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!!!! م��ف��ت��وح��ا  م������ازال 
وبيت ال��ع��زاء اليم��ن��ي

 خروقات لهدنة اليمن يف �صاعاتها الوىل



اإ�سرائيل  بارز  اأمريكي  �سيناتور  اتهم  وا�سنطن: 
ال�سابق  لبنان  وال�سعودية باغتيال رئي�س حكومة 
الكونغر�س  اإقرار  على  اأيام  بعد  احلريري،  رفيق 
الأمريكي قانون الت�سريع املعروف با�سم “جا�ستا”.
وقال ال�سيناتور ت�ساك غرا�سلي، الذي ميثل ولية 
الق�سائية  اللجنة  رئي�س  من�سب  وي�سغل  “اآيوا”، 
ال�سيناتورات  كبار  من  وواحد  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
اإن  “بوليتيكو”،:  مقابلة مع جملة  الأمريكيني يف 
حديثا  عليها  احل�سول  مت  التي  الوثائق  “بع�س 
رئي�س  اغتيال  عملية  نفذت  اإ�سرائيل  اأن  اأظهرت 
ال�سابق رفيق احلريري مب�ساعدة من  لبنان  وزراء 

ال�سعودية”، ح�سب “رو�سيا اليوم”.
عاما(،:   82( العمر  من  البالغ  غرا�سلي  وقال 
اململكة  دور  تثبت  القطعية  الأدلة  بع�س  “هناك 
يف  مبا  الأخرى  الإرهابية  العمليات  يف  املبا�سرة 
ذلك اغتيال رفيق احلريري”… “ال�سعودية اأي�سا 
لديها دور يف تعزيز الإرهاب يف الوليات املتحدة 

واأوروبا”.
احلريري  رفيق  اللبناين  الوزراء  رئي�س  اأن  يذكر 
مع   2005 عام  فرباير/�سباط   14 يف  اغتيل 
ا�ستهدف  الذي  العتداء  يف  مرافقيه  من  ت�سعة 
موكبه داخل اإحدى املناطق ال�ساحلية يف بريوت، 
يف حادثة هزت الأو�ساط املحلية والعاملية و�سكلت 

بعدها حمكمة للنظر يف الق�سية.
“�سي�سري  اأنه  اإىل  الأمريكي  ال�سيناتور  واأكد 

با�سم  يعرف  بات  الذي  القانون  النهاية” يف  حتى 
يف  الزمالء  مع  العمل  �سيوا�سل  واأنه  “جا�ستا”، 
من  الرغم  على  الت�سريع  لدعم  ال�سيوخ  جمل�س 

معار�سة البيت الأبي�س له.
 11 هجمات  �سحايا  لعائالت  القانون  ويجيز 
العربية  اململكة  مقا�ساة   2001 �سبتمرب/اأيلول 

يف  منها  تورط  اإنه  يقول  ما  على  ال�سعودية، 
الرئي�س  اإدارة  معار�سة  من  الرغم  على  الهجمات، 

باراك اأوباما له و�سعيها امل�ستمر لإ�سقاطه.
ال�سعودية من جهتها هددت بتجميد اأ�سولها املالية 
مترير  عدم  اأجل  من  لل�سغط  كو�سيلة  اأمريكا  يف 

القانون.

اجتاحت رياح �سديدة واأمطار غزيرة املنطقة ال�سمالية الغربية املطلة 
فيه  حتركت  الذي  الوقت  يف  املتحدة  بالوليات  الهادي  املحيط  على 
�سدت  اأ�سجار  �سقوط  اإىل  ذلك  واأدى  ال�سبت  الداخل  اإىل  اإع�سار  بقايا 

طرقا واإىل قطع الكهرباء عن ع�سرات الآلف.
وهبت رياح قوية وهطلت اأمطار غزيرة على مناطق �ساحلية ابتداء من 
ولية وا�سنطن حتى �سمال ولية كاليفورنيا يف الوقت الذي حذرت فيه 
الإبالغ عن وقوع  يتم  ولكن مل  في�سانات  ال�سلطات من احتمال حدوث 

اإ�سابات حتى م�ساء ال�سبت.
 64 �سرعتها  بلغت  رياحا  اإن  اجلوية  لالأر�ساد  القومية  الهيئة  وقالت 
كيلومرتا يف ال�ساعة اجتاحت معظم منطقة بوجيه �ساوند حيث ا�ستعد 

ال�سكان ملا كان يخ�سون اأن تكون عا�سفة تاريخية يف مطلع الأ�سبوع.
لالأر�ساد  القومية  الهيئة  يف  اجلوية  الأر�ساد  خبري  غاير  غاريد  وقال 

اجلوية »رمبا نكون قد جتاوزنا الذروة فيما يتعلق بالرياح على الرغم 
من اأن الرياح مازالت عا�سفة يف بع�س الأحيان على امتداد ال�ساحل.

واأظهرت �سور على و�سائل التوا�سل الجتماعي اأ�سجارا اقتلعتها الرياح 
وركاما ومنازل و�سيارات مدمرة يف عدة بلدات يف غرب ولية وا�سنطن 
عدة  يف  الطرق  وا�سنطن  ولية  يف  النقل  �سلطات  واأغلقت  واأوريغون. 

مقاطعات ب�سبب الأ�سجار التي �سقطت اأو املياه.
4200 م�سرتك  اأكرث من  اإن  وذكرت �سركة كهرباء �سياتل �سيتي ليت 
�ساوند  �سركة بوجيه  . وذكرت  �سياتل  اأ�سبحوا بال كهرباء يف منطقة 
غرب  يف  م�سرتك   16700 من  اأكرث  عن  انقطعت  الكهرباء  اأن  اإنريجي 

وا�سنطن .
وقالت �سركة بورتالند جرنال اليكرتيك اإن الكهرباء انقطعت عن اأكرث 

من 20 األف م�سرتك يف �سمال غرب اأوريغون .
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خمت�سر مفيد

اإىل  اإ�سايف، ول  اإىل �سرح  التي ل حتتاج  هي احلرب 
تربير خلو�سها، وهي احلرب التي تفتح الأبواب اأمام 

الرحلة الأخرية، نحو الن�سر الأكيد.
هي احلرب، التي تاأخر العقالء يف �سنها، �سد جمانني 
ر، فقرروا  فاتهم العقل، وفاتهم احلظ، وفاتهم التب�سّ

ال�سري نحو الهاوية منت�سني.
العرب  ي�سمل  واحدًا،  �سوتًا  تن�سد  التي  احلرب  هي 
التي  احلرب  وهي  وتعذبوا،  وعا�سوا  انت�سروا  اأينما 
ولو  واحدًا،  اإل  يومًا  يكن  مل  واحدًا،  عدوًا  تواجه 

تاأخر ك�سف الوجوه.
والتدوير،  التاأويل،  حتتمل  تعد  مل  التي  احلرب  هي 
كل  لنا،  تقول  التي  احلرب  وهي  التحليل.  وكرثة 
�ساعة وكل دقيقة، اإنها احلرب الوحيدة التي ل ميكن 

تركها دون دماء ودون انت�سار.
عن  ال�سوؤال  فيها  جائزًا  يعد  مل  التي  احلرب  هي 
اعتدال وعن �سرب املرتددين. هي احلرب التي توقظ 
القاتل.  بوجه  نارًا  لل�سرف  قابل  �سيء  كل  فيك 
وهي احلرب التي ل جمال فيها لت�سوية، ل منت�سف 
حتى  لقولها  و�سط  ول  فيه،  اأحدًا  لتالقي  لطريقها 

تكون اأح�سن الآدميني.
اأو قل، هي احلرب  نا جميعًا.  التي تخ�سّ هي احلرب 
التي تخ�س كل من يقدر على �سد اللهيب، وعلى حمل 
ج�سده ودمه وكفنه، وال�سري بخطى ثابتة، وا�سحة 
ومبا�سرة، نحو الهدف احلقيقي، ل يتلهى بعمالء، اأو 
النتيجة  يجعل  الذي  ال�سري  هو  خانعني.  اأو  اأنذال، 
وا�سحة ل لب�س فيها. ولي�س فيها اإل غالب ومغلوب. 

هناك، حيث ينتظرك اليقني.

رئي�س �لتحرير
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�صفنها جت���اه  ال��ي��م��ن  م���ن  ���ص��واري��خ  اإط�����الق  ح����ادث  يف  حت��ق��ق  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

اإ�صرائيل  مب�صاعدة  ويتهمها  ال�صعودية  على  النار  يفتح  اأمريكي  �صيناتور 
واأوروبا املتحدة  الوليات  يف  الإرهاب  وتعزيز  ون�صر  احلريري  لغتيال 

املتحدة الوليات  غرب  �صمال  جتتاح  واأمطار  �صديدة  ري��اح 

وا�سنطن – الأنا�سول – فتحت البحرية الأمريكية، 
من  �ساروخني  اإطالق  حادث  يف  حتقيًقا  الأحد، 
اليمن، ا�ستهدفا الليلة املا�سية �سفن تابعة لها، اأثناء 

اإبحارها يف املياه الدولية بالبحر الأحمر.
طلب  الأمريكية،  الدفاع  وزارة  يف  م�سوؤول  وقال 
عدم الك�سف عن ا�سمه نظًرا حل�سا�سية الق�سية، يف 
ت�سريح �سحفي، لقد مت فتح حتقيق يف حادث اإطالق 
خالل  اليمن  من  نوعه  من  الثالث  هو  �ساروخي، 
تابعة  �سفنا  املا�سية  الليلة  ا�ستهدف  اأ�سبوع،  نحو 
للبحرية الأمريكية، وذلك بغية الك�سف عن هوية 

اجلهة امل�سوؤولة عن ذلك”.
البحرية  با�سم  املتحدثة  قالت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ال�سفن،  اأحد  “رادار  اإن  لها،  بيان  يف  دون”،  “باول 
قرب  الأقل،  على  �ساروخني  ر�سد  من  اأم�س  متكن 
مناطق  من  اأطلقت  اأنها  يرجح  املندب،  باب  م�سيق 

�سيطرة احلوثيني يف اليمن”.
ومل ي�سر البيان اإىل وقوع خ�سائر يف �سفوف البحارة 

اأو ال�سفن، دون الك�سف عن املزيد من التفا�سيل.
الأمريكية  املدمرة  تعر�ست  املا�سي،  والأربعاء 
بالبحر  الدولية  املياه  يف  اأخرى،  و�سفن  “ما�سون”، 
�ساروخي  لهجوم  اليمنية  ال�سواحل  قبالة  الأحمر 
“اأن�سار  جماعة  م�سلحي  �سيطرة  مناطق  من 
الدفاع  وزارة  بح�سب  اليمن،  يف  )احلوثي(،  اهلل” 

الأمريكية )البنتاغون(.
اأن  له،  بيان  يف  البنتاغون  اأعلن  الهجوم،  وعقب 
رادار  من�سات  ثالث  ق�سفت  الأمريكية  القوات 
البحر  �ساحل  على  احلوثيني،  �سيطرة  مناطق  يف 
نفته  ما  وهو  املدمرة،  بق�سف  لتهامها  الأحمر، 

الأخرية.
واأّكد البيان اأن الق�سف ا�ستهدف ودّمر من�سات رادار 

ا�سُتخدمت يف هجوم الأربعاء.
ذاتها  املدمرة  ا�ستهداف  مت  املا�سي  الإثنني  ويوم 
احلوثيني،  �سيطرة  مناطق  من  اأُطلقا  ب�ساروخني، 
با�سم  املتحدث  عن  اآنذاك،  �سدر،  ت�سريح  ح�سب 

البحرية الأمريكية، "جيف ديفيز".
اإل اأن اجلماعة نفت تورط قواتها يف هجوم الإثنني، 

ح�سب وكالة اأنباء “�سباأ” اخلا�سعة لهم.
القوات  بني  عامني  قرابة  منذ  حرًبا  اليمن  وي�سهد 
وم�سلحي  جهة،  من  اليمنية  للحكومة  املوالية 
خملفة  اأخرى،  جهة  من  �سالح  وقوات  احلوثي 

اأو�ساعًا اإن�سانية �سعبة.
ميني  مليون   21 اأن  اإىل  التقديرات  ت�سري  فيما 
)%80 من ال�سكان( بحاجة اإىل م�ساعدات، واأ�سفر 
النزاع عن مقتل 6 اآلف و600 �سخ�س، واإ�سابة نحو 

العاملية. ال�سحة  ملنظمة  وفًقا  األف،   35

ن�زوح  تتوقع  املتحدة  الأمم 
امل��و���ص��ل م��ن  �صخ�ش  م��ل��ي��ون 
العملية  توؤدي  اأن  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  توقع   
 700 الع�سكرية يف املو�سل اإىل نزوح ما ي�سل اإىل مليون �سخ�س، قد يحتاج 

األف منهم اإىل امل�ساعدة يف جمال الإيواء.
 وقال الناطق الر�سمي با�سم املكتب، يان�س لركيه اإن نحو 200 األف �سخ�س 
ان  م�سيفا،  الع�سكرية،  العملية  من  الأوىل  الأ�سابيع  خالل  يـُ�سردون  قد 
املخاوف املتعلقة بتوفري احلماية جلميع اأولئك املدنيني، حتتل مكان ال�سدارة 
يف التح�سريات التي يقوم بها املجتمع الإن�ساين لال�ستجابة للحالت احلرجة 
من ال�سدمات النف�سية واجل�سدية بني الأطفال النازحني، ولتوفري احلماية 

من العنف القائم على نوع اجلن�س.
اأن تلك ال�ستعدادات جارية منذ �سهور، واأن الرتكيز ان�سب   وذكر املتحدث 
على اإقامة اأماكن الإيواء يف ثالث مناطق حتظى بالأولوية يف جنوب املو�سل.
 وح�سب لركية مت ن�سر امل�ساعدات، من الغذاء واملياه، ا�ستعدادا ملوجة النزوح 
املتوقع اأن تبداأ يف اأية حلظة واأطلقت املنظمات الإن�سانية نداء لتمويل تلك 

ال�ستعدادات، تقدر قيمته 367 مليون دولر.



عدن ـ )اأ ف ب( – ينتظر ان تدخل حيز 
الربعاء  ليل  منت�سف  اليمن  يف  التنفيذ 
قابلة  �ساعة   72 ملدة  هدنة  اخلمي�س، 
من  اكرب  جناحها  فر�س  تبدو  للتجديد، 
لنهاء  دولية  �سغوط  ظل  يف  �سابقاتها 

نزاع دام متوا�سل منذ 18 �سهرا.
ال�سبوع،  مطلع  املتحدة  المم  واعلنت 
عبد  الرئي�س  حكومة  بني  هدنة  ان 
التحالف  من  املدعوم  هادي  من�سور  ربه 
واملتمردين  ال�سعودية،  بقيادة  العربي 
للرئي�س  املوالني  وحلفائهم  احلوثيني 
�ستدخل  �سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق 
ليل   23،59 ال�ساعة  التنفيذ  حيز 

الربعاء )20،59 تغ(.
كالوليات  كربى  ودول  املنظمة  وتاأمل 
التهدئة  ت�ساهم  ان  وبريطانيا،  املتحدة 
ال�سالم،  م�ساورات  ل�ستئناف  التمهيد  يف 
امال يف التو�سل اىل حل للنزاع الذي ادى 
وا�سابة  �سخ�س   6900 زهاء  مقتل  اىل 
الفا، ونزوح اكرث من ثالثة ماليني،   35

منذ اآذار/مار�س 2015.
وبداأ التحالف نهاية اآذار/مار�س 2015، 
الذين  املتمردين  �سد  غارات  تنفيذ 
ايلول/�سبتمرب  يف  �سنعاء  على  �سيطروا 
2014، وتقدموا نحو مناطق يف الو�سط 
التحالف  بداأ  ا�سهر،  وبعد  واجلنوب. 
بتقدمي دعم ميداين للقوات احلكومية، 
حمافظات  خم�س  مبوجبه  ا�ستعادت 

جنوبية.
الآونة  يف  يواجه  التحالف  ان  ال 
ارتفاع  خلفية  على  انتقادات  الخرية، 
ح�سيلة ال�سحايا املدنيني ل�سيما ب�سبب 
غري  حدا  النتقادات  وبلغت  الغارات. 
 140 مقتل  اثر  ال�سهر،  هذا  م�سبوق 
على  غارات  يف   525 وا�سابة  �سخ�سا 
ت�سرين  من  الثامن  يف  �سنعاء  يف  قاعة 

الول/اكتوبر.
عن  م�سوؤوليته  بداية  التحالف  ونفى 
الق�سف، قبل ان يعلن فريق حتقيق تابع 
الغارات  نفذت  مقاتالته  ان  ال�سبت،  له 

بناء على معلومات خاطئة.
يف املقابل، �سّعد املتمردون من عملياتهم 
فيها  مبا  ال�سعودية،  مع  احلدود  عند 
اطالق �سواريخ بال�ستية، بعد الغارة. كما 

اتهمتهم وا�سنطن مرتني با�ستهداف �سفن 
حربية تابعة لها يف البحر الحمر، ردت 
للمتمردين،  تابعة  مواقع  بق�سف  عليه 

وذلك للمرة الوىل منذ اندلع النزاع.
ايام  بعد  لحت  تهدئة  بوادر  ان  ال 
الت�سعيد، توجت باعالن املبعوث اخلا�س 
ا�سماعيل  املتحدة  لالمم  العام  لالمني 
الثالثاء،  الثنني  ليل  احمد  ال�سيخ  ولد 
هدنة  على  النزاع  اطراف  موافقة 

موقتة.
جون  المريكي  اخلارجية  وزير  ورحب 

كريي الثالثاء باخلطوة.
“نطلب من جميع الطراف اتخاذ  وقال 
وقف  لتنفيذ  ال�سرورية  التدابري  كل 
ان  منهم  ونطلب  القتالية(  )العمال 
ي�ستمر ذلك ون�سجع بقوة على متديده من 
القتال  “وقف  ان  معتربا  �سروط”،  دون 
يتطلب ان يلتزم كل الطراف وقفا تاما 

وان  ا�سكالها  بكل  الع�سكرية  للعمليات 
اىل  الن�سانية  امل�ساعدة  اي�سال  ي�سهلوا 

اليمنيني يف انحاء البالد”.
– متبادلة  – �سروط 

ويف حني ابدى الطراف التزاما مبدئيا، 
طرح كل منهم �سروطه.

وجود  تطلب  هادي  الرئي�س  فحكومة 
وت�سرتط  الهدنة،  تنفيذ  ملراقبة  جلنة 
املتمردون  يفر�سه  الذي  احل�سار  رفع 
جنوب  يف  تعز  مدينة  على  ا�سهر  منذ 
امل�ساعدات  توزيع  وت�سهيل  اليمن،  غرب 

الن�سانية من دون قيود.
فاأبدوا  وحلفاوؤهم،  احلوثيون  اما 
للتعاطي  ا�ستعدادهم  الثالثاء 
يف  مرحبني  الهدنة،  مع  “اليجابي” 
من  ي�سدر  قرار  “باأي  نف�سه  الوقت 
وقف  يت�سمن  الدويل  الأمن  جمل�س 
بدون  وال�سامل  الدائم  النار  اإطالق 

اليمن  على  العدوان  يوقف  مبا  �سروط، 
ويرفع احل�سار عن ال�سعب اليمني”.

يرى  املتبادلة،  ال�سروط  رغم  وعلى 
وهي  التهدئة،  �سمود  فر�س  ان  خرباء 
اآذار/مار�س  منذ  نوعها  من  ال�ساد�سة 

�سابقاتها. من  اف�سل   ،2015
برنامج  مدير  الول  امل�ست�سار  ويقول 
مكافحة  ودرا�سات  والدفاع  المن 
لالبحاث  اخلليج  مركز  يف  الرهاب 
بر�س  فران�س  لوكالة  العاين  م�سطفى 
خمتلف  املناخ  لن  تفاوؤل  اكرث  “انا 

بالكامل” عن الهدنة الخرية.
وتو�سل اطراف النزاع يف ني�سان/ابريل 
رعتها  �سالم  م�ساورات  مع  تزامنا  لهدنة 
وقف  ان  ال  الكويت.  يف  املتحدة  المم 
ب�سكل  وانهار  متبادل،  ب�سكل  خرق  النار 
اآب/ مطلع  امل�ساورات  تعليق  مع  كامل 

اغ�سط�س.

الكربى  “القوى  ان  العاين  واو�سح 
منخرطة ب�سكل اكرب هذه املرة، خ�سو�سا 
الوليات املتحدة واململكة املتحدة اللتني 

تفر�سان �سغوطا على الطراف”.
الطراف  نف�سه،  الوقت  “يف  ا�ساف 
منهكون جراء الكلفة الن�سانية واملالية 
بعدم  مقتنعني  باتوا  وانهم   ، للنزاع 

قدرتهم على “الفوز ع�سكريا”.
– امل�ساورات؟  – ا�ستئناف 

متهيد  يف  التهدئة  ت�ساهم  ان  ويوؤمل 
بني  املباحثات  ل�ستئناف  الر�سية 
انتهت  والتي  واملتمردين،  احلكومة 

جولتها الخرية من دون خرق يذكر.
“الوليات  ان  الثالثاء  كريي  واكد 
الدويل،  املجتمع  جانب  اىل  املتحدة، 
العمل  و�سنوا�سل  للم�ساعدة  م�ستعدة 
مع جميع الطراف للتو�سل اىل ت�سوية 
دائم  حد  لو�سع  مفاو�سات  اىل  ت�ستند 

للنزاع .
لت�سوية  امكانية  ثمة  ان  العاين  ويرى 
2216 ال�سادر  حول قرار جمل�س المن 
يف ني�سان/ابريل 2015، والذي يختلف 

اطراف النزاع حوله.
املتمردين  ان�سحاب  على  القرار  وين�س 
بالقوة  عليها  �سيطروا  التي  املدن  من 
حني  ويف  الثقيلة.  ال�سلحة  وت�سليم 
تنفيذ  املطلوب  ان  هادي  حكومة  تعترب 
القرار قبل البحث يف اي �سيغة �سيا�سية 
على  املتمردون  ي�سر  للحكم،  جديدة 
تنفيذ  قبل  ال�سيا�سي  التفاق  �سرورة 

القرار.
ت�ستند  قد  ت�سوية  اي  ان  العاين  ويرى 
للمقاربة اجلديدة التي طرحها كريي يف 
حكومة  ت�سكيل  وت�سمل  اآب/اغ�سط�س، 
مقابل  املتمردين،  ت�سم  وطنية  وحدة 
ا�سلحتهم  وت�سليم  املدن  من  ان�سحابهم 

الثقيلة لطرف ثالث.
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حم���������ل لاليج���������������ار

اردوغ������������ان ي����ق����ول ل���ل���ع���ب���ادي »اع���������رف ح��ج��م��ك«

الرئا�صة م��ر���ص��َح��ي  ب��ني  ت�صيق  ال��ه��وة  ال�����راأي:  ا���ص��ت��ط��الع��ات 

امل�سدر / وكالت
الثالثاء  اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  رف�س 
لتواجد  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  انتقادات 
العملية  قبل  العراقية  الرا�سي  على  الرتكية  القوات 
له  وقال  املو�سل،  مدينة  ل�ستعادة  املقررة  الع�سكرية 

»اعرف حجمك«.
جزءا  موجها  ا�سطنبول  يف  اجتماع  خالل  اردوغان  وقال 
ل�ست  انت  �سخ�سيا.  يهينني  »انه  العبادي  اىل  كالمه  من 

نظريي، ول�ست على م�ستواي«.
العراق.  من  ت�سرخ  كيف  مطلقا  املهم  من  »لي�س  وا�ساف 

عليك ان تعلم باننا �سنفعل ما نريد ان نفعله«.
اعرف   ،! العراقي  الوزراء  رئي�س  هذا؟  هو  »من  وا�ساف 

حجمك اول«.
تزايد  رغم  العراق  يف  �ستبقى  قواتها  ان  تركيا  وقالت 
الغ�سب العراقي قبل العملية املقررة ل�ستعادة املو�سل من 

ايدي تنظيم »داع�س« .
 500 نحو  العراق،  يف  تركي  جندي  الفي  نحو  ويتواجد 
مقاتلني  يدربون  العراق  �سمال  بع�سيقة  مع�سكر  يف  منهم 
بح�سب  املو�سل،  ا�ستعادة  عملية  يف  �سي�ساركون  حمليني 

العالن الرتكي.
حذر  كما  قواتها،  �سحب  اىل  مرارا  انقرة  بغداد  ودعت 
ارا�سي بالده  الرتكية على  القوات  انت�سار  ان  العبادي من 

يهدد بحرب اقليمية.
وت�ساعد اخلالف بني انقرة وبغداد بعد ان �سادق الربملان 
الرا�سي  على  بالبقاء  للقوات  ال�سماح  على  الرتكي 

العراقية وال�سورية.
»قوة  بانها  الرتكية  القوات  العراقي  الربملان  وو�سف 

حمتلة«.
ورف�س اردوغان الثالثاء مطلب العبادي ب�سحب القوات.

اجلمهورية  جي�س  يفقد  »مل  للعبادي  كالمه  موجها  وقال 
الرتكية من م�ستواه اىل درجة ان يتلقى تعليمات منك«.

عملية  خطط  بتعقيد  العراقي  الرتكي  التوتر  ويهدد 

منذ  »داع�س«  تنظيم  عليها  ي�سيطر  التي  املو�سل  ا�ستعادة 
.2014

واعرب اردوغان عن ا�ستعداد بالده لالن�سمام اىل املعركة 
اليه  التو�سل  مت  الذي  لذلك  م�سابه  تفاهم  مبوجب 
الرتكي  اجلي�س  �سن  حيث  �سوريا  يف  جرابل�س  ل�ستعادة 
عملية بدعم من مقاتلي املعار�سة ل�ستعادة ال�سيطرة على 

املدينة الواقعة على احلدود الرتكية يف ايلول/�سبتمرب.

اأجرتها  التي  الراأي  ا�ستطالعات  نتائج  تتناق�س 
و�سائل اإعالم اأمريكية، يف اأعقاب املناظرة الثالثة بني 
الفائز  حتديد  يف  ترامب،  ودونالد  كلينتون  هيالري 
مر�سَحي  بني  والأخري  »امل�سريي«  املتلفز  اللقاء  يف 
الرئا�سة، والذي ُعقد يف جامعة نيفادا مبدينة ل�س 
واأداره  اليوم،  فجر  من  الأوىل  ال�ساعات  يف  فيغا�س 
�سبكة  ل�سالح  يعمل  الذي  وولي�س  كري�س  ال�سحايف 

»فوك�س نيوز«.
»�سي. �سبكة  اأجرته  الذي  ال�ستطالع  ي�سري  وفيما 
الدميوقراطية  املر�سحة  اأن  اإىل   )CNN( اأن.اأن« 
تقدمت على مناف�سها اجلمهوري يف املناظرة باإحرازها 
�سوتوا   39% مقابل  امل�ستطلعني  ت�سويت   52%
�سحيفة  اأجرته  ا�ستطالع  نتائج  اأظهرت  لرتامب، 
مناف�سته  على  تغلب  ترامب  اأن  تاميز«  »وا�سنطن 
 80.54% اأعطى  بينما   ،21% %73 مقابل  بن�سبة 
»دردج  موقع  اأجراه  اآخر،  ا�ستطالٍع  يف  امل�ساركني  من 
اجلمهوري  للمر�سح  اأ�سواتهم  الإخباري،  ريبورت« 

مقابل %19.46 اأعربوا عن دعمهم لكلينتون.
ب�سجالت  املناظرة  هذه  متيزت  اآخر،  مقلٍب  ويف 
عنيفة وتبادل اتهامات من العيار الثقيل حول معظم 
امللياردير  اأن  اعتربت  كلينتون  اأن  اإذ  املو�سوعات، 
خطرًا«  »الأكرث  الرئا�سي  املر�سح  هو  للجدل«  »املثري 
وو�سفته  املعا�سر،  الأمريكي  التاريخ  يف  الإطالق  على 
باأنه »دمية« الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، وذلك 
احرتام«  اأي  يكن  »ل  بوتني  اإن  ترامب  قول  على  ردًا 
بني  ال�سجال  ليندلع  ال�سابقة،  اخلارجية  لوزيرة 
»ويكيليك�س«  موقع  ن�سره  ملا  تطرقهما  لدى  الثنني 
كلينتون  راأت  الإطار،  هذا  ويف  ت�سريبات.  من  موؤخرًا 
الإلكرتونية  الهجمات  �سل�سلة  خلف  تقف  مو�سكو  اأن 
ا�ستهدفت الوليات املتحدة، بهدف »التدخل يف  التي 

النتخابات« لرتجيح كفة املر�سح اجلمهوري.
كلينتون  �سد  اجلمهوري  املر�سح  ا�ستخدم  وبعدما 
يف  مناف�سها  من  كل  بها  اأدىل  �سابقة  ت�سريحات 
الدميوقراطي، بريين  للحزب  التمهيدية  النتخابات 
بودي�ستا،  جون  النتخابية،  حملتها  ومدير  �ساندرز، 
ترامب:  خماطبة  ال�سابقة  اخلارجية  وزيرة  اأجابت 
يوؤيد.  مر�سح  اأي  �ساندرز  بريين  ت�ساأل  اأن  »عليك 
يرت�سح  الذي  خطرًا  الأكرث  ال�سخ�س  اإنك  قال  لقد 
املعا�سر،  الأمريكي  التاريخ  يف  الرئا�سية  لالنتخابات 

واأنا اأوافقه الراأي«.
عن  ترامب  امتنع  اإثارة،  الأكرث  اللحظات  اإحدى  ويف 
الت�سريح بالقول اإن كان �سيقبل بنتيجة النتخابات، 
يف  الأمد  طويل  تقليدًا  بذلك  مغفاًل  �سريف�سها،  اأم 

البالد يق�سي بقبول املر�سح اخلا�سر للنتيجة وتنازله 
يرف�س  اأن  وقبل  الأ�سوات.  فرز  من  النتهاء  عقب 
ترامب  قال  النتخابات،  بنتائج  بالعرتاف  التعهد 
اأن »ماليني  اإن النتخابات »مزورة« من الآن، باعتبار 
اللوائح  على  حق  وجه  بدون  م�سجلون  الأ�سخا�س« 

النتخابية.
حول  متعار�سة  مواقف  عن  وكلينتون  ترامب  وعرب 
الكثري من الق�سايا، بدءًا من املحكمة العليا اإىل حيازة 
والقت�ساد  والهجرة  والإجها�س  النارية  الأ�سلحة 
الدولية  والتجارة  اخلارجية  وال�سيا�سة  ورو�سيا 

و�سوًل اإىل التقاعد وال�سرائب وغريها من امل�سائل.
اأ ف ب(

املانيا : جتمع ال�صتات يف اأوروبا يعقد ندوة �صيا�صية يف 
برلني بعنوان »الق�صية الفل�صطينية اأين واإىل اأين«
يف اإطار احلملة الوطنية من اأجل اإعادة الوحدة الوطنية الفل�سطينية كمطلب �سعبي من 
اأوروبا  يف  الفل�سطيني  ال�ستات  جتمع  قام  الفل�سطيني  لل�سعب  العليا  امل�سالح  حتقيق  اأجل 
بعقد  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  املغرتبني  �سوؤون  دائرة  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 
وذلك  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الطيف  األوان  معظم  جتمع  اأوروبا  يف  مرة  ولأول  حوار  ندوة 
عربية  وجمعيات  الفل�سطينية  اجلالية  اأبناء  مب�ساركة   2016/10/15 ال�سبت  يوم 

وفل�سطينية
  وقد مثل حركة فتح الأخ عبا�س زكي ع�سو اللجنة املركزية وعن اجلبهة الدميقراطية 
الرفيق قي�س عبد الكرمي »اأبو ليلى« نائب الأمني العام والرفيق عمر �سحادة ع�سو املكتب 
الداخل  يف  الفل�سطينية  للجماهري  العليا  املتابعة  جلنة  وعن  ال�سعبية  للجبهة  ال�سيا�سي 

الرفيق حممد بركة وبح�سور �سفري دولة فل�سطني يف اأملانيا الدكتورة خلود دعيب�س.  

مطلوب للعمل
مطلوب معلم �ساندوي�سات وطباخة 

لبنانية وجز�ر للعمل يف مطعم لبناين 
بـ �ستانوي بكوينز  6467522009

�و �الت�سال بغربة نيوز

A great opportunity 
FOR RENT

Office / Store
240 sq.ft., Bay Ridge

Corner 5 Ave. and 73 St.

ال�����ب�����ري�����دج يف  ع����ظ����ي����م����ة  ف�����ر������ص�����ة 
ل������الي������ج������ار  خم���������������زن   / م������ك������ت������ب 
م���رب���ع م�����ر   240  - ت���ن���اف�������ص���ي  ب�������ص���ع���ر 

ات�صل الن 
 (718) 769-6534 /  (917) 975-6681

الوىل  �صاعاتها  يف  اليمن  لهدنة  خروقات 
ال�ساعات  يف  وق�سفا  معارك  مينية  مناطق  �سهدت   – ب(  ف  )اأ   
الوىل لدخول هدنة ملدة 72 �ساعة اعلنتها المم املتحدة حيز 
النزاع  اأطراف  تاأكيد  مع  الربعاء،  ليل  منت�سف  عند  التنفيذ 
التزامهم التهدئة ويف الوقت نف�سه تعهدهم الرد على اخلروقات.
للرئي�س عبد ربه  املوالية  القوات احلكومية  الهدنة بني  ودخلت 
ال�سعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  من  املدعوم  هادي  من�سور 
عبداهلل  علي  ال�سابق  للرئي�س  املوالني  وحلفائهم  واحلوثيني 
�سالح، حيز التنفيذ ال�ساعة 23،59 ليل الربعاء )20،59 تغ(.

وهي  للهدنة،  الوىل  اللحظات  منذ  �سجلت  عدة  خروقات  ان  ال 
 19 زهاء  منذ  امل�ستمر  النزاع  اطراف  بني  نوعها  من  ال�ساد�سة 

�سهرا.
وافاد �سكان يف �سنعاء التي ي�سيطر عليها احلوثيون منذ ايلول/
�سبتمرب 2014، ان طريان التحالف حلق يف اأجوائها مرتني على 

القل فجر اخلمي�س، من دون �سن غارات.



ومن  ال�سودان،  يف  لعملياتها  عما 
العاملي  الغذية  برنامج  خالل 
بالمم املتحدة، رحبت اليوم الوكالة 
بو�سول  الدولية  للتنمية  المريكية 
من  مرتي  طن   50،000 عن  يربو  ما 
املواد الغذائية املتنوعة والتي ت�سمل 
من  النباتي  والزيت  والعد�س  الذرة 

ال�سعب المريكي.
و�ست�ستخدم ال�سلع الغذائية مل�ساعدة 
ال�سخا�س  من  مليون   2 عن  يربو  ما 
البالد.  انحاء  كافة  يف  ال�سعفاء 
مواطني  من   200،000 هذا  وي�سمل 
جنوب ال�سودان الالجئني ملدة ثالثة 
من   725،000 عن  يزيد  وما  ا�سهر 
دارفور  وليات  كل  يف  النازحني 

اخلم�سة ملدة اربعة ا�سهر، و900،000 من اأطفال املدار�س 
الذين  من  �سخ�س  مليون  ن�سف  من  واكرث  اأ�سهر  �ستة  ملدة 
تاأثروا مبو�سم ال�سدة الذي ميتد من ابريل اىل اكتوبر من 

كل عام.
بال�سفارة  بالنابة  بالعمال  القائم  من  كل  ان�سم  وقد 
المريكية ، ارفني ما�سينجا ومدير بعثة ال�سودان للوكالة 
املمثل  اىل  اآ�سلي  جيفري  د.  الدولية   للتنمية  المريكية 
واملدير القطري لربنامج الغذية العاملي بال�سودان، ماثيو 
ال�سفينة  بو�سول  للرتحيب  بورت�سودان  يف  هولينغورث 
المريكية. ويف مايو من هذا العام، رحب برنامج الغذية 
العاملي بو�سول �سحنة 47،000 طن مرتي من الذرة – التي 
 – الدولية  للتنمية  المريكية  الوكالة  اي�سًا  بها  تربعت 
جنوب  مواطني  احتياجات  لتغطية  ا�ستخدامها  مت  والتي 

ال�سودان الالجئني والنازحني يف دارفور.
الوليات  ان   « ما�سينجا:  بالنابة،  بالعمال  القائم  وقال 
الغذية  برنامج  القوي  املنفذ  �سريكنا  خالل  من  املتحدة، 
والتي  املهمة  الغذائية  امل�ساعدة  تقدمي  توا�سل  العاملي، 
امن  عدم  تواجه  التي  للمناطق  املنا�سب  الوقت  يف  تاتي 
النزاع واجلفاف. وتظل  نتيجة  غذائي حاد و�سوء تغذية 
التغذية  و�سوء  اجلوع  مبحاربة  ملتزمة  املتحدة  الوليات 
الن�ساين دون قيود  للعبور  بال�سماح  وتنا�سد كل الطراف 

وذلك لنهاء املعاناة غري ال�سرورية.«

لربنامج  �سريكا  املتحدة  الوليات  ا�ستمرت   ،2011 ومنذ 
الكرب  الوحيد  واملانح  طويلة   فرتة  منذ  العاملي  الغذية 
امريكي  دولر  مليون   900 عن  يزيد  ما  قدرها  مب�ساهمة 
مكنت  وقد  بال�سودان.  العاملي  الغذية  برنامج  لعمليات 
تقدمي  من  العاملي  الغذية  برنامج  ال�سخية  م�ساهماتها 
مت  خمتلفة  اأن�سطة  خالل  من  املحتاجني  لكل  امل�ساعدة 
تنفيذها من خالل التوزيع العام للغذاء والتغذية املدر�سية 

والربامج التغذوية والغذاء من اجل ال�سول.
اكون هنا يف  ان  �سعيد جدًا  انا   « ال�سيد هولينغورث:  وقال 
الغذاء  حتمل  التي  ال�سفينة  بهذه  ارحب  وان  بورت�سودان 
انحاء  كافة  يف  ن�ساعدهم  الذين  ال�سعفاء  لال�سخا�س 
املتوا�سل  للدعم  ممنت  العاملي  الغذية  وبرنامج  ال�سودان. 
والتي  المريكية  املتحدة  الوليات  و�سعب  حكومة  من 
اليها  احلاجة  مت�س  التي  امل�ساعدات  تقدمي  على  ت�ساعدنا 

لالأ�سر ال�سعيفة يف البلد.«
 4.6 2016، يخطط برنامج الغذية العاملي مل�ساعدة  ويف 
ال�سودان من خالل عدد  ال�سعفاء يف  الأ�سخا�س  من  مليون 
من الأن�سطة املختلفة مبا فيها غذاء الطوارء والتحويالت 
على  القدرة  بناء  واأن�سطة  التغذوي  والدعم  النقدية، 

ال�سمود مل�ساعدة املجتمعات لت�سبح معتمدة على نف�سها.

؟ ال��ب��داي��ة  ن��ه��اي��ة  اأم  ؟  ال��ن��ه��اي��ة  ب���داي���ة 
بقلم ال�سحفية �سمرية بار

اأ�سبحت املنطقه العربية تعاين تراجعا  لقد 
ان  بعد  عام  ب�سكل  مكانتها  يف  وحادا  قويا 
كانت متما�سكة و قوية و ت�سري على منهجية 
للو�سول  تطمح  واهذاف  نقط  لها  منظومة  و 
من  والأ�سعب  وعظمى،  قوية  نتائج  اإىل 
اإنت�ساره  و  الو�سع  �سوء  تزايد  هو  ذلك  كل 
املنطقه  او�ساط  يف  ب�سرعة  قاتل  ك�سرطان 
ما اأدى اإىل زعزعة خانقه يف ال�سرق الأو�سط 
وهذا يرجع لتهاون حكام املنطقه يف حتديد و 

الك�سف عن اخللل من اجل انقاذ بلدانهم من الدمار ور�سم خمطط �سيا�سي ا�سرتاتيجي حلقن النزيف و 
العمل على حت�سني و تطوير اأو�ساع داخل املنطقة. 

فمثال العراق مل يعد وجود للجي�س بنظامها وهذا راجع ل�سيا�سة نظام ت�سيريهم الفا�سل الذي اأعتمدته 
حكومتهم ما ت�سبب بفو�سى ل نهاية لها وهذا من اأكرب الأ�سباب التي اأعطت فر�سا جد قوية لالإرهابيني 
يف اكت�ساح اأرا�سيها و ترهيب ال�سعب و خلق الفتنه مما اأدى اإىل قرار الطرف الأمريكي بالبقاء على 
ار�سيها من اجل حماية ال�سعب و الدفاع عنه و م�ساعدتهم يف اجتياز حمنتهم و حماربتها بجنودها 
حياتهم  و  باأنف�سهم  جنوده  كل  �سحى  و  نفي�س  و  الغايل  وراءه  ترك  الذي  ال�سعب  الأحرار  الأكفاء 
اأنواع انتهاكات  اإرجاع العدالة و احلرية اىل ال�سعب العراقي و حماربتهم التطرف و جميع  من اجل 
واإعطاء املراة حقوقها التي يطمح املزيد الإرهابي الداع�سي الفا�سد يف حرمانها منه و ا�ستغاللها اأب�سع 

ا�ستغالل لإ�سباع نزواتهم و رغباتهم وكذلك لمتام م�ساحلهم وكما لو كانت اآلة اأو لعبه . 
كدالك بالن�سبة للو�سع يف �سوريا مقارنة مع الو�ساع التي كان يعي�سها قبل 3�سنوات �سنجد اأن جي�س 
النظام الديكتاتوري لب�سار قد تراجعه بن�سبة %50 ب�سبب تهوره و عدم متكنه من اأجاد حلول لعودة 
ا�ستقرار بالده ورف�سه لن�سائح و امل�ساعدة من دول جد متطورة و متقدمه كاأمريكا واإ�سرائيل ملتلكهما 
خربة عميقة يف املجال ال�سيا�سي و الع�سكري و القت�سادي و الجتماعي و رف�سه رف�سا قاطعا التعاون 
معهما من اجل ن�سر ال�سالم �سواء ببالده او داخل املنطقه وهذا قد اأدى ب�سبب �سعف قدراته القيادية 
على  الإرهابي  التطرف  اإنت�سار  و  الفتنه  تزايد  اإىل  عليه  يعي�س  الدي  للواقع  تقبله  عدم  و  كرئي�س 
ادى  ا  و  املنطقه.........اإلخ،  الداع�سية داخل  ت�سهيل توغل اخللية  �ساهم يف  ما  ال�سورية  الرا�سي 
ال�سعب  جلوء  كذالك  و  الو�سع  ل�ستغالل  بالب�سر  التجارة  مافيات  تدخل  اإىل  الهمجي  التق�سيم  بهذا 
امل�سكني لقوارب املوت باحثني عن موطن جديد باأمن لهم ما حرمهم منهم نظام وح�سي قاتل كل همه 

حفاظه على الكر�سى ل�سمان �سلطته و م�ساحله. 
ل اريد ان تكون �سطوري مملة و لكن بخت�سار تف�سري الوحيد لكل ما يدور يف حلقة احلرب العربية 
ابتداء من تون�س التي كانت مهدا لثورة اإىل ليبيا و م�سر و �سوريا اإىل اليمن ح�سبب حتليلي ال�سخ�سي 
قادتهم  لكفاآة  راجع  هذا  و  للجي�س  وجود  يعد  مل  و  الع�سكري  النظام  انتهى  قد  باأنه  اأرى  الب�سيط  و 
الفا�سلة و �سيا�ستهم الدكتاتورية الغري البنائه التي جعلتهم عالقني يف �سراعات داخلية جد عميقة 
�سفعة بهم للهاوية و اأدت بهم اإىل تدمري قوتهم القت�سادية و زعزعت نظامهم الأمني الذي اأ�سبح كما 
علقة �سابقا �سبه معدوم ما ادى بهم اىل مهاجمة بع�سهم البع�س دون اخد اي اعتبار للم�ساكل التي 
قد تتفاقم اكرث و الأ�سوء من ذالك جلوء بعظهم اإىل التحالف مع منظمات اإرهابية داع�سية من اجل 
عاملية  حلرب  متهيدهم  و  الفو�سى  ون�سر  الب�سعه  �سيرنيوهاتهم  نف�س  يف  جماورة  بريئه  دول  اإ�سقاط 

ثالتة عظمى.

غربة نيوز / احمد مراد
عواطفها  تاأججت  التي  مريكل  الملانية  امل�ست�سارة 
�سورة  العاملية  العالم  و�سائل  ن�سر  بعد  الن�سانية 
�سرعان   ، تركيا  �سواطئ  على  الر�سيع  الطفل  جثة 
كف  على  اأ�سبح  ال�سيا�سي  م�ستقبلها  اأن  اأدركت  ما 
انت�سرت عن تعر�س عدد  التي  الأخبار  بعد  عفريت 
براأ�س  الحتفال  ليلة  الغت�ساب  اإىل  الفتيات  من 
ال�سنة اجلديدة و التي اتهم فيها عدد من الالجئني 
ال�سوريني  راأ�سهم  باأملانيا.وعلي  موؤخرا  امللتحقني 

والعراقيني وامل�سريني .
اأ�سرف على اجنازها عدد  اأملانية  اأكدت درا�سة  حيث 
اليمني  اأفكار  اأن  »ليبت�سج«  جامعة  يف  الباحثني  من 
املتطرف ت�سهد اإنت�سارا حم�سو�سا يف عدد من الوليات 
الكراهية  و  بالعداء  ُتعرف  منها  عدد  اأ�سبح  التي 
لالأجانب، فبعد اأن �سملت حوايل خم�سة الف عينة 
املرتبة  »بايرن«  احتلت  اأملانيا،  مناطق  خمتلف  من 
الثانية يف ترتيب الوليات الأكرث كراهية لالأجانب 
على  املقيمني  الجانب  عدد  اأن  من  الرغم  على 
و  ال�سكان  جمموع  من  ن�سبة2%  يتجاوز  ل  اأرا�سيها 
هو ما ي�سكل بالن�سبة لعدد من املالحظني بالأمر غري 

الطبيعي.
يف  الأملاين  ال�سعب  ربع  حوايل  اأن  اأكدت  الدرا�سة 
على  املقيمني  لالأجانب  كراهيته  يخف  ل  جممله 

اأرا�سيه
من  الكثري  تفقد  مل  باحلديدية  لقبت  والتي  املراأة 
فح�سب،  الجانب  اجتاه  �سيا�ساتها  ب�سبب  النقاط 
بل تبقى اأي�سا �سورة ا�ستقبالها للرئي�س ال�سي�سي من 
رئي�س  ل  ف�سّ وقت  يف  �سعبيتها  اإنهيار  اأ�سباب  اأهم  بني 
الع�سكري  م�سر  حاكم  زيارة  جتاهل  بلدها  برملان 
املتهم مبا�سرة بتنفيذ جمزرة �سد املدنيني يف انقالبه 
على نظام الخوان بقيادة مر�سي، الذي ي�سل ينتظر 
بالتخابر  تهم  ب�سبب  عليه  العدام  حكم  تنفيذ 
تكون العدالة قد فربكتها له لأجل م�ساومته بالعفو 
النظام  يكون  امل�ساحلة  مب�سرع  القبول  مقابل  عليه 
امل�سائلة  من  الفالت  لأجل  اعده  قد  الع�سكري 

القانونية.
بالجانب  ترحبيها  عن  مريكل  تراجعت  وقد  هذا 
ال�سبت  مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�ست�سارة  واعتربت 

اأنه ينبغي درا�سة خطط  الأول  اأكتوبر/ت�سرين   15
ملنح الإيزيديني العراقيني مناطق حماية ي�ستطيعون 

العودة اإليها يف �سمال البالد.
وقالت مريكل اأثناء موؤمتر رابطة الطالب امل�سيحيني 
الدميقراطيني التابعة حلزبها املحافظ،: »لكي اأكون 
يف  لكنها  بعد  تكتمل  مل  اخلطط  فاإن  معكم،  اأمينة 

جدول الأولويات«.
يونيو/ يف  املتحدة  لالأمم  تابعون  حمققون  وقال 
اإبادة  عمليات  يرتكب  داع�س  »تنظيم  اإن  حزيران 
هذه  لتدمري  والعراق  �سوريا  يف  الإيزيديني  �سد 
الطائفة الدينية التي يبلغ قوامها 400 األف �سخ�س 
من خالل اأعمال القتل وال�ستعباد اجلن�سي وجرائم 

اأخرى«.
مكان  اإيجاد  يف  التفكري  املهم  »من  مريكل:  واأ�سافت 
على  داع�س  اأجربهم  الذين  لالإيزيديني،  اآمن 
دحر  بعد  اإليه  العودة  ي�ستطيعون  ديارهم،  ترك 
مع  ذلك  مناق�سة  ال�سروري  »من  التنظيم«... 
�سمايل  الكردية  البي�سمركة  وقوات  الإيزيديني 

العراق«.
لإدارة  دولية  حماية  بالفعل  اجلالية  زعماء  وطلب 
ب�سمال  منطقتهم  يف  بها  يطالبون  الذاتي  للحكم 

العراق يف اإطار الدولة العراقية.
عدة  بني  معتقداتها  جتمع  طائفة  والإيزيديني 
ويعتربهم  الأو�سط،  ال�سرق  يف  قدمية  تعاليم 

املت�سددون »كفارا«.
ال�سورية  احلكومة  اإجراءات  اأي�سا  مريكل  وانتقدت 
�سوريا،  �سمايل  حلب  مدينة  يف  رو�سيا  من  املدعومة 
اأن  م�سيفة  حرب«،  جرائم  تكون  »تكاد  اإنها  قائلة، 
»املحكمة اجلنائية الدولية يجب اأن تف�سل يف هذا«.
»اجلي�س  اإن  املا�سية  اجلمعة  اإنقاذ  عمال  وقال 
ال�سوري بدعم من طائرات رو�سية قتل اأكرث من 150 
�سخ�سا يف �سرق حلب الأ�سبوع املا�سي يف اإطار حملته 

�سد املدينة«.
برو�سيا  الروبيون  ثقة  عن  ت�سريحها  هوي  بينما 

اأكرث من اأمريكا ب�سعبيتها العاملية 
حيث انتقدت امل�ست�سارة الأملانية اأنغيال مريكل تردد 
الوليات  مع  املفاو�سات  ب�ساأن  الأملان  الأعمال  رجال 
اأمريكية  حرة  جتارة  منطقة  اإقامة  ب�ساأن  املتحدة 

اأوروبية، واعتربت اأنهم يثقون برو�سيا اأكرث.
يف  الأول،  اأكتوبر/ت�سرين   7 اجلمعة  مريكل،  وقالت 
كلمة لها بالفعاليات املكر�سة ليوم ال�سناعة الأملانية 
يف برلني: »لو جرى احلديث عن عقد اتفاقية مماثلة 
مع رو�سيا، ملا �سمعنا حتى ن�سف تلك النتقادات التي 

ن�سمعها اليوم. وعلينا اأن نفكر يف هذا الأمر«.
اإعادة  اإىل  ودعت امل�ست�سارة الأملانية رجال الأعمال 
الأمريكية  التفاقية  م�سروع  من  موقفهم  يف  النظر 

الأوروبية.
اأن  غابريل،  زيغمار  الأملاين،  القت�ساد  لوزير  و�سبق 
التجارية  ال�سراكة  حول  املفاو�سات  ف�سل  عن  اأعلن 
يتمكن  مل  اإذ  لالأطل�سي،  العابرة  ال�ستثمارية 
بند  ول  تن�سيق  من  والأمريكي،  الأوروبي  الطرفان، 
من  جولة   14 اإجراء  رغم  الـ27  الوثيقة  بنود  من 

املفاو�سات.
خططا  املتحدة  والوليات  الأوروبي  الحتاد  وكان 
لعقد التفاقية قبل انتهاء ولية الرئي�س الأمريكي 
باراك اأوباما، لكن ممثلي اأو�ساط الأعمال املتو�سطة 
اأنه  باعتبار  امل�سروع،  يرف�سون  اأوروبا  يف  وال�سغرية 

ي�سب يف م�سلحة ال�سركات الكبرية فقط.
الزيارة  من  ا�سام  قبل  الت�سريح  هذا  مريكل  واأطلقت 
علي  العرب  ب�سفاح  امللقب  الرو�سي  للرئي�س  املتوقعة 

خلفية م�ساركته فيما و�سف بجرائم حرب ب�سوريا
اإىل  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  يتوجه 
اأكتوبر/ت�سرين   19 يف  برلني  الأملانية  العا�سمة 

الأول.
�سي�سل الرئي�س فالدميري بوتني اإىل برلني الأربعاء، 
)رو�سيا  النورماندي«  »رباعية  اجتماع  يف  للم�ساركة 
الأزمة  بحل  املعنية  واأوكرانيا(  وفرن�سا  واأملانيا 
الأوكرانية. و�سئل دميرتي بي�سكوف، ناطق الرئا�سة 
يف  �سوريا  ق�سية  بوتني  �سيناق�س  هل  الرو�سية: 
برلني، وقال »ل«، مو�سحا اأن الرئي�س بوتني »م�ستعد 
ملناق�سة ال�ساأن ال�سوري مع اجلميع، ولكن اللقاء غدا 
النورماندي«.  رباعية  يخ�س  ما  مناق�سة  ي�ستهدف 
الفرن�سي  اخلارجية  وزير  عن  اأبناء  وكالت  ونقلت 
الفرن�سي  الرئي�س  اإن  قوله  اليوم  اإرو،  مارك  جان 
مريكل  اجنيال  الأملانية  وامل�ست�سارة  هولند  فران�سوا 
الرئي�س  مع  �سوريا  يف  الو�سع  ملناق�سة  يتطلعان 
الرو�سي فالدميري بوتني على هام�س اجتماع »رباعية 

النورماندي« يف برلني.
ام  واروبا  املانيا  قيادة  مقعد  يف  مريكل  �ست�سمر  فهل 

تطيح بها العوا�سف قريبا ؟؟؟؟
فلنتظر ..... ولرن ......

من  وبنجاح  الها�سمية  الأردنية  اململكة  متكنت 
املحلية،  بالعملة  �سيادية  �سكوك  اأول  اإغالق 
 .٪  3.01 متوقع  وبعائد  �سنوات  خم�س  مدتها 
ال�سيادية  بال�سكوك  الكتتاب  تغطية  ومت 
على  قائمة  وال�سكوك  مرات.  ثالث  من  باأكرث 
هذا  وميثل  بالتمليك.  املنتهية  الإجارة  هيكل 
الإ�سدار ال�سيادي خطوة كبرية لتطوير اأ�سواق 
يوفر  كما  املحلي،  بال�سوق  الإ�سالمية  التمويل 
ل�سالح  ال�سريعة  مع  متوافقة  ا�ستثمار  و�سيلة 
الإ�سدار،  هذا  وبف�سل  الأردنية.  البنوك 
متكنت اململكة من جمع ما ي�سل اإىل 34 مليون 
والتي  اأمريكي(  دولر   47.9( اأردين  دينار 

يحني تاريخ ا�ستحقاقها يف2021
القطاع  لتنمية  الإ�سالمية  املوؤ�س�سة  وقدمت 
القطاع  ذراع  الإ�سالمية«(،  )»املوؤ�س�سة  اخلا�س 
للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  ملجموعة  اخلا�س 
وميثل  الفني.  والدعم  ال�ست�سارية  اخلدمات 
حزمة  من  جزءًا  ال�سيادي  الإ�سدار  هذا 
واملقدمة  وامل�سرتكة  ال�ساملة  الفنية  امل�ساعدة 
من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )جايكا(
امل�ساعدة  الإ�سالمية.وا�ستملت  واملوؤ�س�سة 
التدريبية   الربامج  تقدمي  على  كذلك  الفنية 
على راأ�س العمل )يف اخلارج( والتي �ساهمت يف 
احلكوميني  باملوظفني  اخلا�سة  الُقدرات  بناء 
عملية  يف  بفعالية  و�ساهموا  اأ�سرفوا  الذين 

الإ�سدار.
وبهذه املنا�سبة، �سرح معايل ال�سيد عمر ملح�س، 
ال�سيادية  الإ�سدارات  »اإن  املالية، قائال:  وزير 
الأربعة  الإ�سالمية  للبنوك  كبريه  اهمية  ذات 
البنوك  هذه  �سُتمكن  لأنها  اململكة،  يف  العاملة 
من الأداة الالزمة لإدارة فائ�س �سيولتها )ُتقدر 
بنحو 1.4 مليار دينار اأردين(. واأ�ساف معاليه: 
من  املُنفذ  املايل  الإ�سالح  برنامج  من  “وكجزء 

اإىل تو�سيع ا�ستخدام  قبل وزارة املالية، نهدف 
هذه  و�ستلعب  الق�سري.  املدى  على  ال�سكوك 
فعالية  زيادة  يف  الأهمية  بالغ  دورًا  ال�سكوك 
احلكومة  باحتياجات  املتعلقة  التمويل  اآليات 

لتغطية العجز يف امليزانية«.
وتابع معاليه: »لقد  مت ت�سعري ال�سكوك داخل 
التقليدية  لل�سندات  احلايل  العائدات  منحنى 
اململكة  متكني  يف  ذلك  �ساهم  ولقد  للمملكة. 
املوازنة  على  القرتا�س  تكلفة  تخفي�س  من 
م�ساهدة  النادر  معاليه:«من  العامة«.واأ�ساف  
التي  ال�سيادية  للجهات  الت�سعريية  امليزة  هذه 

ت�سدر �سكوكًا للمرة الأوىل«.
للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  �سرح  كما 
العبودي،  حممد  خالد  ال�سيد  الإ�سالمية، 
بقوله، »نحن فخورون جدًا بدعم خطط اململكة 
موجه  التقليدية  لل�سندات  بديل  لتقدمي 
اأجل  من  وذلك  الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات 
موؤ�س�سة  وتابع:«وباعتبارنا  فيها.  ال�ستثمار 
تنموية، فاإن هدفنا النهائي هو م�ساعدة الدول 
الأع�ساء على تكوين برامج م�ستدامة لتطوير 

اأ�سواق راأ�س املال الإ�سالمية بال�سوق املحلية«.
ال�سيادي  الإ�سدار  اإغالق  “فبعد  واأ�ساف: 
لأغرا�س  كافية  اأ�سول  توفر  وعند  الأول، 
اإ�سدار  من  لوحدها  اململكة  �ستتمكن  الهيكلة، 
ا�ستحقاق  وبفرتات  متكررة  اإجارة  �سكوك 
امل�ستندات  ا�ستخدام    عرب  وذلك  خمتلفة، 
الإ�سدار  مع  ا�ستخدامها  مت  التي  القانونية  

ال�سيادي الأول .
الأو�سط  ال�سرق  ق�سم  مدير  �سرح  جهته،  من 
، قائاًل:  2 لدى جايكا، ال�سيد تيت�سوتارو كون 
يف  امل�سرتكة  الفنية  امل�ساعدة  �ساهمت  »لقد 
تنويع اأ�ساليب التمويل لدى احلكومة الأردنية 
التي اأظهرت كرما كبريًا با�ست�سافتها لالجئني. 

اأداة التمويل الإ�سالمي،  ولقد مكنت ال�سكوك، 
حاجياتها  متويل  من  الأردنية  احلكومة 
بتناف�سية اأكرب مقارنة مع الأدوات التقليدية. 
ويف نف�س الوقت، لقد رحبت البنوك الإ�سالمية 
ال�سوق  يف  اجلديدة  ال�ستثمارية  الأداة  بهذه 
احلكومة  متكنت  لقد  واأ�ساف:«  الأردين«. 
الفنية  املعرفة  على  احل�سول  من  الأردنية 
من  مزيد  لإ�سدار  الالزمة  العملية  واخلربة 

ال�سكوك بالعتماد على قدراتها الذاتية«.
راعي  )ُمن�سئ/  الأردنية  احلكومة  اأن  معلوم 
الإ�سدار( قد اأن�ساأت �سركة ذات اأغرا�س خا�سة 
)اجلهة املُ�سدرة( مملوكة لها بالكامل يف عّمان. 
ُت�ستخدم متح�سالت الإ�سدار لأغرا�س  و�سوف 
دور  الأردين  املركزي  البنك  ولعب  تنموية. 

مدير الإ�سدار واحلافظ الأمني ووكيل الدفع.
قد  وجايكا  الإ�سالمية  املوؤ�س�سة  اأن  ُيذكر 
وذلك   2014 اأكتوبر  يف  تفاهم  مذكرة  وقعتا 
وامل�ساهمة  للتعاون  عمل  اإطار  حتديد  بهدف 
وعلى   . الإ�سالمي  التمويل  �سناعة  تطوير  يف 
واملال  النقد  اأ�سواق  تطوير  اخل�سو�س  وجه 
امل�سرتك.  الهتمام  ذات  للدول  الإ�سالمية 
للحوار  من�سة  اإن�ساء  التفاهم  مذكرة  وت�سمل 
الدويل حول التمويل الإ�سالمي كاأداة حمتملة 
التعاون  و�سي�سمح  وامل�ستدام.  ال�سامل  للنمو 
بالعمل  للموؤ�س�ستني  التفاهم  مذكرة  اإطار  يف 
الأ�سا�سية  الكفاءات  امل�سرتك وبال�ستفادة من 

واملزايا املتوفرة لكل منهما.

www .ghorbanews .com

FRIDAY , OCTOBER 21 . 2016   / Vol . 6 - Issue 248عربي ودويل6

www .ghorbanews .com

7 FRIDAY , OCTOBER 21 . 2016   / Vol . 6 - Issue 248عربي ودويل

الأ������ص�����الم�����ي  الق�����ت�����������ص�����ادي  ل����ل����ن����ظ����ام  ت����ت����ج����ه  وعقبات الردن  الفل�صطيني  ال��زي��ت  خ�صائر 
ال��ف��او تقلق  امل�����ص��ري  ال��ق��م��ح  ح�����ص��اد 
اأعلنت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة »الفاو« عن نتائج جائزة 
جولتها  يف  افريقيا  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  ملنطقة  املخ�س�سة  ال�سحافة 
املنطقة  دول  خمتلف  من  واإعالمية  اإعالميا   20 تناف�س  حيث  الأوىل 
من  العديد  تناولت  ومرئيا،  وم�سموعا  مكتوبا  حتقيقا   50 من  اأكرث  يف 

املو�سوعات احليوية املتعلقة بالأغذية والزراعة.
املدير  نائب  اجلائزة،  حتكيم  فريق  رئي�س  جاجني،  نبيل  ال�سيد  وقال 
»متيزت  افريقيا:  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  يف  الفاو  ملنظمة  القليمي 
والتنوع  بالغنى  القليمية،  اجلائزة  لهذه  الوىل  الدورة  يف  امل�ساركات 
املراتب  على  املتناف�سني  بني  جدا  متقاربة  النتائج  كانت  ولقد  واملهنية، 
لفئة  اإ�سافية  جائزة  ا�ستحداث  الفاو  منظمة  قررت  لذلك  الوىل. 
من  العالية  والنوعية  امل�ساركات  لكثافة  نظرا  وامل�سموع،  املرئي  العالم 

التحقيقات واملوا�سيع.«
وروما،  القاهرة  يف  اجلائزة  حتكيم  فريق  عمل  »لقد  جاجني:  واأ�ساف 
يف  البتكار  مدى  بح�سب  م�ساركة  كل  تقييم  على  امل�ستقلون،  واملحكمون 
املو�سوع، والدقة يف البيانات، ومدى املواءمة بني مادة املو�سوع وجمالت 
لآراء  وامل�ساركات  امل�ساركني  ا�ستطالع  مدى  اإىل  بال�سافة  املنظمة،  عمل 
واجلهات  حكومية  واجلهات  املزارعني  مثل  ال�سركاء،  اأو  امل�ستخدمني 

املعنية الأخرى.«
وقد فاز يف املركز الأول عن فئة ال�سحافة املكتوبة ال�سيدة ختام ملكاوي 
اإربد  مدينة  يف  املدن،  يف  للزراعة  التجريبي  امل�سروع  حول  حتقيقها  عن 
الردنية ، تالها ال�سيد يا�سر املختوم عن حتقيقه حول زراعة الطحالب 
تطوير  حول  ح�سيب  طه  ال�سيد  يليه  باملغرب،  �سي�سوة  منطقة  باأعايل 

الزراعة يف اأبوظبي �سمن ال�سباق اإىل ال�ستدامة.
ويف فئة العالم املرئي وامل�سموع، فاز ال�سيد اأي�سر الربغوثي بتقريره عن 
اخل�سائر التي تلحق بالزيت الفل�سطيني، وقد متيز اأي�سا يف املركز الثاين 
يف  وحل  الفل�سطينية،  للعائالت  رزق  كم�سدر  الع�سل  انتاج  عن  بتحقيقه 
املركز الثالث اأحمد مهران يف حتقيقه حول عقبات ح�ساد القمح يف م�سر. 
والالفت اأن معظم امل�ساركني حاولوا ا�ستطالع اآراء جميع اجلهات املعنية 
باملوا�سيع التي عاجلوها، وهذا كان واحدا من اأهم اأهداف امل�سابقة، حيث 
يف  ال�ستق�سائي  العالمي  احل�س  تطوير  اإىل   هدفت  الفاو  منظمة  اإن 

املوا�سيع املتعلقة بالأغذية والزراعة.
احمد مراد

ورو�صيا وال�صي�صي  الجانب  ب�صبب  ورط��ة  يف  الملانية  امل�صت�صارة 

يف  تقرع  ب��داأت  احل��رب  طبول  هل 
املنطقة مع التاأزم الأمريكي الرو�صي؟

 عطا اهلل �ساهني
يف ظل التاأزم احلا�سل بني وا�سنطن ومو�سكو ب�ساأن الأزمة ال�سورية، 
فاإن وا�سنطن بداأت تلوح باأن اأمامها عدة خيارات مرورا بت�سعيدها 
ال�سيا�سي امل�ستمر مع مو�سكو، اإل اأن املتتبع لل�ساأن ال�سوري يرى باأن 
قرع  بقرب  الأمريكي  الإعالم  اإنذار  ظل  يف  اأكرث،  تتاأزم  لأو�ساع 
طبول احلرب يف املنطقة، ولهذا فرمبا مل يبق اأمام وا�سنطن �سوى 

اخليار الع�سكري لتلوح به.
لرمبا تريد وا�سنطن من خالل تهديدها لكي ت�سغط على الأ�سد، 
ق�سف  عرب  �سورية  يف  حمدود  اأمريكي  تدخل  خالل  من  وذلك 
مدرجات الطائرات ب�سواريخ اأمريكية، لكي يتم تعطيل الطريان 
ال�سوري، ولكن ب�سبب اأن رو�سيا موجودة يف املنطقة بثقلها الذي ل 
ي�ستهان به، فاإن وا�سنطن رمبا �ستلجاأ اإىل اخلطة ب، اأي اأن ت�سارك 
مئات الطائرات من حلف الناتو يف �سرب الدولة ال�سورية مبا فيها 

مفا�سل جي�س �سورية.
�سواريخ  رو�سيا  اإر�سال  باأن  يرى  ال�سوري  ال�ساأن  يراقب  من  لكن 
اإمنا ي�سري يف م�سمونه تهديدا   ،  300 اإ�س  للطائرات مثل  م�سادة 
باأكرث من ذلك،  تهّدد  اأنها  يبدو  رو�سيا  اأن  املتحدة، غري  للوليات 
لكي يتم منع وا�سنطن من حماية جبهة فتح ال�سام الن�سرة �سابقا، 
يف مراهناتها على تغيري املعادلت يف امليدان، وبعد ذلك تغيري يف 

مراهناتها ال�سيا�سية.
اإن حجة وا�سنطن مل تقنع مو�سكو ب�سعوبة ف�سل جبه فتح ال�سام، 
الن�سرة   ، ال�سام  فتح  �سفوف  لتنظيم  متهيد  عن  احلديث  ظل  يف 
واجلماعات، لكي يتم تغيري املعادلت يف مدينة حلب، لكن رو�سيا 
رمبا تذهب للت�سعيد املماثل يف ظل لغة وا�سنطن، التي تناغمت مع 
تخبط اأمريكي جتاه الأزمة ال�سورية. فطبول احلرب يف املنطقة 
و�سيكون لرمبا  املدوي،  و�سن�سمع نحن كعرب �سداها  �ستقرع،  رمبا 

�ستاًء �ساخنا على املنطقة..

دخلت ت�سوية املع�سمية بالغوطة الغربية، الربعاء، 
حيز التنفيذ  وقد ا�ستكملت كل  الجراءات متهيدا 
لخراج امل�سلحني غري الراغبني بت�سوية او�ساعهم مع 

عائالتهم اإىل ادلب �سمال �سوريا.
 620 واإذا ما مت تنفيذ التفاق فمن املتوقع خروج  
مقاتاًل مع اأ�سرهم من املدينة ، بينما �سي�سكل الباقون 
ممن رغبوا بالبقاء قوة ع�سكرية م�سرتكة مع اجلي�س 

ال�سوري ل�سبط الأمن يف املدينة.
وكان اخر اجتماع قد عقد الأحد املا�سي يف املدينة 
اأهايل  عن  وممثلني  ال�سورية،  احلكومة  وفد  بني 
اإخراج  على  نهائي  ب�سكل  فيه  التفاق   ومت  املدينة، 
ي�سمل  وذلك   اإدلب  اإىل  بالت�سوية  يرغب  ل  من 
يف  يتمركزون  واملزة  وكفر�سو�سة  داريا  من  م�سلحني 

املع�سمية.
امل�سلحني  بع�س  ي�سلم  اأن  التفاق   ح�سب  املقرر  ومن 

اأ�سلحتهم قبل خروجهم.
الجتماعات  من  �سل�سلة  بعد  املع�سمية  اتفاق  وياأتي 
مماثلة  اتفاقات  وبعد  املا�سي،  اآب  منذ  وامل�ساورات 
و�سط  والهامة،  وقد�سيا  داريا  وبلدات  مدن  �سهدتها 
معلومات عن اأن الأمر ذاته �سي�سري على مدينة التل 

بريف دم�سق ال�سمايل.
غندور  ح�سن  ال�سورية  امل�ساحلة  جلان  ع�سو  وقال 
لوكالة الأنباء الأملانية ” دخلت اىل مدينة املع�سمية 
اىل  وعائالتهم  امل�سلحني  لنقل  حافالت   10 حوايل 
املدينة ومت تاأخري خروجهم ب�سبب حماولة الهايل 
منعهم من التوجه اىل ريف اإدلب وت�سوية اأو�ساعهم 

وبقائهم يف مدينتهم لكن امل�سلحني رف�سوا ذلك “.
وعائالتهم  امل�سلحني  نقل  عملية  اأن  غندور  واأكد 
وجود  امل�سلحني  من  رف�س  و�سط  اأيام  عدة  ت�ستغرق 

تغطية اإعالمية خلروجهم .

وداريا  املع�سمية  مدينتي  يف  امل�ساحلة  جلنة  وكانت 
على  الثالثاء  ام�س  احلكومية  القوات  مع  اتفقت 
من  و230  املع�سمية  مدينة  من  م�سلحا   620 خروج 
ورفعت  قوائم  يف  اأ�سماوؤهم  ثبتت  وقد  داريا  م�سلحي 
للجهات املخت�سة مع عائالتهم والتي تقدر باأكرث من 

. واأطفال  ن�ساء  اأغلبهم  �سخ�س   2300
” ت�سليم  اأن التفاق ت�سمن اي�سًا  وك�سف غندور عن 
عربة  فيها  مبا  واملتو�سطة  الثقيلة  الأ�سلحة  كافة 
لكل  ي�سمح  اأن  ( على  5ر14   ( ور�سا�س   ) ام  ) بردي 
فقط  رو�سية  بارودة   18 حمل  م�سلحني  تقل  حافلة 
اأي  ال�سالح  حمل  امل�سلحني  جلميع  ي�سمح  لن  مبعنى 

حوايل 20 باملئة منهم �سوف يحملون اأ�سلحة “.
تدخل  وعائالتهم  امل�سحلني  نقل  من  النتهاء  وبعد 
اخلدمات  لتقدمي  ال�سورية  احلكومة  موؤ�س�سات  كافة 
دم�سق  طريق  فتح  فيها  مبا  املع�سمية  مدينة  اىل 

جلنة  ودخول   ، �سنوات   3 منذ  املغلق  القنيطرة 
يف  امل�ساحلة  وجلنة  احلكومية  القوات  من  م�سرتكة 
املع�سمية باإزالة كافة النقاط الع�سكرية يف املدينة .
ويبلغ عدد عنا�سر الف�سائل امل�سلحة الثالث ) احتاد 
الإ�سالمي اجناد ال�سام – لواء الفجر – ولواء �سيف 
واداريني  مقاتلني  بني  املع�سمية  مدينة  يف   ) ال�سام 
2100 عن�سر ، كان من املقرر خروجهم مع عائالتهم 
يف  التطورات  ب�سبب  ولكن  املا�سي  ال�سهر  منت�سف 

ريف حماة ال�سمايل تاأجل نقلهم اىل اإدلب .
غرب  كم   4  / ال�سام  مع�سمية  مدينة  وخرجت 
احلكومية  القوات  �سيطرة  /عن  دم�سق  العا�سمة 
القوات  مع  م�ساحلة  يف  ودخلت   ،  2012 عام  نهاية 

احلكومية بداية عام 2014 .

دم�صق  ب��ري��ف  ال�����ص��ام  مع�صمية  يف  ال��ت�����ص��وي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���دء 
ادل���ب اىل  امل��دي��ن��ة  م���ن  اأ����ص���ره���م  م���ع  م��ق��ات��ال   620 ون��ق��ل 

ام��ري��ك��ا ت��ر���ص��ل م�����ص��اع��دات ع��اج��ل��ة ل��ل�����ص��ودان!!



–  حممود القيعي: القاهرة 
تريان  جلزيرتي  الأمنية  املهام  �ستت�سلم  اإ�سرائيل   ”
ال�سحفي  الكاتب  ب�سر  الكلمات  بهذه   .. و�سنافري” 
احلوارية  الربامج  اأحد  يف  اأحمد  حممد  مكرم 
ق�سية  يف  اخلفايا  تك�سف  التي  الكلمات  وهي  اأم�س، 
فماذا  النا�س،  و�سغلتا  الدنيا  مالأتا  التي  اجلزيرتني 
ال�سحفيني  كبار  اأحد  بها  نطق  التي  الكلمات  وراء 
خطابات  وكاتب  القرار،  �سنع  مراكز  من  املقربني 

مبارك ل�سنوات؟
اأول مرة اأمن امل�سيق يف قب�سة اإ�سرائيل

طويال  �سراعا  خا�ستا  واإ�سرائيل  م�سر  اأن  املعروف 
حول ال�سماح لل�سفن املتجهة اىل ميناء ايالت بحرية 
املرور منذ عام 1948، لكن م�سر مل ت�سمح مطلقا ومل 
على  اأو�سيادية  اأمنية  ولية  باأي  اأبيب  لتل  تعرتف 
اإ�سرائيل  اجلزيرتني وعلى م�سيق تريان، ومل تتمكن 
اإل  واجلزيرتني  امل�سيق  اأمن  على  ال�سيطرة  من 
بالحتالل الع�سكري املبا�سر بعد حرب يونيو1967 

وحتى تطبيق اتفاقية 1979 .
كلمات مكرم التي اأثارت جدل وا�سعا، جاءت يف �سياق 
يف  النظر  لإعادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  دعوته 

عالقاتها مع م�سر .
بالأوامر،  تعمل  ول  تهان،  ل  م�سر   ”  : مكرم  وتابع 
حتارب  الرادة  كاملة  ال�ستقالل،  كاملة  دولة  م�سر 
اأمن  اأجل  من  وحتارب  الرهابن  �سد  اأمامية  معركة 

ال�سعودية ” .

ب�سرعة  للخليجيني  ال�سي�سي  بوعد  مكرم  وذكر 
جندته لهم، م�سريا اىل اأن ت�سدر الغاز ال�سعودي اىل 

م�سر عمل جتاري، ول ينبغي ربطه بال�سيا�سة.
ال�سعودية  رف�س  م�سر  تقبل  كيف   : مكرم  وت�ساءل 

توريد الغاز ثالث مرات يف ب�سعة اأ�سهر ؟
عن  م�سر  تنازل  على  اأ�سرت  ال�سعودية   ” وتابع 
اجلزيرتني قبل هبوط طائرة امللك �سلمان، ووافقت 

لي�ست  وم�سر  ل�سلمان،  اإكراما  التفاق  ووقعت  م�سر 
متاأخرة يف ت�سليم اجلزيرتني، ولكن توجد اإجراءات 

د�ستورية واإجراءات قانونية “
قنبلة مدوية

وفجر مكرم القنبلة املدوية بقوله :
هواإ�سرائيل، اللي  ثالث  طرف  ” وفيه 

اللي هوهيت�سلم املهام الأمنية التي كانت موكلة مل�سر 

اأن  يف اإدارة اجلزيرتني، وهذا الت�سلم والتل�سيم لبد 
ومبوافقة  م�سر  ومبوافقة  ال�سعودية  مبوافقة  يتم 

اإ�سرائيل ” .
ال�سجاعة  منتهى  يف  كانت  باأنها  م�سر  مكرم  وو�سف 
 ” عن  التنازل  على  بتوقيعها  يتعلق  فيما  الأدبية 
مدخال  ي�سكالن  اأنهما  برغم   ” �سنافري  و”   ” تريان 
الراأي  عار�ست  امل�سرية  احلكومة  اأن  موؤكدا  ل�سيناء، 
العام الداخلي، وذهبت اىل الق�ساء لإثبات �سعودية 

اجلزيرتني .
وت�ساءل مكرم م�ستنكرا :

؟  ذلك  من  اأكرث  م�سر  تفعله  اأن  ميكن  الذي  ما   ”
خليك حنني علّي” .

نافعة :
على اجلانب الآخر قال د. ح�سن نافعة اأ�ستاذ العلوم 
اإذا  ” اإنه  ” راأي اليوم  لـ  ال�سيا�سية بجامعة القاهرة 

�سح ما جرى ت�سريبه حول ت�سلم
 ،“ �سنافري  و”   ” تريان   ” جزيرتي  اأمن  ا�سرائيل 
كربى  جرمية  والعرب،بل  مل�سر  اإهانة  �سيكون  فاإنه 

�سرتتكبها كل من م�سر وال�سعودية .
واأ�ساف نافعة اأنه ي�ستبعد اأن تكون احلكومة امل�سرية 
قد قامت بالفعل بت�سليم اجلزيرتني للمملكة العربية 
قد  تكون  ذلك  فعلت  اإذا  اأنها  اىل  م�سريا  ال�سعودية، 
خالفت الد�ستور والقانون، وفرطت يف حقوق ال�سعب 

امل�سري، ويجب ح�سابها ح�سابا ع�سريا .

النا�سرة- من زهري اأندراو�س
واإ�سرائيلّية،  اأمريكّية  و�سيا�سّية  اأمنّية  م�سادر  قالت 
وتل  وا�سنطن  اأّن  قالت  املُ�ستوى،  رفيعة  باأّنها  ُو�سفت 
امل�سرّي  النظام  انهيار  اإمكانية  اأبيب قلقتان جًدا من 
بقيادة الرئي�س املُ�سري عبد الفّتاح ال�سي�سي، لفتًة اإىل 
اأّن الأزمة القت�سادّية احلاّدة وال�سعبة التي مُتّر بها 
اأر�س الكنانة هي ال�سبب الرئي�سّي، الذي يدفع دوائر 
�سنع القرار يف الدولتني لإجراء مداولت ومباحثات 
من اأجل اإنقاذ النظام امل�سرّي، وعدم ال�سماح حلركة 
“الإخوان املُ�سلمني” بالعودة اإىل التظاهر يف ال�سوارع 

بهدف اإ�سقاط النظام، على حّد تعبريها.
ال�سوؤون  حُملل  نقل  كما  حّذرت،  عينها  امل�سادر 
اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة  يف  الع�سكرّية 
مل  اإذا  اأّنه  من  حّذرت  في�سمان،  األيك�س  العربّية، 
يتمّكن النظام امل�سرّي احلايّل خالل ال�سنة اجلارية 
والقادمة 2017 من اجتياز الأزمة القت�سادّية التي 
بالف�سل  �سيكون حمتوًما  فاإّن م�سريه  بالبالد،  تع�سف 

وال�سقوط.
يف  امل�سرّي  النظام  اإ�سرائيل:  يف  قلق  عنوان:  وحتت 
الرفيعة،  امل�سادر  عن  نقاًل  ال�سحيفة،  قالت  خطر، 
املُتحّدة  والوليات  العربّية  الدولة  الدولتني،  اإّن 
�سل�سلة  بفح�س  الأّيام  هذه  يف  تقومان  الأمريكّية، 
النظام  ملُ�ساعدة  اتخاذها  يجب  التي  اخلطوات  من 
ُتهدد  التي  القت�سادّية  الأزمة  لتجاوز  امل�سرّي 

ا�ستمرار حكمه يف م�سر، على حّد تعبريها.
�سنواٍت  بعد  اأّنه  اإىل  التفا�سيل  يف  ال�سحيفة  ولفتت 
وتل  القاهرة  بني  القت�سادّية  القطيعة  من  طويلٍة 
الالزمة  بالتح�سريات  تقوم  اإ�سرائيل  فاإّن  اأبيب، 
ال�سخمة  القت�سادّية  امل�ساريع  من  عدٍد  لتنفيذ 
اأّن هذا  بالتعاون مع م�سر، ُمو�سحًة يف الوقت عينه، 
بني  ال�سيا�سّي  التقارب  على  فقط  يُدل  ل  التطّور 
ال�سريعة  احلاجة  على  ُيدلل  اإمّنا  واإ�سرائيل،  م�سر 
على  م�سر،  يف  التحتّية  البنية  لتح�سني  والطارئة 
تع�سف  التي  اخلطرية  القت�سادّية  الأزمة  �سوء 
م�سر  ا�ستقرار  على  جًدا  توؤّثر  والتي  الدولة،  يف 

ال�سيا�سّي، كما اأّكدت.
وا�ستدركت امل�سادر قائلًة اإّنه يف اأعقاب التوقيع على 
 ،1979 العام  يف  واإ�سرائيل  م�سر  بني  ال�سالم  اتفاق 
بداأ التعاون القت�سادّي بني البلدين، ولكّنه �سرعان 
عديدة،  �سنوات  ومنذ  نهائًيا،  توّقف  حتى  تبدد،  ما 

تابعت امل�سادر قائلًة، مل تُقم م�سر بتقدمي اأّي طلٍب 
لإ�سرائيل من اأجل اإعادة العالقات القت�سادّية بني 

البلدين.
قامت  الأخرية،  الفرتة  يف  امل�سادر،  اأردفت  ولكن، 
اإعادة  اأجل  من  اأبيب  لتل  طلٍب  بتوجيه  القاهرة 
العالقات القت�سادّية بينهما، وبالتايل فاإّن املوؤ�س�سة 
هذه  يف  تعكف  امل�سادر،  اأّكدت  الإ�سرائيلّية،  الأمنّية 
القت�سادّية،  بامل�ساريع  قائمٍة  حت�سري  على  الأّيام 

التي من املُمكن ال�سروع فيها بني البلدين.
بح�سب  امل�سريني،  اأّن  عن  النقاب  امل�سادر  ك�سفت  كما 
اهتمامهم  عن  اأعربوا  لإ�سرائيل،  و�سل  الذي  الطلب 
الكبري يف م�سروع ُم�سرتك لتحلية مياه البحر، وذلك 
هذا  النيل،  نهر  يف  الكبري  النخفا�س      �سوء  على 
خالل  م�سر  ُيحّول  اأْن  �ساأنه  من  الذي  النخفا�س 
يف  حاٍد  نق�ٍس  من  ُتعاين  دولٍة  اإىل  الزمن  من  عقٍد 
تزويد  اأّن  علًما  ا،  اأي�سً وللزراعة  لل�سرب  املُعّدة  املياه 
تعي�سها  التي  احلالة  يف  ي�سل  ولن  مل  م�سر،  يف  املياه 
اليوم الدولة اإىل تزويد املياه لل�سّكان ب�سبب التكاثر 

الطبيعّي يف عدد ال�سّكان.
كما اأّن تل اأبيب تفح�س مع امل�سريني تقدمي املُ�ساعدة 
الكهرباء،  اإنتاج  ال�سم�سّية،  الطاقة  جمال  يف  لهم 

الزراعة، الّري والغاز.
البلدين  اأّن  عن  امل�سادر  ك�سفت  ذلك،  على  عالوة 
يقومان بفح�س اإمكانية التعاون يف جمال ال�سياحة، 
يف  للغاية  �سعبٍة  اأزمٍة  من  ُتعاين  م�سر  اأّن  ذلك 
ال�سياحة. كما اأّن القاهرة، كما اأّكدت امل�سادر ذاتها، 
لت اإىل قناعٍة تاّمٍة باأّن مليارات الدولرات التي  تو�سّ
تاأِت  مل  ال�سوي�س،  قناة  تو�سيع  م�سروع  يف  �سرفها  مّت 

بثمارها، كما كان متوقًعا.
بالتعاون  تعمل  اأبيب  تل  اأّن  على  امل�سادر  و�سّدّدت 
لل�سّياح  الكنانة  اأر�س  يف  ال�سياحة  لإنعا�س  م�سر  مع 
الأجانب، ولي�س لل�سّياح الإ�سرائيليني، ب�سبب الو�سع 

الأمنّي اخلطري يف �سبه جزيرة �سيناء، وهي املنطقة 
التي كان يرتاداها الإ�سرائيليون باأعداٍد كبريٍة جًدا.
ا اإّنه خالل املحادثات التي جرت  وقالت امل�سادر اأي�سً
موؤخًرا بني م�سوؤولني اإ�سرائيليني واأمريكيني كبار، مّت 
التعبري عن مدى قلق وا�سنطن وتل اأبيب من خطورة 
احلايّل  النظام  انهيار  اإمكانية  ومن  م�سر،  يف  الو�سع 

بقيادة الرئي�س ال�سي�سي.
نقال  العربّية،  ال�سحيفة  قالت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
عن امل�سادر، اإّن دوائر �سنع القرار يف القاهرة تعترب 
مبثابة  البالد  تعي�سها  التي  القت�سادّية  الأزمة 
ُيهدد  الذي  والأخطر  الأكرب  الإ�سرتاتيجّي  التهديد 
نظام  اأكرب على  وُي�سّكل خطورًة  البالد  ال�ستقرار يف 

اجلرنال ال�سي�سي.
امل�سريني  فاإّن  امل�سادر،  اأ�سافت  ذلك،  على  وبناًء 
املدخولت  زيادة  كيفية  يف  اهتمامهم  جّل  ُيرّكزون 
حّد  على  التحتّية،  البنية  اإقامة  عملية  وت�سريع 

تعبريها.
وبح�سب ال�سحيفة العربّية، فاإّن الأزمة القت�سادّية 
التي  احلرب  ب�سبب  جًدا  خطرية  باتت  م�سر  يف 
الإرهابّية  القوى  �سّد  احلاكم  النظام  يخو�سها 
يف  املُ�ساركة  ا  واأي�سً �سيناء،  يف  والنا�سطة  العاملة 
احلرب الدائرة يف ليبيا، وتقدمي املُ�ساعدة الع�سكرّية 

لل�سعودّية يف احلرب التي ت�ُسّنها �سّد اليمن.
اأّن دول اخلليج، التي وعدت  كما �سّدّدت امل�سادر على 
م�سر بتقدمي معونات اقت�سادّية لها مل تِف بوعودها، 
البنك  اإىل  القاهرة  توجه  اأّن  كما   ، جزئيٍّ ب�سكٍل  اإّل 
12 مليار دولر،  الدويّل للح�سول على قر�ٍس بقيمة 
اإذا  والتي  تعجيزّية،  �سروًطا  البنك  بو�سع  قوبل 
الدعم  ورفع  ال�سرائب  رفع  مثل  م�سر،  عليها  وافقت 
دفع  اإىل  الأمر  �سيوؤّدي  ال�سرائب،  وزيادة  احلكومّي 
الأمر  الإجراءات،  هذه  �سّد  للتظاهر  املُواطنني 
ال�سيا�سّي  النظام  ا�ستقرار  على  �سلًبا  �سينعك�س  الذي 

امل�سرّي.
اإىل  والأمريكّية  الإ�سرائيلّية  امل�سادر  وخُل�ست 
القرار  �سّناع  بات  اأبيب  وتل  وا�سنطن  يف  اإّنه  القول 
�سنة  �ستكون  القادمة  ال�سنة  باأّن  تاّمة،  قناعٍة  على 
وبالتايل،  ال�سي�سي،  الرئي�س  لنظام  بالن�سبة  احل�سم 
فاإّنهما تعمالن بدون كلٍل اأْو ملٍل مع العديد من الدول 
ال�سديقة من اأجل اإقناعها بتقدمي العون واملُ�ساعدة 

لإنقاذ القت�ساد امل�سرّي، على حّد و�سفها.
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ا�صماء ال�صد: نعم تلقيت عرو�صا ملغادرة 
�صوريا او بالحرى الهرب من �صوريا مع 
اولدي.. ولهذه ال�صباب رف�صتها جميعا

دم�سق -)اأ ف ب( – قالت زوجة الرئي�س ال�سوري ا�سماء ال�سد يف 
مقابلة مع قناة رو�سية هي الوىل لها مع و�سيلة اعالم اجنبية منذ 

اندلع احلرب يف �سوريا، انها رف�ست عرو�سا تلقتها ملغادرة البالد.
وقالت لقناة “رو�سيا 24 ” احلكومية يف مقتطفات نقلتها ح�سابات 
الرئا�سة ال�سورية على مواقع التوا�سل الجتماعي “مل افكر ابدا 
يف ان اكون يف اي مكان اآخر )…( نعم عر�س علي مغادرة �سوريا او 

بالحرى الهرب من �سوريا”.
واحلماية  بال�سالمة  �سمانات  العرو�س  هذه  “ت�سمنت  وتابعت 
المر  يحتاج  “ل  م�سيفة  مالية”،  �سمانات  ذلك  يف  مبا  لطفايل 
لعبقرية ملعرفة ما كان ي�سعى اليه هوؤلء ال�سخا�س فعليا. مل يكن 
متعمدة  حماولة  كانت  لقد  ابنائي،  رفاه  او  برفاهي  يتعلق  المر 

لزعزعة ثقة ال�سعب برئي�سه”.
اىل  ينتمي  الذي  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  لزوجها  وخالفا 
يف  ولدت  التي  عاما(   41( ال�سد  ا�سماء  فان  العلوية،  الطائفة 
بريطانيا، هي من الطائفة ال�سنية وتتحدر عائلتها من حم�س، وقد 

ح�سلت على اجازة جامعية من “كينغز كولدج” يف لندن.

القت�صادّية  الأزمة  ب�صبب  بالقاهرة  النظام  انهيار  من  ووا�صنطن  اأبيب  تل  يف  عارٌم  قلٌق 

 ���ص��ح��ف��ي م��ق��رب م���ن م���ب���ارك وال�����ص��ي�����ص��ي ي��ك�����ص��ف خ��ف��اي��ا الت���ف���اق امل�����ص��ري – 
و”�صنافر”..  “تران”  جلزيرتي  الأم��ن��ي��ة  امل��ه��ام  �صتت�صلم  اإ���ص��رائ��ي��ل  ال�����ص��ع��ودي: 
قبولها مي��ك��ن  ل  ك���رى  وج���رمي���ة  واإه���ان���ة  ك���ارث���ة  ���ص��ت��ك��ون  ح���دث  اإذا  ون��اف��ع��ة: 

التو�سل  جرى  التي  النار  اطالق  وقف  اتفاقات 
“عا�سفة  حرب  عمر  من  �سهرا  الـ19  طوال  اليها 
ال�سيد  وممثلها  املتحدة،  الأمم  عرب  احلزم” 
يحظ  مل  ومعظمها  عديدة،  ال�سيخ،  ولد  اإ�سماعيل 
الذي  ال�سعودي  الطرف  لن  للنجاح،  فر�سة  باأي 
على  قادر  انه  يعتقد  كان  احلرب  هذه  فتيل  ا�سعل 
ال�ساحلي”،  “احلوثي  التحالف  انف”  “ك�سر 
ولكن  عليهم،  الكامل  ال�ست�سالم  �سروط  وفر�س 
التفاق الأخري الذي اعلن عنه يوم ام�س املبعوث 
يوم  بنهاية  يبداأ تطبيقه  ان  املفرت�س  من  الدويل 
الغد الأربعاء، رمبا يحظى بفر�س جناح اف�سل من 

�سابقيه.
املالية  ازمتها  ظل  ويف  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
املتفاقمة، وطول امد احلرب، و�سمود خ�سومها يف 
مرحلة  اىل  الدفاع  مرحلة  من  وانتقالهم  �سنعاء، 
هذه  يف  ال�ستمرار  ان  ادركت  املعاك�س،  الهجوم 
ا�ستنزافا  ت�سكل  “انتحارية”،  مهمة  بات  احلرب 
حلول  عن  تبحث  باتت  ولهذا  وب�سريا،  ماديا 
لها  حتقق  ت�سوية  �سيغة  اىل  والتو�سل  وخمارج، 

احلد الأدنى من الن�سحاب امل�سرف.
م�سوؤول ميني مقرب من تيار “ان�سار اهلل” احلوثي، 
�سارك يف مفاو�سات الكويت املاراثونية )99 يوما(، 
قال لهذه ال�سحيفة، “راي اليوم”، “ان كل ما كان 
اللقاءات  ال�سعوديون يف كل  امل�سوؤولون  اليه  ي�سعى 
هذه  يف  بالهزمية  اتهامها  يتم  ل  ان  واملفاو�سات 
النت�سار  من  متاأكدون  وهم  خا�سوها  التي  احلرب 

الكا�سح ويف اأيام معدودة”.
ال�سعودية  حلفاء  والربيطانيون  المريكيون 
ذرعا  ي�سيقون  بداأوا  احلرب،  يف  و�سركاوؤها 
ترتكبها  التي  احلرب  وجرائم  با�ستمرارها، 
طائرات “عا�سفة احلزم”، واآخرها ق�سف جمل�س 

وقالوها  كيلهم”،  “طفح  ولذلك  ميني،  عزاء 
ان تتوقف فورا،  “ان هذه احلرب يجب  ب�سراحة 
املفاو�سات  مائدة  اىل  والعودة  �سروط،  اأي  ودون 

للتو�سل اىل حل �سيا�سي”.
الذي  املا�سي  الحد  يوم  لندن  اجتماع  اثناء 
خارجية  وزير  جون�سون،  بوري�س  ا�ست�سافه 
اأمريكا  خارجية  وزراء  بح�سور  بريطانيا، 
وال�سعودية والمارات وم�سر وتركيا، كان التوجه 
ال�سعودي  اخلارجية  وزير  على  ال�سغط  هو  العام 
لطالق  �سريع  وقف  لقبول  اجلبري  عادل  ال�سيد 

النار.

وح�سب  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  كريي  جون 
“راي اليوم”، كان  م�سادر دبلوما�سية حتدثت اىل 
بت�سريح  وادىل  امل�سمار،  هذا  يف  ت�سددا  الأكرث 
م�سروط  غري  لوقف  الأوان  “اآن  فيه  قال  وا�سح 

لطالق النار وبعدها العودة اىل املفاو�سات”.
ال�سيد اجلبري الذي يقال انه طلب م�ساعدة حلفائه 
“خروج  اىل  للتو�سل  والمريكيني  الربيطانيني 
م�سرف” من احلرب، رحب فورا بت�سريحات كريي 
النار  لطالق  وقفا  تريد  بالده  “ان  وقال  هذه، 

ام�س ولي�س اليوم”.
القيادة  ان  ال�سعودي،  املنحى  هذا  يعزز  وما 

عن  مب�سوؤوليتها  بالعرتاف  تكتف  مل  ال�سعودية 
“جمزرة العزاء” يف �سنعاء، وا�ستعدادها لتعوي�س 
من  ذلك  من  ابعد  اىل  ذهبت  بل  �سحاياها،  اأهايل 
للعالج  اخلارج  اىل  اجلرحى  بنقل  ال�سماح  حيث 
اهلل  ان�سار  تيار  وقام  ُعمانية،  طائرات  ظهر  على 
كانوا  اأمريكيني،  رهينتني  عن  بالفراج  احلوثي 
كبادرة  اأي�سا،  عمانية  بوا�سطة  لديه،  حمتجزين 

ح�سن نية.
من  ال�سخم  كانت  التي  العزاء  جمل�س  جمزرة 
نقطة  �سكلت  وجرحاها،  �سحاياها  عدد  حيث 
ال�سعودية  احلرب  يف  وحمورية  اأ�سا�سية  حتول 
اأخالقية،  جرمية  عن  ك�سفت  لنها  اليمن،  على 
وا�ستهتارا وا�سحا بكل القيم العربية والإ�سالمية، 
اململكة تربيرها، بل  ال�سعب على حلفاء  وبات من 
قانونية  مالحقات  من  واخلوف  باحلرج،  �سعروا 
يف ظل حتالفهم مع هذا العدوان ب�سكل مبا�سر، او 
غري مبا�سرا الذي يرتكب جرائم �سد الإن�سانية يف 

واحدة من افقر دول العامل.
على  الأوىل  اخلطوة  يظل  النار  اطالق  وقف 
لهذه  ال�سلمية  الت�سوية  نحو  ميل  اللف  طريق 
ال�سحيفة  هذه  يف  له  نتمنى  ولذلك  احلرب، 
معه  تتعاطى  وان  وال�سمود،  اليوم” النجاح  “راي 
املدنيني  التي تق�سف  جميع الأطراف خا�سة تلك 
الأبرياء، وتفر�س ح�سارا جتويعيا على 26 مليون 
ميني يعي�س ثالثة ارباعهم اجلوع واملر�س، بح�سن 
نية وباجلدية املطلوبة لن جناحه انقاذا لها قبل 
ال�سواريخ  بداأت  ان  بعد  لليمنيني  انقاذا  يكون  ان 
م�سيط  خمي�س  اىل  ولي�س  الطائف،  اىل  ت�سل 

وجيزان وجنران فقط.
اليوم” “راي 

اإعداد �سنان عي�سى
تتقّدم القوات العراقية امل�سرتكة على اأكرث من حمور 
اإعالن بغداد بدء »عمليات  نينوى عقب  يف حمافظة 
ميدانية  م�سادر  فيه  ت�سري  وقت  يف  املو�سل«،  حترير 
من  كبرية  اأعداد  ان�سحاب  اإمكانية  من  تخوفها  اإىل 
واقع  يكن  اأيًا  لكن  احلدود.  باجتاه  »داع�س«  عنا�سر 
يك�سف  بداأ  املعارك  اإطالق  فاإّن  امليدانية،  التطورات 
الرتكية«...  »العودة  الأقلمة« وطموحات  »ح�سابات 
معّدة  فرن�سية  واأخرى  اأمريكية  م�ساريع  عن  ف�سال 

ملرحلة »ما بعد التحرير«
يكاد امل�سهد الآتي من ميادين معارك حمافظة نينوى، 
الأطراف  قرار  وحدة  يعك�س  اأن  املو�سل،  ومركزها 
تت�سارك  وقت  يف  العمليات،  يف  امل�ساركة  العراقية 
مقاتالت  جانب  اإىل  اجلو  العراقية  الطائرات  فيه 
املقاتالت  خا�سة  وب�سورة  الدويل«،  »التحالف 

الأمريكية والفرن�سية.
من  كل  اأجندات  الآخر  تلو  يومًا  تت�سح  وبينما 
فاإّن  التحرير«،  بعد  »ما  ملرحلة  وباري�س  وا�سنطن 
�سجيجًا اإقليميًا، ذا لهجة طائفية، ي�سدر عن اأنقرة 
دخول  من  »التحذير  يوحده  اخلليجيني،  وحلفائها 
امليلي�سيات الطائفية« اإىل مركز املو�سل، يف اإ�سارة اإىل 

»احل�سد ال�سعبي«.
دور  حجز  بغية  خطابها،  �سقف  من  تركيا  وترفع 
التي دعا  والعا�سمة  املحافظة  لها يف عمليات  مبا�سر 
اإىل  اأم�س،  »بتحريرها«،  املهتمني  الرتكي،  الرئي�س 
باملنطقة  بالده  عالقة  معرفة  واإىل  التاريخ،  قراءة 
اأكد  وفيما  والأكراد.  والعرب  الرتكمان  من  و�سكانها 
ولن  اأحد  من  اأوامر  تتلقى  »ل  بالده  اأن  اأردوغان 
�ستكون(  اأنقرة  )واأن  بع�سيقة...  معك�سر  من  تخرج 
داخل العملية، وعلى الطاولة«، جدد وزير اخلارجية 
»م�ساركة  لأي  معار�سته  اجلبري،  عادل  ال�سعودي، 
دخلت  »اإذا  اأنه  من  حمذرًا  ال�سيعية«،  امللي�سيات  من 
فاإين  الفلوجة،  من  بكثري  اأكرب  مدينة  وهي  املو�سل، 

اأّن لرتكيا  املعروف  رد فعل معاديا جدًا«. ومن  اأتوقع 
وال�سعودية نفوذًا مهمًا يف حمافظات العراق الغربية، 
واأّنهما بنتا خالل ال�سنوات املا�سية حتالفات جدية، 
كل  يتقدمها  حملية  �سخ�سيات  تبني  على  ترتكز 
هذان  وي�سعى  العي�ساوي.  ورافع  النجيفي  اأثيل  من 
الأخريان اإىل تكري�س م�ساريعهما يف نينوى والأنبار، 
على  اإقليمني،  اإىل  املحافظتني  حتويل  اإىل  وت�سعى 
تو�سعًا  حدوده  �سهدت  الذي  كرد�ستان  اإقليم  غرار 
فاإّن  ولالإ�سارة،  العراق.  يف  »داع�س«  متدد  منذ  كبريًا 
مرارًا  دعا  قد  كان  الربزاين،  م�سعود  الإقليم،  رئي�س 
�سايك�س  حدود  ر�سم  »اإعادة  اإىل  الأخرية  الأ�سهر  يف 
بيكو«، فيما يجري حديث جدي راهنًا عن اأّن فرن�سا 
توؤّيد تنظيم ا�ستفتاء بهذا ال�ساأن داخل الإقليم عقب 

»حترير املو�سل«.
بغداد  تخ�سى  القائمة،  املعارك  م�سهد  �سمن  ومن 
يف  اليوم  القائمة  القتالية  العمليات  تكّر�س  اأن 
وخا�سة  واقع«،  »اأمر  نفوذ  خريطة  نينوى  حمافظة 
هند�سة  على  تعمل  الأقوى(  )الطرف  وا�سنطن  اأّن 
خريطة ال�سمالني ال�سوري والعراقي وفقًا لأولوياتها، 
فت�سرتط مثاًل انت�سار قوات معينة داخل املو�سل »بعد 
حتريرها«. وقد �سّرح وزير الدفاع الأمريكي، اآ�ستون 
كارتر، اأم�س، اأن بالده وبقية دول »التحالف الدويل« 
ال�سعبة  يف«املعركة  العراق  لدعم  م�ستعدة  تقف 
يف  وا�سلت  التي  وا�سنطن،  اأّن  املعروف  ومن  املقبلة«. 
الأ�سهر املا�سية زيادة عدد ع�سكرييها يف العراق حتت 
القوى  تت�سلم  اأن  تريد  ال�ست�ساري«،  »الدور  �سعار 
الع�سائر(  من  وحلفاوؤه  النجيفي  )ح�سد  املحلية 
طرحت  قد  كانت  وهي  »حتريرها«،  بعد  املدينة 
»متدد  بداية  يف  كريي،  جون  خارجيتها،  وزير  عرب 
التي  للمحافظات،  الوطني«  داع�س« م�سروع »احلر�س 
�سلطة  عن  املحافظات  اإبعاد  العملية  ترجمته  كانت 

احلكومة املركزية.
ويزيد من تعقيد ذلك امل�سهد الف�سيف�سائي يف ال�سمال 

�سابقًا  �ساهم »متدد داع�س«  لالإ�سارة  العراقي )الذي 
اأو  ب�سورة  عاجزة  بغداد  اأّن  له(،  عدة  اأطر  ر�سم  يف 
باأخرى عن �سبط »�سهية اإقليم كرد�ستان التو�سعية« 
للجم طموحات رجل تركيا يف  من جهة، وقد تعاين 
لتكري�س  العي�ساوي،  ورافع  النجيفي،  اأثيل  العراق، 
التعقيدات  اإىل  )ُي�ساف  والأنبار.  نينوى  يف  الأقلمة 
ــ  النجيفي  حمور  يريد  الذين  ال�سنة«،  »العرب  اأّن 
دور  تو�ّسع  يقبلون  ل  قرارهم،  م�سادرة  العي�ساوي 

قوات »الب�سمركة« )الكردية( يف نينوى واملو�سل(.
بغداد  حكومة  على  احلذر  يطغى  امل�سهد،  هذا  �سمن 
القائمة  املعارك  اأن تخل�س  �سكل  باأي  التي ل ترغب 
جديدة  نفوذ  خريطة  يفر�س  واقع  اأمر  اإىل  حاليًا 
من �ساأنها اإخراجها من كل ال�سمال العراقي، وبالتايل 

بدء م�سارات الأقلمة، ومن خلفها التق�سيم.
»احل�سد  مب�ساركة  املنددة  الأ�سوات  ارتفاع  ظل  ويف 
اأّن  اأكد  بيانًا  اأم�س،  قواه  اأ�سدرت  فقد  ال�سعبي«، 
والتطويق  داع�س،  عن  المداد  بقطع  تتمثل  »مهمته 
للمو�سل،  املناطق اجلنوبية والغربية  من ثم حترير 
ف�سيتوىل  العمليات،  تعقدت  واذا  تلعفر،  ومبقدمتها 
مدينة  تطويق  منها  اإ�سافية،  مهمات  ال�سعبي  احل�سد 

الفلوجة«.  يف  ح�سل  كما  الأربع،  بجهاتها  املو�سل 
للقوات  العام  القائد  »التفاق بني  اأّن  البيان  واأ�ساف 
امل�سلحة وقادة احل�سد ال�سعبي ين�س على منع قواِت 
الب�سمركة من الدخول اىل مركز املو�سل، واذا دخلت، 
املدينة  عروبة  على  حفاظًا  احل�سد  لها  يت�سدى 
التفاق،  »بح�سب  اأّنه  متابعًا  وعراقيتها«،  الكبرية 
يف  ال�سعبي  احل�سِد  لوجود  ال�سا�سية  الوظيفة  فاإن 
املو�سل، هي الت�سدي ملخِاطر حمتملة قد تتعر�س لها 
املو�سل بعد اخلال�س من داع�س، ويف مقدمتها املطامع 

الرتكية«.
مقتدى  ال�سدري«،  »التيار  زعيم  دعا  اآخر،  جانب  من 
اخلروج  اىل  العراقيني  �سحايف،  بيان  يف  ال�سدر، 
يف  الرتكية  ال�سفارة  اأمام  اليوم  حا�سدة  بتظاهرة 
الرا�سي  يف  الرتكي  التوغل  على  »احتجاجا  بغداد 
»دعما  �ستكون  التظاهرة  ان  اىل  م�سريًا  العراقية«، 
من  املو�سل  حترير  معركة  يف  العراقي  للجي�س 
على  جتثم  التي  الرتكية  الرت�سانة  ومن  الرهابيني 
ار�س املحافظة من دون احرتام لرا�سيها و�سيادتها«.

التحول ه��ذا  اأ�صباب  هي  وم��ا  اليوم”؟  قبل  “الم�ش  اليمن  يف  النار  لط��الق  وقفا  اجلبر  يريد   مل��اذا 
“العا�صفة”؟ نهاية  هي  وهل  ال�صابقة؟  نظراته  من  اف�صل  اجلديد  التفاق  حظ  �صيكون  وهل  ال�صعودي؟ 

امل����و�����ص����ل: �����ص����راع م����ا ب���ع���د »داع���������ش«



قال الدبلوما�سّي الأمريكّي ال�سابق ومبعوث الرئي�س 
رو�س،  دني�س  الأو�سط،  ال�سرق  اإىل  ال�سابق  اأوباما 
اجلمهوري  احلزبني  من  مكّون  فريق  اإر�سال  اإّن 
والدميقراطي اإىل ال�سرق الأو�سط، ال�سعودّية، ُتركّيا 
الرئي�سيني،  للحلفاء  ح�سنة  ر�سالة  �سّكل  واإ�سرائيل، 
وهو اأّن خرباء الوليات املّتحدة وم�سوؤوليها ال�سابقني 
كمجموعة  ال�سفر  ي�ستطيعون  احلزبني  كال  من 
القيادة  اأهمية  على  وا�سع  نطاق  على  ويتفقون 

الأمريكية وانخراطها يف املنطقة.
يلعبوا  اأْن  امل�ساركني  لبع�س  مُيكن  اإّنه  قائاًل  وتابع 
ي�سّكل  لذلك  القادمة،  الأمريكية  الإدارة  يف  اأدواًرا 
اإقليمّيني  قادة  مع  للتحّدث  وا�ستعدادهم  ح�سورهم 
اأّن  على  دلياًل  املحلية،  والأفكار  الأولويات  حول 
حّد  على  الثنائية،  العالقات  هذه  تقّدر  اأمريكا 

تعبريه.
وا�سنطن  ملعهد  الر�سمّي  املوقع  اأفاد  كما  ولفت، 
لدرا�سات ال�سرق الأدنى على الإنرتنيت، لفت اإىل اأّن 
مثرية  كانت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  الزيارة 
لالهتمام ب�سكٍل خا�سٍّ لأّن اململكة تظهر دلئل ت�سري 
اإىل حماولتها اأْن ت�سبح منوذًجا عربًيا ناجًحا لدولة 

ا. متطّورة اقت�ساديًّ
ال�سعودّيون  بها  مُيار�س  التي  ال�سفافة  فالطريقة 
اأف�سل  رو�س،  تابع  العمل،  و�ساعات  والدّقة  الأعمال 

مّما كانت عليه من قبل.
كما اأنهم ياأخذون التطّرف على حممل اجلّد ويريدون 
توعية ال�سّكان من اأجل ت�سويه �سمعة تنظيم “الدولة 
على  الراديكالّية،  العنا�سر  من  وغريه  الإ�سالمية” 

حّد تعبريه.
بغولن  الن�سغال  زال  فما  رو�س،  اأو�سح  تركّيا،  يف  اأّما 

بالغ الأهمّية.
الدبلوما�سّي  تابع  الأتراك،  ملعظم  وبالن�سبة 
�سريح  اأمريكّي  رْف�س  اأّي  ُي�سبه  ال�سابق،  الأمريكّي 
لت�سليمه افرتا�س و�ساية اأنقرة على اأ�سامة بن لدن 
ت�سليمه  ورف�س  )�سبتمرب(،  اأيلول   11 اأحداث  بعد 
اإىل وا�سنطن. ينبغي اأْن يفهم امل�سوؤولون الأمريكيون، 
�سّدّد، تلك امل�ساعر الرتكّية اإذا كانوا ياأملون معاجلة 

امل�سكلة.
ل  باأّنهم  القادة  اأو�سح  رو�س،  قال  اإ�سرائيل،  ويف 

يريدون اأْن ُي�سبحوا دولة ثنائية القومية.
هذا  تفادي  ينوون  كيف  املوؤّكد  غري  من  اأّنه  واأ�ساف 
العمل  املحتمل  من  اأّنه  يعتقدون  ولكّنهم  ال�سيناريو، 
العالقات  تطّور  من  ي�ستفيد  اإقليمّي  اإطاٍر  وفق 
العربية  الدول  توؤّمن  بحيث  الإ�سرائيلّية  العربية 
اإ�سرائيل،  وتكافئ  للفل�سطينّيني  الدبلوما�سي  الغطاء 

بح�سب قوله.
تبدي  ل  قد  اإّنه  قائاًل،  رو�س  ا�ستدرك  ذلك،  ومع 
تتمتع  ل  قد  اأْو  كافًيا  اهتماًما  العربية  احلكومات 
التقّدم، وحّتى لو  لت�سهيل مثل هذا  الكافية  بالقدرة 
فعلت، فلن يح�سل ذلك بتكلفة منخف�سة اإذ �سيتوجب 

على اإ�سرائيل تقدمي تنازلت كبرية.
املتحدة  الوليات  على  ينبغي  ذلك،  على  وبناًء 
الأمريكّية، قال رو�س، اأن ُترّكز على ا�ستعادة ال�سعور 

باإمكانّية التو�سل اإىل حلٍّ قائٍم على دولتني.
ب�سكٍل  احللفاء  خماوف  من  التخفيف  يخ�س  ما  ويف 
ُتنفذ  اأْن  القادمة  لالإدارة  مُيكن  رو�س،  �ساق  عام، 
اإيران  ميلي�سيات  احتواء  اإىل  ت�سعى  �سيا�سات 
خطط  وو�سع  لال�ستقرار،  املزعزعة  ون�ساطاتها 
للطوارئ مع حكومات حليفة للتعامل ب�سكل اأف�سل مع 

ذلك التحّدي.
ا من قدرة وا�سنطن على طلب ما  وقد يزيد ذلك اأي�سً

تريده من هوؤلء احللفاء.
للم�سوؤولني  مُيكن  رو�س،  قال  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
تتعّلق  ق�سايا  يف  ال�سعودّيني  م�ساعدة  الأمريكيني 
باإ�سالحاتهم، كامل�ساعدة التقنّية يف العرو�س العامة 

الأولية.
الإدارة  على  ينبغي  اإّنه  القول  اإىل  خُل�س  واأخرًيا، 
رئي�س  اإىل  دعوة  ُتوّجه  اأْن  القادمة  الأمريكية 
الوزراء الإ�سرائيلي لزيارة كامب ديفيد يف وقٍت مبكٍر 

لإجراء حواٍر ا�سرتاتيجّي، بح�سب تعبريه.

بغداد  يف  الأ�سبق  وا�سنطن  �سفري  قال  ناحيته  من 
واأنقرة، جيم�س جيفري، الذي �سارك يف الزيارة اإىل 
اإّنه عند كّل مرحلة من اجلولة،  الثالث، قال  الدول 
اإىل  و�سل  قد  الأو�سط  ال�سرق  اإّن  املحاورون  قال 
م�ستوى جديد من الفو�سى والغمو�س. كما عرّبوا عن 

قلقهم ب�سكٍل خا�س ب�ساأن اإيران ورو�سيا.
ال�سعودّيون  امل�سوؤولون  اأعرب  نف�سه،  الوقت  ويف 
و�سع  حول  ما  تفاوؤل  عن  والإ�سرائيلّيون  والأتراك 
بالدهم على الرغم من امل�ساكل الإقليمّية، وهذا دليل 

م�سّجع.
الع�سكرّية  الّقوة  الثالث  الدول  تعك�س  وبراأيه، 
تبادل  يخ�س  ما  يف  م�سبوٍق  غرُي  ب�سكٍل  حميطها  يف 

املعلومات ال�ستخباراتّية وغريها من الأن�سطة.
وقد يعني ذلك تقا�سم الأعباء، لكّن الوليات املتحدة 
هوؤلء  وُيبدي  رايتها،  حتت  الكل  جمع  على  اعتادت 
قال  وا�سنطن،  مع  للعمل  وال�ستعداد  النّية  ال�سركاء 

جيفري.
حماولة  كانت  جيفري،  اأو�سح  لالأتراك،  وبالن�سبة 
اأيلول   11 باأحداث  �سبيهة  غولن  اأتباع  انقالب 

)�سبتمرب(، اأْي �سدمة حقيقّية.
اأ�سلحته  انق�سام اجلي�س وتوجيه نريان  فقد �ساهدوا 

الغزيرة �سّد �سعبه.
ال�سابق،  الأمريكّي  ال�سفري  قال  ال�ّسار،  اخلرب  اأّما 
نتيجة  هو  النقالب  ف�سل  اأّن  جميًعا  يرون  اأّنهم  فهو 
اأردوغان  الرئي�س  اأّن  هي  اأخرى  ونتيجة  مباركة. 
خرج من احلادث اأكرث قّوة، على الرغم من اأّن ال�سعب 

ما زال منق�سًما بني موؤّيد ومعار�س له.
له،  م�سكلة  التطورات  هذه  تطرح  قد  اأّنه  وتابع 
ل�سعبيته  ا�ستخدامه  كيفية  على  يتوّقف  ذلك  لكن 

احلالية.
غولن  ت�سليم  طلب  مو�سوع  يبقى  قد  حال،  كّل  وعلى 
اإىل  جيفري  خُل�س  الأجل،  طويلة  ثنائية  م�ساألة 

القول.
منتدى  وا�سنطن  معهد  عقد  اأيلول/�سبتمرب،   26 يف 
�سيا�سي مع ميغان اأو�سوليفان وفيليب غوردون وديني�س 
من  موؤخرًا  عادوا  الذين  جيفري،  وجيم�س  رو�س 
اأمريكيون �سابقون  جولة م�سرتكة قام بها م�سوؤولون 
اململكة  اإىل  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني  يف 
واأو�سوليفان  واإ�سرائيل.  وتركيا  ال�سعودية  العربية 
“كلية  “جني كريكباتريك” يف  اأ�ستاذة يف كر�سي  هي 
كندي يف جامعة هارفارد”، وم�ساعدة خا�سة �سابقة 
واأفغان�ستان.  العراق  ل�سوؤون  الأمريكي  للرئي�س 
العالقات  “جمل�س  يف  اأقدم  زميل  هو  وغوردون 
ملنطقة  الأبي�س  للبيت  ال�سابق  واملن�سق  اخلارجية” 
اخلليج.  ومنطقة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
“وليام ديفيد�سون” املميز  ورو�س هو م�ست�سار وزميل 
ل�سنع  بارزة  منا�سب  يف  وخدم  وا�سنطن،  معهد  يف 
هو  وجيفري  اأمريكية.  اإدارات  عدة  خالل  القرار 
املعهد  يف  �سولوندز"  "فيليب  زمالة  يف  متميز  زميل 
وتركيا.  العراق  يف  ال�سابق  املتحدة  الوليات  و�سفري 

وفيما يلي ملخ�س املقرر ملالحظاتهم”.
ميغان اأو�سوليفان

اليوم،  ال�سعودية  العربية  اململكة  عن  نتكّلم  عندما 
تتاأّلف  عامتني.  فئتني  اإىل  املراقبني  معظم  ينق�سم 
فرتة  منذ  اململكة  يزوروا  مل  اأنا�س  من  الأوىل 
الدميوغرافية  التحديات  الرتكيز على  اإىل  ومييلون 
م�ساألة  جانب  اإىل  البالد،  يف  الهائلة  والقت�سادية 
انتقال ال�سلطة اإىل اجليل القادم. ويف املقابل، اأولئك 
منده�سني  ويغادروها  موؤّخرًا  اململكة  زاروا  الذين 
الهدف  واأهمية  بامل�سوؤولية  وال�سعور  باحليوّية 
ومتفاجئني  البالد  تلك  تعك�سها  التي  والإمكانّيات 
القليلة  ال�سنوات  يف  �سوى  ُيالحظ  مل  تغرّي  وهو  بها، 

املا�سية.
لأّن  مهّمة  اقت�سادية  مرحلة  الفرتة  هذه  وُتعترب 
التغرّيات  باأّن  متامًا  يدركون  ال�سعودّيني  القادة 
متنع  قد  النفط  اأ�سواق  يف  احلا�سلة  الهيكلية 
ارتفاعات حادة يف الأ�سعار، ما يعني اأنهم بحاجة اإىل 
لالإعجاب  املثري  ومن  البقاء.  �سمان  اأجل  من  التغيري 
تاأكيد ]ويل ويل العهد[ الأمري حمّمد بن �سلمان 

على  للعمل  ا�ستقطبه  الذي  والفريق  �سلطته  على 
هذه التحّديات. وقد ا�سُتهّلت كّل حمادثة تقريبًا، يف 
خالل الزيارة الأخرية، باحلديث عن خّطة التحول 
2030" وهي  "روؤية  ا�سم  عليها  اأُطلق  التي  الداخلي 
يدركون  ال�سعودّيني  لكّن  للغاية.  طموحة  خّطة 

اأوقات ال�سّدة و�سرورة معاجلة الق�سايا ال�سعبة.
الإجتماعية  احلياة  يف  حتّول  اإجراء  ذلك  ويت�سّمن 
اأحد  قال  وكما  القت�ساد.  عن  ف�ساًل  وال�سيا�سّية 
برداء  تتزيًا  البالد  يف  “ثورة  هناك  حماورينا، 
العرتافات  هذه  ومثل  القت�سادي”.  الإ�سالح 
اجلدل  ا�ستمرار  من  الرغم  على  للغاية،  م�سجعة 
واإمكانّية  التغيريات  هذه  �سرعة  حول  الداخلّي 
يهتّم  عام،  وب�سكل  الإجتماعي.  للن�سيج  تعديلها 
يدركون  لكّنهم  النفط   عن  بالإبتعاد  امل�سوؤولون 

اعتماد اململكة عليه على املدى املتو�ّسط.
اإذ  اأي�سًا.  الدين  دور  طالت  قد  التحّولت  اأّن  ويبدو 
منو  من  الدولة  م�سروع  نقل  ال�سعودّيون  القادة  يوّد 
اإيديولوجي اإىل اآخر وطني، مع اأّنهم مل يكونوا كثريي 
با�ستثناء  �سيتخذونها  التي  اخلطوات  حول  الدّقة 
ال�ستة  الأ�سهر  مدى  على  الدينّية  ال�سرطة  حتييد 

املا�سية.
جلهود  الأولوية  تركيا  تعطي  اخرى،  جهة  ومن 
الرغم  على  ومركزّيتها،  �سوريا  وحدة  على  احلفاظ 
من الإجماع باأّن هذا الهدف �سعب التحقيق. وينظر 
و�سوريا  العراق  اأكراد  اإىل  اأي�سًا  الأتراك  امل�سوؤولون 
الرئي�س  يرغب  قد  وبينما  متامًا.  خمتلفة  بطريقة 
عمليات  حّدة  من  التخفيف  يف  القادم  الأمريكي 
الرتكية،  الإنقالب  حماولة  عقب  اجلارية  التطهري 
هذه  ب�ساأن  م�سموعة  تكون  لن  وا�سنطن  كلمة  اأن  اإل 
اأنقرة  اهتمامات  مع  متعاطفة  كانت  اإن  اإّل  امل�ساألة 

حول فتح اهلل غولن وحركته املعار�سة.
فيليب غوردون

وا�سح  ب�سعور  ال�سعودية  العربية  اململكة  تتمّتع 
من  الرغم  وعلى  الهدف.  واأهمية  بامل�سوؤولية 
حماولتها اإجراء اإ�سالحات اقت�سادية �سابقًا، اإّل اأّنه 
لديها الآن جمموعة �سابة وحيوّية من موظفني كانوا 
قد عملوا يف القطاع اخلا�س، وميلكون روؤية وت�سميم 
�سادق لتحويل البالد. وبالفعل، تتمتع اململكة مب�سار 

حمّدد يدعو اإىل التفاوؤل يف املرحلة القادمة.
ال�سعودّيون بع�س  القادة  الوقت نف�سه، �سيواجه  ويف 
بالعمل  النا�س  �سيبداأ  حيث  �سعبهم  من  املناه�سة 
ودفع ال�سرائب والعي�س من دون اإعانات مالّية للمّرة 
م�ساكل  اأي�سًا  تن�ساأ  وقد  حياتهم[.  ]يف  الأوىل 
خالفة �سمن العائلة املالكة. ويف حني تهتّم الوليات 
ل  اأنها  اإل  دعمهم،  عليها  وينبغي  بنجاحهم  املّتحدة 
من  وت�سكو  مفرط  ب�سكل  متهكمة  تكون  اأن  ت�ستطيع 
يحاول  عندما  هي  ت�سانده  ل  بينما  التغيري  انتفاء 

ال�سعودّيون تطبيقه فعاًل.
فال  الريا�س،  تتبعها  التي  اخلارجية  ال�سيا�سات  اأما 
فال�سعودّيون  التفاوؤل.  من  القدر  نف�س  اإىل  تدعو 
مقتنعون باأّنهم يخو�سون �سراعًا طائفيًا وجيو�سيا�سّيًا 

ال�سراع.  هذا  متابعة  على  م�سّممون  وهم  اإيران،  مع 
يف  احلربني  متويل  يف  �سي�ستمّرون  اأّنهم  ذلك  ويعني 
يف  ال�سلبية  النتائج  من  الرغم  على  واليمن  �سوريا 

البالد واخلارج.
ويقّلل الأمريكّيون من اأهمّية حماولة النقالب التي 
ال�سادم.  تاأثريها  ومن  تركيا  يف  ال�سيف  هذا  وقعت 
غولن  اأتباع  واخرتق  للق�سف  الربملان  تعّر�س  فقد 
والعلمانّيني/الليربالّيني  املحافظني  فرتكوا  النظام، 
التي  املخاطر  من  خوف  حالة  يف  �سواء  حد  على 
الوليات  تزال  ل  هذا،  ومع  التّيار.  ذلك  بها  ت�سّبب 
مما  النقالب،  اأهمّية  من  التقليل  اإىل  متيل  املّتحدة 
ويف  باخليانة.  ي�سعرون  الأتراك  من  الكثري  جعل 
اإردوغان  طيب  رجب  الرئي�س  يتجاوز  نف�سه،  الوقت 
على  املحلي  رّده  يف  وا�سح  ب�سكل  ]�سالحياته[ 
يف  تتخل�س  اأن  وا�سنطن  على  لذلك،  النقالب. 
املرحلة القادمة من النطباع باأّنها غري مهتّمة بطلب 
حول  اأنقرة  مع  تتوا�سل  اأن  وعليها  غولن،  ت�سليم 
مع  الإ�سالمية«  »الدولة  تنظيم  �سد  التعاون  كيفّية 

تقليل اعتمادها على اأكراد �سوريا.
يف  تباين  وجود  عن  اإ�سرائيل  يف  اجلولة  وتك�سف 
الرئي�سية.  الق�سايا  من  العديد  حول  النظر  وجهات 
فلم يعد الّتفاق الإيراين مو�سوع حوار اأ�سا�سي. ويف 
حني تربز اأهمّية التطّورات احلديثة يف العالقات مع 
الدول العربية، اإل اأنها قد ل تتمتع بالأهمية نف�سها 
الإ�سرائيليون  يتمّنى  كما  الدبلوما�سي  ال�سعيد  على 
)اأي، فيما يتعلق بالإعرتاف بوجود ا�سرائيل وحتقيق 
تقدم يف الق�سية الفل�سطينية(. كما اأّن الإ�سرائيلّيني 
منق�سمو الراأي اأي�سًا حول �سوريا. فمن وجهة نظرهم، 
يف كال ال�سيناريوهني الأرجح حدوثهما، ت�سّكل حالة 
حكم  ا�ستمرار  اأو  الأ�سد  رحيل  �ستلي  التي  الفو�سى 

الأ�سد وحليفه »حزب اهلل« تهديدًا مماثاًل.
وعلى نطاق اأو�سع، عندما يتكّلم ال�سركاء والأ�سدقاء 
فعاًل  يتكّلمون  الأمريكية،  القيادة  اإىل  احلاجة  عن 
ويف  املتحدة.  الوليات  به  تقوم  اأن  يريدون  عّما 
الإدارة  باأّن  عالية  توقعات  لديهم  الراهن،  الوقت 
مالءمة  اأكرث  بطرق  �ستت�سّرف  القادمة  الأمريكية 
لهم. ومع ذلك، قد يواجه الرئي�س الأمريكي القادم 
اأوباما  اإدارة  لأن  التوّقعات،  تلك  تلبية  يف  �سعوبة 
عمليات  خالل  من  الدعم  تاأمني  بالفعل  حاولت  قد 

�سخمة لإر�سال الأ�سلحة والتكنولوجيا.

ح�سن �سلمان
عليه  �سادقت  الذي   2017 لعام  املالية  قانون  م�سروع  اأثار 
وخا�سة  البالد،  يف  كبريًا  جدًل  اجلمعة  التون�سية  احلكومة 
اأ�سعار الوقود والكهرباء وفر�س �سرائب  فيما يتعلق بزيادة 
وهو  واملحامني،  كالأطباء  احلرة  املهن  اأ�سحاب  على  جديدة 
ال�سيا�سية لالحتجاج على �سيغة  ما دفع عددًا من الأحزاب 
يف  قريبًا  مناق�سته  تتم  اأن  يفرت�س  الذي  القانون  م�سروع 

الربملان قبل امل�سادقة عليه ب�سكل نهائي. 
غري اأن اأبرز النقاط املثرية للجدل يف القانون هي ما ي�سميه 
ال�سريبة  زيادة  ت�سمل  والتي  الرفاهية«  »�سرائب  البع�س 
بن�سبة 25 باملئة على ال�سيارات اخلا�سة اأو ما ي�سمى »معلوم 
 1000 بقيمة  جديدة  �سريبة  فر�س  عن  ف�ساًل  اجلولن«، 
املنازل  اأ�سحاب  على  العام  يف  دولر(   500 )حوايل  دينار 
موجة  امل�سبح«  »�سريبة  واأحدثت  م�سبحًا.  حتوي  التي 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  والتهكم  النتقادات  من 
مّلويل  ب�سري  وُيدعى  في�سبوك  م�ستخدمي  اأحد  كتب  حيث 
اخلا�س  منزله  يف  ي�سبح  ان�سان  ذلك؟(  معنى  )ما  �سمعناها   «
باأن  وترغبون  والكهرباء،  للماء  قواتري  ذلك  على  ويدفع 
يدفع لكم �سريبة، بعد مدة �ستفر�سون �سريبة على املكيف 
واأخرى على اجلاكوزي!«، وعّلق اآخر ويدعى ريا بقوله »باهلل 
فيه و�سريبة على  نتنف�سو  الهوى ايل  �سوفولنا �سريبة على 

الر�س ايل من�سو عليها!«.

وكتب القيادي يف حزب »التيار الدميقراطي« ه�سام العجبوين 
على �سفحته يف »في�سبوك«: » ناق�س كان �سريبة على الهواء 
اإيّل نتنف�سوا فيه )الذي نتنف�سه(!، واأ�ساف اأحد امل�ستخدمني 
امل�سبح  �سريبة  مقرتح  اأن  »اأعتقد  الورتاين  جمال  ويدعى 
بي�سني  عندهم  كلهم  اجلماعة  النواب،  جمل�س  يف  مير  لن 
حول  مقرتحًا  رف�سوا  اأن  �سبق  النواب  باأن  مذكرًا  )م�سبح(«، 
ميلك  �سخ�س  اأي  على  املئة  يف   1.5 بن�سبة  �سريبة  فر�س 

منزًل ثانيًا«.
تون�س  يف  املعار�سة  اأحزاب  اأبرز  ال�سعبية  اجلبهة  ونظمت 
وقفة احتجاجية ال�سبت و�سط العا�سمة �سد م�سروع قانون 
املالية والإجراءات املعلنة لتعبئة موارد للدولة التي تعاين 

�سعوبات اقت�سادية.
بورقيبة  احلبيب  �سارع  يف  احلزب  اأن�سار  من  مئات  وجتمع 
الحتجاجية  امل�سريات  اأوىل  يف  للم�ساركة  العا�سمة  و�سط 
�سد قانون املالية بعد اأن �سادقت عليه احلكومة اجلمعة قبل 

عر�سه على الربملان.
وقال حمة الهمامي، القيادي واملتحدث الر�سمي با�سم اجلبهة 
ال�سعبية، يف كلمة اأمام املحتجني »هذه احلكومة هي حكومة 
يتكر�س  واملهربني.  ال�سرائب  من  واملتهربني  الف�ساد  لوبيات 
تريد  »احلكومة  الهمامي  واأ�ساف  امليزانية«.  م�سروع  يف  هذا 
جتميد الزيادات يف الأجور وزيادة الأ�سعار واإيقاف النتداب 
ال�سعب  يدفع  اأن  على  تعمل  احلكومة  هذه  العام.  القطاع  يف 

فاتورة الأزمة«.
وتعتزم حكومة يو�سف ال�ساهد اإقرار زيادات �سريبة وتعليق 
املحروقات  اأ�سعار  يف  زيادات  بجانب  الأجور  يف  زيادات 
واإجراءات تق�سفية اأخرى. وقال الهمامي اإن م�سروع امليزانية 
ل يت�سمن اجراءات جدية �سد املتهربني من ال�سرائب و�سد 

املهربني.
واإىل جانب اجلبهة ال�سعبية يعار�س الحتاد العام التون�سي 
لل�سغل خطط احلكومة لتجميد الزيادات يف الأجور، وحذر 

الجتماعي.  الو�سع  على  ال�سلبية  تداعياتها  من  املقابل  يف 
وي�سري م�سروع ميزانية 2017 يف ن�سخـــــته الأوىل اإىل تطور 
بن�سبة 2.12 باملئة عن عام 2016 اأي من 2.29 مليار دينار 
املتوقعة  النمو  ن�ســبة  حدد  كما  دينار  مليار   7.32 اإىل 
مناق�سة  تتم  اأن  ويتوقع  باملئة.   2.3 بحدود   2017 لعام 
م�سروع القانون وامل�سادقة عليه قبل تنظيم املوؤمتر الدويل 
تون�س  يف  املقبل  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  بنهاية  لال�ستثمار 

بهدف امل�ساعدة يف اإنعا�س القت�ساد التون�سي.
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عبد احلليم قنديل
احلقيقة هي احلقيقة، وقد كان ح�سني مبارك واحدا 
للقوات  1973، كان قائدا  اأكتوبر  من جرنالت حرب 
الذي  الع�سكري  املن�سب  وهو  معروف،  هو  كما  اجلوية 
ترقى اإليه بعد قيادته لكلية الطريان، وجرى تعيينه 

فيه زمن جمال عبد النا�سر.
و�سارك مبارك بهذه ال�سفة يف القيادة العامة للقوات 
الفتتاحية  اجلوية  ال�سربة  وقاد  وقتها،  امل�سلحة 
ال�سربة  قائد  اإنه  يقال  وحني  املجيدة،  احلرب  يف 
حتى  �سلبة،  تاريخية  مادية  حقيقة  فهذه  اجلوية، 
اإن انطوت على مبالغات يف دور ال�سربة اجلوية ذاتها 
اأكتوبر  حرب  تكن  فلم  املتكاملة،  الأ�سلحة  حرب  يف 
جمرد �سربة جوية، وكان دور مبارك متوا�سعا قيا�سا 
واجلم�سي،  ال�ساذيل  مقام  من  عظام  جرنالت  باأدوار 
وات�سل  وتدفقها،  �سريتها  وا�سلت  بعدها  احلقائق  لكن 
اإىل  ال�سالح  انتقل من  العام، فقد  العمل  دور مبارك يف 
نائبا،   1975 يف  ال�سادات  الرئي�س  وعينه  ال�سيا�سة، 
اغتيال  بعد  الأقدار  مب�سادفات  مل�سر  رئي�سا  �سار  ثم 

ال�سادات يف 6 اأكتوبر 1981.
ال�سعب امل�سري،  اأن خلعته ثورة  اإىل  وظل يحكم م�سر 
املعادي  مب�ست�سفى  �سريره  يف  الآن  اإىل  مدفون  وهو 
ال�سعب امل�سري، وهو الذي  الع�سكرى، يعالج على نفقة 
�سرق ال�سعب امل�سري، وتاأكدت ل�سو�سيته بحكم ق�سائي 
نهائي بات، و�سمه باأنه »حرامي« وبختم الن�سر، اإ�سافة 
اإىل اأن �سرية مبارك مع ال�سالح انتهت قبل اأربعني �سنة، 
حتت  كان  اأنه  اأي  قائدا،  ل  منقادا  وقتها  كان  وقد 
الع�سكري، وكان دوره يف ال�سربة  قيادة غريه يف زمنه 
اجلوية لإ�سرائيل فرعا من اأ�سل مل ي�سنعه، لكنه حني 
�سار رئي�سا، واآلت اإليه قيادة م�سر كلها، حتولت �سريته 
�سرف  واإىل  التاريخ،  دفرت  يف  �سطر  اإىل  الع�سكرية 
ع�سكري لوثه مبارك نف�سه بجرائمه و�سرقاته املدانة 
النا�س غري الدور  ق�سائيا و�سعبيا، ومل يعد يف وجدان 
الذي انتقل اإليه بعد زمن اأكتوبر، وحكم به م�سر على 
حالق  من  م�سر  فيها  نزلت  مت�سلة،  �سنة  ثالثني  مدى 
اإىل الفالق، وتدحرجت اإىل قاع القاع يف �سباق الأمم، 
وحتول فيها الرجل من �سرب اإ�سرائيل اإىل �سرب م�سر، 
فالرجل  الآن،  اإىل  ونعاين  نعلم  ما  على  احل�ساد  وكان 
الذي و�سف باأنه قائد ال�سربة اجلوية لإ�سرائيل، هو 
نف�سه مبارك ـ املخلوع ـ الذي قاد �سربة الدمار ال�سامل 
مل�سر �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا، ومبا يفوق الدمار 
الذي ميكن اأن حتدثه مئات القنابل النووية، فهو قائد 
ل  املرة  هذه  ومل�سر  اجلوية،  بعد  النووية  ال�سربة 

لإ�سرائيل.
اأكتوبر  حرب  �سرف  ا�ستخدام  يجري  اأن  العبث  ومن 
موجود  اأكتوبر  حرب  يف  فدوره  مبارك،  �سمعة  لغ�سل 
تغفر  ل  ع�سكرية  ح�سنة  لكنها  بالتاأكيد،  ر�سيده  يف 

ذنوبه واآثامه ال�سيا�سية بعدها، ول متحو ما تاأخر من 
يف  �سيء  فال  رئي�سا،  اأ�سبح  اأن  بعد  وبالذات  جرائمه، 
وحتى  قبلي،  باأثر  الذنوب  يغتفر  الدين  يف  ول  الدنيا 
ما  بها  اهلل  يغفر  الإ�سالم،  يف  املقد�سة  احلج  �سعرية 
رخ�سة  لي�ست  وهي  تاأخر،  ما  ل  املرء  ذنوب  من  تقدم 
احلاج  تعفي  ول  احلج،  بعد  جمانية  ذنوب  لرتكاب 
يف  مبارك  ودور  احل�ساب،  يوم  يف  ي�ستحقه  عقاب  من 
نف�سها، فقد  اإىل خامتته بتوقف احلرب  انتهى  احلرب 
منذ  ـ  و�سرنا  لإ�سرائيل،  اجلوية  ال�سربة  زمن  انتهى 
ومل  مل�سر،  النووية  ال�سربة  زمن  مع  ـ   1981 اكتوبر 
يكن مبارك يت�سور نف�سه موؤهال لدور بعد احلرب، اللهم 
اإل على طريقة املجامالت اإياها، والنتقال اإىل من�سب 
باحلقيقة  نف�سه  هو  اعرتف  وقد  كبري،  براتب  مدين 
ا�ستدعاه  يوم  وو�سف  مذاعة،  تلفزيونية  اأحاديث  يف 
اأبدا  بباله  يخطر  فلم  للرئي�س،  نائبا  ليعينه  ال�سادات 
اأن ال�سادات قد يفعلها، وكانت اأق�سى اأماين مبارك، اأن 
يجري تعيينه رئي�سا ل�سركة م�سر للطريان، اأو اأن يعينه 
ال�سادات �سفريا يف لندن، اأو يف »بالد الإك�سالن�سات« على 
على  جرت  الكارثة  لكن  الركيك،  احلرفى  تعبريه  حد 
ال�سادات،  اغتيال  بعد  رئي�سا  مبارك  و�سار  حال،  كل 
وحلت النكبة الكربى ببلد يف حجم ومكانة م�سر، وحل 
بنا الدمار النووي ال�سامل، وحتولت م�سر على يد حكم 
نهب  حلروب  �ساحة  واإىل  غبار،  من  حفنة  اإىل  مبارك 
الألفي  تاريخها  يف  نهبت  اأن  مل�سر  ي�سبق  فلم  مت�سلة، 
انحطت  اأن  لها  ي�سبق  ومل  املخلوع،  اأيام  يف  جرى  كما 
يكون  وقد  اإليه،  تردت  الذي  الأ�سفل  الدرك  مثل  اإىل 
امل�سوؤولية كلها، فقد  اأن نحمل مبارك وحده  من الظلم 
الأ�سفل قبله، وبالذات بعد  اإىل  بداأت ق�سة النحدار 
حرب اأكتوبر 1973، ون�سرها الع�سكري الباهر، الذي 
وجعلت  بعدها،  ال�سيا�سة  وخانته  وخذلته  اختطفته 

الذين »هربوا« يدو�سون فوق دماء الذين عربوا.
احلرب،  يف  ال�سادات  الرئي�س  دور  اإنكار  ي�سح  ل  وقد 
اأعلى  قائدا  ب�سفته  احلرب  قرار  اأ�سدر  الذي  فهو 
وج�سارة  ب�سجاعة  امل�سوؤولية  وحتمل  امل�سلحة،  للقوات 
يكن  مل  ال�سادات  الرئي�س  لكن  الأخطر،  القرار  عن 
النا�سر  عبد  عن  ورث  فقد  وقتها،  اآخر  خيار  لديه 
نظام تعبئة �سامال من اأجل احلرب، وورث جي�سا اأعيد 
بناوؤه من نقطة ال�سفر بعد هزمية 1967، وورث نظاما 
هو  �سنعه،  من  يكن  مل  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 
 ،1967 ذاته نظام عبد النا�سر الذي انهزم جي�سه يف 
وظل النظام على حاله اإىل اأن حتقق ن�سر 1973، فلم 
تكن 1967 هزمية لنظام، واإل ما حتقق الن�سر يف ظل 
بتنظيمه  الكربى،  الأ�سا�سية  ومبالحمه  ذاته،  النظام 
يف  الجتماعية  العدالة  وباأولوية  الواحد،  ال�سيا�سي 
اختياراته، وبقيادة القطاع العام ال�سناعي لالقت�ساد، 
وبالتعبئة ال�ساملة لبناء جي�س املليون �سابط وجندي، 

اأن  اإىل  النا�سر  عبد  كف  ول  مثاليا،  النظام  يكن  مل 
احتياج  يف  وبالذات  فيه،  التطوير  طلب  عن  مات، 
ا�ستكمال م�سريته بتحول دميقراطي، كان  اإىل  التقدم 
عبد النا�سر يخطط له بعد اإزالة اآثار العدوان، وكان 
يوا�سل ت�سحيح الأخطاء ذاتيا، وعلى طريقة ما جرى 
النا�سر،  عبد  بتعبري  املخابرات«  »دولة  تغول  اإنهاء  يف 
املت�سببة  الفا�سلة  الع�سكرية  القيادة  نفوذ  وت�سفية 
1967، التي حتمل عبد النا�سر م�سوؤوليتها  يف هزمية 
اإىل  ال�سعب  واأعاده  التنحي،  وقرر  ال�سعب،  اأمام  كاملة 
و10   9 يومى  الكا�سحة  املاليني  انتفا�سة  يف  موقعه 
على  الهزمية  اآثار  وحا�سر  ح�سر  ومبا   ،1967 يونيو 
جبهة ال�سالح وحدها، وبدون اأن متتد اإىل ع�سب اإرادة 
النهو�س من جديد، والت�سحيح الذاتي ال�سامل، وتطهري 
حني  النا�سر  عبد  اأن  حد  واإىل  املعتقلني،  من  ال�سجون 
توفاه اهلل يف 28 �سبتمرب 1970، كان عدد امل�سجونني 
ل�سالح  بالتج�س�س  املدانني  �سيا�سية، مبن فيهم  لأ�سباب 
العدو الإ�سرائيلي، 273 �سخ�سا لغري، وكانت التنمية 
كانت  الطموح،  خطواتها  توا�سل  بالذات  ال�سناعية 
يف  التنمية  معدلت  اأعلى  حتقق   1956 عام  من  م�سر 
العامل الثالث كله مبا فيه ال�سني وقتها، وكانت معدلت 
التنمية قد و�سلت اإىل اأعلى ذراها يف الن�سف الأول من 
ال�ستينيات، وجتاوزت يف بع�س ال�سنوات ن�سبة الع�سرة 
 7% حول  يدور  العام  املتو�سط  وكان  �سنويا،  باملئة 
�سنويا لع�سر �سنوات مت�سلة بني عامي 1956 و1966، 
تنمية  بل  والدخول،  الأرقام  يف  منو  جمرد  يكن  مل 
يوا�سل  ظل  �سامال،  وت�سنيعا  منتجة  عادلة  حقيقية 
املجهود  لدعم  املوارد  توجيه  اأولوية  مع  حتى  �سريته 
وقتها  م�سر  وا�سلت  فقد   ،1997 هزمية  بعد  احلربي 
�سناعية  قالعا  واأ�سافت  العايل،  ال�سد  بناء  ملحمة 
كربى ، وكانت معدلت التنمية الإجمالية معقولة، كان 
معدل النمو يجري بن�سبة %4 �سنويا بني عامي 1967 
و1969، وزاد اإىل %5.19 بني عامي 1969 و1973، 
براأ�س مع كوريا اجلنوبية يف  راأ�سا  وكانت م�سر مت�سي 
التكنولوجي  والخرتاق  والت�سنيع  التنمية  قفزات 
ال�سادات  الرئي�س  يكن  ومل   ،1973 حرب  بعد  ما  اإىل 
ديونه  تزد  مل  والذي  ورثه،  الذي  للنظام  قائدا 
يف  دولر،  امللياري  رقم  عن  كلها  واملدنية  الع�سكرية 
قر�سا   40 من  اأقل  فيه  الدولر  �سرف  �سعر  كان  وقت 
م�سريا، وبعد حرب اأكتوبر، بداأ ال�سادات عهد قيادته 
واملبادئ  الختيارات  على  وانقلب  الطليقة،  الفعلية 
القوة  ركائز  وتفكيك  العام،  النهب  ع�سر  وافتتح  كلها، 
ال�سمان«،  »القطط  انفتاح  وبدء  امل�سرية،  الإنتاجية 
دولر،  مليار  خم�سني  اإىل  و�سلت  بديون  م�سر  وتكبيل 
ترك  لل�سادات،  اأمي«  »تلميذ  �سوى  مبارك  يكن  ومل 
ثم  حكمه،  من  الأول  الن�سف  يف  تتداعى  م�سر  اأو�ساع 
حيث  الثاين،  الن�سف  يف  عائلية«  »عزبة  اإىل  حولها 

وحتولت  والرثوة،  لل�سلطة  �سفط  عملية  اأب�سع  جرت 
ودينا�سورات،  حيتان  اإىل  »ال�سمان«  ال�سادات  قطط 
وجمتمعا،  دولة  كلها  م�سر  الف�ساد  زلزال  و�سرب 
باخل�سخ�سة  الإنتاجية  م�سر  قالع  ت�سفية  وجرت 
منو  قفزة  كاأنه  م�سر  اأ�سول  بيع  و�سوروا  وامل�سم�سة، 
كربى يف الفرتة من 2004 اإىل 2007، وكان ذلك كله 
و�سرقوا  العني،  من  الكحل  �سرقوا  فقد  فاجرا،  كذبا 
التاأمينات الجتماعية، وهي  اأموال  املليارات من  مئات 
موازنة  اإىل  واأ�سافوها  القانون،  بحكم  خا�سة  اأموال 
كلها مت�سي  كانت ق�سة م�سر  الأرقام،  لتح�سني  الدولة 
املووؤدة  بثورتها  م�سر  قامت  اأن  لول  نهائي،  خراب  اإىل 
اإىل الآن، تواىل الدمار �سامال، ويريدون اإعادة �سريته 
مبارك،  ون�ساء  ورجال  لختيارات  بالتمكني  الآن،  اإىل 
احلكومات  به  تت�سكل  الذي  العا�سر«  »الفرز  من  ولو 
اليوم، وهذا هو الهدف اخلفي الظاهر من حملة غ�سل 
�سمعة مبارك، والتم�سح بحرب اأكتوبر 1973، واإعادة 
الإحلاح على اأ�سطوانة »قائد ال�سربة اجلوية«، والقفز 
طريقة  وعلى  رئي�سا،  �سار  اأن  بعد  مبارك  دور  على 
الأمور  اأن  ذكر  عن  والتغافل  ال�سالة«،  تقربوا  »ول 
اإليه،  �ساقت  مبا  والأدوار  بتمامها  والآيات  بخواتيمها 
اأكتوبر، وكان وقتها  فقد كان مبارك جرنال يف جي�س 
حماربا �سد اإ�سرائيل، لكنه انتهى خادما وعبدا مطيعا 
بن  بنيامني  الإ�سرائيلي  اجلرنال  وو�سفه  لإ�سرائيل، 
اإليعازر على نحو دقيق، حني قال عن مبارك اإنه »اأعظم 
اإليعازر بحرقة  ا�سرتاتيجي لإ�سرائيل«، وبكى بن  كنز 
على مبارك يوم خلعه ال�سعب امل�سري، وو�سفه �سمعون 
بن  بعد  اإ�سرائيل  لدولة  الثانى  »املوؤ�س�س  باأنه  برييز 
غوريون«، وهو ما يلخ�س ما جرى يف احل�ساب الأخري، 
فكاأن مبارك وفر على اإ�سرائيل موؤونة ا�ستخدام قنابلها 
لتدمري  نووية  �سربة  بنف�سه  وقاد  م�سر،  �سد  الذرية 
م�سر، وحل�ساب اإ�سرائيل التي كان يحاربها زمن ال�سربة 

اجلوية.
كاتب م�سري

قائد ال�صربة »النووية«

التون�صيني ت�صتفز  ال��رف��اه��ي��ة«  »���ص��رائ��ب 

ُي�صبه  غ��ول��ن  لت�صليم  اأم��ري��ك��ّي  رْف�����ش  اأّي  ل���الأت���راك  بالن�صبة  لأن���ق���رة:  زي��ارت��ه  ب��ع��د  رو����ش  دن��ي�����ش 
حقيقّيًة ���ص��دم��ًة  ك��ان��ت  الن��ق��الب  وحُم��اول��ة  لوا�صنطن  ت�صليمه  ورف�����ش  لدن  ب��ن  على  اأن��ق��رة  و���ص��اي��ة 



�سحيفة  يف  الأمنّية  ال�سوؤون  معّلقي  كبري  تناول 
املُخيف  الواقع  ميلمان،  يو�سي  العربّية  “معاريف” 
املُحلل  وراأى  الأّيام.  هذه  يف  اإ�سرائيل  تعي�سه  الذي 
املوؤ�س�سة الأمنّية  الوطيدة جًدا مع  املعروف ب�سالته 
ُي�سّكل اليوم  اللبنايّن  اأّن حزب اهلل  راأى  اأبيب،  يف تل 

التهديد الع�سكرّي الأكرب لإ�سرائيل.
ميتلك  اهلل  حزب  اأّن  اإىل  عينه،  الوقت  يف  ولفت 
�ساروخ،  األف   100 عن  يزيد  �ساروخًيا  خمزوًنا 
ا  اأي�سً 250 كلم، وبع�سها  اإىل  املئات منها ي�سل مداها 
الكيلوغرامات  مئات  تزن  متفجرة  روؤو�ًسا  يحمل 
وقادرة عملًيا على اإ�سابة اأّية نقطة يف عمق الدولة 
مثل  الإ�سرتاتيجية  املن�ساآت  ذلك،  يف  مبا  العربّية، 
ومطار  دميونا  يف  النووي  واملفاعل  الكهرباء  حمطات 
اجلي�س  وقواعد  ال�سناعية  واملن�ساآت  غوريون  بن 

واملطارات الع�سكرية، على حّد تعبريه.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق، اأّن قادة تل اأبيب 
�سراحًة  اأعلنوا  والأمنّي،  ال�سيا�سّي  املُ�ستويني  من 
احلديدّية(  )القّبة  طراز  من  الدفاع  منظومات  اأّن 
�ستكون  اأخرى،  ومنظومات  ال�سحري(،  و)ال�سوجلان 
املن�ساآت  عن  الدفاع  الثالثة  لبنان  حرب  يف  مهمتها 
الإ�سرتاتيجّية، الأمر الذي يعني اأّن املُواطنني، الذين 
الواقية،  الأقنعة  يف  حادٍّ  نق�ٍس  من  اأ�ساًل  ُيعانون 
اهلل،  حزب  �سواريخ  من  لالإ�سابة  عر�سًة  �سيكونون 
علًما اأّن امل�سادر الع�سكرّية يف تل اأبيب تتوّقع مفاجاآت 
من حزب اهلل، وحُتاول طماأنة ُمواطنيها باأّنها �ستعمل 
وح�سم  اهلل،  حلزب  �سديدٍة  �سربٍة  توجيه  على 

املعركة يف اأق�سر وقٍت ممكٍن، على حّد تعبريها.
�سياق  يف  الإ�سرائيلّي  املُحلل  اأ�سار  ذلك،  على  عالوة 
يف  رفيعة  اأمنّية  م�سادر  على  اعتمد  الذي  حتليله، 
�سواريخ  اهلل  حزب  لدى  اأّنه  اإىل  اأ�سار  اإ�سرائيل، 
ماأهولة،  غري  طائرات  عن  عبارة  روؤو�سها  بحر  اأر�س 
اإ�سافة اإىل منظومة دفاع جوي وقدرات ا�ستخبارية 
)احلرب  ال�سايرب  حرب  جمال  يف  متطورة  وقدرات 

اللكرتونّية(، كما نقل عن امل�سادر يف تل اأبيب.
اهلل  حزب  اأّن  على  ميلمان  اأّكد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
ثالث  قّوته  �ساعف  وهو  حقيقيٍّ  جي�ٍس  اإىل  حتّول 
حرب  و�سعت  اأْن  منذ  اأْي   ،2006 العام  منذ  مّرات 
تعداد  يبلغ  اليوم  اأّنه  ُم�سيًفا  اأوزارها،  الثانية  لبنان 
من  اأكرث  جندي  األف   40 من  اأكرث  اهلل  حزب  جي�س 

ن�سفهم من الحتياط،، وفق اأقواله.
امل�سادر  عن  نقاًل  قائاًل،  الإ�سرائيلّي  املُحلل  و�ساق 
يف  الدائرة  الأهلّية  احلرب  اإّن  قائاًل  �ساق  عينها، 
يف  كبرية  ع�سكرّيًة  خربًة  اهلل  حزب  منحت  �سورّية 
اإىل  نف�سه  الوقت  تفعيل قواته وحتريكها، م�سرًيا يف 
وحزب  اإ�سرائيل  بني  جديدة  حرب  وقوع  فر�س  اأّن 
اهلل بح�سب كل التقديرات لي�ست كبرية طاملا احلرب 

يف �سورّية ما زالت م�ستمرة، على حّد تعبريه.
“اجلهادية”  التنظيمات  اأّن  اإىل  ا  اأي�سً لفت  ميلمان 
املُحرر  اجلزء  يف  و”القاعدة”  الن�سرة”  كـ”جبهة 
مع  تتعاي�س  كيف  عرفت  اجلولن  مرتفعات  من 
من  غرّيت  لأّنها  لي�س  الإ�سرائيلّي،  باجلار  نعته  ما 
اأيديولوجيتها الدينّية، اأْو لأّنها خّففت من كراهيتها 
اأبيب  تل  رّد  من  تخ�سى  لأّنها  بل  واليهود،  لإ�سرائيل 
اأّن  ف�ساًل  �سّدها،  العمل  على  جتّراأت  ما  اإذا  القا�سي 
لديها اأعداًء اأهّم من اإ�سرائيل يف هذه املرحلة، بح�سب 

تعبريه.
وبح�سب املُحلل ميلمان مل تكن العالقات الأمنية بني 
م�سر واإ�سرائيل يوًما اأف�سل مّما هي عليه اليوم، وهي 
حماربة  راأ�سها  وعلى  مت�سابهة  م�سالح  اإىل  ترتكز 
تنظيم  فرع  وهو  �سيناء،  ولية  يف  املتمّثل  الإرهاب 
“داع�س” يف �سبه جزيرة �سيناء، الذي تقول تل اأبيب 
اأّي خطًرا الآن، ولكّنها ُت�سيف يف  اإّنه ل ُي�سّكل عليها 
الوقت نف�سه، اأّن هذا التنظيم �سُيوّجه �سالحه عاجاًل 
العربّية،  الدولة  جنوب  عرب  اإ�سرائيل  نحو  اآجاًل،  اأْم 

على حّد قوله.
وتابع قائاًل: يف اإ�سرائيل تعّرف العالقات مع القاهرة 

حيث  من  تاأتي  وهي  ا�سرتاتيجّي،  حتالف  اأّنها  على 
اأهميتها للم�سالح الأمنية القومية يف املرتبة الثانية 
الأمريكية  الإ�سرائيلية  العالقات  بعد  مبا�سرة 

احلميمة.
جزًء  ُتعترب  البلدين،  بني  ال�سالم  معاهدة  اأّن  واأو�سح 

اأ�سا�سًيا من الأمن القومّي الإ�سرائيلّي.
الفتاح  عبد  الرئي�س  ُيعترب  تابع،  الناحية،  هذه  من 
ال�سلطة،  اإىل  جاء  اأن  فمنذ  مهًما.  حليًفا  ال�سي�سي 
البلدين،  بني  والأمنّية  الع�سكرّية  الروابط  ارتقت 
وامل�سالح  النطباعات  من  اأ�سا�س  على  تقوم  والتي 
جتاوزت  رفيعة  م�ستويات  اإىل  لت�سل  امل�سرتكة، 
مبراحل ما كانت عليه اأثناء حكم ح�سني مبارك. كما 
تعتربان  احلكومتني  اأّن  على  م�سادره،  عن  نقاًل  �سّدّد، 

حركة حما�س يف قطاع غزة عدًوا م�سرتًكا.
يف الواقع، اأو�سح ميلمان، تخ�سع غزة للح�سار امل�سرّي 
اأكرث مّما تخ�سع للح�سار الإ�سرائيلّي، وم�سر هي التي 
�سمال  العري�س  مدينة  يف  مينائها  ا�ستخدام  ترف�س 

�سيناء لإي�سال الب�سائع والتجارة اإىل غزة، ما ُيبقي 
على ميناء اأ�سدود الإ�سرائيلّي البوابة الرئي�سة لنقل 

الب�سائع اإىل غزة، على حّد تعبريه.
ال�سرتاتيجّي،  امل�ستوى  اإىل  ميلمان  املُحلل  وتطّرق 
حيث نقل عن امل�سادر الرفيعة يف تل اأبيب تقديراتها 
اأّي خطر من جانب اجليو�س  ُتواجه  اإ�سرائيل ل  باأّن 
العربّية، وبالتايل ل يوجد اأّية قوة ع�سكرية منظمة 
الآن  ت�سّكل  وحدها  اإيران  فيما  تهددها،  وقوية 

تهديًدا للدولة العربّية يف ال�سرق الأو�سط.
ال�سنة  من  اإيران  باأعداء  اأ�سماهم  من  اأّن  واعترب 
مانًعا  فيها  ويرون  اإ�سرائيل  مع  عالقاتهم  ُيعّززون 
اأمام نوايا من نعتهم بـ”ال�سيعة التو�ّسعية”، على حّد 

زعمه.
النا�سرة-“راأي اليوم”

ات�سل بي ال�سديق / الأ�ستاذ/ طه ح�سني الهمداين 
ال�سبت  /�سباح  اجلمعة  م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف   ،
ذلك  بها  �سنقوم  التي  الزيارة  موعد  يل  موؤكدا   ،
ال�سباح اإىل القاعة الكربى يف �سنعاء ،مع جمموعة 
واحلقوقيني  وال�سحفيني  والُكّتاب  الإعالميني  من 

وقيادات بع�س املنظمات املدنية .
اأقرُّ باأنني مل اأكن م�ستعدًا نف�سيًا ول ذهنيًا ول عاطفيًا 
للقيام بتلك الزيارة التي ل يعي اأملها واأثرها النف�سي 
على املرء اإل �سخ�س مثلي تعني له الكثريوفقد فيها 

اأنا�سا اأعزاء ووطنًا م�ستباحًا واأحالمًا حمّطمة.
توّجهت يف املوعد نحو القاعة التي كنُت اأقرتب منها 
،كل  حويل  من  يجري  مبا  اأو  اأ�سعربنف�سي  اأكاد  ول 
�سيء غائم، ُمظلم ، موح�س يف وجهي ،ركنُت �سيارتي 
م�سيا  الطريق  واأكملُت  بها  لباأ�س  م�سافة  بعد  على 
لها  املقابل  واملكان  القاعة  على  وعيني  الأقدام  على 
ال�ساروخ  �سقوط  حلظة  فيه  متواجدا  كنُت  الذي 

الأول .
بالن�سبة  كان  اجلرمية  م�سرح  اإن  القول  اأ�ستطيع 
واأ�سواأ  لأب�سع  م�سلخ  ب�سرية/  حمرقة  عن  عبارة  يل 
 Karl  ( الأملاين  م�ستوى  من   ، التاريخ  �سفاحي 
Friedrich Wilhelm( ولكن بتفا�سيل واأ�سكال 

واأدوات اأخرى .
دخلت عرب البوابة اخلارجية وقلبي ينقب�س، اأح�سُّ 
دموعي،�ساهدت  اأقاوم  مل   ، روح  بدون  ج�سدا  اأنني 
اأثناء  متوقفة  كانت  التي  ال�سيارات  من  عددا 
حمرتقة  وهي  للقاعة  الأر�سى  املوقف  يف  الق�سف 
وعّمن  اأ�سحابها،  م�سري  عن  �سّري  يف  متاما،ت�ساءلت 
الذين  الأعزاء  هم  ومن   ، بداخلها  متواجدين  كانوا 
ا�ستقلوها اإىل هناك ومل يخرجوامن املكان اإل اأ�سالء 

اأو قطع حلم متفحمة، اأوجرحى ُي�سارعون املوت .
كنُت اأقاوم واأمدُّ بقدمّي وكاأين اأ�سعهما فوق جمر،ل 
اأقوى على �سحبهما، مثلي مثل ذلك الذي يجرُّ خلفه 
 / الرئي�سي  القاعة  باب  يف  اأما  �سخمة..  قاطرة 

الدور الثاين، فقد كنُت على موعد مع �سدمة وحزن 
اأعرفها  التي  الوجوه  كل  اأمامي  ،�ساهدت  جديدين 
والتي لاأعرفها ، كل من ُفجع واأحرتق ومتزق ج�سده 
فيها  وقع  التي  اللحظات  ،تخيلُت  �ساهدته  داخلها 
الغربية  اجلهة  باإجتاه  و�سطها  يف  الأول  ال�ساروخ 
ال�سرقية  اجلهة  باإجتاه  كان  الذي  الثاين  وكذلك 

وكاأن مكانهما قد اأُخِتري وُدِر�س بعناية فائقة.
 حاولت اأن اأتكلم مع ال�سهيد /احلي/ رجل ال�سالم/ 
الأ�ستاذ / عبدالقاد هالل ،وعلي اجلائفي ،واإبراهيم 
�سجاع ،وعادل جناد والدكتور املخاليف وغريهم ومل 

ت�سعفني عاطفتي ولغتي كثريا..
من  كاأ�سالء  وحمرتقة  ممزقة  القاعة  اأ�سالء  كانت 
ال�سحايا  وجوه  املكان،  متالأ  الفو�سى  بداخلها،  كانوا 
وكاأنها  ،باكية  با�سمة  الزوايا  كل  يف  ت�ستقبلنا 
لنا،حُتّملنا  ُتلّوح  م�سابنا  يف  ُتوا�سينا  اإلينا،  تتحدث 
و�سعبها،ولالإن�سانية  واأحبائها  لأهلها  وو�سايا  اأمانة، 

جمعاء..
ونحن نطوف يف ربوع الفاجعة تخيلنا – اأي�سا- كيف 
للخارج  النوافذ  من  الأول  ال�ساروخ  مع  النا�س  قفز 
مل�سافة تزيد عن ثمانة اأمتار،ومنهم من ُك�ِسرت �ساقه 
ومنهم من ُك�ِسرحو�سه وذراعه وهم يت�ساقطون فوق 
اأو  تخيله  ي�سعب  م�سهدهوليودي  يف  البع�س  بع�سهم 

ت�سويره .
بحدود  �ساروخ  كل  احدثهما  اللتني  ُقطرالفتحتني 
القاعة  اأر�سية  اأخرتقا  ، حيُث  تقريبا  امتار  خم�سة 
الدور  يف  �س�ساياهما   بع�س  وتطايرت  اخلر�سانية 

الأر�سي.
يف  تزال  ل  املحرتق  الب�سري  واللحم  الدماء  رائحة 
واأختلطت  �سالت  التي  املعدنية  املياه  ،رائحة  املكان 
ومالب�س  القاعة  وكنبات  وموكيت  واأثاث  باجلثث 
اآخرا  خمتلفا،مفهوما  م�سهدا  للزائر  ُتقدم  ال�سحايا، 
،مل  ُيقال  ..واحلقُّ  لالإجرام  اآخرا  للب�ساعة،عنوانا 
من  غريبة،حتمل  هي  بقدرما  يهة  كر  الرائحة  تكن 

ال�سدمة وال�سعقة ما يكفي جلعلك ُتذهل وتتيقن باأن 
ما جرى هناك غري.

ٌن، حتى يخال لك  كل �سيء مكوم وُمبّدد،ُمرعب وُم�َسكِّ
ت�سّور اأ�سياء كثرية  ح�سلت ،اإبتداء من اللجظات التي 
�سبقت حلظة �سغط طيارّي اجلرمية على اأزّرة اإطالق 

ال�سواريخ ، و�سول للحظة الطالق والنفجار..
فيه  �ساأجل�س  باأنني  اأعتقد  الذي  للمكان  اأنظر  كنت 
واأتخيل و�سعي وو�سع الذين زهقت اأرواحهم و�ساعت 

مالحمهم وحتولوا اإىل جثث جمهولة الهوية.
بكربياء  �سبيها  كان  الذي  امل�سهد  تفا�سيل  يف  اأمعنُت 
فراغ  اإىل  حتول  القاعة  �سقف  ممزق،  رجل  وعظمة 
تتاأمل من خالله فتجد اأمامك اآفاقا جديدة لل�سمود 
بهم،  ُغِدَر  الذين  لأولئك  الإنت�سار  واإرادة  وال�سرب، 
�سفائح الزنك التي نالها ما نالها، تر�سم اأمامك اأ�سكال 
ذهنك،ترتاءى  يف  وعالقة  ل�سوررا�سخة  خمتلفة 
با�سم  وهو  هالل  عبدالقادر  احلي/  ال�سهيد  �سورة 
ال�سهيد علي اجلائفي  ،و�سورة  ،يلوح لك بيده وداعا 
الع�سكرية، واإبراهيم �سجاع وهو  وهو يوؤدي التحية 

يحييك ..
تزال  طالها،ما  الذي  الدمار  و�سدة  القاعة  اأطالل 
ُت�سعرك بوجود ب�سي�س من احلياة،اأو هكذا تتوهم، 
يجعلك  ما  ومتوت،�سيء  ت�سقط  اأن  تاأبى  الأ�سياء 

تربط بينها وبني الأ�سجارالتي متوت وهي واقفة.
اأقرتبُت من �سديقي العزيز املحامي حممد امل�سوري، 
فهم  �سوء  ومتجاوزًا  فاجعتي  عن  له  التعبري  حماول 
وعقله،اأنطلقنا  قلبه  يل  فتح  وبالفعل  بيننا،  �سابق 
يف موكب حزننا الأبدي م�سدوهني، ل ُن�سدق ما نراه 
اأ�سدقائنا  حياة  فقدنا  باأننا  نتقبل  اأن  ُنريد  ول   ،
واأحبتنا ب�سغطة زر طيار جاهل بفداحة ما قام به 

وبعواقب فعله.
�سبط  من  نتمكن  ..مل  وثقيال  بطيئا  كان  �سيء  كل 
املكان  مغادرة  من  نتمكن  اأ�ستاتنا،مل  ومللمة  حركتنا 
اأن يكون معنا �سهيدنا احلي الذي  خ�سرته  ،من دون 

اليمن كلها وخ�سره ال�سالم واحلب، وخ�سرته ال�سهامة 
والوطنية /عبدالقادر هالل، ورجل احلرب وال�سالم 
/ علي اجلائفي، وال�سجاع النبيل / اإبراهيم ال�سجاع ، 
وغريهم الكثري، الذين من �سمنهم �سهداء واأعالم بيت 
اأ�سرتهم  من  �سخ�سا   )22( فقدوا  الذين   ، الروي�سان 

و)12( من اأ�سرة قريبة منهم يف خولن الطيال .
اخلال�سة:

نقرتح اأن تتحول القاعة اإىل مزار،ُتنحُت فيه اأ�سماء 
جامعة  عن  عبارة  واجلرحى،وتكون  ال�سهداء  و�سور 
الوطنية  يف  درو�سا  لأجيالنا  ُتقدم  اأواأكادميية 
اخلارجي  اأن  بحقيقة  الإميان  اأهمها:   ، واحلياة 
ي�ستدعى  من  كل  واأن  منك..،  اأكرث  وطنك  ُيحب  لن 
اخلارج عليه اأن ُيدرك باأنه ا�ستدعى لأهله واأحبائه 
والدموع  والذل  رواملجازر  والدما  اخلراب  و�سعبه 

والأحزان (.
مالحظة:

اأكتب هذا املقال و�سنعاء تعي�س ق�سفا عنيفا والبيوت 
تكات ُتقتلع من اأماكنها.

األف �سكر واألف حتية ووردة لكل من ادان اجلرمية 
ووا�سانا يف م�سابنا وت�سامن معنا عربيا ودوليا.

 عبدالكرمي املدي / كاتب ميني

الهجرة  هى  وما  الت�سجيل  طريقة  عن  �سنتكلم  لذا 
ومميزاتها وكل �سئ عنها فى هذا البو�ست

لكى  كامال  تقراأه  ان  يجب  لكن  طويال  �سيكون  البو�ست 
ت�ستطيع الت�سجيل فى القرعة

وتعرف كل �سئ عنها
اول �سنتكلم عن ما هى قرعة الهجرة الع�سوائية ..

قرعة الهجرة الع�سوائية هى برنامج �سنوي للح�سول على 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الدائمة  الإقامة  رخ�سة 
اخلارجية  وزارة  وتديره  الكونغر�س  من  بتفوي�س 

الأمريكية
ع�سوائية  قرعة  يف  �سنويا  تا�سرية  األف   55 توفري  يتم 
بوا�سطة احلا�سب الآىل يهدف الربنامج اإىل تنويع ال�سكان 
منخف�س  هجرة  معدل  ذات  الدول  وي�ستهدف  املهاجرين 
للوليات املتحدة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية وكانت 

بدايته منذ عام 1995
الدول التي هاجر منها اأكرث من 50 األف مهاجر للوليات 

املتخدة خالل اآخر �سنوات ت�سبح غري موؤهلة للتقدمي
لذا  دفع  ر�سوم  اى  يوجد  ول  متاما  جمانية  القرعة  هذه 

يجب ان حتذر من الن�سب
اكررها مرة اخرى يجب ان حتذر من الن�سب

ماذا �ساأ�ستفاد من اجلرين كارد ؟
ي�ستطيع احلا�سلون على اجلرين كارد ال�سفر بحرية تامة 

من واإىل الوليات املتحدة لأنهم
املتحدة  الوليات  اأر�س  على  دائمني  مواطنني  يعتربون 

ويحق لهم ب�سكل قانوين العمل
وال�سرائب  والتعليم  ال�سحة  خدمات  من  والإ�ستفادة 

والتقاعد وال�سمان الإجتماعي وغريها
من امل�ساعدات

لأقاربهم  وم�ست�سيفني  وكالء  يكونوا  اأن  كذلك  وميكنهم 
الذين ي�سعون

ذلك  وبعد   ، كارد  اجلرين  الهجرة  تاأ�سرية  على  للح�سول 
ميكن حلاملي بطاقة اجلرين كارد

التقدم للح�سول على اجلن�سية الأمريكية دون اأن يفقدوا 
جن�سيتهم احلا�سلني عليها من

كارد  اجلرين  بطاقات  وتعترب   ، فيها  ولدوا  التي  بلدهم 
�سارية املفعول مدى احلياة

اإذا ح�سلت على بطاقة  اإىل  اأ�سرتي  اأ�سم  اأن  اأ�ستطيع  هل 
اجلرين كارد ؟

نعم ميكنك ذلك ميكنك يف حال احل�سول على اجلرين كارد 
اإح�سار زوجك اأو زوجتك

منحهم  و�سيتم   21 �سن  حتت  املتزوجني  غري  واأبنائكم 
بطاقات جرين كارد خا�سة بهم

للح�سول  التقدم بطلب  زوجي  اأو  وزوجتي  اأنا  هل ميكنني 
على بطاقة اجلرين كارد ؟

اإذا  اأف�سل  فر�سك  �ستكون  احلقيقة  يف  ولكن  ذلك  ميكنكم 
تقدمت بطلب للح�سول على بطاقة

اجلرين كارد ب�سكل فردي
هل باإمكانى اإدخال خطيبتي اأو خطيبي يف طلبي ؟

باأنها  م�سجلة  الزوجة  تكون  اأن  فالبد  ذلك  ميكنك  ل 
متزوجة ب�سكل قانوين وهي فقط من

ي�سمح لها التقدم بطلب م�سرتك ورغم ذلك ميكنك ت�سجيل 
خطيبك اأو خطيبتك من خالل

احل�سول على منوذج طلب بطاقة جرين كارد اإ�سايف
ما هي �سروط ت�سجيل اأبنائى يف طلب اجلرين كارد ؟

الأبناء   ، القا�سرين  اأبناءك  جميع  ت�سجيل  عليك  يجب 
غري املتزوجني حتت �سن 21 �سنة

بغ�س النظر عن رغبتهم يف الهجرة اأو عدم رغبتهم ويجب 
عليك اأن ت�ستثني ذكر الأبناء

املتزوجني اأو الأبناء فوق �سن 21 �سنة ، واإذا كان ل�سريكك 
زوجك اأو زوجتك اأبناء حتت

يف  ذكرهم  يجب  �سابقة  زوجة  اأو  زواج  من  �سنة   21 �سن 
الطلب اأي�سا

ماذا لو كنت مواطنا يف دولة غري الدولة التي ولدت فيها ؟
يجب اأن تذكر يف طلبك البلد التي ولدت فيها حتى ولو مل 

تكن مواطنا يف تلك الدولة،
كارد  اجلرين  قرعة  وجمعية  املتحدة  الوليات  فحكومة 

الأمريكية ل تعرتفان باأي ا�ستثناء
لهذه القاعدة

هل يهم اإذا كنت داخل اأو خارج الوليات املتحدة ؟
يف  الإ�سرتاك  ملتطلبات  م�ستوفيًة  اأو  م�ستوفيا  كنت  اإذا 

القرعة ، فال يهم اإن كنت موجوًدا يف
الوليات املتحدة اأو يف اأي دولة اأخرى

كم هو عدد الطلبات التي ي�سمح يل بتقدميها كل عام ؟
ي�سمح لك بتقدمي طلب واحد لال�سرتاك يف قرعة بطاقة 

اجلرين كارد الأمريكية كل عام
هل ميكنني التقدم بطلب للح�سول على فيزا من ت�سنيف 
كتاأ�سرية  اآخر  ت�سنيف  يف  م�سجال  كنت  اإذا   DV-2015

طالب على �سبيل املثال ؟
ميكنك ذلك ولي�ست هنالك اأي م�سكلة يف هذا الأمر

كيف يتم اختيار الفائزين يف قرعة بطاقات اجلرين كارد 
؟

يتم اختيارالفائزين ببطاقة اجلرين كارد ب�سكل ع�سوائي 

عن طريق نظام الكرتونى
هل �سيتم اإبالغي اإذا مل اأفز ؟

ل يتم اإر�سال اأية ر�سائل ر�سمية لأولئك الذين مل يفوزوا 
بالقرعة

ما هو العمر املطلوب للتقدم للجرين كارد ؟
 18 اأن يكون عمرك  ، يجب  اأ�سا�س امل�ستوى التعليمي  على 

�سنة فما فوق
هل يجب علي اأن اأهاجر اإذا فزت باجلرين كارد ؟

اإىل  للهجرة  جمرًبا  تكون  فلن   ، وفزت  بطلب  تقدمت  اإذا 
الوليات املتحدة فهذا القرار يعترب قرارك وحدك

ماهي موا�سفات ال�سور يف بطاقة اجلرين كارد ؟
اأول : ال�سورة تكون حديثه ومل مير عليها اكرث من �سته 

ا�سهر
من  تطلب  الت�سوير  ا�ستوديو  اىل  تذهب  عندما  ثانيا: 

امل�سور التى ..
5×5 مقا�س  �سورة   -  1

بي�ساء خلفية  على  يتم  الت�سوير   -  2
ميموري،  فال�س  اأو  دي  �سي  على  منها  ن�سخة  اأريد   -  3

وتكون مبقا�س 600×600 بيك�سيلز 
4 - ال�سورة تكون من بداية منت�سف ال�سدر حتى الراأ�س 

وتكون الراأ�س حمتلة حوايل %50 من م�ساحة ال�سورة
كي  للكامريا  متامًا  مواجهني  يكونوا  والأكتاف  الوجه   -  5
اخلدين  يكون  بحيث  بزاوية  ملتقطة  ال�سورة  تكون  ل 

والأذنني وا�سحني متامًا يف ال�سورة
مفتوحتني،  عينيك  تبقي  اأن  من  تاأكد  تبت�سم،  ل   -  6

بدون ظل يف اأي من جوانب الوجه اأو اخللفية
ال�سورة. يف  ومركزًا  وا�سحًا  يكون  اأن  الوجه  على   -  7

8 - مينع اإ�سافة القبعة اأو لبا�س ر�سمي – عدا ذي يتعلق 
مبعتقدات دينية )كاحلجاب مثاًل( فهو م�سموح عدا ذلك 

ل ي�سمح بتغطية اأي جزء من الوجه
ملحوظة: اأن الن�سارة ال�سم�سية اأو الطبية امللونة ممنوعة 
متامًا، م�سموح فقط بالنظارة الطبية العادية بدون األوان 
وب�سرط اأ�سا�سي األ ُيحدث ملعانًا على العد�سات يف ال�سورة 
من  جزء  اإخفاء  يف  يت�سبب  قد  والذي  الفال�س  �سوء  من 

العني.
ثالثا املوا�سفات الفنية لل�سورة

JPEG بامتداد  تكون  ال�سورة   -  1
2 - اأبعاد ال�سورة اأي العر�س يف الطول يكون 600×600 

بيك�سل اأي 5×5
كيلوبايت  240 عن  يزد  ل  ال�سورة  حجم   -  3

م�سبوطًا  يكون  ال�سوئي  باملا�سح  ال�سورة  م�سح  عند   -  4
 Color Depth األوان  وبدقة   150dpi دقة  على 

ت�ساوي 24 بت
وهذه ال�سفحة للتاكد من ان �سورتك �سحيحة

http://www.dvlottery.state.gov/photo.
aspx

هل ميكن لالأ�سخا�س املوجودين حاليا يف امريكا الإ�سرتاك 
يف القرعة ؟
نعم ميكنهم

اأو برنامج الهجرة  هل تقوم وزرارة اخلارجية الأمريكية 
الع�سوائية باإعالن اأ�سماء الفائزين على �سبكة الإنرتنت ؟

الهجرة  برنامج  مركز  اأو  اخلارجية  وزراة  تقوم  ل 
الع�سوائية باإعالن اأى اأ�سماء على �سبكة

الإنرتنت لدواعى الأمن و اخل�سو�سية للفائزين باجلرين 
كارد

لو اأنا متزوج و فزت يف الهجرة هل ممكن اأ�سافر مبفردى ؟
للتمهيد  اأوىل  كمرحلة  مبفردك  ت�سافر  اأن  ميكن  بالطبع 

ملجئ باقى الأ�سرة و ميكن لالأ�سرة
فرتة  خالل  هذا  يكون  ان  ب�سرط  بك  احلاق  ذلك  بعد 

الفيزا و هى 6 اأ�سهر
اأنا ل�ست حا�سل على اأى �سهادات هل اأمامى فر�سة للتقدم ؟
التقدم على الهجرة الع�سوائية لأمريكا ي�ستلزم احل�سول 

على الثانوية العامة اأو ما يعادلها
اأى ي�ستلزم احل�سول على 12 �سنه من التعليم احلكومى

مل  اأو  التجنيد  فرتة  اأبدا  مل  اأو  جتنيدى  فرتة  اأنه  مل  اأنا 
اأحدد موقفى التجنيدى هل من حقى التقدم للهجرة ؟

ميكنك التقدمي قبل حتديد موقفك من التجنيد و لكن اإذا 
فزت فلن ميكنك اجراء املقابلة يف

ال�سفارة بدون حتديد موقفك من التجنيد وانهاءه ، اأى اأنه 
يجب على املتقدم اأن يكون قد

اأنهى فرتة جتنيده اأو موؤجل التجنيد اأو معاف قبل موعد 
املقابلة يف ال�سفارة اخلا�سة ببلده

الأم
يف حالة فزت و �سافرت هل �سوف يتم توفري عمل ىل ؟

يف  احلكومة  خالل  من  عمل  فر�س  اأى  توفري  يتم  لن 
الوليات املتحدة الأمريكية ، و على

من يفوز يف برنامج الهجرة الع�سوائية اأن يدبر اأمورة قبل 
ال�سفرهناك ، مبعنى يجب اأن

تدبر اأمر ال�سكن و العمل مع اأحد القارب اأو الأ�سدقاء يف 
الوليات املتحدة

معلومة اخرى : ل ميكن اختيار اكرث من %7 فائزين من 
نف�س البلد

الت�سجيل يكون عرب هذا املوقع فقط 
https://www.dvlottery.state.gov

ول يوجد اى موقع اخر ميكنك التقدمي منه
جدا  �سهلة  هى  والتى  الت�سجيل  طريقة  على  ندخل 

وب�سيطة 
عندما �ستدخل اىل املوقع �ستجد امامك 14 خطوة يجب 

ان متالأهم جميعا
 Part One - Entrant مكتوب  �ستجد  اول 

Information
اول خطوة

Name .1 ستجد مكتوب�
و�ستجدها بهذا ال�سكل 

 a. Last/Family Name b. First Name c.
Middle Name

فى كلمة Last/Family Name �ستكتب ا�سم العائلة
وفى كلمة First Name �ستكتب ا�سمك ال�سخ�سى

Middle Name اذا كان لديك ا�سم ثالثى  وفى كلمة 
ال�سح  عالمة  على  فا�سغط  لديك  يكن  مل  واذا  فاكتبه 

No Middle Name بجانب كلمة
ثانى خطوة 

 Birth Date ستجد مكتوب�
فى كلمة Select Day اخرت يوم ميالدك

وفى كلمة Select Month اخرت �سهر ميالدك
وفى كلمة Select Year اخرت �سنة ميالدك

ثالث خطوة
Gender ستجد مكتوب�

اخرت Male اذا كنت ذكر
اختارى Female اذا كنتى انثى

رابع خطوة
City where You Were Born ستجد مكتوب�

و هنا تكتب ا�سم املدينة التى ولدت فيها 
ال�سح  عالمة  بو�سع  قم  معروفة  غري  مدينة  كانت  واذا 

Birth City/Town Unknown بجانب كلمة
خام�س خطوة

�ستجد   Country Where You Were Born
مكتوب

وهنا تختار بلدك من القائمة
�ساد�س خطوة

 Country Of Eligibility For The ستجد مكتوب�
Dv Program

وهذه اخلطوة للبالد املوؤهلة لال�سرتاك فى القرعة 
قم  لذا  لال�سرتاك  موؤهلة  كلها  العربية  البالد  وطبعا 
Yes فقط ول تفعل اى �سئ اخر فى  بال�سغط على كلمة 

هذه اخلطوة
�سابع خطوة

 Entrant Photograph ستجد مكتوب�
تكون  ان  يجب  لكن  الكمبيوتر  جهاز  من  ال�سورة  نختار 
ال�سورة �سحيحة ويجب ان تتاكد من ان ال�سورة �سحيحة 
http://www.dvlottery. املوقع  هذا  من  ل  ام 

state.gov/photo.aspx
فى  الت�سجيل  وقت  ياتى  حتى  تنتظر  ان  يجب  ولكن 

القرعة ليفتح معك املوقع
ثامن خطوة

Mailing Address ستجد مكتوب�
ان  ويجب  ا�سالة   7 فيها  قائمة  �ستجد  اخلطوة  هذه  وفى 

جتيب عليهم
 8a. In Care Of اول �سوؤال فى القائمة �ستجد مكتوب

وهنا تكتب ا�سم املتقدم للقرعة
 8b. Address مكتوب  �ستجد  القائمة  فى  �سوؤال  ثانى 
Line 1 وهنا تكتب عنوانك ويجب ان يكون �سحيحا لن 

هذا العنوان الذى �سيخربونك فيه اذا فزت
 8c. Address مكتوب  �ستجد  القائمة  فى  �سوؤال  ثالث 
لكتابة  قبلها  التى  اخلانة  تكتفى  مل  اذا  وهنا   Line 2

العنوان كامل تكمل عنوانك هنا
8d. City/ مكتوب  �ستجد  القائمة  فى  �سوؤال  رابع 

بك اخلا�سك  املدينة  تكتب  وهنا   Town
8e. District/ خام�س �سوؤال فى القائمة �ستجد مكتوب
املنطقة/ تكتب  وهنا   Country/Province/State

البلد/القليم/الولية
 8f. Postal مكتوب  �ستجد  القائمة  فى  �سوؤال  �ساد�س 
الربيدى  الرمز  تكتب  وهنا   Code/Zip Code
ملنطقتك واذا مل يكن هناك رمز بريدى ملنطقتك قم بو�سع 

No Postal Code/Zip Code عالمة �سح عند
 8g. Country مكتوب  �ستجد  القائمة  فى  �سوؤال  �سابع 

وهنا اختار بلدك 
تا�سع خطوة 

 Country Where You Live مكتوب  �ستجد 
Today

وهنا تختار البلد الذى تعي�س فيه حاليا
عا�سر خطوة

رقم  تكتب  وهنا   Phone Number مكتوب  �ستجد 
هاتفك )اختيارى(

اخلطوة الـ 11
اميلك  تكتب  وهنا   E-mail Address مكتوب  �ستجد 

)اختيارى(
اخلطوة الـ 12

 What Is The Highest Level مكتوب  �ستجد 
 Of education You Have achieved، as of

?  today
ومعناها ما هو م�ستواك الدرا�سى الذى و�سلت اليه حاليا 

و�ستجد 10 خيارات وهما 
فقط البتدائية   Primary School Only

)مل  العامة  الثانوية   High School، No Degree
اتخرج(

)تخرجت( العامة  الثانوية   High School degree
)دبلوم  مهنية  مدر�سة   Vocational School

�سناعى(
دورات  على  حا�سل   Some University Courses

جامعية
جامعية �سهادة   University Degree

على  حا�سل   Some Graduate Level Courses
بع�س الكور�سات ما بعد التخرج

املاج�ستري درجة  على  حا�سل   Master Degree
من  بع�س   Some Doctorate Level Courses

كور�سات الدكتوراه
الدكتوراه على  حا�سل   Doctorate Degree

وهنا تختار م�ستواك الدرا�سى
اخلطوة الـ 13

 What Is Your Current Marital و�ستجد مكتوب
 Status

مبعنى ما هى حالتك الجتماعية
و�ستجد امامك 5 خيارات وهما

متزوج غري   Unmarried
متزوج  Married

مطلق  Divorced
ارمل  Widowed

من  بقرار  ر�سميا  منف�سل   Legally Separated
يكون  لن  عنك  املنف�سل  ال�سخ�س  انه  مبعنى  املحكمة 

م�سموح له الهجرة كمرافق لك
وهنا تختار حالتك الجتماعية

لكتابة  اخرى  �سفحة  فتح  يتم  �سوف  متزوج  كنت  واذا 
التى  الطريقة  بنف�س  بياناتها  وتكتب  الزوجة  بيانات 

كتبت بها بياناتك
فتح �سفحة اخرى تكتب  يتم  �سوف  لديك طفل  كان  واذا 
فيها بيانات الطفل واذا كان لديك اكرت من طفل �سيتم فتح 

�سفحات بعدد الطفال 
اخلطوة الـ 14

 Number of Children و�ستجد مكتوب
مبعنى عدد الطفال ن

وهنا اكتب عدد عدد الطفال واذا مل يكن لديك اطفال 
اكتب �سفر

وهكذا انتهينا من اخلطوات
ثم ت�سغط كلمة Continue للمتابعة

�ستظهر لك �سفحة بها جميع املعلومات التى قمت بادخالها
تاكد جيدا من جميع املعلومات التى ادخلتها 

 Submit ثم انزل اىل ا�سفل ال�سفحة وقم بال�سغط على
Entry

عندما ت�سغط على Submit Entry �ستظهر لك �سفحة 
الت�سجيل قد متت بنجاح ويوجد بها  توؤكد لك ان عملية 

ا�سمك العائلى وال�سخ�سى والرقم الت�سل�سلى اخلا�س بك
و�ستكون بهذا ال�سكل

ا�سمك هنا  و�سيكون   :  Entrant Name
الرقم  هنا  و�سيكون   :  Confirmation Number

الت�سل�سلى اخلا�س بك
الرقم  احفظ  او  ال�سفحة  بطباعة  قم   : جدا  هاااام 
فى  فزت  حال  فى  �ستحتاجه  لنك  عندك  الت�سل�سلى 

القرعة
دقائق  ال  معك  ياأخذ  ولن  جدا  وب�سيط  �سهل  الت�سجيل 
قليلة ولكن يجب ان تتاأكد من كل �سئ تكتبه لنك فى حال 
ال�سفر  لن تتمكن من  بيانات خاطئة  ان فزت وكان هناك 

اىل الوليات املتحدة المريكية
يحق لكل البالد العربية التقدمي فى القرعة 

قلت  وكما  للكثري  العمر  فر�سة  تكون  رمبا  القرعة  هذه 
تفوز  ان  امل�ستحيل  من  انه  املو�سوع  اىل  تنظر  ل  �سابقا 
الن  يعي�سون  اخرين  ل�سخا�س  امل�ستحيل  من  كانت  لنها 

فى امريكا
بالتوفيق للجميع

فى  بالتقدمي  يقوموا  لكى  ل�سحابك  م�ساركه  بعمل  قم 
القرعة اي�سا رمبا يكون هذا فر�سة العمر 

اخر  حتى  ال�سفحة  على  البو�ست  هذا  تثبيت  يتم  �سوف 
وقت للت�سجيل فى القرعة

www.dvlottery.state.gov
dvlottery.state.gov
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ال���ق���اع���ة ال������ك������رى.. ه������ذه ����ص���ه���ادت���ي ل����ل����زي����ارة ال����ت����ي ل����ن اأن�������ص���ى ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا ووج���ع���ه���ا م����ا ح���ي���ي���ت..!

الأك�������ر  ال����ع���������ص����ك����رّي  ال����ت����ه����دي����د  وُي���������ص����ّك����ل  ح���ق���ي���ق���يٍّ  ج����ي���������شٍ  اإىل  حت��������ّول  اهلل  وح��������زب  ان����ت����ه����ت  ال����ع����رب����ّي����ة  اجل����ي����و�����ش  اأب������ي������ب:  ام����ري����ك����ا ت�����ل  ل�������  ال����ع���������ص����وائ����ي����ة  ال�����ه�����ج�����رة  ق�����رع�����ة  يف  ال���ت�������ص���ج���ي���ل 



النا�سرة-“راأي اليوم”- من زهري اأندراو�س:
قالت �سحيفة )يديعوت اأحرونوت( العربّية، يف عددها 
ل�سباق  الإ�سرائيلّي  املُنتخب  اإّن  الأحد،  اليوم  ال�سادر 
الدّراجات �سارك اأم�س ال�سبت يف البطولة العاملّية، التي 
عالقات  وجود  عدم  من  الرغم  على  قطر،  ا�ست�سافتها 
دبلوما�سّية بني الدولة العربّية والدولة العربّية، على 

حّد تعبريها.
و�سّدّدت ال�سحيفة يف �سياق تقريرها على اأّن املُ�ساركني 
الإ�سرائيليني، من رجال ون�ساء، �ساركوا يف البطولة وهم 
الإ�سرائيلّي،  العلم  وعليها  ة  اخلا�سّ املالب�س  يرتدون 
ال�سفحة  �سدر  على  ن�سرته  الذي  اخلرب،  وعنونت 
احلمراء  داود  جنمة  الريا�سّي:”  املُلحق  يف  الأوىل 
الإ�سرائيليني  املُ�ساركني  اإّن  قائلًة  وتابعت  قطر.  يف 
والإ�سرائيليات مل ُيحققوا اإجنازات مهّمة يف البطولة، 

ولكن �سّدّدت على اأّن املُ�ساركة يف البطولة مهّمة جًدا.
يوين  د.  الإ�سرائيلّي،  الدّراجات  احتاد  رئي�س  وقال 
مُب�ساركة  �سعيد  جًدا  اإّنه  العربّية  لل�سحيفة  ياروم 
قطر.  يف  جرت  التي  البطولة  يف  الإ�سرائيلّي  املنتخب 
وتابع قائاًل اأ�سكر اأع�ساء املنتخب من الرجال والن�ساء 
على املجهود الذي بذلوه، وعلى اأّنهم لأّول مّرٍة ُي�ساركون 

يف بطولة العامل للدّراجات ُتقام يف دولٍة عربّيٍة.
اإىل  اجلزيل  بال�سكر  اأتوّجه  اأنّني  كما  قائاًل:  وتابع 
العاملّي  الحتاد  واإىل  القطريني  املُ�سابقة  منظمي 
املُتفاين  وجهدهم  الدوؤوب،  عملهم  على  للدّراجات 
الت�سهيالت،  كافة  الإ�سرائيلّي  املُنتخب  منح  اأجل  من 
علم  يرتدي  وهو  الإ�سرائيلّي  املُنتخب  ُي�سارك  حتى 
الدولة العربّية، الأمر الذي ل يوؤخذ بعني العتبار يف 

بطولت اأخرى.
الإ�سرائيلّي  املنتخب  ُم�ساركة  اإّن  القول  اإىل  وخُل�س 
اإجناًزا،  ذاته  بحّد  هو  قطر  يف  الدّراجات  بطولة  يف 
عالقات  ُتقيم  ل  العربّية،  الدولة  هذه  واأّن  ا  خ�سو�سً

دبلوما�سّية اأْو اأخرى مع اإ�سرائيل، على حّد تعبريه.
العنكبوتّية  ال�سبكة  على  الر�سمّي  املوقع  اأّن  اإىل  ُي�سار 
للبطولة، وهو باللغة الإجنليزّية، التي جرت يف قطر، 
الإ�سرائيلّي  املُنتخب  عن  �سورٍة  اأْو  ماّدٍة  اأّي  ين�سر  مل 

الذي �سارك يف البطولة.
ُي�سار اإىل اأّن هذه لي�ست املّرة الأوىل التي ُي�سارك فيها 
ففي  قطر،  يف  جتري  بطولت  يف  اإ�سرائيل  من  منتخًبا 
كرة  منتخب  �سارك  املا�سي  )يونيو(  حزيران  �سهر 
الطائرة الإ�سرائيلية يف جولة قطر العاملّية املفتوحة 
الإ�سرائيليان  الالعبان  حّط،  حيث  ال�ساطئية،  للكرة 

�سون فايغا واأريئيل هيلمان يف مطار الدوحة.
وح�سل الالعبان على تاأ�سرية دخول اإىل قطر يف الأيام 
العاملية،  البطولة  يف  امل�ساركة  لهما  يتيح  ما  الأخرية، 
�سرية  بقيت  البطولة  يف  م�ساركتهما  م�ساألة  اأّن  علًما 

لآخر حلظة.
التي حطت يف مطار حمد  البعثة الإ�سرائيلية  و�سّمت 
الدويل يف الدوحة، اإىل جانب الالعبني، كاًل من رئي�س 
احتاد كرة الطائرة الإ�سرائيلي، يانيف نيومان، واملدرب 

�ساكيد حاميي.
ونقلت الإذاعة الإ�سرائيلّية الر�سمّية باللغة العربّية، 

ينيب  الطائرة  الكرة  احتاد  مدير  عن  بيت(  )ري�سيت 
يف  الإ�سرائيلّي  املنتخب  ا�سرتاك  اإّن  قوله  نوميان، 
الدورة، جاء بعد موافقة احتاد كرة ال�سلة يف الدوحة 

وجلنتها الأوملبية.
واأ�ساف اأّن اإجراءات حرا�سة م�سّدّدة اأحاطت باأع�ساء 
البعثة الريا�سية الذين قوبلوا برتحاٍب �سديٍد يف قطر، 
الإ�سرائيلّية،  ال�سابعة  القناة  على حد تعبريه. وكانت 
املُحتّلة،  الغربّية  ال�سّفة  يف  امل�ستوطنني  اإذاعة  وهي 
ال�ساطئية  الطائرة  كرة  م�سابقة  اأّن  ذكرت  قد  كانت 
بالعا�سمة  القادمة  القليلة  الأيام  خالل  �ستفتتح 
منتخب  املناف�سة  يف  و�سُي�سارك  الدوحة،  القطرية 

اإ�سرائيل لريفع العلم لأّول مرة على اأر�ٍس عربّيٍة.
دولٍة  يف  الإ�سرائيلّي  العلم  رفع  خرب  لقى  ذلك،  اإىل 
و�سائل  مغردي  قبل  من  و�سخرية  ا�ستنكار  عربّيٍة 
الذين  و”تويرت”  “في�سبوك”  الجتماعّي  التوا�سل 
من  وا�ستهزائهم  غ�سبهم  عن  التعبري  عن  يتوانوا  مل 
بعروبتهم  مبا�سرٍة  ب�سفٍة  مي�س  اعتربوه  الذي  احلدث 
لرف�سهم  اإ�سافة  الفل�سطينية،  للق�سية  وانتمائهم 

القاطع ل�سيا�سة اإ�سرائيل.
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اأر�سني  الفرن�سي  و�سول  على  مرت  عامًا   20
عامًا   20 اأر�سنال.  لتدريب  لندن  اإىل  فينغر 
تغرّي فيها كل �سيء يف مالعب اإنكلرتا اإل فينغر. 
يف مثل هذا اليوم، ت�سلم الفرن�سي من�سبه ر�سميًا 
لتبداأ حقبة جديدة يف تاريخ نادي »املدفعجية« 

ل تزال م�ستمرة حتى الآن.
�سحيفة  عنوان  هذا  كان  اأر�سني؟«  هو  »من 
»اإيفينينغ �ستاندار« الإنكليزية عند ت�سلم فينغر 
املدرب  ت�ساءل  فيما   ،1996 اأيلول  يف  مهماته 
التاريخي ملان�س�سرت يونايتد حينها، الإ�سكوتلندي 
مدرب  يعرفه  الذي  »ما  فريغي�سون:  األيك�س 

فرن�سي قادم من اليابان؟«.
لكن فينغر عرف الكثري وغرّي الكثري، وحتّول اإىل 
اأحد اأبرز املدربني الذين مّروا على تاريخ الدوري 
الإنكليزي املمتاز. متكن من ترك ب�سمته �سريعًا 
»الربمييري  لقب  اإىل  »الغانرز«  بقيادته  عام  بعد 
ليغ«، وبداأت، منذ ذلك التاريخ، حكايات النجاح 
اإىل  والو�سول  دوري  بطولت  بثالث  تكللت  التي 
ف�ساًل   ،2006 عام  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
20 �سنة اإىل  عن اأنه قاد الفريق اإىل التاأهل يف 
الأندية.  م�ستوى  على  الأهم  القارية  البطولة 
املركز  من  اأقل  ترتيبًا  يحتل  مل  اأر�سنال  اأن  كما 

الرابع يف »الربمييري ليغ« طوال هذه ال�سنوات.
�سنوات ع�سرون �سكل فيها فينغر حالة خا�سة ل 
حيث  الهادئة  �سخ�سيته  من  بدءًا  اأحد،  ي�سبهها 
انفعالته  عن  يعرّب  وهو  الفرن�سي  روؤية  ي�سعب 
من  الكثري  عك�س  على  املباريات  اأثناء  وم�ساعره 
ال�سابق  الفرن�سي  النجم  يفت  مل  وهنا  املدربني، 
حتت  لفتة  جناحات  حقق  الذي  بريي�س،  روبري 
ي�ساهد  مل  اإنه  اأم�س  القول  من  مواطنه،  قيادة 
فينغر غا�سبًا اإل مرة واحدة يف املباراة ال�سهرية 
»الغانرز«  خ�سر  عندما   2001 عام  �سباط  يف 
يك�سر  فينغر  كاد  حيث  يونايتد،  مان�س�سرت  اأمام 
بني  املالب�س  تبديل  غرفة  يف  اأمامه  �سيء  كل 
بح�سب   1-5 النتيجة  كانت  عندما  ال�سوطني 

قوله.
لكن الأهم من ذلك اأن »الربوف�سور« اأحدث ثورة 
فقط  تتوقف  ل  الإنكليزية  الكرة  يف  حقيقية 
بل  اأر�سنال،  يقدمها  التي  اجلميلة  الكرة  على 
جنوم  و�سنع  النا�سئني  ا�ستقطاب  على  اعتماده 
عام  اأنيلكا  نيكول  مواطنه  من  ابتداء  منهم؛ 
1997 يف �سن الـ 17 عامًا ولي�س انتهاًء بالإ�سباين 
هكتور بيلريين حاليًا، وهذا ما عاد بالفائدة على 
بعد  واملادية  الفنية  الناحيتني  من  »الغانرز« 
مّت  التي  الأ�سعار  باأ�سعاف  الالعبني  هوؤلء  بيع 

التعاقد معهم بها.
كذلك، فاإن النجاح الذي حققه فينغر �سريعًا فتح 
الباب اأمام قدوم املدربني الأجانب اإىل »الربمييري 
مدربني  على  فقط  معتادًا  كان  الذي  ليغ« 
بالقائمة  واإذا  اإنكلرتا،  خارج  من  ا�سكوتلنديني 
تطول بعد جتربة الفرن�سي مثل مواطنيه جريار 
هوييه وجاك �سانتيني وجان تيغانا والإيطاليني 

وكارلو  رانيريي  وكالوديو  فيايل  جانلوكا 
اأن�سيلوتي وروبرتو مان�سيني والإ�سبانيني رافايل 
غوارديول  وغو�سيب  مارتينيز  وروبرتو  بينيتيز 
– فيا�س  واأندريه  مورينيو  جوزيه  والربتغاليني 
اأمريكا  من  و�سلوا  مدربني  عن  ف�ساًل  بوا�س، 
بيلليغريني  مانويل  الت�سيلياين  مثل  اجلنوبية 

والأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو وغريهم.
ومل تتوقف ثورة فينغر يف الكرة الإنكليزية عند 
الالعبني  تدفق  يف  عاماًل  كان  اإنه  اإذ  احلّد،  هذا 
للدللة  ويكفي  ليغ«.  »الربمييري  اإىل  الأجانب 
ت�سكيلة  ي�سرك  مدرب  اأول  كان  اأنه  ذلك  على 
اأجنبية بالكامل يف املباراة اأمام كري�ستال بال�س 
ي�ستحيل  كان  ما  وهذا   2005 �سباط   14 يف 

عام  الفرن�سي  قدوم  عند  اإنكلرتا  يف  ت�سوره 
كانت  دوري  بطولت   3 حتقيقه  اأن  غري   ،1996

كفيلة بتغيري املعادلت.
الع�سرين  ال�سنوات  هذه  اأن  من  مينع  ل  هذا  لكن 
حتى   1996 منذ  الأوىل  حقبتني:  اإىل  تق�سم 
2006 والثانية منذ 2006 حتى 2016. الأوىل 
يف ملعب »هايبريي« والثانية يف ملعب »الإمارات«. 
والإجنازات،  بالبطولت  مليئة  كانت  الأوىل 
والثانية �سهدت تراجعًا للفريق و�سل يف العامني 
املا�سيني اإىل رفع لفتات تطالب برحيل فينغر. 
هذا الرحيل �سياأتي يومًا ما حتمًا، لكن مهما كانت 
الفرن�سي  املدرب  هذا  اأن  يلغي  لن  فاإنه  كيفيته 

قّدم الكثري للندن، ل بل لكل اإنكلرتا.

اإن����ك����ل����را ك�������رة  غ���������ّرت  ع������ام������ًا   20 ف����ي����ن����غ����ر:  اأر��������ص�������ني 

العرّية الدولة  علم  برفع  للُمت�صابقني  ل�صماحها  الدوحة  ت�صكر  اأبيب  وتل  قطر  يف  للدّراجات  العامل  بطولة  يف  �صارك  اإ�صرائيل  منتخب  ال�صاطئّية:  الطائرة  كرة  بعد 

الإنكليزية الكرة  ف�صيحة  �صباك  يف  ها�صلبانك 
 

راأ�س  اإىل  الإنكليزية  تلغراف«  دايلي  »ذا  �سحيفة  مق�سلة  و�سلت 
ي�سرف  الذي  ها�سلبانك،  فلويد  جيمي  ال�سابق  الهولندي  النجم 
حاليًا على كوينز بارك رينجرز يف دوري الدرجة الأوىل، بعدما 
منتخب  مدرب  طاولت  التي  الر�سوة  ف�سيحة  يف  ا�سمه  اأوردت 
بعدما  من�سبه،  من  با�ستقالته  وت�سببت  األرداي�س  �سام  اإنكلرتا 
ن�سحه �سحافيون، زعموا اأنهم رجال اأعمال من �سرق اآ�سيا ميلكون 
على  اللتفاف  بكيفية  الالعبني،  بعقود  خمت�سة  وهمية  وكالة 

القوانني.
جنيه  األف   55 مبلغ  طلب  ها�سلبانك  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
�سحافيني  من  يورو(  األف  و63  دولر  األف   71( ا�سرتليني 
اأجل  اآ�سيا، من  �سرق  باأنهم ميثلون وكالة لعبني من  اأي�سًا  ادعوا 

م�ساعدتهم على بيع لعبني لفريقه.
�سابقًا  الإنكليزي  وت�سل�سي  الإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو  لعب  ونفى 
قراره  عن  رينجرز  بارك  كوينز  عاد  فيما  ال�سحيفة،  ك�سفته  ما 
»على  قادر  غري  اأنه  واأكد  معمق  داخلي  حتقيق  باإجراء  ال�سابق 
مل  تلغراف«  »ذا  لأن  املرحلة  هذه  يف  داخلي  حتقيق  اأي  موا�سلة 
تزودنا حتى الآن ودون اأي �سروط بكل املعلومات التي بحوزتها، 
والفريق  النادي  بها  تقدم  التي  العديدة  الطلبات  رغم  وذلك 

القانوين جليمي فلويد ها�سلبانك«.
يقرتح  وهو  ها�سلبانك  ال�سحيفة  ن�سرته  الذي  الفيديو  ويظهر 
باملهمة  يقوم  لكي  حمرتم«  »مبلغ  دفع  املتخفني  ال�سحافيني  على 
املوكلة اإليه والتي تت�سمن بح�سب »ذا دايلي تلغراف« ال�سفر مرات 

عدة اإىل �سنغافورة من اأجل لقاء امل�سوؤولني يف الوكالة الوهمية.
بكل  تزويده  بانتظار  اإجراء  اأي  الإنكليزي  الحتاد  يتخذ  ومل 

املعلومات التي متلكها ال�سحيفة.
مدرب  م�ساعد  ان�سم  اإذ  ها�سلبانك،  عند  الأمور  تتوقف  ومل 

�ساوثمبتون، اإيريك بالك، اإىل لئحة �سحايا ال�سحيفة.
 2000 مبلغ  باأن  اقرتح  بالك  اأن  تلغراف«  دايلي  »ذا  وك�سفت 
جنيه ا�سرتليني قد يقنع اأحد زمالئه يف ناد اآخر بتزويد �سركة 

متخ�س�سة بتمثيل الالعبني مبعلومات عن بع�س لعبيه.
هذا  من  مالية  مدفوعات  القدم  لكرة  الإنكليزي  الحتاد  ومينع 
النوع، وي�سدد على �سرورة اأن يزوده م�سوؤولو الأندية مثل بالك 

باأي اخرتاقات حمتملة للقوانني.
وكان بران�سلي، الذي يلعب يف الدرجة الأوىل، قد اأقال اخلمي�س 
يقب�س  وهو  فيديو  يف  ظهوره  نتيجة  رايت  تومي  املدرب  م�ساعد 
مبلغ 5 اآلف جنيه يف مكيدة ن�سبتها له اأي�سًا »ذا دايلي تلغراف«.

للكاتب  مقال  الأوبزرفر  �سحيفة  ن�سرت  ـ  لندن 
او  اليمني  يف  “من  بعنوان  كوهني  نيك  ال�سحفي 

الي�سار �سيدافع عن �سوريا؟”
يقول كوهني منتقدا التيارين الي�ساري واليميني 
العمال  حزب  قادة  اأحد  ظهور  اإن  بريطانيا  يف 
رو�سيا  �سيا�سة  جتاه  وال�سمت  اإيرانية  قناة  على 
ل  ظواهر  �سوريا  يف  املتكررة  واملاآ�سي  التو�سعية 
القرنني  يف  معروف  �سيا�سي  اجتاه  اأي  عن  تعرب 

التا�سع ع�سر والع�سرين.
ويعترب كوهني اأن �سيا�سة املعايري املزدوجة لي�ست 
�سرا على احد منذ ف�سل الي�سار يف توحيد اجلهود 
الأ�سبق  العراقي  الرئي�س  نظام  �سحايا  لدعم 

�سدام ح�سني خالل حرب العراق عام 2003.
حزب  زعيم  كورين  جريميي  اإن  كوهني  وي�سيف 

يعطه  مل  ي�ساري  باأنه  يو�سف  والذي  العمال 
يعترب  لأنه  عنه  الدفاع  عناء  ليتكلف  مربر  اأي 
لتختلف  ال�سيا�سية  واجتاهاته  معايريه  ان 
الغربي  العامل  “قادة  واجتاهاته  معايري  عن 

املحرتمني”.

باراك  المريكي  الرئي�س  على  كوهني  ويعرج 
اوباما م�سريا اىل اأنه �سنحت له عدة فر�س كانت 
كفيلة باإحداث تغيري يف ال�ساحة ال�سورية حيث 
طائفي  ل  �سيا�سي  ب�سكل  ال�سورية  الثورة  بدات 
مانرى  اإىل  حتولت  عنها  وا�سنطن  باإعرا�س  لكن 

الآن.
اأوباما مل يتحرك حتى عندما  اإن  ويقول كوهني 
وا�ستخدم  ح�سني  �سدام  دور  الأ�سد  ب�سار  تقم�س 

الأ�سلحة الكيميائية ملهاجمة املدنيني.
بالتمدد  لرو�سيا  �سمح  الغرب  اأن  كوهني  ويعترب 
فر�س  عن  بتقاع�سه  �سوريا  يف  دورها  وتعظيم 
حلماية  البالد  �سمال  جوي  حظر  منطقة 

املدنيني. )بي بي �سي(

الربملانية  اجلل�سة  افتتاح  خالل    – الرباط 
اجلديدة  الت�سريعية   الدورة  يف  الأوىل 
نواب   ظهر  اجلاري  اكتوبر   7 انتخابات  بعد 
تنازل  الذي  بالفريج  عمر  الي�سار  فيدرالية 
ورفيقه  الربملاين  وتقاعده  ال�سهري  راتبه  عن 
عن  خمتلف  بزي  ال�سناوي  م�سطفى  احلزب  يف 
باقي اأع�ساء الربملان املنتمني ملختلف الأحزاب 

املمثلة يف املغرب.
و�سلهاما  اأبي�سا  جلبابا  النائبان  ارتدى  حيث 
الذي  الأحمر  الطربو�س  بدون  لكن  )رداء( 
يف  يعرف  كما  املخزن  اأو  ال�سلطة  اإىل  يرمز 
الربملانية.  والطقو�س  ال�سيا�سية  الأدبيات 

وو�سعا بدله طربو�سا اأبي�سا.
انتهاء  عقب  له  اإعالمي  خروج  اأول  ويف 
الولية  من  الوىل  الت�سريعية  الدورة  اأ�سغال 

بخطاب  افتتحت  التي  العا�سرة  الت�سريعية 
قال  املغربية،  الدراة  فيه  انتقد  ناري  ملكي 
بوك  الفي�س  يف  �سفحته  على  بالفريج  عمر 
الأبي�سني:  والطربو�س  الرداء  ق�سة  مو�سحا 
اليوم  الربملان  ادخل  كبريان  ل�سرف  اإنه 
بوعبيد  الرحيم  )�سلهام(عبد  بدلة  مرتديا 

من  كهدية  متويف(  كبري  ي�ساري  قيادي  )وهو 
ايت  �سعيد  لنب  ال�سخ�سي  والطربو�س  عائلته 
قيد  على  لزال  عتيد  ي�ساري  )قيادي  يدر 
احلياة( هدية �سخ�سية منه” واأ�ساف بالفريج 
العمل  يف  وبو�سلتي  هي  اأخالق  “ال�سيا�سة 

ال�سيا�سي”.
م�ستوى  “يف  يكون  اأن  الأكرب  طموحه  اأن  مربزا 
هذان القامتان اللذان ب�سما باأخالقهم ون�سالهم 

احلياة ال�سيا�سية يف بلدي املغرب”.
 43 العمر  من  البالغ  بالفريج  عمر  اأن  يذكر 
املمثل  بالفريج  اأحمد  اأ�سرة   اإىل  ينتمي  �سنة 
ال�سخ�سي للملك الراحل احل�سن الثاين ورئي�س 
ومن  ال�ستقالل،  بعد  املغرب  يف  حكومة  ثالث 

اأبرز وجوه املقاومة الوطنية يف املغرب،

�صوريا؟ عن  �صيدافع  الريطاين  الي�صار  او  اليمني  يف  من  الأوبزرفر: 

بالأبي�ش.. الر�صمي  الأحمر  الطربو�ش  ي�صتبدلون  ي�صاريون   نواب 

كلينتون ه��ي��الري  اخ�����ص��اع  ي��ق��رح   ت��رام��ب 
املقبلة امل��ن��اظ��رة  ق��ب��ل  من�صطات  لفح�ش 

لالنتخابات  اجلمهوري  املر�سح  ترامب  دونالد  املح  ب-  ف  اأ  بورت�سموث- 
مناف�سته  اأن  اإىل  املقبل  ال�سهر  �ستجرى  التي  الأمريكية  الرئا�سية 
الدميقراطية هيالري كلينتون ت�ستخدم مواد من�سطة واقرتح اخ�ساعها 

لفحو�سات قبل املناظرة املقبلة.
ولية  يف  بورت�سموث  يف  جتمع  يف  ال�سبعيني  العقارات  قطب  وقال 
يخ�سع  اأن  يجب   )…( الريا�سيني  مثل  “نحن  �سرق(  )�سمال  نيوهام�سري 
الريا�سيون لفح�س يف اطار مكافحة املن�سطات، واعتقد انه علينا ان نفعل 

ذلك حتى قبل املناظرة”.
ترامب  �سيحاول  التي  والخرية  الثالثة  املناظرة  من  اأيام  اأربعة  وقبل 
املح رجل العمال  البيت البي�س،  اإىل  ال�سباق  خاللها حت�سني موقعه يف 
اإىل اأن وزيرة اخلارجية ال�سابقة مل تكن بحالة طبيعية خالل املواجهة 

الخرية بينهما.
وقال “ل اعرف ماذا يحدث لها. يف بداية املناظرة الخرية كانت ن�سيطة 

جدا. ويف النهاية كانت قادرة بالكاد على الو�سول اإىل �سيارتها”.
ال�سحي  الو�سع  عن  عدة  مرات  علنا  ت�ساءل  اجلمهورية  املر�سح  وكان 
القرتاع  حول  ترامب  ت�سريحات  على  وردا  ال�سابقة.  الوىل  لل�سيدة 
زعزعة  اىل  تهدف  التي  امل�سينة  “املحاولت  كلينتون  فريق  دان  املقبل، 

م�سداقية انتخابات قبل ا�سابيع من اجرائها”.



غزة - يو�سف فار�س
اخت�سر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، حممود عبا�س، 
الفتحاوي حممد دحالن،  النائب  القوي  على غرميه 
البدء  الأخري قد قرر  كان  العمل،  طريقًا طويلة من 

بها.
م�ساركة الأول يف جنازة �سمعون برييز وت�سرفاته مع 
الب�ساط من  معار�سيه، قبل اجلنازة وبعدها، �سحبت 
حتت رجليه. وفيما كانت املنظومة الإعالمية التابعة 
الإ�سالحي  »التيار  نف�سه  على  يطلق  الذي  لدحالن، 
ال�سلطة  اإ�سقاط  فتح«، جتهز حلملة كبرية هدفها  يف 
احلاجة  عبا�س  تعزية  اأنهت  اإعالميًا،  و�سخ�سياتها 

اإىل تلك احلملة.
ُي�ستكمل  رمبا  دحالن،  مكتب  من  مقربة  م�سادر  وفق 
عرب  تنطلق  اأن  املقرر  من  كان  التي  احلملة  من  جزء 
من  وُجمعت  التوا�سل،  وو�سائل  وال�سحف  املواقع 
اأجلها كمية من الوثائق التي تدين عبا�س وعائلته يف 
بارزة وقريبة من  اإعالمية  كانت وجوه  ف�ساد  ق�سايا 

»اأبو فادي« �ستتوىل ن�سرها.
هكذا لعب »احلظ« لعبته مع دحالن، فبعيدًا عن كون 
»�ُسّنة«  ابتدع  من  هو  عرفات  يا�سر  الراحل  الرئي�س 
موجة  علت  اإ�سرائيل،  بقادة  التعزية  يف  امل�ساركة 
حلركة  كان  فيما  مازن«،  »اأبو  على  كثريًا  ال�سخط 
»حما�س« يد م�ساعدة يف ذلك، لي�س بالنتقاد املبا�سر 
فح�سب، بل بال�سماح لأن�سار دحالن بتنظيم م�سرية يف 

غزة حرقت فيها �سور »اأبو مازن« اأمام الكامريات.
لعودة  بالتمهيد  الثانية  امل�ساهمة  »حما�س«  وقدمت 
مع  العقد  وفرط  غزة  يف  احلكم  ل�ستالم  حكومتها 
حكومة التوافق، وذلك عرب دعوة نواب احلركة اإىل 

درا�سة عودة حكومة اإ�سماعيل هنية اإىل العمل.
»الرباعية  ت�سمى  ما  جهود  فكانت  غزة،  خارج  اأما 
والإمارات(  والأردن  وال�سعودية  )م�سر  العربية« 
قد  وعبا�س  دحالن  بني  الهوة  ردم  اإىل  الرامية 
و�سلت اإىل طريق م�سدودة. امل�سادر توؤكد اأن دحالن 
واأبدى  العربية،  اللجنة  اأمام  ومت�ساهاًل  هادئًا  »كان 

اإيجابية كبرية على عك�س عبا�س الذي كان ي�سعر باأن 
غرميه ُيجهز فعليًا كي يخلفه يف ال�سلطة، بالطريقة 
عمار  اأبو  يخلف  كي  عبا�س  فيها  ُجهز  التي  نف�سها 
عندما ا�ستحدث من�سب رئي�س الوزراء رغمًا عن اأنف 

اخلتيار«.
يف  التفاو�س  جولة  اإخفاق  �سدى  ظهر  ذلك،  بعد 
ال�سحف امل�سرية التي فتحت النار على عبا�س، حتى 
ليف�سح  الأخري،  ال�سعودي  ــ  امل�سري  اخلالف  جاء 
والآن،  ال�سلطة.  رئا�سة  يف  الإمارات  ملر�سح  امل�ساحة 
اأن  عن  »الأخبار«،  اإىل  حديث  يف  امل�سادر  تك�سف 
»على  جامع  عربي  ملوؤمتر  التجهيز  من  انتهى  دحالن 
الذي  الواقع  �سيناق�س  ال�سيا�سية«  امل�ستويات  اأعلى 
بعد  ما  ينتظرها  الذي  وامل�ستقبل  »فتح«،  تعي�سه 
عبا�س. و�سيفتح من اأجل املوؤمتر خ�سي�سًا بوابة معرب 
رفح الربي املغلق غالبية اأوقات ال�سنة، يوم غد وبعد 
يف  املعابر«  »هيئة  اأكدت  كما  والأحد(،  )ال�سبت  غد 

غزة يف وقت متاأخر اأم�س.
خالل فتح املعرب، �سيخرج ما يزيد على مئة م�سارك من 
والأكادميية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  جّلهم  غزة، 
وبع�س النواب، حل�سور املوؤمتر املقّرر اأن يقام يف مدينة 
العني ال�سخنة ال�سياحية بدءا من الأحد وملدة ثالثة 
اأيام مقبلة، وف�ساًل عن اأن اجلهة املنظمة للموؤمتر هي 
املعروف  الأو�سط«،  ال�سرق  لدرا�سات  القومي  »املركز 
بتبعيته لكبار �سخ�سيات الدولة امل�سرية املقربة من 
جامعة الدول العربية واأخرى من جهاز »املخابرات«، 
»كايرو  فندق  يف  �سيقام  الذي  املوؤمتر  يف  الالفت  فاإن 
�سي« اأنه �سيح�سره عدد كبري من ال�سخ�سيات امل�سرية 

والعربية.
اأبو  اأحمد  العربية،  الدول  جامعة  لرئي�س  و�سيكون 
وزير  م�ساعد  اإىل  اإ�سافة  مركزي،  ح�سور  الغيط، 
اخلارجية امل�سري، والرئي�س ال�سابق لديوان الرئي�س 
الأ�سبق ح�سني مبارك، م�سطفى الفقيه، بجانب عدد 
التي ت�سغل منا�سب  ال�سخ�سيات الأكادميية  كبري من 
حكومية مرموقة، ما يعني اأن املوؤمتر �سينقل »الطموح 

الدحالين« اإىل مرحلة العرتاف والرعاية العربية 
الر�سمية.

اأكرث  ما يجعله  فاإن  لي�س جديدًا،  املوؤمتر  اأن خرب  مع 
عنوان  حتت  بحثي  موؤمتر  من  حتوله  هو  اأهمية 
لـ»التيار  حركي  موؤمتر  اإىل  ال�سبابية«  »النخب 
لأن�سار  الكثيفة  امل�ساركة  مع  وخا�سة  الإ�سالحي«، 
ظل  يف  اللجوء،  وخميمات  وال�سفة  غزة  من  دحالن 
اأن عقده يف ال�سفة م�ستحيل، ويف القطاع �سُيفهم اأنها 
التو�سع  هذا  لكن  »فتح«،  لزعزعة  حم�ساوية  خطوة 
امل�ساركة،  كثرية  فتحاوية  �سخ�سيات  حرم  عبئًا  مّثل 
ذلك  يتبع  وما  دحالن  على  مبا�سرة  ت�سنيفها  خ�سية 

من قرارات عقابية كقطع الرواتب.
�سلة  يف  الكرة  برمي  دحالن  عاجلها  امل�سكلة  هذه 
مع  التوا�سل  تبنت  التي  العربية،  الدول  جامعة 
ال�سخ�سيات ودعوتها، حتديدًا عرب »مركز اآدم حلوار 
احل�سارات«، الذي يديره النائب ال�سابق واخلارج من 

�سفوف »حما�س«، عماد الفالوجي. وكان من املفرت�س 
اأن يعقد املوؤمتر بداية عرب »مركز الأهرام للدرا�سات 
نقلت  ثم  جاد،  عماد  يرتاأ�سه  الذي  ال�سرتاتيجية« 
اللواء  الذي يرتاأ�سه  الأو�سط«  »ال�سرق  اإىل  الرعاية 

املتقاعد اأحمد ال�سربيني.
مكتوف  �سيجل�س  عبا�س  اأن  يبدو  ل  ذلك،  مقابل 
الأيدي برغم اأنه ل يجد �سبيال لدى الريا�س لل�سغط 
على القاهرة حاليا، لكنه على امل�ستوى الداخلي اأخرج 
من جيبه ورقة ا�ستحداث من�سب نائب الرئي�س، ورمبا 
بروتوكول  لـ»فتح«  ال�سابع  احلركي  املوؤمتر  ي�سهد 
تقدمي نا�سر القدوة اإىل هذا املن�سب، يف ظل الفر�س 
لهذا  فتحاوي  اإجماع  على  باحل�سول  للقدوة  العالية 
دويل،  بقبول  يحظى  الذي  القدوة،  لكن  املن�سب، 
�سيواجه م�سكلة يف احل�سول على دعم من »الرباعية 
اأول، كما �سيواجه م�سكلة ثانية يف تقدمي  العربية« 

اأوراق قوة لدى »حما�س«.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

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

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

م�صر يف  كبر  »دحالين«  موؤمتر  لعبا�ش:  عربية  �صربة 



www .ghorbanews .com

FRIDAY , OCTOBER 21 . 2016   / Vol . 6 - Issue 248اعالن18

www .ghorbanews .com

19 حتقيقات FRIDAY , OCTOBER 21 . 2016   / Vol . 6 - Issue 248

 الخبار / ر�سيد احلداد :
�سنعاء :  بخالف التوقعات التي تلت جمزرة �سنعاء ب�ساأن 
اإمكانية بدء وا�سنطن ب�سحب يديها من احلرب على اليمن، 
وهو ما عززته ت�سريحات اأمريكية يومئٍذ، خطت وا�سنطن 
التوّرط  باجتاه  متقدمة  خطوات  املا�سيني  اليومني  يف 
املبا�سرة،  امل�ساركة  اإثر  وذلك  اليمني،  امليدان  يف  املبا�سر 

للمرة الأوىل، يف العمليات الع�سكرية.
البحر  �سواحل  من  جاء  الذي  الأول  املبا�سر  التدخل 
هو  مبا  ُينذر  املندب،  باب  م�سيق  حميط  ويف  الأحمر 
اأخطر من جمرد مّد اليد الأمريكية اإىل الداخل اليمني، 
ال�سراع  اإىل  الدويل  امل�سيق  جّر  عرب  احلرب  بتدويل  بل 
من  ر�سمية  �سبه  اأنباء  حتدثت  بعدما  �سيما  ول  امل�سلح، 
اإيرانيتني  بارجتني حربيتني  اإر�سال  اأم�س، عن  يوم  اإيران 

اإىل خليج عدن.
مواقع  ثالثة  الأمريكية  البحرية  القوات  ا�ستهدفت  وقد 
هجومني  على  ردًا  اليمنية،  ال�سواحل  يف  للرادارات 
م�سيق  من  بالقرب  الأمريكية،  »مي�سون«  املدمرة  ا�ستهدفا 
اأم�س،  باب املندب. واأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر 
ال�سواحل  يف  للرادارات  مواقع  على  هجمات  ثالث  تنفيذ 
اليمنية »اخلا�سعة ل�سيطرة احلوثيني«، وذلك بعد �ساعات 
ثاٍن  لهجوم  »مي�سون«  املدمرة  تعر�س  الوزارة  تاأكيد  من 
اأيام على هجوم م�سابه ا�ستهدفها،  اأربعة  بال�سواريخ، بعد 
لكن الهجومني مل يلحقا اأي اأ�سرار باملدمرة. وبح�سب بيان 
»البنتاغون«، فاإن ال�سربات التي ا�ستخدمت فيها �سواريخ 
وكانت  اأوباما،  باراك  الرئي�س  اأجازها  قد  هوك«  »توما 

»دفاعية«.
ال�سعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س  فاإّن  اأخرى،  جهة  من 
نفيا اأي عالقة بالهجومني على البارجة. وكانت وا�سنطن 
الأول  ال�ساروخي  الهجوم  على  �سرتد  باأنها  هددت  قد 
تعر�س  اأم�س،  من  اأول  تعلن  اأن  قبل  املنا�سب«،  الوقت  »يف 
البارجة نف�سها لتهديد �ساروخي جديد، ما عك�س، بح�سب 

مراقبني، رغبًة يف جر احلرب اإىل نطاق اأو�سع.
واأكدت �سنعاء حقها يف الدفاع عن �سيادة اليمن وحماية 
اأجنبي،  اعتداء  اأي  اأمام  والبحرية  الربية  حدودها 
وا�ستهداف  املبا�سر  الأمريكي  العتداء  اأن  اإىل  واأ�سارت 
عمل  الأمريكية  القوات  قبل  من  اليمنية  الأرا�سي 
املالحة  وا�ستقرار  اأمن  م�سلحة  يف  يكون  لن  ا�ستفزازي 
با�سم  املتحدث  ل�سان  على  الكالم  هذا  وجاء  الدولية. 
اجلي�س اليمني، �سرق لقمان، الذي عرّب يف الوقت نف�سه عن 
»حر�سه الكامل« على �سالمة املالحة الدولية يف املناطق 
مع  للتعاون  الكامل  ال�ستعداد  مبديًا  عليها،  ي�سيطر  التي 
الدعاءات  هذه  يف  للتحقيق  دولية  اأو  اأممية  جهة  اأي 

ومعاقبة املت�سببني اأيًا كانوا.
اجلي�س  ا�ستهداف  منذ  املندب  باب  يف  الأحداث  ت�ساُرع 
الماراتية  احلربية  ال�سفينة  ال�سعبية«  و»اللجان 
اأ�سبوع، ك�سف عن رغبة �سعودية  »�سويفت«، قبل اأكرث من 
»حماية  مربر  حتت  امل�سيق  اإىل  ال�سراع  جر  يف  اإماراتية 
املالحة الدولية«. والت�سعيد املت�سارع هناك، هو الثاين يف 
اأقل من عام، اإذ �سبق للقوات البحرية التابعة لـ»التحالف« 
تعز  ملحافظة  التابعة  املخا  نحو  التقدم  يف  ف�سلت  اأن 
كل  ف�سلت  كما  بحريًا،  املندب  باب  على  وال�سيطرة 
حماولتها يف التقدم نحو باب املندب عن طريق الرب من 
خالل فتح جبهات ع�سكرية يف العمري وكهبوب وذو باب، 
وبرغم ذلك اأخذ ال�سراع يف باب املندب طابعًا اآخر يف ظل 

فتور العالقات الأمريكية ال�سعودية.
غداة  اليمنية  ال�سواحل  على  المريكي  الهجوم  وجاء 
هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  حكومة  اإدانة 
البارجة الأمريكية، والذي عّدته  ا�ستهدف  الذي  للهجوم 
الدولية«،  للمالحة  احلوثيني  قبل  من  مبا�سرًا  »تهديدًا 
وطالبت، خالل انعقادها يف مدينة املكال عا�سمة حمافظة 
ح�سرموت، »التحالف« بقيادة ال�سعودية بت�سديد الرقابة 
على ال�سواحل اليمنية حتت مربر دخول �سفن اإيرانية اىل 

�سواحل احلديدة، وهو ما عّده مراقبون حماولة لتوظيف 
حادثة الهجوم من قبل »التحالف« وهادي لتحويل م�سيق 
العالم  اأن  �سيما  ول  دويل،  �سراع  بوؤرة  اىل  املندب  باب 
املوايل لـ»التحالف« عمد اىل التهويل من احلادثة، وعّدها 
امل�سيق  عرب  متر  التي  العاملية  للتجارة  مبا�سرا  تهديدًا 

ال�سرتاتيجي.
الذي  املندب،  باب  م�سيق  يف  الأو�ساع  تفجري  حماولت 
للنفط  امل�سدرة  للدول  كربى  اإ�سرتاتيجية  اأهمية  يحتل 
واإليها،  ا�سيا  �سرق  دول  من  تتدفق  التي  والب�سائع، 
مليون   45 اإىل  اليومية  النفط  نقل  تكلفة  �سي�ساعف 
وقد  فادحة،  خ�سائر  العاملي  القت�ساد  و�سيكبد  دولر، 

ينقل احلرب يف اليمن اإىل التدويل.
واأثارت هذه الفر�سيات خماوف بع�س املوالني لهادي الذين 
و�سفوا جر ال�سراع اإىل باب املندب بـ»الكارثة التي �ستحل 
بال�سرعية« على حد و�سفهم. فالوجود الأمريكي يف باب 
حماية  مربر  حتت  احلربية  البوارج  خالل  من  املندب 
اأي�سًا،  رو�سي  وجود  يقابله  اأن  يتوقع  الدولية،  املالحة 
طهران  اإر�سال  عن  اأم�س،  يوم  اأنباء  فيه  حتدثت  وقٍت  يف 
عدن  خليج  اإىل  و»بو�سهر«  »األواند«  حربيتني  �سفينتني 
»حلماية ال�سفن التجارية«، وفقًا ملا ن�سرته وكالة »ت�سنيم« 

�سبه الر�سمية.

اإيلي حنا، �سهيب عنجريني - )الأخبار(
ع�سرات  بني  الأوتو�سرتاَد  ال�سيارة  تخرتق   : حلب 
اجلانبني  على  املمتدة  البادية  واحلواجز.  ال�ساحنات 
�سريان  امل�سهد:  على  الغام�س  ال�سحر  من  نوعًا  ُت�سفي 

حياة بني »�سّفتي« خطر.
طريق »اأثريا ــ خنا�سر ــ حلب« امل�سهور باإغالقه املتكرر 
املدينة  اإغراق  اليوم  يوا�سل  امل�سلحني  هجمات  بفعل 
اخلدمة  من  اإخراجه  اأّن  ويبدو  والب�سائع،  بامل�سافرين 
لهذا  �سارت  �سهر  حواىل  منذ  م�ستحيل.  �سبه  بات 
ُي�سمح  ُمنتظمة:  يومية  وفتٍح  اإغالٍق  مواعيد  الطريق 
مبرور اآخر ال�سيارات ُقرابة الثامنة م�ساء، ليعاد فتُحه 
احلركة  تنظيم  التايل.  اليوم  �سباح  من  الثامنة  يف 
لو�سع  املّتبعة  الإجراءات  اأحد  يبدو  الطريقة  بهذه 
اأبناء  اأّرقت  لطاملا  التي  والنهب  اخلطف  جلرائم  حد 
حلب. ع�سرات احلواجز الثابتة و»الطّيارة« التي كانت 
مل  الوطني«  »الدفاع  ا�سم  حتت  اجلرائم  تلك  حترتف 
وحلفائه.  اجلي�س  اإىل  بالطريق  وُعهد  وجود،  لها  يعد 
نقاط  بتالوينها:  ال�سورية  احلرب  ُتطالعك  هنا 
التي  )الت�سمية  لـ»الأ�سدقاء«  واأخرى  ال�سوري  اجلي�س 
اجلي�س(.  حلفاء  عن  كنايًة  حلب  يف  كثريًا  �ست�سمُعها 
»داع�س« عن ميني الطريق و»الن�سرة« واأخواتها ي�سارًا. 
اإىل مناطق  الطعام والدواء واملقاتلون يعربون من هنا 
»اأخطر مدِن العامل«، فيما  ال�سورية يف  �سيطرة الدولة 
باخلروج  الآخذة  ال�سرقية  الأحياء  يف  املخازين  ت�سّح 
»الطوق«  اأُحكَم  بعدما  تدريجّيًا  امل�سّلحني  �سيطرة  عن 

وانعدمت املوارد.
)بت�سكني  ال�سفرية  لت�سل  وراَءك  البادية  ُتخّلف 
اأقّل من  ال�سني( حيث »معامل الدفاع« ال�سهرية. يلزمك 
�سهرة  الأكرث  املنطقة  اإىل  لت�سل  بعدها  �ساعة  ن�سف 
�سوى  �سيء  ل  حيث  الرامو�سة،  املا�سية:  الأ�سابيع  يف 
الدمار و»طريق اآمن« اإىل اجلزء الغربي من حلب، ومغلق 
بالكامل اإىل اجلزء ال�سرقي. على وقع »احلرب العاملية« 
التي دارت يف هذه البقعة كان وزير اخلارجية الأمريكي 
»معرب  عن  احلديث  املّرات  ع�سرات  كّرر  قد  كريي  جون 
من  لفروف  �سريغي  الرو�سي  نظريه  لريّد  الرامو�سة«، 
اأّن  الرو�سية  الدبلوما�سية  رئي�س  يعلم  هل  الكا�ستيّلو! 
�سعبيًا؟  ا�سمه  الطريق  اّتخذ  مطعم  هو  عنه  يتكلم  ما 
ومعامل  وفنادق  معامل  �سل�سلة  من  ُمقفل  مطعم  جمرد 
حمتها احلرب. بعد الرامو�سة، التدقيق يف حجم الدمار 
ي�ستمر لدقائق قبل اأن تنتقل اإىل »حلب اأخرى«. تخّزن 
امل�ساهد ال�سابقة يف ذاكرتك، لتفتح عينيك على اأخرى 

يف  النا�س  بحركة  ت�سّج  ال�سوارع  و�سريعة.  مكثفة 
رقعة  عن  البحث  يبدو  ذلك  رغم  والأ�سواق.  املقاهي 

اأماٍن اأمرًا �سعبًا.
احلرب ل ُتف�سد

لـ»النظافة« ق�سّية
الغربّية.  الأحياء  ملعظم  الأبرز  ال�ّسمة  هو  الكتظاظ 
جتّنب  وغريها  واجلميلّية  الأعظمّية  اإىل  الفرقان  من 
احللبّيون  ُيعري  ل  م�ستحيلة.  مهّمة  يبدو  الزدحام 
تهداأ،  ل  التي  احلرب  اآلة  لأ�سوات  كبريًا  اهتمامًا 
اجلميع »تاركها على اهلل« وما�ٍس يف تدّبر اأمور حياته 
اأي حلظة. يف حّي اجلميلية )حيث  التي قد تنتهي يف 
تبتاع  اأن  مُيكنك  يومّي(  �سبه  موعدًا  ت�سرب  القذائف 
كل ما يلزُمك واأنت تعي اأّن القذيفة »املنتظرة« جزء من 
املجازفة املعتادة. ل باأ�س، ما دام الأهايل يعي�سون »كل 

يوم بيومه«.
والطرقات،  الأر�سفة  احتالل  الب�سطات  توا�سُل 
الألبان  ال�سمك بجانب  ينادون على ب�سائعهم:  الباعة 
واملُنظفات.  والثياب  والفواكه  واخُل�سر  وم�ستّقاتها 
ع�سرات الأنواع من املنظفات امل�سّنعة حملّيًا واملعّباأة يف 
اأكيا�س عادية من النايلون ال�سفاف ما زالت قادرة على 
توفري خيارات وا�سعة لرّبة املنزل احللبّية التي ت�ستهُر 
يتعلق  ما  بكل  بهو�سها  كثرية(  اأخرى  �سفات  �سمن  )من 
وفرة  �ستبدو  الأوىل  للوهلة  والنظافة.  بالتنظيف 
اخليارات اأمرًا غريبًا، لكّن من خرِب حلب واأهلها لن يكون 
متفاجئًا، فاحلرُب التي دّمرت اآلف امل�سانع مل ت�ستِطع 
احللول«.  بـ»ابتكار  املولعة  احللبية  العقلية  ُتدّمر  اأن 
ت�سنيع مواد التنظيف مثاًل ل يحتاج يف نظر اأبو عبدو 
اإىل اأكرث من »�سقفة من جنينة البيت )املُ�ستاأجر(، وكم 
برميل، و�سوية مواد. اإ�سو هي كيميا؟«، ن�سحُك وي�سحك 
معنا، فهو يدرك متامًا اأّنها بالفعل »كيميا«، لكّنها اأب�سُط 
لقب  بجدارٍة  نالت  مدينة  اأبناء  على  ت�ستع�سَي  اأن  من 
املدينة  على  النظافة«  »هو�س  انعكا�س  �سوريا«.  »يابان 
الأتربة  اكوام  وبا�ستثناء  بديهيًا،  اأمرًا  يبدو  بالعموم 
ال�سوارع  نظافة  فاإّن  هناك  اأو  هنا  تطالُعك  قد  التي 

والأحياء مل تتاأّثر بكّل ما ت�سهُده املدينة.
»َمي عطيني... ويف احلرب ارميني«

من  ليرتات  عن  يبحثون  اأهلها  فيما  حلب  ت�سغله  الكون 
وعلى  منازلهم.  اإىل  اآمنة  وعودة  كهرباء  واآمبري  املاء 
دائمًا  تكون  اأن  املدينة  اعتادت  احلرب  �سنوات  امتداد 
يف انتظار خرب/ ب�سرى. اخلرب املرتقُب كان قبل اأ�سابيع 
ا�ستعال  مع  لكن  فح�سب،  والكهرباء  باملاء  يتعلق  قليلة 

مع  احلياة  �سريان   – الرامو�سة  طريق  حول  املعارك 
»اخلارج«، وا�ستداد املعارك يف الأحياء ال�سرقية اأ�سحى 
املياه  وجود  ارتباط  مع  وخا�سة  مزدوجًا،  الرتقب 
فتح  »جبهة  �سيطرة  حتت  الواقعة  الرئي�سية  باملحّطة 

ال�سام/ الن�سرة« يف حي ب�ستان البا�سا.
رجٌل  ي�ساأل  اليوم؟«  املّي  ق�سة  بتنحّل  اهلل  �ساء  »اإن 
خم�سينّي جمموعة متطوعني ي�ستعدون لإدخال املازوت 
م�ستنفرون  »الن�سرة«  عنا�سر  فيما  املياه،  حمطة  نحو 
يجري  اأن  املفرت�س  من  كان  الأمتار.  ع�سرات  بعد  على 
و�ساطُة  اأفلحت  بعدما  �ساعتني،  قبل  املازوت  اإدخال 
جميع  بني  اتفاق  اإىل  الو�سول  يف  اأهايل«  »مبادرة 
الديزل  موّلدات  لت�سغيل  اإدخاله  ي�سمن  الأطراف 
وت�سغيل املحطة املتوقفة منذ فرتة يف ظل انعدام موارد 
اآخر  »حتى  العملّية  رافَقت  العراقيل  لكّن  الكهرباء، 
الق�سية  تبدو  ل  املرات.  معظم  يف  يح�سل  كما  َنف�س« 
�سهلة التحقق، وامل�ستفيدون من ذلك كرث. �سهاريج املياه 
حاجًة  لت�سّد  اأحياءها  جتوب  املدينة  على  الدخيلة 
علب  تتوزع  الكهرباء  اأعمدة  وعلى  احلرب.  فر�ستها 
ماآ�سي  من  اأخرى  حكاية  وهذه  املوّلدات،  ا�سرتاكات 
احللبيني و»الآمبريات«. يف �ساعة متاأّخرة من ذلك اليوم 
جنحت الو�ساطة اأخريًا، ومتّكن املتطّوعون من احل�سول 
وت�سغيل  املازوت  تفريغ  ملواكبة  اآمن«  »دخول  على 
على  التايل  اليوم  �سبيحة  املدينة  لت�ستيقَظ  املحّطة، 
يف  اأحد  يغامر  اأن  دون  من  اأنابيبها«  اإىل  املياه  »عودة 

التفاوؤل با�ستمرار احلال هكذا.

هل تدّق »�ساعُة الفرج«؟
الفرج  باب  كان حّي  اأن حتّط احلرب رحاَلها هنا،  قبل 
ال�سهري جزءًا اأ�سا�سيًا من »و�سط البلد«. مل ُتبِق احلرب 
حتّولت  تدريجيًا  اخلوايل«.  »ال�سنني  ازدحام  من  �سيئًا 
�سيطرة  مناطق  بني  يف�سُل  متا�س  خط  اإىل  املنطقة 
�سيطرة  ومناطق  القدمية،  املدينة  اأحياء  يف  امل�سّلحني 
الدولة ال�سورية. وبالتنا�سب مع تزايد اأعداد القذائف 
وترية  بداأت  ال�سرقّية  الأحياء  من  الآتية  وال�سواريخ 
احلياة يف النخفا�س على امتداد امل�ساحة ما بني مدخل 
�سوق »الّتلل« ال�سهري مرورًا بباب الفرج و�سوًل اإىل باب 
باب  �ساعة  جنني(.  باب  احللبيون:  )يلفظها  اجلنان 
طاوَلتها.  ب�سيطة  اأ�سرار  مع  متوّقفة،  ال�سهرية  الفرج 
ويعود  عام،  املئة  حاجز  ال�ساعة  برج  عمر  جتاوز 
احلميد.  عبد  ال�سلطان  عهد  يف   1900 عام  اإىل  بناوؤه 
اإمرباطور  زيارة  »مبنا�سبة  اأُن�سئت  ال�ساعة  اإّن  وُيقال 
اأخرى  رواية  ويف  ال�سلطنة«،  مدن  الثاين  غليوم  اأملانيا 
عبد  ال�سلطان  اعتالء  على  قرن  ربع  مرور  »مبنا�سبة 
احلميد العر�س«. املوؤّكد اليوم اأّن حلب مل تُعد من »مدن 
ال�سلطنة البائدة«، ودفَعت اأثمانًا باهظة لتبقى بعيدة 
الفرج  لباب  وجود  ل  اجلديدة«.  ال�سلطنة  »حلم  عن 
اأبواب  من  واحدًا  كان  الذي  فالباب  التاريخي،  مبعناه 

املدينة العريقة كان قد ُهدم قبَل اأكرث من قرن.

التدويل اإىل  احل��رب  امل��ن��دب  ب��اب  يف  الت�صعيد  ينقل  وق��د  ع��دن:  خليج  اإىل  اإي��ران��ي��ت��ان  ب��ارج��ت��ان 
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اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�سال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�سخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�ستف�سار يرجي التوا�سل معنا مبا�سرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�سابق ذكرهم وذلك حر�سا علي �سالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�سكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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نابل�س/ قي�س اأبو �سمرة/ الأنا�سول
حتى  بفل�سطني  الزيتون  قطف  مو�سم  يبداأ  اإن  ما 
�سرائح  خمتلف  بــني  الجتماعية  ــوراق  ــف ال تـــذوب 
املجتمع، فالكل مدعو اإىل هذا الُعر�س يف ظاهرة ُتعرف 

بـ”العونة” وتعك�س مدى التكافل بني ال�سكان.
يف بلدة “ق�سرة” الواقعة مبحافظة نابل�س �سمايل 
�سرائح  من  فل�سطينيون  متطوعون  الغربية،  ال�سفة 
الأهازيج  وقع  على  الزيتون  ثمار  يقطفون  خمتلفة 
ا�ستيطانية  بوؤر  جتاه  وعيونهم  الفلكلورية،  والأغاين 

على تالل قريبة.
مزرعة “فواز ح�سن” )58عاما( تعج ب�سبان وفتيات 
�سرقته من  الزيتون خ�سية  الزمن يف قطف  ي�سابقون 
الإغاثة  جمعية  اأطلقتها  حملة  يف  امل�ستوطنني،  قبل 
الزراعية الفل�سطينية )غري حكومية( اأ�سمتها “اإحنا 
)نحن( معكم” مل�ساعدة املزارعني يف املواقع املهددة من 

ال�ستيطان.
و”العونة” اأي امل�ساعدة كما ي�سميها الفل�سطينيون، 
واملجتمع  ــريان  واجل الأهــل  ل�سالح  تطوعي  عمل  هي 
ككل، وتاأخذ اأ�سكاًل متعددة من التجاوب الجتماعي 

يف اأوقات ال�سدة.
واحد  يــوم  “يف  لالأنا�سول:  ح�سن”  “فواز  يقول 
ا�ستطعت جني ثمار احلقل لهذا العام مب�ساعدة هوؤلء 
ال�سبان، كنت اأخ�سى �سرقة حم�سول الزيتون من قبل 
حال  يف  �سربًا  علينا  العتداء  حتى  اأو  امل�ستوطنني، 

قطفنا الثمار وحدنا”.
دومنات   8 نحو  مب�ساحة  مزرعة  “ح�سن”،  وميلك 

)الدومن يعادل األف مرت مربع(.
“تعر�ست املزرعة مرات عددية للتك�سري  وي�سيف: 
والتخريب من قبل امل�ستوطنني الذين يريدون تهجرينا 

من الأر�س لل�سيطرة عليها”.
اأر�سه  يزرع  الفل�سطيني  �سنوات كان هذا  على مدار 

لزراعة  حتول  ــرية  الأخ الأعــوام  يف  لكنه  باحلبوب، 
الزيتون للحفاظ عليها من امل�سادرة.

فالأرا�سي غري املزروعة بالأ�سجار عادة ما ت�سادرها 
اإ�سرائيل للبناء ال�ستيطاين، كما يقول الفل�سطينيون.

“ق�سرة”،  بلدية  رئي�س  الوادي”  العظيم  “عبد 
اأ�سار اإىل وجود اأربع م�ستوطنات تقع على تلة قريبة 
يحيى،  كــوديــ�ــس،  )ايــ�ــس  “ح�سن” وهــي  مــزرعــة  مــن 

عادي عاد، كيدا(.
ال�سنوات  خــالل  �سكانها  �سن  امل�ستوطنات  هــذه 
وحدها،  “ق�سرة”  على  اعــتــداًء   84 نحو  ال�سابقة 
كما  وم�سجدًا،  ومركبات  واأ�ــســجــارًا  حقوًل  اأحــرقــوا 

اعتدوا على ال�سكان، وفق رئي�س البلدية.
ويقول الوادي: “اليوم ننفذ مع الإغاثة الزراعية 
برنامج العونة، والذي ينطلق حتت �سعار )نحن معكم(، 
مل�ساعدة املزارع الذي تقع اأرا�سيه قرب امل�ستوطنات”.
عائلة  ــود  وج ي�ستغلون  “امل�ستوطنون  وي�سيف: 
ثمار  وي�سرقون  عليها  يعتدون  احلــقــل  يف  وحــيــدة 
الزيتون، نحن هنا نوؤكد اأننا باقون على هذه الأر�س”.
ويحظى  مميز  الــزيــتــون  “مو�سم  اأن  اإىل  ولــفــت 
نوقف  الــزيــتــون  �سجرة  خــالل  ومــن  كبري،  باهتمام 

التو�سع ال�ستيطاين على اأرا�سينا”.
الإغــاثــة  جمعية  يف  التطوعي  العمل  مــ�ــســوؤول 
على  لــالأنــا�ــســول  ــال  ق من�سور”،  “خالد  الــزراعــيــة 
“لل�سنة  بق�سرة:  القطف  مو�سم  يف  م�ساركته  هام�س 
للمزارع  م�ساندة  حمالت  ننظم  التوايل  على  ال�سابعة 
امل�ستوطنات،  مــن  القريبة  املناطق  يف  الفل�سطيني 

والنقاط الع�سكرية الإ�سرائيلية”.
حماية  يف  معك  نحن  للمزارع  نقول  “نحن  واأردف 
اأر�سك، ن�ساندك يف قطف ثمار الزيتون، لكي تبقى هنا 

يف مواجهة ال�ستيطان”.
جماورة  ا�ستيطانية  بــوؤر  نحو  بيده  من�سور  واأ�سار 

تخريب  عمليات  تنطلق  ــوؤر  ــب ال ــذه  ه “من  ــاًل:  قــائ
الزيتون،  حم�سول  ي�سرقون  الفل�سطينية،  للممتلكات 
املزارعني  هــوؤلء  نرتك  اأن  ميكن  ل  ــزارع،  امل يدمرون 

وحدهم، هذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه”.
تعر�ست  بال�ستيطان  مهددة  اأرا�ــس  “هذه  وم�سى 

مرات عديدة للتدمري”.
ويف حقل “ح�سن”، �سبان يت�سلقون اأ�سجار الزيتون، 
من  واأهازيج  اأغاين  مرددين  ال�سالمل  ي�سعد  من  منهم 
الرتاث الفل�سطيني، فرحًا مبو�سم قطف ثمار الزيتون.

وتعد “ق�سرة” التي ي�سكنها نحو 3 اآلف فل�سطيني، 
لهجمات  تعر�ست  الــتــي  الــبــلــدات  اأبـــرز  مــن  واحـــدة 
ل�سد  حرا�سة  جلان  لت�سكيل  دفعها  مما  امل�ستوطنني، 

تلك الهجمات.
15اأكتوبر/  الفل�سطينية،  الزراعة  وزارة  وحددت 
قطف  مو�سم  لبداية  مــوعــدا   ،2016 اأول  ت�سرين 

الثمار، لكن املو�سم بداأ فعليا مطلع ال�سهر.
اإنتاج بالده  اإن  وقال وزير الزراعة �سفيان �سلطان، 

18 األف  من زيت الزيتون للمو�سم احلايل يقدر بنحو 
طن، مقارنة مع 21 األفًا خالل املو�سم املا�سي.

وقت  يف  لالأنا�سول  خا�س  ت�سريح  يف  الوزير  واأ�سار 
للمو�سم  الزيتون  كميات  يف  تراجع  وجود  اإىل  �سابق، 
احلايل، بن�سبة ترتاوح بني %15 و%20، عن املو�سم 

املا�سي.
ويبلغ عدد اأ�سجار الزيتون املثمرة يف كل من ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، نحو 8.5 ماليني �سجرة مثمرة، 
بح�سب  مثمرة،  غري  �سجرة  مليون   2.5 اإىل  اإ�سافة 
الزيتون  اإدارة  مدير  عبيد،  لرامز  �سابقة  ت�سريحات 

يف وزارة الزراعة.
وت�سكل مبيعات الزيتون والزيت ما ن�سبته %1 من 
لفت  الذي  الزراعة  وزير  وفق  العام،  القومي  الدخل 
املحلية  ال�سوق  حاجة  يكفي  املتوقع  الإنتاج  اأن  اإىل 
للت�سدير  تخ�س�س  طن  األف  و12  طن،  اآلف   6 )تبلغ 

اإىل اخلارج(

الزيتون قطف  مع  يتجلى  فل�صطيني  تكافل  “العونة”..  البراج

اليوم  �شعرت  اذا  تنده�ش  ال 
املزاج  �شيء  ال�شحة،  متوعك  ب�أنك 
اخلطب  م�  ترى  اأن  يف�شل  وم�شو�ش. 
فرتات  �شتعي�ش  ببدنك.  واالعتن�ء 
ت�شمح  ال  واالرتخ�ء.  احليوية  متلوؤه� 
االآخرين  اأم�م  ر�ش�ك  عدم  ب�نعك��ش 
خ��شة يف الع�ملني ب�مل�ش�لح الع�مة اأو 
لي�شت  الفرتة  هذه  الأن  روؤ�ش�ئك،  اأم�م 
جم�دالت  يف  للدخول  املن��شب  ب�لوقت 

ونزاع�ت.

ب�لتحول  قمت  اإذا  التقُدم  اإحراز  ميكنك 
اأخرى  اإىل  املعروفة  القدمية  االأ�ش�ليب  من 
النج�ح  ذلك على  ي�ش�عدك  جديدة، و�شوف 
غري  دعًم�  جتد  قد  املهني.  م�شتقبلك  يف 
يخ�ش  فيم�  املتفتحني  الزمالء  من  متوقع 
تق�بلك  قد  عفوًي�،  كنت  اإذا  جديد.  اأ�شلوب 
حي�تك  يف  العالق�ت  يف  مت�ًم�  جديدة  فر�ش 
ينطبق  واالآخرين!  ذاتك  ف�جئ  اخل��شة. 
هذا اأي�ًش� على م� يخ�ش �شحتك. قم بتجربة 

ري��شة جديدة وغري تقليدية.

م�ش�كل  وقوع  ب�قرتاب  يـُتنب�أ 
حله�  على  وحتفيزك  متوقعة  غري 
واأعرث  تي�أ�ش  فال  املعت�د،  من  اأ�شعب 
اأي  اإىل  اأي�ًش�  ت�ش�ءل  بدائل.  على 
�شلبًي�  امل�ش�كل  تلك  �شت�أثر  درجة 
االنتظ�ر  االأف�شل  من  �شخ�شًي�.  عليك 
وال�شم�ح ب�أن جتد امل�ش�كل طريقه� اإىل 

احلل مبفرده�.

كل م� اأنت جزء منه ينتهي على اأكمل وجه 
احر�ش  تواجهه�.  التي  للم�شكالت  اأهمية  وال 
منذ  االأمور  ا�شتئن�ف  الفرتة على عدم  يف هذه 
يومًي�  ي�شغلك  مم�  تخل�ش  ب�لعك�ش،  البداية. 
امل�ش�يق�ت  من  حترر  زمن.  منذ  يريحك  وال 
ب�إنه�ء  قم  زمن.  منذ  حي�تك  عكرت  التي  اأي�ًش� 
جميع  من  وتخل�ش  املُعلقة  االأعم�ل  جميع 
بك.  متعلقة  تعد  مل  التي  القدمية  االلتزام�ت 
به�  �شتكون  لفرتات  ا�شتعداًدا  املج�ل  اف�شح 

االأمور اأقل �شال�شة.

يف  ت�ش�دفه�  التي  امل�ش�كل  تتزايد 
نف�ذ  عدم  على  احر�ش  ولذلك  م�ش�رك، 
يف  ت�أَن  والنف�شية.  البدنية  مواردك 
حتديد امل�ش�كل التي متثل حًق� اإع�قة يف 
م�ش�رك وت�شتحق التفكري فيه� وتكري�ش 
اإن  ال�ش�أن،  هذا  ط�قتك يف مواجهته�. يف 
بكل  يوؤدي  قد  االأ�شي�ء  تقدير  اإ�ش�ءة 

�شهولة اإىل م�ش�كل �شحية.

الوقت من��شب جًدا جلميع العالق�ت 
اأو  جديدة  ك�نت  �شواء  ال�شخ�شية، 
التوا�شل  عملي�ت  جتد  �شوف  قدمية. 
الأفك�رك  وغنية  ملهمة  حولك  من  مع 
يف  فقط  تفكر  اأال  يجب  لكن  اخل��شة. 
املع�رف،  لك هوؤالء  التي يجلبه�  املزاي� 
امل�شتوى  على  اأي�ًش�  التف�عل  وح�ول 
مدة  تكون  ف�شوف  واإال  الع�طفي، 

اال�شتف�دة والتن�غم ق�شرية.

و�شوف  ب�حليوية،  مفعم  االآن  اأنت 
املو�شوع�ت  مع  التع�مل  من  تتمكن 
على  الوا�شح  التفكري  ي�ش�عدك  اله�مة. 
االنته�ء من مو�شوٍع م� بنج�ح. وحتى 
ال�شكوك  تت�شح  اخل��شة،  حي�تك  يف 
على  ق�در  االآن  واأنت  لديك،  ك�نت  التي 
اجتي�ز ال�شعوب�ت التي كنت تتح��ش�ه� 
ي�شلك  �شوف  عليه،  وبن�ًء  �شبق،  فيم� 
التي تع�ملت  الطريقة  اإيج�بًي� على  رًدا 

به� مع االأمور.

يف  رغبتك  ح�شب  ي�شري  �شيء  ال 
بتغيري  قمت  اإذا  ولكن  احل�يل،  الوقت 
اأ�شرع،  مدخلك، قد تنجز اأهدافك ب�شكل 
�شوف  االآخرين.  اآراء  ت�ش�عد  قد  كم� 
اأنواع  تواجه يف حي�تك اخل��شة جميع 
وجهة  تكون  اأن  يجب  ولكن  امل�شكالت، 
نظرك وا�شحة يف هذا املوقف. �شالمتك 
يف  فكر  اأف�شل.  ت�شبح  قد  اجل�شدية 
اأ�شلوب حي�تك، ولكن ال تكن ق��شًي� على 

نف�شك.

الكثري من  اليوم على  �شوف حت�شل 
اأن روح الفريق  االهتم�م يف العمل، كم� 
ملحوظة. اعمل يف فريق كلم� اأمكن ذلك، 
الأن هذا يجعلك ت�شعر براحتك. قم بعمل 
اأ�شدق�ئك.  مع  اليوم  ع�دي  غري  �شيء 
ح�لة  يف  اأنت  حفلة؟  اإق�مة  يف  راأيك  م� 
ُمل اأي �شيء.  مزاجية جيدة وميكنك حًتَ
لكن ال ترهق نف�شك، واإال ف�شوف تعر�ش 

�شحتك للخطر.

مب� اأنك �شخ�ش اجتم�عي بحق، ومب� 
اأو  واحد  اأهملت  قد  تكون  قد  رمب�  اأنك 
عليك  يجب  موؤخًرا،  مع�رفك  من  اثنني 
اأخرى  مرة  العالق�ت  هذه  اإ�شالح  االآن 
حل  فر�ش  ترتفع  التوا�شل.  ومع�ودة 
نزاع م� بني االأ�شرة اأو االأ�شدق�ء لالأبد. 
�شوف متر ب�ش�ع�ت ال ُتن�شى من التن�غم 
االأوق�ت  يلطف  قد  وهذا  والت�ش�من، 

ال�شعبة.

احل�يل  الوقت  يف  �شهل  �شيء  كل 
واأنت ت�شتمتع حًق� ب�الأمور التي تقوم 
اأثر من  اأي�ًش� ورائك  به�. �شوف ترتك 
اجل�ذبية االإيج�بية. ال تتعجب عندم� 
ويبوحون  حولك  هم  من  منك  يقرتب 
 – مغروًرا  تكن  ال  لكن  ب�أفك�رهم.  لك 
الأنه�  املختلفة  امل�شروع�ت  يف  ا�شرتك 
قد تقدم لك االإله�م فيم� يخ�ش خططك 

اخل��شة.

تواجه  اأنك  احل�يل  الوقت  يف  يبدو 
غري  التعقيدات  من  متزايًدا  عدًدا 
هم  من  على  اللوم  يقع  ال  املتوقعة. 
حولك – يف بع�ش االأحي�ن تكون اأنت 
واأن  ه�دًئ�  تظل  اأن  ح�ول  املخطئ. 
طريقك  يف  املوجودة  العقب�ت  ترى 
جديدة.  مداخل  الكت�ش�ف  كو�شيلة 
تخرج  و�شوف  هدوئك  اكت�ش�ف  اعد 

من هذه املرحلة اأقوى.



– اقر التحالف العربي  –  )اأ ف ب(  الريا�س 
انه قتل بطريق اخلطاأ 140 �سخ�سا يف جمل�س 
موجة  اثارت  جمرزة  يف  �سنعاء،  يف  عزاء 

احتجاجات وغ�سب يف جميع انحاء العامل.
التحالف  وعد  الفادح،  اخلطاأ  هذا  وبعد 
النظر  باعادة  ال�سعودية  بقيادة  الع�سكري 
احلوثيني  �سد  حربه  يف  ال�ستباك  قواعد  يف 
اليمنية  العا�سمة  على  ي�سيطرون  الذين 

ومناطق اخرى يف هذا البلد.
ربه  عبد  حلفائها  مع  تدعم  التي  والريا�س 
لتهامات  تعر�ست  ان  �سبق  هادي،  من�سور 

بق�سف اهداف مدنية.
ت�سرين   8 يف  جوية  غارات  ا�ستهدفت  وقد 
يف  وزير  لوالد  عزاء  جمل�س  الول/اكتوبر 
�سلطات التمرد موقعة ما ل يقل عن 140 قتيال 

و525 جريحا وفقا لالمم املتحدة.
التحالف  بدا  المر،  اول  تورطه  نفى  ان  وبعد 
اأخطاأ  بانه  ال�سبت  واعرتف  حتقيقا  العربي 

وت�سبب يف �سقوط �سحايا من املدنيني.
الغارات  بان  التحالف  يف  املحققون  واقر 
النهائية  “املوافقة”  دون  من  متت  الدامية 
الجراءات  “اتباع  دون  ومن  التحالف  لقيادة 

الحرتازية املعتمدة”.
وافاد تقرير املحققني ان “ما مت الطالع عليه 
ثبت  وحيث  والرباهني،  والأدلة  احلقائق  من 
اأنها  تبني  التي  املعلومات   – ب�سبب  اأن  للفريق 
بالتعليمات  اللتزام  عدم  وب�سبب   – مغلوطة 
وقواعد ال�ستباك املعتمدة، فقد مت ا�ستهداف 
يف  خ�سائر  عنه  نتج  مما  خاطئ  ب�سكل  املوقع 

اأرواح املدنيني واإ�سابات”.
واو�سى الفريق ب”اتخاذ الإجراءات القانونية 
يف  ت�سببوا  الذين  الأ�سخا�س  بحق  الالزمة 
احلادثة، والعمل على تقدمي التعوي�س املنا�سب 

لذوي ال�سحايا واملت�سررين”.
فورًا  التحالف  قوات  قيام  “�سرورة  اكد  كما 
املعتمدة  ال�ستباك  قواعد  تطبيق  مبراجعة 

مبا ي�سمن اللتزام بها”.

املتحدة  الوليات  اعلنت  ال�سربات،  واثر 
النظر يف دعمها  �ستعيد  انها  ال�سعودية  حليفة 
التحالف العربي يف اليمن، حيث قتل يف احلرب 
اكرث   ،2015 اذار/مار�س  منذ  �سخ�سا   6885

من ن�سفهم من املدنيني بح�سب المم املتحدة.
اعتربت  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  وكانت 
حرب”  ب”جرمية  مقارنتها  ميكن  الغارات  ان 
“وجود  ب�سبب  متنا�سبة”  “غري  انها  وقالت 

وا�سح للمدنيني” يف جمل�س العزاء.
اليمن  يف  دموية  الكرث  هي  الغارة  وهذه 
يف  العربي  الع�سكري  التحالف  تدخل  منذ 
من  عا�سفة  واثارت   ،2015 اذار/مار�س 

الحتجاجات الدولية.
-اجالء اجلرحى-

وت�ستعد اول جمموعة من 115 �سخ�سا ا�سيبوا 
بجروح يف الغارات لجالئها اىل �سلطنة عمان، 

كما قال م�سوؤول يف التمرد احلوثي ال�سبت.
وافاد م�سور لفران�س بر�س ان طائرة حكومية 

عمانية �ستقوم بنقل اجلرحى.
التابعة  ال�سلطات  يف  ال�سحة  وزير  نائب  وقال 
للمتمردين نا�سر العوجلي “هذه هي املجموعة 
اجالوؤهم  �سيتم  الذين  اجلرحى  من  الأوىل 

لتلقي العالج يف اخلارج”.
�سلمان  امللك  ال�سعودي  العاهل  �سمح  والثالثاء، 

جراء  خطرية  بجروح  امل�سابني  باجالء 
الغارات.

ال�سلطات  با�سم  املتحدث  ال�سامي  متيم  وكان 
ان  الحد  اعلن  للتمرد  التابعة  ال�سحية 
خطرية  حالة  يف  امل�سابني  من   300 من  اكرث 

ويحتاجون اىل عناية يف اخلارج.
يف  �ستهبط  التي  العمانية  الطائرة  و�ستعيد 
م�ساورات  اىل  التمرد  وفد  اع�ساء  �سنعاء، 
التي انتهت يف الكويت بدون احراز اي  ال�سالم 
تقدم يف ال�ساد�س من اب/اغ�سط�س، علما بانهم 
ل يزالون يف م�سقط ب�سبب احلظر اجلوي الذي 

يفر�سه التحالف العربي.
اخلليجية  الدولة  هي  عمان  �سلطنة  ان  يذكر 
الوحيدة التي مل ت�سارك يف التحالف املناه�س 
مع  جيدة  بعالقات  وحتتفظ  اليمن  يف  للتمرد 

احلوثيني ومع �سلطات الرئي�س هادي.
ال�سفري  اعلن  �سنعاء،  يف  املجزرة  وبعد 
الربيطاين لدى المم املتحدة اجلمعة ان لندن 
�ستقدم م�سروع قرار اىل جمل�س المن الدويل 

يطلب وقفا فوريا لطالق النار يف اليمن.
ان  قررنا  “لقد  راكروفت  ماثيو  ال�سفري  وقال 
اليمن  حول  المن  ملجل�س  قرار  م�سودة  نقدم 
احلربية  لالعمال  فوري  وقف  اىل  تدعو 

وا�ستئناف العملية ال�سيا�سية”.
www .ghorbanews .com
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انهيار  عقب  الرو�سي  ــ  الأمريكي  التوتر  دخل 
باأن  تب�ّسر  خمتلفة،  جديدة  مرحلة  »الهدنة« 
ب�سورة  ــ  �ستدخل  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
خمتلفة عن ال�سابق ــ امليدان امل�ستعل بعيدًا عن 

اأي هدن اأو تهدئة.
دعم  يف  امليداين  عملها  مو�سكو  تراكم  وبينما 
عامه  يختم  الذي  وحلفائه،  ال�سوري  اجلي�س 
الدفع  على  جمربة  وا�سنطن  تبدو  الأول، 
بخيارات جديدة من �ساأنها احلفاظ على التوازن 
ومو�سكو،  وطهران  دم�سق  �سد  القائم،  امليداين 
دفعها  عرب  املوازين  قلب  على  العمل  حتى  اأو 
يف  وخا�سة  ال�سوري،  ال�سمال  يف  متلكها  باأوراق 
ال�سرق منه، و�سوًل اإىل العراق وما بعد احلدود 

امل�سرتكة.
مو�سكو،  يف  »ال�سركاء«  �سد  الأمريكي  الت�سعيد 
الذي انطلق بالتعاون مع احللفاء الأطل�سيني يف 
جمل�س الأمن، عاد ليلّوح بحزمة من »اخليارات 
اخلارجية  وزارة  ح�سدتها  التي  اجلديدة« 
باإعالنه  كريي  جون  الوزير  بداأها  اأم�س،  تباعًا 
مع  حمادثاتها  جتميد  و�سك  »على  بالده  اأن 
رو�سيا... وهذه املرحلة تفر�س علينا اأن نبحث 
عن بدائل«. وبعد حديث نائب وزير اخلارجية 
اأنتوين بلينكن حول بحث وكالت الأمن القومي 
»خيارات جديدة« ب�ساأن �سوريا، بناًء على طلب 
با�سم  املتحدث  عاد  اأوباما،  باراك  الرئي�س  من 
اأن وقف  الوزارة جون كريبي ليحّذر مو�سكو من 
اجلماعات  عمليات  »�سيو�ّسع  معها  بالده  تعاون 
»وقوع  احتمال  اإىل  م�سريًا  �سدها«،  الإرهابية 
كما  الرو�سية...  واملدن  امل�سالح  تطال  هجمات 
جنودها  جثث  اإر�سال  يف  �ست�ستمر  مو�سكو  اأن 
اإىل  اإ�سافة  مواردها  و�ستخ�سر  �سوريا،  من 

طائراتها«.
اللهجة الأمريكية كانت م�ستفّزة ب�سكل كاف لريّد 
املتحدث با�سم وزارة الدفاع اإيغور كونا�سينكوف 
باأن  �سريح  »اعرتاف  هي  كريبي  ت�سريحات  باأن 
جميع ما ي�سمى ف�سائل املعار�سة لي�س اإل ح�سدًا 
م�سريًا  وا�سنطن«،  لإمرة  خا�سعًا  دوليًا  اإرهابيًا 
اإىل اأن قواته على »علم كامل بعدد من ت�سميهم 
حلب  حمافظة  ويف  �سوريا،  يف  خرباء  وا�سنطن 
العمليات  خطط  و�سع  على  وعملهم  ح�سرًا، 

الع�سكرية والإ�سراف على تنفيذها«.
ويف وقت اأتى فيه حديث الكرملن وا�سحًا حول 
يطرح  ال�سوري،  اجلي�س  قوات  بدعم  التم�ّسك 
»اجلديدة«  وا�سنطن  خيارات  عن  احلديث 
ت�ساوؤلت عديدة حول طبيعتها واآلية تطبيقها 
التهدئة  م�سار  تعّذر  �سوء  على  الأر�س،  على 

وغياب الأفق ال�سيا�سي.
حلفائها  عرب  وا�سنطن  متلك  امليدان،  يف 
املنخرطة  الف�سائل  لدعم  اإمكانية  الإقليميني 
جبهات  على  وخا�سة  اجلي�س،  �سد  معارك  يف 
حلب وريف حماة واجلنوب، على غرار ما جرى 
ملدينة  واجتياحه  الفتح«  »جي�س  ت�سكيل  يوم 
اإدلب وجزء كبري من ريفها، واإعادة هيكلته التي 
بداأت اأوائل اأيار املا�سي، والتي مّكنته من التقدم 
يف ريف حلب اجلنوبي وك�سر طوق اجلي�س حول 
املا�سي،  اآب  اأوائل  الرامو�سة  منطقة  يف  املدينة 
قبل اأن يعود اجلي�س وحلفاوؤه اإىل اإحكام الطوق 

جمددًا.
الكا�ستيلو الذي بقي مدة طويلة  ويظهر طريق 
ال�سرقية  حلب  اأحياء  لف�سائل  الإمداد  بوابة 
مدعومة  برية  عمليات  لأي  حمتمل  كهدف 
عنها  حتدث  قد  كان  جديدة  اأ�سلحة  بدفعات 

طالئعها  وظهرت  موؤخرًا،  اأمريكيون  م�سوؤولون 
اأعداد كبرية من �سواريخ »غراد« ومن�سات  عرب 

متحركة.
الريف  يف  الدفعات  تلك  ظهرت  وبالتوازي، 
يقودها  عنيفة  معارك  ي�سهد  الذي  احلموي 
»جند الأق�سى« و»اأجناد القوقاز« و»جبهة فتح 
ال�سام ــ الن�سرة«، يف حماولة للتقدم نحو مدينة 
حماة، �سمن حتالف مع عدد من الف�سائل التي 
اأي خرق على  ي�سّكل  اأمريكيًا. وقد  تتلقى دعمًا 
الأفق؛  يف  لوا�سنطن  جّيدًا  خيارًا  حماة  جبهة 
الذي  ال�سرتاتيجي  املدينة  موقع  اإىل  فاإ�سافة 
تربط  التي  الدولية  الطرق  �سبكة  يتو�سط 
عددًا كبريًا من املحافظات واجلبهات، يعّد مطار 
املدينة منطلقًا مهمًا لتنفيذ غارات على جبهات 
كثرية متتد من حلب اإىل تدمر، و�سي�سكل تعطيله 

عائقًا كبريًا لقوات اجلي�س ال�سوري وحلفائه.
الدفع  خطوة  اإىل  وا�سنطن  تلجاأ  قد  كذلك، 
الف�سائل  اإىل  للطائرات  م�سادة  ب�سواريخ 
حوزة  يف  �سابقًا  ظهر  قد  ما  وهو  امل�سلحة، 
تكن  مل  )اإن  قليلة  بكمّيات  واإن  الف�سائل 
�سد  »الفيتو«  يزال  ول  اأكرب  بعدد  موجودة 
ا�ستخدامها مرفوعًا(، وهو ما قد يحّد من حركة 
منه،  املروحي  وخا�سة  ال�سوري،  اجلو  �سالح 
كل  قبل  مرتني  التفكري  اإىل  مبو�سكو  و�سيدفع 

طلعة جوية ملقاتالتها.
ول ميكن اإغفال دور رئي�سي قد ت�سعى وا�سنطن 
العمل  وهو  ملحوظ،  ب�سكل  تو�سيعه  اإىل 
ا�ستخبارية  مبعلومات  الف�سائل  تزويد  على 
ولوج�ستية قادرة على عرقلة حتركات القوات 
تقدمه  كانت  ما  وهو  الأر�س،  على  ال�سورية 
قنوات  وعرب  حمددة  جبهات  على  وا�سنطن 

خمتلفة.
خيار ال�سمال و»املنطقة العازلة«

على  ال�سرتاتيجي  الأمريكي  اخليار  ويبقى 
نفوذها  منطقة  ومتتني  تو�سيع  هو  الأر�س 
ال�سرق  الكردية يف  الرئي�سية، عرب »الوحدات« 
وال�سمال ال�سرقي، والقوات الرتكية التي تتقدم 
نحو  وريفها،  الباب  مدينة  نحو  ال�سمال  من 

اأعتاب حلب ال�سمالية.
تعمل  الزور،  ودير  الرقة  ريَفي  اإىل  بالن�سبة 
وا�سنطن على اإن�ساء »منطقة عازلة« بني �سوريا 
الهدف.  هذا  �سمن  املو�سل  ومعركة  والعراق، 
هذه املنطقة ت�سّيق اخلناق على حتّرك القوات 
اأي�سًا،  والإيرانية  لدم�سق،  احلليفة  العراقية 
احلرب  ُتبقي  كذلك  ال�سورية.  الأرا�سي  اإىل 
املفتوحة  ال�سوري  اجلي�س  جبهات  يف  م�ستعرة 
قتاله  مناطق  يف  له  ال�ستنزاف  من  ملزيد 

احليوية.
قد  ما  ورغم  الرتكية«،  »الورقة  يخ�ّس  ما  ويف 
القوات  ال�سوري مع  يحمله متا�س قوات اجلي�س 
الرتكية الغازية من ال�سمال نحو »الباب« وريفها 
من تبعات ل ميكن التكهن بها، فاإن وا�سنطن قد 
جوار  يف  اآخر  نوع  من  حدود  تر�سيم  على  تعمل 
ملعب  يف  الكرة  �سريمي  ما  وهو  حلب،  مدينة 
املربمة  »التفاهمات«  املحك  على  وي�سع  مو�سكو، 

مع تركيا بعد امل�ساحلة الأخرية.
اجلنوب

املرتقبة  الأمريكية  اخلطوات  اأّن  يف  �سك  ول 
ال�سوري  اجلنوب  ورقة  ُتبقي  اختالفها،  على 
جديد  ت�سعيد  احتمال  اأمام  لنكون  مفتوحة، 
والقنيطرة،  درعا  اإ�سرائيل يف جبهتي  به  تدفع 
على غرار ما حدث قبل 20 يومًا، عندما دعمت 

اأبيب واأدارت معركة امل�سلحني على اختالف  تل 
املنطقتني  يف  ال�سوري  اجلي�س  �سد  اأطيافهم 

املذكورتني.
الأمريكية ت�سع دم�سق  الأوراق واخليارات  هذه 
مواجهة  خمتلفة؛  مواجهة  اأمام  وحلفاءها 
تفر�س تدّخاًل و»عنادًا« رو�سيًا اأكرب، اإ�سافة اإىل 
تو�سيع احل�سور الإيراين مع احللفاء، خا�سة يف 

مدينة حلب واأريافها.
مو�سكو: حتذيرات وا�سنطن اأمر عاطفي طارئ

�سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  نائب  اأو�سح 
اأنها ل ترى بدياًل من  اأن بالده، رغم  ريابكوف، 
»لغة  ترف�س  �سوريا،  حول  وا�سنطن  مع  التعاون 
وكالة  نقلته  ت�سريح  يف  م�سيفًا  التحذيرات«، 
»انرتفاك�س« اأن بالده �ستتعامل مع »التحذيرات 
طارئ...  عاطفي  اأمر  اأنها  على  الأمريكية 

وت�سكل دعمًا لالإرهابيني«.
واأو�سح اأن الت�سريحات الأمريكية ت�سري اإىل »اأي 
م�ستوى انحدرت �سيا�سة وا�سنطن حيال �سوريا«، 
التفاق  بنود  حتقيق  على  »الرتكيز  اإىل  داعيًا 
�سيا�سات  عن  والكّف  اإليه،  التو�سل  مت  الذي 
موافقة  عدم  اإىل  واأ�سار  والتهديد«.  ال�سغط 
يف  اأيام  �سبعة  مدتها  »هدنة  اإعالن  على  بالده 
»هدنة  هو  قبوله  يتم  قد  ما  اأن  م�سيفًا  حلب«، 
48 �ساعة«، وحمذرًا من اأن امل�سلحني  ل تتجاوز 

»ي�ستثمرون الهدنة لإعادة التمركز«.
)الأخبار(

وا���ص��ن��ط��ن ت��ه��دد ب���»ب��دي��ل ع��ن ال��ت��ف��او���ش«: ه��ل ���ص��ت��دخ��ل احل����رب م��ب��ا���ص��رة؟

باإعادة ويعد  قتيال..   140 خلفت  التي  �صنعاء  جمزرة  يف  فادح  خطاأ  بارتكاب  يعرف   التحالف 
�صنعاء اليمنية  العا�صمة  على  ي�صيطرون  الذين  احلوثيني  مع  الإ�صتباك  قواعد  يف  النظر 

الر�صمي امل�صتويني  على  الفل�صطينيني  ينتاب   الغ�صب 
“اليون�صكو مديرة  لت�صريحات  رف�صا   “والف�صائلي 

ملديرة  الأخرية  الت�سريحات  الفل�سطينية  اجلهات  من  العديد  انتقدت 
منظمة “اليون�سكو”، والذي خالف قرار هذه املنظمة بعدم العرتاف باأي 
اأحقية لليهود يف امل�سجد الأق�سى، يف ظل الغ�سب الذي اأبدته اإ�سرائيل من 
اأن تكون هذه الت�سريحات مقدمة لإفراغ  القرار، و�سط خ�سية كبرية من 

قرار”اليون�سكو” املهم من حمتواه العملي.
حاولت  التي  بوكوفا  وايرينا  “اليون�سكو”  مديرة  ت�سريحات  ووجهت 
و�سع تف�سريات اأخرى لقرار هذه املنظمة، القا�سي بعدم وجود اأي اأحقية 
لليهود بامل�سجد الأق�سى، وذلك من خالل اعتبارها اأنه ل ميكن اإنكار �سلة 

الديانات الثالث مبدينة القد�س، بحالة �سخط فل�سطينية كبرية.
هذه  املالكي،  ريا�س  الدكتور  الفل�سطيني  اخلارجية  وزير  رف�س  وقد 

الت�سريحات، واعتربها “خرجت عن حدود �سالحياتها”.
املوقف  هذا  “نرف�س  الوزارة  عن  �سادر  �سحفي  بيان  يف  املالكي،  وقال 
عن  عربت  التي  الأع�ساء  الدول  لإرادة  اهانة  ي�سكل  والذي  امل�سبوق  غري 

مواقفها ال�سيادية و�سوتت بالإيجاب لعتماد القرار بنجاح”.
وزير اخلارجية الفل�سطيني قال اأي�سا اأنه من غري املقبول اأن تقوم ال�سيدة 
عمل  “تقوي�س  �ساأنها  من  اأنه  اأكد  التي  الت�سريحات  باإطالق  بوكوفا 

و�سالحيات املجل�س التنفيذي لليون�سكو”.
و�سدد امل�سئول الفل�سطيني اأن بوكوفا جتاهلت ن�س القرار الفل�سطيني الذي 
مت اعتماده، والذي “عك�س املمار�سات الإ�سرائيلية غري ال�سرعية يف مدينة 
الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق  انتهاكات  فيها  مبا  املحتلة،  ال�سرقية  القد�س 

مب�سيحيه وم�سلميه، للو�سول اإىل اأماكن العبادة والأماكن املقد�سة”.
الإ�سرائيلية  العامة  العالقات  حملة  مع  التماهي  اختارت  باأنها  واتهمها 
�سدد  الذي  القرار  �سد  وحتدثت  الحتالل،  �سلطة  ل�سرت�ساء  الت�سليلية 

على اأهمية القد�س ومكانتها للديانات ال�سماوية الثالث”.
جهودها  تركيز  بوكوفا  ال�سيدة  الفل�سطينية  الدبلوما�سية  رئي�س  وطالب 
من  القد�س  مدينة  على  واحلفاظ  الأع�ساء،  الدول  اإرادة  تنفيذ  على 
املدينة  مكانة  على  واعتداءاتها  الحتالل  ل�سلطات  املمنهج  ال�ستعمار 

املقد�سة، واحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني الفل�سطينيني”.
وجاء ذلك الرد الدبلوما�سي القا�سي على مديرة “اليون�سكو” بعد اأن قالت 
اأن مدينة القد�س القدمية هي مدينة مقد�سة للديانات ال�سماوية الثالث، 
التعددية  هذه  بف�سل  اأنه  اإىل  م�سرية  والإ�سالمية،  وامل�سيحية  اليهودية 
الرتاث  قائمة  يف  املدينة  اإدراج  مت  امل�سرتك،  والثقايف  الديني  والتعاي�س 

العاملي لليون�سكو.
قابل  غري  القد�س  مدينة  يف  الرتاث  اأن  �سحفي،  بيان  يف  بوكوفا  وذكرت 
بالعرتاف  باحلق  القد�س  يف  الثالث  الديانات  من  كل  وتتمتع  للتجزئة، 

بتاريخها وعالقتها مع املدينة.
وقالت اأي�سا “اأي حماولة لإنكار واإخفاء وطم�س اأي من التقاليد اليهودية 
اأو امل�سيحية اأو الإ�سالمية تعر�س املوقع للخطر مبا يتعار�س مع الأ�سباب 

التي دفعت اإىل اإدراجه يف قائمة الرتاث العاملي”.

 اأط���ع���م���ة حت�����ص��ن ال��ب��وي�����ص��ات
وت�������ص���اع���د ع���ل���ى الإخ�������ص���اب

منذ  احلمل  حت�ولني  هل 
قد  املغذي�ت  بع�ش  فرتة؟ 
لنج�ح عملية  تكون �شرورية 
جمموعة  اإليك  االإخ�ش�ب. 
على  حتتوي  االأطعمة  من 
جودة  حت�شن  مغذي�ت 
فر�ش  يزيد  م�  البوي�ش�ت، 

حدوث احلمل:
احلديد  والب�زالء.  العد�ش 

الت�أثري �شلب�ً على عملية  اإىل  البوي�ش�ت، ويوؤدي نق�شه  عن�شر ه�م ل�شحة 
تن�ول  �ش�ين�ش   ميديك�ل  جملة  يف  ن�شرت  درا�شة  اقرتحت  وقد  االإب��شة. 

العد�ش اأو الب�زالء يومي�ً لتزويد البوي�ش�ت ب�حلديد الالزم.
املوز. يحتوي املوز على فيت�مني ب6 الذي يوؤدي نق�شه اإىل خف�ش جودة 
ال�شهرية، وزي�دة خطراالإجه��ش. تو�شي  الدورة  البوي�ش�ت، وا�شطراب 
التق�رير الطبية بتن�ول حبتني من املوز كل يوم لزي�دة مدخالت ج�شمك من 

الفيت�مني.
حدوث  على  ت�ش�عد  ومغذي�ت  بروتني  على  البي�ش  يحتوي  البي�ش. 

االإخ�ش�ب وانتظ�م الدورة ال�شهرية.
من  النوعية  هذه  متت�ز  واملك�ريل،  والتونة  ال�شلمون  خ��شة  ال�شمك. 
وعلى  اجل�شم،  الته�ب�ت  تقلل  مغذي�ت  على  ب�حتوائه�  الدهنية  االأ�شم�ك 

دهون اأوميغ�3 التي حت�شن جودة البوي�ش�ت.
االأفوك�دو. من ال�شروري اأن حت�شلي على م� يكفي من فيت�مني د خالل 
حم�والت احلمل. وفق�ً للتق�رير الطبية يزيد فيت�مني د فر�ش االإخ�ش�ب لدى 

الن�ش�ء، خ��شة الالتي تتلقني عالج�ت م�ش�عدة على اخل�شوبة.

مل�اذا يجب ال نلم�ش قمة راأ�ش طفل حديث الولدة ؟
يتفق الطباء جميعا على التحذير من مل�س وم�سك  قمم روؤو�س الطفال حديثي 

الولدة.
ويعود هذا التحذير اىل ان  قبب جماجمهم تكون ما زالت ه�سة وذلك قد ي�سبب 
اي �سغط عليها ا�سرارللمخ، والواقع هو ان عظام )يافوخ(… الطفل ل تلتحم 
الوقت  الراأ�س حتى ذلك  الثامن ع�سر من حياته فيغطي قمة  ال�سهر  متاما حتى 

ن�سيج ليفي ل يحمي املخ متاما.
وقد يت�ساءل البع�س  مل يولد الطفل بال حماية كافيه ملخه مع العلم انه اثمن 

اع�ساء ج�سده بينما تتمتع باقي اع�ساءه بعظام متينه حلمايتها؟
و ال�سبب يف ذلك هو ان الولدة قد تكون متع�سره او يكون و�سع الطفل غري �سهل. 
يتبطط  او  فيطول  الولدة  لت�سهيل  موؤقتا  الراأ�س  ينبعج  ان  يحتاج  الذي  المر 
�سلبة  اجلمجمة  عظام  كانت  اإذا  حدوثه  ي�ستحيل  وهو  ما.  حد  اإىل  يتكبب  او 

متما�سكه كما ت�سبح بعد ثمانية ع�سر �سهرا .

�����ص����راب ب��ل�����ص��م ال����ل����ي����م����ون.. ي��ق�����ص��ي ع���ل���ى ال����ت����وت����ر والإج�����ه�����اد
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اإدرنة – االأن��شول – ق�ل كبري م�شت�ش�ري الرئ��شة 
دكتور  الربوفي�شور  العلمية(،  )لل�شوؤون  الرتكية 
نبتة  �شراب  تن�ول  اإن  اأوغلو،  �شراج  عدن�ن  اإبراهيم 

بل�شم الليمون مفيد للتخل�ش من االإجه�د والتوتر.
اإىل  االأن��شول،  مع  حوار  يف  اأوغلو  �شراج  واأ�ش�ر 
اأنه كثريا م� يتلقى ت�ش�وؤالت حول طرق التخل�ش من 
التوتر، خ��شة من االأ�شخ��ش الذين يعملون يف جم�الت 

ذات وترية �شريعة، وتزداد فيه� درجة التوتر.
للتوتر  نب�تي  عالج  اأف�شل  اأن  اأوغلو  �شراج  واأكد 
اإحدى  وهي  الليمون،  بل�شم  نبتة  �شراب  هو  واالإجه�د 
اأنواع نبتة امللي�ش�، حيث يتم غلي 5 اأو 6 جرام�ت من 
نبتة بل�شم الليمون املجففة يف كوب من امل�ء، ومن ثم 

انتظ�ره� حتى تربد قليال، وت�شفية اخلليط و�شربه.
من  واحد  كوب  تن�ول  اأن  اأوغلو  �شراج  واأو�شح 
�شراب نبتة بل�شم الليمون يومي�، على �شبيل املث�ل بعد 
التوتر  على  ب�لق�ش�ء  كفيل  م�ش�ء،  املنزل  اإىل  العودة 

واالإجه�د.

نبتة  �شراب  تن�ول  اإمك�نية  اإىل  اأوغلو  �شراج  ولفت 
بل�شم الليمون بعد الطع�م اأو على معدة ف�رغة، حيث 

ال يوؤثر ذلك على مفعول ال�شراب املق�وم للتوتر.

التكنولوجي�  يف  خبري  اأوغلو  �شراج  والربوفي�شور 
احليوية وعلم االأحي�ء الدقيقة، ويجري درا�ش�ت حول 

ت�أثري النب�ت�ت على �شحة االإن�ش�ن.

لالإعتن�ء  الطبيعية  املكون�ت  عن  تبحثني  كنت  اإذا 
ب��شم  اأي�ش�  بجم�ل ب�شرتك و�شعرك، ف�ل�شب�ر املعروف 
الطبيعة.  يف  املتوفرة  اخلي�رات  اأروع  من  فريا  االألو 
العالجية  بقيمته  يعرف  وال�شب�ر  ال�شنني  اآالف  منذ 
 E ب�لفيت�مني  غني  اأنه  اإذ  املتعددة،  واإ�شتخدام�ته 
وامل�ش�دة  املهدئة  والعن��شر  االأمينية  واالأحم��ش 
لالإالته�ب�ت والبكتريي�. جمعن� لك 10 فوائد جم�لية لهذا 
النب�ت املذهل تزيدك جم�ال واإ�شراق�. تعريف عليه� معن� 

ثم جربي الو�شف�ت بنف�شك.
1ـ �شريوم الإط�لة الرمو�ش

ملعقة  مع  ال�شب�ر  جل  من  �شغرية  ملعقة  اأخلطي 
رمو�شك  على  املزيج  �شعي  اخلروع.  زيت  من  �شغرية 

بوا�شطة فر�ش�ة م��شك�را نظيفة.
2ـ عالج للعينني

اإذا كنت تع�نني من االإنتف�خ اأو االإحمرار اأو اله�الت 
الداكنة حتت عينيك، �شعي القليل من جل ال�شب�ر املربد 

على املنطقة قبل و�شع املكي�ج.
3ـ مزيل للمكي�ج

الإزالة  القطن  من  قطعة  على  ال�شب�ر  جل  �شعي 
فع�ل  ب�شكل  الب�شرة  ينظف  فهو  واالأو�ش�خ،  املكي�ج 

ولطيف.
4ـ عالج لل�شعر وفروة الراأ�ش

الذي   pectin البكتني  م�دة  على  ال�شب�ر  يحتوي 
�شعي  امللتهبة.  الراأ�ش  فروة  ويهدئ  الق�شرة  يح�رب 
من  �شعرك  على  اخلليط  �شعي  ثم  اخلالط  يف  ال�شب�ر 
قبل  بال�شتيكي  بغط�ء  غطيه  ثم  االأطراف  حتي  اجلذور 

اخللود اإىل النوم. اإغ�شلي �شعرك يف ال�شب�ح.
5ـ عالج حلب ال�شب�ب

للتخل�ش  الط�زج  ال�شب�ر  من  بقطعة  ب�شرتك  افركي 
من البكتريي� امل�شببة حلبوب ال�شب�ب.

6ـ عالج للبقع الداكنة
عالج�  يجعله  مم�   C ب�لفيت�مني  جدا  غني  ال�شب�ر 
مث�لي� لتفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون الب�شرة. �شعي 

جل ال�شب�ر على البقع مب��شرة كل ليلة قبل النوم.
7ـ ل�شد الب�شرة

الب�شرة واحلف�ظ على  E على �شد  الفيت�مني  ي�ش�عد 
مرونته�. اخلطي ملعقتني �شغريتني من جل ال�شب�ر مع 
نف�ش املقدار من اللنب الزب�دي وملعقة كبرية من اخلي�ر 
ثم  دقيقة   20 ملدة  وجهك  على  القن�ع  �شعي  املب�شور. 

اغ�شلي وجهك ب�مل�ء الدافئ.

8ـ مقو لالأظ�فر
امزجي ملعقتني من جل ال�شب�ر مع ملعقة من زيت 
وتعزيز  اأظ�فرك  لتغذية  عالج  على  للح�شول  اللوز 

ملع�نه� الطبيعي.
9ـ مرطب لل�شفتني

ال�شفتني  جف�ف  من  للتخل�ش  العالج  هذا  جربي 
ملعقة  اخلطي  االأعم�ق.  من  ولرتطيبهم�  والت�شقق�ت 
�شغرية من كل من جل ال�شب�ر، زيت جوز الهند وفزلني 
كمرطب  ا�شتخدميه  نظيفة.  علبة  يف  املزيج  �شعي  ثم 

لل�شف�ه.
10 ـ للتخل�ش من رائحة القدمني

الكريهة.  للروائح  طبيعي�  مزيال  ال�شب�ر  جل  يعد 
ال�ش�ي  �شجرة  زيت  من  قطرات  ثالث  مع  اخلطيه 

للح�شول على عالج للقدمني م�ش�د للبكتريي�.

للحف�ظ على الن�ش�رة واالإ�شراق، احر�شي 
اأن  واعلمي  ب�شرتك،  خ�ش�ئ�ش  حتديد  على 
على  تقت�شر  ال  ب�لب�شرة  احلقيقية  العن�ية 
وبعد  قبل  الب�شرة  وتنظيف  اليومي  الغ�شيل 

و�شع امل�كي�ج.
يف  يوم  تخ�شي�ش  اأي�ش�ً  عليك  ولكن 
طبيعية  مبكون�ت  بب�شرتك  للعن�ية  االأ�شبوع 
حتت�جه�  التي  الغذائية  العن��شر  له�  توؤمن 

مب� يتن��شب مع طبيعته�.
تعّريف فيم� يلي على هذه الو�ش�ئل الطبيعية 
يف  بتطبيقه�  نن�شحك  التي  ب�لب�شرة  للعن�ية 

يوم اإج�زتك
اأن  �ش�حبته�  على  الع�دية:  الب�شرة   -1:
اأهملته�،  اإذا  ب�شرة  مع  تتع�مل  اأنه�  تعرف 
امل�شتقبلية  املت�عب  من  تع�ين  �شوف  ف�إنه� 

خ��شة بعد �شن ال35.
ال�شكل  على  به�  ب�لعن�ية  نن�شحه�  ولذلك 

الت�يل يف يوم اإج�زته�:
بع�شري  مبللة  قطنة  مرري  ال�شب�ح:  _يف 
ذلك  وبعد  والعنق،  الوجه  على  الطم�طم 
ام�شحي ب�شرتك مب�ء الورد الطبيعي، فع�شري 
الطم�طم يعطي الوجه ن�ش�رة، ومينع ظهور 
مت�نة  على  ويح�فظ  والتج�عيد،  اخلطوط 

الب�شرة ._
عند الظهر: اخلطي ملعقة كبرية من ع�شل 
الزب�دي وملعقة  النحل مع ملعقة كبرية من 
هذا  طبقي  املطحون،  الرتم�ش  من  �شغرية 
 15 بعد  ا�شطفيه  ثم  وجهك،  على  اخلليط 

دقيقة ب�مل�ء الب�رد

._يف امل�ش�ء: اأخلطي ملعقة كبرية من اللوز 
احلليب  من  كبريتني  ملعقتني  مع  املطحون 

الدافئ وملعقتي دقيق اأبي�ش.
 20 ملدة  ب�شرتك  على  اخلليط  هذا  طبقي 
لون  تفتيح  على  القن�ع  هذا  يعمل  دقيقة، 

وجهك، ومنحه الن�ش�رة والتغذية الالزمة
تعلم  اأن  يجب  الدهنية:  الب�شرة   -2.
عر�شة  اأكرث  اأنه�  الدهنية  الب�شرة  �ش�حبة 
التي  الدهون  للت�أثر بعوامل اجلو وذلك؛ الأن 
نت�ئج  اإىل  توؤدي  اأن  ممكن  ب�شرته�  تفرزه� 
عك�شية ال تر�شيه�، واأب�شطه� ظهور تعرج�ت 

وحبوب دهنية كثرية
من  كبرية  ملعقة  اخلطي  ال�شب�ح:  ._يف 
ليمون  ع�شري  من  كبرية  ملعقة  مع  الزب�دي 
وملعقة  االأبي�ش  الدقيق  من  كبرية  وملعقة 
اخلليط  �شعي  ثم  النحل،  ع�شل  من  �شغرية 
قبل  دقيقة   20 ملدة  واتركيه  وجهك،  على 
لون  تفتيح  على  القن�ع  هذا  يعمل  �شطفه. 
ال�شوداء،  الروؤو�ش  من  ويخل�شه�  الب�شرة، 
من  ويقلل  م�ش�مه�،  تنظيف  على  ي�ش�عد  كم� 

اإفرازاته� الدهنية
من  كبرية  ملعقة  اخلطي  الظهر:  ._عند 
اخلليط  و�شعي  بي�شة  بي��ش  مع  الزب�دي 
على وجهك ملدة 15 دقيقة، ثم ام�شحي ب�شرتك 
امل�ء  ولي�ش  ال�ش�خن،  امل�ء  بخ�ر  به�  بفوطة 

ال�ش�خن؛ الأنه �ش�ر بجميع اأنواع الب�شرات
. بعده� طبقي على ب�شرتك القليل من ع�شل 
�شطفه  قبل  دق�ئق  ع�شر  ملدة  واتركيه  النحل 

مب�ء الورد

بع�شري  ب�شرتك  ادهني  امل�ش�ء:  ._يف 
عيدان  بخلط  وذلك  الطبيعي،  اجلرجري 
وت�شفيته�  اخلالط  يف  الط�زجة  اجلرجري 
به  وادهني  ال�ش�ئل،  خذي  ثم  ب�مل�شف�ة، 
�شعي  ثم  ب�شرتك،  على  يجف  حتى  وجهك 
كبرية،  قطن  قطعة  يف  الورد  م�ء  من  بع�ش�ً 

ودلكي به� ب�شرتك جيدًا
مع  التع�مل  احل�ش��شة:  .3-الب�شرة 
بعن�ية  يتم  اأن  يجب  الب�شرة  من  النوع  هذا 
قد  معه�  التع�مل  يف  خط�أ  اأي  الأن  �شديدة؛ 
كثري  ويف  وحكة،  �شديد  الته�ب  اإىل  يوؤدي 
احلمراء  اخلطوط  بع�ش  تظهر  احل�الت  من 
عند  احل�ش��شة  الب�شرة  على  والعالم�ت 

مع�ملته� بعنف ودون دراية
النحل  ادهني وجهك بع�شل  ال�شب�ح:  ._يف 
الورد  مب�ء  ا�شطفيه  ثم  دقيقة،   15 ملدة 
امت�ش��ش  �ش�أنه  من  القن�ع  فهذا  الطبيعي، 
وتغذية  وجتديد  الب�شرة،  الته�ب�ت  جميع 

خالي�ه� املرهقة
من  كبرية  ملعقة  اأخلطي  الظهر:  ._عند 
�ش�ئل  من  القليل  مع  املطحون  الرتم�ش 
هذا  واتركي  اخلي�ر.  وع�شري  الغلي�شريين 
ثم  دقيقة،   25 ملدة  ب�شرتك  على  اخلليط 

ا�شطفيه مب�ء مثلج، وبعده� مب�ء الورد.
هذا القن�ع مفيد جدًا يف اإزالة اجللد امليت، 
وجتديد اخلالي�، وتفتح لون الب�شرة وجعله� 

ن�شرة
كبرية  مبلعقة  وجهك  ادهني  امل�ش�ء:  ._يف 
القن�ع  هذا  اتركي  الط�زجة  اللنب  ق�شطة  من 

على ب�شرتك ملدة 15 دقيقة ثم ا�شطفيه ب�مل�ء، 
طبقي بعد ذلك على وجهك كرمي مرطب خ��ش 
ب�لب�شرة احل�ش��شة، اأو اأي كرمي يحتوي على 

زيت الورد الطبيعي
مزيج  من  تتكون  املختلطة:  الب�شرة   -4.
فت�رة جنده� دهنية،  الب�شرات  اأنواع  من كل 
واأخرى جنده� ج�فة اأو ع�دية؛ لذا فيجب اأن 

تعتني به� �ش�حبته� عن�ية خ��شة.
يف ال�شب�ح: اخلطي ملعقة كبرية من ع�شل 
خمفوقة،  كرمية  اأو  ق�شطة  ملعقة  مع  النحل 
واتركي هذا القن�ع على وجهك ملدة 20 دقيقة 

حتى يجف ثم ا�شطفي وجهك مب�ء الورد.
الب�شرة،  تغذية  على  القن�ع  هذا  يعمل 
ومينحه� ن�ش�رة طبيعية، وي�شد جلد الوجه 
مم� مينع ترهل اجللد ويوؤخر ظهور اخلطوط 

والتج�عيد
الب�شرة  �ش�حبة  حتت�ج  ال  الظهر:  ._عند 

الظهرية؛  اإىل �شيء ت�شعه يف فرتة  املختلطة 
الأن مفعول القن�ع ال�شب�حي الذي ا�شتعملته 
يتف�عل على ب�شرته� حتى امل�ش�ء، وبذلك تظل 

الب�شرة حمتفظة بن�ش�رته�
._يف امل�ش�ء: اخلطي �شف�ر بي�شة مع ملعقة 
املطحون وملعقة �شغرية  البندق  كبرية من 
من ع�شل النحل، ثم ا�شيفي اإليه� 3 قطرات من 

ع�شري الليمون
. ادهني وجهك بهذا اخلليط واتركيه على 
ب�شرتك ملدة 20 دقيقة، ثم ا�شطفي وجهك مب�ء 

مثلج قلياًل ثم مب�ء الورد
احتي�ج�ته�  لب�شرتك  القن�ع  هذا  .يوؤمن 
الغذائية فيجعل وجهك نظيف�، ن�شرا، �ش�في� 
الوجه  ميد  كم�  االإره�ق،  عالم�ت  وميحي 
ملنع  الالزمة  االأ�ش��شية  االأمينية  ب�الأحم��ش 

ظهور اخلطوط والتج�عيد.

ج����ّرب����ي ه�����ذه ال���و����ص���ائ���ل ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ب�����ص��رت��ك ي�����وم اإج����ازت����ك



اإنتاج  لالإلكرتونيات  »�سام�سوجن  �سركة  اأوقفت   
ومبيعات هاتفها الذكي »جالك�سي نوت 7« الثالثاء، 
حتقق  بينما  ا�ستخدامه،  بوقف  مالكيه  واأبلغت 
ال�سركة يف تقارير حول ا�ستعال النار يف الأجهزة، 
مما يغذي توقعات باأن عمالق التكنولوجيا �سيلغي 

هذا الطراز الرئي�سي.
العمالقة  اجلنوبية  الكورية  ال�سركة  وقالت 
اأي�سًا اإنها قررت وقف اإنتاج »نوت 7« ب�سبب خماوف 

تتعلق ب�سالمة امل�ستهلكني.
حاليا  تبحث  �سام�سوجن  اإن  مطلع  م�سدر  وقــال   
كخيار،  دائم  ب�سكل  الذكي  هاتفها  مبيعات  اإيقاف 
النريان  ا�ستعال  حول  جديدة  تقارير  بعد  وذلــك 
اأثـــار  ممــا  ا�ستبدالها  جـــرى  جــديــدة  ــزة  ــه اأج يف 
التنظيمية  اجلــهــات  قبل  مــن  جــديــدة  حتــذيــرات 
و�سركات الت�سالت والطريان. وقال متحدث با�سم 
خطط  بخ�سو�س  �سيء  اأي  يتقرر  مل  اإنه  �سام�سوجن 

البيع امل�ستقبلية.
الذكية  للهواتف  منتج  اأكــرب  �سام�سوجن  وكانت   
من  طلبت  ــهــا  اإن �ــســابــق  وقـــت  يف  قــالــت  ــعــامل  ال يف 
مبيعات  وقف  العاملية  الت�سالت  �سركات  جميع 
الأ�سلية  الأجهزة  وا�ستبدال   »7 نوت  »جالك�سي 
التنظيمية  اجلهات  مع  العمل  ا�ستمرار  مع  باأخرى، 
ا�ستبدال  ال�سركة  وتعر�س  امل�سكلة.  يف  للتحقيق 
»جالك�سي نوت 7« مبنتجات اأخرى اأو برد القيمة.

العمالء  على  »يجب  بيان:  يف  ال�سركة  وقالت   
اأو  اأ�سلي   »7 نــوت  »جالك�سي  هاتف  ميلكون  ممن 
عن  ويتوقفوا  اأجهزتهم  يغلقوا  اأن  م�ستبدل،  اآخر 

ا�ستخدامها«.
ــزة  ــه اأج ب�سحب  �ــســامــ�ــســوجن  قــــرار  يــثــري  ول   
يف  الثانية  للمرة  الأ�سواق  من   »7 نوت  »غالك�سي 
مراقبة  ب�ساأن  جديدة  �سكوكًا  �سهرين،  من  اأقــل 
عنه  ينتج  قــد  لكن  فقط،  ال�سركة  لــدى  اجلـــودة 

تكاليف مالية �سخمة واأخرى مت�س �سمعتها.
 ويقول حمللون اإن الإيقاف النهائي ملبيعات نوت 
7 قد يكلف �سام�سوجنما ي�سل اإىل 17 مليار دولر، 
يف  الهواتف  من  الأخــرى  منتجاتها  �سي�سوه  ــه  واأن

اأذهان امل�ستهلكني ولدى �سركات الت�سالت.

دولر  مليار   18.8 قيمته  ما  امل�ستثمرون  وخ�سر 
من القيمة ال�سوقية ل�سركة �سام�سوجن لإلكرتونيات 
 8% منخف�سة  اأ�سهمها  اإغــالق  مع  الثالثاء،  اليوم 
اأكرب انخفا�س يومي بالن�سبة املئوية منذ العام  يف 

.2008
 واأطلق »نوت 7« يف اأغ�سط�س، وكان من املفرت�س 
اأن يناف�س اأحدث ن�سخة منهاتف اآيفون الذي تنتجه 
�سركة اآبل يف الهيمنة على �سوق الهواتف الذكية. 
املتخ�س�سني  قبل  من  جيد  ب�سكل  ا�ستقباله  ورغم 
املعرو�س مع  اأن م�سكلته الأويل متثلت يف نق�س  اإل 

زيادة اأوامر ال�سراء امل�سبقة عن الإمدادات.
�سور  بـــداأت  اإطــالقــه  مــن  اأيـــام  غ�سون  يف  لكن   
الأجهزة املتفحمة من نوت 7 يف الظهور على و�سائل 
ثمة  اأن  اإىل  اإ�سارة  اأول  يف  الجتماعية،  الإعــالم 
منذ  �سام�سوجن  وا�ستدعت  الهاتف.  يف  جديا  خلال 
»جالك�سي  طراز  من  جهاز  مليون   2.5 احلني  ذلك 

نوت 7« ب�سبب بطاريات معيبة.
ل�سركة  املنتدب  الع�سو  �سنايدر  اإدوارد  وقــال   
�سارتر اإيكويتي ري�سري�س: »هذا على الأرجح ق�سى 
على ا�سم العالمة التجارية نوت 7 - من يدري ما اإذا 

كان �سي�سمح لهم باإعادة اإ�سداره«.

فيه  �سيحلون  الــذي  الوقت  »بحلول  واأ�ــســاف:   
اإعادة  عملية  يخو�سوا  اأن  عليهم  �سيكون  امل�سكلة 
احل�سول على �سهادات، وكذلك اإعادة التاأهل وعند 
النتهاء من ذلك �سيكون الوقت قد حان لطرح اإ�س 

)جالك�سي(«.  8
وقالت �سحيفة هانكيوريه الكورية اجلنوبية يف 
وقت �سابق اإن »ال�سركة تخطط لوقف مبيعات نوت 

نهائي«. ب�سكل   7
 ومل تعلق ال�سركة الكورية اجلنوبية على الفور 
النريان  ا�ستعال  �سبب  حــددت  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن 
�سول  يف  م�سوؤولني  اأن  رغم  امل�ستبدلة،  الأجهزة  يف 
ذلك  يف  مبا  خمتلفة  احتمالت  تبحث  اإنها  قالوا 

البطاريات.
للتكنولوجيا  الكورية  الوكالة  يف  م�سوؤول  وقال   
�سبب  حتليل  ال�سعب  »مـــن  لـــرويـــرتز:  واملــعــايــري 
ــوادث هــذه املــرة ب�سبب وقــوع اأمنــاط خمتلفة  احل

منها«.
 وقالت املفو�سية الأمريكية ل�سالمة امل�ستهلك اإن 
املبيعات  القرار ال�سحيح بوقف  »�سام�سوجن اتخذت 

وا�ستبدال الأجهزة«.
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ح�شن  م���ي���الد  ب���ذك���رى  حم��ت��ف��ال  ال���ق���ر����ش���اوي 
ون�شطاء  امل�����ش��ل��م��ني:  االإخ�����وان  م��وؤ���ش�����س  ال��ب��ن��ا 
ي��������ردون مب���ق���ال ال���ع���ق���اد ال���ع���ن���ي���ف ع��ن��ه

–  حممود القيعي: القاهرة 
 اأحيا ال�سيخ يو�سف القر�ساوي ذكرى ميالد ال�سيخ ح�سن البنا  موؤ�س�س 
جماعة الخوان امل�سلمني التي حتل اليوم ) 14 اأكتوبر( باأبيات من ال�سعر 

قال فيها :
يا  مر�سدًا قاد بالإ�سالم اإخوانـــا *** وهز بالدعوة الغراء اأوطانا

فكان للعرب والإ�سالم فجر هـدى*** وكان للغرب زلزال وبركانا
ربيت جيال من الفولذ معدنه ** يزيده الع�سف اإ�سالما واإميانـا

ترميك بالإفك اأقالم واأل�سنــة** خانت اأمانتها، يا بئ�س من خانا
وتابع القر�ساوي يف �سل�سلة من التغريدات بح�سابيه على ” تويرت” و” 
الفي�سبوك”: “يقول البنا: اأنا �سائح يبحث عن احلقيقة ، واإن�سان يفت�س 
عن الن�سانية، اأنا م�سلم اأدرك �سر وجوده، فنادى: “قل اإن �سالتي ون�سكي 

وحمياي ومماتي هلل رب العاملني”.
ما كتبه القر�ساوي اأجج اخلالف  من جديد عن البنا  حيث كتب اأحد 
متابعي القر�ساوي قائال: “عليه من اهلل ما ي�ستحق ” واأعاد ن�سر حتقيقا 
1949 واأكدها  “حقيقة تاريخية ك�سفها العقاد عام  �سحفيا جاء فيه : 

المام الغزايل يف كتاب قذائف احلق:
جماعة  لتاأ�سي�س  املا�سونية  زرعته  مغربي  يهودي  البنا  ح�سن   

الخوان “.
وجاء يف مقال العقاد اأن البنا جمهول الأ�سل يثري الفتنة ويجيد اتباع 

نهج اليهود واملجو�س ” .
متابع اآخر قال اإن البنا اعرتف يف كتابه ” مذكرات الدعوة والداعية ” 

اأنه ي�سري عى نهج املعمم البهائي جمال الدين الأفغاين “.
ورفع    ، ال�سالم  اإعادة عز  ودوره  يف    بالبنا  اأ�سادوا  اآخرون  متابعون 
، ول تخلو منها مدينة على وجه  ، وتاأ�سي�سه جماعة مالأت العامل  لوائه 

الكرة الأر�سية .

االأزهر واإفتاء م�شر: قرار اليون�شكو انت�شار للم�شلمني

رحب الأزهر بت�سويت اليون�سكو ل�سالح م�سروع القرار العربي الذي يوؤكد 
وخم�س�س  مقد�س  اإ�سالمي  موقع  ال�سريف،  احلرم  وكامل  الأق�سى  امل�سجد  اأن 

لعبادة امل�سلمني.
 واأكد مر�سد الأزهر اأن هذا »القرار يعد انت�سارًا لإرادة ال�سعب الفل�سطيني 
وامل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل«، داعيًا اإىل �سرورة التحرك العاجل لإيجاد 
الإ�سرائيلي  الحتالل  اإنهاء  ي�سمن  الفل�سطينية  للق�سية  وعادل  �سامل  حل 
ورد احلقوق لأ�سحابها، ويحافظ على الرتاث الثقايف والطابع الديني ملدينة 
ال�سهيونية  الفل�سطيني، ويوقف النتهاكات  ال�سعب  القد�س، ويعرتف بحقوق 

بحق امل�سجد الأق�سى ال�سريف ومدينة القد�س املحتلة.
منظمة  بــقــرار  م�سر،  مفتي  عــالم،  �سوقي  الــدكــتــور  اأ�ــســاد  جانبه،  مــن   
»اليون�سكو« باعتبار امل�سجد الأق�سى مكانًا مقد�سًا خا�سًا بامل�سلمني فقط دون 

اأن يكون لليهود اأي حق فيه.
العاجل  والعربي  الإ�ــســالمــي  التحرك  �ــســرورة  اإىل  م�سر  مفتى  ــا  ودع  
لال�ستفادة الق�سوى بقرار منظمة »اليون�سكو« وتاأكيد اأحقية امتالك امل�سلمني 
للقد�س وامل�سجد الأق�سى والدفاع عن ق�سية الأمة الإ�سالمية الأبدية، وهي 

القد�س ال�سريف واإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س.
يوؤكد  باري�س م�سروع قرار  58 دولة يف  اأقرت بح�سور  »اليون�سكو«   وكانت 
عدم وجود اأي ارتباط ديني بني امل�سجد الأق�سى يف مدينة القد�س واليهود، 

معتربًة اإياه مكانًا مقد�سًا للم�سلمني.

ل�صلكي �صاحن  عن  تك�صف   GL 
يدعم تقنية ال�صحن ال�صريع

 LG »اإل جي  اأعلنت �سركة   
عــن اإطـــالق مــا قــالــت اإنـــه اأول 
ميكن  �ــســريــع  ل�سلكي  �ــســاحــن 
الهواتف  كافة  مع  ا�ستخدامه 
الذكية التي تدعم هذه امليزة، 
اأبرز  ملعاجلة  حماولة  يف  وذلك 
وهي  التقنية،  ــذه  ه م�سكالت 

بطء ال�سحن.
الهواتف  العديد من  اأ�سبح يدعمها  التي  ال�سحن الال�سلكي   وتعاين تقنية 
الذكية من م�سكلة اأ�سا�سية وهي بطء �سرعة ال�سحن مقارنًة بال�سحن املبا�سر 

عرب ال�سلك.
 وقالت »اإل جي« يف بيان اإن هذا املنتج ميتاز بدرجة عالية من التوافقية، 
اإذ ميكن ا�ستخدامه مع معظم الهواتف الذكية املتوفرة حاليًا يف ال�سوق، وهي 
يدعم معايري احتاد الطاقة الال�سلكية WPC، وهي منظمة دولية لتوحيد 

املعايري اخلا�سة بال�سحن الال�سلكي.
وهي  واط،   15 تبلغ  اجلديد  ال�ساحن  ا�ستطاعة  اأن  ال�سركة  واأو�سحت   
كافية، بح�سب »اإل جي«، ل�سحن بطارية الهاتف من 0 اإىل %50 خالل ن�سف 

�ساعة، اإل اأن ال�سركة مل تذكر ما هو حجم البطارية يف مثالها املُفرت�س.
 وميتاز �ساحن »اإل جي« الال�سلكي اجلديد باأنه يقدم ا�ستطاعة اأعلى ثالث 
املوجودة يف الأ�سواق حاليًا  الال�سلكية  ال�سواحن  التي تقدمها  مرات من تلك 

والتي تبلغ ا�ستطاعتها 5 واط.
من  كل  يف  احلــايل  ال�سهر  خالل  الأ�ــســواق  يف  اجلديد  ال�ساحن  و�سيتوفر   
اأو  اأن ال�سركة مل تك�سف عن ال�سعر  اإل  الوليات املتحدة واأوروبا واأ�سرتاليا، 

موعد الو�سول اإىل الأ�سواق الأخرى.

العلماء يك�صفون عن احلد الأق�صى لعمر الأن�صان

القيا�سي  الرقم  �ساحبة  عاما،   122 الـ  ذات  كامنت،  جني  الفرن�سية  تعد 
الر�سمي لأكرب معمرة يف العامل، ويبدو اأنه من غري املرجح ك�سر هذا الرقم ، 

وفقا لتحليل علمي ن�سر موؤخرا يف جملة طبية.
نيويورك،  يف  للطب  اأين�ستاين  جامعة  يف  الوراثة  عامل  فيجغ،  جان  وقال 
اإن  اإنه »يبدو من ال�سعب للغاية،  واأحد الباحثني يف هذه الدرا�سة احلديثة، 
مل يكن م�ستحيال، جتاوز ذلك ال�سقف )الرقم القيا�سي الر�سمي لأطول عمر(، 

نظرا لتعقيد عملية ال�سيخوخة«.
ال�سابقة والقائلة  اأنه »على النقي�س من النظريات  اإىل   وي�سري الباحثون 
باأن طول العمر الب�سري ميكن اأن ي�سل اإىل اأبعد من ذلك، فاإن بياناتنا ت�سري 

بقوة اإىل اأن اأمد احلياة حمدود«.
 وقام الباحثون بتحليل بيانات الوفيات ما بني عامي 1968 و2006 يف كل 
ت�سجل  التي  البلدان  وهي  املتحدة،  والوليات  وبريطانيا  واليابان  فرن�سا  من 
اأنه بينما كان هناك  اأعوام، ووجد الباحثون   110 اأعمار والتي تفوق  اأطول 
تلك  طــوال  الــولدة،  اأثناء  يف  والن�ساء  الأطفال  وفيات  من  احلد  يف  تقدم 
ال�سنوات، كان معدل وفيات كبار ال�سن ي�سجل حت�سنا بطيئا جدا، خا�سة لدى 

اأولئك الذين تفوق اأعمارهم الـ 100 عام.
 وبذلك خل�س الباحثون اإىل اأنه ا�ستنادا للح�سابات فاإن احتمالت الو�سول 
اإىل عمر الـ 125 عاما هي اأقل من 1 بالألف، واأن معدل العمر الأطول لالإن�سان 

ل ميكن اأن يتجاوز 115 عاما.
وال�سيخوخة  الأحياء  علم  اأ�ستاذ  اأو�ستاد،  �ستيفن  قال  اأخرى،  جهة  ومن   
النتائج  اإن  الدرا�سة،  يف  ي�سارك  مل  والــذي  برمنغهام،  يف  األباما  جامعة  يف 
للب�سر  عمر  اأطول  اليقني  وجه  على  حددوا  الباحثني  اأن  تعني  ل  اجلديدة 
ما  الإن�سان  عمر  اإن  بل  عاما،  الـ122  جتاوز  على  قادر  غري  اأنه  من  وتاأكدوا 
اأن  الفئران  على  اأجريت  التي  التجارب  اأظهرت  اأن  بعد  خا�سة  يتمدد،  يزال 
هذه احليوانات تعي�س اأطول اإذا مت تقييد ال�سعرات احلرارية التي ت�ستهلكها 
والتالعب يف جيناتها، حيث يعطي ذلك احتمال لإمكانية اإطالة عمر الن�سان 

اأكرث فاأكرث.
ال�سيخوخة يف جامعة بو�سطن  اأ�ستاذ طب  الدكتور توما�س بريلز،  واأو�سح 
على  الرتكيز  يجب  املعجزة«،  »العالج  عن  البحث  على  الرتكيز  من  بدل  اأنه 

تناول الطعام ب�سكل اأف�سل للبقاء يف �سحة جيدة ل�سنوات طوال.
 ويف حني ما تزال املراأة الفرن�سية �ساحبة الرقم القيا�سي الر�سمي لأطول 
 130 اأكرث من  اأعمارهم  اأن هناك الكثريين ممن بلغت  اإل  عمر)122 عاما(، 
فقدانهم  لكن  )القوقاز(،  ورو�سيا  وال�سني  الهند  مثل  بلدان  يف  عاما  و140 
الأعمار  تلك  بلوغهم  تاأكيد  دون  حالت  ادعاءاتهم  تثبت  ميالد  ل�سهادات 

القيا�سية.

وهو  له  �سيلفي  التقاط  يف  اأمريكي  �ساب  قام   
»هاي  امل�سماة  الو�سعية  يف  لأعلى  يديه  ي�سفق 
فيها  يظهر  الذي  الوقت  يف   ،high-five فايف« 
التقط  حيث  ــهــواء،  ال يف  معلقا  اأمــامــه  الهاتف 

ال�سورة اأمام مراآة.
 وفور ن�سره ال�ساب الذي يقطن ولية كارولينا 
و�سفت  بتويرت،  ح�سابه  على  ال�سورة  ال�سمالية 
باجلنون واأثارت اآلف النا�س لإعادة تغريدها بل 
اأنه  وتقليد ما فعله الطالب، الذي اأو�سح ملتابعيه 
غري م�سوؤول عن ت�سرر اأي هاتف وهو ي�سقط اإىل 

اأ�سفل، اإذا ما رغبوا يف تقليده.
الفور  على  بتقليده  كبري  عــدد  قــام  وبالفعل   
والهاتف  نف�سها  بالطريقة  لهم  �سورا  ون�سروا 
�سفق  و�سعية  ميثلون  وهــم  اأ�سفل  اإىل  ي�سقط 
م�سحكة  جاءت  ال�سور  اأغلب  لكن  لأعلى،  اليدين 
وكثري منها مهتز ولي�ست بجدارة ال�سورة الأم التي 
قدمها الطالب، يف الوقت نف�سه فقد جنح اآخرون 
يف  عليه  تفوقوا  بل  »اجلنون«  هذا  يقلدوا  اأن  يف 
�سيث  الطالب  ف�سورة  وجناحا.  دقة  اأكــرث  �سور 
�سنايدر التي ن�سرت ال�سبت املا�سي، مل تكن بدقة 
ك�سبت  لكنها  ما  نوعا  �سبابية  كانت  بل  كاملة، 

الإعجاب للفكرة والرباعة يف التنفيذ.
اأ�سعر  »اليوم  عليها:  علق  قد  �سنايدر  وكانت   
بالفخر اأنني ا�ستطعت التقاط �سورة �سيلفي يل يف 

و�سعية هاي فايف«.
 وقد حتولت هذه الطريقة اجلديدة واملبتكرة 
ال�سباب،  بعقول  ع�سفت  حمى  اإىل  ال�سيلفي  من 
ال�ساب  لبو�ست  املعادة  التغريدات  عدد  بلغ  حيث 
يف  األف،   432 اإىل  و�سل  والإعجاب  األف،   170

حني قام الع�سرات بتقليد الفكرة.
من  و�ــســادة  بو�سع  قــام  بع�سهم  اأن  وامل�سحك   
اإذا  الهاتف  يت�سرر  ل  حتى  الأ�سفل  يف  القطن 

�سقط.

نهائيًا  7 ن���وت  ج��االك�����ش��ي  وم��ب��ي��ع��ات  اإن��ت��اج  ت��وق��ف  �شام�شوجن 

����ش���ي���ل���ف���ي ال����ت���������ش����ف����ي����ق.. ه������ل ����ش���ت���ق���ل���دوه���ا؟
ت�سريحات  الأمريكية  نيوزويك  جملة  تناولت 
امل�سلمني  منع  ب�ساأن  ترامب  دونالد  اجلمهوري  املر�سح 
احلظر  هذا  اإن  وقالت  املتحدة،  الوليات  دخول  من 
لو حدث فاإن له عواقب �سلبية ويكبد البالد خ�سائر 

على امل�ستوى القت�سادي.
جمل�س  يف  للباحث  مقال  نيوزويك  ن�سرت  فقد 
منع  اإن  فيه  قال  األدين  اإدوارد  اخلارجية  العالقات 
امل�سلمني من زيارة الوليات املتحدة يحرم البالد من 
66 مليار دولر �سنويا، مما ميكن له الت�سبب يف  نحو 

اإنفاقه يف البالد.
�سيمنع  ــه  اإن قــال  اأن  �سبق  تــرامــب  اأن  واأ�ــســافــت   
رئي�سا،  انتخابه  حال  يف  البالد  دخول  من  امل�سلمني 
بلدان  من  القادمني  دخــول  ليمنع  ــه  راأي عــدل  ــه  واأن
هذا  واأن  لــالإرهــاب،  م�سدرا  تعترب  اأو  خطرا  ت�سكل 

الأمر يعد من �سالحياته رئي�سا للبالد.
 واأ�سارت اإىل اأن عددا من كبار الباحثني يف جمل�س 
العالقات اخلارجية -ومقره يف نيويورك- وهم األدين 
اأن  نف�سه وهايدي كريبو ريدكر وروبرت كان، قرروا 
املحتملة  ترامب  ل�سيا�سة  القت�سادي  الأثر  يدر�سوا 

يف هذا ال�ساأن.
 حقائق مثرية

احلقائق  وجدوا  الباحثني  اأن  نيوزويك  واأ�سافت 
املثرية للقلق التالية:

من  �سخ�س  اأي  ملنع  �سلطة  الرئي�س  لدى  اإن  اأول:   
دخول البالد، واأنه ميكن لرتامب حال انتخابه رئي�سا 
وكاأنه  امل�سلمني  على  احلظر  ب�ساأن  �سيا�ساته  تنفيذ 

القي�سر.
وهجرة   �سفر  على  �سامل  حظر  فر�س  اإن  ثانيا:   
عواقب  له  �سيكون  موؤقتا-  كان  واإن  -حتى  امل�سلمني 
القومي  الأمــن  على  ــرى  واأخ كبرية  �سلبية  �سيا�سية 
الوليات  جهود  على  ال�سلبية  الآثار  فيها  مبا  للبالد، 

املتحدة ملكافحة الرهاب.
 ثالثا: اإن فر�س حظر �سامل على دخول امل�سلمني 
على  �سلبية  اقت�سادية  عواقب  له  املتحدة  للوليات 
ال�سفر  جمال  يف  �سيما  ل  البعيد،  املــدى  على  البالد 

وال�سياحة والتعليم.
اإىل  ا�ستندوا  الباحثني  اأن  اإىل  نيوزويك  واأ�سارت   
معلومات م�ستقاة من وزارة التجارة الأمريكية تك�سف 
عن ا�ستقبال الوليات املتحدة نحو 77.5 مليون زائر 
الأجانب  ــزوار  ال هــوؤلء  واأن  املا�سي،  العام  خارجي 
الب�سائع  �سراء  يف  دولر  مليار   246.2 نحو  اأنفقوا 
من   11% نحو  ي�سكل  ما  البالد،  يف  اخلدمات  وعلى 

جمموع قيمة �سادرات الوليات املتحدة برمتها.
 زوار اأجانب

الأجــانــب  الـــزوار  هـــوؤلء  اأن  نيوزويك  واأ�ــســافــت 
اأي  واأن  اأمريكية،  وظيفة  مليون   1.1 نحو  يدعمون 

الأجانب  ــزوار  ال من  غريهم  اأو  امل�سلمني  على  حظر 
اإ�سالمية  �سكانية  كثافة  ذات  بلدان  من  القادمني 
التي  املجتمعات  باقت�ساد  ت�سر  عواقب  له  �سيكون 

تعتمد على ال�سياحة.
يف  املتحدة  الــوليــات  خ�سارة  الباحثون  ــدر  وق  
مبا  امل�سلمني  على  احلــظــر  حــال  يف  ــفــاق  الإن جمــال 
�سنويا،  دولر  مليار  ثالثني  اإىل   14 بني  ما  يــرتاوح 
اأخرى  وتاأثريات  �سكل عواقب  مليار على   31 وبنحو 
مليار   61 اإىل  يقود  ما  القت�ساد،  على  مبا�سرة  غري 

على النطاق الأو�سع.
تــرتاوح  قد  الوظائف  يف  اخل�سائر  اأن  واأ�سافوا   
األفا، ف�سال عن فقدان   132 األفا اإىل  ما بني خم�سني 
الدرا�سات  طلبة  من  العلمية  املجالت  يف  الباحثني 
العليا وال�سعف الذي يطال جمال ال�ستثمار، يف ظل 
�سعوبة و�سول رجال الأعمال اإىل الوليات املتحدة.

حذفت  العنف،  على  يح�س  مما  التخل�س  بدعوى 
وزارة التعليم امل�سرية درو�سا مقررة باملناهج التعليمية 
ال�سنة  هذه  ا�ستكملته  ما  وهو  املا�سي،  الدرا�سي  العام 

بحجة اإزالة ما �سمته التكرار واحل�سو.
تعادل  ف�سول  �ستة  التعليم  عن  امل�سوؤولون  وحذف 
ن�سف املقرر من ق�سة فاحت بالد املغرب العربي عقبة 

بن نافع املقررة على ال�سف الأول الإعدادي.
القائد  الأيوبي  الدين  �سالح  در�س  حذف  مت  كما   
الع�سكري الذي حرر القد�س وموؤ�س�س الدولة الأيوبية 

من درو�س اللغة العربية بال�سف اخلام�س البتدائي.
والتعليم  الرتبية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت   
ارتــاأت الأجــزاء املحذوفة  الــوزارة  اإن  اأمــاين �سرغام 

حتر�س على العنف.
الــدرا�ــســات  مـــادة  مــن  الثالثة  ــدة  ــوح ال ــت  ــع وُرف  
عنوان  حتت  الإعـــدادي  الثاين  لل�سف  الجتماعية 

»اخلالفة الإ�سالمية زمن الأمويني والعبا�سيني«.
من  جلنة  �سكلت  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت   
ملراجعة   2015 مــار�ــس/اآذار  يف  الرتبويني  اخلــرباء 
مناهج مراحل التعليم »لتنقيحها من كافة الأفكار التي 
تدعو اإىل العنف والتطرف« وكذلك الأفكار ال�سيا�سية 
والدينية التي ميكن اإ�ساءة فهمها بالإ�سافة اإىل اإزالة 

احل�سو والتكرار، طبقا لبيان وزاري.
املناهج  لتطوير  امل�سكلة  اللجنة  مق�س  وامــتــد   
العام  تدري�سه  يتم  كتابا  ثــالثــني  اإىل  التعليمية 
نحو  تعديل  على  يعمل  حــني  يف  اجلـــاري،  الــدرا�ــســي 
1290 كتابا جديدا خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
اعتربت  خيالية  ق�س�س  اإىل  التعديالت  وامتدت   
الإ�سالمية،  الــدولــة  لـتنظيم  مروجة  اأنها  ـــوزارة  ال
ع�سافري  حرق  ويتناول  ال�سقور«  »نهاية  در�س  فحذف 

ل�سقور متار�س البط�س على مع�سر الطيور.
العامة،  الثانوية  مناهج  الوزارة  خطة  �سملت  كما   
الباب  من  الثاين  الف�سل  ُحــذف  الفل�سفة  مــادة  ففي 
الثاين بعنوان »امل�سكلة اخللقية بني فال�سفة الإ�سالم 

والفارابي«.
من  الثالث  الباب  حذف  الجتماع،  علم  مادة  ويف   
الأمن  وتهديد  م�سر  يف  املياه  »ق�سية  الثاين  الف�سل 

القومي«.
 حذف باجلملة

والتكرار«  »احل�سو  �سمته  مما  التخل�س  يف  ورغبة 
فرباير/ منهج  حذف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
�سباط الذي ميثل %35 من منهج الف�سل الدرا�سي من 
ال�سف الأول البتدائي حتى اخلام�س وال�سفني الأول 

والثاين الإعدادي، وتركه لالطالع فقط.
 وكان رئي�س قطاع التعليم العام ر�سا حجازي قال 
الثانوية  املرحلة  مبناهج  واحلذف  التعديل  ن�سب  اإن 
ترتاوح بني 8 و%32، اأما الإعدادية فينح�سر بني 5 

و%12، والبتدائية من 20 اإىل 30%.
وت�سمن اجلزء الكبري املحذوف درو�سا مبنهج ال�سف 
اخلام�س البتدائي عن �سخ�سيات رائدة كالكاتبة ملك 

حفني نا�سف والأديب جنيب حمفوظ.
وتاريخهم،  النوبة  بــاأهــل  يــعــّرف  در�ــس  وُحـــذف   
مثل  والعدل  والرحمة  ال�سدق  عن  تتحدث  ودرو�ــس 
»اخللق كنز ل يفنى« و«ل تكذب« و«الأر�س هي الكنز«.
من  العربي«  وطننا  »خــريات  در�ــس  احلــذف  و�سمل   
مادة الدرا�سات الجتماعية لل�سف الثاين الإعدادي، 
اإىل جانب حذف خريطة �سكان الوطن العربي، ودر�س 
امل�سرية  احل�سارة  مظاهر  ح�سارتنا..  روائــع  »مــن 

القدمية«.
الريا�سيات  مناهج  يف  درو�ــســا  احلــذف  �سمل  كما   
املــراحــل  مبعظم  والــفــيــزيــاء  والأحــيــاء  والكيمياء 

التعليمية.
 وكان وزير الرتبية والتعليم د. الهاليل ال�سربيني 
تطوير  عملية  ا�ستمرار  املا�سي  اأبريل/ني�سان  يف  اأكد 

املناهج وفق بنية علمية تتوافق مع املعايري الدولية.
 الثورة اأي�سا

يناير،   25 ثــورة  ــذف  واحل التعديل  مق�س  وطــال 
العامة  للثانوية  التاريخ  فالن�سخة اجلديدة من كتاب 
املخلوع  الرئي�س  بف�ساد  اخلــا�ــس  اجلـــزء  مــن  تخلو 
مع  الأمــن  وعنف  حكمه،  فرتة  خالل  مبارك  ح�سني 

املتظاهرين.
 كذلك ُرفع من مادة الرتبية الوطنية ف�سل بعنوان 
 25 ثــورة  عــن  تطبيقي  ومنـــوذج  ــورات«  ــث ال »فل�سفة 

يناير/كانون الثاين 2011.
والجتماع  النف�س  علم  مبــادة  در�ــس  حــذف  ومت   
الثورة  بني  »الــفــرق  عنوان  يحمل  العامة  للثانوية 
ال�سعبية  الــثــورة  بــني  الــفــارق  ويــبــني  والنـــقـــالب« 

والنقالب الع�سكري.
املرحلة  الع�سافري« من   و�سمل احلذف در�س »ثورة 
البتدائية، ويتحدث عن انتفا�سة ع�سافري �سد ملكهم 
الذي حب�سهم يف القف�س و�سربهم فطالبوه بالرحيل.

بن  عمر  الرا�سد  اخلليفة  ا�سمْي  حذف  اأي�سا  ومت   
اخلطاب وال�سحابي عبد اهلل بن الزبري -وكان طفال- 
الــذي مل يخف  الأخــري  �سجاعة  در�ــس يحكي عن  من 
اأمري املوؤمنني كباقي الأطفال، فيقول بني ثنايا الق�سة 
لل�سف  العربية  اللغة  مبنهج  الــوزارة  اعتمدتها  التي 
�سيقة  الطريق  لي�ست  الأمري،  »اأيها  البتدائي  الثاين 

فاأو�سعها لك ومل اأخطئ لأخاف منك«.
كتاب  مــن  ــدة  ــدي اجل الن�سخ  خــلــت  املــقــابــل،  ويف   
من  الإعــدادي  الثالث  لل�سف  الجتماعية  الدرا�سات 
مزايا  عن  وحتدثت  بالعدو،  ال�سهيوين  الكيان  و�سف 

ال�سالم واإنهاء ال�سراع ومنافعه على التنمية.
بعنوان  درا�سة  عرب  بذلك  اإ�سرائيل  احتفت  وقد   
امل�سرية«  الدرا�سية  الكتب  يف  اإ�سرائيل  مع  »ال�سالم 
وُن�سرت يف دورية »تقديرات اإ�سرتاتيجية« ال�سادر عن 

معهد درا�سات الأمن القومي الإ�سرائيلي.

�شنويا مليارا   66 اأمريكا  يكلف  امل�شلمني  دخ��ول  منع 

اخ����ت����ف����اء اأب�����ط�����ال االإ�������ش������الم م����ن امل����ن����اه����ج امل�����ش��ري��ة



للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
“اأدنيك” عن نيته عر�س اأول �سيارة تتحول 
اإىل روبوت عمالق من طراز “بي اإم دبليو”.
معر�س  املركز  ي�ست�سيف  اأن  املقرر  ومن 
دورتــه  �سيعقد  ــذي  ال تويز"  بويز  "بيج 
نوفمرب   26 اإىل   23 من  الفرتة  يف  ال�سابعة 
لل�سيارة  عــر�ــس  اأول  ويت�سمن   ،2016

الروبوت احلمراء.
الن�سخة  عر�س  ال�سيارة  �سناع  وقــرر 
اأكــرب  خـــالل  مــن  بــاأبــوظــبــي  منها  الأوىل 
والرتفيه  والبتكار  للتكنولوجيا  معر�س 
�سحيفة  بح�سب  ـــط،  ـــس الأو� الــ�ــســرق  يف 
من  العديد  عر�س  و�سيجري  “البيان”. 
الخرتاعات النادرة التي �سي�سهدها العامل 
التي  “فاليك”  دراجة  مثل  الأوىل،  للمرة 
يف  الأ�ــســرع  وال�سيارة  الأجــــواء،  يف  حتلق 
�سيارة  ـــزود مبــحــرك  امل ــارب  ــق وال ــعــامل،  ال
بتقنية  مطبوعة  مو�سيقية  واآلت  �سوبر، 

الطباعة ثالثية الأبعاد.
التنفيذي  الرئي�س  وقال بيجو جاياراج، 
بويز  "بيج  ملعر�س  املنظمة  اأرتــاج  ل�سركة 
جتربة  �سي�سهدون  املعر�س  زوار  اإن  تويز" 
�سي�ساهدون  حــيــث  ــامل،  ــع ال يف  ح�سرية 
اخـــرتاعـــات عــديــدة ل تــ�ــســدق. وو�ــســف 
من  العديد  �سي�سم  الذي  املعر�س  جاياراج 
العجائب ال�سناعية باأنه “الأكرب والأف�سل 
الفر�سة  هـــذه  تــفــوتــوا  فــال  الـــعـــامل،  يف 

ال�ستثنائية”.

ج�شم ف�شائي �شدم االأر�س 
و�شاعد يف ظهور الب�شر

وا�سنطن –
نيوجريزي  وليــة  يف  عليها  عــرث  الــزجــاج  مــن  �سغرية  كــرات  ت�سري 
الأمريكية ويف قاع املحيط الأطل�سي اإىل ا�سطدام مذنب اأو ج�سم ف�سائي 
من  تقريبًا  عام  ماليني  ع�سرة  بعد  عام،  مليون   56 قبل  بالأر�س  اآخر 

الدينا�سورات. اأهلك  الكويكب” الذي  “ارتطام 
خالية  دافئة  فرتة  د�سن  رمبا  ال�سطدام  اإن  اخلمي�س  علماء  وقال 
من  مهمة  جمموعات  مرة  لأول  خاللها  ظهرت  الأر�ــس  على  اجلليد  من 

الثدييات، مبا يف ذلك اجلن�س الب�سري.
دليل  اأحــدث  )العلوم(  �ساين�س  دوريــة  يف  ن�سر  الذي  الك�سف  وميثل 
الأر�س لرتطامات قدمية لأج�سام  العميق يف احلياة على  التاأثري  على 

ف�سائية.
متثل  اللون  املعتمة  ال�سغرية  الزجاجية  الكرات  اإن  الباحثون  وقال 
دلياًل قويًا على حدوث ت�سادم مع مذنب اأو كويكب. واأو�سحوا اأنها تت�سكل 
عندما ت�سرب �سخرة ف�سائية �سطح الأر�س وتقوم بتبخري البقعة التي 
التي  املن�سهرة  ال�سخور  من  �سغرية  قطعًا  اجلو  يف  مطلقة  بها  ت�ستقر 

تتجمد يف هيئة زجاج.
وا�ستخرجت القطع من طبقة جيولوجية حتدد بداية ع�سر الإيو�سني 
قبل زهاء 56 مليون عام يف ثالثة مواقع يف جنوب ولية نيوجريزي ومن 

موقع حتت البحر �سرقي ولية فلوريدا.
تزامن ذلك مع حقبة �سهدت ارتفاعًا يف درجات احلرارة تعرف با�سم 
بالو�سني-اإيو�سني ثريمال ماك�سيمم �ساحبها تراكم لثاين اأك�سيد الكربون 
يف الغالف اجلوي. وا�ستمرت تلك احلقبة اأكرث من 100 األف عام واأدت 
اإىل ثماين  العامل مبا يرتاوح من خم�س  ارتفاع درجات احلرارة يف  اإىل 

درجات مئوية.
قبالة  بالأر�س  كيلومرتات  ع�سرة  حوايل  عر�سه  كويكب  وا�سطدام 
�سبه جزيرة يوكاتان املك�سيكية قبل ذلك بع�سرة ماليني عام اأ�سفر عن 
مقتل كائنات بحرية وبرية كثرية منها الدينا�سورات ومتكني الثدييات 

يف اكت�ساب الهيمنة.

نيويورك )د ب اأ(- مت ف�سل تواأم ملت�سق الراأ�س بنجاح بعد 
نيويورك  يف  مب�ست�سفى  �ساعة   27 ا�ستمرت  جراحية  عملية 

يوم اجلمعة، ح�سبما ذكرت و�سائل العالم املحلية.
يف  يت�ساركان  كانا  �سهرا(   13( وجــادون  اأنيا�س  والطفالن 
جزء من اأن�سجة املخ، ح�سبما كتبت والدتهما نيكول ماكدونالد 

على موقع “في�س بوك”.
واأفادت �سبكة “�سي ان ان” الإخبارية الأمريكية اإن عملية 
هناك  وكانت  �ساعة،   16 ا�ستغرقت  فقط  جمجمتيهما  ف�سل 

حاجة اإىل عمليات جراحية اأخرى لإعادة ت�سكيل راأ�سيهما.
نحن  منف�سالن!..  “طفالن  اجلراحة  بعد  دونالد  وكتبت 
�ستكون  املقبلة  القليلة  الأ�سهر  املجهول.  حافة  على  نقف 
على  اأ�سابيع  مدى  على  نعرف  ولن  التعايف  حيث  من  حا�سمة 

وجه اليقني كيف �سيتعافى اأنيا�س وجادون .”
الذين  امللت�سقة  التوائم  من  باملئة   80 اأن  حقيقة  ظل  ويف 
العامني الأولني من  لعملية جراحية لف�سلهم يف  ل يخ�سعون 

حياتهم ميوتون، كان والدا التواأم اأمام قرار �سعب للغاية.
وت�سري  للغاية  نــادرة  امللت�سقة  التوائم  ولدة  اأن  يذكر 
تقديرات اإىل اأنها حتدث مرة واحدة يف كل ما يقرب من 189 

األف حالة ولدة.
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بريوت ـ )اأ ف ب( – ف�سلت مبادرات عدة 
يف التو�سل اىل حل للنزاع ال�سوري الدامي 
وا�سطدمت  �ــســنــوات،  خم�س  مــدى  على 
الرئي�س  م�سري  حول  باخلالف  خ�سو�سا 

ب�سار ال�سد.
انتهت”- العربية  – “املبادرات 

 ،2012 الــثــاين/يــنــايــر  كــانــون  يف   –
عربية  مبادرة  اول  ف�سل  من  �سهرين  بعد 
عن  والفــــراج  العنف  ــف  وق على  تن�س 
اقر  ــدن،  امل من  اجلي�س  و�سحب  املعتقلني 
جديدة  مبادرة  العرب  اخلارجية  وزراء 
اىل  ال�سد  الرئي�س  �سلطات  نقل  تلحظ 
عزمهم  مع  وطنية  وحدة  وحكومة  نائبه 
احل�سول على تاييد المم املتحدة لذلك.

موؤكدة  اخلطة  هذه  رف�ست  دم�سق  لكن 
انها  مو�سحة  العربية”  احللول  “انتهاء 
م�سممة على وقف الحتجاجات ال�سعبية 
اذار/مـــار�ـــس  مــنــذ  بــالــقــوة  قمعت  الــتــي 

.2011
الغام�سة- و�سيغته   1 جنيف  – موؤمتر 

يف   :2012 حــزيــران/يــونــيــو   30  –
حــول  الــعــمــل  جمــمــوعــة  اتــفــقــت  جنيف 
املتحدة  الـــوليـــات  ت�سم  الــتــي  �ــســوريــا 
املتحدة  واململكة  وفرن�سا  ورو�سيا  وال�سني 
وتركيا وجامعة الدول العربية والحتاد 

الوروبي على مبادئ مرحلة انتقالية.
“حكومة  اقامة  على  اخلطة  وتن�س 
عرب  كاملة”  �سالحيات  ذات  انتقالية 
م�سري  حتدد  ل  لكنها  م�سرتك”،  “توافق 

بالنزاع  املعنية  الطـــراف  ال�ــســد.لــكــن 
اختلفوا على تف�سري هذه املبادىء

ان  وا�سنطن  اعتربت  الجتماع،  وبعد 
“ما  مرحلة  امــام  املجال  يف�سح  التفاق 
بعد ال�سد”، يف حني اأكدت مو�سكو وبكني 
م�سري  تقرير  ال�سوريني  اىل  يــعــود  ــه  ان

رئي�سهم.
يف  العمال  جــدول  على  اتفاق  ل   –

موؤمتر جنيف 2-
 :2014 الثاين/يناير  كانون   31-  22
عقدت مفاو�سات يف �سوي�سرا بني املعار�سة 
املتحدة  الوليات  من  ب�سغوط  والنظام، 
الداعمة  رو�سيا  ومن  للمعار�سة  الداعمة 

للنظام، وانتهت بدون نتيجة ملمو�سة.
وتــلــتــهــا جــولــة ثــانــيــة انــتــهــت يف 15 
المم  و�سيط  واعــلــن  �ــســبــاط/فــربايــر، 
املتحدة الخ�سر البراهيمي الذي خلف 
كويف  املتحدة  لالمم  ال�سبق  العام  المني 
طريق  اىل  النقا�س  و�سول  اآنـــذاك  انــان 

م�سدود.
اىل  الطرفان  يتو�سل  مل  الــواقــع،  يف 
فالنظام  العمال.  جــدول  على  التفاق 
يريد احلديث عن “مكافحة الرهاب” يف 
حني ت�سعى املعار�سة اىل مرحلة انتقالية 

من دون الرئي�س ال�سد.
البراهيمي  ا�ستقال  اأيار/مايو،   13 يف 
اجلهود  من  �سهرا   20 من  اكرث  بعد  بدوره 
ــه يف هــــذا املــنــ�ــســب  ــف ــل ــعــقــيــمــة. وخ ال
مي�ستورا  �ستافان دي  اليطايل-ال�سويدي 

يف متوز/يوليو.
– التدخل الرو�سي وحمادثات فيينا –
 :2015 الول/اكتوبر  ت�سرين   30  –
اجلوية  احلملة  بدء  على  �سهر  مرور  بعد 
للنظام،  الــداعــمــة  �سوريا  يف  الرو�سية 
رو�سيا  بينها  فيينا،  يف  دولة   17 اجتمعت 
والوليات املتحدة وفرن�سا وللمرة الوىل 
�سوريا  يف  ال�سيا�سي  احلــل  لبحث  ايــران، 
النظام.  او  املعار�سة  عن  ممثلني  بغياب 
و�سع  اىل  ال�سعي  على  املجتمعون  واتفق 
على  اختلفوا  فيما  �سيا�سي،  انتقال  اأطــر 

م�ستقبل ب�سار ال�سد.
ويف 14 ت�سرين الثاين/نوفمرب، تو�سلت 
الدول الكربى يف فيينا اىل خارطة طريق 
انتقالية  حــكــومــة  ت�سكيل  عــلــى  تن�س 
بني  مباحثات  وعقد  انتخابات  ــراء  واج
كانون  بداية  بحلول  واملعار�سة  احلكومة 
الثاين/يناير، من دون التفاق على م�سري 

ال�سد.
الول/دي�سمرب2015:  كانون   18  –
بالجماع  يتبنى  الــدويل  ــن  الم جمل�س 
قــرارا  الــنــزاع  بــدء  منذ  الوىل  وللمرة 
مبفاو�سات  تبداأ  طريق  خارطة  يحدد 
وقف  على  وين�س  واملعار�سة  النظام  بني 
انتقالية  حكومة  وت�سكيل  النار  لطالق 
انتخابات  وتنظيم  ا�سهر  �ستة  غ�سون  يف 

خالل 18 �سهرا.
ثالث  اآذار/مار�س-ني�سان/ابريل:   –
بني  املبا�سرة  غري  املفاو�سات  من  جــولت 

المم  موفد  برعاية  واملعار�سة  النظام 
تقدم  احــراز  دون  جنيف  يف  م�ستورا  دي 

ملمو�س.
ومل يتفق الطرفان على اليات النتقال 
العمال  وقف  انتهاك  حول  تواجها  كما 
الــوليــات  اليه  تو�سلت  ــذي  ال القتالية 

املتحدة ورو�سيا يف �سباط/فرباير.
النظام  �سن  ايلول/�سبتمرب،   22 يف 
ل�ستعادة  هجوما  رو�سيا،  من  مب�ساعدة 
حلب  مــديــنــة  عــلــى  الــكــامــلــة  ال�سيطرة 
هذه  وتــاأتــي   .2012 عــام  منذ  املنق�سمة 
جديد  هدنة  اتــفــاق  ف�سل  بعد  العملية 
بني وا�سنطن ومو�سكو بعد ع�سرة ايام من 

توقيعه يف التا�سع من ايلول/�سبتمرب.
المم  يف  اخلام�س  الرو�سي  الفيتو   –

املتحدة-
مار�ست  الول/اكتوبر،  ت�سرين   08  –
قدمته  نــ�ــس  �ــســد  النق�س  ــق  ح رو�ــســيــا 
يف  للق�سف  فـــوري  لــوقــف  يــدعــو  فرن�سا 
على  اخلام�س  هو  الرو�سي  والفيتو  حلب. 
تقدم  الرناع.  بداية  منذ  غربية  قرارات 
ب�سكل  ال�سوري  حلليفها  احلماية  مو�سكو 

منهجي.

– يواجه الرئي�س  ـ )اأ ف ب(  وا�سنطن 
بول  الأمريكي  النواب  ملجل�س  اجلمهوري 
مر�سح  دعم  بني  ما  حقيقية  مع�سلة  راين 
�سحب  اأو  ترامب  دونالد  للرئا�سة  حزبه 
خيار  اأمام  ت�سعه  مع�سلة  وهي  له،  دعمه 
او  الأبي�س  بالبيت  الفوز  بني  ما  �سعب 

احلفاظ على غالبيته النيابية.
وبول راين مكلف ب�سفته رئي�سا للغالبية 
احلفاظ  الــنــواب،  جمل�س  يف  اجلمهورية 
ظل  يف  حزبه  �سفوف  يف  الن�سباط  على 
ي�سهدها،  الــتــي  ال�سديدة  النق�سامات 
واإي�سال م�ساريع القوانني اجلمهورية اإىل 

مكتب الرئي�س.
احلملة  هــذه  يف  نف�سه  يجد  اأنــه  غــري 
تر�سيح  بني  ما  كبري  مــاأزق  يف  النتخابية 
اخلالفية،  ال�سخ�سية  تــرامــب،  دونــالــد 
بــ�ــســيــطــرة حـــزبـــه على  والحـــتـــفـــاظ 
الــكــونــغــر�ــس، وطــمــوحــاتــه الــرئــا�ــســيــة 

املحتملة للعام 2020.
اأكد  الثنني،  م�سبوق  غري  موقف  ويف 
لن  اأنه  جمهوري  نائب  مئة  حلواىل  راين 
اإىل  جهوده  ي�سم  اأو  ترامب  عن  يدافع 
البيت  احلزب  يخ�سر  األ  خ�سية  حملته، 
الكونغر�س  كذلك  بل  فح�سب،  الأبي�س 
انتخابات  يف  جزئيا  جتديده  �سيتم  الذي 

8 ت�سرين الثاين/نوفمرب.
اأنه مل ي�سل اإىل حد �سحب دعمه  غري 

لرتامب.
ــون ريـــان  ــك ــفــت، ي ــل وبـــهـــذا الـــقـــرار امل
رجل  تر�سيح  اأن  اإىل  �سمني  ب�سكل  اأ�سار 
بحظوظ  ي�سر  اأن  ميكن  الــرثي  الأعمال 
ملجل�س  اأو  ال�سيوخ  ملجل�س  املر�سحني  بع�س 
ت�سجيل  ن�سر  بعد  وخ�سو�سا  ــواب،  ــن ال
فيديو الأ�سبوع املا�سي يتباهى فيه ترامب 
بتعابري بذيئة ب�سلوك مهني حيال الن�ساء 

اقرب اإىل التحر�س اجلن�سي.
يهمني” – – “ل 

اإعطاء  يريد  ل  ــه  اأن ــن  راي بــول  يقول 

املر�سحة الدميوقراطية هيالري كلينتون 
ي�سيطر  كونغر�س  مع  بيا�س  على  “�سيكا 

عليه الدميوقراطيون”.
�سربة  املوقف  هذا  يف  اخلــرباء  ويــرى 
املرتاجعة  ترامب  حلظوظ  راين  �سددها 
مل  اأنــهــا  غــري  كلينتون،  هــزم  يف  اأ�ــســا�ــســا 
ت�سعف من عزمية املر�سح اجلمهوري الذي 
رد بهجومية معلنا اأنه بات بو�سعه خو�س 
عني  “�سقطت  بعدما  ي�ساء  كما  حملته 

القيود”.
نيوز″  “فوك�س  ل�سبكة  ترامب  واأعلن 
الثالثاء “ل يهمني دعمه”، قبل ان يندد 
قــادة  بــني  م�سوؤوم”  بـ”توافق  الربــعــاء 

احلزب اجلمهوري.
عدم  عــن  اجلمهوريني  بع�س  واعـــرب 
وبينهم  رايــن،  بــول  قــرار  على  موافقتهم 
ل�سبكة  قــال  ــذي  ال كينغ  �ستيف  النائب 
دونالد  اإداء  يكون  “حني  اإن”  اإن  “�سي 
الذين  كــل  اإداء  يــكــون  افــ�ــســل،  تــرامــب 

يرت�سحون يف امريكا اأف�سل”.
لــكــن اخلــبــري يف تــاريــخ النــتــخــابــات 
هذا  اأن  اأو�سح  بيرتوزا  ديفيد  الرئا�سية 

لي�س �سحيحا بالكامل.
“الو�سع  اإن  وقال لوكالة فران�س بر�س 
يتوقف  �سيء  كل  جدا” لأن  متقلبا  يبدو 

على دائرة كل من املر�سحني.
الكاثوليكي  ــــن،  راي قــــرار  اأن  وراأى 
املحافظ الذي اأبدى �سدمته حيال الكالم 
الت�سجيل،  يف  ترامب  عن  ال�سادر  البذيء 
ل ينبع من ح�سابات �سيا�سية بقدر ما هو 

نف�سه”. مع  ان�سجام  “م�سالة 
– داخلية  – حرب 

كان بول راين نائبا �سابا يف 1999 حني 
عن  ممثال  الـــ46  �سن  يف  الكونغر�س  دخل 
وي�سكون�سني، وكان مولعا بال�سيا�سة واثقا 

من نف�سه، ل يخفي طموحاته.
اجلمهوري  املر�سح  اختاره   ،2012 ويف 
حلملته  �سريكا  رومــنــي  ميت  للرئا�سة 

من  معروفا  فبات  الرئي�س،  نائب  ملن�سب 
جميع الأمريكيني. ومع هزمية رومني اأمام 
ينظرون  العديدون  بــات  اأوبــامــا،  ــاراك  ب

اإليه على اأنه الأمل اجلديد للحزب.
تبقى  الأوىل  رايــــن  مــهــمــة  اأن  غـــري 
يف  اجلمهورية  الغالبية  على  احلــفــاظ 

الكونغر�س.
احلــزب  مــن  املحافظ  اجلــنــاح  وخــا�ــس 
قيادة  �سد  املعارك  من  العديد  اجلمهوري 
ـــن ا�ــســتــيــاء عـــدد من  احلــــزب، واثــــار راي
اأع�سائه بقراره وقف الدفاع عن ترامب، 
للقيادات  مــ�ــســادا  يعترب  الـــذي  املــر�ــســح 

التقليدية.
بانه  ــر  ــاك روراب دانــا  النائبة  ونعتته 

“جبان”.
كذلك اأعرب مر�سح ترامب ملن�سب نائب 
الرئي�س مارك بن�س عن خيبة امله حيال 
املر�سح  بجانب  بقي  وهو  ترامب،  موقف 
ا�سيب ب�سدمة عند بث  انه  ولو  الرئا�سي 

ت�سجيل الفيديو البذيء.
�سي”  بي  “اإن  ل�سبكة  بن�س  مايك  وقال 
خالل جتمع انتخابي يف ولية اأيوا “بول 
بلياقة  اأختلف معه  لكنني  راين �سديقي. 

حول روؤيته للحملة”.
راين  تر�سح  �سواء  ــه  اأن بــيــرتوزا  وراأى 
بدوره لل�سباق اإىل البيت البي�س م�ستقبال 

ام ل، ف�سوف يواجه حربا داخلية.
واأملـــح تــرامــب اإىل اأنــه يف حــال فــوزه، 
ملجل�س  رئي�سا  من�سبه  ـــن  راي �سيخ�سر 

النواب.
لكن يف حال هزميته، فاإن املعركة لتويل 
قيادة احلزب قد تت�ساعد، يف ظل اخليبة 
حيال  املت�سددون  املحافظون  يبديها  التي 

قيادة يبدو لهم اأنها تتجاهلهم.
ترامب  “دونالد  اأن  اإىل  بيرتوزا  واأ�سار 

كان القناة التي عربت عن غ�سبهم”.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز
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عامل ديل
على من يجد بنف�سه 
�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

خ��م�����س ����ش���ن���وات م���ن اجل���ه���ود ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة غ���ري امل���ث���م���رة الن���ه���اء ال����ن����زاع يف ���ش��وري��ا

ترامب دون��ال��د  عا�شفة  و���ش��ط  جمهوري  ق��ي��ادي  راي���ن  ب��ول 

 ق����ر�����ش����ًا ����ش���خ���م���ًا ي�����خ�����رق ق���ف�������ش���ًا ح�����دي�����دي�����ًا ب����داخ����ل����ه غ����وا�����س

نيويورك يف  �شاعة   27 ا�شتمرت  ج��راح��ة  بعد  ال��راأ���س  ملت�شق  ت���واأم  ف�شل  عملية  جن��اح 

فيها  تنق�س  درامية  حلظة  جديد  فيديو  �سجل 
بداخله  قف�س  على  عمالقة  اأبي�س  قر�س  �سمكة 
القف�س  وتدمر  قوة  بكل  الق�سبان  لتخرتق  غوا�س، 

بالكامل.
ووقع الهجوم املخيف على �سواحل املك�سيك، وبثه 
يق�سي  كان  اأمريكي  م�ستخدم  الإنرتنت،   �سبكة  على 

اإجازة مع عائلته على جزيرة غوادلوب.
لتتناول  املوقع  من  تقرتب  القر�س  �سمكة  وكانت 
القف�س  نحو  بقوة  فــجــاأة  اندفعت  ولكنها  طعمًا، 

وحطمته ونفذت براأ�سها من خالله يف م�سهد مثري.
مر�ساًل  امل�ساهدات،  اآلف  الفيديو  مقطع  وحقق 
القــرتاب  جتربة  ــان  اأم مــدى  حــول  حتذير  ر�سالة 
من اأ�سماك القر�س العمالقة عرب اأقفا�س حديدية 

بح�سب موقع العربية.
القف�س  اأن  الفيديو  بث  الذي  امل�ستخدم  واأو�سح 
اأن  اإىل  متما�سكًا  ظل  حمرتف  غوا�س  بداخله  كان 
اأ�سفله  وكــان  القف�س،  قــاع  من  قادمًا  لل�سطح  �سبح 

اثنان من اأ�سماك القر�س الأبي�س العمالق.

ع���م���الق روب������������وت  اإىل  ت����ت����ح����ول  ������ش�����ي�����ارة  اأول 
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با�سكال  اأعلن  متوقعة  وغري  مفاجئة  خطوة  يف  
نوال  اللبنانية  الفنانة  اأعمال  مدير  مغام�س، 

الزغبي انف�ساله عنها.
“اأعلن  “توتري”:  على  ح�سابه  عرب  مغام�س  وكتب 
واأمتنى  الزغبي،  نوال  والفنانة  اأنا  املهني  انف�سايل 
احرتامي  مع  الفنية.  م�سريتها  يف  النجاح  دوام  لها 

وتقديري”.
ياأتي  اأعمال نوال الزغبي  اإدارة  تخلي با�سكال عن 
اأغنية وفيديو كليب  اإ�سدارها  اأيام قليلة على  بعد 
موؤخرا،   نوال  اأ�سدرتها  التي  حلايل”  بحكي  “عم 
وكان با�سكال ي�سرف على العمل بنف�سه ومل يعرف 

اأي خالفات بينهما.
مار�سيل  فاإن  “العني”  بوابة  علمت  ما  وبح�سب 
الزغبي �سقيق نوال هو الذي �سيتوىل اإدراة اأعمالها 
نوال  اإىل م�ساحلة عائلية بني  اإ�سارة  اجلديدة، يف 
معه  وقطيعة  خالف  على  كانت  الذي  و�سقيقها 
ال�سابق  زوجها  من  طالقها  عقب  ل�سنوات  امتدت 

اإيلي.
كان مار�سيل واإيلي هما اللذان يتوليان اإدارة اأعمال 

نوال وحققت حينها جناحات لفتة.
اإدراة  عن  تخليه  با�سكال  اإعالن  وفور  نوال  جمهور 
فيما  �سديد،  برتحاب  اخلرب  قابل  الأوىل  اأعمال 

انهالت التهنئة ل�سقيقها مار�سيل عرب �سفحته على 
جماريها  اإىل  املياه  بعودة  للرتحيب  بوك”  “في�س 
بينه وبني �سقيقته، يف حني التزمت نوال و�سقيقها 

ال�سمت حتى الآن ومل يعلقا على اخلرب.

جمال  يف  خربة  �ساحب  يعترب  مار�سيل  اأن  يذكر 
الفنان  اأعمال  اإدارة  حاليا  ويتوىل  الأعمال  اإدراة 
وائل ج�سار، كما �سبق اأن توىل اإدارة اأعمال الفنان 

حممد ع�ساف.

“كيم  الأمريكية  الواقع  تلفزيون  جنمة  وا�سلت 
كارد�سيان” تغيبها عن ح�سابها الر�سمي على موقع 
اأن�ستقرام، ومل تقم بن�سر اأي �سور لها منذ 10 اأيام 
متوا�سلة، يف اأعقاب ال�سطو امل�سلح الذي تعر�ست له 

يف باري�س.
“كاردي�سيان”  تعاين  اإخبارية  تقارير  وبح�سب 
التي  امل�سلح  ال�سطو  حادث  عقب  اكتئاب  حالة  من 
اأحد  يف  غرفتها  داخل  وجودها  اأثناء  له  تعر�ست 
باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  الفاخرة  الفنادق 
بداية ال�سهر اجلاري، واأ�سفر عن �سرقة جموهرات 
خطبتها  خامت  �سمنهم  من  دولر  مليون   11 بقيمة 
الكتئاب  من  نوبة  يف  تدخل  جعلها  مما  الأملا�س، 
كانت  التي  جمهورها  عن  تغيب  جعلها  ال�سديد، 
تتوا�سل معه عرب ح�ساباتها الر�سمية على ال�سبكات 

الجتماعية.
جنمة  ظهور  اأن  اأكدوا  قد  اأمنيون  خرباء  كان 
ال�سبكات  على  املتكرر  الأمريكية  الواقع  تلفزيون 
تعر�ست  الذي  ال�سرقة  حادث  وراء  الجتماعية 

له.
فيما  كاردي�سيان  له  ا�ستجابت  الذي  الأمر  وهو 
احلادث  منذ  الأ�سواء  عن  ابتعدت  حيث  يبدو، 
وعلقت ت�سوير برناجمها، واختفت من على مواقع 
اأعقب  ما  وهو  الأخرى،  الجتماعي  التوا�سل 
لكي  لهدنة  حتتاج  اأنها  باأيام  احلادث  بعد  تعليقها 

ت�ستوعب ما حدث لها.
النجمة  تكبد  ماليون  خرباء  قّدر  اآخر،  جانب  من 
مليون  من  يقرب  ملا  ت�سل  قد  خ�سائر  الأمريكية 

دولر �سهريًا ب�سبب الختفاء عن مواقع التوا�سل.
ويف حديث له مع جملة بيبول، اأو�سح �سامويل راد، 
م�ست�سار امل�ساهري املايل، اأن كل تدوينة تن�سرها كيم 

 20 بنحو  تقدر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
األف دولر بالن�سبة لعالمة كيم التجارية.

يذكر اأن اإح�سائيات قدرت ان�سمام 4 اأ�سخا�س ُجُدد 
اأن�ستقرام  على  الر�سمي  كارد�سيان  كيم  ح�ساب  اإىل 

كل 3 ثواٍن.

يف مفاجاأة غري �سارة جلمهور الفنان امل�سري حممود 
يف  الأخري  تواجد  عن  الإعالن  مت  العزيز،  عبد 
الأيام  خالل  بالقاهرة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اأحد 

املا�سية.
ك�سفت  بعدما  وا�سعا  جدل  املا�سية  الفرتة  و�سهدت 
امللقب  امل�سري  الفنان  تواجد  عن  التقارير  بع�س 
بحقيقة  تكهنات  و�سط  امل�ست�سفى،  بـ”ال�ساحر” يف 
اأن تقارير �سحافية حتدثت عن  ما يعانيه، خا�سة 
معاناة عبد العزيز من تورم يف اللثة و�سط حديث 
عن عملية جراحية تباينت الآراء الطبية حولها.

بالإعالمية  الت�سال  حاولت  “العربية.نت” 
عبد  حممود  الفنان  زوجة  �سلبي  بو�سي  امل�سرية 
اأنها  اإل  �سحته،  على  الطمئنان  اأجل  من  العزيز 
مل ترد على هاتفها، وذلك و�سط خروج ت�سريحات 
ن�سبت لها اأكدت فيها اأن �سحة حممود عبد العزيز 
بخري، واأنه يتواجد يف امل�ست�سفى بناء على رغبتهم، 
خا�سة اأنهم ل يرغبون يف خروجه قبل الطمئنان 
اأن الأنيميا  اإىل  واأ�سارت عائلته  عليه ب�سكل كامل، 

هي ال�سبب يف تواجده بامل�ست�سفى.
من جانبه، طماأن املنتج والفنان حممد حممود عبد 
�سورة  خالل  من  جمهوره  ال�ساحر،  جنل  العزيز 
ن�سرها عرب ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعي 
الفني  الناقد  اإىل  ال�سكر  فيها  وجه  “اإن�ستغرام”، 
عبد  ملحمود  بالدعاء  طالب  الذي  ال�سناوي  طارق 

�سكر كل من حاول الت�سال به خالل  العزيز، كما 
اجلميع  دعوات  اأن  اإىل  م�سريًا  املا�سية،  الفرتة 

ت�ساهم يف حت�سن حالة حممود عبد العزيز.
عدد كبري من جنوم الفن مب�سر حر�سوا على الدعاء 
ح�ساباتهم  خالل  من  العزيز  عبد  حممود  للفنان 
بينهم  من  وكان  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
خالل  من  ن�سر  الذي  العزيز  عبد  كرمي  الفنان 
ملحمود  �سورة  “في�سبوك”  على  الر�سمية  �سفحته 
الدعوات  “خال�س  قائال  عليها  علق  العزيز  عبد 
بال�سفاء العاجل لل�ساحر النجم الكبري حممود عبد 

العزيز.. األف مليون �سالمة”.
خالل  من  �سورة  فن�سر  اإمام  عادل  حممد  اأما 
“األف  قائاًل  عليها  علق  “اإن�ستغرام”  على  ح�سابه 
بال�سالمة..  ترجعلنا  اهلل  �ساء  اإن  عليك..  �سالمة 

ال�ساحر”.
كما وجه الفنان عمر ال�سعيد ر�سالة بنف�س امل�سمون 
مبعلمه  و�سفه  الذي  العزيز  عبد  حممود  اإىل 
“باب  اأعماله  اأول  يف  معه  عمل  الذي  واأ�ستاذه 
اخللق”، ون�سر �سورة لهما معا يف باري�س قبل خم�س 

�سنوات.

قرية  ابن  العاملّي  الفل�سطينّي  النجم  فاز 
ُيطلق  ما  داخل  الأعلى،  اجلليل  يف  تر�سيحا، 
 39( برهوم،  اأ�سرف  الأخ�سر،  باخّلط  عليه 
الدورة  يف  ممثل  اأف�سل  بجائزة  فاز  عاًما( 
ال�ساد�سة من مهرجان ماملو لل�سينما العربّية عن 
دوره يف فيلم “املنعطف” للمخرج رفقي ع�ساف، 
الروائية  الأفالم  م�سابقة  يف  ناف�س  والذي 

الطويلة 7 اأفالم عربّية اأخرى.
العربية  لل�سينما  ماملو  مهرجان  وي�ستهدف 
العربية  اجلن�سيات  خمتلف  من  اأفالم  عر�س 
للجاليات املقيمة بال�سويد، والتي ي�سل عددها 
ويجذب  خمتلفة،  جن�سية   175 حوايل  اإىل 
املخرجني  من  ال�سينما  �سناع  اآلف  �سنوًيا 
جميع  يف  ال�سينما  وحمبي  واملنتجني  واملمثلني 

اأنحاء العامل.
من  هو  “املنعطف”  فيلم  اأن  بالذكر  جديٌر 
تاأليف واإخراج الأرديّن ع�ساف وبطولة برهوم، 
مع�سم  مازن  اللبنايّن  ليلى،  فاتنة  ال�سورّية 

والأردين اأ�سرف طلفاح.
ويروي الفيلم ق�سة را�سي الذي يعي�س منعزًل 
يف �سيارة “ميني فان” �سمم ديكورها هو بنف�سه، 
ظروف  يف  اأ�سخا�س   3 لقاء  اإىل  القدر  ويقوده 
على  رحلة  يف  جميًعا  اأنف�سهم  ليجدوا  خمتلفة 
الطريق. وقد اأقيم العر�س العاملي الأول لفيلم 
مهرجان  من  الـ12  الدورة  خالل  من  املنعطف 

دبي ال�سينمائي الدويّل.
مهرجان  يف  الأول  الأوروبّي  عر�سه  وكان 
املتحدة،  باململكة  ال�سينمائي   ”East End“
كما �سارك الفيلم يف فعاليات الدورة اخلام�سة 
من املهرجان الدويل ل�سينما الذاكرة امل�سرتكة 
مهرجان  يف  ا  اأي�سً و�سارك  املغرب،  يف  بالناظور 
املتحدة  بالوليات  الدويل  ال�سينمائي  �سياتل 
يف  له  الأّول  العر�س  ذلك  وكان  الأمريكية، 
الفيلم  افتتح  وموؤخًرا  ال�سمالية،  اأمريكا  قارة 
الفيلم  مهرجان  من  ال�ساد�سة  الدورة  فعاليات 

العربّي يف العا�سمة الأردنّية عّمان.
بعد  الأ�سواء  خطف  قد  برهوم  النجم  وكان 
 The اململكة  فيلم  يف  مثله  الذي  املتقن  الدور 
Kingdom وكان اأحد اأبطال الفيلم بجانب 
ممثلني كبار يف عامل ال�سينما مثل جيمي فوك�س 

وكري�س كوبر وجينيفر جارنر.
“الغازي”،  هو  الفيلم  يف  لعبه  الذي  والدور 
ت�سوير  من  اأجزاًء  اأّن  كما  ال�سعودّي،  ال�سابط 
الفيلم كانت يف دولة الإمارات العربّية املُتحّدة.
عالوة على ذلك، �سبق واأْن ظهر يف فيلم “اجلنة 
الآن” وفيلم “اغورا”، وفيلم “حرب التيتانيم” 

للمخرج لوي�س ليرتير.
اإذاعّي  النجم برهوم، قد قال يف حديٍث  وكان 
تامر  اأبو  نادر  الإعالمّي-الفل�سطينّي،  اأجراه 
“اأوراق” قال اإّنه يتناول مو�سوع  �سمن برنامج 
م�سرحيته  يف  �ساخرة  بطريقة  واحلياة  املوت 
�سوف  التي  عالهام�س”  “ملحمة  اجلديدة 
ُي�سارك فيها كّل من طارق قبطي ورنني ال�ساعر 

ودريد لداوي وغريهم.
فنّي  ثقايّف  برنامج  هو  “اأوراق”  اأّن  اإىل  ُي�سار 
وفنانني  كتاًبا،  مبدعني،  ي�ست�سيف  اإبداعّي 
البالد،  يف  الفني  بامل�سهد  للنهو�س  حمليني 
ولت�سجيع اخلامات املتوفرة بني اأبنائنا وبناتنا، 
خوري،  وو�سيم  م�سلح،  ريناوي  ناين  اإنتاج  وهو 

اإعداد وتقدمي نادر اأبو تامر.
رّده  معر�س  يف  برهوم  لفت  ذلك،  على  عالوة 
على �سوؤاٍل اإىل اأّن امل�سرح يجب اأْن يحمل للنا�س 
تكون  باأْن  الأمل  ا  وخ�سو�سً معينة،  ر�سالة 

اللحظات القادمة يف حياتهم اأنقى واأجمل.
واإن�سان  التي تربطه كفنان  العالقة  باأّن  وذكر 
بهذه البالد هي عالقة قوية وثيقة، موؤّكًدا يف 
اأّنه ل يوؤمن بال�سدف، بل بالعمل  الوقت عينه 

اجّلاد وباملثابرة.
حديثه  �سياق  يف  �سّدّد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
ملراقبة  جهاًزا  ُي�سّكل  الفن  اأّن  على  الإذاعّي 
الذات، وطلب من الفنانني اأْن ينوعوا يف روؤاهم، 
يحمل  اأْن  الفن  على  يتوجب  اأّنه  اإىل  منوًها 

ر�سالة ايجابية لالإن�سان، على حّد تعبريه.
اأّن الفّنان برهوم هو خريج كلّية امل�سرح  ُيذكر 
يف جامعة حيفا، وبعد تخرّجه عمل يف م�سرح 
مدينة  من  يتّخذ  الذي  “امليدان” الفل�سطينّي، 

حيفا مقًرا له.

بريوت – فران�س بر�س
“ماطور”  ق�سري،  فيلم  اأف�سل  بجائزة  فاز 
و”مرايا  الهلّيل،  حممد  ال�سعودي،  للمخرج 
�سواتي،  �سامل  الإيراين،  للمخرج  �ساحبة” 
الذي �سبق اأن نال جائزتني من مهرجان بريوت 
العام 2014، يف ختام الدورة ال�ساد�سة ع�سرة 
كما  لل�سينما.  الدويل  بريوت  مهرجان  من 
جزائري  فيلمني  الفائزين  لئحة  ت�سمنت 

و�سوري تناول ماآ�سي الالجئني.
تدخل  يواجه  رجل  ق�سة  “ماطور”  ويروي 
يتناول  حني  يف  ال�سخ�سية،  حياته  يف  النا�س 
 24 فقط  لديها  امراأة  �ساحبة” ق�سة  “مرايا 
�ساعة لت�سبح حاماًل وقد تكون اآخر فر�سة لها 

لت�سبح اأمًا.
م�سبقًا  ر�سالة م�سورة م�سجلة  وقال �سواتي يف 
اأن  متمنيًا  التقدير،  بهذا  جدًا  م�سرور  اإنه 

تتوقف احلروب يف املنطقة ويعم ال�سالم.
للمخرجة  “روبري”  فيلم  فاز  جانبه،  من 
“األف” لأف�سل  بجائزة  عّبود،  غنى  اللبنانية، 
يف  حالق  عن  وهو   ،2016 للعام  وثائقي  فيلم 
اإىل  ويحن  املا�سي  يف  عالق  احلمراء  منطقة 
معاملها  احلرب  تغري  اأن  قبل  القدمية  بريوت 
وعزت  اأي�سًا.  واأحالمهم  ونا�سها  وحياتها 
ت�سلمها  بعد  جناحه  الع�سرينية  املخرجة 

اجلائزة اإىل “�سدق بطل الفيلم و�سراحته”.
الالجئني.  مو�سوع  تناولت  اأعمال  كوفئت  كما 
ر�سا  وحممد  فرناز  الإيرانيان  املخرجان  فنال 

جوراب�سيان جائزة اأف�سل خمرج يف فئة الأفالم 
الوثائقية عن “مرفو�س ” الذي يتناول حياة 

واآمال لجئني اأفغان �سباب يف اإيران.
بالت�ساوي  خا�سًا  تنويهًا  اللجنة  ومنحت 
للمخرج  الغربة”  هيه  “هي  هما  فيلمني  اإىل 
اجلزائري، ي�سري بن �سالح، و”حمبة” للمخرج 

ال�سوري، و�ساح الفهد.
الغربة”  هيه  “هي  فيلم  اأن  اللجنة  ولحظت 
بعفوية  يتكلمون  لجئني  “اأطفاًل  ي�سّور 
عاك�سني  يتكلمون  الأحيان  غالب  ويف  اأحيانًا، 

رغبات اأهلهم”.
ت�سويت  بح�سب  روائي  فيلم  اأف�سل  جائزة  اأما 
“ليرتز  الوثائقي  ن�سيب  من  فكانت  اجلمهور، 
فروم بغداد” ل�سابني كراينبوهي وزيفا اأولباوم، 

وامل�ستك�سفة  اجلا�سو�سة  ق�سة  يف  يغو�س  وهو 
جريترود  الربيطانية،  ال�سيا�سية  والنا�سطة 
بـ”لوران�س  اأحيانًا  تلقب  كانت  التي  بيل، 
تر�سيم  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  واأدت  الأنثى”،  العرب 
حدود العراق وتاليًا يف تكوين ال�سرق الأو�سط 

احلايل.
اخلا�سة  التحكيم  جلنة  جائزة  ذهبت  كذلك 
تركيني  فيلمني  اإىل  الق�سرية  الأفالم  فئة  يف 
اأكبينار و”زي  اأمني  “�ساوث بول” للمخرج  هما 

نك�ست وان” لقندز �سفدي.
وتراأ�س جلنة التحكيم املخرج واملمثل اللبناين، 
اأبي  بيار  ال�سحايف،  و�سمت  �ساهني،  كارلو�س 
الهيئة  يف  الثقافية  العالقات  ومديرة  �سعب، 

امللكية الأردنية لالأفالم، ندى دوماين.

ن������وال ال���زغ���ب���ي ت���ع���ود لأح�������ص���ان ع��ائ��ل��ت��ه��ا ب���ع���د ����ص���ن���وات م����ن ال��ق��ط��ي��ع��ة

�صهريا دولر  مليون  وخ�صائرها  اأن�صتقرام..  عن  تغيبها  توا�صل  “كارد�صيان” 

ال��ع��رب��ّي��ة لل�صينما  م��امل��و  مب��ه��رج��ان  مم��ّث��ل  اأف�����ص��ل  ب���ره���وم  اأ����ص���رف  ال��ع��امل��ّي  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ّي  ال��ن��ج��م 

ال��������دويل ب����������روت  م�����ه�����رج�����ان  يف  واإي���������������ران  ال���������ص����ع����ودي����ة  جت����م����ع  ال�������ص���ي���ن���م���ا 

ال��ط��ف��ل ���ص��ري��ف اإدري���������ش اأ����ص���ب���ح ���ص��اب��ا 
اأب���ن���اء ث���الث���ة  ت�����زوج واأجن������ب  و���ص��ي��م��ا و 

من  العديد  وقدم  اأظافره  نعومة  منذ  اإدري�س،  �سريف  الفنان  دخل 
الأدوار الفنية يف طفولته و�ساعدته موهبته على امل�ساركة يف عدد 

من الأعمال التي تعد من عالمات ال�سينما امل�سرية.
اإدري�س دوره يف م�سل�سل »راأفت  اأداها �سريف  التي  اأهم الأدوار  ومن 
يف  ودوره  الهجان،  �سريفة  ابن  »طارق«،  دور  فيه  وقدم  الهجان«، 
ليلى علوي،  ال�سريف والفنانة  نور  الفنان  فيلم كل هذا احلب«، مع 
كما قدم عدد من الأعمال منها الو�سية،عائلة �سل�س، عندما ت�سحك 
الأخري،  امل�ستند  املفقودة،  اجلنون،  كفر  العنكبوت،  ن�سيج  الأوتار، 

بوابة املتويل، ع�سر الفر�سان، خالتى �سفية والدير، وغريها.
على  ليطل  العام  هذا  ال�سنوات  هذه  كل  بعد  عاد  اإدري�س،  �سريف 
جمهوره ب�سكل جديد يف م�سل�سل »اخلروج«، الذي �سارك يف ال�سباق 
الرم�ساين لهذا العام، ورغم اختالف مالحمه كثرًيا عن طفولته اإل 

اأنه مازال ميتلك نف�س نظراته الذي متيز بها يف الطفولة.
وعمر  بيبا  هم  اأطفال   3 ولديه  متزوج  اإدري�س،  �سريف  اأن  يذكر 

وجواد.

وف������اة ال�������ص���اع���ر امل�������ص���ري ف�������اروق ���ص��و���ص��ة 
العربي” ال������دم  “يقول  دي�������وان  ����ص���اح���ب 

 

اأحد   �سو�سة  فاروق  الكبري  امل�سري  ال�ساعر  “اجلمعة”  بالقاهرة  تويف 
رافعي لواء لغة ال�ساد، عن عمر يناهز 80 عاما.

، وتخرج يف   1936 ولد �سو�سة يف قرية ال�سعراء مبحافظة دمياط عام 
بالإذاعة  ذلك  بعد  والتحق   ، مدر�سا  عمل   ،1956 عام  العلوم  دار  كلية  
امل�سرية، وقدم واحدا من اأ�سهر الربامج وهو “لغتنا اجلميلة”، وترقى يف 

الذاعة اىل ان و�سل  اىل من�سب “رئي�س الذاعة”.
ان�سم �سو�سة اىل املجع اللغوي بالقاهرة ، وتدرج يف  الرتقي، اىل اأن و�سل 

اىل نائب الرئي�س.
من اأ�سهر دواوين �سو�سة “يقول الدم العربي”، و”هئت لك” وقت لقتنا�س 

الوقت”.
العربي”  ال�سعر  يف  حب  ق�سيدة  ع�سرين  “اأحلى  موؤلفاته  اأ�سهر  ومن 

و”اأحلى ع�سرين ق�سيدة حب يف ال�سعر الإلهي”.
الدولة  و”جائزة  "كفافي�س"  منها  جوائز  عدة  على  �سو�سة  ح�سل 

التقديرية  يف الآداب”.
اهتم �سو�سة بال�سيا�سة، ومت اإجراء العديد من احلوارات ال�سحفية معه ، 

وكان من اأ�سد موؤيدي نظام ال�سي�سي.
اجلمعة  �سالة  بعد  “ال�سعراء” بدمياط  قريته  من  �سو�سة  ت�سييع  �سيتم 

اليوم.
وال�سعر  اللغة  عن  برناجمًا  يقدم  وكان  امل�سرية  بالإذاعة  �سو�سة  عمل 

ا�سمه “لغتنا اجلميلة”، كما قدم برنامج “ُام�سية ثقافية” بالتليفزيون.
ال�ساعر الراحل كان ع�سوًا يف عدة جلان حتكيم عن ال�سعر والأدب وفاز 
بجائزة الدولة التقديرية العام املا�سي، كما كان رئي�سًا للجنة الن�سو�س 
بالإذاعة، و�سارك يف عدة مهرجانات دولية عن ال�سعر والأدب وكان رئي�سًا 

جلمعية املوؤلفني وامللحنني.

ل���ط���ف���ي ب���و����ص���ن���اق ي���ق�������ش ����ص���ري���ط ح��ف��الت 
م���ه���رج���ان ال���ب���ح���ري���ن ال�������دويل ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى

لطفي  التون�سي  الفنان  اأحيا  الوطني،  البحرين  م�سرح  خ�سبة  على 
بو�سناق اأوىل حفالت مهرجان البحرين الدويل للمو�سيقى الـ25.

مدار  على  يعقد  الذي  املهرجان،  فعاليات  اخلمي�س،  م�ساء  وانطلقت، 
دول  خمتلف  من  متنوعة  ومو�سيقّية  فنّية  حفالت  تتخللها  اأيام،   9

العامل.
وقبيل بداية احلفل، كّرمت هيئة البحرين للثقافة والآثار كاّلً من 
الدكتور ع�سام اجلودر، موؤ�س�س املهرجان، والدكتور مبارك جنم الذي 
عمل على اإجناح املهرجان منذ بداياته عرب جهود التنظيم والإدارة.
الثقافة  اإدارة  مديرة  خليفة،  اآل  حممد  بنت  هال  ال�سيخة  وقالت 
والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، يف كلمتها باإفتتاح املهرجان: 
“نحتفي اليوم بخم�سة وع�سرين عامًا من الإبداع وتكري�س املو�سيقى 

و�سيلة توا�سل ثقايف ما بيننا وبني �سعوب العامل”.
الفنان  قّدم  بدايته،  من  اجلمهور  معه  تفاعل  والذي  احلفل  وخالل 
العربي  الطابع  ذات  واملو�ّسحات  الأغاين  من  العديد  بو�سناق  لطفي 

الأ�سيل املمزوج بفن املالوف التون�سي ال�سهري.
حبيتك  اأغنية  عجبي،  مو�سح  بو�سناق  الفنان  قّدمه  ما  اأهم  ومن 
اأغنية  واحتبيت،  حبيت  اأنا  اأغنية  لنحيا،  نغني  ق�سيدة  وامتنيتك، 

ليلى، وجمموعة من الأغاين التون�سية.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع الوطان ول�سنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

“ال�صاحر” يف امل�صت�صفى والنجوم يدعون له



اأطفال  نازح جديد.   800 من  اأكرث  اأ(-  – )د ب  اأربيل 
ل�ساعات  اأقدامهم  على  لل�سري  ا�سطروا  ورجــال  ون�ساء 
من  مبــاأمــن  ليكونوا  جمــهــول  م�ستقبل  اجتـــاه  يف  طويلة 
متطريف تنظيم داع�س، ثم و�سلوا يف النهاية اإىل ديبكة، 
العراق.  �سماىل  يف  الغبار  يحيطه  لالجئني  خميم  حيث 
وي�سغل مدير املخيم باله على وجه اخل�سو�س بـ: اإىل اأين 

نذهب بهذا العديد الكبري من النازحني ؟
لي�س لدى مدير املخيم رزكار عبيد �سوى اإجابة مقت�سبة 
الآن؟… “مكان…  اأكرب م�سكلة تواجهها  ما  �سوؤال:  على 

مل يعد لدينا مكان”.
اأن  يعني  ما  نــازح،  األف   26 نحو  حاليا  ديبكة  يف  يقيم 
للنازحني  الأكــرب  التدفق  لكن  اآخــره.  عن  مكتظا  املخيم 
ل�سن  يخطط  خمتلفة  قــوى  من  فتحالف  بعد،  يبداأ  مل 
يف  داع�س  تنظيم  معاقل  اآخر  املو�سل،  مدينة  على  هجوم 
العراق، وقريبا جدا قد تبداأ العملية الع�سكرية، وهو ما 
�سيوؤدي اإىل فرار جماعي يثري خماوف كبرية لدى منظمات 

الإغاثة.
وتتوقع املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني التابعة لالأمم 
 700 احلــالت  اأ�سواأ  – ويف  األف   200 نحو  فرار  املتحدة 
امل�ساعدات.  على  واعتمادهم  املعارك  من   – �سخ�س  األف 
العدد الأ�سغر وحده ي�سع م�سوؤويل الإغاثة اأمام م�سكالت 
كبرية، خا�سة عندما يفد اإليهم الكثري من النازحني خالل 

فرتة ق�سرية جدا.
الرنويجي  “املجل�س  با�سم  املتحدث  �سيمربي  ــارل  ك
لالجئني” يعيد اإىل الأذهان بفزع ما حدث ال�سيف املا�سي 
داع�س  معقل  الفلوجة،  عراقية  قوات  ا�ستعادت  عندما 
فروا  �سخ�س  األف   30 اإن  �سيمربي  يقول  البالد.  �سرقي 
اجتاحوا  “لقد  واأ�ساف:  قليلة،  اأيام  من هناك يف غ�سون 
يف  احليلة  عدمية  الإغاثة  منظمات  وكانت  املخيمات”. 
هذا الو�سع، يو�سح �سيمربي قائال: “العديد من العائالت 
ا�سطرت اإىل العي�س على مدار اأ�سابيع دون خيام اأو اأي نوع 
بيئة  ال�سيف يف  من احلماية”، وكان ذلك يف و�سط ف�سل 

�سحراوية قا�سية من ال�سعب املعي�سة فيها .
لأنهم  كبرية،  خماوف  حاليا  وزمالءه  �سيمربي  وت�ساور 
يرون اأن املخيمات اجلاهزة حاليا قليلة للغاية ل�ستيعاب 
منظمة  وت�سكو  املو�سل.  من  قدومهم  املنتظر  النازحني 
“اأوك�سفام” الإغاثية من عدم البدء حتى الآن يف تو�سعة 
الرنويجي  “املجل�س  ويــرى  الــطــوارئ.  خميمات  بناء  اأو 
من  العديد  هناك  اأن  اأخرى  اإغاثية  لالجئني” ومنظمات 
قريبة  لأنها  النازحني،  ل�ستقبال  املنا�سبة  غري  املخيمات 
من خطوط املواجهة ول ميكن مل�سوؤويل الإغاثة الو�سول 

اإليها.
�ستة  يف  متاحة  اأماكن  حاليا  هناك  اإن  �سيمربي  قال 
هناك  اأن  م�سيفا  �سخ�س،  األف   51 لنحو  طوارئ  خميمات 

اإقامتها  املخطط  من  اأو  البناء  طور  يف  طــوارئ  خميمات 
مل  اأنــه  مو�سحا  �سخ�س،  األــف   230 لنحو  اأماكن  لتوفري 
املخيمات،  هذه  بناء  من  النتهاء  �سيتم  متى  بعد  يت�سح 
فيها  �سياأتي  التي  اللحظة  يف  كبرية.  فجوة  “هذه  وقال: 

هذا التدفق من النا�س �سي�سبح الو�سع فو�سويا”.
وهــنــاك �سخط داخــل دوائـــر مــ�ــســوؤويل الإغــاثــة من 
كرد�ستان،  اإقليم  وحكومة  بغداد  يف  املركزية  احلكومة 
الأماكن  حتديد  تاأخر  من  الإغاثة  م�سوؤولو  ي�سكو  حيث 
مع  للتعامل  وال�سطرار  فيها،  خميمات  اإقامة  ميكن  التي 
تعلم  مل  املثال  �سبيل  فعلى  املجهولة،  الأمــور  من  الكثري 
منظمات الإغاثة تفا�سيل عن خطط �سن هجوم ع�سكري 
م�سوؤويل  اأحــد  يقول  اأ�سبوعني.  قبل  اإل  املو�سل  على 

الإغاثة: “والآن يتعني علينا زيادة �سعة املخيمات. لي�س 
لدينا فر�سة لال�ستعداد لذلك”.

لكن العثور على مكان ملخيم جديد قد يبدو اأ�سهل مما هو 
من�سق  فعليا، ح�سبما يرى فريدريك كيو�سيه  عليه احلال 
كيو�سيه  قال  اأربيل.  يف  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 
: “الأرا�سي العامة نادرة. هذه م�سكلة لأن احلكومة لي�س 
خميمات  لبناء  خا�سة  اأرا�سي  لتاأجري  خم�س�سات  لديها 
اأ�سعار  انخفا�س  ب�سبب  البالد  اإيــرادات  وتنفد  جديدة”. 

النفط.
حيث  الأ�سعدة،  كافة  على  الأمــوال  يف  نق�س  وهناك 
مليون   200 اإىل  ل�سوؤون الالجئني  العليا  املفو�سية  حتتاج 
تتلق  ومل  املو�سل.  يف  للنازحني  اإمـــدادات  لتوفري  دولر 
اإىل  �سيمربي  واأ�سار  الأمــوال.  هذه  ثلث  �سوى  املفو�سية 
يف  الإن�سانية  امل�ساعدات  متويل  يف  مزمن  عجز  ــود  وج
الآلف  مئات  �سنوات  منذ  “هناك  يقول:  حيث  العراق، 
كافية…  مالية  خم�س�سات  توجد  ل  لكن  النازحني،  من 
اأمنية”. وبح�سب  كم�ساألة  معه فقط  التعامل  يتم  العراق 
يف  �سخ�س  ماليني   10 نحو  يحتاج  املتحدة،  الأمم  بيانات 

العراق اإىل امل�ساعدات.
العراق  �سماىل  يف  ال�ستاء  يف  �سوءا  الو�سع  يزداد  وقد 
من�سق  كيو�سيه  يقول  احلــرارة.  درجــات  تنخف�س  عندما 
“�ستهطل  اأربــيــل:  يف  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 
الثلوج قريبا جدا و�ستنخف�س درجات احلرارة ب�سدة. اإذا 
مل نح�سل على مزيد من الأموال من اأجل ال�ستاء ف�سيكون 

هناك ق�سور كبري”.
الأغاثة، وهو  مل�سوؤويل  ي�سبب �سداعا كبريا  اآخر  �سيء 
خالل  الأ�سخا�س  من  العديد  مقتل  اأو  اإ�سابة  اإمكانية 
فرارهم من املو�سل. قالت بيكي بكر عبد اهلل من املجل�س 
الرنويجي لالجئني: “يف الفلوجة مات النا�س لعدم وجود 
طرق اآمنة. هذا هو همنا ال�ساغل حاليا. حتى الآن مل يتم 
خطوط  يف  عالقني  اأ�سخا�سا  �سرنى  للفرار.  طرق  حتديد 

املواجهة”.
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اإع������������الن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

م���اأ����ص���اة جل����وء ج���دي���دة ت���ه���دد م��دي��ن��ة امل��و���ص��ل ال��ع��راق��ي��ة
غربة نيوز / احمد مراد

خمتلف  من  الأمريكيون  يحتفل  املتحدة  الــوليــات  يف 
الــثــقــافــات ومــعــظــم الأديـــــان بــالــهــالــوويــن، ويــقــوم عامة 
المريكيون فيه بتزيني البيوت وال�سوارع باليقطني ) ثمرة 

القرع ( املزخرفة وامل�ساءة والألعاب املرعبة وال�ساخرة.
الأرواح  تعرفهم  ل  لكي  و�سغار  كبار  من  اجلميع  ويتنكر 
يف  تعود  الأرواح  كل  بــاأن  الأ�سطورة  تقول  حيث  ال�سريرة 
هذه الليلة من الربزخ اأو اجلحيم اإىل الأر�س وت�سود ومتوج 
حتى  اجلن�س  ومتــار�ــس  وت�سرب  وتــاأكــل  وتغني  وترق�س 

ال�سباح التايل.
وت�سمل تقاليد عيد الهالوين خدعة وطق�س يعرف باإ�سم 
خدعة اأم حلوى، والتنكر يف زي الهالوين، والتزيني، ونحت 
الإ�ساءة،  وم�ساعل  الرهيب،  جاك  فواني�س  وو�سع  القرع 
 ( الغابات  يف  واملقابر  امل�سكونة  ال�سياحية  املعامل  وزيــارة 
ال�ستامت  جزيرة  يف  بعينها  مقابر  زيــارة  تتم  نيويورك  يف 
ايالند (، وقراءة الق�س�س املخيفة وم�ساهدة اأفالم الرعب. 
الإحتفالت  متار�س  تــزال  ل  العامل،  من  كثرية  ــزاء  اأج يف 
الكن�سّية  الطقو�س  ح�سور  ذلك  يف  مبا  امل�سيحية  الدينية 
الرغم  املوتى من الأقارب. على  ال�سموع على قبور  واإ�ساءة 
من اأن العيد حتول يف مناطق خمتلفة من العامل اىل احتفال 
اأكل  عن  تاريخًيا  امل�سيحيني  بع�س  ميتنع  وعلماين.  جتاري 
تعك�س  التي  التقاليد  ومن  القدي�سني،  جميع  ع�سية  اللحوم 
البطاط�س  وفطائر  التفاح،  اليوم  هذا  يف  الأطعمة  بع�س 
والكعك املحلى. ويعد هذا اليوم يوم احتفال وب�سكل خا�س 
يف الوليات املتحدة كندا اآيرلندا وبريطانيا واأجزاء اأخرى 

من العامل .
 ويتنقل الأطفال من بيت لآخر وبحوزتهم اأكيا�س و�سالل 
لتمالأها بال�سكولتة واحللوى يف طق�س يعرف با�سم خدعة 
اأم حلوى، ومن ل يعطي الأولد املتنكرين ال�سكولتة وحلوى 
من  اهلل  وقنا  ال�سريرة«.  الأرواح  منه  »تغ�سب  الكراميل 

اأذاهم
واجلدير بالذكر ان الهالووين اأو هالويني )بالإجنليزية: 
Halloween( اأو عيد القّدي�سني هو احتفال يقام يف ليلة 
31 اأكتوبر ت�سرين الأول من كل عام ع�سية العيد امل�سيحي 
الغربي عيد جميع القدي�سني.وتكر�س يوم جميع القدي�سني 

يف التقاليد امل�سيحية احتفاًء بـ وتكرميا جلميع القدي�سني.
متاأثر  م�سيحي  احتفال  القدي�سني  جميع  ع�سية  تعترب  و 
مع  ال�سلتيك،  ثقافة  يف  احل�ساد  مهرجانات  تقاليد  مــن 
مهرجان  من  ة  وخا�سً ممكنة،  وثنية  جذور  وجود  احتمال 
اآخــرون  اأكادمييون  علماء  اأن  حني  يف  �سامهاين.  الغايلي 
جذور  وله  م�ستقل  ب�سكل  ن�ساأ  الهالويني  عيد  اأن  يوؤكدون 

م�سيحية.
حيث ان اأ�سمه  هو اخت�سار لعبارة

« All Hallows’ Eve «
اأي » ليلة جميع القدي�سني » ، . وكلمة

« Hallow «
هي كلمة قدمية اإنكليزية جدًا تعني » القدا�سة ». ولهذا 

يدعى » ليلة جميع القدي�سني
وتعود املمار�سات الغام�سة والغريبة يف هذه املنا�سبة  يف 
اأ�سولها ل�سعب ال�سلتيك Celtic People الذين عا�سوا يف 
القريب  الزمن  حتى  كان  ال�سبب  ولهذا  الربيطانية.  اجلزر 
بريطانيا  يف   « للرعب   « كعيد  بالهالوين  الإحتفال  يجري 
من  �سعوبها  تنحدر  التي  الــدول  وبع�س  املتحدة  والوليات 
بداأت  ببعيد  لي�س  اأمد  ومنذ  بريطانيتني.  وثقافة  اأ�سول 
تنت�سر  و�سحرة  اأ�سباح  مــن  للهالوين  املعروفة  التقاليد 
الــدول  ومعظم  م�سر  ايل  و�سلت  الأخــرى.حــتــي  البالد  يف 

العربية .
الكني�سة  وجدت  بريطانيا  اإىل  امل�سيحية  و�سلت  عندما 

�سعب ال�سيلت الوثني الذي كان يوؤمن باإله املوت 
« Samhain «

 ويحتفل له يف ف�سل اخلريف. وكانوا يعتقدون اأنه يف يوم 
عيده فاإن اأرواح املوتى جتوب الأر�س واأنه يجب ا�سرت�ساوؤها 
لكي ل ت�سنع �سرًا جديدا. ولتمثيل هذا الطق�س كان النا�س 
يزورون البيوت كما تفعل الأرواح ويطالبون با�سرت�سائهم » 
يجمعون ماًل ». كما كانت ُتقّدم الت�سحيات الب�سرية كقربان 

يف تلك الليلة الرهيبة.
هذه  مبحاربة  بريطانيا  يف  الكني�سة  قامت  البداية  ويف 
العبادات ال�سيطانية وممار�ساتها الدموية. مما دفع باأتباع 
تلك الديانة اإىل املقاومة واملبالغة يف احتفالتهم، كتهديد 
كل من ل يعطيهم املال، وال�سخرية من املمار�سات امل�سيحية 
املنحوتة  اليقطينة  وو�ــســع  العظمية  الهياكل  كتزيني 
القدي�سني  جلــمــاجــم  امل�سيحيني  تــكــرمي  مــن  لل�سخرية 

وبقاياهم.
حيث كان �سعب ال�سليت يعتمد تقوميًا قمريًا ولهذا مل يكن 
عيد اإلههم �سمهاين ثابتًا، لكن بعد اعتماد التقومي اليوياين 
الروماين �سار عيدهم ثابتًا يف ليلة الأول من نوفمرب ت�سرين 

الثاين، اأي يف ليلة عيد جميع القدي�سني الكاثوليكي.
الديانة  تلك  اأتباع  فقط  كان  الليلة  تلك  يف  فاأنه  لهذا 
يجوبون ال�سوارع ويطرقون اأبواب البيوت مطالبني باملقابل 
يف  امل�سيحيون  املوؤمنون  فيه  يبقى  الــذي  الوقت  يف  املــادي، 
بطريقة  القدي�سني  بيوم  لالحتفال  ا�ستعدادًا  بيوتهم 

تلك  يف  ي�سارك  من  اأن  يعني  هذا  والتقوى.  بالورع  تت�سف 
املمار�سات ال�سيطانية �سواء عن معرفة او عن جهل مبعانيها، 
يت�سّبه باأولئك الوثنيني الذين كانوا ي�سخرون من امل�سيحية 
يقول  الكاهن برهميو�س هنا قد  اأتباعها. ح�سب الب  ومن 
البع�س » ح�سنًا هذا �سحيح ولكن الهالوين حاليًا هو جمرد 
واملالب�س  باحللوى  فيه  ويتمتعون  الأطفال  فيه  يفرح  وقت 
». ولكن احلقيقة لي�ست كذلك . لذلك قمت ب�سوؤال عدة من 
املتحدة  الوليات  يف  املوجودين  ال�سماوية  الديانات  علماء 
اتفاق كال من  العيد حتديدا فاده�سني  المريكية عن هذا 
بربوكلني  ال�سالم  كني�سة  راعي  اليتيم  خ�سر  الكاهن  الب 
اأمام وخطيب م�سجد م�سعب بن عمري  والدكتور حممد الرب 

بالبرييدج علي التي بنف�س املفردات
�سحرة  من  يت�سمنه  مبا  بالهالوين  الحتفال  رموز  اإن   -
و�سياطني وم�سعوذين لي�ست �سليمة، لأنها هي عملية تطبيع 
لتلك الرموز ال�سيطانية » تطبيع = جعلها تبدو طبيعية ». 
موؤذية،  غري  كانت  لو  كما  ت�سويرها  ينبغي  ل  الرموز  وهذه 
وهــذه  يتعلموه.  اأن  يجب  مــا  عك�س  الأطــفــال  تعّلم  فهي 
وتلك  اجلــو  ذلــك  يف  ينغم�سون  الأطــفــال  جتعل  املمار�سة 
الرموز الغام�سة املرافقة لالحتفال بالهالوين وت�سبح جزءًا 

من حياتهم.
بالهالوين  الحتفال  فــان  اليتيم  خ�سر  الب  وح�سب 
منه  الأطفال  حتذير  ويجب  بل  �سئ  يف  امل�سيحية  من  لي�س 
�سار  �سئ  اي  احد  يعطيهم  ل  كي  العيد  هذا  يف  ومراقبتهم 

بيهم بدل من احللوي .
املحرمة  البدع  من  العديد  هناك  ان  بالذكر  واجلدير 
يف   « ال�سيطان  كنائ�س   « ي�سمى  ومــا  اليوم   هــذا  يف  حتــدث 
الليلة  هــذه  يف  كــربى  احتفالت  تقيم  املتحدة  الــوليــات 
والعبادات  الرموز  بتلك  الحتفال  بني  طقو�سها  ــرتاوح  ت
نخلط  ل  اأن  الواجب  من  ولذلك  احلقيقية.  ال�سيطانية 
املعادية  الرموز  وتلك  احلقيقية  امل�سيحية  �سخ�سيتنا  بني 
بامل�سيحية  للت�سهري  اأ�ــســاًل  ا�ستخدمت  والتي  للم�سيحية 
ال�سالة  نكثف  اأن  الليلة  تلك  بل علينا يف  منها.  وال�سخرية 

لكي يحمي اهلل العامل من الرواح ال�سريرة » 
يجعلنا  ال�سيطانية  الحتفالت  تلك  يف  فال�سرتاك   -
ت�سهدها  التي  امل�سيحية  عن  الرتــداد  عملية  يف  م�ساهمني 
اأن  اإىل  ت�سري  الإح�ساءات  بع�س  واأوربــا.  املتحدة  الوليات 
عدد الذين ينتظرون الهالوين يف الوليات املتحدة تفوقت 
اأولئك الذين يرتّقبون عيد امليالد املجيد،  ب�سكل كبري على 

فهل نريد كم�سيحيني اأن نكون جزءًا من اأولئك؟
- قد يقول البع�س اأّن الهالوين جمرد احتفالت ل خطر 
فيها، اإل اأن ال�سلوك الذي ن�سلكه يف احتفالت الهالوين قد 
ل  بطريقة  حياتنا  يف  يعمل  لكي  لل�سيطان  فر�سة  يرتك 
نعلمها، فلماذا مننح ال�سيطان تلك الفر�سة لكي يتغلغل اإىل 

حياتنا؟
وحول �سوؤال الب خ�سر اليتيم ما هو البديل الذي ميكن 

ان نقدمه لالطفال يف ذلك اليوم ؟
اجاب الب خ�سر اليتيم : ميكننا اإقامة �سلوات الغروب 
كما   ، املقد�س  الكتاب  وقــراءة  والت�سابيح  املزامري  وتــالوة 
ميكننا اأن ننظم ن�ساطات اأخرى ل تت�سل بالهالوين لأبنائنا 

�سواء يف الكني�سة اأو يف املنزل اأو خارجهما.
اأفاد ال�سيخ حممد الرب بحرمانية الأحتفال بعيد  فحني 

الهالوين ح�سب العقيدة الأ�سالمية ال�سحيحة .
فاإذا   . حرمانيته  لطفالنا  ن�سرح  ان  علينا  يجب  واأنــه 
 « بالهالوين   « نحتفل  ل  ملاذا  لأبنائنا  وا�سح  ب�سكل  �سرحنا 
مع  ولكن  البداية،  يف  الأمــل  خيبة  من  ب�سيء  ي�سعرون  قد 
لديهم  ويولد  الروحي  بالفرح  ال�سعور  لديهم  يتولد  الوقت 
الإح�سا�س بهويتهم الأ�سالمية اخلا�سة، ويجعلهم م�ستعدين 

اأكرث للحفاظ على نقاوة اإميانهم ال�سالمي احلقيقي.
المر الذي اتفق عليه المام الندوني�سي املعروف �سم�س 
�ساألته  الذي  املتحدة  الأمم  م�سجد  يف  اجلمعة  خطيب  علي 
ولكن هل يتفق عدم احتفال  امل�سلمني الأمريكيني بالهالوين 
مواطنتهم  من  ذلــك  ينتق�س  وهــل  الأمريكية  هويتهم  مع 

ب�سكل اأو باخر ؟
فاجاب ان هناك العديد من الطرق اجليدة التي ي�ستطيع 
باملواطنة  الكامل  ال�سعور  الأمريكيني  امل�سلمني  خاللها  من 
الأمريكية كالتطوع للخدمة املدنية يف جمالت كثرية كمان 
ان الهالوين لي�س عيد حكومي اأمريكي ول يعرتف به كاأجازة 

ر�سمية اأمريكية .
علي  يا�سر  للدكتور  بال�سوؤال  اتوجه  جعلني  الذي  المر 
الطب  راأي  علي  بربوكلني  ال�سهري  الدمـــان  حــالت  معالج 
الحتفال  بان  فاد  بالهالوين  الحتفال  مو�سوع  يف  النف�سي 
بالهالوين قد يزيد من املخاوف النف�سية لالطفال وي�سيبهم 
الحتفال  طقو�س  ان  كــم  النف�سية  العقد  مــن  بالعديد 
بالهالويني كزيارة املقابر للهو واللعب هي ت�سرفات ل يقدم 

عليها اي �سخ�س �سوي وطبيعي .
يف حيت قالت ال�سيدة الأمريكية تريزا عواد انه  ينبغي 
التي يجري تدري�سها لأطفالنا يف  علينا مراقبة تلك املواد 
ال�ساحرات ل�سن لطيفات  اأن ن�سرح لهم ان  املدار�س، وينبغي 
بل �سريرات، واأن اأرواح املوتى ل تغادر ال�سماء اأو اجلحيم، 
ل  وتخويفهم.  النا�س  لرتويع  �سيطانية  اأكاذيب  هذه  واإمنا 
ينبغي اأن نكون �سلبيني ونرتك م�ساألة التعليم ملجل�س املدر�سة 

نكون اكرث فاعلية ونتدخل حينما تدعو  اأن  واملدر�سني، بل 
ال�سرورة لذلك. 

اأ�سله وثني يتم�سك به  الهالوين عيد  ومن هنا يت�سح ان 
وامل�سلمني  امل�سيحيني  من  كال  نبذه  وقــد   ، ال�سيطان  عبدة 
املتم�سكون بعقيدتهم، وعلى امل�سلمني األ ي�ساركوا يف مثل هذه 
حرامًا،  تعد  فيه  امل�ساركة  لأن  عنها؛  يناأوا  واأن   ، اخلرافات 
اأخالقية  غري  ممار�سات  من  الغرب  به  يعج  ملا  اتباع  وفيه 
اأن  خا�س  ب�سكل  امل�سلمني  و  عام  ب�سكل  بالعرب  والأجــدر   ،
ياأخذوا عن الغرب تقدمهم العلمي والثقايف ل اأن ياأخذوا ما 

�سقط من اأخالقهم.
ـ وهو من  ويذكر هنا اي�سا ان ال�سيخ حممد �سالح املنجد 
عن  �سوؤاله  حول  اجاب   . ال�سعودية  العربية  اململكة  علماء 

مو�سوع الهالوين قائال
اإىل  م�سريين  هالوين،  فكرة  اأ�سل  نبني  جنيب  اأن  قبل 
عن  البتعاد  ــوب  وج اإىل  امل�سلمني  تدعو  التي  الأ�ــســبــاب 

امل�ساركة يف مثل هذه الحتفالت .
اأ�سل فكرة هالوين:

كان  الــذي   « ال�سمهني   « عيد  املوؤرخني  من  الكثري  يعترب 
اأيرلنديني  من   ( القدامى   « ال�سليت   « الـ  اأقــوام  به  يحتفل 
فيما  حتول  الــذي  الأ�سل  هو   ) وويلزيني  وا�سكوتالنديني 
اأول يوم من  ال�سمهني  الهالوين. فقد كان يوم  اإىل عيد  بعد 
اأيام ال�سنة لدى الكيلتك الوثنيني ، كما اأنه كان يوم املوتى 
ماتوا  الذين  املوتى  اأرواح  اأن  يعتقدون  النا�س  كان  حيث   ،
. ول  الأحياء  اأر�س  اإىل  بالعودة  لهم  ي�سمح  ال�سنة  تلك  يف 
كانت  التي  والعادات  التقليدية  املعتقدات  من  الكثري  تزال 
ت�ساحب الحتفال بعيد �سمهني ل تزال ت�ساحب الحتفال 
الذي يقوم به النا�س يف احلادي والثالثني من �سهر اأكتوبر / 

ت�سرين الأول .
بع�سا  تقدمي  عــادة  العادات  تلك  من  بقي  ما  اأهــم  ولعل 
 ) احللويات  تقدم  الوقت  هــذا  يف   ( وال�سراب  الطعام  من 
بتلك  خا�سا  زيا  ولب�سوا  تقنعوا  قد  كانوا  الذين  للمحتفلني 
الهواء  يف  احلرائق  اإ�سعال  عادة  اإىل  اإ�سافة   ، الحتفالت 

الطلق .
يحتفل  الذي  القدي�سني(  )عيد  بـ  العيد  هذا  اأدمج  وقد 
»هلوز  اأو   « اإيــف  هلوز   « بـ  يعرف  كــان  والــذي  الن�سارى  به 
اإيفن« ومعناه: ليلة القدي�سني ، وهي الليلة التي ت�سبق يوم 
ا�ستق  . وقد   « » هلوز دي  با�سم  الذي كان يعرف  القدي�سني 

ا�سم هالوين من عبارة » هلوز اإيفن » .
– وحتى وقت  اأوربا  النا�س يف مناطق عدة من  وقد كان 
 ، بينهم  الليلة مي�سون  تلك  املوتى يف  اأن  – يعتقدون  قريب 
واأن ال�سحرة يحلقون فوقهم . ولهذا ال�سبب توقد النريان يف 

الهواء الطلق وذلك لإبعاد تلك الأرواح ال�سريرة .
 « مهزلة:  ا�ستبدال  ع�سر  التا�سع  الــقــرن  يف  متَّ  ــد  وق
ال�ساحرة » بالأطفال املخادعني ، كما اأ�سبح النا�س ينظرون 
اإىل اأرواح �سمهني – التي كان يعتقد اأنها متوح�سة وقوية – 
على اأنها �سريرة . وقد ابتداأ الن�سارى املتم�سكني بعقيدتهم 
منذ ذلك الوقت بنبذ مثل تلك الأعياد .حيث اأ�سبح وا�سحًا 
اأ�سلها  التي يف  اأن ما ي�سمى بالآلهة وغريها من الأرواح  لهم 
 . ال�سيطان  اإل من خدع  تكن  ، مل  وثنية  معتقدات  اإمنا هي 
تلك  مثل  يف  النا�س  بها  اأح�س  التي  الروحية  القوى  اأن  كما 
الأعياد ، هي قوى حقيقية ل�سك ، اإل اأنها من عمل ال�سيطان 
نبذ  . لذا فقد  النا�س، وجعلهم يعبدون الأوثان  اأ�سل  الذي 
الن�سارى الطقو�س التي ت�سحب الحتفال بعيد هالوين مبا 
فيها الر�سومات التي متثل الأرواح والأ�سباح امل�سا�سة للدماء 
والهيكل العظمي لالإن�سان – الذي يرمز للموتى – وال�سيطان 

وغريها من املخلوقات ال�سريرة .
ومما يجدر التنبيه اإليه اأن عبدة ال�سيطان ـ واإىل يومنا 
 / اأكتوبر  �سهر  من  والثالثني  احلــادي  يوم  يعتربون  هذا  ـ 
ت�سرين الأول اأكرث الأيام قدا�سة عندهم ، وهناك الكثري من 
باأنف�سهم عن اخلو�س يف  يناأون  املتم�سكني بدينهم  الن�سارى 

مثل تلك الحتفالت .
اأ�ساف املنجد مبينا احلكم ال�سرعي يف امل�ساألة:

التوحيد  اأن  كما   ، الإ�سالمي  املجتمع  اأ�سا�س  هو  الإميــان 
 . ) الإميــان بوجود اهلل ووحدانيته ( هو لبُّ هذا الإميــان 
كما تهدف تعاليم الإ�سالم واأحكامه يف املرتبة الأوىل اإىل 
نقية  التوحيد  الإميان واملحافظة على عقيدة  حماية هذا 
الإ�سالمي  املجتمع  على  املحافظة  ميكننا  وحتى   . خال�سة 
، فعلينا  اأي �سائبة من �سوائب ال�سرك باهلل تعاىل  نقيا من 
التقاليد واملمار�سات  نعلنها حربا ل هوادة فيها على كل  اأن 
اأجواء  ويف   ، اهلل  هدي  عن  بعيدة  جمتمعات  يف  ن�ساأت  التي 

ال�سرك والوثنية .
الت�سبه  وقد حذرنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من 
بالكفرة بقوله » من ت�سبه بقوم فهو منهم » . فعلى امل�سلمني 
اأن ي�سغوا حلديث ر�سول اهلل واأن يكفوا عن الت�سبه بالكفار 
قاطعا  حترميا  الإ�سالم  م  حرَّ فقد   . باأعيادهم  والحتفال 
وطقو�سهم  الجتماعية  عاداتهم  يف  امل�سلمني  بغري  الت�سبه 
الدينية وخا�سة عباد الأوثان اأو عباد ال�سيطان . فقد قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم » والذي نف�سي بيده لتاأمرن 
العذاب  عليكم  اهلل  لي�سنب  اأو  املنكر  عن  ولتنهون  باملعروف 

�سبا ، ولئن دعومت فلن ي�ستجاب لكم » رواه الرتمذي .
ومن وجهة نظر اإ�سالمية ، فاإن عيد الهالوين هو اأحد اأ�سواأ 

امل�ساركة  اأنه يحرم  �سك  . فال  الوثني  اأ�سله  ب�سبب  الأعياد 
املمار�سات يف  بع�س  واإن بدت  ، حتى  العيد  بهذا  بالحتفال 
الر�سول �سلى  اأن  اإذ   ، اأو فيها بع�س اخلري  العيد برئية  هذا 
اهلل عليه و�سلم يقول » كل بدعة �ساللة » .، حتى واإن اعترب 
بع�س النا�س ذلك اأمرا طيبا . كما اأن هناك من يقول اأن عيد 
فهذا   ، ال�سيطان  بعبادة  البتة  له  عالقة  ل  اليوم  هالوين 
بذلك  بالحتفال  امل�ساركة  وتبقى   ، �سيئا  الأمر  من  يغري  ل 

العيد حراما .
وتعترب م�ساركة امل�سلمني يف مثل هذه الحتفالت مظهرا 
بها  اأتى  التي  للر�سالة  نبذا  اأو   ، اإميانهم  �سعف  مظاهر  من 
نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي بعثه اهلل �سبحانه 
اأن  للم�سلمني  ي�سح  ل  حيث  اجلاهلية  ظلمات  من  ليخرجنا 
يت�سبهوا بالكفار �سواء يف الأخالق والت�سرفات اأو يف العادات 
ممار�ساتهم  يف  الكفرة  تقليد  لهم  ي�سح  ل  كما   ، والتقاليد 
الفا�سحة املخلة بالأدب واحل�سمة . اإذ اأن الت�سبه بالكفرة 
وقد  الكفرة  من  امل�سلمني  موقف  يف  �سيوؤثر  ت�سرفاتهم  يف 
تعج  التي  الكفار  حياة  طريقة  اإىل  مييلون  امل�سلمني  يجعل 

باملمار�سات الفا�سحة املخلة بالأدب واحل�سمة .
املمار�سات  كل  عن  امل�سلمني  اإبعاد  اإىل  الإ�سالم  وي�سعى 
املنا�سب  املــنــاخ  يهيئ  وبــذلــك   ، اأخــالقــيــة  ــال  ال والــعــادات 
الأ�سيل  ال�سايف  النبع  هما  وال�سنة  القراآن  فيه  يكون  الذي 
الأخالق  تعاليمه  وفق  وت�ساغ  العقول  عليه  تتغذى  الذي 

والت�سرفات .
الإميـــان  يف  يــحــتــذى  مــثــال  يــكــون  اأن  بامل�سلم  ويــجــدر 
والأخالق ، ول يليق به اأن يتبع الآخرين اتباعا اأعمى واأن 
ما  على  وعادة  خلق  من  يقتب�سه  فيما  معتمدا   ، بهم  يت�سبه 

عند الأمم الأخرى من عادات وتقاليد.
هالوين  احتفالت  يف  ي�سارك  اأن  راأى  امــراأ  اأن  ولو  حتى 
هذا  فاإن   ، املنا�سبة  لهذه  التاريخية  باخللفية  الإميان  دون 

الإن�سان يبقى بال �سك اآثما مل�ساركته يف العيد الوثني ...
فعلى الآباء امل�سلمني اأن يعلموا اأبناءهم وجوب البتعاد 
يف  امل�سلمني  بغري  يت�سبهوا  واأل   ، وطقو�سه  الباطل  عــن 
م�ساعر  اأبنائنا  قلوب  يف  زرعنا  فلو   . واأعيادهم  عاداتهم 
ح�سور  عن  باأنف�سهم  �سيناأون  فاإنهم   ، بدينهم  العــتــزاز 
احتفالت هالوين وغريها من الأعياد غري الإ�سالمية ، مثل 
اأعياد امليالد ، والذكرى ال�سنوية ، وعيد احلب .. وغريها من 
الأعياد فقد جاء يف حديث الذي رواه البخاري اأن ال�ساعة 
لن تقوم حتى يتبع امل�سلمون �سنن من كان قبلهم �سربا ب�سرب 

وذراعا بذراع .
جاء يف احلديث » عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين 
من بعدي ع�سوا عليها بالنواجذ ، واإياكم وحمدثات الأمور ، 
فاإن كل حمدثة بدعة ، وكل حمدثة �ساللة » رواه البخاري 

.
على  ياأخذوا  ومل  العا�سي  النا�س  راأى  اإذا   « اأي�سا  وجاء 
الن�سائي   ، اأبو داوود   « اأن يعمهم بالعذاب  اأو�سك اهلل  يديه 

الرتمذي
وجاء اأي�سا » من ت�سبه بقوم فهو منهم »

اذن ماذا نفعل يف يوم الهالوين ؟ 
اأثبتنا مبا ل يدع جمال لل�سك اأن الحتفال بعيد هالوين 

حرام يف الإ�سالم ،واملتعني فعله يف هذه الليلة :
- ل ي�سح اأن ير�سل الآباء امل�سلمون اأولدهم للطواف على 

البيوت وجمع احللوى يف ليلة هالوين.
- علينا اأن ن�سرح لأولدنا ال�سبب الذي يجعلنا ل نحتفل 

بعيد هالوين .
وميكن ملعظم الأولد اأن يتفهموا ال�سبب لو اأننا عر�سناه 
ب�سدق و�سراحة ، وخا�سة عندما نظهر بهجتنا وفرحنا يف 
الأعياد واملنا�سبات الإ�سالمية . فعلينا اأن نخرب اأولدنا عن 

العيدين 
وجدير بالذكر اأنه حتى امل�سلمني الذين ميكثون يف البيت 
فاإنهم   ، بابهم  الذين يقرعون  ، ويقدمون احللويات لأولئك 
ولتجنب ذلك   . بهذه الحتفالت  م�ساركني  بذلك يعتربون 
واأعلم   ، الباب  لقرع  ت�سغ  ول  الأمامي  الباب  اأنــوار  اأطفئ 
امل�سلمني  اأن  واأعلمهم   ، امل�ساألة  يف  الإ�سالم  بحكم  جريانك 
ول   . ال�سبب  لهم  وبنيِّ  هالوين،  احتفالت  يف  ي�ساركون  ل 
و�سيحرتمونك  م�ساعرك،  �سي�سغون لك، ويقدرون  اأنهم  �سكَّ 
ل�سراحتك . فقد جاء يف احلديث اأن » من دعا اإىل هدى كان 

له من الأجر مثل اأجور من ا�ستجاب له« رواه الرتمذي.
وعلي امل�ستوي الفني فاملعروف ان هوليوود مل تتاأخر عن 
الرعب  اأفــالم  خا�سة   – الأفــالم  ع�سرات  اأنتجت  فقد  هذا 
كرتون  لأفالم  اإ�سافة  ال�سوداء  والكوميديا  الهالويني،  عن 
لالأطفال. وح�سب ال�سيد اأ�سرف خليل وهو رجل اأعمال م�سلم 
م�سانع  فــان   نيويورك  يف  احللويات  جتــارة  جمال  يف  يعمل 
الألعاب واحللويات واملحال التجارية تن�سط يف ذلك الوقت 
الهالوين  منا�سبة  حيث يعترب مو�سما جتاريا و حيث حتقق 

ن�ساطا جتاريا وزيادة يف الإنتاج .

ح���ك���م الأح����ت����ف����ال ب���ال���ه���ال���وي���ن م����ن م���ن���ظ���ور دي��ن��ي
!! ي�����ص��دق  ل  ب�����ص��ك��ل  ب���الأط���ف���ال  ����ص���ار  ال���ه���ال���وي���ن 

نحن غر م�صوؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صر�صل لنا



FRIDAY , OCTOBER 21 . 2016   / Vol . 6 - Issue 248اعالنات32

www .ghorbanews .com


