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عودة التجاذبات �إىل �صنعاء:

َ
تهدئة«احلليفني»علىاملحك
اقر�أ يف هذا العدد
�إع�صار �إي��رم��ا �أو”الوح�ش
“الإيكونومي�ست” :ال�سلطان قابو�س الكبري” ح�����س��ب ت��رام��ب:
“لن �أكون ال�ضحية القادمة” �إنقطاع الكهرباء عن �ستة
م�لاي�ين م�سكن وف��ل��وري��دا
تقرتب من”كارثة �إن�سانية”

زع��ي��م احل��وث��ي�ين ي��ه��دد ب�شن ه��ج��م��ات ���ص��اروخ��ي��ة ���ض��د االم����ارات
واه�����داف نفطية ���س��ع��ودي��ة وي����ؤك���د� :إذا �أرادوا �أن ت�سلم
�سفنهم ال��ن��ف��ط��ي��ة فعليهم �أال ي��ق��دم��وا ع��ل��ى غ���زو احل��دي��دة

اعالن
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حملي

ديلي بي�ست :هدايا “جمنونة” من ال�سعودية �إىل ترامب

ن�شر موقع “ديلي بي�ست” الأمريكي تقريرا ح�صريا ،قال
فيه �إن ال�سعودية قدمت هدايا “جمنونة” �إىل الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
وقال املوقع الأمريكي �إنه ح�صل على قائمة الهدايا
الر�سمية ،التي قدمتها اململكة العربية ال�سعودية �إىل
ترامب ،خالل زيارته الأخرية �إىل الريا�ض.
و�ضمت القائمة ،بح�سب “ديلي بي�ست” 83 ،هدية
غريبة ت�سلمها ترامب ،وفقا للوثيقة التي ح�صل عليها
املوقع الأمريكي.
وح�صل ترامب على هدايا ملكية “جمنونة” ،بح�سب
املوقع الأمريكي ،مثل “عمل فني ي�ضم �صورة للرئي�س
الأمريكي ،وجمموعة من ال�سيوف املتعددة الأ�شكال
وعدد من اخلناجر وحامالت وحافظات الذخرية
اجللدية ،وفراء لنمر وفهد وخنجر م�صنوع من الف�ضة

اخلال�صة املزود بغمد من الل�ؤل�ؤ”.
ولكن ما يجعل تلك الهدايا “جمنونة” ،وفقا لـ”ديلي
بي�ست” ،هو �أن �إحدى تلك الهدايا كانت عبارة عن عمل
فني ي�صور “امر�أة �سعودية” ،فيما و�صفته ب�أنه �أمر
غريب لدولة تعاين فيها املر�أة من �أزمات ب�ش�أن حقوقها
الأ�سا�سية.
ونقل املوقع الأمريكي ت�صريحات على ل�سان �سارة ليا
ويت�سن ،املديرة التنفيذية لق�سم ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف “هيومن رايت�س ووت�ش” ،قالت فيها
“قرار ترامب بزيارة ال�سعودية �أوال ي�شري بو�ضوح �إىل
ترتيب �أولوياته العليا لعالقات �أمريكا الأكرث ربحية
مع عميلها الأول يف جمال الأ�سلحة يف العامل ،غري
عابئ ب�أن تلك الأ�سلحة تقتل املدنيني يف اليمن”.
وكانت الإدارة الأمريكية قد �أعلنت �أن الواليات املتحدة

خمت�صر مفيد

ح�صلت على �صفقات �أ�سلحة تقدر بـ 110مليار دوالر
�أمريكي ،على مدى � 10سنوات ،خالل زيارة ترامب �إىل
الريا�ض.
وتابعت ويت�سن ،قائلة “لقد احت�ضن ترامب اململكة
ال�سعودية ،لي�س فقط باعتماده �صفقات �أ�سلحة قيا�سية
معها ،ولكن برف�ضه املتعمد انتقاد ال�سجل احلقوقي املثري
للجدل يف البالد واحلملة الع�سكرية املتهورة والكارثية
على اليمن”�( .سبوتنيك)

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

حقوقيون ون�شطاء �سيتظاهرون االجل اليمن واطفال اليمن  ،وننا�شد اجلميع ومن يرغب بامل�شاركة
على العنوان التايل :
Saturday, September 23 at 11:00am EDT
Union Square Park in New York, New York

فر�صة عظيمة

Dish.com/Arabic
1-888-926-1443
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CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO
package in addition to Arabic Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver
upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you
cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV
anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless
you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon
cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to
cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related
channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.
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خط لبيع املرطبات والوجبات اخلفيفة ال�صحية يف نيويورك منهاتن
للخط حوايل خم�س واربعون حمطة توقف ت�شمل العديد من

CVS , Duane Reades .Best yet Key Foods , etc

اخلط ي�شمل خم�س ايام يف اال�سبوع ونهاية اال�سبوع عطلة
يربح حوايل  $1.575ا�سبوعيا �صايف
الرتك معرو�ض للبيع و�سعره $150.000

لال�سف�سار ات�صل مع حممد بعد ال�ساعة الواحدة

347 782 6955

الكارثة الإن�سانية التي متر بها هي اليمن هي الأ�سو�أ
يف العامل ،وحجم اخل�سارة يفوق احتمال البلد
ال�ضعيف ،ويعني �أن حجم الكارثة اكرب من نتائج
الكوارث الطبيعية ومنها ما حدث م�ؤخرا يف تك�سا�س
الأمريكية ،وان حتى الدول الغنية ال ت�ستطيع
حتمل تبعات ذلك ،فما بالكم ببلد منهار اقت�صاديا،
وتقتله احلرب يوميا.
�أن اكرث من ن�صف املن�ش�آت ال�صحية ) املتوا�ضعة
ا�صال) خرجت عن اخلدمة ،والن�صف الآخر يعمل
باقل من ن�صف طاقته و�إمكانيه.
وماليني اليمنيني بحاجة �إىل �إنقاذ �سريع ،ومراعاة
و�ضعهم امل�أ�ساوي ،و الأطفال الذين ميوتون من
الإ�سهال والأمرا�ض املعدية ب�سبب �ضعف احلماية
ال�صحية اكرث من عدد الأطفال الذين تقتلهم احلرب
ب�شكل مبا�شر ،ويعتربون �ضحايا غري مرئيني.
واملجاعة والأوبئة تنت�شر ،وانهيار املنظومة
ال�صحية يزيد من تفاقم الو�ضع ،ويعني �أن ال�صراع
امل�سلح ،واحل�صار مينع و�صول امل�ساعدات ال�شحيحة
ا�صال.
�أن حياة و�صحة النا�س يف خطر ،ب�سبب احلرب
واحل�صار وخروج املن�ش�آت ال�صحية عن �أداء مهمتها،
و�ضعف و�صول امل�ساعدات الإن�سانية.
االوبئة والأمرا�ض تزداد انت�شارا ،واالمرا�ض
املزمنة واحلاالت الطارئة فقدت الرعاية ال�صحية،
م�ست�شفيات ب�أكملها اقفلت او دمرت ،كادر �صحي غري
قادر على تغطية االحتياج ،و�أدوية فقدت �أو �شحت
يف الأ�سواق ،والنا�س بال غطاء طبي.
اليمن يعاين �أ�سا�سا من نق�ص امل�ست�شفيات و�ضعف
الكادر الطبي ،والرعاية ال�صحية ،وحني ت�صاب
البنية ال�صحية يف اليمن ال�ضعيفة �أ�سا�سا بهذا
الدمار ،ف�إن م�ستوى الكارثة يفوق ما تراه يف الإعالم،
ويفوق ما ميكن �أن يتحمله �أي �شعب يف العامل.
والإعالم ال ي�ضغط كفاية يف هذا املو�ضوع.
املنظمات الدولية والأمم املتحدة حتذر ،وعاجزة
عن فعل �شيء ،و�أوبئة كالكولريا تخل�ص منها اليمن
يف ال�سبعينيات  ،عادت للظهور وانت�شرت ب�سبب
الأعمال واحلرب،
وامل�س�ؤولية الأخالقية جتاه اليمن تلزم الدول
الغنية ،و�أولها دول اجلوار ب�سرعة �إنقاذ اليمن
اليمن يحتاج �إىل �إغاثة عاجلة وطارئة  ..ولن
ينتظر انتهاء احلرب ،وكون اليمني يتحمل ويتكيف
مع الظروف ال�صعبة ،وميوت ب�صمت ،فهذا ال يعفي
العامل من م�س�ؤوليته الأخالقية جتاه هذا البلد
العزيز الكرمي ( .عن كاتبة مينية)
رئي�س التحرير
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

4

حتقيق

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

َ
«احلليفني» على املحك
عودة التجاذبات �إىل �صنعاء :تهدئة
�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

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

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

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616
جتدّ دت ،خالل اليومني املا�ضيني ،ف�صول التح�شيد
املت�ضاد والرتا�شق بني �شري َكي احلكم يف �صنعاء،
«�أن�صار اهلل» و«امل�ؤمتر ال�شعبي العام» ،منذرة بانبعاث
اخلالف الذي متكّن «املجل�س ال�سيا�سي الأعلى» من
تهدئته �أواخر �آب املا�ضي .وفيما ي�ستعد الطرفان
لفعاليات �شعبية متقاربة زمني ًا يف الأيام املقبلة،
تت�سارع التقديرات ب�ش�أن ما �سي�ؤول �إليه حتالف
احلركة واحلزب ،يف ظل تعاظم الرهان اخلليجي على
انفراط عقده
بعد مرور قرابة �أ�سبوعني على االتفاق الذي رعاه
«املجل�س ال�سيا�سي الأعلى» بني حركة «�أن�صار اهلل»
وحزب «امل�ؤمتر ال�شعبي العام» ،والذي ق�ضى بـ«توحيد
اجلبهة الداخلية وعدم ال�سماح ب�شقها �أو خلخلتها»،
يبدو ،اليوم� ،أن عالقة �شري َكي احلكم يف �صنعاء تتجه
نحو ف�صول جديدة من الت�صعيد ،قد ال تقت�صر ،هذه
املرة ،على حدود ما �آلت �إليه الأمور عقب اال�شتباكات
التي �شهدتها العا�صمة ليل الـ 27من ال�شهر الفائت.
تعزز تلك االحتماالت جملة م�ؤ�شرات ت�سارعت خالل
الأيام القليلة املا�ضية ،بالتوازي مع عودة الرتا�شق
الكالمي بني وجوه الطرفني� .أول امل�ؤ�شرات املذكورة
ا�ستعداد كل من احلركة واحلزب لإقامة فعاليات
متقاربة زمني ًا خالل ال�شهر اجلاري ،ما ينذر بعودة
االحتكاكات ال�سيا�سية ،ورمبا الأمنية� ،إذ ت�ستعد
«�أن�صار اهلل» لإحياء ذكرى «ثورة � 21أيلول» بفعالية
�ضخمة يف �أمانة العا�صمة ،بد�أ التجهيز لها بحمالت
دعائية يف و�سائل الإعالم وعلى الأر�ض ،وبدعوات
�إىل �أو�سع م�شاركة يف «الفعالية» ،كان �أبرزها دعوة
رئي�س «اللجنة الثورية العليا» ،حممد علي احلوثي،
�إىل االحت�شاد يف «�ساحة ال�سبعني» ،وجتهيز «�أكرب
القوافل لدعم اجلبهات» باملنا�سبة.
يف املقابل ،يراهن «امل�ؤمتر» على قرب حلول ذكرى
«ثورة � 26أيلول» ،لإعادة التح�شيد مل�صلحته ،على
غرار ما جرى يف الـ 24من �آب املا�ضي ،يف الذكرى
الـ 35لت�أ�سي�س احلزب .ومن هنا كانت دعوة اللجنة
العامة لـ«امل�ؤمتر»� ،أم�س� ،إىل «�إقامة املهرجانات
االحتفائية على م�ستوى املحافظات ب�أعياد الثورة».
دعوة ترافقت مع هجوم «حاد» على «�أن�صار اهلل»،
على خلفية القرارات التي �أ�صدرها رئي�س املجل�س
ال�سيا�سي الأعلى� ،صالح ال�صماد ،ال�سبت املا�ضي ،والتي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�أطاحت عدد ًا من امل�س�ؤولني املح�سوبني على الرئي�س
ال�سابق علي عبداهلل �صالح من جمل�س الق�ضاء الأعلى
والهيئة العامة للت�أمينات واملعا�شات.
وو�صفت اللجنة ،عقب اجتماع ا�ستثنائي لها برئا�سة
�صالح ،تلك القرارات ب�أنها «�أحادية اجلانب ،وخملة
مببد�أ ال�شراكة والتوافق ،بل وتخدم �أهداف
وخمططات قوى العدوان يف �شق ال�صف الوطني»،
معتربة �إياها «غري ملزمة» .وا�ستغرب املجتمعون
«احلملة ال�سيا�سية والإعالمية املمنهجة واملخطط
لها م�سبق ًا من قبل �أن�صار اهلل �ضد امل�ؤمتر ال�شعبي
العام وقيادته» ،الفتني �إىل �أن «تلك احلملة ا�ستمرت
يف الت�صاعد ،وبوترية عالية ،من خالل عملية ال�شحن
والتعبئة والتحري�ض التي امتدت �إىل و�سائل الإعالم
الر�سمية واخلا�صة ،و�إىل امل�ساجد والفعاليات
الثقافية واملهرجانات وخمتلف و�سائل التوا�صل
الإجتماعي».
و�شددت اللجنة العامة لـ«امل�ؤمتر» على �ضرورة
�أن «يكون التفاهم والتن�سيق بني القوى املناه�ضة
للعدوان هو الرافعة احلقيقية للتعاطي ال�سيا�سي
مع �أي حوارات �أو م�شاورات �أو مفاو�ضات خارجية»،
م�ؤكدة رف�ضها «�أي تفاهمات �أحادية من قبل �أي
طرف» .وعلى الرغم من ذلك املوقف التطميني الذي
ما فتئ «امل�ؤمتر» يكرره منذ مدة� ،إال �أنه يبدو وا�ضح ًا
توج�س من �إمكانية �إقدام
�أنه ما زال لدى «�أن�صار اهلل» ّ
رئي�س احلزب على عقد �صفقات جانبية بعيد ًا من
التفاهم مع �شركائه ،خ�صو�ص ًا �أن «الغزل» اخلارجي
املوجه �إىل �صالح جتاوز ،خالل الأيام املا�ضية ،اجلانب
الإماراتي ،وو�صل �إىل ال�سعودية التي بد�أت منابرها،
حديث ًا ،تداول فكرة التحالف مع الرئي�س ال�سابق.
يف هذا ال�سياق ،ثمة اعتقاد لدى البع�ض ب�أن التعامل
اخلليجي مع اخلالف بني «�أن�صار اهلل» و«امل�ؤمتر» تعدّ ى
حدود اال�ستثمار فيه لزعزعة اجلبهة الداخلية
املناوئة للعدوان ،وحت ّول �إىل مراهنة جدية على
ف�صل احلركة عن احلزب ،مبا ي�سمح ،يف نهاية املطاف،
باخلروج من �أوحال امل�ستنقع اليمني .وانطالق ًا من
ذلك االفرتا�ض ،ميكن فهم ال�ضخ املكثف يف و�سائل
الإعالم املوالية لل�سعودية والإمارات يف اجتاه ت�سعري
اخلالف اليمني الداخلي ،وحتمية ر�ؤو�س «امل�ؤمتر»،
وحتري�ض قواعده على «�أن�صار اهلل» ،كما ميكن فهم

حماوالت التو ّدد ال�سعودية ل�صالح ،و�إن �أتت على �شكل
ت�سا�ؤالت حول جدوى انفتاح الريا�ض على الرئي�س
ال�سابق ،وتنبيه الأخري �إىل �أن جزء ًا من عمليات
«التحالف العربي» يف �صنعاء ي�ستهدف فك «الطوق»
الذي يحاول «احلوثيون» فر�ضه عليه يف م�سقط ر�أ�سه
يف �سنحان.
على املقلب اليمني ،يبدو �صالح ،ومعه القيادات
«امل�ؤمترية» املوالية له ،يف حالة ترقب م�ستمر
لتحركات «�أن�صار اهلل» وخطواتها ال�سيا�سية
والأمنية .ولئن َظ َهر ،عقب املهرجان الأخري
لـ«امل�ؤمتر» يف ميدان ال�سبعني� ،أن الرئي�س ال�سابق
واملحيطني به ا�ست�شعروا خطورة الت�صعيد �ضد «�أن�صار
اهلل» التي باتت لها اليد الطوىل يف املجالني الع�سكري
والأمني ،خ�صو�ص ًا يف �صنعاء� ،إال �أنه من غري املعلوم،
�إىل الآن ،ما �ست�ؤول �إليه تقديرات اللجنة العامة
لـ«امل�ؤمتر» التي ُو�ضعت يف حالة انعقاد دائم� ،إذا ما
تراءى ل�صالح �أن الظرف بات منا�سب ًا ّ
لف�ض عرى
ال�شراكة مع «�أن�صار اهلل» .هذا االحتمال بالذات
تتح�سب له احلركة ،التي تقول م�صادر �إنها
هو ما
ّ
و�صلت �إىل اقتناع ب�أن الرئي�س ال�سابق �أ�صبح «عبئ ًا
مما فعل»،
عليها» ،وب�أنه «مل يعد مبقدوره تقدمي �أكرث ّ
خ�صو�ص ًا �أن �أغلب من يرابطون ،اليوم ،على اجلبهات،
هم من املقاتلني املوالني لـ«�أن�صار اهلل» .بيد �أنه ،ومع
ذلك ،ي�ستبعد مراقبون �أن تكون احلركة هي البادئة
يف فرط عقد التحالف مع «امل�ؤمتر» ،وتفجري الو�ضع
يف وقت ت�شتد فيه حاجة اليمن �إىل وحدة ال�صف.
لذا ،تذهب معظم الرتجيحات �إىل �أن «�أن�صار اهلل»
�سرتكن �إىل العمل «الناعم» القائم على جتريد
خ�صومها «املحتملني» من عنا�صر القوة ،وحماولة
ا�ستمالة القيادات «امل�ؤمترية» �إىل �صفّها بعيد ًا من
�صالح ،والرتكيز على �إفهام الإقليم والعامل �أن � ّأي
حماولة لعقد ت�سويات مع غريها لن تغيرّ جمرى الأمر
الواقع يف اليمن ،ولن تبوء �إال بالف�شل.
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اعداد وت�صوير  /احمد مراد
ع����م����دة ن����ي����وي����ورك ي����وا�����ص����ل دف�����اع�����ه ع�����ن امل����ه����اج����ري����ن وي���ح���ت���ف���ل م�����ع امل�������س���ل���م�ي�ن ب���ع���ي���د اال�����ض����ح����ي امل����ب����ارك

و�صل عمدة نيويورك الدميوقراطى بيل
دى بالزيو دفاعه عن املهاجرين الذين
ي�شكلون جزء كبريا من ع�صب التجارة
يف مدينة نيويورك دفاعه عنهم وقال يف
كلمته امام ح�شد من امل�صلني امل�سلمني يف
برا�سبكت بارك مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
انه فخورا باجنازات امل�سلمني يف اثراء
احلياة االقت�صاية واالجتماعية ملدينة
نيويورك القائمة علي التنوع
وكانت مدينة نيويورك قد خ�ص�صت
�ساحة «كونى �إيالند» ل�صالة عيد
الأ�ضحى املبارك ،وكذلك خ�ص�صت والية
نيوجري�سى عدة �ساحات ت�ستوعب �آالف
امل�صلني.
يذكر ان عمدة نيويورك قد اعلن يف
وقت �سابق �أنه �سيت�صدى لالقتطاعات
فى امليزانية التى �أعلن الرئي�س الأمريكى
دونالد ترامب �أنه �سيفر�ضها �ضد املدن
التى ال تتعاون ب�شكل كامل مع �سلطات
الهجرة.
وين�ص املر�سوم على اقتطاع ق�سم من
الأموال الفدرالية للمدن التى تعترب
«مالذات» للمهاجرين والتى ندد بها
اليمني وخ�صو�صا دونالد ترامب خالل
احلملة االنتخابية.

و�أ�ضاف «لكن �إذا حترك �أى �شىء ()...
�إذا قطعت �أموال ،ف�إن مدينة نيويورك
�ستلج�أ فورا �إىل الق�ضاء» .وتابع �إنه �إذا
مت تطبيق املر�سوم «ف�سيهاجم لي�س فى
الق�ضاء فح�سب ،بل �سيواجه مقاومة
وا�سعة فى البالد».
و�أكد دى بالزيو من جهته �أن املدينة
�ستوا�صل حماية املهاجرين ال�سريني
لكنها �ستتعاون مع اجهزة الهجرة عندما
يتورط ه�ؤالء فى حالة ارتكابهم جرائم
تعترب خطرية.
يذكر ان ترامب كان قد و�صف عمدة
نيويورك بانه �أ�سو�أ عمدة بينما يحظي
دي بيالزيوا ب�شعبية كبرية يف نيويورك
خا�صة بعد قيامه بالعديد من اخلدمات
للمهاجرين واالقليات ب�صفة خا�صة نذكر
منها
� 1أعتبار �إجازات الأعياد اال�سالمية�أجازات ر�سمية يف املدرا�س
 2الغاء وحدة تقييم املنطقة»التي كانت تعرف �سابقا بـ»الوحدة
الدميوغرافية»والتي كانت مكلفة منذ
�سنوات مبراقبة امل�سلمني وكانت تر�سل
عمالء �سريني للتج�س�س عليهم .واعيد
تكليف عنا�صرها مبهام اخرى داخل

ا�ستخبارات ال�شرطة.
 3ت�سهيل �إجراءات التوظيف للعديد منالعرب وامل�سلمني باملدار�س وامل�ست�شفيات
االمريكية .
 4ت�سهيل �إجراءات التوظيف للعديدمن امل�سلمني ب�شرطة نيويورك حيث ي�صل

عدد ال�ضباط امل�سلمني ب�شرطة نيويورك
االن اكرث من  900ظابط ( مقارنة
ب 50ظابطا فقط يف . 2001/11/9
مت ا�ستحداث  3000وظيفة �شرطية يف
فرتة دي بال�سيو
 5-منح الت�سهيالت لأ�سناد العديد من

�أعمال املقاوالت من بلدية نيويورك
ملقاولني م�سلمني وغريهم من الأقليات
املختلفة .
فهل �سيلج�أ عمدة نيويورك للق�ضاء �ضد
قرارات ترامب حلماية املهاجرين ؟؟؟؟
ما هو �شكل االيام القادمة؟

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

�شهدت جزيرة منهاتن اال�سبوع املا�ضي
يف اكرب ميادينها حيث بدات العرو�ض
بالقرب من التامي �سكوير يف �شارع ال44
مع االفنيو اخلام�س احتفاالت وعرو�ض
فنية وم�سرحية رائعة احتفاال بعيد
العمال الذين بنوا الواليات املتحدة
االمريكية علي مدار اكرث من مائتني عاما
وح�سب ال�سيد Shaun D. Francois
I
Local 372 President
فان ال�سبب يف احتفاالت نقابات العمال
هذا العام هو االعرناف بالف�ضل
واالمتنان لكل هوالء الرجال الرائعني
الذين �ضحوا ليتمتع العمال يف الواليات
املتحدة االمريكية بكل هذه االمتيازات
الهائلة املتمثلة يف حتديد �ساعات العمال
باربعني �ساعة ا�سبوعيا باال�ضافة
للحوافز والتامني ال�صحي يف بيئة العمل
االمريكية .
بينما ذكرت ال�سيدة Naima
Marrakechiya
من فريق ال�سالمة املدر�سية انها �سعيدة
بوجودها يف هذا االحتفال الذي يتوج
جمهودات الكثري من الرجال والن�ساء
الذين يجهدون جلعل بيئة العمل يف

watch?v=os82REGG7kc
ووفق ًا للتقاليد ،يتم االحتفال بعيد
العمال من قبل معظم الأمريكيني ،كرمز
لبداية ف�صل اخلريف .وعلى الرغم
من �أن الأحداث يتم تنظيمها من قبل
منظمات العمال� ،إال �أن يف كثري من
الأحيان يتم عر�ض موا�ضيع �سيا�سية
من قبل املر�شحني للمنا�صب ،وبخا�صة
يف ال�سنوات االنتخابية كهذا العام حيث
�شوهدت حمالت و�سيارات للمر�شحني
الرئي�سان لالنتخابات الرئا�سية
االمريكية � .ضمن عرو�ض االحتفال
التي تت�ضمنت حفالت ال�شواء ،وعرو�ض
الألعاب النارية ،والريا�ضات املائية،
والفعاليات الفنية العامة .والأ�سر التي
لديها �أطفال يف �سن املدر�سة ،تعترب تلك
العطلة مبثابة الفر�صة الأخرية لل�سفر
قبل �أنتهاء العطلة املدر�سية .وباملثل ،ف�إن
عيد العمال ي�صادف بداية موا�سم دورى
كرة القدم القومى ودورى اجلامعات.
وعادة ما يلعب االحتاد الريا�ضى القومى
كال�سي ان ان وفوك�س نيوز واذيعت لقطات �صفحتها فيديو يلخ�ص �أن�شطة املهرجان �أوىل مبارياته يف اال�سبوع الذي ي�سبق
نيويورك �أف�ضل لهم والبناءهم .
عيد العمال ،ويلعب احتاد كرة القدم
�شهد احلفل تواجد العديد من و�سائل منه علي القناة ال�سابعة االمريكية ميكنكم م�شاهدة الفيديو علي الرابط
الأمريكي مباراته الأوىل يوم اخلمي�س
الأعالم العاملية واملحلية الأمريكية وكانت قناة فار�س منهاتن قد ن�شرت يف  https://www.youtube.com/الذي يلى عيد العمال.

�أول ح � � ��وار � �ص �ح �ف��ي م� � ��ع ب��ط��ل��ة ك��ل��ي��ب رك� �ب� �ن ��ي امل ��رج� �ي� �ح ��ة ع�����ش��ر م� �ع� �ل ��وم� �ات ال ت��ع��رف��ه��ا ع� ��ن دايل ح���س��ن
• والدها �ضابط �سابق يف القوات امل�سلحة امل�صرية
• حممد رم�ضان مثلها االعلي
• ال ت�ستمع للمطربني العرب
• تتمني الظهور مع وائل االبرا�شي
• عالقتها باخلليل كوميدي جمرد ا�شاعة
• مل ت�ستفيد ماديا من كليبها الأ�شهر
• والداها هو مدير اعمالها
• حتاول االن�ضمام لنقابة املو�سيقيني
• حلمي بكر يحاربها
• الي�سيا تقلدها
مل تثري مطربة يف اخر ثالث �سنوات �ضجة كالتي
اثارتها املطربة دايل ح�سن بطلة كليب ركبني

املرجيحة فاملطربة التي مل يتجاوز عمرها ال 28عام
قد حظيت اغنيتها االويل علي م�شاهدات وا�سعة علي
مواقع التوا�صل االجتماعي وتخطت م�شاهداتها علي
اليوتيوب الع�شر ماليني م�شاهدة .
ومت ا�ست�ضافتها يف معظم برامج ال�صف االول للتوك �شو
والتي ي�شاهدها املاليني حول العامل .
مت عمل اكرث من ثالثمائة فيديو لتحليل اغنيتها
واخري ظهراحد املعجبني بها يف فيديو من �أمام متثال
احلرية لتتاكد ان �شعبيتها قد تخطت حدود البلد التي
جاءت منه رغم ب�ساطة امكانيات انتاج كليبها االول .
ميكنكم م�شاهدة الفيديو علي الرابط https://
_= w w w .y o u t u b e .c o m /w a t c h ? v

dF3HCYTQl0
وتنوعت اراء امل�شاهدين واملتابعني بني االعجاب
ال�شديد والرف�ض ال�شديد ملا قدمته يف الكليب .
جيث قال النجم احمد فهمي يف حوار خا�ص مع قناة
فار�س منهاتن ان مثل هذا الكليبات تظهر لفرتة وجيزة
وتنطفي متاما
بينما عرب املو�سيقار حلمي بكر عن غ�ضبه ال�شديد من
م�ستوي الكليب .
فهل �ستظل دايل ح�سن مثار للجدل خا�صة مع طرحها
الغنية اطفال اخريا ام �ستختفي اما ال�صرعات التي
تظهر كل يوم .

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ال�صفحة الدينية

املدينة امل��ن��ورة ت�ستقبل زوار ق�بر ال��ر���س��ول بعد انتهاء احلج

�أنهى جميع حجاج بيت اهلل احلرام منا�سكهم
بعد �أن �أمتوا رمي اجلمرات الثالث ،وطافوا
طواف الوداع يف مكة املكرمة .وكان املتعجلون
منهم قاموا باخلطوات نف�سها �أول من �أم�س
(الأحد) ،وبقي القليل ليتموا �شعائرهم
بعيد ًا من االزدحام� ،إذ يكتظ امل�سجد احلرام
باحلجيج الذين يطوفون الطواف الأخري.
ويحر�ص احلجاج الذين قدموا مبا�شرة �إىل
مكة املكرمة عرب مطار امللك عبدالعزيز يف
جدة على زيارة قرب الر�سول يف املدينة املنورة،
بعد �أن يتموا منا�سك احلج .وتبذل القطاعات
احلكومية ذات العالقة جهود ًا كبرية يف خدمة
زوار امل�سجد.
وكثف املع�سكر الك�شفي املكلف خدمة احلجاج يف
املدينة �أن�شاطه يف خدمة القادمني واملغادرين
عرب مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل،
وت�شهد �صاالت الرحالت الدولية كثافة يف
احلركة من جن�سيات خمتلفة.
وتتمركز فرقة من الهالل الأحمر ال�سعودي
طوال مو�سم احلج على طريق الهجرة الرابط
بني املدينة املنورة ومكة املكرمة وجدة،
وتتكون الفرقة املرابطة يف مركز نقطة
التفتي�ش «كيلو  »9من طاقم من امل�سعفني
وطبيب ومدير للمركز لتقدمي اخلدمات
للحجاج داخل احلافالت التي تدخل للفرز يف
املركز ،ف�ض ًال عن فرقة تتجول على الطريق
حتى النقطة املكلفني بها �إىل ج�سر النقيعة
على بعد  60كيلومرتاً.
يف ال�سياق ذاته ،يقوم فرع الأمانة العامة

للتوعية الإ�سالمية باحلج والعمرة والزيارة
مبنطقة املدينة املنورة من خالل الدعاة
واملرتجمني على خدمة احلجاج واملعتمرين
من خالل مواقع مراكز التوعية التي �أعدتها
الأمانة وهي ميقات ذي احلليفة وم�سجد
القبلتني وم�سجد ال�شهداء وثمانية مراكز
فرعية يف �ساحات امل�سجد النبوي ال�شريف
وكذلك يف هيئة البقيع ومركز ومطار الأمري
حممد بن عبدالعزيز الدويل واملراكز يف
مدينة حجاج الرب ومركز �شهداء �أحد ومراكز
احلجاج ومركز م�سجد اخلندق ومركز يف
حمافظة خيرب� ،إ�ضافة �إىل جلان للإجابة عن
�أ�سئلة احلجاج عن طريق الهاتف املجاين ،فيما
يكثف فرع وزارة التجارة واال�ستثمار باملدينة
املنورة اجلهود خالل مو�سم ما بعد احلج من
خالل خطة ت�شغيلية واجلوالت امليدانية
على الأ�سواق للت�أكد من توافر املواد الغذائية
وااللتزام بالأ�سعار املحددة� ،إ�ضافة �إىل
جوالت على الأ�سواق ملكافحة الغ�ش التجاري
وجوالت �أخرى على الفنادق والدور ال�سكنية
وال�شقق املفرو�شة للت�أكد من م�ستوى النظافة
وااللتزام بالت�سعرية املحددة.
وتن�شط ال�شرطة يف املدينة املنورة الدوريات
يف مناطق احلجاج ،خ�صو�ص ًا يف املنطقة
املركزية� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني املعدات والآليات
والأجهزة احلديثة التي من �ش�أنها حتقيق
الأمن والأمان للمواطنني واحلجاج والزوار
وجتهيز املواقف اخلا�صة بال�سيارات وتنظيم
الطرقات وال�شوارع التي ت�ؤدي من و�إىل امل�سجد

النبوي ال�شريف مب�شاركة جميع القطاعات
والأجهزة التابعة للأمن العام يف املنطقة مع
الوجود يف كل املواقع وامليادين داخل املدينة
املنورة وحمافظاتها الواقعة على خط �سري
احلجاج ،مبا ي�ضمن تقدمي كل اخلدمات
الأمنية والإن�سانية ل�ضيوف الرحمن زوار
م�سجد النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فيما تقدم املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية
مبنطقة املدينة املنورة كل اخلدمات ال�صحية
الالزمة لإجناح خطتها ملو�سم احلج هذا العام،
وحتقيق �أعلى م�ستوى من الأداء للخدمات
ال�صحية للحجاج زوار امل�سجد النبوي ال�شريف
واملواطنني واملقيمني التي ت�شمل الربامج
العالجية والوقائية والإ�سعافية واخلدمات
العالجية يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
ومنافذ الدخول ومناطق �سكن احلجيج وعلى
الطرق الرئي�سة املحورية امل�ؤدية من و�إىل
املدينة املنورة ،لت�صبح خدمة طبية متكاملة،
بجانب تنفيذ الربامج العالجية با�ستقبال
جميع احلاالت املر�ضية والإ�سعافية املحولة
�إىل امل�ست�شفيات املحددة العاملة باحلج ،وتوفري
اخلدمات ال�ضرورية من حيث الت�شخي�ص
والعالج والتنومي �إذا دعت ال�ضرورة مبا فيها
�إجراء اجلراحات وغريها.
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ال��ك��رم��ل�ين ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح��ات
ال��رئ��ي�����س ال�شي�شانى ح���ول ميامنار

�صرح دميرتى بي�سكوف ،املتحدث الر�سمى با�سم الرئي�س الرو�سى ،ب�أن
الكرملني مل يطلع بعد على ت�صريحات الرئي�س ال�شي�شانى رم�ضان
قاديروف ،ب�ش�أن الو�ضع فى ميامنار ،م�شريا �إىل �أن امل�سلمني فى كافة �أرجاء
العامل يبدون ردود �أفعال عاطفية �إزاء ما يحدث فى هذه الدولة.
وقال بي�سكوف لل�صحفيني جميبا عن �س�ؤال حول ر�أى الكرملني بت�صريحات
قاديروف ،ب�أنه �سيعار�ض ال�سلطات الرو�سية فى حال دعمت رو�سيا ميامنار
«لدينا معلومات ب�أن امل�سلمني يبدون ردود �أفعال عاطفية �إزاء الأحداث
فى ميامنار� ،إال �أننى مل �أملك الوقت ،للأ�سف ،لكى �أطلع عليها �شخ�صيا� ،أود
االطالع عليها �أوال ومن ثم �إعطاء تقييم ما ،وحتى الآن مل �أقم بذلك».
و�أ�ضاف بي�سكوف� ،إنه مل ير �أية تقارير تفيد ب�أن �أحد املتظاهرين حتدث
عن «اجلهاد» وقال «من �أجل �أن نكون �صادقني� ،إن هذه رمبا م�س�ألة تتعلق
بهيئات �إنفاذ القانون� ،أكرر مرة �أخرى ،حيث �أننا الآن متواجدين فى
�شيامن ،من ال�صعب جدا احلديث عن هذا ،ولذا ف�إننى �أجتنب �أى تعليق
حول هذا الأمر».
وتقوم القوات امل�سلحة امليامنارية بعملية وا�سعة النطاق لتطهري والية
راخني من مقاتلى �شعب الروهينجا ،الذين تطلق عليهم و�سائل الإعالم فى
ميامنار «�إرهابيني من البنغال» ،ووقع الهجوم الأول على مراكز ال�شرطة
ومراكز احلدود من قبل امل�سلحني فى والية راخني فى �أكتوبر من العام
املا�ضى ،وردت القوات امل�سلحة بحملة �أمنية ،ووقع الهجوم املتزامن الثانى
على ع�شرات من مواقع ال�شرطة واجلي�ش ،ف�ضال عن موقع الوحدات
الع�سكرية ،فى � 25أغ�سط�س ،وردا على ذلك قامت قوات الأمن بعملية
م�سلحة .ووفقا لو�سائل الإعالم الر�سمية فى ميامنار ،ف�إنه على مدى الـ10
�أيام املا�ضية قتل فى والية راخني � 400شخ�ص 30 ،منهم من اجلي�ش
وال�شرطة ،وما تبقى  370من مقاتلى �شعب الروهينجيا.
وت�شكّل الهجمات ت�صعيد ًا كبري ًا فى �صراع ي�ستعر فى املنطقة منذ هجوم
م�شابه �شنّه م�سلحون من الروهينغا فى �أكتوبر املا�ضى ،دفع ال�سلطات �إىل
�إطالق عملية ع�سكرية �ضخمة.
ويعترب �أفراد قومية «روهينجيا» من امل�سلمني البنغاليني الذين �أعيد
توطينهم فى �أراكان «اال�سم القدمي لوالية راخني» فى القرن التا�سع ع�شر
و�أوائل القرن الع�شرين من قبل ال�سلطات اال�ستعمارية الربيطانية .ويبلغ
عدد �سكانها حواىل مليون ون�صف املليون ن�سمة ،وي�شكلون غالبية �سكان
والية راخني ،ولكنهم �أقلية على �صعيد ميامنار ،كما يحمل عدد قليل جدا
منهم اجلن�سية امليامنارية.

“التوحيد والإ�صالح” املغربية تنا�شد ال�سعودية “�إطالق �سراح “الدعاة املوقوفني”
الرباط /خالد جمدوب /الأنا�ضول :نا�شدت حركة
التوحيد والإ�صالح املغربية ،ال�سلطات ال�سعودية �إطالق
�سراح العلماء والدعاة واملفكرين املعتقلني م�ؤخرا بهذا
البلد.
وقالت احلركة ،التي تعترب الذراع الدعوية حلزب
العدالة والتنمية (يقود االئتالف احلكومي)� ،إنها
“تنا�شد ال�سلطات ال�سعودية للمبادرة الفورية �إىل
�إخالء �سبيل العلماء والدعاة واملفكرين املعتقلني م�ؤخرا،
وكذا كافة دعاة الإ�صالح ال�سلميني ،املعتقلني ب�سبب
الر�أي و�إ�سداء الن�صح”.
واعتربت �أن “�أي اعتقال ملَن مل يرتكب عمال ُي َج ِّرمه
وتع�سف”.
ال�شرع �أو القانون ،هو ظلم واعتداء
ّ
و�أ�شارت �إىل �أنه “منذ عدة �أيام تتداول و�سائل الإعالم
ُ
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،خرب اعتقال
املختلفة،
عدد من العلماء والدعاة باململكة العربية ال�سعودية،
على ر�أ�سهم الداعية واملفكر ال�شيخ �سلمان العودة”.
و�أ�ضافت �أنه “طيلة هذه املدة مل ي�صدر عن ال�سلطات
ال�سعودية �أي نفي �أو تكذيب لهذه الأخبار ،كما مل تعلن
اجلهات املخت�صة يف ال�سعودية عن �أي تهمة �أو جرمية

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

من�سوبة �إىل ه�ؤالء املعتقلني املعروفني باعتدالهم
وو�سط ّيتهم وحكمتهم و�سماحتهم .ومل تتم �إحالة �أي
منهم على �أي جهة ق�ضائية خمت�صة”.
والإثنني ،ا�ستنكر االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ،يف
بيان ،اعتقال الداعية �سلمان العودة ،وعدد من العلماء
ال�سعوديني ،مطال ًبا ال�سلطات ال�سعودية بالإفراج
“الفوري” عنهم.
والأحد املا�ضي ،تداول نا�شطون عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،أنباء اعتقال ثالثة من الدعاة ال�سعوديني
املعروفني� :سلمان العودة؛ وعو�ض القرين؛ وعلي العمري.
ويف نف�س اليوم ،قال خالد بن فهد العودة� ،إن ال�سلطات
ال�سعودية �أوقفت �شقيقه �سلمان ،يف حني مل ي�صدر �أي
ت�صريح ر�سمي �سعودي حتى الآن ب�ش�أن هذا النب�أ ،كما مل
يت�سن التوا�صل مع �أي جهة ر�سمية يف اململكة.
ون�شر خالد ،عرب ح�سابه على “تويرت” �صورة �شقيقه
مقرونة بو�سم “#اعتقال_ال�شيخ_�سلمان_العوده”،
دون �أن يو�ضح �أ�سباب �أو تاريخ �أو مكان اعتقال �شقيقه.
�إىل جانب �أن ال�شيخ العودة مل ي�صدر �أي تعليق على
�صفحاته وح�ساباته على مواقع التوا�صل االجتماعي.
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قادة كوريا ال�شمالية يخ�شون من تكرار جتربة “القذايف”  ..ما الذي ميكن �أن يوقف “كيم جونغ �أون”؟!
�أعلنت كوريا ال�شمالية جناحها يف اختبار قنبلة
هيدروجينية ميكن حملها على �صاروخ بال�ستي عابر
للقارات.
وقد �أثارت هذه التجرية ردود فعل دولية منددة،
ومطالبات بفر�ض عقوبات �إ�ضافية على بيونغ يانغ .كما
اجتمع الرئي�س الأمريكي دونالد ترمبمع فريقه للأمن
القومي على خلفية هذه التجربة.
حلقة ( )3/9/2017من برنامج “ما وراء اخلرب” ناق�شت
�آفاق الت�صعيد الراهن يف �شبه اجلزيرة الكورية وخيارات
خ�صوم بيونغ يانغ للرد على جتاربها النووية الأخرية.
ويف هذا ال�صدد قال “ت�شينغ �شياو خه” �أ�ستاذ العالقات
الدولية يف جامعة ال�شعب ال�صينية �إن كوريا ال�شمالية
�أجرت �ست جتارب نووية حتى الآن ،م�ؤكدا �أنها لن
تر�ضخ لل�ضغوط الدولية لوقف جتاربها النووية وتزويد
�صواريخها بالر�ؤو�س احلربية.
و�أ�ضاف يف برنامج “ما وراء اخلرب” على قناة اجلزيرة،
�أن املحفزات والإدانات الدولية مل جتد نفعا مع كوريا
ال�شمالية ومل توقفها عن طموحاتها النووية ،مو�ضحا �أن
على املجتمع الدويل فر�ض �ضغوط اقت�صادية عليها ويف
الوقت نف�سه تقدمي حمفزات لها ،كما �أن على الواليات
املتحدة وحلفائها التوقف عن ا�ستفزاز بيونغ يانغ.
و�شدد على �أن كوريا ال�شمالية لن ت�ستمع لأي طرف ولن
تتخلى عن برناجمها النووي ،م�شريا �إىل �أن زعيمها كيم
جونغ �أون عزز قوته وزعامته وال توجد �أي م�ؤ�شرات على
ا�ستعداده لتقدمي تنازالت.
من جهته� ،أكد دوغال�س بانداو كبري الباحثني يف معهد
كيتو وامل�ساعد اخلا�ص ال�سابق للرئي�س الأمريكي الراحل
رونالد ريغان� ،أن كوريا ال�شمالية م�ستعدة لي�س فقط
لال�ستمرار يف التجارب ال�صاروخية بل كذلك يف التجارب
النووية ،وهذا ي�ؤكد عزمها على امل�ضي قدما ،م�شريا �إىل
�أنها حققت تقدما يف املجالني ال�صاروخي والنووي وهي
عازمة متاما على تعزيز تر�سانتها النووية.
و�شدد على �أن بيونغ يانغ مل تر�ضخ يف املا�ضي للتهديدات
والإدانات الدولية لتجاربها ال�صاروخية والنووية “ولن
تفعل ذلك يف امل�ستقبل”.
و�أو�ضح �أن قادة كوريا ال�شمالية ي�سعون المتالك قوة ردع
نووية وقدرة �صاروخية حتمل الر�ؤو�س النووية باعتبار
ذلك �أمرا �ضروريا لأمنهم ،لكنهم من جهة �أخرى يعتقدون
�أنه ال ال�صني وال رو�سيا �ستحميهم .كما يخ�شون من تكرار
جتربة العقيد الليبي الراحل معمر القذايف معهم الذي
رغم تخليه عن طموحاته النووية �إال �أنه �أطيح به.

و�أ�ضاف بانداو �أن نظام كوريا ال�شمالية يريد التفاو�ض
معه على �أ�سا�س �أنه �أ�صبح قوة نووية ،ورمبا يقدم تنازالت
تتعلق بتخفي�ض عدد الر�ؤو�س النووية ،لكنه غري م�ستعد
للتفاو�ض على مبد�أ امتالك ال�سالح النووي� ،أما الواليات
املتحدة الأمريكية فهي م�صرة على عدم التحادث مع كوريا
ال�شمالية ما مل تقر بالتخلي عن برناجمها النووي وهذا
ما �أدى �إىل امل�أزق احلايل.
وو�صف بانداو تهديدات الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
لكوريا ال�شمالية ب�أنها غري جمدية ،وهو (ترمب) يقلل من
قيمته وي�ساوي نف�سه بزعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ
�أون.
ومن جهة اخرى قالت �صحيفة “التلغراف” الربيطانية،
�إنّه يف حالِ قيام كوريا ال�شمالية ب�إ�سقاط القنبلة
الهيدروجينية التي �أعلنت عنها قبل يومني ،على جارتها
اجلنوبية ،فبب�ساطة �سيلقى نحو  2مليون �شخ�ص
حتفهم ..لكن هذه لي�ست النتيجة الوحيدة.
القنبلة النووية التي �سقطت على مدينة هريو�شيما
اليابانية يف �أغ�سط�س�/آب  ،1945كانت تزن � 15ألف

طن ،وقد ت�س َّب َبت يف مقتلِ � 135ألف �شخ�ص.
�أما يف ال�سيناريو الكوري اجلنوبي� ،إذا �سقطت القنبلة
ذاتها ،ف�أي مبنى يف حميط  500قدم (نحو  152مرتاً)
من ب�ؤرة االنفجار �سوف يتفتَّت.
وكذلك �أي �شخ�ص يف حميط ميلٍ واحد ( 1.6كيلومرت)
بحروق من الدرجة الثالثة .و�سيلقى � 620ألف
�س ُي�صاب
ٍ
�شخ�ص حتفهم على الفور ،ويزيد العدد يف الأ�سابيع
ً
للتعر�ض للإ�شعاع.
وال�شهور التالية
نتيجة ُّ
ولكن فيما يتعلق بالتجربة الكورية ال�شمالية ،ف�إنه من
حجم الهزة الزلزالية الناجمة عن االختبار الأخري،
والتي تزيد على � 4آالف قدم حتت �سطح الأر�ض ،يقول
محُ لِّلون كوريون جنوبيون �إن حجم االنفجار ي�شري �إىل �أن
القنبلة قد تزن � 50ألف طن ،بح�سب �صحيفة التلغراف
الربيطانية.
تقرير ُن�شِ َر يف �صحيفة ت�شو�سون �إلبو الكورية
و�أفاد
ٌ
�سالح كهذا فوق �سيول قد ي�ؤدي
انفجار
أن
�
ب
اجلنوبية
ٍ
�إىل مقتلِ  2مليون �شخ�ص ،بينما �سيت�س َّبب النب�ض
الكهرومغناطي�سي يف �شلِّ الأجهزة الإلكرتونية كافة.
لكن ال�صحيفة �أ�شارت �إىل �أن حكومة كوريا اجلنوبية

لطاملا قلَّ َلت من �ش�أنِ قوة �أ�سلحة كوريا ال�شمالية النووية،
بينما �أفادت ٌ
كل من الواليات املتحدة وال�صني واليابان
ب�أن اختبار الأحد املا�ضي � 3سبتمرب�/أيلول  2017ي�صل
حجمه �إىل � 100ألف طن.
و�سيت�س َّبب انفجا ٌر بهذا احلجم على �سيول يف “تبخري”
املن�ش�آت كافة التي تبعد  1200قدم (نحو  366مرتاً)
عن ب�ؤرة االنفجار .ويطرح التقرير �أن املباين املوجودة يف
حميط  1.5ميل ( 2.4كيلومرت)� ،ستحرتق ،بينما �س ُي�صاب
�أي �شيءٍ يف حميط � 7أميال ( 11.2كيلومرت) ب�أ�ضرا ٍر
بالغة.
�شخ�ص يف حميط
وعالوة على ذلك� ،أ�ضاف التقرير �أن �أي
ٍ
 2.5ميل ( 4كيلومرتات) من ب�ؤرة االنفجار �س ُي�صاب
حي من
ٍ
بحروق من الدرجةِ الثالثة ،و”لن ينجو �أي ٍ
كائن ٍّ
كارثةٍ كهذه”.بح�سب هاف بو�ست عربي”
ٌ
منطقة ،يبلغ حميطها �أكرث من  2.5ميل ،يف
و�ست�شهد
العا�صمة �سيول دمار ًا كام ًال ،مع اندالع حرائق عرب 11
مي ًال ( 17.7كيلومرت) يف جميع االجتاهات.

“لن �أكون ال�ضحية القادمة”“ ..الإيكونومي�ست” :ال�سلطان قابو�س اعترب �أزمة دول احل�صار مع قطر حتذيرا لبالده
ك�شفت جملة “الإيكونومي�ست” �أن �سلطان عمان
قابو�س بن �سعيد يعترب �أزمة (ال�سعودية والإمارات
والبحرين وم�صر) مع قطر حتذيرا لبالده ،م�شرية
�إىل انه �إذا كان من املمكن معاقبة قطر على تطلعاتها
امل�ستقبلية فمن ميكنه القول �أن �سلطنة عمان لن
تكون ال�ضحية القادمة؟
وقالت املجلة يف تقرير لها �أن �سلطنة عمان وموانئها
�أ�صبحت البوابة اجلديدة لقطر بدال عن ميناء جبل
علي يف دبي ،الذي هو جزء من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،مو�ضحة ب�أن احلركة يف ميناء �صحار الذي
اعتيد �أن تكون حركته بطيئة يف ال�صيف مل يعد
كذلك ،ناقلة عن م�س�ؤول حكومي قوله �إن �أحجام
الب�ضائع املتداولة يف امليناء ارتفعت بن�سبة  30%يف
الأ�شهر القليلة املا�ضية ،حيث ت�صل املزيد من ال�سفن
التي حتمل ب�ضائع متجهة �إىل قطر.
و�أ�ضافت ال�صحيفة يف تقريرها الذي ترجمته
�صحيفة “اخلليج اجلديد” �أن عمان تقع عند مدخل
اخلليج“ .وعلى ال�شواطئ الغربية واجلنوبية
تقع البحرين وال�سعودية والإمارات ،التي قطعت
العالقات الدبلوما�سية والتجارية مع جارتها قطر،
ب�سبب مزاعم بدعمها للمتطرفني ومتتعها بعالقات �شركة الطريان الوطنية ،من املجال اجلوي ال�سعودي
ودية مع �إيران .وقد ظلت عمان خارج هذا النزاع ،بل يف يونيو/حزيران ،عملت الطائرات العمانية
وت�ساعد قطر على جتاوز احل�صار ،الأمر الذي يوفر (امل�ست�أجرة من قبل قطر) على نقل الركاب الذين
تقطعت بهم ال�سبل من جدة �إىل الدوحة.
لها اال�ستفادة بهدوء من الأزمة”.
وتابعت“ :وكثريا ما عملت �سلطنة عمان كو�سيط يف ومنذ ذلك احلني ،تعززت العالقات بني امل�شيختني.
امل�شاحنات التي متلأ املنطقة .ولكن يف وقت مبكر و�شارك ما يقرب من  150م�ستثمرا قطريا يف حدث
من الأزمة احلالية� ،أظهرت ال�سلطنة تعاطفها مع �أقيم م�ؤخرا يف م�سقط لتعزيز اال�ستثمار يف عمان.
قطر .وعندما مت حظر اخلطوط اجلوية القطرية ،وكان من املتوقع ح�ضور � 20شخ�صا فقط .ويقول رجل

�أعمال عماين“ :مت توقيع الكثري من ال�صفقات”.
ونقلت املجلة عن م�س�ؤول عماين قوله “ن�ستفيد
(من املواجهة) ،لكننا ال نريد �أن ُيرى ذلك” ،قلقا
من الإزعاج الذي ميكن �أن ي�سببه ذلك من قبل
ال�سعودية .مو�ضحة �أن �سلطنة عمان تتمتع ب�سمعة
جيدة يف الوقوف �أمام الهيمنة ال�سعودية يف اخلليج.
وقالت املجلة �إن ال�سلطان قابو�س حاكم ال�سلطنة،
�أعاق “املبادرات الإقليمية الكبرية ،مبا يف ذلك

اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء عملة موحدة .ومثل قطر،
تتمتع �سلطنة عمان �أي�ضا بعالقات جيدة مع �إيران.
لذلك يرى الأزمة كتحذير لبالده .ف�إذا كان من املمكن
معاقبة دولة قطر على توقعاتها امل�ستقلة ،فمن
ميكنه القول �إن عمان لن تكون ال�ضحية القادمة؟”.
وتابعت“ :كانت ا�ستجابة عمان يف الأزمة هادئة،
لتقليل اعتمادها على �أقرب جريانها .وبالإ�ضافة
�إىل تعزيز عالقاتها مع قطر ،فقد �أقامت روابط
جتارية جديدة مع �إيران .و�ساعد قر�ض بقيمة
 3.6مليار دوالر من ال�صني ،مت توقيعه يف �أوائل
�أغ�سط�س�/آب ،عمان ،على متويل الإنفاق احلكومي
لهذا العام .ويف املا�ضي ،كانت ال�سلطنة تتجه �إىل
ال�سعودية �أو الإمارات من �أجل امل�ساعدات النقدية.
وكذلك ت�ستثمر ال�صني بكثافة فى امليناء واملنطقة
ال�صناعية يف الدقم ،التي و�صفها �أحد املحللني ب�أنها
ت�شبه مدينة اقت�صادية �صينية”.
واختتمت املجلة تقريرها مو�ضحة ب�أن “البلطجة
التي تعر�ضت لها قطر �إىل جعل املنطقة ب�أكملها
على حافة االنهيار .وف�شلت جهود الو�ساطة من
قبل �أمريكا و�أملانيا والكويت يف حل النزاع” ،م�ضيفة
“ويبدو �أن قرار قطر يف � 23أغ�سط�س�/آب ب�إعادة
�إقامة عالقات دبلوما�سية كاملة مع �إيران ي�شري �إىل
�إ�صرارها على موقفها .والآن �أ�صبحت فوائد عمان
�أكرب .ولكن �إذا ا�ستمر اخلالف يف تقوي�ض ا�ستقرار
جزء من ال�شرق الأو�سط كان خاليا �إىل حد كبري من
اال�ضطراب ،فلن يكون ذلك جيدا لأي �شخ�ص”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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حكام ال�شرق �أغبياء ....؟؟
درا���س��ة جتمعية حتليلية ك��ت��ب ورت���ب ح��روف��ه��ا امل�����س��ت�����ش��ار/وال��ن��ا���ش��ط ع��ب��د ال��غ��ن��ي اليو�سفي
ك����ر�����س����ي احل�����اك�����م ال����ع����رب����ي او�����ش����ك غباء حكام العربي ي�سقط بقايا ملكهم املتهالك
وليبيا و�سوريا وم�صر واليمن....مل تك�سبو حب ال�شعوب تذكرو قوله تعاىل (ومامنكم �إىل واردها.....)..
ع���ل���ى ال��������زوال و ال���ن���ه���اي���ة ال�����س��ري��ع��ة
بل ك�سبتم كرها عميقاو بغيظاوعداوةدائمة ومريرة التذكريملن �أراد �أن يذكرى ...من ملوك ورا�ساء العرب
بفعل غباء الكثري من حكام العربي تقرتب النهاية
االخرية مللكهم بل دنى منهم الآجال حتما ب�أيديهم
و�أيدى اعوانهم .من يجراء يقول كور�سيكى كل يوم
يزول...
اليوم نحن �أمام الو�ضع العربي الدامي املمزق و املرير يف
عهد حكام تابعني م�سريين بولهاء اغبياء عدا النذر
الي�سري �إن �صلح. ..
�أخ العربةوالإ�سالم و الإن�سانية الإميان والرحمة
والت�أريخ واحل�ضارة ..ماذا جرا....؟لقد �أ�صبحت اليوم
البالهة والغباء �سمة ا�سا�سية يتميز بها احلاكم العربي
الإ�سالمي ا�ضافة �إىل ال�سيا�سيني واملثقفني العرب
وامل�سلمني ندرك ويدرك اجلميع �إنها «�أية» انبطاح �أمام
الأديان وال�شعوب والثقافات الأخرى....
(كنتم خري �أمة اخرجة للنا�س)...ولأن�.....أنتم
ا�سواء �أمة وا�سواء ال�شعوب....
اليوم �أنت �أيها احلكام العرب من تطالب ب�إ�صدار قرارات
الحتالل الدول العربية وتدع الن�شاء التحالفات لقتل
ال�شعوب وتنفق املليارات لذالك واليوم �أنتم تفرح
وتتحجج بن�صو�ص و�أرقام القرارات الدولية �ضد
بع�ضكم البع�ض متنا�سني انها �صادرة من جتار احلروب من
الأمم املتحدة وجمل�س الأمن..التي اجازة وجتيز نهبكم
وقتلكم و�إحتالل البلدان العربية ونهب مقدراتكم
وخرياتكم �أخي �أيها العربي يو الأبي �».سايك�س
وبيكو»لي�س بعيد بل عاد من جديد .اليوم ب�أيديكم
�أنتم تقتلون رجالكم ون�ساءكم و�أطفا لكم �إر�ضاء لدول
الإ�ستعمار...حتاربو بالوكالة عنهم.....
عزيزي امل�سلم والعربي .عزيزي العربي وامل�سلم.
تذكر �إن
القوانني الدولية املعلنة �ضد رغبة وتطلعات ال�شعوب
يف حكم نف�سها بنف�سهاوا�ستقاللها وا�ستغالل ثرواتها

وا�ستتباب امنها لقد �شرعة ت�شريعات ( ).......تقوم
على تغذيةال�صراعات املذهبية واملناطقية ومتويل
املنظمات الطائفية و الإرهابية..والأقليات...التي
تهدف �إىل تق�سم ال�شعوب العربية.
كما انها�شرعنة وت�شرعن لنهب ثرواتكم (�أوبك)
وتدمري جيو�شكم بحربكم مع بع�ضكم وا�ضعافا لقوتكم
وهيبتكم و�إنها للدين اال�سالمي اليوم جعل منكم ذريعة
وو�سيلة لإحتال ل �شعوبكم ودولكم العربية.لي�س حبا
فيك لكنة هدفا �أ�سا�سيا لإ�سعاد الدول اخلم�س الدائمة
والدول امل�ساعدة.
اليوم تعملوا ب�إ�صرار و�شغف كبري حتت قرارت
البندال�سابع وفقراته التي جتيز وتدعم قتل املدنني
والأطفال والن�ساء وتدمريمدنهم و منازلهم وتدمر
الأثار واملعابد ومقدرات احلياة عمال وفعال .هذا
البنديبيح ويتيح للغرب �صناعة وحيازةال�سالح املحرم.
ويجيزجتريبها وا�ستخدامها يف قتل ال�شعوب و البلدان
العربية .تالحظ انها �أ�ضرارت بال�سلم العلمي و�أخلة
يف لبيئة وحلياة الكونية ن�شاهد كل �ساعة وكل يوم
نتائج احلرب الوح�شية و الكارثية منها «احلرب على
اليمن» ....التي اجاز ة بكل قرارتها للكبار قتل ال�صغار
والتمتع بقتل الأطفال والن�ساء واملدنني ،واجازة للدول
النفطية الغنية من العرب قتل ال�شعوب والدول العربية
الفقرية مب�ساعدات وحماية الأقوياء نقداوعدا...
�س /امل يكن دعم اخلليج اليمن مب�ؤمتر املانحني
ب6مليار دوالر�.سيمكن �سلمان واخلليج .من حكم
اليمن عرب ال�صندوق؟منعوكم من انقاذاليمن..بل قيود
تو�سعكم ور�ضاء ال�شعوب عنكم�. .شرعو لكم دخول
اليمن باحلرب والقتل والدمار هي كرها فيكم وتقل�ص
حلبكم بني ال�شعوب العربية بل حدومن التو�سع االمن
لدول اخلليجي .والعك�س من ذالك بحربكم على العراق

من كل ال�شعوب العربية واال�سالمية.حتى �شعوبك م
واقاربكم �ضاقة منكم ومن ت�صرفاتكم...........
وتك�شف م�صادر �إن�سانية و�إلهامية عن �أ�سرار بوجود
�شعار�سري وخا�ص يحمل يف طياته �شفرة عن�صرية
�إرهابية متلكها الدول اخلم�س املفرطة وامل�ساعدين.
(*(ماهو �سري نافذ وماهو علني باقي )*) وهذا
ال�شعار فعلي واقعي مرئي حم�سو�س ينفذ ب�شكل دائم يف
الدول العربية بالد العرب العربان واالتباع املراهقني
بال�شرق االق�صى والأو�سط وال�شرق االو�سط اجلديد.
مكنا بدول الربيع اوالتبيع العربي اجلديد .والنن�سى
النظرية ال�سيا�سية الربيطانية «فرق ت�سد»....
�أنهاقائمة بفعل يديك ...
الت�أريخ يعيد نف�سه من جديد بني يديك ذاكره للقيادي
اليهودي و�أول رئي�س حكومة �إ�سرائلية «بن جريون»
حتدث �سابقا ويتحدث اليوم من جديد بن جريون قال
قوتنا لي�ست ب�سالحنا النووي بل بجهل وغاباءالعرب.و
�أقوى �سالح لنا دعم وتغذية املذهبية والطائفية....
لن نحارب امل�سلمني والعرب بعد ..بل �سوف جنعلهم
يحارب بع�ض ويقتل بع�ض وب�أيديهم �سوف ندمر
جيو�شهم ب�أيديهم وب�أموال العرب وامل�سلمني ..ويتطلب
وقت وتخطيط....لو�ضع اخلطة والآلية التنفيذية
املنا�سبة.....
الت�أريخ لن يرحم .وهذه مقولة الرئي�س العراقي
«�صدام ح�سني « بقولة عندما خدعوه قادة العرب «
�ستحاكمكم �شعوبكم»
والتي تعترب و�صية ونظرية حديثة للأحرار العرب
وامل�سلمني..للتحرر من الإ�ستعمار الع�سكري ومن املكلفني
من قبل اال�ستعمار..هاهم اذيال اجلامعة العربية
ومنظمة الدعوة الإ�سالمية .قد او�صل للبالد العربية
واال�سالمية ايل نهاية م�ؤملة.والقظاء من جن�س العمل .

وامل�سلمني .
من باب» فذكر ف�إن الذكرى تنفع امل�ؤمنني ».
امل�شروع -:من احلرب على ال�شرق.
امل�شروع كبري انقاذ اقت�صاد الدول الدائمة والراعية..
�إنه م�شروع ا�ستثماري كبري لبيع الأ�سلحة واملواقف
والقرارات تارة ي�ستجاب لطلبك ب�إ�صدار قرارات
تتما�شي مع جزء من رغاباتكم ومنقو�صة من جهة
اخرى ت�ستهدفكم متى مات�شى ....وانتم ت�شعرون �أو
الت�شعرون...اوقعوكم بدعمكم القاعدة وطالبان.
واملنظمات االرهابية......ا�ستهدفكم بهاالرئي�س
الأمريكي دونال ترامب.....
اوقعوكم بدعم الربيع العربي ..اليوم ا�ستهدفة
وحدتكم اخلليجية ...اوقعوكم باحلرب على العراق
وتدمري للعراق وقتلكم رئي�سها احل�صن املنيع للبوابة
ال�شرقية ....فتحتم لإيران ال�سيطرة على �أكرث من
دولة عربية .اوقعوكم يف تق�سيم ال�سودان ال�شمال
الفقري للم�سلمني واجلنوب النفطي امل�سيحني...
ماذا بقى لكم اليوم من دول جمل�س التعاون ال�سبع .مل
تبقى �إىل دولتان ال�سعودية والإمارات .....اوقعوكم او
اوقعتم �أنف�سكم ...هي الغباء ذاته ونف�سة....تذكرو
�أقوال ال�سابقني من حكماء العرب.بلأمثال القدمية
لعلها تنفع الأجيال القادمة..
�صدق املثل العربي القائل «اذبح عيدك بيدك «وعلى
ر�أي املثل «ماذنبي �أنا يدك اوكتت وفوك نفخ».
"احلق ر�أ�سك قبل �أن يحلقولك الآخرين" "من حفر
حفرة لأخيه وقع فيها " "..التربط احلبل �إىل
رقبتك متكن عدوك من �إعدامك" م"ن دالء احلبل
�إىل رقبتة مكن العدو من �شنقه "...وهات.....

ترامب يدر�س ا�سرتاتيجية �أمريكية ملواجهة �إي��ران وحلفائها ..تعرف على حماورها
قال خم�سة م�س�ؤولني �أمريكيني حاليني و�سابقني
�إن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يدر�س
ا�سرتاتيجية تدعو �إىل ردود �أمريكية �أ�شد
�صرامة �ضد قوات �إيران ووكالئها ال�شيعة يف
العراق و�سوريا ودعمها جلماعات مت�شددة.
تقارير ومتابعات
هل ت�ستعيد الغردقة عافيتها بعد فيلم «�إم بي
�سي» الرتويجي وم�شروع «املثلث الذهبي»؟ | �صور
�صراع �أديان �أم ا�ستحواذ على الرثوات ..وجه
�آخر لأزمة «الروهينجا» تك�شفه �صحف �أجنبية
�أ�صحاب املعا�شات :ت�أخر �صرف م�ستحقاتنا من
«الربيد» �أ�ضاع علينا فرحة العيد | فيديو
و�أ�ضافت امل�صادر �أن املقرتح �أعده وزير الدفاع
جيم ماتي�س ووزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون
وم�ست�شار الأمن القومي ات�ش� .آر مكما�سرت
وم�س�ؤولون كبار �آخرون وقدم لرتامب خالل
اجتماع ملجل�س الأمن القومي يوم اجلمعة.
وقال م�صدران �إن من املمكن املوافقة على
االقرتاح و�إعالنه قبل نهاية �سبتمرب �أيلول.
وامل�صادر جميعها مطلعة على امل�سودة وطلبت
عدم الك�شف عن �أ�سمائها لأن ترامب مل يتخذ
قرارا ب�ش�أنها حتى الآن.
وقالت �إن الهدف من اخلطة زيادة ال�ضغط على
طهران لكبح براجمها لل�صواريخ البالي�ستية
ودعمها للمت�شددين.
وقال م�س�ؤول كبري يف الإدارة «�س�أ�سميها
ا�سرتاتيجية �شاملة لكل الأن�شطة الإيرانية
ال�ضارة :الأمور املالية ودعم الإرهاب وزعزعة
اال�ستقرار باملنطقة وال�سيما يف �سوريا والعراق
واليمن».
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و�أ�ضاف �أن املقرتح ي�ستهدف �أي�ضا التج�س�س
الإلكرتوين و�أن�شطة �أخرى ورمبا الإنت�شار
النووي.
وال تزال �إدارة ترامب تناق�ش موقفا جديدا
ب�ش�أن اتفاق وقعه الرئي�س ال�سابق باراك
�أوباما يف  2015لكبح برنامج الأ�سلحة النووية
الإيراين .وحتث امل�سودة على درا�سة فر�ض
عقوبات اقت�صادية �أ�شد �صرامة �إذا انتهكت
�إيران االتفاق.
وقال م�س�ؤول يف اخلدمة و�آخر �سابق مطلع

على الأمر �إن االقرتاح ي�شمل تعزيز عمليات
االعرتا�ض الأمريكية ل�شحنات الأ�سلحة
الإيرانية مثل تلك املتجهة �إىل امل�سلحني
احلوثيني يف اليمن
وعالوة على ذلك قالت ثالثة م�صادر �إن القوات
البحرية الأمريكية ميكن �أن ترد بقوة �أ�شد
عندما تتحر�ش بها زوارق م�سلحة �سريعة تابعة
للحر�س الثوري الإيراين.
كانت ال�سفن الأمريكية قد �أطلقت �شعال
م�ضيئة و�أعرية حتذيرية لإبعاد زوارق تابعة

للحر�س الثوري اقرتبت على نحو اعترب تهديدا
بعدما رف�ضت االمتثال لتحذيرات عرب �أجهزة
الال�سلكي يف م�ضيق هرمز الذي متر عربه 35
باملئة من �صادرات النفط املحمولة بحرا يف
العامل.
وم�سموح للقادة الأمريكيني حاليا بفتح النار
فقط عندما يعتقدون �أن �سفنهم وحياة لأفراد
�أطقمهم يف خطر .ومل تذكر امل�صادر تفا�صيل
ب�ش�أن التغيريات املقرتحة يف القواعد وهي
�سرية.
وال تت�ضمن اخلطة ت�صعيدا للن�شاط الع�سكري
الأمريكي يف �سوريا والعراق .وجادل م�ساعدو
ترامب لالمن القومي ب�أن الرد الع�سكري الأقوى
على وكالء �إيران يف �سوريا من �ش�أنه �أن يعقد
املعركة التي تقودها الواليات املتحدة �ضد
تنظيم داع�ش والتي يقولون �إنها ينبغي �أن تظل
لها الأولوية.
وقالت امل�صادر اخلم�سة �إن ماتي�س ومكما�سرت
وقادة القيادة املركزية الأمريكية وقيادة
القوات اخلا�صة الأمريكية عار�ضوا ال�سماح
للقادة الأمريكيني يف �سوريا والعراق بالرد بقوة
�أ�شد على ا�ستفزازات احلر�س الثوري وجماعات
حزب اهلل وغريه من اجلماعات ال�شيعية
امل�سلحة التي تدعمها �إيران.
وذكرت �أن امل�ست�شارين قلقون من �أن يحول
ت�سهيل قواعد اال�شتباك تركيز القوات
الأمريكية بعيدا عن هزمية ما تبقى من تنظيم
داع�ش.
وقال امل�س�ؤول الثاين بالإدارة �إنه عالوة على
ذلك فقد ي�ؤدي ت�سهيل قواعد اال�شتباك �إىل

توريط الواليات املتحدة يف �صراع مع �إيران
يف وقت ينوء فيه كاهل القوات الأمريكية
بالأعباء وبينما �أجاز ترامب زيادة كبرية يف
عدد القوات يف �أفغان�ستان.
وقال م�س�ؤول �أمريكي �آخر �إن جماعة حزب اهلل
واجلماعات ال�شيعية املدعومة من �إيران «مفيدة
جدا» يف ا�ستعادة الأرا�ضي ال�شا�سعة التي �أعلن
تنظيم الدولة الإ�سالمية اخلالفة عليها يف
�سوريا والعراق يف .2014
ومتثل معار�ضة ترامب لالتفاق النووي املوقع مع
�إيران يف  2015مع�ضلة ل�صناع ال�سيا�سة.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون ي�شاركون يف املناق�شات
�إن �أغلب م�ست�شاري ترامب للأمن القومي
ي�ؤيديون البقاء يف االتفاق وهو �أي�ضا موقف
�إ�سرائيل وال�سعودية حليفتي الواليات املتحدة
برغم حتفظاتهم على مدى امتثال �إيران
لالتفاق.
وقال �أحد امل�س�ؤولني الأمريكيني «الق�ضية
الرئي�سية بالن�سبة لنا كانت �إقناع الرئي�س
بعدم التخلي عن (االتفاق النووي) .لكنه
لديه �شعور قوي بدعم من نيكي هيلي (�سفرية
الواليات املتحدة لدى الأمم املتحدة) ب�أنهم
ينبغي �أن يكونوا �أكرث ت�شددا مع �إيران».
و�أ�ضاف «اال�سرتاتيجيات التي عر�ضت عليه
كانت كلها تقريبا حتاول احلفاظ على االتفاق
النووي لكن ت�شري �إىل (الق�ضايا) الأخرى».
االهرام
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زعيم احلوثيني يهدد ب�شن هجمات �صاروخية �ضد االمارات واهداف نفطية �سعودية وي�ؤكد� :إذا �أرادوا �أن ت�سلم �سفنهم النفطية فعليهم �أال يقدموا على غزو احلديدة
�صنعاء ـ (�أ ف ب) – هدد زعيم احلوثيني يف اليمن عبدامللك
بدر الدين احلوثي اخلمي�س ب�شن هجمات �صاروخية �ضد
دولة االمارات العربية املتحدة واهداف نفطية �سعودية،
قبل ا�سبوع من مرور ثالث �سنوات على �سيطرة قواته على
العا�صمة �صنعاء.
وقال احلوثي يف كلمة بثتها قناة “امل�سرية” الناطقة با�سم
احلوثيني “الإمارات باتت يف مرمى �صواريخنا” ،معلنا ان
احلوثيني قاموا بتجربة “ناجحة” ل�صواريخ قال انها
ميكن ان تبلغ ابوظبي.
وتابع “على كل ال�شركات يف الإمارات �أال تنظر للإمارات
بلدا �آمنا بعد اليوم”.
وتعد دولة االمارات �شريكا ا�سا�سيا يف التحالف الع�سكري
العربي الذي تقوده ال�سعودية يف هذا البلد منذ اذار/
مار�س  .2015وتكبدت القوات االماراتية خ�سائر يف
معارك اليمن ،اذ قتل نحو  100من جنودها.
وكانت ال�سعودية دخلت النزاع اليمني على را�س التحالف
الع�سكري لدعم قوات احلكومة املعرتف بها بعيد �سيطرة
احلوثيني على مناطق وا�سعة يف البلد الفقري املجاور
للمملكة النفطية ،وبينها العا�صمة �صنعاء التي �سقطت يف
ايديهم يف  21ايلول�/سبتمرب .2014
وجدد زعيم احلوثيني تهديداته لل�سعودية ،قائال ان
“القوة ال�صاروخية متكنت من �إجناز مرحلة ما بعد
الريا�ض ،وال زالت امل�سارات وخطوط الإنتاج تتنامى”.

واو�ضح ان “املن�ش�آت النفطية ال�سعودية من اليوم باتت

ال�ساحلية املطلة على البحر االحمر واخلا�ضعة ل�سيطرة

يف مرمى �صواريخنا” ،م�ضيفا “�إذا �أرادوا �أن ت�سلم �سفنهم

املتمردين.

النفطية فعليهم �أال يقدموا على غزو احلديدة” ،املدينة

وحذر من ان اي “حماقة لغزو احلديدة وامليناء �ستقابل

بخطوات مل نقدم عليها من قبل”.
وتراجعت يف اال�شهر االخرية وترية املواجهات بني
احلوثيني والقوات احلكومية ،لكن احلوثي قال ان “هناك
حت�ضريات ت�صعيدية جديدة” من قبل التحالف العربي،
داعيا اىل “رفد اجلبهات بالقوة الب�شرية” ملواجهة هذا
الت�صعيد املحتمل.
واحلوثيون متحالفون مع الرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبداهلل �صالح .وبعد ا�سابيع من التوترات ال�سيا�سية
واالمنية بني اجلانبني يف �صنعاء ،عمد �صالح واحلوثيون
م�ؤخرا اىل تاكيد ا�ستمرار احللف بينهما.
وقال احلوثي يف كلمته “هناك حر�ص (…) على معاجلة
الأمور باحل�سنى” ،معلنا تاييده “لكل امل�ساعي التي ت�سعى
لوحدة ال�صف والتفاهم ،ونحذر من امل�ستهرتين و�أ�صحاب
العقد واالرتباطات اخلارجية”.
ويف هذا ال�صدد ،اعلنت قناة “اليمن اليوم” املتحدثة
با�سم حزب �صالح ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،ان الرئي�س
ال�سابق وزعيم احلوثيني حتدثا عرب الهاتف االربعاء
واكدا “�أهمية احلفاظ على متا�سك اجلبهة الداخلية
ووحدة ال�صف واملوقف وتوجيه كافة اجلهود والطاقات
الوطنية للت�صدّ ي للعدوان”.

الك�شف ع��ن  1537خ��ل�ل ً
ا مب��ف��اع��ل دمي��ون��ا و�أح����د م�ؤ�س�سيه يدعو
التحقيق مع وزير �إ�سرائيلي �سابق مع
�ات
أ���س��ب��اب �
لإغ�ل�اق���ه ل
أم��ن��ي��ة و�إم��ك��ان��ي��ة ح����دوث ت��� ّ��س��رب �إ���ش��ع��اع� ٍ
ٍ
ٍ
��ة م��ن��ه وال��وك��ال��ة ال���ذر ّي���ة الإ���س��رائ��ي��ل � ّي��ة ت��رف�����ض التعقيب
تو�سع ق�ضية �شراء الغوا�صات االملانية ن���وو ّي� ٍ

القد�س املحتلة�( -أ ف ب) :ا�ستجوبت ال�شرطة الإ�سرائيلية وزير �سابق
وم�ست�شار �سيا�سي ،فيما تتو�سع التحقيقات يف ق�ضية ف�ساد مت�صلة ب�صفقة
�شراء �إ�سرائيل لغوا�صات “دولفني” االملانية.
وجددت ال�سلطات حتى االربعاء احتجاز اليعازر �ساندبريغ ،الذي �شغل
من�صب وزير العلوم والتكنولوجيا يف العام  2003ووزير البنية التحتية
يف العام  ،2004بعد خ�ضوعه للتحقيق ،ح�سب ما �أعلنت ال�شرطة.
وحققت ال�سلطات �أي�ضا مع رامي طيب ،م�ست�شار وزير الطاقة يوفال
�شتاينتز ،وجددت احتجازه حتى الأربعاء ،بح�سب ال�شرطة.
كما حققت ال�شرطة مع م�شتبه ثالث ،مت تعريفه كع�ضو رفيع �سابق يف
جمل�س الأمن القومي الإ�سرائيلي.
وت�أتي هذه التحقيقات غداة توقيف �ستة �أ�شخا�ص للتحقيق معهم يف
نف�س الق�ضية ،من بينهم ديفيد �شاران املدير ال�سابق ملكتب رئي�س الوزراء
اال�سرائيلي بنيامني نتنياهو.
ويف متوز/يوليو املا�ضي� ،أعلن م�س�ؤول �إ�سرائيلي �أن �أملانيا ارج�أت توقيع
�صفقة مع �إ�سرائيل لبيعها ثالث غوا�صات من جمموعة “تاي�سنكروب”
االملانية.
و�أتى هذا القرار بعد توقيف عدة �أ�شخا�ص ي�شتبه بتورطهم خ�صو�صا يف
عمليات ف�ساد ور�شوة وتبيي�ض اموال مت�صلة بال�صفقة.
و�أعلنت وزارة العدل اال�سرائيلية يف �شباط /فرباير فتح حتقيق يف هذه
الق�ضية م�شرية اىل �أن نتنياهو �شخ�صيا ال يعترب م�شتبها به.
و�أوقف قيد التحقيق ديفيد �شيمرون وهو قريب نتنياهو وحماميه
ال�شخ�صي الذي مثّل “تاي�سنكروب” يف ا�سرائيل ،قبل �أن يفرج عنه.
و�أ�شارت تقارير �إعالمية �إىل �أن توقيفات الأحد جاءت بعد معلومات �أدىل
بها ممثل جمموعة “تاي�سنكروب” االملانية يف �إ�سرائيل مي�شيل غانور
املوقوف منذ فرتة.
ووافق غانور على اتفاق ي�سمح له بال�شهادة �ضد من يزعم بانهم �شركا�ؤه يف
الف�ساد مقابل احل�صول على حكم خمفف.
ويقول خرباء ع�سكريون انه من املرجح ان تزود الغوا�صات التي طلبتها
�إ�سرائيل ب�صواريخ نووية رغم �أن الهدف الرئي�سي لها هو التج�س�س على
�إيران �أو مهاجمتها يف حال اندالع حرب نووية.
وقالت �صحيفة معاريف الإ�سرائيلية �إن اجلي�ش الإ�سرائيلي لديه بالفعل
خم�س من �أحدث طرازات الغوا�صات الأملانية.

النا�صرة:
يثري الك�شف عن عيوب يف مفاعل دميونا� ،أقدم
املفاعل النووية يف �إ�سرائيل ،خماوف متزايدة
حول �سالمته وت�سا�ؤالت حول م�صريه ومع�ضلة حول
ال�سرية التي حتيط بها الدولة العربية تر�سانة
�أ�سلحتها النووية .وتعد �إ�سرائيل القوة النووية
الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط ،لكنها ترف�ض ت�أكيد �أ ْو
نفي امتالكها �أ�سلحة نووية.
أخ
�
ة
ي
العرب
آرت�س"
و�أوردت �صحيفة “ه�
ريا �أنّ
ً
ّ
درا�سة حديثة ك�شفت وجود  1,537عيبا يف �أ�س�س
الأملنيوم يف مفاعل دميونا النووي يف �صحراء النقب
بجنوب �إ�سرائيل .و�أفاد التقرير� ،أنّ العيوب التي
عرث عليها يف املفاعل ،الذي يقال �إنّه يتم تطوير
الأ�سلحة النووية داخله ،ال تعترب خطرية ،و�أنّ
خطر حدوث ت�سريب نووي حمدود للغاية.
ومع ذلك ،تزايدت الدعوات للح�صول على �ضمانات
جديدة ،وحتى �إقامة مركز بحثي جديد ،ما قد
ي�ضع الدولة العربية �أمام منعطف التخاذ قرار
للمرة الأوىل بحيازتها �أ�سلحة
�إنْ كانت �ستعرتف ّ
نووية .وقدّ ر معهد العلوم والأمن الدو ّ
يل ومقره
الواليات املتحدة يف عام � 2015أنّ �إ�سرائيل متلك
 115ر� ًأ�سا نوو ًيا .وترف�ض �إ�سرائيل ب�شدّ ةٍ امتالك
دول �أخرى يف املنطقة خ�صو�صا عدوتها اللدودة
�سالحا نوو ًيا.
ايران،
ً
إ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
وكان رئي�س الوزراء ال
ّ
النووي الذي تو�صلت �إليه
من �أ�شّ د منتقدي االتفاق
ّ
طهران والدول الكربى ،ما �أ ّدى �إىل رفع العقوبات
الدولية املفرو�ضة على �إيران .وتعترب �إ�سرائيل �أنّ
هذا االتفاق من �ش�أنه �أنْ يزيل ال�ضغط عن طهران
الع�سكري.
النووي
التي ميكن �أنْ ت�ست�أنف برناجمها
ّ
ّ
وبح�سب الرواية الر�سمية الإ�سرائيل ّية ،ف�إنّ مركز
دميونا النووي يركز على الأبحاث والطاقة.
ولكن يف الثمانينات ك�شف اخلبري التقني ال�سابق
يف دميونا مردخاي فعنونو �إ�سرا ًرا ن�شرتها �صحيفة
“�صنداي تاميز" الربيطان ّية ،منها �أنّ املفاعل
ُي�ستخدم لإنتاج �أ�سلحةٍ نوويّةٍ  .و�أم�ضى فعنونو
عقوبة بال�سجن  18عا ًما بتهمة التج�س�س.
وكانت فرن�سا قدّ مت قلب املفاعل يف �أواخر
اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،وبد�أ املفاعل بالعمل
بعد �سنوات عدة .ويف العادة ،تكون املفاعالت
النووية �صاحلة لال�ستخدام لأربعني عا ًما ،مع
�إمكانية متديد فرتة ال�صالحية ب�إدخال بع�ض
التعديالت.
و�أعرب �أ�ستاذ الكيمياء يف جامعة تل ابيب عوزي
ايفني الذي �شارك يف ت�أ�سي�س املفاعل ،عن قلقه �إزاء

�سالمة املوقع ،وهو يقود منذ ع�شر �سنوات حملة
لإغالقه ،من دون �أي جدوى حتى الآن ،بح�سب
أ�سباب �أمنيةٍ
قوله ،م�ؤكّدً ا �ضرورة �إغالق املفاعل ل ٍ
قائ ًال :هذا املفاعل ُي ّعد واحدً ا من �أقدم املفاعالت
العاملة يف العامل.
ومل ي�ستبعد �إيفن �إمكانية حدوث ت�سرب �إ�شعاعات
نووية منه ،لكنّها �ستكون حمدودة .وقال �إيفن ،وهو
�أحد م�ؤ�س�سي مفاعل دميونا ،للإذاعة العرب ّية �إنّ
مفاعل دميونا حقق غايته ومل تعد هناك حاجة
وقت طويلٍ من ا�ستمرار
له .و�أ�ضاف �أنّه حذّ ر قبل ٍ
ريا �إىل
م�ش
ا،
م
عا
53
العمل املفاعل ،الذي �أقيم قبل
ً
ً
�أنّ مفاعل دميونا هو على ما يبدو الأقدم من نوعه
يف العامل ،و�أنّ مفاعالت نووية يف عمره �أغلقت منذ
�سنني وفقا ملوا�صفات �أمنية دولية.
قيا�سا مبفاعالت
وذكر �إيفن �أن مفاعل دميونا �صغري ً
نووية ت�سربت منها �إ�شعاعات نووية ،مثل مفاعل
ت�شارنوبيل يف �أوكرانيا ومفاعل فوكو�شيما الياباين.
واعترب �أنّه حتى يف حال ت�سرب �إ�شعاعات نووية من
مفاعل دميونا ف�إنّه هذا �سيكون ت�سر ًبا حمدودًا،
� اّإل �أنّه �شدّ ّد على �أنّه ال �أية جدوى باملخاطرة.
ّووي
وك�شفت درا�سة �أجراها علماء من املفاعل الن ّ
إ�سرائيلي يف دميونا ،وجود  1537خل ًال يف قلب
ال
ّ
املفاعلُ ،ر�صدت بوا�سطة التّ�صوير باملوجات فوق
ال�صوت ّية – �أولرتا�ساوند.
ّ
ولفت ايفني �إىل �أنّ هناك العديد من الأ�سباب

ال�سيا�س ّية التي ت�ساهم يف �إبقاء املفاعل النووي
مفتوحا ،منها عدم الرغبة بتعري�ض �آالف الوظائف
ً
للخطر .كما �أنّ بناء مفاعل جديد قد يعني �أنّ على
�إ�سرائيل الإعالن ر�سم ًيا عن قدراتها النووية.
وتابع ايفني:ال اعتقد �أنّه لدينا القدرة على بناء
مفاعل نووي جديد .ولن يقوم �أحد ببيعنا مفاعال
قبل التوقيع على اتفاقية عدم انت�شار الأ�سلحة.
ودعت النائبة ميخال روزين من حزب “مريت�س"،
املح�سوب على ما ُي ّ�سمى بالي�سار ال�صهيوينّ� ،إىل
ري جذريٍّ يف ال�سيا�سة الإ�سرائيل ّية ب�سبب
تغي ٍ
املخاوف حول ال�سالمة .وكتبت روزين يف ر�سالة �إىل
إ�سرائيلي
جلنتي اخلارجية والأمن يف الكني�ست ال
ّ
إ�شراف �سوى
�أنّ املفاعل النووي ال يخ�ضع ل ّأي �
ٍ
من اجل�سم الذي يديره ،جلنة الطاقة الذرية
الإ�سرائيلية .و�أ�ضافت ،ل�سنا بحاجة النتظار وقوع
كارثة لإحداث تغيري.
و�أكّدت جلنة الطاقة الذرية الإ�سرائيل ّية من
جهتها يف بيان �أنّ تل �أبيب متلك �أعلى املعايري
الدولية للأمن وال�سالمة ،م�ؤكّد ًة �أنّ هناك �إمكانية
ال�ستمرار املفاعالت النووية بالعمل لفرتة �أطول
بكثري من �أربعني عا ًما.
ورف�ضت الوكالة الدولية للطاقة الذر ّية يف
�إ�سرائيل التعقيب على التعليق على املو�ضوع.
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عبد احلميد �صيام
يقول النابل�سيون �أن نابل�س القدمية ال يعرفها �إال
�أ�صحابها .وجدت نف�سي �أتفق مع هذا القول متاما
بعد اجلولة التي قمت بها يف املدينة العتيقة
ب�صحبة املربية االجتماعية جهاد قمحية ،احدى
بنات العائالت العريقة يف املدينة التي ظلت لقرون
املركز التجاري الأهم يف فل�سطني .فرغم �أنني
�أعرف املدينة منذ الطفولة وزرتها مرارا وتكرارا
�إال �أن زياراتي كانت تقت�صر على التنزه يف �أعلى
مكان يف جبل عيبال يطلق عليه «�سما نابل�س» �أو
التجول يف و�سط املدينة قبل الزيارة احلتمية
ملحالت العكر� ،أ�شهر و�أعرق حمالت كنافة يف نابل�س
وفل�سطني كلها� ،أو اختيار �أحد مطاعم بلدة رفيديا
احلديثة التي �أ�صبحت جزءا من نابل�س بعد متدد
جامعة النجاح وابتالعها للعديد من �ضواحي
املدينة .وللعلم فجامعة النجاح� ،أكرب اجلامعات
الفل�سطينية وت�ضم �أكرث من � 20ألف طالب موزعني
على  13كلية وحتتل املركز الأول يف اجلامعات
الفل�سطينية واملركز  21من جمموع �ألف جامعة يف
الوطن العربي.
العراقة واملنتوجات املحلية
يقال يف فل�سطني �إن �أهل اخلليل تفوقوا �أخريا
على �أهل نابل�س يف ال�صناعات املحلية .لكن نابل�س
�ستظل تفاخر ب�أنها غابة زيتون فل�سطني ومركز
ال�صناعات املتعلقة بالزيت وخا�صة ال�صابون
الأ�صلي امل�شهور .وقد دمرت �إ�سرائيل العديد من
املعامل املحلية �أثناء اجتياح نابل�س عام 2002
حيث فر�ض منع جتول �شامال يف املدينة ا�ستمر
 22يوما متوا�صلة وح�صارا واغالقات وعقوبات
جماعية لعدة �سنوات .لكن نابل�س بد�أت ت�ستعيد
حيويتها وت�شمر عن �ساعديها وتعمل على �إعادة
�أجمادها لي�س يف �صناعة ال�صابون فح�سب بل يف
العديد من ال�صناعات املحلية مثل الأثاث والأدوات
املنزلية والبهارات ب�أنواعها وغريها الكثري .لكن مل
يبق يف نابل�س القدمية �إال �أربع م�صابن بعد �أن كانت
هناك  30يف القرن التا�سع ع�شر ،ب�سبب م�ضايقات
االحتالل وعزوف الأجيال اجلديدة عن ا�ستخدام
ال�صابون الأ�صلي امل�صنوع من زيت الزيتون والتحول
نحو املنتوجات ال�صناعية احلديثة املعطرة
والرخي�صة.
بد�أنا اجلولة من املكتبة الوطنية املقامة يف مبنى
عثماين ما زال يحتفظ بالعلم الأحمر منحوتا يف
و�سط نافورة املاء يف حديقة املكتبة والتي �أ�صبحت
ملتقى لكبار ال�سن يت�سامرون فيها حيث يجل�سون
على �شكل دائرة يناق�شون موا�ضيع خمتلفة تتعلق
بالوطن ونابل�س وحقوق املتقاعدين والأو�ضاع
ال�صحية ،وقد يدعون خبريا يف جل�ساتهم للرتكيز
على مو�ضوع ي�شغل بالهم.
رافقتنا م�س�ؤولة املعلومات يف املكتبة ،غادة حالوة،
و�أطلعتنا على الكنوز التي ت�ضمها املكتبة التي �أ�س�ست
عام  1960و�أ�صبحت حتتوي الآن على � 127ألف
جملد .و�أول ما تدخلها جتد �صورة كبرية ل�شاعر

نابل�س الأ�شهر �إبراهيم طوقان الذي واكب جهاد
ال�شعب الفل�سطيني عام  1948وما قبله و�سجلها
بق�صائدة اخلالدة .ويف الطابق الثاين هناك جناح
ي�ضم مكتبة الدكتور قدري طوقان العامل والأديب
والفيل�سوف والقومي واملنا�ضل وال�سيا�سي الذي �شغل
من�صب وزير اخلارجية الأردين عام  1965وترجم
لكبار العلماء امل�سلمني مثل الرازي والبريوين و�إبن
هيثم وغريهم وتويف يف نابل�س  1971وقد �أو�صى
�أن متنح كل مقتنايته للمكتبة .وهناك جناح
نادر يدعى «مكتبة الأ�سري» وفيه �آالف من املدونات
اليدوية التي كتبها الأ�سرى .وقد اطلعت على
ق�صائد جميلة لأحد الأ�سرى وحما�ضر اجتماعات
وبيانات �سيا�سية ونوادر وكتب كان يطالعها
الأ�سرى .وهذه �أول جتربة يف البالد لتجميع ما
كتبه الأ�سرى وهي يف طريقها للتو�سع .كما �أثارت
اهتمامنا الأن�شطة الطالبية التي تعقدها املكتبة
يف ال�صيف وقد �شاهدنا كاتبة نابل�سية تعطي
درو�سا لطلبة �أق�سام املتو�سط يف مو�ضوع «الكتابة
الإبداعية».
يف املدينة القدمية
قالت حمدثتي جهاد :تتكون املدينة القدمية يف
نابل�س من ثمانية �أحياء هي اليا�سمينة والقريون
والعقبة والقي�سارية واحلبلة والفقو�س والن�صر
والغرب ،وال يزيد �سكان هذه الأحياء عن 9000
ن�سمة ،فقد ا�ضطر العديد من �سكان هذه الأحوا�ش
ال�ضيقة �إىل هجرتها �أيام احل�صار واالغالقات
ومنع التجول التي طالت املدينة خالل االنتفا�ضة
الثانية .كانت هذه الزواريب والزنقات �ساحة
املواجهات بني املنا�ضلني وجنود العدو �أثناء
االنتفا�ضتني ل�سهولة االختفاء وت�ضليل قوات
العدو �أثناء املالحقات .ويف �إحدى املرات بعد �أن
ت�صيد ال�شباب جنود العدو قامت �إ�سرائيل بق�صف
املنطقة بالطريان احلربي من نوع ف 16 -لأول
مرة يف تاريخ ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي .ال
ميكن لنا �أن نزور كل هذه الأحياء يف يوم واحد
والتي يجري الآن ترميمها �شيئا ف�شيئا بجهود �أبناء
املدينة و�أثريائها واجلمعيات الأهلية واملنظمات
العربية والدولية ولكننا �سنتوقف عند �أهم معامل
املدينة املرممة ،قالت جهاد.
حمام ال�سمرة �أو حمام الهنا
�أول وقفاتنا يف املدينة القدمية وبعد املرور يف
العديد من الزنقات يف حمام ال�سمرة الذي كتب على
مدخله �أنه �أ�س�س عام  150قبل امليالد وخ�ضع لعدة
جتديدات بداية من عام  1996ثم مت �إغالقه يف
االنتفا�ضة الثانية و�أعيد ترميمه على يد حازم
مرعي ح�سب �أقوال �إبنه عنان مرعي مدير احلمام
الذي قدم لنا �شرحا وافيا له وقال عنه «�إنه �أقدم
حمام يف العامل ما زال قائما وفعاال» .وقال �إن نابل�س
التي بناها الرومان كان يقطنها ال�سامريون الذين
�شيدوا احلمامات يف املدينة .وقال �إن طائفة منهم
ما زالت تعي�ش يف املدينة وتنتمي للدين اليهودي
ولكن لي�س كما ميار�س يف �إ�سرائيل ولذلك مت�سكوا

ال���������������ف���������������ي�������������������������������ش امل���������������������������س�������������ح�������������وب
يو�سف غي�شان
لي�س يف غرفة الإنعا�ش ،بل يف «العناية
احلثيثة» ،حتى ال نتعر�ض للإلتبا�س  ،ويعتقد
البع�ض اين احتدث عن ال�صحو وال�شفاء
بعد العملية .....ال يا �سادة يا كرام نحن يف
العناية احلثيثة،يعني ،و�ضعنا �صعب وعاي�شني
ع الأجهزة.
الأجهزة جيدة وم�ستوردة حديثا ح�سب
اخر ال�صرعات التكنولوجية  ،لكن امل�شكلة
يف الأطباء واملمر�ضني والفنيني الذين حول
املري�ض ،وهم باملنا�سبة منا وفينا.
يف ظاهرة ح�ضارية ،لي�س لها مثيل ،يجتمع
الأطباء واملمر�ضون والفنيون حول الأمة
املتلقحة على ال�سرير يف غرفة العناية
احلثيثة .اجلميع يتكلم  ،وال احد ي�صغي اىل
�أحد.
املري�ض ي�سمع كل هذه الأ�شياء معا ،وتظهر
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انفعاالته  ،فقط ،على الأجزة التي ت�صعد
ارقامها وخمططاتها وتهبط ب�سرعة فائقة..
ناهيك عن بع�ض الأجهزة التي ت�صل عقاربها
اىل الأحمر  ،وت�شرع يف اطالق �صفري مت�صل.
الفنيون ال ي�أبهون مبا يح�صل للآجهزة ،فهم
منهمكون ،كغريهم ،يف ت�شخي�ص حالة املري�ض
متهيدا للو�صول اىل �سبل العالج الأجنع.
قال طبيب منتفخ الوجنتني ب�شوارب مق�صو�صة
بعناية:
 البرت هو احلل  ،لقد و�صلت الغرغرينا اىلالعظم.
قال �آخر:
 اف�ضل الرتوي يف الأمر  ،اعتقد ان تدليكاملنطقة امل�صابة بالكمون واملريمية  ،كل �صباح
كفيل ب�أنقاذ الع�ضو امل�صاب.
 ال اف�ضل من الطب النبوي يف هذا املجال. -الطب ال�صيني بالأبر ..هو الأف�ضل

 العالج بالأ�شعة. الكيماوي. بالكيماوي يا �صدام هناك �شيطان �شرير يتلب�سه ا�ستطيع اناطرده من ج�سد املري�ض ،اح�ضروا يل بخورا،
ورجل دجاجة نف�ساء.
 ال بل معمول له عمل  ،وا�ستطيع فك احلجاب.
ال�صراخ قائم على ل�سان وحنجرة ،انتهى وقت
الدوام الر�سمي  ،ال احد يفكر يف التوقف عن
الت�شخي�ص وحتديد العالج ،وال احد ي�ستمع ملا
يقوله الآخر. .
من بعيد يف �أخر الكردور ،حيث الأجهزة التي
(ت�شغّل) املري�ض ،ثمة عامل تنظيف ك�سول
ي�سحب «في�ش» الأجهزة التي ت�شغّل املري�ض ،
وي�ضع مكانه في�ش املكن�سة الكهربائية.
وتلوحلي يا داليه
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نابل�س القدمية تتجدد وتعيد االعتبار لتاريخها املجيد
مبدينتهم و�إندجموا مع �أهلها ورف�ضوا عرو�ض
�إ�سرائيل يف احل�صول على اجلن�سية الإ�سرائيلية
والرحيل عن املدينة .احلمام ي�ستقبل الن�ساء يف
�أيام معينة �أو عن طريق احلجز ملجموعة ن�سائية
فيتم �إخالءه لهن� .أطلعنا عنان على �أق�سام احلمام
الذي ي�ستقبل العديد من ال�سياح الأجانب نظرا
للأجواء اجلميلة التي يوفرها.
حو�ش العطعوط ـ الفاخورة
انتقلنا بعدها �إىل حو�ش العطعوط ـ الفاخورة الذي
افتتح ر�سميا قبل �أيام من زيارتنا بح�ضور عدد كبري
من امل�س�ؤولني من بينهم رئي�س بلدية نابل�س ،املهند�س
عديل يعي�ش ،وم�س�ؤولون من وزارة ال�سياحة وعدد
كبري من املواطنني ،كما �شرحت لنا ابت�سام �أم عالء
املقيمة يف احلو�ش والتي �ساهمت بكثري من اللم�سات
اجلمالية للحو�ش .وقالت �إنها �أ�صرت على �إ�ضافة
الفاخورة على ا�سم العطعوط لأن ال�سكان الأ�صليني
للحو�ش هم �أي�ضا من العائلتني منذ �أكرث من 200
�سنة .وقبل �إ�صالح احلو�ش كانت احلياة جدا �صعبة
ي�سكن احلو�ش
للعائالت اخلم�س والع�شرين الالتي
ّ
لقلة التدفئة والإنارة واملاء واخلدمات.
�شرحت �أم عالء كيف �أن جهودا كثرية ت�ضافرت
لرتميم احلي عن طريق م�ؤ�س�سة تعاون املعنية
ببقاء النا�س يف بيوتهم وحت�سني معي�شتهم،
وبتمويل من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي بقيمة تقدر مبليون ومئة �ألف دوالر،
وب�إدارة البنك الإ�سالمي للتنمية .بد�أت �أعمال
الرتميم عام  2012وانتهت يف �أوائل اب�/أغ�سط�س
من هذا العام� .أم عالء قادتنا �إىل حجرة �صغرية
يف احلو�ش وقالت «هنا كان املرحوم يا�سر عرفات
خمتبئا عند احتالل نابل�س عام  1967ومن هنا
بد�أ تنظيم �صفوف مقاومة االحتالل» .قر�أنا على
اللوحة املثبتة على احلائط وعليها �صورة عرفات
«من هنا كانت احلكاية… هنا كان يا�سر عرفات…
هنا يف حو�ش العطعوط قاد العمل الفدائي»� .شملت
�أعمال الرتميم دعم الواجهات احلجرية وامل�صاطب
والأبنية و�إ�صالح كل الأجزاء املهدمة وتبليط
الأر�ضفة ون�شر �أ�ضواء عالية الطاقة كما مت دهان
الغرف من الداخل واخلارج و�إ�صالحها والت�أكد من
وجود املياه با�ستمرار وقنوات ال�صرف ال�صحي
والكهرباء ،وتبليط ال�ساحات جميعها ما �أ�ضفى على
املكان م�سحة جمالية مع �إعادة الإعتبار للتاريخ
و�أ�صالة املكان.
خان الوكالة
تابعنا امل�سرية يف الأحياء القدمية ال�ضيقة ومررنا
على الكنائ�س وامل�ساجد و�صبانة النابل�سي وم�سجد
الن�صر القدمي ونبع القريون الذي مت ترميمه �أي�ضا
ويعترب من م�صادر املياه الأ�سا�سية للمدينة ودرج
القريون التاريخي الذي رمم بتمويل من �صندوق
النقد العربي و�صندوق الأق�صى وق�صر �آل ها�شم
الذي مير مبرحلته الثانية من الرتميم و�ساحة
التوتة وديوان �آل خما�ش ودار النابل�سي ودوار
ال�ساعة .لكن �أثار الأ�سى يف قلوبنا هو �أن ق�صر
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ح�سني عبد الهادي املبني منذ عام  1820لعائلة
عبد الهادي العريقة والذي كان لنحو قرنني �أكرب
ق�صر يف نابل�س ،ما زال مهمال ترتي�ض فيه القطط
والكالب ال�ضالة وترمى فيه القاذورات .نتمنى �أن
يعطى االنتباه الكايف لهذا املعلم التاريخي والعمل
على �إعادة الهيبة له �أ�سوة باملعامل الأخرى.
من هناك توقفنا عند خان الوكالة الذي كان يف
غابر الأيام منامة للتجار ومربطا للخيول واحلمري
والدواب عندما كانت نابل�س مركزا للتجارة وممرا
للتجار من ال�شام �إىل م�صر� .أن�شئ اخلان عام 1886
وتعر�ض للإهمال ودمر ب�شكل كلي تقريبا يف زلزال
عام  1927كما �شرح لنا املدير الإداري للخان ،مهند
ال�سايح ،والذي �أ�سهب يف و�صف عمليات الرتميم
التي مر بها اخلان« :بد�أت العمليات ب�إ�شراف بلدية
نابل�س عام  2005مبنحة من االحتاد الأوروبي
ومنظمة اليون�سكو وا�ستكملت مراحلها الأوىل عام
 .2012ثم تابع م�ستثمرون الرتميم فتحول الآن
�إىل فندق ومقهى ومطعم ذات �أجواء تقليدية
رومان�سية مميزة ت�شعر و�أنت يف هذا املكان ك�أنك
يف زيارة للتاريخ .و�سيكون االفتتاح الر�سمي خلان
الوكالة قريبا بح�ضور رئي�س البلدية وم�س�ؤويل
وزارة ال�سياحة و�أبناء نابل�س» قال ال�سايح ونحن
نودعه ال�ستكمال جولتنا يف املدينة العريقة.
وقبل �أن �أودع نابل�س �أ�صرت املربية جهاد قمحية
�أن ت�ست�ضيفني يف بيت العائلة العريق لتذوق نوع
من احللوى امل�شهورة يف نابل�س �شهرة الكنافة يدعى
الكالج (النوابل�سة يلفظونها االز) من �صنع يدي
�أخيها من�صور فكانت �أجمل نهاية لأجمل زيارة قمت
بها للمدينة امل�سماة «جبل النار» .نتمنى �أن ي�أتي
اليوم الذي تعي�ش فيه نابل�س و�أخواتها من مدن
فل�سطني ب�سالم حقيقي مبني على العدل لنعطي كل
مدينة لقبها التي ت�ستحق وامل�ستوحى من التاريخ �أو
الرتاث �أو ال�صناعات امل�شهورة.

من الأر�ض التي مل جتف بعد من دماء
�أبنائها ،ك�شفت وزارة حقوق الإن�سان
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء� ،أن
العدوان واحل�صار ال�سعودي ح�صدا
�أرواح ما ال يقل عن � 247ألف مواطن
يف البلد املهدد ب�أ�سو�أ كارثة �إن�سانية
يف العامل.
و�أعلنت الوزارة يف م�ؤمتر �صحايف
عقدته يف منطقة عطان ،التي
حطمت رقم ًا قيا�سي ًا يف عدد الغارات
التي ا�ستهدفتها منذ عام � ،2015أن
«الق�صف املبا�شر لتحالف العدوان
الذي تقوده ال�سعودية على البالد
�أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد � 10آالف و373
ميني ًا» ،م�ضيفة �أن من �ضمن ه�ؤالء
« 2130طف ًال و 1813امر�أة».
و�أ�ضاف وكيل الوزارة علي ت�سري� ،أن
«تداعيات احل�صار ،كانعدام الأدوية
وانت�شار الأوبئة كاحل�صبة والكولريا
و�سوء التغذية وغريها من الأمرا�ض،
ت�سببت يف وفاة � 247ألف مواطن»،
م�شري ًا �إىل �أن «� 75ألف ميني يعانون
من مر�ض ي�ستدعي تلقيهم العالج
يف اخلارج ،مهددون باملوت نتيجة
�إغالق مطار �صنعاء» ،الأمر الذي
ت�سبب حتى الآن يف وفاة � 10آالف
مري�ض .من جهتها ،ا�ستنكرت وزيرة
حقوق الإن�سان علياء في�صل عبد
اللطيف ،اجلرمية التي ارتكبها
حتالف العدوان يف عطان الأ�سبوع
املا�ضي ،والتي ذهب �ضحيتها 16
ميني ًا ،بينهم � 8أطفال ،وقالت �إنه
«ال يوجد �أي ثغرة قانونية جتيز
لل�سعودية ا�ستهداف منازل املدنيني
و�إغالق املطارات ومنع امل�ساعدات
الطبية والإغاثية».
و�أكّدت �أن وزارتها «تر�صد انتهاكات
التحالف يف خمتلف املحافظات»،
مطالبة جمل�س الأمن بالتدخل
وت�شكيل جلنة دولية حمايدة
للتحقيق يف االنتهاكات وتقدمي
مرتكبيها للعدالة.
واعترب القائم ب�أعمال املمثل املقيم
ملنظمة العمل الدولية علي دهاق،
�أن جرائم التحالف الأ�سبوع املا�ضي
يف حي عطان و�أرحب «ت�أتي �ضمن
�سل�سلة من اجلرائم التي تنتهك
القانون الدويل والإن�ساين» ،م�شري ًا
�إىل م�سعى الأمم املتحدة لت�شكيل
جلنة دولية حمايدة للتحقيق يف هذه

االنتهاكات.
ويف هذا ال�سياق ،طالبت منظمة
«هيومن رايت�س ووت�ش» ومنظمات
حقوقية مينية ودولية �أخرى،
جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة بفتح حتقيق دويل م�ستقل يف
االنتهاكات يف حق املدنيني ،وال �سيما
بعد �إعالن الأمم املتحدة «مقتل 42
جراء غارات للتحالف العربي
مدني ًا ّ
هذا الأ�سبوع فقط».
وقالت املنظمة التي تتخذ من
نيويورك مقر ًا لها ،يف بيان �أم�س،
�إن  56منظمة غري حكومية حملية
ودولية ّ
وقعت على ر�سالة موجهة
�إىل ممثلي الدول الأع�ضاء يف جمل�س
حقوق الإن�سان يف هذا ال�صدد،
معتربة �أن «على الدول الأع�ضاء �أن
ترتقي �إىل م�ستوى تفوي�ضها وتقوم
ب�إن�شاء فريق يبد�أ �أو ًال بامل�ساءلة».

كذلك �شددت «هيومن رايت�س ووت�ش»
على �أن مهمة جلنة التحقيق الدولية
يجب �أن تقوم على «تق�صي حقائق
وظروف االنتهاكات ،جتميع وحفظ
الأدلة وتو�ضيح امل�س�ؤولية عن
اخلروقات واالنتهاكات املزعومة».
وت�أتي املطالبات بعدما ك�شفت املمثلة
املقيمة لـ«منظمة الأمم املتحدة
للطفولة» (يوني�سف) يف اليمن
مرييت�شل ريالنيو� ،أنه «خالل متوز
و�آب فقط ُقتل  38طف ًال و�أ�صيب 19
�آخرون» ،م�ضيفة يف تغريدة على
ح�سابها يف موقع «تويرت»� ،أن «الأرقام
احلقيقية قد تكون �أعلى» .ويف
ت�صريحات لها مطلع ال�شهر احلايل،
�أعلنت ريالنيو مقتل �أكرث من 201
طفل ميني منذ بداية عام  ،2017من
�ضمنهم  49فتاة.
ويف هذا ال�سياق ،حذّ رت الـ«يوني�سف»،

�أم�س ،يف تقرير ن�شرته بالتزامن
مع فعاليات «�أ�سبوع املياه العاملي»،
من تداعيات عدم ح�صول الأطفال
الذين يعي�شون يف مناطق ال�صراعات،
ومن �ضمنها اليمن ،على مياه ال�شرب
العادية ،م�شرية �إىل �أنه من �ضمن
هذه التداعيات و�صول ن�سبة حاالت
الأطفال امل�شتبه ب�إ�صابتهم بالكولريا
والإ�سهال املائي احلاد �إىل �أكرث من
 53يف املئة� ،أي �أكرث من ن�صف مليون
حالة .و�أو�ضحت املنظمة �أن �شبكات
�إمدادات املياه يف اليمن تواجه خطر
االنهيار الو�شيك ب�سبب ال�صراع
هناك ،ف�ض ًال عن حرمان  15مليون
�شخ�ص تقريب ًا من احل�صول على
املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي ب�شكل
منتظم يف هذا البلد.

�أكرثمنن�صفاملراكزال�صحيةخارجاخلدمة
مل ت�ؤثّر التغيريات امليدانية
والتجاذبات ومن ثم
امل�صاحلات ال�سيا�سية ،التي
�شهدها اليمن يف الأ�سابيع
القليلة املا�ضية ،على الواقع
الإن�ساين ال�صعب الذي
يعي�شه �شعب �أنهكه عامان
ون�صف عام من العدوان
واحل�صار ،ال �سيما يف ظل
ّ
«التف�شي الأ�سو�أ
ا�ستمرار
يف العامل» لوباء الكولريا
وخروج «�أكرث من ن�صف
امل�ست�شفيات» عن اخلدمة
يف وقت كان العامل العربي
يحتفل فيه بعيد الأ�ضحى،
ك�شفت منظمتان حقوقيتان
دوليتان حجم امل�أ�ساة
الإن�سانية التي خلّفها العدوان الذي تقوده ال�سعودية على البلد العربي
الأ�شد فقراً .و�أعلنت «منظمة ال�صحة العاملية» �أن الكولريا ح�صد �أرواح
«ما ال يقل عن � 2043شخ�ص ًا» يف اليمن ،منذ �أن بد�أت موجة التف�شي
الثانية للوباء يف  27متوز املا�ضي .وقالت املنظمة يف تغريدة على موقع
«تويرت» �إنها «�سجلت  602526حالة ا�شتباه بالكولريا يف  22حمافظة
و 300مديرية» يف البالد التي ،وفق الأمم املتحدة« ،ال يح�صل  15مليون
�شخ�ص فيها على الرعاية ال�صحية الكافية» .ويف هذا ال�سياق ،حذّ رت
«اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر» من �أن الو�ضع ال�صحي يف اليمن « ُينذر
بكارثة» ،ال �سيما مع «خروج �أكرث من ن�صف املراكز ال�صحية من اخلدمة».
ور�أت اللجنة �أن «النق�ص يف الإمدادات الطبية الأ�سا�سية وانهيار املنظومة
ال�صحية ،من العواقب املبا�شرة للنزاع» ،م�ضيفة �أن احل�صار والقيود
ً
وخا�صة للأدوية والإمدادات
املفرو�ضة �أ ّديا �إىل «�شلل عمليات اال�سترياد،
الطبية ال�ضرورية للغاية» .كذلك �أعربت املنظمة عن «حزنها العميق»
لوفاة عبداهلل اخلمي�سي ،م� ّؤ�س�س «جمعية الهالل الأحمر اليمني» يف عام
 ،1973ورئي�سها ملدّ ة تقارب ثالثة عقود ،م�شرية �إىل �أن «نق�ص الإمدادات
�سرع يف وفاته ...وهذا دليل �آخر على انهيار املنظومة
الطبية الأ�سا�سية ّ
ال�صحية».
من جهتها ،ذكرت و�سائل الإعالم اليمنية �أن اخلمي�سي تويف داخل
م�ست�شفى يف �صنعاء بعد معاناة مع املر�ض ،م�ؤكدة �أن عائلته حاولت
جاهدة ا�سترياد معدّ ات طبية ت�ساعد على حت�سني حالته � ،اّإل �أنها عجزت
عن ذلك ب�سبب احل�صار املفرو�ض على العا�صمة .من جهتها ،ن�شرت
وجهتها �أكرث من 62
�صحيفة «ذي غارديان» الربيطانية� ،أم�س ،ر�سالة ّ
منظمة دولية �إىل جمل�س حقوق الإن�سان ،تطالب فيها بفتح «حتقيق
م�ستقل» يف االنتهاكات التي ُترتكب بحق املدنيني يف اليمن ،م�شرية �إىل
�أن هذه اخلطوة هدفها «زيادة ال�ضغط على بريطانيا وفرن�سا والواليات
املتحدة ودول �أخرى تدعم التحالف» .وقالت ال�صحيفة �إن غارات حتالف
العدوان ا�ستهدفت امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ،م�ضيفة �أن «ال�سعودية
ترتكب انتهاكات خطرية للقانون الإن�ساين والدويل ،من دون �أن يكون
هناك من يردعها �أو يحا�سبها».
ويف ال�صحيفة نف�سها ،انتقد الكاتب الربيطاين جوناثان فريدالند
االهتمام الغربي بالكارثة الإن�سانية التي خلّفها �إع�صار هاريف يف تك�سا�س
الأمريكية ،وجتاهله ملا و�صفه بـ«الكارثة االن�سانية الأ�سو�أ يف العامل...
اليمن» .وقال فريدالند �إن االع�صار «كارثي… �إال �أنه لي�س �أكرث م�أ�ساوية
من املعاناة املوجودة يف اليمن ،منذ �أن حتول البلد �إىل �ساحة حلرب
بالوكاالت عام  ،»2015م�شري ًا �إىل �أن الغرب متورط� ،إذ �إن «بريطانيا
والواليات املتحدة تقومان بت�سليح ال�سعودية التي تقود التحالف يف
اليمن».
(الأخبار)

«ي������وم» �إم�����ارات�����يّ ط���وي���ل��� :س��ق��وط ط���ائ���رة وم��ق��ت��ل ج��ن��دي
تزامن ًا مع مرور  900يوم من الق�صف
واحل�صار املفرو�ض على اليمن� ،أعلنت
الإمارات ،ثاين �أكرب دولة م�شاركة يف حتالف
العدوان بعد ال�سعودية� ،سقوط طائرة تابعة
لها ومقتل �أحد طياريها ،بالإ�ضافة �إىل وفاة
�أحد جنودها مت�أثر ًا ب�إ�صابة �سابقة خالل
م�شاركته يف العمليات الع�سكرية
�أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الر�سمية،
يف بيان للقيادة العامة للقوات امل�سلحة
الإماراتية� ،أم�س ،مقتل املالزم الثاين يف
اجلي�ش والط ّيار �سلطان حممد علي النقبي،
�إثر �سقوط طائرته يف اليمن ،زاعمة �أن
ال�سبب هو «خلل فني» .وجاء ذلك بعد �ساعات
على نقل وكالة الأنباء الإماراتية الر�سمية
(وام) بيان ًا �آخر للقيادة العامة� ،أعلنت فيه
مقتل «الرقيب �أول نا�صر غريب املزروعي
مت�أثر ًا ب�إ�صابة �سابقة ،خالل م�شاركته يف
عملية �إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي
لدعم ال�شرعية يف اليمن ،بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية».
وكان �أربعة جنود �إماراتيني على الأقل قتلوا
�إثر �سقوط طائرة مروحية يف وادي عمقني

يف مديرية الرو�ضة يف �شبوة يف  11من ال�شهر
املا�ضي ،يف حني �أ�صيب حفيد لل�شيخ الراحل
زايد �آل نهيان بجروح خطرية� ،إىل جانب
جنديني �آخرين.
وكانت القوات امل�سلّحة الإماراتية قد �أعلنت،
تعر�ضت لـ«خلل فني» �أ ّدى
حينها� ،أن الطائرة ّ
�إىل هبوطها ا�ضطراري ًا وارتطامها بالأر�ض،
وذلك بعد �أيام من ن�شر قوات «النخبة
ال�شبوانية» ،التي ت�شرف عليها دولة الإمارات،
يف عدد من مديريات حمافظة �شبوة.
وخ�سرت الإمارات الع�شرات من جنودها
و�آلياتها يف مواجهات مع اجلي�ش واللجان
ال�شعبية ،منذ بدء العدوان يف عام ،2015
يف حني ت�ؤكد امل�صادر �إخفاء �أبو ظبي الأرقام
احلقيقية لأعداد اجلنود الذين �سقطوا على
الأرا�ضي اليمنية.
والإمارات لي�ست الدولة الوحيدة �ضمن
التحالف التي تتك ّبد خ�سائر يف اليمن� ،إذ
�أعلنت قناة «امل�سرية» املوالية حلركة «�أن�صار
اهلل» ق�صف القوة ال�صاروخية واملدفعية
للجي�ش اليمني واللجان ال�شعبية� ،أم�س،
مواقع وجتمعات اجلي�ش ال�سعودي يف جنران.

وك�شفت القناة نق ًال عن م�صدر ع�سكري ،عن
قيام «القوة ال�صاروخية با�ستهداف موقعي
ذو رعني وال�شبكة ب�صلية �صواريخ كاتيو�شا
وعدد من قذائف املدفعية ،حمققة �إ�صابات
مبا�شرة» ،وذلك بعد يوم على «تدمري �سيارة
ع�سكرية تابعة للجي�ش ال�سعودي بعبوة
نا�سفة يف موقع احلريرة ،ما �أ ّدى �إىل م�صرع
طاقمها».
و�أ�ضافت «امل�سرية» �أن «جنديني �سعوديني قتال
بر�صا�ص قنا�صة يف موقعي �شجع والفواز» ،يف
حني �شنّت وحدات اجلي�ش واللجان ال�شعبية
«عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف
جنوب القرن يف مديرية نهم �شمال �شرق
حمافظة �صنعاء ،كما ا�ستهدفت بعدد من
�صواريخ الكاتيو�شا جتمع �أفراد و�آليات
للمرتزقة يف جممع احلزم باجلوف وحققت
�إ�صابات مبا�شرة يف �صفوفهم».
كذلك� ،أعلنت «امل�سرية» قيام عدد من امل�سلحني
مبهاجمة مركز لل�شرطة غرب حمافظة عدن،
يقع على مقربة من مع�سكر تديره القوات
الإماراتية .ونقلت القناة عن م�صادر حملية
يف املحافظة �أن «م�سلحني هاجموا مركز

�شرطة مدينة ال�شعب يف مديرية الربيقة،
القريب من مقر قوات حتالف العدوان،
ب�أ�سلحة ر�شا�شة وقذائف �آر بي ج» ،م�ضيفة �أن
الهجوم «ا�ستمر لأكرث من �ساعة».
ومع مرور  900يوم على بدء العدوان
واحل�صار ،يواجه البلد العربي الأ�شد فقر ًا
«�أ�سو�أ كارثة �إن�سانية يف العامل» ،يف ظل
ا�ستمرار احل�صار والغارات التي �أ ّدت �إىل
ا�ست�شهاد ثالثة مواطنني على الأقل يف

حمافظة �صعدة �شمال البالد� ،أم�س .ووفق
مرا�سل «امل�سرية» ،ا�ست�شهد ه�ؤالء «�إثر
جراء ثالث غارات لطائرات
احرتاق �سيارتهم ّ
العدوان على الطريق العام يف منطقة بركان
يف مديرية رازح» ،م�ضيف ًا �أن حتالف العدوان
ا�ستهدف البنية التحتية يف �صعدة بـ«�آالف
الغارات اجلوية» منذ بدء العدوان.
رويرتز� ،أ ف ب)
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«�أن�������ص���ار اهلل» ت���رح���ب ب���ال���دع���وة الأمم����ي����ة :لإج�������راء حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ق��ل ب��االن��ت��ه��اك��ات
رحبت حركة «�أن�صار اهلل» بدعوة الأمم املتحدة �إىل
ّ
�إجراء حتقيق دويل «حمايد وم�ستقل» يف اجلرائم
التي ترتكب بحق املدنيني يف اليمن.
ونقلت وكالة «�سب�أ» التابعة حلركة «�أن�صار اهلل» ،عن
م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية يف �صنعاء ،تقديره
لـ«املواقف املبدئية امل�س�ؤولة للمفو�ض ال�سامي حلقوق
الإن�سان زيد بن رعد احل�سني ،الداعية اىل �إيقاف
احلرب و�إحالل ال�سالم وت�شكيل جلنة دولية حمايدة
وم�ستقلة للنظر والتحقيق يف كل انتهاكات حقوق
الإن�سان» ،م�ؤكد ًا «التزام حكومة الإنقاذ الوطني
بالتعاون الكامل مع جلنة التحقيق الدولية املحايدة
وامل�ستقلة عند ت�شكيلها».
و�أ�ضاف امل�صدر �أن احلكومة م�ستعدة لـ«تزويد
مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان باملعلومات
املوثقة والدقيقة عن انتهاكات حقوق الإن�سان بكل
نزاهة و�صدقية ،ووفق ًا للمنهجية الدولية للر�صد
والتوثيق» ،وذلك ر ّد ًا على تقرير ن�شره املفو�ض
الأممي ال�سامي حلقوق الإن�سان ،الثالثاء ،قال فيه
�إن «من ال�ضروري �إجراء حتقيق م�ستقل ودويل ب�ش�أن
النزاع يف اليمن».
و�أ�ضاف زيد بن رعد احل�سني «لقد دعوت مراراً
وتكرار ًا املجتمع الدويل �إىل اتخاذ مبادرة �إجراء
حتقيق م�ستقل ودويل ب�ش�أن املزاعم املتعلقة
بانتهاكات خطرية جد ًا حلقوق الإن�سان والقانون
الدويل الإن�ساين يف اليمن» ،م�شدد ًا على �أن �إجراء
حتقيق دويل �سيكون «مفيد ًا جد ًا يف �إنذار الأطراف
املتورطة يف النزاع الذي يراقبه املجتمع الدويل،
مل�ساءلة مرتكبي االنتهاكات والإ�ساءات».
كما انتقد املكتب� ،ضمني ًا ،االعتماد يف هذه املهمة

على «اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات
حقوق الإن�سان يف اليمن» ،والتي ترفع تقاريرها �إىل
الرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي،
املدعوم من قبل حتالف العدوان ال�سعودي ،م�ؤكد ًا
�أنه «ال ميكن ترك جلنة تدعمها ال�سعودية حتقق يف
انتهاكات باليمن».
�إىل ذلك ،قال املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة العامة
للطريان املدين والأر�صاد مازن غامن� ،إن مطالبة دول
حتالف العدوان الأمم املتحدة ب�إدارة مطار �صنعاء
الدويل هو «تعند ال�ستمرار �إغالق املطار وخلق
مزيد من املعاناة» ،م�شري ًا �إىل �أن «حياة عدد كبري من
املر�ضى الذين هم بحاجة ما�سة �إىل ال�سفر مهددة».
و�أكّد غامن �أن «الأمم املتحدة لن تقبل ب�إدارة مطار
�صنعاء لأنه لي�س من مهماتها �أو اخت�صا�صها �إدارة
املطارات ...وتدرك جيد ًا ب�أن ذلك يتنافى مع ن�صو�ص
معاهدة الطريان املدين ،التي تن�ص يف مادتها الأوىل
على �سيادة الدولة الكاملة يف جمالها اجلوي» ،مطالب ًا
الأمم املتحدة بـ«التدخل ال�سريع لرفع احلظر اجلوي
املفرو�ض على املطار لإنقاذ حياة الآالف من املر�ضى
وعودة العالقني اليمنيني يف اخلارج».
ويف �سياق �آخر ،نقلت قناة «امل�سرية» املوالية لـ«�أن�صار
اهلل» عن موقع «عدن اليوم» معلومات ت�ؤكد �أن «كل
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب اليمني الذين التقوا
ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان ،تقا�ضوا مبلغ ًا
مالي ًا قدره ن�صف مليون ريال �سعودي» ،يف �إ�شارة �إىل
الربملانيني الذين ذهبوا �إىل الريا�ض ال�شهر املا�ضي،
يف خطوة اعتربها زعيم «�أن�صار اهلل» عبد امللك بدر
الدين احلوثي« ،خيانة للربملان ولل�شعب والوطن».

الأمم املتحدة تعرتف :ال ميكن
لل�سعودية التحقيق يف جرائمها!
بعد �إطالق برنامج الغذاء العاملي ،الإثنني ،ت�صريحات
غري مواربة ،ح ّمل فيها ال�سعودية ،وحدها ،م�س�ؤولية
�سجلت
الأو�ضاع الإن�سانية املتدهورة يف اليمنّ ،
مفو�ضية الأمم املتحدة العليا حلقوق الإن�سان� ،أم�س،
موقف ًا متقدم ًا يف هذا الإطار� ،إذ �شدّ د مكتب املفو�ضية
على �ضرورة �أن تتوىل املنظمة الدولية م�س�ؤولية
التحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف هذا البلد،
معترب ًا �أن اللجنة امل�شكلة من قبل حكومة الرئي�س
املنتهية واليته ،عبد ربه من�صور هادي ،غري م�ؤهلة
للقيام بهذه املهمة.
ونا�شد املكتب ،يف تقرير ،جمل�س الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان ،املقرر �أن يجتمع هذا ال�شهر ،املوافقة على
التحقيق يف الأعمال الوح�شية التي ارتكبت خالل ما
و�صفه ب�أنه «كارثة من �صنع الإن�سان بالكامل» ،م�شدد ًا
على �أنه «ال ميكن ترك جلنة تدعمها ال�سعودية
حتقق يف انتهاكات باليمن».
وذكر التقرير �أن تلك اللجنة «ت�أثرت �سلب ًا بالقيود
ال�سيا�سية» ،م�ضيف ًا �أن «انحياز اللجنة الوطنية
امللحوظ ،وقدرتها املحدودة على الو�صول للأماكن،
منعاها من تنفيذ تفوي�ضها ب�شكل كامل» ،متابع ًا �أنه
«ف�ض ًال عن ذلك ...يبدو �أنها تفتقر �إىل �أي �أداة �أو
تفوي�ض ميكنها من حتويل ما تتو�صل �إليه من نتائج
�إىل �آلية م�ساءلة يعتدّ بها».
وانتقد املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،زيد بن رعد

احل�سني ،بدوره� ،أداء ما ت�سمى «اللجنة الوطنية
للتحقيق يف ادعاءات حقوق الإن�سان يف اليمن»،
م�شرياً ،يف م�ؤمتر �صحايف� ،إىل �أنها «منحازة وغري
معرتف بها من الأطراف املتحاربة» ،وبالتايل ال
ميكنها «تقدمي تقارير كاملة وغري منحازة عن
الو�ضع» .ور�أى احل�سني �أن «تر ّدد املجتمع الدويل
يف املطالبة بالعدالة ل�ضحايا النزاع يف اليمن ميثل
عاراً ،وي�سهم بعدة �أ�شكال يف ا�ستدامة الرعب ال�سائد
يف البالد» ،الفت ًا �إىل �أن من �ش�أن التحقيق الدويل
�أن ي�سهم ب�شكل كبري يف «حتذير �أطراف النزاع من
�أن املجتمع الدويل يراقب الو�ضع ،و�أنه م�ص ّمم على
�إحالة مرتكبي االنتهاكات على الق�ضاء».
وت�ساءل رئي�س ق�سم ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف املفو�ضية ،حممد علي الن�سور ،من جهته ،عن «�سبب
عدم �أخذ �أع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان م�س�ؤوليتهم
وع�ضويتهم يف هذه الهيئة على حممل اجلد» .وقال
الن�سور �إن «هذه هي املرة الثالثة التي يطلب من
املجل�س فيها بدء التحقيق» ،م�ضيف ًا �أن «من �ش�أن ذلك
�أن ي�شكل فع ًال �ضغوط ًا على �أطراف ال�صراع للتم�سك
بالقواعد وااللتزامات وفق ًا للقانون الإن�ساين».
وجاء يف تقرير املفو�ضية� ،أي�ض ًا� ،أنه مت توثيق مقتل
 5144مدني ًا على الأقل ،يف الفرتة من �آذار 2015
�إىل � 30آب  ،2017و�أن التحالف الذي تقوده
ال�سعودية م�س�ؤول عن قتل �أكرث من ن�صفهم؛ �إذ �إن
غاراته اجلوية كانت ال�سبب الرئي�س ل�سقوط قتلى
من املدنيني والأطفال .وح ّمل التقرير التحالف،
كذلك ،امل�س�ؤولية عن �أزمة الغذاء التي تركت 7.3
ماليني �شخ�ص على �شفا املجاعة.

���دا وت����ؤ ّي���د ع��م��ل��ي� ً�ة ح���ازم� ً
�إ���س��رائ��ي��ل ق��ل��ق��ة ج� ً
ودول �أخ���رى
��ة لـ”ت�أديب” ك��وري��ا ال�����ش��م��ال� ّي��ة ٍ
وت� ّ
حُ
أم��ري��ك��ي ي��ت�لا���ش��ى وت��ت� ّ
�وج�����س م��ن ت��داع��ي��ات الأزم�����ة ع��ل��ى ت�����ص � ّرف��ات �إي���ران
����ذر :ال����ردع ال
ّ
النا�صرة -من زهري �أندراو�س:
على الرغم من ت�صدّ ر التحقيقات يف ق�ضية �شراء
الغوا�صات من �أملانيا ،واعتقال وزير �سابق وعدد كبري
ّ
من املوظفني وال�ضباط رفيعي امل�ستوى ب�شبهة الف�ساد
والر�شا ،على الرغم من ت�صدّ ر هذه الق�ضية الأجندة
يف الدولة العرب ّية ،ف�إنّ تل �أبيب ُت�سلّط ال�ضوء،
الفت للغاية ،على الأزمة بني كوريا ال�شمال ّية
وب�شكلٍ
ٍ
ُ
و�أمريكا ،وتعبرّ عن خ�شيتها العميقة من اندالع حرب
ً
وخيمة للغاية.
بني الطرفني ،تكون عواقبها
إ�سرائيلي ال�سابق ،مو�شيه يعلون ،كتب
وزير الأمن ال
ّ
على ح�سابه يف موقع “تويرت” �إنّ ر ّد املجتمع الدو ّ
يل
بقيادة وا�شنطن على ا�ستفزازات النظام احلاكم يف
ت�صرفات �إيران
كوريا ال�شمال ّية� ،ستُلقي بظاللها على ّ
يف امل�ستقبل املنظور .ولفت �إىل �أنّه على الرغم من �أنّ
التجربة ال�صاروخ ّية التي �أجرتها كوريا يوم الأحد
لي�ست من �ش�أننا � ،اّإل �أنّه يتحتّم علينا �أنْ نكون قلقني،
على حدّ تعبريه.
�أ ّما الربوفي�سور عوزي �إيفن ،وهو خمتّ�ص بال�ش�ؤون
النووي يف دميونا،
النوو ّية و�أحد م�ؤ�س�سي املفاعل
ّ
ً
ريا يف
فقال �إنّ التجربة ال�صاروخ ّية خطرية جدً اُ ،م�ش ً
الوقت عينه �إىل �أنّ هذه القنبلة قادرة على قتل �أكرث
�شخ�ص .الربوفي�سور �إيفن ،ويف معر�ض ر ّده
من مليون
ٍ
حذّ
أمريكي حتى الآن،
على �س�ؤالٍ ر من �أنّ ر ّد الفعل ال
ّ
ي�ؤكّد على �أنّ وا�شنطن يف طريقها لفقدان ق ّوة الردع،
وهذا �أمر خطري للغاية ،على حدّ قوله.
يف ال�سياق عينه ،نقلت �صحيفة (جريوزاليم بو�ست)
الإ�سرائيل ّية عن م�صادر �سيا�س ّية و�أمن ّية يف تل �أبيب،
و�صفتها ب�أنّها رفيعة امل�ستوى ،قولها �إنّ املفاو�ضات مع
ا�ستمرت ملدّ ة عامني ومل ت�ؤ ّد �إىل
كوريا ال�شمال ّية
ّ
�شيء يذكر ،وحذّ رت امل�صادر من �أنّ هذا الأمر ين�سحب
على �إيران ،وعلى املجتمع الدويلّ� ،شدّ ّدت امل�صادر �أنْ
يتعلّم من الدر�س مع كوريا ال�شمال ّية ،وعدم ال�سماح
بالت�صرف على هذا النحو.
لإيران
ّ
إ�سرائيلي ال�سابق،
ل
ا
الدبلوما�سي
أى
�
ر
ناحيته،
من
ّ
ّ
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�ألون بنكا�س� ،أنّ النزاع يدور بني الرجل البدين،
� ْأي دونالد ترامب ،وبني الطفل ال�صغريْ � ،أي الرئي�س
الكوري-ال�شمايلّ ،الف ًتا �إىل �أنّه للدولتني توجد
ّ
�أ�سلحة نوو ّية ،وللدولتني زعيمني غري متوقعني
حرب
باملرة ،وبالتايل ف�إنّ احتمال �أنْ ي�ؤ ّدي ذلك �إىل ٍ
ّ
ً
وجاهزا ،على
طاحنة ال يرغب فيها �أحدٌ بات قري ًبا
ٍ
حدّ تعبريه.
بنكا�س �شدّ ّد يف حديثه على �أنّ احتمال اندالع حرب
ري تقليد ّية بني الدولتني ارتفع يف
تقليد ّية �أ ْو غ ُ
الأ ّيام الأخرية بعد التهديدات التي �أطلقها الرئي�س
الكوري-ال�شمايلّ ،الذي جاء على
أمريكي ،والر ّد
ال
ّ
ّ
�صورة جتربة بال�صواريخ البالي�ست ّية ،وعبرّ عن بالغ
قلقه من �أنّ الر�سائل املُتبادلة بني الطرفني ،قد ُتفهم
ً
مفتوحة
خاطئة ،ومن هنا �ستكون الطريق
بطريقة
ٍ
ٍ
ريا �إىل �أنّه بح�سب
�ش
م
بينهما،
احلرب
الندالع
ُ ً
تقديرات امل�ؤ�س�سة الأمن ّية يف �إ�سرائيل �سي�صل عدد
�ضحايا احلرب الطاحنة �إىل �أكرث من مليون �شخ�ص
على ال ّأقل.

إ�سرائيلي
الدبلوما�سي ال
عالو ًة على ذلك ،ك�شف
ّ
ّ
ال�سابق النقاب عن �أنّ كوريا ال�شمال ّية ،بح�سب
التقديرات الأمريك ّية الر�سم ّية ،متتلك ما بني 40
�إىل  60قنبلة نوو ّية ،وهذا الكّم من القنابل غري
التقليد ّية بالإمكان ا�ستيعابه والتعاي�ش معه.
�صلة مبا �سلف ،ر�أى اجلرنال عامو�س يدلني،
على ٍ
رئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكر ّية الإ�سرائيل ّية
نووية
�ساب ًقا� ،أنّ كوريا ال�شمال ّية ت�ؤ�س�س نف�سها كقوةٍ
ٍ
عظمى حتدث تواز ًنا يف الرعب �أمام �أمريكا ،الف ًتا �إىل
�أنّ التحدي املاثل �أمام �إدارة ترامب بهذا اخل�صو�ص
ً
ب�سيطا.
لي�س
وزاد �أنّه يف �إ�سرائيل جتري مراقبة الأزمة وتدر�س
النووي
انعكا�ساتها ،و�سيما ما يخ�ص الربنامج
ّ
الإيرا ّ
ين ،وي�سود تخوف من �أنّ �ضبط النف�س
اال�ستفزازي من قبل كوريا
وال�سلوك
أمريكي
ال
ّ
ّ
ً
ال�شمالية ُير�سل �إىل طهران ر�سالة مفادها ب�أنّ
الدولة التي ت�صر على اجتياز العتبة النوو ّية �ستفعل
ذلك ،ويف ظلّ معار�ضة ذلك � ً
أي�ضا من جانب وا�شنطن.

ولفت يدلني �إىل �أنّ جمرد وجود �سالح نووي يف �أيدي
بيونغ يانغ ُيقلّ�ص م�ساحة املناورة الأمريك ّية ويرفع
الع�سكري يف مواجهتها،
املخاطر الكامنة بالت�صعيد
ّ
كما �أنّ اليابان وكوريا اجلنوبية تخ�شيان الت�صعيد
لأنّهما �ستكونان �أول من �سيت�ضرر منه.
و�أ�شار يدلني �إىل �أنّ الت�صعيد يف �أعقاب الأزمة التي
خلقتها كوريا ال�شمالية �ست�ضرب اقت�صاد كوريا
اجلنوبية واقت�صاد اليابان ،والذي ي�شكل معها حوايل
 8باملائة من اقت�صاد العامل ،مبعنى �أنّ الت�صعيد
�سيم�س اقت�صاد ًيا بالواليات املتحدة وحليفاتها يف
�آ�سيا على وجه اخل�صو�ص.
وبر�أيه ،ف�إنّ نظام العقوبات الفاعل ي�ستلزم تعاو ًنا
�صين ًيا ،وهذا غري موجود ،فامل�ساعدات ال�صينية تعترب
عن�صرا مركز ًيا يف قدرة النظام الكوري ال�شمايل على
ً
البقاء و�إبداء اال�ستقرار حتى يف ظلّ ال�ضغوطات
اخلارجية املكثفة وطويلة الأمد.
بالإ�ضافة لكونه م�صدر �إلهام لإيران� ،أو�ضح اجلرنال
يدلني ،ف�إنّ التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية قد
و�سع الفراغ الذي
ي�سرتعي انتباه �أمريكا ،وبالتايل ُي ّ
تخلفه وا�شنطن يف ال�شرق الأو�سط ،كذلك �إذا نظرت
�إدارة ترامب �إىل �سيا�سة �إيران يف ال�شرق الأو�سط
تهديدً ا للم�صالح الأمريك ّية يف هذه املنطقة فقد
تكون �أقل انتباهً ا ملا يدور فيه �إثر تركيز االهتمام
واملوارد على التحدّ ي املنبثق من ال�شرق ،على حدّ قول
يدلني.
�إىل ذلك ،قال موقع �صحيفة (ه�آرت�س) العرب ّية
الر�سمي
�ساعة مت�أخرةٍ من ليلة �أم�س �إنّ الناطق
يف
ٍ
ّ
بل�سان اخلارج ّية الإ�سرائيل ّية �أ�صدر بيا ًنا ر�سم ًيا
جاء فيه �أنّ تل �أبيب ت�شجب وت�ستنكر التجربة
ال�صاروخ ّية التي �أجرتها كوريا ال�شمال ّية ،م�ؤ ّكدً ا
على �أنّ الدولة العرب ّية تدعم ردًا حاز ًما على هذا
اال�ستفزاز ،والذي من �ش�أنه �أنْ يردع دو ًال �أخرى،
واملق�صود طب ًعا �إيران.

اقت�صاد
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ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي يف غ���رب ال�����ص�ين ت��اث��ر ج����راء االع���ت���داءات
ك�شقار (ال�صني) – (�أ ف ب) – متاجر
مقفرة ومبان غري مكتملة االجناز وانعدام
للأمن… كل ذلك ي�شهد على ال�صعوبات
التي تواجهها منطقة �شينجيانغ امل�ضطربة
يف اق�صى غرب ال�صني ،فيتحقيق االزدهار
يف ظل االعتداءات التي تدميها.
ويف �ضواحي ك�شقار املدينة الكبرية �شبه
ال�صحراوية القريبة من افغان�ستان ،يعد
جم�سم معفر معرو�ض عند مدخل منطقة
اقت�صادية جديدة ،ب�شوارع حتفها اال�شجار
واملباين ال�سكنية وبرجان تو�أمان �ضخمان.
لكن يف اخلارج تبقى ال�شوارع مقفرة.
وحتمل “مدينة �شينزين” ا�سم املدينة
الكبرية يف جنوب ال�صني التي مولتها ومتتد
على اكرث من  200الف كلم مربعا.
وهي جزء من م�شروع حكومي يهدف اىل
تنمية اقت�صاد �شينجيانغ ،وت�أمل بكني
من خالله يف نزع فتيل التوتر املتكرر بني
قومية الهان ال�صينيني التي ت�شكل �أكرث
من  90باملئة من البالد ،و�إتنية االيغور
امل�ؤلفة مبعظمها من م�سلمني ناطقني باللغة
الرتكية.

ويف ال�سنوات االخرية خلفت اعتداءات
نفذها نا�شطون من االيغور مئات القتلى
يف املنطقة وباقي ال�صني .وردت ال�سلطات
بفر�ض مراقبة م�شددة على احلريات
الفردية والدينية.
ومبوازاة ذلك دعيت �شينزين و 18مدينة
�أو حمافظة �صينية مزدهرة اخرى اىل
“رعاية” �شينجيانغ ماليا للنهو�ض باقت�صاد

هذه املنطقة الفقرية.
وقال انزي هان ا�ستاذ ال�سيا�سة يف مدر�سة
الدرا�سات ال�شرقية واالفريقية بجامعة
لندن انزي هان “تقوم الفكرة على �أن
حت�سني الو�ضع االقت�صادي �سيخفف من
احتجاجات النا�س .
لكنه ا�ضاف “ميدانيا يف �شينجيانغ هناك
ف�شل”.

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

تعزية وموا�ساة �آل جودة الكرام
يتقدم طاقم موقع و�صحيفة
غربة نيوز ممثلة برئي�سها
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وزارة االقت�صاد الأمل��ان��ي��ة :الإع���داد
لتقدمي قر�ض �إىل ايربرلني املفل�سة

برلني – (د ب �أ)� -أعلنت وزارة االقت�صاد الأملانية ،اليوم الأحد� ،أنه
يجري العمل حاليا على �إعداد قر�ض مباليني اليوروهات ل�شركة
ايربرلني الأملانية للطريان التي كانت �أ�شهرت �إفال�سها م�ؤخرا.
وقالت متحدثة با�سم الوزارة �إنه ” مل يتم التوقيع بعد” م�شرية �إىل �أن
التنفيذ الفني للقر�ض يجري الإعداد له حاليا.
ومل تف�صح الوزارة عن مزيد من التفا�صيل اخلا�صة بهذا القر�ض ،غري
�أن �صحيفة “بيلد �آم زونتاج” الأملانية ال�صادرة اليوم ذكرت �أن ال�شركة
وبنك التنمية الأملاين (كيه �إف دبليو) ،اململوك للدولة ،اتفقا على
ال�شروط اخلا�صة بالقر�ض.
ورف�ض متحدث با�سم اير برلني التعليق على هذا املو�ضوع.
ومن املنتظر �أن حت�صل ال�شركة على قر�ض بقيمة  150مليون يورو من
احلكومة الأملانية ،لتغطية فرتة ما قبل بيعها ،حيث تتفاو�ض ثاين �أكرب
�شركة طريان يف الوقت الراهن ،مع ال�شركة الرائدة يف ال�سوق الأملاين
لوفتهانزا و�شركات �أخرى حول بيع �أجزاء من ايربرلني.
كانت ال�شركة تقدمت يف منت�صف مو�سم العطالت بطلب لإ�شهار �إفال�سها
ب�إدارة ذاتية ،ومنذ ذلك الوقت قامت ايربرلني بتقلي�ص عرو�ض
رحالتها للم�سافات الطويلة وا�ضطر الركاب �إىل تغيري احلجوزات.
يذكر �أن هناك الكثري من اجلدل املثار حول قر�ض احلكومة الأملانية
،والذي يحتاج �إىل موافقة املفو�ضية الأوروبية .كانت �شركة راين اير
املناف�سة قد �أخطرت مكتب حماية املناف�سة وهيئة حماية املناف�سة
يف املفو�ضية الأوروبية باعرتا�ضها على القر�ض  ،فيما �أعلنت �شركة
جريمانيا اعتزامها االعرتا�ض على القر�ض.

م�����ص��ر ت��ع��ل��ن ع����ن �أع����ل����ى ت��ك��ل��ف��ة
لتطوير امل�ت�رو ب����ـ 1.6م��ل��ي��ار دوالر

ال�سيد عبده املوتي وكافة العاملني
بالتعزية واملوا�ساة للأخ

حبيب جودة بوفاة زوجته الفا�ضلة

�أم رمزي

���س��ائ��ل�ين امل�����وىل ع���ز وج����ل �أن ي��ت��غ��م��ده��ا ب���وا����س���ع م��غ��ف��رت��ه ورح��م��ت��ه
وي�سكنها ف�سيح ج��ن��ات��ه ،وان ي��ل��ه��م ع��ائ��ل��ت��ه��ا ج��م��ي��ل ال�����ص�بر وال�����س��ل��وان
�أنا هلل وانا اليه راجعون

القاهرة /فيوال فهمي /الأنا�ضول – �أعلنت م�صر ،اليوم الأحد ،تطوير
مرفق مرتو الأنفاق بتكلفة تبلغ  30مليار جنيه (حوايل  1.6مليار
دوالر) ،وهي تكلفة التطوير الأعلى منذ �إن�شاء هذا املرفق احليوي يف
.1987
ووفق ت�صريح لوزير النقل امل�صري ،ه�شام عرفات� ،أوردته �صحيفة
الأهرام (حكومية) ،ف�إن بالده لديها خطة لتطوير ورفع كفاءة
اخلطني الأول والثاين ملرفق مرتو الأنفاق الذي ي�ضم ثالثة خطوط
رئي�سية تربط �أحياء القاهرة الكربى.
وتابع عرفات� ،أن “تكلفة تطوير اخلط الأول تبلغ حوايل  26مليار
جنيه ( 1.4مليار دوالر) واخلط الثاين  4مليارات جنيه (حوايل 200
مليون دوالر)” .دون ذكر تفا�صيل ب�ش�أن توقيت االنتهاء من خطة
التطوير.
وقال �أحمد عبد الهادي ،املتحدث با�سم ال�شركة امل�صرية ملرتو الأنفاق
(حكومية) ،يف ت�صريحات �صحفية ،اليوم� ،إن تكلفة تطوير اخلطني
الأول والثاين للمرتو هي الأعلى منذ �إن�شائه يف البالد قبل  30عاما.
واخلط الأول ملرتو الأنفاق دخل اخلدمة يف  ،1987ويربط بني �شمايل
القاهرة وجنوبيها� ،أما اخلط الثاين للمرتو فبد�أ ت�شغيله يف ،1996
ويربط بني �شمايل العا�صمة وغربيها.
ويف مار�س�/آذار املا�ضي ،رفعت م�صر �أ�سعار تذاكر مرتو الأنفاق بن�سبة
 100%لت�صل �إىل جنيهني (� 11سنتا) للتذكرة.
ويعد مرتو الأنفاق �أحد �أهم خدمات النقل يف م�صر ،ي�ستقله نحو 4
ماليني راكب يوميا ،وفق �إح�صاءات ر�سمية.
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�إع�صار �إيرما �أو”الوح�ش الكبري” ح�سب ترامب� :إنقطاع الكهرباء عن �ستة ماليني م�سكن وفلوريدا
تقرتب من”كارثة �إن�سانية”..املياه غمرت ميامي وال�سكان ال ي�ستطيعون العودة ملنازلهم قريبا

بد�أت عمليات الإنقاذ يف والية فلوريدا بعدما �أ�صبح
وا�ضحا مدى الدمار الذي خلفه �إع�صار �إيرما.
وخفت العا�صفة عندما اجتاحت ال�سواحل الغربية
لفلوريدا خالل الليل لكن مدينة ميامي ومناطق
ح�ضرية �أخرى ت�ضررت جدا �إذ غمرتها املياه.
وانقطعت الكهرباء عن �ستة ماليني منزل يف فلوريدا
�أي  62%من جممل �أرا�ضي الوالية.
وحذر م�س�ؤولون �أمريكيون من �أن الوالية على �شفا
“�أزمة �إن�سانية”.

وقالت و�سائل �إعالم �إن �أربعة �أ�شخا�ص على الأقل
قتلوا ب�سبب الإع�صار الذي ُخف�ض ت�صنيفه �إىل
عا�صفة ا�ستوائية بعد �أن �صنف الأحد يف الدرجة
الرابعة.
وخلف الإع�صار عندما اجتاح جزر الكاريبي  37قتيال
على الأقل.
وقال حاكم فلوريدا ،ريك �سكوت� ،إن “عودة النا�س
�إىل منازلهم �سي�ستغرق بع�ض الوقت” ،ح�سب موقع
ميامي هريالد ووفقا مللخ�ص اخباري ملحطة بي بي

�سي.
و�أ�ضاف احلاكم بعد تفقد الأ�ضرار التي خلفها
الإع�صار يف جولة جوية “خطوط الكهرباء انهارت يف
جميع �أرجاء الوالية… هناك طرق ال ميكن قيادة
ال�سيارات فيها ،على اجلميع �أن يتحلى بال�صرب ريثما
ننهي عملنا”.
ومر الإع�صار �إيرما حتى الآن بـ 10بلدان يف منطقة
الكاريبي ،و�أدى �إىل قتل � 28شخ�صا على الأقل هناك.
ووافق الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،على �إعالن

فلوريدا منطقة كوارث كربى و�إر�سال �إعانات فيدرالية
طارئة لها ،وا�صفا الإع�صار ب�أنه “وح�ش كبري”.
ويتوقع �أن ت�ضعف قوة الإع�صار �إيرما لي�صبح عا�صفة
ا�ستوائية فوق �أجواء املنطقة ال�شمالية القا�صية من
فلوريدا� ،أو جنوبي والية جورجيا يف وقت الحق ،
لكن مركز الإع�صار �سي�ستمر يف التحرك فوق اجلزء
الغربي من �شبه جزيرة فلوريدا ،بح�سب ما قاله
املركز.

�إعــــــــــــالن

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

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

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

عربي ودويل

18

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

تركي يح ّول طابقا من منزله
�إىل متحف للمقنيات الرتاثية

تفا�صيل �أ�ضخم عملية �إجالء لل�سكان يف �أملانيا منذ  70عاما :جناح عملية �إبطال قنبلة بريطانية �ضخمة
و�سط حي راق يف فرانكفورت..جمع �أكرث من  60الفا من ال�سكان يف مناطق خالية والعودة للبيوت بد�أت

�أجلت ال�سلطات الأملانية � 65ألف �شخ�ص من �سكان
مدينة فرانكفورت لإبطال مفعول قنبلة كبرية من
خملفات احلرب العاملية الثانية اُكت�شفت يف منطقة
�سكنية باملدينة.
�أغلقت ال�شرطة �شوارع املدينة �أمام املارة
وو�صفت عملية الإجالء ب�أنها الأكرب يف �أملانيا منذ
�أكرث من �سبعة عقود.
وقالت ال�سلطات �إن عملية �إبطال مفعول القنبلة
متت بنجاح.
انتقل ال�سكان يف جمموعات منتظمة �إىل مركز
م�ؤقت حتى انتهاء العمل باملدينة
وفت�شت ال�شرطة جميع املنازل التي ُطلب �إخال�ؤها
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�أم����ازون ومايكرو�سوفت ت��دجم��ان م�ساعديهما الرقميني �أليك�سا وكورتانا

�أنطاليا -الأنا�ضول
ح ّول الرتكي “دوغان غوفان” الطابق الثاين من منزله يف ق�ضاء “�أق�سكي” بوالية
�أنطاليا (جنوب) �إىل متحف ،ي�ضم مقتنيات تراثية ،عكف على جمعها على مدى 37
عام ًا.
وقال غوفان ( 67عام ًا) ،للأنا�ضول� ،أمار�س هواية جمع الأدوات والأ�شياء الرتاثية
منذ ثمانينات القرن املا�ضي� ،أي قبل  37عام ًا.
و�أ�ضاف غوفان� ،أنه �أن�ش�أ منز ًال يف بلدته ،وقررتخ�صي�ص الطابق الثاين منه ليكون
متحف ًا.
و�أ�شار �إىل �أن املتحف ي�ضم حوايل ثالثة �آالف قطعة تراثية ،ت�شمل �أدوات مطبخ،
وزراعة ،و�آالت مو�سيقية ،و�أ�سلحة ،و�أدوات جنارة ،و �أوزان ،ومكائن خياطة وغريها.
و�أو�ضح �أن عمر الأدوات الرتاثية التي يحتويها متحفه ،ما بني � 50إىل  300عام.
و�أ�ضاف غوفان �أن زوار املتحف ،عندما ي�شاهدون الأدوات والأ�شياء املعرو�ضة ،ك�أنهم
ينطلقون يف رحلة �إىل املا�ضي موكد ًا �أن هدفه الوحيد من �إن�شاء املتحف هو التعريف
بالثقافة الرتكية للزوار.

با�ستخدام تكنولوجيا للك�شف عن احلرارة للت�أكد من
خلوها من ال�سكان متاما.
وت�شمل منطقة الإخالء الواقعة يف حي “وي�ست
�إند” الراقي م�ست�شفيات ودور رعاية بالإ�ضافة �إىل
البنك املركزي الأملاين.
و ُيعتقد ح�سب تقرير لبي بي �سي �أن هناك مئات
الآالف من القنابل يف �أنحاء �أملانيا التي مل تنفجر
منذ �أيام احلرب العاملية الثانية التي دارت رحاها
بني عامي  1939و.1945
ط���ائ���رات هليكوبرت حت��م��ل جم�����س��ات ل��ل��ح��رارة
لإكت�شاف القنابل
وطوقت ال�شرطة املنطقة مب�سافة (  1.5كم)،

تكنولوجيا

وحذرت و�سائل �إعالم حملية من التباط�ؤ يف تنفيذ
�أمر الإخالء.
انتقل ال�سكان يف جمموعات منتظمة �إىل مركز
م�ؤقت يف موقع املعر�ض التجاري لفرانكفورت ،وقال
معظم ال�سكان �إنهم لن يعودوا �إىل منازلهم قبل انتهاء
العملية مع نهاية اليوم.
وع�ث�ر على قنبلة بريطانية ال�صنع تزن1.4
ُ
طن الأ�سبوع املا�ضي يف �إحدى البنايات يف �ضواحي
“وي�ست �إند” ،حيث يعي�ش العديد من مديري البنوك
الأثرياء ويوجد مقر البنك املركزي.
املنطقة التي عرث على القنبلة بها �أ�صبحت مق�صدا
للزائرين

وا�ضطر نحو � 60ألف �شخ�ص �إىل مغادرة منازلهم،
و�أك����د م�����س���ؤول��و ال�����ش��رط��ة والإط���ف���اء �أن��ه��م �سوف
ي�ستخدمون القوة �إذا تطلب الأمر لإخالء املنطقة،
وحذروا من �أن تفجري القنبلة ب�شكل ع�شوائي �سوف
ي�سبب دمارا هائال.
وذكرت هيئة الإطفاء �أنه جرى االنتهاء من �إجالء
املر�ضى من م�ست�شفيني من بينهم �أطفال ومر�ضى يف
العناية املركزة ،و�أنها تقدم امل�ساعدة الآن لنحو
 500من كبار ال�سن ملغادرة م�ساكنهم ومراكز الرعاية
التي يقيمون فيها.

�أفادت �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية
ب�أن �شركتي مايكرو�سوفت و�أمازون تعتزمان يف
وقت الحق الإعالن عن �شراكة جديدة ونادرة
ت�سمح بدمج م�ساعديهما الرقميني� ،أليك�سا
وكورتانا.
ويف العام املا�ضي ،كانت ال�شركتان تن�سقان
وراء الكوالي�س جلعل �أليك�سا وكورتانا قادرين
التوا�صل مع بع�ضهما البع�ض� .أم��ا ال�شراكة
اجلديدة ف�سوف ت�سمح للنا�س ،وف ًقا لل�صحيفة،
با�ستدعاء كورتانا با�ستخدام �أليك�سا والعك�س
بالعك�س بحلول نهاية العام احلايل.
ُي�شار �إىل �أن��ه من غري امل���أل��وف �أن تتعاون
�شركات التقنية الكربى على التقنيات اجلديدة
واملهمة والتي ت�سعى جميعها �إىل �أن تربز يف
ميدان املناف�سة .ف�شركات ،مثل �أمازون ،و�آبل،
ومايكرو�سوفت ،وجوجل ،وغريها من �شركات
التقنية الكربى تنفق كميات �ضخمة من املال
جلعل م�ساعديها الرقميني �أذكى وقادرة على
عمل املزيد ،وهي ترى فيها طريقة جديدة
لتفاعل النا�س على نحو طبيعي مع الأجهزة
واخلدمات الإلكرتونيات.
وذكرت نيويورك تاميز اليوم الأربعاء �أن
الرئي�سني التنفيذيني لأمازون ومايكرو�سوفت،
جيف بيزو�س و�ساتيا ن��ادي�لا ،قلقان من �أن
منع امل�ساعدين الرقميني من العمل م ًعا قد
يقيدهما .فهما ي�ؤمنان �أن لكل م�ساعد رقمي
نقاط قوة فريدة ميكن للآخر �أن ي�ستفيد منها.
ويف مقابلة �سابقة يف �أحد مباين �أمازون يف
مدينة �سياتل الأمريكية ،توقع بيزو�س �أنه مع
مرور الوقت �سوف يتحول النا�س �إىل ا�ستخدام
خ��دم��ات م�����س��اع��دة رق��م��ي��ة خمتلفة بنف�س
الطريقة التي ي�ست�شريون فيها الأ�صدقاء،
مثل �أن ُي�ست�شار �أحدهم يف التخييم ،و�آخر يف
تو�صيات املطاعم .وقال بيزو�س� ” :أريدهم
�أن ي�صلوا �إىل �أكرث عدد ممكن من امل�ساعدات
الرقمية”.
على �سبيل املثال ،ذكر بيزو�س تفوق كورتانا
يف التكامل م��ع خ��دم��ة ال�بري��د الإل��ك�تروين
�أوت��ل��وك التي هي ج��زء من حزمة تطبيقات
�أوفي�س املكتبية .ولأن مايكرو�سوفت تتحكم

يف كلتا اخلدمتني ،يكون دم��ج �أوت��ل��وك �أكرث
عم ًقا مع كورتانا مقارنة بامل�ساعدين الرقميني
الآخرين .ومن خالل تعاونها مع مايكرو�سوفت،
قالت �أم����ازون� ،إن م�ستخدمي �أليك�سا �سوف
يح�صلون على نف�س الإجابات لبع�ض الأ�سئلة
التي ميكن لكورتانا �أن جتيب عليها الآن.
وال�ستخدام امل�ساعدين الرقميني م ًعا ،يجب
على ال�شخ�ص الذي ميلك جهاز �أليك�سا �أن يقول
“�أليك�سا ،افتحي كورتانا” ثم الأم��ر الذي
يريده ،يف حني يقول ال�شخ�ص الذي ميلك جهاز
كورتانا “كورتانا ،افتحي �أليك�سا”.
وكانت �شراكة �أمازون ومايكرو�سوفت بد�أت
يف �شهر �أي��ار/م��اي��و  ،2016ملّ��ا �أث���ار بيزو�س
الفكرة مع ناديال يف قمة الرئي�س التنفيذي
ل�شركة مايكرو�سوفت ،وهو حدث �سنوي لقادة
الأعمال يف منطقة �سياتل .وكان ناديال متقبلاً
للفكرة ،فبعد ف�ترة وج��ي��زة ،بعث بيزو�س
بالربيد الإل��ك�تروين مب�شروع بيان �إخباري
موجز ي�صف كيف �سيعمل م�ساعداهما م ًعا،
بح�سب م�صادر نيويورك تاميز.
وق��ال بيزو�س �إن��ه مل يتمكن من الو�صول
�إىل �آب��ل وجوجل لدعوتهما لالن�ضمام �إىل
هذه ال�شراكة ،وال يعلم ما �إذا كانتا ترغبان يف
ذلك .و�أ�ضاف�“ :أنا �أرحب بذلك”� .أما ناديال
فقد قال“ :ن�أمل �أن يكون ذلك مله ًما لهما”.
و�أ�ضاف“ :على الأقل هذا ما �آمله”.

حدث خا�ص وكبري يف ابل قريبا
تنظم جمموعة �آب��ل
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��م�لاق��ة
ح��دث�� ًا خ��ا���ص�� ًا ي��رج��ح �أن
تقدم فيه جهاز �آي فون
اجلديد الذي يحتفل هذه
ال�سنة مبرور � 10سنوات
على طرحه.
و�أعلنت املجموعة املعلوماتية عرب موقعها الإل��ك�تروين �أن حدثاً
خا�ص ًا»�سيقام يف قاعة �ستيف جوبز ثياتر مبقرها اجلديد يف كوبرتينو
جنوب �سان فران�سي�سكو.
ويتوقع �أن تعر�ض �آبل خالله منتجات جديدة وال �سيما جهاز �آي فون
 8املرتقب جداً ،كما العادة ،ثمة تكهنات كثرية حول موا�صفات اجلهاز
اجلديد يف و�سائل الإعالم املتخ�ص�صة التي �أ�شارت �إىل �أن �سعره قد ال
يقل عن �ألف دوالر.
و�أفادت ال�شائعات الأخرية �أن �آي فون اجلديد قد يكون جمهز ًا ب�شا�شة
متتد على كل واجهة اجلهاز ،مع مكان خم�ص�ص لكامريا �إ�ضافية ت�سمح
بالتعرف على الوجوه بالتقنية الثالثية الأبعاد.
وق��د يت�ضمن �آي ف��ون  8واج��ه��ة خلفية زجاجية وي�سمح ب�شحن
البطارية ال�سلكي ًا ،ويفيد البع�ض �أن �آبل تنوي طرح  3مناذج من بينها
�آي فون بر ،وقد تتخلى كذلك عن الزر امل�ستدير املو�ضوع عادة يف �أ�سفل
�شا�شة �آي فون.
والرهان مهم جد ًا بالن�سبة لآبل التي تريد املحافظة على �سمعتها
كاهم �شركة ابتكارية يف قطاع الهواتف الذكية الذي ي�شهد مناف�سة
قا�سية� ،إال �أن املجموعة الأمريكية واجهت �صعوبات يف ال�سنوات الأخرية
يف تقدمي وظائف جديدة ثورية يف جهاز �آي فون الذي طرح للمرة الأوىل
يف يونيو (حزيران)  ، 2007وبيعت �أكرث من  1.2مليار وحدة منه.
وعر�ضت �شركة �سام�سونغ الكورية اجلنوبية جهاز غاالك�سي نوت8
الذي يكلف �أقل من �ألف دوالر بقليل لدى كبار امل�شغلني الأمريكيني.

و ُيعتقد �أن �آب���ل وج��وج��ل ت��ن��ظ��ران �إىل
امل��ح��ا���س��ن التناف�سية لإب��ق��اء م�ساعديهما
الرقميني منف�صلني عن املناف�سني ،على الأقل
جزئ ًيا حلماية �أب���رز م��زاي��ا �أنظمة ت�شغيل
الأج��ه��زة املحمولة التابعة لهما� ،آي �أو �إ�س
و�أندرويد .هذا وتفخر �آبل ب�شكل خا�ص بقدرة
�سريي على التحكم بتجارب النا�س على �أجهزة
�آيفون و�آيباد.
وعلى النقي�ض من ذلك ،ي�ستخدم �أليك�سا يف
الغالب مع مكربات ال�صوت �إيكو التي تو�ضع يف
املنزل ،يف حني ُي�ستخدم كورتانا �إىل حد كبري
على �أجهزة احلا�سب ال�شخ�صية .هذا وتقول
�أم��ازون �أنها باعت ماليني الوحدات من جهاز
�إيكو ،وهو ما ميثل نحو  70%من �سوق مكربات
ال�صوت الذكية ،وف ًقا ل�شركة ماركيرت ،وهي
�شركة لأبحاث ال�سوق .وتقول مايكرو�سوفت
�إن هناك 145مليون م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا من
كورتانا من خالل ويندوز .10
ُي�شار � ً
أي�ضا �إىل �أمازون ومايكرو�سوفت عانتا
ريا يف �سوق الهواتف الذكية ،الأم��ر الذي
كث ً
�صعب على النا�س ا�ستخدام �أليك�سا و�أم��ازون
خارج املنازل واملكاتب .والآن ت�سعى ال�شركتان
�إىل عقد �شراكات مع �شركات �صناعة ال�سيارات
لدمج امل�ساعدين يف �سياراتها.
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كيف تعرف انه عليك تغيري ن�سخة نظام ويندوز؟
يعترب نظام الت�شغيل «ويندوز» �أحد
�أ�شهر �أنظمة الت�شغيل التى تعمل بها
�أجهزة الكمبيوتر املختلفة ،ورغم �أنه
نظام ثابت وم�ستقر ب�شكل كبري� ،إال �أنه
يف بع�ض الأحيان تظهر بع�ض العالمات
ال��ت��ي ت��ك��ون تنبيها للم�ستخدم على
�ضرورة تغيري نظام «ويندوز» وا�ستبداله بن�سخة جديدة �سواء من نف�س
الإ�صدار �أو �إ�صدار �أحدث ،وفيما يلي �أبرز هذه العالمات:
انت�شار الفريو�سات بنظام الت�شغيل
�إذا الحظ امل�ستخدم وجود الكثري من الفريو�سات على نظام الت�شغيل
ويندوز اخلا�ص به ،فهذا دليل مهم على �ضرورة تغيري نظام الت�شغيل،
حيث يجب على امل�ستخدم �إعادة تثبيت نظام ويندوز ،ثم يقوم على الفور
بتثبيت �أح��د برامج مكافحة الفريو�سات لإج��راء فح�ص كامل للجهاز
والعثور على الفريو�سات قبل �أن تن�شط.
كرثة �أخطاء النظام
من املعروف �أن �أخطاء النظام �أو «الريج�سرتي» من الأمور التي ت�ؤثر
ب�شكل كبري على نظام ويندوز ،ورغم وجود العديد من الربامج التى تتعامل
مع �أخطاء النظام� ،إال �أنه فى حالة ا�ستمرار م�شاكل النظام يف الظهور ،ف�إن
هذا يعترب ت�أكيد على وجود خط�أ ما ،وهو ما ي�ستدعي يف النهاية �ضرورة
�إعادة تثبيت ن�سخة ويندوز جديدة.
توقف الكثري من الربامج عن العمل
يعترب توقف بع�ض الربامج عن العمل بدون �أي �سبب وب�شكل متكرر من
الأمور التي تدل على وجود م�شكلة ما يف نظام الت�شغيل ،لذلك فيجب على
امل�ستخدم �إذا ما وجد �أن الكثري من الربامج �أو الألعاب تتوقف عن العمل
ب�شكل م�ستمر وبدون �أي �سبب �أن يقوم ب�إعادة تثبيت نظام الت�شغيل مرة
�أخرى.

�إل جي تناف�س بهاتف ي�شبه غاالك�سي نوت 8
�أطلقت �شركة «�إل جي» الكورية اجلنوبية ،هاتفها الذكي «يف ،»30
يف م�سعى �إىل مناف�سة جهاز غاالك�سي نوت  8الذي طرحته «�سام�سونغ»،
م�ؤخرا .وبح�سب ما نقلت تقارير �إعالمية ،ف�إن م�ساحة ال�شا�شة يف الهاتف
ت�صل �إىل  6بو�صات ،وتقدم «�إل جي» بذلك ميزة مل�ستخدميها بعدما بات
حجم ال�شا�شة �أحد معايري املفا�ضلة املهمة بني الأجهزة.
وي�ضم الهاتف عد�ستي كامريا يف اخللف ب�أداء ي�صل �إىل  16ميغابيك�سل،
كما جرى تزويده بخا�صية ب�صمتي الأ�صبع والوجه ،ف�ضال عن فك قفل
اجلهاز من خالل التعرف عن ال�صوت.
وي�ستطيع الهاتف مقاومة املياه ويعمل بنظام الت�شغيل «�أندرويد» ،ومت
تعزيزه مب�ساعد �صوتي ،ويقول خرباء يف التقنية �إنه قريب من «�سام�سونغ
غاالك�سي نوت  »8الذي جرى �إعالنه الأ�سبوع املا�ضي.
وت�صل ح�صة �شركة «�سام�سونغ» من �سوق الهواتف الذكية �إىل 22.3
يف املئة من �إجمايل ال�سوق العاملي ،بينما ال تتجاوز ح�صة «�إل جي» 3.7
يف املئة.
وباعت �سام�سونغ  79.1مليون جهاز خ�لال الربع الثاين من العام
اجلاري ،لكن «�إل جي» التي تراهن على رفع ح�صتها مل تبع �سوى 13.3
مليون وحدة « .وكاالت «

ت�����ش��غ��ي��ل �أ����ض���خ���م ج���ه���از �أ����ش���ع���ة �إك���������س يف ال���ع���امل
�أع��ل��ن امل��رك��ز الأمل���اين لتوليد
الإل��ك�ترون��ات ،ع��ن ب��دء ت�شغيل
�أ�ضخم جهاز ليزر يعمل بالأ�شعة
ال�سينية.
و�أو�����ض����ح امل���رك���ز �أن اجل��ه��از
�سي�ساعدهم يف �إل��ت��ق��اط �صور
ل��ه��ي��اك��ل وع��م��ل��ي��ات جت���ري على
ُم�ستوى الذرة.
و�أ�ضاف� ،إن �شعاع الليزر الذي
ب��د�أ العمل اجلمعة يولد �سبعة
وع�شرين �أل��ف وم�ضة يف الثانية
الواحدة ،ما ينتج �سطوعا �أو�ضح
بن�سبة مليار مرة مقارنة ب�أف�ضل
م�����ص��ادر �أج���ه���زة �أ���ش��ع��ة �إك�����س
التقليدية.

للفريو�سات واخل�لاي��ا والتقاط
�صور ثالثية الأبعاد لعامل النانو
وت�سجيل التفاعالت الكيميائية
ودرا���س��ة العمليات ال��ت��ي حتدث
داخل الكواكب».
وت�����ش��ارك معاهد بحثية من
�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا وبولندا
ورو���س��ي��ا و�إ���س��ب��ان��ي��ا وال�����س��وي��د
و�سوي�سرا ودول �أخرى يف امل�شروع.
ويعكف العلماء على جتهيز
ويقول مركز (�سنكروترون)
وي���أم��ل العلماء يف �أن يفتح
م�����ش��روع « �إك�������س �إف �إي �إل» �إن امل�شروع �سوف ميكن الباحثني �أوىل جتاربهم كي تبد�أ منت�صف
«من فك �شيفرة الرتكيب اجلزيئي ت�شرين الأول اجلاري « .وكاالت «
الأوروبي� ،آفاق بحث جديدة.

�آبل ُتعلن ر�سميا عن موعد طرح �آيفون 8
�أعلنت �شركة �آبل عن موعد �إطالق هاتفها اجلديد �آيفون  ،8حيث �أكدت �أنها �ستزيح
النقاب عنه يوم  12ت�شرين الأول.
ودعت �آبل و�سائل الإعالم لرتقب هذا  12ت�شرين �أول ،وقالت »:دعونا نلتقي يف مكاننا».
ولأول مرة �ستعقد �أبل احلدث ال�سنوي يف مقرها الذي افتتح م�ؤخرا بوالية كاليفورنيا
ويحمل ا�سم م�ؤ�س�سها الراحل �ستيف جوبز.
وت�شري التقارير الإعالمية �إىل �أن �أبل �ستطرح خالل تلك الفعالية هاتفي  iPhone 7Sو
 ،iPhone 7S Plusبالإ�ضافة �إىل هاتف �آيفون  8ذي املوا�صفات الأكرث تطورا.
وجتمع التقارير الإعالمية �إىل �أن �آيفون � 8سيوفر ميزة ال�شحن الال�سلكي ،و�سي�ستبدل
تقنية التعرف على الب�صمة ب�آلية �أخرى تعتمد على التعرف على وجه امل�ستخدم من خالل
كامريا متطورة.
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االبراج

هيئة الإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون الإ���س��رائ��ي��ل� ّي��ة ع��ن م�����ص��ادر �سيا�س ّية رفيعة بتل �أب��ي��ب� :أم�ي�ر من
إقليمي” ُق ُد ًما
ال�سعودي زار
امللكي
البالط
�ر ٍي �إ�سرائيل وبحث فكرة دف��ع “ال�سالم ال
ّ
ٍ
ب�شكل ���س� ّ
ّ
ّ

لقد �أجنزت الكثري ولكنك غري
وقت م�ضى� .إذا
را�ض �أكرث من �أي ٍ
فكرت الآن يف �أنك �ستقوم باملزيد
من الإجنازات بالتعنت والعناد
ف�سوف تخ�سر جناحك ال�سابق
و� ً
أي�ضا �صحتك .خذ خطوة �إىل
الوراء وحاول اال�سرتخاء.

الكثري من املو�ضوعات يف الوقت
احلايل ال ت�سري بال�سال�سة التي
خططت لها ،ورمبا يجب عليك قبول
الأ�شياء التي ال ت�ستطيع تغيريها.
ال ت�سمح خليبة �أملك �أن متنعك من
التقدم ،وركز على ما هو �آت ،وحتى
�إن ا�ستغرق الأمر زم ًنا �أطول ،ف�سوف
ت�صل �إىل هدفك بالإ�صرار وال�صرب.

كل من حولك يحفزك �إيجابيًا مما
ي�ساعد على تقدمك ،وي�أتي هذا الدعم
من لطف الأهل والأ�صدقاء من جهة،
واالنفتاح يف تعاملك مع الآخرين من
جهة �أخرى .ترجمتك لذلك التحفيز
ب�أ�سلوب ب�سيط �إىل �أفعال هو � ً
أي�ضا
ملفت للنظر.

هناك تنب�ؤ بقدوم فرتة اختبار
هامة ،فتعامل معها بتفا�ؤل وثق
يف �إمكاناتك الذاتية .ال تت�أثر ب�آراء
الآخرين وال جتعلها حتيدك عن
معتقداتك وبد ًال من ذلك ،ا�ستخدم
هذه املواجهة لإيجاد ما يدعم احلجج
امل�ؤيدة ملواقفك.

�أنت على وفاق وان�سجام تام
مع حميطك� ،سواء على امل�ستوى
ال�شخ�صي �أو املهني .انتفع من هذا
التناغم يف تقوية عالقاتك والروابط
القائمة بينك وبني الآخرين للت�سلح
يف الأوقات الع�صيبة التي تكون فيها
جمموعة الأبراج الكونية غري مب�شرة
والأحوال لي�ست ل�صاحلك.

اذا كنت ترغب يف النجاح ويف
حتقيق �شيء ذو قيمة ،فحان
الوقت �أن تتحالف مع الآخرين،
قد يكونوا �أقرباء �أو �أ�صدقاء �أو
زمالء يف العمل .ال تدع الفر�صة
تفوتك ،فيجب عليك االنتفاع من
هذه الفر�صة وبذل جمهود.

ادخل روحً ا جديدة �إىل عالقاتك
من خالل الأفعال غري التقليدية
والعفوية ،و�سوف ترى �أن هذا
لي�س ب�صعب .بقليل من الثقة
بالنف�س ،ميكنك مفاجئة الآخرين
بطرق �شتى� .ستتلقى � ً
أي�ضا عدد من
ٍ
املقرتحات التي يجب �أن حتملها
حممل اجلد.

اليوم ،مهاراتك التنظيمية
واالجتماعية قوية على غري العادة،
فيجب �أن ت�ستغل ذلك لل�سيطرة
على الأمور� .سوف تنجح يف
العمل وخارجه ،وحتى يف حياتك
ال�شخ�صية� ،سوف ينتج عن نظرتك
الدافئة للأمور الكثري من الفوائد.

ميكنك اليوم تبني موق ًفا م�ؤيدًا

ي�أتي اليوم م�صحوبًا ببع�ض

حتى لو جاء النجاح بطريقة

لتقوية الروابط الأ�سرية ،و�سوف

امل�شكالت ،ف�سوف تقابل مواقف

طبيعية يف العمل ،يجب �أن ت�ستمر يف

تتقبل عائلتك ذلك ب�سعادة و�سوف

ال ميكن التغلب عليها �إال من خالل

االحتفاظ ب�سالمك الداخلي و�أ�سلوبك

تدعمك ب�شدة يف خططك .هذا التعزيز

تغيري ر�ؤيتك للأمور .اف�صل نف�سك

املتوا�ضع .بهذه الطريقة ،ت�ستطيع

يف العالقات �سوف ي�ستمر � ً
أي�ضا يف

عن كل ما هو قدمي ومعروف ،وتطلع

االحتفاظ ب�صداقات العمل .ا�سمح

حياتك العاطفية.

لكل ما هو جديد.

لأحبائك بالإح�سا�س بدفء عاطفتك.

الأمر يزداد �صعوبة يف العمل،
لذلك يجب �أن تقبل عرو�ض
امل�ساعدة من زمالئك حتى يقل جبل
العمل الذي يقبع �أمامك تدريجيًا
�إىل �أن ي�صبح مهامًا ميكن التعامل
معها .تت�سم حياتك اخلا�صة بعدد
من النزاعات.
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النا�صرة:
رب
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإ�سرائيل ّية “كان” يف خ ٍ
ب�شكل
امللكي ال�سعوديّ زار
ح�صريٍّ لها �أنّ �أم ًريا من البالط
ٍ
ّ
�س ّر ٍي الدولة العرب ّية خالل الأيام الأخرية ،حيث بحث مع
إقليمي”
كبار امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني فكرة دفع “ال�سالم ال
ّ
إ�سرائيلي� ،أ ْو كما �أ ّكدت امل�صادر
�إىل الأمام ،وفق التعبري ال
ّ
ال�سيا�س ّية للهيئة البحث يف املبادرة العرب ّية ،التي �أق ّرها
ثم عاد
م�ؤمتر الق ّمة العرب ّية يف بريوت عام  ،2002ومن ّ
و�أق ّرها ثان ّي ًة م�ؤمتر الق ّمة العرب ّية الذي انعقد يف العا�صمة
ال�سعود ّية ،الريا�ض ،يف �آذار (مار�س) من العام .2007
وبح�سب موقع القناة ،رف�ض ٌّ
كل من ديوان رئي�س الوزراء
إ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ووزارة اخلارج ّية ،والتي تقع
ال
ّ
حتت م�س�ؤولية نتنياهو � ً
أي�ضا ،التعليق على هذا اخلرب.
وي�أتي هذا التط ّور يف العالقات يف ّ
ظل الت�سريبات املتالحقة
إ�سرائيلي
و�ساق بني اجلانبني ال
ات�صاالت
عن
ٍ
ٍ
قدم ٍ
جارية على ٍ
ّ
أمريكي الذي
وال�سعوديّ  ،بعيدً ا عن الأنظار ،واحلديث ال
ّ
�أدىل به الرئي�س دونالد ترامب عن ن ّية وا�شنطن ت�أ�سي�س
أو�سطي ،مبُ�شاركة ما ُيطلق عليها يف �أمريكا
ناتو �شرق �
ّ
ال�سن ّية املُعتدلة ،وطب ًعا الدولة
و�إ�سرائيل بالدول العرب ّية ُ
العرب ّية.
الرئي�سي من ت�شكيل
وبح�سب امل�صادر يف تل �أبيب ،ف�إنّ الهدف
ّ
هذا احللف هو العمل على وقف التمدّ د الإيرا ّ
ين يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،عل ًما �أنّ �إ�سرائيل والدول املذكورة ترى يف
اجلمهور ّية الإ�سالم ّية يف �إيران عي ًنا بعني ،من � ّ
ألذ الأعداء.
ويف هذا ال�سياق ،ال بُدّ من التذكري �أ ّنه قبل �أيام ،اعرتف
نتنياهو بوجود تعاون يف �شتى الو�سائل وامل�ستويات مع دول
عربية ،م�ؤكدً ا �أنّ هذا التعاون مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ
�إ�سرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقيات مع بع�ضها”.
و�أو�ضح نتنياهو �أنّ هذا التح ّول الكبري يح�صل على الرغم
من ال�شروط التي ي�ضعها الفل�سطينيون للو�صول �إىل ت�سوية
�سيا�سية ،التي و�صفها بغري املقبولة بالن�سبة لغالبية
الإ�سرائيليني ،على حدّ تعبريه.
و�أرجع نتنياهو هذا التغيرّ يف موقف الدول العربية
�إىل ما �أ�سماه “عظمة �إ�سرائيل” يف املجاالت الع�سكرية

واال�ستخباراتية واالقت�صادية والتكنولوجية.
إماراتي و�صاحب
�إىل ذلك ،ك�شف ال�ضابط يف جهاز الأمن ال
ّ
ح�ساب “بدون ظل” على موقع التوا�صل “تويرت” �أنّ الأمري
�سرا
يف الديوان
امللكي ال�سعوديّ الذي زار الدولة العرب ّية ًّ
ّ
خالل الأيام املا�ضية هو ويل العهد ال�سعودي حممد بن
�سلمان ،بح�سب زعمه.
وقال “بدون ظل” يف تدوينات له عرب ح�سابه مبوقع
التدوين امل�صغر “تويرت”� :سمو الأمري حممد بن �سلمان
و�سعادة اجلرنال �أنور ع�شقي وفريق دبلوما�سي متكامل هم
زيارة �سر ّي ٍة ،على حدّ قوله.
الذين ذهبوا �إىل �إ�سرائيل يف ٍ
و�أ�ضاف يف تغريدة �أخرى �أنّ من �شروط اخذ القر�ض من
البنك الدو ّ
يل هو االعرتاف بدولة �إ�سرائيل ،لذلك �أخذت
اململكة القر�ض من البنك الدويل لأ ّول م ّر ٍة يف تاريخها

لالعرتاف بها.
إ�سرائيلي �أنّ ا�سم الأمري
من ناحيته قال موقع  i24newsال
ّ
ال�سعوديّ الذي زار تل �أبيب مل ُين�شر حتى اللحظةُ ،م�شدّ دًا
على عدم وجود عالقات دبلوما�س ّية بني اململكة العرب ّية
ال�سعود ّية والدولة العرب ّية ،كما �أ ّنها متنع التجارة مع
�إ�سرائيل.
وبح�سب ر�ؤية نتنياهو ،ف�إنّ املعادلة التقليد ّية القائمة على
�سالم مع الأنظمة العربية ،بعد ّ
حل الق�ضية
التو�صل �إىل ٍ
العربي” معكو�سة :ال�سالم
الفل�سطينية ،باتت نتيجة “الو ّد
ّ
والتطبيع مع هذه الأنظمة �أو ًال ،وحتديدً ا اخلليجية ،يجران
ثان ًيا �إىل ٍّ
الفل�سطيني.
وت�سوية ،على امل�سار
حل
ٍ
ّ
د
� اّإل �أنّ “الو
العربي” الزائد يدفع ويتيح لنتنياهو �أنْ
ّ
ّ
يتطلع �إىل املزيد ،و�أنْ يرتيث ويرتاجع حتى عن “املبادرة

ً
متاحة ،الأمر الذي ي�شري �إىل
الإقليمية” ،بعد �أنْ باتت
رهانه على �إمكان التطبيع مع هذه الأنظمة ،ويف الوقت نف�سه
�إنهاء الق�ضية الفل�سطينية ،بال “تنازالت” ،حتى و�إنْ كانت
�شكلية.
ن�ص وثيقة عر�ضها نتنياهو
ن�شرت
آرت�س"
�
"ه
�صحيفة
وكانت
ّ
على رئي�س املعار�ضة يف الكني�ست يت�سحاق هرت�سوغ ،قبل
�ستة �أ�شهر ،ت�ضمنت اقرتاح ت�صريح م�شرتك لتحريك
“مبادرة ال�سالم الإقليمية” ،كان يفرت�ض بهما �أنْ يلقياه
خالل ق ّم ٍة جتمعهما بالرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي،
يف القاهرة �أ ْو يف �شرم ال�شيخ ،ورمبا � ً
أي�ضا مع امللك الأردين
عبد اهلل الثاين ،يف مطلع ت�شرين �أول (�أكتوبر) .2016
ن�ص الوثيقة ،واملبادرة التي مل ت َر النور نتيجة تراجع
ف�سرا مواقف وت�صريحات
نتنياهو عنها ،من �ش�أنهما �أنْ ُي ّ
و�إجراءات اتخذتها �إ�سرائيل والواليات املتحدة ودول
عربية ،ومن بينها زيارات لتل �أبيب ،يف حينه.
وكان ُك�شف النقاب يف �شباط (فرباير) من العام اجلاري ،عن
�أنّ اجتماع قمة ُعقد يف مدينة العقبة الأردنية ،قبل عام،
�شارك فيه ملك الأردن عبد اهلل الثاين والرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي ،ورئي�س احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني
أمريكي حينذاك جون كريي.
نتنياهو ،ووزير اخلارجية ال
ّ
وك�شفت �صحيفة "ه�آرت�س" ،انعقاد هذه القمة لأ ّول م ّر ٍة،
وقالت �إنّ كريي ا�ستعر�ض خاللها مبادرة �سالم �إقليمية،
كـ”دولة
يهودية” وا�ستئناف
�شملت اعرتا ًفا ب�إ�سرائيل
ٍ
ٍ
دول عرب ّي ٍة.
املفاو�ضات بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني بدعم ٍ
ووف ًقا لل�صحيفة ،ف�إنّ نتنياهو امتنع عن الرد بالإيجاب
على املقرتح ،وادعى �أ ّنه �س ُيواجه �صعوبة يف احل�صول على
ت�أييد �أغلبية داخل ائتالفه اليميني املتطرف .رغم ذلك،
أ�سا�سا ملحادثات بني نتنياهو وبني
ا�ستخدمت هذه القمة � ً
رئي�س املعار�ضة وكتلة “املع�سكر ال�صهيوين” ،يت�سحاق
هرت�سوغ ،حول ان�ضمام الأخري للحكومة وت�شكيل حكومة
وحدة وطن ّية.
قريب
جدير بالذكر �أنّ ال�سعود ّية مل ُتعقّب على النب�أ ال من
ٌ
ٍ
ر�سمي.
ر�سمي �أ ْو غ ُري
ب�شكل
بعيد ،وال
ٍ
وال من ٍ
ٍّ
ٍّ

إ�سرائيلي النقاب
ك�شفت القناة الثانية يف التلفزيون ال
ّ
عن �أنّ احلكومة الإ�سرائيل ّية �أعدّ ت خطة كاملة ومتكاملة
لإخالء ال�سكّان اليهود من املنطقة اجلنوب ّية وال�شمال ّية،
املتاخمة للحدود مع قطاع غزّ ة ومع لبنان ،يف حال ن�شوب
إ�سرائيلي وبني الف�صائل
مواجهة جديدة بني اجلي�ش ال
ّ
الفل�سطين ّية يف القطاع ،و� ً
أي�ضا من املنطقة ال�شمال ّية ،يف
حال اندالع حرب بني �إ�سرائيل وبني حزب اهلل اللبناينّ.
وقال مرا�سل ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية يف التلفزيون� ،أودي
�سيغال ،نق ًال عن م�صادر �أمن ّية �سيا�س ّية و�صفها ب�أنّها
رفيعة امل�ستوى يف تل �أبيب� ،إنّ اخلطة املذكورة هي جزء
من العرب واال�ستخال�صات التي ّ
التو�صل �إليها يف دوائر
مت
ّ
�صنع القرار ب�إ�سرائيل عقب عملية (اجلرف ال�صامد)
ً
قائلة
وحرب (لبنان الثان ّية) .و�أ�ضافت امل�صادر عينها
إخالء فور ًيا لل�سكان
�إنّ اخلطة املذكورة ،التي ت�شمل � ً
الذين يقطنون يف جممعات قريبة من احلدود ال�شمالية
واجلنوب ّيةُ ،عر�ضت على اللجنة الوزارية التخاذ قرا ٍر
يف حال ت�سخني اجلبهتني ال�شمالية واجلنوبية ،على حدّ
قول امل�صادر.
وبح�سب اخلطة ،التي �أُطلق عليها ا�سم (ميلونيت) ،ف�إنّه
يف حال جتدد الأعمال العدائية �ضدّ �إ�سرائيل يف ال�شمال
�أ ْو يف اجلنوب ،ف�إنّه �سيتّم �إخالء �أكرث من ع�شرين �ألف
م�ستوطن من املجمعات احلدود ّية ،وكجزءٍ من �إخراج
إ�سرائيلي،
اخلطة �إىل ح ّيز التنفيذ ،تابع التلفزيون ال
ّ
ف�إنّه ّ
مت �إيجاد بلد تو�أم يف �إ�سرائيل لكلّ م�ستوطنة �سيتّم
�إخالء �سكانها ،لكي يقطنوا هناك حتى انتهاء احلرب يف
ال�شمال �أو يف اجلنوبُ ،م�ضي ًفا �أنّه يف الفرتة الأخرية قام
�سكّان امل�ستوطنات ،التي من املفرت�ض �أنْ ُتخلى ،ب�إجراء
تدريب �إخالء �إىل املناطق التي ّ
مت حتديدها لهم من قبل
ٍ
وزارة الأمن الإ�سرائيل ّية.
ولكن ،ما ك�شفته اليوم االثنني �صحيفة (يديعوت
والتوج�س
�أحرونوت) العرب ّية ،ي�ؤكّد عمق اخل�شية ،القلق
ّ
لدى �صنّاع القرار يف تل �أبيب من حرب لبنان الثالثة .فقد

نقل محُ لل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية� ،أليك�س في�شمان ،عن م�صادر
ً
مطلعة جدً ا ،نقل عنها قولها �إنّ احلكومة
و�صفها ب�أنّها
مرة يف تاريخ الدولة
الإ�سرائيل ّية ،اتخذّ ت قرا ًرا لأ ّول ّ
العرب ّية� ،سيتّم مبوجبه �إخالء مدينتي كريات �شمونة
(اخلال�صة) يف ال�شمال ومدينة �سديروت يف اجلنوب،
كجزءٍ من ا�ستخال�ص العرب والنتائج من احلروب التي
خا�ضتها.
وبح�سب امل�صادر عينها ،ف�إنّ قادة هيئة الأركان العا ّمة يف
تتعر�ض مدينة كريات �شمونة
جي�ش االحتالل تخ�شى �أنْ
ّ
ً
خ�شية من قيام عنا�صر من حزب اهلل وحما�س
و�سديروت
باخرتاق املدينتني املذكورتني ،وتنفيذ عملياتٍ فدائ ّيةٍ
�ضدّ ال�سكّان ،عالوة على ذلك ،ف�إنّ �إ�سرائيل تخ�شى هجوم
�صاروخي ُمكث ٍّف على املدينتني ،بالإ�ضافة لقيام حزب
ٍّ
اهلل وحما�س با�ستخدام �صواريخ تخرتق البيوت واملالجئ
املُح�صنّة ،على حدّ تعبريها.
ولفتت امل�صادر الإ�سرائيل ّية � ً
أي�ضا �إىل �أنّه يف التدريب
الفيلقي الأكرب الذي ُيجريه جي�ش االحتالل يف هذه
الأ ّيام ّ
مت التدّ رب على �إخالء املٍتوطنات واملدن يف ال�شمال
واجلنوب ،و�أنّ الأمر كان ناجح ًا ،وفق �أقوالهاُ .ي�شار �إىل
�أنّ عدد ال�سكان يف املدينتني املذكورتني ي�صل �إىل خم�سني
�ألف ُمواطن.

بعد �إخ�ل�اء ُم�ستوطنات ال�شمال واجل��ن��وب� :إ�سرائيل ُتقرر
ب�����ص��ور ٍة غ�يرُ
م�سبوقة �إخ�ل�اء مدينتني بال�شمال واجل��ن��وب
ٍ
خ�شية م��ن ���ص��واري��خ املُ��ق��اوم��ة اللبنانيّة والفل�سطينيّة
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كيمراية”� ..أول ع�لاج يعيد ب��رجم��ة اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ل��ع�لاج ���س��رط��ان ال��دم“ �آداب ذب��ح الأ���ض��ح��ي��ة تعك�س
وافقت هيئة ال��غ��ذاء وال��دواء
رح��م��ة الإ����س�ل�ام ب��احل��ي��وان��ات
الأم��ري��ك��ي��ة ( )FDAعلى �أول

ع��ل�اج م���ن ن���وع���ه لأح�����د �أن�����واع
�سرطان ال��دم ،يعتمد على �إع��ادة
ت�صميم اجلهاز املناعي للمر�ضي
حتى يتمكن من مهاجمة اخلاليا
ال�سرطانية.
و�أو�ضحت الهيئة يف بيان تلقت
الأن��ا���ض��ول ن�سخة م��ن��ه ،ال��ي��وم
اخلمي�س� ،أن العالج اجلديد يحمل
ا�سم “كيمراية” ()Kymriah
ويعالج بع�ض الأط��ف��ال واملر�ضى
ال���ب���ال���غ�ي�ن م����ن ����س���رط���ان ال����دم
الليمفاوي احلاد.
وي�����س��ت��ج��ي��ب م��ع��ظ��م امل��ر���ض��ى
ل��ل��ع�لاج ال���ع���ادي ل��ه��ذا ال��ن��وع من
ال�سرطان لكن متت املوافقة على
العالج اجلديد عندما تف�شل هذه
العالجات.
وقالت الهيئة �إن قرارها كان
حلظة “تاريخية” والعالج “قد
اخرتق الآن حدودًا جديدة”.
والعالج اجلديد ،بح�سب الهيئة،
خ�صي�صا لكل مري�ض ،على
م�صمم
ً
عك�س العالجات التقليدية مثل
اجلراحة �أو العالج الكيميائي.
ويطلق على التقنية العالجية
اجلديدة ا�سم “كار -تي” وتقوم
على ا�ستخراج خاليا “تي” من
اجلهاز املناعي للمري�ض و�إدخ��ال
تعديل عليها ،لتقوم بالبحث عن

ال�سرطان وقتله.
ويتم �إع���ادة اخل�لاي��ا القاتلة
لل�سرطان �إىل ج�سم املري�ض وتبد�أ
يف التكاثر مب��ج��رد ال��ع��ث��ور على
�أهدافها.
وقال الدكتور �سكوت جوتليب،
م����ن ه��ي��ئ��ة ال����غ����ذاء وال�������دواء
الأمريكية“ :نحن ندخل حدودًا
جديدة يف جمال االبتكار الطبي
م��ع ال��ق��درة على �إع����ادة برجمة
خاليا املري�ض اخلا�صة ملهاجمة
ال�سرطان الفتاك”.
و�أ�ضاف �أن “التقنيات اجلديدة
مثل اجلينات والعالجات اخللوية
لديها ق���درة على حت��وي��ل الطب
و�إي��ج��اد نقطة حت��ول يف قدرتنا

على التعامل وحتى عالج العديد
من الأمرا�ض امل�ستع�صية”.
و�أثبتت التجارب على العقار
اجل��دي��د ال��ت��ي �أج��ري��ت على 63
ً
مري�ضا ب�سرطان الدم الليمفاوي
احلاد �أن  83%و�صلوا �إىل التعايف
ال��ك��ام��ل يف غ�ضون � 3أ���ش��ه��ر ،وال
ي��زال يجري جمع البيانات على
املدى الطويل.
وم��ع ذل��ك ،ف���إن العالج ال يخلو
من املخاطر ،وهناك خماوف من �أن
يت�سبب العالج اجلديد يف الإ�صابة
مبا ي�سمى بـ”متالزمة الإفراج عن
�سيتوكني” ،التي من املحتمل �أن
تهدد احلياة من االنت�شار ال�سريع
خل�لاي��ا “كار -تي” يف اجل�سم،

ل��ك��ن مي��ك��ن ال�سيطرة ع��ل��ي ذل��ك
بالعقاقري ،بح�سب الهيئة.
ويف ع��ام  ،2014مت ت�شخي�ص
�إ���ص��اب��ة ح���وايل  5000مري�ض
ب�سرطان الدم الليمفاوي احلاد يف
الواليات املتحدة وحدها ،ن�صفهم
من الأطفال واملراهقني.
وه���ي���ئ���ة ال����غ����ذاء وال�������دواء
الأم��ري��ك��ي��ة ،ه��ي وك��ال��ة تابعة
لوزارة الواليات املتحدة خلدمات
ال�����ص��ح��ة وح����ق����وق الإن�������س���ان،
وم�����س���ؤول��ة ع��ن حماية وتعزيز
ال�صحة العامة من خالل التنظيم
والإ���ش��راف على �سالمة الأغذية
والعقاقري الطبية وامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية البيولوجية.

”اب��ت��ك��ار ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع م��ر���ض��ى “الغيبوبة العميقة

متكن طبيب م��ن الو�صول �إىل ذك����رت ���ص��ح��ي��ف��ة “ديلي ميل”
طريقة للتوا�صل مع مري�ضة يف الربيطانية.
وك���ان���ت ك�����ارول “ 23عا ًما”
�أح��د م�ست�شفيات بريطانيا ،بعد
�أن الزمت ال�سرير مدة �شهرين دون تعر�ضت �إىل حادث �سيارة ،وعند
حركة �أو ك�لام ،ودون �أن يظهر عر�ضها على �أطباء متخ�ص�صني يف
الأمرا�ض الع�صبية مت ت�شخي�ص
عليها �أي من عالمات الوعي.
طفلة تفيق من غيبوبة وحترج احل���ال���ة ع��ل��ى �أن���ه���ا “�إنباتية
م�ستدمية” ،وه��ي �إح��دى حاالت
الأطباء
�إنقاذ حياة مري�ضة بعد � 9أ�شهر ا���ض��ط��راب ال��وع��ي ال��ت��ي حت��دث
نتيجة وقوع �أ�ضرار �أو تلف بخاليا
من الغيبوبة يف دبي
وك�����ش��ف��ت الأ���ش��ع��ة ع��ن وج��ود املخ.
وق����ال �أخ�����ص��ائ��ي الأع�����ص��اب
�أ�����ض����رار ج�����س��ي��م��ة يف “الف�ص
اجلبهي” للمخ ،وهو اجلزء املتحكم ال��دك��ت��ور �أدري�����ان �أوي����ن“ :منذ
يف ق��درة الإدراك عند الإن�سان ،العام  1997عكفت على فح�ص
والتي تتحكم يف الذاكرة واللغة ال��ع��دي��د م���ن امل��ر���ض��ى امل�����ص��اب�ين
واحل��ك��م على الأ���ش��ي��اء ،ح�سبما بحاالت الإنباتية امل�ستدمية من
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خالل �أجهزة �آ�شعة املخ املوجودة
بامل�ست�شفيات ،ورك���زت يف بحثي
على معرفة درج���ة ال��وع��ي لدى
هوالء املر�ضى”.
وحتدث الطبيب املعالج عن �أوىل
احل���االت امل�صابة بـ”الإنباتية
امل�ستدمية” ال��ت��ي تعامل معها،
حيث ح��دث لها حت�سن ملحوظ
وبد�أت يف اال�ستجابة للعالج ،ولكن
مل يتعرف الطبيب على �أ�سباب
ا�ستجابتها للعالج� ،إال �أنها تعد
حالة م�شابهة حلالة كارول.
وطلبت املري�ضة ،بعد �شفائها،
م��ن ال��دك��ت��ور �أوي����ن ع��ل��ى عر�ض
حالتها النادرة على املجتمع الطبي
مل�ساعدة الآخرين على ال�شفاء من

هذا املر�ض.
وق���ال ال��دك��ت��ور �أدري����ان �أوي���ن،
“�أجرينا عليها جتربة جديدة،
ف���ب���د ًال م���ن حم���اول���ة �إث������ارة مخ
امل��ري�����ض ور�ؤي������ة رد ف��ع��ل امل���خ،
تو�صلنا �إىل جهاز ت�صوير بالرنني
املغناطي�سي الوظيفي ،ي�سهم يف
معرفة اجل��زء الن�شط باملخ عن
طريق ح�ساب ن�سبة الأك�سجني
املوجودة يف �أجزاء املخ املختلفة”.
و�أ�ضاف قائلاً “طلبنا من كارول
لعب التن�س لكي تفكر يف حتريك
ي��ده��ا �إىل الأم����ام و�إىل اخللف
فظهر ���ش��يء غ��ري��ب ع��ل��ى جهاز
الأ�شعة ،حيث ا�ستجابت ك��ارول
للطلبات ك�أي �شخ�ص طبيعي”.

لذبح الأ�ضحية �آداب يف الإ�سالم على امل�ضحي �أو الذابح �أن يتقيد بها،
وهي �آداب تعك�س رحمة الإ�سالم حتى على احليوانات.
ويقول الدكتور حممد وه��دان الأ�ستاذ بجامعة الأزه��ر �إن �أول تلك
الآداب هو �أن يحد (ي�سن) الذابح �شفرته اقتداء باحلديث ال�شريف “�إذا
بحة ،وليحد �أحدكم �شفرته ،ولريح ذبيحته”.
ذبحتم ف�أح�سنوا الذِّ َ
وي�ضيف �أن من �آدابها �أن ُي�ضجع الدابة على جانبها الأي�سر ،وترتك
قدمها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لت�سرتيح بتحريكها ،كما �أن الإبل تنحر
قائمة على ركبتها الي�سرى ،كما �أنه يف كل حاالت ذبح الأ�ضحية يجب
الت�سمية با�سم اهلل  3مرات.
ويو�ضح �أنه من ال�سنة �أن يذبح امل�ضحي �أ�ضحيته بنف�سه اقتداء ب�سنة
الر�سول الكرمي الذي ذبح الكب�شني اللذين �ضحى بهما.
ويقول وهدان �إنه يكره الذبح ب�آلة غري حادة لأن فيه تعذيب للحيوان
كما �أنه ال يجب �سن ال�سكني �أو �آلة الذبح �أمام احليوان� ،أو ذبح حيوان �أمام
�آخر ،كما يكره ك�سر عنق احليوان �أو �سلخه قبل الت�أكد من موته .

ال���روب���وت “بي” ي��ذه��ب �إىل
امل��در���س��ة ح�ين مي��ر���ض طفلك

طورت �إحدى ال�شركات الرنويجية “روبوت” قادرا على بث املحا�ضرات
والف�صول الدرا�سية مبا�شرة لي�ستخدم كبديل للطالب غري القادرين على
الذهاب �إىل ف�صولهم الدرا�سية.
بح�سب �صحيفة “تليجراف” الربيطانية ،كان �أول من ا�ستخدم هذا
الروبوت هو الطفلة الربيطانية “جاد جد” التي تعاين من مر�ض وراثي
نادر يفقدها الذاكرة ويت�سبب يف وقف وظائف احلوا�س اخلم�سة لديها
ب�شكل مفاجئ.
وقالت ال�صحيفة �إن الطفلة “جاد” وجدت يف الروبوت ،الذي �أطلق
عليه ا�سم “بي” ،بديال درا�سيا لها ،يح�ضر الف�صول الدرا�سية بدال منها
ويبث لها يف نف�س اللحظة جميع الدرو�س من خالل تواجده يف الف�صل.
ونقلت ال�صحيفة عن الطفلة ،التي تبلغ من العمر  13عاما ،قولها �إن
الروبوت ميكنها من فعل العديد من الأمور التي مل تكن قادرة على القيام
بها ،فقد مكنها من التوا�صل مع معلميها ،ك�أنها حا�ضرة يف الف�صل ،وجعلها
قادرة على التوا�صل مع زمالئها يف نف�س الوقت عن طريق قدراته على نقل
ال�صوت وال�صورة من و�إىل املكان الذي يتواجد به بدال من م�ستخدمه.
وقالت ال�صحيفة الربيطانية �إن ال�شركة امل�صنعة للروبوت ،وتدعى
“نو �أيزولي�شن” ،هدفها ا�ستخدام تكنولوجيا الروبوتيك يف مد ج�سور
التوا�صل بني الب�شر ،وهو الأمر الوا�ضح من اال�سم الذي اختارته لنف�سها
والذي يعني بالعربية “ال للعزلة”.
وتتوقع العديد من الدرا�سات �أن ي�ستويل الروبوت على �أعداد كبرية من
الوظائف امليدانية حول العامل يف امل�ستقبل القريب ،حيث تفيد تقارير
ب�أنه مع حلول عام � 2030سيتوىل الروبوت ثلث الوظائف يف بريطانيا.
كما �سبق �أن ذكر موقع “�إن بي �سي” الأمريكي �أن الروبوت �سي�سيطر
على عدد من الوظائف بد ًال من الإن�سان يف امل�ستقبل.
ومن �أبرز هذه الوظائف العمل مبجال الأدوية ،حيث بد�أ مركز طبي
ب�سان فران�سي�سكو تابع جلامعة كاليفورنيا االعتماد على الآالت التي
تعمل بتقنية الروبوت يف بيع وكتابة الو�صفات الطبية والأدوية.
كما بد�أت ال�صني العمل ر�سمي ًا بالروبوت القانوين ،الذي يقوم بامل�ساعدة
يف حل الق�ضايا و�إ�صدار مذكرات القب�ض على املجرمني.
وبح�سب موقع “ما�شابل” للتقنيات ،تعد كوريا اجلنوبية �أكرث دولة
م�ستخدمة لتقنية الروبوتات يف العامل ،طبق ًا لتقارير االحتاد الدويل
للروبوت ،حيث متتلك كوريا اجلنوبية  531نوع ًا من الروبوت متعدد
اال�ستخدامات من بني كل � 10آالف موظف يف جمال ال�صناعة.

عربي ودويل
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م�صنع �إيراين ب�سور ّية لإنتاج ال�صواريخS400تل �أبيب :رو�سيا ن�صبت منظومات
بالقرب من
ٍ
s40077الطويلة املدى ودم�شق ُتنتج �صواريخ بالي�ستيّة وحزب اهلل ميلك �صواريخ “ياخونت”
النا�صرة -من زهري �أندراو�س:
بعد االنت�صارات التي حققها اجلي�ش
��وري واحل��ل��ف��اء م��ن رو�سيا
ال��ع��رب ّ��ي ال�����س ّ
و�إي��ران وح��زب اهلل يف امليدان ،وبعد �أنْ
إ�سرائيلي ب�أنّ الرئي�س
�أكّد جهاز الأمن ال
ّ
ال�سوري دّ .
ب�شار الأ�سد وحلفا�ؤه �سيكملون
�إعادة ال�سيطرة على معظم �أرا�ضي �سور ّية
حتى نهاية العام  ،2018ي�شعر املُتتبع
إ�سرائيلي ب�أنّ الدولة العرب ّية،
لل�ش�أن ال
ّ
قياد ًة و�شع ًبا دخلت يف حالة من اله�سترييا
والتوج�س من
املمزوجة بالهلع وال��ف��زع
ّ
تنامي ق��� ّوة حم��ور املُ��ق��اوم��ة واملُمانعة،
و�إمكانية ان��دالع ح��ربُ ،تعرف بدايتها،
ولكن ال يمُ كن معرفة نهايتها.
العربي ،وهو الذراع التنفيذ ّية
الإعالم
ّ
للمنظومتني الأمن ّية وال�سيا�س ّية يف تل
�أبيبُ ،ي�سلّط يف الآونة الأخرية الأ�ضواء
��ري -الإي�����را ّ
ين
ع��ل��ى ال��ت��واج��د ال��ع�����س��ك ّ
يف ���س��ور ّي��ة ،وال ين�سى م��ن التذكري ب���أنّ
رئي�س ال��وزراء ،بنيامني نتنياهو ،عاد من
الرو�سي فالدميري
اجتماعه مع الرئي�س
ّ
بوتن ُ
بخفي ُحنني ،و�أنّ���ه فقد �أع�صابه
ً
و�أ�صابته
حالة من اله�سترييا ،بعد �أنْ

الرو�سي ب�أنّ العالقات مع
�أبلغه الرئي�س
ّ
�إي��ران �إ�سرتاتيج ّية ،وال تفكري بتغيريها
من �أجل �سواد عيون �إ�سرائيل.
وال���ي���وم اخل��م��ي�����س ،ق��ال��ت �صحيفة
(يديعوت �أحرونوت) العرب ّية �إنّ العيون
�شديد باجتاه
وبقلق
الإ�سرائيل ّية تتطلّع
ٍ
ٍ
ً
الفتة �إىل �أنّه بح�سب تقارير يف
ال�شمال،
املنظومة الأمن ّية بتل �أبيب ف�إنّ اجلي�ش
��ي ق��ام بن�صب منظومة ال��دف��اع
ال��رو���س ّ
املُتقدّ مة م��ن ط��راز  S400بالقرب من
م�صنع الأ�سلحة الإي��ران�� ّي��ة يف �سور ّية،
وال���ذي يختّ�ص ب�إنتاج �صواريخ طويلة
املدى ودقيقة ال�ستخدامها �ضدّ �إ�سرائيل.
ً
قائلة �إنّ الإيرانيني
وتابعت ال�صحيفة
ق���رروا نقل م�صنع ال�صواريخ م��ن لبنان
�إىل �سور ّية ،ويوم االثنني املا�ضي ،خالل
اجتماعه مع الأمني ال ّعام للأمم املُتحدّ ة،
�أنطونيو غوتريي�س� ،أكّ��د رئي�س ال��وزراء
إ�سرائيلي بنيامني نتنياهو هذه املعلومة،
ال
ّ
م�صنع
إن�شاء
�
ب
تقوم
إيران
�
�
ب
�صرح
عندما
أنّ
ّ
ٍ
من هذا القبيل يف كلٍ من �سور ّية ولبنان.
و�أردف���ت ال�صحيفة ،نق ًال ع��ن م�صادر
�أمن ّية رفيعة يف تل �أبيب� ،أنّ حزب اهلل

ميلك اليوم �أك�ثر من � 150أل��ف �صاروخ،
ول��ك��نّ��ه مل ي��ت��م��كّ��ن م���ن احل�����ص��ول على
�صواريخ دقيقة ج��دً ا ل�ضرب الأه���داف
الإ�سرتاتيج ّية الإ�سرائيل ّية واملن�ش�آت
احليو ّية ،وذلك ب�سبب ن�شاط �سالح اجل ّو
إ�سرائيلي الذي منع نقل هذه الأ�سلحة
ال
ّ
النوع ّية ،كا�سرة ال��ت��وازن ،م��ن �سور ّية
�إىل لبنان،عل ًما �أنّ ق��ائ��د ���س�لاح اجل�� ّو
إ�سرائيلي ،املنهية واليته ،اجلرنال �أمري
ال
ّ
حديث ل�صحيفة (ه�آرت�س)
�أي�شيل� ،أكّد يف
ٍ
�أنّ �سالح اجلو قام ب�أكرث من مائة هجوم
على قوافل �أ�سلحة كانت متجهة حلزب
اهلل منذ بداية الأزمة ال�سور ّية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال محُ لل ال�ش�ؤون
الع�سكر ّية يف ال�صحيفة ،يو�سي يهو�شواع،
�إنّ اجل�نرال هرت�سي هليفي ،قائد �شعبة
اال�ستخبارات الع�سكر ّية (�أمان) واملعروف
م�سبوقة
ري
ٍ
برزانته وجديته ،وب�صورةٍ غ ُ
�أب��ل��غ الأم�ي�ن ال�� ّع��ام ل�ل��أمم امل��ت��ح��دّ ة ب���أنّ
الطموح الإيرا ّ
ين يكمن يف �إنتاج �صواريخ
بالغة ال ّ
��دق��ة حل��زب اهلل على الأرا���ض��ي
اللبنان ّية ،و� ً
أي�ضا على الأرا�ضي ال�سور ّية،
ُم�شدّ دًا على �أنّ هذا التط ّور خطري جدً ا،

�إ�سرائيل تعتقل فرقة فل�سطينية ّغنت لفل�سطيني قتل ثالثة م�ستوطنني

رام اهلل (االرا�ضي الفل�سطينية)
(�أ ف ب) – اع��ت��ق��ل اجل��ي�����شاال�سرائيلي �أف��راد فرقة �شعبية
فل�سطينية �أدت �أغ��ن��ي��ة �أ���ش��ادت
فيها بال�شاب عمر العبد الذي قتل
ثالثة م�ستوطنني ا�سرائيليني طعنا
يف متوز/يوليو املا�ضي يف ال�ضفة
الغربية املحتلة ،بح�سب ما اعلن
نادي اال�سري الفل�سطيني الأربعاء.
وقالت متحدثة با�سم النادي
لوكالة فران�س بر�س ان اجلي�ش
قام ليل الثالثاء االربعاء باعتقال
 4فل�سطينيني من قرى حمافظة
رام اهلل يف ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة
املحتلة ،منهم  3من فرقة �شعبية
فل�سطينية ،وهم املغني ومهند�س
ال�صوت وعازف الأرغن.
وق�����ال�����ت و�����س����ائ����ل االع���ل��ام
الفل�سطينية ان مغني الفرقة
حم���م���د ال��ب�رغ����وث����ي وف���رق���ت���ه
املو�سيقية �أطلقت م�ؤخرا �أغنية
�أ�����ش����ادت ب��ال��ع��ب��د امل��ع��ت��ق��ل ل��دى
�إ�سرائيل وهو من قرية كوبر.

ت�سلل العبد ( 19عاما) يف 21
متوز/يوليو �إىل م�ستوطنة نيفي
ت�سوف قرب رام اهلل ودخل منزال
وقتل طعنا ثالثة �إ�سرائيليني هم
�أب وول���داه .واعتقل الفل�سطيني
بعدما �أ�صيب بر�صا�ص م�ستوطن
ه��رع عند �سماع ���ص��راخ ���ص��ادر من
املنزل.
وان��ت�����ش��ر ف��ي��دي��و ع�ب�ر و���س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي تظهر فيه
الفرقة وهي ت�ؤدي اغنية يف عر�س
فل�سطيني متدح عمر العبد وقريته
كوبر.
وتقول كلمات االغنية ال�شعبية
“�سمعت �صوت الر�شا�ش يف كوبر
العربية .عمر قطع الأح��را���ش
ونفذ العملية”.
ومل ي��رد اجلي�ش اال�سرائيلي
ح��ت��ى االن ع��ل��ى ط��ل��ب وك��ال��ة
فران�س بر�س التعليق على عملية
االعتقال.
وك����ان ع��م��ر ال��ع��ب��د ع�ب�ر على
في�سبوك عن غ�ضبه ازاء ما يجري

يف االرا�ضي الفل�سطينية وال �سيما
يف احلرم القد�سي ال�شريف.
ووق��ع الهجوم يف امل�ستوطنة يف
وق���ت ك��ان��ت جت���ري م��واج��ه��ات يف
القد�س ال�شرقية وال�ضفة الغربية
املحتلة �إثر التدابري الأمن ّية التي
فر�ضتها �إ�سرائيل يف حميط امل�سجد
الأق�صى.
وان���دل���ع���ت �أع���م���ال ال��ع��ن��ف يف
امل�سجد الأق�����ص��ى وحميطه بعد
مقتل عن�صري �شرطة ا�سرائيليني
يف  14مت��وز/ي��ول��ي��و ع��ل��ى �أي���دي
فل�سطينيني م��ن �أم الفحم قالت
ا�سرائيل انهم خب�أوا ا�سلحتهم يف
احلرم القد�سي.
وردت ا�سرائيل بن�صب بوابات
ل��ك�����ش��ف امل����ع����ادن ع��ل��ى م��داخ��ل
احل����رم ال��ق��د���س��ي ،يف اج�����راءات
�ألغيت بعد �أ�سبوعني على خلفية
االحتجاجات واملواجهات الدامية
ال��ت��ي �أ���س��ف��رت ع��ن مقتل �سبعة
فل�سطينيني وثالثة ا�سرائيليني.

و�أنّ �إ�سرائيل ال تقدر �أنْ تقف مكتوفة
الأي��دي �إزّاء ذلك .و�أ�شار املُحلل �إىل �أنّه
يجب �أخ��ذ �أق���وال اجل�ن�رال هليفي على
حمملٍ من اجلدّ .
ع�لاو ًة على ذلك ،قالت ال�صحيفة �إنّه
من ال�صور التي ّ
مت جمعها بوا�سطة الأقمار
ال�سوري
ني �أنّ اجلي�ش
اال�صطناع ّية ،تب ّ
ّ
�أق��ام يف املدينة ال�شاطئ ّية طرطو�س يف
ريا لإنتاج ال�صواريخ
غب �سور ّية م�صن ًعا كب ً
البالي�ست ّية طويلة امل��دى ،كما �أنّ �صور
الأقمار اال�صطناع ّية �أكّدت مبا ال يدعو
ّ
لل�شك �أنّ الرو�س قاموا يف ال�سنة
جما ًال

الأخ�ي�رة بت�شييد ق��اع��دة ع�سكر ّي ٍة يف
الغربي من مدينة حماة ،وال��ذي
��ي
ّ
احل ّ
يحتوي على منظومة ال�صواريخ املُتطو ّرة
واملُتقدّ مة من طراز  ،S400وهي �أحدث
منظومة �صواريخ ّ
مت ت�صنيعها يف رو�سيا.
كما �أ���ش��ارت امل�����ص��ادر الإ���س��رائ��ي��ل�� ّي��ة،
بح�سب ال�صحيفة العرب ّية� ،إىل �أنّ��ه يف
القاعدة امل��ذك��ورة ّ
مت تخزين �صواريخ
�أر�ض�-أر�ض متطو ّرة من طراز “�إ�سكندر،
و� ً
أي�ضا �صواريخ من طراز “ياخونت” ،التي
تزعم �إ�سرائيل �أنّ حزب اهلل اللبناين بات
ري.
ميتلكها منذ وقت لي�س بق�ص ٍ

ُ
“الق ِّطني”��� ..ص��ن��اع��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��و���ش��ك ع��ل��ى االن���دث���ار
مل َ
يبق �أح��دٌ يعمل يف مهنة �صناعة “الق ُِّطني” يف
بلدة �سلواد الفل�سطينية ،الواقعة �إىل ال�شرق من مدينة
رام اهلل ،وامل�شهورة با�سم بلدة التني والقطني “التني
املجفف”� ،سوى الأخوين عبد الرحمن وتي�سري حامد،
لتو�شك ال�صناعة على “اجلفاف” ب�أر�ض التني.
فمن �ساعات ال�صباح الباكر ،يبد�أ “عبد الرحمن
حامد” يف جني ثمار التني النا�ضجة والتي ُيطلق عليها
ا�سم ُ
“الذب ّيل” يف �إ�شارة لن�ضوجها.
وتعلم حامد منذ �أن كان يف �سن ال�ساد�سة من عمره،
مهنة �صناعة “القُطني” ،بح�سب قوله.
و�أ�ضاف يف حديثه لوكالة الأنا�ضول� ”:إنها مهنة قدمية ،كان غالبية �أهايل البلدة يعملون بها ،مل َ
يتبق
�أحد اليوم �سوى �أنا و�أخي”.
وعن �صناعة التني املجفف يقول“ :الأمر ال يحتاج �إىل الكثري ،جنني الثمار كثرية الن�ضج ،ونعر�ضها
لل�شم�س ملدة ثالثة �أيام ،ثم حتفظ يف �أكيا�س بال�ستيكية قبل البيع .
وي�ضيف ”:بعد فرتة زمنية ،غري حمددة ،ميكن بيع القُطني بعد تنظيفه مب�سحه بالزيت ،و�شبكه بخيوط
كالقالئد”.
وي�س ِّوق “حامد” القطني يف الأ�سواق الفل�سطينية املحلية ،لكنه يقول �إن “منتجه هدية ق ِّيمة للمغرتبني”.
وتابع“ :هناك مغرتبون فل�سطينيون يف الواليات املتحدة الأمريكية ودول �أخرى يطلبون املنتج ،كونه
منتج يدوي وبلدي”.
ويجني “حامد” ثمار التني من مزارع عديدة يف بلدته “�سلواد”.
وقال“ :الزحف العمراين والتقدم ت�سبب يف انقرا�ض �أ�شجار التني ،ال يوجد اليوم �سوى ع�شرات �أ�شجار
التني يف حقول البلدة ،بينما يف ال�سابق كانت تنت�شر املئات والآالف من �أ�شجار التني”.
وتعرف بلدة �سلواد ،التي تعد واحدة من �أكرب بلدات حمافظة رام اهلل والبرية و�سط ال�ضفة الغربية،
ببلدة “التني والقُطني” ،لكرثة �إنتاجها لهذه الثمرة.
ال�شقيق تي�سري حامد� ،أ�شار �إىل �أن عملهم يف �صناعة “القُطني” تقليد �سنوي يف ف�صل ال�صيف.
ويقارن عمله اليوم بال�سنوات ال�سابقة قائال“ :كانت عائالت كاملة تعتا�ش من �شجرة التني و�صناعة
القُطني ،حيث يتم مبادلة القطني بالقمح وال�شعري واخل�ضروات مع بلدات �أخرى يف ال�ضفة الغربية”.
وي�ضيف”:اليوم ال �أحد يهتم ،النا�س تعمل يف الوظائف والتجارة”.
وقال�”:سابق ًا ،ويف ف�صل ال�صيف كانت تخرج نحو  30حافلة حمملة بالتني لقطاع غزة” ،يف �إ�شارة �إىل
كمية الإنتاج الوفرية.
ويعمل حامد مزارع ًا مو�سمي ًا ،بح�سب قوله ،حيث يبيع ثمار التني والزيتون وال�سم�سم واخل�ضروات
البعلية“ ،التي ال حتتاج ملياه الري”.
ولفت �إىل �أن منتجهم يواجه مناف�سة “القُطني” امل�ستورد للأ�سواق الفل�سطينية.
وتابع“ :لكن ما مييز املنتج املحلي جودته ،وقدرته على البقاء �سليم ًا لنحو �سبع �سنوات بعد جتفيفه”.
ومي ِّيز املت�سوق الفل�سطيني املنتج املحلي من امل�ستورد ،من طريقة بيعه ،حيث يباع املحلي على �شكل “قالئد”
(الثمار م�شكوكة بخيوط معا).
وعلى �أطراف بلدة �سلواد ينرث تي�سري وعبد الرحمن حامد ،ثمار التني على الأر�ض ،ويرتكانها لنحو ثالثة
�أيام لتجف متاما ،ويقلبانها يدويا.
ويقول تي�سري حامد“ :املهمة لي�ست بال�سهلة ،كل حبة حتتاج مراحل عدة لت�صبح جاهزة ،تقطف تنظف
وتنرث لتجفف ،ومن ثم مت�سح بالزيت و ُت َ�شك قاليد قبل �أن تعر�ض للبيع .
ويباع الكيلو الواحد من القطني البلدي بنحو � 30شيك ًال ( 8دوالرات) ،يف بلدة �سلواد ،بينما يباع ب�أ�سعار
مرتفعة مبدينة رام اهلل ،وقد ت�صل يف بع�ض املحال التجارية �إىل � 100شكيل ( 25دوالراً).
وللقطني �أنواع عدة ،بح�سب نوع �شجرة التني ،فمنه ال�سوادي ،واالبيا�ضي ،واملوازي ،وال�سباعي واخلروبي
وغريها.
الأنا�ضول
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منزل طه ح�سني

املقربة

طه ح�سني يف تونا اجلبل
امللك فاروق خالل زيارته للمنطقة

رام اهللُ :ملقون على �أ�س َّرة املر�ض ،يف
�سجن “م�ست�شفى الرملة” يف �إ�سرائيلُ ،تق َّيدُ
�أطرافهم بال�سال�سل ،ال يقوون على احلركة
وح��ده��م ،وب��ال��ك��اد ي�ستطيعون التنف�س،
يف �سجن تكد�ست فيه �أع����داد املعتقلني
الفل�سطينيني املر�ضى.
بتلك الكلمات و�صف املعتقل الفل�سطيني
ال�����س��اب��ق� ،إي��ا���س ال��رف��اع��ي ( 34ع��ام�� ًا)،
م�ست�شفى الرملة الإ�سرائيلي ،املخ�ص�ص
لعالج املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية.
وقال الرفاعي الذي حترر بعد  11عام ًا
من االعتقال ،عانى خاللها �أو�ضاع ًا �صحية
�صعبة ”:الو�ضع يف الرملة م�أ�ساوي جداً،
كل مري�ض بحاجة للم�ساعدة وال يوجد من
ي�ساعدهم”.
يتنهد ق��ل��ي ً
�لا ق��ب��ل �أن ي��ق��ول مل��را���س��ل
الأنا�ضول ”:الرملة” هو عبارة عن مقربة
حقيقية”.
و�أف�����رج ع��ن “الرفاعي” ي���وم الأح���د
� 13آب� /أغ�سط�س ،بعد ق�ضائه  11عاما
بال�سجن بتهمة م�شاركته بهجمات �ضد
�أهداف �إ�سرائيلية.
�سنوات “جتمدت” فيها حياته خلف
ق�ضبان ال�سجن ،ليخرج بعدها وك�أنه ولد
من جديد ،بعد رحلة معاناة كادت �أن تقتله
�إثر الإهمال الطبي يف ال�سجون ،كما يقول.
وي�����ص��ل ع���دد املعتقلني الفل�سطينيني
املر�ضى يف ال�سجون الإ�سرائيلية لنحو 100
معتقل ،م�صابون ب�أمرا�ض خطرية ومزمنة
يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،منهم نحو 30
يواجهون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم،
بح�سب ن���ادي الأ���س�ير الفل�سطيني (غري
حكومي).
وعن رحلة العالج داخل ال�سجون ،ي�صف

املحرر الرفاعي بع�ض اللحظات التي كان
يعي�شها خالل مر�ضه ب�أنها �أقرب للموت.
ويقول ”:م���ررت مب��واق��ف �أيقنت �أين
مفارق احلياة”.
يقف على �شرفة منزله ،ويقول ”:م�شتاق
للحياة بكل تفا�صيلها ،كل �شيء تغري ،لكني
�أ�شعر وك�أنني ذلك ال�شاب الذي كان بالأم�س
هنا”.
ورغ��م فرحة احل��ري��ة ،ووج���وده و�سط
ذويه يف بلدة كفر عني �شمال غرب مدينة
رام اهلل و�سط ال�ضفة الغربية املحتلة،
يروي ق�صة معاناته مع املر�ض.
ومي�ضي بالقول� ”:شعرت خ�لال �شهر
رم�ضان م��ن ال��ع��ام  2014ب���إره��اق وتعب
�شديدين� ،إثر عزيل يف زنازين �سجن النقب
ال�صحراوي �شمايل �إ�سرائيل”.
ومل ت�شفع طلبات “الرفاعي” املتكررة
ع��ل��ى م���دار ث�لاث��ة ���ش��ه��ور ب��ع��د �إخ��راج��ه
م��ن ال��ع��زل االن��ف��رادي ل�ل�أط��ب��اء لإج���راء
فحو�صات طبية ،مكتفني بتقدمي امل�سكنات
فقط ،فخ�سر نحو  30كيلو غرام من وزنه
خالل تلك الفرتة.
وي�شري �إىل �أن حالته ال�صحية �ساءت،
مم��ا �أدى �إىل �إ�صابته بانهيار وغيبوبة
متقطعة ا�ستدعت نقله مل�ست�شفى “�سوروكا”
الإ�سرائيلي.
ورغ��م احل��ال��ة الطارئة للرفاعي ،نقل
للم�ست�شفى مبركبة نقل ع�سكرية وهو مق ّيد
اليدين والرجلني ،وملدة �أربع �ساعات.
و�أظهرت الفحو�صات الطبية للمري�ض
بح�سب ق��ول��ه ،وج��ود التهابات ح��ادة يف
الأمعاء ،ت�ستدعي �إجراء عملية جراحية
عاجلة ،لكن تقدم االلتهاب حال دون ذلك.
يكمل حديثه قائ ًال ”:مكثت ثمانية �أيام
يف م�ست�شفى �سوروكا ثم مت نقلي لإكمال

العالج يف م�ست�شفى �سجن الرملة”.
مل مي�ض “الرفاعي” طويال يف م�ست�شفى
�سجن الرملة ب�سبب االكتظاظ ،مما دفع
�إىل نقله لل�سجن م��ن ج��دي��د ،حيث �ساء
و�ضعه ال�صحي ب�شكل كبري ،مما ا�ستدعى
نقله مل�ست�شفى “�سوروكا” من جديد.
وقال ”:تنقلت خ�لال �سنة كاملة بني
امل�ست�شفى وال�سجن حتى ت��ق��رر �إج���راء
عملية جراحية يف الأمعاء”.
ي�����ش�ير �إىل ب��ط��ن��ه قائال ”:ع��ن��دم��ا
ا�ستيقظت وج��دت بطني مفتوحا ،جزء
من الأمعاء خارج البطن ،مع وجود �أنابيب
كثرية”.
و�أ�ضاف ”:ق��ال يل الطبيب حينها”:
�أ�شكر اهلل �أنك ما تزال على قيد احلياة،
مت ا�ستئ�صال كتل من داخل الأمعاء وق�ص
جزء منها ب�سبب تعفنها”.
مل تنته معاناة “الرفاعي” حيث �أعيد
مل�ست�شفى �سجن الرملة ،ومن ثم ل�سجنه،
وت��ن��اوب على زي���ارة ال��ع��ي��ادات الطبية،
و�أجريت له عملية �أخرى بعد عدة �شهور”.
ثالثة �سنوات من املر�ض والعالج يقول
عنها الرفاعي ”:م�أ�ساوية بكل ما تعنيه
الكلمة”.
م��ر���ض املعتقل ال�سابق مل ينته بعد،
بح�سب قوله ،حيث يتطلب و�ضعه اال�ستمرار
بالعالج يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية ،م�شريا
�إىل �أن���ه ال ي�ستطيع حتى ال��ي��وم تناول
الطعام ب�شكل طبيعي ،وه��ن��اك ج��زء من
الكتل ال تزال داخل �أمعائه.
وعرب عن خماوفه من تطورها.
وات��ه��م امل��ح��رر الفل�سطيني م�صلحة
ال�سجون الإ�سرائيلية “بقتل املعتقلني،
نف�سي ًا وج�سدي ًا”.
ولفت �إىل �أن �أو���ض��اع املعتقلني املر�ضى

عامة والقابعني يف م�ست�شفى �سجن الرملة
“بحاجة لتحرك ر�سمي و�شعبي ودويل
لإنقاذ حياتهم”.
وقال 6400”:معتقل فل�سطيني يف
ال�سجون جميعهم يحبون احلياة ،دخلوا
املعتقالت مرغمني مكرهني عليها”.
و�أ�ضاف ”:املعتقل يف انتفا�ضة م�ستمرة
منذ اعتقاله ،يتعر�ض مل�ضايقات يومية
حت���اول ال�سلطات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ك�سره،
احلياة تتجمد منذ حلظة االعتقال”.
و�أردف ”:االعتقال مدر�سة وجمتمع
كامل ،ا�ستطاع املعتقل �أن يك�سر كل احلواجز
ويتخطى كل العقبات”.
وا�ستطاع “الرفاعي” �إك��م��ال تعليمه
اجل��ام��ع��ي داخ����ل امل��ع��ت��ق��ل ،وح�����ص��ل على
دبلوم ت�أهيل دعاة وبكالوريو�س “تاريخ”،
بالتن�سيق م��ع جامعة الأق�����ص��ى يف قطاع
غزة.
واعتقل “الرفاعي” يف العام ،2006
بتهمة “االنتماء حلركة اجلهاد الإ�سالمي”،
و�صدر بحقه ُحكما بال�سجن ( 11عام ًا).
ويبلغ ع��دد املعتقلني الفل�سطينيني يف
ال�سجون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة بلغ نحو6400
معتقل ،منهم (� )62سيدة ،بينهن ()10
ق��ا���ص��رات ،ون��ح��و ( )300ط��ف��ل ،ونحو

رغم �أزمة ال�سعودية مع قطر ..ملك املغرب يق�ضي عطلته يف يخت �أمري
قطر وابن عمه الأمري موالي ه�شام يحا�ضر حول الربيع العربي يف الدوحة
كان يقوم كل يوم خمي�س بزيارة املقربة
و�إيقاد ال�شموع و�إط�لاق البخور ،م�ضيفا
�أن الق�صة برمتها �أعجبت عميد الأدب
العربي وزاد من �إعجابه بها �أنها وقعت
بالقرب م��ن م�سقط ر�أ���س��ه يف حمافظة
امل��ن��ي��ا ،ل��ذا ق��رر ب��ن��اء منزله على بعد
 500مرت من املقربة ،وكان يدعو �إليها

ك��ب��ار الفنانني وال��ك��ت��اب وال�صحافيني
وال�شخ�صيات العامة والوزراء.
وي�ضيف �أن امل��ل��ك ف���اروق ملك م�صر
وقتها زار املنطقة واملقربة ،كما زارها عدد
من ر�ؤ�ساء العامل وملوكها ،والف�ضل لعميد
الأدب العربي الذي �سلط الأ�ضواء عليها
وخلدها ببناء منزل له بجوارها.

امللك فاروق يف تونا اجلبل

�أط��روح��ة جامعية تو�صي ب���إع��ادة ق���راءة مناهج امل�ستعربني املعا�صرين يف درا���س��ة ال�شعر العربي
القاهرة – حممود القيعي:
�أو���ص��ت الباحثة د .نهى ف����ؤاد عبد
اللطيف ال�سيد اىل �ضرورة اعادة قراءة
�إرث امل�ست�شرقني املتخ�ص�صني يف درا�سة
الأدب العربي �شعره ونرثه  ،م�شرية اىل
�أن من �ش�أن تلك ال��ق��راءة �إلقاء ال�ضوء
على النظريات واملناهج الأدبية احلديثة
 ،ومعرفة �إىل �أي حد ميكن الإف��ادة منها
حال تطبيقها على الأدب العربي .
ج��اء ذل��ك يف �أط��روح��ت��ه��ا للدكتوراه
التي متت مناق�شتها �أخريا بكلية الآداب
جامعة القاهرة  ،والتي حتمل عنوان ”
مناهج امل�ستعربني املعا�صرين يف درا�سة
ال�شعر العربي الكال�سيكي :جملة الأدب
العربي ( )JALمنوذج ًا” .
و�أ���ش��ارت الباحثة اىل �أن املق�صود
بامل�ستعربني هنا ال��دار���س��ون الغربيون
من الأجيال اجلديدة يف الن�صف الثاين
م��ن ال��ق��رن الع�شرين امل��ي�لادي ،والذين
تخ�ص�صوا يف درا���س��ة ال�شعر العربي،
ويد ِّر�سونه يف معاهد وجامعات غربية،
وين�شرون درا�ساتهم و�أبحاثهم غالب ًا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ً
مري�ضا يف ال�سجون الإ�سرائيلية
معتقل �سابق :م��اذا يعني �أن تكون

ق�صة الأم�يرة العا�شقة التي بنى طه ح�سني منزله بجوار قربها
ال��ق��اه��رة  -يف منطقة ت��ون��ا اجلبل
التابعة ملدينة مل��ل��وي مبحافظة املنيا
جنوب م�صر ،بنى عميد الأدب العربي
#طه_ح�سني منزال له بجوار مقربة
تقع هناك.
ان��ده�����ش ال��ب��ع�����ض م���ن ���س��ب��ب �إق����دام
عميد الأدب العربي على ذلك ،بل زادت
ده�شتهم ع��ن��دم��ا زار #امللك_فاروق
ملك #م�صروقتها املنزل واملقربة ،وكان
الأم����ر الأك��ث�ر ده�����ش��ة ه��و ق��ي��ام عميد
الأدب العربي با�ستقبال الفنانني وكبار
ال�صحافيني امل�صريني والأجانب يف منزله
بتلك املنطقة النائية ،وقيامه ب�شرح
ق�صة حياة �صاحبة املقربة لهم.
تفا�صيل الق�صة كما يرويها فرج عبد
العزيز مدير مكتب تن�شيط ال�سياحة
بتونا اجلبل لـ”العربية.نت”� ،أنه يف العام
 1930وعندما كان عميد الأدب العربي
واب��ن حمافظة املنيا طه ح�سني عميدا
لكلية الآداب جامعة ال��ق��اه��رة ،طلب
منه عديله �سامي ج�بره املهتم بالرتاث
والتاريخ البحث عن مقربة لفتاة يونانية
خلدت ق�صتها كتب ال��ت��اري��خ اليوناين،
و�أخ�بره �أن الأبحاث والدرا�سات ك�شفت
�أن تلك املقربة تقع مبنطقة تونا اجلبل،
وت�برع الدكتور طه ح�سني مببلغ 500
جنيه ،وكان مبلغا �ضخما يف ذلك الوقت
للحفر والتنقيب حتى مت اكت�شاف املقربة
بالفعل.
وي�����ض��ي��ف ع��ب��د ال��ع��زي��ز �أن �صاحبة
املقربة هي الأم�يرة اليونانية واي��زادورا
ابنة حاكم #م�صر اليوناين ،وكانت تع�شق
�ضابطا م�صريا ورف�ض والدها تزويجها
منه ،فهربت من ق�صر والدها وانتحرت
ب�إلقاء نف�سها يف النيل ،وبعد �أيام عرثت
حا�شية وال��ده��ا على اجل��ث��ة فبنى لها
مقربة �أمام املكان الذي �ألقت نف�سها منه.
احل��اك��م ال��ي��ون��اين دون ع��ل��ى امل��ق�برة
كلمات م���ؤث��رة اكت�شفها الباحثون بعد
العثور عليها حيث كتب ي��ق��ول “�أيتها
ال�صغرية اجلميلة �أيتها الطيبة الربيئة
وال��زه��رة النا�ضرة التي ذبلت يف ربيع
العمر يا مالكي الطائر ال��ذي رحل دون
وداع .
ويقول عبد العزيز �إن احلاكم اليوناين

عربي ودويل
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يف دوري���ات غربية و�أحيان ًا عربية� ،أو
ترتجم �أحيان ًا وتن�شر بالعربية.
و���س��ع��ت ال��ب��اح��ث��ة �إىل حم��اول��ة اىل
درا�سة النظريات الغربية املعا�صرة يف
درا���س��ة ال�شعر العربي الكال�سيكي لدى
امل�ستعربني املعا�صرين على مدى الأربعني
�سنة الأخرية.
وه��دف��ت ال��ب��اح��ث��ة اىل الك�شف عن
املالمح العامة لدرا�سة ال�شعر العربي عند
امل�ستعربني املعا�صرين ،و �إلقاء ال�ضوء على
النظريات واملناهج املعا�صرة التي طبقت
يف درا�سات امل�ستعربني املعا�صرين لل�شعر
العربي ومقارنتها بالدرا�سات العربية
نف�سها.
منهج البحث
تناولت الباحثة مو�ضوعها من خالل
حتليل م��ن��اه��ج امل�ستعربني يف درا���س��ة
ا�ستقرائية ا�ستق�صائية يف �ضوء منهج
و�صفي مقارن.
وخل�صت الدرا�سة �إىل ما يلي:
ت��وا���ص��ل امل�ستعربني امل��ع��ا���ص��ري��ن يف
درا�ساتهم مع النقاد العرب ،ومع �أعمال

امل�ستعربني ،وبرز اهتمامهم بنقد درا�سات
بع�ضهم ال �سيما تلك التي نبعت عن �سوء
فهم لل�شعر العربي وتقاليده الفنية.
وعي بع�ض امل�ستعربني باختالف ال�شعر
العربي الكال�سيكي يف طبيعته النوعية
عن الآداب العاملية الأخرى.
اهتمام امل�ستعربني اجلدد بفهم تقاليد
ال��ق�����ص��ي��دة ال��ع��رب��ي��ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
ال�صعوبات التي واجهتهم يف فهم مفرداته
وتراكيبه.
وقالت الباحثة �إن بع�ض امل�ستعربني
املعا�صرين كانوا ينتمون �إىل مدار�س لها
مناهج خا�صة ،وبالتايل ف�إن املناهج التي
اتبعوها وطبقوها على درا�ساتهم هي
التي فر�ضت عليهم املو�ضوعات نف�سها.
فاختلفت خطاباتهم اال�ستعرابية ،م�شرية
اىل
ح��ر���ص امل�ستعربني املعا�صرين على
ات��ب��اع منهج علمي حم��ك��م يف تناولهم
ملو�ضوعات وق�ضايا مت�صلة بال�شعر العربي
الكال�سيكي.
و�أ������ش�����ارت ال��ب��اح��ث��ة اىل اه��ت��م��ام

امل�����س��ت��ع��رب�ين ب��ر���ص��د ال��ب��ع��د امل���ق���ارن يف
درا�ساتهم ل�ل�أدب العربي ،مو�ضحة �أن
املناهج النقدية الغربية املعا�صرة ت�صبح
�أك�ثر �أهمية يف ح��ال تطبيقها على يد
ناقد متمر�س؛ لأن التطبيق له دوره يف
ٍ
ت�سليط ال�ضوء على قيمة املناهج النقدية
و�أهميتها يف الو�صول �إىل نتائج علمية.

�أ���ش��رف ع��ل��ى ال��درا���س��ة د .ع��ب��د اهلل
ال��ت��ط��اوي �أ���س��ت��اذ الأدب العربي بكلية
الآداب جامعة القاهرة  ،وناق�شها كل من
د� .أ�شرف علي دعدور رئي�س ق�سم اللغة
العربية ب�����آداب ال��ق��اه��رة ،ود .حممد
م�صطفى �أبو �شوارب �أ�ستاذ الأدب العربي
ب�آداب اال�سكندرية .

باري�س  :يت�شبث �أع�����ض��اء امللكية املغربية
مبواقفهم من �أزم��ة اخلليج بني قطر والعربية
ال�سعودية والإم��ارات العربية والبحرين ،فقد
ق�ضى ملك املغرب حممد ال�ساد�س جزء من عطلته
ال�صيفية يف يخت �أمري قطر .ومن جانبه ي�شارك
ابن عمه الأمري موالي ه�شام يف لقاء فكري حول
الربيع العربي يف الدوحة.
وي��ت��داول �أم����راء اخلليج خ�بر ق�ضاء امللك
امل��غ��رب��ي حم��م��د ال�����س��اد���س بع�ض �أي����ام عطلته
ال�صيفية متنقال بني �شواطئ �شمال اململكة على
يخت �أم�ير قطر ،وه��و يخت فاخر وفخم رغم
امتالك امللك يختا �شراعيا .ويوجد ملك املغرب
الآن يف فرن�سا ،وبدون �شك ،كان يخت �أمري قطر
يجوب مياه البحر الأبي�ض وم�ضيق جبل طارق
�أمام ق�صر ملك ال�سعودية �سلمان بن عبد العزيز
يف مدينة طنجة.
وب���دون �شك ،ا�ستعمال ملك امل��غ��رب لليخت
ال��ق��ط��ري عر�ضيا لي�س �إال ،وق��د �سبق ملحمد
ال�ساد�س �أن �سافر على منت طائرة امللك �سلمان بن
عبد العزيز اىل كوبا خالل ف�صل الربيع املا�ضي.
لكن ا�ستعمال امللك املغربي لليخت يف وقت
مت��ر فيه ع�لاق��ات قطر بباقي ملكيات اخلليج
ب���أزم��ة مفتوحة وخ��ط�يرة ي��راه��ا البع�ض من
زاوي��ة �سيا�سية بعدما �أك��د املغرب على موقف
احلياد وعلى موقف م�ستقل من �أزمة قطر ،وهو
عدم االنحياز اىل �أي طرف ،وكان ا�ستعمال ملك
املغرب لليخت حديث الأم��راء العرب يف باري�س
ولندن وطنجة.
و�إ�ضافة اىل اليخت� ،أق��دم ع�ضو من العائلة
امللكية املغربية وه��و الأم�ي�ر ال�شهري مبواقفه
ال�سيا�سية موالي ه�شام على قبول امل�شاركة يف
ندوة فكرية من تنظيم املعهد الأمريكي بروكينز
يف قطر يوم � 12أيلول (�سبتمرب) املقبل.
ون�شرت جريدة “�أخبار اليوم” املغربية اليوم

اجلمعة �أن الأمري موالي ه�شام الباحث واملحا�ضر
ال�شريف يف جامعة ه��ارف��ارد الأمريكية واملقيم
بني الرباط وبو�سطن �سيتناول الربيع العربي
يف املغرب الكبري مع تركيز رئي�سي حول جتربة
تون�س التي يعتربها رائ��دة وم�ؤ�س�سة لتجربة
دميقراطية واعدة يف العامل العربي.
وه��ذه هي امل��رة الثانية التي �سي�شارك فيها
الأم�ير موالي ه�شام يف ندوة �سيا�سية يف العامل
العربي وهذه املرة يف قطر بعد م�شاركته ال�سابقة
يف تون�س حول املو�ضوع نف�سه.
وهذه الندوة �ستتميز مب�شاركة باحثني كبار
من العامل العربي والغربي ،لكن تبقى ميزتها
الرئي�سية �أنها تتزامن والأزمة اخلطرية التي متر
منها العالقات بني قطر وباقي دول اخلليج وعلى
ر�أ�سها العربية ال�سعودية والإمارات العربية.
وجتمع الأمري موالي ه�شام عالقات قوية مع
ملوك ال�سعودية وخا�صة امللك الراحل عبد اهلل
وامللك احلايل �سلمان بن عبد العزيز وباقي �أفراد

العائلة ،كما جتمعه عالقات قوية مع �أم��راء
الإمارات العربية وخا�صة ويل عهد �أبو ظبي.
ورغم هذه العالقات ي�شارك يف الندوة الدولية
يف قطر وال��ت��ي تتعار�ض م��ع �سيا�سة الإم���ارات
العربية وال�سعودية بل ومن تنظيم معهد طالبت
الريا�ض الدوحة ب�إغالقه ،وي�ؤكد الأمري موالي
ه�شام ا�ستقالليته الفكرية وال�سيا�سية بهذه
امل�شاركة ،و�سبق للأمري موالي ه�شام �أن انتقد دول
امللكيات اخلليجية يف �ضرب وهدم الربيع العربي
من خالل متويل الثورات امل�ضادة مما ت�سبب له
يف �سوء الفهم مع بع�ض العائالت امللكية ومنها
الإماراتية.
وهذه املرة لن تتعار�ض م�شاركة الأمري موالي
ه�شام مع موقف ابن عمه امللك حممد ال�ساد�س
الذي مل ين�ضم اىل �أي حمور يف �أزمة قطر ،فقد
ف�ضل امللك املغربي نهج �سيا�سة م�ستقلة ومل يقدم
على قرارات مثل ملكية الأردن التي خف�ضت من
متثيليتها يف قطر حتت �ضغط الريا�ض.

( )450م��ع��ت��ق ً
�لا �إداري�������� ًا ،ع��ل�اوة على
وج��ود ( )12نائب ًا يف املجل�س الت�شريعي
(الربملان) ،بح�سب �إح�صائيات فل�سطينية
ر�سمية.
وكان قدورة فار�س ،رئي�س نادي الأ�سري
الفل�سطيني ،قد قال خالل ات�صال هاتفي
�سابق مع وكالة الأنا�ضول� ،إن مئات املعتقلني
مر�ضى ب�أمرا�ض ال تهدد حياتهم ب�شكل
فوري.
و�أ�ضاف ”:م�صلحة ال�����س��ج��ون تتبع
برناجم ًا يتمثل ب���أن ال ي�صل املري�ض �إىل
مرحلة ال��وف��اة مل��ا ي�ترت��ب على ذل��ك من
م�س�ؤوليات”.
وق���ال ”:هناك �إدارة للمر�ض ولي�س
عالجه”.
وب�ين ف��ار���س �إن ال�سجون تفتقر �إىل
خمتربات �صحية ،ويتم ت�شخي�ص املر�ض
عرب االحتماالت ،مما يرتتب عليه معاناة
للمعتقل املري�ض وت�أخر يف �إعطاءه الدواء
املنا�سب ،ح�سب قوله.

�صناعتنا ..بني عقلية املوظف وعقلية التاجر
املهند�س زيد �شحاثة
يت�صرف الإن�سان مع خمتلف الق�ضايا ,ح�سب فهمه ومعرفته لهذه الق�ضايا,
لذا قيل �أن الإن�سان عدو ما يجهل.
قد ُيق�صد باجلهل ,نق�ص املعرفة ,ولي�س بال�ضرورة نق�ص الإدراك ,ويق�صد
به ,نظر الإن�سان جلانب واحد من الق�ضية ,دون النظر لبقية جوانبها,
فيكون فهمه قا�صرا لها ,و�سيبني فكرته وت�صرفاته� ,إعتمادا على اجلانب
الذي فهمه منها فقط.
ت�ضم الدولة ,جي�شا من املوظفني ,ممن يعتا�شون ب�شكل مبا�شر ,على ما
ت�صرفه احلكومة لهم كرواتب ..وه�ؤالء بدورهم يحركون الإقت�صاد
املحلي ,ب�شكل �صغري جدا ..ملحدوديته كمورد مادي ,وكرثة القنوات التي
ت�ستنزفه ..فيلجا كثري منهم لعمل اخر ,لتعظيم مواردهم ,بعد ح�ساب الربح
واخل�سارة ,وجدوى عمله وم�شروعه الثاين ..رغم �أن ذلك ي�ؤثر على حياته
االجتماعية ,ومتطلبات �أ�سرته ,لكن لل�ضرورة �أحكام.
تفكري املوظف والفرد العادي ,مقبول لظرف معني ..لكن نف�س املوظف,
عندما يعمل بدائرته ال يفكر بنف�س الطريقة ..فال يهتم مبوارد معمله �أو
م�ؤ�س�سته ,وال بالربح واخل�سارة ,وكلف الإنتاج وجدوى كل خطوة يقوم� ,أو
�إجراء يتخذه ,فهو يفكر �أن الإنتاج هو املهم ,هذا �إن كان خمل�صا ,والوجود
حل�سابات الربح �أو تخفي�ض الكلف ,وحت�سني اجلودة ,على عك�س التاجر..
ف�أنتج هذا معامل ومن�ش�آت خا�سرة� ,صارت عبئا على الدولة ,فالهي جاذبة
للإ�ستثمار احلقيقي ,و الهي رابحة متول امليزانية ,ف�صارت الدولة حتتفظ
بها ,لوجود موظفني فيها ,يجب دفع م�ستحقاتهم.
جزء من م�شاكل تلك امل�صانع ,تناف�س الأحزاب ,على منا�صبها ,و�صوال
للمناق�صات ومواردها ,لتمول ن�شاطاتها ..ف�أ�ضافت خرابا على خرابها,
ناهيك عن �أن معظم تلك امل�صانع تعمل بتكنلوجيا تعود ل�ستينيات القرن
املا�ضي ,وعدم وجود دعم حقيقي ,كخف�ض �أجور الكهرباء والوقود ,وتقدمي
الت�سهيالت امل�صرفية ,وتقليل ,روتني توريد املواد الإحتياطية ,وتعاقدات
التحديث .يتذكر من عا�ش فرتة �سبعينات وثمانينات القرن املا�ضي ,جودة
ال�صناعة العراقية ,ومتكنها من ال�سوق الإقليمية حينها ,وقدرتها على
املناف�سة ,من حيث اجلودة والأ�سعار ,لكن ما ال يعلمه الكثريون� ,أن من كان
يقود تلك امل�ؤ�س�سات ,معظمهم من �أهل تلك ال�صناعات ,ويفهمون عملهم ,
ويعرفون معنى الكلف الإقت�صادية ,واجلودة وال�سمعة التجارية ,وكان
هناك دعم حكومي لل�صناعة� ,أتاح لها هذه املناف�سة.
هل �صناعتنا اليوم قادرة على املناف�سة ,بهذا الو�ضع املزري ,من حيث
التخطيط الإ�سرتاتيجي ,والأهداف املتوا�ضعة؟!
هل من يتوىل �شان ال�صناعة العراقية ,مبختلف امل�ستويات ,يعرفون معنى �أن
تنتج �صناعة بجودة عالية ,وبكلفة مقبولة ميكنها املناف�سة؟
هل هم من �أهل ال�صناعة �أ�صال؟!
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م��زي��د م���ن ال��دع��اي��ة امل�����ض��ادة ل���ل���أردن :ا���س��رائ��ي��ل حت��ج��ب وث���ائ���ق م�����ش��روع ق��ن��اة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل�����ش��ه��ر ال��ث��ام��ن على
ال���ت���وايل وت��ق��اري��ر م�برجم��ة حت���ذر م���ن ج��ف��اف ك��ب�ير ي��ه��دد امل��م��ل��ك��ة وال���ع�ل�اق���ات الزال�����ت ���س��ي��ئ��ة م���ع ح��ك��وم��ة ال��ل��ي��ك��ود
عمان  :لل�شهر الثامن على التوايل متتنع
ال�سلطات املخت�صة يف حكومة ا�سرائيل عن
امل�صادقة على وثائق يف غاية االهمية لها
عالقة مب�شروع قناة البحرين مع االردن .
وك�شفت او�ساط خبرية النقاب ان اجلانب
اال�سرائيلي مياطل منذ ثمانية ا�شهر
ويرف�ض مترير وثائق مهمة رغم احلاح
اجلانب االردين لها عالقة بهذا امل�شروع
املائي اال�سرتاتيجي الكبري .
ومل ت�صدر تو�ضيحات عن حكومة
ا�سرائيل بخ�صو�ص مربرات االمتناع عن
امل�صادقة على وثائق هند�سية وغنية .
وهي وثائق تعترب �ضرورية جدا للم�ضي
قدما فري اجراءات اجناز هذا امل�شروع
والذي يحمل ا�سم البحرين على ا�سا�س
العالقة بني البحر املتو�سط والبحر امليت
االردين .
امل�صادقة على تلك الوثائق خطوة
ا�سا�سية الجناز مرحلة مهمة يف امل�شروع
ال�ضخم لها عالقة بعرو�ض وعطاءات
التمويل الدويل.
احلكومة االردنية را�سلت عدة مذكرات

ر�سمية يف هذا االطار واالجوبة
اال�سرائيلية ال تاتي �سلبا ام ايجابا .
واالردن قد راهن كثريا على هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي الذي يعترب من امل�شروعات
ال�ضخمة يف �سبيل توفري االمن املائي .
ح�صل ذلك يف الوقت الذي بد�أت تركز
فيه او�ساط ال�صحافة اال�سرائيلية
وب�شكل مريب بالن�سبة للأردنيني على
حجم اال�شكال املايل الذي �سيطال االردن
يف امل�ستقبل القريب حيث تو�سعت تقارير
ا�سرائيلية اعالمية يف احلديث عن حالة
جفاف كبرية �ستطال االردن يف ال�سنوات
الع�شر املقبلة و�ست�ؤدي اىل ازمة غري
م�سبوقة تاريخيا على ال�صعيد املائي
والبيئي واالقت�صادي �سيواجهها االردن .
او�ساط عمان ال�سيا�سية جتنبت الرد
والتعليق على مثل هذه التقارير التي
مت تبادل بع�ضها عرب و�سائط التوا�صل
االجتماعي والتي ال تعك�س براي بع�ض
اخلرباء احلقيقة وتندرج يف اطار
�شبه منقطعة يف االطار الدبلوما�سي منذ بعدما قتل حار�س دبلوما�سي ا�سرائيلي طاقم ال�سفارة اال�سرائيلية عمان ومل
الدعاية ال�سلبية �ضد االردن .
ويذكر ان العالقات بني عمان وتل ابيب حادثة جرمية ال�سفارة الإ�سرائيلية اثنني من االردنيني بدم بارد فيما غادر يعد اليها للأ�سبوع التا�سع على التوايل .

ج�ن�رال �إ���س��رائ��ي��ل ّ��ي ُي ّ��ق��ر :ب���دون ُم�ساعدة �أم��ري��ك��ا �إ���س��رائ��ي��ل غ�ي ُر ق���ادر ٍة على
ُم��واج��ه��ة �إي����ران م��� ّؤك ً��دا � ّأن���ه م��ن الأف�����ض��ل االع��ت�راف بهذا… � ّإن��ه��ا احلقيقة

النا�صرة:
يف املا�ضي غري البعيد ،قبل توقيع
النووي بني اجلمهور ّية
االتفاق
ّ
الإ�سالم ّية الإيران ّية وبني جمموعة دول
خم�سة+واحدة ،هدّ ّدت �إ�سرائيل بتوجيه
�ضربة ع�سكر ّي ٍة لتدمري املن�ش�آت النوو ّية
ٍ
الإيران ّية ،وتع ّهد وزر الأمن �آنذاك �إيهود
باراك ب�إعادة �إيران �آالف ال�سنني �إىل
أنا�س حل�صر �أعداد
الوراء وعدم بقاء � ٍ
وا�ضحة لن ّية
القتلى واجلرحى ،يف �إ�شارةٍ
ٍ
الدولة العرب ّية ا�ستخدام الأ�سلحة غري
التقليد ّية يف الهجوم.
رئي�س الوزراء ،بنيامني نتنياهو ،الذي قاد
توعد
وما زال احلملة العامل ّية �ضد �إيرانّ ،
هو الآخر بتدمري �إيرانُ ،م�شدّ دًا على
امتالك بالده القدرة الع�سكر ّية للقيام
بهذه املهمة لوحدها ،دون اللجوء �إىل
املُ�ساعدة الأمريك ّية ،مع �أنّه خالل حرب
أمريكي
اجلوي” ال
 1973لوال “القطار
ّ
ّ
لكانت م�صر و�سور ّية انت�صرتا بال�ضربة
باعرتاف
القا�ضية على �إ�سرائيل ،وذلك
ٍ
�ضمني من قبل قادة تل �أبيب يف تلك
ٍّ
الفرتة.
عالوة على ذلك ،بان التمايز والتباين
يف موقف القيادة ال�سيا�س ّية ،التي دفعت
�شن الهجوم على �إيران ،وبني
باجتاه ّ
قادة الأجهزة الأمن ّية يف تل �أبيب،
ال�شاباك ،املو�ساد و�شعبة اال�ستخبارات
الع�سكر ّية (�أمان) ،الذين حذّ روا من
الإقدام على مغامرةٍ من هذا القبيل،
ً
وخيمة
و�أكّدوا على �أنّ النتائج �ستكون
على دولة االحتالل ،وخالل جل�سات
ال�سيا�سي املُ�صغّرأمني
املجل�س
ّ
ّ
الوزاري ال ّ
بعملية
�شدّ ّدوا على رف�ضهم املُطلق للقيام
ٍ
ع�سكر ّي ٍة �ضدّ �إيران.
و ّ
النووي
مت التوقيع على االتفاق
ّ
ومل ُتهاجم �إ�سرائيل �إيران ع�سكر ًيا،
�إمنّا خطاب ًيا وك�أنّ ل�سان حالها يقول:
“�أم�سكوين و�إالّ” ،وهما كلمتان تخت�صران
حقيقة احلملة التهويلية الإ�سرائيلية
�ضدّ اجلمهور ّية الإ�سالم ّية.
ُم�ضا ًفا �إىل ذلك ،ال ينفي وزير الأمن
الإ�سرائيلي الأ�سبق ،ايهود باراك� ،أنّه
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خطط ودفع �سوية مع رئي�س الوزراء،
بنيامني نتنياهو� ،إىل ّ�شن هجوم ع�سكري
برناجما
�ضد �إيران ،بادعاء �أنها تطور
ً
نوو ًيا ع�سكر ًيا ،بل قال خالل مقابلة
ن�شرتها �صحيفة “يديعوت �أحرونوت” يف
ني�سان (�أبريل) من هذا العام� ،إنّ هدف
الهجوم كان جعل الأمريكيني ي�شددون
العقوبات على �إيران وتنفيذ العملية
الع�سكرية � ً
أي�ضا .و�أنا كنت �صقريا (� ْأي
مت�شددًا) �أكرث من نتنياهو.
و�أ�ضاف باراك �أنّه افرت�ضنا �أنّ الأمريكيني
يعرفون كل �شيء ،عن الهجوم و� ً
أي�ضا
عن املعار�ضة له من جانب رئي�س �أركان
إ�سرائيلي ،غابي �أ�شكنازي،
اجلي�ش ال
ّ
ورئي�س املو�ساد ،مئري داغان ،ورئي�س
�شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية ،عامو�س
يدلني ،ورئي�س ال�شاباك ،يوفال دي�سكني.
عرفنا �أنّه يوجد عندنا من يتحدث معهم
على �أ�سا�س يومي ،على حدّ تعبريه.
والنهاية معروفة� :إ�سرائيل مل ُتهاجم
�إيران ،ووافقت على م�ض�ض على االتفاق
النووي ،مع �أنّها �أعلنت رف�ضه له ،وما �أ�شبه
ّ
اليوم بالبارحة ،فقد ر�أى النائب ال�سابق
لقائد هيئة �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي،
اجلرنال يائري غوالن� ،أنّ بالده لن
ت�ستطيع مواجهة �إيران لوحدها.
وبح�سب و�سائل �إعالم �إ�سرائيل ّية،
وحتديدً ا موقع (،)Israel Defense
املختّ�ص يف ال�ش�ؤون الأمن ّية والع�سكر ّية،
فقد تطرق غوالن ملواجهة بني �إ�سرائيل
و�إيران يف خطاب �ألقاه� ،أ ّول من �أم�س
ال�سبت ،يف معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق
الأو�سط ،وقال �إنّ تل �أبيب بحاجة
للواليات املتحدة الأمريك ّية من �أجل
حتقيق االنت�صار ،من الأف�ضل االعرتاف
بهذا� ،إنّها احلقيقة ،على حدّ تعبريه.
وو�صفت ال�صحافة الإ�سرائيلية هذه
الت�صريحات بـ”غري امل�سبوقة” ،من
مي�ض على �إنهاء
جرنال رفيع امل�ستوى مل ِ
عمله يف اجلي�ش �أكرث من ن�صف �سنة ،عل ًما
�أنّ اجلرنال غوالن �أو�ضح يف خطابه �أنّ
�إ�سرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي
لالنت�صار على �إيران.

وجهه �إليه
ويف معر�ض ر ّده على �س�ؤال ّ
�أحد احلا�ضرين ،قال اجلرنال غوالن،
الذي �شغل � ً
أي�ضا يف ال�سابق من�صب قائد
اللواء ال�شما ّ
يل يف جي�ش االحتالل ،قال
�إننّا ال ن�ستطيع فعل ذلك لوحدنا ،ففي
الع�صري تنت�شر التهديدات
هذا العامل
ّ
بجميع �أنحاء املعمورة ب�سرعة ،عرب
االنرتنت ،اخلاليا الإرهابية وموجهات
املهاجرين ،لذا علينا تعزيز التعاون �أكرث
من �أي وقت م�ضى.
بناء على
و�أ�ضاف غوالنً :
ما تقدّ م ،ف�إننّي �أرى بتعاون
م�ستقبلي بني الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل ،تطور
�أكرث �أهمية باملقارنة مع
كل ما كان يف املا�ضي ،وتابع
قائ ًال �إنّه من وجهة نظرنا
خطر �إيران �أكرب من خطر
داع�ش ،لأنّ �إيران متطورة
�أكرث ،مب�ستوى عالٍ من
احل�ضارة ،على حدّ و�صفه.
917 - 488-9650
و�أردف غوالن قائالً
Email: ghorbanews1@yahoo.com
�إنّ طهران متتلك بنية
حتتية �أكادميية جيدة،
�صناعة جيدة ،علماء
جيدون ،الكثري من ال�شبان
املوهوبني ،هم ي�شبهوننا
ريا ،وبالتايل ف�إنهم �أكرث
كث ً
خطورة ،ولذلك باعتقادي
ال ن�ستطيع التعامل معهم
لوحدنا ،ال ن�ستطيع.
وخل�ص اجلرنال غوالن �إىل
القول� :شاهدوا كيف يعمل
الإيرانيون يف املنطقة،
�إنّهم يعملون ب�صورة ذكية
جدً ا ،يحاولون اال�ستثمار
ب�أقل قدر ممكن يف جميع
الأوقات ،على حدّ تعبريه.

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

مل�����اذا ت��ت�����س��ارع ا ُ
خل����ط����وات االن���ف���ت���اح��� ّي���ة وال��ت��ط��ب��ي��ع�� ّي��ة ب�ي�ن �إي�����ران
وال�����س��ع��وديّ��ة ه���ذه الأيّ�����ام؟ وم���ا ه��ي ال��ع��وام��ل ال�����س�� ّت��ة ال��ت��ي تحُ�� ّت��م ال�� ّت��ق��ارب
ال�����ص��در يف ال��� ّري���ا����ض ق��ري�� ًب��ا؟
ب�ي�ن ال�� َب��ل��دي��ن؟ وه���ل َن����رى روح�����اين ب��ع��د
ّ
عبد الباري عطوان
َت�شهد العالقات ال�سعودية الإيرانية
حت�سنًا ُم�ضطّ ر ًدا ب�سبب �إدراك املَ�س�ؤولني يف
ّ
البلدين ب�أن التّ�صعيد وا َ
حلمالت الإعالمية
املُتبادلةَ ،
وقطع كل �أنواع احلِوارُ ،تعطي
نتائج عك�س ّيةٍ ُمكلفة.
�إعالن ال�سيد حممد جواد ظريف ،وزير
اخلارجية الإيراينُ ،موافقة الدّ ولتني
على تبادل زيارات الدبلوما�سيني ،لتفقّد
ال�سفارات املُغلقة ،و َمنح ت�أ�شريات ُدخول
ً
بداية
للقيام بهذه املُه ّمة ،يمُ كن �أن تكون
لتطبيع العالقات ،وتخفيف ِحدّ ة التوتّر
بالتّايل ،متهيدً ا لإعادة َفتح ال�سفارات
املُغلقة منذ �أزمة اقتحام ال�سفارة ال�سعودية
عام .2016
القيادة ال�سعودية التي جل�أت �إىل التّ�صعيد
�ضد �إيران ،و�أكّدت يف �أكرث من ُمنا�سبة �أنها
لن ُتعيد العالقات معها ،لأنّها محَ كومة من
قبل نظام الويل الفقيه ،و ُت�ؤمن ب َعودة
املَهدي املُنتظر ،كانت الأكرث ُمبادرة يف
تخفيف حدّ ة التوتر ،عندما �أبدت ُم ً
رونة
ً
�سبوقة يف املُفاو�ضات املُتعلّقة ب َعودة
غري َم
ُ
احل ّجاج الإيرانيني لأداء َمنا�سكهم ،و�إنهاء
املُقاطعة ،و�أ�سقطت العديد من ُ�شروطها
ال�صدد ،مثل �ضرورة ُح�صولهم على
يف هذا ّ
ت�أ�شريات احلج من �سفاراتها يف دولٍ ثالثة،

وا�ستخدام �شركات طريان غري ال�شركة
الإيرانية ،و َمنحت ت�أ�شريات ُدخول حلوايل
ع�شرة دبلوما�سيني �إيرانيني للإ�شراف
وال�سهر على رعاية ه�ؤالء ،وتذليل �أي
ّ
عقبات تقف يف طريق �أداء ُفرو�ضهم.
هذه املُرونة تتناق�ض ُكل ًّيا مع الت�صريحات
التي �أدىل بها الأمري حممد بن �سلمان،
ويل العهد ال�سعودي يف ِحواره مع الزميل
داوود ال�شريان يف � 3أيار (مايو) املا�ضي،
مبحاولة احتالل
الذي اتهم فيه �إيران ُ
املناطق املُقدّ �سة يف مكّة املكرمة واملدينة
املنورة ،وهدّ د بالقيام ب�ضربةٍ ا�ستباق ّيةٍ
تنقل احلرب �إىل ال ُعمق الإيراينُ ،مل ّم ًحا
�إىل احتمال “تثوير” الأقل ّيات العرب ّية
والأذر ّية والبلو�ش ّية �ضد النظام الإيراين.
***
ال�س�ؤال الذي َيطرح نف�سه بق ّوة يتعلّق
ب�أ�سباب هذا االنقالب التدريجي يف املَوقف
ال�سعودي تجُ اه �إيران ،و َميل القيادة
ال�سعودية �إىل االنفتاح ب�شكلٍ ُمت�سار ٍع على
َ
“خ�صمها” الإيراين؟
ّ
التوقف
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ال ُبد من
عند عدّ ة تط ّورات رئي�س ّية نُوجزها يف
النّقاط التالية:
�أو ً
الَ :ف�شل املَ�شروع الأمريكي الذي كانت
اململكة العربية ال�سعودية الع ًبا رئي�س ًّيا

فيه� ،أي �إ�سقاط النظام يف �سورية ،ف َبعد
�سبع �سنوات من احلرب تقري ًبا� ،أدركت
القيادة ال�سعودية �أن الرئي�س ال�سوري
بدعم من رو�سيا و�إيران وحزب
ب�شار الأ�سد
ٍ
باق يف ال�سلطة ،و�أبلغت ُحلفاءها يف
اهللٍ ،
املُعار�ضة ال�سورية بهذ ِه القناعة اجلديدة.
ثان ًياُ :مرور عامني ونِ�صف العام على
انطالق “عا�صفة احلزم” يف اليمن ،وعدم
متكّن هذه العا�صفة من �إجناز ال َهدف الذي
انطلقت من �أجله ،وهو هَ زمية التّحالف
“احلوثي ال�صاحلي” ،و�إعادة الرئي�س
اليمني عبد ربه من�صور هادي �إىل �صنعاء.
ثال ًثا :تراجع الإمكان ّيات املال ّية ال�سعود ّية
ّ
ال�ضخمة التي كانت ُت�شكّل �أقوى الأ�سلحة
ال�سعودية ب�سبب تراجع �أ�سعار النّفط،
وارتفاع تكاليف ُ
احلروب بالنيابة التي
َتخو�ضها يف �سورية واليمن التي ا�ستنزفت
احتياطاتها.
راب ًعا�ُ :صدور قانون ُمعاقبة الدّ ول الراعية
وال�سماح
للإرهاب الأمريكي “ج�ستا”،
ّ
برفع ق�ضايا �أمام املحاكم
لأهايل ال�ضحايا َ
الأمريكية طل ًبا للتّعوي�ضات ،وهُ ناك
 25دعوى ق�ضائية َمرفوعة حال ًّيا �ضد
اململكة العربية ال�سعودية ،ويمُ كن �أن َت�صل
التعوي�ضات �إىل �أكرث من خم�سة تريليون
دوالر.

خام�سا� :إعطاء القيادة ال�سعودية
ً
الأولو ّية املُطلقة للحرب ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي َتخو�ضها حال ًّيا ِ�ضد
دولة قطر ،وبذلها ُجهو ًدا لتحييد �إيران
ال�صراع ،و�إبعادها عن الدّ وحة مهما
يف هذا ّ
كلّف الأمر.
�ساد�سا“ :الرباغماتية” الإيرانية،
ً
والنّف�س الإيراين الطويل ،وترجمة هذه
الرباغمات ّية �إىل ُمرونةٍ �سيا�س ّيةٍ تجُ اه
ال�سعودية ،وترحيب طهران ب�أي ُخطوةٍ
ُ�سعود ّيةٍ نحو احلِوار و َتطبيع العالقات.
***
ال�سعودي على القِيادات ال�شيع ّية
االنفتاح ّ
العِراقية الذي كان ًّ
أحمرا لأكرث من
خطا � ً
عِ �شرين عا ًما ،واال�ستقبال احلار لل�سيد
مقتدى ال�صدر يف الريا�ضَ ،
وقبله ال�سيد
حيدر العبادي ،رئي�س الوزراء ،كان الطريق
الأق�صر والأ�سرع نحو التطبيع مع �إيران،
و�إعالن ال�سيد قا�سم الأعرجي  ،وزير
قرب من احل�شد
الداخلية العراقي ،واملُ ّ
ال�شعبي و�إيران م ًعا ،عن طلب ال�سعودية
و�ساطة ُحكومته لتح�سني العالقات مع
فاجئ تمَ ثّل
�إيران ،مل َيكن ُمفاج ًئا ،ولكن املُ ِ
يف َنفي َم�س�ؤولني �سعوديني هذا الطّ لب
الذي �أظهر بالدهم يف َمظهر من َي�سعى
بكل طريقةٍ �إىل الو�ساطة يف هذا الإطار

للتهدئة ،و َفتح ِحوار مع ا َ
خل�صم الإقليمي
الأخطر والأهم� ،أي �إيران.
للحرب
هل نحن �أمام بداية النّهاية َ
بالإنابة التي تخو�ضها الدّ ولتان �ضد
بع�ضهما البع�ض يف املنطقة� ،أم �أنها مجُ ّرد
هدنة ُم� ّؤقتة ريثما َيلتقط الطّ رفان،
وال�سعودي على َوجه ُ
اخل�صو�ص ،الأنفا�س؟
إجابة حا�سمةً
ال�صعب علينا �إعطاء � ً
من ّ
ال�صدد ،فالأُمور يف بداياتها ،ولكن
يف هذا ّ
ما يمُ كن َقوله� ،أن ُمفردات مثل "املَجو�س"
و”عبدة النّار” �س َتختفي من
و”الراف�ضة” َ
ّ
قامو�س ال�شّ تائم ،وا َ
حلرب الإعالمية بني
البلدين يف املَرحلة القادمة ،وال َن�ستبعد �أن
َيحل الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين �ضي ًفا
على القِيادة ال�سعودية يف الأ�شهر القليلة
املُقبلة ،وبعد اكتمال عمل ّية التطبيع
الدبلوما�سي ،وفتح ال�سفارتني الإيرانية يف
الريا�ض ،وال�سعودية يف طهران.
بالغ
هل َنحن نغرق يف التّفا�ؤل ،وبطريقةٍ ُم ٍ
فيها يف هذا املَلف؟ ال َنعتقد ذلك ،فمِثل هذه
املُقدّ مات ُت�ؤ ّدي �إىل هذ ِه النتائج ،والأيام
بيننا.

م��ن ال���ذي �أف�����س��د الآخ����ر :ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة �أم احل��ك��ام؟
د .في�صل القا�سم
�س ُئل �أحد الزعماء العرب ذات يوم عن
الف�ساد الرهيب امل�ست�شري يف بالده ،فقال
�إنه ب�سبب «الأخالقيات التي يرتبى عليها
الإن�سان يف بيته»!! ،لقد �ألقى بالالئمة
على كاهل ال�شعب متهم ًا �إياه بالف�ساد خللل
�أخالقي يف تربيته املنزلية ومربئ ًا ب�شكل
غري مبا�شر الأنظمة العربية احلاكمة من
تف�شي الف�ساد الذي ينخر �أب�سط امل�صالح
احلكومية يف الدول العربية� .إن �أبلغ رد
ميكن �أن نواجه به ذلك امل�س�ؤول و�أمثاله:
رمتني بدائها وان�سلت.
لقد كان حري ًا بالذين يعزون الف�ساد
امل�ست�شري يف جمتمعاتنا العربية �إىل
انحطاط �أخالقي لدى ال�شعوب �أن يعلموا
�أنه لي�س هناك �شعب �صالح و�شعب فا�سد،
وبقدر ما تكون احلكومات �صاحلة بقدر
ما تكون ال�شعوب م�ستقيمة و�شريفة.
�إنها معادلة ب�سيطة جداً ،ف�صالح الأوىل
يعني بال�ضرورة �صالح الثانية .و�إذا
ف�سدت الأنظمة ف�إن النا�س �ستف�سد
�أتوماتيكي ًا متام ًا كما يحدث لل�سمكة ،فما
�أن يخرب الر�أ�س حتى ت�سري النتانة يف
باقي �أع�ضاء ال�سمكة مبا�شرة .وهكذا
�أمر املجتمعات فال ت�ستقيم �إال با�ستقامة
الر�ؤو�س احلاكمة.
لقد جتاهل ذاك امل�س�ؤول الفريو�س
الأ�سا�سي الذي ي�سبب الف�ساد �أال وهو
نظام احلكم العربي الذي راح يتاجر
بكل �شيء حتى باالخالق .وعندما يرى
النا�س �أن امل�س�ؤولني عن �أمورهم يف �سدة
احلكم غدوا جتار ًا و�سما�سرة ول�صو�ص ًا
من العيار الثقيل ف�إنهم بدورهم �سيلج�أون
لل�سم�سرة والر�شوة والل�صو�صية في�صبح
الف�ساد ثقافة اجتماعية عامة .وكل من
ال ميار�سه يكون خمبو ًال عقلي ًا �أو �شاذ ًا
اجتماعي ًا .ولو �أن امل�س�ؤول ال ُهمام �أعاله

قر�أ كتاب عبد الرحمن الكواكبي ال�شهري
(طبائع اال�ستبداد) لتعرف �أ�سباب ف�ساد
العباد عن كثب ول�سحب ل�سانه على الفور
هم باتهام ال�شعوب يف �أخالقها.
عندما ّ
يقول الكواكبي�« :أما امل�ستبدون فال يهمهم
�إال �أن ت�ستغني الرعية ب�أي و�سيلة كانت».
بعبارة �أخرى ف�إن الذي ي�شجع ال�شعوب
على الف�ساد والإثراء الوح�شي هم
احلكام امل�ستبدون الذين بدورهم ا�ستغنوا
بكل الو�سائل� ،أو ًال للتغطية على ف�ساد
الأنظمة ذاتها وثاني ًا كي ال يبقى هناك
�شرفاء يف املجتمع .فال�سيا�سة الثابتة
لدى العديد من الأنظمة تقوم على
الإف�ساد املنظم بحيث «يجب �إف�ساد كل من
مل يف�سد بعد» ،فمن غري الالئق �أن يكون
النظام فا�سد ًا والرعية �صاحلة� .إنه،
كما يقول �أحد الباحثني يف مقال حتليلي
لظاهرة الف�ساد ،نوع من �أنواع «الرتوي�ض
للمواطن من خالل �إغراقه وجعله م�شارك ًا
يف �إحدى حلقات الف�ساد ،وبتعبري �آخر
�إ�شراكه يف تلويث يديه» .كيف ال وهو
نف�سه م�ضطر ب�شكل �إجباري ملمار�سته من
�أجل احل�صول على حقه ،فاملواطن العربي
من املحيط �إىل اخلليج يجد نف�سه يف
كثري من الأحيان جمرب ًا على ا�ستخدام
الأ�ساليب امللتوية �أو غري امل�شروعة
ليح�صل على حقوقه الأ�سا�سية.
ويف اللحظة التي يح�س فيها الإن�سان
العادي �أن علية القوم قد ف�سدت يطلق
العنان لكوابحه الأخالقية ليعيث يف
الأر�ض ف�ساداً .وقد روى يل �أحد الزمالء
الذين يغطون الغزو الأمريكي للعراق �أن
جمموعة من اجلنود الأمريكيني امتهنوا
ال�سطو على منازل العراقيني ل�سرقة
جموهرات الن�ساء وما تي�سر من �أموال
قليلة .وي�ضيف زميلي �أنه حاول تق�صي
املو�ضوع لكن املعنيني بالأمر رف�ضوا رف�ض ًا

قاطع ًا الإجابة عن ت�سا�ؤالته وكانوا
يتهربون دائم ًا من �إجراء مقابالت للرد
على التهم املوجهة �إليهم من قبل و�سائل
الإعالم .لكن ذات مرة ا�ستطاع زميلنا
ا�ستجواب �أحد اجلنود ب�شرط �أال يكون
اللقاء م�سج ًال ،ف�أخربه اجلندي على
انفراد �أنه وعدد ًا من رفاقه يقومون فع ًال
باقتحام بع�ض املنازل العراقية يف بغداد
وغريها ل�سرقة النقود واملجوهرات.
وعندما �س�أله الزميل« :وهل �أنتم بحاجة
�إىل مال؟ �أال حت�صلون على رواتب عالية
جد ًا بحكم خدمتكم خارج احلدود
الأمريكية؟ ف�أجابه اجلندي :ال �شك
�أن رواتبنا ممتازة ،لكن ما العيب يف �أن
نزيدها؟ �أال ميتلك امل�س�ؤولون يف الإدارة
الأمريكية املليارات ومع ذلك جعلونا
نقطع �آالف الأميال من �أجل �أن ن�سرق
لهم النفط العراقي؟ ملاذا حالل عليهم
�أن ينهبوا النفط من العراق الذي يقدر
باملليارات وحرام علينا �أن ن�سرق ب�ضعة
دوالرات من بيوت العراقيني؟».
ولو �س�ألت �س�ؤ ً
اال م�شابه ًا ملواطن عربي
ً
لرمبا قدم لك عذر ًا م�شابها .كيف تطلب
من املوظف الب�سيط �أال يطلب ر�شوة يف
بع�ض الدول العربية �إذا كان يرى ب�أم
عينه �أن بع�ض القيادات ال يتاجر فقط
مبقدرات الدولة وثروات الوطن بل �أي�ض ًا
بالوطن ذاته؟ �أمل يرهن بع�ضهم حا�ضر
البالد وم�ستقبلها مقابل منافع جتارية
واقت�صادية معينة؟ �أال يذهب الق�سم
الأعظم مما ي�سمى باملعونات الأجنبية
�إىل جيوب امل�س�ؤولني؟
كيف تطلب من املواطن �أال ي�سرق الوطن
�إذا كان يرى �أمامه ُحماة الوطن املزعومني
وقد حولوه �إىل مزرعة خا�صة يعبثون
مبقدراته وثرواته كما لو كانت متاعهم
اخلا�ص؟ وكم �ضحكت عندما حدثني �أحد

امل�س�ؤولني العرب ذات مرة كيف اتهموه
باخليانة والتعامل مع الأعداء وب�أنه
عدو ال�شعب والوطن ولفقوا له التهم
ملجرد �أنه رف�ض �أن ير�سل من امل�ؤ�س�سة
التي يديرها �ألف علبة دهان ومائة طن
�أ�سمنت وع�شرين طن حديد ومواد بناء
�أخرى لأحد املتنفذين .كيف تتهم النا�س
يف �أخالقهم �إذا كان «حاميها حراميها»؟
وي�س�ألونك بعد كل ذلك عن العداء
امل�ستحكم بني املواطن العربي والدولة.
فكلنا يعرف �أن ماليني املواطنني العرب
ينظرون �إىل املمتلكات احلكومية على
�أنها جديرة بالنهب وال�سلب ،وال�شاطر
هو من يعرف كيف ي�سرق الدولة� ،أما
ال�شخ�ص النزيه فهو «مغفل �أو حمار �أو
غبي» .ال عجب �إذن �أن ترى املاليني من
النا�س يحاولون التالعب مث ًال بعداد املاء
�أو الكهرباء كي ال يدفعوا فواتري كبرية،
ناهيك عن �أن بع�ضهم يهدر كميات هائلة
من املياه نكاية بالدولة .وكم �سمعت �أنا�س ًا
كثريين يف العديد من الدول ي�صفون مال
الدولة ب�أنه مال مباح .لقد طغت عقلية
الت�صرف برثوات الوطن «ك�أنها غنيمة
م�ستباحة �أو لقية ال �صاحب لها وي�أخذها
من ي�سبق �إليها».
كيف تريد من املواطن �أن يحمي املال
العام �إذا كان الكثري من احلكام العرب
ال يفرقون حتى الآن بني املال العام
واملال اخلا�ص؟ �أال ي�سري بع�ضهم على
نهج اخلليفة العبا�سي املن�صور الذي كان
يعترب نف�سه الأمني الأول والأخري على
بيت املال يت�صرف به كيفما ي�شاء بينما
تطلب الدول املتقدمة من �أي �شخ�ص
يرت�شح ملن�صب حكومي �أن يعلن عن حجم
ثروته قبل تبو�ؤ املن�صب كي يكون حتت
املراقبة املالية؟ كيف تطلب من املواطن
�أال ير�شي ومن املوظف �أال يرت�شي �إذا كان

النظام العام يقوم على مبد�أ العمولة يف
معظم الدول العربية حتى يف ال�سيا�سة؟
وكم من العموالت ال�سيا�سية ُدفعت �أو
قـُب�ضت مقابل مترير م�شاريع �سيا�سية
معينة! فما بالك �إذن باحلياة اليومية؟
لقد غدا اجلميع �إما را�شي ًا �أو مرت�شي ًا مع
العلم �أن الإ�سالم لعن الرا�شي واملرت�شي.
لقد «ا�ستطاع الف�ساد �أن يت�سلل �إىل جميع
امل�ؤ�س�سات والقطاعات ،وال ميكن احلديث
عن �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات بع�ض الدول
دون احلديث عن الف�ساد .وميكننا �أن نقول
بامتياز �إن النخر عام و�شامل» .والأخطر
من ذلك �أنه غد ًا علني ًا يف بع�ض البلدان،
«ومن امل�ألوف �أن ترى مواطن ًا يد�س يف يد
�أو جيب �أو حتى يف درج املوظف ،و�أحيان ًا
بني الأوراق قطعة نقدية .ورمبا يطلبها
املوظف جهار ًا �أحيان ًا �أخرى� ،أو ي�ساوم
عليها �إن كان املبلغ قلي ًال ،وكثري ًا ما ت�أخذ
يف بع�ض الأمكنة �شك ًال �أو نوع ًا من �أنواع
الت�سعرية» .وهذا يعني �أن الف�ساد «قد
دخل يف مراحل متقدمة وبات هو املهيمن
على م�سار الأمور وهي حالة نادرة يف
العامل ب�شكل عام» .لقد �أ�صبح الف�ساد هو
القاعدة وكل ت�صرف �آخر ا�ستثناء.
ويحدثونك بعد كل ذلك عن مكافحة
الف�ساد يف الدول العربية بعد �أن �أف�سدوا
البالد والعباد� .آه لو يعلم �أولياء الأمر
يف هذا الوطن العربي الذي يقطر ف�ساد ًا
و�إف�ساد ًا �أن غ�سيل الدَّ َرج يبد�أ دائم ًا من
الأعلى �إىل الأ�سفل.
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"نيويورك تاميز"� :إ���ص��اب��ة  16موظفا دبلوما�سيا �أم��ري��ك��ي��ا ب��ـ ��أع��را���ض �صحية ق��د تكون
ن��اج��م��ة ع���ن �أج���ه���زة امل���وج���ات ال�����ص��وت��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ت��خ��دم��ت يف م���ن���ازل م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة
وا�شنطن (د ب �أ) – قالت
متحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية �أن � 16شخ�صا على
الأقل مبجمع ال�سفارة الأمريكية
يف كوبا قد ظهرت عليهم �أعرا�ض
�صحية غام�ضة.
و�أ�ضافت املتحدثة هيذر نويرت:
“ميكننا �أن ن�ؤكد �أن ما ال يقل
عن  16موظفا حكوميا �أمريكيا
من �أع�ضاء يف �سفارتنا ،عانوا
من بع�ض الأعرا�ض” .و�أ�ضافت:
“لقد تلقوا العالج الطبي يف
الواليات املتحدة وكذلك يف
كوبا”.
وقالت نويرت �إن العديد من
الوكاالت واالدارات احلكومية
االمريكية حتقق يف تلك
احلوادث “وت�أخذها على حممل
اجلد”.

وذكرت �صحيفة "نيويورك
تاميز" ان االعرا�ض ال�صحية قد
تكون ناجمة عن �أجهزة املوجات
ال�صوتية التي ا�ستخدمت يف
منازل موظفي ال�سفارة.
وقالت نويرت �إن الأمريكيني
بد�أوا يعانون من تلك الأعرا�ض
يف عام  2016و�أبلغوا موظفي
ال�سفارة بها.
و�أ�ضافت“ :نحن نعمل بجد يف
حماولة لتوفري الرعاية لأهالينا
هناك – �إنهم يف مهمة ر�سمية –
ونحاول �أن نقدم لهم الرعاية
والعالج والدعم الذي يحتاجون
�إليه”.
وقالت احلكومة االمريكية يف
وقت �سابق من ال�شهر اجلار�س
�إن “حادثا” يف العام املا�ضي يف
هافانا قد �أ�صاب دبلوما�سيني

�أمريكيني بـ “جمموعة متنوعة
من الأعرا�ض اجل�سدية” .وقالت
احلكومة الكندية �إن واحدا
على الأقل من دبلوما�سييها يف
كوبا قد عولج يف امل�ست�شفى بعد
�إ�صابته ب�أعرا�ض “غري عادية”
مبا يف ذلك ال�صداع وفقدان
ال�سمع.
وطردت وا�شنطن دبلوما�سيني
كوبيني اثنني ردا على احلادث.
و�أعاد الرئي�س الأمريكي
ال�سابق باراك �أوباما العالقات
الدبلوما�سية مع كوبا وا�ست�أنفت
ال�سفارة عملياتها يف عام 2015.
واتخذ الرئي�س دونالد ترامب
خطوات للرتاجع عن بع�ض
�إ�صالحات �أوباما جتاه كوبا،
لكنه احتفظ بفتح ال�سفارة يف
هافانا.

����س�ت�رات���ف���ور :اي������ران ���س��ب��ب اط���اح���ة ب���ن ���س��ل��م��ان ب���وزي���ر خ��ارج��ي��ت��ه ع�����ادل اجل��ب�ير
�أو�ضح موقع “�سرتاتفور” اال�ستخباراتي
الأمريكي ،يف تقرير له� ،سبب ما مت
تداوله م�ؤخر ًا حول نية ويل العهد
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان
ا�ستبدال وزير اخلارجية احلايل ،عادل
اجلبري ،ب�شقيقه الأمري خالد بن �سلمان،
الذي ي�شغل حالي ًا من�صب �سفري بالده لدى
وا�شنطن.
وقال املوقع اال�ستخباراتي الأمريكي،
نق ًال عن م�صادر� ،إنّ الأمري ال�شاب �سيعلل
قراره هذا باتهام اجلبري املحنك باتخاذ
موقف مت�شدد جد ًا من �إيران ،م�ؤكد ًا �أن
هذه خطوة �ستتيح للأمري ال�شاب تعزيز
�سلطته ،وال �س ّيما بعد �إبعاده البن عمه،
ويل العهد ال�سابق الأمري حممد بن نايف.
و�أو�ضح “�سرتاتفور”� ،أنه على الرغم من
�أن اقرتاب ال�سعودية و�إيران من تبادل
الزيارات وم�صافحة وزير اخلارجية
الإيراين حممد جواد ظريف،الأخرية،
لنظريه ال�سعودي ،عادل اجلبري ،يوحيان
ب�أنّ عالقة �أكرث ودية �ستجمع البلدين يف
امل�ستقبل� ،إال �أن ت�سا�ؤالت عدة ما زالت
قائمة ،وا�صف ًا اقرتاب طهران والريا�ض
من تبادل الزيارات الدبلوما�سية،

اخلارجية �إقدام الريا�ض على تليني
مطالبها من �شركائها اخلارجيني ،الأمر
الذي يتناق�ض مع موقفها من الدوحة.
واملربر الثاين ،وفق ًا للموقع ،هو �سعي
الريا�ض �إىل تخفي�ض نربة خطابها مع
طهران تزامن ًا مع موا�صلتها التحري�ض
عليها ب�أفعالها ،مذكر ًا بخطوات �سعودية
تدعم “نظريته” ،ومنها تعدي الريا�ض
على نفوذ �إيران يف العراق و�إعادة
فتح احلدود التي �أغلقت لعقود مع
العراق وتو�سيع العالقات االقت�صادية
والدبلوما�سية مع بغداد وا�ست�ضافة رئي�س
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر وغريها.
يف املقابل� ،أكد املوقع �أن تبادل الزيارات
الدبلوما�سية بني الريا�ض وطهران ال
يكفي لتبديد خماوف الريا�ض من تعاون
�إيران مع تركيا يف �سوريا والعراق ،متوقع ًا
موا�صلة القوتني الإقليميتني تناف�سهما
باخلطوة التي ت�شبه ،تبادل �أغ�صان حممد بن �سلمان ،مربر ْين :الأول وهو �أن بني �أولويات بالده يف اخلارج والتعامل يف ال�سنوات املقبلة ،يف ظل الوقائع
يتمثل الأمري ال�شاب ب�سلوك خط �سيا�سة مع املعار�ضني يف الداخل ،مرجح ًا �أن يتبع اجليو�سيا�سية التي تعي�شها املنطقة.
الزيتون.
(�سبوتنيك)
و�أ�ضاف املوقع الأمريكي� ،أنه �أمام الأمري ،خارجية خمتلف يحاول مبوجبه املوازنة “التط ّور” الذي �شهدته �سيا�سة ال�سعودية

وا���ش��ن��ط��ن ب��و���س��ت :ت��ن��ان�ير ق�����ص�يرة �أب��ق��ت
ال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان
ك�شفت �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” �أن م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي رميوند ماكما�سرت� ،أقنع الرئي�س
الأمريكي ب�إبقاء القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان بطريقة
طريفة وذكية.
وا�ستخدم ماكما�سرت �صورة تعود لثالث �شابات �أفغانيات
يرتدين تنانري ق�صرية يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،لإقناع
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على �إبقاء القوات
الأمريكية وتعزيز ح�ضورها يف �أفغان�ستان”.
وكتبت ال�صحيفة الأمريكية “�إحدى الطرق التي
ا�ستخدمها ماكما�سرت لإقناع ترمب ب�أن �أفغان�ستان لي�ست
�أر�ض ًا مي�ؤو�س ًا منها بال �أمل ،هي عر�ضه �صورة من 1972
بالأبي�ض والأ�سود عليه ،لأفغانيات ارتدين تنانري ق�صرية
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وم�شني يف ال�شارع بكابل ،ليخربه �أن �أفغان�ستان �سبق �أن
عرفت القيم واملعايري الغربية وعا�شتها من قبل ،وميكنها
�أن تعي�شها جمدداً”.
وقال ماكما�سرت �أن ال�صورة وجدها يف كتاب على �شكل
�ألبوم �صور قدمية لأفغاين هاجر �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية.
وكان ترامب قد �ألقى ،الإثنني املا�ضي ،خطاب ًا عر�ض فيه
ا�سرتاتيجية جديدة تق�ضي ب�إر�سال تعزيزات ع�سكرية
�إىل �أفغان�ستان ،راف�ض ًا �أي ان�سحاب �أمريكي من هذه البالد.
ورحب الرئي�س الأفغاين بقرار ترامب حول �إبقاء القوات
الأمريكية معتربا �أن الوجود الأمريكي يعني “االلتزام
الرا�سخ” للواليات املتحدة يف بالده.
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ط���اب���ع ب���ري���دي ب��ال��ك��وي��ت ي��ح��م��ل ����ص���ورة ع��ب��داحل�����س�ين ع��ب��دال��ر���ض��ا
�أعلنت وزارة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات الكويتية،
الأربعاء ،عزمها �إ�صدار طابع بريدي يحمل �صورة
الفنان الراحل عبداحل�سني عبدالر�ضا تخليد ًا لذكراه
و�إثرائه احلياة الفنية والثقافية يف البالد.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف �إن وكيل الوزارة
بالتكليف بثينة ال�سبيعي رفعت مقرتحاً �إىل وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان ووزير الدولة ل�ش�ؤون
اخلدمات يا�سر �أبل ،حيث �أبدى ترحيبه به ،معترب ًا
�أنه �أقل تقدير لتتويج م�سرية الفنان الراحل وعطائه
املميز.
وذكرت �أن الطابع الذي �سيتم �إ�صداره يعد تكرمياً
من الدولة ممثلة بوزارة (اخلدمات) للم�سرية
الفنية للراحل التي جتاوزت ن�صف قرن وجعلته
رمزا فنيا لدى ال�شعوب اخلليجية والعربية ،وفق
ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية (كونا).
و�أ�ضافت الوزارة �أن الفنان الراحل ات�سم بح�سه
الوطني من خالل ما قدمه لل�ساحة والأعمال الفنية
وبينت �أنها تن�سق حالياً مع اجلهات املعنية
ذات الطابع الوطني واالجتماعي التي �أثرت يف
لإ�صدار الطابع وطرحه للجمهور عرب مكاتب الربيد
تطوير املجتمع ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا.

املوزعة على حمافظات الكويت فور االنتهاء من
ت�صميمه واعتماده.

يف تون�س ..حممد منري.يغني للب�سطاء ويحوّل قلبه م�ساكن �شعبية لهم
تون�س -الأنا�ضول
من عمق الواقع العربي املُ�شبع "باملعاناة والأوجاع"
غنى ،الفنان امل�صري حممد منري للإرادة والإن�سان
وال�شعوب يف كل مكان ،ف�أهداهم “قلبه وجعل منه
م�ساكن �شعبية لهم” “وزرع لهم يف حميطه “نعناع
اجلنينة” و”يا�سمني العمر” و”حدثهم عن “م�شوار
ا�سمه حياة” داعيا �إياهم �إىل الت�شبث بالأمل والأحالم
التي �ستتحقق يوما ما..
“الكينغ” حممد منري يعود �إىل تون�س بعد � 15سنة
من الغياب ليعتلي م�سرح احلمامات (�شرق تون�س)
�ضمن فعاليات الدّورة الـ 53ملهرجان احلمامات الدّويل.
وبوقفة باتت م�ألوفة لدى حم ّبيه وا�ضعا يدا على
خ�صره و�أخرى مم�سكة باملايكروفون ،نقل حممد منري
بكل ثقة يف ال ّنف�س َ�صوتا و�إح�سا�سا ولونا مو�سيقيا خا�صا
به .
وب�أغان وكلمات ب�سيطة ذات معان عميقة نابعة من
معاناة الكادحني والب�سطاء بعث الفنان امل�صري بر�سائل
�أمل وحياة يف مترد على الواقع االجتماعي ال�صعب
بالبالد العربيّة.
وعال “�صوت م�صر” بالغناء ،ف�أدّى منري على مدى
 90دقيقة “الليلة يا �سمراء” و”�أنا بع�شق البحر”
و”�إحنا يانا�س عاي�شني” و”هيال هيال يا عرب” وغريها
من الأغاين التي تفاعل معها جمهور احلمامات.

منري خاطب حم ّبيه قائال “ابتعدت عنكم كثريا
لظروف تعلمونها ويعلمها اجلميع  ..ولكني تون�سي
الع�شق”.
وتابع “�ستتطور تون�س و�سينه�ض كل العامل العربي
يوما ما �إن �شاء اهلل”.
وب�أنغام �شرقيّة حمفورة على تخوم اللقاء بني
املو�سيقى والإيقاعات ال ّتقليديّة واملعا�صرة ،التي
جمعت اجلاز بالبوب والريغي �أبدع حوار �شيّق بني �آلتي

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

ال�ساك�سوفون” “والناي ” حمدثا ثنائيّة احلزن والفرح.
وعرف حممد منري ابن �أ�سوان امل�صرية مبو�سيقى
ميزج فيها اجلاز بال�سلم اخلما�سي النوبي ،وبكلمات
�أغانيه ذات املعاين العميقة ،ومظهره القريب من ال�شعب
بعيدا عن تقاليد غريه من املطربني.
ي�شار �أنّ الدّورة الـ 53ملهرجان احلمامات الدويل
انطلقت  15متوز/يوليو لتختتم فعالياتها � 26آب/
�أغ�سط�س اجلاري.

…"ب��ع��د �إع��ل�ان �ضبطهما بـ"خمدرات
عمرو وكندة" يق�ضيان اجازة يف الغردقة"
القاهرة ـ متابعات :يف الوقت الذي
تداولت فيه بع�ض ال�صحف واملواقع
الإخبارية نب�أ القب�ض على الفنان عمرو
يو�سف والفنانة كندة علو�ش ،متلب�سني
بحيازة  15قر�صا خمدرا ،بالإ�ضافة �إىل
تذكرتي هريوين ،تو�صلت “�سبوتنيك”
�إىل املكان احلقيقي الذي يوجد فيها
الزوجان.
وح�سب القيادي يف رابطة ال�سياحيني امل�صريني يف الغردقة ع�صام علي ،ف�إن
النجمني موجودان حالياً يف فندق �شهري يف الغردقة ،حيث يق�ضيان جزءا من
�إجازتهما هناك ،على عك�س ما ن�شر ب�ش�أن القب�ض عليهما يف حي العجوزة مبدينة
اجليزة.
و�أ�ضاف ع�صام علي ،يف ت�صريح خا�ص لـ”�سبوتنيك”� ،أن الفنان عمرو
يو�سف وزوجته الفنانة كندة علو�ش� ،سيوا�صال وجودهما يف الفندق ال�شهري يف
اجلونة ،حتى يوم الأربعاء املقبل.
وكتبت كندة علو�ش على ح�سابها الر�سمي على موقع “تويرت” �أنها يف اجلونة
يف الوقت احلايل ،بينما عمرو يو�سف يف القاهرة الرتباطه مواعيد عمل.
وكانت كندة قد ن�شرت على ح�سابها الر�سمي على موقع “في�سبوك” �صورة
لها مع زوجها عمرو يو�سف خالل زيارتهما للجونة .

ري����ه����ام ع���ب���د ال���غ���ف���ور� :أب����ح����ث ع��ن
الأدوار البعيدة ع��ن ت��وق��ع��ات اجلمهور
طلت ريهام عبد الغفور يف دراما رم�ضان املا�ضي بثالث �أعمال خمتلفة وهي
"ال تطفئ ال�شم�س"“ ،رم�ضان كرمي” ،و”الزيبق” ،قدمت من خاللهم �شخ�صيات
متابينة ال يوجد بينهم �أي ت�شابه التي نالت �إ�شادة النقاد واجلمهور.
وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور� ،إنها لن تكرر ما حدث خالل �شهر رم�ضان
املا�ضى ،بعد قيامها ببطولة  3م�سل�سالت مرة واحدة ،م�شرية �إىل �أن الأمر كان
فى غاية الإرهاق والتعب لها.
و�أكدت ريهام �أنها دائما ما ت�شارك فى م�سل�سلني فقط فى رم�ضان ،ولكن هذا
العام كان ا�ستثناء ،فبعد �أن وافقت على م�سل�سلى “رم�ضان كرمي” و”الزيبق”،
عر�ض عليها م�سل�سل "ال تطفئ ال�شم�س" ،والذى كان من امل�ستحيل �أن ترف�ض
امل�شاركة فيه.
ً
وتابعت �أنها تبحث دائما عن الأدوار البعيدة عن توقعات اجلمهور ،وعن
�شكلي .و�أو�ضحت خالل مقابلتها مع راديو � ،9090سبب م�شاركتها فى "ال
تطفئ ال�شم�س" قائلة “ :الدور كان خمتلف وجديد ومل اقدمه من قبل ،وبعيد
عن �شخ�صيتى وطبيعتي املعروفة لدى اجلميع ،وكنت مت�أكدة �أن النا�س
هات�ستغربنى فى ذلك الدور”.
وم�سل�سل "ال تطفئ ال�شم�س" م�أخوذ عن رواية الكاتب �إح�سان عبد القدو�س،
وتدور �أحداث م�سل�سل حول العالقات العاطفية والإن�سانية بني العائلة
الواحدة ،من خالل ت�سليط ال�ضوء على حياة عائلة مكونة من �أم و� 5أوالد3 ،
بنات ،وتناق�ش فكرة احلب واخليانة من خالل هذه العائلة.

م�������ش���اه�ي�ر �أت����������راك ان���ف�������ص���ل���وا ع�����ن �أزواج�������ه�������م يف 2017
�شهد عام  2017انف�صال فنانني �أتراك لقوا �شهرة
ورواجا يف العامل العربي.
وكان من بني هذه احلاالت ،انف�صال النجمة
توبا بويوك�ستون ال�شهرية بـ”�إيلني” بطلة م�سل�سل
“الع�شق الأ�سود” ( )2014عن زوجها �أونور �صايالق
ال�شهري بـ”توفيق” يف امل�سل�سل التاريخي “�أنت
وطني”.
ووقع االنف�صال بعد ارتباط دام � 6سنوات �أثمر
طفلتني تو�أم هما (مايا وتوبراق).
م�شاهري �أتراك ي�ستثمرون �أموالهم بعيدًا عن الفن
دعوى ح�ضانة �ضد بطلة الع�شق الأ�سود “توبا
بويوك�ستون”
ال�سبب الرئي�سي يف اخلالف بني توبا و�أونور  ،هو
تراجعهما عن اتفاق التناوب على رعاية ابنتيهما خالل
ان�شغالهما يف العمل .حيث قررا العمل يف نف�س الوقت.
وكان لقا�ؤهما الفني الأول م�سل�سل “عا�صي”
الذي �أدى فيه دور زوج �شقيقتها ال�صغرى ،وارتبطا
ب�صداقة طيبة تطورت �إىل حب يف م�سل�سلهما امل�شرتك
الثاين “بائعة الورد”.
�أما املغني الرتكي م�صطفي جيجلي ،فانف�صل عن
زوجته �سينام جيديك ،بعد زاوج دام � 9سنوات� ،أجنبا
خالله طفلهما “�إيرين جيجلي”.
وبح�سب جيجلي ف�إن �سبب االنف�صال هو كرثة
اخلالفات بينهما.
و�شهد هذا العام � ً
أي�ضا انف�صال هاكان مريت�شليلر

ال�شهري بـ”يعقوب” يف م�سل�سل “لعبة القدر” عن
زوجته “�أيجا �آجار” ،بعد زواج دام عامني.
و�أجنبا طفلتني تو�أم هما (دفنه و�إيجه).
ويف هذا العام � ً
أي�ضا ،انف�صل املمثل �ساراب ليفيند
�أوغلو عن املمثلة بريجه �أكاالي ،ال�شهرية بـ”�سلوى”
يف م�سل�سل “حب يف مهب الريح” ،بعد زواج دام 3
�سنوات .و�شاع �أن �سبب انف�صالهما خيانة ليفند �أوغلو
مع املمثلة داريا �شان�سوي ،احلبيبة ال�سابقة للممثل

�ستك�شني �أوزدميري.
غري �أن �شان�سوي نفت وجود �أية عالقة عاطفية مع
ليفيند �أوغلو ،م�ؤكدة �أن ال عالقة لها بق�ضية طالقهما.
كذلك انف�صلت نهري �أردوغان ال�شهرية بـ”نازيل”
يف م�سل�سل “الغريب” عن زوجها املخرج �أحمد
�سي�سيجول ،وذلك بعد زواج دام عامني.
ومل تك�شف عن �أ�سباب خالفاتهما التي دفعتهما
التخاذ قرار االنف�صال.
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م�ي�رور تن�شر �أغ���رب وج��ب��ات تناولها �صحفيوها يف رح�ل�ات عملهم

احلمد هلل رب العاملني القائل َ :و َي ْو َم ُح َنينْ ٍ �إِ ْذ �أَ ْع َج َب ْتك ُْم
كَثرْ َ ُتك ُْم َف َل ْم ُتغ ِْن َع ْنك ُْم َ�ش ْي ًئا َو َ�ض َ
اقتْ َع َل ْيك ُْم الأَ ْر ُ
�ض بمِ َ ا
َر ُح َبتْ ُث َّم َو َّل ْيت ُْم ُمدْ ِب ِرينَ (� )25صدق اهلل العظيم»
احلمد اهلل وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ال�صادق
الوعد الأمني  ،اللهم ال علم لنا �إال ما علمتنا � ،إنك �أنت
العليم احلكيم  ،اللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا مبا علمتنا ،
وزدنا علم ًا  ،و�أرنا احلق حق ًا وارزقنا اتباعه  ،و�أرنا الباطل
باط ًال وارزقنا اجتنابه  ،واجعلنا ممن ي�ستمعون القول
فيتبعون �أح�سنه  ،و�أدخلنا برحمتك يف عبادك ال�صاحلني»
انطالقا من ادراكنا لعمق امل�أ�ساة التي يعي�شها �شعبنا اليمني
منذ حلظة �إندالع الأزمة اليمنية يف بداية العام 2011م
وما نتج عنها من �صراع �سيا�سي فر�ض االمر الواقع وجتاوز
ارادة اليمنيني وكذلك ادراكا لالثمان الباه�ضة التي
دفعها واليزال يدفعها ....فانننا واذ نقر باملعاناة التي
يعانيها ابناء ال�شعب اليمني يف جميع املحافظات اليمنية
جراء احل�صار املفرو�ض على �شعبناء اليمني للأ�سباب
�سالفة الذكر نتج عنه خنق �سبل احلياة واغالق مطار
�صنعاء الدويل ....اال انه الميكن اغفال املعاناة الكبرية
وامل�أ�سي االن�سانية التي يتعر�ض لها اليمنيني يف تعز
كل هذا ُيعد انتهاك �صارخ وعلني لكل القوانني الدولية
وقوانيني احلرب والقانون االن�ساين الدويل .....كل
هذه الأعوامل والأ�سباب �أدت �إىل �إغراق البالد يف كوارث
ان�سانية و�صحية واقت�صادية متعمدة كا�سرتاتيجية
لال�ستنزاف وال�ضغط على املجتمع الدويل للتدخل ب�شكل
يخدم م�صالح و اهداف جتار احلروب وبناء عليه فاننا
يف اجلالية اليمنية الأمريكية ن�ضم �صوتنا �إىل الأ�صوات
التي تنادي برفع احلظر عن مطار �صنعاء الدويل �أمام
املالحة اجلوية ليتمكن جميع �شرائح املجتمع اليمني
بال�سفر للعالج والأغرتاب و�إعادة العالقني يف جميع دول
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العامل العربي والإ�سالمي والدويل.
وبناء عليه نظمة اجلالية اليمنية يف �أمريكا واملنظمات
املت�ضامنة معهم يوم اجلمعة � ١٨أغ�سط�س ٢٠١٧م
مظاهرة جماهريية �أمام مكتب اجلمعية العامة للأمة
املتحدة تطالب فيه جمل�س الأمن الدويل و�سفراء الدول
اخلم�س الدائمة يف جمل�س الأمن للتدخل و�إنقاذ ال�شعب
اليمني من احل�صار املفرو�ض عليه ورفع احل�ضر عن مطار
�صنعاء الدويل �أمام املالحة اجلوية.
ن�ص البيان»
�إىل �سعادة �سفراء و�سفريات جمل�س الأمن الدويل
املحرتمني
املو�ضوع :طلبات مظاهرة اجلالية اليمنية يف امريكا
بخ�صو�ص تفاقم الأزمة يف اليمن واحلاجة �إىل حترك
فوري وجاد من جمل�س الأمن الدويل.
�إنه وعقب الإحاطة الإعالمية ملجل�س الأمن الدويل
بتاريخ  12يوليو/متوز ،حيث حذر م�س�ؤولون بارزون يف
الأمم املتحدة ومنظمات دولية �إن�سانية وتقارير ر�صد
حقوقية من تفاقم كبري للأزمة يف اليمن ،وب�سبب ما
يعانيه �أبناء اجلالية اليمنية يف امريكا واهاليهم يف
اليمن من انتهاكات و�أ�ضرار ج�سيمة ب�سبب ا�ستمرار
ال�صراع الدائر يف وطننا الأم اليمن ،وجدنا �أنف�سنا ملزمني
بالتظاهر �أمام مبنى الأمم املتحدة وجمل�سكم املوقر يف
مدينة نيويورك ب�صفتنا ابناء اليمن املغرتبني يف امريكا
ومعنا فريق من املنظمات غري احلكومية املت�ضامنني معنا
واي�صال طلباتنا �إليكم وفقا للمعطيات التالية-:
( )1حذر املبعوث اخلا�ص للأمني العام �إىل اليمن �أن
ت�صعيد العنف يت�سبب يف حالة �إن�سانية «مروعة» يف اليمن
هي الأ�سو�أ يف العامل تقريبا  .حيث ذكر �ستيفن �أوبرين،
رئي�س «مكتب االمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية»
(�أوت�شا)� ،أن هناك ع�شرة ماليني
�شخ�ص معر�ضني خلطر املجاعة ،
و�أكد �أن جمل�س الأمن الدويل يتحمل
امل�س�ؤولية الرئي�سية عن ا�ستمرار هذا
ال�صراع ،و�أن على الدول الأع�ضاء
بذل املزيد من اجلهود لوقفه .
يف حني ذكر م�س�ؤولون �آخرون �أن
تف�شي وباء الكولريا ،الذي �أودى
بحياة ما يزيد عن � 2000شخ�ص

�أكرث ما مييز ال�سفر هو �أن تتناول الأكالت املحلية للبلد الذي تزوره؛ حتى
ت�شعر ب�أجواء املكان وحياة ال�شعب الذي تعي�ش بينه ولو فرتة م�ؤقتة.
ن�شر موقع “مريور” تقريرا عن �أغرب الأكالت التي تناولها �صحفيوه،
خالل رحالت عملهم ال�صحفي حول العامل ،ذكر �أنه من امل�ؤكد عند
زيارتك لأي مكان جديد تكون غري مت�أكد من قائمة الطعام التي �ستختار
منها ،لكنك قد ال تتوقع �أنها حتتوي على �أ�شياء ال ميكن �أن مت�ضغها لت�صل
�إىل معدتك؛ فقد ت�شعر باخلوف من لدغتها .وقد ت�ضمن التقرير 14
وجبة غريبة وهي كالتايل:
– حمرر التحقيقات مايكل جرين وود ..تناول “�شوربة قرون الفلفل
الأحمر احلار” يف ال�صني ،وقال عنها �إنك عند تناولها ت�شعر ب�أن معدتك
تتفتت �إىل �ألف قطعة.
ميني اغلبهم من االطفال  ،مل ي�سبق له مثيل (ي�ؤثر على
 22من �أ�صل  23حمافظة) وحذروا من �أن هذا الوباء
�سي�ؤدي بحياة الكثري من �سكان املحافظات اليمنية ,ب�سبب
�إنهيار اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية ،ولأن حوايل 15
مليون �شخ�ص – ما يزيد عن  55باملئة من ال�سكان  -ال
ي�ستطيعون احل�صول على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية �أو
املياه النظيفة ،ناهيكم عن �إعالن منظمة ال�صحة العاملية
الذي �أعلنت قبل �أيام �أن � 500ألف مواطن ميني م�صاب
بالكولريا يف وقت الذي �صارت البنية التحتية لل�صحة
العامة وال�سكان يف اليمن متهالكة وخارجة عن اخلدمة
ب�سبب ال�صراع الدائر فيها منذ �أكرث من عامني ،ولي�س
ذلك فح�سب ،بل ان وزارة النقل اليمنية �أعلنت يف م�ؤمتر
�صحفي يف �صنعاء قبل �أ�سبوع �أن �أكرث من � 13ألف مواطن
ميني قد ماتوا خالل العام الفائت نتيجة �إغالق مطار
�صنعاء الدويل وهم بحاجة للعالج يف اخلارج ومل يتمكنوا
من ال�سفر للعالج يف اخلارج ب�سبب حظر الطريان ،كما �أن
�أكرث من � 75ألف مواطن ميني مري�ض و ينتظرون فتح
املطار لل�سفر للعالج يف اخلارج.
(� )2إن احلالة الإن�سانية ال�صعبة يف اليمن هي كارثة من
�صنع الإن�سان  -ولي�ست كارثة طبيعية و�إن ال�صراع امل�سلح
امل�ستمر والطريقة التي يقاتل بها �أطراف النزاع ُت�سهم
يف هذه الأزمة الإن�سانية وتفاقمها .....وعليه ندعو
جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل �إىل اتخاذ �إجراءات
فورية لو�ضع حد للحرب ب�شكل نهائي و مبوجب قرار ملزم
،وو�ضع حد النتهاكات �أطراف النزاع للقانون الإن�ساين
الدويل،وفتح مطار �صنعاء الدويل �أمام املحالحة اجلوية,
ورفع احل�صار عن حمافظة تعز ,ومنع املزيد من التدهور
يف احلالة الإن�سانية و�ضمان امل�ساءلة �إنطالق ًا وفق ًا لقانون
العدالة الإنتقالية.
( )3نحن ابناء اجلالية اليمنية يف امريكا ,جندد موقفنا
الداعم لعملية ال�سالم ال�شامل والعادل التي تقودها الأمم

املتحدة ومبعوثها لإنهاء ال�صراع يف اليمن ونطالبكم
بت�سريعها ،وال�ضغط لإجناحها مبا ي�ضمن احلفاظ على
وحدة وا�ستقرار و�سيادة اليمن و�إعادة �إعماره مادمرته
احلرب ليتمكن ال�سكان ممن نزحوا من منازلهم بالعودة
�إليها للعي�ش ب�سالم وال�سيماء الفئات املهم�شة وال�ضعيفه.
( )4ان الواجب علينا كيمنيني بالدرجة الأوىل كوننا
نحمل اجلن�سيتني اليمنية والأمريكية ,ان ندعوا القوى
ال�سيا�سية املت�صارعة للجلو�س على طاولة احلوار وحتقيق
امل�صاحلة ال�شاملة لوقف نزيف الدم اليمني ،كما جندد
رف�ضنا التام للإرهاب ومموليه ،ونعلن وقوفنا التام مع كل
اجلهود الدولية ملكافحته .اينما وجد.
( )5لقد �آن الأوان على جمل�س الأمن الدويل ان ي�ضطلع
بدوره الد�ستوري والقانوين والإن�ساين ومواثيق الأمم
املتحدة وذلك لإتخاذ خطوات ملمو�سة جتاه احلرب يف
اليمن ورفع احل�صار ويرعى عملية �سيا�سية �شاملة لإنقاذ
ال�شعب اليمني.
( )6ننا�شد جمل�س الأمن الدويل ب�صياغة م�سودة قرار
يت�ضمن �إعادة فتح مطار �صنعاء الدويل �أمام املالحة
اجلوية,لكي يت�سنى ت�سهيل ال�سفر من و�إىل اليمن ومتكني
ممن يحتاجون ال�سفر �إىل اخلارج لغر�ض.
(� )7إلزام جميع �أطراف النزاع يف اليمن باالمتثال
لن�صو�ص القانون الإن�ساين الدويل لتجنيب املدنيني ويالت
ال�صراع والنزاع امل�سلح واحلفاظ على �سالمتهم مبا فيه
املن�ش�أت املدنية وعلى جميع الأطراف ال�سماح للمنظمات
التي تعمل يف جمال الإغاثة الإن�سانية والأيوائية لكي
تتمكن من تقدمي امل�ساعدات الإغاثية للمت�ضررين يف
مناطق ال�صراع امل�سلح.
«واهلل من وراء الق�صد»
�صادر عن اجلالية اليمنية يف �أمريكا واملنظمات املت�ضامنه
معها
اجلمعة املوافق 2017/8/18م

– حمرر ال�سفر نايجل طوم�سون ..تناول “قنديل البحر” يف هوجن
كوجن ،و”�صغار ال�ضفادع" يف تايالند ،و”الأفعى اجلر�سية” يف تك�سا�س.
– املرا�سل جيجي ناترا�س ..يف مدينة “�سيفيليا” الإ�سبانية ،تناول
“بي�ض ال�سمك النيء” داخل “كونو من الب�سكويت” ،وو�صفه ب�أنه
مرعب.
– املحرر ال�سيا�سي بني جالز ..تناول “ر�أ�س �سمكة القد” يف �أي�سلندا،
وكان مقززا.
– نيك ويب�سرت حمرر املغامرات ..تناول “حلم الدجاج النيء” يف
اليابان ،وو�صفه ب�أنه من الأف�ضل �أن يكون مطبوخا.
– م�س�ؤول الإنتاج بيرت ريك مان ..تناول يف اليابان “�أ�سماك الفوجو
ال�سامة” ،وقال �إنه يف اليابان هناك �أطباق ال ح�صر لها من الأ�سماك
املقلية لكن ال طعم لها ،وحينما تتناولها تت�ساءل هل �ستظل على قيد

احلياة عندما تنتهي منها؟
– حمررة املغامرات را�شيل بليت�شي ..تناولت يف بريو “خنزير البحر
الهندي امل�شوي” ،وكان لذيذا بالن�سبة لها .ويف فيتنام تناولت “ر�أ�س
الوزة امل�سلوقة” ،وو�صفتها ب�أنها كانت �سيئة جدا؛ حيث عليك �أن تخرج
عينيها من ر�أ�سها.

– املحررة �أنطونيا باجيت ..تناولت يف �أي�سلندا “طائر البفن البحري
م�شويا” ،مع التوت والزبادي ،وو�صفته ب�أن مذاقه كان لذيذا.
– املحرر ال�سيا�سي �ستيفني جونز ..تناول يف تايالند طبق “القريد�س
الراق�ص” ،وهو عبارة عن �أرز لزج وبه قريد�س حي ،وعليك �أن ت�أكل
الأرز وتلتقط القريد�س وتبلعه قبل �أن يقفز �إىل خارج فمك.
– حمررة اجلمال لني هيالند ..تناولت يف �أي�سلندا طبق “القر�ش
الفا�سد” ،وكل ما قالته عنه“ :ال �أ�ستطيع �أن �أ�صف لكم مذاقه؛
فرائحته تكفي”.
– حمررة املغامرات رو�سي هوبجود ..تناولت يف كمبوديا طبق “عنكبوت
مقلي بالثوم” ،وقالت عنه �إنها ا�ستطاعت �أن تتقبل مذاق �أقدامه؛ فقد
كانت مقرم�شة.

– حمرر الأخبار �أندرو �سينيل ..تناول يف �أي�سلندا طبق “احلوت
بلوبر” ،وقال عنه �إنه حتى ال يرغب يف التفكري فيه.
– نائبة حمرر ال�سفر مارجوري يو ..تناولت يف التيبت طبق “برجر
حلم الثور” ،وو�صفته ب�أنه كان جميال.
– م�سوقة املحتوى هاريت فلوك ..تناولت يف احلني ال�صيني مبدينة
�سيدين يف �أ�سرتاليا� ..أذن اخلنزير الباردة” ،وو�صفته ب�أنه كان �سيئا
جدا؛ فهو �أ�شبه بتناول طبق من الدهون الباردة.

بعد �إحالة املغت�صب
للنيابة ..هذا ما طالبت به
�أ�سرة الطفلة الباك�ستانية
“�سجا” بال�سعودية
طالبت �أ�سرة الطفلة الباك�ستانية “�سجا” ،التي تعر�ضت
الغت�صاب وح�شي على يد �أفريقي ،يف اململكة العربية
ال�سعودية ،بالق�صا�ص من اجلاين ،م�ؤكدة �أنها لن تقبل
ب�أقل من ذلك.
وكانت �شرطة حمافظة الطائف قد �أحالت اجلاين �إىل
النيابة العامة ،بعد اعرتافه بجرميته ،فيما �أ�صرت
�أ�سرة املجني عليها على �إنزال �أق�صى عقوبة باجلاين،
الفتني �إىل �أن ابنتهم باتت تخاف من كل �شيء ومن
احلديث مع الغرباء.
و�أكدت والدة الطفلة “�سجا” ،بح�سب �صحيفة “عكاظ”،
�أنها لن تر�ضى ب�أقل من الق�صا�ص و�أن ت�شاهد اللحظة
بعينها ،م�ضيفة �أن اجلاين بقي جارهم مدة �شهور قبل �أن
تنتقل �أ�سرته �إىل مكان �آخر.
وك�شفت م�صادر �أن املتهم �سجلت بحقه جرائم �أخرى من
ق�ضايا �سرقة ون�شل ،و�أنه متت �إحالته للنيابة العامة
ال�ستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
بدوره ،دعا عمدة حي العقيق الذي وقعت فيه اجلرمية،
اجلهات املعنية للتدخل ومداهمة البيوت املهجورة باحلي
والتي ي�صل عددها �إىل �أكرث من  100منزل ،وي�سكن
داخلها ع�شرات العمال الذين ي�شكلون ليلاً جتمعات تبث
الرعب بني الأهايل ،م�ضي ًفا �أن احلي بات يعاين منهم
ومن جرائمهم بح�سب موقع ارم االلكرتوين .
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