
www.ghorbanews.com          أ�سبوعية - �ساملة - حرة - م�ستقلة�FRIDAY , MARCH 9 . 2018   / Vol . 6 - Issue 276

ت������وزع ج��ان��ا

3 �صنوات من اموت ي �صعدة:
»التحالف« يد  من  اأبعُد  الرمان«  »�صّلة 

هكذا ا�ستقبلت لندن حمد بن �سلمان

على  احتجاجا  �صاخرة  مظاهرات 
اليمن ح��رب  ي  ال�صعودية  دور 

8 اآذار: 
ي������وم 
ام���راأة 
الع��امي



اجنوبية  احدود  على  اليمن،  �شمال  اأق�شى  ي   : �شعدة 
بع�شها  على  تتكىء  خ�شراء  جبال  ال�شعودية،  للمملكة 
منهكمون  و�شكان  بالفواكه،  حبلى  ووديان  البع�ض، 
حولهم.  يدور  ما  مكرثن  غر  احقول،  ي  بالزراعة 
كل  على  ت�شتمل  باأزياء  »الوا�شي«  رق�شة  يوؤدين  ن�شاء 
الرجال على  اأقدام  اأقدامهن مع  الطبيعة. تتناغم  األوان 
اإيقاعات »امثلوث« و»امربوع« و»البليح« و»ام�شدو�ض«، فيما 
كاأجنحة  اجن�شن  من  للراق�شن  الطويلة  الأكمام  متد 
ن�شور وحمائم حلق و�شط اجموع. طرب متخم بالده�شة، 
هذه  باإن�شان  وخا�ٌض  التاريخ،  اأعماق  ي  �شارب  وموروث 
البقاع الذي يوؤكد للزائر اأن »امت�شاق ال�شم�ض لي�ض �شعبًا 

على �شعدة«.
ون�شاِل  البارود  �شناعة  ومعمل  الرمان  �شّلُة  �شعدة 
وامقابر،  والأ�شرحة  واماآذن  القباب  اأر�ض  اخناجر، 
اأواي  وامقتطعة  الطن،  من  منازلها  ام�شنوعة  امدينة 
و�شط  من  فيها  احياة  تنبعث  ال�شخر،  من  �شكانها  طعام 
حت  العي�ض  األفوا  الذين  ال�شكان،  يجدد  هكذا،  الركام. 
ال�شمود  مع  عهدهم  يوميًا،  الطائرات،  واأزيز  الق�شف 
وامال  بالنفط  امتخم  ال�شمال،  من  القادم  اموت  ومواجهة 

وفتاوى التكفر والقتل.
العزاء عادًة يومية

�شعدة  مديريات  ي  وجهك  ّممت  اأينما  امقابر  حا�شرك 
الثاث،  احرب  �شنوات  خال  فيها  اموت  ا�شتوطن  التي 
من  للكثر  يومية  عادة  العزاء  جال�ض  بن  التنقل  و�شار 
�شكانها. يباغت طران »التحالف« امدنين حتى ي اأوقات 
ال�شلوات، وتقابلك ام�شاجد فيها ماآذن مهدمة وقباب م 
جدران  تكوّمت  حن  ي  احديد،  هياكل  �شوى  منها  يتبَق 

امدار�ض فوق بع�شها البع�ض.
ي مركز امحافظة امكتظ بامدنين، دّمر طران »التحالف« 
امركزي،  البنك  وفرع  الهادي،  جامع  من  كبرًا  جانبًا 
وديوان امحافظة، ومباي الريد والت�شالت، وعددًا من 
قاعات التعليم ي جامعة �شعدة، وم�شروع امياه وحطات 
الع�شرات  تهّدمت  التي  بام�شاكن  حاطة  وجميعها  الغاز، 
منها، وُقتل الكثر من قاطنيها. كما اأحال الق�شف اجوي 
لان�شمام  وامر�ّشحة  الطن،  من  امبنية  القدمة  امدينة 

اإى قائمة الراث العامي، اإى اأكوام من الراب.
مدير مكتب ال�شحة ي امحافظة، عبد الإله العزي، يفيد، 
واجرحى  ال�شهداء  »عدد  باأن  »الأخبار«،  اإى  حديث  ي 
مار�ض  اآذار/  منذ  ال�شعودي  العدوان  طران  غارات  جراء 
األفن  اإى  و�شل   2017 اأيلول  �شبتمر/  وحتى   2015
واأطفال،  ن�شاء  اأغلبهم  تقريبية،  كح�شيلة  �شهيدًا  و114 
فيما بلغ عدد اجرحى 8 اآلف و520 جريحًا، بالإ�شافة 
»مر�ض  اأن  اإى  العزي  ويلفت  معّوقًا«.  و430  األف  اإى 
العدوان  ا�شتخدام  جراء  خيف  ب�شكل  انت�شر  ال�شرطان 
 713 لاأ�شلحة امحرمة، حيث بلغ عدد احالت ام�شابة 

حالة«.
موجات النزوح

2015، األقت الطائرات  م�شاء يوم الـ27 من اآذار/ مار�ض 
فيها  تطالبهم  �شعدة  �شكان  على  من�شورات  ال�شعودية 
48 �شاعة، ليبداأ اإثر  بالرحيل من منازلهم، ُمِهلًة اإياهم 
معه  وتبداأ  امحافظة،  على  والري  اجوي  الق�شف  ذلك 
متوا�شلة  تزال  ما  والتي  اموت،  من  هربًا  النزوح  موجات 
عبد  للنازحن،  التنفيذية  الوحدة  مدير  اليوم.  حتى 
اأن  اإى  »الأخبار«،  اإى  يلفت، ي حديث  اأبو طالب،  الإله 
»عدد النازحن من �شعدة منذ مار�ض )اآذار( 2015 وحتى 
�شجات  ي  اموثقن   ،2017 الأول(  )كانون  دي�شمر 
ي  خيمات  ي  منهم  القليل  نازح،  األف   250 الوحدة، 
ي  م�شتاأجرون  اإما  والغالبية  و�شنعاء،  عمران  حافظتي 
اأو مكد�شون ي امدار�ض وامباي احكومية،  منازل �شعبية 
ولدى اأقاربهم ي �شنعاء وامحافظات امجاورة«. واجدير 
ذكره هنا اأن طران »التحالف« هدم اأكر من 3 اآلف منزل 
ي  امحلي  امجل�ض  عن  �شادرة  اإح�شائية  وفق  �شعدة،  ي 

امحافظة.
حقول القنابل العنقودية

�شدا،  )رازح،  ال�شعودية  مع  احدودية  امديريات  ُتعّد 
عر�شة  الأكر  ال�شفراء(  منبه،  حيدان،  باقم،  الظاهر، 
الطبية  الفرق  وتواِجه  »التحالف«،  طران  لق�شف 
يروي  اإليها.  الو�شول  ي  �شعوبة  الإن�شانية  وامنظمات 
�شكان حليون من مديرية باقم كيف حولت مزارعهم اإى 
حقول للقنابل العنقودية التي تقتل اأطفالهم وموا�شيهم، 

حتى »�شارت احياة هنا جحيمًا ل يطاق«.
مديرية  ي  منطقته  من  نزح  الذي  القطابري  م�شفر 
قنبلة  بانفجار  اأ�شرته  اأفراد  من  اثنن  مقتل  بعد  �شدا 
اإى  العودة  من  اأمكن  »لن  لـ»الأخبار«:  يقول  عنقودية، 
من   2 قتلت  ال�شعودية  تلقيها  التي  فالقنابل  منطقتي، 
اإى  ن�شطر  »كنا  وي�شيف:  الأغنام«.  من   7 مع  اأطفاي 

اإزالة القنابل باأنف�شنا خوفًا من اأن يلتقطها الأطفال اأو اأن 
ونزحت  ال�شحايا  اأعداد  تزايدت  ولكن  ما�شيتهم،  ت�شيب 
فا  القنابل،  حا�شرتنا  اأن  بعد  امديرية  �شكان  معظم  مع 
الحتطاب،  من  الن�شاء  تتمكن  ول  الأغنام  رعي  ن�شتطيع 
الأ�شجار  ي  عالقة  قنابل  جد  كنا  الأيام  من  كثر  وي 
بامزارع«. ي تقرير حديث، اأعلنت منظمة »هيومن رايت�ض 
ا�شتخدام  الدولية«  »العفو  ومنظمة  وثقت  اأنها  ووت�ض« 
العنقودية  الذخائر  من  الأقل  على  اأنواع   7 »التحالف« 
والوليات  امتحدة  امملكة  ي  م�شنوعة  دوليًا،  امحظورة 
امتحدة والرازيل. واأ�شارت مديرة ق�شم ال�شرق الأو�شط 
حينها،  ويت�شن،  ليا  �شارة  ووت�ض«،  رايت�ض  »هيومن  ي 
ال�شعودية  بقيادة  للتحالف  امتكررة  »الوعود  اأن  اإى 
الأطفال  ُتنب  ل  قانوي  ب�شكل  اجوية  �شرباته  ب�شن 
كبرة  حذرت  فيما  ام�شروعة«،  غر  الهجمات  اليمنين 
من  فقيه،  مى  الدولية«،  »العفو  ي  الأزمات  م�شت�شاري 
التحالف  قوات  توقف  تكفل  من�شقة  جهود  دون  »من  اأنه 
بقيادة ال�شعودية عن ا�شتخدام الذخائر العنقودية، ومن 
فاإن  املّوثة،  امناطق  لتطهر  عاجلة  دولية  م�شاعدة  دون 
ال�شنوات  مدى  على  تظل  �شوف  العنقودية  القنابل  تلك 

القادمة مثل تركة ميتة ي اليمن«.
معاهد التكفر

لي�شت القنابل العنقودية وحدها هي التي اأحقت اأ�شرارًا 
اقُتلعت  اما�شي،  القرن  �شبعينيات  ففي  �شعدة.  بحقول 
منها،  بدًل  لُي�شَيد  دماج  وادي  و�شط  من  الرمان  اأ�شجار 
الوهابية  ال�شلفية  لن�شر  احديث«  »دار  �شعودي،  بتمويل 

اجلنار  اأزهار  َذُبلت  الزيدية.  وتريف  »اجهاد«  وعومة 
ام�شاجد  منابَر  ويعتلي  امذهبي،  ال�شراع  بوؤر  لت�شتعل 
من  العائد  الوادعي،  هادي  بن  مقبل  ال�شيخ  تاميُذ 
بن  حمد  بفتاوى  للوعظ  راأ�شه،  م�شقط  اإى  ال�شعودية 
والتحذير من خطر  باز،  وابن  وابن عثيمن  الوهاب  عبد 
من  ن�شخ  تزال  ل  اليوم،  واإى  الإيرانية.  الثورة  ت�شدير 
ال�شام  عبد  حمد  للم�شري  الغائبة«  »الفري�شة  كتاب 
فرج، وكذلك كتاب »اخميني ي ميزان الإ�شام« لباحَثن 
عراقَين على رفوف جال�ض بع�ض ال�شكان ي �شمال اليمن، 
ُمعَمدة بختم »دار احديث« ي دماج، والذي قام بتوزيعها 

ي العام 1988.
يوؤكد اأحد تاميذ الوادعي، لـ»الأخبار«، اأن »ابن باز كان 
هذه  يرعى  كان  اإذ  مقبل،  ال�شيخ  مع  جيد  توا�شل  على 
حر�شًا  �شنوات،  لعدة  و�شخ�شية  خا�شة  رعاية  امجموعة 
منه على ن�شر ال�شنة ي هذه امنطقة«. وي�شيف: »رحبت 
مناطقها  وفتحت  مقبل،  ال�شيخ  بدعوة  القبائل  من  جملة 
لطابه الذين كانوا يخرجون للمحا�شرات، ون�شر ال�شنة 
الهادوية  الزيدية  قلعة  ُتَعّد  التي  �شعدة  منطقة  ي 
عامي  بن  اممتدة  الفرة  خال  اليمن«.  ي  ومنطلقها 
معظم  على  ح�شورها  ال�شلفية  فر�شت  و1990،   1979
لنظام  الع�شكرية  بالقوة  م�شنودة  �شعدة،  ي  ام�شاجد 
احوثي،  الدين  بدر  الزيدي،  امرجع  ليتعر�ض  �شنعاء، 
عقب ذلك للنفي من مناطق �شحار وجمعة بن فا�شل. لذ 
احوثي بجبال مران، وهناك تكفل الأهاي ببناء م�شكن 
له على نفقتهم، لي�شتاأنف حا�شراته حت �شجرة بالقرب 

من امنزل.
من ال�شرخة اإى الطلقة

م تكد مّر 5 �شنوات حتى كان تاميذ بدر الدين احوثي 
ما  �شرعان  الذي  اموؤمن«،  »ال�شباب  تنظيم  اأ�ش�شوا  قد 
�شيتحول اإى حركة كان ح�شن بدر الدين احوثي ال�شهم 
احوثي  خطب  حولت  الفكرية.  معامها  ر�شم  ي  الأكر 
ي  الهادي  جامع  بلغت  »مازم«  اإى  وامجال�ض  امدار�ض  ي 
مدينة �شعدة، حيث اأطلق موؤ�ش�ض »اأن�شار اه« وتاميذه 
�شاة  عقب  لإ�شرائيل...«،  اموت  لأمريكا...  »اموت  �شعار 
�شالح،  اه  عبد  علي  الراحل،  الرئي�ض  ح�شرها  جمعة 
الزنداي،  امجيد  عبد  »الإخوانية«،  ال�شلفية  و�شيخ 
منا�شك  لتاأدية  ال�شعودية  اإى  ذلك  اإثر  غادرا  اللذين 
العمرة، وعادا بعدها ل�شّن احرب الأوى �شد »امتمردين« 

ي �شعدة، والتي انتهت مقتل ح�شن احوثي.
اإى  الـ15  �شعدة  مديريات  من  احوثي  اأتباع  تداعى 
ونقعة  مطرة  ي  ال�شكان  من  واخالية  النائية  امناطق 
مع  لليمن  ال�شمالية  احدود  من  مقربة  على  والرزامات، 
ال�شعودية. وهناك اأعادوا ترتيب �شفوفهم خلف �شقيقه 
�شد  حروب   5 قاد  الذي  احوثي،  الدين  بدر  املك  عبد 
و»الإخوان  وال�شلفين  �شنعاء  لنظام  التابعة  القوات 
احوثين  ب�شيطرة   2009 العام  ي  انتهت  ام�شلمن«، 
مع  احدود  على  وا�شعة  ومناطق  �شعدة،  حافظة  على 
ال�شاد�شة(،  احرب  ي  مبا�شرة  تدخلت  )التي  ال�شعودية 

قبل اأن ين�شحبوا منها موجب اتفاق وقف اإطاق النار.
من و�شط الركام

على  غ�شبها  جام  �شاّبة  الكّرة،  ال�شعودية  تعيد  اليوم، 
»التحالف«، يرافقه �شرب  �شعدة. ق�شف وح�شي لطران 
ع�شوائي مدفعية حر�ض احدود ال�شعودي على امديريات 
�شفوف  ي  �شحايا  يومي  �شبه  ب�شكل  يخلفان  ال�شمالية، 
امدنين ودمارًا وا�شعًا ي امنازل واممتلكات. اإل اأن �شعدة ل 
تزال تعّج باحركة وتكتظ اأ�شواقها بالعمال القادمن من 
كل حافظات اليمن لا�شتغال ي مزارع الرمان والرتقال، 
الوقت  وي  ال�شعودية.  على  حتى  بخراتها  تفي�ض  التي 
العنقودية  القنابل  من  اأطنانًا  الطران  فيه  يلقي  الذي 
على امحافظة، تتقاطر ال�شاحنات من امملكة »ال�شقيقة« 
يوميًا اإى �شعدة لنقل الفواكه من �شلة الغذاء ي اليمن. 
ي  ُيقال  كما  اه«  »يطلبون  الذين  هوؤلء  حتى  اأنه،  اإل 
اليمن، ل ي�شلمون من غارات الطران. ففي اأيار/ مايو من 
العام 2017، ا�شتهدفت طائرات »التحالف« ثاثة �شائقي 
اإى �شعدة  ال�شعودية  من  كانوا قادمن  �شورين  �شاحنات 
ي  اجعملة  منطقة  ي  الق�شف  ليباغتهم  الرمان،  لنقل 
مركزية  ثاجة  اأمام  اأج�شادهم  وتتناثر  �شحار،  مديرية 
حفظ الفواكه، مع 15 األف �شلة رمان بعرتها الغارات ي 

امكان.
 فايز الأ�شول / الخبار
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خت�سر مفيد

اذا اردنا ان نتحدث عن الو�شع العربي يجب ان نتحدث عن 
مفهوم الثقافة ي امجتمع. هناك فرق بن من يعرف الثقافة 
ان  يجب  الثقافة  عن  نتحدث  عندما  بالثقافة  يتمثل  ومن 
قيم  وهناك  موروثة  قيم  هناك  القيم  منظومة  عن  نتحدث 
ي�شهده  الذي  والتغر  التحول  بحكم  امجتمع  من  مكت�شبة 
ال�شلوك  وطرق  التفكر  طرق  توحد  العربي.الثقافة  العام 
الطفال  لتعليم  الوقت  من  كثرا  ن�شرف  مثا  نحن  لذلك 
ثقافة  هي  الن  ال�شائدة  الثقافة  ولكن  معينة  �شلوكات 
احروب والدم ثقافة التدمر والت�شوه ثقافة الف�شاد والكذب 
والنفاق ما اكت�شب اجيل اجديد هذه امفاهيم نحن �شعوب 
والثقافة  ماأزوم  الن  العربي  العام  ي  الو�شع  منهارة  ودول 
عندنا ماأزومة و�شر ازمتها عدم الت�شال بن الجيال وعدم 
ال�شلبية  القيم  فانت�شرت  وامحكومن  احكام  بن  الت�شال 
نتيجة الذي حدث من ثورات عربية ي امجتمع العربي اي ما 
يعرف بالربيع العربي فانت�شر التطرف نتيجة اجهل والفقر 

والبطالة فا�شتغلت بع�ض اجهات هذه الفئة من امجتمع.
برامج  �شعارية وم حمل  كانت  ال�شف  مع  العربية  ثوراتنا 
قبل  من  و�شرقت  فا�شتغلت  لاغت�شاب  تتطرق  وم  معها 
القتل  فقط  لي�ض  �شيء  كل  تدمر  التدمر،  و�شاد  امتطرفن 
وثقافتها  باآثارها  باأكملها  مدن  تدمر  بل  �شوره  باب�شع 
كما  يفعلو  م  التر  ان  حتى  الثرية،  وم�شاجدها  بكنائ�شها 

فعلت هذه الفئة .
نحن بحاجة اى م�شروع ا�شامي نه�شوي و�شطي لنقاذ ما دمر 
ولعطاء ال�شورة احقيقية عن ال�شام فاليابان مثا عندما 
الدول  من  ا�شبحت  القت�شاد  ي  النهو�ض  م�شروع  حملت 
القطب  م�شروع  حملت  عندما  امركا  تكنولوجيا  امتقدمة 
اخلويات  ن�شتخدم  مثا  نحن  العام  وقادت  جحت  الواحد 
اوباما يعاملونه  الها فيما  ن�شنعه نحن جعل من احاكم  ول 
يحمله  ان  يجب  ام�شروع  هذا  اذا  للتاثرات  يخ�شع  كان�شان 
اأئمة  الدينية وخا�شة  وامرجعيات  وامثقفون  العلماء  عندنا 
دور  ام�شلمن  بن  الفن  بث  على  بع�شها  تعمل  التي  ام�شاجد 
الدعاة هو الدعوة اى ال�شاح والتفاهم وال�شلم وابراز دور 

ال�شام الو�شطي ال�شحيح.
رئي�ض التحرير

منه اان�صحاب  ا  »النووي«  تعديل  الهدف  اأمركا:  توؤِرق  اإيران  �صواريخ 
قد  الإيراي.  النووي  اإزاء  اأمركا  هواج�ض 
ال�شكون  امقبل،  اأيار  من  الـ12  ي  ينقطع، 
بحق  العقوبات  تميد  اإى  الأمركي  الرئا�شي 
بتوقيعها،  اأوباما،  اإدارة  ذّيلت  اأن  منذ  اإيران، 
اتفاق الرابع ع�شر من موز 2015 ي فيينا، اإى 
جانب اأمانيا وفرن�شا وال�شن ورو�شيا وبريطانيا، 
بعد اأكر من ثمانية اأعوام من امفاو�شات امعقدة 
وال�شعبة. نائب الرئي�ض الأمركي، مايك بن�ض، 
ي  الإ�شرائيلي  الكن�شيت  اأمام  خطابه  ا�شتعاد 
من�شة  فوق  من  ليقول  اما�شي،  الثاي  كانون 
اإن  وا�شنطن،  ي  »اأيباك«،  ال�شهيوي،  اللوبي 
التفاق  من  �شين�شحب  ترامب  دونالد  الرئي�ض 

النووي مع اإيران، اإذا م يتم تغيره.

اجناح  عن  مناف�ض،  دون  من  بن�ض،  يعّر 
داخل  لإ�شرائيل  تاأييده  ي  فجاجة  الأكر 
ــ  اأيديولوجية  لأ�شباب  الأمركية  الإدارة 
ــ  الدينية  اخلفية  هذه  تف�ّشر  �شرفة.  دينية 
ي  ام�شبوق  غر  بن�ض  اإفراط  الأيديولوجية 
ي  الأخرى  الأجنحة  لكن  اإيران.  �شد  الت�شدد 
تباين  على  لإيران،  عنه  عداًء  تقّل  ل  الإدارة 
لاإدارة  الع�شكريَة  النواَة  تقود  اخلفيات. 
الإيرانية،  ثاأرية ي مقاربتها  الأمركية نزعٌة 
واأخرى �شخ�شية. ُيحِمل جيم�ض ماتي�ض اإيران 
العراق؛  ي  جنوده  من  الع�شرات  قتل  ذنوب 
ترامب،  دفاع  ووزير  اجرال  َعَرف  فعقيدًا 
التي  الدامية  والهجمات  الكمائن  قرب،  عن 

دوريات  �شد  العراقية  امجاميع  ت�شّنها  كانت 
�شّلحتها  بعدما  الأمركي،  الحتال  وتمعات 

ودعمتها اإيران.
هربرت ماكما�شر، م�شت�شار الأمن القومي، لديه 
ثاثة  منذ  عالقة  تزال  ل  ح�شابات  اأي�شًا  هو 
عقود، وتنتظر الت�شفية مع اإيران التي َتقاطع 
لحتواء  العربي  ام�شرق  ي  الثوري  �شعودها 
العمليات  مع  لبنان،  ي  الأمركي  التمدد 
ال�شت�شهادية التي دّمرت ال�شفارة الأمركية ي 
بروت ربيع 1983، ثم ما لبثت اأن اأنزلت مقتلة 
جندي  مئتي  من  باأكر  م�شبوقة  وغر  م�شهودة 
من الـ»مارينز«، حت ما تبقى من ركام قاعدتهم 

امح�شنة على مدخل مطار بروت.

»ال�سليب الأحمر« ي �سجون عدن
انعقدت، ، ي العا�شمة اللبنانية بروت، جل�شة اإعامية لـ»اللجنة 
الدولية لل�شليب الأحمر« بعنوان »�شوريا، العراق، واليمن: عد�شة 
الأو�شط  ال�شرقن  للعمليات ي  الإقليمي  امن�شق  اإن�شانية«. وحذر 
»ال�شعب  اأن  من  اجل�شة،  خال  كلمة  ي  مارديني،  روبر  والأدنى، 
اليمني و�شل اإى مرحلة ال�شعف ال�شديد«، لفتًا اإى اأن »احرب 
اليوم  يعي�ض  »اليمن  اأن  م�شيفًا  البلد«،  مقدرات  ا�شتنزاف  توا�شل 
رئي�ض  دعا  جهته،  من  اموارد«.  ي  احتياطي  من  له  بقي  ما  على 
حديث  ي  فايتي،  األك�شندر  اليمن«،  ي  الأحمر  »ال�شليب  بعثة 
دخول  عن  احظر  رفع  اإى  اجل�شة،  هام�ض  على  »الأخبار«  اإى 
الب�شائع التجارية اإى اليمن، حا�شًا الأطراف كافة على »احرام 
من  عدد  زيارة  من  مكنت  البعثة  باأن  واأفاد  الدوي«.  القانون 
مراكز الحتجاز الر�شمية وغر الر�شمية ي عدن وتعز و�شنعاء 
اأنه »�ُشمح لنا للمرة الأوى بدخول خيم بئر  واحديدة، كا�شفًا 
حيث  عدن(،  ي  الإمارات  تديرها  التي  ال�شجون  )اأحد  اأحمد« 
اه،  اأن�شار  من  بع�شهم  حتجزًا،   279 نحو  مقابلة  من  »مكنا 

والبع�ض الآخر من اجهادين«.
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لديه خرة ومهارة ي عمل ام�ساوي واجريل
من يجد بنف�سه الكفاءة الت�سال على الرقم :-



حاولتها  لـ»التحالف«  اموالية  القوات  كّثفت   
التقدم على جبهات و�شط الباد وغربيها، خ�شو�شًا 
بعدما  ذلك  ياأتي  وحجة.  البي�شاء  حافظتي  ي 
اليمن،  �شرقي  القوات  لتلك  ملحوظ  تراجع  �ُشّجل 
حيث خ�شرت معظم امواقع التي كانت �شيطرت عليها 
اه«  »اأن�شار  اأمام  امجال  اأف�شح  ما  نهم،  مديرية  ي 

للتقدم �شوب ماأرب
ِقبل  من  ع�شكريًا  ت�شعيدًا  اما�شية  ال�شاعات  �شهدت 
ي  جبهة،  غر  على  لـ»التحالف«  »اموالية«  القوات 
الأ�شبوع  بها  ُمنيت  التي  اخ�شائر  لتعوي�ض  حاولة 
اما�شي على اجبهة ال�شرقية، وحديدًا ي نهم، حيث 
ا�شتعادت  اه«  »اأن�شار  اأن  ع�شكرية  م�شادر  توؤكد 
على  الهجمات  بدء  منذ  فقدتها  التي  امواقع  معظم 

هذه امنطقة.
امنتهية وليته،  الرئي�ض  فيه قوات  �شعت  وي وقت 
عبد ربه من�شور هادي، اإى اإحراز تقدم ي حافظة 
كبر  هجوم  �شّد  عن  اأفيد  الباد،  و�شط  البي�شاء 
لتلك القوات ي حافظة حجة غربًا، بالتوازي مع 
اه«  »اأن�شار  قالت  احدود،  على  متجددة  عمليات 

اإنها اأ�شفرت عن م�شرع جنود �شعودين.
»انت�شارًا  حققت  اأنها  اأم�ض،  هادي،  قوات  واأعلنت 
�شنعاء،  العا�شمة  �شرق  اأرحب  مديرية  ي  كبرًا« 
متحدثة عن اأنها اأ�شبحت على بعد »خطوة فقط من 
�شتكون  امقبلة  خطوتها  واأن  الدوي«،  �شنعاء  مطار 
ح�شي�ض،  بني  مديرية  �شوب  اأعمق  ب�شكل  »التقدم 
م�شدرًا  لكن  العا�شمة«.  اأمانة  مديريات  اأوى 
ع�شكريًا من »اأن�شار اه« نفى، لـ»الأخبار«، اأن تكون 
اأرحب قد �شهدت مواجهات اأ�شًا، معترًا احديث عن 
لـ»اإخفاء  »التحالف«  قبل  من  حاولة  هناك  تقدم 
نهم  ي  قواته  لها  تعر�شت  التي  الكرى  النتكا�شة 
قوات  اأن  مو�شحة  اما�شية«،  الأيام  خال  و�شراوح 
اأرحب عر  اإى  هادي كانت حاول بالفعل »التقدم 
�شل�شلة جبال يام ي نهم، اإل اأن تلك اجبال �شقطت 
عملية  ي  واللجان  اجي�ض  �شيطرة  حت  بكاملها 

التحالف  حلم  بذلك  لينتهي  اأ�شبوع،  قبل  نوعية 
بالتقدم نحو اأرحب«.

وترافق تقدم قوات اجي�ض واللجان ي يام، والذي 
اأتاح لها، بح�شب ام�شدر، »اإعادة التمو�شع ي مواقع 
اإمداد  بخطوط  التحكم  تخّولها  ا�شراتيجية 
واجوف«،  ماأرب  طرقات  من  عدد  ي  هادي  قوات 
وامواقع  امنارة  جبال  على  ال�شيطرة  ا�شتعادتها  مع 
عيدة  مناطق  اإى  اإ�شافة  منها،  القريبة  الع�شكرية 
عيا�ض  وتبة  وامن�شاع  الغربية  وعيدة  ال�شرقية 

وامناطق امحيطة بها وتبة الثني ع�شر.
موازيًا  ماثًا  تقدمًا  اه«  »اأن�شار  اأحرزت  كذلك، 
من  مكنت  حيث  ماأرب،  ي  �شراوح  جبهة  على 
وامناطق  ال�شراتيجي  فاطم  جبل  على  ال�شيطرة 
الذي  نف�شه،  ام�شدر  به  يفيد  ما  وفقًا  منه،  القريبة 
هذا  بعد  اأ�شحت،  واللجان  اجي�ض  قوات  اإن  يقول 

التقدم، على م�شارف مدينة ماأرب، واإن »ما حقق لها 
اأن حقق  له  ي�شبق  نهم م  اما�شية ي  الأيام  خال 

خال �شنوات ثاث«.
لقوات  هجوم  �شّد  اه«  »اأن�شار  اأعلنت  اأم�ض،  ويوم 
�شودانيون،  جنود  يت�شدرها  لـ»التحالف«،  موالية 
ال�شعودية،  مع  احدودي  حر�ض  منفذ  باتاه 
قناة  ونقلت  الباد.  غربي  حجة،  حافظة  ي 
»ام�شرة«، التابعة لـ»اأن�شار اه«، عن م�شدر ع�شكري 
لعدة  وا�شتمّر  الأحد،  �شباح  بداأ  »الهجوم  اإن  قوله 
�شاعات حت غطاء جوي مكثف تاوز 50 غارة، من 
دون اإحراز اأي تقدم«. وحدث ام�شدر عن اأن امعارك 
وجرح  امهاِجمن  من  العديد  »م�شرع  عن  اأ�شفرت 
حر�ض،  على  امتجدد  الهجوم  وترافق  اآخرين«. 
جنود  منِفذيه  �شفوف  يت�شدر  ما  دائمًا  والذي 
�شودانيون، مع اإعان القوات اموالية لهادي »اإطاق 

عملية ع�شكرية وا�شعة لتحرير مديرية رازح �شمال 
غربي حافظة �شعدة«. وذكر موقع »�شبتمر نت«، 
عن  نقًا  هادي،  حكومة  ي  الدفاع  لوزارة  التابع 
الأحد  فجر  انطلقت  »العملية  اأن  ع�شكري،  م�شدر 
من  وباإ�شناد  وال�شابع،  ال�شاد�ض  اللواءين  م�شاركة 

قوات التحالف«.
ا�شتهداف  واللجان  اجي�ض  قوات  اأعلنت  حدوديًا، 
بـ»ق�شف  جيزان  ي  امو�شم  وبوابة  الطوال  منفذ 
مكثف«، اأ�شفر عن »�شقوط قتلى وجرحى« ي �شفوف 
مواقع  ا�شتهداف  اأعلنت  كما  ال�شعودين.  اجنود 
بق�شف  جران  ي  وال�شدي�ض  وال�شبكة  ال�شبعة 
مبا�شرة«  »اإ�شابات  حقيق  عن  متحدثة  ماثل، 
تنفيذ  عن  اأفيد  الباد،  غربي  جنوب  وي  فيها. 
اجي�ض واللجان هجمات متوازية على مواقع قوات 
تعز،  محافظة  و�شالة  ومقبنة  با�شا  بر  ي  هادي 
اأدت، بح�شب ما نقلت »�شباأ« عن م�شدر ع�شكري، اإى 

وقوع »خ�شائر ب�شرية« ي �شفوف امهاَجمن.
»التحالف«  قوات  اأعلنت  ذلك،  مع  بالتوازي 
»اأن�شار  مواقع  اآخر  الظهر،  جبل  على  �شيطرتها 
قائلة  البي�شاء،  محافظة  ناطع  مديرية  ي  اه« 
اإنها اأ�شبحت على مقربة من منطقة ف�شيحة، اأوى 
مناطق مديرية اماجم، م�شيفة اأنها توا�شل تقدمها 
لكن  هناك.  واللجان  اجي�ض  اإمداد  خطوط  لقطع 
ك�شرا  واللجان  »اجي�ض  باأن  اأفادت  »�شباأ«  وكالة 
زحفًا لقوات العدوان ي جبهة ناطع ا�شتمر اأكر من 
خم�ض �شاعات م�شاندة من طران العدوان«، متابعة 
اأن امواجهات اأ�شفرت عن »قتلى وجرحى« ي �شفوف 
اه«،  »اأن�شار  من  ع�شكري  م�شدر  ووفقًا  امهاِجمن. 
الثالثة  امرة  ُتعّد  هذه  فاإن  »الأخبار«،  اإى  حدث 
ناطع ي  ال�شيطرة على  التي تعلن فيها قوات هادي 

غ�شون �شهر واحد.
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مبعوث  تعين  عن  الإعان  مع  بالتوازي   
الريطاي  هو  اليمن،  اإى  جديد  اأمي 
عمله  مار�شة  بداأ  الذي  غريفيث،  مارتن 
�ُشّجلت  احاي،  مار�ض  اآذار/  �شهر  مطلع 
ي  الريطانية  للدبلوما�شية  ن�شطة  حركة 
باأن لندن تري مفاو�شات  اأوحت  امنطقة، 
امتنازعن.  الأطراف  بن  الكوالي�ض  وراء 
فعًا،  ح�شوله  مّطلعون  يوؤكد  حراٌك 
بهوؤلء  بريطانيا  اأجرتها  ات�شالت  عر 
العمانية  العا�شمة  من  م�شتفيدة  الأطراف، 
الهادفة  ر�شائلها،  لإي�شال  كمن�شة  م�شقط 
التفاو�شية.  اللعبة  بخيوط  الإم�شاك  اإى 
تاأثر  مار�شة  اإى  الرامية  حاولتها  لكن 
منحها  اإى  توؤّد  م  اخليج  منطقة  ي  اأكر 
�شواًء  واموؤثرة،  الفاعلة  القوى  من  تفوي�شًا 

ي �شنعاء اأو الريا�ض اأو وا�شنطن.
وامعنوي  الأخاقي  الدافع  لندن  متلك  ل 
والبحث  امفاو�شات  لقيادة  يوؤهلها  الذي 
الأطراف  تر�شي  �شيا�شية  خارج  عن 
اإحدى  هي  امتحدة  امملكة  اإن  اإذ  كافة، 
على  احرب  ي  والفاعلة  ام�شاركة  الدول 
النظام  تزويد  خال  من  فقط  لي�ض  اليمن، 
زاد  التي  والذخائر  بالأ�شلحة  ال�شعودي 
معدل توريدها عّما كان عليه قبيل احرب 
ال�شفقات  ميزان  )بلغ   41% بن�شبة 
اما�شية  الثاثة  الأعوام  ي  الت�شليحية 
بل  ا�شرليني(،  جنيه  مليارات   6 من  اأكر 
من خال م�شاركة خراء وفنين من �شركات 
خا�شة مرخ�شة من احكومة الريطانية ي 
الكامل  التبّني  وكذلك  »التحالف«،  عمليات 

للموقف ال�شعودي ي امحافل الدولية.
�شاحبة  وا�شنطن،  اأن  يبدو  ل  امقابل،  ي 
اإى  و�شلت  قد  العدوان،  ي  الف�شل  الكلمة 
اقتناع بتوافر موجبات وقف احرب، والتي 
الأهداف  حقق  الأوى  بالدرجة  تعني 
التي من اأجلها خي�شت هذه احرب. ي هذا 

احراك  �شر  على  مّطلعون  يوؤكد  ال�شياق، 
توي  ل  امتحدة  الوليات  اأن  ال�شيا�شي 
العمل على احل ال�شيا�شي اأي اهتمام، وهي 
تغلق نوافذ احوار التي مكن اأن توؤدي اإى 
اليمنين  الأطراف  بن  م�شركة  تفاهمات 
هوؤلء  وي�شيف  وال�شعودية.  اليمن  بن  اأو 
اليمن  الإدارة الأمركية ي  ما يعني  اأن كل 
ام�شتوى  على  احمراء  خطوطها  راهنًا 
نهجها  ي  الفقري  والعمود  ال�شراتيجي، 
وقف  ي  وامتمثل  امقبلة،  خطواتها  امحدد 
الريا�ض  على  البالي�شتية  ال�شواريخ  اإطاق 
ا�شتهدفا  فقط  �شاروخن  باأن  العلم  )مع 
باب  �شامة  و�شمان  الآن(،  اإى  الريا�ض 
وعلى  واأمنهما.  الأحمر  والبحر  امندب 
امتحدة  الوليات  ت�شعى  تقدم،  ما  هام�ض 
دائمًا اإى حقيق هدف جانبي، هو التمل�ض 
من تبعات الو�شع الإن�شاي الكارثي الناجم 
تبعاته عنها  واإزاحة  عن احرب واح�شار، 
�شنعاء  وحميل  ال�شعودية،  حليفتها  وعن 
م�شوؤوليته بدعوى اأن امت�شّبب ي ما اآلت اإليه 

الأمور هو »النقاب«.

فاماحظ  الريطاي،  الدور  اإى  وبالعودة 
اأن دبلوما�شية امملكة امتحدة تر�شل اإ�شارات 
لإفهامها  حاولة  ي  �شنعاء،  اإى  اإيجابية 
ُقّدمت  التي  العرو�ض  عن  را�شية  غر  اأنها 
حالت  والتي  ال�شابق،  ي  اه«  »اأن�شار  اإى 
تعرف  لندن  واأن  امفاو�شات،  جاح  دون 
باحركة كمكّون من مكّونات ال�شعب اليمني، 
م�شتحّق للعب دور ي الباد ما يتنا�شب مع 
ي  الريطانين،  اأن  غر  التمثيلي.  حجمه 
بر�شائل  يبعثون  فيه  كانوا  الذي  الوقت 
الأم  ي  مندوبهم  كان  �شنعاء،  اإى  توّدد 
ومنحاز  مت�شّدد  قرار  م�شروع  يرفع  امتحدة 
لـ»انتهاكها  اإيران  يدين  الأمن  جل�ض  اإى 
وفيما  اليمن«.  اإى  الأ�شلحة  توريد  حظر 
اأ�شقط »فيتو« رو�شي الأ�شبوع اما�شي م�شروع 
موقف  لندن  تبّنت  الريطاي،  القرار 
ت�شديد  خال  من  امو�شوع،  من  وا�شنطن 
امندوب الريطاي ي الأم امتحدة، ماثيو 
خطر  باده  تاهل  عدم  على  رايكروفت، 
اليمن  من  ُتطلق  التي  البال�شتية  ال�شواريخ 

على ال�شعودية.

تدرك �شنعاء اأنه ل انفكاك بن لندن وكّل 
من الريا�ض واأبو ظبي بقيادة وا�شنطن، واأن 
م�شرك  ب�شكل  تقود  الأربع  العوا�شم  تلك 
ي�شمى  ما  ي  والع�شكرية  ال�شيا�شية  الدفة 
�شهريًا  تتمع  التي  اليمنية«  »الرباعية 
على  باحرب  امتعلقة  ال�شيا�شات  لتحديد 
الأ�شا�شي  بريطانيا  حرك  واأن  اليمن، 
دونالد  عهد  ي  دورها  بتاآكل  �شعورها  هو 
املفات  بكل  اإدارته  تتفرد  الذي  ترامب، 
العتبار  بعن  الأخذ  دون  من  اخارجية 
امملكة  فيهم  ما  احلفاء،  نظر  وجهة 
التحلل  اإى  لندن  ت�شعى  كذلك،  امتحدة. 
من ال�شغوط امتزايدة على دورها ي احرب 
على  احري�ض  مظهر  والظهور  اليمن،  على 
حقوق الإن�شان اليمني، بعد ارتفاع من�شوب 
احرب  جرائم  ي  تورطها  على  الحتجاج 

امرتكبة ي هذا البلد.

وبقية  �شنعاء  اليمنية  العا�شمة  ي  تتفاقم   : �شنعاء 
الغاز  اأزمة  الإنقاذ  حكومة  ل�شلطة  اخا�شعة  امحافظات 
وطاأة  حت  الرازحن  امواطنن  معاناة  م�شاِعفًة  امنزي، 

اح�شار امفرو�ض على بادهم منذ ما يقارب 3 �شنوات.
الأيام  ي  م�شبوق  غر  ت�شاعدًا  �شهدت  التي  الأزمة  هذه 
من  متجددة  حاولة  الإنقاذ  حكومة  منها  َت�شتّم  الأخرة، 
الورقة  لـ»ا�شتخدام  الداخل  ي  وحلفائه  »التحالف«  قبل 
ذلك  عاّدًة  اليمني«،  ال�شعب  على  احرب  ي  القت�شادية 
ي  التحالف  »ف�شل  على  دليًا  الأخاقي«  غر  »ال�شلوك 
وي  التواي«.  على  الثالث  للعام  القتال  جبهات  ختلف 
ال�شوق  ي�شهدها  التي  الختناق  حالة  محا�شرة  منها  حاولة 
»الإنقاذ«،  وّجهت  تداعيتها،  من  واحّد  امنزي  بالغاز  امحلي 
خال اجتماع طارئ عقدته م�شاء ال�شبت، بفتح باب ا�شتراد 
الذين  امواطنن  معاناة  تخفيف  ي  اأمًا  اخارج،  من  الغاز 
ي  الغاز  حطات  اأمام  اأيام  منذ  طويلة  طوابر  ي  ي�شطفون 

�شوارع العا�شمة.
مرد التجار

وجاء التوجيه احكومي ردًا على رف�ض كبار تار الغاز، اموالن 
لـ»التحالف«، التزام ال�شعر الر�شمي اجديد، امحّدد من ِقَبل 
للغاز )حكومية(،  اليمنية  وال�شركة  النفط ي �شنعاء  وزارة 
تبلغ  التي  لاأ�شطوانة  دولرات(   6.14( ريال   3000 وهو 
�شعتها 20 ليرًا، بدًل من ال�شعر ال�شابق الذي بلغ 6000 ريال 
ووفقًا  »الإنقاذ« غر عادل.  والذي وجدته  )12.2 دولرًا(، 
فاإن  »الأخبار«،  اإى  حدث  احكومية،  الغاز  �شركة  ي  م�شدر 
بينهم  اتفاق  التزام ح�شر  التجار وافقوا على  الع�شرات من 
امحلي  الغاز  مادة  �شعر  بخف�ض  يق�شي  النفط،  �شركة  وبن 
على  ي�شتحوذون  الذين  التجار  كبار  اأن  اإل   ،50% بن�شبة 
امح�شر، وقابلوا قرار  التوقيع على  ال�شوق رف�شوا  %60 من 
من  القادمة  الإمدادات  ووقف  الغاز،  مادة  باإخفاء  احكومة 
»الإ�شاح«،  حزب  ل�شيطرة  اخا�شعة  الغازية،  �شافر  من�شاأة 
لل�شغط  حاولة  ي  امحافظات،  وبقية  �شنعاء  العا�شمة  اإى 

على »الإنقاذ« وحملها على الراجع عن القرار.
وليته  امنتهية  )الرئي�ض  حكومة  »م�شاندة  ام�شدر  واأكد 
�شد  بقوة  ووقوفها  احروب،  تار  هادي  من�شور(  ربه  عبد 
ي  ام�شوؤولن  كبار  من  »عددًا  اأن  مو�شحًا  الب�شيط«،  امواطن 
تلك احكومة ثبتت م�شاركتهم تار الغاز ي ا�شتاب اليمنين 

اأن »عددًا من الوزراء والقيادات الع�شكرية  اأموالهم«، م�شيفًا 
وامدنية اموالن للتحالف يح�شدون ماين الدولرات �شهريًا 
من مبيعات الغاز على ح�شاب الفقراء وامعدمن«. وبّن ام�شدر 
لاأ�شطوانة  ريال   3400 يتجاوز  لن  ام�شتورد  الغاز  »�شعر  اأن 
دولرًا«،   550 الروبان  من  الطن  �شعر  كان  اإن  الواحدة 
حكومة  �شيطرة  حت  الواقعة  امحافظات  اأن  اإى  م�شرًا 
�شنعاء »ت�شتهلك �شهريًا قرابة 50 األف طن من الغاز امنزي 

ام�شاحب للنفط«.
بدايات ااأزمة

فراير  �شباط/  منت�شف  اإى  امتجددة  الغاز  اأزمة  وتعود 
اما�شي، عندما بادر فريق حقوقي، مكّون من عدد من امحامن 
على  �شنعاء،  ي  العام  النائب  لدى  ق�شية  رفع  ي  امتطوعن، 
موالون  معظمهم  ال�شوداء،  ال�شوق  ي  يعملون  غاز  تاجر   42
لنائب الرئي�ض ام�شتقيل، اجرال علي ح�شن الأحمر. ووفقًا 
لائحة التهام التي ح�شلت »الأخبار« على ن�شخة منها، اأكد 
الفريق القانوي �شلوع تار الغاز وموِرديه ي عمليات ف�شاد 
اأمام  ونهب للمال العام وتاعب باأ�شعار �شرف العملة امحلية 
الدولر، متهمًا هوؤلء التجار واموردين بالراء غر ام�شروع، 
وا�شتغال اأو�شاع ام�شتهلكن، من خال امغالة ي ت�شعر مادة 
الغاز امنزي التي تبيعها �شركة �شافر ب�شعر رمزي ل يتجاوز 
 20 �شعتها  تبلغ  التي  لاأ�شطوانة  دولر(   2.1( رياًل   1026

ليرًا، لُتباع ي �شنعاء بـ5300 ريال )10.8 دولرات(.
الق�شية  ي  للتحقيق  العامة  النيابة  حرك  مع  وبالتزامن 
الغاز  �شركة  فر�شت  عنهم،  امُبلَغ  الغاز  تار  وا�شتدعاء 
من  الغاز  واردات  على  رقابة  اإجراءات  �شنعاء  ي  احكومية 
ماأرب عند مداخل امحافظات الواقعة حت �شيطرة »الإنقاذ«، 

وهو ما قابلته حكومة هادي بالتوجيه بوقف ح�شة ال�شركة 
وقف  على  التجار  اإقدام  ذلك  ليعقب  الغاز،  من  اليومية 

اإمدادات العا�شمة من »�شافر«.
امدير العام لاإعام ي وزارة النفط ب�شنعاء، ح�شن الزايدي، 
يوؤكد، ي حديث اإى »الأخبار«، »وجود ا�شتغال غر حدود 
�شافر  »�شركة  اأن  اإى  لفتًا  �شنعاء«،  ي  الغاز  بيع  عملية  ي 
الإنقاذ  حكومة  �شيطرة  حت  الواقعة  امحافظات  مّون 
 2250 والبالغ  الغاز،  من  ماأرب  اإنتاج  من  يوميًا  بـ1750 طنًا 
الواحد  امري  للطن  رياًل  بـ88230  م�شَعرًا  يوميًا  طنًا 
يبلغ  ب�شعر  عمليًا  يباع  الطن  اأن  اإل  للطن(،  دولرًا   180.8(
اإى  ذلك  عازيًا  دولرًا«،   877 يقارب  بربح  دولرًا،   1057
وكبح  ال�شوق  على  الإنقاذ  حكومة  الرقابي  الدور  »غياب 
اليمنية  اجمعية  رئي�ض  يذّكر  جهته،  من  الحتكار«.  جماح 
يعتمد  »اليمن  باأن  من�شور،  مقبل  ف�شل  ام�شتهلك،  حماية 
حكومة  حا�َشب  اأن  ُيفر�ض  ولذلك  ال�شوق،  حرية  نظام 
الإنقاذ على عدم حمايتها ام�شتهلك من احتكار التجار القلة«، 
 3.4( ريال   1700 يتجاوز  ل  للغاز  العادل  »ال�شعر  اأن  مبينًا 

دولرات( لاأ�شطوانة الواحدة«.
احقوقي  الفريق  عاود  جديد،  من  الأزمة  احتدام  ظل  وي 
اإجراءات  با�شتكمال  العام  النائب  مطالبته  اآنفًا  اإليه  ام�شار 
بحق  �شارمة  اإجراءات  واتخاذ  الغاز،  تار  مع  التحقيق 
متلكاتهم،  على  واحجر  احب�ض  ت�شمل  بالأ�شعار  امتاعبن 
التجار،  اأخفاه  الغاز  من  خزون  اأي  م�شادرة  عن  ف�شًا 
العا�شمي.  علي  امحامي  الفريق،  ع�شو  به  يفيد  ما  بح�شب 
اليوم ي مواجهة  القانون يقفون  »رجال  اأن  العا�شمي  ويوؤكد 
النا�ض  معاناة  يتاجرون  الذين  احروب،  تار  مع  حقيقية 
ويلفت  الب�شطاء«.  ح�شاب  على  مالية  اإمراطوريات  ويبنون 
اما�شية  الفرة  خال  يتذرعون  كانوا  الغاز  »تار  اأن  اإى 
و�شلت  التي  �شنعاء،  اإى  ماأرب  من  الغاز  نقل  تكلفة  بارتفاع 
 25 لكل  دولرًا   10245 ي�شاوي  ما  اأي  ريال،  ماين   5 اإى 
طنًا مريًا«، م�شتدركًا باأن »تلك الذريعة �شقطت، بعد الك�شف 
عن امتاك كبار موردي الغاز اأ�شاطيل خا�شة من �شهاريج نقل 
يفر�شون  اأنهم  اإل  �شهريجًا،   3270 على  عددها  يزيد  الغاز 
ال�شابقة  التعرفة  على   1000% يقارب  ما  تزيد  نقل  اأجور 
التي كانت مفرو�شة قبل العدوان، من دون مراعاة الظروف 

التي يعانيها امواطن اليمني«.

ت�����ص��ع��ي��د ك���ب���ر ي ح���ج���ة وال���ب���ي�������ص���اء: »ان���ت���ك���ا����ص���ة ن���ه���م« ح������ّرك ج���ب���ه���ات ال����غ����رب وال���و����ص���ط

»ال���ت���اآك���ل« ي���وق���ف  دور  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ال���ي���م���ن:  ج����اه  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ال�������ص���ع���ودي���ةح�����راك  دع�������م  ي  م���������ص����ت����م����رون  ت����ف����وي���������ص����ًا:  ح������ت������اج«  »ا  ت������رام������ب  اإدارة 

»ال�صرعية« برعاية  ام��واط��ن��ن...  »ام��اف��ي��ا«  تبتّز  ه��ك��ذا  ام��ن��زي:  ال��غ��از  اأزم���ة 

جددت الوليات امتحدة، دعمها عمليات حالف 
العدوان على اليمن، ي وقت عاود فيه م�شرعون 
�شاحيات  »قانون  ا�شتغال  حاولتهم  اأمركيون 
اإرغام  اأجل  من   ،1973 عام  ال�شادر  احرب« 
ي  الدائرة  احرب  من  الن�شحاب  على  بادهم 

هذا البلد
م�شرعن  اإعان  على  �شاعات  مّر  تكد  م 
ي�شمح  قرار  م�شروع  التقدم  نيتهم  اأمركين 
انخراط  على  الـ»كونغر�ض«  ي  ت�شويت  باإجراء 
اليمن،  ي  الدائرة  احرب  ي  امتحدة  الوليات 
دعمها  تديد  اإى  الدفاع  وزارة  �شارعت  حتى 
عمليات حالف العدوان على هذا البلد، ي موؤ�شر 
وعدم  احرب،  هذه  ي  بام�شاركة  م�شكها  اإى 

ا�شتعدادها للمفاو�شة فيها.
واأكدت امتحدثة با�شم الـ»بنتاغون«، دانا وايت،  
العربي«،  لـ»التحالف  بادها  م�شاندة  ا�شتمرار 
مو�شحة اأن »مهمتنا ي اليمن تنق�شم اإى جزئن: 
الأول مواجهة الإرهاب، والثاي دعم ال�شعودية 
التي تعر�شت لهجوم من احوثين امدعومن من 
اإيران، والذين اأطلقوا �شواريخ وا�شتهدفوا من�شاآت 
الأمركي  الدعم  اأن  وايت  واأ�شافت  مدنية«. 
وام�شاركة  بالوقود،  التزويد  طريق  »عن  يتم 

بامعلومات ال�شتخباراتية«.
وجاءت ت�شريحات وايت بعدما اأعلن 3 م�شرعن 
كري�ض  والدمقراطي  ي،  مايك  اجمهوري  هم: 
ا�شتغال  عزمهم  �شاندرز،  وام�شتقل بري  مري، 
عام  ال�شادر  احرب«  �شاحيات  »قانون  ي  بند 
امجل�ض بطرح قرار  ي�شمح لأي ع�شو ي   ،1973
من  الأمركية  ام�شلحة  القوات  �شحب  حول 
من  تفوي�ض  على  فيه  ام�شاركة  ح�شل  م  �شراع 
الـ»كوجر�ض«. وو�شف �شاندرز، ي موؤمر �شحاي، 
باأنها  اليمن  ي  الدائر  ال�شراع  ي  باده  م�شاركة 

»غر د�شتورية وغر م�شرح بها«، عازيًا ذلك اإى 
اأن »الكونغر�ض م يعلن احرب وم يجز ا�شتخدام 
على  م�شددًا  النزاع«،  هذا  ي  الع�شكرية  القوة 
الأمركي  الع�شكري  الدعم  »ينتهي  اأن  �شرورة 
اأن  بدوره،  »ي«،  واعتر  ال�شعودي«.  لائتاف 
»مكن  زميليه  مع  اإطاقه  يعتزم  الذي  التحرك 
�شلطته  تاأكيد  اإعادة  على  الكونغر�ض  ي�شاعد  اأن 
اخارجية«،  ال�شيا�شة  ي  القرار  �شنع  عملية  ي 
ول  ليراليًا  لي�ض  الت�شريع  »هذا  اأن  مو�شحًا 

متحفظًا، )بل هو( د�شتوري«.
م�شركة  مقالة  ي  الثاثة،  ام�شرعون  واتهم 
اجي�ض  بو�شت«،  »وا�شنطن  �شحيفة  ي  ُن�شرت 
الأمركي باأنه »يجعل الأزمة الإن�شانية ي اليمن 
ال�شراع  �شوءًا، من خال م�شاعدة طرف ي  اأكر 
اأن  اإى  لفتن  الأبرياء«،  امدنين  ق�شف  على 
على  الأمركيون  اأنفقها  التي  الدولرات  »ماين 
�شكل م�شاعدات اإن�شانية كانت ملحة ب�شبب ف�شل 

احكومة الأمركية«.
اإدراك  يتطلب  فهمه  اأن  ام�شرعون  يعتقد  ف�شل 
اإى  امتحدة  الوليات  دفعت  التي  احيثيات 
هذا  ي  مذّكرين  اليمن،  حرب  ي  التورط 
الدعم  »تقدم  ال�شابقة  الإدارة  بقرار  ال�شياق 
ال�شعودي  للتحالف  وال�شتخباراتي  اللوج�شتي 
اأن  موؤكدين  الكونغر�ض«،  ا�شت�شارة  دون  من 
القوات الأمركية ل تزال حتى اليوم »تن�شق مع 
التحالف، وتزوده بالوقود وامعلومات ب�شاأن بنك 
»اأن  الرئي�ض  حق  من  باأن  اأقروا  واإذ  الأهداف«. 
ياأمر بتنفيذ عمليات ع�شكرية ي بع�ض احالت 
الطارئة امحدودة مثل الحتياجات اخارجية«، 
اإل اأنهم نبهوا اإى اأن »احرب الأهلية البعيدة ي 
حالة  لي�شت  اأنها  اإل  ماأ�شاوية،  كانت  واإن  اليمن، 

طارئة«.

نواب  فيها  يتقدم  التي  الأوى  امرة  هذه  ولي�ض 
اإى  بادهم  لدفع  قرار  م�شروع  اأمركيون 
من  لعدد  �شبق  اإذ  اليمن،  حرب  من  الن�شحاب 
ام�شرعن اأن طرحوا، اأواخر عام 2017، مقرح 
التي  للحملة  الأمركي  الدعم  لوقف  قانون 
تقودها ال�شعودية ي هذا البلد، اإل اأنهم ووِجهوا 
نف�شه،  الدمقراطي  احزب  داخل  من  معار�شة 
ل  م�شر  امقرح.  عن  احديث  خمود  اإى  اأدت 
ام�شروع اجديد، ي  اأي�شًا  اإليه  يوؤول  اأن  ُي�شتبعد 
الآن(،  )اإى  اجمهورين  قيادة  دعم  غياب  ظل 
الذين  النواب  قبل  من  امتوقع  والعرا�ض 
الأمركية،  ال�شاح  ب�شركات  م�شالح  تربطهم 

�شاحبة النفوذ الوا�شع داخل امجل�ض. واجدير 
ذكره هنا اأن الإدارة الأمركية ت�شتند، ي دعمها 
العدوان على اليمن، اإى قرار اأ�شدره الكونغر�ض 
الهجمات  عقب   2001 �شبتمر  اأيلول/   14 ي 
لاإدارة  فيه  اأجاز  العامية،  التجارة  برجي  على 
ا�شتخدام القوة الع�شكرية. وهو عينه التفوي�ض 
الذي ا�شتخدمه الرئي�شان ال�شابقان، جورج دبليو 
اليوم  اإليه  ي�شتند  والذي  اأوباما،  وباراك  بو�ض، 
دونالد ترامب. اإل اأن م�شرعن يرون اأنه من غر 
ما ل  اإى  الرخي�ض  اإى ذلك  ال�شتناد  امنطقي 

نهاية.
)الأخبار(



 لندن ـ )اأ ف ب( :   حثت منظمات حقوقية الأربعاء 
ال�شغط  على  ماي  تريزا  الريطانية  الوزراء  رئي�شة 
على وي العهد ال�شعودي الأمر حمد بن �شلمان،الذي 
التي  الع�شكرية  العمليات  ب�شاأن  حاليا،  لندن  يزور 

تقودها ال�شعودية ي اليمن.
ون�شبت منظمة ”اأنقذوا الأطفال“ مثال لطفل حائر 
على  للتاأكيد  الريطاي  الرمان  قرب  حطام،  بن 
ال�شديد  واجوع  التغذية  ”�شوء  من  الأطفال  معاناة 
ي  طفا  بـ130  يقدر  ما  بحياة  يودي  الذي  وامر�ض 

اليمن يوميا“.
التحالف  يفر�شه  الذي  اح�شار  اأن  امنظمة  واأ�شافت 
من  ال�شمالية  اموانئ  على  ال�شعودية  تقوده  الذي 
الباد ”يوا�شل رفع عدد الوفيات“، وطالبت بريطانيا 

بوقف مبيعات الأ�شلحة اإى الريا�ض.
بريطانيا  بن  العاقات  اإن  الرمان  اأمام  ماي  وقالت 
تعهدت  اأنها  اإل  وتاريخية“،  ”مهمة  وال�شعودية 
ي  الإن�شان“  بحقوق  امتعلقة  ”امخاوف  مناق�شة 

لقائها بوي العهد.
ي  الإن�شاي  الو�شع  ب�شاأن  قلقون  :“كلنا  واأ�شافت 

اليمن“، و�شلطت ال�شوء على اأزمة الن�شاء والأطفال.
بن  زيارة  اإن  امحافظة  الريطانية  احكومة  وتقول 
�شلمان من �شاأنها تعزيز التعاون ي ”مواجهة التحديات 
والأزمة  وال�شراع  والتطرف  الإرهاب  مثل  الدولية 

الإن�شانية ي اليمن وغرها من الق�شايا الإقليمية“.
�شلمان،  ال�شعودي الأمر حمد بن  العهد   وو�شل وي 

م�شاء الثاثاء، بريطانيا ي زيارة ر�شمية.
اخارجية  وزير  اإن  ال�شعودية،  الأنباء  وكالة  وقالت 
وي  ا�شتقبال  ي  كان  جون�شون،  بوري�ض  الريطاي، 

العهد ال�شعودي لدى و�شوله العا�شمة لندن.
ام�شوؤولن  العهد عدًدا من  الر�شمي لوي  الوفد  وي�شم 
الوزراء  جل�ض  ع�شو  الدولة  وزير  مثل  والوزراء 
م�شاعد بن حمد العيبان ووزيرا التجارة وال�شتثمار 
الربيعة، واخارجية  الق�شبي وال�شحة توفيق  ماجد 

عادل اجبر.
 ، ال�شعودي  املكي  الديوان  عن  �شادر  بيان  وكان 
على  ”بناًء  تاأتي  الزيارة  اإن  بن  قد  الثاثاء، 
بن  �شلمان  املك  ال�شريفن  احرمن  خادم  توجيهات 

من  امقدمة  للدعوة  وا�شتجابًة  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 
واإيرلندا  العظمى  لريطانيا  امتحدة  امملكة  حكومة 

ال�شمالية“.
واأ�شار البيان اإى اأن بن �شلمان �شيلتقي خال الزيارة 
ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ووي عهد بريطانيا 
الأمر ت�شارلز اأمر ويلز ورئي�شة الوزراء تريزا ماي، 
وعددًا من ام�شوؤولن ”لبحث تعزيز العاقات الثنائية 
الهتمام  ذات  الق�شايا  ومناق�شة  البلدين،  بن 

ام�شرك“.
حملة  على  لاحتجاج  مظاهرة  خروج  امتوقع  ومن 
�شد  ال�شعودية  تقوده  حالف  ي�شنها  التي  الق�شف 
احوثين ي اليمن، وذلك قبالة مقر احكومة بو�شط 
من  وعدد  ماي  مع  �شلمان  بن  يجتمع  حيث  لندن، 

الوزراء.
رئي�شة  ان  الثاثاء  با�شم تريزا ماي  الناطق  واعلن   
ب�شاأن  العميق  ”قلقها  عن  �شتعر  الريطانية  الوزراء 
ال�شعودي  العهد  لوي  اليمن  ي  الن�شاي“  الو�شع 
المر حمد بن �شلمان خال زيارته التي بداأت اليوم 

الربعاء للمملكة امتحدة.
ت�شتقبل  بينما  ماي  با�شم  الناطق  ت�شريحات  وتاأتي 

زيارة  ي  ال�شعودي  العهد  وي  الربعاء  بريطانيا 
انها  الريطانية  احكومة  وقالت  اأيام  ثاثة  ت�شتمر 

الثنائية“. العاقات  من  جديدة  مرحلة  ”�شتد�شن 
التي  اخطوات  على  ”�شتطلع  ماي  ان  الناطق  وقال 
لكنها  الزمة  معاجة  موؤخرا  ال�شعودية  اتخذتها 
الن�شانية  ال�شاعدات  اي�شال  اأهمية  على  �شت�شدد 
ب�شكل كامل وبا قيود، ما ي ذلك  التجارية  وال�شلع 

عر امرافىء“.
اي�شا  ”�شتكرر  الريطانية  الوزراء  رئي�شة  ان  وا�شاف 
انتهاكات  عن  امعلومات  اى  فيها  تنظر  التي  اجدية 
على  و�شت�شدد  الدوي  الن�شاي  للقانون  خالفة 

�شرورة التحقيق فيها بدقة وو�شوح“.
وقال الناطق ان رئي�شة الوزراء ”�شت�شدد ب�شكل وا�شح 
على احاجة املحة لتحقيق تقدم على ام�شار ال�شيا�شي 

)…( لنهاء النزاع وامعاناة الن�شانية ي اليمن“.
الربعاء  الغداء  �شلمان  بن  حمد  المر  و�شيتناول 
مع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ي ق�شر بكنغهام، 
قبل ان ي�شت�شيفه وي العهد الريطاي المر ت�شارلز 

على الع�شاء بح�شور المر وليام.
العا�شر  الجتماع  ماي  مع  حمد  المر  و�شيفتتح 

ي  ال�شعودية  الريطانية  ال�شراتيجية  لل�شراكة 
مقر رئي�شة احكومة.

والجتماع الذي �شيح�شره وزراء من البلدين، �شركز 
والعاقات  ال�شعودية  ي  ال�شاحات  دعم  على 
احكومة  ح�شب  والمن،  والدفاع  التجارية 

الريطانية.
واو�شح الناطق با�شم ماي ان ”جزءا مهما من الزيارة 
هذه  لدفع  ال�شعودية  دعم  و�شائل  على  �شيركز 
منع  تخفيف  اى  م�شرا  وتكثيفها“،  ال�شاحات 
والذهاب  الريا�شية  اللعاب  ي  ام�شاركة  من  الن�شاء 

اى ال�شينما او قيادة ال�شيارة ي امملكة.
و�شتنظم جموعة ”اوقفوا احرب“ تمعا امام مقر 
 17،00( 15،00 ال�شاعة  احكومة الريطانية عند 
وغر  الوح�شي  ”الق�شف  لدانة  الربعاء  غ(  ت 

ام�شروع“ ي اليمن ودعم لندن للريا�ض.
غر  ت�شيلدرن“  ذي  ”�شيف  منظمة  �شتقوم  كما 
اليمن  ي  احرب  على  احتجاج  بتنظيم  احكومية 
”جلب  الرمان  مقر  امام  طفل  بحجم  مثال  بو�شع 
قنابل  جزئيا  تغذيه  الذي  العنف  اى  النتباه 

بريطانية ال�شنع“.
امدعومة  احكومية  القوات  بن  امعارك  واوقعت 
خ�شو�شا من ال�شعودية والمارات من جهة وامتمردين 
قتيل  اآلف  ع�شرة  نحو  اخرى،  جهة  من  احوثين 
�شنوات  ثاث  بعد  امجاعة  حافة  اى  اليمن  واأو�شلت 

من احرب الهلية.
وكان وزير اخارجية ال�شعودي عادل اجبر اعتر ي 
�شي“  بي  ”بي  الريطانية  الذاعة  لهيئة  ت�شريحات 
ي  عادلة“  ”حربا  تخو�ض  ال�شعودية  ان  الثاثاء 
اليمن ”بدعم من القانون الدوي“، حّما امتمردين 

ام�شوؤولية عن �شقوط �شحايا.
ال�شاح  ت�شدير  انهاء  اى  نا�شطن  دعوات  وازاء 
احكومة  با�شم  امتحدث  قال  لل�شعودية،  الريطاي 
ان امملكة امتحدة و�شعت ”احد امن انظمة مراقبة 

�شادرات ال�شلحة ي العام“.

برلن – ”راأي اليوم“ـ   فرح مرقه:
عن  �شلمان  بن  حمد  ال�شعودي  العهد  وي  يتحدث  حن 
فعلى  ال�شّر“،  ثالوث  من  ”�شلعًا  باعتبارهم  ”العثمانين“ 
اأنها  تدرك  اأن  الها�شميون  يقودها  التي  الردنية  الدولة 
معنية مامًا بالأمر، فتو�شيف تركيا بـ ”العثمانين“ كفيل 
�شلمان  بن  بن  القيادة  ي  والتناف�شي  الديني  البعد  ل�شرح 

وتركيا وح�شبما يراه المر ال�شعودي.
اعامين  مع  جل�شة  �شمن  ذلك  قال  �شلمان  بن  المر 
على  للخطر  روؤيته  ف  يو�شّ وهو  يومن،  قبل  م�شرين 
امنطقة والقادمة من ”ثالوث ال�شر“ والذي اعتر ا�شاعه 

مكونة من ”العثمانين وايران وامنظمات الرهابية“.
لاأزمة  اليوم“  ”راأي  قراءة  اأن  يوؤكد  امذكور  الت�شريح 
امّكية  امرجعية  حيث  �شحيحة،  الدينية  امرجعيات  بن 
العثمانية  امرجعية  تهاجمان  الأزهرية،  �شيافة  ي 
كل  عليها  تت�شلط  التي  امرجعية  منها  تقرب  اليوم  والتي 
للمقد�شات  الراعية  الها�شمية  امرجعية  وهي  ال�شواء، 
ملك  التي  الوحيدة  هي  الخرة  وحيث  امقد�ض،  بيت  ي 
القد�ض  ي  وم�شيحية  ا�شامية  مقد�شات  ”الو�شاية“ على 
ال�شعودي  العهد  وي  عنه  يبحث  ما  وهو  الخرين  بعك�ض 

وهو يطوف الكنائ�ض داعيًا اياهم لزيارة ال�شعودية.
”وقفة“  عمليا  تطلب  اما�شي  ي  العثمانية  الدولة  دحر 
العربية  الثورة  قادوا  من  هم  فالخرون  الها�شمين،  من 
الردي  التقارب  منع  دومًا  التاريخ  حاجز  وكان  الكرى، 
مع  الها�شمي(  احكم  ذات  الدول  اخر  الردن  )باعتبار 
وبالتاي  لل�شعودية،  مامًا  يروق  الذي  المر  التراك، 

منطقيًا فاإن انعكا�ض الية يقلق ال�شعودين، حتى وان كانوا 
من دفعوا دول كثرة للح�شن الركي.

ورئي�شها رجب طيب  ال�شعودي تركيا  العهد  بالن�شبة لوي 
باتت  وبالتاي  ل�شاحها،  الأزمات  كل  ت�شتثمر  اأردوغان 
ال�شعودية،  من  ال�شامية  الزعامة  ب�شاط  عمليًا  ت�شحب 
هو  وها  ال�شراتيجية،  الفريقية  الدول  ا�شتمالت  حيث 
اخرى  اى  دولة  من  بها  اللحاق  يحاول  ال�شعودي  امبعوث 
فذهب  اردوغان  الرئي�ض  غادر  ان  ال�شودان  ي  )ح�شل 
ي  الن  يح�شل  ما  وهذا  الباد،  لزيارة  �شعودي  مبعوث 
كل  قبل  ال�شعودي  الداخلية  وزير  و�شل  حيث  اجزائر 
كما  الربعاء(،  اجزائر  ي  اجتماعهم  امفر�ض  نظرائه 
م�شروع  ي  ا�شفن“  ”دق  على  قادرة  �شراكة  اأنقرة  تعقد 
اميناء  ي  ال�شتثمار  عر  ”نيوم“  ال�شخم  ال�شعودية 
�شراكة  اتفاقية  العقبة( عر  اجنوبي ي الردن )ميناء 
الردنية،  للعا�شمة  الركي  الرئي�ض  و�شول  حال  �شتتطور 

وفق معلومات ”راأي اليوم“.
ملفات كثرة اأخرى �شحبتها تركيا اأردوغان بدهاء من وي 
العهد ال�شعودي المر بن �شلمان، المر الذي قلب معادلة 
القيادة عمليا ي العام ال�شامي، فباتت الكفة ميل مامًا 
المر  قرر  كما  العثمانين  او  العثمانية  الدولة  ل�شالح 

ال�شاب اجدّي ت�شميتها.
لعمان  مقّرة  معلومات  الريا�ض  تر�شل  وبينما  الأثناء  ي 
�شمنًا  وتوحي  اجنوبية،  ارا�شيها  ي  تفعله  ان  تريد  عما 
باأنها قد ل تعمل مع حكومة الردن ا�شا واما عر و�شطاء 
وم�شتثمرين، يبدو التراك اكر اندفاعًا، وير�شلون ر�شالة 

�شريحة وهم يدافعون على ل�شان وزير اخارجية الركي 
مولود جاوي�ض اوغلو عن الردن ويطالبون بوقف ال�شغط 
العربية  ازاء امن عام اجامعة  الفل�شطينين  عليه وعلى 

احمد ابو الغيط ي ميونخ المانية.
”هناك  لاردن:  وا�شحة  كانت  احادثة  تلك  ي  الر�شالة 
مرجعيتكم  �شيحمي  و  مكانتكم،  عن  �شيدافع  من  اخرا 
الدينية ولن يتغّول عليها، واكر من ذلك هناك من يريدها 
عليكم  ت�شغط  احداهما  مرجعّيتن  مقابل  وّدها،  ويطلب 
�شد م�شاحكم والخرى تتجاهل ذلك ي اح�شن احوالها“، 
الدفاع وقد ل  ان عمان على الرجح م تطلب هذا  ورغم 
ذاته  اموقف  ان  ينفي  ل  هذا  ان  اإل  عمليا،  تريده  تكون 
نفخ ”نفحة �شام“ ي روح العاقات بن انقرة وعمان، قد 

ت�شتمر طويا.
اموقف بب�شاطة يوحي بالتاي: ال�شعودية ترّوج ما تريده 
مار�ض  اذار/  )نهاية  القادم  العربية  القمة  موؤمر  من 
احاي(، وعلى ما يبدو ان العرب، ما فيهم عمان �شيجدون 
اختامي  البيان  ي  �شواء  �شعبة  خيارات  امام  انف�شهم 
ام�شرك او حتى ي النقا�شات، وهنا احديث عن ”تركيا- 
الوى  بالدرجة  وامق�شود  معهما  يتحالف  ومن  ايران“ 
�شيكون قطر ثم �شتكون دول كثرة ي امرمى، وبينها الردن 

وهو من له مكانته امميزة ا�شا.
العربية  القمة  بيان  ي  تتجنبه  ان  عمان  ا�شتطاعت  وما 
�شيكون  �شر�شة،  ادانات  من  اميت(  البحر  )ي  الخرة 
�شلمان“  بن  حمد  ”ريا�ض  تقود  حن  تنبه  ال�شعب  من 

ام�شهد.

ي امقابل، عمان لن تنال اعطيات كالتي ح�شلت عليها م�شر 
على الغلب من ال�شعودية، ل ي حال ابتعدت عن تركيا ول 
ي حال اقربت من الريا�ض، فامناف�شة على ”الو�شاية على 
القد�ض“ اليوم ي �شلب اهتمامات المر ال�شاب، وامطلوب 
من عمان هو التنازل عن هذه اجزئية حديدا. بال�شافة 
اى ان ال�شعودية تنظر لي انتعا�شة ي القت�شاد الردي 
على انها ا�شا �شربة للم�شروع ال�شعودي التطبيعي امتزايد 

ي امنطقة.
الو�شاية  حيث  جيدًا،  ام�شهد  تقراأ  ان  عمان  فعلى  هنا  من 
على امقد�شات ا�شا�شية و�شرورية ي الولويات ال�شعودية 
ر�شائل بحمايتها ورعايتها،  القادمة بينما ير�شل التراك 
والعثمانيون تتم �شيطنتهم جددا رغم انهم لعب مهم ي 
معادلة امنطقة جغرافيا و�شيا�شيا، وايران التي هي عمليا 
عمان  حتاج  ل  وال�شرقية  ال�شمالية  الردن  حدود  على 

لعداوتها.
�شعبة  خيارات  حمل  انها  يبدو  القادمة  القليلة  اليام 
ماآلت  ولكن  ثوابتها،  من  الكثر  تهدد  الردنية  للعا�شمة 

الو�شع هي ما ل مكن التنبوؤ به.
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والهال  امتحدة  الأم  وكالت  دخلت 
الغوطة  ي  دوما  ال�شوري  العربي  الأحمر 
و�شحية،  تغذوية  باإمدادات  ال�شرقية 
وخم�شمئة  األفا   27 تكفي  غذائية  ومواد 
�شخ�ض. وذكر مكتب الأم امتحدة لتن�شيق 
من  الكثر  اإن  �شوريا  ي  الإن�شانية  ال�شوؤون 
الإمدادات ال�شحية امنقذة للحياة م يتم 

ال�شماح بتحميلها على ال�شاحنات.
وتعد هذه هي امرة الأوى منذ اأربعة اأ�شهر 
العامي  الأغذية  برنامج  فيها  يتمكن  التي 
وال�شركاء من الو�شول اإى دوما ي الغوطة 
بيان  ي  جاء  ما  وفق  امحا�شرة،  ال�شرقية 

�شحفي اأ�شدره الرنامج اليوم الثنن.
واأ�شار البيان اإى معاناة اأكر من 400 األف 
�شخ�ض ي الغوطة ال�شرقية معاناة هائلة، 
من نق�ض حاد ي الغذاء والوقود والأدوية 

ومياه ال�شرب. 
من  اإمدادات  على  اليوم  قافلة  وا�شتملت 
�شخ�ض   27،500 تكفي  القمح  دقيق 

لثاثمئة  متخ�ش�شة  غذائية  وم�شاعدات 
طفل يعانون من �شوء التغذية. كما اأجرى 
عمال الإغاثة تقييما طبيا لاأمن الغذائي 
�شوء  انت�شار  عن  ك�شف  دوما،  ي  والتغذية 

التغذية احاد هناك. 
لقافلة  خطط  و�شع  حاليا  ويجري  هذا 
اأخرى م�شركة بن الوكالت للو�شول اإى 
الغوطة ال�شرقية يوم اخمي�ض، ما �شيوفر 
ما يكفي من الغذاء وام�شاعدات الإن�شانية 

لـ 70 األف �شخ�ض. 
�شوريا  ي  الرنامج  مثل  حذر  جانبه،  من 
وقوع  من  كرن  جاكوب  القطري  وامدير 
حيث  ال�شرقية،  الغوطة  ي  اإن�شانية  اأزمة 
اأدى ت�شاعد العنف امت�شاعد اإى �شل قدرة 
التي  الأ�شر  اإى  الو�شول  على  الرنامج 

حتاج ب�شدة اإى ام�شاعدات. 
وقال، »كلما طال حرمان الغوطة ال�شرقية 
من  امزيد  ف�شيموت  احياة،  �شروريات  من 
ال�شماح  الأطراف  جميع  ننا�شد  النا�ض. 

واآمن  م�شتمر  ب�شكل  ام�شاعدات  بت�شليم 
مكان  عن  النظر  بغ�ض  امحتاجن،  جميع 

وجودهم ». 
امتحدة  الأم  با�شم  امتحدث  اأ�شار  فيما 
من  العديد  منع  اإى  جاريك  دو  �شتيفان 

ام�شاعدات الطبية من الدخول:
الإمدادات  من  الكثر  بتحميل  ي�شمح  »م 
اإدخالها  امخطط  من  كان  التي  ال�شحية 
اإن�شانية  مواد  با�شتبدالها  اأو  دوما،  اإى 
ثاث  كانت  لذلك،  ونتيجة  اأخرى... 
46 �شاحنة متجهة اإى  �شاحنات من اأ�شل 

دوما اليوم �شبه فارغة.« 
وكانت الأم امتحدة قد ذكرت اأن القافلة 
 45 ت�شمل  دوما  اإى  امتوجهة  الإن�شانية 

�شاحنة حمل م�شاعدات اإن�شانية.
باأن  تاأكيدات  الدولية  امنظمة  وتلقت 
امحتاجن،  لكافة  امتبقية  ام�شاعدات 
والتي مت اموافقة عليها، �شيتم اإي�شالها ي 

الثامن من ال�شهر احاي.

ب�شاأن  القلق  امتحدة  لاأم  العام  الأمن  اأبدى 
ي  هجمات  وقوع  حول  تقارير  ورود  ا�شتمرار 
ي  ال�شرقية  الغوطة  من  امحا�شرة  امنطقة 
�شوريا، ما اأدى اإى مقتل اأكر من 100 �شخ�ض 
الأنباء،  وفق  احاي  ال�شهر  من  اخام�ض  منذ 
القذائف  اإطاق  عن  التقارير  اإى  بالإ�شافة 

على دم�شق.
با�شم  امتحدث  عن  �شادر  �شحفي  بيان  واأ�شار 
الأم  وكالت  من  قافلة  اأن  اإى  العام  الأمن 
ال�شوري  العربي  الأحمر  والهال  امتحدة 
الأحمر، كانت تقوم  لل�شليب  الدولية  واللجنة 
بتو�شيل ام�شاعدات الإن�شانية ل�شبعة وع�شرين 
بالغوطة  دوما  ي  �شخ�ض  وخم�شمئة  األفا 
مهمتها  اإكمال  من  تتمكن  م  ولكنها  ال�شرقية، 

ب�شبب انعدام الأمن.
ونتيجة لذلك م تفرغ 14 �شاحنة من بن 46 
احرجة،  الإن�شانية  ام�شاعدات  من  �شحنتها 
بالكامل. كما م مكن تو�شيل نحو ن�شف امواد 

الغذائية التي كانت حملة على ال�شاحنات.
وقال البيان اإن ال�شلطات ال�شورية اأزالت بع�ض 
من  كان  التي  وال�شحية  الطبية  الإمدادات 

امفر�ض تو�شيلها اإى امنطقة.
الوحيدة  ام�شركة  الإن�شانية  القافلة  وكانت 
ال�شرقية  الغوطة  اإى  و�شلت  التي  الأخرى 
امحا�شرة هذا العام، تلك التي نقلت م�شاعدات 
الرابع  ي  �شخ�ض  ومئتي  اآلف  �شبعة  حواي 

ع�شر من ال�شهر اما�شي.

غوتري�ض  اأنطونيو  العام  الأمن  واأ�شاد 
ب�شجاعة كل من يعملون ي جال الإغاثة با 
امنقذة  ام�شاعدات  اأجل �شمان تو�شيل  كلل من 

للحياة جميع امحتاجن باأنحاء �شوريا.
ال�شماح  اإى  الأطراف  جميع  غوتري�ض  ودعا 
الإن�شانية  القوافل  من  مزيد  بو�شول  الفوري 
الإمدادات  لتو�شيل  عوائق،  وبدون  اآمن  ب�شكل 
لإكمال  وخا�شة  امحتاجن،  اآلف  مئات  اإى 
ذلك  ي  ما  دوما  اإى  ام�شاعدة  تو�شيل 
ي  وامقرر  والطبية،  ال�شحية  الإمدادات 
�شبعن  اإى  للو�شول  احاي  ال�شهر  من  الثامن 
ال�شلطات  ام�شبق مع  األف �شخ�ض، وفق التفاق 

ال�شورية.
بالتزاماتها  الأطراف  كل  العام  الأمن  وذكـّر 
وقانون  الدوي،  الإن�شاي  القانون  وفق 
امدنين  بحماية  امتعلقة  الإن�شان،  حقوق 
الأوقات،  جميع  ي  امدنية  الأ�شا�شية  والبنية 
�شمان  حتم  التي  الأ�شا�شية  وبام�شوؤولية 
حماية امنظمات الإن�شانية واأفرادها ومن�شاآتها 

واأر�شدتها.
التطبيق  على  الأطراف  كل  العام  الأمن  وحث 
بدون   2401 رقم  الأمن  جل�ض  لقرار  الكامل 

تاأخر.

ال�صرقية بالغوطة  دوم���ا  اإى  بام�صاعدات  ت��دخ��ل  ام��ت��ح��دة  ااأم 

اارهابي ااي��راي  الركي  اخطر“  ”ثالوث  ت�صريحات  بعد  ااأردن  تنتظر  �صعبة  خيارات  ”عّمان“:  لت�صمع  ”العثمانين“  ي�صيطن  �صلمان  بن 

بريطانيا  اإى  ل��ه  زي���ارة  اأول  ي  ال�صعودية  عهد  وي  ت�صتقبل  ااحتجاجات 
اليمن  ي  اان�صاي  الو�صع  حيال  العميق“  ”قلقها  عن  له  �صتعرب  وحكومتها 
ودع���م اا���ص��اح��ات ي ال�����ص��ع��ودي��ة وال��ع��اق��ات ال��ت��ج��اري��ة وال���دف���اع واام���ن

ب���و����ص���ول  ال�����ف�����وري  ال�������ص���م���اح  اإى  ي����دع����و  ال�����ع�����ام  ااأم���������ن 
ال�����ص��رق��ي��ة ال���غ���وط���ة  اإى  ااإن�������ص���ان���ي���ة  ال����ق����واف����ل  م����ن  م���زي���د 

وت�صريد  اح��دي��دة  ي  ال��ق��ت��ال  ا���ص��ت��م��رار 
دي�����ص��م��ر م���ن���ذ  ااآاف  ع�������ص���رات 

غربة نيوز / رئي�ض التحرير
لتن�شيق  امتحدة  الأم  مكتب  قال 
الأعمال  اإن  الإن�شانية  ال�شوؤون 
حافظة  ي  م�شتمرة  القتالية 
التي  اليمن،  ي  اجنوبية  احديدة 
عن  كيلومر   100 حواي  تبعد 

ميناء احديدة.
ل�شوؤون  ال�شامية  امفو�شية  وذكرت 

األف �شخ�ض قد �شردوا حديثا ي احديدة وتعز امجاورة منذ   77 اأن نحو  الاجئن 
دي�شمر/كانون الأول 2017.

وبحلول اأواخر فراير/�شباط و�شل ال�شركاء ي جال الإغاثة اإى 54 األف �شخ�ض 
بام�شاعدات الطارئة، فيما تتوا�شل جهود ال�شتجابة الإن�شانية.

منهم   90% ال�شراع،  ب�شبب  اليمن  باأنحاء  م�شردين  �شخ�ض  مليوي  من  اأكر  ومازال 
فروا من ديارهم منذ اأكر من عام.

اأولئك النازحن ال�شيدة زهرة، التي ن�شرت مفو�شية �شوؤون الاجئن �شورتها مع  من 
احديدة.  ي  القتال  يتذكرون  عندما  يبكون  اأبناءها  اإن  القول  عنها  ونقلت  اأطفالها 
�شوى  فعله  ي�شتطيعون  ما  يوجد  ل  ولكن  ذكرياتهم  عن  معا  يتحدثون  اأنهم  واأ�شافت 

حمل الأم ي قلوبهم.
الإن�شانية  ال�شتجابة  خطة  قيمة  وتبلغ  ام�شاعدة.  اإى  مني  مليون   22.2 ويحتاج 

لتمويل جهود الإغاثة ي اليمن خال العام احاي 2.96 مليار دولر.
اأزمات متعددة ما فيها النزاعات ام�شلحة  ويواجه اليمنيون، وفق ما ورد ي اخطة، 
من  اإن�شانية  اأزمة  اأ�شواأ  خلق  الذي  الأمر  الأمرا�ض  وتف�شي  امجاعة  وخطر  والنزوح 

�شنع الب�شر.

اإزاء  تفاوؤله  يبدي  ال��ع��ام  ااأم���ن 
الكورية امحادثات  ي  امحرز  التقدم 

تفاوؤله  عن  غوتري�ض  اأنطونيو  امتحدة  الأم  عام  اأمن  اأعرب 
وخا�شة  الكورية-الكورية،  امحادثات  اأثناء  امحرز  التقدم  اإزاء 
التوترات  وتقلي�ض  قريبا،  قمة  اجتماع  عقد  على  التفاق 
امحادثات  ي  النووري  ال�شاح  نزع  ومناق�شة  الع�شكرية، 

ام�شتقبلية مع جميع الأطراف امعنية.
و�شدد غوتري�ض، ي بيان �شحفي �شادر عن امتحدث با�شمه، على 
امتاحة  الفر�ض  من  وال�شتفادة  الزخم  هذا  حماية  احاجة 

لإيجاد م�شار �شلمي للتحرك قدما.
على  اإ�شافية  خطوات  هي  الأخرة  التطورات  اإن  البيان  وقال 
م�شار و�شع اأ�شا�ض ا�شتئناف احوار اجاد الذي يوؤدي اإى ال�شام 

الدائم واإخاء �شبه اجزيرة الكورية من ال�شاح النووي.
بتقدم  امتحدة  الأم  التزام  على  التاأكيد  العام  الأمن  وجدد 

مزيد من ام�شاعدة لهذه العملية مع احكومات امعنية.



عمان :
ك�شفت م�شادر اأمنية اأردنية قلقا 
نحو  وجود  من  ومتناميا  كبرا 
2000 مقاتل من مقاتلي الدولة 
وال�شام  العراق  ي  ال�شامية 
الركبان  خيم  ي  ”داع�ض“ 

احدودي مع الأردن.
واأكدت ذات ام�شادر، التي ف�شلت 
اجتماعا  ان  هويتها:  بيان  عدم 
امنيا ،�شم قادة امنين و�شباط 
على م�شتوى عال تدار�ض موؤخرا 
عمان،  الردنية  العا�شمة  ي 
 2000 نحو  وجود  خاطر 
خيم  ي  ”داع�ض“  مقاتل 
 70 نحو  ي�شم  الذي  الرقبان 
الطفال  من  �شوري  لجئ  الف 
والن�شاء والرجال، جاء معظمهم 
من  الرقة ومناطق حم�ض اأثناء 
ي  ال�شامية  الدولة  �شيطرة 

العام 2015.
تبدد  م  قالت:  وبالتزامن 
لاأردن  الأمريكية  التطمينات 
بوجود  امملكة  خاوف  من 
خيم  ي  ”داع�ض“  مقاتلي 
و�شيطرة  مقربة  على  الركبان 
كذلك  ”التنف“،  قاعدة 

المنية  الكلف  فاتورة  ارتفاع 
هوؤلء  مثل  لوجود  والع�شكرية 
ي  خ�شو�شا  اخطرين  امقاتلن 
ظل ميز المريكان برغماتية 
ادارة  ويجيدون  جدًا،  كبرة 
 ، وقت  اي  ي  للحلفاء  الظهر 
لـ“راأي  امنية  م�شادر  وفق  وذلك 

اليوم“.
الركبان  خيم  اأن  اإى  واأ�شارت 
الواقع،  ال�شورين  لاجئن 
ال�شورية  الرا�شي  داخل 
ال�شمالية  احدود  �شاتر  وخلف 
يعد،  �شورية،  مع  ال�شرقية 
على  �شاغطة  امنية  خا�شرة 

هجوم  منه  انطلق  حيث  الأردن، 
ي  الردي  اجي�ض  ا�شتهدف 
ب�شيارة   ،2016 حزيران   12
 7 ا�شت�شهاد   اى  ادى  مفخخة 
جنود اردنين وا�شابة نحو 14، 
الن�شانية  ام�شاعدات  م�شتغلة 

التي يقدمها اجي�ض لاجئن.

دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  ي�شعى  وا�شنطن: 
ترامب اإى ا�شت�شافة زعماء دول اخليج ي 
قمة منتجع كامب ديفيد، لكن م�شوؤولن ي 
اإدارته ك�شفوا اأن اللقاء لن يتم اإل اإذا اأحرز 
اأع�شاء جل�ض التعاون تقدما حل الأزمة مع 

قطر.
واأفادت وكالة ”اأ�شو�شييتد بر�ض"، باأن القمة 
م�شاركة  امقبل،  مايو/اأيار  ي  امتوقعة 
الرئا�شي  امنتجع  ي  ال�شت  اخليجية  الدول 
من  كل  كانت  اإذا  اإل  تتم  ل  قد  الأمريكي، 
على  والبحرين  والإمارات  وال�شعودية  قطر 
التي  للخافات  لو�شع حد  ال�شحيح  الطريق 

اأ�شفرت عن مقاطعة الدوحة.
م�شوؤولن  عن  الوكالة  نقلته  ما  وح�شب 
اموقف،  على  مطلعن  واآخرين  اأمريكين، 
يعلق  الأبي�ض  البيت  اأن  من  ”بالرغم  فاإنه 
اآمال على القمة، فهو يبلغ دول اخليج اأنه ل 
مغزى من عقدها طاما ظلت الدول امتناحرة 
واأ�شاف  امحادثات“.  م�شار  عن  بعيدة 

اأنف�شهم،   ام�شوؤولون 
خاوف  ”ثمة  اأن 
يوؤدي  اأن  من  اأي�شًا 
والأزمة  القمة  عقد 
اإى  م�شتعرة  تزال  ل 
ماأ�شاة يكون مردودها 
م�شيفها  على  �شيئًا 

ترامب“.
عن  الوكالة  ونقلت 
اآخرين  م�شوؤولن 
”الوليات  اأن  اأي�شًا 
طرحت  امتحدة 
باأن  يق�شي  مقرحًا 
اخليج  دول  تنهي 
اجوي  اح�شار 

امفرو�ض على قطر، والذي حال دون هبوط 
مطارات  ي  اخليجية  اجوية  الرحات 
اجوي“،  جالها  ا�شتخدام  اأو  الدول  باقي 
اإدارة ترامب  اأن تر�شل  اأنه من امقرر  موؤكدة 

الأمريكي  اخارجية  وزير  م�شاعد  من  كًا 
اأنتوي  امتقاعد،  واجرال  اخليج،  ل�شوؤون 
زيني، للمنطقة من اأجل عقد اجتماعات مع 

م�شوؤوي الدول امعنية بالأزمة اخليجية.

ما  هذا  ال�شعب“،  والطريق  امرة  ”احقيقة 
ال�شوؤون  حللي  كبر  هورتون،  مايكل  و�شف 
وامحلل  ”غيم�شتون“  موؤ�ش�شة  ي  العربية 
اإنر�شت“  نا�شيونال  ”ذا  �شحف  ي  البارز 
ال�شعودية  اإليه  ت�شر  ما  و“الإيكونوم�شت“، 

حاليا.
جلة  ي  ن�شره  حليل  ي  هورتون  وقال 
اإن  الأمريكية  كون�شرفيتف“  اأمريكان  ”ذا 
”الطريق  اكت�شاف  اأعتاب  على  ال�شعودين 
اأخرى  مقرة  ”اليمن  واأن  األ  ال�شعب“، 

لاإمراطوريات“.
اأن  قبل  اأنف�شهم  �شيدمرون  ”ال�شعوديون 
نقلها  التي  امقولة  تلك  كانت  اليمن“،  يدمروا 
هورتون عن اأحد م�شايخ القبائل ي اليمن، عن 

احرب التي تدخل ي عامها الرابع.
وقال امحلل الأمريكي: ”ي بداية حرب اليمن، 
بن  حمد  الأمر  ال�شعودي،  العهد  وي  تفاخر 
رما  اأو  اأ�شابيع  �شت�شتغرق  احرب  باأن  �شلمان، 
الع�شكرية  القوة  اإظهار  بهدف  اأ�شهر،  ب�شعة 
م  احرب  تلك  لكن  احوثين،  �شد  للممملكة 

تكن جرد احتفال لاأمر الطموح“.
اأن  ال�شعوديون  ام�شوؤولون  يدرك  ”م  وتابع: 
امياد،  25 قبل  للرومان ي عام  اليمن ت�شدت 
ال�شتينات،  ي  ام�شريون  معها  يفلح  م  كما 
ك�شر  حاولن  والإمارات  ال�شعودية  هي  وها 

القاعدة التي ا�شتمرت منذ قرون“.
وال�شحفيون  وامحللون  ”الأكادميون  وم�شى: 
البدائية  الدوامة  من  باحرة  دوما  ي�شعرون 
دوما  تقول  احكمة  لكن  اليمن،  ي  للفو�شى 
على  با�شتمرار  ع�شّي  مربك،  اليمني  اللغز  اإن 
مكن  حدد،  مني  موذج  يوجد  ل  فهو  الفهم، 

اأن ت�شر عليه“.
طبيعة  يفهمون  ل  ”الغرباء  اأن  اإى  واأ�شار 

اليمن كاليمنين اأنف�شهم، لذلك على ال�شعودية 
ذلك  لإنهاء  حاليا  منا�شب  الوقت  اأن  تدرك  اأن 
بع�شهم  مع  باجلو�ض  اليمنين  واإقناع  ال�شراع، 

بع�شا والبدء ي اإعادة بناء بلدهم“.
ب�شورة  اخارجية  القوى  ”وجود  واختتم: 
العمل،  ذلك  اأمد  من  �شيزيد  اليمن،  ي  اأطول 
اإى  اأقرب  ب�شورة  يقرب  اخطر  ويجعل 

ال�شعودية والإمارات“. )�شبوتنيك(

 لقمان عبد اه
عمليات  على  ي�شيطر  الذي  اجمود  ظل  ي 
ال�شاحل  ي  له  اموالية  والقوات  »التحالف« 
جهودها  الإماراتية  القيادة  تكّثف  الغربي، 
قيادة  �شالح  طارق  ت�شّلم  اأمام  العقبات  لتذليل 
تلك اجبهة. ي هذا الإطار، يدور احديث عن 
قادة  على  ظبي  اأبو  مار�شها  م�شاعفة  �شغوط 
قبول  على  اإرغامهم  بهدف  العمالقة«،  »األوية 

�شالح قائدًا للعمليات
للرئي�ض  التابعة  ال�شلفية  الألوية  رف�ض  بعد 
امنتهية وليته، عبد ربه من�شور هادي، اخطة 
الغربي  ال�شاحل  جبهة  لت�شليم  الإماراتية 
لنجل �شقيق الرئي�ض ال�شابق، طارق حمد عبد 
ت�شعيد  على  اليوم  ظبي  اأبو  تعمل  �شالح،  اه 
�شغوطها على تلك الألوية، بهدف اإرغامها على 

القتال حت راية طارق.
القوات  قيادة  فاإن  امعلومات،  لآخر  وفقًا 
الإماراتية ي جبهة ال�شاحل الغربي عقدت، ي 
الأيام القليلة اما�شية، عدة لقاءات لإلزام قادة 
»األوية العمالقة« البالغ عددها خم�شة، وبقية 
الرابعة  الع�شكرية  للمنطقة  التابعة  الألوية 
ي القوات اموالية لهادي، وكذلك »لواء تهامة«، 
على  امح�شوب  الأمني«  »احزام  كتائب  وبع�ض 
اأبو ظبي، لإقناع قادة تلك الت�شكيات بوجوب 
قبول طارق �شالح قائدًا عامًا للقوات امحلية ي 
ال�شاحل الغربي، غر اأن قادة »األوية العمالقة« 
رف�شوا ب�شدة الطلب الإماراتي، معللن ذلك باأن 
الرئي�ض  بـ»�شرعية«  العراف  يرف�ض  طارق 

هادي.
الإماراتية،  القيادة  ا�شتدعت  ذلك،  اإثر  وعلى 
ميناء  اإى  »العمالقة«  قادة  للمعلومات،  طبقًا 
اأبو  اإى  ُنقلوا  هناك  ومن  اإريريا،  ي  ع�شب 
ظبي، حيث من امتوقع اأن ُمار�ض عليهم �شغوط 
م�شاعفة حملهم على الن�شياع مطلب الإمارات. 
�شغوط يخ�شى �شباط ي الألوية اخم�شة من 
اأن ت�شل حّد احتجاز قادة األويتهم ي اأبو ظبي، 
امخابرات  م�شوؤوي  اأن  عن  اأنباء  ت�شريب  بعد 
الإماراتية طلبوا من قادة »العمالقة« ا�شتقدام 
حفيزية  حاولة  ي  الإمارات،  اإى  عائاتهم 

لهم على على اموافقة على طلبها.
وكانت الإمارات قد بداأت، منذ فرة، حاولتها 
اأكر  من  ُتعّد  التي  العمالقة«،  »األوية  لإقناع 
والتي  اه«،  »اأن�شار  لقتال  حافزية  الألوية 
يوؤمن قادتها بوجوب »طاعة وي الأمر« )الذي 
هو ي نظرهم عبد ربه من�شور هادي(، بقبول 
قادة  لكن  الغربي،  ال�شاحل  جبهة  �شالح  ت�شّلم 
تلك الألوية م يرقهم الطرح الإماراتي، وبلغ 
بهم الأمر حد التهديد بالن�شحاب من اجبهة، 
تزامنًا مع امعارك الأخرة التي دارت ي عدن 

ي كانون الثاي/ يناير اما�شي.
جبهة  قيادات  لدى  م�شاعيها  جانب  واإى 
التي  النتائج  بفعل  الإمارات،  مكنت  ال�شاحل، 
قوى  تروي�ض  من  عدن،  معارك  عنها  اأ�شفرت 
�شالح،  طارق  قبول  على  جنوبية  وف�شائل 
»توطن«  ال�شعب  من  لكان  امعارك  تلك  ولول 
اأحمد  بئر  قاعدة  وت�شليمه  عدن،  ي  الرجل 
كمع�شكر  الإماراتية،  القوات  قبل  من  امحمية 
تدريب وانطاق للقوى ال�شمالية املتحقة به. 
بارتكاب  امتهم  طارق،  اأن  هنا،  ذكره،  واجدير 
على  يعمل  اجنوبين،  اليمنين  بحق  فظاعات 
ول  اجنوبية،  امحافظات  من  مقاتلن  تنيد 
�شيما من اأبن م�شقط راأ�ض هادي، ي وقت ُتدَرب 
وال�شمال(  اجنوب  )من  جديدة  قوات  فيه 

ب�شكل مكثف ي جزيرة ع�شب الإريرية.

لت�شكيل  جهودها  الإمارات  م�شاعفة  وجاءت 
ف�شيل قتاي جديد بقيادة طارق �شالح، بعدما 
�شهد مطلع العام احاي زيادة ي وترة هجمات 
قوات »التحالف« والقوى امحلية امدعومة منه 
خالها  تكررت  هجمات  كافة.  اجبهات  على 
العادة  الأ�شاليب والتكتيكات عينها التي جرت 
على ا�شتخدامها منذ بداية العدوان. وكامرات 
ال�شابقة، اأظهر »التحالف« اإ�شرارًا على حقيق 
اإجازات ع�شكرية ولو �شكلية، اإل اأنه، با�شتثناء 
الغربي  ال�شاحل  جبهة  على  ب�شيطة  خروقات 
ال�شعبية  واللجان  للجي�ض  اخراقات  قابلتها 
على جبهة نهم �شرقي �شنعاء، بقيت امراوحة 
والدوران ي دائرة مغلقة هي النتيجة الفعلية 
ياأتي  كذلك،  والإمارات.  ال�شعودية  لهجمات 
�شمن  ومقاتليه  �شالح  طارق  تاأهيل  على  العمل 
على  القائمة  الإماراتية،  ال�شيا�شات  موجبات 
مع  ين�شجم  ما  اليمنية  امحلية  القوى  هيكلة 
الع�شكرية  الأذرع  وتنويع  ظبي،  اأبو  م�شالح 
ي�شّهل  نحو  على  وفئويًا،  مناطقيًا  وتوزيعها 
ال�شيطرة عليها والتحكم بها، وخ�شو�شًا بعدما 
مكن الإماراتيون من ت�شكيل ميلي�شيات موالية 
»احزام  ت�شمل  اجنوبية،  امحافظات  ي  لهم 
و»النخبة  اح�شرمية«،  و»النخبة  الأمني«، 
ال�شبوانية«، واألوية تابعة لـ»امجل�ض النتقاي 

اجنوبي« بقيادة عيدرو�ض الزبيدي.
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”داع�صي“  مقاتل   2000 ج���دا..  قلق  ااأردن 
ع��ل��ى ااأق������ل ب���ن اج���ئ���ي خ��ي��م ال��رك��ب��ان

ديفيد كامب  اإلغاء  اأو  ااأزمة  حل  امقاطعة“:  ل�“دول  ترامب 

اأم���ري���ك���ي:  ح���ل���ل  ك���ون�������ص���رف���ي���ت���ف:  اأم����ري����ك����ان  ذا 
امرة“ ”احقيقة  اك��ت�����ص��اف  اأع���ت���اب  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��ودي��ون 

الدواء«؟ »اآخر  هادي  �صباط  احتجاز  �صالح:  بطارق  متم�صكة  ااإمارات 

ااأمريكي الرئي�س  تقا�صي  اإباحية  اأفام  مثلة 

�شتيفاي  الإباحية  الأفام  مثلة  ُتقا�شي  اأ(:  ب  )د  وا�شنطن- 
كليفورد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب ب�شب اتفاق لعدم الك�شف 
عن عاقة جن�شية مزعومة معها، وفقا لوثائق رفعت الثاثاء اإى 

حكمة ي لو�ض اأجلي�ض.
وي ال�شهر اما�شي، اأكد امحامي ال�شخ�شي لرامب مايكل كوهن اأنه 
با�شم  اأي�شا  امعروفة  كليفورد،  اإى  دولر  األف   130 �شخ�شيا  دفع 
�شتورمي دانيلز، مقابل �شمتها على عاقة مزعومة كان ترامب قد 

اأقامها معها قبل عقد من الزمان قبل توليه من�شبه.
على  اأفيناتي  مايكل  امحامي  ن�شرها  التي  امحكمة  لوثائق  ووفقا 
ت�شوية  على  اأبدا  يوافق  م  ترامب  اأن  الدعوى  تزعم  الإنرنت، 

كوهن، ما جعلها غر �شارية.
والتكتيكات  ”التخويف  ا�شتخدم  كوهن  اأن  اأي�شا  الوثيقة  وادعت 
اإن  فيه  تقول  بيان  على  التوقيع  على  كليفورد  لإجبار  الق�شرية“ 

التقارير عن عاقتها مع ترامب كاذبة.
له  ب�شدة“ اأن  ”ينكر  الرئي�ض  اإن  �شابق  وقت  ي  قال  كوهن  وكان 

عاقة مع كليفورد.

ال��ي��وم ل��ه  ���ص��ورة  ين�صر   ال��ق��ر���ص��اوي 
ال��دوح��ة ال�����ص��وري ي  ال�����ص��ف��ر   م���ع 
ُمتابعيه ب��ن  ���ص��اخ��ب��ًا  ج����دًا  وُي��ث��ر 

–  ن�شر ال�شيخ يو�شف القر�شاوي �شورة له بح�شابه على “  القاهرة 
توير“ وهو ي�شتقبل ال�شفر ال�شوري ي قطر .

نزار  ال�شفر  �شعادة  مع  اليوم  ظهر  ”مكتبي  معلقا:  ال�شيخ  وكتب 
حراكي �شفر �شورية ي الدوحة ”.

تغريدة القر�شاوي اأثارت بابا وا�شعا من اجدل بن متابعيه، حيث 
�شبيان  من  ت�شتقبل….  المام  ف�شيلة  يا  ”كيف  بع�شهم:  �شاءله 

الأ�شد؟“ . ب�شار   .…
فقطر  امعار�شة،  �شفر  هذا  �شديقي  ”يا  اآخر:  متابع  عليه  فرد 

طردت ال�شفر ال�شوري من �شنن، و�شلمت ال�شفارة للمعار�شة “ .
وقال اآخر مدافعا عن ال�شيخ: “ للذين ينالون من هذا ال�شيخ الفا�شل 
اقول لهم اأ�شفقوا على روؤو�شكم ول ت�شفقوا على اجبل. فواه لن 
كتبه.  �شفحات  من  �شفحة  ي  ا�شاله  الذي  امداد  واإن  حتى  تبلغوا 
فاتقوا اه واعلموا اأن لكل جواد كبوة ول اأحد مع�شوم من اخطاأ. 
اأنا اأحب هذا الرجل ول�شت اإخوانيا ول �شلفيا ولكن علم الرجل لي�ض 

بالهن“.
وعلق اآخر من ي�شعون �شورة ح�شن ن�شر اه ي بروفايلهم

تر�صانة ع��ن  ���ص��ري��ة  وث��ي��ق��ة   ت�صريب 
 اج��ي�����س ااإ����ص���رائ���ي���ل���ي وق���درات���ه
والرقابة اان��رن��ت..  على   الع�صكرية 
عنها معلومات  اأي  ن�صر  حظر  الع�صكرية 

ت�شريب  عن  الإ�شرائيلية،  ”هاآرت�ض“  �شحيفة  ن�شر  وكالت:  ـ  النا�شرة 
وثيقة لوزارة الدفاع على �شبكة النرنت، وقعها اأفيغدور ليرمان، تك�شف 

معلومات �شرية للغاية تتعلق بالقدرات الع�شكرية للجي�ض.
وذكرت هاآرت�ض اأن الوثيقة تت�شمن على الأقل ق�شمن من اأ�شماء الآليات 

والأنظمة التي ظل اجي�ض الإ�شرائيلي متحفظا على �شريتها.
يعتر  الع�شكرية  الأنظمة  اأحد  اإن  الإ�شرائيلي،  اجي�ض  ي  م�شدر  وقال 
الت�شالت  و�شائل  با�شمه ي  التلفظ  لدرجة ل مكن حتى  للغاية  �شريا 

ب�شبب ح�شا�شيته واخوف من ت�شريب معلومات عنه.
عنه  الك�شف  م  الذي  الثاي  الع�شكري  ”النظام  اأن  التقرير  ي  وجاء 
اإذ  اأي�شا،  للغاية  �شريا  ويعتر  ت�شغيلية  لأغرا�ض  اجي�ض  ي  ي�شتخدم 
وقدراته  الإ�شرائيلي  اجي�ض  تر�شانة  اأ�شرار  يف�شح  قد  عنه  الك�شف  اأن 

)ب�شكل وا�شع(“.
فاإن  الإلكرونية  ال�شبكة  على  الوثيقة  ن�شر  ”بعد  اأنه  هاآرت�ض  ون�شرت 
امعلومات اأ�شبحت متاحة للجميع"، وم تك�شف عن فحوى هذه الأنظمة، 
م�شرة اإى اأن الرقابة الع�شكرية الإ�شرائيلية حظرت ن�شر اأي معلومات 

عن الوثيقة.

العامي ام���راأة  ي��وم  اآذار:   8

ــ  ذاته  حد  ي  ـ  والحتفال  الت�شمية  امراأة.  يوم  اإنه  عام،  كل  ي  كما 
هذا  ِمثل  ي  العام،  ي  وكما  عامي،  اليوم  امراأة.  �شّد  بالتمييز  اعراف 
اليوم، »نحتفي« بتمييزنا �شّد امراأة، وباإح�شاء اجرائم التي تتعر�ض لها 
الن�شاء، لأنهن ن�شاء ي جتمع الذكور. ننتبه اإى اأن ٨ اآذار لي�ض رقمًا ي 

الروزنامة.
اإنه »يوم امراأة«، الذي يراد اأن يكون جرد حطة، بينما، ي الواقع، كل 
اموروث.  بفاأ�ض  اإمراأة  �شهر ت�شقط  اأنه كل  اإى  ننتبه  امراأة.  يوم هو يوم 
منذ مطلع العام �شقطت ٤ ن�شاء. قبلهن �شحايا �شقطن، ول عدالة لأجلهن. 
القتل ما زال يحدث حت اأنظار »�شنم« القانون. وامراأة حاربة ي امجال 
العام، ال باحتفال باهت و�شغر، يحدث مرًة كل عام، ويكون ي مثل هذا 

اليوم، بينما امراأة نف�شها، هي روزنامة العام .

ن��ت��ن��ي��اه��و: ال�����ص��ع��ودي��ة 
اأجوائها  با�صتخدام  �صمحت 
اأبيب ت��ل  اإى  للو�صول 

اإن  نتنياهو،  بنيامن  الإ�شرائيلي،  الوزراء  رئي�ض  قال  وا�شنطن: 
ال�شعودية منحت �شركة طران الهند )اإير اإنديا( الإذن للطران فوق 

اأرا�شيها عر م�شارات جديدة من واإى تل اأبيب.
واأدى نتنياهو بهذا الإعان خال حديث مقت�شب مرا�شلن اإ�شرائيلين 
ي وا�شنطن، بعد اجتماعه مع الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، وفق 

ما ن�شرت وكالة ”رويرز".
فوق  اجديدة  ام�شارات  اإن  الإ�شرائيلية  الإعام  و�شائل  وتقول 

الأرا�شي ال�شعودية قد تقل�ض مدة ال�شفر ما يزيد على �شاعتن.
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عبد احميد �شيام
لقاء ا�شتعجلت  بتون�ض  الــرحــال  حططت   كلما 

ـــاع الــداخــلــيــة،  الأ�ــشــدقــاء واخــــراء ي الأو�ـــش
 لاطمئنان على تون�ض دولة و�شعبا وتربة رائدة.
 فاأنا ل اأريد اأن اأ�شفى من حب تون�ض مثل �شيد الكلمة
للزيارة هرعت  الفر�شة  �شنحت  فكلما   درويــ�ــض، 
اأياما معدودة. فتون�ض تغريني دائما  حتى لو كانت 
يتهاوى، اأن  له  اأريد  ل  الذي  النموذج  عن   بالكتابة 
برميل وطـــاأة  حــت  الأخـــرى  النماذج  تــهــاوت   كما 
الع�شكر وب�شطار  واموؤامرة  بالدم  اأو  حينا،   النفط 

 .اأحيانا اأخرى
اماين من احامن بوطن عربي معافى  فاأنا مثل 

وجماعة لاأجنبي،  والن�شياع  الطغيان  داء   من 
واخائن. العدو  بدل  واجــار  لاأخ  الطلقة   ت�شديد 
العربي الذي تاوز البلد  اأطمئن على هذا  اأن   اأريد 
الدمقراطية، مرحلة  اإى  ودلف  الطغيان،   حنة 
اأ�شارك اأن  واأود  بعد.  م�شتقرة  غر  كانت  اإن   حتى 

.القراء ي بع�ض اماحظات الهادفة
 اإعادة العتبار لل�شهيد فرحات ح�شاد

اأم اآمنة  امرحومة  الفا�شلة  ال�شيدة  وفاة   كانت 
يوم ح�شاد،  فرحات  امنا�شل  اأرملة  ح�شاد،   اخــر 
حبها عن  الباد  لتعر  فر�شة  فراير   21  الأربعاء 
رموز واأحد  لل�شغل،  التون�شي  العام  الحاد   موؤ�ش�ض 
جنازة كانت  لقد  الفرن�شي.  ال�شتعمار   مقاومة 
من قرقنة  جزيرة  ي  اخر  اأم  دفنت  حيث   مهيبة، 
عن زوجها  وراأ�ـــض  راأ�شها  م�شقط  �شفاق�ض   اأعــمــال 
الـ٨٨ عاما. فقد اغتيل زوجها وعمرها  عمر يناهز 
الأولد لــربــيــة  كــلــه  عــمــرهــا  وكــّر�ــشــت  �شنة   22 
منا�شبة. كل  ي  عاليا  ح�شاد  فرحات  ا�شم  ــع   ورف
ظروف ي   1952 دي�شمر   5 يوم  ح�شاد  اغتيال   م 
بكامله. التون�شي  ال�شعب  ا�شتهجان  اأمــام   غام�شة، 
 وما زالت هناك اأ�شوات تطالب بفتح حقيق كامل ي
 اجرمة، مع العلم اأن التهمة ا�شتقرت على جماعة
اأنف�شهم على  يطلقون  الفرن�شين  ام�شتوطنن   من 
امنا�شلة الرموز  بقتل  امكلفن  احمراء«  »اليد   ا�شم 
ال�شتعمار وطرد  الناجز،  بال�شتقال  تطالب   التي 
 الفرن�شي وعدم القبول باأن�شاف احلول معه. عندما
امظاهرات اجتاحت  الراديو  اغتياله على  نباأ   اأعلن 
اأرجــــاء تون�ض وبـــروت ودمــ�ــشــق والــقــاهــرة  كــافــة 
وكرات�شي وجاكرتا  وميانو  وبروك�شل   و�شتوكهوم 
بعد مظاهرة  اأكــر  �شهدت  التي  البي�شاء،   والـــدار 
الحتال قــوات  مع  مواجهات  اإى  حولت   تون�ض، 

.الفرن�شي �شقط على اإثرها ٤0 �شهيدا
 لقد اأعيد العتبار ل�شهيد احركة العمالية ح�شاد

ي مهيب  احتفال  اأقيم  فقد  ام�شتويات،  كل   على 
 الذكرى اخام�شة وال�شتن ل�شت�شهاده، بح�شور رئي�ض
 اجمهورية وزعماء الأحزاب والنقابات. كما و�شعت

الع�شرين فئة  من  نقدية  ورقة  على  موؤخرا   �شورته 
 دينارا اجديدة، لتكون ي متناول اجماهر ال�شعبية
 التي تعاي من تراجع قيمة الدينار التون�شي، وتقل�ض
على ا�شمه  اأطلق  كما  العي�ض.  و�شنك  ال�شغل   فر�ض 
 جامعه ي مدينة �شو�شة، وعلى م�شت�شفي تعليمي ي
ي رئي�شية  �شوارع  اإى  بالإ�شافة  العا�شمة،   تون�ض 
م  2005 عام  وي  التون�شية.  والبلدات  امدن   كافة 
امحتلة، فل�شطن  ي  جنن  مدينة  ي  مدر�شة   بناء 
ذكــور با�شم  التون�شية  العمال  نقابة  نفقة   على 
الثانوية. وقد حقت فرن�شا  ال�شهيد فرحات ح�شاد 
على ح�شاد  ا�شم   2013 عام  اأطلقت  حيث   بالركب 
امثل: مطبقة  باري�ض  ي  العامة  ال�شاحات   اإحــدى 

 .»»تقتل القتيل وم�شي ي جنازته
امثر النه�شة  حزب  ومر�شح  البلدية   النتخابات 

للجدل
�شناديق اما�شي  فراير   22 اخمي�ض  يوم   اأقفلت 

 الــر�ــشــح لــانــتــخــابــات الــبــلــديــة ي كــافــة اأنــحــاء
 اجمهورية. وكان الإقبال على الر�شح غر معهود،
 حيث و�شل عدد امتناف�شن 50000 ي 350 بلدية.
ي التون�شية  ال�شعبية  ال�شرائح  ثقة  يعك�ض   وهــذا 
امحلي. اإطارها  ي  خا�شة  الدمقراطية،   العملية 
الوطنية ــام  ــالأع ب مزينة  تون�ض  ــوارع  ــش �  كــانــت 
مر�شحي لنتخاب  تدعو  التي  احزبية،   واليافطات 
تلقت فقد  امقبل.  مايو   6 يوم  ذاك  اأو  احزب   هذا 
عن يزيد  ما  وفروعها  لانتخابات  الوطنية   الهيئة 
قائمة  1100 حواي  منها  مر�شحة،  قائمة   2137 
واحزبان م�شتقلة.  و٨97  ائتافية  و177   حزبية 
 الوحيدان اللذان و�شعا قوائم مر�شحن ي الـ350
اعتره مــا  وهـــذا  والنه�شة،  ــنــداء  ال هما   بلدية 
ح�شل اأن  قبل  انت�شارا  التون�شين  امحللن   بع�ض 
الأحزاب اأكر  ال�شعبية،  اجبهة  اأما   النتخابات. 
انتخابية قوائم  تر�شح  اأن  ت�شتطع  فلم   امعار�شة، 
اأن اإى  موؤ�شر  وهــذا  بلدية،   130 ي  اإل   با�شمها، 
ن�شيج امجتمع امعار�شة م تدخل عميقا ي   ف�شائل 
ال�شاحة ي  اجــدل  اأثـــار  مــا  اأكــر  لكن   التون�شي. 
من التون�شين  امر�شحن  اأحد  وجود  هو   التون�شية 
ي الــبــاد،  ي  ال�شغرة  اليهودية  الطائفة   اأبــنــاء 
 منطقة امون�شتر على قوائم احزب. لقد جاء هذا
التون�شية، ال�شيا�شية  لل�شاحة  مفاجاأة   الر�شيح 
�شمن يهودي  اإ�شراك  من  امغزى  حول  جدًل   وخلق 
 قوائم حزب اإ�شامي، وت�شاوؤلت اإن كان القرار مبنيًا
 على ح�شابات �شيا�شية، اأم من باب الدعاية للنه�شة؟
اأن هذه التقيتهم،  الذين  ال�شحافين  راأي بع�ض   وي 
اأن لروا  للخارج  م�شفرة  ر�شالة  عن  عبارة   اخطوة 
بل راديكاليا،  اإ�شاميا  حزبا  لي�ض  النه�شة   حزب 
عباءة من  خرج  منفتح،  ليراي  تون�شي  حزب   هو 
تون�شيا �شيا�شيا  حزبا  لي�شبح  ام�شلمن   الإخـــوان 

 .م�شتقا
 ويرى اأحد ال�شيا�شين امخ�شرمن اأن هذه اخطوة

عبد مثله  الذي  جدا  امنفتح  اخطاب  اإى   ت�شاف 
من اأفــواج  جذب  احزب،  رئي�ض  نائب  مورو،   الفتاح 
وي العتدال،  خطاب  عن  يبحثون  الذين   ال�شباب 
الإ�شامية العربية  بالهوية  التقيد  نف�شه   الوقت 
منظومة وحا�شنة  وح�شارية  ثقافية   كمرجعية 
 القيم التي تتفق عليها الغالبية ال�شاحقة من اأبناء

.ال�شعب التون�شي
جرائم ب�شعة هجينة على ال�شعب التون�شي

فالذي تون�ض،  ي  اجرمة  تنت�شر  اأن  غريب   اأمر 
 نعرفه عن علم وخرة ومتابعة، اأن ال�شعب التون�شي
يناطح ول  يــحــاور  هـــادئ،  ح�شاري  م�شام   �شعب 
على ال�شامة  ويوؤثر  يده،  ي�شتعمل  ول  ي�شرخ   وقد 
ن�شبيا قليلة  اجنائية  اجرائم  كانت  لقد   امغامرة. 
هذه لكن  امعقول.  اإطار  �شمن  وتندرج  الثورة،   قبل 
قتل جرمة  عن  ت�شمع  اأن  بدون  يوم  مر  ل   اليــام 
 مروعة. جرمة ب�شعة ح�شلت ي �شيدي بوزيد هزت
اإرهابية جموعة  قامت  حيث  التون�شي،   امجتمع 
الأجهزة مع  بالعمل  تتهمهم  من  اأحد  بيت   باقتحام 
 الأمنية فعذبوه عذابا �شديدا وقلعوا اأظافر رجلية
م�شنة جماعي  اغت�شاب  امـــوت.  حتى  طعنوه   ثــم 
بارتكاب �شيدات  وقيام  قتلها،  ثم  لطفلة   واغت�شاب 
راأ�ض بقطع  م�شلحة  جماعة  وقيام  مروعة،   جرائم 
ي رقيب  واختطاف  لأهله،  واإر�شاله  اأغنام   راعــي 
جن�شيا عليه  والعتداء  الرابعة  ي  لطفل   اجي�ض 
يدعو جندوبة،  م�شجد  واإمـــام  الغابة  ي   وذبحه 
 علنا اإى قتل عنا�شر ال�شرطة خال �شاة اجمعة

.والقائمة تطول
كانت اجــرائــم  اأن  الأ�ــشــدقــاء  ــد  اأح راأي   وعلى 

 دائما موجودة، اإل اأنها كانت تظل �شرا لكن ي ع�شر
اأخبار تــداول  ويتم  مك�شوف،  �شيء  كل   امعلوماتية 
الأفــكــار بع�ض  اأن  امــوؤكــد  لكن  ب�شرعة.   اجــرمــة 
الإ�ــشــام، با�شم  م�شفرة  الــبــاد  دخــلــت   الهجينة 
واأكر وعيا  الأقــل  اجماعات  بع�ض  اإى   واأ�شندت 
من �شخي من اخارج،  بتمويل  واأغريت   ياأ�شا وفقرا، 
الباد اأن  بحجة  التون�شي  امجتمع  تخريب   اأجــل 
ب�شبب الأمني،  الفو�شى والنفات  من   تعي�ض حالة 
التاآمر خطط  اأن  اإذ  »الدمقراطية«.  ي�شمى   ما 
بعينه، بلد  عند  يتوقف  م  العربية  الثورات   على 
الثورات حتى ل يكون هناك اأن يطيح بكل  اأراد   بل 
 موذج يتبع. ورواية تروى عن الغدر بثورات ال�شباب
واحرية الكرامة  عن  تبحث  كانت  التي   العفوية 

.والأمل ي م�شتقبل اأف�شل بعيدا عن نر الطغاة
القت�شاد اموازي وتغير العملة

تردي من  ي�شكو  تون�ض  ي  معه  تتحدث  من   كل 
 الأو�شاع القت�شادية، وارتفاع ن�شبة البطالة لت�شل

 اإى نحو 1٨% ، وارتفاع الأ�شعار اخياي وانخفا�ض
ترى وجهك  وليت  اأينما  هــذا  ومــع  الدينار.   قيمة 
 العمارات ت�شيد والأبراج ترتفع والأ�شواق التجارية
 مكتظة، وامقاهي اجميلة ي منطقة البحرة تتناف�ض
هذه كل  اأين  فمن  واخدمات.  والديكور  اجمال   ي 
�شوفيا امخ�شرمة  ال�شحافية  �شديقتي   الأمـــوال. 
لتبيي�ض كبر  مركز  اإى  حولت  تون�ض  اأن   توؤكد 
 الأموال، وانت�شار الع�شابات امنظمة، وهذه الظاهرة
جهة ومن  جهة،  من  الليبية  بالأو�شاع  عاقة   لها 
بداأوا فاح�ض  ب�شكل  اأثرياء  تون�شيون  هناك   اأخرى 
مع نتعامل  كنا  اما�شي  »ي  اأموالهم.  الآن   يغ�شلون 
مئات فهناك  اليوم  اأما  وعائلته،  هو  واحد   حرامي 
اإنه قولها.  حد  على  اأكرهم«،  نعرف  ل   احرامية 
 القت�شاد اموازي الذي يخلق �شوقا ي الظل مناف�شا
 لل�شوق الر�شمية، كما جاء ي درا�شة حديثة، �شدرت
الدولية« ي تون�ض تقول العمل  »منظمة   عن مكتب 
تراوح الذين  التون�شين،  ال�شبان  من   %75 اإن   فيها 
التجارة ي  يعملون  عــامــًا،  و29   15 بن   اأعمارهم 

 .اموازية
لي�شطر« ب�شرعة،  العملة  تغير  ي  يكمن   احــل 

الر�شمية الــبــنــوك  اإى  الأمـــــوال  ــــادة  اإع  هـــولء 
ما ف�شيخ�شرون  واإل  جــديــدة،  بعملة   ل�شتبدالها 
�شيف ال�شديق  ي  قــال  كما  ـــروات«،  ث من   كد�شوه 
الأقــل »على  الداخلية.  بالأو�شاع  اخبر   الدين 
تتحول اأن  بدل  العام،  لل�شالح  الأموال  هذه   �شتعود 
ح�شاب على  تارية  وم�شالح  واأ�ــشــواق  مبان   اإى 

.»الطبقات الكادحة
 حا�شر ي مركز درا�شات ال�شرق الأو�شط

بجامعة رتغرز بولية نيوجر�شي

ت�����ون�����������س واإى  م����������ن  م�������������ص������ف������رة  ر���������ص��������ائ��������ل 

ام������������واج������������ه������������ة ت���������������ه���������������اب  ا  غ�����������������������زة 
د. فايز اأبو �شمالة

اجي�ض ميزانية  هي  هــذه  �شيكل،  مليار   �شبعون 
وزير قدر  الذي  الوقت  ي   ،2017 ل�شنة   ال�شهيوي 
اأنفقت حما�ض  حركة  اأن  ليرمان  ال�شهيوي   احرب 
 260 مليون دولر على الت�شليح عام 2017، وهي اأقل

.من مليار �شيكل اإ�شرائيلي
الإ�شرائيلي الت�شليح  حجم  بن  �شريعة   مقارنة 

للمواجهة، الفل�شطيني  ال�شتعداد  وحجم   للعدوان 
ت�شليح يفوق  الإ�شرائيلي  اجي�ض  ت�شليح  اأن   نكت�شف 
 امقاومة الفل�شطينية ب�شبعن مرة ي ال�شنة الأخرة
 وحدها، فكيف لو رجعنا بامقارنة اإى ع�شرات ال�شنن
 التي ت�شلح فيها جي�ض ال�شهاينة بكل اأنوع الأ�شلحة،
منذ م�شوارها  الفل�شطينية  امقاومة  بــداأت  حن   ي 

.ع�شر �شنوات تقريبًا
ال�شهاينة جي�ض  بــن  الت�شليحية  الــقــوة   فـــارق 

الفل�شطينية امــقــاومــة  وبــن  اأمــريــكــا،  مــن   امــدعــوم 
هذا امادية  القوة  فارق  وجوًا،  وبحرًا  برًا   امحا�شرة 
يعطه وم  الــتــفــوق،  ال�شهيوي  للجندي  يعط   م 
القيادة اإليه  لهثت  ن�شر  بع�ض  يعطه  وم   الأف�شلية، 

ال�شيا�شية الإ�شرائيلية اأثناء عدوان 201٤
الإرادة وفائ�ض  العزمة  وقـــوة  ــق  اح ــوة  ق  اإن 

امقاوم عو�شت  منظورة  غــر  معنوية  اأ�شلحة   هــي 

توؤكده ما  وهذا  امادية،  الأ�شلحة  نق�ض   الفل�شطيني 
مقدور كان  ولو  احــدود،  على  امت�شل�شلة   الأحــداث 
اأن الع�شكرية  اأذرعـــه  بكافة  الإ�شرائيلي   اجي�ض 
الع�شكريون، قادته  يدعي  كما  غزة،  معركة   يح�شم 
احرب اآلة  مقدور  كان  ولو  دقائق،  خم�ض  تردد   ما 
ال�شهاينة وخروج  بالكامل،  غزة  تدمر   ال�شهيونية 

،منها �شامن ما رف لهم جفن، ول ارتع�ض لهم قلب
كما اأيــام  غ�شون  ي  ح�شم  ل  غزة  على   فاحرب 

وهي ال�شهيوي،  الإعام  و�شائل  بع�ض  لذلك   روجت 
وهي  ،252 الحتياط  فرقة  قائد  ت�شريحات   تنقل 
 الفرقة التي �شيتم ا�شتدعائها ب�شرعة ي حال وقوع

.ت�شعيد ع�شكري مع قطاع غزة
252 الفرقة  قائد  �شاعر،  اجـــرال  ــى  ادع  لقد 

هو القادمة  ــرب  اح ي  الفرقة  دور  اأن   احتياط، 
 الهجوم الري ي عمق قطاع غزة. والقتال اإى جانب

!!!اجي�ض النظامي
لــواء يفعل  ــان  ك ـــاذا  وم بــحــيــاديــة:  ن�شال   وهــنــا 

ــيــة على بــوابــات غــزة ي  جــولي وغــره مــن الأول
كانوا اأم  العلكة،  ياأكلون  كانوا  هل  ال�شابقة،   احرب 
وقوة وطائراتهم  باآليتهم  وتقدموا  دباباتهم،   ي 
 تدمرهم لنقل امعركة اإى عمق قطاع غزة، ليغرقوا
من لإخراجهم  قيادتهم  من  يتو�شلوا  ثم،  ومن   فيها، 

اإجــاز، وفق ما جاء ي اأدنــى   عمق غزة دون حقيق 
.تقرير مراقب الدولة

يدعي امقاومة،  �شد  النف�شية  احرب  من   ومزيد 
 قائد الفرقة باأن فرقته ت�شتعد للهجوم ولي�ض للدفاع،
�شد دفاعية  حروبًا  خا�ض  ال�شهاينة  جي�ض   وكــاأن 
 اجيو�ض العربية، وكاأن جي�ض ال�شهاينة م يبادر ي
 كل حروبه مع العرب اإى الهجوم، ونقل امعركة اإى
 اأر�ض العدو، مع ا�شراتيجية العنف الزائد، واح�شم

.ال�شريع للمعركة
ح�شم يتم  اأن  ”نتوقع  �شاعر:  اجــرال   وي�شيف 

واح�شم ــدودة،  ــع م �ــشــاعــات  ــال  خ حما�ض   كتائب 
قواعد من  مكن  عدد  اأكــر  �شرب  هو  لنا   بالن�شبة 

.”واأهداف العدو، وبقوة وخال وقت ق�شر
 وهذه النقطة الرئي�شة ي حديث العدو، وهي من

التغافل اأو  تاهلها،  مكن  ل  بحيث  مكان،   الأهمية 
وخاطفة �شريعة  �شربة  اإى  ي�شعى  فالعدو   عنها، 
 وعنيفة وحا�شمة كما يزعم، بل وي�شعى اإى ت�شفية
وال�شيا�شية الع�شكرية  القيادة  من  مكن  عدد   اأكر 
 حركة حما�ض، وغرها من حركات امقاومة، وهذا ما
 �شرح به اأكر من م�شوؤول �شيا�شي وع�شكري اإ�شرائيلي،
تظل اأن  الفل�شطينية  امقاومة  على  يفر�ض  ما   وهذا 
 على اأهبة ال�شتعداد، واأن حذر امفاجاأة، واأن تاأخذ

العربية ال�شعوب  اأن  واثقة  تظل  واأن   بالأ�شباب، 
نف�شها فر�شت  والتي  امقاومة،  �شند  هي   والإ�شامية 
العدو، للقدرات  مو�شوعيًا  معادًل  رجالها   ب�شابة 

.الذي اعرف �شمنًا باأف�شلية كتائب الق�شام
القتال على  تدربنا  لقد  �شاعر:  اجرال   واأ�شاف 

 بالنار احية، ولقد قمت بتكرار التدريبات حتى اأزيد
كتائب من  اأف�شل  �شنكون  اأننا  �شك  ل  خراتهم،   من 
ي القتال  على  تدربوا  جنودنا  اميدان،  ي   الق�شام 
حما�ض، الع�شكرين  القادة  �شن�شرب  ونحن   الأنفاق، 
هو ذلــك  من  والأهــم  والكتائب،  الألــويــة  قــادة   مثل 
ال�شربة خال  جدا،  كبر  نطاق  على  قواتهم   �شرب 

.”الوى
 اإن هذا العراف من العدو لي�شرف كتائب الق�شام؛

جيو�ض اأقــوى  ت�شعى  الــذي  النموذج  �شارت  اأن   بعد 
والقوة التدريب  ي  م�شتواه  اإى  ترتقي  كي   امنطقة 

.والثقة وال�شابة

 نيقو�شيا)اأ ف ب( – �شفن حربية وتهديدات
… يحيي ـــــدولرات  ال  و�ــشــفــقــات مــلــيــارات 
اآمــال امتو�شط  �شرق  ي  الــغــاز  عــن   التنقيب 
 بتحول اقت�شادي مكن ان يقّرب بن دول هذه
 امنطقة لكنه يثر ي الوقت نف�شه توترا ويرز
الــدول هــذه  تت�شابق  بينما  كامنة   خــافــات 

.للمطالبة بح�ش�شها
امق�شمة، قر�ض  جزيرة  �شواحل   قبالة 

عمليات تــركــيــة  حــربــيــة  بــــوارج   اعــر�ــشــت 
جموعة بها  القيام  تعتزم  التي   التنقيب 
 ”ايني“ اليطالية ما اأعاد اى الواجهة خافا
 عمره عقود وزج م�شر والحاد الوروبي ي

.الق�شية
امتحدة الوليات  ت�شعى  نف�شه،  الوقت   ي 

 اى التو�شط بن ا�شرائيل ولبنان ي خافهما
 حول حدود بحرية تطمح بروت اى ان تنال

.بعد ت�شويتها ح�شة لها ي احقول البحرية
لــدى الــبــاحــث  تــ�ــشــافــو�ــض  نيكو�ض   يــقــول 

ي والدولية  ال�شراتيجية  الدرا�شات   مركز 
الــدول بن  التوتر  ان  هو  نــراه  ”ما   وا�شنطن 

.”ينتقل اى جال الطاقة
وم�شر – وتركيا  – قر�ض 

يحمل ــه  وكــاأن �ــشــبــاط/فــرايــر  �شهر  ــدا   ب
اأعلنت فقد  قر�ض  جمهورية  �شارة   اأخــبــارا 
و“توتال“ اليــطــالــيــة  ”ايني“   جموعتا 

�شخم اإ�شاي  خــزون  على  العثور   الفرن�شية 
للجزيرة اجنوبية  ال�شواحل  قبالة  الغاز   من 

.الع�شو ي الحاد الوروبي
تابعة تنقيب  �شفينة  توجهت  عندما   لكن 

منطقة ل�شتك�شاف  بايام  بعدها   ل“ايني“ 
 متنازع عليها، اعر�شتها بوارج حربية تركية
ي حربية  مناورات  تقوم  البوارج  ان   بحجة 

.امنطقة
 ولي�شت هذه امواجهة �شوى الأحدث ي اطار

.التنقيب عن الغاز حول قر�ض
 وبعد ان كان ُينظر اى الغاز كحافز لعادة

اأمام كرى  عقبة  بات  اجزيرة،  هذه   توحيد 
 ا�شتئناف حادثات ال�شام امتوقفة منذ العام

.اما�شي
اى با�شتمرار  ت�شعى  التي  تركيا   وتقول 

م�شالح عن  تدافع  انها  التنقيب  اأعمال   وقف 
.القبار�شة التراك

ــــي ــــاد الوروب ــض الــعــ�ــشــو ي الح ــر�  وق
ال�شماي لل�شطر  تركيا  اجتياح  منذ   منق�شمة 
بن وتــفــ�ــشــل   ،197٤ عــــام  ـــرة  ـــزي اج  مـــن 
ــراك الأت والقبار�شة  اليونانين   القبار�شة 
.”منطقة عازلة“ حت ا�شراف الأم امتحدة

اليونانية قر�ض  جمهورية  حظى   وبينما 
”جمهورية �شمال قر�ض  باعراف دوي، فان 

.الركية“ ل تعرف بها �شوى انقرة

الوروبي الحاد  تدخل  نيقو�شيا   وطلبت 
كم�شدر امنطقة  ي  امـــوارد  اى  ينظر   الــذي 
حادثات ان  من  وحــذر  حتمل  بديل   طاقة 
ــا م حـــرم تركيا م ُتــ�ــشــتــاأنــف  ــن  ل  الــ�ــشــام 

ال�شيادية“ لقر�ض .”احقوق 
للغاز احتياطي  اأكــر  ملك  التي  م�شر   اأمــا 

مع �شخم  تطوير  اتفاق  ووقعت  امنطقة   ي 
 قر�ض، فقد دخلت ي مواجهة مع تركيا حول

.هذه ام�شاألة
ــي رجـــب طيب ــرك ال الــرئــيــ�ــض  يــبــدو   ول 

ــازلت، ــن ت اأي  لــتــقــدم  مــ�ــشــتــعــدًا  ـــــان   اردوغ
اإى �شعيه  مــع  القومية  ام�شاعر   م�شتنه�شا 

.حماية نفوذ اأنقرة ي هذه امنطقة احيوية
ماركيت“ ا�ض  ات�ض  ”اآي  لدى  امحلل   يقول 

اثارة تريد  تركيا  ان  اعتقد  ”ل  نيف   انــدرو 
 مواجهة لكن ل مكن ي الوقت نف�شه ا�شتبعاد

.”ذلك نهائيا
 وتابع نيف ”اذا توغلت احدى �شفن التنقيب

 بعيدا ي احدى امناطق البحرية امتنازع عليها
’دبلوما�شية اى  جــددا  تركيا  تلجاأ   فرما 

.”البوارج احربية‘ دفاعا عن م�شاحها
وا�شرائيل – – لبنان 

 اي�شا ي �شرق امتو�شط، كانت ا�شرائيل اأول
 من عر على خزون للغاز ي اعماق البحر ي
بنيامن ــوزراء  ال رئي�ض  واأعلن   .2009  العام 

 نتانياهو ي 19 �شباط/فراير احاي، اتفاقا
 ”تاريخيا“ لت�شدير الغاز اى م�شر بقيمة 15

.مليار دولر
”م فــيــديــو  ت�شجيل  ي  نتانياهو  ـــال   وق

عليه وافقنا  وقد  الغاز  م�شروع  كثرون   يوؤمن 
 معرفتنا اأنه �شيعزز اأمننا واقت�شادنا وعاقاتنا

.”الإقليمية
لتح�شن الــغــاز  عــلــى  ا�ــشــرائــيــل   وعــولــت 

مع النفراج  بعد  امنطقة  دول  مع   عاقاتها 
الردن مع  ت�شدير  اتفاقات  وتوقيعها   تركيا 

.ثم مع م�شر
الــ�ــشــمــال من ــع خــتــلــف اى  ــو�ــش ال  لــكــن 

ال�شهر مطلع  ي  لبنان  وقــع  فقد   ا�شرائيل. 
مع الغاز  عن  للتنقيب  لول  اتفاقه   احــاي 

.كون�شور�شيوم ايطاي وفرن�شي ورو�شي
 ي�شمل التفاق منطقة مو�شوع خاف �شمن

 احدود البحرية امتنازع عليها ت�شر ا�شرائيل
.على انها تابعة لها

 ورغم ايفاد الوليات امتحدة م�شوؤول كبرا
 للقيام بو�شاطة، ال ان احرب الكامية اآخذة

.ي الت�شعيد
ال�شيعي اه  حزب  العام  المــن  اأكــد   فقد 

 اللبناي ح�شن ن�شر اه الذي خا�ض حربا �شد
 ا�شرائيل ي العام 2006 وملك �شواريخ قادرة
 على اإ�شابة اأهداف بحرية انه قادر على الفوز
 ي ”معركة الغاز والنفط ي امتو�شط“، م�شيفا
 اأن ”اإ�شرائيل التي تهددكم انتم ت�شتطيعون ان

.”تهددوها

امنطقة دول  بن  توترا  يثر  امتو�صط  �صرق  ي  الغاز  عن  التنقيب 

النفط،  عائدات  انخفا�ض  اأدى   /  الأنا�شول 
 اإى تزايد ال�شغوط امالية على الدول اخليجية
التو�شع اإى  دفع  ما  بامنطقة،  امحلية   وام�شارف 

.باإ�شدارات الدين بالأ�شواق اخارجية
يغذي النفط  عــائــدات  مو  كــان   201٤  وقبل 

 القطاع ام�شري اخليجي ب�شكل مبا�شر، من خال
رئي�شًا م�شدرًا  وكان  العام،  القطاع  ودائــع   ارتفاع 

.لل�شيولة الرخي�شة للبنوك امحلية
 وخال ال�شنوات اما�شية ا�شطرت دول امنطقة،

الذي الأمر  البنوك،   اإى �شحب بع�ض ودائعها من 
اإ�شدارات ي  لتجد  كبرة،  مويلية  �شغوطًا   �شكل 
لدعم امتاحة  احلول  اأحد  وال�شكوك   ال�شندات 

.ال�شيولة
�لإ�سد�ر�ت �لأخرة**

ام�شارف بع�ض  قيام  الأخــرة  الفرة   وت�شهد 
حكومية( م�شاهمات  ذات  )اأغلبها   اخليجية 
بــالأ�ــشــواق الــديــن  اأدوات  اإ�ــشــدار  ي   بالتو�شع 
)اأكر بنك الوطني  اأبرزها بنك قطر   اخارجية، 
غالبة(، ح�شة  فيه  احــكــومــة  ومــلــك  قطر   ي 
 الذي اقر�ض نحو ٤.7٨ مليار دولر خال �شهري

.يناير/ كانون ثاي، وفراير/ �شباط 201٨
3.5 على  القطري  البنك  ح�شيلة   وتــوزعــت 

 مليارات دولر، كقر�ض من 9 بنوك عامية ي ال�شهر
720 بقيمة  فورموزا  �شندات  اإى  اإ�شافة   اجاري، 
دولر مليون  و565  تايوان،  ببور�شة  دولر   مليون 
ال�شهر ي  ا�شراليا  ببور�شة  �شندات   ح�شيلة 

.اما�شي
قطر بنوك  )اأكر  الوطني  قطر  بنك   وتاأ�ش�ض 

،196٤ ي  الأ�ــشــول(  حيث  من  الأو�شط   وال�شرق 
قطر جهاز  ومتلك  قــطــري،  تــاري  بنك   كـــاأول 
 لا�شتثمار )�شندوق الروة ال�شيادي لدولة قطر(

.50 بامائة من اأ�شهمه
 واأعلن بنك دبي الإ�شامي مطلع فراير/ �شباط

�شمن دولر  مليار  بقيمة  �شكوك  اإ�شدار   اجــاري، 
 برنامج اإ�شدارات بقيمة 5 مليارات دولر على مدار

.5 �شنوات
 فيما اأعلن بنك اأبو ظبي الأول )اأكر م�شرف ي

 الإمارات( خال ال�شهر اجاري، اأنه يتجه لإ�شدار
مليارات  7.5 يتجاوز  ل  ما  �شكوك  اأو   �شندات 

.دولر
م�شري دمج  نتاج  هو  الأول“،  اأبوظبي   و“بنك 

الأول“، اخليج  و“بنك  الوطني“  اأبوظبي   ”بنك 
 ويعد اأكر بنك ي دولة الإمارات وامنطقة وتتوزع

.�شبكة فروعه ي 19 دولة حول العام
بنكا  63 نحو  اخليجية  البنوك  عــدد   وي�شل 

 باأ�شول تقرب من تريليوي دولر، بح�شب بيانات

.احاد ام�شارف العربية
�جاه جديد**

 وقال اأحمد ماهر مدير ال�شتثمار ب�شركة ماء
اأ�شعار انخفا�ض  اإن  القت�شادية،   لا�شت�شارات 
وام�شارف الدول   النفط خلق اتاها جديدا لدى 

.اخليجية نحو القرا�ض من الأ�شواق العامية
من ”الأنا�شول“  مع  هاتفي  ات�شال  ي   واأ�شاف 

�شاهمت اجيدة  الئتمانية  الت�شنيفات  اإن   قطر، 
 ب�شكل رئي�ض ي اإجاح الطروحات اخليجية، التي
والبنى التنموية  ام�شاريع  لتمويل  بالأ�شا�ض   كانت 

.التحتية، والتو�شع بخطط الإقرا�ض امحلي
�شريك امــ�ــشــارف  اأن  ال�شتثمار  مــديــر   ويـــرى 

لإدارة وحرك  القت�شادية  العملية  ي   اأ�شا�شي 
ح�شن وبالتاي  الــبــاد،  ــارج  وخ داخــل   الأمـــوال 
 ماءتها امالية �شينعك�ض اإيجابا على القت�شادات

.امحلية
�جد�رة �لئتمانية**

)م�شري(، ام�شري  اخبر  زكــي،  �شعيد   وقــال 
توؤهلها اخليجية  للبنوك  الئتمانية  اجدارة   اإن 
اخارجية، الأ�ــشــواق  من  القــرا�ــض  ي   للتو�شع 
لدعم امالية  ال�شيولة  ح�شن  ي   وت�شاعدها 
بفاعلية ام�شاركة  بغر�ض  ام�شتقبلية،   اخطط 

.اأكر ي خطط النمو لدول امنطقة
العام خــال  الت�شنيف  وكـــالت  اأن  اإى  ــوه   ون

 اما�شي قامت بتثبيت معظم الت�شنيفات الئتمانية
.للبنوك اخليجية

على للحفاظ  الــبــنــوك  ”قدرة  زكـــي:   وتــابــع 
تراجع مع  �شعبا  اأ�شبح  لل�شيولة  جيدة   م�شتويات 
 اأ�شعار النفط، ي امقابل هناك اإقبال متزايد على
 الئتمان امحلي، فقد يكون اإ�شدار ال�شكوك و�شيلة

.”جيدة لتوفر التمويل امطلوب
 وذكر اأن التوافق مع معاير بازل 3 التي تدخل

م�شتويات ح�شن  يتطلب   ،2019 ي  التنفيذ   حيز 
البنوك لاقرا�ض  ال�شيولة ما ي�شرع من خطط 

.من اخارج
– التي بداأ تنفيذها  وت�شتوجب معاير بازل 3 

ام�شارف �شيولة  بتغطية  ــزام  ــت الل  -2015  ي 
اإ�شافة اجــاري،  العام  خال  بامائة   100  بن�شبة 
بامائة  5 مقدار  اإ�شافية  �شريحة  تخ�شي�ض   اإى 

 .من راأ�ض امال مواجهة الأزمات امحتملة
اإ�شدارات على  اخليجية  الأزمــة  تاأثر   وحول 

قطر اأن  ام�شري  اخبر  اأو�شح  اخارجي،   الدين 
 قد تكون امتاأثر الأكر، و�شيتجلى ذلك ي ارتفاع

.العائد امتوقع على الإ�شدارات امقبلة
يونيو/  5 ي  بـــداأت  اأزمـــة  باخليج  وتع�شف 

ال�شعودية مــن  كــل  قطع  اإثــر  امــا�ــشــي،   حــزيــران 
قطر مع  عاقاتها  وم�شر  والبحرين  ـــارات   والإم
.بدعوى ”دعمها لاإرهاب“، وهو ما تنفيه الدوحة

 وفر�شت تلك الدول، عقوبات اقت�شادية �شملت
القطري الــطــران  اأمـــام  اجـــوي  جالها   اإغـــاق 

.واحدود البحرية واجوية
 وتخطط الدوحة لإ�شدار �شندات دولية بقيمة

.9 مليارات دولر خال العام احاي
�أمر طبيعي **

ي مقيم  )اأردي  ن�شر  اأجــد  ام�شري   اخبر 
البنوك اخليجية نحو اأن جوء   الإمــارات(، يرى 
لتوفر طبيعيا  اأمــرا  يعتر  اخارجي   القرا�ض 
 ال�شيولة الازمة خططها واأن�شطتها ال�شتثمارية
 عن طريق تنويع م�شادر التمويل، ل �شيما ي ظل
اقت�شادات بها  مر  التي  القت�شادية   الأو�ــشــاع 

.امنطقة
”الأنا�شول“، مع  هاتفي  ات�شال  ي  ن�شر،   وقال 

 اإن هناك عدة و�شائل اأمام ام�شارف ي حال توجهها
 لأ�شواق الدين العامي منها اح�شول على قر�ض اأو

.اإ�شدار �شندات
العوامل بــن  مــن  اأن  ام�شري  اخبر   واأو�ــشــح 

اخليجية، للبنوك  الدين  اإ�شدارات  على   اموؤثرة 
 اإ�شافة اإى معدلت الفائدة، ال�شيولة ي الأ�شواق

.العامية واأ�شعار النفط
�إ�سد�ر�ت �سيادية**

ال�شت الــدول  اإ�شدارات  تــاوزت   ،2017  خال 
دولر، مليار   100 نحو  وخــا�ــشــة(  حكومية،   ( 
دولر مليار   ٨٤ منها  ال�شيادية  الإ�شدارات   �شكلت 
الدين اأدوات  ر�شيد  لرتفع  حكومية،   اإ�شدارات 
.القائم نحو ٤36 مليار دولر بنهاية العام اما�شي

 بينما بلغت اإ�شدارات ام�شارف والقطاع اخا�ض
 باخليج نحو 16 مليار دولر بانخفا�ض 20 بامائة

.اإل اأنها مازالت مرتفعة
الئتمانية، للت�شنيفات  فيت�ض  وكالة   وتوقعت 

110 اإى  اخليج  الدين  اأدول  اإ�ــشــدارات   ارتفاع 
 .مليارات دولر خال العام اجاري

يحتاج اجديد  برلن   مطار 
اإ�صافية مليون يورو  اإى 770 

 برلن )د ب اأ(- ك�شف تقرير اإخباري اأن مطار برلن اجديد ”اآر
.بي بي“ ل يزال بحاجة اإى نحو 770 مليون يورو اإ�شافية لإمامه

اأن اجمعة  اليوم  براندنبورج“ الأمانية  ”برلن  اإذاعة   وذكرت 
التي امطار  �شركة  عمل  خطة  ي  مذكورة  الإ�شافية  التكلفة   هذه 

.�شيجرى طرحها على جل�ض الإ�شراف والرقابة الأ�شبوع امقبل
الأمانية، العا�شمة  مطار  اإن�شاء  تكلفة  فاإن  التقرير،   وبح�شب 

.ثالث اأكر مطار ي اأمانيا، �شرتفع بذلك اإى نحو 3ر7 مليار يورو
واكتفى التقرير،  على  التعليق  ال�شركة  با�شم  متحدث   ورف�ض 

والذي امرتقب،  والرقابة  الإ�شراف  جل�ض  اجتماع  اإى   بالإ�شارة 
.�شيتم فيه البت ي الأمور امتعلقة بالتمويل

اأول/دي�شمر اأعلن ي كانون   كان رئي�ض امطار لوتكه دالدروب، 
اأموال توفر  �شيتطلب  مرات  لعدة  امطار  افتتاح  تاأخر  اأن   اما�شي 
 اإ�شافية للم�شروع، وذكر اأن جل�ض الإ�شراف �شيت�شاور ي اآذار/مار�ض
دالــدروب واأعلن  الت�شطيبات،  اأعمال  مويل  كيفية  حول   امقبل 
التمويل اإمكانيات  كل   “ ا�شتغال  على  عزما  هناك  اأن   اآنـــذاك 

.”الذاتية والأجنبية
 وكان من امفر�ض اأن يتم بدء ت�شغيل امطار ي عام 2011 اأي بعد

الفتتاح مواعيد  كل  لكن  البناء،  اأعمال  على  اأعوام  خم�شة   م�شي 
 م تاأجيلها ب�شبب اأخطاء ي التخطيط وعيوب ي البناء وم�شاكل
ي احرائق  من  احماية  بنظام  اخا�شة  ام�شاكل  ول�شيما   فنية 

.ال�شالة الرئي�شية
برلن مطار  �شركة  على  والرقابة  الإ�شراف  جل�ض  اأن   يذكر 

امطار افتتاح  امنتظر  من  اأنه  اما�شي  اأول/دي�شمر  كانون  ي   اأعلن 
 ي ت�شرين اأول/اأكتوبر 2020، وذلك بعد �شل�شلة من تاأخر مواعيد

.الفتتاح
 ومن امنتظر اأن تنتهي اأعمال البناء ي ال�شالة الرئي�شية، التي

تكررت فيها ام�شاكل، بحلول نهاية .201٨

اخارجي ااقرا�س  نحو  اخليجية  ام�صارف  توجه  تزيد  النفط  �صغوط 



رم�صان حمد  م�صل�صل  تنقذ  ع��ام��ر  وف���اء 

القاهرة- ا�شابة مفاجاأة تعر�شت لها الفنانة �شلوى_خطاب خال 
م�شل�شل  �شناع  ارتباك  ي  ت�شببت  الدرامية،  الأعمال  اأحد  ت�شوير 
”ن�شر ال�شعيد“ الذي يقوم ببطولته حمد رم�شان من اأجل العر�ض 

ي �شهر رم�شان القادم.
م�شل�شل  ي  ام�شاركة  على  خطاب  �شلوى  تعاقد  ب�شبب  ذلك  جاء 
بربيته  تقوم  التي  والده  زوجة  دور  تلعب  حيث  حمد_رم�شان، 
بدء  منعتها من  لها  التي تعر�شت  الإ�شابة  اأن  اإل  العمل،  اأحداث  ي 

الت�شوير.
اأ�شيبت  خطاب  �شلوى  الفنانة  اأن  العدل  جمال  ام�شل�شل  منتج  واأكد 
اأثناء ت�شوير م�شل�شل اآخر، وم ت�شارك حتى الآن ي ت�شوير م�شل�شل 

.” ال�شعيد  ”ن�شر 
م�شاركة  فنانة  تكون  اأن  قبل  �شديقة  خطاب  �شلوى  كون  اإى  واأ�شار 
ارتباطهم مواعيد  ولكن  ام�شل�شات،  من  العديد  معا  بالعمل، وقدما 

الت�شوير والنتهاء منها، جعل من ال�شعب انتظار �شلوى خطاب.
اأجل  #وفاء_عامر من  الفنانة  اأنهم تعاقدوا مع  العدل  اأو�شح  كما 
ام�شاركة بام�شل�شل، موؤكدا اأنها اأنقذت اموقف، وهو ما يدفعه لتوجيه 
ال�شكر لها، خا�شة اأنها تعاقدت قبل يومن وبداأت ت�شوير م�شاهدها 

بام�شل�شل، نظرا للعاقات اجيدة التي تربطها ب�شركة الإنتاج.
درة  بطولته  ي  وي�شارك  امعطي،  عبد  حمد  تاأليف  من  ام�شل�شل 

وعائ�شة بن اأحمد، فيما يتوى يا�شر �شامي الإخراج.
التي  ال�شخ�شية  ا�شم  اإى  اإ�شارة  ي  ”زين“،  ا�شم  يحمل  العمل  وكان 
ال�شعيد“،  ”ن�شر  اإى  اأن يتم تغيره  ام�شل�شل، قبل  يلعبها رم�شان ي 

حيث يقدم رم�شان �شخ�شية �شابط بالقوات ام�شلحة.

كاظم م��ن  خطوبتها  تنفي   ���ص��ارة 
ح�����ص��ل؟ م�������اذا  ال�صاهر… 

امغربية  ال�شابة  نفت  ـ  الرباط 
�شارة خر خطوبتها من الفنان 
ان  بعد  ال�شاهر  كاظم  العراقي 
على  برفقته  �شورتها  انت�شرت 
ي  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

العام العربي.
على  من�شور  ي  �شارة  وقالت 
ان�شتغرام  موقع  على  �شفحتها 
ا�شمها  بن  ح�شل  التبا�ًشا  اإن 

اأنها  وظنوا  امتابعن  على  امو�شوع  فاختلط  التون�شية،  �شارة  وبن 
ال�شابة التي خطبها ال�شاهر.

قبل  من  والر�شائل  امكامات  مئات  تلّقت  اإنها  قائلة  �شارة  واأ�شافت 
اأ�شخا�ض تعرفهم ول تعرفهم للمباركة لها ب�شبب هذا اخطاأ، نافية 
الإعام عدم تداول  و�شائل  الأخبار جملة وتف�شيًا طالبة من  كل 

�شورها فيما يتعّلق بهذا امو�شوع.

ف�صتان مارجوت روبي يحرجها ي حفل ااو�صكار
اح�شناء،  ال�شرالية  اممثلة  تعر�شت  اأ(-  ب  )د  ـ  اأجلي�ض  لو�ض 
توزيع  حفل  الت�شعن  الدورة  اأثناء  حرج  موقف  روبي،  مارجوت 
لو�ض  مدينة  الحد  اأم�ض  م�شاء  اأقيم  الذي  الو�شكار،  جوائز 

اأجلي�ض المريكية.
واأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ اللكروي امعني باأخبار ام�شاهر، 
باأن روبي- التي كانت مر�شحة للفوز بجائزة اأف�شل مثلة عن دورها 
اأن  بعد  اموقف،  على  ال�شيطرة  من  مكنت  تونيا“ –  ”اآي،  فيلم  ي 

انقطعت حمالة الف�شتان الذي كانت ترتديه اأثناء احفل.
باإ�شاح  قامت  عاما/   /27 روبي  اأن  اللكروي  اموقع  واأو�شح 
ف�شتانها بنف�شها، حيث ح�شلت على اأدوات خياطة من اأحد ام�شاعدين 

ي احفل، واأ�شلحت الف�شتان بهدوء.
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 )اأ ف ب( – حدت مرفت بخاري امنقبة 
الإهانات  وال�شخ�شية  البنية  القوية 
اأول �شعودية تعمل ي  لت�شبح  وال�شخرية 
حطة بنزين، وهو اأمر م يكن ليخطر ي 

بال اأحد قبل وقت ق�شر.
كان  التي  امحافظة  امملكة  وت�شهد 
حتى  ي�شتاوؤون  اما�شي  ي  فيها  امت�شددون 
للمراأة،  اممنوحة  القليلة  احقوق  من 
اأكر تطور ثقاي  اإ�شاحات ت�شكل  حملة 

عرفته ال�شعودية ي تاريخها امعا�شر.
با�شرها  التي  الإ�شاحات  هذه  وت�شمل 
وي العهد الأمر حمد بن �شلمان، القرار 
التاريخي بال�شماح للمراأة بقيادة ال�شيارة 
وح�شور  حزيران/يونيو،  من  اعتبارا 
كانت  وظائف  وتوي  القدم  كرة  مباريات 
الن�شائي  دورها  نطاق  خارج  ال�شابق  ي 

ال�شيق.
غر اأن ردود الفعل العك�شية التي تواجهها 
الن�شاء اأمثال بخاري تظهر كيف اأن مكن 
يثر  قد  بداياته  ي  يزال  ل  الذي  امراأة 
ال�شجب ي بلد غر معتاد على روؤية امراأة 

ي الواجهة.
حن مت ترقية بخاري )43 عاما( الأم 
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  ي  اأولد  لأربعة 
ي  بنزين  حطة  على  م�شرفة  لت�شبح 
ا�شطرت  امملكة،  �شرق  ي  اخر  مدينة 
ي  اأنها  مو�شحة  نف�شها،  عن  الدفاع  اإى 
تزويد  �شخ�شيا  تتوى  ول  اإداري  من�شب 

ال�شيارات بالبنزين.
”اأنا  بامنطق  منتقديها  ُجادلة  وقالت 
خزانات  ملء  بنف�شي  اأقوم  ول  م�شرفة، 
حد  ك�شب  حاولة  بالوقود“،  ال�شيارات 
يزدريها  وظيفة  ي  الحرام  من  اأدنى 

الذكور اأنف�شهم ي ال�شعودية.
اليوم لديهن احق ي  ”الن�شاء  ان  واأكدت 

القيام باأي عمل“.
عمل،  فر�ض  اأقل  تعليما،  ”اأف�شل   –

ورواتب دون ام�شتوى“ –
من  البالغ  �شلمان  بن  حمد  المر  با�شر 
العمر 32 عاما حملة ا�شاحات ي امملكة 
 ،"2030 ”روؤية  خطة  اإطار  ي  امحافظة 
ال�شتثمارات اخارجية  اإى جذب  تهدف 
الرتهان  لوقف  القت�شاد  وتنويع 

التاريخي للنفط.
لدمج  اخطة  ت�شعى  ال�شياق،  هذا  وي 
رفع  اأمل  على  العاملة  القوة  ي  الن�شاء 
ما  اإى   22% حواى  من  فيها  ح�شتهن 

يقارب الثلث.
وبح�شب الإح�شاءات احكومية، فاإن اأكر 
لدخول  حاليا  ي�شعن  �شعودية  مليون  من 

�شوق العمل.
العمل  �شوق  فتح  اإى  الإ�شاحات  واأدت 
يدخلن  بداأن  اللواتي  الن�شاء  اأمام  ببطء 
على  حكرا  م�شى  ما  ي  كانت  جالت 

الرجال.
واأدى هذا التطور الجتماعي الذي �شاهم 
العائدات  تراجع  بعيد  حد  اإى  فيه 
اإى  اخام،  اأ�شعار  انخفا�ض  مع  النفطية 

ت�شجيل �شل�شلة من ال�شوابق ي امملكة.
ي  الأ�شواء  ال�شعودي  الإعام  �شلط  فقد 
الأ�شهر اما�شية على اأول امراأة طاهية ي 
مطعم واأول امراأة طبيبة بيطرية و�شول 

حتى اإى اأول امراأة مر�شدة اجتماعية.
�شعبا  واقعا  يواجهن  الن�شاء  اأن  غر 
اأحيان  ي  كفاءة  اأعلى  اأنهن  من  بالرغم 

كثرة من الرجال.

اخليج  دول  معهد  ي  الباحثة  وقالت 
لوكالة  يانغ  كارن  وا�شنطن  ي  العربي 
تعليما،  اأف�شل  ”الن�شاء  بر�ض  فران�ض 
ويحظن  احركة  على  قدرة  اأقل  لكنهن 
اأدنى  اأقل، ويتقا�شن رواتب  بفر�ض عمل 

بكثر من ام�شتوى“.
ي  ال�شهرية  الرواتب  متو�شط  ويقارب 
�شعودي  ريال  اآلف   8 اخا�ض  القطاع 
للرجال،  يورو(   1748 اأو  دولر   2134(
ريال  اآلف  خم�شة  يتخطى  ل  اأنه  غر 
للن�شاء، بح�شب معهد ”جدوى“ لاأبحاث.

من   138 امرتبة  ي  ال�شعودية  و�شنفت 
اأ�شل 144 دولة ي الدليل العامي للفوارق 
امنتدى  ي�شدره  الذي  وامراأة  الرجل  بن 

القت�شادي العامي.
من  و�شعها  لتح�شن  ت�شعى  الريا�ض  لكن 
خال  من  اجن�شن  بن  التباين  حيث 
ما  �شياق  ي  تندرج  واإ�شاحات  تدابر 

يعرف بـ“الهند�شة الجتماعية“.
بقيادة  للمراأة  ال�شماح  قرار  ي�شاهم  وقد 
ال�شيارة ي مكن ال�شعوديات من الن�شمام 
اإعطائهن  خال  من  العاملة  القوى  اإى 

القدرة على التنقل.

كانت  التي  احواجز  ازيلت  مرة،  ولأول 
ي  امطاعم  بع�ض  ي  اجن�شن  بن  تف�شل 
من  زبائن  ت�شتقبل  باتت  التي  الريا�ض 
ح�شور  الن�شاء  بو�شع  بات  كما  اجن�شن، 
حفات مو�شيقية مع الرجال، مع انح�شار 
عن  والنهي  بامعروف  الأمر  هيئة  تاأثر 
بن  الف�شل  بفر�شها  امعروفة  امنكر 

اجن�شن.
حقوق  ي  امتخ�ش�شة  امحامية  وكتبت 
ي  موؤخرا  الاحم  الرحمن  عبد  الإن�شان 
�شحيفة ”عكاظ“ احكومية ”+تغطي يا 
بالنح�شار  بداأت  ال�شهرة  العبارة  مرة+، 

ي حيطنا الجتماعي“.
– الو�شاية  نظام  على  – عن 

لها  كانت  الإ�شاحات  اأن  امراقبون  ويرى 
مبا�شرة هي قيام مناف�شة مع  نتيجة غر 
على  امنطقة،  ي  امملكة  خ�شم  اإيران، 

�شعيد حقوق امراأة.
وخففت طهران موؤخرا من ت�شددها ب�شاأن 

احجاب.
اأن  يوؤكدون  ال�شعودين  النا�شطن  اأن  غر 
طاما  فعليا  يكون  لن  الجتماعي  النفتاح 
اأن ال�شعوديات يبقن حت و�شاية الرجل 

للدرا�شة وال�شفر وم�شائل اأخرى.
خا�شعة  امراأة  يبقي  النظام  وهذا 
ل�شتبداد والد اأو زوج اأو ابن، وقد ظهرت 

بانتظام ق�ش�ض مروعة بهذا ال�شدد.
وغالبا ما تبقى ن�شاء ي ال�شجن بعد اإمام 
اأمرهن  اأولياء  مطالبة  لعدم  عقوباتهن 

بهن.
بر�ض  لفران�ض  ال�شعوديات  اإحدى  وقالت 
اإنها بقيت ي و�شع عالق من غر اأن تتمكن 
�شفرها حن دخل  حتى من تديد جواز 

والدها ي غيبوبة اإثر تعر�شه حادث.
ن�شائية طلبت عدم ك�شف  نا�شطة  واأكدت 
”لو خرت ما بن احق ي القيادة  ا�شمها 
لخرت  للو�شاية،  حد  و�شع  ي  احق  اأو 

الثاي“.
تطور“ – بل  ثورة،  – ”ل 

تفكيك  اإى  تعمد  ال�شلطات  اأن  ويبدو 
ب�شورة  امراأة  بحق  الظامة  القوانن 

تدريجية.
اإذن من  اإى  ال�شعوديات بحاجة  تعد  فلم 

وي اأمرهن مزاولة الأعمال التجارية.
”بيت  موؤخرا  ال�شعودية  األغت  كما 
يلزم  الذي  الزواج،  قانون  ي  الطاعة“ 
الزوجة بالعودة اإى بيت زوجها، واأدخل 
احياة  على  جديدا  مفهوما  الإ�شاح 

الزوجية، هو الر�شى امتبادل.
جل�ض  ي  الع�شو  احلي�شي  هدى  وقالت 
معلقة  بر�ض  لفران�ض  ال�شعودي  ال�شورى 
اجديدة  الجتماعية  احريات  على 

تطور“. بل  ثورة،  لي�شت  ”هذه 
ي  منزلها  اإى  بخاري  مرفت  عودة  وبعد 
مدينة الدمام، تعانق ابنها الأ�شغر حمد 
الذي دعمها بوجه اأ�شقائه الذين اعتروا 
خروجًا  بنزين  حطة  ي  وظيفتها  اأن 

�شادمًا عن التقاليد.
عاما   16 العمر  من  البالغ  الفتى  اأن  غر 
اأمام  والدته  وظيفة  على  التكتم  يف�شل 
رفاقه، حر�شا منه على تنيبها امزيد من 

الإ�شاءات.
بعد  ”رما  والدته  يد  يقبل  وهو  ويقول 
الطبيعي  من  ي�شبح  حن  �شنوات،  خم�ض 

روؤية امراأة ي حطات البنزين“.

للمعارك عامي  بفريق  امناف�صة  �صقف  يرفع  ”الفاح“  الركي  ام�صل�صل 

ماذا قفزت رواية الطيب ال�صالح“مو�صم الهجرة اإى ال�ّصمال“اإى العامّية؟

الركي،  الفاح   م�شل�شل   اأ�شرة  رفعت  اإ�شطنبول/ 
خت�شن  با�شتدعاء  الدرامية،  امناف�شة  �شقف  من 
التاريخية،  امعارك  وت�شيد  ت�شوير  ي  عامين، 
تاوزت  للمعارك،  ميدان  تخ�شي�ض  م  حن  ي 

م�شاحته 81 األف مر مربع.
امنتظر بث حلقته  ام�شل�شل  وت�شتمر وترة ت�شوير 
الأوى، الأ�شبوع امقبل، مع ا�شتدعاء اأ�شماء عامية، 
م  حيث  امعارك،  ت�شميم  ي  ام�شاركة  اأجل  من 
م�شمم   ، براون  توما�ض  الفني   امخرج  ا�شتدعاء 
م�شاريع ي عدد من اأفام هوليوود، من مثل  تومب 
رايدر ، واإنقاذ اجندي ريان ، و اموت ال�شعب ، وو�شل 

بالفعل اإى تركيا موؤخرا.
خرج  وهو   ، وايت  ;جي�شن  بـ  ال�شتعانة  م  كما 

م�شاعد، من اأجل تدريب اممثلن بفن ركوب اخيل، 
حيث  اأ�شهر،   8 منذ  ال�شيوف،  ا�شتخدام  ومهارات 
�شبق اأن عمل باأفام من مثل هاري بوتر ، و �شيفرة 

دافن�شي، بح�شب الإعام الركي.
اأ�شرة ام�شل�شل جاأت اأي�شا اإى فرقة  نومات �شتانت  
الكازاخية، من اأجل ت�شوير م�شاهد امعارك امثرة، 
وهي عبارة عن فرقة من اخيالة، �شاركت باأفام من 
مثل  ماركو بولو ، و جنكيز خان ، بالتعاون مع فرقة 

حلية تركية.
ت�شكيل  م  التاريخية،  امرحلة  عظمة  ولت�شوير 
ميدان معارك �شخم بلغت م�شاحته 81 األفا و500 
باإ�شطنبول،  الريفية  امناطق  اإحدى  ي  مربع،  مر 
بـ450  ال�شتعانة  جرى  التح�شرات  فرة  وخال 

�شخ�شا، �شاهموا ببناء كل امرافق امطلوبة.
ويروي ام�شل�شل الذي يلعب دور البطولة فيه، اممثل 
الركي امعروف، كنان اإمرزي اأوغلو، ال�شهر عربيا 
بـ عمار الكو�شوي ، ق�شة ال�شلطان العثماي حمد 
الق�شطنطينية  فتح   كونه  بالفاح،  املقب  الثاي 

)اإ�شطنبول(، ي العام 1453م.
وكان الإعان الثاي للم�شل�شل، قد اأظهر الفاح وهو 
ي �شاحات القتال، وي�شطدم مع اأهم ا�شم ي الدولة 
للفاح  يقول  الذي  با�شا،  خليل  ت�شاندري  العلية، 
باأن فتح الق�شطنطينية، هو حلم فارغ ، ردا على قول 
الراب  الق�شطنطينية م�شمار �شدئ ي  باأن   الفاح 

الإ�شامي، وفتحه هو اأكر ب�شارة .

اأح�ش�شت  وفجاأة   . زوجته  اإى  قدمني  ”ثم 
 . خدي  على  وب�شفتيها   ، تطوقانني  امراأة  بذراعي 
امحطة  ر�شيف  على  واقف  واأنا   ، اللحظة  تلك  ي 
وزندا   ، والأحا�شي�ض  الأ�شوات  من  دوامة  و�شط   ،
 ، خدي  على  وفمها   ، عنقي  حول  ملتفان  امراأة 
اأوروبية غريبة ، تدغدغ  ، رائحة  ورائحة ج�شمها 
ال�شبي  واأنا  �شعر   ، �شدري  يام�ض  و�شدرها   ، اأنفي 
م  مبهمة  جن�شية  ب�شهوة  عامًا  ع�شر  الإثني  ابن 
اأعرفها من قبل ي حياتي ، واأح�ش�شت كاأن القاهرة 
 ، بعري  اإليه  حملني  الذي  الكبر  اجبل  ذلك   ،
امراأة اأوروبية ، مثل م�شز روبن�شن مامًا ، تطوقني 
ذراعاها ، ماأ عطرها ورائحة ج�شدها اأنفي . كان 
لو عينيها كلون القاهرة ي ذهني ، رماديًا ،اأخ�شر ، 

يتحول بالليل اإى ومي�ض كومي�ض الراعة ”.
طويلٍة  الطويلة،ورحلة  امقّدمٍة  تلك  بعد 
الطّيب  ال�ّشمال،يوقفنا  اإى  اجنوب  بالقطار،من 
ال�شالح ي حّطته الأوى ،لي�شيء لنا حظة اللقاء 
ج�شدي،وّلدت  احتكاٍك  كلحظة  ر�شمها  هذه،والتي 
عامن،انفتح  لقاء  بالرمزية،وكاأنها  �شرارة،حّملة 
منها  عر  البوابة،التي  الآخر!اإّنها  على  اأحدهما 
الآخر،عام  العام  �شعيد،اإى  م�شطفى  بطله 
اح�شارة الأخرى،عبوٌرانتهى ماأ�شاة،لقاٌح م يثمر 
عائدًا،بعد  عبئها  �شخ�شّية،حمل  تراجيديا  اإل 
لقاءاٍت  اخا�ض،عر  حاولت  اأعيته  اأن 
زوجته،وحاكمة  بانتحار  حميمة،انتهت  ج�شدّية 
وتاطمت،لتنتهي  القيم  بحرها  ي  تنازعت 
ال�شام  عليه  يو�شف  كحكم  بال�شجن،لي�ض  بحكم 
من  حاكمة  اخطيئة،ولكنها  عن  الذي،اأحجم 
باعراٍف  �شفعها  بل  اإرادته،ل  بكامل  اجرحها 
ي  عنها  قا�شية،ك�شف  اأبالية  با  جاي،مغّلٍف 

�شياآق اآخر:
�شاأتزوج  اإنني  له  تقول  اأحدهم  ابنة  جاءت  اإذا 
العام  باأن  حتمًا  فيح�ض   ، الأفريقي  الرجل  هذا 
هذه  ي  منهم  واحد  كل  ولكن   . رجليه  حت  ينهار 
 . حياته  ي  مرة  لأول  نف�شه  على  �شي�شمو  امحكمة 
فالحتفال   ، التفوق  من  بنوع  تاههم  اأح�ض  واأنا 
 ، م�شتعمر  �شيء  كل  فوق  واأنا   ، ب�شببي  اأ�شًا  مقام 

حن   . اأمره  ي  يبت  اأن  يجب  الذي  الدخيل  اإنني 
ي  ير�شف  وهو  اأحمد  ود  محمود  لكت�شر  جيء 
الأغال بعد اأن هزمه ي موقعة اأترا ، قال له : ) 
ماذا جئت بلدي لتخرب وتنهب ؟( الدخيل هو الذي 
، و�شاحب الأر�ض طاأطاأ  قال ذلك ل�شاحب الأر�ض 
راأ�شه وم يقل �شيئًا . فليكن اأي�شًا ذلك �شاأي معهم 
. اإنني اأ�شمع ي هذه امحكمة �شليل �شيوف الرومان 

ي قرطاجة ، ..
وقعقعة �شنابك خيل اللنبى وهي تطاأ اأر�ض القد�ض 
حمل  مرة  اأول  النيل  عر�ض  خرت  البواخر   .
امدافع ل اخبز ، و�شكك احديد اأن�شئت اأ�شًا لنقل 
نقول  كيف  ليعلمونا  امدار�ض  اأن�شاأوا  وقد   . اجنود 
) نعم ( بلغتهم . اإنهم جلبوا اإلينا جرثومة العنف 
من  مثيله  العام  ي�شهد  م  الذي  الأكر  الأوروبي 
فتاك  مر�ض  جرثومة   ، فردان  وي  ال�شوم  ي  قبل 
 ، �شادتي  يا  نعم   . عام  األف  من  اأكر  منذ  اأ�شابهم 
اإنني جئتكم غازيًا ي عقر داركم . قطرة من ال�شم 
الذي حقنتم به �شراين التاريخ . اأنا ل�شت عطيًا . 

عطيل كان اأكذوبة (
�شعيد  م�شطفى  بالن�شبة  الإ�شتعمار  فوجه  واإذن 
مك�شوف وقبيح،وهويكّن له �شغائن قدمة،والتاقح 

اح�شاري اأكذوبة وعطيل اأكذوبة كذلك!
وي حظة ك�شف يتماهى الراوي مع بطله م�شطفى 

�شعيد،وكاأنه ينطق بل�شانه:
احب ل يفعل هذا . اإنه احقد . اأنا حاقد وطالب 
ثاأر وغرمي ي الداخل ول بد من مواجهته . ومع 
ذلك ما تزال ي عقلي بقية تدرك �شخرية اموقف 
 ، �شعيد  م�شطفى  انتهى  حيث  من  اأبتدئ  اإنني   .
 . �شيئًا  اأخر  م  واأنا  اختار  قد  الأقل  على  اأنه  اإل 
زمنًا  الغربي  الأفق  فوق  �شاكنًا  ظل  ال�شم�ض  قر�ض 
امع�شكرة  الظام  وجيو�ض   . عجل  على  اختفى  ثم 
اأبدًا غر بعيد وثبت ي حظة واحتلت الدنيا . لو 
اأنني قلت لها احقيقة لعلها م تكن تفعل ما فعلت . 
. ووقفت  اأخر  اأعلم وم  خ�شرت احرب لأنني م 
 ، وحدي  الآن  اأنا   . احديد  باب  اأمام  طويًا  زمنًا 
، ل �شمان . عامي كان عري�شًا ي  ل مهرب ل ماذ 
حتى  اأعقابه  على  وارتد  تقل�ض  قد  الآن   ، اخارج 

اإذن اجذور  اأين   . اأنا ول عام غري  �شرت العام 
؟  واحياة  اموت  ذكريات  اأين  ؟  القدم  ي  ال�شاربة 
زغاريد  راحت  اأي  ؟  والقبيلة  للقافلة  حدث  ماذا 
الريح  وهبوب  النيل  وفي�شانات  الأعرا�ض  ع�شرات 

�شيفًا و�شتاء ..
تاأزمًا،اإنه  يزيدها  بل  العقدة  يحل  ل  هنا  الراوي 
مواجهة  ي  اأخرًا  واأعمق،لي�شعنا  اأعمق  يحفر 

الوهم  ،على احافة مامًا :
يقولون  ام�شيحيون   (  : له  قالت  �شيمور  اإيزابيا 
اإذن  اإنه   . خطاياهم  وزر  ليحمل  �شلب  اإلههم  اأن 
زفرة  اإل  هو  ما  اخطيئة  ي�شمونه  فما   . عبثًا  مات 
اإلهي ، ول  اأنت  اإله وثنيتي .  الكتفاء معانقتك يا 
 ، انتحارها  �شبب  هو  هذا  اأن  بد  ل   .  ) غرك  اإله 
ولي�ض مر�شها بال�شرطان . كانت موؤمنة حن قابلته 
اإ�شرائيل .  اإلها كعجل بني  . كفرت بدينها وعبدت 
يا للغرابة . يا لل�شخرية . الإن�شان مجرد اأنه خلق 
عند خط ال�شتواء ، بع�ض امجانن يعترونه عبدًا 

وبع�شهم يعترونه اإلهًا ”!
ولكّنه وهٌم اأقوى من احقيقة،وهٌم يدفعنا من فوق 
احاّفة،اإى اأح�شان الكارثة،وهم يو�شلنا اإى اموت 
اخا�ض!التناق�ض  حاولت  والإنتحار،وف�شل 
اّلذي ل يو�شل اإى حل بن الغرب وال�شرق،ال�شمال 

واجنوب:
اإلينا  و�شمعت من�شور يقول لرت�شارد : ) لقد نقلتم 

مر�ض ..
اقت�شادكم الراأ�شماي . ماذا اأعطيتمونا غر حفنة 
تزال  وما  دماءنا  نزفت  ال�شتعمارية  ال�شركات  من 
اأنكم  ) كل هذا يدل على   : رت�شارد  له  . وقال   ) ؟ 
من  ت�شكون  كنت   . بدوننا  احياة  ت�شتطيعون  ل 
اأ�شطورة ال�شتعمار  ، وما خرجنا خلقتم  ال�شتعمار 
اأو م�شتر  ، ب�شكل وا�شح  اأن وجودنا  ام�شتر . يبدو 
، �شروري لكم كاماء والهواء ( . وم يكونا غا�شبن 
. كانا يقولن كامًا مثل هذا وي�شحكان على مرمى 
هوة  بينهما  تف�شل   ، ال�شتواء  خط  من  حجر 

تاريخية لي�ض لها قرار ”.
نزار ح�شن را�شد

الرباط – :
خلف مقطع فيديو، جرى على مواقع التوا�شل الجتماعي ي امغرب، الكثر من الغ�شب، على اثر اعتداء 

�شرطي اإ�شباي، ظهر ي امقطع، على مهاجر مغربي ي اإحدى احانات ي مدينة ليليدا ال�شبانية.
 وحدثت و�شائل اإعام مغربية ، نقا عن موقع اإ�شباي عن تدخل الأمن م  بعد  تلقي �شكايات من ال�شكان ي 
تلك امنطقة حيث تتواجد احانة التي تعرف ارتياد مروجي امخدرات ومن بينهم امهاجر امغربي، بح�شب 

ذات ام�شادر.
العتداء الذي وثقه ال�شريط، دفع ال�شلطات الإ�شبانية اى مبا�شرة حقيق لك�شف تفا�شيل امو�شوع، بعد 

دخول القن�شلية امغربية التي قالت اأن امهاجر امغربي قد غادر ام�شت�شفى بعد تلقيه الإ�شعافات الازمة.
  من جانبها، انتدبت القن�شلية امغربية مدينة خرونا الإ�شبانية، حاميا متابعة ملف اعتداء ال�شرطي 

ال�شباي على امواطن مغربي.
بخرونا  امغربية  القن�شلية  بان  ال�شبانية  ”لفانغوارديا“،  �شحيفة  عن  امغربية  اليوم“  ”اخبار  ونقلت 
طالبت ال�شطات ي مدينة لييدا بتقدم تو�شحيات حول حادث الإعتداء، كما را�شلت لنف�ض الغر�ض عمدة 

امدينة ب�شفته رئي�شا لل�شلطات وال�شرطة امحلية التي ينتمي اإليها ال�شخ�ض امعتدي.
هذا، فيما القن�شل العام للمغرب مدينة خرونا، اجتماعا مع امحامي الذي جرى تعيينه مبا�شرة الجراءات 

القانونية والق�شائية،  وذلك مبا�شرة بعد مغادرة ال�شحية للم�شت�شفى اإثر تلقيه لاإ�شعافات الازمة.
وي�شار اى ان الق�شية تفجرت بحر الأ�شبوع اما�شي، على اثر انت�شار ال�شريط على نطاق وا�شع على مواقع 
التوا�شل، يظهر تعر�ض امهاجر امغربي لعتداء ج�شدي عنيف من قبل عن�شر اأمن بفرقة ال�شرطة امحلية، 
حيث وجه لكمات لل�شحية، فيما ذكرت �شحف اإ�شبانية اأن امعتدى عليه تعر�ض للرف�ض وال�شحل وال�شرب 

بالكرا�شي على مراأى احا�شرين.
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احرب دمرته  الذي  دم�صق  �صكان  متنف�س  ال�صرقية  الغوطة 

بروت – )اأ ف ب( – كانت الغوطة ال�شرقية 
قبل  دم�شق  �شكان  يق�شده  الذي  امنتزه 
احرب، وباتت اليوم امعقل الخر لف�شائل 
 2013 منذ  امحا�شرة  امنطقة  ي  امعار�شة 
للق�شف  �شباط/فراير   18 منذ  وتتعر�ض 
للجي�ض  هجوم  بدء  مع  يوميا،  والغارات 
على  تقريبا  ي�شيطر  بات  الذي  ال�شوري 

ن�شف م�شاحة امنطقة اخا�شعة للف�شائل.
– وق�شف  – ح�شار 

ي  النزاع  اندلع   ،2011 اآذار/مار�ض  ي 
اجي�ض  قوات  نفذته  دام  قمع  بعد  �شوريا 
مطالبة  لتظاهرات  ال�شد  ب�شار  ال�شوري 
معار�شي  من  عدد  واته  بالدموقراطية. 
بع�شهم  و�شكل  ال�شاح  حمل  اى  النظام 

اجي�ض ال�شوري احر.
ي موز/يوليو 2012، اأعلن مقاتلو اجي�ض 
ال�شوري احر من الغوطة ال�شرقية انطاق 
القوات  اأحبطتها  التي  دم�شق  معركة 

احكومية بعد وقت ق�شر.
هذه  ا�شتهداف  احكومية  القوات  وبداأت 
كان  التي  ال�شابقة  اخ�شراء“  ”الرئة 
نهايات  ي  للتنزه  العا�شمة  �شكان  يرتادها 
ال�شبوع، بق�شف منتظم جوي ومدفعي طال 
واأ�شفر عن  ال�شواق وامدار�ض وام�شت�شفيات 

مقتل مئات امدنين.
التي  ال�شورية  احكومية  القوات  وتفر�ض 
ح�شارا  دم�شق  على  بال�شيطرة  حتفظ 
مطبقا على الغوطة ال�شرقية من فيها منذ 

.2013
�شمن  امنطقة  �شنفت   ،2017 �شيف  ومنذ 
اأعلنت  التي  التوتر“  خف�ض  ”مناطق 
موجب اتفاق بن رو�شيا وايران الداعمتن 
وتركيا  ال�شوري،  للنظام  الرئي�شيتن 
تهدئة  بهدف  معار�شة،  لف�شائل  الداعمة 
امعارك. لكن الق�شف ظل ي�شتهدف امنطقة 
وحول  امباي  مدمرا  يومي  �شبه  ب�شكل 
موؤهلة  غر  مناطق  اإى  برمتها  �شوارع 
لل�شكن، فيما راود ال�شكان قلق م�شتمر. وردت 
على  قذائف  باطاق  امعار�شة  الف�شائل 

دم�شق.
ي 18 �شباط/فراير 2018، �شنت القوات 
م�شبوق  غر  مكثفا  جويا  هجوما  احكومية 
اأ�شفر مذاك  على الغوطة تبعه هجوم بري 

850 مدنيا وفقا للمر�شد  عن مقتل حواى 
ال�شوري حقوق الن�شان.

ان  ال�شوري  امر�شد  اكد  اآذار/مار�ض،   7 وي 
ت�شيطر  باتت  ال�شورية  احكومية  القوات 
الغوطة  م�شاحة  ن�شف  من  اأكر  على 
بلدتي  على  �شيطرتها  بعد  ال�شرقية 
ي  امزارع  من  وعدد  �شوا  وبيت  الأ�شعري 

و�شط و�شمال امنطقة الريفية بغالبيتها.
عن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  مرا�شل  وحدث 
مدن  كرى  دوما،  ي  هائل  دمار  م�شاهد 

امنطقة.
انطونيو  امتحدة  لاأم  العام  المن  وقال 
باتت  ال�شرقية  الغوطة  ان  غوتري�ض، 

الأر�ض“. على  ”اجحيم 
– تغذية  – �شوء 

زراعية  منطقة  ال�شابق  ي  كانت  ان  وبعد 
الغوطة  تعاي  واخ�شار،  الفاكهة  تنتج 
بعدما  خطرة،  ان�شانية  اأزمة  من  اليوم 
ال�شعار  ي  هائل  بارتفاع  اح�شار  ت�شبب 

وتناق�ض امواد الغذائية الأ�شا�شية.
 ،2016 العام  الثاي/نوفمر  ت�شرين  ي 
ي  الن�شانية  العمليات  عن  ام�شوؤول  دان 
اى  اللجوء  اوبراين  �شتيفن  امتحدة  الم 
وخ�شو�شا  القا�شي“،  )اح�شار(  ”تكتيك 
التي  ال�شورية“  احكومة  طرف  ”من 
على  امعار�شة  الف�شائل  لإرغام  اعتمدته 
اأو  الر�شوخ  على  وامدنين  ال�شاح،  اإلقاء 

الفرار.
امتحدة  الم  نددت   ،2017 العام  ي 
الغذاء“  من  امتعمد  امدنين  بـ“حرمان 
�شور  ن�شر  بعد  وذلك  حرب،  كو�شيلة 
الغوطة  ي  هزى  لأطفال  ”�شادمة“ 

ال�شرقية.
اأزمة  با�شواأ  يوني�شيف  منظمة  ونددت 
م�شرة   ،2011 ي  النزاع  بدء  منذ  غذائية 
�شن  دون  الأطفال  من   11،9% معاناة  اإى 

اخام�شة من �شوء تغذية حاد.
وبح�شب اليون�شيف، ل يزال نحو 400 األف 
الغوطة  ي  اح�شار  حت  يعي�شون  �شخ�ض 
الغذية  ي  نق�شا  يعانون  حيث  ال�شرقية 

والدوية، ون�شفهم من الطفال.
امتحدة  الم  ي  الفرن�شي  امندوب  واعتر 
فرن�شوا دولتر ان ”الغوطة ال�شرقية ت�شهد 

ح�شارا جديرا بالع�شور الو�شطى“.
– واختناق  – غاز 

اأ�شابع التهام  اما�شية، وجهت  الأ�شابيع  ي 
من  عدد  بتنفيذ  ال�شوري  النظام  اى 
الغوطة  على  كيميائي  ب�شاح  الهجمات 

ال�شرقية.
اأ�شار   ،2018 الثاي/يناير  كانون   22 ي 
 21 اى  الن�شان  حقوق  ال�شوري  امر�شد 
حالة اختناق ي دوما ي ريف دم�شق، وحدث 
�شكان وم�شادر طبية عن هجوم بالكلور. ي 
هجوم  ا�شتهدف  الثاي/يناير،  كانون   13

الذي  امر�شد  بح�شب  دوما،  اأطراف  ماثل 
اأ�شار اى ”�شبع حالت اختناق“.

عن  امر�شد  اعلن  �شباط/فراير،   25 وي 
بعد  توي  طفل  بينها  اختناق،  حالة   14

اى  الطباء  احد  وا�شار  النظام.  ق�شف 
”هجوم حتمل بغاز الكلور“، ومو�شكو تدين 

”ال�شتفزاز“.
امر�شد  ذكر  اذار/مار�ض،  من  اخام�ض  ي 
”18 حالة اختناق و�شعوبات ي التنف�ض ي 

حمورية“، من دون حديد ا�شباب ذلك.
اآب/اأغ�شط�ض   21 ي  اتهم  النظام  وكان 
ال�شارين  بام�شوؤولية عن هجوم بغاز   2013

ال�شام  ومع�شمية  ال�شرقية  الغوطة  على 
الغربية  الدول  ووجهت  دم�شق.  قرب 
وامعار�شة اأ�شابع التهام للنظام الذي �شارع 

اى النفي.
واأعلنت الوليات امتحدة حينها عن ”اقتناع 
�شديد“ ان النظام م�شوؤول عن الهجوم الذي 
بينهم  قتيا   1429 قولها،  ح�شب  اأوقع، 

طفا.  426

اأوا�شط ايلول/�شبتمر من العام نف�شه،  وي 
اأبعد توقيع اتفاق امركي رو�شي ي جنيف 
ال�شورية،  الكيميائية  الر�شانة  لتفكيك 
خطر �شربات كانت تعتزم وا�شنطن تنفيذها 

على �شوريا بغية ”معاقبة“ النظام.

حييقيييييقييات اأمييريييكييييية بيياإمييكييانييييية تيياأثيير 

امييييال الإميييياراتييييي عييلييى �ييسيييييا�ييسيية تييرامييب
 

اليوم  الأمريكية،  نيويورك  �شحيفة   قالت   – الأنا�شول 
يحقق  مولر،  روبرت  اخا�ض  الأمريكي  امحقق  اإن  الأربعاء، 
ال�شيا�شية  الن�شاطات  على  الإماراتي  امال  تاأثر  اإمكانية  ي 

للرئي�ض دونالد ترامب.
واأو�شحت ال�شحيفة نقًا عن م�شدرين مطلعن على الق�شية، اأن 
اأ�شل لبناي جورج نادر، م�شت�شار  مولر يحقق مع الأمريكي من 
الأموال  تاأثر  مدى  ب�شاأن  زايد،  بن  حمد  ظبي  اأبو  عهد  وي 

الإماراتية على �شيا�شة الرئي�ض ترمب.
اما�شي  الأ�شبوع  ا�شتجوبت  الكرى  امحلفن  هيئة  اأن  واأ�شارت 
م�شاعدي  مع  مبا�شرة  �شات  تربطه  الذي  نادر،  الأعمال  رجل 

ترامب ال�شابقن واحالين.
ب�شهاداتهم  الإدلء  �شهود  من  مولر  طلب  ال�شحيفة،  وبح�شب 
جهود  لتمويل  اإماراتية  اأمواًل  نادر  جورج  نقل  اإمكانية  حول 

ترامب ال�شيا�شية.
نادر  ح�شور   ي  ا  اأي�شً حققوا  مولر  حققي  اأن  اإى  لفتت  كما 
اجتماًعا �شرًيا ي يناير/كانون الثاي 2017، ي جزر �شي�شيل.
فيما  مولر  به  يقوم  اأ�شمل  حقيق  �شياق  ي  الجتماع  ويدخل 
الرئا�شة  انتخابات  ي  امفر�ض  الرو�شي  التدخل  يخ�ض 

الأمركية اما�شية.
زايد،  بن  الإماراتي  العهد  وي  رّتبه  الذي  الجتماع  و�شّم 
م�شتثمًرا رو�شًيا مقرًبا من الرئي�ض الرو�شي، فادمر بوتن مع 
اإيريك برين�ض، موؤ�ش�ض �شركة باك ووتر، وم�شت�شار غر ر�شمي 
لفريق ترامب خال فرة النتقال الرئا�شي بينه وبينه �شلفه 
اّطاع  على  اأ�شخا�ض   3 عن  ال�شحيفة  نقلت  ما  بح�شب  اأوباما، 

بالجتماع.
التحقيق  ي  نادر  ا�شم   ورود  اأن  الأمريكية  ال�شحيفة  واأفادت 
اإى  يوؤدي  قد  مولر،  روبرت  اخا�ض  ام�شت�شار  يجريه  الذي 

خاطر قانونية جديدة على اإدارة ترامب.
قد  �شي�شيل  اجتماع  ي  نادر  جورج  تواجد  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
يربطه بالتحقيق الرئي�شي مولر الذي ينظر ي اإمكانية التدخل 

الرو�شي ي انتخابات الرئا�شة الأمريكية عام 2016.
واأ�شافت اأن نادر كان مثل وي عهد اأبو ظبي ي اللقاءات التي 
الأيام  ي  الهندي،  امحيط  على  يطل  ب�شي�شيل،  فندق  ي  جرت 

التي �شبقت توي ترامب من�شبه.
ترامب  فريق  عن  نيابة  يتحدث  برين�ض،  اإيريك  كان  فيما 
تلك  ي  بوتن  الرئي�ض  مّثل  دمرييف،  وكريل  النتقاي، 

الجتماعات.
الإذاعة  لهيئة  ت�شريبات  بعد  تامز  نيويورك  تقرير  وياأتي 
الريطانية  بي بي �شي،  الإثنن، ك�شفت حاولت رجل اأعمال 
اأمريكي مقرب من الإمارات، ال�شغط على الرئي�ض دونالد ترمب 

لإقالة وزير خارجيته ريك�ض تيلر�شون.
امقرب  الأعمال  رجل  اأن  الريدية  الر�شائل  اإحدى  واأفادت 
اإليوت برويدي، اأحد اأكر موي ترامب اجتمع  من الإمارات، 
اإقناعه  وحاول   ،2017 اأول  اأكتوبر/ت�شرين  ي  الأخر،  مع 

ب�شرورة اإقالة تيلر�شون.

و�شائل  – ك�شفت  اأ(  ب  )د  اجنوبية(  )كوريا  ت�شاج  بيوج 
ظهرت  جديدة  من�شطات  حالة  اأن  ر�شمية  رو�شية  اإعام 
الأومبية  الألعاب  ام�شاركن ي دورة  الرو�ض  الريا�شين  بن 
ت�شاج  )بيوج  اجنوبية  بكوريا  حاليا  امقامة  ال�شتوية 

.)2018
للزلجات  الرو�شي  الحاد  رئي�ض  زوبكوف  األك�شندر  وقال 
اجماعية )بوب�شلي( اإن حاليل عينات ناديجدا �شرجييفا 
البوب�شلي  مناف�شات  ي  ع�شر  الثاي  امركز  اأحرزت  التي 
مادة  واأظهرت  اإيجابية  بنتائج  جاءت  ال�شيدات،  لزوجي 

حظورة م يجر الك�شف عنها.
لاحاد  بيان  عن  )تا�ض(  الرو�شية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
الرو�شي للبوب�شلي اأن حقيقا ي احتمالت تعاطي من�شطات 
”اأثار  العينات  اأظهرت  حيث  �شباط/فراير   18 منذ  بداأت 
لعقار ي�شتخدم لعاج اأمرا�ض القلب، ومدرج ي قائمة امواد 

امحظورة.“
الريا�شين  بن  الثانية  احالة  اأنها  اإى  الإ�شارة  وتدر 

الرو�ض ام�شاركن ي بيوج ت�شاج 2018 ، التي تك�شف فيها 
حيث  حظورة،  مواد  عن  امن�شطات  عن  الك�شف  اختبارات 
األك�شندر كرو�شيلنيتكي  �شبق واأدين لعب الكرلنج الرو�شي 
بتعاطي امن�شطات بعد اأن جاءت حاليل العينتن ”اأ“ و“ب“ 

بنتائج اإيجابية.
24 �شاعة من  اأقل من  وجاءت حالة امن�شطات الثانية قبل 
اجتماع امجل�ض التنفيذي للجنة الأومبية الدولية ي بيوج 
ت�شاج ، والذي من امفر�ض اأن يح�شم قرار رفع الإيقاف عن 

رو�شيا من عدمه قبل حفل ختام الأومبياد بعد غد الأحد.
وتخ�شع اللجنة الأومبية الرو�شية لاإيقاف من قبل اللجنة 
اإثر الف�شيحة امتعلقة بادعاءات تطبيق  الأومبية الدولية 
بن  امن�شطات  لنت�شار  الدولة  من  ومدعوم  منهج  نظام 

الريا�شين الرو�ض ، خا�شة خال اأومبياد �شوت�شي 2014 .
و�شارك 168 ريا�شيا رو�شيا ي اأومبياد بيوج ت�شاج 2018 
اأومبي من رو�شيا“  ”ريا�شي  كريا�شين م�شتقلن حت م�شمى 

دون رفع العلم الرو�شي اأو ترديد الن�شيد الوطني.

الريا�صين ب��ن  ج��دي��دة  من�صطات   ح��ال��ة 
ت�����ص��اج ب���ي���وج  اأوم����ب����ي����اد  ي  ال����رو�����س 
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الأومبية الألعاب  فعاليات   انطلقت 
 ال�شتوية، امطلق عليها هذا العام ا�شم
ت�شانغ بيونغ  ي   ، ال�شام«   »اأومبياد 

فراير  9 اجمعة  اجنوبية   الكورية 
�شر �شهد  بهيج  افتتاح  بحفل   201٨ 

وراء �شويا  الكوريتن   ريا�شيي 
ما ي  اموحدة  كوريا   علم 

بن تاريخيا  تقاربا   يعد 
ل اللتن   اجاريتن 

ي عمليا   تــزالن 
.حالة حرب
 احـــــــوادث 

: وكـــــــــالت   – 
حرارة بــردت   الريا�شة 

ــر الــعــ�ــشــكــري بن ــوت ــت  ال
 كـــوريـــا الــ�ــشــمــالــيــة و

اجنوبية  كــوريــا 
ــــــا ـــــن وراءه  وم

ـــــــوليـــــــات  ال
 امــــتــــحــــدة

ترامب دونالد  رئي�شها  تبادل   المريكيةالتي 
 عبارات التهديد والوعيد مع رئي�ض كوريا ال�شمالية كيم

اونغ جون
اخط وعلى  وال�شمالية،  اجنوبية  احكومتان   قامت 

القرية ي  وبالتحديد  البلدين،  بن  الفا�شل   احــدودي 
 نف�شها التي م التوقيع فيها على اتفاق وقف اإطاق النار
منذ الكوريتن  بن  ر�شمي  لقاء  اأول  باجراء   .1953  ي 
اأ�شا�شين: اأمرين  على  اللقاء  ي  البلدان  واتفق   ،2015 
 م�شاركة ريا�شين من كوريا ال�شمالية ي الألعاب الأومبية
،201٨ �شباط  فراير/  ي  اجنوبية  كوريا  ي   ال�شتوية 
 ما يعني اأن كوريا اجنوبية �شتخف�ض من حّدة العقوبات
 امفرو�شة على جارتها ال�شمالية، ب�شبب تاربها النووية،
و »ال�شقيقتن«.  بن  الريا�شي  التطبيع  هــذا   لت�شهيل 
الأحمر الهاتفي  باخط  العمل  ال�شمالية  كوريا   اأعــادت 
اخط مط  على  و�شيول،  يونغ  بيونغ  العا�شمتن،   بن 
احرب اإّبان  مو�شكو  وا�شنطن  يربط  كان  الذي   الأحمر 
 البادرة. وتعبرا عن نيتها ي التهدئة اأي�شًا، اأجلت كوريا
امتحدة، الــوليــات  مع  الع�شكرية  امــنــاورات   اجنوبية 

.امزمع اإجراوؤها ي الربيع امقبل
مثل عقد  ما  الأمركي  الأخ�شر  ال�شوء  لول   بالطبع، 

بل اأمركية،  مراهنة  هناك  بــاأن  يوحي  ما  اللقاء،   هذا 
 و�شينية ورو�شية اأي�شًا، على مبادرة كوريٍة بينيٍة، لإنهاء
الكورية. اجزيرة  �شبه  ي  الو�شع  وتهدئة   الت�شعيد 
تهدئة عامل  �شك  بــدون  البيني  الكوري  احــوار   ي�شكل 
عن بعيدًا  الأمور  زمام  اأخذهما  على  ويدل  البلدين،   بن 
عن يعر  كما  امتحدة،  الوليات  �شيما  ل  الكرى،   القوى 

  .ا�شراتيجية كوريا ال�شمالية
اجمعة م�شاء  من  الثامنة  ال�شاعة  انطلق   وبالفعل 

 الطبعة 23 من دورة الألعاب الأومبية ال�شتوية ي بيونغ
امقررة حتى 25 �شباط/فراير اجاري، و�شهدت  ت�شانغ 
وراء الفتتاح  حفل  خال  �شويا  الكوريتن  ريا�شيي   �شر 
 علم كوريا اموحدة وح�شور�شقيقته كيم يو-جونغ لروؤ�ض

.الوفد ال�شماي

من ع�شو  اأول  ــغ،  يــو-جــون �شافحت   وقـــد 
اجنوب يـــزور  احــاكــمــة  ال�شمالية   العائلة 
الرئي�ض الكورية ي 1953،  احرب  نهاية   منذ 
 الكوري اجنوبي مون جاي اإن بعد و�شوله اإى

.حفل الفتتاح
ي ولقبن  مئة  على  ريا�شي   2900 من  اأكر   وتناف�ض 

عامي ريا�شي  حدث  اأول  ي  م�شابقة،  و15  ريا�شات   �شبع 
القدم كــرة  ي  رو�شيا  مونديال  قبل   201٨ عــام   كبر 
على احا�شلن  قائمة  الرويج  وت�شدرت  امقبل   ال�شيف 
ي امتحدة  الوليات  وجــاءت  امانيا  تبعتها   اميداليات  

.امركز الرابع
اخبار من المبياد

الأمركي جرارد يدخل التاريخ
يومًا  و227  عامًا   17 العمر  من  البالغ  جــرارد   حقق 

الألفية مواليد  من  ريا�شي  اأول  وبــات  ذهبية   ميدالية 
 الثالثة يحرز ميدالية ذهبية ي تاريخ الألعاب الأومبية
اأمركي منذ عام اأومبي  اأ�شغر بطل   ال�شتوية، كذلك بات 
 192٨ حن حقق بيلي فاي�شكه ذهبية الزحافات للفرق

.ي عمر بلغ ال�شاد�شة ع�شرة حينها
كيم جونغ اأون يظهر ي حفل الفتتاح 

 ت�شبب ظهور �شبيه كيم جونغ اأون ي فو�شى كبرة ي
الرئي�ض هو  هذا  اأن  اعتقد  اجميع  لأن  وهلع،   امدرجات 
 احقيقي لكوريا ال�شمالية، ليتبن لحقًا اأنه رجل ي�شبه
 كثرًا باأدق التفا�شيل، وحاول لعب دوره على �شبيل امزاح
مفاجئ ب�شكل  وظهر  هــارود  ُيدعى  الرجل    والفكاهة. 
 برفقة رجل ُمتنكر ب�شكل وزّي الرئي�ض الأمركي دونالد

،ترامب
بعد املعب  خارج  اإى  الأمنية  القوة  اأخرجته   ووقد 

.ذلك
رو�سيا منوع ان ت�سارك

 قررت اللجنة الأومبية الدولية منع الريا�شين الرو�ض
العلم حت  ال�شتوية  الأومبية  الألعاب  ي  ام�شاركة   من 
امن�شطات، باختبارات  �شقوطهم  ب�شبب  وذلك   الرو�شي، 
فحو�شات ي  جحوا  الذين  للريا�شين  �شمحت   لكنها 

.ك�شف امن�شطات بام�شاركة حت الراية الأومبية
 واأكدت اللجنة اأن »الريا�شين الرو�ض امدعوين خو�ض

واجماعية، الفردية  امناف�شات  ي  الأومبية   الألعاب 
رو�شيا« من  اأومبيون  »ريا�شيون  م�شمى  حت   �شي�شاركون 
 وحت العلم الأومبي، كما �شيعزف الن�شيد الأومبي ي اأي

.»مناف�شة يخو�شونها
 وكانت اللجنة الأومبية قد اتهمت عددا من الريا�شين

لإيقافهم اأدى  الــذي  الأمــر  امن�شطات  بتعاطي   الرو�ض 
.ومنعهم من ام�شاركة ي امحافل الدولية

�شابق، ــت  وق ي  هـــددت  قــد  كــانــت  مو�شكو  اأن   يــذكــر 
 مقاطعة الألعاب ال�شتوية التي �شتقام ي فراير/�شباط
 امقبل ي حال منع الريا�شين الرو�ض من ام�شاركة حت

 .علم بادهم
علم امغرب يرفع ي الومبياد

 رفع العلم امغربي على نغمات الن�شيد الوطني بح�شور
ال�شيد اجنوبية  بكوريا  امغرب  �شفر  ي�شم  مغربي   وفد 
اللجنة ع�شو  امتوكل  نـــوال  وال�شيدة  ر�ــشــادي   �شفيق 
البعثة رئي�ض  �شقرون  جد  وال�شيد  الدولية   الومبية 

.امغربية
 وبامنا�شبة، األقى عمده القرية الوليمبية ال�شيد ريو

نظمت فيما  امغربي  بالوفد  فيها  رحب  كلمة  مينغ   �شونغ 
ا�شتقبال حفل  اجنوبية  الكورية  الأومــبــيــة   اللجنة 
اإى بيونغ �شانغ للدفاع  للريا�شين امغاربة الذين و�شلوا 

.عن العلم امغربي
 وتتاألف البعثة الريا�شية من الريا�شين اآدم امحمدي

بو�شعال الدين  نور  وامدربن   ) )التزلج  اأزمــاي   و�شمر 
.وديني�ض بوا�شير والإطار الفني �شامي لطيف

حادث مرعب
�شباقات ي  مرعبًا  حــادثــًا   ، ي   �شانغ  بيونغ   �شهدت 

تريخي�شيف بافل  الرو�شي  امتزلج  �شقط  حينما   التزلج، 
على اأثرت  التي  الرياح  قوة  ب�شبب  انحداره  اأثناء   بقوة 

.امناف�شات وت�شببت بتاأجيلها �شابقا
 وقام امتزلج الرو�شي البالغ من العمر 25 عاما، بقفزة

احواجز ي  لي�شطدم  بقوة  انــحــرف  لكنه  الــهــواء،   ي 
وبع�ض والأنف  الراأ�ض  ي  بنزيف  له  ت�شبب  ما   اجانبية 

 الكدمات، قبل اأن يتم نقله للم�شت�شفى
احـــوادث مــن  عـــدد  ي  ت�شببت  قــد  ــاح  ــري ال  وكــانــت 

التزلج لألـــواح  النهائية  امناف�شات  خــال   والإ�ــشــابــات 
غالبية �شقطت  وقد  لل�شيدات،  �شتايل«  »�شلوب  فئة   من 
لذات ام�شابقة  لهذه  النهائية  امناف�شات  ي   ام�شاركات 

.ال�شبب الذي اأدى لإلغاء اإحدى جولت النهائي الثاث
النهائية امناف�شات  ي  ام�شاركات  غالبية   و�شقطت 

انطاق اأرجــئــت  قد  كانت  التي  القوية  الــريــاح   ب�شبب 
جولت اإحــدى  اإلغاء  اإى  واأدت  �شاعة،  لنحو   امناف�شات 
�شل�شلة �شمن  امناف�شات  هــذه  وكــانــت  الــثــاث   النهائي 
 م�شابقات اأثرت عليها الأحوال اجوية ال�شيئة ي »بيونغ

 »ت�شانغ

2018 ال�������ص���ت���وي���ة  ااأوم����ب����ي����ة   ااأل������ع������اب 
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����ص���ه���ر ت�����اري�����خ ال�������ص���ود
( Black History Month) 

 Black   ( ال�سود    تاريخ  �سهر   
ذكرى  هو      )History Month
ي  امهمِة  والأحداِث  بالنا�ِس  متعلقة 
به  ُيحتفل  الأفريقِي.  ال�ستاِت  تاأريخ 
ي  كندا  و  امّتحدِة  الوليات  ي  �سنوياً 
امملكة  ي  بينما  فراير/�سباط  �سهِر 
اأكتوبر/ �سهِر  ي  به  يحتفلون  امتحدة 
ت�سرين الأول. ُبِداأ الحتفال بهذه الذكرى 
كارتر  اموؤرِخ  قبل  ِمن   1926 عام  ي 
تاريخ  »اأ�سبوع  و�سماها  وود�سون  ج. 
الزنوج«. اختار وود�سون الأ�سبوع الثاي 
يت�سمن  لأنه  فراير/�سباط  �سهر  من 
اأمريكيتن  �سخ�سيتن  مياد  ذكرى 

والو�سع  احياة  على  اأثر  من  اأكر  هما 
اأفريقي  اأ�سل  من  لاأمريكين  الجتماعي 
اأبراهام  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  وهما 
اموؤيدان  دوغا�س  فريدريك  و  لينكون 

لفكرة اإلغاء ال�ستعباد اأو ال�سرقاق.
اأ�سل امنا�سبة

ي  ال�سود«  تاريخ  »�سهر  ق�سة  بداأت   
عام 1915 اأي بعد ن�سف قرن تقريبا من 

جرم العبودية ي الوليات امتحدة.
ي اأيلول/�سبتمر من ذلك العام اأ�س�س 
وود�سون اإى جانب الق�س امعروف اآنذاك 
حياة  درا�سة  »جمعية  مورلند  جي�سي 
مكر�سة  منظمة  وهي  ال�سود«،  وتاريخ 

لاإجازات  والرويج  الأبحاث  لإجراء 
وغرهم  ال�سود  الأمركيون  حققها  التي 

من الأ�سخا�س ذوي الأ�سول الأفريقية.
»اأ�سبوع   1926 ي  امنظمة  ورعت 
يكون  اأن  اختارت  الذي  ال�سود«  تاريخ 
�سباط/ من  الثاي  الأ�سبوع  ي  موعده 

كل  مياد  ذكرى  ي�سادف  الذي  فراير 
لينكولن والكاتب و  اأبراهام  الرئي�س  من 
واألهمت  دوغا�س.  فريديريك  ال�سحاي 
ختلف  ي  وامدن  امدار�س  امبادرة 
حلية  فعاليات  لحت�سان  الباد  اأنحاء 
ونواد  وعرو�س  ندوات  اإقامة  �سملت 

تناق�س التاريخ.
الرئي�س  اأعلن   ،1976 عام  وي 
�سباط/ ر�سميا  فورد  جرالد  الأمركي 

فراير »�سهر تاريخ ال�سود«. وطلب من 
الأمركين اأن »ينتهزوا الفر�سة من اأجل 
التي  ال�سود  الأمركين  اإجازات  تكرم 

غالبا ما يتم اإهمالها ي كل امجالت«.
العام 2018 تدور  لهذا  ال�سهر  وفكرة 
حول »الأمركين من اأ�سول اأفريقية ي 
امئوية  الذكرى  تخلد  احرب«،  اأوقات 
الأوى  العامية  احرب  لنتهاء  الأوى 
خال  ال�سود  الأمركين  اأدوار  وتكرم 

احروب منذ الثورة الأمركية.
الأمريكين  من  ال�سخ�سيات  اهم  ومن 
ال�سود اللذين لعبوا دورا مهما ي الن�سال 

من اجل انهاء التمييز �سد ال�سود
من  هرب  الذي  دوجا�س  فريديريك   
العبودية ي القرن التا�سع ع�سر ومارتن 
توج  وقد  اك�س،  ومالكوم  كينج  لوثر 
بو�سول  احرية  اجل  من  ال�سود  ن�سال 
باراك اأوباما اى رئا�سة الوليات امتحدة 

ومدة دورتن انتهت ي بداية  2017 



www .ghorbanews .com

FRIDAY , MARCH 9 . 2018   / Vol . 6 - Issue 276ت�ساي20

www .ghorbanews .com

21 عربي ودوي FRIDAY , MARCH 9 . 2018   / Vol . 6 - Issue 276

اه ن�����ص��ر  ت��ت��ع��ّق��ب  اا���ص��ت��خ��ب��ارات  اأذرع  ج��م��ي��ع  م���ن  ع��م��ل��ّي��اٍت  غ��رف��ة  ت��ك�����ص��ف:   اإ���ص��رائ��ي��ل 
ب�����دون ت���وّق���ٍف اغ��ت��ي��ال��ه وت����وؤّك����د ����ص���راء ق��ن��اب��ل خ���ارق���ة ل��ل��ت��ح�����ص��ي��ن��ات ل��ت��ن��ف��ي��ذ امُ��ه��ّم��ة

 النا�شرة- زهر اأندراو�ض:
اأبيب،  تل  ي  اأمنّية  م�شادر  ك�شفت 
ك�شفت  امُ�شتوى،  رفيعة  باأّنها  ُو�شفت 
بداأت  العرّية  الدولة  اأّن  عن  النقاب 
منذ حرب لبنان الثانّية ي �شيف العام 
2006 بجمع امعلومات عن الأمن الّعام 
اه،  ن�شر  ح�شن  اللبناّي،  اه  حزب 
�شّدّدت  لكّننها  ج�شدًيا،  ت�شفيته  بهدف 
اأجهزة  جميع  اأّن  على  عينه  الوقت  ي 
من  تتمّكن  م  الإ�شرائيلّية  امُخابرات 
التي يختفي  امُغلقة  ”اقتحام“ الدائرة 
اأّكد  كما  اه،  ن�شر  وراءها  ويتّخفى 
موقع  ي  الع�شكرّية  ال�شوؤون  ُحّلل 
الإخبارّي-العرّي،   ،)WALLA(

اأمر بوحبوط.
عينها  ام�شادر  قالت  ذلك،  على  عاوًة 
 ،2006 لبنان  على  العدوان  خال  اإّنه 
والذي ا�شتمّر 34 يوًما، وانتهى باإخفاٍق 
اآنذاك،  الأمن  وزير  اأمر  ُمّدٍو،  اإ�شرائيلّي 
باأْن  الحتال  جي�ض  بريت�ض،  عمر 
عليه،  اه  ن�شر  مّلف  بعر�ض  يقوم 
ال�شتخبارات  �شعبة  اأّن  فوجئ،  ولكّنه 
الع�شكرّية )اأمان(، م تعكف على اإعداد 
الّعام  الأمن  حرّكات  عن  امذكور  امّلف 
والأماكن  اختبائه  اأماكن  اه،  حزب 
من  خوًفا  اإليها  يلجاأ  التي  ال�شرّية 
اإى  عينه  الوقت  ي  لفتًة  الت�شفّية، 
امّلف  درا�شة  وراء  من  اأراد  بريت�ض،  اأّن 
اه،  ن�شر  باغتيال  الأوامر  اإ�شدار 
الإجاز  مثابة  العملية  جاح  ُمعتًرا 

التاريخّي للدولة العرّية.
اأجهزة  اإخفاق  لبريت�ض  تبّن  اأّن  وبعد 
اأوامره  اأ�شدر  الإ�شرائيلّية،  امُخابرات 
ة، ما زالت  بتاأ�شي�ض غرفة عمليات خا�شّ
عنا�شر  من  وموؤلفًة  اليوم،  حتى  تعمل 
وكوادر و�شباط ي �شعبة ال�شتخبارات 
الع�شكرّية، وي امو�شاد وال�شاباك، حيث 
حرّكات  عن  امعلومات  بجمع  تقوم 
وما  حينها،  الهدف  وكان  اه،  ن�شر 
طرف  على  اح�شول  اليوم،  حتى  زال 
اإى  الإ�شرائيلّي  خيٍط يقود �شاح اجّو 
حديد امكان لإ�شقاط القنابل اخارقة 
للتح�شينات، والتي ح�شل عليها اجي�ض 
فر�شية  لأّن  وا�شنطن،  من  الإ�شرائيلّي 
كانت  العرّية،  للدولة  بالن�شبة  العمل 
وهي  اليوم،  حتى  قائمًة  زالت  وما 
حت  معقٍل  ي  يختبئ  اه  ن�شر  اأّن 
الأر�ض، رّما عّدة طبقات حت الأر�ض، 
احرب  اأّن  اإى  ذاتها  ام�شادر  ولفتت 
جمع  اأجل  من  اإ�شرائيل  تخو�شها  التي 
الأر�ض  ت�شمل  اه  ن�شر  عن  امعلومات 
وما فوقها وما حتها، على حّد تعبرها.

�شاح  اأّن  على  الع�شكرّي  امُحّلل  و�شّدّد 
برمتها  احرب  اأّيام  مدار  وعلى  اجّو 
اخارقة  القنابل  اإ�شقاط  عن  ينّفك  م 
للتح�شينات، وب�شكٍل خا�ٍض ي ال�شاحّية 
ُت�شيب  اأْن  اأمل  على  لبروت،  اجنوبّية 
لن�شر  ال�شرّي  اح�شن  القنابل  اإحدى 
بالف�شل،  باءت  امحاولت  ولكّن  اه، 
اإ�شرائيل  بتهديد  اه  حزب  وا�شتمّر 

باتاه  الكاتيو�شا  �شواريخ  واإطاق 
اأْن ت�شع  العمق حتى اليوم الأخر، قبل 
الأمنّية  ام�شادر  ولكّن  اأوزارها،  احرب 
اأّكد  كما  اأقّرت،  الرفيعة،  الإ�شرائيلّية 
اخارقة  القنابل  اأّن  العرّي،  اموقع 
للتح�شينات م تقتل اأْو ُت�شب ن�شر اه 
�شماٍل  دماٍر  لإحداث  اأّدت  بل  اأذى،  باأّي 

وكامٍل ي ال�شاحية اجنوبّية.
الإخفاقات  اأّن  اإى  امُحّلل  واأ�شار 
امخابراتّية التي اكُت�شفت خال احرب 
الذي  اموقع  بتحديد  يتعّلق  ما  كّل  ي 
القيادة  األزمت  اه،  ن�شر  فيه  ن  يتح�شّ
الع�شكرّية والأمنّية ي تل اأبيب باإدخال 
ي  الأداء  على  وح�شيناٍت  تعدياٍت 
جمع امعلومات، عن ن�شر اه وعن كبار 
ال�شيا�شّي  امُ�شتوين  قادة حزب اه من 
والع�شكرّي، ولتحقيق هذا الهدف، اأُقيمت 

ي �شعبة ال�شتخبارات الع�شكرّية وحدًة 
ًة اأُنيطت بها مهّمة واحدًة ووحيدًة  خا�شّ
وهي تعّقب ن�شر اه على مدار ال�شاعة 
ال�شنة بدون توقٍف،  اأّيام  وخال جميع 
جمع  ي  التقّدم  حول  التقارير  وتقدم 

امعلومات ال�شرّية عنه.
اأّما ي اجانب العملياتّي، اأ�شافت ام�شادر 
ي تل اأبيب، فقد قامت اإ�شرائيل ب�شراء 
للتح�شينات،  خارقة  جديدٍة  قنابل 
بهدف ق�شف امكان الذي يلوذ فيه ن�شر 
بعّدة  الأر�ض  حت  كان  لو  حتى  اه، 
زعمت  كما  تعبرها.  حّد  على  طوابق، 
امكان  ُت�شيب  اجديدة  القنابل  هذه  اأّن 
اأ�شراٍر  اإحداث  دون  اإليه  ُتوّجه  الذي 
للبيئة امحيطة بها، لكي ل تقتل امدنين 
اأّن  ُم�شيفًة  اإدعائها،  الأبرياء، على حّد 
ا  اأي�شً وُمائمة  ُمنا�شبة  القنابل  هذه 

ل�شرب امن�شاآت النووّية الإيرانّية حت 
الأر�ض.

العام  اأواخر  ي  اأّنه  اإى  امُحّلل  ولفت 
الّعام  القائد  �شرّح   2017 اما�شي 
اآيزنكوط،  غادي  اجرال  للجي�ض، 
اإّن  قائًا  العرّي،  اموقع  مع  مقابلٍة  ي 
�شرعّي ومن  ن�شر اه هو هدف  ت�شفية 
العرّية،  للدولة  جًدا  امهّمة  الأهداف 
اغتياله  اعتر  اأخرى،  بكلماٍت  اأّنه  اأْي 
جي�ض  لدى  ومرغوًبا  مطلوًبا  اأمًرا 

الحتال.
قال  اما�شي،  الأ�شبوع  ي  اأّنه  اإى  ُي�شار 
لو�شائل  الإ�شرائيلين  ال�شباط  اأحد 
جي�ض  مّكن  اإّن  العرّية  الإعام 
ُيعتر  اه،  ن�شر  ت�شفية  من  الحتال 
�شربًة قا�شمًة للحزب، و�شيكون مثابة 
لإ�شرائيل،  القا�شية  بال�شربة  انت�شاٍر 
اأّنه ي الفرة الأخرة تناول  اإى  لفًتا 
ي  الأمنين  ام�شوؤولن  من  العديد 
اإ�شرائيل،  ي  امُختلفة  امخابرات  اأذرع 
بالإ�شافة اإى كبار اجرالت ي جي�ض 
ن�شر  ال�شّيد  ت�شفية  ق�شية  الحتال 
اه، وجميعهم اأّكدوا اأّن عملية ت�شفيته 
اأْو بالأحرى ُحاولة ت�شفيته، �شتّتم ي 
القادمة، على  الأوى من احرب  الأيام 

حّد تعبرهم.

اليابانّية :(BDS) امقاطعة  ه��ون��دا   �صركة 
اإ�صرائيلّيٍة م��دي��ن��ٍة  ري��ا���ص��ي��ًة  فعاليًة  ُتلغي 

النا�شرة :
األغت �شركة هوندا اليابانية �شباًقا كان من 
امقرر اإقامته ي مدينة عراد، الواقعة ي 
جنوب الدولة العرّية، حت رعاية �شركة 
وم�شاركة  العامية،  اليابانية  ال�شيارات 
اأعقاب  ي  روبرت�ض،  جو  ال�شباقات  جم 
 )BDS( امقاطعة  حركة  لن�شطاء  حملة 
لف�شح  العام  وحول  وفل�شطن  اليابان  ي 
تورط ال�شركة ي النتهاكات الإ�شرائيلّية 

وال�شغط عليها لان�شحاب.
وبح�شب البيان، الذي اأ�شدرته حركة امقاطعة، فاإّنه كان من امقرر اأْن مّر ال�شباق بعدد من ام�شتعمرات الإ�شرائيلية 
عرقية  تطهر  عملية  منهجة  ب�شورة  تتم  حيث  النقب،  اإى  نقل  اأّنه  اإّل  حتلة،  فل�شطينية  اأرا�ٍض  على  امقامة 

للمجتمعات البدوّية الفل�شطينّية لإف�شاح امجال مزيد من ال�شتيطان الإ�شرائيلي.
ثم اأعلنت ال�شركة على �شفحتها، تابع بيان حركة امقاطعة، اأّنه ّم اإلغاء الفعالية امقرر عقدها ي مدينةعراد، 
امقامة على اأنقا�ض قرية ”تل عراد“ الفل�شطينية ي النقب، ب�شبب عدم وجود م�شار منا�شب لقيادة الدراجات، على 

حد زعمها.
من جهتها رحبت اللجنة الوطنية الفل�شطينية للمقاطعة، على ل�شان من�شقها ي غزة عبد الرحمن اأبو نحل، بقرار 
�شركة هوندا اإلغاء ال�شباق الذي ترعاه احكومة الإ�شرائيلية قائًا: يثبت لنا اإلغاء �شركة هوندا للن�شاط امقرر 
اإ�شرائيل اليوم و�شمة يخ�شاها الكثرون، ماًما كما ح�شل  اأّنه ومع ت�شعيدها لنتهاكاتها حقوق الإن�شان اأ�شبحت 
مع نظام الف�شل العن�شري ي جنوب اأفريقيا ي القرن اما�شي، واأّن الأحداث الريا�شّية التي تبي�ض �شيا�شات الف�شل 

العن�شرّي الإ�شرائيلّية هي �شكل اآخر من اأ�شكال التورط ي انتهاكات حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، على حّد قوله.
وتابع قائًا اإّنه يجب على ال�شركات ام�شاركة ي الن�شاطات الإ�شرائيلّية التي تنتهك احقوق الفل�شطينّية اأْن تتوّقع 
حمات �شغٍط �شلمّيٍة عامّيٍة موؤثرٍة من قبل حركة امقاطعة )BDS(، فالتواطوؤ مع الحتال الإ�شرائيلّي وجرائمه 
لي�ض عمًا ل اأخاقًيا اأْو خالًفا للقانون الدوي فح�شب، بل وي�شبح تدريجًيا تهوًرا اقت�شادًيا على حد �شواء، قال 

اأبو نحل.
واأ�شاف اأبو نحل: وي هذا ال�شدد، ندعو اإى موا�شلة ال�شغط على الحاد الدوي للدراجات )UCI( حتى يتخذ 
اموقف الأخاقّي امطلوب بنقل �شباق الدراجات الهوائية ”طواف اإيطاليا“ حيث من امعلن تنظيمه بدعم احكومة 
اأقيمت فوقها. ّما  اإ�شرائيلية  – وم�شتعمرات  – ما فيها القد�ض  اأرا�ض فل�شطينية حتلة  الإ�شرائيلّية و�شيمر ي 

ّي�شّكل خالفة �شريحة للقانون الدوي وتر�شيًخا لنظام ال�شتعمار والأبارتهايد الإ�شرائيلي، على حّد قوله.

 عزيزي برج احمل، يبدو ي الوقت
اأنك تواجه عدًدا متزايًدا من  احاي 
 التعقيدات غر امتوقعة. ل يقع اللوم
 على من هم حولك – ي بع�ض الأحيان
تظل اأن  ــاول  ح امخطئ.  ــت  اأن  تكون 
ي اموجودة  العقبات  ترى  واأن   هادًئا 
مداخل لكت�شاف  كو�شيلة   طريقك 

.جديدة

بخيبة ت�شاب  ل  الثور،  برج   عزيزي 
 اأمـــل كــبــرة مــع �شر جــريــات الأمـــور
 اليوم، فعلى الرغم من خططك، فاإنك لن
الرغبة قاوم  الكثر.  اإجاز  من   تتمكن 
�شد الأمــور  �شارت  اإذا  الآخرين  لوم   ي 
قد الواقعية  غر  توقعاتك   رغبتك. 

.ت�شيبك بخيبة الأمل

 الــكــثــر مــن امــو�ــشــوعــات ي الــوقــت

 احاي ل ت�شر بال�شا�شة التي خططت

الأ�شياء قبول  عليك  يجب  ورمــا   لها، 

ت�شمح ل  تغيرها.  ت�شتطيع  ل   الــتــي 

 خيبة اأملك اأن منعك من التقدم، وركز

.على ما هو اآت

ــرج اجــــوزاء، اأنـــت مفعم  عــزيــزي ب
وال�شجاعة، ولن تد ظروًفا  باحيوية 
تقدم لكن  طموحاتك.  لتنفيذ   اأف�شل 
الركيز تفقد  اأن  مكن  لأنـــه   بــحــذر، 
امعقدة التفا�شيل  خــال  من   ب�شهولة 
من تاأكد  للغاية.  �شيقة  تبدو  قد   التي 
عاقلة بطريقة  الأ�شياء  من   القــراب 
الرئي�شية اجوانب  ي  وركز   وح�شا�شة 

.ولن ت�شطر اإى انتظار النجاح كثًرا

 ما اأنك �شخ�ض اجتماعي بحق، وما

اأو واحد  اأهملت  قد  تكون  قد  رما   اأنك 

عليك يجب  مــوؤخــًرا،  معارفك  من   اأحــد 

اأخرى مرة  العاقات  هذه  اإ�شاح   الآن 

حل فر�ض  ترتفع  التوا�شل.   ومعاودة 

.نزاع ما بن الأ�شرة اأو الأ�شدقاء لاأبد

امحتمل من  ال�شرطان،  برج   عزيزي 

ل اأن  فحاول  قريب،  عن  اأزمــات   ظهور 

حافظت اذا  واأع�شابك.  مزاجك   تفقد 

الأحداث وواجهت  جاأ�شك،  رابطة   على 

فلن تثرها،  التي  والقاقل  ال�شارة   غر 

.تدوم كثًرا ولن ت�شبب خ�شائر مهمة

 الأمر يزداد �شعوبة ي العمل، لذلك

من ام�شاعدة  عــرو�ــض  تقبل  اأن   يجب 

الــذي العمل  جبل  يقل  حتى   زمــائــك 

ي�شبح اأن  اإى  تدريجًيا  اأمــامــك   يقبع 

 مهاًما مكن التعامل معها. تت�شم حياتك

.اخا�شة بعدد من النزاعات

ومتلئة بالكامل  م�شحونة   طاقتك 
هذه تنفلت  قد  لاأ�شف  لكن   باحما�ض، 
اإنــــذار وتظهر �ــشــابــق  ـــدون  ب  الــطــاقــة 
 ي نـــوبـــات مـــن الــغــ�ــشــب والــغــطــر�ــشــة
وبــالآخــريــن بــك  فيلحق   والــعــدوانــيــة 
احاي الوقت  ي  عليك  لهذا،   ال�شرر. 
احلول عن  والبحث  النزاعات   تنب 

.الو�شطى واأن تكون متعاوًنا

 اليوم ت�شاعدك �شراحتك ي التعامل
امهنية، حياتك  ي  ال�شعبة  امواقف   مع 
َتَقبل متوقع.  غر  دعًما  تتلقى   حيث 
 ذلـــك، وحـــاول بــنــاء عــاقــة اأقـــرب مع
بع�ض ا  اأي�شً تتلقى  �شوف  لك.   اموؤيدين 
ا�شتخدم ال�شخ�شية؛  حياتك  ي   الدعم 
التي امو�شوعات  مع  للتعامل  امناخ   هذا 

.ت�شغل بالك منذ فرة طويلة

اختبار فــرة  بــقــدوم  تنبوؤ   هناك 
ي وثــق  بتفاوؤل  معها  فتعامل   هامة، 
بــاآراء تتاأثر  ل  الذاتية.   اإمكاناتك 
عن حــيــدك  تعلها  ول   الآخـــريـــن 
ا�شتخدم ذلــك،  من  وبــدًل   معتقداتك 
 هذه امواجهة لإيجاد ما يدعم احجج

.اموؤيدة مواقفك

اإيجابًيا يحفزك  حــولــك  مــن   كــل 

هذا وياأتي  تقدمك،  على  ي�شاعد   ما 

والأ�شدقاء ــل  الأه لطف  من   الدعم 

مع تعاملك  ي  والنــفــتــاح  جــهــة،   مــن 

ترجمتك اأخــرى.  جهة  من   الآخرين 

اإى ب�شيط  باأ�شلوب  التحفيز   لذلك 

ا ملفت للنظر .اأفعال هو اأي�شً

 ي الوقت احاي، اأنت تعمل ب�شورة
 جيدة من خال الفريق، واأنت م�شتمتع
العمل بيئة  على  حافظ  ا.  اأي�شً  بذلك 
�شوف منكم  كــًل  لأن  هــذه  ــة  ــّاق  اخ
اأ�ــشــرع ال�شخ�شية  اأهـــدافـــه   يحقق 
حياتك ي  حتى  مــًعــا.  تكاتفتم   اإذا 
 ال�شخ�شية ف�شوف ت�شعر اأكر بالراحة

.ي جموعة عما اإذا كنت وحدك



اأن  من  حديثة  بريطانية  درا�شة  حّذرت 
عالية  بدرجة  تزيد  البحر  مياه  ي  ال�شباحة 
واآلم  معوية  باأمرا�ض  الإ�شابة  احتمالت  من 

الأذن واأمرا�ض اأخرى.
بي  ”بي  الريطانية  الإذاعة  هيئة  وذكرت 
باحثون  اأجرها  الدرا�شة  اأن  الأربعاء،  �شي“، 
بكلية طب ومركز العلوم البيئية وال�شحية ي 

جامعة اإك�شر الريطانية.
اإي نتائج الدرا�شة، راجع الباحثون  وللو�شول 
19 بحثا يتعلق باأمرا�ض ذات �شلة بال�شباحة 
ي البحر، واأجريت هذه الأبحاث ي بريطانيا 
والدمارك  ونيوزياندا  واأ�شراليا  واأمريكا 

والرويج.
التي  الأبحاث،  تلك  نتائج  الباحثون  وحلل 
�شملت ما يزيد على 120 األف �شخ�ض، ووجدوا 
الإ�شابة  ن�شبة  تزيد  البحر  ي  ال�شباحة  اأن 
باآلم الأذن بن�شبة %77، والإ�شابة باأمرا�ض 
%29، مقارنة باأولئك  اجهاز اله�شمي بن�شبة 

الذين ي�شبحون ي مياه غر مياه البحر.
ي  ام�شاركة  الطبيبة  ليونارد،  اآن  وقالت 
مثل  عالية  دخول  ذات  دول  ”ي  الدرا�شة: 
ال�شحية  امخاطر  باأن  ت�شور  ي�شود  بريطانيا، 

الناتة عن ق�شاء وقت ي البحر قليلة“.
ق�شاء  اأن  تظهر  درا�شتنا  اأن  ”بيد  واأ�شافت: 

الإ�شابة  احتمال  يزيد  البحر  ي  وقت 
تتعلق  وم�شكات  الأذن  اآلم  مثل  باأمرا�ض، 

باجهاز اله�شمي، مثل اآلم امعدة والإ�شهال“.
واأو�شحت: ”نعتقد اأن ذلك ي�شر اإى اأن التلوث 
ما زال م�شاألة ت�شيب ال�شباحن ي بع�ض الدول 

الغنية ي العام“.
على  ام�شرف  جيز،  ويل  الدكتور  قال  فيما 
الذهاب  من  النا�ض  منع  نريد  ”ل  الدرا�شة: 
اإى البحر، وهو اأمر ينطوي على مزايا �شحية 

واإ�شفاء  البدنية،  اللياقة  ح�شن  مثل  كثرة، 
�شعور بال�شعادة، والتوا�شل مع الطبيعة“.

النا�ض  يدرك  اأن  امهم  من  ”لكن  واأ�شاف: 
قرارات  اتخاذ  ي�شتطيعون  حتى  امخاطر 

�شليمة“.
واأ�شار اإي اأن معظم النا�ض تتعاي من الأمرا�ض 
اأكر  يكون  الأمر  اأن  غر  طبي،  تدخل  بدون 
خطورة بالن�شبة ل�شعفاء ال�شحة، كام�شنن اأو 

�شغار ال�شن.

الأطفال  بع�ض  اأ(-  ب  برلن)د 
وحب  العادة  حكمها  خلوقات 
حياة الروتن اليومي . وبالن�شبة 
بعد  اخروج  مثل  اأن  مكن  لهم 
لو  حتى  مزعجا  اأمرا  مثا  الظهر 
بالن�شبة  فرقا  مثل  ل  هذا  كان 

للكبار.
النفعال  الأطفال  بع�ض  وينتاب 
الأمور  هذه  مثل  ب�شبب  الزائد 
ي�شبحون  حيث   : امزعجة 
�شجيجا  يحدثون  اأو   ، ع�شبين 
اأو   ، ي�شحكون  اأو   ، ي�شرخون  اأو   ،
الت�شرفات  هذه  جميع  يفعلون 

جتمعة .
مثل  تنب  ال�شعب  من  يكون  وقد 
مكن  ولكن  ال�شيناريوهات،  هذه 

جعل  مقدما  التخطيط  للوالدين 
اأمور مثل ذلك مائمة لحتياجات 

الطفل.

تقدمها  التي  الن�شائح  بن  ومن 
اإيزابيل  التعليمية  ام�شت�شارة 
ي  الهدوء  على  احفاظ  دوليك 

الآباء  كان  اإذا  الظهر  بعد  فرة 
يعلمون اأن هناك حفل عيد مياد 

مثا ي ام�شاء.
ي  زوار  ا�شتقبال  نتوقع  وعندما 
امفيد  من  يكون  اأن  مكن   ، امنزل 
احديقة  اإى  الطفل  تاأخذ  اأن 
من   ، ام�شاء  وي   . ذلك  قبل 
اخا�ض  بالروتن  التم�شك  اجيد 

بالطفل، مثل قراءة كتاب له.
امفيد  من  يكون  ما  اأي�شا  وغالبا 
مار�شوا  باأن  لاأطفال  ال�شماح 
اأن�شطتهم امعتادة حتى عند وجود 
ال�شغار  يحتاج  ل  فقد   : زائرين 
، بل  للجلو�ض مع باقي الأ�شخا�ض 
بدل  غرفهم  اإى  يذهبون  ورما 

من ذلك.

باحثون  يقول  اأ(-  ب  )د  برلن  
الغذائي  النظام  اإن  اأمريكيون 
ي�شاعد  الكربوهيدرات  امنخف�ض 
النظام  مثل  الوزن  خ�شارة  ي 
الغذائي امنخف�ض الدهون، وذلك 
بعد اإجراء درا�شة مقارنة �شملت 

اأكر من 600 م�شارك.
�شدر  تقرير  ي  العلماء  وقال 
الطبية  اجمعية  جلة  ي 
الركيب  اإن  )جاما(  الأمريكية 
الأن�شولن  وا�شتقاب  اجيني 
اأي  نتيجة  على  يوؤثر  ل  لاأفراد 

من النظامن الغذائين.
اأن  مقتنعن  العلماء  وليزال 
مكنها  �شخ�شية  �شمات  هناك 
نظام  اأي  ب�شاأن  معلومات  توفر 
غذائي يائم اأكر �شخ�شا بعينه. 
ي  للمزيد  التو�شل  ي  وياأملون 

الدرا�شات التالية.
اإ�شراف  حت  الفريق  قام 
كلية  من  جاردنر  كري�شتوفر 
الطب بجامعة �شتانفورد بتق�شيم 

 609 عددهم  البالغ  ام�شاركن 
تناول  حيث  جموعتن،  اإى 
منخف�شة  اأطعمة  بع�شهم 
ا�شتمر  فيما  عام  مدة  الدهون 
منخف�ض  نظام  على  الآخرون 

الكربوهيدرات.
ي  اأ�شاروا  قد  العلماء  وكان 
وراثية  عامات  اإى  ال�شابق 
الدهون  ا�شتقاب  على  توؤثر 
اإفراز  وكذلك  والكربوهيدرات 

الدرا�شات  وكانت  الإن�شولن. 
م�شتوى  اأن  اأظهرت  قد  الأ�شغر 
على  يوؤثر  الإن�شولن  اإفراز 
غذائية  لأنظمة  ال�شتجابة 

معينة.
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معوية واأمييرا�ييض  الأذن  بيياآلم  الإ�سابة  ت�سبب  البحر  ي  ال�سباحة  درا�سة: 

كيييييييف تيييتيييعييياميييل مييييع النييييفييييعييييال اليييييزائيييييد ليييييدى الأطيييييفيييييال؟

درا�يييييسييييية: الأنييييظييييميييية اليييغيييذائييييييية اميينييخييفيي�ييسيية 
اليييدهيييون جيييييدة مييثييل اميينييخييفيي�ييسيية الييكييربييوهيييييدرات

فيييييوائيييييد اليييزجيييبيييييييل لييلييتيينييحيييييف 
وليييييليييييميييييراأة وليييلييي�يييسيييحييية اليييعيييامييية

فوائد الزجبيل مهمة جدا ج�شم الإن�شان، فالزجبيل من الأع�شاب 
من  عالية  ن�شبة  على  حتوى  والتي  لل�شحة  امفيدة  الطبيعية 
يلي على  لنتعرف فيما  الأك�شدة وعنا�شر غذائية مفيدة،  م�شادات 
القلب  و�شحة  ال�شكر  ومر�شى  وللمراأة  للتنحيف  الزجبيل  فوائد 

وعاج الرد وغرها بح�شب موقع العن الماراتية  .
فوائد الزجبيل للتنحيف واإنقا�ض الوزن:

الدهون  وحرق  الزائد  الوزن  من  التقليل  على  يعمل  الزجبيل 
الزائدة ي اج�شم، كما اأنه يعمل على التقليل من ال�شهية عند تناول 

م�شروب الزجبيل يومًيا بعد وجبات الطعام.
فوائد الزجبيل للمراأة:

الدورة  فرة  اأثناء  الأم  حدة  من  التقليل  على  ي�شاعد  الزجبيل 
من  الكثر  على  يحتوى  لأنه  وهذا  امراأة،  ت�شيب  والتي  ال�شهرية 

اخ�شائ�ض ام�شكنة، كما اأنه يحتوى على م�شادات لالتهابات.
فوائد الزجبيل للب�شرة:

وي�شتخدم  الب�شرة  �شحة  على  يحافظ  اأنه  الزجبيل  فوائد  من 
حب  على  الق�شاء  ي  ي�شاعد  كما  امختلفة،  اما�شكات  من  العديد  ي 
ال�شباب وي�شتخدم لعاج البثور والبقع الداكنة وي�شاهم ي ترطيب 

الب�شرة ب�شكل جيد.
فوائد الزجبيل لل�شحة العامة:

لأنه  وهذا  بالدم  ال�شكر  ن�شبة  تخفي�ض  على  يعمل  الزجبيل   
يعمل على زيادة امت�شا�ض ن�شبة اجلوكوز باخايا واحفاظ على 
قبل  الطبيب  ا�شت�شارة  ينبغي  ولكن  بالدم،  الطبيعي  ال�شكر  ن�شبة 

ا�شتخدامه مر�شى ال�شكري لختاف كل حالة عن الأخرى.
امعدة  ت�شيب  التي  الغازات  من  التخل�ض  على  ي�شاعد  الزجبيل 
وحالت  وامغ�ض  اله�شم  وع�شر  اله�شمي  اجهاز  ا�شطرابات  ويعالج 

الإ�شهال.
اأنه يعمل يحافظ على �شحة القلب ويقيه من  من فوائد الزجبيل 
الكولي�شرول  ن�شبة  من  يقلل  لأنه  وهذا  ت�شيبه،  التي  الأمرا�ض 
بالدم وي�شاعد على منع الدم من التخر، نظرا لحتوائه على ن�شبة 

عالية من البوتا�شيوم وامنجنيز.
الرد  من  التخل�ض  ي  ي�شاهم  اأنه  اأي�شا  الزجبيل  فوائد  من 
والإنفلونزا حيث يعمل على تقوية اجهاز امناعي ويخل�ض اج�شم 
من ال�شموم والفطريات، وهذا من خال تناول م�شروب من الزجبيل 

يوميًا.
حمى  والتي  القوية  الأك�شدة  م�شادات  على  يحتوي  الزجبيل 
من  الوقاية  ي  وي�شاهم  احرة،  اجذور  اى  التعر�ض  من  اج�شم 
و�شرطان  القولون  �شرطان  وخا�شة  امختلفة،  ال�شرطان  اأمرا�ض 

الثدي و�شرطان اجلد.
الزجبيل يحتوي على م�شادات اللتهابات القوية والتي تعمل على 
احماية من اللتهابات التي ت�شيب احلق، كما اأنه ي�شاعد على عاج 

ال�شعال، والتخل�ض من البلغم.
من فوائد الزجبيل اأنه ي�شاهم ي التخل�ض من الآلم واللتهابات 
من  والكثر  لاأك�شدة  ام�شادة  امواد  على  لحتوائه  نظرا  امختلفة، 

الفيتامينات، كما ي�شاهم ي تخفي�ض احرارة امرتفعة.
الزجبيل يحافظ على �شحة العظام، وي�شاهم ي عاج اللتهابات 
التي ت�شيب امفا�شل والع�شات وتناول الزجبيل مهم جًدا لتقوية 

العظام وخا�شة للريا�شين.
الزجبيل ي�شاعد على تقوية الدماغ والتخل�ض من ال�شداع وخا�شة 
ال�شداع الن�شفي وكما اأنه يعمل على ام�شاهمة ي الزيادة ي الركيز 

ويعمل على منع اللتهابات التي ت�شيب الدماغ.

بن  في�شل  الأمـــر  ــه  وج ــول:  ــا�ــش الأن
�شلمان، اأمر منطقة امدينة امنورة غربي 
قالت  ما  حــول  بالتحقيق   ، ال�شعودية، 
ي  اأقيم  اأزيــاء  عر�ض  اإنه  ف�شائية  قناة 
اإن  امخالفات  وحديد  امــنــورة،  امدينة 

وجدت وحا�شبة امت�شببن.
ح�شاب  ــر  ع تــغــريــدة  ي  ذلـــك  جـــاء 
”توير“، ي  امنورة موقع  امدينة  اإمارة 
قناة  بثته  تقرير  اأثــاره  وا�شع  جدل  ظل 
ي  اأزيــاء  عر�ض  اإنــه  قالت  عما  ف�شائية 
فيه  ظهرت  اأيـــام،  قبل  امــنــورة،  امدينة 
حا�شرات  وهن  العر�ض  ي  ي�شاركن  ن�شاء 
اإى  اإ�شافة  الأكــتــاف،  عاريات  الــراأ�ــض، 

م�شاركة رجل ي العر�ض.
”توير“  ي  و�ــشــمــًا  مــغــردون  ــق  واأطــل
#عر�ض_ازياء_ي_ عــنــوان  حــت 
العر�ض  فيه  انتقدوا  مدينه_الر�شول، 
ارتكبت  الــتــي  وامــخــالــفــات  ومنظميه 
بالتحقيق  ام�شوؤولن  وطالبوا  خــالــه، 

وحا�شبة امت�شبب.
اأمر  اإن  امنورة  امدينة  ــارة  اإم وقالت 
اجهات  ”وجه  امــنــورة  امدينة  منطقة 
مابثته  حــول  بالتحقيق  العاقة  ذات 
اإقامة  عــن  الف�شائية  القنوات  اإحـــدى 
عر�ض اأزياء- على حد و�شفها -وتداولته 
وحديد  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
امخالفات اإن وجدت وحا�شبة امت�شببن 

وفق الأنظمة والتعليمات“.
ـــن و�ـــشـــائـــل الإعـــــام  ونـــقـــل عــــدد م
”�شبق“  �شحيفة  بينها  الــ�ــشــعــوديــة، 
الإلكروي، عن مدير عام اجهة امنظمة 
ام�شت�شار  الــنــ�ــشــائــي،  الأزيـــــاء  لــعــر�ــض 
”بع�ض  اإن  الإعامي، عادل بابكر، قوله 
ن�شرها  م  التي  الفيديو  مقاطع  لقطات 
باإحدى القنوات الف�شائية ل مُت للحدث 

باأي �شلة“.
كــان  احــفــل  اأن  ”بابكر“  واأ�ـــشـــاف 
للن�شاء فقط، وم موافقة اجهات العليا 

وفق الأنظمة امتبعة.
و�شدد على اأن اجهة امنظمة حري�شة 
ال�شوابط  وفق  الفعاليات  ”اإقامة  على 
الإجـــراءات  اتخاذ  و�شيتم  الإ�شامية، 
القانونية كافة تاه تلك القناة محاولتها 
ن�شر اأمور م تكن موجودة وم حدث ي 

احفل“.
اإن الغر�ض من احفل هو  وم�شى قائًا 
اأن تكون هناك م�شاركة اجتماعية لدعم 
غطت  التي  القناة  لكن  التوحد،  اأطفال 
احدث ”م تلتزم بالآداب امهنية، ولفقت 

عدًدا من امقاطع ل ترتبط باحدث“.
واأو�شح ”بابكر“ اأن الهدف من احدث 
كان اإقامة مزاد علني للف�شاتن امعرو�شة 
تعنى  حملة  لإقامة  منها   %٤0 يخ�ش�ض 
مركز  طريق  عن  التوحد  اأطفال  بتقييم 

متخ�ش�ض.
بدوره، قال مدير عام فرع وزارة العمل 
والتنمية ي منطقة امدينة امنورة، عبد 
مت  امزاد  اإن  ال�شاعدي:  غازي  بن  اه 
اإقامته قبل اأيام، ي امدينة امنورة، على 

قاعات  اإحــدى  داخــل  فقط“  ”ف�شتانن 

وفــق  وجـــاء  للن�شاء،  امغلقة  الأفـــــراح 
ال�شوابط النظامية امن�شو�ض عليها.

ماحظة  تتم  ”م  اأنـــه  على  و�ــشــدد 
جميع  ــان  وك ـــزاد،  ام خــال  خالفة  اأي 

اح�شور من العن�شر الن�شائي“.
من  ده�شته  عــن  الــ�ــشــاعــدي  واأعــــرب 
القنوات  باإحدى  ون�شره  تلفيقه  م  ”ما 

ــــراءات  واف ـــــاءات  اإدع مــن  الف�شائية 
كاذبة“.

مع  القر�شنة  تزاوجت  عندما 
وال�شيا�شي،  الجتماعي  الن�شاط 
بات لدينا ما ي�شمى »هاكتيفيزم« 
hacktivism. و«الهاكتيفيزم« 
ا�شتخدام  هو  بب�شاطة 
هدف  لتحقيق  التكنولوجيا 
معنى  اأو  اجتماعي،  اأو  �شيا�شي 
الإلكروي  الن�شاط  هو  اآخر 
التغير الجتماعي  ال�شاعي نحو 
عر اجمع بن قدرات الرجة 
يعتر  النقدي.  والفكر 
�شعب  من  �شعبة  »الهاكتيفيزم« 
الن�شاط على الإنرنت، وحديدًا 
ا�شتخدام تكنولوجيا الت�شالت 
منطلق  حت  عدة،  لأهداف 
حقيق  اأو  الجتماعي  ال�شاح 
جموعات  وتاأ�شي�ض  امطالب 
�شغط تاه كيان معن، وهو �شكل 

بناء لع�شيان مدي ل�شلطوي.
اإل اأنه �شكل ختلف من الن�شاط 
فل�شفته  له  النرنت  على 
على  ومبني  اخا�شة،  واأهدافه 
جتمعات  واأخاقيات  ثقافات 
ي�شتخدمون  الذين  امخرقن 
كاأدوات  امعلومات  تكنولوجيا 
فا�شدة  منظمات  على  لل�شغط 
حركة  تعتر  اإذًا  حكومات.  اأو 
اأ�شكال  من  �شكًا  »الهاكتيفيزم« 
ال�شيا�شي،  الراأي  عن  التعبر 
حرية  على  ت�شجع  ما  وغالبًا 
حقوق  عن  والدفاع  التعبر، 
وحماية  تبادل  وحرية  الن�شان 

امعلومات الإلكرونية ب�شفافية.
منت�شرين  �شكلن  اأكر 
تقنيات  هما  الن�شاط  لهذا 
اأو  النرنت،  مواقع  الت�شويه 
امخرقن  عام  ي  يعرف  ما 
وهجمات   ،»defacing»بالـ
 .»DoS« اخدمات  من  احرمان 

على  الوى  العملية  تعتمد 
ي  الأمنية  الثغرات  اكت�شاف 
اموقع  يوجد  حيث  اخوادم 
امخرق  فيعمد  ام�شتهدف، 
من  ال�شفحة  مامح  تغير  اى 
امتاحة  الرجة  اأدوات  خال 
مقارنتها  مكننا  اإ�شارة.  لرك 
الـ«غرافيتي«، ولكن بن�شخة  بفن 
اأ�شكال  من  ك�شكل  اإلكرونية 
الإلكروي«.  »العت�شام 
امواقع  بع�ض  تعر�شت  وقد 
للدولة  التابعة  اللكرونية 
من  النوع  هذا  مثل  اللبنانية 
اخراق  اأحدثها  الهجمات، 
وموقع  اجنوب،  جل�ض  موقع 
امجل�ض القت�شادي والجتماعي 
وزارة  وموقع  اللبناي، 
قطع  بعد  اللبنانية  الت�شالت 
من  عدد  عن  يومها  الت�شالت 
امناطق اللبنانية. هذا ال�شكل من 
ما  غالبًا  الإلكروي  العرا�ض 

ل يوؤدي اإى اإحاق اأذى ج�شيم.
من  احرمان  هجمات  اأما 
وفق  فهي،   ،»DoS« اخدمات 
ي  امتخ�ش�شة  األتو«  »بالو  �شركة 
يهدف  هجوم  ال�شيراي،  الأمن 
اأو �شبكة،  اآلة  اإيقاف ت�شغيل  اإى 
ما يجعلها غر قابلة للو�شول اإى 
تتحقق  امق�شودين.  ام�شتخدمن 
اإغراق  طريق  عن  الهجمات  هذه 
من  هائلة  بكمية  ام�شتهدف 
الع�شوائية،  والطلبات  البيانات 
اى  توؤدي  معلومات  اإر�شال  اأو 
تعطل النظام. يتحكم القرا�شنة 
عن  الإلكرونيون  والعابثون 
اإى  البيانات  تلك  اإر�شال  ي  بعد 
ي�شبب  ما  كثيف،  ب�شكل  امواقع 
مروريًا  زحامًا  اأو  اخدمات  بطء 
و�شول  ومنع  امواقع،  هذه  ي 

هذا  اإى  نظرًا  اإليها  ام�شتخدمن 
الأ�شا�ض  هذا  وعلى  الكتظاظ، 
الهجمات  من  النوع  هذا  فاإن 
»اإيدز  الأو�شاط  بع�ض  ي  ُيدعى 

الإنرنت«.
هجوم  يحرم  احالتن،  كلتا  ي 
احرمان من اخدمة ام�شتخدمن 
اأو  اموظفن  )اأي  ال�شرعين 
اح�شابات(  اأ�شحاب  اأو  الأع�شاء 
اأو  اخدمة  اى  الو�شول  من 
امورد الذي يتوقعونه. وغالبًا ما 
منظمات  الويب  خوادم  ي�شتهدف 
البنوك  مثل  ام�شتوى  رفيعة 
وال�شركات التجارية والإعامية 
احكومية  امنظمات  اأو 
اأن  من  الرغم  على  والتجارية. 
عادة  توؤدي  ل   DoS هجمات 
معلومات  فقدان  اأو  �شرقة  اإى 
فاإنها  اأخرى،  اأ�شول  اأو  مهمة 

قدرًا  ال�شحية  تكلف  اأن  مكن 
للتعامل  وامال  الوقت  من  كبرًا 
طابع  كان  اإن  خ�شو�شًا  معها، 
تاريًا  ام�شتهدفة  اخوادم  عمل 

ــ ماليًا.
اأو  امخرق  النا�شط  ي�شتخدم 
نف�شها  الأدوات   hacktivist
ولكن  امخرق،  ي�شتخدمها  التي 
تقدم  اأو  الأفراد  ابتزاز  بدل 
ل�شركات  حماية  خدمات 
من  ي�شتخدمها  فهو  ومنظمات، 
لق�شية  النتباه  جذب  اأجل 
بهدف  اجتماعية  اأو  �شيا�شية 
جتمعات  اأبرز  خدمتها. 
منظمة  امعروفة  الهاكتيفيزم 
و«ويكيليك�ض«،  »اأنونيمو�ض« 
دولية  منظمة  هي  والأخرة 
غر ربحية تن�شر تقارير و�شائل 
من  وال�شرية  اخا�شة  الإعام 

وت�شريبات  �شحافية  م�شادر 
اإخبارية جهولة.

منظمة  جحت   2010 عام 
تقارير  ت�شريب  ي  »ويكيليك�ض« 
�شرية  اأمركية  وم�شتندات 
ومنذ  �شيا�شية،  ح�شا�شية  ذات 
احكومة  عمدت  الوقت  ذلك 
الت�شييق  اإى  الأمركية 
بـ  امرتبطة  اجمعيات  على 
تدّفق  من  للحّد  »ويكيليك�ض« 
امعلومات اح�شا�شة حماية اأمنها 
�شركة  تقرير  بح�شب  القومي، 
لتكنولوجيا  الأمركية   F5
 Hacktivism« الت�شالت 
 »Focus Group Report
هذا  اأدى   .2011 عام  ال�شادر 
جموعات  حرك  اإى  الفعل 
احكومة  ب�شفافية  تطالب 
قيام  منه  ونتج  اأعمالها،  حول 

بتن�شيق  »اأنونيمو�ض«  جموعة 
من  للحرمان  موزعة  هجمات 
مواقع  على   )DoS( اخدمات 
لويكيليك�ض،  معار�شة  منظمات 
لتحويل   PayPal موقع  مثل 
منع  الذي  الإنرنت  عر  امال 
لويكيليك�ض  الترعات  تقدم 
مكنت  حكومية.  �شغوطات  بعد 
التي  الوثائق  عر  ويكيليك�ض 
العام  الراأي  حريك  من  ن�شرتها 
وح�شلت  العام،  وي  الأمركي 
وا�شعة،  اإعامية  تغطية  على 
مع  ت�شامنهم  كثرون  واأعلن 
ب�شحة  وثقتهم  ويكيليك�ض 
رغم  ن�شرها،  م  التي  الوثائق 
ما  تكذيبها،  احكومات  حاولت 
على  »الهاكتيفيزم«  قدرة  اأثبت 

التاأثر ي الراأي العام.
راغب غندور
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ثورة اأم فو�سى »اأوناين«؟



امجتمع  ي  ام�شلمة  امــــراأة  ق�شية  تــاأخــذ 
الأوروبي بعدا ت�شوبه امواربة ، نتيجة ال�شورة 
النمطية التي يحاول امجتمع الغربي تكري�شها 
عن امراأة ام�شلمة  ، وع�شر التوفيق بن اإ�شامها 
وبن اإمانها بحقوقها الن�شوية، هما اأي�شا �شدى 
ي  لاإ�شام  النمطية  ال�شورة  هي  اأكر  لق�شية 
ت�شافر  نتيجة  الإ�شاموفوبيا  و�شيوع  ــا  اأوروب
كلها  الأوروبي،  اليمن  و�شعود  الإرهاب  عوامل 
الإ�شبانية  ال�شحفية  حكاية  من  تعل  اأبعاد 
اأماندا فيجرا�ض عينة من اإ�شكاليات اجتماعية 

عميقة مرتبطة بوجود الإ�شام ي اأوروبا.
 ال�شحفية الإ�شبانية اأماندا فيجرا�ض توؤكد 
لاإ�شاموفوبيا،  الأوى  ال�شحية  هي  امراأة  اأن 
وترى اأن اأوروبا حبي�شة نظرة مطية لاإ�شام 

وللمراأة ام�شلمة.
 هل من اممكن اأن تكوي م�شلمة ومدافعة عن 
حقوق امراأة ي الوقت نف�شه؟ بح�شم تيب عن 
هذا ال�شوؤال �شحفية جريدة اموندو الإ�شبانية 
عام  بر�شلونة  ي  )امــولــودة  فيجرا�ض  اأماندا 
مكن  ”نعم  ــام  ــش الإ� اعتنقت  التي   )197٨
وهكذا يجب اأن اأكون لأن امهمة التي تقع على 
عاتق امراأة ي هذا امجال مزدوجة: اإثبات اأن 
الإ�شام دين يدافع عن حقوق امراأة ويحرمها، 
داخل  م�شلمة  تكون  اأن  ي  حقها  عن  والدفاع 

الثقافة الغربية“.
 وت�شيف فيجرا�ض »الن�شاء ام�شلمات ينا�شلن 
الت�شلط  الــوقــت:  نف�ض  ي  جبهة  من  اأكــر  ي 
الــذكــوريــة  امجتمعات  على  امهيمن  الأبــــوي 
من  الإ�شاموفوبيا  ظاهرة  و�شد  ناحية،  من 
ناحية اأخرى«، م�شرة اإى اأنه ي الوقت نف�شه 
لظاهرة  النمطية  ال�شورة  مع  التعامل  يجب 
تكون  اأن  اإمكانية  ي  ت�شكك  التي  ”الن�شوية“ 
الوقت  ي  ـــراأة  ام حقوق  عــن  ومدافعا  م�شلما 

نف�شه.
 وحدثت فيجرا�ض عن كتابها امن�شور حديثا 
”وماذا الإ�شام“، ال�شادر عن دار ”بينن�شول“، 
”حياتي  تربتها  خاله  من  ت�شتعر�ض  والذي 

كامراأة، اأوروبية م�شلمة“.
 اأ�ــشــابــت فــيــجــرا�ــض اإ�ــشــبــانــيــا بــحــالــة من 
ب�شورة  ت�شر  حياتها  كــانــت  فقد  الده�شة، 
التقليدي،  ـــي  الأوروب للنموذج  وفقا  طبيعية 
ع�شر  من  اأكــر  منذ  تعمل  م�شتقلة  امــراأة  فهي 
اجرائد  كرى  من  بواحدة  ك�شحفية  �شنوات 
 11 هجمات  تغطية  عملها  و�شمل  الإ�شبانية، 
وحاولت  مدريد،  قطارات  على   200٤ مار�ض 
اإجابات  على  العثور  ال�شحفية  م�شرتها  طوال 
عن مزاعم ارتباط الإرهاب بالدين ومثل هذه 
العام  هذا  ي  توغلها  ومع  العنيفة،  الأحــداث 

تعرفت على الدين الإ�شامي عن قرب.
اخطوة  اأخــذت  �شمت،  ي  تاأمل  فرة  عقب   
من  امقربن  اأقــرب  دفع  ما  الإ�شام،  واعتنقت 
للت�شاوؤل  العمل  ي  وزمائها  واأ�شدقائها  اأهلها 
م  التي  ال�شابة،  هــذه  دفــع  الــذي  ال�شبب  عن 
تلتزم باأي ديانة طيلة حياتها لأن ت�شبح الآن 
امراأة م�شلمة ملتزمة بتعاليم هذا الدين، ما ي 
مقال  لكتابة  دفعها  ما  احجاب،  ارتداء  ذلك 
طويل ي جريدتها ”اموندو“ عن اأ�شباب ت�شاوؤل 
النا�ض حول ما تعتنقه حت عنوان ”ماذا تثار 

الت�شاوؤلت حوي لعتناقي هذه الديانة«.
 »نحن ام�شلمن ل نقوم بواجبنا ب�شورة جيدة 
كثرين  اأن  من  الرغم  على  اأنف�شنا،  لتو�شيح 
يرون اأنه ل يوجد ما يجرنا على القيام بذلك، 
حن  علينا  يتعن  بالفعل  اأنــه  اأعتقد  اأنــا  لكن 
امغلوطة  ال�شيئة  ال�شورة  لتو�شيح  الفر�شة 
امرتبطة بالدين« توؤكد فيجرا�ض، معربة عن 
بنف�ض  يتحمله  م�شرك“،  ”الذنب  اأن  قناعتها 
القدر ام�شلمون اأنف�شهم، وكذلك و�شائل الإعام 

التي ت�شوه �شورة الإ�شام.
ال�شمعة  نف�ض  لها  الــديــانــات  كــل  »لي�شت   
اأ�شواتنا  على  �شطْوا  الإرهــابــيــون  ال�شيئة. 
ال�شوت،  ومكرات  امنابر  من  العديد  ولديهم 

ــض هــذه  ــ� نــحــن امــ�ــشــلــمــن يــتــعــن عــلــيــنــا دح
الغر�ض  هو  هذا  اأن  موؤكدة  تتابع،  الر�شالة“، 
الإ�شام“،  ”ماذا  ن�شر كتابها  احقيقي من وراء 
ي  للبدء  دليا  كونه  اإى  بالإ�شافة  والـــذي 
اإتباع تعاليم الإ�شام اأو لتوجيه حديثي العهد 
”�شديدة  ال�شوء على تربة  ي�شلط  بالإ�شام، 
دفعتها  التي  ــرار  ــش الأ� تو�شح  اخ�شو�شية“ 
لأنها  نظرا  الداخل،  من  الإ�شام  على  للتعرف 
لدى  امرتبطة  ام�شبقة  الأحكام  جيدا  تعرف 
نف�شها  هي  كانت  والتي  بالإ�شام،  ام�شلمن  غر 

واحدة منهم ي يوم من الأيام.
فيجرا�ض  تقوم  الكتاب  �شفحات  مدار  على   
لدح�ض  العقانية  امنطقية  ــردود  ال بتقدم 
من  وغــرهــا  النمطية،  وال�شور  الكلي�شيهات 
األ�شقت  التي  للجدل  امثرة  ال�شائكة  ــور  الأم
بالإ�شام، ومن بينها ا�شطهاد امراأة اأو مار�شة 
احــجــاب  ــــداء  ارت وكــذلــك  بحقها،  التمييز 

والربط بن الإرهاب و�شورة الإ�شام.
لأ�شباب  لاإ�شام  اعتناقها  فيجرا�ض  تنفي   
ي  بــداأت  عملها  بحكم  ــه  اأن مــوؤكــدة  عاطفية، 
ب�شنوات  ــك  ذل وبــعــد  ــام،  ــش الإ� على  التعرف 
اإنه  عنه  تقول  والذي  الأول،  بزوجها  ارتبطت 

م يكن م�شلما ملتزما.
الرئي�ض  الدافع  يكن  م  احــب  حالتي  »ي   
”مع  قائلة  وتو�شح  الإ�شام“.  مــن  لتقربي 
اجديدة،  الديانة  هذه  اأكت�شف  اأخذت  الوقت 
لدرجة اأي بداأت اأفكر اأنني كنت بالفعل م�شلمة 
اأن  دون  ولكن  الدين،  هذا  اعتناقي  قبل  حتى 
م�شكلة  ثمة  هناك  تكن  م  ولهذا  ذلك،  اأعرف 
عملية  حليلية،  بنظرة  الإ�شام  ي  تعّمقي  ي 
ومهنية وعلمية اأي�شا، بحثا عن جوهره: يحثنا 

الإ�شام با�شتمرار على البحث عن امعرفة«.
لنتقادات  تعر�شت  امرحلة،  هــذه  خــال   
ــة  اإى درج والــرهــيــب  بــالــتــهــديــد  و�ــشــعــرت 
هوية  عن  الإف�شاح  قبل  طويا  تريثت  اأنها 
”اأحيانا  فيجرا�ض  وت�شيف  اجديد.  معتنقها 
والرهيب  الت�شهر  حملة  ب�شبب  بالذنب  اأ�شعر 
فيها  لعائلتي  ت�شببت  التي  والكراهية  والعنف 
جراء توجهي الديني. قالوا عني اأ�شياء مريعة 
وتعر�شت  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ي 

لتهديدات و�شلت اإى حد القتل“.
 كما تاأ�شف فيجرا�ض عن اأن هذه اممار�شات 
تطالب  ثــم  ومــن  عليها،  يعاقب  مــن  يوجد  ل 
بت�شريعات �شاملة لتغليظ العقوبات على جرائم 
بالتحلي  الإعــام  و�شائل  وتطالب  الكراهية، 
مو�شوع  التطرق  عند  ام�شوؤولية  من  اأكر  بقدر 
الإ�شاموفوبيا  محاربة  مر�شد  هناك  الدين. 
يعمل على حليل الأخبار من اأجل ر�شد ر�شائل 

الكراهية ي و�شائل الإعام.
على  فيجرا�ض  تــعــّول  نف�شه  الــوقــت  وي   
الإ�شاموفوبيا  محاربة  فعالة  كو�شيلة  التعليم 
تفاقم  نتيجة  واأوروبـــا،  اإ�شبانيا  ي  امتزايدة 
الهجمات  على  فعل  كــرد  اأو  الاجئن  اأزمـــات 

الإرهابية ي العديد من مدن اأوروبا.
ـــبـــانـــيـــة  الـــ�ـــشـــحـــفـــيـــة الإ�ـــش  وتــــ�ــــشــــرح 
الأبــعــاد  مــتــعــددة  ظــاهــرة  ”الإ�شاموفوبيا 
العتداء  مثل  اممار�شات،  من  العديد  وت�شمل 
اخطاب  اأو  ام�شاجد  على  والهجوم  وال�شباب، 
وهناك  �شيا�شيون.  م�شوؤولون  يوجهه  ــذي  ال
اأقل  اأخــرى  وهناك  وموثقة،  ظاهرة  هجمات 
ظهورا مثل �شعوبة عثور امراأة م�شلمة حجبة 
على عمل اأو ا�شتئجار �شقة. وتتزايد العدائية 

بالتوازي مع مو التطرف“.
ال�شحية  هي  امـــراأة  اأن  فيجرا�ض  وتــوؤكــد   
لأ�ــشــبــاب  الإ�ــشــامــوفــوبــيــا،  جــرائــم  الأوى 
عديدة منها اأن احجاب يجعلها ظاهرة بو�شوح 
على  يتعن  اأخرى  جبهة  يفتح  وهذا  كم�شلمة، 
الأخرى  اجبهات  جانب  اإى  خو�شها،  ام�شلمن 
اأن  وترى  اليومية.  حياتهم  ي  تواجههم  التي 
اأوروبا  النمطية ي  الن�شوية بنظرتها  احركة 
تدافع  ول  ام�شلمة  ــراأة  ام تهمي�ض  على  تعمل 
عن حقوقها، وترى اأن الإ�شام غر متوافق مع 
الديانات  كل  اأن  اعتبار  على  الن�شوي،  الن�شاط 

ا�شطهدت امراأة.
الن�شويات  النا�شطات  يحرم  التوجه،  هذا   
ام�شلمات من اأن يكون لهن �شوت م�شموع، ويزيد 
ي  حملها  عليهن  يتعن  التي  امهام  عــبء  من 
ال�شرق  من  دول  ي  حقوقهن  عن  الدفاع  �شبيل 
تقوم بفر�ض احجاب اأو ختان الإناث اأو حرم 
من  دول  اأو  الت�شويت،  ي  حقهن  مــن  الن�شاء 
الغرب حرمهن احق ي اح�شول على ام�شاحة 
اجديرة بخ�شو�شيتهن �شواء ي دور العبادة اأو 

داخل امجتمع.
 اأمور الن�شاء دوما حل ت�شاوؤل وت�شرفاتهن 
ارتداء  مثل  اجدل  وتثر  اميكرو�شكوب،  حت 
من  موجة  اأثار  والذي  البوركيني،  اأو  احجاب 
توؤكد  ثم  ومن  اأوروبــا،  ي  �شنوات  قبل  الرف�ض 
امراأة  تخدم  ل  الغربية  امعاير  اأن  فيجرا�ض 
ي معظم الأحيان اأو تدعمها ي اتخاذ قراراتها 
بحرية. وي النهاية تت�شاءل ”اإذا كانت اأوروبا 
حول  الأخاقي  اجــدل  زمن  منذ  تــاوزت  قد 
م�شاألة ارتداء البكيني، فلماذا م تتجاوز حتى 

الآن م�شاألة ارتداء احجاب؟«.

ال��وج��وه؟ اإى  ال��ت��ع��رف  تكنولوجيا  تعمل  كيف 

تنتج الكامرات العالية اجودة �شور عديدة من زوايا عديدة مكن 
من خالها اإنتاج وجه كامل ثاثي الأبعاد

الكمبيوتر  ي�شف  عقدية.  نقطة   80 هناك  الب�شري،  الوجه  على 
اإذا  الق�شمات.  بن  الفرق  وقيا�ض  النقاط  هذه  مواقع  بتحديد  الوجه 
ب�شمة  تدعى  عددية  �شيفرة  تكّون  معًا،  اخ�شائ�ض  هــذه  جمعت  ما 
الــوجــوه،  مــن  كبر  لعدد  بيانات  قــاعــدة  لدينا  كــان  حــال  ي  الــوجــه. 
ي�شتطيع الكمبيوتر مقارنة ب�شمة الوجه امطلوبة مع قاعدة البيانات 
هذه للعثور على تطابق وحديد هوية ال�شخ�ض. للح�شول على درجة 
اجودة  عالية  امطلوب  ال�شخ�ض  �شورة  تكون  اأن  يجب  عالية،  تطابق 
اإى الكامرا مبا�شرًة. هذا الأمر  وملتقطة ب�شكل وكاأن ال�شخ�ض ينظر 
من  ال�شورة  اأخــذت  ما  اإذا  خ�شو�شًا  الأحيان  من  كثر  ي  م�شكلة  �شبب 
اجانب، ما دفع العلماء اإى اإدخال قفزة تكنولوجية جديدة ي هذا 
الكمبيوتر  مكن  وبالتاي  التقنية  على  ثالث  بعد  اإدخال  عر  امجال 
من معرفة الوجه من كل الزوايا. تنتج الكامرات العالية اجودة �شورًا 
عديدة من زوايا عديدة مكن من خالها اإنتاج وجه كامل ثاثي الأبعاد 
موؤلف من عدد كبر من النقاط العددية )ح�شب عدد ال�شور املتقط( 
ما �شرفع درجة جاح امقارنة مع قاعدة بيانات ثاثية الأبعاد هذه 
امرة. هذه التقنية ثاثية الأبعاد فتحت الباب وا�شعًا اأمام عدد هائل 

من التطبيقات ام�شتقبلية ي جال الأمن وغرها.

اا�صطناعي الذكاء  عر�س  على  للربع  ت�صعى  ال�صن 
لتطوير  جمع  لبناء  خططها  ال�شن عن  ك�شفت  قليلة  اأ�شابيع  منذ 
الذكاء ال�شطناعي ي غرب مدينة بكن �شتبلغ تكلفته اأكر من ملياري 
دولر �شمن ا�شراتيجيتها لت�شبح الرقم الأول ي الذكاء ال�شطناعي 
 Xinhua ال�شن  اأنباء  وكالة  ونقلت   .2025 عام  بحلول  العام  ي 
7.7 مليار  بـ  400 �شركة ويقدر الإنتاج ال�شنوي  اأن هذا امجمع �شي�شم 
دولر وي�شتغرق بناوؤه 5 �شنوات. �شركز امجمع على جالت عدة اأهمها 
واحو�شبة  العميق  والتعلم  البيومري،  التحديد  ال�شخمة،  البيانات 
اإى  الرامية  ال�شن  خطة  وتاأتي  اخام�ض.  اجيل  و�شبكات  ال�شحابية 
ت�شريع عملية تطوير الذكاء ال�شطناعي و�شط ت�شاعد التوترات بن 
بكن والوليات امتحدة حول التطبيقات التناف�شية للذكاء ال�شطناعي 
ويقول جل�ض  رويرز،  وكالة  نقلت  ما  وفق  الع�شكرية،  التكنولوجيا  ي 
الدولة اإن ال�شن تهدف اى تنمية ال�شناعة امحلية اى اكر من 150 

مليار يوان بحلول عام 2020 و 400 مليار يوان بحلول عام 2025.
وتتابع رويرز اأنه على ام�شتوى امحلي، ك�شفت ال�شن عن �شل�شلة من 
ال�شطناعي،  الذكاء  ي  والبحوث  وال�شتثمار  امواهب  لتعزيز  اخطط 
ب�شاأن  التعاون  على  والع�شكرية  والعامة  اخا�شة  ال�شركات  وحّثت 
الأهداف الوطنية للذكاء ال�شطناعي ي خارطة طريق التنمية التي 

�شدرت عام 2017.
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 من منا ل يعلم اأننا نخ�شع منذ 
الكامرات  مراقبة  طــويــل  ــن  زم
الرقمية؟ ي ال�شوارع، ي امتاجر، 
امــطــارات  الــنــقــل، ي  ي و�ــشــائــل 
عملنا.  واأماكن  منازلنا  ي  ورمــا 
الأ�شا�شية  امهمة  اأن  اأي�شًا  نعلم 
ي  تكمن  ال�شاحية  الأعــن  لهذه 
واإرهابين  جرمن  عن  البحث 
دون  واحوؤول  بهم  م�شتبه  عن  اأو 

وقوع اجرمة.
امدينة  تعد  كانت  مثًا،  لندن 
ي  الأعمق  للمراقبة  اخا�شعة 
ن�شف  من  اأكــر  ت�شهر  اإذ  العام، 
اأمن  على  مراقبة  كامرا  مليون 
تلوح  حيث  الريطانية  العا�شمة 
كل  عند  رمو�شها  ميكانيكيٌة  اأعٌن 
امرء  يخرج  حن  هناك.  ــة  زاوي
وي�شتقل  ال�شباح  ي  منزله  مــن 
النقل  و�شائل  اإحــدى  اأو  �شيارته 
كامرا  حتمًا  تاحقه  الأخـــرى، 
مراقبة. اإذا �شار ي �شارع للم�شاة 
داخل  مقهى  اأو  متجر  اإى  ودخل 
كامرا  اأي�شًا  �شر�شده  امدينة، 
مراقبة. هذه الو�شيلة الدفاعية 
ــل على مــا يــبــدو ي  ــث كــانــت الأم
العملية  وقـــوع  حتى  العا�شمة 
الإرهابية الأق�شى هناك. ي ذلك 
الوقت، ي ال�شابع من موز من عام 
2005، ح�شلت تفجرات الأنفاق 
اإرهابين   4 نفذها  التي  لندن  ي 
مقتل  عنها  نتج  الــذروة  �شاعة  ي 
اأمني  حقيق  فتح  �شخ�شًا.   52
اآلف  عــلــى  ــــاع  الط وم  كــبــر 
ي  الفيديو  �شرائط  من  ال�شاعات 
حاولة للمح م�شتبه بهم. فكيف 
هذا  امتطور  امراقبة  نظام  ف�شل 
اجرمة  وقــوع  دون  احـــوؤول  ي 
الذي  البديهي  اجــواب  الكرى؟ 
على  كــان  اأنــه  اأذهاننا  ي  يخطر 
كل  ي�شاهدوا  اأن  امراقبة  رجــال 
ال�شاعة  ـــدار  م عــلــى  الــ�ــشــا�ــشــات 
والربط ي ما بينها للتنبوؤ بوقوع 
م�شتحيل.  الأمر  وهذا  اجرمة، 
م منع اإذًا كامرات امراقبة هذه 
اجرمة، لكنها اأدت دورًا اأ�شا�شيًا 
منذ  بعد.  مــا  ي  التحقيقات  ي 
لدى  التحدي  تطور  الوقت،  ذلك 
العام  ي  والباحثن  امهند�شن 
قبل  اجرمة  منع  حاولة  اإى 
ح�شولها، وهذه مهمة ل ت�شتطيع 

كامرا غبية القيام بها.
ــور  ــط ـــوات ومـــــع ت ـــن ـــش مـــنـــذ �
الإلكرونيات الرقمية، بتنا ن�شهد 
ما  الذكية  بالكامرات  يعرف  ما 
اإلكرونية  �شرائح  مــن  حتويه 
جتمعًة  قـــــادرة  ــات  ــا�ــش وحــ�ــش
واتخاذ  والتحليل  التفكر  على 
الإن�شان  زرع  خــال  من  قـــرارات 
خوارزميات حا�شوبية فيها تعمل 
لأهـــداف  مــلــل  اأو  كــلــل  دون  ــن  م
ــر دفــع الــدول  ــددة. هــذا الأم ح
واحكومات اإى تعزيز منظومات 
وتغيرها  لديها  امعتمة  امراقبة 
جذري  ب�شكل  الأحيان  بع�ض  ي 
»الــذكــاء«  عن�شر  ــــال  اإدخ عــر 
اأخرى  تقنيات  مع  ودجها  اإليها 
ــت وداتــــا التــ�ــشــالت  ــرن ــالإن ك
وتكنولوجيا  الذكية  والأجــهــزة 

ي�شمح  ما  ال�شطناعي،  الذكاء 
امراقبة  مهام  من  الب�شر  باإعفاء 
لهذه  وحميلها  القرارات  واتخاد 
وبالتاي  كامل.  ب�شكل  التقنيات 
بعد  ما  ي  الإن�شان  مهمة  تقت�شر 
العقابية  الإجراءات  اتخاد  على 
اأو الق�شائية مثًا بحق الذين م 
اخوارزميات.  �شروط  ي�شتوفوا 
احكومات  باتت  ذلك،  على  بناًء 
وال�شركات  الأمنية  والأجــهــزة 
ــا الــيــومــيــة  ــاءن ــي ــش تــ�ــشــتــخــدم اأ�

لت�شجيل ن�شاطاتنا اليومية.
مرة اأخرى نقع اإذًا حت رحمة 
والتقنيات  ــات  ــي ــوارزم اخ هــذه 
»امجنونة«. م يعد يقت�شر الأمر 
امــزروعــة  الــكــامــرات  على  فقط 
اأن�شاأت  امثال  �شبيل  فعلى  اأر�شًا، 
موؤخرًا  المركية  الدفاع  وزارة 
وحدة حرب خوارزمية ت�شعى من 
خالها اإى ال�شتفادة من التعليم 
ال�ــشــطــنــاعــي  ـــاء  ـــذك وال الآي 
ــال خــوارزمــيــات كــامــرات  ي ج
»للحّد  طيار  دون  من  الطائرات 
مـــن قــتــل امـــدنـــيـــن«، عــلــى حد 
خوارزميات  تخ�شع  حيث  قولهم، 
ــاعــات طــويــلــة  ــش ــ� الـــكـــامـــرات ل
»فيديوهات  عــر  الــتــدريــب  مــن 
ملتقطة م�شبقًا من اجو ي ال�شرق 
حليل  تعلم  من  مّكنها  الأو�شط« 
والتفريق  اأف�شل  ب�شكل  الوجوه 
اأو مثًا ي ام�شتقبل  بن الأفراد. 
الرقاقات  زرع  �شي�شاعد  القريب 
ي اجنود على التوا�شل ي �شاحة 
امعركة اأو اح�شول على معلومات 
من اأنظمة الـ GPS اأو الطائرات 
ال�شيناريوهات  اأحد  طيار.  بدون 
يــرتــدي  اأن  ي  تكمن  امحتملة 
اجندي عد�شة ل�شقة م�شاعدته 
على روؤية ما تقوم الطائرة بدون 
على  فـــوق.  مــن  بت�شويره  طــيــار 
امتحدة  الوليات  اأن  من  الرغم 
الأمــركــيــة وغــرهــا مــن الـــدول 
جــدًا  متطورة  باتت  ال�شناعية 
�شمن  التقنيات  لهذه  دجها  ي 
اآثارنا،  تتعقب  واحــدة  منظومة 
وبنت  بعيدًا  ذهبت  ال�شن  لكن 
اخيال  قالبًة  كاملة  منظومة 

العلمي حقيقة وواقعًا: منظومة 
كامرات »الأخ الأكر«، وهي اأكر 
ي  ذكية  مراقبة  كامرات  �شبكة 

العام.
هـــذا امــ�ــشــروع هـــو جـــزء من 
لتقييم  ــر  اأك م�شتقبلي  م�شروع 
على  اعتمادًا  بالأرقام  امواطنن 
يتم  التي  البيانات  من  جموعة 
الن�شاط  خال  وتقييمها  جمعها 
هناك.  ال�شيني  للمواطن  اليومي 
على هذا الطريق، ثبتت احكومة 
مكونة  مراقبة  �شبكة  ال�شينية 
مــن عــ�ــشــرات مــايــن الــكــامــرات 
الباد،  اأرجــاء  جميع  ي  الذكية 
اإى تعزيز  اإنه يهدف  التي تقول 
الأمــن  رجــال  عمل  وجعل  ــن  الأم
اأكـــر كــفــاءة عــر الــتــعــرف اإى 
امجرمن اأو الأ�شخا�ض ام�شبوهن 
قاعدة  �شمن  ـــواٍن،  ث غ�شون  ي 
ومن  وجه  ملياري  ت�شمل  بيانات 
غ�شون  ي  عليهم  الــقــبــ�ــض  ــم  ث
دقائق. كما يهدف ام�شروع، ح�شب 
قولهم دائمًا، اإى مراقبة حركة 
اأ�شخا�ض  امرور امزدحمة وتعقب 
على  والعثور  للعدالة  مطلوبن 
هذه  حتوي  �شائعن.  اأ�شخا�ض 
روؤية  خوارزميات  على  الكامرات 
�شركة  مــن  جــديــدة  حا�شوبية 
التقاط  على  قــادرة   Hitachi
كـــل الــتــفــا�ــشــيــل الــ�ــشــغــرة عن 
ال�شخ�ض ومتابعته ب�شكل مبا�شر. 
كما اأنها قادرة اأي�شًا على ت�شنيف 
 100 اأكر من  اأ�شا�ض  النا�ض على 
اجن�ض،  ذلــك  ي  مــا  خا�شية، 
اليد،  حمولة  ال�شعر،  الــثــيــاب، 
والــعــمــر وطــريــقــة الــ�ــشــر حتى 
ي ظــل وجـــود زحــمــة كــبــرة من 
على  ذاته  الأمــر  ينطبق  النا�ض. 
التمييز  مكن  اإذ  النقل،  و�شائل 
بــن اأنــــواع الــ�ــشــيــارات واألــوانــهــا 
مدى  لتو�شيح  لوحاتها.  واأرقــام 
وفعاليته،  الــنــظــام  ــذا  ه جــديــة 
جــون   BBCالـ مــرا�ــشــل  اتــفــق 
�شودورث مع مركز التحكم ب�شبكة 
ي  عنه  البحث  على  الــكــامــرات 
اأرجاء امدينة من خال كامرات 
ا�شتغرقت  الوجوه.  اإى  التعرف 

دقائق  �شبع  ال�شينية  ال�شرطة 
فــقــط لــتــحــديــد مــوقــع امــرا�ــشــل 

واعتقاله.
مليون   170 نحو  اليوم  يوجد 
ال�شن  اأرجـــاء  ي  ذكــيــة  كــامــرا 
عن  التقارير  من  عــدد  ويتحدث 
ذكية  ــرا  ــام ك مــلــيــون   400 اأن 
�شيتم زرعها ي حلول عام 2020 
ــع الــركــيــز عــلــى خــوارزمــيــات  م
بالذكاء  امدعمة  ال�شور  حليل 
بــاأن  الــقــول  لي�شح  ال�شطناعي 
بينما  ال�شن،  على  العام  »عــن 
ــى مــواطــنــيــهــا«.  ــل ــن ع ــك عـــن ب
ــوات  ــروع، اأ�ــش ــ�ــش واكــبــت هـــذا ام
ــول اأنــــه يــحــد من  ــق مــعــار�ــشــة ت
اأحيانًا  وينتهك  العامة  احريات 
ورمــا  الــفــرديــة  اخ�شو�شيات 
للنظام  معار�شة  �شخ�شيات  ي�شع 
يفتح  ما  امجهر،  حت  ال�شيني 
م�شتقبل  عــن  ا�شتفهام  عــامــات 
الـــكـــامـــرات ي �ــشــوء  مــ�ــشــروع 

ام�شروع الأكر: »الأخ الأكر«.
حــال  ي  ورد،  مــا  عــلــى  بــنــاًء 
ـــزة  ــتــثــمــرنــا جــــِيــــدًا الأجـــه ا�ــش
كالكامرات  الذكية  الإلكرونية 
والهواتف  مكان  كل  ي  امزروعة 
اإن�شان  كل  تقريبًا  تاحق  التي 
والــكــثــر مـــن الــتــكــنــولــوجــيــات 
العميقة والوا�شحة مع خليط من 
ال�شطناعي  الذكاء  خوارزميات 
هائل  كــٍم  ي  والتحليل  للتنقيب 
تعقب،  م�شار  )�ــشــور،  الــداتــا  من 
�شوت، فيديو، رقم �شيارة، بطاقة 
ائتمان(، �شن�شل حتمًا اإى انتظار 
�شاحة  ي  الإرهــابــي  اأو  امــجــرم 
من  لكن  وقوعها.  قبل  اجرمة 
التقنيات  هــذه  اأخــــرى،  ناحية 
الأمن  با�شم  ملك  للجدل  امثرة 
لاعتداء  الازمة  القوة  والأمان 
اأكر  ال�شخ�شية  حرياتنا  على 
من  فــهــل  مــ�ــشــى.  وقــــٍت  اأي  مـــن 
»حقيقية«  قانونية  اإجــــراءات 
على احكومات �شّنها لكي ل ن�شبح 

عراة »اإلكرونيًا« اأمام اجميع؟

اليييعيييام  عييييين  الييييذكييييييييية:  وكييييياميييييراتيييييه  الأكييييييييييير«  »الأخ 
عييييلييييى الييييي�يييييسييييين... وعييييييين اليييي�ييييسيييين عييييلييييى ميييواطييينيييييييهيييا

اإيطاليااأعيييلييينيييت اإ�يييسييياميييهيييا وكيييتيييبيييت راأيييييهييييا بيييو�يييسيييوح واإقيييتييينييياع ي  م�صجدا  يحرقون  جهولون 
�شمال  »بادوفا«  مدينة  ي  م�شجد  اإحــراق  على  جهولون  اأقدم   

�شرقي اإيطاليا.
وقالت ال�شرطة الإيطالية، اأن �شخ�شا اأو عدة اأ�شخا�ض جهوي 
اأدى  ما  بادوفا،  م�شجد  الأمامي  الباب  الإثنن  ليل  اأحرقوا  الهوية 

اإى اإحاق اأ�شرار طفيفة فيه.
واأ�شارت اإى اأن عنا�شر من الدرك اأطفاأت احريق بعد اأن ر�شدته 

اأثناء قيامها بدورية اعتيادية.
واأو�شحت ال�شرطة اأنها ر�شدت اآثار مواد قابلة لا�شتعال رجحت 

اأنها مادة البنزين، واأكدت اأن احادث »مفتعل«.
وبداأت ال�شرطة حقيقاتها لإلقاء القب�ض على الفاعلن.

 اإع���������ان ح����ال����ة ال������ط������وارئ ي
ام�صلمن ا���ص��ت��ه��داف  اإث���ر  �صريانكا 

ــلــطــات ي   اأعــلــنــت الــ�ــش
حالة  الــثــاثــاء،  �شرلنكا 
اأيــــام،   10 ـــدة  م ـــوارئ  ـــط ال
عنف  اأعــمــال  خلفية  على 

طائفية.
يــوم من  ــك بعد  يــاأتــي ذل
وقوع ا�شتباكات بن بوذين 
كاندي  منطقة  وم�شلمن 

بو�شط اجزيرة الواقعة ي امحيط الهندي.
اأ�شرار  وحقت  بجروح  اأ�شيبوا  قد  الأقل  على  اأ�شخا�ض   5 وكان 
�شرق  موؤخرا  ام�شلمن  ا�شتهدفت  هجمات  وم�شجد ي  متاجر  بعدة 

الباد.
واأدان دبلوما�شيون العام اما�شي اأعمال العنف �شد ام�شلمن وحثوا 
احكومة على احرام حقوق الأقليات وحرياتها بعد اأكر من 20 

هجوما على م�شلمن منها حرق حال ملكها م�شلمون وم�شاجد.
بــا�ــشــم حكومة  ــدث  ــح ــت ام ــيــكــارا  دايـــا�ـــشـــري جــايــا�ــش وقــــال 
اإعان حالة  الوزراء  �شريانكا:«تقرر خال اجتماع خا�ض مجل�ض 
اإى  الطائفية  ال�شغب  اأعمال  انتقال  منع  اأيام  مدة ع�شرة  الطوارئ 

مناطق اأخرى ي الباد«.
الأ�شخا�ض  �شد  �شارمة  ــراءات  اإج اتخاذ  اأي�شا  »تقرر  واأ�شاف 

الذين يحر�شون على العنف من خال في�شبوك«.

 ال��ي��ون��ي�����ص��ك��و: ت���ق���رر ااأق�������ص���ى
ت����������راث اإ�������ص������ام������ي خ���ال�������س

تبنت منظمة »اليون�شكو« التابعة لاأم امتحدة الثاثاء قرارا 
يوؤكد اأن ام�شجد الأق�شى ي القد�ض »تراث اإ�شامي«.

امتحدة  الأم  منظمة  التنفيذي  امجل�ض  اأقــّر  التفا�شيل،  وي   
كانت  عربي  قرار  م�شروع  )اليوني�شكو(  والعلوم  والثقافة  للربية 
القرار  اما�شي، ويطالب  اإحدى جان امجل�ض �شوتت عليه الأ�شبوع 
اإى  والــعــودة  الأق�شى  ام�شجد  �شد  النتهاكات  بوقف  اإ�شرائيل 

الو�شع التاريخي الذي كان قائمًا قبل العام 1967.
اأن  نافذًا  قــرارًا  لي�شبح  تبنيه  م  الذي  القرار  م�شروع  ويوؤكد   
اإ�شامي مقد�ض واأن �شاحة الراق وباب  ام�شجد الأق�شى هو موقع 
على  ويجب  منه  تتجزاأ  ل  اأجــزاء  امغاربة  باب  وطريق  الرحمة 

اإ�شرائيل اأن ت�شمح لدائرة الأوقاف الإ�شامية الأردنية ب�شيانتها.
 وكانت دول عربية قد قدمت م�شروع القرار هذا حماية الراث 
اإ�شرائيل ب�شدة لأنه ينفي  الثقاي الفل�شطيني، وقد احتجت عليه 

وجود رابط تاريخي بن اليهود وامدينة القدمة.
والن�ض الذي قدمته اجزائر وم�شر ولبنان وامغرب وُعمان وقطر 
وال�شودان، نظرت به الدول الأع�شاء الـ5٨ ي امجل�ض التنفيذي ي 
با�شم  اعتماده« كما قال متحدث  امناق�شات »م  باري�ض، وي ختام 

امنظمة.



اأكــد   – ب(  ف  )اأ  ـ  �شيول  ـ   وا�شنطن 
ان  الثاثاء  البي�ض  البيت  ي  م�شوؤول 
�شنويا  تري  التي  الع�شكرية  امــنــاورات 
اجنوبية  وكوريا  امتحدة  الوليات  بن 
اللعاب  انتهاء  بعد  ما  اى  اأرجئت  والتي 
البارامبية �شت�شتاأنف كما كان مقررا على 
قدمته  ــذي  ال احـــوار  مــن عر�ض  الــرغــم 

بيونغ يانغ.
ا�شمه  ن�شر  عدم  طالبا  ام�شوؤول  وقــال 
والبارامبية  الومبية  اللعاب  ”بعد  انه 
من الطبيعي للغاية ان ت�شتاأنف تدريباتنا 

الدفاعية امعتادة“.
عقد  على  الــكــوريــتــن  زعيما  واتــفــق 
قمة ثالثة بن بلديهما ي ني�شان/ابريل 
فيما  ال�شاح،  منزوعة  امنطقة  ي  امقبل 
عن  للتخلي  ا�شتعدادها  يانغ  بيونغ  ابدت 
امن  �شمان  ــال  ح ي  الــنــوويــة  اأ�شلحتها 

نظامها، بح�شب ما اعلنت �شيول.
و�شارع الرئي�ض المركي دونالد ترامب 
النوعية  اخــطــوة  بــهــذه  الرحيب  اى 
وم�شيدا  حتمل“  ”تقدم  اى  مــ�ــشــرا 
جميع  جــانــب  مــن  اجدي“  ب“اجهد 

الطراف امعنين.
لكن نائب الرئي�ض المركي مايك بن�ض 
اكد لحقا ان الوليات امتحدة لن تخفف 
م  مــا  ال�شمالية  كــوريــا  على  �شغوطها 
ومكن  و�شادقا  ”ملمو�شا  تقدما  تاحظ 
البلد عن  التحقق منه“ جهة تخلي هذا 

�شاحه النووي.
اجنوبية  الكورية  الرئا�شة  وقــالــت 
”�شريحة“  مفاو�شات  منفتح  ال�شمال  ان 

ال�شاح  نــزع  حــول  امتحدة  الــوليــات  مع 
النووية  تــاربــه  �شيعلق  وانـــه  الــنــووي 

وال�شاروخية خال فرة احوار.
مجموعة  ال�شمالية  كوريا  وتتعر�ض 
التابع  المـــن  جل�ض  فر�شها  عــقــوبــات 
برناجيها  خلفية  على  امتحدة  لــام 
يانغ  بيونغ  ان  ال  والبال�شتي،  الــنــووي 
الدفاعية  انظمتها  ان  الــدوام  على  توؤكد 

غر قابلة للتفاو�ض.
م�شت�شار  ــغ  يــون اوي  تــ�ــشــونــغ  ان  ال 
اجرى  والــذي  اجنوبي  الكوري  الرئي�ض 
جونغ  كيم  مع  الثنن  طويلة  حادثات 
للتخلي  م�شتعدة  يانغ  بيونغ  ان  قال  اون، 
م  اذا  والبال�شتي  النووي  برناجيها  عن 

�شمان اأمنها القومي واأمن قيادتها.
ال  الطرح،  ايجابية  من  الرغم  وعلى 
تخطيها  ي�شعب  عقبة  يبقى  ال�شرط  ان 
نف�شها  تعتر  يانغ  بيونغ  ان  اى  نظرا 
ــي مــنــذ توقف  ــرك عــر�ــشــة لجــتــيــاح ام
النزاع الكوري )1950-1953( بهدنة ما 
يعني ان البلدين ل يزالن ر�شميا ي حالة 

حرب.
واعلنت �شيول ان القمة بن الكوريتن 
قرية  ي  ني�شان/ابريل  نهاية  �شتعقد 
بــامــوجــوم و�ــشــط امــنــطــقــة امــنــزوعــة 

ال�شاح التي تف�شل ال�شمال عن اجنوب.
ـــذا المــر  ـــد الــ�ــشــمــال ه ـــال اك وي ح
بعد  البلدين  بن  الثالثة  القمة  ف�شتكون 

قمتن ي العامن 2000 و2007.
اللقاء  ان  يونغ  اوي  ت�شونغ  وا�ــشــاف 
جونغ  كيم  بن  هاتفية  مكامة  �شت�شبقه 

جاي  مــون  اجنوبية  كوريا  ورئي�ض  اون 
ان، لفتا اى انهما �شيفتحان بينهما خطا 
التوترات  ”لحتواء  الطارىء  للتوا�شل 

الع�شكرية والتن�شيق ي �شكل وثيق“.
جدي“ – – ”جهد 

منذ  الوى  ”للمرة  ــب  ــرام ت وعــلــق 
امعنين  الطـــراف  جميع  يبذل  اعـــوام، 
وينتظر“.  يراقب  العام  جديا.  جهدا 
ــاي مــوقــف حــيــال حــوار  ب ــدل  لكنه م ي

مبا�شر حتمل بن وا�شنطن وبيونغ يانغ.
كثف  الذي  المركي  الرئي�ض  وا�شاف 
منذ توليه احكم هجماته ال�شخ�شية على 
الزعيم الكوري ال�شماي ”قد تكون امال 
م�شتعدة  امتحدة  الــوليــات  لكن  كاذبة، 

لبذل جهد كبر مهما كان ام�شار“.
خارجية  ــرة  وزي ابــدت  بروك�شل،  وي 
موغريني  فيديريكا  الوروبــي  الحــاد 
هذا  لدعم  الحـــاد  ا�شتعداد  الثاثاء 

وزير  با�شتقبال  ”�شن�شر  وقالت  التقارب، 
توا�شلت  الذي  اجنوبية  كوريا  خارجية 
ــاع( جل�ض  ــم ــت مــعــه الــيــوم، خـــال )اج

ال�شوؤون اخارجية ي 19 اذار/مار�ض“.
وا�ــشــافــت اثــر اجــتــمــاع لــــوزراء دفــاع 
تقدم  مـــدى  مــعــه  ”�شنعر�ض  الحــــاد 
امباحثات و�شنعمل اي�شا على ال�شبل التي 
دعم  ــي  الوروب الحــاد  عرها  ي�شتطيع 
جانب  من  ام�شجعة  الوى  امبادرات  هذه 

كوريا ال�شمالية“.
نتيجة  ــاء  ــاث ــث ال تـــطـــورات  وتـــاأتـــي 
لتقارب مت�شارع اأتاحته الألعاب الومبية 
�شباط/  25 ي  انتهت  الــتــي  ال�شتوية 
كبرة  تــوتــرات  �شهد  عــام  بعد  فــرايــر، 
نووية  تربة  يانغ  بيونغ  اجــراء  ب�شبب 
�شل�شلة  واطاقها  تاريخها  ي  القوى  هي 
�شواريخ بال�شتية بعيدة امدى بع�شها قادر 

على الو�شول اى الر المركي.

الكوريتن،  بن  التقارب  ذروة  وكانت 
ال�شغرى  ال�شقيقة  جونغ  يو  كيم  جيء 
ح�شور  اجــنــوب  اى  اون  جــونــغ  لكيم 
افتتاح اللعاب الومبية ال�شتوية، ي اأول 
زيارة لع�شو من العائلة احاكمة ي بيونغ 
يانغ منذ نهاية احرب الكورية ي 1953.
اللعاب  من  ال�شتفادة  اى  مون  و�شعى 
ال�شمال  بــن  احــــوار  لــفــتــح  ــة  ــي ــب الوم
التوترات  تخفيف  امل  على  ووا�شنطن، 

حول امو�شوع النووي.
وقال ت�شونغ اإن ”ال�شمال اأعرب بو�شوح 
من  الــنــووي  ال�شاح  ــزع  ن ي  رغبته  عــن 
حيازة  مرر  ل  انه  وقال  اجزيرة،  �شبه 
)برامج( نووية اذا زالت التهديدات بحق 

ال�شمال وم �شمان امن نظامه“.
يانغ  ”بيونغ  اإن  لل�شحافين  وا�ــشــاف 
�شريح  حــوار  لجــراء  ا�شتعدادها  اأبــدت 
نزع  م�شاألة  مناق�شة  امتحدة  الوليات  مع 
بن  العاقات  وتطبيع  الــنــووي  ال�شاح 
امتحدة“،  ــوليــات  وال ال�شمالية  كــوريــا 
ا�شتفزاز  باي  يقوم  لن  ال�شمال  ان  معلنا 
خال  بال�شتية  او  نووية  كاجراء تارب 

فرة احوار.
اجنوبي  الكوري  الوفد  رئي�ض  وتابع 
ال�شلحة  ا�شتخدام  بعدم  ال�شمال  ”تعهد 

اجنوب“،  �شد  التقليدية  او  النووية 
�شتقيمان  يانغ  وبيونغ  �شيول  ان  م�شيفا 

خطا مبا�شرا بن زعيميهما.

الرو�شية  ال�شحف  تتحّدث    – مو�شكو 
الع�شكرّية  الإجـــازات  عن  �شديد  بفخٍر 
الرئي�ض  عر�شها  التي  الت�شّلح  جــال  ي 
وعلى  اما�شي،  الأ�شبوع  بوتن  فادمر 
الرئا�شّية،  النتخابات  من  اأ�شابيع  ُبعد 
وبرعت و�شائل اإعام مثل رو�شيا اليوم ي 

معاجة ختلف اجوانب.
قلق  ي�شيطر  الروباغندا،  عن  وبعيدا 
فرن�شا  وباخ�شو�ض  غربية  دول  على 
اأمانيا من التحّدي اجديد لل�شاح الرو�شي 
�شُيعّزز ل حالة من قرارات بوتن  الذي 
القرم،  جزيرة  �شبه  �شم  بعدما  اجريئة 
ا�شتفراد  منع  �شوريا  ي  ثقله  بكل  ونــزل 

وا�شنطن منطقة ال�شرق الأو�شط.
وما قام به بوتن هو ا�شتمرار للعقيدة 
على  ُبنيت  الــتــي  الــرو�ــشــّيــة  الع�شكرّية 
للحروب،  امــيــداي  الــواقــع  مــع  التعامل 
اأ�شلحة  وامتاك  تطوير  على  والركيز 
هــجــومــّيــة  قــــّوة  اأي  ُتــ�ــشــيــب  دفــاعــّيــة 
واآخرها  ال�شواريخ  وباُخ�شو�ض  بال�شلل، 

”�شارمات“ امُرعب.
مــوؤ�ــشــ�ــشــات الـــدرا�ـــشـــات الــعــ�ــشــكــرّيــة 
ال�شراتيجّية وال�شتخباراتّية الرو�شّية 
كانت دائًما تعلم اأنها ل ت�شتطيع مقارعة 
القتالّية  الــقــدرة  ي  امتحدة  الــوليــات 
امتحدة  الوليات  لتوفر  نظًرا  الهجومّية 
عــلــى مــيــزانــيــة �ــشــخــمــة وتــكــنــولــوجــيــا 

متقدمة، لهذا جاأت رو�شيا اإى و�شع جل 
دفاعي  تطوير  على  الع�شكرية  قدراتها 
ي�شتحيل  �شرعتها  �شواريخ  على  يعتمد 
على اأي نظام دفاعي الت�شدي لها، وها هي 
�شواريخ ”�شارمات“ تتحدى برنامج الدرع 
ال�شاروخي الأمريكي الذي يكلف مليارات 

الدولرات.
يتحدثون  عندما  يخطئون  والكثرون 
عن �شاروخ ”حرقة ال�شم�ض"، هذا الأخر 
ذات  �شواريخ  منظومة  ”لإنتاج“  برنامج 

”اإ�شكرد“  اى  كالبر  من  امختلف  امدى 
-SS-N �شاروخ  ولي�ض  ”�شارمات“  اإى 
احلف  على  كــثــًرا  اختلط  مــا  وهــو   ،22

الأطل�شي ل�شنوات.
رو�شيا  اأو  ال�شوفياتي  لاحاد  يكن  م 
الطائرات  حامات  امتاك  على  القدرة 
�شيانتها  لــغــاء  نــظــرا  كــبــرة،  بـــاأعـــداد 
ام�شتقبل  اأن  ل�شتنتاجها  كذلك  ونظرا 
حامات  ولي�ض  اأهداف  ل�شرب  لل�شواريخ 
ال�شيناريو،  هذا  اى  ولننظر  الطائرات، 

اإذا ا�شتطاع �شاروخ اأو �شاروخن ذو �شرعة 
للطائرات  حاملة  وتدمر  �شرب  فائقة 
واإخراجها من القتال، فهذه م�شيبة كرى 
للبنتاغون، لأننا نتحدث عن خم�شة اآلف 
من اجنود و�شبعن من الطائرات امقاتلة.
لأنها  ال�شواريخ  هــذه  رو�شيا  وطـــورت 
امتحدة  الوليات  خطر  اأن  تــدرك  كانت 
قادم من حامات الطائرات لأنها مطارات 
حربية متقدمة ومتحركة، وحمل عتادا 
الدبابات  اأو  اجنود  عــدد  �شواء  �شخما 

وامدرعات، و�شعر ال�شاروخ لن يتجاوز 50 
مليون دولر، بينما �شعر حاملة الطائرات 

يقارب الع�شرة مليار دولر.
ي  ت�شقط  وم  بليدة  تكن  م  رو�شيا 
مواجهة  طائرات  حامات  تنتج  م  الفخ، 
حــامــات  اأن  لعلمها  ــرات  ــائ ط حــامــات 
الـــطـــائـــرات بــطــيــئــة جــــًدا ي احــركــة 
منها  يجعل  الكبر  وحجمها  وامــراوغــة 
ــاح مــتــطــور مثل  ــش هــدًفــا �ــشــهــًا اأمــــام �

ال�شواريخ التي اأنتجتها رو�شيا.
تكرر  الطائرات  حامات  مع  جرى  وما 
بطيئة  بدورها  والدبابة  الدبابات.  مع 
للدبابة  تطوير  وكــل  وامــنــاورة  احركة 
ورغــم  كــبــرة،  اأمــــوال  ا�شتثمار  يتطلب 
ال�شتثمار  ف�شلت  فهي  لدبابات  اإنتاجها 
وم�شفحة  احــركــة  �شريعة  �شيارات  ي 
�شغرة  �شواريخ  نظام  ل�شواريخ  وحاملة 
وهــذا  الــدبــابــات،  حركة  �شل  على  ــادر  ق
�شد  اه  حــزب  طبقه  الــذي  الت�شور  هو 

دبابات امركافا ي حرب موز 2006.
امبنية  الرو�شية  الع�شكرية  العقيدة 
جعل  احربية  ال�شناعة  ي  الذكاء  على 
امالية،  الــقــدرات  �شيق  تتدارك  مو�شكو 
مقارعة  على  قــادرة  كقوة  نف�شها  وُتقِدم 

طموح الوليات امتحدة ي العام.
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ال�شلطات  ذكــــرت  ب(:  ف  )اأ  لهـــــاي- 
طفا  و170  مقاتل   200 نحو  اأن  الهولندية 
يزالون  ل  بهولندا  �شات  لهم  الأقـــل  على 
تنظيم  مع  معظمهم  واأن  والعراق،  �شوريا  ي 

الدولة ال�شامية ”داع�ض“.
ــارات والأمــــن  ــب ــتــخ ــش وقـــالـــت وكـــالـــة ال�
 2017 للعام  ال�شنوي  تقريرها  ي  الهولندية 
هــوؤلء(  )من  القا�شرين  ن�شف  من  ”اكر  اأن 
تقل اعمارهم عن ٤ �شنوات، اذ ولد نحو ثلثن 

ي �شاحات القتال“.
بن  من  انه  تقريرها  ي  الوكالة  وا�شافت 
2٨0 �شخ�شا غادروا هولندا منذ بدء احرب 
اجماعات  اإى  لان�شمام   2011 ي  �شوريا  ي 
اجهادية، فاإن نحو 1٨5 �شخ�شا ل يزالون ي 
اأن اعدادا متزايدة  تلك امنطقة، حذرة من 

منهم يعودون اى هولندا.
الــعــائــديــن  ــن  م ــد  ــزي ام ”نتوقع  واأوردت 
خ�شر  اأن  بعد  والأطفال  الن�شاء  من  خ�شو�شا 
الأرا�شي  معظم  ال�شامية  الدولة  تنظيم 

التي ي�شيطر عليها“.
ي�شكلون  ”العائدين  اأن  الوكالة  وتابعت 
تهديدا خطرا لنهم مكثوا ي مناطق تنظيم 
والرجــح  طويلة.  لفرة  ال�شامية  الدولة 
�شهدوا  اأو  �شاركوا  الأطفال،  فيهم  من  انهم، 

اأعمال عنف خطرة“.
التي  امناطق  مــن  �شخ�شا   50 نحو  وعـــاد 
ي�شيطر عليها مقاتلون ي �شوريا والعراق منذ 

2011، ثلثهم من الن�شاء، بح�شب الوكالة.

مــوجــة  مـــن  الآن  حــتــى  ــدا  ــن ــول ه وجـــت 
الهجمات التي �شنها مقاتلون ا�شاميون ي دول 
وفرن�شا  وبريطانيا  بلجيكا  بينها  من  اأوروبية 

ي ال�شنوات اما�شية.
احبطت  الهولندية  الأمـــن  قــوات  ان  ال 
اأربعة هجمات ارهابية منذ 2011، بح�شب ما 

ذكرت الوكالة ي كانون الثاي/ يناير.
من  الثاثاء  تقريرها  ي  الوكالة  وحذرت 

ت�شاعد التطرف الي�شاري واليميني.
معادون  اليمينين  امتطرفن  اإن  وقــالــت 

ي�شار  بظهور  وت�شببوا  وللم�شلمن،  للهجرة 
متطرف.

مقابل  ي  فانه  امثال  �شبيل  ”على  وا�شافت 
اللجوء،  امتطرف �شد طالبي  لليمن  تظاهرة 
م�شرح  غر  م�شادة  تظاهرة  �شك  با  �شتظهر 
متطرفون  فــيــهــا  ــارك  يــ�ــش الــيــ�ــشــار  مــن  بــهــا 

ي�شاريون“.
”امواجهات بن امتطرفن من  ولحظت ان 

اليمن والي�شار ت�شبح اكر �شرا�شة“.

قالت  الأنا�شول:  القاهرة/ 
م�شر  ــات  ــام ــع ــت ــش ال� هــيــئــة 
ـــهـــا قــدمــت  اإن  ، )حـــكـــومـــيـــة(، 
هيئة  اإى  ر�ــشــمــًيــا  احــتــجــاًجــا 
بي  )بــي  الريطانية  ـــة  الإذاع
فيلم  ي  اأوردتــــــه  عــمــا  �ــشــي(، 
وتــنــاول  �شابًقا  بثته  وثــائــقــي 
عهد  ي  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع 

النظام ام�شري احاي.
ــة  ــام ــع ــة ال ــئ ــي ــه وذكـــــــرت ال
لا�شتعامات )امعنية بال�شحف 
بيان،  ي  الأجنبية(  والوكالت 
�شلم  ر�شوان،  �شياء  ”رئي�شها  اإن 
بى  مكتب  مديرة  في�شل  �شفاء 
احتجاجًا  بالقاهرة،  �شى  بــى 
تقرير  ت�شمنه  ما  على  ر�شمًيا 
بثته  الــذى  الريطانية  الهيئة 
اأواخر فراير/ �شباط اما�شي“.
وبــــثــــت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
فيلًما  مـــوؤخـــًرا،  الــريــطــانــيــة، 
�شهادة  ت�شمن  متلفًزا  وثائقًيا 
لــلــ�ــشــيــدة مــنــى حــمــود حمد 
قالت اإن ابنتها، وتدعى ”زبيدة 
لكن  ق�شرًيا،  ختفية  يو�شف“، 
متلفز  برنامج  ي  ظهرت  الفتاة 
ــي امــقــرب من  ــام ــاإع مــ�ــشــر ل
الأ�شبوع  اأديــب  عمرو  ال�شلطات 

اما�شي.
ظهورها  ي  ”زبيدة“  ونــفــت 
وقالت  والدتها،  ــة  رواي امتلفز 
عن  بـــعـــيـــًدا  ”تزوجت  ـــا  ـــه اإن
�شخ�شية  م�شاكل  لوجود  اأمها، 
القب�ض  يتم  اأن  قبل  بينهما“، 
اما�شية  اجمعة  والدتها  على 
ذمــة  عــلــى  ــا  ــوًم ي  15 وحب�شها 

التحقيقات.

ووفـــق الــبــيــان، اأكـــد ر�ــشــوان 
”هيئة  مــ�ــشــك  ــقــاء  ــل ال خـــال 
امطالب  موقفها  ال�شتعامات 
ــذار مــنــا�ــشــب مــن بــى بى  ــت ــاع ب
تقريرها  ت�شمنه  مــا  على  �شى 
 ،)..( مغلوطة  ادعـــــاءات  مــن 
من  لزم  هــو  مــا  كــل  تتخذ  واأن 
ـــــــراءات مــهــنــيــة واإداريــــــة  اإج
اأخطاء  من  به  ورد  ما  لت�شحيح 

وتاوزات“.
اأن  الـــهـــيـــئـــة  ــــت  ــــح ــــش واأو�
اإر�شاله  م  الر�شمي  الحتجاج 
ا لهيئة الإذاعة الريطانية  اأي�شً
الإعامى  امكتب  عر  لندن  ي 
ال�ــشــتــعــامــات  لهيئة  ــتــابــع  ال
من  وكذلك  ام�شرية  بال�شفارة 

خال موقعها الإلكروي ح�شب 
القواعد القانونية امتبعة.

”في�شل“  عــن  الــبــيــان  ونــقــل 
ـــة الإذاعــــــــــة  ـــئ ـــي ـــن ه ـــم ـــث ت
ـــذى  ــة لـــلـــحـــوار ال ــي ــان ــط ــري ال
رئي�ض  بن  بـ“البناء“،  و�شفته 
جهة،  مــن  ال�شتعامات  هيئة 
بى  الـ“بى  فى  ام�شوؤولن  وكبار 

�شى“ بلندن، من جهة اأخرى.
الـ“بى  اأن  ”في�شل“  واأكـــدت 
مــنــتــهــى  تـــنـــظـــر  �شى“  بــــى 
اجـــديـــة فـــى جــمــيــع الــنــقــاط 
احتجاج  مــذكــرة  فــى  ــــواردة  ال
هــذه  واأن  ”ال�شتعامات“، 
وتدقيق  بــحــث  حــل  الــنــقــاط 
ــرب  اأق فــى  عليها  الـــرد  و�شيتم 

فر�شة، وفق البيان ذاته.
على  ــول  ــش ــ� اح يــتــ�ــشــن  وم 
�شي“  بي  ”بي  من  فوري  تعقيب 
بــيــان هيئة  ــا جـــاء ي  م حـــول 

ال�شتعامات.
حقوقية  منظمات  ــول  ــق وت
م�شرية ودولية، اإن لديها وقائع 
بحالت انتهاك حقوق الإن�شان 
ي الباد، بينها اختفاء ق�شري.

ما  عــــادة  ــرة  ــاه ــق ال اأن  غــر 
تنفي �شحة تلك التقارير جملة 
حرم  اإنــهــا  وتــقــول  وتف�شيًا، 
احــريــات والــقــانــون، وتــواجــه 
منظمات  من  اأكاذيب“  ”حملة 
ــة رغـــــم مــواجــهــتــهــا  ــي ــوق ــق ح

لاإرهاب.

مييييئييييات اميييقييياتيييلييين والأطييييييفييييييال اميييرتيييبيييطييين بيييهيييولييينيييدا ل 
ال�سامية“ ”الدولة  تيينييظيييييم  مييينييياطيييق  ي  ييييييزاليييييون 

احقوقي الوثائقي  حول  �سي“  بي  لي“بي  ر�سمًيا  احتجاًجا  تقدم  م�سر 

ا�ستعدادها  تعلن  يانغ  وبيونغ  ال�ساح  منزوعة  امنطقة  ي  ثالثة  قمة  عقد  على  تتفقان  الكوريتان 
ووا�ييسيينييطيين  يييرحييب  وتيييراميييب  نييظييامييهييا..  امييين  �ييسييمييان  حيييال  ي  اليينييووييية  اأ�ييسييلييحييتييهييا  عيين  للتخلي 
يانغ بيييييونييغ  تيي�ييسييريييحييات  رغيييم  �ست�ستاأنف  اجيينييوبييييية  المييركييييية-الييكييورييية  امييينييياورات  ان  تييوؤكييد 

اليي�ييسيينيياعيية احييربييّييية الييرو�ييسييّييية ي ُمييواجييهيية الآليييية الييِعييميياقيية لييلييبيينييتيياغييون: كيييييف �ييسيينييع الييرو�ييض 
دولر؟ مييليييييار   10 ُتيي�ييسيياوي  طييياِئيييرات  حيياِمييليية  لييَتييدميير  دولر  مييليييييون   50 ُييي�ييسيياوي  �يييسييياروًخيييا 

ت�شل  اأمــريــكــيــة  طـــائـــرات  حــامــلــة 
ــل  ــي ــرائ ــش ــمــاي اإ� ــش ــنــاء حــيــفــا � مــي

الطائرات  حاملة  و�شلت  الأنا�شول:  امحتلة/   القد�ض 
حيفا  ميناء  اإى  الثاثاء،  م�شاء  جيما“،  ”اآيو  الأمريكية 
وامــنــاورات  التدريبات  ي  للم�شاركة  اإ�شرائيل(  )�شمال 
ام�شركة بن اجي�شن الأمريكي والإ�شرائيلي، التي انطلقت 

الأحد اما�شي.
متحدث  عن  العرية  ”معاريف“  �شحيفة  موقع  ونقل 
اأنه  ا�شمه،  يذكر  م  الإ�شرائيلي  الحتال  جي�ض  بل�شان 
من  جندي   1٤00 الأمريكية،  الطائرات  حاملة  من  ”على 

امارينز و1100 من البحارة و25 طائرة و3 حوامات“.
اأنظمة  وحاملة الطائرات مزودة باأنظمة حديثة ت�شمل 
دفاع �شاروخي، حيث �شيتم ا�شتخدامها ي امناورات ام�شركة 

التي ت�شتمر حتى منت�شف ال�شهر اجاري، ح�شب اموقع.
ي  الــتــدريــبــات  ــذه  ه مثل  يجريان  اجي�شن  اأن  يــذكــر 

اإ�شرائيل مرة كل عامن منذ عام 2001.
وكان جي�ض الحتال الإ�شرائيلي، قال ي بيان، ال�شبت، 
 Juniper( 201اإن ”التمرين �شيحمل ا�شم جونير كوبرا ٨
اأمريكي  جندي   2500 من  اأكر  م�شاركة   )201٨  Cobra
منظومة  من  جندي   2000 وقــرابــة  ـــا،  اأوروب ي  يخدمون 
والطبية  اللوج�شتية  ووحدات  ال�شرائيلية  اجوي  الدفاع 

وغرها“.
اآذار  مــار�ــض/   15-٤ من  التمرين  ”�شي�شتمر  واأ�ــشــاف: 
اجاري، حيث �شتتوا�شل بعده ن�شاطات م�شركة مع ال�شريك 

المريكي حتى نهاية ال�شهر نف�شه“.



حفل  �شجل  اأ(-  ب  )د  اجــلــيــ�ــض   لــو�ــض 
الـ90 تراجعا جديدا ي  الأو�شكار ي ن�شخته 

عدد ام�شاهدين بن�شبة %20.
الريطانية  ميل“  ”ديلي  �شحيفة  واأفادت 
الت�شويقية  لــاأبــحــاث  نيل�شون  �شركة  بـــاأن 
اأقيم  الــذي  الأو�شكار  حفل  اأن  اإى  خل�شت 
مليون  5ر26  جذب  الأحد  الأول  اأم�ض  م�شاء 
عام  م�شاهدا  مليون   33 بـ  مقارنة  م�شاهدا 

2017.

اأول مرة يتم  اأن هذه  واأ�شارت ال�شركة اإى 
اأقل  الأو�شكار  حفل  م�شاهدين  عدد  ت�شجيل 

من 30 مليون منذ بدء عملية الإح�شاء.
اما�شي  والعام  العام  هــذا  حفل  قــدم  وقــد 

الإعامي جيمي كيميل.
م�شاهدة  ن�شب  اأن  اإى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
الذي  احفل  منذ  تراجعا  ت�شجل  الأو�شكار 
قدمته الإعامية األن ديجير�ض عام .2013
وكان العديد من م�شتخدمي مواقع التوا�شل 

الجتماعي قد ا�شتكوا من اأن حفل هذا العام 
كان ما ومتوقعا.

جاري  اممثل  من  كل  فوز  احفل  �شهد  وقد 
عند  مثل  اأف�شل  الأو�شكار  بجائزة  اولدمان 
واممثلة  اور“،  دارك�شت  ذا   “ فيلم  ي  دوره 
فران�شي�ض ماكدورماند بجائزة اأو�شكار اأف�شل 
بيلبوردز  “ ”ثري  فيلم  ي  دورهــا  عن  مثلة 

اوت�شايد ايبيج ميزور ”.
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عن يعرب  ”كومون“  اامريكي  ال��راب   مغني 
ااو�صكار بحفل  م�صاركته  اأثناء  للمهاجرين  دعمه 

لو�ض اأجلي�ض  )د ب اأ(- اأعرب مغني الراب المريكي، كومون، 
عن دعمه ل�شباب امهاجرين واحامن، اأثناء م�شاركته ي الن�شخة 
الت�شعن من حفل اأكادمية العلوم والفنون ال�شينمائية الأمريكية، 
الذي اأقيم ي مدينة لو�ض اأجلي�ض المريكية، م�شاء اأم�ض الأحد.

و“ احامون“ هم امهاجرون غر ال�شرعين الذين و�شلوا اأمريكا 
عندما كانوا اأطفال.

فور  اأب  ”�شتاند  اأغنية  احفل  اأثناء  عاما/   /٤5 كومون  وقدم 
”الرابطة  ”اأندرا داي“، منتقدا  �شامثينج“، مع امغنية المريكية 
الوطنية للبنادق“، بعد اأ�شابيع من اجدل الذي اثر ب�شاأن التاأثر 
على  �شغط،  جموعة  بو�شفها  الرابطة،  مار�شه  الــذي  ال�شخم 

ثقافة ال�شاح المريكية.

م�ساهدو حفل الأو�سكار الخر يراجعون اى اقل من 30 مليون لأول مرة

الأمييانييييية  الزمان“  مييير  ”على  ميي�ييسييليي�ييسييل  بييطييليية 
بييركيييييا جيييدييييدة  عيييرو�يييسيييا  تييتييلييقييى  ”كارولن“ 

حول  التعليق،  الردنية  احكومة  – رف�شت  عمان 
 ، العراقية  احكومة  اعلنتها  التي  العتقال  مذكرة 
رغد  ت�شليم   ، الردن  من  العراق  طلب  اذا  فيما  حول 
التي  ح�شن  �شدام  الراحل  العراقي  الرئي�ض  ابنة 
الردي  العاهل  ي�شت�شيفها  والتي  امملكة،  ي  تقيم 
اعلن  ما  بح�شب  ان�شانية،  ل�شباب  الثاي،  عبداه 
تت�شمن  دولية  عراقية  مذكرة  وابان  �شابق  وقت  ي 

ت�شليم رغد
على  ردًا  ــة  ــي الردن احــكــومــة  ي  مــ�ــشــوؤول  وقـــال 
�شوؤال لـ ”راأي اليوم“:“ل نريد التعليق “ ، فيما قلل 
العاقات  م�شوؤول  والقطرية  القومية  القيادة  ع�شو 
ي   – امحظور   – العربي  البعث  حــزب  اخارجية 
امذكرة  اهمية  مــن  امــر�ــشــدي،   خ�شر  د.   ، الــعــراق 
التهمة  وو�ــشــف   ، النتخابية  بالدعاية  وو�شفها 

بالباطلة والكاذبة .
وا�شاف د. امر�شدي لـ“راأي اليوم“:“اإ�شدار قوائم 
) مطلوبن ( وهي لي�شت باجديدة ، ولاأ�شباب والتهم 
دعاية  اإّل  ماهي   ، يدعونها  التي  والكاذبة  الباطلة 

اإنتخابية رخي�شة و�شخيفة ”

ورئي�ض  والقطرية  القومية  القيادة  ع�شو  وقــال 
جنة ال�شوؤون اخارجية بـ حزب البعث ، ان امذكرة 
النا�ض  اإيهام  اى  تهدف  مك�شوفة  غبية  حاولة   ،
اإنتخاب الفا�شدين وامف�شدين، على  الب�شطاء لإعادة 

حد تعبره
واو�شح :“ ان الأمر ام�شّرف الذي يجب اأن يفتخر 
�شريف  وعــربــي  عــراقــي  كــل  اإن  هــو   ، البعثيون  بــه 
لهوؤلء  معار�شته  عاي  ب�شوت  ويعلن  احق  مع  يقف 
امجرمون وال�شراق والقتلة يعتر بعثيًا واإن م ينتِم 
َئة ال�شيت والتي راح  �َشِيّ اإرهاب  امادة ٤  وُيّتهْم وفق   ،

�شحيتها ع�شرات اللف من العراقين البرياء“
الأحد،  ام�ض   ، العراقية،ن�شرت  احكومة  وكانت 
اأ�شماء 60 �شخ�شا من اأهم امطلوبن اأمنيا، لنتمائهم 
البعث  وحزب  و“القاعدة“  ”داع�ض“  تنظيمي  اإى 

الذي كان يراأ�شه الرئي�ض الراحل �شدام ح�شن.
من  و12  ”داع�ض“،  كوادر  من   2٨ القائمة  وت�شم 
قادة ”القاعدة“، و20 من قادة حزب البعث امنحل، 
وبع�شهم  التنظيمات،  داخــل  منا�شبهم  اإى  اإ�شافة 

ن�شرت �شورته.

با�شتثناء  لعراقين،  عنها  امعلن  الأ�شماء  وجميع 
للموؤمر  ال�شابق  الــعــام  الأمـــن  هــو  واحـــد،  لبناي 
مقاتلن  بتجنيد  امتهم  ب�شور،  معن  العربي،  القومي 

العراق الإرهابية“ ي  الأن�شطة  ي  ”للم�شاركة 
ح�شن،  �شدام  ابنة  رغد  ا�شم   ، القائمة  وتت�شمن 
القائمة  خلت  فيما  الأردن،  ي  حاليا  تعي�ض  التي 
”داع�ض“  تنظيم  زعيم  البغدادي،  بكر  اأبو  ا�شم  من 

الإرهابي امتواري عن الأنظار.
ل�شدار  اموجبة  ال�شباب  احكومة  تذكر  وم 
امذكرة ي هذا التوقيت، كذلك عممت ن�شر القائمة 
وم�شوؤولو  ”اأمراء“  من   ، فيها  امدرجة  الأ�شماء  ومن 
ون�شب  اغتيالت  ومنفذو  وداعمون  ومولون  قواطع 
العمليات  انتهاء  رغم  فارين  زالوا  ما  نا�شفة،  عبوات 

الع�شكرية ي الباد.
ام�شار  اموى،  يون�ض  حمد  فار�ض  هوؤلء  بن  ومن 
اإليه على اأنه ”واي اأعاي الفرات“ وم�شوؤول الهيئة 
اإ�شافة  امو�شل،  و�شد  زمار  ناحية  لقاطع  الع�شكرية 
العام  ”امجهز  العبو�ض  الرحمن  عبد  �شاح  اإى 

لولية كركوك وام�شوؤول الع�شكري لولية الزاب“.

وهو  اجبوري  حمود  ح�شن  �شدام  اأي�شا  ومنهم 
وكذلك  وال�شرقاط،  امو�شل  جنوب  ولية  ”اأمر“ 
حمود اإبراهيم ام�شهداي وهو �شابط �شابق ي نظام 

الرئي�ض �شدام ح�شن
امطلك وثاثة من  الائحة فواز حمد  كما ت�شم 
”فدائيو �شدام“  اأولده، وهو �شابط �شابق ي فرقة 
ت�شعينيات  ي  ت�شكلت  ع�شكرية  �شبه  منظمة  وهــي 
امجل�ض  ي  ع�شو  من�شب  و�ــشــغــل  امــا�ــشــي،  ــقــرن  ال

الع�شكري لتنظيم ”داع�ض“.
ومن بن اأبرز قياديي تنظيم ”القاعدة“، برز ا�شم 
ح�شن،  خليل  اأحمد  كركوك  ي  الع�شكري  الزعيم 
ي  للتنظيم  واممول  امفتي  اجنابي،  النا�شر  وعبد 
منطقة جرف ال�شخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق 

عليها �شابقا ا�شم ”مثلث اموت“.
يون�ض  حــمــود  ا�ــشــم  القائمة  ـــض  راأ� على  وجـــاء 
العام  ي  حل  الذي  البعث  حزب  قادة  اأحد  الأحمد، 

2003، عقب احتال امريكا للعراق

على  ح�سن  �سدام  رغييد  علقت 
ورود ا�سمها �سمن قوائم امطلوبن 
اإى  م�سرة  العراقية،  لل�سلطات 
اأنها م تدخل العراق منذ 2003

الأحد،  م�شاء  ”العربية“،  لقناة  خا�ض  هاتفي  حديث  وخال 
مقا�شاتهم،  اإليها  ي�شيئون  الذين  كل  ح�شن،  �شدام  ابنة  توعدت 

موؤكدة اأنها ل تقيم حاليا ي الأردن.
اخر  هذا  اإن  رغد  قالت  امطلوبن،  قائمة  قي  اإدراجها  وحول 
يردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت اأقيم بها )تق�شد الأردن( 
اأكدت اأكر من مرة اأن ”�شوؤوي حت امجهر، وكافة اأموري معلومة 
العراقية،  احكومة  على  عنيفًا  هجومًا  رغد  و�شنت  للجميع“. 
وقالت اإنهم جموعة ”لي�ض لديها عمل �شوى رغد، ي الوقت الذي 

يعاي فيه بلدهم من الحتال“.
واأكدت اأنها م تدل اإل بت�شريح واحد منذ خروجها من العراق، 
نافية الأخبار الكاذبة التي تردد من حن لآخر عن دخولها اإى 
تكريت، وم�شددة على اأنها م تدخل الأرا�شي العراقية نهائيا منذ 
اأولد،  خم�شة  كاأم  لها  تتعر�ض  التي  الإ�شاءات  ودانت  خروجها. 
وابنة رئي�ض �شابق، م�شرة اإى �شرورة وقوفها اإى جانب والدها 

ي مراحله الأخرة.
ال�شلطات  جانب  من  لها  تتعر�ض  التي  ”الإ�شاءات  اإن  وقالت 
العراقيون  امواطنون  لها  يتعر�ض  التي  اخروقات  مثل  العراقية 
ال�شلطات  ون�شرت  اعتداءات وقتل“، على حد تعبرها.  يوميًا من 
من  �شخ�شًا   60 اأ�شماء  الأحـــد،  اأم�ض  الأوى،  للمرة  العراقية 
و“القاعدة“  ”داع�ض“  تنظيمي  اإى  لنتمائهم  امطلوبن  اأهــم 
العراقي  الرئي�ض  يراأ�شه  كان  الــذي  البعث  وحــزب  الإرهابين، 
ح�شن.  �شدام  رغد  ا�شم  القائمة  و�شمت  ح�شن.  �شدام  الراحل 

طّيب اه ثراك يا والدي الآن هو زمانك ووقتك.

وكالة  نقلت  وكـــالت:  ـ  بــروت 
من  ع�شكري  قائد  عن  ”رويرز“ 
ال�شوري،  للجي�ض  الرديفة  القوات 
ن�شر  ال�شوري  اجي�ض  اأن  تاأكيده 
ــدة  ــدي وحــــــدات دفـــــاع جــــوي ج
ي  للطائرات  م�شادة  و�ــشــواريــخ 
حلب  ريفي  ي  الأمامية  اخطوط 

واإدلب.
وحـــدات  اأن  امــ�ــشــدر  واأ�ـــشـــاف 
”تغطي  اجديدة  اجــوي  الدفاع 

امجال اجوي ي �شمال �شوريا“.
القائم  اأكـــد  اخـــرى  جهة  ــن  وم
�شوريا  لوفد  بالنيابة  بالأعمال 
الدائم لدى الأم امتحدة، الوزير 
باده  رف�ض  منذر،  منذر  امفو�ض 
لاأ�شلحة  ا�شتخدام  اأي  واإدانتها 
ــواع  اأن من  نــوع  اأي  اأو  الكيميائية 
باعتباره  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة 
اأنه  مبينا  الإن�شانية  �شد  جرمة 
ول  اأخــاقــي  وغــر  مرفو�ض  ــر  اأم

مكن تريره حت اأي ظرف كان.
وقال منذر، خال جل�شة مجل�ض 
الأمن اليوم الإثنن: اإن ام�شتهدف 
بــا�ــشــتــخــدام هـــذه الأ�ــشــلــحــة هو 
ال�شعب ال�شوري الذي ما زال حتى 
جرائم  الأوى  ال�شحية  الــيــوم 
ام�شلحة  الإرهــابــيــة  اجــمــاعــات 
التي م تتورع حتى عن ا�شتخدام 

الأ�شلحة الكيميائية �شده.
حري�شة  �شوريا  اأن  على  م�شددا 
على  ال�شابق  ي  كانت  كما  اليوم 
ام�شوؤول  احقيقي  امجرم  معرفة 
عن ا�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية 
وكالة  ذكــرتــه  مــا  بح�شب  فيها. 
ــة الــر�ــشــمــيــة  ــوري ــش ــ� الأنــــبــــاء ال

”�شانا“.
احكومة  اإن  مــنــذر:  واأ�ــشــاف 
معاهدة  اإى  ان�شمت  الــ�ــشــوريــة 
حظر الأ�شلحة الكيميائية ونفذت 
اتفاقية  موجب  التزاماتها  كل 
ــت اإجـــــــازا غر  ــق ــق احـــظـــر وح
م�شبوق ي تاريخ امنظمة من خال 
اإنهاء الرنامج الكيميائي ي �شوريا 

بزمن قيا�شي.
ــوري اإى  ــ�ــش ولــفــت امــنــدوب ال
البعثة  بــيــان  ي  مثبت  ذلـــك  اأن 
الأ�شلحة  من  للتخل�ض  ام�شركة 
اإى  وامقدم  �شوريا  ي  الكيميائية 
حزيران/  �شهر  ي  ــن  الأم جل�ض 

يونيو 201٤.
هي  ــا  ــوري ــش � اأن  مــنــذر  ـــــد  واأك
�شاحبة ام�شلحة الأوى ي معرفة 
ــزال  ت ول  كــانــت  وهـــي  احقيقة 
اإجــراء  اأي  امبداأ  حيث  من  تدعم 
يتخذه جل�ض الأمن عندما تكون 
الغاية منه ك�شف احقيقة واإماطة 
اللثام عمن يتاجر فعا بدم ال�شعب 
امواد  ا�شتخدام  ال�شوري من خال 
الكيميائية ال�شامة �شد امدنين ي 
الإرهابية  امجموعات  عر  �شوريا 
التهامات  توجيه  بق�شد  ام�شلحة 

الباطلة اإى احكومة ال�شورية.
كل  �شوريا  اإدانـــة  منذر  ــدد  وج
والغربية  الأمريكية  التهامات 

اموجهة لها ب�شن هجمات كيميائية 
وتوؤكد اأنها جرد ادعاءات باطلة 
الـــراأي  وبـــات  رخي�شة  واأكــاذيــب 
من  الأعظم  وال�شواد  العامي  العام 
يدركون  الأمية  امنظمة  اأع�شاء 
تلجاأ  م�شروخة  اأ�ــشــطــوانــة  اأنــهــا 
وحلفاوؤها  امتحدة  الوليات  اإليها 
اأدركــت  كلما  الأمــن  جل�ض  داخــل 
ام�شلحة  الإرهابية  امجموعات  اأن 
وتدعمها  وت�شلحها  مولها  التي 
باتت  قــد  �شوريا  ي  الأر�ـــض  على 
واأنها تراجع ي مواجهة  ماأزق  ي 
ال�شوري  الــعــربــي  اجي�ض  تــقــدم 
اليوم  يحاربون  الذين  وحلفائه 
اإرهابا  باأ�شره  العام  عن  بالنيابة 
مدعوما من قبل حكومات ل تقيم 
الدولين  والأمـــن  لل�شلم  وزن  اأي 
اأجنداتها  لتحقيق  اإل  ت�شعى  ول 

ال�شيا�شية اخا�شة.
يعلم  اجــمــيــع  قــائــا:  وتــابــع 
التحقيق  اآلية  على  ق�شى  من  اأن 

امتحدة  الــوليــات  هــي  ام�شركة 
خال  من  وحلفاوؤها  الأمريكية 
هذا  داخــل  ومار�شاتهم  �شلوكهم 
هذه  عمل  بها  اأنهوا  التي  امجل�ض 
الآلية عندما �شغطوا على رئا�شتها 
رف�ض  اإى  ودفــعــوهــا  واأع�شائها 
زيارة بلدة خان �شيخون والكتفاء 
اميدانية  الـــزيـــارات  عــن  عو�شا 
وجمع الأدلة احقيقية بالعتماد 
على ادعــــاءات و�ــشــهــادات واأدلــة 
من  للنيل  الغربية  الدول  فركتها 

�شوريا.
امتحدة  الـــوليـــات  ـــاف:  واأ�ـــش
رف�شوا  وحــلــفــاوؤهــا  الأمــريــكــيــة 
الإ�شغاء اإى الدعوة التي وجهتها 
عمل  ت�شيي�ض  لوقف  اإليهم  رو�شيا 
وت�شحيح  ام�شركة  التحقيق  اآلية 
خال  من  التحقيق  ي  منهجيتها 
والــروايــات  الأدلـــة  عــن  البتعاد 
املفقة والعتماد على ا�شتنتاجات 

علمية وقانونية �شليمة.

م�سادة  و�سواريخ  جوية  دفاع  وحدات  ال�سوري  اجي�ض  ن�سر  عن  انباء 
وحلفاوؤها  اأمريكا  ان  توؤكد  ودم�سق  واإدلييب..  حلب  ريفي  ي  للطائرات 
”الكيميائي“ ا�ستخدام  ي  التحقيق  ت�سيي�ض  لوقف  رو�سيا  دعوة  رف�سوا 

رغييد  تيي�ييسييليييييم  الييييعييييراق  ميييذكيييرة  عييلييى  الييتييعييليييييق  يييرفيي�ييض  الردن 
�سخيفة" انييتييخييابييييية  دعيياييية  البعث:"امذكرة  وحييييزب  حيي�ييسيين  �ييسييدام 

اممثلة  ك�شفت   – الأنــا�ــشــول  اإ�شطنبول/  
الأمانية ويلما اإيلي�ض ، ال�شهرة بالعام العربي 
الركي  ام�شل�شل  ي  دورهـــا  عــر   ، كــارولــن  بـــ 
تلقت  اأنها   ، الزمان  مر  على  للعربية   امدبلج 
م  انها  غر  تركيا،  ي  جديدة  فنية  عرو�شا 

تك�شف عنها، درءا للح�شد .
هام�ض  على  جـــاءت  ــن  ــارول ك ت�شريحات 
جمال  ملكة  م�شابقة  جنة  �شمن  اختيارها 
اأنها  اأو�شحت  حيث  تركيا،  ي  الثاي  ال�شينما 

تلقت عرو�شا لأعمال فنية ي تركيا.
اأي�شا  اأو�شحت  فاإنها  لت�شريحاتها،  ووفقا 
لذلك  اأمريكين،  م�شل�شلن  من  عر�شا  تلقيها 
العمل  اجــل  مــن  قريبا،  ميامي  اإى  �شتذهب 

عليهما.
وردا على �شوؤال من ال�شحفين، حول تلقيها 
ــت  هــنــاك عــرو�ــض  ــال ــن تــركــيــا، ق عــرو�ــشــا م
اأك�شف  لن  ولكن  تركية،  جهات  مع  ولــقــاءات 
عن  ك�شفت  حيث  للح�شد،  درءا  م�شمونها،  عن 

اأعد  م  لذلك  تتم،  م  �شابقة  اأعمال  م�شاريع 
اأك�شف عنها، اإل عندما تتم .

واممثلة امعروفة عبيا بـ ; كارولن ، تبلغ من 
م�شل�شل   ي  بدورها  وا�شتهرت  عاما،   32 العمر 
يروي  حيث  للعربية،  امدبلج  الزمان  مر  على 
�شتينيات،  ي  تركيا،  تاريخ  من  حقبة  ام�شل�شل 
ام�شل�شل  ــى  ولق اما�شي،  الــقــرن  و�شبعينيات 

متابعة جيدة ي العام العربي.



 الأنا�شول: قالت �شحيفة الغارديان، الثاثاء، اإن 
الأحزاب  نواب  كبار  من  بريطانية  برمانية  جنة 
لها  ال�شماح  ام�شرية  احكومة  من  طلبت  امختلفة 
منتخب  مدنى  رئي�ض  اأول  مر�شي،  حمد  بزيارة 
القاهرة،  جنوبي  حب�شه،  ي  بالباد،  دمقراطًيا 

لتقييم ظروف الحتجاز.
الزيارة  طلب  اأن  الريطانية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
امتحدة  امملكة  لدى  ام�شري  لل�شفر  تقدمه  م 
بعد طلب قدمته عائلة مر�شي  وياأتي  كامل،  نا�شر 

لأع�شاء الرمان الريطاي. 
حدثت  حقوقية  تقارير  اأن  الغارديان  واأ�شافت 
”منع ال�شلطات مر�شي من اح�شول على رعاية  عن 

طبية منا�شبة“. 
وم يت�شن اح�شول على تعقيب فوري من ال�شلطات 
وزارة  اأن  الغارديان، غر  ما ذكرته  ام�شرية، حول 
الداخلية ام�شرية، عادة ما تقول اإنها ل ميز بن 
ال�شجناء وتقدم لهم كافة الرعاية واخدمات التي 
اأحد  تدخل  ترف�ض  اإنها  وتقول  القانون،  اأقرها 

ب�شوؤونها. 
وبح�شب الغارديان، فاإنه من بن قائمة الرمانين 
مر�شي،  لزيارة  ال�شاعن  الدولين  وامحامن 
ي  اخارجية  ال�شوؤون  جنة  رئي�ض  بانت  كري�شن 

جل�ض العموم الريطاي. 
اأن  من  خاوف  ”هناك  للغارديان:  بانت  وقال 
تكون الظروف التي م موجبها احتجاز مر�شي ل 

تفي بامعاير الدولية“. 
واأ�شاف: ”نقّدم هذا الطلب اإى ال�شلطات ام�شرية 
مر�شي  فيها  ُيحتجز  التي  الظروف  روؤية  اأجل  من 

وتقييمها باأنف�شنا“. 
مر�شي،)24  اه  عبد  عن  ا  اأي�شً ال�شحيفة  ونقلت 
عاًما( جل مر�شي، قوله: ”ي ال�شهر اجاري، بينما 

رئي�شهم  لنتخاب  الت�شويت  ام�شرين  من  ُيطلب 
منتخب  رئي�ض  اأول  وهو  والدي  يبقى  القادم، 

دمقراطًيا، م�شجوًنا ي ظروف مرّوعة“. 
اأي عاٍج كاٍف مر�ض  اأَنه م يتلق  ”نعتقد  واأ�شاف: 
اأي  تلقيه  عدم  وب�شبب  الدم،  �شغط  اأو  ال�شكري 
جراحٍة  اإى  يحتاج  ال�شكري،  مر�ض  لزم  عاٍج 

عاجلة“. 
وتابع: ”لكَن طلبه اح�شول على عاٍج طبي عاجل 

ي اإحدى جل�شات امحاكمة“.
ي  ق�شائي،  م�شدر  قال  اليوم،  �شابق  وقت  وي 
الق�شاء الإداري  ”حكمة  اإن  ت�شريحات �شحفية، 
قررت  الإدارية(  امنازعات  ي  بالنظر  )خت�شة 
اأ�شرة مر�شي من زيارته ب�شجن  حجز دعوى مكن 
اأبريل   17 اإى  القاهرة(  )جنوبي  طره  مزرعة 

)ني�شان( امقبل“. 
اأ�شرة  حامى  الدماطي،  حمد  اأو�شح  جانبه،  من 
من  ”طلب  اأنه  �شحفية،  ت�شريحات  ي  مر�شي، 
عن  الزيارات  منع  �شلبي  قرار  اإلغاء  امحكمة 
امتعلقة بحقوق  الدولية  امواثيق  مر�شي، مخالفته 

الإن�شان“. 
حمد  بزيارة  ال�شماح  عدم  اإى  الدماطي،  ولفت 
مر�شى، ي ال�شجن منذ 5 �شنوات، �شوى مرات قليلة 

للغاية. 
لأ�شرته  حب�شه  ي  زيارات   3 على  مر�شي،  وح�شل 
ي  والأخرتن   ،2013 ي  اإحداها  وحاميه، 

اأ�شرته.  تقول  ما  بح�شب   ،2017
وح�شب لئحة ال�شجون ام�شرية، من حق اأي �شجن 
اأن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل �شهر ميادي، 
يتم  اأن  اعتادت  اأنها  مراًرا  مر�شي  اأ�شرة  قالت  فيما 

منعها من زيارته.

العهد  وي  اأ�شار  ما  هذا  الكرى“،  ”الفر�شة 
اأن  اإى  �شلمان،  بن  حمد  الأمر  ال�شعودي، 
اأن ت�شتفيد منها ي عاقاتها  بريطانيا مكن 

مع امملكة.
مع  مقابلة  �شلمان  بن  حمد  الأمر  واأجرى 
الريطانية،  تلغراف“  ”الديلي  �شحيفة 
قبل يوم واحد من زيارته اإى بريطانيا غدا 

الأربعاء 6 مار�ض/اآذار.
”ال�شركات  ال�شعودي:  العهد  وي  وقال 
اأكر  حقيق  على  قادرة  �شتكون  الريطانية 
حدث  التي  العميقة  التغرات  من  ا�شتفادة 
بريطانيا  تنهي  بعدما  خا�شة  امملكة،  ي 

خروجها من الحاد الأوروبي“.
تكون  اأن  اإى  بحاجة  ”ال�شعودية  وتابع: 
ال�شعب  اإن  العامي.  القت�شاد  من  جزءا 
التحرك  على  قادرًا  يكون  اأن  اإى  بحاجة 
بحرية، كما اأننا بحاجة اإى تطبيق امعاير 

امماثلة لبقية دول العام“.
الحاد  من  بريطانيا  خروج  ”بعد  وم�شى: 
�شخمة  فر�ض  هناك  �شتكون  الأوروبي، 

لريطانيا نتيجًة لروؤية 2030“.
معلومات ا�شتخباراتية

�شي�شارك  اأنه  عن  �شلمان  ابن  حدث  ولكن 
الوزراء  رئي�شة  مع  لقائه  خال  وينقل 
الريطانية، تريزا ماي، عددا من ”امعلومات 
عن  واخطرة،  الهامة  ال�شتخباراتية“ 
جهود مكافحة الإرهاب، التي تبذلها امملكة.

الأوى  الأيام  خال  �شلمان،  ابن  و�شيلتقي 
لزيارته اإى بريطانيا، رئي�شة الوزراء وعدد 
من ام�شوؤولن البارزين، عاوة على اجتماعه 
باأفراد من العائلة امالكة، وعلى راأ�شهم املكة 

اإليزابيث الثانية.
اللقاءات  تلك  خال  العهد،  وي  و�شيتطرق 
اإى احديث عن جملة الإ�شاحات الوا�شعة، 
الفرة  امملكة  ي  تنفيذها  ي  �شرع  التي 

ال�شابقة.
اللقاءات  من  جموعة  �شيعقد  اأنه  كما 
جهاز  رئي�شي  مع  اخا�شة  والجتماعات 

 “MI5” ال�شتخبارات الداخلية الريطانية
الريطانية  اخارجية  ال�شتخبارات  وجهاز 
مع  اجتماعات  بع�ض  على  عاوة   ،"MI6”

جل�ض الأمن القومي الريطاي.
”ال�شعب  �شلمان:  ابن  قال  الأمر  ذلك  وعن 
يكونوا  لأن  يحتاجون  وال�شعودي  الريطاي 
اأكر اأمنا، ولن يتاأتى هذا اإل من خال تعزيز 
الإ�شام  مثل  لاإ�شام،  اعتدال  اأكر  نظرة 
احقيقي، مكن من خاله اأن ت�شهم ال�شعودية 

ي لعب دور بارز ي هزمة التطرف“.
مرتبطون،  والإرهابيون  ”امتطرفون  وتابع: 
من خال ن�شر اأجندتهم، لذلك نحن بحاجة 

اإى العمل لرويج الإ�شام امعتدل“.
ونريد  الإرهاب،  نحارب  اأن  ”نريد  وم�شى: 
بناء  اإى  بحاجة  لأننا  التطرف  حاربة 
موا  نريد  الأو�شط.  ال�شرق  ي  ال�شتقرار 
التطور.  على  امنطقة  ي�شاعد  اقت�شاديا، 

فل�شعودية  ال�شراتيجية،  موقعنا  وب�شبب 
هي مفتاح النجاح القت�شادي ي امنطقة“.

اأما عن اإيران فقال: ”بريطانيا توؤيدنا جدا، 
وغرها  اإيران،  تاه  امتعلقة  خاوفنا  ب�شاأن 

من م�شائل الأمن القومي“.
العاقات  عن  ال�شعودي  العهد  وي  وحدث 
بالعاقة  وو�شفها  وامملكة،  بريطانيا  بن 
من  اأكر  من  لأكر  تعود  التي  ”القدمة“، 

عام.  100

بن  ”العاقة  �شلمان:  بن  حمد  وقال 
ال�شعودية وبريطانيا عاقة تاريخية وتعود 

اإى تاأ�شي�ض امملكة“.
م�شالح  تمعهما  البلدين  اأن  اإى  واأ�شار 
بن  العاقة  جعل  ما  وهو  عميقة،  م�شركة 
البلدين ”عظيمة“ حتى اليوم. )�شبوتنيك(
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ا�صتخباراتية“ ”معلومات  ع��ن  ي��ت��ح��دث  �صلمان  اب���ن  ت��ل��غ��راف:   ال��دي��ل��ي 
الكرى ”ال�صفقة  عليها  وي��ع��ر���س  بريطانيا  ي  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ط��رق  ”ي��ن��وي 

محب�صه مر�صي  زيارة  يطلبون  بريطانيون  برمانيون  الغارديان: 

 ال��ف��اي��ن��ان�����ص��ال ت��ام��ز: ع��داء
اج����وار دول  ي  ل��ل�����ص��وري��ن 

لندن ـ ن�شرت �شحيفة الفاينان�شال تامز تقريرا اأعدته لورا بيتل 
ي اأنقرة واآ�شر خطاب واإريكا �شولومون ي بروت.

طيب  لرجب  �شوته  اأويار  �شكيب  اأعطى  الأخرة  النتخابات  ”ي 
ما  على  الو�شع  بقي  اإذا  ذلك  يكرر  لن  اإنه  يقول  لكنه  اأردوغان، 

هو عليه“.
ما هو الو�شع الذي ي�شكو منه معلم البناء اأويار؟

اأنقرة مثل حلب، ال�شوريون ي كل مكان، يناف�شوننا  اأ�شبحت  ”لقد 
على فر�ض العمل ويت�شببون ي رفع اإيجارات ال�شكن“.

الذين  ال�شورين  لاجئن  فالعداء  �شكواه،  ي  وحيدا  اأويار  ولي�ض 
نزحوا عن بلدهم ب�شبب احرب الأهلية ام�شتمرة منذ �شبع �شنوات 

ينت�شر ي تركيا ولبنان والأردن، بح�شب التقرير.
وحذرت منظمات الإغاثة من �شغط مار�ض من اأجل عودة الاجئن 

اإى بادهم بالرغم من الو�شع الدموي هناك.
وكانت تركيا قد حظيت باإطراء دوي لأنها فتحت اأبوابها لثاثة 

ماين ون�شف مليون لجئ �شوري.
لكن العداء لاجئن ال�شورين بداأ يتف�شى حتى ي اأو�شاط جمهور 

ناخبي اأردوغان، كما تبن من ا�شتطاع اأجرته جامعة ”بيلغي“.
وقد اأثرت هذه الأجواء على اخطاب ال�شيا�شي، فهو حتى �شنتن اأو 
اأقل كان يعد منح الاجئن اجن�شية الركية، اأما الآن فهو يقول 
اإن اأحد الأهداف الرئي�شية للعملية الع�شكرية الركية ي عفرين 
هو تهيئة الظروف من اأجل عودة الاجئن ال�شورين اإى ديارهم.

ولي�ض الو�شع اأف�شل ي الأردن ولبنان، كما يت�شح من تفا�شيل وردت 
ي التقرير. )بي بي �شي(

الن�شان حقوق  جــال  ي  نا�شطة   ر�شيدة 
 وتقول عن نف�شها انها ام تعمل من اجل العدالة
والـــذان الثــنــن  اأولدهــــا  وال�شبب   للجميع 
زالكــر لاف�شل  حياتهم  تغير  ي   �شاعتهما 
وتربوا ن�شاوا  حيث  �شنة   1٤ العمر  من   يبلغ 
 ي ديرويت وهى فخورة لكونها ابنة لوالدين
ا�شمها كتبت  وقد   . امهاجرين  من   فل�شكينين 
ال�شباق ك�شبت  عندما   200٨ عام  التاريخ   ي 
حيث الــوليــة  مثل  مقعد  اى  الــو�ــشــول   ي 
ال�شلطة ي  تخدم  م�شلمة  �شيدة  اول   كانت 
 الت�شريعية لولية مي�شجان ومكنت من خال
الــدولرات ماين  وتوؤمن  ت�شتعيد   ان   مكانها 
 للعيادات الطبية التي تقدم اخدمات ال�شحية
على ال�شرائب  بتخفي�ض  وقــامــت   امجانية 
والوجبات الطعام  اإي�شال  و�شاعدت ي   البيوت 

. الغذائية للمحتاجن
: وقد ح�شلت عللى العديد من اجوائز منها 
منحتها والتي   ) �شا�ض   ( عيادة  من   جائزة 

انها حيث  ال�شحية  العناية  بطلة   جــائــزة 
 ا�شتاعدت اكر من مليون دولر موجهة خدمة

 العناية ال�شحية امجانية لكبار ال�شن
مليون ن�شف  ل�شرجاع  جاهدة  �شعت   وقد 

 دولر من اجل دعم برنامج الطعام والوجبات
 الغذائية اى ت�شل اى امحتاجن

احــاد مــن   ) الــعــام  ـــادم  اخ  ( لقب   منحت 
لتمرير �شعت  انها  حيث  ال�شكانى   امجتمع 

 قانون �شاعد ي تخفي�ض ال�شرائب
 وقد �شاعدت اكر من 200 من مالكى البيوت

 ي اح�شول على معونات من اجل ا�شاح البيوت
\ ا�شتعدادا لف�شل ال�شتاء

من ب�شدة  كافحت  فقد  التعليم  جال   وفى 
 اجل مويل التعليم وقد ا�شتعادمبلغ 5 مليون
 ون�شف من الدولرات من اجل مويل م�شاريع ما
 قبل وما بعد اليوم الدرا�شى من اجل م�شاعدة

 الطاب
 كما �شاعدت ي توفر قرابة ٨ مليون دولر

وتنظيم بامدار�ض  احيوى  التعليم  مويل   ي 
م�شتقبلك حديد   ( بعنوان  �شنوي   مهرجان 
ي و�شاب  طالب   200 من  اكر  �شارك  حيث   ) 
بعد فيما  ختلف  برنامج   15 مــع   التوا�شل 

 التعليم الثانوى
الأطفال  امية  حو  برامج  من  عززت   وقد 

 عن طريق توزيع اكر من 25 الف كتاب جانا
. لكل هذا ا�شتحقت ر�شيدة الدعم

 ر�����ص����ي����دة ط���ل���ي���ب م���ر����ص���ح���ة ال���ك���وج���ر����س
اام�����ري�����ك�����ى ع�����ن اح���������زب ال����دم����ق����راط����ى

ي حفا  يحيي  خليفة   مار�صيل 
يطرب  .. الركية   اإ�صطنبول 
حا�صد بحفل  وااأت���راك  العرب 

اإ�شطنبول/ الأنا�شول
، حفًا مار�شيل خليفة،  ال�شهر  اللبناي  وامو�شيقار  امغني   اأحيا 

اإطار اإ�شطنبول. جاء ذلك ي   غنائيًا ومو�شيقيا حا�شدًا ي مدينة 
قرابة احفل  ا�شتمر  حيث  اإ�شطنبول،  بلدية  نظمتها   فعالية 

.�شاعتن
 وعقب احفل، قال الفنان والعازف اللبناي، ي حديث لاأنا�شول،

.اإنه يقدم حفات من حن لآخر ي اإ�شطنبول
 واأ�شاف ”الأجواء دائما تكون مثابة احتفال، واجانب الأف�شل

.”لهذه احفات يكمن ي م�شاهدتنا للم�شتمعن ولي�ض العك�ض
 واأو�شح اأنه �شعر ب�شعادة عندما �شمع ام�شاهدين يرددون ب�شوت

 واحد اأغلب الأغاي العربية التي قدمها. وتابع: ”من الوا�شح اأن
 من بن جمهور احفل، اأتراك، اإى جانب ح�شور من دول فل�شطن

”ولبنان والعراق و�شوريا
اإ�شماعيل . الكارنيت  عــازف  احفل،  خــال  خليفة،   و�ــشــارك 

روحانا، ندم  والأكــورديــون  خليفة،  اإيــاد  والبيانو   لومانوف�شكي، 
– .وعلى اآلة الإيقاع اأ�شعد ب�شتاجي، وزاد خليفة

اأفام مهرجان  وجود   : زكى   منى 
مهمة خ��ط��وة  اأ���ص��وان  ي  ام���راأة 

الفنانة – اأكــدت  اأ(  ب  فراير)د  �شباط/   21 م�شر(   (  اأ�شوان 
حافظة ي  ــراأة  ام لأفــام  مهرجان  وجــود  اأن  زكي  منى   ام�شرية 

.اأ�شوان خطوة مهمة
 وقالت منى زكي ، على هام�ض تكرمها بالدورة الثانية للمهرجان

الكثر، اإليها  اأ�شاف  امراأة  لأفام  مهرجان  خال  من  تكرمها  اأن   ، 
.معربة عن �شكرها لإدارة امهرجان

بقاعة زكــى،  منى  للنجمة  نــدوة  الأربــعــاء  اليوم  ظهر   وعقدت 
الثانية الـــدورة  فعاليات  �شمن  اأ�ــشــوان  هلنان  بفندق   اإخناتون 
/فراير �شباط  من   26 حتى  فعالياته  متد  الــذى   ،  للمهرجان 

.اجارى، ويحمل ا�شم امنا�شلة اجزائرية جميلة بوحرد
وذلــك درديـــر،  انت�شار  ال�شحفية  الكاتبة  الــنــدوة   واأدارت 

 بح�شور عدد كبر من الفنانن، مثل حمود قابيل، وكندة علو�ض،
وامخرج اه،  ن�شر  ي�شرى  وامخرج  حبيب،  تامر   وال�شيناري�شت 
 حمد يا�شن، وامخرج عمر عبد العزيز، والإعامية جا�شمن طه،

.والإعامية اإجي على
حول  ، الأ�شئلة  من  العديد  والنقاد  ال�شحفين  من  عدد   ووجه 

.م�شوار منى زكى ال�شينمائي، وم�شروعاتها ام�شتقبلية
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