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اقراأ يف هذا العدد

تريان و�صنافري: ماذا بعد؟
ال�����ص��ودان��ي��ون ي��ط��ال��ب��ون 
اليمن  م��ن  ق��وات��ه��م  ب�صحب 
وف������ك احل���������ص����ار ع��ن��ه��ا

تهنئ ن��ي��وز  غ��رب��ة  �صحيفة   اأ����ص���رة 
واجلاليتني واال�صالمي  العربي   العاملني 
ال���ع���رب���ي���ة واال����ص���الم���ي���ة ب��ح��ل��ول
وانتم بخري عام  املبارك وكل  الفطر  عيد 

ال��زع��ري ه��ن��اك يف خم��ي��م 

وباء الكولريا يتفاقم: 70 األف اإ�صابة و605 �صحايا

التفاو�ض الالجمدي: واحلرب م�صتمرة عامان على بداية 
على �صتندم  اأم��ريك��ا   ال��غ��اردي��ان: 
م�صاعدتها ال�صعودية يف ق�صف اليمن

االأمري لتعيني  اإ�صرائيل  يف   ارتياح 
للعهد ول��ي��ا  ���ص��ل��م��ان  ب��ن  حم��م��د 

خميم يف   ال�صوريات 
 الزعري.. ق�ص�ض
وقتل  اغ��ت�����ص��اب 
الولدان لها   ي�صيب 



البيت  – اعلن  ب(  ف  )اأ  ـ  وا�شنطن 
االمريكي  الرئي�س  ان  االبي�س 
بويل  هاتفيا  ات�شل  ترامب  دونالد 
االمري  اجلديد  ال�شعودي  العهد 
حممد بن �شلمان وهناأه بتوليه هذا 
املن�شب، وناق�س معه م�شاألة اخلالف 
وجاراتها  قطر  بني  الدبلوما�شي 

اخلليجية وبينها ال�شعودية.
ان  بيان  يف  االبي�س  البيت  وقال 
ملتزمان  العهد  وويل  “الرئي�س 
االهداف  لتحقيق  الوثيق  بالتعاون 
االمن  يف  املتمثلة  امل�شرتكة 
منطقة  يف  واالزدهار  واال�شتقرار 

ال�شرق االو�شط وغريها”.
�شرورة  “اكدا  الرجلني  اأن  واأ�شاف 
لالإرهابيني  الدعم  كل  قطع 
حل  لطريقة  وكذلك  واملتطرفني 

اخلالف مع قطر”.
اخلام�س  منذ  اأزمة  املنطقة  وت�شهد 
قرار  اثر  حزيران/يونيو،  من 
الدول  من  وحليفاتها  ال�شعودية 
املتهمة  قطر  مع  العالقات  قطع 

بدعم االإرهاب والتقرب من اإيران.
االأمريكية  االإدارة  من  �شدرت  وقد 
هذه  حيال  مت�شاربة  اإ�شارات 
يف  ردد  ترامب  كان  واإذا  االأزمة. 
اال  للريا�س،  داعما  موقفا  البداية 
منحى  اتخذت  اخلارجية  وزارة  ان 

اخر.
با�شمها  املتحدثة  ابدت  واالثنني، 
الذي  التربير  حيال  علنا  �شكوكا 

قدمته ال�شعودية لعزل جارتها.
وقالت هيذر نويرت “هناك ارتباك 
الن دول اخلليج مل تو�شح للقطريني 

تفا�شيل االتهامات �شد قطر”.
التقى  ان  االأمريكي  للرئي�س  و�شبق 
مرتني حممد بن �شلمان عندما كان 

ويل ويل العهد وذلك خالل زيارته 
البيت  ويف  الريا�س،  اإىل  االأخرية 

االأبي�س اوا�شط اذار/مار�س.

ب(:  ف  )اأ  �شيكاغو- 
ر�شمية  م�شادر  افادت 
�شرطيا  اأن  اأمريكية 
مطار  يف  للطعن  تعر�س 
يف  االأمريكي  فلينت 
يف  مي�شيغان  والية 
حني  يف  البالد،  �شمال 
تطرقت و�شائل االعالم 
يكون  ان  احتمال  اىل 

العمل “ارهابيا”.
وافادت �شبكة »ان بي �شي نيوز« اأن ال�شرطي تعر�س لطعنات عدة من قبل �شخ�س كان 
“عمل  انه  على  احلادث  مع  التعامل  يجري  انه  اي�شا  اعلنت  كما  اكرب”،  “اهلل  ي�شيح 

ارهابي”.
ونقلت ال�شبكة عن م�شادر يف ال�شرطة اأن اجلاين يتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية 

ويحمل جواز �شفر كنديا.
وقالت ال�شرطة يف مي�شيغان اإن حالة ال�شرطي اجلريح م�شتقرة ومت اخالء املطار.

وقال امل�شوؤولون يف املطار يف بيان “مت اعتقال امل�شتبه به وهو يخ�شع للتحقيق”.
وت�شلم مكتب التحقيقات الفدرايل “اف بي اي” التحقيق.

النا�شرة:
االإ�شرائيلية  "هاآرت�س"  �شحيفة  رحبت 
للعهد يف  بتعيني االأمري حممد بن �شلمان وليا 
عام  “اإ�شرائيل”  زار  انه  وقالت  ال�شعودية، 
امل�شوؤولني  مع  دوري  ب�شكل  ويلتقي   2015
ال�شابعة  القناة  علقت  فيما  االإ�شرائيليني، 
االأمري  تويل  على  االإ�شرائيلية  بالتلفزيون 
ال�شعودية،  العهد  والية  �شلمان  بن  حممد 
النظام  يف  االأخرية  التغيريات  اإن  قائلة 
ال�شعودي من �شاأنها اأن حتظى برتحيب ور�شاء 

تل اأبيب.
وقالت ال�شحيفة “ان بن �شلمان الذي �شي�شبح 
عمره 32 عاما، يف �شهر اآب )اأغ�شط�س( املقبل 
املري�س  والده  وان  فعليا،  اململكة  يقود  كان 
عن  �شيتنازل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك 

العر�س.
�شلمان  بن  حممد  االأمري  اأن  ال�شحيفة  وقالت 
جيدة  ب�شرى  هو  بـ”الغالم”  و�شفته  الذي 
اإيران  الإ�شرائيل، كون مواقفه احلازمة جتاه 
ف�شال  هاًما،  ا�شرتاتيجًيا  �شريًكا  منه  جعلت 
واالإخوان  وداع�س  اإيران  �شد  مواقفه  عن 

امل�شلمني وحزب اهلل اللبناين.
قال  منتظمة  لقاءات  عن  ال�شحيفة  وك�شفت 
�شعوديني  �شباط  بني  االأردن  يف  جتري  اإنها 
واإ�شرائيليني، م�شريا اإىل اأن هذه االجتماعات 
كونه  �شلمان  بن  موافقة  االأ�شا�س  يف  تتطلب 

وزير الدفاع ال�شعودي.
اللقاءات  هذه  احد  ان  ال�شحيفة  واأ�شافت 
لقاء  واأجري  اإيالت،  يف   2015 عام  يف  جرت 
اأقيمت  التي  العربية  القمة  اآخر على هام�س 
باالأردن يف اآذار )مار�س( املا�شي، وكما ا�شارت 
�شباط  بني  تعقد  منتظمة  لقاءات  ان  اىل 
اإطار غرفة احلرب  �شعوديني واإ�شرائيليني يف 
والواليات  وال�شعودية  لالأردن،  امل�شرتكة 

املتحدة لتن�شيق اأالن�شطة.

االجتماعات  هذه  ان  ال�شحيفة  قالت  كما 
الدفاع  وزير  كونه  �شلمان  بن  موافقة  تتطلب 
ال�شعودي، وت�شاءلت ال�شحيفة اىل “اأي مدى 
ميكن ويريد بن �شلمان دفع عملية ال�شالم بني 
برنامج  من  كجزء  والفل�شطينيني  اإ�شرائيل 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، وهل ميكنه 
بني  العالقات  منظومة  يف  التحول  اإحداث 

اإ�شرائيل وال�شعودية”. 
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خمت�سر مفيد

اإن عيد الفطر منا�شبة جد خا�شة لذا امل�شلمني اإذ اأنه 
ميثل نهاية �شهر رم�شان املعظم، و بذلك يحتفل بعيد 
لرم�شان(  املوايل  )ال�شهر  �شوال  �شهر  الفطر يف فاحت 

من كل �شنة هجرية .
و قد �شمي هذا العيد اأي�شًا، يف بع�س الدول العربية، 
بالعيد ال�شغري مبقابل عيد النحر الذي يعرف بالعيد 

الكبري. 
منا�شبة  اأنه  اإذ  خا�شة  �شبغة  الفطر  عيد  يكت�شي  و 
واالأقارب  االأهل  اجتماع  و  الرحم،  �شلة  لتجديد 
تختلف  التي  و  املنا�شبة  بهاته  خا�شة  اأطباق  حول 

من بلد الآخر .
االإ�شالم يف  باأول عيد فطر يف  امل�شلمون  وقد احتفل 
ال�شنة الثانية للهجرة، وقد �شمي فطرًا الأن امل�شلمني 
ومن  املبارك.  رم�شان  �شهر  �شيام  بعد  فيه  يفطرون 
�شالة  قبل  مل�شتحقيها  الفطر  زكاة  اأداء  مميزاته 
العيد، واإقامة �شالة العيد يف امل�شليات وامل�شاجد وهي 
�شنة موؤكدة، واال�شتماع خلطبة العيد، و�شلة الرحم 

مع االأهل واجلريان وغريهم.
الدينية  املنا�شبة  هذه  يف  املعايدة  اأ�شكال  وتختلف 
يقال:  مثال  املغرب  ففي  الآخر،  بلد  من  املجيدة 
عوا�شر مربوكة ومربوك العيد، ويف اجلزائر يقال: 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ويف  عيدكوم،  �شحة 
”ع�شاكم من  يقال  املتحدة  العربية  االمارات  ودولة 
ر�شول  اأ�شحاب  اأن  نفري  بن  جبري  روى  وقد  عواده”. 
اهلَلهّ �شلى اهلل عليه و�شلم كانوا اإذا التقوا يوم العيد 

يقول بع�شهم لبع�س: »تقبل اهلل منا ومنك«.
رئي�س �لتحرير
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اليمن ق�صف  يف  ال�صعودية  م�صاعدتها  على  �صتندم  اأم��ريك��ا  ال��غ��اردي��ان: 

للعهد ول���ي���ا  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د  االأم������ري  ل��ت��ع��ي��ني  اإ����ص���رائ���ي���ل  يف  ف��ل��ي��ن��تارت����ي����اح  م����ط����ار  يف  ����ص���رط���ي   ط���ع���ن 
م��ي�����ص��ي��غ��ان والي�������ة  يف  االأم����ري����ك����ي 

كتب ال�شحايف الربيطاين ميديا بنجامني مقاال يف �شحيفة 
الغارديان قال فيه ان: “حتى لو اأن اهتمام ترامب من�شبهّ 
فقط على و�شع “اأمريكا اأواًل” �شيكون من اجليد اأن يتوقف 
عن التورط يف ق�شف اليمنيني واأن ي�شتخدم بداًل من ذلك 
“فن ال�شفقة” اخلا�س به لالن�شمام اإىل االأمم املتحدة من 

اأجل اإنهاء هذا ال�شراع الكارثي.
ر�شومات  اليمني” تقول  ال�شعب  تقتل  املتحدة  “الواليات 
اليمنية �شنعاء. يدرك  العا�شمة  الغرافيتي على جدران 
التي  االأمريكية  القنابل  ت�شيبه  الذي  اليمني،  ال�شعب 
ي�شقطها الطيارون ال�شعوديون، جيدًا اأن الواليات املتحدة 
للواليات  املعادي  ال�شعور  تنامي  معاناته.  يف  متواطئة 
لالأمريكيني  اإنذار  يكون جر�س  اأن  اليمن يجب  املتحدة يف 
فاإن  يعانون  الذين  اليمنيني  مباليني  تهتموا  مل  اإذا  باأنه 

ة الفعل ال�شلبية يف امل�شتقبل. عليكم توقع ردهّ
بول  راند  اجلمهوري  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  من  اثنان 
والدميقراطي كري�س موريف يعرفان متامًا االآثار املرتتبة 
وحاوال وقف �شفقات االأ�شلحة مع ال�شعودية. قال موريف 
اإنه “ال م�شلحة للواليات املتحدة يف دعم حرب مل ت�شاهم 
املعاناة  وتفاقم  االإرهابيني،  اأعدائنا  تعزيز  يف  �شوى 
ال�شعب  اأو�شاط  يف  والغ�شب  اخلوف  واإثارة  االإن�شانية، 
“االأمر  اأن  من  حمذرًا  املتحدة”  الواليات  جتاه  اليمني 

�شينقلب علينا”.
ال�شيوخ  جمل�س  يف  والغالبية  ترامب  اإدارة  ف�شلت  لالأ�شف 
هزم  يونيو  حزيران/   13 يف  لدعوتهما.  اال�شتجابة  يف 
م�شروع قرارهما لوقف �شفقة الذخائر املوجهة بدقة مع 

ال�شعودية من خالل الت�شويت.
الت�شويت اأحدث انق�شامًا يف �شفوف احلزبني مع اعرتا�س 
اأحدث  كما  دميقراطيني.  وخم�شة  جمهوريني  اأربعة 
من  االإن�شانية  واملنظمات  ال�شالم  منظمات  بني  انق�شامًا 
مل�شلحة  ال�شغط  وجماعات  االأمريكية  واالإدارة  جهة 
جهة  من  االأ�شلحة  �شناعة  و�شركات  ال�شعودية  احلكومة 

اأخرى.
ثار بول الذي كان يدفع باجتاه رف�س القرار، على اأع�شاء 
اأكرث اهتمامًا ب�شاأن الوظائف  جمل�س ال�شيوخ الذين بدوا 
التي توؤمنها �شركات �شناعة االأ�شلحة من حياة االأطفال 
اليمنيني، م�شتغربًا كيف الأ�شخا�س اأن يفكروا بجني املال 

فيما �شبعة ع�شر مليون �شخ�س مهددون باملجاعة.
مل ياأت بول على ذكر اأن العديد من اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ 
ع�شرات  على  ح�شلوا  جمهوريني  اأم  دميقراطيني  �شواء 
هذه  من  امل�شتفيدة  ال�شركات  قبل  من  الدوالرات  اآالف 

ال�شفقات لقاء م�شاهمتهم يف احلملة.
بالرغم من اخل�شارة، فاإن الت�شويت م�شتوى املعار�شة غري 
اأو�شاط جمل�س ال�شيوخ. جهد م�شابه  امل�شبوق لل�شفقة يف 
71 مع و27  اأوباما ف�شل هو االآخر بنتيجة  خالل والية 
. وقال موريف “اإن نتيجة اليوم مل تكن واردة منذ وقت  �شدهّ
لي�س ببعيد لكن الكونغر�س التفت اأخريًا اإىل اأن ال�شعودية 
املتعمد  ا�شتهدافها  يف  االأمريكية  الذخائر  ت�شتخدم 

لالأهداف املدنية داخل اليمن”.
الذي  ال�شراع  اإنهاء  اأجل  من  يائ�شني  اليمنيون  يبدو 
يحتاجون  �شخ�س  مليون   19 قرابة  الثالث.  عامه  دخل 
للم�شاعدة و6.8 ماليني معر�شون خلطر املجاعة. اأ�شيف 
اإىل ذلك تف�شي الكولريا التي جتاوزت حاالت االإ�شابة بها 
اأ�شبوعني.  اأن تت�شاعف كل  املتوقع  األف حالة ومن   124
فيما ميوت طفل ميني  الطبية دمر  املن�شاآت  ن�شف  قرابة 
كل ع�شر دقائق بفعل االآثار املجتمعة الناجمة عن اجلوع 

ونق�س اخلدمات الطبية.
االأغذية  وم�شانع  املزارع  ال�شعودية  القوات  ا�شتهدفت 
ميناء  وحتى  التجارية  واملحال  املائية  التحتية  والبنية 
االإن�شانية  امل�شاعدات  اأكرب  عربه  تدخل  الذي  احلديدة 

للبالد.
احلوثيني  �شدهّ  ال�شعودي  للتدخل  االأمريكي  الدعم  اإن 
�شالة  ال�شعودية  ق�شف  بعد  لكن  بجديد.  لي�س  اليمن  يف 
اأ�شفر  والذي   2016 اكتوبر  االأول/  ت�شرين  يف  عزاء 
بيع  �شفقات  اأوباما  اإدارة  علقت  �شخ�شًا،   150 مقتل  عن 
اليمن وتراجعت عن  اأن ت�شتخدم يف  التي ميكن  الذخائر 

دعمها اللوج�شتي.
االأ�شلحة،  �شفقات  ا�شتئناف  يف  �شريعًا  كان  ترامب  اأن  اإال 
مليار   110 بقيمة  �شخمة  �شفقة  اإىل  بالتو�شل  مفاخرًا 

دوالر خالل زيارته اإىل اململكة يف اأيار/ مايو.
وعدت  لل�شعوديني  االأمريكي  للدعم  الرف�س  تنامي  مع 
�شتخ�شع  الع�شكرية  قواتها  باأن  ترامب  املالكة  العائلة 
لتدريب �شارم من قبل الواليات املتحدة من اأجل احلدهّ من 
اخل�شائر الب�شرية، من خالل برنامج تدريب بقيمة 750 

مليون دوالر وقعت عليه ال�شعودية.

امل�شت�شارين  ح�شور  على  ال�شعوديون  وافق  كذلك 
اأن  العمليات اجلوية بعد  االأمريكيني يف مركزهم ملراقبة 
كان االأمر مقت�شرًا يف ال�شابق على ال�شماح لفريق اأمريكي 
امل�شاعدة  تن�شيق  اأجل  من  اآخر  مكتب  من  بالعمل  �شغري 

اللوج�شتية.
يف  مقعد  على  احل�شول  حتى  اأو  االأمريكي  التدريب  لكن 
غرفة العمليات لن يوقف ال�شراع، ما ميكن اأن يوؤدي اإىل 
ذلك هو فقط وقف الإطالق النار وحمادثات �شيا�شية. يف 
كانون االأول/ دي�شمرب 2015 انطلقت املحادثات برعاية 
مل  لكن  النار  الإطالق  وقف  مع  بالتزامن  املتحدة  االأمم 
اأي اتفاق. االأمر نف�شه تكرر يف ت�شرين  اإىل  يتم التو�شل 

االأول/ اأكتوبر 2016.
يقوم جمل�س االأمن الدويل االآن مبحاولة جديدة ملعاجلة 
االمدادات  بو�شول  لل�شماح  كلها  االأطراف  داعيًا  ال�شراع 
ميناء  )خ�شو�شًا  مفتوحة  املوانئ  كل  واإبقاء  الغذائية 
احلوثيني(  من  باأخذه  ال�شعوديون  هدد  الذي  احلديدة 
حلهّ  اإىل  التو�شل  اأجل  من  ال�شادقة  املحاوالت  وبذل 
املتحدة  الواليات  تبذل  اأن  يجب  املكان  هذا  يف  �شيا�شي. 
لن  االأمر  اأن  يعتقدون  املنطقة  يف  النا�س  لكن  جهودها. 
يح�شل ما مل تكن هناك م�شلحة اأمريكية جدية يف احللهّ 

ال�شيا�شي.
حتى لو اأن اهتمام ترامب من�شبهّ فقط على و�شع “اأمريكا 
اأن يتوقف عن التورط يف ق�شف  اأواًل” �شيكون من اجليد 
ال�شفقة”  “فن  ذلك  من  بداًل  ي�شتخدم  واأن  اليمنيني 
اخلا�س به لالن�شمام اإىل االأمم املتحدة من اأجل اإنهاء هذا 

ال�شراع الكارثي.  
)امليادين(

 هيا العقيل
انتهائي من  �شنوات على  انق�شت ثالث 
امل�شاهد  تلك  تنق�ِس  ومل  املاج�شتري 
ومل متَح من ذاكرتي بعد، كانت ر�شالتي 
درا�شة ميدانية حلالة املراأة ال�شورية 
االأردين،  الزعرتي  خميم  يف  الالجئة 
اأخي  فيها  رافقني  جميلة  اأيامًا  كانت 
يف  ال�شيف  وحر  وكامريتي  واأوراقي 
متتالية  الأيام  نخرج  كنا  ال�شحراء، 
امل�شاء،  حتى  نعود  وال  ال�شباح  منذ 
االأوراق  ونعبئ  هناك  للن�شاء  ن�شتمع 

واال�شتمارات بناء على اأقوالهن.
يف  القلب  يفرح  �شيء  يكن  ومل 
االأطفال  عيون  �شوى  املخيم  ذاك 
تروي  التي  و�شحكاتهم  الربيئة 
دون  يعي�شونها  التي  الطفولة  مرارة 
االأ�شا�س  من  مرارتها  يدركوا  اأن 
بحجارة  ب�شعادة  يلعبون  ل�شغرهم.. 
ال�شحراء التي تخد�س نعومة اأيديهم 
معتقدين  الطرية،  الغ�شة  ال�شغرية 
باالألعاب  ينعم  وغريهم  لعبة  اأنها 
ال  منها..  يتذمر  ثم  الغالية  الكثرية 
البطر  عن  هنا  حديثنا  فلي�س  علينا 
بالنعمة الذي ي�شهده ويعي�شه اأوالدنا 

يف هذا الزمان!
االأعمار  خمتلف  من  ن�شاء  قابلنا 
االجتماعية،  االأو�شاع  وخمتلف 
ال�شغرية  والعزباء،  املتزوجة 
املتعلمة،  وغري  املتعلمة  والكبرية، 
واحد  �شيء  على  اجتمعن  جميعهن 
باإيجاز  اإحداهن  ت عنه  الذي عربهّ هو 
بقولها: خرجنا يف بلدنا نطالب باملوت 
وال املذلة، فهربنا من املوت واأتينا اإىل 

املذلة باأرجلنا!
اأكرث الق�ش�س املوؤملة اأتت عند �شوؤالهن 
عنف  من  �شوريا  يف  له  تعر�شن  عما 
اللجوء،  قبل  وجن�شي  وج�شدي  نف�شي 
اإحداهن  الولدان..  لها  ي�شيب  ق�ش�س 
بحق  ارُتكبت  التي  املجازر  عن  روت 
املدنيني، وخا�شة االأطفال وبالتحديد 
جمزرة كرم الزيتون يف حم�س، قالت: 
كنت اأع�شر القمي�س الذي قد ارتداه 
املذبوحني  االأطفال  دفن  يف  زوجي 
في�شيل منه الدم مع كل ع�شرة لغزارة 
الدماء التي روت قمي�شه اإثر ذبحهم.

�شوت  اأي�شًا  اأ�شمع  زلت  ما  وتكمل: 
القذائف يف اأذين، واأطفايل حتى االآن 
ي�شتيقظون يف منت�شف الليل ي�شرخون 
اأي  �شمعوا  ما  واإذا  ويبكون  به�شترييا 
�شوت عاٍل تغريت مالحمهم وارمتوا يف 

اأح�شاين ي�شرخون ويبكون!
الق�ش�س  من  للعديد  ا�شتمعت  لقد 

املوؤملة من الجئات عاي�شنها، لكن ق�شة 
نف�شها  على  اأطلقت  التي  الفتاة  تلك 
ا�شمًا م�شتعار هو »فاتن« كانت تدق باب 
لتذكرين  ذاكرتي بني احلني واالآخر؛ 
من  فاتن  كانت  غريها،  من  اأكرث  بها 
مدينة حم�س، وبالتحديد من منطقة 
كان  وعمرها  الدريب،  باب  تدعى 
اآنذاك ١٨ �شنة، اأمتتهن داخل املخيم، 
وجهها،  عنوان  هي  الرباءة  زالت  ما 
مني  كثرية  حماوالت  بعد  قابلتها 
وممن حولها، خا�شة اأخت زوجها التي 
اأن  اأنها متاأكدة  اأخربتني بيني وبينها 
لالغت�شاب،  تعر�شت  قد  اأخيها  زوجة 
هو  )الذي  وزوجها  هي  تتكتم  لكنها 
كان  اأي�شا  فهو  املو�شوع،  عن  اأخوها( 
حمب�شه  من  خرج  وعندما  معتقاًل، 
واأخوها  هي  فقدت  اأن  بعد  تزوجها 
لهما  لي�س  الذي  والدهما  ال�شغري 
ابنة  �شواه وعمها، فهي  اأحد بعد اهلل 
كما  وعائلته،  هو  ي�شكنه  الذي  احلي 
اأن حلظات ه�شتريية تنتاب  اأخربتني 
�شيء  كل  وتك�شر  فيها،  ت�شرخ  فاتن 
تف�شريًا  لفعلها  يجد  اأحد  وال  اأمامها، 
اأن  خا�شة  لالغت�شاب،  تعر�شها  �شوى 
اإحداثيات املوقف الذي مرت به فاتن 

تدل على ذلك.
ا�شتحياء،  على  بداية  فاتن  قابلتني 
حاولت اأن اأك�شر احلاجز بيني وبينها 
يف  عادية  موا�شيع  معها  فتحت  باأن 
واأ�شعرتها  قلياًل،  ومازحتها  البداية، 
به  متر  ما  �شعوبة  جيدًا  اأتفهم  اأين 
اأن  اأحاول  لكني  به،  البوح  و�شعوبة 
اأ�شعر  مل  ا�شتطاعتي،  بقدر  اأ�شاعد 

على  بل  االأوىل،  ال�شاعة  يف  بنتيجة 
منها  اأخرج  لن  اأين  �شعرت  العك�س 
متحفظة  هي  دامت  ما  معلومة  باأية 
براءتها  بحكم  لكن  ذكرياتها،  على 
ما  ثم  قلياًل،  معي  تتفاعل  بداأت 
كانت  التي  ق�شتها  �شاركتني  اأن  لبثت 
لقد  ل�شانها:  على  روتها  كما  خال�شتها 
اأمام  ب�شري  كمدرع  ا�شتخدامي  مت 
دبابة النظام للدخول اإىل احلي الذي 
واعتقاالت  مداهمات  لعمل  اأ�شكنه 
مت  ذلك  وبعد  احلي،  و�شباب  لرجال 
�شقة  يف  كاملني  يومني  ملدة  اختطايف 
يف منطقة تدعى القرابي�س، وكان يف 
اأخريات من نف�س احلي  ال�شقة فتيات 
كيف  بعيني  �شاهدت  اأ�شكنه،  الذي 
عرو�س  �شمنهن  ومن  اغت�شابهن،  مت 
بعد  مبا�شرة  ماتت  الزواج  حديثة 
ب�شوت  مقاطعة  �شاألتها  االغت�شاب، 
فاتن؟  يا  اغت�شبوك  وهل  منخف�س: 
ما  ثم  ال!،  برعب:  �شريعًا  اأجابت 
اأنا  قائلة:  كتفها  على  تهّ  ربهّ اأن  لبثت 
يف  ا�شمك  يظهر  ولن  الأ�شاعدك  هنا 
ال�شوؤال:  اأعدت  ثم  بي،  ثقي  �شيء 
هل  ب�شدق  اأجيبيني  والدك  بغالوة 
اغت�شبوك؟ بكت بحرقة وقالت وهي 
وجنتيها  حترق  التي  دموعها  مت�شح 
يا  بابا  يا  اآه  )بالعامية(:  وقالت 
ينتقم  اهلل  اغت�شبوين  اي  حبيبي 
منهن، وبكيت و�شرخت وحاولت اأدافع 
ما  امل�شلولة  متل  كنت  ب�س  حايل  عن 
اللي  كفاهن  وما  اأحترك  بقدر  عم 
حرموين  باإنهن  وكملوها  فينا  عملوه 
هون  من  طلعت  العمر،  لطول  اأبي  من 

حرقوه  حرق..  مات  اأبي  اإنو  بكت�شف 
اأخي  و�شل  بيتنا  حتت  اللي  باملخزن 
متوفية،  اأمي  الأنو  حلاله،  ال�شغري 
وطلعت ما لقيت بقي يل بها الدنيا اإال 
اأخي، وبعدين تزوجت زوجي اللي هو 
باللي  بيعرف  حدا  وما  جرياننا،  ابن 
�شار معي اإال هو وهال انت!.. ثم اأكملت 

يل ق�شتها حتى نهايتها بالتف�شيل.
�شمتهّ �شمت العاجز حتى عن املوا�شاة 
ذلك،  بعد  اأقول  اأن  ع�شاي  وماذا 
على  اإن�شانيتنا  زالت  ما  هل  ت�شاءلْت: 
وهل  حتت�شر؟!  اأنها  اأم  احلياة  قيد 
واتفاقيات  العربية  القمم  اأوقفت 
حماية  واتفاقيات  االإن�شان  حقوق 
من  يجري  ما  احلروب  من  املت�شررين 
اأم  ُك�شرت!  من  هي  فاتن  هل  ظلم؟! 
نحن الذين ُك�شرت كرامتنا واإن�شانيتنا 

ومبادئنا؟!
حني  الرجال  زمن  يف  مكان  يا  كان 
جي�س  ك  ُحرهّ »وامعت�شماه«  �شرخْت 
اأيامنا  يف  ونحن  لها،  للثاأر  كامل 
وال  ويغرقون  وُيغت�شبون  ي�شرخون 
م�شاعر  �شوى  فينا  �شيء  يتحرك 
االآخر،  بع�شنا  وكامريات  بع�شنا، 
وكرا�شي ُت�شفهّ حول دائرة م�شتديرة 
تدفن  ووجوه  وت�شتوجب،  ت�شتنكر 
اأو  هربًا  كالنعام  الرتاب  يف  روؤو�شها 

خجاًل اأو خوفًا ال اأحد يدري.
�شوى  النهاية  يف  للمظلوم  يبقى  وال 
بالفرج  العباد  لرب  الدعاء  حرقة 

القريب فهذا هو اأ�شمن عالج!

 احل�����م�����ي�����ق�����اين »االإره����������اب����������ي
����ص���ع���ودي���ًا« ي�����ص��ق��ط ج��ب��ه��ة ال��ب��ي�����ص��اء

لقمان عبداهلل
االإرهاب  الئحة  يف  احلميقاين  الوهاب  عبد  الدكتور  الإدراج  كان 
ال�شعودية االأثر املبا�شر يف امليدان اليمني، عرب االحتجاجات التي 
فانهارت  البي�شاء،  حمافظة  يف  حميقان  اآل  قبيلته  اأبناء  بها  قام 
وذلك  بالكامل،  الزاهر  منطقة  يف  ي�شغلونها  كانوا  التي  اجلبهة 
بعدما كانت تلك اجلبهة من اجلبهات القوية وال�شلبة، ومل تكن يف 

االأ�شل �شمن ح�شابات اجلي�س و»اللجان ال�شعبية«.
اأم�س  اجتازتها  م�شبقة،  اإنذارات  اأو  مقدمات  دون  ومن  فجاأة  لكن 
مئات  بعد  على  واأ�شبحت  و»اللجان«  اجلي�س  قوات  )الثالثاء( 
اأن حامية  اليمن. ومل يعد خافيًا  يافع جنوب  االأمتار من مناطق 
ال�شعودي جتاه  وا على االإجراء  اآل حميقان ردهّ اجلبهة من قبيلة 
اأنه يليق باتهامهم باالإرهاب، كذلك جتدر  زعيم قبيلتهم مبا راأوا 
اال�شارة اإىل قرار اجلي�س اليمني و»اللجان« التوقف عند احلدود 
متابعة  وجتنهّب  �شابقًا،  واجلنوبي  ال�شمايل  لليمن  ال�شطرية 

الهجمات اإال ل�شرورات دفاعية.
واالإمارات  ال�شعودية  من  وكلهّ  قطر  بني  اخلليجية  االأزمة  وكانت 
د �شدى  والبحرين، قد اأرخت بظاللها على الو�شع يف اليمن، وتردهّ
ال�شراع قويًا على امل�شتويات كافة، ال�شيا�شية واالأمنية وامليدانية، 
بني  اللياقة  حدود  عن  اخلارج  االإعالمي  الرتا�شق  اإىل  اإ�شافة 
االأطراف اليمنية املح�شوبة على طريف االأزمة. االإعالم والنخب 
ــ االإماراتي ال ينفكون يكيلون التهم  التابعون للتحالف ال�شعودي 
وحتميله  ل�شيطنته  حماولة  يف  االإخواين،  »االإ�شالح«  حلزب 
لدول  وال�شيا�شية  واالأمنية  الع�شكرية  االإخفاقات  م�شوؤولية 
�شيما  وال  اليمنية،  القوى  اأن  للمتابع  وا�شحًا  ويبدو  التحالف، 
االإماراتية  االأجندة  وفق  ال�شعواء  بحملتها  تنطلق  اجلنوب،  يف 
وت�شتخدم االأدبيات والتو�شيفات نف�شها. يف املقابل، حتاول النخب 
وتربير  عنها  الدفاع  خط  التزام  قطر  على  املح�شوبة  االإخوانية 
اأ�شوات  ظهور  املا�شية  القليلة  االأيام  يف  الفتًا  كان  واإن  موقفها، 
لـ»االإ�شالح«، لكنها تبثهّ من خارج االإقليم، تنتقد  اإعالمية تابعة 
بحق  امل�شينة  ت�شرفاته  على  وت�شيء  التحالف  ممار�شات  ب�شدة 

اليمنيني.
اإعالم  يف  حادًا  �شكاًل  ياأخذ  بداأ  قد  اخلليجي  ال�شراع  كان  ولئن 
جهة  من  قطر  االأزمة،  طريف  على  املح�شوبة  اليمنية  االأطراف 
»االإ�شالح«  قيادة  فاإن  اأخرى،  جهة  من  واالإمارات  وال�شعودية 
االإخوانية ال تزال تزاول مهماتها من الريا�س، كذلك فاإن احلزب 

ال يزال ال�شريك الرئي�شي يف حكومة عبد ربه من�شور هادي.
حتييد  على  الريا�س  تعمل  متوقعًا،  كان  وكما  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 
»االإخوان« يف اليمن عن دائرة ال�شغط والت�شييق عليهم، وح�شر 
االأمر  اقت�شى  لو  االأدنى، حتى  التهم عليهم باحلد  اأو  اللوم  اإلقاء 
�شملت  وبالفعل،  االأمريكية.  االإرهاب  لوائح  التباين مع ت�شنيفات 
عبد  الدكتور  هو  واحدًا  مينيًا  ا�شما  لالإرهاب  اخلليجية  اللوائح 
ت �شمن  الوهاب احلميقاين، رغم اأن وزارة اخلزانة االأمريكية �شمهّ
راأ�شهم ع�شو �شورى  العديد من قيادات »االإ�شالح«، وعلى  قوائمها 
»االإخوان« يف اليمن ال�شيخ خالد بن علي العرادة يف العام املا�شي، 

لة لتنظيم »القاعدة«. اإ�شافة اإىل اأ�شماء مينية حم�شوبة اأو مموهّ
جتدر االإ�شارة اأي�شًا اإىل اأن احلميقاين ي�شغل حاليًا من�شب االأمني 
هادي،  حكومة  يف  م�شت�شار  وهو  ال�شلفي،  »الر�شاد«  حلزب  العام 
وزارة  وكانت  القطرية.  االأوقاف  وزارة  يف  مفتيًا  �شابقًا  وعمل 
اخلزانة االأمريكية قد اأدرجت ا�شمه يف كانون االأول 2013 على 
الئحة االإرهاب بتهمة دعم »القاعدة يف اجلزيرة العربية«. لكن 
ر�شالة  هت  ووجهّ الأمريكا،  احلميقاين  ت�شليم  رف�شت  هادي  حكومة 
وبعد  الوطني.  احلوار  يف  ع�شوًا  اإياه  معتربة  لالتهام،  ا�شتنكار 
وقد  ال�شرعية،  ى  ي�شمهّ ملا  املفاو�شات  تعيينه يف جلنة  العدوان مت 

�شارك بفعالية يف جل�شات احلوار يف الكويت.
ال �شك يف اأن املقاربة ال�شعودية ازدادت تعقيدًا بوجود االأزمة مع 
اأدى اإىل �شقوط  اإدراج ا�شم واحد  اأن  قطر، وينظر املراقبون اإىل 
االأمريكية  الالئحة  ال�شعودية  التزمت  اإذا  فكيف  بكاملها،  جبهة 
يجزم  »االإ�شالح«.  يف  الكبرية  االأ�شماء  من  العديد  حتتوي  التي 
هوؤالء باأن ثمن ذلك �شيكون �شقوط حمافظة ماأرب بكاملها واجلزء 
حكومة  بيد  اجلوف  حمافظة  يف  »االإخوان«  عرب  عليه  امل�شيطر 
�شنعاء، مع االإ�شارة كذلك اإىل اأن حمافظة ماأرب غنية بالغاز الذي 
ي�شتخرجه متنفذون تابعون لـ»االإ�شالح« ويباع يف ال�شوق اليمنية، 

كذلك فاإن املحافظة من »قالع االإخوان« تاريخيًا.
ال�شعودية  بني  والتخادم  امل�شاكنة  حالة  انتقال  ذلك  اإىل  ي�شاف 
و»القاعدة« اإىل مرحلة الرتقب واحلذر بني الطرفني، فقد كانت 
ح�شر  اليمن  على  العدوان  بداية  منذ  »القاعدة«  لدى  االأولوية 
مبا  الع�شكرية  املهمات  يف  واالن�شراف  اهلل«  »اأن�شار  مع  ال�شراع 
يفيد التحالف ال�شعودي، لكن بعد زيارة الرئي�س االأمريكي دونالد 
اأن  وتخ�شى  راأ�شها،  �س  تتح�شهّ »القاعدة«  اأ�شبحت  للريا�س  ترامب 
ت�شكل امل�شالح االأمريكية ــ ال�شعودية ــ االإماراتية يف اليمن نقطة 
التقاء، وتكون هي كب�س فداء تلك امل�شالح اإذا ما تعذر ا�شتئ�شال 

»االإ�شالح«.

هناك يف خميم الزعري
 ال�����ص��وري��ات يف خم��ي��م ال����زع����ري.. ق�����ص�����ض اغ��ت�����ص��اب وق��ت��ل ي�����ص��ي��ب ل��ه��ا ال���ول���دان

 ت���رام���ب ي��ه��ن��ىء ويل ال��ع��ه��د ال�����ص��ع��ودي اجل���دي���د وي��ن��اق�����ض م��ع��ه م�����ص��األ��ة اخل���الف
اليمن واأزم�����ة  ال�����ص��ع��ودي��ة  بينها  وم���ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  وج��ارت��ه��ا  ق��ط��ر  ب��ني  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 



اإ�شقاط  يربز   – ب(  ف  )اأ  ـ  وا�شنطن 
للجي�س  لطائرة  امل�شبوق  غري  االمريكيني 
احلرب  دينامية  تبدل  �شرعة  ال�شوري 
بعد  �شنوات،  �شت  منذ  �شوريا  يف  الدائرة 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  تعزيز 

�شالحيات ع�شكرييه يف �شاحة املعركة.
اأنها  املتحدة االثنني على  الواليات  و�شددت 
ال تريد دورا اأكرب يف �شوريا بل ت�شعى فح�شب 
للق�شاء على تنظيم الدولة اال�شالمية، لكن 
قدرة  حدود  يربز  اال�شبوع  نهاية  حادث 

االمريكيني على البقاء خارج امليدان.
ويبدو خطر وقوع مواجهة ا�شافية حقيقيا 
يف  املتناف�شة  القوى  من  �شل�شلة  تقاطع  مع 
املمنوحة  اجلديدة  ال�شلطات  مع  �شوريا 

لقادة جي�س ترامب.
الوقائع؟ هي  – ما 

جاء يف بيان لقيادة التحالف “ال�شاعة 6،43 
للنظام  مقاتلة  األقت  غ(،  ت   17،43( م�شاء 
ال�شوري )طراز( ا�س يو22- قنابل بالقرب 
الدميوقراطية  �شوريا  قوات  مقاتلي  من 
اال�شتباك  لقواعد  ووفقا  الطبقة.  جنوب 
واحلق يف الدفاع عن النف�س ال�شائد يف اطار 
التحالف )�شد تنظيم الدولة اال�شالمية(، 
فقد مت ا�شقاطها على الفور من جانب مقاتلة 
�شوبر  اإي  اإف/اآي18-  )طراز(  امريكية 

هورنيت”.
اأن  موؤكدا  ذلك  ناق�س  ال�شوري  اجلي�س  لكن 
الر�شافة  منطقة  “يف  ا�شتهدفت  الطائرة 
بريف الرقة اجلنوبي اأثناء تنفيذها مهمة 

قتالية �شد تنظيم داع�س االإرهابي”، م�شريا 
اىل فقدان الطيار.

بر�س  فران�س  لوكالة  امريكي  م�شوؤول  واأكد 
ان الطيار قفز من الطائرة قبل ا�شابتها وما 

زال م�شريه جمهوال.
الو�شع؟ خطورة  – ما 

الواليات  ت�شقط  التي  االأوىل  املرة  هي 
و�شط  �شورية  حربية  طائرة  فيها  املتحدة 
يف  تقودها  التي  الوا�شعة  اجلوية  احلملة 
ملكافحة  تقريبا  �شنوات  ثالث  منذ  البالد 

تنظيم الدولة اال�شالمية.
حملة  بدورها  تخو�س  التي  رو�شيا  اما 
ب�شار  ال�شوري  للرئي�س  دعما  ع�شكرية 
ال�شورية  الطائرة  اإ�شقاط  فدانت  اال�شد، 
وردت باإعالن تعليق خط االت�شال “خلف�س 
مع   2015 اآخر  يف  اأقامته  الذي  التوتر” 
البنتاغون ملنع حوادث ا�شطدام يف االجواء 

ال�شورية.
اركان  هيئة  رئي�س  اعلن  الحق،  وقت  ويف 
ان  دانفورد  جو  اجلرنال  االمريكي  اجلي�س 
الدبلوما�شي  “امل�شتويني  على  �شتعمل  بالده 
املقبلة” العادة  ال�شاعات  والع�شكري خالل 

قناة االت�شال هذه.
احلربية  الطائرة  اإ�شقاط  حادثة  وتعد 
االحد اآخر واأخطر املواجهات بني التحالف 

الدويل والقوات احلكومية ال�شورية.
غارة  ترامب  اأجاز  ني�شان/ابريل،   7 ففي 
�شورية  جوية  قاعدة  على  كروز  ب�شواريخ 
ردا على اتهامات للنظام ال�شوري ب�شن هجوم 

كيميائي على مدنيني.
ويف 18 ايار/مايو، �شربت طائرات التحالف 
موقع  اىل  متجها  كان  للنظام  مواليا  موكبا 

ع�شكري للتحالف قرب احلدود االردنية.
حزيران/يونيو،   6 يف  م�شابه  حادث  ووقع 
منه   8 يف  اأمريكية  طائرة  ت�شقط  ان  قبل 
املوالية  للقوات  تابعة  م�شرية  طائرة 

للحكومة اأطلقت النار على قوات التحالف.
ن�شاطها؟ املتحدة  الواليات  تو�شع  – هل 

مهتما  لي�س  اأنه  تكرارا  البنتاغون  اأكد 
بل  ال�شورية،  احلرب  يف  دوره  مب�شاعفة 
الدولة  تنظيم  هزمية  على  ح�شرا  يركز 

اال�شالمية.
الو�شطى  القيادة  با�شم  املتحدث  و�شرح 
االثنني  توما�س  جون  الكولونيل  االأمريكية 
ان االأحداث االأخرية “تعك�س �شاحة معركة 
حماولة  نوا�شل  فيما  ومت�شعبة،  معقدة 
العمل ب�شفافية واالإبالغ عن نوايا حتركاتنا 
ليكون وا�شحا اننا نركز على هزمية تنظيم 

الدولة اال�شالمية يف �شوريا”.
ال�شربات  جميع  ان  على  امل�شوؤولون  ويركز 
القوات  جتاهل  بعد  النف�س  عن  دفاعا  متت 

احلكومية ال�شورية التحذيرات.
تبدل  اأي�شا  تربز  االحداث  هذه  لكن 
يرجح  فيما  ال�شورية  احلرب  ديناميات 

مراقبون وقوع مواجهات ا�شافية.
عن  الدفاع  موؤ�ش�شة  يف  الباحث  ويقول 
“املهمة  ان  روجيو  بيل  الدميوقراطيات 
خطري  ب�شكل  تتحول  �شوريا  يف  االمريكية 

اال�شالمية  الدولة  تنظيم  �شد  عمل  من 
ال�شورية”.  االهلية  احلرب  يف  طرف  اىل 
القوات  ركزت  بعيدة،  غري  فرتة  وحتى 
الف�شائل  مواجهة  على  ال�شورية  احلكومية 
انت�شارات  لكن  �شوريا.  غرب  يف  املعار�شة 
له  اأجازت  وغريها  )�شمال(  حلب  يف  عدة 
قوات  مواجهة  يف  ي�شعه  ما  �شرقا  االجتاه 
�شوريا الدميوقراطية )حتالف قوى كردية 

وعربية معار�شة(.
ويرى الكثري من املحللني ان ايران لعبت دورا 
خماوف  على  ويركزون  االندفاع،  هذا  يف 
طهران من ت�شاعف قوة ونفوذ قوات �شوريا 

الدميوقراطية.
االو�شط  ال�شرق  معهد  يف  الباحث  ويرى 
ال�شوري  الو�شع  تطورات  ان  لي�شرت  ت�شارلز 
بعناد  االمريكيني  الإ�شرار  حتمية  نتيجة 
اإىل  يرمي  البلد  هذا  يف  وجودهم  ان  على 
دون  من  اال�شالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلة 

التطرق اىل احلرب االهلية االأ�شمل.

�شد  بفاعلية  القتال  ميكننا  “ال  ويقول 
مواجهة  يف  �شي�شعنا  فهذا  وحده،  داع�س 
من  مبزيد  موقفنا  نحدد  ان  علينا  اآخرين. 

الو�شوح”.
اإ�شافية؟ – �شلطات 

حملته  اأثناء  اأكد  الذي  ترامب  وكان 
املتطرف  التنظيم  �شيهزم  انه  االنتخابية 
�شريعا، اأمر �شباطه باأن يرفعوا له مراجعة 

خلطة هزم التنظيم.
تهدف  اإفناء”  “حملة  املراجعة  واأنتجت 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  جميع  قتل  اىل 
القادة  ا�شتقاللية  وعززت  اال�شالمية، 
امليدان  يف  قرارات  اتخاذ  يف  الع�شكريني 

واإقرار �شربات.
وا�شتبعد توما�س اي دور لل�شلطات اال�شافية 
القوات  با�شتهداف  االخرية  القرارات  يف 
احلكومية ال�شورية، النها جرت كافة دفاعا 

عن النف�س، بح�شب قوله.

هاف بو�شت عربي  /  اأ ف ب
الذي  اأطفال  االأربعة  ذو  الرجل  ُيعَرف 
امل�شلني  من  جمموعة  ده�س  عملية  بداأ 
»معقٌد«،  رجٌل  باأنه  لندن،  م�شجد  خارج 
و«م�شطرٌب«، و«يجن جنونه« حني يفرط 
يف ال�شراب، هذا ما ُزِعَم، بعدما قالت عنه 

والدته اإنه »لي�س اإرهابيًا«.
 The �شحيفة  ن�شرته  الذي  الكالم  هذا 
يتناق�س  قد  الربيطانية،   telegraph
وكاالت  نقلتها  التي  جريانه،  �شهادات  مع 
االأنباء يف وقت �شابق، واأفادت اأنه �شخ�س 

م�شامل، معربين عن �شدمتهم ملا قام به.
باحتجاز  الربيطانية  ال�شرطة  قامت 
العمر  من  يبلغ  الذي  اأوزبورن،  دارين 
جرمية  يف  به  م�شتبهًا  لكونه  عامًا،   47
اإرهاب، و�شروع يف قتل، بعد اأن قام بده�س 
خروجهم  اأثناء  امل�شلني  من  جمموعة 
ا�شطدم  اإنه  وُيقال  الرتاويح،  �شالة  من 
ب�شيارته الفان املُ�شتاأجرة باأعمدة ال�شارع، 
»�شاأقتل  وي�شيح:  خارجها  يقفز  اأن  قبل 

كل امل�شلمني، فعلت ما يتوجب عليَّ فعله«.
اأن  »وُيزَعم  الربيطاين:  املوقع  يقول 
جتاه  متزايدة  عدائية  نظر  وجهات  له 
امل�شلمني يف االأ�شابيع االأخرية منذ حادثة 

ج�شر لندن االإرهابية«.
اأفراد  عربَّ  فقد  رويرتز،  وكالة  وبح�شب 
�شدمتهم  عن  لهم،  بيان  يف  اأوزبورن  اأ�شرة 
ال�شديدة من احلادث، م�شيفني: »هذا اأمر 

ال ي�شدق، مل ن�شتوعب االأمر بعد«.
اأجل  من  باالأ�شى  »ن�شعر  البيان  واأ�شاف 
جنون،  هذا  امل�شابني.  مع  وقلوبنا  االأ�شر، 

من الوا�شح اأنه حم�س جنون«.
تبلغ  التي  اأوزبورن،  والدة  كري�شتني،  اأما 
اإرهابيًا،  »لي�س  ابنها  اإن  فقالت  عامًا،   72
امل�شلمني  جتاه  كراهية  اأي  ُيظِهر  ومل 

�شابقًا«.
�شن  ذا  �شحيفة  اإىل  حديثها  يف  واأ�شافت 
ِدمت ملا حدث، راأيته على  الربيطانية: »�شُ
مل  فورًا،  عليه  فت  وتعرَّ التلفاز،  �شا�شة 

اأفعل �شوى ال�شراخ«.
اإنه جمرد  اإرهابيًا،  لي�س  »ابني  واأ�شافت: 

�شخ�س يعاين من م�شكالت، وال اأدري كيف 
ميكن التعامل مع هذا كله«.

لي�س �شيا�شيًا
اأخت  نيكوال،  اأنكرت  نف�شه،  الوقت  يف 
اأوزبورن كونه �شيا�شيًا اأو يهتم بال�شيا�شة، 
اإذ قالت: »اإنه ال يعرف حتى من هو رئي�س 
عن  �شيئًا  يقول  يومًا  اأ�شمعه  مل  الوزراء، 

امل�شلمني، اأو اأي �شيٍء عن�شري«.
 The telegraph ل�شحيفة  ووفقًا  لكن 
باأن  مزاعم  ذلك  بعد  ظهرت  الربيطانية، 
الذي  االآ�شيوي،  جاره  ابن  اأهان  اأوزبورن 
يبلغ من العمر 12 عامًا، يف اأعقاب الهجوم 
دون اإ�شالميون  ذه ُمت�شدِّ االإرهابي الذي نفَّ
وقٍت  يف  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف 

مبكٍر من هذا ال�شهر.
�شهود  اأحد  رها  �شوَّ لقطٌة  اأظهرت  بينما 
يف  املحمول  هاتفه  با�شتخدام  العيان 
 18 االأحد،  يوم  فين�شبوري  حديقة 
غا�شب  متعرقًا  اأوزبورن  يونيو/حزيران، 

العينني، وي�شرخ مكررًا: »اقتلني«.
حياة كرمية

والديه  لكن  �شنغافورة،  يف  اأوزبورن  ُوِلَد 
بلدة  يف  برتبيته  قاما  وكر�شتني  جون 
�شومر�شت،  مبقاطعة  مري،  �شوبر  وي�شتون 
حيث التحق بجامعة بوردواك للريا�شيات 

واحلو�شبة، وفقًا لل�شحيفة الربيطانية.
اأخبار  لربنامج  اأوزبورن  والدة  وقالت 
دة«،  »ُمعقَّ �شخ�شيٌة  ابنها  اإن   ،ITV
واأ�شافت: »ال اأدافع عنه، لكنه ولدي، وما 
نحن فيه �شدمة كبرية، فهو مل ي�شرق بنكًا 
مثاًل، ما قام به كان وح�شيًا!« ح�شبما نقلت 
�شحيفة The telegraph الربيطانية.
وتابعت والدة اأوزبورن: »يف هذه اللحظة، 
فهذه  املوقف،  مع  التعامل  عن  اأعجز 

�شدمة كبرية و�شخمة«.
وزعمت اأنه »ُم�شطرٌب«، واأنه كان يتعاطى 
وقالت  عقلية،  مب�شاكٍل  الإ�شابته  عالجًا 
التلفاز  على  التقارير  يف  راأته  حني  اإنها 
بكونه  االأمر  وو�شفت  فورًا،  عليه  فت  تعرَّ

»اأ�شواأ كابو�س ميكن لوالدٍة اأن تعي�شه«.
�شن:  ذا  ل�شحيفة  كري�شتني  حت  و�شرَّ

اأنه  االأمر  يف  ما  كل  اإرهابيًا،  لي�س  »ابني 
اأن  ميكن  كيف  اأعرف  ال  واأنا  مري�س، 

اأتعامل مع موقف كهذا«.
�شهادات جريانه

ن�شرت العديد من وكاالت االأنباء �شهادات 
ل�شان  على  جاء  حيث  اأوزبورن،  جلريان 
اأحدهم: »كان طبيعيًا جدًا. باالأم�س كان 

يف مطبخه يغني مع اأوالده«.
اأمرًا  احتجُت  »متى  اآخرون:  مدحه  فيما 
ما كان ياأتي. ال اأ�شدق اأنه قام بذلك، اأنا 

م�شلم«.
روؤية  باالإمكان  كان  اأنه  اآخر  جاٌر  وروى 
اأوزبورن اأحيانًا كثرية يتجادل مع زوجته 

يف ال�شارع.
 The telegraph �شحيفة  لكن 
الربيطانية نقلت �شهادات اأخرى جلريانه 
اأحدهم »مل يحظ دارين  واأ�شقائه، فقال 
هادئًة  حياته  كانت  بل  �شيئة،  بحياٍة 
رت لديه خيارات كثرية مل  وكرمية، وتوفَّ

تكن متاحة الأنا�ٍس اآخرين«.
فقد  اخلمر،  �شرب  يف  ال�شابق  رفيقه  اأما 

و�شفه بكونه »جمنونًا ميكن اأن حتبه«.
ويف حني قالت نيكوال اأوزبورن، اأخته التي 
كان  اأخاها  اإن  عامًا،   50 العمر  من  تبلغ 

»م�شطربًا لفرتة طويلة«.
االعتذار  ا�شتخدام  ُيفلح  »ال  واأ�شافت: 

اأخي  اأن  حقًا  اآ�شفٌة  اأنا  كهذا،  و�شٍع  يف 
ا�شطرابه  يو�شله  اأن  حدِّ  اإىل  م�شطرٌب، 
يكن  »مل  اأنه  اأ�شرت  لكنها  املرحلة«،  لهذه 

مهتمًا اأبدًا باالإرهاب«.
دة حياٌة اأ�شريٌة ُمعقَّ

الربيطانية  ال�شحيفة  �شرد  خالل  من 
حلياة اأوزبورن، فاإنها تبدو عليها التعقيد، 
�شوبر  وي�شتون  بلدة  اأوزبورن  غادر  فقد 
مري منذ �شنواٍت عديدة، وانتقل اإىل اأحد 
مع  بكارديف،  بنتوين  يف  املجاورة  املنازل 

�شريكته، واأطفاله، وكلبني.
واأ�شدقائه  جريانه  �شهادات  خالل  فمن 
فاإن هناك اعتقادًا �شائدًا باأنه انف�شل عن 
�شوهد  فقد  االأخرية،  ال�شهور  يف  �شريكته 

اأكرث من مرة وهو ي�شرخ فيها يف ال�شارع.
التي  كاربنرت،  ريبيكا  ال�شيدالنية  وتقول 
مرتفع  �شارٌخ  رجٌل  »اإنه  عامًا:   26 تبلغ 
يف  ي�شرخ  دائمًا  كبري،  ب�شكل  ال�شوت 

اأوالده وزوجته«.
قدميًة  �شيارًة  دائمًا  »يقود  واأ�شافت: 
مة. مل يت�شبَّب لنا يف اأي متاعب، لكن  حُمطَّ
ميكن �شماعه بو�شوح يف اجلهة املقابلة من 

ال�شارع وهو ي�شرخ«.
حقًا،  معه  اأحُدنا  ث  يتحدَّ »مل  وتابعت: 
على  راأيناه  حني  فورًا  عليه  فنا  تعرَّ لكننا 

التلفاز هذا ال�شباح«.

وقال اأحد اجلريان: »يف احلقيقة �شمعته 
مل  غريب!  اأمٌر  باالأم�س،  ال�شارع  يف  يغني 
اأعرف اأبدًا ماذا كان يعمل ليك�شب عي�شه«.

اأما عن �شريكته، فو�شفها اأحُد االأ�شخا�س 
الذين تعاملوا معها يف العمل باأنها »امراأٌة 

لطيفة حقًا«.
وودودة.  لطيفٌة  »اإنها  اآخر:  قال  بينما 
مما  اأف�شل  اإنها  يقولون  كانوا  اجلميع 

ي�شتحقه«.
ت�شتطع  مل  الذي  اأوزبورن،  اأن  وُيعتقد 
عليه،  ف  التعرُّ االأمن  اأو  ال�شرطة  قوات 
ويلز  يف  منزله  من  مياًل   15 �شيارته  قاد 
 Pontyclun Van Hire وكالة  اإىل 
يوم االأحد، لتاأجري �شيارة لوتون ملدة ليلة 

واحدة مقابل 80 جنيهًا اإ�شرتلينيًا.
ثم قاد �شيارته بعدها اأكرث من 150 مياًل 
يف  واأَخَذ  امل�شاء،  خالل  لندن  �شمايل  اإىل 
الر�شيف  اإىل  اأخريًا  و�شل  حتى  ل  التجوُّ
الليل  منت�شف  بعد  فين�شربي  حديقة  يف 

بوقٍت ق�شري.
ال�شيارات  تاأجري  وكالة  مالكو  كان 
من  واحدًة  الأن  وحزانى«،  »م�شدومني 
عرباتهم ا�شُتخِدَمت يف اعتداٍء مثل هذا، 
حتقيقها،  يف  ال�شرطة  مب�شاعدة  وتعهَّدوا 
 The telegraph ل�شحيفة  وفقًا 

الربيطانية.

تزامنًا مع انت�شار التقارير حول اخل�شائر الكبرية التي 
ُمنيت بها القوات املوالية للرئي�س اليمني امل�شتقيل عبد 
ربه من�شور هادي، يف اأكرث من جبهة م�شتعلة، ال �شيما يف 
ة، كثهّف حتالف العدوان ال�شعودي  حمافظتي تعز وحجهّ
غري  واملواقع  ال�شكنية  االأحياء  على  اجلوية  غاراته 
الع�شكرية يف اليومني املا�شيني، مرتكبًا جمزرة جديدة 
يف �شعدة، ت�شاف اإىل ع�شرات املجازر التي، وعلى الرغم 
التعتيم  وال  الدويل  ال�شمري  تخرتق  مل  وح�شيتها،  من 

االإعالمي املفرو�س بقوة املال والنفط.
ومل يعد اليمنيون يحتفلون عند �شماعهم باالنتكا�شات 
دها القوات التابعة لتحالف العدوان  الكبرية التي تتكبهّ
واملرتزقة، بل باتوا ينتظرون بقلق »االأخبار العاجلة« 
ال�شعودية،  الطائرات  ترتكبها  جديدة  مذبحة  عن 
من  »احلفاة«  اأخمدها  نريان  من  اأطفالهم  ئون  ويخبهّ
اجلي�س اليمني والف�شائل املوالية له يف جبهات القتال. 
 25 قتل  حيث  �شعدة،  اأبناء  هم  املرة  هذه  ال�شحية 
اأم�س  فجر  ا�شتهدف  جوي  ق�شف  يف  االأقل  على  مينيًا 
�شوقًا �شعبيًا مكتظًا يف املحافظة الواقعة �شمال البالد.

لتحالف  تابعة  طائرات  قامت  فقد  التفا�شيل،  ويف 
العدوان ب�شن غارتني على �شوق م�شنق يف مديرية �شدا 
النا�شطون  هه  �شبهّ اعتداء  يف  ال�شعودية،  احلدود  قرب 
االأ�شواق  على  »داع�س«  تنظيم  بهجمات  »تويرت«  على 

العراقية خالل �شهر رم�شان.
وقال مدير مكتب ال�شحة يف �شنعاء عبد االإله العزي، 

اإنه »نتيجة ال�شتمرار الق�شف، مل تتمكن فرق االإ�شعاف 
خ�شية  متاأخر  وقت  يف  اإال  ال�شحايا  اإىل  الو�شول  من 
تعر�شها للق�شف، كما حدث يف مرات �شابقة«. وهاجم 
قني يف  العزي ال�شعودية التي قال اإنها »ا�شتهدفت املت�شوهّ
الليايل الع�شر االأخرية من �شهر رم�شان املبارك، من دون 
اأن تراعي حرمة هذا ال�شهر«، موؤكدًا اأن جميع ال�شحايا 

من املدنيني.
لع اأن »بع�س  ونقلت و�شائل االإعالم عن م�شدر طبي مطهّ
اللحظة  حتى  اأ�شحابها  على  التعرف  يتم  مل  اجلثث 
»عدم  اإىل  م�شريًا  بالكامل«،  مها  وتفحهّ احرتاقها  ب�شبب 

اجلرحى  ا�شتيعاب  على  م�شت�شفيات  من  تبقى  ما  قدرة 
وامل�شتلزمات  املالية  املوارد  �شحهّ  ب�شبب  العالج«،  وتاأمني 

الطبية، ونق�س الكوادر الطبية.
وتاأتي املجزرة يف وقت كان فيه الرئي�س اليمني امل�شتقيل 
يف �شيافة امللك ال�شعودي �شلمان، يف ق�شر ال�شفا مبكة 
املكرمة، بهدف مناق�شة »الق�شايا واملو�شوعات التي تهم 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني على خمتلف امل�شتويات«.
)االأخبار(

www .ghorbanews .com

FRIDAY , JUNE 23 . 2017   / Vol . 6 - Issue 263عربي ودويل4

www .ghorbanews .com

5 عربي ودويل FRIDAY , JUNE 23 . 2017   / Vol . 6 - Issue 263

اأ�شبوعية حرة م�شتقلة
تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات
العربية يف املهجر ، وتغطية
اأخبار الوطن العربي والعامل

ت�شدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة االأمريكية

النا�شران

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

املدير التحريري
 والتنفيذي
عادل قا�شم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818
 مدينة اب 

 عبد الغني اليو�شفي 
777883616
مكتب فل�شطني

هيا خل�شري
مكتب القاهرة 

هدى علي من�شور 
ق�شم العالقات العامة 

واالأعالنات 
ت�شوير

�شعيد االتب
تلفون / 9734897121

االخراج الفني

Ghorba News
 Arab _ American

Newspaper
 Published in New York

Publishers
habib  joudeh
Adel Kassim

Manager
Adel Kassim
Photographer
Said Elatab

6825 5th ave
Brooklyn ny 11220

Tel : 917 - 488 - 9650
Fax : 718-709-8849

E:ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com

لندن يف  امل�صلمني  امل�صلني  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  يف  ب��ه  امل�صتبه  ع��ن  ن��ع��رف��ه  م��ا  ك��ل  ه���ذا  اأوزب������ورن؟  داري����ن  ه��و  َم���ن 

ال�������ص���وري���ة احل��������رب  يف  االأم������ريك������ي  ال���������دور  ات���������ص����اع 

دعوة عامة
 دعوة عامة ومفتوحة اىل جميع

 االخوة واال�صدقاءالذين مل
 نتمكن من االت�صال بهم

بدعوتكم حل�صور حفل زفاف اوالدهم

 ال يكتمل فرحنا و�صرورنا
اال بح�صوركم

وذلك يوم اجلمعة املوافق 14/ يوليو/ 2017
يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء يف قاعة

Golden Terrace
120-23 Atlantic Avenue 

Richmond Hill , New York 11418
Tel:646-894-1737

اأمين عبده اأحمد املوتي               و ابنة خالد ناجي مزيد

يت�صرف ال�صيد / عبده املوتي               وال�صيد /  خالد ناجي مزيد

���ص��ع��دة ���ص��ع��ودي��ة ج����دي����دة... يف  جم����زرة 



اأيام  اكرث  الب�شري  عمر  ال�شوداين  الرئي�س  يعي�س 
حكمه حراجة الذي امتد قرابة 27 عاما، وال�شبب 
خيار  امام  و�شعته  التي  اخلليجية  االزمة  ذلك  يف 
ا�شتخدمت  التي  ال�شعودية  اىل  االنحياز  اما  �شعب، 
االمريكية  االدارة  مع  القوية  وعالقاتها  نفوذها 
او  ال�شودان،  على  الدولية  العقوبات  لتخفيف 
الوقوف يف خندق قطر، الدولة احلليفة التي تدعم 
جبهة  ت�شكل  التي  امل�شلمني”،  “االخوان  حركة 

االإنقاذ احلاكمة يف اخلرطوم احد فروعها القوية.
اغ�شب  احليادي  املوقف  بهذا  ال�شوداين  الرئي�س 
اىل  ان�شم  الذي  اجلدد  ال�شعوديني  االأ�شدقاء 
اآالف  �شتة  وار�شل  بقيادتهم،  العربي  التحالف 
على  احلر�س  منطلق  “من  اليمن  يف  للقتال  جندي 
الذي  املنطقة  امن  على  واحلفاظ  ال�شرعية  عودة 
واالطماع  االإرهابية  اجلماعات  من  مهددا  بات 

االإيرانية”.
املطالب  مع  التجاوب  رف�شت  التي  الدول  كل  وكعادة 
عر�س  قطر،  مع  العالقات  قطع  يف  ال�شعودية 
“لتفعيل  و�شاطة  بدور  القيام  الب�شري  الرئي�س 
اجلهود الدبلوما�شية اليجاد حل لالزمة”، ولهذا �شد 
الرحال اىل مكة املكرمة، ولكن الهدف االأ�شا�شي من 
هذه الزيارة اللقاء مع العاهل ال�شعودي امللك �شلمان 
بن عبد العزيز الذي يق�شي االأيام الع�شرة االأخرية 

من رم�شان بجوار الكعبة ا�شوة بكل ملوك اآل �شعود.
الفتور يف العالقات ال�شعودية ال�شودانية انعك�س يف 
الب�شري  الرئي�س  به  حظي  الذي  اال�شتقبال  م�شتوى 
يف مطار جدة الدويل، حيث كان يف ا�شتقباله االأمري 
عبد اهلل بن بندر بن عبد العزيز نائب امري منطقة 
مكة، وو�شل هذا الفتور ذروته عندما اعتذر الرئي�س 
العربية  القمة  يف  امل�شاركة  عدم  عن  ال�شوداين 
اأيار   21 يف  الريا�س  يف  انعقدت  التي  االإ�شالمية 
)مايو( املا�شي بح�شور الرئي�س ترامب، واوفد مدير 
مكتبه الفريق طه عثمان احل�شني، لتمثيله فيها، وهو 

وزير دولة يف الرئا�شة، وهو الوزير الذي عزله قبل 
يومني يف ظروف غام�شة، وترددت انباء موؤكدة باأن 
االأمنية  العالقات  عن  وثائق  ت�شريبه  العزل  �شبب 
وانحيازه  االأخري،  نفاه  ما  وهو  وال�شودان،  قطر  بني 

بالكامل للموقف ال�شعودي يف ازمة اخلليج.
�شواء  امرهم،  من  حرية  يف  ال�شودانيون  املواطنون 
جتاهها،  رئي�شهم  مواقف  او  اخلليجية  االزمة  جتاه 
اكرث  م�شاركة  تعار�س  منهم  كبرية  ن�شبة  ان  خا�شة 
من �شتة اآالف جندي �شوداين مت الزج بهم يف حرب 
دولة  و�شد  وحلفائها،  ال�شعودية  الر�شاء  اليمن، 
اكرث  منذ  واحل�شار  للق�شف  تتعر�س  فقرية  عربية 

من عامني، ويطالب هوؤالء ب�شحب قواتهم هذه بعد 
تعاظم اخل�شائر الب�شرية يف �شفوفها.

كيف  تقول  ال�شوداين  ال�شارع  يف  ت�شاوؤالت  هناك 
اخلانق  اليمن  ح�شار  يف  الب�شري  الرئي�س  ي�شارك 
و�شعبه اجلائع، ويقف على احلياد يف ح�شار مفرو�س 
على قطر الدولة االأكرث ثراء يف العامل، ومل يت�شرر 
�شعبها مطلقا من هذا احل�شار او القطيعة املفرو�شة 

عليها؟
الرئي�س  ارتباك  يف  دورا  يلعب  امل�شري  العامل 
االزمة  يف  “احلياد”  على  ووقوفه  ال�شوداين 
ركنا  ت�شكل  التي  م�شر،  بني  فالعالقات  اخلليجية، 

وال�شودان  قطر،  �شد  ال�شعودي  التحالف  يف  مهما 
اثيوبيا  اىل  انحيازها  ب�شبب  االأيام  هذه  متوترة 
يزود  الذي  االأزرق  النيل  على  النه�شة  �شد  ازمة  يف 
يف  اال�شخم  ح�شتها  من  باملئة   70 من  باأكرث  م�شر 
مرت  مليار   55.5 بحوايل  تقدر  التي  النيل  مياه 
ني�شان  يف  ابابا  ادي�س  الب�شري  الرئي�س  وزار  مكعب، 
)ابريل( املا�شي، ووقع مع قيادتها اتفاقات دفاعية 

واقت�شادية اغ�شبت م�شر.
هذه  من  الب�شري  الرئي�س  �شيخرج  كيف  نعرف  ال 
اذا  ما  نعرف  ال  مثلما  فيها،  بالده  اأوقع  التي  االزمة 
كان ال�شعوديون �شيقبلون دوره احليادي، ناهيك عن 
الوقت  يف  ويتفهمون  اخلليجية،  االزمة  يف  و�شاطته 
عثمان  طه  الفريق  حليفهم  بعزل  قراره  نف�شه 
ومدير  اخلارجية،  يف  كوزير  من�شبه  من  احل�شني 

مكتب الرئي�س.
اخلرطوم  اىل  الب�شري  الرئي�س  يعود  ان  نتوقعه  ما 
ر” هذه  “تنمهّ حالة  يف  ال�شعودية  الن  حنني،  بحفي 
فهو  معنا  لي�س  “من  بو�س  عقيدة  وتتبنى  االأيام، 
املكرمة  مكة  من  الب�شري  اعلن  اذا  اال  اللهم  �شدنا”، 
قطع  وقرر  ال�شعودي  العاهل  خندق  يف  وقوفه 
االإرهاب، وتقدمي  عالقاته مع قطر واتهامها بدعم 
اليها،  “االخوان امل�شلمني” التي ينتمي  دعم حلركة 

ويتعاطف مع حمنتها.
الب�شري ذلك؟ من ال�شعب جدا ان  هل يفعل الرئي�س 
يقدم على هذا القرار يف اعتقادنا، ولذلك القطيعة 
االأخرية  تقدم  ان  ن�شتبعد  وال  واردة،  ال�شعودية  مع 
اليمن  من  ال�شودانية  القوات  �شحب  طلب  على 
اأي  جهودها،  موا�شلة  وعدم  قطر،  مع  فعلت  مثلما 
ال�شعودية، النهاء العقوبات الدولية املفرو�شة على 

ال�شودان.. واهلل اعلم.
اليوم” “راي 

وتعر�شت  القلب،  ع�شلة  يف  مبر�س  م�شاب  انا 
م�شتقرة  االآن  واأموري  قلبية،  لنوبة  �شابقا 
يف  التعب  من  حاالت  حدوث  مع  هلل،  واحلمد 

بع�س االأيام، فهل ميكنني ال�شيام يف رم�شان؟
اجلواب:

حمد  مبوؤ�ش�شة  القلب  اأمرا�س  اأخ�شائي  قال 
الطبية يف قطر الدكتور جهاد جابر اإن ال�شيام 
ال يوؤثر ب�شورة �شلبية على مر�شى القلب الذين 
ي�شابون  ال  والذين  م�شتقرة،  بحالة  يتمتعون 
ال�شعوبة  اأو  ال�شدر  كاآالم  متكررة  باأعرا�س 
غالبًا  يكون  ال�شيام  اإن  حيث  التنف�س،  يف 
تقليل  على  ي�شاعد  الأنه  احلاالت  لتلك  مفيدًا 
واالبتعاد  تناوله،  يتم  الذي  الطعام  كميات 
يف  ي�شهم  مما  التوتر  من  واحلد  التدخني،  عن 
اأمرا�س  عن  الناجمة  العامة  املخاطر  تخفيف 
مري�س  �شحة  على  اإيجابيًا  وينعك�س  القلب 

القلب.
�شادر  �شحفي  بيان  -يف  الدكتور  اأكد  ذلك  ومع 
و�شل  ال�شبت  اأم�س  الطبية  حمد  موؤ�ش�شة  عن 
للجزيرة نت- اأن هناك فئات من مر�شى القلب 
يجب عليهم عدم ال�شوم الأ�شباب �شحية، وهم:

يف  متكررة  اآالم  من  يعانون  الذين  املر�شى 
ال�شدر.

يعاين  الذي  االحت�شائي  القلب  ق�شور  مري�س 
يحتاج  فهو  التنف�س  و�شيق  ال�شديد  التعب  من 

لتعاطي مدرات البول با�شتمرار.
ي�شتطيعون  ال  الذين  القلبية  االأزمة  مر�شى 
ال�شوم عادة خالل االأ�شابيع ال�شتة التي تعقب 

حدوث االأزمة القلبية.
ي�شتطيعون  ال  الذين  القلب  جراحات  مر�شى 

ال�شوم عادة خالل االأ�شابيع ال�شتة التي تعقب 
اإجراء اجلراحة.

مر�شى الت�شيق اأو االلتهاب ال�شديد لل�شمامات.
املر�شى الذين يتعاطون اأدوية تخرث الدم مثل 

الوارفارين.
النوع  من  القلب  �شربات  انتظام  عدم  مر�شى 

اخلبيث الذين يعاجلون باالدوية.
البقاء  حاالتهم  تتطلب  الذين  القلب  مر�شى 

حتت املالحظة داخل امل�شت�شفى.
و�شدد الدكتور جابر على اأهمية تناول كميات 
مق�شمة  مراحل  اأربع  على  الطعام  من  �شغرية 
على مدار اليوم بداًل من تناول وجبتني كبريتني 
خالل �شهر رم�شان الف�شيل، و�شدد على �شرورة 
الريا�شية  التمارين  ممار�شة  على  احلفاظ 

كامل�شي حتى واإن كان لفرتة ق�شرية.

االأطعمة  بتجنب  القلب  مر�شى  جابر  ون�شح 
وعدم  واالأمالح  بالدهون  والغنية  الد�شمة 
تناول كميات كبرية من ال�شوائل الأنها توؤدي اإىل 
ي�شهم  اأنه  م�شيفا  التنف�س،  يف  �شعوبة  حدوث 
وتناولها  �شغرية  ح�ش�س  اإىل  الطعام  تق�شيم 
يف  اإيجابية  تغريات  اإحداث  يف  مراحل  على 
اإنتاج  حتفز  حيث  االأي�س،  وعملية  الهرمونات 
الكولي�شرتول  من  وتقلل  اجليد  الكولي�شرتول 
ال�شار، واأن املر�شى �شي�شعرون بتغريات اإيجابية 

اإذا متكنوا اأي�شًا من تخفيف اأوزانهم.
القلب  طبيب  م�شورة  طلب  �شرورة  على  واأكد 
واجلرعات  االأدوية  تناول  مواعيد  لتحديد 

املنا�شبة لهم لتجنب حدوث اأي م�شاعفات.

ل�شيام  اأهمية  االأكرث  الفائدة  اأن  الباحثون   وجد 
الثدييات  اأن  البحثية  النظر  وجهة  ومن  للدماغ 
احلرارية  ال�شعرات  من  للحرمان  ت�شتجيب 
االأجهزة  جميع  حجم  اإنخفا�س  مع  ال�شديدة 
واإليك  املعرفية  الوظائف  جميع  علي  واحلفاظ 

الفوائد التي تعود علي الدماغ عند ال�شيام .
 فوائد ال�شيام للدماغ

: ال�شيام  اأثناء  العقلية  احلدة  1.زيادة 
عند  يزيد  العقلي   الن�شاط  اأن  االأبحاث  اأثبتت   
 . بال�شبع  ال�شعور  عند  وينخف�س  باجلوع  ال�شعور 
  ” الغذاء  غيبوبة   ” البع�س  يواجه  قد  وبالطبع 
بالدهون   وغنية  د�شمة  وجبة  تناول  عند  وذلك 
وحقًا قد ينتج عنها ال�شعور بالك�شل وعدم الرغبة 
عندما  هل  ؟  العك�س  عن  ماذا  ولكن  احلركة  يف 
اأ�شك  والك�شل  التعب  من  تعاين  باجلوع   ت�شعر 
التاأهب  يف  مفرطة  االأرجح  علي  حوا�شك   . بذلك 
وتزاد احلدة العقلية لديك والتفكري يف اأن الطعام 
 . �شحيح  غري  اأمر  هو  اأف�شل  ب�شكل  تركز  يجعلك 
واأثبتت الدرايات اأي�شًا اأن حدة القعل ال ينخف�س 
مع ال�شيام وقارنت درا�شة واحدة منهم اأداء املهام 
لديهم  كان  ال�شيام  علي  االإنتظام  عند  املعرفية 
العك�س  النتائج  اأثبتت  اأعلي يف حني  معدل تركيز 

عند االأ�شخا�س الذين ال ينتظموا علي ال�شيام .
 تقلل دائمًا من اأن ال�شيام يوؤدي اإيل ال�شعور بالتعب 
تن�شيط  تاأثري  لديه  ال�شيام  فاإن  العك�س  ولكن 
اخلاليا  منو  علي  تاأُثري  لديه  فال�شيام   . الدماغ 
حيث  اجلذعية   اخلاليا  من  اجلديدة  الع�شبية 
دور  ويلعب  الدماغ   من  كبرية  اأجزاء  علي  يوؤثر 
ال�شيطرة  اجللوكوز،  اإ�شتقالب  ال�شهية  تنظيم  يف 
الالاإرادية علي القلب واالأوعية الدموية واجلهاز 

اله�شمي .
الع�شبية  االأمرا�س  علي  ال�شيام  2.تاأثري   

التنك�شية :
 الحظت الدرا�شات التي متت باأن ال�شيام يقلل من 
التقدم  مع  حتدث  التي  الع�شبية  اخلاليا  تدهور 
ومر�س  الزهامير  مر�س  اأعرا�س  وت�شبح  بالعمر 
بارك�شون وهنتغون . ي�شاعدك ال�شوم علي تقيدي 
معدل ال�شعرات احلرارية التي تتناولها وخ�شو�شًا 
الريا�شية  التمارين  ممار�شة  علي  االإنتظام  عند 

 50 علي  اأجريت  درا�شة  ويف 
اأن  اأظهرت  امل�شنني  من  �شخ�س 
الذاكرة  اإختبار  حت�شن  لديهم 
عالقة  هناك  اأن  الواقع  يف   .
عك�شية بني م�شتوي االن�شولني  
قادر  كنت  وكلما  وبالذاكرة 
يف  االأن�شولني  خف�س  علي 
املزيد  هناك  كان  كلما  ال�شيام 

من التح�شن يف الذاكرة .
 كما ان زيادة الدهون يف اجل�شم 
باإنخفا�س  اأي�شًا  ترتبط 
وربط  العقلية  القدرات 
الباحثون اأن اأعلي موؤ�شر كتلة 
اإنخفا�س  عنها  ينتج  اجل�شم 
وهذا  الدماغ  اإيل  الدم  تدفق 
. يوفر  الدماغ  يوؤثر علي عمل 
تقليل  طريقة  ال�شيام  لك 
ال�شعرات  وتقليل  االأن�شولني 

احلرارية وبالتايل حت�شني وظائف الدماغ .
 3. ال�شيام مينع االإ�شابة مبر�س الزهامير :

 ينتج الزهامير ب�شبب تراكم الربوتينات وترتبط 
معينة  اأ�شكال  تراكم  ب�شبب  وثيق  ب�شكل  اأعرا�س 
وال�شبكة  االأميلويد  لويحات  مثل  الربوتينات  من 
طبيعية  غري  الربوتينات  اأن  يعتقد  .و  الع�شبية 
تدمر االإت�شال بني الذاكرة و مناطق االإدراك يف 
االإ�شابة  عنها  ينتج  الوزن  زيادة  اأن  كما   . الدماغ 
ال�شيام  فوائد  اأن  بالتاأكيد   . بال�شيخوخة  املبكرة 
ال�شكري  وداء  الوزن  خف�س  علي  يعمل  كبرية 
وال�شكتات  االأع�شاب  وتلف  الكلي  واأمرا�س 
الدماغية وال�شرطان  وبذلك مينع تطوهر مر�س 

الزهامير .
 4.ي�شاعد ال�شيام علي تطوير خاليا الدماغ :

الأنه  الدماغ  خاليا  تطوير  علي  ال�شيام  يعمل   
املوجودة  ال�شموم  من  التخل�س  يف  اجل�شم  ي�شاعد 
ترتبط  والتي  التالفة  واجلزئيات  اخلاليا  يف 
ال�شيام  يزيد    . الع�شبية  باالأمرا�س   باالإ�شابة 
تلف  مينع  الذي  بدف  املعروف   الربوتني  من 
اخلاليا الع�شبية  والذي ينتج عنها املوت الأنه مت 
واخلرف  بالزهامير  بدف  بروتني  اإنخفا�س  ربط 

واالإ�شطرابات االإدراكية االأخري .
الدماغ  يف  جديدة  خاليا  اإنتاج  من  ال�شيام  يحفز   
وحت�شني  الع�شبية  اخلاليا  اإنتاج  بعملية  وتعرف 

القدرات املعرفية ب�شكل كبري .
 5. يحفز وظائف الدماغ :

اأن    2015 عام  االأع�شاب  علم  يف  درا�شة  ك�شف   
الدماغ   �شحة  علي  هائلة  قدرة  لديه  ال�شوم 
يف  وي�شاعد  الع�شبية  اخلاليا  منو  من  يعزز  حيث 
اأو  الدماغية  بال�شكتة  االإ�شابة  بعد  االإنتعا�س 

اإ�شابات الدماغ االأخري ويعزز من اأداء الذاكرة .
 6. زيادة االإنتاجية :

 الغذاء هو اأحد طرق االإلهاء ولكن كم من الوقت 
ن�شاطك  ت�شتعيد  لكي  الطعام  تناول  بعد  حتتاجه 
علي  ي�شاعدك  ال�شيام  اأن  حني  يف  اأخري    مرة 
ال�شحيح  امل�شار  علي  عقلك  ي�شع  فهو  الرتكيز 

والثابت اإذا جاز التعبري .
من  قوية  دفعة  يوفر  اجلوع  اأن  التقارير  ذكرت   
الطاقة الإجناز العمل وهذا الأن اجلوع يحتاج منك 

الرتكيز يف االأمر الذي تقوم به .
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الرتكية  ال�شعودية  العالقات  دخلت 
مرحلة جديدة من التوتر بعد ك�شف 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 
ع�شكرية  قاعدة  باإقامة  عر�شه  عن 
اثناء  ال�شعودية  االر�س  تركية على 
العزيز،  عبد  بن  �شلمان  بامللك  لقائه 

ورف�س ال�شعودية لهذا العر�س.
حفلت  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
طوال اليومني املا�شيني بهجوم �شر�س 
من عنا�شر تابعة للجي�س االلكرتوين 
والرئي�س  تركيا  على  ال�شعودي 
بهذا  تقدم  النه  �شخ�شيا،  اردوغان 
جانب  اىل  بالده  ووقوف  العر�س، 
قطر يف االزمة احلالية بني االخرية 

وثالث دول خليجية.
الرتكي قد �شادق على  الربملان  وكان 
بار�شال  للحكومة  بال�شماح  قرار 
القاعدة  اىل  جندي  اآالف  خم�شة 
الرتكية يف قطر، يف ا�شطفاف وا�شح 
اىل جانب االخرية يف ازمتها وخالفها 
ال�شعودية  العربية  اململكة  مع 

واالمارات والبحرين وم�شر.
وجود  ان  قال  اردوغان  الرئي�س 
لي�س  الدوحة  يف  الرتكية  القاعدة 
اخلليج  دول  وامنا  قطر،  حلماية 
االخرى، وانه فاحت العاهل ال�شعودي 
القامة  با�شتعداده  �شلمان  امللك 
االمر  ال�شعودية،  يف  مماثلة  قاعدة 
النه  ال�شعوديني  غ�شب  اثار  الذي 
اظهرهم يف و�شع �شعيف ويحتاجون 

مل�شاعدة االتراك بالتايل.
ما زاد غ�شب ال�شعوديني اي�شا اقامة 
ج�شر جوي بني انقرة والدوحة، فور 
ال�شعودية  الربية  احلدود  اغالق 

الرتكية  الطائرات  وقيام  القطرية، 
االغذية  من  االطنان  اآالف  بنقل 
لتعوي�س  واخل�شار  والفواكة 
ال�شعودية،  من  القطرية  الواردات 

خا�شة من االلبان واالجبان.
يخفف  ان  حاول  اردوغان  الرئي�س 
اليوم  اعلن  عندما  االزمة  حدة  من 
يف اجتماع ملجل�س امل�شدرين االتراك 
بديال  لي�س  لقطر  بالده  دعم  بان 
يف  اخرى  دول  مع  تركيا  لعالقات 
منها  وال�شعودية  اخلليج،  منطقة 
تلعب  اململكة  وان  االوىل،  بالدرجة 

دورا مفتاحيا يف االزمة مع قطر.
الرتكي  املوقف  يف  التو�شيح  هذا 

الغ�شب  امت�شا�س  يف  ي�شاعد  لن  رمبا 
جتاه   االنحياز  عن  الناجم  ال�شعودي 
ان  خا�شة  االزمة،  يف  قطر  دولة 
باإ�شترياد  اتفاقا  الغت  ال�شعودية 
�شفن حربية تركية يف �شفقة قيمتها 

ملياري دوالر قبل ا�شابيع فقط.
البحريني  اخلارجية  وزير  زيارة 
اآل خليفة اىل  ال�شيخ خالد بن حمد 
الرئي�س  مع  ولقائه  ايام  قبل  انقرة 
اردوغان رمبا تكون جنحت يف تاأجيل 
اىل  قوات  بار�شال  الرتكي  القرار 
حتى  الدوحة  يف  الرتكية  القاعدة 
للحلول  املجال  الف�شاح  رم�شان  نهاية 

الدبلوما�شية لالزمة مع قطر.

قاعدة  باإقامة  الرتكي  العر�س 
ال�شعودية  يف  تركية  ع�شكرية 
»املتغطر�س«  بالعر�س  و�شف  الذي 
ال�شعودية  العالقات  اعاد  و”املهني” 
االمر  ال�شفر،  دون  ما  اىل  الرتكية 
ابواب  اغالق  اىل  يوؤدي  قد  الذي 
والبحرين  واالمارات  ال�شعودية 
يف  الرتكية،  ال�شادرات  وجه  يف 
�شعوبات  تركيا  فيه  تواجه  وقت 
يف  انعك�شت  كبرية  اقت�شادية 
من  باأكرث  اللرية  �شعر  انخفا�س 
وتراجع  الدوالر،  امام  قيمتها  ن�شف 

التنمية اىل اقل من ثالثة يف املئة.

الرئي�صي  ال�صبب  قطر  اىل  االنحياز  وه��ل  ؟  ف��ج��اأة  الركية  ال�صعودية  العالقات  ت��اأزم��ت  مل��اذا 
الغا�صب ال��ق��دمي  احل��ل��ي��ف  م��ع  ج��دي��د  م����اأزق  يف  اردوغ�����ان  اخ����رى؟  ا���ص��ب��اب��ا  ه��ن��اك  ان  ام 

عنها احل�صار  وفك  اليمن  من  قواتهم  ب�صحب  يطالبون  و�صودانيون  وحلفاءها..  ال�صعودية  يغ�صب  الب�صري  حياد 
ال�����ص��ي��ام؟ م����ن  مم���ن���وع���ة  ال���ق���ل���ب  م���ر����ص���ى  ف���ئ���ات  اأي 

؟ك��ي��ف ي��ك��ون ال�����ص��وم م��ف��ي��دا ل��ل��دم��اغ ؟ ال�صيام  خالل  ال�صداع  من  تتخل�ض  كيف 

يحدث ال�شداع خالل ال�شيام نتيجة لعوامل عدة، منها نق�س ال�شكر يف 
الدم، والكافيني، مع االإجهاد، وتغيري اأمناط النوم، حيث توجد اأ�شباب 
يف  اأبرزها  ويتمثل  منه،  التخل�س  وكيفية  ال�شيامي،  بال�شداع  لل�شعور 

االآتي.
 ـ نق�س اجللوكوز يف الدم قبل االإفطار

ال�شداع،  م�شبًبا  الدم  يف  اجللوكوز  ن�شبة  نق�س  من  اجل�شم  ويتاأثر   
واالإرهاق ال�شديد، اإ�شافة اإىل احلر، ونق�س ن�شبة ال�شوائل يف اجل�شم، 
حيث اإن خاليا املخ تكون يف حاجة دائمة اإىل زيادة ن�شبة االأك�شجني، 
و�شكر اجللوكوز، ومع نق�س كمية ال�شكر ي�شعر اجل�شم بال�شداع، وعادة 
كمية  نق�س  ب�شبب  رم�شان،  نهار  يف  االأخرية  ال�شاعات  يف  ي�شتد  ما 

اجللوكوز.
  ـ تخمة االأكل بعد االإفطار

 ويتباين ال�شعور بال�شداع بعد االإفطار خالل رم�شان، حيث اإن لل�شخ�س 
يًدا يف حدوثه، وذلك من خالل تناول الكثري من االأطعمة التي تقوم 
كميات  نق�س  وبالتايل  اله�شمي،  للجهاز  الدم  كميات  من  الكثري  ب�شخ 

كمية الدم خلاليا املخ، مما ي�شبب ال�شداع مرة اأخرى.
 ـ عدم انتظام مواعيد النوم خالل �شهر رم�شان.

 ـ تغيري موعد وجبات الطعام خالل االإفطار وال�شحور.
يتناولها  التي  والن�شكافية  والقهوة  ال�شاي  الكافني  كمية  انخفا�س  ـ   

ال�شخ�س، ب�شبب ال�شيام، على غرار العادة يف االأيام االأخرى.
 ـ وقف التدخني فجاأة ولي�س تدريجًيا.

 كيف تتخل�س من ال�شداع يف رم�شان؟
 ـ االهتمام بوجبة ال�شحور.

 ـ وزن عدد �شاعات النوم، وجتنب ال�شهر.
ـ  تقليل تناول املنبهات يف رم�شان من �شاي وقهوة ون�شكافيه، وم�شروبات 
غازية، واالعتماد على االأغذية ال�شحية مثل اخل�شراوات والفاكهة.

نوبات  من  للتخل�س  بـ12  فيتامني  من  كافية  كميات  على  احل�شول  ـ   
ال�شداع.

 ـ عدم التعر�س لل�شغط النف�شي والع�شبي اأثناء ال�شيام.
ـ  ارتداء النظارات ال�شم�شية والقبعات اأثناء النهار للوقاية من حرارة 

ال�شم�س.
ثم  التمر،  بتناول  تبداأ  فرتات،  ثالث  على  االإفطار  وجبة  تق�شيم  ـ   
ال�شوائل، ثم الطبق الرئي�شي، فهذا ي�شمن عملية ه�شم �شليمة، وو�شول 

كميات كافية من الدم اإىل املخ، وبالتايل عدم االإ�شابة بال�شداع.

امل�صاجد حلماية  يدعو  بريطانيا  م�صلمي  جمل�ض 

اإىل تعزيز حماية  ال�شلطات  م�شلمي بريطانيا، االثنني،   دعا جمل�س 
بده�س  بريطانيني  �شبان   ٣ ي�شتقلها  فان  �شيارة  قيام  اإثر  امل�شاجد، 
اأداء �شالة الرتاويح يف م�شجد دار الرعاية  انتهائهم من  امل�شلني بعد 

االإ�شالمية قرب م�شجد فين�شربي بارك �شمايل لندن.
واأو�شح جمل�س م�شلمي بريطانيا يف بيان اأن �شائق ال�شيارة نفذ عملية 

الده�س عمدا.
العنيفة  املظاهر  اأحد  هي  الده�س  حادثة  اأن  املجل�س  واأ�شاف   
لالإ�شالموفوبيا، واأعنف مظاهر رهاب االإ�شالم يف بريطانيا يف االأ�شهر 

االأخرية.

اأول  اإق���ام���ة  يف  ت�����ص��رع  اإ���ص��رائ��ي��ل 
1992 م��ن��ذ  ب��ال�����ص��ف��ة  م�����ص��ت��وط��ن��ة 
على  جديدة  م�شتوطنة  اإقامة  يف  الثالثاء،  اإ�شرائيل،  �شرعت    / القد�س 

اأرا�شي ال�شفة الغربية �شتكون االأوىل منذ العام 1992.
جي�شون  لل�شالم،  االأمريكي  املبعوث  بدء  مع  بالتزامن  اخلطوة  تلك  وتاأتي 

غرينبالت، زيارة اإىل املنطقة.
�شحفي  بيان  يف  اليوم،  نتنياهو،  بنيامني  االإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  وقال 
كما  االأر�س،  على  اليوم  العمل  “بداأ  منه:  ن�شخة  على  االأنا�شول  ح�شلت 

وعدت، الإقامة جتمع �شكاين جديد ل�شكان عامونه”.
يبني  وزراء  رئي�س  اأول  اأكون  اأن  حقي  من  ال�شنني،  ع�شرات  “بعد  واأ�شاف: 

م�شتوطنة جديدة يف يهودا وال�شامرة )ال�شفة الغربية(”.
وتابع: “مل تكن ولن تكون هناك حكومة اأف�شل للم�شتوطنات من حكومتنا”.
االإ�شتيطان  مبراقبة  املخت�شة  االإ�شرائيلية  االآن”  “ال�شالم  حركة  كانت 
االإ�شرائيلية  ال�شلطات  اإن  �شابق،  وقت  يف  قالت،  الفل�شطينية  االأرا�شي  يف 
منذ  االأوىل  هي  الغربية  ال�شفة  يف  جديدة  م�شتوطنة  بناء  على  �شادقت 

العام 1992.
ال�شفة  )يف  املدنية  لالإدارة  التابع  للتخطيط  االأعلى  املجل�س  �شادق  اإذ 

الغربية( على خطة اإقامة م�شتوطنة جديده �شيطلق عليها )اأميخاي(.
اإخالوؤهم  مت  الذين  امل�شتوطنني  ع�شرات  اجلديدة  امل�شتوطنة  و�شت�شتوعب 
“عامونة” يف و�شط  يف �شهر فرباير/�شباط املا�شي من البوؤرة اال�شتيطانية 

ال�شفة الغربية.
وحدة   102 وت�شم  الغربية  ال�شفة  و�شط  يف  اجلديدة  امل�شتوطنة  وتقام 

اإ�شتيطانية.
عن  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأعلنت  املا�شية  ال�شنوات  مدار  على  عدة  ومرات 
اإقامة اآالف الوحدات اال�شتيطانية يف م�شتوطنات مقامة بالفعل يف ال�شفة 
والقد�س، وعادة ما كان ذلك يلقى ا�شتنكارا وا�شعا من املجتمع الدويل الذي 

يعترب امل�شتوطنات املقاومة يف تلك املناطق غري �شرعية.
ويف فرباير/�شباط املا�شي، اأخلت ال�شرطة االإ�شرائيلية ع�شرات امل�شتوطنني 
هيئة  )اأعلى  العليا  املحكمة  من  بقرار  “عامونه”  االإ�شتيطانية  البوؤرة  من 
خا�شة.  فل�شطينية  اأرا�س  على  اإقامتها  ثبوت  بعد  اإ�شرائيل(  يف  ق�شائية 

والحقا تعهد نتنياهو باإقامة م�شتوطنة لهوؤالء امل�شتوطنني.
الرئي�س  مبعوث  بدء  مع  بالتزامن  امل�شتوطنة  هذه  باقامة  ال�شروع  وياأتي 
من  جديدة  جولة  غرينبالت  جي�شون  الدولية  لالإتفاقيات  االأمريكي 
املحادثات مع امل�شوؤولني االإ�شرائيليني والفل�شطينيني للبحث يف �شبل ا�شتئناف 

املفاو�شات.



ا�شتهدفت  �شواريخ  اأيران  اأطلقت   – ب(  ف  )اأ  ـ  طهران 
اأعلن  دمويني  اعتداءين  على  ردا  �شوريا  يف  اجلهاديني 
طهران،  يف  عنهما  م�شوؤوليته  اال�شالمية  الدولة  تنظيم 
وراأى خرباء يف هذه ال�شربة ر�شالة اىل خ�شوم ايران يف 

املنطقة ا�شافة اىل وا�شنطن.
وقد اأطلق احلر�س الثوري االإيراين �شتة �شواريخ من غرب 
اإيران ا�شتهدفت حمافظة دير الزور التي ي�شيطر التنظيم 

املتطرف على معظم اأرا�شيها.
دمرت  ال�شواريخ  ان  االثنني  الثوري  احلر�س  واأعلن 
اعتداءي  على  رد  يف  �شوريا  يف  للتنظيم  “بنجاح” مواقع 

طهران اللذين تبناهما التنظيم.
هدفه  كان  ال�شواريخ  اطالق  ان  وخرباء  م�شوؤولون  وقال 
“االرهابيني” وكذلك اظهار ان ايران قادرة على  معاقبة 

ا�شتخدام قوتها الع�شكرية يف املنطقة.
الع�شكرية  مواردها  من  كبريا  جزءا  طهران  وخ�ش�شت 
يف  اال�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  نظام  لدعم  واملالية 

احلرب امل�شتمرة منذ �شت �شنوات يف �شوريا.
كما اأر�شلت اآالف املجندين ال�شيعة للقتال يف �شوريا، وقتال 
بح�شب  املجاور،  العراق  يف  اال�شالمية  الدولة  تنظيم 

م�شوؤولني.
وتعترب هذه ال�شربات ال�شاروخية اأول هجوم �شاروخي من 
اإيران على ارا�س اجنبية منذ احلرب االيرانية العراقية 

من 1980 اإىل 1988.
احلر�س  با�شم  املتحدث  �شريف  رم�شان  اجلرنال  و�شرح 
الثوري ان “الهجمات ال�شاروخية هي جزء �شغري من القوة 

التي تعاقب بها ايران االرهابيني واالعداء”.
لالرهابيني  واالقليميني  الدوليني  “الداعمني  اأن  وا�شاف 
هذه  حتملها  التي  التحذيرية  الر�شالة  يدركوا  اأن  يجب 

العملية ال�شاروخية”.
وال�شعودية  وا�شرائيل  املتحدة  الواليات  ايران  وتتهم 
واجلماعات  امل�شلحني  اىل  ا�شارة  يف  “ارهابيني”  بدعم 

اجلهادية التي تقاتل نظام الرئي�س ب�شار اال�شد.
ايران  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  يتهم  ناحيته  من 
بالغاء  وهدد   – طهران  تنفيه  ما  وهو   – االرهاب  بدعم 
القوى الكربى يف  النووي الذي ابرمته ايران مع  االتفاق 

.2015
– االمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  ت�شويت  – “رد” على 

املا�شي  اال�شبوع  اقر  االمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  وكان 
ب”الدعم  اتهامها  بعد  ايران  على  �شارمة  عقوبات 

املتوا�شل لالرهاب”.
“باجراءات  بالرد  وتوعدت  اخلطوة  هذه  ايران  ودانت 

مماثلة وكافية”.
الربملانية  اللجنة  رئي�س  بوروجردي  الدين  عالء  وو�شف 
ال�شاروخي  الهجوم  القومي،  واالمن  اخلارجية  لل�شوؤون 

باأنه “رد منا�شب على ت�شويت جمل�س ال�شيوخ االمريكي”.
اأن  هو  ال�شربة  من  الهدف  اأن  ايزادي  فوؤاد  املحلل  وقال 

حتمل العديد من الر�شائل.
تعاقب  اإيران  اأن  هي  االوىل  “الر�شالة  واأ�شاف 
“ايران  اأن  اإظهار  اىل  كذلك  تهدف  ولكنها  االرهابيني”، 
– والعقوبات  يف قتالها �شد االرهاب، حتتاج اىل �شواريخ 

لي�س لها اأي تاأثري على �شيا�شاتها الدفاعية”.
الفي  اىل  مداها  ي�شل  التي  االيرانية  ال�شواريخ  وتعترب 
وا�شنطن  من  وكل  طهران  بني  رئي�شية  توتر  نقطة  كلم، 

وا�شرائيل.
واحلروب،  بالنزاعات  مليئة  منطقة  يف  اأنه  اإيران  وتقول 
فاإن �شواريخها هي جزء ال ميكن اال�شتغناء عنه من قوتها 

الدفاعية.
كما ي�شكل برنامج ايران لال�شلحة م�شدر قلق كبري خل�شمها 

اللدود ال�شعودية.
ويدعم كل من البلدين اطرافا خمتلفة يف �شوريا واليمن.

ت�شاعد  و�شط  االيرانية  ال�شاروخية  ال�شربة  وتاأتي 
هذه  اأن  ايزادي  وقال  والريا�س.  طهران  بني  التوتر 

ال�شربة ت�شتهدف يف جزء منها ال�شعوديني.
مناطقها  جميع  اأن  الريا�س  تعلم  اأن  “يجب  واأ�شاف 

النفطية يف نطاق ال�شواريخ االيرانية”.
– نتانياهو  اىل  – ر�شالة 

اال�شلحة  ل�شراء  عمالقة  �شفقة  ال�شعودية  ابرمت 
اىل  ترامب  دونالد  زيارة  خالل  ال�شهر  هذا  االمريكية 
مع  وا�شح  ب�شكل  ادارته  ا�شطفاف  �شهدت  والتي  املنطقة 

الريا�س وانتقاده ال�شديد لطهران.
ان  تيلر�شون  ريك�س  االمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 
اىل  تهدف  دوالر  مليار   110 قيمتها  البالغة  ال�شفقة 
االيراين  “النفوذ  مع  التعامل  على  ال�شعودية  م�شاعدة 

اخلبيث”.
بهرام قا�شمي  با�شم اخلارجية االيرانية  املتحدث  و�شرح 
اأن “ايران ال ت�شرتي االمن واال�شتقرار على عك�س غريها 

من الدول”.
اأنهم  يعتقدون  والذين  �شراوؤه،  ميكن  ال  “االمن  واأ�شاف 
اأن يح�شلوا على االمن من خالل جر دول من خارج  ميكن 

املنطقة اىل هنا يرتكبون غلطة ا�شرتاتيجية غبية”.
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اأ�شبوعها  القطرية«  »العزلة  دخول  مع 
اخلليجية  االأزمة  تبدو  اليوم،  الثالث، 
التي  االإقليمية،  الو�شاطات  على  ع�شيهّة 
»املُ�شلح«  دائرة  عن  املرة  هذه  خرجت 

الكويتي، لت�شمل اجلانب الرتكي
»جدار برلني« اخلليجي املقام يف اخلليج 
ــ على حدهّ تعبري اأحد الوزراء القطريني 
خالل  ال�شيء،  بع�س  م�شتواه،  ارتفع  ــ 
اوؤوه  بنهّ ليتجاوز  املا�شيني،  اليومني 
والدول  االإماراتي،  ــ  ال�شعودي  )الثنائي 
اتخذت  حني  ففي  فلكه(؛  يف  تدور  التي 
�شياق  يف  اإ�شافية،  خطوة  البحرين 
االإمارة  �شد  »العقابية«  االإجراءات 
قطريني  جنود  من  بطلبها  اخلليجية، 
�شمن  خلدمتهم  اأر�شها  على  موجودين 
البحرية  للقوات  املركزية  القيادة 
التوا�شل  موقع  ان�شم  االأمريكية، 
اإجراءات  اإىل  »تويرت«  االجتماعي 
العقاب �شد الدوحة، بتوقيفه ح�شابات 

قناة »اجلزيرة«.
توقيف،  عن  القطرية  القناة  واأعلنت 
حل�شابها  »موؤقتًا«،  يكون  اأن  ح  ُيرجهّ
حني  يف  العربية،  باللغة  »تويرت«  على 
بهذا  باالنكليزية  ح�شابها  يتاأثر  مل 

التوقف.
الثنائي  فيه  يوا�شل  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
دبلوما�شية  حملة  االإماراتي  ــ  ال�شعودي 
لتعزيز العقوبات على الدوحة. ويف هذا 
ال�شياق، اأطلع وزير اخلارجية االإماراتي، 
الكونغر�س  يف  اأع�شاًء  زايد،  بن  عبداهلل 
الدبلوما�شية  االإجراءات  على  االأمريكي 
اجلارة  بحق  املتخذة  واالقت�شادية 
»اإيقاف  ت�شتهدف  اإنها  قائاًل  القطرية، 
املتطرفة  للمنظمات  املايل  دعمها 

وتدخالتها يف �شوؤون الدول االأخرى«.
اأجرى  فقد  الو�شاطات،  خط  على  اأما 
جاوي�س  مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزير 
ال�شعودي  امللك  مع  حمادثات  اأوغلو، 
اللقاء  م�شادر  و�شفت  وفيما  �شلمان. 
ر�شميًا  يفيد  ما  ي�شدر  مل  بـ»االإيجابي«، 
االأزمة.  حل  يف  تقدم  اأي  حتقيق  عن 
االأ�شبوع  قام  قد  الرتكي  الوزير  وكان 
املا�شي بجولة خليجية �شملت اىل جانب 

ال�شعودية قطر والكويت.
موقف  يف  تركيا  اخلليج  اأزمة  وت�شع 
الدوحة  تعترب  اأنقرة  الأن  ح�شا�س، 

ت�شعى  لكنها  اخلليج،  يف  لها  حليف  اأبرز 
بال�شعودية.  عالقاتها  توثيق  اىل  اأي�شًا 
اىل  تركيا  ت�شعى  نف�شه،  الوقت  ويف 
احلفاظ على عالقاتها مع اإيران، خ�شم 

ال�شعودية الرئي�شي.
الرتكية  الو�شاطة  اأنهّ  بالذكر  جدير 
تبدو اأمام م�شارات مغلقة، خا�شة بعدما 
ك�شف الرئي�س رجب طيب اأردوغان، يوم 
ال�شعودي  امللك  اأنه عر�س على  اجلمعة، 
تركية  ع�شكرية  قاعدة  »اإن�شاء  �شلمان 
يف ال�شعودية«، واأتاه الرد، اأول من اأم�س، 
بلهجة وا�شحة يف رف�شها. ونقلت وكالة 
»م�شدر  عن  الر�شمية  ال�شعودية  االأنباء 
ت�شمح  اأن  »ال ميكن  الريا�س  اأنهّ  م�شوؤول« 
على  ع�شكرية  قواعد  باإقامة  لرتكيا 
اأرا�شيها، واأنها لي�شت يف حاجة اإىل ذلك، 
واأن قواتها امل�شلحة وقدراتها الع�شكرية 
يف اأف�شل م�شتوى، ولها م�شاركات كبرية يف 
اخلارج، مبا يف ذلك قاعدة اأجنريليك يف 
االأمن  وحماية  االإرهاب  ملكافحة  تركيا، 

واال�شتقرار يف املنطقة«.
ال�شعودية ــ اإ�شرائيل

جديدة  اأبعاد  تت�شح  يوم،  بعد  ويومًا 

بتحالفات  ت�شي  ال�شعودي،  للت�شعيد 
�شيما  االإقليمي، ال  امل�شتوى  جديدة على 
ــ تل اأبيب، اإذ اأ�شارت  على خط الريا�س 
�شحيفة »تاميز« اللندنية اإىل مفاو�شات 
قنوات  لفتح  اجلانبني  بني  جتري  �شرية 
بدايتها  تكون  ر�شمية،  دبلوما�شية 
ُتفتح  اجلوية،  املالحة  حول  باتفاق 
للطائرات  ال�شعودية  اأجواء  مبوجبه 

التجارية االإ�شرائيلية.
اأن  ف�شتعني  تاأكدت،  اإن  املعلومات،  هذه 
باب  من  اأكرث  متتلك  باتت  ال�شعودية 
اإ�شرائيل.  مع  ر�شمية  عالقات  الإقامة 
تاأتي  اجلوي،  االتفاق  على  وعالوة 
اتفاقية  على  امل�شري  الربملان  موافقة 
ال�شعودية،  تر�شيم احلدود البحرية مع 
جزيرتي  عن  تنازاًل  تت�شمن  والتي 
اأمام  الباب  لتفتح  و�شنافري،  تريان 
اتفاقية  يف  مبا�شر  �شعودي  انخراط 
من  الكثري  يوؤكد  ما  وفق  ديفيد«،  »كامب 
و�شيكون  يتاأخر،  لن  اأمر  وهو  املراقبني، 
الفتاح  امل�شري عبد  الرئي�س  فور توقيع 
جمل�س  اإليه  انتهى  ما  على  ال�شي�شي 
يف  ون�شره  املا�شي،  االأ�شبوع  النواب 

اجلريدة الر�شمية.
قد  العالقات  هذه  فاإن  »التاميز«،  ووفق 
تبداأ على �شكل اتفاقات �شغرية احلجم، 
بالعمل  االإ�شرائيلية  لل�شركات  �شت�شمح 
يف اخلليج، منها على �شبيل املثال ال�شماح 
االأجواء  يف  بالتحليق  »العال«  ل�شركة 

ال�شعودية.
اإىل  الربيطانية  ال�شحيفة  واأ�شارت 
ال�شعودية  بني  التقارب  احتماالت  اأن 
فر�س  جزئيًا  تف�شر  رمبا  واإ�شرائيل 
على  �شامال  ح�شارًا  وحلفائها  ال�شعودية 
دعمها  عن  التخلي  نحو  لدفعها  قطر، 
حلركة »حما�س«. ومع ذلك، نفت م�شادر 
»التاميز« فكرة  اإىل  �شعودية يف حديثها 
اإ�شرائيل،  وبني  بينها  العالقات  حت�شني 
رغبة  يقت�شرعلى  االأمر  اإن  قائلة 

اأمريكية يف هذا اخل�شو�س.
ازدواجية اأمريكية

وعلى هام�س كل ذلك، ال تزال الواليات 
املتحدة متار�س لعبة مزدوجة مع كل من 
االنتقادات  فرغم  والدوحة.  الريا�س 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  هها  وجهّ التي 
ترامب اإىل قطر، بعثت الواليات املتحدة 

باإ�شارات توؤكد اأنها لن تتخلى عن االإمارة 
ال�شغرية، حيث اأر�شلت �شفينتني تابعتني 
حمد  مرفاأ  اىل  االمريكية  للبحرية 
مترين  يف  »للم�شاركة  الدوحة  جنوب 
م�شرتك مع البحرية« القطرية، بح�شب 

ما اأعلنت وزارة الدفاع القطرية.
وزير  توقيع  مع  تزامنًا  ذلك  وياأتي 
الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س ونظريه 
القطري خالد العطية، اخلمي�س املا�شي، 
املتحدة  الواليات  مبوجبه  تبيع  اتفاقًا 
قطر مقاتالت »اأف15-«، يف �شفقة بلغت 
اأعلن  ما  مليار دوالر، بح�شب   12 قيمتها 

البنتاغون.
وزير  األغى  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  وعلى 
تيلر�شون  ريك�س  االأمريكي  اخلارجية 
الدول  منظمة  اجتماع  يف  م�شاركته 
املقبل  االأ�شبوع  يعقد  الذي  االأمريكية 
وا�شنطن  يف  البقاء  اًل  مف�شهّ املك�شيك،  يف 
وقالت  اخلليج.  اأزمة  على  والرتكيز 
وزارة اخلارجية االأمريكية اإن تيلر�شون 
يف  التوتر  خلف�س  جهوده  »�شيوا�شل 
خالل  من  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة 
ومناق�شات  �شخ�شيًا  يعقدها  اجتماعات 

هاتفية مع قادة اخلليج واملنطقة«.
قلق اأفريقي

امتداد  ب�شاأن  خماوف  يعك�س  ما  ويف 
اأخرى،  مناطق  اإىل  اخلليجية  االأزمة 
اأو حتى القرن  �شواء يف ال�شرق االأو�شط 
االأفريقي، اأعرب االحتاد االأفريقي، اأول 
التوتر  يوؤدي  اأن  من  قلقه  عن  اأم�س،  من 
اأرا�س  على  اخلالف  عودة  عن  الناجم 
اإعالن قطر،  اإثر  واإريرتيا،  بني جيبوتي 
جنودها  �شحب  املا�شي،  االأربعاء  يوم 
بني  عليه  املتنازع  القطاع  يف  املنت�شرين 
اأن  بالذكر  واجلدير  اجلارين.  البلدين 
مع  جيدة  عالقات  وجيبوتي  الإريرتيا 
اإىل  وانحازتا  واالإمارات،  ال�شعودية 

موقفهما يف االأزمة احلالية.

املفرو�س  واحلظر  ال�شاخنة  الت�شريحات  من  الرغم  على 
ال  العربي  اخلليج  يف  املتزايدة  التوترات  فاإن  قطر،  على 
تهدد باندالع حرب اأخرى يف ال�شرق االأو�شط الذي مزقته 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  فاخلالف  ال�شراعات، 
ودولة االإمارات العربية املتحدة من جهة وقطر من جهة 
اإىل  تغيري  دون  طويلة  فرتة  منذ  قائما  يزال  ال  اأخرى 
 ” تاميز  “نيويورك  �شحيفة  بداأت  هكذا   ..“ كبري  حد 
التي  اخلليجية  االزمة  عن  للحديث  تقريرها  االمريكية 

افتعلها اأبناء زايد واآل �شعود.
وطن  ترجمته  تقرير  يف  االأمريكية  ال�شحيفة  واأ�شافت 
ال�شعوديون  يرى  التي  الفر�شة  هو  فقط  تغري  ما  اأن 
جديد  �شديق  وجود  مع  اليوم  متاحة  اأنها  واالإماراتيون 
يف البيت االأبي�س، الإزالة عقبة يف طريقهم نحو الت�شدي 
خل�شمني اأقوى هما اإيران واالإخوان امل�شلمني. وقد توؤدي 
اأن  اإال  قطر،  �شلوك  تعديل  اإىل  وترهيبهم  تهديداتهم 
�شعف البلدين املتاأ�شل والفوارق بينهما يقفان اأمام مزيد 

من الت�شعيد اأو حتقيق االنت�شار على قطر.
واأو�شحت نيويورك تاميز اأنه بزعم دعم قطر الإرهابيني 
يف  قطر  �شركاء  قام  اجلهادية،  اجلماعات  جانب  اإىل 
الدبلوما�شية  العالقات  بقطع  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

معها يف اخلام�س من يونيو اجلاري.
ماذا فعلت الدوحة الإثارة هذا الغ�شب؟

اإىل ت�شخري قدراتها  اأن قطر �شعت  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 

الغاز  من  الهائلة  احتياطاتها  من  ت�شتمدها  التي  املالية 
البالد  يف  اخلارجية  فوزارة  الدبلوما�شي،  نفوذها  لتعزيز 
الزمان  من  عقد  وقبل  باملنطقة،  وا�شعة  جناحات  حققت 

مبا  النزاعات،  من  عدد  يف  كو�شيط  نف�شها  قطر  اأدرجت 
فتح  بني   2006 عام  بعد  حدث  الذي  التناف�س  ذلك  يف 
وحما�س، واجلوالت املتعددة للحكومة اليمنية من القتال 

�شد املتمردين احلوثيني يف الفرتة من 2003 اإىل 2009، 
ال�شودان. ومل يكن  التي ال تنتهي يف  الداخلية  واحلروب 
مير اأ�شبوع من دون عقد جمموعة من االجتماعات يف اأحد 
�شري، يجمع بني  اأو  ب�شكل علني  املتاألقة،  الدوحة  فنادق 
خ�شوم فل�شطني اأو اأفغان�شتان اأو لبنان، الذين كانوا �شعداء 
باأن تتاح لهم الفر�شة لبع�س الراحة واال�شرتخاء بعيدا 

عن �شاحة املعركة.
ت�شكل  مل  الأنها  لكن  االآخر،  تلو  يوما  تتعاظم  قطر  كانت 
تهديدا حقيقيا الأحد، فاإن اجلارة االأكرب حجما واالأكرث 
ثراء واالأقوى لدى الغرب وهي اململكة العربية ال�شعودية، 

ت�شاحمت مع �شلوك الدوحة املتنامي.
خالفات احللفاء يف الربيع العربي

�شقط  فعندما  �شيء،  العربي تغري كل  الربيع  اأحداث  ومع 
امل�شتبدون مثل الدومينو، اأدركت االأ�شرة املالكة ال�شعودية 
اأنها  جنبا اإىل جنب مع الدول االأخرى يف العامل العربي، 
قد تكون املقبلة، لذا �شعت الريا�س جاهدة من اأجل اإف�شال 
احلكومة املنتخبة يف م�شر بقيادة الرئي�س حممد مر�شي 
حركة  وهي  امل�شلمني،  االإخوان  جلماعة  قائدا  كان  الذي 
اأثبتت اأنها القوة ال�شيا�شية الوحيدة املتما�شكة واملنظمة 
العربية  االأنظمة  ا�شتبدال  على  القادرة  واملن�شبطة 

املتداعية.

للتطبيع؟ اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة   ����� ���ص��ع��ودي��ة  وم��ف��او���ص��ات   ... ي��رت��ف��ع  اخل��ل��ي��ج��ي  ب���رل���ني«  »ج�����دار 

خمططاتهم واأف�صل  اله�صور  كاالأ�صد  لهم  وقف  متيم  االأمري  ولكن  قطر..  حتجيم  الأجل  كلها  املعركة  تاميز”:  “نيويورك 

باري�س :
اخلليج  ودول  املغرب  بني  الع�شل  �شهر  انتهى 
ال�شعودية  العربية  وباخل�شو�س  العربي 
واالإمارات العربية على خلفية نزاع هذه الدول 
حولت  بعدما  املغاربة  غ�شب  وا�شتد  قطر،  مع 
اأبو ظبي والريا�س توظيف ال�شحراء الغربية 

ملهاجمة املغرب.
ويف نزاعها مع قطر التي تتهمها بدعم االإرهاب، 
تتزعم  اتي  واالإمارات  ال�شعودية  اعتربت 
معها  املغرب  با�شطفاف  الدوحة  �شد  احلملة 
الذي  املغرب  لكن  اليمن،  حرب  يف  جرى  كما 
ب�شبب حراك  �شيا�شة داخلية  يواجه م�شاعب 
عن  التامة  اال�شتقاللية  ف�شل  املغربي  الريف 
وزير  عن  خا�شة  ال�شعودي-االإماراتي  املحور 
الدفاع يف االإمارات وويل العهد حممد بن زايد 
بنف�شه  وناأى  ال�شاد�س،  حممد  امللك  �شديق 

خ�شية من مغامرة ع�شكرية �شد قطر.
و�شرحت الرباط باأن موقفها مرتبط بحر�شها 
اأنظمة  بني  وباخل�شو�س  العربي  ال�شف  على 
الق�شر  اإعالم مقربة من  ملكية، وتولت و�شائل 
املغربي نفي اأي عالقة للموقف الر�شمي بتاأخر 

امل�شاعدات االقت�شادية اخلليجية للمغرب.
تهمي�س  هو  املغاربة  ينتظره  يكن  مل  ما  لكن 
املغربية  للو�شاطة  واالإمارات  ال�شعودية 
اإمارة  وكاأنها  الرباط  مع  التعامل  وحماولة 
املغاربة  وازداد غ�شب  فلكهما.  �شغرية تدور يف 
عندما وظفت و�شائل اإعالم �شعودية واإماراتية 
ال�شحراء  العربية واحلدث ق�شية  مثل قناتي 
و�شائل  وبثت  املغرب.  على  للتهجم  الغربية 
كقوة  املغرب  ت�شور  ربورتاجات  هذه  االعالم 
كدولة  البوليزاريو  جبهة  وتقدم  احتالل 
العربية  “اجلمهورية  ت�شمية  با�شتعمال 

ال�شحراوية الدميقراطية”.
ال�شحراء مقد�شة، وكان  املغرب ق�شية  ويعترب 
وهما  له  حليفني  اأكرب  مع  اأزمة  يف  دخل  قد 
فرن�شا والواليات املتحدة. فقد حاولت االأخرية 
يف  االإن�شان  حقوق  مراقبة  فر�س   2013 �شنة 
ال�شحراء عرب قوات املينور�شو، واأوقف املغرب 
ال�شابق  الرئي�س  وانتقد  ع�شكرية  مناورات 
2014 دخل  اأوباما ب�شدة، وخالل �شنة  باراك 
يف اأزمة عا�شفة مع فرن�شا التي حاولت التقرب 
ح�شاب  على  ال�شحراء  ملف  يف  اجلزائر  اىل 

العالقات التقليدية مع املغرب.
كل  يف  ال�شعودية  مع  وقفنا  املغاربة،  ويقول 
االأزمات، وجزء من م�شاكلنا مع اإيران يعود اىل 

ا�شتعادة  يف  العربية  االإمارات  وحدة  دعمنا 
على  �شيطرتها  وحماولة  املحتلة  جزرها 
البحرين، واالآن يحاول البلدان �شرب املغرب يف 
وحدته الوطنية يف ال�شحراء. ومل يرد املغرب 
و�شعودية  اإماراتية  اإعالم  و�شائل  اإ�شاءة  على 
�شد ال�شحراء جتنبا للت�شعيد والن�شغاله مبلف 
االأقالم  من  جمموعة  لكن  الريفي،  احلراك 

�شنت هجوما �شد البلدين.
ويوجد اإح�شا�س لدى املغاربة باأن العالقات مع 
بالتاريخية  ت�شوف  التي  وال�شعودية  االإمارات 
قد فقدت الثقة املتبادلة بعد حماولة البلدين 

التهجم على املغرب يف ق�شية ال�شحراء.

دبي ـ وكاالت: وجه الداعية االإ�شالمي، طارق 
جماعة  وجوه  اأحد  يعترب  الذي  ال�شويدان، 
االإخوان امل�شلمني يف اخلليج، حتية لقطر قائال 
كل  يف  االأف�شل  يعترب  فيها  التعليم  م�شتوى  اإن 

العامل العربي واالإ�شالمي.
�شفحته  على  لل�شويدان  تدوينة  يف  ذلك  جاء 
معلنا  في�شبوك،  االجتماعي،  التوا�شل  مبوقع 
عن م�شروع مدر�شة يف قطر، حيث قال: “ن�شاأل 
اهلل جناح التجربة التي م�شى لنا عدة �شنوات 
االإتقان  مدر�شة  وهي  تعاىل  اهلل  باإذن  لنتقنها 
الكندية يف قطر.. حيث اأن التعليم يف قطر هو 
االأف�شل يف كل العامل العربي واالإ�شالمي فيجب 

من  الرفيع  امل�شتوى  بهذا  يليق  ما  لهم  نقدم  اأن 
التعليم.”

لدى  العايل  احلر�س  “باالإ�شافة  قائال:  وتابع 
اأهل قطر الكرام على الهوية اال�شالمية واللغة 
حتية  القيادية..  ال�شخ�شية  وبناء  العربية 
اهلل  واأعاننا  الرفيع  امل�شتوى  هذا  على  لقطر 
اأن نكون عند ح�شن ظنهم عندما نفتتح  تعاىل 

بعد �شنتني بحول اهلل تعاىل.”
ويف رد على تعليقات وردت على هذه التدوينة 
 ”  :Chahrazad Slimani �شاأل  حيث 
وماذا بعد املقاطعة واحل�شار دكتور �شويدان؟” 
فاأجاب الداعية: ” ال عالقة لنا بذلك فاحلياة 

م�شتمرة ب�شكل طبيعي يف قطر الغالية.”
بالقول:  فعلق   Amrouche Ahmed اأما 
يف  �شببا  من�شورك  يكون  ال  اأن  فقط  “اأمتنى 
نظام  اأي  اأو  االإمارات  اأو  ال�شعودية  يف  �شجنك 
قطر  عن  احلديث  اأ�شبح  لقطر..  مقاطع 
العقاب،” ليجيب  ت�شتوجب  �شبهة  الئق  ب�شكل 
ال�شعودية  دخول  من  ممنوع  انا   ” الداعية: 
وم�شر واالإمارات منذ عدة �شنوات،” وهو االأمر 
الذي ال ميكن ملوقع CNN بالعربية التاأكد من 

م�شداقيته.

االزمة اخلليجية تنتقل قانونيا اىل لندن

لندن :
“كارتر  �شركة  واأ�شدرت  يبدو،  فيما  لندن  اىل  اخلليجية  االزمة  انتقلت 
االنباء  وكالة  من  تكليفها  جرى  انه  فيه  اكدت  بيانا  للمحاماة  رك” 
القطرية )حكومية( باإ�شدار �شكوى با�شمها �شد كل من قناة “العربية” 
وقناة “�شكاي نوز عربية”، اىل موؤ�ش�شة “افكوم” الربيطانية التي تنظم 
العمل للقنوات التلفزيونية امل�شاهدة، او التي ُي�شدر لها ت�شاريح للبث يف 

بريطانيا.
وقالت ال�شركة املذكورة ان موقع وكالة االنباء القطرية تعر�س للقر�شنة، 
وان القناتني نقلتا اخبارا من�شوبة لالمري متيم بن حمد “مفربكة” وغري 
دقيقة، رغم نفي مكتب االت�شال القطري احلكومي لهذه االنباء، وتاأكيد 

عملية القر�شنة.
القناتني  من  الرتاخي�س  �شحب  حماولة  ال�شكوى  هذه  من  الهدف 
التلفزيونيتني وجرهما اىل معركة ق�شائية قد تكون مكلفة ماليا ومهنيا 

يف الوقت نف�شه.

وباء الكولريا يقتل مينيا كل �صاعة: 
100 الف حالة و798  وفاة واالإنت�صار 

م�صبوق” “غري 
مبر�س  االإ�شابة  يف  اال�شتباه  حاالت  اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 

الكولريا، الناجتة عن انت�شاره الكبري يف اليمن، جتاوزت مئة األف حالة.
22 حمافظة  19 حمافظة من بني  798 حالة وفاة باملر�س، يف  و�شجلت 

مينية، منذ ال�شابع والع�شرين من اأبريل/ني�شان املا�شي.
وتقول منظمة اأوك�شفام اخلريية اإن الوباء يقتل �شخ�شا كل �شاعة تقريبا 

يف ذلك البلد.
نحو  بعد  اليمن،  يف  ال�شحي  وال�شرف  واملياة  ال�شحة  منظومة  وانهارت 

عامني من احلرب بني القوات احلكومية واحلوثيني.
والكولريا عبارة عن عدوى باالإ�شهال احلاد، وتنتج ب�شبب ابتالع طعام اأو 

مياه ملوثة ببكرتيا الكولريا.
واأغلب من ي�شابون بالعدوى تظهر عليهم اأعرا�س طفيفة، اأو قد ال تظهر 
يت�شبب  اأن  ميكن  احلادة،  احلاالت  يف  لكن  االإطالق.  على  اأعرا�س  عليهم 

املر�س يف وفاة امل�شاب خالل �شاعات اإذا مل يخ�شع للعالج.
وقال مكتب تن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية التابع لالأمم املتحدة يوم االأربعاء 

اإن الوباء يف اليمن بلغ “م�شتوى غري م�شبوق”.

كاإمارة املغرب  مع  التعامل  وال�صعودية  االإم���ارات  حماولة  ب�صبب  مغربي   غ�صب 
قطر مع  ال��ن��زاع  من  املحايد  موقفه  ب�صبب  الغربية  ال�صحراء  وتوظيف  ملحقة 

ر����ص���ال���ة م�����ن  اأك���������ر  ي���ح���م���ل  �����ص����وري����ا  االي������������راين يف  ال�����������ص�����اروخ�����ي  ال����ه����ج����وم 

واالإم��ارات وم�صر  ال�صعودية  دخول  من  ممنوع  واأن��ا  الغالية..  بقطر  طبيعية  احلياة  ال�صويدان: 



عبد احلميد �شيام نيويورك
الفل�شطينية  االأر�س  الحتالل  اخلم�شني  الذكرى  يف 
وبدعوة من بعثة املراقبة الدائمة لدولة فل�شطني لدى 
ال�شينمائية  واملخرجة  املنتجة  عر�شت  املتحدة  االأمم 
الق�شرية  اأفالمها  من  ثالثة  نابل�شي  فرح  الفل�شطينية 
اأمام عدد كبري من احل�شور. وحول جتربتها ال�شينمائية 
معاناة  اأفهم  اأنني  اأعتقد  »كنت  تقول  العهد  حديثة 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  زيارتي  اأن  اإال  الفل�شطيني  �شعبي 
اإىل  وتو�شلت  و�شاملة  عميقة  بطريقة  غريتني  املحتلة 
امل�شاعدة  واأحيانا  التعاطف  تقدمي  اأن  مفادها  قناعة 
الفل�شطيني  وال�شعب  قرن  من  الأكرث  يكفي.  ال  اخلريية 
يعاين من حميطات من الظلم ولكن عندما تزور فل�شطني 
ومتعمد  له  خمطط  اأمر  االحتالل  اأن  تعرف  املحتلة 
ومنظم وموؤ�ش�شي وتعرف كذلك اأن ما يجري هو ا�شتعمار 
وم�شة  اأفالمي  تقدم  اأن  واأمتنى  اإحاليل.  ا�شتيطاين 
واأطفاال،  ورجاال  ن�شاء  الفل�شطينيون،  منه  يعاين  ملا 
تلك  حاملي  اأيدي  على  يوم  كل  وقهر  واأمل  اإذالل  من 

االيديولوجية الكولنيالية«.
من  ت�شرد  فل�شطيني  الأب  لندن  يف  نابل�شي  فرح  ولدت 
املتحدة منذ  اململكة  املطاف مواطنا يف  وطنه وانتهى به 
منه  حرم  ما  الأوالده  يوفر  اأن  وا�شتطاع   1970 عام 
قامت  والتعليم.  واجلن�شية  اال�شتقرار  وهو  �شخ�شيا 
بزيارة لالأر�س الفل�شطينية املحتلة عام 2013 ف�شدمت 

مبا �شاهدت وخا�شة الطريقة التي يعامل بها اأطفال 
وبطريقة  الكامريا  ت�شتخدم  اأن  فقررت  فل�شطني 
الفل�شطيني واأطلقت  ال�شعب  اإبداعية يف نقل معاناة 
الذي  املنرب  ليكون   2016 عام  االإلكرتوين  موقعها 

توزع من خالله اأفالمها الق�شرية.
* ما الذي جاء بك اإىل ميدان االأفالم واإنتاجها؟
جعلتني   2013 عام  مرة  الأول  فل�شطني  • زرت 
راأيت.  مبا  وتاأثرا  توا�شعا  اأكرث  التجربة  تلك 
تعتقد اأنك تعرف الكثري عن الو�شع هناك ولكن 

كثرية  اأمورا  اأن  تكت�شف  بنف�شك  وتراه  تذهب  عندما 
تخفى عليك فتتغري كثريا. عدت من تلك الرحلة ولدي 
�شعورعميق واإحباط كبري مبا �شاهدت وقلت لنف�شي ال بد 

اأن اأعمل �شيئا ما مل�شاعدة هوؤالء النا�س.
* ما هي االأماكن التي زرتها يف فل�شطني؟

اأن  حاولت  غزة.  عدا  ما  اأزره  مل  مكانا  اأترك  مل   •
الالجئني  وت�شغيل  اإغاثة  وكالة  طريق  عن  غزة  اأزور 
اإذنا خا�شا من  الفل�شطينيني )اأونروا( ولكن هذا يتطلب 

ال�شلطات االإ�شرائيلية. 
و�شيلة  الق�شري  الفيلم  اأن  قناعة  اإىل  تو�شلت  وهل   *

قوية وعميقة التاأثري؟
قبل  عام  ب�شكل  الفن  قلت  البداية  يف  بال�شبط.   •
يخاطب  الفن  الأن  توا�شل.  كو�شيلة  الفيلم  اأختار  اأن 
فاخرتت  و�شيلتي.  هو  الفن  يكون  اأن  قررت  القلوب. 
الع�شر  نعي�س  ونحن  وتوزيعه  ن�شره  ل�شهولة  الفيلم 
اأن تكون  الرقمي وو�شائل التوا�شل االجتماعي وميكنك 
فقط  لي�س  طموحي  االأفالم.  اإنتاج  يف  وخالقا  مبدعا 
اإنتاج هذه االأفالم الثالثة بل اإنتاج عدد كبري من االأفالم 

تتناول جماالت عديدة من املعاناة.

* اإذن هذه االأفالم الثالثة هي البداية فقط؟
اأخرى  الأفالم  �شيناريوهات  لدي  نعم.   •

يطال  الذي  للظلم  اأوجها  تتناول 
ال�شبكي  موقعي  وحتى  الفل�شطينيني 

الظلم«.  »حميطات  عليه  اأطلق 
االعتقاالت  عن  مقطوعات  �شرتى 

االأطفال  اعتقال  وعن  االإدارية، 
واجلدار  الزراعة  وتدمري 

من  واحلرمان  وغزة،  العازل 
الطفولة والتعليم.

اأن لديك م�شروعا  اأفهم   *
معاناة  حول  متكامال 
الواقعني  الفل�شطينيني 

حتت االحتالل؟ 
اأنتج  اأن  اأريد  نعم،   •

ف�شيف�شاء  لوحة 
كبرية كل قطعة 
ت�شري  فيها 

احدى  اإىل 
ت  �شا ر مما

و�شيلة  با�شتخدام  االإن�شان  حقوق  وانتهاكات  االحتالل 
الفيلم للو�شول اإىل النا�س عن طريق الفن. 

* الحظت اأنك ت�شتخدمني الرمز كثريا.
من  عدت  عندما  طبيعي.  ب�شكل  الرمزية  جاءت   •
اأغرق.  اأنني  بالفعل  �شعرت  املحتلة  لفل�شطني  زيارتي 
الظلم.  اأ�شكال  من  واحدا  �شكال  فقط  لي�شت  امل�شاألة 
�شعرت  االأطفال.  اعتقال  اأو  البيوت،  هدم  فقط  لي�س 
تالم�س  اأرجلهم  فال  غرق  حالة  يف  النا�س  هوؤالء  كل  اأن 
انه  طويلة.  ملدة  تطفو  اأن  ت�شتطيع  اأج�شامهم  وال  القاع 
الغرق.  و�شك  على  يكون  من  كل  يعي�شه  اإن�شاين  �شعور 
اأردت اأن اأخلق حالة من ال�شعور االإن�شاين العابر للحدود 
على  الفيلم  هذا  عر�شت  فعندما  واخللفيات.  والثقافات 
�شيدة  العميق.  بتاأثريه  �شعرت  الغرب  من  متفرجني 
اأمريكية ال تعرف كثريا عن فل�شطني كانت تنتحب عند 
م�شاهدة الفيلم وقالت »لقد قتلني ذلك الفيلم الأنني ال 
ال�شيق  الفيلم وتلم�س  ال�شباحة«. فم�شاهدة هذا  اأعرف 
الذي يعي�شه من يكون على حافة الغرق وبالتايل ال�شعور 
الذين  من  اآالف  يعي�شها  التي  اجلماعية  احلالة  تلك  مع 
بقوة  الر�شالة  تنقل  اأن  ت�شتطيع  الغرق  على  يو�شكون 

الفيلم  هذا  ان  كبريين.  وتاأثري 
العامة  امل�شاعر  يخاطب 
التي جتمعنا وال يلتفت 

ملا يفرقنا.
»كابو�س  يف   *
احل�شور  غزة« 
جزءا  اأ�شبح 

وا�شمعوا.  عينوكم  اأغلقوا  لهم  قلت  عندما  الفليم  من 
اأهذه طريقة مبتكرة يف �شناعة الفيلم ال�شوتي اخلايل 

من ال�شور؟
عندما   2014 عام  �شيف  يف  الفيلم  �شيناريو  كتبت   •
يعترب  جي�س  قبل  من  �شامل  لق�شف  غزة  تتعر�س  كانت 
يف  يكن  ومل  مالحظاتي  كتبت  العامل.  جيو�س  اأقوى  من 
ذهني اأن اأعمل فيلما حولها. وعندما قررت اأن اأفعل ذلك 
ال�شيناريو  هذا  �شرتافق  ال�شور  من  نوع  اأي  نف�شي  �شاألت 
فاإن  يقال  وكما  �شور.  اإىل  الق�شف بحاجة  اأ�شوات  وهل 
وعندما  احلوا�س.  بني  من  االأقوى  هي  ال�شمع  حا�شة 
فيلم قائم بذاته دون  اأنه  اقتنعت  فيلما �شوتيا  �شجلته 
و�شورهم  تخيالتهم  ي�شعوا  اأن  للم�شاهدين  ويتيح  �شور 
هم. انه نوع من التفاعل مع اجلمهور وفر�شة اأن ي�شارك 
ة على امل�شتوى الفردي. احلقيقة اأن  يف هذه التجربة املُرهّ
جتاوب اجلمهور الغربي مع الفيلم كان اأقوى من جتاوب 
الكال�شيكي  الفيلم  اأ�شلوب  على  تعودا  الأنهم  العربي 

بال�شوت وال�شورة. 
* ماذا عن الفيلم الثالث »اليوم اعتقلوا ابني« هل حاولت 

اأن تتوا�شلي مع اجليل االأ�شغر �شنا؟  

لي�س  اأفالمي  يف  العمر  اأن  احلقيقة  بال�شرورة.  لي�س   •
النا�س  ي�شتهدف  لكنه  االأطفال  عن  الفيلم  مكان.  له 
اأو  اأنت  اأطفالك  طفل.  حياته  يف  اإن�شان  كل  الأن  كلهم 
حتت  يندرجون  النا�س  كل  اأخيك…  اأو  اأختك  اأطفال 
يافطة حب االأطفال. اأف�شل دعم الأفالمي جاء من �شارة 
روي، اليهودية االأمريكية والباحثة والنا�شطة املتحدرة 
من عائلة ناجية من املحرقة النازية، قالت تعليقا على 
الفيلم »انها م�شيبة بعد كل ما وقع للفل�شطينيني من ماآ�س 
ما زالوا م�شطرين اأن يعملوا على اأن�شنة اأنف�شهم«. الفيلم 
الكل يتعاطف معهم ال لكونهم فل�شطينيني  اأم وابنها  عن 
باأملهما  لن�شعر  اأم وابنها والفيلم يدعونا  بل الأنهم جمرد 
بل  جن�شيتهم  ب�شبب  لي�س  ك�شحايا  موقفهما  ونتبنى 

ب�شبب اإن�شانيتهم. 
* ما هو م�شروعك للم�شتقبل؟

اآخر  وعدد  جاهزة  �شيناريوهات  ثالثة  االآن  عندي   •
املعاناة  جوانب  اأحد  وتتناول  ق�شرية  كلها  االأفالم  من 
عنها  حتدثت  التي  الف�شيف�شاء  لوحة  مع  ويتنا�شب 
تباعا  منها  اأجزاء  للم�شاهدين  اأقدم  اأن  اأريد  والتي 
الأ�شهل على النا�س فهم تفا�شيل االحتالل واملعاناة التي 

يعي�شها من هم واقعون حتت االحتالل.
املجتمعات  هو  اأ�شال  امل�شتهدف  جمهورك  اأن  اأفهم   *

الغربية؟
الغرب  يف  والعرب  الغرب  هو  االأ�شا�شي  اأفالمي  �شوق   •
ب�شرورة  لديهم  ال�شعور  حتريك  اإىل  اأ�شا�شا  وتهدف 
والتعبري  بالعجز  ال�شلبي  ال�شعور  من  واخلروج  العمل 

فقط عن التعاطف. 
التي  الفل�شطينية  ال�شينمائية  احلركة  تتابعني  هل   *
الغولدن  اأو  لالأو�شكار  للرت�شح  االأفالم  من  عددا  اأو�شلت 

غلوب؟
العقد  يف  وخا�شة  الفل�شطينية  ال�شينما  بالتاأكيد.   •
معظمها  يف  لكن  االأفالم،  من  بعدد  تدفع  بداأت  االأخري 
االأفالم  توزيع  عمليا  ال�شعب  ومن  طويلة.  اأفالم 
الطويلة. ال اأريد اأن اأقع يف هذا املطب. االأفالم الق�شرية 
تعطيني فر�شة ومرونة كفنانة اأن اأتكلم عن كافة وجوه 
االحتالل وتعبرياته وجتلياته. بالن�شبة يل اأطرح فكرة 
 27 اإنتاج  م�شروع  االآن  اأمامي  ع�شر.  اأو  دقائق  خم�س  يف 

فيلما وبني يدي ثالثة على و�شك اإنتاجها.
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الفن طريق  عن  اأقاوم  اأن  وقررت  حياتي  غريت  لفل�صطني  زيارتي  نابل�صي:  فرح  الفل�صطينية  الفنانة 

القاهرة – 
املتجمعون  يكرث  م�شر  يف  رم�شان  �شهر  خالل 
البلدي”،  “الكنافة  �شناعة  �شوادر  اأمام 
على  الكثريون  يحفاظ  تاريخية  حلوى  وهي 
انت�شار  رغم  فائقة،  مبهارة  يدويا  �شناعتها 

عملية االإنتاج االآيل.
على  اجليزة،  مبحافظة  الرباجيل  قرية  يف 
يقف  القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  اأطراف 
وبيمينه  عاما(،   35( حممد  ه�شام  الكنفاين، 
وعاء معدين مثقوب من االأ�شفل، ميتلئ بعجني 
االأبي�س  اخليط  دوائر  بيده  وير�شم  الكنافة، 
على فرن �شطحي مك�شوف، ويرتكها قلياًل حتى 
اأنامله  اأن ميد  تتحول اإىل اللون الذهبي، قبل 
جانبا،  ويكد�شها  اليدوية،  الكنافة  ليجمع 

ويبداأ يف �شنع اأخرى.
ي�شمى  ن�شبيا  ال�شميك  اخليطي  العجني  ذاك 
ما  بخالف  حمبوه،  وله  البلدي”،  بـ”الكنافة 
ينتج اآليا فوق اأفران دائرية م�شابهة، وي�شمى 
حمليا بـ”الكنافة ال�شعر”، نظرا لكون خيوطه 

اأكرث دقة ونحافة ت�شبه ال�شعر.
** 3 مراحل

ورث  الذي  حممد،  ه�شام  الكنفاين  ويقول 
جد،  عن  اأبا  البلدي”  “الكنافة  �شناعة 
الكنافة  ل�شنع  مبعداتي  “اأتي  لالأنا�شول: 
كل  من  رم�شان  �شهر  خالل  القرية  هذه  اإىل 
يعرفونني،  الذين  زبائني،  اإىل  واأبيعها  عام، 

وينتظرونني من عام اإىل اآخر”.
“متر  اأنها  يو�شح  الكنافة  هذه  �شناعة  وعن 
الزبائن،  اإىل  بيعها  قبل  مراحل  بثالثة 
وال�شكر  والن�شا  الدقيق  بخلط  اأبداأ  حيث 
واأ�شتمر يف  اإناء معدين كبري،  الدافئ يف  واملاء 
خلطه حتى اأتاأكد من اأنه اأ�شبح منا�شبا ل�شنع 

الكنافة”.
وعاء  اأمالأ  الثانية  املرحلة  “ويف  ويتابع: 
اأر�س  ثم  بالعجني،  االأ�شفل  من  مثقوبا  معدنيا 
واأنتظر  دائري،  ب�شكل  الفرن  على  العجني 
اللون  تكت�شب  حتى  دقيقة  ن�شف  حوايل 

الذهبي، ثم اأرفعها من على الفرن”.
يقول  كما  واالأخرية،  الثالثة  املرحلة  يف  اأما 
خ�شبي  مكتب  على  الكنافة  “فاأ�شع  حممد، 
كبري، واأقلبها كل دقيقتني لتهويتها قبل بيعها 
�شرائها  على  يت�شابقون  الذين  الزبائني،  اإىل 

مني يوميا”.
“البلدي يوؤكل” هكذا يجيب حممد على �شوؤال 
والكنافة  البلدي  الكنافة  بني  الفرق  ب�شاأن 
اأف�شل  البلدي  “الكنافة  اأن  مو�شحا  االآيل، 
الكنافة  ا  اأمهّ الطبيعي،  ال�شمن  لوجود  واأطعم 
التي  الطعم،  حم�شنات  فكرثة  )االآيل(  ال�شعر 
البلدي  الكنافة  طعمها..  تفقدها  بها،  تو�شع 

لها زبونها”.
العام  هذا  ارتفعت  الكنافة  “اأ�شعار  اأنهّ  ويبنيهّ 
بـ10  الكيلوغرام  ُيباع  كان  حيث   ،40%
العام  اأمريكي(،  دوالر  ن�شف  )نحو  جنيهات 
ا حاليا فقد ارتفع �شعر الكيلوغرام  اأمهّ املا�شي، 
اأرباع  )ثالثة  جنيًها   14 اإىل  الكنافة  من 

دوالر(؛ نظًرا الرتفاع اأ�شعار الدقيق”.
** اأيام الفاطميني

ووفق موؤرخني م�شريني يعود تاريخ الكنافة يف 
م�شر اإىل ع�شر الفاطميني، الذي امتد من عام 
969 م )358 ه( اإىل 1172م )567 ه(، وقد 

�شمل حكمهم م�شر واملغرب وبالد ال�شام.
م�شر  عرفت  فقد  تاريخية  روايات  وبح�شب 
اخلليفة  دخول  مع  ال�شام،  بالد  قبل  الكنافة 

 976  – م   932( الفاطمي  اهلل  لدين  املعز 
لدولة  خليفة  اأول  وهو  القاهرة،  اإىل  م(، 
رم�شان،  �شهر  وقتها  وكان  م�شر،  يف  الفاطميني 
االإفطار،  بعد  ال�شتقباله  اأهايل  خرج  حيث 
ومن  اإليها،  هدايا  تقدمي  يف  يت�شارعون  وهم 
بينها كنافة، ومن بعدها انتقلت اإىل ال�شام عرب 

التجار.
يف  كتحلية  الكنافة  �شينية  ت�شنع  وحاليا 
وي�شاف  احللويات،  ومتاجر  امل�شرية  املنزل 
وغريها،  الق�شدة،  اأو  واملك�شرات  الع�شل  اإليها 

ملنحها قيمة غذائية اأكرب، وال يكاد يخلو منها 
بيت يف �شهر رم�شان.

قدميا  الكنافة  يف  �شعرا  كتب  من  اأ�شهر  ومن 
اأبو احل�شني  الدين  امل�شري، جمال  ال�شاعر  هو 
يحيى بن عبد العظيم اجلزار امل�شري )601هـ 
الكنافة  اأكناف  اهلل  �شقى  قائال:  – 679هـ( 

بالقطر… وجاد عليها �شكرا دائم الدر”.
فيما يعرب �شاعر اآخر جمهول اال�شم عن ن�شوته 
بها فقال: جتود على كفي فاأهتز فرحة.. كما 

انتف�س الع�شفور بلله القطر”.

م�صر رم�صان  يف  التكنولوجيا  على  يتفوق  يدوي  غزل  البلدي”..  “الكنافة 
وا�شنطن  ) د  ب اأ(: توجه الرئي�س االأمريكي 
وابنه  ميالنيا  زوجته  ب�شحبته  ترامب  دونالد 
لق�شاء  ال�شبت  ماريالند  اإىل  بارون  االأ�شغر 
ديفيد  كامب  منتجع  يف  االأب  عيد  عطلة 

الرئا�شي.
وجاء يف بيان للبيت االأبي�س اأن اأ�شرة الرئي�س 
اإىل والدي ال�شيدة االأوىل، توجهوا  باالإ�شافة 
للمنتجع على منت مروحية، يف رحلة ا�شتغرقت 

دقيقة.  30
بها ترامب  يقوم  زيارة  اأول  اأن هذه  اإىل  وي�شار 

للمنتجع منذ اأن توىل الرئا�شة.
ثان/  كانون  يف  رئي�شا  ترامب  اأ�شبح  اأن  ومنذ 
يناير املا�شي، وهو يف�شل ال�شفر اإىل منتجع مار 
ايه الجو يف فلوريدا اأو نادي اجلولف الوطني 
العطالت  فى  نيوجري�شي،  يف  بيدمن�شرت  يف 

االأ�شبوعية التي ال يق�شيها يف وا�شنطن.
تديره  الذي  ديفيد،  كامب  منتجع  ويقع 
بـ8  تقدر  �شنوية  بتكلفة  االأمريكية  البحرية 
مليون دوالر، على تالل غابات يف جبل كاتوتني 
بعد  على  ماريالند،  يف  ثورمونت  من  بالقرب 

العا�شمة. /�شمال-غرب  �شمال  كيلومرت   100
االأمريكيني  الروؤ�شاء  من  الكثري  اأن  اإىل  وي�شار 
الرئي�س  اأن د�شنه  املنتجع منذ  ا�شتخدموا هذا 
فرانكلني ديالنو روزفلت، ومنهم الروؤ�شاء جون 

بو�س  دبلو  وجورج  كارتر  وجيمي  كيندي  اف 
مباحثات  اأي�شا  املنتجع  و�شهد  اأوباما.  وباراك 

ال�شالم التي اأجريت عام 1978.

رها الكولريا الذي  جتتاح اليمن اأوبئة عدة ت�شدهّ
بات يفتك بالع�شرات كل اأ�شبوع، واأكرث �شحاياه 
�شبه يومية  اأممية  االأطفال. منا�شدات  هم من 
مل توقف اجلنون الدائر يف اليمن، بل �شارعت 
ما  مطالبة  االأزمة  ا�شتغالل  اإىل  عدن  حكومة 
ميناء  لت�شليم  بالعمل  الدويل  املجتمع  ي�شمى 

احلديدة بال�شيا�شة... بداًل من احلرب
يومية،  دولية  وحتذيرات  ر�شمي  اإهمال  و�شط 
اأُبلغ خالل �شهر واحد يف اليمن عن اإ�شابة 70 
 605 ت�شجيل  مع  الكولريا،  بوباء  �شخ�س  األف 
27 ني�شان  حاالت وفاة ب�شبب هذا املر�س منذ 
املوؤ�ش�شات  اإح�شاءات  اأحدث  يف  وذلك  املا�شي، 

الدولية.
للطفولة«  املتحدة  االأمم  »منظمة  وقالت 
)يوني�شيف( اإن »االجتياح غري امل�شبوق« ملر�س 
�شريع  نحو  على  وانت�شاره  اليمن  يف  الكولريا 
وكارثية  ماأ�شوية  اأو�شاع  اإىل  ى  »اأدهّ والفت 
متحدث  توقع  كذلك  االأطفال«،  اإىل  بالن�شبة 
حاالت  اأعداد  »ت�شل  اأن  »يوني�شيف«  با�شم 
 130 اإىل  املقبلني  االأ�شبوعني  خالل  االإ�شابة 

األف حالة«.
ال�شرق  يف  لـ»يوني�شف«  االإقليمي  املدير  وكان 
قد  كاباالري،  خريت  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط 
اختتم نهاية االأ�شبوع املا�شي زيارة لليمن، قال 
اأطراف  يعطي  كي  الوقت  »حان  اإنه  نهايتها  يف 
والفتيان،  للفتيات  االأولوية  اليمني  ال�شراع 
وي�شعوا حدًا للقتال عرب اتفاق �شيا�شي �شلمي«.
وحتدث كاباالري عن زيارته اأحد امل�شت�شفيات 
عة  القليلة العاملة، قائاًل اإنه �شاهد مناظر مروهّ
يزن  �شغار  ع  ور�شهّ رمق،  اآخر  على  الأطفال 
الواحد منهم اأقل من كيلوغرامني ي�شارعون من 
اأجل البقاء على قيد احلياة. واأ�شاف: »الكثري 
ل تكلفة اإح�شار  من االأ�شر ال تكاد ت�شتطيع حتمهّ
االأطفال  هوؤالء  لكن  امل�شت�شفى،  اإىل  اأبنائهم 
اأنحاء  يف  كثريون  غريهم  الأن  املحظوظون،  هم 
ميكن  اأ�شباب  نتيجة  ب�شمت  ميوتون  اليمن 
عالجها ب�شهولة، مثل الكولريا واالإ�شهال و�شوء 

التغذية«.
االأكرث  )�شمال(  حجة  حمافظة  تزال  وال 
وذلك  الكولريا،  ب�شبب  الوفاة  حلاالت  ت�شجياًل 
بواقع 70 وفاة، فيما ال تزال ثالث حمافظات، 
من  خالية  و�شقطرى،  واملهرة  ح�شرموت  هي 
الوباء. كذلك قالت املنظمة اإن االأطفال ميثلون 
%40 من الوفيات امل�شجلة، وذلك مبعدل وفاة 

اأربعة اأطفال يف اليوم.
ت�شريحات  برزت  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 
�شالح  عبداهلل  علي  ال�شابق  اليمني  الرئي�س 
)»االإخوان  »االإ�شالح«  حزب  فيها  هاجم  التي 

والقيادي  القبلي  ال�شيخ  همًا  متهّ امل�شلمون«(، 
وراء  بالوقوف  االأحمر  حميد  »االإ�شالح«  يف 
ا�شتهدفه  الذي  الرئا�شة  م�شجد  تفجري 
واأو�شح   .2011 عام  نظامه  اأركان  من  وعددًا 
اأن  التفجري،  ذكرى  ملنا�شبة  اإعالمي  لقاء  يف 
يف  املوجود  الع�شكري  القبلي  اجلناح  »قائد 
املطالبة  �شدد  يف  االآن  نحن  والذي  اإ�شطنبول، 
من  عددًا  اغتال  كمجرم،  وحماكمته  بت�شليمه 

ال�شخ�شيات ال�شيا�شية باأوامره«.
�شالح دافع عن حتالفه مع حركة »اأن�شار اهلل،« 
اإن  قال  بل  بـ»االنقالبيني«،  و�شفهم  راف�شًا 
هادي  من�شور(  ربه  عبد  امل�شتقيل  »)الرئي�س 
�شرعية،  االآن  وهم  اهلل،  الأن�شار  ال�شلطة  �شلهّم 
ويجب اأن يبقوا �شرعية، الأن ثمة فراغًا، حتى 
تقف احلرب، وتتم اإعادة ترتيب البيت اليمني 
�شيا�شية  قيادة  وانتخاب  الد�شتور  اإطار  يف 
جديدة«. لكنه مل ي�شتبعد احلوار مع ال�شعودية 
�شنتحاور  »)اأننا(  موؤكدًا  »االإ�شالح«،  وحزب 
ومع  املجاورة،  االأنظمة  ومع  غريهم  ومع  معهم 
فن  ال�شيا�شة  الأن  اليمن،  على  املعتدية  القوى 

املمكن، وال يجوز اأن تقفل كل �شيء«.
حتالف  اتهامات  نفيه  ال�شابق  الرئي�س  وجدد 
بتزويد  ال�شعودية،  تقوده  الذي  العدوان، 
اإيران لـ»اأن�شار اهلل« بال�شالح، معتربًا اأنها »كلها 
�شواريخ  من  »هذه  وم�شيفًا:  زائفة«،  عاءات  ادهّ
البالي�شتية(... هذه  ال�شهيد احلي )ال�شواريخ 
)هي( خمزونات �شالح الذي قالوا اإن لديه 60 
ال�شتون  املليارات  هذه  اأمريكي(،  )دوالر  مليارًا 
االآن، وال يزال املخزون و�شي�شتمر، ولن تطاوله 

�شواريخهم وال طائراتهم«.
اأم�س،  هادي،  حكومة  اأعلنت  ثانية،  جهة  من 
املبعوث  بها  تقدم  التي  املقرتحات  تاأييدها 

اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن، 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد، املت�شلة بـ»ترتيبات 
احلديدة«  حمافظة  من  امليلي�شيات  ان�شحاب 
اإنها  عدن  حلكومة  بيان  وقال  امليناء.  وت�شليم 
بها  تقدم  التي  املقرتحات  كافة  على  »منفتحة 
هادي  بالرئي�س  لقائه  خالل  اخلا�س  املبعوث 
من  واحد  يوم  بعد  وذلك  املا�شي«،  اأيار   11 يف 
احلاجة  م  »تفههّ اإىل  الدويل  املجتمع  دعوتها 
ميناء  لتحرير  ة  ما�شهّ من  اأكرث  باتت  التي 
�شاحل  على  الواقعة  املناطق  وبقية  احلديدة 

البحر االأحمر«.
الوطني«  »االإنقاذ  حكومة  كانت  ذلك،  مقابل 
اإن ما عربهّ عنه ولد ال�شيخ  يف �شنعاء قد قالت 
املعتدين  وطموح  »روؤية  ميثل  احلديدة  ب�شاأن 
ومرتزقتهم يف ال�شيطرة على احلديدة بعد اأن 
ونقلت  ع�شكريًا«.  عليها  ال�شيطرة  عن  عجزوا 
وكالة االأنباء اليمنية »�شباأ« عن م�شدر م�شوؤول 
يف مكتب رئي�س احلكومة عبد العزيز بن حبتور 
ال�شيخ  ولد  »ا�شتخفاف  احلكومة  ا�شتنكار 
ميوتون  الذين  اليمنيني  من  املاليني  باأرواح 
اه اتفاق  جوعًا وربطه ا�شتمرار حياتهم مبا �شمهّ
للدور  »موا�شلة  ذلك  اأن  موؤكدًا  احلديدة«، 
ال�شلبي وغري املحايد للمبعوث االأممي ووقوفه 

يف �شف اجلالد املعتدي«.
وادي  اإىل  االغتياالت  عادت  ذلك،  اإىل 
العام  املدير  با�شتهداف  وذلك  ح�شرموت، 
ب من  ــ مقرهّ االأ�شبق ملديرية ترمي علي بامعبد 
حزب �شالح ــ الذي اغتيل م�شاء اجلمعة املا�شي 
بعبوة نا�شفة ُزرعت يف �شيارته، وانفجرت اأمام 

منزله بعد عودته من ال�شالة.
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من�صبه ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ  م���رة  الأول  دي��ف��ي��د  ك��ام��ب  ملنتجع  ي��ت��وج��ه  ت��رام��ب 

اغتنمتا واالإم��������ارات   ال�����ص��ع��ودي��ة 
قطر لعزل  املنطقة  يف  ترامب  �صيا�صة 

الريا�س ـ )اأ ف ب( – �شجعت ال�شيا�شة اجلديدة التي يتبناها الرئي�س 
على  واالإمارات  ال�شعودية  من  كال  املنطقة  يف  ترامب  دونالد  االمريكي 

اقتنا�س الفر�شة لعزل قطر، بح�شب ما يقول حمللون.
ونفت قطر الغنية بالغاز والتي داأبت منذ مدة طويلة على اتباع �شيا�شة 
املا�شي ت�شريحات ن�شبت اىل االمري متيم بن  ال�شهر  خارجية م�شتقلة، 
جدوى  يف  ت�شكك  الر�شمية  االنباء  وكالة  على  وظهرت  ثاين  اآل  حمد 

هجوم الواليات املتحدة ودول اخلليج على اإيران.
الت�شريحات  نافية  للقر�شنة،  تعر�س  الوكالة  موقع  اإن  قطر  وقالت 

املثرية للجدل التي ن�شبت اإىل اأمريها بعد زيارة ترامب اىل ال�شعودية.
لكن و�شائل االعالم يف ال�شعودية ودولة االمارات بدت وكانها مل تتعامل 

مع النفي ووا�شلت حملة عنيفة على قطر.
والبحرين وم�شر االثنني  واليمن  واالإمارات  ال�شعودية  واأعلنت كل من 
قطع عالقاتها الدبلوما�شية مع الدوحة. كما اأعلنت معظم هذه الدول 

اإغالق منافذها اجلوية والبحرية مع قطر.
ويرى اآدم بارون من املجل�س االأوروبي للعالقات اخلارجية اأن “هذا ميثل 
التعاون  بالتاأكيد ت�شعيدًا غري م�شبوق يف التوترات داخل دول جمل�س 

اخلليجي” ال�شت.
وي�شيف اإن “قطر كانت تتبع منذ فرتة طويلة نهجًا م�شتقال اأثار ا�شتياء 
بعالقة  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال  واالإمارات،  ال�شعودية  جاراتها” خ�شو�شا 
الدوحة بجماعة االإخوان امل�شلمني التي تاأ�ش�شت يف م�شر قبل نحو 90 

عامًا وانت�شرت يف اأنحاء املنطقة.
و�شنفت ال�شعودية وم�شر واالإمارات اجلماعة باأنها “منظمة اإرهابية” 
اىل  وجلبت  م�شر  يف  جرت  التي  االنتخابات  يف  حكومتها  فازت  اأن  بعد 

الرئا�شة حممد مر�شي قبل اأن يطيح به اجلي�س يف 2013.
ودعمت قطر مر�شي ما اأدى اىل خالف دفع كال من البحرين وال�شعودية 

واالإمارات اإىل �شحب �شفرائها من الدوحة الأ�شهر عدة يف 2014.
كيننمونت  "ت�شاتام هاو�س" الربيطاين جني  يف مركز  الباحثة  وتقول 
اإن التوترات اجلديدة لي�شت لها عالقة وا�شحة ب”�شيء جديد فعلته 

قطر”.
اإدارة  وجود  ومع  واالإمارات  ال�شعودية  بني  العالقات  تعزيز  مع  ولكن 
“حماولة القتنا�س فر�شة”،  اأنه  ترامب، فاإن التحرك �شد قطر يبدو 

بح�شب الباحثة.
– اإيران  �شد  �شعودية  – حملة 

األقاها يف الريا�س ال�شهر املا�شي دعا ترامب القادة امل�شلمني  ويف كلمة 
“طرد” املتطرفني و”االرهابيني”، وحمل  من دول اخلليج وغريها اىل 
“النزاعات الطائفية واالرهاب”، يف ترداد  على ايران واتهمها باإذكاء 

لراأي ال�شعودية.
يف  الدولية  للدرا�شات  �س.راجارتنام  كلية  من  دور�شي  جيم�س  وحتدث 
�شنغافورة عن “حملة تقودها ال�شعودية واالمارات لعزل قطر وبالتايل 

عزل اإيران”.
اىل  العربية  غري  الدول  اإجبار  اإىل  تهدف  احلملة  اأن  تقرير  يف  وكتب 
قطر  مع  ب�شدة  بالتعامل  ترامب  اإدارة  “واقناع  الطرفني  بني  االختيار 
وب�شبب  ايران  �شد  ال�شعودية  احلملة  اإىل  االن�شمام  رف�شها  ب�شبب 

عالقاتها مع جماعات اإ�شالمية وم�شلحة”.
خالد  حما�س  حلركة  ال�شابق  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  قطر  وت�شت�شيف 

م�شعل الذي يعي�س يف املنفى يف الدوحة منذ �شنوات.
اأي�شا  القريب  اللبناين  اهلل  وحزب  حما�س  حركة  �شنف  ترامب  وكان 
اال�شالمية  الدولة  تنظيم  مثل  االرهابية  املجموعات  بني  قطر  من 

والقاعدة.
م�شلحة  جمموعات  لدعمها  انتقادات  مرة  من  اأكرث  قطر  وواجهت 
االفغانية  مكتبا حلركة طالبان  2013، فتحت  �شوريا. يف  متطرفة يف 

يف الدوحة.
كوليدج  كنغز  كلية  يف  الدفاع  درا�شات  ق�شم  من  كريغ  اندريا�س  ويقول 
العهد  وويل  �شلمان  بن  حممد  ال�شعودي  العهد  ويل  ويل  ان  لندن،  يف 
اقوى  موقع  يف  نف�شيهما  يجدان  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  االماراتي 
دعوة  املتطرفة” بعد  القوى  الحتواء  ت�شددا  اأكرث  خطوات  “التخاذ 

ترامب للق�شاء على التطرف اال�شالمي.
وويل ويل العهد ال�شعودي الذي ي�شعى اىل تطبيق ا�شالحات اقت�شادية 
يف  يرى  الذي  االماراتي  العهد  بويل  معجب  بالده،  داخل  واجتماعية 
يحاكي  ليربايل  ملجتمع  االمارات  “لروؤية  تهديدا  ال�شيا�شي  اال�شالم 

جمتمع الواليات املتحدة”.



 لندنـ   )اأ ف ب( – د ب اأ – اعلنت رئي�شة الوزراء 
قوات  ن�شر  مت  اأنه  ماي  ترييزا  الربيطانية 
حلماية  الربيطانية  امل�شاجد  حول  اإ�شافية 
اأعقاب هجوم الده�س الذي  امل�شلمني، وذلك يف 
ا�شتهدف م�شلني بالقرب من م�شجد ب�شمال لندن 

الليلة املا�شية.
رئي�س  مقر  �شرتيت،  داوننج  اأمام  ماي،  وقالت 
الهجوم  اإن  لندن،  احلكومة الربيطانية بو�شط 
الذي ا�شتهدف مرتادي م�شجد فين�شربي بارك 

يعد “حماولة مقززة” لتدمري حرية العبادة.
واأ�شافت :”لقد كان هجوما ا�شتهدف مرة اأخرى 
يف  بريطانيا”،  م�شلمي  املرة  … هذه  االأبرياء 
مان�ش�شرت  يف  االإرهابية  الهجمات  اإىل  اإ�شارة 

ولندن.
يفلحا  لن  وال�شر  “الكراهية  اأن  على  و�شددت 

اأبدا”.
بجروح  اآخرون  ثمانية  واأ�شيب  �شخ�س  وقتل 
مارة  بده�س  �شغرية  �شاحنة  قامت  عندما 
ما  بح�شب  لندن،  �شمال  يف  م�شجد  من  بالقرب 
مكافحة  �شرطة  اأن  مو�شحة  ال�شرطة  اأعلنت 

االرهاب تتوىل التحقيق يف هذه الق�شية.
يف  قتل  “�شخ�شا  ان  بيان  يف  ال�شرطة  واأفادت 
نقلوا  جرحى  “ثمانية  وان  الهجوم  مكان” 
ان  مو�شحة  خمتلفة”،  م�شت�شفيات  ثالثة  اىل 
بجروح  ال�شابتهما  يعاجلان  اآخرين  �شخ�شني 

طفيفة.
وتابعت ال�شرطة ان “هيئة مكافحة االرهاب” 
ال�شغرية  ال�شاحنة  �شائق  وان  التحقيق  تولت 
البالغ 48 عاما احتجزه ا�شخا�س يف املكان قبل 

اأن توقفه ال�شرطة.
االرهاب  مكافحة  �شرطة  يف  م�شوؤول  اأعلن  و 
الهجوم  �شحايا  كل  ان  با�شو  نيل  الربيطانية 
ليل  لندن  يف  م�شجد  قرب  مارة  على  ب�شيارة 

االحد االثنني هم من امل�شلمني.
وتابع امل�شوؤول يف لقاء �شحايف ان “كل ال�شحايا 
تزال  ال  ال�شرطة  ان  مو�شحا  امل�شلمني”،  من 
تتاأكد مما اذا كان م�شرع رجل يف املكان مرتبطا 

باالعتداء الذي اأوقع ع�شرة جرحى.
واأعلنت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي 
ان ال�شرطة تتعامل مع احلدث على انه “هجوم 
طارئ  اجتماع  اىل  ودعت  حمتمل”،  انتحاري 
رهيب”،  “حدث  انه  ماي  وقالت  الظهر.  قبل 
موؤكدة ت�شامنها مع “اجلرحى واأ�شرهم واأجهزة 

اال�شعاف يف املكان”.
بعيد  املكان  اىل  ا�شتدعيت  ال�شرطة  وكانت 

ال�شاعة 00،20 )23،20 ت غ(.
وقالت عدة جمعيات ا�شالمية من بينها جمل�س 
امل�شلمني املنظمة التمثيلية مل�شلمي بريطانيا ان 

عملية الده�س متت اأمام م�شجد.
باأن  “اأبلغنا  تغريدة  يف  امل�شلمني  جمل�س  وكتب 
خروجهم  عند  موؤمنني  ده�شت  �شغرية  �شاحنة 
مع  �شلواتنا  بارك.  فين�شربي  م�شجد  من 

ال�شحايا”.
يف  امل�شلمني  جمل�س  رئي�س  خان  هارون  وقال 
ح�شد  اقتحمت  العربة  ان  اأخرى  تغريدة 

امل�شلني “عمدا” عند مغادرتهم امل�شجد.
“موؤ�ش�شة  منظمة  رئي�س  �شفيق  رم�شان  وندد 
بيان  يف  فاوندي�شن(  )رم�شان  رم�شان” 

ب”االعتداء ال�شرير”.
حقوق  عن  للدفاع  “كيدج”  منظمة  ودانت 
ملعاداة  املت�شارعة  ب”الزيادة  االن�شان 

امل�شلمني”، ودعت اىل “الهدوء”.
اأمتار” – لعدة  – “�شحبهم 

الهجوم  عاين  الذي  وارا  القادر  عبد  يروي 
اأمتار”. لعدة  و�شحبهم  النا�س  على  “هجم 

وكالة  عليه  اطلعت  هاو  فيديو  ت�شجيل  واأظهر 
فران�س بر�س ثالثة اأ�شخا�س ممددين اأر�شا من 
بينهم �شخ�س يتم انعا�شه باال�شعافات االولية.
االعتداء  �شهدت  التي  فانزيال  �شينتيا  وكتبت 
ال�شرطة  رجال  روؤية  املروع  “من  تويرت  على 
اأر�شا  ممدين  ا�شخا�س  بانعا�س  يقومون  وهم 

النقاذ حياتهم”.
و�شل  الذي  عاما(   41( روبن�شون  ديفيد  وقال 
عددا  “راأينا  الهجوم  وقوع  بعد  املكان  اىل 
والعديد  ي�شرخون  وهم  اال�شخا�س  من  كبريا 
كان  امل�شجد  ان  “يبدو  واأ�شاف  اجلرحى”.  من 

م�شتهدفا”.
عن  الك�شف  رف�س  ال19  يف  اآخر  �شاهد  وروى 
على  �شغرية  بي�شاء  “�شاحنة  راأى  انه  هويته 

متنها ثالثة رجال”.
واأفادت مرا�شلة لفران�س بر�س ان م�شلمني بداأوا 
مكان  من  مقربة  على  ال�شارع  يف  ال�شالة  اأداء 

الهجوم.
�شهدتها  اعتداءات  ثالثة  بعد  الهجوم  وياأتي 

البالد يف ثالثة ا�شهر.
هجوما  اال�شالمية  الدولة  تنظيم  تبنى  فقد 
خم�شة  �شقوط  عن  اآذار/مار�س   22 يف  ا�شفر 
مارة  بده�س  رجل  قام  حيث  لندن  يف  قتلى 
ا�شخا�س  اربعة  وقتل  وي�شتمن�شرت  ج�شر  على 
يف  يقتل  ان  قبل  املوت  حتى  �شرطيا  طعن  ثم 
باحة الربملان. واملهاجم كان خالد م�شعود وهو 

بريطاين اعتنق اال�شالم.
 22 بعد �شهرين وقع اعتداء ا�شفر عن �شقوط 
كبري  عدد  بينهم  اآخرين   116 وجرح  قتيال 
من االطفال واملراهقني، عندما فجر بريطاين 
نهاية  يف  مان�ش�شرت  يف  نف�شه  ليبي  ا�شل  من 
وتبنى  غراندي.  اريانا  للمغنية  غنائية  حفلة 

التنظيم اجلهادي االعتداء.
يف الثالث من حزيران/يونيو �شربت العا�شمة 
اليوم  ذلك  م�شاء  ففي  جديد.  من  الربيطانية 
�شاحنة �شغرية بده�س ح�شد على ج�شر  قامت 
وقاموا  الثالثة  ركابها  نزل  ثم  بريدج  لندن 
ال�شرطة.  ان تقتلهم  بطعن مارة ع�شوائيا قبل 
وحواىل  قتلى  ثمانية  ال�شحايا  ح�شيلة  بلغت 
الدولة  تنظيم  وتبنى  جريحا.  خم�شني 

اال�شالمية االعتداء.

يف ذكرى مرور عامني على اجلولة االأوىل للم�شاورات 
اليمنية »الفا�شلة«، برعاية االأمم املتحدة، تت�شاعد 
اليمنية،  اجلبهات  من  عدد  يف  اال�شتباكات  ة  حدهّ
فيه  تزال  ال  وقت  يف  تعز،  حمافظة  يف  وخا�شة 
املتمثل  الفعلي  الظالم  وطاأة  حتت  تعاين  عدن 
ات�شاع نفوذ اجلماعات  الكهرباء، والفكري مع  باأزمة 
املت�شددة وا�شتمرار م�شل�شل االغتياالت بني الف�شائل 
التي مل تعد تدعي اأ�شاًل �شدق »وحدتها« حتت جناح 

حتالف العدوان بقيادة ال�شعودية.
ففي حزيران 2015، جنحت االأمم املتحدة يف اإقناع 
لكنها  املفاو�شات،  طاولة  اإىل  باجللو�س  اليمنيني 
اأخفقت يف و�شع حد، اأو حتى كبح، العدوان ال�شعودي 

ــ االإماراتي.
بعد عامني، ويف ظل ما يو�شف باأنها اأ�شواأ اأزمة اإن�شانية 
انت�شار  مع  )وخا�شة  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
الكولريا واملجاعة(، مل تنجح املنظمة الدولية خالل 
يف  يائ�شة،  حماولة  من  اأكرث  و�شمن  املا�شية،  ال�شهور 
اإقناع اأي طرف باجللو�س اأو حتى الوقوف والتفاو�س، 
ال�شعور  افتقادها  على  �شنعاء  ت�شديد  مع  وخا�شة 

بالدور احليادي لو�شطاء كثريين يف االأزمة.
اأم�س  يوم  بيان  يف  االأوروبي،  الربملان  تاأكيد  ورغم 
واأن  اليمن«،  يف  ع�شكريَاً  حل  »ال  اأنه  اخلمي�س، 
االأزمة »ميكن اإنهاوؤها بعملية تفاو�س �شاملة يقودها 
كافة...  املعنية  االأطراف  فيها  وت�شارك  اليمنيون، 
دون و�شع �شروط م�شبقة«، يتوا�شل النزال يف امليدان 
اإىل اأن يعلن الهازم واملهزوم، اإذ �شهدت االأيام املا�شية 
القوات  فيها  تتواجه  التي  ا�شتعال عدد من اجلبهات 
هادي،  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل  للرئي�س  املوالية 
مع  مبا�شرة  العدوان،  حتالف  طريان  من  املدعومة 

حلركة  املوالية  ال�شعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س 
»اأن�شار اهلل«.

واحتدمت املعارك املتوا�شلة منذ فجر االأربعاء، بني 
قوات هادي، يف الق�شر اجلمهوري �شرقي مدينة تعز، 
ونقلت  غربيها.  الربيعي  يف  وال�شوداء  اخللوة  وتبتي 
لهادي  موالية  ميدانية  م�شادر  عن  االإعالم  و�شائل 
مقتل »18 جنديًا من اأفراد اللواء 22 ميكا يف معارك 
)اخلمي�س( يف الق�شر اجلمهوري، وجرح ما يزيد على 

اآخرين«.  20
املدعومة  القوات  ان�شحاب  نف�شها  امل�شادر  واأكدت 
م�شاة   17 اللواء  اأفراد  من  و»املكونة  »التحالف«  من 
االأربعاء  �شباح  ح�شم،  كتائب  من  م�شلحة  وجماميع 
من املواقع التي كانت م�شيطرة عليها يوم الثالثاء، يف 
الذي  الق�شف  كثافة  ب�شبب  وال�شوداء،  اخللوة  تبتي 
اإ�شارة  يف  االنقالبيني«،  قوات  مواقع  من  له  تعر�شت 
اإىل »اأن�شار اهلل« والقوات املتحالفة معها، التي متكنت 
غرب  عليها  ت�شيطر  كانت  التي  املناطق  ا�شتعادة  من 

تعز.
ووفق م�شدر ع�شكري مطلع، فاإن �شبب ان�شحاب القوات 
بني  والتوا�شل«  التن�شيق  »�شوء  هو  العملية  واإخفاق 
العنا�شر  اإمداد  »عدم  عن  كا�شفًا  والقيادة،  امل�شلحني 
تعزيزات  اأي  اأو  بال�شالح  املوقع  يف  حو�شروا  الذين 
)حتالف  املحور  قيادة  من  وب�شرية  ع�شكرية 

العدوان(«.
د »التحالف« خ�شائر �شخمة يف ال�شهور املا�شية،  وتكبهّ
اأي  حتقيق  عن  لهادي  املوالية  القوات  عجزت  فيما 
احلديث  تزايد  و�شط  وذلك  ميداين،  اإجناز  اأو  م  تقدهّ
الثقة،  وفقدان  الف�شائل  بني  كبرية  خالفات  عن 
ل�شراعات  انعكا�شًا  واإما  مينية،  داخلية  الأ�شباب  اإما 

خليجية ــ خليجية وراء الكوالي�س.
اأبرز اجلبهات التي مل ت�شفر فيها  وحمافظة تعز من 
املعارك عن �شيطرة تامة الأي من االأطراف، ف�شاًل عن 
اأنها مل تتوقف، وباالأخ�س يف منطقة ال�شاحل الغربي 
اال�شرتاتيجي  موقعها  اإىل  نظرًا  وذلك  للمحافظة، 
املتكررة،  حماوالتها  ورغم  املندب.  باب  من  القريب 
نفوذها  ب�شط  يف  للعدوان  املوالية  القوات  اأخفقت 
على تلك املنطقة، التي كانت �شتفتح لها الباب باجتاه 

حمافظة احلديدة.
م�شادر  عن  االإعالم  و�شائل  نقلت  ال�شياق،  هذا  يف 
تابعة  طائرات  �شن  امل�شتقيل  الرئي�س  من  مقربة 
لـ»التحالف« غارات مكثفة ليل االأربعاء و�شباح اأم�س 
يف  اهلل«  »اأن�شار  حلركة  تابعة  مواقع  على  اخلمي�س 
تاأكيد  عقب  وذلك  احلديدة،  يف  ال�شاحلي  ال�شريط 

العدوان ا�شتهداف �شفينة حربية تابعة له.
التي  ال�شفينة  باأن  اأم�س،  بيان،  يف  »التحالف«  واأقر 
ا�شتهدفتها احلركة بـ»�شاروخ موجه« اأثناء مغادرتها 
ميناء املخا على البحر االأحمر هي اإماراتية، مو�شحًا 
اأن »الهجوم مل ي�شفر عن اأي اأ�شرار مادية، واأدى اإىل 

اإ�شابة �شخ�س واحد من طاقمها«.
التابعة  البحرية  القوات  اأعلنت  �شابق،  وقت  ويف 
باأعمال  ا�شتهداف �شفينة كانت »تقوم  لـ»اأن�شار اهلل« 
ع  وزهّ كما  املخا«.  مديرية  �شواحل  قبالة  عدائية 
اإنها  قال  م�شاهد  للحركة،  التابع  احلربي«،  »االإعالم 
انطالق  حلظة  ُتظهر  احلربية،  ال�شفينة  ال�شتهداف 

ال�شاروخ ثم اإ�شابة ال�شفينة واندالع النريان فيها.
)االأخبار(

حممود مروة
اخلليجي«،  »ال�شراع  م�شاألة  يف  اجلميع  ين�شغل  بينما   
ف�شل  اإىل  الهادفة  �شيا�شته  الربزاين  م�شعود  يوا�شل 
ًا اإليه اأي�شًا املناطق التي  اإقليم كرد�شتان عن العراق، �شامهّ
ذلك  يف  وهو  داع�س«.  �شد  »احلرب  خالل  عليها  ا�شتوىل 
�شه يف  ي�شتكمل ما بداأه عقب حرب اخلليج يف 1991، وكرهّ

املرحلة التالية للغزو االأمريكي
امل�شهد  يف  ا�شتثناًء  الربزاين  م�شعود  �شخ�شية  ل  متثهّ
االإقليمي، وخا�شة بعدما منحته »احلرب �شد داع�س«، اإثر 
ع  �شقوط املو�شل يف بداية �شيف 2014، فر�شة تاأمني تو�شهّ
جغرايف لقوات »الب�شمركة« خارج احلدود املتعارف عليها 
الإقليم كرد�شتان يف �شمال العراق، وتاأمني ح�شور �شيا�شي 
فاعل �شمن امل�شهد الر�شمي، اإىل درجة اأنه بات ُيعامل من 

قبل بع�س االأطراف االإقليمية النافذة كرئي�س دولة.
نف�شه  اإىل تكري�س  املرحلة احلالية، يتطلع الربزاين  ويف 
�شوريا  )ويف  العراق  يف  الكردية«  لـ»الق�شية  اأول  زعيمًا 
نهاية  يف  بداأ  طوياًل،  م�شارًا  بذلك  ج  ليتوِّ يطمح(،  كما 
زعامة  ووراثة  اإدري�س،  �شقيقه  مقتل  اإثر  الثمانينيات 

والده املال م�شطفى.
وبغية تركيز دعائم »الزعامة الكردية«، يوا�شل م�شعود 
على  الطوق  الإحكام  م�شاعيه  كرد�شتان  اإقليم  داخل  يف 
ه من قبل  امل�شهد ال�شيا�شي، اإىل درجة اأنهّ اآليات حكمه ُت�شبَّ
معار�شيه باآليات حكم »ملوك اخلليج«، فيما جنح من جهة 
ت�شفه  الغربي،  االإعالم  عرب  له  �شورة  ترويج  يف  اأخرى 
ال�شفوف  عند  »الب�شمركة«  قوات  راأ�س  على  يقف  باأنهّه 
االأمامية للجبهات املفتوحة �شد تنظيم »داع�س« )�شاهم 
برنار  »املت�شهني«  الفرن�شي  املفكر  ال�شورة  تلك  اإنتاج  يف 

هرني ليفي(.
انتهاء  مرحلة  اقرتاب  ومع  نف�شه،  الهدف  اإطار  ويف 
الربزاين  ح�شم  املو�شل،  مدينة  يف  الع�شكرية  العمليات 
»اإقليم  ا�شتقالل  على  ا�شتفتاء  اإىل  الدعوة  م�شاألة 
االإقليم«،  اإدارة  خارج  الكرد�شتانية  واملناطق  كرد�شتان 
اأنهّ  اجلاري  ال�شهر  من  ال�شابع  يف  االإقليم  رئا�شة  واأعلنت 
�شيكون  وهو  املقبل.  اأيلول   25 يف  �شيكون  اال�شتحقاق 
م عام 2005، بفارق  اال�شتفتاء الثاين بعد ذلك الذي ُنظِّ
زة يف  اأنهّ احلايل ر�شمي وياأتي �شمن �شياقات اإقليمية حمفهّ
عدد من عواملها على اإعادة اإنتاج حدود ال�شرق االأو�شط.

تنفيذ »التهديد«
يهدد  كان  ما  نفذ  الربزاين  فاإنهّ  ال�شيا�شية،  القراءة  يف 
االأمريكي  االحتالل  خروج  منذ  وباالأخ�س  بغداد،  به 
اأربيل  بني  �شيا�شية  اأزمات  من  ذلك  تبع  وما   ،2011 يف 

مركزية  �شيا�شة  يعتمد  كان  الذي  املالكي  نوري  وحكومة 
�شلبة، تعطي بغداد دورًا وازنًا يف ر�شم اأطر �شيا�شات البالد 
مبحافظاتها املرتامية )�شيا�شيًا باالأخ�س(، وهو ما �شاهم 
»�شدام  باأنهّه  ومناوئيه  معار�شيه  قبل  من  تو�شيفه  يف 

�شغري«.
لكن كان الفتًا اأنهّ حكومة حيدر العبادي واجهت االإعالن 
لديها  توجهًا  عك�س  ما  املرونة،  من  بكثري  اال�شتفتاء  عن 
»معركة  اإ�شعال  من  نه  متكهّ اأ�شبابًا  الربزاين  منح  بعدم 
ال  اال�شتفتاء  جناح  اأنهّ  بغداد  تعرف  وبينما  اإعالمية«. 
يف  �شيا�شية  قراءة  هناك  فاإنهّ  مبا�شرة،  االنف�شال  يعني 
االإقليم  ا�شتقالل  »ملف  اأنهّ  تعترب  العراقية  العا�شمة 
الظروف  اأنهّ  يعلم  الأنه  الدعاية  يف  الربزاين  ي�شتخدمه 
اإ�شارات  لديه  اإذ  االآن،  باال�شتقالل  ت�شمح  لن  املو�شوعية 
االجتاه،  هذا  يف  والغرب  املتحدة  الواليات  من  وا�شحة 
العبادي  يجعل  ما  وهذا  واإيران،  تركيا  موقفي  عن  ف�شاًل 

يتجاهل املو�شوع الأنه يراه م�شتهلكًا«.
ال�شياقات  هو  القراءة،  هذه  عنه  تغفل  قد  ما  اأنهّ  اإال 
ب�شاأن  االأ�شئلة  من  كثري  »ُيطرح  االإعالن:  فيها  جاء  التي 
منذ  تت�شارع  االإقليمية  ال�شيا�شة  اأن  وخا�شة  التوقيت... 
يقول  لل�شعودية«،  املا�شي(  اأيار   20 )يف  ترامب  زيارة 
ال�شحايف والباحث عبداهلل هاوز، والذي ي�شيف اأنهّ اختيار 
داع�س  تهديد  م�شتوى  »برتاجع  مرتبط  التوقيت  هذا 
�شد  معاركهم  خالل  �شيطروا  الذين  ولالأكراد  للعراق 
كركوك،  ت�شمل  لهم،  يعتربونها  اأرا�س  على  التنظيم  هذا 
بالن�شبة  االأمثل  التوقيت  �شنجار وخانقني، ما يجعل هذا 
هاوز  اعتبار  ُيربز  ذلك،  غ�شون  يف  االإقليم«.  حكومة  اإىل 
ال  قد  واإ�شرائيل،  اخلليجية،  والدول  ترامب،  »اإدارة  اأنهّ 
امل�شار  بغداد  قراءة  مع  تناق�شًا  اال�شتقالل«،  يعار�شون 
اإليها، والتي ت�شتند اإىل »رف�س اإقليمي ودويل«، )علمًا باأنهّ 
بخ�شو�س  موقفها  كان  متامًا  اال�شتقالل،  توؤيد  اإ�شرائيل 
اأنهّ  تعترب  قراءات  هناك  فيما  ال�شودان،  جنوب  انف�شال 
الدعوة  على  تعلهّق  مل  اأنها  وخا�شة  توافق،  قد  ال�شعودية 
»القراءة  م  ُتدعِّ اأخرى،  جهة  من  اال�شتفتاء(.  اإىل 
البغدادية« حججها باأنهّ الربزاين، الذي انتهت واليته على 
2015، ا�شتفاد من »االن�شقاقات داخل  راأ�س االإقليم عام 
يف  ال�شرعية  على  انقالبه  ومن  الكردي،  ال�شيا�شي  امل�شهد 
االإقليم، وطرد رئي�س الربملان ووزراء كتلة تغيري )غوران( 
اإىل  الدعوة  الإقرار  اأربيل«،  دخول  من  ومنعهم  املعار�شة، 
ل  ترههّ من  ا�شتفاد  فاإنه  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اال�شتفتاء. 
وانكفاء  الكرد�شتاين«  الوطني  »االحتاد  االأبرز  خ�شمه 
»القرار  على  ليهيمن  طالباين،  جالل  التاريخي  زعيمه 

الكردي«.
ل  ويبدو اأنهّ هذه القراءة ُتعوِّ
معار�شة  »وجود  على  اأي�شًا 
متنامية لال�شتفتاء، من قبل 
حركة تغيري )غوران( وعدد 
االإ�شالمية...  االأطراف  من 
توقيت  اأنهّ  يعتقدون  الأنهم 
اأنه  وواقع  اال�شتفتاء 
م�شعود  قبل  من  اأعلن  قد 
اإىل  يهدف  الربزاين، 
ملاآرب  �شيا�شيًا  ا�شتخدامه 
عبداهلل  ي�شرح  �شخ�شية«، 

هاوز.
كما الوالد... كذلك االبن

اأجراها  مقابلة  يف  حماوره  الربزاين  اأجاب  يومني،  قبل 
ب�شاأن  �شوؤال  على  االأمريكية،  بولي�شي«  »فورين  جملة  مع 
اإىل  بالن�شبة  )اال�شتفتاء(  كرد�شتان  ا�شتقالل  »اأهمية 
كرد�شتان...  ال�شتقالل  »ولدت  قائاًل:  ال�شيا�شي«،  اإرثه 
)ولدت عام 1946( يف ظالل علم جمهورية مهاباد، واأريد 

اأن اأموت حتت علم دولة كرد�شتان امل�شتقلة«.
االإعالمي  التح�شيد  �شياق  يف  الت�شريح  هذا  يدخل  قد 
احلديث،  هذا  خالل  من  الربزاين  لكنهّ  املقبل.  لال�شتفتاء 
مهاباد  جمهورية  منذ  االأكراد  مل�شرية  خ  توؤرهّ فكرة  يطرح 
التي دامت نحو عام واحد يف غرب اإيران، والتي كان والده 
يف  برزان  من  انتقل  حني   1946 عام  تاأ�شي�شها  يف  م�شاركًا 
يحاول  هو  اختزالية.  ب�شورة  اإيران،  غرب  اإىل  العراق 
االأكراد  اإقناع  نف�شها،  املقابلة  �شمن  اإجاباته  بع�س  يف 
اأ�شا�شيني )والدة اجلمهورية  تاريخني كرديني  باأنهّ هناك 
الكردية  الدولة  اإعالن  نحو  والتوجه  مهاباد،  يف  االأوىل 
اآل  م�شرية  �شمن  يندرجان  التاريخني  هذين  واأنهّ  راهنًا(، 

الربزاين ال�شيا�شية.
الربزاين  م�شطفى  على  ُينكر  اأحد  ال  كان  اإذا  الواقع،  يف 
فاإنهّ  املا�شي،  القرن  يف  مركزية  كردية  �شخ�شية  كان  اأنه 
م�شريته اأو�شلت عمليًا القوى العراقية الكردية يف نهاية 

ال�شبعينيات اإىل طريق م�شدود.
ويف ا�شتعادة لالأحداث، بعد �شقوط جمهورية مهاباد، جلاأ 
اإىل االحتاد ال�شوفياتي، حيث من املفرت�س  املال م�شطفى 
اأنه ق�شى 12 عامًا، قبل اأن يعود اإىل العراق عقب �شقوط 
 ،1961 اأيلول« التي اأطلقها عام  امللكية )1958(. »ثورة 
حلفاء  اإقالق  بهدف  يدعمها  ال�شوفياتي  االحتاد  كان 

االأمريكيني )تركيا واإيران( والتاأثري على حكومة بغداد.

عقد ال�شتينيات، �شوف ي�شهد ت�شابك عالقات املال م�شطفى 
االإ�شرائيلي  »املو�شاد«  جهاز  اأبرزها  االإقليمية،  بالقوى 
�شيفتحان  الطرفان  وهذان  اإيران،  يف  ال�شاه  ونظام 
املتحدة،  الواليات  مع  متينة  عالقة  لرتكيز  الباب  اأمامه 
ي�شرحها  املرحلة،  وتلك  ايه«.  اآي  الـ»�شي  مع  وباالأخ�س 
يف  رولو،  اريك  الراحل  الفرن�شي  والدبلوما�شي  ال�شحايف 
اأحد حواراته املتلفزة، بالقول: »اإنهّ �شيا�شة االأكراد كانت 
)تقوم( دائمًا على االت�شال بكل القوى املعادية لبغداد... 

لكن مع االأ�شف خ�شروا يف كل املجاالت«.
م�شطفى  املال  بوفاة  ينتهي  �شوف  الذي  ال�شبعينيات  عقد 
االأكراد  خالله  �شيعرف  االأمريكي،  منفاه  يف  الربزاين 
اأفقهم ال�شيا�شي، وخا�شة بعد تو�شل بغداد و�شاه  ان�شداد 
العام،  ذلك  يف   .1975 عام  اجلزائر«  »اتفاق  اإىل  اإيران 
وزير  اإىل  كتب  وحده،  الربزاين  م�شطفى  ُترك  وبعدما 
»اإنهّ حركتنا  االأمريكي هرني كي�شنجر، قائاًل:  اخلارجية 
ق، يف ظل �شمت اجلميع.  و�شعبنا ُيدمرون بطريقة ال ُت�شدهّ
ن�شعر باأنهّه تقع على الواليات املتحدة م�شوؤولية اأخالقية 
�شيا�شة  جتاه  نف�شه  األزم  الذي  �شعبنا  جتاه  و�شيا�شية 

بالدك«.
�شيا�شة االت�شال »بكل القوى املعادية لبغداد« التي حتدث 
بعد  وخا�شة  االبن،  الربزاين  يتقنها  �شوف  رولو،  عنها 
1991 وبدء ح�شار الدولة العراقية.  حرب اخلليج عام 
اأنقرة،  اإىل  قريب  من  عالقاته  �شتتطور  مثاًل،  تركيا  فمع 
الأن  و�شواًل  اأردوغان،  طيب  لرجب  و�شديق  حليف  اإىل 
الرتكي  الرئي�س  �شهر  مع  كرد�شتان«  بنفط  »تاجرًا  يكون 
وزير الطاقة بريات البريق. االأمر نف�شه مع اإ�شرائيل التي 
خ العالقة الأنه يرى فيها »اأف�شل لوبي يف الغرب«  �شوف ير�شهّ
لق�شيته، والتي �شيبيعها من نفط العراق )كما اأكدت وكالة 

رويرتز يف عدد من تقاريرها(.
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م�صجد  من  خروجهم  ل��دى  مل�صلني  �صاحنة  ده�ض  يف  جرحى  وثمانية  قتيل 
بريطانيا  م�صلمي  وجمل�ض  ا�صفهما  عن  يعربان  وكوربني  وم��اي  لندن..  يف 
�صحايا  كل   : توؤكد  وال�صرطة  عمدا  امل�صلمني  امل�صلني  ده�ض  ال�صائق  يوؤكد: 
الربيطانية امل�صاجد  حلماية  القوات  من  املزيد  ون�صر  امل�صلمني..  من  الهجوم 

م�صتمرة احلرب  الالجمدي:  التفاو�ض  بداية  على  عامان 

م���������ص����ع����ود ال���������������ربزاين: رج��������ل »ك��������ل االأع�������������داء«

اإي���ط���ال���ي���ا ت��ل��ق��ي ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى 
ت��ن��ظ��ي��م ت��ون�����ص��ي خ��ط��ط ل��ت��ه��ري��ب 
اإره����اب����ي ب���ني جم��م��وع��ة م��ه��اج��ري��ن

روما  )د ب اأ(- اأعلنت ال�شرطة االإيطالية اأنه مت القب�س على 15 
خطط  بالب�شر  لالجتار  تون�شي  تنظيم  لتفكيك  عملية  يف  �شخ�شا 
املهاجرين  االأقل بني جمموعة من  اإرهابي م�شتبه به على  لتهريب 

والالجئني اإىل جزيرة �شقلية.
حتت  كان  التنظيم  باأن  االإيطالية  املالية  اجلرائم  �شرطة  واأفادت 
يقومون  اإيطاليني  ي�شم  “خطرين” وكان  تون�شيني  جمرمني  قيادة 
باأدوار اأقل اأهمية. ويواجه امل�شتبه بهم تهم امل�شاعدة على الهجرة 

غري امل�شروعة وتهريب منتجات التبغ.
“التنظيم كان يبدو اأنه م�شتعد لتقدمي  وجاء يف بيان ال�شرطة اأن 
ال�شلطات  لدى  املطلوبني  لالأ�شخا�س  امل�شروعة  غري  خدماته 
املحتملة  ل�شالتهم  اأو  خطرية  بجرائم  التهامهم  التون�شية 

باجلماعات اجلهادية”.
واأ�شارت ال�شرطة اإىل اأنه مت جمع االأدلة على اأن رجال واحدا على 
االأقل ، وهو مطلوب يف تون�س بتهمة االإرهاب وكان يخ�شى القب�س 
عليه واإعادته لبالده لدى و�شوله اإىل اإيطاليا، كان على و�شك عبور 

البحر املتو�شط بف�شل مهربي الب�شر هوؤالء.
امل�شتبه  كان   ، االإيطالية  املالية  اجلرائم  �شرطة  لتقديرات  ووفقا 
اإيطاليا  غرب  يف  �شقلية  اإىل  تون�س  من  املهاجرين  ينقلون  بهم 
يورو  اآالف  ثالثة  اإىل  األفني  مقابل  مبحركات  مزودة  بقوارب 
األف   40 اإىل  ي�شل  ربحا  ويحققون  للفرد  دوالر(   2250-3400(

يورو من الرحلة الواحدة.
واأ�شافت ال�شرطة اأن التنظيم كان قادرا على تنظيم ما ال يقل عن 
ال�شوق  اإىل  ال�شجائر  نقل  اإىل  باالإ�شافة   ، اأ�شبوعيا  عبور  رحلتي 
الطن  عن  يورو  األف   170 من  اأكرث  ليجني   ، �شقلية  يف  ال�شوداء 

الواحد من املنتجات املهربة.

ا�صتق�صوا  ن�صطاء  عن  باالإفراج  مطالب 
م�����ص��ان��ع  ال��ع��م��ال يف  اأو�����ص����اع  ع���ن 
بال�صني ت��رام��ب  الإي��ف��ان��ك��ا  اأح���ذي���ة 

القب�س  ن�شطاء مت  باالإفراج عن ثالثة  اأ(- طالب حقوقيون  بكني )د ب 
عليهم خالل اإجرائهم ا�شتق�شاء �شري عن اأو�شاع العمال يف م�شانع اأحذية 

حتمل عالمة اإيفانكا ترامب التجارية.
اإيداع  مت  اأنه  االإذاعية  االأمريكية  اإ�شيا”  فري  “راديو  حمطة  وذكرت 
ال�شجون  اأحد  يف  ت�شاو  ويل  نينج  و�شو  فينج  هاي  هو  الثالثة  الن�شطاء 
بتهمة  ال�شني  �شرقي  جنوب  جياجن�شي  مبقاطعة  جانزهو  مبدينة 

ترخي�س”. دون  مراقبة  اأجهزة  “ا�شتخدام 
حمامي  يتمكن  ومل  للمعتقلني،  ال�شحية  احلالة  على  خماوف  وهناك 

النا�شط هوا هاي فينج من روؤية موكله.
ونقلت املحطة عن املحامي قوله اإن “موكله تعر�س حلادث يف زنزانته”.

البور  “ت�شاينا  منظمة  لدى  الثالثة  الن�شطاء  يعمل  البيانات،  وبح�شب 
ا�شتق�شاء  املنظمة  وجتري  لها.  مقرا  نيويوك  من  تتخذ  التي  ووت�س”، 
عن اأو�شاع العاملني يف امل�شانع التي تنتج اأحذية حتمل العالمة التجارية 
يف  اأخرى  جتارية  وعالمات  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  البنة 

مدينتي جانزهو ودوجنوان.
�شاعات  العاملني متمثلة يف  انتهاكات حلقوق  اأنها ر�شدت  املنظمة  وذكرت 
حلقوق  وانتهاكات  االأدنى  احلد  من  اأقل  واأجور  اإجبارية  اإ�شافية  عمل 

املراأة واإ�شاءة املعاملة لفظيا.
هوجن  يف  الثالثاء  اليوم  الدولية  العفو  منظمة  من  بون  باتريك  وقال 
اأخرى غ�س الطرف  “ال ينبغي الإيفانكا ترامب وعالمات جتارية  كوجن: 

عن مالحقة هوؤالء الن�شطاء العماليني”.
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  طالبت  اأمريكية،  اإعالمية  تقارير  وبح�شب 

باالإفراج الفوري عن الن�شطاء اأو �شمان املحاكمة العادلة لهم.



فرن�صا يف  الت�صريعية  االنتخابات  عن  معلومات 
الدورة  جتري  التي  الفرن�شية  الت�شريعية  االنتخابات  – ت�شكل  ب(  ف  )اأ  باري�س 
الثانية منها االحد رهانا كبريا للرئي�س اميانويل ماكرون الذي يحتاج اىل اغلبية 
من  تبنى  �شيا�شية  �شاحة  على  ا�شالحاته،  الجراء  الوطنية  اجلمعية  يف  وا�شعة 

جديد.
– – الرهان 

هذه االنتخابات ا�شا�شية الميانويل ماكرون الذي يبحث عن اكرثية وا�شعة تتيح 
التقليديني  العمل، يف مواجهة احلزبني  بتعديل قانون  ا�شالحاته بدءا  له تنفيذ 

اليميني )اجلمهوريون( والي�شاري )احلزب اال�شرتاكي(.
راديكايل(  املتمردة )ي�شار  الوطنية )ميني متطرف( وفرن�شا  وياأمل حزبا اجلبهة 
اللذان حققا نتائج جيدة يف االنتخابات الرئا�شية من خالل برناجميهما املعاديني 
الوروبا، يف تر�شيخ ح�شورهما بف�شل ا�شوات الناخبني الذين خيبت العوملة اآمالهم.

– معار�شة؟  – اي 
تخ�شى االحزاب االخرى املنق�شمة والتي باتت �شعيفة، ولي�شت بال�شرورة معار�شة 
ملاكرون، ان يكون متثيلها �شئيال يف اجلمعية الوطنية االحد. فاليمني �شي�شغل بني 
املنتهية  اجلمعية  يف  اغلبية  ي�شكلون  الذين  واال�شرتاكيون  مقعدا  وت�شعني  �شتني 

واليتها �شيح�شلون على ما بني ع�شرين و35 مقعدا.
اما اليمني املتطرف الذي كان ياأمل يف ان ي�شبح القوة االوىل للمعار�شة، ف�شيكتفي 
ب�شتة مقاعد مقابل ما بني ع�شرة مقاعد و25 مقعدا للي�شار الراديكايل وحلفائه 

ال�شيوعيني، بعيدا عن االآمال يف جت�شيد معار�شة ي�شارية جديدة.
– عميق  – جتديد 

�شت�شهد اجلمعية الوطنية عملية جتديد عميقة خ�شو�شا الن اكرث من مئتي نائب 
منتهية واليتهم مل يرت�شحوا. ومع قرار حركة ماكرون “اجلمهورية اىل االمام!” 
اختيار مر�شحني من املجتمع املدين، �شيكون هناك عدد كبري من النواب اجلدد بينهم 
كرث جديدون على ال�شاحة ال�شيا�شية ومل ي�شبق لهم ان �شغلوا منا�شب باالنتخاب 

من قبل.
– االوىل  الدورة  – نتائج 

11 حزيران/يونيو ن�شبة امتناع تاريخية  �شجلت يف الدورة االوىل التي جرت يف 
الثانية.  الدورة  يف  باملئة   54 اىل  ت�شل  وقد  اال�شوات  من  باملئة   51،29 بلغت 
الذي  )مودمي(  الدميوقراطية  احلركة  الو�شطي  وحليفه  الرئي�س  حزب  جاء 
يقوده فرن�شوا بايرو، يف الطليعة ب32،3 باملئة من ا�شوات املقرتعني، امام اليمني 

)اجلمهوريون 21،5 باملئة(.
13،2 باملئة من اال�شوات،  وح�شل اليمني املتطرف )حزب اجلبهة الوطنية( على 
وهي نتيجة اعتربتها زعيمة احلزب مارين لوبن “خميبة لالآمال” بينما كانت تاأمل 
يف ان ت�شبح قوة املعار�شة االوىل بعد النتائج التاريخية التي حققتها يف مواجهة 
ماكرون يف االنتخابات الرئا�شية. ح�شل الي�شار الراديكايل )فرن�شا املتمردة( على 
13،7 باملئة من اال�شوات مع حلفائه ال�شيوعيني، متقدما على اال�شرتاكيني )9،5 

باملئة(. وح�شلت الئحة دعاة حماية البيئة على 4،3 باملئة من اال�شوات.
– االقرتاع  – طريقة 

يتعني انتخاب 577 نائبا يف اجلمعية الوطنية، منهم احد ع�شر ميثلون الفرن�شيني 
املقيمني يف اخلارج. ومتثل كل دائرة نحو 125 الف ن�شمة.

 20،00 ال�شاعة  اىل  غ(  ت   6،00(  8،00 ال�شاعة  من  االقرتاع  مراكز  وتفتح 
حول  االولية  التوقعات  �شتن�شر  املوعد  هذا  يف  الكبرية.  املدن  يف  غ(  ت   18،00(

النتائج اجلزئية.
– الزمني  – الربنامج 

قبل البدء مبناق�شة القوانني، يفرت�س ان تد�شن اجلمعية الوطنية اعمالها يف 27 
حزيران/يونيو بت�شكيل مكتبها وانتخاب رئي�شها.

بعد ذلك �شيدعى النواب اىل الت�شويت على منح الثقة اىل احلكومة املنبثقة عن 
او  فيليب  ادوار  حاليا  يقودها  التي  نف�شها  احلكومة  تكون  قد  والتي  االنتخابات، 

ت�شكيلة معدلة لها.

االوامر  معظم  ان  الالفت 
ال�شعودية  امللكية  والتعيينات 
هذه  متالحق  ب�شكل  ت�شدر  التي 
واحد،  اجتاه  يف  ت�شب  االأيام 
وموؤ�ش�شاته  احلكم  ترتيب  وهو 
ح�شب موا�شفات العاهل ال�شعودي 
�شلمان  بن  حممد  بن  االأمري  املقبل 
للبالد،  الفعلي  احلاكم  امللك،  جنل 
العهد  ويل  �شالحيات  وتقلي�س 
نايف  بن  حممد  االأمري  احلايل 

ب�شكل متدرج ومت�شارع.
االمر امللكي الذي �شدر م�شاء ام�س 
التحقيق  “هيئة  م�شمى  بتعديل 
واالدعاء العام”، لي�شبح “النيابة 
“النائب  رئي�شها  وي�شمى  العامة” 
بامللك  مبا�شرة  وترتبط  العام” 
اال  اليه  النظر  ميكن  ال  وديوانه، 
يف  عنه  حتدثنا  الذي  االطار  يف 

الفقرة ال�شابقة.
لتربير  �شبق  الذي  ال�شرح 
انطباعا  يعطي  اخلطوة  هذه 
اأي  “حداثية”،  خطوة  بانها 
ال�شلطة  عن  “الهيئة”  ف�شل 
“حياديتها”  وتعزيز  التنفيذية، 
من�شب  وخلق  و”ا�شتقالليتها”، 
الدول  معظم  العام” مثل  “املدعي 
ولكن  كلها،  يكن  مل  ان  املتقدمة، 
�شلطات  تكري�س  هي  احلقيقة 
ويل  ويل  �شلمان  بن  حممد  االأمري 
خ�شمه  �شلطات  وتقلي�س  العهد، 
نايف  بن  حممد  االأمري  ومناف�شه، 
�شالحياته،  ونزع  العهد،  ويل 
ال�شلطتني  على  قب�شته  وتخفيف 

الق�شائية والتنفيذية معا.
ال�شيخ  اجلديد  العام  النائب 
حمل  حل  الذي  املعجب  �شعود 
العريني،  العبد اهلل  ال�شيخ حممد 

من  يعترب  ال�شابق،  الهيئة  رئي�س 
بن  حممد  لالمري  جدا  املقربني 
اأي�شا  يقال  نف�شه  وال�شيء  �شلمان، 
العزيز  عبد  بن  �شعود  اللواء  عن 
الهالل، املدير اجلديد لالمن العام 
درجة  اىل  ترقيته  جرت  الذي 

فريق.
اجلديد،  العام  النائب 
التي  “امل�شتقلة”  وبال�شالحيات 
اجلديد،  القرار  وفق  بها  يتمتع 
ي�شتطيع  بامللك،  املبا�شر  وارتباطه 
يف  امري  او  م�شوؤول  اىل  يقدم  ان 
واملحاكم  الق�شاء  اىل  الدولة 
�شغر،  او  مقامه  كرب  ال�شرعية، 
املقبلة،  اخلطوة  تكون  ورمبا 
كبار  بع�س  اىل  تهم  توجيه 
غريه،  او  بالف�شاد  الدولة  رجاالت 

وتقدميهم اىل املحاكمة.

التي  ال�شالحيات  هي  ما  نعرف  ال 
نايف  بن  حممد  لالمري  بقيت 
كويل  االول  من�شبه  يف  �شواء 
كوزير  الثانية  وظيفته  او  للعهد، 
ال�شالحيات  كانت  فاذا  للداخلية، 
االأمنية قد جرى �شحبها قبل �شتة 
“مركز  ت�شكيل  خالل  من  ا�شهر 
بالعاهل  وربطه  الوطني”  لالمن 
ربط  ثم  مبا�شرة،  ال�شعودي 
واالجهزة  الق�شائية  املوؤ�ش�شة 
اأي�شا،  امللكي  بالديوان  التنفيذية 
العام،  لالمن  جديد  مدير  وتعيني 
االأمري  اأي  معه،  الت�شاور  دون  رمبا 
حممد بن نايف، فان اال�شالحيات 
تنكم�س الواحدة تلو االآخرى، مما 
املتبقي  الوحيد  القرار  باأن  يوحي 
�شلمان  بن  حممد  االمري  تعيني  هو 
النهائية  قبل  كخطوة  للعهد،  وليا 

امللك  لوالده  وريثا  العر�س  لتويل 
وح�شر  العزيز،  عبد  بن  �شلمان 
عبد  بن  من  اأي  ا�شرته،  يف  احلكم 

العزيز اىل بن �شلمان.
يبدو  نايف  بن  حممد  االأمري 
ال�شيا�شي،  امل�شرح  عن  كليا  مغيبا 
والقرارات الهامة يف الدولة، وبات 
“بروتوكوليا” اذا و�شعنا ما  دوره 
عالقاته  عن  االأيام  هذه  يرتدد 
القطري،  بـ”اخل�شم”  الوثيقة 
“االأمري  ووالده  متيم  االأمري 
خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  الوالد” 
اكرث  تبدو  ال�شورة  فاإن  ثاين،  اآل 
عامل  و�شعنا  اذا  خا�شة  و�شوحا، 
يف  القرارات  هذه  �شدور  توقيت 

عني االعتبار.
اليوم” “راي 
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تقّرب  العام  لالمن  ومدير  جديد  عام  نائب  بتعيني  ال�صعودية  امللكية  القرارات 
“مناف�صه”  �صالحيات  وتقل�ض  العر�ض..  لتويل  اأخ��رى  خطوة  �صلمان  بن  االم��ري 
قطر؟ مع  واالزم���ة  التعيينات  ه��ذه  بني  عالقة  هناك  هل  ن��اي��ف..  بن  االأم��ري 

الريا�س :
توقعت م�شادر دبلوما�شية يف العا�شمة ال�شعودية اأن 
ع�شكرية  قوات  اإىل” اإر�شال  الريا�س  حكومة  تبادر 
واجليبوتية  االإريرتية  احلدود  على  ال�شالم  حلفظ 
اثر �شحب قطر لقواتها اأو دعم اإر�شال قوات من دول 

اأفريقية اإىل هناك” .
اإن  )د.ب.اأ(  االأملانية  االأنباء  لوكالة  امل�شادر  وقالت 
ات�شاالت تتم حاليا بهذا اخل�شو�س “ولكن مل ير�شح 

�شيء عن اتفاق حول ذلك “.
يو�شف  علي  حممود  جيبوتي  خارجية  وزير  هم  واتَّ
متنازع  اأرا�س  باحتالل  املا�شي  اجلمعة  يوم  اإريرتيا 
اأن �شحبت قطر  البلدين بعد  عليها على احلدود بني 
بعد  حزيران/يونيو   14 يوم   ، ال�شالم  حلفظ  قوات 
يف  وحلفائها  لل�شعودية  البلدين  انحياز  من  اأيام 

مواجهتهم مع الدوحة.
ومل تقدم وزارة اخلارجية القطرية �شببا للتحرك ، 
لكنه ياأتي فيما تواجه الدوحة اأزمة دبلوما�شية مع 
دول عربية قطعت عالقاتها قبل اأ�شبوع متهمني قطر 

بدعم االإرهاب واإيران وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقيم اإريرتيا وجيبوتي عالقات جيدة مع ال�شعودية 

واالإمارات وانحازتا ملوقفهما يف هذه االأزمة.
القطرية  ال�شالم  حفظ  “قوات  اإن  يو�شف  وقال 
نف�س  ويف  يونيو  حزيران/  و13   12 يف  ان�شحبت 
، وهم  اإريرتية  كانت هناك حتركات ع�شكرية  اليوم 
دمرية  وجزيرة  دمرية  جبل  على  االآن  ي�شيطرون 
بالكامل” يف اإ�شارة اإىل اأرا�ٍس تقول كال الدولتني اإن 

لهما احلق يف ال�شيادة عليها.
للغرب  مقربة  حليفة  وهي  جيبوتي  وت�شت�شيف 
قواعد فرن�شية واأمريكية وتبني ال�شني قاعدة فيها 
الإثيوبيا  بالن�شبة  للبحر  الرئي�س  املمر  وهي  اأي�شا، 
يف  لوا�شنطن  حليفة  واأكرب  اللدود  اإريرتيا  غرمية 

املنطقة.
الإنهاء  واإريرتيا  جيبوتي  بني  تو�شطت  قطر  وكانت 

ن�شر  على  ووافقت   2011 عام  بينهما  م�شلح  نزاع 
واأعرب  بينهما.  احلدود  على  قطريًا  جنديًا   450
التوتر  من  قلقه  عن  ال�شبت  اأم�س  االأفريقي  االحتاد 
جيبوتي  بني  اأرا�س  على  اخلالف  عودة  عن  الناجم 
واإريرتيا بعد ان�شحاب جنود قطريني كانوا منت�شرين 
ودعا  اجلارين،  البلدين  بني  عليه  املتنازع  القطاع  يف 
رئي�س مفو�شية االحتاد االأفريقي مو�شى فقي حممد ، 

يف بيان ، اإىل "الهدوء و�شبط النف�س ".
االثنني  غد  ظهر  بعد  الدويل  االأمن  جمل�س  ويجري 
جيبوتي  بني  اخلالف  تتناول  م�شاورات  نيويورك  يف 
ال�شبت،  اأم�س  دبلوما�شيون  اأفاد  ما  وفق   ، واإريرتيا 
عقد  املجل�س  يف  الدائم  غري  الع�شو  اأثيوبيا  وطلبت 

هذا االجتماع املغلق.
وقال االحتاد االأفريقي اإن مفو�شيته "وبت�شاور وثيق 
مع ال�شلطات اجليبوتية واالإريرتية بداأت بن�شر بعثة 
على احلدود االإريرتية اجليبوتية لتق�شي الوقائع" .
بت�شرف  نف�شه  ي�شع  املفو�شية  “رئي�س  اأن  واأ�شاف 
العالقات  تطبيع  على  مل�شاعدتهما  واإريرتيا  جيبوتي 

بينهما وت�شجيع عالقات ح�شن اجلوار”.
القرن  يف  واإريرتيا  جيبوتي  بني  العالقات  وتوترت 
االأفريقي بعد توغل يف ني�شان/اأبريل 2008 للقوات 
اال�شرتاتيجي  املوقع  الدمرية  راأ�س  اإىل  االإريرتية 
�شمال  يف  االأحمر  البحر  مدخل  على  ي�شرف  الذي 
بني  م�شلحة  ا�شتباكات  واندلعت  جيبوتي.  عا�شمة 
اإطار  يف  و1999   1996 عامي  يف  مرتني  البلدين 
اخلالف حول هذه املنطقة، ووقعت جيبوتي واإريرتيا 
قطر  برعاية  اتفاقا   2010 حزيران/يونيو  يف 
واأر�شل  التفاو�س،  عرب  االأرا�شي  على  النزاع  لت�شوية 
بانتظار  عليها  املتنازع  املناطق  اإىل  قطريون  جنود 

اتفاق نهائي بني جيبوتي واأ�شمرة. )د ب ا(

����ص���الم ع��ل��ى احل������دود االري����ري����ة واجل��ي��ب��وت��ي��ة؟ اإر�����ص����ال ق�����وات ح��ف��ظ  اإىل  ال�����ص��ع��ودي��ة  ه���ل ت���ب���ادر 
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مدريد ـ )اأ ف ب( – قد يدفع ريال مدريد االإ�شباين 
رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  جنمه  غ�شب  ثمن 
الذي ت�شدر العناوين يف االأيام االأخرية لي�س ب�شبب 
ق�شية تهربه من ال�شرائب وح�شب، بل الأن و�شائل 
“�شانتياغو  ملغادرة  توجهه  عن  تتحدث  االعالم 

برنابيو” ب�شبب املالحقة الق�شائية.
�شرارة  الربتغالية  بوال”  “اآ  �شحيفة  واأطلقت 
التخمينات ب�شاأن م�شتقبل رونالدو مع النادي امللكي 
االإ�شباين  الدوري  بلقبي  معدودة  اأيام  قبل  املتوج 
وم�شابقة دوري اأبطال اأوروبا، بعدما اأ�شارت اىل اأن 
�شاحب الكرة الذهبية الأف�شل العب يف العامل قرر 
ترك اإ�شبانيا ل�شعوره باأن ريال مدريد ال ي�شانده مبا 

فيه الكفاية يف ق�شية تهربه من ال�شرائب.
ثمن  دفع  باإمكانها  التي  الفرق  عن  احلديث  وبداأ 
بح�شب  القدم  كرة  عامل  يف  دخال  االأعلى  الالعب 
عام  دوالر  مليون   93( االأمريكية  فورب�س  جملة 
االإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  ا�شم  وذكر   ،)2016
الذي تركه النجم الربتغايل عام 2009 لاللتحاق 
جرمان  �شان  وباري�س  االإ�شبانية،  العا�شمة  بنادي 

الفرن�شي املمول قطريا.
اىل  االأملاين  ميونيخ  بايرن  ا�شم  االأحد  واأ�شيف 
الئحة االأندية التي ميكن اأن ت�شم رونالدو بح�شب 
فيما  االإيطالية،  �شبورت”  ديلو  “غازيتا  �شحيفة 
اإمكانية  عن  الربيطانية  “�شن”  �شحيفة  حتدثت 
حماولة  اأجل  من  اخلط  على  اي�شا  ت�شل�شي  دخول 

احل�شول على خدماته.
اأيا من النجم الربتغايل الذي يبداأ االأحد مع  لكن 
 2017 القارات  كاأ�س  يف  م�شوارهما  بالده  منتخب 
اأو ريال مدريد مل يوؤكد باأن الالعب  �شد املك�شيك، 
“�شانتياغو  عن  الرحيل  باإمكانية  هدد  اأو  قرر 

برنابيو”.
ذكرت  اال�شبانية  “ماركا” الريا�شية  �شحيفة  لكن 
االحد ان املدرب الفرن�شي لريال مدريد زين الدين 
حماوال  الربتغايل  بالنجم  هاتفيا  ات�شل  زيدان 

اقناعه بعدم ترك النادي امللكي.
م�شدر،  اي  اىل  ت�شتند  ال  التي  ال�شحيفة  وح�شب 
قطع زيدان اجازته يف ايطاليا لالت�شال برونالدو 
املوجود يف رو�شيا خلو�س كاأ�س القارات والتاأكد من 
انه يريد فعال ترك ا�شبانيا ب�شبب اتهامه بالتهرب 
14،7 مليون يورو، م�شيفة  من دفع �شرائب بقيمة 
اأن زيدان “افهمه )رونالدو( باأن ريال مدريد فريق 
يك�شب بوجوده وانه بحاجة اليه �شواء ب�شبب روح 
املناف�شة التي يتمتع بها او االهداف التي ي�شجلها”.
وا�شافت “ماركا” ان قائد الفريق �شريخيو رامو�س 
بالعدول  اقناعه  اجل  من  برونالدو  بدوره  ات�شل 

عن هذه الفكرة.
وكانت النيابة العامة يف مدريد اعلنت الثالثاء انها 
“باأربع جرائم  تقدمت ببالغ �شد الالعب واتهمته 
و2014   2011 عامي  بني  العامة  اخلزانة  �شد 
 14،7 �شريبي” مببلغ  غ�س  على  تنطوي  … التي 

ماليني يورو )16،5 مليون دوالر(.
من  “ا�شتفاد  رونالدو  ان  العامة  النيابة  واعتربت 
العائدات  الخفاء   2010 يف  ان�شئت  �شركة  كيان 
التي يح�شل عليها يف ا�شبانيا من حقوق بيع ال�شور 

من امام �شلطات ال�شرائب”.
"فوتبول ليك�س"  وكان ا�شم رونالدو ورد يف تقارير 
التي ك�شفت يف 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب 
�شريبي على نطاق وا�شع يف عامل كرة القدم �شملت 

العديد من الالعبني واملدربني يف اوروبا.
بعمليات  قيامه  مرارا  نفى  الربتغايل  املهاجم  لكن 
املا�شي ك�شوفات  العام  اأواخر  ون�شر  تهرب �شريبي، 
االأربعاء  اأكد  وهو  يورو،  مليون   225 بقيمة  مالية 
ريال  فريقه  اأبدى  بينما  ال�شمري”،  “مرتاح  باأنه 
منتخب  لقائد  التامة”  “الرباءة  بـ  ثقته  مدريد 

الربتغال.
التهرب  يف  حتى  ومي�شي  رونالدو  بني  مقارنة   –

ال�شريبي! –
من  رونالدو  قال  الق�شية،  على  له  تعليق  اأول  ويف 
منتخب  مع  لل�شفر  ي�شتعد  كان  حيث  ل�شبونة  مطار 

بالده اىل رو�شيا “ال�شمري مرتاح، دائما”.
واأتى ذلك بعد �شاعات على بيان �شادر عن النادي 
امللكي اأكد فيه االأخري اأن “ريال مدريد مقتنع متاما 
براءته  �شيظهر  رونالدو  كري�شتيانو  العبنا  بان 
التامة يف هذه العملية”، جمددا “ثقته” مبهاجمه.
متوز/ يف  مدريد  ريال  اىل  و�شوله  “منذ  وا�شاف 
يوليو 2009، اأبدى كري�شتيانو رونالدو دائما اإرادة 
وا�شحة للوفاء بجميع التزاماته ال�شريبية. ريال 
مدريد ينتظر من الق�شاء التعامل مبنتهى الو�شوح 

حتى تظهر براءة كري�شتيانو رونالدو ب�شرعة”.
مر  الذي  الوحيد  الكبري  النجم  لي�س  ورونالدو 

غرميه  لذلك  �شبقه  اإذ  اإ�شبانيا  يف  مماثلة  مب�شكلة 
ادين  الذي  مي�شي  ليونيل  بر�شلونة  يف  االأرجنتيني 
بنحو  مالية  غرامة  مع  �شهرا   21 ملدة  بال�شجن 

مليوين يورو العام املا�شي.
اال�شبانية قبل نحو ثالثة  العليا  املحكمة  ورف�شت 
موؤكدة  مي�شي،  به  تقدم  الذي  اال�شتئناف  ا�شابيع 
عقوبة  علقت  لكنها  �شهرا،   21 بال�شجن  اإدانته 
ال�شجن كما هو احلال عادة يف ا�شبانيا عندما تكون 
ال�شجل  نظافة  عن  ف�شال  عامني،  من  اأقل  العقوبة 
وطاأة  من  التخفيف  بر�شلونة  وحاول  الق�شائي. 
التي فر�شت على جنمه  الق�شائية  املالية  العقوبة 
�شاعد  االأمر  وهذا  تدريجا  راتبه  “رفع  خالل  من 
التي  الغرامة  ت�شوية  على  الالعب  ما  بطريقة 
ذكرت  ما  بح�شب  النفو�س  وتهدئة  عليه  فر�شت 

االأحد �شحيفة “ال موندو”.
رف�س  كزافيري،  لوبو  انتونيو  رونالدو،  حمامي  لكن 
مقارنة و�شع موكله مبي�شي الذي مل يعلن لل�شلطات 
عن عائداته من حق بيع �شوره “يف حني اأن رونالدو 

قام بهذا االأمر”.
املالية  وزارة  العاملني يف  نقابة  رئي�س  اأن  وال يبدو 
و�شع  باأن  مقتنع  كرو�شادو،  كارلو�س  االإ�شبانية، 
فران�س  لوكالة  قال  اإذ  مي�شي  عن  حمتلف  رونالدو 
2009 وحتى  اإ�شبانيا عام  “منذ و�شوله اىل  بر�س 
 5،6 )عائدات(  عن  فيها  اأعلن  التي   2014 �شنة 
عائدات  اأي  عن  )رونالدو(  يعلن  مل  يورو،  ماليني 
متعلقة بحقوق ال�شور يف خطوة تظهر باأنه هناك 
ت�شرت على هذه العائدات، وهذا ما اأثار ال�شك ودفع 

ال�شلطات املالية اىل فتح حتقيق”.

دخل 3 العبني من ريال مدريد القف�س الذهبي يف 
رائع توج  نهاية مو�شم  بعد  االأ�شبوع احلايل،  نهاية 
ودوري  االإ�شباين  الدوري  بلقبي  الفريق  خالله 

اأبطال اأوروبا.
ال�شيف  رحيله  عن  حتدثت  التي  االأنباء  ورغم 
يونايتد ح�شر جمموعة من  مان�ش�شرت  نحو  احلايل 
العبي ريال مدريد حفل زفاف زميلهم األفارو موراتا 
االإيطالية  فيني�شيا  مبقاطعة  البندقية  مدينة  يف 

يف حفل مميز.
كامبيلو،  األي�س  ب�شديقته  االإ�شباين  النجم  وتزوج 
يف  العبا  كان  حني  �شنتني  منذ  عليها  تعرف  والتي 
�شفوف يوفنتو�س بح�شور اإي�شكو وكارفخال ونات�شو 

العبي الفريق امللكي.
االإ�شباين  املهاجم  عالقة  يف  الغريبة  ال�شدف  ومن 
غادر  حني  �شدفة  عليها  تعرف  اأنه  ب�شديقته 
لتن�شاأ  قمي�شه  على  لها  ووقع  يوفنتو�س  تدريبات 

بينهما ق�شة حب.
يف  دانيلو  الربازيلي  املدافع  تزوج  اأخرى،  جهة  من 
منها  اأجنب  والتي  كالري�س  �شديقته  من  الربازيل 

ابنه ميغيل.
كما تزوج الكرواتي ماتيو كوفا�شيت�س من �شديقته 
واملهتمة  املثقفة  اأندريانيت�س  اإيزابيال  احل�شناء 
باالقت�شاد، والتي تعمل اأي�شا كعار�شة اأزياء، وكان 

حفل  يف  احل�شور  اأحد  مار�شيلو  الربازيلي  املدافع 
زميله لكونه يق�شي عطلته بكرواتيا.

كما �شيدخل اجلناح ال�شاب لوك�س فا�شكيز القف�س 
العبو  ليكون  ماكارينا  �شديقته  برفقة  الذهبي 
تنظيم  يف  العطلة  بداية  ا�شتغلوا  مدريد  ريال 

حفالت الزفاف ب�شكل مميز.

مغادرته  امل�شادر  توؤكد  الذي  موراتا،  وبا�شتثناء 
دانيلو  فالربازيلي  ال�شيف،  هذا  البي�شاء  القلعة 
الدين  زين  الفرن�شي  من  بقرار  الفريق  يف  �شيبقى 
اخلليفة  كوفا�شيت�س  ماتيو  يعترب  كما  زيدان 

املحتمل ملواطنه لوكا مودريت�س يف ريال مدريد.

برنابيو”؟ “�صانتياغو  مغادرة  اىل  رونالدو  كري�صتيانو  ب�"الغا�صب"  االأمر  ي�صل  للك�صفهل  يخ�صع  ���ص��الح   امل�����ص��ري 
االإجن��ل��ي��زي ليفربول  يف  الطبي 

روما  يف  املحرتف  �شالح  حممد  امل�شري  القدم  كرة  العب  يخ�شع 
متهيًدا  االإجنليزي  ليفربول  نادي  يف  الطبي   للك�شف  االإيطايل، 

ل�شمه ر�شمًيا.
روما  جناح  “يخ�شع  الربيطانية،  �شتار”  “ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا 
امل�شري �شالح للك�شف الطبي يف ليفربول  بعد مفاو�شات طويلة بني 

الناديني، �شهدت الكثري من ال�شد واجلذب”.
اأ�شرتليني  جنيه  مليون   28 بقيمة  لروما  ا  عر�شً ليفربول  وقدم 
الذئاب  اإدارة  قبل  من  بالرف�س  قوبل  ما  وهو  دوالر(  مليون   36(
االإيطالية، التي و�شعت مبلغ 40 مليون جنية ا�شرتليني )51 ميون 

و650 األف دوالر( للتنازل عن خدمات الدويل امل�شري.
هدًفا   15 و�شجل  االإيطايل  روما  مع  ا�شتثنائًيا  مو�شًما  �شالح  وقدم 
ثنائًيا  و�شكل  “الكالت�شيو”،  املحجلي  الدوري  يف  اآخرين   13 و�شنع 

متميًزا مع ال�شربي اإدين دجيكو.
االأ�شبوع  نهاية  ر�شمًيا  ال�شفقة  عن  االإعالن  يتم  اأن  املنتظر  ومن 

اجلاري.

بوتني فالدميري  الرو�صي   الرئي�ض 
2017 ال���ق���ارات  ك��اأ���ض  يفتتح 

بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأعلن  اأ(:  ب  )د  بطر�شربغ-  �شان 
�شتاد  يف  برو�شيا  القدم  لكرة  القارات  كاأ�س  بطولة  افتتاح  ر�شميا 

كري�شتوف�شكي مبدينة �شان بطر�شربغ.
ووعد بوتني خالل كلمته االفتتاحية يف البطولة باأن تكون رو�شيا 

بلدا مفتوحا للجميع واأقر باأن الريا�شة هي من توحد الدول.
اأمام  الرو�شي  املنتخب  مباراة  اإنطالق  قبل  ال�شبت  بوتني  وقال 
نيوزيلندا يف املباراة االفتتاحية والتي انتهت بفوز املنتخب الرو�شي 
2 / �شفر: “تهدف كرة القدم اإىل توحيد ال�شعوب والقارات، وتوؤكد 

قيم ال�شدق واللعب النظيف”.
وقال بوتني للجماهري: “متاأكد من اأن ال�شيوف �شيجدون اأن رو�شيا 

مفتوحة للجميع .
ثماين  بني  جتمع  التي  القارات،  كاأ�س  بطولة  اأن  كثريون  ويعترب 
يف  تقام  التي  العامل  كاأ�س  لبطولة  اختبار  عملية  كاأنها  منتخبات، 

العام التايل، والتي ت�شت�شيفها رو�شيا يف 11 مدينة.

اإعــــــــــــالن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غري م�صوؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صري�صل لنا

ال����ذه����ب����ي ال����ق����ف���������ض  ي�����دخ�����ل�����ون  م�������دري�������د  ري�����������ال  م�������ن  الع������ب������ني   3



نانوية  ج�شيمات  تطوير  من  اأمريكيون  علماء  متكن 
ت�شاعد على تنقية املياه من الزيوت واملخلفات النفطية.
عقب   ،2010 عام  بيئية  كارثة  املك�شيك  خليج  �شهد 
انفجار من�شة بحرية ال�شتخراج النفط، تابعة ل�شركة 
اإىل  اأدى  ما  الربيطانية،   )BP( بيرتوليوم  بريت�س 
اأعداد  اإىل املياه ونفوق  ت�شرب كميات هائلة من النفط 
بــداأ  لــذا  البحرية،  والنباتات  احلــيــوانــات  مــن  كبرية 
واملواد  النفط  من  املياه  تنقية  اأ�شاليب  يولون  العلماء 
ال�شارة االأخرى اهتماما كبريا، كما جاء يف موقع »رو�شيا 

اليوم«.
ويف �شياق مت�شل، قال علماء اأمريكيون يف مقال ن�شرته 
يعلم  »جميعنا   :Nanoparticle Research جملة 
لذلك  واملحيطات،  البحار  على  النفطي  التلوث  خطورة 
ي�شعى العلم اليوم اإىل تطوير اأ�شاليب جديدة الحتواء 
خطر ت�شرب النفط اإىل مياهها، واأغلب االأ�شاليب املتبعة 
املواد النفطية تعتمد  اليوم يف تنظيف مياه البحار من 
على مواد كيميائية تتحد مع النفط لت�شكل رغوة تطفو 
على �شطح املاء، ليتم جمعها الحقا، لكن هذه املواد عالية 
التكلفة، ف�شال عن اأنها ت�شبب اأ�شرارا للكائنات املائية ال 
تقل �شررا عن النفط نف�شه، لذلك راأينا احلاجة لتطوير 

تقنيات رخي�شة وغري م�شرة بالبيئة«.
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م����ادة خ���ارق���ة مت��ن��ع حت��ط��م ���ص��ا���ص��ة ال��ه��ات��ف

اأن  مادة خارقة ميكنها  بتطوير  الربيطانيني  الباحثني  من  جنح فريق 
متنع حتطم �شا�شات الهواتف املحمولة.

وقام باحثون من جامعة كوين يف اإيرلندا ال�شمالية، بالتعاون مع فريق 
اآخر من جامعة �شتانفورد، وجامعة كاليفورنيا، واملعهد الوطني لعلوم املواد 
يف اليابان من اأجل تطوير املادة التي جتعل الهواتف املحمولة اأخف وزًنا، 

واأقوى، واأكرث �شالبة.
على  اخلارقة  املــادة  حتتوى  الربيطانية،  “ال�شن”  �شحيفة  وبح�شب 
200 مرة  اأقوى  الكيميائية، مبا فيها الغرافني، الذي يعد  املواد  عدد من 
من الفوالذ، اإ�شافة اإىل جزيئات الكربون التي ت�شمى C60، والتي ت�شمح 

للهواتف باأن تعمل بالطاقة ال�شم�شية.
للطاقة، ب�شبب  الهواتف  ا�شتخدام  املادة يف تقليل  ا تلك  اأي�شً وت�شاعد 
ال�شدمات  وتقليل  البطارية  عمر  اإطالة  يف  ي�شاعد  الذي  اجلهاز  ت�شميم 

الكهربائية.

9 ن���وك���ي���ا  يف  م�����ص��ب��وق��ة  غ����ري  م���وا����ص���ف���ات 
يبدو اأن اإطالق هاتف نوكيا 9 الذي تطوره �شركة »اإت�س اإم دي غلوبال« 
الفنلندية اأ�شبح قريبا جدا بعد اأن ح�شل على موافقة الهيئة الفيدرالية 

لالت�شاالت يف الواليات املتحدة.
وح�شب الت�شريبات فاإن الهاتف يحمل موا�شفات يف م�شبوقة يف اأجهزة 
املوا�شفات  مناف�شا حقيقيا الآيفون وغاالك�شي. ومن هذه  ال�شركة جتعله 
معالج »Snapdragon 835 » وذاكرة موؤقتة كبرية ب�شعة 4 غيغابايت 

اأو 8 غيغابايت.
اأما �شا�شة الهاتف اجلديد فهي بقيا�س 5.3 اإن�س بدقة عالية من معيار 

غيغابايت.  64 هي  اجلديد  الهاتف  يف  التخزين  و�شعة   ،QHD
من   7.1.1 االإ�شدار  فهو   9 نوكيا  هاتف  يف  الت�شغيل  لنظام  وبالن�شبة 
مع  خارجيتني  ب�شماعتني  اجلهاز  الفنلندية  ال�شركة  وزودت  اأنــدرويــد، 

باالإ�شافة اإىل ميزة QuickCharge 3.0  لل�شحن ال�شريع.
يعتمد هاتف نوكيا 9 على كامريا اأمامية بدقة 2 ميغابي�شكل، وكامريا 
اأجل  مــن   مــزدوج   LED ب�شوء  معززة  ميغابيك�شل   13 بدقة  خلفية 
توفري  اأجــل  من  ليزرية  وتقنية  الليلية.  االإ�شاءة  ظــروف  يف  الت�شوير 

الرتكيز التلقائي اأثناء الت�شوير.

وات�����������ص�����اب ����ص���ي���ت���وق���ف ع�����ن ال���ع���م���ل!

�شيتوقف تطبيق وات�شاب ال�شهري للرتا�شل الفوري عن العمل على 
اجلــاري،  يونيو  �شهر  من  الـ30  يوم  بحلول  الهواتف  من  جمموعة 

ح�شب بيان لل�شركة.
اإن�شان  مليار  من  اأكرث  ي�شتخدمه  الذي  التطبيق،  ال�شركة  وطورت 
من  القدمية  االأنــواع  بع�س  مع  تتما�شى  ال  جديدة  بتقنيات  �شهريا، 

الهواتف.
وهذه قائمة باالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق »وات�شات« بدءا 
 S40 بالك بريي 10، ونوكيا ،Os من 30 يونيو 2017: بالك بريي

.S60 ونوكيا �شيمبيان
وقالت ال�شركة يف البيان اإن على الراغبني يف اال�شتمرار با�شتخدام 
وات�شاب حتديث هواتف اآيفون اإىل نظام iOS 7 اأو ما يليه، ونظام 
اأندرويد اإىل االإ�شدار OS 2.3.3 اأو ما يليه، وحتديث نظام ويندوز 

فون اإىل االإ�شدار الثامن اأو ما يليه.

بــوك  في�س  االإجــتــمــاعــيــة  ال�شبكة  قــامــت 
التدوين  موقع  بها  عرف  ميزة  اأهــم  با�شتن�شاخ 
يف  االأحـــرف  عــدد  حتــدد  والتي  تويرت،  امل�شغر 
كانت  فيما  حرفا،   140 بـ  الواحدة  التدوينة 
في�شبوك ت�شمح بـ 130 حرفا للتدوينة الواحد.
هذا  ا�شتعارة  حاولت  بــوك  في�س  اأن  ويبدو 
لها  ــام  ــه اإل م�شدر  وجعلتها  تــويــرت  مــن  املــفــهــوم 
حيث  اجلــديــدة،  التدوينات  �شكل  يخ�س  فيما 
التغريدة  �شمن  االأحرف  عدد  حمدودية  تعترب 
ورئي�شية  واأ�شا�شية  جوهرية  ميزة  الــواحــدة 
ب�شكل  تــويــرت  امل�شغرة  الــتــدويــن  من�شة  لــدى 
ي�شابه ميزات الها�شتاج #hashtags واملوا�شيع 

الرائجة.
حتفيز  عــلــى  اجلــــديــــدة  املـــيـــزة  وتــعــمــل 
اإبقاء تدويناتهم �شمن  امل�شتخدمني فيما يخ�س 
حدود 130 حرفا، ويبدو اأن معظم امل�شتخدمني 
مل يالحظوا ذلك بعد، وميكن للم�شتخدم يف حال 
 130 عن  به  اخلا�شة  احلالة  حــروف  عدد  زاد 
حرفا اال�شتمرار يف كتابة ما يريد ون�شره اإال اأن 

احلالة تعود اإىل طبيعتها دون خلفية ملونة.
اإىل  ت�شعى  االجتماعية  ال�شبكة  اأن  ويبدو 

�شوف  اأنها  منها  ظنًا  التغيريات  هذه  مثل  تنفيذ 
ت�شجع امل�شتخدمني على ق�شاء املزيد من الوقت 
اأن التدوينات االأق�شر ت�شمح  على املن�شة، حيث 
التدوينات  مــن  املــزيــد  بــقــراءة  للم�شتخدمني 

وهو  اأطــول  لوقت  التدوينات  تلك  بني  والتنقل 
على  النقر  زيادة  �شبيل  يف  بوك  في�س  تريده  ما 
االإعالنات. ح�شب ما ذكر موقع البوابة العربية 

لالأخبار التقنية.

العاملية  الربيطانية  »كلينوفا«  �شركة  اأعلنت   
اأف�شل  يوفر  مبتكر  الكرتوين  تطبيق  تطوير  عن 
وذلك  مل�شتخدميه،  الطبية  والبيانات  املعلومات 
�شمن جهود ال�شركة مل�شاعدة الريا�شيني املحرتفني 
وغري املحرتفني ا�شافة لكل املهتمني باحلفاظ على 
بدنية.  باأعمال  القيام  اأثناء  باأج�شادهم  ال�شوائل 
حبوب  عــدد  بح�شاب  اجلديد  التطبيق  وي�شاعد 
جمال  يف  نوعية  نقلة  يقدم  الذي   ،.O.R.S منتج 
املميزة  تركيبته  خالل  من  وذلك  اجلفاف  مواجهة 
التي حتتوي على اجللوكوز وال�شوارد واملعادن، التي 
�شوائله  على  للحفاظ  ــاء  امل مع  اجل�شم  يحتاجها 
التطبيق  يــقــوم  ــاف. حــيــث  ــف اجل عــن  ــعــاد  ــت واالب
بناء  االإن�شان  يحتاجها  التي  احلبوب  عدد  بح�شاب 
على الن�شاطات التي يقوم بها و�شدتها وطولها ووزن 
اجل�شد ودرجة احلرارة اخلارجية وجميع العوامل 

املوؤثرة االأخرى.
على   بــنــاءا  اجلــديــد  الــتــطــبــيــق  تــطــويــر  ومت 
من  عــدد  مــن  االأفــعــال  ردود  وت�شجيل  الــدرا�ــشــات 

فيها  مبا  واملحرتفة  البارزة  الريا�شية  ال�شخ�شيات 
املالكم الربيطاين اأنتوين جو�شوا، وفريق يورك�شاير 

للكريكت وغريها.
ـــالن كــــرمي، مــديــر ق�شم  ــن جــهــتــه قـــال اأر�ـــش م
التطوير والبحوث يف �شركة »كلينوفا« الربيطانية 
اأمر  هو  �شوائله  على  اجل�شم  حفاظ  »اإن  العاملية: 
الن�شاطات  �شدة  عن  النظر  بغ�س  واأ�شا�شي  حيوي 
قبل  به  املو�شى  ومــن  الطق�س.  واأحـــوال  البدنية 
يبالغ  اأال  البدنية  والن�شاطات  املناف�شات  بداية 
قليلة.  كميات  ي�شرب  اأن  اأو  املاء  �شرب  يف  املتناف�س 
والن�شاطات  املناف�شات  خالل  ال�شروري  من  اأنه  كما 
املاء  على  باحل�شول  اجل�شم  ي�شتمر  اأن  البدنية 
به،  يقوم  الــذي  البدين  اجلهد  لتعوي�س  ــالح  واالأم
وهو االأمر الذي ي�شاعد منتج O.R.S. بتحقيقه. 
التطبيق اجلديد بح�شاب عدد حبوب منتج  ويقوم 
يو�شى  حيث  االإن�شان،  يحتاجها  التي   .O.R.S
بتناول منتج O.R.S. مع املاء للحفاظ على ن�شبة 

�شوائل اجل�شد ب�شكل �شليم«.

ويقدم منتج O.R.S مزيجا مبتكرا من اجللوكوز 
املاء وت�شاعد  اإىل  وال�شوارد واالأمالح والتي ت�شاف 

يف احلفاظ على �شوائل اجل�شد بالن�شبة لالأفراد.
اجلديد  التطبيق  ت�شميم  يكون  اأن  مراعاة  ومت 
مريحا مع واجهة مب�شطة للمدخالت وربط مع نظام 
حتديد املواقع لتحديد درجات احلرارة والتي توؤثر 
مل�شتخدميه  يقدم  والــذي  التطبيق،  خمرجات  يف 
العديد من اخليارات من �شمنها عر�س لـ39 مترينا 
التطبيق  يقوم  ثــم  ومــن  خمتلفا.  بدنيا  ون�شاطا 

..O.R.S بح�شاب حاجة اجل�شد من منتج
على  »كلينوفا«  من  اجلديد  التطبيق  ويتوافر 
اأجهزة االآيفون واالأندرويد وميكن حتميله ب�شهولة 
اخلــدمــات  مــن  لال�شتفادة  عليه  ح�شاب  وانــ�ــشــاء 
املتعددة التي يقدمها. كما اأن التطبيق يقدم عر�شا 
للم�شتخدم  دليل  على  يحتوي  بالفيديو  تقدمييا 
باأب�شط  التطبيق  من  اال�شتفادة  تعظيم  يف  ي�شاعد 

الطرق.

ـــــــزات تــــويــــر ـــــــي ـــــى اأهــــــــــــم م ـــــل ــــطــــو ع ــــوك يــــ�ــــش ــــب ــــش ــــ� ــــي ف

اجل�شم يف  اجلـــفـــاف  نــ�ــشــبــة  ــاب  ــش ــ� حل مــبــتــكــر  ـــروين  ـــك ال تــطــبــيــق  ـــــالق  اإط

وكاالت : 
م�شر  وجمهورية  ال�شعودية  العربية  اململكة  اعلنت 
ومملكة  املتحدة  العربية  االمــــارات  ودولـــة  العربية 
قطع  عــن  االثــنــني  فجر  مــن  متاأخر  وقــت  يف  البحرين 

عالقاتها الدبلوما�شية مع دولة قطر .
الر�شمية  االأنــبــاء  وكــالــة  ذكـــرت  التفا�شيل،  ويف 
“اإن  قوله  م�شوؤول  م�شدر  ل�شان  على  )وا�ــس(  ال�شعودية 
انطالقًا من ممار�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة 
وحماية  الدويل،  القانون  كفلها  التي  ال�شيادية  حقوقها 
فاإنها  والتطرف،  االإرهـــاب  خماطر  من  الوطني  الأمنها 
الدبلوما�شية والقن�شلية مع دولة  العالقات  قررت قطع 

قطر”.
واأ�شاف بيان ن�شر عرب الوكالة الر�شمية : كما قررت 
ومنع   ، واجلوية  والبحرية  الربية  املنافذ  كافة  اإغالق 
العبور يف االأرا�شي واالأجواء واملياه االإقليمية ال�شعودية 
مع  للتفاهم  الفورية  القانونية  بــاالإجــراءات  والبدء   ،
لتطبيق  الدولية  وال�شركات  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول 
النقل  و�شائل  لكافة  ممكن  وقت  باأ�شرع  االإجــراء  ذات 
بــاالأمــن  تتعلق  الأ�ــشــبــاب  وذلـــك   ، قطر  دولـــة  واإىل  مــن 
الوطني ال�شعودي وذلك وفق بيان ن�شرته وكالة االأنباء 

ال�شعودية الر�شمية.
وبحري  بــري  ح�شار  يف  قطر  العالقات..  قطع  بعد 

وجوي كامل اإال مع اإيران
وقال البيان” لقد اتخذت اململكة العربية ال�شعودية 
اجل�شيمة  لالنتهاكات  نتيجة  ــذا  ه احلــا�ــشــم  قــرارهــا 
طوال   ، وعلنًا  �شرًا   ، الدوحة  يف  ال�شلطات  متار�شها  التي 
 ، ال�شنوات املا�شية بهدف �شق ال�شف الداخلي ال�شعودي 
 ، ب�شيادتها  وامل�شا�س   ، الدولة  على  للخروج  والتحري�س 
اإرهابية وطائفية متعددة ت�شتهدف  واحت�شان جماعات 
)االإخوان  جماعة  ومنها   ، املنطقة  يف  اال�شتقرار  �شرب 
الأدبيات  والرتويج   ، و)القاعدة(  )داع�س(  و  امل�شلمني( 
ب�شكل  اإعالمها  و�شائل  عرب  اجلماعات  هذه  وخمططات 
املدعومة  االإرهابية  اجلماعات  ن�شاطات  ودعم   ، دائم 
العربية  اململكة  مــن  القطيف  حمافظة  يف  اإيـــران  مــن 
ال�شعودية ، ويف مملكة البحرين ال�شقيقة ومتويل وتبني 
واإيواء املتطرفني الذين ي�شعون ل�شرب ا�شتقرار ووحدة 
االإعالم  و�شائل  وا�شتخدام   ، واخلارج  الداخل  يف  الوطن 
التي ت�شعى اإىل تاأجيج الفتنة داخليًا كما ات�شح للمملكة 
ال�شلطات  قبل  من  وامل�شاندة  الدعم  ال�شعودية  العربية 
يف الدوحة مليلي�شيا احلوثي االنقالبية حتى بعد اإعالن 

حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن” .
قيادة حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن تنهي م�شاركة 

قطر
 واأ�شاف البيان” كما اأنها اتخذت هذا القرار ت�شامنًا مع 
مملكة البحرين ال�شقيقة التي تتعر�س حلمالت وعمليات 

اإرهابية مدعومة من قبل ال�شلطات يف الدوحة” .
اململكة  بذلت  1995م  عام  منذ  اإنــه  البيان”  ووقــال 
ومتوا�شلة  م�شنية  جهودًا  واأ�شقاوؤها  ال�شعودية  العربية 
 ، بتعهداتها  االلــتــزام  على  الدوحة  يف  ال�شلطات  حلث 
على  داأبت  ال�شلطات  هذه  اأن  اإال   ، باالتفاقيات  والتقيد 
نكث التزاماتها الدولية ، وخرق االتفاقات التي وقعتها 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  مظلة  حتت 
والوقوف   ، اململكة  �شد  العدائية  االأعمال  عن  بالتوقف 
ذلك  اآخر  وكان   ، االإرهابية  والن�شاطات  اجلماعات  �شد 

عدم تنفيذها التفاق الريا�س.
الــعــالقــات  قــطــع  ــرار  ــق ل ـــفـــاذًا  اإن البيان”  واأ�ـــشـــاف 
الدبلوما�شية والقن�شلية مينع على املواطنني ال�شعوديني 
ال�شفر اإىل دولة قطر ، اأو االإقامة فيها ، اأو املرور عربها 
خالل  املغادرة  �شرعة  منهم  والزائرين  املقيمني  وعلى   ،
مدة ال تتجاوز 14 يومًا ، كما متنع ، بكل اأ�شف ، الأ�شباب 

اأمنية احرتازية دخول اأو عبور املواطنني القطريني اإىل 
والزائرين  املقيمني  ومتهل   ، ال�شعودية  العربية  اململكة 
وحر�شها  التزامها  موؤكدة  للمغادرة؛  يومًا   14 مدة  منهم 
على توفري كل الت�شهيالت واخلدمات للحجاج واملعتمرين 

القطريني”.
اإنها  ال�شعودية  العربية  اململكة  البيان” توؤكد  ووقال 
على  الدوحة  يف  ال�شلطات  ا�شتمرار  رغم  طوياًل  �شربت 
التمل�س من التزاماتها ، والتاآمر عليها ، حر�شًا منها على 
ال�شعب القطري الذي هو امتداد طبيعي واأ�شيل الإخوانه 
�شندًا  اململكة  و�شتظل   ، اأرومتها  من  وجــزء   ، اململكة  يف 
لل�شعب القطري ال�شقيق وداعمة الأمنه وا�شتقراره بغ�س 
ممار�شات  من  الدوحة  يف  ال�شلطات  ترتكبه  عما  النظر 

عدائية”.
* م�شر :

عالقاتها  قطع  العربية  م�شر  جمهورية  واأعــلــنــت 
“ممار�شاتها يف دعم  ب�شبب  الدبلوما�شية مع قطر وذلك 
والنق�شام  الفتنة  االإرهابية وتعزيزها بذور  التنظيمات 
عن  �شدر  بيان  وفق  وذلــك  العربية”  املجتمعات  داخــل 

اخلارجية امل�شرية.
وقال البيان” قررت حكومة جمهورية م�شر العربية 
قطع العالقات الدبلوما�شية مع دولة قطر يف ظل اإ�شرار 
وف�شل  مل�شر،  معادي  م�شلك  اتخاذ  على  القطري  احلكم 
كافة املحاوالت الثناءه عن دعم التنظيمات االرهابية، 
قياداته  وايواء  االرهابي،  االخوان  تنظيم  راأ�شها  وعلى 
ارهابية  عمليات  يف  ق�شائية  احكام  بحقهم  ال�شادر 
اإىل ترويج فكر  ا�شتهدفت امن و�شالمة م�شر، باالإ�شافة 
يف  االرهابية  العمليات  ودعم  وداع�س  القاعدة  تنظيم 
ال�شئون  يف  التدخل  على  قطر  ا�شرار  عن  ف�شال  �شيناء، 
االمــن  تــهــدد  بــ�ــشــورة  املنطقة  ودول  مل�شر  الداخلية 
القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة واالنق�شام داخل 
املجتمعات العربية وفق خمطط مدرو�س ي�شتهدف وحده 

االأمة العربية وم�شاحلها”.
بعد  كبرية  خ�شائر  على  مقبلة  القطرية  اخلطوط 

قطع العالقات الدبلوما�شية مع الدوحة
العربية  م�شر  جمهورية  تعلن  كما  البيان”  قال  كما 
و�شائل  كافة  اأمــام  البحرية  وموانئها  اأجــواءهــا  غلق 
امل�شري،  القومي  االأمــن  على  حر�شًا  القطرية  النقل 
و�شتتقدم باالجراءات الالزمة ملخاطبة الدول ال�شديقة 
بذات  للعمل  والدولية  العربية  وال�شركات  وال�شقيقة 

االجراء اخلا�س بو�شائل نقلهم املتجهة اإىل الدوحة”.
* البحرين :

كما اأعلنت مملكة البحرين قطع العالقات الدبلوما�شية 
مع دولة قطر، وبررت قرارها بح�شب البيان الذي ن�شرته 
وكالة االنباء البحرينية ” ب�شبب اإ�شرارها على امل�شي يف 
زعزعة االأمن واال�شتقرار يف اململكة والتدخل يف �شوؤونها 
ودعم  االعالمي  والتحري�س  الت�شعيد  يف  واال�شتمرار 
االن�شطة االرهابية امل�شلحة ومتويل اجلماعات املرتبطة 
البحرين يف  الفو�شى يف  ون�شر  بالتخريب  للقيام  باأيران 
القانون  ومبادئ  واملواثيق  االتفاقات  لكل  �شارخ  انتهاك 
او  اخــالق  او  قانون  او  لقيم  مراعاة  ادنــى  دون  الــدويل 
العالقات  بثوابت  التزام  او  اجلوار  ح�شن  ملبادئ  اعتبار 
اخلليجية والتنكر جلميع التعهدات ال�شابقة وذلك وفق 

بيان �شدر �شباح اليوم عن اخلارجية البحرينية”.
العالقات  تقطع  البحرين  ومملكة   ” بيان  وا�ــشــاف 
الوطني  اأمنها  على  حفاظا  قطر  دولة  مع  الدبلوما�شية 
الدوحة  من  البحرينية  الدبلوما�شية  البعثة  و�شحب 
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االدراءات  تطبيق  ا�شتكمال  مع  البالد  ملغادرة  �شاعة 

الالزمة” .
حركة  ــام  ام االجـــواء  غلق  تعلن  البيان”  قــال  كما 

الطريان واقفال املوانئ واملياه االقليمية اأمام املالحة من 
واإىل قطر خالل 24 �شاعة من اإعالن البيان” .

البحرين  مملكة  حكومة  متنع  واذ  البيان”  وقــال 
فانها  فيها  االقــامــة  اأو  قطر  اىل  ال�شفر  من  مواطنيها 
الدخول  من  القطريني  للمواطنيني  ال�شماح  لعدم  تاأ�شف 
اإىل اأرا�شيها اواملرور عربها كما متنح املقيميت والزائرين 
حترزا  اململكة  اأرا�شي  ملغادرة  يوما   14 مهلة  القطريني 
رغم  الو�شع  ت�شتغل  عدائية  ون�شاطات  حماوالت  اي  من 
االعتزاز والثقة العالية يف اخواننا من ال�شعب القطري 

وغريتهم على بلدهم الثاين “.
مل  اخلطرية  القطرية  املمار�شات  البيان”ان  واأ�شاف 
.. امنا تعدته  البحرين فقط  يقت�شر �شرها على مملكة 
التي  املمار�شات  بهذه  علما  احيطت  �شقيقة  دول  اىل 
او  عليه  ال�شمت  الميكن  اخلطورة  �شديد  منطا  جت�شد 
القبول به وامنا ي�شتوجب �شرورة الت�شدي له بكل قوة 

وحزم .
القرار  لهذا  البحرين  اأ�شف مملكة  البيان” مع  ووقال 
فانها  �شيانة الأمنها وحفاظا الأ�شتقرارها  اتخذته  الذي 
توؤكد حر�شها على ال�شعب القطري ال�شقيق الذي يدرك 
معاناتنا وهو ي�شهد مع كل عملية اإرهابية �شقوط �شحايا 
من اخوانه واأهله يف البحرين ب�شبب ا�شتمرار حكومته يف 
دعم االرهاب على جميع امل�شتويات والعمل على ا�شقاط 

النظام ال�شرعي يف البحرين “.
* االمارات :

#قطع_العالقات_مع_ #االإمارت  دولة  اأعلنت 
قطر مبا فيها العالقات الدبلوما�شية.

ويف هذا ال�شياق، اأ�شدرت البيان التايل: “توؤكد دولة 
االإمارات العربية املتحدة التزامها التام ودعمها الكامل 
اأمن  على  واملحافظة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ملنظومة 
على  وبناء  االإطار  هذا  ويف  االأع�شاء.  الدول  وا�شتقرار 
تزعزع  التي  �شيا�شتها  يف  القطرية  ال�شلطات  ا�شتمرار 
اأمن وا�شتقرار املنطقة والتالعب والتهرب من االلتزامات 
ملا  ال�شرورية  واالتفاقيات فقد تقرر اتخاذ االإجراءات 
فيه م�شلحة دول جمل�س التعاون اخلليجي عامة وال�شعب 
عن  ال�شادر  للبيان  وتاأييدًا  خا�شة  ال�شقيق  القطري 
اململكة  عن  ال�شادر  والبيان  ال�شقيقة  #البحرين  مملكة 
العربية #ال�شعودية فاإن دولة االإمارات العربية املتحدة 

قررت اتخاذ االجراءات التالية:
العالقات  فيها  مبــا  قطر  مــع  الــعــالقــات  قطع   1-
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�شاعة ملغادرة البالد.
-2 منع دخول اأو عبور املواطنني القطريني اإىل دولة 
والزائرين  املقيمني  ومتهل  املتحدة  العربية  االإمـــارات 
اأمنية  الأ�ــشــبــاب  وذلــك  للمغادرة  يــومــًا   14 مــدة  منهم 
ال�شفر  من  االإماراتيني  املواطنني  متنع  كما  واحرتازية 

اإىل دولة قطر اأواالإقامة فيها اأو املرور عربها.
خالل  واجلوية  البحرية  املنافذ  كافة  اإغــالق   3-
قطر  اإىل  واملغادرة  القادمة  احلركة  اأمــام  �شاعة   24
القادمة  كافة  القطرية  النقل  لو�شائل  العبور  ومنع 
مع  والتفاهم  القانونية  االإجـــراءات  واتخاذ  واملــغــادرة 
الدولية بخ�شو�س عبورهم  ال�شديقة وال�شركات  الدول 
قطر  واإىل  من  االإماراتية  االإقليمية  واملياه  باالأجواء 

وذلك الأ�شباب تتعلق باالأمن الوطني االإماراتي.
هذا  تتخذ  املــتــحــدة  العربية  االإمـــــارات  دولـــة  اإن 
االإجراء احلا�شم نتيجة لعدم التزام ال�شلطات القطرية 
التكميلي له  ال�شفراء واالتفاق  الريا�س الإعادة  باتفاق 
2014 وموا�شلة دعمها ومتويلها واحت�شانها للتنظيمات 
جماعة  راأ�شها  وعلى  والطائفية  واملتطرفة  االإرهابية 

االإخوان امل�شلمني وعملها امل�شتمر على ن�شر وترويج فكر 
املبا�شر  اإعالمها  و�شائل  عرب  والقاعدة  داع�س  تنظيم 
القمة  عن  ال�شادر  البيان  نق�شها  وكذلك  املبا�شر  وغري 
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الدولة  اإيران  اعترب  الذي  االإرهاب  ملكافحة   2017 –
قطر  اإيـــواء  جانب  اإىل  املنطقة  يف  لــالإرهــاب  الراعية 
يف  وتدخلها  �شاحتها  على  اأمنيًا  واملطلوبني  للمتطرفني 
الدول  من  وغريها  االإمــارات  لدولة  الداخلية  ال�شوؤون 
�شيدفع  مما  االإرهــابــيــة  للتنظيمات  دعمها  وا�شتمرار 
بعواقبها  التنبوؤ  ميكن  ال  جديدة  مرحلة  اإىل  باملنطقة 

وتبعتها.
ما  على  املتحدة  العربية  ــارات  االإم دولــة  تاأ�شف  واإذ 
اإىل  تــوؤدي  �شيا�شات  من  القطرية  ال�شلطات  تنتهجه 
احرتامها  تــوؤكــد  فاإنها  املنطقة  �شعوب  بــني  الوقيعة 
يربطها  ملا  ال�شقيق  القطري  لل�شعب  البالغني  وتقديرها 

معه من اأوا�شر القربى والن�شب والتاريخ والدين”.
*انهاء دور قطر يف التحالف :

لدعم  العربي  التحالف  قــيــادة  اأعلنت  جهتها  مــن 
ال�شرعية يف اليمن اإنهاء م�شاركة قطر يف عملياتها وذلك 
وداع�س  القاعدة  ودعمها  امليلي�شيات  مع  تعاملها  ب�شبب 
وذلك وفق بيان �شدر عن قيادة التحالف �شباح االثنني.

“قطر” عـــلـــى  ـــبـــوقـــة  مـــ�ـــش غـــــر  عـــربـــيـــة  ــــــــــــاردة”  “ب ــــــرب  ح

ــات الــنــفــطــيــة ــف ــل ــخ ـــن امل ـــاه م ـــي ابــتــكــار ثـــــوري لــتــنــقــيــة امل



عبداهلل ال�شناوي
اإذا م�شت االأزمة اإىل اآخرها بت�شليم جزيرتي 
اأمام  فاإننا  ال�شعودية،  اإىل  و�شنافري  تريان 
مرحلة جديدة من التاريخ امل�شري احلديث. 
م�شاهد  �شه  تلخهّ ال  االأزمات  من  النوع  هذا 
ثمن  بال  ين�شحب  وال  بالوقت  اأثرها  ينق�شي 

قا�س اإىل دفاتر الذكريات.
اأخطر ما يتخلف عن ال�شورة العامة، التي بدا 
عليها االأداء الر�شمي يف اإدارة اأزمة مبثل هذه 
زعزعة  واخلطورة،  احل�شا�شية  من  الدرجة 
جذور الثقة مبوؤ�ش�شات الدولة والذين يتولون 
مع  �شارية  حرب  حلظة  يف  اإدارتها  م�شوؤولية 

االإرهاب واأو�شاع اقت�شادية خانقة.
الأول مرة يف تاريخ اأي اأزمة مماثلة يف اأي مكان 
دولة  اأحقية  الإثبات  دولة  تتطوع  العامل،  يف 
الكاملة  ل�شيادتها  تخ�شع  اأرا�س  يف  اأخرى 
طوال  القومي.  اأمنها  با�شرتاتيجية  وتتعلق 
مب�شتند  ال�شعودية  تتقدم  مل  االأزمة،  �شهور 
وال�شيادة  امللكية  يف  اأحقيتها  يثبت  واحد 
ال�شلطات  تكفلت  بينما  و�شنافري،  تريان  على 
تثبت  وثائق  اأنها  ت�شورت  ما  بعر�س  امل�شرية 
وثائق  اأيهّ  واأخفت  اجلزيرتني«  »�شعودية 
تثبت العك�س، حاربت بكل الو�شائل امل�شروعة 
لت�شليم اجلزيرتني حتى بدا  امل�شروعة  وغري 
م�شوؤولون ر�شميون ونواب برملان اأكرث حما�شة 

من ال�شعوديني اأنف�شهم.
طلب  يف  وم�شروع  وا�شح  ال�شعودي  املوقف 
جرى  ما  لكن  عهدته،  اإىل  اجلزيرتني  نقل 
واأي  و�شوح  اأي  يفتقد  االآخر  اجلانب  على 
يف  ت�شيع  التفريط  اتهامات  م�شروعية. 
توؤ�ش�س  امل�شري ب�شياغات عدة  العام  الف�شاء 
داخلي  �شيا�شي  ونزيف  احلا�شر  مع  لقطيعة 
اأن  ميكن  ال  ينتهي؟  اأين  اإىل  يعرف  اأحد  ال 
ي�شاعد ذلك جمتمعًا منهكًا على التما�شك وال 
االأ�شواأ  االأخطار.  �شدهّ  على  م�شتهدفة  دولة 
موؤملة  ل�شربة  يتعر�س  قد  العام  ال�شمري  اأن 

ي�شمع  ومل  اعرت�س  اإنهّه  وعميقة.  حمبطة 
اجلزيرتني  ت�شليم  وقف  حاول  اأحد،  له 
جرى  لكنه  والقانونية  الد�شتورية  بالو�شائل 

الع�شف بكل قاعدة واأي اأ�شول.
بداأ يت�شلل اإىل امل�شاعر العامة �شيء من الكاآبة 
بواجب  الوفاء  يف  ف�شلنا  »لقد  اجلماعية: 
بالعجز  ال�شعور  م�شرية«.  اأرا�س  عن  الدفاع 
االجتماعية  االأمرا�س  اأ�شواأ  من  واحد  هو 

التي ت�شيب االأمم وال�شعوب.
الفريق  قال  مبا�شرة،   ١٩٦٧ هزمية  بعد 
رئا�شة  اإليه  اأ�شندت  الذي  ريا�س،  املنعم  عبد 
النا�شر:  عبد  جلمال  امل�شلحة،  القوات  اأركان 
»اأرجوك يا �شيادة الرئي�س اأال تقبل اأي �شلح 
اأن  قبل  كاملة  �شيناء  عادت  لو  حتى  �شالم  اأو 
نحارب. اإذا مل نحارب فاإن كرامة بالدنا تهدر 
و�شرف ن�شائنا ميرغ«. كانت تلك نظرة عميقة 
الأثر الهزمية على االأخالق العامة اإذا مل تكن 
بقوة  املحتلة  اأر�شها  لتحرير  نه�شت  قد  م�شر 

ال�شالح.
الذي  النحو  على  اجلزيرتني  ت�شليم  باأثر 
االأخالقي  الت�شدع  فاإنهّ  احلوادث،  به  جتري 
كابو�س،  اأي  يتجاوز  مبا  وتريته  ترتفع  �شوف 
ذلك  للتزايد.  مر�شحة  اجلنائية  واجلرمية 
بيئات  ويوفر  االإرهاب  طاحونة  يف  ي�شبهّ 
ب  يتح�شهّ اأحد  ال  لكن  حا�شنة،  اإ�شافية 

للتداعيات اخلطرية.
اأزمة ت�شليم اجلزيرتني كاأنها  ال ميكن اأن متر 
واإجراءات  �شغوط  ق�شري،  �شينمائي  �شريط 
التداعيات  طبيعيًا.  بعدها  �شيء  كل  مي�شي 
االجتماعية واالأخالقية ال تقل خطورة عن 

ال�شيا�شية واال�شرتاتيجية.
يف  نف�شها  عن  غ�شب«  »طاقة  ت  عربهّ لقد 
اعتقاالت  تلتها  عا�شف،  بع�شها  احتجاجات 
ت�شليم  ومنع  امل�شري  احلق  اإثبات  اأجل  من 
التحول  لها  يتوافر  مل  اأنه  غري  اجلزيرتني، 

اإىل »طاقة تعطيل« للم�شروع كله.

بقوة الغ�شب توقفت اإجراءات الت�شليم لنحو 
حكمني  خاللها  االإداري  الق�شاء  اأ�شدر  �شنة، 
تاريخيني مب�شرية اجلزيرتني وفق ما توافر 
من وثائق وم�شتندات وخرائط لعب امل�شريون 
يف اخلارج دورًا جوهريًا يف احل�شول عليها من 
مكامنها يف املكتبات الدولية، غري اأنه يف نهاية 
د�شتورية  قواعد  باأي  الع�شف  جرى  املطاف 

وقانونية وحجية االأحكام الق�شائية.
حيوية  على  الرهان  اإىل  يدعو  ما  هناك 
ال�شجعان  ونوابه  اجلديدة  واأجياله  املجتمع 
ت�شليم  �شد  الظروف  اأ�شعب  يف  قاتلوا  الذين 
اجلزيرتني. غري اأن اأحد التداعيات اخلطرية 
البحرية  احلدود  تر�شيم  اتفاقية  لتمرير 
الق�شائي  احلكم  رغم  وال�شعودية،  م�شر  بني 
النهائي ببطالنها، �شرب اأي تطلع لبناء دولة 
القانون  بدولة  وع�شف  حديثة  موؤ�ش�شات 
الد�شتورية  الن�شو�س  فال  اجلذور،  عند  من 
الق�شائية  االأحكام  حجية  وال  التزمت 

احرتمت.
النواب  جمل�س  رئي�س  ي�شف  اأن  م�شتغربًا  كان 
املحكمة  عن  �شدرت  التي  الق�شائية  االأحكام 
بـ»اإنها  االتفاقية،  ببطالن  العليا،  االإدارية 
اأي  من  املتفلهّت  الت�شريح  ذلك  �شواء«.  والعدم 
قيد قانوين و�شيا�شي واأخالقي ال �شابق له وال 
تطارد  كما  متحى  لن  الوخيمة  واآثاره  مثيل، 

الكوابي�س اأ�شحابها.
يف مثل هذه االأجواء التي تقارب بع�س األعاب 
وت�شرب  وجودها  يف  الدولة  تتهدد  ال�شريك، 
االأفق  يف  وتتبدى  دورها  عمق  يف  املوؤ�ش�شات 
واحد  عاقل  ي�شك  ال  املجهول.  اأ�شباح  املغلق 
يف اأن ال�شرعية قد اأ�شابها �شرر بالغ، واالأداء 
د ال  اإىل طريق غري معبهّ البلد  اأو�شل  الر�شمي 
ي�شلح لل�شري االآمن وال عليه اإ�شارات حتدد اإىل 

اأين نذهب من هنا، كاأنه التيه.
وت�شويبها  ت�شحيحها  ميكن  اأخطاء  هناك 
�شيء.  كل  بعدها  يختلف  اأخرى  واأخطاء 

ت�شليم اجلزيرتني يندرج يف النوع الثاين. اإذا 
�شبيل  فال  فوقهما،  من  امل�شري  العلم  اأُنِزل  ما 
وثائق  هناك  اإذ  اأخرى،  مرة  ا�شتعادتهما  اإىل 
املتحدة  االأمم  يف  وتودع  ع  توقهّ �شوف  دولية 
تنتقل مبقت�شاها وفق معاهدة ال�شالم امل�شرية 
يف  امل�شرية  االأمنية  االلتزامات  االإ�شرائيلية 

تريان و�شنافري اإىل ال�شعودية.
م�شتقباًل  اجلزيرتني  ال�شتعادة  تطلهّع  اأي 
اأنه  كما  وامل�شالح،  احلقائق  �شد  جتديف 
م�شروع حرب مفتوحة مع اإ�شرائيل وحلفائها. 
ب�شياغة اأخرى، فاإن اإ�شرائيل امل�شتفيد االأول 

من ت�شليم اجلزيرتني لل�شعودية.
»كامب  تو�شيع  اإىل  ــ  اأواًل  ــ  يف�شي  الت�شليم 
يف  مبا�شرًا  طرفًا  ال�شعودية  باإدخال  ديفيد« 
مبا  االإ�شرائيلية،  امل�شرية  ال�شالم  معاهدة 
تطبيعًا  العربية،  بالدولة  اعرتافها  يعني 
اأمنيًا وع�شكريًا وا�شتخباراتيًا واقت�شاديًا، من 
دون اأي التزام باملعاهدة العربية لل�شالم، التي 
االن�شحاب  مقابل  ال�شامل  بالتطبيع  تق�شي 
الكامل حتى حدود ٤ حزيران/ يونيو ١٩٦٧.
اأي  �شرب  اإىل  ــ  ثانيًا  ــ  يف�شي  الت�شليم 
االأحمر،  البحر  يف  م�شرية  ا�شرتاتيجية 
�شيناء.  عن  الدفاعية  القدرات  على  ويوؤثر 
امل�شتقبل،  يف  �شالح  مواجهات  ن�شبت  ما  اإذا 

الو�شع  فاإن  ا�شتبعادها،  م�شاألة ال ميكن  وهذه 
باعتبار  حرجًا،  اأكرث  يكون  اال�شرتاتيجي 
م�شيق تريان مياهًا دولية ال م�شرية كما هي 

احلال االآن.
املجال  اإف�شاح  اإىل  ــ  ثالثًا  ــ  يف�شي  والت�شليم 
�س  اأمام اإ�شرائيل لالإقدام على م�شروعات تهمهّ
مياهًا  ت�شبح  �شوف  ما  عرب  ال�شوي�س  قناة 
امل�شروعات معلنة والقدرة على منعها  دولية؛ 

حمدودة.
ال�شعودية.  مع  فاإنها  االتفاقية  بن�شو�س 
هكذا  اإ�شرائيل.  مع  فاإنها  امل�شالح  مبقت�شى 
عاء، فاإن ت�شليم  بو�شوح من دون م�شاحيق اأو ادهّ
والرتتيبات  لالعتبارات  يخ�شع  اجلزيرتني 

االإقليمية، التي يطلق عليها »�شفقة القرن«.
االأداء  االأزمة،  يف  فرعي  خطهّ  الربملان 
اأبطال  هم  ال  اآخر؛  فرعي  خط  احلكومي 
و�شوف  الرئي�شيون،  العبوه  وال  العر�س 
اأمام  ع�شري  حل�شاب  النهاية  يف  يخ�شعون 
التاريخ. بعد وقت لن يطول، �شوف يخرجون 
ماثلة: م�شيق  كله وتظل احلقائق  امل�شهد  من 
متكنت  واإ�شرائيل  �شاع،  اال�شرتاتيجي  تريان 
والق�شية  االأحمر،  البحر  على  ال�شيطرة  من 

الفل�شطينية دخلت على املذبح االأخري.

و�شام متى
وا�شتخال�س  التاريخ  قراءة  يريد  ال  من  م�شر  يف  ثمة 
على  وي�شرهّ  قراءته  يف  دًا  جيهّ مُيعن  رمبا  اأو  درو�شه... 

تكراره!
الفتاح  عبد  الرئي�س  �شيا�شات  و�شع  ميكن  ال  الواقع،  يف 

ال�شي�شي اإال يف �شياق اأحد هذين االحتمالني.
بها  االأقل، حفل  مئتي عام، على  »امل�شري« جتارب  يتجاهل 
يهوى االنزالق  اأنه  لك  ليخال  تاريخ م�شر احلديث، حتى 
»عهد  من  اأ�شالفه،  فيها  �شقط  التي  ذاتها  احلفر  اإىل 

اخلديوي«... اإىل »حكم املر�شد«.
خلفية  من  اآت  لرئي�س  املفقودة  ال�شيا�شية  اخلربة  لعلهّها 
البالد  �شوؤون  ت�شيري  يف  راغبًا  جتعله  التي  هي  ع�شكرية 
تناق�شاتها،  بكل  اأ�شالفه،  »كاتالوغات«  وفق  والعباد 

جمتمعة.
ا�شتمرارية،  فاحلكم  احلال،  بطبيعة  عيبًا،  التقليد  لي�س 
التقليد  ذلك  ولكن  �شابقة...  خلربات  تراكم  اإال  هو  وما 
قد ينقلب كارثة، اإذا ما جرى يف �شياقه جتاهل تداعيات 
اأو  احلاكم  لهذا  ال�شابقة  اخليارات  على  بت  ترتهّ خطرية 

ذاك.
باالأو�شمة  املزدانة  الع�شكرية  بزته  »امل�شري«  ارتدى  يوم 
افتتاح  يف  امللكي،  »املحرو�شة«  يخت  واعتلى  والنيا�شني، 
»قناة ال�شوي�س اجلديدة«، بدا اأ�شبه باخلديوي اإ�شماعيل 
وهو يفتتح امل�شروع التاريخي الذي ر�شم م�شتقبل م�شر منذ 
القرن التا�شع ع�شر حتى يومنا هذا: هدر اخلديوي اأموال 
ال�شي�شي،  به  قام  ما  وهو  البذخ،  مظاهر  على  اخلزينة 
ة، وهي الرغبة يف تنفيذ اأوامره  بحيثية خمتلفة هذه املرهّ
القاهرة  ا�شتوحى فكرة  امل�شروع خالل عام واحد؛  باإمتام 
�شار  العا�شمة اجلديدة... ثم  ي  �ُشمهّ اخلديوية يف م�شروع 
على خطى اخلديوي نف�شه يف جعل م�شر رهينة راأ�س املال 
اخلارجي بن�شخته احلديثة، واالأكرث توح�شًا، اأي �شندوق 

النقد الدويل.
القوى  اأمام  العام  املجال  ت�شييق  يف  ال�شي�شي  اأمعن  ويوم 
يعرف  كان  ما  �شياق  يف  املن�شوية  تلك  حتى   – ال�شيا�شية 
»كاتالوغ«  من  يغرف  كاأنه  بدا   – يونيو«   30 بـ»ائتالف 
 23 »ثورة  بعد  �شارع،  الذي  النا�شر  عبد  جمال  الرئي�س 
اأقلهّها  لي�س  م�شابه،  تاأثري  ذات  قرارات  اتخاذ  اإىل  يوليو«، 
القرار  وح�شر  العرفية،  االحكام  وفر�س  االأحزاب  حل 
يف  االأوىل  اللبنة  ل  �شكهّ ما  الواحد«،  بـ»احلزب  ال�شيا�شي 
عملية بناء »دولة املخابرات«، التي اأعلن »الزعيم« نف�شه 

�شقوطها بعد هزمية عام 1967.

كاأن �شدى  بدا  دونالد ترامب،  بفوز  ال�شي�شي  انت�شى  ويوم 
املئة من  »99 يف  اأن  ال�شادات، وهي  ال�شهرية الأنور  العبارة 
اأوراق اللعبة يف يد اأمريكا«، قد راح يرتدد جمددًا يف اأروقة 

ق�شر االحتادية... وبقية احلكاية معروفة!
وظيفته  برملان،  مل�شر  ي�شري  اأن  ال�شي�شي  اختار  ويوم 
القرارات، كان بذلك  لتمرير  اأن يكون »واجهة«  الوحيدة 
ة، وبرئي�س  يقتدي بربملانات ح�شني مبارك، ولكن هذه املرهّ
يتجاوز اأحمد فتحي �شرور باأ�شواط يف ا�شتخفافه مببادئ 

الد�شتور!
ولي�س اآخرًا... حني جعل ال�شي�شي م�شر ت�شري خلف القرار 
ال�شعودي، مل يختلف بذلك عن �شلفه حممد مر�شي، حني 

جعل قطر و�شيهّة على �شوؤون »االأهل والع�شرية«.
كل ما �شبق يتكثف اليوم يف ملف واحد هو تريان و�شنافري.
لل�شعودية،  اجلزيرتني  عن  التنازل  قرار  ال�شي�شي  اتخذ 
الداخلية  من  الدولة،  اأجهزة  كل  ال�شفقة  لتمرير  د  وجنهّ
»كاتالوغات«  كل  وم�شتخدمًا  واالإعالم...  اخلارجية  اإىل 

العهود ال�شابقة.
وقناة  ــ  م�شر  على  �شيجرهّ  اإ�شماعيل  اخلديوي  »كاتالوغ« 
�شوى  منه  ت�شتفيد  لن  حتمية،  كارثة  ــ  حتديدًا  ال�شوي�س 
يعد  تة، وهو حتذير مل  واملبيهّ املعنلة  اإ�شرائيل، مب�شاريعها 
حمطهّ  �شار  بل  علي،  خالد  مثل  معار�شني  على  مقت�شرًا 

حديث �شخ�س من النظام القدمي، مثل اأحمد �شفيق.
بت�شييق  املتعلق  ه  �شقهّ يف  النا�شر  عبد  جمال  و»كاتالوغ« 
اتفاقية  �شيجعل  املعار�س،  ال�شوت  وخنق  العام،  املجال 
و�شتتحول  ال�شعبية...  لل�شرعية  مفتقدة  و�شنافري  تريان 
ع �شعبي  د جتمهّ »دولة املخابرات« التي َمنعت باالأم�س جمرهّ

مة لهزمية ثانية. �شغري »دفاعًا عن االأر�س«، مقدهّ
بال�شيادة  التفريط  على  القائم  ال�شادات  اأنور  و»كاتالوغ« 
حمورًا  امل�شرية  االأر�س  ل  �شيحوهّ اخلارج  مل�شاريع  خدمة 

ملخططات اإقليمية، عنوانها العري�س »كامب ديفيد 2«.
يف  يوؤدي  لن  �شرور  فتحي  مبارك/  ح�شني  و»كاتالوغ« 
من  الد�شتورية  ال�شلطات  بني  ت�شادم  اإىل  �شوى  النهاية 

املوؤكد اأن م�شر يف غنى عنه.
م�شر  انتقال  �س  ف�شيكرهّ مر�شي  حممد  »كاتالوغ«  واأما   ...
وحينها  ال�شعودية،  الو�شاية  اإىل  القطرية  الو�شاية  من 
لن يعجب اأحد اإن تكرر معها �شيناريو »العزلة القطرية«، 
يف حال قررت يف يوم من االأيام اأن تتحرر من قيد »طويل 

العمر«... اأو رمبا خليفته اجلاري اإعداده للُملك.
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االبراج

هناك ما يعوقك عن التقدم يف اجتاه 
تلقي  تتوقع  اأو  تياأ�س  فال  اأهدافك، 
�شخ�س.  اأي  من  املوا�شاة  من  الكثري 
اأحالمك  تتبع  يف  وا�شتمر  قوتك  اح�شد 
تغيريها  من  البد  كان  واإن  حتى   –
بت�شرع  تت�شرف  ال  ال�شيء.  بع�س 

وحافظ على طاقتك.

ب�شورة  التحديات  تقابلك  �شوف 

اليوم،  عادي  غري  ب�شكل  متكررة 

رمبا  ال�شغوط.  من  الكثري  لك  م�شببة 

يجب اأن تبتعد عن الطريق اأحياًنا بداًل 

�شوف  �شيء.  كل  م�شئولية  حتمل  من 

ي�شاعك هذا على توفري طاقتك لالأ�شياء 

الهامة بحق، خا�شة يف العمل.

وال  والتفاوؤل،  بالطاقة  مفعم  اأنت 
عجب اأن كل �شيء تواجهه ينجح ب�شرعة 
وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. اإعجاب كل 
ثقتك  من  ويعزز  وا�شح  بك  حولك  من 
بذاتك. لكن احذر من التمادي يف االأهداف 
التمحي�س،  الكثري من  اأو  نتيجة للغرور 
الأن هذا احلظ اجليد الوا�شح �شرعان ما 

�شيتحول اإىل �شوء حظ.

اأن  يبدو  املتغرية،  الظروف  ب�شبب 

هدفك خارج ال�شيطرة من جديد. ال يجب 

اأن ينتابك الياأ�س واالإحباط؛ ابداأ باإعادة 

التفكري يف املوقف بتمعن. قد يكون جمرد 

انطباع وميكن جعل اخل�شارة يف اأ�شيق 

احلدود باتخاذ االإجراءات املنا�شبة.

ت�شري  ال  االأمور  احلايل،  الوقت  يف 
نف�شك  ترهق  فاأنت  االأنف�س،  ت�شتهيه  كما 
باأعباء واأعمال كثرية حماواًل درء �شوء 
�شحتك  على  يوؤثر  مما  لديك،  احلظ 
االأمور  باأن  تقتنع  اأن  قوًيا. يجب  تاأثرًيا 
حدوث  ي�شتحيل  وقد  تدوم،  وال  تتغري 
ال�شيء يف بع�س االأحيان. رِفه عن نف�شك 

قلياًل عندما ال ت�شري االأمور كما تتوقع.

اإن العراقيل التي تنباأت بقدومها منذ 
اإىل  فرتة طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول 
واجه  م�شتحياًل.  تفاديها  وبات  واقع، 
تلك التحديات يف اأ�شرع وقت، حتى واإن 
كانت املهمة �شعبة. كلما تاأخرت يف ذلك، 
تراكمت العراقيل ووجب عليك م�شاعفة 

املجهود لتجاوزها.

حولك،  هم  من  حتفيز  ميكنك  اليوم 
الأن  اخلا�شة  احتياجاتك  تهمل  ال  ولكن 
ذي  عن  اأو�شح  اأ�شبحت  االآن  اأهدافك 
قبل. اأ�شلوبك الن�شط معدي ملن هم حولك 
ويلحظه االآخرون. ال يوجد �شبب مينع 
بوقتك،  واال�شتمتاع  باأفكارك  االحتفال 
الو�شع  اإىل  يتحول  هذا  تدع  ال  لكن 
الطبيعي. اأنت ت�شعر بال�شحة يف الوقت 
احلايل، لكن الكثري من احلياة الرغدة قد 

يوؤذي �شحتك.

حتقيق  اأجل  من  �شجاعتك  ا�شتجمع 

امل�شروعات املُعد لها منذ مدة ودافع عن 

اأفكارك بالتاأكيد الذاتي حتى تتغلب على 

حولك  من  يتجاوب  �شوف  املت�شككني. 

يحاولون  و�شوف  حما�شك  مع  باإيجابية 

اأي�ًشا  �شحيح  هذا  اأكرث.  ت�شجيعك 

بالن�شبة حلياتك العاطفية.

ميكنك اليوم تبني موقًفا موؤيًدا لتقوية 

الروابط االأ�شرية، و�شوف تتقبل عائلتك 

يف  ب�شدة  تدعمك  و�شوف  ب�شعادة  ذلك 

التعزيز يف العالقات �شوف  خططك. هذا 

قد  العاطفية.  حياتك  يف  اأي�ًشا  ي�شتمر 

عن  ينتج  قد  حمدد،  �شخ�س  من  تتقرب 

ذلك عالقة طويلة املدى.

التنظيمية  مهاراتك  اليوم، 

العادة،  غري  على  قوية  واالجتماعية 

على  لل�شيطرة  ذلك  ت�شتغل  اأن  فيجب 

االأمور. �شوف تنجح يف العمل وخارجه، 

وحتى يف حياتك ال�شخ�شية، �شوف ينتج 

من  الكثري  لالأمور  الدافئة  نظرتك  عن 

الفوائد.

وذهني  بدين  توازن  فرتة  تعي�س 
متناغم وال ظهور الأي عائق خارجي يف 
االأفق اأي�ًشا، بل على النقي�س، غالبية 
وحياتك  وخدوم  معك  ودي  حميطك 
تتمتع  لكونك  حال.  باأف�شل  ت�شري 
باحليوية اأكرث، فباإمكانك القيام بكل ما 

ترغب فعله.

�شوف حت�شل اليوم على الكثري من 
االهتمام يف العمل، كما اأن روح الفريق 
اأمكن  كلما  فريق  يف  اعمل  ملحوظة. 
براحتك.  ت�شعر  يجعلك  هذا  الأن  ذلك، 
مع  اليوم  عادي  غري  �شيء  بعمل  قم 
اأ�شدقائك. ما راأيك يف اإقامة حفلة؟ اأنت 
ُمل  حًتَ يف حالة مزاجية جيدة وميكنك 

اأي �شيء.

 Disc Jockey
( DJ )

ت��������ريان و�����ص����ن����اف����ري: م��������اذا ب���ع���د؟



 ك�شفت درا�شة �شينية حديثة، 
من  منخف�شة  يومية  جرعة  اأن 
االأ�ــشــربيــن قــد تــقــلــل مــن خطر 
لدى  الــثــدي،  ب�شرطان  االإ�ــشــابــة 
من  بال�شكري  امل�شابات  الن�شاء 

النوع الثاين.
الــدرا�ــشــة اأجـــراهـــا بــاحــثــون 
يف  الطبية  �شان  ت�شونغ  بجامعة 
اليوم  نتائجها  ونــ�ــشــروا  ال�شني، 
 Journal( دوريـــة  يف  االإثــنــني، 
 )of Women’s Health

العلمية.
االأبحاث  اأن  الباحثون  واأو�شح 
بني  �شلة  وجود  اأظهرت  ال�شابقة 
مــر�ــس الــ�ــشــكــري وزيـــــادة خطر 
ب�شبب  الثدي،  ب�شرطان  االإ�شابة 
اجل�شم  على  تطراأ  التي  التغريات 
ــري، مــثــل زيــــادة  ــك ــش ــ� بــ�ــشــبــب ال

االلتهاب وارتفاع ال�شكر يف الدم.
الدرا�شة،  نتائج  اإىل  وللو�شول 
 148 بيانات  البحث  فريق  راجــع 
ت�شخي�س  مت  امــراأة   739 و  األًفا 

اإ�شابتهن مبر�س ال�شكري.
وعلى مدى 14 عاًما من املتابعة، 
ــبــاحــثــون نــ�ــشــب اإ�ــشــابــة  قــيــم ال
الدرا�شة  يف  امل�شاركات  ال�شيدات 

ب�شرطان الثدي.
الن�شاء  اأن  الباحثون،  ــد  ووج
منخف�شة  جرعة  تناولن  الالتي 
انخف�س  ــا  يــومــًي ــن  ــربي ــش االأ� ــن  م
ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  لديهن 

الثدي بن�شبة 18%.
ــا اأن  ــشً ــ� اأي ووجــــد الــبــاحــثــون 
جرعة  تناولن  اللواتي  الن�شاء 
االأ�ــشــربيــن  مــن  عالية  تراكمية 
املتابعة،  من  عاًما   14 مــدى  على 
االإ�شابة  خطر  لديهن  انخف�س 

ب�شرطان الثدي بن�شبة 47%.
ـــورة �ـــشـــوزان  ـــت ـــدك ـــت ال ـــال وق
ــس حتــريــر  ــ� ــي ــن، رئ ــاي ــت ــش ــ� ــورن ك
الدورية التي ن�شرت بها الدرا�شة، 
اإن “الن�شاء امل�شابات بال�شكري من 
متزايد  خطر  لديهم  الثاين  النوع 

من �شرطان الثدي”.
اإىل  ت�شري  النتائج  اأن  واأ�شافت 
املنخف�شة  االأ�شربين  جرعة  اأن 
التي تتناولها الن�شاء ملنع االإ�شابة 
ــب واالأوعــــيــــة  ــل ــق ـــس ال ـــرا� ـــاأم ب
يف  اأيــ�ــشــا  ت�شاعد  قــد  الــدمــويــة، 
ب�شرطان  االإ�ــشــابــة  خطر  تقليل 

الثدي.
ك�شفت  �شابقة  درا�ــشــة  وكــانــت 
لالأ�شربين؛  جــديــدة  فــوائــد  عــن 
دوًرا  تلعب  مكوناته  اأن  اأثبتت  اإذ 
مر�س  ــن  م الــوقــايــة  يف  رئي�شًيا 

االأورام  تكاثر  ومنع  ال�شرطان، 
اخلبيثة فى اجل�شم.

ــــرى اأن  اأبـــحـــاث اأخ واأظـــهـــرت 
ــج االأمــــرا�ــــس  ــال ــع ـــن ي ـــربي ـــش االأ�
راأ�شها  وعلى  املــدمــرة،  الع�شبية 
الرعا�س،  وال�شلل  الزهامير  مر�س 
ــدي،  ــوري ال الـــدم  لتجلط  ومفيد 
واأقل  اآمنا  بديال  يكون  اأن  وميكن 
اإذابة  اأدوية  مع  باملقارنة  تكلفة، 

اجللطات باهظة الثمن.
www .ghorbanews .com

22FRIDAY , JUNE 23 . 2017   / Vol . 6 - Issue 263

www .ghorbanews .com

23 �ليمن FRIDAY , JUNE 23 . 2017   / Vol . 6 - Issue 263 �ل�سحة و�لطب

 رنا حربي
و�شعبه  بالده  بجرهّ  القا�شي  قرار  على  تعليقًا 
الــرمــال  بـ»م�شتنقع  الــيــوم  ُيــعــرف  ــات  ب مــا  اإىل 
ال�شوداين  الرئي�س  قــال  اليمن«،  يف  املتحركة 
اإنهّ   ،2015 اآذار  يف  معه  اأجري  �شحايف  حوار  يف 

م�شاركة اخلرطوم
يف الــعــمــلــيــات اجلــويــة لــتــحــالــف الــعــدوان 
بثالث  فهي  ورمـــزيـــة...  »حمــــدودة  الــ�ــشــعــودي 
فقط«.  النقل  طائرات  وبع�س  مقاتلة  طائرات 
اإن  يقول  اأن  يريد  الب�شري  يكن  مل  رمبا  اآنــذاك، 
الإر�شالها  ا�شتعداده  اأبــدى  التي  الربية  القوات 
»اإذا ُطلب منه«، والتي قال اإنها لن تتجاوز »حدود 
تكون  �شوف  رمزية«،  �شتكون  امل�شاة...  من  لواء 
مكان  لت�شحي  لكن  اليمني،  امليدان  يف  مطلوبة 

غريها
ي وباء  املا�شية، وتزامنًا مع تف�شهّ يف االأ�شابيع 
 700 على  يزيد  ما  حا�شدًا  اليمن  يف  الكولريا 
ُمني  التي  الكبرية  اخل�شائر  اخرتقت  �شحية، 
يف  القتلى  �شور  خا�شة  ال�شعودي،  العدوان  بها 
االإعالمي  التعتيم  ال�شودانية،  القوات  �شفوف 
ال�شرعية«،  اإعادة  »حتالف  وهزائم  جرائم  على 
التي  املــنــددة  االأ�ــشــوات  اخلــرطــوم  يف  فارتفعت 
بدماء  بـ»املتاجرة  الب�شري  عمر  الرئي�س  اتهمت 

�شعبه يف �شوق النخا�شة العربية«.
ال اأرقام ر�شمية لعدد القوات ال�شودانية التي 
اأو الأولئك الذين  و�شلت )اأو �شت�شل( اإىل اليمن، 
يف  الب�شري  اإعالن  فمنذ  املعارك؛  يف  منهم  �شقطوا 
حتاول  العدوان،  يف  بالده  م�شاركة   2015 اآذار 
اأيهّ معلومات  اإخفاء  ال�شلطات ال�شودانية جاهدة 
اليوم  التي ال تزال حتى  الربية  بالقوات  تتعلق 

ت�شل عرب البحر االأحمر، باخلفاء والعلن.
امل�شتوى  رفــيــع  ميني  ع�شكري  م�شدر  يــوؤكــد 
اإىل  و�شلت  التي  ال�شودانية  الــقــوات  عــدد  اأن 
 ،8220 حــواىل  »يبلغ  العدوان  بدء  منذ  اليمن 
وي�شري، يف حديث  االأقــل«.  177 على  منهم  قتل 
يف  تن�شط  القوات  هذه  اأن  اإىل  »االأخــبــار«،  اإىل 
حمافظة عدن، حيث تتوزع بني منطقة املعا�شيق 
ويف  الدين،  �شالح  ومنطقة  الدويل  عدن  ومطار 
حتى  �شمااًل  ميدي  من  املمتد  الغربي  ال�شاحل 
هو  ــا  دوره اأن  على  دًا  م�شدهّ جنوبًا،  املندب  بــاب 

»اال�شتباك املبا�شر ولي�س الدعم فقط«.
ك�شفت  اإذ  املا�شية،  االأيــام  يف  جليًا  ذلك  بدا 
غرب  �شمال  الــواقــعــة  مــيــدي،  جبهة  تــطــورات 
و�شوء  »التحالف«  قوى  تخبهّط  حجة،  حمافظة 
ــت  اأزاح كذلك  جهة،  من  بينها  ما  يف  التن�شيق 
ال�شتار عن الدور الفعلي لل�شودان وحجم امل�شاركة 

ولي�شت  اأخرى.  جهة  من  الع�شكرية  العمليات  يف 
 ٣١٩٣ العدد  )راجــع  الــكــربى«  ميدي  »م�شيدة 
ع�شرات  �شمن  من  جبهة  �شوى  حــزيــران(   ٦ يف 
�شودانيني  جنود  �شقوط  �شهدت  التي  اجلبهات 
كانوا يقاتلون اأبناء اليمن »احلفاة« وجهًا لوجه 

على اخلطوط االأمامية ويف مواقع هجومية.
املا�شي،  ني�شان   11 يف  ــال،  ــث امل �شبيل  على 
ال�شاروخية«  ة  »الــقــوهّ ا�شتهداف  مع  وبالتزامن 
عات للقوات املوالية للرئي�س اليمني امل�شتقيل  جتمهّ
تعز،  يف  املخا  مدينة  يف  هادي،  من�شور  ربه  عبد 
ال�شباط  من  كبري  »عدد  واإ�شابة  مقتل  واإعالنها 
مقتل  اخلرطوم  اأعلنت  ال�شودانيني«،  واجلنود 
ما  يف  اآخرين،   22 واإ�شابة  اأفرادها،  من  خم�شة 
ته »عمليات تعر�شية«. ويف حماولة الحتواء  �شمهّ
غري  باإعالن  ال�شلطات  خرجت  ال�شارع،  �شخط 
القوات  »اإكمال  فيه  عــت  ادهّ له،  قيمة  وال  وا�شح 
اإليها يف املرحلة االأوىل  املهام املوكلة  ال�شودانية 

بنجاح وبدء اال�شتعدادات للمرحلة الثانية«.
على خط موٍاز، �شهدت االأ�شهر املا�شية تزايدًا 
القتالية،  العمليات  يف  ال�شودانية  القوات  لدور 
ان  خزهّ اإىل  ثانوي  العب  من  اخلرطوم  ل  حــوهّ ما 
نا�شط  ه  وي�شبهّ حربتها.  وراأ�س  الربية  للوحدات 
اأبو ظبي هذا  ومعار�س �شيا�شي �شوداين مقيم يف 
»بني  حدث  الــذي  »اخلطري«،  الع�شكري  ر  التطوهّ
ليلة و�شحاها«، باال�شتدارة ال�شيا�شية االإقليمية 
عام  و�شحاه«  اجتماع  »بــني  الب�شري  فعلها  التي 
ثمارها  اأوىل  كانت  »اال�شتدارة«  وتلك   ،2015

قرار امل�شاركة يف ق�شف اليمن وح�شاره.
عام  وحتــديــدًا  قلياًل،  ـــوراء  ال اإىل  بــالــعــودة 
ال�شعودية  اإىل  ال�شوداين  الرئي�س  و�شل   ،2012
على راأ�س وفد وا�شح من تركيبته )�شمهّ حمافظ 
التي  احلقائب  وزراء  من  وعــددًا  ال�شودان  بنك 
هدفها  زيــارة  يف  اأنــه  االقت�شادي(  بال�شق  تعنى 

ل واال�شتجداء. الت�شوهّ
يف  ال�شوداين  اخلارجية  وزيــر  حتذير  ورغــم 
العا�شمة  زيــارة  خالل  كرتي،  علي  الوقت،  ذلك 
الفرن�شية باري�س )اأواخر 2011( من اأنهّ اقت�شاد 
الريا�س  رف�شت  االنــهــيــار«،  حافة  »على  بــالده 
تقدمي اأيهّ م�شاعدة اإىل »حليف طهران«، اأو حتى 
)كما  ال�شودانيني  امل�شوؤولني  مع  لقاء  اأي  ترتيب 
الرئي�س  اأر�شلها م�شت�شار  التي  الر�شالة  يت�شح من 
وزير  اإىل  اإ�شماعيل  عثمان  م�شطفى  ال�شوداين 
اخلارجية ال�شعودي اآنذاك �شعود الفي�شل، يف 10 
ني�شان 2012، التي ن�شرها موقع »ويكيليك�س« يف 

.)2015
عبداهلل  واملــلــك  الب�شري  بــني  الفتور  »�شبب 

�شوداين  �شحايف  يقول  وا�شحًا«،  يكن  مل  اآنــذاك 
اأحــد  ــكــن  »ل يــ�ــشــيــف:  اأن  ـــار«، قــبــل  ـــب ــــ»االأخ ل
اإن  يل  قــال  املعروفني  ال�شعوديني  االإعــالمــيــني 
الب�شري  قــرار  مــن  غا�شبًا  كــان  ال�شعودي  امللك 
توكيل قطر مهمة اإيقاف احلرب يف دارفور بداًل 
ــ  من الريا�س... وبالطبع، من التقارب االإيراين 

ال�شوداين«.
ال�شعوديني  امل�شوؤولني  ت�شريحات  يتابع  من 
وحتركاتهم يف تلك املدة يالحظ اأن هذه العالقة 
رف�شت  التي  الريا�س  ت  ا�شتفزهّ طــهــران(  )مــع 
بعبور  الب�شري  لطائرة  ال�شماح   2013 اأيلول  يف 
حفل  ح�شور  اإىل  توجهه  اأثناء  اجلــوي  جمالها 
ما  طهران،  يف  روحــاين  ح�شن  الرئي�س  تن�شيب 

ا�شطره اإىل العودة اإىل اخلرطوم.
جاء هذا االإجراء غري امل�شبوق، الذي و�شفته 
ال�شحف ال�شودانية بـ»املذل واملهني«، قبل �شهرين 
فاق متهيدي حللهّ اأزمة امللفهّ النووي  من اإبرام اتهّ
االإيراين يف ت�شرين الثاين 2013، رغم معار�شة 
اململكة وحتذيرها املتكرر من تداعيات مثل هذه 
وراأت  املنطقة.  يف  القوى  موازين  على  اخلطوة 
وثيقة اعرتاف  التمهيدي  االتفاق  ال�شعودية يف 
�س حق طهران يف تخ�شيب اليورانيوم  دولية تكرهّ
الــدويل  امل�شرح  اإىل  للعودة  الــبــاب  لها  وتفتح 
ت�شريح  وفــق  ل  مثهّ ــذي  ال االأمــر  نــوويــة،  كدولة 
املتحدة  الواليات  لدى  ال�شابق  ال�شعودية  ل�شفري 
تركي الفي�شل جمااًل للمملكة »قد يجربها على 
حدهّ  لو�شع  حماولة  ويف  اإيــران«.  حذو  حتذو  اأن 
يف  التو�شعية  وطموحاتها  االإيرانية  لـ»االأطماع 
ال�شف  »توحيد  لــواء  الريا�س  رفعت  املنطقة«، 
اأواًل  طــهــران«،  »عــزل  معركة  وبـــداأت  العربي«، 
الوعود  عرب  االإقليميني  االأخرية  حلفاء  ب�شراء 
واالأموال، وثانيًا ب�شدهّ الع�شب القومي والطائفي.
ل املهتمني بالعر�س ال�شعودي )الوالء  وكان اأوهّ
الب�شري.  عمر  الرئي�س  واملــال(  ال�شلطة  مقابل 
بهذه  متــامــًا«،  ع  الت�شيهّ �شدهّ  اأنــنــا  هــي  »احلقيقة 
اإقدام  �شبب  عن  �شوؤاله  عند  الب�شري  ردهّ  العبارة 
عدد  ــالق  اإغ على  مفاجئة،  ب�شورة  اخلــرطــوم، 
اأواخر  البالد  يف  االإيرانية  الثقافية  املراكز  من 
وزارة  با�شم  املتحدث  وفق  اأنها،  بحجة   2014
االأمــن  »تــهــدد  اآنــــذاك،  ال�شودانية  اخلــارجــيــة 

الفكري واالجتماعي ال�شوداين«.
لين�شى  كافية  مــدة  كانت  عــام  ون�شف  عــام 
الرئي�س ال�شوداين )املطلوب للمحكمة اجلنائية 
به  فعلته  ما  توقيف(  مذكرة  مبوجب  الدولية 
ال�شعودية، ثم ليعلن عقب »االجتماع التاريخي« 
العهد  ويل  وويل  ــدفــاع  ال بــوزيــر  جمعه  الـــذي 

 ،2015 اآذار  يف  �شلمان،  بــن  حممد  ال�شعودي 
م�شاركة بالده يف العدوان على اليمن.

ال�شودان  بـ»عودة  العربية  ال�شحف  احتفلت 
واأثنت  واالإ�شالمية«،  العربية  االأمــة  كنف  اإىل 
�شلمان  ابن  ومهارة«  وحرفية  »ديبلوما�شية  على 
حتويل  يف  فقط  �شاعات  ب�شع  يف  ــح  »جن الـــذي 
ال�شعودية«،  اإىل  اإيــران  من  ال�شودانية  الوجهة 
االإعالمي  والت�شليل  التجيي�س  بداأت حمالت  ثم 
وجتويع  قتل  اعتبار  حدهّ  اإىل  وو�شلت  للعدوان، 
اأبناء اأ�شد الدول العربية فقرًا )اليمن( »م�شيئة 

�شًا«. اإلهية« و»جهادًا مقدهّ
اإن  علي  وا�ــشــل  الــ�ــشــوداين  ال�شحايف  يــقــول 
قت مل�شاركتها »ب�شكل احتفائي مبالغ  اخلرطوم �شوهّ
ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  بيان  منتقدًا  فيه«، 
الذي  االأحـــرار«،  ار  »الــثــوهّ املواطنني  اإىل  ه  املوجهّ
وي�شبه  والهتافات…  بال�شعارات  مليئًا  »جــاء 
الطلبة  احتــــادات  عــن  ت�شدر  الــتــي  الــبــيــانــات 
االأ�شباب  وعــن  ع�شكرية«.  موؤ�ش�شة  عن  ولي�س 
ن�س  قــال  امل�شاركة،  اإىل  ال�شودان  دفعت  التي 
احلرمني  اأر�س  »حماية  اإطار  يف  اأتت  اإنها  البيان 
اأكد  كما  والعقيدة«،  الدين  وحماية  ال�شريفني، 
االأيدي  مكتوف  يبقى  »لن  ال�شوداين  ال�شعب  اأنهّ 
الوحي  مهبط  امل�شلمني،  بقبلة  يحدق  واخلطر 
اختتام  اإىل  علي  ويلفت  اخلــامتــة«.  والر�شالة 
اَلهّ  ُر اإِ �شْ البيان باآية من »�شورة اآل عمران« )َوَما الَنهّ
ِ الَعِزيِز احَلِكيِم(، وثالثة تكبريات،  ِمْن ِعنِد اهلَلهّ
طريقه  يف  ال�شوداين  اجلي�س  ــاأنهّ  »ك م�شتدركًا: 

لتحرير اأرا�شيه املحتلة«.
وزير  واأعــلــن  للعدوان،  االأوىل  االأيـــام  دارت 
اآالف  �شتة  و�شعت  بــالده  اأن  ال�شوداين  االإعــالم 
العدد  لكن  ال�شعودية،  ف  تــ�ــشــرهّ حتــت  جــنــدي 

التي  التقارير  انت�شار  مــع  االرتــفــاع  يف  ا�شتمر 
االإماراتيني  اجلنود  »التحالف«  ا�شتبدال  توؤكد 
اجلبهات  من  عــدد  يف  ب�شودانيني  وال�شعوديني 
التي �شهدت �شقوط خ�شائر مادية وب�شرية كبرية 
)مثل جبهة ماأرب حيث خ�شر »التحالف« اأكرث من 
120 �شابطًا من جن�شيات خمتلفة بعد ا�شتهداف 

مع�شكر »تداوين« ب�شاروخ »تو�شكا«(.
و�شلت   ،2015 االأول  ت�شرين  منت�شف  ويف 
الدفعة االأوىل من هذه القوات اإىل ميناء عدن، 
اإن  قيل  ثانية  دفعة  وتلتها  االأحمر،  البحر  عرب 
تعزيز  اأو  االإمــاراتــيــني  اجلنود  »اإنــقــاذ«  مهمتها 
النفوذ ال�شعودي على ح�شاب حليفه اخلليجي يف 

املحافظات اجلنوبية.
قبل  اأي   ،2015 االأول  كانون  من  الثالث  ويف 
يف  �شوداين  جندي  اأول  مقتل  اإعــالن  من  يومني 
الإر�شال  »جاهزة  بــالده  اأن  الب�شري  اأعلن  اليمن، 
و�شل  وفعاًل  جندي«،   1500 ي�شم  اإ�شايف  لــواء 
مع�شكر  اإىل  فقط  ــام  اأي اأربعة  بعد  اللواء  ذلــك 
ذلك  بعد  اخلرطوم  لتمار�س  عدن،  يف  ال�شولبان 
ا�شتمر الأكرث  كاماًل حول قواتها  اإعالميًا  تعتيمًا 
املقبلة  االأ�شهر  �شت�شهد  يبدو،  ما  وعلى  عام.  من 
اإذ  ال�شودانيني،  املقاتلني  اأعداد كبرية من  و�شول 
د م�شدر مطلع و�شول »كتيبة �شودانية �شخمة  اأكهّ
يبلغ قوامها 1200 جندي« اأواخر ال�شهر املا�شي 
القوات  �شيطرة  حتت  الواقع  املكال  ميناء  اإىل 
وك�شف  ح�شرموت.  حمافظة  يف  االإمــاراتــيــة 
ــذه  »ه اأن  ـــار«  ـــب »االأخ اإىل  حــديــث  يف  املــ�ــشــدر 
القوة هي الدفعة االأوىل من اأ�شل 3800 جندي 
خالل  تباعًا  ح�شرموت  اإىل  �شي�شلون  �شوداين 

االأ�شابيع املقبلة«.

من  ل�شنعاء  املعادي  املحور  ف  تخوهّ يــزداد 
االأر�س،  على  �شكلها  التي  التحالفات  تزعزع 
ــم وت�شبهّب  دائ اأ�ــشــاًل على خــالف  والــتــي هــي 
من  اأكــرث  يف  وب�شرية  مادية  كبرية  خ�شائر 
ال  انق�شام  عــن  احلــديــث  يـــدور  كما  جبهة، 
واحل�شابات  االأوراق  ل  تبدهّ ظلهّ  يف  منه  مفرهّ 
بني  املتبادلة  االتــهــامــات  وتـــرية  وت�شاعد 
ال�شعودية واالإمارات، وبني وقطر، اإىل درجة 
املدافع  االأخــرية  اإعالم  و�شائل  فيها  اأ�شبحت 
حتت  اليمنيني  املــدنــيــني  حــقــوق  عــن  االأول 

الق�شف واحل�شار!
كان  مهما  خليجي،  ــ  خليجي  �شراع  فلكل 
اليمني،  امليدان  على  وا�شح  انعكا�س  ب�شيطًا، 
وال �شيما مع تداخل اأطراف دولية يف ال�شراع، 
من  اأكــرث  يحتاج  الــذي  الفقري  البلد  يف  تــرى 
ن�شف �شكانه اإىل م�شاعدات اإن�شانية »عاجلة«، 
والتجاذبات  لال�شتقطاب  مالئمة  �شاحة 
ترجمته  ميكن  االنعكا�س  هـذا  االإقليمية. 
التي  ال�شخمة  اخل�شائر  عــرب  االأر�ـــس  على 
املوالية  القوات  وعجز  »التحالف«،  دها  يتكبهّ
امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي عن  للرئي�س 
تزايد  اإىل جانب  اإجناز،  اأو  م  تقدهّ اأي  حتقيق 
احلديث عن �شوء يف التن�شيق والتوا�شل يف ما 

بينها وفقدان ثقتها بع�شها ببع�س.
يف  اجلنود  من  عدد  ُجرح  مثاًل،  اأم�س  ويوم 
القوات املوالية لهادي جراء ا�شتباكات داخل 
مع�شكر قوات ال�شرطة الع�شكرية يف مديرية 

قائد  اقتطاع  ب�شبب  وذلك  عدن،  يف  التواهي 
املع�شكر جزءًا من رواتب اجلنود.

ترابط  اأو  ك  تفكهّ الــعــامل  ينتظر  وبينما 
ي،  التحالفات، ي�شتمر وباء الكولريا يف التف�شهّ
ع�شرين  يف  مدنيًا   923 مــن  اأكـــرث  حــا�ــشــدًا 
اأعلنته  ما  وفق  املا�شي،  ني�شان  منذ  حمافظة 
املنظمة  وقالت  العاملية«.  ال�شحة  »منظمة 
اإنه مت االإبالغ عن اأكرث من مئة وع�شرين األف 
حالة ُي�شتبه يف اإ�شابتها بالوباء، م�شرية اإىل 
اأمانة  اأن معظم هذه احلاالت متهّ ت�شجيلها يف 
 21538 لت  �شجهّ حيث  �شنعاء،  العا�شمة 
بـ14107  احلديدة  حمافظة  تبعتها  حالة، 
وعمران  حــالــة،  بـ13279  وحجة  حــالــة، 

بـ13148 حالة.
يف  ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدث  وقـــال 
احلكيم  عبد  �شنعاء  يف  ــاذ«  ــق »االإن حكومة 
يزال  ال  »املر�س  اإن  لـ»االأخبار«،  الكحالين، 
تعاظم  من  حمــذرًا  ات�شاعًا«،  ويــزداد  ينت�شر 
الكبرية  الفجوة  نتيجة  االإن�شانية  الكارثة 
وامل�شاعدات  ــس  االأر� على  االحتياجات  بني 
التي جتد �شعوبة يف  االإن�شانية من املنظمات 

اإر�شال �شحنات اأكرب يف وقت اأقل.
ال�شبب  فـــاإن  ـــرباء واالأطـــبـــاء،  ووفـــق اخل
وهي  احلــالــيــة،  الــكــولــريا  ملــوجــة  الرئي�شي 
موجة  �شبقتها  بعدما  عام  من  اأقل  يف  الثانية 
اأوىل انح�شرت يف اآذار املا�شي وح�شدت 103 
اأ�شخا�س، هو العدوان ال�شعودي، الذي اإ�شافة 

غري  ــداف  الأه املنهجي  الق�شف  عمليات  اإىل 
االحتياطية  امل�شادر  وباالأخ�س  ع�شكرية، 
احلفر  معدات  وخمــازن  ال�شرب  مياه  لتغذية 
وجــويــًا  بــريــًا  حــ�ــشــارًا  يفر�س  والتنقيب، 

وبحريًا منذ اآذار 2015.
وكان املتحدث با�شم منظمة »يوني�شيف« يف 
حديث  يف  اأ�شار  قد  االأ�شعدي،  حممد  اليمن، 
اإىل »االأخبار« اإىل اأن »ن�شف حاالت االإ�شابة 
بالكولريا هي من االأطفال«، موؤكدًا اأن الكولريا 
بها«، لكنه  واحد من االأوبئة التي »ميكن جتنهّ
»مــوت  يف  يت�شبهّب  واحلــ�ــشــار  احلــرب  ظــل  يف 
دقائق«.  ع�شر  كل  اخلام�شة  دون  ميني  طفل 
يرتفع  اأن  املتوقع  مــن  عـــالج،  وجـــود  ورغـــم 
توا�شل  نتيجة  كبرية  ب�شورة  ال�شحايا  عدد 
منع  اإىل  اإ�شافة  للعدوان،  اجلوية  الــغــارات 
و�شول امل�شاعدات االإن�شانية )ثلث املحافظات 

اليمنية على �شفري املجاعة(.
متهّ  الر�شمية،  االإح�شاءات  اأحــدث  ووفــق 
مياه،  و�شبكة  خزانات   307 من  اأكرث  تدمري 
ترك  الــذي  االأمــر  االآبــار،  مئات  اإىل  اإ�شافة 
اأجل  من  يعانون  ال�شكان  من   85% من  اأكــرث 
احل�شول على املياه لل�شرب واال�شتحمام، طبقًا 

لالأمم املتحدة.
على  لل�شغط  �شنعاء  منا�شدة  مع  وتزامنًا 
الفوري  الرفع  نحو  بها  والــدفــع  ال�شعودية 
ــمــاح بـــدخـــول املــ�ــشــاعــدات  ــ�ــش لــلــحــ�ــشــار وال
»القوات  حتالف  اأعلن  الطارئة،  االإن�شانية 

الواليات  ي�شم  الــذي  امل�شرتكة«،  البحرية 
املتحدة  اململكة  بينها  اأخــرى  ودواًل  املتحدة 
انت�شاره  تعزيز  ال�شعودية،  واململكة  وفرن�شا 
اإنها  ــال  ق هجمات  بعد  عـــدن،  ميناء  ــرب  غ
الهجوم  اآخرها  اأخريًا،  جتارية  �شفنًا  طاولت 
جزر  علم  حتمل  نفط  ناقلة  على  املــزعــوم 
مطلع  املــنــدب  بــاب  يف  مــرورهــا  لــدى  مار�شال 

ال�شهر اجلاري.
»الهجمات  اإن  بــيــان  يف  التحالف  وقـــال 
عدن  خليج  يف  جتــاريــة  �شفن  �شد  االأخـــرية 
النقل يف هذه  اأن خماطر  املندب تظهر  وباب 
هذه  مواجهة  يف  موجودة…  تــزال  ال  املياه 
التهديدات، �شتعزز القوات البحرية امل�شرتكة 

وجودها لتاأمني ال�شفن التجارية وغريها«.
بالعودة اإىل تداعيات اخلالفات اخلليجية 
ح�شرموت،  �شهدت  اليمنية،  اجلبهات  على 

م�شرحًا  اليوم  ت�شكل  باتت  التي  املحافظة 
والدولية،  االإقليمية  االأقطاب  بني  لل�شراع 
عام  بعد  »القاعدة«،  لتنظيم  عودة  ميدانيًا، 
قب�شة  مــن  املكال  مدينة  حترير  اإعـــالن  مــن 
التنظيم الذي فر�س �شيطرته على املديريات 

ال�شاحلية للمحافظة يف 2015.
مع�شكر  على  الهجوم  »الــقــاعــدة«  ى  وتبنهّ
دوعــن،  مديرية  يف  لــهــادي  املوالية  للقوات 
ح�شرموت  وادي  ملديريات  الغربية  البوابة 
»ا�شتهدف  اإنـــه  بــيــان  يف  وقـــال  والــ�ــشــحــراء، 
مع�شكرًا لقوات النخبة احل�شرمية ب�شيارتني 
مبكر  وقت  يف  النارية،  وباالأ�شلحة  ملغومتني 
اأن  اإىل  م�شريًا  )املا�شي(«،  االإثنني  �شباح  من 
تدمري  ومت  قتلوا،  املع�شكر  جنود  من  »عــددًا 
مقاتلي  اأحــد  لقي  فيما  العربات«،  من  عــدد 

التنظيم حتفه.

بال�صكري امل�����ص��اب��ات  ب��ني  ال��ث��دي  ���ص��رط��ان  م��ن  ي��ح��د  االأ���ص��ربي��ن 

مكمالت فيتامني “اأ” تقاوم خطر االإ�صابة مبر�ض ال�صل
باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�شة  اأفادت 
من  حتد  اأن  ميكن  “اأ”  فيتامني  مكمالت 
ال�شل،  مبر�س  االأ�شخا�س  اإ�شابة  خطر 
ــاز املــنــاعــي ويــحــارب  ـــه يــقــوى اجلــه الأن

العدوى.
بكلية  بــاحــثــون  ــا  ــراه اأج الــدرا�ــشــة 
“هارفارد” االأمريكية،  الطب يف جامعة 

 Clinical Infectious( دورية  يف  الثالثاء،  اليوم  نتائجها  ون�شروا 
العلمية.  )Diseases

وللو�شول اإىل نتائج الدرا�شة، قام الباحثون بتحليل عينات دم من اأكرث 
من 6 اآالف �شخ�س من مر�شى ال�شل فى ليما عا�شمة بريو.

واأثبتت النتائج اأن االأ�شخا�س الذين يعانون من م�شتويات منخف�شة من 
مرات   10 احتماال  اأكرث  بال�شل  م�شابني  اأفراد  مع  “اأ” ويعي�شون  فيتامني 
لالإ�شابة باملر�س من اأقرنائهم الذين لديهم م�شتويات مرتفعة من فيتامني 

“اأ”.
وقال الباحثون اإن نتائج الدرا�شة ت�شري اإىل اأن مكمالت فيتامني “اأ” قد 

متثل خطوة مهمة يف ال�شيطرة على انت�شار ال�شل.
واحلليب،  البي�س  مثل  احليوانية  االأطعمة  يف  “اأ”  فيتامني  ويتوافر 
واحلليب املجفف، والكبدة، اإ�شافًة اإىل الفواكه واخل�شروات ذات االألوان 
كما  والفلفل،  واخلوخ  واملاجنو  وامل�شم�س  وال�شبانخ  اجلزر  مثل  الداكنة، 

تتوافر بكرثة يف �شورة مكمالت غذائية تباع يف ال�شيدليات.
ووفقا ملنظمة ال�شحة العاملية، فاإن ال�شل اأ�شاب اأكرث من 10.4 ماليني 
اء االإ�شابة به يف عام  �شخ�س يف العامل، بينما تويف 1.4 مليون �شخ�س جرهّ

.2015 

ج�صمك 3" يف  "االأوميجا  نق�ض  على  تدل  عالمات   7
ُتعد دهون االأوميجا 3 مهمة جدا ل�شحتنا، لكن تو�شلت درا�شة حديثة 
اإىل اأن اأغلبية ال�شيدات يعانني من نق�شها؛ ما يجعلهن اأكرث عر�شة للمعاناة 

من اأعرا�س مزعجة قد ت�شل اإىل اأمرا�س القلب.
ال داع للذعر، ففي معظم احلاالت ميكن عالج نق�س دهون االأوميجا 3 
يف اجل�شم ب�شهولة، عن طريق عمل بع�س التغيريات الب�شيطة يف نظامك 
ن�شر  الذي  الربيطاين  دكتور  نت  موقع  ح�شب  حياتك،  واأ�شلوب  الغذائي 
التعامل  وكيفية   3 االأوميجا  نق�س  من  حتذرك  عالمات   7 ت�شمل  قائمة 

معها.
الب�شرة جفاف   1-

اأحد اأ�شرار الب�شرة ال�شابة والرطبة هو دهون االأوميجا 3 التي توجد 
ي�شبح  عندك؛  نق�شها  كرث  كلما  لكن  اخلاليا.  جــدار  تركيب  يف  طبيعيا 
امت�شا�س  على  الب�شرة  اأي�شا   3 االأوميجا  وت�شاعد  جفافا.  اأكرث  جلدك 
املغذيات ال�شحية وطرد املواد ال�شارة؛ ما ينتج عنه مظهر �شحي وب�شرة 

براقة.
�شحي غري  �شعر   2-

يف  اأي�شا  توجد  الب�شرة  خاليا  يف  املوجودة   3 االأوميجا  دهــون  نف�س 
ب�شيالت ال�شعر؛ ما يجعلها من املغذيات املهمة ل�شعر المع و�شحي. عالوة 
الراأ�س  فروة  التهابات  من  وتقلل  كثافته  وتدعم  ال�شعر  تغذي  اأنها  على 

الت�س توؤدي اإىل ت�شاقط ال�شعر.
�شعيفة اأظافر   3-

تق�شر االأظافر وه�شا�شتها من عالمات وجود �شيء ما خاطئ يف اجل�شم. 
وميكن اأن يكون ذلك ب�شبب نق�س االأوميجا 3. واأظهرت كثري من الدرا�شات 
يكون  ال�شمك  مثل  حيوانية  م�شادر  من   3 لالأوميجا  اجل�شم  امت�شا�س  اأن 
3 من م�شادر نباتية. لذلك يجب احلر�س  اأ�شهل كثريا مقارنة باالأوميجا 

على تناول ال�شمك اإ�شبوعيا.
االأرق  4-

اأن االأ�شخا�س الذين  اأوك�شفورد اإىل  تو�شلت درا�شة اأجريت يف جامعة 
اأف�شل.  نوم  3 مرتفعة، يح�شلون على جودة  اأوميجا  يتمتعون مب�شتويات 
ال�شباح  يف  يوميا   3 االأوميجا  مكمالت  تناول  ب�شرورة  االأطباء  ويو�شي 
النوم  موعد  قبل  ــذت  اأخ اإذا  م�شتيقظا  تبقيك  قد  الأنها  م�شاء،  ولي�س 

مبا�شرة.
الرتكيز قلة   5-

مكمالت  اأو  الدهني  ال�شمك  من  كبرية  كميات  تناولك  عدم  حالة  يف 
والحظ  لديك.  الرتكيز  �شعف  فر�س  تزيد  رمبا  الغذائية،   3 اأوميجا 
انتظموا  االأ�شخا�س تطور ملحوظ يف تركيزهم بب�شاطة عندما  كثري من 
يف تناول جرعة يومية من االأوميجا 3. ويو�شي االأطباء بتناول مكمالت 

اأوميجا 3 التي حتتوي اأي�شا على فيتامني “ب” لزيادة الرتكيز.
االإرهاق  6-

نق�س  �شك  بدون  لكن  اأ�شباب،  عدة  له  امل�شتمر  االإرهــاق  يكون  اأن  ميكن 
جلامعة  الطبي  املركز  يف  اأجــريــت  لدرا�شة  وفقا  اأحــدهــا.   3 االأوميجا 
يف  حاد  لنق�س  ال�شائعة  االأعرا�س  من  والتعب  ــاق  االإره ُيعد  مرييالند، 
االأوميجا 3، لذلك تعزيز نظامك الغذائي بزيوت دهنية ميكن اأن ي�شاعدة 

يف زيادة م�شتويات الطاقة لديك.
املفا�شل اأمل   7-

قوية  مــ�ــشــادات  وهــي  ال�شمك  دهـــون  مــن   3 االأومــيــجــا  دهـــون  ت�شتق 
اآالم  من  يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  جــدا  مهمة  يجعلها  ما  لاللتهابات، 
يوقف  رمبــا   3 االأوميجا  من  كافية  كميات  تناول  من  التاأكد  املفا�شل. 

العملية التي تدمر االأن�شجة واملفا�شل التي ت�شبب االلتهاب االأويل.

االأ�صنان ع��الج  اأثناء  االأمل  يخفف  ال�صاطئ  على  افرا�صية  بنزهة  القيام  باحثون: 
اأ(-قــال باحثون  – )د ب  لندن 
مر�شى  قــيــام  اإن  بــريــطــانــيــا  ــن  م
على  افرتا�شية  بنزهة  االأ�شنان 
ي�شتت  اأن  ميــكــن  الــبــحــر  �ــشــاطــئ 

�شعورهم باالأمل اأثناء العالج.
اإ�شراف  حتت  الباحثون  واأو�شح 
جامعة  من  ديك�شرتا  تانيا  كارين 
درا�شتهم  يف  الربيطانية  بليموث 
يف  اخلمي�س  الــيــوم  ن�شرت  الــتــي 
جملة “انفايرمننت اند بيهيفيار” 
االفرتا�شية  الرحلة  هذه  مثل  اأن 
لدى  الع�شبي  ال�شغط  تخف�س 

املر�شى وتقلل اإح�شا�شهم باالأمل.
درا�شتهم  يف  الباحثون  ا�شتند 
مر�شى  ملــراقــبــة  اأ�ــشــا�ــشــي  ب�شكل 
االأ�شنان  لعالج  خ�شوعهم  اأثــنــاء 
خا�شة  نــظــارة  ا�ــشــتــخــدامــهــم  و 
احل�شول  بوا�شطتها  ي�شتطيعون 
على  يتنزهون  باأنهم  انطباع  على 

�شاطئ بحر.
الباحثني  لــدى  ــروف  ــع امل ومــن 
عـــوامل  يف  بـــجـــوالت  ــام  ــقــي ال اأن 
يخف�س  اأن  ميــكــن  ــة  ــي ــش ــرتا� اف
وي�شاهم يف  النف�شية بل  ال�شغوط 
وهناك  ــان،  االإدم اأمرا�س  مــداواة 
ال�شتخدام  حمدودة  غري  جماالت 
التجول االفرتا�شي يف �شرف  هذا 

انتباه املر�شى عن االأمل.
وتعتمد الفكرة االأ�شا�شية لهذه 
بواقع  املر�شى  ربط  على  الو�شيلة 
اآخر وخف�س تخوفاتهم و�شكواهم 

بهذا الت�شتيت.
بليموث  جامعة  باحثو  ويعتقد 
هذا  يكون  اأن  الــ�ــشــروري  مــن  ــه  اأن
الــعــامل االفــرتا�ــشــي قــريــبــا من 
حتى  ال�شاطئية  واملياه  الطبيعة 

ي�شتطيع خف�س االأمل وال�شكوى.
ب�شكل  درا�شتهم  الباحثون  بنى 
اأ�شا�شي على مراقبة 70 من مر�شى 
توزيعهم  مت  دقيق  ب�شكل  االأ�شنان 

على ثالث جمموعات.
�شمح الباحثون ملر�شى املجموعة 
االأوىل بالتجول با�شتخدام نظارة 
فيديو على �شاحل وميبوري جنوب 

بليموث.
وكان باإمكان املر�شى اأن يحددوا 
يتجولون  التي  االأماكن  باأنف�شهم 

فيها افرتا�شيا.
فكانت  االأوىل  املجموعة  اأمـــا 
و�شطنا  م�شابه  ب�شكل  ت�شتك�شف 

ُعمرانيا.
املجموعة  مر�شى  على  وكـــان 
بدون  للعالج  يخ�شعوا  اأن  الثالثة 

واقع افرتا�شي.

ت�شمن  الذي  العالج  ي�شتمر  مل 
االأ�شنان  ــدى  الإح خلعا  اأو  ح�شوا 
العالج  ومت  دقيقة.   30 من  اأكــرث 

حتت تاأثري التخدير املو�شعي.
املر�شى  من  ُطلب  العالج  وعقب 
اأو  باالأمل  اإح�شا�شهم  درجة  تقييم 
النتيجة  وكانت  الع�شبي  ال�شغط 
على  تنزهوا  الــذيــن  املر�شى  اأن 
ــوا اأقــل  الــ�ــشــاطــئ افــرتا�ــشــيــا كــان
�شعورا بال�شغط الع�شبي واالأمل من 
افرتا�شيا  جتولوا  الذين  املر�شى 
املدن  بــاإحــدى  �شكنية  منطقة  يف 
واملر�شى الذين مل يتح لهم التجول 

افرتا�شيا اأ�شال.
جتولوا  الــذيــن  املر�شى  اإن  بــل 
اأثــنــاء  ال�شاطئ  على  افــرتا�ــشــيــا 
يحتفظون  ظلوا  للعالج  اخل�شوع 
طبيب  ـــارة  ـــزي ل طــيــبــة  بـــذكـــرى 

ــان حــتــى بــعــد اأ�ــشــبــوع من  ــن ــش االأ�
الذي  االأمل  وكان  الطبيب  تدخل 
�شعروا به اأثناء العالج اأقل درجة 
من مر�شى املجموعتني االأخريني.

امل�شاركة  �شتال  زابينه  وقالت 
جمرد  يكفي  ال  ــه  اإن الــدرا�ــشــة  يف 
يجب  بل  املر�شى  انتباه  ت�شتيت 
االفــرتا�ــشــي  الــو�ــشــط  يــكــون  اأن 
ومغريا  جذابا  ذلك  يف  امل�شتخدم 
الباحثني  وحــ�ــشــب   . باملعاي�شة 
بتقنيات  يعرف  ما  ا�شتخدام  فــاإن 
لــه مميزات  الــواقــع االفــرتا�ــشــي 
حا�شمة حيث يخف�س امل�شاكل ذات 
ال�شلة بالتعقيم مقارنة بالعالج يف 
الزينة  نباتات  من  طبيعي  و�شط 

املنزلية على �شبيل املثال.

اليمن يف  اخلا�صرة  الب�صري  جتارة  ال�صوداين...  اجلي�ض 

امليدان« على  تنعك�ض  اخلليج  وخالفات  يت�صاعد...  الكولريا«  عّداد 



النا�شرة- من زهري اأندراو�س:
ة  ال�شعوديهّ ة  العربيهّ اململكة  اأنهّ  يبدو 
دولة  مع  الناعم”  “التطبيع  يف  ما�شيٌة 
املحور  �شمن   ، االإ�ــشــرائــيــلــيهّ االحــتــالل 
ٍة  �شخ�شيهّ مببادرٍة  يتبلور  الذي  اجلديد 
ترامب،  دونالد   ، االأمريكيهّ الرئي�س  من 
ــطــيهّ  اأو�ــش ــرق  ــش � ــو  ــات ن حــلــف  لت�شكيل 
والــدول  واأمــريــكــا  اإ�شرائيل  مُب�شاركة 
ملُواجهة  املـُـعــتــدلــة  ة  ال�ُشنيهّ ــة  الــعــربــيهّ
وهــذه   ،” -االإيراينهّ “ال�شيعيهّ د  الــتــمــدهّ
التطبيع  تطبيع  اإىل  الــدول  تلجاأ  ة  املــرهّ
رحــالت  اإطـــالق  طــريــق  عــن  وتر�شيخه 
اأبيب  وتل  الريا�س  بني  مبا�شرة  جوية 
وبالعك�س، لنقل حجاج بيت اهلل احلرام 
اإىل  املُحتلهّة مبا�شرًة  اأرا�شي فل�شطني  من 
اليوم  ك�شفت  كما  ة،  ال�شعوديهّ اململكة 
ة رفيعة جًدا يف  اخلمي�س م�شادر �شيا�شيهّ
تل اأبيب ل�شحيفة )يديعوت اأحرونوت( 
من  ـــه  اأنهّ اإىل  امل�شادر  ولفتت  ــة،  الــعــربيهّ
مطار  يف  ق�شرية  وقفة  تكون  اأْن  املمكن 

. ان الدويلهّ عمهّ
يف  ال�شيا�شيهّة  ال�شوؤون  ُمرا�شل  دهّ  و�شدهّ
تقريره  يف  اآيــخــرن،  اإيتمار  ال�شحيفة، 
اأنهّه ا�شتقى هذه املعلومات  احل�شريهّ على 
االطالع  وا�شعة  ة  اإ�شرائيليهّ م�شادر  من 
االآن  ُتبحث  ة  خطهّ هناك  اأنهّ  على  ــدت  اأكهّ
لت�شيري هذه الرحالت املُخ�ش�شة للحجاج 
ال�شلطة  اأرا�شي  من  فقط  الفل�شطينيني 
وتابع  تعبريه.  حدهّ  على  ة،  الفل�شطينيهّ
ال�شفقة  ـــرام  الإب املــحــادثــات  اإنهّ  قــائــاًل 
اململكة  ــيــل،  ــرائ ــش اإ� مبــ�ــشــاركــة  جتـــري 
وال�شلطة  االأردن  ة،  ال�شعوديهّ ة  العربيهّ
الواليات  احلال  وبطبيعة  ة،  الفل�شطينيهّ

ة االأمريكيهّة املُتحدهّ
ـــه ال توجد  ـــه مبــا اأنهّ وتــابــع قــائــاًل اإنهّ

الريا�س  بني  ُمعلنة  ة  دبلوما�شيهّ عالقات 
اإىل  الــطــائــرات  ف�شت�شطر  اأبــيــب  ــل  وت
ان الدويل، ومن ثمهّ  ف يف مطار عمهّ التوقهّ
ا  دهّ ُم�شدهّ ة،  ال�شعوديهّ اإىل  الرحلة  موا�شلة 
بــادروا  الذين  هم  االأمريكيني  اأنهّ  على 
يعملون  الذين  وهم  اخلطوة،  هذه  اإىل 
اإخراج  اأجل  من  مكثفة  جهوًدا  ويبذلون 
اأقـــرب  يف  التنفيذ  ــز  حــيهّ اإىل  ــة  اخلــطهّ
فر�شٍة ممكنٍة، كما اأو�شح اأنهّ هذه املُبادرة 
هي اأوىل براعم زيارة الرئي�س االأمريكيهّ 
مــوؤخــًرا،  املنطقة  اإىل  تــرامــب  دونــالــد 
يف  اأبيب  تل  اإىل  الريا�س  من  وو�شوله 

ٍة مبا�شرٍة. رحلٍة جويهّ
م�شدٍر  عن  ة  العربيهّ ال�شحيفة  ونقلت 
عدم  طلب  املـُـ�ــشــتــوى،  رفــيــع  اإ�ــشــرائــيــلــيٍّ 
املو�شوع،  حل�شا�شية  ا�شمه  عن  الك�شف 
بني  املــفــاو�ــشــات  اإنهّ  قــولــه  عــنــه  نقلت 
جًدا،  متقدمًة  مرحلة  بلغت  االأطــراف 
�شركة  اأنهّ  على  عينه  الوقت  يف  ًدا  ُم�شدهّ
ة،  �شعوديهّ وال  اإ�شرائيليهّة  ال  ة،  اأجنبيهّ
تل  من  الرحالت  بت�شيري  تقوم  التي  هي 
ة وبالعك�س، على حدهّ  اأبيب اإىل ال�شعوديهّ

تعبريه.
�شحيفة  تناولت  عينه،  ال�شياق  يف 
ــــة الـــعـــالقـــات  )مــــعــــاريــــف( الــــعــــربيهّ
يف  وقــالــت  ة،  االإ�شرائيليهّة-اخلليجيهّ
تطبيع  اإىل  التطلع  اإنهّ  ن�شرته  تقريٍر 
مل  وال�شعودية  اإ�شرائيل  بني  العالقات 
احلافزية  مــن  الــقــدر  بهذا  ة  بــاملــرهّ يكن 
ال�شحيفة  ونقلت  اليوم.  عليه  هو  الذي 
يو�شف،  با�شم   ، الــ�ــشــعــوديهّ اخلــبــري  عــن 
و�شركات  اأعمال  رجال  اأنهّ  على  تاأكيده 
يف  تن�شط  ة  العربيهّ الدولة  من  ة  جتاريهّ
ًدا  ُم�شدهّ �شنوات،  ة  عــدهّ منذ  اخلليج  دول 
ف هذه  على اأنهّه يف معظم االأحيان، ال ُتعرهّ

ال�شركات نف�شها باأنهّها اإ�شرائيليهّة بو�شوح، 
لكنهّ اجلميع يعرف حقيقتها.

املطلعني  من   ، اإ�شرائيليهّ م�شوؤول  وقال 
ة،  االإ�شرائيليهّة-اخلليجيهّ العالقات  على 
حل�شا�شية  ا�شمه  ذكر  عدم  طلب  والذي 
ُتقيم  اخلليج  دول  اإنهّ  قــال  املــو�ــشــوع، 
ٍة مبا�شرٍة مع اإ�شرائيل،  عالقاٍت اقت�شاديهّ
ُم�شيًفا اأنهّ كلهّ �شركٍة ذات هوية اأجنبية 
ميكنها اأْن تعمل يف اخلليج، واأنهّ ال�شركات 
وكلهّ  ة،  دوليهّ �شركات  هي  االإ�شرائيليهّة 
يف  فرعيهّة  �شركات  لديها  منها  ــدة  واح
اأوروبا، على حدهّ  اأْو يف  ة  الواليات املُتحدهّ

قوله.

اإىل  ال�شياق  هــذا  يف  االإ�ــشــارة  وتكفي 
يف  تعمل  اأمنيهّة  ة  اإ�شرائيليهّ �شركة  اأنهّ 
ربحت  اخلليج  يف  النفط  ــار  اآب حرا�شة 
مليارات   7 مبلغ  االأخرية  قبل  ال�شنة  يف 
االأمنيهّة  الــ�ــشــوؤون  حملل  وكــان  دوالر. 
ة يو�شي ميلمان، ك�شف النقاب  والع�شكريهّ
ة،  ال�شوي�شريهّ  ))  AGT �شركة  اأنهّ  عن 
- التي ُيديرها رجل االأعمال االإ�شرائيليهّ
بعقد  ــازت  ف كــوخــايف،  ماتي  االأمــريــكــيهّ 
م�شاريع  لــبــنــاء  الــــــدوالرات،  مبــاليــني 
دولٍة  يف  الداخليهّ  االأمــن  على  للحفاظ 

ٍة. خليجيهّ
عن  )مـــعـــاريـــف(  نــقــلــت  ــــك،  ذل اإىل 

اإلــكــني قوله:  ف زئــيــف  الــوزيــر املــتــطــرهّ
يوجد  للتفاوؤل  �شبب  هناك  تاأكيد  بكلهّ 
هو  االآن  يــجــري  ومــا  �ــشــوء  بقعة  هنا 
�شنوات،  عدة  ا�شتمرت  تدريجية  عملية 
حت�شًنا  االأخـــرية  الــفــرتة  يف  والحظنا 
ــرًيا متــثــل بــاملــوافــقــة عــلــى اإ�ــشــفــاء  ــب ك
مع  ة  اخلليجيهّ للعالقات  العلنية  طابع 
اإ�شرائيل، فاإذا كان من غري املمكن لقادة 
�شعوديني اأْن يظهروا فيما م�شى علًنا اإىل 
اإ�شرائيليني،  وموظفني  م�شوؤولني  جانب 
د.  بني  لقاء  عقد  ا�شرت  عدة  وقبل  اأالن 
دوري غولد واأنور ع�شقي، على حدهّ قوله.

ُيالحظ  االإ�شرائيليهّة  لل�شوؤون  املتتبع  النا�شرة- 
يف  جذرًيا  حتــواًل  هناك  اأنهّ  ا�شتثنائيٍّ  جهٍد  بــدون 
ة لتل اأبيب، وحتديًدا فيما يخ�سهّ  ال�شيا�شة اخلارجيهّ
التهديدات  من  اأ�شهر  فبعد  الــقــادم.  الــعــدوان  �شنهّ 
ة التحتيهّة يف لبنان،  ب�شحق حزب اهلل وتدمري البنيهّ
عن  ع  املًتطوهّ واإعالمها  اإ�شرائيل  �شا�شة  فجاأة  ف  توقهّ
زالوا  وما  ثقلهم،  بكلهّ  واألقوا  املعزوفة،  هذه  اإ�شماع 
ة، وبا�شروا  ة، اأْي على قطاع غزهّ على اجلبهة اجلنوبيهّ
ف�شائل  وعــلــى  حما�س  على  احلـــرب  طــبــول  بــقــرع 
ين على اأنهّ تل  دهّ ة االأخرى، ُم�شدهّ املُقاومة الفل�شطينيهّ
ًة مُبواجهٍة جديدٍة مع حما�س، واأنهّ  اأبيب لي�شت معنيهّ
ا لي�شت يف �شدد البدء بحرب جديدٍة  االأخرية اأي�شً
مع دولة االحتالل، علًما اأنهّ التهدئة بني الطرفني، 
العام  �شيف  عــدوان  عقب  اإليها  ل  التو�شهّ متهّ  والتي 
ل فيها اخلروق  2014 ما زالت متما�شكة، ومل ُت�شجهّ

اإالهّ ملاًما.
وعلى �شبيل الذكر ال احل�شر، بعد اأيام على قرار 
يف  الكهربائية  التغذية  �شاعات  تخفي�س  اأبيب  تل 
القطاع،  يف  الكهرباء  اأزمــة  تفاقم  ومع  غزة  قطاع 
توقعت جهات اإ�شرائيليهّة ح�شول مواجهة ع�شكرية 
املقاومة  قدرات  تعاظم  ظلهّ  يف  ًة  خا�شهّ حما�س،  مع 

الفل�شطينيهّة.
 ، “NRG” العربيهّ موقع  ن�شر  ال�شياق،  هذا  ويف 
مقااًل حتدث فيه عن كيفية ا�شتعداد حركة حما�س 
اأنهّ  هل  اأبــرزهــا:  ت�شاوؤالت  وطــرح  املقبلة.  للحرب 
حما�س ال تزال تلملم جراحها بعد احلرب االأخرية 
نت قوتها الع�شكرية يف  اأنها ح�شهّ اأْو  على قطاع غزة 

االأمنية  املوؤ�ش�شة  اأنهّ  اإىل  الفًتا  التهدئة؟،  �شنوات 
اإذ  لالنفجار،  قاباًل  باعتباره  غزة  قطاع  اإىل  تنظر 
ردع  عوامل  كوَنهّت  حما�س  اأنهّ  اإىل  التقديرات  ت�شري 
قوية منذ عملية “اجلرف ال�شامد”، على الرغم من 
على  العمليات  اأْو  ال�شواريخ  اإطالق  عدد  انخفا�س 

ال�شياج قيا�ًشا بال�شنوات ال�شابقة.
اأنهّ  كيدار،  مردخاي  االإ�شرائيليهّ  املُ�شت�شرق  وراأى 
حما�س تركز يف عملها على جمالني يف قطاع غزة : 
االأول هو التعاظم الع�شكري الذي يرتافق مع اإجراء 
حما�س  دخلت  اإذ  متطورة،  اأ�شلحة  وت�شنيع  اأبحاث 
وقامت  طيار  ــدون  ب الــطــائــرات  �شناعة  جمــال  يف 
تطوير  والثاين  املقبلة.  القتال  جلولة  بت�شنيعها 
والتحليق  اأكــرب  حمل  على  قــادرة  دقيقة  �شواريخ 
"حما�س"  قامت  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اأطــول.  مل�شافات 
كي  �شميك  ــاطــون  وب جـــدًا  عميقة  ــفــاق  اأن ببناء 
املوجودة  اجلديدة  االأ�شلحة  مع  التعامل  ت�شتطيع 
بنت  حما�س  اأنهّ  ــد  واأكهّ  ، االإ�شرائيليهّ اجلي�س  بحوزة 

قوتها الع�شكرية ومل تبق هادئة.
حما�س  اأن  زي�شر،  اآيال  الدكتور  راأى  ناحيته،  من 
ت�شتغل الوقت لتجنيد عنا�شر وقوات اأكرث ل�شاحلها 
اأنهّ  م�شيًفا  قدرتها،  بح�شب  القوة  هــذه  وتــدريــب 
“اجلرف  عملية  يف  املواجهات  بعد  اأدركــت  حما�س 
قدراتها  وزيــادة  اأكــرث  التدرب  عليها  اأنهّ  ال�شامد” 
احلني  ذلك  منذ  عنا�شرها  ان�شغل  لذلك  القتالية، 
بتجنيد  ــوا  ــام وق املــيــدان،  يف  املقاتلني  بــتــدريــب 
كي  ع�شكرية  لتدريبات  واأخ�شعوهم  العنا�شر 
يتمكنوا يف املواجهة املقبلة من التعامل ب�شكل اأف�شل 

مع اجلي�س االإ�شرائيلي.
ال�شعوبات، فقد  الرغم من  اإنهّه على  قائاًل  وتابع 
القطاع.  اإىل  ال�شالح  من  كثرًيا  حما�س  ا�شتوردت 
نت  وجنحت باإدخال �شواريخ واأ�شلحة اأخرى. وح�شهّ
ال�شالح  لت�شنيع  امل�شتقلة  قدرتها  جوهريٍّ  ب�شكٍل 
اأبحاث،  خمتربات  ت�شمل  �شناعة  بناء  عرب  وذلك 
م�شانع لت�شنيع ذاتي ل�شالح جيد. وكان لدى حما�س 
الوقت لفح�س تطويراتها ون�شر ال�شالح، معترًبا اأنهّ 

حما�س ا�شتفادت من التهدئة متاًما مثل اإ�شرائيل.
اال�شرتاتيجيهّ  التخطيط  ق�شم  رئي�س  وزعـــم 
ال�شابق يف جي�س االحتالل اجلرنال �شلومو بروم، اأنهّ 
حما�س مل تنجح با�شرتجاع القوة التي كانت لديها 
لكنها  ال�شامد”،  “اجلرف  املواجهات يف عملية  قبل 
حما�س  اأنهّ  واأ�شاف   . الذاتيهّ الت�شنيع  قدرة  نت  ح�شهّ
امل�شريون  �شعبة.  ـــداد  اإم م�شكلة  الــيــوم  ُتــواجــه 
من  ومينعونها  القطاع  ــدود  ح على  بقوة  يعملون 
كما  نوعية  باأ�شلحة  اخلــارج  من  التجهز  اإمكانية 

ال�شامد”.  “اجلرف  عملية  قبل  عليه  الو�شع  كان 
"حما�س" كثرًيا  ا�شتثمرت  الو�شع  وب�شبب  ذلك،  مع 
ت�شتطيع  لذلك  لل�شالح،  ذاتيٍّ  وت�شنيٍع  االأبحاث  يف 

لوحدها �شناعة �شواريخ اأقوى واأدق.
نت "حما�س"  واأ�شاف بروم اأنهّه ب�شكٍل م�شابٍه ح�شهّ
مت�شعبة  �شبكة  ببناء  وقامت  الدفاعية  قدراتها 
اأرا�شي قطاع غزة،  الدفاعية حتت كل  االأنفاق  من 
احتالل  جي�شها  حــاول  حال  يف  اإ�شرائيل  ملواجهة 
اأنفاًقا  حتفر  مل  حما�س  اأنهّ  اإىل  واأ�ــشــار  القطاع. 
كــثــريون يف  يــدعــي  كــمــا  هجومية خــلــف احلــــدود 
اإ�شرائيل. الفًتا اإىل اأنهّه لي�س لدى "حما�س" م�شلحة 
بحفر اأنفاق هجومية الأن هناك احتمااًل كبرًيا باأْن 
حتى  اأنفاق  حفر  اأ�شلوب  تعتمد  لذلك  ك�شفها،  يتم 

حدود القطاع ولي�س اأكرث من ذلك.
من  الرغم  على  ــه  بــاأنهّ اعتقاده  عن  بــروم  وعــربهّ 
يكن  مل  حال  يف  فقط  �شُتهاجم  حما�س  فــاإنهّ  ذلــك، 
لديها خيار، ُمو�شًحا اأنهّه يف حال هاجمت حما�س يف 
ال�شعوبات  على  فعٍل  كردهّ  �شيكون  هذا  فاإنهّ  ال�شيف، 
يف  والنق�س  القطاع،  �شكان  الإطعام  تواجهها  التي 
�شكان  قبل  من  لها  الداخلية  واالنتقادات  الكهرباء 

غزة، على حدهّ قوله.
حما�س،  مــن  اإ�ــشــرائــيــل  خ�شية  على  وللتدليل 
حكومة  ــاأنهّ  ب الُعجالة  هــذه  يف  التذكري  من  ــدهّ  ُب ال 
ٍة يف تاريخ الدولة  ل مرهّ نتنياهو �شادقت موؤخًرا، الأوهّ
مى  ُي�شهّ ما  ُم�شتوطنات  جميع  اإخــالء  على  ة،  العربيهّ
ة” ملنع وقوع قتلى وجرحى يف �شفوفهم  “غالف غزهّ
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ــن غــوريــون  ــن مــطــار ب ـــوّي ُمــبــا�ــشــر م ــط ج ــن قـــرب تــد�ــشــن خ ــب تك�شف ع ــي ــل اأب ر�ــشــمــًيــا وعــلــنــًيــا: ت
ترامب زيـــارة  بــراعــم  اأّول  هــذه  ــد  وتــوؤّك الفل�شطينين  احلــجــاج  ـــادة  واإع لنقل  الريا�ض  اإىل  ـــدويّل  ال

ــض: حتــذيــرات  ــا� ــم ــى ح ــل ــد حـــزب اهلل بـــاحلـــرب ورّكــــــزت ع ــدي ــه ــــاذا عــزفــت تـــل اأبـــيـــب عـــن ت مل
ــة واأنــفــاقــهــا الــهــجــومــّيــة والــدفــاعــّيــة ــّي ــذات ــة وتــعــاظــم �ــشــواريــخــهــا ال ــرك ـــّوة احل ــن ق اإ�ــشــرائــيــلــّيــة م

هاجر بكاكرية
نوع  تلم�س  الدينية  الربامج  بــداأت  تقريبا  عقد  منذ 
فاجلل�شات  امل�شمون  و  ال�شكل  يف  التدريجي  التطور  من 
نربة  كذلك  غادرنا  العتيق  االأرابي�شك  لديكور  التقليدية 
تفزع  اأحيانا  التي  الدرو�س  و  اخلطب  يف  الرنانة  ال�شوت 
املتلقي اأفلت تقريبا و ذلك الأن الفئة ال�شبابية اليوم باتت 
القول  و  التهديد  �شماع   عن  يغنيها  ما  املعطيات  من  متلك 
عديدة  منافذ  اأوجــدت  اليوم  التوا�شل  فو�شائل  الغليظ 
التغيري  للهروب من منطية اخلطاب و لذلك كان البد من 
و جماراة مقت�شيات الع�شر ف�شباب الع�شر احلايل من غري 
زماننا كما اأظن الأننا يف ال�شابق لالأ�شف مل نكن منح�س و 
نبحث و ننقب عن حقيقة ما تقوله هذه الربامج و �شيوخها 
املهم اأن قول ال�شيخ دعم بقال اهلل قال الر�شول اإذن ففهمه 
اأن نتبعه فم�شادرنا  و تف�شريه حتما �شائب و البد لنا من 
البحثية كانت قليلة اأما اليوم االأمر اختلف متاما و اأ�شبح 
اأكرث رحابة و �شعة و ميكن للم�شاهد اأن ياأتي بكم هائل من 
املعلومات يف ظرف قيا�شي ولذلك جند الربامج الدينية يف 
هذه االأيام تبدو اأكرث اإدراكا للواقع و حتاول اأن تتزين و 
تتلون مبا يجذب ال�شباب كما اأنها جتاري ال�شرعة الهائلة 
م�شتوى  وتغري  لدقائق  اإال  زمنيا  متتد  فال  الع�شر  لهذا 
ال�شورة الديكور احلركة االنتقال على عك�س ما كان �شابقا 
فالداعية و ال�شيخ ال يتحرك من مقعده و هو يلقى اخلطب 
الع�شماء و بات هناك اعتماد على مقاطع متثيلية و حوار 
باأ�شحاب  ا�شتعانة  هناك  اأن  كما  ال�شباب  و  الداعية  بني 
التخ�ش�س يف العلوم احلديثة كعلم الطاقة و علم النف�س 
و التنمية الب�شرية و العلوم الطبيعية و الفلكية وغريها و 
اعتمدت برامج اليوم ديكورات حية من الطبيعة مبا�شرة 

�شكل  اأن  كما  اجلمال  مبهرة  و  جذابة  مناطق  اختيار  و 
اإن  و  ال�شباب  يرتديه  ما  مع  تقارب  حدث  و  تغري  اللبا�س 
�شماوي  وردي  املالب�س  األــوان  كرثت  و  معدلة  ب�شورة  كان 
هناك  و  �شابقا  معدومة  نقل  مل  اإن  ــادرة  ن كانت  التي  و 
تفا�شيل اأكرث اإذا اأردنا اأن نوغل يف مقارنة املفارقات التي 
�شنة  اتبعت  االأخــرية  فهذه  الدينية  الربامج  على  طراأت 
امل�شل�شالت الدرامية احل�شرية يف رم�شان فلم تعد تنتج اإال 
يف رم�شان تقريبا و اأ�شبحت لها تكاليف اإنتاجية �شخمة 
مواقع  على  جماهرييا  قبوال  للداعية  كــان  اإذا  خا�شة 
يتوا�شل  اأن  اليوم  لداعية  فالبد  االجتماعي  التوا�شل 
للمناق�شة  بعده  و  للربنامج  احلي  البث  قبل  جمهوره  مع 
اأي�شا  و غريها من تفا�شيل الداعية النجم الذي البد له 
ملجاراة  الواحدة  احللقة  يف  معينة  اأطقم  عدد  يغري  اأن 

اإحداثيات الزمان ح�شب ظنه .
واحدة  تيمة  اعتمدت  ال�شنة  لهذه  الدينية  الربامج 
يف  كبريا  رواجــا  القــت  قد  كانت  التيمة  هــذه  و  تقريبا 
العلم  و  الدين  بني  اجلمع  تيمة  هي  و  االأخــرية  ــوام  االأع
اإعطاء كمية من الرباهني العلمية لدعم  لتعزيز االأثر و 
 ، ،ال�شدمي  االإطار برامج مثل حلظة  القول فنجد يف هذا 

ف�شريوا ،وحمياي اإدارة العافية و اأخرى غريها
اأبرز  من  فتحي  وليد  للدكتور  وحمياي  برنامج  ويعترب 
اأنه  خا�شة  العلمي  لتميزها  العام  هذا  املقدمة  الربامج 
�شاحب جمال و لي�س بعيدا عنه ي�شتعني باآخرين فحجته 
به  جاء  ما  مع  ربطها  يحاول  و  عن   نقال  لي�شت  و  واعية 
الدين و متيز الربنامج يعود ل�شببني اأوالهما املادة املقدمة 
و  م�شحونة  هي  ذلك  مع  اإخالل  غري  يف  موجزة  خمت�شرة 
معباأة بكم معلومات هائل ال�شبب الثاين جودة االإخراج  و 

املمثلة  الر�شومات  جودة  و  امل�شورة  املقاطع  اختيار  ح�شن 
برنامج وحياي بخم�شة  يكتفي  و  للقول  الداعمة  للحجج 
ع�شر حلقة ال تزيد مدة احللقة عن13دقيقة اإن مل يكن 

اأقل بجهد بارع حقا.
اأما النوع الثاين من الربامج فهي تعتمد تيمة التنمية 
اأوتاره و  اأ�شبح كرث يعزفون على  الب�شرية و هو تخ�ش�س 
و  �شياعها  االأمة  �شيخل�س  الذي  اجلديد  الفتح  باب  كاأنه 
اأن اغلب الربامج حتاول اال�شتعانة يف  لعله ال ندري املهم 
و  االأمــل  لبث  وذلك  املجال  بهذا  الدينية  املعلومات  ربط 
التفكري االيجابي و حماولة و�شع �شورة وردية اإىل عامل 
الظالم الكالح و ال باأ�س بذلك اإذا كان يحقق الرجاء منه 
و يف الفرتة االأخرية اعتمدها م�شطفى ح�شني باإطناب و 

عمرو خالد و اآخرون .
الربامج  هي  و  العام  هذا  الربامج  من  ثالث  نوع  هناك 
الدينية ذات البعد االإيديولوجي الوا�شح لالأ�شف و التي 
ال�شيا�شية  اليوم  حوادث  ببع�س  النبي  �شرية  ربط  حتاول 
ال�شك يف اأن ما جاء يف �شرية النبي �شحيح و لكن ال نلوي 
عنق احلا�شر ليتمثل غ�شبا ما جاء يف �شريته العطرة و هو 
بعيد كل البعد و ذلك من خالل بث دائم لر�شائل مبطنة 
بعينها  لدول  ال�شيا�شي  بالواقع  ترتبط  مف�شوحة  لكنها 
نوع  هو  و  معلن  و  وا�شح  الداعية  انتماء  كان  اإذا  خا�شة 

موجود بكرثة كل يغني فيه لياله التي يواليها.
و يبقى �شواعد االإخاء من الربامج الراقية يف فكرتها 
من خالل جمع �شمل الدعاة و املفكرين وان كانت لي�شت كل 
احللقات بنف�س امل�شتوى اجليد خا�شة هذا العام و لكن مع 

ذلك جند حلقات مميزة.
ال�شديد  لالأ�شف  التي  و  العام  هذا  الربامج  اأف�شل  من 

ال�شريع  وقتها  يف  ذلــك  و  الع�شر  متطلبات  ركــب  دخلت 
برنامج دينا قيما ملحمد خالد مع ال�شيخ عمرو عبد الكايف 
يف  موا�شيع  طيب  اجتماع  النابل�شي  راتب  حممد  ال�شيخ  و 
�شميم الواقع املعا�س و لكنها حتتاج وقت اأطول لال�شتفادة 
الذين  الدعاة  هوؤالء  اأمثال  نريد  فنحن  العاملني  من  اأكرث 
مازالوا مي�شكون ببع�س نفحات عبق الع�شر القدمي املميز 
يبقى تفرد  و  الوقت  الفائدة رغم ق�شر  تبقى  مع ذلك  و 
التي  خالد  حممد  املقدم  ل�شان  على  اأخذا  العربية  لغتنا 
تقريبا غابت يف اغلب برامج و حلت اللهجة املحلية بن�شب 
اأكرب اأما فيما يخ�س برنامج قمرة الأحمد ال�شقريي برغم 
فكرته ال�شينمائية اإال اأنه مل يحقق قدرة برنامج خواطر 
من التاأثري و النجاح و يبقى التفرد من ن�شيب اأحمد خريي 

العمري مع برنامج
 احلاد و مناق�شته هذا املو�شوع احل�شا�س و الذي انت�شر 
يف الفرتة االأخرية ب�شبب واقع احلال العربي و هي كذلك 
اأغلب برامج العمري مميزة الفكرة و خارج ال�شندوق كما 

Anti.هي كتاباته

م�شطفى بودغية
    “كلينت اإ�شتوود” ممثل ا�شتهر يف اأفالم “رعاة البقر” 
اأفالم  ليوين”،  “�شريجيو  االإيطايل  املخرج  اأبدعها  التي 
فيها  ال�شورة  وجمالية  وق�ش�شها  باإخراجها  جميلة 
دورا  العنف  فيها  ذلك،يلعب  مو�شيقاها،لكنها،مع  وروعة 
القذر”  “هاري  اأفالم  �شل�شلة  يف  اأي�شا  رئي�شيا.وا�شتهر 
املجرمني  ويطارد  �شخما  م�شد�شا  يحمل  الذي  ال�شرطي 
يف ال�شوارع.وهكذا اأ�شبح “العنف” ل�شيق بهذا املمثل ذي 
اإ�شتوود”  “كلينت  احلا�شمة.لكن  واملالمح  القوية  البنية 
يلعب  ال  اأفالما  املمثل،اأخرج  عن  متاما  خمتلف  املخرج 
اأثر  ال  ناعمة  اأفالما  اأ�شا�شيا،واأحيانا  دورا  العنف  فيها 
رائع  الناعمة،فيلم  االأفالم  هذه  متاما.من  للعنف  فيها 
�شنة  مادي�شون”،اأخرجه  بلدة  “ج�شور  عنوان  يحمل 
كينكيد”)  “روبرت  بني  الفيلم  اأحداث  1995.تدور 
جملة  ل�شالح  يعمل  حمرتف  م�شور  اإ�شتوود(،وهو  كلينت 
جون�شون”  جيوغرايف”،و”فران�شي�شكا  “نا�شيونال 
لولدين،تعي�س  واأم  بيت  ربة  �شرتيب(،وهي  )مرييل 
حياة عادية مبزرعة زوجها “ريت�شارد” الذي ورثها عن 
والديه،وهي مزرعة توارثتها العائلة منذ مئات ال�شنني.

اأربعة  “فرانت�شي�شكا”،مدة  تبقى  اأن  ال�شدف  �شاءت      
زوجها  ذهب  اأن  البيت،بعد  يف  فقط،وحيدة  اأيام 
مو�شمي.و�شاءت  مهرجان  يف  للم�شاركة  وولداها 
املزرعة  يف  منزلها  باب  على  يقف  ال�شدف،اأي�شا،اأن 
الطريق،عن  �شل  اأن  ب�شيارته،ي�شاألها،بعد  “روبرت” 
“ج�شر روزمان” وهو ج�شر قدمي مغطى يريد ت�شويره،.
تف�شل  مكانها،لكنها  من  اإر�شاده  “فرانت�شي�شكا”  حتاول 
اجل�شر،يبعد  يوجد  حيث  اإىل  مرافقته  ذلك،فتقرر  يف 
اجل�شر عن منزلها بحوايل ثالثة كيلومرتات،خالل هذه 
مطلق  رجل  حياة  على  جدا،�شتتعرف  الق�شرية  الرحلة 
اأثار  العامل،ومما  اأنحاء  التنقل والرحيل يف  ال يكف عن 
ده�شتها اأنه يعرف البلدة ال�شغرية االإيطالية التي ولدت 
يف  ولدت  �شوؤاله،اأنها  عن  اإجابة  اأخربته،يف  فيها،بعدما 
تاأثري  بعيد.حتت  زمن  منذ  اأمريكا  اإىل  ورحلت  اإيطاليا 
الغريب،دعته،بعد  الرجل  بهذا  واالإعجاب  االإثارة 
العودة،اإىل الع�شاء �شويا يف منزلها،متعللة باأن ذلك اأف�شل 
لهما االثنني من اأن يتع�شى كل منهما وحيدًا،اإ�شافة اإىل 
اأن بلدة “مادي�شون” لي�س فيها ما ير�شيه. قبل “روبرت” 
اأن  اأكرث،وعرفت  عليه  تعرفت  الع�شاء  الدعوة،وخالل 
حكاياته  خالل  امل�شتمر،ومن  رحيله  هو  طالقه  �شبب 
العامل  بقاع  كل  جاب  رجل  اأمام  نف�شها  املتعددة،وجدت 
عن  �شور  بالتقاط  قام  حيث  وغابات  اأدغال  فيها  مبا 
خالل  فيه  انطبعت  التي  امل�شاعر  الربية،وعن  احلياة 
والرثاء.كان  التنوع  ال�شديدة  املتعددة  الرحالت  هذه 
زيارته  �شبب  اجل�شر،اأن  اإىل  الذهاب  اأخربها،خالل  قد 
وهو  مبناظرها  اإعجابه  هو  اإيطاليا  يف  االأ�شلية  لبلدتها 

اأياما.تعجبت  بها  يق�شي  لكي  القطار،ونزل  يف  عابر 
مبناظر  االإعجاب  ملجرد  رحلته  رجل  يقطع  كيف  هي 
بلدتها. عن  تفا�شيل  لها  �شرد  الع�شاء  ما.وخالل  بلدة 
الرحيل  من  والتعب  اال�شتقرار  وعدم  القلق  عن  �شاألته 
واأنه  تعب  وال  قلق  باأي  ي�شعر  ال  اأنه  لها  امل�شتمر،اأكد 
�شعيد برحالته وا�شتك�شافه للعامل،وتعرفه،كل مرة،على 
الرحيل  األف  وحدة،وقد  باأي  ي�شعر  ال  جدد،واأنه  نا�س 
�شعرت  “روبرت”،لكنها  الع�شاء،ذهب  والتنقل.بعد 
با�شتعال الرغبة يف ج�شدها،واأح�شت با�شتيقاظ “مارد” 
الغواية واالإغراء داخلها،واجنذاب �شديد ال يقاوم نحو 
اجل�شر  اإىل  الليلة  نف�س  يف  ب�شيارتها  “روبرت”،فذهبت 
الع�شاء  اإىل  فيها  دعته  ر�شالة  هناك  له  املغطى،لترتك 
اأن  التايل،بعد  اليوم  يف  بها  �شعر،ات�شل  اأبيات  مع  ثانية 
اآخر،لكنه  ج�شر  عند  اللقاء  على  الر�شالة،اتفقا  وجد 
امراأة  “ق�شة”  ب”مادي�شون”،اكت�شف  جتوله  عند 
نبذتها البلدة و�شحبت منها اعتبارها االجتماعي ب�شبب 
البلدة  اأن  “ع�س” الزوجية.عرف  اإقامتها عالقة خارج 
�شغرية مغلقة وتعرف كل �شغرية وكبرية عن �شكانها،اإنها 
عن  لثنيها  بـ”فرانت�شي�شكا”  جدا.ات�شل  حمافظة  بلدة 
التي تعرفها هي  املراأة  اللقاء به،اأخربها عن ق�شة تلك 
اأي�شا،وتتخذ منها نف�س املوقف.اأفهمها اأنه ال يريد لها اأي 
�شوء يلحقها.لكنها اأ�شرت على اأن يتم اللقاء،التقيا وذهبا 
املتل�ش�شة،ا�شتعلت بينهما  البلدة وعن االأعني  بعيدا عن 
عالقة حب جارف،ويف ذروة هذا احلب امللتهب،انتابها،يف 
حلظة ما،غ�شب �شديد،بعد اأن ا�شتبدت بها خماوف من اأن 
�شل�شلة  من  روتينية  حلقة  حتبه،جمرد  التي  تكون،وهي 
حكاياته. من  حكاية  املتعددة،وجمرد  رحالته  حلقات 
لكنه اأقنعها بكلمات قليلة حازمة اأنها “اليقني” الوحيد 
التعلق  بهما  و�شل  بطولها.  حياته  يف  غمره  الذي 
واإىل  معا  الرحيل  يف  الرغبة  حد  البع�س  ببع�شهما 
باأ�شرتها  االأخري،مت�شبثة  اليوم  يف  تراجعت  االأبد.لكنها 
“روبرت”.عاد  اأذى.رحل  اأي  منه  تر  مل  الذي  وزوجها 
الزوج واالأوالد.بداأت ت�شتعيد حياتها ال�شابقة،حماولة 
والذاكرة. الروح  من  املثرية  التجربة  هذه  متحو  اأن 
قليلة،ذهبت  اأيام  بعد  االأبد،لكنها  واإىل  رحل  اأنه  ظنت 
م�شاء،خرجت  ممطرا،والوقت  يوما  البلدة،وكان  اإىل 
زوجها،راأته  قدوم  ال�شيارة،تنتظر  يف  متجر،جل�شت  من 
ينظر  �شيارته  قرب  املطر  حتت  عنها،مبلال  بعيدا  لي�س 
ترحل  اأن  البلدة،يرغب  يف  يزال  ال  بح�شرة،كان  اإليها 
التعبري  جت�شيد  �شرتيب” يف  “مرييل  املمثلة  معه.برعت 
اللحظة  هذه  يف  املتناق�شة،وخا�شة  م�شاعرها  عن 
بني  مرتددة  الباب  مبقب�س  اأم�شكت  االأخرية،حينما 
املطر  زاده  حبني،م�شهد  بني  والبقاء،ممزقة  الرحيل 
هي  نهائيا،عادت  “روبرت”  وعمقا.اأخريا،رحل  درامية 
ذكرى. جمرد  التجربة  االأ�شرية،واأ�شبحت  حياتها  اإىل 

كثريا  االأعوام،تقدمت  مرت 
بها  زوجها،وعاد  ال�شن.مات  يف 
مل  “روبرت”،لكنها  اإىل  احلنني 
اأنه  علمت  لقائه،الأنها  من  تتمكن 
لدى”نا�شيونال  يعمل  يعد  مل 
يوم،كانت  جيوغرايف”.لكن،ذات 
الربيد  لها  حمل  املفاجاأة،لقد 
كبرية،فتحتها،وعرفت  علبة 
مل  مات،لكنه  قد  “روبرت”  اأن 
كل  لها  اأر�شل  اأبدًا،لقد  ين�شاها 
كانت  قالدة  فيها  مبا  متعلقاته 

اأيام”  ب”اأربعة  معنون  �شغري  اإياها،وكتيب  اأهدته  قد 
تلك التي ق�شياها معا،بل وجدت حتى ن�س تلك الدعوة 

للع�شاء التي تركتها معلقة على اجل�شر.
بو�شية  باك”،يبداأ  “الفال�س  باأ�شلوب  الفيلم  ي�شتغل      
رمادها  بدر  لولديها،تو�شيهما  “فرانت�شي�شكا”  تركتها 
على ج�شر “روزمان”،ور�شالة ت�شري اإىل قراءة مذكراتها 
اأن  ميكن  كان  اأنها  اإىل  ذلك،م�شرية  �شر  اخلا�شة،ملعرفة 
متوت “جتربتها” معها،لكنها تريد اأن يعرف ولداها اأمهما 
واإيجابياتها،واأثناء  وقوتها،ب�شلبياتها  ب�شعفها  هي  كما 
هذه  اأحداث  لرنى  الفيلم  بنا  املذكرات،يعود  قراءة 
التجربة املثرية،يقراأ الولدان التجربة،وهما على خ�شام 
زوجته،وابنتها  مع  متخا�شم  الثاين،ابنها  ن�شفهما  مع 
اأمهما،بعد  ذهبت  زوجها.وكما  مع  يرام  ما  على  لي�شت 
تلك  لت�شالح  “كعكة”  مبا�شرة،حاملة  جتربتها 
قراءة  ولداها،بعد  اجلميع،عاد  من  املنبوذة  املراأة 
اأكرب  مبحبة  الثاين،عادا  ن�شفهما  جتربتها،مل�شاحلة 
وقلب مت�شامح.تعتمد حركة الفيلم الزمن البطيء،ياأخذ 
لغة  على  الكامريا  تركيز  مهمة،مع  م�شاحة  احلوار  فيه 
اجل�شد،وتعبريات الوجه يف كثري من االأحيان،واال�شتغال 
على التفا�شيل.رمبا يخامر الكثريين �شوؤال اأ�شا�شي حول 
ال�شبب الذي جعل “ربة بيت” تتعلق برجل غريب عنها 
البلدة ؟؟هل وراء تعلقها عبث غري مربر؟اأم وراءه  وعن 
اأ�شباب عميقة ؟وما معنى ح�شور اجل�شور يف الفيلم؟وما 

هي رمزية اجل�شر يف ال�شياق الدرامي للفيلم ؟؟
ال�شرط  اأن هناك تناق�شا عميقا بني  ننتبه  اأن      علينا 
مواطن  لـ”روبريت”و”فرانت�شي�شكا”،فهو  الوجودي 
عاطفية  ارتباطات  له  م�شتقر،لي�س  غري  كوين،رحالة 
حمددة،ال ينجذب الأي مكان حمدد ب�شبب عدم وجود اأي 
ارتباط اأ�شري،ولي�س متعلقا باأي �شخ�س حمدد،عاطفته 
كل  يف  موزعون  اأ�شدقاء  النا�س،له  كل  على  مفتوحة 
ما  كل  ومي�شي،يحب  عابرة  عالقات  العامل،يقيم  بقاع 
روتينية  غري  متجددة  ماألوف،حياته  غري  غريب  هو 
حياة  والغرابة،يعي�س  واالأ�شرار  باحلكايات  مليئة 
م�شتقرة،لها  حملية،ثابتة  مواطنة  دائم،وهي  ترقب 

ب�شبب  ملكان حمدد  ارتباطات عاطفية حمددة،منجذبة 
وولديها،عاطفتها  بزوجها  االأ�شرية،متعلقة  ارتباطاتها 
لها  حمددين،لي�س  اأ�شخا�س  يف  وحم�شورة  مغلقة 
ثابتة  تقطنه،عالقاتها  الذي  املكان  خارج  اأ�شدقاء 
ولي�شت عابرة،حياتها غارقة يف املاألوف والعادي،حياتها 
وال  حكايات  لها  لي�س  فيها  جديد  ال  ماألوفة  روتينية 
فيه.رمبا  ترقب  ال  متوا�شل  تكرار  اأ�شرار،حياتها 
الواحد  جعل  ما  بينهما،هو  احلاد  التناق�س  هذا  كان 
االآخر  يف  يوقظ  اأحدهما  لالآخر،جعل  ينجذب  منهما 
احلرية  جانب  فيها  اأيقظ  ينق�شه،هو  الذي  اجلانب 
عن  االأ�شرة،بعيدا  وواجبات  قيود  عن  بعيدا  واالنطالق 
جانب  فيه  اأيقظت  متكرر،وهي  روتيني  حملي  هو  ما  كل 
غري  م�شتقرة  حميمية  الرتباطات  واحلنني  اال�شتقرار 
العامل،وعن  يف  التال�شي  عن  بعيدا  وموؤقتة،  عابرة 
بني  لقاء  لقاءهما  يبدو  الدائم.وهكذا  الرتقب  حياة 
الكوين  واال�شتقرار،بني  الرحيل  واملاألوف،بني  الغرابة 
والتقييد،بني  التحرر  والتقليد،بني  احلرية  واملحلي،بني 
مفتوح  �شا�شع  عامل  االأ�شري،بني  واالرتباط  الوحدة 
مغلقة  �شغرية  وبلدة  النا�س  كل  معرفة  فيه  ي�شعب 
ينمو  ال  ال�شياق  هذا  الكل.يف  اأنفا�س  يح�شي  فيها  الكل 
تكرار  النقي�شني،ال�شبيه  بني  ال�شبيهني،بل  بني  احلب 
اإىل  “روبريت”  لها.جاء  غنية  اإ�شافة  والنقي�س  للذات 
“مادي�شون” ليلتقط �شورا جل�شورها العتيقة،ومل يخطر 
هي  حتتاج  اجل�شور،التي  “مادي�شون”،بلدة  اأن  باله  على 
اأي�شا اإىل “ج�شور” التوا�شل واالنفتاح على العامل،لتفك 
“ج�شر”  اإىل  ذاتها  انغالقها،�شتتحول هي  عزلتها وتنهي 
مغمورة  بيت”  “ربة  هو،وعامل  عاملني،عامله  بني  يربط 
اأن  باله  لكنها مليئة باحليوية واالأحالم،مل يخطر على 
م�شتحيل”،�شيكون  لـ”حب  ج�شرا  �شت�شبح  “مادي�شون” 

�شبب �شعادته و�شقائه فيما تبقى له من عمر.

ــة ــي ــن ــدي ـــان ال ـــش ـــ� ـــرة نـــقـــديـــة لــــرامــــج رم ـــظ ـــر بـــكـــاكـــريـــة: ن ـــاج ه

امل�شتحيل” “احلب  نحو  ج�شر  “مادي�شون”.. 



حذرت  ب(:  ف  )اأ  املحتلة-  القد�س 
االأمم املتحدة  من “انهيار تام” للخدمات 
االأ�شا�شية يف قطاع غزة الفقري واملحا�شر 
الكهرباء،  امـــدادات  تخفي�س  حــال  يف 
م�شرية اإىل اأن �شكان القطاع رهائن للنزاع 

ال�شيا�شي الداخلي.
اال�شرائيلية  االعــالم  و�شائل  وقالت 
ـــررت يف  اإن احلــكــومــة اال�ــشــرائــيــلــيــة ق
اجتماعها تخفي�س امدادها من الكهرباء 
لغزة مبعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان 
يوميا  ذلك  قبل  يح�شلون  القطاع  �شكان 
التيار  مــن  �شاعات  اأربـــع  اأو  ــالث  ث على 

الكهربائي يف اأف�شل االحوال.
ـــد وزيـــر االمـــن الــداخــلــي جلعاد  واأك
الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن  االثنني  اردان 
وطردتها  عبا�س  حممود  يرتاأ�شها  التي 
 ،2007 عــام  غــزة  مــن  حما�س  حــركــة 
من  كبري”  ــد  ح اإىل  “التقليل  قـــررت 
لتزويد  ال�شرائيل  تدفعها  التي  االموال 

غزة بالكهرباء.
لل�شوؤون  املتحدة  االأمم  من�شق  وحــذر 
اأن  من  بيان  يف  بايرب  روبــرت  االإن�شانية 
ا�شتمرار انقطاع التيار الكهربائي �شيكون 

له اثار كارثية.
انقطاع  فـــرتة  “زيادة  بــايــرب  ـــال  وق
الكهرباء من املحتمل ان توؤدي اىل انهيار 
ذلك  يف  مبــا  اال�شا�شية  للخدمات  ــام  ت
ال�شحة  قطاعات  يف  الهامة  ــقــدرات  ال

واملياه وال�شرف ال�شحي”.

احتجاز  يجب  “ال  اأنه  بايرب  واأ�شاف 
�شكان غزة رهائن لهذا النزاع الفل�شطيني 

الداخلي الطويل”.
طردت حما�س حركة فتح من القطاع 
و�شيطرت عليه قبل ع�شر �شنوات. وف�شلت 
عدة جوالت من امل�شاحلة بني احلركتني. 
االن  الفل�شطينية  ال�شلطة  متار�س  وال 
الغربية  ال�شفة  على  �شوى  �شيطرتها 
االمــوال  دفــع  توا�شل  ولكنها  املحتلة، 

ال�شرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
مـــن جـــانـــبـــه، نــفــى وزيـــــر الـــدفـــاع 
اال�شرائيلي افيغدور ليربمان وجود اأزمة 

ان�شانية يف قطاع غزة.
قطاع  اأن  البديهي  “من  ليربمان  وقال 
يوجد  ال  ولــكــن  �ــشــويــ�ــشــرا،  لي�س  غـــزة 
اىل  م�شريا  ان�شانية”  اأزمـــة  اأي  هناك 
دخول “مئات” من ال�شاحنات التي تقوم 

باي�شال الب�شائع اىل القطاع الفقري.
غري  منظمات  عــدة  �شمت  املقابل  يف 
بت�شيلم  غرار  على  ا�شرائيلية  حكومية 
الدولية،  العفو  ومنظمة  االآن،  وال�شالم 
معلنة  ــي  االمم التحذير  اإىل  ا�شواتها 
العامل اال�شرائيلي  انها طلبت من املدعي 

التدخل.
م�شرتك  بيان  يف  املنظمات  واأعلنت 
املجتمع  مــنــظــمــات  ــن  م “جمموعة  ان 
اإىل  عاجلة  ر�شالة  اليوم  وجهت  املــدين 
تطالبه  مندلبليت  افيخاي  العام  املدعي 
االمنية  احلكومة  اأعــ�ــشــاء  ين�شح  بــان 

لقرارها  الفوري  باالإلغاء  اال�شرائيلية 
قطاع  اإىل  الكهربائي  االمــداد  تقلي�س 

غزة”.
العفو  ــــذرت  ح مــنــفــ�ــشــل  بــيــان  ويف 
الدولية من “كارثة ان�شانية و�شيكة” يف 

القطاع الفل�شطيني املحا�شر.
التخفي�شات  اإن  املــنــظــمــة  وقــالــت 
�شتكون  الكهرباء  امــدادات  يف  اال�شافية 
“عواقبها كارثية يف قطاع غزة و�شتهدد 
والذين  املر�شى  خ�شو�شا  االالف،  حياة 

يحتاجون اإىل عناية مركزة”.
اىل  الكهرباء  ــــدادات  اإم وتخفي�س 
القطاع الذي ت�شيطر عليه حركة حما�س 
يوؤدي  قد  ن�شمة  مليوين  نحو  فيه  ويقيم 
اإىل ت�شعيد التوتر يف القطاع الذي �شهد 
ثالث حروب مدمرة بني 2008 و2014 
والف�شائل  اال�ــشــرائــيــلــي  اجلــيــ�ــس  بــني 

الفل�شطينية وعلى راأ�شها حما�س.
االإ�شرائيلي  الــــوزراء  رئي�س  وقـــال 
بنيامني نتنياهو الثالثاء انه ال يرغب يف 

حما�س. مع  “الت�شعيد” الع�شكري 
الفقري  غزة  قطاع  يف  الكهرباء  واأزمة 
اأ�شباب  لعدة  تعود  لكنها  جديدة،  لي�شت 
منها النق�س يف قدرة التوليد حيث يوجد 
يف القطاع حمطة وحيدة قامت ا�شرائيل 
يف  العمل  عن  وتوقفت  �شابقا  بق�شفها 

ني�شان/ ابريل ب�شبب نفاد الوقود.
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الرباط :
قال �شربي احلو، املحامي املغربي واخلبري يف القانون 
غري  امل�شري  الربملان  ان  الدولية،  والعالقات  الــدويل، 
احلكومة  تنازل  باطلة  اتفاقية  على  للم�شادقة  موؤهل 

على جزيرتي تريان وع�شافري.
على  امل�شري  الربملان  م�شادقة  قرار  ان  احلو،  وقال 
تريان  جزيرتي  عن  امل�شرية  احلكومة  تنازل  اتفاقية 
واالإقرار  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لفائدة  وع�شافري 
القانونية  االإ�شكاليات  من  جمموعة  يثري  ب�شعوديتها 
يف  الباطلة  االإلتزامات  باآثار  عالقته  يف  الد�شتورية 
االإداري  الق�شاء  عنها  ك�شف  والــتــي  املـــدين،  القانون 

امل�شري قبل فعل امل�شادقة.
من  املو�شوع  يف  اخلو�س  نف�شي  على  “فاآليت  وا�شاف 
الوجهة القانونية ال�شرفة خالفا ملا قد ي�شتنتج من هذه 
القراءة، و اأملي اأن ي�شهب فقهاء م�شر، وهم الذين اأجنبوا 
الوعي  لرفع  خدمة  النقا�س  اإغناء  يف  وغريه  ال�شنهوري 
باملعرفة القانونية، و اإعادة توطينها، وخدمة للتطبيق 
امل�شرمي�شادقة  ال�شعب  اإرادة  واحرتام  للقانون،  ال�شليم 

الربملان امل�شري”.
و  الــواقــع  حكم  يف  يعترب  امل�شري  “فالربملان  وتابع 
الد�شتور امل�شري و كيال عن ال�شعب امل�شري الذي اإنتدبه،  
فيما ي�شنه من قوانني و ت�شريعات و م�شادقات، املحددة 

يف املادة )101 من د�شتور م�شر(”.

ب�شالحيات  يتمتع  ال  الــربملــان  اأن  “غري  وا�شتدرك 
رهني  بل  م�شادقات،  اأو  ت�شريع  من  يتخذه  فيما  مطلقة 
مبطابقتها للد�شتور �شواء من حيث قواعده القانونية اأو 

االإجرائية”.
اجلهة  امل�شري  الد�شتور  حــدد  “وقد  احلــو،  وقــال 
املوؤهلة الإجراء مراقبة مدى تطابق وان�شجام، و مالئمة 
الد�شتورية  املحكمة  هو  اأ�شغال  من  الربملان  يتخذه  ما 
بعد  وذلــك  امل�شري(،  الد�شتور  من   191 املــادة  العليا) 
قانون  مبقت�شى  و  د�شتوريا  املخولة  اجلهات  اإحدى  طعن 
اأو  اجلــمــهــوريــة،  رئي�س  منها  لــذلــك)  بــذلــك  املحكمة 
الربملان ( نواب  اأو عدد معني من  الــوزراء  رئي�س جمل�س 
بعدم د�شتورية ن�س قانوين اأو م�شادقة على معاهدة اأو 

اتفاقية اأمامها”.
“ويظهر من االإتفاقية مو�شوع امل�شادقة  وتابع احلو 
يف  ين�س  الذي  امل�شري،  الد�شتور  تخالف  تخالف   اأنها 
رئي�س  عاتق  على  التزاما  و�شعت  والتي   ،139 ــادة  امل
اجلمهورية امل�شرية باملحافظة على وحدة اأرا�شي م�شر، 
اأية  على  امل�شادقة  للربملان  جتيز  ال  التي   ،152 واملادة 
معاهدة تخالف الد�شتور اأو يرتتب عنها التنازل عن اأي 

جزء من اإقليم دولة م�شر”.
احلكومة  التفاق  بالن�شبة  امل�شكل  اأن  “غري  وا�شاف 
االإتفاقية  اإ�شتيفاء  يف  يكمن  ال  وال�شعودية  امل�شرية 
غذاته،  الرئي�س  وتوقيع  الربملانية  امل�شادقة  ل�شرط 

من  اأقــرت  امل�شرية  االإداريــة  املحكمة  كون  يف  يكمن  بل 
على  امل�شرية  احلكومة  ممثل  توقيع  ببطالن  قبل  ذي 
االإتفاقية”، م�شيفا اإن االإ�شكالية القانونية تتجلى تبعا 
اتفاقية  على  امل�شري  الربملان  م�شادقة  هل   : يف  لذلك 
من   195 املــادة  اإىل  بالنظ  االإتفاقية،  يح�شن  باطلة 
عليها  امل�شادق  املــواد  من  جتعل  التي  امل�شري،  الد�شتور 
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية حتوز احلجية املطلقة، 
اإن  اأم  الدولة،  �شلطات  جميع  فيه  مبا  للكافة،  وملزمة 

راأيي  يف  باطل.  باطل  على  مابني  و  باطلة،  االإتفاقية 
فاإن عدم اإ�شتدراك م�شر وال�شعودية بت�شحيح االإخالل، 
الذي جعل املحكمة االإدارية مب�شر حتكم ببطالن توقيع 
ممثل احلكومة امل�شرية، يجعل االإتفاقية و كاأنها �شادرة 

من جانب ال�شعودية وحيدة”.
وختم احلو قائال “ما دام التوقيع ال�شحيح، و ال�شادر 
باآثار  القبول  لت�شريف  اأ�شا�شي  ركن  ال�شفة  �شاحب  من 
قيامه  عــدم  ويف  االإتفاقية،  تت�شمنه  الــذي  االإلــتــزام 
ذلك  فــاإن  اإداري،  ق�شائي  مبقرر  بطالنه  اإىل  بالنظر 
�شاحب  واأن  خا�شة  يكن،  مل  وكــاأنــه  ــزام  ــت االإل يجعل 
اأ�شدر  و  ببطالنها،  مت�شك  االأهلية  و  وامل�شلحة  ال�شفة 
مت  من  و  بطالنها،  عن  كا�شفا  حكما  االإداري  الق�شاء 
امل�شري  الربملان  م�شادقة  اأن  مفاده  با�شتنتاج  اخلــروج 
جزيرتي  عن  امل�شرية  احلكومة  تنازل  اتفاقية  على 
فيما  عليها  الرئي�س  توقيع  حتى  اأو   ، وع�شافري  تــريان 
الطعن  نق�شها، وحتى وعلى فر�س عدم  بعد ذلك وعدم 
لها  مينح  وال  االإتفاقية،  يح�شن  ال  د�شتوريتها  بعدم 
احلجية الواردة يف املادة 195 من الد�شتور امل�شري، الأنه 
امل�شري  الربملان  ميلك  وال  موجود،  غري  التزام  حكم  يف 
اأهلية ارجاع احلياة اإليها، يف ظل ت�شريح حمكمة اإدارية 
جهة  بتم�شك  �شريح  تعبري  الأنــه  ببطالنها،  وخمت�شة 
باأ�شباب بطالن االإتفاقية الذي  بحقها يف عدم جوازها 

تخللها واعرتاها”.

خم�شة  كل  من  واحد  – يعي�س  ب(  ف  )اأ  باري�س 
اأطفال يف الدول الغنية يف فقر ن�شبي بح�شب تقرير 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
)يوني�شف( ن�شر اخلمي�س و�شنف الواليات املتحدة 
م�شتوى  على  العامل  يف  االأ�شواأ  بني  من  ونيوزيلندا 

رفاهية ال�شباب.
%13 من االطفال يف  نحو  ان  التقرير  وجاء يف 
والكايف  االآمن  الطعام  على  يح�شلون  ال  الدول  تلك 
الواليات  يف   20% اىل  الن�شبة  هذه  ترتفع  فيما 

املتحدة وبريطانيا.
وقــالــت �ــشــاره كـــوك مــديــرة مــكــتــب االبــحــاث 
“اينو�شنتي” التابع ليوني�شف الذي ن�شر التقرير ان 
“املداخيل االعلى ال توؤدي تلقائيا اىل نتائج اأف�شل 

جلميع االطفال، ورمبا تعمق الفوارق”.
“يتعني على احلكومات يف جميع الدول  واأ�شافت 
وحتقيق  الفوارق  تقلي�س  ل�شمان  التدابري  اتخاذ 

تقدم”.

واأخذ التقرير الذي يحمل عنوان “ريبورت كارد” 
بعني االعتبار عوامل مثل التعليم وال�شحة العقلية 
االقت�شادية  والــفــر�ــس  الكحول  على  واالدمــــان 
والبيئة لت�شنيف 41 دولة عالية الدخل على �شلم 

رفاهية ال�شباب.
راأ�ــس  يف  اال�شكندنافية  ــدول  وال اأملانيا  وجــاءت 
يف  وت�شيلي  وبلغاريا  رومانيا  حلت  فيما  القائمة 
يف  املتحدة  والواليات  نيوزيلندا  واحتلت  اأدناها، 

املرتبتني 34 و37 على التوايل.
بالن�شبة  متدنيا  املتحدة  الواليات  اأداء  وجــاء 

للفقر واجلوع وال�شحة والتعليم وعدم امل�شاواة.
فيما  خا�س  ب�شكل  �شيئا  نيوزيلندا  اأداء  وجــاء 
اأعلى  و�شجلت  للمراهقني  العقلية  بال�شحة  يتعلق 
تــرتاوح  الــذي  لال�شخا�س  العامل  يف  انتحار  ن�شبة 
اأكرث بثالث مرات  اأي  15 و19 عاما،  اأعمارهم بني 

تقريبا عن معدل الدول التي �شملها التقرير.
النف�س  علم  جمعية  قالت  التقرير  على  وردا 

النيوزيلندية اأن ال مربر لتلك االح�شاءات يف دولة 
غنية متقدمة.

“هذه  ابــراهــام  كويننت  اجلمعية  رئي�س  ــال  وق
ال�شباب  من  كبري  لعدد  اهماال  تظهر  االح�شاءات 
االهتمام  على  قــادرة  تكون  اأن  يفرت�س  ــة  دول يف 

باجلميع .
من  التحرك  اىل  يدعو  التقرير  “هذا  واأ�شاف 
قبلنا جميعا واحلكومة لتطوير �شيا�شات ت�شمن ان 

يعي�س االطفال وال�شباب حياة على اأكمل وجه”.
وقالت جمموعة “ت�شايلد بوفرتي اك�شن غروب” 
ان االرقام “حمزنة” وت�شري اىل ان الدعم ال�شحي 
مع   13 عمر  عند  يتوقف  نيوزيلندا  يف  لالأطفال 

دخول هوؤالء مرحة املراهقة احل�شا�شة.
اآ�شز  اإيني�س  املجموعة  با�شم  املتحدثة  وقالت 
وهي اأ�شتاذة يف طب االأطفال يف جامعة اأوكالند ان 
ال  والفقر  لالأطفال  العقلية  ال�شحة  بني  “العالقة 

ميكن جتاهلها”.

يعانون  الذين  املراهقني  عدد  ان  التقرير  واأظهر 
م�شاكل يف ال�شحة العقلية يتزايد يف غالبية الدول 
بني  البدانة  ن�شبة  وكــذلــك  بالدرا�شة  امل�شمولة 

ال�شباب.
الدول  بني  من  وهما  وفنلندا،  اليابان  يف  وحتى 
نحو  فــاإن  الالئحة،  على  اأداء  اأف�شل  �شجلت  التي 
املعايري  يبلغوا  مل  عاما   15 بعمر  الفتيان  خم�س 
التعليمية اال�شا�شية، فيما دعا التقرير اىل تركيز 

اأكرب على املجموعات املحرومة.
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ليث �شبيالت
  ! تي�س  هذا   ! جماعة  “يا  لهم  نقول 
فيقولون لنا احلبوه” ما هذا اجلنون الذي 
حل بقومي . اإن 5 حزيران 2017 كارثة 
 1967 حزيران   5 من  مرة  مائة  اأعظم 
العربي  للعامل  اإ�شرائيل  احتالل  اإنه 
بالكامل بالرميوت كونرتول دون احلاجلة 
خدمتها.   يف  العربان  ع�شاكر  بل  لع�شكري 
معظم  خلفها  ومن  العربية  الدول  .تعلن 
املقاومة  على  احلرب  االإ�شالمية  الدول 
ذلك  ومع  اإرهاب.  اأنها  على  الفل�شطينية 
من�شبة  �شفحتنا  على  التعليقات  فمعظم 
“ال�شيعية  اإيران  اأخي  يا   . اإيران  على 
“عميلة  و..   .. كذا  اأخت  و  كذا  “”بنت 
”   طيب ! الدول العربية   .“ لل�شهيونية 
على  علنا  علنا  تعلن  التي  و”ال�شنية”  
اإ�شرائيل   مع  حلفها  االأ�شهاد  روؤو�س 
ولي�س   ( ال�شنية  للمقاومة  وعداءها 
�شالح  هي  هل  “املجرمة!!!”(  ال�شيعية 
على  جتروؤون  ال  حتى  االأيوبي   الدين 

اأين   . املتخاذلون؟  اجلبناء  اأيها  اتهامها 
وي�شارا  ميينا  اأفتوا  الذين  الفتنة  م�شايخ 
االأموات. �شكوت  �شكتوا  الدماء؟   باإباحة 
ويل  الن  معهم   املتابعني  ماليني  واأ�شكتوا 
االأمر اليع�شى وال ينتقد  حتى لو ت�شهني. 
قد عاقر اخلمر و�شاحب العاهرات ولعب 
�شمعا  له  وقلنا  عنه  و�شكتنا  �شابقا  املي�شر 
وطاعة اأفال ن�شكت عنه  وطيعه وقد اأعلن 
�شكت ومل يدافع  اإن كل عامل  �شهيونيته؟ 
املوقف  متثل  التي  حما�س  �شرعية   عن 
ال�شرعي الأمة نامت ونام علماوؤها عن عدم 
�شرعية حكامها لهو عامل �شال م�شل جبان 
الإعالنها.  ي�شحي  وال  احلقيقة  بعرف 
خمالفة  على  احلكام  يجروؤ  ال   ! ويحكم 
ب�شكوتكم  اأنتم  العلماء  اأيها   . علمائهم 
بعامل  ل�شت  اأنا  احلكام.  �شالالت  تقودون 
اإنهم   . علىخمالفتي  احلكام  يجروؤ  وال 
ي�شتطيعون  فقط اأن ي�شجنوين اأو يقتلوين 
الذين  اأ�شاتذتنا  يا  اإلينا  تن�شموا  ال  ملاذا 
كلمة  اجلهاد  اأعظم  اأن  علمتمونا  الذين 

من  انتقم  اللهم  جائر.  �شلطان  عند  حق 
احلكام  من  انتقامكم  قبل  علماءال�شوء 
اإال  املارقون  هوؤالء  يظلمنا  فلم  اجلائرين 

ب�شكوت هوؤالء املجرمني . .
اإن الذين يخالفوننا يف هذا االأمر يعرفون 
على  باقون  هم  ولذلك  جيدا  احلقيقة 
التي  اآرائنا  من  ت�شايقهم  رغم  �شفحتنا 
بال�شباب  اإال  مقارعتها  ي�شتطيعنون  ال 
ال  �شفحة  اأية  اأتابع  ال  فاأنا  والت�شكيك  
الذي  بكالمنا  يثقون  اإنهم  ب�شاحبها  اأثق 
ييبتعدوا  اأن  هوؤالء  راأي  ما  يهاجمونه. 
الفنت  م�شايخ  �شفحات  اإىل  ويذهبوا  عنا 
ال  والذين  املتابعني  من  ماليني  لها  التي 
اأ�شكك اأبدا يف حمبتهم لفل�شطني وملركزية 
يف  و�شوح  بكل  اأ�شكك   واإمنا  ق�شيتها 
مواجهة  يف  ربهم  مع  و�شدقهم  رجولتهم 
نفخوا  فل�شطني.  على  علنا  يتاآمرون  من 
بن  اأحمد  العظيمني  باالإمامني  روؤو�شنا  
يكرم  االمتحان  وعند  تيمية  وابن  حنبل 
رجولتهما  يقلدون  ال  فاإنهم  يهان  اأو  املرء 

يف خمالفة احلاكم يف انحرافه.لي�س فيهم 
اليوم حنبلي وال تيمي اإال ما رحم ربي، اإما 
يف  ويقفوا  اهلل  اإىل  ويرجعوا  يتوبوا  اأن 
وجه انحرافات حكامكم اأو اإنهم ر�شوا اأن 

يكونوا �شالني م�شلني.
له  ن�شائح من يقولون  اأحمد  االأمام  رف�س 
تاأويل(  منه  يفهم  كالما  قل  يعني   ( وري 

ال�شلطان  تنكيل  من  ينجو  حتى  اإمام  يا 
 100000 فقال اإن مثلي ال يوري فهنالك 
اأقول  ما  ينتظرون  املنورة  املدينة  يف 
ليقتدوا به ولن اأ�شلهم. وال ت�شل عن ابن 
تيمية ر�شي اهلل عنه ومقارعته لل�شلطان 

.    جفت االأقالم وطويت ال�شحف.

ــــــــن احلــــــق الــــــعــــــلــــــمــــــاء الــــــ�ــــــشــــــاكــــــتــــــون ع خبر دويل: الرملان امل�شري غر موؤهل للم�شادقة على اتفاقية باطلة تنازل احلكومة على جزيرتي تران و�شنافر

ن�شبي فــقــر  يف  ــض  ــ� ــي ــع ي املــتــقــدمــة  الــــــدول  يف  ــة  ــش ــ� ــم خ مـــن  !طــفــل  النا�ض  ي�شدقك  و�شوف  اكذب  “اكذب..  اخلليج:  اأزمة 

الكهرباء اأزمــة  تفاقم  مع  غزة  يف  اخلدمات  انهيار  من  حتذر  املتحدة  االأمم 

حممود بوناب
اأن  العربية  اخلليج  بلدان  عن  املعروف 
عامة  وحتى  والنخب  فيها  امل�شوؤولني 
برحابة  يتقبلون  ال  ما  عادة  النا�س 
يف  خليجي  غري  اإن�شان  اأي  خو�س  �شدر 
�شوؤون منطقتهم ويعتربون ذلك من باب 
بانتقاد  يتعلق  االأمر  كان  اإن  التطاول 
اأو من  اأو حتى حتليلها بتجرد،  االأو�شاع 
به،  علم  لنا  لي�س  ما  على  التطفل  باب 
اأن  را�شخة  قناعة  على  اخلليجيني  الأن 
التي متيزها عن  ملنطقتهم خ�شو�شياتها 
بقية العامل العربي وال يعرفها ويفهمها 

�شوى اأهلها.
طرفني  بني  نزاع  اأي  ن�شب  ما  واإذا 
خليجيني، فاإنهم يتعاملون مع االآخر وفق 
�شدي”.  فاأنت  معي،  تكن  مل  “اإن  مبداأ 
ويف هذا ال تقبل اأنظمة احلكم والنخب 
من  املطلوب  الأن  ق�شمة  اأي  اخلليجية 
اجلميع الوقوف مع هذا الطرف اأو ذاك 
بكل حمية، وتع�شب اإن لزم االأمر، بقطع 
النظر عما اإذا كان ذلك الطرف يف موقع 

“ال�شحية”! موقع  يف  “الظامل” اأو 
االإعالمية  للرت�شانة  املتابع  اأن  غري 
دول  متولها  اأو  متلكها  التي  ال�شخمة 
مليارات  عليها  اأنفقت  والتي  اخلليج، 
املحمومة  املناف�شة  اإطار  يف  الدوالت 
واأجنداتها  اأهدافها  خلدمة  بينها  فيما 
اإىل  يحتاج  ال  واخلارجية،  الداخلية 
وقت طويل ليتبني ان ما تقدمه القنوات 
اخلليجية يف تغطيتها م�شتجدات االأزمة 
وال�شعودية  جهة  من  قطر  بني  احلالية 
اأخرى،  جهة  من  والبحرين  واالإمارات 
التوازن  من  االأدنى  احلد  اإىل  يفتقر 
كبري  ا�شتخفاف  عن  وينم  واملهنية، 
جهل  وعن  والعربي  اخلليجي  باالإن�شان 
امل�شهد  على  طراأت  التي  بالتطورات  تام 

االإعالمي العربي والدويل.
تلك  من  املتدفق  الكالمي”  ف”االإ�شهال 
واالإ�شمئزاز،  لل�شخرية  مثري  القنوات 
هو  بل  باالإعالم،  له  عالقة  وال 
ب�شكل  ومقتب�شة  مبتذلة  “بروباغندا” 
للزعيم  املن�شوبة  النظرية  عن  �شيئ 
النازي جوزيف غوبلز الذي قال “اإكذب 
ومتادى يف الكذب و�شوف ي�شدقك النا�س 

!
ومواقع  الف�شائيات  ي�شاهد  من  اإن 
للجانب  التابعة  االإجتماعي  التوا�شل 
“العربية”  مثل  االإماراتي  ال�شعودي 
يخرج  عربية”،  و”�شكاي  و”احلدث” 
كما  تعد  مل  قطر  اأن  مفاده  بانطباع 
يف  ال�شابق  ال�شعودي  ال�شفري  و�شفها 
 2013 عام  �شلطان  بن  بندر  وا�شنطن 

�شخ�س..   300 �شوى  “لي�شت  باأنها 
وقناة تلفزيونية، وهذا ال ي�شكل بلدا”، 
عظمى  دولة  اإىل  قادر  بقدرة  وحتولت 
اأ�شناف الهيمنة والطغيان  اأب�شع  متار�س 
ومتلك  امل�شاملني،  الطيبني  جريانها  على 
واملعدات  االأ�شلحة  من  خميفة  تر�شانة 
وخمزونا هائال من االأموال تقوم القيادة 
احلركات  �شتى  على  بتوزيعها  القطرية 
وزعزعة  اخلليجيني  لرتويع  االإرهابية 
اأمنهم ون�شر التخريب والفو�شى بينهم.

املتابع  فاإن  االآخر،  اجلانب  على  اأما 
�شواء  القطرية،  وال�شحف  للقنوات 
القطرية  اأوالف�شائية  اجلزيرة  �شبكة 
اأو من�شات التوا�شل االإجتماعي املوالية 
فوق  يعلو  �شوت  ال  اأن  �شيتبني  للدوحة، 
بالده  لنا  ي�شور  الذي  القطري  ال�شوت 
على انها املدينة الفا�شلة التي حلم بها 

اأفالطون.
كفاءات  ت�شم  قطر  اأن  من  الرغم  وعلى 
حتليل  على  قادرة  واأكادميية  اإعالمية 
اأن  اإال  وم�شداقية،  بتوازن  املوقف 
املحللني القطريني امل�شموح لهم بالتحدث 
الداخل  يف  العام  الراأي  اأمام  والظهور 
واخلارج، يجعلونك تتمنى لو كنت فاقدا 
للذاكرة لت�شدقهم، اإذ يعطونك انطباعا 
الراأي  “قناة  بلد  يف  تعي�س  ال  باأنك 
“كوريا كيم ايل  والراأي االآخر”، بل يف 
ملا  خوجة”،  اأنفر  “األبانيا  يف  �شونغ” اأو 
القطري  االإعالمي  اخلطاب  به  يت�شم 
من جمود يف التحليل وارتباك يف الطرح 

و�شعف فادح يف احلجة واالإقناع!
اإجماعا  هناك  اأن  لالإنتباه  امللفت 
وال�شعودية  القطرية  القنوات  بني 
يف  بينها  حمموما  وت�شابقا  االإماراتية 
ما  لكل  الفورية  التغطية  على  التهافت 
حول  م�شتجدات  من  وا�شنطن  من  ياأتي 
ب�شاأنها  ي�شدر  وما  اخلليجية،  االأزمة 
من ت�شريحات من البيت االأبي�س اأو من 
الغريب  لكن  اخلارجية.  يف  �شكرتري  اأي 
يف االأمر اأن كل طرف يقوم بتاأويل تلك 
االأحداث والت�شريحات على هواه، ال بل 
اإنهم يف بع�س االأحيان ال يجدون حرجا 
بعر�س  االإكتفاء  جمرد  او  حتريفها  يف 

ما يتنا�شب مع مواقفهم ويوؤيدها وقطع 
ما تبقى.

الطرح  يف  املو�شوعية  انعدام  واأمام 
االأزمة  م�شتجدات  تغطية  يف  والتوازن 
عجب  ال  اخلليجية،  االإعالم  و�شائل  يف 
العرب  واملحللني  الكتاب  بع�س  اأن  يف 
ُيخِفون  ال  اإذ  عدمية  مواقف  يعتمدون 
اخلليجية  البلدان  جتاه  “�شماتتهم” 
ال�شعودية  بني  النزاع  اأن  ويعتربون 
م�شري  �شوى  لي�س  وقطر  واالإمارات 
للخيارات  طبيعية  ونتيجة  حمتوم 
تلك  حلكام  اخلاطئة  واحل�شابات 
للمجريات  تقديرهم  و�شوء  البلدان 
املطلق  وخنوعهم  والدولية  االإقليمية 
مواردهم  وتبذير  االأمريكية  لالإرادة 
م�شالح  �شد  التاآمر  يف  الطائلة  املالية 
الذمم  و�شراء  العربية  ال�شعوب 

والوالءات وخدمة اأجندات قذرة.
اأو  حرج  دومنا  املحللني  بع�س  ويذهب 
الت�شفي  اإىل حد  بالذنب  اإح�شا�س  حتى 
التناحر  اأن  فيزعمون  “االأ�شقاء”،  من 
و�شيلة  هواأف�شل  اخلليجية  البلدان  بني 
على  البلدان  تلك  هيمنة  من  للتخل�س 
ما  اإىل  بالنظر  �شيما  ال  العربي  امل�شهد 
املخت�شة  واأجهزتها  حكوماتها  اقرتفته 
والليبيني  ال�شوريني  حق  يف  جرائم  من 

واليمنيني…
واإذا ما �شلمنا باأن االأزمات متثل اختبارا 
تاأثريها  لو�شائل االإعالم ومدى  حقيقيا 
يف الراأي العام، فاإننا ال نحتاج اإىل جهد 
يف  االإعالم  و�شائل  اأن  لنا  ليتبني  كبري 
دول اخلليج العربية خا�شعة متاما ماليا 
متلكها  التي  احلكم  الأنظمة  وحتريريا 
بها  العاملني  رقاب  يف  وتتحكم  ومتولها 
وتوجهها ح�شب اأهواءها وغرائزها، واأن 
االآراء  ما يزعمونه من حرية وتنوع يف 
مغالطات  �شوى  لي�شت  االأداء  يف  ومهنية 
بع�س  واأن  الذقون،  على  و�شحك 
ما  اخلليجي  كنظريه  العربي  االإعالم 
زال يفتقر اإىل الن�شج والتوازن للتعامل 
امل�شوؤولية  تقت�شيه  مبا  التحديات  مع 
القومية جتاه ال�شعوب العربية يف هذه 
واتزان  احرتام  من  الع�شيبة  االأوقات 

وم�شداقية.
كاتب تون�شي

“الوح�ض”! جتـــويـــع  ــى  ــل ع مــ�ــشــمــم  ـــب  ـــرام ت قـــطـــر:  ــى  ــل ع الـــــدور  ــة  ــودي ــع ــش ــ� ال ــد  ــع ب
عبدالوهاب ال�شريف

اكد الرئي�س االمريكي ترامب ان معاقبة قطر عمل ايجابي ، و ا�شاف ان االرهاب وح�س وانه البد من جتويعه 
واردف القول �شدقوين �شنجوعه .

كان ترامب قد حتدث من قبل حديثا مفاده ان ما مت جتاه قطر هو امر مت بالتفاهم معه اثناء تواجده يف الريا�س 
، وبالتايل فما يتم جتاه قطر هو بالتن�شيق امل�شبق مع ترامب  الذي هو اليوم ي�شرح بان معاقبة قطر امر ايجابي .

منذ تويل ترامب الرئا�شة االمريكية مل يقم باأي عمل هيكلي �شد ” القاعدة و داع�س ” فبا�شتثناء ت�شعيد يف 
ب�شيئ  ترامب  يقم  مل  للقاعدة  تنتمي  عنا�شر  بانهم  املتحدة  الواليات  تتهمهم  ملن  االمريكية  اجلوية  ال�شربات 

جديد جتاه التنظيمات و اجلماعات االرهابية .
عليها  ي�شن  كان  التي  ال�شعودية  اململكة  من  موقفه  تغيري  هو   الرئا�شة  ل�شدة  و�شوله  بعد  هو  ترامب  به  قام  ما 
املهم  باحلليف  و�شفها  اىل  منها  موقفه  وليتحول  االرهاب  منها  ينطلق  التي  بالدولة  اياها  متهما  قا�شيا  هجوما 

للواليات املتحدة يف ال�شرق االو�شط و ي�شكر امللك �شلمان على دوره يف احلرب على االرهاب  .
االدارة االمريكية تعرف متاما عدم امكانية الذهاب بعيدا جتاه قطر يف �شل عوامل النظام العاملي القائم و عوامل 
التحالفات يف املنطقة ، لكن اداء االدارة االمريكية و اداء ترامب اثبت ان ترامب �شيئ و االدارة االمريكية �شيئ 
اخر ، او بعبارة ا�شح ان مواقف ترامب تعمل لتحقيق اهداف  ال ميكن لالدارة االمريكية تبنيها على االقل ر�شميا 
متبني  اىل  باالرهاب  لقطر  االمارات  و  ال�شعودية  التهام  متقبل  موقف  من  قطر  جتاه  ترامب  موقف  ت�شاعد   .
مبا�شر لهذا االتهام و بذات احلدة ال�شعودية االماراتية ، لكن االدارة االمريكية الزال موقفها هو الدعوة حلل 

االزمة عرب احلوار وان دول اخلليج هي على اهمية واحدة بالن�شبة للواليات املتحدة .
تبديل ترامب ملوقفه جتاه ال�شعودية مل يتم اال بعد ان ” حلبها ” ما ي�شل اىل االلف مليار دوالر ، و هو موقف 
  ” ” حلب  من  ينتهي  ترامب   يكد  مل  و   ، املوقف  تغيري  ذلك  بعد  ” ثم  ” احللب  ثم  لها  االرهاب  تهم  بكيل  بدء 
ال�شعودية حتى اوعز لل�شعودية و االمارات بان يندفعا باجتاه قطر وبدوره اراد ان ميار�س ذات اللعبة متاما الذي 
تبدء بتحريك تهمة االرهاب و تنتهي بعقود واتفاقات مبليارات الدوالرات ، و نظرا خل�شو�شيات قطر فقد تدرج 
ترامب يف اتهام قطر باالرهاب على امل ” حلبها ” مبقابل ان يتكرم و ي�شرح بانها هي اي�شا حليف ا�شرتاتيجي 

للواليات املتحدة و ي�شكر متيم على جهوده يف مكافحة االرهاب و بذات ال�شيناريو ال�شعودي .
فوجئ ترامب ان قطر لي�شت ” بقرة ذلول ” وكان رد قطر على دعوته لها اىل ” حظرية ” البيت االبي�س  حلل 
االزمة ” بان امري قطر لن يغادر بلده و هي حتت احل�شار ” ، وهذا الرد القطري هو الذي  نقل موقف ترامب من 
ل ملوقف ال�شعودية و االمارات يف البداية اىل متبني له وم�شعد معهما �شد قطر يف ا�شرار على ان يجني منها  متقبهّ
ما جناه من ال�شعودية . يبدو ترامب م�شر على ” حلب ” قطر من خالل حتوله للت�شعيد معها – على خالف موقف 
نتفاهم  تعايل  لقطر  يقول  انه  – ومنطقه  القطرية باجتاه احلل عرب احلوار  االدارة  مع  تتعاطى  التي  ادارته 

وادفعي كما دفعت ال�شعودية و �شينتهي الت�شعيد مامل فالت�شعيد م�شتمر حتى ولو مل ت�شعد االدارة االمريكية .
بعد موقف قطر بان امريها لن يذهب للبيت االبي�س و بلده حتت احل�شار – اي لن يذهب قبل حل االزمة – رد 
” له يف  ” قيل  بانه  البداية يتحدث  كان يف  ان  بعد  االرهاب �شد قطر  تهمة  فيه  تبنى  بت�شريح  عليه ترامب 
دعم  يف  متورطة  اخرى  دول  هناك  وامنا  فقط  قطر  لي�شت  انها  ا�شاف  لكنه   ، االرهاب  تدعم  قطر  ان  الريا�س 
ان  يعني  اخرى  دول  هناك  بان  هذا  حديثه  مفهوم  وكان  فيه  حتدث  الذي  املقام  ذلك  يف  يذكرها  ولن  االرهاب 
ترامب مل يغلق ح�شاب ال�شعودية بعد رغم ما دفعته حتى االن وان  االمارات اي�شا ” �شتحلب ”  عما قريب بذات 

ا�شلوب ” حلب ” ال�شعودية و هو ذاته اال�شلوب الذي هو ب�شدده ” حللب ” قطر .
كان ترامب وا�شحا يف حديثه االم�س امام احلكومة االمريكية حيث قال ان ما قمنا به هو عمل عظيم ف�شفقات 
اال�شلحة التي اتفقنا عليها �شتتيح فر�س عمل يف امريكا و �شت�شاعد ال�شعودية على حماية االمن يف منطقتها و ان 
ما نقوم به اليوم �شد قطر هو لوقف متويل االرهاب وهي معركة �شعبه لكننا �شننت�شر فيها و ان االرهاب وح�س 

البد من جتويعه و �شنجوعه .
اراد ترامب اي�شال الر�شالة حلكومته والتي مفادها ان ما يقوم به هي اعمال عظيمة بداأت يف اململكة و هي االن 
قد و�شلت لقطر و ان الهدف منها وقف متويل االرهاب و ان االرهاب وح�س يجب جتويعه و بالطبع ”  حلبه ” 
لل�شعودية مايقارب االلف مليار حتى االن وتوجهه اىل قطر بذات اال�شلوب املبتز باالرهاب يهدف تبعا لتاريخ 
اداء ترامب اىل ” حلب ” قطر اي�شا يعني ان ما يقوم به ترامب لي�س بيع مواقف من هذه الدول جلني املليارات 

ل�شالح الواليات املتحدة وامنا هي ا�شرتاتيجيته جتاه ” وح�س ” االرهاب الذي يعمل على جتويعه .
�شبق لرتامب اثناء حملته االنتخابية احلديث عن ال�شعودية و دول اخلليج متتلك ثروات �شخمة وانها ت�شيئ 
ا�شتخدامها ويجب ان يتم �شلب هذه الرثوات منها ، وهذا هو ما يقوم به ترامب بالفعل فاالرهاب مع ال�شعودية 
�شلبها الف مليار حتى االن و مفهوم  ت�شريحات ترامب للدول االخرى ال تعني اال انه مل يغلق ح�شاب ال�شعودية 

بعد و ان االمارات �شيفتح لها ح�شاب كما فتح االن ح�شاب لقطر .
اذا ما يعتزمه ترامب هو جتويع الدول التي يثري حديث االرهاب حولها حتى تدفع ثم يحول موقفه و يي�شتمر 
يف ابتزازها حتت خوف فتح هذا احلديث مرة اخرى و�شيكون كله حتت عنوان ” الدور املفيد لالمن يف املنطقة ” 
الذي حتدث عنه انه ن�شيب ال�شعودية من �شفقات اال�شلحة مبقابل فر�س العمل لالمريكيني . و ال�شك ان املبالغ 
التي تتحول من اخلليج باجتاه الواليات املتحدة باالالف املليارات و اغراق دول اخلليج اكرث يف �شراعات املنطقة 
و موؤخرا يف م�شاكل بينية  ت�شاعف ا�شتنزافها فوق ما يتم حتوله اىل الواليات املتحدة لتكون النتيجة التي ي�شعى 
لها ترامب و هي  ” الوح�س اجلائع  ” الذي قال عنه بعبارة حتمل الت�شميم  ” و�شنجوعه ” ،   اي ان ا�شرتاتيجية 
ترامب ملواجهة االرهاب تقوم على حتريك ملف االرهاب لنهب اموال دول اخلليج و الو�شول اىل به اىل ” خليج 

جائع ” بعد �شلبه ثرواته واغراقه يف م�شاكل املنطقة وم�شاكله البينية  اكرث فاكرث .
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يف حكم الفت، اأ�شدرت حمكمة يف 
بال�شجن  حكما  االأربعاء،  بلجيكا، 
التنفيذ  وقف  مع  اأ�شهر  �شتة  ملدة 
يف  ر�شيعهما  تويف  والدين  على 
ب�شوء  الإ�شابته   2014 يونيو 

التغذية.
وقالت قا�شية املحكمة اإن الر�شيع 
اأ�شهر  �شبعة  وعمره  تويف  لوكا�س 
كيلوغرام،   4.3 وزنه  كان  عندما 
واحد  كيلوغرام  نحو  بزيادة 

بالكاد على وزنه عند مولده.
الراحل  الر�شيع  اأن  واأ�شافت 
من  قليل  �شوى  بج�شمه  يكن  مل 
وجود  لها  يكن  مل  التي  الدهون، 

حول اأع�شائه.
وذكرت تقارير اإعالمية بلجيكية 
حالة  اأن  من  الرغم  على  اأنه 
اأنها  على  ُت�شخ�س  مل  لوكا�س 
حالة  وهي  الالكتوز،  حتمل  عدم 
القدرة  بعدم  تتميز  مر�شية 
والديه  فاإن  الالكتوز،  ه�شم  على 
هذا  من  يعاين  اأنه  يف  ا�شتبها 

نباتيا  حليبا  واأطعماه  املر�س، 
مثل  حبوب  من  م�شنوعا  خمتلفا، 
واحلنطة  الكينوا  وحبوب  االأرز 

ال�شوداء.

�شاءت  فيه  تويف  الذي  اليوم  ويف 
والداه  ونقله  �شريعا  حالته 
حتفه  الر�شيع  والقى  لطبيب. 
م�شت�شفى  يف  لغرفة  ُنقل  بعدما 

للطوارئ.
وقالت حمامية الدفاع كارين فان 
مريفني اإن الوالدين مل يدركا اأبدا 
اأن �شحة طفلهما متدهورة للغاية.

بكني:
زراعة  جتربة  �شينيون،  ف�شاء  رواد  يعتزم 
رحلة  خالل  القمر،  �شطح  على  البطاط�س 
لها  املقرر  ت�شينغ4-،  ال�شينية  الف�شاء  مركبة 
العام  القمر  من  اخللفي  اجلانب  يف  الهبوط 

املقبل.
ال�شينية”،  ديلي  “ت�شاينا  �شحيفة  واأوردت 
جامعة  يف  علماء  عزم  عن  معلومات  االأربعاء، 
احلياة  فر�س  اختبار  ال�شينية،  جينغ  جونغ 
طورته  م�شروع  �شوء  يف  القمر،  �شطح  على 

اجلامعة، وُيعرف بـ”النظام البيئي امل�شغر”.
واأ�شافت ال�شحيفة، اأن فكرة امل�شروع تقوم على 
احل�شرات  ويرقات  البطاطا  من  اأعداد  و�شع 
اإ�شطواين،  �شكل  على  جرة   18 يف  القز،  ودود 

يبلغ طولها 16 �شنتيمرتًا.
ويحظى م�شروع النظام البيئي امل�شغر، باأهمية 
اإذ  ال�شينية،  العملية  الدوائر  لدى  كبرية 
 257 بني  من  للتنفيذ،  عليه  االختيار  وقع 
اإطار برنامج ال�شني،  م�شروعًا مت جتهيزهم يف 

ال�شتك�شاف الف�شاء.
جناح  حال  يف  اأنه  اإىل  اأي�شًا،  لفتت  ال�شحيفة 

يف  م�شتقبال  ا�شتخدامه  املتوقع  فمن  امل�شروع، 
يف  تاأ�شي�شها  املُخطط  الب�شرية،  امل�شتعمرات 

كوكب املريخ.
اإطالق  عزمها  ال�شني  اأعلنت   ،2016 ويف 
ا�شم  عليها  اأطلقت  ف�شاء  مركبة  هبوط  مهمة 
ت�شينغ4-، على اجلانب املظلم من القمر، الذي 
يحظى بف�شول علماء الفلك، ومل يكت�شف بعد.

و�شتكون هذه الرحلة هي املحاولة االأوىل من 
نوعها يف تاريخ الب�شرية.

ت�شينغ4-،  رحلة  ت�شاعد  اأن  املنتظر  ومن 
التابعة  الدولة  و�شع  من  االنتقال  يف  ال�شني، 
لها  رائدة  دولة  اإىل  االأخرى،  الدول  خلطى 

جتاربها اخلا�شة يف جمال ا�شتك�شاف القمر.

ال�������ص���ج���ن ل�����وال�����دي�����ن اأ��������ص�������اءا ت����غ����ذي����ة ر���ص��ي��ع��ه��م��ا

ال�������ص���ني ت���ع���ت���زم زراع�������ة ال��ب��ط��اط�����ض ع���ل���ى ���ص��ط��ح ال��ق��م��ر

الأ���ص��ت��اذ  ال��ن��اف��ذ  ال�صجن  امل��غ��رب: 
وع�صيقته  االإ�صالمية  الربية  م��ادة 
بتزنيت جماعية  جن�ض  حفلة  القامة 

 

يف  النافذ  باحلب�س  بتيزنيت،  االإبتدائية  املحكمة  ق�شت  ـ  الرباط 
عليهما  وحكمت  وع�شيقته،  االإ�شالمية  الرتبية  مادة  اأ�شتاذ  حق 
ح�شوريا ب8 اأ�شهر حب�شا نافذا، فيما حكمت على �شديقيه ب�شهرين 
مالية  وغرامات  التنفيذ  موقوفة  ب�شهرين  وامراأتني  نافذا،  حب�شا 
الزوجية  واخليانة  الف�شاد  تهم  املحكمة  اإليهم  ووجهت  خمتلفة، 

واإعداد وكر للدعارة.
وتعود تفا�شيل الق�شية اإىل بداية �شهر مايو املن�شرم، حني داهمت 
القروية  باجلماعة  منزال  تزنيت،  ب�شرية  امللكي  الدرك  م�شالح 
بها  تقدمت  �شكاية  مو�شوع  كان  تزنيت(،  جنوب  )24كلم  بونعمان 
بجماعة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  باإحدى  ي�شتغل  الذي  االأ�شتاذ  زوجة 

بونعمان، ومتكنت من اعتقال �شتة اأ�شخا�س بداخله.

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اأردن����ي����ة ت��دي��ر 
ال���ك���وي���ت يف  دع��������ارة  ���ص��ب��ك��ة 
و�شورية  اأردنية  على  القب�س  الكويت  دولة  يف  اجلنائية  املباحث  القت 
رم�شان  �شهر  خالل  حويل  مبنطقة  �شقة  يف  دعارة  �شبكة  يدرن  ولبنانية 

الف�شيل.
ال�شبكة  ن�شاط  عن  و�شلت  معلومات  اإن  الكويتية  الراي  �شحيفة  وقالت 
الن�شائية اإىل االإدارة العامة للمباحث اجلنائية٬ وكلف فريقًا من رجال 
اأردنية ت�شكن يف  اأن امراأة  مباحث االآداب بتحري االأمر٬ حيث تبني لهم 
فتاتان  وُت�شاركها  حويل٬  ميدان  منطقة  يف  العزاب  بنايات  باإحدى  �شقة 
متعة  ال ُ عن  الباحثني  ا�شتقبال  يف  لبنانية  واالأخرى  �شورية  اإحداهما 

احلرام٬ وتقدمي »خدمات« خا�شة.
وبعد مراقبة املكان الأيام ع هّدة انك�شف لهم اأن ’الوحدة’ الن�شائية ي�شتقبلن 
اأراد الزبون  الزبائن كل واحدة منهن يف غرفتها للجل�شة الواحدة٬ واإذا 
 20 مقابل  االأجر اخلا�شة  فاإن  ي�شكن هو  اإىل حيث  اإحداهن  مع  اخلروج 
ق�شاء  على  واتفق  ال�شريني  م�شادرهم  اأحد  فاأر�شلوا  يت�شاعف٬  دينارًا 
االآداب  مباحثيو  داهم  عليها  متفق  ال ُ اللحظة  ويف  اإحداهن٬  مع  �شاعة 

ال�شقة مت�شلحني باإذن من النيابة واأم�شكوا بالثالثة
العامة  االإدارة  مقر  اإىل  الثالث  الن�شوة  اقتيدت  اإنه  اأمني  م�شدر  وقال   .
للمباحث اجلنائية حيث احتجزن على ذمة ق�شية ن�شر الفح�شاء٬ وجاٍر 
التحقيق معهن متهيدًا الإبعادهن عن البالد بح�شب موقع عمون االلكرتوين 

املحلي.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

�شركة  اإعالن  منذ  اأ(-  ب  )د  ولينجتون  
ال�شناعات الغذائية الربيطانية “كادبوري” 
اعتزام غلق م�شنع ال�شيكوالته التابع لها يف 
يف  انطلقت  النيوزيلندية،  “داندين”  مدينة 
نيوزيلندا حملة قوية الإنقاذ امل�شنع وجنحت 
يف جمع تربعات تزيد عن 7ر4 مليون دوالر 
اأمريكي(  دوالر  مليون  )39ر3  نيوزيلندي 

خالل اأ�شبوع واحد.
ويحتاج املرء اإىل بحث طويل ووا�شع النطاق 
اأن  ميكن  احللوى  من  نوع  اأي  اإىل  ي�شل  حتى 
)االأنانا�س  المب”  اآبل  “باين  حلوى  يناف�س 

املقطع( على ع�شق النيوزيلنديني.
ومن اأجل اإنقاذ امل�شنع الذي ينتج هذه احللوى 
الغلق  من  البالد  يف  بال�شيكوالته  املغطاة 
ع�شاق  ان�شم  اأخرى،  دولة  اإىل  االإنتاج  ونقل 
منتجات حلوى “كيوي” ال�شهرية يف نيوزيلندا 
امل�شنع  ل�شراء  االأموال  جلمع  حملة  اإىل 
ت�شغيله  وا�شتمرار  الربيطانية  ال�شركة  من 
يف  والعراقة  ال�شعبية  ذات  احللوى  الإنتاج 
مليون  7ر4  من  اأكرث  جمع  مت  وقد  البالد. 

دوالر لهذا الغر�س خالل اأ�شبوع.
كانت �شركة "مونديليز" العاملية )كان ا�شمها 
�شركة  متتلك  والتي  ال�شابق  يف  كرافت( 
“كادبوري” قد اأعلنت يف وقت �شابق من العام 
ال�شيكوالته  م�شنع  غلق  اعتزامها  احلايل 
والذي  النيوزيلندية  “داندين”  مدينة  يف 
فيها  مبا  ال�شهرية  “كيوي”  منتجات  ينتج 
بار”  و”بوز  المب”  اآبل  و”باين  "جافا�س"، 
و”بينكي بار”. وقد اأثار القرار موجة �شخط 
�شعبي عارمة يف نيوزيلندا و�شلت اإىل درجة 
الدعوة اإىل مقاطعة كل منتجات “كادبوري” 

احتجاجا على غلق امل�شنع.
عملية  ونقل  امل�شنع  غلق  قرار  اأن  واحلقيقة 

 150 فقط  ينهي  لن  اأ�شرتاليا  اإىل  االإنتاج 
اأق�شى  يف  الوقعة  املدينة  يف  العمل  من  عاما 
اإىل فقدان حوايل  ويوؤدي  نيوزيلندا،  جنوب 
االإنتاج  عمليا  �شينهي  ولكنه  وظيفة،   350

املحلي لبع�س اأ�شهر احللويات يف نيوزيلندا.
امل�شوؤول  اأوميللي”  “جيم  قال  ناحيته  من 
وم�شت�شار  االأدوية  �شركات  اإحدى  يف  ال�شابق 
مدينة “داندين” حاليا واأحد اأع�شاق حلوى 
ال�شيكوالتة  “م�شنع  اإن  المب”  اآبل  “باين 
جزء ال يتجزاأ من قاعدة الت�شنيع يف داندين 
والعمال  امل�شنع  رائحة  بعيد.  زمن  منذ 
كان  اأنه  وحقيقة  ال�شياحية،  وجاذبيته 
كلها  كادبوري،  ل�شركة  ت�شديرية  قاعدة 
وحري�شني  مب�شريه  مهمومني  جتعلنا  اأ�شباب 

على عمل كل ما ميكن لدعمه”.
حوايل  اإن  امل�شنع  مالك  يقول  املقابل  يف 
يتم  نيوزيلندا  م�شنع  اإنتاج  من   70%
اأن  اأ�شرتاليا، يف حني  اإىل  ت�شديره وبخا�شة 

ت�شغيل امل�شنع مكلف للغاية.
ورغم كل احلمالت مت�شكت “كادبوري” بقرار 
�شوء  بارقة  اأعطت  ولكنها  االإنتاج.  وقف 
عندما  املا�شي  االأ�شبوع  يف  للم�شنع  بالن�شبة 
اأعربت عن ا�شتعدادها ملناق�شة اإمكانية قيام 
التاريخية  املنتجات  باإنتاج بع�س  اآخر  طرف 

العريقة داخل نيوزيلندا.
“داندين  “اأوميللي” موؤ�ش�شة  اأ�ش�س  وب�شرعة 
عن  عبارة  وهي  القاب�شة”  ال�شناعية 
يحاولون  الذين  املتطوعني  من  جمموعة 
على  املحافظة  اأجل  من  الالزم  املال  توفري 

امل�شنع يف املدينة.
مليون   20 اإىل حوايل  انهم يحتاجون  ورغم 
قاعدة  واإن�شاء  امل�شنع  مبنى  ل�شراء  دوالر 
الإنتاج احللويات يف م�شنع كادبوري املوجود. 

وحدد “اأوميللي” مبلغ 5 ماليني دوالر كهدف 
لدعم  املدينة  اأهل  من  جمعه  يحتاج  اأويل 

امل�شروع.
وبعد اأقل من اأ�شبوع جنح الرجل يف جمع مبلغ 
قريب بالفعل من امل�شتهدف، حيث اأعلن اآالف 
دوالر  مليون  7ر4  بتقدمي  تعهدهم  املوؤيدين 

نيوزيلندي.
م�شنع  اإنقاذ  حملة  اإن  بل  فح�شب،  هذا  لي�س 
اخلارج.  من  اأن�شارا  جذبت  ال�شيكوالته 
االأ�شخا�س  من  عددا  اإن  “اأوميللي”  ويقول 
الإنقاذ  املتربعني  قوائم  �شمن  اأخرى  دول  يف 

امل�شنع.
ورغم اأن اأغلب املتربعني من نيوزيلندا، ياأتي 
عدد اآخر من اأ�شرتاليا وكذلك من زيوريخ يف 
و�شنغافورة  ومانيال  و�شول  وبرلني  �شوي�شرا 

والعديد من الواليات االأمريكية.
ما  بتقدمي  املتربعني  اأغلب  تعهد  حني  ويف 
متربعني   4 هناك  دوالر،  واألف  دوالر  بني 
دوالر.  األف   100 من  اأكرث  بتقدمي  تعهدوا 
التعهدات  هذه  اإن  احلملة  منظمو  ويقول 
�شركة  يف  ا�شتثمار  واإمنا  تربعات  لي�شت 
ال�شعب  من  اأع�شاء  عن  نبحث  “نحن  جديدة 
ملكيتها عامة”.  �شتكون  �شركة  لال�شتثمار يف 
قيام  “يتوقعون  اأنهم  على  “اأوميللي”  و�شدد 

�شركة رابحة وتقدمي عائد للم�شتثمرين”.
غري اأن االأمر بالن�شبة للكثريين من امل�شاركني 
يف احلملة لي�س البحث عن اأرباح واإمنا البحث 
عن حالة اإ�شباع عاطفي بامل�شاركة يف امتالك 

م�شنع �شيكوالته.
وامل�شاركني  ال�شيكوالتة  ع�شاق  اأحد  وكتب 
موقع  على  احلملة  �شفحة  على  احلملة  يف 
التوا�شل االجتماعي “في�شبوك”: “اأنا اأحب 

امتالك 1ر%0 من م�شنع �شيكوالته”.

االآخرين،  االآالف  “مثل  اآخر  �شخ�س  وكتب 
�شاأكون �شعيدا للغاية بالو�شول اإىل النتيجة 

املثمرة. هذه فر�شة جيدة “.
ع�شاق  فيها  يقرر  مرة  اأول  لي�شت  وهذه 
حملة  يف  امل�شاركة  نيوزيلندا  يف  التقاليد 
الإنقاذ كيان له قيمة رمزية لديهم. ففي العام 
25ر2  حوايل  �شخ�س   39239 جمع  املا�شي 
اإنتليت”  “اأواروا  �شاطئ  ل�شراء  دوالر  مليون 

يف اإقليم “�شاوث اأيالند” النيوزيلندي.
حدث هذا عندما �شاهد “دواين ميجور” اأحد 
�شكان املدينة ال�شاحلية اإعالنا لبيع ال�شاطئ 
على  �شعار”االأف�شل  حتت  اإنرتنت  موقع  على 

الكوكب” فقال ملاذا ي�شرتى �شخ�س واحد هذا 
بهدف  التربعات  جلمع  حملة  وبداأ  املكان؟ 
وبعد  للجميع.  ملكا  لي�شبح  ال�شاطئ  �شراء 
�شهرين ا�شرتى النيوزيلنديون ال�شاطئ الذي 
ت�شل م�شاحته اإىل 7 هكتارات واأ�شبح جزءا 

من متنزه “اأبيل تا�شمان” القومي.
وقبل نحو اأ�شبوع من انتهاء مهلة جمع اأموال 
حزيران/  21 يف  ال�شيكوالته  م�شنع  اإنقاذ 
يف  ثقتهم  الن�شطاء  يوؤكد  احلايل،  يونيو 
امل�شنع  و�شراء  الالزم  الدعم  على  احل�شول 

واإنقاذه من االإغالق.

القاهرة  ـ فيوال فهمي:
عربتها  التي  الرحلة  مدة  يوما” هي   426“
حيازة  من  و�شنافري”  “تريان  جزيرتا 
اإىل  االأحمر  البحر  غربي  امل�شري  االإقليم 
نقل التبعية لل�شعودية الواقعة على �شاحله 

ال�شرقي.
لل�شيادة  اجلزيرتني  تبعية  وانتقال 
الربملان  قرار  على  بناًء  جاء  ال�شعودية 
حكم  �شدور  رغم  اأع�شائه،  باأغلبية  امل�شري 
نهائي �شابق من الق�شاء االإداري يقر مب�شرية 

و�شنافري”. “تريان 
)الربملان(،  امل�شري  النواب  جمل�س  ووافق 
تر�شيم  اإعادة  اتفاقية  على  االأربعاء،  اليوم 
وال�شعودية،  م�شر  بني  البحرية  احلدود 
“تريان  جزيرتي  تبعية  نقل  مبوجبها  يتم 
يف  اململكة،  اإىل  االأحمر  بالبحر  و�شنافري” 
ت�شهدها  مل  �شعبي  غ�شب  حالة  ت�شاعد  ظل 

البالد منذ �شنوات.
جلنتي  وافقت  املا�شيني،  اليومني  مدى  وعلى 
“الت�شريعية والد�شتورية” و”الدفاع واالأمن 
االتفاقية،  على  امل�شري  بالربملان  القومي” 
تطورت  والفو�شى  ال�شخب  من  حالة  و�شط 
لال�شتباك باالأيدي بني النواب، وفق تقارير 

اإعالمية حملية.
وغ�شبا  جدال  تثري  التي  االتفاقية  وتنذر 
وا�شعني يف م�شر على مدى عام م�شى، بعودة 
امل�شري  ال�شارع  اإىل  ال�شعبية  االحتجاجات 
امليادين  خلو  على  اأعوام   3 من  اأكرث  عقب 
واالحتجاج  الغ�شب  الءات  من  امل�شرية 

ال�شعبي.
وال�شيا�شي  املايل  الداعم  هي  وال�شعودية 
اأطاح  اأن  منذ  م�شر،  يف  لل�شلطات  االأكرب 
الفتاح  عبد  الرئي�س  كان  حني  اجلي�س، 
متوز  يوليو/   3 يف  للدفاع،  وزيرا  ال�شي�شي 
مدين  رئي�س  اأول  مر�شي،  مبحمد   ،2013
جماعة  اإىل  واملنتمي  دميقراطيا،  منتخب 
امل�شلمني، بعد عام واحد من فرتته  االإخوان 

الرئا�شية.
)اأعلى  العليا  الد�شتورية  املحكمة  تزال  وال 
االأخرية  املحطة  هي  بالبالد(  حمكمة 

عليها  الطعن  �شيتم  حيث  لالتفاقية، 
للمحكمة  واإحالتها  االإداري  الق�شاء  اأمام 
وفق  املقبلة،  االأيام  خالل  الد�شتورية 
م�شدرين قانونيني حتدثت اإليهما االأنا�شول.

)اأعلى  بالنق�س  امل�شري  املحامي  وقال 
اأبو �شعدة،  حمكمة للطعون بالبالد(، حافظ 
اإىل  �شيقدم  الذي  الطعن  اإن  لالأنا�شول، 
على  �شيعتمد  العليا  الد�شتورية  املحكمة 
الد�شتور  يف   151 املادة  من  الثالثة  الفقرة 
امل�شري، والتي تن�س على اأنه “ال يجوز اإبرام 
اأو  الد�شتور،  اأحكام  تخالف  معاهدة  اأية 
اإقليم  اأي جزء من  التنازل عن  يرتتب عليها 

الدولة”.
املثرية  االتفاقية  انتقلت  يوما   426 وخالل 
املوافقة  اإىل  التوقيع  مربع  من  للجدل 
متعددة  ق�شائية  بجوالت  مرورا  الربملانية، 
وفق  غا�شبة،  �شعبية  ومظاهرات  ومعقدة 

ر�شد االأنا�شول.
2016 اأبريل/ني�شان   8

البحرية  احلدود  تر�شيم  اتفاقية  توقيع 
مبوجبها  يتم  والتي  والريا�س،  القاهرة  بني 
نقل تبعية جزيرتي تريان و�شنافري بالبحر 
عاهل  زيارة  اأثناء  اململكة،  اإىل  االأحمر 
ال�شعودية امللك �شلمان بن عبد العزيز مل�شر، 

و�شط احتفاء و�شائل االإعالم يف البلدين.
2016 اأبريل/ني�شان   11

حمكمة  اأمام  تقام  ق�شائية  دعوى  اأول 
االإدارية،  النزاعات  يف  بالف�شل  خمت�شة 
للمطالبة باإلغاء االتفاقية وا�شتمرار خ�شوع 

اجلزيرتني لل�شيادة امل�شرية.
2016 اأبريل/ني�شان   15

“جمعة  �شعار  حتت  حمدودة  مظاهرات 
م�شرية  وحمافظات  القاهرة  يف  االأر�س” 
وقتها  املحتجون  اأ�شماه  ما  لرف�س  اأخرى، 
اجلزيرتني،  عن  بالدهم  �شلطات  بـ”تنازل” 
متظاهرين  طالت  اأمنية  ت�شديدات  و�شط 
باالحتجاز واالعتداء، وفق تقارير حقوقية 

حملية.
2016 اأبريل/ني�شان   25

الذي  التظاهر  لقانون  خرق  حالة  اأو�شع  يف 

 ،2013 ثان  نوفمرب/ت�شرين  يف  اإقراره  مت 
وا�شعة  مظاهرات  �شيا�شية  قوى  نظمت 
على  احتجاجا  اأخرى،  ومدن  بالعا�شمة 
حتظيان  اللتني  اجلزيرتني  عن  التنازل 
باأهمية ا�شرتاتيجية كبرية؛ لكونهما تتيحان 

التحكم يف حركة املالحة بخليج العقبة.
2016 يونيو/حزيران   21

بـ”بطالن  يق�شي  االإداري  الق�شاء  من  حكم 
اجلزيرتني  با�شتمرار  واالإقرار  االتفاقية 
تغيري  وحظر  امل�شري  الربي  االإقليم  �شمن 

و�شعهما ل�شالح اأي دولة اأخرى”.
2016 يونيو/حزيران   23

ببطالن  احلكم  على  امل�شرية  احلكومة  طعن 
ق�شم  يف  حمكمة  اأعلى  اأمام  االتفاقية، 
“احلكم  اأن  معتربة  مب�شر،  االإداري  الق�شاء 
وال�شوابق  والقانون  للد�شتور  خمالف 

الق�شائية”، وفق ن�س الدعوى.
2016 �شبتمرب/اأيلول   29

بوقف  يق�شي  االإداري  الق�شاء  من  حكم 
االتفاقية،  ببطالن  عليه  �شابق  حكم  تنفيذ 
“تغول  االتفاقية  بطالن  حكم  اأن  بدعوى 
الأن  التنفيذية  ال�شلطة  اخت�شا�شات  على 
اأعمال  �شمن  تقع  الدولية  االتفاقيات 
ال�شيادة التي تناأى عن رقابة للق�شاء”، وفق 

منطوق احلكم.

2016 اأول  دي�شمرب/كانون   29
التنفيذية  امل�شري )ال�شلطة  الوزراء  جمل�س 
تر�شيم  اتفاقية  على  يوافق  البالد(  يف 
ويحيل  ال�شعودية،  مع  البحرية  احلدود 

االتفاقية اإىل جمل�س النواب )الربملان(.
2016 اأول  دي�شمرب/كانون   31

حكم يق�شي بتاأييد تنفيذ االتفاقية، ورف�س 
طعن قدمه معار�شوها.

2017 ثان  يناير/كانون   16
بتاأييد  يق�شي  االإداري  الق�شاء  من  حكم 
طعن  ورف�س  نهائي،  ب�شكل  االتفاقية  بطالن 

احلكومة امل�شرية على ذلك.
2017 اآذار  مار�س/   12

العليا  الد�شتورية  املحكمة  مفو�شي  هيئة 
اأن  )دون  حتجز  بالبالد(  حمكمة  )اأعلى 
اللتني  التنفيذ،  منازعتي  موعدا(  حتدد 
تنفيذ  لوقف  امل�شرية  احلكومة  اأقامتهما 
حكم بطالن االتفاقية، بدعوى وجود حكم 
اآخر من حمكمة اأخرى يوؤيد االتفاقية، حتى 
متهيدا  املنازعتني،  يف  قانوين  تقرير  كتابة 

الإحالتهما اإىل املحكمة الد�شتورية.
2017 اأبريل/ني�شان   2

قبول دعوى تطالب باإلغاء حكم �شابق يق�شي 
احلكومة  واإلزام  مل�شر،  اجلزيرتني  بتبعية 

بحكم يق�شي بتنفيذ االتفاقية.

2017 ني�شان  اأبريل/   10
يعلن  “الربملان”  امل�شري  النواب  جمل�س 
البحرية  احلدود  تر�شيم  اتفاقية  اإحالة 
ال�شوؤون  جلنة  اإىل  والريا�س  القاهرة  بني 
الد�شتورية والت�شريعية يف املجل�س ملناق�شتها.

2017 يونيو/حزيران   13
بالربملان  والد�شتورية  الت�شريعية  اللجنة 
على  اأع�شائها  باأغلبية  توافق  امل�شري 
ونقل  البحرية،  احلدود  تر�شيم  اتفاقية 
اإىل  و�شنافري”  “تريان  جزيرتي  تبعية 

ال�شعودية.
2017 يونيو/حزيران   13

نقابتي  اأمام  املعار�شني  ع�شرات  تظاهر 
)و�شط  امل�شريتني  واملحامني  ال�شحفيني 
اللجنة  موافقة  على  احتجاجا  القاهرة(، 
على  امل�شري  النواب  مبجل�س  الت�شريعية 
اأ�شخا�س،   8 على  القب�س  واإلقاء  االتفاقية، 

وفق تقارير حقوقية حملية.
2017 يونيو/حزيران   14

النواب  القومي مبجل�س  الدفاع واالأمن  جلنة 
االتفاقية  على  توافق  )الربملان(  امل�شري 
من  )اأقل  قيا�شي  وقت  يف  اأع�شائها  باأغلبية 
اإىل  االتفاقية  واإحالة  واحدة(،  �شاعة 
النهائي  للت�شويت  بالربملان  العامة  اجلل�شة 

عليها.
2017 يونيو/حزيران   14

اتفاقية تر�شيم  امل�شري يوافق على  الربملان 
وال�شعودية  م�شر  بني  البحرية  احلدود 

باأغلبية اأع�شائه.
2017 يونيو/حزيران   14

الد�شتور  حزب  بينها  �شيا�شية  وقوى  اأحزاب 
)ليربايل( وامل�شري الدميقراطي االجتماعي 
االعت�شام  اإىل  امل�شريني  تدعو  )ي�شاري(، 
مبقار االأحزاب ملواجهة ما ا�شموه بـ”اتفاقية 

التخلي عن تريان و �شنافري امل�شريتني”.
ويبداأ تنفيذ اتفاقية اإعادة تر�شيم احلدود 
البحرية بني م�شر وال�شعودية، فور ت�شديق 
عليها  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س 

ون�شرها يف اجلريدة الر�شمية بالبالد.
 )االنا�شول(

عريق �صيكوالته  م�صنع  الإنقاذ  تربع  �صعار:  يرفعون  النيوزيلنديون 

ل�صرقه االأحمر  البحر  غرب  من  و�صنافري”  “تريان  عبور  رحلة  �صهرا..   14

ال�صاق  مك�صورة  “�صخلة”  تركيا.. 
الطبيعة برعاية عمال حماية  حتظى 

توجن اإيلي -االأنا�شول
تتلقى  القدم،  مك�شورة  جبلية  املاعز(  )وليدة  �شخلة  جان”..  “نازيل 
واحلدائق  الطبيعة  حماية  مديرية  عمال  قبل  من  الكاملة  العناية 

العامة بالوالية، الذين يقدمون لها احلليب عرب زجاجة ر�شاعة.
“نازيل  ا�شم  عليها  اأطلقوا  التي  ال�شخلة  على  اأتراك  مواطنون  وعرث 
)�شرق(،  اإيلي”  “توجن  لوالية  التابعة  “بولومور”  وادي  يف  جان”، 
لفرع  و�شلمتها  عاجلتها  التي  البيطرية،  امل�شايف  اإحدى  اإىل  ونقلوها 

مديرية حماية الطبيعة واحلدائق العامة.
وخ�ش�س عمال املديرية غرفة لل�شخلة، ويقدمون لها حليب ماعز عرب 

زجاجة ر�شاعة.
حمط  النهار،  طوال  العمال  تفارق  مل  التي  جان”  “نازيل  واأ�شبحت 

اهتمامهم وعنايتهم.
وكل فرتة، يقوم العمال بنقل ال�شخلة اإىل االأطباء البيطريني ملعاينة 

قدمها املك�شور وامللفوف بال�شمادات.
 3 ملدة  عناية  اإىل  يحتاج  لل�شخلة  املك�شور  القدم  اأن  االأطباء  ويرى 
بيئتها  يف  جمدًدا  لتعي�س  �شراحها  اإطالق  �شيجري  ذلك  وعقب  اأ�شهر، 

الطبيعية.
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عمر جنيب
الهيمنة  عباءة  حتت  من  اخلروج  من  اأوروبا  تتمكن  هل   
التوازن  من  حالة  يقيم  جديدا  عامليا  قطبا  لتكون  االأمريكية، 
املتعدد االأركان بني رو�شيا الفدرالية وريثة االإحتاد ال�شوفيتي 
والواليات املتحدة االأمريكية التي تريد االإ�شتمرار يف احتالل 
مركز القوة االأوىل عامليا، وال�شني ال�شعبية؟. �شوؤال عاد ليطرح 
والع�شرين  احلادي  القرن  من  الثاين  العقد  اإقرتاب  مع  باإحلاح 
اآ�شيا  بني  وا�شنطن  وتطلعات  اإن�شغاالت  ت�شتت  ومع  نهايته،  من 

ومنطقتي ال�شرق االأو�شط واأفريقيا جنوب ال�شحراء.
  يرى املوؤرخ الفرن�شي جان جاك بيكر اأن احلرب العاملية االأوىل، 
مل  التي  الدولية  احلياة  اإىل  املتحدة  الواليات  و�شول  “�شجلت 
املكانة  تدريجيا  فيها  احتلت  اإنها  حتى  ذلك  بعد  منها  تخرج 

االأوىل على ح�شاب اأوروبا”.
فريتاغ:  اأوليفيه  الفرن�شي  االقت�شادي  واخلبري  املوؤرخ  ويقول 
النهائي  بتغيريها  االأوىل  العاملية  اأن احلرب  “ما من �شك قطعا 
العاملي  التفوق  يف  ال�شبب  كانت  املعدنية  االحتياطات  لتوزيع 
للعملة االأمريكية الذي طبع كل القرن الع�شرين م�شريا اإىل اأن 
اأوروبا انتقلت بني 1914 و1919 من موقع الدائن لبقية العامل 

اإىل موقع املدين”.
 يف �شيف عام 1916 قال الرئي�س االأمريكي وودرو ويل�شون بعد 
بريطانيا  “اأن  االأوروبي  ال�شراع  وا�شفا  االأوىل  العاملية  احلرب 
ل�شرورة  منه  اإ�شارة  ذلك  وكان  تريده”،  واأملانيا  العامل  متتلك 
البحث عن مكانة الواليات املتحدة االأمريكية و�شط االأطراف 
حتوال  ذلك  حتليله  وكان  احلرب.  اإثر  املتهالكة  االأوروبية 
تاريخيا يف احلياة االقت�شادية االأمريكية وم�شارها الفعلي نحو 
اإمكانياتها  كانت  اأن  بعد  العامل  يف  االأمور  مقاليد  على  الهيمنة 
بفعل   1914 عام  حرب  قبل  مكبوتة  العظيمة  االقت�شادية 
املختل و�شراعاتها  املايل  الفعال ونظامها  ال�شيا�شي غري  نظامها 
مثاال  كانت  اأمريكا  اأن  واأ�شاف  العنيفة،  والعرقية  العمالية 
باجل�شع،  املدفوعة  وال�شيا�شات  االإدارة  و�شوء  املدين  للف�شاد 
باالإ�شافة اإىل النمو واالإنتاج والربح، وكان ويل�شون يبحث عن 
تر�شيخ ال�شيادة االأمريكية يف ظل التهاوي االأوروبي وقد تع�شد 
العاملية  احلرب  بعد  وا�شنطن  �شا�شة  من  تبعوه  ملن  الو�شع  هذا 
الثانية، وهكذا كانت اأوروبا نافذة الواليات املتحدة االأمريكية 

للهيمنة على العامل.
االأو�شع  االإ�شتعمارية  الدول  مرتبة  من  كذلك  انتقلت  اأوروبا   
�شيطرة عامليا اإىل مرتبة ثانوية بعد اأن حلت الواليات املتحدة 

حملها كقوة ا�شتعمارية باأ�شاليب متجددة.
اأوروبا مق�شمة

العاملية  احلرب  بعد  ومدمرة  و�شعيفة  مق�شمة  اأوروبا  خرجت   
على  منها  الغربي  اجلزء  يف  القارة  دول  واإعتمدت  الثانية، 
م�شاريع اإعادة البناء التي دعمتها وا�شنطن واحلماية الع�شكرية 
�شرق  خ�شع  فيما  االأطل�شي،  �شمال  حلف  اإطار  يف  االأمريكية 
ع�شكريا  وح�شن  واإقت�شاديا  �شيا�شيا  ال�شوفيتي  لالإحتاد  القارة 
يف  ال�شوفيتي  االإحتاد  اإنهيار  بعد  وار�شو.  حلف  غطاء  حتت 
بداية عقد الت�شعينات من القرن الع�شرين بداأت موؤ�شرات متلمل 
ي�شفها  التي  القارة  يف  والتحالفات  التوجهات  تبديل  اأجل  من 
االأمريكان بالعجوز، ولكن وا�شنطن وعدد من حلفائها يف اأوروبا 
وخا�شة بريطانيا عملوا كل ما يف و�شعهم ملنع خروج اأوروبا من 

حتت عباءة الهيمنة االأمريكية.
  االأو�شاع تغريت مع مرور الوقت وبداأت مراحل ال�شراع امل�شترت 
ال�شطح،  على  تطفوا  املتحدة  والواليات  االأوروبي  االإحتاد  بني 
حيث عمل البيت االأبي�س على تروي�س القوى االأوروبية وكان 
ذلك وا�شحا خا�شة خالل االأزمات املالية التي واجهها االإحتاد 
االأبي�س  البيت  من  كثيف  ت�شجيع  بروز  مع  ثم  اليورو،  وعملته 
وعدد كبري من ال�شا�شة االأمريكيني خلروج بريطانيا وغريها من 

االإحتاد االأوروبي.
زمن قد وىل

اأنغيال  االأملانية  امل�شت�شارة  قالت   2017 مايو   28 االأحد  يوم   
باأنف�شهم  م�شريهم  تويل  االأوروبيني  على  يتوجب  اإنه  مريكل، 
الغرب،  دول  بني  التحالف  ي�شهدها  التي  االنق�شامات  ملواجهة 
اإثر بريك�شيت وو�شول دونالد ترامب لرئا�شة للواليات املتحدة 
�شائدة  فيه  الثقة  كانت  الذي  “الزمن  اأن  واأكدت  االأمريكية. 

وكان باإمكاننا االعتماد كليا على بع�شنا البع�س قد وىل”.
اأن  اإىل  م�شرية  م�شرينا”  اأجل  من  نقاتل  اأن  “علينا  وتابعت 
العالقات مع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون يجب اأن تكون 
وطيدة اأكرث. واأ�شافت مريكل اأن “الزمن الذي كانت الثقة فيه 
�شائدة وكان باإمكاننا االعتماد كليا على بع�شنا البع�س قد وىل. 
اإىل  بذلك  ت�شري  وكانت  االأخرية”.  االأيام  يف  اختربته  ما  هذا 
العالقة مع الواليات املتحدة التي اهتزت خالل زيارة الرئي�س 

االأمريكي دونالد ترامب اإىل اأوروبا.
جمموعة  قمة  غداة  بافاريا  عا�شمة  يف  خطابا  مريكل  واألقت 
والواليات  وكندا  واليابان  واإيطاليا  وفرن�شا  اأملانيا  وهي  ال�شبع 
انهارت  حيث  �شقلية  بجزيرة  تاورمينا  يف  وبريطانيا  املتحدة 
ترامب  رف�س  اأمام  العامل  يف  ثراء  االأكرث  ال�شبع  الدول  وحدة 
احلراري.  االحتبا�س  ظاهرة  حول  باري�س  باتفاق  االلتزام 
“غري مر�شية  املناخ  املباحثات حول  اعتربت  وكانت مريكل قد 

اإطالقا”.
ترامب  زار  تن�شيبه،  منذ  اخلارج  اإىل  جوالته  اأوىل  وخالل 
بروك�شل حيث وجه �شربة اإىل حلفائه يف حلف �شمال االأطل�شي 
برف�شه تاأييد نظام دفاعهم اجلماعي ب�شكل �شريح. كما و�شف 
بح�شب  جدا”  و�شيئة  “�شيئة  باأنها  التجارة  يف  االأملان  اأ�شاليب 

جملة “دير �شبيغل”.
لهجة حتد

بني  اللهجة  حدة  ت�شاعدت   2017 مايو   30 الثالثاء  يوم    
على  الذعا  هجوما  ترامب  �شن  اأن  بعد  مريكل،  واأنغيال  ترامب 
يف  م�شبوق  غري  م�شتوى  اإىل  البلدين  بني  التوتر  لي�شل  اأملانيا 

التاريخ احلديث.
اأملانيا،  مع  هائل  جتاري  عجز  “لدينا  تغريدة  يف  ترامب  وكتب 
االأطل�شي  �شمال  اأقل مما يجب حللف  اأنهم يدفعون  اإىل  اإ�شافة 
املتحدة،  للواليات  جدا  �شيء  اأمر  هذا  الع�شكري.  واجلانب 

و�شيتغري”.
وقبل �شاعة من ذلك، اعتربت مريكل التي تنتقي كلماتها عادة 
اأوروبا  ت�شبح  اأن  الق�شوى”  ال�شرورة  “من  اأنه  �شديد  بانتباه 
“العبا ن�شطا على ال�شاحة الدولية” وخ�شو�شا ب�شبب ال�شيا�شة 

االأمريكية.
االأطل�شي  جانبي  بني  العالقة  اأن  بالطبع  امل�شت�شارة  واأكدت 
الراهن،  للو�شع  “نظرا  اأ�شافت  لكنها  كربى”  اأهمية  “ترتدي 

هناك دافع اإ�شايف كي من�شك يف اأوروبا م�شرينا باأيدينا”.
واأ�شافت امل�شت�شارة على هام�س ا�شتقبالها رئي�س الوزراء الهندي 
نارندرا مودي اأنه “على اأوروبا اأن ت�شبح العبا نا�شطا يف الق�شايا 

الدولية كذلك، ولذلك اأهمية ق�شوى باعتباري”.
“�شيا�شة  االأوروبيون  ميتلك  اأن  ال�شروري  من  اأنه  واأو�شحت 
ليبيا”،  يف  النزاع  “حلل  ال�شغط  اأجل  من  م�شرتكة”  خارجية 

على �شبيل املثال.
تابعت مريكل “اإننا نفتقر اإىل االأداء املطلوب يف بع�س النقاط، 

خ�شو�شا ملف �شيا�شة الهجرة”.
التي  االنتقادات  وابل  على  ردا  ترامب  ت�شريحات  وجاءت 
له  ر�شمية  خارجية  جولة  اأول  اختتامه  بعد  اأملانيا  له  وجهته 
واإيطاليا  وبروك�شل  واإ�شرائيل  ال�شعودية  �شملت  والتي  االأحد 

التي �شارك فيها يف قمة جمموعة ال�شبع.
وخالل جولته رف�س ترامب �شغوط حلفائه من جمموعة ال�شبع 
لاللتزام باتفاق باري�س للمناخ املربم يف 2015، وانتقد 23 من 
اأملانيا،  بينها  ومن  الـ28  االأطل�شي  احللف  يف  االأع�شاء  الدول 

احللف. عليهم” لتمويل  امل�شتحقة  املبالغ  دفع  عن  “لتخلفها 
اإ�شعاف الغرب

اأ�شلحة  بيع  �شفقة  اأكرب  ترامب  وقع  ال�شعودية  ويف  اأيام  قبل   
خالل  دوالر  مليار   110 قيمتها  بلغت  بالده  تاريخ  يف  اأمريكية 
م�شادة  واأنظمة  ودبابات  �شفن  على  وت�شتمل  املقبل  العقد 

لل�شواريخ.
غابرييل  �شيغمار  االأملاين  اخلارجية  وزير  وجه  واالثنني 
انتقادات حادة لرتامب قائال اإن “اأي �شخ�س يعمل على ت�شريع 
التغري املناخي من خالل اإ�شعاف حماية البيئة، ويبيع املزيد من 
االأ�شلحة يف مناطق النزاع وال يرغب يف حل النزاعات الدينية 

�شيا�شيا، يعر�س ال�شالم يف اأوروبا للخطر”.
واأ�شاف اأن “�شيا�شات احلكومة االأمريكية الق�شرية النظر تلحق 
اأ�شبح  “الغرب  اأن  م�شيفا  االأوروبي”  االحتاد  مب�شالح  اأ�شرارا 

اأ�شغر واأ�شعف”.
انتخاب  يوم  فمنذ  جديدا.  لي�س  البلدين  بني  التوتر  هذا  لكن 
قيم  التزام  �شرورة  اإىل  االأملانية  امل�شت�شارة  نبهته  ترامب 
الدميقراطيات الغربية، بعد حملة انتخابية تخللتها الهفوات 

ونقاط اجلدل.
ال�شيارات  ل�شادرات  االنتقادات  من  وابال  ترامب  اأطلق  وقد 
جدا”  �شيئون  “االأملان  اإن  وقال  املتحدة  الواليات  اإىل  االأملانية 
يف  االأوروبيني  امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  مع  اجتماع  خالل  وذلك 

بروك�شل، بح�شب ما اأوردت جملة دير �شبيغل االأ�شبوعية.
حملته  يف  ومريكل  اأملانيا  انتقاد  يف  بداأ  قد  ترامب  وكان 

االإنتخابية العام املا�شي.
خا�س  ب�شكل  انتقد  القومية  االقت�شادية  اأجندته  �شوء  ويف 
وهدد  املتحدة  الواليات  مع  الكبري  االأملاين  التجارة  فائ�س 

بفر�س �شرائب جمركية للرد على ذلك.
وبعد اجتماع فاتر مع مريكل يف وا�شنطن يف مار�س 2017 و�شفه 
التايل  اليوم  انتقادات يف  “عظيم” �شن حملة  باأنه  البداية  يف 
�شمال  حللف  كبرية”  مالية  مببالغ  “تدين  باأنها  اأملانيا  متهما 

االأطل�شي والواليات املتحدة.
ورغم كل ما �شبق ال ترى اخلبرية االأملانية زيلكه تيمبل رئي�شة 
حترير “جملة ال�شيا�شة الدولية” االأملانية اأي تغري يف ال�شيا�شة 
“بالعك�س،  فيله:  لدويت�شه  ت�شريحات  يف  وتقول  االأملانية. 
امل�شت�شارة اأكدت على اأن بالدها متم�شكة بالعالقات مع الواليات 
املتحدة، هي تعلق فقط على الرئي�س احلايل الذي تعتربه غري 
و�شع  اأمام  االأملان  اأن  يعني  وهذا  مطلوب،  هو  كما  لي�س  اأو  مهتم 

جديد حمري بالن�شبة لطرف كان ميثل دائما عامل اأمان”.
وعن ما اإذا كان االأوروبيون قادرين بالفعل على “اأخذ م�شريهم 
بيدهم” كما قالت مريكل، تقول تيمبل اإنه ال ميكن لالأوروبيني 
القيام بهذا الدور الأنهم ال يتوفرون على ال�شالح النووي كعامل 
من  “وبالتاأكيد  املتحدة،  للواليات  بالن�شبة  احلال  هو  كما  ردع 
االأف�شل بالن�شبة لالأوروبيني البقاء اإىل جانب االأمريكيني على 
رغبة  توؤكد  �شمانات  هناك  تعد  مل  لكن  واحدة،  �شفينة  ظهر 

وا�شنطن البقاء اإىل جانب اأوروبا”.
 معار�شون لهذا الراأي ي�شريون اإىل اأن املحللة االأملانية ن�شت اأن 
فرن�شا قوة نووية واأن يف اإمكان اأملانيا وبف�شل مفاعالتها النووية 
وتقدمها يف هذا املجال قادرة على التحول اإىل قوة نووية خالل 

اأ�شابيع.
ميكن  الفرن�شي  االأملاين  املحور  فان  االأملانية  اخلبرية  وبراأي 
ذلك  لكن  قوية،  اأوروبا  قيادة  يف  ا�شرتاتيجيا  دورا  يلعب  اأن 
يتوقف على حتقيق �شروط، كما تقول زيلكه تيمبل مو�شحة: 
نف�شها  على  مريكل  تطلقها  مل  عبارة  احلر” هي  العامل  “قائدة 
هذا  عليها  اأطلقت  التي  هي  تاميز  نيويورك  �شحيفة  واإمنا، 

وبخ�شو�س  الو�شف. 
تيمبل  تالحظ  فرن�شا، 
والرئي�س  “مريكل  اأن 
معا  ي�شعيان  ماكرون 
اإحياء  اإعادة  اإىل  وبقوة 
االأملاين.  الفرن�شي  املحور 
حمددة  زوايا  وهناك 
اأولها  معاجلتها.  يجب 
والبحث  االأمن،  ملف 
فيما  التن�شيق  اآليات  عن 
الداخلي  باالأمن  يتعلق 
والتبادل  واخلارجي 
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م�شرتكة.
اأزمة مفتوحة بني ا�شرائيل واملانيا

تزامن  وا�شنطن  مع  برلني  اأن توتر عالقات  املالحظون  �شجل    
مع اأزمة غري م�شبوقة مع اإ�شرائيل. يوم 26 اأبريل 2017 جاء 
يف تقرير لوكالة االأنباء الفرن�شية:  بلغت االزمة يف العالقات 
غري  م�شتويات  التوتر  من  اأ�شهر  اأعقاب  يف  وا�شرائيل  اأملانيا  بني 
الوثيقة  الروابط  من  قرن  ن�شف  من  اأكرث  بعد  حاليا  م�شبوقة 
خ�شو�شا ب�شبب م�شوؤولية ما تعتربه تل اأبيب برلني فيما ي�شمى 

باملحرقة اليهودية.
اجتماعا  نتنياهو  بنيامني  اال�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  واألغى 
الثالثاء 25 اأبريل مع وزير اخلارجية االأملاين �شيغمار غابريال 
غري  ا�شرائيليتني  منظمتني  ممثلي  بلقاء  االخري  مت�شك  ب�شبب 
ب�شاأن  �شيما  للحكومة ال  انتقادات حمرجة  حكوميتني توجهان 

اال�شتيطان يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
وقال الوزير االملاين “يوؤ�شفني هذا كثريا”.

من جهتها، عربت امل�شت�شارة االملانية انغيال مريكل االربعاء عن 
االملاين.  اخلارجية  وزير  مع  اللقاء  نتنياهو  اللغاء  “اأ�شفها” 
يف  �شحايف  موؤمتر  خالل  با�شمها  الناطق  �شيربت  �شتيفن  وقال 

برلني ان “امل�شت�شارة تاأ�شف هي اي�شا لعدم انعقاد اللقاء”.
واأكد الناطق ان “برامج زيارات امل�شت�شارة ي�شمل اأي�شا بانتظام 
املدين  املجتمع  عن  وممثلني  حكومية  غري  منظمات  مع  لقاءات 
االجانب  للزوار  دميوقراطي  بلد  يف  ممكنا  يكون  ان  ويفرت�س 
مواقف  لديهم  الذين  املدين  املجتمع  عن  ممثلني  مع  التحدث 

منتقدة، بدون ان ي�شبب ذلك م�شاكل”.
“العالقات  ت�شويه  يف  الدبلوما�شي  اخلالف  هذا  وي�شاهم 
 70 منذ  با�شرائيل  تربطها  التي  اأملانيا  تعبري  وفق  اخلا�شة”، 

عاما.
جملة  وكتبت  العالقة.  يف  حتول  نقطة  االأزمة  ت�شكل  وقد 
“دير �شبيغل”االربعاء اإن “املعاملة اخلا�شة ال�شرائيل الأ�شباب 

تاريخية بلغت حدها مع حكومة نتنياهو”.
وا�شافت ان “خطاأنا التاريخي ال ميكنه اأن يدفع اأملانيا اىل قبول 
اأن تبتعد احلكومة االإ�شرائيلية اأكرث فاأكرث عن القيم التي كانت 

م�شرتكة حتى االن”.
واليهود”  واإ�شرائيل  “مريكل  كتاب  موؤلف  باك،  اإلداد  ويعرب 
مييل  عاما  ع�شرين  منذ  املانيا  يف  االجتاه  “ان  اعتقاده  عن 
عموما  يعك�س  والتطبيع  اإ�شرائيل،  مع  العالقات  تطبيع  نحو 
داللة اإيجابية، لكنه هنا يعني العك�س، اي اإنهاء و�شع العالقة 

الفريدة من نوعها مع اإ�شرائيل”.
ويقول هذا اخلبري يف العالقات االأملانية االإ�شرائيلية، ان االأمر 
يتعلق بتغيري عميق يف املجتمع االأملاين، وخ�شو�شا جيل ال�شباب 
اأمة  يكون  اأن  من  متنعه  التي  ال�شوائب  هذه  اإنهاء  “يريد  الذي 

مثل غريها”.
ال�شابة  اليهودية  الدولة  كانت  الثانية،  العاملية  وغداة احلرب 
قررت مقاطعة اأملانيا الغربية اىل حني توقيع “اتفاق التعوي�س 
بني  دبلوما�شية  عالقات  اقامة  ثم   1952 العام  االقت�شادي” 

الطرفني عام 1965.
 2015 عام  ال�شداقة  لهذه  اخلم�شني  الذكرى  يف  واقيمت 
احتفاالت يف برلني وتل ابيب. وكانت منا�شبة الأملانيا كي جتدد 
عام  مريكل  اأنغيال  قالت  التي  ا�شرائيل  لدولة  الرا�شخ  دعمها 
“جزء من ا�شباب وجود الدولة االأملانية”. 2008 ان وجودها 
وقد ظهرت بوادر الت�شدع االأوىل يف يناير 2017 عندما اأعربت 
وزارة اخلارجية االأملانية للمرة االوىل عن “�شكوكها” يف رغبة 
على  الكني�شت  ت�شويت  بعد  الدولتني  حل  حتقيق  يف  نتنياهو 
يف  فل�شطينية  جديدة  اأرا�س  بتملك  الإ�شرائيل  ي�شمح  قانون 

ال�شفة الغربية املحتلة.
األغاء  فرباير  يف  مريكل  حكومة  اأعلنت  ذلك،  اعقاب  ويف 
اىل  ر�شميا  االأمر  عازية  احلكومتني  بني  ال�شنوية  امل�شاورات 

م�شاكل يف التوقيت.
حول  اأملانية  برملانية  جلنة  رئي�س  وهو  بيك،  فولكر  وقال 
الأ�شباب  انه  بر�س  فران�س  لوكالة  اإ�شرائيل،  مع  العالقات 
باعتباره  احلكومة  م�شاورات  تاأجيل  تقدمي  “مت  دبلوما�شية، 

م�شكلة فنية، هناك رغبة يف عدم ال�شماح بت�شعيد امل�شالة”.
من  زميرمان  مو�شي  االملانية  ال�شوؤون  خبري  قال  جهته،  من 
اجلامعة العربية يف القد�س ان “مريكل حاولت اأن تكون مهذبة، 

لكن احلكومة االإ�شرائيلية مل تلتقط اال�شارة”.
تاأثري ترامب

من  مزيدا  العالقات  ت�شهد  باأن  برلني  يف  تقديرات  وثمة    
التدهور يف ظل رئا�شة دونالد ترامب للواليات املتحدة.

الدولة  باإقامة  يتعلق  فيما  بالغمو�س  موقفه  ات�شم  فقد 
الفل�شطينية التي تعد من االأهداف املحورية لل�شيا�شة االأملانية 
من  ممكن  قدر  اأدنى  �شوى  يوجه  ومل  االأو�شط،  ال�شرق  يف 

االنتقادات للم�شتوطنات االإ�شرائيلية.
العالقات  باأن  ر�شمية  غري  ب�شفة  اإ�شرائيليون  م�شوؤولون  وي�شلم 
بني  ال�شالت  اإن  يقولون  اأنهم  رغم  متدن  م�شتوى  اإىل  انحدرت 

الطرفني مازالت قوية.
�شباط  يف  واإ�شرائيل  اأملانيا  بني  العالقات  توتر  مدى  وتاأكد 
الوزراء  رئي�س  مع  قمة  اجتماع  مريكل  األغت  عندما  فرباير 
االإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو كان من املقرر اأن ينعقد يف القد�س 
التف�شري الر�شمي لهذه اخلطوة  2017. وكان  خالل �شهر مايو  

هو اأن برلني من�شغلة للغاية برئا�شتها ملجموعة الع�شرين.
ال�شبب  اإن  ر�شمية  غري  ب�شفة  قالوا  اأملانا  م�شوؤولني  اأن  غري 
التي  االأ�شابيع  يف  عنه  الك�شف  مت  مما  اال�شتياء  هو  الرئي�شي 
وترية  لزيادة  نتنياهو  خطط  من  من�شبه  ترامب  تويل  اأعقبت 
ال�شرقية  والقد�س  الغربية  ال�شفة  يف  اال�شتيطاين  البناء 
واإ�شفاء ال�شبغة القانونية على اآالف الوحدات ال�شكنية املبنية 

على االأرا�شي الفل�شطينية.
احلكومة  مع  العالقات  برتدي  كبري  اأملاين  م�شوؤول  واعرتف 
اليمينية يف اإ�شرائيل وقال “نتنياهو ال ين�شت اإلينا والو�شع قد 

يزداد �شوءا يف وجود ترامب”.
اإلغاء لقاء القمة باأنه عالمة على  اإ�شرائيل و�شف م�شوؤول  ويف 
ال�شبب  اأن ترامب هو  اأ�شاف  نتنياهو لكنه  “ا�شتياء عميق” من 

الرئي�شي يف ا�شتياء برلني.
ميكنهم  ال  لكن  ترامب  من  حقا  غا�شبة  “اأملانيا  امل�شوؤول  وذكر 

التعبري عن ذلك اأو انتقاده مبا�شرة الأنه قوي جدا”.
ملوؤ�ش�شة  اأبيب  تل  مكتب  تدير  التي  مولر  كر�شتني  وقالت 
اإن  ي�شارية  ميول  له  اأملاين  اأبحاث  مركز  وهي  بويل  هايرنيت�س 
التطورات االأخرية رمبا ترغم برلني على اإعادة فح�س عالقاتها 
لي�شت  واإ�شرائيل  اأملانيا  بني  اخلا�شة  العالقة  اإ�شرائيل،  مع 

حمفورة يف ال�شخر. بل اإنها تبدو االآن يف خطر”.
بني  العالقة  عن  برتلزمان  موؤ�ش�شة  اأجرتها  درا�شة  واأظهرت 
اأن  يعتقدون  االأملان  من  املئة  يف   77 اأن   2015 عام  الطرفني 
الوقت قد حان لالنف�شال عن املا�شي. واأبدى 66 يف املئة منهم 
بحق  ارتكب  عما  اللوم  يتحملون  مازالوا  االأملان  الأن  الغ�شب 
املئة  يف   79 اإىل  الن�شبة  تلك  وارتفعت  جرائم.  من  اليهود 

للم�شرتكني يف امل�شح فيما بني �شن 18 و29 عاما.
التجاري  التبادل  بلغ حجم  العالقات االقت�شادية قوية. فقد 
 2016 عام  دوالر  مليار   5.5 الطرفني  بني  واخلدمات  لل�شلع 
والواليات  اإ�شرائيل  بني  التجاري  بالتبادل  مقارنة  �شئيل  وهو 

املتحدة البالغ 25.5 مليار دوالر.
حلظة حرجة

 �شرح دبلوما�شي اأملاين نهاية ربيع �شنة 2017: اإن اإقناع الراأي 
�شعوبة.  يزداد  اإ�شرائيل  مع  الوثيقة  بالعالقة  االأملاين  العام 
�شعوبة.  يزداد  اإ�شرائيل  مع  ال�شليم  التوازن  “حتقيق  واأ�شاف 
فاأنت تتعر�س لالنتقاد يف و�شائل االإعالم اإذا مل تنتقد اإ�شرائيل. 

واإذا انتقدتها فعال فاإنك ت�شتعدي �شريكا اأ�شا�شيا”.
مع  �شعب  لقاء  عقد  من  تك�شبه  ما  لديها  لي�س  مريكل  اإن  وذكر 

نتنياهو يف عام �شتجرى فيه انتخابات يف اأملانيا.
اجلديدة.  بالظاهرة  لي�س  اجلانبني  بني  ال�شيا�شي  والتوتر 
اأملانيا هددت بوقف ت�شليم غوا�شات  اأن  2011 تردد  ففي عام 
االإ�شرائيلية.  اال�شتيطان  خطط  على  ردا  دولفني  طراز  من 
اأثار غابرييل الذي كان رئي�شا حلزب الدميقراطيني  وبعد عام 
اإ�شرائيل  معاملة  بت�شبيه  اآنذاك عا�شفة  املعار�س  اال�شرتاكيني 

للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية “بالف�شل العن�شري”.
يقللون  االأملانية  احلكومة  يف  الوزراء  كبار  بداأ  �شنوات  وقبل 
2008 مل  زياراتهم الإ�شرائيل. ومنذ خطابها يف الكن�شيت عام 

تزرها مريكل �شوى مرتني كانت اآخرهما يف اأوائل عام 2014.
ال�شيا�شية  الهوة  اإن  يقولون  اأملان  وحمللني  م�شوؤولني  اأن  غري 
تعيه  فيما  وقت  اأي  يف  كانت  مما  يبدو  فيما  اأعمق  احلالية 

الذاكرة.
كانت  “اإ�شرائيل  بويل  هايرنيت�س  موؤ�ش�شة  من  مولر  وقال 
ال�شابقة.  احلكومات  مع  اإليه  ت�شل  اأن  ميكن  الذي  املدى  تعرف 
يف  ت�شددا  االأكرث  العنا�شر  ت�شجعت  فقد  ترامب  وجود  يف  اأما 
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