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اقراأ يف هذا العدد
علماء م�سلمون:

االإرهاب ال ن�سب لدينيا له

امام املركز اال�سالمي مبنهاتن 
يدعو لرتامب ويدعوه للزيارة

دون���ال���د ت��رام��ب 
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وته��ّسم  العج���ز  مراكمة 
ال�������س���ورة امل��ع��ن��وي��ة: 
منهك ال�سعودي«  »التحالف 

ن���ت���ن���ي���اه���و 
االأك����ر ك��ذب��ًا 
واالأطول ح�كما
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...؟ ه��و  م��ن 



الكونغر�س  يف  ع�ضو  م�ضلم  اأول  اأعلن  وا�ضنطن-  
اللجنة  لقيادة  نف�ضه  تر�ضيح  عن  الأمريكي، 
الوطنية للحزب الدميقراطي، كا�ضفًا عن تاأييد 40 

م�ضوؤوًل له.
عن  امل�ضلم،  الدميقراطي  احلزب  ع�ضو  وقال 
“يفوز  الأثنني  الي�ضون،  كيث  ميني�ضوتا،  ولية 
العاديون  النا�س  مينحهم  عندما  الدميقراطيون 
يف  احلزب(  )اع�ضاء  يحاربون  وعندما  طاقتهم، 

�ضبيل ق�ضايا تهمهم )الناخبني(”.
مبوقع  ح�ضابه  على  ن�ضرها  تغريدات  يف  وتابع 
كاٍف  لي�س  “اأنه  “تويرت”،  الجتماعي  التوا�ضل 
الناخبني  من  يطلبوا  اأن  الدميقراطيني  على 

�ضنتني،  كل  دعمهم 
معهم  نكون  اأن  فعلينا 
اأي  يفقدون  عندما 
وعندما  رواتبهم،  من 
ترتفع اجور درا�ضتهم، 
يكونون  مرة  كل  ويف 
جرمية  �ضحية  فيها 
يعلم  وعندما  كراهية، 
ميثله  ما  الناخبون 
الدميقراطيني، عندها 
حت�ضني  ن�ضتطيع 
كل  حياة  ظروف 

الأمريكيني”.
من  اأنه  على  و�ضدد 
احلزب  على  الواجب 
انتخابات  يف  لي�ضاركوا  ق�ضية  الناخبني  مينح  “اأن 
الن�ضفية  الإنتخابات  اإىل  اإ�ضارة  يف   ،2018 عام 
اع�ضاء  كامل  تر�ضيح  فيها  �ضيتم  والتي  للكونغر�س 
33 ع�ضوًا  اإىل  بالإ�ضافة  الأمريكي  النواب  جمل�س 

يف جمل�س ال�ضيوخ.
بكونه  البداية  منذ  معروف  اإلي�ضون  اأن  وبرغم 
جانب  اإىل  الكونغر�س  يف  اثنني  م�ضلمني  اأحد 
“اآندري  انديانا  ولية  وممثل  الدميقراطي  زميله 
م�ضلم  امريكي  اأول  لكونه  بالإ�ضافة  جاك�ضون”، 
حيث  الأمريكي،  النواب  جمل�س  يف  مقعدًا  ي�ضغل 
 ،2006 عام  املن�ضب  لهذا  مرة  لأول  انتخابه  مت 
اأكرب عقب هزمية مر�ضحة  ب�ضكل  ا�ضمه برز  اأن  اإل 

احلزب الدميقراطي هيالري كلينتون يف النتخابات 
الرئا�ضية.

لآلي�ضون،  الدميقراطيني  تاأييد  قاعدة  و�ضملت 
الأقلية  رئي�س  منها  احلزب  يف  لمعة  ا�ضماء 
على  يو�ضك  الذي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  الدميقراطية 
�ضومير  ت�ضارل�س  وال�ضيناتور  ريد،  هاري  التقاعد، 
مغادرته  بعد  ريد  موقع  ي�ضغل  اأن  يتوقع  الذي 

بالإ�ضافة اإىل اآخرين غريهما.
الدميقراطي  احلزب  اع�ضاء  يقوم  اأن  املتوقع  ومن 
الوطنية  للجنة  القادم  الرئي�س  على  بالت�ضويت 

الدميقراطية يف وقت مبكر من العام القادم.
ويزرمان  ديبورا  للجنة  ال�ضابقة  الرئي�ضة  وكانت 
من�ضبها  من  لال�ضتقالة  ا�ضطرت  قد  �ضولتز، 
الر�ضائل  من  ملجموعة  ويكيليك�س  ت�ضريب  عقب 
للمر�ضحة  حتيزها  اظهرت  التي  الإلكرتونية 
وقتها،  كلينتون،  هيالري  املحتملة  الدميقراطية 
�ضد مناف�ضها على تر�ضيح احلزب بريين �ضاندرز ذي 

الجندة ال�ضرتاكية.
للحزب  اخرى  قيادات  كانت  األي�ضون،  جانب  واإىل 
نف�ضه، منهم  للمن�ضب  الرت�ضيح  نيتها  قد اعلنت عن 
حاكم ولية مرييالند ال�ضابق مارتن اومايل ورئي�س 
جلنة ولية كارولينا اجلنوبية للحزب الدميقراطي 

جيمي هاري�ضون.

غربة نيوز / احمد مراد
باأ�ضوا  ترامب  و�ضفه  ان  بعد 
عمدة  زار  لنيويورك   عمدة 
اأو�ضاط  من  املحبوب  نيويورك 
املركز  بيال�ضو   دي  املهاجرين 
يف  منهاتن  و�ضط  يف  ال�ضالمي 
فوز  لتداعيات  مواكبا  لقاء 
دونالد ترامب برئا�ضة الوليات 
املتحدة الأمريكية  ، حيث رحب 
ال�ضيخ اأحمد دويدار امام املركز 
بال�ضيو  دي  بزيارة  ال�ضالمي 
للمركز  زيارته  علي  و�ضكره 
بالتعاون  منه  اميانا  ال�ضالمي 
يف  امل�ضلمة  اجلالية  مع  الدائم 
ف�ضيلته  حث  كما  نيويورك، 

على انه لبد على افراد المة اجمع ان يكون هدفهم 
دور  اإىل  ف�ضيلته  ا�ضار  وقد  ال�ضالم  انت�ضار  هو  الوحد 
مما  اجلميع  مع  الدائم  وتعاونه  بيال�ضيو  دى  العمدة 

يجعل له مكانا خا�ضة فى القلوب .
تاأكيد  على  بيال�ضيو  دى  العمدة  اعرب  جانبه  ومن 
امل�ضلمة  العالقات الطيبه مع اجلميع وطماأنة اجلالية 
الحرتام  مدي  ايل  م�ضريا  معهم   دائما  �ضيكون  انه 
والتقدير الذي يكنه املجتمع الأمريكي للجالية امل�ضلمة 
امل�ضكالت  وحل  التعاون  ا�ضتمرارية  على  حري�س  وانه 

التى تواجه ايًا من اجلاليات العربيه املختلفة.
ويف حواره مع و�ضائل العالم العربية بعد لقاء العمدة 
احمد  الدكتور  دعي  الثقيل  العيار  من  مفاأجاة  ويف 
الرئي�س  منهاتن  بو�ضط  ال�ضالمي  املركز  امام  ديدوار 
ال�ضالمي  املركز  زيارة  ايل  ترامب  دونالد  املنتخب 
مواطنني  هو  امل�ضجد  رواد  ان  وبحكم  اجلرية  بحكم 
من  عليهم  ما  وعليهم  حقوق  من  لهم  ما  لهم  امريكيني 

واجبات جتاه املجتمع المريكي .
علي  بثت  قد  الخبارية  منهاتن  فار�س  قناة  وكانت 
امل�ضجد  لمام  فيديو  العنكبوتية  ال�ضبكة  يف  مواقعها 
وهو يدعو لرتامب بالتوفيق يف مهمته وقيادته لمريكا 
علي  الفيديو  م�ضاهدة  ميكنكم  املركز  لزيارة  ويدعوه 

الرابط
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=H9s_aY5V33A
اأن  اختار  قد  ديدوار  احمد  ال�ضيخ  ان  بالذكر  اجلدير 
احلرب  تقود  التي  الدولة  اأمريكا،  يف  الدعوة  ميار�س 
ووقف  ال�ضالمية،  ال�ضولية  اجلماعات  على  الدولية 
وجه  يف  الإ�ضالم  �ضماحة  معلنا  الأبي�س  البيت  اأمام 
العامل.  ومنذ خطابه ال�ضهري امام الرئي�س بو�س وكويف 
لتاأبني  �ضهرين  بعد  املتحدة  لالمم  العام  المني  اأنان 
ال�ضحايا يف الهجمات الرهابية التي �ضربت نيويورك 
اإمام م�ضجد  الدكتور دويدار  2001، ما زال  ووا�ضنطن 

مانهاتن واملحا�ضر يف جامعة هارنفورد الأمريكية، على 
ذات النهج والن�ضاط يف تو�ضيح »�ضماحة ال�ضالم« لكل 
وبكل  معلنا  مانهاتن،  بو�ضط  ال�ضالمي  املركز  يزور  من 
واحلب  ال�ضماحة  دين  هو  الإ�ضالمي  الدين  اأن  ثقة 
واملودة وم�ضجد مانهاتن يقع يف مركز متو�ضط على بعد 
خطوات من حي بارك افنيو موطن الثرياء وحديقة 
ويتكون  برودواي.  يف  امل�ضارح  وحي  بارك  �ضنرتال 
امل�ضجد من خم�ضة ادوار وي�ضع لنحو األف م�ضل يف يوم 
اجلمعة. وقال الدكتور دويدار الذي التقته قناة فار�س 
منهاتن يف : »ان منهجه الدعوي يعتمد على الو�ضطية 
اأمة  جعلناكم  »وكذلك  الكرمية  الية   علي  م�ضتندا 
و�ضًطا« )البقرة: 143( اأي اأمة عدل«. وقال ان الفقه 
من  وليجعل  وال�ضماحة،  التي�ضري  روح  متثل  على  يوؤكد 
ول  �ضرر  »ل  وقاعدة  التي�ضري«،  جتلب  »امل�ضقة  قاعدة 
ويحفل  املحظورات.  تبيح  ال�ضرورات  وقاعدة  �ضرار«، 
فقه املعامالت مبا يحث على الأخالق احلميدة. وي�ضف 
رواد امل�ضجد يف نيويورك دويدار باأنه �ضيخ العتدال. 
م�ضروعهم  لهم  يكون  ان  امل�ضلمني  ديدوار  ال�ضيخ  ودعي 
القراآن  على  القائم  ال�ضالمية  املرجعية  ذو  احل�ضارى 
ان  اىل  م�ضريا  ال�ضريفة.  النبوية  وال�ضنة  الكرمي 
البيئة  لفهم  حاجة  يف  اليوم  الغربة  بالد  يف  امل�ضلمني 
اجلديدة للواقع الذي يعي�ضونه، والذي مبوجبه ميكننا 
الذي  والواقع  تتنا�ضب  جديدة  فتاوى  اىل  التو�ضل 
ومقا�ضد  الغرب،  يف  امل�ضلمة  القليات  وحتياه  نحياه، 
القامة يف بالد الهجرة. وقال: »ناأمل من امل�ضلمني يف 
ال�ضالمية،  احل�ضارة  للواء  حاملني  يكونوا  ان  الغرب 
التي يجب ان نعلم علم اليقني انها �ضبقت الغرب، وانها 
تخلف  من  حدث  ما  وان  التقدم،  ركب  عن  تتخلف  مل 
احل�ضارة  لأ�ضول  الفهم  ل�ضوء  نتيجة  جاء  للم�ضلمني 
ال�ضالمية �ضواء كانت ال�ضرعية او الثقافية، وجلوئنا 
مفرت�ضني.  العلمية  املجالت  خمتلف  يف  التكا�ضل  اىل 
وحدها،  اأمريكا  يف  لي�س  امل�ضلمني  ابناء  »على  وقال: 

ولكن يف الغرب اي�ضا، تقدمي امل�ضروع ال�ضالمي ب�ضكله 
خطاب  خالل  من  للحياة  �ضاحلا  باعتباره  ال�ضحيح، 
�ضورة  يف  وتقدميه  املتكامل،  ال�ضالمي  املفهوم  يكر�س 
ان  واأو�ضح  احد«.  عليها  يختلف  ل  مر�ضلة،  ن�ضائح 
بتقدمي  واجلهل  الآخر،  مع  التوا�ضل  بثقافة  اجلهل 
اندماج  يف  يوؤثر  قد  ناجح  وعربي  ا�ضالمي  منوذج 
امل�ضلمني ب�ضكل كامل يف جمتمعاتهم اجلديدة يف الغرب 
و�ضي بتعريف الغرب عن ال�ضورة ال�ضحيحة لال�ضالم. 
حقوق  خريج  دويدار   الدكتور  ان  بالذكر  واجلدير 
ال�ضكندرية عام 1989، وحا�ضل على ماج�ضتري حتت 
 ،»1993 عنوان »امل�ضلحة يف ال�ضريعة ال�ضالمية عام 
له العديد من الدرا�ضات يف احلوار بني الديان والفكر 
ال�ضالمي، وهو اأحد الع�ضاء الرئي�ضيني للجنة حوار 
الديان يف نيويورك، ويوجد م�ضجده على مقربة امتار 

من قلب الن�ضاط املايل والقت�ضادي يف نيويورك
وفى نهاية اللقاء مع عمدة نيويورك قام ال�ضيخ احمد 
عن  تنم  فنيه  لوحة  عبارة  هدية  بتقدمي  دويدار 
متثال  ويعلوها  البلدان  اأعالم  كل  لحتوائها  ال�ضالم 
احلريه حتت الكره الر�ضيه التى حتويهم جميعا وهى 
مبثابة ر�ضالة رمزية نالت اعجاب العمده دى بيال�ضيو  

وو�ضفها باإنها حتفة فنية.
 ح�ضر اللقاء ابناء اجلالية امل�ضلمة يف نيويورك ، ومتت 
الأمريكية  العالم  و�ضائل  عرب  احلدث  ونقل  تغطية 

املختلفة وو�ضائل العالم العربية املحلية.
وحول فوز ترامب قامت قناة فار�س منهاتن با�ضتق�ضاء 
ن�ضاأت  ال�ضيد  قال  ال�ضالمية  اجلالية  ابناء  بعد  اراء 
�ضوته  باعطاء  قام  انه  امون  مطعم  �ضاحب  زنفل 
لرتامب بناء علي موقفه من م�ضر حيث عرب ترامب عن 
علي  وجوده  اثناء  ا�ضتقباله  خالل  لل�ضي�ضي  �ضداقته 

هام�س اجتماعات المم املتحدة بنيويورك .
اجلمعية  رئي�س  �ضابر  ن�ضر  الهند�س  قال  حني  يف 
لرتامب  �ضوته  باعطاء  قام  ان  المريكية  امل�ضرية 
قدمه  الذي  القوي  القت�ضادي  الربنامج  علي  بناء 
ترامب وانه �ضيدعمه مع اجلميع يف اي اجراءات امنيه 
ت�ضتهدف حماية املجتمع المريكي الذي ميثل امل�ضلمني 

فيه �ضريحة موؤثرة وفعالة .
فر�ضان  جمعية  من  �ضلبي  طارق  املهند�س  قال  حني  يف 
لخطاء  نظرا  لرتامب  �ضوته  باعطاء  قام  انه  م�ضر 
لن  انها  واح�ضا�ضة  العديدة  ال�ضيا�ضية  كيلتون  هيالري 
تقدم جديد ي�ضاهم يف حل الو�ضاع خا�ضة يف ال�ضرق 

الو�ضط .
انتخبوه  �ضيكون دونالد ترامب عن ح�ضن ظن من  فهل 

خا�ضة من اأبناء ال�ضرق الأو�ضط
فلنتظر ..........  ولرن ............

غربة نيوز / احمد مراد
خمتلف  من  اجلاليات  خوفا  لزالة  خطوة  يف 
اجلن�ضيات وتاأكيدا علي اأهمية دور املهاجرين 
يف  الأمريكي  املجتمع  بناء  يف  واأبنائهم 

نيويورك
لالزياء  عر�ضا  فورهاملتون  مدر�ضة  نظمت 
اأمور  اأولياء  ال�ضعبية حيث طلبت املدر�ضة من 
للمالب�س  اأزياء  عر�س  يف  امل�ضاهمة  الطلبة 
ع�ضية  يف  ال�ضلية  بلدانهم  يف  ال�ضعبية 

الحتفال بعيد الثانك�س جيفني
وح�ضر الطفال مبالب�س خمتلفة من بلدانهم 
الأ�ضلية للتعريف بالثقافات املختلفة لقارات 
العامل ال�ضت التي اتي منها الطفال وعائلتهم

لالإزياء  ا�ضتعرا�ضا  الزياء  عر�س  و�ضهد 
وفرن�ضا  وايطاليا  وفيتنام  لل�ضني  الوطنية 
وتايالند  ورو�ضيا  وفل�ضطني  وم�ضر  واليمن 
وال�ضنغال  وال�ضويد  وا�ضكلتند  واندوي�ضيا 

واملك�ضيك والعديد من البلدان املختلفة .
انها  فل�ضطني  من  �ضالح  زاهدة  ال�ضيدة  وقالت 
الفر�ضة  احتت  بانها  املدر�ضة  اأدراة  ت�ضكر 
الوطنية  مالب�ضهم  با�ضتعرا�س  لبناءها 
املالب�س  بارتداهم  اظفالها  �ضعادة  مل�ضت  وانها 

اخلا�س باجدادهم .
من  خمتلفة  تنويعا  اأي�ضا  احلفل  �ضهد  كما 

املاكولت ال�ضعبية يف البلدان املختلفة .
اجلاليات  من  كبريا  عدد  ان  بالذكر  اجلدير 
قد اعربوا عن قلقهم عقب فوز املر�ضح دونالد 
المريكية  الرئا�ضة  انتخابات  بنتائج  ترامب 

يف  العامة  الو�ضاع  علي  جناحه  تاأثري  من 
العامل باأ�ضره .

النف�ضي  الطبيب  علي  يا�ضر  الدكتور  وح�ضب 
�ضيي  ب�ضكل  اثر  قد  ترامب  فوز  فان  املعروف 
للوليات  املهاجرين  اأطفال  نف�ضية  علي 
املتحدة حيث جاءت ايل العديد من احلالت 
من  اخلوف  من  الأطفال  فيها  يعاين  التي 
التمزق الذي قد يحدث لال�ضر يف حالة تنفيذ 
غري  املهاجرين  برتحيل  لتهديده  ترامب 

ال�ضرعيني .
قد  كان  نيويورك  عمدة  ان  بالذكر  اجلدير 
اعلن يف وقت �ضابق انه اأو�ضح للرئي�س املنتخب 
يف  املهاجرين  من  العديد  ان  ترامب  دونالد 

من  العميق  بالقلق  ي�ضعرون  نيويورك  ولية 
�ضيا�ضة ترامب التي مل تت�ضح معاملها بعد .

التوا�ضل  و�ضائل  عرب  انت�ضرت  وقد  هذا 
يوم  اول  بعد  لطفال  فيديوهات  الجتماعي 
من اعالن نتيجة فوز ترامب وهم يعربون عن 

خوفهم من متزق �ضمل عائلتهم .
فهل �ضيفعلها ترامب وميزق العائالت املهاجرة

ال�ضابقة يف مرحلة وعوده  ان ت�ضريحاته  ام 
النتخابية عبارة عن زوبعة فنجان وانها لن 
مبوؤ�ض�ضات  وامل�ضا�س  القوانني  تغيري  علي  يقدر 
للقيم  برعايتها  دائما  تفخر  التي  الدولة 

احلرية والعدالة  .
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خمت�سر مفيد

اجلديد  الأمريكي  الرئي�س  اأن  البع�س  يعتقد 
جذريا  وتغيريا  انقالبا  �ضيحدث  ترامب  دونالد 
 ، الإ�ضرتاتيجية المريكية داخليا وخارجيا  يف 
وهذا العتقاد انبنى على م�ضمون خطاباته خالل 
حملته النتخابية ، وعلى فهم �ضطحي ملقولة اإن 
النظام ال�ضيا�ضي الأمريكي نظام رئا�ضي مرتبط 
ب�ضخ�س الرئي�س . هذا الت�ضور ل يوؤ�ض�س على فهم 
عميق لطبيعة النظام ال�ضيا�ضي الأمريكي واآلية 
بالإ�ضرتاتيجية  ملم  غري  و   ، فيه  القرار  �ضنع 
. الأمريكي  لل�ضعب  العام  وباملزاج  الأمريكية 

اأو  بالرتاجع  بالتدريج  �ضيبداأ  ترامب  دونالد 
يف  ورد  ما  كل  تف�ضري  اإعادة  او  النظر  اإعادة 
لعالقة  بالن�ضبة  �ضواء  النتخابية  حملته 
املناخ  لتفاقية  بالن�ضبة  اأو  باأوروبا  وا�ضنطن 
بالن�ضبة  اأو   ، الأوروبيني  غ�ضب  اأثار  ما  وهو 
لرو�ضيا ، اأو موقفه من الإ�ضالم وامل�ضلمني . �ضيبداأ 
تدريجيا  واخل�ضوع  جيدا  بال�ضتماع  ترامب 
ال�ضرتاتيجية  وامل�ضالح  العميقة  للدولة 
ترامب  اأن  �ضك  ل   . المريكية  لالأمة  القومية 
ولكنه  امللفات  بع�س  يف  �ضداما  اكرث  �ضيكون 
يف  مت�س  لن  ب�ضيطة  تغيريات  اإل  ُيحِدث  لن 
 ، املنطقة  يف  المريكية  ال�ضرتاتيجية  العمق 
وال�ضيا�ضة  التكتيك  م�ضتوى  على  �ضيكون  التغيري 
وخ�ضو�ضا   ، ال�ضرتاتيجية  م�ضتوى  على  ولي�س 
. الأو�ضط  ال�ضرق  ب�ضراعات  يتعلق  فيما 
رئي�س �لتحرير
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الدميقراطي للحزب  الوطنية  اللجنة  لقيادة  يرت�سح  الكونغر�س  يف  م�سلم  اأول 

للزيارة وي��دع��وه  ل��رتام��ب  ي��دع��و  مبنهاتن  اال���س��الم��ي  امل��رك��ز  ام���ام  تاأكيدا علي اأهمية دور املهاجرين
م�������درا��������س ن������ي������وي������ورك ت����ن����ظ����م ع����ر�����س����ا ل�������الزي�������اء ال�������س���ع���ب���ي���ة

عنيفة  ت��ظ��اه��رات  يف  اجل��رح��ى  ع�����س��رات 
املتحدة الواليات  يف  نفط  انابيب  خط  قرب 

�ضهدت   – ب(  ف  )اأ  وا�ضنطن- 
مثرية  ور�ضة  قرب  نظمت  تظاهرات 
للجدل ملد خط انابيب نفط يف داكوتا 
املتحدة،  الوليات  ب�ضمال  ال�ضمالية 
ال�ضرطة  ا�ضتخدمت  اذ  عنف  اعمال 
والر�ضا�س  للدموع  امل�ضيل  الغاز 

املطاطي وخراطيم املياه �ضد املتظاهرين و�ضط برودة �ضديدة.
وقال منظمو التظاهرات ان 167 �ضخ�ضا ا�ضيبوا بجروح ونقل �ضبعة منهم 

اىل امل�ضت�ضفى بعد ا�ضابتهم بجروح خطرة يف الرا�س.
من جهتها قالت ال�ضلطة المنية املحلية ان معار�ضي امل�ضروع ارتكبوا اعمال 

حرائق. ع�ضر  “�ضغب” وا�ضرموا 
وقدرت ال�ضلطات عدد املتظاهرين ب 400 �ضخ�س.

ان  املحلية  المنية  ال�ضلطة  عن  تريبيون”  “بي�ضمارك  �ضحيفة  ونقلت 
املتظاهرين ر�ضقوا ال�ضرطيني باحلجارة وقطع خ�ضب. ومت توقيف �ضخ�س.
وتعترب قبيلة �ضتاندينغ روك وهي من ال�ضيو خط النابيب تهديدا لينابيع 

مياه ال�ضرب وملواقع دفن فيها اجدادها.
وطلبت من الرئي�س باراك اوباما التدخل لوقف هذه الور�ضة وفتح حتقيق 

يف جتاوزات قوات المن يف املوقع.
على  حر�ضا  امل�ضروع  بتجميد  املا�ضي  ال�ضبوع  المريكية  احلكومة  وامرت 

التهدئة معتربة ان من ال�ضروري القيام مبزيد من التحاليل واحلوار.
واثار م�ضروع خط النابيب التابع ل�ضركة انريجي ترن�ضفري بارترنز حركة 
قبائل  لدى  املتحدة  الوليات  يف  الخرية  ال�ضهر  يف  متزايدة  احتجاج 

الهنود وان�ضار البيئة واملدافعني عن ال�ضكان ال�ضليني لمريكا.

لندن :
هيالري  هزمية  بعد  مبا�ضرة 
الرئا�ضية  النتخابات  يف  كلينتون 
ترامب،  دونالد  وفوز  الأمريكية 
يفكر  الدميقراطي  احلزب  بداأ 
وتطفو   ،2020 انتخابات  يف 
ومنها  ال�ضطح  اىل  الأ�ضماء  بع�س 
يعتقد  الذي  �ضاندرز  بريين  عودة 
الكثريون اأنه لو كان مر�ضح احلزب 
املر�ضح  احلزب  لهزم  الدميقراطي 

اجلمهوري.
هيل”  “ذي  جريدة  وخ�ضت 
عن  مف�ضال  مقال  الأمريكية 
احلزب  متثل  قد  التي  الأ�ضماء 
النتخابات  يف  الدميقراطي 
اأن  يبدو   .2020 الدميقراطية 
يف  يرغب  الدميقراطي  احلزب 
يف  الت�ضكيك  اأجواء  ا�ضتغالل 
التي  والأخطاء  ترامب  دونالد 
مر�ضحيه  ليقدم  ارتكابها  ميكنه 
املقبلني وي�ضنع �ضورتهم منذ الآن.
اأ�ضماء  ع�ضرة  اجلريدة  ون�ضرت 
واأ�ضماء  و�ضيناتورات  لنواب 
الدميقراطي  احلزب  يف  معروفة 
ولدى الراأي العام الأمريكي وعلى 
واإليزابيث  �ضانذرز  بريين  راأ�ضها 
اآخرين  �ضيا�ضيني  اأ�ضماء  ثم  وارن، 
كلوبو�ضار  اآمي  مثل  ن�ضاء  منهم 
التي  جليرباند  وكري�ضتني 
احلزب  متثيل  بحظوظ  تتمتع 
ال�ضيا�ضية،  ملواقفها  الدميقراطي 
براون  �ضريود  الالئحة  يف  ويوجد 
الأمريطي  العالم  و�ضط  املعروف 

والطبقة ال�ضيا�ضية.
من  �ضانذرز  بريين  وي�ضتمر 
 2020 �ضنة  اأنه  رغم  املر�ضحني 

�ضيكون قد قارب الثمانني. وكتبت 
لو  اأنه  تريبون  �ضيكاغو  جريدة 
اىل  �ضاندرز  بريين  تر�ضح  قد  كان 
هيالري  عن  بدل  النتخابات 
برئا�ضة  فاز  قد  لكان  كلينتون 
خطابه  لأن  املتحدة  الوليات 
فيما  ترامب  خطاب  من  قريب 
�ضرتيت  والت  مبواجهة  يتعلق 
ال�ضناعات  ا�ضتعادة  عن  والدفاع 
املتحدة  الوليات  اىل  ال�ضني  من 
التجارة  التفاقيات  وجتميد 
الدولية  التتكالت  مع  احلرة 

وباخل�ضو�س اآ�ضيا.
احلزب  عاد  جانبه،  واىل 
على  الرتكيز  اىل  الدميقراطي 
اأ�ضتاذة  وهي  وارن،  اإليزابيث 
حقوق وعالقات دولية يف جامعة 
و�ضيناتورة  الأمريكية  هارفارد 

منذ  ما�ضا�ضو�ضيت  ولية  عن 
خطاب  بلورة  يف  وجنحت   .2013
والتفاقيات  البنوك  �ضد  قوي 
تامي  جملة  و�ضمتها  التجارية، 
وقد  �ضرتيت”.  والت  “�ضريف 
تالعبات  �ضد  قوية  حملة  �ضنت 
الأمريكيني.  باأموال  البنوك 
مل  “اإذا  تقول  بجملة  وا�ضتهرت 
املائدة،  حول  كر�ضي  لديك  يكن 
مواد  لئحة  �ضمن  اأنك  فاعلم 
الأكل”. وينظر لها املتعاطفون مع 
�ضتكون  باأنها  الدميقراطي  احلزب 

املر�ضحة الأمثل ل�ضنة 2020.
احلزب  اأن  العتقاد  وي�ضود 
خطابا  �ضيبلور  الدميقراطي 
طروحاته  يف  وا�ضحا  تقدميا 
فقد  الأمريكي.  لل�ضعب  ال�ضيا�ضية 
امل�ضتوحاة  املقرتحات  اأن  تبني 

تقدم  التي  ال�ضرتاكي  الفكر  من 
فئة  لدى  اإقبال  لقت  �ضانذرز  بها 
هامة من الأمريكيني وباخل�ضو�س 
احلزب  يعمل  وقد  ال�ضباب. 
واإلزابيث  �ضاندرز  باأفكار  م�ضتقبال 
تلتقي  التي  التقدمية  وارن 
املجال  يف  ترامب  طورحات  مع 
القت�ضادي والدفاع عن القت�ضاد 
اأفكار  لكنها  قومية،  زاوية  من 
ول  بالأقليات  تهتم  لأنها  اإن�ضانية 

تق�ضي املهاجرين.
اأفكار  ال�ضرتاكية  هنا  وتعني 
الأوروبية  ال�ضرتاكية  الأحزاب 
طروحات  من  مزيج  هي  التي 
الجتماعية  والق�ضايا  الليربالية 

ولي�س الفكر ال�ضرتاكي العتيق.

 ب��ع��د خ�����س��ارت��ه رئ��ا���س��ة اأم���ري���ك���ا.. احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ي��ب��ح��ث ع���ن م��ر���س��ح��ه ل
طابو ت��ك��ون  ل��ن  واال���س��رتاك��ي��ة  امل��ر���س��ح��ن  اأب����رز  وارن  واإل��ي��زاب��ي��ث  و���س��ان��درز   2020

 ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي ي��ف��ت��ت��ح م��را���س��م
 اح���ي���اء ذك�����رى اع�����ت�����داءات ب��اري�����س
ب���ازاح���ة ال�����س��ت��ار ع���ن ل��وح��ة ت��ذك��اري��ة

فرن�ضوا  الفرن�ضي  الرئي�س  افتتح  ب-  ف  اأ  دوين-  ٍ�ضان 
اأولند مرا�ضم احياء ذكرى العتداءات التي وقعت قبل 
ال�ضتار عن لوحة تذكارية  عام متاما يف باري�س، مزيحا 
�ضحايا  اأول  �ضقط  حيث  باري�س  ب�ضمال  فرن�ضا  �ضتاد  يف 

الهجمات التي نفذها جهاديون.
اللوحة  عن  ال�ضتار  كلمة،  يلقي  اأن  بدون  اأولند  وازاح 
التي حتمل ا�ضم مانويل ديا�س الذي قتل يف تفجري احد 

النتحاريني حلزام نا�ضف عند احد مداخل ال�ضتاد.
جنل  تال  الورود،  من  اكليل  وو�ضع  �ضمت  دقيقة  وبعد 
ال�ضحية ن�ضا يدعو اإىل “الت�ضامح”، كما قال �ضحافيون 

من وكالة فران�س بر�س.
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ت�������رم�������ب! ع�������ائ�������ل�������ة  ��������س�������ج�������رة  يف  ف�����������ري�����������دة  ح�������ق�������ائ�������ق  اوب������ام������ا ي����ح����ذر ت�����رام�����ب م�����ن امل�������س���ا����س ب����اي����ران10 

ن����ت����ن����ي����اه����و االأك��������������ر ك�������ذب�������ًا واالأط������������������ول ح���ك���م���ا

هنا �ضنتعرف على عائلة ترمب ب�ضكل مف�ضل، فالرجل 
الأبناء،  من  خم�ضة  ولديه  مرات،  ثالث  تزوج  قد 
�ضئلت  وعندما  الأحفاد.  من  ثمانية  اإىل  بالإ�ضافة 
اأن  الثانية  املناظرة  يف  كلينتون  هيالري  مناف�ضته 
حترتم  باأنها  ردت  ترمب،  عن  اإيجابية  نقطة  ت�ضمي 

اأولده، فهم رائعون.
مف�ضل،  ب�ضكل  ترمب  عائلة  على  نتعرف  �ضوف  وهنا 
من  خم�ضة  ولديه  مرات،  ثالث  تزوج  قد  فالرجل 
الأبناء، بالإ�ضافة اإىل ثمانية من الأحفاد. وعندما 
الثانية  املناظرة  يف  كلينتون  هيالري  مناف�ضته  �ضئلت 
اأن ت�ضمي نقطة اإيجابية عن ترمب، ردت باأنها حترتم 

اأولده، فهم رائعون.
 اأوًل: والدا ترمب

بنيويورك،  كوينز  حي  يف   1946 �ضنة  ترمب  ولد 
اأهايل  من  فريد  ترمب.  ماريا  واأمه  فريد  والده 
من  كبرية  ثروة  بنى  ع�ضامي  رجل  وهو  نيويورك 
خالل العمل يف جمال املقاولت ببناء ال�ضقق ملتو�ضطي 
لكن  ا�ضكتلندا.  من  مهاجرة  فهي  ماريا  اأما  الدخل، 
ترمب فّند املزاعم التي تقول باأن والده هو الذي مهد 
له الطريق مبرياثه املايل، ردا على هيالري التي قالت 
عن  اأخذها  دولر  مليون   14 مببلغ  �ضركته  بداأ  اإنه 
اأبيه. وقد دافع ترمب عن نف�ضه قائاًل اإن والده قدم 
له قر�ضا �ضغريا يف عام 1975 مل يو�ضح قيمته، لكن 

حتما مل يكن �ضبب تراكم ثروته احلالية.
ثانيًا: الإخوة والأخوات

ترتيب ترمب هو الرابع بني 5 من الإخوة والأخوات، 
و�ضقيقته  �ضابقة،  م�ضرفية  اليزابيث  �ضقيقته 
حمكمة  يف  خدمت  متقاعدة  قا�ضية  ماريان  الأخرى 
الثالثة،  للدائرة  املتحدة  بالوليات  ال�ضتئناف 
كبار  اأحد  هو  روبرت  العائلة  يف  الأ�ضغر  و�ضقيقه 
امل�ضوؤولني التنفيذيني لرتمب حاليًا، اأما الأكرث اأهمية 
الإعالم  و�ضائل  يف  وا�ضعا  ن�ضيبا  لقي  قد  كان  والذي 
1981 يف  فهو �ضقيقه فريدي الأكرب الذي تويف عام 
41 �ضنة، نتيجة اإدمان الكحول وقد كان كابنت  عمر 
قراره  يذكر  عندما  دائمًا  ترمب  اإليه  وي�ضري  طريان، 

ال�ضخ�ضي بالمتناع عن الكحول طوال احلياة.
يناير  يف  ق�ضة  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  ن�ضرت  وقد 
وفريدي.  ترمب  بني  املعقدة  العالقة  تظهر  املا�ضي 
اإعادة  يف  �ضاهم  ترمب  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
�ضياغة اإرادة والده بحيث حرم اأبناء �ضقيقه فريدي 
قام  وقد   .1999 عام  رحل  الذي  جدهم،  مرياث  من 
الأطفال برفع دعوى ق�ضائية مطالبني بن�ضيبهم من 
حق اأبيهم الراحل فريدي يف مرياث اأبيه )جدهم(. 
وبح�ضب ال�ضحيفة فقد مار�س دونالد اأ�ضلوبا غري مربر 
اأبناء  اإخراج  يقرر  لكي  موته،  قبل  الأولد  جد  على 
فاإنه  التاميز،  �ضحيفة  وبح�ضب  مرياثه.  من  فريدي 
بعد اأ�ضبوع من وفاة اجلد كان ترمب قد �ضحب الفوائد 
واملمنوحة  اأخيه،  ابن  عن  ال�ضحية  للرعاية  املالية 
على  النتقام  من  كنوع  ذلك  مار�س  حيث  العائلة،  من 

�ضكوى اأ�ضرة فريدي.
الأزياء  عار�ضة  الأوىل  زوجته  من  ترمب  تزوج 
من  وهي   ،1977 عام  تزيلينيكوف  اإيفانا  الت�ضيكية 
دونالد  اأبناء،  ثالثة  منها  واأجنب  1949م،  مواليد 
اآر البن، اإيفانكا، واإريك، قبل اأن ينف�ضال  ترمب جي 
ويتطلقا لحقا �ضنة 1992. وبرغم اأن ترمب كان قد 
دخل يف عالقة غرامية مع مارل ماربلز واأعقب ذلك 
ا�ضتمرت يف  فاإنها  اأنه بح�ضبها  اإل  اإيفانا،  بطالقه من 
توجيه الن�ضائح له يف الرتيث اأثناء كالمه. وتقول: 
»لقد حتدثنا قبل وبعد ظهوره كمر�ضح. وكان ي�ضاألني 
تاميز  نيويورك  ل�ضحيفة  �ضرحت  وقد  راأيي«،  عن 
يقول  لأنه  ناجحا..  رئي�ضا  �ضيكون  »اإنه  قائلة: 

احلقيقة املجردة دون تزييف«.
رابعًا: دونالد ترمب البن وزوجته فاني�ضا هايدون

يبلغ دونالد ترمب الـ 38 من عمره، وهو اأكرب اأبنائه 
الرئي�س  نائب  مبثابة  وهو  اإيفانا،  الأوىل  زوجته  من 
التنفيذي وم�ضاعد والده يف اأعماله التجارية، متزوج 
من عار�ضة الأزياء ال�ضابقة فاني�ضا هايدون )مواليد 
كلو،  كاي،  هم:  اأطفال،  خم�ضة  ولديهم   )1977

دونالد، تري�ضتان و�ضبن�ضر. 
ووجهت  النتخابات،  يف  لأبيه  قويا  داعما  كان  وقد 
له انتقادات يف �ضبتمرب املا�ضي عندما �ضبه الالجئني 
فيها  تغريدة  ن�ضر  عندما  بال�ضوكولتة  ال�ضوريني 
�ضورة لعدد من حبات ال�ضوكولتة وكتب: »اإذا كانت 
هناك ثالث حبات م�ضمومات من بني املجموعة، فهل 
الالجئني  ق�ضية  اإىل  ي�ضري  وكان  بالأكل؟«،  �ضتغامر 

التي طرحها والده يف احلمالت النتخابية.
 خام�ضًا: اإيفانكا ترمب وزوجها

اإيفانكا ترمب تبلغ من العمر 35 عامًا وهي الثانية يف 
للرئي�س  وم�ضاعد  نائب  مبثابة  وهي  الأبناء،  ترتيب 
التنفيذي يف �ضركات ترمب، وقد عملت �ضابقا عار�ضة 
كو�ضرن  جاريد  العقاري  املطور  من  ومتزوجة  اأزياء 

واأجنبا 3 اأطفال هم: اأرابيال، جوزيف وثيودور. 
وقد و�ضفت والدها يف يوليو املا�ضي باأنه رجل موهوب 
ويعرف كيف يقّيم موهبة الآخرين ويختار الأذكياء 
�ضديقة  واإيفانكا  �ضركاته.  يف  معه  يعملون  الذين 
اإنهما  وتقول  تي�ضل�ضي،  كلينتون  ابنة  من  مقربة 
واأن  النتخابات  طوال  ودية  عالقة  على  حافظتا 

�ضداقتهما ل تخربها ال�ضيا�ضة.
�ضاد�ضًا: اإريك ترمب وزوجته لرا يان�ضكا

زوجته  من  ترمب  اأبناء  يف  والأخري  الثالث  هو  اإريك 
الأوىل، هو يف الـ 32 من عمره.. وهو كذلك ك�ضقيقه 
والده،  �ضركات  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  و�ضقيقته 
لرا  اأ�س«  بي  »�ضي  قناة  يف  املنتجة  من  تزوج  وقد 
يف  زواجهما  منذ  بعد  اأطفال  لديهما  ولي�س  يان�ضكا، 
يف  النتخابية  احلمالت  اأثناء  ذكر  وقد   .2013
امل�ضهورة  املذيعة  مرة  اأخرب  والده  اأن  املا�ضي  يوليو 
اأوبرا وينفري اأنه �ضوف ير�ضح نف�ضه للرئا�ضة »اإل اإذا 
اإريك:  وعقب  ذلك«،  دون  حالت  قاهرة  اأمور  حدثت 

»وقد حان ذلك اليوم فعليا«. 
وقد ظهر يف اأكتوبر املا�ضي يف �ضورة مع �ضيدة ترتدي 
وكانت  ترمب«  �ضد  »الالتينيون  عليه  مكتوب  قمي�ضا 

مثرية للجدل.
�ضابعًا: الزوجة الثانية مارل ماربلز

اإن  ال�ضائعات  وتقول   1993 �ضنة  ترمب  تزوجها 
واحدة  ابنة  لديهم  ذلك،  قبل  بداأت  بينهما  العالقة 
هي تيفاين وقد انف�ضال �ضنة 1999 لتنتقل الزوجة 

وابنتها اإىل العي�س يف كاليفورنيا. 
وهي ممثلة و�ضخ�ضية تلفزيونية اأمريكية من مواليد 

خا�س. بوجه  بابنتها  �ضديدا  فخرا  وتبدي   1963
 ففي يوليو املا�ضي اأ�ضادت بها وهي تظهر اأمام اجلميع 

داعمة لوالدها يف النتخابات.
ثامنا: تيفاين ترمب

يف  الأ�ضغر  وهي  عمرها،  من   22 الـ  يف  هي  تيفاين 
ماربلز،  مارل  الثانية  زوجته  من  والوحيدة  البنتني 
وقد ن�ضاأت يف كاليفورينا مع والدتها املطلقة بخالف 
نيويورك.  يف  عا�ضوا  الذين  ترمب  عائلة  بقية 
وتخرجت من جامعة بن�ضلفانيا، وقيل اإنها �ضميت على 
جموهرات تيفاين امل�ضهورة وهي �ضركة عريقة تعود 
اأنها  املا�ضي  يوليو   19 يف  ذكرت  وقد  1873م،  اإىل 
�ضديدة الإعجاب بوالدها وحتبه من كل قلبها. ولها 

حماولت يف املو�ضيقى والغناء. 
جمال  يف  العمل  بني  جتمع  اأعمال  �ضيدة  وتعترب 
عرو�س الأزياء، وحتل نائب رئي�س التطوير العقاري 

يف منظمة ترمب، وقد عرفت كنجمة اإعالنات.
 تا�ضعا: ميالنيا ال�ضيدة الأوىل

وقد   2005 �ضنة  كناو�س  ميالنيا  من  ترمب  تزوج 
عار�ضة  وهي   2006 �ضنة  بارون  الأول  ابنهما  اأجنبا 
اأزياء �ضلوفينية مهاجرة للوليات املتحدة الأمريكية 
النتخابية  احلمالت  واأثناء  اجلن�ضية،  على  ح�ضلت 
لغة  حديثها  يف  ا�ضتعارت  اأنها  انتقادات  لها  وجهت 
اأوباما مبا يف ذلك نقل عبارات كاملة كما هي  مي�ضيل 

من عام 2008 قالتها مي�ضيل لدعم زوجها.
اإن  اإن  ل�ضي   وقد ظهرت ملفتة لالنتباه يف ت�ضريحها 
فردت  لزوجها،  اجلن�ضية  الفيديوهات  ف�ضائح  بعد 
اثنني  لدي  اإن  لنف�ضي  اأقول  »مرات  بب�ضاطة:  قائلة 
من ال�ضبية يف البيت هما ابني بارون وزوجي ترمب«، 

يف اإ�ضارة اإىل روحه املغامرة.
 عا�ضرًا: بارون.. خامتة العقد الفريد

العقد  خامتة  وهو  �ضنوات   10 العمر  من  بارون  يبلغ 
ا�ضتعان  وقد  ترمب،  ميالنيا  من  والوحيد  الفريد، 
اأثناء املناظرات كمرجعية يف احلديث عن  به والده 
»بارون يعرف كيف  اإن  ال�ضيرباين، عندما قال  الأمن 

يتعامل مع احلوا�ضيب ب�ضكل جيد، اإنه مذهل«. 
وراء  نائم  �ضبه  وهو  موؤخرا  النتباه  بارون  لفت  وقد 
والده متحدثا يف خطاب الفوز ليلة الأربعاء ال�ضعيدة 

التي توجته رئي�ضا برغم كل التحديات.

ال�����س��ع��ودي��ة.. ب���داي���ة ال�����س��ق��وط
�ضهاب اآل جنيح

التزامها  ومن  �ضعبها  من  و�ضرعيتها،  قوتها  احلاكمة  الأنظمة  متتلك 
اأما  اإذا كانت تلك الأنظمة دميقراطية،  بقوانني الدولة ود�ضتورها، هذا 
والقمع،  بالرتهيب  اإل  ما يكون  فاإن قيامها  وامل�ضتبدة،  القمعية  الأنظمة 
هذا النوع من الأنظمة مهما ا�ضتمر اأمده، فاإنه مهدد بالزوال يف اأي حلظة.
الوهابية  �ضيوخ  مع  باتفاق  �ضعبه،  على  ت�ضلط  الذي  ال�ضعودي  النظام 
الدين  �ضلطة  لهم  وترك  واحلكومة،  ال�ضلطة  زمام  فت�ضنم  التكفريية، 
والفتاوى التكفريية، هذا النظام يقتل ويذبح كل من يعار�ضه، اأو يطالب 
بحقوقه، كما حدث مع املعار�س ال�ضيا�ضي، ال�ضيخ باقر النمر، الذي ذبح 
اأمام اأنظار الإعالم العاملي واملنظمات الدولية، لي�س لذنب؛ �ضوى مطالبته 

بحقوقه كمواطن؛ يريد العي�س بحرية وكرامة.
مدين  نا�ضط  اأو  �ضيا�ضي،  معار�س  كل  ال�ضعودية  تعدم  الذي  الوقت  يف 
يطالب بحقوقه، وت�ضطهد ال�ضيعة ومتنعهم من اأقامة طقو�ضهم، وحتظر 
نظام  لديها  لي�س  اململكة  اأن  اإىل  واإ�ضافة  ال�ضيارة،  قيادة  من  املراأة 
انتخابات، ول د�ضتور منتخب، ولتعرتف ب�ضيء ا�ضمه دميقراطية، فاإنها 
بحجة  �ضورية،  يف  والتكفريية  امل�ضلحة  املجموعات  تدعم  عهر،  وبكل 

احلرية والدميقراطية!
التي  �ضورية،  يف  والتكفريية  الإرهابية  املجموعات  ال�ضعودية،  تدعم 
الذي  البحرين،  حاكم  تدعم   اآخر  جانب  ومن  ال�ضوري،  النظام  حتارب 
يقتل وي�ضطهد �ضعبه، املطالب بحقوقه امل�ضروعة يف حكم نف�ضه، واختيار 
املتظاهرين  واملرتزقة، لرتهب  الآف اجلنود  ال�ضعودية،  ممثليه، فرت�ضل 
العزل، يف حتد وا�ضح منها، لكل املبادئ والقيم  وحقوق الإن�ضان واحلرية.
التكفريية،  الوهابية  عليها  ي�ضيطر  التي  ال�ضعودية،  الدينية  املوؤ�ض�ضة 
اخلالية  التكفريية،  الفو�ضوية  الفتاوى  بع�ضرات  الإ�ضالمي  العامل  مالأت 
من روح الإ�ضالم، بل هي انتهاك حلرمة الإ�ضالم وامل�ضلمني، كفتاوى جهاد 
حتى  يخالفهم،  من  وكل  وال�ضنة،  ال�ضيعة  تكفر  التي  والفتاوى  النكاح، 
من  كل  يف  فتاواهم،  لتنفيذ  رحب  ميدان  العربية،  البلدان  اغلب  باتت 

�ضورية والعراق، وليبيا وم�ضر ولبنان وغريهم.
ال�ضواريخ  وخمتلف  باأحدث  �ضعبه  وتبيد  اليمن،  حتتل  ال�ضعودية 
العاملية،  املنظمات  كل  من  وم�ضمع  مراأى  واأمام  والربيطانية،  الأمريكية 
الوح�ضية،  هذه  على  الرد  ذلك  لجند  لكننا  والإن�ضانية،  احلقوقية 
ما  لديه،  لي�س  فقري  �ضعب  على  ال�ضعودي،  احلكومي  والإرهاب  القتل  من 
يدافع عنه �ضوى كرامته، اإذ تعمل اأموال ال�ضعودية، على �ضم اأفواه تلك 
والو�ضائل،  املعدات  باأحدث  املدجج  اإعالمها،  ويناغمها يف ذلك  املنظمات، 

ليغطي على جرائمها يف اليمن.
على  لعبهم  خالل  من  للعامل،  تتجلى  مالحمة  بداأت  ال�ضعودي  الف�ضل 
�ضارت  يوميًا،  نفط  برميل  ماليني  ع�ضرة  ت�ضدر  فدولة  الطائفية،  وتر 
عاجزة عن �ضد �ضواريخ احلوثيني، فلجاأت ل�ضتعطاف امل�ضلمني، باأكذوبة 
وهزمية  �ضورية،  يف  املتوايل  الف�ضل  وكذلك  املكرمة،  مكة  ا�ضتهداف 
ف�ضائلها التي دعمتها ل�ضنوات، وانت�ضارات العراق املتتالية على »داع�س«، 
التي طبل لها الإعالم ال�ضعودي، كلها توؤ�ضر لبداية �ضقوط هذه اململكة، 

الفا�ضدة امل�ضتبدة ل�ضعبها، وبداية ع�ضر جديد للمنطقة.

غربة نيوز / احمد مراد
باراك  وليته  املنتهي  الأمريكي  الرئي�س  حذر 
اأوباما من اأن خليفته يف املن�ضب دونالد ترامب 
�ضي�ضطدم بالواقع اإذا ما حاول الوفاء بالوعود 
حملته  اإبان  قطعها  التي  للجدل  اإثارة  الأكرث 

النتخابية.
خا�ضة مبا مي�س التفاق النووري مع ايران .

الربنامج  اتفاق  باإلغاء  تعهد  قد  ترامب  وكان 
اخرتاقا  �ضكل  الذي  الإيراين  النووي 
التفاو�س  من  �ضنوات  ا�ضتلزم  كبريا  دبلوما�ضيا 
بني الوليات املتحدة والقوى الكربى مع اإيران 

وجرى توقيعه يف 14 يوليو/متوز 2015.
و يف ال�ضياق نف�ضه اعترب اوباما اأنه �ضيكون من 
الع�ضري على ترامب البقاء على موقفه »لأن من 
ال�ضعب الرتاجع عن �ضيء بداأ يعمل  عن اتفاق 
رائع  مينع اإيران من احل�ضول على �ضالح نووي«

نظاهرامام  قد  الأمريكيني   من  عدد  وكان 
نيويورك  مبنهاتن  الفيدرالية  احلكومة  مبني 
�ضيناتور امريكا  �ضابق �ضد ت�ضريحات  يف وقت 
حمل  ايران  مع  النوري  التفاق  �ضيوقف  بانه 
وللدعم  ايران  لدعم  لفتات  املتظاهرين 

االتفاق النووي معها .
المم  يف  المريكية  ال�ضفرية  حذرت  حني  يف 
من  الكوجنر�س  اع�ضاء  باور  �ضامانتا  املتحدة 
اذا مت  الوليات املتحدة قد ت�ضبح معزولة  ان 

رف�س التفاق.
الوليات  رف�ضت  »اذا  انه  تقول  باور  وكتبت 
املتحدة هذا التفاق، فاننا �ضنعزل انف�ضنا فورا 
العامني  نحو  ام�ضت  التي  الخرى  الدول  عن 
ل�ضياغة  المريكيني  املفاو�ضني  مع  تعمل  وهي 

ا�ضعب بنوده«.
واملعروف انا ما ي�ضمي مبجموعة ال�ضقور داخل 
اثر  التفاق  برف�س  هدودوا  قد  الكوجنر�س 
حمذرة  عليه  ال�ضرائيلة  احلكومة  اعرتا�س 

بان التفاق ل يوفر له المن الذي تن�ضده .
قال  منهاتن  فار�س  لقناة  خا�س  حديث  ويف 
ع�ضو    florindo j .troncelliti ال�ضيد 
 Peace  Action  manhattan منظمة 

التي نظمت الوقفة
ان العامل ل ي�ضتطيع حتمل حرب جديدة وان 

التفاق مر�ضي وفعال للطرفني .
بينما قالت ال�ضيدة Jackie  Shesoler  وهي 
باملنا�ضبة يهودية الديانة لكنها تدعم التفاق 
ان علي ال�ضرائيليني عدم اخلوف من التفاق 
 – التي اثبت ح�ضن نيتها عدة مرات  مع ايران 

علي حد قولها – جتاه دولتهم .
اجلدير بالذكر ان كال من ال�ضعودية وا�ضرائيل 
ترف�س التفاق النووي اليراين علي القل يف 

العلن .
واجلدير بالذكر اي�ضا ان التفاق قد ن�س على 

رفع احلظر عن ايران مقابل خف�ضها لن�ضاطاتها 
النووية.

وبينما قالت �ضامانتا باور  ال�ضفرية المريكية 
�ضيقو�س  التفاق  رف�س  ان  املتحدة  المم  يف 
لفر�س  ال�ضعي  على  املتحدة  الوليات  قدرة 
�ضيعطي  ذلك  لن  اخرى  مواقف  يف  عقوبات 
انطباعا بان »الوليات املتحدة هي قوة عظمى 
ملجرد  الخرى(  )بالدول  المل  انزال  تريد 

انزال المل بها«.
اىل  والنواب  ال�ضيوخ  جمل�ضي  اع�ضاء  ودعت 
ب«ل«  الت�ضويت  تاثريات  يف  بجدية  التفكري 

على الدبلوما�ضية المريكية.
بعيدا  وحيدا  م�ضارا  اتخاذنا  »ثمن  ان  وقالت 

عن اجلميع يبدو مرتفعا جدا«.
الكونغر�س  رف�س  »اذا  انه  من  باور  وحذرت 
امريكا  �ضورة  للعامل  �ضنعر�س  فاننا  التفاق، 
مق�ضمة داخليا ول ميكن الوثوق بها وتتجاهل 
معها  وو�ضعنا  �ضممنا  الذين  الطراف  اراء 

العقوبات«.
يف ظني انه لي�س امام الكوجنر�س رغم الوات 
الراف�ضة ال القبول بالتفاق النووي مع ايران 

فهل �ضيقبله ؟
احلكومة  موقف  تغيري  ترامب  ي�ضتطيع  ام 

المريكية من التفاق؟؟؟

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي
ت�ضرين  نوفمرب/   22 املوافق  الثالثاء  يوم  بدخول 
هو  نتنياهو  بنيامني  يكون   2016 العام  من  ثاين 
حكمًا  الإ�ضرائيلي  الكيان  حكومات  روؤو�ضاء  اأطول 
 ،1948 العام  منذ  انقطاع  ودون  متوالية  ب�ضورة 
يومًا   2793 اليوم  هذا  يف  عليه  م�ضى  قد  يكون  اإذ 
على  متفوقًا  الإ�ضرائيلية،  للحكومة  رئي�ضًا  متتالية 
ورئي�س  ال�ضهيوين  الكيان  موؤ�ض�س  غوريون  بن  دافيد 
العام  من  مايو/اآيار  يف  اإعالنه  بعد  فيه  حكومٍة  اأوٍل 
احلكومة  رئا�ضة  كر�ضي  على  تربع  الذي   ،1948
الإ�ضرائيلية ما جمموعه 2792 يومًا متتالية، وبذا 
يكون نتنياهو قد جتاوزه وتفوق عليه، ومن املتوقع يف 
احلكومة  رئا�ضة  يف  احلالية  لدورته  ا�ضتكماله  حال 
الأكرث  هو  يكون  اأن   ،2019 العام  يف  نهايتها  حتى 
حكمًا يف تاريخ الكيان باملجموع العام لأيام الرئا�ضة.
وحبه  بال�ضلطة  �ضغفه  نتنياهو  بنيامني  يخفي  ل 
اأجل  ومن  �ضبيلها  يف  للت�ضحية  وا�ضتعداده  للرئا�ضة، 
يفاخر  ولعله  راأ�ضها،  على  والبقاء  بها  الحتفاظ 
اإىل  اطمئنانه  ويبدي  حكمه،  مدة  بطول  الآخرين 
نف�ضه وقدراته، ول ينكر اعتداده بنف�ضه وا�ضتعداده 
قيدًا  الثمن  كان  ولو  بداأها،  التي  امل�ضرية  ملوا�ضلة 
يكبل به نف�ضه بالتحالف مع اأحزاٍب �ضغرية متطلبة 
حبًا  عنه  تقل  ل  فهي  زوجته  اأما  ال�ضروط،  وكثرية 
الرحيل،  من  وتخاف  للبقاء،  تتلهف  اإنها  بل  و�ضغفًا، 
نتنياهو  اأن  يعرفون  الإ�ضرائيليني  من  الكثري  ولعل 
ويعلنان  عليه،  ويحر�ضان  املن�ضب،  يع�ضقان  وزوجته 
على  ولي�ضا  طويلة،  ل�ضنواٍت  فيه  البقاء  يف  اأملهما 

ا�ضتعداٍد اأبدًا للتخلي عنه يف هذه املرحلة.
ا�ضتقالته  قوي  جرناٍل  لإعالن  يفرح  فاإنه  ولهذا 
منا�ضبه  عن  وتخليه  ال�ضيا�ضية،  احلياة  واعتزاله 

الع�ضكرية، اأو اإدانة مناف�ٍس قوي وحماكمته و�ضجنه، 
ولو كان حليفًا له يومًا، ويخاف من الأنباء املتداولة 
ونيتهم  املعتكفني،  اجلي�س  جرنالت  عودة  قرب  عن 
الرتاجع عن العتزال والعودة اإىل احلياة ال�ضيا�ضية، 
اإذ يعرف نتنياهو اأن اجلرنالت اأقدر على اإزاحته من 
واملوؤهالت  القدرات  من  وعندهم  غريهم،  من  من�ضبه 
ما  بع�ضهم  فلدى  وبقاءه،  ا�ضتقراره  به  يهددون  ما 
ما  امليدان  يف  واخلدمة  الع�ضكري  الر�ضيد  من  يكفي 
اأن  نتنياهو  حظ  ح�ضن  من  ولكن  م�ضريه،  على  يقلقه 
الأحزاب  تفوز  بل  يكلفون،  ول  يفوزون  ل  الأفراد 
الليكود  اأن حزبه  اإىل  روؤ�ضاوؤها، وهو مطمئٌن  ويكلف 
املنظور  امل�ضتقبل  الأقوى، ولن يكون يف  و�ضيبقى  كان 
احلزب،  رئا�ضة  يف  مناف�ضته  على  قادرة  �ضخ�ضية 
وقد كانت هناك حماولٌت �ضابقة ف�ضلت وجعلت منه 

زعيمًا مطلقًا للحزب.
اأن  اأحيانًا  يرون  الإ�ضرائيليني  من  كبريًا  قطاعًا  لكن 
»بيبو« كما يحلو لهم ت�ضميته يكذب، بل يحب الكذب، 
و�ضيلة  واأ�ضلم  النجاة،  اإىل  طريٍق  اأق�ضر  اأنه  ويرى 
للو�ضول اإىل الغاية، وهم يرون اأن هذه ال�ضفة تعترب 
خ�ضومه  �ضد  اأو  �ضعبه  على  مار�ضها  اإن  فيه  نقي�ضًة 
اإن  حميدة  و�ضفة  اإيجابية  ميزة  ولكنها  ومناف�ضيه، 
ت�ضلح بها حلماية كيانه، وللدفاع عن �ضعبه، وللتخل�س 
من ال�ضغوط الدولية والنتقادات العاملية، للحيلولة 
الفل�ضطينيني،  ل�ضالح  يهودية  تنازلٍت  تقدمي  دون 
ويرون اأن الكذب يف هذه احلالة ف�ضيلة متيزه، ولعله 
الكذب،  من  فاأكرث  الف�ضيلة،  هذه  ا�ضتخدام  اأجاد 

وو�ضع ا�ضتخدامه، وعدد غاياته واأهدافه.
ميله  نتنياهو  يف  يعيبون  الذين  الإ�ضرائيليني  ولكن 
للكذب على ال�ضعب، وتخليه عن امل�ضوؤولية، وتراجعه 
عن العهود، وعدم التامة بالوعود، وحر�ضه على عدم 

املذل  اإزعاج احللفاء، وخ�ضوعه  اأو  ال�ضركاء  اإغ�ضاب 
يعلم  اأنه  رغم  ل�ضروطهم،  وا�ضت�ضالمه  لبتزازاتهم، 
ال�ضعب  من  اآخر  قطاعًا  يغ�ضب  اإليهم  بانحيازه  اأنه 
مع  باملقارنة  وهم  رغبته،  ويعار�س  كرامته  ويهني 
�ضمن  اأغلبية  ي�ضكلون  والقومية  الدينية  الأحزاب 

اإطار الأقلية.
يف  ومرتدٌد  �ضيا�ضته  يف  متقلٌب  اأنه  يرون  اآخرين  فاإن 
حتدث  اإذا  بدا  واإن  دائمًا  ترتع�ضان  ويداه  قراراته، 
كثرٍي  عن  امل�ضوؤولية  يتحل  واأنه  و�ضارٌم،  حازٌم  اأنه 
اجلي�س  لها  تعر�س  التي  الإخفاقات  اأو  اخل�ضائر  من 
عنه  ي�ضيعون  له  املناف�ضني  بع�س  ولعل  واحلكومة، 
الردع،  اأو  احل�ضم  عن  اجلي�س  عجز  يف  ال�ضبب  اأنه 
ب�ضبب  الفر�س  ت�ضييع  اأو  القرار،  يف  لتاأخره  نظرًا 
اإطالة الدرا�ضة وال�ضت�ضارة، واأنه كان يتعمد اإخفاء 
قد  التي  التحديات  بع�س  وتب�ضيط  التقارير،  بع�س 
تواجه اجلي�س، الأمر الذي اأدى اإىل ال�ضتهانة وعدم 
اجلدية يف تقدير الأخطار، ولكن هذه النتقادات ل 
اأكرث من زوبعاٍت يف فنجان، ل تطول  اأن تكون  تعدو 

مدتها ول تتفاعل اآثارها.
اأما نتنياهو احلري�س على ال�ضلطة واحلامل بالبقاء، 
حكمه  با�ضتقرار  والواثق  قوته  اإىل  واملطمئن 
ويكره  النتقاد،  يحب  ل  فاإنه  �ضيا�ضته،   وا�ضتمرار 
بتهكم،  تتناوله  اأو  ب�ضوء،  مت�ضه  التي  التعليقات 
اأن  لول  الذين يتطاولون عليه  مياًل ملحا�ضبة  ويبدي 
القانون مينعه، وتقاليد الكيان ل ت�ضمح له، ولهذا فهو 
للجدل  املثرية  زوجته  يق�ضي  اأن  جدوى  دون  يحاول 
عن  بعيده  تكون  لأن  وي�ضعى  ال�ضيا�ضية،  حياته  عن 
دون  يحول  الواقع  لكن  احلكومة،  رئا�ضة  يف  مكتبه 
معه  �ضورها  وتظهر  ال�ضفر  يف  ترافقه  اإذ  رغباته، 
مالحظاتها،  الإعالم  و�ضائل  وتر�ضد  منا�ضباته،  يف 

وحتفظ تدخالتها، بينما تتابع ال�ضرطة م�ضرتياتها 
الر�ضمية  الهدايا  منها  وينتزعون  وفواتريها، 
القتناء،  على  حر�ضًا  اأبدت  واإن  الدولية،  والعطايا 
اأو رف�ضًا للت�ضليم والإعادة، فاإن ال�ضرطة ل تتاأخر يف 
التحقيق يف اأي خمالفٍة ت�ضل اإليها عن طريق �ضكوى 

اأو اتهاٍم.
�ضخ�س  على  اليوم  الإ�ضرائيليون  يجمع  يكاد  لهذا 
بنيامني نتنياهو يف هذا املن�ضب، رغم وجود معار�ضني 
معه  الختالف  هذا  ولكن  وال�ضيا�ضة،  احلكم  يف  له 
اإ�ضرائيليًا،  زعيمًا  اأ�ضبح  اأنه  تنفي  ل  له،  واملعار�ضة 
وكما يحلو للبع�س ت�ضميته، طالوت اإ�ضرائيل اجلديد، 
عنه،  بدياًل  اأو  له  مناف�ضًا  يخلق  ل  الختالف  وهذا 
الأقوى  احلزب  زعيم  اأ�ضبح  اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
والأكرث متثياًل يف الكني�ضت الإ�ضرائيلي، بعد تراجع 
بيتنا  اإ�ضرائيل  وخ�ضارة  العمل،  حزب  وتاآكل  كادميا 
�ضيا�ضيًا  التي كانت ت�ضكل ثقاًل  الأحزاب  وغريها من 
الزعيم  نتنياهو  من  يجعل  الذي  الأمر  الكني�ضت،  يف 
اأفاعي  لكن  تاأثريًا،  والأ�ضد  بروزًا  الأكرث  ال�ضيا�ضي 
من  تخرج  قد  وعقاربه  تتحرك،  باتت  اجلي�س 
اأو نفثها، وهل  اأوكارها، فهل ينجو نتنياهو من لذغها 

ي�ضلم من �ضمها واأملها.



غربة نيوز - من احمد مراد
العربية  باململكة  دوائر  عدة  ان  �ضرا  لي�س 
ب�ضكل  كيلتون  هيالري  دعمت  قد  ال�ضعودية 
الرئا�ضي  لل�ضباق  الطويل  الطريق  يف  باخر  او 

للبيت البي�س.
ا�ضتخدمها  التي  احلادة  اللغة  �ضرا  يكن  ومل 
علي  للرد  طالل  بن  الوليد  ال�ضعودي  المري 
دونالد  املنتخب  المريكي  الرئي�س  اأطروحات 

ترامب علي توتري .
ال�ضعودي  المري  �ضريعا  عاجله  الذي  المر 

بتهنئة ترامب بعد فوزه بالنتخابات .
العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  حمافظ  ت�ضريح  ان  ال 
اإن  اأحمد اخلليفي  ال�ضعودي )البنك املركزي( 
ال�ضعودية ل ت�ضعر بالقلق ب�ضاأن ا�ضتثماراتها يف 
انتخاب دونالد ترامب  الوليات املتحدة عقب 
الأمريكي  الكونغر�س  ت�ضويت  وبعد  رئي�ضا، 
الذي  القانون  على  املا�ضي  �ضبتمرب/اأيلول  يف 
تلك  و�ضط  غريبا  بدي  بـ«جا�ضتا«.قد  يعرف  

الجواء !!!
يف  اململكة  »ا�ضتثمارات  اأن  اخلليفي  وذكر 
�ضيادية،  بح�ضانة  تتمتع  املتحدة  الوليات 
واأ�ضاف  حيالها«.  للقلق  يدعو  ما  هناك  ولي�س 
جديدة  قرارات  اأي  تتخذ  مل  ال�ضعودية  اأن 

ب�ضاأن هذه ال�ضتثمارات.
اأمريكية  خزانة  �ضندات  ال�ضعودية  ومتلك 
بقيمة 95.5 مليار دولر، وفق بيانات اأمريكية 
بالإ�ضافة  املا�ضي،  �ضبتمرب/اأيلول  يف  ر�ضمية 

الوليات  يف  اأخرى  وح�ضابات  اأ�ضول  اإىل 
املتحدة.

�ضبتمرب/ نهاية  الأمريكي  الكونغر�س  واأقر 
رعاة  �ضد  »العدالة  قانون  املا�ضي  اأيلول 
مينح  الذي  »جا�ضتا«،  بـ  املعروف  الإرهاب« 
ا�ضتثناء من مبداأ احل�ضانة ال�ضيادية يف حالت 

الإرهاب التي تقع على الأرا�ضي الأمريكية.
الإرهاب  �ضحايا  لعائالت  القانون  هذا  ويتيح 
املحاكم  يف  الأجنبية  احلكومات  مقا�ضاة 
الأمريكية، ل �ضيما ال�ضعودية التي كان 15 من 
منفذي هجمات 11 �ضبتمرب يحملون جن�ضيتها.
توجد  ل  اإنه  اخلليفي  قال  اأخرى،  ناحية  من 
بالدولر  ال�ضعودي  الريال  ربط  لتغيري  نية 
 3.75 البالغ  الربط،  اأو تعديل �ضعر  الأمريكي 

ريالت للدولر منذ عام 1986.
جددت  قد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  وكانت 
العالقات  تعزيز  اإىل  تطلعها  عن  التعبري 
الريا�س  بني  والإ�ضرتاتيجية  التاريخية 
ووا�ضنطن نافية اأي قلق بخ�ضو�س ا�ضتثماراتها 
هناك، خا�ضة بعد اإعالن فوز دونالد ترامب يف 

النتخابات الرئا�ضية.
وقال وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ووزير 
يف  �ضعد  بن  ع�ضام  بالنيابة  والإعالم  الثقافة 
بيان عقب جل�ضة جمل�س الوزراء اأم�س الثنني، 
املجل�س  اأطلع  العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك  اإن 
ترامب  مع  اأجراه  الذي  الت�ضال  فحوى  على 

مبنا�ضبة فوزه يف النتخابات.

يف  ال�ضعودي  امللك  عرب  فقد  البيان  ووفق   
العالقات  تعزيز  اإىل  بالده  تطلع  عن  ات�ضاله 
الوليات  مع  والإ�ضرتاتيجية  التاريخية 
املتحدة والعمل معا ملا يحقق ال�ضلم وال�ضتقرار 

ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط والعامل.
واأ�ضاف ابن �ضعد اأن امللك بحث مع رئي�س هيئة 
جوزيف  اجلرنال  الأمريكية  امل�ضرتكة  الأركان 
البلدين  الثنائي بني  التعاون  دانفورد جمالت 

وم�ضتجدات الأحداث يف املنطقة.
لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  وكان 
حممد  الأمري  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 
ترامب  اإىل  تهنئة  برقية  بعث  قد  �ضلمان  بن 
مبنا�ضبة فوزه يف انتخابات الرئا�ضة الأمريكية، 

معربا فيها عن تهانيه له ولل�ضعب الأمريكي.
فهل ح�ضلت ال�ضعودية ايل �ضمانات من الرئي�س 
ترامب  رف�س  ان  خا�ضة  املنتخب  المريكي 
يف  �ضك  بال  ي�ضب  ايران  مع  النووي  لالتفاق 

م�ضلحة اململكة ال�ضعودية ؟؟؟؟
وما هو م�ضري العالقات بني الريا�س ووا�ضنطن 

حتت احلكم اجلديد ؟؟؟؟؟؟

اأن   مفاده  بخرب  الجتماعية  التوا�ضل  مواقع  �ضجت 
املتحدة  للوليات  املنتخب  الرئي�س  ترامب  دونالد 
اأ�ضول  من  ياأتي  للجدل،  اإثارة  واأكرثهم  الأمريكية، 
�ضورّية، فيما تبنّي بعد البحث باأن ترامب ينحدر من 

بلدة »كال�ضتات« يف منطقة بالتينات الأملانية.
ولدة  لوثيقة  �ضورة  انت�ضار  مع  الق�ضة  بداأت 
تقول  الوثيقة  هذه  اأن  وقيل  ترامب،  �ضورة  بجانب 
يف  ال�ضورة  وانت�ضرت  �ضوريا،  من  جاوؤوا  اأجداده  اأن 
ب�ضرعة  اخلرب  وانت�ضر  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل 
دونالد  اأن  حيث  �ضارخ،  تناق�س  من  يحمله  ما  ب�ضبب 
ترامب معروف بعدائه لالجئني ال�ضوريني والالجئني 
امل�ضلمني عمومًا، ولكن، بالرغم من النت�ضار الكبري، مل 

يتم تاأكيد الق�ضة. بل مت نفيها متاما
بلدة  اإىل  تعود  ترامب  اأ�ضول  اأن  هو  تاأكيده  مت  ما   

ا�ضمها  برز  والتي  »كال�ضتات«،  ا�ضمها  اأملانيا  يف  �ضغرية 
موؤخرًا وتوافد عليها ال�ضحفيون من كل حدب و�ضوب، 
ترامب  دونالد  جد  راأ�س  م�ضقط  تعد  لأنها  وذلك 

بح�ضب موقع »DW« الأملاين.
�ضمن  وردت  اأن  منذ  معروفة  كانت  احلقيقة  هذه 
اأنتج  والذي  كال�ضتات«،  »ملوك  بعنوان  وثائقي  فيلم 
عام 2014،  لكن منذ اأن اأ�ضبح ترامب اأحد مر�ضحي 
الرئا�ضية  النتخابات  �ضباق  يف  اجلمهوري  احلزب 
يتحدث  لن  راأ�ضه  م�ضقط  اأن  املرء  يتوقع  الأمريكية، 
اأن جولة يف البلدة واحلديث مع �ضكانها  اإل  اإل عنه، 

يك�ضفان العك�س.
اأما بالن�ضبة لتعاطف كال�ضتات مع دونالد ترامب  فقد  
و�ضل اإىل اأقل درجة موؤخرًا، كما عربت عن ذلك ملكة 
قالت:  اإذ  بولر،  �ضاره  �ضابقًا،  البلدة  يف  النبيذ  جمال 

كاي  ذلك  يف  ت�ضرفاته«،ويوافقها  من  نخجل  »اإننا 
فايزنبورن، �ضاحب اأحد الكروم يف البلدة، اإذ ي�ضيف: 
»اأعتقد اأنه معاد للمجتمع، وهذا ما ل يود اأي اأحد هنا 

ربطه بكال�ضتات«.
ويقول م�ضوؤول ثان يف البلدة ويدعى توما�س يافوريك، 
اإن عددًا من الفرق ال�ضحفية جاءت اإىل البلدة »من 
يف  متحم�ضة  كانت  البلدة  اأن  من  وبالرغم  اخلارج«،  
البداية للحديث عن تاريخها وعنها كقبلة لل�ضياحة، 
اإل اأن الهتمام الإعالمي هذا �ضبب قدرًا من الإزعاج 
اأي�ضًا، واليوم ينظر �ضكان كال�ضتات اإىل كل ميكرفون 
جمددًا  هنا  اأنتم  وعبارة  بال�ضك،  تقابلهم  وكامريا 

للحديث عن ترامب«.
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ال��ع��الق��ات ال�����س��ع��ودي��ة االم��ري��ك��ي ب��ع��د ف��وز 
؟؟؟؟؟ م���واج���ه���ة  ام  ت��ع��زي��ز   .. ت���رام���ب 

!!!!!! ال�����س��وري��ة  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأ���س��ول  حقيقة  العاب الكرتونية حديثة ق���������د ت�ساهم يف عزل ترامب

ت�����������رام�����������ب ك�����������ات�����������ب�����������ا!!!!!

؟؟؟؟؟؟ االأو�سط  ال�سرق  يف  االإن�سان  حقوق  وتعزيز  الدميقراطية  ق�سية  نه�������������������������������������اي�������������ة  اىل  ترامب  فوز  �سيوؤدي  هل 

دون������ال������د ت�����������������رام��ب

اأ�ضهر الكتب التي قام دونالد ترامب بتاأليفها
قام الرئي�س املنتحب للوليات املتحدة المريكية خالل حياته بكتابة 

العديد من الكتب التي تو�ضح فكره و�ضيا�ضاته نذكر منها
)1987( التعامل  •  فن 

)1990( الأعلى  يف  • البقاء 
)1991( احلياة  قيد  على  البقاء  •  فن 

)1997( العودة  •  فن 
)2004( غنيا  ت�ضبح  •  كيف 

على  تلقيتها  الأعمال  يف  الن�ضائح  اأف�ضل  الأعلى:  اإىل  الطريق   •
الإطالق )2004(

العقارات،  النجاح،  عن  ملعرفته  حتتاج  ما  كل  امللياردير:  مثل  فكر   •
واحلياة )2004(

)2005( الإطالق  على  تلقيتها  الغولف  لعبة  يف  ن�ضيحة  •  اأف�ضل 
واحدة  رجال—ر�ضالة  من  اثنني  غنيا:  تكون  اأن  منك  نريد  ملاذا   •

)2006(، �ضارك يف كتابته مع روبرت كيو�ضاكي.
 ،)2007( واحلياة  الأعمال  يف  القا�ضية  وال�ضربة  الكبري  العتقاد   •

�ضارك يف كتابته مع بيل زانكر
 )2000( لأمريكا  • الو�ضول 

100 خبري يف  :اأعلى  الإطالق  تلقيتها على  بالعقارات  ن�ضائح  •  اأف�ضل 
ا�ضرتاتيجية ال�ضهم )2007(

)2007( النجاح  اإىل  الطريق   13-
)2008( النجاح  يف  التحديات  اأكرب  واجهت  كيف  ابدا:  ا�ضت�ضلم  • لن 

ندعو جميع الروؤ�ضاء بقراءة ثالث كتب منها علي الأقل للتعرف علي فكر 
الرجل .

اإىل  ترامب  دونالد  املنتخب  الرئي�س  على  الحتجاج  و�ضائل  انتقلت 
الألعاب  من  العديد  التكنولوجيا  �ضركات  طرحت  اإذ  الذكية،  الهواتف 

التي تتهكم على الرئي�س املنتخب.
جدارا،  يبني  وهو  املنتخب  الرئي�س  يظهر  ترامب«  حائط  »لعبة  ويف 
مع  احلدود  على  اإقامته  على  �ضيعمل  اإنه  قال  الذي  للجدار  اإ�ضارة  يف 

املك�ضيك.
ويف لعبة »ترامب �ضد العامل«، يقوم الرئي�س املنتخب بنطح �ضخ�ضيات 
للح�ضول  كلينتون  وهيالري  اأوباما  باراك  والرئي�س  �ضاندرز  بريين  مثل 

على اأ�ضوات.
اجلدير بالذكر ان و�ضائل اإعالم عديدة قد اأ�ضارت اإىل اأن حمرك البحث 
الرئي�س  عزل  واإجراءات  طرق  عن  البحث  يف  ارتفاعا  �ضجل  غوغل 
الأمريكي يف الكونغر�س بن�ضبة قاربت %5000 عقب اإعالن فوز املر�ضح 
اجلمهوري دونالد ترامب بالنتخابات الرئا�ضية التي اأجريت يف الثامن 

من نوفمرب/ت�ضرين الثاين اجلاري.

الرئي�س  بعزل  املتحدة  الوليات  يف  القانون  وي�ضمح 
اأو نائبه اأو اأي م�ضوؤول على امل�ضتوى الفدرايل لأ�ضباب 
جرائم.  ارتكاب  اأو  الر�ضوة  اأو  اخليانة  منها  عدة 
جمل�ضي  موافقة  الرئي�س  من  الثقة  �ضحب  ويتطلب 

النواب وال�ضيوخ.
من  الثقة  ل�ضحب  حماولت  ال�ضابق  يف  حدثت  وقد 
ولكن  كلينتون.  وبيل  جون�ضون  اأندرو  منهم  روؤ�ضاء 
تلك املحاولت مل تنجح يف عزل اأي رئي�س يف تاريخ 

الوليات املتحدة.
فيديو  التوا�ضل  من�ضات  على  انت�ضر  ال�ضياق  هذا  يف 
اآلن  الربوفي�ضور  فيه  يظهر  بو�ضت  للوا�ضنطن 
ليكتمان يتنباأ بفوز ترامب، وتوّقع اأي�ضا �ضحب الثقة 

منه بعد فوزه. .

روؤية  تبدو  ل  ال�ضيا�ضني  واملحللني  اخلرباء  من  العديد  اأراء  ح�ضب 
بن�ضر  اللتزام  ت�ضمل  اأنها  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  اأمريكا  لدور  ترامب  ال�ضيد 
الدميقراطية ودعم حقوق الإن�ضان. اإذ اأعرب خالل حملته النتخابية، 
عن ا�ضتياقه لأيام الطغاة الأقوياء الذين كانوا قادرين على احلفاظ على 
ال�ضتقرار والنظام. و�ضخر من اإنفاق املال يف ال�ضرق الأو�ضط اإل اإذا كان 

مرتبطا ب�ضكل مبا�ضر بالأمن القومي الأمريكي.
الوليات  متويل  يخف�س  اأن  املرجح  من  اإنه  قال  الآراء،  هذه  مع  وتوافقًا 
املتحدة لتح�ضني الدميقراطية واحلكم يف املنطقة. ولن يكون لذلك فائدة 
فعالة  غري  احلكومية  وامل�ضاعدة  الدميقراطية  كانت  اإذ  تذكر.  عملية 
اأي�ضا  ذلك  ت�ضبب  حيث  م�ضر،  وخا�ضة  الأو�ضط،  ال�ضرق  دول  معظم  يف 

ب�ضغوط خطرية يف العالقات امل�ضرية الأمريكية.
اأ�ضدقاء اأمريكا ال�ضتبداديني يف اخلليج ينظرون للدميقراطية على اأنها 
تهديد وجودي، اإذ لي�س لديهم اأي ا�ضتخدام ملزيد من اخلطب الأمريكية 
حول ف�ضائل الدميقراطية. مل يظهر ال�ضيد ترامب اكرتاثًا لتعزيز حقوق 
املرجح  املتحدة؛ فمن غري  الوليات  املهم�ضة يف  والفئات  والأقليات  املراأة 
اأنه �ضيظهر املزيد من الدعم لهذه اجلماعات يف اخلارج. الأرجح من ذلك 
دفع  من  بنفوره  �ضرتحب  وال�ضعودية  امل�ضرية  احلكومتني  من  كاًل  اأن  هو 

الإ�ضالحات الداخلية.
الأعباء  �ضُتجنبه  للعامل،  و-انعزالية  قومية  نظرة  اإىل  �ضيوؤدي  ذلك  كل 
اأو  ذلك  بكل  �ضيلتزم  ترامب  الرئي�س  كان  اإذا  ما  اخلارجية.  والت�ضابكات 

بع�س منه ل يزال يف علم الغيب.
اجلدير بالذكر انه خالل �ضنوات اأوباما، توترت العالقات مع اأهم ثالثة 

�ضركاء لأمريكا يف ال�ضرق الأو�ضط.
باململكة  الأمر  يتعلق  عندما  كثريًا  ذلك  ميانع  ترامب  ال�ضيد  اأن  يبدو  ل   
العربية ال�ضعودية، اإذ هدد بوقف �ضحنات النفط اإذا مل ت�ضاهم الريا�س 

ب�ضكل اأكرب يف مكافحة الإرهاب.
وباملقابل، يهتم ترامب باإ�ضرائيل، اإذ دعا بالفعل رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي 

»اأول فر�ضة«. وبينما  اإىل املدينة يف  بنيامني نتنياهو 
�ضتتحني  الطريق،  على  توترات  هناك  تكون  قد 
ال�ضيد  لنفور  نظرا  الواقع،  يف  نتنياهو.  مع  العالقات 
ترامب من التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول ونفوره 
تتح�ضن  اأن  املرجح  من  )النووية(،  اإيران  �ضفقة  من 
اأ�ضار م�ضت�ضارو ال�ضيد  اإذ  العالقات مع هوؤلء الثالثة. 
لي�ضت  الإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  اأن  بالفعل  ترامب 
عقبة يف طريق ال�ضالم. وقد يخفف نفوره من �ضفقة 
اإيران بع�س التوترات مع اململكة العربية ال�ضعودية. 
فيما  م�ضر  على  ي�ضغط  لن  ترامب  ال�ضيد  اأن  ويحتمل 

يتعلق بق�ضايا حقوق الإن�ضان اأو الإ�ضالح ال�ضيا�ضي
اأنه  ترامب  ال�ضيد  اأعلن  النتخابية،  حملته  خالل 
يريد اأن يبداأ »بناء الأمم« من الداخل و�ضينهي ع�ضر 
بناء الدول يف اخلارج. اإذ قال اإن ا�ضرتاتيجية العمل 
من  الرتيليونات  بتكلفة  العراق  يف  ف�ضلت  اخلارجي 
ولكن  الأو�ضط.  ال�ضرق  ا�ضتقرار  وزعزعت  الدولرات 
ال�ضيد ترامب اتهم اأوباما اأي�ضًا بالن�ضحاب من العراق 
»داع�س«  لتنظيم  م�ضاحة  ب�ضرعة كبرية جدا، وترك 

مللء الفراغ.
يو�ضع  قد  الأمم«  »بناء  من  ترامب  ال�ضيد  حت�ض�س 
وت�ضغيل  املو�ضل  يف  داع�س  هزمية  مع  الختبار  حمل 
املرافق: ما يحدث بعد طرد »داع�س« من الرقة؟ منع 
العراق  يف  اأخرى  اأماكن  يف  البناء  اإعادة  من  التنظيم 
الإعمار  اإعادة  �ضخمة:  م�ضاريع  ثالثة  �ضيتطلب 
احلكم  وتوفري  الأمن،  من  مزيد  ون�ضر  ال�ضراع،  بعد 
الر�ضيد. العراقيون فقط ميكنهم القيام بهذه املهمة. 
كبري  ب�ضكل  العون  يد  اإىل  حاجة  يف  �ضيكونون  لكنهم 

من الوليات املتحدة. وترامب يبحث عن دور منا�ضب 
اأن  احلكمة  من  �ضيكون  اإنه  وقال  املتحدة،  للوليات 
نتذكر اأنه ل ينبغي اأن حتاول اأن تفعل اأكرث من الالزم، 
لأن وجود اأمريكا يف العراق هو للم�ضاعدة ولي�س للفوز 
»بناء  يف  ذريع  ب�ضكل  نف�ضل  نحن  عنهم..  بالنيابة 

الأمم«، على حد قول ترامب.
مثل )الرئي�س الأمريكي الأ�ضبق( ريت�ضارد نيك�ضون يف 
اأمريكا  واأ�ضدقاء  حلفاء  اإن  ترامب  ال�ضيد  قال  نهجه، 
باأمنهم.  يتعلق  فيما  اأكرب  م�ضوؤولية  يتحملوا  اأن  يجب 
حلفائنا  مع  التعامل  يف  امل�ضاواة  ينبغي  ل  اإنه  وقال 
العرب الأغنياء كما نفعل مع احللفاء يف اأوروبا واآ�ضيا 
ال�ضعبة  العملة  من  الكثري  ينفقون  الأثرياء  العرب   -
الباردة للدفاع عن اأنف�ضهم، ولكن كانت لديهم �ضعوبة 
يف التخل�س من عادة الطلب من وا�ضنطن خو�س املعارك 

)انظروا اإىل �ضوريا واليمن(.
م�ضتعريًا �ضفحة من نهج نيك�ضون، يبدو اأن ال�ضيد ترامب 
يتجه نحو نهج اأقل تدخال يف احلفاظ على ال�ضتقرار 
الإقليمي، ويذكرنا ترامب بنيك�ضون، الذي كان واقعيَا 
قوله  عند  اخلارجية،  بال�ضيا�ضة  يتعلق  فيما  للغاية 
يف  النف�س  �ضبط  من  املزيد  ننتهج  اأن  �ضاحلنا  من  اإنه 
يخدم  ل  عندما  الأمريكية  الع�ضكرية  القوة  ممار�ضة 
ذلك امل�ضالح الأمنية احليوية للوليات املتحدة. ولعل 
ال�ضيد ترامب بالتايل، �ضيفر�س على اأ�ضدقائنا العرب 
الذهاب لرتكيا يريدون منا اأن نعمل كوكالء اإقليميني 

يف نزاعهم الدموي مع اإيران.



حممد  ك�ضف  الأنا�ضول:  حممود/  ح�ضني  القاهرة/ 
عديل  ال�ضابق  امل�ضري  الرئي�س  نائب  الربادعي، 
)مل  �ضيادية  اأجهزة  من  تهديًدا  تلقيه  عن  من�ضور، 
�ضلمي  حلل  التو�ضل  حماولته  ب�ضبب  ي�ضمها(، 
يف  و”النه�ضة”  العدوية”  “رابعة  اعت�ضامي  لف�س 

اأغ�ضط�س/اآب 2013.
 "2013 اأغ�ضط�س  "عن  بعنوان  بيان  يف  ذلك  جاء 
مبوقع  الر�ضمية  �ضفحته  على  الربادعي  ن�ضره 
اليوم  م�ضاء  “في�ضبوك”،  الجتماعي  التوا�ضل 
ف�س  لكوالي�س  فيها  يتطرق  �ضهادة  ثاين  يف  الإثنني، 
 14 يف  و”النه�ضة”  “رابعة”  ميداين  اعت�ضامي 

اأغ�ضط�س 2013.
لرئي�س  نائًبا  كنت  “عندما  الربادعي  وقال 
فى  ي�ضمه(  )مل  معروف  كاتب  اتهمني  اجلمهورية، 
مقال مطول بجريدة الأخبار احلكومية، باأننى رجل 
خطر على ال�ضعب والدولة، و�ُضن فى م�ضاء نف�س اليوم 
من  )احلكومي(  التلفزيون  فى  �ضدي  �ضر�ًضا  هجوًما 

بع�س ال�ضيوف )مل ي�ضمهم(”.
اعت�ضام  ف�س  قبل  ما  فرتة  عن  �ضهادته  يف  واأ�ضاف 
ر�ضالة  والهجوم(  )املقال  ذلك  “اأعقب  “رابعة”، 
التايل،  اليوم  فى  ي�ضمها(  )مل  �ضيادية  اأجهزة  من 
اأن ذلك كان جمرد حتذير، واأنها �ضتدمرين  ُتخرُبنى 
ف�س  اإىل  للتو�ضل  العمل  حماولت  فى  ا�ضتمررت  اإذا 
�ضيغة  اأو  وغريها  رابعة  فى  لالعت�ضامات  �ضلمي 

للم�ضاحلة الوطنية”.
ال�ضلطات  من  فوري  تعليق  على  احل�ضول  يت�ضن  ومل 
ال�ضاعة  حتى  الربادعي  ذكره  ما  حول  امل�ضرية 

ت.غ.  19:20
اأن الربادعي كان اأحد الو�ضطاء البارزين وقتها  غري 
مبحمد  لالإطاحة  واملعار�ضني  الدولة  اأجهزة  بني 

مر�ضي، اأول رئي�س مدين منتخب دميقراطًيا يف م�ضر، 
و�ضط ح�ضور ملبعوثني دوليني لبحث �ضبل التعامل مع 

العت�ضام اآنذاك.
وتابع بيان الربادعي، قائاًل، “يف 14 اأغ�ضط�س، بعد 
هوجة  هناك  كانت  الف�س،  فى  القوة  ا�ضتخدام  بدء 
ه�ضتريية من قبل القوى الوطنية )مل ي�ضمها(، وحتى 
الثورة  �ضباب  وبع�س  النخبة،  نف�ضها  على  تطلق  ما 
بق�ضوة  وتهاجمني  العنف  با�ضتخدام  ب�ضدة  ترحب 
ل�ضتقالتى الفورية مبجرد علمي با�ضتخدام القوة”.

واأرجع اأنه رف�س ما حدث يف الف�س الأمني لالعت�ضام 
ا لتحمل اأية م�ضوؤولية عن قرار مل اأ�ضارك فيه  “رف�ضً
الوقت  هذا  فى  هناك  كان  اإنه  لقناعتي  وعار�ضته، 
ت�ضور حمدد يتبلور حول بدائل �ضلمية لراأب ال�ضدع .
قال  رابعة،  اعت�ضام  ف�س  وقت  ل�ضتقالته  ومتطرًقا 
يف  اأنه  بحزن  تيقنت  اللحظة  تلك  “يف  الربادعي: 
العمل  للم�ضاركة فى  املناخ ل توجد م�ضاحة يل  هذا 
عك�س  مبفردي  اأ�ضبح  اأن  اأ�ضتطيع  لن  واأنني  العام، 
يل  بالن�ضبة  البدائل  اأف�ضل  كانت  وبالتايل  التيار، 
وقناعتي  روؤيتي  يخالف  م�ضهد  عن  البتعاد  هي 

و�ضمريي”.
ك�ضف  اجلاري،  ثان  ت�ضرين  نوفمرب/  ومطلع 

اآثار جدًل وا�ضًعا �ضهادته الأوىل  الربادعي، يف بيان 
امل�ضهد  من  ان�ضحابي  اإن  قائاًل:  الفرتة،  تلك  عن 
للرئي�س  )نائبا  من�ضبه  من  با�ضتقالته  ال�ضيا�ضي 
ال�ضابق( جاء ب�ضبب ف�س اعت�ضامي رابعة العدوية، 

والنه�ضة بالقوة”.
ف�س  يف  القوة  ل�ضتخدام  معار�ضته  اأن  واأو�ضح 
واإمنا  اأخالقية،  لأ�ضباب  فقط  “لي�س  العت�ضامني 
كان  عليها،  متفق  �ضبه  �ضيا�ضية  حلول  لوجود  كذلك 
ميكن اأن تنقذ البالد من الجنراف يف دائرة مفرغة 

من العنف والنق�ضام”.
هجوما  الأول،  بيانه  ن�ضر  عقب  الربادعي  وتلقى 
م�ضرية  عامة  و�ضخ�ضيات  حملية  اإعالم  و�ضائل  من 
الإخوان  يدعم  باأنه  تتهمه  احلايل،  للنظام  موؤيدة 
جلماعة  العام  املر�ضد  نائب  رّحب  فيما  ب�ضهادته، 
اإبراهيم منري، مبوقف الربادعي،  امل�ضلمني،  الإخوان 
اإىل  لالأنا�ضول،  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  اإياه  داعيا 

اإعالن “مزيد من احلقائق للم�ضريني”.
لل�ضالم،  نوبل  جائزة  على  احلائز  الربادعي،  وتقدم 
 2013 اآب  اأغ�ضط�س/   14 يف  من�ضبه  من  با�ضتقالته 

عقب بدء ف�س اعت�ضام “رابعة العدوية”.
اجلي�س  من  قوات  ف�ضت   ،2013 اأغ�ضط�س   14 ويف 
وال�ضرطة بالقوة اعت�ضامني لأن�ضار مر�ضي يف ميداين 
“رابعة العدوية” و”نه�ضة م�ضر” بالقاهرة الكربى.
 8 منهم  قتياًل،   632 �ضقوط  عن  الف�س  واأ�ضفر 
الإن�ضان”  القومي حلقوق  “املجل�س  �ضرطيني، بح�ضب 
فيه  قالت  الذي  الوقت  يف  م�ضر)حكومي(،  يف 
اإن  منظمات حقوقية حملية ودولية )غري ر�ضمية(، 

اأعداد القتلى جتاوزت األف �ضخ�س.
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��م ال�����س��ورة  م��راك��م��ة ال��ع��ج��ز وت��ه�����سّ
منهك ال�سعودي«  »التحالف  املعنوية: 

 

لقمان عبداهلل
يعمد املحللون ال�ضعوديون واحللفاء اليمنيون اإىل تربير عجزهم عن احل�ضم 
الدولية ترف�س  املعادلة  اأن  بادعاء  �ضنعاء،  اإىل  الدخول  وتاأخري  الع�ضكري، 

تغيري املوازين على الأر�س.
املتحالفة  اليمنية  والقوات  ال�ضعودية  ف�ضل  تكرار  عقب  ياأتي  العجز  تربير 
املناطق  يف  �ضواء  اليمن؛  �ضمال  على  املتتالية  الع�ضكرية  هجماتها  يف  معها 
املحاذية للجنوب، اأو يف ال�ضمال وال�ضمال الغربي، وكذلك يف املعارك الدائرة 
ول  ميدي،  يف  اأو  ماأرب  يف  �ضرواح  ومديرية  نهم  فر�ضة  يف  املا�ضي  العام  منذ 

تزال م�ضتمرة حتى اليوم.
التي  احلجج  وبطالن  الدعاءات،  تلك  زيف  تثبت  الأر�س  على  الوقائع  لكن 
يقدمها »التحالف«، واإل فما معنى ف�ضل مئات ما ي�ضمونها »زحوفات« على تلك 
اجلبهات لت�ضجيل ولو اإجنازا واحدا يقدم للم�ضتويني ال�ضيا�ضي اأو الإعالمي، 
مع العلم باأن »التحالف« يعاين الت�ضحر واجلفاف باملعنى امليداين، ومل ي�ضعفه 
اأي  ت�ضجيل  على  اجلنوب،  من  ال�ضعبية«  و»اللجان  اجلي�س  خروج  منذ  احلظ 
منجز يعطي انطباعًا عن قدرة القوى الع�ضكرية امل�ضكلة له اأو من بقي منها. 
املنتمية  �ضيما  ول  اليمن  على  للحرب  املوؤيدة  اخلليجية  احلا�ضنة  اإن  حتى 
ال�ضائعات والدعاية ال�ضفراء  التي تتغذى عادًة من  ال�ضلفي والوهابي  للفكر 
اإىل  العجز  هذا  اأمام  دعاتها  ويلجاأ  والتح�ضر،  الأمل  خيبة  تعي�س  اأ�ضبحت 
اإل�ضاق التهم للحلفاء بالتخاذل اأو اإىل قول اإن اجلي�س اليمني ميتلك اأ�ضلحة 

حديثة.
يف احلروب، وخ�ضو�ضًا تلك الطويلة الأمد، كحالة احلرب على اليمن، يعمد 
القادة  لكّن  الع�ضكرية.  والتكتيكات  اخلطط  تغيري  اإىل  دائم  وب�ضكل  القادة 
الع�ضكريني لـ»التحالف« يفتقدون الإبداع، ول ميتلكون خططًا فعالة. كل ما 
يعرفونه هو توجيه اأرتال الدبابات والعربات من دون خطة من�ضقة، لت�ضبح 

هذه العربات بعد قليل حمرتقة ويف داخلها قتلى وجرحى.
وحلفائه،  ال�ضعودي  اجلي�س  حالة  واأمام  واملراقبون  الع�ضكريون  اخلرباء 
مل  اأنهم  اإل  لـ»التحالف«  الع�ضكريني  واملخططني  للقادة  تقييمًا  ميتلكون  ل 
مل  حربهم  اإن  احلرب.  وِعرب  درو�س  من  يتعلموا  اأو  التجارب  من  ي�ضتفيدوا 
طبيعة  مع  تتكيف  اأن  ت�ضتطيع  ع�ضكرية  نظريات  وفق  بالأ�ضا�س  تخ�س 
مع  اأو  اليمنية،  الأرا�ضي  طبيعة  مع  ول  �ضنتني،  نحو  منذ  الدائرة  املعركة 
احلرب  »التحالف«  يخو�س  بلدهم.  عن  يدافعون  الذين  الرجال  �ضالبة 
التهديدات والأخطار  يعد يتالءم مع  الذي مل  التقليدي  الكال�ضيكي  باملفهوم 
عاجزًا  احلرب  فرتة  طوال  ال�ضعودي  اجلي�س  يظهر  اجليو�س،  تواجه  التي 
عن مواجهة حرب الع�ضابات واجلبال، اأو املزيج الذي يخلط بني الكال�ضيكي 

النظامي والع�ضابات احلا�ضل حاليًا من اجلانب اليمني.
اجلبال  يف  التقدم  تعيق  التي  اجلغرافية،  الت�ضاري�س  ب�ضعوبة  القادة  يتذرع 
ووجود كمائن حمكمة للجي�س و»اللجان« يف املنخف�ضات. هذا الدعاء ي�ضلح 
يف فر�ضة نهم يف ال�ضمال ب�ضبب الت�ضاري�س املعقدة للمنطقة، لكنه ل ي�ضلح يف 
منطقة مثل ميدي احلدودية والبحرية 0التي ل يتجاوز عدد بيوتها اأكرث من 
2300 منزل دمرت باأكملها، كما اأن اأرا�ضيها �ضحراوية منب�ضطة والأف�ضيلة 
فيها لقوى »التحالف« لنك�ضافها من اجلو والبحر، وبالتايل ل ميتلك اجلي�س 
قوى  �ضنت  فقد  ذلك  وبرغم  الت�ضاري�س،  من  ال�ضتفادة  ميزة  و«اللجان« 
وبحري  بري  هجوم  مئة  من  اأكرث  الربية  احلرب  بداية  منذ  »التحالف« 
مب�ضاندة �ضالح الطريان لل�ضيطرة على ميدي ومل ت�ضتطع التقدم �ضربًا واحدًا.
ويف هذا الوقت، ل يزال يوؤتى باملرتزقة من جنوبي اليمن ومن �ضوريا ومن كل 
حدب و�ضوب، ويزج بهم يف اآتون هذه احلرب من دون جدوى، لأن املرتزق ل 

هدف له �ضوى ال�ضرتزاق.
الأذهان  يف  انطبعت  فقد  حال.  باأف�ضل  لي�س  فو�ضعه  ال�ضعودي  اجلي�س  اأما 
احلد  و�ضار  دباباتهم.  يف  يقتلون  اأو  مواقعهم  من  يفرون  وهم  اجلنود  �ضور 
و�ضعهم  على  يح�ضدون  ل  هم  فيما  مرعبًا،  كابو�ضًا  لهم  بالن�ضبة  اجلنوبي 
التي  املالية  التخفي�ضات  اىل  عمدت  ال�ضعودية،  ال�ضلطات  واملعنوي.  النف�ضي 
�ضملت املوظفني يف الدولة ومنهم اجلي�س، م�ضتثنيًة اجلنود الذين يقاتلون مبا 
ي�ضمونه احلد اجلنوبي، بل جرت م�ضاعفة رواتبهم كتحفيز لهم على اخلدمة 
يف هذه املنطقة. وبرغم الغراء املايل وكذلك احلملة الدعائية والدعاوية 
الريا�س  »الدفاع عن الأر�س والدين«، مل تتو�ضل  ب�ضرورة اللتحاق بواجب 
و�ضائل  �ضقطت  وملا  القتال.  بجبهات  لاللتحاق  اجلنود  عند  الرغبة  رفع  اإىل 
الإغراء والتجيي�س املذهبي مل يعد اأمام النظام ال�ضعودي �ضوى الدعوة اإىل 
الذي  ال�ضيخ  اآل  املفتي  ليلجاأ  يكن  ومل  ال�ضعودي،  لل�ضباب  الإجباري  التجنيد 
ال�ضلطة  اإيعاز  لول  الدعوة  لهذه  البالد،  يف  الأوىل  الدينية  املرجعية  يعد 
منذ  الدعوات  هذه  مثل  فيها  تطلق  التي  الأوىل  املرة  وهي  اليه،  ال�ضيا�ضية 
تاأ�ضي�س الدولة. والدعوة لو مل تكن جدية ملا �ضدرت من اأعلى �ضلطة دينية 
تقررها  خلطوات  التمهيد  باب  من  هو  الوقت  هذا  يف  اإعالنها  ولعل  البلد،  يف 

ال�ضلطة ال�ضعودية فيما بعد.

�سلميًا و”النه�سة”  “رابعة”  اعت�سامي  لف�س  م�ساعّي  ب�سبب  هددتني  �سيادية  اأجهزة  ال��رادع��ي: 

بعد اأن ق�سى ن�سف عمره يف �سجون االحتالل ومازال.. االأقرع 
الفل�سطيني االنق�سام  ر�سا�سات  ب�سبب  ج�سده  ن�سف  يفقد 

 لقمان عبداهلل
تعك�س ال�ضيا�ضة والإعالم الإماراتيان وجه ال�ضراع 
وب�ضط  ال�ضيطرة  على  اليمن  جنوبي  يف  امل�ضتمر 
الرئي�ضية:  ال�ضعودي  التحالف  دول  بني  النفوذ 
الدولتني  من  كّل  وي�ضعى  وال�ضعودية.  الإمارات 
اإىل ال�ضتئثار والتفرد، بل  اليمنية  اأدواتهما  عرب 
و�ضلت احلدة بينهما اإىل حماولت الإق�ضاء التام 
الو�ضائل  كل  الطرفان  وي�ضتخدم  الآخر،  للطرف 
النا�س  التي مت�س حياة  املحّرمة  فيها  املتاحة، مبا 

واأمنهم وت�ضيري �ضوؤون موؤ�ض�ضات الدولة.
اإىل  اليمني  اجلنوب  يف  الإماراتي  الدور  ويتعر�س 
اأجل  من  ظبي  اأبو  فيه  ت�ضارع  قا�ضية،  اختبارات 
البقاء وتثبيت ما تبقى لها من دور يف عدن. ويبدو 
اأّن م�ضارعتها للموافقة على خارطة املبعوث الدويل 
ا�ضماعيل ولد ال�ضيخ لوقف احلرب من دون الوقوف 
وعدم  ال�ضعودية،  الكربى«  »ال�ضقيقة  راأي  عند 
الريا�س  حماولة  عن  ناجتة  اأهدافها،  مراعاة 
دون  من  العام،  بالإطار  نفوذها  وح�ضر  اإق�ضاءها 
اأن يكون لها اأي ممار�ضة فعلية يف اإدارة املحافظات 

اجلنوبية.
»الإ�ضالح«  حزب  حتت�ضن  ال�ضعودية  تزال  ل 
الإخواين عدو الإمارات التاريخي، وتدعمه ماليًا، 
ب�ضط  من  ومتكنه  ميدانية،  ت�ضهيالت  له  وتوفر 
النفوذ وال�ضيطرة يف اجلنوب، كما اأنها توؤمن لقادته 
مالذًا اآمنًا على اأرا�ضيها، ومنطلقًا ملمار�ضة ن�ضاطهم 
بالإ�ضافة  خ�ضو�ضًا.  واجلنوب  عمومًا  اليمن  يف 
عرب  ال�ضرعية«  »راأ�س  يف  لإ�ضراكه  �ضغوطها  اإىل 
بعد  للرئي�س،  نائبًا  الأحمر  حم�ضن  علي  تن�ضيب 
على  املح�ضوب  بحاح  خالد  الرئي�س  نائب  اإقالة 
الإمارات، وتوزير اأع�ضاء احلزب يف احلكومة، ول 
ال�ضيادية واأبرزها وزارة الداخلية  �ضيما الوزارات 
التي يراأ�ضها ح�ضني عرب. كما اأن حتالف ال�ضرورة 
هادي  من�ضور  ربه  عبد  امل�ضتقيل  الرئي�س  بني 
وحزب »الإ�ضالح«، فتح لالأخري م�ضاحات وا�ضعة من 

الن�ضاط واحلركة.
اجلنوب  يف  حاليًا  التنفيذية  ال�ضلطة  ويدير 
وهم  هادي،  على  املح�ضوب  املتحالف  الثنائي 
جمموعة من�ضقني عن حزب »املوؤمتر ال�ضعبي العام« 
واإبن  دغر،  بن  اأحمد  الوزراء  رئي�س  مقدمتهم  ويف 
يدير  »الإ�ضالح«،  حزب  جهة  ومن  جالل.  هادي 
دفة  بنف�ضه  فعليًا  عرب  اأحمد  الداخلية  وزير 
وميتلك  عدن.  يف  املعا�ضيق  ق�ضر  من  »التحالف« 
وخربة  والنفوذ،  واملال  القوة  التحالف  هذا 
الر�ضمية  الدوائر  يف  والتغلغل  ال�ضلطة  يف  وا�ضعة 
وال�ضتقطاب والنف�س الطويل، وقد جرى اكت�ضابها 

من احلكم بال�ضراكة لع�ضرات ال�ضنني.
»الإ�ضالح«  حزب  ح�ضور  من  ا�ضتفادت  ال�ضعودية 
اإرهابيًا  م�ضنفًا  كان  بعدما  احلرب  اأثناء  املنظم 
�ضيق  خلفية  على  ال�ضتفادة  هذه  وجاءت  قبَلها. 

جهة  مع  العمل  اىل  وا�ضطرارها  اأمامها،  اخليارات 
حملية وازنة.

توترًا  اجلنوب  �ضاحة  �ضهدت  الأخرية،  الآونة  يف 
الإمارات  على  املح�ضوب  النزاع  طريف  بني  �ضيا�ضيًا 
من  الزبيدي،  عيدور�س  عدن  حمافظ  يف  ممثلًة 
جهة، وبتحالف هادي وحزب »الإ�ضالح« من جهة 
ال�ضلطة،  على  ال�ضيطرة  خلفية  على  ال�ضعودية، 
م�ضتفيدًا  نفوذه،  لفر�س  التحالف  هذا  ي�ضعى  اإذ 
موؤ�ض�ضات  يف  لأدواته  والعميق  القوي  احل�ضور  من 
هو  التحالف  هذا  اأمام  الرئي�س  والهدف  الدولة. 
للهدف  بدوره  ي�ضعى  الذي  الآخر  الطرف  اإق�ضاء 
تبدو  والرتاجع  ال�ضعف  عالمات  كانت  واإن  نف�ضه، 

وا�ضحة عليه.
الإطار،  هذا  يف  النقاط  من  عدد  ت�ضجيل  وميكن 

وهي كالآتي:
اإقالة  على  عدن  حمافظ  اإجبار  يف  النجاح  اأوًل، 
م�ضت�ضاره اخلا�س واأحد اأبرز املقربني منه اأبو علي 
احل�ضرمي، القريب من الإمارات بعد تعر�ضه حلملة 
ـ »الإ�ضالح«،  اإعالمية �ضر�ضة من قبل حتالف هاديـ 
يكتِف  ومل  اإيران«.  من  �ضابق  »مقرب  اأنه  بذريعة 
املقال  امل�ضت�ضار  اأجرب  بل  بذلك  املذكور  التحالف 

على مغادرة اجلنوب فلجاأ اإىل الإمارات.
ثانيًا، اإحراج امل�ضوؤولني احلكوميني الذين كانوا يف 
احلراك اجلنوبي �ضابقًا، واملح�ضوبني على الإمارات 
حاليًا، من خالل عدد من الأن�ضطة الر�ضمية التي 
احلوار  ملخرجات  تاأييدًا  التحالف،  هذا  اأقامها 
ال�ضتة  الأقاليم  عنه  انبثقت  الذي  الوطني 
الأمر  اإقليمني،  اإىل  اجلنوب  تق�ضيم  ومنها  لليمن، 
اجلنوب.  يف  ال�ضعبية  القاعدة  راأي  يخالف  الذي 
غياب  ذريعة  حتت  امل�ضوؤولون،  هوؤلء  وا�ضطر 
الق�ضية اجلنوبية عن خارطة ولد ال�ضيخ، للح�ضور 
ب�ضفتهم ميثلون مواقع ر�ضمية على خالف تاريخهم 

واأهدافهم.
عدن  يف  الإدارية  الأعمال  عرقلة  ثالثًا، 
واملحافظات القريبة، واإيقاف ت�ضيري �ضوؤون النا�س 
اليومية، واإبعاد املوظفني املح�ضوبني على عيدرو�س 
الزبيدي وا�ضتبدالهم باآخرين قريبني من حتالف 

هادي ــ »الإ�ضالح«.
مناطقي  �ضراع  اأنه  على  ال�ضراع  ت�ضوير  رابعًا، 
املحافظات،  بني  بالتمايزات  التالعب  خالل  من 
جوانب  اأحد  كانت  التمايزات  هذه  اأن  �ضيما  ول 
وقبلها  �ضنعاء  قبل  من  �ضابقًا  بال�ضلطة  الإم�ضاك 
مناه�ضة  ف�ضائل  جتميع  اإىل  بالإ�ضافة  عدن، 

لالإمارات.
رئا�ضة  من  احلميد  ال�ضالم  عبد  اإقالة  خام�ضًا، 
للدولة  التابعة  للنفط  الوطنية  ال�ضركة 
�ضابق  �ضلفي  وهو  حدور،  مانع  بنا�ضر  وا�ضتبداله 
�ضركة  يف  يعمل  عادي  وموظف  حايل،  واإخواين 
حمافظ  امتنع  وملا  خمزن،  اأمني  ب�ضفة  النفط 

عدن عن تنفيذ الأمر جرى افتعال اأزمة امل�ضتقات 
النفطية التي يقف وراءها وزير الداخلية ح�ضني 
ا�ضترياد  املحتكرة  الوحيدة  ال�ضركة  عرب  عرب 
العي�ضي  �ضالح  من  اململوكة  غولف«  »عرب  النفط 
املح�ضوب على »الإ�ضالح«. هذا الأمر ت�ضبب بتوقف 
امل�ضتقات النفطية عن حمطات التوزيع ووقف �ضخ 
اأدى  ما  الكهرباء،  حمطات  اإىل  والديزل  البرتول 
عدن  حمافظة  كامل  عن  تام  �ضبه  انقطاع  اإىل 

واملحافظات القريبة.
البلد  فعطلت  والديزل،  البرتول  اأزمة  تفاقمت 
وفعاليات  قوى  ف�ضارعت  فيه،  احلياة  �ضبل  و�ضلت 
املجتمع املدين بالتهديد بالع�ضيان املدين. حتالف 
النا�س  وجع  عن  اآذانه  �ضم  »الإ�ضالح«  ــ  هادي 
جتد  ومل  بخططه.  امل�ضي  على  م�ضّرًا  وحاجاتهم، 
عرب  الزبيدي  بخ�ضوع  اإل  للحل،  طريقًا  الأزمة 
تن�ضيب املدير املفرو�س من قبل الرئي�س امل�ضتقيل 
النفراج  بداأ  الفور،  وعلى  مانع.  نا�ضر  هادي، 
اإىل  الأمور  وعودة  املحطات  على  امل�ضتقات  بتوزيع 
طبيعتها وباإعالن املدير اجلديد يف ت�ضريح �ضحايف 
عن وعد بالنتهاء من م�ضكلة الوقود خالل �ضاعات 

واإيجاد حل نهائي للم�ضكلة.
ينح�ضر  بات  الماراتي  النفوذ  اإن  القول  ميكن 
اأبرزهم حمافظ عدن وبع�س  بعدد من املحافظني، 
ال�ضرورة«  »حتالف  ويعمل  وال�ضباط.  املوظفني 
دولة  وكانت  املمتنعني.  واق�ضاء  ا�ضتيعابهم  على 
منف�ضلني،  ع�ضكريني  ت�ضكيلني  بنت  قد  الإمارات 
»النخبة  م�ضمى  حتت  ح�ضرموت  يف  واحد 
احل�ضرمية«، والثاين يف عدن واملحافظات الغربية 
حتت م�ضمى »احلزام الأمني«، يعمل حتالف هادي 
اإ�ضغالهما  عرب  دورهما  من  احلد  على  »الإ�ضالح« 
بـ«القاعدة« يف كل من ح�ضرموت ويافع مبحافظة 

حلج.
التعوي�س عن خ�ضارتها يف عدن  اأبو ظبي  وحتاول 
فيها،  اجلهد  وتركيز  ح�ضرموت  اإىل  التوجه  عرب 
للحفاظ على ما تبقى من مكت�ضبات، وهي تتوا�ضل 
على  وتعمل  املكال  يف  والفعاليات  ال�ضخ�ضيات  مع 

اأمكنها.  ما  فيها  النا�س  واإر�ضاء  اخلدمات  تقدمي 
التقليدي  غرميها  تواجه  اأي�ضًا  املقابل  يف  لكن 
اثناء  بدوره  احتفظ  الذي  »الإ�ضالح«  حزب 
الدور  باأداء  وا�ضتمر  للمكال،  »القاعدة«  احتالل 
يح�ضر  وهو  عليها،  الإمارات  �ضيطرة  اأثناء  نف�ضه 
اإىل موؤمتر ح�ضرمي جامع ي�ضعى ليكون بوجه اأبو 
ظبي، اإ�ضافة اإىل اأن ح�ضابها مع »القاعدة« ل يزال 

مفتوحًا.

من الق�ضاء الدموي اإىل »الإق�ضاء املهذب«
الع�ضكرية  العمليات  الإماراتية يف  القوات  �ضاركت 
اأكرث  وقادت  اجلنوب،  من  منطلقًة  ال�ضمال  على 
تعز.  مدينة  »حترير«  �ضمي  ملا  ع�ضكري  تقدم  من 
تغيري  حلفائها  على  ظبي  اأبو  فر�ضت  حينها، 
ال�ضيا�ضية يف كل من تعز وعدن، واأجربت  املعادلة 
القائد  فاأُبعد  ب�ضروطها.  اللتزام  على  اجلميع 
املخاليف،  حممود  تعز  يف  لـ«الإ�ضالح«  الع�ضكري 
نهائيًا عن اليمن. وخ�ضع هادي حني اأقال حمافظ 
احلزب  على  املح�ضوب  البكري  نايف  ال�ضابق  عدن 
ح�ضن  هو  الريا�س  من  مقربا  وعنّي  الإخواين، 
عملية  يف  اغتياله  جرى  ما  �ضرعان  الذي  جعفر 
»داع�س«.  تنظيم  عنها  امل�ضوؤولية  اأعلن  انتحارية 
لل�ضوؤون  الدولة  وزير  اأعلن  التاريخ،  ذلك  ويف 
اخلارجية الإماراتي اأنور قرقا�س، »انتهاء الأعمال 
الت�ضاور  اليمن، من دون  لقوات بالده يف  القتالية« 
مع الريا�س، حتى بداأت مرحلة »الق�ضاء املهذب«، 
ومع مرور الوقت يتدرج تقلي�س دورها، فلم تعد اأبو 
ظبي قادرة على الحتفاظ اأو الدفاع عن م�ضت�ضار 

حمافظ عدن املح�ضوب عليها وميتلك جن�ضيتها.
الخبار

اليمن جنوب  يف  ام��ارات��ي  �سعودي  �سراع 

 اأجمد عرفات
زقزقة  وغياب  الليل  و�ضكون  الظالم  خفايا  بني 
يف  جنح  الذبيح  رفرفة  عن  يعرب  �ضوٌت  الع�ضافري، 
بعقاب  يكرتث  اأن  دون  زنزانته  خارج  اإىل  الت�ضلل 
التهديد  بقيود  مكبال  �ضوته  كان  اأن  بعد  ال�ضجان، 
اأ�ضدقائه  للتحرر، حملها بع�س  واإن تقافز  والوعيد، 
من  �ضنوات  ت�ضع  احلرية،  يف  احلظ  حالفهم  ممن 
ل  وهو  ت،  عدَّ وكيف  مرت،  كيف  يعرف  ل  العذاب 
ي�ضدق نف�ضه باأنه �ضرب على معاناته �ضرب اأيوب، وهو 
تكاد  رويدًا،  رويدًا  الدود  قبل  من  يتاآكل  بدنه  يرى 
اأمه جتن عندما تعلم باأن ابنها �ضيعود اإليها ولزوجته 

ولأبنائه الأربعة ناق�ضًا بعد اأن كان كامال.
حول  والذي  »املريكافا«،  قاهر  الأقرع  ناه�س  الأ�ضري 
بع�ضًا من اجلنود الإ�ضرائيليني اإىل كتل متفرقة هم 
متكاملة،  كاملة  اأع�ضاًء  كانوا  اأن  بعد  ومدرعاتهم 
كانت الكرة الأوىل يف عام 2001 عندما فجر اإحدى 
دباباتهم يف منطقة جحر الديك �ضرق مدينة غزة، 
التي زرعت على  العبوات والألغام  بكميات كبرية من 
طريقها، اأدت اإىل مقتل ثالثة من جنودها، ظل ع�ضكر 
الحتالل على اإثرها يومني يف تلك املنطقة يلملمون 
اختلطت  والتي  املتبعرثة  اآليتهم  حديد  من  تبقى  ما 
مع بقع من الدماء وقطع من اللحم املتمزق من اأج�ضاد 

رفاقهم، وقلوبهم تتقد حزنًا على من فارقهم.
ومل تكد اإ�ضرائيل توقع هدنة تقت�ضي بوقف اإطالق 
�ضهرًا  ت�ضتمر  مل  والتي  املقاومة  ف�ضائل  مع  النار 
كاماًل حتى ارتكبت حماقة باغتيالها لرائد الكرمي 
طولكرم  يف  الأق�ضى  �ضهداء  لكتائب  العام  القائد 
وقادتها  ال�ضلطة  لهيجان  اأدى  مما   ،2002 عام  يف 
الأمر  عرفات،  يا�ضر  الراحل  الرئي�س  راأ�ضهم  وعلى 
اأدى لتدهور الأو�ضاع بني الطرفني، حتى جاء  الذي 
جنود  على  مبا�ضر  ب�ضكل  النار  باإطالق  الرئا�ضة  اأمر 

الحتالل.
واملبا�ضر  امل�ضلح  بال�ضتباك  ُكلفوا  ممن  ناه�س  وكان 
الأمن  اأجهزة  عنا�ضر  اأحد  باعتباره  العدو،  مع 
الفل�ضطيني، لتاأتي تفجري الدبابة الثانية على يديه 
بطن من املتفجرات والتي زرعت على مفرتق نت�ضارمي 
الهواء  �ضغط  قوة  األقت  حيث  غزة،  مدينة  جنوب 
الناجت عن النفجار بجنود »املريكافا« اإىل عدة اأمتار 
يف اجلو كاأنهم حمم بركانية ثارت من الأر�س، لتقوم 
اآخرين  ثالثة  بتوديع  الإ�ضرائيلية  املدرعات  وحدة 
ا�ضت�ضهد  التي  النقطة  بنف�س  قتلوا  جنودها،  من 
الدرة لتكون ردًا مبا�ضرًا على كل  فيها الطفل حممد 

مت  حيث  اأعزل،  فل�ضطيني  قتل  نف�ضه  له  ت�ضول  من 
له  قائاًل  اأبو عمار  الرئي�س  اإبهام  باأ�ضبع  له  الإ�ضارة 

وملن �ضارك بهذه العملية »انتم نا�س جدعان«.
العمليتني  هاتني  اإثر  الإ�ضرائيلي  الحتالل  قام 
منطقة  باجتياح  الأقرع  نفذهما  اللتني  البطوليتني 
عدة  �ضمالها  اأق�ضى  حتى  جنوبها  من  الزيتون  حي 
من  باأنهم  اآخرين  ومبنا�ضلني  به  ل�ضتباهه  مرات 
اأف�ضلت  امل�ضلحة  الف�ضائل  نريان  ولكن  احلي،  �ضكان 
عندما   ،2004 عام  اآخرها  كان  مرات  عدة  خططها 
مت قطع راأ�س اأحد �ضباط الحتالل على اأيدي جنود 

�ضرايا القد�س.
وكان الأقرع من �ضحايا النق�ضام الفل�ضطيني، حيث 
�ضاقيه  على  نارية  طلقة  اأربعني  من  لأكرث  تعر�س 
جمهورية  اإىل  العالج  رحلة  فجاءت   ،2007 عام  يف 
بعدها  ليقرر  �ضاقيه،  اإحدى  برت  مت  حيث  م�ضر، 
تبني  كما  الأردن،  عرب  الغربية  ال�ضفة  اإىل  الرحيل 

زوجته غدير الأقرع.
الإ�ضرائيلي  الحتالل  انتهز  »لقد  الأقرع  واأ�ضافت 
فيها  �ضيقوم  التي  اللحظة  فانتظر  الفر�ضة،  هذه 
الأقرع بالعبور على )ج�ضر امللك ح�ضني( الذي يربط 
املو�ضاد  من  فرقة  لري�ضل  بالأردن،  الغربية  ال�ضفة 
تو�ضح  ومل  الكرامة،  معرب  ي�ضل  اأن  قبل  لختطافه 
اململكة الأردنية منذ ذلك اليوم حتى الآن ما جرى«.

هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�ضات  ق�ضم  رئي�س  واأ�ضار 
فروانة  النا�ضر  عبد  واملحررين  الأ�ضرى  �ضوؤون 
بتقدميه  بعدها  قام  الإ�ضرائيلي  الحتالل  اأن  اإىل 
لعتباره  ال�ضرائيلية،  باملحاكمة  ُيعرف  ما  اإىل 
دبابات  دمروا  الذين  النادرين  الأ�ضخا�س  من 
يجري  كما  تعطيبًا  ولي�س  كاماًل  تدمريًا  »املريكافا« 
الع�ضكرية  املحكمة  عدته  حيث  احلالت،  اأغلب  يف 
دولتهم،  اأمن  على  خطرًا  ي�ضكل  باأنه  الإ�ضرائيلية 
اأنها  فحكمت عليه بال�ضجن ثالث موؤبدات، لفتًا اإىل 
حيث  املوؤبد،  لل�ضجن  فيها  يخ�ضع  التي  الثانية  املرة 
الإفراج  ومت   ،1983 عام  يف  مرة  لأول  اعتقاله  مت 
اأر�س  على  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  قامت  عندما  عنه 
الوطن عام 1994، وبهذا يكون قد ق�ضى ن�ضف عمره 
 45 اليوم  العمر  يبلغ من  �ضجون الحتالل، حيث  يف 

عامًا.
حيث  الرملة،  �ضجن  يف  اليوم  ناه�س  الأ�ضري  ويقبع 
وهو  �ضجانيه،  قبل  من  البطيء  املوت  جلهاز  يتعر�س 
ما تطلق عليه م�ضلحة ال�ضجون الإ�ضرائيلية بعيادة 
متعمد،  ب�ضكل  طبيًا  اإهماله  مت  حيث  الرملة،  �ضجن 

مما اأدى لإ�ضابته بالغرغرينا يف �ضاقه الأخرى، اأدى 
عام  اأواخر  يف  اآخرها  كان  دفعات،  عدة  على  لبرتها 
2015 عندما مت برت اجلزء الأخري من �ضاقيه، حيث 
كان حري�ضًا كل احلر�س على اأن ل يفقدها مثلما فقد 

اأختها، ولكن بال جدوى.
املعنية  اجلهات  كل  من  اليوم  القرع  اأ�ضرة  تطالب 
بحقوق ال�ضرى بال�ضعي للنظر يف اأمره واإر�ضاله اإىل 
م�ضت�ضفى ر�ضمي بدًل من الأدوية ال�ضارة التي اأذبلت 
ج�ضمه كالكرتزون، حيث يتعاطى الأ�ضري ناه�س هذا 
الدواء ملنع متدد اللتهابات اإىل اأمعائه وكليته ولكن 
من  حيًا  تبقى  ما  على  ق�ضت  اخلطرية  م�ضاعفاته 
وهو  و�ضعره،  اأ�ضنانه  ت�ضاقط  اإىل  اأدى  حيث  ج�ضده، 
ما يزال يف ريعان �ضبابه، كما جلب له داء ال�ضكري، 
وه�ضا�ضة يف العظام وظهور بع�س البقع اجللدية على 
بني  الأخطر  ال�ضحية  احلالة  بذلك  لي�ضجل  ج�ضمه 
اأ�ضرى العامل هو وبع�س الأ�ضرى الذين يقبعون معه يف 
اأبو  نف�س الزنزانة مثل الأ�ضري من�ضور موقدة ومراد 

معيلق وخالد ال�ضاوي�س وي�ضري امل�ضري.
ينظر  وهو  ال�ضغرية  زنزانته  يف  اليوم  ناه�س  يعي�س 
احلقد  بنظرات  اأعينهم  امتالأت  التي  �ضجانيه  اإىل 
الفر�ضة  لهم  يت�ضنى  اأن  لو  يتمنون  وهم  والنتقام، 
الرجل  وهذا  ل  مل  عظمه،  عن  جلده  ي�ضلخوا  لكي 
جنودهم  جعلوا  الذين  من  واحدًا  كان  اأمامهم  الذي 
بالأمتار  الفل�ضطينية  لالأرا�ضي  احتاللهم  يعدون 
ل  مل  وال�ضنوات؟  بالأميال  عده  من  بدًل  والدقائق 
وهذا الرجل الذي اأمامهم حول جنودهم اإىل جمرات 

تاأكلها نريان متفجراته.
وي�ضاأل ناه�س نف�ضه اليوم، ملاذا هذا التعتيم الإعالمي 
�ضفقات  من  ا�ضتثنائي  مت  ملاذا  اأمري،  على  املتعمد 
كان  اأهذا  مازن،  اأبو  والرئي�س  وحما�س  اهلل  حزب 
وكنت  ال�ضعب،  هذا  كرامة  عن  دافعت  لأنني  ن�ضيبي 
خيبته  اأذيال  يجر  عدوهم  جعلوا  الذين  من  واحدًا 

جرًا واأذاقه موتًا وندمًا وح�ضرًا.
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التو�ضل اإىل اتفاق بني وا�ضنطن ومو�ضكو وتخفيف التوتر يف العالقة بني البلدين �ضيكون مبثابة 
اأن يلعب هرني كي�ضنجر، وزير  اأي�ضًا  عودة لل�ضيا�ضة النيك�ضونية جتاه رو�ضيا حيث من املحتمل 
اأو الو�ضيط بني اجلانبني، ح�ضب الفاينن�ضال  اخلارجية يف عهد ريت�ضارد ني�ضكون، دور امل�ضت�ضار 

تاميز.
النتخابات  على  خّيم  الذي  ال�ضوؤال  هو  ترامب؟  ودونالد  بوتني  فالدميري  بني  يجري  الذي  ما 
يكت�ضب  الرو�ضي  بالزعيم  عالقته  عن  ال�ضوؤال  فاإن  بالرئا�ضة  ترامب  فاز  وقد  الآن  الأمريكية. 

اأهمية عاملية.
ثابتًا  رو�ضيا لطاملا كان  لكن يف حالة  اأو متناق�ضة،  ما تكون مبهمة  اإن ت�ضريحات ترامب غالبًا 
اأن يرى حت�ضنًا كبريًا يف  اإىل بوتني كزعيم قوي ي�ضتحق العجاب ويريد  ووا�ضحًا. فهو ينظر 
العالقات الأمريكية الرو�ضية. من الوا�ضح اأن ترامب �ضي�ضعى للتو�ضل اإىل اتفاق مع رو�ضيا بوتني. 

ولكن على ماذا �ضيقوم هذا التفاق؟
اأمر  اأنه  على  الأمر  مع  و�ضتتعامل  رو�ضيا  اإىل  القرم  ل�ضم  معار�ضتها  املتحدة  الوليات  �ضتنهي 
اأوكرانيا  ان�ضمام  اقرتاح  عن  الأمريكيني  وتخلي  القت�ضادية  للعقوبات  رفع  ذلك  و�ضيتبع  واقع 
وجورجيا اإىل الناتو. يف مقابل هذه التنازلت الكبرية ينتظر اأن ترتاجع رو�ضيا عن طموحاتها يف 
�ضرق اأوكرانيا.ومع تراجع ال�ضراع يف �ضرق اأوروبا �ضتعمل الوليات املتحدة ورو�ضيا معًا يف ال�ضرق 
اإىل الرو�س يف  باإ�ضقاط ب�ضار الأ�ضد يف �ضوريا و�ضتن�ضم  التزامها  اأمريكا عن  الأو�ضط و�ضتتخلى 

حماربة الدولة ال�ضالمية.
مواجهة  فتيل  �ضينزع  فاإنه  اإليه  التو�ضل  مت  حال  ويف  وا�ضح  التفاق  هذا  ملثل  ترامب  اجنذاب 
يف  ثقته  الأمريكي  الرئي�س  ي�ضع  اأن  كبرية  مقامرة  �ضتكون  لكنها  الدولتني.  بني  خطورة  تزداد 
نظريه الرو�ضي ذي اخلرب واملراوغ. ففي حال تراجع بوتني عن وعوده �ضيبدو ترامب غبيًا وهو 

يكره ذلك.
بوتني  حول  �ضكوكه  وتثري  ترامب  �ضتحذر  وا�ضنطن  يف  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  موؤ�ض�ضة  غالبية 
املزيد  على  وت�ضجع  �ضعف  اأنها  على  الأمريكية  التنازلت  اإىل  �ضينظر  باأنه  اإقناعه  و�ضتحاول 
هو  بوتني  يحتاجه  ما  كل  اأن  ترى  مناف�ضة  مدر�ضة  هناك  املقابل  يف  لكن  الرو�ضي.  العدوان  من 

الحرتام والتعامل مع رو�ضيا بندّية.
مثل هذا التفاق �ضيكون مبثابة عودة ل�ضيا�ضة نيك�ضون جتاه مو�ضكو، كما اأنه من املحتمل اأن يلعب 
هرني كي�ضنجر، وزير اخلارجية يف عهده، دور امل�ضت�ضار اأو الو�ضيط بني اجلانبني. اإذ اإن كي�ضنجر 

ل يزال ي�ضافر على نطاق وا�ضع وهو تلقى دعوة لزيارة مو�ضكو هذا ال�ضهر

الغارديامنقاًل  �ضحيفة  ن�ضرت  ـ  لندن 
لي�ضت  “كلينتون  بعنوان  �ضولنيب  لربيكا 
عقودا  هزميتها  ا�ضتغرقت  فقد   – �ضعيفة 

من املكائد “.
اجلمهوريون  “اتبع  املقال  كاتبة  وقالت 
املر�ضحة  لهزمية  حمكمة  خطة 
الأمريكية هيالري  للرئا�ضة  الدميقراطية 
قبل  من  م�ضاعدات  اإىل  اإ�ضافة  كلينتون، 
التحقيقات  ومكتب  التلفزيونية  القنوات 

الفيدرايل )اأف بي اأبه(”.
واأ�ضافت ” يف بع�س الأوقات، اأ�ضعر اأنني مل 
كلينتون،  هيالري  و�ضالبة  بقوة  �ضخ�ضًا  اأر 
اإل اأن ذلك ل يعني اأنني معجبه بكل �ضيء 

له عالقة بها”.
كلينتون  لهزمة  التخطيط   ” اأن  واأردفت 
 2003 عام  منذ  بداأ  القرتاع  مراكز  يف 
من قبل اجلمهوريني وكذلك من قبل مدير 
بي  )اأف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 

اآي(”.
املقدم  الكامل  ” الدعم  اإن  بالقول  وتابعت 
التنفيذي  املدير  اليبز،  روجر  قبل  من 
للرئي�س  نيوز"  "فوك�س  لقناة  ال�ضابق 
الأمريكي املنتخب دونالد ترامب �ضاهم يف 
هزمية كلينتون اإذ ان�ضم اإىل حملة ترامب 
بعد مزاعم حتر�ضات جن�ضية مبوظفات يف 
القناة”، م�ضيفة اأن “البيز ان�ضم ودافع عن 

ترامب بال هوادة”.
:خفاق  اأن  اإىل  املقال  كاتبة  واأ�ضارت 
املزاج  تغري  اكت�ضاف  يف  الإعالم  و�ضائل 
العام للناخبني، يعترب اأكرب مع�ضلة يف هذا 
الوقت”، ف�ضاًل عن ا�ضتخدام جوليان اأ�ضاجن 
لتحطيم  و�ضيلة  ويكيليك�س  ا�ضتخدم  الذي 
للرئا�ضة  الدميقراطية  املر�ضحة  حظوظ 

الأمريكية هيالري كلينتون”.
وختمت كاتبة املقال بالقول اإنه لو انتخبت 

لرنى  نكن  مل  فاإنه  للبالد،  رئي�ضة  كلينتون 
اأنحاء  جميع  يف  النا�س  وجوه  يف  اخلوف 
من  ال�ضغار  الأطفال  خوف  اأو  البالد، 
ن�ضبة  ارتفاع  اأو  مدار�ضهم،  اإىل  الذهاب 
عن  ف�ضاًل  البالد،  يف  الكراهية  جرائم 
بعدم  املطالبة  للطالب  احلا�ضدة  امل�ضريات 

العرتاف ب�ضرعية دونالد”.
مكاتب  يف  خ�ضرت  كلينتون   ” واأردفت 

القرتاع اإل اأنها تظل الأكرث �ضعبية”.

الإذاعة  هيئة  عليها  اطلعت  م�ضربة  مذكرة  اأظهرت  ـ  لندن   
بريطانيا  اأن  التاميز  و�ضحيفة  )بي.بي.�ضي(  الربيطانية 
الأوروبي  الحتاد  من  لالن�ضحاب  �ضاملة  خطة  لديها  لي�ضت 
من  الن�ضحاب  ا�ضرتاتيجية  على  التفاق  يتم  ل  رمبا  واأنه 
الحتاد قبل �ضتة �ضهور ب�ضبب خالفات داخل حكومة رئي�ضة 

الوزراء ترييزا ماي.
وجاء يف الوثيقة امل�ضربة التي اأعدها م�ضت�ضار من اأجل مكتب 
رئي�ضة الوزراء اإن وزراء احلكومة يعملون على اأكرث من 500 
 30 م�ضروع مرتبط باخلروج من الحتاد ورمبا يتطلب ذلك 

األف موظف حكومي اإ�ضايف.
وقال مكتب ماي اإنه ل يعرتف باملزاعم التي وردت يف املذكرة.
وقال متحدث با�ضم مكتب رئي�ضة الوزراء “هذا لي�س تقريرا 
نركز  فيه…  وردت  التي  باملزاعم  نعرتف  ل  ونحن  حكوميا 

الحتاد  من  الن�ضحاب  تنفيذ  مهمة  يف  تقدم  اإحراز  على 
الأوروبي بنجاح.”

الثالثاء  اليوم  والتاميز  الربيطانية  الإذاعة  هيئة  وقالت 
من  اخلروج  ب�ضاأن  “حتديث  عنوان  حملت  التي  املذكرة  اإن 
الثاين  ت�ضرين  نوفمرب   7 يف  واملوؤرخة  الأوروبي”  الحتاد 
لت�ضوي  والتفا�ضيل  القرارات  يف  “للتدخل  مليلها  ماي  تنتقد 

الأمر بنف�ضها”. ح�ضب "رويرتز".
اخلروج  اإزاء  م�ضرتكة  ا�ضرتاتيجية  توجد  ل  اأنه  واأ�ضافت 
اخلارجية  وزير  بني  اخلالفات  ب�ضبب  الأوروبي  الحتاد  من 
�ضوؤون  ووزير  فوك�س  ليام  التجارة  ووزير  جون�ضون  بوري�س 
املالية  ووزير  جهة  من  ديفيز  ديفيز  الحتاد  من  اخلروج 

فيليب هاموند ووزير الأعمال جريج كالرك من جهة اأخرى.

نيويورك تاميز: 
ذكرت �ضحيفة "نيويورك تاميز" اأن هناك دلئل على دور 
العربي  التحالف  ي�ضنها  التي  اجلوية  الغارات  يف  اأمريكي 
هو  ال�ضربات  تلك  اأهداف  اأحد  اأن  م�ضتنتجة  اليمن،  على 

تدمري اقت�ضاد البالد.
تقودها  التي  اجلوية  العملية  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  ولفتت 
م�ضانع  مثل  مدنية،  اأهداف  �ضرب  على  تركز  ال�ضعودية، 
اأدلة  اأي  هناك  تكون  اأن  دون  طاقة،  وحمطات  وج�ضور 
لأغرا�س  احلوثيني  قبل  من  املن�ضاآت  تلك  ا�ضتخدام  على 

ع�ضكرية.
لعائلة  اململوك  امل�ضنع  اأن  تاميز"  "نيويورك  وذكرت 
اخلفيفة  الأغذية  ينتج  عقود  منذ  كان  “العاقل” 
لدى  املف�ضلة  نعمان”  “بطاط�س  اأ�ضهرها  )�ضناك�س(، 
هذا  على  التحالف  �ضنه  هجوما  لكن  اليمنيني،  الأطفال 
بالكامل،  دمره  املا�ضي،  ال�ضيف  �ضنعاء  يف  الواقع  امل�ضنع 

واأدى اإىل مقتل 10 من العمال.
منذ  امل�ضتمرة  ال�ضعودية  الغارات  اأن  ال�ضحيفة  وتابعت 
واأن�ضار  باحلوثيني  الهزمية  اإحلاق  يف  تنجح  مل  �ضهرا،   19
الرئي�س ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح حتى الآن، لكنها باتت 
تركز على �ضرب ركائز القت�ضاد اليمني، اإذ ي�ضري منتقدو 
من  كبريا  عددا  دمرت  قد  الغارات  اأن  اإىل  احلملة  تلك 
الأهداف املدنية، يف الوقت الذي مل تكن فيه اأي دلئل على 

ا�ضتخدامها من قبل احلوثيني.
الغارات  ا�ضتهدفت  املثال،  �ضبيل  “على  ال�ضحيفة  وتقول 
ال�ضعودية م�ضت�ضفيات، ومدار�س، وج�ضور، وحمطات طاقة، 
ومزارع دوجن، وميناء بحريا ا�ضرتاتيجيا، وم�ضانع زبادي 
و�ضاي ومناديل ورقية، وكوكا كول، ورقائق بطاط�س مقلية، 

بالإ�ضافة اإىل ا�ضتهداف حفالت زفاف وجنازات”.
اإىل تفاقم الأزمة  اأدت  الغارات  اأن تلك  وذكرت ال�ضحيفة 
الإن�ضانية يف البالد، يف ظل تف�ضي مر�س الكولريا، وتزايد 
ب�ضورة  الغذائية  امل�ضاعدات  اإىل  املحتاجني  النا�س  اأعداد 
�ضوء  من  يعانون  باأطفال  امل�ضت�ضفيات  امتالأت  فيما  ما�ضة، 

التغذية.
منذ  ال�ضلطات  بقيت  فيما  بيوتهم،  لرتك  املاليني  وا�ضطر 
ملعظم  الرواتب  دفع  عن  عاجزة  املا�ضي،  اأغ�ضط�س/اآب 

املوظفني املدنيني الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون �ضخ�س.
علنا  حاولت  التي  املتحدة،  الوليات  اإن  ال�ضحيفة  وتقول 
اليمن،  يف  ال�ضعودية  الع�ضكرية  احلملة  عن  بنف�ضها  الناأي 
اأن زودت  قد تركت ب�ضماتها على تلك الغارات، وذلك بعد 
مليارات  ع�ضرات  قيمتها  �ضفقات  يف  بالأ�ضلحة  الريا�س 

الدولرات.
يف  تدريبات  تلقوا  طيارين  اأن  تاميز"  "نيويورك  وتابعت 
من  الهجمات،  تلك  من  العديد  ينفذون  املتحدة،  الوليات 
من  اجلو  يف  بالوقود  ويتزودون  ال�ضنع،  اأمريكية  مقاتالت 
طائرات �ضهاريج اأمريكية. ويعرث اليمنيون عادة على اآثار 
جوية،  �ضربات  اأعقاب  يف  ال�ضنع  اأمريكية  وقنابل  ذخائر 
التي  ال�ضربة  اإثر  القنابل  تلك  بقايا  على  العثور  مت  اإذ 
قتلت اأكرث من 100 �ضخ�س با�ضتهداف جمل�س عزاء ال�ضهر 

املا�ضي.
املدنية  التحتية  البنية  لتدمري  املت�ضارعة  الوتائر  ودفعت 
اأن  مفاده  ا�ضتنتاج  اإىل  الإغاثة  وعمال  باملحللني  اليمن  يف 
ا�ضتهداف القت�ضاد اليمني اأ�ضبح جزءا من ال�ضرتاتيجية 

ال�ضعودية يف احلرب.
ونقلت ال�ضحيفة عن من�ضق ال�ضوؤون الإن�ضانية ب�ضاأن اليمن يف 

“البعد القت�ضادي  الأمم املتحدة جامي ماك-غولدريك: 
من  جزء  اإنه  تكتيكي.  اأ�ضلوب  اإىل  حتول  احلرب  هذه  يف 
ا�ضرتاتيجية متما�ضكة: امليناء، واجل�ضور، واملعامل. يجري 

تدمريها من اأجل ال�ضغط على ال�ضيا�ضيني”.
ويف رد خطي على اأ�ضئلة ال�ضحفية، قال اللواء الركن اأحمد 
ع�ضريي، املتحدث با�ضم قوات التحالف العربي، اإن الغارات 
اجلوية، �ضاعدت يف اإيقاف تقدم احلوثيني، بالإ�ضافة اإىل 
تدمري %90 من ال�ضواريخ والطائرات احلربية بحوزتهم، 
كما اأنها اأجربتهم على الدخول يف مفاو�ضات ال�ضالم. ونفى 
ع�ضريي اأن يكون التحالف ي�ضعى لإحلاق اأي �ضرر باملدنيني، 
مرتبطة  �ضربها،  يتم  التي  الأهداف  كافة  اأن  على  واأ�ضر 

بالأن�ضطة الع�ضكرية للمتمردين. وحمل ع�ضريي احلوثيني 
م�ضوؤولية تفاقم الأزمة الإن�ضانية ومنع اإي�ضال امل�ضاعدات 

الإن�ضانية اإىل البالد.
ولفتت ال�ضحيفة اإىل اأن الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد 
الأمريكي  الدعم  م�ضتقبل  من  موقفه  بعد  يعلن  مل  ترامب 
�ضديدة  انتقادات  وجه  لكنه  اليمن،  يف  ال�ضعودية  للحرب 
تبقى  لن  “ال�ضعودية  اأن  باعتبار  ال�ضعودية،  اإىل  اللهجة 
املا�ضي  الثاين  يناير/كانون  يف  األقاها  كلمة  ويف  بدوننا”. 
اليمن”،  اإىل  تزحف  “اإيران  اإن  ترامب  قال  اأن�ضاره،  اأمام 
يو�ضح  مل  لكنه  املنطقة”،  يف  �ضيء  كل  على  و”�ضت�ضتويل 

خياراته للرد على املطامع الإيرانية.

رائد �ضاحلة
النواب  جمل�س  رئي�س  او�ضح   : وا�ضنطن 
الرئي�س  ادارة  ان  رايان  بول  الأمريكي 
قوة  توؤ�ض�س  لن  ترامب  دونالد  املنتخب 
من  ال�ضرعيني  غري  املهاجرين  لرتحيل 
من  النقي�س  على  املتحدة  الوليات 
الفائز  اجلمهوري  املر�ضح  قطعه  وعد 
حملته  خالل  الرئا�ضية  النتخابات  يف 

النتخابية.
وقال رايان نقال عن ترامب ان املهاجرين 
غري ال�ضرعني الذين لي�ضت لديهم �ضوابق 
وانه  رائعون«  »ا�ضخا�س  هم  جنائية 
التاكد  بعد  معهم  التعامل  كيفية  �ضيقرر 
النواب  ان  راين  واأكد  احلدود،  امن  من 
لي�ضوا على ا�ضتعداد لت�ضكيل قوة لرتحيل 
وان  ال�ضرعيني  غري  املهاجرين  ومالحقة 

ترامب نف�ضه ل يفكر بذلك.
خالل  تهديداته  عن  ترامب  وتراجع 
مليون   11 بطرد  النتخابية  احلملة 
مهاجر غري �ضرعي يقيمون يف البالد قائال 

باأنه �ضريكز على البعاد الفوري ملا يقارب 
من مليونني اإىل ثالثة ماليني من ا�ضحاب 
وافراد  واخلطرة  اجلنائية  ال�ضوابق 
الع�ضابات وجتار املخدرات كما خفف من 
بناء جدار على طول  حدة حديثه حول 
او�ضح  اذ  املك�ضيك  مع  اجلنوبية  احلدود 
بان اجلدار قد يتحول اإىل �ضياج يف بع�س 

الماكن.
من  هولء  �ضريحل  باأنه  ترامب  واأكد 
قانوين،  ب�ضكل  يتواجدون  لنهم  البالد 
من  الطلب  �ضيتم  احلدود،  تامني  وبعد 
حول  تقارير  تقدمي  الهجرة  م�ضوؤويل 
طريقة التعامل مع املتبقني من الهاجرين 
قرار  اتخاذ  اجل  من  ال�ضرعيني  غري 
ب�ضاأنهم علما باأن �ضيا�ضة ترامب ال�ضابقة 
املهاجرين  جميع  طرد  على  تقوم  كانت 
للح�ضول  ممرات  اإىل  العبور  من  ومنعهم 

على اجلن�ضية اإل اإذا غادروا البالد. 
وقد كان موقف دونالد املت�ضدد من الهجرة 
النتخابية  حملته  يف  الوعود  اهم  من 

ادارة  باأن  الفوزعلما  �ضاعدته على  والتى 
ابعدت  اوباما  باراك  احلايل  الرئي�س 
اكرث من مليوين مهاجر ل يحملون وثائق 

اقامة. 
اإىل  املك�ضيكية  احلكومة  و�ضارعت 
بناء  تكاليف  تدفع  لن  بانها  الت�ضريح 

يف  حملته  خالل  ترامب  ردد  كما  اجلدار 
النتقايل  الفريق  اع�ضاء  احد  قال  حني 
لرتامب بان فكرة بناء اجلدار كانت جيدة 
رئي�س  رف�س  حني  يف  النتخابية  للحملة 
كان  اإذا  عما  الإف�ضاح  النواب  جمل�س 
يدعم دعوة ترامب بفر�س ر�ضوم باهظة 

على واردات دول مثل املك�ضيك قائال بانه 
يوؤيد القيام با�ضالحات �ضريبية ملعاجلة 
ا�ضرار  او  �ضلبية  اثار  اأى  دون  التحديات 

جانبية على القت�ضاد 
الغلبية  زعيم  مكارثي،  كيفن  وقال 
املنتخب  الرئي�س  ان  النواب،  جمل�س  يف 
ترحيل  ب�ضاأن  �ضعوبة  �ضيواجه  ترامب 
يف  ال�ضرعيني  غري  املهاجرين  ال�ضكان 
ت�ضريحات  على  موؤكدا  املتحدة  الوليات 
حماية  هو  املهم  بان  وادارته  لرتامب 
احلدود يف الوقت الراهن وواو�ضح مكارثي 
ان اجلدار الذى تعهد بقيامه ترامب على 
طول احلدود الأمريكية ـ املك�ضيك�ضية قد 
يكون يف الواقع » جدارا افرتا�ضيا » م�ضريا 
اإىل �ضرورة تامني احلدود اجلنوبية وان 
على  ينبغى  التى  ال�ضياء  اهم  من  ذلك 

الوليات املتحدة القيام بها.
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د. عبد احلميد �ضيام
الرئا�ضية  النتخابات  يف  ترامب  دونالد  فاز  نعم 
للدولة الأعظم يف التاريخ. كلنا اأخطاأنا التقدير. كل 
قيا�س  ل حت�ضن  اأنها  اأثبتت  الراأي  ا�ضتطالع  �ضركات 

اجتاهات الراأي العام احلقيقي ولي�س املتخيل. 
عندما  اأي�ضا  اأخطاأت  تاميز«  »النيويورك  جريدة 
اإىل  ت�ضل  كلينتون  هيالري  جناح  ن�ضبة  باأن  تنباأت 
فوك�س  حمطة  حتى  لرتامب.   15% مقابل   84%
با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  كونها  اإىل  الأقرب  نيوز، 
حملة ترامب، ظلت تعتقد اأن هيالري �ضتفوز بفارق 4 
نقاط حتى بعد بداية عد الأ�ضوات. كل دور البحث 
هيالري  فوز  على  اأجمعوا  وال�ضحافيني  واملحللني 

واأثبتت الوقائع اأنهم كانوا خمطئني. 
بفوز  املب�ضرين  جوقة  من  كنت  باأنني  اأي�ضا  واأعرتف 
منذ  بل  املا�ضية،  والأ�ضابيع  الأيام  يف  لي�س  هيالري، 
مقال  يف  كتبت  فقد  الثانية.  بالدورة  اأوباما  فوز 
حتت   2013 نوفمرب  يف  ال�ضحيفة  هذه  يف  ن�ضرته 
القادم  والرئي�س  العامل  يحكمن  »الن�ضاء  عنوان 
للوليات املتحدة �ضيدة«. و�ضنحاول، كغرينا، اأن نقدم 
الأ�ضباب  بع�س  ونعدد  املفاجاأة  لهذه  مو�ضوعيا  فهما 

التي اأو�ضلت ترامب اإىل البيت الأبي�س.
كبريا  دورا  ال�ضلبية  النتخابية  احلملة  لعبت  اأول- 
نيوز  فوك�س  ف�ضورت  معا.  املر�ضحني  ت�ضويه  يف 
اأن  ا�ضتعداد  وعلى  خمادعة  باأنها  هيالري  واأخواتها 
تبيع مبادئها بثمن بخ�س من اأجل حتقيق حلمها، كما 
للخارجية  وزيرة  كانت  عندما  القانون  انتهكت  اأنها 

ويجب اأن تودع ال�ضجن ل اأن ت�ضبح رئي�ضة البالد.. 
اأما ترامب فقد �ضورته و�ضائل الإعالم باأنه ملياردير 
اأهوج وعن�ضري، ومتهرب من دفع ال�ضرائب وخربته 
رجال  مع  لقاءات  تتعدى  ل  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف 
اأنه يطلق الكالم  اأعمال اأجانب لعقد ال�ضفقات. كما 
اأن  ويعتقد  للجميع،  التهامات  ويكيل  غاربه  على 
كما  �ضده.  وكلينتون  اأوباما  يحيكها  موؤامرة  هناك 
اأنه ل يفقه اإل يف الأعمال وال�ضفقات. عن�ضري �ضد 
املراأة ويحتقرها ويعتقد اأن كل امراأة قابلة لالن�ضياع 

له لأنه م�ضهور وغني.
تاريخ  يف  الأقبح  هي  انتخابية  معركة  كانت  اإذن 
مثقل  كالهما  مر�ضحني  بني  املتحدة  الوليات 
وجعله  تفوز  اأن  قبل  تفوز  جعلها  الإعالم  بالعيوب. 
اأحبطت  الأجواء  وهذه  يخ�ضر.  اأن  قبل  يخ�ضر 
لي�ضل  النتخابات  يف  ي�ضاركوا  األ  واآثروا  الكثريين 
عدد غري امل�ضاركني يف النتخابات اإىل نحو 80 مليون 

ناخب. 
اأربعة  منذ  البالد  هذه  يف  نعي�س  اأننا  رغم  ثانيا- 
عقود اإل اأننا ل نتعامل حقيقة مع ال�ضعب الأمريكي 
من  ال�ضاحقة  الغالبية  واأق�ضد  والنقي،  الأ�ضلي 

اإىل العرق الأبي�س  ال�ضعب الأمريكي الذين ينتمون 
من   70% وي�ضكلون  اأوروبية  اأ�ضول  من  املتحدر 
يف  تعي�س  مبجملها  الأقليات  البالد.  هذه  مواطني 
و�ضيكاغو  نيويورك  مثل  املختلطة  الكربى  املدن 
واأورلندو  وكليفالند  وديرتويت  فرن�ضي�ضكو  و�ضان 
وفيالدلفيا ولي�س يف قلب الوليات املتحدة. فمدينة 
نيويورك مثال ت�ضكل الأقليات غالبية �ضكانها وكذلك 
طبيب  اإىل  نذهب  عربية  وكجالية  �ضواحيها. 
وحما�ضب  اأردين  وحمام  لبناين  ومطعم  فل�ضطيني 
ونقراأ  ال�ضاورمة  �ضاندويت�س  ونتناول  �ضوري  قانوين 
اجلرائد العربية املنت�ضرة يف املحالت وناأخذ امتحان 
امل�ضاجد  اأما  العربية.  باللغة  ال�ضيارة  رخ�ضة قيادة 
فقد انت�ضرت يف هذه املدن ب�ضكل كبري فال تكاد جتد 
وبها  اإل  احلجم  متو�ضطة  اأو  �ضغرية  بلدة  اأو  حيا 
م�ضجد اأو اثنان ويلحق بها مدار�س عربية واإ�ضالمية 
يعي�س  كيف  نعرف  اأننا  ندعي  فكيف  جدا..  كثرية 
وال�ضمال،  واجلنوب  الو�ضط  وليات  يف  الأمريكيون 
ونورث  اأيوا  مثل  الو�ضطى  ال�ضهول  مناطق  خا�ضة 
وغريها.  ويوتا  ومي�ضوري  واأركن�ضا  واآيدهو  دكاتو 
بالأغراب  اليومية  حياتهم  يف  يحتكون  ل  هوؤلء 
من ذوي الب�ضرة ال�ضمراء اإل نادرا. هم ب�ضطاء غري 
اليومية.  حاجاتهم  ل�ضد  نهار  ليل  ويعملون  مثقفني 
يعي�ضون على املحا�ضيل الزراعية اأو ال�ضناعات. وقد 
فقد ماليني منهم وظائفهم بعد اإغالق اآلف امل�ضانع 
اتفاقية  على  اللوم  فاألقوا  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
اإىل  واملعامل  الوظائف  رحلت  التي  احلرة  التجارة 
ويلقى  هوؤلء  ي�ضل  ترامب  خطاب  كان  املك�ضيك. 
عن�ضرية  فيهم  حترك  التي  ال�ضاغية  الآذان  كل 
مع  الودود  الدميقراطي  للحزب  وكرها  الغرباء  �ضد 
�ضهال.  ترامب  لدعم  ح�ضدهم  كان  ولذلك  الغرباء. 
كان هوؤلء من �ضنع املفاجاأة. وما ل نعرفه اأن خطاب 
يف  خا�ضة  ترحيب  كل  هوؤلء  لدى  يلقى  التحري�س 
اقت�ضادية  اأو�ضاع  ظل  ويف  البديل،  اخلطاب  غياب 
�ضعبة بعد تراجع الأ�ضواق العقارية وعجز املاليني 
منهم عن ال�ضتمرار يف دفع اأق�ضاط بيوتهم فا�ضتولت 

عليها البنوك. 
العن�ضرية  تقدير  نح�ضن  مل  اأننا  يبدو  رابعا- 
وهذا  مرة.  لأول  اأ�ضود  رئي�س  انتخاب  اأججها  التي 
يوؤمنون  التي  اأمريكا  خطف  لهم،  بالن�ضبة  الرئي�س، 
بها وحولها اإىل اأمريكا الأقليات واملهاجرين وال�ضود 
الأبي�س.  للعرق  النقية  اأمريكا  تعد  ومل  واملثليني، 
يقول املحلل الأ�ضود، فان جونز عن نتائج النتخابات 
البالد.  رد فعل عنيف حول حماولة تغيري  »اإن هذا 
اإنه رد فعل العرق الأبي�س على انتخاب رئي�س ا�ضود« 
وال�ضارع  اجلمهوري  احلزب  يف  قوي  تيار  زال  فما   .
الرجل  حق  من  اأمريكا  باأن  يوؤمن  العادي  الأمريكي 

اأنغلو�ضاك�ضونية  اأ�ضول  من  املتحدر  الغني  الأبي�س 
حمراء.  ورقبة  اأ�ضقر  و�ضعر  زرقاء  عيون  وذي 
والأقليات  واملهاجرين  الأجانب  وجود  من  ح�ضا�ضون 
هوؤلء  من  مهددة  اأمريكا  نقاوة  اأن  ويعتقدون 
الأغراب الذين يحولون البالد اإىل جتمع اأقليات ل 
حول لالأبي�س فيها ول قوة، ولذلك عليهم م�ضوؤولية 
ا�ضت�ضدار  من  املثليون  متكن  اأوباما  عهد  يف  اإنقاذها. 
�ضهال  اأمرا  الإجها�س  واأ�ضبح  الزواج،  بحق  قانون 
كافة  يف  م�ضاجدهم  ين�ضروا  اأن  امل�ضلمون  ومتكن 
�ضرب  من  �ضي�ضانيان  متطرفان  يقوم  واأن  الوليات، 
باك�ضتانيان  ومتطرفان  بو�ضطن  يف  املارثون  �ضباق 
ومتطرف  برناردينو  يف  دموية  عملية  تنفيذ  من 
اأفغاين بقتل الع�ضرات يف ناد ليلي للمثليني يف مدينة 
احتالل  من  املراأة  متكنت  اأوباما  ع�ضر  يف  اأورلندو. 
ثلث  واحتالل  الأجور  يف  وامل�ضاواة  املنا�ضب  اأرفع 
هوؤلء،  يرى  كما  اأوباما،  واإدارة  الوزارية.  املنا�ضب 
ال�ضرطة،  النار على  ال�ضود لإطالق  التي �ضجعت  هي 
وهي التي حتاول جاهدة نزع اأ�ضلحتهم الفردية التي 
يحمون بها عقاراتهم وعائالتهم. اإذن »ل بد اأن يكون 
اإما م�ضلما اأو �ضيوعيا«، كما قال يل جار عجوز األتقي 
ي�ضرع  يراين  وعندما  الربيد  مكتب  يف  اأحيانا  به 
ينفذها  اأمريكا  لتدمري  موؤامرة  عن  ليتحدث  اإيّل 
�ضنوات  ثماين  يكفنا  اأمل  هوؤلء  يقول  ثم  اأوباما. 
اأو  اأربع  ل�ضنوات  ميددها  اأن  ويريد  اأوباما  حكم  من 
اأخرى… اإذن لنقطع عليه الطريق، فخرجوا  ثمان 

باملاليني ي�ضوتون لدونالد. 
الأبي�س جتاوز عقدة  الرجل  اأن  نعتقد  خام�ضا- كنا 
ال�ضيطرة على من يحق له اأن ي�ضارك يف النتخابات، 
ثم  ال�ضناديق،   1921 عام  املراأة  اقتحمت  اأن  بعد 
1965 بعد توقيع الرئي�س لندن  اأ�ضيف ال�ضود عام 
نك�ضون  الرئي�س  للجميع.  امل�ضاركة  حق  جون�ضون 
األغى كافة القيود التي تقف اأمام الن�ضاء يف ممار�ضة 
تقتحم  باملراأة  واإذا  �ضنوات  اإل  هي  فما  الريا�ضة، 
كافة املجالت من ريادة الف�ضاء اإىل وزارات ال�ضيادة 
الأ�ضا�ضية. اأما اأن ي�ضل الرئا�ضة رجل اأ�ضود ثم تاأتي 
القطاعات  بع�س  به  يقبل  مل  ما  فهذا  اإمراأة  بعده 
املحافظة، خا�ضة يف الوليات الو�ضطى واجلنوبية. 
اأخرى  �ضنوات  ثماين  �ضنتحمل  اأننا  تعتقدون  »فهل 
ثم  الأ�ضود  للرجل  �ضنوات  ثماين  بعد  �ضيدة  بقيادة 
البيت  ويدخل  املثليني  من  رجل  رمبا  ذلك  بعد  ياأتي 
طهرناها  التي  اأمريكا  اأهذه  ؟«.  وزوجه  هو  الأبي�س 
هذه  الغرباء؟  لهوؤلء  لن�ضلمها  الأ�ضليني  ال�ضكان  من 
ال�ضيطرة  من  �ضنة   240 تتوقف.  اأن  يجب  مهزلة 
الذكورية ل نريد لها اأن تنتهي… لذلك �ضن�ضع رجال 
اإليهن  الن�ضاء وينظر  الأبي�س يتعاىل على  البيت  يف 

من عُل ويعاملهن بدونية. 

من   70% قال  وقد  حمبوبة.  غري  هيالري  �ضاد�ضا- 
واإنها  بها  يثقون  ل  اإنهم  الأطياف  كل  من  الناخبني 
متثل املدر�ضة الكال�ضيكية يف ال�ضيا�ضة القائمة على 
العراق  على  للحرب  �ضوتت  فقد  والنفاق،  اخلداع 
املثليني  زواج  �ضد  وكانت  احلرب  وانتقدت  وعادت 
موقع  ا�ضتخدام  يف  خطاأ  اأي  واأنكرت  موقفها  وغريت 
ثم  ال�ضخ�ضي  الإلكرتوين  لربيدها  اخلارجية  وزارة 

عادت واعرتفت واعتذرت. 
�ضابعا واأخريا- الطريقة التي تعاملت بها هيالري مع 
اأثارها يف قواعد  التي  �ضاندرز والطاقة  ثورة بريين 
فيها  يقال  ما  اأقل  والليرباليني  وامل�ضتقلني  احلزب 
اإق�ضاوؤه  مت  لقد  مبدئية.  وغري  نفعية  �ضيا�ضة  اإنها 
يعدون  الذين  اأن�ضاره  تقنع  مل  بطريقة  احتواوؤه  اأو 
�ضاندرز  مع  التطوعي  العمل  بع�ضهم  ترك  باملاليني. 
اأق�ضم  بل  هيالري،  ل�ضالح  جهودهم  يحولوا  ومل 
بع�ضهم اأنهم لن ي�ضوتوا لهيالري. وبعد تاأييد �ضاندرز 
لهيالري يف موؤمتر احلزب ناأت بنف�ضها عنه ما �ضاعف 
اأكرث عن هيالري. ولو  اأن�ضاره وباعدهم  من اإحباط 
احلما�ضة  لنقلت  اإذن  للرئي�س  نائبا  اختارته  اأنها 
�ضاندرز  كلينتون-  الثنائي  اإىل  والأمل  والطاقة 
ول�ضما ماليني ال�ضباب والفتيات الداخلني اإىل ميدان 

ال�ضيا�ضة لأول مرة. 
داخل  كبريا  �ضرخا  النتخابية  احلملة  تركت  لقد 
احلزبني الكبريين وداخل املجتمع الأمريكي و�ضتكون 
وراأب  امل�ضاحلة  على  يعمل  اأن  الآن  ترامب  مهمة 
ال�ضدع الكبري الذي كاد يقرتب من حد املواجهة بني 
اأن�ضار املر�ضحني. نحن ننتظر اأن يغري ترامب خطاب 
والت�ضالح  املودة  خطاب  اإىل  والتهديد  الكراهية 
ونحزم  بدائل  عن  ف�ضنبحث  واإل  اجل�ضور  وبناء 
اأين؟ وهل هناك  اإىل  ال�ضوؤال  حقائبنا ونرحل. لكن 
احلرية  من  م�ضاحة  يعطينا  العربي  وطننا  يف  مكان 

اأرحب من هذا البلد؟

ون�����رح�����ل؟ ح���ق���ائ���ب���ن���ا  ن���ح���م���ل  – ه������ل  رئ����ي���������س����ا  ت������رام������ب 

ت���رام���ب ي��ت��ع��ه��د ب���اإب���ع���اد ف�����وري حل�����وايل 3 م���الي���ن م��ه��اج��ر م���ن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة

������س�����رب اق����ت���������س����اد ال����ي����م����ن اأح����������د اأه��������������داف غ������������ارات ال����ت����ح����ال����ف ال����ع����رب����ي

االأوروب����ي االحت���اد  م��ن  ل��ل��خ��روج  �ساملة  خطة  لديها  لي�ست  بريطانيا  حكومة  ال��ت��امي��ز: 

ال������غ������اردي������ان: ك���ل���ي���ن���ت���ون ل���ي�������س���ت ����س���ع���ي���ف���ة.. 
ف���ق���د ا����س���ت���غ���رق���ت ه���زمي���ت���ه���ا ع����ق����ودا م����ن امل��ك��ائ��د



�ضارفت   : الأنا�ضول  علي/  توفيق  اليمن/ 
احلرب الدائرة يف اليمن بني القوات احلكومية 
امل�ضنودة بالتحالف العربي من جهة، وم�ضلحي 
وقوات  )احلوثيني(  اهلل”  “اأن�ضار  جماعة 
الرئي�س ال�ضابق، علي عبد اهلل �ضالح من جهة 
تزايد  و�ضط  �ضهرًا،  الـ26  اإكمال  على  اأخرى، 
املّطرد  التدهور  جراء  ال�ضعبي  القلق  حالة 
تكتنف  التي  وال�ضبابية  الإن�ضانية،  لالأو�ضاع 

م�ضتقبل ال�ضراع ع�ضكريا و�ضيا�ضيا.
الكر  عمليات  كانت  اجلبهات،  كافة  وعلى 
والفر هي ال�ضمة الغالبة للمواجهات امل�ضلحة 
احلوثيون  �ضيطر  اأن  منذ  ال�ضراع،  طريف  بني 
 21 يف  �ضنعاء  العا�ضمة  على  �ضالح  وقوات 
هناك  يكون  اأن  دون   ،2014 اأيلول  �ضبتمرب/ 

اأفق حل�ضم هذه احلرب.
اليمني  ال�ضارع  يطرح  الغمو�س  هذا  ظل  ويف 
يف  احلكومة  تاأخر  اأ�ضباب  حول  ت�ضاوؤلت 
وطني،  جي�س  ت�ضكيلها  بعد  النقالب،  اإنهاء 
بقيادة  دول   10 ي�ضم  عربي  حتالف  واإطالق 
 26 يف  احلزم”  “عا�ضفة  لعملية  ال�ضعودية، 
عملية  تبداأ  اأن  قبل   ،2015 اآذار  مار�س/ 
عالوة  الأمل”،  “اإعادة  م�ضمى  حتت  ثانية، 
ع�ضكريا  احلكومية  القوات  تفوق  على 
بامتالكها �ضالح جو متطور، ف�ضال عن اكت�ضابها 

لل�ضرعية ال�ضيا�ضية الدولية.
*�ضبابية املعركة

احلكومة  اأن  اإل  الع�ضكري،  تفوقها  ورغم 
اليمنية ل تقلل من قدرات احلوثيني و�ضالح، 
حيث قال م�ضوؤولون يف ت�ضريحات متكررة اإن 
“املتمردين ميتلكون قوة ل ي�ضتهان بها، �ضواء 
واأنهم  الت�ضلح، خا�ضة  اأو  العنا�ضر  على �ضعيد 
�ضيطروا على �ضالح اجلي�س النظامي وخمازن 
ذخريته اإبان النقالب، ف�ضاًل عن اأنهم يتلقون 

دعما م�ضلحا من اإيران عرب البحر”.
ات�ضام  املعركة،  �ضبابية  يزيد  ما  ولعل 
اخلاطفة”  “ال�ضربات  باأ�ضلوب  املواجهات 
للقوات  التي ينتج عنها تقدم �ضريع و�ضيطرة 

جديد،  حترك  دون  ل�ضهور  ت�ضتمر  احلكومية 
“ميدي”  منطقة  حميط  يف  احلال  هو  كما 
النفطية،  عي�ضالن  ومديرية  ال�ضرتاتيجية، 
نهم،  ومديريات  )جنوب(  �ضبوة  حمافظة  يف 
بالعا�ضمة  ال�ضرقية  والبوابة  وحر�س، 

�ضنعاء.
*احل�ضم ل يزال بعيدا

اجلي�س  يف  طيار  والرائد  الع�ضكري  اخلبري 
حتليله  يف  يرى  الكوماين،  مقبل  اليمني 
احلكومة  “قوات  اأن  وم�ضريها  املعارك  ل�ضري 
املعركة  يف  متفوقة  العربي  والتحالف 
والقاعدة  املتطورة،  الطائرات  لمتالكها 
فهو  اجلو  يح�ضم  من  اإن  تقول  الع�ضكرية 

املنت�ضر”.
املعركة  “ح�ضم  اأن  يعتقد  الكوماين  اأن  اإل 
اجلغرافية  الطبيعة  ب�ضبب  بعيدا؛  يزال  ل 
حربي  لطريان  حتتاج  التي  لليمن  اجلبلية 
ومروحي خا�س يقوم باإ�ضناد جوي”. ويعترب 
يعد  الطائرات  من  النوع  هذا  توفر  “عدم  اأن 
املعركة  ح�ضم  تاأخر  يف  الرئي�س  ال�ضبب 

الربية”.
“يف  اأنه  الأنا�ضول  مع  حديث  يف  ويو�ضح 
التحالف  قوات  ح�ضمت  )جنوب(  عدن 
وقت؛  اأ�ضرع  يف  املعركة  ال�ضعبية،  واملقاومة 
اخلالية  امل�ضطحة  ال�ضاحلية  للطبيعة  وذلك 
يف  اجلغرافية  الطبيعة  بعك�س  اجلبال،  من 

ال�ضمال”.
طائرات  اإ�ضراك  يتم  مل  “اإذا  اأنه  اإىل  وي�ضري 
اجلوي  الإ�ضناد  يف  متخ�ض�ضة  اأر�ضي  هجوم 
 24 )�ضوخوي  مثل  الربية  للقوات  القريب 
جناحها  اأثبتت  والتي  و)اأبات�ضي(،  و25( 
يف  حدث  كما  اجلبال،  وت�ضاري�س  معارك  يف 
بريا  ح�ضما  ننتظر  فال  والعراق،  اأفغان�ضتان 

للمعركة”.
باأنها  تتميز  الأبات�ضي  “طائرات  اأن  وُيبني 
وهي  ال�ضالح،  من  اأطنان   4 قرابة  حتمل 
خم�ض�ضة للقتال يف الطبيعة اجلبلية، وتطري 

ب�ضرعات حتت �ضوتية، بحيث ي�ضتطيع الطيار 
تتميز  كما  ب�ضهولة،  الهدف  حتديد  املقاتل 

باملناورة بني الأودية واجلبال”.
*معركة �ضعدة

من جانبه، يقول مدير الدرا�ضات والبحوث يف 
اليمني،  باجلي�س  الثالثة  الع�ضكرية  املنطقة 
“احلكومة  اإن  لالأنا�ضول  منيف  ناجي  املقدم 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع  علي  بناء  توقعاتها  لها 
املا�ضي،  الأ�ضبوع  اتخذت  ولذلك  بها،  املحيط 
قرارا ع�ضكريا مفاجئا بتحويل اجتاه املعركة 
يف  احلوثي  معقل  اإىل  وميدي  العا�ضمة  من 
وعلب  البقع  منفذي  عرب  �ضعدة  حمافظة 
يتجه  حتول  وهو  ال�ضعودية،  مع  احلدوديني 

نحو ح�ضم املعركة”.
ويرى منيف اأن “نقل املعركة اإىل �ضعدة ميثل 
مباغتة  اإيل  تهدف  ذكية  خطوة  ع�ضكريًا، 
قواتهم  وت�ضتيت  واإرباكهم  النقالبيني 
عملية  من  �ضي�ضهل  ما  وهو  ب�ضنعاء،  املحيطة 
دخول العا�ضمة باأقل خ�ضائر ب�ضرية ومادية، 

ويف زمن اأقل”.
ويرجح اأن “خطوة احلكومة الأخرية �ضتدفع 
احلوثيني اإىل �ضحب مقاتليهم من �ضنعاء اإىل 
�ضعدة للدفاع عن معقلهم، بينما �ضتبقى قوات 
�ضالح يف العا�ضمة، باعتبارها اأولوية بالن�ضبة 
النقالبيني،  قوات  �ضي�ضتت  الذي  الأمر  لها؛ 
واملقاومة  احلكومي  اجلي�س  يتمكن  وبالتايل 

)ال�ضعبية املوالية له( من النت�ضار”.
*خارطة الطريق

ف�ضل  مع  اليمن،  يف  القتال  حدة  وت�ضاعدت 
رعتها  التي  املحادثات  من  الثالثة  اجلولة 
وكانت  الأزمة،  طريف  بني  املتحدة  الأمم 
يوليو/متوز  منت�ضف  جنيف  يف  الأوىل 
2015، والثانية يف مدينة بيال ال�ضوي�ضرية 
منت�ضف دي�ضمرب/كانون اأول املا�ضي، والثالثة 
وحتى  املا�ضي  اإبريل/ني�ضان   21( الكويت  يف 
يف  جميعا  ف�ضلت  لكنها  اأغ�ضط�س/اآب(،   6

حتقيق ال�ضالم.

الأمن  ملجل�س  جل�ضة  اأمام  مداخلة  وخالل 
اأكتوبر/   30 يوم  باليمن،  خا�ضة  الدويل 
الدويل  املبعوث  قال  املا�ضي،  اأول  ت�ضرين 
اإ�ضماعيل ولد ال�ضيخ اأحمد، اإن جميع الأطراف 
�ضلمها  التي  الطريق  خريطة  رف�ضت  اليمنية 
جتاوز  عن  بالعجز  اإياها  متهما  بنف�ضه،  لهم 
على  ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  وتغليب  خالفاتها 

امل�ضلحة الوطنية.
دعم  اإىل  الأمن  جمل�س  ال�ضيخ،  ولد  ودعا 
الفوري  الوقف  على  والت�ضديد  اخلريطة، 
لالأعمال القتالية والإفراج عن جميع الأ�ضرى 
واملعتقلني، حمذرا من اأن التدهور القت�ضادي 

يف اليمن يهدد باأزمة اإن�ضانية خطرية.
للخارطة  احلكومة  رف�س  مراقبون  ويرجع 
الأممية، اإل اأنها، وبح�ضب التف�ضري احلكومي، 
تهم�س دور الرئي�س ال�ضرعي، عبد ربه من�ضور 
له  نائب  ل�ضالح  �ضالحياته  وت�ضحب  هادي، 

ُيعني بالتوافق حتى اإجراء انتخابات عامة.
اأن  �ضالح”  “احلوثي/  حتالف  يعترب  بينما 
�ضواء  جوهرية،  اختاللت  حتمل  اخلارطة 
تراتيبتها  اأو  تفا�ضيلها  اأو  العام  اإطارها  يف 
التحالف،  لهذا  وفقا  اأنها،  الزمنية، ف�ضال عن 
)يق�ضد  الآخر  الطرق  روؤية  ت�ضتوعب 

احلكومة ال�ضرعية(.
*خطوة على املجاعة

حذر  املذكورة،  الأمن  جمل�س  جل�ضة  وخالل 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وكيل  من�ضق 
اأن  من  اأوبراين،  �ضتيفان  الإن�ضانية،  لل�ضوؤون 

اليمن على بعد خطوة واحدة من املجاعة.
الأمم  مكتب  مدير  خوري،  جورج  وبح�ضب 
املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية يف اليمن، 
فاإن هذا البلد العربي يقرتب من اأزمة اإن�ضانية 
خطرية، حيث يعاين 14 مليون ميني )من اأ�ضل 
الغذائي. انعدام الأمن  ن�ضمة( من  26 مليون 

مطلع  �ضحفية  ت�ضريحات  يف  خوري  و�ضدد 
ال�ضهر اجلاري، على اأن امل�ضت�ضفيات غري قادرة 
على التعامل مع حالت �ضوء التغذية، خا�ضة 
تعي�س  �ضارت  اليمن  يف  العائالت  معظم  واأن 

على "كوب �ضاي وقطعة خبز".
يف  املتحدة  لالأمم  تقدير  لأحدث  ووفقا 
اأغ�ضط�س/ اأب املا�ضي، �ضردت احلرب 3 ماليني 
�ضخ�س،  اآلف  ع�ضرة  بحياة  واأودت  ميني، 

اإ�ضافة اإىل ما يزيد عن 35 األف جريح.

؟ وطنية  �سرورة  اأم  �سيا�سي,  ن�سر  هو  هل  ال�سعبي..  احل�سد  قانون 
املهند�س زيد �ضحاثة

يح�ضل  اأن  يفرت�س  ما  هذا  وهدف..  حاجة  دون  عبثا،  القوانني  ت�ضن  ل 
عادة.

اأخرى.. فالعراق خرج توا، من حكم  اأي دولة  العراق، عن  يختلف و�ضع 
طاغية جمرم، واأنغم�س يف �ضل�ضلة م�ضاكل، تتعلق مبا خلفه هذا النظام من 
دمار، وتبعات ونتائج مغامراته ال�ضيطانية،  والدمار والتخلف، يف خمتلف 

املجالت احلياتية.
حتمل العراق، فوق كل هذا، اأخطاء قوات الإحتالل، و�ضيا�ضاتها ال�ضلبية، 
التي اأدت لأن يكون العراق، هدف كثري من التنظيمات الإرهابية، بحجة 
 ، كان  وجودها  حقيقة  اأن  رغم  طائفية..  واأ�ضباب  اإحتالل،  قوات  وجود 
حروبا بالنيابة، واأجندات خارجية، اإقليمية ودولية، وت�ضفية ح�ضابات، 

اإنقادت لها تلك التنظيمات، كاخلراف تقاد لذباحها.
يف حلظة مف�ضلية من تاريخ العراق، وبعد ف�ضل احلكومة ال�ضابقة الذريع، 
مناطق،  من  تبعها  وما  املو�ضل  �ضقوط  وبعد  الكارثية،  اأخطائها  وتراكم 
كانت فتوى اجلهاد الكفائي.. هي اخلطوة التي، لو ل حدوثها لكنا يف حال 

غري ما نحن عليه الأن
كان احل�ضد ال�ضعبي ثمرة تلك الفتوى املباركة، و�ضرورة تطلبتها، معركة 
حلقائق  واقعية،  نظرة  وتوؤيدها  العراق،  يخو�ضها  كان  التي  الوجود 

وطنية، وواقع تاريخي، وجوار اإقليمي، فيه ما فيه من م�ضالح واأجندات.
كان بقاء تلك القوة الع�ضكرية، رغم ت�ضكلها، باإجراءات ر�ضمية وقانونية، 
احل�ضد،  اأبطال  قدمه  ما  على  وجتنيا،  ظلما  ي�ضبب  م�ضرع،  قانون  دون 
وقانونية،  اإدارية  م�ضاكل  من  اأفراده،  عاناه  وما  ج�ضيمة،  ت�ضحيات  من 

وخ�ضو�ضا فيما يتعلق بحقوقهم، وحقوق عوائل �ضهدائهم.
ورغم اأن ع�ضكرة املجتمع خطري، اإن مل تكن له اأ�ضباب موجبة، لكن حالة 
اأزقة  يف  نقاتل  لكنا  ال�ضاحة،  يف  ظهوره  فلول  جذريا،  تختلف  احل�ضد، 
معظم  اأن  يبني  واقعية،  ب�ضورة  امل�ضتقبل  اإ�ضت�ضراف  ولأن  رمبا..  بغداد 
تلك  تقنني  لزاما  كان  �ضيا�ضية،  جلهات  تتبع  ال�ضعبي،  احل�ضد  ف�ضائل 
القوات، وح�ضر تبعيتها، وتلقي اأوامرها، بيد القائد العام للقوات امل�ضلحة، 

مع حفظ حقوقها، وما قدمته من ت�ضحيات.
قد يعرت�س البع�س، على وجود هذه القوات، ورمبا يجعلها جي�ضا بديال، اأو 
يتهمها باأنها مت�ضكلة من اأغلبية ملكون عراقي، لكن عملها �ضمن اإطار قانون 
عراقي، وتبعيتها لقائد القوات امل�ضلحة، مينع اأي تعار�س لها مع اجلي�س 
العراقي.. ومو�ضوع الأغلبية، اإمنا هو يظهر واقع حال ال�ضعب العراقي، 

ويو�ضح اإ�ضتجابة كل مكون للدفاع عن الوطن.. األي�س كذلك؟!
بع�س من يعرت�س عليه، ل ي�ضرح حقيقة، ب�ضبب اإعرتا�ضه، والعائد خلوفه 
من اأن ي�ضبب اإقرار القانون، ن�ضرا �ضيا�ضيا جلهة ما، واأخرون يخافون من 
تال�ضي قاعدتهم اجلماهريية، التي بنوها بخطاب طائفي، ثبت زيفه، بعد 

�ضقوط حمافظاهم بيد داع�س.
اإمراره،  القانون، وهو من جنح يف  الوطني، هو من قدم  التحالف  اأن  رغم 
رغم املعرت�ضني، لكنه منجز حقيقي، لكل العراقيني.. وخ�ضو�ضا من �ضحوا 

ولزالوا، يف �ضواتر الدفاع عن الوطن، ومن خمتلف الطوائف.

د. عبري عبد الرحمن ثابت*   
ترامب  دونلد  الأمريكى  الأعمال  رجل  ا�ضتطاع  لقد 
الكثريين  عند  والأ�ضولية  العن�ضرية  م�ضاعر  اإيقاظ 
من ال�ضعب المريكى، والذى لعب على �ضلم الطبقات 
املك�ضيكية  العرقية  الأقليات  وَحمل  الجتماعية 
الوليات  م�ضاكل  وال�ضوداء  وال�ضينية  والالتينية 
وجود  وظف  وقد  والأمنية،  القت�ضادية  املتحدة 
بتمرير  احلكم  �ضدة  يف  اأوباما(  )باراك  اأ�ضود  رجل 
مناف�ضته  وجود  اعترب  والذى  العن�ضرية  اأفكاره 
هيالرى كلينتون امتداد ل�ضيا�ضة هذا الرجل الأ�ضود، 
عرب  الهجرة  منع  اأهمها  من  كثرية  وعودات  واأطلق 
املك�ضيك وبناء �ضور على احلدود ملنع ت�ضرب العمالة 
زيادة  م�ضوؤولية  حملها  والتى  الرخي�ضة  املك�ضيكية 
ن�ضبة البطالة يف وليات الغرب واجلنوب الأمريكى، 
مليارات  اأَدرت  قد  الرخي�ضة  العمالة  هذه  باأن  علمًا 
الطبقة  من  املخملية  ال�ضريحة  على  الدولرات 
البي�ضاء والتى ُيعد ترامب اأحد رموزها، كذلك تعهده 
نقلت  التى  ال�ضركات  على  باهظة  �ضرائب  بفر�س 
م�ضانعها خارج الوليات املتحدة ،واأل�ضق تهمة اإفقار 
العمالة الأمريكية البي�ضاء باإدارة الدميقراطيني عن 
ال�ضركات  بع�س  �ضيا�ضة  على  العرتا�س  عدم  طريق 
العمالقة بنقل م�ضانعها خارج الوليات املتحدة بحثًا 
العاملة يف  الربح ب�ضبب رخ�س الأيدى  عن مزيد من 
ال�ضارة  مع  والهند،  واملك�ضيك  كال�ضني  اأخرى  دول 
اإىل اأن تلك التهم هى بب�ضاطة متثل التزام الوليات 
ال�ضوق  واآليات  العاملية  التجارة  باتفاقية  املتحدة 
القت�ضاد  باأليات  اإخالل  هو  فيها  تدخل  واأى  احلر 

حذت  نف�ضه  ترامب  ال�ضيد  و�ضركات   ، ماىل  الراأ�س 
تلك  عليه  واأَدرت  العمالقة  ال�ضركات  تلك  حذو 
ا�ضتهدافه  .كذلك  املليارات  من  املزيد  ال�ضيا�ضة 
ل�ضيا�ضة  وا�ضحًا  ا�ضتمرارًا  كان  امل�ضلمة  لالأقلية 
اأن  العامل فالرجل اختار  التى جتتاح  الإ�ضالموفوبيا 
بطرد  بوعود  ال�ضيا�ضة  تلك  ميني  اأق�ضى  على  يقف 
وحظر هجرة امل�ضلمني، ودعمه الالمتناهى لإ�ضرائيل 
ووقوفه بجانبها وت�ضريحه بنقل ال�ضفارة الأمريكية 

من تل اأبيب اإىل القد�س . 
رمبا  اأو  بعث  اإعادة  يف  بب�ضاطة  ترامب  جنح  لقد 
اإيقاذ اجلينات العن�ضرية يف اجليل اجلديد من اأبناء 
بني  الالوعى  يف  تربط  وجعلها  البي�ضاء،  الطبقة 
وجود الدميقراطيني املناف�ضني يف �ضدة احلكم والذى 
يقف على راأ�س حزبهم رجل اأ�ضود كان و�ضوله للحكم 
تعر�ضت  التى  ال�ضوداء  لالأقلية  اعتبار  ورد  ن�ضر 
لال�ضطهاد فى القرون ال�ضابقة؛ وبني م�ضاكل وخماوف  
نف�ضه  و�ضور  الطبقة  تلك  من  بها  باأ�س  ل  �ضريحة 
كلينتون  لهيالرى  البديل  الأبي�س  والنموذج  باملنقذ 
خليفة ذاك الرجل الأ�ضود الذى حكم البالد لثمانية 
�ضنيني لي�ضب ذلك كله اأ�ضوات يف �ضاحله يف �ضندوق 
املتاأرجحة بني الدميقراطيني  النتخاب يف الوليات 

واجلمهوريني كفلوريدا مثاًل .
لكن  الرئا�ضة،  ل�ضدة  الو�ضول  يف  ترامب  جنح  لقد 
خارج  من  املتحدة  الوليات  حلكم  الآتى  ترامب 
احلكم  ملنظومة  الوظيفى  اأو  ال�ضيا�ضى  ال�ضياق 
الأمريكية �ضيكون لزامًا عليه ا�ضتهالك فرتة رئا�ضته 
داخل  النتخابية  حملته  اأف�ضدته  ما  لإ�ضالح  كاملة 

تنفيذ  مبقدوره  يكون  لن  وكذلك  املتحدة،  الوليات 
الكثري مما وعد به الأغلبية البي�ضاء لأن ذلك �ضيعنى 
�ضراعات  اأتون  يف  املتحدة  الوليات  دخول  بب�ضاطة 
النار  على  الزيت  �ضب  مبثابة  وهو  داخلية  عرقية 
الأقليات  تذمر  معامل  فيه  ظاهرة  بدت  جمتمع  يف 
اأدبيات  اأن  حيث  جتاهها.  الوا�ضحة  العن�ضرية  من 
به  تعهد  ما  مع  بب�ضاعة  تتناق�س  الأمريكى  احللم 
ال�ضيد ترامب خالل حملته النتخابية من تقلي�س يف 
الهجرة لأعراق واثنيات معينة وترحيل للمهاجرين، 
ال�ضركات  على  باهظة  �ضرائب  فر�س  حتى  او 
�ضي�ضطدم  لأنه  املتحدة؛  للوليات  املغادرة  العمالقة 
هذا  يف  حترك  اأى  من  �ضتجعل  اقت�ضادية  بلوبيات 
ال�ضدد اأمرًا �ضوريًا مفرغًا من اأى حمتوى اأو م�ضمون .

ال�ضيق  بابه  من  الأبي�س  البيت  دخل  الذى  ترامب 
الداخلية  �ضيا�ضاته  �ضعيد  على  فيه  اأ�ضريًا  �ضيكون 
جتاه  الرجل  فيه  تورط  الذى  العداء  حلجم  نظرًا 
بو�ضفه  اخل�ضو�س  وجه  على  املراأة  وجتاه  الأقليات 
اأن  اإدراكنا  ورغم   . رفيع  طراز  من  متحر�ضًا  رجال 
عريقة  حكم  موؤ�ض�ضات  حتكمها  املتحدة  الوليات 
من  ترامب  مُتكن  لن  املدى  بعيدة  وا�ضرتاتيجيات 
مواقف  افتعال  اأو  الداخلى  الوحل  هذا  يف  الغو�س 
حادة يف ال�ضيا�ضة الدولية توؤدى اإىل اإذكاء �ضراعات 
ال�ضغط  لتخفيف  العامل  يف  جديدة  وحروب  دولية 
لأن  اخلطورة  تكمن  وهنا  اإدارته  على  الداخلى 
ال�ضاحة العاملية مليئة برباميل البارود التى  تنت�ضر 
على مدار خارطة العامل يف �ضراعات مفتوحة تنتظر 

احل�ضم .

اأعالم  رافعًا  الأبي�س  للبيت  ترامب  و�ضول  اإن 
حقيقى  انت�ضار  هو  العن�ضرية  البي�ضاء  الأ�ضولية 
انتكا�ضة  وهو  العن�ضرية  يف  املوغل  املتطرف  لليمني 
األيات  بفعل  حدثت  الأمريكى؛  للمجتمع  ثقافية 
كرتامب  رجل  اأو�ضلت  والتى  املتوح�ضة  مالية  الراأ�س 
الذى  الأمريكى  للحلم  انتكا�ضة  وهو  الأبي�س  للبيت 
اأن يكون لفئة بعينها حتمل مقومات جينية  يراد له 
طريق  على  اأخرى  خطوة  وهو  خا�ضة،  وثقافية 
الفكرين  فكال  والعامل،  املتحدة  الوليات  تطرف 
الداع�ضى والأ�ضوىل الأبي�س ينبعان من نف�س امل�ضدر 
كل  طريقهما  يف  ويجرفان  املجرى  نف�س  يف  وي�ضبان 
يف  واملنطقية  ال�ضوية  الن�ضانية  التجربة  معانى 

قبول الآخر والتعاي�س مع الختالف .
* اأ�ضتاذ علوم �ضيا�ضية وعالقات دولية

وكالت
جمال  ملكة  م�ضابقة  جاكارتا  الإندوني�ضية  بالعا�ضمة  ُنظمت 
لعدد  دعوات  توجيه  مت  ،وقد  تامة  �ضرية  يف  جن�ضيا  املتحولني 
على  امل�ضرفون  وطلب  احلدث،  لتغطية  العالم  و�ضائل  من  قليل 
ال�ضبكة  على  املت�ضابقني  �ضور  ن�ضر  عدم  احل�ضور  من  امل�ضابقة 

العنكبوتية خوفا من ردة فعل امل�ضلحني املتطرفني .
  18 اأمام  تابيي” )28عاما(  ناباه  ” بي  امل�ضابقة  يف  فازت  وقد 
متناف�ضة وح�ضلت اإ�ضافة اإىل التاج على جائزة مالية قدرها 10 

ماليني روبية )690 يورو( و كاأ�س يبلغ ارتفاعه 2 م.
عن  جن�ضيا  املتحولني  جمال  ملكة  بلقب  املتوجة  “بي”  وعربت 
فرحتها لو�ضائل الإعالم قائلة: “اأنا �ضعيدة، لكن لدي رغبة يف 

البكاء، فلم اأكن اأتوقع الفوز بامل�ضابقة”.
على  فقط  اأ�ضبوع  بعد  جن�ضيا  املتحولني  م�ضابقة  تنظيم  وياأتي 
�ضد  غا�ضبة  م�ضريات  يف  املتظاهرين  من  الآلف  ع�ضرات  خروج 
،وهو  بورناما”  تاجاهاجا  “با�ضوكي  جاكرتا  مدينة  حمافظ 

م�ضيحي من اأ�ضل �ضيني ، بعد اتهامه بالإ�ضاءة لالإ�ضالم.

الفل�ضطيني‹ فتح‹  الوطني  التحرير  حركة  اأحيت 
واجلالية الفل�ضطينية فى �ضيكاغو، الذكرى الثانية 
ع�ضرة ل�ضت�ضهاد القائد يا�ضر عرفات، بح�ضور عدد 
احلركة  وكوادر  الفل�ضطينية  اجلالية  اأبناء  من 

والكاتب والأديب املقد�ضي جميل ال�ضلحوت.
حمايل  نظري  �ضيكاغو  فى  احلركة  كلمة  واألقى 
�ضموخ وعزة  نراك وفى  قائال« فى عيون الطفال 

الرجال نراك حا�ضرا فينا فى كل لقاء«
ال�ضمل  مل  اىل  نطمح  اإننا  حمايل:  واأردف 
لأجل  النق�ضام  اإنهاء  على  والعمل  الفل�ضطيني، 

ق�ضيتنا داعيا اإىل التخلي عن امل�ضالح احلزبية.
كما دعا حمايل ال�ضيد الرئي�س والقيادة الفتحاوية 
واإنهاء  فتح  حركة  داخل  الت�ضلح  �ضباق  وقف  اىل 

اخلالفات التي تع�ضف باحلركة
ومن جانبه قال الكاتب جميل ال�ضلحوت بان يا�ضر 
ال�ضخ�س  وهو  نوعها،  من  فريدة  �ضخ�ضية  عرفات 
اإجماع  الع�ضر احلديث الذي حاز على  الوحيد فى 

الفل�ضطينيني
املخاطر  قائال  الرئي�س  دعم  اىل  ال�ضلحوت  ودعا 
الإدارة  فتت�ضلمها  ال�ضلطة  ت�ضليم  مت  واإذا  كثرية 
ال�ضلطة  موظفي  رواتب  على  �ضيوؤثر  وهذا  املدنية 

الفل�ضطينية

وتوا�ضل  تعاون  اأهمية  على  ال�ضلحوت  واأكد 
الفل�ضطينيني باخلارج من اجل دعم توحيد �ضفوف 
حول  واللتفاف  النق�ضام  واإنهاء  الفل�ضطيني 

القيادة
حمايل  نور  األقتها  ال�ضعر  من  اأبيات  احلفل  وتخلل 

لروح ال�ضهيد الرمز يا�ضر عرفات

 دنيا الوطن– اأحمد جالل 
بالن�ضبة  احلرب  اأداة  هو  الأمريكي  اجلمهوري  احلزب 
احلديث  تاريخها  مر  فعلى  الأمريكية؛  املتحدة  للوليات 
رئي�س  من  بقرار  اأمريكا  خا�ضتها  التي  احلروب  كل  كانت 
احلزب  يتبع  حني  يف  اجلمهوري،  احلزب  من  اأمريكي 
عام  ب�ضكل  العامل  مع  خمتلفة  �ضيا�ضية  الدميقراطي 

وال�ضرق الأو�ضط ب�ضكل خا�س. 
و�ضكل فوز دونالد ترامب يف انتخابات الرئا�ضة الأمريكية 
حلفاء  من  الكثريين  واأ�ضاب  باأ�ضره،  للعامل  �ضدمة 
الدميقراطيني بخيبة اأمل يف ظل ا�ضتطالعات الراأي التي 
اأكدت فوز هيالري كلنتون يف النتخابات، يف الوقت الذي 
جديدة  حرب  على  مقبلة  املنطقة  اأن  مراقبون  فيه  يرى 
اأو  اإيران  اأو  �ضوريا  ن�ضيب  من  تكون  قد  ترامب  يقودها 

ال�ضني. 
حلرب  اأمريكا  خو�س  احتمالت  فاإن  املراقبون،  وح�ضب 
النتخابات،  يف  ترامب  فوز  بعد  ارتفعت  جديدة  مبا�ضرة 
من  لعدد  وتهديده  العن�ضرية  ت�ضريحاته  بعد  خا�ضة 
ل  اأنه  موؤكدين  و�ضوريا،  واإيران  اخلليج  كدول  البلدان 
احلزب  اعتاد  التي  بالوكالة  احلرب  كفة  ترجيح  ميكن 

الدميقراطي على انتهاجها. 
كافة  اإن  عريقات،  وا�ضف  الع�ضكري،  املحلل  يقول  بدوره، 
الأمريكي  الرئي�س  اأمام  مفتوحة  تبقى  الحتمالت 
ال�ضيا�ضية  للتجربة  يفتقر  اأنه  خا�ضة  اجلديد، 
والع�ضكرية، مرجحًا اأن يتخذ ترامب قرارًا باحلرب يف اأي 
حلظة ت�ضتهدف غالبًا املنطقة العربية وبالتحديد �ضوريا 

والعراق. 
اأن  الوطن«،  »دنيا  لـ  خا�س  حديث  يف  عريقات،  واأ�ضاف 
املتحدة  والوليات  وحده،  ترامب  بيد  لي�س  احلرب  قرار 
حمكومة مبوؤ�ض�ضات ع�ضكرية و�ضيا�ضية، ول ميلك الرئي�س 
حال  يف  اأنه  اإىل  لفتًا  منفرد،  ب�ضكل  القرار  الأمريكي 
اأن يكون  اأراد ترامب اأن يخو�س حربًا ب�ضكل مبا�ضر لبد 
القرار متعلقًا بالأمن القومي الأمريكي، واأن ميتلك دلئل 

وبراهني على ذلك. 
تورطوا  املتحدة  للوليات  ال�ضابقون  »الروؤ�ضاء  وتابع: 
خا�ضة  احلديث،  اأمريكا  تاريخ  خالل  مبا�ضرة  حروب  يف 
اأخذت  جتارب  وكلها  والعراق،  وباك�ضتان  اأفغان�ضتان  يف 

املوؤ�ض�ضات الأمنية ال�ضتة ع�ضر 
العرب  الأمريكي  والكوجنر�س 
لي�س  اأنه  على  م�ضددًا  منها«، 
من ال�ضهل على ترامب اأن ياأخذ 

قرار حرب خارج البالد. 
وجود  من  لبد  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
خو�س  اأجل  من  قوية  اأ�ضباب 
احلرب واأن يتعلق الأمر ب�ضكل 
منوهًا  القومي،  بالأمن  مبا�ضر 
املنطقة  يف  يجري  ما  اأن  اإىل 
لي�س له عالقة بالأمن القومي 
»اجلهات  م�ضيفًا:  الأمريكي، 
للرئي�س  والرادعة  النا�ضحة 
ل  املو�ضوع  اأن  تعي  الأمريكي 
واحل�ضابات  خطر  اأي  ي�ضكل 
هذه  يف  متامًا  خمتلفة  �ضتكون 

احلالة«، وفق عريقات. 
ترامب  »حديث  وا�ضتطرد: 
النتخابية  املرحلة  يف 
�ضيتحدث  عما  متامًا  يتخلف 
فرتته  خالل  و�ضينفذه  به 

اأنه �ضيطلع على معلومات �ضرية للغاية  الرئا�ضية، خا�ضة 
�ضنيعة  الإ�ضالمية  الدولة  وبراأيي  بها،  يعرف  يكن  مل 
التي  الت�ضريحات  من  موقفه  �ضيغري  وبالتايل  اأمريكا 

اأطلقها خالل حملته النتخابية. 
يو�ضف  الع�ضكري  اخلربي  يقول  ال�ضياق،  ذات  يف   
املنتخب دونالد ترامب  الأمريكي  الرئي�س  اإن  ال�ضرقاوي، 
�ضيتبع �ضيا�ضية اأمنية وع�ضكرية تخالف كافة التوقعات، 
الأمريكية  املوؤ�ض�ضات  حتدده  ما  وفق  �ضيا�ضته  و�ضتكون 
ال�ضيادية ولي�س كما يريد هو، لفتًا اإىل اأن التطرف الذي 
حدته  من  �ضيخفف  النتخابية  حملته  يف  ترامب  اأبداه 

كثريًا خالل فرتته الرئا�ضية. 
واأ�ضاف ال�ضرقاوي، يف حديثه لـ »دنيا الوطن«، اأن امل�ضالح 
ال�ضيا�ضة  وفق  �ضيخطو  واأنه  ترامب  من  اأهم  الأمريكية 
حرب  خو�س  ترامب  قرر  حال  »يف  متابعًا:  الأمريكية، 
اأجمع،  العامل  موازين  و�ضتقلب  اخلا�ضة  حربه  �ضتكون 

خا�ضة يف ظل اختالف التوازنات العاملية وانتهاء مرحلة 
اأحادية القرار. 

اختالل  اأهمها  ترامب  تردع  عوامل  عدة  »هناك  وتابع: 
التوازنات يف العامل واملوقف الرو�ضي واحلرب الباردة مع 
ال�ضني التي ت�ضعى بدوها لتقوي�س النفوذ الأمريكي على 
يزالون  ل  الأمريكان  اأن  على  م�ضددًا  العاملي«،  امل�ضتوى 
يعانون من عقدة فيتنام ويتخوفون من خو�س اأي حروب 

جديدة ب�ضكل مبا�ضر. 
ويرى ال�ضرقاوي، اأن اأمريكا لن تقدم على اأي حرب ب�ضكل 
مبا�ضر، واإمنا �ضتخو�س حروبها بالوكالة، معربًا عن اأ�ضفه 
من وجود الوكيل العربي ل�ضن مثل هذه احلروب يف املنطقة 

العربية. 
للحكومة  �ضي�ضمح  ترامب  اأن  اإىل  ال�ضرقاوي،  واأ�ضار 
الإ�ضرائيلية ب�ضن حرب جديدة على قطاع غزة والت�ضعيد 
�ضد الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية، خا�ضة اأن اإ�ضرائيل 
تق�ضيم  هي  والعملية  منفرد  ب�ضكل  احلرب  قرار  تاأخذ  ل 

ترامب  فرتة  خالل  تو�ضعًا  �ضي�ضهد  وال�ضتيطان  اأدوار 
الأمريكي  والع�ضكري  املايل  الدعم  زيادة  مع  خا�ضة 

للحكومة الإ�ضرائيلية. 
على  وال�ضغط  معينة،  حل�ضابات  تخ�ضع  »احلرب  وتابع: 
اأول  احلرب  اأن  تعترب  واأمريكا  للعامل  خيار  اآخر  الزناد 
يف  الأو�ضط  ال�ضرق  انفجار  من  تخ�ضى  اأنها  اإل  قراراتها؛ 
والإيراين  الرو�ضي  النفوذ  وامتداد  التوازنات  تغيري  ظل 

يف املنطقة«. 
من ناحيته، يرى اخلبري يف ال�ضاأن الدويل واملحلل ال�ضيا�ضي 
حرب  ل�ضن  بحاجة  اأمريكا  اأن  النور،  اأبو  حممد  امل�ضري 
مكانتها،  على  حتافظ  اأن  اأرادت  اإذا  املنطقة،  يف  جديدة 
خا�ضة يف ظل التحديات ال�ضينية التي طراأت على العامل، 
والقت�ضادية  الع�ضكرية  القوة  لتدمري  ال�ضني  و�ضعي 

للوليات املتحدة يف املنطقة«. 
اأن  الوطن«،  »دنيا  لـ  خا�س  حديث  يف  النور،  اأبو  واأ�ضاف 
يخططون  الذين  الأمريكان،  تقلق  ال�ضينية  التحركات 
اإىل  منوهًا  للمنطقة«،  الأمريكي  النفوذ  لإعادة  بدورهم 
اأن ترامب �ضيعمل على وقف اإمداد اجلماعات امل�ضلحة يف 
ترامب  حماولة  يف  تتعلق  معقدة  لأ�ضباب  والعراق  �ضوريا 

التخفيف عن موؤ�ض�ضات تلك الدول. 
اأن يكون ترامب اأكرث حدة يف تعامله  وتابع: »من املتوقع 
الإيرانية  الرئا�ضة  ي�ضاعد  اأن  يريد  ول  الإيرانيني؛  مع 
اجلديدة  احلرب  لروحاين،  التمديد  يقبل  ول  اجلديدة 
رمبا تكون مع ال�ضني عرب وكالء لها اأو مع اإيران«، م�ضتبعدًا 

اأي مواجهة مبا�ضرة مع اإيران يف الوقت الراهن. 
الطلعات  من  التقليل  على  ترامب  »�ضيعمل  وا�ضتطرد: 
و�ضيعطي  والعراق،  �ضوريا  يف  الدويل  للتحالف  اجلوية 
مع  جديدة  مواجهة  اأجل  من  لإ�ضرائيل  اأخ�ضر  �ضوءًا 
حركة حما�س يف قطاع غزة، وفوز ترامب يق�ضي على حل 

الدولتني وامل�ضاعي العربية يف هذا الجتاه«.

www .ghorbanews .com

FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250عربي ودويل12

www .ghorbanews .com

13 تقارير FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250

جن�سًيا املتحولن  جمال  ملكة  اختيار  تامة..  وب�سرية  م�سلم  بلد  يف 

يف �سيكاغو حتيي حركة فتح الذكرى الثانية ع�سرة ال�ست�سهاد ابو عمار

االأب����ي���������س االأم�����ري�����ك�����ى   .. ت�����رام�����ب  العربية؟اأ�����س����ول����ي����ة  املنطقة  يف  ج��دي��دة  ح��رب��ًا  ت��رام��ب  يخو�س  ه��ل   ... اأمريكيًا  االأول  اخل��ي��ار 

االأفق يف  نهاية  وال  اليمن..  يف  احل��رب  من  �سهرا   26



www .ghorbanews .com

FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250ريا�شة14

www .ghorbanews .com

15 حملي FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250

طائرة  كابنت  الطائرة،اأن  قائد  م�ضاعد  اأفاد   
يف  حتطمت  التي  اجلوية  لميا  خطوط 
كولومبيا لتمحو تقريبا فريق نادي كرة قدم 
برازيلي، حتدث عرب الال�ضلكي وقال اإن الوقود 

ينفذ واإنه بحاجة للهبوط ب�ضكل طارئ.
اأوبيجي، وهو م�ضاعد  وقال خوان �ضيبا�ضتيان 
الطيار يف الطائرة التابعة للخطوط اجلوية 
له  لأ�ضدقاء  �ضوتية  ر�ضالة  يف  الكولومبية 
خالل حمادثة، اإن قائد طائرة لميا اأبلغ برج 
م�ضكلة.  اأنه يواجه  املراقبة يف مطار ميديني 
لطائرة  بالفعل  منحت  الأولوية  اأن  وذكر 
التي  كولومبيا  فيفا  طريان  �ضركة  من  اأخرى 

اأبلغت اأي�ضا عن وقوع م�ضاكل.
الر�ضالة  اأن  »رويرتز«  وكالة  وتاأكدت   
حملية  اإعالم  و�ضائل  اأذاعتها  التي  ال�ضوتية 
اأبلغ  اأن  اأوبيجي. وبعد  اليوم الأربعاء هي من 
الوقود،  م�ضتوى  انخفا�س  عن  الطائرة  قائد 
م�ضاكل  من  يعاين  اإنه  ذلك  بعد  الطيار  قال 
ونقل  الال�ضلكي.  ي�ضمت  اأن  قبل  كهربائية 
ا�ضتغاثة… »نداء  قوله  الطيار  عن  اأوبيجي 
اإىل  للو�ضول  �ضاعدونا  ا�ضتغاثة.  نداء 

املدرج…النجدة.«
 وقال اأوبيجي »ثم فجاأة انتهى الأمر…بداأنا 

جميعا بالبكاء.«

بي.ايه. طراز  من  وهي  الطائرة  وا�ضطدمت   
اإي 146 يف جانب اجلبل. وقال اأحد الناجني، 
مل  اإنه  تومريي،  اإريون  الطائرة  فني  وهو 
لالإر�ضادات  ال�ضارم  بالتباع  �ضوى  نف�ضه  ينقذ 
وقال  بالهلع.  الآخرون  اأ�ضيب  بينما  الأمنية 
من  »الكثري  الكولومبية  كاراكول  لإذاعة 
الركاب نه�ضوا من مقاعدهم وبداأوا ي�ضيحون. 
و�ضع  واتخذت  قدمي  بني  حقيبة  و�ضعت 

اأطباء  اجلنني كما هو من�ضو�س عليه.« وقال 
جاك�ضون  املرمى  حار�س  الالعبني  بني  من  اإن 
�ضاقه  برت  بعد  لل�ضفاء  يتماثل  الذي  فوملان 
غرفة  يف  نيتو  هيليو  املدافع  ومازال  اليمنى. 
العناية املركزة م�ضابا بر�ضو�س يف اجلمجمة 
لزميله  وجُتري  والرئتني.  ال�ضدري  والقف�س 
املدافع اآلن رو�ضل جراحة يف العمود الفقري.

ملمثلي  قيا�ضي  ح�ضور  يف  اأ(-  ب  )د  الدوحة  
اأنحاء العام،  اللجان الأوملبية الوطنية من كل 
تنطلق غدا الثنني فعاليات الجتماع ال�ضنوي 
الأوملبية  اللجان  لحتاد  العمومية  للجمعية 
القطرية  بالعا�ضمة  )اأنوك(  الوطنية 

الدوحة.
ال�ضتقبال  حفل  على  الغد  فعاليات  وتقت�ضر 
الذي تقيمه اللجنة الأوملبية الوطنية للوفود 
امل�ضاركة من خمتلف اللجان الأوملبية الوطنية 
وباقي  الدولية  الأوملبية  اللجنة  واأع�ضاء 
امل�ضاركني يف الجتماعات التي تقام على مدار 

يومي الثالثاء والأربعاء املقبلني.
 )2016 امل�ضاركون يف اجتماعات )اأنوك  وكان 
الدوحة  على  التوافد  يف  بداأوا  بالدوحة 
اللجان  اأع�ضاء  توافد  حيث  ال�ضبت  اأم�س  منذ 
كما  القطرية  العا�ضمة  على  لالأنوك  املختلفة 
ويبداأ  التنفيذي  املجل�س  اأع�ضاء  اليوم  ي�ضل 
من  الوطنية  الأوملبية  اللجان  ممثلي  و�ضول 
الجتماع  هذا  حل�ضور  العامل  اأنحاء  خمتلف 
وفقراته  حجمه  يف  يختلف  الذي  التاريخي 
لعمومية  ال�ضابقة  ال�ضنوية  الجتماعات  عن 

الأنوك.
يف  امل�ضاركني  و�ضول  الثنني  غدا  ويكتمل 
الجتماعات قبل بدء فقرات حفل ال�ضتقبال 
للغاية من  ي�ضهد عددا �ضخما  اأن  الذي ينتظر 
امل�ضوؤولني  من  وكذلك  الوطنية  اللجان  ممثلي 
عن امللفات املتناف�ضة على حق ا�ضت�ضافة دورة 

الألعاب الأوملبية املقررة عام 2024 .
وت�ضهد الجتماعات هذه املرة م�ضاركة 1200 
العامل  اأنحاء  من  الأوملبية  احلركة  عن  ممثل 
اجتماعات  تاريخ  يف  جديد  قيا�ضي  رقم  وهو 
ليكون  الأنوك  )كوجنر�س(  عمومية 

الكوجنر�س هو الأكرب يف تاريخ اأنوك.
رقم  الجتماع  يف  امل�ضاركني  قائمة  وتت�ضمن 
21 لكوجنر�س الأنوك، ممثلني عن 205 جلان 
باخ  توما�س  الأملاين  وكذلك  وطنية  اأوملبية 
عن  وممثلني  الدولية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 
وكذلك  املنظمة  واللجان  الدولية  الحتادات 
اأوملبياد  ل�ضت�ضافة  املر�ضحة  املدن  عن  ممثلني 

2024.
لطالع  اأنوك  اأمام  فر�ضة  الكوجنر�س  وي�ضكل 
اللجان الأوملبية الوطنية على اآخر التطورات 

بالحتاد �ضمن عملية الإ�ضالح وكذلك اإتاحة 
ب�ضكل  للم�ضاهمة  الوطنية  اللجان  اأمام  املجال 

ملمو�س يف م�ضتقبل املنظمة.
على  الوطنية  الأوملبية  اللجان  �ضتطلع  كذلك 
الألعاب  دورة  منظمي  لدى  التطورات  اآخر 
)بيوجنت�ضاجن  املقبلة  ال�ضتوية  الأوملبية 
ال�ضيفية  الأوملبية  الألعاب  وكذلك   )2018
)طوكيو 2020(، اإىل جانب معرفة املزيد عن 
العرو�س املقدمة من املدن املر�ضحة ل�ضت�ضافة 

اأوملبياد .2024
وقال ال�ضيخ اأحمد الفهد رئي�س اأنوك “نت�ضرف 
الجتماع  يف  للم�ضاركة  قطر  يف  بالتواجد 
احلادي والع�ضرين للجمعية العمومية لأنوك. 
الدوحة  قدمت   ، املا�ضية  القليلة  الأعوام  يف 
الأحداث  ا�ضت�ضافة  يف  هائلة  اعتماد  اأوراق 
الريا�ضية الكربى، فالعا�ضمة القطرية ت�ضكل 
اللجان  ممثلي  لجتماع  املثالية  ال�ضاحة 
و�ضط  العامل  اأنحاء  من  الوطنية  الأوملبية 
اأجواء ريا�ضية. اأود اأن اأ�ضكر اللجنة الأوملبية 
الرتحيب  على  الدوحة  ومدينة  القطرية 
للمرة  لأنوك  العمومية  باجلمعية  احلافل 

الأوىل على اأر�ضها”.
ذهبية  فر�ضة  غدا  ال�ضتقبال  حفل  وميثل 
اأوملبياد  ا�ضت�ضافة  ملفات  عن  امل�ضوؤولني  اأمام 
2024 املر�ضح لها العا�ضمتني الفرن�ضية باري�س 
اأجنلي�س  لو�س  ومدينة  بوداب�ضت  واملجرية 

الإيطالية  العا�ضمة  ان�ضحاب  بعد  الأمريكية 
روما موؤخرا من ال�ضباق.

املتناف�ضة  امللفات  عن  امل�ضوؤولون  وي�ضتطيع 
ملفاتهم  يف  املختلفة  التميز  نقاط  ا�ضتعرا�س 
اآخر  يف  الوطنية  الأوملبية  اللجان  ممثلي  اأمام 
هوية  عن  الإعالن  قبل  اأنوك  اجتماعات 
املدينة املنظمة لأوملبياد 2024 يف 13 اأيلول/

�ضبتمرب 2017 يف ليما.
ولهذا ، ميثل حفل ال�ضتقبال غدا فر�ضة ذهبية 
اأمام ممثلي كل من هذه امللفات حل�ضد املوؤيدين 
لكل ملف واحل�ضول على امل�ضاندة املطلوبة قبل 

ع�ضرة �ضهور على عملية الت�ضويت.
اأن ي�ضهد احلفل غدا بع�س الأحاديث  وينتظر 
املقرر  باجلوائز  الفائزين  هوية  عن  واجلدل 
الإعالن عنها بعد غد الثالثاء يف حفل خا�س.

جوائز  توزيع  غد  بعد  اجلوائز  حفل  وي�ضهد 
دي  ريو  اأوملبياد  يف  وريا�ضية  ريا�ضي  لأف�ضل 
للرجال  منتخب  واأف�ضل   ،2016 جانريو 
وال�ضيدات واأف�ضل جلنة اأوملبية وطنية واأف�ضل 
الريا�ضة  خالل  من  لالأمل  ملهم  واأف�ضل  اأداء 
وجائزة  الأوملبية  احلركة  يف  م�ضاهم  واأف�ضل 

للمميز باإجنازه مدى احلياة.

ال��ك�����س��ف ع���ن ���س��ب��ب حت��ط��م ط���ائ���رة ال��ف��ري��ق ال���رازي���ل���ي يف ك��ول��وم��ب��ي��ا

“اأنوك” كوجنر�س  ا�ستقبال  حفل  يف  االأوملبية  احلركة  مب�سوؤويل  ترحب  الدوحة 

بالقتل ت��ه��دي��دات  يتلقى  روين  واي����ن 
روين  واين  الإجنليزي  النجم  يعي�س 
فريقه  برفقة  �ضيئ  مو�ضٍم  بداية 
لعبا  يعد  ومل  يونايتد،  مان�ض�ضرت 
الربتغايل  املدرب  عهد  يف  اأ�ضا�ضيا 
القائد  كونه  رغم  مورينيو،  جوزيه 
املرتاجع  م�ضتواه  لكن  للفريق  الأول 
جلب عليه نقمة بع�س اأن�ضار الفريق 

التي تطالب برحيله.
وح�ضب �ضحيفة “دايلي مريور”، فبع�س اجلماهري الغا�ضبة من م�ضتوى 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  بالقتل  تهديدات  له  اأر�ضلت  روين 
جملة  اجلماهري  من  العديد  كتب  اإذ  عائلته،  خالل  من  هدده  وبع�ضهم 

اأبناوؤك”. ميوت  اأن  “اأمتنى 
بعد  على  وهو  يونايتد،  مان�ض�ضرت  برفقة   13 رقم  مو�ضمه  روين  ويلعب 
هدفني من معادلة رقم بوبي �ضارلتون، الهداف التاريخي للفريق بـ249 
ملنتخب  التاريخي  الهداف  لقب  من  اأي�ضا  جرده  روين  اأن  علما  هدفا، 

اإجنلرتا.
ومل ي�ضجل روين هذا املو�ضم �ضوى هدفني يف كل املناف�ضات ولعب 15 لقاء 

فقط �ضارك يف بع�ضها ا�ضا�ضيا.

ال��ق��دم ل��ك��رة  املك�سيكي  املنتخب   م��داف��ع 
اأم��ري��ك��ا ع��ل��ى  ال��ف��وز  ن�ستحق   : الي����ون 

كولومبو�س )اأمريكا(  –  )د ب 
– قال ميجيل ليون مدافع  اأ( 
لكرة  الأول  املك�ضيكي  املنتخب 
القدم اإن منتخب بالده ا�ضتحق 
يف  اأمريكا  منتخب  على  الفوز 
ال�ضمالية  اأمريكا  ت�ضفيات 

)كونكاكاف( املوؤهلة لنهائيات مونديال رو�ضيا .2018
ون�ضر ليون تغريدة له عرب موقع التوا�ضل الإجتماعي على النرتنت 
قال فيها :” اإنه فوز ي�ضتحقه كل املك�ضيكيني، دعونا ن�ضتمتع مبا حققناه 

اليوم، ونكمل عملنا يف الغد، حيث تنتظرنا مباراة قوية.
املباراة  يف  املك�ضيكي  املنتخب  هديف  ماركيز  ورافاييل  ليون  و�ضجل 
التي فاز بها على منتخب اأمريكا 2 / 1 يف ملعب كولومبو�س يف اجلولة 
الأوىل من املرحلة الأخرية من ت�ضفيات الكونكاكاف )اأمريكا ال�ضمالية 

والو�ضطى والكاريبي( املوؤهلة ملونديال رو�ضيا .2018

بعد االأرج���ن���ت���ن  اأداء  ي��ن��ت��ق��د   م��ي�����س��ي 
اخل�������س���ارة ال��ق��ا���س��ي��ة م���ن ال���رازي���ل

 مل يرتّدد النجم الأرجنتيني ال�ضهري ليونيل مي�ضي يف انتقاد اأداء الفريق 
خالل املباراة التي خ�ضرها اأمام الربازيل �ضفر3- م�ضاء اجلمعة �ضمن 
ت�ضفيات قارة اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لبطولة كاأ�س العامل 2018 لكنه 
اأكد اأنه ل يزال واثقا يف قدرة الفريق على التاأهل للمونديال الرو�ضي.

وخ�ضر املنتخب الأرجنتيني �ضفر3- اأمام م�ضيفه الربازيلي يف اجلولة 
الفريق  ت�ضكيلة  اإىل  مي�ضي  عودة  رغم  الت�ضفيات  من  ع�ضرة  احلادية 
ب�ضبب  الت�ضفيات  يف  للفريق  املا�ضية  الثالث  املباريات  عن  غاب  بعدما 

الإ�ضابة.
ولكن عودة مي�ضي مل تنقذ الفريق من الهزمية التي اعرتف مي�ضي باأنها 

كان من املمكن اأن تتفاقم.
واأو�ضح مي�ضي: »قّدمنا اأداء �ضيئا ولكن ما زالت الفر�ضة باأيدينا. الآن، 
علينا اأن ننتف�س... رغم كل هذا الرتنح الذي عانيناه، ما زلنا ن�ضتطيع 

التاأهل«.
اأن نعمل على الناحية  واأ�ضاف مي�ضي جنم بر�ضلونة الإ�ضباين: »علينا 
الذهنية لأن هذا املنتخب ميتلك جمموعة متميزة من الالعبني. ولكن، 
عندما ل يكون اأي لعب يف تركيزه، يكون الأداء �ضيئا. علينا التفكري 
باإيجابية لتغيري هذا الو�ضع املزري الذي نعانيه. علينا اأن نح�ضن اأداءنا 

وندرك ونثق يف قدرتنا على اخلروج من هذا املوقف ال�ضعب«.
واأ�ضار مي�ضي: »تعر�ضنا ملواقف �ضعبة موؤخرا... الأمر ل يتوقف على 
اأداء جيدا«  واأن يقدم  الفريق كله جيدا  اأن يكون  لعب بعينه. يجب 
انت�ضال  ي�ضتطيع  باأنه  املباراة  �ضبقت  التي  التوقعات  على  وا�ضح  رد  يف 
يف  وتعادل  باراغواي  اأمام  الفريق  خ�ضر  بعدما  كبوته  من  الفريق 
املباريات  يف  الفريق  �ضفوف  عن  مي�ضي  غاب  عندما  اأخريني  مباراتني 

الثالث التي �ضبقت لقاء الربازيل.

غربة نيوز
املجالت  يف  احليوي  املهاجرين  بدور  منها  اإميانا 
اأدارة  قام  والثقافية  والقت�ضادية  الجتماعية 
�ضرطة نيويورك بلقاء ال�ضخ�ضيات الأكرث تاثريا يف 
خدمة املجتمع املدين المريكي عن طريق تاثريهم 
مت  حيث  الدينية  وجمموعتهم  جاليتهم  خدمة  يف 
دعوة عدد من رموز  اجلاليات اليهودية وامل�ضيحية 
وال�ضالمية وحتي البوذية . ففي احلفل الذي  مت 
اقامته يف املقر الرئي�ضي ل�ضرطة نيويورك يف الون 

بولي�س بالزا 
رائع  من  اأكرث  ت�ضجيلي  فيلم  بعر�س  بداأ  مت  والذي 
املهاجرين  ودور  نيويورك  مدينة  تاريخ  ي�ضتعر�س  
والأعراق  الديانات  ي�ضتعر�س  كما  تكوينها  يف 
قادة  كبار  من  ن�ضائح  مع  بها  املوجودة  املختلفة 
الديانات املختلفة لرجال ال�ضرطة عن اأف�ضل طرق 
التعامل مع اأبناء طائفتهم خالل املواقف املختلفة .
طمانة  ايل  نيويورك  �ضرطة  ح�ضب  اللقاء  ويهدف 
اجلميع ان الوليات املتحدة هي بلد موؤ�ض�ضات وانه 
نيويورك مع  �ضرطة  تعامل  �ضئيا يف طرق  يتغري  لن 

اجلميع حتي يف ظل فوز ترامب .
مراكز  اأكرب  نيويورك  مدينة  ان  بالذكر  واجلدير 
املوؤ�ض�ضات  اأكرب  وبها  واملال،  والتجارة  ال�ضناعة 
احلكومية  فاملوؤ�ض�ضات   ، واخلا�ضة  احلكومية 
منها  وظيفة،  ماليني  �ضبعة  توفر  وال�ضناعية 
ثالثة ماليني وثلث مليون وظيفة يف داخل املدينة، 
والبقية يف ال�ضواحي ، واقت�ضاد املدينة و�ضواحيها 
اقت�ضاد  اأخذ  1940م  عام  ومنذ    ، م�ضتمر  منو  يف 
لنت�ضار  نتيجة  اأكرب  ب�ضورة  يتطور  ال�ضواحي 

الطرق وزيادة القوى العاملة.
�ضيكاجو  بعد  الثالثة   املرتبة  يف  نيويورك  تاأتي 
اإذ  ال�ضناعي؛  الن�ضاط  حيث  من  اإجنلو�س  ولو�س 
يوجد فيها 17،000 م�ضنع تعمل يف جمال املالب�س، 
املتحدة  الوليات  اإنتاج  �ضد�س  نيويورك  وتنتج 
واملواد  الأغذية  تنتج  كما  والن�ضر،  الطباعة  من 
ويعد  واملن�ضوجات،  والورق  والأثاث  الكيميائية، 
ميناء نيويورك من اأكرب املوانئ التي تعمل يف جمال 
 200،000 به  يعمل  حيث  والت�ضدير،  ال�ضترياد 
املوانئ  فتح  بعد  قليال  تدهورت  مكانته  لكن  عامل، 
الأخرى على البحريات العظمى ونهر �ضانت لورن�س، 
والعقارات،  والأ�ضهم  والتاأمني  املال  �ضركات  اأما 
495،000 عامل، واأ�ضهرها بور�ضة  فيعمل بها نحو 

نيويورك.
تخدم الن�ضاط القت�ضادي يف املدينة �ضبكة �ضخمة 
ثالثة  يوميا  ي�ضتخدمها  حيث  النقل؛  و�ضائل  من 
اأي�ضا  نيويورك  وتعد  فرد.  مليون  ون�ضف  ماليني 
حيث  املتحدة،  الوليات  يف  لالت�ضال  مركز  اأكرب 
والطباعة  الت�ضال  �ضركات  من  العديد  بها  يوجد 
الإذاعي  لالإر�ضال  حمطة   60 نحو  وبها  والن�ضر، 

والتلفاز.
يف  الثقافية  املراكز  اأكرب  من  نيويورك  تعد  كما 
الفنون  قاعات  من  العديد  بها  يوجد  حيث  العامل، 

الثقافية  واملتاحف واجلمعيات  واملو�ضيقى  وامل�ضارح 
ال�ضهرية علي �ضارع بردواي. كما ينت�ضب اإليها بع�س 
امل�ضهورين.  والفنانني  واملمثلني  والكتاب  ال�ضعراء 
الن�ضاط  دعم  يف  مهمًا  دورا  املدينة  اأغنياء  اأدى 
الثقايف. كما كان لوجود جو التعبري احلر والعديد 
من �ضركات الإعالن والت�ضال اإ�ضهام كبري يف ازدهار 

الثقافة يف املدينة.
يف  كبري  بن�ضيب  واملهاجرين  اجلاليات  وت�ضاهم 
عمران وتقدم املدينة التي مت اأكت�ضفها عام 1524 

م علي يد مك�ضتفها الأول جيوفاين دي فريازانو  .
يتكون �ضكان نيويورك اأ�ضا�ضا من املهاجرين الوافدين 
قفز   1626 �ضنة  �ضاكن  مائتي  فمن  الع�ضور،  طوال 
عدد �ضكان نيويورك ايل اللف ن�ضمة عام 1656م 
وتزيد العدد ايل 6000 ن�ضمة عام 1800 على اإثر 

قدوم الربيطانيني والأملان والإ�ضكندنافيني. 
وت�ضاعف عدد ال�ضكان ع�ضر مرات بني عامي 1850 
و1860 اأثر توافد المان والجنليز والإيرلنديون 
توافد  اأف�ضى  ع�ضر  ع�ضر   التا�ضع  القرن  نهاية  ويف 
ت�ضاعف  اإىل  والإيطاليني  ال�ضرقيني  الأوروبيني 
العدد ثالثة مرات، وملا دخل قانون احل�ض�س حيز 
الع�ضرينات  خالل  الوافدة  الهجرة  ل�ضد  التطبيق 
الوليات  جنوب  من  املدينة  على  ال�ضود  اأقبل 
مليون   5.2 العدد  فبلغ  غفرية  اأعداد  الأمريكية 

�ضاكن،
ويف عام 1990  

ُقدر عدد �ضكان نيويورك املولودين خارجها بن�ضبة 
�ضرقي  جنوب  من  الالجئني  توافد  نتيجة   % 30
اجلنوبية  واأمريكا  واإفريقيا  الكاريبي  جزر  و  اآ�ضيا 

والو�ضطى منذ ال�ضتينات
وامل�ضيحية هي الديانة ال�ضائدة يف نيويورك وت�ضل 
تليها  املدينة  �ضكان  من   63% ايل  امل�ضيحني  ن�ضبة 
اليهودية بن�ضبة 8 % حيث يقطن مليون ومئة الف  
يهودي  الف   500 وحدها  بروكلني  يف  منهم  يقطن 
نيويورك  �ضكان  عدد  من   2% بن�ضبة  الأ�ضالم  ثم 
كما  م�ضلمني  املدرا�س  طالب  من   10% بان  علما 

يوجد عدد من اأتباع الديانة البوذية والهندو�ضية 
وجمموعات لدينية وملحدين مما ي�ضكل %19 من 

�ضكان املدينة .
من   %  90 اأعطت  قد  نيويورك  مدينة  وكانت  هذا 
الدميقراطية هيالري  للمر�ضحة  ال�ضعبية  اأ�ضواتها 

كليتنون .
وكانت قناة فار�س منهاتن ذائعة ال�ضيت يف نيويورك 
قد قامت بن�ضر لقاء مع املحقق يف �ضرطة نيويورك 
حول  ال�ضئلة  من  العديد  له  ووجهت  نا�ضر   احمد 
ت�ضاعد وترية حوداث الكراهية منذ ااعالن عن فوز 

ترامب
اجلالية  افراد  نا�ضر  احمد  الكابنت  وجه  حيث 
اليه  ايل �ضرورة البالغ عن اي اعتداء يتعر�ضون 
نا�ضر  احمد  الكابنت  ذكر  ال�ضابقة  احلودا  وحول 
انه مت القاء القب�س علي املعتدي علي ال�ضاب احمد 
املا�ضي  رم�ضان  يف  عليه  العتداء  مت  الذي  امير�س 
علي  بالقب�س  اي�ضا  نيويورك  �ضرطة  قامت  كما   .
احدي املعتدين علي �ضابة عربية والتي مت خاللها 

التهجم علي ال�ضابة وحماولة نزع حجابها .
نف�ضه  ال�ضياق  يف  نيويورك  �ضرطة  قامت  وقد  هذا 
وم�ضاعده  كوينز  م�ضجد  امام  قاتل  علي  بالقب�س 
م�ضلمة  علي  بالعتداء  املتهم  علي  والقب�س 

بريطانية يف منهاتن .
و�ضائل  من  مميزة  اإعالمية  بتغطية  احلفل  حظي 
القناة  قامت  حيث  والعاملية  الأمريكية  العالم 
النا�ضول  ووكالة  المريكي  بالتليفزيون  ال�ضابعة 
الديلي  ل�ضيحفتي  بال�ضافة  منهاتن  فار�س  وقناة 

نيوز والوا�ضنطن بو�ضت بتغطية احلفل .
ح�ضر احلفل العديد من ال�ضباط امل�ضلمني ب�ضرطة 

نيويورك كالكابنت احمد 
 ERHAN YLIDIRIMنا�ضر والكابنت حممد 

امني والكابنت    
يذكر اأن اأختالفا نوعيا هائال ظهر يف جناح �ضرطة 
من�ضب  تويل  حني   2007 عام  يف  حدث  نيويورك 
ال�ضرطية  املجتمعات  مع  العالقات  ق�ضم  رئي�س 

نتائج  جوان  اأ�ضتخدمت  حيث   Joanne Jaffe
هذا  الب�ضر.  �ضلوك  على  والأبحاث  الدرا�ضات 
اجلرمية  معدلت  انخفا�س  عمله  عن  نتج  املحافظ 
يف نيويورك، بل واتبعت ال�ضرطية املمتازة اأ�ضاليب 
عن  النمطية  ال�ضورة  تغري  حتي  تقليدية  غري 

ال�ضرطة .
دخل  ال�ضكر،  عيد  مقدم  وقبل   2007 �ضتاء  ففي 
اأحد اأع�ضاء الفريق على جوان واأطلعها على فكرة 
الفريق  يف  �ضابط  كل  تربع  تنفيذها.  يف  �ضرعوا 
على  باملجان  لتوزيعه  رومي  ديك  ل�ضراء  ماله  من 
يكفي  ما  جمعوا  وهم  القائمة،  يف  حدث  كل  اأ�ضرة 
اأن تتحدث  اأرادوا من جوان  لبع�س العائالت لكنهم 
باملال  لتمويلهم  رتبة(  )اأعلى  ال�ضرطة  مفو�س  مع 
جوان  غابت  العائالت.  لكل  رومي  ديك  ل�ضراء 
مت  فورا  ال�ضرطة.  مفو�س  من  باملوافقة  وعادت 
�ضراء ما يكفي من الديك الرومي املجمد، وبداأ فريق 
�ضاحنة  وا�ضتاأجروا  طويلة،  �ضاعات  يعمل  العمل 
وهم  الأحداث،  بيوت  على  ميرون  وبدوؤوا  ثالجة، 
يف  للم�ضاكل  م�ضبب  �ضرير  �ضاب  باأكرث  البدء  قرروا 

القائمة.
ذهبت جوان والفريق وهم يف كامل زيهم ال�ضرطي، 
ونريد  ال�ضرطة  من  نحن  قائلني  الأبواب  وطرقوا 
ال�ضكر،  عيد  مبنا�ضبة  جماين  رومي  ديك  اإهدائكم 
اختلفت  املرة  هذه  لعائلتكم.  عائلتنا  من  هدية 
حرارة املقابلة، اإذ فور اأن فهم اأفراد العائلة الهدف 
ورحبوا  الأبواب  لهم  فتحوا  حتى  الزيارة،  من 
بال�ضرطة التي جاءت يف زيارة اجتماعية ل زيارة 
حدود  عند  تتوقف  مل  الرتحيب  حرارة  عمل. 
تاأثرا  والبكاء  العناق  ت�ضمنت  بل  ال�ضكر،  كلمات 

بالعمل اخلريي غري املتوقع.
ومبا اأن القناعات ل يحدث بني ليلة و�ضحاها. هذه 
قاعدة ثابتة: تغيري القلوب والعقول يحتاج لوقت 
ا�ضتخدام  ومراقبة.  وتفكري  م�ضتمر  وجهد  طويل 
ترافقه  مل  ما  بالنفع،  يعود  ل  الب�ضر  مع  القوة 

احلكمة واللني والرفق.
ظاهرة،  احلقيقة  هذه  جتد  مثال،  الت�ضويق  علم  يف 
تتوقع  اأن  عليك  ما،  �ضوق  يف  الأول  تكون  ل  فحني 
اأن جناحك يف الت�ضويق �ضياأخذ وقتا طويال وجهدا 
والقلوب،  العقول  احتالل  تريد  حني  متوا�ضال. 

عليك بذلك الكثري لفرتة طويلة دون انقطاع.
الرموز  لتلك  نيويورك  �ضرطة  ا�ضتقبال  فاأن  لذا 
حدثا  لوحده  كان  وان  احلفاوة  بهذا  الدينية 
اأ�ضا�ضيا فاأنه بعترب اأي�ضا جمرد �ضطر يف ق�ضة جناح 
�ضرطة نيويورك يف ك�ضب القلوب والعقول فلهم مننا 

الف حتية .
Ahmed mourad  اأعداد
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�شبت     ٩ �شباحا اىل ٩ م�شاءا

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�شكنات
خدمة قيا�س �شغط الدم وفح�س ال�شكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�شكر وال�شغط
جميع انواع العطور وم�شتح�شرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�س االأفالم 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الطيبي  و�ــضــام  الطالبان  ا�ضتطاع   
العمر  مــن  البالغان  الــبــلــعــاوي،  وزيـــد 
حممود  املهند�س  وباإ�ضراف  عامًا   15
لالأجهزة  تطبيق  ابتكار  من  ال�ضرقاوي 
الذكية يخت�س باملكفوفني، يتمثل باآلة 
العمليات  اإجراء  حا�ضبة م�ضيئة ت�ضهل 

احل�ضابية من خالل خطوات ب�ضيطة.
تقوم فكرة هذه الآلة احلا�ضبة على 
بحيث  الذكية،  الأجهزة  عرب  ت�ضغيلها 
ي�ضمع املكفوف يف بداية الت�ضغيل �ضوت 
الأزرار  على  ي�ضغط  ثم  ومن  مو�ضيقى، 
والعمليات  الأرقــــام  اختيار  اأجــل  مــن 

احل�ضابية.
ي�ضغط  اأين  معرفة  ت�ضهيل  ولأجــل   
فكرة  ــدوا  اأوج الأطفال  فــاإن  الكفيف، 
وذلك  الالتينية«  »بالطريقة  الهتزاز 
اإذا  لي�ضمع  الأرقــام  اأزار  على  بال�ضغط 
ثم  من  ل،  اأو  املطلوب  الرقم  هذا  كان 
تاأكيد الرقم بال�ضغط طوياًل على الزر.
مــن �ضمن   ويــعــتــرب هـــذا الإجنـــــاز 
ـــــادي الــقــطــان  ـــال »ن ـــف اإجنـــــــازات اأط
يف  الطفل  ملــركــز  الــتــابــع  للمربجمني« 
قطاع  يف  القطان  املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة 

غزة .

التطورات  اأهم  اأحد  الال�ضلكي  ال�ضحن  يعترب 
لن  بحيث  اليوم،  التكنولوجيا  اأحرزتها  التي 
بدون  كامل  ب�ضكل  الذكي  املنزل  فكرة  تكتمل 
للحفاظ  الــال�ــضــلــكــي  الــ�ــضــحــن  تقنية  وجـــود 
ب�ضكل  تعمل  الذكية  الأجــهــزة  بطاريات  على 

متوا�ضل.
على  الــال�ــضــلــكــي  الــ�ــضــحــن  تقنية  وتــ�ــضــهــل 
امل�ضتخدم  لن يحتاج  العمل، بحيث  امل�ضتخدمني 
اإىل البحث عن و�ضالت و�ضواحن اأو البحث عن 
م�ضادر تزويد الطاقة �ضعبة الو�ضول، كما انه 
اأو الكابل عند  ل يوجد حاجة لف�ضل ال�ضاحن 

احلاجة اإىل ا�ضتعمال اجلهاز.
من  اأكــرث  الال�ضلكي  ال�ضحن  تقنية  وتوفر   

معيار لهذه التقنية، بحيث ينبغي على امل�ضتخدم 
معرفة اأي معيار يدعمه جهازه املحمول الذكي، 
معرفته  على  امل�ضتخدمني  �ضن�ضاعد  مــا  وهــو 
واملخت�ضرات  الدقيقة  الفروق  �ضرح  وحماولة 

التي قد تواجهه.
 وقـــد عــانــى �ــضــوق الــ�ــضــحــن الــال�ــضــلــكــي من 
منطني  ببقاء  �ضمح  مما  كبري  حد  اإىل  الت�ضابه 
الطاقة  اإحتاد  منط  هما:  املعايري  من  خمتلفني 
معيار  يــدعــم  والـــذي   ،)WPC( الال�ضلكية 
 ،AirFuel ومنط ،Qi ال�ضحن الال�ضلكية ت�ضي
اأجل الطاقة  اندماج حتالف من  نتج من  والذي 
الال�ضلكية )A4WP( وحتالف �ضوؤون الطاقة 

.)PMA(

خمتلفني  معيارين   AirFuel منط  ويدعم   
اإعـــادة  مت  وقـــد   ،Rezenceو  PMA هــمــا 
حيث  الدمج،  عملية  بعد  املعايري  تلك  ت�ضمية 
AirFuel Inductive و تعرف حاليًا با�ضم 

.AirFuel Resonant
بحيث  ــدم،  الأق هو   Qi ت�ضي  معيار  ويعترب   
ــاث  ــرث مبا يف ذلــك الأث مت دجمــه يف اأمــاكــن اأك
 Aerelight املكتبي  امل�ضباح  مثل  وامل�ضابيح 
A1 OLED، وحتى �ضمن بع�س ال�ضيارات مبا 
يف ذلك �ضيارة ليكز�س Lexus NX، وي�ضتخدم 
معيار ت�ضي ال�ضحن ال�ضتقرائي، وهو ما يتطلب 
وب�ضاط  اجلــهــاز  بــني  فيزيائي  ات�ضال  وجــود 

ال�ضحن امل�ضطح.

�ضاحب  بـــال�ـــس،  ـــفـــان  اإي نــ�ــضــر   
موقع  عــلــى  الــ�ــضــهــري  الــتــ�ــضــريــبــات 
ملا  �ــضــورًا  »تــويــرت«  امل�ضغر  التدوين 
عالمة  يحمل  ذكــي  هاتف  اأنــه  بــدا 
ويعمل  التجارية  »مايكرو�ضوفت« 
بــنــظــام الــتــ�ــضــغــيــل »ويـــنـــدوز 10 

موبايل« التابع لها.
ح�ضاب  �ــضــاحــب  ــس،  ــال� ب ـــال  وق  
بت�ضريباته  املعروف   @evleaks
على  لـــه  ــدة  ــري ــغ ت يف  ــة،  ــق ــي ــدق ال
معاجلًا  ي�ضم  الهاتف  اإن  »تــويــرت« 
نف�س  يقدم  »اإنتل«  �ضركة  اإنتاج  من 
مــعــاجلــات  تــقــدمــه  ــــذي  ال الأداء 
»هل  واأ�ضاف:  املحمولة،  احلوا�ضب 

ميكن لهذا اأن يبهر عقولكم؟«
امل�ضتخدمني  اأحد  عّلق  اأن  وبعد   
اإنها  بالقول  املن�ضورة  ال�ضور  على 
بال�س  رّد  تخيلية،  �ــضــورة  جمــرد 
ثانية  جمموعة  بن�ضر  ــك  ذل على 
ُتربز  املــرة  هــذه  ولكنها  ال�ضور،  من 

الهاتف يف �ضور حية.
ــــذي ميلك  ال بـــال�ـــس،  ــم  ــت ــت  واخ

الت�ضريبات  مــن  طــويــاًل  ــًا  ــخ ــاري ت
بقول:  الثانية  تغريدته  الدقيقة، 
�ضورًا  هناك  اأن  يعني  ما  »ترّقبوا«، 
اأو  الت�ضريب  اإىل  طريقها  يف  اأخــرى 
عن  الإعالن  من  تقرتب  ال�ضركة  اأن 

هذا الهاتف.
اأن احلديث عن هاتف  اإىل  ُي�ضار   
ــي مــن »مــايــكــرو�ــضــوفــت«، يحمل  ذك
 Surface فـــون  »�ــضــريفــ�ــس  ــم  ــض ا�
بداأت  اإذ  جديدًا،  لي�س   »Phone
 ،2012 العام  منذ  تظهر  التقارير 

ا�ضتحواذ عمالقة  حتى قبل �ضفقة 
قطاع  على  الأمريكية  الربجميات 
ل�ضركة  الــتــابــع  الــذكــيــة  الــهــواتــف 

»نوكيا« الفلندية يف العام 2014.
ــت« من  ــوف ــض ــرو� ــك ــاي ــعــت »م  و�ــض
املربمة  ال�ضتحواذ  �ضفقة  خــالل 
الت�ضغيل  نظام  دعم  اإىل  »نوكيا«  مع 
»ويندوز فون« وذلك من خالل تويل 
تعمل  ذكية  هواتف  اإنتاج  م�ضوؤولية 
ظل  يف  ذلك  يف  تفلح  مل  ولكنها  به، 
�ضعيد  عــلــى  الــ�ــضــديــدة  املــنــافــ�ــضــة 

و«اآبـــل«  »�ضام�ضونغ«  مــن  الأجــهــزة 
ال�ضاعدة،  ال�ضينية  والــ�ــضــركــات 
النظام من قبل نظامي  وعلى �ضعيد 

»اأندرويد« و«اآي اأو اإ�س«.
 وبــحــ�ــضــب اأحـــــدث تــقــريــر من 
»ا�ضرتاتيجي  ال�ضوق  اأبحاث  �ضركة 
اأنظمة  ب�ضوق  واملتعلق  اأناليتك�س« 
خــالل  الــذكــيــة  الــهــواتــف  ت�ضغيل 
العام احلايل، فقد  الثالث من  الربع 
»ويــنــدوز  نظامي  ح�ضة  انخف�ضت 
فون« و«بالك بريي« معًا اإىل 0.3% 
املدة  نف�س  خالل   2.3% بـ  مقارنة 

من العام املا�ضي.
»مايكرو�ضوفت«  �ضركة  وكانت   
اإىل  املا�ضي  مايو  �ضهر  يف  ملحت  قد 
من  ذكــي  هــاتــف  اأي  تطلق  لــن  اأنــهــا 
يف  ــك  وذل الآن،  بعد  لوميا  �ضل�ضلة 
بيع  �ضفقة  عــن  احلــديــث  مــعــر�ــس 
قطاع هواتف »نوكيا« التقليدية اإىل 
�ضركة »فوك�ضكون« التايوانية مقابل 

اأمريكي. دولر  مليون   350

في�سبوك يرتكب خطاأ فظيعا ويقتل م�ستخدمن

اإىل تو�ضيف  اأدى خلل موؤقت وغري تقليدي يف موقع في�ضبوك   -
العديد من الأ�ضخا�س موؤقتا باأنهم »موتى«.

تاأبني  عبارات  ظهور  اإىل  اجلمعة  م�ضاء  وقع  الذي  اخلطاأ  واأدى 
الرئي�س  بينهم  احلياة،  قيد  على  زالوا  ما  اأ�ضخا�س  ح�ضابات  على 

التنفيذي للموقع مارك زوكربرغ.
 و�ضارع م�ضتخدمون اىل التاأكيد عرب �ضفحاتهم على اأنهم ما زالوا 

على قيد احلياة.
 وقال متحدث با�ضم في�ضبوك:« اإنه خطاأ ب�ضع وقد اأ�ضلحناه«.

مواقع  جعل  ما  عديدة،  ح�ضابات  على  تاأبني  عبارات  وظهرت   
الكرتونية ت�ضخر من الأمر بالقول »اإن في�ضبوك يتوج اأطول اأ�ضبوع 
اإىل  اإ�ضارة  يف  وذلك  موتى«،  باأنهم  اجلميع  باإبالغ  اأمريكا  تاريخ  يف 

النتخابات الرئا�ضية الأمريكية.
 وكان في�ضبوك قد اأطلق هذه اخلا�ضية عام 2015، بحيث متكن 
امل�ضتخدم من حتويل �ضفحته اإىل �ضفحة ذكرى لدى وفاته، مبا ميكن 

اأ�ضدقائه ومن كانوا على �ضلة به كتابة ر�ضائل وتبادل الذكريات.

 ف�سيحة االنبعاثات ل� negawskloV تطال رئي�سها
 ك�ضف املحققون الأملان يف ق�ضية 
التي  ــعــادم  ال بــاخــتــبــارات   الغ�س 
 Volkswagen �ضركة  ا�ضابت 
اأن  املا�ضي،  العام  فاجن(  )فولك�س 
مدرائها  تالعب  ب�ضاأن  التحقيق 
املجل�س  رئي�س  ي�ضمل  ال�ضوق  يف 
ــز ديــرت  ــان ـــرايف لــلــ�ــضــركــة ه ـــض ال�

بوت�س.
 واأعلن مكتب املدعي العام يف برون�ضفايج عن حتقيق التالعب يف 
ال�ضوق يف يونيو حزيران، والذي ي�ضمل الرئي�س التنفيذي ال�ضابق 

فينرتكورن وهربرت دي�س رئي�س العالمة التجارية فولك�س فاجن.
 يف الوقت نف�ضه، اعرتفت فولك�س فاجن برتكيب برامج لالحتيال 
يف  بالديزل  تعمل  �ضيارة  مليون   11 من  اأكرث  يف  التلوث  قيود  على 
اأنحاء العامل، مما ت�ضبب ب�ضرر يف اأن�ضطتها العاملية وقو�س �ضمعتها 

ودفع رئي�ضها التنفيذي مارتن فينرتكورن لال�ضتقالة.
 هذا وقد ن�ضرت �ضحيفة املانية تقريرا ت�ضمن اكت�ضاف منظمني 
اأمريكيني برناجما اخر للغ�س يف انبعاثات العادم ب�ضيارات لوحدتها 

اأودي مما زاد من الو�ضع �ضعوبة.
مولر  ماتيا�س  لل�ضركة  احلايل  التنفيذي  الرئي�س  اكد  باملقابل،   
اأنه مل يعلم بوجود الربنامج اخلا�س بخف�س م�ضتوى النبعاثات يف 
يف  الرقابية  اجلهات  اأعلنت  حني   2015 عام  اأيلول  �ضبتمرب/   18
الوليات املتحدة اأن �ضركة �ضناعة ال�ضيارات الأملانية حتايلت على 

نتائج الختبارات.
ال�ضيارات  لوحدة  التنفيذي  الرئي�س  من�ضب  ي�ضغل  مولر  وكان   
الريا�ضية بور�ضه حني تفجرت الف�ضيحة، ومت ترقيته بعد اأ�ضبوع 
 25 يف  فاجن  فولك�س  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  من�ضب  اإىل 

�ضبتمرب/ اأيلول لنت�ضال ال�ضركة من عرثتها.

اغرب الهواتف الذكية يف التاريخ منعت من البيع
 بث موقع الفيديوهات 
يوتيوب،  ال�ضهري  العاملي 
ملجموعة  فيديو  مقطع 
ذكي  بع�ضها  الهواتف  من 
عــادي،  الخــر  البع�س  و 
لكنهم من اغرب الهواتف 

التي مرت على التاريخ.
الــفــيــديــو  تــ�ــضــمــن   

الذي ير�س  الهاتف  له ميزة، مثل  و كل هاتف  العديد من النــواع، 
العطر، و اخر يظهر لك تعابري وجهك، و اخر يلتف حول مع�ضمك و 
ميكن طيه كيفما ت�ضاء، بال�ضافة لبع�س الهواتف التي منعت دوليًا 

منها الهاتف املرف به �ضاعقة كهربائية قد تقتل الن�ضان.

وات�ضاب،  الفوري  الرتا�ضل  خدمة  اأطلقت   
نظام  على  لتطبيقها  جديدًا  حتديثًا  ــد،  الأح
الت�ضغيل اآي اأو اإ�س، يركز على متكني امل�ضتخدمني 

.GIF من م�ضاركة ال�ضور املتحركة
 وقالت وات�ضاب، اململوكة ل�ضركة في�س بوك، 
يف �ضجل التحديث اجلديد على متجر اآب �ضتور، 
اإر�ضال  تطبيقها  م�ضتخدمي  باإمكان  اأ�ضبح  اإنه 
مزايا  اإىل  اإ�ضافة  املتحركة،  ال�ضور  وا�ضتقبال 

خا�ضة بنظام اآي اأو اإ�س.
اجلديد،  الإ�ــضــدار  اأن  ال�ضركة  ذكــرت  كما   
تطبيق  مــن   2.16.15 الــرقــم  يحمل  الـــذي 
التي  الفيديو  مقاطع  مب�ضاركة  ي�ضمح  وات�ضاب، 
وذلك   ،GIF ك�ضور  ثــوان   6 مدتها  تتجاوز  ل 
من خالل ال�ضغط على خيار GIF عند م�ضاركة 

الفيديو.
وات�ضاب  تطبيق  مل�ضتخدمي  ميكن  كذلك   
�ضركة  لأجهزة  امل�ضغل  اإ�ــس،  اأو  اآي  نظام  على 
 Live احلية  ال�ضور  م�ضاركة  الــذكــيــة،  اآبــل 

الأجهزة،  بهذه  خا�ضة  ميزة  وهي   ،Photos
احلية  ال�ضور  على  ال�ضغط  طريق  عن  وذلــك 
ثم  ال�ضور-الفيديو  »اإرفاقمكتبة  اختيار  بعد 

.»GIFالنقر على خيار اخرت كـ

والأحــدث   6.0 الإ�ضدار  مل�ضتخدمي  وميكن   
الإ�ضدار  تنزيل  اإ�س  اأو  اآي  الت�ضغيل  نظام  من 
من  ميغابايت   127 بحجم  ياأتي  الذي  اجلديد 

متجر اآب �ضتور.

ت�������ش���ري���ب ����ش���ور ل���ه���ات���ف م���اي���ك���رو����ش���وف���ت امل��رت��ق��ب

للمكفوفني امل�شيئة  احلا�شبة  االآل��ة  يبتكران  فل�شطينيان  طالبان 

ك����ل م����ا حت����ت����اج م���ع���رف���ت���ه ع����ن ال�������ش���ح���ن ال��ال���ش��ل��ك��ي

ت������ع������رف ع�����ل�����ى اآخ�����������ر �����ش����ي����ح����ات وات�����������ش�����اب
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للرئي�س  �ضورة   25 اأف�ضل   indy100 موقع  ن�ضر 
اأوباما مت اختيارها من بني مليوين �ضورة التقطت له 
للوليات  حكمه  من  �ضنوات  ثماين  حوايل  مدار  على 

املتحدة الأمريكية والتي امتدت ملدتني رئا�ضيتني.
قبل اأن يودع اأوباما البيت الأبي�س ت�ضجل ال�ضحيفة 
حياة  يف  والإن�ضانية  واملوؤثرة  اجلميلة  اللحظات 
الرجل  كان  عندما  وزوجته  الأبي�س  البيت  �ضاكن 

الأول يف العامل حتت دائرة ال�ضوء.
ويوجد للرئي�س اأوباما حوايل مليوين �ضورة منت�ضرة 
على  ن�ضرها  مت   7000 حوايل  منها  العامل  حول 

ح�ضاب البيت الأبي�س.

يذكر اأن كبري م�ضوري البيت الأبي�س بيت �ضوزا، كان 
اأف�ضل  اأوباما  يختار يف نهاية كل �ضنة من فرتة حكم 
ال�ضور التي التقطتها عد�ضته اأو عد�ضة اأحد اأع�ضاء 

فريقه للرئي�س باراك اأوباما، خالل عام كامل.
تظهر  التي  ال�ضور  من  العديد  اأكرث  �ضوزا  واختار 
مع  جميلة  حلظات  يف  اأو  مكتبه  يف  اأوباما  الرئي�س 
الرئا�ضي  فريقه  مع  اجتماعات  ويف  مي�ضيل  زوجته 
والزيارات  املوؤمترات  ويف  الكونغر�س  جل�ضات  ويف 
الزعماء  ا�ضتقبال  ويف  الدولية،  والقمم  واللقاءات 

وقادة الدول.

يف  الأوب�����ام�����ا  �����س����ورة   16 اأج����م����ل  ����س���اه���د 
����س���ن���وات  8 خ������الل  االأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت 



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�ضال دفعاتكم على العنوان

 املذكور اأعاله والتعامل املبا�ضر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�ضوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�ضخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�ضتف�ضار يرجي التوا�ضل معنا مبا�ضرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�ضابق ذكرهم وذلك حر�ضا علي �ضالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�ضكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com

FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250ت�شايل20

www .ghorbanews .com

21 تقرير FRIDAY , DECEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 250

غربة نيوز - احمد مراد
علي  احل�ضول  اختبار  يف  �ــضــوؤال  ثمة 
اليوم  حتي  موجود  المريكية  اجلن�ضية 
وهو ال�ضوؤال رقم 83 عما كان يقلق امريكا 
خالل �ضنوات احلرب الباردة الجابة هي 

ال�ضيوعية بالطبع .
ــالــح  ــري املــ�ــض ــغ ــت لــكــن �ـــضـــرعـــان مـــا ت

والجتاهات يف امريكا 
الــرئــيــ�ــس  اأن  الــكــرمــلــني  اأعـــلـــن  فــقــد 
ـــد تــرامــب  ـــال الأمـــريـــكـــي املــنــتــخــب دون
والرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني حتادثا 
بذل  �ضرورة  على  واتفقا  الثنني  هاتفيا 

اجلهود »لتطبيع« العالقات بني بلديهما.
على  ن�ضره  بــيــان  يف  الكرملني  وقـــال 
الهاتفية  املحادثة  اإن  الر�ضمي  موقعه 
بني  م�ضرتك  »اتــفــاق  على  بــنــاء  جـــاءت 
منهما  بادر  من  يو�ضح  ان  دون  اجلانبني«، 

اإىل ذلك.
واأ�ضاف اأن بوتني متنى لرتامب »النجاح 

يف تطبيق برناجمه النتخابي«.
على  اأنـــه  الــرو�ــضــي  الرئي�س  ــاف  ــض واأ�
ا�ضتعداد لبدء حوار مع الإدارة اجلديدة 
البيان  امل�ضاواة«، بح�ضب  يبنى على »مبداأ 

الرو�ضي.
من  اأكـــرث  يف  ــب  ــرام ت ــرب  ع اأن  و�ــضــبــق 
»لقد  لبوتني، قائال  منا�ضبة عن احرتامه 

كان قائدا اأكرث بكثري من رئي�ضنا«.
ويف غ�ضون ذلك قال الرئي�س الأمريكي 
اأن  اإن ترامب ابلغه  اأوباما،  احلايل،باراك 

�ضيظل »ملتزما بحلف ناتو قوي«
وك�ضف الكرملني عن اأن الرئي�ضني ناق�ضا 

الواقع  اأن  على  واتفقا  �ضوريا  يف  الو�ضع 
الأمريكية  الرو�ضية  للعالقات  الــراهــن 

»غري مر�س متاما«.
يوؤ�ضر   2017 عــام  اأن  عن  حتدثا  كما 
عالقات  تاأ�ضي�س  على  اأعــوام   210 مــرور 
التي  املنا�ضبة  البلدين،  بني  دبلوما�ضية 
التعاون  اإىل  الــعــودة  »حتفز  اأن  ينبغي 
على  باملنفعة  يــعــود  الـــذي  الــرباغــمــاتــي 

اجلانبني«، بح�ضب بيان الكرملني.
وترامب  بوتني  اأن  الكرملني  واأ�ــضــاف 
عرب  حمادثاتهما  موا�ضلة  على  اتفقا 
يف  بينهما  مبا�ضر  لقاء  وترتيب  الهاتف، 

موعد لحق.
لرو�ضيا  منا�ضبة  ترامب  انتخاب  و�ضكل 
عن  ــث  ــدي احل يف  خــطــابــهــا  نـــربة  لتغيري 
التلفزيون  انتقل  اإذ  املتحدة،  الــوليــات 
احلكومي مبا�ضرة من احلديث عن مزاعم 
الف�ضاد يف الوليات املتحدة اإىل الرتحيب 
بفوز ترامب الذي و�ضفه بـ »رجل ال�ضعب«.
الأمريكية  الــرئــا�ــضــة  �ضباق  وخـــالل 
»�ضخ�س  بـــاأنـــه  تـــرامـــب  ــني  ــوت ب ــف  ــض و�

ا�ضتثنائي جدا، وموهوب من دون �ضك«.
البلدين  بني  العالقات  تــدهــورت  وقــد 
اأن  من  الرغم  على  الأخــرية،  ال�ضنوات  يف 
رئا�ضته  �ضنوات  افتتح  اأوبــامــا  الرئي�س 
العالقات  تاأ�ضي�س«  »اإعــادة  اىل  بالدعوة 
لعقود  لبالده  غرميا  ظل  الــذي  البلد  مع 

طويلة.
وعلى الرغم من متكن البلدين من العمل 
معا يف ق�ضايا مثل كوريا ال�ضمالية واإيران، 

اإل اأنهما اختلفا ب�ضاأن �ضوريا.

اإىل  الرو�ضي  التدخل  اأوباما  اأدان  وقد 
�ضرقي  لرو�ضيا  املوالني  املتمردين  جانب 
قــرار  وا�ضنطن  اأغــ�ــضــب  كما  ــا،  ــي ــران اأوك

مو�ضكو منح اللجوء لأدوارد �ضنودن.
مع  العالقات  حت�ضني  اأن  الوا�ضح  فمن 
اأنه  يبدو  بوتني  فالدميري  رو�ضيا  رئي�س 
اإدارة  حول  ترامب  ال�ضيد  مفاهيم  حمور 
اأنه  يبدو  ل  اإذ  الأو�ضط.  ال�ضرق  فو�ضى 
اإثبات  بوتني،  و�ضلطة  بقوة  فقط  معجب 
اأن با�ضتطاعته اإعادة العالقات مع مو�ضكو 
�ضلفه.  ف�ضل  مــع  حـــادًا  تناق�ضًا  �ضري�ضم 
وقول ال�ضيد ترامب اإنه �ضيعمل مع مو�ضكو 

الإرهابية  اجلماعات  من  عدد  اأي  لتدمري 
بكثري  اأف�ضل  ا�ضرتاتيجية  هي  �ضوريا  يف 
)الرئي�س  اإدارة  اتبعته  اآخر  نهج  اأي  من 
دعم  اأوبــامــا:  ــاراك(  ب احلــايل  الأمريكي 
التخل�س  حماولة  اأو  املعار�ضة  اجلماعات 
من نظام )الرئي�س ال�ضوري ب�ضار( الأ�ضد.

مع  الــتــعــاون  تــرامــب،  ال�ضيد  عقل  يف 
 - حقيقية  لدولة  حقيقي  قائد   - بوتني 
انخراط  تعميق  اإىل  احلاجة  عن  �ضتغني 
املنطقة.  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
قد  يقل  مل  )والتي  اآمنة  مناطق  واإن�ضاء 
قال ال�ضيد ترامب �ضيئا عن �ضتحمي تلك 

تدفق  اأي�ضا،  يلغي،  اأن  �ضاأنه  من  املناطق( 
اأوروبا واأمريكا. يف الواقع،  اإىل  الالجئني 
بوتني  مــع  زعمه  حــد  علي  تــرامــب  عمل 
للوليات  ي�ضمح  اأن  �ضاأنه  من  الأ�ضا�س  يف 
و�ضولهم  ومنع  الإرهابيني  بقتل  املتحدة 

اإىل اأمريكا.
ـــوديـــة بني  ــات ال ــالق ــع فــهــل �ــضــتــغــري ل
الثالث  ال�ضوؤال  الغاء  ايل  وبوتني  ترامب 
علي  احل�ضول  اخــتــبــارات  يف  والثمانون 
اجلن�ضية المريكية مقابل اعادة �ضنودن 

ايل وا�ضنطن ؟؟؟؟؟
فلنتظر ........ولرني 

؟؟؟؟ االأمريكية  اجلن�سية  اختبارات  يف  والثمانن  الثالث  ال�سوؤال  الغاء  مقابل  امريكا  ايل  �سنودن  اعادة  �ستتم  هل  االبراج

احلمل،  مولود  يا  اأ�سواأ  وال  يوم 
فاأنت ال رغبة لك منذ ال�سباح بالذهاب 
عدم  اآخر،  �سيء  اأي  عمل  اأو  عملك  اإىل 
اتخاذ اأي قرار اأو مبادرة هو االأف�سل، 
الأنه لن يكون يف �ساحلك اأبدا، امل�ساكل 
قد حتوم حولك يف فرتة ما بعد الظهر، 
امل�ساء  بهدوء،  متررها  اأن  فحاول 
فمن  بالكاآبة،  وت�سعر  ممل  لكنه  هادئ، 

االأف�سل اخلروج ال�ستن�ساق الهواء.

مولود  يا  عنادك  بتخفيف  عليك 
يف  مرونة  اأكرث  تكون  واأن  امليزان 
تعاملك مع االآخرين، وبخا�سة يف جمال 
اأثر  ولها  اليوم،  مميزة  طلتك  العمل، 
كبري على من حولك، خ�سو�سا يف فرتة 
للتقدم  الظروف  هذه  ا�ستغل  الظهرية، 
امل�ساء  باآرائك.  االآخرين  واإقناع  عمليا 
ال�سعيد  على  للآمال  خميباً  يكون  قد 
ال  احلبيب  اأن  وبخا�سة  العاطفي، 

يتفهمك جيدا.

االأو�ساع اليوم جيدة واالأجواء هادئة 
تكون  قد  املهمة،  اأعمالك  لت�سيري  جدا 
الكاذبة،  االإ�ساعات  من  لكثري  معر�سا 
االأو�ساع العائلية مهمة اأي�سا، وبخا�سة 
ولن  للنقا�ش،  يطرح  مهما  مو�سوعا  اأن 
تكون �سعيدا بالنتائج التي تتمخ�ش عنه، 
مواليد 20 اإىل 30 ني�سان )اإبريل( هم اأكرث 

املتاأثرين بهذه الظروف.

�سيء،  اأي  تخاف  وال  �سجاع  اأنت 
وت�سعر  ت�سرفاتك،  يف  وديكتاتوري 
جيد  يوم  لك،  الفلك  ميده  الذي  بالدعم 
تقدما  �ست�سهد  التي  للأعمال  وبخا�سة 
ال�سباح  فرتتي  يف  وذلك  ملحوظا، 
حتاول  ال  لكن  جيد  امل�ساء  والظهرية، 
فهذا  ومتلكه  حتب  من  على  ال�سيطرة 
من  كنت  اإذا  وبخا�سة  عنك،  �سيبعده 

مواليد اأيار )مايو(.

فاأنت  بت�سرفاتك،  يا عزيزي  تتهور  ال 
معروف بعقلنيتك و�سربك على االأمور، 
وبدون  تريد  ما  بتنفيذ  مت�سرعا  تكن  فل 
�سيء  باأي  املغامرة  بعدم  عليك  تفكري، 
متلكه اأو يخ�سك، الأنك �ستخ�سره بالتاأكيد 
بعدها،  وما  الظهرية  فرتة  يف  وبخا�سة 
بع�ش  ي�سوبها  قد  حلبيبك  معاملتك 
االأخطاء يف امل�ساء جلراأتك يف كلمك معه.

والتقدير  حولك  من  الت�سفيق  ت�سمع 
العمل،  يف  للإجنازات  ن�سيبك  من  يكون 
وبخا�سة اأنك تركز على حياتك واالأ�سياء 
القرارات  من  العديد  تفيدك،  التي  املهمة 
املهمة تتخذها اليوم، وبخا�سة يف املجال 
اأكرث مما حتب  العملي، قد تكون جديتك 
امل�ساء، ما ي�سعر حبيبك باال�ستغراب  يف 

من ت�سرفاتك الهادئة.

املايل، فهو ال ي�سمح  اإىل و�سعك  انتبه 

مب�ساريف اأكرث، اأما بالن�سبة ملن يعمل يف 

اأن  التجارة واالأعمال فمن املتوقع  جمال 

يتحمل خ�سارة مالية توؤثر على و�سعيه 

العملي واملايل ب�سكل عام، لذلك يف امل�ساء 

االأف�سل اأال ترى من حتب، الأن مزاجك لن 

يكون يف و�سع جيد للأخذ والعطاء.

عليك  متر  االأحداث  من  كثري 
من  للكثري  وتتعر�ش  ال�سباح،  منذ 
اإىل  انتبه  العمل،  جمال  يف  ال�سغوطات 
الإنهاء  االأمور  ت�ستعجل  وال  به  تقوم  ما 
مواعيدك،  جدول  ترتيب  حاول  تريد،  ما 
بها  للقيام  االأعمال  من  الكثري  لديك  الأن 
يوم  وامل�ساء،  الظهر  بعد  ما  فرتتي  يف 
ل�ساحلك،  النقاط  من  كثري  وفيه  جيد 

وبخا�سة على ال�سعيد العملي.

ال�سعبة،  واالختيارات  احلرية  يوم 
لكي  طرق،  مفرتق  اأمام  عزيزي  يا  تقف 
يلزمك  قد  اليوم  قرار  تريد،  ماذا  تقرر 
وترّو  هادئا  فكن  طويلة،  لفرتة  باأ�سياء 
املفاجاآت  تدع  وال  قرار،  اأي  اتخاذ  يف 
توؤثر عليك،  تدور حولك  التي  واالأحداث 
ت�سهد  التي  امل�ساء  فرتة  يف  وبخا�سة 
تغيريات جذرية، وبخا�سة على ال�سعيد 

العاطفي.

التقدم  من  الكثري  ويحمل  جيد  يوم 
اأو  العملية  اأو  العاطفية  املجاالت  على 
عزيزي  يا  يدعمك  فالفلك  كافة،  املالية 
يف  وبخا�سة  االألوان،  اأجمل  ويعطيك 
فرتة الظهر وما بعدها؛ حيث يلعب معك 
اإحدى امل�ساكل  اإيجابيا حلل  احلظ دورا 
بع�ش  مع  لق�سائه  جيد  امل�ساء  العملية. 
 25 مواليد  حتب،  من  مع  اأو  االأ�سدقاء 
اإىل 31 ت�سرين االأول )اأكتوبر( هم االأكرث 

حظا.

تتحرك  ال�ساعة  فعقارب  يوم طويل 
كثري  وفيه  متعب  نهار  �سديد،  ببطء 
امل�ساكل  من  العديد  وحل  العمل،  من 
وما  الظهرية  فرتة  يف  تواجهك  التي 
لن  ومزاجك  بالتعب  ت�سعر  بعدها، 
امل�ساء،  فرتة  يف  حالة  باأف�سل  يكون 
تتعر�ش  قد  �سحتك  اأن  وبخا�سة 
اآب  �سهر  مواليد  االنتكا�سات،  لبع�ش 
وتعبا  توترا  االأكرث  هم  )اأغ�سط�ش( 

اليوم.

انتهت فرتة امل�ساعب لديك يا مولود 
بعزم  جديدة  دورة  وبداأت  احلوت، 
اأمورك  جميع  ت�سوية  على  وت�سميم 
بعد  وبخا�سة  ال�سعد،  خمتلف  على 
الذي عانيته بالفرتة ال�سابقة، يوم جيد 
واالبت�سامة  �سابقه،  عن  ويختلف  جدا 
جدا  جيدا  امل�ساء  وجهك،  تفارق  ال 
جتاه  م�ساعرك  عن  والتنفي�ش  للخروج 
�سباط  ملواليد  وبخا�سة  حتب،  من 

)فرباير(.



عمر ن�ضابة
ترامب  دونالد  ت�ضريحات  بع�س  اأّن  »�ضحيح 
الت�ضريحات  هذه  لكن  �ضلبية،  بدت  ال�ضني  جتاه 
ونراقب  فلننتظر  النتخابات.  قبل  عنه  �ضدرت 
املقبلة«،  املرحلة  خالل  يف  واأفعاله  ت�ضريحاته 
خالل  كجيان،  وانغ  لبنان،  يف  ال�ضني  �ضفري  يقول 

لقائه مع »الأخبار« .
التبادل  حجم  اأّن  اإىل  ال�ضيني  الديبلوما�ضي  ي�ضري 
 500 يبلغ  املتحدة  والوليات  ال�ضني  بني  التجاري 
مليار دولر �ضنويًا، وي�ضتنتج اأّن اأي حرب اقت�ضادية 
الأمريكي«.  القت�ضاد  ثمنها  »�ضيدفع  البلدين  بني 
حملته  اأثناء  يف  �ضّرح  قد  كان  ترامب  اأّن  ومعروف 
النتخابية باأن »الوليات املتحدة المريكية هي يف 
حالة حرب اقت�ضادية مع ال�ضني«، م�ضيفًا اأن »لدينا 

القوة القت�ضادية للتفوق على ال�ضني«.
طبيعة  درا�ضة  اإىل  ال�ضيني  ال�ضفري  كالم  ي�ضتند 
التبادل التجاري بني البلدين، اإ�ضافة اإىل مراجعة 
باراك  الرئي�س  قرر  فعندما  ال�ضابقة.  للتجارب 
اأوباما، يف مطلع عهده، رفع ر�ضوم ا�ضترياد الإطارات 
باملئة،   35 بن�ضبة  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�ضينية 
ال�ضيارات  قطع  ا�ضترياد  ر�ضوم  برفع  ال�ضني  ردت 
والدجاج الأمريكي اإليها، ما اأدى اإىل تقّدم الطرفني 
يف  لكن  العاملية.  التجارة  منظمة  اإىل  ب�ضكاوى 
اإنتاج  املح�ضلة، مل يوؤِد املوقف المريكي اإىل زيادة 
ارتفاع  اإىل  بل  حمليًا،  امل�ضنوعة  الإطارات  وبيع 
باأ�ضعار  اأخرى  دول  من  الإطارات  ا�ضترياد  م�ضتوى 

مرتفعة اأكرث من اأ�ضعار الإطارات ال�ضينية.
ا�ضترياد  ر�ضوم  �ضريفع  باأنه  ناخبيه  وعد  ترامب 
بهدف  باملئة   45 بن�ضبة  ال�ضينية  الب�ضائع 
يبدي  بينما  الأمريكي،  ال�ضناعي  الإنتاج  ت�ضجيع 
ذلك  يفعل  لن  املنتخب  الرئي�س  باأّن  اعتقاده  وانغ 
القت�ضاد  تخدم  ل  ال�ضيا�ضات  هذه  اأن  يعلم  »لأنه 
املحلية  ال�ضناعة  حجم  تزيد  ول  الأمريكي، 

الأمريكية«.
ولكن ماذا عن اخللل يف توازن التبادل التجاري بني 
عرب  الأمريكيون،  يعالج  اأن  يفرت�س  األ  البلدين؟ 
الب�ضائع  ا�ضترياد  قيادتهم اجلديدة، م�ضكلة حجم 
لب�ضائعهم؟  ال�ضني  ا�ضترياد  حجم  مقابل  ال�ضينية 
ال�ضيا�ضات  م�ضوؤوليته  تتحمل  ل  الو�ضع  »هذا 
اأن  التو�ضيح  من  بّد  ول  ال�ضينية،  القت�ضادية 
عملية الإنتاج يف كل من البلدين تختلف جذريًا، اإذ 
اإن الوليات املتحدة تركز على الإبداع يف الت�ضميم 
مهارة  على  ال�ضني  تعتمد  بينما  التكنولوجي، 

ال�ضناعات الكربى«، يجيب وانغ.
وي�ضيف ب�ضورة توؤكد النهج ال�ضيني الذي ي�ضتجدي 
الربح مقابل ربح اخل�ضم )ل خ�ضارته(، اأّن »اقت�ضاد 
الوليات املتحدة يتكامل مع اقت�ضاد ال�ضني«. وكان 
اأخريًا  بعث  قد  بينغ،  جينغ  �ضي  ال�ضيني،  الرئي�س 
املنتخب،  المريكي  الرئي�س  اإىل  تهنئة  بر�ضالة 
النمو يف  اإىل مزيد من  ال�ضني »تتطلع  اأن  ذكر فيها 
عالقاتها الديبلوما�ضية والقت�ضادية مع الوليات 

املتحدة الأمريكية خدمة مل�ضلحة البلدين«.
يف  اخللل  لطبيعة  اأو�ضح  مفهوم  تكوين  وبهدف 
وانغ  ي�ضرح  البلدين،  بني  التجاري  التبادل  ميزان 
يتخيله  الذي  باحلجم  لي�ضت  ال�ضني  اأرباح  اأّن 
مثاًل  تبيع  الأمريكية  ال�ضركات  اإن  حيث  البع�س، 

دولرًا   120 ب�ضعر  »نايك«  ماركة  ريا�ضيًا  حذاًء 
 45 تبلغ  ال�ضني  يف  ت�ضنيعه  كلفة  بينما  اأمريكيًا، 
اخلا�ضة  والنعلة  دولرًا   35 القما�س  )�ضعر  دولرًا 
 8 يتجاوز  ل  زهيد  مبلغ  اإليها  ي�ضاف  دولرات   10
اأمريكية لليد العاملة(. وبالتايل، يتجاوز  دولرات 
باملئة )بعد احت�ضاب   30 الأمريكية  ال�ضركات  ربح 
ربح  يقّل  بينما  والتوزيع(،  والت�ضويق  النقل  كلفة 

ال�ضركات ال�ضينية عن 6 باملئة.
ويف جمال الإلكرتونيات، ما زالت ال�ضني تعجز عن 
اإنتاج جهاز »�ضي بي يو« للهواتف الذكية، وبالتايل 
الوليات  من  يو«  بي  الـ«�ضي  ا�ضترياد  حجم  اإّن 
اأما  �ضنويًا.  اأمريكي  دولر  مليار   2 يتجاوز  املتحدة 
فاإّن  خ�ضو�ضًا،  واحلديد  الثقيلة،  ال�ضناعات  ب�ضاأن 
لدى ال�ضني فائ�ضًا يف الإنتاج، لكن بينما يعرتف وانغ 
باأّن بالده تبيع »احلديد باأ�ضعار متدنية لت�ضريف«، 
باقت�ضادات  ال�ضرر  اإحلاق  لي�س  »الهدف  اأّن  يو�ضح 
الدول الأخرى املنتجة للحديد، بل تغطية حاجات 
التلوث  من  والتخفيف  جهة  من  العاملية  الأ�ضواق 
احلديد  تخزين  اإّن  حيث  ثانية  جهة  من  البيئي 
يوؤدي اإىل تلوث بيئي كنا قد تعهدنا دوليًا اأن نعمل 

على خف�ضه«.
وعن ال�ضيا�ضات الدولية للرئي�س الأمريكي اجلديد، 
بعد  الأوىل  ال�ضهور  خالل  ترامب  يركز  اأن  »ُيرّجح 
توليه الرئا�ضة على الق�ضايا الداخلية الأمريكية، 
فلننتظر  الدويل.  ال�ضاأن  اإىل  ذلك  بعد  و�ضينتقل 

ونراقب«.
مع رو�ضيا يف �ضوريا

ال�ضفري  ي�ضدد  �ضوريا،  يف  الو�ضع  اإىل  بالن�ضبة 
�ضفريًا  كان  الذي  وانغ كجيان،  لدى بريوت  ال�ضيني 
على  بريوت،  اإىل  انتقاله  قبل  دم�ضق  لدى  لل�ضني 
»تطابق املوقف ال�ضيني مع املوقف الرو�ضي«. واأكد 
وجود  ول  �ضوريا،  يف  �ضينيًا  ع�ضكريًا  وجود  ل  اأن 
لكّن  حاليًا،  املنطقة  يف  حربية  طائرات  اأو  ل�ضفن 
ال�ضني »تدعم اجلهود الع�ضكرية الرو�ضية ملكافحة 
ال�ضني  �ضوريا«. ولكن هل توؤيد  الدويل يف  الإرهاب 
تدخل حزب اهلل يف �ضوريا؟ يجيب ال�ضفري بالقول: 
»نحن نحرتم �ضيادة الدول، واإن تدخل بع�س القوى 
الدولة  من  ر�ضمي  طلب  على  بناًء  جاء  �ضوريا  يف 

�ضنفها  التي  املجموعات  ملحاربة  وذلك  ال�ضورية، 
جمل�س الأمن الدويل اإرهابية، وهي داع�س وجبهة 

الن�ضرة«.
ال�ضناعات الع�ضكرية

ال�ضينية  الع�ضكرية  ال�ضناعات  اأن  وانغ  يوؤكد 
تتطّور با�ضتمرار، م�ضريًا اإىل متكن اجلي�س من اإنتاج 
و�ضواريخ   )20 )جي  الثاين  اجليل  من  مقاتالت 
اإىل  اإ�ضافة  الطائرات،  حلامالت  م�ضادة  متطورة 

اجليل اجلديد من املدمرات وال�ضفن احلربية.
اإطالق  اأتاحت  ال�ضينية  التكنولوجيا  اأن  وي�ضرح 
املدين  لال�ضتخدام  حديثة  �ضناعية  اأقمار 
بالده  اأّن  اإىل  نف�ضه  الوقت  يف  لفتًا  والع�ضكري، 
ن�ضتخدمها  اأوكرانيا،  من  طائرات  »حاملة  ا�ضرتت 

حاليًا للتدريب، ونقوم باإعادة جتهيزها«.
ت�ضليح  يف  ال�ضيني  الإ�ضهام  احتمال  ب�ضاأن  اأما 
دفاعية  ب�ضواريخ  تزويده  عرب  اللبناين  اجلي�س 
متطورة، فيقول ال�ضفري اإّن هذا الأمر هو مدار بحث 
اأّن »القيادة ال�ضيا�ضية  بني قيادة اجلي�ضني، م�ضيفًا 
ال�ضينية تاأخذ بالعتبار حاجات اجلي�س اللبناين، 
دعمًا  قدمنا  قد  وكنا  م�ضتمر،  توا�ضل  وهناك 

لوج�ضتيًا، ودعمًا يف اإطار اإزالة الألغام«.
اأمريكا يف بحر ال�ضني

»من حقنا اأن نطّور من�ضاآت ع�ضكرية يف اأرا�ضينا، مبا 
ال�ضفري  ال�ضني اجلنوبي«، يعلن  فيها جزرنا يف بحر 
وانغ. وبينما يو�ضح اأّن »هذه املن�ضاآت حتمي املالحة 
الدولية، وُت�ضهم يف تنظيم حركتها وتقدم  املدنية 
اأّن  اإىل  بالإ�ضارة  ي�ضتدرك  املطلوبة«،  لها اخلدمات 
احلربية  ال�ضفن  اإر�ضال  عرب  الأمريكية  املغامرات 
وافتعاًل  ا�ضتفزازًا  تعّد  اجلنوبي،  ال�ضني  بحر  اإىل 
الفيليبني  حتري�س  خالل  من  املنطقة  يف  للم�ضاكل 
ال�ضينية  الدولية  »ال�ضيا�ضة  اإّن  مثاًل.  ال�ضني  �ضد 
خالل  من  واخلالفات  النزاعات  حل  على  ت�ضدد 
ونحن  ال�ضلمية،  احللول  عن  والبحث  املفاو�ضات 
الديبلوما�ضي  يختم  با�ضتمرار«،  ذلك  اإىل  ن�ضعى 

ال�ضيني.
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باري�س :
�ضوريا  يف  الع�ضكرية  املواجهات  حدة  �ضرتتفع 
ابتداء  ورهيبة  م�ضبوقة  غري  م�ضتويات  اىل 
تعزيز  مو�ضكو  رغبة  ب�ضبب  الأيام،  هذه  من 
حلب  على  التامة  وال�ضيطرة  الأ�ضد  ب�ضار  نفوذ 
على  الق�ضاء  وا�ضنطن  ورغبة  الأرا�ضي،  وباقي 
اأوباما  “الدولة ال�ضالمية” قبل خروج باراك 

من البيت الأبي�س.
احلربية  بوارجها  معظم  رو�ضيا  ووجهت 
وباخل�ضو�س  �ضوريا  �ضواطئ  اىل  الكبرية 
�ضرتفع  التي  كوزنيت�ضوف  الطائرات  حاملة 
ال�ضورية  املعار�ضة  اأهداف  �ضد  النارية  القوة 
وحتمل  رهيب.  ب�ضكل  ال�ضالمية”  و”الدولة 
من  مقاتالت  ال�ضخمة  احلربية  ال�ضفينة  هذه 
“�ضو33-" و”�ضو25 و”ميغ”29 وطائرات  نوع 

الهليكوبرت احلربية من طراز “كا 27".
وتتحكم يف ا�ضرتاتيجية رو�ضيا الرغبة يف اإمتام 

احلرب ال�ضورية يف اأقرب وقت بعدما م�ضى 13 
اأغلبية  وجعل  الرو�ضي،  التدخل  على  �ضهرا 
اأمام  الأ�ضد  ب�ضار  �ضيادة  حتت  ال�ضورية  اأرا�ضي 

تقدم الأكراد بدعم من اجلي�س الأمريكي.
قوة  من  البنتاغون  يرفع  الأخرى،  اجلهة  ويف 
الدولة  حما�ضرة  فبعد  الع�ضكرية،  تدخله 
ال�ضالمية يف املو�ضل التي مل يبقى على �ضقوطها 
التقديرات  وفق  اأ�ضبوعني،  �ضوى  النهائي 
“الدولة  الع�ضكرية وبدء مت�ضيطها من عنا�ضر 
رئي�ضي  كمعقل  الرقة  على  تركز  ال�ضالمية”، 

لـ”الدولة ال�ضالمية” يف �ضوريا.
املتحدة  الوليات  قيام  الأبي�س  البيت  ويريد 
مع  وبتن�ضيق  الغرب  يف  حلفاءها  من  بدعم 
اجلي�س العراقي والأكراد الق�ضاء على “الدولة 
ال�ضورية  املعار�ضة  نفوذ  وتعزيز  ال�ضالمية” 
اأوباما  باراك  الرئي�س  ت�ضليم  قبل  املعتدلة 
الفائز  ترامب  دونالد  اجلمهوري  اىل  الرئا�ضة 

يف النتخابات التي جرت الثالثاء املا�ضي.
اأوباما  رئا�ضة  ظل  يف  الأبي�س  البيت  ويدرك 
م�ضت�ضاره  بن�ضائح  �ضيعمل  ترامب  دونالد  اأن 
مديرا  كان  الذي  فالين  مايكل  اجلرنال 
عهد  يف  الأمريكية  الع�ضكرية  للمخابرات 
بالتن�ضيق  الرئي�س  ون�ضح   2014 حتى  اأوباما 
م�ضعاه.  يف  ف�ضل  ملا  ا�ضتقالته  وقدم  رو�ضيا  مع 
التن�ضيق  �ضرورة  على  فالين  اجلرنال  وين�س 
لأنها  ال�ضالمية  الدولة  مكافحة  يف  رو�ضيا  مع 
عدو اجلميع. ويقول هذا اجلرنال باأن �ضيا�ضة 
ظهور  يف  ت�ضببت  قد  الر�ضينة  غري  وا�ضنطن 

الدولة ال�ضالمية.
كثرية  منا�ضبات  يف  ترامب  دونالد  و�ضرح 
مواجهة  يف  رو�ضيا  مع  التن�ضيق  يف  رغبته  يف 
الدولة  وباخل�ضو�س  الأو�ضط  ال�ضرق  خماطر 
التوجه  بهذا  الكرملني  ويرحب  ال�ضالمية، 

املرتقب لالإدارة الأمريكية.

ال�سوري اأوباما ورغبة مو�سكو تعزيز نفوذ الرئي�س  “الدولة اال�سالمية” قبل رحيل  �سوريا نحو ارتفاع رهيب للحرب ملخطط وا�سنطن الق�ساء على 

اليمن؟ح����������رب ت�������رام�������ب« االق�����ت�����������س�����ادي�����ة ت������������وؤذي االأم�����رك�����ي�����ن« على  احل��رب  يف  وحيدًة  ال�سعودية  تبقى  هل 
 لقمان عبداهلل

يف ظل �ضمت �ضعودي مريب حول املوقف من خريطة الطريق التي طرحها 
وا�ضحًا  رف�ضًا  لقت  والتي  اليمنية  الأطراف  على  ال�ضيخ  ولد  ا�ضماعيل 
و�ضديدًا من قبل ما ي�ضمى ال�ضرعية، ورف�ضًا مبطنًا من �ضنعاء )اإل يف حال 
اعتبار اخلريطة اأر�ضية اأ�ضا�ضية للنقا�س(، فاإّن ال�ضمت ال�ضعودي ل يعك�س 

موقف بقية الأع�ضاء الخرين يف التحالف، ول �ضيما الأ�ضا�ضيني منهم.
ل�ضان  باملوافقة على اخلريطة على  العربية مبكرًا  الإمارات  جاهرت دولة 
اأنور قرقا�س، وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية. ودعمت دولة الإمارات جهود 
الطريق  خطة  اأن  معتربة  ال�ضيخ،  ولد  اإ�ضماعيل  اليمن  اإىل  الأممي  املبعوث 
تغليب  ال�ضيا�ضي  احلل  هدف  اأن  موؤكدة  اليمنية،  لالأزمة  �ضيا�ضيًا  حاًل  متثل 

م�ضلحة اليمن وا�ضتقرار املنطقة، واأن اخليارات البديلة مظلمة.
يبدو اأن ال�ضعودية والإمارات واإن كانتا متفقتني على الإطار العام للحرب، 
املقبلة  وال�ضرتاتيجي  ال�ضيا�ضي  اخلط  وجهة  من  املخاوف  وتتقا�ضمان 
لليمن، فاإن التباين بني الدولتني مل يعد ح�ضرًا على الدوائر املغلقة بينهما، 
مداه  الختالف  وياأخذ  للتعبري.  وا�ضعًا  طريقًا  له  ويجد  ظاهرًا  اأ�ضبح  بل 
البلدين،  يف  القرار  دوائر  من  القريبني  الكّتاب  بوا�ضطة  العلني  الظهور  يف 
عن  التعبري  للطرفني  تتيح  التي  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  يف  �ضيما  ول 
مواقفهما من دون اأن حتمل م�ضوؤولية التبعات للم�ضوؤولني يف البلدين الذين 

ل يزالون يحر�ضون على عدم خروجها اىل العلن.
دون  من  ال�ضيخ  ولد  خريطة  قبول  يف  الإماراتية  احلما�ضة  على  كان  رمبا، 
الت�ضاور مع ال�ضعودية »ال�ضقيقة الكربى«، النتظار على الأقل حتى ُت�ضدر 
الأخرية راأيها يف اخلريطة وتبني على ال�ضيء مقت�ضاه، غري اأن امل�ضارعة يف 
والإرباك  وال�ضياع  الرتدد  اأمل  تتح�ض�س  مل  الإمارات  دولة  اأن  اأظهر  تبنيها 
ال�ضعودي وال�ضعور بو�ضعها الذي ل يح�ضدها اأحد عليه اإطالقًا )يتمثل بني 
ال�ضيا�ضية  الن�ضدادات  وبني  والعدو،  لل�ضديق  واملف�ضوح«  »املك�ضوف  العجز 
اأهدافها  حتقيق  يف  طريقها  تعرت�س  و�ضتبقى  تعرت�س  التي  والع�ضكرية 
الواهية(. تتوافق خريطة طريق ولد ال�ضيخ مع املوقف الإماراتي لناحية 
عدم مقاربتها باأي �ضكل للقوات الأجنبية )املحتلة( التي تنت�ضر يف اجلنوب 
اأبو  اليمني ومن دون اأن يتحدد م�ضري هذه القوات، وهذا يتناغم مع مطلب 
ظبي البقاء يف اجلنوب اليمني مبا يحقق لها طموحها يف التو�ضع يف النطاقني 
يف  خ�ضو�ضًا  اليمن  ا�ضتقرار  اأن  تعترب  اأنها  �ضيما  ول  والإقليميي،  اخلليجي 
اجلنوب �ضيكون على ح�ضاب تطورها القت�ضادي، ملا تتمتع به موانئ اجلنوب 
وحيازتها مميزات اقت�ضادية وا�ضرتاتيجية غري موجودة يف موانئ الإمارات.
اأن  ال�ضعودي  دون  الإماراتي  املوقف  مع  تتوافق  التي  الأخرى  والق�ضية 
راأ�ضهم  وعلى  اليمن،  يف  التاريخيني  خ�ضومها  دور  تنهي  ال�ضيخ  ولد  خريطة 
حم�ضن  علي  الرئي�س  بنائب  ممثلني  امل�ضلمني«  »الإخوان  الإ�ضالح  حزب 
والرئي�س  اخلريطة،  على  التوقيع  فور  ال�ضتقالة  عليه  الذي  الأحمر، 
امل�ضتقيل عبد ربه من�ضور هادي، رغم اأن الأخري حم�ضوب حاليًا بالكامل على 
اجلانب ال�ضعودي، والذي عليه نقل �ضالحياته اإىل نائب جديد متوافق عليه 

من الأطراف اليمنية.
�ضيا�ضة  اعتماد  اىل  اليمني  اجلنوب  يف  الإمارات  تعمد  غايتها،  ولتحقيق 
الرتويج لف�ضل جنوب اليمن عن �ضماله. وظهر يف الأ�ضابيع الأخرية توجيه 
وا�ضح للماكنة الإعالمية ولبع�س قادة الراأي وال�ضيا�ضة الإماراتيني ب�ضرورة 
اأن يقرر �ضكان اجلنوب اليمني م�ضريهم كحق طبيعي لهم، كبقية ال�ضعوب. 
غري اأن النخب اجلنوبية تدرك اأن هدف الإمارات هو م�ضك اجلنوب وتعطيل 
دوره وموقعه ال�ضرتاتيجي مل�ضلحة دولة الإمارات، واإن كان بع�س املراقبني 
املطلعني يعتربون اأن اجلنوب اليمني اأكرب من اأن ته�ضمه دولة �ضغرية �ضكانيًا 
مهما امتلكت من اإمكانات وقدرات، حتى ولو اعتمدت �ضيا�ضة جتزئة اجلنوب 
اىل اإقليمني �ضرقي وغربي )ح�ضرموت وعدن( لأن �ضكان اجلنوب لن ير�ضوا 
الن�ضالخ عن تاريخهم وحميطهم، ولأن م�ضلحتهم تتعار�س كليًا مع التجزئة 
للتحالف،  امل�ضغرة«  »اخللية  دول  �ضتجتمع  املقبلة،  الأيام  يف  والتق�ضيم. 
املت�ضكلة من الأطراف التي تقود احلرب على اليمن، وهي الوليات املتحدة 
جديدة  ا�ضرتاتيجية  لو�ضع  والإمارات،  وال�ضعودية  وبريطانيا  الأمريكية 
ملواجهة املرحلة املقبلة. ول تزال اأمامهم حالة ال�ضتع�ضاء وان�ضداد الأفق 
للخروج امل�ضّرف من احلرب. �ضتجتمع هذه الدول الفاعلة باحلرب، واأمامها 

العديد من الق�ضايا التي تبحث عن حل.

طبيعًيا  مركًبا  اأن  �سينية  درا�سة  ك�سفت 
م�ستخل�ًسا من التوت، ميكن اأن يعالج ال�سمنة 

واالأمرا�ش املرتبطة بها مثل ال�سكري.
باالأكادميية  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 
ون�سروا  بكني،  يف  للعلوم  ال�سينية 
احتاد  دورية  يف  اخلمي�ش،  اليوم  نتائجها 
التجريبية  للبيولوجيا  االأمريكية  اجلمعيات 

.)FASEB(
مركب  فاعلية  البحث  فريق  واخترب 
“روتني”  طبيعي م�ستخل�ش من التوت يدعى 

)Rutin(، يف تن�سيط الدهون البنية يف اجل�سم.
واأو�سح الباحثون اأن اجل�سم يحتوي على نوعني 
البي�ساء”  “الدهون  بـ  ي�سمى  االأول  الدهون،  من 
البنية”  “الدهون  والثاين  باجل�سم،  �سارة  وهى 
على  ت�ساعده  التي  للج�سم،  املفيدة  الدهون  وهى 

حرق الدهون البي�ساء، وال�سكر فى اجل�سم.
التي  احلرارة  توليد  على  الدهون  تلك  وتعمل 
حتفز عملية التمثيل الغذائي، والتخل�ش من الوزن 

الزائدة، وخف�ش م�ستويات ال�سكر فى الدم.
معدلة  فئران  التجارب،  يف  الباحثون  وا�ستخدم 
الوراثية، واأخرى م�سابة  بال�سمنة  وراثًيا، م�سابة 
واأعطوا  الغذائي،  بالنظام  املتعلقة  بال�سمنة 
املجموعتني مركب “روتني” امل�ستخل�ش من التوت.
الفئران  �ساعد  املركب  هذا  اأن  الباحثون  ووجد 
بال�سمنة  امل�سابة  والفئران  وراثًيا،  ال�سمينة 
عملية  حت�سني  على  الغذائي،  بالنظام  املتعلقة 

التمثيل الغذائي وحرق الدهون ال�سارة يف اجل�سم.
“اإن  “وان ت�سو جني”:  البحث  قائد فريق  وقال 
حت�سني  على  “روتني”  ملركب  املفيدة  التاأثريات 
التمثيل الغذائي، عن طريق حتفيز الدهون البنية، 
واالأمرا�ش  لل�سمنة  واآمنا  حمتمل  علجا  جتعله 

املرتبطة بها، مثل ال�سكري”.
البنية  الدهون  اأن  �سابقة  درا�سات  وك�سفت 
من  الرجال  لدى  اأقل  اأنها  كما  البدناء،  عند  تقل 
لدى  واأقل  ال�سبان،  من  امل�سنني  لدى  واأقل  الن�ساء، 
اأ�سحاب م�ستويات �سكر الدم املرتفعة من اأ�سحاب 
امل�ستويات العادية، مما يدعم دور تلك الدهون فى 

تنظيم م�ستويات ال�سكر فى الدم.
التى  البنية،  اآلية عمل الدهون  الباحثون  و�سرح 
اأن�سجة  من  واحدة  بو�سفها  البالغني،  عند  تن�سط 
عند  فعال  ب�سكل  الدهون  تلك  تعمل  حيث  اجل�سم، 
حرارة  فتولد  البادر،  للطق�ش  اجل�سم  تعر�ش 
وتقلل  ال�سارة،  الدهون  حق  على  ت�ساعد  باجل�سم 

م�ستويات ال�سكر بالدم.
وكانت درا�سات �سابقة، ك�سفت اأن التوت يحتوى 
على جمموعة متنوعة من العنا�سر الغذائية، التى 
الزهامير،  مر�ش  من  الوقاية  فى  مهًما  دوًرا  تعب 

و�سعف الذاكرة، الذي يهاجم كبار ال�سن.
واأ�سافت اأن التوت يعالج االآثار ال�سلبية لل�سمنة 
املرتفع،  الدم  �سغط  راأ�سها  وعلى  اجل�سم،  على 
نظام  اتباع  عن  الناجمة  االلتهابات  يعالج  اأنه  كما 
غذائي عايل الدهون، وميكن اأي�ًسا اأن ي�ساعد يف علج 

التهابات امل�سالك البولية.

الفواكه  اأكرث  من  واحدة  اجلوافة   
بكرثة  تناولها  على  احلر�ش  يجب  التي 
بالعديد  غنية  فهي  ال�ستاء،  مو�سم  خلل 
على  جتربنا  التي  الغذائية،  العنا�سر  من 
الوقاية من  اأجل  املداومة على تناولها من 

اأمرا�ش عديدة. 
لتناول  التي تدفعنا  االأ�سباب  اأبرز  ومن 
 ،”boldsky“ موقع  بح�سب  اجلوافة 

تتمثل يف االآتي: 
الدم: �سغط  – ارتفاع 

البوتا�سيوم  على  اجلوافة  حتتوي   
وعدد كبري من العنا�سر الغذائية االخري، 
التي ت�ساعد يف احلفاظ على م�ستوي �سغط 
ارتفاع  فخ  يف  الوقوع  متنع  وبالتايل  الدم 

�سغط الدم.
 – ت�ساهم يف اله�سم: 

للمواد  ممتازا  م�سدرا  اجلوافة  تعترب   
الغذائية،  واالألياف  للأك�سدة  امل�سادة 
اله�سم  عملية  ت�سهيل  على  تعمل  فهي  لذا 
وللإ�سهال  للإم�ساك  التعر�ش  من  وتخفف 

وحت�سن حركة االأمعاء. 
الكولي�سرتول:  على  – حتافظ 

ن�سبة  �سبط  على  اجلوافة  ت�ساعد   
من  تزيد  كونها  الدم،  يف  الكولي�سرتول 
املرء  حتمي  وبالتايل  اجليد،  الكولي�سرتول 
من التعر�ش للإ�سابة باجللطات واأمرا�ش 

القلب. 
-�سحة القلب: 

لل�سوديوم  ممتاز  م�سدر  اجلوافة 

احلفاظ  على  يعملن  اللذين  والبوتا�سيوم 
على معدل �سربات القلب ومن ثم الوقاية 
من خطر التعر�ش للأزمات القلبية التي قد 

ت�سبب الوفاة. – تقوية الع�سلت: 
الع�سلت  تقوية  على  اجلوافة  تعمل   
كونها  تلفها،  من  الوقاية  يف  وامل�ساهمة 
واملعادن،  والفيتامينات  بالكال�سيوم  غنية 
�سعف  من  للحماية  ممتاز  خيار  فهي  لذا 

الع�سلت. 
املناعة:  – تقوية 

“�سي”،   حتتوي اجلوافة على فيتامني 
�سد  احل�سانة  تعزيز  على  ي�ساعد  الذي 
االأمرا�ش، ومينع االإ�سابة باأكرث االمرا�ش 

“الربد  وهما  ال�ستاء  ف�سل  خلل  �سيوًعا 
وال�سعال”. 

ال�سكر:  – ملر�سي 
حتتوي اجلوافة على الكثري منا الألياف 
كبرية  ب�سورة  ت�ساهم  التي  الغذائية 
الدم،  يف  ال�سكر  م�ستوي  على  احلفاظ  فى 

وبالتايل فهي خيار ممتاز ملر�سي ال�سكر. 
ال�سرطان:  – متنع 

امل�سادة  للمواد  ممتاز  م�سدر  اجلوافة 
 ،“ “الفلفونويد  مثل  واملركبات  للأك�سدة 
احلرة  اجلذور  من  احلد  يف  ت�ساهم  التي 

والتي تعترب م�سببا رئي�سيا لل�سرطان.

ي�ساعد ل���الرت���داء  ق��اب��ل   روب����وت 
اجللطات �سحايا  تاأهيل  اإع���ادة   يف 
وح�������وادث ال���ع���ام���ود ال��ف��ق��ري

�سان فران�سي�سكو )د ب اأ(- كثريا ما يحتاج مر�سى اجللطات اأو اإ�سابات 
العامود الفقري لعملية اإعادة تاأهيل حتى ي�ستعيدوا قدرتهم على ال�سري اأو 

لتقوية ع�سلتهم مرة اأخرى.
وابتكر باحثون من جامعة بايهاجن بال�سني وجامعة األبورج بالدمنارك 
للج�سم.  ال�سفلي  للطرف  خارجي  هيكل  �سكل  على  ارتداوؤه  ميكن  روبوت 
اأ�سهل  ب�سكل  الركبة  مف�سل  حتريك  على  املر�سى  اجلهاز  هذا  وي�ساعد 
وي�ساهم يف اإعادة تاأهيلهم من اأجل ا�ستعادة قدرتهم على احلركة من جديد.
مفا�سل  اأعقد  من  الأنه  الركبة  مف�سل  على  البحث  فريق  تركيز  وان�سب 
ج�سم االن�سان، كما اأنه ينطوي على اأهمية كبرية اأثناء عملية اإعادة التاأهيل.
باأن  اإن�سرتومنت�ش  �سينتيفيك  اأوف  “ريفيو  العلمية  الدورية  واأفادت 
الروبوت اجلديد ي�ساعد يف تنمية اللياقة البدنية وم�ساعدة مر�سى ال�سلل يف 
تدريبات اإعادة التاأهيل ومعاونة من يحتاجون اإىل م�ساندة يف اأداء اأن�سطتهم 

اليومية.
واالأبحاث  باالبتكارات  ديلي” املعني  “�ساين�ش  االإلكرتوين  املوقع  ونقل 
بالعا�سمة  بايهاجن  جامعة  يف  الباحث  ت�سن  وينهاي  الباحث  عن  العلمية 
للركبة  موازيا  مف�سل  ميثل  اجلديد  “الت�سميم  اإن  قوله  بكني  ال�سينية 

ويهدف لتح�سني قدرة املري�ش على احلركة”.
الروبوت  ارتداء  عند  كبرية  اأهمية  على  احلركة”  “�سفافية  وتنطوي 
تكون  اأن  امل�سطلح  بهذا  ويق�سد  التاأهيل.  اإعادة  اأغرا�ش  اأجل  من  اجلديد 

حركة اجلهاز مت�سقة ب�سكل كامل مع احلركة الطبيعية للمري�ش.
اجلهاز  فاإن  االت�ساق،  هذا  يتحقق  مل  “اإذا  اأنه  ت�سن  الباحث  ويو�سح 
املري�ش  ي�سيب  ما  وهو  الب�سري،  للمف�سل  اإ�سافيا  جمهودا  ي�سبب  �سوف 

بحالة من عدم االرتياح ويفقده القدرة على التحرك ب�سكل طبيعي”.
“من اأجل حت�سني �سفافية الروبوت، عكفنا على درا�سة هيكل  واأ�ساف: 
الت�سميم  اإىل  ا�ستنادا  الروبوت  منوذج  ببناء  قمنا  ثم  الب�سري  اجل�سم 

البيومرتي للطرف ال�سفلي للج�سم”

متناهية ب��دق��ة  اجل�سم  اأورام  م��ن  االأن�سجة  عينات  �سحب  يف  ت�ساعد  اآل��ي��ة  ذراع 

�����س����اق ف������وق االأخ���������رى ع���ن���د اجل���ل���و����س ل����ه����ذا ال�������س���ب���ب ال ت�������س���ع���وا 

�سان فران�سي�سكو )د ب اأ(- كثريا ما يواجه االأطباء 
الوخز  لعمليات  املثايل  املوقع  اختيار  يف  �سعوبة 
عينات  ا�ستخراج  عند  اجلراحية  االإبر  با�ستخدام 

االأن�سجة من االأورام.
من  الطبيب  يتاأكد  اأن  �سرورة  يف  امل�سكلة  وتكمن 
اأنه  بالغة حيث  الن�سيج امل�ستبه به بدقة  اإىل  الو�سول 
قد يقع على بعد ملليمرتات قليلة من االأن�سجة ال�سليمة 
للج�سم، كما ينبغي التاأكد من اأن اإبرة الوخز ال ت�سيب 
اأي �سرايني اأو م�سارات ع�سبية، باالإ�سافة اإىل �سرورة 
الرئة  مثل  باجل�سم  احليوية  االأع�ساء  اإ�سابة  جتنب 
التاأكد من عدم اخرتاق العظام  على �سبيل املثال، مع 

وال�سلوع اأي�سا.
واأ�سبح االآن من املمكن القيام بهذه العملية الدقيقة 
بوا�سطة ذراع اآلية من اأجل ا�ستخراج عينة من الن�سيج 
بدقة متناهية، وب�سرعة تفوق ال�سرعة التي ينجز بها 

االأطباء هذه اخلطوة.
معهد  من  روثفو�ش  اأندري�ش  الباحث  ويقول 
اأملانيا  يف  االآيل  والتحكم  الت�سنيع  لهند�سة  فراونهوفر 
الذي ابتكر الذراع االآلية اإنه ” يف حني يجاهد االأطباء 
لتحديد املوقع املثايل الإدخال االإبرة ال�ستخراج العينة، 
ي�سعب  بدقة  اخلطوة  بهذه  تقوم  االآلية  الذراع  فاإن 

مناف�ستها”.
العبء  من  كثريا  تخفف  االآلية  الذراع  اأن  واأ�ساف 
ال�سحيح  امل�سار  حتدد  اأنها  حيث  االأطباء  كاهل  عن 

اإ�سافية  اإ�سابة  حدوث  من  خطر  اأي  دون  للإبرة 
للمري�ش، ولكن الطبيب هو الذي يحتفظ بقرار الوخز 

ال�ستخراج العينة من اجل�سم”.
املعني  ديلي”  “�ساين�ش  االإلكرتوين  املوقع  ونقل 
روثفو�ش  الباحث  عن  العلمية  واالبتكارات  باالأبحاث 
الختيار  دقيقة  ثلثني  اإىل  يحتاج  “الطبيب  اإن  قوله 
ميكن  الفرتة  هذه  ولكن  للوخز،  الدقيق  املكان 

اخت�سارها اإىل خم�ش دقائق بف�سل الذراع االآلية”.
االأ�سعة  كمية  تقليل  اجلديدة  الذراع  مزايا  ومن 

والطبيب  املري�ش  من  كل  لها  يتعر�ش  التي  ال�سينية 
العينة  ا�ستخراج  اأن  حيث  العينة،  �سحب  اأثناء 
الت�سوير  عمليات  تكرار  تتطلب  التقليدية  بالطريقة 
باالأ�سعة ال�سينية للتحقق من �سلمة م�سار اإبرة الوخز.
خلل  اجلديدة  االآلية  الذراع  عر�ش  املقرر  ومن 
معر�ش “ميديكا” للأجهزة الطبية الذي يقام يف مدينة 
الباحثون  وياأمل  املقبل،  ال�سهر  االأملانية  دو�سلدورف 
ال�سنوات  خلل  االأ�سواق  يف  اجلديد  اجلهاز  يطرح  اأن 

الثلثة املقبلة”.

خا�سة  بها  يجل�سون  التي  بالطريقة  اجلميع  يهتم 
فوق  ال�ساق  ي�سعن  عندما  اأنهن  ويعتقدون  الن�ساء، 
االأخرى فاإن هذا يدل على االأنوثة واالأناقة، واأ�سبحن 
املنا�سبات  يف  فقط  لي�ش  الو�سعية  هذه  يعتمدن 

االإجتماعية، بل يف حياتنا اليومية اأي�ساً.
لكن بعد اأن تعرف هذه املعلومة �ستغري راأيك متاماً 
ال�ساق  و�سع  اأّن  تبنّي  اإذ  العادة،  هذه  عن  و�ستتخلى 
له  اجللو�ش  عند  الركبة  م�ستوى  على  االأخرى  فوق 

اأ�سراٌر ال ي�ستهان بها.
بال�سغط  يت�سبب  قد  الو�سعية  بهذه  ال�ساقني  فطّي 
ال�سظوي املوجود يف اجلزء اخللفي من  الع�سب  على 
ولوقت  امل�ستمر  ال�سغط  هذا  يت�سبب  وقد  الركبة، 
ال�سفلية  ال�ساقني  منطقة  يف  االإح�سا�ش  بتعطيل  مطّول 

وحتى القدمني واالأ�سابع.

الو�سعية  هذه  تعتمد  كنت  واإن 
اأو  اأي�ساً  االأر�ش  على  اجللو�ش  خلل 
اأن العواقب  على مو�سع م�سّطح، يبدو 
ب�سكل  اإّن اجللو�ش  اإذ  اأ�سواأ،  قد ت�سبح 
مطّول هكذا قد يت�سّبب ب�سلل يف الع�سب 
حالة  عنه  ينتج  والذي  ال�سظوي، 
 ،Foot Drop هبوط يف القدم” اأي“
اجلزء  رفع  عن  عاجزًا  الفرد  لي�سبح 

االأمامي من القدم واالأ�سابع.
اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هذه الو�سعة ال 

توؤثر يف القدمني فقط، بل ت�سّبب اآالماً يف الرقبة والظهر 
ب�سبب ال�سغط احلا�سل جّراءها على العمود الفقري 

ب�سبب اإلتواء الوركني وعظام احلو�ش.
من جهة اأخرى، تبنّي اأن هناك علقة ما بني اجللو�ش 

بهذه الو�سعية واإرتفاع �سغط الدم لدى االأفراد االأكرث 
القلب  قبل  من  االإ�سايف  املجهود  ب�سبب  وذلك  عر�سة، 
ل�سّخ الدم بعك�ش اجلاذبية وال�سغط الذي متار�سونه 

على اجلزء ال�سفلي من ج�سمك.
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من يدفع اأجر العازف يحدد اللحن مثل غربي �ضهري 
كالعربية  فلكها  يف  يدور  ومن  اجلزيرة  قناة  طبقته 

والبي بي �ضي العربية وغريها بحذافريه
�ضيا�ضي  بــقــرار  ان�ضئت  الــتــي  مثال  فــاجلــزيــرة    
اغلقت بقرار �ضيا�ضي اي�ضا لعبت بجدراة دور �ضاعق 
العميد ر�ضدي اخليال )  الذي حدثنا عنه  النامو�س 
يحمل  القدر  ل�ضخرية  ويا  فيلم  يف   ) ال�ضاوي  خالد 
ا�ضم اجلزيزة اي�ضا ) كم كان �ضريف عرفة موافقا يف 

اختيار ال�ضم وربطه بامل�ضمون ( 
النقيب  اخــتــه  لـــزوج  اخلــيــال  ر�ــضــدي  ــال  ق حيث 

طارق) لعب دوره حممود عبد املغني (
 ( خمــدرات  تاجر  اأكــرب  مع  التعاون  �ضبب  �ضرحا 
بالرهابني  ملي  كــان  ال�ضعيد  ان   ) احلفني  من�ضور 
ال�ضرطة  رجال  يكن  ومل  ال�ضالح  وجتار  والتكفرييني 
ليجروؤ علي مواجهتهم ول حتي معرفتهم او الدخول 
من�ضور  اأمــثــال  الع�ضابات  ــال  رج لكن  اأرا�ــضــهــم  ايل 
اماكن  علي  للحفاظ  القــل  علي  ذلــك  ي�ضتطيعوا 
لتجار  العنان  اأطــلــقــوا  لــذلــك  و�ضطوتهم  نفوذهم 

املخدرات ليعرفوا كيف يتعاملوا مع كل هذا.
وهذا ما فعلته بال�ضبط اجهزة املخابرات العاملية 
قناة  با�ضتخدام  خا�ضة   وامل�ضريني  عامة  العرب  مع 
اجلزيرة منذ انطالقها يف نوفمري من عام1996وعلي 
اأحتفلت اجلزيرة   ( ما يقرب من ع�ضرين عاما  مدي 
اأنطالقها  بعيد  نوفمرب2016  من  الأول  يف  بالفعل 

الع�ضرين (
مر�ضل  لهم  ار�ضل  القاعدة  فهم  تفهم  ان  تريد  هل 

اجلزيرة
ان�ضر  الرهــاب  تهمة  بالعرب  تل�ضق  ان  تريد  هل 

ر�ضائلهم عرب قناة اجلزيرة
نف�ضه  لدن  ــن  ب ا�ــضــامــة  يــعــرتف  ان  تــريــد  ــل  ه
مذيع  له  ار�ضل  �ضتمرب  من  ع�ضر  احلــادي  بتفجريات 

بال�ضف الول من قناة اجلزيرة.
هل تريد ان تقب�س علي خالد �ضيخ حممد اوهمه 

باحلديث ايل قناة اجلزيرة .
ايل  ات�ضاله  تتبع  الرنتي�ضي  تغتال  ان  تريد  هل 

قناة اجلزيرة.
هل تريد اثبات تهمة التخابر ملر�ضي ان�ضر حديثه 

لقناة اجلزيرة.
والمثلة كثرية.

وماذا عن الخوان امل�ضلمني ؟ وماذا عن ال�ضلفيني ؟ 
والداع�ضيني ؟ وجبهة الن�ضرة ؟ والبربليني؟

ل احد ميلك مقاومة �ضحر الظهور علي اجلزيرة.
اخلريطة  علي  قطر  و�ضعت  التي  هي  فاجلزيرة 
وعن نف�ضي مل اكن اعرف قطر رغم انني ق�ضيت احد 
ع�ضر عاما من عمري يف اخلليج العربي �ضوي انها اخر 

وارخ�س دولة يف بنك احلظ.
عا�ضرت  بال�ضعودية  وجــودي  اثناء  باملنا�ضبة   (
تقوم  الــتــي  الــ�ــضــركــات  ملقاطعة  حــمــالت  ونه�ضت 
العلم  اهــل  بع�س  لن  اجلــزيــرة  قناة  يف  بــالعــالن 
اأعــداء  م�ضالح  تخدم  اجلــزيــرة  بــان  ال�ضعودية  يف 

الأ�ضالم(
دوما  تتحدث  كقناة  اجلزيرة  ان  بالذكر  اجلدير 
توجد  ل  كــدولــة  قطر  بينما  العـــالم  حــريــة  عــن 
علي  حتي  انتخابات  ول  دميقراطية  ول  حرية  بها 

م�ضتوي نوداي كرة القدم .
من  اجلزيرة  اعالميو  اف�ضل  ان  بالذكر  واجلدير 
ترك  قد  فــودة  ي�ضري  العالمي  وهو  نظري  وجهة 
ملنعها  حيادتها  عدم  اكت�ضف  عندما  اجلزيرة  قناة 
ا�ضتخدام  عــن  للغاية  �ــضــري  بــرنــاجمــه  مــن  حلقة 
العربية  اخليول  �ضباقات  يف  ادمــي  الغري  الطفال 

اخلا�ضة بامراء قطر.
جمرد  احــد  ي�ضري  مل  ــه  ان للريبة  املــثــري  والمـــر 
اغالق  عن  املبا�ضر  للم�ضئول  التهام  با�ضبع  ال�ضارة 
اجلزيرة مبا�ضر م�ضر وهو المري ال�ضاب متيم والذي 
جاء ايل �ضدة احلكم عرب انقالبيان ناعمان من والده 

علي جده ومنه هو �ضخ�ضيا علي والده.

رجعي  باثر  احلكمة  ادعــاء  احب  ل  انني  وحيث 
من  اأكرث  من  انني  القاري  عزيزي  لك  اعرتف  فانني 

خدعوا باجلزيرة
يكفي ان تعرف ان قلبي كاد ان يتوقف من الثارة 
للغاية  �ضري  برنامج  من  الثانية  احللقة  انتهاء  بعد 
 ( منهاتن  لغزوة  الطريق  يتعر�س  كان   2002 عام 
انها  الرهاربية علي  للجرمية  ت�ضوق  كانت اجلزيرة 
جمرد حدث يحمل وجهات نظر خمتلفة نظرا لقربها 
باعتبارهم  ت�ضويقهم  مت  الذين  الفــراد  بع�س  من 

ا�ضحاب ق�ضية (
مع  بالتعاطف  اأ�ضعر  كنت  انني  تعلم  ان  ويكفي 
ول�ضامي  ا�ضبانيا  يف  عليه  قب�س  الذي  علواين  تي�ضري 
وانني ل  الذي قب�س عليه وو�ضع يف جوانتما  احلاج 
ان�ضي يوم 8 ابريل 2003 حني قتل مرا�ضل اجلزيرة 
يف  مــرة  اول  هي  تلك  كانت  ايــوب  طــارق  الــعــراق  يف 

حياتي ابكي علي �ضخ�س ل اعرفه.
احلم  العربي  الوطن  يف  حامل  �ضاب  اي  مثلي  كنت 
علي  التمثيل  حرية  ل  املطلقة  احلرية  باحلرية  
ويتم  ال�ضتار  اغــالق  بعدها  يتم  دقائق  ملدة  امل�ضرح 

خاللها التحكم يف تواجههتي بخيوط ل ومل ارها .
بال  �ضدمة  م�ضر  مبا�ضر  اجلزيرة  اغالق  كان  لقد 
�ضك يل �ضخ�ضيا – وحتي الن مازالت حتت ال�ضدمة 
اري  كي  الطريق  يل  ــارت  ان ال�ضدمة  تلك  لكن   –
اخليوط الدقيقة التي مي�ضك بها حمركي الدمي تلك 

الدمي التي كن نحن جزء منها.
قطر  عــلــي  بــالــتــحــامــل  احـــد  يتهمني  ان  وقــبــل 
واجلزيرة اريد ان او�ضح ان ادراة اجلزيرة فعلت امرا 

مل تعد حياتها او حياتنا بعده مثل قبله
اجلزيرة  فيلم  يف  احلفني  ملن�ضور  القاتل  كاخلطاأ 
يف  والتملك  والعي�س  بالنزول  للرحالة  ب�ضمحه   2

اجلزيرة ومن ثمة ال�ضيطرة عليها .
تلك  وقالوا  غد  بعد  او  غدا  اجلزيرة  فتحت  ولو 
ال�ضعارات التي مل ي�ضدقها يف املا�ضي غري احلمقي – 
اكرر اعرتايف انني كنت احد هولء – ك منرب من ل 
منرب له و�ضوت من ل �ضوت له فال اعتقد انها �ضتلقي 
نف�س امل�ضداقية والهتمام وبالفعل تراجع الهتمام 
اجلزيرة  اغــالق  ايل  ادي  مما  عاملية  اجلوير  بقناة 

امريكا بعد خ�ضائرها الفادحة
مثلها مثل الزوجة التي طلقها زوجها لنها تخونه 
�ضيبقي  لو اعادها ايل ع�ضمته ب�ضبب الولد  فحتي 

�ضئ بينهم مك�ضورا ايل البد
اما حديث املربارات وال�ضغوط ولغة امل�ضالح وانها 
يا عيني  ات�ضغط عليها وقررت الت�ضحية لفتح معرب 
العــذار  ايجاد  خانة  يف  ي�ضب  امنا  هذا  فكل  رفــح. 
للمراأة اخلائنة كي تنام يف �ضرير رجل اخر دون ان 

ت�ضعر او ي�ضعر من حولها بالذنب.
فيلم  ن�ضر  يف  ــرة  ــزي اجل ـــع  دواف ا�ــضــدق  مل  لــهــذا 
 . ال�ضعودية  مــع  م�ضر  خــالف  وبعد  الن  الع�ضاكر 
ال  م�ضمون  اي  يحوي  ل  للفيلم  الــدرامــي  فال�ضياق 
ال�ضر�ضحة واليحاء بان هناك ر�ضالة خفية لبع�س 

الطراف ولي�س للم�ضاهدين .
ــد  الأح م�ضاء  القطرية  اجلــزيــرة  قــنــاة  وكــانــت 
�ضهادات  يتناول  الذي  “الع�ضاكر”،  الوثائقي  فيلمها 
جرى  امل�ضري،  اجلي�س  يف  مزعومني  جمندين  مــن 
“عر�س باهت”، رمبا خيب اآمال  تناول اأحاديثهم يف 
الذين ترقبوا الفيلم مدفوعني بال�ضجة التي اأثارها 

الإعالم امل�ضري.
لكنه  “ا�ضتق�ضائي”،  باأنه  الفيلم  القناة  وو�ضفت 
اأبعد من كالم القهاوي الذي  اأي معلومات  مل يت�ضمن 
يردد يف كل مكان عن ظروف اخلدمة الع�ضكرية على 

الأقل يف العامل العربي.
يبدو  جعله  مــا  الفيلم  عــن  الآخـــر  الـــراأي  ــاب  وغ
حول  حتى  ال�ضكوك  تثري  �ضيا�ضية  انتقاد  ر�ضالة 
جمندون  اأنهم  العر�س  معدو  ادعــى  الذين  ال�ضهود 
على  احلفاظ  بحجة  وهوياتهم  اأ�ضماءهم  اأخــفــوا 

�ضالمتهم ال�ضخ�ضية.
وال�ضيف  قطر  يف  املقيم  الإخواين  النا�ضط  وكتب 
خمتار  حممد  اجلــزيــرة  قناة  بــرامــج  على  الــدائــم 
ال�ضنقيطي معلقا على الفيلم على ح�ضابه يف تويرت: 
الإعالمي  الثمن  ي�ضتحق  #الع�ضاكر  فيلم  يكن  “مل 
قناة  مــن  ـــــه..  بــِثّ قبل  فيه  ُبــذل  الــذي  وال�ضيا�ضي 

والأجمل الأف�ضل  دائما  نتوقع  #اجلزيرة 
وراأى كثريون يف الفيلم حماولة ل�ضتهداف اجلي�س 
ابراهيم  ال�ضعودي  ال�ضيا�ضي  املحلل  وكتب  امل�ضري، 
ومن  ؟،  الع�ضاكر  فيلم  من  الغاية  هي  “ما  مرعي:  اآل 

امل�ضتفيد من ا�ضتهداف اجلي�س امل�ضري؟”.
ثورة  احداث  الع�ضاكر  فيلم  من  “الهدف  م�ضيفا: 
قياداته،  على  امل�ضري  اجلي�س  داخــل  من  وانقالب 
اأمنها  دعــم  اإىل  بحاجة  و�ضعبها  م�ضر  اأن  حني  يف 

وا�ضتقرارها”.

اجلزيرة  ف�ضل  نن�ضي  ان  يجب  ل  اننا  حديث  اما 
يف  ا�ضال  تفكر  تكن  ملا  اجلــزيــرة  ان  يقول  فالواقع 
ان تبحث  املقام الول  يعيناها يف  لكن كان  م�ضلحتنا 
ا�ضهر  ا�ضحاب  حتي  وا�ضم  م�ضداقية  عن  لنف�ضها 
�ضعر  يف  والغلي  الو�ضط  ال�ضرق  يف  جتارية  عالمة 
العالنات علي الطالق ) �ضبب اعالق قناة اجلزيرة 
بالرا�ضي  للعمل  ت�ضريح  لديها  لي�س  ــه  ان املعلن 
والق�ضاء  العــالم  بهلونات  لقول  م�ضدقا  امل�ضرية 
للعمل يف  بينما اجلزيرة مل متلك ت�ضريح   ) امل�ضري 
�ضوريا والعراق وارا�ضي ال�ضلطة وال�ضعودية ويف احد 
احلدود  عرب  للعراق  الت�ضلل  مت  للغاية  �ضري  حلقات 

بدون اي ت�ضريح لكنها م�ضلحة القناة ويراداتها.
ادراة  عــن  هــو  حديثي  اجلميع  يفرق  ان  وارجـــو 
واطقم  مذيعني  من  فيها  العاملني  ولي�س  اجلــزيــرة 
فنية علي الطالق فاين احب معظمهم علي امل�ضتوي 

ال�ضخ�ضي
وات�ضرف ب�ضداقة مرا�ضليهم  وبينا عالقات دافئة 

ايل اق�ضي حد .
ولالعالمي ال�ضهري حافظ املرازي والذي كان يقدم 
�ضهري  ق�ضة  اجلزيرة  قناة  يف  وا�ضنطن  من  برنامج 
علي  العـــالم  متويل  يوثر  هــل  جتربة  عــن  حتــدث 
حيث  �ضي  بي  البي  يف  جتربته  عن  وحتــدث  حريته 
امللكة  حتي  انه  لقناعة  الو�ضول  ومت  بحث  عمل  مت 
ن�ضرة  من  واحــد  �ضطرا  تغري  ان  متلك  ل  اليزالبيث 
اخبار يقراأها مذيع وانه ميكن لالعالم بكل �ضهولة ان 

ينتقد امللكة وال�ضرة احلاكمة يف بريطانيا
بينما عندما طلب بنف�س التجربة يف اجلزيرة مت 
العربية  ف�ضائية  ايل  انتقاله  وعند  عنه  ال�ضتغانة 
�ضال �ضوال يف برناجمه علي الهواء هل ميكن للعربية 
امللك عبد اهلل  انتقاد  �ضعودي  مال  التي متول برا�س 
ومل  عنه  وال�ضتغناء  اعــفــاوؤه  فتم  عبدالعزيز  بن 

يظهر بعدها علي العربية .
ايل  الو�ضول  قبل  الن  نواجهه  الــذي  والتحدي 
وامرهم  اقرا  امة  املحرتم هل ت�ضطيع  الدول  م�ضاف 
�ضوري بينهم وبلغوا عني ان يكون لهم اعالم حرا غري 
متاثر بالتمويل ول يتم فيه حتديد اللحن بوا�ضطة 

من يدفع اجر العازف 
 حتقيق / اأحمد مراد

للقد�س  العام  املفتي  حــذر 
الفل�ضطينية، خطيب  والديار 
ــارك،  ــب امل الأقــ�ــضــى  امل�ضجد 
الــ�ــضــيــخ حمــمــد حــ�ــضــني، من 
وزراء  ت�ضريحات  ــب  ــواق ع
الــكــنــيــ�ــضــت  يف  واأعــــ�ــــضــــاء 
الو�ضع  لتغيري  الإ�ضرائيلية، 
التاريخي القائم يف الـم�ضجد 
احلــرم  الـمبارك/  الأق�ضى 

القد�ضي ال�ضريف.
هذه  اإن  بــيــان:  يف  وقـــال   
الت�ضريحات والدعوات تعني 

على  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  و�ضاية  اإزالــة 
امل�ضجد  فيها  مبا  القد�س  يف  املقد�ضة  الأمــاكــن 

�ضر�ضة  حلملة  يتعر�س  الذي  املبارك،  الأق�ضى 
واأع�ضاء  ووزرائــهــا  الحــتــالل  �ضلطات  قبل  من 
القتحامات  ب�ضرعنة  ومطالبتهم  الكني�ضت، 

اليومية للم�ضجد الأق�ضى املبارك، و�ضن القوانني 
التي جتيز لهم اقتحامه من جميع اأبوابه.

كــافــة لتحمل  الــدولــيــة  املــوؤ�ــضــ�ــضــات  ـــا   ودع
مــ�ــضــوؤولــيــاتــهــا واتــخــاذ الإجــــــراءات الــالزمــة 
املقد�ضات  بحق  اعتداءاتها  عن  اإ�ضرائيل  لثني 
ــس الــ�ــضــريــف،  ــد� ــق ــة يف مــديــنــة ال ــي ــالم ــض الإ�
واإلزامها بتنفيذ كل  وحما�ضبتها على خمالفاتها 
القرارات الدولية ال�ضادرة ب�ضاأن مدينة القد�س 

ومقد�ضاتها.
 ونبه اىل خطورة اعتداءات �ضلطات الحتالل 
وامل�ضتوطنني �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني ومقد�ضاته 
الحتالل  �ضلطات  حممال  واإن�ضانيته،  واأر�ــضــه 
عواقب هذا العدوان الذي يزيد من نار الكراهية 

واحلقد يف املنطقة ويوؤججها.
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جمل�س  مب��ق��ع��د  ت��ف��وز  م�شلمة 
ميني�شوتا والي����ة  يف  ن����واب 

33 عاما  اإلهان عمر   اأ�ضل �ضومايل  امل�ضلمة الأمريكية من  فازت 
مرة،  لأول  الأمريكية  ميني�ضوتا  وليــة  نــواب  جمل�س  يف  مبقعد   ،
وذلك ردا على تهديدات الرئي�س الأمريكي املنتخب، دونالد ترامب، 

بحظر دخول امل�ضلمني اإىل الوليات املتحدة.
من  الثالث  يف  املحجبة،  الــهــان،  ال�ضابقة  الالجئة  و�ضتدخل   
املف�ضل لالجئني  املكان  التي باتت  الولية،  اإىل جمل�س نواب  يناير 
نيوز  »�ضكاي  ذكــرت  ح�ضبما  اأمريكا،  اإىل  القادمني  ال�ضوماليني 

عربية«.
ترامب  ر�ضالة  ت�ضكل  اأن  يفرت�س  كان  واإن  »حتى  اإلهان:  وقالت   
تهديدا لنا لكي ل ن�ضارك يف الت�ضويت، ولكي ل نعترب اأنف�ضنا جزء 

من النظام الأمريكي، فقد كان لذلك مفعول عك�ضي«.
ال�ضباب  من  لكثري  اإلهام  م�ضدر  هو  فوزنا  اأن  »اأعتقد  واأ�ضافت:   
وامللونني واملهاجرين وللجميع. حتى واإن مل يكن النظام مالئما لنا 
جميعا ميكننا مع ذلك اأن ن�ضق طريقنا، وميكننا اأن ن�ضمن اأن اإيجاد 

فر�ضا لأنا�س مثلنا«.
 واأقرت اإلهان عمر باأن فوز ترامب �ضيجعل الأمور »�ضعبة جدا«، 
وقالت: »�ضيتعني علينا العمل على تنظيم اجلالية ا�ضتعدادا ملا ميكن 
خطابات  اأمام  املحبة  خطابات  م�ضاعفة  علينا  �ضيتعني  يحدث.  اأن 

الكراهية«.
الوليات  اإىل  الوافدين  ال�ضوماليني  ثلث  ميني�ضوتا  وت�ضتقبل   
املتحدة، والذين بلغ عددهم 25 األفا، وفق اآخر اإح�ضاءات تعود اإىل 

.2010
احلادية  يف  وهي  املتحدة،  الوليات  اإىل  و�ضلت  اإلهان  اأن  يذكر   
خميم  يف  �ضنوات   4 اأم�ضت  اأن  بعد  عائلتها  مع  عمرها،  من  ع�ضرة 

لالجئني يف كينيا جلاأت اإليه العائلة هربا من احلرب يف ال�ضومال.

ن�ضب  الإرهــاب ل  اأن  م�ضلمون على  اأكد علماء 
التطرف  حركات  من  ي�ضاهد  ما  واأن  له،  لدينيا 
ول  بامل�ضلمني،  خا�ضا  لي�س  والإرهـــاب  والعنف 

ت�ضح ن�ضبته اإىل الدين، بل هو خروج منه.
من  دينية  قيادات  لقاء  يف  خــالل  واأ�ضافوا   
»اللقاء  عنوان  حتت  رومــا،  يف  الأديــان  خمتلف 
الأرهــاب جاء من من  اأن  الرحمة،  الدويل حول 
اختالف  على  العامل  يف  وكيانات  ومنظمات  دول 
حماربة  يجب  واأنــه  واملــذاهــب،  وامللل  الأديـــان 
هما  يــكــون  واأن  اخلــلــق  على  الــظــامل  ــدوان  ــع ال

م�ضرتكا للنا�س مهما كان انتماوؤهم.
الأديــان  اأكــرث  هو  الإ�ضالم  اأن  العلماء  واأكــد   
دين  فهو  والإرهـــاب،  الظلم  حماربة  يف  و�ضوحا 
والو�ضطية  العدل  مثل:  عظمى،  قيم  على  قائم 
القيم تتنافى مع كل مظهر من  واحلق، واأن هذه 

مظاهر العدوان على النا�س.
حيث  العمل،  اأوراق  من  العديد  اإلــقــاء  ومت   
عن  عـــالم  �ــضــوقــي  ال�ضيخ  م�ضر  مفتي  حتـــدث 
الرحمة يف الإ�ضالم، مبينا اأن الإ�ضالم دين قائم 
على الرحمة يف اأ�ضل بعثة النبي )َوَما اأَْر�َضْلَناَك 
الدين  تفا�ضيل  كل  واأن  ِلــْلــَعــامَلـِـنَي(،  َرْحــَمــًة  اإِل 

واأحكامه قائمة على الرحمة.
عبداللطيف  الدكتور  لبنان  مفتي  األقى  كما   
تاريخ  اأن  مبينا  الــرحــمــة،  حــول  كلمة  دربـــان 
الإ�ضالم �ضاهد على اأن امل�ضلمني قاموا يف تعاملهم 
على الرحمة، التي هي اأ�ضل يف الدين، والتعاي�س 
على  �ضاهد  اأعظم  امل�ضلمني  تاريخ  يف  وقع  الذي 

روح الرحمة التي حتكم ت�ضرفات امل�ضلمني.

ال�ضعودية  اجلامعات  مــن  اأ�ــضــاتــذة  و�ــضــارك   
احللقات،  تلك  يف  الإ�ضالمية  الــدول  من  وعــدد 
والعنف  الإرهــاب،  من  الإ�ضالم  موقف  مو�ضحني 
و�ضريحة  وا�ضحة  الإ�ضالم  تعاليم  واأن  امل�ضاد، 
يف تر�ضيخ قيم الرحمة والت�ضامح. كما بينوا اأن 
املعاين قول  الذي حقق هذه  الدين  الإ�ضالم هو 
ع�ضرنا  وحتى  عام   1400 من  اأكرث  منذ  وعمال 

احلا�ضر.
 و�ضهد اللقاء الذي نظمه مركز امللك عبداهلل 

بــن عــبــدالــعــزيــز لــلــحــوار بــني اأتــبــاع الأديــــان 
حول  ــدويل  ال »اللقاء  عنوان  حتت  والثقافات 
قدمت  التي  النقا�س  حلقات  من  جملة  الرحمة، 
عن  روؤيتها  املختلفة  الدينية  الــقــيــادات  فيها 
وتعزيز  اأجل  من  الواقعية،  وجتاربهم  الرحمة، 
ال�ضالم  اأجــل  من  الأديــان  اأتباع  بني  امل�ضرتكات 
وعدد  ولبنان،  م�ضر  مفتي  بح�ضور  وامل�ضاحلة«، 
من  ــوار  ــاحل ب املعنيني  اجلــامــعــات  ــاتــذة  اأ�ــض مــن 

ال�ضعودية والعراق ولبنان. 

اجلديدة  فرن�ضا«  »اإ�ــضــالم  موؤ�ض�ضة  رئي�س  وجــه   
امل�ضلمني  اىل  دعــوة   الإثنني،  �ضوفينمون،  بيار  جان 
املــحــافــظــني، لــبــذل مــزيــد مــن اجلــهــد لــالنــدمــاج يف 

املجتمع.
على  عاما(   77( �ضوفينمون  تعيني  اختيار  وكان   
اجلدل  اأثار  قد  اآب/اأغ�ضط�س  يف  املنظمة  هذه  راأ�س 
نظرا لأنه غري م�ضلم ويعرف عنه اأنه �ضيا�ضي يتم�ضك 

باأفكار علمانية �ضارمة.
لنتقادات  تعر�س  ق�ضرية  بفرتة  تعيينه  وبعد   
»يت�ضرفوا  اأن  امل�ضلمني  على  بــاأن  تغريداته  ب�ضبب 
ارتـــداء  حظر  ب�ضاأن  حــاد  جــدل  و�ــضــط  كالباقني« 

»البوركيني« على ال�ضواطئ الفرن�ضية.
 والإثنني قال اأمام جمموعة من املرا�ضلني الأجانب 
اللواتي  الن�ضاء  تتوجه  اأن  الـــذوق  مــن  »لي�س  ــه  اإن
من  اأ�ضبوعني  بعد  ال�ضواطئ  اإىل  البوركيني  يرتدين 

هجوم ني�س التي ل تبعد �ضوى 20 اأو 30 كلم«.
الده�ضة  �ضي�ضبب  اأنه  املحتم  »من  ذلك  اأن  وتابع   

والفزع وعدم الرتياح بني النا�س«.
بدافع  امل�ضلمني  وطني  اأبناء  من  »اأطلب  واأ�ضاف   
للتاأقلم مع عادات  اأن يبذلوا جهدا طفيفا  ال�ضداقة 

املجتمع امل�ضيف«.
 لكن �ضوفينمون الذي �ضغل منا�ضب وزير الداخلية 
والدفاع والتعليم يف احلكومات ال�ضرتاكية املتتابعة 

فر�س  يعار�س  اأنه  اأكد  والت�ضعينات،  الثمانينات  يف 
اأية قيود اإ�ضافية على ارتداء املالب�س الإ�ضالمية يف 

الأماكن العامة.
فرن�ضا  جنوب  بلدات  �ضواطئ  من  العديد  ومنعت   
ال�ضيف  خالل  البوركيني  ارتــداء  ني�س  من  القريبة 

الفائت، لكن املحاكم األغت احلظر.
من  بدل  النا�س  اإقناع  »اأف�ضل  �ضوفينمون  وقــال   
التي  ال�ضارمة  القواعد  اأن  متابعا  القوانني«،  فر�س 
تف�ضل الدين عن احلياة العامة يف فرن�ضا ل تق�ضد اأن 

تكون »مناه�ضة للدين«.
اإن�ضاء  خــالل  من  ال�ضرتاكية  احلكومة  وتهدف   
املوؤ�ض�ضة الإ�ضالمية اإىل فتح ف�ضل جديد يف العالقات 
 5 اإىل   4 ما بني  البالغ عددهم  وامل�ضلمني  بني فرن�ضا 

ماليني ن�ضمة بعد �ضل�ضلة من الهجمات اجلهادية.
 والأحد �ضتحيي البالد الذكرى الأوىل لعتداءات 
اإىل  واأدت  �ضخ�ضا   130 بحياة  اأودت  التي  باري�س 

جدل حول اندماج امل�ضلمني يف املجتمع.
الإ�ضالمية«  للديانة  الفرن�ضي  »املجل�س  وبخالف   
الذي يعالج الق�ضايا الدينية، فاإن »موؤ�ض�ضة الإ�ضالم« 
الأئمة  اطالع  بينها  من  رئي�ضية  ق�ضايا  على  �ضرتكز 
الفرن�ضية  الــثــقــافــة  عــلــى  ــــارج  اخل يف  ــن  ــودي ــول امل

وتخ�ضي�س منح للطالب امل�ضلمني الواعدين.
ال�ضباب  تواجه  م�ضكلة  اأكرب  اإن  �ضوفينمان  وقال   

امل�ضلم هي البطالة و«ال�ضعور باأن �ضرية مهنية �ضاحبها 
عمل  على  احل�ضول  يف  حظا  اأقــل  جتعله  علي  ا�ضمه 

مقارنة مع بول اأو بيري« لي�س حقيقيا دائما.
 وتابع اأن العديد من ال�ضركات الكبرية يف القطاعني 

العام واخلا�س اأحرزت تقدما كبريا لزيادة التنويع يف 
اأماكن العمل.

 وقال »ب�ضراحة اأعتقد اأنه يجب  األ نوجه اأ�ضابع 
التهام دائما اإىل املجتمع امل�ضيف«.

ل��ه ل���دي���ن���ي���ا  ن�������ش���ب  ال  االإره�����������اب  م�������ش���ل���م���ون:  ع���ل���م���اء  خمدرات اجلزيرة واعالم من�شور احلفني

ل���ه ل����دي����ن����ي����ا  ن���������ش����ب  ال  االإره�����������������اب  م���������ش����ل����م����ون:  ع�����ل�����م�����اء 
ف�����ش��ل االأع�����الم ال��ع��رب��ي يف ن��ق��ل احل��ق��ائ��ق وال��ت��خ��ل�����س م��ن ���ش��ي��ط��رة راأ�����س امل��ال

م��ف��ت��ي ال��ق��د���س ي��ح��ذر م��ن ت��غ��ي��ري ال��و���ش��ع ال��ق��ائ��م يف االأق�����ش��ى

امل��ج��ت��م��ع يف  االن������دم������اج  م�����ن  امل�����زي�����د  اإىل  امل�������ش���ل���م���ني  ت����دع����و  ف���رن�������ش���ا  اإ������ش�����الم 
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�ضعد ال�ضامرائي
العربي  القومي  واملــد  الفكر  يتعر�س  ما  كثريا 
وامل�ضلمني   العرب  اعداء  قبل  من  عدائية  حلمالت 
ولال�ضف ي�ضرتك جهال او عن ق�ضد بها بقوة كثري 
فتظهر  ا�ضالمية   نف�ضها  ت�ضمي  التي  الحزاب  من 
تدعي  ومــقــالت  ر�ــضــائــل  والخــــرى  الفينة  بــني 
عدم وجود م�ضطلح الوطن او ال�ضعب او اللغة  يف 
�ضايك�س  بعد  ظهرت  ت�ضميات  هــذه  وان  ال�ضالم 
بانها  وو�ضفوها   ! القوجميون  ا�ضتعملها  او  بيكو 
يتهمون  ،وتــارة  ال�ضالم  هــدم  غر�ضها  عن�ضرية 
 ، منهم  جاء  او  غربي  ليربايل  بانه  القومي  الفكر 
رغم ان املفكرين العرب وتيارهم القومي ال�ضحيح  
قد حدد ال�ضروط التي تختلف عن الفكر الغربي 
تطبيق  عند  املطلقة  احلــريــة  ي�ضمى  مــا  ورفــ�ــس 
كما  ال�ضالمي  والدين  تتعار�س  لنها  التعددية 
ان  كيف  بيان  يف  ف�ضلوا  ال�ضالَمويون  هــوؤلء  ان 
احياء القومية العربية هي معول من معاول هدم 
بوا�ضطة  وانت�ضر  عربيا  ولد  ال�ضالم  وان  ال�ضالم 
ال�ضالم  ان  اعينهم  بــام  يــرون  وانهم  بل  العرب، 
قومية  اىل  قيادته  انتقلت  عندما  ي�ضعف  ــداأ  ب
املعول  كــان  اتــاتــورك  وان   ! عربية  غــري  اخـــرى 
الغربية  العلمانية  بحجة  لال�ضالم  هدما  الكــرث 
لنف�ضه  يحلل  بع�ضهم  ان  عن  اعتنقها،ناهيك  التي 
ذلك  ويحرم  يقوده  او  تعددي  بنظام  ي�ضرتك  ان 
!..والغريب  ال�ضرتاكية  القومية  الحــزاب  على 
لفئة  ان�ضموا  انهم  ال�ضمجة  الفكاهة  لــدرجــة 
التكفرييني من خالل اتهام القوميني العرب بانهم 
ملحدون )لنريد ان نناق�س هنا عقوبة رمي امل�ضلم 
بالكفر فهذه �ضيتحملونها بينهم وبني اهلل �ضبحانه 
الكثري ل يفقه معنى  لنا ان بع�ضهم  ( ولكن يبدوا 
ال�ضالمي  بالدين  امللحدون  هم  ومن  ملحد  كلمة 
رمبا   ، جهال  الخــريــن  بها  يقذفون  فهم  وعليه 
نن�ضحهم بقراءة الكتب التي تو�ضح هذا املعنى ال 
اننا �ضنخت�ضر الوقت لهم واملعنى لنقول - الإحلاد  
يف  الإميــان  اأو  العتقاد  رف�س  املخت�ضرهو  مبعناه 
القوميني  اتهام  على  الدافع  هو  فما   ، خالق  وجود 
او  معهم  ي�ضلون  ــم  وه ملحدون  بانهم  بالعموم 

يرونهم ي�ضلون على اقل تقدير؟! – اتقوا اهلل !.
ن�ضعى  ــاذا  مل وهــو  �ــضــوؤال  لنا  �ضينربي  رمبــا  هنا 
ونــوؤمــن  م�ضلمون  ونــحــن  الــقــومــي  الفكر  لحــيــاء 
خامت  هو  ال�ضالمي  الدين  وان  اهلل  بوحدانية 
ففي  اخلالفة  كانت  ملا  اأقول   .. وال�ضرائع  الديان 
مت  لذلك  جاهزة  القوانني  كل  تكن  مل  بداياتها 
ا�ضتنباطها ب�ضريا من التعاليم ال�ضالمية يف القران 
التاأويل  بــاب  وان  النبوية  والحــاديــث  الــكــرمي 
ان يبقى مفتوحا اىل  والفتوى يجب  وال�ضتنباط 
و  والمم  املجتمعات  اختالف  ب�ضبب  اخللق  نهاية 
احلياة ،كما ان  ال�ضريعة  مل تطبق يف كل الماكن 
كانت  الفتوى  ان  حيث  واحدة  جاهزة  كمجموعة 
مكة  يف  يطبق  كان  فما  اخر  اىل  بلد  من  تختلف 
م�ضدر  ان  رغم  مثال  م�ضر  يف  تطبيقه  يف  اختلف 
تطبيقها  اأوقــف  احلــدود  وبع�س  واحــد  الت�ضريع 

فرتة كحد ال�ضرقة .
فيه  ف�ضلت  الـــذي  الــوقــت  ــذا  ه يف  نعي�س  انــنــا 
ــة  ــاظ عــلــى دول ــف الحـــــزاب ال�ــضــالمــيــة يف احل
ف�ضلهم  اثناء  مــوجــودون  نحن  نكن  ومل  اخلالفة 
هذا او �ضاركنا به! .. واننا وجدنا بزمننا ع�ضرات 
الجتاهات الدينية و الثنية والعلمانية وتيارات 
اليه  او�ضلنا  الــذي  الــورث  عن  عبارة  هي  اخــرى 
القومي  الفكر  ، ولو مل تكن حماربة  ال�ضالمويون 
انف�ضهم  ي�ضمون  ملــن  حزبية  اغــرا�ــس  مــن  نابعة 
رمبا  ــه  لن الفكر  ــذا  ه مــع  ل�ضطفوا  ا�ضالميون 
او على اقل تقدير  �ضي�ضهل عملية عودة اخلالفة 
�ضيوحد بلدان وممالك واقطار ف�ضل ال�ضالمويون 
اننا  كما  فيها.  ال�ضريعة  تطبيق  او  بتوحيدها 
�ضدها  ووقفنا  ال�ــضــالم  تطبق  بدولة  نوجد  مل 
احلــريف  التطبيق  ـــا  اردن اذا  ثــم   ، حــاربــنــاهــا  او 
ا�ضا�ضا  �ضنتخذه  مذهب  اأي  فان  ال�ضالمي  للدين 
مع  والدموية  القتالية  املواجهة  يف  �ضيجعلنا  لنا 
الفكر  �ضيادة  فان  وعليه  الخــرى،،  املذاهب  بقية 
لنهاء  مدخال  يتخذ  نظام  �ضكل  و  كهئة  القومي 
جميع ال�ضراعات املذهبية والطائفية والعن�ضرية 
ويف  القانون  يحفظها  �ضليمة  تعددية  يف  احلل  هو 
ال�ضاحة  �ضتكون  حيث  املتناف�ضون  فليتناف�س  ذلك 
م�ضمونة  ال�ضعب  خماطبة  وحرية  لهم  مفتوحة 
القانون هذا مكفولة  والك�ضب احلزبي �ضمن دولة 
مع  امل�ضبوهة  التحالفات  من  اف�ضل  هــذا  الي�س   ،

حتى  ورو�ضيا!او  ايران  والن  بريطانيا  او  امريكا 
النفراد ثم تدمري مدننا وقتل �ضعبنا؟!!

�ضر�ضة  لهجمات  تتعر�س  العربية  القومية  اذن 
مــن قبل اخلـــارج والــداخــل ذلــك ان اخلـــارج وهم 
ال�ضالم  قــوة  ان  ايقنوا  وال�ــضــالم  العرب  اعــداء 
بتعاليم  مت�ضكهم  ومــدى  العرب  بقوة  هي  وبقاءه 
الوىل  الهجمة  كانت  لذلك  ال�ضحيحة  ال�ضالم 
العامل  جيو�س  بتجيي�س  العربية  المـــة  على 
بان  اأوجهل  بغباء  م�ضلمني  قادة  �ضاركهم  قاطبة 
ا�ضرتك اجلميع على ازاحة احلكم الوطني القومي 
ذو النهج ال�ضالمي ال�ضحيح يف العراق ثم ابيحت 

بالد امل�ضلمني كافة كما يرى اجلميع الن.
ـــداع  واخل ـــرية  احل ع�ضر  ــو  ه الع�ضر  هـــذا  ان 
مو�ضوعنا  يخ�س  فبما   ) ت�ضد  فرق   ( والت�ضتيت 
با�ضتالب  العربية  والقومية  ال�ضالم  اعــداء  قام 
عن�ضرية  خالل  من  القومي  الفكر  قيادة  وحيازة 
موؤ�ض�ضي  واعتبارهم  ا�ضخا�س  رفــع  مت  مدرو�ضة 
قومية  احــزاب  وجــود  رغم   ( مثل  القومي  الفكر 
توؤيد  م�ضمومة  ت�ضريحات  خــالل  ومــن   ) نزيهة 
مثال دول وروؤ�ضاء دول قتلوا ودمروا بالدهم فوق 
وهذه  القومي  الفكر  هو  هذا  قالوا  وبذلك  �ضعبهم 
الحزاب  موؤ�ض�ضي  بع�س  ان  .وحجتهم  عن�ضريته  
عفلق  مي�ضيل  كالراحل  م�ضيحيون  هم  ال�ضالمية 
نقول  لكن  ال�ــضــالم  اعتنق  قــد  انــه  علمنا  ــم  ورغ
جدل ثم ماذا ؟؟ فمي�ضيل عفلق مل ي�ضنع القومية 
العربية بل اعتنق مفهومها ومل يكن الفكر البعثي 

�ضد الدين بل عمل على ا�ضالح ذات البني .
النقي  القومي  الفكر  على  جئنامبثل  لو  وعليه 
فاننا �ضنجده متمثال يف حزب البعث ،ولأنه مل يكن 
مبداأ  البعث  اأتخذ  ن�ضاأته  عند  ال�ضاحة  يف  وحيدا 
بني  وال�ضراع  التناحر  عن  بديال  الدميقراطية 
القوى )كما يحدث الن ( واجلميع خا�ضر ، مدخال 
ال�ضحيح   القومي  الفكر  الغرب لن  يعتنقها  ل كما 
مبداأ  من  كان  النطالق  وان  املطلقة  احلرية  �ضد 
و�ضول  البناء  للحوار  مدخال  �ضورى(  )واأمــرهــم 

للقناعة الكربى ال�ضاملة لل�ضعب .
الوطن كلمة جاءت من كلمة موطن واملوطن هو 
املكان الذي قد يكون ظرفيا او زمانيا – كاأن يقال 
املعدة  هو  الــداء  موطن  اأن  اأي  املعدة  الــداء  بيت 
مكان  اأي  اليمن  القهوة  ومــوطــن   – مكانه  ــذا  وه
هذه  امل�ضلمون  ،وا�ضتعمل  هناك  ووجودها  زراعتها 
الكلمة للدللة على ما ذكرناه فقد يكون املق�ضود 
هو  الوطن  .وم�ضغر  موقع  او  زمان  او  حدث  مكان 
منطقة ابناء احلي هو ال�ضوق او املدينة فكل هذه 
كانت  كما  اململكة  او  الوطن  كلمة  لتكون  تت�ضكل 
ت�ضمى بال�ضابق فكانت املدن عبارة عن ممالك وهي 
، اما  متثل الوطن لكل اجلماعات التي عا�ضت فيها 
فلغتنا  الدين  حلماية  ال�ضا�ضي  العامل  فهي  اللغة 
العربية هي التي حمت الدين واو�ضلته لنا ولينظر 
اعداء القومية لكل الدول ال�ضالمية الغري عربية 
ظهر  عــن  ــقــران  ال يحفظون  انــهــم  ــم  رغ ف�ضيجد 
يتحدث  ول  معانيه  كل  يفقهون  ل  انهم  ال  قلب 
فعليه   ..!! العربية  الــقــران  حافظ  بال�ضرورة 
يف  النظر  يعيدوا  ان  القومية  اعداء  على  يتوجب 
التهام  هذا  ومتحي�س  درا�ضة  ويعيدوا  مفهومهم 
الباطل الذي اوجده الغرب المربيايل واعتنقوه 
ل   ( ال�ضريف   احلديث  يف  متحججني  جهال  هم 
اأ�ضود  اأبي�س ول  اأعجمي و ل  فرق بني عربي و ل 

اإل بالتقوى (
الذين  يااأيها   [  : تعالـى  قــال  اخــر  ومبوقع 
اأن يكونوا خريًا  اآمنوا لي�ضخر قوم من قوم ع�ضى 
منهن  خريًا  يكن  اأن  ع�ضى  ن�ضاٍء  من  ولن�ضاٌء  منهم 
انه  يدعي  مــن  فعلى  العظيم  اهلل  �ضدق   ]...
ا�ضالميا  ي�ضمى  حزبا  اىل  انتماء  ويحمل   م�ضلما 
ان ل ي�ضخر من الفكر القومي والقوميني ع�ضى ان 
مقارنة  ال�ضنيع  اخلطاأ  ،ومن  منهم!..  خريا  يكونوا 
التي ظهرت  الغربية  بالقوميات  العربية  القومية 
�ضد الدين نتيجة تخلف الفكر الكن�ضي وحتريف 
يف  وف�ضلهم  احلكم  على  رجاله  و�ضطوة  الجنيل 
ايجاد حلول مل�ضاكل احلياة وتطورها ودون ايجاد 
واختالفها  احلياة  و�ضنن  تتما�ضى  جديدة  فتاوى 
،ذلك لن القومية العربية ب�ضفاتها كانت موجودة  
الدين  وان  )ال�ضالم(  اللهي  الوحي  نزول  قبل 
الية  مثل  اخرى  �ضفات  اليها  وا�ضاف  هذبها  قد 
بان  ندعي  ول   ( ذكره  ال�ضابق  واحلديث  الكرمية 
ال�ضل هو القومية او العرب فهذا خلق اهلل �ضبحانه 
وهو ال�ضل ، ثم ابتعد مفهوم القومية العربية عن 

التكرب والتفرقة العن�ضرية والطائفية لكنها بقت 
املعني والرافد القوي للدين ال�ضالمي وبدونها فان 
ناطقة  الغري  البلدان  يف  نراه  كما  زوال  يف  الدين 
القومية  ذم  دعــاة  اكــرث  ان  بالعربية.واملالحظ 
يف  يعي�ضون  انف�ضهم  هم  القوميني  امل�ضلمني  وتكفري 
يرف�ضون  فانهم  ذلك  ومع  لقوانينهم  اذلء  الغرب 
العي�س  لهم  ي�ضمح  الذي  القومي  والفكر  التعددية 
حرية  لهم  وي�ضمن  العربية  بالدهم  يف  الكرمي 
ممار�ضة �ضعائر الدين ال�ضحيحة وممار�ضة الك�ضب 
 . ما بعدها غرابة  الي�س يف ذلك غرابة  ال�ضعبي. 
هم بنظري انهزاميون هاربون من الواقع فت�ضديهم 
احلل  هي  العربية  وللقومية  املتدرجة  للحلول 
لديهم يف البقاء بعيدا عن جهاد النف�س و يتخذون 

ذلك حجة لهم تريح بالهم وجهادهم الهزيل .
مو�ضٍع  يف  م�ضلًما  ين�ضُر  م�ضلٍم  امــرٍئ  من  ما   -
ه وُي�ضَتحلُّ ُحرمُته اإلَّ ن�ضره اهلُل  ُينتَهُك فيه ِعر�ضُ
يف موطٍن يحبُّ فيه ن�ضَره وما من امرٍئ خَذل م�ضلًما 
يف  اهلُل  خذله  اإلَّ  ُحرمُته  فيه  ُينتَهُك  موطٍن  يف 

مو�ضٍع يحبُّ فيه ُن�ضرَته : تخريج الإحياء 
فقد  العرب،  عند  القومية  الروح  بعث  الإ�ضالم 
اأقام لهم دولة بداأت ببع�س اجزار جزيرة العرب 
ثم امتدت لت�ضمل مناطق وا�ضعة  من مواطن �ضكنها 
العامل  من  العرب  لغري  اخرى  مواطن  من  و  العرب 
العروبة  مفهوم  فاأ�ضبح  الوقت،  ذلك  يف  املعروف 
م�ضلما  قلت  ان  انك  حتى  واحــًدا  �ضيًئا  والإ�ــضــالم 
فهموا انه عربيا وان قلت عربيا عرفوا انه م�ضلما.

وكان للعرب دول متعددة كونت وطنهم املميز قبل 
ال�ــضــالم يف جنــد واحلــجــاز و�ضط و�ــضــرق وغــرب 
اجلزيرة العربية واليمن والكوفة والعراق وال�ضام 
وم�ضر وبقيت هذه الت�ضميات ملا بعد ال�ضالم وقيام 

دولة اخلالفة وما حلقها ..
العربية  الــقــومــيــة  �ــضــد  لي�س  ال�ــضــالم  اذن 
ال�ضحيحة التي و�ضفناها  يعيننا يف تو�ضيح  ذلك 
ال�ضيوطي  يرويه  الذي  ال�ضريف  النبوي  احلديث 
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال: )اإن اهلل خلق 
من  واخــتــار  اآدم،  بني  اخللق  مــن  فاختار  اخلــلــق، 
واختار  م�ضر،  العرب  من  واختار  العرب،  اآدم  بني 
ها�ضم،  بني  قري�س  من  واختار  قري�ًضا،  م�ضر  من 
واختارين من بني ها�ضم، فاأنا من خيار اإىل خيار(.

اأخربنا اهلل تعاىل اأن انق�ضام النا�س اإىل �ضعوب 
هذا  وراء  من  احلكمة  واأن  منه  باأمر  هو  وقبائل 
ا�ُس اإِنَّا َخَلْقَناُكم  َها النَّ بينها عز وجل بقوله:  َيا اأَيُّ
ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُضُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ
َخِبرٌي   َعِليٌم   َ اهللَّ اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ 
ال�ضالميون  يحارب  فلم  ]احلجرات:13[. 

حكمة اهلل يف خلقه.؟
لريى  حملال  و  مفكرا  يكون  ان  املــرء  يحتاج  ل 
ال�ضاعي  احلـــايل  الــغــرب  هــدف  هــو  ــالم  ــض ال� ان 
فرقوا  ان  بعد  لهم  هذا  حتقق  وقد  عليه  للق�ضاء 
و  الفنت  بث  عليهم  ف�ضهل  العربية  المة  وجــزوؤوا 
الكربى  العرب  غلطة  وكانت  الطائفية  احلــروب 
الوطني  القومي  احلكم  بانهاء  وامل�ضاركة  بال�ضماح 
ال�ضحيح والوحيد الذي كان يحمي المة العربية 
فلقد   لديهم  �ضهال  المر  ا�ضبح  ثم   ،،، وال�ضالمية 
تبني  التي  الوثائق  بع�س  عن  اخــريا  الك�ضف  مت 
ودفعها  المريكية  احلكومة  وم�ضاهمة  خطة 
ارهابيني  امل�ضلمني  جعل  اجــل  مــن  املــاليــني  ملئات 
لينتهي  لذلك   . بال�ضالم  الرهـــاب  كلمة  ول�ضق 
اقامة دولة خالفة يف هذا  ال�ضالمويون من حلم 
اي  وانهاء  �ضيطنة  على  متحفز  فاجلميع  الوقت 
توجه ا�ضالمي او ن�ضاط او قيام حكومة ا�ضالمية 
والق�ضاء عليها يف املهد، وعلى اجلميع ان ل يركب 
را�ضه معاندا ول يكون كالهاربني الذين يرف�ضوون 
اي �ضيء ال اجلهاد بالكالم من بعيد، يعي�ضون هم يف 
رخاء ويرمون الخرين اتباعهم يف التهلكة ،لذلك 
العربية  والــوحــدة  العربية  القومية  اأ�ضبحت 
ونهجها ال�ضحيح هي احلل الخري خ�ضو�ضا لهوؤلء 
املنتحرين على ابواب تكفري الخرين ورف�س العمل 
معهم ، ان ان�ضاء اول وحدة عربية بني اي دولتني 
او حتالف قوي هو الطريق ال�ضحيح لوحدة العرب 
وامل�ضلمني وهي الطريق المثل ل�ضمان العمل احلر 
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التحركات  عليه  تهيمن  توقيت  يف   
امل�ضار  ل�ضتئناف  الدبلوما�ضية 
�ضنعاء«  »حكومة  اأب�ضرت  ال�ضيا�ضي، 
احلليفني  اإعالن  مع  اأخريًا،  النور 
و»املوؤمتر  اهلل«  »اأن�ضار  اليمنيني، 
»لرتتيب  ت�ضكيلتها،  العام«  ال�ضعبي 
يف  ولال�ضتمرار  الداخلي  ال�ضف 

مواجهة العدوان«
وحزب  اهلل«  »اأن�ضار  حركة  اأعلنت 
�ضنعاء،  من  العام«  ال�ضعبي  »املوؤمتر 
جديدة،  حكومة  ت�ضكيلة  اأم�س،  م�ضاء 
اأ�ضهر  قبل  اأكدا  قد  احلليفان  كان 
اعتزام ت�ضكيلها، اإل اأنها مل تب�ضر النور 
ينعك�س �ضغطًا  اإجراء قد  الآن، يف  اإل 
اجلارية  الدبلوما�ضية  امل�ضاعي  على 

حاليًا اإىل ا�ضتئناف املفاو�ضات.
�ضنعاء  يف  انتظارها  طال  خطوٍة  ويف 
واملحافظات التي ي�ضيطر عليها »اأن�ضار 
اأقّر املجل�س ال�ضيا�ضي  اهلل« و»املوؤمتر«، 
وطني«  »اإنقاذ  حكومة  ت�ضكيل  الأعلى 
من  حبتور  بن  العزيز  عبد  برئا�ضة 
الرئي�س  يراأ�ضه  الذي  »املوؤمتر«  حزب 

ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح.
رئي�س  تراأ�ضه  الذي  الجتماع  واأكد 
املجل�س الأعلى �ضالح ال�ضماد، اأن مهمة 
احلكومة التي جاء ت�ضكيلها يف ظروف 
ملواجهة  الأ�ضا�س  يف  ياأتي  �ضعبة 
العدوان اقت�ضاديًا وع�ضكريًا و�ضيا�ضيًا. 
 42 من  املوؤلفة  احلكومة  وت�ضمنت 
حزب  من  �ضخ�ضيات  ووزيرة،  وزيرًا 
جانب  اإىل  اهلل«  »اأن�ضار  ومن  »املوؤمتر« 
وت�ضلم  معهما.  متحالفة  �ضخ�ضيات 
احلكومة،  رئا�ضة  عن  ف�ضاًل  »املوؤمتر«، 
اأما  واخلارجية،  الداخلية  وزارتي 
الدفاع  حقيبتي  فت�ضلمت  اهلل«  »اأن�ضار 

واملالية.
قال  احلكومة،  اإعالن  على  تعليق  ويف 
حركة  يف  ال�ضيا�ضي  املجل�س  ع�ضو 

اإن  ال�ضامي،  اهلل  �ضيف  اهلل«  »اأن�ضار 
هذه اخلطوة كانت ا�ضتحقاقًا �ضروريًا، 
وقد تاأخر جدًا لإعطاء الأمم املتحدة 
�ضلطة  وت�ضكيل  ال�ضيا�ضي  للحل  فر�ضة 
فر�ضًا  العدوان  واأعطت  ماطلت  لكنها 
وتابع  والتدمري.  القتل  ليمار�س 
»الأخبار«  اإىل  حديٍث  يف  ال�ضامي 
احلكومة  ت�ضكيل  اأّن  جاحز(،  )علي 
اقت�ضادية  واأو�ضاع  دقيقة  مرحلة  يف 
�ضعبة كهذه، »ُيعد َمْغَرمًا ولي�س مغنمًا«، 
فقط.  الداخلي  لل�ضف  ترتيب  وهو 
احلكومة،  بهذه  اخلارج  اعرتاف  وعن 
اعرتاف  على  نعول  »ل  ال�ضامي:  قال 
ال�ضعب  مع  وقف  من  فقط  بل  اخلارج، 
اخلارجية«،  الأطراف  من  اليمني 
م�ضيفًا اأن ت�ضكيل احلكومة قبل موعد 
ثقة  عدم  عن  يعربِّ  امل�ضاورات  انطالق 
ال�ضابقة،  التجارب  ب�ضبب  جناحها  يف 
وعن  جادًا«.  لي�س  الدويل  »فاملجتمع 
قال:  للحكومة،  امل�ضكلة  ال�ضخ�ضيات 
جميع  منثل  اأن  الت�ضكيلة  يف  »حاولنا 
بوجوه  وجئنا  الوطنية،  الأطراف 

جديدة ونظيفة ومتثل ال�ضعب«.
الت�ضالت  تزال  ل  الوقت،  هذا  يف 
تفعيل  اإعادة  اإىل  الرامية  واللقاءات 
�ضيما  ول  جارية،  ال�ضيا�ضي  امل�ضار 
وفريق  املتحدة  الأمم  مبعوث  بني 
من�ضور  ربه  عبد  امل�ضتقيل  الرئي�س 
ولد  يزور  اأن  املقرر  من  وفيما  هادي. 
ال�ضيخ هادي وحكومته يف عدن، حيث 
يف  يومني  قبل  امل�ضتقيل  الرئي�س  و�ضل 
»زيارة« ت�ضتمر ع�ضرة اأيام قبل عودته 
اإىل مقّر اإقامته يف الريا�س، قال نائب 
حكومته،  يف  الإن�ضان  حقوق  وزير 
�ضت�ضلم  احلكومة  اإن  ع�ضكر،  حممد 
امل�ضوؤول الدويل اعرتا�ضات على خطته 
رف�س  حول  تتمحور  لل�ضالم،  الأخرية 
رئي�س  نائب  اإىل  هادي  �ضالحيات  نقل 

جديد ُي�ضّمى بتوافق الأطراف، واأي�ضًا 
احلكم  يف  احلايل  الرئي�س  بقاء  مدة 
ملدة عام، كذلك مت�ضك بطلب ان�ضحاب 
جميع  من  ال�ضعبية«  و»اللجان  اجلي�س 
املدن وت�ضليم ال�ضالح اإىل الدولة، وهو 
الأخرية  ال�ضيخ  ولد  ت�ضمنته خطة  ما 

التي ت�ضلمها طرفا ال�ضراع.
ال�ضيا�ضية  التطورات  ت�ضع  وفيما 
على  املفاو�ضات  ا�ضتئناف  الأخرية 
ت�ضريحات  اأخريًا  جاءت  املحّك، 
ات�ضمت  اليمني  امللف  حول  اإيرانية 
رئي�س  قال  حني  ت�ضعيدية،  بنربٍة 
هيئة اأركان القوات امل�ضلحة الإيرانية، 
قد  اإيران  اإن  باقري،  ح�ضني  حممد 
يف  بحرية  قواعد  لإن�ضاء  ت�ضعى 
�ضريعًا  اأتى  اليمني  الرّد  لكّن  اليمن. 
هو  وباأ�ضلوب  باقري،  ت�ضريحات  على 
اليمنية  للحركة  م�ضتواه  يف  الأول 
ال�ضماد  �ضالح  قال  اإذ  طهران،  جتاه 

بعنفوان  �ضيواجهون  »اليمنيني  اإن 
اليمن  �ضيادة  انتهاك  يحاول  من  كل 
واأ�ضاف  عنه«.  الدفاع  �ضعارات  حتت 
الأنباء  وكالة  اإىل  حديٍث  يف  ال�ضماد 
اأن »اليمنيني  اليمنية الر�ضمية »�ضباأ«، 
�ضيدفنون كل من انتهك �ضيادتهم، مهما 
اآجاًل و�ضياأتي  اأو  كانت املربرات عاجاًل 
من  ذرة  كل  فيه  تتحرر  الذي  اليوم 
جغرافيا اليمن من اآل �ضعود وحلفائهم 

واأربابهم الأمريكيني«.
طرف  لأي  منة  »ل  اإنه  ال�ضماد  وقال 
خذلنا  فال�ضديق  اليمني،  ال�ضعب  على 
مل�ضاحله  ق�ضيتنا  وا�ضتغل  العدو  قبل 
باإن�ضانيته«.  يتحرك  اأن  قبل  اخلا�ضة 
»مهما  قائاًل:  ت�ضريحه،  واختتم 
فاإن  والعدوان،  التاآمر  حجم  كان 
ومياهه  اليمن  تراب  اأن  يعني  ل  ذلك 
هب  ملن  م�ضتباحة  اأ�ضبحت  الإقليمية 
ودب ليتباهى اأي طرف �ضديق اأو عدو، 

�ضعيف«.  اأو  قوي  حمايد،  اأو  متواطئ 
القيادي  ا�ضتنكر  نف�ضه،  ال�ضعيد  على 
الوفد  وع�ضو  اهلل  اأن�ضار  جماعة  يف 
الت�ضريحات  امل�ّضاط،  مهدي  املفاو�س، 
الأركان  هيئة  رئي�س  اأطلقها  التي 
موقع  عرب  امل�ّضاط،  وقال  الإيراين. 
»فاي�ضبوك«، اإن على امل�ضوؤول الإيراين، 
واأكد  اليمن«.  تاريخ  قراءة  »يعيد  اأن 
اأن اليمن  »اأنه لو عرف باقري  امل�ضاط 
نب�س  ما  الغزاة  مقربة  التاريخ  عرب 
ببنت �ضفة«. ميدانيًا، �ضهدت اجلبهات 
اليومني  يف  ت�ضعيدًا  احلدودية 
القوات  ا�ضتهدفت  حيث  املا�ضيني، 
ل�ضركة  مقر  �ضاروخًا   12 بـ  اليمنية 
منطقة  يف  للمقاولت  لدن«،  »بن 

جنران.
)الأخبار(
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اأول  ــالق  اإغ من  وبنجاح  الها�ضمية  الأردنــيــة  اململكة  متكنت 
وبعائد  �ضنوات  خم�س  مدتها  املحلية،  بالعملة  �ضيادية  �ضكوك 
متوقع 3.01 ٪. ومت تغطية الكتتاب بال�ضكوك ال�ضيادية باأكرث 
املنتهية  الإجــارة  هيكل  على  قائمة  وال�ضكوك  مرات.  ثالث  من 
لتطوير  كبرية  خطوة  ال�ضيادي  الإ�ضدار  هذا  وميثل  بالتمليك. 
و�ضيلة  يوفر  كما  املحلي،  بال�ضوق  الإ�ضالمية  التمويل  اأ�ــضــواق 
ا�ضتثمار متوافقة مع ال�ضريعة ل�ضالح البنوك الأردنية. وبف�ضل 
مليون   34 اإىل  ي�ضل  ما  جمع  من  اململكة  متكنت  الإ�ــضــدار،  هذا 
دينار اأردين )47.9 دولر اأمريكي( والتي يحني تاريخ ا�ضتحقاقها 

يف2021
وقدمت املوؤ�ض�ضة الإ�ضالمية لتنمية القطاع اخلا�س )»املوؤ�ض�ضة 
الإ�ضالمي  البنك  ملجموعة  اخلا�س  القطاع  ذراع  الإ�ضالمية«(، 
هذا  وميثل  الفني.  والــدعــم  ال�ضت�ضارية  اخلــدمــات  للتنمية، 
ال�ضاملة  الفنية  امل�ضاعدة  حزمة  من  جــزءًا  ال�ضيادي  الإ�ضدار 
الــدويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  مــن  واملقدمة  وامل�ضرتكة 
كذلك  الفنية  امل�ضاعدة  الإ�ضالمية.وا�ضتملت  )جايكا(واملوؤ�ض�ضة 
اخلارج(  )يف  العمل  راأ�ــس  على  التدريبية   الربامج  تقدمي  على 
احلكوميني  باملوظفني  اخلا�ضة  الُقدرات  بناء  يف  �ضاهمت  والتي 

الذين اأ�ضرفوا و�ضاهموا بفعالية يف عملية الإ�ضدار.
وبهذه املنا�ضبة، �ضرح معايل ال�ضيد عمر ملح�س، وزير املالية، 
للبنوك  كبريه  اهمية  ذات  ال�ضيادية  ــدارات  الإ�ــض »اإن  قائال: 
الإ�ضالمية الأربعة العاملة يف اململكة، لأنها �ضُتمكن هذه البنوك 
من الأداة الالزمة لإدارة فائ�س �ضيولتها )ُتقدر بنحو 1.4 مليار 
الإ�ضالح  برنامج  من  “وكجزء  معاليه:  واأ�ضاف  اأردين(.  دينار 
ا�ضتخدام  تو�ضيع  اإىل  نهدف  املالية،  وزارة  قبل  من  املُنفذ  املايل 
بالغ  دورًا  ال�ضكوك  هذه  و�ضتلعب  الق�ضري.  املدى  على  ال�ضكوك 
باحتياجات  املتعلقة  التمويل  اآليات  فعالية  زيــادة  يف  الأهمية 

احلكومة لتغطية العجز يف امليزانية«.
وتابع معاليه: »لقد  مت ت�ضعري ال�ضكوك داخل منحنى العائدات 
�ضاهم ذلك يف متكني  للمملكة. ولقد  التقليدية  لل�ضندات  احلايل 
العامة«. املوازنة  على  القرتا�س  تكلفة  تخفي�س  من  اململكة 
الت�ضعريية  امليزة  هــذه  م�ضاهدة  الــنــادر  معاليه:«من  واأ�ــضــاف  

للجهات ال�ضيادية التي ت�ضدر �ضكوكًا للمرة الأوىل«.
كما �ضرح الرئي�س التنفيذي للموؤ�ض�ضة الإ�ضالمية، ال�ضيد خالد 
حممد العبودي، بقوله، »نحن فخورون جدًا بدعم خطط اململكة 
املالية  للموؤ�ض�ضات  موجه  التقليدية  لل�ضندات  بديل  لتقدمي 
وتابع:«وباعتبارنا  فيها.  ال�ضتثمار  اأجل  من  وذلك  الإ�ضالمية 
موؤ�ض�ضة تنموية، فاإن هدفنا النهائي هو م�ضاعدة الدول الأع�ضاء 
على تكوين برامج م�ضتدامة لتطوير اأ�ضواق راأ�س املال الإ�ضالمية 

بال�ضوق املحلية«.
توفر  وعند  الأول،  ال�ضيادي  الإ�ضدار  اإغالق  “فبعد  واأ�ضاف: 
من  لوحدها  اململكة  �ضتتمكن  الهيكلة،  لأغرا�س  كافية  اأ�ضول 
اإ�ضدار �ضكوك اإجارة متكررة وبفرتات ا�ضتحقاق خمتلفة، وذلك 
مع  ا�ضتخدامها  مت  التي  القانونية   امل�ضتندات  ا�ضتخدام    عرب 

الإ�ضدار ال�ضيادي الأول .
جايكا،  لدى   2 الأو�ضط  ال�ضرق  ق�ضم  مدير  �ضرح  جهته،  من 
الفنية  امل�ضاعدة  �ضاهمت  »لقد  قائاًل:   ، كون  تيت�ضوتارو  ال�ضيد 
امل�ضرتكة يف تنويع اأ�ضاليب التمويل لدى احلكومة الأردنية التي 
ال�ضكوك،  اأظهرت كرما كبريًا با�ضت�ضافتها لالجئني. ولقد مكنت 
اأداة التمويل الإ�ضالمي، احلكومة الأردنية من متويل حاجياتها 
بتناف�ضية اأكرب مقارنة مع الأدوات التقليدية. ويف نف�س الوقت، 
لقد رحبت البنوك الإ�ضالمية بهذه الأداة ال�ضتثمارية اجلديدة 
يف ال�ضوق الأردين«. واأ�ضاف:« لقد متكنت احلكومة الأردنية من 
لإ�ضدار  الالزمة  العملية  واخلربة  الفنية  املعرفة  على  احل�ضول 

مزيد من ال�ضكوك بالعتماد على قدراتها الذاتية«.
معلوم اأن احلكومة الأردنية )ُمن�ضئ/ راعي الإ�ضدار( قد اأن�ضاأت 
�ضركة ذات اأغرا�س خا�ضة )اجلهة املُ�ضدرة( مملوكة لها بالكامل 
يف عّمان. و�ضوف ُت�ضتخدم متح�ضالت الإ�ضدار لأغرا�س تنموية. 
ولعب البنك املركزي الأردين دور مدير الإ�ضدار واحلافظ الأمني 

ووكيل الدفع.
اأن املوؤ�ض�ضة الإ�ضالمية وجايكا قد وقعتا مذكرة تفاهم  ُيذكر 
للتعاون  عمل  اإطـــار  حتــديــد  بــهــدف  وذلـــك   2014 اأكــتــوبــر  يف 
وجه  وعلى   . الإ�ضالمي  التمويل  �ضناعة  تطوير  يف  وامل�ضاهمة 
ذات  للدول  الإ�ضالمية  واملــال  النقد  اأ�ضواق  تطوير  اخل�ضو�س 
اإن�ضاء من�ضة للحوار  الهتمام امل�ضرتك. وت�ضمل مذكرة التفاهم 
ال�ضامل  للنمو  حمتملة  كــاأداة  الإ�ضالمي  التمويل  حول  الــدويل 
وامل�ضتدام. و�ضي�ضمح التعاون يف اإطار مذكرة التفاهم للموؤ�ض�ضتني 
واملزايا  الأ�ضا�ضية  الكفاءات  من  وبال�ضتفادة  امل�ضرتك  بالعمل 

املتوفرة لكل منهما.
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الكويت – 
اعرتف عدد من جنوم الو�ضط الفني يف الكويت 
اأن مهنتهم الأ�ضلية يف جمال التدري�س ت�ضغلهم 
وراء  مبهنتهم  التزامهم  واأن  الفني،  عملهم  عن 
الفنية،  العرو�س  من  اعتذارهم عن عدد كبري 
اأن ن�ضبة كبرية منهم ل تتاح لهم الفر�ضة  كما 

للعمل اإل خالل فرتة العطلة ال�ضيفية.
قالت  بـ”العربية.نت”،  خا�س  ت�ضريح  ويف 
قيا�ضا  مقلة  تبدو  اإنها  البلو�ضي،  هند  الفنانة 
�ضنويا،  لها  ُتقدم  التي  العرو�س  مبجموعة 
وبررت ذلك قائلًة: “التزامي بالعمل كمدر�ضة 
على  حتى  اأعمايل.  قلة  وراء  العربية  للغة 
جمال  يف  باإنتاجها  اأقوم  التي  امل�ضاريع  �ضعيد 
فاأنا  بالطفل،  اخلا�ضة  امل�ضرحية  الأعمال 
وهذا  ال�ضيفية،  الإجازة  مو�ضم  خالل  اأقدمها 
ما ح�ضل معي يف جتربتي الأخرية مع م�ضرحية 
واإنتاجها  بكتابتها  قمت  موري�س" التي  "�ضاعة 

واأدّيت بطولتها”.
يف  ياأتي  “التدري�س  اأن  على  البلو�ضي  و�ضددت 
التمثيل  اأما  اأولوياتي،  �ضلم  يف  الأوىل  املرتبة 
ومهنتي  اأ�ضرتي  بعد  الثالثة  املرتبة  يف  فياأتي 
باأن  اأعرتف  اأن  من  مينع  ل  هذا  لكن  كمعلمة، 
مهنتي كمعلمة جتعلني مقلة يف اأعمايل. حاليًا 
اأعي�س مرحلة عالية من الدقة يف الختيارات 

الفنية التي اأقدمها”.
بدوره، قال النجم الفنان خالد اأمني: “اأعرتف 
لرتباطي  تعود  الفنية  اأعمايل  قلة  اأن 
امل�ضرحية،  للفنون  العايل  املعهد  يف  بالتدري�س 
حيث اأقوم بتدري�س مادتي التمثيل والإخراج، 

املعهد.  يف  الأ�ضا�ضية  التخ�ض�ضات  من  وهي 
التزامي باجلدول اخلا�س بالتدري�س واملواعيد 
يف  ت�ضور  التي  الأعمال  اختيار  ل  اأف�ضِّ يجعلني 
مواعيدي  تي�ضيق  اأو  ال�ضيفية  الإجازة  فرتات 
التي  امل�ضاهد  اأ�ضور  املنتجة، بحيث  مع اجلهات 
اأ�ضارك بها يف فرتة الن�ضف الثاين من اليوم، اأي 

بعد النتهاء من مواعيد التدري�س يف املعهد”.
اأما النجمة اأحالل ح�ضن فاأو�ضحت اأن “اللتزام 
امل�ضرحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  بالتدري�س 
فنية.  اختيارات  واأي�ضا  عمل  نظام  علّي  فر�س 
ملادة  كاأ�ضتاذة  فيه  اأعمل  الذي  الوقت  ففي 
علّي  م  يحِتّ الأمر  هذا  فاإن  املعهد،  يف  الإخراج 
منت�ضف  من  يبداأ  درا�ضتي،  بجدول  اللتزام 

حزيران/ منت�ضف  وحتى  ايلول/�ضبتمرب 
عندي  التحرك  مقدرة  يجعل  ما  وهذا  يونيو، 
ال�ضيف.  فرتة  خالل  اأ�ضهر  بثالثة  حمددة 
وعلى هذا الأ�ضا�س، ل اأقدم اإل عمال اأو عملني 
اأتلقى  اأنني  رغم  الواحد  العام  يف  اأق�ضى  كحد 

�ضنويا العديد من العرو�س”.
واأكدت ح�ضن اأنه “اإ�ضافة اإىل التدري�س، تاأتي 
العليا  للدرا�ضات  التح�ضري  هي  جديدة  مرحلة 
اإىل  ال�ضفر  مني  يتطلب  ما  وهذا  للدكتواره، 
لر�ضالة  �ضجلت  حيث  وال�ضكندرية  القاهرة 
الأمر  هذا  امل�ضرحي.  الإخراج  يف  الدكتوراه 
يعني فرتة اأطول من البتعاد عن التمثيل، تلك 

احلرفة التي اأع�ضقها وتخ�ض�ضت بها”.

الفني عملهم  ع��ن  ال��ت��دري�����س  ي�سغلهم  ال��ذي��ن  ال��ن��ج��وم  ع��ل��ى  ت��ع��رف 

ال���رئ���ا����س���ي؟ اال����س���ت���ح���ق���اق  و�����س����ام  درة  ال��ت��ون�����س��ي��ة  اأه�������دت  مل����ن 

ج��م��ي��ل رات����ب: ف��خ��ور ب��ل��وران�����س ال��ع��رب.. 
وق���دم���ت ق��ه��وة ل�����س��دي��ق��ي اأن���ت���وين ك��وي��ن

اأعرب الفنان امل�ضري القدير جميل راتب عن فخره بعد منحه و�ضام 
ال�ضتحقاق الوطني من الرئي�س التون�ضي الباجي قايد ال�ضب�ضي.

على  املذاع  م�ضر”  يف  “يحدث  برنامج  يف  لقائه  خالل  راتب  وقال 
بالتكرمي،  كثريا  “�ضعدت  اخلمي�س،  م�ضر”،  �ضي  بي  “اإم  ف�ضائية 
وت�ضليمه  للمن�ضة  نزوله  بعد  التون�ضي  الرئي�س  فعله  ملا  وخجول 
يف  اأكده  ما  وهو  �ضباب  اإنه  اإل  �ضنه  كرب  ورغم  مبكاين،  يل  الو�ضام 
يف  ال�ضباب  لكن  ال�ضن  يف  كربنا  نحن  فيها  قال  والتي  معه  مناق�ضتي 

القلب”.
“يل  م�ضيفا:  له،  زيارة  واأول  تون�س  راتب عن ذكرياته يف  وحتدث 
افتتاح م�ضرح  واأول عملي يل فيه، وعند  ذكريات كثرية مع تون�س، 
من  وعدد  بورقيبة،  احلبيب  الراحل  الرئي�س  ح�ضر  احلمامات 

الفنانني العرب”.
الغداء، وكانت جل�ضة  ” بعد احلفل، عزمني بورقيبة على  وتابع: 
اأكن  مل  لو  وقال  ومازحني  املمثلني،  بيحب  وكان  جدا  �ضخ�ضية 

ممثل”. هبقى  “ديكتاتور” كنت 
اأن  موؤكدا  بال�ضيا�ضة،  واهتمامه  الثورية  ميوله  عن  راتب  وك�ضف 
هدى �ضعراوي النا�ضطة امل�ضرية ال�ضهرية، عمة والدته، واأنه كثريا 

ما يفتخر بها.
وم�ضى قائال: “يل اهتمامات كثرية بال�ضيا�ضة واختالطي بالطبقات 
م�ضر  يف  حدث  ما  واأتابع  بها،  اهتمامي  قّوى  املختلفة  الجتماعية 
بعد 25 يناير، فهناك جتاذبات وتطورات خمتلفة، وهناك فنانون 
يرف�ضون الهتمام بال�ضيا�ضية وهذا خطاأ وعلى الفنان الهتمام مبا 

يحدث يف بالده”.
وتطرق راتب اإىل بداية م�ضواره الفني من فرن�ضا، بالقول: “�ضافرت 
فرن�ضا يف ال�ضباب، وبداأت حياتي الفنية رغم معار�ضة اأهلي التحاقي 
للتمثيل  اجتاهي  بعد  النفقات  العائلة  عني  قطعت  وعندما  بالفن، 
وا�ضطررت للعمل كومبار�س يف كثري من الأعمال لكن ا�ضتفدت كثريا، 

واأثّر ذلك على فكري ال�ضيا�ضي ويف احلياة ب�ضكل عام”.
الأفالم  من  عدد  اأفي�ضات  يف  ا�ضمه  بوجود  فخره  عن  راتب  واأعرب 
عاملية  م�ضاركة  اأول  يعد  الذي  العرب”  “لوران�س  مثل  العاملية 
اأقرب  من  كان  كوين  اأنتوين  الراحل  العاملي  الفنان  اأن  موؤكدًا  له، 

الأ�ضدقاء له على م�ضتوى املمثلني العامليني.
لقائي  بعد  حياتي  يف  كثريًا  واأثر  يل  �ضديقًا  كان  “اأنتوين  واأردف 
اأثناء ت�ضوير  1962، وبعدها قابلته  “لوران�س العرب” عام  به يف 
اأحد الأفالم الفرن�ضية وقدمت له القهوة؛ حيث عملت فيه م�ضاعد 
خمرج لعدم وجود دور يل، وعندما قدمتها له اعرت�س وقال عني 

اإنني ممثل كبري ويل اأدوار كبرية يف م�ضر وخارجها”.
وراأى راتب اأن خالد النبوي من اأكرث الفنانني موهبة يف م�ضر، ومنة 

�ضلبي ونيللي كرمي من اأف�ضل الفنانات على ال�ضاحة حاليا.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�ضلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�ضر  الواقع  يف  ونحن 

ت�ضلنا.
ونحن �ضنظل مع ال�ضعوب دائما وابدا 

مراة �ضادقة .
نحن مع الوطان ول�ضنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ضاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�ضال رايه اىل موقع اجلريدة .

كّرم الرئي�س التون�ضي، الباجي قائد ال�ضب�ضي، الفنانة 
التون�ضية دّرة، ومنحها و�ضام ال�ضتحقاق الوطني من 

الدرجة الثالثة.
التوا�ضل  الر�ضمية مبوقع  دّرة، عرب �ضفحتها  ون�ضرت 
الجتماعي “في�س بوك”، منذ �ضاعات، �ضورًا جتمعها 
الرئا�ضة  بق�ضر  اجلائزة  ت�ضلمها  اأثناء  بالرئي�س 

التون�ضي.
كما ن�ضرت �ضورة لو�ضام ال�ضتحقاق الذي ت�ضلمته عرب 
ح�ضابها مبوقع ان�ضتقرام، ووجهت ر�ضالة اإىل الرئي�س 
�ضكرًا  هلل..  “احلمد  قائلة:  وجمهورها،  التون�ضي 
ال�ضب�ضي على  قائد  الباجي  رئي�س اجلمهورية  �ضيادة 
والدي  روح  اإىل  اأهديه  به…  �ضرفني  الذي  الو�ضام 
التي  تون�س  بلدي  واإىل  احلبيبة  اأمي  واإىل  العزيز 
عّلمتني، واإىل م�ضر التي احت�ضنت موهبتي، واإىل كل 
املُحّبني الغالني يف كل الوطن العربي، واجلمهور الذي 

يدعمني يف كل مكان، و�ضكرا لأ�ضدقائي املخل�ضني”.
ومنحهم  عربيا  فنانا   15 كّرم  التون�ضي  الرئي�س  كان 
على  املختلفة،  بدرجاته  الوطني  ال�ضتحقاق  و�ضام 
هام�س الدورة الـ50 ملهرجان قرطاج ال�ضينمائي، ويف 

مقدمتهم الفنان عادل اإمام والفنان جميل راتب.

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور يا�ضر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العالج 

واملراهقن االأطفال  • عالج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العالج 

الزواج • االإر�ساد 
االأ�سري • االإر�ساد 

واالأمومة االأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العالج 

املعريف ال�سلوكي  •  العالج 
الطالق • تعديل 
االأعزاء • فقدان 

االإر�ساد والنمو  • العافية 
اال�سرتخاء على  والتدريب  االإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعالج  امل�سورة  • االإدمان 

االأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني

87-12 175th street
Jamaica,NY11432



دونالد  ان  يبدو   – ب(  ف  )اأ  ـ  وا�ضنطن 
اقت�ضادية  امرباطورية  يدير  الــذي  ترامب 
�ضيعر�س  املتحدة،  للوليات  رئي�ضا  وانتخب 
املهمتني حلالت ت�ضارب  نف�ضه مع دمج هاتني 
ال�ضيا�ضي  التاريخ  يف  م�ضبوقة  غري  م�ضالح 

المريكي.
بــ�ــضــفــتــه رجــــل اعـــمـــال جــمــع الــرئــيــ�ــس 
وا�ضعة  �ضبكة  عرب  ثروة  املنتخب  اجلمهوري 
ادارتــه  اثناء  الفخمة  واملباين  الفنادق  من 
منظمة ترامب، ال�ضركة القاب�ضة التي ت�ضرف 

على ان�ضطته ويحيط الغمو�س بتفرعاتها.
ن�ضاط  ان  اىل  املتوافرة  املعلومات  وت�ضري 
ب�ضكل  يرتكز  العقارية  المرباطورية  هــذه 
دول  يف  وكذلك  املتحدة  الوليات  يف  ا�ضا�ضي 
من  تركيا…(  اجلنوبية،  )كــوريــا  حليفة 
عالقاتها  ترامب  ادارة  توا�ضل  ان  املفرت�س 

معها ما قد يوؤدي اىل ت�ضارب م�ضالح.
يف  ترامب  منظمة  طــرح  عــدم  اىل  ونظرا 
البور�ضة ي�ضود الغمو�س الكثري من ان�ضطتها. 
عالقات  اىل  امريكية  اعــالم  و�ضائل  ولفتت 
وثــيــقــة مــع مــقــربــني مــن الــرئــيــ�ــس الــرو�ــضــي 
ا�ضادة  قيادته  حــازت  الــذي  بوتني  فالدميري 

ثري العقارات اثناء احلملة النتخابية.
ويف متوز/يوليو اكد ترامب “ليكن وا�ضحا، 

ل املك اية م�ضالح مالية يف رو�ضيا”.
رو�ــضــيــا.  عــلــى  يقت�ضر  ل  الــغــمــو�ــس  لــكــن 
جورنال”  �ضرتيت  “وول  �ضحيفة  فبح�ضب 
بقيمة  قرو�ضا   1998 منذ  امللياردير  تلقى 
لتمويل  بنك  دويت�ضه  من  دولر  مليار   2،5

ان�ضطته القت�ضادية.
يف  لتحقيق  اخلا�ضع  الملــاين  البنك  لكن 
يف  املالية  الزمة  يف  لدوره  املتحدة  الوليات 

ما  �ضخمة  غرامة  بت�ضديد  �ضيلزم   2008
ويف  وا�ضنطن.  يف  جدل  مو�ضع  قيمتها  زالــت 
فهل  املــلــف  هــذا  تــرامــب  ادارة  ورثـــت  حــال 

�ضتحد من حزمها ملراعاة م�ضالح الرئي�س؟
– م�ضبوق  – غري 

جديدة  امل�ضالح  بت�ضارب  التهامات  لي�ضت 
يف الوليات املتحدة. فقد لطخت ادارة جورج 
دبليو بو�س الذي كان نائبه ديك ت�ضيني يدير 
حتى ا�ضتقالته يف 2000 جمموعة هاليبورتن 

النفطية التي حازت عقودا نفطية �ضخية يف 
العراق بعد الجتياح المريكي يف 2003.

خ�ضو�ضا  اخــر،  بعد  له  ترامب  و�ضع  لكن 
بامرباطوريته  وثيق  ب�ضكل  مرتبط  ا�ضمه  ان 

القت�ضادية.
جامعة  يف  الــقــانــون  ا�ــضــتــاذة  واو�ــضــحــت 
بر�س  فران�س  لوكالة  كالرك  كاثلني  وا�ضنطن 
“المر غري م�ضبوق يف تاريخ الوليات املتحدة 
عالقاته  وطبيعة  حجم  جنهل  اننا  �ضيما  ل 

املالية”.
امل�ضائل الخالقية  ا�ضارت اخلبرية يف  كما 
اىل نقطة تثري القلق ب�ضكل خا�س لدى رجل 
بالدين.  اعماله  تو�ضع  مــول  الــذي  العمال 
املايل  والدين  باملال،  يدين  ملن  “جنهل  قالت 

ي�ضكل رابطا ماليا اهم بكثري من ال�ضتثمار”.
اىل  تــرامــب  تــطــرق  مــا  نـــادرا  الن  حتى 
اول  هــذه،  املحتملة  امل�ضالح  ت�ضارب  موا�ضع 
املكتب  يف  فعال  جال�ضا  يت�ضوره  مل  احدا  لن 

القانون المريكي مرن  البي�ضاوي، وثانيا لن 
جدا بهذا ال�ضاأن.

فهو يجيز للرئي�س ونائب الرئي�س ممار�ضة 
مهام ولية رئا�ضية وان�ضطة اقت�ضادية يف اآن، 
لكنه يفر�س قيودا اكرث ت�ضددا على الع�ضاء 

املعينني يف ال�ضلطة التنفيذية.
�ضيا�ضي  م�ضوؤول  اي  على  الد�ضتور  يحظر 
هذا  لكن  اجنبية  قوة  من  “اجر”  اي  قبول 
مع  باعمال  القيام  �ضكل  بــاي  مينع  ل  المــر 

�ضركاء خا�ضني يف اخلارج.
فتعهد  جدل  اي  اخماد  اىل  ترامب  و�ضارع 
م�ضتقلة  مالية  هيئة  تفوي�س  احلملة  اثناء 
رقابة  حق  اي  من  �ضيحرمه  ما  اعماله  ادارة 

على جمموعته.
الهيئة  ادارة هذه  ان  امللياردير ا�ضاف  لكن 
مهام  حاليا  يتولون  ابنائه  من  لثالثة  �ضتعهد 

نواب رئي�س منظمة ترامب.
بعيدا  ترامب  لبقاء  فعال  ذلك  يكفي  هل 
قال  ايلول/�ضبتمرب  يف  امرباطوريته؟  عن 
المور  هذه  نناق�س  “ل  جونيور  دونالد  ابنه 
وظيفة  )الرئا�ضة(  ان  تعلمون  فكما   )…(

بدوام كامل. يجب ال يقلق على �ضركته”.
اخر  قائد  اعتمدها  ال�ضرتاتيجية  هذه 
�ضيلفيو  ال�ضابق  اليطايل  الــوزراء  رئي�س  هو 
الوىل  للمرة  انتخابه  فبعد   . برلو�ضكوين 
اليــطــالــيــة  لــلــحــكــومــة  رئــيــ�ــضــا   1994 يف 
ادارة  عائلته  من  افــرادا  برلو�ضكوين  اوكــل 
مل  لكنه  الب�ضرية،  ال�ضمعية  امرباطوريته 

يفلت من �ضبهات را�ضخة يف ت�ضارب امل�ضالح.
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اإع������������الن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

رئي�سا ان��ت��خ��اب��ه  ب��ع��د  ت���رام���ب..  االع���م���ال  ي��رت���س��د رج���ل  امل�����س��ال��ح  ت�����س��ارب 

نحن غر م�سوؤولن عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

جوبا –  اأعلنت �ضلطات ولية “ليج” اجلديدة، 
املحليني  ال�ضكان  اأن  ال�ضودان،  جنوب  دولة  غربي 
باتوا يعي�ضون على معدل وجبة واحدة يف اليوم، 

نظرًا لنق�س امل�ضاعدات الغذائية يف الولية.
 : بالولية  الإعــالم  وزير  ماكوط،  بيرت  وقال 
اأنه  كما  ياأكلونه،  �ضيء  اأي  ميلكون  ل  “املواطنون 
اللري،  مدينة  �ضوق  يف  غذائية  مواد  اأي  توجد  ل 

عا�ضمة الولية”.
ووليـــة ليج اجلــديــدة، واحـــدة مــن الــوليــات 
بعد  القدمية،  “الوحدة”  ــة  ولي عــن  املنبثقة 
�ضلفاكري  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  مــن  قـــرار  ــدور  �ــض
 28 اإىل  ال�ضودان  ميارديت، ق�ضى بتق�ضيم جنوب 
ولية، يف اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2016. بدًل عن 

الوليات الع�ضر القدمية.
�ضربت  التي  “الفي�ضانات  اأن  الوزير،  واأ�ضاف 
اأدت  اأنها  كما  الزراعي،  باحل�ضاد  اأ�ضرت  الولية، 
لالأ�ضواق  الب�ضائع  و�ضول  اأمــام  الطرق  قطع  اإىل 

املحلية بالولية”.
اأو�ضاعًا  تعي�س  “الولية  اأن  اإىل  الوزير  واأ�ضار 

اإن�ضانية بالغة ال�ضوء”.
بالتدخل  بالإ�ضراع  الدولية  املنظمات  ونا�ضد 

لإنقاذ حياة املواطنني بالولية.
وقال برنامج الأغذية العاملي، اجلمعة املا�ضي، 
جنوب  يف  الأفــــق  يف  تــلــوح  رمبـــا  “املجاعة  اإن 
ويرتكون  القتال  من  النا�س  يفر  حيث  ال�ضودان، 

حما�ضيلهم لتتعفن يف احلقول”.
وقالت بتينا لو�ضر، املتحدثة با�ضم الربنامج، اإن 
وهو   ،15% ن�ضبة  بالفعل  جتاوز  التغذية  “�ضوء 

م�ضتوى الطوارئ، يف �ضبع وليات جنوب ال�ضودان 
واإنه  القدمي(،  الإداري  التق�ضيم  )ح�ضب  الع�ضر 
الوحدة  هما  وليتني  يف   ،30% نحو  اإىل  ي�ضل 

و�ضمال بحر الغزال.
جتدر الإ�ضارة اىل اأن حربًا اندلعت بني القوات 
احلكومية واملعار�ضة امل�ضلحة، منت�ضف دي�ضمرب/ 
كانون الأول 2013، قبل اأن توقع اأطراف النزاع 
املا�ضي،  العام  من  اأغ�ضط�س/اآب  يف  �ضالم  اتفاق 
ما  وهــو  وطنية،  وحــدة  حكومة  بت�ضكيل  ق�ضى 

حتقق بالفعل يف 28 اأبريل/ ني�ضان املا�ضي.

ورغم ذلك، �ضهدت العا�ضمة جوبا، يف 8 يوليو/ 
الــقــوات  بــني  مــواجــهــات عنيفة  ــــاري،  اجل متـــوز 
التابعة لرئي�س البالد �ضلفاكري ميارديت، والقوات 

املن�ضوية حتت قيادة نائبه ال�ضابق ريك م�ضار.
واأدت املواجهات امل�ضلحة اإىل مقتل ما يزيد عن 
نتيجة  ت�ضرد  كما  مدنيون،  بينهم  �ضخ�س   200
للعنف اأكرث من 36 األف اآخرون، فروا اإىل مقرات 
اأرجــاء  يف  املنت�ضرة  والكنائ�س  الأممية،  البعثة 

العا�ضمة

 – ب(  ف  -)اأ  ــو  ــ�ــض ديــدميــوتــي
حلب  مدينة  من  الــقــادم  اآدم  يريد 
ويقول  بالده.  اىل  العودة  ال�ضورية 
نعي�س  لكننا  بلدي  يف  حرب  “هناك 
مثل  ا�ضهر  �ضبعة  منذ  الــيــونــان  يف 
اآلف  مــن  كغريه  متخليا  �ضجناء”، 
عن  اليونان  يف  العالقني  ال�ضوريني 

حلمه بالتوجه اىل املانيا .
واولدهما  زوجته  مع  اآدم  وو�ضل 
اقربائهما،  مــن  وخم�ضة  الــثــالثــة 
ـــقـــطـــارات يف  ال ــة  ــط لــلــتــو اىل حم
على  الواقعة  القرية  ديدميوتي�ضو، 
احلدود اليونانية الرتكية، وي�ضتعد 
ان  قــبــل  اأمــنــي  لتفتي�س  للخ�ضوع 
رحلة  بداية  يف  تركيا  اىل  ينتقل 

طويلة للعودة.
ا�ضهر،  منذ  ال�ضارع  يف  “نحن  قال 
بـــال مــ�ــضــكــن. عــنــدمــا و�ــضــلــنــا اىل 
اليونان، ذهبنا اىل خميم ايدوميني 
امل  على  ا�ضهر”  ثالثة  بقينا  حيث 
املقدونية  اليونانية  احلــدود  عبور 

للتوجه اىل املانيا.
يف  املحزنة  اقامته  عــن  ــدث  وحت
عجل  على  اعــد  الــذي  املخيم  هــذا 
ــن عــ�ــضــرة اآلف  وا�ــضــتــقــبــل اكـــرث م
لجئ يف ظروف �ضيئة، قبل ان تقرر 
احلكومة اليونانية تفكيكه يف اأيار/
مراكز  اىل  الــالجــئــني  ونــقــل  مــايــو 

ايواء جماورة.
بعد ذلك، حاول اآدم وعائلته املرور 
اليونانية  املدينة  تي�ضالونيكي،  عرب 
الكبرية القريبة من ايدوميني، قبل 
“ادركنا  ان يعودوا اىل اثينا. وقال 
احلدود  اغــالق  ب�ضبب  عالقون  اننا 
وقررنا يف نهاية املطاف العودة” اىل 

�ضوريا.
العالقني  الالجئني  ــدد  ع ويبلغ 
�ضتني  مــن  اأكـــرث  حاليا  الــيــونــان  يف 
الــذي  التــفــاق  بعد  �ضخ�س،  ــف  ال
الوروبي  والحتاد  تركيا  بني  اأبرم 

على  ويــنــ�ــس  اآذار/مــــار�ــــس   18 يف 
من  ي�ضلون  الذين  الالجئني  اعــادة 
انقرة  ت�ضدد  ان  وعلى  اليها،  تركيا 
ـــا لــوقــف  ـــدوده املـــراقـــبـــة عــلــى ح
م�ضاعدات  مقابل  املهاجرين،  تدفق 

اوروربية.
اإعادة  برنامج  ان  لالجئني  وتبني 
الــعــائــالت،  �ــضــمــل  مل  او  الــتــوطــني 
لالقامة  الــوحــيــدتــني  الو�ضيلتني 
اجراء  يفرت�ضان  اوروبا،  يف  والعمل 
عدد  حتفظ  ب�ضبب  وبطيئا  معقدا 
كبري من الدول التي ل تريد مزيدا 

من الالجئني على ارا�ضيها.
وتــعــهــد الحتـــــاد الوروبــــــي يف 
يعيد  بــان   2015 ايلول/�ضبتمرب 
من  لجــئ  و400  الــفــا   66 تــوطــني 
اليونان خالل �ضنتني. لكن مل يغادر 
من هوؤلء �ضوى 4926 لجئا خالل 

�ضهرا.  13
والمل الخري املتبقي للمهاجرين 
وهو  اليونان،  اىل  اللجوء  طلب  هو 
�ضعب،  وخــيــار  جــدا  طويل  اجـــراء 
ا�ضتمرار الزمة القت�ضادية  ب�ضبب 

هي  البطالة  ن�ضبة  حيث  اليونان  يف 
العلى يف منطقة اليورو.

– ليال  ايفرو�س  نهر  – عبور 
يف  ال�ضرطة  لــرجــال  اآدم  ويــقــدم 
منحتها  التي  الوثائق  ديدميوتي�ضو 
له ال�ضلطات اليونانية خالل ت�ضجله 
لي�ضبو�س،  جــزيــرة  يف  عائلته  مــع 
عند  اليونان  اىل  الرئي�ضي  املدخل 

الو�ضول من ال�ضواحل الرتكية.
ويـــقـــول احــــد عــنــا�ــضــر حــر�ــس 
طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة  احلدود 
وثائقهم،  “مع  هويته  ك�ضف  عــدم 
البالد.  يف  بحرية  التنقل  لهم  يحق 
عن  بحثا  قدموا  انهم  نعرف  لكننا 
نهر  عبور  يف  �ضي�ضاعدونهم  مهربني 
ايفرو�س احلدودي ليال للو�ضول اىل 

تركيا”.
المــور  من  النوع  “هذا  وي�ضيف 
يحدث يوميا )…( انه امر جنوين. 
للقدوم  امــوال  دفعوا  بوؤ�ضاء  انهم 
بطريقة غري م�ضروعة اىل اليونان، 
مبالغ  يدفعوا  ان  اي�ضا  عليهم  والآن 
وامل�ضتفيدون  بلدانهم..  اىل  للعودة 

هم املهربون”.
ايفرو�س  نهر  يف  املــيــاه  وم�ضتوى 
على طول احلدود اليونانية الرتكية 
ــيــا مــنــخــفــ�ــس. ويــ�ــضــري قــائــد  حــال
ايفرو�س  منطقة  يف  احلــدود  حر�س 
اىل  جيالما�س  خري�ضوفالنتي�س 
ي�ضتخدمون  ال�ضخا�س  “بع�س  ان 
ميكن  الماكن  بع�س  يف  لكن  مراكب، 

عبور النهر �ضريا على القدام”.
ــل عــ�ــضــرات الــالجــئــني اىل  وو�ــض
حمــطــة ديــدميــوتــيــ�ــضــو يــومــيــا يف 
لديهم  بع�ضهم  الخــرية،  ال�ضابيع 
انهم  اي  ــيــة،  املــان لجــئــني  ــق  ــائ وث
عائدون من املانيا بعدما خاب املهم 

من امكانية ا�ضتيعابهم هناك.
“ل ن�ضتطيع  ويقول �ضرطي بحذر 
)الوثائق(  كانت  اذا  ممــا  التحقق 

�ضحيحة او مزورة”.
يريدون  الــذيــن  عــن  مبعزل  لكن 
ي�ضتمر  لــلــعــودة،  الــيــونــان  ــادرة  ــغ م
املعاك�س  بالجتاه  الالجئني  تدفق 
ان  بعد  اليونان،  اىل  تركيا  من  اي 
ال�ضرطة  ا�ضطر  ما  لفرتة،  تراجع 
لتعزيز وجودها على احلدود الربية 

اليونانية الرتكية.
مهربا  �ضبعني  ان  ال�ضرطة  وقالت 
ــرث مــن الــف لجــئ اوقــفــوا منذ  واك

متوز/يوليو.
واوقف يوناين ي�ضتبه بانه مهرب 
تي�ضالونيكي  من  بالقرب  اخلمي�س 
�ضوريا  اربعني  بنقل  يقوم  كان  بينما 
بينهم 15 قا�ضرا يف �ضاحنة… وقد 
للذهاب  يــورو   1500 منهم  كل  دفع 
ايجاد  امــل  على  تي�ضالونيكي  اىل 
اوروبا،  �ضمال  اىل  لالنتقال  طريقة 

بح�ضب ال�ضرطة.

بلدهم اىل  العودة  يريدون  اليونان  يف  االنتظار  اأتعبهم  �سوريون  الجئون 

اليوم يف  واحدة  وجبة  على  يعي�سون  “ليج”  والية  �سكان  ال�سودان..  جنوب 

ع�سرات اخلراء يحققون �سرقي االأردن: دخان 
ابي�س كثيف ينبعث من االأر�س منذ ا�سبوعن

 عمان :
مل تف�ضح ال�ضلطات املحلية الأردنية بعد ولليوم 
حتقيقاتها  طبيعة  عــن  ــوايل  ــت ال على  اخلــامــ�ــس 
يف  مف�ضرة  وغــري  غريبة  ظاهرة  يف   اللوج�ضتية 
منطقة املفرق �ضرقي البالد حيث  يخرج من الأر�س 

وبكثافة دخان ابي�س جمهول وغري معتاد.
 وافاد �ضهود عيان من اأهايل املنطقة بان الدخان 
يوما   14 مــنــذ  املــكــان  نف�س  مــن  يــخــرج  الأبــيــ�ــس 
منذ  حقيقته  معرفة   خمت�ضة  جلان  حتــاول  فيما 

خم�ضةايام .
فنية  جلان  ت�ضكيل  عن  حملية  تقارير  وحتدثت 
من الأمن واجلي�س وخرباء �ضلطة امل�ضادر الطبيعية 
واإدارة حماية البيئة ملعرفة ا�ضباب اإنبعاث الدخان 

البي�س.
الدخان  عن  الق�ض�س  ين�ضجون  الأهـــايل  ــداأ  وب

واملنطقة  وهي مهجورة .

ي�سهد  اأمريكا  يف  االنتحار  ملنع  ال�ساخن  اخلط 
ارتفاعا كبرا يف عدد املت�سلن ليلة االنتخابات

ملنع  ال�ضاخن  اخلــط  �ضهد   – اأ(  ب  )د  وا�ضنطن 
التي  املكاملات  عــدد  يف  ــادة  زي اأمريكا  يف  النتحار 
ي�ضتقبلها بلغت ن�ضبتها 140 يف املئة ليلة النتخابات 

الرئا�ضية، وفقا للم�ضوؤول عن اخلدمة.
ال�ضاخن،  اخلــط  اإن  درابــر  جــون  الدكتور  وقــال 
مرتبط بـ 160 مركزا من مراكز الت�ضال يف جميع 
يف   30 ن�ضبتها  كانت  زيــادة  و�ضهدت  البالد،  اأنحاء 
انها  اإىل  م�ضريا  الت�ضويت،  ع�ضية  املكاملات  يف  املئة 

كانت نابعة من القلق حول نتائج النتخابات.
وتابع درابر اإنه يف ليلة النتخابات الفعلية راأينا 
يف الواقع زيادة مبقدار ال�ضعف يف عدد املكاملات … 

والتي كانت بحوايل 140 يف املئة”.
فيها  �ضهد  التي  الوحيدة  املرة  باأن  درابــر  وافــاد 
هو  املكاملات  من  احلجم  هــذا  مثل  ال�ضاخن  اخلــط 
عام  وليامز  روبني  الكوميدي  املمثل  انتحر  عندما 

2014.
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