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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

عودة �لتجاذبات �إىل �صنعاء:

�قر�أ يف هذ� �لعدد

“�لإيكونومي�صت”: �ل�صلطان قابو�س 
�لقادمة” �ل�صحية  �أكون  “لن 

ب�صن ه��ج��م��ات ���ص��اروخ��ي��ة ���ص��د �لم����ار�ت ي��ه��دد   زع��ي��م �حل��وث��ي��ن 
ت�صلم �أن  �أر�دو�  �إذ�  وي���وؤك���د:  ���ص��ع��ودي��ة  نفطية   و�ه�����د�ف 
�حل��دي��دة غ���زو  ع��ل��ى  ي��ق��دم��و�  �أل  فعليهم  �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �صفنهم 

�أو“�لوح�س  �إي��رم��ا  �إع�صار 
ت��ر�م��ب:  ح�����ص��ب  �لكبري” 
�صتة  عن  �لكهرباء  �إنقطاع 
وف��ل��وري��د�   م�صكن  م��اي��ن 
�إن�صانية” من”كارثة  تقرتب 

تهدئة »�حلليَفن« على �ملحك
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خمت�سر مفيد

�لكارثة �لإن�سانية �لتي متر بها هي �ليمن هي �لأ�سو�أ 
�لبلد  �حتمال  يفوق  �خل�سارة  وحجم  �لعامل،  يف 
نتائج  من  �كرب  �لكارثة  حجم  �أن  ويعني  �ل�سعيف، 
�لكو�رث �لطبيعية ومنها ما حدث موؤخر� يف تك�سا�س 
ت�ستطيع  ل  �لغنية  �لدول  حتى  و�ن  �لأمريكية، 
�قت�ساديا،  منهار  ببلد  بالكم  حتمل تبعات ذلك، فما 

وتقتله �حلرب يوميا.
�ملتو��سعة   ) �ل�سحية  �ملن�ساآت  ن�سف  من  �كرث  �أن 
يعمل  �لآخر  و�لن�سف  �خلدمة،  عن  خرجت  ��سال(  

باقل من ن�سف طاقته و�إمكانيه.
وماليني �ليمنيني بحاجة �إىل �إنقاذ �سريع، ومر�عاة 
من  ميوتون  �لذين  �لأطفال  و  �ملاأ�ساوي،  و�سعهم 
�حلماية  �سعف  ب�سبب  �ملعدية  و�لأمر��س  �لإ�سهال 
�ل�سحية �كرث من عدد �لأطفال �لذين تقتلهم �حلرب 

ب�سكل مبا�سر، ويعتربون �سحايا غري مرئيني.
�ملنظومة  و�نهيار  تنت�سر،  و�لأوبئة  و�ملجاعة 
�ل�سر�ع  �أن  �لو�سع، ويعني  �ل�سحية يزيد من تفاقم 
�ل�سحيحة  �مل�ساعد�ت  و�سول  مينع  و�حل�سار  �مل�سلح، 

��سال.
�حلرب  ب�سبب  خطر،  يف  �لنا�س  و�سحة  حياة  �أن   
�أد�ء مهمتها،  �ملن�ساآت �ل�سحية عن  و�حل�سار وخروج 

و�سعف و�سول �مل�ساعد�ت �لإن�سانية.
و�لمر��س  �نت�سار�،  تزد�د  و�لأمر��س  �لوبئة 
�ملزمنة و�حلالت �لطارئة فقدت �لرعاية �ل�سحية، 
م�ست�سفيات باأكملها �قفلت �و دمرت، كادر �سحي غري 
قادر على تغطية �لحتياج،  و�أدوية فقدت �أو �سحت 

يف �لأ�سو�ق، و�لنا�س بال غطاء طبي.
و�سعف  �مل�ست�سفيات  نق�س  من  �أ�سا�سا  يعاين  �ليمن 
ت�ساب  وحني  �ل�سحية،  و�لرعاية  �لطبي،  �لكادر 
بهذ�  �أ�سا�سا  �ل�سعيفة  �ليمن  يف  �ل�سحية  �لبنية 
�لدمار، فاإن م�ستوى �لكارثة يفوق ما تر�ه يف �لإعالم، 
�لعامل.  يف  �سعب  �أي  يتحمله  �أن  ميكن  ما  ويفوق 

و�لإعالم ل ي�سغط كفاية يف هذ� �ملو�سوع.
وعاجزة  حتذر،  �ملتحدة  و�لأمم  �لدولية  �ملنظمات 
�ليمن  و�أوبئة كالكولري� تخل�س منها  عن فعل �سيء، 
ب�سبب  و�نت�سرت  للظهور  عادت   ، �ل�سبعينيات  يف 

�لأعمال و�حلرب،
�لدول  تلزم  �ليمن  جتاه  �لأخالقية  و�مل�سوؤولية   

�لغنية، و�أولها دول �جلو�ر ب�سرعة �إنقاذ �ليمن
ولن   .. وطارئة    عاجلة  �إغاثة  �إىل  يحتاج  �ليمن 
ينتظر �نتهاء �حلرب، وكون �ليمني يتحمل ويتكيف 
يعفي  ل  فهذ�  ب�سمت،  وميوت  �ل�سعبة،  �لظروف  مع 
�لبلد  هذ�  جتاه  �لأخالقية  م�سوؤوليته  من  �لعامل 

�لعزيز �لكرمي. ) عن كاتبة مينية(
رئي�س �لتحرير
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ديلي بي�صت: هد�يا “جمنونة” من �ل�صعودية �إىل تر�مب

دع�����وة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف م���ظ���اه���رة ل�����ص��ال��ح �ل��ي��م��ن و�ط����ف����ال �ل��ي��م��ن

ن�سر موقع “ديلي بي�ست” �لأمريكي تقرير� ح�سريا، قال 
فيه �إن �ل�سعودية قدمت هد�يا “جمنونة” �إىل �لرئي�س 

�لأمريكي دونالد تر�مب.
�لهد�يا  قائمة  على  ح�سل  �إنه  �لأمريكي  �ملوقع  وقال 
�إىل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  قدمتها  �لتي  �لر�سمية، 

تر�مب، خالل زيارته �لأخرية �إىل �لريا�س.
هدية   83 بي�ست”،  “ديلي  بح�سب  �لقائمة،  و�سمت 
عليها  ح�سل  �لتي  للوثيقة  وفقا  تر�مب،  ت�سلمها  غريبة 

�ملوقع �لأمريكي.
بح�سب  “جمنونة”،  ملكية  هد�يا  على  تر�مب  وح�سل 
للرئي�س  �سورة  ي�سم  فني  “عمل  مثل  �لأمريكي،  �ملوقع 
�لأ�سكال  �ملتعددة  �ل�سيوف  من  وجمموعة  �لأمريكي، 
�لذخرية  وحافظات  وحامالت  �خلناجر  من  وعدد 
�لف�سة  من  م�سنوع  وخنجر  وفهد  لنمر  وفر�ء  �جللدية، 

�خلال�سة �ملزود بغمد من �للوؤلوؤ”.
لـ”ديلي  وفقا  “جمنونة”،  �لهد�يا  تلك  يجعل  ما  ولكن 
بي�ست”، هو �أن �إحدى تلك �لهد�يا كانت عبارة عن عمل 
�أمر  باأنه  و�سفته  فيما  �سعودية”،  “�مر�أة  ي�سور  فني 
�أزمات ب�ساأن حقوقها  غريب لدولة تعاين فيها �ملر�أة من 

�لأ�سا�سية.
ليا  �سارة  ل�سان  على  ت�سريحات  �لأمريكي  �ملوقع  ونقل 
ويت�سن، �ملديرة �لتنفيذية لق�سم �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�أفريقيا يف “هيومن ر�يت�س ووت�س”، قالت فيها
�إىل  بو�سوح  ي�سري  �أول  �ل�سعودية  بزيارة  تر�مب  “قر�ر 
ربحية  �لأكرث  �أمريكا  لعالقات  �لعليا  �أولوياته  ترتيب 
غري  �لعامل،  يف  �لأ�سلحة  جمال  يف  �لأول  عميلها  مع 

عابئ باأن تلك �لأ�سلحة تقتل �ملدنيني يف �ليمن”.
وكانت �لإد�رة �لأمريكية قد �أعلنت �أن �لوليات �ملتحدة 

دولر  مليار  بـ110  تقدر  �أ�سلحة  �سفقات  على  ح�سلت 
�إىل  زيارة تر�مب  �سنو�ت، خالل   10 �أمريكي، على مدى 

�لريا�س.
�ململكة  تر�مب  �حت�سن  “لقد  قائلة  ويت�سن،  وتابعت 
�ل�سعودية، لي�س فقط باعتماده �سفقات �أ�سلحة قيا�سية 
معها، ولكن برف�سه �ملتعمد �نتقاد �ل�سجل �حلقوقي �ملثري 
�ملتهورة و�لكارثية  �لع�سكرية  �لبالد و�حلملة  للجدل يف 

على �ليمن”. )�سبوتنيك(

حقوقيون ون�سطاء �سيتظاهرون �لجل �ليمن و�طفال �ليمن ، وننا�سد �جلميع ومن يرغب بامل�ساركة  
على �لعنو�ن �لتايل :

Saturday, September 23 at 11:00am EDT
Union Square Park in New York, New York
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فر�صة عظيمة
خط لبيع �ملرطبات و�لوجبات �خلفيفة �ل�سحية يف نيويورك منهاتن

للخط حو�يل خم�س و�ربعون حمطة توقف ت�سمل �لعديد من

لال�سف�سار �ت�سل مع حممد بعد �ل�ساعة �لو�حدة 
347 782 6955

�خلط ي�صمل خم�س �يام يف �ل�صبوع ونهاية �ل�صبوع عطلة
يربح حو�يل 1.575$ ��صبوعيا �صايف

�لرتك معرو�س للبيع و�صعره $150.000

CVS , Duane Reades .Best yet Key Foods , etc



�لتح�سيد  ف�سول  �ملا�سيني،  �ليومني  خالل  جتّددت، 
�سنعاء،  يف  �حلكم  �سريَكي  بني  و�لرت��سق  �ملت�ساد 
»�أن�سار �هلل« و»�ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام«، منذرة بانبعاث 
من  �لأعلى«  �ل�سيا�سي  »�ملجل�س  متّكن  �لذي  �خلالف 
�لطرفان  ي�ستعد  وفيما  �ملا�سي.  �آب  �أو�خر  تهدئته 
�ملقبلة،  �لأيام  يف  زمنيًا  متقاربة  �سعبية  لفعاليات 
حتالف  �إليه  �سيوؤول  ما  ب�ساأن  �لتقدير�ت  تت�سارع 
�حلركة و�حلزب، يف ظل تعاظم �لرهان �خلليجي على 

�نفر�ط عقده
رعاه  �لذي  �لتفاق  على  �أ�سبوعني  قر�بة  مرور  بعد 
�هلل«  »�أن�سار  حركة  بني  �لأعلى«  �ل�سيا�سي  »�ملجل�س 
وحزب »�ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام«، و�لذي ق�سى بـ»توحيد 
�أو خلخلتها«،  �ل�سماح ب�سقها  �لد�خلية وعدم  �جلبهة 
يبدو، �ليوم، �أن عالقة �سريَكي �حلكم يف �سنعاء تتجه 
نحو ف�سول جديدة من �لت�سعيد، قد ل تقت�سر، هذه 
�ملرة، على حدود ما �آلت �إليه �لأمور عقب �ل�ستباكات 

�لتي �سهدتها �لعا�سمة ليل �لـ27 من �ل�سهر �لفائت.
تعزز تلك �لحتمالت جملة موؤ�سر�ت ت�سارعت خالل 
�لرت��سق  عودة  مع  بالتو�زي  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأيام 
�ملذكورة  �ملوؤ�سر�ت  �أول  �لطرفني.  وجوه  بني  �لكالمي 
فعاليات  لإقامة  و�حلزب  �حلركة  من  كل  ��ستعد�د 
بعودة  ينذر  ما  �جلاري،  �ل�سهر  خالل  زمنيًا  متقاربة 
ت�ستعد  �إذ  �لأمنية،  ورمبا  �ل�سيا�سية،  �لحتكاكات 
»�أن�سار �هلل« لإحياء ذكرى »ثورة 21 �أيلول« بفعالية 
�أمانة �لعا�سمة، بد�أ �لتجهيز لها بحمالت  �سخمة يف 
وبدعو�ت  �لأر�س،  وعلى  �لإعالم  و�سائل  يف  دعائية 
دعوة  �أبرزها  كان  »�لفعالية«،  يف  م�ساركة  �أو�سع  �إىل 
�حلوثي،  علي  حممد  �لعليا«،  �لثورية  »�للجنة  رئي�س 
»�أكرب  وجتهيز  �ل�سبعني«،  »�ساحة  يف  �لحت�ساد  �إىل 

�لقو�فل لدعم �جلبهات« باملنا�سبة.
ذكرى  حلول  قرب  على  »�ملوؤمتر«  ير�هن  �ملقابل،  يف 
على  مل�سلحته،  �لتح�سيد  لإعادة  �أيلول«،   26 »ثورة 
�لذكرى  يف  �ملا�سي،  �آب  من  �لـ24  يف  جرى  ما  غر�ر 
�للجنة  لتاأ�سي�س �حلزب. ومن هنا كانت دعوة  �لـ35 
�ملهرجانات  »�إقامة  �إىل  �أم�س،  لـ»�ملوؤمتر«،  �لعامة 
�لثورة«.  باأعياد  �ملحافظات  �لحتفائية على م�ستوى 
�هلل«،  »�أن�سار  على  »حاد«  هجوم  مع  تر�فقت  دعوة 
�ملجل�س  رئي�س  �أ�سدرها  �لتي  �لقر�ر�ت  خلفية  على 
�ل�سيا�سي �لأعلى، �سالح �ل�سماد، �ل�سبت �ملا�سي، و�لتي 

�لرئي�س  على  �ملح�سوبني  �مل�سوؤولني  من  عددً�  �أطاحت 
�ل�سابق علي عبد�هلل �سالح من جمل�س �لق�ساء �لأعلى 

و�لهيئة �لعامة للتاأمينات و�ملعا�سات.
وو�سفت �للجنة، عقب �جتماع ��ستثنائي لها برئا�سة 
وخملة  �جلانب،  »�أحادية  باأنها  �لقر�ر�ت  تلك  �سالح، 
�أهد�ف  وتخدم  بل  و�لتو�فق،  �ل�سر�كة  مببد�أ 
�لوطني«،  �ل�سف  �سق  يف  �لعدو�ن  قوى  وخمططات 
�ملجتمعون  و��ستغرب  ملزمة«.  »غري  �إياها  معتربة 
و�ملخطط  �ملمنهجة  و�لإعالمية  �ل�سيا�سية  »�حلملة 
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  �سد  �هلل  �أن�سار  قبل  من  م�سبقًا  لها 
�لعام وقيادته«، لفتني �إىل �أن »تلك �حلملة ��ستمرت 
يف �لت�ساعد، وبوترية عالية، من خالل عملية �ل�سحن 
و�لتعبئة و�لتحري�س �لتي �متدت �إىل و�سائل �لإعالم 
و�لفعاليات  �مل�ساجد  و�إىل  و�خلا�سة،  �لر�سمية 
�لتو��سل  و�سائل  وخمتلف  و�ملهرجانات  �لثقافية 

�لإجتماعي«.
�سرورة  على  لـ»�ملوؤمتر«  �لعامة  �للجنة  و�سددت 
�ملناه�سة  �لقوى  بني  و�لتن�سيق  �لتفاهم  »يكون  �أن 
�ل�سيا�سي  للتعاطي  �حلقيقية  �لر�فعة  هو  للعدو�ن 
خارجية«،  مفاو�سات  �أو  م�ساور�ت  �أو  حو�ر�ت  �أي  مع 
�أي  قبل  من  �أحادية  تفاهمات  »�أي  رف�سها  موؤكدة 
طرف«. وعلى �لرغم من ذلك �ملوقف �لتطميني �لذي 
ما فتئ »�ملوؤمتر« يكرره منذ مدة، �إل �أنه يبدو و��سحًا 
�أنه ما ز�ل لدى »�أن�سار �هلل« توّج�س من �إمكانية �إقد�م 
من  بعيدً�  جانبية  �سفقات  عقد  على  �حلزب  رئي�س 
�خلارجي  »�لغزل«  �أن  خ�سو�سًا  �سركائه،  مع  �لتفاهم 
�ملوجه �إىل �سالح جتاوز، خالل �لأيام �ملا�سية، �جلانب 
�لإمار�تي، وو�سل �إىل �ل�سعودية �لتي بد�أت منابرها، 

حديثًا، تد�ول فكرة �لتحالف مع �لرئي�س �ل�سابق.
يف هذ� �ل�سياق، ثمة �عتقاد لدى �لبع�س باأن �لتعامل 
�خلليجي مع �خلالف بني »�أن�سار �هلل« و»�ملوؤمتر« تعّدى 
�لد�خلية  �جلبهة  لزعزعة  فيه  �ل�ستثمار  حدود 
على  جدية  مر�هنة  �إىل  وحتّول  للعدو�ن،  �ملناوئة 
ف�سل �حلركة عن �حلزب، مبا ي�سمح، يف نهاية �ملطاف، 
من  و�نطالقًا  �ليمني.  �مل�ستنقع  �أوحال  من  باخلروج 
و�سائل  يف  �ملكثف  �ل�سخ  فهم  ميكن  �لفرت��س،  ذلك 
�لإعالم �ملو�لية لل�سعودية و�لإمار�ت يف �جتاه ت�سعري 
»�ملوؤمتر«،  روؤو�س  وحتمية  �لد�خلي،  �ليمني  �خلالف 
فهم  ميكن  كما  �هلل«،  »�أن�سار  على  قو�عده  وحتري�س 

حماولت �لتوّدد �ل�سعودية ل�سالح، و�إن �أتت على �سكل 
�لرئي�س  على  �لريا�س  �نفتاح  جدوى  حول  ت�ساوؤلت 
عمليات  من  جزءً�  �أن  �إىل  �لأخري  وتنبيه  �ل�سابق، 
»�لطوق«  فك  ي�ستهدف  �سنعاء  يف  �لعربي«  »�لتحالف 
�لذي يحاول »�حلوثيون« فر�سه عليه يف م�سقط ر�أ�سه 

يف �سنحان.
�لقياد�ت  ومعه  �سالح،  يبدو  �ليمني،  �ملقلب  على 
م�ستمر  ترقب  حالة  يف  له،  �ملو�لية  »�ملوؤمترية« 
�ل�سيا�سية  وخطو�تها  �هلل«  »�أن�سار  لتحركات 
�لأخري  �ملهرجان  عقب  َظَهر،  ولئن  و�لأمنية. 
�ل�سابق  �لرئي�س  �أن  �ل�سبعني،  ميد�ن  يف  لـ»�ملوؤمتر« 
و�ملحيطني به ��ست�سعرو� خطورة �لت�سعيد �سد »�أن�سار 
�هلل« �لتي باتت لها �ليد �لطوىل يف �ملجالني �لع�سكري 
�ملعلوم،  �أنه من غري  �إل  و�لأمني، خ�سو�سًا يف �سنعاء، 
�لعامة  �للجنة  تقدير�ت  �إليه  �ستوؤول  ما  �لآن،  �إىل 
ما  �إذ�  د�ئم،  �نعقاد  حالة  يف  ُو�سعت  �لتي  لـ»�ملوؤمتر« 
عرى  لف�ّس  منا�سبًا  بات  �لظرف  �أن  ل�سالح  تر�ءى 
بالذ�ت  �لحتمال  هذ�  �هلل«.  »�أن�سار  مع  �ل�سر�كة 
�إنها  م�سادر  تقول  �لتي  �حلركة،  له  تتح�ّسب  ما  هو 
»عبئًا  �أ�سبح  �ل�سابق  �لرئي�س  باأن  �قتناع  �إىل  و�سلت 
عليها«، وباأنه »مل يعد مبقدوره تقدمي �أكرث مّما فعل«، 
خ�سو�سًا �أن �أغلب من ير�بطون، �ليوم، على �جلبهات، 
�أنه، ومع  لـ»�أن�سار �هلل«. بيد  هم من �ملقاتلني �ملو�لني 
ذلك، ي�ستبعد مر�قبون �أن تكون �حلركة هي �لبادئة 
�لو�سع  »�ملوؤمتر«، وتفجري  �لتحالف مع  يف فرط عقد 
�ل�سف.  وحدة  �إىل  �ليمن  حاجة  فيه  ت�ستد  وقت  يف 
�هلل«  »�أن�سار  �أن  �إىل  �لرتجيحات  معظم  تذهب  لذ�، 
جتريد  على  �لقائم  »�لناعم«  �لعمل  �إىل  �سرتكن 
وحماولة  �لقوة،  عنا�سر  من  »�ملحتملني«  خ�سومها 
من  بعيدً�  �سّفها  �إىل  »�ملوؤمترية«  �لقياد�ت  ��ستمالة 
�أّي  �أن  و�لعامل  �لإقليم  �إفهام  على  و�لرتكيز  �سالح، 
حماولة لعقد ت�سويات مع غريها لن تغرّي جمرى �لأمر 

�لو�قع يف �ليمن، ولن تبوء �إل بالف�سل.

بيل  �لدميوقر�طى  نيويورك  عمدة  و�سل 
�لذين  �ملهاجرين  عن  دفاعه  بالزيو  دى 
�لتجارة  ع�سب  من  كبري�  جزء  ي�سكلون 
يف مدينة نيويورك دفاعه عنهم وقال يف 
يف  �مل�سلمني  �مل�سلني  من  ح�سد  �مام  كلمته 
�لأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  بارك  بر��سبكت 
�ثر�ء  يف  �مل�سلمني  باجناز�ت  فخور�  �نه 
ملدينة  و�لجتماعية  �لقت�ساية  �حلياة 

نيويورك  �لقائمة علي �لتنوع
خ�س�ست  قد  نيويورك  مدينة  وكانت  
عيد  ل�سالة  �إيالند«  »كونى  �ساحة 
�لأ�سحى �ملبارك، وكذلك خ�س�ست ولية 
�آلف  ت�ستوعب  �ساحات  عدة  نيوجري�سى 

�مل�سلني.
يف  �علن  قد  نيويورك  عمدة  �ن  يذكر   
لالقتطاعات  �سيت�سدى  �أنه  �سابق   وقت 
فى �مليز�نية �لتى �أعلن �لرئي�س �لأمريكى 
�ملدن  �سد  �سيفر�سها  �أنه  تر�مب  دونالد 
�سلطات  مع  كامل  ب�سكل  تتعاون  ل  �لتى 

�لهجرة.
من  ق�سم  �قتطاع  على  �ملر�سوم  وين�س 
تعترب  �لتى  للمدن  �لفدر�لية  �لأمو�ل 
بها  ندد  و�لتى  للمهاجرين  »مالذ�ت« 
خالل  تر�مب  دونالد  وخ�سو�سا  �ليمني 

�حلملة �لنتخابية.

 )...( �سىء  �أى  حترك  �إذ�  »لكن  و�أ�ساف 
نيويورك  مدينة  فاإن  �أمو�ل،  قطعت  �إذ� 
�إذ�  �إنه  وتابع  �لق�ساء«.  �إىل  فور�  �ستلجاأ 
فى  لي�س  »ف�سيهاجم  �ملر�سوم  تطبيق  مت 
مقاومة  �سيو�جه  بل  فح�سب،  �لق�ساء 

و��سعة فى �لبالد«.
�ملدينة  �أن  جهته  من  بالزيو  دى  و�أكد 
�ل�سريني  �ملهاجرين  حماية  �ستو��سل 
عندما  �لهجرة  �جهزة  مع  �ستتعاون  لكنها 
يتورط هوؤلء فى حالة �رتكابهم جر�ئم 

تعترب خطرية.
عمدة  و�سف  قد  كان  تر�مب  �ن  يذكر 
يحظي  بينما  عمدة  �أ�سو�أ  بانه  نيويورك 
نيويورك  يف  كبرية  ب�سعبية  بيالزيو�  دي 
�خلدمات  من  بالعديد  قيامه  بعد  خا�سة 
للمهاجرين و�لقليات ب�سفة خا�سة نذكر 

منها 
�ل�سالمية  �لأعياد  �إجاز�ت  �أعتبار   1-

�أجاز�ت ر�سمية يف �ملدر��س
�ملنطقة«  تقييم  وحدة  �لغاء   2-
بـ«�لوحدة  �سابقا  تعرف  كانت  �لتي 
منذ  مكلفة  كانت  �لدميوغر�فية«و�لتي 
تر�سل  وكانت  �مل�سلمني  مبر�قبة  �سنو�ت 
و�عيد  عليهم.  للتج�س�س  �سريني  عمالء 
د�خل  �خرى  مبهام  عنا�سرها  تكليف 

��ستخبار�ت �ل�سرطة.
-3 ت�سهيل �إجر�ء�ت �لتوظيف للعديد من 
و�مل�ست�سفيات  باملد�ر�س  و�مل�سلمني  �لعرب 

�لمريكية  .
للعديد  �لتوظيف  �إجر�ء�ت  ت�سهيل   4-
من �مل�سلمني ب�سرطة نيويورك حيث ي�سل 

نيويورك  �مل�سلمني ب�سرطة  �ل�سباط  عدد 
مقارنة   ( ظابط   900 من  �كرث  �لن 
 .  2001/11/9 يف  فقط  ظابطا  ب50 
يف  �سرطية  وظيفة   3000 ��ستحد�ث  مت 

فرتة دي بال�سيو
من  �لعديد  لأ�سناد  �لت�سهيالت  منح   5-

نيويورك  بلدية  من  �ملقاولت  �أعمال 
�لأقليات  من  وغريهم  م�سلمني  ملقاولني 

�ملختلفة .
�سد  للق�ساء  نيويورك  عمدة  �سيلجاأ  فهل 

قر�ر�ت تر�مب حلماية �ملهاجرين ؟؟؟؟
ما هو �سكل �ليام �لقادمة؟

�ملا�سي  �ل�سبوع  منهاتن  جزيرة  �سهدت 
�لعرو�س  بد�ت  حيث  ميادينها  �كرب  يف 
�سارع �ل44  �سكوير يف  �لتامي  بالقرب من 
وعرو�س  �حتفالت  �خلام�س  �لفنيو  مع 
بعيد  �حتفال  ر�ئعة  وم�سرحية  فنية 
�ملتحدة  �لوليات  بنو�  �لذين  �لعمال  
�لمريكية علي مد�ر �كرث من مائتني عاما 
 Shaun D. Francois  وح�سب �ل�سيد

I
Local 372 President

�لعمال  نقابات  �حتفالت  يف  �ل�سبب  فان 
بالف�سل  �لعرن�ف  هو  �لعام  هذ� 
�لر�ئعني  �لرجال  هولء  لكل  و�لمتنان 
�لوليات  يف  �لعمال  ليتمتع  �سحو�  �لذين 
�لمتياز�ت  هذه  بكل  �لمريكية  �ملتحدة 
�لهائلة �ملتمثلة يف حتديد �ساعات �لعمال 
بال�سافة  ��سبوعيا  �ساعة  باربعني 
�لعمل  بيئة  �ل�سحي يف  و�لتامني  للحو�فز 

�لمريكية .
 Naima �ل�سيدة  ذكرت  بينما 

Marrakechiya
�سعيدة  �نها  �ملدر�سية  �ل�سالمة  فريق  من 
يتوج  �لذي  �لحتفال  هذ�  يف  بوجودها 
و�لن�ساء  �لرجال  من  �لكثري  جمهود�ت 
يف  �لعمل  بيئة  جلعل  يجهدون  �لذين 

نيويورك �أف�سل لهم ولبناءهم .
و�سائل  من  �لعديد  تو�جد  �حلفل  �سهد 
�لأمريكية  و�ملحلية  �لعاملية  �لأعالم 

كال�سي �ن �ن وفوك�س نيوز و�ذيعت لقطات 
�لمريكية  �ل�سابعة  �لقناة  علي  منه 
يف  ن�سرت  قد  منهاتن  فار�س  قناة  وكانت 

�ملهرجان  �أن�سطة  يلخ�س  فيديو  �سفحتها 
ميكنكم م�ساهدة �لفيديو علي �لر�بط

https://www.youtube.com/

watch?v=os82REGG7kc
بعيد  �لحتفال  يتم  للتقاليد،  ووفقًا 
كرمز  �لأمريكيني،  معظم  قبل  من  �لعمال 
�لرغم  وعلى  �خلريف.   ف�سل  لبد�ية 
قبل  من  تنظيمها  يتم  �لأحد�ث  �أن  من 
من  كثري  يف  �أن  �إل  �لعمال،  منظمات 
�سيا�سية  مو��سيع  عر�س  يتم  �لأحيان 
وبخا�سة  للمنا�سب،  �ملر�سحني  قبل  من 
�لعام حيث  كهذ�  �لنتخابية  �ل�سنو�ت  يف 
للمر�سحني  و�سيار�ت  حمالت  �سوهدت 
�لرئا�سية  لالنتخابات  �لرئي�سان 
�لحتفال  عرو�س  �سمن   . �لمريكية 
�ل�سو�ء، وعرو�س  �لتي تت�سمنت  حفالت 
�ملائية،  و�لريا�سات  �لنارية،  �لألعاب 
�لتي  و�لأ�سر  �لعامة.  �لفنية  و�لفعاليات 
تلك  تعترب  �ملدر�سة،  �سن  يف  �أطفال  لديها 
لل�سفر  �لأخرية  �لفر�سة  مبثابة  �لعطلة 
قبل �أنتهاء �لعطلة �ملدر�سية. وباملثل، فاإن 
دورى  مو��سم  بد�ية  ي�سادف  �لعمال  عيد 
�جلامعات.  ودورى  �لقومى  �لقدم  كرة 
وعادة ما يلعب �لحتاد �لريا�سى �لقومى 
ي�سبق  �لذي  �ل�سبوع  يف  مبارياته  �أوىل 
�لقدم  كرة  �حتاد  ويلعب  �لعمال،  عيد 
�خلمي�س  يوم  �لأوىل  مبار�ته  �لأمريكي 

�لذي يلى عيد �لعمال.
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ع����م����دة ن����ي����وي����ورك ي����و������ص����ل دف�����اع�����ه ع�����ن �مل����ه����اج����ري����ن وي���ح���ت���ف���ل م�����ع �مل�������ص���ل���م���ن ب���ع���ي���د �ل�����ص����ح����ي �مل����ب����ارك

ح�����ص��ن د�يل  ع�����ن  ت���ع���رف���ه���ا  ل  م���ع���ل���وم���ات  ع�������ص���ر  �مل���رج���ي���ح���ة  رك���ب���ن���ي  ك���ل���ي���ب  ب���ط���ل���ة  م������ع   ����ص���ح���ف���ي  ح�������و�ر  �أول 

�عد�د وت�صوير / �حمد مر�د

م�����ن�����ه�����ات�����ن ق��������ل��������ب  يف  ي������ح������ت������ف������ل������ون  �م���������ري���������ك���������ا  ب����������ن����������و�  �ل�����������ذي�����������ن  �ل���������ع���������م���������ال 

�ملحك على  »�حلليَفن«  تهدئة  �صنعاء:  �إىل  �لتجاذبات  عودة 

�مل�سرية �مل�سلحة  �لقو�ت  يف  �سابق  �سابط  • و�لدها 
�لعلي مثلها  رم�سان  • حممد 
�لعرب للمطربني  ت�ستمع  • ل 

�لبر��سي و�ئل  مع  �لظهور  • تتمني 
��ساعة جمرد  كوميدي  باخلليل  • عالقتها 

�لأ�سهر كليبها  من  ماديا  ت�ستفيد  • مل 
�عمالها مدير  هو  • و�لد�ها 

�ملو�سيقيني لنقابة  �لن�سمام  • حتاول 
يحاربها  بكر  • حلمي 

تقلدها • �لي�سيا 
كالتي  �سجة  �سنو�ت  ثالث  �خر  يف  مطربة  تثري  مل 
ركبني  كليب  بطلة  ح�سن  د�يل  �ملطربة  �ثارتها 

�ملرجيحة فاملطربة �لتي مل يتجاوز عمرها �ل28 عام 
قد حظيت �غنيتها �لويل علي م�ساهد�ت و��سعة علي 
علي  م�ساهد�تها  وتخطت  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

�ليوتيوب �لع�سر ماليني م�ساهدة .
ومت ��ست�سافتها يف معظم بر�مج �ل�سف �لول للتوك �سو 

و�لتي ي�ساهدها �ملاليني حول �لعامل .
�غنيتها  لتحليل  فيديو  ثالثمائة  من  �كرث  عمل  مت 
�أمام متثال  و�خري ظهر�حد �ملعجبني بها يف  فيديو من 
�حلرية لتتاكد �ن �سعبيتها قد تخطت حدود �لبلد �لتي 

جاءت منه رغم ب�ساطة �مكانيات �نتاج كليبها �لول .
https:// �لر�بط  علي  �لفيديو  م�ساهدة  ميكنكم 
www .youtube .com /watch?v =_

dF3HCYTQl0
�لعجاب  بني  و�ملتابعني  �مل�ساهدين  �ر�ء  وتنوعت 

�ل�سديد و�لرف�س �ل�سديد ملا قدمته يف �لكليب .
جيث قال �لنجم �حمد فهمي يف حو�ر خا�س مع قناة 
فار�س منهاتن �ن مثل هذ� �لكليبات تظهر لفرتة وجيزة 

وتنطفي متاما
بينما عرب �ملو�سيقار حلمي بكر عن غ�سبه �ل�سديد من 

م�ستوي �لكليب .
فهل �ستظل د�يل ح�سن مثار للجدل خا�سة مع طرحها 
�لتي  �ل�سرعات  �ما  �ستختفي  �م  �خري�  �طفال  لغنية 

تظهر كل يوم  .



قنبلة  �ختبار  يف  جناحها  �ل�سمالية  كوريا  �أعلنت 
عابر  بال�ستي  �ساروخ  على  حملها  ميكن  هيدروجينية 

للقار�ت.
منددة،  دولية  فعل  ردود  �لتجرية  هذه  �أثارت  وقد 
يانغ. كما  �إ�سافية على بيونغ  ومطالبات بفر�س عقوبات 
لالأمن  فريقه  ترمبمع  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �جتمع 

�لقومي على خلفية هذه �لتجربة.
حلقة )3/9/2017( من برنامج “ما ور�ء �خلرب” ناق�ست 
�آفاق �لت�سعيد �لر�هن يف �سبه �جلزيرة �لكورية وخيار�ت 

خ�سوم بيونغ يانغ للرد على جتاربها �لنووية �لأخرية.
“ت�سينغ �سياو خه” �أ�ستاذ �لعالقات  ويف هذ� �ل�سدد قال 
�ل�سمالية  كوريا  �إن  �ل�سينية  �ل�سعب  جامعة  يف  �لدولية 
لن  �أنها  موؤكد�  �لآن،  حتى  نووية  جتارب  �ست  �أجرت 
تر�سخ لل�سغوط �لدولية لوقف جتاربها �لنووية وتزويد 

�سو�ريخها بالروؤو�س �حلربية.
�جلزيرة،  قناة  �خلرب” على  ور�ء  “ما  برنامج  يف  و�أ�ساف 
كوريا  مع  نفعا  جتد  مل  �لدولية  و�لإد�نات  �ملحفز�ت  �أن 
�ل�سمالية ومل توقفها عن طموحاتها �لنووية، مو�سحا �أن 
�قت�سادية عليها ويف  �لدويل فر�س �سغوط  �ملجتمع  على 
�لوليات  على  �أن  كما  لها،  حمفز�ت  تقدمي  نف�سه  �لوقت 

�ملتحدة وحلفائها �لتوقف عن ��ستفز�ز بيونغ يانغ.
ولن  ت�ستمع لأي طرف  لن  �ل�سمالية  �أن كوريا  و�سدد على 
كيم  زعيمها  �أن  �إىل  م�سري�  �لنووي،  برناجمها  عن  تتخلى 
جونغ �أون عزز قوته وزعامته ول توجد �أي موؤ�سر�ت على 

��ستعد�ده لتقدمي تنازلت.
معهد  يف  �لباحثني  باند�و  كبري  دوغال�س  �أكد  جهته،  من 
كيتو و�مل�ساعد �خلا�س �ل�سابق للرئي�س �لأمريكي �لر�حل 
فقط  لي�س  م�ستعدة  �ل�سمالية  كوريا  �أن  ريغان،  رونالد 
لال�ستمر�ر يف �لتجارب �ل�ساروخية بل كذلك يف �لتجارب 
�إىل  م�سري�  �مل�سي قدما،  يوؤكد عزمها على  �لنووية، وهذ� 
وهي  و�لنووي  �ل�ساروخي  �ملجالني  يف  تقدما  حققت  �أنها 

عازمة متاما على تعزيز تر�سانتها �لنووية.
و�سدد على �أن بيونغ يانغ مل تر�سخ يف �ملا�سي للتهديد�ت 
“ولن  و�لنووية  �ل�ساروخية  لتجاربها  �لدولية  و�لإد�نات 

تفعل ذلك يف �مل�ستقبل”.
و�أو�سح �أن قادة كوريا �ل�سمالية ي�سعون لمتالك قوة ردع 
نووية وقدرة �ساروخية حتمل �لروؤو�س �لنووية باعتبار 
ذلك �أمر� �سروريا لأمنهم، لكنهم من جهة �أخرى يعتقدون 
�أنه ل �ل�سني ول رو�سيا �ستحميهم. كما يخ�سون من تكر�ر 
�لذي  معهم  �لقذ�يف  معمر  �لر�حل  �لليبي  �لعقيد  جتربة 

رغم تخليه عن طموحاته �لنووية �إل �أنه �أطيح به.

�لتفاو�س  يريد  �ل�سمالية  كوريا  نظام  �أن  باند�و  و�أ�ساف 
معه على �أ�سا�س �أنه �أ�سبح قوة نووية، ورمبا يقدم تنازلت 
تتعلق بتخفي�س عدد �لروؤو�س �لنووية، لكنه غري م�ستعد 
للتفاو�س على مبد�أ �متالك �ل�سالح �لنووي، �أما �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية فهي م�سرة على عدم �لتحادث مع كوريا 
�ل�سمالية ما مل تقر بالتخلي عن برناجمها �لنووي وهذ� 

ما �أدى �إىل �ملاأزق �حلايل.
وو�سف باند�و تهديد�ت �لرئي�س �لأمريكي دونالد ترمب 
لكوريا �ل�سمالية باأنها غري جمدية، وهو )ترمب( يقلل من 
جونغ  كيم  �ل�سمالية  كوريا  بزعيم  نف�سه  وي�ساوي  قيمته 

�أون.

“�لتلغر�ف” �لربيطانية،  ومن جهة �خرى قالت �سحيفة 
�لقنبلة  باإ�سقاط  �ل�سمالية  كوريا  قيام  حاِل  يف  �إّنه 
�لهيدروجينية �لتي �أعلنت عنها قبل يومني، على جارتها 
�سخ�س  مليون   2 نحو  �سيلقى  فبب�ساطة  �جلنوبية، 

حتفهم.. لكن هذه لي�ست �لنتيجة �لوحيدة.
هريو�سيما  مدينة  على  �سقطت  �لتي  �لنووية  �لقنبلة 
�ألف   15 تزن  كانت   ،1945 �أغ�سط�س/�آب  يف  �ليابانية 

َبت يف مقتِل 135 �ألف �سخ�س. طن، وقد ت�سبَّ
�لقنبلة  �سقطت  �إذ�  �جلنوبي،  �لكوري  �ل�سيناريو  يف  �أما 
152 مرتً�(  500 قدم )نحو  فاأي مبنى يف حميط  ذ�تها، 

من بوؤرة �لنفجار �سوف يتفتَّت.
كيلومرت(   1.6( و�حد  ميٍل  حميط  يف  �سخ�س  �أي  وكذلك 
�ألف   620 و�سيلقى  �لثالثة.  �لدرجة  �سُي�ساب بحروٍق من 
�لأ�سابيع  يف  �لعدد  ويزيد  �لفور،  على  حتفهم  �سخ�س 

�س لالإ�سعاع. و�ل�سهور �لتالية نتيجًة للتعرُّ
من  فاإنه  �ل�سمالية،  �لكورية  بالتجربة  يتعلق  فيما  ولكن 
�لأخري،  �لختبار  عن  �لناجمة  �لزلز�لية  �لهزة  حجم 
يقول  �لأر�س،  �سطح  حتت  قدم  �آلف   4 على  تزيد  و�لتي 
حُملِّلون كوريون جنوبيون �إن حجم �لنفجار ي�سري �إىل �أن 
�لتلغر�ف  �ألف طن، بح�سب �سحيفة   50 �لقنبلة قد تزن 

�لربيطانية.
�لكورية  �إلبو  ت�سو�سون  �سحيفة  يف  ُن�ِسَر  تقريٌر  و�أفاد 
يوؤدي  قد  �سيول  فوق  كهذ�  �سالٍح  �نفجار  باأن  �جلنوبية 
�لنب�س  �سيت�سبَّب  بينما  �سخ�س،  مليون   2 مقتِل  �إىل 

�لكهرومغناطي�سي يف �سلِّ �لأجهزة �لإلكرتونية كافة.
�جلنوبية  كوريا  حكومة  �أن  �إىل  �أ�سارت  �ل�سحيفة  لكن 

لطاملا قلََّلت من �ساأِن قوة �أ�سلحة كوريا �ل�سمالية �لنووية، 
و�ليابان  و�ل�سني  �ملتحدة  �لوليات  من  كٌل  �أفادت  بينما 
2017 ي�سل  3 �سبتمرب/�أيلول  باأن �ختبار �لأحد �ملا�سي 

حجمه �إىل 100 �ألف طن.
“تبخري”  يف  �سيول  على  �حلجم  بهذ�  �نفجاٌر  و�سيت�سبَّب 
مرتً�(   366 )نحو  قدم   1200 تبعد  �لتي  كافة  �ملن�ساآت 
عن بوؤرة �لنفجار. ويطرح �لتقرير �أن �ملباين �ملوجودة يف 
حميط 1.5 ميل )2.4 كيلومرت(، �ستحرتق، بينما �سُي�ساب 
باأ�سر�ٍر  كيلومرت(   11.2( �أميال   7 حميط  يف  �سيٍء  �أي 

بالغة.
وعالوة على ذلك، �أ�ساف �لتقرير �أن �أي �سخ�ٍس يف حميط 
�سُي�ساب  �لنفجار  بوؤرة  من  كيلومرت�ت(   4( ميل   2.5
بحروٍق من �لدرجِة �لثالثة، و”لن ينجو �أي كائٍن حيٍّ من 

كارثٍة كهذه”.بح�سب هاف بو�ست عربي”
يف  ميل،   2.5 من  �أكرث  حميطها  يبلغ  منطقٌة،  و�ست�سهد 
 11 عرب  حر�ئق  �ندلع  مع  كاماًل،  دمارً�  �سيول  �لعا�سمة 

مياًل )17.7 كيلومرت( يف جميع �لجتاهات.

عمان  �سلطان  �أن  “�لإيكونومي�ست”  جملة  ك�سفت 
و�لإمار�ت  )�ل�سعودية  �أزمة  يعترب  �سعيد  بن  قابو�س 
م�سرية  لبالده،  حتذير�  قطر  مع  وم�سر(  و�لبحرين 
�إىل �نه �إذ� كان من �ملمكن معاقبة قطر على تطلعاتها 
لن  عمان  �سلطنة  �أن  �لقول  ميكنه  فمن  �مل�ستقبلية 

تكون �ل�سحية �لقادمة؟
وقالت �ملجلة يف تقرير لها �أن �سلطنة عمان ومو�نئها 
�أ�سبحت �لبو�بة �جلديدة لقطر بدل عن ميناء جبل 
علي يف دبي، �لذي هو جزء من دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، مو�سحة باأن �حلركة يف ميناء �سحار �لذي 
يعد  مل  �ل�سيف  يف  بطيئة  حركته  تكون  �أن  �عتيد 
�أحجام  �إن  قوله  حكومي  م�سوؤول  عن  ناقلة  كذلك، 
�لب�سائع �ملتد�ولة يف �مليناء �رتفعت بن�سبة %30 يف 
�لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية، حيث ت�سل �ملزيد من �ل�سفن 

�لتي حتمل ب�سائع متجهة �إىل قطر.
ترجمته  �لذي  تقريرها  يف  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
�سحيفة “�خلليج �جلديد” �أن عمان تقع عند مدخل 
و�جلنوبية  �لغربية  �ل�سو�طئ  “وعلى  �خلليج. 
قطعت  �لتي  و�لإمار�ت،  و�ل�سعودية  �لبحرين  تقع 
قطر،  جارتها  مع  و�لتجارية  �لدبلوما�سية  �لعالقات 
بعالقات  ومتتعها  للمتطرفني  بدعمها  مز�عم  ب�سبب 
ودية مع �إير�ن. وقد ظلت عمان خارج هذ� �لنز�ع، بل 
وت�ساعد قطر على جتاوز �حل�سار، �لأمر �لذي يوفر 

لها �ل�ستفادة بهدوء من �لأزمة”.
وتابعت: “وكثري� ما عملت �سلطنة عمان كو�سيط يف 
مبكر  وقت  يف  ولكن  �ملنطقة.  متالأ  �لتي  �مل�ساحنات 
مع  تعاطفها  �ل�سلطنة  �أظهرت  �حلالية،  �لأزمة  من 
قطر. وعندما مت حظر �خلطوط �جلوية �لقطرية، 

�سركة �لطري�ن �لوطنية، من �ملجال �جلوي �ل�سعودي 
�لعمانية  �لطائر�ت  عملت  يونيو/حزير�ن،  يف 
�لذين  �لركاب  نقل  على  قطر(  قبل  من  )�مل�ستاأجرة 

تقطعت بهم �ل�سبل من جدة �إىل �لدوحة.
�مل�سيختني.  بني  �لعالقات  تعززت  �حلني،  ذلك  ومنذ 
150 م�ستثمر� قطريا يف حدث  و�سارك ما يقرب من 
عمان.  يف  �ل�ستثمار  لتعزيز  م�سقط  يف  موؤخر�  �أقيم 
وكان من �ملتوقع ح�سور 20 �سخ�سا فقط. ويقول رجل 

�أعمال عماين: “مت توقيع �لكثري من �ل�سفقات”.
“ن�ستفيد  قوله  عماين  م�سوؤول  عن   �ملجلة  ونقلت 
قلقا  ذلك”،  ُيرى  �أن  نريد  ل  لكننا  �ملو�جهة(،  )من 
قبل  من  ذلك  ي�سببه  �أن  ميكن  �لذي  �لإزعاج  من 
�أن �سلطنة عمان تتمتع ب�سمعة  �ل�سعودية. مو�سحة 
جيدة يف �لوقوف �أمام �لهيمنة �ل�سعودية يف �خلليج.

�ل�سلطنة،  حاكم  قابو�س  �ل�سلطان  �إن  �ملجلة  وقالت 
ذلك  يف  مبا  �لكبرية،  �لإقليمية  “�ملبادر�ت  �أعاق 

�جلهود �لر�مية �إىل �إن�ساء عملة موحدة. ومثل قطر، 
تتمتع �سلطنة عمان �أي�سا بعالقات جيدة مع �إير�ن. 
لذلك يرى �لأزمة كتحذير لبالده. فاإذ� كان من �ملمكن 
فمن  �مل�ستقلة،  توقعاتها  على  قطر  دولة  معاقبة 

ميكنه �لقول �إن عمان لن تكون �ل�سحية �لقادمة؟”.
هادئة،  �لأزمة  يف  عمان  ��ستجابة  “كانت  وتابعت: 
وبالإ�سافة  جري�نها.  �أقرب  على  �عتمادها  لتقليل 
رو�بط  �أقامت  فقد  قطر،  مع  عالقاتها  تعزيز  �إىل 
بقيمة  قر�س  و�ساعد  �إير�ن.  مع  جديدة  جتارية 
�أو�ئل  يف  توقيعه  مت  �ل�سني،  من  دولر  مليار   3.6
�حلكومي  �لإنفاق  متويل  على  عمان،  �أغ�سط�س/�آب، 
�إىل  تتجه  �ل�سلطنة  كانت  �ملا�سي،  ويف  �لعام.  لهذ� 
�ل�سعودية �أو �لإمار�ت من �أجل �مل�ساعد�ت �لنقدية. 
و�ملنطقة  �مليناء  فى  بكثافة  �ل�سني  ت�ستثمر  وكذلك 
�ل�سناعية يف �لدقم، �لتي و�سفها �أحد �ملحللني باأنها 

ت�سبه مدينة �قت�سادية �سينية”.
“�لبلطجة  باأن  مو�سحة  تقريرها  �ملجلة  و�ختتمت 
باأكملها  �ملنطقة  جعل  �إىل  قطر  لها  تعر�ست  �لتي 
من  �لو�ساطة  جهود  وف�سلت  �لنهيار.  حافة  على 
قبل �أمريكا و�أملانيا و�لكويت يف حل �لنز�ع”، م�سيفة  
باإعادة  �أغ�سط�س/�آب   23 يف  قطر  قر�ر  �أن  “ويبدو 
�إقامة عالقات دبلوما�سية كاملة مع �إير�ن ي�سري �إىل 
عمان  فو�ئد  �أ�سبحت  و�لآن  موقفها.  على  �إ�سر�رها 
��ستقر�ر  تقوي�س  يف  �خلالف  ��ستمر  �إذ�  ولكن  �أكرب. 
جزء من �ل�سرق �لأو�سط كان خاليا �إىل حد كبري من 

�ل�سطر�ب، فلن يكون ذلك جيد� لأي �سخ�س”.

منا�سكهم  �أنهى جميع حجاج بيت �هلل �حلر�م   
وطافو�  �لثالث،  �جلمر�ت  رمي  �أمتو�  �أن  بعد 
طو�ف �لود�ع يف مكة �ملكرمة. وكان �ملتعجلون 
�أم�س  من  �أول  نف�سها  باخلطو�ت  قامو�  منهم 
�سعائرهم  ليتمو�  �لقليل  وبقي  )�لأحد(، 
�حلر�م  �مل�سجد  يكتظ  �إذ  �لزدحام،  من  بعيدً� 

باحلجيج �لذين يطوفون �لطو�ف �لأخري.
�إىل  مبا�سرة  قدمو�  �لذين  �حلجاج  ويحر�س 
يف  عبد�لعزيز  �مللك  مطار  عرب  �ملكرمة  مكة 
جدة على زيارة قرب �لر�سول يف �ملدينة �ملنورة، 
�أن يتمو� منا�سك �حلج. وتبذل �لقطاعات  بعد 
�حلكومية ذ�ت �لعالقة جهودً� كبرية يف خدمة 

زو�ر �مل�سجد.
 وكثف �ملع�سكر �لك�سفي �ملكلف خدمة �حلجاج يف 
�لقادمني و�ملغادرين  �أن�ساطه يف خدمة  �ملدينة 
عرب مطار �لأمري حممد بن عبد�لعزيز �لدويل، 
يف  كثافة  �لدولية  �لرحالت  �سالت  وت�سهد 

�حلركة من جن�سيات خمتلفة.
�ل�سعودي  �لأحمر  �لهالل  من  فرقة  وتتمركز   
طو�ل مو�سم �حلج على طريق �لهجرة �لر�بط 
وجدة،  �ملكرمة  ومكة  �ملنورة  �ملدينة  بني 
نقطة  مركز  يف  �ملر�بطة  �لفرقة  وتتكون 
�مل�سعفني  من  طاقم  من   »9 »كيلو  �لتفتي�س 
�خلدمات  لتقدمي  للمركز  ومدير  وطبيب 
للفرز يف  �لتي تدخل  للحجاج د�خل �حلافالت 
�لطريق  على  تتجول  فرقة  عن  ف�ساًل  �ملركز، 
�لنقيعة  ج�سر  �إىل  بها  �ملكلفني  �لنقطة  حتى 

على بعد 60 كيلومرتً�.
�لعامة  �لأمانة  فرع  يقوم  ذ�ته،  �ل�سياق  يف   

و�لزيارة  و�لعمرة  باحلج  �لإ�سالمية  للتوعية 
�لدعاة  خالل  من  �ملنورة  �ملدينة  مبنطقة 
و�ملعتمرين  �حلجاج  خدمة  على  و�ملرتجمني 
�أعدتها  �لتي  �لتوعية  مر�كز  مو�قع  خالل  من 
وم�سجد  �حلليفة  ذي  ميقات  وهي  �لأمانة 
مر�كز  وثمانية  �ل�سهد�ء  وم�سجد  �لقبلتني 
�ل�سريف  �لنبوي  �مل�سجد  �ساحات  يف  فرعية 
�لأمري  ومطار  ومركز  �لبقيع  هيئة  يف  وكذلك 
يف  و�ملر�كز  �لدويل  عبد�لعزيز  بن  حممد 
مدينة حجاج �لرب ومركز �سهد�ء �أحد ومر�كز 
يف  ومركز  �خلندق  م�سجد  ومركز  �حلجاج 
حمافظة خيرب، �إ�سافة �إىل جلان لالإجابة عن 
�أ�سئلة �حلجاج عن طريق �لهاتف �ملجاين، فيما 
باملدينة  �لتجارة و�ل�ستثمار  وز�رة  يكثف فرع 
من  �حلج  بعد  ما  مو�سم  خالل  �جلهود  �ملنورة 
�مليد�نية  و�جلولت  ت�سغيلية  خطة  خالل 
للتاأكد من تو�فر �ملو�د �لغذ�ئية  على �لأ�سو�ق 
�إىل  �إ�سافة  �ملحددة،  بالأ�سعار  و�للتز�م 
�لتجاري  �لغ�س  ملكافحة  �لأ�سو�ق  على  جولت 
�ل�سكنية  و�لدور  �لفنادق  على  �أخرى  وجولت 
�لنظافة  م�ستوى  من  للتاأكد  �ملفرو�سة  و�ل�سقق 

و�للتز�م بالت�سعرية �ملحددة.
�لدوريات  �ملنورة  �ملدينة  �ل�سرطة يف   وتن�سط 
�ملنطقة  يف  خ�سو�سًا  �حلجاج،  مناطق  يف 
و�لآليات  �ملعد�ت  تاأمني  �إىل  �إ�سافة  �ملركزية، 
حتقيق  �ساأنها  من  �لتي  �حلديثة  و�لأجهزة 
و�لزو�ر  و�حلجاج  للمو�طنني  و�لأمان  �لأمن 
وتنظيم  بال�سيار�ت  �خلا�سة  �ملو�قف  وجتهيز 
�لطرقات و�ل�سو�رع �لتي توؤدي من و�إىل �مل�سجد 

�لقطاعات  جميع  مب�ساركة  �ل�سريف  �لنبوي 
مع  �ملنطقة  يف  �لعام  لالأمن  �لتابعة  و�لأجهزة 
�ملدينة  د�خل  و�مليادين  �ملو�قع  كل  يف  �لوجود 
�سري  خط  على  �لو�قعة  وحمافظاتها  �ملنورة 
�خلدمات  كل  تقدمي  ي�سمن  مبا  �حلجاج، 
زو�ر  �لرحمن  ل�سيوف  و�لإن�سانية  �لأمنية 
و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لكرمي  �لنبي  م�سجد 
�ل�سحية  لل�سوؤون  �لعامة  �ملديرية  تقدم  فيما 
�ل�سحية  �ملنورة كل �خلدمات  �ملدينة  مبنطقة 
�لالزمة لإجناح خطتها ملو�سم �حلج هذ� �لعام، 
للخدمات  �لأد�ء  من  م�ستوى  �أعلى  وحتقيق 
�ل�سحية للحجاج زو�ر �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف 
�لرب�مج  ت�سمل  �لتي  و�ملقيمني  و�ملو�طنني 
و�خلدمات  و�لإ�سعافية  و�لوقائية  �لعالجية 
�ل�سحية  و�ملر�كز  �مل�ست�سفيات  يف  �لعالجية 
وعلى  �حلجيج  �سكن  ومناطق  �لدخول  ومنافذ 
و�إىل  من  �ملوؤدية  �ملحورية  �لرئي�سة  �لطرق 
متكاملة،  طبية  خدمة  لت�سبح  �ملنورة،  �ملدينة 
با�ستقبال  �لعالجية  �لرب�مج  تنفيذ  بجانب 
�ملحولة  و�لإ�سعافية  �ملر�سية  �حلالت  جميع 
�إىل �مل�ست�سفيات �ملحددة �لعاملة باحلج، وتوفري 
�لت�سخي�س  حيث  من  �ل�سرورية  �خلدمات 
فيها  مبا  �ل�سرورة  دعت  �إذ�  و�لتنومي  و�لعالج 

�إجر�ء �جلر�حات وغريها.
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 قادة كوريا �ل�صمالية يخ�صون من تكر�ر جتربة “�لقذ�يف” .. ما �لذي ميكن �أن يوقف “كيم جونغ �أون”؟!

لباده حتذير�  قطر  مع  �حل�صار  دول  �أزمة  �عترب  قابو�س  �ل�صلطان  “�لإيكونومي�صت”:  �لقادمة”..  �ل�صحية  �أكون  “لن   

�حلج �نتهاء  بعد  �ل��ر���ص��ول  ق��رب  زو�ر  ت�صتقبل  �مل��ن��ورة  �ل��ك��رم��ل��ن ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح��ات �ملدينة 
ميامنار ح���ول  �ل�صي�صانى  �ل��رئ��ي�����س 

باأن  �لرو�سى،  �لرئي�س  با�سم  �لر�سمى  �ملتحدث  بي�سكوف،  دميرتى  �سرح 
رم�سان  �ل�سي�سانى  �لرئي�س  ت�سريحات  على  بعد  يطلع  مل  �لكرملني 
قاديروف، ب�ساأن �لو�سع فى ميامنار، م�سري� �إىل �أن �مل�سلمني فى كافة �أرجاء 

�لعامل يبدون ردود �أفعال عاطفية �إز�ء ما يحدث فى هذه �لدولة.
 وقال بي�سكوف لل�سحفيني جميبا عن �سوؤ�ل حول ر�أى �لكرملني بت�سريحات 
قاديروف، باأنه �سيعار�س �ل�سلطات �لرو�سية فى حال دعمت رو�سيا ميامنار 
�لأحد�ث  �إز�ء  عاطفية  �أفعال  ردود  يبدون  �مل�سلمني  باأن  معلومات  »لدينا 
فى ميامنار، �إل �أننى مل �أملك �لوقت، لالأ�سف، لكى �أطلع عليها �سخ�سيا، �أود 

�لطالع عليها �أول ومن ثم �إعطاء تقييم ما، وحتى �لآن مل �أقم بذلك«.
 و�أ�ساف بي�سكوف، �إنه مل ير �أية تقارير تفيد باأن �أحد �ملتظاهرين حتدث 
عن »�جلهاد« وقال »من �أجل �أن نكون �سادقني، �إن هذه رمبا م�ساألة تتعلق 
فى  متو�جدين  �لآن  �أننا  حيث  �أخرى،  مرة  �أكرر  �لقانون،  �إنفاذ  بهيئات 
تعليق  �أى  �أجتنب  فاإننى  ولذ�  هذ�،  عن  �حلديث  جد�  �ل�سعب  من  �سيامن، 

حول هذ� �لأمر«.
ولية  لتطهري  �لنطاق  و��سعة  بعملية  �مليامنارية  �مل�سلحة  �لقو�ت  وتقوم   
ر�خني من مقاتلى �سعب �لروهينجا، �لذين تطلق عليهم و�سائل �لإعالم فى 
�ل�سرطة  �لهجوم �لأول على مر�كز  �لبنغال«، ووقع  »�إرهابيني من  ميامنار 
�لعام  من  �أكتوبر  فى  ر�خني  ولية  فى  �مل�سلحني  قبل  من  �حلدود  ومر�كز 
�ملا�سى، وردت �لقو�ت �مل�سلحة بحملة �أمنية، ووقع �لهجوم �ملتز�من �لثانى 
�لوحد�ت  موقع  عن  ف�سال  و�جلي�س،  �ل�سرطة  مو�قع  من  ع�سر�ت  على 
بعملية  �لأمن  قو�ت  قامت  ذلك  على  ورد�  �أغ�سط�س،   25 فى  �لع�سكرية، 
م�سلحة. ووفقا لو�سائل �لإعالم �لر�سمية فى ميامنار، فاإنه على مدى �لـ10 
�جلي�س  من  منهم   30 �سخ�س،   400 ر�خني  ولية  فى  قتل  �ملا�سية  �أيام 

و�ل�سرطة، وما تبقى 370 من مقاتلى �سعب �لروهينجيا.
 وت�سّكل �لهجمات ت�سعيدً� كبريً� فى �سر�ع ي�ستعر فى �ملنطقة منذ هجوم 
م�سابه �سّنه م�سلحون من �لروهينغا فى �أكتوبر �ملا�سى، دفع �ل�سلطات �إىل 

�إطالق عملية ع�سكرية �سخمة.
�أعيد  �لذين  �لبنغاليني  �مل�سلمني  من  »روهينجيا«  قومية  �أفر�د  ويعترب   
توطينهم فى �أر�كان »�ل�سم �لقدمي لولية ر�خني« فى �لقرن �لتا�سع ع�سر 
و�أو�ئل �لقرن �لع�سرين من قبل �ل�سلطات �ل�ستعمارية �لربيطانية. ويبلغ 
�سكان  غالبية  وي�سكلون  ن�سمة،  �ملليون  ون�سف  مليون  حو�ىل  �سكانها  عدد 
ولية ر�خني، ولكنهم �أقلية على �سعيد ميامنار، كما يحمل عدد قليل جد� 

منهم �جلن�سية �مليامنارية. 

حركة  نا�سدت  �لأنا�سول:  جمدوب/  خالد  �لرباط/ 
�لتوحيد و�لإ�سالح �ملغربية، �ل�سلطات �ل�سعودية �إطالق 
بهذ�  موؤخر�  �ملعتقلني  و�ملفكرين  و�لدعاة  �لعلماء  �سر�ح 

�لبلد.
حلزب  �لدعوية  �لذر�ع  تعترب  �لتي  �حلركة،  وقالت 
�إنها  �حلكومي(،  �لئتالف  )يقود  و�لتنمية  �لعد�لة 
�إىل  �لفورية  للمبادرة  �ل�سعودية  �ل�سلطات  “تنا�سد 
�إخالء �سبيل �لعلماء و�لدعاة و�ملفكرين �ملعتقلني موؤخر�، 
ب�سبب  �ملعتقلني  �ل�سلميني،  �لإ�سالح  دعاة  كافة  وكذ� 

�لر�أي و�إ�سد�ء �لن�سح”.
مه  ُيَجرِّ عمال  يرتكب  مل  ملَن  �عتقال  “�أي  �أن  و�عتربت 

�ل�سرع �أو �لقانون، هو ظلم و�عتد�ء وتع�ّسف”.
�أيام تتد�ول و�سائل �لإعالم  “منذ عدة  �أنه  و�أ�سارت �إىل 
�عتقال  خرب  �لجتماعي،  �لتو��سل  وو�سائُل  �ملختلفة، 
�ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  و�لدعاة  �لعلماء  من  عدد 

على ر�أ�سهم �لد�عية و�ملفكر �ل�سيخ �سلمان �لعودة”.
�ل�سلطات  عن  ي�سدر  مل  �ملدة  هذه  “طيلة  �أنه  و�أ�سافت 
�ل�سعودية �أي نفي �أو تكذيب لهذه �لأخبار، كما مل تعلن 
جرمية  �أو  تهمة  �أي  عن  �ل�سعودية  يف  �ملخت�سة  �جلهات 

باعتد�لهم  �ملعروفني  �ملعتقلني  هوؤلء  �إىل  من�سوبة 
�أي  �إحالة  تتم  ومل  و�سماحتهم.  وحكمتهم  وو�سطّيتهم 

منهم على �أي جهة ق�سائية خمت�سة”.
يف  �مل�سلمني،  لعلماء  �لعاملي  �لحتاد  ��ستنكر  و�لإثنني، 
�لعلماء  �لعودة، وعدد من  �سلمان  �لد�عية  بيان، �عتقال 
بالإفر�ج  �ل�سعودية  �ل�سلطات  مطالًبا  �ل�سعوديني، 

“�لفوري” عنهم.
�لتو��سل  و�سائل  عرب  نا�سطون  تد�ول  �ملا�سي،  و�لأحد 
�ل�سعوديني  �لدعاة  �أنباء �عتقال ثالثة من  �لجتماعي، 
�ملعروفني: �سلمان �لعودة؛ وعو�س �لقرين؛ وعلي �لعمري.
�ل�سلطات  �إن  �لعودة،  فهد  بن  �ليوم، قال خالد  نف�س  ويف 
�أي  ي�سدر  مل  حني  يف  �سلمان،  �سقيقه  �أوقفت  �ل�سعودية 
ت�سريح ر�سمي �سعودي حتى �لآن ب�ساأن هذ� �لنباأ، كما مل 

يت�سن �لتو��سل مع �أي جهة ر�سمية يف �ململكة.
�سقيقه  �سورة  “تويرت”  على  ح�سابه  عرب  خالد،  ون�سر 
“#�عتقال_�ل�سيخ_�سلمان_�لعوده”،  بو�سم  مقرونة 

دون �أن يو�سح �أ�سباب �أو تاريخ �أو مكان �عتقال �سقيقه.
على  تعليق  �أي  ي�سدر  مل  �لعودة  �ل�سيخ  �أن  جانب  �إىل 

�سفحاته وح�ساباته على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

�ملوقوفن” “�لدعاة  �صر�ح  “�إطاق  �ل�صعودية  تنا�صد  �ملغربية  و�لإ�صاح”  “�لتوحيد 



�لنا�سرة:
�أقدم  دميونا،  مفاعل  يف  عيوب  عن  �لك�سف  يثري 
متز�يدة  خماوف  �إ�سر�ئيل،  يف  �لنووية  �ملفاعل 
حول �سالمته وت�ساوؤلت حول م�سريه ومع�سلة حول 
تر�سانة  �لعربية  �لدولة  بها  حتيط  �لتي  �ل�سرية 
�لنووية  �لقوة  �إ�سر�ئيل  وتعد  �لنووية.  �أ�سلحتها 
�لوحيدة يف �ل�سرق �لأو�سط، لكنها ترف�س تاأكيد �أْو 

نفي �متالكها �أ�سلحة نووية.
�أّن  �أخرًي�  �لعربّية  “هاآرت�س"  �سحيفة  و�أوردت 
در��سة حديثة ك�سفت وجود 1،537 عيبا يف �أ�س�س 
�لأملنيوم يف مفاعل دميونا �لنووي يف �سحر�ء �لنقب 
�لتي  �لعيوب  �أّن  �لتقرير،  و�أفاد  �إ�سر�ئيل.  بجنوب 
تطوير  يتم  �إّنه  يقال  �لذي  �ملفاعل،  يف  عليها  عرث 
و�أّن  خطرية،  تعترب  ل  د�خله،  �لنووية  �لأ�سلحة 

خطر حدوث ت�سريب نووي حمدود للغاية.
ومع ذلك، تز�يدت �لدعو�ت للح�سول على �سمانات 
قد  ما  جديد،  بحثي  مركز  �إقامة  وحتى  جديدة، 
قر�ر  لتخاذ  منعطف  �أمام  �لعربية  �لدولة  ي�سع 
�أ�سلحة  بحيازتها  �لأوىل  للمّرة  �ستعرتف  كانت  �إْن 
ومقره  �لدويّل  و�لأمن  �لعلوم  معهد  وقّدر  نووية. 
�إ�سر�ئيل متلك  �أّن   2015 �لوليات �ملتحدة يف عام 
�إ�سر�ئيل ب�سّدٍة �متالك  نووًيا. وترف�س  ر�أ�ًسا   115
�للدودة  عدوتها  خ�سو�سا  �ملنطقة  يف  �أخرى  دول 

�ير�ن، �سالًحا نووًيا.
نتنياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلّي  �لوزر�ء  رئي�س  وكان 
من �أ�ّسد منتقدي �لتفاق �لنووّي �لذي تو�سلت �إليه 
�لعقوبات  رفع  �إىل  �أّدى  ما  �لكربى،  و�لدول  طهر�ن 
�لدولية �ملفرو�سة على �إير�ن. وتعترب �إ�سر�ئيل �أّن 
هذ� �لتفاق من �ساأنه �أْن يزيل �ل�سغط عن طهر�ن 
�لتي ميكن �أْن ت�ستاأنف برناجمها �لنووّي �لع�سكرّي. 
وبح�سب �لرو�ية �لر�سمية �لإ�سر�ئيلّية، فاإّن مركز 

دميونا �لنووي يركز على �لأبحاث و�لطاقة.
�ل�سابق  �لتقني  �خلبري  ك�سف  �لثمانينات  يف  ولكن 
يف دميونا مردخاي فعنونو �إ�سر�ًر� ن�سرتها �سحيفة 
�ملفاعل  �أّن  منها  �لربيطانّية،  تاميز"  “�سند�ي 
فعنونو  و�أم�سى  نووّيٍة.  �أ�سلحٍة  لإنتاج  ُي�ستخدم 

عقوبة بال�سجن 18 عاًما بتهمة �لتج�س�س.
�أو�خر  يف  �ملفاعل  قلب  قّدمت  فرن�سا  وكانت 
�خلم�سينات من �لقرن �ملا�سي، وبد�أ �ملفاعل بالعمل 
�ملفاعالت  تكون  �لعادة،  ويف  عدة.  �سنو�ت  بعد 
مع  عاًما،  لأربعني  لال�ستخد�م  �ساحلة  �لنووية 
بع�س  باإدخال  �ل�سالحية  فرتة  متديد  �إمكانية 

�لتعديالت.
عوزي  �بيب  تل  جامعة  يف  �لكيمياء  �أ�ستاذ  و�أعرب 
�يفني �لذي �سارك يف تاأ�سي�س �ملفاعل، عن قلقه �إز�ء 

حملة  �سنو�ت  ع�سر  منذ  يقود  وهو  �ملوقع،  �سالمة 
بح�سب  �لآن،  حتى  جدوى  �أي  دون  من  لإغالقه، 
�أمنيٍة  قوله، موؤّكًد� �سرورة �إغالق �ملفاعل لأ�سباٍب 
قائاًل: هذ� �ملفاعل ُيّعد و�حًد� من �أقدم �ملفاعالت 

�لعاملة يف �لعامل.
ومل ي�ستبعد �إيفن �إمكانية حدوث ت�سرب �إ�سعاعات 
نووية منه، لكّنها �ستكون حمدودة. وقال �إيفن، وهو 
�إّن  �لعربّية  لالإذ�عة  دميونا،  مفاعل  موؤ�س�سي  �أحد 
حاجة  هناك  تعد  ومل  غايته  حقق  دميونا  مفاعل 
�أّنه حّذر قبل وقٍت طويٍل من ��ستمر�ر  له. و�أ�ساف 
�لعمل �ملفاعل، �لذي �أقيم قبل 53 عاًما، م�سرًي� �إىل 
�أّن مفاعل دميونا هو على ما يبدو �لأقدم من نوعه 
يف �لعامل، و�أّن مفاعالت نووية يف عمره �أغلقت منذ 

�سنني وفقا ملو��سفات �أمنية دولية.
وذكر �إيفن �أن مفاعل دميونا �سغري قيا�ًسا مبفاعالت 
مفاعل  مثل  نووية،  �إ�سعاعات  منها  ت�سربت  نووية 
ت�سارنوبيل يف �أوكر�نيا ومفاعل فوكو�سيما �لياباين. 
و�عترب �أّنه حتى يف حال ت�سرب �إ�سعاعات نووية من 
حمدوًد�،  ت�سرًبا  �سيكون  هذ�  فاإّنه  دميونا  مفاعل 
باملخاطرة.  جدوى  �أية  ل  �أّنه  على  �سّدّد  �أّنه  �إّل 
�لّنووّي  �ملفاعل  من  علماء  �أجر�ها  در��سة  وك�سفت 
قلب  يف  خلاًل   1537 وجود  دميونا،  يف  �لإ�سر�ئيلّي 
فوق  باملوجات  �لّت�سوير  بو��سطة  ُر�سدت  �ملفاعل، 

وتّية – �أولرت��ساوند. �ل�سّ
�لأ�سباب  من  �لعديد  هناك  �أّن  �إىل  �يفني  ولفت 

�لنووي  �ملفاعل  �إبقاء  يف  ت�ساهم  �لتي  �ل�سيا�سّية 
مفتوًحا، منها عدم �لرغبة بتعري�س �آلف �لوظائف 
للخطر. كما �أّن بناء مفاعل جديد قد يعني �أّن على 

�إ�سر�ئيل �لإعالن ر�سمًيا عن قدر�تها �لنووية.
بناء  �لقدرة على  لدينا  �أّنه  �يفني:ل �عتقد  وتابع 
مفاعل نووي جديد. ولن يقوم �أحد ببيعنا مفاعال 

قبل �لتوقيع على �تفاقية عدم �نت�سار �لأ�سلحة.
“مريت�س"،  حزب  من  روزين  ميخال  �لنائبة  ودعت 
�إىل  �ل�سهيويّن،  بالي�سار  ُي�ّسمى  ما  على  �ملح�سوب 
ب�سبب  �لإ�سر�ئيلّية  �ل�سيا�سة  يف  جذريٍّ  تغيرٍي 
�ملخاوف حول �ل�سالمة. وكتبت روزين يف ر�سالة �إىل 
�لإ�سر�ئيلّي  �لكني�ست  يف  و�لأمن  �خلارجية  جلنتي 
�سوى  �إ�سر�ٍف  لأّي  يخ�سع  ل  �لنووي  �ملفاعل  �أّن 
�لذرية  �لطاقة  جلنة  يديره،  �لذي  �جل�سم  من 
�لإ�سر�ئيلية. و�أ�سافت، ل�سنا بحاجة لنتظار وقوع 

كارثة لإحد�ث تغيري.
من  �لإ�سر�ئيلّية  �لذرية  �لطاقة  جلنة  و�أّكدت 
�ملعايري  �أعلى  متلك  �أبيب  تل  �أّن  بيان  يف  جهتها 
�لدولية لالأمن و�ل�سالمة، موؤّكدًة �أّن هناك �إمكانية 
�أطول  لفرتة  بالعمل  �لنووية  �ملفاعالت  ل�ستمر�ر 

بكثري من �أربعني عاًما.
يف  �لذرّية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ورف�ست 

�إ�سر�ئيل �لتعقيب على �لتعليق على �ملو�سوع.
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قال خم�سة م�سوؤولني �أمريكيني حاليني و�سابقني 
يدر�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إن 
�أ�سد  �أمريكية  ردود  �إىل  تدعو  ��سرت�تيجية 
يف  �ل�سيعة  ووكالئها  �إير�ن  قو�ت  �سد  �سر�مة 

�لعر�ق و�سوريا ودعمها جلماعات مت�سددة.
تقارير ومتابعات

»�إم بي  فيلم  بعد  �لغردقة عافيتها  ت�ستعيد  هل 
�سي« �لرتويجي وم�سروع »�ملثلث �لذهبي«؟ | �سور

وجه  �لرثو�ت..  على  ��ستحو�ذ  �أم  �أديان  �سر�ع 
�آخر لأزمة »�لروهينجا« تك�سفه �سحف �أجنبية

من  م�ستحقاتنا  �سرف  تاأخر  �ملعا�سات:  �أ�سحاب 
»�لربيد« �أ�ساع علينا فرحة �لعيد | فيديو

�لدفاع  وزير  �أعده  �ملقرتح  �أن  �مل�سادر  و�أ�سافت 
تيلر�سون  ريك�س  �خلارجية  ووزير  ماتي�س  جيم 
مكما�سرت  �آر  �ت�س.  �لقومي  �لأمن  وم�ست�سار 
خالل  لرت�مب  وقدم  �آخرون  كبار  وم�سوؤولون 

�جتماع ملجل�س �لأمن �لقومي يوم �جلمعة.
على  �ملو�فقة  �ملمكن  من  �إن  م�سدر�ن  وقال 
�أيلول.  �سبتمرب  نهاية  قبل  و�إعالنه  �لقرت�ح 
وطلبت  �مل�سودة  على  مطلعة  جميعها  و�مل�سادر 
يتخذ  مل  تر�مب  لأن  �أ�سمائها  عن  �لك�سف  عدم 

قر�ر� ب�ساأنها حتى �لآن.
وقالت �إن �لهدف من �خلطة زيادة �ل�سغط على 
�لبالي�ستية  لل�سو�ريخ  بر�جمها  لكبح  طهر�ن 

ودعمها للمت�سددين.
»�ساأ�سميها  �لإد�رة  يف  كبري  م�سوؤول  وقال 
�لإير�نية  �لأن�سطة  لكل  �ساملة  ��سرت�تيجية 
�ل�سارة: �لأمور �ملالية ودعم �لإرهاب وزعزعة 
�ل�ستقر�ر باملنطقة ول�سيما يف �سوريا و�لعر�ق 

و�ليمن«.

�لتج�س�س  �أي�سا  ي�ستهدف  �ملقرتح  �أن  و�أ�ساف 
�لإنت�سار  ورمبا  �أخرى  و�أن�سطة  �لإلكرتوين 

�لنووي.
جديد�  موقفا  تناق�س  تر�مب  �إد�رة  تز�ل  ول 
بار�ك  �ل�سابق  �لرئي�س  وقعه  �تفاق  ب�ساأن 
�أوباما يف 2015 لكبح برنامج �لأ�سلحة �لنووية 
فر�س  در��سة  على  �مل�سودة  وحتث  �لإير�ين. 
�نتهكت  �إذ�  �سر�مة  �أ�سد  �قت�سادية  عقوبات 

�إير�ن �لتفاق.
مطلع  �سابق  و�آخر  �خلدمة  يف  م�سوؤول  وقال 

عمليات  تعزيز  ي�سمل  �لقرت�ح  �إن  �لأمر  على 
�لأ�سلحة  ل�سحنات  �لأمريكية  �لعرت��س 
�مل�سلحني  �إىل  �ملتجهة  تلك  مثل  �لإير�نية 

�حلوثيني يف �ليمن
وعالوة على ذلك قالت ثالثة م�سادر �إن �لقو�ت 
�أ�سد  بقوة  ترد  �أن  ميكن  �لأمريكية  �لبحرية 
عندما تتحر�س بها زو�رق م�سلحة �سريعة تابعة 

للحر�س �لثوري �لإير�ين.
�سعال  �أطلقت  قد  �لأمريكية  �ل�سفن  كانت 
تابعة  زو�رق  لإبعاد  حتذيرية  و�أعرية  م�سيئة 

للحر�س �لثوري �قرتبت على نحو �عترب تهديد� 
�أجهزة  عرب  لتحذير�ت  �لمتثال  رف�ست  بعدما 
 35 عربه  متر  �لذي  هرمز  م�سيق  يف  �لال�سلكي 
يف  بحر�  �ملحمولة  �لنفط  �سادر�ت  من  باملئة 

�لعامل.
�لنار  بفتح  حاليا  �لأمريكيني  للقادة  وم�سموح 
�أن �سفنهم وحياة لأفر�د  فقط عندما يعتقدون 
تفا�سيل  �مل�سادر  تذكر  ومل  خطر.  يف  �أطقمهم 
وهي  �لقو�عد  يف  �ملقرتحة  �لتغيري�ت  ب�ساأن 

�سرية.
�لع�سكري  للن�ساط  ت�سعيد�  �خلطة  تت�سمن  ول 
م�ساعدو  وجادل  و�لعر�ق.  �سوريا  يف  �لأمريكي 
تر�مب لالمن �لقومي باأن �لرد �لع�سكري �لأقوى 
يعقد  �أن  �ساأنه  من  �سوريا  يف  �إير�ن  وكالء  على 
�سد  �ملتحدة  �لوليات  تقودها  �لتي  �ملعركة 
تنظيم د�ع�س و�لتي يقولون �إنها ينبغي �أن تظل 

لها �لأولوية.
ومكما�سرت  ماتي�س  �إن  �خلم�سة  �مل�سادر  وقالت 
وقيادة  �لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  وقادة 
�ل�سماح  عار�سو�  �لأمريكية  �خلا�سة  �لقو�ت 
للقادة �لأمريكيني يف �سوريا و�لعر�ق بالرد بقوة 
�أ�سد على ��ستفز�ز�ت �حلر�س �لثوري وجماعات 
�ل�سيعية  �جلماعات  من  وغريه  �هلل  حزب 

�مل�سلحة �لتي تدعمها �إير�ن.
يحول  �أن  من  قلقون  �مل�ست�سارين  �أن  وذكرت 
�لقو�ت  تركيز  �ل�ستباك  قو�عد  ت�سهيل 
�لأمريكية بعيد� عن هزمية ما تبقى من تنظيم 

د�ع�س.
على  عالوة  �إنه  بالإد�رة  �لثاين  �مل�سوؤول  وقال 
�إىل  �ل�ستباك  قو�عد  ت�سهيل  يوؤدي  فقد  ذلك 

�إير�ن  مع  �سر�ع  يف  �ملتحدة  �لوليات  توريط 
�لأمريكية  �لقو�ت  كاهل  فيه  ينوء  وقت  يف 
يف  كبرية  زيادة  تر�مب  �أجاز  وبينما  بالأعباء 

عدد �لقو�ت يف �أفغان�ستان.
وقال م�سوؤول �أمريكي �آخر �إن جماعة حزب �هلل 
و�جلماعات �ل�سيعية �ملدعومة من �إير�ن »مفيدة 
�أعلن  �لتي  �ل�سا�سعة  ��ستعادة �لأر��سي  جد�« يف 
يف  عليها  �خلالفة  �لإ�سالمية  �لدولة  تنظيم 

�سوريا و�لعر�ق يف 2014.
ومتثل معار�سة تر�مب لالتفاق �لنووي �ملوقع مع 

�إير�ن يف 2015 مع�سلة ل�سناع �ل�سيا�سة.
وقال م�سوؤولون �أمريكيون ي�ساركون يف �ملناق�سات 
�لقومي  لالأمن  تر�مب  م�ست�ساري  �أغلب  �إن 
موقف  �أي�سا  وهو  �لتفاق  يف  �لبقاء  يوؤيديون 
�إ�سر�ئيل و�ل�سعودية حليفتي �لوليات �ملتحدة 
�إير�ن  �متثال  مدى  على  حتفظاتهم  برغم 

لالتفاق.
»�لق�سية  �لأمريكيني  �مل�سوؤولني  �أحد  وقال 
�لرئي�س  �إقناع  كانت  لنا  بالن�سبة  �لرئي�سية 
لكنه  �لنووي(.  )�لتفاق  عن  �لتخلي  بعدم 
)�سفرية  هيلي  نيكي  من  بدعم  قوي  �سعور  لديه 
باأنهم  �ملتحدة(  �لأمم  لدى  �ملتحدة  �لوليات 

ينبغي �أن يكونو� �أكرث ت�سدد� مع �إير�ن«.
عليه  عر�ست  �لتي  »�ل�سرت�تيجيات  و�أ�ساف 
كانت كلها تقريبا حتاول �حلفاظ على �لتفاق 

�لنووي لكن ت�سري �إىل )�لق�سايا( �لأخرى«.
�لهر�م

حماورها على  تعرف  وحلفائها..  �إي��ر�ن  ملو�جهة  �أمريكية  ��صرت�تيجية  يدر�س  تر�مب 

�سنعاءـ  )�أ ف ب( – هدد زعيم �حلوثيني يف �ليمن عبد�مللك 
بدر �لدين �حلوثي �خلمي�س ب�سن هجمات �ساروخية �سد 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�هد�ف نفطية �سعودية، 
قبل ��سبوع من مرور ثالث �سنو�ت على �سيطرة قو�ته على 

�لعا�سمة �سنعاء.
وقال �حلوثي يف كلمة بثتها قناة “�مل�سرية” �لناطقة با�سم 
�حلوثيني “�لإمار�ت باتت يف مرمى �سو�ريخنا”، معلنا �ن 
�نها  قال  ل�سو�ريخ  “ناجحة”  بتجربة  قامو�  �حلوثيني 

ميكن �ن تبلغ �بوظبي.
“على كل �ل�سركات يف �لإمار�ت �أل تنظر لالإمار�ت  وتابع 

بلد� �آمنا بعد �ليوم”.
وتعد دولة �لمار�ت �سريكا ��سا�سيا يف �لتحالف �لع�سكري 
�ذ�ر/ منذ  �لبلد  هذ�  يف  �ل�سعودية  تقوده  �لذي  �لعربي 
يف  خ�سائر  �لمار�تية  �لقو�ت  وتكبدت   .2015 مار�س 

معارك �ليمن، �ذ قتل نحو 100 من جنودها.
وكانت �ل�سعودية دخلت �لنز�ع �ليمني على ر��س �لتحالف 
�لع�سكري لدعم قو�ت �حلكومة �ملعرتف بها بعيد �سيطرة 
�ملجاور  �لفقري  �لبلد  يف  و��سعة  مناطق  على  �حلوثيني 
للمملكة �لنفطية، وبينها �لعا�سمة �سنعاء �لتي �سقطت يف 

�يديهم يف 21 �يلول/�سبتمرب 2014.
�ن  قائال  لل�سعودية،  تهديد�ته  �حلوثيني  زعيم  وجدد 
بعد  ما  مرحلة  �إجناز  من  متكنت  �ل�ساروخية  “�لقوة 

�لريا�س، ول ز�لت �مل�سار�ت وخطوط �لإنتاج تتنامى”.

باتت  �ليوم  من  �ل�سعودية  �لنفطية  “�ملن�ساآت  �ن  و�و�سح 
يف مرمى �سو�ريخنا”، م�سيفا “�إذ� �أر�دو� �أن ت�سلم �سفنهم 
�لنفطية فعليهم �أل يقدمو� على غزو �حلديدة”، �ملدينة 

�ل�ساحلية �ملطلة على �لبحر �لحمر و�خلا�سعة ل�سيطرة 
�ملتمردين.

وحذر من �ن �ي “حماقة لغزو �حلديدة و�مليناء �ستقابل 

بخطو�ت مل نقدم عليها من قبل”.
بني  �ملو�جهات  وترية  �لخرية  �ل�سهر  يف  وتر�جعت 
�حلوثيني و�لقو�ت �حلكومية، لكن �حلوثي قال �ن “هناك 
حت�سري�ت ت�سعيدية جديدة” من قبل �لتحالف �لعربي، 
�لب�سرية” ملو�جهة هذ�  “رفد �جلبهات بالقوة  د�عيا �ىل 

�لت�سعيد �ملحتمل.
علي  �ل�سابق  �ليمني  �لرئي�س  مع  متحالفون  و�حلوثيون 
�ل�سيا�سية  �لتوتر�ت  من  ��سابيع  وبعد  �سالح.  عبد�هلل 
و�لمنية بني �جلانبني يف �سنعاء، عمد �سالح و�حلوثيون 

موؤخر� �ىل تاكيد ��ستمر�ر �حللف بينهما.
وقال �حلوثي يف كلمته “هناك حر�س )…( على معاجلة 
�لأمور باحل�سنى”، معلنا تاييده “لكل �مل�ساعي �لتي ت�سعى 
لوحدة �ل�سف و�لتفاهم، ونحذر من �مل�ستهرتين و�أ�سحاب 

�لعقد و�لرتباطات �خلارجية”.
�ملتحدثة  �ليوم”  “�ليمن  قناة  �علنت  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
�لرئي�س  �ن  �لعام،  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  �سالح،  حزب  با�سم 
�لربعاء  �لهاتف  عرب  حتدثا  �حلوثيني  وزعيم  �ل�سابق 
�لد�خلية  �جلبهة  متا�سك  على  �حلفاظ  “�أهمية  و�كد� 
�ل�سف و�ملوقف وتوجيه كافة �جلهود و�لطاقات  ووحدة 

�لوطنية للت�سّدي للعدو�ن”.

 �لتحقيق مع وزير �إ�صر�ئيلي �صابق مع
تو�صع ق�صية �صر�ء �لغو��صات �لملانية

�لقد�س �ملحتلة- )�أ ف ب(: ��ستجوبت �ل�سرطة �لإ�سر�ئيلية وزير �سابق 
وم�ست�سار �سيا�سي، فيما تتو�سع �لتحقيقات يف ق�سية ف�ساد مت�سلة ب�سفقة 

�سر�ء �إ�سر�ئيل لغو��سات “دولفني” �لملانية.
�سغل  �لذي  �ساندبريغ،  �ليعازر  �حتجاز  �لربعاء  حتى  �ل�سلطات  وجددت 
من�سب وزير �لعلوم و�لتكنولوجيا يف �لعام 2003 ووزير �لبنية �لتحتية 

يف �لعام 2004، بعد خ�سوعه للتحقيق، ح�سب ما �أعلنت �ل�سرطة.
يوفال  �لطاقة  وزير  م�ست�سار  طيب،  ر�مي  مع  �أي�سا  �ل�سلطات  وحققت 

�ستاينتز، وجددت �حتجازه حتى �لأربعاء، بح�سب �ل�سرطة.
يف  �سابق  رفيع  كع�سو  تعريفه  مت  ثالث،  م�ستبه  مع  �ل�سرطة  حققت  كما 

جمل�س �لأمن �لقومي �لإ�سر�ئيلي.
يف  معهم  للتحقيق  �أ�سخا�س  �ستة  توقيف  غد�ة  �لتحقيقات  هذه  وتاأتي 
نف�س �لق�سية، من بينهم ديفيد �سار�ن �ملدير �ل�سابق ملكتب رئي�س �لوزر�ء 

�ل�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو.
توقيع  �رجاأت  �أملانيا  �أن  �إ�سر�ئيلي  م�سوؤول  �أعلن  �ملا�سي،  متوز/يوليو  ويف 
“تاي�سنكروب”  جمموعة  من  غو��سات  ثالث  لبيعها  �إ�سر�ئيل  مع  �سفقة 

�لملانية.
و�أتى هذ� �لقر�ر بعد توقيف عدة �أ�سخا�س ي�ستبه بتورطهم خ�سو�سا يف 

عمليات ف�ساد ور�سوة وتبيي�س �مو�ل مت�سلة بال�سفقة.
و�أعلنت وز�رة �لعدل �ل�سر�ئيلية يف �سباط/ فرب�ير فتح حتقيق يف هذه 

�لق�سية م�سرية �ىل �أن نتنياهو �سخ�سيا ل يعترب م�ستبها به.
وحماميه  نتنياهو  قريب  وهو  �سيمرون  ديفيد  �لتحقيق  قيد  و�أوقف 

�ل�سخ�سي �لذي مّثل “تاي�سنكروب” يف ��سر�ئيل، قبل �أن يفرج عنه.
و�أ�سارت تقارير �إعالمية �إىل �أن توقيفات �لأحد جاءت بعد معلومات �أدىل 
غانور  مي�سيل  �إ�سر�ئيل  يف  �لملانية  “تاي�سنكروب”  جمموعة  ممثل  بها 

�ملوقوف منذ فرتة.
وو�فق غانور على �تفاق ي�سمح له بال�سهادة �سد من يزعم بانهم �سركاوؤه يف 

�لف�ساد مقابل �حل�سول على حكم خمفف.
ويقول خرب�ء ع�سكريون �نه من �ملرجح �ن تزود �لغو��سات �لتي طلبتها 
�أن �لهدف �لرئي�سي لها هو �لتج�س�س على  �إ�سر�ئيل ب�سو�ريخ نووية رغم 

�إير�ن �أو مهاجمتها يف حال �ندلع حرب نووية.
وقالت �سحيفة معاريف �لإ�سر�ئيلية �إن �جلي�س �لإ�سر�ئيلي لديه بالفعل 

خم�س من �أحدث طر�ز�ت �لغو��سات �لأملانية.

�حلديدة غزو  على  يقدمو�  �أل  فعليهم  �لنفطية  �صفنهم  ت�صلم  �أن  �أر�دو�  �إذ�  ويوؤكد:  �صعودية  نفطية  و�هد�ف  �لمار�ت  �صد  �صاروخية  هجمات  ب�صن  يهدد  �حلوثين  زعيم  حكام �ل�صرق  �أغبياء ....؟؟
�ليو�صفي �ل��غ��ن��ي  ع��ب��د  �مل�����ص��ت�����ص��ار/و�ل��ن��ا���ص��ط   ح��روف��ه��ا  ورت���ب  ك��ت��ب  حتليلية  جتمعية  در����ص��ة 

 ك����ر�����ص����ي �حل�����اك�����م �ل����ع����رب����ي �و�����ص����ك
�ل�����ص��ري��ع��ة �ل���ن���ه���اي���ة  و  �ل��������زو�ل  ع���ل���ى 

�ملتهالك ملكهم  بقايا  ي�صقط  �لعربي  حكام  غباء 

يدعو موؤ�ص�صيه  و�أح����د  دمي��ون��ا  مب��ف��اع��ل  خ��ل��ًا   1537 ع��ن   �لك�صف 
��رب �إ���ص��ع��اع��اٍت  لإغ���اق���ه لأ���ص��ب��اٍب �أم��ن��ي��ٍة و�إم��ك��ان��ي��ة ح����دوث ت�����صّ
�لتعقيب ت��رف�����س  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة  �ل���ذرّي���ة  و�ل��وك��ال��ة  م��ن��ه  ن���ووّي���ٍة 

�لنهاية  تقرتب   �لعربي  حكام  من  �لكثري  غباء  بفعل 
باأيديهم  حتما  �لآجال  منهم   دنى  بل  مللكهم  �لخرية 
يوم  كل  كور�سيكى  يقول  يجر�ء  من  �عو�نهم.  و�أيدى 

يزول...
�ليوم نحن �أمام �لو�سع �لعربي �لد�مي �ملمزق و �ملرير يف 
�لنذر  عد�  �غبياء  بولهاء   م�سريين   تابعني  حكام  عهد 

�لي�سري �إن �سلح.. .
و�لرحمة  �لإميان  �لإن�سانية  و  �لعربةو�لإ�سالم  �أخ 
و�لتاأريخ و�حل�سارة.. ماذ� جر�....؟لقد �أ�سبحت �ليوم  
�لبالهة و�لغباء �سمة ��سا�سية يتميز بها �حلاكم �لعربي 
�لعرب  و�ملثقفني  �ل�سيا�سيني  �إىل  ��سافة  �لإ�سالمي 
�إنها »�أية« �نبطاح �أمام  و�مل�سلمني ندرك ويدرك �جلميع 

�لأديان و�ل�سعوب و�لثقافات �لأخرى....
للنا�س(...ولأن.....�أنتم  �خرجة  �أمة  خري  )كنتم 

��سو�ء �أمة و��سو�ء �ل�سعوب....
�ليوم �أنت �أيها �حلكام �لعرب من تطالب باإ�سد�ر قر�ر�ت 
لحتالل �لدول �لعربية وتدع لن�ساء �لتحالفات  لقتل 
تفرح   �أنتم  و�ليوم  لذ�لك  �ملليار�ت  وتنفق   �ل�سعوب 
�سد  �لدولية  �لقر�ر�ت  و�أرقام  بن�سو�س  وتتحجج 
بع�سكم �لبع�س متنا�سني �نها �سادرة من جتار �حلروب من 
�لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن..�لتي �جازة وجتيز نهبكم 
مقدر�تكم  ونهب  �لعربية  �لبلد�ن  و�إحتالل  وقتلكم 
.«�سايك�س  �لأبي  يو  �لعربي  �أيها  �أخي  وخري�تكم 
باأيديكم  �ليوم  جديد.  من  عاد  بل  بعيد  وبيكو«لي�س 
�إر�ساء لدول  �أنتم تقتلون رجالكم ون�ساءكم و�أطفا لكم 

�لإ�ستعمار...حتاربو بالوكالة عنهم.....
عزيزي �مل�سلم و�لعربي. عزيزي �لعربي و�مل�سلم.

تذكر �إن
�لقو�نني �لدولية  �ملعلنة   �سد رغبة وتطلعات �ل�سعوب 
ثرو�تها  و��ستغالل  بنف�سهاو��ستقاللها  نف�سها  حكم  يف 

تقوم   ).......( ت�سريعات  �سرعة  لقد  �منها  و��ستتباب 
ومتويل  و�ملناطقية   �ملذهبية  تغذية�ل�سر�عات  على 
�لإرهابية..و�لأقليات...�لتي  و  �لطائفية  �ملنظمات 

تهدف �إىل تق�سم �ل�سعوب  �لعربية.
)�أوبك(  ثرو�تكم  لنهب  وت�سرعن  �نها�سرعنة  كما 
وتدمري جيو�سكم بحربكم مع بع�سكم و��سعافا لقوتكم 
وهيبتكم و�إنها للدين �ل�سالمي �ليوم جعل  منكم ذريعة 
وو�سيلة  لإحتال ل �سعوبكم ودولكم �لعربية.لي�س حبا 
فيك لكنة  هدفا �أ�سا�سيا لإ�سعاد �لدول �خلم�س  �لد�ئمة  

و�لدول �مل�ساعدة.
قر�رت  حتت  كبري  و�سغف  باإ�سر�ر  تعملو�  �ليوم 
�ملدنني  قتل  وتدعم   جتيز  �لتي  وفقر�ته  �لبند�ل�سابع 
وتدمر  منازلهم   و  وتدمريمدنهم  و�لن�ساء  و�لأطفال 
هذ�  وفعال.  عمال  �حلياة  ومقدر�ت  و�ملعابد  �لأثار 
�لبنديبيح ويتيح للغرب �سناعة وحيازة�ل�سالح �ملحرم. 
ويجيزجتريبها و��ستخد�مها يف قتل �ل�سعوب و �لبلد�ن 
و�أخلة  �لعلمي   بال�سلم  �أ�سر�رت  �نها  تالحظ  �لعربية. 
يوم  وكل  �ساعة  كل  ن�ساهد  �لكونية  وحلياة   لبيئة  يف 
على  »�حلرب  منها  �لكارثية  و  �لوح�سية  �حلرب  نتائج 
�ليمن«.... �لتي �جاز ة بكل قر�رتها للكبار قتل �ل�سغار 
و�لتمتع بقتل �لأطفال و�لن�ساء  و�ملدنني، و�جازة للدول 
�لنفطية �لغنية من �لعرب قتل �ل�سعوب و�لدول �لعربية 

�لفقرية مب�ساعد�ت وحماية �لأقوياء نقد�وعد�...
�ملانحني  مبوؤمتر  �ليمن  �خلليج  دعم  يكن  �مل  �س/ 
حكم  من  و�خلليج.  �سلمان  دولر.�سيمكن  ب6مليار 
�ليمن عرب �ل�سندوق؟منعوكم من �نقاذ�ليمن..بل قيود 
دخول  لكم  .�سرعو  عنكم.  �ل�سعوب  ور�ساء  تو�سعكم 
وتقل�س  فيكم  كرها  هي  و�لدمار  و�لقتل  باحلرب  �ليمن 
�لمن  �لتو�سع  حدومن  بل  �لعربية  �ل�سعوب  بني  حلبكم 
لدول �خلليجي. و�لعك�س من ذ�لك بحربكم على �لعر�ق 

وليبيا و�سوريا وم�سر و�ليمن....مل تك�سبو حب �ل�سعوب 
ومريرة  بغيظاوعد�وةد�ئمة  عميقاو  كرها  ك�سبتم   بل 
م  �سعوبك  و�ل�سالمية.حتى  �لعربية  �ل�سعوب  كل  من 

و�قاربكم �ساقة منكم ومن ت�سرفاتكم...........
بوجود  �أ�سر�ر  عن  و�إلهامية  �إن�سانية  م�سادر  وتك�سف 
عن�سرية  �سفرة  طياته  يف  يحمل  وخا�س  �سعار�سري 
و�مل�ساعدين.  �ملفرطة   �خلم�س   �لدول  متلكها  �إرهابية 
وهذ�   )*) باقي  علني  وماهو  نافذ  �سري   )*)ماهو 
�ل�سعار فعلي و�قعي مرئي حم�سو�س ينفذ ب�سكل د�ئم يف 
�لدول  �لعربية بالد �لعرب �لعربان و�لتباع �ملر�هقني 
�جلديد.  �لو�سط  و�ل�سرق  و�لأو�سط  �لق�سى  بال�سرق 
ولنن�سى  �جلديد.  �لعربي  �و�لتبيع  �لربيع  بدول  مكنا 
ت�سد«.... »فرق  �لربيطانية  �ل�سيا�سية  �لنظرية 

�أنهاقائمة بفعل يديك ... 
�لتاأريخ يعيد نف�سه من جديد بني يديك ذ�كره  للقيادي 
جريون«  »بن  �إ�سر�ئلية  حكومة  رئي�س  و�أول  �ليهودي 
حتدث �سابقا ويتحدث �ليوم من جديد  بن جريون قال 
قوتنا لي�ست ب�سالحنا �لنووي  بل بجهل وغاباء�لعرب.و 
و�لطائفية....  �ملذهبية  وتغذية  دعم  لنا  �سالح  �أقوى 
جنعلهم   �سوف  ..بل  بعد  و�لعرب  �مل�سلمني  نحارب  لن 
ندمر  �سوف  وباأيديهم  بع�س  ويقتل  بع�س   يحارب 
ويتطلب  و�مل�سلمني..  �لعرب  وباأمو�ل  باأيديهم  جيو�سهم 
�لتنفيذية  و�لآلية  �خلطة  وتخطيط....لو�سع  وقت  

�ملنا�سبة.....
�لتاأريخ لن يرحم .وهذه مقولة �لرئي�س �لعر�قي 

 « �لعرب   قادة  خدعوه  عندما  بقولة   « ح�سني  »�سد�م 
�ستحاكمكم �سعوبكم«

�لعرب  لالأحر�ر  حديثة   ونظرية  و�سية  تعترب  و�لتي 
و�مل�سلمني..للتحرر من �لإ�ستعمار �لع�سكري ومن �ملكلفني 
�لعربية  �جلامعة  �ذيال  �ل�ستعمار..هاهم  قبل  من 
ومنظمة �لدعوة �لإ�سالمية. قد �و�سل  للبالد �لعربية 
و�ل�سالمية �يل نهاية موؤملة.و�لقظاء من جن�س �لعمل . 

تذكرو قوله تعاىل )ومامنكم �إىل و�ردها..(.....
�لعرب  ور��ساء  ملوك  من  يذكرى...  �أن  �أر�د  �لتذكريملن 

و�مل�سلمني .
من باب« فذكر فاإن �لذكرى تنفع �ملوؤمنني .«

�مل�سروع:- من �حلرب على �ل�سرق.
�مل�سروع كبري �نقاذ �قت�ساد �لدول �لد�ئمة و�لر�عية..

و�ملو�قف  �لأ�سلحة  لبيع  كبري  ��ستثماري  م�سروع  �إنه 
قر�ر�ت  باإ�سد�ر  لطلبك  ي�ستجاب  تارة  و�لقر�ر�ت 
جهة  من  ومنقو�سة  رغاباتكم   من  جزء  مع  تتما�سي 
�أو  ت�سعرون  و�نتم  مات�سى....  متى  ت�ستهدفكم  �خرى 
وطالبان. �لقاعدة  بدعمكم  لت�سعرون...�وقعوكم  

بها�لرئي�س  �لرهابية......��ستهدفكم  و�ملنظمات 
�لأمريكي دونال تر�مب.....

��ستهدفة  �ليوم  �لعربي..  �لربيع  بدعم  �وقعوكم 
�لعر�ق  على  باحلرب  ...�وقعوكم  �خلليجية  وحدتكم 
للبو�بة  �ملنيع  �حل�سن  رئي�سها  وقتلكم  للعر�ق  وتدمري 
من  �أكرث  على  �ل�سيطرة  لإير�ن  فتحتم  �ل�سرقية.... 
�ل�سمال  �ل�سود�ن  تق�سيم  يف  �وقعوكم  عربية.  دولة 

�لفقري للم�سلمني و�جلنوب �لنفطي �مل�سيحني...
ماذ� بقى لكم �ليوم من دول جمل�س �لتعاون �ل�سبع.   مل 
تبقى �إىل دولتان �ل�سعودية و�لإمار�ت..... �وقعوكم �و 
ونف�سة....تذكرو  ذ�ته  �لغباء  ...هي  �أنف�سكم  �وقعتم 
�لقدمية  �لعرب.بالأمثال  حكماء  من  �ل�سابقني   �أقو�ل 

لعلها تنفع �لأجيال �لقادمة..
»وعلى  بيدك  عيدك  »�ذبح  �لقائل  �لعربي  �ملثل  �سدق 

ر�أي �ملثل »ماذنبي �أنا يدك �وكتت وفوك نفخ.«
حفر  �لآخرين" "من  يحلقولك  �أن  قبل  ر�أ�سك   "�حلق 
�إىل  �حلبل  .."لتربط   " فيها  وقع  لأخيه  حفرة 
�حلبل  دلء  م"ن  �إعد�مك"  من  عدوك  متكن  رقبتك 

�إىل رقبتة مكن �لعدو من �سنقه "...وهات.....



عبد �حلميد �سيام
�إل  يعرفها  ل  �لقدمية  نابل�س  �أن  �لنابل�سيون  يقول 
متاما  �لقول  هذ�  مع  �أتفق  نف�سي  وجدت  �أ�سحابها. 
�لعتيقة  �ملدينة  يف  بها  قمت  �لتي  �جلولة  بعد 
ب�سحبة �ملربية �لجتماعية جهاد قمحية، �حدى 
بنات �لعائالت �لعريقة يف �ملدينة �لتي ظلت لقرون 
�أنني  فرغم  فل�سطني.  يف  �لأهم  �لتجاري  �ملركز 
وتكر�ر�  مر�ر�  وزرتها  �لطفولة  منذ  �ملدينة  �أعرف 
�أعلى  يف  �لتنزه  على  تقت�سر  كانت  زيار�تي  �أن  �إل 
�أو  نابل�س«  »�سما  عليه  يطلق  عيبال  جبل  يف  مكان 
�حلتمية  �لزيارة  قبل  �ملدينة  و�سط  يف  �لتجول 
ملحالت �لعكر، �أ�سهر و�أعرق حمالت كنافة يف نابل�س 
وفل�سطني كلها، �أو �ختيار �أحد مطاعم بلدة رفيديا 
متدد  بعد  نابل�س  من  جزء�  �أ�سبحت  �لتي  �حلديثة 
�سو�حي  من  للعديد  و�بتالعها  �لنجاح  جامعة 
�جلامعات  �أكرب  �لنجاح،  فجامعة  وللعلم  �ملدينة. 
�لفل�سطينية وت�سم �أكرث من 20 �ألف طالب موزعني 
�جلامعات  يف  �لأول  �ملركز  وحتتل  كلية   13 على 
�لفل�سطينية و�ملركز 21 من جمموع �ألف جامعة يف 

�لوطن �لعربي.
�لعر�قة و�ملنتوجات �ملحلية

�أخري�  تفوقو�  �خلليل  �أهل  �إن  فل�سطني  يف  يقال 
نابل�س  لكن  �ملحلية.  �ل�سناعات  نابل�س يف  �أهل  على 
ومركز  فل�سطني  زيتون  غابة  باأنها  تفاخر  �ستظل 
�ل�سابون  وخا�سة  بالزيت  �ملتعلقة  �ل�سناعات 
من  �لعديد  �إ�سر�ئيل  دمرت  وقد  �مل�سهور.  �لأ�سلي 
 2002 عام  نابل�س  �جتياح  �أثناء  �ملحلية  �ملعامل 
��ستمر  �ملدينة  يف  �سامال  جتول  منع  فر�س  حيث 
وعقوبات  و�غالقات  وح�سار�  متو��سلة  يوما   22
ت�ستعيد  بد�أت  نابل�س  لكن  �سنو�ت.  لعدة  جماعية 
�إعادة  على  وتعمل  �ساعديها  عن  وت�سمر  حيويتها 
يف  بل  فح�سب  �ل�سابون  �سناعة  يف  لي�س  �أجمادها 
�لعديد من �ل�سناعات �ملحلية مثل �لأثاث و�لأدو�ت 
�ملنزلية و�لبهار�ت باأنو�عها وغريها �لكثري. لكن مل 
يبق يف نابل�س �لقدمية �إل �أربع م�سابن بعد �أن كانت 
�لتا�سع ع�سر، ب�سبب م�سايقات  �لقرن  30 يف  هناك 
�لحتالل وعزوف �لأجيال �جلديدة عن ��ستخد�م 
�ل�سابون �لأ�سلي �مل�سنوع من زيت �لزيتون و�لتحول 
�ملعطرة  �حلديثة  �ل�سناعية  �ملنتوجات  نحو 

و�لرخي�سة.
مبنى  يف  �ملقامة  �لوطنية  �ملكتبة  من  �جلولة  بد�أنا 
يف  منحوتا  �لأحمر  بالعلم  يحتفظ  ز�ل  ما  عثماين 
و�سط نافورة �ملاء يف حديقة �ملكتبة و�لتي �أ�سبحت 
يجل�سون  حيث  فيها  يت�سامرون  �ل�سن  لكبار  ملتقى 
تتعلق  خمتلفة  مو��سيع  يناق�سون  د�ئرة  �سكل  على 
و�لأو�ساع  �ملتقاعدين  وحقوق  ونابل�س  بالوطن 
للرتكيز  جل�ساتهم  يف  خبري�  يدعون  وقد  �ل�سحية، 

على مو�سوع ي�سغل بالهم.
ر�فقتنا م�سوؤولة �ملعلومات يف �ملكتبة، غادة حالوة، 
و�أطلعتنا على �لكنوز �لتي ت�سمها �ملكتبة �لتي �أ�س�ست 
�ألف   127 على  �لآن  حتتوي  و�أ�سبحت   1960 عام 
ل�ساعر  كبرية  �سورة  جتد  تدخلها  ما  و�أول  جملد. 

جهاد  و�كب  �لذي  طوقان  �إبر�هيم  �لأ�سهر  نابل�س 
و�سجلها  قبله  وما   1948 عام  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
بق�سائدة �خلالدة. ويف �لطابق �لثاين هناك جناح 
ي�سم مكتبة �لدكتور قدري طوقان �لعامل و�لأديب 
و�لفيل�سوف و�لقومي و�ملنا�سل و�ل�سيا�سي �لذي �سغل 
من�سب وزير �خلارجية �لأردين عام 1965 وترجم 
و�إبن  �لر�زي و�لبريوين  �مل�سلمني مثل  �لعلماء  لكبار 
�أو�سى  وقد   1971 نابل�س  يف  وتويف  وغريهم  هيثم 
جناح  وهناك  للمكتبة.  مقتنايته  كل  متنح  �أن 
نادر يدعى »مكتبة �لأ�سري« وفيه �آلف من �ملدونات 
على  �طلعت  وقد  �لأ�سرى.  كتبها  �لتي  �ليدوية 
ق�سائد جميلة لأحد �لأ�سرى وحما�سر �جتماعات 
يطالعها  كان  وكتب  ونو�در  �سيا�سية  وبيانات 
ما  لتجميع  �لبالد  يف  جتربة  �أول  وهذه  �لأ�سرى. 
�أثارت  كما  للتو�سع.  طريقها  يف  وهي  �لأ�سرى  كتبه 
�ملكتبة  تعقدها  �لتي  �لطالبية  �لأن�سطة  �هتمامنا 
تعطي  نابل�سية  كاتبة  �ساهدنا  وقد  �ل�سيف  يف 
»�لكتابة  مو�سوع  يف  �ملتو�سط  �أق�سام  لطلبة  درو�سا 

�لإبد�عية«.
يف �ملدينة �لقدمية

يف  �لقدمية  �ملدينة  تتكون  جهاد:  حمدثتي  قالت 
و�لقريون  �ليا�سمينة  هي  �أحياء  ثمانية  من  نابل�س 
و�لن�سر  و�لفقو�س  و�حلبلة  و�لقي�سارية  و�لعقبة 
 9000 عن  �لأحياء  هذه  �سكان  يزيد  ول  و�لغرب، 
ن�سمة، فقد ��سطر �لعديد من �سكان هذه �لأحو��س 
و�لغالقات  �حل�سار  �أيام  هجرتها  �إىل  �ل�سيقة 
ومنع �لتجول �لتي طالت �ملدينة خالل �لنتفا�سة 
�ساحة  و�لزنقات  �لزو�ريب  هذه  كانت  �لثانية. 
�أثناء  �لعدو  وجنود  �ملنا�سلني  بني  �ملو�جهات 
قو�ت  وت�سليل  �لختفاء  ل�سهولة  �لنتفا�ستني 
�أن  بعد  �ملر�ت  �إحدى  ويف  �ملالحقات.  �أثناء  �لعدو 
�إ�سر�ئيل بق�سف  �لعدو قامت  �ل�سباب جنود  ت�سيد 
لأول   16 ف-  نوع  من  �حلربي  بالطري�ن  �ملنطقة 
ل  �لإ�سر�ئيلي.  �لفل�سطيني  �ل�سر�ع  تاريخ  يف  مرة 
و�حد  يوم  يف  �لأحياء  هذه  كل  نزور  �أن  لنا  ميكن 
و�لتي يجري �لآن ترميمها �سيئا ف�سيئا بجهود �أبناء 
و�ملنظمات  �لأهلية  و�جلمعيات  و�أثريائها  �ملدينة 
�لعربية و�لدولية ولكننا �سنتوقف عند �أهم معامل 

�ملدينة �ملرممة، قالت جهاد.
حمام �ل�سمرة �أو حمام �لهنا

يف  �ملرور  وبعد  �لقدمية  �ملدينة  يف  وقفاتنا  �أول 
�لعديد من �لزنقات يف حمام �ل�سمرة �لذي كتب على 
مدخله �أنه �أ�س�س عام 150 قبل �مليالد وخ�سع لعدة 
1996 ثم مت �إغالقه يف  جتديد�ت بد�ية من عام 
حازم  يد  على  ترميمه  و�أعيد  �لثانية  �لنتفا�سة 
مرعي ح�سب �أقو�ل �إبنه عنان مرعي مدير �حلمام 
�لذي قدم لنا �سرحا و�فيا له وقال عنه »�إنه �أقدم 
حمام يف �لعامل ما ز�ل قائما وفعال«. وقال �إن نابل�س 
�لذين  �ل�سامريون  يقطنها  كان  �لرومان  بناها  �لتي 
�سيدو� �حلمامات يف �ملدينة. وقال �إن طائفة منهم 
�ليهودي  للدين  وتنتمي  �ملدينة  يف  تعي�س  ز�لت  ما 
مت�سكو�  ولذلك  �إ�سر�ئيل  يف  ميار�س  كما  لي�س  ولكن 

عرو�س  ورف�سو�  �أهلها  مع  و�إندجمو�  مبدينتهم 
�لإ�سر�ئيلية  �جلن�سية  على  �حل�سول  يف  �إ�سر�ئيل 
يف  �لن�ساء  ي�ستقبل  �حلمام  �ملدينة.  عن  و�لرحيل 
ن�سائية  ملجموعة  �حلجز  طريق  عن  �أو  معينة  �أيام 
فيتم �إخالءه لهن. �أطلعنا عنان على �أق�سام �حلمام 
نظر�  �لأجانب  �ل�سياح  من  �لعديد  ي�ستقبل  �لذي 

لالأجو�ء �جلميلة �لتي يوفرها.
حو�س �لعطعوط ـ �لفاخورة

�نتقلنا بعدها �إىل حو�س �لعطعوطـ  �لفاخورة �لذي 
�فتتح ر�سميا قبل �أيام من زيارتنا بح�سور عدد كبري 
من �مل�سوؤولني من بينهم رئي�س بلدية نابل�س، �ملهند�س 
عديل يعي�س، وم�سوؤولون من وز�رة �ل�سياحة وعدد 
كبري من �ملو�طنني، كما �سرحت لنا �بت�سام �أم عالء 
�ملقيمة يف �حلو�س و�لتي �ساهمت بكثري من �للم�سات 
�إ�سافة  على  �أ�سرت  �إنها  وقالت  للحو�س.  �جلمالية 
�لفاخورة على ��سم �لعطعوط لأن �ل�سكان �لأ�سليني 
 200 من  �أكرث  منذ  �لعائلتني  من  �أي�سا  هم  للحو�س 
�سنة. وقبل �إ�سالح �حلو�س كانت �حلياة جد� �سعبة 
�حلو�س  ي�سكّن  �لالتي  و�لع�سرين  �خلم�س  للعائالت 

لقلة �لتدفئة و�لإنارة و�ملاء و�خلدمات. 
ت�سافرت  كثرية  جهود�  �أن  كيف  عالء  �أم  �سرحت 
�ملعنية  تعاون  موؤ�س�سة  طريق  عن  �حلي  لرتميم 
معي�ستهم،  وحت�سني  بيوتهم  يف  �لنا�س  ببقاء 
�لعربي لالإمناء �لقت�سادي  �ل�سندوق  وبتمويل من 
و�لجتماعي بقيمة تقدر مبليون ومئة �ألف دولر، 
�أعمال  بد�أت  للتنمية.  �لإ�سالمي  �لبنك  وباإد�رة 
�لرتميم عام 2012 و�نتهت يف �أو�ئل �ب/�أغ�سط�س 
�سغرية  حجرة  �إىل  قادتنا  عالء  �أم  �لعام.  هذ�  من 
عرفات  يا�سر  �ملرحوم  كان  »هنا  وقالت  �حلو�س  يف 
هنا  ومن   1967 عام  نابل�س  �حتالل  عند  خمتبئا 
على  قر�أنا  �لحتالل«.  مقاومة  �سفوف  تنظيم  بد�أ 
عرفات  �سورة  وعليها  �حلائط  على  �ملثبتة  �للوحة 
»من هنا كانت �حلكاية… هنا كان يا�سر عرفات… 
هنا يف حو�س �لعطعوط قاد �لعمل �لفد�ئي«. �سملت 
�أعمال �لرتميم دعم �لو�جهات �حلجرية و�مل�ساطب 
وتبليط  �ملهدمة  �لأجز�ء  كل  و�إ�سالح  و�لأبنية 
�لأر�سفة ون�سر �أ�سو�ء عالية �لطاقة كما مت دهان 
من  و�لتاأكد  و�إ�سالحها  �لد�خل و�خلارج  من  �لغرف 
�ل�سحي  �ل�سرف  وقنو�ت  با�ستمر�ر  �ملياه  وجود 
و�لكهرباء، وتبليط �ل�ساحات جميعها ما �أ�سفى على 
للتاريخ  �لإعتبار  �إعادة  مع  جمالية  م�سحة  �ملكان 

و�أ�سالة �ملكان.
خان �لوكالة

تابعنا �مل�سرية يف �لأحياء �لقدمية �ل�سيقة ومررنا 
�لنابل�سي وم�سجد  �لكنائ�س و�مل�ساجد و�سبانة  على 
�لن�سر �لقدمي ونبع �لقريون �لذي مت ترميمه �أي�سا 
ودرج  للمدينة  �لأ�سا�سية  �ملياه  م�سادر  من  ويعترب 
�سندوق  من  بتمويل  رمم  �لذي  �لتاريخي  �لقريون 
ها�سم  �آل  وق�سر  �لأق�سى  و�سندوق  �لعربي  �لنقد 
و�ساحة  �لرتميم  من  �لثانية  مبرحلته  مير  �لذي 
ودو�ر  �لنابل�سي  ود�ر  خما�س  �آل  وديو�ن  �لتوتة 
ق�سر  �أن  هو  قلوبنا  يف  �لأ�سى  �أثار  لكن  �ل�ساعة. 

لعائلة   1820 عام  منذ  �ملبني  �لهادي  عبد  ح�سني 
�أكرب  �لعريقة و�لذي كان لنحو قرنني  �لهادي  عبد 
�لقطط  فيه  ز�ل مهمال ترتي�س  ما  نابل�س،  ق�سر يف 
�أن  نتمنى  �لقاذور�ت.  فيه  وترمى  �ل�سالة  و�لكالب 
و�لعمل  �لتاريخي  �ملعلم  لهذ�  �لكايف  �لنتباه  يعطى 

على �إعادة �لهيبة له �أ�سوة باملعامل �لأخرى. 
يف  كان  �لذي  �لوكالة  خان  عند  توقفنا  هناك  من 
غابر �لأيام منامة للتجار ومربطا للخيول و�حلمري 
و�لدو�ب عندما كانت نابل�س مركز� للتجارة وممر� 
للتجار من �ل�سام �إىل م�سر. �أن�سئ �خلان عام 1886 
وتعر�س لالإهمال ودمر ب�سكل كلي تقريبا يف زلز�ل 
عام 1927 كما �سرح لنا �ملدير �لإد�ري للخان، مهند 
�لرتميم  عمليات  و�سف  يف  �أ�سهب  و�لذي  �ل�سايح، 
�لتي مر بها �خلان: »بد�أت �لعمليات باإ�سر�ف بلدية 
�لأوروبي  �لحتاد  من  مبنحة   2005 عام  نابل�س 
�لأوىل عام  و��ستكملت مر�حلها  �ليون�سكو  ومنظمة 
�لآن  فتحول  �لرتميم  م�ستثمرون  تابع  ثم   .2012
تقليدية  �أجو�ء  ذ�ت  ومطعم  ومقهى  فندق  �إىل 
كاأنك  �ملكان  هذ�  يف  و�أنت  ت�سعر  مميزة  رومان�سية 
خلان  �لر�سمي  �لفتتاح  و�سيكون  للتاريخ.  زيارة  يف 
وم�سوؤويل  �لبلدية  رئي�س  بح�سور  قريبا  �لوكالة 
ونحن  �ل�سايح  قال  نابل�س«  و�أبناء  �ل�سياحة  وز�رة 

نودعه ل�ستكمال جولتنا يف �ملدينة �لعريقة. 
قمحية  جهاد  �ملربية  �أ�سرت  نابل�س  �أودع  �أن  وقبل 
نوع  لتذوق  �لعريق  �لعائلة  بيت  يف  ت�ست�سيفني  �أن 
من �حللوى �مل�سهورة يف نابل�س �سهرة �لكنافة يدعى 
يدي  �سنع  من  �لز(  يلفظونها  )�لنو�بل�سة  �لكالج 
�أخيها من�سور فكانت �أجمل نهاية لأجمل زيارة قمت 
ياأتي  �أن  نتمنى  �لنار«.  »جبل  �مل�سماة  للمدينة  بها 
مدن  من  و�أخو�تها  نابل�س  فيه  تعي�س  �لذي  �ليوم 
فل�سطني ب�سالم حقيقي مبني على �لعدل لنعطي كل 
مدينة لقبها �لتي ت�ستحق و�مل�ستوحى من �لتاريخ �أو 

�لرت�ث �أو �ل�سناعات �مل�سهورة.
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�ملجيد لتاريخها  �لعتبار  وتعيد  تتجدد  �لقدمية  نابل�س 

يو�سف غي�سان
»�لعناية  يف  بل  �لإنعا�س،  غرفة  يف  لي�س 
�حلثيثة«، حتى ل نتعر�س لالإلتبا�س ، ويعتقد 
و�ل�سفاء  �ل�سحو  عن  �حتدث  �ين  �لبع�س 
يف  نحن  كر�م  يا  �سادة  يا  .....ل  �لعملية  بعد 
�لعناية �حلثيثة،يعني، و�سعنا �سعب وعاي�سني 

ع �لأجهزة.
ح�سب  حديثا  وم�ستوردة  جيدة  �لأجهزة 
�مل�سكلة  لكن   ، �لتكنولوجية  �ل�سرعات  �خر 
حول  �لذين  و�لفنيني  و�ملمر�سني  �لأطباء  يف 

�ملري�س، وهم باملنا�سبة منا وفينا.
يجتمع  مثيل،  لها  لي�س  ح�سارية،  ظاهرة  يف 
�لأمة  حول  و�لفنيون  و�ملمر�سون  �لأطباء 
�لعناية  غرفة  يف  �ل�سرير  على  �ملتلقحة 
، ول �حد ي�سغي �ىل  يتكلم  �حلثيثة. �جلميع 

�أحد.
وتظهر  معا،  �لأ�سياء  هذه  كل  ي�سمع  �ملري�س 

ت�سعد  �لتي  �لأجزة  على  فقط،   ، �نفعالته 
فائقة.. ب�سرعة  وتهبط  وخمططاتها  �رقامها 
عقاربها  ت�سل  �لتي  �لأجهزة  بع�س  عن  ناهيك 
مت�سل. �سفري  �طالق  يف  وت�سرع   ، �لأحمر  �ىل 
فهم  لالآجهزة،  يح�سل  مبا  ياأبهون  ل  �لفنيون 
منهمكون، كغريهم، يف ت�سخي�س حالة �ملري�س 

متهيد� للو�سول �ىل �سبل �لعالج �لأجنع.
قال طبيب منتفخ �لوجنتني ب�سو�رب مق�سو�سة 

بعناية:
�ىل  �لغرغرينا  و�سلت  لقد   ، �حلل  هو  �لبرت   -

�لعظم.
قال �آخر:

تدليك  �ن  �عتقد   ، �لأمر  يف  �لرتوي  �ف�سل   -
�ملنطقة �مل�سابة بالكمون و�ملريمية ، كل �سباح 

كفيل باأنقاذ �لع�سو �مل�ساب.
- ل �ف�سل من �لطب �لنبوي يف هذ� �ملجال. 

- �لطب �ل�سيني بالأبر ..هو �لأف�سل

- �لعالج بالأ�سعة.
- �لكيماوي.

- بالكيماوي يا �سد�م
�ن  ��ستطيع  يتلب�سه  �سرير  �سيطان  هناك   -
�ملري�س، �ح�سرو� يل بخور�،  �طرده من ج�سد 

ورجل دجاجة نف�ساء.
- ل بل معمول له عمل ، و��ستطيع فك �حلجاب 

.
�ل�سر�خ قائم على ل�سان وحنجرة، �نتهى وقت 
�لدو�م �لر�سمي ، ل �حد يفكر يف �لتوقف عن 
�لت�سخي�س وحتديد �لعالج، ول �حد ي�ستمع ملا 

يقوله �لآخر. .
من بعيد يف �أخر �لكردور، حيث �لأجهزة �لتي 
ك�سول  تنظيف  عامل  ثمة  �ملري�س،  )ت�سّغل( 
 ، �ملري�س  ت�سّغل  �لتي  �لأجهزة  »في�س«  ي�سحب 

وي�سع مكانه في�س �ملكن�سة �لكهربائية.
وتلوحلي يا د�ليه

�ل���������������ف���������������ي�������������������������������س �مل���������������������������ص�������������ح�������������وب
»ي������وم« �إم�����ار�ت�����ّي ط���وي���ل: ���ص��ق��وط ط���ائ���رة وم��ق��ت��ل ج��ن��دي

�أكرث من ن�صف �ملر�كز �ل�صحية خارج �خلدمة
 مل توؤّثر �لتغيري�ت �مليد�نية 
ثم  ومن  و�لتجاذبات 
�لتي  �ل�سيا�سية،  �مل�ساحلات 
�لأ�سابيع  يف  �ليمن  �سهدها 
�لقليلة �ملا�سية، على �لو�قع 
�لذي  �ل�سعب  �لإن�ساين 
عامان  �أنهكه  �سعب  يعي�سه 
�لعدو�ن  من  عام  ون�سف 
ظل  يف  �سيما  ل  و�حل�سار، 
�لأ�سو�أ  »�لتف�ّسي  ��ستمر�ر 
�لكولري�  لوباء  �لعامل«  يف 
ن�سف  من  »�أكرث  وخروج 

�مل�ست�سفيات« عن �خلدمة
�لعربي  �لعامل  كان  وقت  يف 
�لأ�سحى،  بعيد  فيه  يحتفل 
حقوقيتان  منظمتان  ك�سفت 
�ملاأ�ساة  حجم  دوليتان 

�لإن�سانية �لتي خّلفها �لعدو�ن �لذي تقوده �ل�سعودية على �لبلد �لعربي 
�أرو�ح  �لكولري� ح�سد  �أن  �لعاملية«  �ل�سحة  و�أعلنت »منظمة  �لأ�سد فقرً�. 
�لتف�سي  موجة  بد�أت  �أن  منذ  �ليمن،  يف  �سخ�سًا«   2043 عن  يقل  ل  »ما 
27 متوز �ملا�سي. وقالت �ملنظمة يف تغريدة على موقع  �لثانية للوباء يف 
22 حمافظة  بالكولري� يف  ��ستباه  602526 حالة  »�سجلت  �إنها  »تويرت« 
و300 مديرية« يف �لبالد �لتي، وفق �لأمم �ملتحدة، »ل يح�سل 15 مليون 
حّذرت  �ل�سياق،  هذ�  ويف  �لكافية«.  �ل�سحية  �لرعاية  على  فيها  �سخ�س 
»�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر« من �أن �لو�سع �ل�سحي يف �ليمن »ُينذر 
بكارثة«، ل �سيما مع »خروج �أكرث من ن�سف �ملر�كز �ل�سحية من �خلدمة«.
ور�أت �للجنة �أن »�لنق�س يف �لإمد�د�ت �لطبية �لأ�سا�سية و�نهيار �ملنظومة 
و�لقيود  �حل�سار  �أن  م�سيفة  للنز�ع«،  �ملبا�سرة  �لعو�قب  من  �ل�سحية، 
�ملفرو�سة �أّديا �إىل »�سلل عمليات �ل�ستري�د، وخا�سًة لالأدوية و�لإمد�د�ت 
�لعميق«  »حزنها  عن  �ملنظمة  �أعربت  كذلك  للغاية«.  �ل�سرورية  �لطبية 
لوفاة عبد�هلل �خلمي�سي، موؤ�ّس�س »جمعية �لهالل �لأحمر �ليمني« يف عام 
1973، ورئي�سها ملّدة تقارب ثالثة عقود، م�سرية �إىل �أن »نق�س �لإمد�د�ت 
�لطبية �لأ�سا�سية �سّرع يف وفاته... وهذ� دليل �آخر على �نهيار �ملنظومة 

�ل�سحية«.
د�خل  تويف  �خلمي�سي  �أن  �ليمنية  �لإعالم  و�سائل  ذكرت  جهتها،  من 
حاولت  عائلته  �أن  موؤكدة  �ملر�س،  مع  معاناة  بعد  �سنعاء  يف  م�ست�سفى 
جاهدة ��ستري�د معّد�ت طبية ت�ساعد على حت�سني حالته، �إّل �أنها عجزت 
ن�سرت  جهتها،  من  �لعا�سمة.  على  �ملفرو�س  �حل�سار  ب�سبب  ذلك  عن 
 62 من  �أكرث  وّجهتها  ر�سالة  �أم�س،  �لربيطانية،  غارديان«  »ذي  �سحيفة 
»حتقيق  بفتح  فيها  تطالب  �لإن�سان،  حقوق  جمل�س  �إىل  دولية  منظمة 
�إىل  م�سرية  �ليمن،  يف  �ملدنيني  بحق  ُترتكب  �لتي  �لنتهاكات  يف  م�ستقل« 
�أن هذه �خلطوة هدفها »زيادة �ل�سغط على بريطانيا وفرن�سا و�لوليات 
�ملتحدة ودول �أخرى تدعم �لتحالف«. وقالت �ل�سحيفة �إن غار�ت حتالف 
�أن »�ل�سعودية  �لعدو�ن ��ستهدفت �مل�ست�سفيات و�ملر�كز �ل�سحية، م�سيفة 
يكون  �أن  دون  من  و�لدويل،  �لإن�ساين  للقانون  خطرية  �نتهاكات  ترتكب 

هناك من يردعها �أو يحا�سبها«.
فريدلند  جوناثان  �لربيطاين  �لكاتب  �نتقد  نف�سها،  �ل�سحيفة  ويف 
�لهتمام �لغربي بالكارثة �لإن�سانية �لتي خّلفها �إع�سار هاريف يف تك�سا�س 
�لعامل...  �لأ�سو�أ يف  �لن�سانية  بـ»�لكارثة  ملا و�سفه  �لأمريكية، وجتاهله 
�ليمن«. وقال فريدلند �إن �لع�سار »كارثي… �إل �أنه لي�س �أكرث ماأ�ساوية 
حلرب  �ساحة  �إىل  �لبلد  حتول  �أن  منذ  �ليمن،  يف  �ملوجودة  �ملعاناة  من 
»بريطانيا  �إن  �إذ  متورط،  �لغرب  �أن  �إىل  م�سريً�   ،»2015 عام  بالوكالت 
يف  �لتحالف  تقود  �لتي  �ل�سعودية  بت�سليح  تقومان  �ملتحدة  و�لوليات 

�ليمن«.
)�لأخبار(

و�حل�����ص��ار �ل���ع���دو�ن  ���ص��ح��ّي��ة  مي��ن��ي  �أل����ف   247
من �لأر�س �لتي مل جتف بعد من دماء 
�لإن�سان  حقوق  وز�رة  ك�سفت  �أبنائها، 
�أن  �سنعاء،   �ليمنية  �لعا�سمة  يف 
ح�سد�  �ل�سعودي  و�حل�سار  �لعدو�ن 
�أرو�ح ما ل يقل عن 247 �ألف مو�طن 
�إن�سانية  كارثة  باأ�سو�أ  �ملهدد  �لبلد  يف 

يف �لعامل.
�سحايف  موؤمتر  يف  �لوز�رة  و�أعلنت 
�لتي  عطان،  منطقة  يف  عقدته 
حطمت رقمًا قيا�سيًا يف عدد �لغار�ت 
�أن   ،2015 عام  منذ  ��ستهدفتها  �لتي 
�لعدو�ن  لتحالف  �ملبا�سر  »�لق�سف 
�لبالد  على  �ل�سعودية  تقوده  �لذي 
و373  �آلف   10 ��ست�سهاد  �إىل  �أّدى 
هوؤلء  �سمن  من  �أن  م�سيفة  مينيًا«، 

»2130 طفاًل و1813 �مر�أة«.
�أن  ت�سري،  علي  �لوز�رة  وكيل  و�أ�ساف 
�لأدوية  كانعد�م  �حل�سار،  »تد�عيات 
و�لكولري�  �لأوبئة كاحل�سبة  و�نت�سار 
و�سوء �لتغذية وغريها من �لأمر��س، 
مو�طن«،  �ألف   247 وفاة  يف  ت�سببت 
�ألف ميني يعانون   75« �أن  �إىل  م�سريً� 
�لعالج  تلقيهم  ي�ستدعي  مر�س  من 
نتيجة  باملوت  مهددون  �خلارج،  يف 
�لذي  �لأمر  �سنعاء«،  مطار  �إغالق 
�آلف   10 وفاة  يف  �لآن  حتى  ت�سبب 
وزيرة  ��ستنكرت  جهتها،  من  مري�س. 
عبد  في�سل  علياء  �لإن�سان  حقوق 
�رتكبها  �لتي  �جلرمية  �للطيف، 
�لأ�سبوع  عطان  يف  �لعدو�ن  حتالف 
 16 �سحيتها  ذهب  و�لتي  �ملا�سي، 
�إنه  وقالت  �أطفال،   8 بينهم  مينيًا، 
جتيز  قانونية  ثغرة  �أي  يوجد  »ل 
�ملدنيني  منازل  ��ستهد�ف  لل�سعودية 
�مل�ساعد�ت  ومنع  �ملطار�ت  و�إغالق 

�لطبية و�لإغاثية«.
�نتهاكات  »تر�سد  وز�رتها  �أن  و�أّكدت 
�ملحافظات«،  خمتلف  يف  �لتحالف 
بالتدخل  �لأمن  جمل�س  مطالبة 
حمايدة  دولية  جلنة  وت�سكيل 
وتقدمي  �لنتهاكات  يف  للتحقيق 

مرتكبيها للعد�لة.
�ملقيم  �ملمثل  باأعمال  �لقائم  و�عترب 
دهاق،  علي  �لدولية  �لعمل  ملنظمة 
�ملا�سي  �لأ�سبوع  �لتحالف  جر�ئم  �أن 
�سمن  »تاأتي  و�أرحب  عطان  حي  يف 
تنتهك  �لتي  �جلر�ئم  من  �سل�سلة 
م�سريً�  و�لإن�ساين«،  �لدويل  �لقانون 
لت�سكيل  �ملتحدة  �لأمم  م�سعى  �إىل 
جلنة دولية حمايدة للتحقيق يف هذه 

�لنتهاكات.
منظمة  طالبت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
ومنظمات  ووت�س«  ر�يت�س  »هيومن 
�أخرى،  ودولية  مينية  حقوقية 
لالأمم  �لتابع  �لإن�سان  حقوق  جمل�س 
�ملتحدة بفتح حتقيق دويل م�ستقل يف 
�لنتهاكات يف حق �ملدنيني، ول �سيما 
 42 »مقتل  �ملتحدة  �لأمم  �إعالن  بعد 
�لعربي  للتحالف  غار�ت  جّر�ء  مدنيًا 

هذ� �لأ�سبوع فقط«.
من  تتخذ  �لتي  �ملنظمة  وقالت 
�أم�س،  بيان  يف  لها،  مقرً�  نيويورك 
حملية  حكومية  غري  منظمة   56 �إن 
موجهة  ر�سالة  على  وّقعت  ودولية 
�إىل ممثلي �لدول �لأع�ساء يف جمل�س 
�ل�سدد،  هذ�  يف  �لإن�سان  حقوق 
�أن  �لأع�ساء  �لدول  »على  �أن  معتربة 
وتقوم  تفوي�سها  م�ستوى  �إىل  ترتقي 
بامل�ساءلة«.  �أوًل  يبد�أ  فريق  باإن�ساء 

كذلك �سددت »هيومن ر�يت�س ووت�س« 
على �أن مهمة جلنة �لتحقيق �لدولية 
حقائق  »تق�سي  على  تقوم  �أن  يجب 
وحفظ  جتميع  �لنتهاكات،  وظروف 
عن  �مل�سوؤولية  وتو�سيح  �لأدلة 

�خلروقات و�لنتهاكات �ملزعومة«.
وتاأتي �ملطالبات بعدما ك�سفت �ملمثلة 
�ملتحدة  �لأمم  لـ»منظمة  �ملقيمة 
�ليمن  يف  )يوني�سف(  للطفولة« 
متوز  »خالل  �أنه  ريالنيو،  مرييت�سل 
 19 38 طفاًل و�أ�سيب  و�آب فقط ُقتل 
على  تغريدة  يف  م�سيفة  �آخرون«، 
ح�سابها يف موقع »تويرت«، �أن »�لأرقام 
ويف  �أعلى«.  تكون  قد  �حلقيقية 
�حلايل،  �ل�سهر  مطلع  لها  ت�سريحات 
 201 من  �أكرث  مقتل  ريالنيو  �أعلنت 
طفل ميني منذ بد�ية عام 2017، من 

�سمنهم 49 فتاة.
ويف هذ� �ل�سياق، حّذرت �لـ»يوني�سف«، 

بالتز�من  ن�سرته  تقرير  يف  �أم�س، 
�لعاملي«،  �ملياه  »�أ�سبوع  فعاليات  مع 
�لأطفال  ح�سول  عدم  تد�عيات  من 
�لذين يعي�سون يف مناطق �ل�سر�عات، 
�ل�سرب  مياه  على  �ليمن،  �سمنها  ومن 
�سمن  من  �أنه  �إىل  م�سرية  �لعادية، 
حالت  ن�سبة  و�سول  �لتد�عيات  هذه 
بالكولري�  باإ�سابتهم  �مل�ستبه  �لأطفال 
من  �أكرث  �إىل  �حلاد  �ملائي  و�لإ�سهال 
53 يف �ملئة، �أي �أكرث من ن�سف مليون 
�سبكات  �أن  �ملنظمة  و�أو�سحت  حالة. 
�إمد�د�ت �ملياه يف �ليمن تو�جه خطر 
�ل�سر�ع  ب�سبب  �لو�سيك  �لنهيار 
مليون   15 حرمان  عن  ف�ساًل  هناك، 
على  �حل�سول  من  تقريبًا  �سخ�س 
�ملياه وخدمات �ل�سرف �ل�سحي ب�سكل 

منتظم يف هذ� �لبلد.

�لق�سف  من  يوم   900 مرور  مع  تز�منًا 
�أعلنت  �ليمن،  على  �ملفرو�س  و�حل�سار 
�لإمار�ت، ثاين �أكرب دولة م�ساركة يف حتالف 
�لعدو�ن بعد �ل�سعودية، �سقوط طائرة تابعة 
�إىل وفاة  �أحد طياريها، بالإ�سافة  لها ومقتل 
خالل  �سابقة  باإ�سابة  متاأثرً�  جنودها  �أحد 

م�ساركته يف �لعمليات �لع�سكرية
�لر�سمية،  �لإمار�تية  �لأنباء  وكالة  �أعلنت 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لعامة  للقيادة  بيان  يف 
يف  �لثاين  �ملالزم  مقتل  �أم�س،  �لإمار�تية، 
�لنقبي،  علي  حممد  �سلطان  و�لطّيار  �جلي�س 
�أن  ز�عمة  �ليمن،  يف  طائرته  �سقوط  �إثر 
�ل�سبب هو »خلل فني«. وجاء ذلك بعد �ساعات 
�لر�سمية  �لإمار�تية  �لأنباء  وكالة  نقل  على 
فيه  �أعلنت  �لعامة،  للقيادة  �آخر  بيانًا  )و�م( 
�ملزروعي  غريب  نا�سر  �أول  »�لرقيب  مقتل 
يف  م�ساركته  خالل  �سابقة،  باإ�سابة  متاأثرً� 
عملية �إعادة �لأمل مع قو�ت �لتحالف �لعربي 
�ململكة  بقيادة  �ليمن،  يف  �ل�سرعية  لدعم 

�لعربية �ل�سعودية«.
وكان �أربعة جنود �إمار�تيني على �لأقل قتلو� 
عمقني  و�دي  يف  مروحية  طائرة  �سقوط  �إثر 

يف مديرية �لرو�سة يف �سبوة يف 11 من �ل�سهر 
�لر�حل  لل�سيخ  حفيد  �أ�سيب  حني  يف  �ملا�سي، 
جانب  �إىل  خطرية،  بجروح  نهيان  �آل  ز�يد 

جنديني �آخرين.
وكانت �لقو�ت �مل�سّلحة �لإمار�تية قد �أعلنت، 
حينها، �أن �لطائرة تعّر�ست لـ»خلل فني« �أّدى 
بالأر�س،  و�رتطامها  ��سطر�ريًا  هبوطها  �إىل 
»�لنخبة  قو�ت  ن�سر  من  �أيام  بعد  وذلك 
�ل�سبو�نية«، �لتي ت�سرف عليها دولة �لإمار�ت، 

يف عدد من مديريات حمافظة �سبوة.
جنودها  من  �لع�سر�ت  �لإمار�ت  وخ�سرت 
و�للجان  �جلي�س  مع  مو�جهات  يف  و�آلياتها 
 ،2015 عام  يف  �لعدو�ن  بدء  منذ  �ل�سعبية، 
يف حني توؤكد �مل�سادر �إخفاء �أبو ظبي �لأرقام 
�حلقيقية لأعد�د �جلنود �لذين �سقطو� على 

�لأر��سي �ليمنية.
�سمن  �لوحيدة  �لدولة  لي�ست  و�لإمار�ت 
�إذ  �ليمن،  يف  خ�سائر  تتكّبد  �لتي  �لتحالف 
»�أن�سار  �أعلنت قناة »�مل�سرية« �ملو�لية حلركة 
و�ملدفعية  �ل�ساروخية  �لقوة  ق�سف  �هلل« 
�أم�س،  �ل�سعبية،  و�للجان  �ليمني  للجي�س 
مو�قع وجتمعات �جلي�س �ل�سعودي يف جنر�ن. 

عن  ع�سكري،  م�سدر  عن  نقاًل  �لقناة  وك�سفت 
موقعي  با�ستهد�ف  �ل�ساروخية  »�لقوة  قيام 
كاتيو�سا  �سو�ريخ  ب�سلية  و�ل�سبكة  رعني  ذو 
�إ�سابات  حمققة  �ملدفعية،  قذ�ئف  من  وعدد 
�سيارة  »تدمري  على  يوم  بعد  وذلك  مبا�سرة«، 
بعبوة  �ل�سعودي  للجي�س  تابعة  ع�سكرية 
م�سرع  �إىل  �أّدى  ما  �حلريرة،  موقع  يف  نا�سفة 

طاقمها«.
و�أ�سافت »�مل�سرية« �أن »جنديني �سعوديني قتال 
بر�سا�س قنا�سة يف موقعي �سجع و�لفو�ز«، يف 
�ل�سعبية  و�للجان  �سّنت وحد�ت �جلي�س  حني 
يف  �ملرتزقة  مو�قع  على  هجومية  »عملية 
�سرق  �سمال  نهم  مديرية  يف  �لقرن  جنوب 
من  بعدد  ��ستهدفت  كما  �سنعاء،  حمافظة 
و�آليات  �أفر�د  جتمع  �لكاتيو�سا  �سو�ريخ 
وحققت  باجلوف  �حلزم  جممع  يف  للمرتزقة 

�إ�سابات مبا�سرة يف �سفوفهم«.
كذلك، �أعلنت »�مل�سرية« قيام عدد من �مل�سلحني 
مبهاجمة مركز لل�سرطة غرب حمافظة عدن، 
�لقو�ت  تديره  مع�سكر  من  مقربة  على  يقع 
حملية  م�سادر  عن  �لقناة  ونقلت  �لإمار�تية. 
مركز  هاجمو�  »م�سلحني  �أن  �ملحافظة  يف 

�لربيقة،  مديرية  يف  �ل�سعب  مدينة  �سرطة 
�لعدو�ن،  حتالف  قو�ت  مقر  من  �لقريب 
باأ�سلحة ر�سا�سة وقذ�ئف �آر بي ج«، م�سيفة �أن 

�لهجوم »��ستمر لأكرث من �ساعة«.
�لعدو�ن  بدء  على  يوم   900 مرور  ومع 
فقرً�  �لأ�سد  �لعربي  �لبلد  يو�جه  و�حل�سار، 
ظل  يف  �لعامل«،  يف  �إن�سانية  كارثة  »�أ�سو�أ 
�إىل  �أّدت  �لتي  و�لغار�ت  �حل�سار  ��ستمر�ر 
يف  �لأقل  على  مو�طنني  ثالثة  ��ست�سهاد 

ووفق  �أم�س.  �لبالد،  �سمال  �سعدة  حمافظة 
»�إثر  هوؤلء  ��ست�سهد  »�مل�سرية«،  مر��سل 
�حرت�ق �سيارتهم جّر�ء ثالث غار�ت لطائر�ت 
�لعدو�ن على �لطريق �لعام يف منطقة بركان 
�أن حتالف �لعدو�ن  يف مديرية ر�زح«، م�سيفًا 
بـ»�آلف  �سعدة  يف  �لتحتية  �لبنية  ��ستهدف 

�لغار�ت �جلوية« منذ بدء �لعدو�ن.
رويرتز، �أ ف ب(



رّحبت حركة »�أن�سار �هلل« بدعوة �لأمم �ملتحدة �إىل 
�جلر�ئم  يف  وم�ستقل«  »حمايد  دويل  حتقيق  �إجر�ء 

�لتي ترتكب بحق �ملدنيني يف �ليمن.
ونقلت وكالة »�سباأ« �لتابعة حلركة »�أن�سار �هلل«، عن 
م�سدر م�سوؤول يف وز�رة �خلارجية يف �سنعاء، تقديره 
لـ»�ملو�قف �ملبدئية �مل�سوؤولة للمفو�س �ل�سامي حلقوق 
�إيقاف  �ىل  �لد�عية  �حل�سني،  رعد  بن  زيد  �لإن�سان 
�حلرب و�إحالل �ل�سالم وت�سكيل جلنة دولية حمايدة 
حقوق  �نتهاكات  كل  يف  و�لتحقيق  للنظر  وم�ستقلة 
�لوطني  �لإنقاذ  حكومة  »�لتز�م  موؤكدً�  �لإن�سان«، 
بالتعاون �لكامل مع جلنة �لتحقيق �لدولية �ملحايدة 

و�مل�ستقلة عند ت�سكيلها«.
لـ»تزويد  م�ستعدة  �حلكومة  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساف 
باملعلومات  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سامية  �ملفو�سية  مكتب 
بكل  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  عن  و�لدقيقة  �ملوثقة 
للر�سد  �لدولية  للمنهجية  ووفقًا  و�سدقية،  نز�هة 
�ملفو�س  ن�سره  تقرير  على  رّدً�  وذلك  و�لتوثيق«، 
فيه  قال  �لثالثاء،  �لإن�سان،  حلقوق  �ل�سامي  �لأممي 
�إن »من �ل�سروري �إجر�ء حتقيق م�ستقل ودويل ب�ساأن 

�لنز�ع يف �ليمن«.
مر�رً�  دعوت  »لقد  �حل�سني  رعد  بن  زيد  و�أ�ساف 
�إجر�ء  مبادرة  �تخاذ  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  وتكر�رً� 
�ملتعلقة  �ملز�عم  ب�ساأن  ودويل  م�ستقل  حتقيق 
و�لقانون  �لإن�سان  حلقوق  جدً�  خطرية  بانتهاكات 
�إجر�ء  �أن  على  م�سددً�  �ليمن«،  يف  �لإن�ساين  �لدويل 
�إنذ�ر �لأطر�ف  �سيكون »مفيدً� جدً� يف  حتقيق دويل 
�لدويل،  �ملجتمع  ير�قبه  �لذي  �لنز�ع  يف  �ملتورطة 

مل�ساءلة مرتكبي �لنتهاكات و�لإ�ساء�ت«.
�ملهمة  هذه  يف  �لعتماد  �سمنيًا،  �ملكتب،  �نتقد  كما 

على »�للجنة �لوطنية للتحقيق يف �دعاء�ت �نتهاكات 
حقوق �لإن�سان يف �ليمن«، و�لتي ترفع تقاريرها �إىل 
هادي،  من�سور  ربه  عبد  �مل�ستقيل  �ليمني  �لرئي�س 
موؤكدً�  �ل�سعودي،  �لعدو�ن  حتالف  قبل  من  �ملدعوم 
�أنه »ل ميكن ترك جلنة تدعمها �ل�سعودية حتقق يف 

�نتهاكات باليمن«.
�إىل ذلك، قال �ملتحدث �لر�سمي با�سم �لهيئة �لعامة 
للطري�ن �ملدين و�لأر�ساد مازن غامن، �إن مطالبة دول 
�سنعاء  مطار  باإد�رة  �ملتحدة  �لأمم  �لعدو�ن  حتالف 
وخلق  �ملطار  �إغالق  ل�ستمر�ر  »تعند  هو  �لدويل 
مزيد من �ملعاناة«، م�سريً� �إىل �أن »حياة عدد كبري من 

�ملر�سى �لذين هم بحاجة ما�سة �إىل �ل�سفر مهددة«.
مطار  باإد�رة  تقبل  لن  �ملتحدة  »�لأمم  �أن  غامن  و�أّكد 
�إد�رة  �خت�سا�سها  �أو  مهماتها  من  لي�س  لأنه  �سنعاء 
�ملطار�ت... وتدرك جيدً� باأن ذلك يتنافى مع ن�سو�س 
معاهدة �لطري�ن �ملدين، �لتي تن�س يف مادتها �لأوىل 
على �سيادة �لدولة �لكاملة يف جمالها �جلوي«، مطالبًا 
�لأمم �ملتحدة بـ»�لتدخل �ل�سريع لرفع �حلظر �جلوي 
�ملفرو�س على �ملطار لإنقاذ حياة �لآلف من �ملر�سى 

وعودة �لعالقني �ليمنيني يف �خلارج«.
ويف �سياق �آخر، نقلت قناة »�مل�سرية« �ملو�لية لـ»�أن�سار 
»كل  �أن  توؤكد  معلومات  �ليوم«  »عدن  موقع  عن  �هلل« 
ع�سو من �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �ليمني �لذين �لتقو� 
ويل �لعهد �ل�سعودي حممد بن �سلمان، تقا�سو� مبلغًا 
ماليًا قدره ن�سف مليون ريال �سعودي«، يف �إ�سارة �إىل 
�ملا�سي،  �ل�سهر  �لريا�س  �إىل  ذهبو�  �لذين  �لربملانيني 
يف خطوة �عتربها زعيم »�أن�سار �هلل« عبد �مللك بدر 

�لدين �حلوثي، »خيانة للربملان ولل�سعب و�لوطن«.

ميكن ل  تعرتف:  �ملتحدة   �لأمم 
جر�ئمها! يف  �لتحقيق  لل�صعودية 
بعد �إطالق برنامج �لغذ�ء �لعاملي، �لإثنني، ت�سريحات 
غري مو�ربة، حّمل فيها �ل�سعودية، وحدها، م�سوؤولية 
�سّجلت  �ليمن،  يف  �ملتدهورة  �لإن�سانية  �لأو�ساع 
مفو�سية �لأمم �ملتحدة �لعليا حلقوق �لإن�سان، �أم�س، 
موقفًا متقدمًا يف هذ� �لإطار، �إذ �سّدد مكتب �ملفو�سية 
م�سوؤولية  �لدولية  �ملنظمة  تتوىل  �أن  �سرورة  على 
�لبلد،  هذ�  يف  �لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  يف  �لتحقيق 
�لرئي�س  حكومة  قبل  من  �مل�سكلة  �للجنة  �أن  معتربً� 
موؤهلة  غري  هادي،  من�سور  ربه  عبد  وليته،  �ملنتهية 

للقيام بهذه �ملهمة.
ونا�سد �ملكتب، يف تقرير، جمل�س �لأمم �ملتحدة حلقوق 
على  �ملو�فقة  �ل�سهر،  هذ�  يجتمع  �أن  �ملقرر  �لإن�سان، 
�لتحقيق يف �لأعمال �لوح�سية �لتي �رتكبت خالل ما 
و�سفه باأنه »كارثة من �سنع �لإن�سان بالكامل«، م�سددً� 
�ل�سعودية  تدعمها  جلنة  ترك  ميكن  »ل  �أنه  على 

حتقق يف �نتهاكات باليمن«.
بالقيود  �سلبًا  »تاأثرت  �للجنة  تلك  �أن  �لتقرير  وذكر 
�لوطنية  �للجنة  »�نحياز  �أن  م�سيفًا  �ل�سيا�سية«، 
لالأماكن،  �لو�سول  على  �ملحدودة  وقدرتها  �مللحوظ، 
�أنه  متابعًا  كامل«،  ب�سكل  تفوي�سها  تنفيذ  من  منعاها 
�أو  �أد�ة  �أي  �إىل  تفتقر  �أنها  يبدو  ذلك...  عن  »ف�ساًل 
نتائج  من  �إليه  تتو�سل  ما  تفوي�س ميكنها من حتويل 

�إىل �آلية م�ساءلة يعتّد بها«.
و�نتقد �ملفو�س �ل�سامي حلقوق �لإن�سان، زيد بن رعد 

�لوطنية  »�للجنة  ت�سمى  ما  �أد�ء  بدوره،  �حل�سني، 
�ليمن«،  يف  �لإن�سان  حقوق  �دعاء�ت  يف  للتحقيق 
وغري  »منحازة  �أنها  �إىل  �سحايف،  موؤمتر  يف  م�سريً�، 
ل  وبالتايل  �ملتحاربة«،  �لأطر�ف  من  بها  معرتف 
عن  منحازة  وغري  كاملة  تقارير  »تقدمي  ميكنها 
�لدويل  �ملجتمع  »ترّدد  �أن  �حل�سني  ور�أى  �لو�سع«. 
ميثل  �ليمن  يف  �لنز�ع  ل�سحايا  بالعد�لة  �ملطالبة  يف 
عارً�، وي�سهم بعدة �أ�سكال يف ��ستد�مة �لرعب �ل�سائد 
�لدويل  �لتحقيق  �ساأن  من  �أن  �إىل  لفتًا  �لبالد«،  يف 
من  �لنز�ع  �أطر�ف  »حتذير  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  �أن 
على  م�سّمم  و�أنه  �لو�سع،  ير�قب  �لدويل  �ملجتمع  �أن 

�إحالة مرتكبي �لنتهاكات على �لق�ساء«.
وت�ساءل رئي�س ق�سم �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
يف �ملفو�سية، حممد علي �لن�سور، من جهته، عن »�سبب 
عدم �أخذ �أع�ساء جمل�س حقوق �لإن�سان م�سوؤوليتهم 
وقال  �جلد«.  حممل  على  �لهيئة  هذه  يف  وع�سويتهم 
من  يطلب  �لتي  �لثالثة  �ملرة  هي  »هذه  �إن  �لن�سور 
�ملجل�س فيها بدء �لتحقيق«، م�سيفًا �أن »من �ساأن ذلك 
للتم�سك  �ل�سر�ع  �أطر�ف  �أن ي�سكل فعاًل �سغوطًا على 

بالقو�عد و�للتز�مات وفقًا للقانون �لإن�ساين«.
وجاء يف تقرير �ملفو�سية، �أي�سًا، �أنه مت توثيق مقتل 
 2015 �آذ�ر  من  �لفرتة  يف  �لأقل،  على  مدنيًا   5144
تقوده  �لذي  �لتحالف  و�أن   ،2017 �آب   30 �إىل 
�إن  �إذ  ن�سفهم؛  من  �أكرث  قتل  عن  م�سوؤول  �ل�سعودية 
قتلى  ل�سقوط  �لرئي�س  �ل�سبب  كانت  �جلوية  غار�ته 
�لتحالف،  �لتقرير  وحّمل  و�لأطفال.  �ملدنيني  من 
 7.3 تركت  �لتي  �لغذ�ء  �أزمة  عن  �مل�سوؤولية  كذلك، 

ماليني �سخ�س على �سفا �ملجاعة.

�لنا�سرة- من زهري �أندر�و�س:
�سر�ء  ق�سية  يف  �لتحقيقات  ت�سّدر  من  �لرغم  على 
ات من �أملانيا، و�عتقال وزير �سابق وعدد كبري  �لغو��سّ
من �ملوظفني و�ل�سباط رفيعي �مل�ستوى ب�سبهة �لف�ساد 
و�لر�سا، على �لرغم من ت�سّدر هذه �لق�سية �لأجندة 
�ل�سوء،  ُت�سّلط  �أبيب  تل  فاإّن  �لعربّية،  �لدولة  يف 
وب�سكٍل لفٍت للغاية، على �لأزمة بني كوريا �ل�سمالّية 
و�أمريكا، وُتعرّب عن خ�سيتها �لعميقة من �ندلع حرب 

بني �لطرفني، تكون عو�قبها وخيمًة للغاية.
كتب  يعلون،  مو�سيه  �ل�سابق،  �لإ�سر�ئيلّي  �لأمن  وزير 
على ح�سابه يف موقع “تويرت” �إّن رّد �ملجتمع �لدويّل 
يف  �حلاكم  �لنظام  ��ستفز�ز�ت  على  و��سنطن  بقيادة 
كوريا �ل�سمالّية، �سُتلقي بظاللها على ت�سّرفات �إير�ن 
يف �مل�ستقبل �ملنظور. ولفت �إىل �أّنه على �لرغم من �أّن 
�لتجربة �ل�ساروخّية �لتي �أجرتها كوريا يوم �لأحد 
لي�ست من �ساأننا، �إّل �أّنه يتحّتم علينا �أْن نكون قلقني، 

على حّد تعبريه.
بال�سوؤون  خمّت�س  وهو  �إيفن،  عوزي  �لربوفي�سور  �أّما 
دميونا،  يف  �لنووّي  �ملفاعل  موؤ�س�سي  و�أحد  �لنووّية 
فقال �إّن �لتجربة �ل�ساروخّية خطريًة جًد�، ُم�سرًي� يف 
�لوقت عينه �إىل �أّن هذه �لقنبلة قادرة على قتل �أكرث 
من مليون �سخ�ٍس. �لربوفي�سور �إيفن، ويف معر�س رّده 
على �سوؤ�ٍل حّذر من �أّن رّد �لفعل �لأمريكّي حتى �لآن، 
يوؤّكد على �أّن و��سنطن يف طريقها لفقد�ن قّوة �لردع، 

وهذ� �أمر خطري للغاية، على حّد قوله.
يف �ل�سياق عينه، نقلت �سحيفة )جريوز�ليم بو�ست( 
�لإ�سر�ئيلّية عن م�سادر �سيا�سّية و�أمنّية يف تل �أبيب، 
و�سفتها باأّنها رفيعة �مل�ستوى، قولها �إّن �ملفاو�سات مع 
�إىل  توؤّد  ومل  عامني  ملّدة  ��ستمّرت  �ل�سمالّية  كوريا 
�سيء يذكر، وحّذرت �مل�سادر من �أّن هذ� �لأمر ين�سحب 
على �إير�ن، وعلى �ملجتمع �لدويّل، �سّدّدت �مل�سادر �أْن 
�ل�سماح  وعدم  �ل�سمالّية،  كوريا  مع  �لدر�س  من  يتعّلم 

لإير�ن بالت�سّرف على هذ� �لنحو.
�ل�سابق،  �لإ�سر�ئيلّي  �لدبلوما�سّي  ر�أى  ناحيته،  من 

�لبدين،  �لرجل  بني  يدور  �لنز�ع  �أّن  بنكا�س،  �ألون 
�لرئي�س  �أْي  �ل�سغري،  �لطفل  �أْي دونالد تر�مب، وبني 
توجد  للدولتني  �أّنه  �إىل  لفًتا  �لكورّي-�ل�سمايّل، 
متوقعني  غري  زعيمني  وللدولتني  نووّية،  �أ�سلحة 
باملّرة، وبالتايل فاإّن �حتمال �أْن يوؤّدي ذلك �إىل حرٍب 
طاحنٍة ل يرغب فيها �أحٌد بات قريًبا وجاهًز�، على 

حّد تعبريه.
بنكا�س �سّدّد يف حديثه على �أّن �حتمال �ندلع حرب 
يف  �رتفع  �لدولتني  بني  تقليدّية  غرُي  �أْو  تقليدّية 
�أطلقها �لرئي�س  �لأّيام �لأخرية بعد �لتهديد�ت �لتي 
على  جاء  �لذي  �لكورّي-�ل�سمايّل،  و�لرّد  �لأمريكّي، 
�سورة جتربة بال�سو�ريخ �لبالي�ستّية، وعرّب عن بالغ 
قلقه من �أّن �لر�سائل �ملُتبادلة بني �لطرفني، قد ُتفهم 
�ستكون �لطريق مفتوحًة  بطريقٍة خاطئٍة، ومن هنا 
بح�سب  �أّنه  �إىل  ُم�سرًي�  بينهما،  �حلرب  لندلع 
عدد  �سي�سل  �إ�سر�ئيل  يف  �لأمنّية  �ملوؤ�س�سة  تقدير�ت 
�أكرث من مليون �سخ�س  �إىل  �سحايا �حلرب �لطاحنة 

على �لأّقل.

�لإ�سر�ئيلّي  �لدبلوما�سّي  ك�سف  ذلك،  على  عالوًة 
بح�سب  �ل�سمالّية،  كوريا  �أّن  عن  �لنقاب  �ل�سابق 
 40 بني  ما  متتلك  �لر�سمّية،  �لأمريكّية  �لتقدير�ت 
غري  �لقنابل  من  �لّكم  وهذ�  نووّية،  قنبلة   60 �إىل 

�لتقليدّية بالإمكان ��ستيعابه و�لتعاي�س معه.
يدلني،  عامو�س  �جلرن�ل  ر�أى  �سلف،  مبا  �سلٍة  على 
�لإ�سر�ئيلّية  �لع�سكرّية  �ل�ستخبار�ت  �سعبة  رئي�س 
�سابًقا، �أّن كوريا �ل�سمالّية توؤ�س�س نف�سها كقوٍة نوويٍة 
عظمى حتدث تو�زًنا يف �لرعب �أمام �أمريكا، لفًتا �إىل 
�إد�رة تر�مب بهذ� �خل�سو�س  �أمام  �ملاثل  �لتحدي  �أّن 

لي�س ب�سيًطا.
�لأزمة وتدر�س  �إ�سر�ئيل جتري مر�قبة  �أّنه يف  وز�د 
�لنووّي  �لربنامج  يخ�س  ما  و�سيما  �نعكا�ساتها، 
�لنف�س  �سبط  �أّن  من  تخوف  وي�سود  �لإير�يّن، 
كوريا  قبل  من  �ل�ستفز�زّي  و�ل�سلوك  �لأمريكّي 
باأّن  مفادها  ر�سالًة  طهر�ن  �إىل  ُير�سل  �ل�سمالية 
�لدولة �لتي ت�سر على �جتياز �لعتبة �لنووّية �ستفعل 
ا من جانب و��سنطن. ذلك، ويف ظّل معار�سة ذلك �أي�سً

ولفت يدلني �إىل �أّن جمرد وجود �سالح نووي يف �أيدي 
ُيقّل�س م�ساحة �ملناورة �لأمريكّية ويرفع  بيونغ يانغ 
مو�جهتها،  يف  �لع�سكرّي  بالت�سعيد  �لكامنة  �ملخاطر 
�لت�سعيد  تخ�سيان  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  �أّن  كما 

لأّنهما �ستكونان �أول من �سيت�سرر منه.
�أعقاب �لأزمة �لتي  �أّن �لت�سعيد يف  �إىل  و�أ�سار يدلني 
كوريا  �قت�ساد  �ست�سرب  �ل�سمالية  كوريا  خلقتها 
�جلنوبية و�قت�ساد �ليابان، و�لذي ي�سكل معها حو�يل 
�لت�سعيد  �أّن  مبعنى  �لعامل،  �قت�ساد  من  باملائة   8
يف  وحليفاتها  �ملتحدة  بالوليات  �قت�سادًيا  �سيم�س 

�آ�سيا على وجه �خل�سو�س.
تعاوًنا  ي�ستلزم  �لفاعل  �لعقوبات  نظام  فاإّن  وبر�أيه، 
�سينًيا، وهذ� غري موجود، فامل�ساعد�ت �ل�سينية تعترب 
عن�سًر� مركزًيا يف قدرة �لنظام �لكوري �ل�سمايل على 
�ل�سغوطات  ظّل  يف  حتى  �ل�ستقر�ر  و�إبد�ء  �لبقاء 

�خلارجية �ملكثفة وطويلة �لأمد.
بالإ�سافة لكونه م�سدر �إلهام لإير�ن، �أو�سح �جلرن�ل 
قد  �لكورية  �جلزيرة  �سبه  يف  �لتوتر  فاإّن  يدلني، 
�لذي  �لفر�غ  ُيو�ّسع  وبالتايل  �أمريكا،  �نتباه  ي�سرتعي 
تخلفه و��سنطن يف �ل�سرق �لأو�سط، كذلك �إذ� نظرت 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �إير�ن  �سيا�سة  �إىل  تر�مب  �إد�رة 
فقد  �ملنطقة  هذه  يف  �لأمريكّية  للم�سالح  تهديًد� 
�لهتمام  تركيز  �إثر  فيه  يدور  ملا  �نتباًها  �أقل  تكون 
و�ملو�رد على �لتحّدي �ملنبثق من �ل�سرق، على حّد قول 

يدلني.
�لعربّية  )هاآرت�س(  �سحيفة  موقع  قال  ذلك،  �إىل 
�لر�سمّي  �لناطق  �إّن  �أم�س  ليلة  من  متاأخرٍة  �ساعٍة  يف 
ر�سمًيا  بياًنا  �أ�سدر  �لإ�سر�ئيلّية  �خلارجّية  بل�سان 
�لتجربة  وت�ستنكر  ت�سجب  �أبيب  تل  �أّن  فيه  جاء 
موؤّكًد�  �ل�سمالّية،  كوريا  �أجرتها  �لتي  �ل�ساروخّية 
هذ�  على  حازًما  رًد�  تدعم  �لعربّية  �لدولة  �أّن  على 
�أخرى،  دوًل  يردع  �أْن  �ساأنه  من  و�لذي  �ل�ستفز�ز، 

و�ملق�سود طبًعا �إير�ن.

متاجر   – ب(  ف  )�أ   – )�ل�سني(  ك�سقار 
و�نعد�م  مكتملة �لجناز  ومبان غري  مقفرة 
�ل�سعوبات  على  ي�سهد  ذلك  كل  لالأمن… 
�لتي تو�جهها منطقة �سينجيانغ �مل�سطربة 
�لزدهار  فيتحقيق  �ل�سني،  غرب  �ق�سى  يف 

يف ظل �لعتد�ء�ت �لتي تدميها.
�سبه  �لكبرية  �ملدينة  ك�سقار  �سو�حي  ويف 
يعد  �فغان�ستان،  من  �لقريبة  �ل�سحر�وية 
منطقة  مدخل  عند  معرو�س  معفر  جم�سم 
�قت�سادية جديدة، ب�سو�رع حتفها �ل�سجار 
و�ملباين �ل�سكنية وبرجان تو�أمان �سخمان.

لكن يف �خلارج تبقى �ل�سو�رع مقفرة.
�ملدينة  ��سم  �سينزين”  “مدينة  وحتمل 
�لكبرية يف جنوب �ل�سني �لتي مولتها ومتتد 

على �كرث من 200 �لف كلم مربعا.
�ىل  يهدف  حكومي  م�سروع  من  جزء  وهي 
بكني  وتاأمل  �سينجيانغ،  �قت�ساد  تنمية 
بني  �ملتكرر  �لتوتر  فتيل  نزع  يف  خالله  من 
�أكرث  ت�سكل  �لتي  �ل�سينيني  �لهان  قومية 
�ليغور  و�إتنية  �لبالد،  من  باملئة   90 من 
�ملوؤلفة مبعظمها من م�سلمني ناطقني باللغة 

�لرتكية.

�عتد�ء�ت  خلفت  �لخرية  �ل�سنو�ت  ويف 
�لقتلى  مئات  �ليغور  من  نا�سطون  نفذها 
�ل�سلطات  وردت  �ل�سني.  وباقي  �ملنطقة  يف 
�حلريات  على  م�سددة  مر�قبة  بفر�س 

�لفردية و�لدينية.
مدينة  و18  �سينزين  دعيت  ذلك  ومبو�ز�ة 
�ىل  �خرى  مزدهرة  �سينية  حمافظة  �أو 
“رعاية” �سينجيانغ ماليا للنهو�س باقت�ساد 

هذه �ملنطقة �لفقرية.
�ل�سيا�سة يف مدر�سة  ��ستاذ  �نزي هان  وقال 
بجامعة  و�لفريقية  �ل�سرقية  �لدر��سات 
�أن  على  �لفكرة  “تقوم  هان  �نزي  لندن 
من  �سيخفف  �لقت�سادي  �لو�سع  حت�سني 

�حتجاجات �لنا�س .
هناك  �سينجيانغ  يف  “ميد�نيا  ��ساف  لكنه 

ف�سل”.
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ب��الن��ت��ه��اك��ات م�����ص��ت��ق��ل  حت��ق��ي��ق  لإج�������ر�ء  �لأمم����ي����ة:  ب���ال���دع���وة  ت���رح���ب  �هلل«  »�أن�������ص���ار 

�أخ���رى  ودوٍل  �ل�����ص��م��ال��ّي��ة  ك��وري��ا  ل�”تاأديب”  ح���ازم���ًة  ع��م��ل��ي��ًة  وت���وؤّي���د  ج����ًد�  ق��ل��ق��ة  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل 
�����ّذر: �ل����ردع �لأم��ري��ك��ّي ي��ت��ا���ص��ى وت��ت��وّج�����س م��ن ت��د�ع��ي��ات �لأزم�����ة ع��ل��ى ت�����ص��ّرف��ات �إي���ر�ن وحتحُ

�لإع���د�د�ل��ن�����ص��اط �لق��ت�����ص��ادي يف غ���رب �ل�����ص��ن ت��اث��ر ج����ر�ء �لع���ت���د�ء�ت �لأمل��ان��ي��ة:  �لقت�صاد   وز�رة 
�ملفل�صة �يربرلن  �إىل  قر�س  لتقدمي 

�أنه  �ليوم �لأحد،  �لأملانية،  �أعلنت وز�رة �لقت�ساد  �أ(-  – )د ب  برلني 
ل�سركة  �ليوروهات  مباليني  قر�س  �إعد�د  على  حاليا  �لعمل  يجري 

�يربرلني �لأملانية للطري�ن �لتي كانت �أ�سهرت �إفال�سها موؤخر�.
وقالت متحدثة با�سم �لوز�رة �إنه ” مل يتم �لتوقيع بعد” م�سرية �إىل �أن 

�لتنفيذ �لفني للقر�س يجري �لإعد�د له حاليا.
ومل تف�سح �لوز�رة عن مزيد من �لتفا�سيل �خلا�سة بهذ� �لقر�س، غري 
�أن �سحيفة “بيلد �آم زونتاج” �لأملانية �ل�سادرة �ليوم ذكرت �أن �ل�سركة 
على  �تفقا  للدولة،  �ململوك  دبليو(،  �إف  )كيه  �لأملاين  �لتنمية  وبنك 

�ل�سروط �خلا�سة بالقر�س.
ورف�س متحدث با�سم �ير برلني �لتعليق على هذ� �ملو�سوع.

ومن �ملنتظر �أن حت�سل �ل�سركة على قر�س بقيمة 150 مليون يورو من 
�حلكومة �لأملانية، لتغطية فرتة ما قبل بيعها، حيث تتفاو�س ثاين �أكرب 
�سركة طري�ن يف �لوقت �لر�هن، مع �ل�سركة �لر�ئدة يف �ل�سوق �لأملاين 

لوفتهانز� و�سركات �أخرى حول بيع �أجز�ء من �يربرلني.
كانت �ل�سركة تقدمت يف منت�سف مو�سم �لعطالت بطلب لإ�سهار �إفال�سها 
عرو�س  بتقلي�س  �يربرلني  قامت  �لوقت  ذلك  ومنذ  ذ�تية،  باإد�رة 

رحالتها للم�سافات �لطويلة و��سطر �لركاب �إىل تغيري �حلجوز�ت.
�لأملانية  �حلكومة  قر�س  حول  �ملثار  �جلدل  من  �لكثري  هناك  �أن  يذكر 
،و�لذي يحتاج �إىل مو�فقة �ملفو�سية �لأوروبية. كانت �سركة ر�ين �ير 
�ملناف�سة  حماية  وهيئة  �ملناف�سة  حماية  مكتب  �أخطرت  قد  �ملناف�سة 
�سركة  �أعلنت  فيما   ، �لقر�س  على  باعرت��سها  �لأوروبية  �ملفو�سية  يف 

جريمانيا �عتز�مها �لعرت��س على �لقر�س.

 م�����ص��ر ت��ع��ل��ن ع����ن �أع����ل����ى ت��ك��ل��ف��ة
دولر م��ل��ي��ار  ب�����1.6  �مل���رتو  لتطوير 

�لقاهرة/ فيول فهمي/ �لأنا�سول – �أعلنت م�سر، �ليوم �لأحد، تطوير 
مليار   1.6 )حو�يل  جنيه  مليار   30 تبلغ  بتكلفة  �لأنفاق  مرتو  مرفق 
�إن�ساء هذ� �ملرفق �حليوي يف  دولر(، وهي تكلفة �لتطوير �لأعلى منذ 

.1987
�سحيفة  �أوردته  عرفات،  ه�سام  �مل�سري،  �لنقل  لوزير  ت�سريح  ووفق 
كفاءة  ورفع  لتطوير  خطة  لديها  بالده  فاإن  )حكومية(،  �لأهر�م 
خطوط  ثالثة  ي�سم  �لذي  �لأنفاق  مرتو  ملرفق  و�لثاين  �لأول  �خلطني 

رئي�سية تربط �أحياء �لقاهرة �لكربى.
مليار   26 حو�يل  تبلغ  �لأول  �خلط  تطوير  “تكلفة  �أن  عرفات،  وتابع 
جنيه )1.4 مليار دولر( و�خلط �لثاين 4 مليار�ت جنيه )حو�يل 200 
خطة  من  �لنتهاء  توقيت  ب�ساأن  تفا�سيل  ذكر  دون  دولر(”.  مليون 

�لتطوير.
وقال �أحمد عبد �لهادي، �ملتحدث با�سم �ل�سركة �مل�سرية ملرتو �لأنفاق 
�خلطني  تطوير  تكلفة  �إن  �ليوم،  �سحفية،  ت�سريحات  يف  )حكومية(، 

�لأول و�لثاين للمرتو هي �لأعلى منذ �إن�سائه يف �لبالد قبل 30 عاما.
و�خلط �لأول ملرتو �لأنفاق دخل �خلدمة يف 1987، ويربط بني �سمايل 
 ،1996 يف  ت�سغيله  فبد�أ  للمرتو  �لثاين  �خلط  �أما  وجنوبيها،  �لقاهرة 

ويربط بني �سمايل �لعا�سمة وغربيها.
�أ�سعار تذ�كر مرتو �لأنفاق بن�سبة  �ملا�سي، رفعت م�سر  ويف مار�س/�آذ�ر 

للتذكرة. �سنتا(   11( جنيهني  �إىل  لت�سل   100%
 4 نحو  ي�ستقله  م�سر،  يف  �لنقل  خدمات  �أهم  �أحد  �لأنفاق  مرتو  ويعد 

ماليني ر�كب يوميا، وفق �إح�ساء�ت ر�سمية.

)) يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربِك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي ((

تعزية ومو��صاة �آل جودة �لكر�م
 يتقدم طاقم موقع و�صحيفة

غربة نيوز ممثلة برئي�صها
�ل�صيد عبده �ملوتي وكافة �لعاملن

  بالتعزية و�ملو��صاة لاأخ
حبيب جودة بوفاة زوجته �لفا�صلة

 اأم رمزي 
ورح��م��ت��ه م��غ��ف��رت��ه  ب���و�����ص���ع  ي��ت��غ��م��ده��ا  �أن  وج����ل  ع���ز  �مل�����وىل   ���ص��ائ��ل��ن 
و�ل�����ص��ل��و�ن �ل�����ص��رب  ج��م��ي��ل  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  ي��ل��ه��م  و�ن  ج��ن��ات��ه،  ف�صيح  وي�صكنها 

�أنا هلل و�نا �ليه ر�جعون
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اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* وموا�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :

917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�صوؤولن عن �ي �خطاء يف �لت�صميم �لذي �صري�صل لنا

  �إع�صار �إيرما �أو”�لوح�س �لكبري” ح�صب تر�مب: �إنقطاع �لكهرباء عن �صتة ماين م�صكن وفلوريد�
قريبا ملنازلهم  �لعودة  ي�صتطيعون  ل  و�ل�صكان  ميامي  غمرت  �إن�صانية”..�ملياه  من”كارثة  تقرتب 

�أ�سبح  بعدما  فلوريد�  �لإنقاذ يف ولية  بد�أت عمليات 
و��سحا مدى �لدمار �لذي خلفه �إع�سار �إيرما.

�لغربية  �ل�سو�حل  �جتاحت  عندما  �لعا�سفة  وخفت 
ومناطق  ميامي  مدينة  لكن  �لليل  خالل  لفلوريد� 

ح�سرية �أخرى ت�سررت جد� �إذ غمرتها �ملياه.
و�نقطعت �لكهرباء عن �ستة ماليني منزل يف فلوريد� 

�أي %62 من جممل �أر��سي �لولية.
�سفا  على  �لولية  �أن  من  �أمريكيون  م�سوؤولون  وحذر 

�إن�سانية”. “�أزمة 

�لأقل  على  �أ�سخا�س  �أربعة  �إن  �إعالم  و�سائل  وقالت 
�إىل  ت�سنيفه  ُخف�س  �لذي  �لإع�سار  ب�سبب  قتلو� 
�لدرجة  يف  �لأحد  �سنف  �أن  بعد  ��ستو�ئية  عا�سفة 

�لر�بعة.
وخلف �لإع�سار عندما �جتاح جزر �لكاريبي 37 قتيال 

على �لأقل.
�لنا�س  “عودة  �إن  �سكوت،  ريك  فلوريد�،  حاكم  وقال 
موقع  ح�سب  �لوقت”،  بع�س  �سي�ستغرق  منازلهم  �إىل 
بي  بي  ملحطة   �خباري  مللخ�س  ووفقا  هري�لد  ميامي 

�سي.
خلفها  �لتي  �لأ�سر�ر  تفقد  بعد  �حلاكم  و�أ�ساف 
�لإع�سار يف جولة جوية “خطوط �لكهرباء �نهارت يف 
قيادة  ميكن  ل  طرق  �لولية… هناك  �أرجاء  جميع 
ريثما  بال�سرب  يتحلى  �أن  �جلميع  على  فيها،  �ل�سيار�ت 

ننهي عملنا”.
ومر �لإع�سار �إيرما حتى �لآن بـ10 بلد�ن يف منطقة 
�لكاريبي، و�أدى �إىل قتل 28 �سخ�سا على �لأقل هناك.
وو�فق �لرئي�س �لأمريكي، دونالد تر�مب، على �إعالن 

فلوريد� منطقة كو�رث كربى و�إر�سال �إعانات فيدر�لية 
طارئة لها، و��سفا �لإع�سار باأنه “وح�س كبري”.

ويتوقع �أن ت�سعف قوة �لإع�سار �إيرما لي�سبح عا�سفة 
��ستو�ئية فوق �أجو�ء �ملنطقة �ل�سمالية �لقا�سية من 
 ، لحق  وقت  يف  جورجيا  ولية  جنوبي  �أو  فلوريد�، 
�لتحرك فوق �جلزء  �سي�ستمر يف  �لإع�سار  لكن مركز 
قاله  ما  بح�سب  فلوريد�،  جزيرة  �سبه  من  �لغربي 

�ملركز.
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�أجلت �ل�سلطات �لأملانية 65 �ألف �سخ�س من �سكان 
من  كبرية  قنبلة  مفعول  لإبطال  فر�نكفورت  مدينة 
منطقة  يف  ُ�كت�سفت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  خملفات 

�سكنية باملدينة.
�أغلقت �ل�سرطة �سو�رع �ملدينة �أمام �ملارة

وو�سفت عملية �لإجالء باأنها �لأكرب يف �أملانيا منذ 
�أكرث من �سبعة عقود.

�لقنبلة  �إبطال مفعول  �إن عملية  �ل�سلطات  وقالت 
متت بنجاح.

مركز  �إىل  منتظمة  جمموعات  يف  �ل�سكان  �نتقل 
موؤقت حتى �نتهاء �لعمل باملدينة

وفت�ست �ل�سرطة جميع �ملنازل �لتي ُطلب �إخالوؤها 

با�ستخد�م تكنولوجيا للك�سف عن �حلر�رة للتاأكد من 
خلوها من �ل�سكان متاما.

“وي�ست  حي  يف  �لو�قعة  �لإخالء  منطقة  وت�سمل 
�إىل  �إند” �لر�قي م�ست�سفيات ودور رعاية بالإ�سافة 

�لبنك �ملركزي �لأملاين.
مئات  هناك  �أن  �سي  بي  لبي  تقرير  ح�سب  وُيعتقد 
تنفجر  مل  �لتي  �أملانيا  �أنحاء  يف  �لقنابل  من  �لآلف 
رحاها  د�رت  �لتي  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �أيام  منذ 

بني عامي 1939 و1945.
لــلــحــر�رة  جمــ�ــســات  حتــمــل  هليكوبرت  طـــائـــر�ت 

لإكت�ساف �لقنابل
كم(،   1.5  ( مب�سافة  �ملنطقة  �ل�سرطة  وطوقت 

تنفيذ  يف  �لتباطوؤ  من  حملية  �إعالم  و�سائل  وحذرت 
�أمر �لإخالء.

مركز  �إىل  منتظمة  جمموعات  يف  �ل�سكان  �نتقل 
�لتجاري لفر�نكفورت، وقال  �ملعر�س  موؤقت يف موقع 
معظم �ل�سكان �إنهم لن يعودو� �إىل منازلهم قبل �نتهاء 

�لعملية مع نهاية �ليوم.
تزن1.4  �ل�سنع  بريطانية  قنبلة  على  وُعـــرث 
�سو�حي  يف  �لبنايات  �إحدى  يف  �ملا�سي  �لأ�سبوع  طن 
“وي�ست �إند”، حيث يعي�س �لعديد من مديري �لبنوك 

�لأثرياء ويوجد مقر �لبنك �ملركزي.
�ملنطقة �لتي عرث على �لقنبلة بها �أ�سبحت مق�سد� 

للز�ئرين

و��سطر نحو 60 �ألف �سخ�س �إىل مغادرة منازلهم، 
ــهــم �سوف  و�أكــــد مــ�ــســوؤولــو �لــ�ــســرطــة و�لإطـــفـــاء �أن
�ملنطقة،  لإخالء  �لأمر  تطلب  �إذ�  �لقوة  ي�ستخدمون 
�لقنبلة ب�سكل ع�سو�ئي �سوف  �أن تفجري  وحذرو� من 

ي�سبب دمار� هائال.
وذكرت هيئة �لإطفاء �أنه جرى �لنتهاء من �إجالء 
يف  ومر�سى  �أطفال  بينهم  من  م�ست�سفيني  من  �ملر�سى 
لنحو  �لآن  �مل�ساعدة  تقدم  و�أنها  �ملركزة،  �لعناية 
500 من كبار �ل�سن ملغادرة م�ساكنهم ومر�كز �لرعاية 

�لتي يقيمون فيها.

اإبطال قنبلة بريطانية �شخمة   اأملانيا منذ 70 عاما: جناح عملية  لل�شكان يف  اإجالء   اأ�شخم عملية  تفا�شيل 
و�شط حي راق يف فرانكفورت..جمع اأكرث من 60 الفا من ال�شكان يف مناطق خالية والعودة للبيوت بداأت

لتوليد  ـــاين  �لأمل �ملــركــز  �أعــلــن   
ت�سغيل  ــدء  ب عــن  ــات،  ــرتون ــك �لإل
بالأ�سعة  يعمل  ليزر  جهاز  �أ�سخم 

�ل�سينية.
ــاز  �جلــه �أن  �ملـــركـــز  و�أو�ــــســــح 
�سور  �إلــتــقــاط  يف  �سي�ساعدهم 
لــهــيــاكــل وعــمــلــيــات جتـــري على 

ُم�ستوى �لذرة.
�لذي  �لليزر  �سعاع  �إن  و�أ�ساف،   
�سبعة  يولد  �جلمعة  �لعمل  ــد�أ  ب
�لثانية  يف  وم�سة  �ألــف  وع�سرين 
�أو�سح  �سطوعا  ينتج  ما  �لو�حدة، 
باأف�سل  مقارنة  مرة  مليار  بن�سبة 
ــة �إكــ�ــس  ــع ــس ـــزة �أ� ــادر �أجـــه ــس ــ� م

�لتقليدية.

يفتح  �أن  يف  �لعلماء  ــل  ــاأم وي  
�إل«  �إي  �إف  �إكـــ�ـــس   « ــروع  ــس ــ� م

�لأوروبي، �آفاق بحث جديدة.

)�سنكروترون(  مركز  ويقول   
�لباحثني  ميكن  �سوف  �مل�سروع  �إن 
»من فك �سيفرة �لرتكيب �جلزيئي 

و�لتقاط  و�خلــاليــا  للفريو�سات 
�لنانو  لعامل  �لأبعاد  ثالثية  �سور 
�لكيميائية  �لتفاعالت  وت�سجيل 
حتدث  �لــتــي  �لعمليات  ــة  ــس ودر��

د�خل �لكو�كب«.
من  بحثية  معاهد  وتــ�ــســارك   
وبولند�  و�إيطاليا  وفرن�سا  �أملانيا 
ــا و�لــ�ــســويــد  ــي ــان ــب ــس ورو�ــســيــا و�إ�
و�سوي�سر� ودول �أخرى يف �مل�سروع.
جتهيز  على  �لعلماء  ويعكف   
منت�سف  تبد�أ  كي  جتاربهم  �أوىل 
ت�سرين �لأول �جلاري. » وكالت »

كيف تعرف �نه عليك تغيري ن�صخة نظام ويندوز؟
�أحد  »ويندوز«  �لت�سغيل   يعترب نظام 
بها  تعمل  �لتى  �لت�سغيل  �أنظمة  �أ�سهر 
�أنه  ورغم  �ملختلفة،  �لكمبيوتر  �أجهزة 
نظام ثابت وم�ستقر ب�سكل كبري، �إل �أنه 
يف بع�س �لأحيان تظهر بع�س �لعالمات 
على  للم�ستخدم  تنبيها  تــكــون  �لــتــي 

�سرورة تغيري نظام »ويندوز« و��ستبد�له بن�سخة جديدة �سو�ء من نف�س 
�لإ�سد�ر �أو �إ�سد�ر �أحدث، وفيما يلي �أبرز هذه �لعالمات:

�نت�سار �لفريو�سات بنظام �لت�سغيل
�لت�سغيل  نظام  على  �لفريو�سات  من  �لكثري  وجود  �مل�ستخدم  لحظ  �إذ� 
�لت�سغيل،  نظام  تغيري  �سرورة  على  مهم  دليل  فهذ�  به،  �خلا�س  ويندوز 
حيث يجب على �مل�ستخدم �إعادة تثبيت نظام ويندوز، ثم يقوم على �لفور 
للجهاز  كامل  فح�س  ــر�ء  لإج �لفريو�سات  مكافحة  بر�مج  �أحــد  بتثبيت 

و�لعثور على �لفريو�سات قبل �أن تن�سط.
 كرثة �أخطاء �لنظام

�لتي توؤثر  »�لريج�سرتي« من �لأمور  �أو  �لنظام  �أخطاء  �أن  �ملعروف  من 
ب�سكل كبري على نظام ويندوز، ورغم وجود �لعديد من �لرب�مج �لتى تتعامل 
مع �أخطاء �لنظام، �إل �أنه فى حالة ��ستمر�ر م�ساكل �لنظام يف �لظهور، فاإن 
هذ� يعترب تاأكيد على وجود خطاأ ما، وهو ما ي�ستدعي يف �لنهاية �سرورة 

�إعادة تثبيت ن�سخة ويندوز جديدة.
 توقف �لكثري من �لرب�مج عن �لعمل

يعترب توقف بع�س �لرب�مج عن �لعمل بدون �أي �سبب وب�سكل متكرر من 
�لأمور �لتي تدل على وجود م�سكلة ما يف نظام �لت�سغيل، لذلك فيجب على 
�مل�ستخدم �إذ� ما وجد �أن �لكثري من �لرب�مج �أو �لألعاب تتوقف عن �لعمل 
ب�سكل م�ستمر وبدون �أي �سبب �أن يقوم باإعادة تثبيت نظام �لت�سغيل مرة 

�أخرى.

�إل جي تناف�س بهاتف ي�صبه غالك�صي نوت 8
 ،»30 »يف  �لذكي  هاتفها  �جلنوبية،  �لكورية  جي«  »�إل  �سركة  �أطلقت 
»�سام�سونغ«،  �لذي طرحته   8 �إىل مناف�سة جهاز غالك�سي نوت  يف م�سعى 
موؤخر�. وبح�سب ما نقلت تقارير �إعالمية، فاإن م�ساحة �ل�سا�سة يف �لهاتف 
ت�سل �إىل 6 بو�سات، وتقدم »�إل جي« بذلك ميزة مل�ستخدميها بعدما بات 

حجم �ل�سا�سة �أحد معايري �ملفا�سلة �ملهمة بني �لأجهزة.
وي�سم �لهاتف عد�ستي كامري� يف �خللف باأد�ء ي�سل �إىل 16 ميغابيك�سل، 
كما جرى تزويده بخا�سية ب�سمتي �لأ�سبع و�لوجه، ف�سال عن فك قفل 

�جلهاز من خالل �لتعرف عن �ل�سوت.
وي�ستطيع �لهاتف مقاومة �ملياه ويعمل بنظام �لت�سغيل »�أندرويد«، ومت 
تعزيزه مب�ساعد �سوتي، ويقول خرب�ء يف �لتقنية �إنه قريب من »�سام�سونغ 

غالك�سي نوت 8« �لذي جرى �إعالنه �لأ�سبوع �ملا�سي.
 22.3 �إىل  �لذكية  �لهو�تف  �سوق  »�سام�سونغ« من  �سركة  وت�سل ح�سة 
 3.7 يف �ملئة من �إجمايل �ل�سوق �لعاملي، بينما ل تتجاوز ح�سة »�إل جي« 

يف �ملئة.
�لعام  من  �لثاين  �لربع  خــالل  جهاز  مليون   79.1 �سام�سونغ  وباعت 
 13.3 �سوى  تبع  رفع ح�ستها مل  �لتي تر�هن على  »�إل جي«  لكن  �جلاري، 

مليون وحدة. » وكالت »

حدث خا�س وكبري يف �بل قريبا
�آبــل  جمموعة  تنظم   
�لأمــريــكــيــة �لــعــمــالقــة 
حــدثــًا خــا�ــســًا يــرجــح �أن 
فون  �آي  جهاز  فيه  تقدم 
�جلديد �لذي يحتفل هذه 
�سنو�ت   10 مبرور  �ل�سنة 

على طرحه.
حدثًا  �أن  �لإلــكــرتوين  موقعها  عرب  �ملعلوماتية  �ملجموعة  و�أعلنت 
خا�سًا«�سيقام يف قاعة �ستيف جوبز ثياتر مبقرها �جلديد يف كوبرتينو 

جنوب �سان فر�ن�سي�سكو.
 ويتوقع �أن تعر�س �آبل خالله منتجات جديدة ول �سيما جهاز �آي فون 
8  �ملرتقب جدً�، كما �لعادة، ثمة تكهنات كثرية حول مو��سفات �جلهاز 
ل  قد  �سعره  �أن  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لإعالم  و�سائل  يف  �جلديد 

يقل عن �ألف دولر.
و�أفادت �ل�سائعات �لأخرية �أن �آي فون �جلديد قد يكون جمهزً� ب�سا�سة 
ت�سمح  �إ�سافية  لكامري�  خم�س�س  مكان  مع  �جلهاز،  و�جهة  كل  على  متتد 

بالتعرف على �لوجوه بالتقنية �لثالثية �لأبعاد.
ب�سحن  وي�سمح  زجاجية  خلفية  و�جــهــة   8 فــون  �آي  يت�سمن  وقــد   
بينها  من  مناذج   3 طرح  تنوي  �آبل  �أن  �لبع�س  ويفيد  ل�سلكيًا،  �لبطارية 
�آي فون بر، وقد تتخلى كذلك عن �لزر �مل�ستدير �ملو�سوع عادة يف �أ�سفل 

�سا�سة �آي فون.
�سمعتها  على  �ملحافظة  تريد  �لتي  لآبل  بالن�سبة  جدً�  مهم  و�لرهان   
مناف�سة  ي�سهد  �لذي  �لذكية  �لهو�تف  قطاع  يف  �بتكارية  �سركة  كاهم 
قا�سية، �إل �أن �ملجموعة �لأمريكية و�جهت �سعوبات يف �ل�سنو�ت �لأخرية 
يف تقدمي وظائف جديدة ثورية يف جهاز �آي فون �لذي طرح للمرة �لأوىل 

يف يونيو )حزير�ن( 2007 ، وبيعت �أكرث من 1.2 مليار وحدة منه.
نوت8  غالك�سي  جهاز  �جلنوبية  �لكورية  �سام�سونغ  �سركة  وعر�ست   

�لذي يكلف �أقل من �ألف دولر بقليل لدى كبار �مل�سغلني �لأمريكيني.

�لأمريكية  تاميز  نيويورك  �سحيفة  �أفادت   
باأن �سركتي مايكرو�سوفت و�أمازون تعتزمان يف 
وقت لحق �لإعالن عن �سر�كة جديدة ونادرة 
�أليك�سا  �لرقميني،  م�ساعديهما  بدمج  ت�سمح 

وكورتانا.
تن�سقان  �ل�سركتان  كانت  �ملا�سي،  �لعام  ويف 
�أليك�سا وكورتانا قادرين  ور�ء �لكو�لي�س جلعل 
�ل�سر�كة  �أمــا  �لبع�س.  بع�سهما  مع  �لتو��سل 
�جلديدة ف�سوف ت�سمح للنا�س، وفًقا لل�سحيفة، 
و�لعك�س  �أليك�سا  با�ستخد�م  با�ستدعاء كورتانا 

بالعك�س بحلول نهاية �لعام �حلايل.
تتعاون  �أن  �ملــاألــوف  غري  من  �أنــه  �إىل  ُي�سار   
�سركات �لتقنية �لكربى على �لتقنيات �جلديدة 
يف  تربز  �أن  �إىل  جميعها  ت�سعى  و�لتي  و�ملهمة 
و�آبل،  �أمازون،  مثل  ف�سركات،  �ملناف�سة.  ميد�ن 
�سركات  من  وغريها  وجوجل،  ومايكرو�سوفت، 
�ملال  من  تنفق كميات �سخمة  �لكربى  �لتقنية 
على  وقادرة  �أذكى  �لرقميني  م�ساعديها  جلعل 
جديدة  طريقة  فيها  ترى  وهي  �ملزيد،  عمل 
�لأجهزة  مع  طبيعي  نحو  على  �لنا�س  لتفاعل 

و�خلدمات �لإلكرتونيات.
�أن  �لأربعاء  �ليوم  تاميز  نيويورك  وذكرت   
�لرئي�سني �لتنفيذيني لأمازون ومايكرو�سوفت، 
�أن  من  قلقان  نــاديــال،  و�ساتيا  بيزو�س  جيف 
قد  مًعا  �لعمل  من  �لرقميني  �مل�ساعدين  منع 
رقمي  م�ساعد  لكل  �أن  يوؤمنان  فهما  يقيدهما. 
نقاط قوة فريدة ميكن لالآخر �أن ي�ستفيد منها.
 ويف مقابلة �سابقة يف �أحد مباين �أمازون يف 
مدينة �سياتل �لأمريكية، توقع بيزو�س �أنه مع 
مرور �لوقت �سوف يتحول �لنا�س �إىل ��ستخد�م 
بنف�س  خمتلفة  رقــمــيــة  مــ�ــســاعــدة  خــدمــات 
�لأ�سدقاء،  فيها  ي�ست�سريون  �لتي  �لطريقة 
و�آخر يف  �لتخييم،  �أحدهم يف  ُي�ست�سار  �أن  مثل 
�أريدهم   ” بيزو�س:  وقال  �ملطاعم.  تو�سيات 
�مل�ساعد�ت  من  ممكن  عدد  �أكرث  �إىل  ي�سلو�  �أن 

�لرقمية”.
 على �سبيل �ملثال، ذكر بيزو�س تفوق كورتانا 
ــرتوين  ــك �لإل �لــربيــد  خــدمــة  مــع  �لتكامل  يف 
تطبيقات  حزمة  من  جــزء  هي  �لتي  �أوتــلــوك 
تتحكم  مايكرو�سوفت  ولأن  �ملكتبية.  �أوفي�س 

�أكرث  �أوتــلــوك  دمــج  يكون  �خلدمتني،  كلتا  يف 
عمًقا مع كورتانا مقارنة بامل�ساعدين �لرقميني 
�لآخرين. ومن خالل تعاونها مع مايكرو�سوفت، 
�سوف  �أليك�سا  م�ستخدمي  �إن  �أمــــازون،  قالت 
�لأ�سئلة  لبع�س  �لإجابات  نف�س  على  يح�سلون 

�لتي ميكن لكورتانا �أن جتيب عليها �لآن.
 ول�ستخد�م �مل�ساعدين �لرقميني مًعا، يجب 
على �ل�سخ�س �لذي ميلك جهاز �أليك�سا �أن يقول 
�لذي  �لأمــر  ثم  كورتانا”  �فتحي  “�أليك�سا، 
يريده، يف حني يقول �ل�سخ�س �لذي ميلك جهاز 

كورتانا “كورتانا، �فتحي �أليك�سا”.
 وكانت �سر�كة �أمازون ومايكرو�سوفت بد�أت 
بيزو�س  �أثـــار  ملّــا   ،2016 �أيــار/مــايــو  �سهر  يف 
�لتنفيذي  �لرئي�س  قمة  يف  ناديال  مع  �لفكرة 
ل�سركة مايكرو�سوفت، وهو حدث �سنوي لقادة 
�لأعمال يف منطقة �سياتل. وكان ناديال متقباًل 
بيزو�س  بعث  وجــيــزة،  ــرتة  ف فبعد  للفكرة، 
�إخباري  بيان  مب�سروع  �لإلــكــرتوين  بالربيد 
مًعا،  م�ساعد�هما  �سيعمل  كيف  ي�سف  موجز 

بح�سب م�سادر نيويورك تاميز.
�لو�سول  من  يتمكن  مل  �إنــه  بيزو�س  وقــال   
�إىل  لالن�سمام  لدعوتهما  وجوجل  ــل  �آب �إىل 
هذه �ل�سر�كة، ول يعلم ما �إذ� كانتا ترغبان يف 
ناديال  �أما  �أرحب بذلك”.  “�أنا  و�أ�ساف:  ذلك. 
لهما”.  ملهًما  ذلك  يكون  �أن  “ناأمل  قال:  فقد 

و�أ�ساف: “على �لأقل هذ� ما �آمله”.

�إىل  تــنــظــر�ن  وجــوجــل  �آبـــل  �أن  وُيعتقد   
م�ساعديهما  ــاء  ــق لإب �لتناف�سية  �ملــحــا�ــســن 
�لأقل  على  �ملناف�سني،  عن  منف�سلني  �لرقميني 
ت�سغيل  �أنظمة  مــز�يــا  �أبـــرز  حلماية  جزئًيا 
�إ�س  �أو  �آي  لهما،  �لتابعة  �ملحمولة  �لأجــهــزة 
و�أندرويد. هذ� وتفخر �آبل ب�سكل خا�س بقدرة 
�سريي على �لتحكم بتجارب �لنا�س على �أجهزة 

�آيفون و�آيباد.
 وعلى �لنقي�س من ذلك، ي�ستخدم �أليك�سا يف 
�لغالب مع مكرب�ت �ل�سوت �إيكو �لتي تو�سع يف 
�ملنزل، يف حني ُي�ستخدم كورتانا �إىل حد كبري 
وتقول  هذ�  �ل�سخ�سية.  �حلا�سب  �أجهزة  على 
جهاز  من  �لوحد�ت  ماليني  باعت  �أنها  �أمــازون 
�إيكو، وهو ما ميثل نحو %70 من �سوق مكرب�ت 
وهي  ماركيرت،  ل�سركة  وفًقا  �لذكية،  �ل�سوت 
مايكرو�سوفت  وتقول  �ل�سوق.  لأبحاث  �سركة 
�إن هناك 145مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا من 

كورتانا من خالل ويندوز 10.
ا �إىل �أمازون ومايكرو�سوفت عانتا   ُي�سار �أي�سً
�لذي  �لأمــر  �لذكية،  �لهو�تف  �سوق  يف  كثرًي� 
و�أمــازون  �أليك�سا  ��ستخد�م  �لنا�س  على  �سعب 
خارج �ملنازل و�ملكاتب. و�لآن ت�سعى �ل�سركتان 
�إىل عقد �سر�كات مع �سركات �سناعة �ل�سيار�ت 

لدمج �مل�ساعدين يف �سيار�تها.

وكورتانا األيك�شا  الرقميني  م�شاعديهما  تــدجمــان  ومايكرو�شوفت  اأمــــازون 

الـــعـــامل ــــس يف  اإكــــ� ـــة  ـــع ـــش اأ� ـــاز  ـــه ـــم ج ـــخ ـــش اأ� ــل  ــي ــغ ــش ــ� ت

علن ر�صميا عن موعد طرح �آيفون 8 �آبل تحُ
�ستزيح  �أنها  �أكدت  حيث   ،8 �آيفون  �جلديد  هاتفها  �إطالق  موعد  عن  �آبل  �سركة  �أعلنت   

�لنقاب عنه يوم 12 ت�سرين �لأول.
ودعت �آبل و�سائل �لإعالم لرتقب هذ� 12 ت�سرين �أول، وقالت:« دعونا نلتقي يف مكاننا«.

�فتتح موؤخر� بولية كاليفورنيا  �لذي  �ل�سنوي يف مقرها  �أبل �حلدث  �ستعقد   ولأول مرة 
ويحمل ��سم موؤ�س�سها �لر�حل �ستيف جوبز.

 وت�سري �لتقارير �لإعالمية �إىل �أن �أبل �ستطرح خالل تلك �لفعالية هاتفي iPhone 7S و
تطور�. �لأكرث  �ملو��سفات  ذي   8 �آيفون  هاتف  �إىل  بالإ�سافة   ،iPhone 7S Plus

�لال�سلكي، و�سي�ستبدل  �ل�سحن  �سيوفر ميزة   8 �آيفون  �أن  �إىل  �لتقارير �لإعالمية   وجتمع 
تقنية �لتعرف على �لب�سمة باآلية �أخرى تعتمد على �لتعرف على وجه �مل�ستخدم من خالل 

كامري� متطورة.

منزله  من  طابقا  يحّول  تركي 
الرتاثية للمقنيات  متحف  اإىل 

�أنطاليا- �لأنا�سول
حّول �لرتكي “دوغان غوفان” �لطابق �لثاين من منزله يف ق�ساء “�أق�سكي” بولية 
�أنطاليا )جنوب( �إىل متحف، ي�سم مقتنيات تر�ثية، عكف على جمعها على مدى 37 

عامًا.
وقال غوفان )67 عامًا(، لالأنا�سول، �أمار�س هو�ية جمع �لأدو�ت و�لأ�سياء �لرت�ثية 

منذ ثمانينات �لقرن �ملا�سي، �أي قبل 37 عامًا.
و�أ�ساف غوفان، �أنه �أن�ساأ منزًل يف بلدته، وقررتخ�سي�س �لطابق �لثاين منه ليكون 

متحفًا.
و�أ�سار �إىل �أن �ملتحف ي�سم حو�يل ثالثة �آلف قطعة تر�ثية، ت�سمل �أدو�ت مطبخ، 

وزر�عة، و�آلت مو�سيقية، و�أ�سلحة، و�أدو�ت جنارة، و �أوز�ن، ومكائن خياطة وغريها.
و�أو�سح �أن عمر �لأدو�ت �لرت�ثية �لتي يحتويها متحفه، ما بني 50 �إىل 300 عام.

و�أ�ساف غوفان �أن زو�ر �ملتحف، عندما ي�ساهدون �لأدو�ت و�لأ�سياء �ملعرو�سة، كاأنهم 
ينطلقون يف رحلة �إىل �ملا�سي موكدً� �أن هدفه �لوحيد من �إن�ساء �ملتحف هو �لتعريف 

بالثقافة �لرتكية للزو�ر.



�لنا�سرة:
ذكرت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �لإ�سر�ئيلّية “كان” يف خرٍب 
ب�سكٍل  ز�ر  �ل�سعودّي  �مللكّي  �لبالط  من  �أمرًي�  �أّن  لها  ح�سريٍّ 
�سّرٍي �لدولة �لعربّية خالل �لأيام �لأخرية، حيث بحث مع 
�لإقليمّي”  “�ل�سالم  دفع  فكرة  �لإ�سر�ئيليني  �مل�سوؤولني  كبار 
�مل�سادر  �أّكدت  كما  �أْو  �لإ�سر�ئيلّي،  �لتعبري  وفق  �لأمام،  �إىل 
�أقّرها  �لتي  �لعربّية،  �ملبادرة  يف  �لبحث  للهيئة  �ل�سيا�سّية 
عاد  ثّم  ومن   ،2002 عام  بريوت  يف  �لعربّية  �لقّمة  موؤمتر 
و�أقّرها ثانّيًة موؤمتر �لقّمة �لعربّية �لذي �نعقد يف �لعا�سمة 

�ل�سعودّية، �لريا�س، يف �آذ�ر )مار�س( من �لعام 2007.
�لوزر�ء  رئي�س  ديو�ن  من  كلٌّ  رف�س  �لقناة،  موقع  وبح�سب 
تقع  و�لتي  �خلارجّية،  ووز�رة  نتنياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلّي 

ا، �لتعليق على هذ� �خلرب. حتت م�سوؤولية نتنياهو �أي�سً
وياأتي هذ� �لتطّور يف �لعالقات يف ظّل �لت�سريبات �ملتالحقة 
عن �ت�سالٍت جاريٍة على قدٍم و�ساٍق بني �جلانبني �لإ�سر�ئيلّي 
�لذي  �لأمريكّي  و�حلديث  �لأنظار،  عن  بعيًد�  و�ل�سعودّي، 
تاأ�سي�س  و��سنطن  نّية  عن  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  به  �أدىل 
�أمريكا  يف  عليها  ُيطلق  ما  مُب�ساركة  �أو�سطّي،  �سرق  ناتو 
�لدولة  وطبًعا  �ملُعتدلة،  �ل�ُسنّية  �لعربّية  بالدول  و�إ�سر�ئيل 

�لعربّية.
وبح�سب �مل�سادر يف تل �أبيب، فاإّن �لهدف �لرئي�سّي من ت�سكيل 
هذ� �حللف هو �لعمل على وقف �لتمّدد �لإير�يّن يف منطقة 
�ملذكورة ترى يف  �إ�سر�ئيل و�لدول  �أّن  �لأو�سط، علًما  �ل�سرق 

�جلمهورّية �لإ�سالمّية يف �إير�ن عيًنا بعني، من �ألّذ �لأعد�ء.
�عرتف  �أيام،  قبل  �أّنه  �لتذكري  من  ُبّد  ل  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�لو�سائل و�مل�ستويات مع دول  نتنياهو بوجود تعاون يف �ستى 
تاريخ  يف  مثيل  له  ي�سبق  مل  �لتعاون  هذ�  �أّن  موؤكًد�  عربية، 

�إ�سر�ئيل حتى بعد �لتوقيع على �تفاقيات مع بع�سها”.
�لرغم  على  يح�سل  �لكبري  �لتحّول  هذ�  �أّن  نتنياهو  و�أو�سح 
من �ل�سروط �لتي ي�سعها �لفل�سطينيون للو�سول �إىل ت�سوية 
لغالبية  بالن�سبة  �ملقبولة  بغري  و�سفها  �لتي  �سيا�سية، 

�لإ�سر�ئيليني، على حّد تعبريه.
�لعربية  �لدول  موقف  يف  �لتغرّي  هذ�  نتنياهو  و�أرجع 
�لع�سكرية  �ملجالت  يف  �إ�سر�ئيل”  “عظمة  �أ�سماه  ما  �إىل 

و�ل�ستخبار�تية و�لقت�سادية و�لتكنولوجية.
�ل�سابط يف جهاز �لأمن �لإمار�تّي و�ساحب  �إىل ذلك، ك�سف 
ح�ساب “بدون ظل” على موقع �لتو��سل “تويرت” �أّن �لأمري 
 � �سرًّ �لعربّية  �لدولة  ز�ر  �لذي  �ل�سعودّي  �مللكّي  �لديو�ن  يف 
بن  حممد  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  هو  �ملا�سية  �لأيام  خالل 

�سلمان، بح�سب زعمه.
مبوقع  ح�سابه  عرب  له  تدوينات  يف  ظل”  “بدون  وقال 
�سلمان  بن  حممد  �لأمري  �سمو  “تويرت”:   �مل�سغر  �لتدوين 
هم  متكامل  دبلوما�سي  وفريق  ع�سقي  �أنور  �جلرن�ل  و�سعادة 

�لذين ذهبو� �إىل �إ�سر�ئيل يف زيارٍة �سرّيٍة، على حّد قوله.
من  �لقر�س  �خذ  �سروط  من  �أّن  �أخرى  تغريدة  يف  و�أ�ساف 
�أخذت  لذلك  �إ�سر�ئيل،  بدولة  �لعرت�ف  هو  �لدويّل  �لبنك 
تاريخها  يف  مّرٍة  لأّول  �لدويل  �لبنك  من  �لقر�س  �ململكة 

لالعرت�ف بها.
من ناحيته قال موقع i24news �لإ�سر�ئيلّي �أّن ��سم �لأمري 
�ل�سعودّي �لذي ز�ر تل �أبيب مل ُين�سر حتى �للحظة، ُم�سّدًد� 
�لعربّية  �ململكة  بني  دبلوما�سّية  عالقات  وجود  عدم  على 
مع  �لتجارة  متنع  �أّنها  كما  �لعربّية،  و�لدولة  �ل�سعودّية 

�إ�سر�ئيل.
وبح�سب روؤية نتنياهو، فاإّن �ملعادلة �لتقليدّية �لقائمة على 
�لق�سية  حّل  بعد  �لعربية،  �لأنظمة  مع  �سالٍم  �إىل  �لتو�سل 
�لفل�سطينية، باتت نتيجة “�لوّد �لعربّي” معكو�سة: �ل�سالم 
و�لتطبيع مع هذه �لأنظمة �أوًل، وحتديًد� �خلليجية، يجر�ن 

ثانًيا �إىل حلٍّ وت�سويٍة، على �مل�سار �لفل�سطينّي.
�أْن  لنتنياهو  ويتيح  يدفع  �لز�ئد  �لعربّي”  “�لوّد  �أّن  �إّل 
“�ملبادرة  عن  حتى  ويرت�جع  يرتيث  و�أْن  �ملزيد،  �إىل  يتطلع 

�إىل  ي�سري  �لذي  �لأمر  متاحًة،  باتت  �أْن  بعد  �لإقليمية”، 
رهانه على �إمكان �لتطبيع مع هذه �لأنظمة، ويف �لوقت نف�سه 
و�إْن كانت  “تنازلت”، حتى  �لفل�سطينية، بال  �لق�سية  �إنهاء 

�سكلية.
وكانت �سحيفة "هاآرت�س" ن�سرت ن�ّس وثيقة عر�سها نتنياهو 
قبل  هرت�سوغ،  يت�سحاق  �لكني�ست  يف  �ملعار�سة  رئي�س  على 
لتحريك  م�سرتك  ت�سريح  �قرت�ح  ت�سمنت  �أ�سهر،  �ستة 
يلقياه  �أْن  بهما  يفرت�س  كان  �لإقليمية”،  �ل�سالم  “مبادرة 
خالل قّمٍة جتمعهما بالرئي�س �مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي، 
�لأردين  �مللك  مع  ا  �أي�سً ورمبا  �ل�سيخ،  �سرم  يف  �أْو  �لقاهرة  يف 

عبد �هلل �لثاين، يف مطلع ت�سرين �أول )�أكتوبر( 2016.
تر�جع  نتيجة  �لنور  تَر  مل  �لتي  و�ملبادرة  �لوثيقة،  ن�س 
وت�سريحات  مو�قف  ُيف�ّسر�  �أْن  �ساأنهما  من  عنها،  نتنياهو 
ودول  �ملتحدة  و�لوليات  �إ�سر�ئيل  �تخذتها  و�إجر�ء�ت 

عربية، ومن بينها زيار�ت لتل �أبيب، يف حينه.
وكان ُك�سف �لنقاب يف �سباط )فرب�ير( من �لعام �جلاري، عن 
�لأردنية، قبل عام،  �لعقبة  ُعقد يف مدينة  �أّن �جتماع قمة 
�مل�سري  و�لرئي�س  �لثاين  �هلل  عبد  �لأردن  ملك  فيه  �سارك 
عبد �لفتاح �ل�سي�سي، ورئي�س �حلكومة �لإ�سر�ئيلية بنيامني 

نتنياهو، ووزير �خلارجية �لأمريكّي حينذ�ك جون كريي.
مّرٍة،  لأّول  �لقمة  هذه  �نعقاد  "هاآرت�س"،  �سحيفة  وك�سفت 
�إقليمية،  �سالم  مبادرة  خاللها  ��ستعر�س  كريي  �إّن  وقالت 
و��ستئناف  يهوديٍة”  كـ”دولٍة  باإ�سر�ئيل  �عرت�ًفا  �سملت 

�ملفاو�سات بني �إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيني بدعم دوٍل عربّيٍة.
بالإيجاب  �لرد  عن  �متنع  نتنياهو  فاإّن  لل�سحيفة،  ووفًقا 
على  �حل�سول  يف  �سعوبة  �سُيو�جه  �أّنه  و�دعى  �ملقرتح،  على 
ذلك،  رغم  �ملتطرف.  �ليميني  �ئتالفه  د�خل  �أغلبية  تاأييد 
وبني  نتنياهو  بني  ملحادثات  �أ�سا�ًسا  �لقمة  هذه  ��ستخدمت 
يت�سحاق  �ل�سهيوين”،  “�ملع�سكر  وكتلة  �ملعار�سة  رئي�س 
حكومة  وت�سكيل  للحكومة  �لأخري  �ن�سمام  حول  هرت�سوغ، 

وحدة وطنّية.
جديٌر بالذكر �أّن �ل�سعودّية مل ُتعّقب على �لنباأ ل من قريٍب 

. ول من بعيٍد، ول ب�سكٍل ر�سميٍّ �أْو غرُي ر�سميٍّ

�لنقاب  �لإ�سر�ئيلّي  �لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  ك�سفت 
عن �أّن �حلكومة �لإ�سر�ئيلّية �أعّدت خطة كاملة ومتكاملة 
لإخالء �ل�سّكان �ليهود من �ملنطقة �جلنوبّية و�ل�سمالّية، 
�ملتاخمة للحدود مع قطاع غّزة ومع لبنان، يف حال ن�سوب 
�لف�سائل  وبني  �لإ�سر�ئيلّي  �جلي�س  بني  جديدة  مو�جهة 
�ل�سمالّية، يف  �ملنطقة  ا من  و�أي�سً �لقطاع،  �لفل�سطينّية يف 
حال �ندلع حرب بني �إ�سر�ئيل وبني حزب �هلل �للبنايّن.

�أودي  �لتلفزيون،  يف  �ل�سيا�سّية  �ل�سوؤون  مر��سل  وقال 
باأّنها  و�سفها  �سيا�سّية  �أمنّية  م�سادر  عن  نقاًل  �سيغال، 
رفيعة �مل�ستوى يف تل �أبيب، �إّن �خلطة �ملذكورة هي جزء 
ل �إليها يف دو�ئر  من �لعرب و�ل�ستخال�سات �لتي مّت �لتو�سّ
�ل�سامد(  )�جلرف  عملية  عقب  باإ�سر�ئيل  �لقر�ر  �سنع 
قائلًة  عينها  �مل�سادر  و�أ�سافت  �لثانّية(.  )لبنان  وحرب 
لل�سكان  فورًيا  �إخالًء  ت�سمل  �لتي  �ملذكورة،  �خلطة  �إّن 
�لذين يقطنون يف جممعات قريبة من �حلدود �ل�سمالية 
قر�ٍر  لتخاذ  �لوز�رية  �للجنة  على  ُعر�ست  و�جلنوبّية، 
يف حال ت�سخني �جلبهتني �ل�سمالية و�جلنوبية، على حّد 

قول �مل�سادر.
فاإّنه  ��سم )ميلونيت(،  �أُطلق عليها  �لتي  وبح�سب �خلطة، 
يف حال جتدد �لأعمال �لعد�ئية �سّد �إ�سر�ئيل يف �ل�سمال 
�ألف  ع�سرين  من  �أكرث  �إخالء  �سيّتم  فاإّنه  �جلنوب،  يف  �أْو 
�إخر�ج  من  وكجزٍء  �حلدودّية،  �ملجمعات  من  م�ستوطن 
�لإ�سر�ئيلّي،  �لتلفزيون  تابع  �لتنفيذ،  حّيز  �إىل  �خلطة 
فاإّنه مّت �إيجاد بلد تو�أم يف �إ�سر�ئيل لكّل م�ستوطنة �سيّتم 
�إخالء �سكانها، لكي يقطنو� هناك حتى �نتهاء �حلرب يف 
�ل�سمال �أو يف �جلنوب، ُم�سيًفا �أّنه يف �لفرتة �لأخرية قام 
باإجر�ء  ُتخلى،  �أْن  �ملفرت�س  من  �لتي  �مل�ستوطنات،  �سّكان 
تدريٍب �إخالء �إىل �ملناطق �لتي مّت حتديدها لهم من قبل 

وز�رة �لأمن �لإ�سر�ئيلّية.
)يديعوت  �سحيفة  �لثنني  �ليوم  ك�سفته  ما  ولكن، 
�أحرونوت( �لعربّية، يوؤّكد عمق �خل�سية، �لقلق و�لتوّج�س 
لدى �سّناع �لقر�ر يف تل �أبيب من حرب لبنان �لثالثة. فقد 

نقل حُملل �ل�سوؤون �لع�سكرّية، �أليك�س في�سمان، عن م�سادر 
�حلكومة  �إّن  قولها  عنها  نقل  جًد�،  مطلعًة  باأّنها  و�سفها 
�لدولة  تاريخ  يف  مّرة  لأّول  قر�ًر�  �تخّذت  �لإ�سر�ئيلّية، 
�سمونة  كريات  مدينتي  �إخالء  مبوجبه  �سيّتم  �لعربّية، 
�جلنوب،  يف  �سديروت  ومدينة  �ل�سمال  يف  )�خلال�سة( 
�لتي  �حلروب  من  و�لنتائج  �لعرب  ��ستخال�س  من  كجزٍء 

خا�ستها.
وبح�سب �مل�سادر عينها، فاإّن قادة هيئة �لأركان �لعاّمة يف 
جي�س �لحتالل تخ�سى �أْن تتعّر�س مدينة كريات �سمونة 
و�سديروت خ�سيًة من قيام عنا�سر من حزب �هلل وحما�س 
فد�ئّيٍة  عملياٍت  وتنفيذ  �ملذكورتني،  �ملدينتني  باخرت�ق 
�سّد �ل�سّكان، عالوة على ذلك، فاإّن �إ�سر�ئيل تخ�سى هجوم 
حزب  لقيام  بالإ�سافة  �ملدينتني،  على  ُمكّثٍف  �ساروخيٍّ 
�هلل وحما�س با�ستخد�م �سو�ريخ تخرتق �لبيوت و�ملالجئ 

�ملُح�سّنة، على حّد تعبريها.
�لتدريب  يف  �أّنه  �إىل  ا  �أي�سً �لإ�سر�ئيلّية  �مل�سادر  ولفتت 
هذه  يف  �لحتالل  جي�س  ُيجريه  �لذي  �لأكرب  �لفيلقي 
�لأّيام مّت �لتّدرب على �إخالء �ملٍتوطنات و�ملدن يف �ل�سمال 
�إىل  ُي�سار  �أقو�لها.  و�أّن �لأمر كان ناجحًا، وفق  و�جلنوب، 
�أّن عدد �ل�سكان يف �ملدينتني �ملذكورتني ي�سل �إىل خم�سني 

�ألف ُمو�طن.
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قرر  تحُ �إ�صر�ئيل  و�جل��ن��وب:  �ل�صمال  �صتوطنات  محُ �إخ���اء  بعد 
و�جل��ن��وب  بال�صمال  مدينتن  �إخ���اء  م�صبوقٍة  غ��ريحُ  ب�����ص��ورٍة 
و�لفل�صطينّية �للبنانّية  �ملحُ��ق��اوم��ة  ���ص��و�ري��خ  م��ن  خ�صية 

�لبر�ج

غري  ولكنك  الكثري  اأجنزت  لقد 
را�ض اأكرث من اأي وقٍت م�ضى. اإذا 
باملزيد  �ضتقوم  اأنك  يف  الآن  فكرت 
والعناد  بالتعنت  الإجنازات  من 
ال�ضابق  جناحك  تخ�ضر  ف�ضوف 
اإىل  خطوة  خذ  �ضحتك.  واأي�ًضا 

الوراء وحاول ال�ضرتخاء.

عالقاتك  اإىل  جديدة  روًحا  ادخل 
التقليدية  غري  الأفعال  خالل  من 
هذا  اأن  ترى  و�ضوف  والعفوية، 
الثقة  من  بقليل  ب�ضعب.  لي�ض 
الآخرين  مفاجئة  ميكنك  بالنف�ض، 
بطرٍق �ضتى. �ضتتلقى اأي�ًضا عدد من 
حتملها  اأن  يجب  التي  املقرتحات 

حممل اجلد.

الوقت  يف  املو�ضوعات  من  الكثري 
التي  بال�ضال�ضة  ت�ضري  ل  احلايل 
قبول  عليك  لها، ورمبا يجب  خططت 
تغيريها.  ت�ضتطيع  ل  التي  الأ�ضياء 
من  متنعك  اأن  اأملك  خليبة  ت�ضمح  ل 
التقدم، وركز على ما هو اآت، وحتى 
اإن ا�ضتغرق الأمر زمًنا اأطول، ف�ضوف 

ت�ضل اإىل هدفك بالإ�ضرار وال�ضرب.

مما  اإيجابًيا  يحفزك  حولك  من  كل 
ي�ضاعد على تقدمك، وياأتي هذا الدعم 
من لطف الأهل والأ�ضدقاء من جهة، 
والنفتاح يف تعاملك مع الآخرين من 
التحفيز  لذلك  ترجمتك  اأخرى.  جهة 
اأي�ًضا  هو  اأفعال  اإىل  ب�ضيط  باأ�ضلوب 

ملفت للنظر.

اختبار  فرتة  بقدوم  تنبوؤ  هناك 
وثق  بتفاوؤل  معها  فتعامل  هامة، 
باآراء  تتاأثر  ل  الذاتية.  اإمكاناتك  يف 
عن  حتيدك  جتعلها  ول  الآخرين 
ا�ضتخدم  ذلك،  من  وبدًل  معتقداتك 
هذه املواجهة لإيجاد ما يدعم احلجج 

املوؤيدة ملواقفك.

تام  وان�ضجام  وفاق  على  اأنت 
امل�ضتوى  على  �ضواء  حميطك،  مع 
هذا  من  انتفع  املهني.  اأو  ال�ضخ�ضي 
والروابط  عالقاتك  تقوية  يف  التناغم 
للت�ضلح  الآخرين  وبني  بينك  القائمة 
يف الأوقات الع�ضيبة التي تكون فيها 
جمموعة الأبراج الكونية غري مب�ضرة 

والأحوال لي�ضت ل�ضاحلك.

بطريقة  النجاح  جاء  لو  حتى 

طبيعية يف العمل، يجب اأن ت�ضتمر يف 

الحتفاظ ب�ضالمك الداخلي واأ�ضلوبك 

ت�ضتطيع  الطريقة،  بهذه  املتوا�ضع. 

ا�ضمح  العمل.  ب�ضداقات  الحتفاظ 

لأحبائك بالإح�ضا�ض بدفء عاطفتك.

ببع�ض  م�ضحوًبا  اليوم  ياأتي 

مواقف  تقابل  ف�ضوف  امل�ضكالت، 

خالل  من  اإل  عليها  التغلب  ميكن  ل 

نف�ضك  اف�ضل  لالأمور.  روؤيتك  تغيري 

عن كل ما هو قدمي ومعروف، وتطلع 

لكل ما هو جديد.

موؤيًدا  موقًفا  تبني  اليوم  ميكنك 

و�ضوف  الأ�ضرية،  الروابط  لتقوية 

و�ضوف  ب�ضعادة  ذلك  عائلتك  تتقبل 

تدعمك ب�ضدة يف خططك. هذا التعزيز 

يف  اأي�ًضا  ي�ضتمر  �ضوف  العالقات  يف 

حياتك العاطفية.

التنظيمية  مهاراتك  اليوم، 
والجتماعية قوية على غري العادة، 
لل�ضيطرة  ذلك  ت�ضتغل  اأن  فيجب 
يف  تنجح  �ضوف  الأمور.  على 
حياتك  يف  وحتى  وخارجه،  العمل 
نظرتك  عن  ينتج  �ضوف  ال�ضخ�ضية، 

الدافئة لالأمور الكثري من الفوائد.

ويف  النجاح  يف  ترغب  كنت  اذا 
فحان  قيمة،  ذو  �ضيء  حتقيق 
الآخرين،  مع  تتحالف  اأن  الوقت 
اأو  اأ�ضدقاء  اأو  اأقرباء  يكونوا  قد 
الفر�ضة  تدع  ل  العمل.  يف  زمالء 
من  النتفاع  عليك  فيجب  تفوتك، 

هذه الفر�ضة وبذل جمهود.

العمل،  يف  �ضعوبة  يزداد  الأمر 
عرو�ض  تقبل  اأن  يجب  لذلك 
امل�ضاعدة من زمالئك حتى يقل جبل 
تدريجًيا  اأمامك  يقبع  الذي  العمل 
التعامل  ميكن  مهاًما  ي�ضبح  اأن  اإىل 
بعدد  اخلا�ضة  حياتك  تت�ضم  معها. 

من النزاعات.

من  �أم���ري  �أب��ي��ب:  بتل  رفيعة  �صيا�صّية  م�����ص��ادر  ع��ن  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �لإذ�ع����ة  هيئة 
ًما دحُ قحُ �لإقليمّي”  “�ل�صام  دف��ع  فكرة  وبحث  �إ�صر�ئيل  ���ص��ّرٍي  ب�صكٍل  ز�ر  �ل�صعودّي  �مللكّي  �لباط 



�لن���دث���ار ع��ل��ى  ت��و���ص��ك  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ���ص��ن��اع��ة  ن”..  طِّ “�لقحُ
يف  ني”  “�لُقطِّ �سناعة  مهنة  يف  يعمل  �أحــٌد  يبَق  مل 
بلدة �سلو�د �لفل�سطينية، �لو�قعة �إىل �ل�سرق من مدينة 
“�لتني  و�لقطني  �لتني  بلدة  با�سم  و�مل�سهورة  �هلل،  ر�م 
حامد،  وتي�سري  �لرحمن  عبد  �لأخوين  �سوى  �ملجفف”، 

لتو�سك �ل�سناعة على “�جلفاف” باأر�س �لتني.
�لرحمن  “عبد  يبد�أ  �لباكر،  �ل�سباح  �ساعات  فمن 
�لنا�سجة و�لتي ُيطلق عليها  �لتني  حامد” يف جني ثمار 

��سم “�لُذبّيل” يف �إ�سارة لن�سوجها.
عمره،  من  �ل�ساد�سة  �سن  يف  كان  �أن  منذ  حامد  وتعلم 

مهنة �سناعة “�لُقطني”، بح�سب قوله.
و�أ�ساف يف حديثه لوكالة �لأنا�سول:” �إنها مهنة قدمية، كان غالبية �أهايل �لبلدة يعملون بها، مل يتبَق 

�أحد �ليوم �سوى �أنا و�أخي”.
ونعر�سها  �لن�سج،  كثرية  �لثمار  جنني  �لكثري،  �إىل  يحتاج  ل  “�لأمر  يقول:  �ملجفف  �لتني  �سناعة  وعن 

لل�سم�س ملدة ثالثة �أيام، ثم حتفظ يف �أكيا�س بال�ستيكية قبل �لبيع .
وي�سيف:” بعد فرتة زمنية، غري حمددة، ميكن بيع �لُقطني بعد تنظيفه مب�سحه بالزيت، و�سبكه بخيوط 

كالقالئد”.
ق “حامد” �لقطني يف �لأ�سو�ق �لفل�سطينية �ملحلية، لكنه يقول �إن “منتجه هدية قيِّمة للمغرتبني”. وي�سوِّ

�ملنتج، كونه  �أخرى يطلبون  �لأمريكية ودول  �ملتحدة  �لوليات  “هناك مغرتبون فل�سطينيون يف  وتابع: 
منتج يدوي وبلدي”.

ويجني “حامد” ثمار �لتني من مز�رع عديدة يف بلدته “�سلو�د”.
وقال: “�لزحف �لعمر�ين و�لتقدم ت�سبب يف �نقر��س �أ�سجار �لتني، ل يوجد �ليوم �سوى ع�سر�ت �أ�سجار 

�لتني يف حقول �لبلدة، بينما يف �ل�سابق كانت تنت�سر �ملئات و�لآلف من �أ�سجار �لتني”.
�أكرب بلد�ت حمافظة ر�م �هلل و�لبرية و�سط �ل�سفة �لغربية،  وتعرف بلدة �سلو�د، �لتي تعد و�حدة من 

ببلدة “�لتني و�لُقطني”، لكرثة �إنتاجها لهذه �لثمرة.
�ل�سقيق تي�سري حامد، �أ�سار �إىل �أن عملهم يف �سناعة “�لُقطني” تقليد �سنوي يف ف�سل �ل�سيف.

و�سناعة  �لتني  �سجرة  من  تعتا�س  كاملة  عائالت  “كانت  قائال:  �ل�سابقة  بال�سنو�ت  �ليوم  عمله  ويقارن 
�لُقطني، حيث يتم مبادلة �لقطني بالقمح و�ل�سعري و�خل�سرو�ت مع بلد�ت �أخرى يف �ل�سفة �لغربية”.

وي�سيف:”�ليوم ل �أحد يهتم، �لنا�س تعمل يف �لوظائف و�لتجارة”.
وقال:”�سابقًا، ويف ف�سل �ل�سيف كانت تخرج نحو 30 حافلة حمملة بالتني لقطاع غزة”، يف �إ�سارة �إىل 

كمية �لإنتاج �لوفرية.
و�خل�سرو�ت  و�ل�سم�سم  و�لزيتون  �لتني  ثمار  يبيع  حيث  قوله،  بح�سب  مو�سميًا،  مز�رعًا  حامد  ويعمل 

�لبعلية، “�لتي ل حتتاج ملياه �لري”.
ولفت �إىل �أن منتجهم يو�جه مناف�سة “�لُقطني” �مل�ستورد لالأ�سو�ق �لفل�سطينية.

وتابع: “لكن ما مييز �ملنتج �ملحلي جودته، وقدرته على �لبقاء �سليمًا لنحو �سبع �سنو�ت بعد جتفيفه”.
ز �ملت�سوق �لفل�سطيني �ملنتج �ملحلي من �مل�ستورد، من طريقة بيعه، حيث يباع �ملحلي على �سكل “قالئد”  ومييِّ

)�لثمار م�سكوكة بخيوط معا(.
وعلى �أطر�ف بلدة �سلو�د ينرث تي�سري وعبد �لرحمن حامد، ثمار �لتني على �لأر�س، ويرتكانها لنحو ثالثة 

�أيام لتجف متاما، ويقلبانها يدويا.
ويقول تي�سري حامد: “�ملهمة لي�ست بال�سهلة، كل حبة حتتاج مر�حل عدة لت�سبح جاهزة، تقطف تنظف 

وتنرث لتجفف، ومن ثم مت�سح بالزيت وُت�َسك قاليد قبل �أن تعر�س للبيع .
ويباع �لكيلو �لو�حد من �لقطني �لبلدي بنحو 30 �سيكاًل )8 دولر�ت(، يف بلدة �سلو�د، بينما يباع باأ�سعار 

مرتفعة مبدينة ر�م �هلل، وقد ت�سل يف بع�س �ملحال �لتجارية �إىل 100 �سكيل )25 دولرً�(.
وللقطني �أنو�ع عدة، بح�سب نوع �سجرة �لتني، فمنه �ل�سو�دي، و�لبيا�سي، و�ملو�زي، و�ل�سباعي و�خلروبي 

وغريها.
�لأنا�سول

ر�م �هلل )�لر��سي �لفل�سطينية( 
�جلــيــ�ــس  �عــتــقــل   – ب(  ف  -)�أ 
�سعبية  فرقة  �أفــر�د  �ل�سر�ئيلي 
�أ�ــســادت  �أغــنــيــة  �أدت  فل�سطينية 
فيها بال�ساب عمر �لعبد �لذي قتل 
ثالثة م�ستوطنني ��سر�ئيليني طعنا 
�ل�سفة  يف  �ملا�سي  متوز/يوليو  يف 
�علن  ما  بح�سب  �ملحتلة،  �لغربية 

نادي �ل�سري �لفل�سطيني �لأربعاء.
�لنادي  با�سم  متحدثة  وقالت 
�جلي�س  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
قام ليل �لثالثاء �لربعاء باعتقال 
حمافظة  قرى  من  فل�سطينيني   4
�لــغــربــيــة  ــفــة  �لــ�ــس يف  �هلل  ر�م 
�سعبية  فرقة  من   3 منهم  �ملحتلة، 
ومهند�س  �ملغني  وهم  فل�سطينية، 

�ل�سوت وعازف �لأرغن.
وقـــــالـــــت و�ــــســــائــــل �لعــــــالم 
�لفرقة  مغني  �ن  �لفل�سطينية 
حمـــمـــد �لــــربغــــوثــــي وفـــرقـــتـــه 
�أغنية  موؤخر�  �أطلقت  �ملو�سيقية 
ــدى  �أ�ــــســــادت بــالــعــبــد �ملــعــتــقــل ل

�إ�سر�ئيل وهو من قرية كوبر.

 21 يف  عاما(   19( �لعبد  ت�سلل 
نيفي  م�ستوطنة  �إىل  متوز/يوليو 
منزل  ودخل  �هلل  ر�م  قرب  ت�سوف 
هم  �إ�سر�ئيليني  ثالثة  طعنا  وقتل 
�لفل�سطيني  و�عتقل  وولـــد�ه.  �أب 
م�ستوطن  بر�سا�س  �أ�سيب  بعدما 
من  �ــســادر  �ــســر�خ  �سماع  عند  هــرع 

�ملنزل.
و�نــتــ�ــســر فــيــديــو عـــرب و�ــســائــل 
فيه  تظهر  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لفرقة وهي توؤدي �غنية يف عر�س 
فل�سطيني متدح عمر �لعبد وقريته 

كوبر.
�ل�سعبية  كلمات �لغنية  وتقول 
كوبر  يف  �لر�سا�س  �سوت  “�سمعت 
�لأحــر��ــس  قطع  عمر  �لعربية. 

ونفذ �لعملية”.
�ل�سر�ئيلي  �جلي�س  ــرد  ي ومل 
وكــالــة  طــلــب  عــلــى  �لن  حــتــى 
عملية  على  �لتعليق  بر�س  فر�ن�س 

�لعتقال.
ــعــبــد عـــرب على  وكــــان عــمــر �ل
في�سبوك عن غ�سبه �ز�ء ما يجري 

�سيما  �لفل�سطينية ول  �لر��سي  يف 
يف �حلرم �لقد�سي �ل�سريف.

يف  �مل�ستوطنة  يف  �لهجوم  ووقــع 
وقـــت كــانــت جتـــري مــو�جــهــات يف 
�لقد�س �ل�سرقية و�ل�سفة �لغربية 
�لتي  �لأمنّية  �لتد�بري  �إثر  �ملحتلة 
فر�ستها �إ�سر�ئيل يف حميط �مل�سجد 

�لأق�سى.
ــعــنــف يف  ـــال �ل ـــم و�نـــدلـــعـــت �أع
بعد  وحميطه  �لأقــ�ــســى  �مل�سجد 
��سر�ئيليني  �سرطة  عن�سري  مقتل 
�أيـــدي  عــلــى  متــوز/يــولــيــو   14 يف 
قالت  �لفحم  �أم  مــن  فل�سطينيني 
يف  ��سلحتهم  خباأو�  �نهم  ��سر�ئيل 

�حلرم �لقد�سي.
بو�بات  بن�سب  ��سر�ئيل  وردت 
ــل  ــد�خ ــى م ــل لــكــ�ــســف �ملــــعــــادن ع
ــي، يف �جـــــر�ء�ت  �حلــــرم �لــقــد�ــس
خلفية  على  �أ�سبوعني  بعد  �ألغيت 
�لد�مية  و�ملو�جهات  �لحتجاجات 
�سبعة  مقتل  ــن  ع ــفــرت  ــس �أ� �لــتــي 

فل�سطينيني وثالثة ��سر�ئيليني.
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 �لنا�سرة- من زهري �أندر�و�س:
�جلي�س  حققها  �لتي  �لنت�سار�ت  بعد 
رو�سيا  مــن  �لــ�ــســورّي و�حلــلــفــاء  �لــعــربــّي 
�أْن  وبعد  �مليد�ن،  يف  �هلل  وحــزب  و�إيــر�ن 
�لرئي�س  باأّن  �لإ�سر�ئيلّي  �لأمن  جهاز  �أّكد 
�ل�سوري د. ب�ّسار �لأ�سد وحلفاوؤه �سيكملون 
�إعادة �ل�سيطرة على معظم �أر��سي �سورّية 
�ملُتتبع  ي�سعر   ،2018 �لعام  نهاية  حتى 
�لعربّية،  �لدولة  باأّن  �لإ�سر�ئيلّي  لل�ساأن 
قيادًة و�سعًبا دخلت يف حالة من �له�سترييا 
من  و�لتوّج�س  و�لــفــزع  بالهلع  �ملمزوجة 
و�ملُمانعة،  �ملُــقــاومــة  ــور  حم قـــّوة  تنامي 
بد�يتها،  ُتعرف  حــرب،  �نــدلع  و�إمكانية 

ولكن ل مُيكن معرفة نهايتها.
�لإعالم �لعربّي، وهو �لذر�ع �لتنفيذّية 
تل  يف  و�ل�سيا�سّية  �لأمنّية  للمنظومتني 
�لأ�سو�ء  �لأخرية  �لآونة  ُي�سّلط يف  �أبيب، 
ــتــو�جــد �لــعــ�ــســكــرّي- �لإيـــــر�يّن  عــلــى �ل
بــاأّن  �لتذكري  مــن  ين�سى  ول  �ــســورّيــة،  يف 
من  عاد  نتنياهو،  بنيامني  �لــوزر�ء،  رئي�س 
فالدميري  �لرو�سّي  �لرئي�س  مع  �جتماعه 
�أع�سابه  فقد  و�أّنـــه  ُحنني،  بُخفي  بوتن 
�أْن  بعد  �له�سترييا،  من  حالًة  و�أ�سابته 

مع  �لعالقات  باأّن  �لرو�سّي  �لرئي�س  �أبلغه 
بتغيريها  تفكري  ول  �إ�سرت�تيجّية،  �إيــر�ن 

من �أجل �سو�د عيون �إ�سر�ئيل.
�سحيفة  قــالــت  �خلــمــيــ�ــس،  ـــوم  ـــي و�ل
�لعيون  �إّن  �لعربّية  �أحرونوت(  )يديعوت 
باجتاه  �سديٍد  وبقلٍق  تتطّلع  �لإ�سر�ئيلّية 
�أّنه بح�سب تقارير يف  �إىل  �ل�سمال، لفتًة 
�جلي�س  فاإّن  �أبيب  بتل  �لأمنّية  �ملنظومة 
�لــدفــاع  منظومة  بن�سب  قــام  ــّي  �لــرو�ــس
من  بالقرب   S400 طــر�ز  مــن  �ملُتقّدمة 
�سورّية،  يف  �لإيــر�نــّيــة  �لأ�سلحة  م�سنع 
طويلة  �سو�ريخ  باإنتاج  يخّت�س  و�لـــذي 

�ملدى ودقيقة ل�ستخد�مها �سّد �إ�سر�ئيل.
�إّن �لإير�نيني  وتابعت �ل�سحيفة قائلًة 
لبنان  مــن  �ل�سو�ريخ  م�سنع  نقل  قـــررو� 
خالل  �ملا�سي،  �لثنني  ويوم  �سورّية،  �إىل 
�ملُتحّدة،  لالأمم  �لّعام  �لأمني  مع  �جتماعه 
�لــوزر�ء  رئي�س  �أّكــد  غوتريي�س،  �أنطونيو 
�لإ�سر�ئيلّي بنيامني نتنياهو هذه �ملعلومة، 
عندما �سرّح باأّن �إير�ن تقوم باإن�ساء م�سنٍع 

من هذ� �لقبيل يف كٍل من �سورّية ولبنان.
م�سادر  عــن  نقاًل  �ل�سحيفة،  ـــت  و�أردف
�هلل  حزب  �أّن  �أبيب،  تل  يف  رفيعة  �أمنّية 

�ساروخ،  �ألــف   150 من  �أكــرث  �ليوم  ميلك 
ــول على  مـــن �حلــ�ــس يــتــمــّكــن  ــه مل  ــّن ــك ول
�لأهـــد�ف  ل�سرب  ــًد�  ج دقيقة  �سو�ريخ 
و�ملن�ساآت  �لإ�سر�ئيلّية  �لإ�سرت�تيجّية 
�جلّو  �سالح  ن�ساط  ب�سبب  وذلك  �حليوّية، 
�لأ�سلحة  هذه  نقل  منع  �لذي  �لإ�سر�ئيلّي 
�سورّية  مــن  ــو�زن،  ــت �ل كا�سرة  �لنوعّية، 
�جلــّو  �ــســالح  قــائــد  �أّن  لبنان،علًما  �إىل 
�لإ�سر�ئيلّي، �ملنهية وليته، �جلرن�ل �أمري 
�أي�سيل، �أّكد يف حديٍث ل�سحيفة )هاآرت�س( 
هجوم  مائة  من  باأكرث  قام  �جلو  �سالح  �أّن 
حلزب  متجهة  كانت  �أ�سلحة  قو�فل  على 

�هلل منذ بد�ية �لأزمة �ل�سورّية.
بالإ�سافة �إىل ذلك، قال حُملل �ل�سوؤون 
يهو�سو�ع،  يو�سي  �ل�سحيفة،  يف  �لع�سكرّية 
�سعبة  قائد  هليفي،  هرت�سي  �جلــرن�ل  �إّن 
�ل�ستخبار�ت �لع�سكرّية )�أمان( و�ملعروف 
م�سبوقٍة  غرُي  وب�سورٍة  وجديته،  برز�نته 
ــاأّن  ــام لـــالأمم �ملــتــحــّدة ب ــّع �أبــلــغ �لأمـــني �ل
�سو�ريخ  �إنتاج  يف  يكمن  �لإير�يّن  �لطموح 
�لأر��ــســي  على  �هلل  حلــزب  �لــدّقــة  بالغة 
�ل�سورّية،  �لأر��سي  على  ا  و�أي�سً �للبنانّية، 
جًد�،  خطري  �لتطّور  هذ�  �أّن  على  ُم�سّدًد� 

مكتوفة  تقف  �أْن  تقدر  ل  �إ�سر�ئيل  و�أّن 
�أّنه  �إىل  �ملُحلل  و�أ�سار  ذلك.  �إّز�ء  �لأيــدي 
على  هليفي  �جلـــرن�ل  �أقـــو�ل  ــذ  �أخ يجب 

حممٍل من �جلّد.
�إّنه  �ل�سحيفة  قالت  ذلك،  على  عــالوًة 
من �ل�سور �لتي مّت جمعها بو��سطة �لأقمار 
�ل�سورّي  �جلي�س  �أّن  تبنّي  �ل�سطناعّية، 
يف  طرطو�س  �ل�ساطئّية  �ملدينة  يف  �أقــام 
غب �سورّية م�سنًعا كبرًي� لإنتاج �ل�سو�ريخ 
�سور  �أّن  كما  ــدى،  �مل طويلة  �لبالي�ستّية 
يدعو  ل  مبا  �أّكدت  �ل�سطناعّية  �لأقمار 
�ل�سنة  يف  قامو�  �لرو�س  �أّن  لل�سّك  جماًل 

يف  ع�سكرّيٍة  قــاعــدة  بت�سييد  �لأخـــرية 
و�لــذي  حماة،  مدينة  من  �لغربّي  �حلــّي 
�ملُتطوّرة  �ل�سو�ريخ  منظومة  على  يحتوي 
�أحدث  وهي   ،S400 طر�ز  من  و�ملُتقّدمة 

منظومة �سو�ريخ مّت ت�سنيعها يف رو�سيا.
�لإ�ــســر�ئــيــلــّيــة،  �ملــ�ــســادر  �أ�ــســارت  كما 
يف  ــه  �أّن �إىل  �لعربّية،  �ل�سحيفة  بح�سب 
�سو�ريخ  تخزين  مّت  �ملــذكــورة  �لقاعدة 
“�إ�سكندر،  طر�ز  من  متطوّرة  �أر�س-�أر�س 
ا �سو�ريخ من طر�ز “ياخونت”، �لتي  و�أي�سً
تزعم �إ�سر�ئيل �أّن حزب �هلل �للبناين بات 

ميتلكها منذ وقت لي�س بق�سرٍي.

تعك�س �لأ���ص��ح��ي��ة  ذب��ح   �آد�ب 
رح��م��ة �لإ����ص���ام ب��احل��ي��و�ن��ات

لذبح �لأ�سحية �آد�ب يف �لإ�سالم على �مل�سحي �أو �لذ�بح �أن يتقيد بها، 
وهي �آد�ب تعك�س رحمة �لإ�سالم حتى على �حليو�نات.

تلك  �أول  �إن  �لأزهــر  بجامعة  �لأ�ستاذ  وهــد�ن  حممد  �لدكتور  ويقول 
�لآد�ب هو �أن يحد )ي�سن( �لذ�بح �سفرته �قتد�ء باحلديث �ل�سريف “�إذ� 

بَحة، وليحد �أحدكم �سفرته، ولريح ذبيحته”. ذبحتم فاأح�سنو� �لذِّ
وترتك  �لأي�سر،  جانبها  على  �لد�بة  ُي�سجع  �أن  �آد�بها  من  �أن  وي�سيف 
قدمها �ليمنى تتحرك بعد �لذبح؛ لت�سرتيح بتحريكها، كما �أن �لإبل تنحر 
يجب  �لأ�سحية  ذبح  حالت  كل  يف  �أنه  كما  �لي�سرى،  ركبتها  على  قائمة 

�لت�سمية با�سم �هلل 3 مر�ت.
ويو�سح �أنه من �ل�سنة �أن يذبح �مل�سحي �أ�سحيته بنف�سه �قتد�ء ب�سنة 

�لر�سول �لكرمي �لذي ذبح �لكب�سني �للذين �سحى بهما.
ويقول وهد�ن �إنه يكره �لذبح باآلة غري حادة لأن فيه تعذيب للحيو�ن 
كما �أنه ل يجب �سن �ل�سكني �أو �آلة �لذبح �أمام �حليو�ن، �أو ذبح حيو�ن �أمام 

�آخر، كما يكره ك�سر عنق �حليو�ن �أو �سلخه قبل �لتاأكد من موته .

�إىل ي��ذه��ب  “بي”   �ل���روب���وت 
طفلك مي��ر���س  ح��ن  �مل��در���ص��ة 

طورت �إحدى �ل�سركات �لرنويجية “روبوت” قادر� على بث �ملحا�سر�ت 
و�لف�سول �لدر��سية مبا�سرة لي�ستخدم كبديل للطالب غري �لقادرين على 

�لذهاب �إىل ف�سولهم �لدر��سية. 
هذ�  ��ستخدم  من  �أول  كان  �لربيطانية،  “تليجر�ف”  �سحيفة  بح�سب 
�لروبوت هو �لطفلة �لربيطانية “جاد جد” �لتي تعاين من مر�س ور�ثي 
لديها  �خلم�سة  �حلو��س  وظائف  وقف  يف  ويت�سبب  �لذ�كرة  يفقدها  نادر 

ب�سكل مفاجئ.
�أطلق  �لذي  �لروبوت،  يف  “جاد” وجدت  �لطفلة  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 
منها  بدل  �لدر��سية  �لف�سول  يح�سر  لها،  در��سيا  بديال  “بي”،  ��سم  عليه 

ويبث لها يف نف�س �للحظة جميع �لدرو�س من خالل تو�جده يف �لف�سل.
�إن  13 عاما، قولها  �لعمر  �لتي تبلغ من  �لطفلة،  �ل�سحيفة عن  ونقلت 
�لروبوت ميكنها من فعل �لعديد من �لأمور �لتي مل تكن قادرة على �لقيام 
بها، فقد مكنها من �لتو��سل مع معلميها، كاأنها حا�سرة يف �لف�سل، وجعلها 
قادرة على �لتو��سل مع زمالئها يف نف�س �لوقت عن طريق قدر�ته على نقل 

�ل�سوت و�ل�سورة من و�إىل �ملكان �لذي يتو�جد به بدل من م�ستخدمه.
وتدعى  للروبوت،  �مل�سنعة  �ل�سركة  �إن  �لربيطانية  �ل�سحيفة  وقالت 
ج�سور  مد  يف  �لروبوتيك  تكنولوجيا  ��ستخد�م  هدفها  �أيزولي�سن”،  “نو 
�لتو��سل بني �لب�سر، وهو �لأمر �لو��سح من �ل�سم �لذي �ختارته لنف�سها 

و�لذي يعني بالعربية “ل للعزلة”.
وتتوقع �لعديد من �لدر��سات �أن ي�ستويل �لروبوت على �أعد�د كبرية من 
�لقريب، حيث تفيد تقارير  �مل�ستقبل  �لعامل يف  �مليد�نية حول  �لوظائف 

باأنه مع حلول عام 2030 �سيتوىل �لروبوت ثلث �لوظائف يف بريطانيا.
�سي�سيطر  �لروبوت  �أن  �سي” �لأمريكي  بي  “�إن  موقع  �أن ذكر  �سبق  كما 

على عدد من �لوظائف بدًل من �لإن�سان يف �مل�ستقبل.
بد�أ مركز طبي  �لأدوية، حيث  �لعمل مبجال  �لوظائف  �أبرز هذه  ومن 
�لتي  �لآلت  على  �لعتماد  كاليفورنيا  جلامعة  تابع  فر�ن�سي�سكو  ب�سان 

تعمل بتقنية �لروبوت يف بيع وكتابة �لو�سفات �لطبية و�لأدوية.
كما بد�أت �ل�سني �لعمل ر�سميًا بالروبوت �لقانوين، �لذي يقوم بامل�ساعدة 

يف حل �لق�سايا و�إ�سد�ر مذكر�ت �لقب�س على �ملجرمني.
دولة  �أكرث  �جلنوبية  كوريا  تعد  للتقنيات،  “ما�سابل”  موقع  وبح�سب 
�لدويل  �لحتاد  لتقارير  طبقًا  �لعامل،  يف  �لروبوتات  لتقنية  م�ستخدمة 
متعدد  �لروبوت  من  نوعًا   531 �جلنوبية  كوريا  متتلك  حيث  للروبوت، 

�ل�ستخد�مات من بني كل 10 �آلف موظف يف جمال �ل�سناعة.

�ل��دم” ���ص��رط��ان  ل��ع��اج  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  ب��رجم��ة  يعيد  ع��اج  �أول  كيمر�ية”.. 

�لعميقة “�لغيبوبة  م��ر���ص��ى  م��ع  ل��ل��ت��و����ص��ل  ط��ري��ق��ة  “�ب��ت��ك��ار 

ــدو�ء  و�ل �لــغــذ�ء  هيئة  و�فقت 
�أول  على   )FDA( �لأمــريــكــيــة 
عــــالج مـــن نـــوعـــه لأحـــــد �أنـــــو�ع 
�إعــادة  على  يعتمد  �لــدم،  �سرطان 
للمر�سي  �ملناعي  �جلهاز  ت�سميم 
�خلاليا  مهاجمة  من  يتمكن  حتى 

�ل�سرطانية.
تلقت  بيان  يف  �لهيئة  و�أو�سحت 
�لــيــوم  مــنــه،  ن�سخة  �لأنــا�ــســول 
�خلمي�س، �أن �لعالج �جلديد يحمل 
 )Kymriah( “كيمر�ية”  ��سم 
و�ملر�سى  �لأطــفــال  بع�س  ويعالج 
�لـــبـــالـــغـــني مــــن �ـــســـرطـــان �لــــدم 

�لليمفاوي �حلاد.
ويــ�ــســتــجــيــب مــعــظــم �ملــر�ــســى 
ــوع من  ــن لــلــعــالج �لـــعـــادي لــهــذ� �ل
على  �ملو�فقة  متت  لكن  �ل�سرطان 
هذه  تف�سل  عندما  �جلديد  �لعالج 

�لعالجات.
كان  قر�رها  �إن  �لهيئة  وقالت 
“قد  و�لعالج  “تاريخية”  حلظة 

�خرتق �لآن حدوًد� جديدة”.
و�لعالج �جلديد، بح�سب �لهيئة، 
على  مري�س،  لكل  ا  خ�سي�سً م�سمم 
مثل  �لتقليدية  �لعالجات  عك�س 

�جلر�حة �أو �لعالج �لكيميائي.
�لعالجية  �لتقنية  على  ويطلق 
وتقوم  تي”  “كار-  ��سم  �جلديدة 
من  “تي”  خاليا  ��ستخر�ج  على 
و�إدخــال  للمري�س  �ملناعي  �جلهاز 
عن  بالبحث  لتقوم  عليها،  تعديل 

�ل�سرطان وقتله.
�لقاتلة  �خلــاليــا  ـــادة  �إع ويتم 
لل�سرطان �إىل ج�سم �ملري�س وتبد�أ 
على  �لــعــثــور  مبــجــرد  �لتكاثر  يف 

�أهد�فها.
جوتليب،  �سكوت  �لدكتور  وقال 
ــــذ�ء و�لـــــــدو�ء  ــــغ ــة �ل ــئ ــي مــــن ه
حدوًد�  ندخل  “نحن  �لأمريكية: 
�لطبي  �لبتكار  جمال  يف  جديدة 
برجمة  �إعــــادة  على  ــقــدرة  �ل مــع 
ملهاجمة  �خلا�سة  �ملري�س  خاليا 

�ل�سرطان �لفتاك”.
“�لتقنيات �جلديدة  �أن  و�أ�ساف 
�خللوية  و�لعالجات  مثل �جلينات 
�لطب  حتــويــل  على  قـــدرة  لديها 
قدرتنا  يف  حتــول  نقطة  و�إيــجــاد 

�لعديد  عالج  وحتى  �لتعامل  على 
من �لأمر��س �مل�ستع�سية”.

�لعقار  على  �لتجارب  و�أثبتت 
 63 �أجــريــت على  �لــتــي  �جلــديــد 
�لليمفاوي  �لدم  ب�سرطان  ا  مري�سً
�حلاد �أن %83 و�سلو� �إىل �لتعايف 
ول  �أ�ــســهــر،   3 غ�سون  يف  �لــكــامــل 
على  �لبيانات  جمع  يجري  يــز�ل 

�ملدى �لطويل.
�لعالج ل يخلو  فــاإن  ومــع ذلــك، 
من �ملخاطر، وهناك خماوف من �أن 
يت�سبب �لعالج �جلديد يف �لإ�سابة 
مبا ي�سمى بـ”متالزمة �لإفر�ج عن 
�أن  �ملحتمل  من  �لتي  �سيتوكني”، 
�ل�سريع  �لنت�سار  من  �حلياة  تهدد 
�جل�سم،  يف  -تي”  “كار  خلــاليــا 

ذلــك  عــلــي  �ل�سيطرة  ميــكــن  لــكــن 
بالعقاقري، بح�سب �لهيئة.

ت�سخي�س  مت   ،2014 عــام  ويف 
مري�س   5000 حـــو�يل  �إ�ــســابــة 
ب�سرطان �لدم �لليمفاوي �حلاد يف 
ن�سفهم  وحدها،  �ملتحدة  �لوليات 

من �لأطفال و�ملر�هقني.
ـــــــدو�ء  ــــذ�ء و�ل ــــغ وهـــيـــئـــة �ل
تابعة  ــة  ــال وك ــي  ه �لأمــريــكــيــة، 
خلدمات  �ملتحدة  �لوليات  لوز�رة 
ـــان،  ـــس ـــ� ــة وحــــقــــوق �لإن ــح ــس ــ� �ل
وتعزيز  حماية  عــن  ومــ�ــســوؤولــة 
�ل�سحة �لعامة من خالل �لتنظيم 
�لأغذية  �سالمة  على  و�لإ�ــســر�ف 
و�مل�ستح�سر�ت  �لطبية  و�لعقاقري 

�ل�سيدلنية �لبيولوجية.

�إىل  �لو�سول  مــن  طبيب  متكن 
يف  مري�سة  مع  للتو��سل  طريقة 
بعد  بريطانيا،  م�ست�سفيات  �أحــد 
�أن لزمت �ل�سرير مدة �سهرين دون 
يظهر  �أن  ودون  ــالم،  ك �أو  حركة 

عليها �أي من عالمات �لوعي.
طفلة تفيق من غيبوبة وحترج 

�لأطباء
�إنقاذ حياة مري�سة بعد 9 �أ�سهر 

من �لغيبوبة يف دبي
ــود  ــن وج ــعــة ع ــس وكــ�ــســفــت �لأ�
“�لف�س  يف  جــ�ــســيــمــة  ــــر�ر  �أ�ــــس
�جلبهي” للمخ، وهو �جلزء �ملتحكم 
�لإن�سان،  عند  �لإدر�ك  قــدرة  يف 
و�للغة  �لذ�كرة  يف  تتحكم  و�لتي 
ح�سبما  ــيــاء،  �لأ�ــس على  و�حلــكــم 

ميل”  “ديلي  �ــســحــيــفــة  ذكــــرت 
�لربيطانية.

عاًما”   23“ كـــــارول  وكـــانـــت 
وعند  �سيارة،  حادث  �إىل  تعر�ست 
�أطباء متخ�س�سني يف  عر�سها على 
ت�سخي�س  مت  �لع�سبية  �لأمر��س 
“�إنباتية  ـــا  ـــه �أن ــى  ــل ع ـــة  �حلـــال
حالت  �إحــدى  وهــي  م�ستدمية”، 
ــتــي حتــدث  ــر�ب �لــوعــي �ل ــط ــس ��
نتيجة وقوع �أ�سر�ر �أو تلف بخاليا 

�ملخ.
ــاب  ــس ــ� ــي �لأع ــائ ــس ــ� ــــال �أخ وق
“منذ  �أويــــن:  ـــــان  �أدري �لــدكــتــور 
فح�س  على  عكفت   1997 �لعام 
ــى �ملــ�ــســابــني  ــر�ــس ــعــديــد مـــن �مل �ل
من  �مل�ستدمية  �لإنباتية  بحالت 

�ملوجودة  �ملخ  �آ�سعة  �أجهزة  خالل 
بحثي  يف  وركـــزت  بامل�ست�سفيات، 
لدى  �لــوعــي  درجـــة  معرفة  على 

هولء �ملر�سى”.
وحتدث �لطبيب �ملعالج عن �أوىل 
بـ”�لإنباتية  �مل�سابة  �حلـــالت 
معها،  تعامل  �لــتــي  �مل�ستدمية” 
ملحوظ  حت�سن  لها  ــدث  ح حيث 
وبد�أت يف �ل�ستجابة للعالج، ولكن 
�أ�سباب  على  �لطبيب  يتعرف  مل 
تعد  �أنها  �إل  للعالج،  ��ستجابتها 

حالة م�سابهة حلالة كارول.
�سفائها،  بعد  �ملري�سة،  وطلبت 
ــن �لــدكــتــور �أويــــن عــلــى عر�س  م
حالتها �لنادرة على �ملجتمع �لطبي 
مل�ساعدة �لآخرين على �ل�سفاء من 

هذ� �ملر�س.
وقـــال �لــدكــتــور �أدريــــان �أويـــن، 
جديدة،  جتربة  عليها  “�أجرينا 
فـــبـــدًل مـــن حمـــاولـــة �إثــــــارة مخ 
�ملـــخ،  فــعــل  رد  ــس وروؤيــــــة  ــ� ــري �مل
بالرنني  �إىل جهاز ت�سوير  تو�سلنا 
يف  ي�سهم  �لوظيفي،  �ملغناطي�سي 
عن  باملخ  �لن�سط  ــزء  �جل معرفة 
�لأك�سجني  ن�سبة  ح�ساب  طريق 
�ملوجودة يف �أجز�ء �ملخ �ملختلفة”.

و�أ�ساف قائاًل “طلبنا من كارول 
حتريك  يف  تفكر  لكي  �لتن�س  لعب 
�خللف  و�إىل  ــــام  �لأم �إىل  يــدهــا 
جهاز  عــلــى  غــريــب  �ــســيء  فظهر 
كــارول  ��ستجابت  حيث  �لأ�سعة، 

للطلبات كاأي �سخ�س طبيعي”.

  بالقرب من م�صنٍع �إير�ين ب�صورّية لإنتاج �ل�صو�ريخS400تل �أبيب: رو�صيا ن�صبت منظومات 
نتج �صو�ريخ بالي�صتّية وحزب �هلل ميلك �صو�ريخ “ياخونت”  s40077�لطويلة �ملدى ودم�صق تحُ

م�صتوطنن ثاثة  قتل  لفل�صطيني  غّنت  فل�صطينية  فرقة  تعتقل  �إ�صر�ئيل 
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�جلبل  تــونــا  منطقة  يف   - ــقــاهــرة  �ل
�ملنيا  مبحافظة  ملــلــوي  ملدينة  �لتابعة 
�لعربي  �لأدب  عميد  بنى  م�سر،  جنوب 
مقربة  بجو�ر  له  منزل  #طه_ح�سني 

تقع هناك.
ــدهــ�ــس �لــبــعــ�ــس مـــن �ــســبــب �إقــــد�م  �ن
ز�دت  بل  ذلك،  على  �لعربي  �لأدب  عميد 
#�مللك_فاروق  ز�ر  عــنــدمــا  ده�ستهم 
وكان  و�ملقربة،  �ملنزل  #م�سروقتها  ملك 
ــو قــيــام عميد  �لأمــــر �لأكــــرث دهــ�ــســة ه
وكبار  �لفنانني  با�ستقبال  �لعربي  �لأدب 
�ل�سحافيني �مل�سريني و�لأجانب يف منزله 
ب�سرح  وقيامه  �لنائية،  �ملنطقة  بتلك 

ق�سة حياة �ساحبة �ملقربة لهم.
عبد  فرج  يرويها  كما  �لق�سة  تفا�سيل 
�ل�سياحة  تن�سيط  مكتب  مدير  �لعزيز 
بتونا �جلبل لـ”�لعربية.نت”، �أنه يف �لعام 
�لعربي  �لأدب  كان عميد  1930 وعندما 
عميد�  ح�سني  طه  �ملنيا  حمافظة  و�بــن 
طلب  �لــقــاهــرة،  جامعة  �لآد�ب  لكلية 
بالرت�ث  �ملهتم  جــربه  �سامي  عديله  منه 
و�لتاريخ �لبحث عن مقربة لفتاة يونانية 
�ليوناين،  �لــتــاريــخ  كتب  ق�ستها  خلدت 
ك�سفت  و�لدر��سات  �لأبحاث  �أن  و�أخــربه 
�ملقربة تقع مبنطقة تونا �جلبل،  �أن تلك 
 500 مببلغ  ح�سني  طه  �لدكتور  ــربع  وت
�لوقت  ذلك  يف  �سخما  مبلغا  وكان  جنيه، 
للحفر و�لتنقيب حتى مت �كت�ساف �ملقربة 

بالفعل.
�ساحبة  �أن  �لــعــزيــز  عــبــد  ويــ�ــســيــف 
و�يــز�دور�  �ليونانية  �لأمــرية  هي  �ملقربة 
�بنة حاكم #م�سر �ليوناين، وكانت تع�سق 
تزويجها  و�لدها  ورف�س  م�سريا  �سابطا 
و�نتحرت  و�لدها  ق�سر  من  فهربت  منه، 
عرثت  �أيام  وبعد  �لنيل،  يف  نف�سها  باإلقاء 
لها  فبنى  �جلــثــة  على  و�لــدهــا  حا�سية 

مقربة �أمام �ملكان �لذي �ألقت نف�سها منه.
�ملــقــربة  �لــيــونــاين دون عــلــى  �حلــاكــم 
بعد  �لباحثون  �كت�سفها  مــوؤثــرة  كلمات 
“�أيتها  يــقــول  كتب  حيث  عليها  �لعثور 
�لربيئة  �لطيبة  �أيتها  �جلميلة  �ل�سغرية 
ربيع  يف  ذبلت  �لتي  �لنا�سرة  و�لــزهــرة 
دون  رحل  �لــذي  �لطائر  مالكي  يا  �لعمر 

ود�ع .
ويقول عبد �لعزيز �إن �حلاكم �ليوناين 

�ملقربة  بزيارة  خمي�س  يوم  كل  يقوم  كان 
م�سيفا  �لبخور،  و�إطــالق  �ل�سموع  و�إيقاد 
�لأدب  عميد  �أعجبت  برمتها  �لق�سة  �أن 
وقعت  �أنها  بها  �إعجابه  من  وز�د  �لعربي 
حمافظة  يف  ر�أ�ــســه  م�سقط  مــن  بالقرب 
بعد  على  منزله  بــنــاء  قــرر  لــذ�  �ملــنــيــا، 
�إليها  يدعو  وكان  �ملقربة،  من  مرت   500

و�ل�سحافيني  و�لــكــتــاب  �لفنانني  كــبــار 
و�ل�سخ�سيات �لعامة و�لوزر�ء.

م�سر  ملك  ـــاروق  ف �ملــلــك  �أن  وي�سيف 
وقتها ز�ر �ملنطقة و�ملقربة، كما ز�رها عدد 
من روؤ�ساء �لعامل وملوكها، و�لف�سل لعميد 
�لأدب �لعربي �لذي �سلط �لأ�سو�ء عليها 

وخلدها ببناء منزل له بجو�رها.

�لقاهرة – حممود �لقيعي:
عبد  ـــوؤ�د  ف نهى  د.  �لباحثة  ــت  ــس �أو�
�للطيف �ل�سيد �ىل �سرورة �عادة قر�ءة 
در��سة  يف  �ملتخ�س�سني  �مل�ست�سرقني  �إرث 
�ىل  م�سرية   ، ونرثه  �سعره  �لعربي  �لأدب 
�ل�سوء  �إلقاء  �لــقــر�ءة  تلك  �ساأن  من  �أن 
على �لنظريات و�ملناهج �لأدبية �حلديثة 
�أي حد ميكن �لإفــادة منها  ، ومعرفة �إىل 

حال تطبيقها على �لأدب �لعربي .
للدكتور�ه  �أطــروحــتــهــا  يف  ــك  ذل ــاء  ج
�لآد�ب  بكلية  �أخري�  مناق�ستها  متت  �لتي 
 ” عنو�ن  حتمل  و�لتي   ، �لقاهرة  جامعة 
در��سة  يف  �ملعا�سرين  �مل�ستعربني  مناهج 
�لأدب  جملة  �لكال�سيكي:  �لعربي  �ل�سعر 

�لعربي )JAL( منوذجًا” .
�ملق�سود  �أن  �ىل  �لباحثة  و�أ�ــســارت   
�لغربيون  �لــد�ر�ــســون  هنا  بامل�ستعربني 
�لثاين  �لن�سف  يف  �جلديدة  �لأجيال  من 
و�لذين  ــيــالدي،  �مل �لع�سرين  �لــقــرن  مــن 
�لعربي،  �ل�سعر  ــة  ــس در�� يف  تخ�س�سو� 
غربية،  وجامعات  معاهد  يف  �سونه  ويدرِّ
غالبًا  و�أبحاثهم  در��ساتهم  وين�سرون 

�أو  عربية،  و�أحيانًا  غربية  دوريـــات  يف 
ترتجم �أحيانًا وتن�سر بالعربية.

�إىل حمــاولــة �ىل  �لــبــاحــثــة  و�ــســعــت   
يف  �ملعا�سرة  �لغربية  �لنظريات  در��سة 
لدى  �لكال�سيكي  �لعربي  �ل�سعر  در��ــســة 
�ملعا�سرين على مدى �لأربعني  �مل�ستعربني 

�سنة �لأخرية.
عن  �لك�سف  �ىل  �لــبــاحــثــة  ــت  ــدف وه
�ملالمح �لعامة لدر��سة �ل�سعر �لعربي عند 
�مل�ستعربني �ملعا�سرين، و �إلقاء �ل�سوء على 
طبقت  �لتي  �ملعا�سرة  و�ملناهج  �لنظريات 
لل�سعر  �ملعا�سرين  �مل�ستعربني  در��سات  يف 
�لعربية  بالدر��سات  ومقارنتها  �لعربي 

نف�سها.
منهج �لبحث

خالل  من  مو�سوعها  �لباحثة  تناولت 
در��ــســة  يف  �مل�ستعربني  مــنــاهــج  حتليل 
منهج  �سوء  يف  ��ستق�سائية  ��ستقر�ئية 

و�سفي مقارن.
وخل�ست �لدر��سة �إىل ما يلي:

يف  �ملــعــا�ــســريــن  �مل�ستعربني  تــو��ــســل 
�أعمال  ومع  �لعرب،  �لنقاد  مع  در��ساتهم 

�مل�ستعربني، وبرز �هتمامهم بنقد در��سات 
�سوء  نبعت عن  �لتي  �سيما تلك  بع�سهم ل 

فهم لل�سعر �لعربي وتقاليده �لفنية.
وعي بع�س �مل�ستعربني باختالف �ل�سعر 
�لنوعية  طبيعته  يف  �لكال�سيكي  �لعربي 

عن �لآد�ب �لعاملية �لأخرى.
�هتمام �مل�ستعربني �جلدد بفهم تقاليد 
ــم من  ــرغ �لــقــ�ــســيــدة �لــعــربــيــة، عــلــى �ل
�ل�سعوبات �لتي و�جهتهم يف فهم مفرد�ته 

وتر�كيبه.
�مل�ستعربني  بع�س  �إن  �لباحثة  وقالت 
لها  مد�ر�س  �إىل  ينتمون  كانو�  �ملعا�سرين 
�لتي  �ملناهج  فاإن  مناهج خا�سة، وبالتايل 
هي  در��ساتهم  على  وطبقوها  �تبعوها 
نف�سها.  �ملو�سوعات  عليهم  فر�ست  �لتي 
فاختلفت خطاباتهم �ل�ستعر�بية، م�سرية 

�ىل
على  �ملعا�سرين  �مل�ستعربني  حــر�ــس 
تناولهم  يف  حمــكــم  علمي  منهج  ــاع  ــب �ت
ملو�سوعات وق�سايا مت�سلة بال�سعر �لعربي 

�لكال�سيكي.
�هــتــمــام  �ىل  �لــبــاحــثــة  و�أ�ـــــســـــارت 

�ملــ�ــســتــعــربــني بــر�ــســد �لــبــعــد �ملـــقـــارن يف 
�أن  مو�سحة  �لعربي،  لــالأدب  در��ساتهم 
�ملناهج �لنقدية �لغربية �ملعا�سرة ت�سبح 
يد  على  تطبيقها  حــال  يف  �أهمية  ــرث  �أك
يف  دوره  له  �لتطبيق  لأن  متمر�س؛  ناقٍد 
ت�سليط �ل�سوء على قيمة �ملناهج �لنقدية 

و�أهميتها يف �لو�سول �إىل نتائج علمية.

ــة د. عــبــد �هلل  ــرف عــلــى �لــدر��ــس ــس �أ�
بكلية  �لعربي  �لأدب  �أ�ــســتــاذ  �لــتــطــاوي 
، وناق�سها كل من  �لآد�ب جامعة �لقاهرة 
�للغة  ق�سم  رئي�س  دعدور  علي  �أ�سرف  د. 
حممد  ود.  �لــقــاهــرة،  بــــاآد�ب  �لعربية 
م�سطفى �أبو �سو�رب �أ�ستاذ �لأدب �لعربي 

باآد�ب �ل�سكندرية .

قربها بجوار  منزله  ح�شني  طه  بنى  التي  العا�شقة  ــرة  االأم ق�شة 

العربي ال�شعر  ــة  درا�ــش يف  املعا�شرين  امل�شتعربني  مناهج  قـــراءة  ــادة  ــاإع ب تو�شي  جامعية  ــة  ــروح اأط

يف  �ملر�س،  ة  �أ�سرَّ على  ُملقون  �هلل:   ر�م 
ُد  �سجن “م�ست�سفى �لرملة” يف �إ�سر�ئيل، ُتقيَّ
�أطر�فهم بال�سال�سل، ل يقوون على �حلركة 
�لتنف�س،  ي�ستطيعون  وبــالــكــاد  وحــدهــم، 
�ملعتقلني  �أعــــد�د  فيه  تكد�ست  �سجن  يف 

�لفل�سطينيني �ملر�سى.
�لفل�سطيني  �ملعتقل  �لكلمات و�سف  بتلك 
�لــرفــاعــي )34 عــامــًا(،  ــس  ــا� �إي �لــ�ــســابــق، 
�ملخ�س�س  �لإ�سر�ئيلي،  �لرملة  م�ست�سفى 
�ل�سجون  يف  �لفل�سطينيني  �ملعتقلني  لعالج 

�لإ�سر�ئيلية.
وقال �لرفاعي �لذي حترر بعد 11 عامًا 
من �لعتقال، عانى خاللها �أو�ساعًا �سحية 
جدً�،  ماأ�ساوي  �لرملة  يف  �لو�سع  �سعبة:” 
كل مري�س بحاجة للم�ساعدة ول يوجد من 

ي�ساعدهم”.
ملــر��ــســل  يــقــول  �أن  قــبــل  قــلــيــاًل  يتنهد 
�لأنا�سول:” �لرملة” هو عبارة عن مقربة 

حقيقية”.
�لأحـــد  يـــوم  “�لرفاعي”  ــن  ع و�أفـــــرج 
عاما   11 ق�سائه  بعد  �أغ�سط�س،  �آب/   13
�سد  بهجمات  م�ساركته  بتهمة  بال�سجن 

�أهد�ف �إ�سر�ئيلية.
خلف  حياته  فيها  “جتمدت”  �سنو�ت 
ولد  وكاأنه  بعدها  ليخرج  �ل�سجن،  ق�سبان 
من جديد، بعد رحلة معاناة كادت �أن تقتله 
�إثر �لإهمال �لطبي يف �ل�سجون، كما يقول.

�لفل�سطينيني  �ملعتقلني  عـــدد  ويــ�ــســل 
�ملر�سى يف �ل�سجون �لإ�سر�ئيلية لنحو 100 
ومزمنة  خطرية  باأمر��س  م�سابون  معتقل، 
 30 نحو  منهم  �لإ�سر�ئيلية،  �ل�سجون  يف 
حياتهم،  يهدد  حقيقيا  خطر�  يو�جهون 
)غري  �لفل�سطيني  �لأ�ــســري  نـــادي  بح�سب 

حكومي(.
وعن رحلة �لعالج د�خل �ل�سجون، ي�سف 

كان  �لتي  �للحظات  بع�س  �لرفاعي  �ملحرر 
يعي�سها خالل مر�سه باأنها �أقرب للموت.

�أين  �أيقنت  مبــو�قــف  مـــررت  ويقول:” 
مفارق �حلياة”.

يقف على �سرفة منزله، ويقول:” م�ستاق 
للحياة بكل تفا�سيلها، كل �سيء تغري، لكني 
�أ�سعر وكاأنني ذلك �ل�ساب �لذي كان بالأم�س 

هنا”.
و�سط  ووجـــوده  �حلــريــة،  فرحة  ــم  ورغ
ذويه يف بلدة كفر عني �سمال غرب مدينة 
�ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  و�سط  �هلل  ر�م 

يروي ق�سة معاناته مع �ملر�س.
�سهر  خــالل  �سعرت  بالقول:”  ومي�سي 
وتعب  ــاق  ــاإره ب  2014 �لــعــام  مــن  رم�سان 
�سديدين، �إثر عزيل يف زنازين �سجن �لنقب 

�ل�سحر�وي �سمايل �إ�سر�ئيل”.
�ملتكررة  “�لرفاعي”  طلبات  ت�سفع  ومل 
ــه  ــر�ج عــلــى مـــد�ر ثــالثــة �ــســهــور بــعــد �إخ
مــن �لــعــزل �لنــفــر�دي لــالأطــبــاء لإجـــر�ء 
�مل�سكنات  بتقدمي  مكتفني  طبية،  فحو�سات 
وزنه  من  غر�م  كيلو   30 نحو  فخ�سر  فقط، 

خالل تلك �لفرتة.
�ساءت،  �ل�سحية  حالته  �أن  �إىل  وي�سري 
وغيبوبة  بانهيار  �إ�سابته  �إىل  �أدى  ممــا 
متقطعة ��ستدعت نقله مل�ست�سفى “�سوروكا” 

�لإ�سر�ئيلي.
نقل  للرفاعي،  �لطارئة  �حلــالــة  ــم  ورغ
للم�ست�سفى مبركبة نقل ع�سكرية وهو مقّيد 

�ليدين و�لرجلني، وملدة �أربع �ساعات.
للمري�س  �لطبية  �لفحو�سات  و�أظهرت 
يف  حــادة  �لتهابات  وجــود  قــولــه،  بح�سب 
جر�حية  عملية  �إجر�ء  ت�ستدعي  �لأمعاء، 
عاجلة، لكن تقدم �للتهاب حال دون ذلك.

يكمل حديثه قائاًل:” مكثت ثمانية �أيام 
لإكمال  نقلي  مت  ثم  �سوروكا  م�ست�سفى  يف 

�لعالج يف م�ست�سفى �سجن �لرملة”.
مل مي�س “�لرفاعي” طويال يف م�ست�سفى 
دفع  مما  �لكتظاظ،  ب�سبب  �لرملة  �سجن 
�ساء  حيث  جــديــد،  مــن  لل�سجن  نقله  �إىل 
��ستدعى  مما  كبري،  ب�سكل  �ل�سحي  و�سعه 

نقله مل�ست�سفى “�سوروكا” من جديد.
بني  كاملة  �سنة  خــالل  تنقلت  وقال:” 
�إجـــر�ء  تــقــرر  حتى  و�ل�سجن  �مل�ست�سفى 

عملية جر�حية يف �لأمعاء”.
عــنــدمــا  قائال:”  بــطــنــه  �إىل  يــ�ــســري 
جزء  مفتوحا،  بطني  وجــدت  ��ستيقظت 
�أنابيب  مع وجود  �لبطن،  �لأمعاء خارج  من 

كثرية”.
حينها:”  �لطبيب  يل  قــال  و�أ�ساف:” 
�حلياة،  قيد  على  تز�ل  ما  �أنك  �هلل  �أ�سكر 
�لأمعاء وق�س  من د�خل  كتل  ��ستئ�سال  مت 

جزء منها ب�سبب تعفنها”.
�أعيد  حيث  “�لرفاعي”  معاناة  تنته  مل 
ل�سجنه،  ثم  ومن  �لرملة،  �سجن  مل�ست�سفى 
�لطبية،  �لــعــيــاد�ت  زيـــارة  على  ــاوب  ــن وت
و�أجريت له عملية �أخرى بعد عدة �سهور”.
يقول  و�لعالج  �ملر�س  من  �سنو�ت  ثالثة 
تعنيه  ما  بكل  ماأ�ساوية  �لرفاعي:”  عنها 

�لكلمة”.
بعد،  ينته  مل  �ل�سابق  �ملعتقل  مــر�ــس 
بح�سب قوله، حيث يتطلب و�سعه �ل�ستمر�ر 
بالعالج يف �مل�ست�سفيات �لفل�سطينية، م�سري� 
تناول  �لــيــوم  حتى  ي�ستطيع  ل  �أنـــه  �إىل 
من  جــزء  وهــنــاك  طبيعي،  ب�سكل  �لطعام 

�لكتل ل تز�ل د�خل �أمعائه.
وعرب عن خماوفه من تطورها.

م�سلحة  �لفل�سطيني  ــرر  ــح �مل ــم  ــه و�ت
�ملعتقلني،  “بقتل  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سجون 

نف�سيًا وج�سديًا”.
�ملر�سى  �ملعتقلني  �أو�ــســاع  �أن  �إىل  ولفت 

�لرملة  �سجن  م�ست�سفى  يف  و�لقابعني  عامة 
ودويل  و�سعبي  ر�سمي  لتحرك  “بحاجة 

لإنقاذ حياتهم”.
يف  فل�سطيني  معتقل  وقال:”6400 
دخلو�  �حلياة،  يحبون  جميعهم  �ل�سجون 

�ملعتقالت مرغمني مكرهني عليها”.
م�ستمرة  �نتفا�سة  يف  �ملعتقل  و�أ�ساف:” 
يومية  مل�سايقات  يتعر�س  �عتقاله،  منذ 
ك�سره،  �لإ�ــســر�ئــيــلــيــة  �ل�سلطات  حتـــاول 

�حلياة تتجمد منذ حلظة �لعتقال”.
وجمتمع  مدر�سة  �لعتقال  و�أردف:” 
كامل، ��ستطاع �ملعتقل �أن يك�سر كل �حلو�جز 

ويتخطى كل �لعقبات”.
تعليمه  �إكــمــال  “�لرفاعي”  و��ستطاع 
�جلــامــعــي د�خــــل �ملــعــتــقــل، وحــ�ــســل على 
“تاريخ”،  وبكالوريو�س  دعاة  تاأهيل  دبلوم 
قطاع  يف  �لأقــ�ــســى  جامعة  مــع  بالتن�سيق 

غزة.
 ،2006 �لعام  يف  “�لرفاعي”  و�عتقل 
بتهمة “�لنتماء حلركة �جلهاد �لإ�سالمي”، 

و�سدر بحقه ُحكما بال�سجن )11 عامًا(.
يف  �لفل�سطينيني  �ملعتقلني  عــدد  ويبلغ 
نحو6400  بلغ  �لإ�ــســر�ئــيــلــيــة  �ل�سجون 
 )10( بينهن  �سيدة،   )62( منهم  معتقل، 
ونحو  طــفــل،   )300( ونــحــو  ــر�ت،  ــس ــا� ق

على  عــــالوة  �إد�ريــــــــًا،  مــعــتــقــاًل   )450(
�لت�سريعي  �ملجل�س  يف  نائبًا   )12( وجــود 
فل�سطينية  �إح�سائيات  بح�سب  )�لربملان(، 

ر�سمية.
�لأ�سري  نادي  رئي�س  فار�س،  قدورة  وكان 
هاتفي  �ت�سال  خالل  قال  قد  �لفل�سطيني، 
�سابق مع وكالة �لأنا�سول، �إن مئات �ملعتقلني 
ب�سكل  حياتهم  تهدد  ل  باأمر��س  مر�سى 

فوري.
تتبع  �لــ�ــســجــون  م�سلحة  و�أ�ساف:” 
�إىل  �ملري�س  ي�سل  ل  بــاأن  يتمثل  برناجمًا 
من  ذلــك  على  يــرتتــب  ملــا  ــاة  ــوف �ل مرحلة 

م�سوؤوليات”.
ولي�س  للمر�س  �إد�رة  :”هناك  وقـــال 

عالجه”.
�إىل  تفتقر  �ل�سجون  �إن  فــار�ــس  وبــني 
�ملر�س  ت�سخي�س  ويتم  �سحية،  خمترب�ت 
معاناة  عليه  يرتتب  مما  �لحتمالت،  عرب 
�إعطاءه �لدو�ء  للمعتقل �ملري�س وتاأخر يف 

�ملنا�سب، ح�سب قوله.

�لإ�صر�ئيلية �ل�صجون  يف  مري�صًا  تكون  �أن  يعني  م��اذ�  �صابق:  معتقل 

�ملغربية  �مللكية  �أعــ�ــســاء  يت�سبث   : باري�س 
و�لعربية  قطر  بني  �خلليج  �أزمــة  من  مبو�قفهم 
فقد  و�لبحرين،  �لعربية  و�لإمــار�ت  �ل�سعودية 
ق�سى ملك �ملغرب حممد �ل�ساد�س جزء من عطلته 
�ل�سيفية يف يخت �أمري قطر. ومن جانبه ي�سارك 
�بن عمه �لأمري مولي ه�سام يف لقاء فكري حول 

�لربيع �لعربي يف �لدوحة.
�مللك  ق�ساء  خــرب  �خلليج  �أمــــر�ء  ويــتــد�ول 
عطلته  �أيــــام  بع�س  �لــ�ــســاد�ــس  حمــمــد  �ملــغــربــي 
على  �ململكة  �سمال  �سو�طئ  بني  متنقال  �ل�سيفية 
رغم  وفخم  فاخر  يخت  وهــو  قطر،  ــري  �أم يخت 
�ملغرب  ملك  �سر�عيا. ويوجد  �مللك يختا  �متالك 
�لآن يف فرن�سا، وبدون �سك، كان يخت �أمري قطر 
طارق  جبل  وم�سيق  �لأبي�س  �لبحر  مياه  يجوب 
�أمام ق�سر ملك �ل�سعودية �سلمان بن عبد �لعزيز 

يف مدينة طنجة.
لليخت  �ملــغــرب  ملك  ��ستعمال  �سك،  وبـــدون 
ملحمد  �سبق  ــد  وق �إل،  لي�س  عر�سيا  �لــقــطــري 
�ل�ساد�س �أن �سافر على منت طائرة �مللك �سلمان بن 
عبد �لعزيز �ىل كوبا خالل ف�سل �لربيع �ملا�سي.

وقت  يف  لليخت  �ملغربي  �مللك  ��ستعمال  لكن 
�خلليج  ملكيات  بباقي  قطر  عــالقــات  فيه  متــر 
من  �لبع�س  يــر�هــا  وخــطــرية  مفتوحة  ــة  ــاأزم ب
موقف  على  �ملغرب  �أكــد  بعدما  �سيا�سية  ــة  ز�وي
وهو  قطر،  �أزمة  من  م�ستقل  موقف  وعلى  �حلياد 
عدم �لنحياز �ىل �أي طرف، وكان ��ستعمال ملك 
باري�س  يف  �لعرب  �لأمــر�ء  حديث  لليخت  �ملغرب 

ولندن وطنجة.
�لعائلة  من  ع�سو  �أقــدم  �ليخت،  �ىل  و�إ�سافة 
مبو�قفه  �ل�سهري  �لأمـــري  وهــو  �ملغربية  �مللكية 
يف  �مل�ساركة  قبول  على  ه�سام  مولي  �ل�سيا�سية 
ندوة فكرية من تنظيم �ملعهد �لأمريكي بروكينز 

يف قطر يوم 12 �أيلول )�سبتمرب( �ملقبل.
ون�سرت جريدة “�أخبار �ليوم” �ملغربية �ليوم 

�جلمعة �أن �لأمري مولي ه�سام �لباحث و�ملحا�سر 
و�ملقيم  �لأمريكية  هــارفــارد  جامعة  يف  �ل�سريف 
�لعربي  �لربيع  �سيتناول  وبو�سطن  �لرباط  بني 
رئي�سي حول جتربة  �لكبري مع تركيز  �ملغرب  يف 
لتجربة  وموؤ�س�سة  ر�ئــدة  يعتربها  �لتي  تون�س 

دميقر�طية و�عدة يف �لعامل �لعربي.
فيها  �سي�سارك  �لتي  �لثانية  �ملــرة  هي  وهــذه 
�لعامل  يف  �سيا�سية  ندوة  يف  ه�سام  مولي  �لأمــري 
�لعربي وهذه �ملرة يف قطر بعد م�ساركته �ل�سابقة 

يف تون�س حول �ملو�سوع نف�سه.
كبار  باحثني  مب�ساركة  �ستتميز  �لندوة  وهذه 
ميزتها  تبقى  لكن  و�لغربي،  �لعربي  �لعامل  من 
�لرئي�سية �أنها تتز�من و�لأزمة �خلطرية �لتي متر 
منها �لعالقات بني قطر وباقي دول �خلليج وعلى 

ر�أ�سها �لعربية �ل�سعودية و�لإمار�ت �لعربية.
مع  �لأمري مولي ه�سام عالقات قوية  وجتمع 
ملوك �ل�سعودية وخا�سة �مللك �لر�حل عبد �هلل 
و�مللك �حلايل �سلمان بن عبد �لعزيز وباقي �أفر�د 

�أمــر�ء  مع  قوية  عالقات  جتمعه  كما  �لعائلة، 
�لإمار�ت �لعربية وخا�سة ويل عهد �أبو ظبي.

ورغم هذه �لعالقات ي�سارك يف �لندوة �لدولية 
�لإمـــار�ت  �سيا�سة  مــع  تتعار�س  و�لــتــي  قطر  يف 
�لعربية و�ل�سعودية بل ومن تنظيم معهد طالبت 
�لريا�س �لدوحة باإغالقه، ويوؤكد �لأمري مولي 
بهذه  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  ��ستقالليته  ه�سام 
�مل�ساركة، و�سبق لالأمري مولي ه�سام �أن �نتقد دول 
�مللكيات �خلليجية يف �سرب وهدم �لربيع �لعربي 
له  ت�سبب  مما  �مل�سادة  �لثور�ت  متويل  خالل  من 
ومنها  �مللكية  �لعائالت  بع�س  مع  �لفهم  �سوء  يف 

�لإمار�تية.
وهذه �ملرة لن تتعار�س م�ساركة �لأمري مولي 
�ل�ساد�س  حممد  �مللك  عمه  �بن  موقف  مع  ه�سام 
�لذي مل ين�سم �ىل �أي حمور يف �أزمة قطر، فقد 
ف�سل �مللك �ملغربي نهج �سيا�سة م�ستقلة ومل يقدم 
�لتي خف�ست من  على قر�ر�ت مثل ملكية �لأردن 

متثيليتها يف قطر حتت �سغط �لريا�س.

�أمري  يخت  يف  عطلته  يق�صي  �ملغرب  ملك  قطر..  مع  �ل�صعودية  �أزمة  رغم 
قطر و�بن عمه �لأمري مولي ه�صام يحا�صر حول �لربيع �لعربي يف �لدوحة

�لتاجر �ملوظف وعقلية  �صناعتنا.. بن عقلية 
�ملهند�س زيد �سحاثة

�لق�سايا،  �لق�سايا، ح�سب فهمه ومعرفته لهذه  يت�سرف �لإن�سان مع خمتلف 
لذ� قيل �أن �لإن�سان عدو ما يجهل.

ُيق�سد باجلهل، نق�س �ملعرفة، ولي�س بال�سرورة نق�س �لإدر�ك، ويق�سد  قد 
جو�نبها،  لبقية  �لنظر  دون  �لق�سية،  من  و�حد  جلانب  �لإن�سان  نظر  به، 
�جلانب  على  �إعتماد�  وت�سرفاته،  فكرته  و�سيبني  لها،  قا�سر�  فهمه  فيكون 

�لذي فهمه منها فقط.
ما  على  مبا�سر،  ب�سكل  يعتا�سون  ممن  �ملوظفني،  من  جي�سا  �لدولة،  ت�سم 
�لإقت�ساد  يحركون  بدورهم  وهوؤلء  كرو�تب..  لهم  �حلكومة  ت�سرفه 
�لتي  �لقنو�ت  وكرثة  مادي،  كمورد  ملحدوديته  جد�..  �سغري  ب�سكل  �ملحلي، 
ت�ستنزفه.. فيلجا كثري منهم لعمل �خر، لتعظيم مو�ردهم، بعد ح�ساب �لربح 
و�خل�سارة، وجدوى عمله وم�سروعه �لثاين.. رغم �أن ذلك يوؤثر على حياته 

�لجتماعية، ومتطلبات �أ�سرته، لكن لل�سرورة �أحكام.
�ملوظف،  نف�س  لكن  معني..  لظرف  مقبول  �لعادي،  و�لفرد  �ملوظف  تفكري 
عندما يعمل بد�ئرته ل يفكر بنف�س �لطريقة.. فال يهتم مبو�رد معمله �أو 
�أو  موؤ�س�سته، ول بالربح و�خل�سارة، وكلف �لإنتاج وجدوى كل خطوة يقوم، 
�إجر�ء يتخذه، فهو يفكر �أن �لإنتاج هو �ملهم، هذ� �إن كان خمل�سا، ولوجود 
�أو تخفي�س �لكلف، وحت�سني �جلودة، على عك�س �لتاجر..  حل�سابات �لربح 
فاأنتج هذ� معامل ومن�ساآت خا�سرة، �سارت عبئا على �لدولة، فالهي جاذبة 
لالإ�ستثمار �حلقيقي، و لهي ر�بحة متول �مليز�نية، ف�سارت �لدولة  حتتفظ 

بها، لوجود موظفني فيها، يجب دفع م�ستحقاتهم.
و�سول  منا�سبها،  على  �لأحز�ب،  تناف�س  �مل�سانع،  تلك  م�ساكل  من  جزء 
خر�بها،  على  خر�با  فاأ�سافت  ن�ساطاتها..  لتمول  ومو�ردها،  للمناق�سات 
�لقرن  ل�ستينيات  تعود  بتكنلوجيا  تعمل  �مل�سانع  تلك  معظم  �أن  عن  ناهيك 
�ملا�سي، وعدم وجود دعم حقيقي، كخف�س �أجور �لكهرباء و�لوقود، وتقدمي 
وتعاقد�ت  �لإحتياطية،  �ملو�د  توريد  روتني  وتقليل،  �مل�سرفية،  �لت�سهيالت 
�لتحديث. يتذكر من عا�س فرتة �سبعينات وثمانينات �لقرن �ملا�سي، جودة 
على  وقدرتها  حينها،  �لإقليمية  �ل�سوق  من  ومتكنها  �لعر�قية،  �ل�سناعة 
�ملناف�سة، من حيث �جلودة و�لأ�سعار، لكن ما ل يعلمه �لكثريون، �أن من كان 
 ، عملهم  ويفهمون  �ل�سناعات،  تلك  �أهل  من  معظمهم  �ملوؤ�س�سات،  تلك  يقود 
وكان  �لتجارية،  و�ل�سمعة  و�جلودة  �لإقت�سادية،  �لكلف   معنى  ويعرفون 

هناك دعم حكومي لل�سناعة، �أتاح لها هذه �ملناف�سة.
حيث  من  �ملزري،  �لو�سع  بهذ�  �ملناف�سة،  على  قادرة  �ليوم  �سناعتنا  هل 

�لتخطيط �لإ�سرت�تيجي، و�لأهد�ف �ملتو��سعة؟!
هل من يتوىل �سان �ل�سناعة �لعر�قية، مبختلف �مل�ستويات، يعرفون معنى �أن 

تنتج �سناعة بجودة عالية، وبكلفة مقبولة ميكنها �ملناف�سة؟
هل هم من �أهل �ل�سناعة �أ�سال؟!

منزل طه ح�سني

�ملقربة طه ح�سني يف تونا �جلبل

�مللك فاروق خالل زيارته للمنطقة

�مللك فاروق يف تونا �جلبل



�لنا�سرة:
توقيع  قبل  �لبعيد،  غري  �ملا�سي  يف 
�جلمهورّية  بني  �لنووّي  �لتفاق 
�لإ�سالمّية �لإير�نّية وبني جمموعة دول 
خم�سة+و�حدة، هّدّدت �إ�سر�ئيل بتوجيه 
�لنووّية  �ملن�ساآت  لتدمري  ع�سكرّيٍة  �سربٍة 
�لإير�نّية، وتعّهد وزر �لأمن �آنذ�ك �إيهود 
�إىل  �ل�سنني  �آلف  �إير�ن  باإعادة  بار�ك 
�أعد�د  حل�سر  �أنا�ٍس  بقاء  وعدم  �لور�ء 
�لقتلى و�جلرحى، يف �إ�سارٍة و��سحٍة لنّية 
غري  �لأ�سلحة  ��ستخد�م  �لعربّية  �لدولة 

�لتقليدّية يف �لهجوم.
رئي�س �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو، �لذي قاد 
وما ز�ل �حلملة �لعاملّية �سد �إير�ن، توّعد 
على  ُم�سّدًد�  �إير�ن،  بتدمري  �لآخر  هو 
للقيام  �لع�سكرّية  �لقدرة  بالده  �متالك 
�إىل  �للجوء  دون  لوحدها،  �ملهمة  بهذه 
�أّنه خالل حرب  �ملُ�ساعدة �لأمريكّية، مع 
�لأمريكّي  �جلوّي”  “�لقطار  لول   1973
بال�سربة  �نت�سرتا  و�سورّية  م�سر  لكانت 
باعرت�ٍف  وذلك  �إ�سر�ئيل،  على  �لقا�سية 
تلك  يف  �أبيب  تل  قادة  قبل  من  �سمنيٍّ 

�لفرتة.
و�لتباين  �لتمايز  بان  ذلك،  على  عالوة 
دفعت  �لتي  �ل�سيا�سّية،  �لقيادة  موقف  يف 
وبني  �إير�ن،  على  �لهجوم  �سّن  باجتاه 
�أبيب،  تل  يف  �لأمنّية  �لأجهزة  قادة 
�ل�ستخبار�ت  و�سعبة  �ملو�ساد  �ل�ساباك، 
من  حّذرو�  �لذين  )�أمان(،  �لع�سكرّية 
�لقبيل،  هذ�  من  مغامرٍة  على  �لإقد�م 
وخيمًة  �ستكون  �لنتائج  �أّن  على  و�أّكدو� 
جل�سات  وخالل  �لحتالل،  دولة  على 
�ملُ�سّغر  �لأمنّي-�ل�سيا�سّي  �لوز�رّي  �ملجل�س 
بعمليٍة  للقيام  �ملُطلق  رف�سهم  �سّدّدو� على 

ع�سكرّيٍة �سّد �إير�ن.
�لنووّي  �لتفاق  على  �لتوقيع  ومّت 
ع�سكرًيا،  �إير�ن  �إ�سر�ئيل  ُتهاجم  ومل 
يقول:  حالها  ل�سان  وكاأّن  خطابًيا  �إمّنا 
“�أم�سكوين و�إّل”، وهما كلمتان تخت�سر�ن 
�لإ�سر�ئيلية  �لتهويلية  �حلملة  حقيقة 

�سّد �جلمهورّية �لإ�سالمّية.
�لأمن  وزير  ينفي  ل  ذلك،  �إىل  ُم�ساًفا 
�أّنه  بار�ك،  �يهود  �لأ�سبق،  �لإ�سر�ئيلي 

�لوزر�ء،  رئي�س  مع  �سوية  ودفع  خطط 
�إىل �ّسن هجوم ع�سكري  بنيامني نتنياهو، 
برناجًما  تطور  �أنها  بادعاء  �إير�ن،  �سد 
مقابلة  خالل  قال  بل  ع�سكرًيا،  نووًيا 
ن�سرتها �سحيفة “يديعوت �أحرونوت” يف 
هدف  �إّن   �لعام،  هذ�  من  )�أبريل(  ني�سان 
ي�سددون  �لأمريكيني  جعل  كان  �لهجوم 
�لعملية  وتنفيذ  �إير�ن  على  �لعقوبات 
)�أْي  �سقريا  كنت  و�أنا  ا.  �أي�سً �لع�سكرية 

مت�سدًد�( �أكرث من نتنياهو.
و�أ�ساف بار�ك �أّنه �فرت�سنا �أّن �لأمريكيني 
ا  و�أي�سً �لهجوم  عن  �سيء،  كل  يعرفون 
�أركان  رئي�س  جانب  من  له  �ملعار�سة  عن 
�أ�سكنازي،  غابي  �لإ�سر�ئيلّي،  �جلي�س 
ورئي�س  د�غان،  مئري  �ملو�ساد،  ورئي�س 
عامو�س  �لع�سكرية،  �ل�ستخبار�ت  �سعبة 
يدلني، ورئي�س �ل�ساباك، يوفال دي�سكني. 
عرفنا �أّنه يوجد عندنا من يتحدث معهم 

على �أ�سا�س يومي، على حّد تعبريه.
ُتهاجم  مل  �إ�سر�ئيل  معروفة:  و�لنهاية 
�لتفاق  على  م�س�س  على  وو�فقت  �إير�ن، 
�لنووّي، مع �أّنها �أعلنت رف�سه له، وما �أ�سبه 
�ل�سابق  �لنائب  ر�أى  �ليوم بالبارحة، فقد 
�لإ�سر�ئيلي،  �جلي�س  �أركان  هيئة  لقائد 
لن  بالده  �أّن  غولن،  يائري  �جلرن�ل 

ت�ستطيع مو�جهة �إير�ن لوحدها.
�إ�سر�ئيلّية،  �إعالم  و�سائل  وبح�سب 
 ،)Israel Defense( موقع  وحتديًد� 
و�لع�سكرّية،  �لأمنّية  �ل�سوؤون  يف  �ملخّت�س 
�إ�سر�ئيل  بني  ملو�جهة  غولن  تطرق  فقد 
�أم�س  من  �أّول  �ألقاه،  خطاب  يف  و�إير�ن 
�ل�سبت، يف معهد و��سنطن ل�سيا�سات �ل�سرق 
بحاجة  �أبيب  تل  �إّن  وقال  �لأو�سط، 
�أجل  من  �لأمريكّية  �ملتحدة  للوليات 
�لعرت�ف  �لأف�سل  من  �لنت�سار،  حتقيق 

بهذ�، �إّنها �حلقيقة، على حّد تعبريه.
هذه  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سحافة  وو�سفت 
من  �مل�سبوقة”،  بـ”غري  �لت�سريحات 
�إنهاء  على  مي�ِس  مل  �مل�ستوى  رفيع  جرن�ل 
عمله يف �جلي�س �أكرث من ن�سف �سنة، علًما 
�أّن  خطابه  يف  �أو�سح  غولن  �جلرن�ل  �أّن 
�لأمريكي  �لدعم  على  تعتمد  �إ�سر�ئيل 

لالنت�سار على �إير�ن.

�إليه  وّجهه  �سوؤ�ل  على  رّده  معر�س  ويف 
غولن،  �جلرن�ل  قال  �حلا�سرين،  �أحد 
قائد  من�سب  �ل�سابق  يف  ا  �أي�سً �سغل  �لذي 
قال  �لحتالل،  جي�س  يف  �ل�سمايّل  �للو�ء 
ففي  لوحدنا،  ذلك  فعل  ن�ستطيع  ل  �إنّنا 
�لتهديد�ت  تنت�سر  �لع�سرّي  �لعامل  هذ� 
عرب  ب�سرعة،  �ملعمورة  �أنحاء  بجميع 
وموجهات  �لإرهابية  �خلاليا  �لنرتنت، 
�ملهاجرين، لذ� علينا تعزيز �لتعاون �أكرث 

من �أي وقت م�سى.
على  بناًء  غولن:  و�أ�ساف 
ما تقّدم، فاإنّني �أرى بتعاون 
�لوليات  بني  م�ستقبلي 
تطور  و�إ�سر�ئيل،  �ملتحدة 
مع  باملقارنة  �أهمية  �أكرث 
كل ما كان يف �ملا�سي، وتابع 
نظرنا  وجهة  من  �إّنه  قائاًل 
�أكرب من خطر  �إير�ن  خطر 
متطورة  �إير�ن  لأّن  د�ع�س، 
من  عاٍل  مب�ستوى  �أكرث، 

�حل�سارة، على حّد و�سفه.
قائاًل  غولن  و�أردف 
بنية  متتلك  طهر�ن  �إّن 
جيدة،  �أكادميية  حتتية 
علماء  جيدة،  �سناعة 
�ل�سبان  من  �لكثري  جيدون، 
ي�سبهوننا  هم  �ملوهوبني، 
�أكرث  فاإنهم  وبالتايل  كثرًي�، 
باعتقادي  ولذلك  خطورة، 
معهم  �لتعامل  ن�ستطيع  ل 

لوحدنا، ل ن�ستطيع.
وخل�س �جلرن�ل غولن �إىل 
�لقول: �ساهدو� كيف يعمل 
�ملنطقة،  يف  �لإير�نيون 
ذكية  ب�سورة  يعملون  �إّنهم 
�ل�ستثمار  يحاولون  جًد�، 
جميع  يف  ممكن  قدر  باأقل 

�لأوقات، على حّد تعبريه.
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�لتو�يل متتنع  �لثامن على  لل�سهر   : عمان 
�ل�سلطات �ملخت�سة يف حكومة ��سر�ئيل عن 
�مل�سادقة على وثائق يف غاية �لهمية لها 
عالقة مب�سروع قناة �لبحرين مع �لردن .
وك�سفت �و�ساط خبرية �لنقاب �ن �جلانب 
��سهر  ثمانية  منذ  مياطل  �ل�سر�ئيلي 
�حلاح  رغم  مهمة  وثائق  مترير  ويرف�س 
�مل�سروع  بهذ�  عالقة  لها  �لردين  �جلانب 

�ملائي �ل�سرت�تيجي �لكبري .
حكومة  عن  تو�سيحات  ت�سدر  ومل 
عن  �لمتناع  مربر�ت  بخ�سو�س  ��سر�ئيل 

�مل�سادقة على وثائق هند�سية وغنية .
للم�سي   وهي وثائق تعترب �سرورية جد� 
�مل�سروع  هذ�  �جناز  �جر�ء�ت  فري  قدما 
��سا�س  على  �لبحرين  ��سم  يحمل  و�لذي 
�لعالقة بني �لبحر �ملتو�سط و�لبحر �مليت 

�لردين .
خطوة  �لوثائق  تلك  على  �مل�سادقة 
�مل�سروع  يف  مهمة  مرحلة  لجناز  ��سا�سية 
وعطاء�ت  بعرو�س  عالقة  لها  �ل�سخم 

�لتمويل �لدويل.
مذكر�ت  عدة  ر��سلت  �لردنية  �حلكومة 

و�لجوبة  �لطار  هذ�  يف  ر�سمية 
�ل�سر�ئيلية ل تاتي �سلبا �م �يجابا .

 و�لردن قد ر�هن كثري� على هذ� �مل�سروع 
�مل�سروعات  �ل�سرت�تيجي �لذي يعترب من 

�ل�سخمة يف �سبيل توفري �لمن �ملائي .
تركز  بد�أت  �لذي  �لوقت  يف  ذلك  ح�سل 
�ل�سر�ئيلية  �ل�سحافة  �و�ساط  فيه 
على  لالأردنيني  بالن�سبة  مريب  وب�سكل 
حجم �ل�سكال �ملايل �لذي �سيطال �لردن 
يف �مل�ستقبل �لقريب حيث تو�سعت تقارير 
��سر�ئيلية �عالمية يف �حلديث عن  حالة 
�ل�سنو�ت  يف  �لردن  �ستطال  كبرية  جفاف 
غري  �زمة  �ىل  و�ستوؤدي  �ملقبلة  �لع�سر 
�ملائي  �ل�سعيد  على  تاريخيا  م�سبوقة 

و�لبيئي و�لقت�سادي �سيو�جهها �لردن .
�لرد  جتنبت  �ل�سيا�سية  عمان  �و�ساط   
�لتي  �لتقارير  هذه  مثل  على  و�لتعليق 
�لتو��سل  و�سائط  عرب  بع�سها  تبادل  مت 
بع�س  بر�ي  تعك�س  ل  و�لتي  �لجتماعي 
�طار   يف  وتندرج  �حلقيقة  �خلرب�ء 

�لدعاية �ل�سلبية �سد �لردن .
�بيب  وتل  عمان  بني  �لعالقات  �ن  ويذكر 

�لدبلوما�سي منذ  �سبه منقطعة يف �لطار 
�لإ�سر�ئيلية  �ل�سفارة  جرمية  حادثة 

��سر�ئيلي  دبلوما�سي  حار�س  قتل  بعدما 
غادر  فيما  بارد  بدم  �لردنيني  من  �ثنني 

ومل  عمان  �ل�سر�ئيلية  �ل�سفارة  طاقم 
يعد �ليها لالأ�سبوع �لتا�سع على �لتو�يل .

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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�الت�سال مع غربة نيوز

عبد �لباري عطو�ن
�لإير�نية  �ل�سعودية  �لعالقات  َت�سهد 
حت�ّسًنا ُم�سّطرًد� ب�سبب �إدر�ك �ملَ�سوؤولني يف 
�لبلدين باأن �لّت�سعيد و�حَلمالت �لإعالمية 
ُتعطي  �حِلو�ر،  �أنو�ع  كل  وَقطع  �ملُتبادلة، 

نتائج عك�سّيٍة ُمكلفة.
وزير  ظريف،  جو�د  حممد  �ل�سيد  �إعالن 
�لّدولتني  ُمو�فقة  �لإير�ين،  �خلارجية 
لتفّقد  �لدبلوما�سيني،  زيار�ت  تبادل  على 
ُدخول  تاأ�سري�ت  وَمنح  �ملُغلقة،  �ل�سفار�ت 
بد�يًة  تكون  �أن  مُيكن  �ملُهّمة،  بهذه  للقيام 
�لتوّتر  ِحّدة  وتخفيف  �لعالقات،  لتطبيع 
�ل�سفار�ت  َفتح  لإعادة  متهيًد�  بالّتايل، 
�ملُغلقة منذ �أزمة �قتحام �ل�سفارة �ل�سعودية 

عام 2016.
�لقيادة �ل�سعودية �لتي جلاأت �إىل �لّت�سعيد 
�سد �إير�ن، و�أّكدت يف �أكرث من ُمنا�سبة �أنها 
لأّنها حَمكومة من  معها،  �لعالقات  ُتعيد  لن 
بَعودة  وُتوؤمن  �لفقيه،  �لويل  نظام  قبل 
يف  ُمبادرة  �لأكرث  كانت  �ملُنتظر،  �ملَهدي 
ُمرونًة  �أبدت  �لتوتر، عندما  تخفيف حّدة 
بَعودة  �ملُتعّلقة  �ملُفاو�سات  يف  َم�سبوقًة  غري 
َمنا�سكهم، و�إنهاء  �حُلّجاج �لإير�نيني لأد�ء 
�ُسروطها  من  �لعديد  و�أ�سقطت  �ملُقاطعة، 
دد، مثل �سرورة ُح�سولهم على  �ل�سّ يف هذ� 
تاأ�سري�ت �حلج من �سفار�تها يف دوٍل ثالثة، 

�ل�سركة  غري  طري�ن  �سركات  و��ستخد�م 
�لإير�نية، وَمنحت تاأ�سري�ت ُدخول حلو�يل 
لالإ�سر�ف  �إير�نيني  دبلوما�سيني  ع�سرة 
�أي  وتذليل  هوؤلء،  رعاية  على  و�ل�ّسهر 

عقبات تقف يف طريق �أد�ء ُفرو�سهم.
�لت�سريحات  ا مع  ُكليًّ تتناق�س  �ملُرونة  هذه 
�سلمان،  بن  حممد  �لأمري  بها  �أدىل  �لتي 
�لزميل  مع  ِحو�ره  يف  �ل�سعودي  �لعهد  ويل 
�ملا�سي،  )مايو(  �أيار    3 يف  �ل�سريان  د�وود 
�حتالل  مُبحاولة  �إير�ن  فيه  �تهم  �لذي 
و�ملدينة  �ملكرمة  مّكة  يف  �ملُقّد�سة  �ملناطق 
��ستباقّيٍة  ب�سربٍة  بالقيام  وهّدد  �ملنورة، 
ُملّمًحا  �لإير�ين،  �لُعمق  �إىل  �حلرب  تنقل 
�لعربّية  �لأقلّيات  “تثوير”  �حتمال  �إىل 
و�لأذرّية و�لبلو�سّية �سد �لنظام �لإير�ين.

***
يتعّلق  بقّوة  نف�سه  َيطرح  �لذي  �ل�سوؤ�ل 
باأ�سباب هذ� �لنقالب �لتدريجي يف �ملَوقف 
�لقيادة  وَميل  �إير�ن،  جُتاه  �ل�سعودي 
�ل�سعودية �إىل �لنفتاح ب�سكٍل ُمت�سارٍع على 

“َخ�سمها” �لإير�ين؟
لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل ل ُبد من �لتوّقف 
يف  ُنوجزها  رئي�سّية  تطّور�ت  عّدة  عند 

�لّنقاط �لتالية:
كانت  �لذي  �لأمريكي  �ملَ�سروع  َف�سل  �أوًل: 
ا  رئي�سيًّ لعًبا  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

فَبعد  �سورية،  يف  �لنظام  �إ�سقاط  �أي  فيه، 
�أدركت  تقريًبا،  �حلرب  من  �سنو�ت  �سبع 
�ل�سوري  �لرئي�س  �أن  �ل�سعودية  �لقيادة 
ب�سار �لأ�سد بدعٍم من رو�سيا و�إير�ن وحزب 
يف  ُحلفاءها  و�أبلغت  �ل�سلطة،  يف  باٍق  �هلل، 
�ملُعار�سة �ل�سورية بهذِه �لقناعة �جلديدة.
على  �لعام  وِن�سف  عامني  ُمرور  ثانًيا: 
�ليمن، وعدم  “عا�سفة �حلزم” يف  �نطالق 
متّكن هذه �لعا�سفة من �إجناز �لَهدف �لذي 
�لّتحالف  َهزمية  وهو  �أجله،  من  �نطلقت 
�لرئي�س  و�إعادة  �ل�ساحلي”،  “�حلوثي 

�ليمني عبد ربه من�سور هادي �إىل �سنعاء.
ثالًثا: تر�جع �لإمكانّيات �ملالّية �ل�سعودّية 
�لأ�سلحة  �أقوى  ُت�سّكل  كانت  �لتي  خمة  �ل�سّ
�لّنفط،  �أ�سعار  تر�جع  ب�سبب  �ل�سعودية 
�لتي  بالنيابة  �حُلروب  تكاليف  و�رتفاع 
��ستنزفت  �لتي  و�ليمن  �سورية  يف  َتخو�سها 

�حتياطاتها.
دور قانون ُمعاقبة �لّدول �لر�عية  ر�بًعا: �سُ
و�ل�ّسماح  “ج�ستا”،  �لأمريكي  لالإرهاب 
�أمام �ملحاكم  �ل�سحايا بَرفع ق�سايا  لأهايل 
وُهناك  للّتعوي�سات،  طلًبا  �لأمريكية 
�سد  ا  حاليًّ َمرفوعة  ق�سائية  دعوى   25
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، ومُيكن �أن َت�سل 
تريليون  خم�سة  من  �أكرث  �إىل  �لتعوي�سات 

دولر.

�ل�سعودية  �لقيادة  �إعطاء  خام�ًسا: 
�ل�سيا�سية  للحرب  �ملُطلقة  �لأولوّية 
د  �سِ ا  حاليًّ َتخو�سها  �لتي  و�لقت�سادية 
�إير�ن  لتحييد  ُجهوًد�  وبذلها  قطر،  دولة 
ر�ع، و�إبعادها عن �لّدوحة مهما  يف هذ� �ل�سّ

كّلف �لأمر.
�لإير�نية،  “�لرب�غماتية”  �ساد�ًسا: 
هذه  وترجمة  �لطويل،  �لإير�ين  و�لّنف�س 
جُتاه  �سيا�سّيٍة  ُمرونٍة  �إىل  �لرب�غماتّية 
ُخطوٍة  باأي  طهر�ن  وترحيب  �ل�سعودية، 

�ُسعودّيٍة نحو �حِلو�ر وَتطبيع �لعالقات.
***

�ل�سيعّية  �لِقياد�ت  على  �ل�ّسعودي  �لنفتاح 
�أحمًر� لأكرث من  ا  �لِعر�قية �لذي كان خطًّ
لل�سيد  �حلار  و�ل�ستقبال  عاًما،  ِع�سرين 
�ل�سيد  وَقبله  �لريا�س،  يف  �ل�سدر  مقتدى 
حيدر �لعبادي، رئي�س �لوزر�ء، كان �لطريق 
�إير�ن،  مع  �لتطبيع  نحو  و�لأ�سرع  �لأق�سر 
وزير   ، �لأعرجي  قا�سم  �ل�سيد  و�إعالن 
�حل�سد  من  و�ملُقّرب  �لعر�قي،  �لد�خلية 
�ل�سعودية  طلب  عن  مًعا،  و�إير�ن  �ل�سعبي 
مع  �لعالقات  لتح�سني  ُحكومته  و�ساطة 
�إير�ن، مل َيكن ُمفاجًئا، ولكن �ملُفاِجئ مَتّثل 
�لّطلب  هذ�  �سعوديني  َم�سوؤولني  َنفي  يف 
َي�سعى  من  َمظهر  يف  بالدهم  �أظهر  �لذي 
�لإطار  هذ�  يف  �لو�ساطة  �إىل  طريقٍة  بكل 

�لإقليمي  �خَل�سم  مع  ِحو�ر  وَفتح  للتهدئة، 
�لأخطر و�لأهم، �أي �إير�ن.

للَحرب  �لّنهاية  بد�ية  �أمام  نحن  هل 
�سد  �لّدولتان  تخو�سها  �لتي  بالإنابة 
جُمّرد  �أنها  �أم  �ملنطقة،  يف  �لبع�س  بع�سهما 
�لّطرفان،  َيلتقط  ريثما  ُموؤّقتة  هدنة 
و�ل�سعودي على َوجه �خُل�سو�س، �لأنفا�س؟

حا�سمًة  �إجابًة  �إعطاء  علينا  عب  �ل�سّ من 
ولكن  بد�ياتها،  يف  فالأُمور  دد،  �ل�سّ هذ�  يف 
"�ملَجو�س"  مثل  ُمفرد�ت  �أن  َقوله،  مُيكن  ما 
�لّنار” �سَتختفي من  و”�لّر�ف�سة” و”َعبدة 
بني  �لإعالمية  و�حَلرب  �ل�ّستائم،  قامو�س 
�لبلدين يف �ملَرحلة �لقادمة، ول َن�ستبعد �أن 
َيحل �لرئي�س �لإير�ين ح�سن روحاين �سيًفا 
�لقليلة  �لأ�سهر  يف  �ل�سعودية  �لِقيادة  على 
�لتطبيع  عملّية  �كتمال  وبعد  �ملُقبلة، 
�لدبلوما�سي، وفتح �ل�سفارتني �لإير�نية يف 

�لريا�س، و�ل�سعودية يف طهر�ن.
هل َنحن نغرق يف �لّتفاوؤل، وبطريقٍة ُمبالٍغ 
فيها يف هذ� �ملَلف؟ ل َنعتقد ذلك، فِمثل هذه 
و�لأيام  �لنتائج،  هذِه  �إىل  ُتوؤّدي  �ملُقّدمات 

بيننا.

د. في�سل �لقا�سم
عن  يوم  ذ�ت  �لعرب  �لزعماء  �أحد  �سُئل 
�لف�ساد �لرهيب �مل�ست�سري يف بالده، فقال 
�إنه ب�سبب »�لأخالقيات �لتي يرتبى عليها 
بالالئمة  �ألقى  لقد  بيته«!!،  يف  �لإن�سان 
على كاهل �ل�سعب متهمًا �إياه بالف�ساد خللل 
�أخالقي يف تربيته �ملنزلية ومربئًا ب�سكل 
غري مبا�سر �لأنظمة �لعربية �حلاكمة من 
�مل�سالح  �أب�سط  �لذي ينخر  �لف�ساد  تف�سي 
رد  �أبلغ  �إن  �لعربية.  �لدول  يف  �حلكومية 
ميكن �أن نو�جه به ذلك �مل�سوؤول و�أمثاله: 

رمتني بد�ئها و�ن�سلت.
�لف�ساد  يعزون  بالذين  حريًا  كان  لقد 
�إىل  �لعربية  جمتمعاتنا  يف  �مل�ست�سري 
�نحطاط �أخالقي لدى �ل�سعوب �أن يعلمو� 
�أنه لي�س هناك �سعب �سالح و�سعب فا�سد، 
بقدر  �ساحلة  �حلكومات  تكون  ما  وبقدر 
و�سريفة.  م�ستقيمة  �ل�سعوب  تكون  ما 
�لأوىل  ف�سالح  جدً�،  ب�سيطة  معادلة  �إنها 
و�إذ�  �لثانية.  �سالح  بال�سرورة  يعني 
�ستف�سد  �لنا�س  فاإن  �لأنظمة  ف�سدت 
�أتوماتيكيًا متامًا كما يحدث لل�سمكة، فما 
يف  �لنتانة  ت�سري  حتى  �لر�أ�س  يخرب  �أن 
وهكذ�  مبا�سرة.  �ل�سمكة  �أع�ساء  باقي 
با�ستقامة  �إل  ت�ستقيم  �ملجتمعات فال  �أمر 

�لروؤو�س �حلاكمة.
�لفريو�س  �مل�سوؤول  ذ�ك  جتاهل  لقد 
وهو  �أل  �لف�ساد  ي�سبب  �لذي  �لأ�سا�سي 
يتاجر  ر�ح  �لذي  �لعربي  �حلكم  نظام 
يرى  وعندما  بالخالق.  حتى  �سيء  بكل 
�سدة  يف  �أمورهم  عن  �مل�سوؤولني  �أن  �لنا�س 
ول�سو�سًا  و�سما�سرة  جتارً�  غدو�  �حلكم 
من �لعيار �لثقيل فاإنهم بدورهم �سيلجاأون 
في�سبح  و�لل�سو�سية  و�لر�سوة  لل�سم�سرة 
�لف�ساد ثقافة �جتماعية عامة. وكل من 
�ساذً�  �أو  عقليًا  خمبوًل  يكون  ميار�سه  ل 
�أعاله  �لُهمام  �مل�سوؤول  �أن  ولو  �جتماعيًا. 

�ل�سهري  �لكو�كبي  �لرحمن  قر�أ كتاب عبد 
ف�ساد  �أ�سباب  لتعرف  �ل�ستبد�د(  )طبائع 
�لعباد عن كثب ول�سحب ل�سانه على �لفور 

عندما هّم باتهام �ل�سعوب يف �أخالقها.
يقول �لكو�كبي: »�أما �مل�ستبدون فال يهمهم 
�إل �أن ت�ستغني �لرعية باأي و�سيلة كانت«. 
�ل�سعوب  ي�سجع  �لذي  فاإن  �أخرى  بعبارة 
هم  �لوح�سي  و�لإثر�ء  �لف�ساد  على 
�حلكام �مل�ستبدون �لذين بدورهم ��ستغنو� 
ف�ساد  على  للتغطية  �أوًل  �لو�سائل،  بكل 
هناك  يبقى  ل  كي  وثانيًا  ذ�تها  �لأنظمة 
�لثابتة  فال�سيا�سة  �ملجتمع.  يف  �سرفاء 
على  تقوم  �لأنظمة  من  �لعديد  لدى 
�لإف�ساد �ملنظم بحيث »يجب �إف�ساد كل من 
�أن يكون  �لالئق  مل يف�سد بعد«، فمن غري 
�إنه،  �ساحلة.  و�لرعية  فا�سدً�  �لنظام 
كما يقول �أحد �لباحثني يف مقال حتليلي 
»�لرتوي�س  �أنو�ع  من  نوع  �لف�ساد،  لظاهرة 
للمو�طن من خالل �إغر�قه وجعله م�ساركًا 
�آخر  وبتعبري  �لف�ساد،  حلقات  �إحدى  يف 
وهو  ل  كيف  يديه«.  تلويث  يف  �إ�سر�كه 
ملمار�سته من  �إجباري  ب�سكل  نف�سه م�سطر 
�أجل �حل�سول على حقه، فاملو�طن �لعربي 
يف  نف�سه  يجد  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من 
��ستخد�م  على  جمربً�  �لأحيان  من  كثري 
�مل�سروعة  غري  �أو  �مللتوية  �لأ�ساليب 

ليح�سل على حقوقه �لأ�سا�سية.
�لإن�سان  فيها  يح�س  �لتي  �للحظة  ويف 
يطلق  ف�سدت  قد  �لقوم  علية  �أن  �لعادي 
يف  ليعيث  �لأخالقية  لكو�بحه  �لعنان 
�لأر�س ف�سادً�. وقد روى يل �أحد �لزمالء 
�أن  للعر�ق  �لأمريكي  �لغزو  �لذين يغطون 
�متهنو�  �لأمريكيني  �جلنود  من  جمموعة 
ل�سرقة  �لعر�قيني  منازل  على  �ل�سطو 
�أمو�ل  من  تي�سر  وما  �لن�ساء  جموهر�ت 
تق�سي  حاول  �أنه  زميلي  وي�سيف  قليلة. 
رف�سًا  رف�سو�  بالأمر  �ملعنيني  لكن  �ملو�سوع 

وكانو�  ت�ساوؤلته  عن  �لإجابة  قاطعًا 
للرد  مقابالت  �إجر�ء  من  د�ئمًا  يتهربون 
و�سائل  قبل  من  �إليهم  �ملوجهة  �لتهم  على 
زميلنا  ��ستطاع  مرة  ذ�ت  لكن  �لإعالم. 
يكون  �أل  ب�سرط  �جلنود  �أحد  ��ستجو�ب 
على  �جلندي  فاأخربه  م�سجاًل،  �للقاء 
�نفر�د �أنه وعددً� من رفاقه يقومون فعاًل 
باقتحام بع�س �ملنازل �لعر�قية يف بغد�د 
و�ملجوهر�ت.  �لنقود  ل�سرقة  وغريها 
وعندما �ساأله �لزميل: »وهل �أنتم بحاجة 
�أل حت�سلون على رو�تب عالية  �إىل مال؟ 
�حلدود  خارج  خدمتكم  بحكم  جدً� 
�سك  ل  �جلندي:  فاأجابه  �لأمريكية؟ 
�أن  يف  �لعيب  ما  لكن  ممتازة،  رو�تبنا  �أن 
�لإد�رة  يف  �مل�سوؤولون  ميتلك  �أل  نزيدها؟ 
جعلونا  ذلك  ومع  �ملليار�ت  �لأمريكية 
ن�سرق  �أن  �أجل  من  �لأميال  �آلف  نقطع 
عليهم  حالل  ملاذ�  �لعر�قي؟  �لنفط  لهم 
يقدر  �لذي  �لعر�ق  من  �لنفط  ينهبو�  �أن 
ب�سعة  ن�سرق  �أن  علينا  وحر�م  باملليار�ت 

دولر�ت من بيوت �لعر�قيني؟«.
عربي  ملو�طن  م�سابهًا  �سوؤ�ًل  �ساألت  ولو 
م�سابهًا. كيف تطلب  لرمبا قدم لك عذرً� 
يف  ر�سوة  يطلب  �أل  �لب�سيط  �ملوظف  من 
باأم  يرى  كان  �إذ�  �لعربية  �لدول  بع�س 
فقط  يتاجر  ل  �لقياد�ت  بع�س  �أن  عينه 
مبقدر�ت �لدولة وثرو�ت �لوطن بل �أي�سًا 
حا�سر  بع�سهم  يرهن  �أمل  ذ�ته؟  بالوطن 
جتارية  منافع  مقابل  وم�ستقبلها  �لبالد 
�لق�سم  يذهب  �أل  معينة؟  و�قت�سادية 
�لأجنبية  باملعونات  ي�سمى  مما  �لأعظم 

�إىل جيوب �مل�سوؤولني؟
�لوطن  ي�سرق  �أل  �ملو�طن  من  تطلب  كيف 
�إذ� كان يرى �أمامه ُحماة �لوطن �ملزعومني 
يعبثون  خا�سة  مزرعة  �إىل  حولوه  وقد 
متاعهم  كانت  لو  كما  وثرو�ته  مبقدر�ته 
�خلا�س؟ وكم �سحكت عندما حدثني �أحد 

�تهموه  كيف  مرة  ذ�ت  �لعرب  �مل�سوؤولني 
وباأنه  �لأعد�ء  مع  و�لتعامل  باخليانة 
�لتهم  له  ولفقو�  و�لوطن  �ل�سعب  عدو 
�ملوؤ�س�سة  من  ير�سل  �أن  رف�س  �أنه  ملجرد 
طن  ومائة  دهان  علبة  �ألف  يديرها  �لتي 
بناء  ومو�د  حديد  طن  وع�سرين  �أ�سمنت 
�أخرى لأحد �ملتنفذين. كيف تتهم �لنا�س 

يف �أخالقهم �إذ� كان »حاميها حر�ميها«؟
�لعد�ء  عن  ذلك  كل  بعد  وي�ساألونك 
و�لدولة.  �لعربي  �ملو�طن  بني  �مل�ستحكم 
�لعرب  �ملو�طنني  ماليني  �أن  يعرف  فكلنا 
على  �حلكومية  �ملمتلكات  �إىل  ينظرون 
و�ل�ساطر  و�ل�سلب،  بالنهب  جديرة  �أنها 
�أما  �لدولة،  ي�سرق  كيف  يعرف  من  هو 
�أو  حمار  �أو  »مغفل  فهو  �لنزيه  �ل�سخ�س 
من  �ملاليني  ترى  �أن  �إذن  عجب  ل  غبي«. 
�لنا�س يحاولون �لتالعب مثاًل بعد�د �ملاء 
كبرية،  فو�تري  يدفعو�  ل  كي  �لكهرباء  �أو 
هائلة  كميات  يهدر  بع�سهم  �أن  عن  ناهيك 
من �ملياه نكاية بالدولة. وكم �سمعت �أنا�سًا 
�لدول ي�سفون مال  �لعديد من  كثريين يف 
عقلية  طغت  لقد  مباح.  مال  باأنه  �لدولة 
غنيمة  »كاأنها  �لوطن  برثو�ت  �لت�سرف 
م�ستباحة �أو لقية ل �ساحب لها وياأخذها 

من ي�سبق �إليها«.
�ملال  يحمي  �أن  �ملو�طن  من  تريد  كيف 
�لعرب  �حلكام  من  �لكثري  كان  �إذ�  �لعام 
�لعام  �ملال  بني  �لآن  حتى  يفرقون  ل 
على  بع�سهم  ي�سري  �أل  �خلا�س؟  و�ملال 
كان  �لذي  �ملن�سور  �لعبا�سي  �خلليفة  نهج 
على  و�لأخري  �لأول  �لأمني  نف�سه  يعترب 
بينما  ي�ساء  كيفما  به  يت�سرف  �ملال  بيت 
�سخ�س  �أي  من  �ملتقدمة  �لدول  تطلب 
�أن يعلن عن حجم  يرت�سح ملن�سب حكومي 
حتت  يكون  كي  �ملن�سب  تبووؤ  قبل  ثروته 
�ملو�طن  من  تطلب  كيف  �ملالية؟  �ملر�قبة 
�أل ير�سي ومن �ملوظف �أل يرت�سي �إذ� كان 

يف  �لعمولة  مبد�أ  على  يقوم  �لعام  �لنظام 
�ل�سيا�سة؟  �لعربية حتى يف  �لدول  معظم 
�أو  ُدفعت  �ل�سيا�سية  �لعمولت  من  وكم 
�سيا�سية  م�ساريع  مترير  مقابل  قـُب�ست 
�ليومية؟  باحلياة  �إذن  بالك  فما  معينة! 
�أو مرت�سيًا مع  ر��سيًا  �إما  لقد غد� �جلميع 
و�ملرت�سي.  �لر��سي  لعن  �لإ�سالم  �أن  �لعلم 
لقد »��ستطاع �لف�ساد �أن يت�سلل �إىل جميع 
�حلديث  ميكن  ول  و�لقطاعات،  �ملوؤ�س�سات 
عن �أي موؤ�س�سة من موؤ�س�سات بع�س �لدول 
دون �حلديث عن �لف�ساد. وميكننا �أن نقول 
بامتياز �إن �لنخر عام و�سامل«. و�لأخطر 
�لبلد�ن،  بع�س  �أنه غدً� علنيًا يف  من ذلك 
�أن ترى مو�طنًا يد�س يف يد  »ومن �ملاألوف 
�أو جيب �أو حتى يف درج �ملوظف، و�أحيانًا 
يطلبها  ورمبا  نقدية.  قطعة  �لأور�ق  بني 
ي�ساوم  �أو  �أخرى،  �أحيانًا  جهارً�  �ملوظف 
عليها �إن كان �ملبلغ قلياًل، وكثريً� ما تاأخذ 
�أنو�ع  من  نوعًا  �أو  �سكاًل  �لأمكنة  بع�س  يف 
»قد  �لف�ساد  �أن  يعني  وهذ�  �لت�سعرية«. 
دخل يف مر�حل متقدمة وبات هو �ملهيمن 
يف  نادرة  حالة  وهي  �لأمور  م�سار  على 
�لعامل ب�سكل عام«. لقد �أ�سبح �لف�ساد هو 

�لقاعدة وكل ت�سرف �آخر ��ستثناء.
مكافحة  عن  ذلك  كل  بعد  ويحدثونك 
�لف�ساد يف �لدول �لعربية بعد �أن �أف�سدو� 
�لأمر  �أولياء  يعلم  لو  �آه  و�لعباد.  �لبالد 
�لذي يقطر ف�سادً�  �لعربي  �لوطن  يف هذ� 
من  د�ئمًا  يبد�أ  َرج  �لدَّ غ�سيل  �أن  و�إف�سادً� 

�لأعلى �إىل �لأ�سفل.

ـــــران  ـــني اإي ــة ب ــّي ــع ــي ــب ــط ــت ــــوات االنـــفـــتـــاحـــّيـــة وال ــــط ـــــاذا تــتــ�ــشــارع اخُل مل
ــم الــّتــقــارب  ــّت ــعــوامــل الــ�ــشــّتــة الــتــي حُت ــي ال ـــــام؟ ومـــا ه والــ�ــشــعــودّيــة هـــذه االأّي
ــا؟ ــًب ــدر يف الـــّريـــا�ـــس قــري ــشّ ــ� ــعــد ال ــــرى روحـــــاين ب ـــل َن ــن؟ وه ــدي ــل ــَب بـــني ال

ــــر: الــ�ــشــعــوب الــعــربــيــة اأم احلــكــام؟ ـــذي اأفــ�ــشــد االآخ ــن ال م

ــن على  ــام ــث ــن لــلــ�ــشــهــر ال ــري ــح ــب ــروع قــنــاة ال ــش ــ� ــب وثـــائـــق م ــج ــل حت ــي ــرائ ــش مــزيــد مـــن الــدعــايــة املــ�ــشــادة لــــــالأردن: ا�
ــدد املــمــلــكــة والـــعـــالقـــات الزالـــــت �ــشــيــئــة مـــع حــكــومــة الــلــيــكــود ــه ــاف كــبــر ي ــف ـــذر مـــن ج ــة حت ــربجم ـــوايل وتــقــاريــر م ـــت ال

على  قـــادرٍة  ــُر  غ اإ�ــشــرائــيــل  اأمــريــكــا  ُم�شاعدة  بـــدون  ــر:  ــّق ُي اإ�ــشــرائــيــلــّي  جـــرال 
احلقيقة ــا  ــه بهذا… اإّن االعــــرتاف  االأفــ�ــشــل  مــن  ـــه  اأّن مــوؤّكــًدا  اإيــــران  ُمــواجــهــة 



www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 1 . 2017   / Vol . 6 - Issue 267�شحافة28

www .ghorbanews .com

29 منوعات FRIDAY , SEPTEMBER 1 . 2017   / Vol . 6 - Issue 267

خرب هام
�ىل قر�ئنا �لكر�م يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
�نتقاد�ت  و�سلتنا  حيث   ، جهة  �ي 
بالنحياز  تتهمنا  �لخوة  بع�س  من 

لطرف على �لخر .
كما  �حلقيقة  نن�سر  �لو�قع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع �ل�سعوب د�ئما و�بد� 

مر�ة �سادقة .
نحن مع �لوطان ول�سنا مع �حلكام ول 
�لبنية �لتحتية يف �لوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  �لعربي  

بار�سال ر�يه �ىل موقع �جلريدة .

قالت   – �أ(  ب  )د  و��سنطن 
�خلارجية  وز�رة  با�سم  متحدثة 
على  �سخ�سا   16 �أن  �لأمريكية 
�لأقل مبجمع �ل�سفارة �لأمريكية 
يف كوبا قد ظهرت عليهم �أعر��س 

�سحية غام�سة.
و�أ�سافت �ملتحدثة هيذر نويرت: 
يقل  ل  ما  �أن  نوؤكد  �أن  “ميكننا 
�أمريكيا  حكوميا  موظفا   16 عن 
عانو�  �سفارتنا،  يف  �أع�ساء  من 
من بع�س �لأعر��س”. و�أ�سافت: 
يف  �لطبي  �لعالج  تلقو�  “لقد 
يف  وكذلك  �ملتحدة  �لوليات 

كوبا”.
من  �لعديد  �إن  نويرت  وقالت 
�حلكومية  و�لد�ر�ت  �لوكالت 
تلك  يف  حتقق  �لمريكية 
حممل  على  “وتاأخذها  �حلو�دث 

�جلد”.

"نيويورك  �سحيفة  وذكرت 
تاميز" �ن �لعر��س �ل�سحية قد 
تكون ناجمة عن �أجهزة �ملوجات 
يف  ��ستخدمت  �لتي  �ل�سوتية 

منازل موظفي �ل�سفارة.
�لأمريكيني  �إن  نويرت  وقالت 
�لأعر��س  تلك  يعانون من  بد�أو� 
موظفي  و�أبلغو�   2016 عام  يف 

�ل�سفارة بها.
يف  بجد  نعمل  “نحن  و�أ�سافت: 
حماولة لتوفري �لرعاية لأهالينا 
هناك – �إنهم يف مهمة ر�سمية – 
�لرعاية  لهم  نقدم  �أن  ونحاول 
و�لعالج و�لدعم �لذي يحتاجون 

�إليه”.
يف  �لمريكية  �حلكومة  وقالت 
�جلار�س  �ل�سهر  من  �سابق  وقت 
يف  �ملا�سي  �لعام  يف  “حادثا”  �إن 
دبلوما�سيني  �أ�ساب  قد  هافانا 

متنوعة  “جمموعة  بـ  �أمريكيني 
من �لأعر��س �جل�سدية”. وقالت 
و�حد�  �إن  �لكندية  �حلكومة 
يف  دبلوما�سييها  من  �لأقل  على 
بعد  �مل�ست�سفى  يف  عولج  قد  كوبا 
عادية”  “غري  باأعر��س  �إ�سابته 
وفقد�ن  �ل�سد�ع  ذلك  يف  مبا 

�ل�سمع.
دبلوما�سيني  و��سنطن  وطردت 

كوبيني �ثنني رد� على �حلادث.
�لأمريكي  �لرئي�س  و�أعاد 
�لعالقات  �أوباما  بار�ك  �ل�سابق 
و��ستاأنفت  كوبا  مع  �لدبلوما�سية 
�ل�سفارة عملياتها يف عام .2015
تر�مب  دونالد  �لرئي�س  و�تخذ 
بع�س  عن  للرت�جع  خطو�ت 
كوبا،  جتاه  �أوباما  �إ�سالحات 
يف  �ل�سفارة  بفتح  �حتفظ  لكنه 

هافانا.

�ل�ستخبار�تي  “�سرت�تفور”  موقع  �أو�سح 
مت  ما  �سبب  له،  تقرير  يف  �لأمريكي، 
�لعهد  ويل  نية  حول  موؤخرً�  تد�وله 
�سلمان  بن  حممد  �لأمري  �ل�سعودي 
عادل  �حلايل،  �خلارجية  وزير  ��ستبد�ل 
�سلمان،  بن  خالد  �لأمري  ب�سقيقه  �جلبري، 
�لذي ي�سغل حاليًا من�سب �سفري بالده لدى 

و��سنطن.
�لأمريكي،  �ل�ستخبار�تي  �ملوقع  وقال 
�سيعلل  �ل�ساب  �لأمري  �إّن  م�سادر،  عن  نقاًل 
باتخاذ  �ملحنك  باتهام �جلبري  قر�ره هذ� 
�أن  موؤكدً�  �إير�ن،  من  جدً�  مت�سدد  موقف 
تعزيز  �ل�ساب  لالأمري  �ستتيح  خطوة  هذه 
عمه،  لبن  �إبعاده  بعد  �سّيما  ول  �سلطته، 
ويل �لعهد �ل�سابق �لأمري حممد بن نايف.
�لرغم من  �أنه على  “�سرت�تفور”،  و�أو�سح 
تبادل  من  و�إير�ن  �ل�سعودية  �قرت�ب  �أن 
�خلارجية  وزير  وم�سافحة  �لزيار�ت 
ظريف،�لأخرية،  جو�د  حممد  �لإير�ين 
�ل�سعودي، عادل �جلبري، يوحيان  لنظريه 
باأّن عالقة �أكرث ودية �ستجمع �لبلدين يف 
ز�لت  ما  عدة  ت�ساوؤلت  �أن  �إل  �مل�ستقبل، 
و�لريا�س  طهر�ن  �قرت�ب  و��سفًا  قائمة، 
�لدبلوما�سية،  �لزيار�ت  تبادل  من 

�أغ�سان  تبادل  ت�سبه،  �لتي  باخلطوة 
�لزيتون.

و�أ�ساف �ملوقع �لأمريكي، �أنه �أمام �لأمري، 

�أن  حممد بن �سلمان، مربرْين: �لأول وهو 
يتمثل �لأمري �ل�ساب ب�سلوك خط �سيا�سة 
خارجية خمتلف يحاول مبوجبه �ملو�زنة 

و�لتعامل  �خلارج  يف  بالده  �أولويات  بني 
مع �ملعار�سني يف �لد�خل، مرجحًا �أن يتبع 
“�لتطّور” �لذي �سهدته �سيا�سة �ل�سعودية 

تليني  على  �لريا�س  �إقد�م  �خلارجية 
�لأمر  �خلارجيني،  �سركائها  من  مطالبها 

�لذي يتناق�س مع موقفها من �لدوحة.
�سعي  هو  للموقع،  وفقًا  �لثاين،  و�ملربر 
مع  خطابها  نربة  تخفي�س  �إىل  �لريا�س 
�لتحري�س  مو��سلتها  مع  تز�منًا  طهر�ن 
�سعودية  بخطو�ت  مذكرً�  باأفعالها،  عليها 
�لريا�س  تعدي  ومنها  “نظريته”،  تدعم 
و�إعادة  �لعر�ق  يف  �إير�ن  نفوذ  على 
مع  لعقود  �أغلقت  �لتي  �حلدود  فتح 
�لقت�سادية  �لعالقات  وتو�سيع  �لعر�ق 
و�لدبلوما�سية مع بغد�د و��ست�سافة رئي�س 

�لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر وغريها.
�لزيار�ت  �أن تبادل  �ملوقع  �أكد  �ملقابل،  يف 
ل  وطهر�ن  �لريا�س  بني  �لدبلوما�سية 
يكفي لتبديد خماوف �لريا�س من تعاون 
�إير�ن مع تركيا يف �سوريا و�لعر�ق، متوقعًا 
تناف�سهما  �لإقليميتني  �لقوتني  مو��سلة 
�لوقائع  ظل  يف  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف 

�جليو�سيا�سية �لتي تعي�سها �ملنطقة.
 )�سبوتنيك(

تكون  ق��د  �صحية  ب�����اأع��ر����س  �أم��ري��ك��ي��ا  دبلوما�صيا  موظفا   16 �إ���ص��اب��ة  تاميز":  "نيويورك 
ن��اج��م��ة ع���ن �أج���ه���زة �مل���وج���ات �ل�����ص��وت��ي��ة �ل��ت��ي ����ص��ت��خ��دم��ت يف م���ن���ازل م��وظ��ف��ي �ل�����ص��ف��ارة

����ص���رت�ت���ف���ور: �ي������ر�ن ���ص��ب��ب �ط���اح���ة ب���ن ���ص��ل��م��ان ب���وزي���ر خ��ارج��ي��ت��ه ع�����ادل �جل��ب��ري

و����ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت: ت��ن��ان��ري ق�����ص��رية �أب��ق��ت 
�أف��غ��ان�����ص��ت��ان يف  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل����ق����و�ت 

�ضهرة  لقوا  اأتراك  فنانني  انف�ضال   2017 عام  �ضهد 
ورواجا يف العامل العربي.

النجمة  انف�ضال  احلالت،  هذه  بني  من  وكان 
م�ضل�ضل  بطلة  بـ”اإيلني”  ال�ضهرية  بويوك�ضتون  توبا 
“الع�ضق الأ�ضود” )2014( عن زوجها اأونور �ضايالق 
“اأنت  التاريخي  امل�ضل�ضل  يف  بـ”توفيق”  ال�ضهري 

وطني”.
اأثمر  �ضنوات   6 دام  ارتباط  بعد  النف�ضال  ووقع 

طفلتني تواأم هما )مايا وتوبراق(.
م�ضاهري اأتراك ي�ضتثمرون اأموالهم بعيًدا عن الفن

“توبا  الأ�ضود  الع�ضق  بطلة  �ضد  ح�ضانة  دعوى 
بويوك�ضتون”

ال�ضبب الرئي�ضي يف اخلالف بني توبا واأونور ، هو 
تراجعهما عن اتفاق التناوب على رعاية ابنتيهما خالل 

ان�ضغالهما يف العمل. حيث قررا العمل يف نف�ض الوقت.
“عا�ضي”  م�ضل�ضل  الأول  الفني  لقاوؤهما  وكان 
وارتبطا  ال�ضغرى،  �ضقيقتها  دور زوج  فيه  اأدى  الذي 
ب�ضداقة طيبة تطورت اإىل حب يف م�ضل�ضلهما امل�ضرتك 

الثاين “بائعة الورد”.
عن  فانف�ضل  جيجلي،  م�ضطفي  الرتكي  املغني  اأما 
زوجته �ضينام جيديك، بعد زاوج دام 9 �ضنوات، اأجنبا 

خالله طفلهما “اإيرين جيجلي”.
كرثة  هو  النف�ضال  �ضبب  فاإن  جيجلي  وبح�ضب 

اخلالفات بينهما.
مريت�ضليلر  هاكان  انف�ضال  اأي�ًضا  العام  هذا  و�ضهد 

عن  القدر”  “لعبة  م�ضل�ضل  يف  بـ”يعقوب”  ال�ضهري 
زوجته “اأيجا اآجار”، بعد زواج دام عامني.
واأجنبا طفلتني تواأم هما )دفنه واإيجه(.

ليفيند  �ضاراب  املمثل  انف�ضل  اأي�ًضا،  العام  ويف هذا 
اأوغلو عن املمثلة بريجه اأكالي، ال�ضهرية بـ”�ضلوى” 
 3 دام  زواج  بعد  الريح”،  مهب  يف  “حب  م�ضل�ضل  يف 
�ضنوات. و�ضاع اأن �ضبب انف�ضالهما خيانة ليفند اأوغلو 
للممثل  ال�ضابقة  احلبيبة  �ضان�ضوي،  داريا  املمثلة  مع 

�ضتك�ضني اأوزدميري.
غري اأن �ضان�ضوي نفت وجود اأية عالقة عاطفية مع 

ليفيند اأوغلو، موؤكدة اأن ل عالقة لها بق�ضية طالقهما.
بـ”نازيل”  ال�ضهرية  اأردوغان  نهري  انف�ضلت  كذلك 
اأحمد  املخرج  زوجها  عن  “الغريب”  م�ضل�ضل  يف 

�ضي�ضيجول، وذلك بعد زواج دام عامني.
دفعتهما  التي  خالفاتهما  اأ�ضباب  عن  تك�ضف  ومل 

لتخاذ قرار النف�ضال.

2017 يف  �أزو�ج�������ه�������م  ع�����ن  �ن���ف�������ص���ل���و�  �أت����������ر�ك  م�������ص���اه���ري 

اأعلنت وزارة الدولة ل�ضوؤون اخلدمات الكويتية، 
الأربعاء، عزمها اإ�ضدار طابع بريدي يحمل �ضورة 
الفنان الراحل عبداحل�ضني عبدالر�ضا تخليدًا لذكراه 

واإثرائه احلياة الفنية والثقافية يف البالد.
وقالت الوزارة يف بيان �ضحايف اإن وكيل الوزارة 
وزير  اإىل  مقرتحاً  رفعت  ال�ضبيعي  بثينة  بالتكليف 
ل�ضوؤون  الدولة  ووزير  الإ�ضكان  ل�ضوؤون  الدولة 
اخلدمات يا�ضر اأبل، حيث اأبدى ترحيبه به، معتربًا 
اأنه اأقل تقدير لتتويج م�ضرية الفنان الراحل وعطائه 

املميز.
وذكرت اأن الطابع الذي �ضيتم اإ�ضداره يعد تكرمياً 
للم�ضرية  )اخلدمات(  بوزارة  ممثلة  الدولة  من 
وجعلته  قرن  ن�ضف  جتاوزت  التي  للراحل  الفنية 
والعربية، وفق  ال�ضعوب اخلليجية  لدى  فنيا  رمزا 

ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الر�ضمية )كونا(.
واأ�ضافت الوزارة اأن الفنان الراحل ات�ضم بح�ضه 
الوطني من خالل ما قدمه لل�ضاحة والأعمال الفنية 
يف  اأثرت  التي  والجتماعي  الوطني  الطابع  ذات 

تطوير املجتمع ثقافيا و�ضيا�ضيا واجتماعيا.
املعنية  اجلهات  مع  حالياً  تن�ضق  اأنها  وبينت 
لإ�ضدار الطابع وطرحه للجمهور عرب مكاتب الربيد 

من  النتهاء  فور  الكويت  حمافظات  على  املوزعة 
ت�ضميمه واعتماده.

تون�ض  -الأنا�ضول
من عمق الواقع العربي املُ�ضبع "باملعاناة والأوجاع" 
والإن�ضان  لالإرادة  منري  حممد  امل�ضري  الفنان  غنى، 
منه  وجعل  “قلبه  فاأهداهم  مكان،  كل  يف  وال�ضعوب 
“نعناع  حميطه  يف  لهم  “وزرع  لهم”  �ضعبية  م�ضاكن 
“م�ضوار  عن  و”حدثهم  العمر”  و”يا�ضمني  اجلنينة” 
والأحالم  بالأمل  الت�ضبث  اإىل  اإياهم  داعيا  حياة”  ا�ضمه 

التي �ضتتحقق يوما ما..
�ضنة   15 بعد  تون�ض  اإىل  يعود  منري  “الكينغ” حممد 
تون�ض(  )�ضرق  احلمامات  م�ضرح  ليعتلي  الغياب  من 

�ضمن فعاليات الّدورة الـ53 ملهرجان احلمامات الّدويل.
على  يدا  وا�ضعا  حمّبيه  لدى  ماألوفة  باتت  وبوقفة 
منري  حممد  نقل  باملايكروفون،  مم�ضكة  واأخرى  خ�ضره 
وتا واإح�ضا�ضا ولونا مو�ضيقيا خا�ضا  بكل ثقة يف الّنف�ض �ضَ

به .
من  نابعة  عميقة  معان  ذات  ب�ضيطة  وكلمات  وباأغان 
معاناة الكادحني والب�ضطاء بعث الفنان امل�ضري بر�ضائل 
ال�ضعب  الجتماعي  الواقع  على  مترد  يف  وحياة  اأمل 

بالبالد العربّية.
مدى  على  منري  فاأّدى  م�ضر” بالغناء،  “�ضوت  وعال 
البحر”  بع�ضق  و”اأنا  �ضمراء”  يا  “الليلة  دقيقة   90
و”اإحنا يانا�ض عاي�ضني” و”هيال هيال يا عرب” وغريها 

من الأغاين التي تفاعل معها جمهور احلمامات.

كثريا  عنكم  “ابتعدت  قائال  حمّبيه  خاطب  منري 
تون�ضي  ولكني   .. اجلميع  ويعلمها  تعلمونها  لظروف 

الع�ضق”.
وتابع “�ضتتطور تون�ض و�ضينه�ض كل العامل العربي 

يوما ما اإن �ضاء اهلل.”
بني  اللقاء  تخوم  على  حمفورة  �ضرقّية  وباأنغام 
التي  واملعا�ضرة،  الّتقليدّية  والإيقاعات  املو�ضيقى 
جمعت اجلاز بالبوب والريغي اأبدع حوار �ضّيق بني اآلتي 

ال�ضاك�ضوفون” “والناي ” حمدثا ثنائّية احلزن والفرح.
مبو�ضيقى  امل�ضرية  اأ�ضوان  ابن  منري  حممد  وعرف 
وبكلمات  النوبي،  اخلما�ضي  بال�ضلم  اجلاز  فيها  ميزج 
اأغانيه ذات املعاين العميقة، ومظهره القريب من ال�ضعب 

بعيدا عن تقاليد غريه من املطربني.
الدويل  احلمامات  ملهرجان  الـ53  الّدورة  اأّن  ي�ضار 
اآب/  26 فعالياتها  لتختتم  متوز/يوليو   15 انطلقت 

اأغ�ضط�ض اجلاري.

ب�"خمدر�ت �صبطهما  �إع����ان  …"ب��ع��د 
�لغردقة" يف  �جازة  يق�صيان  وكندة"  عمرو 

الذي  الوقت  يف  متابعات:  ـ  القاهرة 
واملواقع  ال�ضحف  بع�ض  فيه  تداولت 
الإخبارية نباأ القب�ض على الفنان عمرو 
يو�ضف والفنانة كندة علو�ض، متلب�ضني 
بحيازة 15 قر�ضا خمدرا، بالإ�ضافة اإىل 
تذكرتي هريوين، تو�ضلت “�ضبوتنيك” 
فيها  يوجد  الذي  احلقيقي  املكان  اإىل 

الزوجان.
وح�ضب القيادي يف رابطة ال�ضياحيني امل�ضريني يف الغردقة ع�ضام علي، فاإن 
من  جزءا  يق�ضيان  حيث  الغردقة،  يف  �ضهري  فندق  يف  حالياً  موجودان  النجمني 
اإجازتهما هناك، على عك�ض ما ن�ضر ب�ضاأن القب�ض عليهما يف حي العجوزة مبدينة 

اجليزة.
عمرو  الفنان  اأن  لـ”�ضبوتنيك”،  خا�ض  ت�ضريح  يف  علي،  ع�ضام  واأ�ضاف 
يو�ضف وزوجته الفنانة كندة علو�ض، �ضيوا�ضال وجودهما يف الفندق ال�ضهري يف 

اجلونة، حتى يوم الأربعاء املقبل.
وكتبت كندة علو�ض على ح�ضابها الر�ضمي على موقع “تويرت” اأنها يف اجلونة 

يف الوقت احلايل، بينما عمرو يو�ضف يف القاهرة لرتباطه مواعيد عمل.
وكانت كندة قد ن�ضرت على ح�ضابها الر�ضمي على موقع “في�ضبوك” �ضورة 

لها مع زوجها عمرو يو�ضف خالل زيارتهما للجونة .

 ري����ه����ام ع���ب���د �ل���غ���ف���ور: �أب����ح����ث ع��ن
�جلمهور ت��وق��ع��ات  ع��ن  �لبعيدة  �لأدو�ر 
طلت ريهام عبد الغفور يف دراما رم�ضان املا�ضي بثالث اأعمال خمتلفة وهي 
"ل تطفئ ال�ضم�ض"، “رم�ضان كرمي”، و”الزيبق”، قدمت من خاللهم �ضخ�ضيات 

متابينة ل يوجد بينهم اأي ت�ضابه التي نالت اإ�ضادة النقاد واجلمهور.
اإنها لن تكرر ما حدث خالل �ضهر رم�ضان  وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، 
املا�ضى، بعد قيامها ببطولة 3 م�ضل�ضالت مرة واحدة، م�ضرية اإىل اأن الأمر كان 

فى غاية الإرهاق والتعب لها.
واأكدت ريهام اأنها دائما ما ت�ضارك فى م�ضل�ضلني فقط فى رم�ضان، ولكن هذا 
العام كان ا�ضتثناء، فبعد اأن وافقت على م�ضل�ضلى “رم�ضان كرمي” و”الزيبق”، 
اأن ترف�ض  "ل تطفئ ال�ضم�ض"، والذى كان من امل�ضتحيل  عر�ض عليها م�ضل�ضل 

امل�ضاركة فيه.
البعيدة عن توقعات اجلمهور، وعن  الأدوار  عن  دائماً  اأنها تبحث  وتابعت 
"ل  فى  م�ضاركتها  �ضبب    ،9090 راديو  مع  مقابلتها  خالل  .واأو�ضحت   �ضكلي 
“الدور كان خمتلف وجديد ومل اقدمه من قبل، وبعيد  تطفئ ال�ضم�ض" قائلة : 
النا�ض  اأن  متاأكدة  وكنت  اجلميع،  لدى  املعروفة  وطبيعتي  �ضخ�ضيتى  عن 

هات�ضتغربنى فى ذلك الدور”.
 وم�ضل�ضل "ل تطفئ ال�ضم�ض" ماأخوذ عن رواية الكاتب اإح�ضان عبد القدو�ض،  
العائلة  بني  والإن�ضانية  العاطفية  العالقات  حول  م�ضل�ضل   اأحداث  وتدور 
الواحدة، من خالل ت�ضليط ال�ضوء على حياة عائلة مكونة من اأم و5 اأولد، 3 

بنات، وتناق�ض فكرة احلب واخليانة من خالل هذه العائلة.

ط���اب���ع ب���ري���دي ب��ال��ك��وي��ت ي��ح��م��ل ����ص���ورة ع��ب��د�حل�����ص��ن ع��ب��د�ل��ر���ص��ا

لهم �صعبية  م�صاكن  قلبه  ويحّول  للب�صطاء  منري.يغني  حممد  تون�س..  يف 

�لأمن  م�ست�سار  �أن  بو�ست”   “و��سنطن  �سحيفة  ك�سفت 
�لرئي�س  �أقنع  ماكما�سرت،  رميوند  �لأمريكي  �لقومي 
�لأمريكي باإبقاء �لقو�ت �لأمريكية يف �أفغان�ستان بطريقة 

طريفة وذكية.
�أفغانيات  �سابات  لثالث  تعود  �سورة  ماكما�سرت  و��ستخدم 
يرتدين تنانري ق�سرية يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي، لإقناع 
�لقو�ت  �إبقاء  على  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 

�لأمريكية وتعزيز ح�سورها يف �أفغان�ستان”.
�لتي  �لطرق  “�إحدى  �لأمريكية  �ل�سحيفة  وكتبت 
لي�ست  �أفغان�ستان  باأن  ترمب  لإقناع  ماكما�سرت  ��ستخدمها 
 1972 من  �سورة  عر�سه  هي  �أمل،  بال  منها  ميوؤو�سًا  �أر�سًا 
بالأبي�س و�لأ�سود عليه، لأفغانيات �رتدين تنانري ق�سرية 

�أن  �سبق  �أفغان�ستان  �أن  ليخربه  بكابل،  �ل�سارع  يف  وم�سني 
عرفت �لقيم و�ملعايري �لغربية وعا�ستها من قبل، وميكنها 

�أن تعي�سها جمددً�”.
�سكل  على  كتاب  يف  وجدها  �ل�سورة  �أن  ماكما�سرت  وقال 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  هاجر  لأفغاين  قدمية  �سور  �ألبوم 

�لأمريكية.
وكان تر�مب قد �ألقى، �لإثنني �ملا�سي، خطابًا عر�س فيه 
ع�سكرية  تعزيز�ت  باإر�سال  تق�سي  جديدة  ��سرت�تيجية 
�إىل �أفغان�ستان، ر�ف�سًا �أي �ن�سحاب �أمريكي من هذه �لبالد. 
ورحب �لرئي�س �لأفغاين بقر�ر تر�مب حول �إبقاء �لقو�ت 
“�للتز�م  يعني  �لأمريكي  �لوجود  �أن  معترب�  �لأمريكية 

�لر��سخ” للوليات �ملتحدة يف بالده.
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�أكرث ما مييز �ل�سفر هو �أن تتناول �لأكالت �ملحلية للبلد �لذي تزوره؛ حتى 
ت�سعر باأجو�ء �ملكان وحياة �ل�سعب �لذي تعي�س بينه ولو فرتة موؤقتة.

�سحفيوه،  تناولها  �لتي  �لأكالت  �أغرب  عن  تقرير�  “مريور”  موقع  ن�سر 
عند  �ملوؤكد  من  �أنه  ذكر  �لعامل،  حول  �ل�سحفي  عملهم  رحالت  خالل 
زيارتك لأي مكان جديد تكون غري متاأكد من قائمة �لطعام �لتي �ستختار 
منها، لكنك قد ل تتوقع �أنها حتتوي على �أ�سياء ل ميكن �أن مت�سغها لت�سل 
 14 �لتقرير  ت�سمن  وقد  لدغتها.  من  باخلوف  ت�سعر  فقد  معدتك؛  �إىل 

وجبة غريبة وهي كالتايل:
�لفلفل  قرون  “�سوربة  تناول  وود..  جرين  مايكل  �لتحقيقات  – حمرر 
�لأحمر �حلار” يف �ل�سني، وقال عنها �إنك عند تناولها ت�سعر باأن معدتك 

تتفتت �إىل �ألف قطعة.

هوجن  يف  �لبحر”  “قنديل  تناول  طوم�سون..  نايجل  �ل�سفر  حمرر   –
كوجن، و”�سغار �ل�سفادع" يف تايالند، و”�لأفعى �جلر�سية” يف تك�سا�س.

تناول  �لإ�سبانية،  “�سيفيليا”  مدينة  يف  ناتر��س..  جيجي  �ملر��سل   –
باأنه  وو�سفه  �لب�سكويت”،  من  “كونو  د�خل  �لنيء”  �ل�سمك  “بي�س 

مرعب.
�أي�سلند�،  �لقد” يف  �سمكة  “ر�أ�س  تناول  جالز..  بني  �ل�سيا�سي  – �ملحرر 

وكان مقزز�.
يف  �لنيء”  �لدجاج  “حلم  تناول  �ملغامر�ت..  حمرر  ويب�سرت  نيك   –

�ليابان، وو�سفه باأنه من �لأف�سل �أن يكون مطبوخا.
�لفوجو  “�أ�سماك  �ليابان  يف  تناول  مان..  ريك  بيرت  �لإنتاج  م�سوؤول   –
�لأ�سماك  من  لها  ح�سر  ل  �أطباق  هناك  �ليابان  يف  �إنه  وقال  �ل�سامة”، 
قيد  على  �ستظل  هل  تت�ساءل  تتناولها  وحينما  لها،  طعم  ل  لكن  �ملقلية 

�حلياة عندما تنتهي منها؟
�لبحر  “خنزير  بريو  يف  تناولت  بليت�سي..  ر��سيل  �ملغامر�ت  حمررة   –
“ر�أ�س  تناولت  فيتنام  ويف  لها.  بالن�سبة  لذيذ�  وكان  �مل�سوي”،  �لهندي 
�لوزة �مل�سلوقة”، وو�سفتها باأنها كانت �سيئة جد�؛ حيث عليك �أن تخرج 

عينيها من ر�أ�سها.

�لبحري  �لبفن  “طائر  �أي�سلند�  يف  تناولت  باجيت..  �أنطونيا  – �ملحررة 
م�سويا”، مع �لتوت و�لزبادي، وو�سفته باأن مذ�قه كان لذيذ�.

“�لقريد�س  طبق  تايالند  يف  تناول  جونز..  �ستيفني  �ل�سيا�سي  – �ملحرر 
تاأكل  �أن  وعليك  حي،  قريد�س  وبه  لزج  �أرز  عن  عبارة  وهو  �لر�ق�س”، 

�لأرز وتلتقط �لقريد�س وتبلعه قبل �أن يقفز �إىل خارج فمك.
“�لقر�س  طبق  �أي�سلند�  يف  تناولت  هيالند..  لني  �جلمال  حمررة   –
مذ�قه؛  لكم  �أ�سف  �أن  �أ�ستطيع  “ل  عنه:  قالته  ما  وكل  �لفا�سد”، 

فر�ئحته تكفي”.
– حمررة �ملغامر�ت رو�سي هوبجود.. تناولت يف كمبوديا طبق “عنكبوت 
فقد  �أقد�مه؛  مذ�ق  تتقبل  �أن  ��ستطاعت  �إنها  وقالت عنه  بالثوم”،  مقلي 

كانت مقرم�سة.

“�حلوت  طبق  �أي�سلند�  يف  تناول  �سينيل..  �أندرو  �لأخبار  حمرر   –
بلوبر”، وقال عنه �إنه حتى ل يرغب يف �لتفكري فيه.

“برجر  طبق  �لتيبت  يف  تناولت  يو..  مارجوري  �ل�سفر  حمرر  نائبة   –
حلم �لثور”، وو�سفته باأنه كان جميال.

مبدينة  �ل�سيني  �حلني  يف  تناولت  فلوك..  هاريت  �ملحتوى  م�سوقة   –
�سيئا  كان  باأنه  وو�سفته  �لباردة”،  �خلنزير  �أذن  �أ�سرت�ليا..  يف  �سيدين 

جد�؛ فهو �أ�سبه بتناول طبق من �لدهون �لباردة.

�أَْعَجَبْتُكْم  �إِْذ  َوَيْوَم ُحَننْيٍ  �حلمد هلل رب �لعاملني �لقائل :  
ا  مِبَ �لأَْر�ُس  َعَلْيُكْم  اَقْت  َو�سَ �َسْيًئا  َعْنُكْم  ُتْغِن  َفَلْم  ُتُكْم  َكرْثَ

َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبِريَن)25( �سدق �هلل �لعظيم«
�ل�سادق  حممد  �سيدنا  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �هلل  �حلمد 
�أنت  �إنك   ، علمتنا  ما  �إل  لنا  علم  ل  �للهم   ، �لأمني  �لوعد 
�لعليم �حلكيم ، �للهم علمنا ما ينفعنا ، و�نفعنا مبا علمتنا ، 
وزدنا علمًا ، و�أرنا �حلق حقًا و�رزقنا �تباعه ، و�أرنا �لباطل 
�لقول  ي�ستمعون  ممن  و�جعلنا    ، �جتنابه  و�رزقنا  باطاًل 
فيتبعون �أح�سنه ، و�أدخلنا برحمتك يف عبادك �ل�ساحلني«
�نطالقا من �در�كنا لعمق �ملاأ�ساة �لتي يعي�سها �سعبنا �ليمني 
منذ حلظة �إندلع �لأزمة �ليمنية يف بد�ية �لعام 2011م 
وما نتج عنها من �سر�ع �سيا�سي فر�س �لمر �لو�قع وجتاوز 
�لتي  �لباه�سة  لالثمان  �در�كا  وكذلك  �ليمنيني  �ر�دة 
�لتي  باملعاناة  نقر  و�ذ  فانننا  يدفعها....  وليز�ل  دفعها 
يعانيها �بناء �ل�سعب �ليمني يف جميع �ملحافظات �ليمنية 
لالأ�سباب  �ليمني  �سعبناء  على  �ملفرو�س  �حل�سار  جر�ء 
مطار  و�غالق  �حلياة  �سبل  خنق  عنه  نتج  �لذكر  �سالفة 
�سنعاء �لدويل.... �ل �نه لميكن �غفال �ملعاناة �لكبرية 
تعز  يف  �ليمنيني  لها  يتعر�س  �لتي  �لن�سانية  و�ملاأ�سي 
�لدولية  �لقو�نني  لكل  وعلني  �سارخ  �نتهاك  ُيعد  هذ�  كل 
كل  �لدويل.....  �لن�ساين  و�لقانون  �حلرب  وقو�نيني 
هذه �لأعو�مل و�لأ�سباب �أدت �إىل �إغر�ق �لبالد يف كو�رث 
كا�سرت�تيجية  متعمدة  و�قت�سادية  و�سحية  �ن�سانية 
لال�ستنز�ف و�ل�سغط على �ملجتمع �لدويل للتدخل ب�سكل 
فاننا  عليه  وبناء  �حلروب  جتار  �هد�ف  و  م�سالح  يخدم 
يف �جلالية �ليمنية �لأمريكية ن�سم �سوتنا �إىل �لأ�سو�ت 
�أمام  �لدويل  �سنعاء  مطار  عن  �حلظر  برفع  تنادي  �لتي 
�ليمني  �ملجتمع  �سر�ئح  جميع  ليتمكن  �جلوية  �ملالحة 
بال�سفر للعالج و�لأغرت�ب و�إعادة �لعالقني يف جميع دول 

�لعامل �لعربي و�لإ�سالمي و�لدويل.
و�ملنظمات  �أمريكا  �ليمنية يف  وبناء عليه نظمة �جلالية 
٢٠١٧م  �أغ�سط�س   ١٨ �جلمعة  يوم  معهم   �ملت�سامنة 
لالأمة  �لعامة  �جلمعية  مكتب  �أمام  جماهريية  مظاهرة 
�ملتحدة  تطالب فيه جمل�س �لأمن �لدويل و�سفر�ء �لدول 
�ل�سعب  و�إنقاذ  للتدخل  �لأمن  �لد�ئمة يف جمل�س  �خلم�س 
�ليمني من �حل�سار �ملفرو�س عليه ورفع �حل�سر عن مطار 

�سنعاء �لدويل �أمام �ملالحة �جلوية.
ن�س �لبيان«  

�لدويل    �لأمن  جمل�س  و�سفري�ت  �سفر�ء  �سعادة  �إىل 
�ملحرتمني 

�مريكا  يف  �ليمنية   �جلالية   مظاهرة  طلبات  �ملو�سوع: 
حترك  �إىل  و�حلاجة  �ليمن  يف  �لأزمة  تفاقم  بخ�سو�س 

فوري وجاد  من جمل�س �لأمن �لدويل.
�لدويل  �لأمن  ملجل�س  �لإعالمية  �لإحاطة  وعقب  �إنه 
يف  بارزون  م�سوؤولون  حذر  حيث  يوليو/متوز،   12 بتاريخ 
ر�سد  وتقارير  �إن�سانية  دولية  ومنظمات  �ملتحدة  �لأمم 
ما  وب�سبب  �ليمن،  يف  لالأزمة  كبري  تفاقم  من  حقوقية  
يف  و�هاليهم  �مريكا  يف  �ليمنية  �جلالية  �أبناء  يعانيه 
��ستمر�ر  ب�سبب  ج�سيمة   و�أ�سر�ر  �نتهاكات  من  �ليمن  
�ل�سر�ع �لد�ئر يف وطننا �لأم �ليمن ،وجدنا �أنف�سنا ملزمني 
يف  �ملوقر  وجمل�سكم  �ملتحدة  �لأمم  مبنى  �أمام  بالتظاهر 
مدينة نيويورك ب�سفتنا �بناء �ليمن �ملغرتبني يف �مريكا 
ومعنا  فريق من  �ملنظمات غري �حلكومية �ملت�سامنني معنا 

و�ي�سال طلباتنا �إليكم وفقا للمعطيات �لتالية:-
�أن  �ليمن  �إىل  �لعام  لالأمني  �خلا�س  �ملبعوث  حذر   )1(  
ت�سعيد �لعنف يت�سبب يف حالة �إن�سانية »مروعة« يف �ليمن 
هي �لأ�سو�أ يف �لعامل تقريبا . حيث  ذكر �ستيفن �أوبرين، 
�لإن�سانية«  �ل�سوؤون  لتن�سيق  �ملتحدة  �لمم  »مكتب  رئي�س 
ماليني  ع�سرة  هناك  �أن  )�أوت�سا(، 
 ، �ملجاعة  خلطر  معر�سني  �سخ�س 
و�أكد �أن جمل�س �لأمن �لدويل يتحمل 
�مل�سوؤولية �لرئي�سية عن ��ستمر�ر هذ� 
�لأع�ساء  �لدول  على  و�أن  �ل�سر�ع، 
 . لوقفه  �جلهود  من  �ملزيد  بذل 
�أن  �آخرون  م�سوؤولون  ذكر  حني  يف 
�أودى  �لذي  �لكولري�،  وباء  تف�سي 
�سخ�س   2000 عن  يزيد  ما  بحياة 

ميني �غلبهم من �لطفال ، مل ي�سبق له مثيل )يوؤثر على 
�لوباء  هذ�  �أن  من  وحذرو�  حمافظة(   23 �أ�سل  من   22
�سيوؤدي بحياة �لكثري من �سكان �ملحافظات �ليمنية، ب�سبب 
 15 حو�يل  ولأن  �لأ�سا�سية،  �ل�سحية  �خلدمات  �إنهيار 
ل   - �ل�سكان  من  باملئة   55 عن  يزيد  – ما  �سخ�س  مليون 
ي�ستطيعون �حل�سول على �لرعاية �ل�سحية �لأ�سا�سية �أو 
�ملياه �لنظيفة، ناهيكم عن �إعالن منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�لذي �أعلنت قبل �أيام  �أن 500   �ألف مو�طن ميني م�ساب 
لل�سحة  �لتحتية  �لبنية  �سارت  �لذي  وقت  يف  بالكولري� 
�لعامة و�ل�سكان  يف �ليمن متهالكة وخارجة عن �خلدمة 
،ولي�س  عامني  من  �أكرث  منذ  فيها  �لد�ئر  �ل�سر�ع  ب�سبب 
ذلك فح�سب ،بل �ن وز�رة �لنقل �ليمنية �أعلنت يف موؤمتر 
�سحفي يف �سنعاء قبل �أ�سبوع �أن �أكرث من  13 �ألف مو�طن 
ميني قد  ماتو�  خالل  �لعام �لفائت نتيجة   �إغالق مطار 
�سنعاء �لدويل وهم بحاجة للعالج يف �خلارج ومل يتمكنو� 
من �ل�سفر للعالج يف �خلارج ب�سبب حظر �لطري�ن ،كما �أن 
�ألف مو�طن ميني  مري�س و ينتظرون فتح    75 �أكرث من  

�ملطار لل�سفر للعالج يف �خلارج.
)2( �إن �حلالة �لإن�سانية �ل�سعبة يف �ليمن هي كارثة من 
�سنع �لإن�سان - ولي�ست كارثة طبيعية و�إن �ل�سر�ع �مل�سلح 
ُت�سهم  �لنز�ع  �أطر�ف  بها  يقاتل  �لتي  و�لطريقة  �مل�ستمر 
ندعو  وعليه  وتفاقمها.....  �لإن�سانية  �لأزمة  هذه  يف 
�إجر�ء�ت  �أع�ساء جمل�س �لأمن �لدويل �إىل �تخاذ  جميع 
فورية لو�سع حد للحرب ب�سكل نهائي و مبوجب قر�ر ملزم 
�لإن�ساين  للقانون  �لنز�ع  �أطر�ف  لنتهاكات  حد  ،وو�سع 
�لدويل،وفتح مطار �سنعاء �لدويل �أمام �ملحالحة �جلوية، 
ورفع �حل�سار عن حمافظة تعز، ومنع �ملزيد من �لتدهور 
يف �حلالة �لإن�سانية و�سمان �مل�ساءلة �إنطالقًا وفقًا لقانون 

�لعد�لة �لإنتقالية. 
)3( نحن �بناء �جلالية �ليمنية يف �مريكا، جندد موقفنا 
�لد�عم لعملية �ل�سالم �ل�سامل و�لعادل �لتي تقودها �لأمم 

ونطالبكم  �ليمن   يف  �ل�سر�ع  لإنهاء  ومبعوثها   �ملتحدة 
على  �حلفاظ  ي�سمن  مبا  لإجناحها  ،و�ل�سغط  بت�سريعها  
مادمرته  �إعماره  و�إعادة  �ليمن  و�سيادة  و��ستقر�ر  وحدة 
بالعودة  منازلهم  من  نزحو�  ممن  �ل�سكان  ليتمكن  �حلرب 
�إليها للعي�س ب�سالم ول�سيماء �لفئات �ملهم�سة و�ل�سعيفه. 

كوننا  �لأوىل  بالدرجة  كيمنيني  علينا  �لو�جب  �ن   )4(
�لقوى  ندعو�  �ن  و�لأمريكية،  �ليمنية  �جلن�سيتني  نحمل 
�ل�سيا�سية �ملت�سارعة للجلو�س على طاولة �حلو�ر وحتقيق 
جندد  ،كما  �ليمني  �لدم  نزيف  لوقف  �ل�ساملة  �مل�ساحلة 
رف�سنا �لتام لالإرهاب ومموليه، ونعلن وقوفنا �لتام مع كل 

�جلهود �لدولية ملكافحته. �ينما وجد. 
�آن �لأو�ن على جمل�س �لأمن �لدويل �ن ي�سطلع  )5( لقد 
�لأمم  ومو�ثيق  و�لإن�ساين  و�لقانوين  �لد�ستوري  بدوره 
يف  �حلرب  جتاه  ملمو�سة  خطو�ت  لإتخاذ  وذلك  �ملتحدة 
�ليمن ورفع �حل�سار ويرعى عملية �سيا�سية �ساملة لإنقاذ 

�ل�سعب �ليمني. 
قر�ر  م�سودة  ب�سياغة  �لدويل  �لأمن  جمل�س  ننا�سد   )6(
�ملالحة  �أمام  �لدويل  �سنعاء  مطار  فتح  �إعادة  يت�سمن 
�جلوية،لكي يت�سنى ت�سهيل �ل�سفر من و�إىل �ليمن ومتكني 

ممن يحتاجون �ل�سفر �إىل �خلارج لغر�س. 
بالمتثال  �ليمن  يف  �لنز�ع  �أطر�ف  جميع  �إلز�م   )7(
لن�سو�س �لقانون �لإن�ساين �لدويل لتجنيب �ملدنيني ويالت 
فيه  مبا  �سالمتهم  على  و�حلفاظ  �مل�سلح  و�لنز�ع  �ل�سر�ع 
للمنظمات  �ل�سماح  �لأطر�ف  �ملدنية وعلى جميع  �ملن�ساأت 
لكي  و�لأيو�ئية  �لإن�سانية  �لإغاثة  جمال  يف  تعمل  �لتي 
يف  للمت�سررين  �لإغاثية  �مل�ساعد�ت  تقدمي  من  تتمكن 

مناطق �ل�سر�ع �مل�سلح. 
»و�هلل من ور�ء �لق�سد«

�سادر عن �جلالية �ليمنية يف �أمريكا و�ملنظمات �ملت�سامنه 
معها
�جلمعة �ملو�فق 2017/8/18م

عملهم رح���ات  يف  �صحفيوها  تناولها  وج��ب��ات  �أغ���رب  تن�صر  م���ريور 

 بعد �إحالة �ملغت�صب
 للنيابة.. هذ� ما طالبت به
 �أ�صرة �لطفلة �لباك�صتانية

“�صجا” بال�صعودية
طالبت �أ�سرة �لطفلة �لباك�ستانية “�سجا”، �لتي تعر�ست 
�لعربية  �ململكة  يف  �أفريقي،  يد  على  وح�سي  لغت�ساب 
تقبل  لن  �أنها  موؤكدة  �جلاين،  من  بالق�سا�س  �ل�سعودية، 

باأقل من ذلك.
وكانت �سرطة حمافظة �لطائف قد �أحالت �جلاين �إىل 
�أ�سرت  فيما  بجرميته،  �عرت�فه  بعد  �لعامة،  �لنيابة 
باجلاين،  عقوبة  �أق�سى  �إنز�ل  على  عليها  �ملجني  �أ�سرة 
ومن  �سيء  كل  من  تخاف  باتت  �بنتهم  �أن  �إىل  لفتني 

�حلديث مع �لغرباء.
و�أكدت و�لدة �لطفلة “�سجا”، بح�سب �سحيفة “عكاظ”، 
�للحظة  ت�ساهد  و�أن  �لق�سا�س  من  باأقل  تر�سى  لن  �أنها 
بعينها، م�سيفة �أن �جلاين بقي جارهم مدة �سهور قبل �أن 

تنتقل �أ�سرته �إىل مكان �آخر.
وك�سفت م�سادر �أن �ملتهم �سجلت بحقه جر�ئم �أخرى من 
�لعامة  للنيابة  �إحالته  متت  و�أنه  ون�سل،  �سرقة  ق�سايا 

ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقه.
بدوره، دعا عمدة حي �لعقيق �لذي وقعت فيه �جلرمية، 
�جلهات �ملعنية للتدخل ومد�همة �لبيوت �ملهجورة باحلي 
وي�سكن  منزل،   100 من  �أكرث  �إىل  عددها  ي�سل  و�لتي 
د�خلها ع�سر�ت �لعمال �لذين ي�سكلون لياًل جتمعات تبث 
منهم  يعاين  بات  �حلي  �أن  م�سيًفا  �لأهايل،  بني  �لرعب 

ومن جر�ئمهم بح�سب موقع �رم �للكرتوين .
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