركهم
التدخني احتفا ًال.ح�سبما �أور َد ”
وي�شكل هذا الثالثي الذي ي�شاهد كثري ًا يف ال�صور
وعلى التلفزيون مع كيم جونغ�-أون ،م�صدر اهتمام
كبري للمجتمع الغربي و�أجهزة ا�ستخباراته نظر ًا
لأن ه�ؤالء هم قمة هرم امل�س�ؤولية يف تلك الدولة
الغام�ضة املتكتمة ذات برنامج ال�صواريخ الذي
تت�سارع عجلة تطوره ب�شدة.
فمن ه�ؤالء الثالثة؟
�إنهم اجلرنال ال�سابق يف القوة اجلوية “ري بيونغ
ت�شول” ،وعامل ال�صواريخ املخ�ضرم “كيم جونغ
�سيك” ،ورئي�س ق�سم تطوير الأ�سلحة “جانغ ت�شانغ
ها”.
وعلى عك�س معظم م�س�ؤويل كوريا ال�شمالية فقد

�أظهر تلفزيون البالد �أن  2من ه�ؤالء الـ 3قد ا�ستقال
الطائرة الرئا�سية اخلا�صة  Goshawk-1مع
الرئي�س كيم ،حيث ت�ستمد الطائرة ا�سمها من الطائر
الذي هو الرمز الوطني للبالد.
و�إىل جانب كيم راك-غيوم ف�إن ه�ؤالء الثالثة ال
غنى عنهم �أبد ًا يف برنامج تطوير �أ�سلحة كوريا
ال�شمالية ذي العجلة املت�سارعة.
وال ينحدر كيم جونغ �سيك وال جانغ ت�شانغ ها من
عائالت نخبوية مثلما هو احلال مع العديد من كبار
م�س�ؤويل الطبقة احلاكمة يف كوريا ال�شمالية ،ح�سب
ما يقوله خرباء يف القيادة الكورية ال�شمالية.
�أما عن ري بيونغ ت�شول القائد ال�سابق يف القوة
اجلوية فيزعمون �أنه كان يرتاد �أحد املدار�س
املرموقة يف كوريا ال�شمالية ،لكن الرئي�س كيم جونغ-
�أون اختاره هو واالثنني الآخرين بيده.
و�أما عامل ال�صواريخ من بني ه�ؤالء الثالثة فهو كيم
جونغ �سيك الذي بد�أ م�شواره املهني عام ًال تقني ًا يف
الطريان املدين.
الآن يرتدي كيم جونغ �سيك الزي املوحد للجرناالت

الع�سكريني يف ق�سم ت�صنيع الذخائر الع�سكرية ،وفق
ما قاله خرباء يف احلكومة الكورية اجلنوبية.
عر ُف عن جانغ
ومن بني الـ 3ف�إن �أقل املعلومات ُت َ
ت�شانغ ها ،رئي�س �أكادميية علوم الدفاع الوطنية التي
كانت �سابق ًا تعرف با�سم الأكادميية الثانية للعلوم
الطبيعية.
ٌ
ومنوط بهذا الفريق مهمات �أبحاث البالد ال�سرية
وتطوير �أنظمة �أ�سلحتها املتقدمة “منها ال�صواريخ
ورمبا الأ�سلحة النووية” وفق ما قالته وزارة اخلزانة
الأمريكية عام  2010عندما اتخذت القرار ب�إدراج
الثالثة على الئحتها ال�سوداء.
لكن اخلزانة الأمريكية قالت �أن املنظمة حت�صل
على التكنولوجيا واملعدات واملعلومات من م�صادر
خارج البالد ال�ستخدامها يف برامج الأ�سلحة ،وقد
�أ�ضيف جانغ �إىل القائمة ال�سوداء لوزارة اخلزانة يف
دي�سمرب/كانون الأول .2016
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب����ع����د ت���ب���ن���ي���ه���م خ����ل���ال احل���������رب االه������ل������ي������ة ..ل����ب����ن����ان����ي����ون ي����ب����ح����ث����ون ع������ن ذوي����ه����م
بريوت (�أ ف ب) – خالل �سنوات احلرب
الأهلية ،تبنت عائلة �أجنبية ديدا
غويغان عندما كان عمرها ا�سبوعني
فقط ،على غرار االف االطفال
اللبنانيني… وبعد بحث ا�ستمر ت�سع
�سنوات ،وجدت ديدا والدتها يف �سوي�سرا
البلد ذاته الذي عا�شت فيه.
�شهد لبنان حرب ًا �أهلية بني العامني
 1975و ،1990تبنت خاللها عائالت
�أجنبية �أطفا ً
ال من لبنان وا�صطحبتهم
اىل اخلارج .وبعد م�ضي �سنوات طويلة
بد�أ العديد منهم على غرار ديدا (32
عام ًا) رحلة بحث �شاقة اليجاد امهاتهم
والتعرف على جذورهم اللبنانية.
لكن املهمة تبقى �صعبة جد ًا نتيجة
الفو�ضى التي و�سمت اجراءات التبني
خالل احلرب ،وما تخللها من ا�ستخدام
وثائق مزورة وا�سرار من�سية يف�ضل
الكثريون عدم البوح بها .و�س ّهل
م�س�ؤولون حمليون وو�سطاء تلك
العمليات مقابل احل�صول على بدل
مادي.
وتقدر جمعية “بدائل” غري احلكومية
عدد االطفال الذين مت تبنيهم خالل
احلرب بع�شرة االف على االقل.
وت�شرح زينة علو�ش من م�ؤ�س�سي
اجلمعية “كانت العملية (التبني)
�سهلة” .واو�ضحت انه “كان زمن
الع�صابات ،ما من قانون �أو �أمن .كان
هناك نوع من التواط�ؤ �أي�ض ًا �إذ كان
النا�س يرون يف ذلك الطريقة الأن�سب
النقاذ االطفال”.
يف العام  ،1984تركت ديدا مع العائلة
التي تبنتها لبنان لتن�ش�أ يف �سوي�سرا
وكانت على دراية بانها طفلة بالتنبي
من دون ان تعلم �شيئ ًا عن والدتها
احلقيقية .حني بلغت الثامنة ع�شر من

عمرها ،اعطتها العائلة وثائق تبنيها
و�ضمنها ورقة تبني ان امها قد تخلت
عنها.
وتقول ديدا “حالفني احلظ حينها،
فا�سمها كان مكتوبا على الورقة”.
ورغم ح�صولها على اول دليل ي�ساعدها
يف البحث ،احتاجت ديدا اىل ت�سع
�سنوات ومتكنت مب�ساعدة قناة
تلفزيونية لبنانية من الو�صول اىل
امها.
يف غ�ضون تلك ال�سنوات� ،سافرت ديدا
مرات عدة اىل بريوت لتكت�شف الحق ًا
ان امها تعي�ش معها يف البلد ذاته ،اي
�سوي�سرا ،على بعد �ساعة واحدة منها
فقط.
يف العام  ،2012التقت ديدا ب�أمها
البيولوجية للمرة االوىل .وتقول
لوكالة فران�س بر�س عرب الهاتف “مل
�أ�صدق حقيقة �أن ذلك قد يح�صل،
ا�ستعديت كثري ًا للأ�سو�أ” .وا�ضافت
“كان لقا�ؤها ومعرفة انها على قيد
احلياة واحدة من اجمل التجارب التي
ع�شتها يف حياتي”.
– “ق�ضية معقدة وحمظورة” –
بعد توا�صلهما للمرة االوىل ،اكت�شفت
ديدا انها ووالدتها تت�شاركان نربة
ال�صوت ذاتها.
وبخالف ديدا ،بد�أت �صويف ( 51عام ًا)
التي تبنتها عائلة فرن�سية قبل اندالع
احلرب عندما كانت تبلغ �ستة ا�شهر،
م�ؤخر ًا عملية البحث عن عائلتها.
وتقول هذه ال�سيدة التي ف�ضلت
ا�ستخدام ا�سم م�ستعار عرب االنرتنت
لفران�س بر�س “يف عمر ال�سابعة
والأربعني �شعرت بحاجة اىل ملئ فراغ
كبري داخلي وهو معرفة ق�صة والدتي”.
عادت �صويف اىل لبنان ومعها ا�سم

والدتها البيولوجية ،لكنها فوجئت
ب�أ�شخا�ص مل يرحبوا مبجيئها .وتروي
“قالوا يل :لديك عائلة هناك! لقد
حالفك احلظ حني غادرت هذا املكان”.
وا�ضافت “مل يفهموا ملاذا �أبحث ،وبدا
يل ان الق�ضية ال تزال معقدة وحتى
حمظورة”.
ووجد ا�شخا�ص كثريون يبحثون عن
جذورهم اجلواب ذاته ،حتى ان
بع�ض العائالت رف�ضتهم متام ًا تفاديا
للف�ضيحة ،وفق علو�ش.
وتقدم جمعية “بدائل” الن�صائح
للباحثني عن جذورهم حول الطرق
االن�سب لذلك ،وبينها اجراء فحو�صات
حتليل احلم�ض النووي ،وهو ما قامت به
�صويف.
بعد اجرائها حتليل احلم�ض النووي،
ن�شرت �صويف نتائجه على مواقع
�شركات تعنى مبقارنتها مع ا�شخا�ص
�آخرين .وكانت النتيجة ان وجدت احد
اقربائها ،وتعرفت من خالله عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي على ابن خالها.
وتقول �صويف “تبني انه كان على دراية
بوجودي” .وت�ضيف “والده ،اي خايل،
�ساعد امي يف البحث عني ل�سنوات عدة
بعد والدتي”.
وعلمت �صويف من خالله ان والدتها
هاجرت اىل ا�سرتاليا ،وهما تتوا�صالن
حاليا عرب االنرتنت مب�ساعدة اختها
غري ال�شقيقة هناك.
وتقول “ارحتت كثري ًا وفرحت الين
�أخري ًا وجدتها”.
– “منحني احلياة” –
خالل �سنوات احلرب ،متكنت عائالت
اجنبية عدة من تبني اطفال مب�ساعدة
ا�صدقاء لبنانيني يف االغرتاب ،كما
ح�صل مع تريي ( 29عاما) الذي

غادر لبنان بعمر ع�شرة ا�شهر يف العام
.1988
ويقول “مل اكن اعرف ماذا تعني
احلرب .كنت اتخيل غرفة كبرية
مليئة باال�شخا�ص الذين يتقاتلون فيما
و�ضعت انا كطفل �صغري على االر�ض”.
و�صل تريي اىل ادلة حول ق�صة تبنيه
وبينها وثيقة تبني انه ُو�ضع طفال امام
باب م�ست�شفى �سيدة املعونة يف جبيل.
مل تثمر زيارة قام بها اىل لبنان عن اي
نتيجة ،لكنه وجد احد اقاربه عرب ن�شر
نتائج حتليل حم�ضه النووي على مواقع
الكرتوين خمت�ص.
مل يحالف تريي احلظ ،فهذا ال�شخ�ص
“مل يكن مهتما باعطائي اي معلومات،
متنى يل احلظ فقط”.
تبدو مهمة تريي اكرث تعقيدا من
غريه ،النه متحول جن�سيا فهو ولد
انثى واختار يف الع�شرينات من عمره ان

يتحول اىل ذكر.
ومنذ ان�شائها يف العام  ،2013جمعت
“بدائل” ا�سماء � 2700شخ�ص
جرى تبنيهم خالل فرتة احلرب
االهلية ويبحثون اليوم عن عائالتهم
البيولوجية ف�ضال عن ا�سماء امهات
اطفالهن.
يبحثن عن
ّ
ّ
تراجع هذا النمط من عمليات التبني
يف لبنان مع انتهاء احلرب االهلية ،لكن
النزاع الدائر يف �سوريا املجاورة اعادها
اىل الواجهة.
وتتوقع علو�ش ان ي�أتي اليوم الذي
يخو�ض فيه الجئون �سوريون رحلة
البحث ذاتها مثل تريي.
ويقول تريي “هناك رابط دم قوي ال
ميكن ك�سره (…) اريد ب�شدة ان التقي
ال�شخ�ص الذي منحني احلياة”.

طالب مركز عدالة للدفاع عن حقوق
الأقل ّية العرب ّية يف �إ�سرائيل امل�ست�شار
الق�ضائي حلكومة بنيامني نتنياهو
ّ
بحظر ت�سويق �أرا�ض يف حريان يف النقب
للجمعية التعاونية اال�ستيطانية وطالب
املجل�س القطري للتخطيط والبناء عدم
امل�صادقة على �إقامة �سكن م�ؤقت لأهل �أم
احلريان يف حورة.
وجاء يف ببيانٍ �صاد ٍر عن املركز �أنّه توجه
بر�سالة للم�ست�شار الق�ضائي للحكومة
افيحاي مندلبليت مطال ًبا �إياه حظر
ت�سويق �أرا�ض يف حريان ،البلدة اليهودية
اجلديدة املزمع �أقامتها على �أنقا�ض
بيوت �أم احلريان ،للجمع ّية التعاون ّية
اال�ستيطان ّية والعمل بدلاً من ذلك على
�إدراج بيوت �أم احلريان �ضمن خمطط بناء
بلدة “حريان”.
ؤخرا باحل�صول
هذا وجنح مركز عدالة م� ً
على ن�سخة من د�ستور اجلمع ّية التعاون ّية
والذي ين�ص على �أنّ القبول للجمع ّية
م�شروط بلجنة قبول تقوم بتحديد اجلديدة ،فهذا يعني عمل ًيا �أنّ الأرا�ضي يف
بناء على معايري عن�صرية.
هو ّية ال�سكان ً
عن�صري ي�شرتط
جل�سم
حريان �ستُخ�ص�ص
ّ
ٍ
هذا وين�ص الد�ستور ب�شكل وا�ضح �أن
الع�ضوية يف اجلمعية تقت�صر على اليهود القبول �إليه مبعايري قوم ّية ودين ّية تق�صي
ب�شكل مبا�شر جمموعات �أخرى.
املتدينني” فقط.
بناء عليه ،ف�إنّ تخ�صي�ص
أي�ضا �إىل �أنّه يف ر�سالتها وتابعت:
ً
ولفت البيان � ً
للم�ست�شار الق�ضائي للحكومة ن ّوهت الأرا�ضي للجمع ّية التعاون ّية مييز �ضد
املحامية مي�سانة موراين �أنّ قرار املواطنني العربُ ،م�شري ًة يف الوقت عينه
احلكومة من يوم  10.11.2013ين�ص �إىل �أنّ �إقامة بلدة لليهود فقط غري
على توطني اجلمعية التعاونية يف البلدة قانون ّية كونها تتناق�ض مع ت�صريحات
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ممثلي الدولة �أمام املحكمة العليا و� ً
أي�ضا
قرار املحكمة العليا با�ستئناف �أهايل �أم
احلريان �ضد �أخالئهم واملبني على �أنّ
البلدة اجلديدة لن تكون مبينة على
�أ�سا�س الف�صل العرقي ،بح�سب تعبريها.
بالتزامن مع الر�سالة املذكورة �أعاله،
وجهت املحام ّية �سهاد ب�شارة ر�سالة
للمجل�س القطري للتخطيط والبناء
مطالبة بعدم امل�صادقة على طلب ال�سلطة

“لتطوير و”�إ�سكان البدو” يف النقب
با�ست�صدار �أمر ي�سمح ب�إقامة منطقة
�سكنية م�ؤقتة يف حورة لرتحيل �سكان �أم
احلريان �إليها.
هذا و�أو�ضحت املحام ّية ب�شارة يف ر�سالتها
�أنّ الد�ستور التمييزي للجمعية التعاونية
املذكورة يتناق�ض والتزامات �سابقة
للدولة للمحكمة العليا وفقها �سيكون
ب�إمكان كل املواطنني يف �إ�سرائيل اقتناء
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«ال���غ���اردي���ان» تك�شف تفا�صيل اخ��ت��ط��اف � 3أم����راء ���س��ع��ودي�ين و�إرغ��ام��ه��م ع��ل��ى ال��ع��ودة للمملكة ال��ع��ام املا�ضي
لندن ـ ن�شرت �صحيفة «الغارديان» الربيطانية تقريرا
عن حاالت اختطاف �أمراء �سعوديني معار�ضني من
قبل احلكومة ال�سعودية و�إرغامهم على العودة
للمملكة واختفائهم يف ظروف غام�ضة.
ونقلت ال�صحيفة عن �أع�ضاء بالفريق الذي كان يعمل
مع الأمري ال�سعودي «�سلطان بن تركي» �إن احلكومة
ال�سعودية �أخذته من �أوروبا �ضد رغبته.
و�أ�ضافت �أن الأمري «�سلطان» الذي متتع باحلماية
على مدار � 24ساعة حترك قانونيا يف �سوي�سرا �ضد
احلكومة ال�سعودية ب�ش�أن حماولة اختطافه يف
2003م ،وتعر�ضه �إثر ذلك مل�شاكل �صحية خطرية
وم�ستمرة.
وتابعت �أنه وحا�شيته �صعدا يف الأول من فرباير/
�شباط من ذلك العام على منت طائرة �سعودية يف
باري�س مفرت�ض �أنها متجهة للقاهرة حيث كان يخطط
لزيارة �أ�صدقائه ووالده هناك ،وقام م�ساعده بحجز
غرف له يف فندق بحي جاردن �سيتي بالقاهرة لكنه
مل ي�صل مطلقا �إىل هناك.
ونقلت ال�صحيفة عن �أحد م�ساعدي الأمري والذي
كان معه يف باري�س �أنه كانت هناك طائرة �سعودية
خمطط لتوجهها �إىل القاهرة لكن الطائرة مل تتوجه
�إىل القاهرة ،وكانت هذه الطائرة قادمة من اململكة.
ووفقا لأحد �أ�صدقاء الأمري «�سلطان» ،ف�إن �أحد
الأمراء البارزين ات�صل بـ«�سلطان» مرتني �أو ثالثة
قبل �صعوده �إىل الطائرة لطم�أنته و�أر�سل �إليه بع�ض
املال.

وحتدث �صديق الأمري عن �أن «�سلطان» قرر التوجه
من باري�س للقاهرة بعدما �أخربه الأمري البارز ب�أال
يقلق و�أنه �سريتب ذلك من �أجله وهو ما جعل «�سلطان»
ي�شعر باالرتياح ،لكن قراره كان خط�أ كبريا ودفع
الثمن ب�سببه.
وك�شف �صديق �آخر كان ينتظر «�سلطان» يف القاهرة
�أن �آخر مكالة بينهما كان ي�ضحك الأمري فيها وحتدث
على �سبيل املزاح من املفرت�ض �أن �آتي للقاهرة هذا

الأ�سبوع بطائرة ملكية ،لكن �إذا مل جتدين فهذا يعني
�أنهم �أخذوين للريا�ض .حاول حينئذ �أن تفعل �شيء».
وحتدثت ال�صحيفة عن �أن الأمري «�سلطان»هو ثالث
�أمري يبدو �أنه ذهب يف عداد املفقودين يف ظروف
غام�ضة العام املا�ضي.
و�أ�شارت �إىل �أن �أمريين من�شقني �آخرين كبار مثل
الأمري «تركي بن بندر بن حممد بن عبد الرحمن
�آل �سعود» والأمري «�سعود بن �سيف الن�صر بن �سعود

بن عبد العزيز �آل �سعود» كانوا من املنتقدين علنا
للحكومة ال�سعودية قبل اختفائهما �أي�ضا.
وحتدثت عن �أن «تركي» اختطف من املغرب ويعتقد
�أنه الآن يف اململكة كما يعتقد �أن «�سعود» اختطف
بعدما تقرب من جمموعة �أعمال رو�سية �إيطالية
�أر�سلوا له طائرة خا�صة لنقله الجتماع كان يعتقد
�أنه يف �إيطاليا لكن انتهى به الأمر يف ال�سعودية.
يذكر �أنه يف وقت االختطاف  ،2003كان الأمري
«�سلطان» على خالف مع بقية عائلته على خلفية
�أجندة للإ�صالح يف اململكة كان قد ك�شف عنها م�ؤخرا.
منذ �أوائل عام  ،2002قام الأمري ب�صدم امل�ؤ�س�سة
ال�سعودية مرارا وتكرارا عرب �سل�سلة من الدعوات
العلنية للمزيد من امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�ساءلة
وال�شفافية والإ�صالح الق�ضائي.
ويف مايو� /أيار  ،2003وبدال من �أن ي�ستجيب
للمطالبات بتخفيف انتقاداته� ،أعلن الأمري «�سلطان»
�أنه �سيعقد م�ؤمترا يف جنيف لك�شف تفا�صيل عن
ف�ساد يف وزارة الدفاع ال�سعودية.
وكانت الغارديان قد انفردت يف تقريرها الأول عن
هذه الق�صة ب�شهر مار�س�/آذار  ،2016لكن هيئة
الإذاعة الريطانية قد �أعدت فيلما وثائقي ًا عن
الق�صة بالن�سخة العربية ،ومن املُق َّرر �إذاعته هذا
الأ�سبوع ،حتت عنوان “مخُ َ
تطف! �أمراء �آل �سعود
املفقودون”.

م���ادورو ي��أم��ر ب ��إج��راء م��ن��اورات ال�شرطة اال�سبانية تعلن مقتل � 13شخ�صا فى حادث ده�س �شاحنة حل�شد و�سط
”بر�شلونة والعديد من اجلرحى والأمن يغلق املنطقة ويعلن انها عملية “ارهابية

ع�سكرية ردا على تهديدات ترامب

ع��ن�����ص��ر ّي��ة �إ���س��رائ��ي��ل� :سلبوا الأر�����ض م��ن ال��ع��رب يف ال��ن��ق��ب و�أق���ام���وا عليها
م�ستوطنة ج��دي��دة ل��ل��ي��ه��ود ف��ق��ط مي��ن��ع د���س��ت��وره��ا ال��ع��رب م��ن ال�����س��ك��ن فيها
وحدات �سكنية يف “حريان” .هذا وجاء
يف رد الدولة على ا�ستئناف �سكان �أم
احلريان �ضد قرار ترحيلهم� ،أن بلدة
“حريان” هي بلدة عامة وال�سكن فيها
متاحا لكل املواطنني من كل الأعراق
ً
والديانات.
كذلك� ،أ�شارت الر�سالة �إىل �أنّ د�ستور
اجلمع ّية التعاون ّية املذكور مناق�ض
� ً
أي�ضا لقرار املجل�س القطري للتخطيط
والبناء .هذا وكان املجل�س القطري قد
�صرح يف قراره الذي رف�ض ا�ستئناف
ّ
�أهايل �أم احلريان �ضد خمطط تهجريهم
�أنّ بلدة حريان خمططة للجمهور كافة.
عند ت�سويق الأرا�ضي يف حريان ،ووفق
قرار املحكمة العليا يف ق�ضية قعدان،
ب�إمكان �سكان �أم احلريان ،ك�سائر مواطني
الدولة� ،شراء �أر�ض يف البلدة اجلديدة
وال�سكن فيها.
واختتم بيان املركز القانو ّ
ين بالقول �إنّ
مركز عدالة طالب من اجلهات املختلفة
عدم ترحيل �سكان �أم احلريان �إىل حورة
والعمل على �شملهم �ضمن خمطط بلدة
“حريان”.
** ب�أعقاب ر�سالة عدالة ،قام املجل�س
القطري للتخطيط والبناء ،يوم الثالثاء
 ،8.8.17ت�أجيل تداول ق�ضية اقامة
م�سكن م�ؤقت لأهايل �أم احلريان يف حورة.
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�أ ف ب� -أمر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو ب�إجراء مناورات
ع�سكرية يف �سائر انحاء البالد يومي  26و� 27آب /اغ�سط�س
اجلاري ،وذلك ردا على التهديدات التي وجهها نظريه الأمريكي
دونالد ترامب �إىل كراكا�س بعدم ا�ستبعاده تدخل الواليات
املتحدة ع�سكريا حلل االزمة يف فنزويال.
وقال مادورو �أمام �آالف من �أن�صاره يف جتمع يف كراكا�س “لقد امرت
رئا�سة اركان القوات امل�سلحة بالبدء بالتح�ضريات الالزمة الجراء
مناورات وطنية ،مدنية وع�سكرية ،للدفاع املتكامل عن وطننا
فنزويال”.
وا�ضاف �أن املناورات �ستجري يومي  26و� 27آب /اغ�سط�س.
ومن جانبها� ،أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية االثنني �أن البيت
الأبي�ض مل يطلب منها در�س خيارات التدخل الع�سكري يف فنزويال.
وقال املتحدث با�سم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ “�إذا ُطلب
منا ذلك ميكننا تقدمي خيارات ع�سكرية ب�إ�شراف من الرئي�س
(…) ولكن ال ميكنني القيام مبزيد من التكهنات ،النه مل ُيطلب
منا تقدمي هذه اخليارات”.
وكان الرئي�س الأمريكي �أعلن اجلمعة ان الواليات املتحدة تدر�س
خيارات عديدة حلل الأزمة يف فنزويال “مبا يف ذلك خيار ع�سكري
اذا لزم االمر” .مثريا بذلك غ�ضب احلكومة الفنزويلية ودول عدة
يف �أمريكا الالتينية.

مدريد – بر�شلونة – برلني – (دب ا) – ا ف ب –
اعلنت ال�شرطة اال�سبانية على موقع تويرت ام�س
اخلمي�س ان حادث الده�س فى مدينة بر�شلونة ا�سفر
عن مقتل � 13شخ�صا على االقل ،م�شرية اىل انها
تتعامل مع احلادث على انه هجوم ارهابي.
و قال م�صدر يف ال�شرطة اال�سبانية ان ال�شخ�ص
الذي ي�شتبه ب�أنه �صدم جمموعة من امل�شاة ب�شاحنة
�صغرية يف احد اكرث �شوارع بر�شلونة اكتظاظا
اخلمي�س خمتبئ يف حانة.
وقال امل�صدر الذي رف�ض ك�شف هويته ان “احد
املهاجمني خمتبئ يف حانة” ،م�ضيفا ان ال�شرطة
تبحث عن م�شتبه بهما اثنني يف االعتداء الذي ادى
اىل مقتل �شخ�صني على االقل.
و�صدمت �شاحنة �صغرية ح�شدا يف جادة لي�س
رامبال�س ال�سياحية يف بر�شلونة ما ا�سفر عن �سقوط
قتيلني والعديد من اجلرحى وفق ما افادت �شرطة
كاتالونيا (�شمال �شرق) اخلمي�س ،فيما اقتحم
م�سلحان مطعما يف املنطقة عقب العملية.
وقالت دائرة االعالم يف ال�شرطة الكاتالونية
“حادث �صدم كبري يف جادة لي�س رامبال�س قام
به �شخ�ص يقود �شاحنة �صغرية ،عدد كبري من
اجلرحى” ،ويعتقد انها “ارهابية.
وافاد مرا�سل فران�س بر�س ان طوقا امنيا �ضرب حول
املنطقة وو�صلت اليها خم�س �سيارات ا�سعاف ونحو
ع�شرين �شرطيا.
وفر�ضت ال�شرطة طوقا امنيا حول املنطقة التي
و�صلت اليها خم�س �سيارات ا�سعاف ونحو ع�شرين
�شرطيا ،بح�سب املرا�سل.
واغلقت حمطات املرتو وال�سكك احلديد.
وقالت ال�شرطة يف بر�شلونة ثاين اكرب املدن
اال�سبانية عرب مكربات ال�صوت انها تتعامل مع
“هجوم ارهابي”.
واعلن رئي�س الوزراء اال�سباين ماريانو راخوي انه
على توا�صل مع خمتلف االجهزة وقال ان “االولوية
ملعاجلة جرحى (االعتداء) وت�سهيل عمل قوات
االمن”.
وتعد جادة ال�س رامبال�س احد اكرث �شوارع املدينة
ازدحاما� ،إذ متتلئ دوما بال�سياح وفناين ال�شوارع
حتى منت�صف الليل.
ومل ي�سبق ان �شهدت ا�سبانيا اعتداءات مماثلة لتلك
التي �ضربت فرن�سا ،وبلجيكا ،واملانيا خالل الأ�شهر
االخرية.

لكنها تعر�ضت لهجوم جهادي يبقى االكرث دموية يف
اوروبا وذلك يف اذار/مار�س � ،2004إذ ا�سفر هجوم
بالقنابل املليئة بال�شظايا يف اربع قطارات يف مدريد
عن مقتل � 191شخ�صا يف هجوم تبناه مت�شددون
مرتبطون بتنظيم القاعدة.
وا�ستخدمت املركبات يف اعتداءات اخرى يف اوروبا
�أخريا ،ابرزها هجوم يف مدينة ني�س الفرن�سية خلف
 86قتيال.
ويف متوز/يوليو  ،2015فتح مهاجم مقنع النار خارج
فندق يف و�سط مدينة بر�شلونة قرب جادة ال�س
رامبال�س.
وقتل �شخ�ص بالر�صا�ص فيما ا�صيب �آخر فيما كانا
يحاوالن الهرب من نريان املهاجم ،الذي الذ بالفرار.
ومل يتبني الدافع وراء الهجوم.
وبدت ا�سبانيا هدفا حمتمال للجهاديني� ،إذ ذكرتها
مواقع جهادية ال�سباب �سياحية.
وب�شكل عام ،تبقى ال�سلطات اال�سبانية ،ثالث اكرب
بلدان العامل جذبا لل�سياحة ،كتومة بخ�صو�ص
التهديدات االرهابية.
وبح�سب وزارة الداخلية ،مت توقيف �أكرث من 180
“ارهابي جهادي” منذ حزيران/يونيو  2015حني
رفعت ا�سبانيا م�ستوى االنذار لأربعة من �أ�صل خم�سة
يف عملياتها الداخلية واخلارجية.
من جهتها ن�صحت وزارة اخلارجية االملانية امل�سافرين
اىل ا�سبانيا بتجنب املنطقة التي �شهدت حادث ده�س
فى و�سط مدينة بر�شلونة اليوم اخلمي�س.

و�أو�صت الوزارة م�ساء اليوم اخلمي�س امل�سافرين
بتجنب منطقة حادث الده�س و�إتباع تعليمات قوات
الأمن ومتابعة ماتن�شره و�سائل الإعالم املحلية.
وقع احلادث يف ال�س رامبال�س ،وهو طريق للم�شاة
مبدينة بر�شلونة يرتاده ال�سائحون وال�سكان
املحليون على ال�سواء.
وذكرت م�صادر ال�شرطة اال�سبانية ل�صحيفة
“البايي�س" �أن حادث الده�س يف بر�شلونة �أ�سفر عن
مقتل �شخ�ص على االقل و�إ�صابة ع�شرين �آخرين .
ونا�شدت ال�شرطة يف تغريدة على موقع تويرت
الأ�شخا�ص االبتعاد عن منطقة ال�س رامبال�س
وباالكا دى كاتالونيا بو�سط مدينة بر�شلونة.
وذكر �شهود عيان �أن حركة املرور توقفت يف و�سط
املدينة ،بينما اغلقت املحالت التجارية مبنطقة
احلادث ابوابها.
وبح�سب التليفزيون اال�سباين ،تبحث ال�شرطة عن
�سائق احلافلة.
وقال �صحفى يعمل حل�ساب حمطة “�أر تى فى اي”
اال�سبانية �إن احلادث ت�سبب يف القيام بعملية
بولي�سية وا�سعة يف الوقت الذى هرعت فيه �سيارات
اال�سعاف اىل املنطقة ،بينما فر املتواجدون من
املنطقة يف حالة فزع.
وكان قد مت �إغالق املنطقة املت�ضررة على نطاق
وا�سع.
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عبد احلميد �صيام
مع �ساعات الظهرية من يوم اخلمي�س ال�سابع
والع�شرين من �شهر يوليو� ،أعلن ال�شيخان الف�ضيالن
حممد ح�سني خطيب الأق�صى ومفتي الديار
الفل�سطينية ،وال�شيخ عكرمة �صربي املفتي ال�سابق
للديار الفل�سطينية� ،أن تقرير اللجنة الفنية
التابعة لدائرة الأوقاف ي�ؤكد� ،أن كل الإجراءات
املعوقة لدخول الأق�صى ،مثل البوابات والكامريات
الإلكرتونية� ،أُزيلت بالكامل ،و�أنه تقرر فتح �أبواب
الأق�صى بالكامل ،و�أن �أول �صالة تقام فيه ،بعد
�إغالقه يوم  14من ال�شهر نف�سه� ،ستكون �صالة
ع�صر هذا اليوم .وحث املقد�سيني على التجمهر
مع املعت�صمني قرب البوابات (ال�سل�سة ،حطة،
الأ�سباط) للم�شاركة يف �صالة انت�صار الإرادة
والعزمية.
و�أكدت املراجع الدينية �أن العدو ال�صهيوين خ�ضع
لإرادة املرابطني على �أبواب الأق�صى ،نتيجة
�صمودهم ورف�ضهم اخل�ضوع ل�سيا�سة الأمر الواقع،
التي �أراد العدو ال�صهيوين املحتل �أن يفر�ضها عليهم.
�أ�سرعت من بيتي ،الذي ال يبعد عن القد�س �أكرث
من  20دقيقة ،وركنت �سيارة الأجرة قرب باب
العامود.
علقت بطاقتي ال�صحافية يف رقبتي كي ال ي�ستفزين
�أحد .وقفت �أمام ثالثة جنود يتمرت�سون على
مدخل باب العامود ،وقلت لأحدهم بالإنكليزية� -أنا
�صحايف هل ميكن �أن �أحتدث معك؟ قال كلمة واحدة
«ال» .ف�أ�ضفت هل ميكنني �أن �ألتقط لكم �صورة فقال
ب�صوته ويده ال .دلفت من البوابة ال�شهرية متجها
نحو الأق�صى ،و�شعرت بفريوز تو�شو�شني يف �أذين
قائلة« :مريت يف ال�شوارع – �شوارع القد�س العتيقة
– قدام الدكاكني اللي بقيت من فل�سطني» ،الع�ساكر
يف كل مكان� .أياديهم على الزناد� .أنا�س كثريون
ي�سريون م�سرعني يف االجتاه نف�سه.
مررنا بالكني�سة الأرمنية ومطعم �أبو �شكري
ومعر�ض اخلزف اخلليلي امل�شهور وطريق الآالم،
التي حمل م�سيحنا الفل�سطيني �صليبه على ظهره
�إىل مكان القيامة حاليا .هناك مفرزة من اجلنود
ي�صل عددهم نحو  20جنديا ،بقينا �سائرين
يف الطرق املبلطة وامل�سقوفة �إىل �أن و�صلنا باب
ال�سل�سة.
�ألوف من الرجال والن�ساء وال�شباب والأطفال،
ا�صطفوا على اجلانبني قرب ال�شارع الذي ينتهي
بباب ال�سل�سة� ،إحدى بوابات احلرم ال�شريف .يف
الأحوا�ش جتمعت مئات الن�ساء ،حمجبات وغري
حمجبات .ال�ساعة تقرتب من الثانية بعد الظهر ما
زالت �أمامنا �ساعتان ون�صف ال�ساعة ل�صالة الع�صر
حتى تفتح البوابات .قلت لنف�سي دعني �أحتدث
مع عينة منهم� ،أ�سمع همومهم ومعاناتهم ،وما تعني

القد�س لهم .طفت بينهم وجل�ست قرب �أحدهم
م�ستندا �إىل حائط قد يكون �صالح الدين ،قد
ا�ستند �إليه قبل دخوله بهو امل�سجد يوم اخلمي�س
�أي�ضا � 20سبتمرب .1187
«بلغ ر�سالتي للزعماء العرب القريب منهم والبعيد
مل يقف معنا �أحد .الذين انت�صروا هم �أوالد
القد�س .الذين ك�سروا �إرادة �إ�سرائيل هم املقاد�سة
ال�شجعان� .أبناء القد�س هم �أح�سن النا�س و�أرجلهم
و�أجدعهم ،يليهم ومياثلهم �شجاعة الغزازوة ومعهم
فل�سطينيو  1848الذين جا�ؤوا لن�صرتنا ولكنهم
منعوا من الدخول» ،قال رجل �ستيني ا�سمه حممد.
«نحن ال نريد لأحد �أن يدعي �أنه هو الذي �أزال
البوابات الإلكرتونية �أو الكامريات الذكية� .إنها
�إرادة ه�ؤالء الألوف الذي يقفون �أمامك» تابع
حممد.
الهتافات والتكبريات متلأ املكان بعبق نادر ممزوج
بالإميان والت�صميم ،ون�شوة حتقيق هدف يعرب
عن انت�صار �إرادة اجلماهري ال�صامدة املرابطة،
التي ال ترتاجع وال جتنب وال تخ�شى الت�ضحية.
«الأق�صى خط �أحمر� .إنه رمز كبري و�أحد مكونات
الهوية الفل�سطينية التي جئنا لنحميها� .إذا كانت
هناك �إرادة يكون انت�صار .املقد�سيون مدعومون من
�شعبهم ،هم الذين �صنعوا االنت�صار .املر�أة �شاركت
بدور كبري .انظر �إىل املرابطات يف هذا املكان» ،قالت
يل �سيدة ثالثينية ا�سمها �صفاء .الهتافات ترتفع:
«بالروح بالدم نفديك يا �أق�صى»« .فلنـُ�سمع عمان
ولن�سمع مكة املكرمة لبيك يا �أق�صى»« .املر�أة تنا�ضل
جنبا �إىل جنب مع الرجل يف الدفاع عن الأق�صى»،
تابعت �صفاء« .القيادة هنا للمرجعيات الدينية.
كل ال�شعب خلف مرجعياتهم الدينية املنا�ضلة.
�أبناء عام  48هم �شعلة هذه االنتفا�ضة .و�إخوتنا
امل�سيحيون دائما يقفون معنا جنبا �إىل جنب .لقد
�أثبتوا لكل العامل �أننا �أخوة» .وهو ما �أكده ال�شاب
فادي من القد�س حني قال�« :إن �إخوتنا امل�سيحيني
وقفوا مع �إخوتهم امل�سلمني وقفة �شجاعة .فلو
جنحت �إ�سرائيل يف ك�سر �إرادة املرابطني دفاعا عن
الأق�صى �سي�أتي الدور عليهم ،وما يح�صل للأق�صى
قد يح�صل لكني�سة القيامة ،كلها مقد�سات نحميها
ب�أرواحنا ونحافظ على كني�سة القيامة كما نحافظ
على الأق�صى».
«�أنا من بيت حلم .جئت لن�صرة القد�س .بقوة اهلل
و�إرادة النا�س ها هو احلق ينت�صر على الباطل.
الذين انت�صروا هم �أهل القد�س خا�صة وال�شعب
الفل�سطيني عامة� .صمود ه�ؤالء املرابطني منذ
 14يوما هو ال�سر يف االنت�صار� .صمود �أهل القد�س
�أمام الغطر�سة ال�صهيونية .املرابطون هم �أوالد
القد�س ،وكل من متكن من الت�سلل �إىل القد�س من
مناطق عام  48وبقية املحافظات الفل�سطينية»،

بعد انتهاء ال�صالة وخروج اجلموع من بوابات
الأق�صى فوجئ اجلميع باقتحام قوات االحتالل
الإ�سرائيلي لباحات امل�سجد ،كما �أن مفرزة ع�سكرية
ت�سلقت على مبنى امل�سجد وكانت ت�سدد بنادقها
نحو امل�صلني .لكن اجلماهري الغا�ضبة وامل�ستندة
�إىل قناعتها باالنت�صار بد�أت تهتف �أمام اجلنود
الغزاة .وما هي �إال حلظات حتى بد�أ اجلنود ب�إطالق
الر�صا�ص املطاطي والقنابل الغازية والقنابل
امل�سيلة للدموع ،وانت�شرت حالة من الهيجان
و�صيحات ال�شباب تدعو لل�صمود وحتدي قوات
االحتالل .وقد بلغ عدد امل�صابني ح�سب بالغات
الهالل الأحمر الفل�سطيني � 115إ�صابة ،واحدة
منها على الأقل خطرية ،ومت اعتقال نحو 15
�شابا .كانوا يريدون �أن يعكروا على الفل�سطينيني
فرحتهم ،يريدون �أن يبعثوا بر�سالة مغم�سة بالدم
تقول «نحن �أ�صحاب اليد العليا هنا فال حتتفلوا
باالنت�صار».
حمل النا�س ال�شيخ عكرمة �صربي على �أكتافهم عند
اخلروج من امل�سجد .ثم عادوا به �إىل داخل امل�سجد
مع ت�صاعد اال�شتباكات .تابعته للحديث قليال عما
جرى .وبعد �شيء من اجلهد واملدافعة متكنت من
لقائه و�أجريت معه حديثا ق�صريا حول الأو�ضاع
التي �شهدها الأق�صى يف الأ�سبوعني الأخريين.
قال« :الذي �صنع االنت�صار هو �شعبنا الفل�سطيني.
هم �أهل بيت املقد�س ،الذين ت�ضامنوا وترابطوا
وتكاتفوا وقرروا �أن ي�ؤدوا ما عليهم من واجبات
ملدينتهم وللم�سجد الأق�صى .هذه اللحمة القوية
بني �أبناء بيت املقد�س كانت مفاج�أة لنا جميعا.
وقال �سماحته« :ن�ؤكد مرة �أخرى �أن �إ�سالمية
امل�سجد الأق�صى واحلرم ال�شريف �أمر مفروغ منه،
وما يدعيه االحتالل ب�أن ال�سيطرة وال�سيادة لهم
فهذا �أمر مرفو�ض متاما وما ح�صل اليوم ي�ؤكد بال
�شك �أن ال�سيادة يف الأق�صى للم�سلمني وحدهم،
وهذه �إرادة رب العاملني الذي �شرفنا ب�أن نكون �أمناء
على الأق�صى �إىل يوم الدين

ارت�������ف�������اع م�����ع�����دل ال��������غ��������ارات اجل������وي������ة يف ال����ي����م����ن م�����ق�����ارن�����ة ب�����ال�����ع�����ام امل����ا�����ض����ي
دبي�( -أ ف ب)� :أفاد تقرير للأمم القنابل العنقودية يف اليمن ان
املتحدة �أن عدد ال�ضربات اجلوية املعدل ال�شهري لعدد الغارات على
يف اليمن خالل الن�صف الأول من املحافظات اليمنية عام  2017هو
عام  2017تخطى عدد ال�ضربات �أعلى ثالث مرات تقريبا من العام
اجلوية التي �شهدها العام املا�ضي املا�ضي.
واملنظمة جزء من �أخرى دولية
بالكامل.
وي�شهد اليمن منذ عام  2015حربا للحماية من القنابل العنقودية
مدمرة بني قوات احلكومة اليمنية تر�أ�سها املفو�ضية ال�سامية للأمم
املدعومة من ال�سعودية واملتمردين املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني التي تن�سق
العمل االغاثي بني الوكاالت التابعة
احلوثيني املتحالفني مع �إيران.
كما ان الواليات املتحدة تنفذ للمنظمة الأممية.
�ضربات جوية هناك عرب الطائرات والتقرير الذي يرتكز على املعلومات
امل�سيرّ ة ال�ستهداف خاليا تنظيم التي جتمعها االمم املتحدة ا�ضافة
قدر
القاعدة التي انت�شرت يف اليمن �إىل م�صادر �أخرى مفتوحةّ ،
نتيجة الفو�ضى الناجمة عن النزاع ارتفاع عدد اال�شتباكات ال�شهرية
بني القوات احلكومية واحلوثيني
الدائر هناك.
وذكر تقرير ملنظمة احلماية من �إىل ال�ضعف مقارنة بالعام املا�ضي.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ويف الوقت الذي مل يحدد فيه
التقرير اجلهة التي ت�شن الغارات،
فان التحالف الع�سكري العربي
الذي تقوده ال�سعودية ي�سيطر على
الأجواء اليمنية.
ومل يجب املتحدث با�سم التحالف
االثنني على طلب للتعليق على
التقرير.
و�أ�سفر النزاع يف اليمن عن مقتل
� 8,400شخ�ص وجرح  47,700منذ
ان بد�أ التدخل الع�سكري للتحالف
بطلب من احلكومة اليمنية.
ويواجه اليمن اي�ضا ازمة انت�شار
وباء الكولريا وخماوف من تف�شي
املجاعة يف انحاء وا�سعة من البالد،
وقد و�صفت الأمم املتحدة هذا البلد
بانه “�أكرب �أزمة ان�سانية يف العامل”.
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رب��ط ن�صر اهلل ب�ين الأم��ون��ي��ا ودمي��ون��ا ُي��رع��ب �إ���س��رائ��ي��ل ونتنياهو
يُ�سيطر على ق���رار احل���رب ل�صرف الأن��ظ��ار ع��ن ت��و ّرط��ه بالف�ساد
وامل��و���س��اد ُي��ح� ّ�ذر م��ن تعاظم �إي���ران و”الهالل
ال�شيعي” باملنطقة
ّ

حلظة ع��زة وك��رام��ة وانت�صار  -رواي���ة �شاهد عيان
قال �أبو حممود .وتقدمت من �شاب يف ثالثينياته
ا�سمه �أبو حممد ،ي�ستند �إىل حائط ،ومظاهر اجلهد
بينة على وجهه وك�أنه مل ينم لعدة �أيام« .نحن
ننا�ضل من �أجل وجه اهلل تعاىل .ال �أحد ميثلنا
هنا .مل يقدم �أحد �شيئا لدعم �صمود القد�س .من
على �صفحات جريدتك �أريد �أن �أدعو اجلميع لدعم
القد�س و�صمودها ،ودعم النا�س هنا مبا�شرة ال عن
طريق القيادات».
قدمت بطاقتي ال�صحافية ال�صادرة عن الأمم
املتحدة لل�ضابط الذي ي�صطف خلفه ع�شرات
اجلنود م�شكلني �سل�سلة ب�شرية لإغالق باب ال�سل�سة
امل�ؤدي للم�سجد الأق�صى ،فرد بلغة عربية �سلمية
«تف�ضل� ..صالة مقبولة» .عرفت من لهجته من �أين
جاء و�إىل � ّأي ال�شرائح ينتمي .بعد اجتياز احلاجز
الب�شري ،التقيت عماد الدجاين� ،أحد �سدنة
الأق�صى وحرا�سه من املقد�سيني منذ � 23سنة.
اعتقل بعد حادثة  14يوليو يف �سجن امل�سكوبية هو
و 60فل�سطينيا من املكلفني بحرا�سة احلرم ال�شريف،
من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح اجلمعة ولغاية
ال�سابعة م�ساء .وقد تعر�ضوا لأنواع من الإهانات.
«و�ضعونا جميعا يف غرفة واحدة و�أجل�سونا على
الأر�ض ،ثم �أح�ضروا القوات اخلا�صة واملخابرات
�إىل الغرفة وبد�أوا يختارون بع�ض ال�شباب للتحقيق
معهم لفرتة طويلة �أمام اجلميع.
بع�ض ال�شباب اقتيدوا �إىل غرف خا�صة ملزيد من
التحقيقات� .أخذوا منا هوياتنا وهواتفنا النقالة،
حتى ال يتمكن �أحد من االت�صال بعائلته و�أهله.
وكان الهدف التدقيق يف الهواتف ،بحثا عن �صور �أو
�أفالم ق�صرية �صورت ما جرى ذلك اليوم مل�صادرتها
ومنعها من التداول.
ال�ساعة الرابعة والن�صف� ،أذّن امل�ؤذن ل�صالة
الع�صر .فتحت البوابات ،تدافع النا�س �إىل الأق�صى
يحذوهم �شوق غامر .ما هي �إال دقائق حتى امتلأ
املكان للم�شاركة يف «�صالة االنت�صار» .كانت الن�ساء
يزغردن .والرجال يهللون ويكربون وي�ستذكرون
تهاليل العيد التي تقول «اهلل �أكرب .اهلل �أكرب.
وهلل احلمد» ويرفعون العلم الفل�سطيني فوق املباين
وقبة ال�صخرة.
وقد �أكد يل ف�ضيلة ال�شيخ عكرمة �صربي� ،أن عدد
امل�صلني الذين �أدوا «�صالة االنت�صار» نحو مئة �ألف
م�صل ،كانت قوات االحتالل قد منعتهم من دخول
البوابات الرئي�سية قبل موعد ال�صالة .اقرتبت
من املنرب لأ�سمع خطبتني �ألقاهما خطيب الأق�صى
ال�شيخ حممد ح�سني ،وتاله ال�شيخ عكرمة �صربي
خطيب الأق�صى ال�سابق .وقد دعا اخلطيبان للحذر
وعدم ا�ستفزاز جي�ش االحتالل املتمرت�س على
البوابات «فهم يريدون �أن يعكروا علينا حلظة عزة
وكرامة وانت�صار».

عربي ودويل

النا�صرة -زهري �أندراو�س:
الفت للغاية ت�صدّ ر خطاب
ب�شكلٍ
ٍ
ال�س ّيد ح�سن ن�صر اهلل مبنا�سبة
ذكرى و�ضع حرب لبنان الثانية
إ�سرائيلي ،وخال ًفا
�أوزارها امل�شهد ال
ّ
ملراتٍ �سابقةٍ ّ ،
العربي،
إعالم
ل
ا
�سلط
ّ
ّ
املرئي ،امل�سموع واملكتوب ال�ضوء على
ت�صريحات �س ّيد املُقاومة ،وب�شكلٍ
خا�ص عن ق�ضية الأمونيا ومفاعل
ٍّ
دميونا.
ريا للغاية تذكري الإعالم
وكان ُمث ً
العربي بت�صريح ال�س ّيد ن�صر اهلل يف
ّ
�شهر حزيران (يونيو) الفائت ب�أنّه
يف احلرب القادمة �ضدّ �إ�سرائيل،
ّ
�سين�ضم �آالف ،بل مئات �ألآالف
العربي
من املجاهدين من العاملني
ّ
إ�سالمي �إىل اجلهاد �ضدّ الدولة
وال
ّ
العرب ّية.
ولكنّ العنوان ،الذي بات يق ّ
ُ�ض
م�ضاجع الإ�سرائيليني هو قرار
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو تغيري
قانون الإعالن عن احلرب يف جل�سةٍ
أمني املُ�صغّر،
للمجل�س
ّ
الوزاري وال ّ
دون العودة �إىل احلكومة ،والذي
ُيعترب دلي ًال قاط ًعا على �أنّ ما وراء
الأكمة ما وراءها ،حيث ت�ساءل
بع�ض املحللني :هل تغيري القانون
حرب
ُيدلل على ن ّية تل �أبيب بفتح
ٍ
جديدةٍ يف ال�شمال �ضدّ حزب اهلل� ،أ ْو
يف اجلنوب �ضدّ حركة حما�س وباقي
الف�صائل الفل�سطين ّية يف قطاع غزّ ة،
�أ ْم �أنّه جاء بهدف �صرف الأنظار عن
التحقيقات اجلارية �ضدّ نتنياهو
وزوجته وجنله يف العديد من ق�ضايا
الف�ساد ،والر�شا و�إهدار املال ال ّعام
وخيانة الأمانة.
ويف هذا ال�سياق ،من اجلدير بالذكر
�أنّ املُ�ست�شار القانو ّ
ين للحكومة
الإ�سرائيل ّية قرر قبول تو�صيات
ال�شرطة وتقدمي الئحة ات ّهام �ضدّ
�سارة نتنياهو ،عقيلة رئي�س الوزراء
بتهم ف�ساد وا�ستغالل �أموال الدولة
لغاياتٍ �شخ�ص ّيةٍ  ،فيما يتوا�صل
التحقيق �ضدّ نتنياهو يف عدّ ة ملّفات
ّ
يتوقع املراقبون واخلرباء
ف�ساد،
�أنْ ت�ؤ ّدي �إىل تقدمي لوائح ات ّهام
�ضدّ ه ،كما حدث مع �سلفه� ،إيهود
�أوملرت ،الذي طالبه حزبه �آنذاك
باال�ستقالة ،وا�ضطر لتقدمي
ا�ستقالته من من�صبه ،والالفت �أنّ
�صرح
نتنياهو ،الذي كان يف املعار�ضة
ّ
يف تلك الفرتة ب�أنّه من غري املمكن �أنْ
ُيوا�صل �أوملرت تبو�أ من�صبه ،يف الوقت

الذي تتّم فيه حماكمته.
ولكن اليوم ،بعد �أنْ بات قاب قو�سني
�أ ْو �أدنى من ظرف �أوملرت ،ي�ؤكّد
قربني منه �أنّه
رئي�س الوزراء عرب املُ ّ
ال ينوي اال�ستقالة ي حال تقدمي
الئحة ات ّهام �ضدّ ه ،ال بلْ �أكرث من
إ�سرائيلي
حر�ض على الي�سار ال
ذلكُ ،ي ّ
ّ
العربي ويتهمهما ب�أنّهما
والإعالم
ّ
يعمالن بدون كللٍ �أ ْو مللٍ على �إحداث
انقالب �ضدّ ه.
ٍ
�أ ّما العنوان الثاين الذي عمل
العربي على �إبرازه ،فكان
الإعالم
ّ
حتذير رئي�س املو�ساد يو�سي كوهني،
من تعاظم النفوذ الإيرا ّ
ين يف
ال�شرق الأو�سط ،حيث �أكّد على
�أنّ اجلمهور ّية الإ�سالم ّية ما زالت
ُت�شكّل اخلطر الأكرب على الأمن
إ�سرائيلي ،عل ًما �أنّ التقدير
القومي ال
ّ
ّ
إ�سرتاتيجي للدولة العرب ّية و�ضع
ال
ّ
�إيران يف املرتبة الثانية بعد حزب
اهلل ،ويف الثالث حركة حما�س
الفل�سطين ّية.
ال�شخ�صي لنتنياهو
كوهني ،ال�صديق
ّ
والذي ي�أمتر ب�أوامره مبا�شر ًة،
خ�ضع هو الآخر للتحقيق بتهمة
خيانة الأمانة ،وبح�سب موقع
العربي فقد دعا
()WALLA
ّ
حكومة تل �أبيب �إىل ا�ستغالل
العالقات املمتازة مع �إدارة الرئي�س
ري فيما
ترامب من �أجل �إحداث تغي ٍ
يتعلّق بامللف الإيراينُّ ،م�شدّ دًا يف
الوقت عينه على �أنّ �إيران تتقدّ م

ري يف م�شاريعها الع�سكر ّية يف
ب�شكلٍ كب ٍ
منطقة ال�شرق الأو�سط.
العربي عن كوهني قوله
ونقل املوقع
ّ
للوزراء يف جل�سة احلكومة� ،أم�س
الأحد� ،إنّ ال�شرق الأو�سط ي�شهد
تغيريات لي�ست يف �صالح �إ�سرائيل،
لأنّ �إيران تزداد ق ّو ًة ما بعد
النووي مع الدول الكربى،
االتفاق
ّ
ويزداد ح�ضورها هي وحزب اهلل
يف املنطقة ،بالإ�ضافة لقوى �شيعية
العربي التي تتجمع
�أخرى يف الوطن
ّ
الرئي�سي� ،شدّ ّد
والهدف
يف املنطقة،
ّ
رئي�س املو�ساد ،يتحتّم �أنْ يكون جلم
ال�شيعي والتعاظم
هذا التوافد
ّ
الإيراينّ ،على حدّ قوله.
�أقوال رئي�س املو�ساد طالت � ً
أي�ضا
ال�شيعة يف جميع الدول العرب ّية
والإ�سالم ّية ،حيث حذّ ر مما ا�سماه
ال�شيعي” ،الذي ميتد من
“الهالل
ّ
بغداد ودم�شق و�صو ًال �إىل لبنان،
و�ضحا يف الوقت عينه �أنّ القوة
ُم ً
الوحيدة يف العامل التي ت�ستطيع
الت�صدي لـ”الهالل ال�شيعي” هي
الواليات املتحدة الأمريكية من خالل
ت�أثريها على دول املنطقة ،وطالب
حكومة نتنياهو با�ستغالل العالقات
اجل ّيدة مع �إدارة ترامب لدفعه
التخاذ خطواتٍ يف هذا ال�صدد ،على
حدّ تعبريه.
من ناحيتها لفتت القناة الثانية يف
العربي �إىل �أنّ االتفاق
التلفزيون
ّ
الرو�سي خلف�ض التوتّر يفأمريكي
ال
ّ
ّ

جنوب �سور ّية ّ
التو�صل �إليه دون
مت
ّ
�أنْ تتمكّن تل �أبيب من الت�أثري عليه،
مبا يتما�شى مع م�صلحتها ،وحتديدً ا
�إبعاد �إيران وحليفتها عن احلدود
مع �إ�سرائيل يف مرتفعات اجلوالن
ال�سوري املُحتّل .وبح�سبه،
العربي
ّ
ّ
ف�إنّ الق�ضاء على تنظيم “داع�ش”
التكفريي �سيفتح البابإرهابي
ال
ّ
ّ
على م�صراعيه �أمام �إيران وحليفاتها
لالقرتاب �أكرث من الدولة العرب ّية.
ونُقل عن كوهني قوله يف جل�سة
احلكومة �إنّ الأماكن التي يتقل�ص
فيها وجود داع�ش تعمل �إيران على
ملء الفراغ ،بح�سب تو�صيفه.
بكلماتٍ �أخرى باتت املعادلة :الق�ضاء
على “داع�ش” يعني التعامل مع
�إيران ،وهو الأمر الذي تخ�شاه الدولة
اليهود ّية لأنّه بح�سب تقديرات
�أجهزتها الأمن ّية واال�ستخبارات ّية،
من املُمكن جدً ا �أنْ ُتقيم �إيران،
مب�ساعدة حزب اهلل يف املنطقة جبهةٍ
جديدةٍ على غرار اجلبهة التي كانت
ً
قائمة يف اجلنوب اللبناينّ ،الذي كان
إ�سرائيلي.
ل
ا
االحتالل
حتت
يقع
ّ
مهما يكُن من �أمر ،يمُ كن القول والف�صل
� ً
أي�ضا �أنّ املُ�ستجدّ ات الأخرية على
ال�ساحة الإ�سرائيل ّية ت�ؤكّد على �أنّ
مبا�شر،
ري
ٍ
�أركانها � ّأقروا ،ولو ب�شكلٍ غ ُ
�سقوط رهاناتهم على تق�سيم �سور ّية،
واندثار مقولة بع�ضهم ب�أنّ �أ ّيام الأ�سد
باتت معدود ًة.
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دي��ل��ي ت��ل��غ��راف :ب��ل�ير ت��ل��ق��ى ماليني
الدوالرات من الإمارات �أثناء عمل ر�سمي
لندن ـ ن�شرت �صحيفة الديلي
تلغراف الربيطانية ،تقريرا
حول تلقي رئي�س الوزراء
ال�سابق طوين بلري ،على
ماليني الدوالرات من دولة
الإمارت العربية املتحدة.
ر�سائل
ك�شفت
حيث
�إلكرتونية ،كانت قد و�صلت
اىل ال�صحيفة على ح�صول بلري على ماليني الدوالرات من الإمارات
العربية� ،أثناء عمله كمبعوث لل�شرق الأو�سط.
وبح�سب الوثائق ف�إن الإمارات كانت متول العمل الر�سمي لبلري ،عندما
كان مبعوث اللجنة الرباعية اىل ال�شرق الأو�سط.
و �أ�ضافت ال�صحيفة اىل �أن بلري تلقى ماليني الدوالرات ك�أجر لعمله
الإ�ست�شاري للإمارات العربية.
كما �أن م�س�ؤوال كبريا يف وزارة اخلارجية الربيطانية كان يعمل
ككبري مل�ساعدي بلري بالإ�ضافة اىل عمله يف ما و�صفته ال�صحيفة
بـ”�إمرباطورية بلري اخلا�صة للإ�ست�شارات”.
هذا وقال املتحدث ب�إ�سم بلري لل�صحيفة� ،إنه من اخلط�أ القول �إن هناك
ت�ضاربا يف امل�صالح مع �أن�شطته غري املتعلقة بالرباعية.

�إع���دام و�صلب متهم بقتل واغت�صاب
طفلة ب�صنعاء ي�شعل اهتمام اليمنيني

�صنعاء – (د ب �أ) -القت حادثة �إعدام و�صلب متهم باغت�صاب طفلة يف
العا�صمة اليمنية �صنعاء ،اهتمام العديد من اليمنيني ،الذين انق�سموا ما
بني م�ؤيد ومعار�ض حلادثة الإعدام.
ونفذت عنا�صر �أمنية ،حكم الإعدام وال�صلب بحق ال�شاب ح�سني عبداهلل
ال�ساكت  /22عاما ،/يف ميدان التحرير ب�صنعاء الواقعة حتت �سيطرة
احلوثيني ،بعد �إدانته باغت�صاب وقتل املجني عليها الطفلة �صفاء حممد
طاهر املطري /خم�س �سنوات/.
وجرى تنفيذ احلكم بعد ت�أييد املحكمة العليا ب�صنعاء ،وامل�صادقة عليه
من رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى (م�شكل من احلوثيني وحلفائهم)
بح�ضور �أع�ضاء من املحكمة والنيابة اجلزائية املتخ�ص�صة و�أولياء دم
املجني عليها ،وح�شد كبري من املواطنني.
وتداول نا�شطون مقطع فيديو يظهر عملية الإعدام لل�شاب بعدة طلقات
من �سالح كال�شينكوف ،قبل �أن يتم نقله على رافعة يف امليدان نف�سه ،كتعبري
عن ال�صلب والتعزير بعد رميه بالر�صا�ص.
وتناول العديد من اليمنيني احلادثة على مواقع التوا�صل االجتماعي
ب�شبكة الإنرتنت باهتمام كبري ،كونها جاءت �أي�ضا بعد �أ�سبوعني فقط
من تنفيذ حكم الإعدام �ضد متهم باغت�صاب وقتل طفلة مينية �أخرى
ب�صنعاء.

وزي��ر اخلارجية الأمل���اين :مريكل تر�ضخ ل�سيا�سة ترامب الع�سكرية
برلني (-د ب �أ)� -أكد وزير اخلارجية الأملاين
زيجمار جابريل رف�ضه جمددا لزيادة نفقات
الدفاع يف �أملانيا ،موجها انتقادات حادة
للم�ست�شارة �أجنيال مريكل يف هذا الإطار.
وقال جابريل يف ت�صريحات ل�صحف جمموعة
“�شبكة �أملانيا التحريرية” �إن مريكل �سمحت
بت�ضمني الربنامج االنتخابي لتحالفها امل�سيحي
هدف زيادة نفقات الدفاع لت�صل �إىل ن�سبة
 2%من الناجت املحلي الإجمايل لأملانيا ،م�ضيفا
�أن وكيل وزارة املالية املنتمي حلزب مريكل
امل�سيحي الدميقراطي ،ينز �شبان ،اقرتح خف�ض
نفقات الإعانات االجتماعية لتمويل هذه
الزيادة يف نفقات الدفاع ،وقال“ :بالن�سبة
يل هذا مبثابة ر�ضوخ للرئي�س الأمريكي كنت
�أعتقد م�ؤخرا �أنه ال ميكن �أن يحدث”.

يذكر �أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يطالب �شركاءه يف حلف �شمال الأطل�سي
(الناتو) بزيادة نفقات الدفاع لت�صل �إىل
ن�سبة  2%من الناجت املحلي الإجمايل املتفق
عليها.
وتبلغ ن�سبة نفقات الدفاع يف �أملانيا حاليا
26ر 1%من الناجت املحلي الإجمايل.
وذكر جابريل ،املنتمي للحزب اال�شرتاكي
الدميقراطي� ،أن االنتخابات الت�شريعية
املقبلة يف �أملانيا �ستكون �أي�ضا مبثابة “ت�صويتا
على ما �إذا كانت �أملانيا �ستبقى قوة �سالم �أم
تابعا لهو�س الت�سليح لدى ترامب”.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلزب اال�شرتاكي
الدميقراطي ،ال�شريك يف االئتالف احلاكم،
يتهم وزير املالية الأملاين فولفجاجن �شويبله،

املنتمي حلزب مريكل ،بتقلي�ص نفقات الدعم
املخ�ص�صة للعاطلني لفرتة طويلة عن العمل
وملراكز التوظيف يف م�شروع موازنة عام
2018.
وبح�سب تقرير ل�صحيفة “زود دويت�شه
ت�سايتوجن” الأملانية ال�صادرة اليوم ،حدد
�شويبله يف م�شروع موازنة العام املقبل
285ر 4مليار يورو لدعم العاطلني عن العمل
وت�شغيلهم ،برتاجع قدره  258مليون يورو
مقارنة بالعام اجلاري.
وقالت وزيرة العمل الأملانية املنتمية للحزب
اال�شرتاكي الدميقراطي� ،أندريا نالي�س ،يف
ت�صريحات لل�صحيفة �إنها تعتزم املكافحة من
�أجل ح�صول مراكز الت�شغيل على خم�ص�صاتها
املالية املطلوبة
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ا�سرتاتيجية ال��ردع النووي وليدة احل��رب الباردة
باري�س – (�أ ف ب) – ولدت عقيدة الردع النووي
التي تخترب اليوم يف �شد احلبال القائم بني الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية ،خالل احلرب الباردة
عندما كان كل من القوتني الكربيني ي�سعى �إىل �أن
يثبت للآخر �أن �أي هجوم لن مير من دون رد انتقامي
تداعياته كارثية.
وكانت مو�سكو ووا�شنطن املنجرفتان يف ال�سباق �إىل
الت�سلح تزيدان من عدد الر�ؤو�س احلربية وقوتها،
ف�ضال عن عدد مركبات النقل ،لل�صواريخ والطائرات
والغوا�صات ،بهدف بلوغ ما و�صفه اخلرباء بـ “التدمري
املتبادل امل�ضمون”.
وبح�سب ن�شرة العلماء الذريني (با�س) ،كانت
الواليات املتحدة متتلك يف الت�سعينات حواىل 22
�ألف ر�أ�س حربي (يف مقابل  4480اليوم) ورو�سيا
حواىل � 30ألفا (يف مقابل � 7آالف اليوم ،مبا يف ذلك
الر�ؤو�س املرتقب تفكيكها) .واملخزون كاف ليدمر كل
بلد الآخر مرات عدة.
ويقول برونو تريتري�س من م�ؤ�س�سة الأبحاث
اال�سرتاتيجية (اف �آر ا�س) �إن “ال�سالح النووي الذي
مت اخرتاعه قبل حواىل  70عاما �أثبت فعاليته
ك�أداة لتجنب احلرب� ،إذ مل تندلع �أي حرب بني
القوى الكربى منذ ذلك احلني ومل ين�شب �أي نزاع
مفتوح بني الدول النووية ومل يتعر�ض �أي بلد ميتلك
ال�سالح النووي لالجتياح”.
و�أكد الباحث يف تقرير �أن “ما من بلد يحظى بحماية
مظلة نووية تعر�ض لهجوم ع�سكري �ضخم”.
غري �أن معار�ضي عقيدة الردع النووي يدح�ضون
هذه احلجج ،باعتبار �أنه يتعذر �إثبات هذه النظرية

و�أن الف�ضل يف �ضمان ال�سالم بني القوى الكربى
ملدة  70عاما تقريبا يعود بالأحرى �إىل ازدهار
املبادالت العاملية وت�أثري امل�ؤ�س�سات الدولية وترابط
االقت�صادات.
– تو�سع ميدان اللعب –
خالل هذه الفرتة ،و�ضعت هذه العقيدة على املحك
مرتني بالفعل ،مرة �أوىل خالل “�أزمة ال�صواريخ
الكوبية” عام  1962ومرة ثانية بعد  40عاما خالل
املواجهة بني الهند وباك�ستان عام .2002
ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1962يف �أوج احلرب
الباردة� ،أظهرت �صور التقطتها طائرة جت�س�س
�أمريكية وجود من�صات �إطالق يف كوبا ،حليفة
مو�سكو ،جاهزة حلمل �صواريخ ي�صل مداها �إىل
ال�سواحل الأمريكية.
وقرر الرئي�س جون كينيدي فر�ض ح�صار بحري
على اجلزيرة .وباتت القوات الأمريكية متاهبة
ورفع م�ستوى الإنذار �إىل �أق�صى حدوده� ،أي ذاك
الذي ي�سبق اندالع حرب نووية .وراحت املقاتالت
احلربية حتلق يف الأجواء وزودت ال�صواريخ العابرة
للحدود بر�ؤو�س حربية.
وعادت �سفن �سوفياتية تنقل �صواريخ نووية رو�سية
معدّ ة للمن�صات املن�صوبة يف كوبا �أدراجها و�أُبرم
اتفاق يف الكوالي�س بني القوتني ،ف�سحبت ال�صواريخ
ال�سوفياتية يف مقابل �إزالة �صواريخ �أمريكية ن�شرت
يف تركيا �سرا .وتعهدت الواليات املتحدة عدم
اجتياح كوبا.
يف �أيار/مايو  2002باتت الهند وباك�ستان اللتان
تتنازعان ك�شمري منذ تق�سيم امل�ستعمرة الربيطانية

عام  1947ومتتلكان ال�سالح النووي منذ  ،1998على
�شفري املواجهة .وح�شد كل من البلدين نحو مليون
ع�سكري ،ال �سيما يف ك�شمري.
وطرح الرئي�س الباك�ستاين انذاك برويز م�شرف
“احتمال اللجوء �إىل ال�سالح النووي” يف حال
تعر�ضت “باك�ستان خلطر االندثار من اخلارطة”،
فرد عليه وزير الدفاع الهندي جورج فرناندي�س قائال
ان “الهند ،خالفا لباك�ستان ،قد ت�صمد” يف حال وقوع
هجوم نووي.
وكثف البلدان التجارب ال�صاروخية ،لكن التوتر
انخف�ض اثر �ضغوط �أمريكية �أف�ضت �إىل هدنة يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب  2003ثم �إىل حوار يف كانون
الثاين/يناير .2004

بالن�سبة �إىل دانييل فريين اخلبري يف العالقات
الدولية ورئي�س التحرير ال�سابق ل�صحيفة “لو
موند” ،يكمن اخلطر ،كما يتجلى مع الأزمة الكورية
ال�شمالية راهنا ،يف انت�شار ال�سالح النووي وازدياد
الالعبني يف امليدان النووي على ال�ساحة الدولية.
وكتب الأربعاء �أن “الردع �أتى بثماره عندما كان
الالعبون �أقل عددا و�أكرث تب�صرا .لكن ازدياد
عددهم يزيد من خطر حدوث �سوء تفاهم و�سوء
تف�سري للنوايا ووقوع �أحداث مل تكن يف احل�سبان
وتبدل االعتبارات يف البلدان حيث تلعب ال�شخ�صانية
دورا حا�سما”.

م��ن فمهم ُندينهم… محُ ��ل��ل �إ���س��رائ��ي��ل� ّ�ي ير�سم �سيناريو نهاية �إ���س��رائ��ي��ل و�آخ���ر ي��� ّؤك��دُ :ن��واج��ه
�أ���ص��ع��ب ���ش��ع��ب ع��رف��ه ال��ت��اري��خ وامل���ر����ض ال�����س��رط� ّ
�اين ال����ذي ن��ع��اين م��ن��ه ب��ل��غ م��راح��ل��ه النهائيّة
النا�صرة-
ّ
إ�سرائيلي �آري
ل
ا
يف
ال�صحا
مقال
ما زال
ّ
�شافيط ،من �صحيفة (ه�آرت�س) ،والذي
جاء حتت عنوان� :إ�سرائيل تلفظ �أنفا�سها
الأخرية ،يق ّ
ُ�ض م�ضاجع �صنّاع القرار يف
تل �أبيب ،حيث كتب �أنّه يمُ كن �أنْ يكون كلّ
�شيء �ضائ ًعا ،وميكن �أننّا اجتزنا نقطة الال
عودة ،وميكن �أنّه مل ي ُعد من املمكن �إنهاء
االحتالل ووقف اال�ستيطان وحتقيق
ال�سالم ،وميكن �أنه مل ي ُعد بالإمكان �إعادة
�إ�صالح ال�صهيونية و�إنقاذ الدميقراطية
وتق�سيم البالد.
�إذا كان الو�ضع كذلك ،تابع ،ف�إنّه ال طعم
للعي�ش يف البالد ،يجب مغادرة البالد.
الف ًتا �إىل �أنّه �إذا كانت الإ�سرائيل ّية
واليهود ّية لي�ستا عاملني حيويني يف
الهوية ،و�إذا كان هناك جواز �سفر
�أجنبي ،لي�س فقط باملعنى التقني ،بل
باملعنى النف�سي � ً
أي�ضا ،فقد انتهى الأمر.
يجب توديع الأ�صدقاء واالنتقال �إىل
�سان فران�سي�سكو �أو برلني.
و�أردف :من هناك ،من بالد القومية
املتطرفة الأملانية اجلديدة� ،أو بالد
القومية املتطرفة الأمريك ّية اجلديدة،
يجب النظر بهدوء وم�شاهدة دولة على �أنّ الق ّوة الوحيدة يف العامل القادرة
�إ�سرائيل وهي تلفظ �أنفا�سها الأخرية .على �إنقاذ �إ�سرائيل من نف�سها ،هم
يجب �أنْ نخطو ثالث خطوات �إىل الوراء ،الإ�سرائيليون �أنف�سهم ،وذلك بابتداع لغة
لن�شاهد الدولة اليهودية الدميقراطية �سيا�سية جديدة ،تعرتف بالواقع ،وب�أنّ
وهي تغرق .ميكن �أن تكون امل�س�ألة مل الفل�سطينيني متجذّ رون يف هذه الأر�ض.
ويحثّ على البحث عن الطريق الثالث من
تو�ضع بعد.
يف �إ�صبعه على اجلرح ،بل يف �أجل البقاء على قيد احلياة هنا ،وعدم
و�ضع ال�صحا ّ
عني نتنياهو وليربمان والنازيني اجلدد ،املوت.
ليوقظهم من هذيانهم ال�صهيوين ،بقوله و�أو�ضح �أنّ الإ�سرائيليني منذ �أنْ جاءوا
�إنّ الرئي�س الأمريكي ووزير خارجيته �إىل فل�سطني ،يدركون �أنّهم ح�صيلة كذبة
لي�سا هما اللذان �س ُينهيان االحتالل ،اخرتعتها احلركة ال�صهيونية ،ا�ستخدمت
ولي�ست الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي خاللها كلّ املكر يف ال�شخ�صية اليهودية
هما اللذان �سيوقفان اال�ستيطان .و�شدّ ّد عرب التاريخ ،ومن خالل ا�ستغالل املحرقة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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وت�ضخيمها ،ا�ستطاعت احلركة �أنْ تقنع
العامل ب�أنّ فل�سطني هي �أر�ض امليعاد،
و�أنّ الهيكل املزعوم موجود حتت امل�سجد
الأق�صى ،وهكذا حت ّول الذئب �إىل
ح َمل ير�ضع من �أموال دافعي ال�ضرائب
الأمريكيني والأوروبيني ،حتى بات ً
وح�شا
نوو ًيا ،على حدّ تعبريه .ولفت �إىل �أنّ
الإ�سرائيليني ُيدركون �أنّ ال م�ستقبل لهم
يف فل�سطني ،فهي لي�ست � ً
أر�ضا بال �شعب،
كما كذبوا.
�أ ّما جدعون ليفي ال�صحا ّ
يف ال�صهيوين
الي�ساري ،فيقول :يبدو �أنّ الفل�سطينيني
طينتهم تختلف عن باقي الب�شر ،فقد

احتللنا �أر�ضهم ،و�أطلقنا عليهم الغانيات
�ستمر ب�ضع �سنوات،
وبنات الهوى ،وقلنا
ّ
و�سين�سون وطنهم و�أر�ضهم ،و�إذا بجيلهم
يفجر انتفا�ضة الـ …87
ال�شاب
ّ
�أدخلناهم ال�سجون وقلنا �سرن ّبيهم يف
ال�سجون.
وبعد �سنوات ،وبعد �أنْ ظننا �أنهم ا�ستوعبوا
الدر�س� ،إذا بهم يعودون �إلينا بانتفا�ضة
م�سلحة عام � ،2000أكلت الأخ�ضر
والياب�س ،فقلنا نهدم بيوتهم ونحا�صرهم
�سنني طويلة ،و�إذا بهم ي�ستخرجون من
امل�ستحيل �صواريخ ي�ضربوننا بها ،رغم
احل�صار والدمار ،ف�أخذنا نخطط لهم

باجلدران والأ�سالك ال�شائكة.
و�إذا بهم ي�أتوننا من حتت الأر�ض
وبالأنفاق ،حتى �أثخنوا فينا قت ًال يف
احلرب املا�ضية ،حاربناهم بالعقول،
ف�إذا بهم ي�ستولون على القمر ال�صناعي
بيت يف
عامو�س ويدخلون الرعب �إىل كلّ ٍ
�إ�سرائيل ،عرب بث التهديد والوعيد ،كما
حدث حينما ا�ستطاع �شبابهم اال�ستيالء
على القناة الثانية ،خال�صة القول ،يبدو
�أننّا نواجه �أ�صعب �شعب عرفه التاريخ،
وال حلّ معهم �سوى االعرتاف بحقوقهم
و�إنهاء االحتالل ،على حدّ تعبريه.
وتابع ليفي قائ ًال �إنّ اجلرنال �أيال زامري
�صرح �أمام جمموعة من ال�صحافيني
ّ
بداية هذا الأ�سبوع ب�أنّ �إ�سرائيل بد�أت
ببناء جدار حتت الأر�ض يحيط بقطاع
غزة بهدف �إبطال مفعول الأنفاق التي
�شيدتها املقاومة الفل�سطينية.
م�ؤ ّكدً ا انّ عمق اجلدار �سيكون 130
قد ًماّ � ،أي �أنّه �سي�صل �إىل عمق  32مرت ًا
داخل الأر�ض ،و�أنّ بناءه �سيكلف �أربعة
مليارات �شيكلّ � ،أي �أكرث من مليار دوالر
بقليل ،و�سي�ستغرق بنا�ؤه حوايل �سنتني،
إ�سرائيلي �سيبد�أ احلرب
و�أنّ اجلي�ش ال
ّ
املقبلة يف غزه بتدمري بنايتني :الأوىل
يف بيت الهيا والثانية يف حي العطاطرة
يف �شمال قطاع غزة ،وذلك لأنهما ت�ض ّمان
�أنفاق ًا قتالية.
واختتم ليفي قائ ًال :نعم با�ستطاعة
اجلرنال زامري تدمري هاتني البنايتني،
ولكنه لن ي�ستطيع وقف عملية التدمري
إ�سرائيلي� ،إذ �إنّ املر�ض
الداخلي ال
الذاتي
ّ
ّ
ال�سرطاين الذي تعاين منه �إ�سرائيل قد
بلغ مراحله النهائية وال �سبيل لعالجه ال
بالأ�سوار وال بالقبب احلديدية وال حتى
بالقنابل النووية ،على حدّ قول ال�صحايف
ليفي.

�أعلنت وزارة املالية ال�سعودية ،ا ت�سجيل
عجز قيمته  72.7مليار ريال ( 19.4مليار
دوالر) ،يف ميزانيتها للن�صف الأول من العام
اجلاري ،بن�سبة تراجع  51باملائة عن
الفرتة املناظرة من العام املا�ضي.
وقالت الوزارة خالل م�ؤمتر �صحفي ،اليوم
الأحد� ،إن “�إيرادات الن�صف الأول بلغت
 307.9مليار ريال ( 82.1مليار دوالر)،
بن�سبة ارتفاع  29باملائة ،فيما تراجعت
امل�صروفات بن�سبة  2باملائة� ،إىل 380.7
مليار ريال ( 101.5مليار دوالر)”.
وقالت الوزارة يف عر�ضها مل�ؤ�شرات امليزانية،
�أن “الدين العام ارتفع �إىل  341مليار ريال
( 90.9مليار دوالر) ،مقابل  316مليار ريال
( 84.3مليار دوالر) بنهاية . 2016
وبلغ عجز امليزانية للربع الثاين36.5 ،
مليار ريال ( 9.7مليار دوالر) ،بانخفا�ض
 46.5باملائة عن الفرتة املناظرة من العام
املا�ضي.
و�سجلت �إيرادات الربع الثاين163.9 ،
مليار ريال ( 43.7مليار دوالر) ،بن�سبة
ارتفاع  6باملائة ،فيما تراجعت امل�صروفات
بن�سبة  1.3باملائة� ،إىل  210.4مليار ريال
( 56.1مليار دوالر) ،مقارنة مع الفرتة

املناظرة من .2016
وقدرت الريا�ض نهاية العام املا�ضي،
موازنة  2017ب�إجمايل نفقات تبلغ 890
مليار ريال ( 237.3مليار دوالر) ،وبعجز
ُمقدر قيمته  198مليار ريال ( 52.8مليار
دوالر).

وتعاين ال�سعودية� ،أكرب دولة ُم�صدرة
للنفط يف العامل و�أكرب اقت�صاد عربي ،يف
الوقت الراهن من تراجع حاد يف �إيراداتها
املالية ،الناجتة عن تراجع �أ�سعار النفط
اخلام عما كان عليه عام .2014
(الدوالر الأمريكي =  3.75ريال �سعودي)

ب���وادر الأزم����ة امل��ال��ي��ة يف وول �سرتيت ب���د�أت ت��ل��وح قبل ع�شر �سنوات
نيويورك�( -أ ف ب) – يبقى تاريخ � 15أيلول/
�سبتمرب  2008اليوم الذي �شهد انهيار م�صرف
ليمان براذرز الأمريكي ،لينهار يف �إثره االقت�صاد
العاملي ،بداية �أخطر �أزمة مالية منذ الك�ساد الكبري،
غري �أن البوادر بد�أت تلوح منذ �صيف العام ال�سابق.
يف � 9آب�/أغ�سط�س  ،2007قام م�صرف “بي �إن بي
باريبا” الفرن�سي بتجميد ثالثة �صناديق تتعامل
يف ال�سوق العقارية الأمريكية ،موجها بذلك ر�سالة
�إىل الأو�ساط املالية ب�أن القرو�ض امل�ضمونة برهون
عقارية يف الواليات املتحدة مل تعد جديرة بالثقة.
و�أدى ذلك �إىل تدهور م�ؤ�شر داو جونز ال�سهم �أكرب
ثالثني �شركة �صناعية �أمريكية ،بن�سبة قاربت 3
باملئة.
ويذكر العميل يف �سوق الأ�سهم كيني بولكاري
الذي يعمل يف وول �سرتيت منذ “ 1985ر�أينا
الذعر ينت�شر بني �+صناديق التحوط +والأفراد
الذين يتداولون املنتجات املالية الأقل ر�ضوخا
لل�ضوابط” .وي�ضيف “كنت قلقا لكنني مل �أكن
مذعورا” يف تلك الفرتة التي كان يلعب فيها دور
الو�سيط بني ال�سما�سرة يف البور�صة وامل�صرفيني
ومديري الأ�صول ،حل�ساب �شركة “�إيكاب”
الربيطانية.
ويتابع “بد�أ النا�س ي�سعون لفهم هذا العامل
+االفرتا�ضي +من املنتجات املت�شعبة”.
– جهل حلقيقة الو�ضع –
وبدا اجلهل ذاته حلقيقة الو�ضع �سائدا يف البيت
الأبي�ض �أي�ضا ،حيث اعلن الرئي�س جورج بو�ش يف
اليوم نف�سه ،يف التا�سع من �آب�/أغ�سط�س ،بنربة
قاطعة ردا على �س�ؤال “يبدو يف املرحلة الراهنة
�أننا نتجه �إىل تباط�ؤ يف االقت�صاد .هذا ما تعك�سه
الوقائع .
ومن العوامل التي �شجعت الفورة العقارية،
ال�سيا�سة التي اعتمدها رئي�س االحتياطي الفدرايل
الأمريكي �آالن غرين�سبان� ،إذ ابقى معدالت فائدة
متدنية جدا و�أغرق الأ�سواق بالدوالرات ،الأمر
الذي �شجع الأ�سر على االقرتا�ض ل�شراء منازل.
وبرزت القرو�ض كمحرك لال�ستهالك.
ويذكر كيني بولكاري “كان باالمكان ح�صول
�شخ�ص عاطل عن العمل على قر�ض”.
يف وول �سرتيت� ،سجلت االرباح واملكاف�آت املالية
ارتفاعا كبريا ،ال �سيما و�أن �إدارة الرئي�س بيل
كلينتون قامت يف  1999ب�إلغاء قانون غال�س-
�ستيغال الذي كان يف�صل بني م�صارف الودائع التي
تعتمد �سيا�سة حذرة ،وم�صارف الأعمال التي تقبل
على املجازفة.
و�أزاء الطلب ال�شديد ،قام الو�سطاء با�ستحداث
قرو�ض م�ضمونة برهون عقارية بن�سب فوائد
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امل��م��ل��ك��ة ت��ق��رر “�سعودة” العمالة
يف  21ق���ط���اعً ���ا وظ���ي���ف��� ًي���ا مب��ك��ة

قال عبداهلل �آل طاوي ،وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة امل�ساعد
لل�ش�ؤون التنموية� ،إن اجلهات املخت�صة قررت تطبيق �أنظمة التوطني
قطاعا وظيف ًيا ،بينها ال�سياحة والفنادق.
(ال�سعودة) على �أكرث من 12
ً
و�أ�ضاف “�آل طاوي” ،يف ت�صريحات �صحفية ،اليوم الأحد� ،إن “الرتكيز
على قطاعي ال�سياحة والفنادق ،ملا ميثالنه من ثقل خا�صة يف العا�صمة
املقد�سة”.
و�أقرت “الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني” يف ال�سعودية،
الأ�سبوع املا�ضي اجلاري ،ق�صر العمل يف قطاع ا�ستخراج الت�أ�شريات
ال�سياحية على ال�سعوديني فقط.
وي�أتي قرار الهيئة بعد �إقرار قطاعات اقت�صادية يف �أ�سواق التجزئة
ال�سعودية ،كاالت�صاالت والت�أمني ،توطني العمالة يف البالد.
وح�سب �آخر بيانات للهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية ،ارتفع معدل
بطالة ال�سعوديني �إىل  12.7باملائة يف الربع الأول من العام اجلاي،
مقارنة بـ 12.3باملائة نهاية العام املا�ضي.
ورفعت اململكة منذ نحو � 3أعوام ،من وترية توطني العديد من القطاعات
االقت�صادية ،بهدف خف�ض ن�سب البطالة يف �صفوف املواطنني.

�أردوغ��ان يعلن عن خطط لإن�شاء مطار
ث��ال��ث وخ� ّ
�ط�ين ح��دي��دي�ين يف �أنطاليا

متفاوتة ،قامت امل�صارف الحقا بن�شر خماطرها
يف الأ�سواق املالية من خالل �إعادة بيعها ب�أجزاء
متفرقة على �شكل “�سندات ديون م�ضمونة
ب�أ�صول” ،مبوافقة وكاالت الت�صنيف االئتماين.
لكن مع قيام االحتياطي الفدرايل برفع معدالت
فائدته اعتبارا من  ،2004تبدل الو�ضع يف ال�سوق
العقارية وباتت العائالت التي تعترب �أو�ضاعها ه�شة
تواجه �ضغطا �شديدا وجتد �صعوبة يف ت�سديد
قرو�ضها.
ويروي كيني بولكاري �أن “امل�صاعب كانت تتفاقم
بعيدا عن الأنظار” م�ضيفا �أن “هذه املنتجات املالية
امل�شتقة واملعقدة مل تكن مفهومة كثريا ،لكن مل
يكن �أحد يكرتث طاملا �أن ال�سوق يف ازدهار واجلميع
يحقق مكا�سب مالية”.
– منعطف كبري” –
ثمة م�صرف توقع الكارثة هو غولدمان �ساك�س .اذ
دعا مديره املايل ديفيد فينيار يف  14كانون الأول/
دي�سمرب � 2006إىل اجتماع مع م�س�ؤويل املخاطر
والعمالء يف البور�صة ،لبحث و�ضع ال�سوق العقارية
الأمريكية .وقال م�صريف لوكالة فران�س بر�س
طالبا عدم ك�شف ا�سمه �أنه �أ�شري يف تلك الفرتة �إىل
ت�سجيل خ�سائر �أوىل يف حمفظة غولدمان �ساك�س.
و�أمر فينيار عندها بتبديل ا�سرتاتيجية اال�ستثمار
يف �ضوء توقعات بانهيار �سوق العقارات .وقال
للمجتمعني “يجب �أن ن�ضع �أنف�سنا يف م�أمن”.
و�إن كان هذا التبدل يف اال�سرتاتيجية �أتاح للم�صرف
حتقيق �أرباح طائلة وتفادي الأ�سو�أ� ،إال �أنه حمل
“هيئة الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية”
امل�س�ؤولة عن �ضبط البور�صة على مالحقته وقد

اتهمته يف  2010با�ستحداث منتج معقد يف ،2007
يحتوي على رهون عقارية عالية املخاطر عرف
يف حينه با�سم “�أباكو�س" ،وقد باعه امل�صرف �إىل
زبائن كانوا يعتقدون �أن ال�سوق العقارية يف ارتفاع،
يف حني كان امل�صرف يتوقع هبوطها.
ويف � 16آذار/مار�س � ،2008أعاد م�صرف “جي
بي مورغان ت�شي�س" �شراء �شركة “بري �سترينز"
لال�ستثمار لقاء �سعر زهيد فيما كانت على �شفري
الإفال�س نتيجة �إقبالها على رهون عقارية عالية
املخاطر .وكانت هذه ال�شركة التي �أن�شئت عام
 1923وتوظف � 14ألف �شخ�ص ،من رموز جناح
القطاع املايل الأمريكي.
وعلق كيني بولكاري “كان هذا املنعطف الكبري”
م�ضيفا “يف �أعقابه ،باتت جميع هذه املنتجات
املالية املعقدة غري قابلة للبيع .مل يعد هناك زبائن
لها .وفج�أة عم الذعر”.
حتول امل�ستثمرون عندها �إىل �سوق الأ�سهم وبا�شروا
ت�صفية ال�سندات.
وقال كيني بولكاري منتقدا “كنا يف نهاية امل�سار،
لكننا دفعنا الثمن غاليا رغم �أننا مل نكن نتعامل
�إطالقا بهذه املنتجات ال�سامة”.
وال يزال يبدي الغ�ضب ذاته بعد م�ضي حواىل ع�شر
�سنوات ،ويعرب عن نقمته على هيئات �ضبط القطاع
املايل التي “مل تكن تفهم �شيئا” يف ما يجري.
وقامت �شركته بت�سريح “العديدين” .وانتقل هو
للعمل يف �شركة “�أونيل �سيكيوريتيز" ويديل حاليا
مبداخالت منتظمة يف و�سائل الإعالم الأمريكية.

�أنطاليا (تركيا)  /الأنا�ضول – �أعلن الرئي�س الرتكي ،رجب طيب
�أردوغان ،اعتزام حكومته البدء ب�إن�شاء مطار ثالث يف والية �أنطاليا،
جنوبي البالد ،نهاية العام اجلاري ،اً
ف�ضل عن �إن�شاء خطني حديديني
للقطارات ال�سريعة لربط الوالية ذاتها بجميع �أنحاء البالد.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها الرئي�س الرتكي خالل اجتماع حلزب “العدالة
والتنمية” يف والية �أنطاليا.
وقال �أردوغان �إنهم يخططون لالنتهاء من املطار الثالث يف اجلزء
الغربي للوالية ،خالل عام  2021كحد �أق�صى؛ با�ستثمارات بلغت 850
مليون لرية تركية ( 240مليون دوالر).
و�أ�شار الرئي�س الرتكي �إىل اعتزامهم ربط �أنطاليا بجميع الواليات
الرتكية عرب خطني حديديني للقطارات ال�سريعة ،وطرق �سريعة
وا�سعة� ،سيتم تفعيلها ب�شكل تدريجي خالل املرحلة املقبلة.

ا�ستقالة رئي�س �أكرب م�صرف يف �أ�سرتاليا
ي�شتبه مبخالفته قوانني متويل االرهاب
�سيدين(�أ ف ب) – �أعلن م�صرف كومنولث �أكرب بنك ب�أ�سرتاليا� ،أنّ
مديره التنفيذي �سيقدم ا�ستقالته حتت �ضغط �سلطات �ضبط اال�سواق
بعد اتهامات للم�ؤ�س�سة بانتهاك قوانني مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب.
وقالت رئي�سة “بنك كومونولث” كاثرين ليفينغ�ستون يف بيان� ،إنّ املدير
التنفيذي �إيان ناريف “�سيتقاعد من ن�صبه بحلول نهاية ال�سنة املالية
.2018
وتوالت الأ�سبوع املا�ضي الدعوات �إىل ا�ستقالة ناريف ،بعد �أن فتحت
وكالة اال�ستخبارات املالية “املركز اال�سرتايل ملعلومات وحتليل
ال�صفقات” (او�سرتاك) حتقيقا �ضد م�صرف كومنولث املتهم بانه
“خالف ب�شكل خطري ومنهجي” القوانني اكرث من  53الف مرة.
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منوعات

�إ��������ص�������اب�������ة ت�����������وم ك��������������روز �أث����������ن����������اء ال����ت���������ص����وي����ر

ذكرت تقارير �أن جنم هوليوود املمثل توم كروز
يبدو �أنه �أ�صيب �أثناء ت�صوير م�شهد خطري من
اجلزء ال�ساد�س من �أفالم الإثارة والت�شويق “مهمة
م�ستحيلة”.
وبني فيديو ن�شر على موقع يوتيوب النجم وهو
ي�سقط بعنف �أثناء قفزة من بناية �إىل �أخرى يف
العا�صمة الربيطانية لندن حيث تدور �أحداث الفيلم
و�شوهد وهو يعرج عندما قام على قدميه.

وح�صل على مقطع الفيديو موقع �أخبار الرتفيه
“تي �إم زد” الذي قال �إن مقطع الفيديو مت ت�صويره
الأحد.
وكان كروز مقيد ًا عندما قام بالقفزة .و�شوهد وهو
ي�سحب نف�سه على �سطح البناية التي قفز عليها لكن
بعدها وجد �صعوبة يف امل�شي قبل �أن يتوجه �إليه
طاقم الفيلم مل�ساعدته .ومل يت�ضح ما �إذا كان تعر�ض
لك�سر يف العظام �أو كانت �إ�صابة داخلية.

وكروز ( 55عام ًا) له تاريخ طويل يف القيام بامل�شاهد
اخلطرية بنف�سه .ورف�ض مدير �أعماله التعليق على
القفزة عندما ات�صلت به جملة “هوليوود ريبورتر”.
والفيلم هو اجلزء ال�ساد�س من �سل�سلة �أفالم “مهمة
م�ستحيلة” للمخرج كري�ستوفر ماكواير .وي�شارك
يف التمثيل جنوم ال�سينما الربيطاين هرني كافيل
وال�سويدية ريبيكا فريج�سون والأمريكية �أجنيال
با�سيت والأمريكي �أليك بالدوين.

ه�����ام ج�����دا  ...دع������وه ع���ام���ة ل��ل��ت��ظ��اه��ر
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م���ي ك�����س��اب ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه��ا منري
ال��غ��ن��اء“ :من �أج��م��ل ل��ي��ايل عمري”

ن�شرت الفنانة امل�صرية مي ك�ساب على موقع “في�سبوك” �صورا
جتمعها بالفنان حممد منري� ،أم�س اجلمعة ،خالل حفل بورتو جولف
مارينا ،م�شرية �إىل �سعادتها الكبرية مب�شاركتة الغناء.
وعلقت ك�ساب قائلة “ليلة من �أجمل ليايل عمري ،و�شرف الغناء
ريا للفن ،بحبك ،ربنا يخليك لينا”،
جنبك للمرة الثانية دمت كب ً
و�أو�ضحت �أن تعليق حممد منري على موهبتها خالل احلفل مل يجعلها
تنام من ال�سعادة.
وطلب الكينج حممد منري من مي ك�ساب ال�صعود بجواره على خ�شبة
امل�سرح خالل �إحياء احلفل و�سط هتافات اجلمهور ،حيث ت�شاركا يف
غناء �أغنية “كان فا�ضل”.
وح�ضر احلفل جنم املنتخب امل�صري مروان حم�سن ،والإعالمية نور
ال�صواف وزوجها ع�صام �أبو الركب وابنهما نور الدين.
ويعد هذا احلفل الأول لـ”الكينج” عقب وعكته ال�صحية وفرتة
النقاهة التي �أعقبتها ،وهو ما ولّد ال�شعور باال�شتياق لدى حمبيه
من خمتلف الأعمار.

ماذا ح�صل مع هيفاء وهبي يف مطار القاهرة؟
�أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،عن انزعاجها ال�شديد مما
�أ�سمته “املواقف امل�ؤ�سفة” ،التي حدثت لها فور و�صولها مطار
القاهرة ،م�ؤكدة �أن البداية كانت عند دخولها من بوابة خط�أ ،حيث
مل جتد �أحدً ا يف انتظارها.
وتابعت“ ،اليوم من �أ�سو�أ �أيام حياتي ..دخلت من بوابة خط�أ ،ومل
�أجد �أحدً ا يف ا�ستقبايل ،غري املعجبني الذين ا�ستقبلوين ،حيث
التقطت جمموعة �صور مع كل النا�س امله�ضومني” ،يف �إ�شارة منها �إىل
ما تعر�ضت له من م�ضايقات.
و�أ�ضافت“ :ولكي يكتمل يومي التعي�س� ،أخذ �أحد الركاب حقيبتي
وترك يل حقيبته ،و�أمتنى �أن يتن َّبه للمو�ضوع ،لأن حقيبتي فيها
بع�ض �أغرا�ض الت�صوير”.
وا�ستكملت حديثها قائلة“ :هو حقيبته وزنها  18كيلوغرا ًما ،و�أنا
حقيبتي وزنها  35كيلوغرا ًما ..فلماذا مل يلحظ الفرق؟” ،مو�ضحة
�أنها �ستغادر املطار ،لأنها مل تتمكن من الو�صول �إىل ال�شخ�ص الذي
�أخذ حقيبتها باخلط�أ.بح�سب موقع ارم
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������ص�����ورة ن���ي���م���ار ت���ك���ب���د �����س����ان ج��ي��رم�����ان م��ل�اي��ي�ن ج���دي���دة
�أكد حمامو الربازيلي نيمار دا �سيلفا �أن العقد الذي يربط
الالعب بناديه اجلديد باري�س �سان جريمان ال يت�ضمن
حقوقا لل�صورة ،و�أن هذا الأمر ما زال يخ�ضع لإدارة نيمار
نف�سه ،م�شريين �إىل �أنه على النادي الباري�سي التفاو�ض
ب�ش�أن هذه النقطة �إذا �أراد ا�ستخدام �صورة الالعب يف
�أي حملة �إعالنية ،وهو ما قد يزيد التكلفة الإجمالية
ل�صفقة الالعب ،والتي قدرتها و�سائل �إعالم عاملية مبا
بني  500و 800مليون يورو ،مباليني جديدة.
وقال املحامي جو�ستافو �شي�ستو ،امل�سئول عن ال�شق املدين
وعقود نيمار “مل تكن هناك �أي �ضرورة لإحداث تغيريات
كبرية نظرا للم�شكالت الكثرية التي حدثت يف املا�ضي ،لأن
العقد ب�سيط .ال توجد حقوق لل�صورة ،الأمر جمرد عقد
عمل ينظم العالقة بني �صاحب العمل واملوظف” ،م�شددا
على �أن م�شكالت نيمار املتعلقة بالتهرب ال�ضريبي مل تعد
موجودة بعد الآن ،مو�ضحا “حل�سن احلظ انتقلنا ملكان ال

ي�سمح فيه القانون مبثل هذه الأمور اجلانبية”.
و�أو�ضح �أن “العقد ب�سيط ،ويخ�ضع للقانون الفرن�سي
ال�صارم للغاية والذي ال ي�سمح بوجود حقوق لل�صورة.
جميع البنود متعلقة براتب الالعب فقط”.
ووفقا ملحاميي النجم الدويل ،ف�إنه على �إدارة النادي
الباري�سي التفاو�ض ب�شكل منف�صل من �أجل حق ا�ستخدام
�صورة الالعب يف �أي حملة �إعالنية ،وهو الأمر الذي
يختلف عما كان عليه الأمر يف فريقيه ال�سابقني �سانتو�س
وبر�شلونة.
وتدير �شركة "�إن �آر �سبورت�س" ،اململوكة لوالدي الالعب،
احلقوق اخلا�صة ب�صور نيمار.
يذكر �أن �صفقة نيمار �أثارت اجلدل خالل الفرتة الأخرية
بعدما انتقل الالعب �إىل باري�س �سان جريمان قادما من
بر�شلونة بعد دفع ال�شرط اجلزائي يف عقده مع النادي
الكتالوين واملقدر بـ 222مليون يورو.

كا�سباروف يعود اىل م�سابقات ال�شطرجن بعد  21عاما على اعتزاله
�سانت لوي�س (الواليات املتحدة) – (�أ ف ب) – بعد 12
عاما على اعتزاله ممار�سة ال�شطرجن ،يعود بطل العامل
ال�سابق غاري كا�سباروف االثنني �إىل ميدان امل�سابقات
ليتحدى يف �سانت لوي�س يف الواليات املتحدة جيال جديدا
من الالعبني لطاملا اعتربوه رمزا للعبة.
واعتزل كا�سباروف ال�شطرجن بعد ان�سحابه من بطولة
ليناري�س يف �إ�سبانيا يف احلادي ع�شر من �آذار/مار�س
 .2005ومن ذلك احلني ترك الالعب الأذربيجاين
الأ�صل البالغ من العمر  54عاما فراغا يف ميدان ال�شطرجن
بعدما هيمن على اللعبة بني العامني  1985و.2000
وي�شارك كا�سباروف يف دورة “رابيد �أند بليتز" التي
�أدخلت يف الدوري العاملي على �أن تلي ك�أ�س �سينكويفيلد،
وهي مرحلة مهمة من دورات البطولة العاملية تنظم �أي�ضا
يف �سانت لوي�س.
وبني االثنني وال�سبت� ،سيتواجه الرو�سي املعروف
مبعار�ضته �سيا�سة الرئي�س فالدميري بوتني مع ت�سعة من
كبار الالعبني من بينهم بطل العامل احلايل الرنوجي
ماغنو�س كارل�سن ،و�سريغي كارياكني.
– على كل ل�سان –
ويقول البطل الأمريكي �أليخاندور رامرييز الذي يد ّر�س
يف جامعة �سانت لوي�س “كل النا�س يتكلّمون عن هذا
احلدث ،النا�س �سي�أتون من الهند وال�صني مل�شاهدته وهو
يلعب ،لقد ح ّولته هيمنته على اللعبة لوقت طويل �إىل
رمز لل�شطرجن.
وي�ضيف �أن اجليل اجلديد من الالعبني ما زالوا ينظرون
�إليه ب�إعجاب ،رغم �أنه خارج امل�شهد منذ �أكرث من عقد من
الزمن.
لكن الأ�سئلة تدور حول حظوظه يف هذه امل�سابقة بعد
�سنوات من اعتزال املنازالت.

وقال كا�سباروف يف وقت �سابق “يخ ّيل �إيل �أنني �س�أرفع
متو�سط العمر و�أخف�ض الت�صنيف الو�سطي”.
ويقول رامرييز “ما زال كا�سباروف يتمتع بقدرة على
املنازلة ال �شبيه لها ،لكنه �سيكون �أمام مواجهات قا�سية”.
ومن الأمور التي يتوقع رامرييز �أن ت�ص ّعب مهمة كا�سباروف
طبيعة امل�سابقة “رابيد �أند بليتز" القائمة على احلركات
ال�سريعة �أكرث مما هو احلال يف امل�سابقات الكربى� .أ�ضاف
“�أتوقع �أن يناف�س على املراتب الأوىل ،لكنني �س�أكون
متفاجئا �إن حل �أوال”.
– هالة رهيبة –
وي�شارك يف امل�سابقة �أربعة العبني على قائمة �أف�ضل
ع�شرة العبني يف العامل ،وخم�سة العبني على قائمة
�أف�ضل ثالثني العبا� ،إ�ضافة �إىل كا�سباروف نف�سه ،بح�سب
�سليفان رافو �أ�ستاذ ال�شطرجن الفرن�سي.
“ح�س اللعب واالندفاع للفوز
ويقول لوكالة فران�س بر�س
ّ
وردود الفعل ال�سريعة” عوامل متكّنه من الت�صويب على
املراتب الأوىل.
ومل يو�ضح كا�سباروف الذي يعي�ش يف الواليات املتحدة ما
�إن كان �سي�شارك يف مباريات �أخرى بعد دورة �سانت لوي�س.
و�صحيح �أنه اعتزل ممار�سة ال�شطرجن يف �أو�ساط
املحرتفني �سنة  ،2005غري �أنه مل ينقطع متاما عن هذه
الريا�ضة ،ف�ساهم يف تطويرها و�سعى �إىل تر�ؤ�س االحتاد
الدويل لل�شطرجن الذي ير�أ�سه رو�سي مقرب من بوتني هو
كري�سان �إيليوجمينوف.
وغاري كا�سباروف الذي يعد من �أف�ضل العبي ال�شطرجن
على الإطالق �شارك �أي�ضا يف �إن�شاء �شبكة “غراند ت�شي�س
تور”.
ولد كا�سباروف يف  13ني�سان�/أبريل  1963يف باكو
عا�صمة �أذربيجان يف عهد االحتاد ال�سوفياتي وهو �أ�صبح

�سنة � 1985أ�صغر بطل �شطرجن يف العامل عندما كان يف
الثانية والع�شرين من العمر وفاز على مواطنه الالعب
الكبري �أناتويل كاربوف.
ويلقب كا�سباروف ذا البنية الريا�ضية واحل�ضور القوي
والنتائج املذهلة والرغبة الدائمة يف الفوز ،بـ “غول
باكو” �أو بـ “الوح�ش ذي الأعني املئة الذي يري كل
�شيء”.
ويف العام  ،1997ت�صدر �أخبار ال�صحف عندما فاز
باملباراة الأوىل �ضد كمبيوتر “ديب بلو” من “�آي بي ام”،
غري �أن الفوز النهائي كان من ن�صيب الآلة.
تنازل عن لقبه �سنة  2000ل�صالح مواطنه وتلميذه

ال�سابق فالدميري كرامنيك قبل �أن يعتزل ممار�سة
ال�شطرنح ب�شكل تام �سنة .2005
وخا�ض بعد ذلك معرتك ال�سيا�سة وبات يف منت�صف
الألفية الثالثة من كبار معار�ضي بوتني .و�شارك خ�صو�صا
يف حركة االحتجاجات �ضد الرئي�س الرو�سي عام ،2011
واعتقل لفرتة وجيزة �سنة  2012بعد تظاهرة دعما
لفرقة “بو�سي رايوت” التي حكم على مغنياتها بال�سجن
�سنتني ب�سبب �أغنية مناوئة لبوتني.
وغادر م�ؤ�س�س جمعية “رو�سيا �أخرى” بالده عام ،2013
و�أ�صبح �صوتا للمعار�ضة الرو�سية يف اخلارج من نيويورك
حيث �أن�ش�أ جمعيته.

�ألعاب قوى :ذهبية للقطري بر�شم وبرونزية لل�سوري غزال مبونديال لندن ب���ول���ت ي��ت��ع��ر���ض ل�ل��إ����ص���اب���ة يف �آخ������ر ����س���ب���اق ق���ب���ل االع����ت����زال
انتزع القطري معتز بر�شم،
امليدالية الذهبية يف بطولة
العامل لألعاب القوى املقامة
يف العا�صمة الربيطانية
لندن.
وحقق بر�شم الذهبية يف
�سباق الوثب العايل بعدما
حقق  2.35م ً
رتا ليمنح بالده
�أول ذهبية وثاين ميدالية
بالبطولة العاملية.
وتفوق بر�شم على الرو�سي
دانيل لي�سوكو الذي يلعب
حتت علم حمايد ليفوز
بالف�ضية بعدما حقق 2.32
م ً
رتا.
�أما الربونزية فجاءت من
ن�صيب ال�سوري جمد الدين
غزال بعدما حقق  2.29م ً
رتا
ليمنح بالده �أول ميدالية يف
البطولة العاملية.
وبذلك ،ارتفعت ح�صيلة العرب من امليداليات �إىل 6
بواقع ذهبيتني وف�ضيتني وبرونزيتني.
وحققت البحرينية روز �شيليما والقطري معتز بر�شم
امليدالية الذهبية ،بينما جاءت الف�ضيتان من ن�صيب
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املغربي �سفيان بقايل والبحرينية �سلوى عيد نا�صر� ،أما
الربونزية فكانت من ن�صيب القطري عبد الإله هارون
وال�سوري جمد الدين غزال.
وانطلقت فعاليات بطولة العامل يف لندن يف � 4أغ�سط�س/
�آب اجلاري وتنتهي م�ساء اليوم ،وجتمع البطولة �أف�ضل
العدائني واملت�سابقني يف العامل.

�أ�سدل العداء اجلامايكي يو�سني بولت ،بطل العامل  11مرة
والبطل الأوليمبي  8مرات ،ال�ستار على م�سريته الريا�ضية
يف بطولة العامل لألعاب القوى التي حتت�ضنها العا�صمة
الربيطانية لندن ،وذلك �ضمن نهائي (100×4م) تتابع.
ومل ت�سر الأمور على �أف�ضل نحو مع الرجل الأ�سرع
على �سطح الأر�ض بعدما تعر�ض للإ�صابة يف منت�صف
ال�سباق وا�ضعا يده على الع�ضلة اخللفية اليمنى و�سقط

على الأر�ض لدقائق والأمل يبدو عليه ،قبل �أن ينه�ض
وي�ست�أنف ال�سباق من جديد.
وذهبت امليدالية الذهبية للفريق الربيطاين الذي �سجل
زمنا قدره  37.47ثانية متفوقا على املر�شح الأبرز
الأمريكي الذي حل ثانيا بزمن قدره (37.52ث)،
واليابان �صاحبة الربونزية (38.04ث).

�إعــــــــــــالن

افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* وموا�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�ستف�سار واالعالن االت�صال على :
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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يف التا�سع من �آب من العام املا�ضي حت ّول
اليمن �إىل �سجن كبري بفعل �إغ�ل�اق مطار
���ص��ن��ع��اء ،ع��ق��ب ���ض��رب��ات حت��ال��ف ال��ع��دوان
ال�سعودي ،يف خطوة ذهب �ضحيتها �أكرث من
 13,000ميني حتى الآن ،وخلّفت تداعيات
م�أ�سوية على البلد الذي يعاين اليوم الكارثة
الإن�سانية «الأ�سو�أ يف العامل»
م����ر ع����ام ع��ل��ى �إغ���ل��اق م���ط���ار ���ص��ن��ع��اء
ّ
وا�ستخدامه من قبل حتالف العدوان بقيادة
ال�سعودية كورقة �ضغط ،ف�شلت حتى الآن يف
حتقيق �أي اجن��از عدا ح�صد �أرواح املر�ضى
ال��ذي��ن منعوا م��ن ال�سفر لتلقّي الرعاية
الطبية ال�لازم��ة .ووف��ق اجلهات احلكومية
يف �صنعاء ،ف���إن ع��دد �ضحايا �إغ�لاق املطار
يوازي �أو حتى يفوق عدد �ضحايا ال�ضربات
اجلوية ،ما ي�سلّط ال�ضوء على التداعيات
االن�سانية اخلطرية للح�صار ال��ذي تفر�ضه
الريا�ض على البلد الذي ي�ستورد  90يف املئة
من احتياجاته.
وج����دّ دت ك��ل م��ن وزارة النقل والهيئة
العامة للطريان املدين واالر�صاد يف العا�صمة
اليمنية� ،أم�س ،يف بيان ح�صلت «الأخ��ب��ار»
على ن�سخة منه ،ا�ستنكارها و�إدانتها «ب�أ�شد
ال��ع��ب��ارات ا���س��ت��م��رار �إغ��ل�اق م��ط��ار �صنعاء
ال��دويل ،وهو ال�شريان الرئي�سي للجمهورية
وي��خ��دم ثمانية مليون م��واط��ن» ،وا�صفة
ذلك بـ«العقاب اجلماعي لكل �أبناء ال�شعب
بكافة مكوناته» .و�أكّد �أن «ا�ستمرار الإغالق
دون مربر ينايف جميع الأع��راف االن�سانية
واال�سالمية والدولية ،وي�شكّل انتهاك ًا �صارخ ًا

لكل املعاهدات واملواثيق ...ويخالف قرارات
جمل�س الأمن ،مبا يف ذلك القرار رقم 2216
يحرم فر�ض �أي
ال�صادر عام  ،»2015الذي ّ
���ري وب��ح ّ��ري وج��� ّوي على امل��واط��ن
ح�صار ب ّ
اليمني.
وي�شكّل مطار �صنعاء (يقع على بعد 15
كلم م��ن و���س��ط العا�صمة) �شريان ًا حيوي ًا
للم�سافرين ولرحالت الإغاثة الإن�سانية،
ك��ون��ه يتو�سط امل��ح��اف��ظ��ات اليمنية ذات
الأغلبية ال�سكانية مثل �صنعاء وحمافظات
عمران وحجة واملحويت وذمار و�إب والبي�ضاء
وم�أرب ،وهي حمافظات ي�صل عدد �سكانها �إىل
�أكرث من  10ماليني ن�سمة.
ووف���ق امل��ت��ح��دث الر�سمي با�سم الهيئة
العامة للطريان امل��دين م��ازن �أح��م��د غ��امن،
ف�إن ا�ستمرار الإغالق ح ّول اليمن �إىل «�سجن
كبري وخلق م�أ�ساة �إن�سانية فاقت كل و�صف»،
م�����ش�ير ًا �إىل �أن «ع���دد ح���االت ال��وف��ي��ات من
املر�ضى الذين كانوا بحاجة �إىل دواء ُي�ستورد
من اخل��ارج �أو ت�ستدعي حالتهم ال�سفر �إىل
اخلارج لتلقّي العالج بلغت  13914حالة...
ال��رق��م ال��ذي ي���وازي ع��دد �ضحايا ال��ع��دوان
البالغ حواىل � 13,000شهيد مدين».
ويف هذا ال�سياق ،ي�ستنكر الناطق الر�سمي
با�سم وزارة ال�صحة ال��ع��ام��ة وال�سكان يف
�صنعاء ع��ب��د احل��ك��ي��م ال��ك��ح�لاين «ج��رمي��ة
�إغالق التحالف ملطار �صنعاء ،وهي العا�صمة
الوحيدة يف العامل املغلق مطارها ب��دون �أي
وجه حق» ،كا�شف ًا �أن «املر�ضى اليمنيني الذين
يعانون من حاالت �صعبة �أو م�ستع�صية ويقدر

رك��اب الرحالت التي كانت ت�صل �إىل مطار
�صنعاء خالل فرتة ما قبل �إغالقه كانت ت�سلّم
�إىل غرفة عمليات التحالف م�سبق ًا منع ًا لأي
ت�صادم».
من جهته� ،شدّ د ماكغولدريك يف تغريدة
على «تويرت» على «ال�ضرورة الق�صوى لإعادة
ف��ت��ح امل���ط���ار ،وذل���ك للتخفيف م��ن معاناة
امل��دن��ي�ين» ،الأم���ر ال���ذي �أكّ���ده رئي�س بعثة
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف اليمن
�ألك�سندر فيت ،يف حديث �إىل «الأخبار»� ،إذ
ق��ال �إن «على جميع الأط���راف العمل على
�إعادة فتح املطار وت�سيري الرحالت االن�سانية
على الأق���ل» ،م�ضيف ًا �أن��ه «على ال��رغ��م من
ال��رح�لات اجل��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها البعثة
وغ�يره��ا م��ن املنظمات ،ف����إن لإغ�ل�اق املطار
تداعيات خطرية».
وف��� ً
��ض�لا ع��ن اخل�سائر الب�شرية ،ت�شري
الأرقام الر�سمية �إىل �أن خ�سائر قطاع النقل
اجل���وي ج���راء ال��ع��دوان واحل�����ص��ار جت��اوزت
ملياري دوالر .ووف��ق «املنظمة البلجيكية
ال��دول��ي��ة حلقوق االن�����س��ان» ،ت�س ّبب �إغ�لاق
املطار يف «خلق بطالة ج��دي��دة� ...إذ تقدر

�إح�صائيات ر�سمية و�صول عدد العاطلني من
العمل ج��راء الإغ�لاق �إىل نحو  3ماليني»،
كا�شفة �أن «كلفة ال�سفر ارتفعت بن�سبة 200
يف املئة».
وم���ع م���رور ع���ام ع��ل��ى الإغ��ل��اق ،ت��وال��ت
ردود الأف��ع��ال امل��ن��دّ دة ،وم��ن بينها ت�صريح
ُو�صف بـ«املثري للجدل» لنجل �شقيق الرئي�س
اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح وع�ضو
اللجنة العامة حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام
يحيى حممد عبداهلل �صالح ،دع��ا فيه �إىل
ا�ستهداف م��ط��ارات ال�سعودية والإم����ارات
بال�صواريخ البالي�ستية ر ّد ًا على ا�ستمرار
�إغ�لاق املطار �صنعاء .وق��ال «�إذا �أردن��ا فتح
مطار �صنعاء علينا �أن نكون واقعيني مع هذه
العقليات العنجهية واملتخلفة ...احلل يكمن
يف �إع�لان مطار الريا�ض ومطار جدة ومطار
�أبو ظبي ودبي �أهداف ًا ع�سكرية حتت مرمى
نريان اجلي�ش اليمني» ،وا�صف ًا �إغ�لاق املطار
بـ«اجلرمية» ،ومتّهم ًا املجتمع الدويل والأمم
املتحدة بـ«التواط�ؤ مع العدوان».

ر�سائل عُ مانية للإمارات :حدود نفوذكم خارج املهرة
منذ اندالع العدوان ال�سعودي على اليمن يف �آذار ،2015
دخلت �سلطنة عمان حالة ّ
وتوج�س مكتو َمني �إزاء
ترقب
ّ
خطوات الريا�ض و�أب��و ظبي يف اجلزء اجلنوبي من هذا
ترت�صد،
البلد .كانت عيون م�سقط ال�سيا�سية والأمنية
ّ
بحذر ،متدّ د التنظيمات الإرهابية ،وتكاثر املجموعات
تو�سع بقعة النفوذ الإماراتي يف معظم
امل�سلحة ،وكذلكّ ،
املحافظات اجلنوبية.
َ
ً
ظلّ الأمر مطوي ًا �إىل �أن بد�أت الإمارات ،حديثا ،طرق
�أبواب حمافظة املهرة ،التي بقيت� ،إىل وقت قريب ،بعيدة
من دائرة ال�صراع.
بالن�سبة �إىل عمان ،ي�شكّل االقرتاب من املهرة ،ثانية
�أكرب املحافظات م�ساحة ( 82405كلم مربع) ،تهديد ًا
مبا�شر ًا مل�صاحلها و�أمنها القومي؛ ذلك �أن ال�سلطنة ترى يف
هذه املحافظة التي جتمعها بها حدود �شا�سعة درع ًا واقية
لها من ارت���دادات التفاعالت اليمنية ال�ضاربة� ،أغلب
الأحيان ،يف الالا�ستقرار ،كما �أنها تعتربها حاجز �صدّ
بني ن�سيجها االجتماعي املتجان�س والوادع ،وبني الدعوات
ال�سلفية والوهابية الآتية من و�سط اجلزيرة العربية.
من هنا ،كان اهتمام العمانيني بتح�صني املهرة ،واجتذاب
�أه��ل��ه��ا ،ومت��ت�ين الأوا���ص��ر االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية بهم .اهتمام جتلّى يف مظاهر متعدّ دة ،لعلّ
�أهمها ال�سماح للمهريني بدخول الأرا�ضي العمانية من
دون ت�أ�شريات منذ ما بعد حرب  ،1994و�إف�ساح املجال
�أم��ام��ه��م الف��ت��ت��اح م�صالح اقت�صادية وم�شاريع داخ��ل
ال�سلطنة� .ساعدها يف ذلك االمتداد اجلغرايف املتداخل
ما بني مدينة �صاللة العمانية وحممية حوف اليمنية،
وا���ش�تراك املهريني مع العمانيني يف الكثري من العادات
والتقاليد وحتى الأزياء ،واالختالط القبلي الكبري ما بني
املهرة وعمان (قبائل كثرية يف مقدمها �آل عفرار موجودة
يف املهرة وعمان يف الوقت عينه).
هذا الت�شابك التاريخي املتقادم ال يروق ،على ما يبدو،
مناوئي ال�سلطنة يف جمل�س التعاون اخلليجي ،خ�صو�ص ًا
منهم الإمارات ،التي تريد ،اليوم� ،ضرب النفوذ العماين يف
املهرة ،مت�سلّحة بتعدّ د �أذرعها يف بقية حمافظات اجلنوب.
ه��ك��ذا ،جتتهد �أب���و ظبي يف ا�ستقطاب ال�شخ�صيات
االجتماعية والوجوه القبلية والفاعليات ال�سيا�سية

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

النافذة يف املهرة� ،أم ًال يف النفاذ من خاللها �إىل ال�شرائح
ال�شعبية .م�سا ٍع يرافقها ا�شتغال ممنهج حتت الالفتة
الإن�سانية عينها املرفوعة يف عدن وح�ضرموت وغريهما:
ال��ه�لال الأح��م��ر الإم���ارات���ي .ه��ذا الأخ�ي�ر يتوىل مهمة
ا�ستهداف العامة م��ن خ�لال «الإع��ا���ش��ات» وامل�ساعدات
العينية واملادية ،كما يتم ا�ستدراج ال�شبان املهريني �إىل
مع�سكر �أقامته الإمارات يف مدينة الغي�ضة ،حيث يخ�ضع
املجنّدون لتدريباتُ ،يعتقد �أن الهدف من ورائها التوطئة
لت�شكيل ذراع ع�سكرية م�شابهة ل��ـ«احل��زام الأم��ن��ي» يف
ع��دن ،و«النخبة احل�ضرمية» يف ح�ضرموت ،و«النخبة
ال�شبوانية» يف �شبوة ،وال��ت��ي ت��دي��ن جميعها ب��ال��والء
للإمارات .وت�أتي تلك التحركات ا�ستكما ًال مل�ساعي �أبو
ظبي لتو�سيع م�ساحة �سلطانها خارج م�ضيق هرمز ،حتديد ًا
يف خليج عدن وبحر العرب ،الذي يحدّ حمافظة املهرة من
اجلهة اجلنوبية.
هذه امل�ساعي يبدو �أن �سلطنة عمان �شديدة التن ّبه
ّ
خ��ط حمافظتي
�إل��ي��ه��ا ،وم��ا حتركاتها الأخ��ي�رة على
ح�ضرموت واملهرة �إال جزء من ر�سائلها املبطّ نة �إىل �آل
نهيان ب�أن خططكم بد�أت تتجاوز خطوط ًا حمراء �أر�ستها
عقود م�ستطيلة من الزمن .ولئن كانت تلك التحركات ال
تزال ،حتى الآن ،يف طورها الرمزي� ،إال �أنها ،يف ال�سياق
املتقدم ،تظهر بالغة الداللة .قبل �أيام� ،أقدمت م�سقط
على توجيه �ضربة «ناعمة» �إىل �أبو ظبي ،من بوابة مطار
الريان يف مدينة املكال ،الذي ي�سود اعتقاد ب�أن الإماراتيني
ح ّولوه �إىل معتقل كبري ب�إ�شراف �أمريكي .فبعدما رف�ضت
الإم���ارات فتح امل��ط��ار ،ا�ستثنائي ًا� ،أم��ام جرحى انفجار
مولد كهربائي يف املكال ت�ستدعي حروقهم البالغة نقلهم
�إىل اخلارج ،بادرت عمان �إىل تخ�صي�ص طائرة ع�سكرية
تابعة ل�سالحها اجلوي لنقلهم �إىل �أرا�ضيها ،حيث يتلقون
العالج ،حالي ًا ،يف م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س .ومل يكد مير
يومان على نقل اجلرحى ،حتى قام وزير ال�صحة العماين
�أحمد بن حممد ال�سعيدي ،ومعه حمافظ ظفار حممد بن
�سلطان البو�سعيدي ،بعيادتهم يف امل�ست�شفى.
التحرك العماين قبالة التقاع�س الإماراتي ،والذي
القى ترحيب ًا يف �أو�ساط نا�شطني و�صحافيني ح�ضرميني
اتهموا �أب��و ظبي ب��اخل��ذالن وحتويل مطار ال��ري��ان �إىل
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ك��ب�����س��ول��ة مت��ن��ع ه��ات��ف��ك ال���ذك���ي م���ن االن���ف���ج���ار �أو ال��ت��ج��م��د ن��ه��ائ��ي ً��ا

ع��ام على �إغ�لاق مطار �صنعاء:
احلاالت الإن�سانية ال تثري الريا�ض
عددهم �سنوي ًا بحواىل  100,000عاجزون
عن ال�سفر لطلب العالج يف اخلارج» .و�أ�ضاف
يف حديث �إىل «الأخبار» �أن «املري�ض اليمني
يبيع �أحيان ًا مزرعته �أو منزله لكي يتمكن من
ال�سفر طلب ًا للعالج ،ولكن العدوان حرمه من
هذا احل��ق» ،م�شري ًا �إىل �أن «ق�صف العدوان
فاقم من الأزمة� ،إذ �إنه خلّف ع�شرات الآالف
من اجلرحى ،بع�ضهم حاالتهم �صعبة حتتاج
�إىل عمليات جراحية متقدمة ومتطورة،
متوافرة فقط يف اخلارج».
وه��ذا ما �أكّ��ده بيان وزارة النقل والهيئة
العامة للطريان ،الذي قال �إن «� 95ألف من
املر�ضى بحاجة لل�سفر خ��ارج البالد لتلقّي
العالج» ،يف وقت «�أكرث من � 50ألف ميني عالق
يطالبون بالعودة �إىل الوطن» ،مطالب ًا املجتمع
لتق�صي احلقائق حول
الدويل بـ«�إر�سال فريق ّ
معاناة ال�شعب اليمني جراء احل�صار املفرو�ض
و�إغالق املطار».
ويف ه��ذا ال�سياق ،طالب وزي��ر اخلارجية
يف �صنعاء ه�شام �شرف عبداهلل� ،أم�س ،املمثل
امل��ق��ي��م ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ل���دى ال��ي��م��ن جيمي
ماكغولدريك بـ«ممار�سة ال�ضغوط لإع��ادة
فتح املطار ،و�إجراء حتقيق دويل حول �إغالق
جميع امل��ط��ارات واملنافذ الربية والبحرية
م��نُ��ذ ب���دء ال���ع���دوان» .وق���ال خ�ل�ال لقائه
ماكغولدريك �إن «الذرائع واحلجج الواهية
للتحالف ال �أ�سا�س لها من ال�صحة» ،م�ؤكد ًا
�أن مطار �صنعاء «بعيد عن م�سرح العمليات
الع�سكرية ،وط��ائ��رات الأمم املتحدة ت�صل
�إليه ب�شكل دوري دون �أي معوقات ...وقوائم

تكنولوجيا

19

يتوفر حالي ًا العديد من الأغطية الواقية
للهواتف ال��ذك��ي��ة ���س��واء م��ن ال�سقوط على
الأر�����ض �أو يف امل����اء ،ل��ك��ن ه��ل ب���إم��ك��ان ه��ذه
الأغطية حماية الهواتف من ارتفاع درجات
احلرارة عند تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س القوية
�أو ال�سخونة العالية �أو الربودة ال�شديدة؟
بالطبع ال ،ولكن يكمن احلل يف الكب�سولة
ال��ع��ج��ي��ب��ة «ف������وزي ث��ي�رم����الPhoozy -
 »Thermalال��ت��ي تعد �أول غ��ط��اء واق��ي
للهواتف الذكية ال��ذي يحول دون انفجارها
ب�سبب ارتفاع درجة حرارتها �أو توقف عملها
يف ظل الربودة ال�شديدة.
وم��ن امل��ع��روف �أن �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة
وال�سخونة املفرطة تلحق �أ���ض��رار ًا خطرية
بالهواتف الذكية ،حيث تتلف البطاريات لل�صدمات ،حتمي الهاتف وتطيل عمر بطاريته
وال�������ش���ا����ش���ات والأج���������زاء ال��ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة �أي�ض ًا.
وبح�سب ال�شركة ف�إن الكب�سولة �أي�ض ًا حتمي
والإلكرتونية الداخلية.
ل����ذا ،اب��ت��ك��رت ���ش��رك��ة �أم��ري��ك��ي��ة ت��دع��ى الهاتف عند تعر�ضه النخفا�ض �شديد يف
« »eXclaim IPهذه الكب�سولة امل�ستوحاة درجة احلرارة ت�صل �إىل  20فهرنهايت حتت
من تكنولوجيا بدلة الف�ضاء ،فهي متعددة ال�صفر (�أو � 28سيلزيو�س حتت ال�صفر) ،كما
الطبقات ،مغلفة من اخلارج مبادة الكروميوم� ،أن الكب�سولة يف حال �سقوطها يف امل��اء ،ف�إنها
التي تعك�س �أكرث من  90%من �أ�شعة ال�شم�س ،تطفو على �سطح امل��اء وبالتايل فهي مبثابة
وم��ن ال��داخ��ل م��زودة بثالث طبقات مقاومة «الواقي الأمثل» حلماية الهواتف �سواء من

م���ن���ف���ذ  3.2 USBب�����ق�����وة  20غ����ي����غ����اب����اي����ت ب���ال���ث���ان���ي���ة
�أعلنت املجموعة امل�س�ؤولة ع��ن و�ضع معايري
املنفذ والناقل املت�سل�سل العاملي Universal
� Serial Busأو ما ُيعرف اخت�صار ًا بـ»يو �إ�س بي»
 ،USBالثالثاء عن �إ�صدار جديد يوفر �سرعة نقل
للبيانات ت�صل �إىل �ضعف ال�سرعة احلالية.
وقالت املجموعة �إن الإ���ص��دار اجل��دي��د ،الذي
يحمل الرقم  ،USB 3.2ي�سمح بنقل  20جيجابت ًا
يف الثانية ،مقارنة بـ  10غيغابايت يف الثانية التي
يدعمها املعيار احلايل .USB 3.1
ومي��ك��ن ل�ل�إ���ص��دار اجل��دي��د ال��و���ص��ول �إىل هذه
ال�سرعة العالية بف�ضل الأ�سالك اجلديدة التي
ت�أتي مع معظم الأجهزة املحمولة اجلديدة ،وهي
مو�صالت و�أ�سالك .USB Type-C
ُي�شار �إىل �أن تقنية  USB 3.2حتدد كم البيانات

التي ُتنقل م��ن خ�لال الأ���س�لاك ،يف
ح�ين ُت��ع��رف تقنية  USB-Cب�أنه
حمددات مادية حتدد �شكل املقاب�س
والأ�سالك ،والتي متتاز عما �سواها من
�أ�سالك  USBالتقليدية ب�أنه ميكن
�إدخ��ال كيفما �شاء امل�ستخدم ،ف� ً
ضال
عن قدرتها على �شحن الأجهزة� ،إىل
جانب نقل البيانات.
ُيذكر �أن �أول جهاز يدعم تقنية
 USB 3.2اجلديدة لن ي�صل �إىل
ال�سوق قبل � 12إىل � 18شهراً ،بح�سب ما قال رئي�س
جمموعة  USB-IFامل�س�ؤولة عن و�ضع معايري
 ،USBبراد �سوندرز .هذا و�سوف تدعم �أ�سالك
 USB-Cاحلالية التقنية.

»مهند�س �سويدي يخرتع «ب�ساط الريح

منطقة ع��ب��ور �آم���ن للم�س�ؤولني ف��ق��ط� ،أع��ق��ب��ه �صدور
مر�سوم �سلطاين �أثار جد ًال وا�سع ًا يف الدوائر ال�سيا�سية
والإع�لام��ي��ة وح��ت��ى ال�شعبية� ،إذ �أ���ص��درت ال�سلطات
العمانية ،قبل �أيام ،بح�سب ما مت تداوله على نطاق وا�سع،
مر�سوم ًا مبنح اجلن�سية لـ� 69شخ�ص ًا من �أ�سر َتي رئي�س
الوزراء اجلنوبي ال�سابق حيدر �أبو بكر العطا�س ،و�سلطان
املهرة عي�سى بن عفرار .وبالنظر �إىل �أن العطا�س ينحدر
من حمافظة ح�ضرموت التي تعدّ ها الإم��ارات جزء ًا من
مناطق هيمنتها ،و�إىل املكانة التي يحظى بها بن عفرار يف
املهرة ،تغدو الر�سالة العمانية وا�ضحة :املهرة جزء من
املجال احليوي العماين ،وح�ضرموت ميكن الولوج �إليها �إذا
لزم الأمر.
ر�سالة �صاحبها تطور خطري على احل��دود بني عمان
واملهرة ،حيث �سيطر م�سلحون قبليون على منفذ �شحن
احلدودي ،بعد ان�سحاب قوات اللواء  137م�شاة املوالية
للرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،من املنفذ .جاء
ذلك بعدما رف�ضت قيادة ال�سلطة املحلية يف املحافظة
( ُي�شار هنا �إىل �أن املحافظ حممد عبداهلل كدة كان رف�ض
االن�ضمام �إىل «املجل�س االنتقايل» املدعوم من الإمارات)

ح�ضور حتكيم بني قبيلتني متنازعتني على املنفذ ،ما دفع
�إحداهما �إىل ال�سيطرة عليه ،طالبة من ق��وات هادي
االن�سحاب منه .وفيما مل يت�أكد� ،إىل الآن ،ما �إذا كان
امل�سلحون ال يزالون م�سيطرين على املعرب �أو �أنهم ان�سحبوا
منه كما ذك��رت بع�ض امل�صادر ،يبقى ثابت ًا �أن للحادثة
دالالت يف ما يت�صل باحلر�ص العماين على املهرة ،و�إفهام
من يعنيهم الأمر ب�أن مفاتيحها بني يدي م�سقط.
يف خال�صة املعطيات ،يبدو �أن حمافظة املهرة �ستكون
عنوان ال�صراع املقبل يف اليمن ،يف ظل ا�ست�شعار الإماراتيني
فائ�ض قوة يظنون ،بفعله� ،أن ب�إمكانهم جتاوز معاقلهم
�إىل احلديقة اخللفية لـ«ال�شقيق» العماين .لكن ما يجدر
ب�أبو ظبي التنبه �إليه �أن �إح�سا�س م�سقط بخطر حمدق
بظهريها اجليو�سيا�سي ،مرتافق ًا مع متلمل من التعامل
ال�سعودي الإماراتي يف ملف الأزمة اخلليجية ،قد يدفعها
�إىل اتخاذ خطوات مل يكن احلديث عنها وارد ًا قبل اليوم.

دعاء �سويدان

ال�سخونة �أو الربودة �أو ال�صدمات �أو ال�سقوط
على الأر�ض �أو يف املاء.
يبلغ �سعر الكب�سولة  29.99دوالر ًا �أمريكي ًا،
م��ع �ضمان مل��دة ع��ام ك��ام��ل ،ومي��ك��ن احل�صول
عليها من موقع ال�شركة الر�سمي ،وهي منا�سبة
ومتوافقة مع �أغلب الهواتف الذكية املتوفرة
حالي ًا ،بدء ًا من هاتف �آي فون �إ�س �إي ال�صغري،
�إىل �آي فون  7بل�س ،وكذلك �سام�سونغ �إ�س 8
بل�س ،وغوغل بيك�سل �إك�س �إل وغريها.

عدل املهند�س ال�سويدي� ،أليك�س ب�يرغ ،اخرتاعه ال��ذي �أطلق عليه
بداية ت�سمية «الكر�سي الطائر» ،والذي عمل مبحرك بنزين.
ثم ا�ستغنى بريغ عن حمرك البنزين وا�ستخدم مكانه حمركا كهربائيا،
وزاد من �أبعاد املركبة و�أ�سماها «الب�ساط الطائر» .وذلك عن طريق بناء
هيكل يت�ألف من �أنابيب معدنية ت�شكل  4وريقات بي�ضاوية ،يتوزع يف كل
منها  19حمركا كهربائيا .وقد زود مركبته بـ  80بطارية �صغرية من
طراز « ،»Multistar 4S 5.2 Ah LiPoليبلغ وزنها الإجمايل 35
كيلو .وتكفي طاقة تلك البطاريات للتحليق  12دقيقة.
ولكل ور ْيقة مروحة خا�صة بها .وت�شكل كلها ت�صميما �صلبا يحاكي
ت�صميم مروحية رباعية امل��راوح .ويقوم قائد املركبة بتن�سيق عمل
�آلياتها �أثناء التحليق ،حيث يبدو وك�أن �أليك�س يجل�س على ب�ساط الريح.
وكان املهند�س قد �أجرى جتربة غري م�أهولة لب�ساطه ال�سحري ،يف
يونيو املا�ضي .ويف يوليو اجلاري قام بتحليق جتريبي لب�ساطه الطائر
ملدة  8دقائق.
وات�ضح �أن ال�ضجيج ،الذي تطلقه املراوح الـ  ،76مرتفع ومزعج ،ما دفع
املهند�س �إىل اال�ستمرار يف العمل على تطوير م�شروعه الذي كلفه 10
�آالف دوالر.

جت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن منفذ «ث��ن��درب��ول��ت»
 Thunderboltمن �شركة �إنتل ال يزال متوفق ًا،
�إذ يوفر �سرعة نقل للبيانات ت�صل �إىل �ضعف ما
�سوف يوفره  ،USB 3.2والتي تبلغ  40جيجابت ًا
يف الثانية.

ً
قريبا جد ًا Facebook TV

قررت �شركة في�سبوك �إطالق خدمتها التلفزيونية املرتقبة يف منت�صف
�شهر �آب�/أغ�سط�س املقبل.
وبح�سب وكالة بلومربغ الإخبارية ،ف���إن ادارة في�سبوك طلبت من
�شركائها تقدمي احللقات الأوىل من عرو�ضهم.
و�أ�شارت امل�صادر اىل �أنّ ال�شركة قامت بتمويل عرو�ض �أخرى مكلفة
على منط العرو�ض التلفزيونية �ستطرح يف وقت الحق على املوقع ،على
ً
جاهزا يف غ�ضون �شهر.
�أن ي�صبح امل�شروع
ً
خليطا من
و�سيوفر ق�سم الفيديو اجل��دي��د مل�ستخدمي في�سبوك
املحتويات ت�سعى في�سبوك من خاللها �إىل تقدمي خدمة تتفوق على
يوتيوب ،لكنها لن تناف�س منتجي الفيديوهات ،مثل نتفليك�س ،Netflix
و�شو تامي  Showtimeو.HBO
وك��ان��ت في�سبوك ق��د وقعت �صفقات م��ع ع��دد م��ن �شركات �صناعة
الأخبار والرتفيه ل�صناعة عرو�ض خا�صة بخدمة فيديو� ،ستحتوي على
فيديوهات طويلة و�أخرى ق�صرية مع فوا�صل �إعالنية.

»جوجل» تلغي ميزة «البحث الفوري«
�أعلنت «جوجل» �إلغاء ميزة «البحث الفورى» ،التي كان يعتربها الكثري
من امل�ستخدمني ميزة مزعجة وغري مفيدة.
وكانت جوجل قد قالت عند �إطالق ميزة «� »Google Instantإن
الفائدةالرئي�سية منها هي توفري وقت امل�ستخدمني.
و�أ�ضافت «لقد �أطلقنا البحث الفورى يف جوجل عام  ،2010بهدف
تزويد امل�ستخدمني باملعلومات التي يحتاجونها يف �أ�سرع وقت ممكن ،حتى
قبل االنتهاء من كتابة كلمة البحث».
وتقوم ميزة البحث الفوري ب�إظهار بع�ض نتائج البحث قبل االنتهاء
من كتابة الكلمة �أو العبارة املراد البحث عنها يف جوجل� ،إال �أن املزعج
يف الأمر هو �أن االقرتاحات تظهر وتتحدث ب�سرعة كبرية �أ�سفل �شريط
البحث �أثناء الكتابة ،وهو ما يلزمك بتحديد نتيجة من نتائج البحث
املقرتحة �أو �إكمال كتابة كلمة البحث.
وذك��رت جوجل« :لقد قررنا �إلغاء البحث الفوري حتى نتمكن من
الرتكيز على طرق جديدة جتعل البحث �أ�سرع و�أكرث مرونة على جميع
الأجهزة».

�صور م�س َّربة�« :آيفون  »8يعتمد ب�صمة الأ�صبع من اجلهة اخللفية

تع َّر�ض منتظرو هاتف
«�آي���ف���ون  »8م���ن �شركة
«�أب����ل» الأم��ري��ك��ي��ة� ،إىل
حالة من الرعب واخلوف
ال�������ش���دي���دي���ن ،ب�����س��ب��ب
الت�سريبات الأخرية التي
نُ�شرت عن الهاتف.
�ير من
و�أظ��ه��ر ع���ددٌ ك��ب ٌ
م��ن��ت��ظ��ري «�آي����ف����ون »8
غ�ضبهم جتاه الت�سريبات
الأخ��ي��رة ،ال��ت��ي �أظ��ه��رت
عيوب ًا خطرية يف الهاتف
املرتقب.
ون�����ش��ر م��وق��ع «ب���ي جي
�آر» ال�صيني التقني �صور ًا
م�سربة من الهاتف ،التي
ّ
�أظ��ه��رت ال�شكل والهيكل
الذي �سيبدو عليه هاتف
«�آيفون .»8
امل�سربة
و�أظهرت ال�صور ّ
�أن الهاتف �سيكون من فئة
الهواتف مك�سورة احلافة
ع��ل��ى الأط������راف ،لتوفري
م�ساحة �أف�ضل لل�شا�شة،
لكنها �أ���ص��اب��ت ك��ث�ير ًا من
امل�ستخدمني بالإحباط،
كونهم توقعوا �أن يكون

الهاتف من فئة الهواتف
م��ن احل��اف��ة �إىل احلافة،
التي توفر امل�ساحة الأكرب
والأف�ضل لل�شا�شة.
كما �أظ��ه��رت �أي�����ض�� ًا �أن
ال��ه��ات��ف ي��ح��اك��ي ه��ات��ف
����ش���رك���ة «����س���ام�������س���وجن»
ال����ك����وري����ة اجل��ن��وب��ي��ة
«ج�لاك�����س��ي �إ������س  »8يف

اعتماد م�ست�شعر ب�صمة
الأ������ص�����ب�����ع يف اجل���ه���ة
اخللفية ،وهو ما ال يف�ضله
م�����س��ت��خ��دم��و «�آي����ف����ون»،
بح�سب املوقع.
و�أ���ش��ارت ا�ستطالعات
ال��ر�أي �إىل �أن م�ستخدمي
هواتف «�آيفون» يرغبون
دوم��� ًا �أن يكون م�ست�شعر

ب�صمة الأ�صبع يف اجلهة كامل ،وتدخل يف الهاتف
الأم���ام���ي���ة� ،إم����ا �أن يتم اجل����دي����د ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
ت�ضمينه يف ال�شا�شة �أو يتم
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال��وج��ه
ُّ
و�ضعه يف زر «الهوم» املعتاد
«ثالثية الأب��ع��اد» ،ولكن
من ال�شركة الأمريكية.
توقعات الكثريين خابت
وك��ان��ت تقارير �سابقة
قد �أ���ش��ارت �إىل �أن «�أب��ل» ب�������أن ظ���ه���رت ال�����ش��رك��ة
ق��د تلغي االع��ت��م��اد على ت��ق�� ّل��د نظريتها ال��ك��وري��ة
م�ست�شعر الب�صمة ب�شكل اجلنوبية.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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«ال����ق����اع����دة» ي��ن�����س��ح��ب م����ن ع�������زان :ت��ق��ا���س��م ن���ف���وذ ب��ي�ن ال���ري���ا����ض و�أب�������و ظ��ب��ي؟

على الرغم من �أن كل �شيء كان

وجه طاقاتك بالدرجة الأوىل باجتاه

ي�سري ب�سال�سة من قبل ،يقف �شيء �أو

تطوير مواردك الداخلية ،حتى تتجنب

�شخ�ص ما يف طريقك الآن .حدد مقدار

قدر الإمكان نوبات الغ�ضب وتبادل
الألفاظ العدوانية والبذيئة و� ً
أي�ضا �أي

جتاهلها بب�ساطة.

ب�أي منفعة.

لأول مرة خانتك الأمناط ال�سلوكية
االعتيادية اخلا�صة بك وو�ضعتك يف
مواقف حرجة .ا�سرتاتيجية احللول
التي تنتهجها يف املعتاد ال حت�سن من
الأمور ،مهما حاولت مرا ًرا وتكرا ًرا.
كنوع من التغيري ،حاول التخلي عن
تلك الأمناط االعتيادية واتخذ منهجً ا
جديدًا! القيام بتغيري حا�سم �سيكون
املخرج للمواقف وامل�شاكل امل�ستع�صية.

اذا وجدت �شكوك �أو ظنون غري
م�ؤكدة يف حياتك ،فهذا هو الوقت
املنا�سب �أن تطمئن نف�سك وتتخل�ص
منها مما يوفر لك بنية و�إطار عمل �أكرث
ا�ستقرا ًرا .يف الغالب ،لن تت�صادم بالكثري
من العوائق يف الوقت احلايل ،و�سوف
يظهر الآخرين احرتامهم وتقديرهم
لأرائك.

عن قريب� ،ستواجه حتديات
وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من يعمل
�ضدك �أو ي�سبب م�ضايقات بتواجده
باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل بتوازنك.
بالتايل يجب الأخذ بعني االعتبار �أقل
ت�أثري �سلبي قد يكون لتلك العوائق
العابرة على م�سار حياتك يف حالة ما اذا
قررت جتاهلها بكل ب�ساطة.

�سوف تتعر�ض للكثري من الأ�سئلة
اليوم ،و�سوف ُيطلب منك الن�صح
ويتطلب ذلك �أن حتافظ على ال�سالم
يف مو�ضوعات ح�سا�سة .لكن ال تدع
الغرور ي�صيبك نتيجة لهذه الثقة
املو�ضوعة فيك ،و�إال ف�إنك �سوف
ت�سيء ا�ستخدام هذه ال�صراحة التي
تراها فيمن حولك يف �أغرا�ض �أنانية.

يف الغالب لن ت�صادفك �أية عقبات
من الآخرين ،و�سوف تتعرف على
�أ�شخا�ص جدد ب�سرعة وب�أقل جمهود.
�إذا ا�ستخدمت هذه املعرفة ،ف�سوف
تتحقق ال�صداقات املجدية على املدى
البعيد .اليوم يبدو �أنه لي�س هناك
م�شكلة ال ت�ستطيع حلها ،وت�سمح
لك حالتك املزاجية اجليدة وتفا�ؤلك
بالنظر بالثقة �إىل امل�ستقبل.

�أنت حازم وقادر �أخريًا على تنفيذ
رغباتك التي احتفظت بها �س ًرا ملدة
طويلة� .سوف تنجح �إذا ا�ستجمعت
ال�شجاعة الكافية لتحويل �أفكارك
�إىل �أفعال ،وعندئذ ،ميكنك ت�شكيل
حياتك ب�صورة �أكرث �إيجابية على
املدى البعيد.

�صحتك اجل�سدية والعقلية يف
�أح�سن �أحوالها ،فال تدع اللحظة متر
دون �أن ت�سعى وراء �أفكارك� .سوف
تك�سب امل�ؤيدين الذين ي�شاركوك
يف الأهداف وميكنهم امل�ضي قدمًا
كفريق .هكذا ت�ستطيع العمل اليوم
بطريقة جيدة وتتقدم ب�شكل كبري
لكي ت�صل يف النهاية �إىل �أهدافك.

مهاراتك التنظيمية مطلوبة يف
العمل اليوم ،وميكنك جمع �أفكار
زمالئك وبالتايل تتفوق .قد يكون
لذلك ت�أثريًا �إيجابيًا على ثقتك بذاتك،
كما �سوف يالحظ الأ�صدقاء � ً
أي�ضا
النزعة املتناغمة فيك حيث �أنك قادر
على جمع ال�شخ�صيات املختلفة معًا.

اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز
�أي �شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك
كثريًا للخلف� .إذا ا�ستمريت يف العمل
بثبات� ،سوف تكت�شف النجاح مرة
�أخرى .الو�ضع م�شابه يف حياتك
اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا
مع الأ�صدقاء.

مع طاقتك وحما�سك اللذين
اكت�شفتهما حدي ًثا ،الوقت الآن جيد
للبدء يف اكت�شاف فر�ص جديدة قد
ت�ؤدي �إىل جتارب مثرية ال ُتن�سى.
لكن توخ احلذر حتى ال تدخل يف
م�شروعات كثرية خمتلفة وترهق
نف�سك.

القوة التي حتتاجها للتغلب على هذه
العقبات �أو ما �إذا كان من الأف�ضل

مواجهات قد تتطور �إىل ا�ستخدام العنف
البدين ،لأن هذا ال�سلوك لن يرجع عليك
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يف تكرار ل�سيناريو عام  ،2012ان�سحب
عنا�صر «القاعدة» من مدينة عزان يف
حمافظة �شبوة ،لتحلّ حملهم قوات
«النخبة ال�شبوانية» املدعومة من
الإمارات .وفيما حتدثت �أبو ظبي
ووا�شنطن عن «عملية نوعية» �أدت �إىل
ذلك االن�سحاب� ،أكدت املعلومات �أن هذا
التطور جاء بعد و�ساطة تولّتها قيادات
موالية لل�سعودية
يف ما يبدو �أنه جزء من عملية تقا�سم نفوذ
بني الأجنحة املدعومة من ال�سعودية
وتلك املوالية للإمارات يف جنوب اليمن،
دخلت قوات «النخبة ال�شبوانية» ،التي
�أن�ش�أتها �أبو ظبي ودربتها يف مدينة املكال
مركز حمافظة ح�ضرموت� ،إىل مدينة
عزان ثاين �أكرب مدن حمافظة �شبوة،
بعد ان�سحاب عنا�صر «القاعدة» منها.
وكانت تلك القوات قد بد�أت �أول من �أم�س
تقدمها يف املحافظة التي �ستتوىل مهمة
ت�أمني املن�ش�آت احليوية فيها ،مبا يف ذلك
من�ش�أة بلحاف لإنتاج الغاز امل�سال.
ومل يكد عنا�صر «النخبة» يخرتقون،
اخلمي�س� ،أوىل حمطات ّ
خط �سريهم،
حتى ا�ستهدفهم م�سلحو «القاعدة» ب�سيارة
مفخخة ،ما �أدى �إىل مقتل  7جنود و�إ�صابة
دموي �سرعان ما تبدّ ل
� 8آخرين .افتتاح
ّ
يف اليوم الثاين من عملية االنت�شار ،حيث
�أفيد عن ان�سحاب عنا�صر «القاعدة» من
عزان من دون قتال .وجاءت �أنباء هذا
االن�سحاب لتدح�ض حديث �أبو ظبي،
ومن ورائها وا�شنطن ،عن «عملية نوعية»
�ضد التنظيم .وبعدما بادرت وكالة �أنباء
الإمارات الر�سمية �إىل الإعالن عن تلك
العملية املفرت�ضة ،تبعتها يف ذلك �سفارة

الإمارات يف وا�شنطن ،والتي قالت لوكالة
«فران�س بر�س» �إن «العملية تدعمها قوة
جتمع بني الإمارات والواليات املتحدة».
وذكر املتحدث با�سم البنتاغون ،جيف
ديفي�س ،بدوره� ،أن قوات خا�صة �أمريكية
ت�ساعد الإماراتيني والقوات املحلية يف
عملياتهم �ضد «القاعدة» يف �شبوة ،الفت ًا
�إىل �أن الهدف هو «تدمري قدرة القاعدة
�شن عمليات �إرهابية» .و�أو�ضح �أن
على ّ
«م�ساعداتنا يف املكان ا�ستمرار ملا نقوم
به منذ كانون الثاين» ،م�ضيف ًا �أن «هذا
يت�ضمن عدد ًا قلي ًال جد ًا من القوات
الأمريكية على الأر�ض ،وهم هناك
خ�صو�ص ًا من �أجل امل�ساعدة يف تدفّق
لكن االدعاءات الأمريكية
املعلومات»ّ .
والإماراتية ال تدعمها املعلومات الواردة
من �شبوة ،والتي تفيد ب�أن ان�سحاب
عنا�صر «القاعدة» جاء بعد ات�صاالت
�أجرتها قيادات ع�سكرية موالية للرئي�س
امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي بقيادات
التنظيم ،التي ُوعدت بـ«الأمان» مقابل
�إخالء املحافظة واالجتاه نحو حمافظتي
م�أرب واجلوف ،يف م�ؤ�شر �إ�ضايف �إىل وجود
اتفاق بني حكومة هادي و�أبو ظبي .وي�أتي
انت�شار قوات «النخبة» يف �شبوة بعد �أيام
على دخول قوات من «اللواء الأول ــ
دعم و�إ�سناد» ،املدعوم من الإمارات� ،إىل
حمافظة �أبني ،للقيام مبهمات «ت�أمني
اخلط ال�ساحلي يف �شقرة من ت�سلل عنا�صر
تنظيم القاعدة» ،كما ي�أتي بعد �أيام،
�أي�ض ًا ،على بدء خروج الألوية املوالية
لهادي من مدينة عدن ،مبوجب اتفاق مت
التو�صل �إليه قبل �شهر بني قيادة القوات
الإماراتية يف حتالف العدوان وقيادة

املنطقة الع�سكرية الرابعة التابعة
لهادي .وتبدو تلك التحركات ترجمة
ملقاي�ضة يتم ال�سماح مبوجبها حلكومة
�أحمد عبيد بن دغر مبمار�سة ن�شاطها
يف «املحافظات املحررة» ،مقابل وقف
«مناكفتها» للألوية وامليلي�شيات املح�سوبة
على �أبو ظبي .مقاي�ضة مل تبدُ زيارة بن
دغر ،قبل �أيام� ،إىل حمافظة �أبني� ،إال
جزء ًا من تطبيقاتها.
ويف هذا ال�سياق ،كان الفت ًا ما ن�شرته
و�سائل �إعالم �إماراتية �شبه ر�سمية عن
قيام ال�سعودية بـ«�إذابة التباينات بني
احلكومة اليمنية والإمارات» .وبح�سب

التقارير التي ن�شرتها ،ف�إن لقاءات
مكثّفة ُعقدت يف متوز املا�ضي ،بني قيادة
القوات الإماراتية يف عدن وحكومة بن
دغر� ،أ ّدت �إىل «تقريب وجهات النظر
املختلفة» ،وانعك�ست يف «ارتفاع وترية
الأداء احلكومي ب�شكل ملحوظ يف عدن
وبع�ض املحافظات املجاورة» .وتوقعت
التقارير املذكورة �أن يثمر ذلك التقارب
مزيد ًا من االتفاقيات التي «�سيتم
توقيعها يف الأيام املقبلة» ،و�أن «ي�سهم يف
�إيجاد ر�ؤية موحدة مل�ستقبل العمليات يف
ال�ساحل الغربي».
�شما ًال ،ويف جرمية جديدة ُت�ضاف �إىل

�سجل حتالف العدوان على اليمن ،ارتكبت
مقاتالت التحالف� ،صباح �أم�س ،جمزرة يف
منطقة حم�ضة يف مديرية ال�صفراء يف
حمافظة �صعدة� ،إذ �أغارت على منزل
�أحد املواطنني يف املنطقة ،ما �أدى �إىل
مقتل  9مدنيني من �أ�سرة واحدة ،معظمهم
�أطفال ،وجرح � 3آخرين .ويف تعليقه
على تلك املجزرة� ،أهاب الناطق با�سم
حركة «�أن�صار اهلل» ،حممد عبد ال�سالم،
بـ«�أبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية �أن
يرفعوا من وترية عملياتهم الع�سكرية،
وي�ضربوا �أينما وجدوا هدف ًا يزلزل
حتالف العدوان الغا�شم واجلبان».

تعديلد�ستوريو�شيك:ال�سي�سي ً
رئي�ساحتى2020مندونانتخابات؟

جالل خريت  -القاهرة  :تبدو التعديالت الد�ستورية
�أو�سع من املتوقع حتى الآن� ،إذ �إن قرارات الأجهزة التي
�سيتم نقلها �إىل الربملان امل�صري خالل الأيام الآتية
تت�ضمن العديد من املقرتحات ،من بينها مقرتح عدم
�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف �أيار /مايو املقبل،
وت�ضمني اال�ستفتاء الد�ستوري املتوقع بداية  2018مادة
ت�ضمن بقاء الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س ًا حتى
 ،2020بحيث يتم تطبيق �إطالة مدة والية الرئي�س
لتكون �ست �سنوات ،وهي املدّ ة التي مت التوافق عليها ب�شكل
نهائي كوالية للرئي�س.
ال يتوقف احلديث يف �أروقة النظام عن التعديالت
ٌ
تعديالت قد تكون �أوىل مهمات الهيئة
الد�ستورية.
الوطنية لالنتخابات التي ن�ص الد�ستور على �أن تكون
جهة االخت�صا�ص يف �إجراء �أي انتخابات �أو ا�ستفتاءات
خالل ال�سنوات املقبلة .وجرى التوافق على �أن تت�ضمن
التعديالت مواد كثرية ،من بينها مدة والية الرئي�س،
بحيث مترر جميع التعديالت دفعة واحدة خالل
اال�ستفتاء .ومن املقرر �أن تتم ال�صياغة النهائية
للتعديالت من قبل الربملان عرب «ائتالف دعم م�صر» الذي
بد�أ نوابه بالرتحيب مبقرتح التعديالت من دون �أن يطرح
ر�سمي ًا على النواب يف اجتماعاتهم حتى الآن.
ويتوقع �أن متر التعديالت بحالة اجلدل نف�سها التي
�صاحبت مترير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تريان
و�صنافري لل�سعودية� ،إذ تلقى التعديالت رف�ض ًا حا�سم ًا
من تكتل املعار�ضة مقابل ترحيب من ائتالف الأغلبية
الذي �سيبد�أ طرح مناق�شتها خالل الأيام املقبلة .يرتافق
ذلك مع متهيد �إعالمي م�ستند �إىل �ضرورة املوافقة على
التعديالت باعتبارها �ضرورية ملواجهة الإرهاب و�سط
تخوفات من ن�سب امل�شاركة يف الت�صويت على اال�ستفتاء،
علم ًا ب�أنه ال يوجد ن�ص د�ستوري يحدد ن�سبة م�شاركة
حمددة العتبار التعديالت الد�ستورية نافذة ،فيما يبقى
ال�شرط الوحيد لنفاذها موافقة �أكرث من  51%ممن
يتوجهون �إىل �صناديق االقرتاع.
وتتوا�صل قيادات «دعم م�صر» مع الأجهزة املختلفة من
�أجل االتفاق على �صياغة التعديالت التي �ستكون على
�أولوية عمل الربملان مع عودته �إىل االنعقاد بداية
ت�شرين الأول� /أكتوبر املقبل ،مع اال�ستعداد لإجراء
انتخابات املحليات بد ًال من االنتخابات الرئا�سية يف
الن�صف الأول من العام املقبل ،على �أن يتم تقلي�ص
ال�صالحيات الوا�سعة التي ح�صلت عليها املجال�س البلدية

يف د�ستور .2014
م�صادر لـ«الأخبار» حتدثت عن وجود ر�ؤية ت�شمل
تعديالت وا�سعة ملواد الد�ستور هي مبثابة «ثورة»� ،إذ
�إنها تت�ضمن مواد عدة ت�ضمن تو�سيع �صالحيات الرئي�س
ومتديد حقه يف الرت�شح مرات عدة ،ولي�س مرتني فقط،
كما هو ممكن الآن .هذا �إ�ضافة �إىل تعديالت على املواد
اخلا�صة بالربملان وال�سلطة الق�ضائية لتطويع ال�صياغات
أقرها الرئي�س م�ؤخراً ،ومن
اجلديدة مع القوانني التي � ّ
بينها حقه يف اختيار ر�ؤ�ساء الهيئات الق�ضائية مع مواد
الد�ستور يف �صيغته اجلديدة.
كذلك تت�ضمن التعديالت املقرتحة تو�سيع �سلطات
الرئي�س يف الق�ضاء ،ويف اتخاذ قرارات منفردة ،ف� ً
ضال
عن زيادة مدة متديد حالة الطوارئ من دون اللجوء �إىل
ا�ستفتاء �شعبي واالكتفاء باحل�صول على موافقة الربملان
واحلكومة واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة .وت�شمل �أي�ض ًا
تنفيذ مطلب عدد من نواب الربملان بعدم �إلزام املجل�س
ب�إر�سال م�شاريع القوانني �إىل جمل�س الدولة ملراجعتها
د�ستوري ًا واالكتفاء بامل�شاريع املقدمة من احلكومة التي
�سيتم �إر�سالها ب�شكل تلقائي ملراجعة مدى توافقها مع مواد
الد�ستور.
وتت�ضمن التعديالت املقرتحة تكري�س حق الربملان يف
�إقالة احلكومة واملوافقة على تعيني الوزراء اجلدد،
بحيث يظل هذا من حق رئي�س اجلمهورية مع �إمكانية �أن
يكون الربملان �شريك ًا يف القرار يف حال رف�ضت الأغلبية
الربملانية برنامج احلكومة �أو طلبها �سحب الثقة منها
ل�ضعف الأداء �أو لأي �سبب يتفق عليه النواب ،مع �إلغاء
االلتزامات الد�ستورية جتاه ال�صحة والتعليم والبحث
العلمي التي يت�ضمنها الد�ستور يف �صيغته احلالية.
و�ست�ؤدي التعديالت الد�ستورية اجلديدة يف حال �إقرارها
�إىل تعديل الالئحة الداخلية ملجل�س النواب� ،إ�ضافة �إىل
اللوائح اخلا�صة بالهيئات الق�ضائية.
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ت��ع��ر���ض الأط����ف����ال ل��ل��ب��ل��ط��ج��ة ي�����ص��ي��ب��ه��م ب��ا���ض��ط��راب��ات ال���ن���وم واالك��ت��ئ��اب الأغ���ذي���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��الأل��ي��اف
�أفادت درا�سة �أمريكية حديثة،
حت��اف��ظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة الأم��ع��اء
ب���أن تعر�ض الأط��ف��ال للبلطجة

والتنمر من �أقرانهم الأكرب �س ًنا،
مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي �إيل �إ�صابتهم
بالإجهاد وا�ضطرابات يف النوم
واالكتئاب على املدى البعيد.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون
يف م�ست�شفى ماكلني ل�ل�أم��را���ض
النف�سية ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة،
ون�شروا نتائجها ال��ي��وم ال�سبت،
يف دوري�������ة (Journal of
 )Neuroscienceالعلمية.
ومل��ح��اك��اة ت��ع��ر���ض الأط���ف���ال
ل��ل��ب��ل��ط��ج��ة ،راق�����ب ال��ب��اح��ث��ون
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ئ��ران ،ال��ذي��ن
مت و�ضعهم حتت �ضغوط نف�سية
وج�سدية ،جن��م عنها �إ�صابتهم
بالإجهاد.
وتعر�ضت ال��ف��ئ��ران ال�صغرية
للبلطجة وامل�ضايقات وال�ضرب،
من الفئران الأكرب �س ًنا ،بعد �أن مت
و�ضع املجموعتني يف قف�ص واحد.
وو�ضع الباحثون �أجهزة مراقبة
لتعقب ن�شاط الفئران ال�صغرية،
وم��ع��دل ���ض��رب��ات ال��ق��ل��ب وال��ن��وم
ودرج���ة ح���رارة اجل�����س��م ،لر�صد
الآثار ال�سلبية لتلك امل�ضايقات.
ووج����د ال��ف��ري��ق �أن ال��ف��ئ��ران
ال�صغرية التي تعر�ضت للبلطجة،
�أ�صيبت ب��الإج��ه��اد وا�ضطرابات
يف ال���ن���وم ،ال���ت���ي ت����أت���ي غ��ال�� ًب��ا

ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
االكتئاب>br<.ور�صد الباحثون
� ً
أي�ضا تقلبات يف درجة حرارة هذه
الفئران ال�صغرية وه��ذا الت�أثري
يظهر ع��ادة يف الأ�شخا�ص الذين
يعانون من االكتئاب.
وبح�سب الفريق ،ف�إن الإجهاد
ي�����س��ب��ب الأم����را�����ض ال��ن��ف�����س��ي��ة،
و�أبرزها االكتئاب وغال ًبا ما ي�ؤدي
�إىل الإ�صابة با�ضطرابات النوم.

وق��ال وليام ك��ارل��ي��زون ،رئي�س
�شعبة ع��ل��م الأع�����ص��اب وم��دي��ر
خمترب علم الوراثة ال�سلوكي يف
م�ست�شفى ماكلني�“ :إن الدرا�سة
ر�صدت بع�ض الت�أثريات املرتبطة
بالإجهاد على �إيقاعات ال�ساعة
البيولوجية التي ت�ضبط النوم”.
و�أ�ضاف قائد فريق البحث �أن
“ر�صد هذه الت�أثريات الناجمة عن
التعر�ض للبلطجة ي�ساعد العلماء

يف تطوير �أ�ساليب ملواجهة الآثار
طويلة الأم��د للتجارب ال�صادمة
على ال�صحة العقلية”.
وك��ان��ت درا���س��ة �سابقة ذك��رت،
�أن الأط���ف���ال ال��ذي��ن يتعر�ضون
للم�ضايقات والبلطجة والعنف من
زمالئهم يف الدرا�سة� ،أكرث عر�ضة
للإ�صابة باالكتئاب و�إدمان التبغ
وامل���خ���درات واخل��م��ر يف مرحلة
املراهقة.

�إدم��������ان احل�����ش��ي�����ش ي�����ض��اع��ف خ���ط���ر ال����وف����اة ب���ارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم
�أظهرت درا�سة �أمريكية حديثة،
�أن �إدم��ان خم��در احل�شي�ش ي�ضاعف
خطر املوت نتيجة ارتفاع �ضغط الدم،
وزيادة معدالت �ضربات القلب.
الدرا�سة �أجراها باحثون بكلية
ال�صحة ال��ع��ام��ة ج��ام��ع��ة جورجيا
الأمريكية ،ون�شروا نتائجها ،اليوم
اخل��م��ي�����س ،يف امل��ج��ل��ة الأوروب���ي���ة
لأمرا�ض القلب الوقائية.
وللو�صول �إىل نتائج ال��درا���س��ة،
�شخ�صا تزيد
راقب الباحثون 1213
ً
�أعمارهم عن  20عا ًما ،يف الفرتة بني
عامي  2005و.2006
وا���س��ت��ن��د ال��ف��ري��ق ل��ن��ت��ائ��ج م�سح
�أج���رت���ه ه��ي��ئ��ة ���ص��ح��ي��ة �أم��ري��ك��ي��ة
لأ�شخا�ص تعاطوا احل�شي�ش خالل
فرتة الدرا�سة.
و�أث��ب��ت��ت ال��ن��ت��ائ��ج �أن  34%من
امل�شاركني كانوا يدخنون احل�شي�ش
�أو ال�سجائر ،و 21%منهم يتعاطون
احل�شي�ش ف��ق��ط ،و 20%يدخنون
االثنني م ًعا ،و�أن باقي امل�شاركني كانوا
مدخنني �سابقني ،وكان متو�سط فرتة
تعاطي امل�شاركني للح�شي�ش 11.5
عا ًما.
ومت دم��ج البيانات امل���أخ��وذة من
ن��ت��ائ��ج امل�����س��ح وم��ق��ارن��ت��ه��ا ب���أ���س��ب��اب
الوفيات التي وقعت خالل عام 2011
ملن �أجريت عليهم الدرا�سة.
ووج�����د ال���ب���اح���ث���ون �أن خم��در
احل�شي�ش قد �أدى �إىل ارتفاع �ضغط
ال���دم و�أم���را����ض القلب والأم��را���ض
الدماغية.
كما وج��دوا �أن متعاطي احل�شي�ش
كانوا �أك�ثر عر�ضة للوفاة ب�أمرا�ض
ارتفاع �ضغط الدم بـ  3.42مرة ،من
الذين ال يدخنون احل�شي�ش ،وتزداد
الن�سبة مع كل �سنة �إ�ضافية من �إدمان
احل�شي�ش.

�أفادت درا�سة �أمريكية حديثة ،ب�أن الأغذية الغنية بالألياف ،حتافظ
على �صحة الأمعاء ،وتغذي الكائنات الدقيقة التي تدافع عن اجل�سم �ضد
الأمرا�ض مثل ال�ساملونيال.
الدرا�سة �أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا ،ون�شروا نتائجها اليوم
اجلمعة ،يف دورية ( )Scienceالعلمية.
ووفقا للدرا�سة ،يوجد يف ج�سم الإن�سان مليارات من الأج�سام احلية،
وت�شري الأبحاث �إىل �أن هذه الأنواع من البكترييا ت�ؤثر على جهازنا املناعي،
ولها � ً
أي�ضا دور يف املناعة الذاتية التي تنتج مبا�شرة ب�شكل تلقائي عند
الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض �أو احل�سا�سيات.
وقال �أندريا�س باوملر� ،أ�ستاذ علم الأحياء الدقيقة الطبية وعلم
املناعة يف جامعة كاليفورنيا ،وقائد فريق البحث“ :ت�شري �أبحاثنا �إىل
�أن �أحد �أف�ضل الطرق للحفاظ على �صحة الأمعاء قد يكون تغذية بكترييا
الأمعاء النافعة بالألياف الغذائية ،م�صدرها املف�ضل للإعا�شة”.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن بكترييا الأمعاء النافعة ،ت�ستوطن يف بطن
الإن�سان بعد ال��والدة ب�أ�شهر قليلة ،وتالزمه طوال حياته ،وتلعب دو ًرا
�أ�سا�س ًيا يف ه�ضم حمتويات الطعام ،واحلفاظ على التوازن البيولوجي بني
ف�صائل البكترييا املختلفة التي ت�ستقر يف الأمعاء.
وك�شف الباحثون �أن بكترييا الأمعاء النافعة تلعب دو ًرا ها ًما يف التخل�ص
من خملفات الطعام ،وامل�ساعدة على امت�صا�ص بع�ض املعادن والفيتامينات،
كما تنتج مادة حتاكي يف عملها عمل امل�ضادات احليوية وهدفها حماربة
البكترييا ال�ضارة والأمرا�ض التي تهاجم اجل�سم.
وت�شمل الأطعمة الغنية بالألياف ،خ�ضروات مثل اجلزر والبطاط�س
وال�سبانخ والربوكلي والكو�سا واخل�س والباذجنان وامللفوف ،كما ت�شمل
فواكه مثل املوز والتفاح والفراولة واخلوخ والربتقال ،وحبوب وبقوليات
مثل القمح والبازيالء والعد�س والفا�صوليا والفول واحلم�ص.
وكانت درا�سات �سابقة ك�شفت �أن الفتيات الالتي يتناولن الأطعمة
الغنية بالألياف بكرثة ،خالل فرتة املراهقة ومرحلة ال�شباب ،ي�صبحن
�أقل عر�ضة خلطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي يف امل�ستقبل.
ووفق درا�سات ف�إن الن�ساء الالتي يتناولن �أطعمة غنية بالألياف بكرثة
�أثناء احلمل ،يقل خطر �إ�صابة �أطفالهن مبر�ض الربو ،وح�سا�سية ال�شعب
الهوائية.
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ومل تعرث الدرا�سة على رابط بني
تعاطي احل�شي�ش وخطر املوت نتيجة
�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
وقالت باربرا يانكي ،قائد فريق
البحث� ،إن “النتائج التي تو�صلوا
�إليها ت�شري �إىل احتمال حدوث وفيات
نتيجة ارتفاع �ضغط الدم بعد تناول
احل�شي�ش مبا�شرة ،لزيادة معدالت
�ضربات القلب وزيادة حاجة اجل�سم
لوجود الأك�سجني يف الدم ،ما ي�ؤدي
�إىل الوفاة”.
و�أ�ضافت �أن “املخاطر التي ي�سببها
احل�شي�ش ع��ل��ى ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة
ال��دم��وي��ة ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ال�سجائر
العادية”.
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و�أ�شارت �إىل �أن الدرا�سة مازالت يف
بدايتها حيث حتتاج �إىل م�سح عدد
�أكرب من امل�شاركني ملعرفة الت�أثريات
ال�سلبية للح�شي�ش على الدماغ.
وك�شفت �أبحاث �سابقة عن وجود
�صلة وثيقة ب�ين تعاطي املراهقني
للح�شي�ش ،وارتفاع معدالت �إ�صابتهم
بالأمرا�ض العقلية اخلطرية ،خا�صة
انف�صام ال�شخ�صية وفقدان الذاكرة،
مقارنة بنظرائهم الذين ال يتعاطون
احل�شي�ش.
و�أظ�����ه�����رت �أن ت���دخ�ي�ن خم���در
احل�شي�ش بانتظام ،قد يخفّ�ض كثافة
ال��ع��ظ��ام ،ويجعل الأ���ش��خ��ا���ص �أك�ثر
عر�ضة لك�سور العظام ،لأن مكوناته

ميكن �أن ت���ؤث��ر على وظيفة خاليا
العظام.
واحل�����ش��ي�����ش �أو امل��اري��ج��وان��ا هي
خليط من �أوراق نبات القنب الهندي
وب�����ذوره و�أزه�������اره ،وه���و ن��ب��ات ذو
ت���أث�يرات خم��درة ينت�شر يف البلدان
العربية بعدة �أ�سماء خمتلفة منها
احل�شي�ش والباجنو والزطلة والكيف
وال�����ش��ارا���س واجل��ن��زف��وري والغاجنا
واحل��ق��ب��ك وال���ت���ك���رورى وال��ب��ه��ان��ك
وال��دوام�����س��ك وغ�يره��ا ،وت���ؤث��ر كل
مبا�شرا على
ريا
�أ�شكال املاريجوانا ت�أث ً
ً
كيفية عمل الدماغ ،كما ت�ؤثر � ً
أي�ضا يف
مركز اجلهاز الع�صبي كمادة مهلو�سة.

قال الطبيب الرتكي� ،أوغوز �أردينج� ،إن الأرق (�صعوبة النوم) مر�ض
يزداد انت�شارا يف املجتمع مع مرور الوقت ،مقدما
و�أ�ضاف الأ�ستاذ �أردينج ،رئي�س ق�سم علم الف�سيولوجيا الع�صبية
ال�سريرية بكلية الطب يف جامعة �أ�سكي �شهري ،يف بيان� ،إن نحو 10%
من �أفراد املجتمع يعانون من الأرق.
ولفت �إىل �أن الأرق يتمثل يف حاالت �صعوبة اخللود للنوم واال�ستمرار
فيه� ،أو اال�ستيقاظ قبل الوقت املرغوب �صباحا� ،أو عدم الرغبة يف
التوجه نحو ال�سرير من �أجل النوم� ،أوعدم اال�ستيقاظ �إال مب�ساعدة
�شخ�ص �آخر.
و�أو�ضح �أن ال�شخ�ص الذي يعاين من �إحدى احلاالت املذكورة على
الأقل ،يعد م�صابا بالأرق.
وذكر �أن امل�صاب ب��الأرق يعاين من تداعيات عديدة ت�شمل التعب
و�صعوبة الرتكيز وا�ضطرابات يف احلياة الأ�سرية والدرا�سية واملهنية.
و�أ�شار �أردينج �إىل �أن الأرق قد يكون ق�صري الأمد� ،إن كان م�ستمر
لأقل من � 3أ�شهر ويتكرر  3مرات على الأقل يف اال�سبوع� ،أما يف حال كان
يتمتد لأكرث من � 3أ�شهر مبعدل  3مرات على الأقل ا�سبوعيا ،فيعترب
مزمنا.
وحول �سبل مكافحة الأرق ،ن�صح الطبيب بتقليل الغفوات و�سط
النهار ،بحيث ال تتجاوز  30دقيقة ،ويف�ضل الغا�ؤها متاما.
كما �أو�صى بتجنب املواد التي حتوي الكافيني والنيكوتني مع قرب
موعد النوم ،واال�ستماع �إىل مو�سيقى هادئة ،وقراءة كتب ذات حمتوى
م�ساء لفرتات ق�صرية.
ترفيهي ،ف�ضال عن القيام بال�سري
ً
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ن�صح بعدم تناول الأطعمة وال�سوائل قبيل النوم،
واحلر�ص على �أن تكون �إن��ارة غرفة النوم خافتة ،ف�ضال عن اختيار
�أ�سرة وو�سائد مريحة واالهتمام بنظافتها.
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ترامب يريد حماية غ��وام و�سكان اجل��زي��رة يت�ضرعون اىل اهلل “ليحنن” قلب كيم
وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – ي�سعى الرئي�س
االم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اىل طم�أنة
�سكان غوام االر�ض االمريكية الواقعة يف
املحيط الهادىء وتهدد كوريا ال�شمالية
باطالق �صواريخها عليها بينما يت�ضرع
�سكان اجل��زي��رة اىل اهلل “ليحنن قلب”
كيم جونغ اون.
ون�شر حاكم غوام ايدي كالفو ال�سبت
على ح�سابه على موقع في�سبوك للتوا�صل
االجتماعي ت�سجيل الفيديو الت�صال
هاتفي اجراه مع ترامب الذي اكد فيه ان
“القوات االمريكية م�ستعدة ل�ضمان امن
و�سالمة �سكان غوام”.
ورد احلاكم ال��ذي ينتمي اىل احلزب
اجلمهوري والفخور على ما يبدو بهذه
املكاملة الهاتفية “مل ا�شعر يوما باالمان
كما ا�شعر منذ ان و�صلتم اىل ال�سلطة”.
وهذه اجلزيرة االمريكية التي يعي�ش
فيها  160ال��ف �شخ�ص ،تقع يف ال�صف
االول من املواجهة الكالمية بني دونالد
ترامب والنظام الكوري ال�شمايل بقيادة
كيم جونغ-اون.
وهددت بيونغ يانغ باطالق �صواريخها
باجتاه غ��وام التي تقع على بعد 3300
كيلومرت وت�شكل م��وق��ع��ا ا�سرتاتيجيا
متقدما ل��ل��ق��وات االم�يرك��ي��ة يف املحيط
الهادىء .ويتمركز يف اجلزيرة �ستة �آالف
جندي امريكي يف قاعدتني امريكيتني.
وحتدثت كوريا ال�شمالية خ�صو�صا عن
برنامج مف�صل الط�لاق ارب��ع��ة �صواريخ

باجتاه غوام متر فوق اليابان.
– “�ست�صبحون م�شهورين” –
وبعد ع��ب��ارات الطم�أنة وب�شكل مثري
للده�شة ،حاول الرئي�س االمريكي ان يرى
اجلانب االيجابي يف ه��ذه االزم��ة لغوام
التي يعتمد اقت�صادها على ال�سياحة اىل
حد كبري.
وق��ال ترامب “�ست�صبحون م�شهورين.
يف كل مكان يف العامل يتحدثون عن غوام
وعنكم .وال�سياحة ،ا�ستطيع ان اقول لكم
ان ال�سياحة �ستت�ضاعف ع�شر مرات بدون
ان ت�ضطروا النفاق اي مبلغ ،لذلك اهنئكم
على ذلك”.
ج���اء ذل���ك بينما ن�����ش��ر ج��ه��از االم��ن
الداخلي لغوام على موقعه االلكرتوين
توجيهات ح��ول التحرك يف ح��ال وقوع
هجوم نووي.
وقال “توقعوا اال تتمكنوا من مغادرة
ب��ي��وت��ك��م ل��� 24س��اع��ة ع��ل��ى االق����ل ما
مل ت�صدر تعليمات خمالفة ل��ذل��ك من
ال�سلطات”.
وا�ضاف “اذا كنت يف اخلارج ال حتدقوا
يف اي ا���ض��واء خاطفة حمتملة او كتل
نارية الن ذلك ميكن ان ي�ؤدي اىل العمى.
اختبئوا وراء كل ما ميكن ان يحميكم.
انبطحوا على االر�ض وغطوا ر�ؤو�سكم”.
واخ�ي�را ويف خ��ت��ام مكاملته م��ع حاكم
غوام ،برر ترامب ا�سرتاتيجيته ت�صعيد
الهجمات الكالمية على كيم جونغ اون.
وق��ال ان الزعيم ال��ك��وري ال�شمايل “مل

ي��ت��ح��دث م��ن��ذ ف�ت�رة طويلة” .وا���ض��اف
“يبقى االمر بيننا ،ال يجوز ان يتكلموا
بالطريقة ال��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا ،ال ميكن
التكلم بهذه الطريقة مع ا�شخا�ص مثلنا”.
– �صلوات “لي�ضرب اهلل” قلب كيم –
يف قدا�س االحد ،ت�ضرع الكاثوليك يف
اجلزيرة اىل اهلل ان “يحنن قلب” الزعيم
ال��ك��وري ال�شمايل وي�شغله ع��ن خططه
اطالق ال�صواريخ النهم “�أبرياء”.
وق��ال��ت دورا ���س��االزار ( 82ع��ام��ا) يف
هاغاتنا عا�صمة غ��وام حيث �شاركت يف
�صالة “من اج��ل ال�سالم” االح��د “نحن
�أبرياء .ن�صلي من اجل ان يلهمه اهلل الن
اهلل يحبه .هذه هي �صالتي”.
وي�������س���ود ال����ه����دوء اجل����زي����رة حيث
يتوجه ال�سياح وال�سكان اىل ال�شاطىء،
لكن التهديد ال��ك��وري ال�شمايل ك��ان يف
�صلب عظات االح���د .وق��ال االب مايك
كري�سو�ستومو ان “االمر يتعلق بان نظهر
للعوامل واالمم والدول االخرى ان غوام
ق��د ت��ك��ون ���ص��غ�يرة ل��ك��ن امي��ان��ن��ا وثقتنا
كبريان”.
اما يف كاتدرائية دولت�شي نومربي دي
ماريا ،اكرب كني�سة يف اجلزيرة ،فقد او�ضح
االب بول غوفيغان للم�ؤمنني ان املهم هو
البقاء م�ستعدين الحتمال اطالق كوريا
ال�شمالية �صواريخ.
وق��ال “ماذا تفعلون اذا مل يتبق لكم
�سوى  14دقيقة يف احلياة؟ االمر الذي
يجب القيام به هو ال�صالة” .ور�أى يف هذا

التهديد فر�صة جيدة “العادة ترتيب
االولويات يف احلياة”.
ودعا ا�سقف الكاثوليك يف غوام مايكل
ب�يرن��ز اىل ال�صالة م��ن اج��ل “احلذر يف
االق��وال واالفعال” ،بينما اك��د امل�صلون
انهم واثقون من نهاية الت�صعيد بني كوريا
ال�شمالية والواليات املتحدة.
– تظاهرة �ضد ال��وج��ود الع�سكري
االمريكي –
قالت ليربتي داكيل ( 57عاما) “ا�شعر
باالرتياح النني اثق بالرب� .سيخل�صنا”.
اما الذين ال يح�ضرون القدا�س فريون
ان اخلطر غري واقعي يف هذا املوقع املتقدم
ل��ل��ق��وات االم�يرك��ي��ة ال���ذي تخلت عنه
ا�سبانيا للواليات املتحدة يف القرن التا�سع
ع�شر.

وق��ال كري�ستي بريدجمان وه��و �سائح
ا�سرتايل كان ي�ستجم على ال�شاطىء “ال
احد ي�شعر انه مهدد .هل علينا ان ن�شعر
بذلك؟ بالت�أكيد ال .ن�شعر اننا يف امان
اليوم اكرث من اي وقت م�ضى”.
لكن بع�ض اال�صوات املعار�ضة ترتفع.
فقد دعت جمموعتان معار�ضتان للوجود
االمريكي يف غ��وام اىل التظاهر االثنني
يف هاغاتنا.
وقال غوفيكان كوبر الع�ضو يف حركة
“غواهان امل�ستقلة” ان “ما يحدث يف غوام
م�شكلة �شاملة النه اذا تعر�ضت جزيرتنا
لهجوم فقد يكون ذل��ك حمفزا لكارثة
عاملية”.
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ً
ً
فل�سطني �ست�ست ّمر �سنة
احتجاجا على وع��د بلفور وت�ضامنا مع ق�ضية ال�شعب العادلة بالفنونالقتاليةواملعاركالقانونية

النا�صرة:-
يجب التفريق ب�ين ال�شعوب الأوروب�� ّي��ة التي
الفل�سطيني و ُتطالب
العربي
تت�ضامن مع ال�شعب
ّ
ّ
مبقاطعة �إ���س��رائ��ي��ل ،وب�ين احل��ك��وم��ات يف ال��ق��ا ّرة
العجوز ،التي ت�ؤ ّيد �إ�سرائيل ،مع �أنّ هذا الت�أييد
بد�أ يت�صدّ ع يف الآونة الأخرية ب�سبب �إ�صرار الدولة
العرب ّية على موا�صلة اال�ستيطان ورف�ضها لل�شروع
الفل�سطيني من �أجل حلّ
يف مفاو�ضات مع اجلانب
ّ
إ�سرائيلي ،ومن اجلدير بالذكر
العربي-ال
النزاع
ّ
ّ
يف هذه ال ُعجالة ،الت�أكيد على �أنّ العديد من الدول
الأوروب ّية با�شرت مبقاطعة منتجات املُ�ستوطنات
مما
الإ�سرائيل ّية املُقامة يف ال�ضفّة الغرب ّية املُحتلّةّ ،
ً
ً
و�سيا�سية للدولة العرب ّية.
�ضربة اقت�صاد ّي ًة
�شكّل
وذكرت و�سائل �إعالم عربية �أنّ وزارة الزراعة
تو�ضيحا
أوروبي
الإ�سرائيل ّية تلقت من االحتاد ال
ً
ّ
ب�أنّه ال يعرتف ب�صالحية خدماتها البيطرية يف
املناطق التي احتلت يف العام .1967
أوروبي �أنّ قرار احلظر ي�شمل
و�أ�ضاف االحتاد ال
ّ
كذلك اخلدمات البيطرية التي تقدمها ال��وزارة
يف ه��ذه املناطق ،الأم���ر ال��ذي يعني �أنّ منتجات
امل�ستوطنات م��ن البي�ض وال���دج���اج واملنتجات
احليوانية الأخ���رى لن ي�سمح بت�سويقها يف دول
أوروبي.
االحتاد ال
ّ
أوروبي على الرغم من املرا�سالت
ل
ا
القرار
وي�أتي
ّ
املكثفة بني اجلانبني التي �شهدتها الأ�شهر الأخرية
يف حماولة �إ�سرائيل ّية لثني االحتاد عن تنفيذ هذا
القرار الذي اعتربته امل�صادر الإ�سرائيل ّية اخلالف
ال�سيا�سي الأكرث غرابة بني الطرفني.
وجاء التو�ضيح الأوروبي يف ر�سالة و�صلت وزارة
ال��زراع��ة الإ�سرائيل ّية م�ضمونها �أنّ االع�تراف
ب�صالحية الرقابة البيطرية ال ي�سري مفعوله يف
املناطق املحتلة منذ العام . 67
ويف ال�سياق ذات��ه ،ذك��رت �صحيفة “معاريف”
على موقعها االلكرتوين �أنّ احلكومة الإ�سرائيل ّية
ت�سعى للبحث عن �أ�سواق بديلة لأوروب��ا يف حال
ن��ف��ذت الأخ��ي�رة ق��رارات��ه��ا القا�ضية مبقاطعة
ب�ضائعها املنتجة يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية،

وهو ما يف�سر ح�سب ال�صحيفة اجلوالت التي قام
ؤخرا،
بها نتنياهو اىل كل من ال�صني واليابان م� ً
بالإ�ضافة �إىل اعتزامه زيارة الربازيل وا�سرتاليا
يف امل�ستقبل القريب.
ويف ه��ذا ال�سياق ،انطلق النا�شط ال�سويدي
بنيامني الدرا �سري ًا على الأق��دام يف رحلة بد�أها
الأحد من مدينة يوتبوري غربي ال�سويد باجتاه
فل�سطني.
النا�شط ال�سويدي قال يف لقاء مع الق�سم العربي
بالإذاعة ال�سويد ّية� ،إنّه اختار �أنْ يبد�أ رحلته هذا
العام يف الذكرى املائة لبداية االنتداب الربيطاين
على فل�سطني يف عام  1917بح�سب تعبريه.
و�أ�ضاف الدرا ،كما ن�شرت الإذاع��ة ال�سويد ّية
على موقعها باللغة العرب ّية ،ب�أنّ الهدف من وراء
هذه الرحلة الطويلة ،والتي من املتوقع �أن تتجاوز
العام تقري ًبا ،هو ت�سليط ال�ضوء على الق�ضية

الفل�سطينية والدعوة لإنهاء النزاع والعي�ش ب�سالم
بني جميع الأط��راف املت�صارعة ،وذلك عن طريق
متفرد ي�ستطيع من
جذب انتباه العامل �إىل �شيء
ّ
خالله َ
فعل ذلك على حدّ قوله.
الدرا ،ال���ذي ذك��ر ب���أنّ��ه �سي�ستعني بالأجهزة
الذك ّية لرت�شده �إىل الطريق التي �سوف يمَ ر بها
عرب �أملانيا والنم�سا مرور ًا بكرواتيا واجلبل الأ�سود
و�صو ًال �إىل تركيا ثم �إىل قرب�ص ومن بعدها �إىل
ذاتي،
حيفا ،م�ش ً
ريا �إىل �أنّ متويل الرحلة �سيكون ّ
و�أنّه �سيطلب امل�ساعدة من �سكان املدن �أو القرى التي
�سيمر بها .
ُيذكر �أن الدرا كان قد نظّ م �إ�ضرا ًبا عن الطعام
يف مدينة يوتبوري يف �أي��ار (مايو) املا�ضي وذلك
ت�ضامنًا م��ع الأ���س��رى الفل�سطينيني ال��ذي كانوا
قد �أ�ضربوا عن الطعام يف ال�سجون الإ�سرائيلية
�آنذاك.

عمان (د ب �أ) -قبل �سنوات قليلة ،عا�شت بتول مهند �أ�سو�أ حلظات
حياتها عندما ا�ضطرت للإنتظار يف ال�شارع لإيقاف �سيارة �أجرة لتقلها من
اجلامعة �إىل عملها يف العا�صمة الأردنية عمان.
مل تعرف مهند كيف تتعامل مع املعاك�سات� ،أو عندما يقف رجال
ب�سياراتهم عار�ضني عليها تو�صيلها ،وال عندما يقفون بالقرب منها ب�صورة
مبالغ فيها .ولأنها تعمل موظفة ا�ستقبال يف مركز لتعليم فنون الدفاع عن
النف�س ،فقد قررت تعلم بع�ض احلركات ال�ستعادة م�ساحتها ال�شخ�صية يف
املجتمع .تقول مهند  /22عاما� /إنها ،وقعت يف حب ريا�ضة مالكمة الركل
(الكيك بوك�سينج).
ُ
اعتدت على اجللو�س �إىل مكتبي وم�شاهدة الفتيات
وت�ضيف ”:كنت قد
وهن يغادرن درو�س التمرينات ،ومع مرور الوقت كان ب�إمكاين مالحظة
كيف تغري �سلوكهن؛ �أ�صبحن �أق��وى و�أك�ثر �سعادة ،و�أردت فقط �أن �أكون
مثلهن”.
ويف مركز “�شي فايرت” (هي مقاتلة) ،حتولت بتول من موظفة ا�ستقبال
خجولة �إىل مدربة ،بعد نحو ثالث �سنوات قامت خالل ب�صقل مهاراتها.
يقومون يف هذا املركز بتدري�س جمموعة من الفنون القتالية القائمة
على التايكوندو واملالكمة ،وكذلك تنظيم ور���ش عمل لتعليم الن�ساء
والأط��ف��ال كيفية التعامل مع مواقف معينة ،مثل كيفية التعامل مع
املتحر�ش� ،أو بب�ساطة كيف تكون حازمة معه يف مطالبته بالبقاء بعيدا.
تقول مهند ”:ال توجد �سيدة يف الأردن ال تواجه التحر�ش” .ورغم �أن
كثريا من ال�سيدات ي�شكني من ذلك ،فال توجد بيانات حديثة حول حاالت
التحر�ش .ومل تتطرق التعديالت الأخرية على قانون العقوبات لذكر �أو
تعريف التحر�ش اجلن�سي ،و�أ�صبحت عقوبة الإ�شارات �أو العبارات املنافية
للحياء احلب�س �ستة �أ�شهر على الأقل ،مقابل �ستة �أ�شهر كحد �أق�صى يف
ال�سابق.
كما رفع القانون اجلديد ،الذي وافق الربملان عليه مطلع ال�شهر اجلاري،
وال يزال بانتظار ت�صديق امللك عليه ،احلد الأدين لعقوبة الفعل املنايف
للحياء من �شهرين �إىل عام.
وكان التعديل الذي حظي ب�أكرب قدر من الإ�شادة هو �إلغاء املادة 308
التي تتيح للمغت�صبني الإفالت من العقوبة من خالل التزوج ب�ضحاياهم.
تقول هالة عاهد امل�ست�شارة القانونية يف احتاد املر�أة الأردنية ،وهي
منظمة غري حكومية تعنى باملر�أة ومقرها عمان ”:ل�سنا را�ضيات بن�سبة
 100يف املئة ،ولكن هذا �أف�ضل من قبل”.
و�أقرت ب�أن غياب تعريف قانوين ملا ي�شكل على وجه الدقة “الأعمال
املنافية للحياء” من �ش�أنه �أن ي�صعب التنفيذ ،وال ي�ساعد اجلماعات
احلقوقية يف جتميع بيانات حول التحر�ش اجلن�سي.
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حممود كامل الكومى
مرت قبل يومني ذكرى وفاة مبدع التمثيل
العربى الفنان ” ن��ور ال�شريف ” الثانية ,
املتوفى �11أغ�سط�س  ,2015ومل��ا ك��ان نور
ال�شريف يرتبط فى خميلتى باملنا�ضل فنان
الكاريكاتري “ناجى العلى” فعلى الفور غريت
كامريا العقل عندى ميكانيزم عملها املعتاد
وعادت ” فال�ش باك “اىل �أوائل الت�سعينات
من القرن املا�ضى .
ف��ى رك��ن م��ن �أرك����ان �أح���دى دور العر�ض
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ى ب��ال��ق��اه��ره ال��ت��ى ك��ان��ت تعج
بامل�شاهدين ع��ل��ى م���دار حفالتها خا�صة
امل�سائيه ,جل�سنا جم��م��وع��ة م��ن ال�شباب
وال�����ش��اب��ات امل��ه��اج��ري��ن م��ن ح���زب التجمع
الي�سارى الذى كان يجمع بني مكوناته اخلم�س
البع�ض من النا�صريني الذين ر�أوا �أن ممار�سة
العمل ال�سيا�سى البد �أن ي�أتى فى �أط��ار من
�أدعاءات ال�شرعيه احلاكمة ,من�ضوين حتت
لواء املنا�ضل النا�صرى املرحوم “كمال رفعت
“ ,حلني ال�سماح للقوى النا�صريه بت�شكيل
حزبها – و فى ابريل من العام 1992وجريا
�سارعنا اىل احل��زب العربى الدميقراطى
النا�صرى ,ح�ين حكمت املحكمة الأداري���ة
العليا بت�أ�سي�سه.
,كان احلزب قد �أعلن وقتها �أن الفنان “نور
ال�شريف ” يقوم ببطولة فيلم يج�سد �شخ�صية
املنا�ضل الفل�سطينى ر�سام الكاريكاتري”ناجى
العلى ” و�أن املبدع “عاطف الطيب هو خمرج
العمل  ,وثالثتهم ممن نا�ضلوا الجل فل�سطني
والقومية العربية وكالهم يتماهون مع كل
فكرنا العروبى النا�صرى ويندجمون معنا فى
�أن عبد النا�صر تاريخ �أمة وفعل ان�سانى نا�ضل
من اج��ل امل�ست�ضعفني فى الأر���ض وم��ن �أجل
الق�ضاء على اال�ستعمار و�أعوانه,و�أن ال�صراع
العربى ال�صهيونى �صراع وجود ,و�أن ثالوثه
” احلريه والأ�شرتاكيه والوحده ” البد �أن
ي�ستتبع موا�صلة الن�ضال من اجل حتقيقه .
�أط��ف���أت الأن���وار  ”.ي��ارب ن�سمة ه��وا ترد
احلبايب لنا “رددت �أم ناجى – على التو
���ص��ارت القطعان م��ن الهجناه وامل�ستوطنني
وقوات العدو ال�صهيونى تعيث ف�سادا فى كل
�شىء تدمر وحترق  ,هربا من اجلحيم كان –
التهجري – (نور ال�شريف)جت�سيد حى رائع
ل�شخ�صيه (ناجى العلى ) كل الرفاق فى قاعة
العر�ض غا�صوا داخل ال�شخ�صية جممعني على

ان نور ال�شريف هو ناجى العلى بلحمه ودمه
وفكره و�أب��داع��ه �.…… ,أن�سابت الكلمات
حتفها ذكريات املا�ضى وك�أنها ترنيمات ع�شق
�آلهى :ول��دت حيث ول��د امل�سيح بني طربيه
والنا�صره فى قرية ال�شجرة باجلليل االعلى
اخرجونا من هنالك وعمرى ع�شر �سنوات عام
48اىل خميم عني احللوه بلبنان اذكر هذه
ال�سنوات الع�شر اكرث مما اذكر بقية عمرى
اعرف الع�شب واحلجر والظل والنور هناك
التزال �صورها ثابته فى حمجر العني ك�أنها
حفرت حفر ًا �أر�سم ال�أكتب �أحجبة ال �أحرق
البخور لكننى فقط �أر�سم اذا قيل ان ري�شتى
ت�شبه مب�ضع اجلراح اكون قد حققت ماحلمت
بتحقيقه كما اننى ل�ست مهرج ًا ول�ست �شاعر
قبيلة اى قبيلة ,ل�ست حمايد ًا انا منحاز ملن
هم حتت ,ملن ينامون فى م�صر بني قبور املوتى
وملن يخرجون من حوارى اخلرطوم ميزقون
ب�أيديهم �سال�سلهم وملن يقر�أون كتاب الوطن
باملخيمات.
انا ناجى العلى ر�سام الكاريكاتري العربى
من فل�سطني.
حتى كلمات ناجى العلى كانت جت�سيد ًا
حي ًا لكل �سمات نور ال�شريف فكالهما مي�سكا
مب�ضع اجل��راح وال يحرقا البخور والتهريج
بعيد ًا عن فطنتهم وهجاء اال�شخا�ص لي�س من
ذواتهما فقط انحازا ملن هم حتت من الطبقات
الدنيا وملن ا�شتاقوا اىل احلرية .
ر�صا�صات الغدر من عمالء املو�ساد تغتال
“ناجى العلى ” فى لندن  ,وحتاول اغتيال
“نور ال�شريف” فى القاهرة لأنه ذاب فى
ناجى العلى جم�سدا الن�ضال �ضد ا�سرائيل
ك�صراع وجود و�أن فل�سطني البد عربيه.
…..فى زمن كامب ديفيد ,بدى �أن العميل
النائم وق��د ا�ستفاق ليقدم اوراق اعتماده
اىل املو�ساد واملخابرات الأمريكية  ,وكان
الب��د م��ن حاملى املباخر  ,وه��و �أم���ر �صعب
فى ظل وجود كتاب تربوا فى ح�ضن القومية
والفرتة النا�صرية وكانت م�ؤ�س�سات االهرام
والأخبار واجلمهوريه وروز اليو�سف وغريها
 ,تنري الفكر ومتهد ل��ر�أى ع��ام عربى قادر
على ان يكت�شف العمالء والرجعية العربية
ويحا�صرها  ,كان هيكل واحمد بهاء الدين
فى الأه���رام  ,وكامل زه�يرى وحممد عوده
فى اجلمهوريه  .وج�لال ع��ارف فى الأخبار
 ,وكانت م�ؤ�س�سة روز اليو�سف كلها وطنيه

يقودها الكاتب عبد الرحمن ال�شرقاوى
و���ص�لاح ح��اف��ظ  ,حو�صرت ه��ذه القيادات
داخل م�ؤ�س�ساتها  ,و�أ�صدر ال�سادات قراراته
بعزل معظمها  ,وعلى النقي�ض كانت قراراته
بعوده كل الكتاب وال�صحفيني الذين ثبت
عمالتهم للأ�ستعمار وال�صهيونية وعدائهم
جلمال عبد النا�صر والأمة العربية اىل تلك
امل�ؤ�س�سات ال�صحيفه لقياداتها  ,وكانت كلها
من حملة املباخر ,وال�تروي��ج لبطولة �أن��ور
ال�سادات فى خيانته للأمة العربية و�أعتبار
ات��ق��اق��ي��ة ك��ام��ب دي��ف��ي��د اخل��ي��ان��ي��ة وزي���اره
ال�سادات للقد�س املحتله مبثابة �صعود �أول
ان�سان على �سطح القمر.
وب�����دى الأَخ��������وان ع���م�ل�اء امل���خ���اب���رات
الأمريكيه ” م�صطفى وعلى �أمني ” ومو�سى
�صربى و�أبراهيم �سعده  ,خري من يجيد النباح
�ضد قومية عبد النا�صر  ,و�ضد كل املفكرين
والكتاب القومني والنا�صريني والي�ساريني
عامة ,كانت ه��ذة بداية “الدميوجاجية”
الفكرية التى مار�سها حاملى املباخر من
الكتاب وال�صحفيني امل�صريني على ال�شعب
امل�صرى  ,ور�سخت قواعدها ف��ى ظ��ل حكم
“مبارك ” ومازالت �آثارها اىل الآن.
كان هذا هو اجلو امللبد بالثعابني واحليات
فى احلياة الفكرية والأعالمية فى م�صر حني
عر�ض “نور ال�شريف”فيلم “عاطف الطيب ”
– ناجى العلى .
فى �صالة العر�ض ت�شبث كل منا بكر�سيه
وغ�صنا يف �أح����داث ال��درام��ا الفل�سطينيه
اللبنانيه و”(حنظله )ننظر على فل�سطني
حيث يعتقد الأخرون اننا نعطى ظهورنا لهم
 ,ننزف دم ًا من التهجري اىل الغزو ال�صهيونى
ل��ب�يروت مطلقني زف���رات الأم���ل والأمل مع
املقاومه اللبنانية الفل�سطينية ,و�أنتظرنا مع
الفنان حممود اجلندى اي��ن احلكام العرب
وجيو�شهم العربية ؟!! وحلظة �أ�ضاءة الأنوار
فى قاعة العر�ض �ساد ال�صمت كتعبري عن
وم�ضة الأم��ل التى ع�برت عن مافى داخلنا
والأمل ال��ذى �أعت�صرنا على واقعنا العربى
املذرى .
لكن ال��ك��ل ك��ان م��درك�� َا ان الأج��اب��ة عن
ا�ستف�سار ال��ف��رج��ة على ب�ي�روت م��ن جانب
احلكام العرب وهى تتعر�ض للغزو ال�صهيونى
قد جتد �صداها فى الهجوم ال�شر�س الذى
�شنه عقب عر�ض القيلم “حاملى املباخر”

العلي) كان يع�شق م�صر لأبعد احلدود وهذا ما
تو�ضحه ر�سوماته ,ولكنه هاجم ال�سادات عند
زيارته للقد�س ,وهاجم اتفاقية كامب ديفيد,
ناجي العلي مل (ي�شتم) م�صر ولكنه عرب عن
ر�أيه يف رف�ضه لـ كامب ديفيد.
عا�ش ن��ور ال�شريف يج�سد الفن الراقى
عا�ش مع �شعبه ي�سخر ملكاته الفنية من اجل
الوطن ,فعا�ش فى قلب ال�شعب والوطن.
عزيزى ال��ق��ارىء ا�سمح ىل �أن اق��دم لك
نف�سى ا�سمى(حنظله ),ا���س��م �أب����وى م�ش
���ض��رورى �أم��ى ا�سمها(نكبه )– من��رة رجلى
ما بعرف لأن��ى دائما حافى – جن�سيتى ان
م�ش فل�سطينى والم�����ص��رى وال لبنانى وال
كويتى حم�سوبك ان�سان (ع��رب��ى وب�����س ),
التقيت �صدفه بالر�سام ناجى العلى والفنان
ن��ور ال�شريف كالهما ك��ارة �شغله الن��ه م�ش
عارف ير�سم والميثل و�شرحا ىل ال�سبب كل
مابري�سم او ميثل ايهما يا بيحتاج لزعيم يا
وزرارة يا �سفارة وهما مابيحتاجا غري الوطن
وال�شعب وقاال انهما لذلك ينويان ي�شوفا �شغله
غري ه��اى ال�شغله بعد ما طيبت خاطرهما
وعرفتهما عن نف�سى قلت انا م�ستعد ار�سم
عنكما كاريكاتري و�أمثل دور او اثنني كل يوم
وفهمتهما انى ما بخاف من حدا غري اهلل واللى
بده يزعل يروح يبلط بالبحر .
قلت ل��ن��ور ال�شريف وداع���ا ق��ال :ال �أن��ا
مع ناجى العلى هناك �أفكارنا نلتقطها من
احا�سي�س النا�س وال �أذك��ر اننا تلقينا يوما
نقدا ح��ول ر�سوماتنا او متثيلنا م��ن فئات
�شعبية ….نعلم اننا �سنوا�صل الطريق فكالنا
على موعد هناك بعيدا ولن نخلفاه �سنلتفيا
ذات ي��وم حاملني �صورة الوطن فى العيون
و�سندق �سارى علم فل�سطني فى تراب الوطن
و�سن�ستمر.
كاتب وحمامى – م�صري

ك����اظ����م امل�����و������س�����وي :اخ�����ب�����ار ح���زي���ن���ة م�����ن ل���ن���دن
ال تكتفي لندن يف ما تن�شره و�سائل الإعالم
عنها ،كل يوم ،او كل �ساعة ودقيقة من م�شاكلها
واخبارها العامة واخلا�صة ،فقد �أ�ضافت لها
يف هذين اليومني ،اجلمعة وال�سبت11-12 ،
من هذا ال�شهر� ،آب /اغ�سط�س � 2017أخبارا
حزينة ثقافية و�سيا�سية عربية اي�ضا.
ك��م حم��زن �أن تكتب ع��ن امل���وت ،الرحيل
االخري ،الفقد ،والوداع االخري؟! وعن �أنا�س
عرفتهم او تعرفت عليهم وتركوا با�سماءهم
ب�صماتهم ،ب��اي �شكل .ومهما كانت ال�صلة
بينهم تظل �شخ�صياتهم ب��ارزة وا�سما�ؤهم
المعة ،رغم املوت والرحيل عن هذه الدنيا
الفانية.
نعت اجلالية العراقية يف بريطانيا ،عرب
املنتدى العراقي ،الكاتب واملرتجم �سعدي
عبد اللطيف ( 1949 2017-( ،فقد رحل
يف لندن ،يف منفاه االخري ،بعيدا عن بغداده
و���ش��وارع��ه��ا واح��ي��اءه��ا ال��ت��ي ت��رك��ت �آث��اره��ا
على جبينه واودعته �أ�سرارها ،و�سيفتقده
�أ�صدقا�ؤه واهله ،وتظل ذكراه بينهم �شاخ�صة
ل��ف�ترات طويلة حتما ،مل��ا ل��ه م��ن ذك��ري��ات
حميدة واخبار وديعة تعك�س �شخ�صه وطلته
ورفقته وجل�سته و�صوته ال��ه��ادىء وخجله
البادي على حمياه ،رغ��م تعب املنايف و ُبعد
ال�سنوات ..كتب وترجم �إىل اللغة العربية
الكثري من الن�صو�ص الأدب��ي��ة والفل�سفية،
ون�شرها يف امل��ج�لات وال�صحف التقدمية
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العربية ،منذ �أيام �صحيفة “طريق ال�شعب”
يف بغداد ومطبوعات املنظمات الفل�سطينية
وح��ت��ى م��ط��ب��وع��ات اجل��ال��ي��ات ال��ع��راق��ي��ة
والعربية ومنظماتها يف املنايف .رحل �سعدي
خفيف الظل ب�صمت كما هو نف�سه مودعا
يف ك��ل ليلة او �سهرة عا�شها يف حمنته يف
املهاجر وق�سوة امل��ن��ايف العديدة واملنفيني
االعدقاء .وكما غادر عاملنا هكذا مثلما جاء
لندن الجءا بعد جت��وال وانتقال ،وم�صاعب
احلياة اليومية ،وحمله حقيبته اململوءة
ب�آخر الكتب ال�صادرة من املطابع الإجنليزية
وال�صحف اليومية ،وروحه اململوءة بهمومه
و�أحزانه وانك�ساراته ،ور�أ�سه امل�شغول دائما
ب��ع��راق��ه اجل��ري��ح والبعيد ع��ن��ه� ،سافر يف
نهاياتها �سفرته االخ�يرة ،النهائية ،مودعا
دون �ضجة او �صخب الليايل التي عاناها
ودمعت عيناه من ظالمها وظلمها ووح�شتها يف
�أغلب الأحيان.
واخلرب االخر من لندن عن رحيل الفنان
العربي وامل��ب��دع الكبري عبد احل�سني عبد
الر�ضا )1939-2017( ،حيث بثته م�شفى
يف لندن ،وهو الذي ودعها من �سنني يف اجمل
م�سرحياته ،وبعد �أن عرف ن�شاطه الإبداعي
وعد م�ؤ�س�سا له يف بلده
امل�سرحي والتلفزيوينّ ،
الكويت ،وار�سال اوىل ا�شعاعاته اىل امل�سرح
والتمثيل يف جواره اخلليجي .لي�صبح بجدارة
من م�ؤ�س�سي احلركة الفنية يف منطقة اخلليج

�ضمن فنانني �آخرين �سبقه �أغلبهم بالرحيل.
وظلت تلك الإب��داع��ات بنكهتها اخلليجية
ال�سيا�سية النقدية والفكاهية عنوانا له
وجليله ،ولقدراته الرائدة يف تلك املجاالت
و�إمكاناته الوا�سعة يف ابقاءها متوا�صلة
ل�سنوات و���س��ن��وات .ومنذ �ستينيات القرن
املا�ضي ب��د�أت اجتاهاته الفنية ،ف�شارك يف
�أول عمل م�سرحي باللغة العربية الف�صحى
حتت عنوان “�صقر قري�ش” يف عام ،1961
و�شارك يف ت�أ�سي�س فرقة امل�سرح العربي �سنة
 1961وفرقة امل�سرح الوطني �سنة ،1976
كما قام يف عام  1979بت�أ�سي�س م�سرح الفنون
كفرقة خا�صة.
ق��دم للم�سرح نحو  33م�سرحية ،واكرث
من  30م�سل�سال تلفزيونيا ،من بينها “درب
الزلق” و “الأقدار” الذي كتبه بنف�سه ،وكان
�آخر ظهور له يف م�سل�سل “�سيلفي  ” 3يف عام
 .2017ومعروف �أنه كتب بنف�سه عددا من
امل�سرحيات وامل�سل�سالت ومثل فيها .وقدم
ع��ددا م��ن االغ���اين واالوب��ري��ت��ات الغنائية
اي�ضا .بفقدانه اليوم خ�سر امل�سرح العربي
مبدعا ك��ب�يرا وراءدا ال يختلف عليه وال
ينكره حتى من مل ي�ضحك ملا قدمه وابدعه
على امل�سرح او التلفزيون.
حني �سمعت باخلرب ت�سابقت امامي �صورته
يف �أك�ثر من م�سرحية ل��ه ،ومنها “باي باي
لندن” ،التي �سجل فيها بواقعية اجتماعية

وانتقادات �صريحة وك�شف واع حلياة الزوار
اخلليجيني يف اجازاتهم يف لندن وما يح�صل
معهم ولهم وما يعانون ويتكرر معهم كل مرة،
وك�أنه يقول ب�صوت عال انتبهوا وا�سرتيحوا
دون �أن تخ�سروا هدفكم وراحتكم معا .وهو
�إذ يجدد يف �إبداعه وتطوره الفني ي�ستند
�إىل وعي �شديد ودعوة �إىل اليقظة والإنتباه
للحا�ضر وامل�ستقبل يف بلده واملنطقة ،فاحلياة
ال تدوم بالنفط وحده..
اخ��ر اخبار لندن اليوم احلزينة ،خرب
وفاة املنا�ضلة ال�شيوعية البارزة يف ال�سودان،
فاطمة �أحمد ابراهيم ،عن عمر  85عاما
بعد ���ص��راع م��ع امل��ر���ض .امل��ع��روف��ة ب�أيقونة
ال�شجاعة يف مواجهة الدكتاتورية وللن�ضال
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نيوزويك :جملة �أمريكية تك�شف مفاج�أة حول �صواريخ كوريا ال�شمالية

حممود كامل الكومى :فى ذكراه الثانية نور ال�شريف مع (حنظله) اىل فل�سطني خذونى معكم
وعمالء ال�صهيونية والأ�ستعمار من الكتاب
وال�صحفيني و�أذنابهم ممن �آتى بهم ال�سادات
ترويج ًا لأتفاقية كامب ديفيد وزينوا من
بعد ف�ساد “مبارك”  ,وع��ل��ى �أث���ر الهجوم
املنقطع النظري على الفنان (ن��ور ال�شريف
) وفيلمه  ,مت وق��ف عر�ض الفيلم وطالب
جوقة الكتاب ب�سحب اجلن�سية امل�صرية من
نور ال�شريف  ,وطالب بع�ضهم باِلغاء ع�ضويته
لنقابة امل��ه��ن التمثليه ومنعه م��ن القيام
ب�أدوار متثليه فى التليفزيون  ,ووقفت القوى
الوطنية والقومية واملثقفني امل�صريني مع نور
ال�شريف فى حربة �ضد جوقة حاملى املباخر
 ,وت�صدوا ملحاولة �أغتياله .
حتت عنوان ناجى العلى  ..فيلم للوطن
واحلريه كتب “نور ال�شريف” يج�سد اندماج
ال�شخ�صيتني يقول :هل النه ناجي العلي ام
النني نور ال�شريف… �أكتب هذه ال�سطور؟
ال �أدري وان كنت اعتقد انه ال فرق”…)“ -
و(ناجي العلي) مل يكن جمرد فيلم جاد يف
م�سريتي كان دليلي الذي قادين اىل مرحلة
الن�ضوج يف زم��ن ال�ت�ردي ال�سائد يف معظم
النتاج الفني �سواء على امل�ستوى ال�سينمائي
�أو امل�سرحي او املو�سيقى او حتى التلفزيوين,
كان هو البديل املطلوب لالفالم املبتذلة او
اف�لام امل��ق��اوالت التي تتعمد االب��ت��ع��اد عن
�صلب الهموم الكربى واملو�ضوعات اجلوهرية,
وت��ع��م��ل ع��ل��ى طم�س امل�����ش��ك�لات االن�سانية
وال��ق��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة م��ن خ�ل�ال طرحها
ملو�ضوعات �سطحية تخاطب الغرائز ولي�س
العقول والقلوب” -ويتابع ن��ور ”  .ورغ��م
فرحتنا الغامرة �أنا و�صديقي الكاتب وليد
احل�سيني �شريكي يف انتاج الفيلم و�صديقي
املخرج ال��راح��ل املبدع عاطف الطيب وكل
�أ�سرة الفيلم الرائعة بعر�ض الفيلم جماهريي ًا,
�إال �أن فرحتنا كادت تختنق على يد الهجوم
العنيف الذي قادته �إحدى ال�صحف امل�صرية
�ضد الفيلم و�ضد �شخ�صية ناجي العلي ر�سام
الكاريكاتري الفل�سطيني ال��ذي عا�ش عمره
كله حمارب ًا ومعرتك ًا بري�شته �ضد الإحتالل
والإ�ست�سالم والتفكك العربي� ,صورنا الهجوم,
نحن فريق الفيلم ,كما لو كنا جمموعة من
اخلونة �صنعوا فيلم ًا خ�صي�ص ًا �ضد م�صر ,حتى
�أنهم كتبوا وقالوا نور ال�شريف يقوم ببطولة
فيلم الرجل الذي (�شتم) م�صر يف ر�سوماته,
واحلقيقة �أن هذا االتهام باطل ,فـ (ناجي
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م��ن �أج���ل ال��ف��ق��راء وال��ن�����س��اء .واول ع�ضوة
ن�سائية برملانية يف ال�سودان عام  1965ويف
املنطقة العربية والأفريقية .وق��ادت �أول
�إ�ضراب عرفته مدار�س البنات يف ال�سودان
يف عهد اال�ستعمار ال�بري��ط��اين .واخ��ت�يرت
�أول رئي�سة لالحتاد الن�ساءي الدميقراطي
العاملي عام  .1991ومتيزت ب���أدوار قيادية
يف احلركة الن�سوية وال�سيا�سية ال�سودانية.
ولعبت دورا ب���ارزا يف ث���ورة ت�شرين اول/
�أكتوبر  1964وقاومت نظام جعفر منريي
( )-1985 1969ب�شرا�سة وتعر�ضت لل�سجن
واملالحقات الأمنية .كما ن�شطت يف مناه�ضة
“نظام الإنقاذ” منذ حزيران /يونيو 1989
عرب التجمع الوطني الدميقراطي.

ن�شرت جملة “نيوزويك” الأمريكية
تقريرا ،ك�شف فيه خرباء �أمريكيون
و�أملان عن نتائج وا�ستنتاجات تو�صلوا
�إليها حول قدرة �صواريخ كوريا ال�شمالية
على حمل ر�ؤو�س نووية ت�ستطيع �ضرب
الواليات املتحدة.
وذكرت جملة “نيوزويك” ،نقال عن
خرباء �أمريكيني و�أملان ،يف تقرير لهم
ي�شري �إىل تو�صلهم �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
الر�ؤو�س ال�صغرية �أثناء االختبار �سمحت
لل�صواريخ باالرتفاع �أعلى بكثري مما لو
كانت جمهزة بر�ؤو�س حربية �أثقل.
و�أكد خرباء �أن ال�صواريخ التي اختربتها
كوريا ال�شمالية يف متوز/يوليو ،لي�ست
قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية كاملة للرب
الرئي�سي للواليات املتحدة الأمريكية.
ويقول خبري ال�صواريخ يف معهد
ما�سات�شو�سي�س للتكنولوجيا ،تيد

بو�ستول �إ�ضافة �إىل خبريين من �شركة
“�شموكري تكنولوجي” ماركو�س �شيلر
وروبرت �شموكر ،الأملانية يف تقريرهم �أن
ال�صواريخ حملت �شحنة �صغرية ال تتوافق
مع وزن الر�ؤو�س احلربية النووية.
ويقول اخلرباء يف تقريرهما “العامل
فج�أة ا�ستفاق على �أن كوريا ال�شمالية
لديها �صاروخ بالي�ستي عابر للقارات،
القادرة على الو�صول �إىل ال�ساحل
الغربي للواليات املتحدة .ولكن ،وفقا
حل�ساباتنا وا�ستنادا �إىل درا�سة مف�صلة
عن نوع وحجم املحركات ال�صاروخية،
ومدة الرحلة ،والوقود ،والتي ا�ستخدمت
على الأرجح وغريها من عوامل التقنية
 ،يبدو �أن ال�صاروخ حمل فعال �شحنة
�صغرية جدا من الوزن والتي ال تتوافق مع
وزن الر�ؤو�س النووية”.
و�أ�ضافت املجلة ب�أن اخلرباء �أ�شاروا

�إىل �أن هذه ال�شحنات ال�صغرية �سمحت
لل�صواريخ باالرتفاع �إىل م�ستوى �أعلى
بكثري ،مما لو كانت جمهزة بر�ؤو�س
حربية �أكرث ثقل.
و�أ�شارت املجلة �إىل �أن تيد بو�ستول،
و�صف �أي�ضا �صواريخ كوريا ال�شمالية
“باملزيفة”.
وكانت كوريا ال�شمالية قد �أعلنت
م�ؤخراً� ،أنها قادرة على �إطالق � 3صواريخ
“خفا�سون —  12ذات مدى متو�سط يف
�آن واحد� ،ست�سقط يف مياه البحر على
بعد � 30إىل  40كيلومرت ًا من جزيرة
غوام .و�أن هذه ال�صواريخ �ستكون مبثابة الواليات املتحدة �إنهما �صاروخان عابران وبدوره ،هدد الرئي�س الأمريكي دونالد
�إنذار للواليات املتحدة الأمريكية التي للقارات .وتبنى جمل�س الأمن الدويل ترامب ،بيونغ يانغ بالرد بـ”نريان
لها قاعدتان ع�سكريتان يف هذه اجلزيرة،
تعتربهما كوريا ال�شمالية تهديدا لأمنها .قرارا جديدا ي�شدد العقوبات على كوريا وغ�ضب” �إذا �شعرت الواليات املتحدة
هذا و�أطلقت كوريا ال�شمالية� ،أطلقت يف ال�شمالية عقب التجارب ال�صاروخية �أن هناك تهديدا حقيقيا عليها من قبل
كوريا ال�شمالية.
�شهر متوز/يوليو املا�ضي �صاروخني ،قالت الأخرية.

ح��ادث��ة ال��ده�����س يف فرجينيا :امل�شتبه ب��ه يبلغ
م���ن ال��ع��م��ر  20ع��ام��ا وي���واج���ه ث�ل�اث �إت��ه��ام��ات
ك�شفت ال�سلطات الأمريكية ،عن هوية امل�شتبه به بحادث الده�س الذي وقع خالل مظاهرة يف مدينة
ت�شارلوت�سفيل بوالية فريجينيا،
امل�شتبه به ا�سمه جيم�س اليك�س فيلدز ،ويبلغ من العمر  20عاما ،من مدينة ماومي ب�أوهايو ،وفقا ملارتني كومر
من �سجن مقاطعة البريماريل -ت�شارلوت�سفيل ،حيث يحتجز امل�شتبه به ،الفتا �إىل �أنه مت توجيه تهم القتل
من الدرجة الثانية والت�سبب ب�إ�صابات والف�شل بالتوقف بعد حادث �أدى لوقوع وفاة.
وي�شار �إىل �أن احلادث �أدى �إىل مقتل امر�أة تبلغ من العمر  32عاما ،كانت تقطع ال�شارع خالل مظاهرة
ملجموعة من الن�شطاء الذين خرجوا لالحتجاج على مظاهرة للقوميني البي�ض كانت تقودها جماعات ميينية
مثل جماعة “وحدوا اليمني” وجماعات �أخرى كانت تطلق �شعارات م�ؤيدة للبي�ض.

هيومن رايت�س ووت�����ش :ق��وات �سعودية تغلق بلدة العوامية �شرق
اململكة ب��ع��د �أ���س��اب��ي��ع م��ن ان����دالع م��واج��ه��ات م�سلحة م��ع ال�شرطة
دبي ـ (�أ ف ب) – قالت
منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش املدافعة عن حقوق
االن�سان االحد ان قوات
االمن ال�سعودية �أغلقت
بلدة العوامية ال�شيعية
�شرق اململكة بعد �أ�سابيع
من اندالع مواجهات
م�سلحة مع ال�شرطة.
وكانت ال�سلطات ال�سعودية
�أعلنت اال�سبوع املا�ضي
انها �سيطرت على حي
يف البلدة الواقعة يف
حمافظة القطيف حيث
ت�صاعدت االحتجاجات
ووقعت ا�شتباكات مع قوات
االمن يف اال�شهر القليلة
املا�ضية.
وقالت “هيومن رايت�س
االحد ان
ووت�ش”
قوات االمن ال�سعودية
“حا�صرت و�أغلقت” بلدة
العوامية.
وقالت املنظمة ومقرها
نيويورك انه مبقارنة
�صور التقطت باالقمار
اال�صطناعية يف �شباط/
فرباير و�آب/اغ�سط�س،
يظهر تعر�ض اجزاء كبرية
من البلدة لدمار هائل
يطال �أي�ضا بنية حتتية
مدنية.
وقالت مديرة ق�سم ال�شرق
الأو�سط يف املنظمة

�سارة ليا ويت�سون ان
على ال�سلطات ال�سعودية
اخلدمات
“توفري
الأ�سا�سية ل�سكان العوامية
املحا�صرين ،والت�أكد من
�أنهم ي�ستطيعون االنتقال
داخل املدينة وخارجها
ب�أمان”.
وا�ضافت انه “على
ال�سلطات ال�سعودية �أي�ضا
�أن تحُ قق فورا وب�شكل
موثوق يف ما �إذا كانت

قواتها ا�ستخدمت القوة
املفرطة يف العوامية
(…) واتخاذ خطوات
فورية لل�سماح لل�سكان
بالعودة اىل منازلهم
ب�سالم وال�سماح ب�إعادة
فتح املحالت التجارية
وتعوي�ض
والعيادات،
ال�سكان عن �أ�ضرار
املمتلكات والدمار التي
ت�سببه قوات االمن”.
وتتهم ال�سلطات ال�سعودية

ومهربي
“ارهابيني”
خمدرات يف املواجهات
االخرية يف العوامية،
حيث ادت اال�شتباكات
بني متظاهرين وقوات
االمن منذ ايار/مايو �إىل
مقتل العديد من املدنيني
ورجال ال�شرطة.
و�شهدت العوامية الواقعة
يف ال�شرق ال�سعودي
الغني بالنفط ،حركة
احتجاج اندلعت عام

 2011تطورت اىل دعوة
للم�ساواة بني ال�سنة
وال�شيعة.
واعدم رجل الدين ال�شيعي
منر النمر ،احد قادة
احلركة يف كانون الثاين/
يناير  2016بعد ادانته
ب”االرهاب”.
يعي�ش معظم �شيعة
ال�سعودية يف ال�شرق الغني
بالنفط وكثريا ما ي�شتكون
من التهمي�ش.

���ص��ور “�سيلفي” ب��ج��ان��ب ك��ارث��ة
ال���ق���ط���ار ب��ت��وق��ي��ع “امل�سعفني”
ت��ث�ير ���ض��ج��ة وا����س���ع���ة يف م�صر

�أثار تداول �صور مل�سعفني
يلتقطون �صور “�سيلفي” �أمام
حادث القطارين الذي وقع
مبحافظة الإ�سكندرية و�أ�سفر
عن مقتل �أكرث من � 40شخ�صا،
�ضجة كبرية عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي والإعالم
امل�صرية.
و�أكدت وزارة ال�صحة �أنها بد�أت
يف اتخاذ �إجراءات �صارمة �ضد
موظفي الإ�سعاف.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة ال�صحة الدكتور خالد جماهد ،يف �إنه
تقرر نقل موظفي الإ�سعاف �إىل نقطة �إ�سعاف �سيوة قرب احلدود مع ليبيا
�إىل حني انتهاء التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات مبوجب التحقيقات
ح�سب ت�صريح ملجاهد نقلته �سي �إن �إن.
وب�ش�أن ح�صر عدد القتلى وامل�صابني يف حادث القطارين ،قال جماهد �إن
عدد القتلى بلغ � 41شخ�صا ،بينهم � 8سيدات ،و 11طفال.
و�أ�ضاف �أن عدد امل�صابني بلغ  ،132خرج  79منهم من امل�ست�شفيات بعد
تلقي العالج ،بينما ما زال يخ�ضع � 53آخرين للعالج ،منهم  23يحتاجوا
لتدخل جراحي ،و 30حالتهم م�ستقرة.
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كيف ر ّدت �سكرترية �سفرية االحتاد الأوروب��ي يف اليمن على وزير خارجية هادي وتفا�صيل املكاملة التي دارت بني”�شرف” و” كالفو”
�صنعاء ـ عبدالكرمي املدي:
�أك��د م�صدر م��وث��وق ل��ـ ر�أي اليوم” ّ
ف�ضل
عدم الك�شف عن ا�سمه ،ب�أن �سفرية االحتاد
الأوروب��ي لدى اليمن ا�ست�شاطت غ�ضبا على
خلفية الت�صريحات التي �صدرت عن وزير
خارجية عبدربه من�صور هادي يف الريا�ض
بعد لقائه بال�سيدة ” �أنطونيا كالفو” ون�سب
فيها بع�ض العبارات لهاُ ،
حيث �أكد من خاللها
ب���أن��ه��ا �أو���ض��ح��ت م��وق��ف االحت���اد الأوروب����ي
املتم�سك مبا ا�سماه ،وف��ق ما ُن�شِ ر حينها يف
وكالة �سب�أ التابعة حلكومة هادي ،املرجعيات
ال���ث�ل�ات حل���ل الأزم������ة ال��ي��م��ن��ي��ة املتمثلة
بـ”املبادرة اخلليجية-القرارالأممي 2216-
خم��رج��ات م���ؤمت��ر احل���وار الوطني” ا�ضافة
�إىل وقوف بروك�سيل مع فكرة ت�سليم ميناء
احلديدة مقابل �صرف مرتبات املوظفني.
و�أو����ض���ح امل�����ص��در ب�����أن ���س��ف�يرة االحت���اد
الأوروب��ي نفت من فورها نفيا قاطعا ما قاله
وزيرخارجية هادي على ل�سانها  ،م�ؤكدة ب�أن
ما طرحته على طرف �صنعاء طرحته على
الريا�ض �أي�ضا.
وق����ال� :إن���ه وف���ور ن�شر وك��ال��ة ���س��ب���أ يف
الريا�ض ت�صريح وزيراخلارجية املخاليف،
وم��ا اعقبها من ر ّدة فعل غا�ضبة وم�ستاءة
من قِ بل ال�سفرية “كالفو” خا�صة واالحتاد
الأوروب��ي عامة قام ال�سيد املخاليف ب�إجراء
�إت�صال هاتفي مع �سكرترية “كالفو” طالبا

احلديث مع الأخرية� ،إال �أنها رف�ضت احلديث
معه،طالبة منه الإعتذار الر�سمي عما �صدر
منه على ل�سانها �أوال :ون�شره يف وكالة �سب�أ
ثانيا ،وهذا طبعا ما مل يحدث حتى ال�ساعة.
امل�صدر نف�سه �أكد ب�أن الأزمة الدبلوما�سية
اجلديدة مع االحتاد الأوروب��ي والتي و ّرطت
الريا�ض نف�سها فيها  ،مل تتوقف عند هذا
احلد  ،بل تعدّ ته �إىل ما هو �أ�سو�أ من ذلك.
وقال  :بعد هذا املوقف الذي خلق �أزمة
خطرية بني الطرفني ،ح��اول وزي��ر خارجية
ه����ادي �إج�����راء �إت�����ص��ال �آخ����ر بربوك�سيل
لت�أكيد موعد مقابلته مع م�س�ؤولة العالقات
اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد الأوروب�����ي ال�سيدة
“فيديريكا موغريني” ال��ت��ي ك��ان جرى
التن�سيق لها م�سبقا ،غري �أن الرد الذي ح�صل
عليه كان �صادما،
ُ
حيث �أو�ضح له مكتب ” موغريني” ب�أن
املقابلة ق��د �ألغيت وان من�سقة العالقات
اخل��ارج��ي��ة ت��رف�����ض مقابلته ع��ق��اب��ا على
الت�صريح ال���ذي ا���ص��دره ون�سب فيه بع�ض
املعلومات ل�سفرية االحتاد الأوروبي يف اليمن
 ،وهو الأمر الذي ال تقبله بروك�سيل حتت �أي
ظرف ،م�شريا �إىل �أن تربير الريا�ض بوجود
خط�أ يف ترجمة حديثها غري مقنع وال قيمة
له.
الف��ت��ا �إىل �أن ه���ذا امل���وق���ف بالن�سبة
لربوك�سيل ُي��ع��دُّ دل��ي�لا كافيا ل��ع��دم الثقة

بحكومة الريا�ض (اليمنية(.
وا�ضاف امل�صدر قائال :بعد �أن اطلق ال�سيد
وزير خارجية هادي لت�صريحه بخ�صو�ص ما
قالته �سفرية االحتاد الأوروبي التي ا�ستقبلها
يف الريا�ض �،أجرى املهند�س ه�شام �شرف وزير
خارجية �صنعاء �إت�صاال بامل�س�ؤولة الأوروبية
م�ستو�ضحا حقيقة ما ُن�سِ َب لها من كالم ،فردت
عليه قائلة :ما قيل عني غري �صحيح ،بل و
كذب كبري مل �أجد له مثيال ،ويراد من خالله
ال�تروي��ج ملوقف مرفو�ض �أ�سا�سا م��ن قِ بل”
بروك�سيل”.
م�شريا ب���أن ال�سفرية” كالفو “طلبت من
�صنعاء �إ�صدار بيان تكذيب ،حتى ت�صل �إىل
العا�صمة البلجيكية ومن ثم يتم الرد عليه
ردا منا�سبا.
وبالفعل ا�صدرت وزارة خارجية �صنعاء
م�ساء ذلك اليوم بيانا ُن�سِ َب مل�صدر م�س�ؤل فيها.
�إىل ذلك ُتفيد معلومات ح�سنة الإط�لاع
من العا�صمة ال�سعودية الريا�ض ب�أن هناك
�إ�ستياء كبريا من �أداء الدبلوما�سية التابعة
حلكومة هادي والتي متتلك �إمكانيات مالية
�ضخمة ومعنوية و�إعالمية وحرية حركة،
وت��ق��ول املعلومات ب����أن �آخ���ر �أوج���ه الدعم
امل���ايل امل��ق��دم خل��ارج��ي��ة ه���ادي ك��ان املنحة
القطرية التي قدمتها قبل �أزمتها الأخرية مع
ال�سعودية والإمارات وم�صر والبحرين والتي
بلغت ( )45مليون دوالر ،ورغ���م ك��ل ذلك

يظل الأداء -ح�سب امل�صدر – �أقل من احلد
الأدن���ى ،وه��ذا ما جعل الريا�ض تعقد عدة
لقاءات مع الأطراف املعنية يف حكومة هادي
من �أجل الوقوف على جوانب الق�صور يف �أداء
دبلوما�سيتها.
ويف هذا ال�سياق افادت املعلومات ب�أنه ُطلب
عقد مقارنة ب�ين �أداء وزارة خارجية من
ي�صفونهم بالإنقالبني يف �صنعاء  ،وخارجية
احلكومة املعرتف بها دوليا يف الريا�ض  ،وعند
عقد املقارنة علّق م�س�ؤل �سعودي بارز بالقول
”:كل ه��ذا يف ظل توفري جميع االمكانيات
لكم و�إنعدامها لدى الطرف الإنقالبي الذي

يعي�ش يف ظ�لام وحت��ت ح�صار يعجز معه
عن اخل��روج حتى من �صنعاء ،فكيف �سيكون
الأمر لو خرجوا على العامل وحتركوا ،كيف
�ستالحقونهم؟ ” ولتعزيز م�صداقية امل�صدر
ال��ذي �أدىل بهذه املعلومات لـ ر�أي اليوم ”
وخ�صها بها� ،أكد ب�أنه ميكن لأي �شخ�ص ُيريد
الت�أكد من هذه املعلومات الدقيقة التوا�صل
مع مكتب �سفرية االحتاد الأوروبي وخارجية
االحتاديف بروك�سيل  ،ويف حال مت نفيها ف�إنه
م�ستعد لإثباتها بالأدلة �أوتقدمي الإعتذار.

جم��ل�����س ال�����ش��ورى االي�����راين ي���رد ع��ل��ى ع��ق��وب��ات وا���ش��ن��ط��ن ب���زي���ادة مت��وي��ل ت��ط��وي��ر ال�برن��ام��ج ال�����ص��اروخ��ي مب��ب��ال��غ ا���ض��اف��ي��ة
طهران (�أ ف ب) – رد جمل�س ال�شورى
االيراين على العقوبات الأمريكية االخرية
الأحد ب�إقرار زيادة كبرية يف املخ�ص�صات
املالية للربنامج ال�صاروخي للجمهورية
الإ�سالمية ولعمليات احلر�س الثوري يف
اخلارج.
و�صادق جمل�س ال�شورى على تخ�صي�ص 520
مليون دوالر لتطوير الربنامج البال�ستي
الإيراين وتعزيز الن�شاطات االقليمية
للحر�س الثوري الإيراين ،وذلك ردا على
“�سيا�سة املغامرة” التي تتبعها الواليات
املتحدة.
و�صرح رئي�س جمل�س ال�شورى علي الريجاين
ّ
“على الأمريكيني �أن يعرفوا �أن هذا الإجراء
لي�س �إال خطوتنا الأوىل” ،وذلك بعد اعالنه
نتيجة ت�صويت الربملان بغالبية �ساحقة على
�سل�سلة تدابري تهدف اىل “مواجهة الأعمال
الإرهابية واملغامرة للواليات املتحدة يف
املنطقة” .وفر�ضت الواليات املتحدة يف
متوز/يوليو عقوبات جديدة ملواجهة برنامج
ال�صواريخ البال�ستية الإيرانية
وي�أتي التحرك و�سط ت�صاعد حدة التوترات
بني طهران ووا�شنطن منذ ت�سلم الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب زمام ال�سلطة يف
كانون الثاين/يناير متعهدا باتخاذ مواقف
�أكرث �صرامة حيال طهران.
وفور الإعالن عن نتيجة الت�صويت ،هتف
النواب “املوت لأمريكا”.
و�صوت  240نائبا من �أ�صل  244كانوا
حا�ضرين ل�صالح القرار.
و�أفادت وكالة االنباء االيرانية الر�سمية
ين�ص على تخ�صي�ص
“�إرنا” �أن م�شروع القانون ّ
 260مليون دوالر �إ�ضافية “لتطوير الربنامج
ال�صاروخي” ومبلغ م�ساو لفيلق القد�س ،وهو
وحدة قوات خا�صة تابعة للحر�س الثوري
الإيراين م�س�ؤولة عن العمليات اخلارجية
خا�صة يف �سوريا والعراق.
وي�أتي الت�صويت بعدما فر�ضت الواليات
املتحدة رزمة جديدة من العقوبات بحق
ايران يف متوز/يوليو ،م�ستهدفة برناجمها
ال�صاروخي.
وت�شري ايران �إىل �أن االجراءات الأمريكية
تخالف االتفاق الذي تو�صلت �إليه مع الدول
الكربى ال�ست عام  2015والذي مت مبوجبه
تخفيف العقوبات عليها مقابل و�ضع قيود
على برناجمها النووي.
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ولطاملا هدد ترامب ب�إلغاء ما و�صفه بـ”�أ�سو�أ
اتفاق على الإطالق”� ،إال �أنه تراجع ال�شهر
املا�ضي عن �أحد �أهم وعوده االنتخابية
املتمثل باالن�سحاب من االتفاق النووي.
– “الت�صرفات العدائية الأمريكية” –
و�أكد نائب وزير اخلارجية االيراين عبا�س
عراقجي �أن م�شروع القانون الذي مت �إقراره
مدعوم من احلكومة و�أنه “ذكي للغاية كونه
ال ينتهك االتفاق النووي وال ي�سمح للطرف
الثاين باختالق الأعذار”.
و�أ�ضاف �أن “ايران تفتخر بامتالكها خيارات
ممكنة وحقيقية ملواجهة الت�صرفات
العدائية الأمريكية”.
وال يقيم البلدان عالقات دبلوما�سية منذ
عام  1980فيما �أوقف ترامب االت�صاالت
املبا�شرة مع ايران التي با�شرها �سلفه باراك
�أوباما.
وازدادت التوترات بني البلدين مع وقوع
عدد من احلوادث بني �سفن �أمريكية وزوارق
ايرانية يف مياه اخلليج خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية.
وقال عراقجي �إن م�شروع القانون االيراين
هو مبثابة رد وا�سع النطاق على االجراءات
التي �أقرها الكونغر�س والتي و�صفتها و�سائل
الإعالم الإيرانية بـ”�أم العقوبات” كونها
تخت�صر جميع العقوبات املفرو�ضة حاليا
على ايران.
ومن جهته ،اعترب ا�ستاذ العلوم الدولية يف
جامعة طهران �أن م�شروع القانون “يعد ر�سالة
مبا�شرة تعك�س ا�ستياء ايران حيال انتهاكات
الطرف الثاين لالتفاق مع جتنب خرقه يف
الوقت ذاته”.
و�أ�ضاف لوكالة فران�س بر�س �أن عرب حتديده
ثمن انتهاك الواليات املتحدة لالتفاق
النووي� ،سي�ساعد م�شروع القانون االيراين يف
حماية االتفاق.
وتابع قائال “عندما ال يدفع الطرف الآخر
�أي ثمن ،ف�إنه �سيخل باالتفاق دون �أي
عقبات .ولكن ن�أمل ب�أنه �إذا حتتم عليهم دفع
ثمن ،فهم على االقل �سيح�سبون هذا الثمن
ويحدون من انتهاكاتهم”.
وي�شري ن�ص م�شروع القانون �إىل �أن “ايران
تعترب �أن جميع القوات الأمريكية الع�سكرية
واال�ستخباراتية هي جمموعات �إرهابية”
على خلفية “دعمها ال�ضمني واملك�شوف
للجماعات الإرهابية” يف املنطقة ،والدور

الذي تتهمها �إيران بلعبه يف ت�أ�سي�س تنظيم
الدولة الإ�سالمية ،و”دعمها ملنتهكي حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية وخا�صة الأنظمة
الديكتاتورية والعنيفة”.
ويكلف م�شروع القانون وزارة اخلارجية مهمة
و�ضع الئحة �سوداء ت�ضم �أ�سماء �أ�شخا�ص
معر�ضني للعقوبات ،بالتعاون مع جناح
احلر�س الثوري املخت�ص بالعمليات يف اخلارج
والبنك املركزي ووزارة اال�ستخبارات.
وتهدف العقوبات االيرانية �إىل منع هذا
النوع من الأ�شخا�ص من دخول ايران،
وم�صادرة �أ�صولهم يف
�إطار �سلطات اجلمهورية
والإ�سالمية وحظر تعامالتهم
املالية.
وي�ستثنى من هذه االجراءات
الأ�شخا�ص الذين يك�شفون
“الأن�شطة غري القانونية
(للواليات املتحدة) واجلرائم
والتعذيب والتزوير يف
االنتخابات” وخا�صة يف
917 - 488-9650
العراق افغان�ستان وغريهما.
Email: ghorbanews1@yahoo.com
ويفو�ض م�شروع القانون
كذلك وزارة االقت�صاد مبنح
�أولوية لالتفاقات مع الدول
وال�شركات التي تتجاهل
العقوبات املالية والع�سكرية
املفرو�ضة على ايران.
ويطالب كذلك وزارة
اخلارجية والق�ضاء باتخاذ
اجراءات حلماية االيرانيني
امل�سجونني يف الواليات
املتحدة النتهاكهم العقوبات
�أو اولئك الذين يواجهون
مالحقات قانونية يف �أي دولة
كانت.

اذا كنت تبحث عن عمل
او كنت بحاجة لبيع حمل
او اي ممتلكات
ات�صل مع غربة نيوز
مطلوب للعمل
فتاة تعمل ( كا�شري )
عامل ديل
على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز
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مقاالت

ت��رام��ب يتحدث ع��ن “نار وغ�ضب” وك��وري��ا ال�شمالية ت��ه��دد ب�ضرب جزيرة
“غوام” :هل �سينفجر املوقف وي�شهد العامل ح��رب نووية ال تبقي وال تذر؟
عبدالوهاب ال�شريف
مرة ثانية تت�صاعد الأزمة الكورية
ال�شمالية لدرجة خطرية تتبادل فيها
ر�سائل املواجهه ب�شكل �صريح ،فما بني
ترامب الرئي�س الأمريكي الذي قال �أن
كوريا قد تواجه ردا من “نار وغ�ضب”
�إىل ت�صريحاته ب�أن اخلطط الع�سكرية
لتّدخل يف كوريا ال�شمالية قد و�ضعت ب�شكل
كامل وبني كوريا ال�شمالية التي تقول
ب�أنها �ست�ضرب جزيرة “غوام” الأمريكية
وتتحدث عن ار�سال ر�سائل �صاروخية اىل
قرب اجلزيرة توكد بها قدرتها وجديتها
يف توعدها للواليات املتحدة.
جمل�س الأمن كان قد �أتخذ م�ؤخرا قرار
بت�شديد العقوبات على كوريا ال�شمالية
على خلفية جتربة كورية ل�صواريخ عابرة
للقارات وهي �صواريخ ذات �أمديات مل
ت�سجل �ضمن القدرة ال�صاروخية لكوريا
ال�شمالية من قبل ،ور�أى املجتمع الدويل
يف ذلك �إنتهاك لقرارات �أممية �سابقة بهذا
ال�ش�أن �أ�ستوجب العقوبات.
�أكرث امل�ستنفرين يف هذا اجلانب هي
الواليات املتحدة الأمريكية لإعتبار �أنها
املعني الأول بالت�صدي لل�سعي الكوري
ال�شمايل لتطوير قدراته النووية
وال�صاروخية ،ولأن ال�سجال الكوري
يركز على الواليات املتحدة باعتبارها
اخل�صم الأول لكوريا ال�شمالية  ،كما �أن
الواليات املتحدة ترى �أن تطوير القدرة
ال�صاروخية لكوريا ق�ضية مزعجة تفوق
حتى التطوير النووي ب�إعتبار �أن التطوير
ال�صاروخي هوالذي �سينقل التهديد الكوري
من تهديد حللفاء الواليات املتحدة اىل
تهديد للواليات املتحدة ذاتها  ،فال�صواريخ
احلاملة العابرة للقارات هي التي �ستنقل
الرو�ؤ�س النووية اىل الأرا�ضي الأمريكية
 ،لذلك فقد كان للواليات املتحدة خطوات
منفردة يف �إجتاه ال�سجال مع كوريا
ال�شمالية من جتارب �صاروخية �أمريكية
على خلفية الأزمة الأخرية مع كوريا
ال�شمالية �إىل �إعتزام �إعالن عقوبات

�أمريكية خا�صة على كوريا ال�شمالية قالت
ب�أنها �ستكون موجعه .
رو�سيا كدولة معنية بامللف الكوري ال�شمايل
موقفها جتاه تطوير كوريا لرت�سانتها
النووية وال�صاروخية هوموقف املجتمع
الدويل لكنها تفرق بني املوقف جتاه
التطوير واملوقف جتاه النزوع الأمريكي
للت�صرف جتاه كوريا ب�صورة منفردة
واملق�صود هنا هوالتلويحات الأمريكية
بالتدخل الع�سكري يف كوريا ال�شمالية
 ،وكان بالإمكان �أن يلعب الدور الرو�سي
بفاعلية �أكرث لوال حالة توتر العالقة
الأمريكية الرو�سية ب�شكل كبري م�ؤخرا
وعلى ذات خلفية العقوبات الأمريكية �ضد
رو�سيا ما مثل عائقا �أمام �إمكانية �إ�ستفادة
الواليات املتحدة من م�ساعدة رو�سية يف
ال�ش�أن الكوري ال�شمايل لإعتبار املوقف
الواحد لهما من التطوير الكوري ال�شمايل
لقدراته النووية وال�صاروخية .
ال�صني الفر�صة الأو�سع للواليات املتحدة
للتعامل مع امللف الكوري ال�شمايل هي
كذلك تتبنى نف�س موقف املجتمع الدويل
جتاه تطوير كوريا ال�شمالية لقدراتها
النووية والع�سكرية لكن حالها هوذات
احلال الرو�سي وب�صورة �أ�شد جتاه التفريق
بني املوقف جتاه التطوير واملوقف جتاه
التدخل الأمريكي بقرار منفرد �ضد كوريا
ال�شمالية ،وكان ت�صريح ال�صني ب�أنها لن
ت�ساند كوريا يف حال كانت هي البادئة
ب�ضرب �أمريكا وهوكالم يحمل ر�سالة ب�أنها
�ستقف يف م�ساندة كوريا يف حال العك�س �أي
�إذا بد�أت الواليات املتحدة ب�ضرب كوريا
ال�شمالية  ،ومع ذلك الزالت الواليات
املتحدة ت�ؤمل وتن�سق مع ال�صني ملحاولة فتح
طريق للتفاهم مع كوريا ال�شمالية للتخلي
عن طموحاتها النووية وال�صاروخية .
لي�ست املرة الأوىل التي يزبد ويرعد فيها
ترامب جتاه كوريا ال�شمالية فقد �سبق
وفعل ذلك بعد �ضربته ملطار ال�شعريات
ال�سوري بقرار منفرد حماوال البناء على
القرار ب�إجتاه �سوريا كر�سالة باجلدية

الأمريكية التي �ست�ستخدم بحق كوريا
وحاول �أن يدعم هذه الفكرة بتوجيهه
حاملة طائرات �أمريكية ب�إجتاه �شبة
اجلزيرة الكورية  ،لكن منيت تلك املحاولة
” الرتامبية ” بالف�شل بل �إنعك�ست على
الواليات املتحدة �سلبا خ�صو�صا و�أن الإدارة
الأمريكية حينها مل جتد منفذ لتقليل من
التوتر غري �إدعاء ان حاملة طائراتها ”
تاهت ” بالقرب من �شبه اجلزيرة الكورية
وانها مل تكن متوجهه اىل هناك كر�سالة
عدائية لكوريا ال�شمالية على غري كل
الت�صريحات الأمريكية يف بداية الأزمة
حينها.
هذه املرة ال تزال املواقف الدولية
املحيطة بامللف الكوري ال�شمايل هي ذاتها
التي �صاحبت الأزمة الأوىل فلي�س هناك
�أحد يقف يف �صف ترامب �أوبالأ�صح
يف �صف “ت�صريحات ترامب” امللوحة
بالنار والغ�ضب ،فربيطانيا تتحدث عن
العمل على حل دبلوما�سي ومثلها فرن�سا
التي حتذر من ت�صاعد الأزمة مع كوريا
ال�شمالية ،واليابان وكوريا اجلنوبية �أي�ضا
غري متحم�ستان بل يبدوان معرت�ضتني على
�أي تدخل ع�سكري �ضد كوريا ال�شمالية،
رو�سيا تبدي موقفا �أكرث برودا من الأزمة
الأوىل جتاه ال�ضغط على كوريا ال�شمالية،
كما تبدي ال�صني موقفا �أعلى يف رف�ض
التلويحات ” الرتامبية ” الع�سكرية.
كل احلديث “الرتامبي” عن التعامل مع
كوريا ال�شمالية ” بنار وغ�ضب” وما �صاحبه
من حديث جهوزية خطط ال�ضربة وكذا
التجربة ال�صاروخية الأمريكية هوذاته
الذي �أبداه ترامب يف بداية الأزمة للمرة
الأوىل وبالتايل الميكن حتميله �أكرث مما
حمل املرة الأوىل واليجب النظر اليه
كمو�شر جدي لنوايا �أمريكية لتوجيه
�ضربة ع�سكرية لكوريا ال�شمالية  ،ومع
ذلك تتميز هذه املرة مبظهرين الأول
متثل يف ن�شر اليابان منظومة دفاع م�ضادة
لل�صواريخ والثاين �أن هذه املرة دخل يف
الأمر �صواريخ كورية �شمالية اعرتفت

الواليات املتحدة نف�سها انها “عابرة
للقارات”.
ن�شر اليابان ملنظومة �صواريخ دفاعية
هو�إنعكا�س ال�ستيعابها ان االزمة هذه
املرة اكرث خطورة من املرة ال�سابقة وان
الواليات املتحدة باتت ت�شعر بتهديد اعلى
وانها يف موقف يحتاج ت�صرف وهي حتتاط
جتاه اي ت�صرف مبا فيه الت�صرف املتطرف
والأبعد احتماال وهو�إنفجار املوقف
ع�سكريا  ،اما دخول �صواريخ ذات �أمدية
�أطول – عابرة للقارات – اخلدمة �ضمن
القدرة ال�صاروخية الكورية ال�شمالية
فهوامر بالفعل ي�ضغط على الواليات
املتحدة للت�صرف جتاه امللف الكوري
ال�شمايل ب�شكل �أكرب من �ضغط التجارب
ال�صاروخية الكورية التي قامت بها كوريا
املرة االوىل .
مع هذين املظهرين اجلديدين يف الأزمة
الكورية �إال �أنه الميكن الرتتيب عليهما
الإندفاع الأمريكي لتوجيه �ضربة لكوريا
ال�شمالية لثالثة �أ�سباب �أولها انه الزالت
املواقف الدولية جتاه التعامل مع امللف
الكوري هي ذاتها يف االزمة االوىل ومل
تتمكن الواليات املتحدة من جذب اي دولة
اىل تبني موقف ترامب املتوعد بالنار
والغ�ضب وثانيها ان ردت الفعل الكورية
الزالت مفتوحه على احتمال احتفاظ
كوريا ال�شمالية بالقدرة على الرد مبعنى
ان الواليات املتحدة ال ت�ضمن ان �ضربتها
�ستتمكن من �شل قدرة كوريا ال�شمالية على
الرد والرد مفتوح على كل االحتماالت
مبا فيها ال�سالح النووي وهوامر ال ي�سمح
بادنى قدر من املجازفة والميكن ان تقدم
الواليات املتحدة يف �ضله على �ضرب كوريا
ال�شمالية اال اذا كان احتمال القدرة
الكورية على الرد هو( �صفر ) وهوما ال
ت�ضمنه الواليات املتحدة على االطالق ،
وثالثها هوالتبعات الدولية والعاملية التي
�سترتتب على توجيه �ضربة لكوريا يف
�ضل املوقف الرو�سي الراف�ض ملثل هكذا
عمل واملوقف ال�صيني اال�شد رف�ضا والذي

يرى اي تدخل ع�سكري امريكي �ضد كوريا
ال�شمالية لعبا امريكيا داخل املنطقة
ال�صينية وامللوح بانه لن يقف على احلياد
يف حال ان الواليات املتحدة هي البادئة
ب�ضرب كوريا ال�شمالية  ،وهوامر يجعل
احتماالت التبعات يف اعلى م�ستوياتها
بالت�سبب يف انفجار ع�سكري عاملي .
ت�ضل التلويحات ” الرتامبية ” وتوعداته
لكوريا ال�شمالية هي مظهر لدرجة اخلطورة
التي تقدرها الواليات املتحدة للم�ستوى
الذي و�صلته القدرات الكورية ال�شمالية
اولنقل تعبري امريكي عن ” �سخط ” جتاه
موا�صلة كوريا ال�سري يف م�شوارها لكنها
ال متثل مطلقا يف �ضل العوامل ال�سالفة
مظهر لتوجه امريكي جدي للتعامل مع
امللف الكوري ال�شمايل بالقوة الع�سكرية ،
ولي�س لها امام االزمة احلالية غري ما كان
امامها يف االزمة االوىل من التعويل على
ال�صني اليجاد خمرج لالزمة الكورية تقدم
فيه ال�صني نيابة عن الواليات املتحدة من
حتت الطاولة املزيد من �صور ” الت�شجيع
” لكوريا ال�شمالية ” للتفاهم ” حول م�س�ألة
قدراتها النووية وال�صاروخية .
وت�ضل االزمة الكورية بركان عمالق
معر�ض لالنفجار خ�صو�صا يف �ضل حالة
املناف�سة الدولية احلادة يف كثري من امللفات
الدولية والتي قد تدفع بامللف الكوري
ال�شمايل للخروج عن ال�سيطرة وانفجار
الربكان على رو�ؤ�س اجلميع  ،لكن حلد االن
الزال االمر حتت ال�سيطرة .
رئي�س مركز الر�صد الدميقراطي ( اليمن )

ع�������������راء ال�����������س�����ل�����ط�����ات ح�����ي�����ث ال����ف����ل����ت����ان
الدكتور ن�سيم اخلوري
لكلّ �سلطة لبا�سها ،وحدودها ،وفل�سفتها،
ودورها يف تن�سيق امل�شهد الوطني ،حتّى
تظهر الدولة من�سجمة يف ق ّوة نظامها
ال�سيا�سي� ،أو متنافرة مب�شهد املت�شظي،
�أو ّ
املرقع� .أ�سوق هذه امل�س�ألة مالحظ ًا �أنّ
معظم ال�سلطات تبدو حمكومة� ،إن مل
نقل ملجومة ،ب�ضوابط عريقة يف تواريخ
ال�شعوب ،والثقافات ،والأوطان ،با�ستثناء
�سلطتني ت�شغالن الأزمنة والأمكنة
واالنتباهات كلّها ،و�أعني بها ال�سلطات
ال�سيا�سيةوالإعالمية ،وميكنني و�ضع
الإعالمية قبل ال�سيا�سية حيث الفلتان .
ل�سنا بحاجة �إىل �إعطاء �أمثلة �أبداً.
يكفينا مرافقة الف�ضائيات الكثرية التي
�أعر�ض عن ر�ؤيتها �أهلها بعدما بهرت
الأعني عندما �سبقتنا جميع ًا لتقعد فوق
كر�سي من الق�ش يف عامل الف�ضاء� ،أعني
النور والنار هي مل تكن تدري �أنّها ّ
متط
عنقها مبا يتجاوز الكهرباء االجتماعية
�إىل لعبة خطرية حترق الذات،
واملجتمعات.
وعلى �سرية الأزياء ،ميكنني �أن �أ�سوق
�أمثلة متعدّ دة ظاهرة ،وفروق ًا معا�صرة،
�أو �شكل ّية بني �أهل ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية من ناحية ،وال�سلطات

الأخرى التابعة لها� ،أو املنبثقة عنها.
�أ ّو ً
ال ،لي�س هناك من �أزياء خا�صة
بالوزراء مت ّيزهم عن غريهم �إ ّ
ال عند
التقاط ال�صورة التذكارية للحكومات،
�أمام ق�صر بعبدا مث ً
ال .وال �أزياء خا�صة
بالربملانيني الذين ميثّلون ال�شعب ،يرتدي
النائب الزي الذي يريد ،ويقول الكالم
متم�سك ًا باحل�صانة التي
الذي يريد،
ّ
متنحه �إ ّياها اجلمهوريات .امل�شكلة �أنّ قلّة
هم الذين يعرفون حدودهم يف ال�سيا�سة
والإعالم العربيني حيث الفلتان.
لو نزلنا �سلّم ال�سلطات درجة واحدة
الختلفت املظاهر واملقايي�س والأعراف،
ولوجدنا �أنف�سنا يف جمتمعات �صغرية
متن ّوعة .رجال الدين لهم �أزيا�ؤهم
اخلا�صة التي هي من م�ستلزمات
�سلطاتهم ،يطلون علينا بها من املنابر،
واعظني يف الهياكل واجلوامع والكنائ�س
وال�شا�شات .وينطبق الأمر بالطبع على
�أ�صحاب ال�سلطات الق�ضائية والقانونية
يرتدون الثياب ال�سوداء املزرك�شة
بالأحمر خلف �أقوا�س العدل ،و�أمامهم
املحامون بياقاتهم البي�ضاء ،دلي ً
ال
على �أ ّبهة ال�سلطة املحقّقة للعدالة.
ويت�ساوى الأمر بني الق�ضاة و�أ�ساتذة
اجلامعات عند مناق�شة الأطاريح،

ومنح �شهادات الدكتوراه ،مع �أنّك جتد
ق�ضاة يتابعون درا�ساتهم العليا ب�إ�شراف
�أ�ساتذة اجلامعات .وميكننا ،لو �أم�سكنا
بيد �أفالطون وجمهوريته الفا�ضلة� ،أن
ن�ضع ال�سلطات اجلامعية يف �أعلى ال�سلم،
لأنك �أنّى ذهبت ي�ستقبلك �أفالطون،
�أو�أر�سطو� ،أمام باب اجلامعة ،و�إىل جانبه
الإ�سكندر املقدوين منذ � 2500سنة،
ال وفع ً
قو ً
ال .وهنا �أ�سوق مالحظة الفتة
�أر�سلها �إ ّ
يل جربان تويني بعد تر�شّ حي
�إىل االنتخابات الربملانية ،وهي كناية
عن ورقة كتب فوقها :اجلامعة �أقوى من
الربملان .اليوم بهتت مظاهر ال�سلطات
تخرج الأطفال يف
الرتبوية ،لأنّ �أزياء ّ
احل�ضانات املدر�س ّية قد يتجاوز �أزياء
اجلامعات �أ ّبهة ،حيث الفلتان.
�سره :ملاذا ينحني
قد ي�س�أل �أحدنا يف ّ
ه�ؤالء ،و�أولئك� ،إذ ي�صافحون رجال
ال�سلطات الدينية �إجال ً
ال� ،أو يتعقبون
�أهل ال�سلطة الق�ضائية واجلامعية من
�أجل �إطالق موقوف� ،أو �إجناح طالب
دكتوراه� ،أو ت�سجيله جتاوز ًا لكلّ القوانني،
ويعر�ضون عن التحلّق يف النظرة �إىل
اجلي�ش وفيه ال�ضابط واالن�ضباط،
مبعنى النظام والرتتيب والرتاتبية؟ ملاذا
يتناول بع�ض �سيا�سيينا بالتناوب الزي

الأخ�ضر بينما ينادي جممل املواطنني
مرتدينه ب«:يا وطن» ،وهي ،كما يبدو
بو�ضوح ،مناداة �صادقة وعفوية من �أفراد
ال�شعب اللبناين ال يجوز التغا�ضي عن
مدلوالتها الغنية ،وعدم التعمري الوطني
يف مدماكها ،فاحل�س ال�شعبي غالب ًا ما
يتجاوز احل�س ال�سيا�سي والإعالمي.
�أهو التناف�س التاريخي بني ال�صمت الكثري
والكالم ال�سيا�سي والإعالمي الكثري؟
يف�سر �أرق احلكام
ربمّ ا الأمر كذلك مبا ّ
يف الدميقراطيات ،وت�ش ّوه حر ّياتها حيث
الفلتان.
�ألي�س الإ�سكندر املقدوين «ذو القرنني»
�ضابط ع�صر �أر�سطو بيدق ًا يخت�صر الفكر
اليوناين ،وحمله ذاك الفيل�سوف ّ
يب�شر
به يف بالد فار�س والعامل؟
�أيجوز لنا �أن ن�شطب بداية ع�صر
النه�ضة العربية يف العام  1789مع
دخول ال�ضابط نابليون بونابرت �إىل
م�صر ،وقد تناول احلرف املطبوع من
ً
مطبعة �أوىل
حا�ضرة الفاتيكان وزرعه
يف بوالق م�صر؟ وال نن�سى �أنّ نابليون
جاء قاعد ًا فوق «ع�صر الأنوار» املكتنز
بالفل�سفات والأفكار التي �أ�س�ست للح�ضارة
املعا�صرة يف احلرية ،والإخاء ،وامل�ساواة،
ر�سخها� ،ضابط يف التاريخ
والعدالة ،وقد ّ

ولو انحرفت الأمم عن مبادئها املو�ضوعة
للعدالة يف الأر�ض� .أنن�سى �شارل ديغول
ال�ضابط الفرن�سي الذي �أر�سى فرن�سا
احلرة ،وعمم فكرها يف العامل؟ لقد عرف
ّ
لبنان منذ ن�شوئه �أربع جتارب ،و�شّ حت
مالمح احلكم فيه بالق�سمات واملالمح
الع�سكرية ،ونعني بها تلك احلقبات التي
كان ي�ستوي فيها فوق كر�سي اجلمهورية
قادة يخرجون من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بعدما كانوا يخلعون بزّ اتهم الع�سكرية
يف القيادة ،ومع ذلك ما زال هناك تطاول
ا�ستفزازي ،وطرح �أ�سئلة غري الئقة حول
الدور والتخويف منه الأمر الذي يورث
الكثري من الإ�شكاليات الوطنية� .إننا يف
ع�صر خمتلف حافل بالإرهاب يفرت�ض
تنخيل الكالم قبل التف ّوه به يف لبنان،
ودنيا العرب.
�أ�ستاذ م�شرف يف املعهد العايل للدكتوراه
يف علوم الإعالم
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ال������غ������اردي������ان :ب���ري���ط���ان���ي���ا ف����رح����ت ع����ن����دم����ا غ�������زا �������ص� ّ
�����دام ال����ك����وي����ت ل������زي������ادة م���ب���ي���ع���ات الأ�����س����ل����ح����ة ل���ل�������ش���رق االو�����س����ط
لندن ـ اعتربت احلكومة الربيطانية غزو
�صدّ ام ح�سني للكويت عام ”،1990فر�صة
ال تف ّوت ” لبيع �أ�سلحة �إىل دول اخلليج،
على الرغم من موقفها املعار�ض علنا لهذا
الغزو وحثّها ليال نهارا لإنهائه بالقوة.
وذكرت �صحيفة الغارديان اليوم الأحد،
نقال عن وثائق رفعت عنها ال�سرية يف
املحفوظات الوطنية� ،أن وزارة الدفاع
الربيطانية اعتربت هذا الغزو فر�صة
فريدة لزيادة ت�صدير الأ�سلحة �إىل
بلدان ال�شرق الأو�سط.
وتك�شف الوثائق التي رفعت عنها ال�سرية،
عن قيام وزير امل�شرتيات الدفاعية� ،أالن
كالرك ،برحلة عاجلة �إىل بلدان اخلليج
فورا بعد الغزو ،وتقدميه تقريرا �إىل
رئي�سة الوزراء �آنذاك ،مارغريت تات�شر.
وكتبت الغارديان تقول� ،إن ” احلكومة
حاولت احل�صول على فائدة من احلرب
التي اعتربتها حافزا لبيع الأ�سلحة لدول
املنطقة ،وا�ستخدمتها لتعزيز �صالتها مع
حكومات هذه الدول وربطها بها بعالقات
قوية ال تزال قائمة حتى يومنا هذا”،

ح�سبما جاء يف ال�صحيفة.
ويف ر�سالة وجهها الوزير كالرك �إىل
تات�شر يوم � 9أغ�سط�س�/آب ،1990
“�سري للغاية” ،اعترب
مدموغة بخامت
ّ
هذا الوزير �أن ر ّدة فعل الواليات املتحدة
وحلفائها على غزو العراق للكويت ت�شكل
“فر�صة غري م�سبوقة” ملكتب ت�صدير
الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية يف وزارة
الدفاع الوطني،
و�أ�ضاف “مهما كانت ال�سيا�سة التي �سوف
نعتمدها ،ف�إن هذا احلدث ي�شكل فر�صة
غري م�سبوقة ملكتب املبيعات والت�صدير
“ DESOكتب كالرك
كما كتب يف ر�سالة �أخرى �إىل تات�شر “�أنا
قدمت الئحة اخلطط احلالية ملبيعات
الدفاع يف بداية الأزمة ،والآن يجب
تعزيزها وزيادة حجمها”.
ووفقا ل�صحيفة الغارديان ،ف�إن الوثائق
تظهر �أي�ضا� ،أن كالرك ا�ستغل لقاءاته مع
�أمري قطر ووزير دفاع البحرين ،لتعزيز
�صادرات الأ�سلحة .و�أكد .يف تقارير
�أخرى� ،أن دولة الإمارات العربية املتحدة

واململكة العربية ال�سعودية وم�صر
والأردن هم من امل�شرتين املحتملني جدا
للأ�سلحة الربيطانية.
ال�سرية،
وجاء يف الوثائق التي رفعت عنها ّ
�أن من بني املبيعات املمكنة� ،صفقة لدولة
الإمارات العربية املتحدة تت�ضمن بيعها

 36طائرة هليكوبرت من طراز بالك هوك
وي�ستالند بقيمة �إجمالية تبلغ 325
مليون جنيه .وكانت عمان مهتمة ب�شراء
مركبات ع�سكرية للعمليات يف ال�صحراء
من طراز" واريور” مببلغ  55مليون
جنيه ،و�أي�ضا يف احل�صول على دبابات

ت�شالنجر� ,2أعربت البحرين عن رغبتها
يف �شراء مقاتالت هوك ،واململكة العربية
ال�سعودية كانت على املهتمني يف �إمتام
�صفقة بلغت قيمتها  200مليون جنيه
ل�شراء �سبع �سفن حممولة على و�سادات
هوائية.
ويعتقد كالرك �أي�ضا� ،أن نقل املخابرات
الربيطانية لدول اخلليج معلومات عن هذا
الغزو قبل ح�صوله يف عام  1990بوقت
ق�صري ،هو �أداة مفيدة لت�سويق منتجات
الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية .و�أ�ضافت
ال�صحيفة� ،أن الوزير دعم بقوة خطة
يقوم مبوجبها م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى
من املخابرات الربيطانية بزيارات
�أ�سبوعية �إىل دول اخلليج ،لنقل تقارير
“�سرية للغاية” �إليها .و�أعرب كالرك عن
اعتقاده ب�أن مثل هذه الزيارات “�ستجعل
ممثلي مكتب ت�صدير الأ�سلحة ،DESO
ي�ستغلون فورا الفر�ص التي ت�سنح ،عندما
حتني اللحظة املنا�سبة” لهم.

ن�����ي�����وي�����ورك ت�����امي�����ز 5000 :ط����ف����ل يف ب���ري���ط���ان���ي���ا در�������س������وا م����ن����اه����ج �����س����ع����ودي����ة �أق�����رت�����ه�����ا “ال�������دول�������ة اال�سالمية”
ن�شرت �صيحفة "نيويورك تاميز"
الأمريكية مقا ًال للكاتب طوم ويل�سون،
قال فيه �إن قطر لي�ست وحدها من
تدعم الإرهاب .وهاجم يف املقال اململكة
العربية ال�سعودية ،واتهمها ب�أنها تدعم
التطرف ولكن ب�شكل غري مبا�شر ،كما دعى
حكومات الدول الغربية �إىل الت�صدي
لذلك.
وقال ويل�سون “ال تزال املواجهة بني قطر
واململكة العربية ال�سعودية التي تتهم
الأوىل بدعم التطرف والإرهاب حمرية.
والأمر املحري هنا لي�س لأن قطر “بريئة”
— فقد قامت برعاية وا�ست�ضافة عدد
كبري جد ًا من “اجلهاديني” وال �أحد
ي�ستطيع �أن يدعي خالف ذلك — ولكن
لأن ال�سعوديني الذين يعرت�ضون على
متويل التطرف ويطالبون مبعاقبة قطر،
�أنفقوا من قبل الكثري من الوقت واملال
لدعم التطرف”.
و�أ�ضاف الكاتب “لكي نكون وا�ضحني،
مل تكن اململكة العربية ال�سعودية
متول ب�شكل مبا�شر املنظمات الإرهابية ،خريجيها �أبو �أ�سامة الذهبي ،الذي كان
وبالت�أكيد لي�س يف الدول الغربية .ومع يخطب يف امل�ساجد الربيطانية ،وعزز
ذلك ،ف�إن ما حدث منذ �سنوات عديدة هو فكرة “احلرب املقد�سة” وقتل الرجال
�أن جمموعة من املعتقدات “الوهابية” مثليي اجلن�س و”املرتدين” .وباملثل ،دعا
التي قدمتها اململكة العربية ال�سعودية ال�شيخ عبد اهلل الفي�صل ،الذي ح�ضر يف
�أدت �إىل تطرف معياري”.
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
وتابع “هذه املعتقدات تخلق نظرة “غري يف الريا�ض� ،إىل �إبادة “غري امل�ؤمنني.
ليربالية” ،وغري مت�ساحمة ومعادية كما زار رجال الدين ال�سعوديون الغرب
للغرب وتروج لعقلية يجعل الأتباع �أكرث لتقدمي نف�س الر�سالة .ومنهم رجل الدين
عر�ضة خلطاب اجلماعات العنيفة .حممد العريفي الذي قال �إن “امل�سلمني
لذلك ،حتى عندما �سعت عدة حكومات لي�س لهم حياة من دون اجلهاد” ،وهو
�أوروبية رائدة �إىل تعزيز الت�سامح املبد�أ املرتبط بعدد من جمندي “داع�ش”
وامل�ساواة بني اجلن�سني ،كان هناك متويل من بريطانيا”.
ال هوادة فيه يتدفق �إىل بلدانها من و�أ�ضاف ويل�سون يف مقاله “كان للرتويج
�أجل تعزيز التع�صب والتحري�ض على للن�صو�ص املتطرف طريقة �أخرى تنت�شر
الكراهية”.
بها الفل�سفة الوهابية يف املجتمعات
و�أ�ضاف “من خالل تقدمي منح درا�سية الإ�سالمية يف بريطانيا و�أوروبا .فقد
ومكاف�آت �سخية� ،سافر جيل من ن�شرت العديد من “�أ�سو�أ” الكتب املتوفرة
ال�شخ�صيات الدينية الإ�سالمية من يف امل�ساجد الربيطانية من قبل وكاالت
الدول الغربية �إىل اململكة العربية تتبع اململكة العربية ال�سعودية .ومما
ال�سعودية لتدريبهم على �أيديولوجية يبعث على االنزعاج ب�شكل خا�ص التقرير
وهابية يف م�ؤ�س�سات مثل اجلامعة الذي �أعد عام  2010من قبل هيئة
الإ�سالمية يف املدينة املنورة .ومن بني الإذاعة الربيطانية وقال �إن حوايل
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

 5000طفل يف بريطانيا كانوا يدر�سون
املناهج الدرا�سية الر�سمية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،التي ا�شتملت على
حكم “قطع �أيدي الل�صو�ص” .وهذه
الكتب متطرفة لدرجة �أنه يف عام
 2014مت اعتمادها ككتب مدر�سية من
قبل “داع�ش”.
ويقول الكاتب �إنه ” يف مواجهة هذا
الدعم املايل ال�سعودي الوا�سع ،غالبا ما
تغرق �أ�صوات امل�سلمني التقدمية واملعتدلة
يف البلدان الغربية يف جمتمعاتهم و�أماكن
عبادتهم .ال ميكن للدوائر التقدمية
الوليدة التي حتاول تطوير نهج �أكرث
حتررا يف الثقافة الإ�سالمية �أن ت�أمل �أن
تتطابق مع الدعم الذي تلقته الر�ؤية
الوهابية ال�سلفية للدين”.
وي�ضيف “يف كانون الأول  /دي�سمرب
املا�ضي ،خل�ص تقرير مت ت�سريبه من
وكاالت اال�ستخبارات الأملانية �إىل �أن
امل�ؤ�س�سات اخلريية املرتبطة بحكومات
اململكة العربية ال�سعودية وقطر
والكويت كانت متول اجلماعات ال�سلفية
املتطرفة والأن�شطة يف �أملانيا منذ �سنوات.

وتفيد التقارير �أن التحقيق ك�شف عن
“ا�سرتاتيجية طويلة الأمد ملمار�سة
النفوذ”� .إن اجلمعية العاملية لل�شباب
الإ�سالمي ،التي لها �صالت بالأ�سرة املالكة
ال�سعودية ،هي واحدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات
املتهمة بتمويل التطرف ،ولكن التحقيق
الأملاين يدعي �أي�ضا �أن رابطة العامل
الإ�سالمي يف اململكة العربية ال�سعودية،
ف�ضال عن جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي
الكويتية هي الأخرى تقوم بذلك”.
و�أ�شار ويل�سون �إىل �أن “هذا اجلهد
لتغيري طابع ومزاج العقيدة الإ�سالمية
يف الغرب له �آثار عميقة على اندماج
املجتمعات الإ�سالمية يف املجتمعات
الأوروبية .يف ال�سنوات الأخرية ،كانت
هناك دالئل على �أن املجتمعات امل�سلمة
ذات الأ�صول الآ�سيوية قد بد�أت يف تبني
املمار�سات الأكرث �صرامة يف الإ�سالم
العربي .وبح�سب املرا�سالت الدبلوما�سية
املزعومة التي ن�شرها “ويكيليك�س ″يف
عام � ،2011أ�شار م�س�ؤولون �أمريكيون
زاروا بريطانيا يف عام � 2007إىل �أن
جمتمع الغوجاراتية الهندية يف لي�سرت،

وقعت حتت ت�أثري الوهابية ،و�أ�صبحوا
“�أكرث ال�سكان الإ�سالميني حتفظا” يف �أي
مكان يف �أوروبا”.
و�أ�ضاف “�إن م�س�ألة التكامل والتما�سك
املجتمعي تعلقان يف �أذهان القادة
الأوروبيني .وردد العديد من القادة
الأوروبيني �إعالن امل�ست�شارة الأملانية،
�أجنيال مريكل ،يف خطابها يف بوت�سدام
عام  ،2010ب�أن التعددية الثقافية
يف �أملانيا قد ف�شلت .ويف كانون الأول /
دي�سمرب ،ن�شرت احلكومة الربيطانية
عر�ض ًا �أطلق �إنذارا ب�ش�أن الكيفية التي
ي�ؤدي بها الف�شل املتزايد يف االندماج فيما
بني بع�ض طوائف الأقليات �إىل تفاقم
عدم امل�ساواة ،وال �سيما الإ�ضرار باملر�أة”.
وتابع “كلما تقدمت هذه الن�سخة
ال�سعودية من الإ�سالم يف �أوروبا ،كلما
ازدادت العزلة والإق�صاء .ولعل البلد
الأوروبي الذي �أخذ هذه امل�س�ألة على
حممل اجلد هو النم�سا .ويف عام ،2015
�سنت فيينا ت�شريعات منعت التمويل
الأجنبي للم�ساجد والأئمة .وكان وزير
اخلارجية النم�ساوي� ،سيبا�ستيان كورز،
�صريحا حول هذا الهدف�“ :أرادت
احلكومة وقف بع�ض الدول الإ�سالمية من
ممار�سة النفوذ املايل” لإعطاء الإ�سالم
الفر�صة للتطوير بحرية داخل جمتمعنا
ومبا يتما�شى مع قيمنا الأوروبية
امل�شرتكة”.
ويختم ويل�سون مقاله قائ ًال “�إن متويل
التطرف يف الغرب لي�س ب�أي حال من
الأحوال ظاهرة �سعودية .وقد لعبت
قطر و�إيران �أجزاء حا�سمة �أي�ض ًا� .إن
�إلقاء الأ�ضواء الدولية على متويل قطر
للتطرف والإرهاب طال انتظاره ،ولكن
ال ينبغي �أن ي�صرف االنتباه عن ن�شر
ال�سعوديني املعتقدات التي ت�ؤدي �إىل
“الكراهية املتجذرة” .وبالنظر �إىل
التهديد املتوا�صل للإرهاب الإ�سالمي،
يجب على احلكومات الغربية �أن ت�س�أل
حلفائها ال�سعوديني �أ�سئلة �صعبة حول
دعمهم لهذه الأيديولوجية ال�سامة”.
(�سبوتنيك)
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وائ��������������������ل ك������������ف������������وري ي����������ح�����ت����رف احل������������زن
طبع وائل كفوري «جنمته»
على ر�صيف الفنانني الذين ال
ي�ست�سلمون ب�سهولة .يكافح من
�أجل �إبقاء �إ�سمه المع ًا على
فرقه بني
ال�ساحة ،ف�إختار طريق ًا ّ
زمالئه وهو االغاين الرومان�سية
احلزينة� .صحيح �أن ذلك الطريق
لي�س جديد ًا �سبقه اليه العديد
من النجوم ،لكن كفوري جمعه مع
مو�سيقى ع�صرية ،ف�أعطت «نكهة»
جرب املغني كل العبارات
جميلةّ .
ال�شعبية التي ير ّددها الع�شاق من
خيانة وكذب وجمعها يف �ألبوماته
و�أغانيها املنفردة التي طرحها
طوال  25عام ًا.
هكذا حت ّول �إ�سم ال�شاب
«الزحالوي» رقم ًا �صعب ًا يف
الفن� .إرتبط �إ�سم كفوري
عامل
ّ
باالغاين احلزينة التي تفوح منها
رائحة اخليبة والعذاب والكذب،
فرتجمها نوتات �ضمن كادر «ال�سهل
املمتنع» .يرى البع�ض �أن تلك
االغاين احلزينة قد ُتنذر بطاقة
�سلبية ،لكن لها وقتها وزمانها.
ّ
فالع�شاق ال يعي�شون �سعادة دائمة
وال حزن ًا دائم ًا .لذلك ،ي�سحب
العا�شق �أغاين كفوري عند � ّأي
خالف مع ع�شيقته .قبل �أ�سابيع،
الفن» حم ّبيه
فاج�أ جنم «�إ�ستديو ّ
ب�إ�صدار �ألبوم مميز بكل اجلوانب
يحمل �إ�سم  .Wعلى الطريقة

االجنبية ،طرح املغني م�شروع ًا
الذي يعود به اىل ال�ساحة بعد
غياب � 3سنوات بعدما ك�شف عن
�ألبوم «الغرام امل�ستحيل» .كفوري
الذي يعدّ واحد ًا من املدلّلني لدى
�شركة «روتانا» ،رافقت عمله حملة
اعالنات �ضخمة .فقد �إلتقط
امل�صور �شربل بو من�صور �صور ًا
لنجم «�أراب �آيدول» ()mbc
على �أحد اليخوت .هكذا� ،سخّ ر
كفوري قوامه الر�شيقة ومالحمه
القا�سية للح�صول على �صور
جميلة .ت�ض ّمن  Wوهو �أ ّول حرف
باللغة االجنبية من �إ�سم وائل،

برو�س �سربينغ�ستني قادم �إىل «برودواي»
�أعلن املغني الأمريكي برو�س �سربينغ�ستني �أخري ًا عن �سل�سلة من العرو�ض التي
�سيحييها يف «برودواي» ،وهي �أ�صغر حجم ًا من تلك ال�ضخمة التي ا�شتهر ب�إحيائها
يف مالعب كبرية.
ونقلت �صحيفة الـ «غارديان» الربيطانية عن �سربينغ�ستني قوله يف بيان �أنّه «�أريد
�أن �أقدّ م عرو�ض ًا �شخ�صية وحميمية قدر امل�ستطاع» ،م�شري ًا �إىل �أنّ املواعيد الفنية
�ستقدّ م اعتبارا من  12ت�شرين الأ ّول (�أكتوبر)  2017على م�سرح «والرت كري» يف
«برودواي» يف نيويورك .و�أو�ضح �صاحب �أغنية � Dancing in the Darkأنّه
اختار «برودواي» لهذا امل�شروع لأنّها «ت�ضم م�سارح قدمية ورائعة ،وبدت يل الأكرث
منا�سبة ملا يف بايل» ،م�شدد ًا على �أنّ م�سرح «والرت كري» الذي ي�ضم  960مقعد ًا قد
يكون «�أ�صغر قاعة غنيت فيها خالل ال�سنوات الأربعني الأخرية» .ولفت برو�س �إىل
�أنّ �سيكون مبفرده خالل هذه احلفالت« :مع الغيتار والبيانو والكلمات واملو�سيقى.
جزء من العر�ض �سيكون حمكي ًا واجلزء الآخر مغنى».
علم ًا ب�أنّ احلفالت جتري بوترية خم�سة يف الأ�سبوع ،على �أن ت�ستمر حتى 26
ت�شرين الثاين (نوفمرب) املقبل

����س���ام���ي���ة اجل����زائ����ري
ت��ن�����ض� ّ�م �إىل «ج��ي�ران»
�إن�ض ّمت �سامية اجلزائري (ال�صورة) �إىل �أبطال م�سل�سل
يتم ت�صويره حالي ًا يف �أبو ظبي حتت �إدارة
«جريان» الذي ّ
ن�ص للكاتب ممدوح حمادة و�إنتاج
عن
املخرج عامر فهد
ّ
�شركة «كالكيت».
ي�شارك يف امل�سل�سل كل من :با�سم ياخور ،حممد حداقي،
مرينا �شلفون� ،أحمد الأحمد ،معن عبد احلق ،دانا
مارديني� ،أمين عبد ال�سالم ومن م�صر مريهان ح�سني
ومن تون�س �سمرية مقرون ومن لبنان جنيد عز الدين
وجي�سي عبدو� ،إىل جانب عدد �آخر من الفنانني العرب.
تدور �أحداث امل�سل�سل الكوميدي املك ّون من  25حلقة،
حول جمموعة من ال�شباب وال�شابات من جن�سيات عربية
خمتلفة يت�شاركون منز ًال يف �أبوظبي .ي�سلّط «جريان»
ال�ضوء على العالقات اليومية بينهم واخلالفات التي
حت�صل �ضمن قالب م�ضحك .من املقرر �أن يكون العمل
يتم بعد حتديد القناة
جاهز ًا خالل �شهرين تقريب ًا ،ومل ّ
التي �ستعر�ضه .وكانت اجلزائري قد غابت فرتة طويلة
عن الدراما ال�سورية ،لتعود �إىل الكامريا بدور كوميدي
�إجتماعي ،وهو من الأدوار التي برعت فيها.

� 9أغانيات م�شت على الطريق
نف�سه .تلك االعمال كتبها
�شاعر واحد وهو منري بو ع�ساف
الذي تناول «جرعات» الع�شق
بكرثة ،وكتب عبارات خارجة
من القلب .االغنيات هي« :وقت
لبن�ساكي»�« ،صرنا �صلح»« ،غلطتي
بالتوقيت»« ،غدرتيني»« ،طريق
الفلة»« ،كذابني»« ،خايف»،
«جايي عالهدا« ،هلأ تا فقتي».
ق�صة حب خطّ ها
كل �أغنية هي ّ
بو ع�ساف بقلمه اجلميل و�إختار
ّ
بدقة ،وترك طريق
عباراته
اللحن ملجموعة خرباء .قد يرى

البع�ض �أن االلبوم طغت عليه
اجلرعات احلزينة ،لكن ال �أحد
ين�سى �أن احلزن �أ�صبح «�صناعة»
�أو «مهنة» كفوري التي جعلته يف
خانة فنية واحدة بعيدة عن
الآخرين .ال تعترب جميع �أغاين
 Wناجحة ،وهذا �أمر طبيعي .يف
ع�صر ال�سو�شال ميديا ،قد تنجح
�أغنية واحدة يف االلبوم وحتقّق
«�إنت�صاراً» للعمل ككل .هذا بالفعل
ما حل مع �أغنية «كذابني» التي
تعترب الورقة الرابحة التي
�أنقذت  Wمن الغرق.

29

ن�سرين طاف�ش« ...كبرية املزحة هاي»!

ان�ضمت ن�سرين طاف�ش اىل الئحة «�أهم � 100شخ�صية عربية �شهرية»
وفق جملة «فورب�س» يف ن�سختها اخلا�صة مبنطقة ال�شرق الأو�سط .تن�شر
املجلة االمريكية للمرة الأوىل الئحة «�أقوى» امل�شاهري العرب ،مو�ضحة
يف بيان لها �أنها ا�ستندت اىل «�شعبية املمثلني واملغنني وم�شاهري التلفاز
وت�أثريهم يف �أنحاء املنطقة».
حلّ املغني امل�صري عمرو دياب يف �صدارة الالئحة .طاف�ش التي اجتهت
ّ
تتح�ضر لإطالق كليب �أغنية « 3 2 1حبيبي» التي احتلت
�أخري ًا للغناء
املركز الأ ّول على تطبيق «انغامي» بني اغاين املغرب العربي و«الراي» منذ
ا�صدارها .الأغنية من �أحلان جان �صليبا وكلمات �سمري املجاري .ال يعرف
�أحد املعايري احلقيقية التي ا�ستندت �إليها املجلة لتحديد �شخ�صياتها
واخلروج بنتائجها ،خا�صة �أن م�س�ألة ال�شعبية ،وت�أثري النجوم يف اجلمهور
التي تر ّوج املجلة ب�أنها اتك�أت عليها .لذلك تبدو حالة ف�ضفا�ضة ،ومن
ال�صعب ُ
احلكم الدقيق عليها من دون ا�ستبيانات ر�أي منهجية ووا�سعة،
مل ن�سمع عن � ّأي جهة �إعالمية قد �أجرت مثلها قبل �أن تتحفنا ب�أحكامها
املربمة!

راب��ع��ة تنطلق م��ع م�يري��ام وه��اين
تعود رابعة الز ّيات
مبو�سم جديد من برنامج
«�أحلى نا�س» (�إخراج
ن�ضال بكا�سيني) الذي
�سبق وقدّ مت منه 4
حلقات عر�ضتها قناة
«اجلديد» قبل حلول
�شهر رم�ضان .لكن مع
حلول �شهر ال�صوم ّ
توقفت
الربنامج الفني احلواري،
ليعود مع الك�شف عن
برجمة اخلريف املقبلة
التي تنطلق �أواخر �شهر
�أيلول (�سبمترب) املقبل.
ي�ضم
املو�سم املنتظر
ّ
مقابالت مع جنوم
م�صريني ولبنانيني ،و�سيبد�أ ت�صويره الأ�سبوع املقبل و�سط ديكور �ضخم.
ّ
املتوقع �أن حتاور الزيات يف �أوىل حلقات «�أحلى نا�س»
يف هذا ال�سياق ،من
كل من مرييام فار�س (ال�صورة)� ،إ�ضافة �إىل هاين �شاكر .كانت الزيات
ن�شرت على �صفحاتها على مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة جمعتها مع
املغنية اللبنانية خالل التح�ضري للحلقة .حتاول املقدّ مة �أن تن ّوع ب�ضيوفها
بني اللبنانيني وامل�صريني ،لكي تقدّ م مو�سم ًا غني ًا باحللقات الفنية ،وبعيدة
عن التكرار يف احلوارات.

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ح������ذروه م���ن ال��ع��م��ل ب���ـ “الأو�������س������اخ” ..ف���أ���ص��ب��ح رج����ل �أع���م���ال! ولكن هل غاب حممود دروي�ش حق ًا؟

قالوا له “دعك من العمل بالأو�ساخ”،
فتجاهلهم وحقق جناحا كبريا� ..إنه الرتكي
فاحت يلدرمي ،الذي قرر افتتاح من�ش�أة لإنتاج
ال�سماد الطبيعي من روث دودة الأر�ض.
وخالل فرتة ق�صرية ال تتجاوز ع�شرة �أ�شهر،
متكن يلدرمي من حتقيق جناح الفت يف من�ش�أته
بق�ضاء تو�شبا بوالية “وان” �شرقي تركيا،
وبات ال ي�ستطيع تلبية ق�سم من الطلبيات التي
�صارت ت�أتيه من خمتلف الواليات.
ويف ت�صريح للأنا�ضول ،قال يلدرمي �إنه كان
يبحث عن عمل جديد على الإنرتنت ،حيث
�صادف هذه الفكرة التي راقته.
ورغم حتفظات ذويه و�أ�صدقائه الذين ن�صحوه
بتجنب “العمل بالأو�ساخ”� ،إال �أنه قرر خو�ض
التجربة ،ال �سيما بعد زياراته ملن�ش�آت �شبيهة،
واالطالع على جتارب الآخرين يف هذا القطاع.
ولفت �إىل �أنه بد�أ مببلغ متوا�ضع ن�سبيا قدره
� 30ألف لرية تركية ( 8500دوالر) ،وا�شرتى
� 200ألف دودة ،فيما و�صل عددها مليونني
خالل � 10أ�شهر.

و�أو�ضح يلدرمي �أن �سماد دودة الأر�ض مفيد � 10أ�شهر ،وباعها �إىل واليات خمتلفة.
جدا يف الزراعة� ،إذ يرفع ن�سبة الإنتاج ما بني ويف ظل الطلبيات املتزايدة ،قال �إنه يخطط
لتو�سعة املن�ش�أة واالنفتاح على ال�سوق
 40و.% 70
وذكر يلدرمي �أنه �أنتج  30طنا من ال�سماد يف الإيرانية املجاورة.

ً
ح����اك����م����ا ل����ب����ل����دة ري����ف����ي����ة يف �أي����رل����ن����دا
ت����ت����وي����ج ج�������دي

كيلورجلني (�أيرلندا)
يف بلدة ريفية �صغرية يف جنوب غرب �أيرلندا،
�سي�صبح جدي ملكا على �سكان البلدة لأيام
قليلة.
وخالل مهرجان باك فري ،وهو �أحد �أقدم
املهرجانات يف �أيرلندا ،يح�ضر �سكان بلدة
كيلورجلني جديا جبليا من موطنه ويتوجونه
ملكا للمهرجان خالل فرتة �إقامته.
وخرج اجلدي امللك لهذا العام يف موكب عرب
البلدة ،حيث قامت بتتويجه ملكة املهرجان،
وهو لقب مينح لتلميذة من �سكان البلدة .وبدا
اجلدي م�سرتخيا رغم بع�ض حلظات االرتباك
�أثناء مرا�سم التتويج.
وقال بن هرني ( 25عاما) وهو من منطقة
كيالرين�“ :شاهدت املهرجان على مدى الـ 11
�أوليفر #كروميل لت�أتي �إىل بلدتهم .ويقول
عاما الأخرية ،لذا فهذا لي�س جديدا علي ،لكن ال�شوارع بالإ�ضافة ملعر�ض للخيول.
عندما انتقلت �إىل هنا من �إجنلرتا ظننت �أن وال تعرف �أ�صول هذا املهرجان لكن ال�سكان
املنظمون �إن املهرجان يعود لل�سنوات الأوىل من
املحليني لديهم نظريات كثرية ،من بينها ق�صة
الأمر غريب”.
ويت�ضمن املهرجان مو�سيقى وا�ستعرا�ضات يف لعنزة وحيدة فرت من جنود القائد الع�سكري القرن الـ .17

� 9آب (�أغ�سط�س) ،و� 9سنوات على رحيل حممود دروي�ش (1941
متفرد لطاملا �أهدانا تفّاح
ــ  /2008ال�صورة)! غياب فادح ل�شاعر
ّ
اجلنّة� ،شجر ًة �شعرية ،وراء �أخرى .هكذا اختار يوم ًا �صيفي ًا ملتهب ًا،
كما لو �أنّه تروموتر ل�شعره ،كي يغيب .لكن لهيب ق�صائده مل ينطفئ،
�إمنا ازداد ح�ضور ًا ،يف زمن احت�ضار ال�شعر ،وهزائم البالغة.
مرة �إىل �أنّه حني ا�ضطر �إىل
كان �صاحب «العب الرند» قد �أ�شار ّ
مغادرة بريوت نحو منفى �آخر ،احتفظ بكتابني فقط هما «ديوان
املتنبي» ،و«الأنا�شيد الكنعانية» ،فهو �سليل هذين الكتابني وح�سب.
مل يرت ّدد بالقول يف و�صف �شعرية املتنبي «كل ما �أردت �أن �أقوله
قلق ك�أن الريح حتتي» ،وي�ضيف م�ؤكد ًا
قاله هو يف ن�صف بيت :على ٍ
«لأنّ املتنبي �أعظم �شاعر يف تاريخ اللغة العربية ،وهو كما يبدو يل
تلخي�ص لكل ال�شعر العربي الذي �سبقه ،و ت�أ�سي�س لكل ما حلقه».
بعد �إ�صداره كتاب «مراثي حممود دروي�ش» الذي كان �أ�شبه ما يكون
بـ «�أنطولوجيا للموتى» من �أ�صدقائه مثل غ�سان كنفاين ،و�إدوارد
�سعيد ،و�إميل حبيبي ،و�آخرين ،عكف النا�شر الفل�سطيني و�صاحب
«دار كنعان» �سعيد الربغوثي على جمع كافة حوارات حممود
دروي�ش وتوثيقها يف كتاب �ضخم ،على �أن ُي�صدر يف ذكرى رحيله ،لكن
موعد �آخر ،فهل
�أ�سباب ًا لوج�ستيه ا�ضطرته �إىل ت�أجيل امل�شروع �إىل
ٍ
�سي�صدر الكتاب يف ذكراه العا�شرة؟

«نتفليك�س» :نفاو�ض «ديزين» لال�ستمرار
بعر�ض �أفالم «مارفل» و«حرب النجوم»

وف���اة  30طفال يف م�ست�شفى ه��ن��دي و���س��ط ت��ق��اري��ر ع��ن نق�ص االوك�سجني

نيودلهي( -د ب �أ) :قال م�س�ؤولون
وتقارير �إخبارية �إن ما ال يقل عن
ثالثني طفال بينهم حديثو والده
توفوا يف احد امل�ست�شفيات بوالية
�أوتار برادي�ش ب�شمال الهند.
ووقعت كل حاالت الوفاة يف املجمع
الطبي بابا راجاف دا�س (بي �آر
دي) يف مدينة جوراخبور يومي
اخلمي�س واجلمعة ،وغالبيتهم من
عنربي رعاية حديثي الوالدة
وعالج الأطفال .يف حني �سجلت
حاالت وفاة يف عنرب خم�ص�ص
لعالج اللتهابات املخ.
وت�شري تقارير مبدئية وكذلك
مقابالت مع م�س�ؤول كبري يف
املقاطعة يدعى راجيف روتيال
�إىل �أن حاالت الوفاة حدثت
نتيجة مواجهة امل�ست�شفى نق�صا
حادا يف الأوك�سجني بعدما
توقفت �شركة خا�صة عن توريد
ا�سطوانات الأوك�سجني نتيجة
ت�أخر امل�ست�شفى عن دفع فواتري
�أي مري�ض يف املجمع الطبي خلل يف �إمدادات الأوك�سجني،
م�ستحقة.
ونفت حكومة الوالية وروتيال (بي �آر دي) لنق�ص �إمدادات يتم التبديل تلقائيا �إىل نظام
احتياطي”.
الحقا �أن تكون حاالت الوفاة الأوك�سجني”.
�سببها نق�ص الأوك�سجني .وقالت وقال وزير ال�صحة بالوالية و�أ�ضاف�“ :أمرنا ب�إجراء حتقيق
احلكومة على ح�سابها الر�سمي �سيدهارت ناث ل�شبكة تليفزيون كامل لتحديد �سبب حاالت الوفاة
على موقع توتري �إنه “مل ميت “انديا توداي” �إنه “�إذا حدث و�سنتخذ �إجراء �إذا ما �أدين
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

امل�س�ؤولني بالإهمال”.
وقال م�س�ؤول كبري بال�شرطة طلب
عدم الك�شف عن هويته �إن بع�ض
الوفيات رمبا حدثت نتيجة نق�ص
الأوك�سجني ،و�أنه �سيتم التعامل
مع هذه الفر�ضية يف التحقيق.

قال مدير ق�سم املحتوى يف «نتفليك�س» ،تيد �ساراندو�س لوكالة
«رويرتز» �إنّ ال�شبكة الأمريكية املتخ�ص�صة يف بث و�إنتاج املحتوى
الرتفيهي جتري حالي ًا مناق�شات مع �شركة «والت ديزين» ب�ش�أن
ا�ستمرار عر�ض �أفالم «مارفل» و«لوكا�س فيلم» بعد  ،2019وهو العام
الذي �ستتوقف فيه «نتفليك�س» عن بث �أفالم «ديزين» و«بيك�سار»
اجلديدة.
ي�أتي ذلك ،بعدما �أعلنت ديزين ،يوم الثالثاء املا�ضي �أنّها �ست�سحب
�أفالمها و�أفالم «بيك�سار» اجلديدة من «نتفليك�س» ،بدء ًا من �إ�صداراتها
اجلديدة يف  2019حيث �ستطرح ال�شرائط بعد ذلك عرب خدمة بث
جديدة على الإنرتنت (�سرتميينغ) حتمل �شعار «ديزين».
و�أبلغ الرئي�س التنفيذي لـ «ديزين» ،بوب �إيغر املح ّللني �أنّ ال�شركة
تقرر بعد �أين �ستوزّع �أفالم الأبطال اخلارقني من ا�ستوديوات
مل ّ
«مارفل» و�أفالم «حرب النجوم» التي تنتجها �شركة «لوكا�س فيلم»
اململوكة لـ «ديزين» خالل هذا الوقت .ولفت �إيغر الثالثاء �إىل �أنّ
«مارفل» و«لوكا�س فيلم» قد تتجهان لـ «نتفليك�س» �أو �أي خدمة بث
�أخرى بعد  ،2019و«رمبا حتتفظ ديزين بحق البث لنف�سها».
من جهته ،مل يرد متحدث با�سم ديزين حتى كتابة هذه ال�سطور على
طلب «رويرتز» للتعقيب.

FRIDAY , AUGUST 18 . 2017 / Vol . 6 - Issue 266

منوعات

31

�أزم��ة اللجوء ،العن�صرية� :أدب الطفل يت�صدى لآف��ات الع�صر

الإ�سالموفوبيا والعن�صرية وخطابات
الكراهية التي انت�شرت مع ا�ستفحال �أزمة
اللجوء ،ت�صدّ ى لها �أدب الطفل يف الغرب.
انت�شرت �أخري ًا الق�ص�ص التي تروي م�أ�ساة
القرن من خالل ا�ستعادة تفا�صيل �إن�سانية
ووجوه و�أ�سماء ه�ؤالء الذين وجدوا
�أنف�سهم فج�أة يف العراء� :سامي يفكّر يف
طيوره التي تركها يف بيته يف �سوريا...
والقطة كنك�ش تائهة يف �أحد خميمات
اليونان ،بحث ًا عن عائلتها
مل ي�ستطع �سامي الت�أقلم يف خميم الالجئني
الذي و�صل �إليه قبل �أيام� .أكرث ما يفتقده
هو الطيور التي كان يتحدث معها ويطعمها
على �سطح منزله .ويف ظروف حياتية
كتلك التي يعي�شها يف خميم اللجوء ،ال
�إمكانية لإعادتها �إال من خالل ر�سوماته.
يف ق�صة «طيوري اجلميلة» التي �أ�صدرتها
�سوزان ديل ريزو �أخري ًا ،حتاول كاتبة
ق�ص�ص الأطفال �إعادة تر�سيخ القيم
الإن�سانية الأوىل ،من خالل �أزمة اللجوء
ال�سورية ،بعد قراءة مقال عن الجئ
�سوري يف خميم الزعرتي يف الأردن.
الق�صة جزء من �أدب الأطفال واملراهقني
باللغة الإنكليزية الذي بد�أ يتطرق �أخري ًا
�إىل �أزمة اللجوء العاملية.
ويف حماولة ملواجهة الإ�سالموفوبيا،
وتعزيز وعي الأطفال وطالب املدار�س،
يح ّول كتاب الق�ص�ص الأطفال ال�سوريني
املوتى �أو الهاربني من بالدهم� ،أو الأطفال
امل�سلمني الهاربني من تنظيم «داع�ش»
�إىل �أبطال لق�ص�صهم .اخليال هنا و�سيلة
لإعادة ما �سلبته احلرب والتنقالت
املفاجئة� ،أو ملنح احلياة جمدد ًا ملن ماتوا يف
احلرب كما �أعادت ديل ريزو طيور �سامي.

الكاتبة الأمريكية عطية �أبوي ،طارت �إىل
خميمات الالجئني يف اليونان كي ت�ستلهم
روايتها للمراهقني «�أر�ض الوداع امل�ستمر»
التي �ست�صدر مطلع عام  ،2018حول
عائلة �سورية تهرب من تنظيم «داع�ش»
�إىل تركيا .بع�ض هذه الق�ص�ص ت�ستلهم
�شخ�صيات �أبطالها من �صور الأطفال
ال�ضحايا التي انت�شرت خالل الأزمة

ال�سورية .من جهتها ،تتبع «الجئ» لأالن
غراتز ،الطفل حممود ب�شارة الهارب من
معارك حلب عرب املتو�سط مع عائلته
و�أخيه الذي يعاين من �صدمة متنعه من
البكاء ،يف �إحالة �إىل �شخ�صية عمران
دقني�ش الذي انت�شرت فيديوهات له �إثر
معارك حلب .ي�صل غراتز �أزمة اللجوء
ب�أزمات تاريخية رديفة لها ،في�ضع بطله

ال�سوري مع طفلة كوبية هاربة من املجاعة
يف بالدها ،و�صبي يهودي فا ّر من النازية.
تكمن هواج�س معظم الكتاب يف حتويل
الأرقام والإح�صاءات �إىل �شخ�صيات
و�سري خالدة م�ضا ّدة خلطابات الكراهية
والعن�صرية التي بد�أت تنت�شر يف الدول
الغربية .يف �أمريكا و�أ�سرتاليا وكندا،
ارتفعت هذه ال�سنة ن�سبة الروايات
وق�ص�ص الأطفال التي تتناول �أكرب
�أزمة جلوء يف العامل بعد احلرب العاملية
الثانية .لي�س بعيد ًا عن �أزمات اللجوء
وتبعاتها ،تتطرق الكاتبة امل�صرية
الأ�سرتالية رندا عبد الفتاح �إىل
الإ�سالموفوبيا يف روايتها «اخلطوط التي
نتجاوزها» .املراهقة الأفغانية مينا،
تقربها من
ت�صطدم بالإ�سالموفوبيا بعد ّ
�صديقها مايكل يف املدر�سة يف �أ�سرتاليا .ويف
كندا التي ا�ستقبلت �أكرث من � 33ألف الجئ
�سوري ،جالت الكندية مارغريت رورز على

مئات املدار�س ،لن�شر ق�صتها Stepping
 Stoneالتي تدور خالل احلرب يف بالد
بال ا�سم ،مرفقة ب�أعمال فنية لل�سوري نزار
علي بدر .من ناحية �أخرى� ،أراد امل�صور
ال�صحايف الأمريكي دوغ كنتز واملتط ّوعة
�آميي �شرودز ،توثيق الق�ص�ص التي �سمعاها
�أثناء تواجدهما يف خميمات اللجوء يف
اليونان .كتابهما امل�شرتك Lost and
 Found Catينقل ق�صة حقيقية
وا�ستثنائية �إىل القراء الذين تراوح
�أعمارهم بني �أربع وثماين �سنوات .تروي
الق�صة حادثة اختفاء القطة كنك�ش.
هربتها معها العائلة على منت
القطة التي ّ
القارب من العراق �إىل اليونان� ،ستختفي
هناك ،قبل �أن تعرث عليها العائلة جمدد ًا.
(الأخبار)

امل��ن��ا���ض��ل امل�����س��ك��ون بفل�سطني وذاك�����رة احل����رب الأه��ل��ي��ة

انطف�أ املخرج املنا�ضل الذي د�شّ ن مع
جمايليه �أمثال برهان علوية ،ومارون
بغدادي ،م�سار ًا خمتلف ًا لل�سينما
اللبنانية .ذاكرة احلرب الأهلية،
واالحتالل اال�سرائيلي والق�ضية
الفل�سطينية كانت يف �صلب م�شروعه
الوثائقي ،قاربها من خالل التفا�صيل
االن�سانية �أو من خالل ت�أثريها على
الطفل واملر�أة والأفراد العاديني� .أعماله
مدخل لإ�ستكمال التوثيق والنقا�ش حول
مر
العديد من الأحداث واملفا�صل التي ّ
بها لبنان
عاد جان �شمعون ( 1944ـــــ )2017
من باري�س يف عام � .1974أنهى درا�سة
ال�سينما يف العا�صمة الفرن�سية ،وو�صل
اىل بريوت امل�ستعدة �آنذاك لبداية
احلرب الأهلية .احلرب فر�ضت واقع ًا
جديد ًا �صادم ًا نقله �شمعون يف عد�سته.
مبواكبة �آخرين كجو�سلني �صعب ،رندة
ال�شهال ،مارون بغدادي ،وبرهان علو ّية،
وزوجته مي امل�صري التي رافقته �إخراج ًا
و�إنتاج ًا يف جميع �أعماله.
ه�ؤالء �صنعوا م�سار ًا خمتلف ًا لل�سينما
اللبنانية .اختلف ومي عن جيله ،يف �أنهما
مل يكتفيا باكر ًا من التجربة الوثائقية.
ا�ستمر يف العمل على الأر�ض والتعامل
بعد�سته مع الواقع �سنوات طويلة قبل
�أن يخرج عمله الروائي الأول «طيف
املدينة».
منذ �أعماله الأوىل ،دارت ثيمات جان
�شمعون حول احلرب ،وجنوب لبنان
خالل الإحتالل ،والق�ضية الفل�سطينية.
قارب هذه املوا�ضيع من جوانب خمتلفة،
بخا�صة اجلانب الإن�ساين� ،أو ت�أثري هذه
الأحداث على الفرد ،والطفل ،واملحارب،

واملر�أة ...مل يخف توجهه ال�سيا�سي ،وال
�أفكاره ،وال �شعوره �أحيان ًا �إزاء املوا�ضيع
التي ي�ص ّورها .بل �إنّه اقرتب كثري ًا مما
ي�ص ّوره ،اقرتب �أكرث من ال�صحافيني ،من
اخلطر ومن امل�أ�ساة.
البدايات كانت مع وثائقي «تل الزعرت»،
( )1976الذي �أجنزه مع املخرج
الفل�سطيني الرائد م�صطفى �أبو علي
وبينو �أدريانو� .شهادات من �أيام احل�صار
واملعارك مل�سعفني طب ّيني ،نال عنه عام
 1978جائزة جلنة التحكيم ملهرجان
قرطاج وجائزة مهرجان «�سينما
فل�سطني».
قد يكون جان �شمعون من �أكرث �صنّاع
الأفالم الذين �ص ّورت �أعمالهم املر�أة
ّ
خ�ضم جميع
ويومياتها وحالتها يف
تلك الأحداث :مع ن�ساء اجلنوب يف
«زهرة القندول» عام  ،1985والطبيبة
يف اجلنوب يف «رهينة الإنتظار» عام
 ...1994وكفاح عفيفي ،و�سهى ب�شارة

املحررات من معتقل اخليام يف
والأ�سريات
ّ
«�أر�ض الن�ساء» ( ،)2004ووداد حلواين
يف «�أحالم معلّقة».
عمله الروائي الطويل والوحيد «طيف
املدينة» عام  ،2000كان جامع ًا لكثري
من الق�ص�ص الق�صرية التي عا�شها �شمعون
مع �أبطال �أفالمه الت�سجيلية .ق�ضية
املخطوفني �أو ق�ضية املفقودين وذويهم،
املقاتلون ،الأطفال ،الأمهات .اقرتب
من هذه ال�شخ�ص ّيات يف «�أحالم معلّقة»
( ،)1992و«بريوت ،جيل احلرب».
( .)1989وهذان العملني خا�صان جد ًا يف
عر�ض يوميات احلرب الأهلية ،ومعاجلة
ت�أثريها على كل فرد على حدة .الأول
يوثّق الت�سا�ؤالت وامل�شاعر الأوىل يف
الفرتة التي �أعقبت �إعالن انتهاء احلرب
ووقف �إطالق النار وفتح املعابر ،ومبا�شرة
�إعادة الإعمار .كان جان �شمعون وفي ًا
جلميع هذه الق�ص�ص ولأبطالها يف فيلم
«طيف املدينة» .حتى �إنّه عالج اجلانب

الفا�سد للحرب ،والزعامة ،والت�صفيات ،و�أكاذيب».
وال�صفقات على ح�ساب النا�س .اختتم ميكن النظر اىل �أفالم جان �شمعون على
فيلم «طيف املدينة» مب�شهد جولة لأمراء �أنها �أداة لإنعا�ش الذاكرة .هي مدخل
احلرب يف �سياراتهم ،ينتقلون من ال�شارع لإ�ستكمال التوثيق والنقا�ش حول العديد
من الق�ضايا والأحداث التي ح�صلت يف
اىل عامل الأعمال وامل�شاريع.
�إ�ضافة اىل الأعمال العديدة التي لبنان ،وطبعت حقبة من ذاكرة �أبنائه
�أخرجها ،فهو �أنتج �أعما ً
ال �أخرجتها وما زالت �آثارها ظاهرة على واقع البلد
رفيقة دربه مي امل�صري منها «�أطفال وراهنه.
حممد همدر
�شاتيال» ،و«�أحالم املنفى»« ،بريوت حقائق
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