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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

الأمريكية:  للخارجية  مذكرة 
برنامج  م��ول��وا  زاي��د  اأب��ن��اء 
ال��ن��ووي  ال�شمالية  ك��وري��ا 
“حمظورة”  اأ�شلحة  ونقلوا 
وليبيا و����ش���وري���ا  ل��ل��ي��م��ن 

ل من العدوان... اأوباماكري قطر تتن�شّ نظام  دع��وا   ت��رام��ب: 
عنه امل�شوؤولية  اأحتم����ل  لن  يف�شل 

 ال�����������دول امل����ق����اط����ع����ة ل��ق��ط��ر
ت��ت��خ��ل��ى ع����ن ب���ع�������ض م��ط��ال��ب��ه��ا

وزي�����ر اإ���ش��رائ��ي��ل��ّي:

�شيادتنا حتت   الأق�شى 
مب��وق��ف ن��ه��ّت��م   ول 
 العاه�����ل الأرديّن..
 ورئي�ض جلنة اخلارجّية
 والأمن يوؤّكد لن ن�شمح
 بتحّول امل�شجد اإىل مّكٍة
 ومدينٍة ثالثٍة مفتوحة
فقط ل��ل��م�����ش��ل��م��ن 

»ال����ت����ح����ال����ف« ي��رت��ك��ب 
تعز يف  ج���دي���دة  جم�����زرة 
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خمت�سر مفيد

الوف�آء  ورحيقه�آ  الأمل  عبريه�آ  ورده  ال�صداآقه 
ون�صيمه�آ احلب وذبوله� املوت ..

ال�صداآقه للم�صلحه تزول ..
ال�صداآقه مدينه مفت�آحه�آ الوف�آء .. و�صك�آنه�آ الأوفي�آء 
الأمل  واأغ�ص�آنه�آ  الوف�آء  بذوره�آ  �صجره  ال�صداآقه   ..

واأوراآقه�آ ال�صع�آده ..
ال�صداآقه زهره لبد اأن نرويه�آ مب�آء الوف�آء ونحيطه�آ 

برتاآب الإخلآ�ص حتى تظل داآئم�آ ..
ال�صداآقه كلمه �صغريه حتمل يف جوفه�آ مع�آين كثريه 

ومف�آهيم واآ�صعة ..
ف�ل�صداآقه لي�صت تع�آرف�آ بني اأ�صخ�آ�ص وحفظ اأ�صم�آء 
فيم�آ  الأفراآد  يتب�آدله�آ  ورواي�آت  وزي�آرات  واأبت�ص�آم�آت 

بينهم
ال�صداآقه احلقيقيه , هي تلآحم �صخ�صني يف �صخ�صيه 

واآحده ..
وحتمل فكراآ واآحدًا ..

ال�صداآقه بحر من بحور احلي�آة نركب ق�آربه ونخدر 
اأمواآجه ..

ال�صداآقه اأر�ص زرعت ب�ملحبة و�صقيت مب�آء املوده
ال�صداآقه حديقه ورده�آ الإخ�آء ورحيقه�آ التع�آون

الوداآد  واأغ�ص�آنه�آ  الوف�آء  جذوره�آ  �صجرة  ال�صداآقه 
وثم�آره�آ الت�ص�آل ..

ال�صداآقه ود واإمي�آن ..
ال�صداآقه حلمً� وكي�آن ي�صكن الوجداآن ..

 .. مع�آدنهم  لهم  اأي�ص�آ  ال�صداآق�آء  كم�آ  مع�آدن  الن�آ�ص 
وللتع�آمل مع الن�آ�ص اآداآب كم�آ لل�صداآقه اآداآب

من  وينت�صله   .. �صديقه  يرمم  ال�صديق  يكون  اأن 
�صه�آده  مينحه  احلي�آة  هذه  اىل  به  وي�أتي  �صي�آعه 
 .. وك�أنه  جديدًا  ودمً�  جديدًا  وقلب�آ  جديده  ميلد 

يلده مره اأخرى ..
وجوده  ي�صعره   .. �صديقه  ي�صرت  ال�صديق  يكون  واأن 
ب�لأم�آن .. ميد له ذراآعيه .. يفتح له قلبه .. ويجوع 
كي يطعمه ويظم�أ كي ي�صقيه ويقتطع من نف�صه كي 

يغطيه ..
اإىل  يلجئه  ول  املع�آذير  ل�صديقه  يلتم�ص  و�صديق 

الأعتذاآر ول يعريه بذنب فعله ول بجرم ارتكبه ..
الزمن  مع  ت�صتمر  �صداآقه   .. ال�صداآاآقه  تكون  هكذاآ 
حتى واأن تفرق اجل�صداآن .. �صداآقه ي�صطره�آ الت�آرخ 

يف �صطوره .
وبني  بينك  تف�صل  قد  التي  امل�ص�ف�ت  بعد  رغم 

�صديقك ..
اإل اأنك حت�صه ب قربك .. ب جوارك ..

ت�صعر مب�ص�عره .. حت�ص ب�أح��صي�صه .. واأذاآ ا�صتقلت 
اإليه ات�صلت به .. اأو .. تر�صل له ر�ص�آله

واأجمل م�آيف الر�ص�آيل الر�ص�لة اللتي تنبع من القلب 
..

فم� ينبع من القلب …. ي�صل اإىل القلب ..
ب�لأخلق  يتحّلى  حني  الإن�ص�ن  جم�ل  ويزداد 
الف��صلة التي جُتّمله وجتعلُه اأكرث ُقربً� من الآخرين 
منظومة  هَي  ف�لأخلق  اأي�صً�,  رّبِه  من  ُقربً�  واأكرث 
بكّل  يلتزَم  اأن  ال�صخ�ص  على  تتجزاأ,  ل  ُمتك�ملة 
تف��صيله� حّتى يكوَن ف��صًل وذا ُخُلٍق ح�َصن, فل ُيعقل 
اأن يكوَن اأحد الن��ص مو�صوفً� مبح��صن الأخلق وهَو 
املع�صر؛  وح�صُن  لطيٌف  اأو  كرمٌي  اأّنُه  مُبجّرد  ك�ذب, 
ف�ت الف��صلة وواأد  ف�لكذب اأو غريه مثًل هَو مقتل لل�صّ

للأخلق وحم��صنه�.
رئي�س �لتحرير
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يف حفل بهيج جمع الهل وال�صدق�ء والحبة , مت زف�ف امين 
عبده املوتي على ابنة خ�لد ن�جي مزيد , وذلك يف ق�عة :

. "  Golden Terrace "
والد  احل�صور  وهن�أ  املك�ن  انح�ء  كل  الفرح  اجواء  ملأت  وقد 

العري�ص ووالد العرو�ص والعري�ص بهذه املن��صبة الغ�لية .
والتي  ال�صعبة  والرق�ص�ت  الغ�ين  الفية  الفرقة  وقدمت 

تف�عل معه� العري�ص واحل�صور وكلهم فرح و�صرور .
وقد �صكر اهل العري�ص واهل العرو�ص كل من �ص�ركهم حفلهم , 
وكذلك تقدموا ب�ل�صكر للفرقة الفنيةوك�فة املنظمني للفرح 

وامل�صورين , وان �ص�ء اهلل ن�ص�رككم افراحكم دائم� .

م��زي��د خ���ال���د  واب����ن����ة  امل����وت����ي  امي�����ن  اب���ن���ائ���ه���م  ب����زف����اف  اأف��راح��������������������������������������������ه��م  م���زي���د  واآل  ام����وت����ي  اآل  ي�������ش���ارك���ون  والح����ب����ة  وال�����ش����دق����اء  اله������ل 



رن� حربي
الأ�صلحة  جت�رة  اأن  لتثبت  اأخرى  مرة  بريط�ني�  خرجت   
لي�ص  ب�أهميته�,  تفوق  والتج�رية  القت�ص�دية  وم�ص�حله� 
اأمن  اأي�صً�  بل  الدويل,  والق�نون  الإن�ص�ن«  »حقوق  فقط 
ارتك�ب  توؤكد  التي  التق�رير  متج�هلة  و�صلمته,  �صعبه� 
يف  التطرف  ودعمه�  اليمن  يف  حرب  جلرائم  ال�صعودية 
الغرب لندن, اإذًا, �صريكة اأ�ص��صية يف العدوان على ال�صعب 

اليمني عرب �صفق�ت ت�صليح م�صتمّرة للري��ص
يف اآخر حلقة من م�صل�صل الك�صف عن زيف ادع�ءات لندن 
جت�ه �صعوب الع�مل ع�مًة واملنطقة خ��صًة, ق�صت املحكمة 
ت�صدير  بـ»�صرعية«  الأ�صبوع  مطلع  الربيط�نية  العلي� 
بع�صرات  احل�ئط  عر�ص  �ص�ربًة  ال�صعودية,  اإىل  الأ�صلحة 
التق�رير ال�ص�درة عن الأمم املتحدة واملنظم�ت احلقوقية, 
اليمن,  يف  حرب  جرائم  الري��ص  ارتك�ب  توؤكد  التي 

م�صتخدمًة ال�صلح الربيط�ين.
النق��ص  فيه  يحتدم  وقت  يف  للجدل  املثري  احلكم  وي�أتي 
ب�ص�أن تقرير من 12 �صفحة بعنوان »التمويلت اخل�رجية 
ج�ك�صون«  »هرني  موؤ�ص�صة  اأ�صدرته  الإ�صلمي«  للتطرف 
البحثية الربيط�نية, خل�ص اإىل وجود �صلة بني التطرف 
الأعوام  خلل  »اأنفقت  التي  وال�صعودية,  بريط�ني�  يف 
لدعم  دولر  ملي�ر   67 عن  يقل  ل  م�  امل��صية  الثلثني 

التطرف يف الغرب«.
حقوق الإن�ص�ن!

بهذه  اليمن«.  يف  املدنيني  اإىل  ب�لن�صبة  ع  مروِّ خرب  »اإنه 
رف�ص  على  ووت�ص«  رايت�ص  »هيومن  منظمة  عّلقت  العب�رة 
�صفق�ت  وقف  بريط�نيني  ن��صطني  طلب  العلي�  املحكمة 
التي يرتكبه�  ب�صبب جرائم احلرب  ال�صعودية  ال�صلح مع 
حت�لف العدوان الذي تقوده الري��ص �صد اليمن. وو�صفت 
املنظمة يف تقرير بعنوان »اليمن يع�ين على يد ال�صعودية, 
للآم�ل  ب�لـ»خمّيب  احلكم  ت�صتفيد«,  املتحدة  واململكة 
رفعته�  التي  الق�نونية  الق�صية  اأن  اإىل  م�صرية  ب�صّدة«, 
اخت�ص�رًا  املعروفة  الأ�صلحة«  جت�رة  من�ه�صة  »حملة 
املنظم�ت  قدمته�  اأدلة  اإىل  »ت�صتند  والتي   ,)CAAT(بـ
نحو  »الدفع  اإىل  الأول  ب�ملق�م  تهدف  ك�نت  احلقوقية«, 
لإنه�ء  الري��ص  على  ال�صغط  اأجل  من  ال�صفق�ت  تعليق 

هجم�ته� غري الق�نونية يف اليمن«.
ال�صحف  قبل  من  وا�صعة  انتق�دات  موجة  احلكم  واأث�ر 
هذا  يف  والن��صطني  احلقوقية  واملنظم�ت  الربيط�نية 
»نف�ق«  على  اإ�ص�فيً�  دليًل  فيه  وجدوا  الذين  املج�ل, 
اأولوية  اأخرى(  )مّرة  تعطي  التي  الربيط�نية  احلكومة 
مل�ص�حله� القت�ص�دية والتج�رية مع ال�صعودية على حقوق 

الإن�ص�ن.
اأولوي�ت  �صلم  يف  يعد  »مل  الإن�ص�ن«,  »حقوق  مفهوم  اأّن  اإل 
وفق  الأوروبية«,  ب�لقيم  ُيعرف  م�  طليعة  يف  ول  لندن 
يف  يعترب  الذي  �صميث,  اأندرو   CAAT ب��صم  املتحدث 
�صوء  مبث�بة  الق�ص�ئي  »احلكم  اأّن  »الأخب�ر«,  اإىل  حديث 
الوح�صية  الدكت�توري�ت  ت�صليح  لتوا�صل  للحكومة  اأخ�صر 
التي  ال�صعودية,  مثل  ودعمهم,  الإن�ص�ن  حقوق  ومنتهكي 

اأظهرت جت�هًل �ص�رخً� للق�نون الدويل الإن�ص�ين«.
ب�رزة  بريط�نية  �صحفً�  ف�إّن  الوا�صعة,  النتق�دات  برغم 
الأهمية  اإىل  نظرًا  �ص�دم«  »غري  القرار  اأّن  اعتربت 
املمتدة  ال�صعودية  ـ  الربيط�نية  للعلق�ت  ال�صرتاتيجية 
التي  الأوىل  املرة  لي�صت  وهذه  ال�صنوات.  ع�صرات  منذ 
الربيط�نية  ال�صلح  �صفق�ت  ملف  على  ال�صوء  فيه�  ُي�صلَّط 
ــ ال�صعودية, خ��صًة مع انت�ص�ر تق�رير يف الع�مني امل��صيني 

ا�صتريادًا  الأكرث  الدول  �صدارة  يف  ال�صعودية  و�صعت 
البلدان  طليعة  ويف  والع�مل,  الأو�صط  ال�صرق  يف  للأ�صلحة 

التي »اأنع�صت« �صوق ال�صلح الربيط�ين.
النتق�دات  هذه  من  اأيٌّ  ي�صّبب  مل  ذلك,  من  وب�لرغم 
اإحراجً� للحكومة ودفعه� نحو تعليق اأي من هذه ال�صفق�ت 
التداعي�ت  من  تخوفً�  وذلك  الري��ص,  مع  موؤقتً�(  )ولو 

القت�ص�دية والتج�رية والأمنية »ال�صلبية«.
جت�رة  �صوق  يف  لربيط�ني�  زبون  اأكرب  ال�صعودية  وُتعدُّ 
 3 يفوق  مب�  اأ�صلحة  ت�صدير  على  لندن  وافقت  اإذ  ال�صلح, 
ملي�رات جنيه اإ�صرتليني )3.87 ملي�رات دولر(, مب� فيه� 
ط�ئرات مق�تلة وعمودية وط�ئرات من دون طي�ر بقيمة 
وقن�بل  و�صواريخ  وذخ�ئر  اإ�صرتليني,  جنيه  ملي�ر   2.2
ملي�ر جنيه, وعرب�ت مدرعة ودب�ب�ت بقيمة   1.1 بقيمة 
430 مليون جنيه, اإىل الري��ص يف الع�مني امل��صيني فقط, 
ذهب  الذي  اليمن,  على  العدوان  بدء  مع  تزامنً�  وذلك 
�صحيته حتى الآن اأكرث من ع�صرة اآلف ميني, بينهم اأكرث 

من 2,500 طفل.
واليوم, وبعد اأكرث من ع�مني على العدوان, يع�ين اأربعة من 
كل خم�صة مينيني انعدام الأمن الغذائي, فيم� ميوت طفل 
واحد على الأقل كل ع�صر دق�ئق من اأمرا�ص ميكن الوق�ية 
منه�, وفق »منظمة الأمم املتحدة للطفولة« )يوني�صيف(. 
ومع ا�صتمرار عمل %45 من املن�ص�آت الطبية فقط وتدمري 
األف   300 عن  يقل  ل  م�  اأ�صيب  ال�صحي,  ال�صرف  اأنظمة 
البلد  اأن  املتحدة  الأمم  اأعلنت  فيم�  ب�لكولريا,  �صخ�ص 
مع  اإن�ص�نية«  »ك�رثة  تواجه  جم�عة,  �صف�  على  الواقفة 

ح�جة %80 من ال�صك�ن للم�ص�عدة.
لتن�صيق  املتحدة  الأمم  مكتب  عن  �ص�در  تقرير  ويوؤكد 
هوادة  بل  م�صتمرة  »النته�ك�ت  اأّن  الإن�ص�نية  ال�صوؤون 
واإىل حّد كبري من دون عق�ب يف اليمن«, يف وقت تثبت فيه 
الدول  وهي  »حت��صب«,  اأن  يجب  التي  اجله�ت  اأن  التق�رير 
هي  الدويل,  الأمن  جمل�ص  يف  الع�صوية  الدائمة  اخلم�ص 
جمتمعة  وت�صت�أثر  الأ�صلحة  جت�رة  من  الأكرب  امل�صتفيد 
الأوىل  ب�لدرجة  ت�صل  التي  ال�ص�درات,  من   88% بن�صبة 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط اإىل ال�صعودية.
يف  التنفيذي  الرئي�ص  ن�ئب  يقول  ال�صي�ق,  هذا  ويف 
منظمة »اأوك�صف�م« بيني لورن�ص, اإنه »يف الوقت الذي متّد 
طريق  من  لليمنيني  الإن�ص�نية  العون  يد  بريط�ني�  فيه 
املق�بل  يف  ُت�صهم  ف�إنه�  والغذائية,  الطبية  امل�ص�عدات 
للتح�لف  الأ�صلحة  بيع  خلل  من  العنيف  القت�ل  بت�أجيج 

العربي, م� يزيد من اإمك�نية ارتك�ب جرائم حرب«.
وتقول CAAT اإن بريط�ني� ب�عت خلل العقود امل��صية 
اجلنيه�ت  من  امللي�رات  بع�صرات  قيمته�  تقدر  اأ�صلحة 
الإ�صرتلينية لل�صعودية, واإن اأكرث من 80 �صركة بريط�نية 
ح�صلت على رخ�ص لت�صدير هذا ال�صلح, وعلى راأ�صه� �صركة 
BAE, وهي ث�لث اأكرب �صركة منتجة للأ�صلحة يف الع�مل, 
»اليم�مة«  �صفقتي  يف  ال�صعودية  مع  تع�قدت  التي  وهي 
ملي�ر  املئة  قيمتهم�  جت�وزت  اللتني  ال�صهريتني  و»ال�صلم« 
جنيه اإ�صرتليني, وخ�صعت� لتحقيق�ت عقب اته�م�ت بوجود 

ر�صًى وف�ص�د.
ب�عت  التي  »اليم�مة«,  �صفقة  ع�دت  امل��صي,  اآب  ويف 
مبوجبه� بريط�ني� ط�ئرات مق�تلة لل�صعودية يف ثم�نيني�ت 
القرن امل��صي, اإىل الواجهة جمددًا, بعد رفع ال�صرية عن 
ُتظهر  الربيط�ين  الوطني  الأر�صيف  يف  حمفوظة  وث�ئق 
الربيط�نية  الوزراء  رئي�صة  لعبته  الذي  ال�صخ�صي  الدور 
اآنذاك م�رغريت ت�ت�صر, يف ت�أمني »ال�صفقة الأكرب والأكرث 

كثريًا  ي�صبه  ت�ت�صر,  دور  اأّن  ذلك  اأهمية  للجدل«.  اإث�رة 
اإذ ف�صًل عن زي�رته�  الدور الذي تلعبه ترييزا م�ي اليوم, 
ودف�عه�  ع�م,  نحو  قبل  من�صبه�  ت�صلمه�  عقب  الري��ص 
ــ الربيط�نية بحجة  احل�د عن �صفق�ت ال�صلح ال�صعودية 
والتج�رة  للأمن  مهمة  اململكة  مع  الت�ريخية  »العلقة  اأّن 
»تخفي«  اأنه�  ك�صفت  امل��صية  الأي�م  ف�إّن  والقت�ص�د«, 
ال�صلت بني ال�صعودية واجلم�ع�ت الإره�بية يف بريط�ني�.

ت�صرٌت... على ال�صعودية
رئي�صة  مع�ر�صة  اأحزاب  وزعم�ء  بريط�نية  �صحف  تتهم 
�صتة  منذ  منجز  حكومي  تقرير  على  بـ»الت�صرت«  الوزراء 
يف  والإره�ب  التطرف  متويل  ب�ص�أن  الأقل,  على  اأ�صهر 

بريط�ني�, ذلك »لأنه ي�صّكل اإحراجً� لل�صعودية«.
ونقلت �صحيفة »ذي غ�ردي�ن« عن زعيمة »حزب اخل�صر« 
رئ��صته�  بداية  منذ  »�صعت  م�ي  اإن  قوله�  لوك��ص,  ك�رولني 
اخلليج...  دول  مع  املتحدة  اململكة  علق�ت  تعميق  اإىل 
الداخلية  وزارة  حتقيق�ت  ن�صر  يف  املده�ص  الت�أخري  واإّن 
الن�صر  قرار  ك�ن  اإذا  م�  حول  ا�صتفه�م  علم�ت  يرتك 
�صيم�  ول  الدول,  هذه  مع  الدبلوم��صية  بعلق�تن�  يت�أثر 
الذي  التقرير,  ي�صدر  اأن  املقرر  من  وك�ن  ال�صعودية«. 
ك�مريون,  ديفيد  ال�ص�بق  الربيط�ين  الوزراء  رئي�ص  طلبه 
ال�صحيفة  وفق  اأنه  اإل  امل��صي,  الع�م  من  الث�ين  ك�نون  يف 
ال�صرك�ء  اأهم  اأحد  ال�صعودية  لكون  به  حتتفظ  »م�ي 
بريط�ني�«.  يف  امل�صنعة  للأ�صلحة  وامل�صتوردين  التج�ريني 
املوقع  من  �صدر  تقرير  اأو�صح  ال�صلح,  اإىل  فب�لإ�ص�فة 
ال�صريك  ُتَعّد  الري��ص  اأن  الربيط�نية  للحكومة  الر�صمي 
الأو�صط,  ال�صرق  منطقة  يف  لربيط�ني�  الأول  التج�ري 
دولر,  ملي�رات   8.2 بـ  ال�صنوية  التج�رة  حجم  يقّدر  اإذ 
75 ملي�ر دولر يف  فيم� ت�صتثمر الري��ص يف اأكرث من نحو 

القت�ص�د الربيط�ين.
ويتزامن قرار املحكمة واحلديث عن التقرير احلكومي مع 
تقرير »هرني ج�ك�صون«, الذي يو�صح وجود »�صلة وا�صحة 
اخل�رج  من  دعمً�  تتلقى  اإ�صلمية  منظم�ت  بني  ومتن�مية 
اأن  اإىل  م�صريًا  للعنف«,  وتروج  للكراهية  تروج  ومنظم�ت 
83 مرة, »تت�صدر لئحة  ال�صعودية, التي ذكره� التقرير 
الدول الداعمة للتطرف حيث ق�مت منذ �صتيني�ت القرن 
لت�صدير  الدولرات  ملي�رات  بقيمة  جهود  برع�ية  امل��صي 
الفكر الوه�بي عرب الع�مل الإ�صلمي, مب� يف ذلك املجتمع�ت 
اتخذ  التمويل  هذا  اأن  واأ�ص�ف  الغرب«.  يف  الإ�صلمية 

وموؤ�ص�ص�ت  للم�ص�جد  واأوق�ف  ِهَب�ت  �صكل  الأول  املق�م  يف 
تعليمية اإ�صلمية, م�صريًا اإىل وجود 24 مدر�صة »�صعودية« 
ال�صعودية  ف�إن  البحثية,  املوؤ�ص�صة  ووفق  بريط�ني�.  يف 
اإ�صرتليني على الأقل �صنويً�  1.5 ملي�ر جنيه  »اأنفقت نحو 
بهدف ن�صر التي�ر الوه�بي يف الع�مل... واأن حجم التمويل 
امل�ص�جد  عدد  بزي�دة  ذلك  يف�ّصر  م�   ,2015 يف  ت�ص�عف 
يف  م�صجدًا   67 من  بريط�ني�  يف  الوه�بية  اإىل  املن�صوبة 
يف  ع�م  حتقيق  »اإجراء  اإىل  داعية   ,»101 اإىل   ,2007
الدور الذي تلعبه ال�صعودية ودول خليجية اأخرى يف هذا 
اخل�صو�ص, ومط�لبة املوؤ�ص�ص�ت الدينية, ول �صيم� امل�ص�جد, 
التمويل  م�ص�در  جميع  عن  ب�لك�صف  بريط�ني�  داخل 
يف  الكراهية  دع�ة  »اأخطر  اإن  التقرير  وق�ل  اخل�رجي«. 
بريط�ني� ج�وؤوا من داخل عب�ءة الأيديولوجية ال�صلفية 
الإره�ب يف اخل�رج, من  بتمويل  روابط  الوه�بية, ولديهم 
خلل الدرا�صة يف ال�صعودية, اأو لأنهم جزء من برامج املنح 

الدرا�صية, اأو لتلقيهم اأدبي�ت التطرف داخل بريط�ني�«.

م�ي ل يهمه� اإّل ال�صفق�ت
اعتربت �صحيفة »ذي غ�ردي�ن« الربيط�نية اأن »الأ�صلحة 
فنيً�  دعمً�  مون  ُيقدِّ الذين  والع�صكريني  الربيط�نية 
احلرب,  اأمد  اإط�لة  يف  �صي�صهمون  اليمن  يف  لل�صعودية 
يهم  »م�  اأن  اإىل  م�صرية  املدنيني«,  مع�ن�ة  زي�دة  وب�لت�يل 
الأ�صلحة  بيع  يدّره  م�  هو  م�ي  تريزا  الوزراء  رئي�صة 
يف  وال�صرك�ت  الربيط�نية  للخزانة  اأموال  من  لل�صعودية 

اململكة املتحدة, ولي�ص اأي �صيء اآخر«.
يف  امل�صكلة  »لي�ص  لل�صعودية  ال�صلح  بيع  اأن  اإىل  واأ�ص�رت 
هذا  ال�صعودية  ت�صتخدم  اأين  هي  الأزمة  بل  ذاته�,  حد 
لفتيل  ال�صعودية  اإ�صع�ل  بعد  وا�صح  والأمر  ال�صلح... 
»احلكوم�ت  اأن  واأ�ص�فت »ذي غ�ردي�ن«  اليمن«.  احلرب يف 
ح�ولت  ال�صفق�ت  هذه  مثل  يف  املُتورِّطة  الربيط�نية 
جمل�ص  اأقر  امل��صي,  ال�صت�ء  يف  ولكن  احلق�ئق...  ت�صوي�ص 
العنقودية  القن�بل  من  حمدودًا  عددًا  ب�أّن  اأخريًا  الوزراء 
قد  الدويل  الق�نون  مبوجب  املحظورة  الربيط�نية 
ا�صُتخِدمت يف احلرب الدائرة. وبعد �صغط اأكرب, اّت�صح اأّن 
500 من تلك القن�بل قد بيعت يف الثم�نيني�ت لل�صعودية«.
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املجزرة يف  �شريكة  بريطانيا  اليمن: 

تهنئة وتربيك

تهنئة وتربيك

ا����ش���رة ج���ري���دة غ���رب���ة ن��ي��وز
ت���ه���ن���ي���ئ ال������ش�����ت�����اذ رئ����ي���������ض ال���ت���ح���ري���ر

مبنا�شبة زواج بنه

و�شعادة  ف��رح  كلها  واي��ام��ا  هنيئا  زواج��ا  لهم  وتتمنى 
ل�����ل�����ع�����رو������ش�����ن  م����������������روك  ال�������������ف   
اهلل ������ش�����اء  ان  وال�����ب�����ن�����ون  وب�����ال�����رف�����اه 

مزيد ناجي  ابنة خالد  املوتي على  اأمين عبده 

اأمي��������������ن ع�������ب�������ده امل������وت������ي

اخ���������وان ال���ع���ري�������ض واع����م����ام����ه واب������ن������اء ع��م��ه
واآل املوتي يهنئون العري�ض

مبنا�شبة زواجه 
الف مروك وبالرفاه والبنن



مواطن قطري
تقريرا  المريكية  ت�ميز”  “نيويورك  �صحيفة  ن�صرت 
والم�رات  “ال�صعودية  فر�صته  الذي  احل�ص�ر  عن  مو�صعً� 
يونيو/ من  اخل�م�ص  يف  قطر,  على  وم�صر”  والبحرين 
حزيران امل��صي, م�صرية اإىل اأن الإم�رات اخلليجية الرثية 

مل ت�صعر �صوى ب�آث�ٍر ب�صيطة حتى الآن من هذا احل�ص�ر.
ُعطلة  لإلغ�ء  ال�صرك�ت  ب�إحدى  تنفيذي  م�صوؤوٌل  ا�صطر 
و�صكت  ال�صعودية.  يف  دولر  األف   150 بقيمة  ع�ئلية 
�صيدٌة اأخرى من اأنَّ طلبي�ته� من اأزي�ء العلم�ت التج�رية 
قد  الإنرتنت  عرب  ق  للت�صوُّ نت-اآ-بورتر  جمموعة  من 
تقرير  ذكر  م�  وفق  ت�صل,  كي  اأكرث  اأي�ٍم  عدة  ا�صتغرقت 

ل�صحيفة نيويورك ت�ميز الأمريكية.
وق�ل اآخرون اإنَّهم مل يعجبهم مذاق اللنب الرتكي اجلديد 
م حًل اآخر:  املوجود يف املت�جر, لكّن رجل اأعم�ٍل ثريً� قدَّ
فهو ينوي نقل اآلف من الأبق�ر اإىل قطر, فيم� قد ي�صبح 

اأكرب ج�صر جوي من البقر على الإطلق.
ومن املفرت�ص اأن تطري 4000 بقرة من اأ�صرتالي� واأمريك�, 
م�ص�عي  �صمن  احلليب,  لإنت�ج  قطر  اأر�ص  على  و�صتهِبط 
قطر,  يف  واملقيم  اخلي�ط,  معتز  ال�صوري  الأعم�ل  رجل 
اإىل ملء الفراغ الذي خّلفه انهي�ر الإمدادات عقب الأزمة 

اخلليجية, وفق تقرير �ص�بق له�ف بو�صت عربي.
والربي  اجلوي  جم�ليه�  عربية  دول   4 اأغلقت  حينم� 
اأم�م قطر يف حم�ولٍة لإجب�ره� على التخّلي عن �صي��صته� 
الن�ِفذة,  التلفزيونية  حمطته�  واإغلق  اخل�رجية 
بع�ص  �ص�رت  اإذ  البداية,  يف  ُذعر  هن�ك  ك�ن  اجلزيرة, 
ومنذ  ذلك,  تراجع  م�  �صرع�ن  لكن  ف�رغة.  املت�جر  اأرفف 
اله�ئلة  خزانته�  ب�لغ�ز  الغنية  الدولة  فتحت  احلني  ذلك 
لُتبقي مواطنيه� الب�لغ عددهم 300 األف �صخ�ص يف ح�لة 
ذكرت  م�  وفق  عليه�,  اعت�دوا  التي  الف�ِخرة  الرف�هية 

نيويورك ت�ميز.
ال�صعودية,  مع  وحيدة  برية  بحدوٍد  قطر  وحتتفظ 
العم�ل  علق  وكذلك  الإبل  علقت  وقد  الآن.  مغلقٌة  وهي 
امله�جرون على اجل�نب اخلط�أ من احلدود حينم� اندلعت 
وقد  ال�صبل,  بهم  عت  تقطَّ قد  اأنف�صهم  ووجدوا  الأزمة, 
تت�صور  قطريني  ملواطنني  الت�بعة  اجِلم�ل  اململكة  تركت 
بعده�  ال�صعودية,  الأرا�صي  داخل  اأ�صبوع  ملدة  جوعً� 

طردته� جت�ه احلدود القطرية.
ل اخلطوط اجلوية القطرية, التي اأُرِغَمت رحلته�  وُت�صغِّ
على التحليق عرب املج�ل اجلوي الإيراين, 8 رحلت �صحٍن 
الف�كهة,  من  ط�زجة  اإمداداٍت  لإح�ص�ر  يوميً�  اإ�ص�فية 
امل�صوؤولون  واأمر  الدوحة.  اإىل  واخل�صراوات  واللحم, 

فون يف من�ص�أة ال�صحن  بط�ئرات �صحٍن اإ�ص�فية, وق�ل موظَّ
الوا�صعة املُكيَّفة ب�ملط�ر يف الدوحة, الأحد 2 يوليو/متوز, 
عملي�ت  مع  تع�ملهم  يف  ب�صيطة  �صعوب�ٍت  عون  يتوقَّ اإنَّهم 

ال�صحن املتزايدة.
اأفراد  اأحد  وهو  ث�ين,  اآل  اأحمد  بن  �صيف  ال�صيخ  وق�ل 
احلكومة:  يف  الب�رز  الت�ص�ل  وم�صوؤول  احل�ِكمة,  الأ�صرة 
على  ال�صغط  حتى  دون  امل�يل  اجل�نب  تغطية  “ب�إمك�نن� 
ال�صحيفة  بح�صب  م�صكلة”,  لي�صت  اإنَّه�  ا�صتثم�راتن�. 

الأمريكية.
الأربعة  احل�ص�ر  دول  اأ�صدرت  يونيو/حزيران,   22 يف 
 13 من  ق�ئمة  وقطر(  والبحرين  والإم�رات  )ال�صعودية 
مع  املزعومة  علق�ته�  قطع  بينه�  من  قطر,  من  مطلبً� 
واإغلق  اجلزيرة,  قن�ة  واإغلق  الإره�بية,  التنظيم�ت 
ق�عدة ع�صكرية تركية �صغرية. وق�لت قطر اإنَّ الإنذارات 

النه�ئية ترتقي اإىل طلب التن�زل عن �صي�دته�.
وك�ن املوعد النه�ئي لتلبية تلك املط�لب هو منت�صف ليل 
الأحد. غري اأنَّ قطر اأ�ص�رت اإىل عدم تغيري موقفه�. فق�ل 
وزير اخل�رجية, ال�صيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ث�ين, يف 
روم� ال�صبت امل��صي: “اإنَّن� م�صتعدون ملواجهة اأية تبع�ت”.
من  طلٍب  على  موافقته�  اليوم  فجر  الأربع  الدول  واأعلنت 
اأخرى  �ص�عة   48 للدوحة  املمنوحة  املهلة  مبد  الكويت 

لت�صليم الرد القطري اإىل اأمري الكويت.
ب�ملواجهة  يفوزون  القطريني  اأنَّ  بدا  لو  حتى  لكن 
م�ليً�  ر  ب�لت�أثُّ ي�صعرون  ف�إنَّهم  الآن,  حتى  القت�ص�دية 
ُمقِلقة تت�ص�عد  قة ت�أثرياٌت  اأخرى. وللأزمة املُتعمِّ بطرٍق 

حُملِّلون  ر  فُيحذِّ ال�صي��صية.  الوحدة  وت�صرب  اخلليج  عرب 
اإذا م�  الأو�صع  املنطقة  ا�صتقرار  ُتزعزع  الأزمة قد  اأنَّ  من 

ا�صتمرت لأ�صهر, اأو لفرتٍة اأطول, كم� يخ�صى الكثريون.
الأزمة جت�وزت اخلليج

وقد امتد الت�ص�حن ب�ص�أن قطر اإىل اأبعد من اخلليج, و�صمَّ 
اتخ�ذ  حت�ول  التي  ورو�صي�,  الدوحة,  تدعم  التي  تركي�, 
فلدميري  الرو�صي  الرئي�ص  وق�ل  النزاع.  يف  و�صط  م�ص�ٍر 
قطر  من  كٍل  ق�دة  مع  ث  حتدَّ اإنَّه  امل��ص,  ال�صبت  بوتني, 

والبحرين يف حم�ولٍة لتحفيز احلوار.
حلل  املتحدة  الولي�ت  على  العتم�د  ميكن  الع�دة,  ويف 
الأزمة, وذلك ب�لنظر اإىل اأنَّه� تعترب نف�صه� حليفًة وثيقة 

لكل البلدان املتن�زعة.
ذات  ك�نت  النزاع  بخ�صو�ص  الأمريكية  ال�صي��صة  لكنَّ 
طبيعة ُمتقلِّبة موؤخرًا, وذلك مع تقدمي وزارة اخل�رجية 
و�صفته�  التي   – الإم�راتية  للمط�لب  لذعة  انتق�داٍت 
ب�أنَّه� نت�ج �صغ�ئن قدمية – يف حني انح�ز ترامب بقوٍة مع 

البلدان التي تقود احل�ص�ر, وفق نيويورك ت�ميز.
“اإنرت�صبت”  موقع  اإىل  ب  �ُصرِّ �صوتي  ت�صجيٍل  وبح�صب 
ع�ت  الإخب�ري, فقد ق�ل ترامب يف حفٍل مغلق جلمع التربُّ
يف وا�صنطن الأربع�ء, 28 يونيو/حزيران: “نواجه نزاعً� 
قطر  دولة  طريقة  �صّم�ه  مم�  �صخر  وبعدم�  قطر”.  مع 

لوا الإره�ب”. ل اأّل مُيوِّ لة لنطق ا�صمه�, ق�ل: “اأف�صِّ املُف�صَّ
ترامب  �صي��صة  اإنَّ  الأمريكيني  امل�صوؤولني  بع�ص  ويقول 
غورك�,  و�صب��صتي�ن  ب�نون  �صتيفن  م�صت�ص�ران,  كه�  ُيحرِّ
ينظران  واللذان  ال�صعودي,  املع�صكر  يف  بحزٍم  املوجودان 

دولٍة  لأي  حتذيٌر  اأنَّه  على  ب�صرامٍة  قطر  مع�قبة  اإىل 
متهمة ب�لت�ص�هل مع الإ�صلميني.

الأزمة وحدتهم
على ج�نب اآخر عملت الأزمة على توحيد اجلميع داخل 
عن  الكثريون  واأعرب  الأزمة,  جت�ه  القطرية  الأرا�صي 
ع�مً�(,   40( ح�صن  اأم  بينهم  من  وك�نت  بذلك,  �صع�دتهم 
وق�لت:  الث�لثة.  زي�رته�  يف  حكومية  موظفة  وهي 
ال�صحيفة  بح�صب  واحد”,  رجٍل  قلب  على  الن��ص  “اأ�صبح 

الأمريكية.
فقد  للحزن,  م�صدرًا  اأي�صً�  ك�نت  الأزمة  اإنَّ  ق�لت  ه�  لكنَّ
ن  يتمكَّ ومل  البحرين,  يف  قريٌب  م�ت   – ع�ئلته�  قت  تفرَّ
جة  ُثمَّ هن�ك ابنة عمه�, املتزوِّ اأحٌد من ح�صور اجلن�زة. 
الب�لغة  ابنته�  موؤخرًا لإر�ص�ل  رت  ا�صطَّ التي  اإم�راتي,  من 
زوجه�.  مع  لتعي�ص  الإم�رات  اإىل  واحدة  �صنة  العمر  من 
يرث  الأو�صط,  ال�صرق  بلدان  معظم  يف  الق�نون  فبموجب 
الإم�رات  ت  اأ�صرَّ احل�ص�ر,  بدء  وبعد  اأبيه,  جن�صية  البن 

على مغ�درة ك�فة مواطنيه� لقطر.
ال�صبك�ت  على  الأزمة  ر  تتطوَّ لآخرين,  وب�لن�صبة 
ب�ل�صخرية  ال�صعوديني  بع�ص  �صعد  فقد  الجتم�عية. 
اإىل  القطري  ال�صب�ب  جل�أ  حني  يف  الرتكي,  احلليب  من 
ال�ص�ِخرة واملُع�ِندة حول  تطبيق �صن�ب �ص�ت لن�صر ال�صور 
الأزمة. ويلقي الكثريون ب�للوم مب��صرًة على الأمري حممد 
اأ�صبح وليً� للعهد  بن �صلم�ن, وزير الدف�ع ال�صعودي, الذي 

موؤخرًا.
قطر  جه�ز  يف  ا�صتثم�رية  حُملِّلة  وهي  ح�صة,  وق�لت 
الغرب:  يف  البلد  ثروة  معظم  يدير  الذي  لل�صتثم�ر, 
“اأ�صبح اجلميع �صي��صيني الآن. اأ�صعر ب�أنَّ هذا ك�ن يختمر 
ب�أنَّني  اأ�صعر  اأبدًا.  اأن�ص�ه  اأن  ب�إمك�ين  يكون  ولن  ل�صنوات, 

ع ذلك؟”. �ص�ذجٌة للغ�ية. مل�ذا مل اأتوقَّ
ر املتخ��صمني بقوٍة للغ�ية, يقول معظم املُحلِّلني  ومع حت�صُّ

ر. اإنَّ الأزمة �صت�صوء قبل اأن تتطوَّ
ويقول م�صوؤولون قطريون بدورهم اإنَّهم قد ا�صُتهِدفوا من 

ِقبل جهوٍد اإم�راتية خفية لإحل�ق ال�صرر بعملة بلدهم.
الت�ص�ل  مكتب  مدير  ث�ين,  اآل  اأحمد  بن  �صيف  وق�ل 
احلكومي القطري, اإنَّ الأزمة �صتتف�قم على الأرجح, لكنَّه 
تعهَّد ب�أن يع�ين خ�صوم قطر ب�لقدر نف�صه الذي �صتع�نيه 

بلده. فق�ل: “مهم� خ�صرن�, �صيخ�صروا”.
واأ�ص�ف: “لدين� تراجع يف الرتانزيت اجلوي, وكذلك هم. 
م�ليً�,  اأو  – داخليً�,  ا�صتمرار ذلك  لدين� م�صكلة يف  لي�صت 

اأو �صي��صيً�”.
امل�صدر: ترجمة وحترير ه�فنتغون بو�صت عربي.

د. م�جد فندي الزعبي
يف  اخلطرية  املوا�صيع  من  الن�ص�ن  غذاُء 
م�صلم  كل  على  الواجب  ومن  الع�صر,  هذا 
دور  اإبراز  اىل  والعودة  وُيعلمه.  َيعلمه  ان 
من  ا�صبح  املج�ل,  هذا  يف  ال�صلمي  الت�صريع 
للب�صرية  اخلري  لتحقيق  احلي�ة  �صروري�ت 
ت�أثريه�  يف  تتع�ظم  التي  المرا�ص  وتف�دي 
يرتك  مل  ال�صلمي  ف�لت�صريع  الن�ص�ن.  على 
الن�ص�ن  تهُم  التي  احلي�ة  من�حي  من  ن�حية 
الآمن  الغذاء  يف  الن�ص�ن  فحق  واورده�,  ال 
تع�ىل  ق�ل  ذاته�.  احلي�ة  يف  احلق  �ص�أن  �ص�أنه 
 ,)38 �صيء«)النع�م  من  الكت�ب  يف  فرطن�  »م� 
خلقني  »الذي  تع�ىل  ق�ل  اخرى  جهة  ومن 
وي�صقني  يطعمني  هو  والذي  يهدين)78(  فهو 
»اإن  ال�صلم  عليه  وق�ل  )79(«)ال�صعراء(. 
جل�صدك عليك حق�« اي حٌق عليك ان تطعمه 
من  وحتميه  تعب,  اإذا  وتريحه  ج�ع  اإذا 
و�صَف,  وحيث  مر�ص.  اإذا  وتداويه  المرا�ص, 
اأحد اأطب�ء العرب قدمي�, املر�ص فق�ل: »املعدة 
بيت الداء, واحلمية راأ�ص الدواء«. لذلك و�صع 
لتحكم  وتع�ليم  �صوابط  قرون  منذ  ال�صلم 

م�صرية الن�ص�ن الغذائية.
تبني  اآي�ت  توجد  ال�صلمي  الت�صريع  ففي   
طبيعة طع�م الن�ص�ن, فق�ل اهلل تع�ىل »َفْلَيْنُظِر 
 � بًّ َبْبَن� امْلَ�َء �صَ اْلإِْن�َص�ُن اإِىَل َطَع�ِمِه )24( اأَنَّ� �صَ
ْنَبْتَن�  َف�أَ  )26(  � �َصقًّ اْلأَْر�َص  �َصَقْقَن�  ُثمَّ   )25(
َوَزْيُتوًن�   )28( ًب�  َوَق�صْ َوِعَنًب�   )27(  � َحبًّ ِفيَه� 
 � َوَنْخًل )29( َوَحَداِئَق ُغْلًب� )30( َوَف�ِكَهًة َواأَبًّ
)32(«)عب�ص(.  َوِلأَْنَع�ِمُكْم  َلُكْم  َمَت�ًع�   )31(
اأَْنَزَل  الَِّذي  ُهَو   « اخل�لق  ق�ل  ال�صي�ق  وبنف�ص 
َم�ِء َم�ًء َلُكْم ِمْنُه �َصَراٌب َوِمْنُه �َصَجٌر ِفيِه  ِمَن ال�صَّ
ْيُتوَن  َوالزَّ ْرَع  الزَّ ِبِه  َلُكْم  ُيْنِبُت   )10( ُت�ِصيُموَن 
َمَراِت اإِنَّ يِف َذِلَك  ِخيَل َواْلأَْعَن�َب َوِمْن ُكلِّ الثَّ َوالنَّ
تو�صح  )11(«)النحل(.  ُروَن  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  َلآََيًة 
هذه الآي�ت كيف خلق اهلل طع�م الن�ص�ن ب�نه 
بعد �صب امل�ء على الر�ص تنبت البذور فت�صق 
والتي  ال�صطح  اىل  الب�درات  لتخرج  الر�ص 
)التي  واحل�ص�ئ�ص  والعن�ب  احلبوب  تعطي 
والنخيل  الزيتون  وا�صج�ر  الن�ص�ن(  ي�أكله� 
وثم�ر  وال�صجريات  ال�صج�ر  كثيفة  وحدائق 
للم��صية.  علفية  واع�ص�ب  وخ�ص�ر(  )ف�كهة 
فهذا هو ال�صل يف طع�م الن�ص�ن ورعي امل��صية 
ب�لتغذية  العلمي  اهلل  �صرع  هو  فهذا  اي�ص�. 
لتغذية  ك�فية  النب�تية  والثم�ر  ف�حلبوب 

الن�ص�ن والنع�م لنه� هي ال�صل يف التغذية.

»َوَف�ِكَهٍة  تع�ىل  ق�ل  فقد  للحوم  ب�لن�صبة  ام�   
َي�ْصَتُهوَن   � َّ ممِّ َطرْيٍ  ِم  َوحَلْ  )20( وَن  ُ َيَتَخريَّ  � َّ ممِّ
اجلنة  لهل  طع�م  هو  هذا  )21(«)الواقعة(, 
اي�ص�  ق�ل  ولكنه  نعي�ص.  التي  الدني�  يف  ولي�ص 
َوِمْنَه�  َوَمَن�ِفُع  ِدْفٌء  ِفيَه�  َلُكْم  َخَلَقَه�  »َواْلأَْنَع�َم 
َت�أُْكُلوَن«)النحل 5(. ومن ج�نب اآخر ق�ل »َوَلَقْد 
�َصَلًم�ۖ   َق�ُلوا  ِب�ْلُب�ْصَرى  اإِْبَراِهيَم  ُر�ُصُلَن�  َج�َءْت 
َق�َل �َصَلٌمۖ  َفَم� َلِبَث اأَن َج�َء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ«)هود 
لي�ص  اللحوم  اكل  ب�ن  تبني  الآي�ت  هذه   .)69
ال�صلمي,  الت�صريع  يف  التغذية  يف  ال�صل  هو 
املن��صب�ت  يف  او  فرتات  على  اللحوم  توؤكل  لذا 
وحتى  الع�صر.  هذا  يف  نفعل  كم�  يومي�  ولي�ص 
اللحوم  هذه  ب�ن  الت�أكد  يجب  توؤكل,  عندم� 
انت�جه�  مت  قد  اللب�ن  ومنتج�ت  والدواجن 
اللحوم  يف  احل�ل  ك�ن  كم�  طبيعية,  ب�أعلف 
ب�لأعلف  منتجة  ولي�صت  البلدية,  والدواجن 

املركزة.
تقول  احلديثة  الطبية  العلوم  ان  والطريف 
ان من ل ي�أكل اللحوم ف�ن تغذيته غري مكتملة 
لعدم وجود الربوتني ب�جل�صم. ولكن اذا امعن� 
النظر يف طريقة ت�صمني احليوان�ت التي ن�كل 
والع�ص�ب  احلبوب  على  بتغذيته�  تتم  حلومه� 
به�  يوجد  ل  احلبوب  ب�ن  لن�  يق�ل  ثم 
بروتين�ت. وبنف�ص الوقت جند كثري من الذين 
ي�أكلون اللحوم لديهم فقر دم )انيمي�( والذين 
ي�أكلون ال�صعري يف الري�ف ل يوجد عندهم فقر 
دم, فل �صك ب�ن هن�لك من ل يريد للب�صرية ان 

تعرف احلق�ئق عن هذه التغذية.
ب�صلم,  ليعي�ص  الن�ص�ن  تع�ىل  اهلل  خلق  لقد 
وحف�ظ� على �صحته من المرا�ص فقد اأقر له 
تن�ول  يف  ال�صراف  عدم  وهو  �صحي  مبداأ  اهم 
من  ح�جته  اإ�صب�ع  كيفية  له  فبني  الطع�م, 
الغذاء يف قوله تع�ىل: »... َوُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َوَل 
ُت�ْصِرُفوا اإِنَُّه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْصِرِفنَي »)العراف31(. 
ال�صليمة  الرتبية  ا�صول  من  اأ�صل  الآية  فهذه 
من  الن�ص�ن  �صلمة  عليه�  تتوقف  التي 
لن  ال�صراف,  يحرم  ت�صريع  وهي  المرا�ص, 
وق�ل  امل�صرف.  يحب  ل  ب�نه  يقول  اخل�لق 
عليه ال�صلم »م� ملأ اآدمي وع�ٌء �صرًا من بطنه, 
ك�ن  ف�إن  لبه,  �صُ ُيقمن  ُلقيم�ت  ادم  ابن  بح�صب 
ل�صربه,  وُثلث  لطع�مه,  فُثلث  ف�عًل,  حم�لة  ل 

وُثلث لَنَف�صه«.
�صفة  هي  ال�صبع  حد  فوق  وال�صرب  الكل  ان   
من �صف�ت غري امل�صلمني. ف�مل�صلم املوؤمن ل ي�أكل 
حتى يجوع واذا اكل لي�صبع, ام� غري امل�صلمني 

�صحيحة  دينية  مبب�دئ  التقيد  دون  في�أكلون 
ملء  غري  غ�ية  او  هدف  دون  وي�أكلون  امل�صدر, 
فق�ل  النع�م.  مع  ذلك  يف  وي�صرتكون  بطونهم 
يتمتعون  كفروا  والذين   ...« تع�ىل  عنهم 

وي�أكلون كم� ت�أكل النع�م ...«)حممد 12(.
طع�مً�  ت�أكل  »ل  العرب  ُحكم�ء  ق�لوا  وقدمي�   
ُيطبخ  حلمً�  ت�أكل  ول  ت�صتهيه,  وانت  اإل  ابدًا 
يف  اإل  الف�كهة  ت�أكل  ول  اإن�ص�ُجه,  ُتنعم  حتى 
طع�م�  ت�أكل  ول  الطع�م,  م�صغ  واأجد  ُن�صجه�, 
تعجز  م�  ت�أكل  ان  واإي�ك  طع�م,  معدتك  ويف 
اأ�صن�نك عن م�صغه فتعجز معدتك عن ه�صمه«.
 ف�لعلم الن�فع هو العلم املفيد للن��ص ول يجب 
التغذوية  ب�لعلوم  امل�صلمني  علم�ء  ينبهر  ان 
قد  ال�صلمي  الغذائي  ف�لنظ�م  الغربية. 
والتي  م�صت,  لقرون  ال�صحية  قواعده  عت  و�صِ
نعي�ص,  الذي  العلل  زمن  يف  تطبيقه�  مت  اذا 
قللت من احل�جة اىل الطبيب والعلج. فعندم� 
والح�ديث  الي�ت  من  �صبق  فيم�  امل�صلم  ميعن 
ويقوم بتطبيقه� عملي� يف نظ�مه الغذائي ف�نه 
مي�ر�ص اقوى واجنح برن�مج غذائي للنج�ة من 

المرا�ص واخط�ره�.
ال�صلمي  الت�صريع  اىل  العودة  علين�  لذلك   
التي  المرا�ص  لن  الب�صرية,  �صَتَهلك  واإل 
تظهر يف هذا الع�صر ا�صب�به� غري معروفة لدى 
الغرب. واحلل الوحيد لكي نتجنب جميع هذه 
المرا�ص هو موجود يف كت�ب اهلل فقط, وعلى 
ان  والطب(  والفقه  )التغذية  ال�صلم  علم�ء 
والب�صرية  المة  لإنق�ذ  قوي�  موقف�  يقفوا 

جمع�ء.

 ت�صدر يف كل يوم الن�صرات واملق�لت العلمية 
الزائد,  والوزن  ال�صمنة  خم�طر  حول 
والأ�صرار التي ي�صببه� تع�طي الطع�م بكمي�ت 

كبرية.
ب�لقت�ص�د  ين�صحون  اليوم  العلم�ء  وجند 
كمي�ت  على  الإن�ص�ن  يقت�صر  واأن  الغذائي 

قليلة من الطع�م ح�صب ح�جة ج�صمه.
اإن اأي وزن زائد على املعدل الطبيعي هو مبث�بة 
ثقل يرهق اجل�صم ب��صتمرار وخ�صو�صً� القلب.
ول يخفى علين� كيف يوؤثر ال�صحم الزائد على 

القلب وان�صداد ال�صرايني وت�صلبه�.
الطبية  الو�صف�ت  مئ�ت  يوم  كل  وتظهر 

والأدوية والأ�ص�ليب لتخفيف الوزن.
ولكن العلج النبوي يبقى الأمثل. فقد حدثن� 
فق�ل:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الكرمي  الر�صول 
)م� ملأ ابن اآدم وع�ًء �صرًا من بطن, ح�صب ابن 
اآدم اآكلت يقمن �صلبه ف�إن ك�ن ل حم�لة فثلث 
 [ لنف�صه(..  وثلث  ل�صرابه  وثلث  لطع�مه 

رواه الرتمذي[.
جميع الأبح�ث حول اإنق��ص الوزن اأو الوق�ية 
من البدانة توؤكد على اأن احلل الأمثل والعلج 
الأكرث فع�لية هو اعتم�د نظ�م غذائي متوازن.
األي�ص هذا هو م� اأمر به الر�صول الكرمي �صلى 
بقرون  احلديث  العلم  قبل  و�صلم  عليه  اهلل 

طويلة؟

طريقة  اأف�صل  اإن  اليوم:  الب�حثون  ويقول 
غذائي  نظ�م  اعتم�د  هو  الزائد  الوزن  لعلج 

متوازن.
واإن الذي ي�صر ال�صخ�ص ال�صمني لي�ص هو كرثة 
ب�لنظ�م  جهله  هو  ي�صره  الذي  بل  الطع�م, 
الغذائي وت�أثري امل�دة التي ي�أكله� على ج�صده.

وزنك  تخفف  اأن  اأردت  اإذا  ب�أنك  اأقول  واإنني 
ثق�فة  متتلك  اأن  �صيء  كل  وقبل  اأوًل  فعليك 
غذائية, وهذا م� جنده يف كلم حبيبن� حممد 
امتلء  وال�صلم عندم� حّذر من  ال�صلة  عليه 
البطن يف قوله: )م� ملأ ابن اآدم وع�ًء �صرًا من 

بطن(, ف�صدقت ي� ر�صول اهلل!
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الن��صرة-:
من  املوقف  الطرف عن  وب�صرف  النظر  بغ�ّص 
عملية القد�ص, اإّل اأّن اإ�صرائيل الر�صمّية وغرُي 
يف  قدًم�  للم�صي  احل�دثة  ا�صتغّلت  الر�صمّية 
عربدته�, واأطلقت عّدة ب�لون�ت اختب�ر جل�ّص 
ذلك:  يف  وجنحت  واملُ�صلمني,  العرب  نب�ص 
التي  اليومّية  النته�ك�ت  ال�صديد  للأ�صف 
قّوات  من  يومًي�  الأق�صى  امل�صجد  له�  يتعر�ص 
اأرك�ن  قبل  من  الكلمّي  والت�صعيد  الحتلل, 
دولة الحتلل, اأّكدا لكّل َمْن يف راأ�صه عين�ن 
اأنظمًة  اأّن الأّمتني العربّية والإ�صلمّية,  على 
و�صعوًب�, تُغّط�ن يف �صب�ٍت عميق, ومل ترتقي�ن 
موؤ�ّصرات  ول  والتحّدي,  احلدث  ُم�صتوى  اإىل 
يبدو,  كم�  وحدهم,  ال�صهداء  الرتق�ء,  على 

هم الذين يرتقون وحدهم.
الداخلي  الأمن  وزير  ق�ل  ال�صي�ق,  هذا  يف 
الإ�صرائيلّي, غلع�د اإردان, اإّن امل�صجد الأق�صى 
املب�رك يقع حتت ال�صي�دة الإ�صرائيلّية, وت�بع 
لإذاعة  به  اأدىل  �صح�يفٍّ  حديٍث  يف  ق�ئًل 
هي  العربّية  الدولة  اإّن  الحتلل  جي�ص 
�ص�حبة ال�صي�دة يف اجلبل )امل�صجد الأق�صى 
الأخرى  الدول  وموقف  القد�صي(,  احلرم   –
له�  معينة  خطوة  اأّن  تقرر  واإذا  مهًم�,  لي�ص 

اأهمية معينة, ف�صيّتم تنفيذه�, كم� اأّكد.
الأمن  وزير  �صّدّد  �صوؤاٍل  على  رّده  معر�ص  ويف 
الداخلّي على اأّن اإ�صرائيل �صّيدة املك�ن, ول�صن� 
اإىل  النظر  دون  اأحد  من  لتو�صي�ت  بح�جة 
اآراء الآخرين, الأردن اأو غريه� من الدول, م� 

نراه �صرورًي� نفعله, على حّد تعبريه.
الث�ين,  اهلل  عبد  امللك  الأردن,  ع�هل  وك�ن 
بني�مني  الإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�ص  ط�لب 
القد�صي  احلرم  فتح  اإع�دة  ب�صرورة  نتني�هو, 
التلفزيون  وق�ل  امل�صلني.  اأم�م  ال�صريف 
مك�ملًة  اأجرى  اهلل  عبد  امللك  اإّن  العربّي 
مو�صوع  حول  نتني�هو  بني�مني  مع  ه�تفّيًة 
الإ�صرائيلّية الأخرية يف  الأق�صى واملم�ر�ص�ت 
املكنطقة بعد عملية القد�ص, التي وقعت يوم 

اجلمعة امل��صي.
اإىل ذلك, ق�ل رئي�ص جلنة اخل�رجية والأمن 
الع�م  الأمن  جه�ز  ورئي�ص  للكني�صت  الت�بعة 
“ال�ص�ب�ك” الإ�صرائيلّي الأ�صبق اآيف ديخرت اإّن 
الأق�صى  امل�صجد  بتحول  ت�صمح   لن  اإ�صرائيل 
فقط  مفتوحة  ث�لثة  ومدينة  مكة  اإىل 

للم�صلمني, على حّد تعبريه.
وج�ءت ت�صريح�ت ديخرت يف معر�ص رّده على 
حتذيرات امللك الأردين عبد اهلل الث�ين حول 
امل�صجد  اإّن  وقوله  الأق�صى,  مبك�نة  امل�ص��ص 
ل  ال�صريف,  القد�صي  احلرم  وك�مل  الأق�صى 

يقبل ال�صراكة ول التق�صيم.
القن�ة  موقع  نقله  ت�صريح  يف  ديخرت  واأ�ص�ف 
ت�صهد  الأخرية  الفرتة  اإّن  العربية  ال�ص�بعة 
موجة يطلق عليه� “الدف�ع عن الأق�صى”, واأّن 
هذا امل�صطلح تو�صع لي�صمل لي�ص فقط امل�صجد 
اجلنوبي امل�صجد الأق�صى, بل جلميع م�ص�حة 
م� اأ�صم�ه بـ”جبل الهيكل” بك�مله, )يف اإ�ص�رة 

اإىل �ص�ح�ت الأق�صى(.

وت�بع ديخرت, وهو من حزب )ليكود( احل�كم, 
على  الق�ئم  التفكري  اإّن  ق�ئًل  حديثه  ت�بع 
ب�لقي�م  ب�لأق�صى  للم�صلمني  ال�صم�ح  اإمك�نية 
ب�ل�صعودية  واملدينة  مبكة  يفعلونه  م�  بكل 
لن  اإليه�  امل�صلمني  غري  دخول  حظر  حيث  من 
بتحقق  ن�صمح  ولن  الأق�صى  ب�مل�صجد  يحدث 
وادعى  تعبريه,  حّد  على  ظلمّي,  فكر  هكذا 
امل�صجد  قد�صية  �صتحرتم  اإ�صرائيل  اأّن  ديخرت 
مبدينة القد�ص, فيم� �صيتم�صك بزعم حقوقه 

بـ”جبل الهيكل”.
يف ال�صي�ق عينه, اتهم رئي�ص ديختري, الن�ئب 
اأبو  طلب  الإ�صرائيلّي  الكني�صت  يف  العربّي 
عرار, من الق�ئمة املوحدة, ب�لدعوة لتحويل 
والنبوي  املكي  احلرمني  كم�  الأق�صى  امل�صجد 
من اأجل منع غري امل�صلمني من دخوله, واأّن اأبو 
عرار يكرر مقولته لرت�صخ يف اأذه�ن اجلميع اأن 
امل�صجد الأق�صى و�ص�ح�ته كله� م�صجد اأق�صى.
يف  عرار  اأبو  ت�صريح�ت  على  رًدا  ذلك  وج�ء 
امل�صجد  اأّن  على  فيه�  اأّكد  والتي  الكني�صت, 
حق  ول  فقط,  للم�صلمني  ملك  هو  الأق�صى 
على  رًدا  وذلك  تراب,  بذرة  ولو  فيه  لليهود 
دعوة ق�ئد �صرطة الحتلل يف القد�ص يورام 
مبجموع�ت  ب�حل�صور  للم�صتوطنني  هليفي 

اأكرب اإىل امل�صجد الأق�صى.
وج�ءت اأقوال ديخرت بعد خط�ب الن�ئب اأبو 
حول  الكني�صت  يف  الع�مة  الهيئة  اأم�م  عرار, 
جتديد اأمر منع مل ال�صمل, والذي ق�ل الن�ئب 
العن�صرية  قوانينكم  خلله:  عرار  اأبو  طلب 

�صيغذي  به  تقومون  وم�  انتف��صة,  اإىل  اأدت 
الع�ئلت,  �صمل  مل  متنعون  اأخرى,  انتف��صة 
يف  امل�صلني,  اأم�م  الأق�صى  امل�صجد  تغلقون 

جت�وز وا�صح للو�صع الق�ئم.
دعوة  اإّن  ق�ئًل  العربّي  الن�ئب  واأ�ص�ف 
اجلرنال يورام هليڤي اليهود للقدوم للأق�صى, 
حٍق  اأّي  يوجد  ل  لأّنه  عليه,  مردود  اأمر 
وعلى  الأق�صى,  امل�صجد  يف  يهوديٍّ  لأّي  يذكر 

اإ�صرائيل احرتام القوانني الدولية.
ديخرت:  اأقوال  على  عرار,  اأبو  الن�ئب  ورّد 
ول  القد�ص,  يف  لكم  هيكل  فل  معلوم,  الأمر 

اأي حق يف امل�صجد الأق�صى, وهذا  يوجد لكم 
والقرارات  ال�صم�وية,  ال�صرائع  خلل  من 
موقع  حول  اليهودية  واخللف�ت  الدولية, 
لغرين�.  ولي�ص  لن�  الأق�صى  ف�مل�صجد  الهيكل, 
وخُل�ص الن�ئب اأبو عرار اإىل القول اإّن تدني�ص 
�صيوؤدي  املتكرر  املُب�رك  الأق�صى  امل�صجد 
يف  اأنف�صكم,  على  جتنون  واأنتم  لنتف��صة, 
الإ�صرائيليني,  اليهود  للنواب  توجهه  معر�ص 
ق�ل  املتطّرف,  واليمني  اليمني  من   � خ�صو�صً

الن�ئب اأبو عرار.

جلنة  ورئي�ض  الأرديّن..  العاهل  مبوقف  نهّتم  ول  �شيادتنا  حتت  الأق�شى  اإ�شرائيلّي:  وزير 
اخلارجّية والأمن يوؤّكد لن ن�شمح بتحّول امل�شجد اإىل مّكٍة ومدينٍة ثالثٍة مفتوحة للم�شلمن فقط

تزايد يف  الأزم��ة  لأط��راف  وال�شيا�شية  ال�شخ�شية  والتكلفة  احل�شار  اأم��ام  ت�شمد  الرثية  تاميز:قطر  نيويورك  �شيخ�شروا”..  خ�شرنا  “مهما 
ال�����ش����ام����ي ال�����غ�����ذائ�����ي  ال����ن����ظ����ام  اىل  ال������ع������ودة 

جت���ن���ب���وا ه������ذه احل����رك����ة اث���ن���اء ك��ي��ف ع��ال��ج الإ����ش���ام م��ر���ض ال�����ش��م��ن��ة وال������وزن ال���زائ���د؟
ال����ش���ت���ح���م���ام خ�����ش��ي��ة ال�����ش��ق��وط

 

اإىل خم�طر كبرية ل بل مميتة  اأن بع�ص احلرك�ت قد توؤدي  يبدو 
اإىل  ال�صتحم�م  خلل  الوفي�ت  حجم  ويوؤ�صر  ال�صتحم�م.  خلل 
�صرورة التوقف عند تلك امل�ص�ألة. وقد ق�مت جمموعة من الب�حثني 
تلك  حجم  عن  الإج�بة  اإيج�د  حم�ولة  يف  بدرا�صة  اأ�صهر  قبل 
الوفي�ت, فتو�صلوا اإىل نتيجة ه�مة مف�ده� اأن حركة اإرج�ع الراأ�ص 

اإىل الوراء قد ترفع من ن�صبة النزلق!.
 ويف التف��صيل, اأن ال�صرايني املغذية للمخ تتجمع كله� ومتر من خلف 
اإىل  راأ�صن�  نرجع  ن�صتحم  حني  وغ�لبً�  الإن�ص�ن.  ج�صم  يف  الرقبة 
اخللف من اأجل غ�صل ال�صعر, م� قد ينتج عنه ت�صلب لبع�ص �صرايني 
منطقة الرقبة وب�لت�يل انخف��ص تدفق الدم الذي ي�صبب الدوخة 
انزلق  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم  م�  اإرادي  ل  ب�صكل  التوازن  وفقدان 
وقد  نزيف  وب�لت�يل  ب�لأر�ص٬  راأ�صه  وارتط�م  اخللف  من  ال�صخ�ص 

يوؤدي للموت.
 وت�صمى هذه احلركة بح�صب العلم�ء »وايد ي�صون« وتعد من اأخطر 
يعي  اأن  دون  ال�صتحم�م  اأثن�ء  الإن�ص�ن  به�  يقوم  التي  احلرك�ت 

عواقبه�.

اإزاء  �شمته  يقطع  الهند  وزراء  رئي�ض 
امل�شلمن بحق  البقر”  “عباد  جم���ازر 

�صل�صلة  اإزاء  �صمته  عن  مودي,  ن�ريندا  الهند,  وزراء  رئي�ص  خرج 
وارتكبته�  ع�م,  مدار  على  م�صلمني,  هنودا  ا�صتهدفت  قتل  جرائم 
الط�ئفة  عند  املقد�صة”  “الأبق�ر  عن  تدافع  اإنه�  تقول  ع�ص�ب�ت 

الهندو�صية.
وق�ل مودي يف خط�ب مبدينة اأحمد اأب�د يف ولية غوج�رات )غرب 
الهند(: “لي�ص من املقبول قتل اأن��ص ب��صم عب�دة البقرة”, وفًق� مل� 

نقلته وك�لة الأنب�ء الفرن�صية.
بنف�صه يف  الق�نون  اأحد ميلك احلق يف تطبيق  “ل  واأ�ص�ف مودي:   

هذا البلد, والعنف مل يكن ولن يكون اأبدا و�صيلة حلل اأي م�صكلة”.
 واأتت ت�صريح�ت مودي بعد اأي�م قليلة من طعن مواطن م�صلم حتى 

املوت يف قط�ر انطلق من نيودلهي.
 واتهم اجلن�ة القتيل, وا�صمه جنيد خ�ن )15 ع�م�(, ب�أنه حمل حلم 

البقر الذي يعتربه بع�ص الهندو�ص اإه�نة لدينهم.
عرب  احلوادث  على  الفعل  رد  �صرعة  على  ب�حلر�ص  مودي  وا�صتهر   
امل�صلمني  القتل بحق  ب�أي موقف ب�ص�أن جرائم  تويرت؛ لكنه مل يدل 
هذه  عن  النظر  بغ�ص  مع�ر�صوه  اتهمه  ولذا   ,2016 اأغ�صط�ص  منذ 

اجلرائم.
 وتعر�ص ع�صرة م�صلمني على الأقل للقتل على اأيدي ح�صود يف الهند 
 1,25 �صك�نه�  تعداد  الب�لغ  الهند,  ت�صهد  حيث  2017؛  اأبريل  منذ 
ط�ئفة  من  لأفراد  واأحي�ن�  للم�صلمني,  قتل  عملي�ت  ن�صمة,  ملي�ر 

داليت, منذ نحو ع�مني بح�صب �صحيفة ع�جل.



جمرزة  العدوان  حت�لف  ط�ئرات  ارتكبت 
قطر  فيه  اأعلنت  وقت  يف  اليمن,  يف  جديدة 
العملي�ت  يف  امل�ص�ركة  اإىل  »ا�صطرت«  اأنه� 
اإيران  �صّددت  ث�نية,  جهة  ومن  الع�صكرية. 
اأجل  من  الري��ص  مع  للعمل  ا�صتعداده�  على 

حّل الأزمتني اليمنية وال�صورية
اخلليجية,  والدول  قطر  بني  الأزمة  اأ�صهمت 
التعتيم  خرق  يف  ال�صعودية,  مقدمته�  ويف 
املن�صي  اليمني  امللف  على  املفرو�ص  الإعلمي 
ع�م.  ون�صف  ع�مني  قبل  العدوان  بدء  منذ 
الن�ر«  على  الزيت  »ي�صّب  جديد  تطور  ففي 
ظبي,  واأبو  والري��ص  الدوحة  بني  امل�صتعلة 
القطري,  الدف�ع  ل�صوؤون  الدولة  وزير  اأعلن 
خ�لد بن حممد العطية, اأن بلده »ا�صطرت« 
الذي  العدوان  حت�لف  اإىل  الن�صم�م  اإىل 

تقوده ال�صعودية يف اليمن منذ اآذار 2015.
ار  »تي  قن�ة  اإىل  حديث  يف  العطية  وق�ل 
جمل�ص  من  جزء  »نحن  الرتكية,  وورلد«  تي 
ومنلك  العربية...  اخلليج  لدول  التع�ون 
الو�صع  مع�جلة  كيفية  حول  اخل��صة  روؤيتن� 
يف اليمن«, م�صيفً�: »عندم� يجد الن��ص الأمل, 
وجدن�  للأ�صف  لكن  التطرف...  عن  يبتعدون 
و�صدد  للتح�لف«.  ب�لن�صم�م  ملزمني  اأنف�صن� 
اإىل  تدخل  »مل  القطرية  القوات  اأن  على 
اليمن«, واأن م�ص�ركته� »اقت�صرت على حم�ية 

حدود ال�صعودية«.
قطر  م�ص�ركة  اأنهى  قد  »التح�لف«  وك�ن 
الأ�صد  العربي  البلد  على  العدوان  يف 
بـ»دعم  الدوحة  متهمً�  حزيران,  يف  فقرًا 
�صمنه�  ومن  اليمن,  يف  الإره�بية  التنظيم�ت 
امليلي�صي�ت  مع  والتع�مل  وداع�ص,  الق�عدة 
اأهداف  مع  يتن�ق�ص  م�  النقلبية... 
الإره�ب«.  حم�ربة  اأبرزه�  التي  التح�لف, 
وج�ء ذلك تزامنً� قطع ال�صعودية والإم�رات 
الديبلوم��صية مع  والبحرين وم�صر علق�ته� 
يزال  ل  وجويً�  بريً�  منعً�  وفر�صه�  الدوحة, 
ق�ئمً� بعدم� رف�صت قطر ق�ئمة مط�لب مكّونة 

من 13 بندًا.
»قد  بلده  اإن  العطية  ق�ل  ال�صي�ق,  هذا  يف 
العدل  حمكمة  اأم�م  احل�ص�ر  دول  تق��صي 
م�  جّراء  تعوي�ص�ت  على  للح�صول  الدولية« 

تكّبدته من خ�ص�ئر منذ اخل�م�ص من حزيران 
ا�صتهدفت  التي  الإجراءات  وا�صفً�  امل��صي, 

بلده بـ»حم�ولة انقلب«.
وقت  يف  القطري  الوزير  ت�صريح�ت  ت�أتي 
ي�صتمر فيه حت�لف العدوان يف ارتك�ب املج�زر 
ال�صواحي  ب��صتهداف  اليمني  ال�صعب  بحق 
الذي  البلد  يف  التحتية  والبنية  ال�صك�نية 
اإىل  بح�جة  �صعبه  من   80% من  اأكرث  ب�ت 

م�ص�عدات اإن�ص�نية.
ويف جمزرة جديدة, ق�صفت ط�ئرات حت�لف 
العدوان اأم�ص جتّمعً� لأ�صر ن�زحة يف مديرية 
موزع, الواقعة جنوب غرب حم�فظة تعز, م� 
اأدى اإىل مقتل 20 �صخ�صً� على الأقل. ونقلت 
اهلل«  »اأن�ص�ر  حلركة  املوالية  »امل�صرية«  قن�ة 
اأ�صر  »ا�صتهدف ثلث  العدوان  اأن  عن مرا�صله� 
م�  موزع,  مع�صكر خ�لد يف  �صم�ل غرب  ن�زحة 
ق�صفت  ثّم  �صخ�صً�...   19 ا�صت�صه�د  اإىل  اأّدى 
من  ب�لقرب  املواطنني  اأحد  بق�لة  الط�ئرات 
اإىل  اأدى  م�  نف�صه�,  املنطقة  يف  اله�ملي  ج�صر 

ا�صت�صه�د مواطن وجرح اثنني اآخرين«.
التي  الع�صوائي  الق�صف  عملي�ت  عن  وف�صًل 
ال�صعودية  تزال  ل  »التح�لف«,  ينفذه� 
تفر�ص ح�ص�رًا خ�نقً� اأ�صهم يف تدهور الو�صع 
ال�صحي يف البلد وانت�ص�ر وب�ء الكولريا الذي 

منذ  ميني   1800 من  اأكرث  �صحيته  ذهب 
ني�ص�ن امل��صي, وفق م� اأعلنت »منظمة ال�صحة 

الع�ملية«.
»من  اإنه  اأم�ص,  املن�صور  املنظمة  تقرير  وق�ل 
27 ني�ص�ن حتى 17 متوز �صّجل م� ل يقل عن 
356 األف ح�لة ي�صتبه يف اإ�ص�بته� ب�لكولريا«, 
اأ�صل  21 حم�فظة مينية من  الذي ينت�صر يف 
22, م�صريًا اإىل اأن »املح�فظ�ت اخلم�ص الأكرث 
واحلديدة,  �صنع�ء,  الع��صمة  هي  ت�صررًا 
وحجة, وعمران, واإب, وذلك بن�صبة 53.9% 
 192,488 وب�إجم�يل  الإ�ص�بة,  ح�لت  من 

ح�لة«.
يواجه  الذي  البلد  يف  الأو�ص�ع  تدهور  ومع 
احلرب  منذ  الأ�صواأ  الإن�ص�نية  »الك�رثة 
الع�ملية الأوىل«, تت�ص�عد الأ�صوات الداعية 
اأن  قبل  وقت  اأقرب  يف  ال�صراع  اإنه�ء  اإىل 
اإذ ق�ل وزير اخل�رجية  اأكرث,  تتف�قم الأزمة 
جمل�ص  اأم�م  ظريف,  جواد  حممد  الإيراين, 
من  اأول  نيويورك  يف  اخل�رجية  العلق�ت 
األ يوؤدي ال�صراع  اإنه »ي�أمل  اأم�ص )الثنني(, 
اإيران  بني  مب��صرة  مواجهة  اإىل  اليمن  يف 
للعمل  بلده  ا�صتعداد  موؤكدًا  وال�صعودية«, 
ال�صورية  اإنه�ء الأزمتني  اأجل  الري��ص من  مع 

واليمنية.

�صوؤال  عن  جوابه  معر�ص  يف  ظريف,  واأّكد 
عّم� اإذا ك�ن ي�صعر ب�لقلق من حدوث مواجهة 
مب��صرة بني البلدين, »نحن ب�لت�أكيد ن�أمل األ 
القت�ل.  اإىل  م�صطرين  ل�صن�  هذا...  يحدث 
اإق�ص�ء  اأن نح�ول  نتق�تل... ول  اأن  ل ينبغي 
الأو�صط«, م�صريًا  ال�صرق  امل�صهد يف  بع�صن� من 
تهديدًا  »متّثل  الره�بية  التنظيم�ت  اأن  اإىل 

للجميع يف املنطقة«.
يف  عدن  حكومة  �صفري  ق�ل  ال�صي�ق,  هذا  يف 
مب�رك,  بن  عو�ص  اأحمد  املتحدة,  الولي�ت 
جولة  يف  للنخراط  »م�صتعدة  حكومته  اإن 
املتحدة«,  الأمم  برع�ية  جديدة  م�ص�ورات 
على  حري�صة  »احلكومة  اأن  على  م�صددًا 
النقلبيني  لكن  البلد...  يف  ال�صلم  اإحلل 

يعرقلون اجلهود بتعّنتهم ورف�صهم ال�صلم«.
علي  ال�ص�بق  اليمني  الرئي�ص  دع�  ذلك,  اإىل 
�ص�ملة  وطنية  »م�ص�حلة  اإىل  �ص�لح  عبداهلل 
يطمح  ل  اأنه  على  م�صددًا  اأحدًا«,  ت�صتثني  ل 
وّجهه�  كلمة  ويف  ال�صلطة.  اإىل  العودة  اإىل 
 17 يف  احلكم  تقّلده  ذكرى  يف  اأن�ص�ره  اإىل 
الوطني  »املوقف  اإن  �ص�لح  ق�ل   ,1987 متوز 
املوّحد وال�صلب �صيجعل الأ�صق�ء ومن حت�لف 
معهم ي�صعرون بحجم اجلرائم التي ارتكبوه� 
ملوقفكم  و�صري�صخون  واليمنيني,  اليمن  بحق 
الوطني ال�ص�دق«, داعيً� اإىل »�صلم ال�صجع�ن 
جديدة  �صفحة  بفتح  ال�صت�صلم...  �صلم  ل 

ت�صوده� الأخّوة واملحبة«.

مل�صل�صل  ا�صتمرارا  اجلرمية  هذه  وت�أتي 
جرائم العدوان بحق املواطنني منذ بداية 
2015م  م�ر�ص  يف  اليمن  على  العدوان 
مع  ودويل  عربي  وتواطوؤ  �صمت  ظل  يف 

العدوان وجرائمه بحق اليمنيني.
اأ�صم�ء ال�صهداء:

1- مو�صي ح�صن راجح
2- عبداهلل مو�صي ح�صن راجح

راجح ح�صن  حممد  ه�يل   3-
4- عبداحلبيب الدويحي

5- اأحمد عبده حممد
6- عبدالق�در حممد �صعيد

حيدر عبدالرحمن  حممد   7 –
8- ابن ه��صم علوان

9- ابن را�صد علي القمريي
10- مقبل �ص�مل العمريي

11- اإبراهيم حممد �ص�مل العمريي
12-حممد ه�يل ح�صن راجح

13- ث�بت حممد اأحمد قهدان
14- خمت�ر علي غبري

واأ�ص�ر امل�صدر اإىل اأن ثلثة اأطف�ل و�صتة 
مواطنني مل يتم التعرف عليهم.
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قبل اأربع �صنوات ظهر اجلرنال, )الرئي�ص 
على  ال�صي�صي,  الفت�ح  عبد  احل�يل( 
الد�صتور  تعليق  ليعلن  امل�صري  التلفزيون 
اأول رئي�ص  اإقراره موؤخرا وعزل  الذي مت 
»حممد  البلد,  يف  دميقراطي�  منتخب 
ذلك,  من  اأي�م  قبل  من�صبه.  من  مر�صي«, 
 ,2013 يونيو/حزيران   30 يف  وحتديدا 
يف  النط�ق  وا�صعة  احتج�ج�ت  دعت 
مبكرة.  رئ��صية  انتخ�ب�ت  اإىل  ال�ص�رع 
ج�ء  ب�لتدخل  قراره  اأن  »ال�صي�صي«  واأكد 
لتحقيق  الف��صلة  املح�ولت  من  اأ�صهر  بعد 
الوطنية وحتقيق ال�صتقرار يف  امل�ص�حلة 
البلد. ووعد اجلي�ص اأن ين�أى بنف�صه عن 

�صي��ص�ت حقبة »مر�صي«.
ين�ير/ك�نون  ثورة  عن  جديد  كت�ب  يف 
الث�ين 2011 وم� اأعقبه�, اأورد ب�لتف�صيل 
الأمن  وجه�ز  م�صر  جرنالت  ق�م  كيف 
 / يونيو   30 احتج�ج�ت  بتحري�ص 
املدين  احلكم  لإنه�ء  حم�ولة  يف  حزيران 
يبدو  رمب�  الع�صكري.  احلكم  و�صرعنة 
اعتق�دن�  مع  البداية  يف  م�ألوف  غري  هذا 
ال�ص�رع  م�صتوى  على  التعبئة  قدرات  اأن 
والثوريني.  التقدميني  على  حكرا  تظل 
متزايدة  جمموعة  ت�صري  كم�  ذلك,  ومع 
للجه�ت  ميكن  التجريبية,  البحوث  من 
اأي�ص�  الدولة  داخل  القوية  الف�علة 
اجلم�عي  الحتج�ج  وتنظيم  ت�صهيل 

لتحقيق اأهدافهم اخل��صة.
ت�صنيع التمرد

حركة  اأنه�  على  ت�صويره�  مت  البداية  يف 
توقيع�ت  حملة  مترد.  تدعى  �صعبية, 
يونيو/  30 يف  بـ»مر�صي«  للإط�حة  تدعو 
ووزارة  اجلي�ص  دور  ي�صبح  ومل  حزيران. 
يف  اإل  وا�صح�  احلركة  دعم  يف  الداخلية 
وقت لحق. ت�صجل الت�صجيلت ال�صوتية 
ت�صتفيد من  اأن قي�دة مترد ك�نت  امل�صربة 
ح�ص�ب م�صريف يديره اجلرنالت امل�صريون 
وتربز  املتحدة.  العربية  الإم�رات  ومتوله 
الداخلية  وزارة  يف  م�صوؤولني  مع  املق�بلت 
جه�ز  اأث�ر  كيف  ال�ص�بقني  مترد  واأع�ص�ء 
حكومة  �صد  ال�صوارع  احتج�ج�ت  الأمن 
م�  �صرع�ن  الت�صريح�ت  هذه  »مر�صي«. 
النقلب.  بعد  م�صداقيته�  مترد  اأفقدت 
2013, ه�جم  الأول  اأكتوبر/ت�صرين  ويف 
احلركة  موؤ�ص�صي  اأحد  علم�نيون  ن�صط�ء 

وو�صفوه اأنه »قواد لأجهزة املخ�برات«.

يف  اجليد  التوثيق  من  حقه  ي�أخذ  مل  م� 
تلك الفرتة هو موجة العنف �صد الإخوان 
رئ��صة  ا�صتقرار  زعزت  التي  امل�صلمني 
النقلب  �صبقت  التي  الفرتة  يف  »مر�صي« 
احلرارية  اخلريطة  وتو�صح  الع�صكري. 
الإخوان  مك�تب  على  الهجم�ت  املرفقة 
العدالة والتنمية  امل�صلمني ومقرات حزب 
و3  يونيو/حزيران   18 بني  الفرتة  يف 

يوليو/متوز 2013.
يف  خ��ص  ب�صكل  مركزة  الهجم�ت  وك�نت 
ك�فح  التي  املن�طق  النيل,  دلت�  حم�فظ�ت 
»مر�صي«  من  املعينون  املح�فظون  فيه� 
انتخ�به.  بعد  ال�صي��صية  �صلطتهم  لت�أكيد 
وقد ت�ص�عدت حدة اأحداث العنف الع�مة 
الأ�صبوع  – يف  40 حلقة  من  – اأكرث  هذه 
يونيو/  30 احتج�ج�ت  �صبق  الذي 
حزيران وتزامنت مع الت�صريح�ت العلنية 
وم�صوؤولو  ال�صرطة  �صب�ط  به�  اأدىل  التي 
وزارة الداخلية ب�أن قوات الأمن يف البلد 

لن تتدخل وحتمي املب�ين.
قبل  من  املتعمد  التق�ع�ص  هذا  وميثل 
قوات الأمن �صمة �ص�ئعة على نحو متزايد 

الرامية  ال�صتقرار  زعزعة  حلملت 
يف  الدميقراطي.  احلكم  تقوي�ص  اإىل 
واجلي�ص  ال�صرطة  �ص�ندت   ,2008 ع�م 
ال�صفراء  القم�ص�ن  حركة  ت�يلند  يف 
مط�ري  احتلت  والتي  للجي�ص  املوالية 
ب�نكوك التج�ريني ملدة اأكرث من اأ�صبوعني 
»�صوم�ص�ي  حكومة  لإ�صق�ط  حم�ولة  يف 

ونغ�ص�وات«.
يف ع�م 2014, دعم اجلنود الب�ك�صت�نيون 
مع  وثيقة  علق�ت  ذات  احتج�ج  حركة 
الربمل�ن  احتلت  البلد  يف  الأمن  جه�ز 
وتلفزيون البلد يف مواجهة رئي�ص الوزراء 

املنتخب حديث� »نواز �صريف«.
املن�ه�صة  للمظ�هرات  �صمح  م�صر,  ويف 
ملدة  الثق�فة  وزارة  ب�حتلل  لـ»مر�صي«   
�صهر تقريب� بعد اعرتا�صهم على اختي�ره 
املحتجون  يتج�هل  ومل  الثق�فة.  لوزير 
ف�صل ال�صرطة يف التدخل حيث اأكدوا فيم� 
العت�ص�م  توؤيد  »ك�نت  الدولة:  اأن  بعد 
جم�عة  من  التخل�ص  تريد  ك�نت  لأنه� 

الإخوان«.
كم عدد احل�صود يف الواقع؟

عندم� توجهت ح�صود كبرية اإىل ال�صوارع 
»مر�صي«  داعية  حزيران,   / يونيو   30 يف 
ال�صخ�صي�ت  �ص�رعت  من�صبه,  ترك  اإىل 
اإىل  الداخلية  ووزارة  ب�جلي�ص  املرتبطة 
مليون   30 و   14 بني  م�  اأن  عن  الإعلن 
الذي  الرئي�ص  �صد  احت�صدوا  قد  م�صري 
اأحد  ويف  البلد.  ا�صتقط�ب  يف  ت�صبب 
اجلرنال  ظهر  تن�صى,  ل  التي  الأمثلة 
قن�ة  على  اليزل«  �صيف  »�ص�مح  ال�ص�بق 
اأن  على  واأ�صر  النقلب  ليلة  اإن  اإن  �صي 
ال�صوارع.  اإىل  نزلوا  متظ�هر  مليون   33
رئ��صة  لحق�  اليزل«  »�صيف  وتوىل 
ت�صم  لل�صي�صي  موؤيدة  انتخ�بية  ق�ئمة 
التق�رير  اأف�دت  والتي  مترد,  حركة  ق�دة 
املخ�برات  اأجهزة  بوا�صطة  نظمت  اأنه� 

امل�صرية.
 50 و   25 م� بني  التي متثل  الأرق�م,  هذه 
يف  الب�لغني  ال�صك�ن  جمموع  من  املئة  يف 
للت�صديق.  ق�بلة  غري  بب�ص�طة  هي  م�صر 
اأن  املجمعة  البي�ن�ت  ت�صري  وللمق�رنة, 
الولي�ت  يف  الأخرية  املراأة  يوم  م�صريات 
اأكرب  تكون  اأن  املحتمل  من  التي  املتحدة, 

يف  واحد  ليوم  جم�هريية  احتج�ج�ت 
مليني   4 حوايل  جذبت  البلد,  ت�ريخ 
ويبلغ  البلد.  اأنح�ء  جميع  يف  م�ص�رك 
عدد �صك�ن الولي�ت املتحدة حوايل اأربعة 

اأ�صع�ف �صك�ن م�صر.
ب�رز  ع�مل  وهو  م�كفيل«,  »كلرك  ويقدر 
 200 نحو  اأن  احل�صد,  دين�ميكي�ت  يف 
ح�صد  اأكرب  اإىل  ان�صموا  متظ�هر  األف 
يونيو/حزيران   30 يف  وقع  احتج�جي 
واجتهت  حوله.  وم�  التحرير  ميدان  يف 
الق�صر  حول  ال�صوارع  اإىل  مم�ثلة  اأعداد 
الرئ��صي. يف بحثي اخل��ص, مت ر�صد اأكرث 
 30 يف  »مر�صي«  �صد  احتج�ج�   140 من 
الإعلم  و�ص�ئل  اأوردته�  حزيران  يونيو/ 
اإجم�يل  اأن  التقديرات  وت�صري  امل�صرية. 
مليون  بقليل  يتج�وز  ك�ن  احل�صود  هذه 
وهذا  البلد.  اأنح�ء  جميع  يف  متظ�هر 
ميثل احتج�ج� ه�ئل, لكنه ل يزال جزءا 
�صغريا فقط من العدد الإجم�يل للأ�صوات 

التي ح�صل عليه� مر�صي.
دللت اأم�كن التظ�هرات

بدرا�صة  الأحداث  بي�ن�ت  لن�  ت�صمح  كم� 
املن�طق التي �صهدت ح�صدا اأكرب, من خلل 
كن�صبة  الحتج�جية  امل�ص�ركة  يف  النظر 
املختلفة  املح�فظ�ت  ال�صك�ن يف  من  مئوية 
يوليو/متوز.  و3  يونيو/حزيران   30 بني 
التي  هي  الق�هرة  اأن  الوا�صح  من  ك�ن 
الحتج�ج�ت,  من  الأكرب  القدر  �صهدت 
لكن من املثري للهتم�م اأن احل�صد ك�ن اأكرب 
ب�أعداد  �صوتت  التي  املح�فظ�ت  يف  بكثري 
الأوىل  اجلولة  يف  »مر�صي«  ملع�ر�صي  اأكرب 
اأمر ذو دللة  2012, وهذا  انتخ�ب�ت  من 
يف  اأقل  احتج�ج  هن�ك  ك�ن  اإح�ص�ئية. 
املن�طق التي �صوتت يف البداية لـ»مر�صي«, 
الدع�ء  �صد  متوا�صع�  دليل  ميثل  وهذا 
ب�أن الق�عدة النتخ�بية للإخوان حتولت 

يف وقت لحق �صده.
اجلي�ص  ت�صخيم  ف�إن  احل�ل,  وبطبيعة 
من  يقلل  ل  حزيران  يونيو/   30 حل�صود 
مر�صي.  لإدارة  �صعبية  مع�ر�صة  وجود 
تقدير  ف�إن  اآخر,  مك�ن  يف  قلت  كم�  ولكن 
دور جرنالت م�صر والوحدات الأمنية يف 
تهيئة الظروف لإبع�د مر�صي يثري �صكوك� 
يونيو/ لأحداث  ال�ص�ئعة  ال�صورة  حول 
حزيران على اأنه� هبة �صلمية تلق�ئية ق�م 
به� امل�صريون للعودة اإىل احلكم الع�صكري.

م�صتخدمو  – فوجىء  ب(  ف  )اأ  ا�صطنبول 
اله�تف يف تركي� ب�صم�ع ر�ص�لة �صوتية من 
الرئي�ص رجب طيب اردوغ�ن عند اجرائهم 
الحد  ال�صبت  ليل  منت�صف  قرابة  ات�ص�ل 
يف الذكرى الوىل لنقلب 15 متوز/يوليو 

الف��صل.
الت�ص�ل,  لجراء  الرقم  ادخ�ل  فبعد 
وعو�ص� عن نغمة الت�ص�ل �صمع امل�صتخدمون 
اي�هم  مهنئ�  اردوغ�ن  من  �صوتية  ر�ص�لة 
ب�لعيد الوطني “للدميوقراطية والوحدة” 

يف ا�ص�رة اىل اف�ص�ل النقلب.
وبعد انته�ء الر�ص�لة ال�صوتية ت�صمع نغمة 

الت�ص�ل.
“ب�صفتي  الر�ص�لة  يف  اردوغ�ن  ويقول 
 15 يف  التهنئة  اوجه  للجمهورية  رئي�ص� 
متوز/يوليو ب�ليوم الوطني للدميوقراطية 
لل�صهداء  الرحمة  وامتنى  والوحدة 
النقلب(  اف�صلوا  )الذين  وللبط�ل 

ال�صحة والرف�ه”.
اكرب  “تورك�صل”  على  متوفرة  والر�ص�لة 
مرا�صل  بح�صب  تركي�,  يف  اله�تف  �صبك�ت 

وك�لة فران�ص بر�ص. وميكن �صم�ع الر�ص�لة 
�صحيفة  بح�صب  فودافون  �صبكة  على 

حرييت.
“ال�صخ��ص  الرتكية  ال�صحيفة  وكتبت 
تلقوا  اله�تف  عرب  التح�دث  ارادوا  الذين 

مف�ج�أة من اردوغ�ن…”.
ن�صية  ر�ص�ئل  تورك�صل  �صبكة  وار�صلت 
ا�صتخدام�  مبنحهم  فيه�  تعد  مل�صرتكيه� 
واحد  غيغ�ب�يت  بحجم  للبي�ن�ت  جم�ني� 
ابتداء من 15 متوز/يوليو احتف�ل ب�ف�ص�ل 

النقلب.
النقلب  اعق�ب  يف  تلقوا  امل�صرتكون  وك�ن 
هذه  ان  ال  اردوغ�ن.  من  ن�صية  ر�ص�ئل 

الر�ص�لة ال�صوتية هي الوىل من نوعه�.
وعلق الن�ئب املع�ر�ص ايكوت اردوغلو عرب 
تويرت “كفى )…( اخرتق هواتفن� )…( 

انه� اه�نة كربى, المر ا�صبه بك�بو�ص .
ت�صعني  م�آذن  رفعت  الليل  منت�صف  وبعيد 
الف م�صجد يف تركي� �صلة تكرمي� ل�صح�ي� 
العلم  و�ص�ئل  بح�صب  الف��صل  النقلب 

الرتكية.

زاي��د واأب��ن��اء  امل�����ش��ري  اجلي�ض  “هند�ض”  ه��ك��ذا  بو�شت”:   “وا�شنطن 
مر�شي لإ���ش��ق��اط الخ����وان وع���زل  ي��ون��ي��و.. ودع��م��وا مت��رد  م��ظ��اه��رات 30 
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املق�طعة  الدول  تخلت  نيويورك: 
والإم�رات  )ال�صعودية  لقطر 
مط�لبه�  عن  وم�صر(,  والبحرين 
ق�ئمة  بتلبية  الك�مل  ب�للتزام 
املط�لب الـ13 التي ا�صرتطت عليه� 

مق�بل اإنه�ء املق�طعة.
�صعوديون  دبلوم��صيون  وق�ل 
واإم�راتيون وبحرينيون وم�صريون 
اإن  املتحدة  الأمم  يف  ل�صحفيني 
دولهم تريد الآن من قطر اأن تلتزم 
وفقً�  وذلك  ع�مة,  مب�دئ  ب�صتة 

ل�صبكة بي بي �صي الأمريكية.
هذه  ت�صمل  �صي,  بي  لبي  ووفقً� 
مبك�فحة  اللتزام  املب�دئ 
الإره�ب والتطرف واإنه�ء الأعم�ل 
والتحري�صية,  ال�صتفزازية 
تعليق  اأي  ي�صدر  مل  اأنه  موؤكدة 
دعمه�  تنفي  التي  قطر  عن 

للإره�بيني.
موؤمتر مع  الدبلوم��صيون, يف  وق�ل 
منظمة  يف  املعتمدين  ال�صحفيني 
ترغب  بلدانهم  اإن  املتحدة,  الأمم 

يف حل الأزمة وديً�.
وق�ل مندوب ال�صعودية الدائم يف 
املعلمي,  اهلل  عبد  املتحدة,  الأمم 
الأربع  الدول  خ�رجية  وزراء  اإن 
 5 يوم  مب�دئ  �صتة  على  اتفقوا 
يوليو/ حزيران يف الق�هرة, واإنه 
قطر  على  ال�صهل  من  “�صيكون 

ل  اأنه  واأ�ص�ف  به�”.  اللتزام 
“جم�ل للتن�زل” عن املب�دئ, ولكن 
كيفية  على  �صيتفق�ن  الطرفني 

تنفيذه�.
عن  بر�ص  اأ�صو�صيتد  وك�لة  ونقلت 
اجلزيرة  اإغلق  اإن  قوله,  املعلمي, 
قد ل يكون �صروري�, ولكن املطلوب 
العنف  على  التحري�ص  وقف  هو 
“اإذا  واأ�ص�ف  الكراهية.  وخط�ب 
ب�إغلق  اإل  يتحقق  لن  ذلك  ك�ن 
ذلك  مت  واإذا  ب�أ�ص,  فل  اجلزيرة, 

ب�أ�ص  فل  اجلزيرة  اإغلق  دون 
الأهداف  حتقيق  هو  ف�ملهم  اأي�صً�, 

واملب�دئ”.
وحذرت مندوبة الإم�رات يف الأمم 
املتحدة, لن� ن�صيبة, من اأن “رف�ص 
الأ�ص��صية  املب�دئ  قبول  قطر 
لتحديد مفهوم الإره�ب والتطرف 
�صيجعل من ال�صعب عليه� البق�ء يف 

جمل�ص التع�ون اخلليجي”.
التي  ال�صروط  ق�ئمة  وت�صمن 
و�صعته� الدول العربية لقطر يوم 

22 يونيو/ حزيران, اإغلق �صبكة 
واإغلق  الإخب�رية,  اجلزيرة 
وقطع  الرتكية,  اجلوية  الق�عدة 
الإخوان  جم�عة  مع  العلق�ت 
مع  العلق�ت  وخف�ص  امل�صلمني, 

اإيران.
من  ب�أي  اللتزام  قطر  ورف�صت 
ب�أنه� تهدد  التي و�صفته�  ال�صروط 
الدويل,  الق�نون  وتنتهك  �صي�دته� 
فر�صته  الذي  “ب�حل�ص�ر”  ونددت 

عليه� دول اجلوار.

ونوع" املعلومات  "كم  ب�شبب  غربية  او�شاط  يف  “�شدمة” وده�شة 
الإ�شتخبارية التي ك�شفها اخلليجيون “نكاية ببع�شهم”

الأزمة  تطورات  مبت�بعة  معني  غربي  دبلوم��صي  م�صئول  ابلغ 
الإدارة  ومعه�  الغربية  الدول  ب�ن  اليوم  راأي  اخلليجية 
الأمريكية يف ح�لة “ده�صة حقيقية” ب�صبب كم ونوع املعلوم�ت 
الإ�صتخب�رية التي تقدم له� لإثب�ت كل الدول اأطراف الأزمة يف 
اخلليج امل�ص�ركة يف دعم ومتويل ن�ص�ط�ت او جم�ع�ت اإره�بية.

 وك�صف امل�صئول يف تو�صيح خ��ص لراي اليوم عن �صعور الكثري 
او  الدوحة  زاروا  الذين  الأوروبيني والأمريكيني  امل�صئولني  من 
ابو ظبي او الري��ص ب”ال�صدمة احلقيقية” من حجم املعلوم�ت 
الإ�صتخب�رية التي قدمه� اخلليجيون �صد بع�صهم البع�ص على 

ه�م�ص مق�بلت وحم�دث�ت الأزمة الأخرية .
الإم�راتيون  قدمه�  ومعلوم�ت  مبلف�ت  يتعلق  الأمر  ان  ويبدو 

لإثب�ت وجهة نظرهم ب�ص�أن م�ص�ندة قطر للإره�ب والعك�ص.
ومهمة  مثرية  اقليمية  وحمط�ت  اأزم�ت  املعلوم�ت  هذه  وط�لت 

تخ�ص م�صر وليبي� وال�صودان واليمن و�صورية.
وو�صف الدبلوم��صي الذي وعد راأي اليوم بتزويده� ب�لتف��صيل 

م� توفر من ح�صيلة اإ�صتخب�رية ب�نه “مثري جدا للده�صة”.

ال����������دول امل����ق����اط����ع����ة ل���ق���ط���ر ت���ت���خ���ل���ى ع�����ن ب���ع�������ض م��ط��ال��ب��ه��ا
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د. عبد احلميد �صي�م
تريان  جزيرتي  ملكية  تنتقل  يوليو  من  الأول  يف 
اإىل  م�صر  من  العقبة  خليج  مدخل  و�صن�فريعلى 
ال�صعودية, ويهبط العلم امل�صري لريتفع مك�نه علم 
ال�صعودية, وب�لت�يل ت�صبح مي�ه خليج العقبة مي�ه� 
مدخل  و�صف  وينتهي  دولتني,  بني  مق�صومة  دولية 
من  تقرر  مل�صر,  ت�بعة  اإقليمية  مي�ه  ب�أنه  امل�صيق 
يدخله� اأو يخرج منه�, توافق اأو ل توافق على مرور 
ال�صخمة,  وال�صفن  التج�رية  البواخر  من  ت�ص�ء  م� 
عليه  تنطبق  دولية  مي�ه�  امل�ئي  املمر  وي�صبح 
جمموعة من قوانني جديدة, ل تتحكم فيه� اأي من 

ال�صعودية اأو م�صر. 
بهذا التحول ي�صبح لإ�صرائيل حق مرور �صفنه� اإىل 
يف  الأردن  مثل  مثله�  )اإيلت(  الر�صرا�ص  اأم  مين�ء 
الدول  العقبة. و�صتت�ص�بك م�ص�لح  اإىل مين�ء  املرور 
واخلدم�ت  املن�فع  تتق��صم  نف�صه�  وجتد  الأربع, 
ق�صة  لي�صت  النتق�ل  عملية  اإذن  والت�صهيلت. 
�صت�صع  بل  فح�صب,  وال�صعودية  م�صر  بني  بينية 
اإ�صرائيل على قدم امل�ص�واة مع بقية الدول الثلث. 
ل�ص�حله�  للو�صع  اإ�صرائيل  ل�صتغلل  مقدمة  اإنه� 
قن�ة  عملقني:  م�صروعني  بن�ء  يف  وال�صتمرار 
حديد  �صكة  وخط  املتو�صط  ب�لبحر  اإيلت  تربط 
تربط اإيلت مبين�ء اأ�صدود. لي�ص لأحد حق الآن يف 
حفر  واأجهزة  �صخة  معدات  من  اإ�صرائيل  تدخل  م� 
كبرية من املمر امل�ئي, الذي لن يعود منذ اليوم الأول 

من يوليو مي�ه� اإقليمية م�صرية.
لإ�صرائيل  الداعمة  الغربية  الدول  ك�نت  ت�ريخي� 
جت�دل يف اأن م�ص�ئق تريان هي مي�ه دولية, وب�لت�يل 
اأع�يل  يف  للملحة  »كورفو«  مبداأ  عليه�  ينطبق 
البح�ر )ق�صية اأم�م حمكمة العدل الدولية -1947 
1949(. وقد اعتمدت اجلمعية الع�مة على غ�صب 
من كل الدول العربية ع�م 1957 »املع�هدة الدولية 
الرابعة,  الفقرة   16 البند  يف  البحرية«,  للحدود 
)هكذا(  الربيئة  امللحة  حرية  على  تن�ص  التي 
البح�ر  ب�أع�يل  جهة  من  مرتبطة  م�ئية  م�ص�ئق  يف 
يف  املق�صود  وك�ن  اأخرى«.  لدولة  بحرية  وحدود 
تريان,  م�ص�ئق  يف  املرور  حق  اإ�صرائيل  اإعط�ء  هذا 
م�صر  رف�صته  م�  وهو  دولية,  مي�ه�  ب�عتب�ره� 
م�يو   21 يوم  امل�ص�ئق  ب�إغلق  وق�مت  ت�ريخي�, 
1967, الذي اعتربته اإ�صرائيل اإعلن حرب, حيث 
النفطية عرب  املئة من وارداته�  90 يف  ك�نت تتلقى 
املق�لت  من  العديد  راجعت  لقد  العقبة.  خليج 
والكتب واملداولت داخل اجلمعية الع�مة وخ�رجه�, 

ملكية مدخل خليج  لتق��صم  ي�صري  م�  اأعرث على  ومل 
العقبة بني م�صر وال�صعودية. ولرياجع من هو مهتم 
يف  املنعقد  البح�ر  ق�نون  موؤمتر  وث�ئق  ب�ملو�صوع 
1958 واملن�صورة يف »املجلة الأمريكية  جنيف ع�م 
للق�نون الدويل حتت عنوان: احلق يف املرور الربيء 
لع�م   53 العدد   564 ال�صفحة  العقبة  خليج  عرب 
1959«. وكم اأمتنى اأن ين�صر امل�صوؤولون من البلدين 
كل  تلجم  والتي  الدح�ص  تقبل  ل  التي  الوث�ئق, 

م�صكك يف ملكية اجلزيرتني لل�صعودية.
م� حدث اأغرب من اخلي�ل, ففي يوم 8 اأبريل 2016 
مت  مل�صر,  ر�صمية  بزي�رة  �صلم�ن  ال�صعودي  امللك  ق�م 
ملكية  اإىل  اجلزيرتني  اإع�دة  على  التف�ق  فيه� 
ال�صعودية مق�بل 15 ملي�ر دولر, حيث بدا للكثريين 
اأن العملية �صفقة بيع و�صراء ل علقة له� ب�إع�دة 
اأرا�ص لأ�صح�به� الأ�صليني, واإل ف�مل�صتعمل للأرا�صي 
مق�بل  الأ�صلي  للم�لك  يدفع  اأن  يجب  الذي  هو 
ال�صتخدام ملدة طويلة. ا�صتغرب ال�صعب امل�صري يف 
غ�لبيته هذا القرار, فخرجت مظ�هرات يف الق�هرة, 
اأكرث من ن��صط وحم�م بدعوى ق�ص�ئية �صد  وتقدم 
املح�مي  ربح  وقد  ال�صفقة.  هذه  لإبط�ل  الدولة 
الق�ص�ء  حمكمة  اأم�م  الق�ص�ئية  الدعوى  علي  خ�لد 
اإع�دة  اتف�قية  ببطلن  حكمت  التي  الإداري, 
اأن احلكومة ع�دت وق�صت ببطلن  اإل  اجلزيرتني. 
حمكمة  طريق  عن  الإداري,  الق�ص�ء  حمكمة  قرار 
الأمور امل�صتعجلة يف اأكتوبر 2016, ب�عتب�ره تدخل 
التف�قية  وقدمت  التنفيذية.  ال�صلطة  �صوؤون  يف 
للربمل�ن امل�صري واعتمده�, رغم ك�فة املن�كف�ت بني 
املع�ر�صني واملوافقني, يوم 14 يونيو احل�يل ومل يبق 

اإل �ص�عة ال�صتلم والت�صليم.
دور اإ�صرائيل يف اللعبة

اجلزيرتني  نقل  �صفقة  على  اإ�صرائيل  وافقت  لقد 
العلق�ت  لتطبيع  كمدخل  ال�صعودية,  ال�صي�دة  اإىل 
�صيئ�  العلن  اإىل  تظهر  بداأت  التي  ال�صعودية,  مع 
حق  من  ديفيد,  ك�مب  اتف�قية  فح�صب  ف�صيئ�. 
ب�عتب�ره  العقبة,  خليج  يف  الآمن  املرور  اإ�صرائيل 
الآن فم�صوؤولية حرتام  اأم�  اإقليمية م�صرية.  مي�ه� 
التف�قية ل تقع على ع�تق م�صر فح�صب, بل على 
ب�ملرور  اإ�صرائيل  حق  دام  فم�  ال�صعودية.  ع�تق 
اإذن تنفيذ هذا  م�صمون� ح�صب التف�قية املذكورة, 
احلق مل يعد �ص�أن� م�صري�, بل �ص�أن� �صعودي�. ف�ل�صورة 
واإ�صرائيل  ال�صعودية  اأن  اإعلمي�  املعممة  القدمية 
عدوان بداأت تتك�صف عن عمق العلقة بينهم�, لي�ص 
ب�صبب م�ص�فحة الأمري تركي لن�ئب وزير اخل�رجية 

الإ�صرائيلي داين اأي�لون ع�م 2010, اأو زي�رة اللواء 
ع�صقي لإ�صرائيل �صيف 2016, بل لأن هن�ك علقة 
اإ�صرتاتيجية لعبت م�صر يف زمن عبد الفت�ح ال�صي�صي 
دورا حموري� يف ترتيبه�. وت�صمل هذه العلقة روؤية 
امل�صلمون  )الإخوان  الإره�ب  مو�صوع  يف  م�صرتكة 
وحم��ص( والتح�لف �صد اإيران, واإيج�د حل اإقليمي 
غزة  قط�ع  متكني  ي�صمل  الفل�صطينية  للق�صية 
اقت�ص�دي� بعد ت�صليم الراية حلليف البلدين حممد 
للتطبيع  فل�صطيني�  غط�ء  �صيعطي  الذي  دحلن, 
والقت�ص�دي  والع�صكري  الأمني  والتح�لف  العلني 
بني م�صر وال�صعودية واإ�صرائيل وذيوله� يف املنطقة. 
حت�صن  اأن  كوك  جون�ث�ن  الربيط�ين  الك�تب  ويرى 
فر�صة  �صيعطيه�  ال�صعودية  مع  اإ�صرائيل  علق�ت 
لعزل القي�دات الفل�صطينية يف كل من غزة وال�صفة 
احلل  قبول  على  الطرفني  �صيجرب  م�  وهو  الغربية, 
وجود  مع  خ��صة  اإ�صرائيلية,  بروؤية  الإقليمي 

الغط�ء الفل�صطيني الذي يتم ت�أهيله هذه الأي�م. 
اإيلن,  ب�ر  ج�معة  يف  ال�صي��صية  العلوم  اأ�صت�ذ  ويرى 
متتني  اإىل  تنظر  اإ�صرائيل  اأن  كلين,  من�حيم 
املج�لت  ك�فة  يف  وال�صعودية,  م�صر  مع  العلقة 
الع�صكرية والأمنية والقت�ص�دية, وت�صعى اإ�صرائيل 
حلل  روؤيته�  فر�ص  يف  الدولتني  دعم  على  للح�صول 
ويقول  م�ص�حله�.  يخدم  مب�  الفل�صطينية  امل�ص�ألة 
يبدو  واإ�صرائيل  ال�صعودية  بني  العلق�ت  اإن  كلين 
ب�لإ�ص�فة  الآن  وت�صمل  طويل,  �صوط�  قطعت  اأنه� 
اإ�صرائيل  قي�م  والتج�رة,  وال�صتخب�رات  الأمن  اإىل 

بتدريب �صب�ط من اجلي�ص ال�صعودي.
عدم  ال�صعودي,  الإ�صرائيلي  التق�رب  مظ�هر  ومن 
اعرتا�ص اإ�صرائيل على �صفقة ال�صلح التي عقدته� 
ال�صعودية مع الولي�ت املتحدة بقيمة 110 ملي�رات 
طوله  ج�صر  بن�ء  على  العرتا�ص  وعدم  دولر, 
وم�صر  ال�صعودية  بني  يربط  كيلومرتات,  ع�صرة 
قرب خليج العقبة, التي ك�نت قد عطلت بن�ءه ع�م 
1988 عندم� طرح لأول مرة. ويف ح�لة اإمت�م بن�ء 
اجل�صر, بعد حتويل اجلزيرتني اإىل ال�صعودية تكون 
اإ�صرائيل  فيه  تلعب  الذي  اجلديد  التح�لف  مع�مل 
وم�  مت�م�.  ات�صحت  قد  الأ�ص��صية  الع�صكرية  القوة 
اإىل  �صلم�ن  بن  حممد  ارتق�ء  التوجه  هذا  من  عزز 
بن  حممد  عمه  ابن  اإزاحة  بعد  العهد,  ويل  موقع 
وتك�د  اإ�صرائيل  قلب  التحول  هذا  اأثلج  لقد  ن�يف. 
من  �صيجعل  اجلديد  العهد  ويل  لأن  فرح�,  تطري 
املنطقة,  يف  وحلف�ئه�  اإيران  مع  الت�صعيد  اأولوي�ته 
كم� كتب �صفري الولي�ت املتحدة ال�ص�بق يف اإ�صرائيل, 

ديفد �ص�بريو. 
ال�صورة الكربى الآن تبدو وا�صحة, وهن�ك اإمك�نية 
ال�صحيحة,  اأم�كنه�  يف  احلزورة  قطع  ك�فة  لو�صع 
اخلليجية  الدول  افتعلته�  التي  الأزمة  ذلك  يف  مب� 
ذات  م�صرحية  بطريقة  قطر,  مع  وم�صر  الثلث 
اإخراج رديء وممثلني ف��صلني. ف�ملطلوب الآن �صطب 
اأي م�صدر متويل لغزة اأو حركة حم��ص, اأو اأي وجود 
اأو  ال�صي��صية  ال�صتقللية  من  �صيئ�  ميثل  فل�صطيني 
الن�ص�لية, �صواء يف غزة اأو يف ال�صفة الغربية. وكي 
حتت  غزة  اإم�رة  ب�إق�مة  ال�صين�ريو  هذا  مترير  يتم 
اإ�صرائيلي  م�صري  �صعودي  وبدعم  دحلن,  �صيطرة 
الغربية  ال�صفة  يف  املتن�ثرة  القطع  ربط  من  بد  ل 
تخوف�ته  رغم  الأردن  ي�صتطيع  ل  وقد  ب�لأردن. 
الفل�صطينيني  من  الألوف  مئ�ت  تدفق  مو�صوع  من 
اأن  اإل  �صعبي�,  مقبول  غري  اأمر  وهو  الأردن,  اإىل 
ال�صغوط�ت ال�صعودية وامل�صرية من جهة, واحلوافز 
اأخرى قد ل ي�صتطيع الأردن  القت�ص�دية من جهة 
هذه  متر  ولكي  الإرادة.  توفرت  لو  حتى  مق�ومته�, 
الرتتيب�ت دون تعبئة �صعبية �صده�, ل بد من كتم 
�صوت اجلزيرة وقلع عيون ك�مرياته�, التي م� فتئت 
1996 ت�صع الق�صية الفل�صطينية  اإن�ص�ئه� ع�م  منذ 

على راأ�ص اأولوي�ته�.
عنه�  حدثن�  التي  اإذن,  الع�صر  �صفقة  هذه  األي�صت 
تتك�صف  بداأت  ف�صوله�  اأن  نرى  األ  ترامب.  دون�لد 
من  اجلزيرتني  نقل  ومنه�  ف�صيئ�,  �صيئ�  عيونن�  اأم�م 
ملكية م�صرية اإىل �صعودية ليعرب التطبيع ال�صعودي 
الإ�صرائيلي ر�صمي� من تلك البوابة التي وجلته� م�صر 

ع�م 1979. 
حم��صر يف مركز درا�ص�ت ال�صرق الأو�صط بج�معة 
رتغرز بولية نيوجر�صي
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ت����������ريان و�����ش����ن����اف����ري و�����ش����ف����ق����ة ال����ق����رن

عمر الرداد
�صحيح ان ابرز مف�هيم العلم ان لي�ص 
هن�ك اعلم� م�صتقل, وان اي اعلم ل بد 
ان يكون منح�زا, اإل اأن  الإعلم العربي 
ينتج   جريانه�  مع  قطر  لزمة  اإدارته  يف 
والت�ص�ل  الإعلم  يف  جديدة  نظرية 
والت�أثري يف الراأي الع�م وت�صكيله, تعك�ص 
التفكري  وطرائق  العربية  ال�صخ�صية 
الت�ريخ  مقولت  ب��صتح�ص�ر  العربي 
الو�صطى   القرون  من  الب�ئد   العربي 
,بدءا من ا�صبعن�هم �صتم� وف�زوا ب�لإبل 
و�صول   , والغرباء  داح�ص  �صب�ق  اإىل 
لي�ص  ومن  �صيء  ل  او  �صيء  كل  ملقولة 
الطلع  خلل  ومن   , �صدي  فهو  معي 
الإعلمية  التغطية  من  كبري  جزء  على 
الإعلم  و�ص�ئل  عرب   , الأزمة  لطريف   ,
املختلفة , وخ��صة الف�ص�ئي�ت وكربي�ت 
والعديد  اخل�رج  يف  العربية   ال�صحف 
ب�لإ�ص�فة   , الخب�رية  املواقع  من 
وخ��صة  اجلم�هريي  الإت�ص�ل  لو�ص�ئط 
اخلليج   يف  ا�صتخدام�  “توتري”الكرث 
املف�رق�ت  من  العديد  برزت  فقد   ,
فيم�  والتي  والت�ص�وؤلت,  وال�صك�لي�ت 

الإعلمية  النظرية  ت�صكل  اأنه�  يبدو 
جديدة   ومع�يري  اأ�ص�ص  وفق  اجلديدة, 

ابرزه�:
عنوان  حتت  املحرم�ت,  ك�صر  اول: 
الغ�صيل” بحيث  “ن�صر  ال�صعبية  املقولة 
يتم “فربكة” ون�صر اية معلومة متوفرة 
 , ومواقفه  اخل�صم  �صلوكي�ت  حول 
حتت  واقت�ص�دية  و�صي��صية  �صخ�صية 
يف  �صوره,مب�  بك�فة  الف�ص�د  عن�وين 
�صيطنة  بهدف   , الأخلقي  الف�ص�د  ذلك 
الع�م  الراأي  اأم�م  وتعريتهم   , اخل�صوم 
ال�صرف  مواثيق  اإىل  اللتف�ت  دون   ,
ومقولت  الإعلمي,  العمل  ومدون�ت 
الآخرين  حقوق  واحرتام  احلرية 
 , الن�ص�ن  حقوق  قيم  منظومة  وفق 
حم�ججة  يف  املنظومة  هذه  وا�صتخدام 

اخل�صوم.
امل�صتقبل وحم��صرته  اإلغ�ء عقل  ث�ني�: 
مبعزل   , املعلوم�ت  من  كمية  اأكرب  ب�صخ 
م�ص�حة  ترك  اأو   , �صحته�  مدى  عن 
الإعلم  جوهر  ك�ن  ف�إذا  منه�,  للتحقق 
“مر�صل,  ثلثية  على  يقوم  والت�ص�ل 
ر�ص�لةوم�صتقبل”ف�ن النظرية اجلديدة 

تقوم على املر�صل والر�ص�لة فقط, حيث 
توجه�ته  الغلب  على  الع�م  الراأي  اأن 
 , �صلف�  ومتخذة  م�صتقرة  ومواقفه 
توؤيد  التي  املعلوم�ت  مع  فقط  ويتع�مل 
ول   , ومواقفه  راأيه  �صدقية  وتثبت 
اخل�صوم  بني  الن�صر  كث�فة  اأن  اأعتقد 
ت�صهم يف تغيري وانقلب الراأي الع�م  مع 
اأو �صد املتخ��صمني وانتق�لهم من مع�صكر 

لآخر.
يف  احلج�ج  مفردات  غي�ب  ث�لث�: 
حمطت�ن  وهن�ك   , الإعلمية  احلملت 
مع  العلقة  الأوىل   , اخل�صو�ص  بهذا 
دول  ك�فة  اأن  حول  وال�صج�ل   , اإيران 
العلقة  من  م�  مب�صتوى  ترتبط  اخلليج 
اخللف  اأن  احلقيقة  لكن   , اإيران  مع 
دول  اأن  هو  اخلليج  دول  بني  اجلوهري 
والكويت  عم�ن  و�صلطنة  الم�رات  مثل 
و�صي��صية  اقت�ص�دية  بعلق�ت  ترتبط 

مع اإيران الدولة
الثوري  احلر�ص  مع  قطر  علقة  فيم� 

الإيراين.
مع  اخلليج  دول  علق�ت  والث�نية 
مل�  وفق�  جميعه�  ترتبط  اإذ    , اإ�صرائيل 

 , اإ�صرائيل  مع  بعلق�ت  الإعلم  ين�صره 
تلك  ت�ريخية  يف   تكمن  الفروق  ورمب� 

العلق�ت وم�صتوي�ته�.
بني  العلقة  م�ص�ألة  رابع�:ح�صم 
الإعلم  واإظه�ر   , والإعلمي  ال�صي��صي 
على  متقدم�   , للأزمة  الأول  الق�ئد 
ال�صي��صي, بحيث اأ�صبحت غرف الأخب�ر 
تدير  الجتم�عي  التوا�صل  ومن�ص�ت 
اأ�صهم  ورمب�  �صي��صي�,  واحلوار  الأزمة 
�صعف ح�صور ال�صفني الأول والث�ين من 
ال�صي��صيني الر�صميني  يف اأطراف الأزمة 
عن  والنحراف   , الإعلم  اإنع��ص  يف 
على  والرتكيز   , الأزمة  اأ�صب�ب  مع�جلة 

ق�ص�ي� ل علقة له� به�.
جدا  حمدود  ه�م�ص  منح  خ�م�ص�: 
ال�صت�صراقية  والقراءات  للتحليل 
للأزمة , اإل من خلل م� ين�صره الإعلم 
البحوث  مراكز  وخ��صة   , الأجنبي 
من  بع�صه�  يحيط  م�  رغم  والدرا�ص�ت, 
بتلقي  الته�م�ت  خلفية  على  �صكوك 
اأطراف  بع�ص  من  م�لي�  دعم�  بع�صه� 

الأزمة.
للإعلم  الأزمة  امتداد  �صوء  وعلى 

الأزمة  طريف  لأحد  والنحي�ز  العربي 
ت�ص�وؤلت  ف�إن  ع�مودية,  ق�صمة  يف 
الإعلم  م�صداقية  حول  تطرح  كثرية 
الربيع  بعد  خ��صة   , وم�صتقبله  العربي 
اجلزيرة   ر�صمته  الذي  والدور   , العربي 
و�صك�ي  العربية  من�ف�ص�ته�  بعد  وفيم�   ,
للإعلم  ال�صي��صي  التوظيف  يف   , نيوز 
الإعلمية  التغطية  يف  ,والنتق�ئية 
الأجنبية   الف�ص�ئي�ت  �صتكون  فهل   ,
�صي  بي  البي  ,مثل  ب�لعربية  الن�طقة 
للراأي  م�صدرا   , وغريه�   24 وفرن�ص� 
م�  معرفة  يف  النخب  وخ��صة   , العربي 
الراأي والراأي  يدور يف بلدانهم وتقدمي 
يف  احلقيقي  التنوع  يعك�ص  مب�   , الآخر 

املجتمع�ت العربية  ؟!
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خ�رجيته  وزير  مواقف  وّلدته  الذي  الإحب�ط  بعد 
ترامب  دون�لد  اأع�د  املق�طعة,  مع�صكر  لدى  »املعتدلة« 
م�صجعً�  ظبي,  واأبو  الري��ص  حت�لف  يف  احلم��صة  روح  بّث 
ا�صتمرار  ومع  الإره�ب«.  »حم�ربة  يف  امل�صي  على  اإي�هم� 
»الرب�عي«  يتجه  الأزمة,  من  وا�صنطن  موقف  يف  التب�ين 

نحو اتخ�ذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة
وزير  اختت�م  اأعق�ب  يف  ال�ص�درة  الت�صريح�ت  عّززت 
اخلليجية,  جولته  تيلر�صون  ريك�ص  الأمريكي,  اخل�رجية 
بني  الأزمة  اإليه  �صتوؤول  م�  ب�ص�أن  الت�ص�وؤمية  الأجواء 
يف  اأخرى  جهة  من  وقطر  جهة,  من  والإم�رات  ال�صعودية 
عوا�صم  بع�ص  قبل  من  تهديدات  ظل  يف  املقبلة,  الأي�م 
املق�طعة ببدء اإجراءات اأ�صد ق�صوة �صد الدوحة. وفيم� 
بدا, من خلل كلم تيلر�صون وبي�ن اخل�رجية الأمريكية, 
اأن ل تقدم حقيقيً� على خط الو�ص�ط�ت اجل�رية حللحلة 
الته�م�ت,  تب�دل  اخللف  قطبي  م�صوؤولو  وا�صل  الأزمة, 

وت�صعيد الهجم�ت الإعلمية وال�صي��صية.
الرئي�ص  بني  ه�تفية  حم�دث�ت  عن  اأم�ص,  م�ص�ء  واأُعلن, 
�صلم�ن بن عبد  ال�صعودي  الأمريكي دون�لد ترامب, وامللك 
الدبلوم��صية  »اجلهود  الطرف�ن  خلله�  بحث  العزيز, 
حتقيق  اأهمية  واأكدا  قطر,  مع  اخللف  حلل  الأخرية 

البي�ن  عن  �ص�در  بي�ن  بح�صب  الري��ص«,  قمة  تعهدات 
»�صرورة  على  ت�صديده  ترامب  عن  البي�ن  ونقل  الأبي�ص. 
قطع كل اأنواع متويل الإره�ب, وتكذيب عق�ئد املتطرفني«, 
يف ت�صريح�ت ُفهم منه� اإعط�ء جرعة دعم اإ�ص�فية ملع�صكر 
دول املق�طعة, خلفً� مل� ك�ن وزير اخل�رجية قد اأبداه من 

ميل اإىل اجل�نب القطري.
بت�صريح�ت  الدوحة,  مغ�درته  بعد  تيلر�صون,  واأدىل 
يف  »تغريًا  ثمة  اأن  فيه�  راأى  »بلومبريغ«,  لوك�لة  مقت�صبة 
درجة ال�صتعداد ولو لتقبل احلديث اإىل بع�صهم البع�ص, 
ب�أن  م�صتدركً�  جميئي«,  قبل  احل�ل  هي  هذه  تكن  ومل 
زمنية  فرتة  اإليه  التو�صل  ي�صتغرق  قد  النه�ئي  »التف�ق 
بع�ص  روؤية  من  متكن�  لو  »)اأنن�(  واعترب  به�«.  ب�أ�ص  ل 
الط�ولة؛  على  املطروحة  امللف�ت  بع�ص  حول  النج�ح�ت 
كونن� ب�تت لدين� خريطة طريق للم�صي قدمً�, عنده� اآمل 
اأن ذلك �صيطلق م�ص�ر اإع�دة العلق�ت وتطبيعه�«, مو�صحً� 
حوله�  ب�لتف�و�ص  البدء  املمكن  »من  املط�لب  بع�ص  اأن 
اأكرث  �صتكون  اأنه�  اأعتقد  اأخرى  ملف�ت  مق�بل  يف  �صريعً�, 
املتحدثة  اأعربت  نف�صه,  الجت�ه  ويف  و�صعوبة«.  تعقيدًا 
ب��صم اخل�رجية الأمريكية, هيذر نويرت, عن تطلع بلده� 
اإىل اإقن�ع دول اخلليج ب�لتف�و�ص يف م� بينه� ب�صكل مب��صر, 

وا�صفة ذلك ب�أنه »خطوة ق�دمة مهمة«, معرتفة يف الوقت 
نف�صه, ب�أن »حل الأزمة قد ي�صتغرق وقتً� طويًل«.

اإىل  الأزمة  طريَف  جلو�ص  ب�إمك�نية  الأمريكي  التف�وؤل 
اخل�رجية  لل�صوؤون  الدولة  وزير  بّدده  واحدة,  ط�ولة 
على  تغريدات  يف  اأكد,  عندم�  قرق��ص,  اأنور  الإم�راتي, 
م�صيفً�  �صتطول«,  قطيعة  اإىل  متجهون  »)اأنن�(  »تويرت«, 
املرتبط  ال�صي��صي  احلل  عن  البعد  كل  بعيدون  »)اأنن�( 
بتغيري قطر لتوجهه�, ويف ظل ذلك لن يتغري �صيء, وعلين� 
»للدول  اإن  وق�ل  العلق�ت«.  من  خمتلف  ن�صق  عن  البحث 
واإغلق  نف�صه�  حم�ية  يف  احلق  كل  املق�طعة  الأربع 
حدوده� وحم�ية ا�صتقراره�, واإجراءاته� يف هذا ال�صي�ق 
مت�بعً�:  عنه�«,  الت�آمر  تعزل  اأن  حقه�  و�صتتعزز,  م�صتمرة 
»نحن اأم�م خي�رات �صي�دية �صيم�ر�صه� كل الأطراف ح�صب 
جلواره,  وقراءته  حوله  من  يف  وثقته  الوطنية  م�ص�حله 
الثقة«.  وانعدام  النهج  اختلف  ظل  يف  الأ�صوب  ولعله 
تهديدات ك�ن قد لّوح به� اأي�صً� وزير اخل�رجية الإم�راتي, 
قطر  اأرادت  »اإذا  ق�ئًل:  نهي�ن,  اآل  زايد  بن  عبداهلل 
اإذا اخت�رت  اأم�  به�,  ف�أهًل  الرب�عي  اإىل احللف  الن�صم�م 
من  الدوحة,  ال�صلمة«.  مع  له�  ف�صُيق�ل  الآخر  اجل�نب 
تيلر�صون,  زي�رة  بعد  موقفه�  ثب�ت  على  ح�فظت  ج�نبه�, 

احل�ص�ر  دول  »موافقة  حول  اإعلمه�  يف  مكثف  �صخ  مع 
على درا�صة اأفك�ر وزير اخل�رجية الأمريكي«. واتهم وزير 
ث�ين,  اآل  الرحمن  عبد  بن  حممد  القطري,  اخل�رجية 
»دول احل�ص�ر التي اأطلقت على نف�صه� لقب الدول الراعية 
الإره�ب  مك�فحة  جهود  »تعطل  ب�أنه�  الإره�ب«,  ملك�فحة 
الت�صعيدية.  اإجراءاته�  خلل  من  بلده,  به�«  تقوم  التي 
وعقب مب�حث�ت اأجراه� يف اأنقرة مع نظريه الرتكي, مولود 
يومً�   40 »ب�لرغم من مرور  اأنه  اإىل  اأ�ص�ر  اأوغلو,  ج�وي�ص 
على احل�ص�ر, مل يتم اإثب�ت تورط قطر بتمويل الإره�ب«, 
م�صيفً� اأنه »اإذا ك�نت هن�ك مط�لب لدى دول احل�ص�ر فليتم 
على  بلده  ت�صديد  جمددًا  �صليمة«,  اأ�ص�ص  وفق  تقدميه� 
�صرورة حل الأزمة »من خلل اجلهود الدبلوم��صية, ومن 

خلل احلوار البّن�ء«.

وت��ط��ول ���ش��ت��ت��ع�����ّزز...  ق��ط��ر  معاقبة  »ح��م��ا���ش��ت��ه«:  ي�شتعيد  امل��ق��اط��ع��ة  رب��اع��ي 

حظر �شد  عاجلة  دع��وى  تخ�شر   م�شلمة 
ارتدائها احلجاب خال عملها يف حماكم اأملانية

ك�رل�صروه  )د ب اأ(- خ�صرت امراأة م�صلمة دعوى ع�جلة اأم�م املحكمة 
خلل  احلج�ب  ارتدائه�  حظر  قرار  �صد  اأمل�ني�  يف  العلي�  الد�صتورية 

عمله� يف املح�كم.
وق�صت املحكمة اليوم الثلث�ء يف قراره� املوؤقت ب�أن اللتزام بحي�دية 
ب�لدعوى,  للمتقدمة  الدينية  احلرية  من  اأكرب  اأهمية  له  الدولة 
الدولة, عليه�  �صلط�ت  التي تعترب ممثلة لإحدى  املدعية,  اأن  مو�صحة 

اأن تراعي هذا اللتزام.
على  حظرت  الأمل�نية  هي�صن  ولية  يف  املحلية  العدل  وزارة  وك�نت 
املدعية, الدار�صة لعلم الق�نون, ارتداء احلج�ب خلل فرتة تدريبه� يف 

املح�كم اأو متثيله� للدع�ء الع�م.
وترى حمكمة ك�رل�صروه اأن احلظر يتعلق بتدخل حمدود زم�ني� ومك�ني� 

يف احلرية الدينية.
ومن املقرر اأن ت�صدر املحكمة قراره� النه�ئي ب�ص�أن الدعوى الد�صتورية 

يف فرتة لحقة.

 ����ش���وري���ا: ت���زوي���د اجل��ي�����ض مب��دف��ع
ج�����دي�����د م���������ش����اد ل���ل���ط���ائ���رات

اجلي�ص  ح�صل  وك�لت:  ـ  مو�صكو 
موديل  على  ال�صوري  احلكومي 
الإلكرتوين,  املدفع  من  جديد 
الإلكرتوين  املدفع  وخ�ص�ص 
بدون  امل�صرّية  الط�ئرات  ملك�فحة 
الإلكرتوين  املدفع  ويقوم  طي�ر. 
�صي�رة  اأي  يف  تركيبه  ميكن  الذي 
بتعطيل التحكم واإدارة الط�ئرات 
امل�صرّية عرب الإع�قة الت�صوي�صية, 

فتتحطم الط�ئرة امل�صتهدفة اأثن�ء الهبوط.
املدفع  من  اجلديد  للموديل  اأن  غ�زيت�”  “رو�صي�صك�ي�  �صحيفة  واأف�دت 
حجم  ازداد  كم�  الهوائي�ت.  من  كبريا  عددا  ال�صوري  الإلكرتوين 

الهوائي�ت, ح�صب “�صبوتنيك”.
اإ�صق�ط  يف  الإلكرتونية  الو�ص�ئل  ا�صتخدام  اإىل  الدلئل  كل  وت�صري 
ط�ئرة “�صك�يلرك” امل�صرّية الإ�صرائيلية فوق مدينة القنيطرة يف �صهر 

م�ر�ص/اآذار 2017.
لأن  جن�ح�  يعترب  امل�صرّية  الط�ئرة  اعرتا�ص  اأن  اإىل  الإ�ص�رة  وجتدر 
على  �صعب  اأمر  البل�صتيك  من  امل�صنوعة  ال�صغرية  الط�ئرة  اكت�ص�ف 

رادارات الدف�ع اجلوي.

عنه امل�شوؤولية  اأحت��م��ل  ل��ن  يف�شل  اأوب��ام��اك��ري  نظام  دع��وا  ت��رام��ب: 
وا�صنطن- )د ب اأ(: رف�ص الرئي�ص 
حتمل  ترامب  دون�لد  الأمريكي 
الت�أمني  نظ�م  عن  امل�صوؤولية 
ال�صحي الأمريكي احل�يل )اأوب�م� 
ب�راك  �صلفه  اأ�صدره  الذي  كري( 
يف  الكونغر�ص  ف�صل  فيم�  اأوب�م�, 
م�صروع  لتمرير  الأ�صوات  ح�صد 
الق�نون  ا�صتبدال  اأو  لإلغ�ء 

احل�يل.
الثلث�ء  لل�صحفيني  ترامب  وق�ل 
على  يتعني  اإنه  الأبي�ص  البيت  يف 
املح�فظني  اأن�ص�ره من اجلمهوريني 
ي�صغلون  الذين  الكونغر�ص,  فى 
“يرتكوا  اأن  املجل�صني,  فى  اغلبية 
نظ�م اوب�م�ك�ر يف�صل”, م�صريا اإىل 

اأنهم لن يتحملوا اللوم ال�صي��صى.
وق�ل “لن اأحتمل امل�صوؤولية عنه..
لن  اجلمهوريون  هذا..  لكم  اأقول 

يحملوا امل�صوؤولية عنه”.
اأ�ص�ر اجلمهوريون اإىل ارتف�ع  وقد 
مقدمي  عدد  وانخف��ص  التك�ليف 
الربن�مج  يف  امل�ص�ركني  الت�أمني 
يف  البلد.  من  كثرية  اأجزاء  يف 
اإن  الدميقراطيون  يقول  حني 
ق�نون  اأو  اآكت”  كري  “اأفوردابل 
وهو  معقولة,  ب�أ�صع�ر  الرع�ية 
�صدر  لت�صريع  الر�صمي  ال�صم 
الرئي�ص  ووقعه   2010 ع�م 
اأوب�م� لي�صبح  الدميقراطي ب�راك 
اإىل  التغطية  وفر  قد  ق�نون�, 
الولي�ت  يف  املقيمني  من  املليني 
عليهم,  املوؤمن  غري  املتحدة 
وحذروا من اأن ع�صرات املليني من 
التغطية  يفقدون  قد  الأ�صخ��ص 
مقرتح�ت  �صن  مت  اإذا  الت�أمينية 

اجلمهوريني.
خلل  وعد  الذي  ترامب  وق�ل 
حملته الرئ��صية ب�إلغ�ء وا�صتبدال 
التي  ال�صحي  الت�أمني  ا�صلح�ت 
اأوب�م�,  ب�راك  الرئي�ص  اأ�صدره� 
ب�صبب  اأمل”  بخيبة  “ي�صعر  اإنه 
اتخ�ذ  عن  ال�صيوخ  جمل�ص  عجز 
على  ال�صحية  للرع�ية  اجراء 
غرار م� وافق عليه جمل�ص النواب 

يف اأي�ر/ م�يو امل��صي.
ينه�ر  عندم�  اأنه  ترامب  وت�بع 
اوب�م�ك�ر “�صيتعني على اجلميع ان 
خطة  وي�صعوا  وي�صلحوه  يتحدوا 
حق�  جيد  امر  وهذا  جديدة… 

بكثري,  اأقل  ب�أق�ص�ط   , للمواطنني 
وحم�ية  بكثري,  اأقل  وتك�ليف 

اأف�صل بكثري”.
انتقد  قد  ترامب  وك�ن 
املع�ر�صة,  من  الدميقراطيني 
نظ�م  اإ�صلح  ق�نون  م�صروع  لف�صل 
جمل�ص  يف  ال�صحية  الرع�ية 
فيه  دع�  الذي  الوقت  يف  ال�صيوخ, 
اإجراء  �صي�غة  يف  الوحدة  اإىل 

جديد.
واأقرت قي�دة احلزب اجلمهوري يف 
جمل�ص ال�صيوخ م�ص�ء اأم�ص الثنني 
بعدم وجود دعم ك�ف بني اأع�ص�ء 
املح�فظ,  احلزب  من  املجل�ص 
ع�صوا,   52 عددهم  والب�لغ 
للم�ص�دقة على م�صروع الق�نون يف 

املجل�ص املوؤلف من 100 مقعد.
من   46 من  اأي  يوؤيد  ومل 
الدميقراطيني من ذوى الجت�ه�ت 
امل�صتقلني  من  واثنني  الي�ص�رية, 
يف  الق�نون  م�صروع  الي�ص�ريني, 

جمل�ص ال�صيوخ.
اليوم  تغريدة  يف  ترامب  وق�ل 
“لقد خذلن� جميع الدميقراطيني 
وعدد قليل من اجلمهوريني.. لقد 
خمل�صني  اجلمهوريني  معظم  ك�ن 

�صوف  حق�.  بجد  وعملوا  ورائعني 
نعود!”.

م�صروع  مرر  النواب  جمل�ص  وك�ن 
اأي�ر/  يف  ال�صحية  الرع�ية  ق�نون 
جمل�ص  ظل  فيم�  امل��صي,  م�يو 
تقييم  بعملية  يقوم  ال�صيوخ 

لن�صخته اخل��صة لأ�ص�بيع.
ب�إلغ�ء  اجلمهوريون  وتعهد 
ال�صحي  الت�أمني  نظ�م  وا�صتبدال 
اأوب�م�  عهد  يف  ت�صريعه  مت  الذي 
“اأوب�م�كري”  ب�إ�صلح�ت  وامل�صمى 

منذ متريره يف ع�م 2010 .
زعيم  م�كونيل  ميت�ص  واقرتح 
جمل�ص  يف  اجلمهورية  الغلبية 
مع  “اأوب�م�كري”  الغ�ء  ال�صيوخ 
ت�أجيل تنفيذ الإجراء ملدة ع�مني 
ت�صريع  لتمرير  الوقت  لإت�حة 

بديل.
وانتقد ت�ص�ك �صومر زعيم القلية 
ال�صيوخ  جمل�ص  فى  الدميقراطية 

هذا القرتاح.
اإن  ال�صيوخ  جمل�ص  يف  �صومر  وق�ل 
“امل�ص�دقة على الإلغ�ء دون وجود 

بديل �صيكون ك�رثة”.
للرع�ية  نظ�من�   ” واأ�ص�ف 
يخ�صر  و�صوف  �صينه�ر,  ال�صحية 

العلجية,  التغطية  املليني 
مليني  بحق  التغطية  و�صتت�ص�ءل 

ال�صخ��ص”.
الأغلبية  زعيم  �صومر,  وحث 
ال�صيوخ  جمل�ص  فى  اجلمهورية 
مع  العمل  على  م�كونيل  ميت�ص 
اإجراء  حول  الدميقراطيني 

اإ�صلحي.
نف�ص  تكرار  من  “بدل  وق�ل 
مرة  الف��صلة  احلزبية  العملية 
اجلمهوريني  على  يجب  اأخرى, 
على  الدميقراطيني  مع  العمل 
الق�ص�ط  يخف�ص  ق�نون  م�صروع 
الجل  طويل  ا�صتقرارا  ويوفر 
الرع�ية  نظ�م  ويح�صن  للأ�صواق 

ال�صحية لدين�”.
النواب  جمل�ص  رئي�ص  وق�ل 
“قلق من  اإنه  ري�ن  اجلمهوري بول 
و�صيوا�صل  اأوب�م�كري  يتوقف  اأن 
و�صيت�صرر  النهي�ر  الق�نون 

املواطنون يف هذه العملية”.



وا�صنطن ـ وك�لت: نفى وزير الدف�ع الأمريكي 
املتحدة  الولي�ت  تكون  اأن  م�تي�ص  جيم�ص 
اجلوية  “العديد”  لق�عدة  بديل  عن  تبحث 
الأمريكية يف قطر على خلفية التوتر الراهن 

يف املنطقة.
م�تي�ص  اأكد  ال�صحفيني,  مع  اجتم�ع  وخلل 
على  ت�أثري  اأي  له�  لي�ص  اخلليجية  الأزمة  اأن 
الأمريكية  القوات  تخو�صه�  التي  العملي�ت 
ترى  ول  بقطر,  “العديد”  ق�عدة  ب��صتخدام 
لهذه  بديل  عن  للبحث  ح�جة  اأي  وا�صنطن 

الق�عدة.
ووفق� ملعلوم�ت ذكره� م�تي�ص عن الق�عدة التي 
تعد اأحد اأهم املحط�ت امل�صتخدمة يف مك�فحة 
األف   11 حوايل  وت�صم  “داع�ص”,  تنظيم 
“ل تزال تعمل على مدار  جندي اأمريكي, فهي 
نحت�ج  ولن  الإمدادات,  ا�صتلم  ويتم  ال�ص�عة, 

للبحث عن بدائل”.
نحل  اأن  نريد  ل  اأنن�  يعني  ل  “هذا  واأ�ص�ف 
�صد  نقف  ونحن  ممكن,  وقت  اأقرب  يف  امل�ص�ألة 
لدى  ولكن  قطر  يف  فقط  لي�ص  الإره�ب  متويل 

اجلميع .
قد  ترامب  دون�لد  الأمريكي  الرئي�ص  وك�ن 
لو  املتحدة  الولي�ت  اأن  �ص�بق  وقت  يف  �صرح 
ا�صطرت اإىل اخلروج من ق�عدة “العديد” ف�إن 

للولي�ت  “10 دول م�صتعدة” لأن تبني  هن�ك 
املتحدة ب�صرور ق�عدة اأخرى.

وقت  يف  القطري  الدف�ع  وزير  ا�صتبعد  فيم� 
يف  الأمريكية  “العديد”  ق�عدة  اإغلق  �ص�بق 

قطر, ق�ئل اإنه “اأمر غري وارد على الإطلق”.
واندلعت الأزمة القطرية اخلليجية قبل �صهر, 

ال�صعودية  هي  عربية  دول  اأربع  اأعلنت  عندم� 
علق�ته�  قطع  وم�صر  والإم�رات  البحرين 
بدعم  اإي�ه�  متهمة  قطر,  مع  الدبلوم��صية 
وهي  الداخلية,  �صوؤونه�  يف  والتدخل  الإره�ب 

الته�م�ت التي نفته� الدوحة قطع�.

الن��صرة- زهري اأندراو�ص:
ب�إع�دة  تق�صي  م�صرّية-اإ�صرائيلّية  خّطة  اأّن  يبدو 
دحلن,  حممد  فتح,  حركة  من  املف�صول  الق�ئد 
بتحمل  له  ت�بعة  عن��صر  وقي�م  غّزة  قط�ع  اإىل 
اأم�م  �صُيفتتح  امل�صوؤولّية عن معرب رفح الربّي, الذي 
اأيلول  الفل�صطينيني يف الف�حت من  امل�ص�فرين  حركة 
اأمنّية  م�ص�در  اعتربته  والذي  الق�دم,  )�صبتمرب( 
رفيعة يف تل اأبيب ب�لتطّور الدرام�تيكّي, هو ح�صيلة 
املف�و�ص�ت التي جرت يف الع��صمة امل�صرّية الق�هرة 
بني �صّن�ع القرار هن�ك وبني قي�دات رفيعة املُ�صتوى 
من حركة حم��ص, هذا م� ُك�صف النق�ب عنه اليوم 
الثلث�ء يف تل اأبيب, يف تقريٍر ُمطّوٍل, ق�م ب�إعداده 
)يديعوت  �صحيفة  يف  الع�صكرّية  لل�صوؤون  املُحلل 
�ص�حب  وهو  في�صم�ن,  األيك�ص  العربّية,  اأحرونوت( 

الب�ع الطويل يف املوؤ�ص�صة الأمنّية الإ�صرائيلّية.
الرئي�ص  ف�إّن  املُحلل,  ق�ل  عينه�,  امل�ص�در  وبح�صب 
هذه  وراء  من  ُيريد  ال�صي�صي,  الفّت�ح  عبد  امل�صرّي 
لرئي�ص  خليفًة  دحلن  تن�صيب  عملًي�  اخلطوة 
م�صر  واأّن  عّب��ص,  حممود  الفل�صطينّية  ال�صلطة 
القطرّي  الدور  وتراجع  القط�ع  يف  الفراغ  ت�صتّغل 
على  الوق�ئع  لفر�ص  اخلليجّية,  الأزمة  ب�صبب 

الأر�ص.
ُمطلعني  م�صوؤولني  عن  املُحلل  نقل  ال�صي�ق,  هذا  ويف 
القرار  من  فوجئت  اإ�صرائيل  اإّن  قولهم  اأبيب  تل  يف 
امل�صرّي ب�إع�دة فتح معرب رفح اأم�م حركة املُ�ص�فرين 
من واإىل قط�ع غّزة, ولكّنه� اأ�ص�فت اأّن هذه اخلطوة 
ّب يف م�صلحة اإ�صرائيل, اإْذ اأّنه� �صُت�ص�هم اإىل حدٍّ  ت�صُ
املُح��صرين,  القط�ع  �صّك�ن  اأو�ص�ع  حت�صني  يف  كبرٍي 
هو  الربّي,  رفح  معرب  اأّن  علًم�  متنف�ًص�,  ومتنحهم 
املنفذ الوحيد اأم�مهم للنتق�ل من واإىل قط�ع غّزة. 
اأّن م�صر ق�مت ب�إغلق  كم� لفتت امل�ص�در ذاته� اإىل 
يف  احلكم  مق�ليد  على  حم��ص  �صيطرة  بعد  املعرب 
ومل   ,2007 الع�م  من  )يونيو(  حزيران  يف  القط�ع 

ُيفتح اإّل مل�ًم�.
قوله�  اإ�صرائيلّية,  اأمنّية  م�ص�در  عن  في�صم�ن  ونقل 
م�صرية  ورق�بة  ب�إ�صراف  رفح  معرب  فتح  اإع�دة  اإّن 
من �ص�أنه اأْن يكون له تداعي�ت اإيج�بية على الوقع 
الأمنّي على طول احلدود مع قط�ع غّزة واإ�صرائيل. 
وتعتقد امل�ص�در نف�صه� اأّن فتح املعرب من �ص�أنه التقليل 
من م�ص�عر احل�ص�ر التي يعي�صه� ال�صك�ن يف غزة, وقد 
ي�صهم تخفيف احل�ص�ر اإىل الهدوء وينف�ص ال�صغط 

الذي قد يولد اإىل انفج�ر ومواجهة ع�صكرية م� بني 
ف�ص�ئل املق�ومة الفل�صطينية واجلي�ص الإ�صرائيلّي, 

على حّد تعبريه�.
ف�إّن  الإ�صرائيلّية,  امل�ص�در  اأّكدت  ذلك,  ومبوازاة 
وبحث  ع�زلٍة  منطقٍة  ببن�ء  بداأت�  وحم��ص  م�صر 
الحتي�ج�ت الأمنية للمنطقة الع�زلة على احلدود 
احلدودّي  اجلدار  من  بدًل  امل�صرّية,  الفل�صطينّية 
القدمي و�صبكة الأنف�ق التي دمره� النظ�م امل�صرّي, 
حم��ص  تعهدت  الطرفني  بني  التف�هم�ت  وبح�صب 
�صبه  يف  اجله�دية  التنظيم�ت  مع  العلق�ت  بقط�ع 
التي  �صين�ء,  ولية  مع  وحتديًدا  �صين�ء,  جزيرة 
بكر  اأبو  الإره�بّي,  “داع�ص”  تنظيم  زعيم  ب�يعت 

البغدادّي.
اجلديد,  التف�ق  اأّن  اإىل   � اأي�صً امل�ص�در  ولفتت 
البلورة الأخرية, هو عملًي�  الذي م� زال يف مراحل 
مّت  الذي  املع�بر  اتف�ق  اإلغ�ء  عن  الر�صمّي  الإعلن 
ت�صّلمت  ومبوجبه   ,2005 الع�م  يف  اإليه  ل  التو�صّ
ال�صلطة الفل�صطينّية امل�صوؤولية عن املع�بر يف قط�ع 
غّزة, بعد تنفيذ رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلّي الأ�صبق, 
من  اجل�نب  اأح�دي  الن�صح�ب  خّطة  �ص�رون,  اأرئيل 
 .2005 الع�م  من  )اأغ�صط�ص(  اآب  يف  غّزة  قط�ع 
وك�ن لإ�صرائيل وعلى الرغم من الن�صح�ب القدرة 
املعرب  يف  واحلركة  التنقل  عملية  مراقبة  على 
مبوجب ترتيب�ٍت اأمنّيٍة ك�نت هي جزء منه�, بح�صب 

امل�ص�در الأمنّية يف تل اأبيب.
اأّن اخلطوة  اإىل  اأّكد في�صم�ن,  امل�ص�در, كم�  واأ�ص�رت 
حم��ص,  مع  امل�صرّية  العلق�ت  ت�صخني  يف  الأوىل 
ك�ن تّدخله� يف اإيج�د حلٍّ جزئيٍّ مل�صكلة الكهرب�ء يف 
قط�ع غّزة, بحيث ب�ت �صّك�ن القط�ع بف�صل امل�صريني 
يتمتعون ب�ص�عة كهرب�ء يومّية اإ�ص�فّية, لفتًة اإىل 
عّب��ص  ال�صلطة  رئي�ص  اتهّمت  قد  ك�نت  حم��ص  اأّن 

بـ”قتل الأطف�ل” على خلفية اأزمة الكهرب�ء.
على  الإ�صرائيلّية  امل�ص�در  �صّدّدت  ذلك,  على  علوًة 
اأّن �صّن�ع القرار يف تل اأبيب يرّتقبون م� قد ترّتتب 
يف  الأّي�م  هذه  يف  اجل�رية  املف�و�ص�ت  نت�ئج  عليه 
قي�دات  من  وعدد  امل�صريني  امل�صوؤولني  بني  الق�هرة 
الطرفني  بني  املح�دث�ت  اأّن  ذلك  حم��ص,  حركة 
تتن�ول الرتتيب�ت الأمنّية على احلدود امل�صرّية مع 
� احلدود مع الدولة العربّية, على  قط�ع غّزة, واأي�صً

حّد قول امل�ص�در الإ�صرائيلّية الر�صمّية.
لإع�دة  امل�صرّية  اخلطوة  ف�إّن  ذلك,  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
�صنوات   10 بعد  القط�ع  �صوؤون  يف  الق�هرة  تّدخل 
يف  وجدوا  امل�صريني  اأّن  مّرده�  الت�ّمة  القطيعة  من 
مع  اخلليجّي  النزاع  اإط�ر  يف  ذهبّيًة  فر�صًة  القط�ع 
امل�ص�در  اأ�صمته  م�  قي�دة  على  ال�صراع  �صمن  قطر, 
اململكة  بقي�دة  ال�ُصنّي,  الع�مل  قي�دة  اأبيب,  تل  يف 

العربّية ال�صعودّية.

الث�أر التي  – ب�تت ظ�هرة  اأ(  الأق�صر)م�صر( ) د ب 
ت�أخذ منعطف� جديدا وتكت�صب  تنت�صر ب�صعيد م�صر 
قتل  مثل   , قبل  من  م�ألوفة  تكن  مل  جديدة  مظ�هر 
الن�ص�ء , وحلق ال�صوارب والتجري�ص , ح�صبم� اأف�دت 

درا�صة اجتم�عية حديثة.
وق�لت الدرا�صة , ال�ص�درة عن موؤ�ص�صة ميدان اجلنوب 
للتنمية والإعلم, اإن �صعيد م�صر, �صهد للمرة الأوىل, 
مقتل واإ�ص�بة اأربع ن�ص�ء يف ح�دث ث�أري, وقع بقرية 
امل��صي,  يونيو  �صهر  يف  قن�,  مبح�فظة  احلجريات, 
ب�ملخ�لفة لأعراف وتق�ليد قبلية, حتذر قتل  وذلك 

الن�ص�ء يف حوادث الث�أر.
على  امل�صرف  الهليل,  اأ�صرف  امل�صري,  الب�حث  وق�ل 
لوك�لة  اجلنوب,  ميدان  موؤ�ص�صة  ورئي�ص  الدرا�صة, 
الأنب�ء الأمل�نية )د. ب.اأ( اليوم الثلث�ء, اإنه منذ اأن 
دفعت اإيزي�ص ابنه� حور�ص, للأخذ بث�أر اأبيه من عمه, 
والقتل  واأوزيري�ص,  اإيزي�ص  ب�أ�صطورة  يعرف  فيم� 

اأخذًا ب�لث�أر يتوارثه امل�صريون جيل بعد جيل.
واأ�ص�ر اإىل اأن الفتح الإ�صلمي مل�صر, ودخول القب�ئل 
الث�أر,  لنريان  اللهب  من  مزيدا  اأ�ص�ف  اإليه�,  العربية 
 , الإ�صلم  قبيل  عدة  عربية  قب�ئل  عرفته  الذى 

بج�نب امل�صريني.
ويعد �صعيد م�صر, من اأكرث الأق�ليم امل�صرية, مت�صك� 
وق�ئع  حم�فظ�ته,  معظم  �صهدت  وقد  الث�أر,  بع�دة 
وب�تت  الع�صرات,  �صحيته�  راح  قبلية  ومع�رك  ث�أرية 
حديث و�ص�ئل الإعلم, مثل اأحداث قرية بيت علم 
يف  احلجريات  بقرية  املتكررة  والأحداث  �صوه�ج,  يف 
قن�, ومعركة قبيلتي بنى هلل والدابودية يف اأ�صوان.

عليهم,  النريان  واإطلق  الن�ص�ء  قتل  ظ�هرة  و�صبق 
غرابة,  اأكرث  ث�أرية  حوادث  ظهور  الث�أر,  راية  حتت 

ووفق� للدرا�صة.
وح�صب الدرا�صة , ف�إن اأ�صك�ل الث�أر تعددت يف ال�صنوات 
اأبرز  الأخرية وب�تت اأقرب اإىل م�ص�هد ال�صينم� ومن 
” مثل  ” التجري�ص  بـ  اليوم  ي�صمى  م�  الأ�صك�ل  تلك 
م� حدث يف حم�فظة الفيوم موؤخرا , اإذ مت اختط�ف 
�صخ�ص من اأحد القب�ئل واإجب�ره على ارتداء قمي�ص 

نوم وال�صري به يف �صوارع القرية, وردت الع�ئلة عليهم 
وال�صري  نوم  قمي�ص  والب��صه  اي�ص�  �صخ�ص  ب�ختط�ف 
اأدى  الأق�صر,  مبح�فظة  قرية  وفى  ال�صوارع.  يف  به 
القب�ئل, من قبل �صخ�ص  الث�أر لإ�ص�ءة لفظية لأحد 
وقطع  ال�صخ�ص,  ذلك  اختط�ف  اإىل  اخرى,  بقبيلة 

ع�صوه الذكرى .
يف  يجري  م�  غرار  فعلى   , ال�صوارب  حلق  وكذلك 
الأفلم ال�صينم�ئية, ابتكرت ع�ئلة يف اإحدى القرى 

وذلك  للث�أر,  وطريفة  جديدة  و�صيلة  قن�  مبح�فظة 
خ�صومهم  وروؤو�ص  وذقون  وحواجب  �صوارب  بحلق 
قرية  �صهدته  اجلديد  البتك�ر  قتلهم!  من  بدل 
الع�ئلت  اإحدى  ق�مت  حيث  قن�,  غرب  املحرو�صة 
خ�صومة  ب�صبب  اأخرى  ع�ئلة  رج�ل  اأحد  ب�حتج�ز 
وحليته  و�ص�ربه  راأ�صه  �صعر  بحلق  وق�مت  بينهم� 
وح�جبيه ثم اأطلقت �صراحه, ليعود اإىل ع�ئلته التي 
نوعه�  من  واجلديدة  الفريدة  الفعلة  تلك  اعتربت 

اإه�نة ل تغتفر .
وردت الع�ئلة ب�ختط�ف اأحد رج�ل الع�ئلة الأخرى 
راأ�صه  �صعر  له  فحلقت  برجله�,  فعلته  م�  به  وفعلت 
و�ص�ربه وحليته وح�جبيه, ثم اأطلقت بع�ص الأعرية 

الن�رية يف الهواء ابته�ج� ب�أخذ الث�أر.
اأي  يذكر  مل  الطرفني  من  اأيً�  اأن  الأمر  يف  والطريف 
�صيء عن واقعة حلق ال�صوارب يف املح�صر الذي حترر 
ب�لواقعة, وخرج اجلميع من ديوان مركز �صرطة قن� 
متح�بني بعد اأن �صجلوا اأطرف و�صيلة للأخذ ب�لث�أر يف 

�صعيد م�صر.
لكن البع�ص يرى اأن الث�أر �صيظل ب�قي� وح��صرا واأكرث 
القتل  عرب  م�صر,  قرى  من  كثري  يف  ونفوذا  �صطوة 
لل�صوارب,  حلق  من  يجرى  م�  واأن  الآلية,  ب�لأ�صلحة 
اإل  هو  م�  الن�ص�ء,  ملب�ص  رج�ل  ب�إلب��ص  جتري�ص  اأو 
ظ�هرة  على  الق�ص�ء  واأن  تبقى,  لن  وقتية  ظواهر 
احلكومي  اجلهد  من  و�صنوات  ل�صنوات  يحت�ج  الث�أر 

وال�صعبي.

“جرائم الكراهية” �صد امل�صلمني  لندن  : مع تزايد 
ف�إن  الأخرية,  الأ�ص�بيع  خلل  املتحدة  اململكة  فى 
يخ�صون  ب�توا  الربيط�نيني  امل�صلمني  من  الكثري 

م�صتقبًل ق�متً�.
م�  اأو  م�صلمني,  ت�صتهدف  التي  احلوادث,  �صجلت  اإذ 
ارتف�ًع�  الإ�صلموفوبي”,  “الإره�ب  بظ�هرة  يعرف 
“م�ن�ص�صرت”,  هجومي  عقب  بريط�ني�,  يف  كبرًيا 
م�يو/اآي�ر  يف  وقع�  اللذين  الإره�بيني  و”لندن” 

امل��صي, ويوليو/حزيران اجل�ري.
هجوًم�  امل��صي,  يونيو/حزيران   3 يف  لندن  و�صهدت 
مزدوًج� اأ�صفر عن �صقوط 7 قتلى, ونحو 50 م�ص�بً�, 
فيم� متكنت ال�صرطة من قتل منفذي الهجوم الثلثة.
اإره�بي  تفجري  ا�صتهدف  امل��صي,  م�يو/اأي�ر   22 ويف 
 22 بحي�ة  اأودى  م�ن�ص�صرت؛  مدينة  يف  حفلت  ق�عة 
“داع�ص”  تنظيم  وتبن�ه  اأطف�ل,  بينهم   ,� �صخ�صً

الإره�بي.
ملحوظ  ب�صكل  ت�ص�عدت  الهجومني,  ذلك  اإثر  وعلى 

الهجم�ت التي ت�صتهدف امل�صلمني يف بريط�ني�.
الذي  “الإره�بي الإ�صلموفوبي”,  الهجوم  ومن ذلك, 
ا�صتخدم  امل��صي؛ حيث  18 يونيو/حزيران  جرى يف 
م�صجد  خ�رج  م�صّلني  ده�ص  يف  �ص�حنته  مه�جم 
مقتل  عن  اأ�صفر  م�  لندن؛  ب�رك” �صم�يل  “فين�صربي 
مواطن بريط�ين من اأ�صل بنغ�يل, هو مكرم علي )51 

ع�ًم�(.
“دارين  هو  الهجوم,  منفذ  اأن  ال�صرطة  واأو�صحت 
اأوزبورن” )47 ع�ًم�(, وك�نت له وجه�ت نظر عدائية 
متزايدة جت�ه امل�صلمني يف الأي�م, التي تلت الهجم�ت 

على ج�صر لندن.
حممد  عن  “اإندبندنت” الربيط�نية  �صحيفة  ونقلت 
قوله:  ب�رك”,  “فين�صربي  م�صجد  رئي�ص  كوزب�ر, 
“نحن ُن�صمي ذلك هجومً� اإره�بيً� كم� اأطلقن� الت�صمة 

ذاته� على هجومي لندن وم�ن�ص�صرت”.
تق�صيم  هو  املتطرفون,  هوؤلء  “هدف  اأن  واأ�ص�ف 
بني  والنق�ص�م  واخلوف  الكراهية  ون�صر  جمتمع�تن�, 

جمتمع�تن�”.
وقوع  احتم�ل  من  ب�لقلق  �صعوره  عن  كوزب�ر  واأعرب 
تهديد  ر�ص�لة  و�صول  وذلك على خلفية  اآخر,  هجوم 
تقول اإن “الهجوم على امل�صلني اأم�م م�صجد فين�صربي 

ب�رك ب��صتخدام ال�ص�حنة ك�ن البداية فقط”.

ق�ئلة  للم�صلمني,  �صريًح�  تهديًدا  الر�ص�لة  وت�صمنت 
اإن “املرح �صي�صتمر يف اأغ�صط�ص/اآب املقبل”.

اأنه�ر من الدم�ء تتدفق يف  “�صيكون هن�ك  واأ�ص�فت: 
منكم  ينجو  ولن  ذلك.  حدوث  من  �صنت�أكد  ال�صوارع, 
)القتل  من  �صينجو  من  اأعني  اأن�  ح�صرات..  ي�  اأحًدا 
بوا�صطة( اخلنًق ب�لغ�ز, اأو قطع الراأ�ص, اأو التفجري”.

العتداء ب�حلم�ص
اأي�صً�,  لفتة,  �صمة  ك�نت  ح�رقة  مواد  ا�صتخدام 

للهجم�ت التي ا�صتهدفت م�صلمي بريط�ني� موؤخرًا.
فمن بني �صل�صلة الهجم�ت الأخرية, اإ�ص�بة رجل م�صلم 
“حم�ص  بريط�ين  مواطن  اإلق�ء  جراء  بت�صوه�ت 
الكربيت” عليه يف الع��صمة الربيط�نية لندن, يف 21 

يونيو/حزيران امل��صي.
ويف حديث لـ”القن�ة الرابعة” الربيط�نية )ت�ص�ن�ل 
املواطن  اإن  ع�مً�(,   37( خمت�ر”  “جميل  ق�ل   ,)4
يف  وهو  منه  اقرتب  توملني”,  “جون  الربيط�ين 
 21( خ�ن”  “ري�ص�م  يدعى  له  قريب  مع  �صي�رته 
وت�صبب  الكربيت”,  “حم�ص  عليهم�  واألقى  ع�مً�(, 

ب�إ�ص�بتهم� بت�صوه�ت دائمة.
وق�لت ال�صرطة اإنه� ح�صلت على “معلوم�ت جديدة” 
ب�ص�أن “ح�دثة العنف املروعة”, وهو م� يعني تع�مله� 

مع احل�دثة كـ”جرمية كراهية”.
العتداءات على الن�ص�ء امل�صلم�ت

بر�ص" )مدونة  “ورد  جملة  ر�صدت  مت�صل,  �صي�ق  يف 
اللفظية واجل�صدية  متخ�ص�صة( تزايد العتداءات 
امل�صلمني  غ�لبية  ت�صتهدف  التي  وامل�ص�يق�ت, 
لتلك  يتعر�ص  من  اأكرث  اإن  وق�لت  بريط�ني�,  يف 

العتداءات وللرتهيب ب�صبب دينهم هم من الن�ص�ء.
وال�صبت امل��صي, و�صفت اإحدى املدون�ت الربيط�ني�ت 
للهجوم  و�صديقته�  والدته�  تعر�صت  كيف  امل�صلم�ت 

�صرقي لندن.
والدتي  “تعر�صت  املدونة:  على  “م�دج”  وكتبت 
رج�ل  عدة  قبل  من  عنيف  لهجوم  و�صديقته� 
بريط�نيني ب�ص�حية بل�صتو يف نيوه�م يف �صرق لندن 

اأثن�ء عودتهم� اإىل منزلهم� بعد املدر�صة”.
واأ�ص�فت اأن “اأحد الرج�ل �ص�أل والدته� مل�ذا ترتدين 
هذا النق�ب )غط�ء الوجه(, قبل اأن يلكمه� وي�صحبه� 

على الأر�ص”.
و�ص�ئل  ال�صبت,  تداولته,  م�صور  مقطع  اأظهر  كم� 

الإعلم املحلية هجوًم� اآخر يف حديقة ع�مة بلندن, 
اأحد  يد  على  بجروح  م�صلمة  امراأة  اأ�صيبت  حيث 

امله�جمني.
الإنرتنت,  عرب  منه  لقط�ت  ُن�صرت  �ص�بق  هجوم  ويف 
ال�صودانيني  والأطف�ل  الن�ص�ء  من  جمموعة  تعّر�صت 
يف  والن�ص�ء  الرج�ل  من  ع�ص�بة  قبل  من  لعتداء 

حديقة “اأك�صفورد”, �صم�يل لندن.
ويبدو اأن العتداء وقع خلل احتف�لت عيد الفطر 
حج�ب�ت  بتمزيق  امله�جمون  ق�م  حيث  الأخرية؛ 

الن�ص�ء امل�صلم�ت.
اليومي  املعدل  ف�إن  لندن,  بلدية  بي�ن�ت  وح�صب 
الربيط�نية  ب�لع��صمة  “الإ�صلموفوبي�”  حلوادث 
هجوم  عقب  ح�دثة   20 اإىل  حوادث   3 من  ارتفع 

ج�صر لندن.
تخريب امللكي�ت

اأي�صً�, مت ا�صتهداف مطعم للوجب�ت اجل�هزة الرتكية 
الأ�صبوع  ال�صم�لية  اإيرلندا  ع��صمة  بلف��صت  يف 
“احلث�لة  عب�رة  مه�جمون  كتب  حيث  امل��صي؛ 

الإ�صلمية” ب�لطلء على جدران املبنى.
ب�أنه  ال�صم�لية احل�دث  اإيرلندا  ال�صرطة يف  وو�صفت 

عن�صرية”. دوافع  ذات  كراهية  “جرمية 

اجلن�صية,  اأردين  خ�صر,  ح�صن  املطعم,  م�لك  واأعرب 
عن �صدمته لدى اكت�ص�ف الأ�صرار التي حلقت مبطعم 
“بري�صربيدج”  �ص�رع  يف  والبيتزا  الرتكي  الكب�ب 

�صرقي املدينة.
هو  احل�دث  اأن  خ�صر  اأو�صح  للأن��صول,  حديثه  ويف 

الأول من نوعه الذي يتعر�ص له.
غري  )منظمة  م�م�”  “تيل  م�صروع  معطي�ت  وح�صب 
يف  امل�صلمني  �صد  العتداءات  لر�صد  حكومية( 
بريط�ني�, ف�إن ن�صبة جرائم الكراهية �صد امل�صلمني, 
التي وقعت خلل الأ�صبوع الت�يل لهجوم “م�ن�ص�صرت”, 
الذي  الأ�صبوع  مع  مق�رنة   471% بن�صبة  ارتفعت 

�صبقه.
 100 من  اأكرث  ا�صُتهدف   ,2013 م�يو/اأي�ر  ومنذ 
بينم�  بريط�ني�,  يف  للم�صلمني  عب�دة  ومك�ن  م�صجد 
يجري الهجوم على م�صجد كل اأ�صبوعني, وفق املنظمة 

الر�صدية ذاته�.
ويبلغ عدد امل�صلمني يف بريط�ني� نحو 2.8 مليون؛ اأي 

م� يع�دل 4.4 % من اإجم�يل ال�صك�ن.
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حاجة  ل  ت��رام��ب:  ت�شريحات  اث���ار  م��ن  التقليل  ي��ح��اول  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
اخلليج اأزم����ة  ب�شبب  بقطر  “العديد”  ل��ق��اع��دة  ب��دائ��ل  ع��ن  للبحث 

باإعادة  حما�ض  مع  امل�شرّية  التفاهمات  من  “فوجئت”  اأبيب  تل  ُمطلّعة:  اإ�شرائيلّية  م�شادر 
لعّبا�ض خليفًة  ل�”تن�شيبه  عنه  امل�شوؤولية  دح��ان  ومنح  دائ��ٍم  ب�شكٍل  رفح  معر  فتح 

م�شر ب�����ش��ع��ي��د  ل��ل��ث��اأر  ج���دي���دة  م��ظ��اه��ر  و”التجري�ض”  ال�شوارب”  “حلق  و  الن�شاء”  “قتل 

ال���ك���راه���ي���ة ج����رائ����م  ت�������ش���اع���د  م����ع  قامتًا”  “م�شتقبا  ي���خ�������ش���ون  ب���ري���ط���ان���ي���ا  م�����ش��ل��م��و 

م�شوؤول مغربي يعلن اإجاء “ن�شبي” لقوات 
بعد  احل�شيمة  باإقليم  مناطق  من  الأم��ن 
توجيهات من العاهل املغربي حممد ال�شاد�ض

الرب�ط – اأعلن فريد �صوراق, املح�فظ اجلديد لإقليم احل�صيمة, �صم�يل 
“ب�صكل ن�صبي” من بع�ص من�طق املدينة التي  املغرب, اإجلء قوات الأمن 

ت�صهد “حراك الريف” منذ اأكرث من 8 اأ�صهر
.ويف ندوة مبدينة احل�صيمة,  ق�ل �صوراق الذي مت تعيينه منذ اأ�صبوع يف 
من�صبه, اإن “ال�صلط�ت اتخذت قرار اإجلء قوات الأمن من مدينة امزورن 

ومن �ص�حة حممد ال�ص�د�ص ب�حل�صيمة ب�صكل ن�صبي”.
واأ�ص�ف �صوراق اأن “الإخلء الن�صبي اأتى بعد توجيه�ت من الع�هل املغربي 

حممد ال�ص�د�ص )..( وهذه اإ�ص�رات عميقة, اأمتنى اأن يتم التق�طه�”
هذه  التق�ط  مت  اإذا  اأخرى  اإجراءات  �صتعتمد  “ال�صلط�ت  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 

الإ�ص�رات من طرف اجله�ت الأخرى )ن�صط�ء احلراك(”
العثم�ين,  الدين  �صعد  املغربية  احلكومة  رئي�ص  ق�ل  امل��صي,  وال�صبت 
عرب  نه�ية,  من  له�  ولبد  ط�لت,  الريف  “اأزمة  اإن  تلفزيوين,  برن�مج  يف 

مدخلني �صي��صي وتنموي”
)حكومية(,  ال�صم�ل”  “تنمية  وك�لة  خلل  من  احلكومة,  اأن  وك�صف 
اأطلقت يف الفرتة الأخرية اأكرث من 200 من�ق�صة لإجن�ز م�ص�ريع تنموية 

يف الإقليم.
اأ�صهر,   8 منذ  الريف  اإقليم  ي�صهده�  التي  الحتج�ج�ت,  العثم�ين  وحي� 
ويف  �صلمية”,  عمومه�  يف  ك�نت  التي  الحتج�ج�ت  هذه  “اأحيي  ق�ئل: 
الوقت نف�صه وجه التحية لقوات الأمن, وق�ل اإنهم “حتلوا ب�صبط النف�ص 

يف التع�مل مع هذه الحتج�ج�ت ويف حفظ الأمن وال�صتقرار”
مدن  من  وعدد  احل�صيمة  ت�صهد  امل��صي,  الأول  اأكتوبر/ت�صرين  ومنذ 
بـ”التنمية ورفع  للمط�لبة  الريف, احتج�ج�ت متوا�صلة؛  وقرى منطقة 

التهمي�ص وحم�ربة الف�ص�د”

ال�����ش��ج��ن م����دى احل���ي���اة ل�����ش��اب  يف 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ع�����ش��رة خ��ط��ط ل��ه��ج��وم يف 
للتون  حفلة  وعلى  �شرتيت  اوك�شفورد 
اره��اب��ي��ة   لأع��م��ال  والتح�شري  ج���ون 
لندن – )اأ ف ب( – حكم على �ص�ب يف الت��صعة ع�صرة ب�ل�صجن مدى 
احلي�ة مع امك�نية الفراج عنه بعد 16 �صنة, بعدم� ادانته حمكمة 
يف لندن بتهمة التح�صري لتفجريات تط�ل �ص�رع اوك�صفورد �صرتيت 

التج�ري وحفلة للمغني التون جون.
وك�ن ه�رون �صيد وهو من غرب لندن قرر يف ني�ص�ن/ابريل امل��صي 
لعم�ل  “التح�صري  بتهمة  ب�يلي  اولد  حمكمة  ام�م  العرتاف 

اره�بية” بني ني�ص�ن/ابريل وايلول/�صبتمرب 2016.
الع��صمة  الرئي�صي يف  التج�ري  ال�ص�رع  ينوي مه�جمة  ال�ص�ب  وك�ن 
ايلول/�صبتمرب   11 يف  جون  للتون  حفلة  عن  ف�صل  الربيط�نية 
نيويورك  اعتداءات  على  ع�م�   15 مرور  ذكرى  يف  ب�رك  ه�يد  يف 

ووا�صنطن.
وُف�صح امره عندم� ظن انه يتوجه اىل متطرف اخر عرب النرتنت 

ك�ن يف احلقيقة عن�صرا من الجهزة المنية الربيط�نية.
واو�صحت ال�صرطة يف ني�ص�ن/ابريل ان “ه�رون �صيد اقر ب�نه ح�ول 
احل�صول على �صلح ر�ص��ص وم�صد�ص�ت و�صرتة للعملي�ت النتح�رية 
وقنبلة”. واو�صحت “ك�ن له طلب خ��ص ب�لن�صبة للقنبلة اذ اراده� 
اوك�صفورد  يف  مكتظ  مك�ن  يف  ليفجره�  ب�مل�ص�مري  حم�صوة  تكون  ان 

�صرتيت”.
ب�ل�صجن  �صيد  ن�در  �صقيقه  على  حكم   2016 حزيران/يونيو  يف 
مدى احلي�ة مع امك�نية الفراج عنه بعد 15 ع�م�, لإدانته بتهمة 
 2014 الث�ين/نوفمرب  ت�صرين   12 يف  راأ�ص  قطع  لعملية  التح�صري 
يف   2013 اي�ر/م�يو  يف  ريغبي  يل  للجندي  ح�صل  م�  بذلك  ليقلد 

جنوب لندن.



اك���ت�������ش���اف ل���وح���ت���ن ل���راف���اي���ي���ل 
خ����ال ت��رم��ي��م ق���اع���ة ب��ال��ف��ات��ي��ك��ان

للر�ص�م  اأ(- جرى اكت�ص�ف لوحتني زيتيتني  – )د ب  ف�تيك�ن �صيتي 
اأعم�ل  خلل  النه�صة,  ع�صر  يف  ع��ص  الذي  راف�ييل,  الإيط�يل 

جتديد لإحدى ق�ع�ت مت�حف الف�تيك�ن.
وتردد اأن راف�ييل ك�ن قد ر�صم لوحتني رمزيتني جت�صدان ال�صداقة 
وجرى   . الـ37  ين�هز  عمر  عن   1520 ع�م  وف�ته  قبل  والعدل, 

اكت�ص�ف اللوحتني يف م� ت�صمى ” غرفة ق�صطنطني”.
فيديو  مقطع  يف  بي��صينتيني,  ف�بيو  الف�تيك�ن  مت�حف  مرمم  وق�ل 
الفن�ن  قي�م  من  يقني  على  الآن  نحن   ” الف�تيك�ن  تلفزيون  بثه 

العظيم راف�ييل بر�صم اللوحتني “.
وهو  ن�صرلراتت,  اأرنولد  الأمل�ين  الأ�صت�ذ  ق�ل  الفيديو,  نف�ص  ويف 
موؤرخ فني يعمل مبت�حف الف�تيك�ن, اإن اللوحتني املر�صومتني ب�ألوان 

الزيت ” اأعلى جودة مم� يحيط بهم� “.
ولكن  قن�صطنطني/  غرفة  زخرف  من  هو  راف�ييل  اأن  املعروف  ومن 
الوقت  لديه  يكن  مل  الر�ص�م  اأن  الآن  حتى  اعتقدوا  الفن  موؤرخي 

الك�يف لإنه�ء اأي ر�صمة بنف�صه ب�صبب وف�ته املبكرة.
اأربع ق�ع�ت  اأنهوا الق�عة وهي اإحدى  وك�ن تلميذ راف�ييل هم من 
راعي�  اأي�ص�  ك�ن  الذي  الث�ين  يوليو�ص  الب�ب�  بتنفيذه�  اأمر  كبرية 
2015 ويجب ان  اآذار/م�ر�ص  مل�يكل اأجنلو. وبداأ ترميم الق�عة يف 

يتم النته�ء منه الع�م املقبل.

ف��ن��ان  وق���ت���ل  خ���ط���ف    : ال����ع����راق 
�����ش����اب ب�������ش���ب ت�����ش��ري��ح��ة ���ش��ع��ره

ب�أ�صد  اأم�رجي  منظمة  تدين 
و  خطف   ح�دثة  العب�رات 
كرار  ال�ص�ب  الفن�ن  اإغتي�ل 
املنظمة  وحتمل   , نو�صي 
واأجهزته�  العراقية  احلكومة 
الك�ملة   امل�صوؤولية  الأمنية 
قي�مه�  وعدم  ل�صمته� 
اإزاء تف�صي ح�لت  بواجب�ته� 
بغداد  يف  والقتل  اخلطف 
من  الأخرى  العراقية  واملدن 

قبل ميلي�صي�ت معروفة .
وعرثت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الثنني على جثة الفن�ن 
ال�ص�ب كرار نو�صي ب�حدى ال�ص�ح�ت يف منطقة �ص�رع فل�صطني �صرقي 

الع��صمة بغداد بعد يومني من اختط�فه .
تعذيب  اآث�ر  عليه�  ك�نت  املغدور  ال�ص�ب  جثة  ان  اأمني  م�صدر  واأكد 
وح�صية , موؤكدا انه مت ت�صويه وجه ال�صحية ب�ل�صكني قبل قتله . 
احي�ء  اأحد  “احل�صينية” وهو  حي  من  ينحدر  نو�صي  كرار  والفن�ن 
بغداد الأكرث فقرا ومن مواليد 1989 , وك�ن ط�لب� يف معهد الفنون 
اجلميلة و ممثل م�صرحي �ص�رك يف العديد من امل�صرحي�ت ك�ن اآخره�  
يف  واعدا  م�صتقبل  ينتظره  ك�ن  كم�   ,“ ب�بن�  دَق  “فوزي  م�صرحية 
الفن اإل ان القوى الظلمية ق�مت بقتله بطريقةوح�صية وجب�نة .

واأكد مقربون من الفقيد  اأت�صلت بهم “اأم�رجي” ان املغدور تعر�ص 
اإىل كم ه�ئل من التهديدات وحملة ظ�ملة لت�صويه �صمعته من قبل 
ت�صريحة  ب�صبب  ال�صي��صي  الأ�صلم  ف�ص�ئل  و  امل�صلحة  امليلي�صي�ت 
ال�صريعة  لتع�ليم  خم�لفة   , املتطرفة  القوى  تعتربه�  التي  �صعره 

الأ�صلمية .

الذي  امل�أ�ص�وي  الفيديو  ح�صد   
اأوكرانّية  جم�ل  ملكة  وف�ة  يظهر 
تدعى �صوفي� م�غريكو )16 �صنة(, 
 24( ميدفيديف�  دا�ص�  و�صديقته� 

�صنة(.على مليني امل�ص�هدات.
مب��صرة  تبث�ن  ال�ص�ب�ت�ن  ك�نت 
وهم�  ال�صي�رة  يف  تفعلنه  مل�  فيديو 
وت�صمع�ن  حفلة,  من  ع�ئدتني 
فرحً�  وت�صرخ�ن  �ص�خبة  مو�صيقى 
مرح  يف  مقعديهم�  على  وترق�ص�ن 

وجنون ح�صب موقع اأن� زهرة.
ال�صي�رة  �صوفي�  تقود  وبينم� 
همه�  جل  ك�ن  جنونية  ب�صرعة 
يكن  ومل  الفيديو,  يف  تظهرا  اأن 

تركيزه� على القي�دة. 
وم� هي اإل حلظ�ت حتى تعتم �صورة 
الفت�تني ثم  الفيديو ون�صمع �صراخ 
ثم  �صي�رة  وحتطم  ارتط�م  �صوت 

ي�صود ال�صمت.
املليني  ح�صد  الذي  الفيديو 
على  م�ص�هدة  الأعلى  زال  وم� 
يف  م�ص�ركة  والأكرث  ان�صتغرام 
الجتم�عي  التوا�صل  و�ص�ئل 
كثريون  تلق�ه  اأوروب�,  يف  خ��صة 
ال�صغريتني  �صب�ب  على  ب�حلزن 

كثريون  لم  وب�لطبع  وجم�لهم�, 
ال�صرب والقي�دة والتلهي ب�لت�صوير 
بحي�ة  اأودى  الذي  وال�صتعرا�ص, 
التوا�صل  و�ص�ئل  ظهور  منذ  كثريين 
الن��ص  اأ�صبح  حيث  الجتم�عي, 

والبث  عليه�  ال�صهرة  يف  يركزون 
ال�صور  ورفع  امل�صتمر  والتغريد 
اأحلك  يف  وهم  حتى  والفيديو 
اأو وهم يقودون  اأ�صعبه�  اأو  املواقف 
�صورة  عن  يبحث  من  ومنهم  �صي�رة, 

خطرة لكي ي�صبح م�صهورًا.
بع�ص التعليق�ت على الفيديو ك�نت 
“من  ق�ل  من  الن��ص  من  ق��صية, 
اأ�صد  اأمورًا غبية يلقى م�صريًا  يفعل 
“ال�صخف�ء  ق�ل  من  ومنهم  غب�ء”, 

–  الأن��صول اإ�صطنبول 
مبجرد �صم�عه مقطوعة مو�صيقية ملرة واحدة, 
ي�ك�ر  بي�زيد  يلدرمي  الرتكي  الفتى  ي�صتطيع 
م�  يعزف  اأن  بـ”التوحد”,  امل�ص�ب  ع�مً�(   17(

�صمعه بدقة متن�هية وحرفية ك�ملة.
ومنذ اأن اأكمل الع�مني ون�صف, �صّخ�ص الأطب�ء 
الأمر  بـ”التوحد”,  م�ص�ب  ب�أنه  ي�ك�ر  ح�لة 
يف  بداأت  حيث  ع�ئلته؛  له  ت�صت�صلم  مل  الذي 
داعي�ت  لتخفيف  خ��ص  علجي  برن�مج  اتب�ع 

هذا املر�ص على طفلهم.
وتنفيذا لتعليم�ت الأطب�ء, بداأت ع�ئلة ي�ك�ر 
ك�ن  اأن  بعد  املو�صيقى,  نحو  طفلهم  بتوجيه 
يرتع�ص من �صوت الربق وروؤية الغيوم ال�صوداء.
يف  طفله  مواهب  ي�ك�ر  ع�ئلة  واكت�صفت 
املو�صيقى منذ نعومة اأظف�ره عندم� بداأ العزف 
العود(,  ت�صبه  وترية  )اآلة  “الُبُزق”  اآلة  على 
وبداأ منذ ع�مه الث�لث بتلقي درو�ص خ��صة يف 

الفن والعزف.
الدورات  اإىل  ي�ك�ر  ان�صّم   ,2012 ع�م  ويف 
وتطوير  املع�قني  رع�ية  مديرية  يف  التعليمية 

مواهبهم ببلدية اإ�صطنبول الكربى.
اأقرانه  من  عدد  على  الدورة  يف  ي�ك�ر  وتعّرف 
وب�ت  ال�صحية,  ح�لته  معه  يت�ص�ركون  الذين 

واحدًا من اأفراد الفرقة املو�صيقية للمديرية, 
“الُبُزق”,  اآلة  على  ب�لعزف  هن�ك  يكتف  ومل 
اآلة   15 على  العزف  وتعّلم  مواهبه  طّور  بل 

مو�صيقية.
ي�ك�ر  يجيد  التي  املو�صيقية  الآلت  بني  ومن 
والعود,  والغيت�ر,  “الُبُزق”,  ا�صتخدامه�, 
والطبل,  والن�ي,  والبي�نو,  والأورغ,  والدف, 

واآلت اأخرى.
ي�ك�ر  يجيد  العزف,  يف  مواهبه  ج�نب  واإىل 
الغن�ء, وتنظيم الربامج املو�صيقية امل�صتخدمة 

يف ال�صتديوه�ت.
مع�ر�ص   5 فتح  من  متّكن  اإذ  الر�صم؛  يجيد  كم� 

لر�صوم�ته اإىل الآن.
الآث�ر  ر�صم  على  ب�لقدرة  ي�ك�ر  ويتميز 
الت�ريخية بدقة متن�هية ملجرد روؤيته القطعة 

املُراد ر�صمه� مرة واحدة.
املوجودة  والقلع  وامل�آذن  امل�ص�جد  ر�صم  ويحب 

يف مدينة اإ�صطنبول.
ويف حديث مع مرا�صل الأن��صول, ق�ل ي�ك�ر اإنه 
الآلت  من  اأكرث  “الُبُزق”,  على  العزف  يجيد 

املو�صيقية الأخرى.
العزف  تعلمه  �صرعة  يف  الف�صل  اأّن  اإىل  واأ�ص�ر 
ال�صمع  ح��صة  اإىل  يعود  املختلفة,  الآلت  على 

ب�إمك�نه  اأن  اإىل  لفتً�  لديه,  املوجودة  املطلقة 
�صم�عه�  ملجرد  مو�صيقية,  مقطوعة  اأي  عزف 

مرة واحدة.
اإنه  الر�صم, ق�ل ي�ك�ر  وفيم� يخ�ص مواهبه يف 
مدينة  يف  املوجودة  الت�ريخية  الآث�ر  ير�صم 
بدقة  الأ�صود”,  “القلم  بتقنية  اإ�صطنبول 

ع�لية مبجرد روؤيته الأثر مرة واحدة.
“اأ�صتطيع ر�صم اأي قطعة مبجرد  وت�بع ق�ئًل: 
اأن اأراه� مرة واحدة, وكنت قد فزت بج�ئزة يف 
الر�صم مبهرج�ن للمع�قني اأقيم يف كندا, لكنني 

مل اأ�صتطع الذه�ب اإىل كندا لت�صلم ج�ئزتي”.
مو�صيقيً�  فن�نً�  يكون  لأن  يطمح  ب�أنه  و�صّرح 
هذا,  حلمه  لتحقيق  ج�هدًا  ويعمل  م�صهورًا, 
م�صريًا اإىل اأّن مثله الأعلى يف الغن�ء, هو املطرب 
الرتكي ال�صهري اأوره�ن غنجب�ي, واملطربة �صزن 

اأق�صو.
م�دة  مدر�ص  اأوجتو,  مراد  ق�ل  ج�نبه,  من 
ببلدية  املع�قني  رع�ية  مديرية  يف  املو�صيقى 
من  واحد  يعد  ي�ك�ر  اإّن  للأن��صول,  اإ�صطنبول, 
املواهب الن�درة يف فرقته, واأنه ي�صتطيع العزف 
داخل  املوجودة  املو�صيقية  الآلت  ك�فة  على 

الفرقة, اإ�ص�فة اإىل قدرته على الغن�ء.
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مدريد  – )د ب اأ( – كرة القدم وال�صلة والتن�ص, ري��ص�ت 
21, ولكنه� اأي�ص�  اأ�صب�ني� جمدا كبريا يف القرن الـ  منحت 
خلفية  على  والع�ر  اخلزي  من  ت�ريخية  حلظ�ت  �صجلت 
يخ�صع  والذين  اإدارته�,  على  يقومون  ملن  امل�صني  ال�صلوك 

بع�صهم للتحقيق ح�لي� يف ق�ص�ي� ف�ص�د.
لكرة  الأ�صب�ين  الحت�د  رئي�ص  بي�ر,  م�ري�  اأنخيل  و�صنع 
وخو�صيه  ال�صلة  يف  �ص�يز  لوي�ص  خو�صيه  ونظرياه  القدم, 
تطورا  �صهدت  ذهبية  فرتة  التن�ص,  يف  ا�صك�نيول  لوي�ص 
كبريا يف م�ص�ر الري��ص�ت الثلث الأكرث �صعبية يف اأ�صب�ني�.
مبث�بة  املذكور  للثلثي  الإدارية  ال�صرتاتيجية  وك�نت 
مث�ل يحتذى يف كيفية اإدارة اأحد الحت�دات الري��صية, 
ال�صقوط التدريجية لهم جميع� على  حتى ج�ءت حلظة 
الذي  امل�يل  النفوذ  حول  املث�رة  الكثرية  ال�صكوك  خلفية 
الذي  للحت�د  منهم  كل  اإدارة  طريقة  على  يطغى  بداأ 
يرتاأ�صه, الأمر الذي تخ�صعه ال�صلط�ت الأمنية للتحقيق 

يف الوقت الراهن.
و�صيظل م� حدث اأم�ص الثلث�ء يف اأ�صب�ني� حدث� ت�ريخي�, 
منزله  يف  بي�ر  ب�عتق�ل  الأمنية  ال�صلط�ت  ق�مت  اأن  بعد 
واقت�دته اإىل مقر الحت�د الأ�صب�ين لكرة القدم من اأجل 
اإط�ر عملية  الإدارية يف  اإجراء عملي�ت تفتي�ص لأبنيته 
على  القب�ص  عن  اأي�ص�  اأ�صفرت  الف�ص�د,  ملك�فحة  اأمنية 

جنله جورك� ون�ئبه خوان ب�درون.
ال�صرطة,  اأق�ص�م  ب�أحد  زنزانة  اأم�ص يف  ليلته  بي�ر  وق�صى 
اأحد ق�ص�ة التحقيق للإدلء  اأم�م  و�صيمثل غدا اخلمي�ص 

ب�أقواله.
حديد  من  بقب�صة  الأ�صب�نية  الكرة  اإدارة  يف  بي�ر  وجنح 
مزاعم  حول  معه  التحقيق�ت  تبداأ  ومل  ع�م�,   29 طوال 

الف�ص�د اإل يف الفرتة الأخرية.
وك�ن اأبرز اإجن�زات الكرة الأ�صب�نية التي حتققت يف عهد 
الع�مل  ك�أ�ص  ببطولة  الأول  البلد  منتخب  فوز  هو  بي�ر 
2010 ,وبطولتي ك�أ�ص اأمم اأوروب� ع�مي 2008 و.2012
بداأت  الأ�صب�ين  للمنتخب  الذهبية  احلقبة  بداية  ومع 
تبلغ  التي  الودية,  املب�ري�ت  واتف�ق�ت  الرع�ية  عقود 
ح�صيلته� عدة مليني من الدولرات يف التدفق على احت�د 
اأرب�ح�  اأ�صب�ني�, الذي بداأ منذ لك احلني يجني  الكرة يف 

ط�ئلة.
وتعكف ال�صلط�ت الأمنية الآن على التحقيق فيم� اإذا ك�نت 
هذه الأموال اأث�رت ج�صع امل�صوؤولني يف الحت�د الأ�صب�ين 

لكرة القدم, ودفعتهم لرتك�ب جرائم وخم�لف�ت.
ومنذ الع�م 2010, عندم� ف�زت اأ�صب�ني� مبوندي�ل جنوب 
ن�صفه�  ودية,  مب�راة   40 الكروي  املنتخب  لعب  اأفريقي�, 
التي  اجلنوبية,  اأمريك�  ق�رة  من  منتخب�ت  اأم�م  ك�ن 
يرتبط معه� جورك� بي�ر ب�صكل دائم ومعت�د بعلقة عمل.
كوري�  مع  ودية  مب�ري�ت  ثلث  اإىل  ب�لإ�ص�فة  هذا 
بع�ص  مع  طيبة  بعلقة  بي�ر  فيه�  يتمتع  التي  اجلنوبية 
�صلط�ت  تخ�صعه  الذي  الأمر  هن�ك,  الب�رزة  ال�صخ�صي�ت 

مك�فحة الف�ص�د يف اأ�صب�ني� للتحقيق اأي�ص�.
ومث�ل  نظيفة  الأ�صب�نية  “الكرة  موؤخرا:  بي�ر  وق�ل 
الأ�صب�نية  الأمنية  ال�صلط�ت  اأن  يحتذى به”, ولكن يبدو 

ل تعتقد كثريا يف هذه املقولة.

اأم� فيم� يتعلق بكرة ال�صلة الأ�صب�نية, فهي تواجه م�صكلة 
كبرية اأي�ص� كتلك التي تواجهه� كرة القدم.

بقي�دة  النظري  منقطع  جن�ح�  الري��صة  هذه  وحققت 
اللعبني  من  ب�و ج��صول مبع�ونة جيل  املخ�صرم  اللعب 

الذين ي�صعب اأن يجود الزم�ن مبثلهم مرة اأخرى.
وع�نق منتخب اأ�صب�ني� لكرة ال�صلة ال�صم�ء يف ع�م 2006 
لتحقيق  بعده�  لينطلق  الع�مل,  بطل  بلقب  توج  اأن  بعد 
ب�أول  ب�لتتويج  ذلك  وبداأ  الأخر,  تلو  واحد  الإجن�زات 
ميداليتني ذهبيتني له يف بطولة اأمم اأوروب� ع�مي 2009 
بكني  اأوملبي�د  يف  ف�صيتني  ميداليتني  ح�صد  كم�  و2011, 

2012. ولندن   2008
خلل  من  الرثوة  و�صحر  امل�يل  النفوذ  يظهر  اأخرى  ومرة 
الأ�صب�ين  ال�صلة  كرة  احت�د  رئي�ص  ليبداأ  الرع�ية,  عقود 

لوي�ص �ص�يز يف النفت�ح على العلق�ت امل�صبوهة.
للتحقيق  امل��صي, ويخ�صع ح�لي�  الع�م  �ص�يز, يف  وا�صتق�ل 

اختل�ص  جرمية  ارتك�به  يف  ال�صتب�ه  خلفية  على  معه 
وهي  الر�صيدة,  غري  ب�لإدارة  تتعلق  وخم�لف�ت  اأموال 

اته�م�ت وجهت لبي�ر اأي�ص�.
وك�ن �ص�يز قد ا�صتق�ل من من�صبه لأ�صب�ب �صحية, ليحل 
بدل منه خورخي ج�رب�خو�ص�, اأحد جنوم اجليل الذهبي, 
الأمور,  اإدارة  يف  كبرية  بحكمة  يتمتع  الذي  الرجل  وهو 

حيث اأنه يختلف كلي� عن �صلفه �ص�يز.
التن�ص  احت�د  رئي�ص  ا�صك�نيول,  لوي�ص  خو�صيه  وميثل 
الأ�صب�ين, مث�ل اأخر للإجن�زات املبهرة يف ع�مل الري��صة 

الأ�صب�نية.
اأ�صب�ني� يف  اإدارة �صوؤون التن�ص يف  وتوىل ا�صك�نيول مهمة 
الفرتة م� بني ع�مي 2009 و2015, وهي الفرتة الذهبية 

لبلده يف ري��صة اللعبة البي�ص�ء.
اأخر  من  ن�صختني  بلقب  اأ�صب�ني�  ف�زت  الفرتة  تلك  وخلل 
جيل  وجود  ظل  يف  ديفيز,  ك�أ�ص  بطولة  من  ن�صخ  خم�ص 
من اللعبني املميزين بقي�دة راف�يل ن�دال ودافيد فريير 

وفرين�ندو بريدا�صكو وفيلي�صي�نو لوبيز.
وطبق� مل� ك�صفت عنه و�ص�ئل الإعلم الأ�صب�نية, مل يتمكن 
 700 مبلغ  تخ�صي�ص  تف�صري  من  الأ�صب�ين  التن�ص  احت�د 

األف يورو قبل ب�صع �صنوات لن�صر ري��صة التن�ص.
ب�لإ�ص�فة  اأنه  ج�لي�صي�”  دي  بوث  “ل  �صحيفة  وق�لت 
للتن�ص  الأ�صب�ين  الحت�د  خ�ص�صه  م�  ي�صل  مل  ذلك  اإىل 
ب�ملئة,   15 لن�صبة  حمددة  خطط  لتنفيذ  موارده  من 
 2012 240 األف يورو خلل الفرتة م� بني ع�مي  واأهدر 

و.2013
ك�نت  والتي  من كل ج�نب,  الف�ص�ئح  به  اأح�طت  اأن  وبعد 
يف  للرج�ل  اأ�صب�ني�  فريق  مبدربة  اخل��صة  تلك  اأبرزه� 
من  ب��صتق�لته  ا�صك�نيول  تقدم  ليون,  ج�ل  ديفيز,  ك�أ�ص 

من�صبه يف الث�ين من متوز/يوليو .2015
دي�ز,  ميجيل  ح�لي�  للتن�ص  الأ�صب�ين  الحت�د  ويرتاأ�ص 
عن  مت�م�  خمتلف  وفكر  �صخ�صية  �ص�حب  يعترب  الذي 

الرئي�ص ال�ص�بق.
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ح�صلت �صركة »�صتريلنج اآند ويل�صون«, 
يف  املهيمنة  الع�ملية  القوى  اإحــدى  وهــي 
الكهرو�صوئية,  ال�صم�صية  الط�قة  جم�ل 
الهند�صية  الأعم�ل  للإ�صطلع  عقد  على 
ب�لإ�ص�فة  املتك�ملة  والبن�ء  وامل�صرتي�ت 
لأكــرب  والــ�ــصــيــ�نــة  الت�صغيل  عــقــد  اإىل 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للط�قة  حمطة 
اأبوظبي.  ب�إم�رة  �صويح�ن  يف  الع�مل  يف 
 1177 وقدره�  ط�قة  امل�صروع  و�صيوفر 
ب�صهولة  متفوقة  اأق�صى,  كحد  ميغ�واط 
على قدرة اأكرب حمطة للط�قة ال�صم�صية 
ال�صني  يف  ح�ليً�  موجودة  واحد  مك�ن  يف 
كحد  ميغ�واط   850 اإىل  ت�صل  والــتــي 

اأق�صى.
البن�ء,  عملية  ح�ليً�  جتري  حني  ويف 
من املقرر اأن تندمج املحطة املذهلة, التي 
كيلومرت   7.8 تبلغ  م�ص�حة  على  متتد 
مع  ك�مل  ب�صكل  ال�صحراء,  و�صط  مربع 
ي�صل  قي��صي  زمني  جــدول  يف  ال�صبكة 
23 �صهرًا فقط. والأهم من هذا, مت  اإىل 
ت�صجيله  مت  عر�ص  ب�أدنى  امل�صروع  منح 
على الإطلق يف ت�ريخ الط�قة ال�صم�صية 

الكهرو�صوئية.
مع  ب�ل�صرتاك  املحطة  تطوير  ويتم 
�صركة  وهي  »م�روبيني«,  �صركة  ائتلف 
للتج�رة  مــتــكــ�مــلــة  عــمــلقــة  يــ�بــ�نــيــة 
�صولر«  »جينكو  و�صركة  و  وال�صتثم�ر, 

يف  رائــدة  ع�ملية  �صركة  وهي  )ال�صني(, 
مي�ه  وهيئة  ال�صم�صية,  الط�قة  جمــ�ل 
الئتلف  تقدم  وقد  اأبوظبي.  وكهرب�ء 
بعر�ص تن�ف�صي بواقع 2.42 �صنت دولر 
اأمريكي للكيلوواط – يف ال�ص�عة, وهو م� 
للط�قة  الإطــلق  على  تكلفة  اأدنى  ميثل 
على  اإيــجــ�بــي  دلــيــل  وهـــذا  ال�صم�صية. 
مم�  النظيفة,  للط�قة  الواعد  امل�صتقبل 
الط�قة  توليد  حمط�ت  هيمنة  من  يقّلل 

ب�لوقود الأحفوري.
دورًا  املــرمــوق  امل�صروع  هــذا  و�صيلعب 
حتقيق  يف  اأبــوظــبــي  ـــ�رة  اإم يف  اأ�ص��صيً�  
وتنويع  ال�ــصــتــدامــة  يف  املتمثل  هــدفــه 
م�ص�در الط�قة, وذلك من خلل ا�صتخدام 
النمو قليل النبع�ث  النظيفة /  الط�قة 
الكربوين وفقً� للروؤي� الع�ملية املتمثلة يف 

الإ�صراف البيئي طويل الأجل.

عند  املحطة,  توفر  اأن  املتوقع  ومــن 
من  طـــن  ــني  ــلي م  7 حــــوايل  ت�صغيله�, 
رقم  وهــو  عــ�م,  كــل  الــكــربــون  انبع�ث�ت 
ولكي  الوطنية.  الإجنــ�زات  من  �صيعترب 
ميكن  ال�صحيح,  املنظور  من  الأمــر  نــرى 
اأن تزّود  1177 ميغ�واط  لط�قة قدره� 
مم�  ب�لط�قة,  منزل  األــف   195 حــوايل 
العي�ص  رف�هية  توفري  يف  ب�لت�يل  ي�ص�هم 
للجيل احل�يل والأجي�ل املقبلة من �صعب 

الإم�رات العربية املتحدة.
ق�صم   – رئي�ص  اأوغـــرا,  بيكي�ص  وقــ�ل 
الط�قة املتجددة, »�صتريلنج اآند ويل�صون« 
ت�م  ا�صتعداد  على  »نحن  ال�صدد:  هذا  يف 
هذا  من  جزءًا  لنكون  للغ�ية  ومتحم�صون 
الإجن�ز الب�رز يف �صوق الط�قة ال�صم�صية 

الع�ملية«. 
وبف�صل ال�صي��ص�ت احلكومية املواتية, 

�صوق  اأكـــرب  ثــ�لــث  الآن  الهند  اأ�صبحت 
يتيح  مم�  الع�مل,  يف  ال�صم�صية  للط�قة 
الفر�صة  ويل�صون«  اآند  »�صتريلنج  ل�صركة 
جمــ�ل  يف  ـــدة  ـــرائ ال الــ�ــصــركــة  لت�صبح 
الأعم�ل الهند�صية وامل�صرتي�ت والبن�ء يف 
وقد  البلد.  يف  ال�صم�صية  الط�قة  قط�ع 
ع�ملية  جت�رية  علمة  ال�صركة  اأن�ص�أت 
موؤثر  طرف  اأكرب  ح�ليً�  لت�صبح  وتطورت 
وامل�صرتي�ت  الهند�صية  الأعم�ل  جم�ل  يف 
يف  ال�صم�صية  الط�قة  قط�ع  يف  والبن�ء 

الع�مل خ�رج الولي�ت املتحدة وال�صني.
واأ�ص�ف اأوغرا مع ت�صديده على احل�جة 
اىل اأن تكون ال�صرك�ت تن�ف�صية: »تعترب 
العوامل   اأقــوى  من  الراأ�صم�لية  النفق�ت 
الت�صعرية,  هذه  و�صعن�  يف  �ص�همت  التي 
املــعــدات  تكلفة  بــ�نــخــفــ��ــص  مــدفــوعــة 
وت�ص�هم  الكف�ءة.  ع�يل  نظ�م  وت�صميم 

نوعه�  مــن  الــفــريــدة  الت�صميم  عــرو�ــص 
تعزيز  يف  لدين�  املتطورة  والــروبــوتــ�ت 

اإنت�جية املحطة واأدائه�«. 
ويل�صون«  ــد  اآن »�صتريلنج  �صركة  لــدى 
حمط�ت  من  بع�صً�  اإجنــ�زاتــهــ�  ر�صيد  يف 
يف  اأداًء  الأفــ�ــصــل  ال�صم�صية  الــطــ�قــة 
خمتلف املن�طق اجلغرافية تنتج  م� يزيد 
ط�ق�ت  متلك  كم�   , ميغ�واط   1400 عن 
 3000 مــن  اأكـــرث  ت�صم  كــبــرية  ب�صرية 

مهند�ص ومدير م�صروع وم�صمم قدير. 
الــنــمــو يف قط�ع  ـــرية  وت تــ�ــصــ�رع  ومـــع 
دخلت  الع�مل,  اأنح�ء  جميع  يف  الط�قة 
قط�ع�ت  يف  ويــلــ�ــصــون«  ـــد  اآن »�صتريلنج 
والتي  الط�قة,  وتخزين  الري�ح  ط�قة 
املتجددة.  الط�قة  قط�ع  جممل  تغطي 
جم�ل  يف  القوية  ــ�  ــوارده م مــن  وبــدعــم 
اإدارة وتنفيذ وهند�صة امل�ص�ريع, وبف�صل 
الفلبني وجنوب  اأجنزت يف  التي  امل�ص�ريع 
زامبي�  يف  امل�ص�ريع  من  وعــدد  اأفريقي�, 
فــ�إن  ــ�ء,  ــ�ــص الإن قيد  ــغــرب  وامل والنيجر 
ال�صركة على اأمت ال�صتعداد لتقدمي اأكرث 

من 3000 ميغ�واط كل ع�م.
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املنخف�شة الإ���ش��اءة  يف  ال�شور  تعزز  اآب  وات�����ض 

اإ�ص�فة ميزة  تتطلع �صركة وات�ص اآب اململوكة من قبل في�ص بوك اإىل 
جديدة مل�صتخدميه� الذي يفوق عددهم 1.2 ملي�ر م�صتخدم حول الع�مل, 

.»Night mode« وتتمثل يف »و�صعية الليل« اأو
وتختلف امليزة عم� توحيه ا�صمه�, فهي لي�صت ترجمة للكت�بة ب�خلط 
الأبي�ص مع خلفية ب�للون الأ�صود يف الظلم اأو اأثن�ء الليل, حلم�ية العني 
وظ�ئف  لتح�صني  امليزة  هذه  ممت  �صُ بل  اله�تف,  �ص��صة  يف  التحديق  من 
ظل  يف  التق�طه�  يتم  التي  الفوتوغرافية  ال�صور  جودة  وتعزيز  الك�مريا 

الإ�ص�ءة املنخف�صة اأثن�ء اإجراء حم�دث�ت فيديوية.
و�صي�ص�ف الزر اجلديد �صمن ميزة حم�دث�ت, و�صتتوفر اأوًل لهواتف اآي 
فون, ثم اإعداد ن�صخة خ��صة لأجهزة اأندرويد, بح�صب موقع »فون اآرين�« 

املعني ب�لتقنية.

م�شتخدميه جلميع  جديدة  ميزة  ي�شيف  اآب  وات�ض 
يخترب تطبيق وات�ص اآب اململوك ل�صركة في�ص بوك, العديد من امليزات 
والتح�صين�ت اجلديدة, ولكن بع�صه� ل يتم اإطلقه للم�صتخدمني, لأ�صب�ب 
غري معروفة, واأحدث تلك امليزات هو اختب�ر لل�صم�ح مل�صتخدمي وات�ص اآب 
لتب�دل اأي نوع من امللف�ت عرب الأندرويد وiOS وحتى عرب اإ�صدار �صطح 

املكتب من التطبيق.
وح�لًي� ل يدعم وات�ص اآب م�ص�ركة اأو تب�دل جميع اأنواع امللف�ت, لذلك 
ف�إن امل�صتخدم م�صطر ل�صتخدام تطبيق�ت الطرف الث�لث اأحي�ًن�, وهو م� 
الدفع  للتطبيق على  ال�صركة املطورة  الع�جل. وتعمل  القريب  �صيتغري يف 
 iOS ,مبيزة جديدة لعدد حمدود من م�صتخدمي وات�ص اآب على الأندرويد
احلد  م�ص�ركة  يتيح  للم�صتخدمني  اجلديد  واخلي�ر  فون,  ويندوز  ومن�صة 
128 ميج�ب�يت  اأو  100 ميج�ب�يت عرب الأندرويد  الأق�صى مللف بحجم 

عرب iOS اأو 64 ميج�ب�يت ل�صطح املكتب.
اآب املحظوظني الذين يح�صلون على  اإذا كنت اأحد م�صتخدمي الوات�ص 
يعمل بطيئ�  امل�ص�ركة  اأن جزء  الأغلب  �صتلحظون على  امليزة اجلديدة, 
جدا يف الوقت الراهن, وهو اأمر مفهوم نظرا اإىل اأن امليزة قيد الختب�ر 

ح�لي�.

قرر موقع التوا�صل الجتم�عي »اإن�صتجرام« 
امل�صتخدمني,  بني  ال�صور  تب�دل  يف  املتخ�ص�ص 
ال�صن�عي  الذك�ء  تكنولوجي�  على  العتم�د 
اخل�رجة  اأو  املن��صبة  غري  التعليق�ت  لتعقب 

وحذفه�.
املتخ�ص�ص  كوم«  دوت  نت  »�صي  موقع  واأ�ص�ر 
املوقع  اأن  اإىل  التكنولوجي�,  مو�صوع�ت  يف 
 ) )الفلتر  املر�صح�ت  من  اثنني  �صي�صتخدم 
غري  اأو  امل�صيئة  التعليق�ت  ظهور  ملنع  اجلديدة 
املن��صبة من الظهور على م�ص�رك�ت امل�صتخدمني.
التنفيذي  الرئي�ص  �صي�صرتوم«  وق�ل »كيفني 
الإنرتنت,  ر�ص�لة عرب  »اإن�صتجرام«, يف  ل�صركة 
 ) الفلرتين   ( املر�صحني  �صي�صتخدم  املوقع  اإن 
املر�صح  ويقوم  التعليق�ت..  هذه  من  للتخل�ص 
اأن  قبل  امل�صيئة  التعليق�ت  ظهور  مبنع  الأول 
يراه� امل�صتخدم ب�صكل تلق�ئي, والث�ين يبحث 

التعليق�ت ال�ص�رة اأو املزعجة ويحجبه�.
وي�صتخدم املر�صح�ن تقنية الذك�ء ال�صن�عي 
للتعرف على التعليق�ت امل�صيئة وال�ص�رة, وهذه 
التكنولوجي� هي التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر 
التي  للمعلوم�ت  وفق�  ذاتــيــ�  ــ�  اأدائــه تعديل 
تواجهه� ولي�ص اعتم�دا على الأوامر الب�صرية 

التي يدخله� م�صتخدمو الأجهزة.

ا�صتخدام  اأن  »نعتقد  »�صي�صرتوم«:  وقــ�ل 
اللزمة  الأدوات  لتطوير  ال�صن�عي  الذك�ء 
خطوة  للم�صتخدمني,  الذاتي  التعبري  حلم�ية 
�صمول  اأكرث  جتمع�ت  وجود  �صم�ن  نحو  مهمة 

و�صل�صة« عرب املوقع.
مع  يتع�مل  الــذى  املر�صح  ت�صغيل  بــداأ  وقــد 
التعليق�ت امل�صيئة املكتوبة ب�للغة الإجنليزية, 

يف حني يعمل مر�صح التعليق�ت ال�ص�رة املكتوبة 
والفرن�صية  والإجنليزية  العربية  ب�للغ�ت 
والإ�صب�نية  والربتغ�لية  والي�ب�نية  والأمل�نية 

والرو�صية ب�لفعل.
يذكر اأن عدد م�صتخدمي موقع »اإن�صتجرام« 
700 مليون م�صتخدم  لتب�دل ال�صور ي�صل اإىل 

ن�صط �صهري�.

يعترب تطبيق الرتا�صل الفيديوي �صن�ب �ص�ت 
امل�صتخدمون  يدمن  قد  التي  التطبيق�ت  من 
على ا�صتعم�له�, كم� هو احل�ل مع جميع مواقع 
ويرغبون  الإجــتــمــ�عــي,  التوا�صل  ومن�ص�ت 
طريق  عن  الإدمــ�ن  ذلك  من  ب�لتخل�ص  اأحي�نً� 
منه  والتخل�ص  احل�ص�ب  من  اخلــروج  ت�صجيل 
نه�ئيً�, وهو م� اأ�صبح ب�إمك�ن امل�صتخدمني وبكل 
�ص�ت  �صن�ب  ح�ص�ب  وجعل  به  القي�م  �صهولة 
عرب  نه�ئي  ب�صكل  وحذفه  الأبــد  اإىل  يختفي 

عدد قليل من النقرات.
ح�ص�ب�تهم,  بحذف  الراغبني  على  وينبغي   
ال�صخ�صية  ال�صور  مر�صح�ت  مــن  والتخل�ص 
املمتعة واملل�صق�ت املعتمدة على املوقع اجلغرايف 

الق�صرية  الفيديوية  واللقط�ت 
التي  التطبيق  خــلل  من  املر�صلة 
زيــ�رة  روؤيته�,  بعد  تختفي  �صوف 
الدخول  وت�صجيل  الت�يل  الرابط 
بعد  يظهر  بحيث  احلــ�ــصــ�ب,  اإىل 
م�ص�بهة  �ص��صة  الدخول  ت�صجيل 

لل�صورة املو�صحة اأدن�ه.
ــى املــ�ــصــتــخــدمــني   ويــنــبــغــي عــل
ادخ�ل ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور 
ــن خـــلل تلك  لــلــمــرة الأخــــرية م

ال�ص��صة ومن ثم النقر على الزر الأ�صفر امل�صمى 
ب�مل�صتخدمني  ويــفــرت�ــص  احلــ�ــصــ�ب«,  »حـــذف 
معرفة اأنه مبجرد حذف احل�ص�ب ف�إنه ل ميكن 

ا�صتع�دته, اإل اأنه ميكنهم ال�صرتاك ب��صتعم�ل 
اأن  اإل  �ص�بقً�  امل�صتعمل  امل�صتخدم  ا�صم  نف�ص 
ق�ئمة الأ�صدق�ء واملح�دث�ت لن تكون موجودة 

اأو مربوطة ب�حل�ص�ب. 

امل�سيئة الــتــعــلــيــقــات  ملــ�ــســح  الــ�ــســنــاعــي  الـــذكـــاء  اإىل  يــلــجــاأ  ــرام«  ــج ــت ــس ــ� »اإن

ــًا ــب ــع ــس ـــًا مل يـــعـــد � ـــي ـــائ ـــه ـــاب �ـــســـات ن ـــن ـــس ـــاب � ــــن حـــ�ـــس الــتــخــلــ�ــص م

الن��صرة :
الإ�صرائيلّي  الأمــن  وزيــر  كرر  ــ�م  اأّي ع�صرة  خلل 
اإ�صرائيل  اأّن  على  مّرتني,  ليربم�ن  اأفيغدور  املُت�صدد 
�صورّية  �صّد  ال�صم�ل  يف  حــرٍب  فتح  ب�صدد  لي�صت 
وحزب اهلل, اأو يف اجلنوب �صّد قط�ع غّزة وف�ص�ئل 
)حم��ص(,  مقّدمته�  ويف  الفل�صطينّية  املُــقــ�ومــة 
وليربم�ن, هو من اأكرث الوزراء الإ�صرائيليني تطرًف�, 
ال�صورة  مب��صرٍة  ب�صورٍة  يتلّقى  الــذي  هو  ولكّنه 
ال�صتخب�رات  �صعبة  من  ال�صحيحة  ال�صتخب�رّية 

الع�صكرّية )اأم�ن(.
ولكن ب�ملُق�بل, ل مُيكن التعويل على اأقوال الوزير 
اإط�ر  يف  يدخل  اأّنــه  جًدا  اجل�ئز  فمن  الإ�صرائيلّي, 
املُم�نعة  حمور  �صّد  الإ�صرائيلّية  النف�صّية  احلرب 
هجوٍم  لتنفيذ  ــ�  رمّب طم�أنته,  وهــدفــه  واملُــقــ�ومــة, 
اإ�صرائيل  اأّن  ذلك  يف اجلنوب,  اأو  ال�صم�ل  ُمب�غٍت يف 
ُتواجهه  قد  �صين�ريو  اأ�صواأ  اإّن  املــلآن  وب�لفم  تقول 
واجلنوبّية  ال�صم�لّية  اجلبهتني  على  احلرب  اندلع 
ب�لإ�ص�فة  اأّنـــه  على  الت�صديد,  مــع  واحـــٍد,  اآٍن  يف 
تقديرات  فــ�إّن  الع�صكرّية,  اهلل  حزب  تر�ص�نة  اإىل 
اأّن حم��ص  الأجهزة الأمنّية يف تل اأبيب توؤّكد على 
متتلك �صواريخ ق�درة على �صرب حيف� ومنطقته� يف 

�صم�ل الدولة العربّية.
موقع  حتــريــر  رئي�ص  ك�صف  ال�صي�ق  هــذا  ويف 
)ISRAELDEFENSE(, املُحلل عمري راببورت 
اأجهزة  يف  كرث  وم�صوؤولني  �صب�ًط�  اأّن  عن  النق�ب 
يف  امل��صي,  الأ�صبوع  اجتمعوا  الإ�صرائيلّية,  الأمــن 
ق�عدة ب�جلنوب ملن�ق�صة م�ص�ألة “كيف ميكن هزمية 
حم��ص؟”, ُم�صّدًدا على اأّنه ميكن التطرق لهذا اليوم 

على اأّنه “يوم ا�صت�ص�رات”.
ـــوررت, نــقــًل عن  ـــب ــ�ف راب ــص مــن جــ�نــب اآخــــر, اأ�
لذلك  النظر  ميكن  اأّنــه  الرفيعة,  الأمنّية  م�ص�دره 
الإ�صرتاتيجّية  يف  لتغريات  ممكنة  اإ�ص�رة  اأّنــه  على 
لن  الق�دمة  القت�ل  جولة  يف  هــل  الإ�صرائيلّية: 
تكتفي اإ�صرائيل بردع حم��ص, كي ل تطلق �صواريخ 
اإ�صرائيل, وتعمل بدًل  وقذائف من قط�ع غزة نحو 

من ذلك على الق�ص�ء على حكمه�؟

هذه  يف  نــعــرف  اأْن  ال�صعب  مــن  ـــه  اأّن اإىل  ــ�ر  ــص واأ�
املرحلة, الع�صف الذهني حول طرق هزمية حم��ص, 
اجلي�ص,  يف  اجلنوبّية  املنطقة  ق�ئد  له  ب�در  الذي 
اجلرنال اي�ل زمري, لكن ميكن الرتجيح ب�أّن الأمر هو 
ق�ل  الذي  ليربم�ن  نف�صه  وهو  ليربم�ن,  الوزير  اأمر 
اأكرث من مرة اأثن�ء تواجده يف املع�ر�صة اإّن اإ�صرائيل 
واغتي�ل  حم��ص  حكم  تدمري  على  تعمل  اأْن  يجب 

روؤ�ص�ئه�.
م�  اإذا  معرفة  ميكن  ل  اأّنــه  على  راببورت  و�صّدّد 
الإ�صرائيلّي  للجي�ص  توجيهه  �صيتم  الأمر  هذا  ك�ن 
يف ح�ل ن�صبت جولة قت�ل جديدة اأم�م حم��ص, لكن 
اجلي�ص  فــ�إّن  التعليم�ت,  هذه  اأعطيت  لو  اأّنــه  يبدو 
لتنفيذ  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  م�صتعد  الإ�صرائيلّي 

ذلك.
ال�صتخب�رات  �صعبة  رئي�ص  بـــ�أّن  املُحلل  وذّكـــر 
حزب  نحو  الأ�صواء  وّجه  هليفي  هرت�صي  اجلرنال 

اهلل, يف اخلط�ب الذي األق�ه مبوؤمتر هرت�صيلي� قبيل 
نه�ية الأ�صبوع امل��صي, حيث اعترب حزب اهلل العدو 
الأكرث خطًرا على اإ�صرائيل اليوم, وك�صف اأّن اإيران 
اأق�مت عرب للتنظيم بنى لإنت�ج اآلي�ت قت�ل متطورة 

على اأر�ص لبن�ن نف�صه�.
مل متر اأي�م, ت�بع, اإّل وق�م مق�تلون ت�بعون جلي�ص 
بت�صخني  ال�صورّي,  العربّي  للجي�ص  اأْي  الأ�صد,  ب�ص�ر 
الأ�صد  ــوات  ق اجلـــولن,  ه�صبة  جبهة  يف  ال�صم�ل 
الن�صرة  جبهة  رج�ل  من  للمتمردين  هجوًم�  �صّدت 
الت�بعني للق�عدة. اجلنود, املح�فظون على اأم�كنهم, 
يف  �صقطت  منه�   10 من  اأكرث  ه�ون,  قذائف  اأطلقوا 
من�طق اإ�صرائيل. ب�لإ�ص�فة لذلك, اأدى ذلك لت�صرر 
وم�صت�صفى  القطف,  مو�صم  اأوج  يف  الكرز  ب�ص�تني 
ب�ملنطقة ومدر�صة ل�صب�ط �ص�بقني للجي�ص ال�صوري 

قرب القنيطرة.
اإ�ص�ب�ت,  وقوع  عن  يبلغ  مل  ت�بع,  احلظ,  حل�صن 

اإ�صرائيل  كبرية:  بدرجة  ع�لًي�  التوتر  كــ�ن  لقد 
على  ن�ر  اإطلق  اأي  يف  الته�ون  بعدم  �صي��ص�ت  لديه� 

من�طقه�, حتى لو ات�صح اأّن الأمر مت ب�خلط�أ.
يوم  نق��ص  اأجـــري  هليفي,  قــول  خلفية  وعــلــى 
التنظيم,  و�ــصــع  حـــول  نــقــ��ــص  ــي,  املــ��ــص اجلــمــعــة 
يف  اهلل  حزب  حول  �صمعت  التي  الكثرية  التف��صيل 
�صيف 2017 تك�صف �صورة معقدة, ولي�صت ذات بعد 

واحد.
غري  ع�صكرية  بقوة  يتمتع  التنظيم  ج�نب,  من 
� اأّنه ميلك 150 األف �ص�روخ اأغلبه�  ع�دية, خ�صو�صً
دون  طــ�ئــرات  من  �صخم  ونظ�م   )GPS( بـ  مــزود 
طي�ر. ومن ج�نب اآخر, ثلث قوات التنظيم ومق�تليه 
كم�  اإيـــران.  من  ب�أمر  واليمن,  �صورّية  يف  يق�تلون 
النتخ�ب�ت  نت�ئج  اأعق�ب  يف  تقل�صت  امليزانية  اأّن 
مي�ص�ل  اللبن�ين  الرئي�ص  اأّن  وحقيقة  الإيرانّية, 
اللبن�ين  اجلي�ص  من  كجزء  اهلل  حزب  اعترب  عون 
تزيد من �صرعية اإ�صرائيل مله�جمة منظم�ت احلكم 

اللبن�ين يف املعركة الق�دمة.
يحظى   2017 الـ  يف  اهلل  حزب  اأن  وات�صح  هذا 
خ�ص�ئر  من  ويع�ين  كلي,  ب�صكل  اإيرانية  ب�صيطرة 
امل�ص�در  ـــراأي  وب التجنيد.  يف  و�صعوب�ت  فــ�دحــة 
لتلك  اهلل  حــزب  تنظيم  خــرج  لــو  الإ�صرائيلّية, 
املعركة �صيكون ذلك نتيجة لتحليل خ�طئ للو�صع اأْو 
ت�صعيد غري من�صبط, ويبدو اأّنه خلًف� ملوقف اإيران 
النووي  مقرات  مه�جمة  �صد  ردع  كقوة  بنته  التي 
التوقيت  اإ�صرائيل  ت�صتغل  قد  فهل  به�.  اخل��صة 
الإ�صك�يل من وجهة نظر حزب اهلل من اأجل مه�جمة 
اأنظمته ال�ص�روخية؟ هذا �صوؤال خمتلف مت�ًم�, ق�ل 

راببورت.
ت�صعيد  انـــدلع  لإمك�نية  نتيجة  اأّنـــه  واختتم 
ل يــرغــب بــه اأحـــد مــن الأطـــــراف, هــنــ�ك خطوة 
الق�دمة:  الأ�ص�بيع  يف  للتنفيذ  �صتخرج  اإ�صرائيلية 
طول  على  متطورين  جديد  وحــ�جــز  جــدار  بن�ء 
اإىل  يــوؤّدي  الذي قد  الأمــر  لبن�ن, وهو  مع  احلــدود 

ت�صخني اجلبهة مع حزب اهلل.

بقلم: دانييل �صبريو
م�صمونه  لكن  متوقع�,  يكن  مل  ال�صعودي  النب�أ  توقيت 
مت  �صلم�ن  بن  حممد   �صلم�ن  امللك  اإبــن  مف�جئ�:  يكن  مل 
الكرب  عمه  اإبن  من  بدل  العهد  ويل  من�صب  اىل  ترفيعه 
منه �صن� حممد بن ن�يف. ومثل الع�ئلت امللكية الخرى 
لبن�ئهم  الت�ج  نقل  امللوك  يف�صل  اي�ص�  ال�صعودية  يف 

واحف�دهم املب��صرين.
وعمر  عــ�م(   31( ب�لعتب�ر  ال�صغري  عمره  اأخــذ  ومع 
ابيه ف�ن ويل العهد قد يحكم لع�صرات ال�صنني. وب�لن�صبة 
ل�صرائيل والولي�ت املتحدة ف�ن اختي�ره يحمل يف طي�ته 
المل ا�ص�فة اىل بع�ص الأخط�ر. حيث �صت�صطر الدولت�ن 
امل�ص�لح  على  وم�صممة  حكيمة  دوبلوم��صية  تبني  اىل 
الف�ئدة  من  قدر  اكرب  على  احل�صول  اجل  من  له�  املهمة 

وتقليل حجم الأخط�ر.
لقد ا�صبح حممد بن �صلم�ن معروف� بت�أييده لل�صلح�ت 
واحلداثة, ولديه جراأة اكرب من اأي زعيم �صعودي �ص�بق. 
اإبن عمه حممد بن ن�يف معروف ك�صريك للولي�ت املتحدة 
خ��صة يف حم�ربة الره�ب لكنه ينتمي اىل جيل حم�فظ 
اكرث ومن ال�صعب تخيله يواجه ال�صلح�ت الجتم�عية 
والقت�ص�دية التي يوؤيده� ويل العهد اجلديد: خ�صخ�صة 
�صرك�ت النفط , تقليل الدعم احلكومي من اجل دفع املزيد 
من ال�صعوديني للخروج اىل العمل, حت�صني امل�صتوى املهني 
لقوات المن وزي�دة فر�ص الن�ص�ء. انفت�ح اإبن �صلم�ن على 
الفك�ر اجلديدة قد يب�صر بتحولت يف املجتمع ال�صعودي 

وعلق�ت ال�صعودية مع الع�مل.
من الن�حية ال�صرتاتيجية مييل اإبن �صلم�ن  اىل عقد 
اأق�م  لقد  املعتدلة:  ال�صنية  العربية  الدول  مع  حت�لف�ت 
يوؤيد  زايد, وهو  المــ�رات حممد بن  علقة مع ويل عهد 
امل�صرتك  والق��صم  ال�صي�صي.  الفت�ح  عبد  امل�صري  الرئي�ص 
ال�صيعي  اخلط  ومن  ايــران,  من  التحفظ  هو  الثلثة  بني 

الخوان  ومن  ال�صنية,  ال�صلمية  واحلركة  الراديك�يل 
ا�صلمني  ق�دة  �صعود  وداع�ص.  الق�عدة  وحتى  امل�صلمني 
من  وا�صرائيل  املتحدة  للولي�ت  اعداء  يعتربون  اقوي�ء 
الولي�ت   – الــدول  من  عدد  بلورة  على  ي�ص�عد  ان  �ص�أنه 
املتحدة, دول عربية �صنية وا�صرائيل – والتي له� م�ص�لح 
وال�صتعداد  الو�صط,  ال�صرق  يف  م�صرتكة  ا�صرتاتيجية 

ملواجهة اللعبني املتطرفني يف املنطقة.
ن�جع  �صعودي  زعيم  وجــود  فــ�ن  ل�صرائيل  ب�لن�صبة 
يتق��صم معه� املوقف ال�صرتاتيجي ويدرك ان هذا ي�صعه� 
اىل  وب�ل�ص�فة  حلم.  حتقق  مبث�بة  هو  املع�صكر  نف�ص  يف 
ذلك اظهر ويل العهد رغبته يف الت�ص�دم خلف� لأ�صلفه, 
احلرب  املتحدة.  الــوليــ�ت  مع  الــدائــم  التن�صيق  ولي�ص 
املتمردين  هزمية  اىل  �صعت  التي  اليمن,  يف  ال�صعودية 
ادارته�  متت  ايــران,  من  بدعم  يعملون  الذين  احلوثيني 
ب�صكل �صيء. وقد ت�صبب الق�صف الع�صوائي ب�حل�ق ال�صرر 
الكبري يف او�ص�ط ال�صك�ن املدنيني و�ص�هم يف تف�قم اجلوع 
الولي�ت  ن�ص�ئح  عن  �صلم�ن  اإبــن  وتغ��صي  والمــرا�ــص, 
املتحدة يف حت�صني م�صتوى الدقة يف الحداث الع�صكرية, 

لكنه طلب الغط�ء المريكي الك�مل لل�صعودية.
املعركة الخرية التي ق�دته� ال�صعودية من اجل عزل 
ال�صنية  للمنظم�ت  ت�أييده�  خلفية  على  قطر  ج�رته� 
ي�صر  الــذي  النفع�يل  ال�صلوك  على  مث�ل  هي  املتطرفة 
تغريدات  من  الرغم  وعلى  املتحدة.  الــوليــ�ت  مب�ص�لح 
ا�صطرت  فقد  ترامب  رون�لد  للرئي�ص  الولية  الت�أييد 
ي�صعب  لنه  املتحدة اىل حم�ولة حل اخللف.  الولي�ت 
عليه� ادارة ن�ص�طه� الع�صكري اجلوي يف املنطقة من املوقع 
نظرة  �صلم�ن  اإبــن  تبنى  واذا  قطر.  يف  الكــرب  الع�صكري 
م�ص�بهة جت�ه ايران فمن �ص�أنه ا�صع�ل مواجهة قد تتدهور 
ب�صرعة. ويف ظروف كهذه �صت�صطر الولي�ت املتحدة اىل 
يف  ع�صكرية  معركة  اىل  تنجر  اأن  املحتمل  ومن  التدخل, 

ت�صعل  قد  التي  هي  ال�صعودية  ب�ختي�ره.  تقم  مل  توقيت 
�صتتحمل  الــتــي  هــي  املتحدة  ــوليــ�ت  ال ولــكــن  املــواجــهــة 

النت�ئج.
الولي�ت  �صتكون  لل�صعودية  ت�أييده�  مع  وب�لتوازي 
اإنه�  لــه  و�صتقول  العهد,  ويل  مــع  ت�صددا  اكــرث  املتحدة 
تتوقع منه عدم اتخ�ذ خطوات من �ص�أنه� ان ت�صر م�ص�لح 
الولي�ت املتحدة, دون الت�ص�ور م�صبق� معه�. وال�صرائيلني 
بقي�دة  ايران  �صد  مواجهة  بحدوث  ي�أملون  الذين  اي�ص� 
ان  يعرفون  النووية  املواقع  تدمري  او  املتحدة  الولي�ت 
قرارا كهذا يجب ان يتخذ يف وا�صنطن ولي�ص يف الري��ص.

يكون  اأن  وا�صرائيل  املتحدة  الــوليــ�ت  ت�أمل  ــريا  واخ
مع  العلق�ت  حت�صني  على  منفتح�  �صلم�ن  اإبن  العهد  ويل 
ا�صرائيل والدخول يف عملية التطبيع. ورغم اهمية هذه 
اخلطوات من الجدر المتن�ع عن الفرحة املبكرة. فعلى 

الغلب اإم� نظرته لن تنحرف كثريا عن املب�درة العربية 
ا�صرائيل,  مع  الك�مل  للتطبيع  امك�نية  فيه�  والتي  لل�صلم 
مع  لل�صراع  حد  وو�صع  فقط  الدولتني  حل  اط�ر  يف  ولكن 
املوؤكد  من  لي�ص  مك�نته  تعزيز  بعد  اي�ص�   . الفل�صطينني 
انه اإبن �صلم�ن �صيدخل يف خم�طر �صي��صية وينحرف عن 
من  اولوي�ته,  �صلم  را�ص  على  هي  التي  القليمية  امل�ص�ئل 
لي�ص  وب�لت�كيد  علن�  ا�صرائيل  مع  العلق�ت  تعزيز  اجل 
قبل حدوث نقلة نوعية حقيقية يف املو�صوع الفل�صطيني.

وجي�صون  كو�صرن  غــ�رد  فيه  ي�صتمر  الــذي  الوقت  يف 
غرينبليت يف م�ص�عيهم� الدبلوم��صية يف املنطقة, عليهم� 
ان يقول ب�صكل وا�صح للعرب ان الولي�ت املتحدة ت�صجع 
اي�ص�  ل�صرائيل  يقول  ان  ولكن  العلق�ت  تطبيع  عملية 

ب�صكل وا�صح م� هو املطلوب من اجل حتقيق ذلك.
ه�آرت�ص  2017/7/4

اأْو  حما�ص  �سّد  حرٍب  ب�سدٍد  لي�ست  بالده  اأّن  ليربمان  اأّكــد  اأ�سبوعني  من  اأّقــل  خالل 
املعركة ح�سم  عدم  من  خ�سيًة  اأْم  اإ�سرائيلّي  ارتباك  اأْم  نف�سّية  حرب  اهلل:  حزب 

ال�سعودية ــع  م لــلــعــالقــات  ثــمــن  ـــــرب بــالــعــامليــوجــد  ــة االأك ــاق ــط ــة ال ــط ــد بــنــاء حم ــق ــى ع ــل ــل ع ــون«حتــ�ــس ــس ــ� ــل ــــد وي ــنــج اآن ــتــرل ــس �«



الإقليمية  الرتدادات  من  اب�ب�:  اأدي�ص 
النزاع  جتدد  اخلليجية,  للأزمة 
بعد  واإريرتي�,  جيبوتي  بني  احلدودي 
اأعوام,   10 ق�ربت  قطرية,  و�ص�طة 
قمة  اإىل  امللف  لرفع  الأف�رقة  دفع  مم� 
الحت�د الإفريقي, املنعقدة, اليوم وغدا, 

ب�لع��صمة الإثيوبية اأدي�ص اأب�ب�.
وحلف�وؤه�  ال�صعودية  قطعت  فعندم� 
يونيو/حزيران  يف  قطر,  مع  علقتهم 
كثريا  وقت�  جيبوتي  ت�أخذ  مل  امل��صي, 
رغم  اململكة,  ملع�صكر  انحي�زه�  لإعلن 

علقته� القدمية مع الدوحة.
ال�صغرية  الإفريقية  الدولة  �صعي  ورغم 
بخف�ص  ب�كتف�ئه�  وذلك  موقفه�,  ملوازنة 
اأن  اإل  قطر,  مع  الدبلوم��صي  متثيله� 
من  قواته�  �صحب  اإىل  �ص�رعت  الأخرية 
جيبوتي  بني  عليه�  املتن�زع  احلدود 

واإريرتي�.
مع  لعلقته�  اإريرتي�  قطع  ذلك  وتلى 
القلئل  الدوحة, رغم كونه� من احللف�ء 
الذي  اأفورقي,  اأ�صي��ص  الرئي�ص  لنظ�م 
يع�ين من عزلة, على امل�صتويني الإقليمي 

والغربي.
منذ  منت�صرة  القطرية  القوة  وك�نت 
الدوحة  رعته  اتف�ق  مبوجب   ,2010
البلدين,  بني  احلدودي  النزاع  لت�صوية 
الإفريقي,  القرن  منطقة  يف  الواقعني 
التي متثل عمق� حيوي� للدول اخلليجية, 

على ال�ص�حل املق�بل من البحر الأحمر.
وترتب على �صحب القوة املوؤلفة من 200 
جندي�, اته�م جيبوتي لإريرتي� بتحريك 
اإىل من�طق متن�زع عليه�, متتد م�  قواته� 
وجزيرة  دمرية”  “راأ�ص  مرتفع�ت  بني 

املندب,  ب�ب  الواقعة يف م�صيق  “دمرية”, 
على البحر الأحمر.

اإىل  �صكوى  جيبوتي  رفعت  وبعده� 
جلهة  اأريرتي�,  �صد  الإفريقي  الحت�د 
ان�صح�ب  فور  دمرية,  “احتلله�” جزيرة 
القوات القطرية, وهو م� رف�صته ج�رته�, 

ق�ئلة اإنه� ل تريد مواجهة.
القوة  ان�صح�ب  خلفه  الذي  الفراغ  ومللء 
اإنه  الإفريقي  الحت�د  ق�ل  القطرية, 
م�  وهو  احلق�ئق,  لتق�صي  بعثة  �صري�صل 
اإىل  حتدث  اإفريقي,  دبلوم��صي  اعتربه 
الأن��صول, دللة على “اهتم�م” املوؤ�ص�صة 

الق�رية.
ف�صل  الذي  الدبلوم��صي,  ي�صتبعد  ومل 
حجب ا�صمه, اأن يكون دافع هذا التحرك 
به  مت�صك  الذي  امللف,  اإع�دة  “ال�صريع" 
قطر منذ 2008, اإىل الحت�د الإفريقي.
الحت�د  مفو�صية  رئي�ص  وك�صف 
مع  مب�حث�ت  عن  فكي,  مو�صى  الإفريقي, 
اإط�ر  يف  وجيبوتي,  اإريرتي�  يف  امل�صوؤولني 
م�ص�عيه لإر�ص�ل البعثة, مط�لب� الطرفني 

بـ”�صبط النف�ص".
ال�صلم  مفو�ص  اجتمع  امل��صي,  واخلمي�ص 
مع  �صرقي,  اإ�صم�عيل  الإفريقي,  والأمن 
ن�ئب مندوب اإريرتي� يف الحت�د الإفريقي 
اأن  دون  الق�صية,  لبحث  برهي”,  “بني�م 

ترد تف��صيل.
بني  الت�صعيد  اإفريقي  م�صوؤول  واأرجع 
الأزمة اخلليجية,  اإىل  جيبوتي وج�رته� 
قطر  مع  لعلقته�  اإريرتي�  قطع  اإن  ق�ئل 
ك�ن “ر�ص��صة الرحمة” لل�صتقرار الذي 

�صهده ال�صريط احلدودي.
ويف تعليقه للأن��صول, ربط امل�صوؤول, الذي 

خمول  غري  لكونه  ا�صمه,  حجب  رف�ص 
اأ�صمرا  موقف  بني  للإعلم,  احلديث  له 
ملين�ء  وال�صعودية  الإم�رات  وا�صتخدام 
الغربي  ال�ص�حل  على  الإريرتي,  ع�صب 
جم�عة  �صد  حربهم�  يف  الأحمر,  للبحر 

ب�ليمن. اهلل” )احلوثيني(  “اأن�ص�ر 
واأ�ص�ر اأي�ص� اإىل تق�رير تفيد بعزم م�صر, 
ق�عدة  بن�ء  ظبي,  واأبو  الري��ص  حليفة 
يف  الإريرتية  اجلزر  اإحدى  على  �صخمة 

البحر الأحمر.
الإفريقي  الحت�د  و�ص�طة  �ص�أن  من  لكن 
النزاع  �صيم�  ل  اأخرى,  ملف�ت  تفتح  اأن 
الدولة  واإثيوبي�,  اإريرتي�  بني  احلدودي 

اإذ  الإفريقي,  الحت�د  يف  املحورية 
ت�صت�صيف مقره, واأغلب اأن�صطته.

يف  اإثيوبي�  عن  اإريرتي�  ا�صتقلل  ولأن 
من�فذه�  من  الأم  الدولة  حرم   ,1991
تعتمد  ب�تت  الأحمر,  البحر  على 
�صواحل  على  و�ص�دراته�  وارداته�  يف 

جيبوتي, بن�صبة 90%.
اأدي�ص  ن�أت  وجيبوتي,  لإريرتي�  وخلف� 
الأزمة اخلليجية, رغم  بنف�صه� عن  اب�ب� 
ا�صتقب�له� وفود �صعودية وقطرية, خلل 

الأ�ص�بيع امل��صية.
املٌحتملة,  الو�ص�طة  اإىل  ب�لن�صبة  والأهم 
ورف�صه�  �ص�بقة,  اأوق�ت  يف  اإريرتي�  تعنت 

الإفريقي,  الحت�د  قرارات  من  لعدد 
علوة على غي�به� عن قممه منذ 2002, 
اإثيوبي�,  اإىل  الأف�رقة  اإنحي�ز  بحجة 

خلل حربهم� م� بني 1998 – 2000.
حت�صريات  بداأت  امل��صي,  الثلث�ء  ومنذ 
املندوبني  م�صتوى  على  الـ29,  القمة 
املجل�ص  اجتم�ع�ت  ذلك  وتلى  الدائمني, 
التنفيذي, يومي اجلمعة وال�صبت, وبداأت 
الروؤ�ص�ء  مداولت  الإثنني,  اليوم  �صب�ح 
القمة  تختتم  ان  على  احلكومة  وروؤ�ص�ء 

غدا الثلث�ء.

يتعّقد امل�صهد يف جنوب اليمن منذ اإق�لة الرئي�ص, 
املنتهية وليته, حم�فظ عدن عيدرو�ص الزبيدي, 
الأخري  ت�صكيل  ثم  ومن  الإم�رات,  على  املح�صوب 

جمل�صً� انتق�ليً� يط�لب ب�نف�ص�ل اجلنوب
على  اخلليجية  الأزمة  انعك��ص  على  موؤ�صر  يف 
اأعلن رئي�ص املجل�ص النتق�يل  ال�ص�حة اليمنية, 
جم�عة  حظر  الزبيدي,  عيدرو�ص  اجلنوبي, 
التي  القوة  نفوذ  من�طق  يف  امل�صلمني«  »الإخوان 
املح�صوبة  التي�رات  اأحد  وهي  الزبيدي,  ميثله� 
ب��صتقلل  املط�لب  اجلنوبي  احلراك  على 

اجلنوب.
واخت�ر الزبيدي توقيت ذروة ال�صتب�ك اخلليجي 
للإ�صلح«  اليمني  »التجمع  على  »احلرب«  ليعلن 
و�ص�حب  امل�صلمني«,  لـ»الإخوان  اليمني  الفرع 
امل�صتقيل  الرئي�ص  حكومة  يف  الكبرية  احل�صة 
عبد ربه من�صور ه�دي, وذلك من خلل التح�صيد 
عدن,  مدينة  و�صط  املعل  منطقة  يف  اجلم�هريي 
اأم�ص, يف ذكرى 7 متوز/ يوليو, يوم �صيطرة قوات 
ع�م  عدن  مدينة  على  �ص�لح  عبداهلل  علي  نظ�م 
على  اجلنوبي  احلراك  يواظب  والتي   ,1994

اإحي�ئه� عرب فع�لي�ت تق�م كل �صنة.
منطقة  اأمن  »اإّن  الزبيدي:  ق�ل  ال�صي�ق,  ويف 
من  والع�مل  الأفريقي  والقرن  واخلليج  اجلزيرة 
نعلن  ف�إنن�  بذلك,  وعمًل  واليمن.  اجلنوب  اأمن 
عن حظر ن�ص�ط املنظم�ت واجلم�ع�ت الإره�بية 
الإخوان  جم�عة  تنظيم  يف  املتمثلة  واملت�صددة 
وجم�عة  وداع�ص  الق�عدة  وتنظيم  امل�صلمني 

احلوثي, يف كل حم�فظ�ت اجلنوب«.
يوليو«,   7« فع�لية  اجلنوبيني  اآلف  وح�صر 
الدميوقراطية  اليمن  »جمهورية  اأعلم  ح�ملني 
من  جو  يف  الفع�لية  وجرت  )�ص�بقً�(.  ال�صعبية« 
للرئي�ص  موؤيدة  قوى  اأق�مت  حيث  النق�ص�م, 
فع�لية  ه�دي,  من�صور  ربه  عبد  وليته,  املنتهية 

موازية مبنطقة خورمك�صر يف عدن.

مل  اجلم�هريي  املهرج�ن  يف  الزبيدي  ر�ص�ئل 
الرجل  ه�جم  اإذ  »الإ�صلح«,  حزب  على  تقت�صر 
)النتق�يل(  »املجل�ص  ب�أن  مهددًا  ه�دي,  حكومة 
ا�صتمرار  ح�ل  يف  الأيدي  مكتوف  يقف  لن 
احلكومة مبم�ر�صة �صي��صة العق�ب اجلم�عي على 
تدهور  م�صوؤولية  اإي�ه�  وحممًل  اجلنوب«,  �صعب 
دولة  ب�إق�مة  املط�لبة  وجدد  عدن.  يف  الأو�ص�ع 

فدرالية م�صتقلة يف جنوب اليمن.
املنظمة,  القوى  ب��صم  بي�ن  الفع�لية  عن  و�صدر 
»م�  اأن  معتربًا  ه�دي,  حكومة  ب�صدة  ه�جم 
الوجه  �صوى  لي�ص  ال�صرعية  احلكومة  ي�صمى 
واحلجج«.  املربرات  ك�نت  مهم�  للحتلل  الآخر 
وت�صتخدم بع�ص قوى احلراك اجلنوبي م�صطلح 
بعد  اليمنية  احلكوم�ت  لو�صف  »الحتلل« 
اأحداث 1994, يف اإ�ص�رة اإىل املط�لبة ب�لنف�ص�ل 
الدميوقراطية  اليمن  »جمهورية  وا�صتع�دة 

ال�صعبية«.
مع  بقطيعة  اإيذانً�  امل�صطلح  هذا  ا�صتع�دة  وُتعّد 
معه  القوى  هذه  حت�لفت  بعدم�  ه�دي,  فريق 
قرابة ع�مني �صد حركة »اأن�ص�ر اهلل« وحلف�ئه�. 
»امل�ص�ركة  رف�ص  خلل  من  البي�ن  اأكده�  قطيعة 
ورف�ص  اجلنوب,  حدود  خ�رج  مع�رك  اأي  يف 
ب�أّن  علمً�  املع�رك«,  تلك  يف  ب�جلنوبيني  الزج 
ب�نعك��ص  تنفيذه,  ح�ل  يف  ينذر,  التهديد  هذا 
تق�تل  حيث  امليدان,  على  ال�صي��صية  اخللف�ت 
اإم�راتية يف مع�رك  ف�ص�ئل جنوبية حتت قي�دة 
الغربي,  ال�ص�حل  حم�فظتي احلديدة وتعز على 

وخ�صو�صً� يف املخ�.
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جنوبًا بهم  م��رّح��ب  غ��ري  )وه����ادي(  »الإخ�����وان« 

البراج

م�سئوليات  تتبنى  �أن  يجب  ال 
�أن  كثرية، مهما كانت �ملغريات. يجب 
لك،  بالن�سبة  �الأهم  �الأمور  على  تركز 
�أن  خلطر  نف�سك  تعر�ض  ف�سوف  و�إال 
قررت  �إذ�  �الأمور.  هذه  عليك  تطغى 
منفتًحا  كن  جديدة،  �أمور  مو�جهة 

و�طلب م�ساعدة �الآخرين.

عمًقا  �أكرث  �سدقاتك  �ست�سبح 

و�سوف ت�سرتجع مع �أ�سدقائك �أحد�ث 

و�سط  يف  تن�سى.  ال  ما�سية  وذكريات 

�ملجموعات �لتي تنتمي �إليها باالأخ�ض، 

�إجر�ء�ت  �سل�سلة  تت�سابك  �سوف 

جماعية حيوية و�إيجابية جًد� و�سوف 

تقودك ب�سرعة مذهلة �إىل هدفك.

قد يكون �ليوم م�سطرًبا، فمن ناحية، 
�لكثري من �الأ�سياء لن ت�سري على رغبتك، 
يف  نف�سك  �ستجد  �أخرى،  ناحية  ومن 
ال  حولك.  هم  من  ب�سبب  �سعبة  مو�قف 
تبالغ يف ردة فعلك، ولكن حاول ��ستعادة 
هدوئك، وحاول فر�ض ذلك على �الآخرين 
هذ�  من  �ساملًا  تخرج  �سوف  وعندئذ 

�ملوقف غري �ل�سار.

يف  �ل�سبب  �أنت  تكون  قد  �لعمل،  يف 
نف�سك  من  �لكثري  تطلب  فال  �خلالفات، 
ي�سبح  �سوف  وعندئذ  زمالئك،  ومن 
�لو�سع  �أف�سل.  ب�سكل  تتقدم  �أن  ممكًنا 
تدور  فاأنت  باملنزل،  حااًل  �أح�سن  لي�ض 
جد  �الآخرين.  معادًيا  �سريًعا  للخلف 
مع  �أكرث  وقًتا  و�ق�ض  �لد�خلي  �سالمك 

�سريك حياتك و�أ�سدقائك.

�أي  �إجناز  على  قادًر�  تبدو  ال  �ليوم 

كثرًي�  يرجعك  ذلك  تدع  ال  ولكن  �سيء، 

بثبات،  �لعمل  يف  ��ستمريت  �إذ�  للخلف. 

�أخرى.  مرة  �لنجاح  تكت�سف  �سوف 

مع  �خلا�سة،  حياتك  يف  م�سابه  �لو�سع 

�سريك حياتك و�أي�ًسا مع �الأ�سدقاء.

�للذين  وحما�سك  طاقتك  مع 
جيد  �الآن  �لوقت  حديًثا،  �كت�سفتهما 
قد  جديدة  فر�ض  �كت�ساف  يف  للبدء 
لكن  ُتن�سى.  ال  مثرية  جتارب  �إىل  توؤدي 
توخ �حلذر حتى ال تدخل يف م�سروعات 
�إذ� حدث  نف�سك.  كثرية خمتلفة وترهق 
ذلك، ف�سوف تو�جه �لكثري من �ملهام غري 

�لتامة �لتي قد ت�سبح �لتز�ًما عليك.

�الأ�سئلة  من  للكثري  تتعر�ض  �سوف 
�لن�سح  منك  ُيطلب  و�سوف  �ليوم، 
يف  �ل�سالم  على  حتافظ  �أن  ذلك  ويتطلب 
مو�سوعات ح�سا�سة. لكن ال تدع �لغرور 
�ملو�سوعة  �لثقة  لهذه  نتيجة  ي�سيبك 
��ستخد�م  ت�سيء  �سوف  فاإنك  و�إال  فيك، 
حولك  فيمن  تر�ها  �لتي  �ل�سر�حة  هذه 
يف  نفوذك  ��ستخدم  �أنانية.  �أغر��ض  يف 
قلب  تك�سب  فرمبا  �الآخرين،  م�ساعدة 

�سخ�ض �آخر.

�لبدين  و�لن�ساط  �أنت مفعم باحليوية 
�تخاذ  يف  �إمكاناتك  ��ستخدم  و�لذهني؛ 
�لقر�ر �ل�سليم لتنفيذ خمططاتك و�لتقدم 
يفيدك  لن  م�سروعاتك.  يف  �الأمام  �إىل 
و�ل�سلبية!  �ملا�سية  باالأجماد  �الكتفاء 
لديك �الآن قدرة �لتعامل بدقة وحكمة مع 
وتتعر�ض  تو�جهها  �لتي  �ملو�قف  جميع 
لها، فتاأكد من ��ستغاللك لها بقدر �الإمكان!

حياتك  يف  �ملهمون  �الأ�سخا�ض 
�ملهنية  م�سروعاتك  ويتابعون  ير�قبون 
هذ�  من  �ال�ستفادة  عليك  و�ل�سخ�سية. 
�قرتح  بثقة!  باملهمة  و�لتزم  �لتاأثري 
�آر�ئك ووجهة نظرك باأ�سلوب ُمقنع، لكن 
�لوقت بدون مز�يدة ومبالغة -  يف ذ�ت 
�لغرور لن ي�ساعد - �لر�سانة قد ت�سارك 

بفاعلية يف حتقيق �لنتائج.

كل  قبل  من  عارم  ترحاب  �ستلقى 

تقابل  �أن  على  فاحر�ض  تقابلهم،  من 

ذلك �لود بنف�ض �لقدر و�سوف تك�سب 

�حلظ  يحالفك  وقد  �لعمر!  �أ�سدقاء 

وتلتقي ب�سريك حياتك.

كان  �سيء  كل  �أن  من  �لرغم  على 
�سيء  يقف  قبل،  من  ب�سال�سة  ي�سري 
حدد  �الآن.  طريقك  يف  ما  �سخ�ض  �أو 
للتغلب  حتتاجها  �لتي  �لقوة  مقد�ر 
من  كان  �إذ�  ما  �أو  �لعقبات  هذه  على 
يجب  �الآن  بب�ساطة.  جتاهلها  �الأف�سل 
ت�سمح  ال  بحكمة؛  قوتك  ت�ستخدم  �أن 
ب�سبب  تتحول  �أو  تتعطل  باأن  لنف�سك 

مو�سوعات �سغرية.

ب�سورة  ت�سري  �الأ�سياء  �أن  يبدو  ال 
يف  م�سكلة  �أي�ًسا  فلديك  �ليوم،  جيدة 
على  �ليومية.  �ملهام  على  �لرتكيز 
ذ�تك،  حتفيز  �سعوبة  من  �لرغم 
قمت  �إذ�  ياأ�ض.  يف  ر�أ�سك  تخف�ض  ال 
على  حت�سل  ف�سوف  عندك  ما  باأف�سل 
�أنه ال  �إال  بع�ض �لنجاحات �ملحدودة، 

يجب �أن تتوقع �لكثري.

 Disc Jockey
( DJ )

الأف���ارق���ة اإىل  اإري���رتي���ا وج��ي��ب��وت��ي  ن����زاع  ت��ع��ي��د  الأزم�����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
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اأحمد فوزي
وقف  قليلة,  اأ�ص�بيع  قبل   : الق�هرة 
ــلــم نــقــ�بــة  ــى �ــص ــل ــبــ�حــي ع ــن �ــص ــدي ــم ح
�صد  ه�تفً�  الق�هرة  و�صط  يف  ال�صح�فيني 
اإىل  و�صن�فري  تـــريان  جــزيــرتــي  ت�صليم 
ال�صعودية. األقى �صب�حي, املر�صح الرئ��صي 
ال�ص�بق والذي ن�ف�ص الرئي�ص عبد الفت�ح 
ال�صي�صي يف انتخ�ب�ت 2014, كلمة ه�جم 

فيه� النظ�م احل�يل.
بعده� ب�أي�م, األقت قوات الأمن امل�صرية 
القب�ص على الن��صط الي�ص�ري كم�ل خليل, 
من مقر اإق�مته, لته�مه بـ»اإه�نة الرئي�ص 
ك�ذبة«,  اإ�ص�ع�ت  ون�صر  للتظ�هر  والدعوة 
وبكف�لة,  الق�صية  ذمة  على  بعده�  خرج 
ــن  ــري فــيــمــ� ُقــبــ�ــص عــلــى �ــصــحــ�فــيــني اآخ
التن�زل  على  العرتا�ص  ب�صبب  ون��صطني 
املع�ر�صة  اإن  البع�ص ق�ل  عن اجلزيرتني. 
�صتعود  واإنه�  احلي�ة,  فيه�  دّبــت  امل�صرية 
اأحــوال  اأن  خ�صو�صً�  ال�ص�رع,  اإىل  �صريعً� 

م�صر ل ت�صّر �صعبه�.
ال�صي�صي  توقيع  بعد  اأ�ص�ر,  الواقع  لكن 
اأنــه  اإىل  نه�ئي,  ب�صكل  التف�قية  على 
وال�صلطة  للرئي�ص  حقيقية  مع�ر�صة  ل 
الحــتــجــ�جــ�ت  اأن  خ�صو�صً�  احلــ�لــيــة, 
ج�نب  اإىل  و�ــصــنــ�فــري,  تـــريان  ق�صية  يف 
على  اقت�صرت  املتوا�صل,  الق�ص�ئي  امل�ص�ر 
غ�بت  فيم�  الجتم�عي,  التوا�صل  مواقع 
يف  واملــيــ�ديــن,  الــ�ــصــوارع  عــن  التظ�هرات 
هن�  اخلجولة  التجمع�ت  بع�ص  خــل  مــ� 

وهن�ك.
من هم املع�ر�صة امل�صرية؟

املع�ر�صة,  الآن  ميثلون  جــدًا  قليلون 
اأي�م  منذ  تقريبً�  معروفة  �صخ�صي�ت  وهم 

اإن  بل  مب�رك.  ح�صني  الأ�صبق  الرئي�ص 
اأو�صع  ك�نت  حكمه  خلل  املع�ر�صة  دائرة 
�ص�قت  فقد  الــيــوم,  ــ�  اأم بكثري.  الآن  مــن 
تقت�صر  اأ�صبحت  حتى  املع�ر�صة  حلقة 
مثل  الع�مة  ال�صخ�صي�ت  مــن  عــدد  على 
حمدين �صب�حي وخ�لد علي, وكلهم� ك�ن 
اأحي�نً�  اآخــرون  ويظهر  للرئ��صة  مر�صحً� 
مثل ه�ص�م جنينة, وكذلك عدد من النواب 
املعروفة  املجموعة  حتديدًا  الربمل�ن,  يف 
ب��صم »25 ــ 30« )ت�صم نوابً� مثل املخرج 
واأحمد  احلــريــري  وهيثم  يو�صف  خ�لد 
املع�ر�صة  �صف  يف  وتقف  الــطــنــطــ�وي(. 
مّتهم  وبع�صهم  احلقوقيني,  من  جمموعة 
يف ق�صية »التمويل الأجنبي« التي اأحي�ه� 
الأخـــرية,  ال�صنة  خــلل  ال�صي�صي  نــظــ�م 
عدد  وب�لطبع  عيد,  جم�ل  احلقوقي  مثل 
ويظهر  حزبيً�.  املنظم  غري  ال�صب�ب  من 
لـــ»الــتــيــ�ر  اآخــــر تــ�بــعــون  اإىل  ــن وقـــت  م
ويقت�صر  ــكــرامــة«,  »ال وحـــزب  ال�صعبي« 
فلم  الق�هرة,  على  تقريبً�  املع�ر�صة  ظهور 
يف  مع�ر�ص  �صوت  لأي  فع�لي�ت  هن�ك  يعد 

املح�فظ�ت الأخرى.
متويت ال�صي��صة يف ثلث �صنوات

التظ�هرات  من  ال�صي�صي  نظ�م  يخ�صى 
ب�إط�حة  الأخرية  ال�صنوات  يف  لرتب�طه� 
لــذا,  مر�صي.  وحممد  مــبــ�رك  الرئي�صني 
حقيقي  ب�صكل  له  املع�ر�صة  ظهرت  حني 
اأبريل  ني�ص�ن/  يف  وحتــديــدًا  ال�ص�رع,  يف 
مت�مً�,  عليه�  الت�صييق  على  عمل   ,2016
عدد  على  الع�صوائي  القب�ص  اإىل  وعمد 
ب�صكل  اأعــلــن  فــحــني  املــتــظــ�هــريــن.  مــن 
�صريف  برئ��صة  احلكومة,  توقيع  مف�جئ 
تر�صيم  اإعــ�دة  اتف�قية  على  اإ�صم�عيل, 

وال�صعودية,  م�صر  بني  البحرية  احلــدود 
والتي تت�صمن التن�زل عن جزيرتي تريان 
من  اأعــ�ــصــ�ء  تظ�هر  للمملكة,  و�صن�فري 
من  و�صب�ب  و»الد�صتور«  »الكرامة«  حزبي 
خمتلف احلرك�ت ال�صي��صية غري املنظمة, 
حني  وقته�,  جــدًا  غ�ليً�  كــ�ن  الثمن  لكن 
املع�ر�صة  تكبيد  على  امل�صري  الأمن  عمل 
جميء  منذ  وقته�  مرة  لأول  ظهرت  التي 
فــ�دحــة,  خ�ص�ئر  احلــكــم  اإىل  ال�صي�صي 
وم�دية  كثريين,  على  ب�لقب�ص  معنوية 
ذمة  على  �صب�ب  به�  خرج  التي  ب�لكف�لت 
مليني  خم�صة  جمع  )مت  تظ�هر  ق�ص�ي� 
جنيه لكي يخرج عدد من ال�صب�ب املقبو�ص 
عليهم(, وهكذا و�صوًل اإىل امل�صهد الأخري, 
حني وافق ال�صي�صي على ت�صليم اجلزيرتني 

لل�صعودية, فلم يعرت�ص اأحد.
الوجوه القدمية ل تنفع؟

اتخذ  و�ــصــنــ�فــري,  تـــريان  جــ�نــب  اإىل 
اقت�ص�دية  اإجــراءات  واحلكومة  ال�صي�صي 
منه�  ت�صررت  احلكم,  اإىل  ج�ء  منذ  عدة 
كل الطبق�ت الجتم�عية, لكن هذا مل يوؤّد 
اإىل �صنع مع�ر�صة حقيقية. الأحزاب مل 
يعد له� وجود, فقد تفّكك حزب »امل�صريني 
�صوت  ول  جبهتني,  اإىل  اأخــريًا  الأحـــرار« 
فهو  »الكرامة«  حزب  اأم�  »الوفد«,  حلزب 
ك�ن  واإن  م�لية,  م�ص�كل  من  دائمً�  يع�ين 
وعمل  الأر�ــــص,  على  عـــددًا  الأكـــرث  هــو 
ال�صي��صة  يف  خــللــه  مــن  كــثــريون  �صب�ب 
عــرب مــ�ــصــ�ركــتــني حلــمــديــن �ــصــبــ�حــي يف 
و2014(   2012( الرئ��صية  النتخ�ب�ت 
لكن  عديدة.  ــرى  اأخ �صي��صية  وفع�لي�ت 
على  قدرته�  وعدم  نف�صه�  الأحــزاب  ح�ل 
جعل  تفتيته�  حمـــ�ولت  �صد  ــوف  ــوق ال

ال�صب�ب يعملون خ�رجه�, وهذا اأ�صهم اأكرث 
هذه  اإذًا,  منظمة.  غري  مع�ر�صة  خلق  يف 
مع�ر�صة موجودة ب�لفعل, لكنه� غري ف�علة 
مت�مً�, ول ظهري �صعبيً� له� الآن, يف وقت ل 
اأمل فيه يف فع�لية اأحزاب ب�صبب الت�صييق 
الأمني عليه�, والتدخلت التي توؤدي اإىل 
تق�صيمه� اإىل كي�ن�ت مت�ص�رعة. من جهته, 
عرّب املواطن عن ملله تكرار الوجوه نف�صه� 
رمب�  جــ�د.  تغيري  يف  اأمــًل  تعطيه  ل  التي 
يرى البع�ص اأن املح�مي خ�لد علي مع�ر�ص 
التلفزيون  �ص��ص�ت  متّله  مل  وجديد  جدّي 
على  بــ�أمــور  يقوم  وهــو  بعد,  املــواطــن  ول 
الأر�ــــص بــعــيــدًا عــن الــتــظــ�هــر والــهــتــ�ف 
ظل  يف  جــدوى  لهم�  يعد  مل  اللذين  فقط 
خ�لد  ح�صل  فقد  الأمنية,  الت�صييق�ت 
تريان  جزيرتي  مب�صرية  حكم  على  علي 
تنت�صر  عديدة  اأخــرى  واأحك�م  و�صن�فري 

حلقوق العم�ل.
اأن  تــوؤكــد  والــهــتــ�ف  التظ�هر  م�ص�ألة 
ول  اأفك�ره�  جتدد  ل  امل�صرية  املع�ر�صة 

حني  اأنــه  معروفً�  اأ�صبح  فقد  اأ�صخ��صه�. 
كت�ب�ت  وحتى  عليك.  �صيقب�ص  تتظ�هر 
الــتــوا�ــصــل الجــتــمــ�عــي مل تعد  ــع  ــواق م
ق�صية  يف  زخــمــً�  حتــدث  هــي  ول  منظمة 
يحدث  اأن  ميكن  ك�ن  الــذي  الأمــر  معينة, 
لــذلــك,.  تنظيم  هــنــ�ك  ــ�ن  ك اإن  ب�لفعل 
التي  الرئ��صية  النتخ�ب�ت  اأن  ويــبــدو 
يحني موعده� بداية ال�صنة املقبلة, لي�صت 
اإذا  م�صر,  مع�ر�صة  اأعــمــ�ل  ــدول  ج على 
فرتة  قبل  علي  خ�لد  تلميح  ا�صتثنين�  م� 
»فل  الب�قون  اأمــ�  تر�صحه.  احتم�ل  اإىل 
القول  لة, ميكن  املح�صّ ح�ّص ول خرب«. يف 
ع�صر  يف  الآن  تعي�ص  م�صر  مع�ر�صة  اإن 
»الهوجة« التي تنتهي اأ�صرع مم� ميكن, فل 
هي توؤثر يف النظ�م ول هي ت�صعر ال�صعب 

به�.

�صّن ن�ئب رئي�ص هيئة »احل�صد ال�صعبي« 
على  عنيفً�  هجومً�  املهند�ص,   مهدي  اأبــو 
العب�دي,  حيدر  العراقي  ــوزراء  ال رئي�ص 
بـــ»حمــ�ولــة  ال�صعودية  الــقــيــ�دة  مّتهمً� 
ب�للوائح  تتعّلق  احلكومة  مع  اأموٍر  ترتيب 

النتخ�بية«.
كلم  عـــّدة  عراقية  م�ص�در  ــرت  وفــ�ــصّ
العب�دي«,  على  »حــرٍب  ب�إعلن  املهند�ص 
نظرًا اإىل توقيت الت�صريح ومك�نه, والذي 
اإىل  موّجهة  اإيرانية  »ر�ص�لٌة  ب�أنه  يوحي 
»اأبــرز  املهند�ص  بو�صف  ـــوزراء«,  ال رئي�ص 

اأذرع اإيران يف العراق«.
خلل  لــه  كلمٍة  يف  املهند�ص,  واأ�ــصــ�ف 
ــة الــعــ�مــة لحتـــ�د  ــي ــع ــم اجــتــمــ�ع »اجل
الإ�ــصــلمــيــة«,  والتلفزيون�ت  الإذاعــــ�ت 
�صرق  �ــصــمــ�ل  م�صهد  مــديــنــة  يف  املنعقد 
يدخل  لن  كموؤ�ص�صة  »احل�صد  اأن  اإيـــران, 
اأحـــزابـــً�  اأن  اإل  النـــتـــخـــ�بـــ�ت...  اإىل 
مــوجــودة  احل�صد  يف  م�صرتكة  �صي��صية 
فعًل يف العملية, و�صت�ص�رك يف النتخ�ب�ت 

املقبلة«.
املهند�ص,  مــن  مقّربة  م�ص�در  ـــدت  واأّك
مواقف  اأن  »الأخـــبـــ�ر«,  اإىل  حديثه�  يف 
الرجل ــ جت�ه العب�دي ــ تعرّب عن »وجهة 
بع�ص  اأن  اإىل  مــ�ــصــريًة  �صخ�صية«,  نظر 
الت�صريح�ت التي خرجت ملّفقة, خ�صو�صً� 
احل�صد,  حّل  يريد  ملن  املهند�ص  »تهديدات 

ورف�صه �صلطة احلكومة على احل�صد«.
بــــدورهــــ�, اأ�ــــصــــدرت »هــيــئــة احلــ�ــصــد 
»بع�ص  ب�ص�أن  تو�صيحً�  اأم�ص,  ال�صعبي«, 
الأنب�ء امللّفقة التي نقلته� وك�لت ومواقع 
وقي�دته,  احل�صد  اإىل  ــ�ءة  ــص الإ� ــ�ول  حت
وحتريف احلق�ئق«, لفتًة اإىل اأن املهند�ص 
ــً� عــلــى »عــمــق الــعــلقــة بني  ــم ــوؤكــد دائ ي

احلكومة والهيئة التي هي جزء ل يتجزاأ 
ح�ولت  اجله�ت  »بع�ص  اأن  واأ�ص�ف  منه�«. 
بتحريف  احلقيقة  تلك  على  الت�صوي�ص 
ت�صريح�ت املهند�ص التي حتتفظ مديرية 
واحلرفية«,  الك�ملة  بت�صجيلته�  العلم 
ــً�  دوم يـــرّدد  »املهند�ص  اأن  على  مــ�ــصــّددًة 
واملرجعية  لل�صعب,  و�صكره  احل�صد  تقدمي 
لدعمه�  العراقية  واحلكومة  الدينية, 

املتوا�صل له«.
ب�لعب�دي  »احل�صد«  علقة  وات�صمت 
موؤخرًا بـ»التوتر«, بتو�صيف م�ص�در الأّول, 
»احل�صد«  قــيــ�دات  ــري  الأخ ه�جم  حينم� 
بل  تلعفر,  حول  احل�ص�ر  حتكم  »مل  التي 
توّجهت اإىل مك�ٍن اآخر«, فم� ك�ن من الأمني 
الع�م لـ»منظمة بدر« ه�دي الع�مري اإّل اأن 
اإي�ه  مّتهمً�  اآخر,  بهجوٍم  العب�دي  على  رّد 
بـ»عرقلة ا�صتع�دة مدينة تلعفر وعملي�ت 

احلدود )الواقعة غربي املو�صل(«.
و�صف  اإىل  الأّول  ــ�در  مــ�ــص وتــذهــب 
ت�صريٍح  اأي  جت�ه  بـ»احل�ّص��ص«  العب�دي 
يخرج �صّده, فيم� يرى مراقبون اأن رئي�ص 
البع�ص  »اأداء  مــن  حـــذرًا  بــ�ت  احلكومة 
على  املح�صوبني  اأولئك  خ��صًة  جت�هه«, 
و�صفت  املق�بل,  يف  الإيــــراين«.  »اجلــنــ�ح 
ت�صريح�ت  العب�دي  من  مقّربة  م�ص�در 
واخلــطــرية«,  امل�صوؤولة  بـــ»غــري  املهند�ص 
نظرًا اإىل م�صمونه� »الته�مي« يف م� يخ�ّص 

»ترتيب اأموٍر مع الري��ص«.
واأ�ص�ر املهند�ص يف كلمته اإىل اأن القوات 
على  وبقّوة,  للنت�ص�ر,  »ت�صعى  الأمريكية 
ـ ال�صورية, بهدف ت�صكيل  احلدود العراقيةـ 
ة ب�لنفوذ الأمريكي«, م�صّددًا  منطقة خ��صّ
اأن  واأو�صح  ذلك«.  »�صتمنع  قواته  اأن  على 
من  الطريق  ت�أمني  يريدون  »الأمريكيني 

منظومة  ن�صروا  حيث  بغداد,  اإىل  عّم�ن 
الأمريكي  مّتهمً�  ــص«,  اأر� ــ  اأر�ــص  �صواريخ 
القوات  من  الن�صر  �صرقة  اإىل  بـ»ال�صعي 
ميدانيً�,  داع�ص«.  تنظيم  على  العراقية 
منطقتي  اأم�ص,  العراقي,  اجلي�ص  ا�صتع�د 
اخل�تونية والطوالب يف املدينة القدمية, 
»عملي�ت  ق�ئد  ذلــك  واأعــلــن  املو�صل,  يف 
يــ�راهلل,  ــري  الأم عبد  نينوى«  ي�  قــ�دمــون 
الحتــ�ديــة«  »ال�صرطة  ق�ئد  اأعلن  فيم� 
رائد �ص�كر جودت ا�صتع�دة قواته للمراأب 
و�ص�حة  اخلـــزام,  وجــ�مــع  الــطــوابــق,  ذي 

النقل الأمين يف املدينة القدمية.
ا�صتفت�ء كرد�صت�ن

الــكــرديــة  ــقــوى  ال تــوا�ــصــل  ـــك,  اإىل ذل
اإجـــــراء  اإزاء  ــ�  ــه ــف ــواق م عـــن  الــتــعــبــري 
25 اأيلول املقبل.  »ال�صتفت�ء« املرتقب يف 
الوطني  الحتــ�د  »كتلة  رئي�صة  واأعربت 
اآل  الـــنـــواب,  جمل�ص  يف  الــكــرد�ــصــتــ�ين« 
ط�لب�ين, اأم�ص, عن موافقته� على »اإجراء 
�صريطة  ال�صتقلل,  اأجل  من  ال�صتفت�ء 
كل  ــ�ع  ــم ــ�إج وب ــم,  ــي ــل الإق ــ�ن  ــرمل ب تفعيل 
واأو�صحت  الكردية«.  ال�صي��صية  الأطراف 
»ال�صتفت�ء  يكون  اأن  الــ�ــصــروري  مــن  اأن 
الداخلي«,  الكردي  البيت  لتوحيد  و�صيلة 
العربية  لـــــ»الأطــــراف  الــتــبــيــ�ن  بــهــدف 
ب�صوت  يط�لبون  الكرد  اأن  والرتكم�نية 
تقرير  وحق  ال�صتفت�ء,  ب�إجراء  واحــد 

امل�صري«.
ال�صي��صي  املكتب  ع�صو  ــ�ل  ق بــــدوره, 
لـ»احلزب ال�صيوعي الكرد�صت�ين« اإبراهيم 
الـ28  القن�صلي�ت  »ممــثــلــي  اإن  ــويف,  �ــص
امل�ص�ركني يف  اأبلغوا  املوجودة يف كرد�صت�ن 
الجتم�ع الذي عقدته الأحزاب الكردية 
مو�صوع  ذكر  عدم  امل��صي,  الأ�صبوع  معهم, 

ال�صتفت�ء«, م�صريًا اإىل اأن »املمثلني اأبلغون� 
ال�صتفت�ء...  ــراء  اإج عن  احلديث  عــدم 
تدعمكم,  دولة  اأّي  هن�ك  لي�ص  لن�  وق�لو 
الدول  ول  اأمريك�,  ول  املتحدة,  الأمم  ل 
ــلم  الإع »و�ص�ئل  اأن  واأ�ــصــ�ف  الــكــربى«. 
الجتم�ع  ذلــك  يف  دار  م�  م�صمون  ن�صرت 

ب�صكل معكو�ص«.

نت�ئج حتقيق�ت »انفج�ر الكرادة«

نت�ئج  اأم�ص,  عراقية,  مواقع  تداولت 
بتفجري  اخلـــ��ـــص  الـــربملـــ�ين  الــتــحــقــيــق 
اأدى  والــذي   ,)2016 متــوز   3( الــكــرادة 
�صخ�ص,   500 حواىل  واإ�ص�بة  مقتل  اىل 
واأمني  حكومي  »تق�صري  عن  ك�صفت  حيث 
وخل�ص  الع��صمة«.  اأحي�ء  اأبــرز  اأحــد  يف 
التقرير اإىل عدد من النت�ئج والتو�صي�ت, 
ر�ص�ئل  امل�صوؤولة  »تلّقي اجله�ت  بينه�:  من 
اإل  تعّمم  مل  اأنــهــ�  اإل  ـــّدة,  ع حتــذيــريــة 

اأن  اإىل  اإ�ــصــ�فــًة  فــقــط«,  واحـــدة  ر�ص�لة 
الب�صرية  ــوادر  ــك ال مــن  كــبــرية  »اأعـــــدادًا 
الــعــ�مــلــة يف جمـــ�ل ال�ــصــتــخــبــ�رات غري 
عن  عدا  للعمل,  توؤهلهم  �صه�دات  ح�ئزة 
ب�خلربة  تتمتع  ل  التي  العلي�  املن��صب 
فــ�إن  التحقيق�ت,  وبح�صب  الــكــ�فــيــة«. 
 80 م�ص�فة  قطعت  املفخخة  »العجلة 
عــّدة,  تفتي�ص  نــقــ�ط  على  ـــّرت  وم كــلــم, 
التفجري  يف  داع�ص  تنظيم  ا�صتخدم  وقد 
و�صي  الأملنيوم,  وبرادة  الأمونيوم,  نرتات 
امل�صوؤولة  الك�ل�صيوم  ك�ربيد  ومــ�دة  فــور, 
مي�ه  »خراطيم  وت�صّببت  الختن�ق«.  عن 
الإطف�ء املثقوبة يف ت�صّرب مي�ه الإطف�ء 
فيه  تكن  مل  وقٍت  يف  ب�صرعة«,  وتبّخره� 
اجلرحى  لنقل  ك�فية  الإ�صع�ف  �صي�رات 

وامل�ص�بني اإىل امل�صت�صفي�ت.
)الأخب�ر(

على ل��ل��ح��ف��اظ  ن�����ش��ائ��ح   10 
ال�شيام بعد  اله�شمي  اجل��ه��از 

يتميز عيد الفطر املب�رك بوجود اأطب�ق احللوي�ت املتنوعة وهو 
ال�صوم,  من  �صهر  بعد  واملعدة  اله�صمي  اجله�ز  على  ب�ل�صلب  يوؤثر  م� 
املتخ�ص�صون ب�صرورة عدم الإفراط يف تن�ول احللوي�ت  لذا ين�صح 

وتنظيم مواعيد الطع�م ب�صكل تدريجي.
اله�صمي  اجله�ز  ا�صت�ص�ري  عبدالغف�ر,  وليد  الدكتور  يتحدث 
عن  الإخب�رية”  العني  بوابة  لـ”  امل�صرية,  �صم�ص  عني  بج�معة 
اإىل ج�نب  معتدلة,  وبكمي�ت  اأ�ص��صي  ب�صكل  الطع�م  �صرورة تنظيم 
�صرورة تنظيم تن�ول امل�صروب�ت التي حتتوي على الك�فيني, والتي 
اجله�ز  ت�أثر  لعدم  الرم�ص�نية  امل�ئدة  على  بكرثة  موجودة  تكن  مل 

اله�صمي.
ال�صعرات  اإىل  النتب�ه  �صرورة  اإىل  عبدالغف�ر  الدكتور  وي�صري  
حيث  وغــريهــ�,  الكعك  مثل  العيد  بحلوي�ت  املــوجــودة  احلــراريــة 
حتتوي على كمي�ت من ال�صكر توؤدي اإىل زي�دة الوزن واإره�ق املعدة 
ب�صكل كبري, كم� ين�صح ب�صرورة اتب�ع الن�ص�ئح الت�لية للحف�ظ على 

ال�صحة الع�مة خلل عيد الفطر املب�رك:
-1�صرورة التدرج يف تن�ول الطع�م حتى تتهي�أ املعدة ل�صتقب�له, 

�صواء من حيث املواعيد اأو الكمي�ت.
خلل  الــغــداء  م�ئدة  على  الد�صمة  اللحوم  تن�ول  -2جتنب 
بقطعة  فين�صح  لتن�وله�  م�صطرًا  ال�صخ�ص  كــ�ن  واإذا  العزوم�ت, 

�صغرية ل تزيد عن 150 جرام�.
العيد,  واله�مة يف  الرئي�صية  الأطب�ق  اأحد  تعترب  -3 احللوي�ت, 
بتن�ول  ين�صح  لذا  الدهون,  من  كبرية  كمي�ت  على  حتتوي  والتي 
كوجبة  تن�وله�  يف�صل  ول  الغداء  م�ئدة  على  الكعك  من  قطعتني 

�صب�حية على الإطلق.
حتى  خفيفتني  وجبتني  اإىل  الإفط�ر  وجبة  تق�صيم  -4ميكن 

تت�أقلم املعدة على النظ�م اجلديد.
5 وجب�ت حتى يتهي�أ اجل�صم  اأو   4 اإىل  اليوم  -5 تق�صيم وجب�ت 

لكمي�ت الطع�م, التي يتن�وله�.
-6عدم الإفراط يف تن�ول امل�صروب�ت التي حتتوي على الك�فيني 
مثل القهوة, ويف�صل األ تزيد كمي�ت القهوة التي يتن�وله� ال�صخ�ص 

الب�لغ عن كوبني �صغريين خلل اأي�م العيد.
دورا  تلعب  والتي  الغ�زية,  امل�صروب�ت  تن�ول  عن  -7البتع�د 
عك�ص  جيد  ب�صكل  اله�صم  على  ت�ص�عد  ول  الــوزن,  زيــ�دة  يف  كبريا 
ل  التي  الطبيعية,  امل�صروب�ت  على  العتم�د  ويف�صل  �ص�ئع,  هو  م� 

حتتوي على كمي�ت كبرية من ال�صكر.
املي�ه موزعة على مدار  -8احلف�ظ على تن�ول كمي�ت كبرية من 
وتزويد  اله�صم  عملية  لت�صهيل  اأكواب”   10 اإىل   8 “من  الــيــوم 

اجل�صم ب�لرتطيب اللزم خلل �ص�ع�ت النه�ر.
-9 م�صغ الطع�م جيدًا ي�ص�عد اجله�ز اله�صمي على تقبل الطع�م 
الإح�ص��ص  من  يزيد  ببطء  الطع�م  تن�ول  اأن  كم�  م�صكلت,  دون 

ب�ل�صبع.
التي  اأن تت�صمن وجبة الغداء الكثري من اخل�صروات  -10يف�صل 
اإىل  ب�ل�صبع  ال�صعور  على  ت�ص�عد  اإنه�  حيث  الألي�ف,  على  حتتوي 

ج�نب اإحتوائه� على كمي�ت من املي�ه لرتطيب اجل�صم.

ال����ش���ط���راب���ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة ت���ع���ر����ض الأط�����ف�����ال ل�����اإدم�����ان ع���ن���د ال��ك��ر
ـــة هــولــنــديــة  ـــص   كــ�ــصــفــت درا�
حديثة, اأن الأطف�ل الذين يع�نون 
وعلى  نف�صية,  ا�ــصــطــرابــ�ت  مــن 
النتب�ه  نق�ص  ا�ــصــطــراب  راأ�ــصــهــ� 
يزيد  ال�صغر,  فى  احلركة  وفرط 

لديهم خطر الإدم�ن عند الكرب.
يف  ب�حثون  اأجــراهــ�  الــدرا�ــصــة 
مدينة  يف  اجل�معي  الطبي  املركز 
ون�صروا  الهولندية,  جرونينجن 
دورية  يف  الإثنني,  اليوم  نت�ئجه� 
لطب  ــة  ــي ــك ــري الأم الأكـــ�دميـــيـــة 

الأطف�ل واملراهقني.
ــني  ولــــكــــ�ــــصــــف الـــــعـــــلقـــــة ب
والإدم�ن,  النف�صية  ال�صطراب�ت 
ـــع فــريــق الــبــحــث نــتــ�ئــج 37  راج
هذا  يف  اأجــريــت  �ص�بقة  ــة  ــص درا�
و187  ــ�  ــًف األ  762 على  ــ�أن,  الــ�ــص

.� �صخ�صً
على  الــــدرا�ــــصــــة,  ــــت  ــــري واأج
م�ص�بون  �صخ�ص  األف   22 حوايل 
وفرط  النتب�ه  نق�ص  ب��صطراب 
ب�لإ�ص�فة   ,)ADHD( احلركة 
�صخ�ص  اآلف   3 مــن  اأكــــرث  اإىل 
وا�صطراب  ب�لكتئ�ب  م�ص�بون 

القلق.
الأطف�ل  اأن  الب�حثون  ووجــد 
اإ�ص�بتهم  ت�صخي�ص  مت  ــن  ــذي ال
وفرط  النتب�ه  نق�ص  ب��صطراب 
وا�صطراب  والكــتــئــ�ب  احلــركــة, 

الــطــفــولــة,  ــة  ــل ــرح م ــق يف  ــل ــق ال
اإدمــ�ن  خلطر  عر�صة  اأعــرث  ك�نوا 

التدخني واحلكولي�ت واملخدرات.
نــتــ�ئــج  اإن  ــون  ــث ــ�ح ــب ال ــــ�ل  وق
ال�صطراب�ت  بني  تربط  الدرا�صة 
الطفولة,  مرحلة  فــى  النف�صية 
بن�صبة  الإدمـــــ�ن  خــطــر  ــــ�دة  وزي

.30%
الت�لية  اخلطوة  اأن  واأ�ــصــ�فــوا 
هي حث الآب�ء والأطب�ء ومقدمي 

الك�صف  عــلــى  الــطــبــي  اخلــدمــ�ت 
تلك  وعــلج  الأطــفــ�ل  على  املبكر 
ال�صطراب�ت يف مرحلة الطفولة, 
للحد من خم�طر الإدم�ن وعواقبه 

الوخيمة.
ويعترب ا�صطراب نق�ص النتب�ه 
وفرط احلركة اأحد اأ�صهر اأمرا�ص 
الع�صبي  ــوك  ــل ــص ــ� ال ا�ـــصـــطـــراب 
مرحلة  يف  الأطف�ل  ي�صيب  الــذي 
به  امل�ص�بون  ويتميز  الــدرا�ــصــة, 

اإعط�ء  اأو  ب�أنه ل ميكنهم الرتكيز 
الهتم�م الك�يف ل�صيء حمدد.

ب�صبب  ال�صطراب  هــذا  وينتج 
التي  الأجـــــزاء  يف  عــ�ــصــوي  خــلــل 
وال�صيطرة  النــتــبــ�ه  يف  تتحكم 
الأمــر  وهــو  املــخ,  يف  الن�ص�ط  على 
الذي يجعلهم يع�نون من �صعوب�ت 
ويــبــدو  معينة,  مــهــ�م  تنفيذ  يف 
م�صلكهم غريًب� ويت�صرفون ب�ندف�ع 

ويتعر�صون مل�صكلت كثرية.

نف�شها؟ امل�����ش��ري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  جت����ّدد  ل  مل����اذا 
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ت�شونامي من الإجراءات القت�شادية ينتظر الدوحة 

الق�هرة )د ب اأ(- توقع خبري يف القت�ص�د الكلي ال�صعودي اأن 
الأكرث  الإجراءات  من  جديدة  موجة  القطري  القت�ص�د  يواجه 
والإمــ�رات,  )ال�صعودية,  املق�طعة  الدول  �صتتخذه�  التي  اإيلم�, 
التي  الإ�ص�فية  املهلة  انتهت  م�  اإذا  وذلــك  وم�صر(,  والبحرين, 
بدعم  تتعلق  حمددة  مط�لب  لتلبية  القطرية  للحكومة  اأُعطيت 

ومتويل الإره�ب.
اليوم الثنني عن  “ال�صرق الأو�صط” اللندنية  ونقلت �صحيفة 
القت�ص�دي ح�صني �صبك�صي القول اإنه من املتوقع اأن ت�صمل املوجة 
الث�نية: �صحب ودائع البنوك املركزية والتج�رية للدول املق�طعة 
فروع  تراخي�ص  واإلغ�ء  و�صحب  القطرية,  البنوك  يف  املوجودة 
الأن�صطة  كل  وقف  ج�نب  اإىل  الــدول,  هذه  يف  القطرية  البنوك 
املتعلقة مبج�ل جت�رة التجزئة والت�ص�لت وال�صتثم�ر العق�ري.
مرعب”  بـ”ت�صون�مي  اجلــديــدة  الإجــــراءات  �صبك�صي  و�صبه 
للقت�ص�د القطري, مو�صحً� اأنه� لن تقت�صر على املحيط الإقليمي, 
بل �صتط�ل ال�صتثم�رات القطرية الأجنبية يف الدول الأوروبية 
والولي�ت املتحدة الأمريكية, حيث ينتظر اأن تتحرك الربمل�ن�ت 
ــدول,  ال هــذه  يف  امل�صبوه  القطري  ــ�ل  امل ملف�ت  بفتح  ـــلم  والإع

واإجب�ره� على التخلي عن ال�صتثم�رات القطرية.
قطع  يف  تتمثل  الإجــــراءات  مــن  الث�نية  املــوجــة  اأن  واأو�ــصــح 

العلق�ت القت�ص�دية مع قطر ب�لك�مل.
التحمل,  على  القطري  القت�ص�د  قــدرة  مــدى  عن  �صوؤال  ويف 
:”ميكن  ق�ل  تطبيقه�,  املزمع  القت�ص�دية  الإجـــراءات  ظل  يف 
تغيب  معلوم�ت  هن�لك  لكن  نظريً�,  ال�صمود  القطري  للقت�ص�د 
عن كثريين يف �صرد املو�صوع القطري وحتليله, وهي اأن القت�ص�د 
القطري اأكرب اقت�ص�د مديون يف الع�مل العربي, لأنه ك�ن ي�صتفيد 
املوجودة  والأ�صول  الغ�ز  على  واعتم�ده  امل�لية,  ملءته  بحكم 
لديه, وعليه �صداد هذه الديون, واإذا فتحت عليه اأبواب الق�ص�ي� 
وامل�صكلت املتعلقة بتمويل الإره�ب, والعجز يف ت�صغيل اخلطوط 
القطرية, والبنوك التي �صت�صحب ال�صتثم�رات منه�, �صيكون مدى 

ال�صمود قليل جدا”.

 ر�صيد احلداد / �صنع�ء
الظروف امل�دية ال�صعبة التي ميّر به� 
اليمنيون األقت بظلله� على اأجواء عيد 
التم�صك  من  متنعهم  مل  ولكنه�  الفطر, 
�صهدت  اإذ  الحــتــفــ�ء,  طقو�ص  ب�أب�صط 
حللوى  �ــصــراء  حــركــة  الأ�ـــصـــواق  بع�ص 
الذي  الزبيب  وخ��صًة  العيد,  ومك�صرات 
الفقري.  البلد  هــذا  بــه  ا�صتهر  لط�مل� 
لتبي�ن  ك�فية  العيد  اأ�صواق  حول  جولة 
الــعــدوان  خّلفه�  التي  ال�صلبية  الآثـــ�ر 
ونوعية  اأوًل,  املواطنني  على  ال�صعودي 
على  �صيم�  ول  ث�نيً�,  واأ�صع�ره�  املنتج�ت 
اإنت�جه  تراجع  الــذي  البلدي  الزبيب 
غــزو  ــل  ظ يف  ثمنه  وارتـــفـــع  وعــر�ــصــه 
الزبيب الأجنبي امل�صتورد وبيعه ب�أ�صع�ر 

تن�ف�صية
على  املــفــرو�ــص  احل�ص�ر  ينعك�ص  مل 
على  ــدوان  ــع ال حتــ�لــف  قبل  مــن  اليمن 
�صنع�ء  حم�فظة  يف  الــزبــيــب  منتجي 
وقلل  مع�ن�تهم  من  �ص�عف  بل  اإيج�بيً�, 
ال�صهر  خلل  الربح  لتحقيق  فر�صهم  من 
لإعــ�لــة  عليه  يــعــتــمــدون  ــوا  كــ�ن ـــذي  ال

ع�ئلتهم.
فخلل الأي�م القليلة امل��صية, فوجئ 
كل  ي�صوقون  الــذيــن  الــعــنــب,  ــو  ــزارع م
اآخر  يف  املحلي  الزبيب  من  حم��صيلهم 
ب�صيطرة  رم�ص�ن,  �صهر  من  اأيــ�م  ع�صرة 
الزبيب ال�صيني والهندي والإيراين على 

م� يق�رب %75 من اأ�صواق العيد.

ب�لزبيب  ـــواق  ـــص الأ� اإغـــــراق  واأثـــــ�ر 
اأو�ــصــ�ط  يف  ا�صتي�ء  مــوجــة  الأجــنــبــي 
بعدم  احلكومة  اتهموا  الذين  املزارعني 
قبل  قطعته�  التي  ب�لتزام�ته�  الوف�ء 
بكمي�ت  املنتج  ا�صترياد  بوقف  ع�مني 
ــد  واأّك املحلي.  الإنــتــ�ج  وحم�ية  كبرية 
اأحمد �ص�لح اخلولين, وهو اأحد منتجي 
تكبدوا  املــزارعــني  اأن  اليمني,  الزبيب 
خ�ص�ئر ف�دحة خلل ال�صنوات امل��صية, 
م� دفع الكثري منهم, وخ��صًة يف من�طق: 
هــمــدان  احلـــــ�رث,  بــنــي  ح�صي�ص,  بــنــي 
وزراعـــة  العنب  اقــتــلع  اإىل  وخــــولن, 
اليمني  الزبيب  اأن  اإىل  واأ�ــصــ�ر  الــقــ�ت. 
بعدم�  املحلي  ال�صوق  على  يعتمد  بــ�ت 
ك�ن ي�صّدر بكمي�ت كبرية اإىل ال�صعودية 

والإم�رات قبل العدوان.
يف  الزبيب«  جمرك  »م�صوؤول  وو�صف 
القط�ع,  حممد  خ�لد  القدمية  �صنع�ء 
حمذرًا  بـ»الك�رثة«,  الأجنبية  املن�ف�صة 
الزبيب  لــزراعــة  النه�ئي  التوقف  مــن 
اإىل  حديث  يف  واأ�ص�ف  واإنت�جه.  املحلي 
»الأخب�ر« اأن اليمن »ك�ن ينتج قرابة 50 
األف طن من الزبيب �صنويً�, اإل اأن الإنت�ج 
بعد  �صنويً�«  طن  األــف   20 اإىل  تراجع 
ع�م  يف  ال�صعودية  بقي�دة  العدوان  بدء 
2015, داعيً� حكومة »الإنق�ذ الوطني« 
ووزارة الزراعة اإىل اتخ�ذ »الإجراءات 
الكفيلة بحم�ية الإنت�ج املحلي من العنب 

الذي يتم جتفيف الزبيب منه«.

من جهته, اأّكد م�صت�ص�ر وزارة الزراعة 
»الق�نون  اأن  القيلي,  مب�رك  �صنع�ء  يف 
ميــنــع ا�ــصــتــرياد الــزبــيــب الأجــنــبــي, م� 
�صيم�  ول  تهريبه...  اإىل  التج�ر  دفــع 
)مين�ء  والبحرية  الربية  املن�فذ  عرب 
�صيطرة  عن  خرجت  التي  واملكل(  عدن 
احلــكــومــة يف �ــصــنــعــ�ء خـــلل الــعــ�مــني 
»�صتتخذ  الــوزارة  اأن  وك�صف  امل��صيني«. 
امل�صتوردين...  بحق  �ص�رمة  اإجــراءات 
الظ�هرة  هــذه  من  احلــد  على  و�صتعمل 

وتداعي�ته� على الإنت�ج املحلي«.
الوا�صحة  ال�صيطرة  مــن  وبــ�لــرغــم 
يحظى  الأ�صواق,  على  الأجنبي  للزبيب 
قبل  من  كبري  ب�هتم�م  املحلي  الزبيب 
اإىل  بكث�فة  تــوافــدوا  الذين  اليمنيني, 
�صنع�ء  قلب  يف  املوجود  الزبيب  جمرك 
الزبيب  اأنـــواع  اأجــود  ل�صراء  القدمية, 
ين�ف�ص  الأجــنــبــي  »الــزبــيــب  الــيــمــنــي. 
يوؤّكد  ب�جلودة«,  ولي�ص  ب�ل�صعر  املحلي 
امل�صتهلكني  اأحـــد  عــلــي,  حممد  �ــصــربي 

اإىل  م�صريًا  »الأخــبــ�ر«,  اإىل  حديث  يف 
بعد  مذاقه  يفقد  »ل  اليمني  املنتج  اأن 
ـــوام  اأع اأن يــجــفــف... حــتــى ولـــو بــعــد 
ت�ريخ  يتج�وز  امل�صتورد ل  بينم�  طويلة, 
وتـــرتاوح  الـــواحـــد«.  الــعــ�م  �صلحيته 
اأ�صع�ر الزبيب املحلي )الأبي�ص والأ�صود( 
بني 6000 و2500 ري�ل للكيلو, يف حني 
يب�ع الكيلو من الزبيب ال�صيني بـ 1500 

ري�ل فقط.

رن� حربي
دعــوى  اأمريكية  احتــ�ديــة  ا�صتئن�ف  حمكمة  رف�صت 
املتحدة  الولي�ت  تتهم  مينية  ع�ئلة  من  مقدمة  ق�ص�ئية 
بقتل اثنني من اأبن�ئه� »دون ذنب« يف �صربة نفذته� ط�ئرة 
اجلمعة  ال�ص�در  قــرارهــ�  يف  املحكمة  وق�لت  طي�ر.  بل 
امل��صية, اإن »�صلحي�ته� ل تكفي للنظر يف قرار احلكومة 

الفيدرالية ب�ص�أن تنفيذ الغ�رة«.
م�ص�بهة,  كــثــرية  ق�ص�ي�  مــن  واحـــدة  الق�صية  وهـــذه 
فيم�   ,2012 ع�م  اإىل  املذكور  ال�صتهداف  ح�دثة  وتعود 
واإم�م م�صجد مع�ر�ص  املت�صررون منه� )ع�ئلة مدر�ص  رفع 
لتنظيم »الق�عدة« هو �ص�مل بن علي ج�بر, و�صرطي حملي 
وليد بن علي ج�بر( الدعوى يف 2015, حتت عنوان »قتل 
من طريق اخلط�أ«, �صد البيت الأبي�ص والرئي�ص الأمريكي 
ب�أّن  ب�لعرتاف  وا�صنطن  مط�لبني  اأوب�م�,  ب�راك  اآنــذاك 

الغ�رة »تخ�لف الق�نون الأمريكي والدويل«.
الرجلن )ج�بر( يف �صربة  ُقتل  املحكمة,  وفق وث�ئق 
بلدة  على  طي�ر  بل  اأمريكية  ط�ئرة  نفذته�  �ص�روخية 
2012, وا�صتهدفت  خ�ص�مر يف حم�فظة ح�صرموت يف اآب 
اإن  �ص�مل  ع�ئلة  وتقول  »الــقــ�عــدة«.  يف  عن��صر  ثلثة 
من  طلب  »الق�عدة«,  يه�جم  ك�ن  م�  غ�لبً�  الذي  الأخــري, 
ابن اأخيه وليد مرافقته اإىل اجتم�ع طلبه العن��صر الذين 

قتلوا يف ال�صربة, بهدف »حم�يته«.
»ال�صرتاتيجية«  على  ال�صوء  الق�صية  هــذه  وتلقي 
الط�ئرات  على  كثريًا  تعتمد  التي  الأمريكية  الع�صكرية 
املن�طق  يف  ذلك  يف  مب�  اخل�رجية,  العملي�ت  يف  طي�ر  بل 
الواقعة خ�رج دائرة ال�صراع, ول �صيم� اأن هذه ال�صرب�ت, 
التي غ�لبً� م� تو�صف بـ»الغ�م�صة«, ح�صدت اأرواح الآلف 

من املدنيني يف اأكرث من �صبعة بلدان يف ال�صنوات امل��صية.
ومنذ اإعلن وا�صنطن بداية عملي�ته� الع�صكرية يف م� 
ُي�صمى »احلرب على الإرهــ�ب«, حتت مربر »حم�ية الأمن 
القومي« عقب هجم�ت 11 اأيلول 2001, ك�نت اليمن, اإىل 
البلدان  طليعة  يف  والعراق,  واأفغ�ن�صت�ن  ب�ك�صت�ن  ج�نب 
اليمن  ويف  ط�ئراته�.  ل�صرب�ت  م�صرح  اإىل  حتولت  التي 
وحده�, اأدت 15 ع�مً� من هذه ال�صرب�ت, التي بداأت ر�صميً� 
اإىل وقوع الآلف من  م�أرب,  2002 مع ق�صف �صحراء  يف 

القتلى املدنيني ب�لتوازي مع ات�ص�ع نفوذ »الق�عدة«.
عن  دقيقة  معلوم�ت  على  احل�صول  �صعوبة  وبرغم 
هذه العملي�ت, ت�صري التق�رير اإىل ت�ص�عد ا�صتخدام تلك 
الط�ئرات يف اليمن بعد 2012, مق�بل تراجع ا�صتخدامه� 
بل  لط�ئرات  ال�صرب�ت  اأوىل  �ُصجلت  حيث  ب�ك�صت�ن,  يف 
طي�ر هن�ك يف 2004. ويف 2012, اأ�ص�د الرئي�ص اليمني 

حينذاك عبد ربه من�صور ه�دي, يف مق�بلة اأجراه� خلل 
الأمريكية  ال�صرب�ت  بتزايد  املتحدة,  الولي�ت  زي�رته 
من  النوع  هذا  ا�صتخدام  على  موافقته  موؤكدًا  بلده,  على 

الط�ئرات التي و�صفه� بـ»الأعجوبة الفنية«.
بعد اأقل من ع�م على ت�صريح�ت ه�دي, قتل 15 مدنيً� 
ك�نون  يف  زفــ�ف  موكب  ا�صتهدفت  �صربة  يف  ــل  الأق على 
الأول 2013, م� عّر�ص وا�صنطن اآنذاك لنتق�دات وا�صعة 
ه�جمت  اإذ  احلقوقية.  واملنظم�ت  الإعـــلم  و�ص�ئل  يف 
»من  بعنوان  تقرير  يف  ووت�ص«,  رايت�ص  »هيومن  منظمة 
بـ»قتل  اإي�ه�  متهمة  املتحدة,  الولي�ت  م�أمت«,  اإىل  عر�ص 
مدنيني بع�صوائية... وانته�ك قوانني احلرب«, ف�صًل عن 
خم�لفة �صي��صة اأوب�م� الذي �صدد يف 2013 على اأن »هدف 

الط�ئرات بل طي�ر يجب اأن ي�صّكل تهديدًا و�صيكً�«.
مع ذلك, مل متنع تلك »املجزرة« ه�دي من تكرار ت�أييده 
مع  اجتم�ع  يف  اأي�صً�  �صدد  بل  الع�صكرية,  العملي�ت  هذه 
»ي�صمح  اأنه  على   )2014 الث�ين  )ك�نون  نف�صه�  املنظمة 
حمددة  واأوقــ�ت  ح�لت  يف  ولي�ص  عمومً�«  الغ�رات  بهذه 
املنظم�ت  وظــلــت  وا�ــصــنــطــن.  وبـــني  بينه  اتــفــ�ق  �صمن 
احلقوقية توا�صل ت�أكيد اأن هذه ال�صرب�ت »غري �صرعية«, 
التي  البلدان  كل  يف  مدنيني  �صح�ي�  وقــوع  ت�صبب  واأنه� 
ت�صتخدم فيه�, اإذ ق�لت »منظمة العفو الدولية« يف تقرير 
ال�صرب�ت  اإن  املــقــبــل؟...«,  الهدف  �ص�أكون  »هــل  بعنوان 
على  خــطــرًا  ي�صكلوا  »مل  اأ�صخ��صً�  ا�صتهدفت  اجلــويــة 
بتهمة  امل�صوؤولني  حم�كمة  اإىل  داعية  الأمريكيني«,  حي�ة 

»ارتك�ب جرائم حرب«.
ويف ال�صنوات القليلة امل��صية, انت�صرت ع�صرات التق�رير 
ازدادت وترية  الغ�رات, كذلك  لهذه  املدنيني  ال�صح�ي�  عن 
تغطية ق�ص�صهم يف اليمن منذ بداية الع�م اجل�ري. ففي 
احلكومة  ووت�ص«  رايت�ص  »هيومن  دعت  امل��صي,  �صب�ط 
غ�رة  يف  �صدقية«  ذات  »حتقيق�ت  اإجراء  اإىل  الأمريكية 
�صحيته�  ذهب  امل��صي  الث�ين  ك�نون  اأواخــر  البلد  و�صط 
16 مدنيً� على الأقل, بينهم 9 اأطف�ل, و�صّببت تدمري 20 
الأطف�ل  من  ال�صح�ي�  �صور  وانت�صرت  الأقل.  على  منزًل 
نوار  التوا�صل الجتم�عي, ومن �صمنه� �صورة  على مواقع 
العولقي الب�لغة من العمر ثم�ين �صنوات, التي قتل والده� 
 16( اأخوه�  ثم   2011 عــ�م  طي�ر  بل  لط�ئرة  ب�صربة 

ع�مً�( يف �صربة مم�ثلة بعد اأ�صبوعني.
اخل�رجية  العلق�ت  »مركز  يف  للب�حث  مق�لة  ووفــق 
بولي�صي«  »فورين  جملة  ن�صرته  زينكو,  ميك�  الأمريكية« 
عملي�ت  يف  املدنيني  من  ال�صح�ي�  »عدد  اإن  امل��صي,  الع�م 
اإ�ص�رة  يف  املعلن«,  العدد  يفوق  طي�ر  بل  الط�ئرات  ق�صف 

اأن هذه الط�ئرات قتلت »116  اأوب�م�  اإىل اإعلن حكومة 
مدنيً� من طريق اخلط�أ« م� بني 2009 حتى نه�ية 2015, 

وهو رقم اأقل من تقديرات املنظم�ت غري احلكومية.
املدنيني  على  اجل�نبية«  »الأ�ــصــرار  تقت�صر  ل  كذلك, 
بل  ط�ئرة  قتلت  فمثًل,  »احللف�ء«.  ت�صيب  بل  فح�صب, 
عن��صر  من  ثلثة  امل��صي  ني�ص�ن   23 يف  اأمريكية  طي�ر 
»احلراك اجلنوبي« احلليف له�دي وحت�لف العدوان الذي 
تقوده ال�صعودية وتدعمه الولي�ت املتحدة, يف حم�فظة 
�صبوة. ولعل من اأ�صهر »الأخط�ء« يف ال�صتهداف, ك�ن مقتل 
منذ  »الق�عدة«  بقب�صة  ك�ن�  واإيط�يل(  )اأمريكي  رهينتني 

.2015 يف  مم�ثلة  �صربة  يف  و2012,   2011
ويت�صح مع انتخ�ب اأي رئي�ص اأمريكي جديد اأن ا�صتخدام 
الط�ئرات بل طي�ر يف الهجم�ت الع�صكرية هو »التكتيك« 
عليه�  اأوب�م�  اعتم�د  الأرق�م  اأثبتت  اإذ  لوا�صنطن,  ل  املف�صّ
على نط�ق اأو�صع من جورج بو�ص, ول �صيم� عقب ان�صح�ب 
عدد كبري من اجلنود الأمريكيني من من�طق احلرب. ورغم 
اإقرار الأول يف 2013 بـ»�صقوط �صح�ي� يف �صفوف املدنيني 
�صتلحقن�  الأرواح  هذه  طي�ر...  ىل  الط�ئرات  ب�صرب�ت 
ا�صتخدمت فيه�  التي  الهجم�ت  الأبد«, ت�ص�عف عدد  اإىل 
هذه الط�ئرات يف ال�صرق الأو�صط بني 8 اإىل 10 مرات يف 
عهده )372 هجومً� على الأقل(, مق�رنة بعهد �صلفه )51 

هجومً�(.
بعنوان  تقرير,  يف  ن�صر  قد  انرت�صبت«  »ذا  موقع  وك�ن 
اأو�صحت مدى اعتم�د  »وث�ئق الط�ئرات بل طي�ر«, �صورًا 

اأوب�م� على هذه الط�ئرات, التي تنطلق من قواعد جوية 
ب�أكرث  عدده�  ويقّدر  وال�صعودية,  واإثيوبي�  جيبوتي  يف 
�صهده�  التي  الع�صكرية  العملي�ت  خلل  اآلف,  �صبعة  من 
�صحيفة  ك�نت  اأي�صً�,  الأو�صط.  ال�صرق  منطقة  يف  عهده� 
»اأعطى  اأوب�م�  اأن  »نيويورك ت�ميز« الأمريكية قد ك�صفت 
3797 �صخ�صً�  اأدت اإىل مقتل  542 �صربة  الإذن بتنفيذ 
القوات  فيه�  تتمركز  ول  �صراع,  اأم�كن  لي�صت  من�طق  يف 

الأمريكية«.
يف  ال�صلح  بهذا  اجلــويــة  ــغــ�رات  ال اقت�صرت  وبينم� 
وال�صوم�ل  والعراق  وب�ك�صت�ن  اأفغ�ن�صت�ن  على  بو�ص  عهد 
واليمن, تو�صعت يف عهد اأوب�م� لت�صمل, ب�لإ�ص�فة اإىل هذه 
الدول, �صوري� وليبي�. اأم� الآن, فيتوقع املراقبون ت�ص�عد 
ترامب  دون�لد  رئ��صة  خلل  ال�صلح  هذا  على  العتم�د 
»بن�صبة قد ت�صل اإىل %150 بحلول 2019«, وهو الأمر 
الذي ب�ت جليً� يف اليمن, حيث ع�دلت ال�صرب�ت اجلوية 
ترامب  عهد  من  يــوم   100 اأول  خــلل  هن�ك  الأمريكية 
حكم  من  ك�ملتني  وليتني  خلل  البلد  �صهده�  التي  تلك 
اأعطت  امل��صي(  )اآذار  ت�ميز«  »نيويورك  ووفــق  اأوبــ�مــ�. 
الأخ�صر  »ال�صوء  البنت�غون  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
اليمن  يف  كوم�ندو�ص  عملي�ت  وتنفيذ  جوية  غ�رات  ل�صّن 
اآخر  وك�نت  الأبي�ص«,  البيت  من  م�صبقة  موافقة  دون  من 
هذه ال�صرب�ت الأحد امل��صي, حني �صنت ط�ئرات بل طي�ر 
جتمع�ت  »ا�صتهدفت  اإنه�  وا�صنطن  ق�لت  غــ�رات  �صل�صلة 

للق�عدة« يف حم�فظة اأبني.
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للعدوان جديدة  �سحية  اليمني:  الزبيب 

االأمركية طيار  بال  الطائرات  جرائم  من  عامًا   ١5

كثريون  توقع   – ب(  ف  )اأ  ـ  طــهــران 
يف  ال�صتثم�ر  جم�ل  يف  قوية  اندف�عة 
ملفه�  حول  الــدويل  التف�ق  بعد  ايــران 
النووي الع�م 2015 ورفع العقوب�ت لكن 
رغم و�صول الف الوفود اىل طهران من 
ا�صي� واوروب� وغريه�, ل تزال ال�صفق�ت 

الكبرية غ�ئبة.
وهذا م� يجعل من التف�ق مع ال�صركة 
م�صروع  تــوتــ�ل,  الفرن�صية  العملقة 
بكلفة 4,9 ملي�رات دولر مدته 20 ع�م� 
اإيــران,  يف  البحري  للغ�ز  حقل  لتطوير 

اخرتاق� ب�لن�صبة لهذا البلد.
حتى  �صفق�ت  عقدت  التي  -اجله�ت 

الن-
الرئي�صية  ال�صتثم�رات  ان  الــواقــع 

قليلة ومتب�عدة.
الفرن�صية  ال�صي�رات  �صركة  وك�نت 
“بي ا�ص ايه” وقعت �صفقة بقيمة 400 
 2016 حزيران/يونيو  يف  يــورو  مليون 
طــراز  مــن  ومــركــبــ�ت  �ــصــيــ�رات  لت�صنيع 
ال�صي�رات  �صن�عة  �صركة  مع  “بيجو” 

الإيرانية “خو�صرو”.
كم� وقعت ال�صركة الفرن�صية اتف�قية 
ت�صرين  يف  يـــورو  مليون   300 بقيمة 
من  �ــصــيــ�رات  لت�صنيع  الول/اأكـــتـــوبـــر 

“�ص�يب�”  �صركة  مع  “�صيرتوين”  طــراز 
الإيرانية.

“اكور”  جمموعة  اعلنت  جهته�,  من 
 15 اإىل   10 على  تعمل  اأنه�  الفندقية 
ال�صتف�دة  يف  اأمــل  اإيـــران,  يف  م�صروع� 
من ازده�ر ال�صي�حة اثر توقيع التف�ق 

النووي.
فقد  الخرى  الرئي�صية  ال�صفق�ت  ام� 
ت�صري  هن�  الموال  لكن  للط�ئرات,  ك�نت 
امللي�رات  غــرار  على  ــر  الآخ ــ�ه  الجت يف 
اليرانية  اخلطوط  �صركة  تنفقه�  التي 
و  ايرب��ص  نوع  من  ط�ئرة   100 ل�صراء 

بوينغ. طراز  من   80
كم� ان هن�ك م� ي�صمى �صفق�ت اولية 
“ا�صتك�ص�فية” من �صرك�ت كربى مثل  اأو 
ترتجم  مل  لكنه�  و�صل,  وهيونداي  رينو 

ا�صتثم�رات فعلية حتى الن.
ـــلأمم املــتــحــدة ن�صر  ـــ�ن تــقــريــر ل وك
اجــمــ�يل  ان  اكـــد  حــزيــران/يــونــيــو  يف 
اإيــران  يف  املب��صر  الأجنبي  ال�صتثم�ر 
دولر  ملي�رات   3,4 بلغ  امل��صي  الــعــ�م 
دولر  ملي�رات   4,7 من  اقــل  اأي  فقط, 
الــعــقــوبــ�ت,  قــبــل   2012 عـــ�م  تلقته� 
روحــ�ين  ح�صن  الرئي�ص  ان  وخ�صو�ص� 
عندم�  دولر  ملي�ر   50 مبلغ  اىل  ا�ص�ر 

وقع التف�ق النووي.
-مل�ذا يرتدد امل�صتثمرون-؟

الأمريكية  العقوب�ت  امــران:  هن�ك 
والفو�صى القت�ص�دية يف اإيران.

ــد مـــن الــعــقــوبــ�ت  ــدي ــع رغـــم رفـــع ال
ف�إن  النووي,  التف�ق  مبوجب  الدولية 
وخ�صو�ص�  منه�  العديد  ابقت  وا�صنطن 
وجت�رب  الإن�ص�ن,  بحقوق  املتعلقة  تلك 
يف  اإيـــران  ودور  الب�ل�صتية,  ال�صواريخ 

النزاع�ت الإقليمية.
ويقوم امل�صرعون الأمريكيون بت�صديد 
لدى  قلق�  ي�صبب  مــ�  الــعــقــوبــ�ت,  هــذه 
الــعــديــد مــن الــ�ــصــركــ�ت الــدولــيــة ازاء 
احتم�ل مواجهة غرام�ت كبرية اأو منعه� 
من العمل يف الولي�ت املتحدة. كم� ك�ن 
بتمزيق  هــدد  ترامب  دونــ�لــد  الرئي�ص 

التف�ق النووي.
�صتى  مــتــ�عــب  الــ�ــصــركــ�ت  وتـــواجـــه 
قد  اأمواله�  ك�نت  اإذا  م�  معرفة  حم�ولة 
تنتهي يف اأيدي كي�ن�ت خ��صعة للعقوب�ت 
مثل احلر�ص الثوري. وهذه مهمة �صعبة 
من  كثري  يف  الغ�م�صة  مل�ص�ركته  نــظــرا 

املج�لت القت�ص�دية الإيرانية.
بفر�ص  التهديد  دون  من  حتى  ولكن 
اف�ق�  ت�صكل  اإيـــران  تــزال  ل  عقوب�ت, 

ب�صبب  ب�ملخ�طر  حمفوفة  ا�صتثم�رية 
وقط�ع  والبريوقراطية  املتف�صي  الف�ص�د 
وعملة  �صخمة  ديون  من  يع�ين  م�صريف 

متقلبة.
ـــد مــن  ـــدي ـــع ـــــك ال ويـــخـــيـــف كــــل ذل
احل�جة  ذلــك  من  والأهــم  امل�صتثمرين, 
�صفق�ت  لتمويل  الع�ملية  البنوك  اىل 

طويلة الأجل.
-م�ذا �صيحدث بعده�-؟

كل النظ�ر تتجه اىل وا�صنطن, حيث 
مدته�  مراجعة  تــرامــب  اإدارة  تتوىل 
�صتتم�صك  ك�نت  اإذا  م�  لتقرر  يوم�   90

ب�لتف�ق النووي.
ــون الخـــــرون وهــم  ــع ــوق ويــعــتــزم امل
بريط�ني� وفرن�ص� وامل�ني� وال�صني ورو�صي� 

ان  �صعوبة  يوؤكد  م�  ب�لتف�ق,  التم�صك 
كم�  عقوب�ت  املتحدة  الولي�ت  تفر�ص 

ك�نت تفعل يف ال�ص�بق.
�صلط�ت ل  املتحدة  الولي�ت  لكن لدى 
ال�صرك�ت  على  غرام�ت  لفر�ص  له�  مثيل 
الغرامة  كــثــريون  ويتذكر  الأجنبية. 
8,9 ملي�رات دولر التي فر�صت  الب�لغة 
على البنك الفرن�صي “بي اإن بي ب�ريب�” 

قبل ثلث �صنوات فقط.
توت�ل  �صفقة  متنح  ب�أن  اإيران  وت�مل 
وكذلك  للمجيء  اأخــرى  ل�صرك�ت  الثقة 
م�  الــدولــيــة,  امل�ص�رف  لحــد  ب�لن�صبة 

�صيطلق الندف�عة التي ط�ل انتظ�ره�.
لكن يف الوقت الراهن, ل تزال المور 

قيد النتظ�ر.

تقرير  اأظهر   – اأ(  ب  )د  �صول 
كوري�  جن�ح  ن�صر  اقت�ص�دي 
ال�صدارة  ا�صتع�دة  يف  اجلنوبية 
ال�صفن  بن�ء  قط�ع  يف  الع�ملية 
الن�صبة  على  ا�صتحوذت  حيث 
ال�صفن  بن�ء  طلبي�ت  من  الأكرب 
اجلديدة خلل الن�صف الأول من 

الع�م احل�يل.
�صركة  عن  �ص�درة  لبي�ن�ت  وفق� 
املعنية  الربيط�نية  كلرك�صون 
البحري,  والنقل  ال�صفن  ب�صوق 
ال�صفن  بن�ء  اإجم�يل طلبي�ت  ف�إن 
ال�صفن  بن�ء  لأحوا�ص  املقدمة 
56ر2  بلغ  اجلنوبية  الكورية 
من  الأول  الن�صف  يف  طن  مليون 
مثلي  قدره�  بزي�دة  الع�م,  هذا 
امل�صجلة خلل  الطلبي�ت  اإجم�يل 

الفرتة نف�صه� من الع�م امل��صي.
بن�ء  اأحوا�ص  ح�صة  ومثلت 
 34% اجلنوبية  الكورية  ال�صفن 
من الطلبي�ت الع�ملية لبن�ء ال�صفن 
كوري�  لت�صتعيد  الع�م  هذا  يف 
اجلنوبية �صدارته�, متفوقة على 

ال�صني والي�ب�ن.

وج�ء ذلك بعد مرور 5 �صنوات من 
الع�ملية  الطلبي�ت  �صدارة  فقدان 

لبن�ء ال�صوق يف ع�م .2012
ال�صفن  بن�ء  طلبي�ت  وبلغت 
�صفن  بن�ء  اأحوا�ص   3 لـ  املقدمة 
“هيونداي  ملجموعة  ت�بعة 
�صفينة   72 الثقيلة”  لل�صن�ع�ت 

خلل  دولر  ملي�ر  2ر4  بقيمة 
احل�يل,  الع�م  من  الأول  الن�صف 
ملي�ر  بقيمة  �صفينة   13 مق�بل 
من  الأول  الن�صف  خلل  دولر 

الع�م امل��صي.
ال�صفن  بن�ء  طلبي�ت  وبلغت 
“�ص�م�صوجن  �صركة  تلقته�  التي 

�صفينة   13 الثقيلة”  لل�صن�ع�ت 
فيم�  دولر  ملي�ر  8ر1  بقيمة 
بلغت طلبي�ت “دايو لبن�ء ال�صفن 
�صفن   7 البحرية”  والهند�صة 
خلل  دولر  مليون   770 بقيمة 

الن�صف الأول من الع�م احل�يل.

ت�ساوؤالت حول التباطوؤ يف ابرام �سفقات ا�ستثمارية كبرة يف ايران

من   %34 ــى  ــل ع تــ�ــســتــحــوذ  الـــكـــوريـــة  ــفــن  ــس ــ� ال بــنــاء  ــات  ــرك ــس �
الــعــام مـــن  االأول  ــف  ــس ــ� ــن ال ــــالل  خ الـــعـــامل  يف  ــات  ــي ــب ــل ــط ال

ال�سينية و“�سي.اإن.بي.�سي”  الفرن�سية  “توتال”  مع  الغاز  ال�ستخراج  ر�سميا  عقدا  توقع  ــران  اإي
عقد  توقيع  تعتزم  اإيران  اأن  اإعلمية  تق�رير  ذكرت   – اأ(  ب  )د  ب�ري�ص  
ر�صمي ل�صتخراج الغ�ز مع �صركتي “توت�ل” الفرن�صية “و”ت�ص�ين� ن��صيون�ل 

برتوليوم كورب” )�صي.اإن.بي.�صي( ال�صينية اليوم الثنني.
ونقلت التق�رير الإعلمية عن “ب�ر�صتو يون�صي” م�صوؤول العلق�ت الإعلمية 
بوي�ن” الرئي�ص  “ب�تريك  اإن  القول  الإيرانية  النفط  وزارة  يف  اخل�رجية 

التنفيذي ل�صركة “توت�ل” �صي�ص�فر اإىل طهران لتوقيع العقد.
يذكر اأن “توت�ل” متتلك 1ر%50 من اأ�صهم م�صروع حقل غ�ز جنوب ف�ر�ص 
 30% للدولة  الت�بعة  ال�صينية  ال�صركة  العملق, يف حني متتلك  الإيراين 

من اأ�صهم امل�صروع ومتتلك "برتوب�ر�ص" الإيرانية 9ر%19 منه�.
يتوافق  امل�صروع  ب�أن  الأحد  اأم�ص  �صرح  قد  “توت�ل”  ب��صم  متحدث  ك�ن 
مت�م� مع القوانني الفرن�صية والدولية, فيم� يتعلق ب�لتع�مل القت�ص�دي مع 
ال�صرك�ت, واأنه �صيبداأ �صخ الغ�ز لل�صوق املحلية الإيرانية اعتب�را من .2021



ــلــطــ�ت  الــ�ــص ــتــعــد  تــ�ــص  : ـــقـــد�ـــص  ال  
ا�صتيط�نية  خطط  لإقــرار  الإ�صرائيلية 
ال�صرقية  الــقــد�ــص  مــديــنــة  يف  وا�ــصــعــة 
الق�دمني,  الأ�صبوعني  خــلل  املحتلة, 

بح�صب تقرير اإ�صرائيلي ن�صر الإثنني.
"ه�آرت�ص"  �ــصــحــيــفــة  وقـــــ�لـــــت 
التخطيط  جلــنــة  اإن  ــيــة,  الإ�ــصــرائــيــل
ت�صتعد  الــغــربــيــة,  الــقــد�ــص  بــلــديــة  يف 
وحــدة   2000 بــنــ�ء  عــلــى  للم�ص�دقة 
اإ�صرائيلية  م�صتوطن�ت  يف  ا�صتيط�نية 

مق�مة على اأرا�صي القد�ص ال�صرقية.
�صت�ص�دق  ذاته�  اللجنة  اإن  واأ�ص�فت 
حي  يف  لليهود  مل�ص�كن  خــطــط   4 عــلــى 
اثنني  فيه�  مب�  املدينة,  يف  جراح  ال�صيخ 
من  فل�صطينية  ع�ئلت  اإخلء  يت�صمن�ن 

من�زله�.
اإ�صرائيل  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
ــ�ريــع  اأّجـــلـــت لـــعـــدة مـــــرات هــــذه املــ�ــص
الرئ��صيتني  الوليتني  يف  ال�صتيط�نية 
للرئي�ص المريكي ال�ص�بق ب�راك اأوب�م�.

ترامب  دون�لد  و�صول  ح�ل  وق�لت:” 
بعد  ــة  وخــ��ــص الأبـــيـــ�ـــص,  الــبــيــت  اإىل 
بداأ  م�يو/اأي�ر,  يف  اإ�صرائيل  اإىل  زي�رته 
ال�صي��صيني يف اليمني الإ�صرائيلي املت�صدد 
البن�ء  انته�ء فرتة جتميد  ب�لإعلن عن 

ال�صتيط�ين يف القد�ص ال�صرقية”.
العقبة  وكــ�أن  الآن  يبدو  واأ�ص�فت:” 
التخطيط  مــ�ــصــ�ريــع  واأن  فــعــًل  ــت  ــل اأزي
�صت�ص�دق على ق�ئمة طويلة من اخلطط 

يف القد�ص ال�صرقية”.
ال�صحيفة  ــفــتــت  ول
املخطط�ت  اأحــد  اأن  اإىل 
ع�ئلة  اإخـــلء  يت�صمن 
منزله�  مــن  فل�صطينية 
ــي الــ�ــصــيــخ جـــراح,  يف ح
واإقــــ�مــــة مــبــنــى مـــن 3 
�صقق   3 يت�صمن  طبق�ت 

مك�نه.
هــنــ�ك  وق�لت:” 
خطة اأخــرى لإخــلء 4 
من  فل�صطينية  ع�ئلت 
ال�صيخ  حــي  يف  من�زله� 

يت�صمن  طبق�ت   5 من  مبنى  لبن�ء  جراح 
�صقق”.  10

بن�ء  هي  الث�لثة  اخلطة  واأ�ص�فت:” 
حي  يف  طبق�ت   8 مــن  للمتدينني  مبنى 

ال�صيخ جراح”.
وت�بعت:” اخلطة الرابعة هي اإق�مة 
و�صط  يف  طــبــقــ�ت   6 مــن  مــكــ�تــب  مبنى 
قــبــل مطورين  ــن  م الــ�ــصــيــخ جـــراح  ــي  ح

اإ�صرائيليني”.
يتوقع  اأنــه  اإىل  ال�صحيفة  لفتت  كم� 
اأن ت�ص�دق جلنة التخطيط الإ�صرائيلية 
 944 لبن�ء  خطة  على  الأ�ــصــبــوع,  هــذا 
وحدة ا�صتيط�نية يف م�صتوطنة “ب�صغ�ت 
زئيف”, �صم�يل القد�ص, على اأر�ص بقيت 
ف�رغة بعد م�ص�درته� من قبل الدولة يف 

الع�م 1980.

ــــرى  اأخ ــط  ــط خ هـــنـــ�ك  وق�لت:” 
ا�صبوعني  ــلل  خ فيه�  النظر  �صيجري 
800 وحدة يف )م�صتوطنة( غيلو  لبن�ء 
و200 وحـــدة يف  الــقــد�ــص(,  )جــنــوبــي 
يف  وحــدة  و214  رامـــوت,  )م�صتوطنة( 
)م�صتوطنة( النبي يعقوب, و116 وحدة 

يف )م�صتوطنة( ب�صغ�ت زئيف”.
التي  القد�ص,  اأن  اإ�صرائيل,  وتعترب 
ال�صرقي  ب�صقيه�   ,1967 عــ�م  احتلته� 
ــمــة لـــهـــ�, وتــرفــ�ــص  ـــي, عــ��ــص ـــرب ـــغ وال
تعزيز  على  وتعمل  منه�,  النــ�ــصــحــ�ب 
اأعداد  وتقلي�ص  فيه�,  اليهودي  التواجد 

العرب.
على  الفل�صطينيون  ي�صر  املق�بل  ويف 
ع��صمة  ال�صرقية”  “القد�ص  تكون  اأن 

لدولتهم.
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رام اهلل ـ 
حّذر اخلبري البيئي ومدير وحدة الدرا�ص�ت يف مركز 
من  اأكــرث  اأن  من  كرزم”  “جورج  مع�  التنموي/  العمل 
الإ�صرائيلية  الأ�صواق  يف  والف�كهة  اخل�ص�ر  من   10%
مبيدات  متبقي�ت  ــوي  حت خمــربيــ�  فح�صه�  مت  والــتــي 
هذا  ع�ملي�”.   به  امل�صموح  من  “اأكرب  برتكيز  كيمي�ئية 
الزراعة  وزارة  ن�صرته�  ا�صتق�ص�ئية  درا�صة  بينته  م� 
الإ�صرائيلية موؤخرا.  �صنة 2014 �صجلت ن�صبة مرتفعة 
من التج�وزات يف متبقي�ت املبيدات يف التف�ح والبطيخ, 
بــ�لإ�ــصــ�فــة  الـــتـــوايل,  عــلــى  و29%   34% وبــقــيــمــة 
لتج�وزات يف نحو %20 من اخلوخ, البندورة والربقوق.
يف  التج�وزات  اكت�صفت  كرزم,  وفق   ,  2015 ع�م  ويف 
عين�ت  ربع  ونحو  اخلوخ  من  و30%  اخلي�ر  من   33%
البطيخ؛ علم� اأن م� ل يقل عن 15 عينة اأخذت من جميع 
املح��صيل املذكورة.  بل اإن بع�ص املح��صيل �صجلت ن�صبة 

جت�وز مرتفعة جدا.
الإ�صرائيلية  الزراعة  وزارة  يف  النب�ت  وق�ية  دائرة 
يف  الــطــ�زجــة  للمنتج�ت  ا�صتق�ص�ئي�  م�صح�  جتــري 

املح��صيل التي مت قط�فه� وحتديدا قبل ت�صويقه�.
ب�أن  كــرزم,  ي�صيف  الكيمي�ئية,  الزراع�ت  ع�مل  ويف 
به  تكت�صف  مل  الذي  ذلك  ب�أنه  يعرف  ال�صليم  املح�صول 
اأقل  مبيدات  متبقي�ت  به  اكت�صفت  اأو  اإطلق�,  مبيدات 
اأول مرة  اأن هذه  “احلد الأعلى امل�صموح”.  واللفت  من 
املخربية  الفحو�ص�ت  معطي�ت  ك�مل  ب�صكل  فيه�  تن�صر 

التي جتريه� وزارة الزراعة.
ب�أنه�  تبني  الإ�صرائيلية  الزراعية  املح��صيل  بع�ص 
التف�ح  ففي  كيمي�ئية؛  مبيدات  لب�صعة  متبقي�ت  حتوي 
خم�صة  من  لأكــرث  متبقي�ت  اكت�صفت  والتوابل  والعنب 
اأنواع خمتلفة من املبيدات.  ال�صموم التي مت ت�صخي�صه� 
ب�لإ�ص�فة  وفطرية,  ح�صرية  مبيدات  مبعظمه�  هــي 

لكت�ص�ف متبقي�ت ملبيدات حمظورة.
الزراعة  وزارة  ب��صرت  الأخريتني  ال�صنتني  وخــلل 
الإ�صرائيلية يف التحقيق مع ع�صرات املزارعني املخ�لفني 

للقوانني, والذين مت جترميهم وتغرميهم جميع�.
يف  اكت�صفت  الــتــجــ�وزات  بع�ص  اأن  ب�لذكر  اجلــديــر 
اأنظمة  الآن  لغ�ية  يوجد  ل  التي  التوابل  حم��صيل 

اإ�صرائيلية خ��صة ب�لتع�مل الكيمي�ئي معه�.
تنتج  والأمــرا�ــص  ال�صحية  املخ�طر  اأن  املعروف  من 
الكيمي�ئية  للمبيدات  تراكمي  ب�صكل  التعر�ص  مــن 
املنتج�ت  خــلل  مــن  واملتوا�صل  املتكرر  ا�صتهلكه�  اأو 
ي�صل  اأن  اإىل  جدا,  قليلة  بكمي�ت  ولو  حتى  الزراعية, 
الق�تلة,  ب�جلرعة  يعرف  مل�  الإن�ص�ن  ج�صم  يف  تركيزه� 

اأي تراكم امل�صتوى ال�ص�م واخلطري للإن�ص�ن.
ب��صتخدام  يت�صل  فيم�  اإ�صرائيل  و�صع  اأن  اللفت 

املبيدات الكيمي�ئية يعترب �صيئ� جدا ب�ملق�رنة مع الدول 
الأوروبية والولي�ت املتحدة الأمريكية التي تعترب فيه� 
ن�صبة التج�وزات يف املح��صيل الزراعية �صغرية ول تزيد 

عن %3 فقط.
كمية  بـــ�أن  مــوؤخــرا  ك�صف  جــديــد  اإ�صرائيلي  بحث 
ب�إ�صرائيل  الــغــذاء  يف  الكيمي�ئية  املبيدات  متبقي�ت 
عندم�  وبخ��صة  “الآمنة”,  امل�صتوي�ت  وتفوق  مرتفعة 

يتعلق الأمر ب�ل�صرائح ال�صك�نية احل�ص��صة ك�لأولد.
حــول  ا�صتق�ص�ئية  درا�ـــصـــة  اأن  بــ�لــذكــر  ــر  ــدي اجل
الــزراعــة  يف  امل�صتخدمة  الكيمي�ئية  املبيدات  كمية 
الإ�صرائيلية, ن�صرت يف ت�صرين اأول ع�م 2012 واأجرته� 
البيئة  )اآفــ�ق  الإ�صرائيلية  املركزية  الإح�ص�ء  دائــرة 
ب�أن  الدرا�صة  وك�صفت    .)2013 ث�ين  ك�نون  والتنمية, 
ب�إ�صرائيل  املبيدات  يف  ال�ص�مة  الفع�لة  ــواد  امل تركيز 
والتنمية  التع�ون  “منظمة  دول  بني  من  الأعلى  يعد 
دولة   34 اأغنى  ت�صم  التي   )OECD( القت�ص�دية” 

اإ�صرائيل. فيه�  مب�  الع�مل,  “متقدمة” يف 
وبينت الدرا�صة اأي�ص� ب�أن متو�صط كمية امل�دة ال�ص�مة 
هي  ب�إ�صرائيل  الواحد  الــدومن  يف  امل�صتخدمة  الفع�لة 
3.5 كغم �صنوي�؛ اأي اأكرث بنحو 88 مرة من دولة ال�صويد 
ا�صتعم�ل  الدول  اأقل  تعد  التي  لكل دومن(  )0.04 كغم 

للمبيدات!
تق�رير “مراقب الدولة” الإ�صرائيلي ك�صفت اأكرث من 
للمبيدات  ال�صنوات الأخرية عن وجود متبقي�ت  مرة يف 
�صعف  عن  ف�صل  الإ�صرائيلي,  الــغــذاء  يف  الكيمي�ئية 

الرق�بة.
واقع فل�صطيني خميف

الزراعي  الواقع  م�ص�ألة  يف  كرزم,  وفق  املخيف,  الأمر 
الواقع  هذا  انعك��ص  هو  اإ�صرائيل  يف  الب�ئ�ص  الكيمي�ئي 
والقط�ع(  )ال�صفة  الفل�صطينية  ال�صلطة  من�طق  على 
ب�ري�ص  وبروتوكول  اأو�صلو  اتف�قي�ت  بح�صب  تعد,  التي 
ال�صوق  مــع  ـــدة  واح اقت�ص�دية  وحـــدة  القــتــ�ــصــ�دي, 
علم�  مطلق�؛  حتكم�  الحتلل  فيه�  يتحكم  الإ�صرائيلي 
الفل�صطيني  الــزراعــي  القت�ص�د  ربطت  اإ�صرائيل  اأن 
املبيدات والأ�صمدة  ب�قت�ص�ده�, بحيث ت�صرتي الأخرية 

الكيمي�ئية وغريه� من اإ�صرائيل اأو من خلله�.
جتري  الر�صمية  وغري  الر�صمية  اإ�صرائيل  ك�نت  اإذا 
يف  الزراعية  املنتج�ت  على  خمربية  وفحو�ص�ت  اأبح�ث� 
حتديدا,  الفل�صطينية  الأ�صواق  ح�ل  هو  فم�  اأ�صواقه�, 
املح��صيل  على  احلقيقية  الــرقــ�بــة  ه�ص��صة  ظــل  يف 
الفل�صطينية واإغراق ال�صوق الفل�صطيني ب�ل�صلع الغذائية 
والزراعية الإ�صرائيلية امل�صمومة دون ح�صيب اأو رقيب؟  
مرة  )ولي�ص  الدورية  املخربية  الفحو�ص�ت  هي  واأيــن 
اأو �صنتني( على عين�ت ع�صوائية من املح��صيل  كل �صنة 

يف  التي  تلك  اأو  ت�صويقه�  قبل  الفل�صطينية  الزراعية 
لي�صت  املخربية  الفحو�ص�ت  طرق  اأن  علم�  الأ�ــصــواق؟  
واحدة ومت�ص�بهة, بل تختلف ب�ختلف املركب�ت واملواد 
الكيمي�ئية التي يراد الك�صف عنه�.  وهن� نت�ص�ءل اأي�ص�:  
م� هو متو�صط كمية امل�دة ال�ص�مة )الفع�لة( امل�صتخدمة 
هي  م�  بل  �صنوي�؟   والقط�ع  ب�ل�صفة  الواحد  الدومن  يف 

ح�صة الفرد الفل�صطيني من املواد الفع�لة ال�ص�مة؟
ويلفت كرزم اإىل اأن من�طق ال�صفة والقط�ع م�صتب�حة 
لل�صلع الزراعية امللوثة, الإ�صرائيلية والفل�صطينية على 
كيمي�ئي�  امللوثة  الفل�صطينية  ف�ملح��صيل  �صواء.   حد 
“ر�صوبه�”  ب�صبب  اإ�صرائيل  يف  للت�صويق  ت�صلح  ل  والتي 
ت�صويقه� يف  يع�د  الإ�صرائيلية,  املخربية  الفحو�ص�ت  يف 
الأ�صواق الفل�صطينية.  كم� اأن كمي�ت كبرية غري معروفة 
ت�صوق  الكيمي�ئية  الفل�صطينية  والف�كهة  اخل�ص�ر  من 
املح��صيل  اأن  على  علوة  املحلية.   الأ�صواق  يف  بحرية 
الفل�صطيني  ال�صوق  تغرق  التي  الإ�صرائيلية  الزراعية 
فل�صطينية  خمــربيــة  فــحــو�ــصــ�ت  اأو  رقــ�بــة  اأي  دون 
الفحو�ص�ت  يف  منه�  العديد  ير�صب  والتي  عليه�,  دورية 
الإ�صرائيلية, يتم ت�صويقه� يف ال�صوق الفل�صطيني. زي�رة 
اجلمعة,  يوم  الفل�صطينية  املدن  يف  “احل�صبة”  اأ�صواق 
اأي  دون  والف�كهة  اخل�ص�ر  هن�ك  ال�ص�حن�ت  تفرغ  حني 

رق�بة, توؤكد من هذا الأمر.
املبيدات  اأن اخلطورة ل تكمن فقط يف  ويذكر كرزم, 
ا�صتعم�ل  يف  اأ�ص��ص�  تكمن  بل  املحظورة,  الكيمي�ئية 

اأن  وبخ��صة  “م�صموحة”,  اأنــهــ�  يق�ل  التي  املبيدات 
هي  امل�صوقة  اأو  املنتجة  الزراعية  الكيم�وي�ت  �صرك�ت 
املهند�صني  اأو  املزارعني  ملعلوم�ت  الأ�ص��صي  امل�صدر  غ�لب� 
حول املبيدات.  وكم� ك�صفن� اأكرث من مرة يف هذه املجلة, 
ف�إن اأبح�ث� كثرية اأثبتت عدم دقة اأو حتى خط�أ معظم 
الدع�ية  والأخـــري  الأول  هدفه�  التي  املعلوم�ت  هــذه 
جثث  على  ولو  الكيمي�ئية,  الزراعية  لل�صلع  التج�رية 
�صرك�ت  اأن  ذلــك  من  والأخــطــر  الب�صط�ء.   امل�صتهلكني 
اأبــحــ�ث  فــربكــة  عــن  تــتــورع  ل  الــزراعــيــة  الكيم�وي�ت 
مزورة ب��صم علم�ء وب�حثني متت ر�صوتهم )اآف�ق البيئة 

والتنمية, اأي�ر 2017(.
ويختم كرزم ب�أن طريق اخلل�ص ال�صحي-البيئي من 
الفل�صطينية,  الأ�صواق  يف  املنت�صرة  الكيمي�ئية  الأو�ص�خ 
تكمن يف الرتكيز على زراعة و�صراء وا�صتهلك الأطعمة 
اإذ  واملو�صمية؛  البيئية  اأو  الع�صوية  املحلية-البلدية, 
ت�صتخدم  ل  والبيئية  والع�صوية  البلدية  الزراع�ت  اأن 
لل�صحة  جدا  املوؤذية  الكيمي�ئية  والأ�صمدة  املبيدات 
الع�مة وامللوثة للرتبة وللمي�ه اجلوفية وللهواء؛ ن�هيك 
يف  ي�ص�هم  الإنت�جي-ال�صتهلكي  النمط  هــذا  اأن  عن 
يعزز  مق�وم  وطني  اإنت�جي-ا�صتهلكي  اقت�ص�د  تطوير 
بلدن�  داخل  يف  امل�ل  وراأ�ص  الرثوة  تدوير  اإع�دة  عملية 

و�صوقن�.
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�الت�سال مع غربة نيوز

عب��ص ع��صي
اخلليج  دول  بني  احل�لية  الزمة  تطرح 
ال�صي��صة  اداء  حول  ال�صئلة  من  العديد 
اي  فيه�,  ال�صراع  لقطبي  اخل�رجية 
ال�صراع  ان  خ�صو�ص�  وقطر,  ال�صعودية 
�صعوبة  واكرث  حدة  الكرث  هو  احل�يل 

ليج�د حل له.
ت�أ�ص�صت  مملك�ت  ب�أنه�  اخلليج  دول  تتميز 
وحفظت  الجنبي  املحتل  مب�ص�عدة 
التي  احلم�ية  خلل  من  حكمه�  دميومة 
على  ع�صكرية  قواعد  عرب  ام�  له�  يوؤمنه� 
ارا�صيه� او م�ص�عدات ع�صكرية و�صي��صية. 
اداء قطر, فبعد  وهذا ملحظ من خلل 
عقد  اىل  جل�أت  احل�لية  الزمة  ن�صوب 
املتحدة  الولي�ت  مع  جت�رية  �صفق�ت 
التي  الدولرات  ملي�رات  ب�صفقة  اإ�صوة 
فهي  وا�صنطن.  مع  ال�صعودية  ابرمته� 
نف�صه�  على  اخلوف  ه�ج�ص  دائم�  تعي�ص 
حت�لف�ته�  من  م�صتمدة  حكمه�  قوة  لن 
اخل�رجية ولي�صت من ال�صعب, ح�له� ح�ل 

غريه� من دول اخلليج.
عدة  له�  الدولتني  بني  احل�لية  الزمة 
تو�صيع  على  قطر  قدرة  منه�  ا�صب�ب 
نفوذه� القت�ص�دي على ح�ص�ب الري��ص, 
من�ف�ص�  ا�صبح  القطري  الطريان  مثل 
والم�راتي  ال�صعودي  للطريان  قوي� 
وغريه�.  فرن�ص�  يف  التج�رية  وامل�ص�ريع 
ث�ني�, ا�صتط�عت الدوحة تو�صيع وتعزيز 
الدول  من  العديد  يف  ال�صي��صي  نفوذه� 
ال�صعودي  الدور  ح�ص�ب  على  العربية 
عزز  كله  هذا  و�صوري�.  والعراق  كلبن�ن 
ال�صعودي  الدور  ح�ص�ب  على  زع�مته�  من 

القليمي والدويل.
ال�صعودية  ال�صي��صة  اداء  مراجعة 
الربيع  تلت  التي  الفرتة  يف  والقطرية 
فروق�ت  عدة  على  ت�صيء  العربي 

للدولتني.  ال�صي��صي  الداء  يف  واختلف 
اول, متيزت ال�صي��صة ال�صعودية ب�ملواجهة 
بينم�  مط�لبه�  �صقف  ورفع  اخ�ص�مه�  مع 
ب�لربغم�تية  القطرية  ال�صي��صة  متيزت 
وال�صعي لك�صب اقط�ب ال�صراع يف املنطقة 
اإعلمه� خ�صو�ص� قن�ة  ان  على الرغم من 
اجلزيرة تتخذ مواقف ح�دة من الق�ص�ي� 
يعود  وقد  العربي.  الع�مل  تواجه  التي 
ب�ن  القطري  احلكم  ادراك  اىل  ذلك 
املواجهة املطلقة مع اي طرف اقليمي قد 
وانه�  خ�صو�ص�  قدرته�,  من  اكرث  يكلفه� 
امل�ص�حة  حيث  من  �صغرية  اقليمية  دولة 
ل  انه�  كم�  ال�صك�ن,  وعدد  اجلغرافية 
�صرعية  يعطيه�  ديني  موقع  اي  متلك 
ال�صريفني  احلرمني  مثل  و�صي��صية  دينية 
ع�دة  تتبعه�  ال�صي��صة  وهذه  اململكة.  يف 
تكرث  اق�ليم  يف  خ�صو�ص�  ال�صغرية  الدول 

فيه� ال�صطرب�ت ال�صي��صية واحلروب.
ق�ص�ي�  عدة  جت�ه  ال�صعودية  ال�صي��صة 
ال�صي��صية  الروؤية  يف  �صعف  اىل  ت�صري 
احلك�م  لدى  الدبلوم��صية  واخلربة 
دخلت  فقد  اول,  للمملكة.  احل�ليني 
حربه� مع اليمن من دون اي افق �صي��صي. 
وقد  �صنتني  من  اكرث  منذ  احلرب  �صنت 
ان  دون  من  الدولرات  ملي�رات  كلفته� 
�ص�ندت  املق�بل  يف  ح��صم.  ن�صر  اي  حتقق 
اليمن  على  حربه�  يف  الري��ص  الدوحة 
الدبلوم��صية  علق�ته�  على  ابقت  ولكنه� 
مع ايران على الرغم من ان �صبب احلرب 
املعلن هو منع متدد نفوذ طهران يف اليمن, 
يعود  وقد  لل�صعودية.  اخللفية  احلديقة 
عدم  اىل  الدوحة  ادراك  اىل  ذلك  �صبب 
ال�صعودية  وجه  يف  الوقوف  على  قدرته� 
وعدم جدوى العداء مع ايران. يعود ذلك 
يف  ال�صعودية  اغراق  يف  رغبته�  اىل  اي�ص� 
م�صتنقع اليمن مع م� يكلف ذلك امليزانية 

ال�صعودية والحراج الدبلوم��صي. بح�صب 
حمد  ال�ص�بق  قطر  لمري  م�صرب  ت�صجيل 
على  كثريا  تعول  الدوحة  ف�ن  خليفة  بن 
لتفكيكه�,  احل�كمة  الع�ئلة  داخل  �صراع 
هذا  من  ت�صرع  قد  اليمن  على  واحلرب 
اخللف خ�صو�ص� وان حممد بن ن�يف ويل 

العهد ال�ص�بق مل يكن متحم�ص� له�.
ح�دا  موقف�  ال�صعودية  اتخذت  ث�ني�, 
الوطن  يف  امل�صلمني  الخوان  ملواجهة 
ان هذا  نفوذهم, علم�  ومنع متدد  العربي 
موقف  خلل  من  الغ�وؤه  ميكن  ل  التي�ر 
�صعبية  بق�عدة  يتمتع  لنه  �صي��صي 
ق�درة  فّع�لة  تنظيمية  وقدرات  وا�صعة 
وال�صعبي.  ال�صي��صي  ح�صوره  ت�أمني  على 
وقد جّره� هذا العداء اىل اتخ�ذ موقف 
قطر  ت�صعى  املق�بل  يف  وقطر.  تركي�  من 
على  ال�صلمية  التي�رات  ا�صتقط�ب  اىل 
وت�أمني  اليديوجلية  توجه�ته�  اختلف 
ح��صنة له�, فهي ت�صت�صيف ال�صيخ يو�صف 
الخوان  داعمي  ابرز  احد  القر�ص�وي 
امل�صلمني, كم� �صّيدت م�صجدا ب��صم حممد 
املرجعي�ت  ابرز  احد  الوه�ب  عبد  بن 

الدينية عند التي�رات ال�صلفية.
املواجهة  ال�صعودية  ا�صتخدمت  ث�لث�, 
اىل  معه�  املواجهة  �صقف  ورفع  ايران  مع 
اق�ص�ه, يف املق�بل جل�أت قطر اىل احلف�ظ 
على �صعرة مع�وية معه� علم� ب�ن اعلمه� 
تت�صرف  �صده�.  ح�دا  موقف�  يتخذ 
ال�صعودية يف ادارة �صراع�ته� يف املنطقة 
بن�ء على ا�ص�ص �صي��صية �صعيفة, فهي تظن 
والتعويل  ط�ئفي  خط�ب  ب��صتخدام  ان 
�صوف  املتحدة  الولي�ت  مع  حت�لفه�  على 
قدرته�  ومن  ال�صي��صي  موقعه�  من  يعزز 

على مواجهة خ�صومه� القليميني.
تت�صم ال�صي��صة ال�صعودية ب�نه� متعجرفة 
وا�صحة,  �صي��صية  روؤية  ب�أي  تلتزم  ول 

ال�صعودية  ال�صي��صة  تقيد  من  زاد  م� 
اطراف  بع�ص  �صعي  هو  وف�صله�  اخل�رجية 
احلكم اىل توظيفه� بغية تعزيز �صلطتهم 
ال�صعودية  الداخل. مثل وّظفت حرب  يف 
على اليمن بغية ا�صف�ء �صرعية اكرب على 
قي�دة حممد بن �صلم�ن للحكم. متيز حكم 
واملج�زفة من  ب�لندف�ع  �صلم�ن  بن  حممد 
اجل ال�صراع يف انتق�ل ال�صلطة اليه. وقد 
حممد  عزل  من  اليه  ي�صبو  ك�ن  م�  حتقق 
مك�نه,  العهد  ولية  وتوليه  ن�يف  بن 
وهو  ابيه  بف�صل  احلكم  اىل  و�صل  فهو 
ال�صي��صي  العمل  يف  خربة  ب�أي  يتمتع  ل 
وا�صحة  روؤية  ميلك  ول  والدبلوم��صي 
املق�بل,  يف  الدولة.  �صوؤون  وادارة  للحكم 
ال�صي��صة القطرية تبدو اكرث تعقل واقل 
انفع�ل. فهي تتبع �صي��صة النف�ص الطويل 
يف الزمة احل�لية على الرغم من العداء 

التي يكّنه له� اخ�ص�مه� يف دول اخلليج.
اىل  امل�صتقبل  يف  ال�صعودية  تلج�أ  قد 

�صي��ص�ت خ�رجية اكرث تعجرف� وت�صرع�. 
ان حممد بن �صلم�ن لن يهداأ له ب�ل قبل ان 
�صوف  لذلك  العر�ص  على  تن�صيبه  ي�صمن 
جم�زفة  اكرث  �صي��ص�ت  اتب�ع  اىل  ي�صعى 
من اجل تعزيز �صعبيته الداخلية وار�ص�ء 
جل�أ  وقد  والدوليني.  القليميني  حلف�ئه 
“ر�صوة” الدارة المريكية مبلي�رات  اىل 
احلكم  نظ�م  تعزيز  اجل  من  الدولرات 
وموقعه فيه. ومن امللحظ ان عزل حممد 
ترامب  دون�لد  زي�رة  بعد  اتى  ن�يف  بن 
النقمة  من  يزيد  قد  مم�  لل�صعودية, 
ال�صعودي.  احلكم  اروقة  داخل  عليه 
لذلك �صوف ي�صعى اىل �صي��ص�ت ت�صتوعب 
 2030 روؤية  مثل  خلل  من  الع�م  الراأي 
او  للممكلة  القت�ص�دي  النمو  لتعزيز 
كي  جم�زفة  اكرث  خ�رجية  �صي��صة  اتب�ع 
يعزز �صعبيته ويفر�ص نف�صه كرجل دولة 

واحل�كم القوى.

ط�هر امل�صري
َيح�ُر املرُء من اأين يبداأ يف قراءة الأحوال العربية..!
وامل�صكلت  الأزم�ت  تعدد  يف  تكمن  ل  احلرية  ولعّل 
مع�جلته�,  و�صرورة  واأولوية  املتف�قمة,  العربية 
غري  ك�رثية  م�صتوي�ت  اإىل  و�صوله�  يف  بل  فح�صب, 
التقليدية  التهديدات  م�صبوقة, تتج�وز يف خطورته� 
للأمنني الوطني والقومي العربيني. بل يف و�صول تلك 
برّمته,  العربي  الوجود  تهديد  مرحلة  اإىل  الكوارث 
�صي�دة تقليدية, كم� ك�ن معروف�  ككي�ن�ت ودول ذات 
طوال الن�صف الث�ين من القرن الع�صرين. وقد ل اأب�لغ 
مل  اإن  والتل�صي..!؟  التبدد  ح�فة  على  اأنن�  قلت  اإذا 
�صيئً� من ح�صور حكمة بع�ص  يقّي�ص اهلل لهذه الأمة 
تداركه,  ميكن  م�  لتدارك  وروؤاهم,  وعقولهم  اأبن�ئه� 
وراأِب  التدارِك  َعذَل  التل�صي  �صيُف  ي�صبَق  اأن  قبل 

ال�صدع والإ�صلح.
فلي�َص من الطبيعي, ول من املقبول, اأن جتتمع كل تلك 
الأزم�ت واملحن يف حلظة عربية واحدة, ومن دون اأن 
غري  النهي�ر  هذا  لوقف  ج�ّدة  قومية  حم�ولة  جتد 
يف  اأو  العربية,  البينية  العلق�ت  يف  �صواء  امل�صبوق, 

اأ�صب�ب تف�قم كل ك�رثة على حدة.
املوؤ�ص�ص�ت  مت�ر�صه  الذي  هذا  ذاتي  وانهي�ر  عجٍز  ف�أي 
العقود  طوال  للعرب  اجل�معة  العربية  الإقليمية 
امل��صية..!؟ ف�أين ج�معة الدول العربية وموؤ�ص�ص�ته� 
العربي  التع�ون  جمل�ص  اأين  بل  العديدة..؟ 
الأمة  رج�لت  اأين  بل  وموؤ�ص�ص�ته..؟  اخلليجي 
احلكومية  املوؤ�ص�ص�ت  كل  وخ�رج  واحلكمة,  والدولة 
والر�صمية..؟ اأم� من �صوت ع�قٍل ي�صرخ يف برّية عرب 
لوقف  ويتيمة  ج�دة  حم�ولة  من  اأم�  الزم�ن..؟  هذا 

عجلة هذه النهي�رات..؟
اأّية اأجي�ل من احلكوم�ت واحلك�م�ت حتكم اأزم�نن�..؟!

ومفكري  �صي��صيي  من  اأحد  ت�صمية  يف  لدّي  رغبة  ل 
اإذا  لهم,  ميكن  الذين  كرث,  وهم  الأمة,  هذه  وحكم�ء 
ت�ص�فرت جهود البع�ص منهم, اأن يقوا هذه الأمة �صّر 
الإقليمي  التدخل  ا�صتمرار  وكوارث  انهي�راته�  توايل 

والدويّل يف م� تبّقى من وجوده�.
مع  التع�طي  يف  اإليه  و�صلن�  الذي  الو�صع  هذا  ب�ئ�ٌص 
من  يرافقه�  وم�  اخلليجية  العربية  الأزمة  تف��صيل 
تداعي�ت. وحمزن اأن تن�صّد كل دروب احللول العربية 
�صوى  لن�  يتبّقى  ول  والأ�صق�ء,  الإخوة  بني  والتوفيق 

ال�صكوى والت�ص�كي على اأبواب وا�صنطن.
الأمة  ق�صية  حول  وي�صّرب  يحدث  الذي  هذا  ومريٌب 
بتلك  يّت�صل  وم�  الفل�صطينية,  الق�صية  املركزية, 
اأّنه� ك�رثية  اأقّل م� يق�ل فيه�  الت�صريب�ت من م�ص�ريع 
ت�صل  اأن  وك�رثّي  مريب  من  واأكرث  بل  وجنونية. 
ال�صي��ص�ت العربية الراهنة, وت�صمح, ب�أن ُتع�َلج حمنة 
غزة على هذا النحو الذي ن�صمعه, وو�صوله� اإىل احلد 
وجتويعً�  ابتزازًا  م�ص�ء,  �صب�ح  نراه  الذي  الك�رثي 

وموتً� بطيئ� من اجلوع والأمرا�ص ونق�ص العلج..؟
ول تقل مع�جلة الك�رثة اليمنية واحلرب فيه� وعليه� 
وتف�صي وب�ء الكولريا, عن م� قبلته �صي��ص�تن� العربية 

يف التع�طي مع اأحوال غزة..
اأم� حمنة العراق املتوا�صلة, وك�رثة �صوري� التي اأكلت 
ومقّدرات,  وعمران�  ب�صرًا  وي�ب�صهم,  الن��ص  اأخ�صر 
بن�ء  اإع�دة  عن  والعجز  ليبي�  يف  الأو�ص�ع  وتف�قم 
منذ  الأمة  لعجز  عن�وين  فهي  تدمريه�,  بعد  الدولة, 
التي  اله�وي�ت  مدى  اإدراك  عن  اأعوام  �صبعة  من  اأكرث 
العتيد.  العربي  الربيع  اإدارة  مق�دير  اإليه�  اأو�صلتن� 
اجلديدة  ب�لت�صريب�ت  التذكري  الكلِم  ِمْلِح  من  ولعّل 
بني  العلنية  والجتم�ع�ت  التطبيع  حم�ولت  عن 
تكّون  وقبل  رود�ص,  يف  ر�صميني  وليبيني  اإ�صرائيليني 

دول  اإىل  اإ�صرائيل  و�صول  وخم�طر  ليبي�,  يف  الدولة 
ال�صم�ل العربي الإفريقي.

اأّن هذه املق�لة, ومهم� ح�ولت, لن ُتلّم بغ�لبية  اأعرف 
اليوم يف وجوهن� جميع�,  العربية, املتفجرة  الكوارث 
كهذه.  مق�لة  به�  حتيط  اأن  من  ات�ص�عً�  اأكرث  فهي 
اأهمية,  اأقل  لأنه�  لي�ص  هن�,  منه�  الكثري  عن  و�ص�أقفز 
بل لأّنه� متفرعة من كوارث رئي�صية اأخرى, ومن ن�فلة 
هو  م�  وت�صمية  مع�جلة  قبل  اإليه�  الإ�ص�رة  الكلم 
رئي�صي من اأزم�ت؛ كجمود الو�صع الأمني والجتم�عي 
وتن�مي  البحرين,  يف  واحتق�نه  وم�صر,  �صين�ء  يف 
العربية,  البلدان  بني  وال�صتقط�ب  املح�ور  �صي��صة 
ك�صي��صة يف اإدارة الأزم�ت, بعد اأن غ�دره� العرب منذ 

نحو ثلثة عقود, ع�صية انته�ء احلرب الب�ردة.
 , اخلطري  اجلديد  الإ�صرتاتيجي  الو�صع  عن  ن�هيك 
و�صن�فري  تريان  جزيرتي  تبعية  تب�دل  خلقه  الذي 
تريان  ممر  يجعل  م�   , وال�صعودية  م�صر  بني   ,
م�   , م�صريً�  حمليً�  ولي�ص  دوليً�  ممرًا  ال�صرتاتيجي 
ميكّن اإ�صرائيل من �صن�عة ممٍر بحري دويل مواز لقن�ة 
ال�صوي�ص , وم� يت�صل بهذا من خ�ص�رات قومية ووطنية 

ا�صرتاتيجية عربية .
ول  اأحد.  جراِح  َنكِء  اإىل  الكلم�ت  هذه  تطمح  ل 
اإىل النحي�ز اإىل م� هو ك�رثي يف ع�مَل العرب اليوم, 
�صي��صًة و�صراع�ت. كم� اأّن �ص�حبه� يدرك كّل املعوق�ت 
اأّن  غري  فيه.  نحن  م�  اإىل  اأو�صلتن�  التي  وال�صعوب�ت 
اأرى  م�  اأم�َم  ال�صمت  من  مينع�ين  ووجداين  �صمريي 
العربّي, حول  ال�صمت  اأ�صبح  اأن  واأح�ّص, وبعد  واأ�صمع 
ق�ص�ي� بق�ئن� ووجودن�, ع�ليً� يف �صجيجه ك�لرعد..!؟
كّل  وي�  حكم�ئه�,  وي�  مفّكريه�,  وي�  الأمِة,  �ص��صَة  في� 
وَلكم,  يل  نداٌء  هذا  الأمة,  هذه  مب�صري  معنّي  هو  َمن 
ملح�ولة وقف هذا النهي�ر املريع, بجٍد جم�عّي ج�د.. 

جمّرد حم�ولة.
اّللهّم ف��صهد.

يف هذا ال�صي�ق , وبكل مو�صوعية , اأعتقد اأن ال�صعوب 
العربية تنتظر بلهفة اأن يت�صدى زعيم عربي اأو اأكرث 
ب�ملب�درة بو�صع وثيقة م�ص�حلة عربية  لهذا احل�ل   ,
تعتمد على حلول �صي��صية خلقة ت�أخذ قدر الإمك�ن 
والتغيريات  العربية  الأمة  على  مرت  التي  ب�لتج�رب 
التي حدثت يف هذا الع�مل . واأعتقد ج�زمً� اأن الأردن 
بهذه  للقي�م  موؤهلن  الث�ين  اهلل  عبد  امللك  وجللة 
 , احلديث  العرب  ت�ريخ  يف  وامللّحة  النبيلة   , املب�درة 
واحلديثة  الدورية  امللك  جللة  رئ��صة  ب�صبب  لي�ص 
للقمة العربية فح�صب , بل مل� يتمتع به امللك عبد اهلل 
الث�ين من دين�مية ومب�درة وحيوية , اإقليميً� ودوليً� 
, كّر�صه� خلل العقدين امل��صيني , ومل� متيز به الأردن 
من اإ�صتقرار وتوازن , وال�صعوب العربية تنتظر وت�أمل 

ذلك بلهف �صديد .
رئي�ص وزراء اردين �ص�بق

وقطر لل�سعودية  اخلــارجــيــة  وال�سيا�سة  اخلليجية  ـــة  االزم

ــحــظــة الـــراهـــنـــة!؟ ــل ـــّي..  وكـــارثـــيـــة ال ـــرب ـــع ــز ال ــج ــَع َعــــن فـــداحـــة ال

املحلية االأ�ــســواق  تغرق  املحظورة  باملبيدات  امللوثة  االإ�سرائيلية  والفاكهة  اخل�سار  معا:  ملركز  تقرير 

القد�ص يف  ــعــة  ــس وا� ا�ستيطانية  خــطــط  الإقـــــرار  ت�ستعد  ــل  ــي ــرائ ــس اإ�
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لحظ امل�رة واملقيمون يف املنطقة 
�صرق  العب��صية  كوبري  حتت 
الق�هرة وجود  امل�صرية  الع��صمة 
عمره�  من  الع�صريني�ت  يف  فت�ة 
رثة الثي�ب تن�م يف نف�ص املك�ن كل 
ليلة, واعتقد البع�ص اأنه� مت�صولة 
ببع�ص  عليه�  يجودون  فك�نوا 

الأموال.
عندم�  ك�نت  املف�ج�أة  اأن  اإل 
على  الفت�ة  �صور  امل�رة  اأحد  ن�صر 
املعلوم�ت  وبداأت  التوا�صل,  مواقع 
حيث  �صريعً�,  تتك�صف  ال�ص�دمة 
مواقع  م�صتخدمي  بع�ص  اأكد 
اأ�صرة  من  الفت�ة  اأن  التوا�صل 
ثرية, لكن ل يعرفون اأي تف��صيل 
به�  علقتهم  لأن  عنه�,  اأخرى 
ك�نت عرب مواقع التوا�صل ل اأكرث, 
واأ�ص�فوا اأن ا�صمه� �صلوى, وهي من 

مدينة املُحلة بدلت� م�صر.
ن�صر  بعد  الفور  فيم� حتركت على 
النداء على مواقع التوا�صل اإحدى 
ب�لرع�ية  اخل��صة  اجلمعي�ت 
فريق  و�صول  وفور  الجتم�عية, 
اأن  اكت�صفوا  الفت�ة  ملك�ن  اجلمعية 
لق�صم  الفت�ة  اأخذت  الأمن  اأجهزة 

ومعرفة  عليه�  للتعرف  الوايلي 
فق�م  لأق�ربه�.  والتو�صل  هويته� 
طبيبة  من  املكون  اجلمعية  فريق 
مبرافقة  وم�صعفني  وممر�صني 
ال�صرطة والني�بة  الفت�ة يف ق�صم 
من  قرار  ا�صت�صدار  مت  حتى 

الني�بة ب�إيوائه� يف الدار.

ون�صرت الدار نداء اآخر على موقع 
في�صبوك  الجتم�عي  التوا�صل 
اأق�ربه�, كم�  للتو�صل لأي فرد من 
ل�صدمة  تعر�صت  الفت�ة  اأن  اأكدت 
جعلته�  �صديدة  ونف�صية  ع�صبية 

ت�صل اإىل هذه احل�ل.
بعد  الفت�ة  اأهل  اأن  الدار  واأكدت 

مواقع  عرب  النداء  م�ص�هدتهم 
للو�صول  معه�,  توا�صلوا  التوا�صل 
املنزل,  اإىل  به�  والرجوع  لبنتهم 
لكن الفت�ة ف�صلت البق�ء يف الدار, 
الفت�ة  بعلج  م�صوؤولوه�  وتعهد 

ورع�يته� حتى ت�صفى مت�مً�.

اأو�صلو )د ب اأ( – ف�ز الزوج�ن الفنلندي�ن 
يوم  ه�ب�نن  وكري�صتين�  ميتينن  ت�ي�صتو 
ال�صبت بلقب بطولة الع�مل حلمل الزوج�ت 
يف فنلندا بفوزهم� بف�رق ث�نيتني فقط عن 

�ص�حبي املركز الث�ين.
وحل الزوج�ن المريكي�ن مي�ص� فري�صت�يرت 
وري ت�ك�نو يف املركز الث�ين ب�لبطولة التي 

اأقيمت يوم ال�صبت يف مدينة �صونك�ي�ريف.
ن�صيب ثن�ئي  اأي�ص� من  الث�لث  املركز  وك�ن 

فنلندي.
الزوج�ت  حلمل  الع�ملية  البطولة  وتق�م 
 500 �صونك�ي�رفى,  مدينة  يف  �صنوي� 
كيلومرت �صم�ل الع��صمة هل�صنكي, منذ ع�م 

.  1992
زوج�تهم  حمل  املت�ص�بقني  على  ويتعني 
اأن  وعليهم  مرت  5ر253  مل�ص�فة  والرك�ص 
يتع�ملوا اأي�ص� مع العديد من العقب�ت اثن�ء 
الرك�ص على امل�ص�ر الرملي, من بينه� عبور 

ع�ئق م�ئي بعمق مرت .
ول تن�ص القواعد البطولة على �صرورة اأن 
ي�صرتط  ولكن  متزوجني,  املت�ص�بق�ن  يكون 

كيلوجرام�   49 الإن�ث  املتن�ف�ص�ت  تزن  اأن 
على الأقل واأل تقل اأعم�رهن عن 17 ع�م�, 

كم� تن�ص القواعد على �صرورة اأن ” تظلل 
اأجواء من املرح واملتعة فع�لي�ت ال�صب�ق “.

م�شر �����ش����وارع  يف  م��ت�����ش��ول��ة  ف���ت���اة  اىل  ث����ري����ة..  ع��ائ��ل��ة  م���ن 

ث��ن��ائ��ي ف��ن��ل��ن��دي ي���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ح��م��ل ال����زوج����ات ال�����ش��ن��وي��ة

ع��������م��������رو اأدي�������������������ب ي�������������ش������ب ج��������م��������ال ري����������ان

 170 ح���ي���اة  ت��ن��ق��ذ  م�������ش���اف���رة 
راك��ب��ا ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رة اأم��ري��ك��ي��ة
مدرج  على  الأمريكية  “يون�يتد”  الطريان  ل�صركة  ت�بعة  ط�ئرة  ك�نت 

القلع مبط�ر نيويورك, يف طريقه� اإىل مدينة البندقية ب�إيط�لي�, وعلى 
متنه� 170 راكب� قبل اأن يتم اإيق�فه� يف اللحظ�ت الأخرية

وبداأت الق�صة حني لحظت م�ص�فرة تدعى را�ص�ل, ك�نت ب�صحبة زوجه�, 
“بوينغ  طراز  من  وهي  الط�ئرة  اأجنحة  اأحد  من  للوقود  ه�ئل  ت�صرب� 
بعد  ليتم  القلع,  مدرج  على  ب�لدوران  عجلته�  بداأت  التي   767-300
نتيجة  �صخ�ص�   170 حي�ة  واإنق�ذ  الرحلة  واإلغ�ء  الط�ئرة  اإيق�ف  ذلك 
الإعلم  و�ص�ئل  خمتلف  ال�صبت,  اليوم  تن�قلته,  مل�  وفق�  امل�ص�فرة  نب�هة 

الأمريكية والع�ملية.
جدير ب�لذكر اأن را�ص�ل وزوجه� م�يك تزوج� حديث�, وك�نت رحلتهم� اإىل 
البندقية من اأجل �صهر الع�صل, اإل اأن رحلتهم� ت�أخرت ووجدا الكثري من 

امل�ص�كل ل�صتئن�فه�.

ال�������زواج م���ن ال��ت��م��ا���ش��ي��ح ع���ادة 
لل�شيادين احل��ظ  جتلب  مك�شيكية 

ب�ملك�صيك بزف�فه على  ال�ص�حلية  بيدرو  �ص�ن  احتفل عمدة مدينة 
من  عمدته�  زواج  تعترب  التي  املدينة  بهذه  املتبعة  للتق�ليد  طبق�  مت�ص�ح 

اأنثى مت�ص�ح يجلب احلظ لل�صي�دين املحليني.
ونقلت �صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو م�صورا من الزف�ف نقل عن اأحد 
القنوات املك�صيكية املحلية, حيث ظهر به عمدة �ص�ن بيدرو ح�مل لأنثى 
�صك�ن  من  كبري  عدد  ح�صور  يف  زف�ف  ف�صت�ن  ترتدي  ك�نت  التي  التم�ص�ح 

املدينة.
وتق�صي التق�ليد ب�أن يتزوج عمدة املدينة من اأنثى مت�ص�ح جديدة يف كل 

ع�م للحف�ظ على حظوظ ال�صي�دين يف ا�صطي�د ال�صمك بوفرة.

خر هام
اىل قرائن� الكرام يف كل مك�ن

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة ك�نت , ول يتلقى دعم� من 
انتق�دات  و�صلتن�  حيث   , جهة  اي 
ب�لنحي�ز  تتهمن�  الخوة  بع�ص  من 

لطرف على الخر .
كم�  احلقيقة  نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

ت�صلن�.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائم� وابدا 

مراة �ص�دقة .
نحن مع الوط�ن ول�صن� مع احلك�م ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  ب�مل�ص�ركة  يرغب  ومن  العربي  

ب�ر�ص�ل رايه اىل موقع اجلريدة .

الن��صرة-زهري اأندراو�ص:
وهي  اجلمهور,  اأم�م  التحّدت  تعليم  كلّية  يف 
الإ�صرائيلّية,  اأبيب  تل  يف  اأك�دميّية  كلّية 
الّع�م  الأمني  خط�ب  ب�إدراج  امل�صوؤولون  ق�م 
اأّن الدولة العربّية  اللبن�يّن, عن  حلزب اهلل 
الربن�مج  يف  العنكبوت,  بيت  من  اأوهن  هي 
الدرا�صّي لفّن اخلط�بة والبلغة يف التعبري, 
واإْن دّل هذا الأمر على �صيٍء, ف�إّنه يُدّل على 
املق�ومة  �صّيد  به  يحظى  الذي  الت�أثري  مدى 
�صّن�ع  على   � واأي�صً الإ�صرائيلّي,  اجلمهور  على 

القرار من املُ�صتويني ال�صي��صّي والأمنّي.
اأحد  يقول  احل�صر,  ل  الذكر  �صبيل  فعلى 
املح��صرين يف الكلّية يف �صرحه عن اخلط�ب, 
اإّن ن�صر اهلل هو اأّول زعيم عربّي يقوم بتهديد 
للمف�عل  موؤملٍة  �صربٍة  بتوجيه  اإ�صرائيل 

النووّي يف دميون�.
ويف هذا ال�صي�ق, ق�ل د. ينيف ليفيت�ن, وهو 
ب�حث اإ�صرائيلّي خمّت�ص يف احلرب النف�صّية, 
املف�صلّية  والنت�ئج  العرب  اأّهم  اأحدى  اإّن 
خلل  )الربوب�غندا(  الدع�ية  بحث  يف 
الت�ريخ هي اأّن الدولة جُمربة على الدف�ع عن 
العّدو,  ينتهجه�  التي  الدع�ية  من  مواطنيه� 

وحتديًدا يف زمن احلرب.
�صيبحثون  الذين  املوؤرّخني  اإّن  ق�ئًل  وت�بع 
بني  الإعلمّية  احلرب  وعمليٍّ  علميٍّ  ب�صكٍل 
اإ�صرائيل �صيتن�ولون وب�صكٍل  حزب اهلل وبني 
بتقدميه�  ق�مت  التي  الت�صهيلت  ُمو�ّصٍع, 
قنوات التلفزيون الإ�صرائيلّية عندم� منحت 
اهلل,  حلزب  الّع�م  للأمني  الرئي�صّية  ة  املن�صّ

اإىل  عينه  الوقت  يف  لفًت�  اهلل,  ن�صر  ح�صن 
عرب  بّثه�  مّت  التي  اهلل,  ن�صر  خط�ب�ت  اأّن 
ومب��صٍر  حيٍّ  ب�صكٍل  الإ�صرائيلّي  التلفزيون 
الع�م  �صيف  يف  الث�نية  لبن�ن  حرب  خلل 
للغ�ية,  خطريًة  ر�ص�ئل  �صملت   ,2006
للُم�ص�هدين  اخلط�ب�ت  قّدم  البّث  لأّن 
الإ�صرائيليني دون اأْن يقوم امل�صوؤولون ب�صطب 
ر على  املق�طع املوجّهة التي ك�ن ن�صر اهلل ُي�صّ
حّد  على  الإ�صرائيليني,  لإره�ب  ا�صتخدامه� 

تعبريه.
ن�صره  مق�ل  يف  الإ�صرائيلّي,  الب�حث  وراأى 
اأّن  العربّية,  )مع�ريف(  �صحيفة  موقع  على 
العربّي  الإعلم  دفعت  التي  الأ�صب�ب  اأحد 

رق�بة  دون  من  هي  كم�  اخلط�ب�ت  نقل  اإىل 
اهلل  ن�صر  اعتم�د  ب�صبب  ك�نت  حترير,  اأْو 
اأّن  واأو�صح  احلقيقة,  اإ�صرتاتيجّية  على 
الع�مل  يف  موجودة  الإ�صرتاتيجّية  هذه 
الأ�صل  ويف  الث�نّية,  الع�ملّية  احلرب  منذ 
حربهم  يف  واحللف�ء  الأمريكيون  ا�صتخدمه� 
�صّد الي�ب�نيني, الذين �صّدّدوا دائًم� على نقل 
لتخ�ذ  الفر�صة  للُمتلّقي  وتركوا  احلقيقة, 
املعلوم�ت  ك�نت  اإذا  فيم�  بنف�صه  القرار 

�صحيحة اأْو مغلوطة, على حّد تعبريه.
اعتمدوا  واحللف�ء  اأمريك�  اإّن  ق�ئًل  وت�بع 
على نقل احلقيقة, كّل احلقيقة بدون رتو�ص 
وعندم�  وامل�صداقّية,  ب�ل�صدق  والتزموا 

و�صع  اإىل  الث�نية  الع�ملّية  احلرب  و�صلت 
التي  املعلوم�ت  اأّن  الي�ب�نيون  فهم  اأوزاره�, 
ت�صلهم من اخل�صم هو �صحيح و�ص�دق, وهكذا 
جعبة  يف  م�  اإىل  ال�صتم�ع  ينتظرون  ب�توا 
�صبب  الذي  الأمر  للقول,  وحلف�ئه�  اأمريك� 
من  الي�ب�يّن  املجتمع  �صفوف  يف  مدوًي�  ف�صًل 

ن�حية املن�عة ومن جهة ال�صعور.
حتليله  �صي�ق  يف  الإ�صرائيلّي  الب�حث  واأّقر 
ن�صر  متّكن  الث�نية,  لبن�ن  حرب  خلل  اأّنه 
الإعلمّية,  احلرب  يف  النت�ص�ر  من  اهلل 
ُم�صرًيا اإىل اأّن الق�ّصة التي ق�صمت ظهر البعري 
الب�رجة  �صرب  حول  اهلل  ن�صر  خط�ب  ك�ن 
التي ك�نت ب�لقرب من �صواطئ  الإ�صرائيلّية, 
الأمر  منح  وم�  بريوت,  اللبن�نّية  الع��صمة 
اأّن  ليفيت�ن,  د.  �صّدّد  وم�صداقّية,  زخًم� 
ا�صتهداف  عن  اهلل  ن�صر  األق�ه  الذي  اخلط�ب 
تتمّكن  ومل  ومب��صٍر,  حيٍّ  ببٍث  ك�ن  الب�رجة, 
اإ�صرائيل من منع البّث, وو�صلت الر�ص�لة اإىل 
ل اإىل قن�عٍة  املجتمع الإ�صرائيلّي الذي تو�صّ
ب�مل�ئة,  م�ئة  �ص�دًق�  ك�ن  اللدود  العدو  ب�أّن 
عيون  يف  م�صداقيته  اأ�صهم  رفع  الذي  الأمر 
مّت  التي  ال�صور  واأّن   � خ�صو�صً الإ�صرائيلّي, 
اأظهرت  اهلل,  ن�صر  خط�ب  مع  ب�لتوازي  بثه� 
توجيه  من  متّكن  اهلل  حزب  اأّن  ق�طٍع  ب�صكٍل 
�صّتة  وقتل  واإ�ص�بته�  للب�رجة  دقيٍق  �ص�روٍخ 
الذين ك�نوا على متنه�, على حّد  من اجلنود 

قوله.
د.  الب�حث  اأو�صح  ذلك,  على  علوًة 
لبن�ن  حرب  اندلع  قبل  حتى  اأّنه  ليفيت�ن, 

املجتمع  يف  املقبولة  الفر�صّية  ك�نت  الث�نية 
يقول  اهلل  ن�صر  اأّن  على  توؤّكد  الإ�صرائيلّي 
الفر�صّية  وهذه  فقط,  واحلقيقة  احلقيقة, 
يف  والتكري�ص  الرت�صيخ  اإىل  الطريق  وجدت 
الب�حث,  اأ�ص�ف  الإ�صرائيليني,  وقلوب  عقول 
وغري  امل�صوؤولة  غري  الت�صريح�ت  وقع  على 

ال�صحية التي اأطلقه� ق�دة الدولة العربّية.
اإىل  الب�حث  لفت  ذلك,  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
من  املزيد  على  ح�صلت  الفر�صّية  هذه  اأّن 
اأْن  بعد  الإ�صرائيليني  عيون  يف  امل�صداقّية 
ومل  احل�صي�ص,  اإىل  الإ�صرائيلّي  الردع  و�صل 
تتمّكن احلكومة يف تل اأبيب من اإيج�د طرٍق 
اهلل,  حزب  ا�صتفزازات  على   للرّد  خلّقة 
وهكذا عندم� اندلعت احلرب, اأْي حرب لبن�ن 
يتلّقف  لكي  خ�صبًة  الأر�ص  ك�نت  الث�نية, 
وجهه�  التي  الر�ص�ئل  الإ�صرائيلّي  املجتمع 
اهلل  ن�صر  خط�ب�ت  طريق  عن  اهلل  حزب 

املتلفزة.
الهدف  جمهور  اأّن   � اأي�صً الب�حث  وزعم 
وغري  املزوّرة  للمعلوم�ت  ا�صتمع  الإ�صرائيلّي 
للتهديدات  احلق�ئق,  لأن�ص�ف  ال�صحيحة, 
يوؤمن  زال  وم�  ك�ن  لأّنه  الإخ�فة  وعملي�ت 
ب�أّن ن�صر اهلل هو رجل يحمل عقيدة قت�لّية, 
واأّنه  واأمني,  �ص�دق  اأّنه  ذلك  من  والأخطر 
هذه  اأّن  اإىل  واأ�ص�ر  تهديده,  نفّذ  هّدّد  اإذا 
امل�صطلح�ت عن م�صداقية ن�صر اهلل, حتوّلت 
الإعلميون  ي�صتخدمه�  ع�دّية  جمٍل  اإىل 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  املُحللون,   � واأي�صً اإ�صرائيل  يف 

اجلمهور الع�دّي, ق�ل الب�حث الإ�صرائيلّي.

عم�ن-  فرح مرقه
مت�م�  الت�أّكد  ميكنه  اللحظة  حتى  اأحد  ل 
مم� جرى يف ح�دثة اجلفر ال�صهرية التي راح 
�صحيته� 3 مدربني اأمريكيني جنوبي الأردن, 
�صه�دات  مع  تعقيدا  يزداد  والأمر  خ�صو�ص� 
الع�صكرية من جهة, ومع  ال�صهود يف املحكمة 
كث�فة التق�رير المريكية الغ��صبة من جهة 
من  ممنوع  اردين  اعلم  يق�بله�  والتي  ث�نية 

ن�صر التف��صيل.
رغم  املوقف  �صّيد  يزال  ل  “الغمو�ص” 
من   7 ل�صه�دة  الع�صكرية  املحكمة  ا�صتم�ع 
القل,  على  للواقعة  احل��صرين  اجلنود 
للتف��صيل,  وحمللني  خرباء  ج�نبهم  واإىل 
مذنب”  “غري  ب�أنه  املتهم  لت�أكيد  ب�ل�ص�فة 

اأم�م املحكمة.
املحكمة  يف  ال�صه�دات  من  لت�صريب�ت  ووفق� 
ح�صلت عليه� “راأي اليوم”, فقد حتدث رف�ق 
وجود  عن  ت�يه  اأبو  مع�رك  املتهم  اجلندي 
اأوامر  اإثره  “متّرد” يف ق�عدة اجلفر �صدرت 
ان  ال  للجميع,  ال�صتب�ك  قواعد  بتطبيق 
امليدان  يف  ك�نوا  الذين  ت�يه”  “ابو  رف�ق 
ا�صوات  �صم�عهم  رغم  الوامر,  يطّبقوا  مل 

ر�ص��ص ق�دمة من ج�نب ق�فلة اجلنود.
�صمن ال�صه�دات اي�ص� ان اخلرباء واملحللني يف 
املحكمة حتدثوا عن ر�ص��ص ا�ص�ب ال�صب�ط 
ترفه  ميتلك  يكن  مل  بعد  عن  المريكيني 
زملئه هربوا يف  ان عددا من  كم�  ت�يه,  ابو 
اطلق  يف  “كث�فة  ب�صبب  الخرية  اللحظ�ت 
غري  “لغزه  اللحظة  حتى  يزال  ل  الن�ر” 

مفهوم.
عن  �صراحة  يتحدثون  اجلندي  اأقرب�ء 
وجود �صح�ي� من “مّلة اأخرى” غري امريكيني 
ك�نوا  �صوريني  ملق�تلني  بب�ص�طة  وي�صريون 
نفذته  الذي  التدريبي  ب�لربن�مج  منخرطني 
 )CIA( المريكية  املركزية  املخ�برات 
ُتعلن  مل  الذي  المر  وهو  ذاته�,  الق�عدة  يف 

حقيقته بعد.
 اإعلم اأمريك� يتحدث..

املحلّية  العلم  و�ص�ئل  ت�صّر  املق�بل,  يف 
املح�كمة  تف��صيل  عن  احلديث  عدم  على 
والكتف�ء بنقل عدد ال�صهود ووقت �صه�داتهم 

ومواعيد اجلل�ص�ت, الأمر الذي خ�صع على م� 
و�ص�ئل  تت�صّلل  حني  يف  �ص�رمة,  لأوامر  يبدو 
خمتلفة  وق�ئع  نقل  يف  الأمريكية  العلم 
نقلت وك�لة  اإذ  فيه�.  عن اجلل�ص�ت وم� جرى 
الجنليزية,  ن�صخته�  يف  بر�ص″  “اأ�صو�صيتد 
اأن ثلثة من حّرا�ص البوابة ق�لوا للمحكمة 
الع�صكرية اأنهم امتنعوا عن اطلق الن�ر بعد 
�صم�عهم �صوت اطلق ر�ص��ص ق�دم من ن�حية 
مل  لأنهم  اأمريكية  لقوات  قريبة   ق�فلة 

يتمكنوا من حتديد م�صدر ال�صوت.
“اأث�رت  اأن �صه�دة احلرا�ص  واأ�ص�فت الوك�لة 
لدى  املحتمل  الدافع  حول  جديدة  ت�ص�وؤلت 
اجلندي الأردين الذي يح�كم يف ق�صية قتل 
ثلثة مدربني ع�صكريني اأمريكيني يف ت�صرين 
املتهم  اأن  م�صيفة  امل��صي”,  نوفمرب  الث�ين/ 
�صده  املوجهة  التهم  �صحة  نفى  ت�يه  اأبو 
ك�ن  اإذا  فيم�  املحكمة  �صوؤال  على  ردًا  و”ق�ل 
مذنبً� اأم ل  اأنه “غري مذنب”. وخلل جل�صة 
ق�عة  قف�ص  يف  بهدوء  وقف  الثنني  يوم 
اثنني  اآب�ء  من  فقط  اأمت�ر  بعد  على  املحكمة 

من الأمريكيني املقتولني”.
واأكدت ا�صو�صيتد بر�ص ان الق��صي يف املحكمة 
جم�ع�ت  مع  للمتهم  �صلت  “اأي  �صبهة  نفى 
اإره�بية”, واأ�ص�فت “وذكرت الأردن التي تعد 
الأمريكية  املتحدة  للولي�ت  مقّرب  حليف 
ق�دوا  الأمريكيني  اأن  الأولية  التق�رير  يف 
امتث�لهم  لعدم  نظرًا  الن�ر  لإطلق  اجلندي 
اجلفر  ق�عدة  يف  الأردنية  القوات  لتعليم�ت 
وتراجعت  اململكة.  جنوب  الواقعة  اجلوية 
امللك  وق�م  الدع�ء  هذا  عن  لحقً�  الأردن 
ارتك�ب  من  اجلنود  بتربئة  الث�ين  عبداهلل 

اأي خط�أ يف ر�ص�لة لأولي�ء الأمور.”
 وق�ئع احل�دث..

فقد  الوك�لة  نقلته�  التي  لل�صه�دة  ووفق� 
اأربع  من  املكونة  المريكية  الق�فلة  اقرتبت 
مركب�ت وحتمل على متنه� مدربني ع�صكريني 
اجلوية   الق�عدة  بوابة  من  اأمريكيني 
نوفمرب/  من  الرابع  ظهرية  قبل  الع�صكرية 
الأربعة  ال�صي�رات  واجت�زت  الث�ين,  ت�صرين 
البوابة اخل�رجية للق�عدة, ثم مّرت ال�صي�رة 
ت�ركًة  الداخلية  البوابة  عرب  الرئي�صية 

البوابة  بني  خلفه�  �صي�رات  ثلثة  ورائه� 
اخل�رجية والداخلية.

الوقت  ذلك  يف  ك�ن  املتهم  اأن  ال�صهود  واأ�ص�ر 
البوابة  قرب  حرا�صة  مركز  يف  يقف 
اأنهم �صمعوا م� بدا وك�أنه  الداخلية. وذكروا 
من  ق�دم  م�صد�ص  من  ر�ص��صة  اإطلق  �صوت 
لقواعد  ووفقً�  الثلثة  املركب�ت  ن�حية 
اإطلق  على  الرد  لهم  يحق  ف�إنه  ال�صتب�ك 
الن�ر لكنهم مل يفعلوا ذلك لأنهم مل يتمكنوا 

من حتديد م�صدر اطلق الن�ر املزعوم.
هذه  يف  املتهم  ق�م  ال�صهود  لأحد  ووفقً� 
وذكر  الق�فلة.  على  الن�ر  ب�إطلق  املرحلة 
لإطلق  تب�دل  بعده�  �صمعوا  اأنهم  ال�صهود 
يف  حمقق  و�صهد  دق�ئق.  لعدة  ا�صتمر  الن�ر 
طلقة   78 اأن  الأ�صبوع  هذا  اجلرمية  م�صرح 
التي  اإم16-  طراز  من  بن�دق  من  اأطلقت 
من  طلقة  و19  الأردنية  القوات  ا�صتخدمته� 

م�صد�ص�ت ا�صتخدمته� القوات الأمريكية.
اه�يل  ف�ن  المريكية,  للوك�لة  ووفق� 
فيديو  بن�صر  يط�لبون  المريكيني  ال�صح�ي� 
بينم�  التحقيق�ت,  يف  وارف�قه  ال�صتب�ك, 
يوؤكد اقرب�ء ابو ت�يه ان الفيديو “لن يدين” 
على  ال�صهود  اجمع  وقد  خ�صو�ص�  ابنهم, 
وجود “متّرد يف �ص�حة الق�عدة ذاته�” جنم 
عنه� اوامر بتطبيق �ص�رم لقواعد ال�صتب�ك.

 خيوط غ�م�صة ب�نتظ�ر اج�ب�ت..

“راأي اليوم” توؤكد ظهور  لـ  وو�صلت معلوم�ت 
الفيديو,  ا�صرطة  يف  اأردنيني  غري  ا�صخ��ص 
م�  �صوري,  انه  يق�ل  ملتٍح  �ص�ب  وب�لخ�ص 
يتن��صب مع رواية التمرد املذكورة يف �صه�دة 
اجلنود, كم� قد يو�صح ذلك التب�ين العددي 
املحلية  ال�صلحة  من  الطلق�ت  يف  اله�ئل 

مق�بل نظريته� المريكية.
“�صهود  �صه�دات  توؤكد  اأي�ص�,  املق�بل  يف 
اأن  اليوم”  “راأي  لـ  و�صلت  التي  الني�بة” 
اأن  قبل  املركز  داخل  ك�ن  ت�يه  اأبو  اجلندي 
م� ينفي على  الن�ر,  يخرج على �صوت اطلق 
القل عنه تهمة التخطيط للح�دث, وهو م� 
ميكن ا�ص��ص� ا�صتنب�طه حتى من حديث اه�يل 
ال�صح�ي� التي ن�صرته� وك�لة ا�صو�صيتد بر�ص.
�صهود الني�بة الذين ا�صتمعت اليهم املحكمة, 
يكونون  يك�دوا  املتهم  من  ملقربني  ب�لن�صبة 
كفيلني بتخفيف التهمة عن ال�ص�ب اأبو ت�يه 
يظهروا  قد  الثب�ت”  “�صهود  ان  ال  اأ�صل, 

ب�لطبع يف اجلل�صة املقرر يف 4 متوز اجل�ري.
حمتملة  رواية  �ص�بق�  اليوم”  “راأي  ون�صرت 
و�صل  مل�  وفق�  هن�(  انقر  )لقراءته�  للح�دث 
على  ومطلعني  خرباء  من  معلوم�ت  من  اليه� 

التحقيق.
 معهد وا�صنطن..

�صنيكر  ديفيد  الب�حث  اأطلق  ج�نبه,  من 
بـ  و�صفه  ميكن  حتليل  وا�صنطن  معهد  يف 

فور  احل�دثة  حول  الأردن  �صد  “ال�صر�ص″ 
الني�بة  ل�صهود  ال�صتم�ع  من  املحكمة  انته�ء 

خلل �صهر رم�ص�ن.
3 �صي�رات  حتليل معهد وا�صنطن يتحدث عن 
تف��صيل  وعن  احل�دث  يف  للمريك�ن  ت�بعة 
ا�صو�صيتد  تقرير  يف  ورد  عم�  اي�ص�  خمتلفة 
ومينع  غمو�ص�  الغمو�ص  يزيد  م�  بر�ص, 
اجلميع من معرفة م� جرى تلك الليلة بدقة, 
ت�يه”  “ابو  اهل  اته�م  فر�صة  يزيد  م�  وهو 
يف  الردنية  الدولة  يف  �ص�بقني  مل�صوؤولني 
مل�صلحتهم  احل�دثة  يف  ابنهم  لتوريط  الت�آمر 

اخل��صة.
يف  بو�صوح  الردن  يتهم  وا�صنطن  معهد 
على  ب�لت�صرّت  هن�(  انقر  )لقراءته  تقريره 
ت�يه  ابو  لته�م  وينظر  بل  ل  احل�دث, 
الق�صد )وهي  ب�لقتل  اللحظة  اجلندي حتى 
ان  على  املوؤبد(  ال�صجن  عقوبته�  جرمية 
“الق�صر”  و�صيلة  ال  هو  م�  املذكور  الته�م 
لتجنب رد فعل ق��ٍص من “قبيلة احلويط�ت” 

)التي ينتمي له� ال�ص�ب املتهم(.
ح�دثة  عن  احلديث  املذكور  التحليل  وختم 
ال�صراكة  “تك�ليف  ا�صم�ه  م�  بذكر  اجلفر 
ثمنه�  ان  معتربا  المريكية”  الردنية 
بزي�دة  ومط�لب�  للخرية,  ب�لن�صبة  ب�هظ 
المريكيني  للجنود  به�  امل�صموح  الجراءات 

يف الردن للدف�ع عن انف�صهم.
مت  م�  اإذا  اأكرث  امل�صهد  يتعقد  الحوال,  بكل 
النظر للتق�رير المريكية على انه� �صغوط�ت 
مت�ر�ص على الردن ب�تف�ق امريكي مع بع�ص 
لـ  مطلعون  يوؤكد  كم�  البلد,  يف  الرج�لت 
اذا  تعقيدا  امل�صهد  يزداد  كم�  اليوم”,  “راأي 
هذه  كل  ام�م  ال�صمت  ل  مف�صّ الردن  ظّل 

ال�صغوط.
قد  ت�يه”  “ابو  ان  ب�لطبع  يعني  ل  �صبق  م� 
حتى  مدان  انه  يعني  ل  انه  كم�  بريئ�  يكون 
اللحظة, وهذا ح�صرا �ص�أن ق�ص�ئي بحت, ال 
اليوم” اإبرازه  “راأي  ح�ولت  الذي  اللغط  ان 
وجود  كبرية  ب�صورة  يوؤكد  التقرير  هذا  يف 
ظهرت  التي  احل�دثة  يف  خفّي�  يزال  ل  م� 

ملتب�صة منذ يومه� الول.

خ��ط��اب��ات ن�����ش��ر اهلل ُت����دّر�����ض ب��اجل��ام��ع��ات الإ���ش��رائ��ي��ل��ّي��ة ك������اأّول زع��ي��م ع���رب���ّي ُي���ه���دد ب�����ش��رب 
م��ف��اع��ل دمي���ون���ا وب���اح���ث ي���وؤّك���د: اع��ت��م��اده اإ���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة احل��ق��ي��ق��ة ���ش��ح��رت املُ��ج��ت��م��ع ال��ي��ه��ودّي

الردن موؤ�ش�شات  على  �شر�شا  هجوما  ي�شّن  وا�شنطن  ومعهد  تايه”  “اأبو  واإدان��ة  الأح��داث  لنقل  تت�شّلل  المريكية  الع��ام  و�شائل  اجلفر”:  “حادثة  يف  ي��زداد  الغمو�ض 

 ق�لت “بوابة الوفد” اإن عمرو اأديب 
ه�جم جم�ل ري�ن, اأحد مذيعي قن�ة 
ي�صب  اأنه  موؤكدا  القطرية,  اجلزيرة 
“اأديب”  وط�لب  امل�صريني.  اأمه�ت 
ق�له  عم�  ب�لعتذار  اجلزيرة  مذيع 
“لزم  ق�ئل:  امل�صريني,  اأمه�ت  بحق 
اإل   ..…… ي�  وهتعتذر  تعتذر 
اأمه�ت امل�صريني ي� ……. �صيدك”. 
البلد  “لزم  منفعل:  اأديب  واأ�ص�ف 
دي جتيب لن� حقن� من جم�ل ري�ن.. 
مرتزقة”.  ي�  رجليكم  من  هتتعلقوا 
ك�ن ري�ن قد كتب تغريدة ق�ل فيه�: 
الأم الرتكية دعت جنوده� اىل بلد 
وق�ص�ي�  الأمة,  ق�ص�ي�  عن  تدافع 
تق�رن  ل  الع�مل,  يف  والعدل  احلق 
اأجل  من  املكلومة  امل�صرية  ب�لم 

حفنة رز .



زرع  لعملية  خ�صعت  �صيدة  توفيت 
من  �ص�ع�ت  بعد  �صنوات  قبل  قلب 
الرغم  على  الأول,  مولوده�  و�صع 
تدل  علم�ت  اأي  وجود  عدم  من 

على املر�ص.
ع�مً�,   31 جون�صون,  ميج  و�صعت 
املركز  يف  كيت,  اإيلي  طفلته� 
يف  ف�ندربيلت,  جل�معة  الطبي 
فجر  من   2:40 ال�ص�عة  مت�م 
�صحيفة  ح�صب  الثلث�ء,  يوم 

“اإندبندنت” الربيط�نية.
جل�صت  معقدة,  ولدة  وبعد 
لعدة  ن�ث�ن  وزوجه�  جون�صون 
حديثة  طفلتهم�  مع  �ص�ع�ت 
الولدة؛ حيث ق�م� بحمله� وحتى 
عرب  لهم�  �صورة  �ص�رك�  اأنهم� 

“ان�صتقرام”.
�صب�حً�,  الت��صعة  حوايل  يف  لكن 
ال�صعور  يف  اجلديدة  الأم  بداأت 
ق�ل  دق�ئق  وخلل  ب�لتعب, 
على  ق�درين  غري  اإنهم  الأطب�ء 
مت�م  قبل  حتى  وتوفيت  اإنق�ذه�, 

ال�ص�عة الع��صرة �صب�حً�.

على الرغم من اأن جون�صون خ�صعت 
لعملية زرع قلب منذ 7 �صنوات, اإل 
اأن الأطب�ء ق�لوا اإنهم ل يعتقدون 

اأن هذا ك�ن �صبب الوف�ة.

ت�صخي�ص  الأطب�ء  يح�ول  وبينم� 
الع�ئلة  اأ�صدق�ء  بداأ  ال�صبب, 
مي  ف�ند  “جو  ا�صم  حتت  ح�ص�بً� 
 400 جلمع   ,”GoFundMe

والطفلة  ن�ث�ن  للأرمل  دولر  األف 
جمع  من  ال�صفحة  ومتكنت  اإيلي, 
واحد  يوم  يف  دولر  األف   330

فقط.
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من  اأ�صواأ  “نعي�ص   – ب(  ف  -)اأ  ب�ري�ص 
ال�ص�رع  يف  ابراهيم  يبيت  احليوان�ت”. 
قرب املركز الإن�ص�ين ل�صتقب�ل امله�جرين 
الذي اأقيم يف ب�ري�ص, فين�م و�صط �صجيج 
مه�جر  األف  �ص�أن  �ص�أنه  ال�صّي�رات  اأبواق 
يف  و�صودانيني,  واإريرتيني  اأفغ�ن  اآخر 
اإجلء  عملية  �صهد  الذي  ذاته  املوقع 

وا�صعة النط�ق مطلع اأي�ر/م�يو.
الدخول  امله�جرين  هوؤلء  جميع  هدف 
العبور  نقطة  ي�صكل  الذي  املركز  اإىل 
اأت�ح  وقد  فرن�ص�,  يف  للجئني  الرئي�صية 
اأن فتح  األف مه�جر منذ   12 اإيواء  اإع�دة 

اأبوابه يف ت�صرين الث�ين/نوفمرب.
امله�جرين,  و�صول  حركة  ت�ص�رع  مع  لكن 

تزداد �صعوبة ت�أمني امل�صكن لهم.
“حتى  ق�ئل  الأفغ�ين  ال�ص�ب  ي�صكو 
من  القدر  بهذا  تقبل  لن  احليوان�ت 
خيمة  اإىل  م�صريا  والقذارة”,  ال�صجيج 
على  اأم�مه�,  �ص�درا  ومّد  ن�صبه�  مرجتلة 
الطرق  تق�طع  من  اأمت�ر  ب�صعة  م�ص�فة 
يلتقي  حيث  �ص�بيل”  “ل  بوابة  عند 
التي  الدائرية  ب�حللقة  الع�م  الطريق 
تلتف حول الع��صمة الفرن�صية. وي�صيف 
من  لل�صتف�دة  هن�  ل�صن�  لجئون,  “نحن 

النظ�م الجتم�عي”.
خميم  جديد  من  اأقيم  املوقع  هذا  يف 
لجئون  فتجمع  اأ�ص�بيع  ب�صعة  منذ 
الظروف  رغم  الع�مة  الطرق�ت  حتت 
دازيل”  “تري  جمعية  واأح�صت  ال�صعبة. 
امل��صي  الأ�صبوع  الفرن�صية  امل�أوى(  )اأر�ص 
مئتي  بزي�دة   )…( �صخ�ص�   1178“

�صخ�ص يف ال�صبوع .
هرني  بي�ر  للجمعية  الع�م  املدير  ويو�صح 
الو�صع   تدهور  ازداد  انتظرن�,  “كلم� 

معتربا اإخلء املوقع “حتمي�”.
ق�مت ال�صلط�ت الفرن�صية يف 9 اأي�ر/م�يو 

من  مه�جر   1600 عن  يزيد  م�  ب�إجلء 
حتى  جرت  عملية  اأكرب  يف  نف�صه,  املوقع 
�صتة  منذ  مه�جرين  لإيواء  احلني  ذلك 

اأ�صهر.
العملية,  تلك  على  اأ�ص�بيع  �صبعة  وبعد 
يف  تتكد�ص  ف�لقم�مة  �صعب�,  الو�صع  ب�ت 
�صوى  للمه�جرين  تتوافر  ول  ال�صوارع 
ثلث نق�ط لتوزيع امل�ء وب�صعة حم�م�ت. 
ليفي  برميو  مركز  من  املراقبة  تقول 
بي�صت  ف�ن  �صولجن  اللجئني  مل�ص�عدة 
ي�صعرون  القم�مة,  و�صط  الن��ص  “يعي�ص 
ب�نهم قم�مة هم اأنف�صهم, اإنه و�صع فظيع .
كم� يبدي بع�ص �صك�ن املنطقة ا�صتي�ءهم 
ويقول ج�ن نويل املقيم يف برج جم�ور “مل 

يعد بو�صعن� احتم�ل القذارة”.
واملخيم  �صب�ح�  ال�ص�د�صة  ال�ص�عة  اإنه� 
وجهه  رجل  يغ�صل  ببطء.  ي�صتفيق 
ب�صمت.  ي�صلي  اآخر  فيم�  م�ء,  بزج�جة 
مئتي  طول  على  النوم  اأكي��ص  وت�صطف 

مرت.
احلي�ة” – �ُصنة  – “اخليبة 

ب�ري�ص,  يف  الإيواء  مركز  امتلء  ازاء 
مراكز  بفتح  ومنظم�ت  جمعي�ت  تط�لب 
مم�ثلة يف مواقع اأخرى من فرن�ص�. وكتبت 
ر�ص�لة  اإيدالغو  اآن  ب�ري�ص  بلدية  رئي�صة 
جريار  الداخلية  وزير  اإىل  ال�صدد  بهذا 
اإىل  الثلث�ء  الطلب  نقلت  كم�  كولومب, 

رئي�ص الوزراء اإدوار فيليب.
ال�ص�بعة  يف  رجل  مئة  حواىل  يتجمع 
وهو  مو�صى  يقول  البواب�ت.  اأم�م  �صب�ح� 
اإىل  نعود  اأن  علين�  ال�صعب  “من  �صوداين 
الأمن  ي�صود  هن�  حرب.  هن�ك  بلدن�, 
�صقف  هو  نريده  م�  الإن�ص�ن.  وحقوق 

يوؤوين�”.
ك�دو  مي�ص�ل  املنطقة  اإدارة  رئي�ص  واأقر 
على  يبعث  “ل  الو�صع  ب�أن  اخلمي�ص 

حتم�  “�صي�صتدعي  اأنه  موؤكدا  الرتي�ح” 
الأمر  ب�أن  حذر  لكنه  حل”.  عن  البحث 
عملي�ت  يف  اأكرب”  “ف�علية  اي�ص�  يتطلب 
اإع�دة امله�جرين اإىل البلد الأوروبي الذي 

دخلوه اأول.
وهو موقف يثري ا�صتي�ء اجلمعي�ت.

“يوتوبي�  جمعية  من  م�نزي  ي�ن  ويقول 
“الن��ص  امله�جرين  مب�ص�عدة  املعنية   56
يندد  وهو  اإدارية”,  مت�هة  يف  �ص�ئعون 
ل  “الو�صع  ق�ئل  احلكومية  ب�ل�صي��صة 

ي�صدق! الن��ص هن�, دعون� نهتم بهم”.

مريويز  ال�ص�ب  الأفغ�ين  امله�جر  ينظر 
املوجود يف ب�ري�ص منذ �صهرين اإىل الو�صع 
مك�ن�  اأجد  “�صوف  بثقة  ق�ئل  بحكمة 
نطرحه  �صوؤال  “ثمة  ي�صيف  لكنه  يل”, 
جميع�: مل�ذا ي�صعب طلب اللجوء اإىل هذا 

احلد يف فرن�ص�؟”
ب�حلرا�صة  النظ�م  حفظ  قوات  وتقوم 
عند مدخل املركز بعد وقوع اأعم�ل عنف 
الأ�صبوع امل��صي, م� حمل املركز على ر�صد 

الأكرث �صعف� حلم�يتهم من ال�صرقة.
اإىل  الدخول  من  �صخ�ص�  ثم�نون  ومتكن 

يتوقع  مريويز  ك�ن  اخلمي�ص.  املركز 
�ُصنة  هي  الأمل  “خيبة  يقول  وهو  ذلك. 
الذي  املوقع  من  ب�لقرب  واقف�  احلي�ة”, 
“ت�ص�من  جمعية  متطوعو  فيه  يعمل 

ويل�صون” على اإعداد الفطور.
ال�صب�حي  امللتقى  هذا  اجلميع  ويرتقب 
املن�صقة  وتقول   .9,00 ال�ص�عة  قرابة 
لكنه�  يوم”  كّل  “ن�أتي  ترون�ص  اإمي�نويل 
ت�صيف “مل نح�صل على م� يكفي ب�لأم�ص. 
عملية  انته�ء  عند  ج�ئع�  ك�ن  البع�ص 

التوزيع .

احل�������ي�������وان�������ات” م��������ن  “اأ�������������ش������������واأ  ي�����ع�����ي�����������ش�����ون  ب�������اري���������������ض  يف  م�������ه�������اج�������رون 

“نعم”! .. �شور من حفل زفاف مي�شي �شديقة الطفولة قالت 

ط��ف��ل��ت��ه��ا ولدة  ب����ع����د  ومت���������وت  ق����ل����ب  زرع  ب����ع����د  ت���ن���ج���و 

دبي – 
ليونيل  الأرجنتيني,  القدم  كرة  جنم  ق�ل  اأخريًا 
اأنتونيل  “نعم” الذهبية حلبيبة الطفولة  مي�صي,  
من  اأكرث  منذ  تف�رقه  مل  والتي  ولديه,  اأم  روكوزو, 

الطفولة. منذ  �صديق�ن  اأنهم�  علمً�  �صنوات,   10
روزاريو  مدينة  يف  الفن�دق  اأفخم  اأحد  ب�ب  وعند 
املئ�ت  جتمهر  ليو,  راأ�ص  م�صقط  الأرجنتينية, 
مع  الأوىل  النجم  �صور  للتق�ط  ال�صح�فيني  من 

عرو�صه الف�تنة.
اإىل  وم�صت  العرو�ص,  ت�ألقت  رائع  اأبي�ص  بف�صت�ن 
اأم�م  خ�طفة  قبلة  اأهداه�  الذي  عري�صه�  ج�نب 

جمع من ال�صح�فيني واملحبني.
وقد ح�صر حفل الزف�ف الذي و�صف يف الأرجنتني 
وغريهم  الكرة  جنوم  من  كبري  عدد  ب�لأ�صطوري 
لوي�ص  الأوروغواي  لعب  بينهم  من  امل�ص�هري,  من 
واملطربة  كم�  #ن�مي�ر,  والربازيلي  �صواري�ص, 
وزوجه�  #�ص�كريا,  لبن�ين  اأ�صل  من  الكولومبية 
اإىل  اإ�ص�فة  #بيكيه,  جريار  الإ�صب�ين  اللعب 
اللبن�نية  وزوجته  ف�بريغ��ص  الإ�صب�ين  اللعب 

ب�أوثق  املو�صوفة  �صمع�ن,  دانييل  ابنيه  واأم  الأ�صل 
�صديقة لزوجة مي�صي.

اإىل  اخلمي�ص  و�صل  احل�صور  من  عدد  وك�ن 
لوي�ص  ك�ن  الوا�صلني  اأبرز  من  ولعل  الأرجنتني, 
ك�رلو�ص  ال�ص�بق  بر�صلونة  ومدافع  #�صواريز, 
بويول, و�ص�مويل اإيتو, وت�ص�يف هرين�نديز, و�صي�صك 

ف�بريغ��ص, و�صريجيو بو�صكيت�ص, وجوردي األب�.
على  ح�ص�به  على  اخلمي�ص  م�ص�ء  بويول  ن�صر  وقد 
الوا�صلني,  مي�صي  اأ�صدق�ء  جتمع  �صورة  “تويرت” 

وكتب معلقً�:” ج�هزون!”
يذكر اأن احلفل الذي اأقيم يف الفندق الت�بع ملجّمع 
والذي  ال�صي�حي,   Rosario City Center
تك�ليفه,  تعرف  مل  اأي�م,   3 منذ  العرو�ص�ن  حجزه 

اإل اأنه ل ح�جة لتوقعه�.
املدعوين تقدمي  العرو�صني طلب� م�صبقً� من  اأن  كم� 
ت�ص�هم  التي  اخلريية”,  “مي�صي  ملوؤ�ص�صة  التربع�ت 
للأطف�ل,  ال�صحية  والرع�ية  التعليم  ت�أمني  يف 

عو�صً� عن الهداي� امل�دية!

ل��ع��دة  ���ش��اب��ًا  يغت�شنب  ف��ت��ي��ات   3
اأي�������ام.. وه����ذا م���ا ح�����ش��ل ل��ه!
تبحث ال�صرطة الإفريقية عن 3 فتي�ت اختطفن رجًل واغت�صبنه 
منطقة  اإىل  ونقله  اأجرة,  �صي�رة  داخل  تخديره  بعد  اأي�م,  لعدة 

جمهولة.
وق�ل الن�طقة ب��صم ال�صرطة, اإن ال�ص�ب الب�لغ من العمر 23 ع�ًم�, 
اأ�صيب ب�صدمة �صديدة ويتلقى علًج� طبي�, بعد اغت�ص�به, ك��صفة 

اأن ال�صرطة بداأت يف البحث عن الفتي�ت وال�ص�ئق.
اإف�دته  اأفريقي� يف  بريتوري� جنوب  املقيم يف مدينة  ال�ص�ب  واأعلن 
لل�صرطة:”اإن الن�ص�ء كن داخل �صي�رة الأجرة, جنب� اإىل جنب مع 
املركزي  الأعم�ل  حي  نحو  متجهة  ال�صي�رة  ك�نت  وبينم�  ال�ص�ئق, 
للمدينة, غري ال�ص�ئق الجت�ه, وبعده� اأمرته الن�ص�ء ب�جللو�ص يف 
مقعد الراكب الأم�مي, وعندم� فعل, حقنته اإحداهن مب�دة خمدرة, 

واأغمى عليه”, بح�صب “بوابة الق�هرة”.
لعدة  للغت�ص�ب  تعر�ص  نف�صه  وجد  ا�صتيقظ  عندم�  اأنه  واأ�ص�ف 
مرات على �صرير فردي داخل غرفة, ُمبيًن� اأن الع�ص�بة األقته داخل 
حقل مفتوح يف مدينة بينوين, على بعد نحو 30 ميل جنوب و�صط 

مدينة بريتوري� جنوب اأفريقي�.

عن  �ص�درة  مذكرة  ك�صفت  خ��صة”-  “ترجمة-   - وطن 
�صوؤون  معهد  عليه�  ح�صل  الأمريكية  اخل�رجية  وزارة 
املتحدة  العربية  الم�رات  اأن  عن  وا�صنطن  يف  اخلليج 
اخل��ص  الب�لي�صتية  ال�صواريخ  برن�مج  تنفيذ  يف  �ص�عدت 
بكوري� ال�صم�لية من خلل �صراء كمي�ت كبرية من الأ�صلحة 
فر�صه  الذي  للحظر  انته�ك�  ُيعد  مم�  املنبوذة,  الدولة  من 

جمل�ص الأمن الدويل والأمم املتحدة على بيونغ ي�نغ.
“وطن”  ترجمته  تقرير  يف  اخلليج  �صوؤون  معهد  واأ�ص�ف 
اأن وزارة اخل�رجية الأمريكية حذرت يف هذه املذكرة من 
اأن الأموال التي تنفق ل�صراء الأ�صلحة الكورية ال�صم�لية 

تذهب لتمويل براجمه� النووية وال�صواريخ الب�لي�صتية.
واأو�صحت املذكرة اأن كوري� ال�صم�لية تعتمد على ع�ئدات 
وتعزيز  النووية  براجمه�  تنفيذ  يف  الأ�صلحة  مبيع�ت 
لل�صلم  تهديدا  ت�صكل  التي  الب�لي�صتية  ال�صواريخ  قدرات 
والأمن الدوليني وكذلك تهديدا مب��صرا للولي�ت املتحدة.
ويف ذكرى يوم ال�صتقلل امل��صية, اأطلقت كوري� ال�صم�لية 
بنج�ح �ص�روخ� ب�لي�صتي� ع�برا للق�رات ق�لت اإنه ق�در على 
الو�صول اإىل الرب الرئي�صي للولي�ت املتحدة, واأدانت اإدارة 

ترامب هذا الإطلق.
اإىل  مذكرة  �صلمت  قد  الأمريكية  اخل�رجية  وزارة  وك�نت 
بعث  وبدوره  العتيبة,  يو�صف  وا�صنطن  يف  الإم�رات  �صفري 
املزروعي,  حممد  ف�ر�ص  اللواء  اإىل  املذكرة  هذه  العتيبة 
م�ص�عد وزير اخل�رجية لل�صوؤون الع�صكرية والأمنية يف 3 

يونيو 2015.
من  ا�صتدع�ئه  مت  اأنه  ر�ص�لته  يف  املزروعي  العتيبة  واأبلغ 
قبل وزارة اخل�رجية الأمريكية يف وا�صنطن للمرة الث�نية 
يف 1 يونيو 2015 ب�ص�أن �صفقة اأ�صلحة غري م�صروعة بني 

الإم�رات وبيونغ ي�نغ قيمته� 100 مليون دولر.
اخلزانة  ووزارة  املتحدة  الأمم  منظمة  اعرتفت  وقد 
الت�صليحية  ال�صفق�ت  هذه  ب�أن   2015 ع�م  يف  الأمريكية 
تعترب املورد الرئي�صي لكوري� ال�صم�لية يف تطوير برن�جمه� 
النووي وتعزيز قدرات ال�صواريخ الب�لي�صتية, كم� فر�صت 
الت�بعة  “كوميد”  �صركة  على  عقوب�ت  املتحدة  الولي�ت 
اإىل  ب�لإ�ص�فة   2005 ع�م  منذ  مرات  عدة  ي�نغ  لبيونغ 
تلك التي تفر�صه� الأمم املتحدة لدوره� يف انت�ص�ر اأ�صلحة 

الدم�ر ال�ص�مل والقذائف املدمرة.
من  العديد  اإىل  املذكرة  املزروعي  واأر�صل 
قرق��ص  اأنور  فيهم  مبن  الإم�رات,  قي�دات 
واأ�صبح  اخل�رجية.  لل�صوؤون  الدولة  وزير 
الولي�ت  يف  للدولة  وزيرا  الآن  املزروعي 
يف  الإم�رات  ميثل  م�  وكثريا  املتحدة, 

التح�لف الدويل �صد داع�ص.
الإم�رات  املتحدة  الولي�ت  تعترب  وبينم� 
واحدة من اأقوى حلف�ئه� يف ال�صرق الأو�صط 
ف�إن  اخل�صو�ص,  وجه  على  العربي  واخلليج 
ال�صرتاتيجية  املخ�وف  تتج�هل  الإم�رات 
ال�صم�لية  كوري�  برامج  جت�ه  الأمريكية 

النووية والب�لي�صتية.
وحكومة اأبو ظبي ع�دة م� تكون على اطلع 
جت�رة  تخ�صع  حيث  اأ�صلحة,  م�صرتي�ت  ب�أي 
من  م�صددة  لرق�بة  الإم�رات  يف  الأ�صلحة 
الأ�صلحة  م�صتوردو  ويعمل  احلكومة,  قبل 
الواقع  الأمر  بحكم  �صراء  كمجموع�ت 

للوك�لت الع�صكرية والأمنية يف البلد.
�صراء  �صرك�ت  ف�إن  ذلك,  على  وعلوة 
من  مقربون  اأفراد  عليه�  ي�صيطر  الأ�صلحة 
هذه  اأن  يبدو  م�  وعلى  احل�كمة,  الأ�صرة 
اإبرامه� من اأجل تعزيز قدرات  ال�صفقة مت 

القوات الإم�راتية يف حرب اليمن.
“املطلك”  وذكرت املذكرة اأن �صخ�ص� يدعى 

الع�مل,  يف  الأ�صلحة  م�صتوردي  اأكرب  اأحد  عن  ني�بة  يعمل 
ف�صل  يديره�  )اإيغ(  الدولية  الذهبية  املجموعة  اأن  كم� 
ظبي  اأبو  عهد  ويل  من  مقرب  �صديق  وهو  الكعبي,  �صيف 

حممد بن زايد.
وهن�ك علق�ت وثيقة جتمع الكعبي مع قي�دات الإم�رات, 
يف  زايد  بن  حممد  مع  �صور  عدة  يف  الرجل  ظهر  حيث 
فرباير امل��صي, ويف الع�م امل��صي خلل مع�ر�ص الأ�صلحة. 
املحلية  الإعلم  و�ص�ئل  عر�صت  ذلك,  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
 2016 يوليو  يف  الكعبي  ابن  زف�ف  حفل  �صور  الأمريكية 
يف ح�صور العديد من اأع�ص�ء الأ�صرة احل�كمة الإم�راتية, 

هيئة  رئي�ص  نهي�ن,  اآل  طحنون  بن  اأحمد  اجلرنال  ومنهم 
اخلدمة الع�صكرية الوطنية يف البلد.

على  موقعه�  يف  الفرن�صية  ال�صتخب�رات  وك�لة  وذكرت 
النرتنت اأن الكعبي قدم اأ�صلحة اإىل جم�ع�ت املتمردين يف 

اليمن و�صوري� وليبي� ني�بة عن الإم�رات العربية.
ومل تقم اإدارة اأوب�م� ال�ص�بقة على مع�قبة �صركة “اإيغ”, 
على النقي�ص من ال�صرك�ت الأخرى يف جميع اأنح�ء الع�مل 
ال�صم�لية, مب�  الكورية  التي تتع�مل مع م�صدري الأ�صلحة 

يف ذلك ال�صرك�ت ال�صينية.
يتمتع  الذي  العتيبة  بت�أثري  مرتبط�  هذا  يكون  وقد 

بعلق�ت وثيقة مع العديد من امل�صوؤولني الأمريكيني, ومن 
الدف�ع  ووزير  كريي,  جون  ال�ص�بق  اخل�رجية  وزير  بينهم 

ال�ص�بق ويلي�م كوهني وهو زائر دائم اإىل الإم�رات.
الدول  على  عقوب�ت  فر�صت  املتحدة  الولي�ت  وك�نت 
ال�صم�لية, حيث  اأ�صلحة من كوري�  التي ت�صرتي  والكي�ن�ت 
البحرية  القوات  اأن  امل��صي  اأبريل  نيوزويك  ك�صفت جملة 
اأعق�ب  يف  اأمريكية  عقوب�ت  عليه�  فر�صت  الإريرتية 

�صرائه� معدات ات�ص�لت من كوري� ال�صم�لية.

وليبيا و�شوريا  لليمن  “حمظورة”  اأ�شلحة  ونقلوا  النووي  ال�شمالية  كوريا  برنامج  مولوا  زايد  اأبناء  الأمريكية:  للخارجية  مذكرة 
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