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ت������وزع جم��ان��ا

النازحني  امام  الرتكية  احلدود  لفتح  بالدعوات  يندد  اردوغ��ان 
ال�سوريني ويتهم اأمريكا بتحويل املنطقة اىل »بركة دماء«

اآخرين  واإ�سابة  اأ�سخا�ص   6 مقتل  ال�سعودية.. 
الدائر مبحافظة  تعليم  ملكتب  م�سلح  اقتحام  اإثر 

 اإ�سرائيل “قلقة جًدا” من
 انت�سارات اجلي�ص ال�سوري

و�ساندرز  ت��رام��ب 
بانتخابات  يفوزان 
مت����ه����ي����دي����ة يف
ن���ي���وه���ام�������س���ر

موازنة  يقرتح  اأوب��ام��ا 
بقيمة4.1 تريليون دوالر 
للعام املايل املقبل.. 

جت���������ارة ال����ن����ف����ط مت������ّول
ن�������س���اط���ات »ال����ق����اع����دة«

ب���ت�������س���ه���ي���ٍل �����س����ع����ودي



الريا�ض ـ وكاالت: 
لقي 6 اأ�صخا�ض م�صرعهم واأ�صيب 4 اآخرون اإثر 
هجوم م�صلح نفذه مدر�ض اخلمي�ض 11 فرباير/
�صباط مبنطقة جازان جنوب غرب ال�صعودية.

اإدارة  واقتحم مدر�ض يحمل كال�صنكوف مكتب 
جازان،  مبنطقة  ال�صعودية،  يف  الدائر  تعليم 
وقام باإطالق النار على العديد من االأ�صخا�ض.

واأفادت �صحيفة الريا�ض ال�صعودية ب�صقوط 6 
�صحايا يف احلادث، اإ�صافة اإىل اإ�صابة اآخرين.

االأحمر  للهالل  االإعالمي  الناطق  و�صرح 
غرفة  اأن  ال�صرخي،  بي�صي  بجازان  ال�صعودي 
عن  بالغا  اخلمي�ض  ظهر  بعد  تلقت  العمليات 
الرتبية  نار يف مكتب  واإطالق  م�صاجرة  حدوث 

والتعليم مبحافظة الدائر.
منفذ  اأن  حملية  م�صادر  عن  الريا�ض  ونقلت 
العملية اأطلق النار من �صالح ر�صا�ض كال�صنكوف 
اأن  يحتمل  الذين  االأ�صخا�ض  من  عدد  على 
املعلومات  اأن  اإىل  م�صرية  موظفني،  يكونوا 
االأولية تفيد اأن اجلاين يعاين من ا�صطرابات 

نف�صية، وقد ك�صف م�صدر لل�صحيفة ال�صعودية 
هو  بالدير  التعليم  ملكتب  املقتحم  ال�صخ�ض  اأن 

مدر�ض.

على  القب�ض  االأمنية  ال�صلطات  األقت  ذلك  اإىل 
جرميته  حول  معه  للتحقيق  العملية  منفذ 

ملعرفة مالب�صاتها.

وجهت   – ب(  ف  )اأ   – وا�صنطن 
املتحدة  الواليات  يف  العليا  املحكمة 
الرئي�ض  اىل  مدوية  �صربة  الثالثاء 
خطته  تعليق  بقرارها  اوباما  باراك 
االحتبا�ض  ملكافحة  الطموحة 

احلراري.
وكانت 25 والية امريكية ذات غالبية 
اىل  امللف  رفعت  مبعظمها  جمهورية 
البالد  يف  العليا  الق�صائية  ال�صلطة 
البيت  خطة  على  احتجاجها  بعد 
ب�صكل  احلد  اىل  الرامية  االبي�ض 
امللوثة من  الغازات  انبعاثات  كبري من 

املحطات احلرارية.
وهذه احلزمة من التدابري الفدرالية 
تقع يف �صلب االلتزامات التي قدمتها 
يف  املناخ  ملوؤمتر  للتح�صري  وا�صنطن 
الذي  االتفاق  اىل  والتو�صل  باري�ض 
كانون  منت�صف  يف  دولة   195 تبنته 

االول/دي�صمرب املا�صي.
باغلبية  العليا  املحكمة  قرار  و�صكل 
�صربة  ت�صعة  ا�صل  من  ق�صاة  خم�صة 
جعل  الذي  االمريكي  الرئي�ض  جلهود 
االحتبا�ض  لظاهرة  الت�صدي  من 

احلراري اولوية يف �صيا�صته.
العليا  املحكمة  ق�صاة  فان  وعمليا 
“خطة  تطبيق  يعلقون  الت�صعة 
اعدتها  التي  النظيفة”  الطاقة 
البيئة  حلماية  االمريكية  الوكالة 
توليد  حمطات  على  يفر�ض  والذي 
ثاين  من  انبعاثاتها  خف�ض  الكهرباء 

باملئة   32 بن�صبة  الكربون  اك�صيد 
بحلول 2030 مقارنة ب2005.

االنتخابات  اىل  املر�صح  واعترب 
االمريكية  الدميقراطية  التمهيدية 
العليا  املحكمة  قرار  �صاندرز  بريين 

لالمال”. جدا  “خميبا 
فرجينيا  عام  مدعي  رحب  املقابل  يف 
الغربية، الوالية التي تاأتي يف طليعة 
بالقرار  اوباما،  لقانون  املنتقدين 

واعتربه “ن�صرا عظيما”.
موقع  على  موري�صي  باتريك  وكتب 
غري  تاريخي  “ن�صر  انه  تويرت 

م�صبوق” .
يف  اجلمهورية  الغالبية  زعيم  وعرب 
عن  مكارثي  كيفن  النواب  جمل�ض 

ارتياحه لوقف تدابري ارتكزت برايه 
على “جتاوز غري م�صروع لل�صلطة”.

– اجلمهوريون ينادون ب”الن�صر” –
االدارة  قوانني  “ان  مكارثي  وقال 
تق�صي  ان  �صاأنها  من  كان  )اوباما( 
التكاليف  وتزيد  الوظائف  على 
امدادنا  على  املحطات  قدرة  وت�صعف 

بالطاقة”.
النواب  جمل�ض  رئي�ض  وحتدث 
جهته  من  راين  بول  اجلمهوري 
واالقت�صاد  لل�صعب  “ن�صر  عن 

االمريكيني”.
حول  الت�صريعية  رزمته  ف�صل  ومنذ 
بداية  يف  الكونغر�ض  يف  الطاقة 
واليته الرئا�صية، اعتمد اوباما ب�صكل 

كبري على وكالة حماية البيئة، وهي 
من  ق�صم  اليها  ينظر  �صخمة  وكالة 

اجلمهوريني بريبة ويعادونها علنا.
التي  اجلديدة  القواعد  فان  وعمليا 
البيئة يف  كانت ترغب وكالة حماية 
حمكمة  تنظر  حتى  علقت  تطبيقها 
قدمتها  التي  احلجج  يف  ا�صتئناف 

الواليات املعرت�صة.
جاء  الثالثاء  العليا  املحكمة  وقرار 
مفاجئا من حيث �صرعة �صدوره والنه 
الق�صاء  يتدخل  ان  اي�صا  نادر  امر 
زال  ما  ملف  يف  االعلى  االمريكي 

يخ�صع ل�صلطات ق�صائية ادنى.
اخلم�صة  الق�صاة  ان  املرجح  ومن 
ارادوا  املوؤ�ص�صة  هذه  يف  املحافظون 
�صالحية  جلهة  �صكوكهم  ت�صجيل 
اىل  اوكلت  التي  القانونية  العملية 

وكالة حماية البيئة.
التقدميون  االربعة  الق�صاة  وعرب 
االخرون يف املحكمة العليا –راث بادر 
و�صونيا  بريري  و�صتيفن  جين�صبريغ 
عن  كاغان–  وايالنا  �صوتومايور 

اعرتا�صهم على هذا القرار.
املحكمة  قرار  عن  الناجت  والتاأخري 
االحوال  جممل  يف  يعني  العليا 
كبري  حد  اىل  املناورة  هام�ض  تقلي�ض 
ا�صالحه  ي�صع  كي  اوباما  باراك  امام 
ب�صاأن املناخ على ال�صكة، ال �صيما وانه 
يف  عام  من  اقل  �صوى  امامه  يبق  مل 

البيت االبي�ض.
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خمت�صر مفيد

االنتخابات االمريكية
اأدرج املراقبون الزيــــارة 
قــام  التي  التاريخية 
م�صجد  اىل  اوباما  بها 
قبل  بالتيـــمور  مدينة 
التقى  حيــث  ايام 
امل�صلمني  من  جمموعة 
على  من  كلمة  واألقــــى 

مكون  امل�صلمني  ان  فيها  اكد  امل�صجد  منرب 
دور  م�صتعر�صًا  االأمريكي  املجتمع  يف  ع�صوي 
الواليات  اىل  االأوائل  امل�صلمني  املهاجرين 
املتحدة التي هي اليوم الوطن االأبدي الأكرث 

من �صبعة ماليني م�صلم.
احرتام  مدى  اظهار  اراد  اوباما  يكون  قد 
على  الدينية  للقيم  االأمريكي  الد�صتور 
للبالد  كرئي�ض  وظيفته  واأن  اختالفها 
تزامن  لكن  االأمريكيني.  �صمل  جمع  هي 
املعارك  احتدام  مع  الدينية  اوباما  »�صحوة« 
الدميوقراطي  احلزبني  الختيار  االنتخابية 
ال�صباق  خلو�ض  مر�صحيهما  واجلمهوري 
ال�صجال  �صلب  يف  يبقيه  االأبي�ض  البيت  اىل 
راأى املحللون ان احد اهداف  االنتخابي وقد 
للرئي�ض  الدينية  اخلطابية  االإطاللة 
املبا�صر  غري  الرد  الدميوقراطي  االأمريكي 
يف  اجلمهوريني  املر�صحني  خطاب  متادي  على 
ا�صتثمار  وحماولة  الديني  الوتر  على  اللعب 

ذلك الحقًا يف �صناديق االقرتاع.
 رئي�ض التحرير
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لكلينتون مدوية  وهزمية  نيوهام�سر  يف  متهيدية  بانتخابات  ي��ف��وزان  و�ساندرز  ترامب 

امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا االم��رك��ي��ة ت��وق��ف خ��ط��ة اوب���ام���ا ال��ط��م��وح��ة ب�����س��اأن امل��ن��اخ

)اأ ف ب(: م�صتفيدين من غ�صب ق�صم من الناخبني 
املر�صحان اجلمهوري دونالد ترامب  فاز  االمريكيني 
باالنتخابات  الثالثاء  �صاندرز  بريين  والدميقراطي 
منيت  حني  يف  نيوهام�صري  يف  الرئا�صية  التمهيدية 

هيالري كلينتون بهزمية مدوية.
الوالية  هذه  يف  كلينتون  تهزم  ان  املتوقع  من  وكان 

لكنها كانت تاأمل يف ان تقل�ض الفارق جزئيا.
 74( �صاندرز  بريين  الدميقراطي  ال�صيناتور  لكن 
 58 على  ح�صل  اجتماعية،  بثورة  يعد  الذي  عاما( 
40 باملئة لكلينتون التي  باملئة من اال�صوات مقابل 
كانت فازت باأ�صوات الدميقراطيني يف هذه الوالية 
قنوات  ن�صرتها  جزئية  نتائج  بح�صب   ،2008 يف 

التلفزيون ت�صمل 18 باملئة من اال�صوات.
يوايل  الذي  ترامب  دونالد  امللياردير  وح�صل 
القادة  كفاءة  بعدم  املنددة  النارية  الت�صريحات 
35 باملئة من ا�صوات اجلمهوريني،  ال�صيا�صيني، على 

بح�صب نتائج ت�صمل 14 باملئة من اال�صوات.
واحدث جون كا�صي�ض حاكم اوهايو املعتدل املفاجاأة 
�صيناتور  روبيو  ماركو  تراجع  حني  يف  ثانيا  بحلوله 
من  باملئة  ب10  اخلام�صة  املرتبة  اىل  فلوريدا 
املرتبة  على  التناف�ض  يحتدم  حني  يف  اال�صوات. 
الثالثة بني جيب بو�ض حاكم فلوريدا ال�صابق وتيد 
كروز ال�صيناتور املت�صدد عن تك�صا�ض ب 12 باملئة من 

اال�صوات.
مليون   1،3 تعد  التي  ال�صغرية  نيوهام�صري  ووالية 
هي  املتحدة  الواليات  �صرق  �صمال  والواقعة  ن�صمة 
ثاين والية ت�صوت، بعد ثمانية ايام من والية ايوا 
عند  �صتحدد  التي  التمهيدية  االنتخابات  هذه  يف 
الدميقراطي  املر�صحني  الواليات  كافة  يف  اكتمالها 

واجلمهوري لالنتخابات الرئا�صية.
وكانت كلينتون فازت بفارق �صئيل يف ايوا.

المريكا  يعيد  “ان  ب  يعد  الذي  ترامب  حل  كما 
التي  اال�صتطالعات  رغم  ايوا  يف  ثانيا   ، عظمتها” 
منحته املقدمة. وكان بحاجة اىل حمو تلك االهانة 
وان يظهر يف نيوهام�صري الثالثاء انه بالفعل الرجل 

با�صتمرار. يردد  يربح” كما  “الذي 
االمريكيني  غ�صب  على  ترامب  حملة  وتركزت 
التخلي  مت  بانه  ي�صعرون  الذين  البي�ض  الب�صطاء 

عنهم.

بالفوارق  منددا  الغ�صب  هذا  �صاندرز  ا�صتخدم  كما 
التي تعمقت يف الواليات املتحدة وداعيا اىل جامعة 

جمانية وتامني �صحي للجميع.
اجتماعته  اآخر  احد  يف  االثنني  ترامب  وقال 
غا�صبون”.  النا�ض  من  الكثري  “نعم  االنتخابية 
النا�ض  غا�صبني.  نكون  ان  �صيئا  “لي�ض  وا�صاف 
التام  وال�صعف  حكومتنا  غباء  ازاء  غا�صبون 

لقادتنا”.
مهمة  الناخبني  م�صاركة  كانت  والربد  الثلوج  ورغم 
جدا. ومل تتمكن الكثري من املكاتب من غلق ابوابها 
يف املوعد املقرر )19،00 – 00،00 تغ( ب�صبب �صدة 

االقبال.
ووالية نيوهام�صري تقوم بدور مميز يتجاوز حجمها، 
وتلزم  دينامية  وتخلق  التوجهات  حتدد  بحيث 
احيانا  وتنقذ  باالن�صحاب  �صعفا  االكرث  املر�صحني 

مر�صحني متعرثين.
االنتخابات  معركة  ت�صتمر  الثالثاء  ت�صويت  وبعد 

التمهيدية حمتدمة يف املع�صكرين.
وميكن ان تخلط االوراق من جديد اذا ما قرر عمدة 
ان  ينوي،  كما  بلومبريغ  مايكل  ال�صابق  نيويورك 

يخو�ض ال�صباق كم�صتقل.
– �صامتة  – اغلبية 

الت�صويت  مكاتب  من  اخلروج  ا�صتطالعات  وبح�صب 
قرابة  فان  االمريكية،  القنوات  اجنزتها  التي 
ن�صف الناخبني اجلمهوريني وربع الدميقراطيني مل 

يتخذوا قرارهم اال يف االيام االخرية.
حزبهم  بان  ي�صعرون  انهم  اجلمهوريني  ن�صف  وقال 
من  يكون  ال  مر�صحا  باملئة   48 وف�صل  خذلهم. 
انهم  قالوا  باملئة   11 وفقط  املعروفة،  القيادات 
الفوز  يف  املر�صح  فر�ض  االعتبار  يف  ياأخذون 
نوفمرب  الثاين/  ت�صرين  يف  الرئا�صية  باالنتخابات 

.2016
ويبدو ان الناخبات ال�صابات يف املع�صكر الدميقراطي 
ان  يف  تطمح  التي  لكلينتون  ولي�ض  ل�صاندز  �صوتن 

تكون اول رئي�صة للواليات املتحدة.
اجلمهوريني  للناخبني  اال�صا�صية  امل�صاغل  ومن 

االقت�صاد واالرهاب.
قالوا  باملئة   32 فان  الدميقراطيني  مع�صكر  يف  اما 
باملئة   13 نزيه. فقط  اوال يف مر�صح  انهم يرغبون 
بانتخابات  الفوز  يف  مر�صحهم  قدرة  مدى  يف  فكروا 

ت�صرين الثاين/ نوفمرب.
نيفادا  اىل  االنظار  تتجه  الثالثاء  انتخابات  وبعد 
وكاروالينا اجلنوبية اللتني ت�صوتان نهاية �صباط/ 

فرباير.

رجب  الرتكي  الرئي�ض  ندد   – ب(  ف  )اأ  ـ  انقرة 
بالدعوات  اخلمي�ض  ب�صدة  اردوغان  طيب 
الدولية لفتح احلدود الرتكية امام ع�صرات االف 
النازحني ال�صوريني الذين هربوا اثر معركة حلب 

وهدد بار�صالهم اىل دول اخرى.
وقال اردوغان يف خطاب القاه امام جمموعة من 
+اغبياء+  كلمة  “ان  انقرة  يف  االعمال  رجال 
ان  تظنوا  ال  جبيننا.  على  مكتوبة  لي�صت 
�صبب.  الطائرات واحلافالت متواجدة هنا بدون 

�صنقوم مبا يلزم”.
اخر  املحافظ من جانب  اال�صالمي  الرئي�ض  واكد 
بينه  دار  حديث  عن  �صحافية  ت�صريبات  �صحة 
وبني رئي�ض املفو�صية االوروبية جان كلود يونكر 
حول  تو�صك  دونالد  االوروبي  املجل�ض  ورئي�ض 
باغراق  اردوغان  هدد  حيث  املهاجرين،  م�صري 
تت�صلم  مل  حال  يف  باملهاجرين  االوروبية  الدول 

بالده املبلغ الكايف اليوائهم على ارا�صيها.
ذلك.  قلت  بانني  فخور  “انا  اردوغان  وقال 
لهم  وقلنا  والالجئني  تركيا  حقوق  عن  دافعنا 
االبواب  �صنفتح  اآ�صفون  نحن  )االوروبيني(: 

و�صنقول +وداعا+ للمهاجرين”.
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكى  الرئي�ض  وندد 

الأكراد  ع�صكريا  املتحدة  الواليات  بدعم  ب�صدة 
موؤكدا  »اإرهابيني«،  اأنقرة  تعتربهم  الذين  �صوريا 
»بركة  اإىل  املنطقة  حولت  وا�صنطن  �صيا�صة  اأن 

دماء«.

فى  لالأمريكني  كالمه  موجها  اأردوغان  وقال 
اأنقرة  فى  حمليني  م�صوؤولني  اأمام  األقاه  خطاب 
منظمة  اأنهم  )على  بهم  االإقرار  رف�صتم  اأن  »منذ 

اإرهابية( حولت املنطقة اإىل بركة دماء«.

امل�صدر / وكاالت
 اأعلن ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
االأربعاء،  دبي،  حاكم  الوزراء،  رئي�ض  االإمارات، 
 9 تعيني  �صم  الذي  اجلديد  الوزاري  الت�صكيل 
اإياه  وا�صًفا  ن�صائية،  وجوه   6 بينهم  جدد  وزراء 
باأنه »مرحلة جديدة عنوانها امل�صتقبل وال�صباب 
التغري  مع  والتعامل  التعليم  وتطوير  وال�صعادة 

املناخي حلماية بيئتنا«.
خالد  بنت  لبنى  تعيني  مت  اإنه  مكتوم«  »اآل  وقال 
اأن  متمنًيا  للت�صامح،  الدولة  وزيرة  القا�صمي، 
اإقليمي ولي�ض حملًيا فقط يف  »ت�صتطيع لعب دور 

هذا املجال«.
دولة  وزيرة  الرومي،  عهود  تعيني  اإىل  ولفت 
مكتب  عام  »مدير  اأنها  اإىل  م�صرًيا  لل�صعادة، 
رئا�صة الوزراء و�صتبقى معي الأتابع هذا املو�صوع 
لي�صت  دولتنا  يف  »ال�صعادة  اأن  م�صيًفا  بنف�صي«، 
وم�صاريع  خطط  هناك  �صتكون  بل  اأمنية.. 
وبرامج وموؤ�صرات.. و�صتكون جزءا من عمل كافة 

وزاراتنا.. وجزًء من اأ�صلوب حياتنا«.
كما مت تعيني �صما املزروعي، البالغة من العمر 22 
وبكالوري�ض  اأك�صفورد  من  ماج�صتري  ونالت  عاًما، 
من جامعة نيويورك، وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب.
رئي�صة  ا  اأي�صً �صتكون  »�صما  دبي:  حاكم  واأ�صاف 
وق�صايا  تطلعات  �صيمثل  الذي  ال�صباب  جمل�ض 
�صالحيات  �صنعطيها  احلكومة،  لدى  ال�صباب 
حقيقية«،  اإجنازات  جمل�صها  ومن  منها  واأتوقع 

وزيرة  العور،  حممد  جنالء  تعيني  اإىل  واأ�صار 
اأطفال  لـ3  »اأم  اأنها  اإىل  الفًتا  املجتمع،  لتنمية 
فريق  من  وجزء  �صابًقا  وزراء  جمل�ض  عام  واأمني 

عملي«.
العمر  من  البالغ  الزيودي،  ثاين  تعيني  قرر  كما 
الطاقة  الدكتوراه يف  نال درجة  الذي  32 عاًما، 
املتجددة، وزيًرا للتغري املناخي والبيئة، فيما مت 
تعيني ال�صيخ حممد تعيني حممد البواردي، وزير 
دولة ل�صوؤون الدفاع، وقال »اآل مكتوم« اإن »حممد 
حمل ثقتنا و�ِصِجّل اإجنازاته حافل بخدمة البلد 

وحماية مكت�صباته«.

دولة  وزيرة  الكعبي  نورة  دبي  حاكم  وعنّي 
»اإنها كانت ع�صو  الوطني، قائاًل:  املجل�ض  ل�صوؤون 
مع  بعالقته  يرتقي  من  خري  و�صتكون  املجل�ض  يف 

احلكومة«.
جميلة  هما  والتعليم  للرتبية  وزيرين  عنّي  كما 
العام،  التعليم  ل�صوؤون  دولة  وزيرة  املهريي،  �صامل 
وقال اإن خربتها 20 �صنة يف التعليم واأمامها مهمة 
حتتاج اأ�صعاف ما قدمته �صابق، فيما تقرر تعيني 
اأحمد بالهول، وزير دولة ل�صوؤون التعليم العايل، 

الذي عمل اأ�صتاًذا يف جامعة خليفة.

اردوغ�������ان ي���ن���دد ب���ال���دع���وات ل��ف��ت��ح احل�����دود ال��رتك��ي��ة ام�����ام ال��ن��ازح��ني 
دم����اء« »ب���رك���ة  امل��ن��ط��ق��ة اىل  ب��ت��ح��وي��ل  اأم���ري���ك���ا  وي��ت��ه��م  ال�������س���وري���ني 

الدائر مبحافظة  تعليم  ملكتب  م�سلح  اقتحام  اإثر  اآخرين  واإ�سابة  اأ�سخا�ص   6 مقتل  ال�سعودية.. 

والت�سامح لل�سعادة  ووزارت��ني  ن�سائية  وجوه   6 حكومية:  تغيرات  حركة  اأكرب  ت�سهد  االإم��ارات 

تعدد الزوجات واأثرة على املراأة والأبناء
 رجاء حمود االإرياين

 تعترب االأ �صرة لبنة من لبنات االأمة وهذه االأمة تتكون من جمموعة اأ�صر، 
كانت كذلك  ذات متا�صك  اللبنات قوية  كانت  فكلما  ببع�ض،  بع�صها  يرتبط 
كانت  وانحالل  �صعف  ذات  اللبنات  كانت  وكلما  متا�صك،  ذات  قوية  االأمة 
ونظام  فيه،  االأ�صا�صية  واخللية  املجتمع  نواة  اي�صا  االأ�صرة   تعترب  االأمة. 
الرجل  عالقة  تنظم  التي  والت�صريعات  املبادئ  من  جمموعة  هو  االأ�صرة 
ومرورًا  تكوينها  من  بدءًا  بالتنظيم  االأ�صرة  تتناول  املبادئ  وهذه  باملراأة 
اأثار  من  ذلك  كل  على  يرتتب  وماأ  بتفرقها،  وانتهاء  وا�صتقرارها،  بقيامها 
الثمرات  واإعطائها  دميومتها  تكفل  متينة  اأ�ص�ض  على  اإر�صائها  اإىل  ق�صدًا 

اخلرية املرجوة منها
حل  يفيد  عقد  هو  فالزواج  الزواج،  من  بد  ال  تت�صكل  حتى  االأ�صرة  وهذه 
الع�صرة بني الرجل واملراأة ويفيد تعاونهما، ويحدد ما لكل منهما من حقوق 

وما عليه من واجبات .
املجتمعات   من  كثري  يف  متف�صية  اجتماعية  ق�صية  هي  الزوجات  تعدد 
عدم  ب�صبب  البع�ض  نظر  يف  ال�صلبية  اجلوانب  من  العديد  ولها  العربية 
تقبل نظرة املجتمع للزوجة الثانية . فهناك من يراها اإن�صانة ظاملة الأنها 
اقتحمت حياة امراأة اأخرى لت�صاركها زوجها وتهدم بيتًا زوجي لتبني بيتها 
اإن�صانة  اأنها  على  القليل  لها  ينظر  فيما  االأخرين،  ح�صاب  على  و�صعادتها 
دفعتها الظروف للقبول بهذا الو�صع. هناك العديد من التجارب الناجحة 
بالطالق  تنتهي  فبع�صها  اأخرى  من  الرجل  زواج  م�صاألة  يف  الفا�صلة  واأي�صًا 
وبع�صها تنتهي مب�صاكل ونتائج غري مر�صية للطرفني . بالن�صبة لتقبل املراأة 
تعدد الزوجات فهو يعود الأ�صباب متعددة منها: اخلوف من الطالق، تدخل 
للبع�ض،  بالن�صبة  املادية(  )االإغراءات  املادي  العائد  على  الرتكيز  االأهل، 
احلفاظ على االأبناء، اأن تكون املراأة عاقرًا، . اإاّل اأن بع�ض الفتيات يرف�صن 
اأن  على  عازبات  حياتهن  طوال  يبقني  اأن  ويف�صلن  الثانية  الزوجة  مبداأ 

ت�صاركهن ن�صاء اأخريات يف اأزواجهن.
ورغم وجود حاالت عديدة لتجارب غري ناجحة على �صعيد تعدد الزوجات، 
اإال اأن التجربة ما زالت تتكرر وباخلطوات نف�صها، وال�صبب يف ذلك يعود اإىل 
طبيعة بع�ض الرجال التي متيل اإىل التعدد بغ�ض النظر عن االآثار املرتتبة 
عليه �صواء كانت اإيجابية اأو �صلبية.  م�صتندًا على جتارب اآخرين وجناحهم 
اأو ي�صيء  َمْن يغفل عن كثري من احلقائق  يف التعدد.  ، يف حني جند هناك 
الذي يوقعه يف ورطة. لكن ال ي�صتبعد جناح بع�ض  االأمر  فهمها وتقييمها، 
بني  العدل  على  االأ�صا�ض  يف  الرجل  قدرة  اإىل  ذلك  ويرد  التعدد،  جتارب 
زوجاته وعدم التفريق املادي والعاطفي بينهن، وال�صعي اإىل امل�صاواة بينهن 
بقدر اال�صتطاعة حتى ال تن�صاأ عداوة وبغ�صاء بني زوجاته. كما ت�صهم يف 
جناح تلك التجارب طبيعة الزوجات اأي�صًا. فاإن كان هدف الزوجة الرئي�صي 
اأفراد االأ�صرة فاإنها ت�صعى الإزالة  اال�صتقرار االأ�صري وتوطيد العالقة بني 
�صوت  اإخماد  اإىل  وال�صعي  االأخريات،  الزوجات  وبني  بينها  فيم  البغ�صاء 

الغرية املر�صية من اأجل اأن تبقى االأ�صرة متما�صكة.
الزوجات  تعدد  ي�صاحب  ما  البد  انه  اامل�صاواةاال  الزوج  حاول  ومهما 
االأبناء  على  واي�صا  املراأة   على  والنف�صية   االجتماعية  االآثار  العديدمن 
.بالن�صبة  للمراأة ميكن ان اأورد  بع�ض االآثار النف�صية واالجتماعية والتي 

منها:
الطالق،    اىل  اأحيانا  ت�صل  قد  والتي  االأ�صرة  داخل  واخلالفات  امل�صاكل    
التوتر و�صرعة االنفعال، حيث اأن امل�صاكل االأ�صرية وتفاقمها وعدم عالجها 
من اأهم االأ�صباب املوؤدية اإىل اال�صطرابات واالأمرا�ض النف�صية كاالإحباط 
و�صرعة  بال�صعادة  ال�صعور  عدم  ال�صديدة.  ،االنفعاالت  ،االكتئاب  القلق   ،
االنفعال اإىل جانب م�صكالت النوم واالأرق واالنطواء واالنعزال واخلوف.”

امل�صاكل  من  العديد  يح�صدون  الذين  وهم  ال�صحية  دائما  فهم  االأبناء  اأما 
االجتماعية والنف�صية الناجتة عن تعدد الزوجات

�صينق�ض من  باأنه  الوافد اجلديد خ�صما قويا، يعتقدون  فاالأوالد يرون يف 
االأ�صا�صي  من  يبقى  الو�صع،  هذا  اأمام  جتاههم،  االأم  اأو  االأب  وعناية  حنان 
نح االأبناء العناية الالزمة، باال�صتماع اإليهم ومعرفة ما يفكرون فيه  باأن ميمُ
وما يوؤرق بالهم وما الذي يح�صونه، من املهم جدا اأن ي�صرح لهم باأن العالقة 
اجلديدة لن توؤثر على عالقة االأبوة اأو االأمومة معهم، وخ�صو�صا، �صيكون 
يف  ملتطلباتهم  اال�صتجابة  و�صرعة  والعطف  احلب  مدى  اإبداء  املجدي  من 
املرحلة االأوىل من العالقة، اإىل حني اعتيادهم على الو�صع اجلديد، الأنه 

ويف حاالت كثرية، لدى االأطفال ردود اأفعال قوية لرف�ض الو�صع اجلديد
فيوؤثر ذلك عليهم ويوؤدي اإىل عدم متابعة االأ�صرة لواجبات االأبناء وي�صعف 
العالقة بني االآباء واالأبناء و�صعور االأبناء بعدم متا�صك االأ�صرة والتاأثري 
تغري  حدوث  اي�صا  النف�صية  االآثار  ومن  الدرا�صي.  التح�صيل  على  ال�صلبي 
الغرية  يوؤدي  ما  النف�صي  االطمئنان  فقدان  ب�صبب  االأبناء  �صلوك  يف  �صلبي 
واحل�صد بني االأبناء واىل الكره الذي من �صاأنه اأن يوؤثر �صلبًا على �صخ�صية 
الطفل ويخلق له امل�صكالت يف امل�صتقبل ،ويقلل من االهتمام باالأبناء وفهم 
خالفات  على  ال�صيطرة  عن  االأب  ويعجز   ، اآبائهم  قبل  من  احتياجاتهم 
حركات  اإىل  تتحول  االبناء  ت�صرفات  اأن  كما  خمتلفة.  اأمهات  من  االأبناء 
عدوانية اإن كان مع االهل اأو حتى مع اأ�صدقائهم وذلك نتيجة اال�صطراب 

النف�صي الذي يعي�صه الطفل.
لذلك من الواجب على االأ ب :

* العدل بني ابناء الزوجات يف املعاملة
* عدم التفرقة بني ابناء زوجه عن زوجه اخرى

* يف اخلتام، على الرجل اأن :
ويراعي  رابعة  اأو  ثانية  ملّرة  الزواج  قرار  اتخاذ  عند  جيدًا  عقله  يحّكم   
الذي  الزوجية  بيت  هدم  يتجنب  حتى  االأوىل  وزوجته  اأطفاله  م�صاعر 
كان قد بني على احلب والتفاهم والت�صحية. �صحيح اأن ال�صرع حلل للرجل 
يت�صف  اأن  عليه  حتّتم  التحليل  لهذا  �صروط  هناك  ولكن  اأربع  من  الزواج 

بالعدل وامل�صاواة .

دونالد ترامب
رابع  وكان  نيويورك  يف  ولد 
عقارات  لقطب  ابناء  خم�صة 
در�ض  ان  وبعد  نيويوركي. 
ال�صركة  اىل  ان�صم  التجارة 
وقد   .1968 يف  العائلية 
بداياته  يف  والده  �صاعده 
يتجاوز  ال  �صغري  “بقر�ض 
 1971 يف  دوالر”.  املليون 
ادارة  ترامب  دونالد  توىل 

بروكلني  يف  الو�صطى  للطبقة  منازل  يبني  كان  الذي  والده  �صركة 
وكوينز.

والكازينوهات ومالعب  والفنادق  الفاخرة  اما هو، فيف�صل االبراج 
الغولف من مانهاتن اىل بومباي مرورا مبيامي ودبي.

انتخاب  م�صابقتي  يف  امل�صاهمني  من  احلرة  امل�صارعة  هاوي  وكان 
ملكتي جمال الكون وامريكا.

باعماله.  املرتبطة  املدنية  الق�صايا  بع�صرات  ا�صتهدف  او  رفع  وقد 
ميلكها  التي  الكازينوهات  من  اربعة  و�صعت  و2009   1991 وبني 

حتت حماية القانون االمريكي حول االفال�ض.
تزوج دونالد ترامب ثالث مرات وكانت اثنتان من زوجاته عار�صتي 

ازياء والثالثة ممثلة. وهو اب خلم�صة اوالد وجد ل�صبعة اطفال.
االجها�ض.  حق  موؤيدي  من  املا�صي  القرن  ت�صعينات  يف  ترامب  كان 
انتقادات.  اليها  وجه  بعدما  النارية  اال�صلحة  مراقبة  �صد  وهو 

ويريد فر�ض ر�صوم كبرية على الواردات ال�صينية.
لكن يف ما يتعلق بربناجمه، يجب االنتظار. وقال موؤخرا “نريد ان 
نكون خارجني عن اطار التكهنات. نريد ان نكون العبي بوكر العبي 
�صطرجن”، م�صددا على انه ال يريد ان يعرف اعداء الواليات املتحدة 

او ا�صدقاوؤها مبا يفكر فيه.

جنالء حممد العور وزيرة تنمية املجتمععهود الرومي وزيرة دولة لل�صعادة



حتقيق  من  العارم  قلقها  عن  اأبيب  تل  عرّبت 
اجلي�ض العربّي ال�صورّي االنت�صارات املتتالية 
على قوى املمُعار�صة املمُ�صلّحة، ويف هذا ال�صياق، 
لل ال�صوؤون العربّية يف القناة الثانية  نقل حممُ
يعاري،  اإيهود  االإ�صرائيلّي،  بالتلفزيون 
رفيعة  باأّنها  و�صفها  اأمنّية  م�صادر  عن  نقل 
املمُ�صتوى قولها اإّن معركة حلب �صتكون املعركة 
يف  “�صقوط” املدينة  اأّن  اإىل  الفًتا  الفا�صلة، 
التمّرد  نهاية  �صيكون  ال�صورّي،  النظام  اأيدي 
الرئي�ض  �صّد  �صنوات  خم�ض  قبل  بداأ  الذي 

ال�صورّي، د. ب�ّصار االأ�صد.
لل ال�صوؤون الع�صكرّية يف  من ناحيته، قال حممُ
�صحيفة )هاآرت�ض(، عامو�ض هارئيل، نقاًل عن 
اإ�صرائيل  اإّن  قال  اأبيب،  تل  يف  اأمنّية  م�صادر 
يف  املتبادل  “ال�صحق”  موا�صلة  ل  ف�صّ تمُ كانت 
ال�صاحة ال�صورية، بال غالب وال مغلوب، وهو 
االجنازات  بعد  امل�صادر  اأّكدته  الذي  االأمر 
التي حققها اجلي�ض ال�صوري �صمااًل، واخل�صية 
التي  ال�صحيفة  جنوًبا.  اإجنازاته  متدد  من 
اأ�صارت اإىل اأّن النجاح الكبري للرئي�ض ال�صوري 
ب�ّصار االأ�صد واإْن كان يحدث بعيًدا عن احلدود 
اأجهزة  اهتمام  يجذب  اأّنه  اإال  االإ�صرائيلية، 
اإىل  ويدفعها  اأبيب،  تل  يف  اال�صتخبارات 
املوقف  وتاأثرياته.  تداعياته  يف  البحث 
يرى  ال�صحيفة،  ك�صفته  كما  االإ�صرائيلي، 
ال�صورية  ال�صاحة  يف  امليدانية  التطورات  اأّن 
اأ�صمته  ما  مل�صلحة  وا�صح  ب�صكل  متيل  باتت 
الذي  التحالف  وهو  الراديكايّل،  باملحور 

الدولة  اإىل جانب  اإيران وحزب اهلل،  تقوده 
مقابل  يف  تاأتي  التطورات  وهذه  �صورّية،  يف 
متبادل”  “�صحق  من  املا�صي  يف  �صائًدا  كان  ما 
�صلاًل  يوّلد  كان  والذي  واأعدائه،  النظام  بني 
بينهما، ومينع يف الغالب املع�صكرات املتحاربة 

من املبادرة اإىل خطوات �صد اإ�صرائيل.
امل�صادر  عن  نقاًل  االإ�صرائيلّي،  املمُحلل  ولفت 
الذي  الرئي�صي  الربي  االإجناز  اأّن  اإىل  عينها 
االأخرية،  االأيام  يف  وحلفاوؤه،  النظام  حققه 
حلب،  مدينة  يف  املتمردين  حما�صرة  يف  هو 
الرتكية،  احلدود  وبني  بينهم  ف�صل  �صبه  مع 
وقطع اأغلبية م�صارات االإمداد اللوج�صتي من 

هناك اإىل املدينة.
اال�صت�صالم  ذلك،  مع  اإّنه  قائلًة  وتابعت 
للمعار�صة يف حلب قد يكون  والعاجل  املطلق 
حلب،  يف  فاحلرب  الأوانه،  مبكًرا  ا�صتنتاًجا 
اأن  اإال  بعد،  �صم  حتمُ مل  عموًما،  �صورّية  يف  كما 
اإليه  تو�صل  ما  يعزز  تطورات  من  يحدث  ما 
رو�صيا  اأّن  تقديرات:  من  االإ�صرائيلي  اجلانب 
يف  رئي�صي  كالعب  مكانتها  وعززت  عادت 
املنطقة، االأمر الذي يحّتم على اجلميع اأخذ 
مواقفها بعني االعتبار، الهجوم على حلب يف 
خ�صم حمادثات جنيف، اأبرز من جديد �صعف 
ال  التي  االأمريكّية  املتحدة  الواليات  مكانة 

تنجح يف م�صاعدة من تقول اإّنهم اإيجابيون يف 
التاأثري  �صّد  يف  تف�صل  وهي  ال�صورية،  احلرب 
لالهتمام  اإثارة  االأكرث  التاأثري  اأما  الرو�صّي، 
اإ�صرائيل، بح�صب امل�صادر االأمنّية يف تل  لدى 
ال�صورّي  الرئي�ض  جناح  اأّن  يف  فيكمن  اأبيب، 
ال�صورّي  النظام  يقنع  قد  حلب  مدينة  يف 
اأي  اجلنوب،  باجتاه  ومتدده  جهوده  بزيادة 
باجتاه  منها  الغرب  واىل  درعا  مدينة  يف 
اأن  �صاأنه  من  تطور  وهو  اجلوالن،  يف  احلدود 
واحلر�ض  اهلل  حلزب  مكثف  وجود  اإىل  يقود 
االأرا�صي  من  مقربة  على  االإيراين،  الثوري 

االإ�صرائيلية، على حّد تعبريها.
االأمن  اأبحاث  مركز  راأى  ناحيته،  من 
اأبيب، يف تقديره  التابع جلامعة تل  القومّي، 
املو�صوع  اأّن   ،2016 للعام  االإ�صرتاتيجّي 
�صّكل تهديًدا وجودًيا كامًنا  النووي االإيراين يمُ
على  تعمل  اأْن  اإ�صرائيل  وعلى  اإ�صرائيل،  على 
اإىل  يدعو  الذي  املتطرف  النظام  ت�صلح  منع 

اإبادتها ب�صالح ذري.
كما جاء يف التقدير اأّنه على اإ�صرائيل املبادرة 
املتحدة،  الواليات  مع  موازية  اتفاقات  اإىل 
االإيراين.  املو�صوع  يف  بالتن�صيق  لهما  ت�صمح 
ومن  االتفاق،  يف  �صريكة  لي�صت  فاإ�صرائيل 
واتفاقات  تفاهمات  اإىل  تتو�صل  اأْن  ال�صائب 
مع وا�صنطن حول العديد من الق�صايا املهمة. 
ل التفاٍق على  ومن املهم، تابع التقدير، التو�صّ
بلورة رّد م�صرتك جتاه خرق اإيراين لالتفاق، 
مقابل  يف  اال�صتخبارية  املتابعة  تعزيز  مع 

غري  االأبعاد  مواجهة  اأ�صلوب  وتعزيز  اإيران، 
املنطقة،  يف  االإيرانية  للن�صاطات  النووية 
الإ�صرائيل  اأمنّي  تعزيز  رزمة  اإىل  اإ�صافة 
وبراأي  النوعي.  تفوقها  على  واملحافظة 
يف  االإيرانية  القناة  هي  �صورّية  فاإّن  املركز، 
العامل العربي، وعربها حتافظ على التوا�صل 
جمموعات  تعزيز  ا  واأي�صً اهلل  حزب  وتعزيز 
اأّن  على  التقدير  و�صّدّد  متطرفة.  فل�صطينية 
االأ�صد واقتالعه  ب�صار  الرئي�ض  اإ�صعاف نظام 
كما  وا�صحة.  اإ�صرائيلّية  م�صلحة  احلكم،  من 
االإ�صرار  ميكن  فقط،  ذلك  عرب  اأّنه  اإىل  اأ�صار 
وعلى  اهلل.  وبحزب  باإيران  قا�ٍض  ب�صكل 
اإ�صرائيل اأن جتد طريًقا لدعم م�صارات توؤدي 
االأ�صد  نظام  �صّكل  يمُ اأاّل  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
موازاة  يف  وذلك  �صورّية،  يف  مهيمًنا  طرًفا 
االمتناع عن تعزيز تيارات �صنية متطرفة، يف 

مقدمتها “داع�ض”.
اأّنه  التقدير،  اأو�صح  اإ�صرائيل،  ناحية  من 
مع  بالتدريج،  اجلهات  هذه  معاجلة  باالإمكان 
اأجل  ومن  ال�صحيح،  للتقدم  دائم  ت�صخي�ض 
تطوير  اإ�صرائيل  على  االأهداف،  هذه  حتقيق 
اأدوات جديدة واإبداعية واأكرث فعالية، وذلك 
املتحدة  الواليات  حليفتها  مع  التعاون  عرب 
واململكة  تركيا  ومع  اأوروبا،  دول  ا  واأي�صً
من  اإيران  باقتالع  ا  اأي�صً املعنيتني  ال�صعودية، 
يف  جاء  كما  االأ�صد،  نظام  وا�صتبدال  �صورّية 

التقدير.

يا�صني جميل
لي�ض غنٌي عن البيان اأن النظام ال�صابق خالل اإجتماعاٍت يف 
ل قوًى بعثية اأ�ص�صها �صدام ح�صني قبل �صقوط  الرمادي �صكَّ
بهدف  والبعثيني  ال�صباط  من  جمموعة  بقيادة  نظامه 
)جي�ض  اإ�صم  عليها  واأمُطلق  االأمريكي  االإحتالل  مقاومة 
ومل  البعث  حلزب  الع�صكري  اجلناح  اإعتباره  ومت  حممد( 
اإثر االإخرتاقات والو�صايات  اأن تال�صى  يلبث ذلك اجلناح 
اإنخرط  ثم   ، اأحمد  اأبو  يا�صني  موؤيد  قائده  واإعتقال 
�صباط وعنا�صر اجلي�ض ال�صابق الراغبني يف قتال القوات 
االإ�صالمي  اجلي�ض  اأهمها  اأمُخرى  تنظيمات  يف  االأمريكية 
ذت  ونفَّ معتدلني  اإ�صالميني  ت  �صمَّ مقاومة  حركة  وهو 
العديد من العمليات �صد القوات االأمريكية ، و�صنَّ تنظيم 
القاعدة يف عهد الزرقاوي ثم ‘‘دولة العراق االإ�صالمية’’ 
يف عهد اأبو عمر البغدادي حروبًا على اجلي�ض االإ�صالمي 
اإعطاءهم  اإما   ، اأمرين  بني  يختار  اأن  وه  ماخريَّ لرف�صه 
 ، اأمُخرى  رايٍة  حتت  اجلهاد  عن  والكفِّ  القعود  اأو  البيعة 
واإثر املفخخات واالإغتياالت التي حلقت مبنت�صبيه اإنحلَّ 
اجلي�ض االإ�صالمي واإن�صم الكثري من اأع�صاءه اإىل ال�صحوات 
�صد  العراقية  واحلكومة  االأمريكية  القوات  مع  وتعاونوا 

القاعدة و‘‘دولة العراق االإ�صالمية’’
‘‘الدولة  تاأ�صي�ض  ن�صاط  بداأ  االأمريكي  بوكا  �صجن  يف 
قادة  اإجتماعات  وكانت  اجلديد  بت�صكيلها  االإ�صالمية’’ 
حني  ‘‘التوحيد واجلهاد’’ مع جمموعة من ال�صباط املمُ�صرَّ
معهم  امل�صجونني  اجلمهوري  واحلر�ض  ال�صابق  اجلي�ض  من 
الع�صكرية  بخرباتهم  االإ�صتعانة  بغر�ض  بوكا  �صجن  يف 
على  بوكا  �صجن  خريجو  و�صيطر   ، التنظيم  يف  واالأمنية 
زل عدٌد من الوالة  التنظيم يف عهد اأبو بكر البغدادي وعمُ
واالأمراء يف الواليات والقواطع من الهيكل القيادي الذي 
ل يف عهد الزرقاوي، وتاأ�ص�ض املجل�ض الع�صكري و�صغل  ت�صكَّ
واحلر�ض  اجلي�ض  من  ال�صباط  ع�صرات  ح�صرًا  منا�صبه 
اجلمهوري ال�صابقني واإمتلك هذا املجل�ض �صالحيات اإعالن 
اإلغاء من�صب وزير احلرب بعد مقتل الذي  قب  الغزوات عمُ
كان ي�صغله وهو النا�صر لدين اهلل اأبو اإبراهيم االأن�صاري 

واإ�صمه نعمان الزيدي
املت�صابهات  نمُبنيَّ  اأن  ينبغي  التحليل  يف  للدقة  مراعاًة 
اأجهزة  يف  البعثيني  ال�صباط  ع�صرات  فاأن   ، العامة  على 
‘‘الدولة  اإىل  لالإن�صمام  عليهم  اأمُ�صرتط  ال�صابق  النظام 
الفكرال�صلفي  واإعتناق  البعث  من  الرباءة  االإ�صالمية’’ 
دورهم  ولكن  التنظيم  يف  ووالة  قادة  وباتوا  اجلهادي 

الع�صكرية  وامل�صورة  االأمنية  اخلربات  تقدمي  على  قا�صر 
وجتهيز االإ�صت�صهاديني وجتنيد املهاجرين واإدارة االأموال، 
من�صمني  كانوا  واإمنا  حقيقيني  بعثيني  يكونوا  مل  وهم 
حلزب البعث بالرتغيب اأو بالرتهيب ، واأما اجلي�ض ال�صابق 
الدوري  والبعثيني احلقيقيني عقيدًة وفكرًا بقيادة عزت 
فلديهم جماعة الطريقة النق�صبندية وخا�صوا معارك مع 
الدوري يف  ح  ‘‘الدولة االإ�صالمية’’ خ�صروا معظمها، و�صرَّ
خطابه ال�صوتي االأخري منددًا بتنظيم الدولة حيث قال 
)داع�ض اإختطفت ثلث القيادة القطرية حلزب البعث يف 
املو�صل وتكريت وقامت بت�صفية الكثري من �صباط اجلي�ض 

ال�صابق(
اإىل  ال�صابق  اجلي�ض  من  وعنا�صر  اآخرون  بعثيون  اإن�صم 
جندل  اأبو  يقوده  الذي  الفلوجة  املجاهدين’’ يف  ‘‘جي�ض 
ال�صمري و�صم بع�ض ال�صلفيني وتقهقر جي�ض بعد اإجتياح 
واأع�صاءه  قادته  واأ�صحى  االإ�صالمية” للفلوجة  “الدولة 

�صلٍِّم ل�صالحه ومابني قتيٍل وفارٍّ واأ�صري مابني ممُ
خطوط  ن�صد  البعثيني  مع  الدولة  تنظيم  �صراعات  ومن 
على  عر�صال  جبهة  يف  �صراعاته  عن  احلديث  اإىل  القلم 
احلدود اللبنانية ال�صورية التي تتبع تنظيميًا اإىل ‘‘والية 
دم�صق’’ باإمرة اأبو اأيوب العراقي الذي هو لي�ض اإال ن�صوان 
يف  القاعدة  قيادة  من  مبعوثًا  كان  الذي  الباقي  عبد 
را�صان اإىل العراق لف�ض النزاعات بني القاعدة وف�صائل  خمُ
املقاومة فوقع يف قب�صة القوات االأمريكية عندما وطاأت 
ثم  جوانتانامو  اإىل  ترحيله  ومت  العراق  اأر�ض  قدماه 
�صابطًا  املا�صي  يف  كان  وهو   ، �صنوات  بعد  �صراحه  اأطلق 
برتبة لواء يف احلرب العراقية االإيرانية وترك اجلي�ض 
لبغ�صه للبعثيني واإلتحق باجلهاد يف اأفغان�صتان �صد القوات 
وهو  االأفغاين  اجلهاد  اأمراء  اأحد  اإمرة  حتت  ال�صوفيتية 

عبد رب الر�صول �صياف
معارك  الدولة  تنظيم  خا�ض  حيث  عر�صال  جبهة  يف 
اإ�صتوىل  اخلوايل  االأيام  يف  الن�صرة  جبهة  مع  �صارية 
ب اأبو اأحمد جمعة  خاللها على معظم مقراتها كان قد نمُ�صَّ
اجلي�ض  حواجز  اأحد  يف  اإعتقاله  ومت  للتنظيم  قائدًا 
ال�صوري ومت تن�صيب اأبو اإبراهيم االأن�صاري قائدًا لقاطع 
ب ال�صيخ اأحمد يو�صف  عر�صال وراأ�ض بعلبك والقاع ، ونمُ�صِّ
والعبودية  وجو�صيه  والربيج  عر�صال  لقاطع  اأمريًا  اأمون 
على  اهلل  حزب  ي�صيطر  االأرقام  وبلغة   ،  67 واللواء 
مايقارب الـ 130 كلم2 من جرود عر�صال البالغ م�صاحتها 
380 كلم2 وي�صيطر تنظيم الدولة على نحو 95 كلم2 من 

اجلرود ت�صم وادي �صرج العجرم حتى خربة داوود ووادي 
�صرة ت�صيطر على  النمُ مريا واملري علي ومرطبيا فيما كانت 
50 كيلومرتًا فقط متتد من وادي اخليل و�صواًل اإىل وادي 
تلك  معظم  وفقدت  الزعرور  وادي  من  وجزء  املعي�صرة 
امل�صاحة ، وي�صعى تنظيم الدولة اإىل اإعادة فتح الطريق 
من عر�صال اإىل �صرق �صوريا بعد اأن قطع عليه حزب اهلل 
واجلي�ض ال�صوري الطريق يف القلمون على نحٍو �صبه نهائي

اأمر  تولوا  قد  ال�صوري  اجلي�ض  ومعه  اهلل  حزب  مادام 
ركت للجي�ض اللبناين  جبهة القلمون فاإن جبهة عر�صال تمُ
الأ�صباب تتعلق باإختالف الرتكيبة الطائفية يف اجلرودَين 
مقرًا  اأخريًا  عر�صال  جرود  يف  اللبناين  اجلي�ض  واإقتحم   ،
اأحمد  ال�صيخ  اأمريهم  على  القب�ض  واألقى  الدولة  لتنظيم 
واأمُعتقل  ظهره  يف  اأمون  وليد  املداهمات  يف  واأ�صيب  اأمون 
القيادي اأبو بكر الرقاوي ومتكن اجلي�ض من قتل القيادي 

اأن�ض زعرور واإعتقال 27 من م�صلحي التنظيم
اإىل  احلدود  بالقلم  نعرب  ال�صورية  اللبنانية  احلدود  ومن 
الداخل للحديث عن التدخل الع�صكري ال�صعودي املقرتح 
مب�صاركة قوات تركية وقطرية ودول اأمُخرى دون موافقة 
وحدات  ت�صارك  اأن  على  وذلك   ، معها  بتن�صيق  وال  �صوريا 
خل�صية  للتحالف  الع�صكرية  القيادة  تتوىل  اأمريكية 
الرو�صي  الطريان  بط�ض  من  اأو  حتر�ض  من  التحالف  هذا 
الدولة  تنظيم  على  للق�صاء  لي�ض  حقيقته  يف  والتدخل   ،
على  ال�صيطرة  من  ال�صورية  املعار�صة  قوات  لتمكني  بل 
 ، منها  االإ�صالمية”  طرد”الدولة  �صيتم  التي  االأرا�صي 
املجاورة  ال�صورية  االأرا�صي  على  اآمنة  مناطق  والإقامة 
وهي  اأال  التالية  للمرحلة  متهيدًا  تركيا  مع  للحدود 
ولكن   ، االأ�صد  ب�صار  نظام  الإ�صقاط  دم�صق  نحو  الزحف 
املع�صكر االآخر يرتقب ، بل هو متاأهب ، فقد اأ�صبح اجلي�ض 
ال�صوري على م�صارف احلدود الرتكية وعلى م�صافة 5 كم 
على  �صيطرته  بعد  االإ�صرتاتيجية  رفعت’’  ‘‘تل  بلدة  من 

امل�صلحني  مواقع  بتطويق  بداأ  هناك  ومن  ‘‘كفني’’ ،  بلدة 
الطريان  حلَّق  يرتّب�ض  الذي  وكال�صقر   ، حلب  ريف  يف 
على  حلفاءها  مل�صاندة  تركيا  لتدخل  حت�صبًا  الرو�صي 
االأر�ض ، ولكن االأتراك عجزوا عن التحليق جويًا لتوفري 
غطاء حللفاءهم امل�صلحني اإذ اأن منطقة العمليات حممية 
رو�صية  وطائرات  �صواريخ  وب�صبكة  رو�صية  مبقاتالت 
ينوي  الذي  الن�صر  كمخالب  عجالتها  وبارزة  متطورة 
االإنق�صا�ض على الفري�صة، وبتحرير‘‘كفني’’ بات الطريق 
اآمنًا  والزهراء  ل  بُّ نمُ باإجتاه  ال�صوري  اجلي�ض  فتحه  الذي 
ويحول دون اأي هجوم بال�صواريخ على البلدتني املحررتني
)االأمن  الوطني  االأمن  مكتب  رئي�ض  اأن  باالإف�صاح  جديٌر 
القومي �صابقًا( اللواء علي مملوك زار العا�صمة االأردنية 
قليلة  اأ�صهر  بعد  املا�صي  دي�صمرب  منت�صف  يف  �صرًا  عّمان 
بالرئي�ض  ولقاءه  مو�صكو  اإىل  االأردين  العاهل  زيارة  على 
اجلانب  مع  مملوك  وبحث   ، بوتني  فالدميري  الرو�صي 
الفا�صلة  املنطقة  اإىل  ال�صوري  اجلي�ض  دخول  االأردين 
بني احلدود االأردنية ال�صورية لتطويق قوات املعار�صة يف 
ال�صوري  اجلي�ض  يتوىل  اأن  على  رو�صي  جوي  بغطاء  درعا 
اأن  وبعد  للبلدين  املمُحاذي  احلدودي  ال�صريط  حماية 
فتح  حكم اجلي�ض ال�صوري قب�صته على املعابر ال�صورية يمُ يمُ
‘‘معرب جابر’’ اأمام الب�صائع االأردنية لت�صل اإىل االأ�صواق 
االأردنية  ال�صادرات  توقفت  اأن  بعد  واللبنانية  ال�صورية 
اإن�صحاب اجلي�ض ال�صوري و�صيطرة  اإثر  اإىل تلك االأ�صواق 
خ�صائر  يف  ت�صبب  مما  املعرب  ذلك  على  امل�صلحة  املعار�صة 
قّدر بنحو 200 مليون دوالر �صنويًا  اإقت�صادية لالأردن مبا يمُ
، ومن بنود االإتفاق اأن يقوم اجلي�ض ال�صوري بعد �صيطرته 
عنا�صر  ت�صلل  ملنع  بتاأمينها  احلدودية  املنافذ  على 
حر�صه  يتعر�ض  الذي  االأردن  �صرة” اإىل  “داع�ض” و“النمُ
متكرر  ب�صكل  ت�صلل  ملحاوالت  امل�صلحة  وقواته  احلدودي 
االأرا�صي  من  اإنطالقًا  املذكورين  التنظيمني  عنا�صر  من 
القب�ض  اإلقاء  اأو  قتلهم  عن  االإعالن  ويجري  ال�صورية 
عليهم ، وكان الفريق اأول ركن م�صعل حممد الزبن م�صت�صار 
االأركان  الع�صكرية ورئي�ض هيئة  لل�صئون  االأردين  العاهل 
االأردنية قد قام بزيارة اإىل مو�صكو للتباحث حول تاأكيد 
، وما  االإرهاب  ّمي  مكافحة  �صمُ ما  الطرفني يف  التعاون بني 
اإن �صد الزبن الرحال من مو�صكو اإذا بوزير الدفاع ال�صوري 
فهد جا�صم الفريج يحط الرحال فيها يوم 30 يناير للقاء 
نظريه الرو�صي وزير الدفاع �صريغي �صويغو للتن�صيق ب�صاأن 
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ب���اأي���دي  ح���ل���ب  "�سقوط"  وت���ع���ت���رب  ال�������س���وري  اجل���ي�������ص  ان���ت�������س���ارات  م����ن  ج�������ًدا”  “قلقة  اإ����س���رائ���ي���ل 
م���ن وا���س��ن��ط��ن ب�����داًل  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال���اع���ب االأّه������م  ب���ات���ت  م��و���س��ك��و  اأّن  ل��ل��ت��م��ّرد وت����وؤّك����د  ن��ه��اي��ة  ال��ن��ظ��ام 

ب��ق��ي��ادة  ���س��ع��ودي  اإىل ���س��راع��ات��ه يف ع���ر����س���ال.. ت��دخ��ل ع�����س��ك��ري  ال��ب��ع��ث��ي��ني  ال���دول���ة م���ع  ���س��راع��ات ت��ن��ظ��ي��م 
رو���س��ي��ا م���ع  حت��ال��ف  واالأردن  االأ�����س����د..  اإ����س���ق���اط  وال���ه���دف  ���س��ّم��اع��ة  اال�سامية’’  ‘‘الدولة  اأم��ري��ك��ي��ة 

الرجولية  احل��ال��ة  ع��ن  ينف�سل  ال  اال�سرائيلي  املجتمع  يف  وا�ستغالهن  بالن�ساء  ال��رج��ال  حتر�ص 
اآخ��ر �سعب  اح��ت��ال  ���س��د  ال��ن�����س��ال  ع��ن  ينف�سل  ال  امل����راأة  ون�����س��ال  اجل��ي�����ص..  يخلقها  ال��ت��ي 

دوالر مليار   308 اخلزينة  اي��رادات  ارتفاع  وتوقع  املقبل..  امل��ايل  للعام  دوالر  تريليون  بقيمة4.1  موازنة  يقرتح  اأوباما 

ج����ران����ه����ا اأي������������دي  يف  ي����ك����م����ن  ������س�����وري�����ا  م�������س���ت���ق���ب���ل  ت������امي������ز:  ال����ف����اي����ن����ن���������س����ال 

بقلم: عمريه ها�ض
ال�صيطرة  من  ال�صخ�ض  يح�صن  ال  للي�صار  االنتماء  اإن    
االعرتاف:  علينا  يجب  ولكن  القدمية.  الرجولية 
ال�صرر  اأحلق  قد  اإبجي  مو�صيه  الفنان  اأن  حول  ال�صهادات 
التي  االعمال  حول  ال�صهادات  من  اأكرث  حمزنة  بالن�صاء، 
اليمني  من  املحلق  وال�صيا�صي  ال�صابق  ال�صحفي  بها  قام 
يانون مغيل. وكاأن ال�صربات التي يتلقاها الي�صار ال تكفي، 
�صد  ينتمي  ال  ممثل  عليه:  و�صقط  االمر  هذا  االآن  جاء 
النخبة اال�صكنازية ومل يرتدد يف احلديث �صد االحتالل 
تغلبت  اآخر  رجل  اأنه  – يتبني  اليمني  و�صلطة  اال�صرائيلي 

عليه مكانته املهنية.
مواقفهم  لديهم  اال�صخا�ض  هوؤالء  اأن  هو  الغريب    
واجنازاتهم. ولديهم احلب اي�صا. وال�صوؤال هو ملاذا رغم كل 
ذلك يحدث هذا، حيث ينفجر كل �صيء يف حلظة واحدة 
ونحن  املنت�صر،  رغبة  حتقيق  حلظة  واحدة.  وبلم�صة 
كهذا  اأمر  معها  يحدث  مل  منا  واحدة  هناك  لي�ض  الن�صاء 

وهي تتجول مع هذا اجلرح.
ميكن  وهكذا  معروفني.  اأنهما  واإبجي  مغيل  حظ  ل�صوء    
وهما  متاأخرا.  االأمر  كان  لو  حتى  بالن�صر،  معاقبتهما 
الذين  الرجال  من  الكثري  اخطاء  مقابل  اي�صا  يدفعان 
حتر�صوا ويتحر�صون بالن�صاء �صواء معنويا اأو ج�صديا. لكن 

ال�صبكات االجتماعية ال تهتم بهم.
اأجورنا  الفتة:  مراحل  يف  يوجد  املراأة  حترر  مو�صوع    
اجليدة  الوظائف  اغلبية  الرجال،  من  اأكرث  منخف�صة 
العامة واخلا�صة هي للرجال، تق�صيم العمل املنزيل ما زال 
تقليديا. مع ذلك، فان �صجاعة الن�صاء يف ال�صنوات االخرية 

مكنتهن من التحرر من قيم كثرية.
باملتحر�صني،  اخلجل  تلحق  الن�صائية  الع�صابات  حرب    

وال�صعور باالجناز عند الك�صف عن اأحد الرجال امل�صهورين، 
غري  ا�صخا�ض  تخ�ض  احلاالت  معظم  اأن  حقيقة  يلغي  ال 
با�صتغالل  يقومون  منهم  كبرية  ن�صبة  واأن  معروفني، 
لكونهن  فقط  الن�صاء  وتعذيب  التحر�ض  اجل  من  مواقعهم 
مثل  اخرى  طرق  جتد  اأن  الغّرة  الع�صابات  وعلى  ن�صاء. 

التعليم كي يتحرر الرجال من ال�صيطرة الرجولية.
املراأة  حترر  حول  التوعية  تنجح  لن  ا�صرائيل  يف  لكن    
بدون زعزعة اأحد م�صادر الرعاية االأ�صا�صية: الع�صكرية 
الذكورية املقد�صة، باذن وتوكيل كامل من الدولة والعائلة 
واملدر�صة. اآالف الرجال اال�صرائيليني من ال�صباب والبالغني 
مباليني  دائم  ب�صكل  يتحر�صون  الن�صاء(  مئات  )واي�صا 

الفل�صطينيني )على جانبي اخلط االخ�صر(، ويلحقون بهم 
ال�صرر ويعذبونهم ج�صديا ولفظيا وعاطفيا.

انظروا اليهم وهم يقفون مع البندقية على الكتف. اإ�صمعوا 
كيف ي�صرخون على االوالد يف احلواجز. تذكروا اقتحام 
قبل  املتفجرات  و�صع  عند  وال�صعادة  الغرباء،  اأحد  بيت 
عند  ينتج  الذي  النف�ض  عن  التخفيف  تخيلوا  تفجريه. 
بني  الف�صل  لنا  بالن�صبة  ميكن  ال  ال،  املهمة.  هذه  تنفيذ 
ن�صال املراأة وبني الن�صال �صد النظام، هذا النظام املفرو�ض 

على �صعب اآخر.
هاآرت�ض   

وا�صنطن – )د ب اأ( – ك�صف البيت االأبي�ض اليوم الثالثاء 
عن اأخر م�صروع موازنة الإدارة الرئي�ض باراك اأوباما للعام 

املايل املقبل بقيمة 1ر4 تريليون دوالر.
اأول  2017 الذي يبداأ  يتوقع م�صروع موازنة العام املايل 
ت�صرين اأول/اأكتوبر املقبل زيادة اإيرادات اخلزانة العامة 
مبقدار 308 مليارات دوالر مع زيادة االإنفاق مبقدار 196 

مليار دوالر.
ثان/يناير  كانون  يف  �صتنتهي  اأوباما  رئا�صة  اأن  يذكر 
.2017 واأمام م�صروع املوازنة اجلديدة ، املقدم من اإدارة 
اأوباما ، اإحتماالت حمدودة باأن يحظى بدرا�صة جادة فى 
الكوجنر�ض الذي ي�صيطر احلزب اجلمهوري املعار�ض على 

اأغلبية مقاعد جمل�صيه .
وقال اأوباما اإن م�صروع املوازنة ” يخلق ا�صتثمارات حيوية 
احلزبني  بني  املوازنة  باتفاق  يلتزم  الوقت  نف�ض  ويف 
)اجلمهوري والدميقراطي( الذي وقعته لي�صبح قانونا يف 

اخلريف املا�صي”.
واأ�صاف “هذه املوازنة .. ت�صتهدف التاأكد من اأن اقت�صادنا 
يعمل ل�صالح اجلميع ولي�ض فقط لهوؤالء اأ�صحاب الدخول 
املرتفعة. اإنها ت�صتهدف اختيار اال�صتثمارات التي جتعلنا 
الدولة  منط  تعك�ض  اأي�صا  واإمنا   ، اليوم  اأقوى  فقط  لي�ض 

الذي نطمح اإليه”.
 10 قدرها  �صريبة  فر�ض  املوازنة  م�صروع  ويت�صمن 
البنية  م�صروعات  لتمويل  نفط  برميل  كل  على  دوالرات 

االأ�صا�صية امل�صتدامة يف جمال النقل.
من ناحيته كتب رئي�ض جمل�ض النواب االأمريكي اجلمهوري 
“تويرت”  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  راين  بول 

احلكومة  حجم  “زيادة  تتيح  اأوباما  موازنة  م�صروع  اإن 
االحتادية على ح�صاب االأمريكيني من الطبقة الكادحة” 
 ” ” و�صلت ميتة  النفط  املقرتحة على  ال�صريبة  واعترب 
اأكرث من  بالفقراء  �صي�صر  الطاقة  اأ�صعار  ارتفاع  اإن  قائال 

اأي فئة اأخرى.
وانتقد هاري رايد ع�صو جمل�ض ال�صيوخ عن والية نيفادا 
االأمريكية وزعيم االأقلية الدميقراطية يف املجل�ض رف�ض 
جلنة املوازنة يف املجل�ض عقد جل�صة ا�صتماع حول م�صروع 

املوازنة الرئا�صي الذي قال اإنه غري م�صبوق.
م�صتقبلنا  يف  “ي�صتثمر  الأنه  اأوباما  بالرئي�ض  اأ�صاد  كما 
املليونريات  ويطالب  املايل  االن�صباط  وي�صتعيد 
واملليارديرات بتحمل ن�صيبهم العادل” من االأعباء املالية.
كانوا  اجلمهوريني  الكوجنر�ض  اأع�صاء  اإن  راين  وقال 
ولي�ض  بعد  فيما  توازنا  اأكرث  موازنة  م�صروع  يريدون 

مليارات   503 قدره  عجزا  يتوقع  الذي  اأوباما  م�صروع 
التي  امليزانية احلالية  مليار دوالر يف   616 مقابل  دوالر 

ينتهي العمل بها يوم 30 اأيلول/�صبتمرب املقبل.
وكتب راين على موقع تويرت “نحتاج اإىل معاجلة م�صاكلنا 

املالية قبل اأن تعاجلنا هي”.
مليار   320 تخ�صي�ض  يقرتح  امليزانية  م�صروع  ان  يذكر 
دوالر على مدى ال�صنوات الع�صر املقبلة الإقامة نظام نقل 
�صديق للبيئة ي�صاعد يف خف�ض ا�صتهالك النفط ويخف�ض 
على  االإنفاق  �صيزيد  حيث  الكربونية،  االنبعاثات 
االنبعاثات  منخف�ض  للنقل  االأ�صا�صية  البنية  م�صروعات 
احلالية  االإنفاق  معدالت  عن   50% بن�صبة  الكربونية 

بح�صب البيت االأبي�ض.
وقال اأوباما اإن خطة اإقامة نظام للنقل النظيف �صت�صاعد 
يف “ت�صغيل مئات االآالف من االأمريكيني يف حتديث بينتنا 
اإىل  ال�صلع  نقل  وت�صهيل  االختناقات  لتقليل  االأ�صا�صية 
ذاتية  املركبات  مثل  حديثة  تقنيات  خالل  من  االأ�صواق 
خالل  من  ومتويلها  ال�صرعة  فائقة  والقطارات  القيادة 

ر�صم تدفعه �صركات النفط”.
التو�صل  يف  �صاهمت  قد  اأوباما  الرئي�ض  اإدارة  كانت 
امل�صببة  الغازية  االنبعاثات  من  للحد  عاملي  اتفاق  اإىل 
ا�صت�صافتها  التي  املناخ  قمة  اأثناء  احلراري  لالحتبا�ض 
اأول/دي�صمرب  كانون  يف  باري�ض  الفرن�صية  العا�صمة 

املا�صي.

ـ ن�صرت �صحيفة الفاينن�صال تاميز مقااًل لدميرتي  لندن 
ترنني بعنوان “م�صتقبل �صوريا يكمن يف اأيدي جريانها”.

وقال كاتب املقال اإن النجاح الذي يحققه اجلي�ض ال�صوري 
تدخلها  بدء  منذ  رو�صيا  انتظرته  طاملا  اأمر  حلب  يف 

الع�صكري يف �صوريا يف �صهر �صبتمرب/ اأيلول املا�صي.
واأ�صاف كاتب املقال اأن ال�صربات اجلوية الرو�صية كانت 
تهدف لتخفيف قوة جماعات املعار�صة للرئي�ض ال�صوري 
ب�صار االأ�صد – اأي تنظيم “الدولة اال�صالمية” وغريه – 

والعمل على تهيئة الو�صع لتبداأ دم�صق هجومًا م�صادًا.
“ال ميكننا توقع انت�صارًا �صريعًا لدم�صق، الأن  اأنه  واأردف 
اأخرى  جماعات  تدعو  قد  حلب  يف  املعار�صة  جماعات 
اإىل  للمجيء  االأخ�ض(  على  واالأتراك  )ال�صعوديني 

�صوريا”.

واأو�صح كاتب املقال اأنه يف حال حدوث ذلك، فاإن احلرب 
“�صوريا  اأن  م�صيفًا  اأخرى،  مرة  اآخر  اجتاها  �صتتخذ 
اأجل  من  العاملية  املناف�صة  يف  حرب  �صاحة  اأول  �صت�صبح 

ال�صلطة والنفوذ والتي توقفت منذ 25 عاما”.
التنبوء  ي�صعب  احلرب  هذه  “تداعيات  اأن  الكاتب  وراأى 

بها”.
تركيا  �صتجتاح  هل  ت�صاوؤالت:  عدة  الكاتب  ويطرح 
املناطق  لتحتل  ال�صورية  االأرا�صي  الربية  بقواتها 
الكردية فيها؟ وهل من املمكن اأن تق�صف تركيا االأرا�صي 
ال�صورية؟ وهل اأن الهجمات ال�صعودية �صت�صتهدف تنظيم 
“الدولة االإ�صالمية” اأو االإيرانيني وعنا�صر حزب اهلل يف 

�صوريا؟
االأو�صط،  ال�صرق  “منطقة  اإن  بالقول  املقال  كاتب  وختم 
من  حيث  الزمن  من  عقدين  ت�صتمر  قد  مرحلة  دخلت 

املتوقع اأن ت�صهد القليل من ال�صالم والكثري من القتال .



بقلم : زهري كمال
يف ت�صريحه االأخري قال حممود عبا�ض اإنه ال يريد 
اأن تفر�ض عليه معركة ال يختار زمانها ومكانها ، ويف 
يرتب�صون  اأعداء  لها  التي  الدولة  رئي�ض  فاإن  العادة 
الزمان  عدوه  يفر�ض  ال  اأن  االإمكان  قدر  يحاول  بها 
هذا  فيلجاأ   ، متكافئة  غري  معركة  اىل  جلره  واملكان 
يطيل  حتى  واخلداع  املراوغة  اأ�صاليب  اىل  الرئي�ض 

فرتة الهدوء قبل ال�صدام.
ولكن عبا�ض كان يق�صد بذلك �صعبه الفل�صطيني الذي 
يقوم �صبابه من اجلن�صني بعمليات مقاومة االإحتالل 
الب�صيطة املتمثلة يف الطعن والده�ض وغري ذلك. فهل 
يعترب ال�صيد حممود عبا�ض �صعبه الفل�صطيني عدوًا  

له ؟
بها  يقوم  التي  االأوىل  االنتفا�صة  هي  هذه  فلي�صت 
من  تبقى  ما  عن  الدفاع  اأجل  من  الفل�صطينيون 
احلقوق التي ت�صتلب منهم قطرة قطرة وال يجدون 

�صبياًل ل�صد العدو �صوى ال�صدور العارية.
من ي�صمع ت�صريح عبا�ض يظن اأن تاريخ الرجل حافل 
فانت�صر  املنا�صب  ومكانها  زمانها  اختار  التي  باملعارك 
فيها ، ولكن با�صتعرا�ض تاريخه جند اأنه منذ نعومة 
يحاربون  فتح  حركة  يف  رفاقه  كان  وبينما  اأظفاره 
، كان هو وبدون معرفتهم، يبحث  ويقتلون ويغتالون 
معهم  تو�صل  اأن  اىل  العدو  مع  للتفاو�ض  مدخل  عن 
اىل اتفاق اأو�صلو امل�صني. وعلى غرار معلمه ال�صادات 
ال�صيطان  فيها  يكمن  التي  بالتفا�صيل  يهتم  ال  فاإنه 

ويعطي االإ�صرائيلني االأف�صلية والتفوق.
هي  فيها  انت�صر  التي  الوحيدة  املعركة  كانت  ورمبا 
للوزراء  كرئي�ض  عرفات  يا�صر  على  فر�صه  معركة 
التي  االإ�صرائيلية  بالدبابات  ذلك  يف  م�صتعينًا    ،
واأجربته  النوم  غرفة  حتى  عرفات  مقر  حا�صرت 

على القبول باالإمالءات االإ�صرائيلية.
ال اأحد يعرف بال�صبط ما الذي فكر فيه يا�صر عرفات 
يف ذلك الوقت وهو يرى راأ�صه بني فكي االأ�صد، حيث 

برع  التي  احلبال  على  اللعب  ا�صرتاتيجية  تنفع  ال 
فيها وال التكتيكات بدون هدف وال طائل منها.  

رئا�صة  لعبا�ض  املجال  ليتاح  عرفات  اغتيل  بعد  فيما 
امليمونة  رئا�صته  عهد  ويف  الفل�صطينية.  ال�صلطة 
االإ�صرائيلني  اأ�صدقاءه  كافاأ  ال�صكان  على  ل�صلطته 
ال�صفة  اأرا�صي  فالتهموا  النظري  منقطع  ب�صخاء 

ومياهها فزاد عدد امل�صتوطنني فيها عدة اأ�صعاف.
�صرح عبا�ض اأي�صًا اأنه يوؤمن باملقاومة ال�صلمية، وهذا 
جمود  يعك�ض  ولكنه   ، فعاًل  و�صاذج  غريب  ت�صريح 
التفكري الناجت عن عدم التطور بحكم العمر املتقدم 
الذي و�صل اإليه، فما زال يعي�ض يف الع�صر الرومان�صي 
اأن  اىل  ويتو�صل  يِع  ومل  احتالل،  جلي�ض  للت�صدي  
االأو�صاع على االأر�ض قد تغريت كثريًا ، فامل�صتوطنون 
اأ�صبحوا �صركاء يف االأر�ض وو�صل توح�صهم اىل حرق 
الفل�صطينيني  اأن  يعتقدون  فهم   ، اأحياًء  االأطفال 
بكل  م�صلحون  وهم  احلياة.  ي�صتحقون  ب�صرًا  لي�صوا 
اأنواع االأ�صلحة الفتاكة ويحميهم اجلي�ض ويقدم لهم 

الدعم واملعونة ب�صكل دائم.
تو�صل الفل�صطيني الب�صيط اىل هذا التحليل لالأو�صاع 
على االأر�ض ، فلم يجد �صوى ال�صكني وال�صيارة وحياته 
ليقاوم ما يفر�ض عليه بعد اأن حرمه عبا�ض وزبانيته 

من اأب�صط مقومات الدفاع عن النف�ض.
عنف  هو  يجري  ما  اأن  االأيام  هذه  العامل  نظر  يف 
ال�صرقة والقتل وال  داخلي ب�صيط مثله مثل جرائم 
حتويل  يف  عبا�ض  جنح  هذا  ويف  االإنتباه.  ي�صتحق 
عنف  ق�صية  اىل  وحقوق  �صعب  ق�صية  من  ال�صراع 

اأفراد ال يهتم بها اأحد.  
بحل  يوؤمن  زال  ما  اإنه  عبا�ض  قال  ال�صياق  نف�ض  ويف 
قد  كهذا  حاًل  اأن  اأبدًا  يعرتف  لن  وهو    ، الدولتني 
حياته  بنى  فقد  طويل،  وقت  منذ  الزمن  جتاوزه 
بعقم  واالعرتاف  الرتاجع  ي�صتطيع  ولن  وهم  على 
تفكريه ، ولن يقر اأبدًا باأن حل الدولتني هذا – على 
قبل  اأواًل  اإ�صرائيل  على  فر�ض  اىل  يحتاج    - عالته 

املجتمع الدويل. والفر�ض هو عك�ض اال�صت�صالم. ويف 
مل  اإ�صرائيل  فاإن  املنطقة  لتاريخ  ب�صيط  ا�صتعرا�ض 
تن�صحب من اأر�ض عربية ب�صالم وبتوقيع معاهدة اإال 
من �صبه جزيرة �صيناء وكانت عينها على حتييد دور 
م�صر واإخراجها من حلبة ال�صراع العربي االإ�صرائيلي 
، وقد جنحت ، فكان ان�صحابها ثمنًا رخي�صًا ملا ح�صلت 
عن  عربية  قوة  اأقوى  حتييد  من  املقابل  يف  عليه 

ال�صراع .
ان�صحاب  مقابل  يعطيه  اأن  لعبا�ض  ميكن  فماذا 
املريرة ال  الغربية ؟ واحلقيقة  ال�صفة  اإ�صرائيل من 
وال�صالم  الهدوء  وجمانًا  م�صبقًا  اأعطاهم  فهو   . �صيء 
 ، املقاومني  اعتقال  يف  وي�صتمر  بل   ، يريدونه  الذي 
ومن مل ي�صتطع اعتقاله منهم يقدمه على طبق لالأمن 

االإ�صرائيلي ليزج به يف �صجونه.
يف  فلي�ض  براغماتي،  عقل  االإ�صرائيلي  والعقل 

ال�صيا�صة اأعطيات جمانية مهما عال �صراخك.
هناك مالحظة يف غاية االأهمية تتعلق باالنتفا�صة 
عبا�ض  تويل  منذ  االوىل  وللمرة  اأنه  وهو  االأخرية 
اللوم  اإ�صرائيلي بتوجيه  اأي م�صوؤول  ال�صلطة مل يقم 
لل�صلطة اأنها م�صوؤولة عن اأحداث العنف اجلارية كما 

جرت العادة كل مرة !  
بدوره  وقام  �صعبه  قمع  يف  دوره  عبا�ض  اأتقن  لقد 
خمابراته  مدير  ت�صريح  انظر   ( وجه  اأكمل  على 
حيث   ،    Defense Newsاالأمريكية لل�صحيفة 
مقاومة  عملية   200 باإبطال  ال�صلطة  اأجهزة  قامت 

واعتقال 100 فل�صطيني(  .
 قبل النكبة اأخطاأ الفل�صطينيون واعتربوا ال�صهاينة 
عدوًا وحيدًا لهم ون�صوا جي�ض االإحتالل الربيطاين. 
عدوهم  اإ�صرائيل  فيعتربون  الكرة  يعيدون  واليوم 
وين�صون ال�صلطة الفل�صطينية ورئي�صها، وقد يدفعون 
احلقيقة  لهذه  ي�صلوا  مل  لو  النهاية  يف  اأكرب  ثمنًا 

املوؤملة. 
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معارك حممود عبا�ص

ال�����������س�����ع�����ودي�����ة ت����ت����و�����س����ل وال������ن������ف������ط ي�����ت�����ك�����رب..!

 ) ع���ط���ي���ة  �����س����اح  امل����ه����ن����د�����ص   ( ال����غ����اب����ة  م����ل����ي����اردي����ر 

 لو كنت هندى 
كثريا ما كنا نطلق التعليقات والنكات على الهند وال اعرف �صببا لذلك اال انه 
20 �صنة  الهند منذ  – حتى زرت  الثقة بالنف�ض  او�صدة  الغرور  او  رمبا اجلهل 
يف  اال�صتثمارات  من  العديد  لها  والتي  كابور  عائلة  على  �صيفا  وكنت  تقريبا 
العامل ومنطقة اخلليج العربى على وجه التحديد وال ن�صتغرب هذا االهتمام 
والذى توليه دولة االمارات العربية املتحدة هذه االأيام وان يقوم وفد رفيع 
امل�صتوى برئا�صة وىل ععهد اأبو ظبى ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان وبرفقته 
جمموعة من الوزراء ميثلون قطاعات اإنتاجية وخدمية هامة – واأي�صا ال ياتى 
هذا م�صادفة بينما جتتمع يف دبى هذه االأيام وفود متثل 125 دولة للم�صاركة 
مبادرة  عن  دبى  حاكم  مكتوم  بن  را�صد  ال�صيخ  ويعلن  العامل  حكومات  قمة  يف 
القت اعجاب وتقدير العامل حيث اعلن عن ت�صكيل وزارتني جديدتني واحدة 
 – الوزراء  وزيادة  الوزارات  عدد  بتقليل  وطالب  لل�صفافية  واالأخرى  لل�صعادة 
لهم  ان غاندى قال  الهند وكيف  ملو�صوع  اعود  االإيجابية  االأجواء  و�صط هذه 
ان التعليم هام جدا حيث ن�صتطيع به ومن خالله ان ننتقل من الفقر اىل الغنى 
وان ي�صافر ابناءنا ويعملوا يف كل انحاء الدنيا باخلربات التي اكت�صبوها والعلم 
الهند  البناء  القوى  التواجد  عن  ون�صمع  نرى  االن  ونحن  عليه  حت�صلوا  الذى 
يف كربى موؤ�ص�صات و�صركات الربجمة العاملية واأي�صا يف جمال الطب واالإدارة 

واملحا�صبة وحتى يف جمال اخلدمات نرى انهم قد متيزوا . 
يعملون  االأر�ض  على  يعي�صون  ان�صان  الف   200 و  مليار  به  البلد  هذا  الهند 
ويعبدون الرب – وعندهم 15 رب  ولديهم 30 عقيدة ومل ن�صمع اال فيما ندر ان 
هناك اية م�صاكل يعانى منها املجتمع او توقف حركته يف النمو والتطور – ونح 
العرب لدينا رب واحد وكتاب واحد ونحج اىل بيت واحد ومع ذلك فلقد احتار 
يحدث  الذى  تف�صري  عن  عاجزين  انف�صنا  ا�صبحنا  اننا  وحتى  فهمنا  يف  العامل 

بيننا او عندنا او على ار�صنا . 
واأين  لنا  لنعرف مالذى حدث  ونتناق�ض  او احلرام ان جنل�ض  العيب  فلي�ض من 
من  او  ال�صعب  من  هذا  – لي�ض  واالجيال  انف�صنا  حق  يف  اخطانا  وملاذا  وكيف 
اىل  اأو�صلت  مفاو�صات  يف  اال�صرائليني  مع  جل�صوا  فامل�صريون   – امل�صتحيل 
مفاو�صات  يف  جتل�ض  الزالت  فل�صطني  واأي�صا  االأردن  ذلك  – فعلت  �صالم  حالة 
. ملاذا اليجل�ض ال�صوريون مبا�صرة ويتحدثوا وجها لوجه – لو حدث ذلك منذ 
من  النه   – االن  عليه  هي  مما  اف�صل  واالأو�صاع  الظروف  كانت  رمبا  البداية 
الوا�صح ان هناك قوى اإقليمية ودولية لي�صت لديها النية يف ان �صيئا من ذلك 

قد يحدث . ونعود للهند فهى جل�صت وال زالت جتل�ض مع باك�صتان 
ورمبا ال يكون االن�صان منا مبالغا بعد ذلك لو متنى يوما ان يكون هندى لنودع 
زلنا  وال  كنا  اننا  �صوى  معنى  او  وعى  بال  اطلقناها  التي  والتهمات  اخلرافات 

و�صوف نظل لدينا ال�صعور الكامن باننا اف�صل النا�ض على وجه الب�صيطة .   

اال�ستخبارية واالج��ه��زة  وال�ساح  امل��ا���ص  ع��ن  فت�ص  اإ�سرائيلية؟  م�ستوطنة  اإىل  ال�سمراء  ال��ق��ارة  تتحول  ه��ل 
ح�صن العا�صي

عام  االإ�صرائيلي  االحتالل  دولة  قيام  عن  االإعالن  منذ 
هذه  تكتفي  مل   ، الفل�صطيني  ال�صعب  اأنقا�ض  1948على 
الدولة مبا اقرتفته اأياديها امللوثه بالدماء من قتل وت�صريد 
ل�صعب فل�صطني ، وتزييف احلقائق ، وطم�ض للمعامل ، واأعمال 
 ، الفل�صطينيني  املواطنني  �صد  والتهجري  والعربدة  القتل 
بل   ، طبيعية  خريات  من  بها  وما  االأر�ض  على  واال�صتيالء 
تعدت تطلعاتها اإىل حماولة الهيمنة وال�صيطرة على خريات 
الوطن العربي، بل والتمدد نحو القارة االفريقية التي �صغلت 
ال�صنوات  منذ  ال�صهيوين  الكيان  اهتمامات  يف  هاما  حيزا 
على  االهتمام  هذا  انعك�ض  وقد   ، اخلم�صينات  لعقد  املبكرة 
اطار  يف  القارة  ت�صع  اخذت  التي  اال�صرائيلية  الدبلوما�صية 
بعد  ال�صدارة  افريقيا مكانة  ن�صاطها وحتركها حيث احتلت 

الواليات املتحدة واوروبا . 
القرار  �صانع  اأْوىل  ال�صهيونبة  الدولة  قيام  اإعالن  فبعد 
ورا�صخة  قوية  عالقات  بتاأ�صي�ض  كبريًا  اهتمامًا  االإ�صرائيلي 
الواليات  مثل  بداية  العامل  يف  االأ�صا�صية  الكربى  القوى  مع 
يعني  ال�صوفييتي.  واالحتاد  وبريطانيا  وفرن�صا  املتحدة 
اإ�صرائيل يف بحثها عن مدىغوريون �صاحب نظرية  اأن  ذلك 
الغري  الدول  مع  حتالفات  باإقامة  االأو�صط  ال�صرق  تطويق 
فقط  لي�ض  البديلة  ال�صوق  هي  اإفريقيا  وتبدو  عربية، 
العربية  االأ�صواق  مادامت  االإ�صرائيلية  ال�صلع  ال�صتهالك 
اليهودية  اأي�صا المت�صا�ض العبقرية  مقفلة يف وجهها، واإمنا 

والتمثل بها. 
ورغم اأن اال�صتعمار قد بدد الرثوة االإفريقية واحدث اإيقاعا 
فو�صويا يف اقت�صادياتها ، لكن القارة ال�صوداء كانت ومازالت 
متتلك الكثري من االإمكانات الهائلة وهو ما اأوحى لنب غوريهن 

ب�صورة اليهودي االأ�صود .
وجودها  وتاأمني  الدولية  ال�صاحة  على  الوجود  �صرعية 
اال�صتعمارية  القوى  على  اهتمامها  جل  ان�صب  الع�صوي 
عام  بنهاية  لديها  يكن  مل  اإ�صرائيل  اأن  بدليل  االأوروبية، 
منها  �صتة  باأ�صره  العامل  يف  فقط  �صفارات  �صبع  �صوى   1957

يف القارة االأوروبية واأمريكا ال�صمالية .
اإطار  يف  االإفريقية  بالقارة  االهتمام  هذا  ترجم  بن  كان 
ال�صيا�صة اخلارجية االإ�صرائيلية على نحو ملمو�ض من خالل 
ومن  وال�صيا�صية  الديبلوما�صية  العالقات  من  �صبكة  اإن�صاء 
خالل التعاون االقت�صادي والع�صكري منذ اأواخر اخلم�صينات 

، وا�صتطاع الكيان ال�صهيوين على 
قد  الإفريقيا  االإ�صرائيلي  االخرتاق  بداية  اأن  القول  ميكن 
اأول دولة اأجنبية  اإ�صرائيل  1957 حيث كانت  بداأ يف العام 
غانا  ح�صول  من  �صهر  من  اأقل  بعد  اأكرا  يف  لها  �صفارة  تفتح 
اأكرا  يف  االإ�صرائيلية  ال�صفارة  لعبت  وقد   . ا�صتقاللها  على 
دورًا كبريًا يف تدعيم العالقات بني البلدين، وهو ما دفع اإىل 
افتتاح �صفارتني اأخريني يف كل من مرنوفيا وكوناكري، وذلك 
حتت تاأثري اإمكانية احل�صول على م�صاعدات تنموية وتقنية 
من اإ�صرائيل. ومن جهة اأخرى فقد عك�صت زيارة جولدا مائري 
ـ وزيرة اخلارجية االإ�صرائيلية اآنذاكـ  عام 1958 اإىل بع�ض 
الدول االفريقية الأول مرة ،اإ�صرار ا�صرائيل يف قيام عالقات 
قوية مع القارة ال�صمراء حيث اجتمعت بقادة كل من ليبرييا 

وغانا وال�صنغال ونيجرييا وكوت ديفوار. 
وقد اكرث من ع�صر �صنوات 1957-1967 ان يحقق مكا�صب 
ديبلوما�صية واقت�صادية هامة مل يحرزها يف اأي قارة ، ونتج 
اإ�صرائيلي يف  املت�صعب واملربمج خلق وجود  الن�صاط  عن هذا 

اكرث من 30 بلدا اإفريقيا . 
يف  اأ�صهمت  واالإقليمية  الدولية  املتغريات  من  جمموعة  ثمة 
اأبرزها ح�صول عدد  اإفريقيا  تكثيف التغلغل االإ�صرائيلي يف 
اإىل  اأدى  ال�صتينيات  ا�صتقاللها يف  الدول االإفريقية على  من 
حيث  املتحدة  االأمم  يف  الإفريقيا  الت�صويتية  الكتلة  زيادة 
كان ال�صراع العربي االإ�صرائيلي من اأبرز الق�صايا التي تطرح 

للت�صويت. 
وكذلك اإن�صاء منظمة الوحدة االإفريقية عام 1963م و�صع 
اإنها ال تتمتع بالع�صوية يف هذا  اإ�صرائيل؛ حيث  اأمام  حتديًا 

التجمع االأفروعربي. 
الدول  جامعة  من  كل  يف  املزدوجة  م�صر  ع�صوية  ثم 
اإقامة  العربية ومنظمة الوحدة االإفريقية اأعطاها فر�صة 
اأمثال  من  الراديكاليني  االأفارقة  القادة  بع�ض  مع  حتالفات 

نكروماو�صيكوتوري. 
بتمثيل  حتظى  اإ�صرائيل  كانت  1966م  عام  وبحلول 
ال�صحراء  جنوب  االإفريقية  الدول  كافة  يف  دبلوما�صي 
با�صتثناء كل من ال�صومال وموريتانيا. ومع ذلك فاإن اإفريقيا 

كانت مبثابة �صاحة للتناف�ض العربي االإ�صرائيلي .
االأقطار  بداأت   1967 عام  اال�صرائيلي  العدوان  بعد 
من  العديد  �صوء  يف  العالقات  بهذه  النظر  تعيد  االإفريقية 
على  اإ�صرائيل  �صنته  الذي  العدوان  اأن   : اأهمها  امل�صتجدات 
ثالث دول عربية نبه اىل خطورة هذا الكيان وماميثله من 
م�صدر تهديد وتو�صع ، ثم افت�صاح طبيعة الدور اال�صرائيلي 
والكونغو  وموزامبيق  انغوال  يف  خا�صة  اإفريقيا  يف  اخلطري 

بعد  اإ�صرائيل  نوايا  حيال  ال�صكوك  هذه  تعمقت  حيث   ،
يف  ال�صابقة  العن�صرية  احلكومة  مع  اال�صرائيلي  التعاون 
جنوب اإفريقيا من اجل حماربة حركات التحرر االإفريقية 
اأ�صا�صا �صد االأمة  اإن هذا التحالف موجه  االأمر الذي ك�صف 
تبلور  فقد  لذلك  ونتيجة   ، االإفريقية  وال�صعوب  العربية 
ثالث  خالل  اإ�صرائيل  مع  العالقات  بقطع  االإفريقي  املوقف 
مراحل : بعد عام 1967 واأثناء حرب عام 1973 والفرتة 

التي اأعقبتها . 
مع  دبلوما�صية  عالقات  الإ�صرائيل  كان   1973 حرب  فقبل 
العام  بدابة  يف  اأنه  بيد  اإفريقية.  دولة  وع�صرين  خم�ض 
فقط  دول  خم�ض  اإىل  لي�صل  العدد  هذا  تقل�ض   1974
و�صوازيالند،  وماالوي،  ولي�صوتو،  اإفريقيا،  جنوب  هي: 

وموري�صيو�ض. 
عالقاتها  بقطع  قامت  التي  االإفريقية  الدول  اأقدمت  وقد 
تاأييدًا  بظني  اخلطوة  هذه  على  اإ�صرائيل  مع  الدبلوما�صية 
اإىل  ت�صعى  اإفريقية  دولة  م�صر  باعتبار  امل�صري  للموقف 
ا�صتعادة اأرا�صيها من االحتالل االإ�صرائيلي، لكن اليخفى اأن 
االفريقية  الدول  م�صاعي  مقدمتها  يف  اأخرى  اأ�صباب  هناك 
الدول  من  �صيما  وال  العربية  امل�صاعدات  على  احل�صول  يف 

النفطية . 
قطعت  التي  غينيا  من  جاءت  الإ�صرائيل  االأوىل  ال�صفعة 
1967 مما  العدوان عام  اأيام  اأول  اإ�صرائيل يف  مع  عالقاتها 
�صجع العديد من البلدان االإفريقية االأخرى على ح�صم اأمرها 
اأقدمت كل من اوغندا وت�صاد والكونغو بقطع العالقات  اإذ   ،
النيجر  قامت  احلرب  قبل   1973 العام  ويف   .  1972 عام 
ومايل وبوروندي وتوجو وزائري بنف�ض اخلطوة ، وبعد حرب 
بقطع  االإفريقية  الدول  بقية  قامت  العام  نف�ض  من  ت�صرين 
 ، العليا  فولتا   ، رواندا   ، داهمي  وهي  اإ�صرائيل  مع  عالقاتها 
الكامريون ، تنزانيا ،مدغ�صقر ، افريقيا الو�صطى ، اثيوبيا ، 
نيجرييا ، جامبيا ، زامبيا ، غانا ، ال�صنغال ،�صرياليون ، ليبرييا 

، �صاحل العاج ، بت�صوانا . 
جنوب  هي  اإ�صرائيل  مع  عالقاتها  تقطع  مل  التي  والدول 
موري�ص�صيو�ض   ، مالوي  وهي  منها  القريبة  والدول  اإفريقيا 
النظام  مع  متفاعلة  غري  دول  وهي   ، �صوازيالند   ، لي�صوتو   ،

االإقليمي العربي . 
وارت�صت  بهزميتها  االإ�صرائيلية  الدوائر  �صلمت  هل  ولكن 
باإي�صاد االأبواب يف وجهها ؟ اجلواب قطعا ال ، لذلك عكفت 
والع�صكرية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  الدوائر  خمتلف 
االإ�صرائيلية على اإعداد الدرا�صات التي اكدت وجوب العودة 

اىل القارة ال�صوداء من خالل قنوات عديدة . 
اإن املوقف االإفريقي واإن كانت له دالالت �صيا�صية ودبلوما�صية 
وا�صحة من زاوية ال�صراع العربي االإ�صرائيلي اإال اأن اإ�صرائيل 
ظلت على عالقة وثيقة – ولو ب�صكل غري ر�صمي- مع معظم 
ولي�ض  معها.  العالقات  بقطع  قامت  التي  االإفريقية  الدول 
اأدل على ذلك من اأن التجارة االإ�صرائيلية مع اأفريقيا خالل 
من  ت�صاعفت  قد   1978 عام  وحتى   1973 عام  من  الفرتة 
104.3 مليون دوالر. وتركزت هذه  54.8 مليون دوالر اإىل 

التجارة باالأ�صا�ض يف الزراعة والتكنولوجيا. 
نتائج  اال�صرائيلي  التحرك  يحقق  مل   1975 العام  وحتى 
ولعل  الديبلوما�صية  العالقات  �صعيد  على  خا�صة  كبرية 
الدول  من  الكثري  موقف  اإىل  اأ�صا�صا  يعود  ذلك  يف  ال�صبب 
العالقات  يف  اأزمة  اإحداث  يف  راغبة  تكن  مل  االإفريقية 
امل�صاعدات  عنها  حتجب  اإن  من  خوفا  العربية-االإفريقية 
املالية العربية التي بلغ جمموعها يف الفرتة ما بني)1973-
اأي�صا  ال�صحيح  لكن   ، دوالر  مليار   7،5 جمموعه  ما   )1982
اإن تلك املواقف مل تكن مبدئية وثابتة بدليل اأن عددا من 
الدول االإفريقية اأبقت على الن�صاط االقت�صادي اال�صرائيلي 

فيها ومل مت�صه . 
عام  اإ�صرائيل  يف  ال�صلطة  مقاليد  الليكود  حزب  تويل  بعد 
 ” اإفريقيا  يا  اإليك  ” عائدون  �صعار  احلكومة  رفعت   1977
فقد عهد اإىل دايفد كمحي الذي يحمل �صهادة دكتوراه عن 
بالكثري  يرتبط  والذي  واإفريقيا  اآ�صيا  يف  التحرر  حركات 
اإليه  عهد   ، ومبا�صرة  وثيقة  ب�صلة  االأفارقة  الزعماء  من 
اإف�صاح  بهدف  االإفريقية  الدول  مع  ات�صاالت  اإجراء  مهمة 
الفر�صة اأمام ا�صتئناف العالقات الإعادة اإ�صرائيل اإىل القارة 
ال�صوداء من االأبواب الرئي�صية ولي�ض من االأبواب اخللفية ، 
خالل  ذروتها  وبلغت  االإ�صرائيلية  اجلهود  وترية  وت�صاعدت 
بع�ض  اإىل  برييز  �صمعون  زيارة  بعد   1986-1985 عام 
الدول االإفريقية لتبداأ م�صرية اخلطوات العك�صية يف اإعادة 

العالقات بني اإ�صرائيل ودول القارة . 
اأعادت  التي  زائري  كانت  املقاطعة  جدار  يف  االأوىل  الثغرة 
عالقاتها مع اإ�صرائيل يف اأيار 1982 وجنحت اإ�صرائيل ف�صال 
قيام  على  تن�ض  ع�صكرية  مبعاهدة  زائري  ربط  يف  ذلك  عن 
م�صت�صارين  وايفاد  الزائريي  اجلي�ض  بناء  باإعادة  اإ�صرائيل 
ع�صكريني اىل زائري لتدريب �صالح البحرية . الثغرة الثانية 
عالقاتها  اإعادة  عن  اأعلنت  عندما   1983 عام  ليبرييا  يف 
اإ�صرائيل وبرر وزير خارجيتها هذه اخلطوة بان ليبرييا  مع 

مقتنعة اأن ا�صتمرار عزل اإ�صرائيل ي�صكل عقبة اأمام ال�صالم 
خالل  العالقات  هذه  قطع  اأ�صباب  واأن   ، االو�صط  ال�صرق  يف 
العاج  �صاحل  بهما  حلقت   ، قائمة  تعد  مل   1973 حرب 
1988 بعد اعرتاف  والكامريون وتغو ثم كينيا بنهاية عام 
 ،  338  242- بالقرارين  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
القارة  يف  اأقدامها  اإ�صرائيل  وتثبت  ال�صبحة  عقد  لينفرط 
باملنطقة  ع�صفت  التي  ال�صيا�صية  التطورات  بعد  خا�صة 
مدريد  وموؤمتر  اخلليج  حرب  اأهمها  بعد  فيما  والعامل 
واتفاقيات ال�صالم االإ�صرائيلية العربية ، اإ�صافة اإىل تدهور 

وانهيار املع�صكر اال�صرتاكي �صابقا . 
االإفريقية؛  االإ�صرائيلية  العالقات  عودة  ت�صارعت  وقد 
اإفريقية  1992م وحده قامت ثماين دول  اإنه يف عام  حتى 
اإ�صرائيل  و�صعت  اإ�صرائيل.  مع  عالقاتها  تطبيع  باإعادة 
طموحاتها  تفوق  بدرجة  االإفريقية  �صيا�صاتها  تعزيز  اإىل 
للبيانات  ال�صبعينيات. وطبقًا  واأوائل  ال�صتينيات  خالل عقد 
اأعادت  التي  االإفريقية  الدول  عدد  فاإن  االإ�صرائيلية 
موؤمتر  بعد  اإ�صرائيل  مع  اأ�ص�صتها  اأو  الدبلوما�صية  عالقاتها 
ويف  دولة.  ثالثني  بلغ  قد   1991 اأكتوبر  يف  لل�صالم  مدريد 
عام 1997 بلغ عدد الدول االإفريقية التي حتتفظ بعالقات 
دبلوما�صية مع اإ�صرائيل 48 دولة. وحاولت اإ�صرائيل جاهدة 
القارة  يف  اأقدامها  ير�صخ  مبا  املا�صي  درو�ض  من  اال�صتفادة 

االإفريقية؛ وذلك من خالل اأ�صكال وطرق متعددة اأهمها
فقد  الع�صكرية  والتدريبات  اال�صتخبارية  امل�صاعـدات  اأواًل: 
ركزت اإ�صرائيل يف تفاعالتها االإفريقية منذ البداية، وحتى 
اإفريقيا،  وبني  بينها  الدبلوما�صية  القطيعة  �صنوات  ظل  يف 
خالل الفرتة من 1973 ـ 1983، على امل�صاعدات الع�صكرية 
الرئا�صي  احلر�ض  وقوات  ال�صرطة  قوات  تدريب  جمال  يف 
الكونغو  )جمهورية  زائري  مثل  االإفريقية  الدول  من  لعدد 

الدميقراطية حاليًا( والكامريون. 
ال�صراعات  من  تعاين  التي  االإفريقية  الدول  اأن  وبدهي 
�صفوف  داخل  واالن�صقاقات  االجتماعية  واالنق�صامات 
بق�صايا  بالغًا  اهتمامًا  تهتم  احلاكمة  ال�صيا�صية  النخب 
ال�صيا�صة  داأبت  ما  وهو  واال�صتخبارية،  االأمنية  امل�صاعدات 
االإ�صرائيلية يف اإفريقيا على الرتكيز عليه يف جميع مراحل 

عالقاتها االإفريقية منذ اأعوام ال�صتينيات. 
االإثنية  ال�صراعات  اأتون  االإفريقي  القرن  دخول  ومع 
اأخرى  مرة  الرتكيز  اأمام  مفتوحًا  املجال  اأ�صبح  وال�صيا�صية 
متار�صها  التي  واال�صتخبارية  الع�صكرية  امل�صاعدة  اأداة  على 
ب�صبب  ا�صرتاتيجيًا  لها  املهمة  املنطقة  هذه  يف  اإ�صرائيل 
ارتباطها باأمن البحر االأحمر، وكذلك ارتباطها باأمن بع�ض 

الدول العربية املوؤثرة مثل ال�صودان وم�صر. 
على  البداية  منذ  ا�صتملت  التي  الفنية  امل�صاعدات   : ثانيًا 
وغريها  التقنية  املهارات  نقل  وهي:  اأ�صا�صية  جماالت  ثالث 
من خالل برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول االإفريقية 
االأقل  على  اأو  م�صرتكة  �صركات  واإن�صاء  اإ�صرائيليني  بخرباء 
االإفريقية.  لل�صركات  االإدارية  واملهارات  اخلربات  نقل 
وت�صري االإح�صاءات التي ن�صرها مركز التعاون الدويل التابع 
لوزارة اخلارجية االإ�صرائيلية اأن عدد االأفارقة الذين تلقوا 
 7420 نحو  اإىل  و�صل   1997 عام  اإ�صرائيل  يف  تدريبهم 
متدربًا اإ�صافة اإىل نحو 42636 اإفريقيًا تلقوا تدريبهم من 
قبل يف مراكز التدريب االإ�صرائيلية خالل عقدين من الزمن 

.
اأن  املعلوم  فمن   ، واالأملا�ض  ال�صالح  جتارة  خالل  من   : ثالثًا 
اإىل  باالإ�صافة  االإفريقية  للدول  ال�صالح  توفر  اإ�صرائيل 
اإ�صرائيل  اأن  التاريخية  اخلربة  وتفيد  الع�صكري،  التدريب 
لهم  الذين  اأو  النفوذ  وذوي  االأفارقة  االأ�صخا�ض  مع  تتعامل 
االأمم  لتقارير  وطبقًا  بلدانهم.  يف  فاعل  �صيا�صي  م�صتقبل 
املتحدة وبع�ض التقارير االأخرى فاإن هناك تورطًا ل�صركات 
امل�صروعة  غري  التجارة  يف  اإ�صرائيليني  ولتجار  اإ�صرائيلية 
تقوم  الثمني  احلجر  هذا  مافيا  اأن  املعروف  فمن  لالأملا�ض. 
بتهريبه من دول مثل الكونغو و�صرياليون واأجنوال عرب دول 
ت�صنيع  مراكز  اإىل  ذلك  بعد  ثم  هولندا،  اإىل  لي�صل  اجلوار 
املتحدة  والواليات  االأوروبية  الدول  من  عدد  يف  االأملا�ض 
غري  التجارة  هذه  اأن  على  والهند.  اإ�صرائيل  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صالح؛  يف  م�صروعة  غري  اأخرى  جتارة  يوازيها  امل�صروعة 
يف  ي�صهم  ما  وهو  االأ�صلحة  ل�صراء  �صفقات  عقد  يتم  حيث 
الدول  يف  االأهلية  واحلروب  ال�صراعات  واقع  ا�صتمرار 

االإفريقية الغنية باالأملا�ض 
اإن اجلهود املتوا�صلة التي بذلتها الدوائر اال�صرائيلية خالل 
النتائج التي احرزها  ربع قرن البد ان تثري ت�صاوؤالت حول 
عليها  والرد   ، اال�صعدة  كافة  على  اال�صرائيلي  التحرك 
يقت�صي االقرار بان هذا التحرك مت يف ظروف دولية ومناخ 

اقليمي منا�صبني وعوامل م�صاعدة اهمها : 
اأوال- مل تبداأ التحركات االإ�صرائيلية نحو القارة االإفريقية 
من العدم واإمنا ا�صتثمرت ركائزها يف القارة �صواء كانت على 
�صكل ن�صاط اقت�صادي يف بع�ض االأقطار اأو اال�صتعانة بالدول 
احلليفة كالواليات املتحدة اأو ببع�ض احلكام االأفارقة الذين 

يف  ولعل   ، ال�صهيوين  الكيان  مع  نهائيا  االت�صال  يقطعوا  مل 
مقدمة هذه الركائز وجود �صبكة مت�صعبة من االأن�صار جنحت 
ل�صان  على  جاء  اإذ   ، معها  ربطهم  يف  االإ�صرائيلية  الدوائر 
–يهودا باز- مدير املعهد االآ�صيوي االإفريقي التابع  الدكتور 
لله�صتدروت اأن هناك 3 روؤ�صاء حكومة و 40 وزيرا و150 من 
اأع�صاء الربملانات و100 حما�صر يف اجلامعات و400 من مد 
راء التعاونيات و350 من روؤ�صاء النقابات العمالية و37 من 
اأمناء االحتادات النقابية يف القارة ال�صوداء ممن در�صوا يف 

اإ�صرائيل وا�صبحوا من اكرث املوؤيدين لها . 
اقرتن  ال�صوداء  القارة  اخرتاق  يف  اإ�صرائيل  جناح  ثانيا- 
عام  بدا  والذي  فيها  العربي  والن�صاط  التحرك  بتوقف 
للتعاون  عمل  برنامج  اأقرت  التي  اجلزائر  قمة  اثر   1973
بدعم  البرتولية  العربية  الدول  وقيام  –االإفريقي  العربي 
ا�صعار  بارتفاع  تاثرت  التي  االفريقية  الدول  اقت�صاديات 
اقت�صادية  وم�صارف  �صناديق  اإن�صاء  اىل  ا�صافة   ، النفط 
ظهرت  اخلالفات  لكن  و  اجلانبني  بني  التعاون  لدعم  وفنية 
اأدت  التعاون  روؤية كل منهما الأبعاد هذا  الطرفني حول  بني 
باأن  العرب  �صعر  اأن  1977 منذ  اإىل توقف هذا احلوار عام 
بع�ض الدول االإفريقية تنظر اإىل احلوار كو�صيلة للح�صول 
�صراعهم  يف  للعرب  تقدمه  الذي  للدعم  مايل  مقابل  على 
مع اإ�صرائيل التي �صارعت ال�صتغالل هذه التطورات مل�صلحتها 
اأهمها  اإفريقيا  يف  للتغلغل  التقليدية  و�صائلها  على  معتمدة 

التلويح بامل�صاعدات الفنية والع�صكرية . 
منذ  الدويل  النظام  �صهدها  التي  الهيكلية  املتغريات  ثالثًا- 
االأمريكية  العوملة  ع�صر  وبروز  ال�صوفييتي  االحتاد  انهيار 
النظم االإقليمية ومن بينها  وما �صاحب ذلك من تغريات يف 
على  ملمو�صة  بتاأثريات  جاء  قد  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 
اأطراف  فدخول  االإفريقية.  االإ�صرائيلية  العالقات  تطور 
قد  التفاو�صية  العملية  م�صار  االإ�صرائيلي  العربي  ال�صراع 
ال�صهيوين  الكيان  على  املطلوبة  امل�صروعية  اإ�صفاء  اإىل  اأدى 
على  وقوي  مبا�صر  ب�صكل  واأثرت  الع�صوي،  وجوده  وتاأمني 
اآخر  �صقطت  بحيث  اإ�صرائيل  من  االإفريقية  الدول  مواقف 
مربرات املقاطعة ، ومن ثم فاإن ا�صرائيل �صعت يف مرحلة ما 
بعد احلرب الباردة اإىل حتقيق اأهدافها التو�صعية باعتبارها 

قوة اإقليمية وذلك على ح�صاب النظام االإقليمي العربي. 
بال  االإ�صرائيلية  للجهود  الداعم  االأمريكي  الدور  رابعا- 
تغطية  من  بدءا  اأ�صكال  عدة  الدعم  هذا  واتخذ  حدود 
االمريكية  اخلزينة  من  اال�صرائيلي  التحرك  تكاليف 
الدول  على  ال�صغوط  انواع  كافة  ممار�صة  اىل  و�صوال  ذاتها 
تقدمي  وربط  ا�صرائيل،  مع  عالقاتها  ال�صتئناف  االفريقية 
مع  والتجاوب  االنفتاح  ب�صرط  االقت�صادية  امل�صاعدات 
من  الذكي  اال�صتخدام  عن  ف�صال  االإ�صرائيلية،  املبادرات 
الواليات  اأطلقتها  التي  االإن�صان  لنغمة حقوق  اإ�صرائيل  قبل 
املتحدة ، فاالأنظمة الديكتاتورية يف اإفريقيا والتي مل يكن 
يف و�صع االأمريكيني دعمها الأ�صباب ي�صفونها باأنها – اأخالقية 
– كانت تتوىل اإ�صرائيل دعمها بالوكالة و�صكل هذا بالن�صبة 

لها فر�صة تر�صيخ خمالبها يف اإفريقيا . 
ال�صعيد  فعلى  ن�صاطها  ثمار  ذلك  اثر  اإ�صرائيل  ح�صدت 
الدول  مع  التجاري  التبادل  حجم  ت�صاعف  االقت�صادي 
التجارة  وزارة  لتقارير  فطبقا   ، مرات  عدة  االفريقية 
وال�صناعة اال�صرائيلية و�صل حجم ال�صادرات اال�صرائيلية 
اىل بع�ض الدول االفريقية3،5 مليار دوالر يف العام 2002 
،وهذه   1983 العام  يف  دوالر  مليون   59،3 فقط  مقابل 
الدول  القارة بل تقت�صر على بع�ض  ال�صادرات ال ت�صمل كل 
 ، الو�صطى  واإفريقيا  العاج  و�صاحل  وكينيا  نيجرييا  منها 
الدول  بع�ض  من  اال�صرائيلي  الواردات  اإىل  بالن�صبة  اأما 
االإفريقية فقد بلغت نحو 500 مليون دوالر من نف�ض العام، 
اأما املعطيات اخلا�صة بال�صادرات اإىل الدول االأخرى وخا�صة 
ال�صفقات  حجم  وكذلك  وتوجو  اإفريقيا  وجنوب  زائري 
وخا�صة  اال�صرائيلي  التقارير  يف  تظهر  ال  فاإنها  الع�صكرية 

ال�صحفية . 
قيمتها  تعاقدات  على  االإ�صرائيلية  ال�صركات  وا�صتحوذت 
اكرث من 4 مليار دوالر الإقامة املباين احلكومية ومد �صبكات 
يف  وتوافد  املوانئ  واإن�صاء  االأنفاق  وحفر  واجل�صر  الطرق 
اطار هذا الن�صاط اآالف اخلرباء وامل�صت�صارين ال�صهاينة على 
الدول االفريقية ، وكان ن�صيب افريقيا من �صادرات اال�صلحة 
اال�صرائيلية كبري حيث جاءت يف املرتبة الثانية بعد اأمريكا 
طائرات  ال�صوداء  القارة  اإىل  اإ�صرائيل  وت�صدر   . الالتينية 
الدبابات  وكذلك  املقاتلة  والطائرات  والتدريب  النقل 

واأجهزة االت�صال وال�صواريخ .

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

ببالغ احلزن والأ�صـى يتقدم 
 ال�صيد عبده املوتي رئي�س �صحيفة غربة نيوز 
بالتعزية لعائلة ال�صعيبي، بوفاة خاله الفقيد

 احمد م�صلح قا�صم ال�صعيبي 
ومن عائلة املوتي بوفاة ابن عمه 

احمد �صالح املوتي
�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمدهم بوا�صع مغفرته ورحمته 

وي�صكنهم ف�صيح جناته، وان يلهم عائلتهم جميل ال�صرب وال�صلوان
�صائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بوا�صع رحمته ومغفرته

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

رحل اأخريا وانتقل اىل جوار ربه وم�صى يف جنازته ن�صف 
العديد  وراءه  وترك  عاما   70 عن  –رحل  �صخ�ض  ملني 
النا�ض  خدمة  يف  عمره  وق�صى  اخلريية  امل�صروعات  من 
(مركز  اال�صراف  تفهنا   ( قريته  حدود  اعماه  وتخطت 
وان�صانيا  تعليميا  واملدن  القرى  اىل  دقهلية  غمر  ميت 
و�صحيا – فقد انفق ماليني من اأمواله على اإقامة مدار�ض 
وم�صاجد  والطالبات  للطلبة  وبيوت  وح�صانات  وكليات 
على  و�صاعيا  جاهدا  وعمل   . ا�صر  ورعاية  وم�صتو�صفات 
حياته  بدا  قد  – انه  قريته  يف  فقريا  هناك  يكون  ال  ان 
مهند�صا زراعيا فقريا كمعظم النا�ض وبدا م�صواره اخلريى 
منذ ان تخرج من اجلامعة وعمل يف م�صروع دواجن واتفق 
مع �صركائه على ان يخ�ص�ض ن�صبة 10 يف املائة من االأرباح 
ل�صالح االعمال اخلريية ويروى �صركاوؤه انهم بداوا عملهم 

العا�صر هو اهلل  ال�صريك  ان  لهم  وانه قال  �صرطاء  ت�صعة 
ات�صاع  كل  ومع  م�صروعاته  (وتو�صعت  اهلل  مع  �صنتاجر   (

ي�صاعف من االأموال التي يخ�ص�صها العمال اخلري .
للبنات  للبنني واخر  اإقامة معهد دينى  ا�صهر اعماله  ومن 
وقرر ان�صاء كليات يف قريته وواجه اعرتا�صا لعدم وجود 
حمطة  اإقامة  يف  فبدا  عامة  وموا�صالت  قطار  حمطة 
قطار يف قريته و�صقط االعرتا�ض لين�صا اول كلية �صغرية 
واأ�صبحت اأربعة مع الوقت وبتا للطالبات املغرتبات يت�صع 
لعدد  يت�صع  املغرتبني  للطالب  واخر  طالبة   600 لعدد 
يتبق  – ومل  جمانية  تذاكر  لهم  ووفر  بل  طالب   1000

فقري يف قريته ونقل التجربة اىل القرى املجاورة .
نحن امام جتربة اإن�صانية متكررة على ار�ض م�صر املطاءة 

ولكننا يف معظم االأحيان ال   

زيدون النبهاين
القلق  َتبثمُ  العاملية،  ال�صاحة  جتتاح  النفط  اأ�صعار  بداأت 
مع التحليالت، فكل التوقعات واإن مل تغفل تاأثري االأزمة، 
على جميع الدول، رجحت اإن امل�صتهدف احلقيقي منها، هي 
ت�صرة ما يح�صل، باأنهمُ حرٌب  دول حمور اإيران- رو�صيا، خممُ

غايتها اأ�صعاف دول املمانعة.
بداية االأزمة، كانت تعطي اأحقية لهذا التحليل، لكن مع 
ت�صاعد وتريتها، بداأت االأمور تت�صح، وتعرب بدقة عن اأول 

اخلا�صرين واأكربهم..
من  ولدت  رو�صيا  املالية،  االأزمات  اإعتادت  املمانعة  دول 
اإيران  كذلك  املتدهور،  ال�صوفيتي  االإحتاد  اإقت�صاد  رحم 
االإنفتاح  تنف�صت  فقط  القريب  باالأم�ض  االإ�صالمية، 

االإقت�صادي، بعد اأزمة عمرها اأربعون عامًا.
ال�صعودية  دموع  ف�صحت  التحليالت،  يف  ن�صتغرق  ال  حتى 
تكربها املزيف، فهي التي بداأت لعبة تقليل اأ�صعار النفط، 
رو�صيا  تتو�صل  جعلها  ما  االأزمة،  من  املت�صررين  اأول  باتت 

ثمر عنه رفع االأ�صعار. طالبًة ِلقاء، قد يمُ
عودية؟! مِلاذا تتو�صل ال�صمُ

مل تتذوق ال�صعودية طعم االأزمات �صابقًا، هي دومًا عرفت 
العالية،  النفط  اأ�صعار  بذلك  �صاعدها  املالية،  الوفرة 
االأمرين  ِلِكال  مبا�صرة، وهي تفتقر  وابتعادها عن حروب 

حاليًا..
روب  واحلمُ ال�صني،  يف  نقي  هواٍء  ِمن  اأرخ�ض  بات  النفط 

املخزونة بداأت  املليارات  ال�صعودية من كل مكان،  ا�صر  حتمُ
الدول  تعانيه  ملا  �صعبًا،  باَت  الدويل  واالإقرتا�ض  تنفد، 

اأ�صاًل من اأزمات..
�صركات  لقت  غمُ ال�صعودية،  على  وا�صحًا  بداأ  االأزمة  تاأثري 
اخلارجية  للم�صاعدات  تام  وتوقف  موظفيها،  رد  وطمُ
باأنهاء  مطالبني  يغلي،  العام  الراأي  بداأ  فيما  الدولية، 

روب البائ�صة. احلمُ
مِلاذا حتتاج ال�صعودية االأموال اأكرث ِمن غريها؟!

ملوافقات  �ِصرائها  اليمن،  يف  خا�ِصرة  حرٍب  يف  دخولها 
جيو�ض  �ِصراء  جمدية،  غري  حتالفات  يف  للدخول  الدول 
�صاف لها دعم مايل غري  يمُ هذه الدول، ال�صالح والذخرية، 
حمدود، للجماعات االإرهابية يف �صوريا والعراق وكل بقاع 

العامل.
روب جمتمعة، ك�صفت الوجه احلقيقي لالإقت�صاد  هذه احلمُ
ال�صعودي، فمجتمعها غري منتج باملرة، واأعتاد على التمتع 

بالوفرة املالية، التي تعود عليه من بيع النفط..
روب؟. كيف �صتخ�صر ال�صعودية هذه احلمُ

ال�صعودية  فتحتها  التي  اجلبهات،  نوعية  �صعوبة  مع 
االأبعد حل�صم احلرب،  �صتكون اخليار  اإنها  اإال  نف�صها،  على 
ال�صوفيتي،  االإحتاد  تفكك  �صيناريو  تكرار  هو  فاالأقرب 
نتيجة تدهور اإقت�صاده وجمود حركة ال�صوق وقتها، وهذا 
لن يكون  اإىل حالة تفكك،  بال�صعودية،  اأخريًا  �صيوؤدي  ما 

الل �صعود مكاٌن فيها..



ال�سي�سي” عبدالفتاح  يحرج  االأحمر”   ال�سجاد 
وم����غ����ردون: م�����س��ر اأ���س��ب��ح��ت اإم���رباط���وري���ة

اأثار ال�صجاد االأحمر الذي فر�ض يف عدد من �صوارع م�صروع 6 اأكتوبر 
اجلدل بني اأو�صاط امل�صريني، الذين و�صفوه بامل�صتفز، ودفع مغردين 
واإعالميني اإىل التغريد �صاخرين من امل�صهد، ومطالبني مبحا�صبة من 

هم م�صوؤولون عن ذلك.
وكان االإعالمي يو�صف احل�صيني يف مقدمة من انتقدوا فر�ض ال�صجاد 
االأحمر، اإذ قال عرب برناجمه “ال�صادة املحرتمون” اإنه راأى كثريا من 
املواكب الرئا�صية يف العامل، ولكنه مل ير اأبدا موكبا يحتوي برئي�صه 

بـ”فر�ض �صجاد اأحمر حتت عجالت ال�صيارة.”
ببطانيات  املحتاجني  تزويد  االأوىل  من  “كان  احل�صيني:  واأ�صاف 
التي لن ي�صري  ال�صجاد  ال�صتاء، بدال من مئات االأمتار من  تقيهم برد 

عليها الرئي�ض بقدميه على اأية حال.”
فيما  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�ض  على  اللوم  اإلقاء  احل�صيني  واأبى 
فال�صي�صي،  اال�صتقبال،  هذا  عن  امل�صوؤولني  املوظفني  على  بل  ح�صل، 
اإعالم  الفيديو من قبل  للح�صيني، ال ذنب له، و�صي�صتخدم هذا  وفقا 

االإخوان �صد ال�صي�صي.
وعلى تويرت، كتب عالء بيومي يقول: “يا ترى ال�صجاد االأحمر اللي 
اأو متن كام كيلو كهربا؟  اتفر�ض على االأر�ض ده متن املرت منه بكام؟ 

خلوا النا�ض تعرف!”
�صيارات  اإمرباطورية..  اأ�صبحت  “م�صر  ح�صني:  اإ�صماعيل  وكتب 

الرئي�ض ت�صري على ال�صجاد االأحمر يف اأكتوبر.”
وقالت منى يو�صف: “والغالبة تدفع ثمن ال�صجاد االأحمر.”

ملي�صيا  ان�صمت  وكاالت:  ـ  بغداد 
ال�صيعية  اهلل”  حزب  “كتائب 
اإىل  اإيران  من  املقربة  العراقية 
االأ�صوات التي حتذر الريا�ض من 
�صوريا،  اإىل  قواتها  اإر�صال  مغبة 
قد  كانت  التي  اململكة  فهددت 
اأعلنت ا�صتعدادها لقيادة حتالف 
اأن  من  ب�صوريا  لداع�ض  مناه�ض 
�صوريا  يف  عربية  قوات  وجود 
اجلحيم”  “باب  �صيفتح  والعراق 

على م�صراعيه.
للكتائب،  الع�صكري  القائد  وقال 
الذي مل يذكره بيانها باال�صم، اإن 
من  العربية  القوات  تلك  اإر�صال 
اأمامها  فتح  “�صيمُ ال�صعودية  قبل 
م�صراعيه”  على  جهنم  باب 

و�صفها  ما  اأن  م�صيفا  قوله،  وفق 
جربت  االأعراب”  بـ”ممالك 
مرتزقة داع�ض لتنفيذ “خططها 
و�صوريا  العراق  يف  اخلبيثة 
اإىل  ال�صعوديني  داعيا  وف�صلت” 
املجازفة” وفق  وعدم  “االتعاظ 
الـ”�صي ان  زعمه، وكما جاء على 

ان”.
حزب  “كتائب  ملي�صيا  اأن  يذكر 
اهلل” كانت قد هددت ال�صعودية 
على  با�صتهدافها  مرة  من  اأكرث 
بينها  متنوعة،  ملفات  خلفية 
ال�صيعي  الدين  رجل  اإعدام 
�صبق  كما  النمر.  منر  ال�صعودي، 
عن  م�صوؤوليتها  اأعلنت  اأن  لها 

ق�صف مواقع للقوات الرتكية.

اهلل”  حزب  “كتائب  وتعترب 
امللي�صيات  اأقوى  من  واحدة 
وحتظى  العراق،  يف  ال�صيعية 
و�صبق  اإيران  من  كبري  بدعم 

مقاتلني  اأر�صلت  اأن  للملي�صيا 
الرئي�ض  نظام  جانب  اإىل  للقتال 

ب�صار االأ�صد يف �صوريا.

 بعد ق�سف امل�ست�سفيات ومزارع االبقار والدواجن
 جاء دور ق�سف خزانات املياه يف اليمن.. فهل هذه
“عا�سفة اىل  بالن�سبة  ع�سكرية  اهداف   اخلزانات 
 احلزم” وطائراتها؟ وهل بات قدر من مل ميت من
“احلزم”؟ اليمنيني جوعا ان ميوت عط�سا يا اهل 
يف احلروب حتدث اخطاء دائما يكون �صحاياها من املدنيني االبرياء 
على وجه اخل�صو�ض، واحلرب التي يخو�صها التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية ال�صعودية ال ميكن ان يكون ا�صتثناء، لكن ان تتكرر 
يومية،  ورمبا  ا�صبوعية،  �صبه  وب�صفة  مكثف،  ب�صكل  االخطاء  هذه 
فان الو�صع يختلف كليا، وحتل �صفة التعمد او التق�صد مكان حالة 

اخلطاأ.
باالم�ض ا�صتهدفت مقاتالت “عا�صفة احلزم” خزان املياه يف منطقة 
مدير  و�صرح  �صنعاء،  العا�صمة  بامانة  ال�صبعني  مبديرية  النهدين 
للمياه بالعا�صمة عبد اجلليل الكميم  العامة  عام االعالم باملوؤ�ص�صة 
املياه  خزان  دمر  التحالف  طريان  ان  الرو�صية  “�صبوتنيك”  لوكالة 
دوالر،  ماليني  اربعة  ان�صائه  تكلفة  تبلغ  الذي  بالكامل،  النهدين  يف 

وي�صتفيد منه 30 الف ن�صمة.
ال نعرف كيف حتول خزان املياه اىل هدف ع�صكري ي�صتحق الق�صف 
ب�صواريخ طائرات “عا�صفة احلزم”، وال ميكن ان ن�صدق ان الطائرات 
اي  دون  ال�صافية  اليمن  اجواء  يف  تطري  التي  ال�صعودية  احلربية 
او  مياه،  خزان  بني  متيز  ان  ت�صتطيع  ال  جوية،  او  ار�صية  مقاومة، 
الذي  االمر  جدا،  حديثة  ر�صد  اجهزة  من  متلكه  ملا  ع�صكري،  هدف 
معاناة  لزيادة  ومق�صودا،  متعمدا  كان  اال�صتهداف  هذا  ان  يوؤكد 
املواطنني اليمنيني االبرياء الذين كانوا على حافة املوت جوعا بفعل 
احل�صار، واالآن يراد لهم ان ميوتوا عط�صا، اللهم اال اذا كان من حددوا 
ان خزان منطقة  موؤكدة  معلومات  الطائرات، ميلكون  لهذه  االهداف 
النووية  املفاعالت  لت�صغيل  املخ�ص�صة  الثقيلة  للمياه  هو  النهدين 

اليمنية.
للدواجن  مزارع  ب�صواريخها  ق�صفت  احلزم”  “عا�صفة  طائرات 
واخرى للبقر، مثلما ق�صفت معمال لتعبئة املياه، ومل ت�صلم امل�صت�صفيات 
“االندنبدنت”  �صحيفة  مندوبة  واعلنت  منها،  املعدمة  البائ�صة 
ا�صبوعني  قبل  ن�صرته  �صعدة  مدينة  من  لها  تقرير  يف  الربيطانية 
الذي  �صهارة  م�صت�صفى  تق�صف  نف�صها  الطائرات  هذه  �صاهدت  انها 
ال�صعودية  اليمنية  احلدود  قرب  حدود  بال  اطباء  منظمة  تديره 
يف العا�صر من �صهر كانون الثاين )يناير( املا�صي، مما ادى اىل مقتل 
�صتة ا�صخا�ض من بينهم ثالثة من العاملني فيه، وقالت تري�صا �صانكر 
رئي�ض الطوارىء يف منظمة اطباء بال حدود التي تدير امل�صت�صفى ان 

اال�صابات كانت من جراء ق�صف �صاروخي وح�صي من اجلو.
130 هجوما ا�صتهدف  املنظمة نف�صها اي اطباء بال حدود، قالت ان 
“عا�صفة احلزم” يف اذار )مار�ض( املا�صي،  موؤ�ص�صات طبية منذ بدء 

ويف احدى الهجمات جرى ق�صف �صيارة ا�صعاف ومقتل �صائقها.
جلنة  �صكل  انه  ايام  ب�صعة  قبل  بيان  يف  اعلن  ال�صعودي  التحالف 
يف  املدنيني  حق  يف  ارتكبت  حمتملة  جتاوزات  يف  م�صتقلة  حتقيق 
الدويل  االمن  ملجل�ض  امميني  خرباء  تو�صيات  الجها�ض  حماولة 
بت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف جتاوزات املتحاربني على ار�ض اليمن، 

ونددوا ب�صكل خا�ض بغارات طائرات التحالف.
بعد  جاء  النهدين  منطقة  يف  املياه  خزان  ق�صف  ان  املفارقة  ومن 
ركن  العميد  ان  االكرب  واملفارقة  اللجنة،  هذه  ت�صكيل  عن  االعالن 
احمد ع�صريي نفى يف موؤمتر �صحايف عقده قبل ا�صبوع ان يكون طريان 
املدنية،  املن�صاآت  مثل  اليمن  يف  حمظورة  اهدافا  ق�صف  التحالف 
كل  بعد  اليها  الرجوع  ميكن  م�صجلة  اجلوية  الطلعات  كل  ان  وادعى 
طلعة تنفذها اي طائرة، وانه مت النظر يف ادعاءات ق�صف م�صت�صفى 
اطباء بال حدود، ومت الك�صف ان طائرة ق�صفت هدفا متحركا بالقرب 

من امل�صت�صفى، االمر الذي ت�صبب بهدم جزء منه.
غوا�صة  هو  هل  املتحرك،  الهدف  هذا  ع�صريي  العميد  يو�صح  مل 
للقارات، ولكنه  ام م�صنع �صواريخ عابرة  نووية، ام حاملة طائرات، 
توجد  ال  بلد  يف  انواعها،  باأب�صع  واملكابرة  واالنكار  الت�صليل  مار�ض 
فيه اهداف ع�صكرية، وحتى لو وجدت فقد جرى تدمريها على مدى 
خزانات  اال  تبق  مل  بحيث  املتوا�صل،  الق�صف  من  �صهرا  ع�صر  احدى 

املياه وامل�صت�صفيات ومزارع البقر والدواجن.
ترتكبها  معنى،  من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  حرب  جرائم  انها 
طائرات التحالف العربي ال�صعودي يف حق بلد �صقيق، و�صعب �صقيق، 
او�صله جريانه املتخمني بالرثاء اىل اب�صع �صور الفقر واجلوع، واالآن 
وا�صابوا  العزل،  مواطنيه  من  اآالف  ع�صرة  من  اكرث  وقتلوا  العط�ض، 
ثالثة ا�صعاف هذا الرقم، و�صيموتون حتما، او معظمهم الحقا، النهم 
مل يجدوا م�صت�صفيات يعاجلون فيها، وان جنا بع�صها من الق�صف، فان 

خمازنها خالية من االدوية واملعدات الالزمة بفعل احل�صار.
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اال�ستيعاب على  الق�سوى  قدرتها  بلغت  تركيا  حدود  على  ال�سوريني  النازحني   خميمات 

اأب������واب ب�”فتح  ال�������س���ع���ودي���ة  ي���ه���دد  ال���ع���راق���ي  اهلل   ح�����زب 
����س���وري���ا اإىل  ع���رب���ي���ة  ق�������وات  اإر�������س������ال  ب����ح����ال  اجلحيم” 

يف  النازحني  خميمات  – بلغت  ب(  ف  )اأ  ـ  بريوت 
وتركيا  �صوريا  بني  الفا�صلة  احلدودية  املنطقة 
قدرتها الق�صوى على اال�صتيعاب مع تدفق ع�صرات 
االالف من ال�صكان الهاربني من هجوم وا�صع ت�صنه 
قوات النظام يف حمافظة حلب وتتخوف انقرة من 

نزوح اعداد ا�صافية.
ويف دم�صق، ا�صفر تفجري انتحاري ب�صيارة مفخخة 
يف  برزة  م�صاكن  يف  ال�صرطة  لنادي  مراآب  داخل 
ا�صخا�ض  ثمانية  مقتل  عن  العا�صمة  �صرق  �صمال 
ع�صرين  وا�صابة  ال�صرطة  من  عنا�صر  بينهم 
حلقوق  ال�صوري  املر�صد  وفق  بجروح،  اخرين 

االن�صان.
وقال اأحمد املحمد وهو م�صوؤول ميداين يف منظمة 
اىل  تركيا  من  يوميا  حدود” يدخل  بال  “اطباء 
حمافظة حلب، �صمال �صوريا، لوكالة فران�ض بر�ض 
النزوح  موجة  “ت�صببت  الثالثاء  الهاتف  عرب 
خميمات  ع�صرة  من  اكرث  على  بال�صغط  االخرية 
�صمال  من  املمتد  احلدودي  اخلط  يف  موجودة 

اعزاز حتى تركيا”.
االن�صانية  لل�صوؤون  املتحدة  االمم  مكتب  واعلن 
يف  ع�صوائية  خميمات  ثمانية  ان  االثنني  ليل 
بلغت  تركيا  مع  احلدود  من  ال�صوري  اجلانب 
الق�صوى”، الفتا اىل نزوح  “اال�صتيعابية  طاقتها 
نحو 31 الف �صخ�ض من مدينة حلب وحميطها يف 
االيام االخرية، “ثمانني يف املئة منهم من الن�صاء 

واالطفال”.
ال�صوارع  يف  “للنوم  النازحني  من  العديد  وي�صطر 
املحمد،  او اغطية” وفق  والعراء بدون بطانيات 
الذي يتوىل مهمة “مدير ال�صيدلية والتربعات” 

يف منظمة اطباء بال حدود.
خيما  توزع  كانت  االغاثة  منظمات  اأن  واو�صح 
ع�صرين  من  اكرث  لكن  ا�صخا�ض  ل�صبعة  خم�ص�صة 
تعد  مل  وقت  يف  فيها  للمبيت  ي�صطرون  �صخ�صا 
منازل �صكان القرى احلدودية قادرة على ا�صتيعاب 

عدد ا�صايف من النازحني.
-عالقون قرب احلدود-

وا�صع يف ريف حلب  ا�صبوع على بدء هجوم  وبعد 
الرو�صية،  اجلوية  الغارات  من  بدعم  ال�صمايل 
على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  من  النظام  قوات  متكنت 
بلدات عدة يف املنطقة وقطع طريق امداد رئي�صي 
ال�صمايل  بالريف  حلب  مدينة  يربط  للف�صائل 
العام  منذ  االوىل  للمرة  وباتت  تركيا.  نحو 
2012 على بعد نحو ع�صرين كيلومرتا من احلدود 

الرتكية.
التقدم  من  هجومها  بف�صل  النظام  قوات  ومتكنت 
باجتاه مدينة تل رفعت، وهي واحدة من املعاقل 
حلب  ريف  يف  املقاتلة  للف�صائل  املتبقية  الثالثة 

ال�صمايل، اىل جانب مدينتي مارع واعزاز.
وفق  الرو�صية،  احلربية  الطائرات  وت�صتهدف 
املر�صد، بع�صرات الغارات بلدات وقرى ريف حلب 

ال�صمايل، وبينها تل رفعت.
النظام تهدف من خالل  ان قوات  ويقول حمللون 
“حلرمان  الرتكية  احلدود  اغالق  اىل  تقدمها 

الف�صائل من الدعم اللوجي�صتي”.
احلدودية  املنطقة  يف  االغاثة  منظمات  وتعمل 
اال�صا�صية  االحتياجات  تلبية  على  تركيا  مع 
للنازحني الذين ا�صطروا اىل ترك منازلهم جراء 
الكثيف من  والق�صف اجلوي  الع�صكرية  العمليات 

دون ان يتمكنوا من حمل �صيء معهم.
بثيابها  غادرت  العائالت  “معظم  املحمد  وقال 
ا�صهال” بني  “حاالت  ت�صجيل  اىل  فقط” م�صريا 

النازحني ب�صبب الربد واالكتظاظ.
ويعاين االالف من ال�صوريني العالقني عند احلدود 
نف�صي كبري” وفق  “�صغط  من  تركيا  مع  ال�صورية 
وكل  منازلهم  “تركوا  انهم  يو�صح  الذي  املحمد 
اىل  التقدم  ي�صتطيعون  وال  خلفهم  لديهم  ما 
تركيا” التي ال تزال حدودها مغلقة امامهما فيما 
امل�صاعدات  تنقل  التي  ال�صاحنات  بدخول  ي�صمح 

الغذائية والطبية للنازحني اىل �صوريا.
االمم  يف  االن�صانية  العمليات  ق�صم  رئي�ض  وابدى 
املتحدة �صتيفن اوبراين االثنني “قلقه ال�صديد” 
وريفها  حلب  مدينة  من  اجلماعي  النزوح  جراء 
ال�صمايل، م�صريا اىل تقارير تفيد “مبقتل مدنيني 
وا�صابة اخرين بجروح وبتعر�ض البنية التحتية 

املدنية وبينها م�صت�صفيان على االقل للق�صف”.
املاأوى  اىل  ما�صة  بحاجة  “النا�ض  ان  على  و�صدد 
داعيا  اال�صا�صية”،  املنزلية  وامل�صتلزمات  والغذاء 
البنى  “ا�صتهداف  عن  التوقف  اىل  االطراف  كل 
التحتية املدنية وال�صماح للمدنيني باالنتقال اىل 

مناطق اكرث اأمانا”.
وابدت تركيا التي ت�صت�صيف نحو 2،5 مليون �صوري 
“اال�صواأ”. وقال  م�صاء االثنني خ�صيتها من وقوع 
قورتوملو�ض  نعمان  الرتكية  احلكومة  رئي�ض  نائب 
اال�صواأ  “ال�صيناريو  ان  للحكومة  اجتماع  يف ختام 
املدى  على  املنطقة  هذه  يف  يحدث  ان  ميكن  الذي 
لـ600  جديد  تدفق  عن  عبارة  يكون  قد  الق�صري 

الف الجىء اىل احلدود الرتكية”.
الوقت  يف  “هدفنا  قائال  الرتكي  امل�صوؤول  وتابع 

املهاجرين  من  املوجة  هذه  ابقاء  هو  احلا�صر 
وتقدمي  ممكنة،  فرتة  اطول  تركيا  حدود  وراء 

اخلدمات الالزمة لهم حيث هم”.
ان  الثالثاء  بر�ض  فران�ض  لوكالة  مرا�صل  وقال 
اىل  احلدود”  اجتازت  م�صاعدات  “�صاحنات 
�صوريا. ونقل عن م�صوؤول تركي ان “اربعة جرحى 

عربوا االثنني اىل تركيا” لتلقي العالج.
-قتلى يف دم�صق-

“مقتل ثمانية  ال�صوري  املر�صد  يف دم�صق، اح�صى 
االقل،  على  اآخرون  ع�صرين  وا�صابة  ا�صخا�ض 
�صيارة  تفجري  يف  ال�صرطة،  عنا�صر  من  غالبيتهم 
يف  ال�صرطة”  نادي  مراآب  ا�صتهدف  مفخخة 

منطقة م�صاكن برزة.
يف  م�صدر  عن  ال�صوري  الر�صمي  التلفزيون  ونقل 
نادي  اقتحام  “�صيارة حاولت  ان  الداخلية  وزارة 
لها  وت�صدى  برزة  م�صاكن  يف  ال�صرطة  �صباط 
عنا�صر حماية النادي فقام االنتحاري بتفجريها 
من  عدد  وا�صابة  �صهداء  ارتقاء  اىل  ادى  ما 

املواطنني”، من دون حتديد احل�صيلة.
ال�صورية  العا�صمة  مماثلة  تفجريات  وت�صتهدف 
كانون   31 يف  اآخرها  كان  واالآخر،  احلني  بني 
االقل  على  �صخ�صا   70 قتل  حني  الثاين/يناير 
يف تفجريات متزامنة، نفذ انتحاريان اثنني منها، 
وتبناها  دم�صق  جنوب  زينب  ال�صيدة  منطقة  يف 

تنظيم الدولة اال�صالمية.
احتجاج  بحركة  بداأ  داميا  نزاعا  �صوريا  وت�صهد 
اىل  حتول  ان  لبث  ما  ثم   2011 العام  يف  �صلمية 
اكرث  مبقتل  ت�صببت  االطراف  متعددة  حرب 
البنى  يف  هائل  وبتدمري  �صخ�ض  الف   260 من 
ال�صكان  ن�صف  من  اكرث  وت�صريد  ونزوح  التحتية 

داخل البالد وخارجها.

جتارة القات: املتفق عليه و�سط احلرب
 اأ������س�����واق ن�����س��ط��ة رغ�����م ال���ق�������س���ف... وال��ت�����س��دي��ر
م�����س��ت��م��ر و»داع�������������ص«  »ال�����ق�����اع�����دة«  م���ن���اط���ق  اإىل 

زيكا ملكافحة  دوالر  مليار   1.8 الكوجنر�ص  م��ن  يطلب  االأب��ي�����ص  البيت 

ر�صيد احلداد
املنت�صرة  القات  اأ�صواق  �صنعاء : تدّب احلركة يف 
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء واملحافظات بكثافة، 
حّد  اإىل  تراجع،  اأو  انقطاع  دون  يومية،  ب�صورة 
وتبداأ  الواحد،  اليوم  يف  �صاعة   12 فيه  تتجاوز 
من العا�صرة �صباح كل يوم، ثم ت�صل اأعلى ذروتها 
باالنح�صار  لتبداأ  الظهر،  بعد  من  الثانية  متام  يف 

تدريجيًا حتى احلادية ع�صرة م�صاًء.
التفاعل  بقدر  القات  نبتة  اأ�صعار  تتاأثر  وكغريها، 
ففي  والطلب؛  اخلا�صة  اأ�صواقها  يف  العر�ض  بني 
ترتاجع  الطلب  وتراجع  العر�ض  ارتفاع  حال 

اأ�صعارها اإىل اأدنى امل�صتويات، والعك�ض �صحيح.
ت�صّنها  التي  الغارات  ت�صاعد  ورغم  �صنعاء،  يف 
طائرات العدوان ب�صورة يومية وت�صتهدف اأحيانًا 
اأ�صواق  فاإن  عامة،  االأ�صواق  من  قريبة  مناطق 
القات مل تتاأثر، حيث اإن الق�صف بعد ع�صرة اأ�صهر 
بات عملية روتينية بالن�صبة اإىل النا�ض. كذلك، 
اليمني  املجتمع  بني  القات  ا�صتهالك  زاد  ما  فاإن 
فقدان مئات االآالف فر�ض اأعمالهم يف القطاعات 

االإنتاجية واخلدمية نتيجة العدوان.
ويف الوقت الذي ارتفع الفاقد الزراعي يف جمال 
امل�صتقات  انعدام  نتيجة  واخل�صر  الفواكه  زراعة 
من  عدد  يف  القات  مزارع  تتاأثر  مل  النفطية، 
اإىل �صراء مادة  املحافظات، فقد اجته مزارعوها 
املياه من  لت�صغيل م�صخات  التي ت�صتخدم  الديزل 
عن   400% تفوق  باأ�صعار  لكن  ال�صوداء،  ال�صوق 
ت�صويق  حركة  ا�صتمرت  كذلك  الر�صمي.  ال�صعر 
جتاوزت  بل  حالها،  على  املحافظات  بني  القات 
جتارتها كل املخاطر االأمنية الناجتة من �صيطرة 
من  عدد  على  و»داع�ض«  »القاعدة«  تنظيمي 
اإليها القات من  �صدر  يمُ املحافظات اجلنوبية، التي 

املحافظات ال�صمالية.
من  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  ان�صحاب  ومنذ 
عدد من املحافظات اجلنوبية يف اآب املا�صي، بقيت 
واأبني  وحلج  عدن  حمافظات  اإىل  القات  اإمدادات 
م�صتمرة، ومل يتعر�ض م�صّوقو القات الذين ينتمون 
كبرية،  انتهاكات  اإىل  ال�صمالية  املحافظات  اإىل 
خالفًا للعاملني يف املجاالت االأخرى. وموؤخرًا، عاد 
القات وتعاطيه يف  »القاعدة« عن قراره منع بيع 
مدينة املكال، عا�صمة حمافظة ح�صرموت، بعدما 
عقوبات  مع  النبتة  تعاطي  �صابقًا  منع  قد  كان 
املكال  اإىل  القات  اأ�صواق  فعادت  املخالفني.  على 
اأعني  اأ�صواق بعيدة عن  اأ�صهر على ا�صتحداث  بعد 
التنظيم الذي كان ي�صادر اأّي كميات معرو�صة من 

النبتة للبيع يف اأ�صواقها ومعاقبة متعاطيها.
كل  القات  اإمدادات  جتاوزت  ذلك،  من  اأكرث 
مدى  فعلى  واحل�صار؛  والبحرية  الربية  املخاطر 
االأ�صهر املا�صية من العدوان وفر�ض احلظر اجلوي 
توقف  يف  ت�صبب  ما  وهو  املطارات،  وا�صتهداف 

و�صول القات اإىل جزيرة �صقطرى الواقعة يف قلب 
الزوارق  القات  جتار  ا�صتخدم  الهندي،  املحيط 

ال�صريعة الإمداد اأ�صواق اجلزيرة بالنبتة.
الر�صمية  االأجهزة  عن  ال�صادرة  االأرقام  وت�صري 
امل�صتويات،  اأعلى  اإىل  القات  ا�صتهالك  ارتفاع  اإىل 
يتناولون  ميني  ماليني  �صبعة  نحو  اأن  اإىل  م�صرية 
ال�صجائر  يدخنون  مليون  ن�صف  بينهم  القات، 
فاإن  حكومية،  لتقارير  ووفقًا  التعاطي.  اأثناء 
االأخرية  ال�صنوات  يف  احتل  القات  على  االإنفاق 
ويوؤكد  الغذاء.  على  االإنفاق  بعد  الثانية  املرتبة 
)غري  والبحوث«  للدرا�صات  »ال�صفافية  مركز 
ينفقون  اليمنيني  اأن  تقاريره،  اآخر  يف  حكومي(، 
على القات �صنويًا نحو اأربعة مليارات دوالر )772 

مليار ريال ميني(.
زراعة القات »تتطور«

ت�صرح  للقات،  املايل  العائد  ارتفاع  اإىل  نظرًا 
 9 البيانات منو زراعة النبتة بن�صبة ترتاوح بني 
االأخرى.  املحا�صيل  ح�صاب  على  �صنويًا  و10% 
العامة  »االإدارة  عن  �صادرة  بيانات  وتذكر 
زراعة  اأن  الزراعة،  وزارة  الزراعي« يف  لالإح�صاء 
اإىل  اأربعة  مبعدل  �صنويًا  تت�صع  النبتة  هذه 
امل�صاحات  اأن  مو�صحة  �صنويًا،  هكتار  اآالف  �صتة 
عليه  كانت  عّما  �صعفًا   21 ارتفعت  بها  املزروعة 
يف �صبعينيات القرن املا�صي، و�صملت 18 حمافظة 
اإىل  بالقات  املزروعة  امل�صاحات  وو�صلت  مينية. 
169 األف هكتار العام قبل املا�صي، كذلك اأ�صارت 
من  القات  اإنتاج  ارتفاع  اإىل  الر�صمية  البيانات 
191 األف طن يف  2010 اإىل  177 األف طن عام 

هكتار. لكل  طن   1،1 وباإنتاجية   ،2014
زراعة  يف  املتنامي  التو�صع  اأن  اقت�صاديون  ويرى 
التي تقف وراء تدين قدرة  االأ�صباب  اأحد  القات 
االكتفاء  حتقيق  على  اليمن  يف  الزراعي  القطاع 
الذاتي من املحا�صيل الزراعية واحلبوب، وكذلك 

الوا�صعة بني  الغذائية  الفجوة  ن�صبة  التقليل من 
االإنتاج واال�صتهالك. ورغم االأ�صرار االقت�صادية 
له  فاإن  اليمنية،  االأ�صرة  موازنة  على  للقات 
زراعته  الأن  اليمني،  االقت�صاد  على  اإيجابيات 
على  يزيد  ما  يف  ت�صاهمان  عمليتان  وجتارته 
الناجت املحلي االإجمايل. وتوفر كذلك  %10 من 
على  القادرين  ال�صكان  من  لـ14%  عمل  فر�ض 
املزارعني  جمموع  من   33% يعمل  كذلك  العمل، 
يف زراعة القات وت�صويقه. وت�صاهم جتارة القات 
الرئي�صية  املدن  من  املالية  ال�صيولة  انتقال  يف 
اإىل  اإ�صافة  املحافظات،  خمتلف  يف  االأرياف  اإىل 
الدولة  عليها  حت�صل  التي  ال�صرائب  قيمة  اأن 
الدوالرات  مليارات  اإىل  ت�صل  القات  مبيعات  من 

�صنويًا.
القات يغزو ال�صعودية

ال�صعودية  ال�صلطات  وجترمي«  »حترمي  رغم 
النبتة  جتارة  فاإن  اململكة،  يف  القات  ا�صتهالك 
غري  بطريقة  ت�صدر  وبقيت  تتاأثر  مل  اليمنية 
كبرية،  وبكميات  مناطقها  خمتلف  اإىل  �صرعية 
توا�صل  نتيجة  حا�صرة  الكبرية  املخاطر  اأن  مع 
جيزان  يف  احلدودية  املناطق  يف  املواجهات 
لـ»املديرية  واأكد تقرير حديث  وجنران وع�صري. 
العامة حلر�ض احلدود ال�صعودية«، ارتفاع تهريب 
القات اإىل ال�صعودية باأ�صعاف ما كان عليه خالل 
ال�صنوات املا�صية. واأو�صح التقرير اأن م�صبوطات 
العام  كيلوغرام  مليون   15 اإىل  ارتفعت  القات 
االأ�صهر  خالل  امل�صبوطات  اأن  اإىل  م�صريًا  املا�صي، 
 200 بني  ما  تباينت  املا�صي  العام  من  املا�صية 
و250 األف كيلوغرام من القات االآتي من االأرا�صي 

اليمنية.

االأبي�ض  البيت  قال  اأ(-  ب  )د   – وا�صنطن 
دوالر  مليار  8ر1  الكوجنر�ض  من  �صيطلب  اإنه 
متويال طارئا ملكافحة فريو�ض زيكا الذي ينت�صر 

ب�صرعة يف اأنحاء االأمريكيتني.
واأو�صح البيت االأبي�ض يف بيان اإنه �صيتم توجيه 
هذا املال اإىل التو�صع يف برامج مكافحة البعو�ض 
اإىل  التو�صل  ت�صتهدف  التي  االأبحاث  وت�صريع 
وم�صاعدة  الت�صخي�صية  القدرات  وتعزيز  لقاح 
البلدان املت�صررة من زيكا يف معركتها للحد من 

العدوى.
وقال الرئي�ض باراك اأوباما يف مقابلة مع �صبكة 
اإنه  هو،  ال�صار  “اخلرب  نيوز(  )�صي.بي.ا�ض 
)زيكا( لي�ض مثل ايبوال. زيكا ال يت�صبب يف وفاة 
النا�ض. الكثري من االأ�صخا�ض الذين ي�صابون به 

ال يعرفون اأنهم اأ�صيبوا”.
ب�صبب  ذعر  هناك  يكون  اأن  ينبغي  “ال  وتابع 
قاطع  ب�صكل  يثبت  مل  اأنه  اإىل  م�صريا  هذا”، 
الراأ�ض،  حجم  و�صغر  زيكا  بني  عالقة  وجود 
غري  ب�صكل  �صغرية  بروؤو�ض  االأطفال  والدة  اأو 

طبيعي.
جنيف  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت  وقد 
لل�صحة  طوارئ  حالة  يعد  زيكا  فريو�ض  اأن 
اإىل  ي�صل  ما  اإن  قائلة  دوليا،  قلقا  تثري  العامة 
4 ماليني �صخ�ض ميكن اأن ي�صابوا بالفريو�ض يف 

غ�صون الـ12�صهرا املقبلة.
يف  بزيكا  موؤكدة  اإ�صابة  حالة  وهناك50 
اأول/دي�صمرب،  كانون  منذ  املتحدة  الواليات 
االأمرا�ض  على  ال�صيطرة  مراكز  قالت  ح�صبما 
بال�صفر  مرتبطة  كلها  وكانت  منها،  والوقاية 

اإىل البلدان املت�صررة.
مراكز  ملدير  االأول  النائب  �صو�صات  اآن  وقالت 
ارتفاع  مع  منها،  والوقاية  االأمرا�ض  مكافحة 
درجة حرارة الطق�ض وعودة اأ�صراب البعو�ض، 
يف  املناطق  بع�ض  ت�صهد  اأن  احتمال  هناك 
�صيما  ال  معزولة،  حاالت  املتحدة  الواليات 
التي  وتك�صا�ض  فلوريدا  جنوب  مثل  مناطق  يف 
طريق  عن  تنتقل  اأخرى  اأمرا�ض  ظهور  �صهدت 

البعو�ض، مثل حمى ال�صنك و�صيكوجنونيا.

متفائلون  “نحن  لل�صحفيني  �صو�صات  وقالت 
على  للعدوى  حملي  انتقال  من  نعاين  لن  باأننا 
نطاق وا�صع، ولكننا ال نراهن على ذلك، ونريد 
انتقال  عدم  من  للتاأكد  بو�صعنا  ما  كل  نفعل  اأن 

املر�ض على نطاق وا�صع هنا”.
12 جماعة  اإن  وقالت منظمة ال�صحة العاملية 
�صد  لقاحات  تطوير  على  حاليا  تعمل  اأبحاث 
املبكرة،  مراحلها  يف  تزال  ال  كلها  اأن  اإال  زيكا، 
قد  مرخ�صة  منتجات  “توفري  اأن  م�صيفة 

ي�صتغرق ب�صع �صنوات”.
االأمرا�ض  جمال  يف  بارز  اأمريكي  باحث  قال 
اإجراء جتارب على  البدء يف  اإنه ميكن  املعدية 
الب�صر للقاح �صد فريو�ض زيكا يف ال�صيف املقبل 

على اأقرب تقدير.
املعهد  مدير  فو�صي،  اأنتوين  الدكتور  واأو�صح 
اأن  املعدية،  واالأمرا�ض  للح�صا�صية  الوطني 
نبه  لكنه   ، بالفعل  يجري  لقاح  لتطوير  العمل 
نطاق  على  متاحا  يكون  ال  قد  لقاح  اأي  اأن  اإىل 

وا�صع قبل عدة �صنوات.

من  مماثلة  الأنواع  لقاحات  هناك  والأن 
واحلمى  ال�صنك  حمى  مثل  الفريو�صات، 
التحرك  ينبغي  اإنه  فو�صي  قال  ال�صفراء، 

ب�صرعة معتدلة.

واأ�صاف اأن عملية حتديد ما اإذا كان اللقاح اآمن 
املوافقة  واأن  طويال  وقتا  ت�صتغرق  ال  وفعال 
قد  املر�ض  هذا  �صد  التطعيم  على  ال�صريعة 

يكون ممكنا.



اأقدمت م�صممة اأزياء اإ�صرائيلية تدعى دودو اأور على 
ف�صتان  اإىل  وحتويلها  الفل�صطينية  الكوفية  ا�صتغالل 
عام  ل�صيف  لالأزياء  االأخرية  جمموعتها  �صمن  اأطلقته 
يف  جناحًا  االأكرث  امل�صممة  تعرب  حيث  اجلاري   2016

العامل. 
التي  الكبرية  والتغطية  التاأيد  حجم  من  الرغم  وعلى 
حظيت به اأور اإال اأن جمموعتها اأثارت غ�صبًا عارمًا يف 
�صفوف ال�صارعني الفل�صطيني واالإ�صرائيلي على الرغم 

من انت�صار الف�صتان ب�صكل كبري. 
ويعود �صبب ذلك اإىل اأّن املجموعة كّلها م�صّممة باإلهام 
واالأبي�ض(  االأ�صود  )باللونني  الفل�صطينية  الكوفية 
متنوعة  جمموعة  وهي  )باالأحمر(.  واالأردنية 
لعطلة  واملعّدة  التهوئة  ذات  ال�صيفية  الف�صاتني  من 
�صّممته  الذي  الكوفية  قما�ض  من  وامل�صنوعة  ال�صيف، 
اإليه  م�صيفة  االأ�صكال  من  متنوعة  مبجموعة  اأور  بار 

بع�ض االإك�ص�صوارات. 
االأرقى  املناطق  يف  الراقية  املتاجر  يف  املجموعة  باع  تمُ
مبئات  االإلكرتونية،  املتاجر  يف  وكذلك  اإ�صرائيل،  يف 

الدوالرات.
ال�صبكة  جنمة  �صاركت  املا�صي،  االأ�صبوع  نهاية  ويف 
الفل�صطينية، حنني جمادلة، والتي تن�صط وتعمل، من 
بني اأمور اأخرى، على تعزيز درا�صة العربية يف اأو�صاط 
االإ�صرائيليني من اأجل التقارب، من�صورا غا�صبا مهاجمًة 
فيه بار اأور وجمموعتها، باالإ�صافة اإىل �صورة ملتجر بار 
اأور املرموق يف تل اأبيب، وكتبت:«مرحبا اأيتها امل�صممة 

املرموقة دوريت بار اأور.
األفت مُانتباهك يا عزيزتي، اإىل اأن ما تفعلينه يف متجر 
و  ثقافية«  »م�صادرة  يدعى  بك  اخلا�ض  امل�صممني 

»ت�صوي�ض و�صرقة ثقافية«... اأنا متاأكدة تقريبا باأّنك 
يف  عنها  للبحث  ف�صارعي  امل�صطلحات،  هذه  تعرفني  ال 

جوجل«.
اأو  والتغيري  احلذف  مع  اال�صتخدام  اإّن  واأ�صافت:« 
جتاهل اأو عدم ذكر امل�صدر من زخارف ثقافية عربية/ 
وغري  الفن  الفولكلور،  اللبا�ض،  الطعام،  )مثل،  �صرقية 
ذلك( من قبل الغرب )الكولونيالية( كان قائما دائًما 
ي�صّمى  وهو  جّدا،  �صّيء  تفعلينه  وما  م�صتمّرا،  زال  وما 
�صتح�صن لو اأّنك حر�صِت يف املجموعة  بال�صرقة، وكان يمُ
التي »�صّمْمِتها« على اأن ت�صرحي من اأين �صرقِت اإلهامك 
وقليال  يرتدينه  الذي  ال�صيء  هذا  هو  وما  لزبوناتك، 

عن تاريخه.
اأو  الغرب  اأّن  كيف  دائما  فوجئتمُ  فقد  ذلك،  من  اأكرث 
ال�صرقي  اأو  العربي  املنَتج  ياأخذون  اإ�صرائيل  يف  فرعه 
اأن  دون  من  يح�ّصنونه(  فهم  زعمهم  )بح�صب  ويغرّيونه 

يحرتموا تاريخه اأيا كان. 
ويمُحظر  مقّد�صا  نظرنا  يف  املنتج  هذا  يعترب  وبينما 
القدا�صة  عن  تعرفون  ماذا  اأت�صاءل  م�صا�صه، 

والقد�صية«.
وبع�ض  االإعجابات  مبئات  الغا�صب  املن�صور  وحظي 
بع�صها  كان  التعليقات.  ع�صرات  اإىل  واأدى  امل�صاركات، 
وبع�صها  وم�صتاًء،  غا�صبا  وبع�صها  وموافقا،  موؤيًدا 
ما  بخ�صو�ض  خمتلفا  نهجا  ويعر�ض  لالهتمام،  مثريا 
و�صفته جمادلة بـ »بامل�صادرة الثقافية«، ويتعامل معها 
نهاية  والتي يف  الثقافات  واإلهاًما بني  اإثراًء  باعتبارها 

املطاف يك�صب العامل منها. 
مت  دينية  ممار�صة  ا  اأي�صً »اليوغا  املعّلقني:  اأحد  وكتب 
»ت�صويهها« الأهداف اأخرى. يبدو ذلك كنموذج لربهان 

تورونتو  جامعة  فاإّن  احلقيقة  يف  ولكن  التناق�ض  على 
قد حظرت اليوغا لهذا ال�صبب. اأعتقد اأّن هذا موؤ�صف 

للغاية. 
الفل�صطينيون  ي�صتخدمها  التي  الكوفية  وت�صكل 

ا  َك�صال ت�صويها للدين االإ�صالمي.  العلمانيون اأي�صً
اأي�صا »م�صادرة« القهوة من قبل العامل العربي الذي كان 
م�صادرة  عترب  تمُ اأن  ميكنها  القهوة  اإليه  و�صلت  من  اآخر 

رة وفًقا لهذه املعايري.  غري مربَّ
ولكن رغم امل�صادرة هناك من �صيقول اإّن القهوة البدوية 
يف  املباين  كذلك،  االإيطالية.  القهوة  من  جناحا  اأكرث 
رو�صيا فهي منوذج كال�صيكي للدمج املعماري الذي تاأّثر 
جاءت  ا  اأي�صً الرتكي  املطبخ  معظم  االإ�صالمي.  بالعامل 

اإىل هناك من دول كانت حتت االحتالل العثماين.

د. مثنى عبداهلل
وهو  املدن.  تواأمة  م�صطلح  احلديث  الع�صر  يف  �صاع 
اتفاق تعاون بني مدينتني اأو اأكرث من بلدان خمتلفة، 
والتعاون  التنمية  جمال  يف  اخلربات  تبادل  هدفه 
العمراين وتعزيز االأمن وال�صلم االأهلي، وخلق �صالت 

ترابط ثقايف ومعريف بني جمتمعات هذه املدن. 
العاملية االأوىل،  الفكرة بعد احلرب  وقد ولدت هذه 
تعبريا  املواطنة،  الدبلوما�صية  م�صطلح  عليها  واأطلق 
االإن�صاين  التحرك  يف  ال�صيا�صية  ال�صفة  نزع  عن 
احلر،  والتعاون  ال�صداقة  يد  مد  بهدف  االآخر،  نحو 
اأجندات  �صمن  تقع  واأغرا�ض  اأهداف  اأي  من  اخلايل 
مدن  بني  تواأمة  عالقات  ن�صاأت  وقد  حكومية. 
 1918 عام  الربيطاين  وال�صمال  الفرن�صي  اجلنوب 
باإطار رومان�صي، يحفز على اإ�صاعة ال�صالم بني املدن 
االأوروبية بعد فرتة احلروب الطاحنة، ويعطي اأمال 
جديدا لهذا التيار باالنطالق من املدن ال�صغرية اإىل 
هذه  امتدت  ثم  بينها،  ما  يف  الدول  ثم  الكربى  املدن 
خمتلفة،  بلدان  يف  اأخرى  مدن  اإىل  وتطورت  الفكرة 
ولعل االحتاد االأوروبي ب�صيغته احلالية، اأكرب تعبري 
عن هذه التواأمة، التي �صمت جماالت وا�صعة، �صملت 

كل ف�صاءات التعاون املمكنة.
م�صاهد  عند  نقف  اليوم  العربي  الوطن  يف  لكننا 
تراجيدية تغمر مدنا عربية كبرية و�صغرية، وتولد 
روابط تواأمة من نوع اآخر تقطر بوؤ�صا وحزنا واأ�صى 
والعراقية  الفل�صطينية  املدن  ففي  حمدود.  غري 
وال�صورية وبقاع عربية اأخرى يرتب�ض املوت باجلميع، 
وبراميل  اأبي�ض  ف�صفورا  متطر  ال�صموات  حيث 
متفجرة، وت�صاقط عليهم كل اأنواع املقذوفات النارية 
القدمية واحلديثة، بينما يطبق اجلوع ح�صاره عليهم 
من جميع اجلهات، حتى بات االإن�صان يقف عاجزا ال 
حول له وال قوة، اإىل احلد الذي يبقى خياره الوحيد 
هو حماربة املوت باأكل القطط والديدان واحل�صائ�ض 
واالدغال. حدث هذا يف غزة وم�صايا وبلدات �صورية 
اأخرى، ويحدث يف الفلوجة والكثري من قرى وبلدات 
االنبار يف العراق، حتى بات الرحيل عن هذه املدن، 
انقطاع  بال  متدفقا  يجري  الذي  الوحيد  النهر  هو 
جديدة  حياة  ظالمية  اإىل  ويجرهم  ق�صوته،  رغم 
اأنه  اعتادوها.  التي  غري  اأخرى  اأماكن  يف  تنتظرهم 
كل  يربط  الذي  اجلديد  االأعظم  امل�صرتك  القا�صم 
دما  يقطر  والذي  التواأمة،  بحبل  العربية  مدننا 
االأنظمة  كل  عجزت  واأحالما  طفولة  وذكريات 
اأخر  نوع  من  موتا  الهجرة  فباتت  لهم،  حتقيقها  عن 
اأحد  باأال  اأدركت  التي  الغفرية،  اجلموع  هذه  ينتظر 
بعد االآن ميكنه اأن يعيدهم اإىل ما كانوا عليه، فبات 
عن  بعيدة  اأماكن  يف  اآخر  عمرا  يعي�صوا  اأن  خيارهم 

اجلديدة  الرحيل  مدن  اأن  جيدا  ويعلمون  االأوطان، 
البد اأن تفقدهم جزءا كبريا من ذواتهم. اإنه مو�صم 
اأن مات  ذوبان االنتماء العربي يف دول الهجرة، بعد 
ال�صمري العربي يف قمة الهرم ال�صيا�صي، ومل يعد له 
لو  حتى  الت�صلط،  يف  اال�صتمرار  بهدف  القتل  اإال  هم 
كان على ح�صاب ماليني الب�صر، وعلى ح�صاب التغيري 
اقرتب  فكلما  كاأمة،  يهددنا  بات  الذي  الدميوغرايف 
على  االإن�صاين  االندماج  اإعادة  من  املتح�صر  العامل 
�صغرية  كقرية  بات  الذي  احلد  اإىل  جديدة،  اأ�ص�ض 
نبتعد  اأننا  جند  باجلميع،  اجلميع  اأت�صال  ي�صهل 
اوطاننا  ونهجر  بع�صا،  بع�صنا  عن  �صا�صعة  م�صافات 
اإىل بلدان اأخرى تفر�ض ثمنها على اأجيالنا القادمة 
قيمنا  لكل  ق�صري  �صلخ  يقابله  ق�صريا،  اندماجا 
ومعتقداتنا، مع اتهامات تبقى تالحقهم اإىل زمن غري 

معلوم، باأنهم عرب وم�صلمون.
جتوب  التي  القوارب  رحالت  يف  النظر  اأمعنا  واإذا 
ال�صلوك  جيدا  قراأنا  واإذا  اوروبا،  باجتاه  البحار 
التي ي�صرعونها �صدنا،  االأوروبي والقوانني اجلديدة 
هذه  كل  رغم  الهجرة،  با�صتمرار  ذلك  كل  وقارنا 
باأن املواطن العربي  الظروف، ي�صبح لدينا يقني تام 
�صعورية  حالة  وهي  حي،  وهو  املوت  حد  اإىل  و�صل 
فاملوت  امل�صتمرة،  املعاناة  تعني  الأنها  جدا  قا�صية 
وح�صب،  احليوية  االأجهزة  توقف  بال�صرورة  لي�ض 
بل يف كثري من االأحيان ي�صبح مرادا يف ظل انحطاط 
االو�صاع االإن�صانية، وو�صول االأمل اإىل درجة احلرقة 

هم  بينما  االآخرين،  قبل  من  للتف�صري  القابلة  غري 
وحيدون ومن�صيون اإىل االأبد. 

يوما  كانت  اأغلبها  التي  العربية،  املدن  اأعماق  ففي 
من  اآالف  ي�صحق  نري،  وفكر  وثقافة  علم  حوا�صر  ما 
الب�صر �صحقا ظاملا وبال رحمة حتت اآالف االأطنان من 
القذائف، كي يتحولوا اإىل وقود يدير عجلة امل�صالح 
ال�صيا�صية لهذا الطرف. اإنهم جميعا باتوا غرباء يف 
اأوطانهم وم�صتلبني ومنزوعي الهوية، وكل ما يلقونه 
عالية  اأ�صواره  تام  ب�صمت  يجري  وح�صية  ق�صوة  من 

جدا وع�صية على االخرتاق.
ويعيدون  االأماكن  يخلقون  بع�صهم  نوعان،  ال�صا�صة 
�صيء  كل  على  ب�صماتهم  ويرتكون  االإن�صان،  تاأهيل 
االأوطان  بهموم  امل�صتعلة  النرية  وقلوبهم  بعقولهم 
واالإن�صان، والبع�ض االآخر م�صغولون بهموم الكرا�صي 
اأوراق  جمع  لهم  تتيح  التي  ال�صيا�صية  واملعارك 
�صيم�صون  اأنهم  ومع  احلالل،  غري  والك�صب  ال�صغط 
ندفع  �صيجعلوننا  لكنهم  ما،  يوما  احل�صرات  مثل 
على  مدمرة  اآثارا  و�صيرتكون  اأجياال،  اإزاحتهم  ثمن 
االإن�صان واالأوطان، النهم لي�صت لديهم معرفة البحث 

يف املكان املنا�صب عن احلل املنا�صب.
اأنظروا اإىل احللول التي ي�صنعونها يف العراق، خنادق 
يف  ثم  وكربالء  ال�صمال  وحمافظات  كركوك  حول 
العا�صمة بغداد، بحجة حفظ املناطق من االخرتاق، 
وكاأنه مل يبق من اخلطط االمنية املعروفة يف العامل 
غري العودة اإىل ع�صور اخلنادق، بينما ماليني الب�صر 

ي�صكنون يف اخليم دون ماء وطعام. ويف �صوريا تقطع 
ي�صت�صلم  كي  عليها  احل�صار  ويفر�ض  املدن  اأو�صال 
اأو �صربة  النا�ض، يف �صبيل احل�صول على ك�صرة خبز 
ماء. وعلى حدود غزة مع م�صر يجري العمل حثيثا 
على تفجري كل االأنفاق، التي ينقل من خاللها الغذاء 
تك�صر  كي  الفل�صطيني،  العربي  �صعبنا  اإىل  والدواء 
كرامته ويلني يف مقاومته. ويف االأردن ولبنان يفر�ض 
على الالجئني ال�صوريني ح�صار اأمني، وكاأنهم لي�صوا يف 
الثاين، كما يفرت�ض، وال ي�صمح لهم مبزاولة  وطنهم 
تون�ض  ويف  مزرية.  معي�صية  ظروف  ظل  يف  العمل 
واملغرب يتظاهر النا�ض من اجلوع والبطالة وامتهان 
الكرامات. ومع كل هذا الكم الهائل من البوؤ�ض ت�صتمر 
حتميل  ويتم  العربية،  لالأو�صاع  اخلاطئة  القراءات 
املواطنني يف هذه االقطار نتائجها الكارثية ال�صيئة، 
ي�صمح  اأنف�صهم خمطئني، مما  اأن يعترب احلكام  بدون 

للخطاأ باأن يت�صاعف ويتغول اإىل ما النهاية.
خميمات  تواأمة  عن  للبحث  تراجيدية  دعوة  اإنها 
اأهلنا الفل�صطينيني االأزلية واملنت�صرة يف كل مكان على 
العراقيني  الالجئني  خميمات  مع  العربية،  االر�ض 
وال�صوريني احلداثية، كي يبحثوا معا عن اف�صل طرق 
احل�صول على ك�صرة خبز و�صربة ماء نظيف، وكيف 
طويلة  فاملاأ�صاة  ال�صيف،  وحر  ال�صتاء  برد  يتقون 

وم�صتمرة، والوجود الأفق حل قريب لهم. 
فل�صطني  يف  اأهلنا  من  نتعلم  اأن  اإىل  بحاجة  اأننا  كما 
يف  اطفالهم  اأ�صالء  جمعوا  كيف  والعراق،  و�صوريا 
ظل ق�صف النريان ال�صديقة واملعادية، وكيف دفنوا 
فلذات اأكبادهم يف حدائق بيوتهم واأر�صفة �صوارعهم، 
بعد اأن تعذر عليهم الذهاب بهم اإىل املدافن. وكيف 
جازفوا بركوب البحر وال�صري اآالف الكيلومرتات عرب 
بالتحر�ض  باتت تتهمهم  اإىل بالد  ي�صلوا  اوروبا، كي 
اجلن�صي، وانتهاك حرياتهم وتقاليد بلدانهم وقيمهم 

احل�صارية.
باحث �صيا�صي عربي

رمي ال�صوي�صي
هي اإما عادة اأو رمبا موروث ثقايف قدمي ميار�ض حتى 
االحرتام  و  للحب  اظهارا  يعتربها  البع�ض  االن، 
نوعا  جمرد  االخر  البع�ض  يراها   بينما  واالكبار 
من الذل و العبودية الفردية التي ال داعي لها... 
هي عادة تقبيل االيدي يف املجتمع العربي عامة و 
املجتمع الغزي خا�صة، فما هو تاريخ هذه العادة و 
ما اأ�صباب من ميار�صها اأو من يتمرد عليها؟ ما هو راأي 
املجتمع و ما هو راأي الدين؟ و ان كانت عادة فمتى 

�صتزول اإن كانت قابلة للزوالن؟
يقول  العادة  هذه  حول  ال�صباب  لراأي  ا�صتطالعا 
عرفات زياد » ب�صراحة ال اأف�صل تقبيل يد اأي اأحد 
كان الن االأمر ناقل للميكروبات اوال، لكن احلبيب 
او احلبيبة االمر خمتلف النه جزء من التعبريات 
اليد  تقبيل  يف�صلون  من  اجل�صدي.  ال�صغف  عن 
النظر  بغ�ض  نف�صيا  املر�صى  فهم  اجتماعية  كعادة 

عن جن�صهم«
يد  تقبيل  عادة  عن  يتحدث  موظف،   الهدى،  اأبو 
عادة  فيه  ذلك  اأن  راأيى  »فى  الزوج،  الأم  الكنة 
عن  تعبري  ولكن  م�صدرها  يعرف  ال  جدا  قدمية 
التى  هى  احلماة  بان  وتذكريها  للزوجة  اخ�صاع 
للزوجات  وخا�صة  البيت  فى  الناهى  االمر  تعطى 
خ�صوع  عن  وتعبري  العائلة  بيت  فى  ي�صكن  اللوتى 
�صيواجه  واال  االمور  كل  فى  والديه  لقرار  الرجل 
كافة املنغ�صات والتحقريهو و زوجته وهذا خمالف 
املراة  اأعطت  التى  الدينية  وال�صرائع  لالخالق 
انها  املتقدمة.  املجتمعات  فى  عليا  مكانة  واالخ�ض 
ثقافات خمتلفة متار�صها عدة �صعوب الهند يركعون 
اأما  لزوجها  تركع  واليابانية  احلماة  اقدام  عند 

الغرب يركع الزوج لزوجته طلبا يدها«.  
اأين  مطلقا  اأذكر  »ال  تقول،  منزل،  ربة  عبريال�صوا، 
قبلت يد حماتي وال م�صتعدة فاأنا �صد هذه العادة 
الطاعنني  الكبار  للنا�ض  اال  م�صتحبة  غري  الأنها 
مرفو�ض  فهذا  احلماة  اأما  االدب   باب  من  بالعمر 
فاأبي كان دوما  و �صرورة تقبيل يدها فهذا مرفو�ض 
اأن  يل  يقول  دائما  كان  والدي  الأن  ىل  بالن�صبة 

تقبيل يده لي�ض �صروري هو لال�صتعباد«.
اأحيانا  اأنا غري مقتنعة بهذا العادة بل   « و ت�صيف، 
ن�صطر لها من باب اخلجل لي�ض اال، فان كان هناك 
والدتي  و  والدي  فهو  يده  اأقبل  اأن  ي�صتحق  من 

فقط«.
 « فتقول،  عاما،   66 العبد،  ام  فاطمة  ال�صيدة  اأما 
مل ال نتم�صك بهذه العادة و هي من تراثنا العربي 
كنات   4 و  اأبناء   4 و  اأحفاد   7 لدي  اأنا  االأ�صيل؟ 
�صباحا  يدي  يقبلون  جميعهم  و  اأوالدي(  )زوجات 

يوميا. اأ�صعر اأنهم يعرتفون مبعرويف و مبكانتي اأين 
اأنا �صخ�صيا تعودت  اأمهم و جدتهم و �صيدة بيتهم. 
اأن اأقبل يد لي�ض اأمي و اأبي فقط بل زوجي و عماتي 
التوقري و االحرتام.  و خاالتي و حماتي كنوع من 
كي  العادة  هذه  تقليد  على  اأبنائنا  نربي  اأن  علينا 

ت�صتمر«.
املركز  يف  النف�صية  االأخ�صائية  �صاهر  اأبو  حنان 
تعقب  النزاعات  حل  و  للدميقراطية  الفل�صطيني 
اجتماعية  عادة  »هي  بقولها،  املو�صوع  هذا  على 
تتبناها  و  االحرتام  عن  التعبري  بها  يق�صد  قدمية 
هذه  لكن  ال�صن  لكبار  االحرتام  من  كنوع  العائالت 
اذا  البيت  داخل  خالف  نقطة  اىل  تتحول  العادة 
بني  التقاليد  و  العادات  يف  اختالف  هناك  كان 
الزوجني فاذا كانت عائلة الزوج توؤيد هذه العادة 
و تعتربها نوعا من التبجيل الهل الزوج و متردت 
انه  على  االأمر  يف�صرون  فانهم  االبن  زوجة  عليها 
الرتبية  و  االحرتام  قلة  و  اخل�صوع  عدم  من  نوع 
اأن تقبيل اليد يف هذه احلالة يعد قبوال لتقاليد و 
عادات اهل الزوج و عدم التقبيل يعني التمرد. يف 
هذه احلالة ت�صبح العادة �صيئة النها تخلق نوعا من 
امل�صاكل االجتماعية و الزوجية التي قد تودي يف 

بع�ض احلاالت اىل الطالق او ال�صجار«.
و ت�صيف، » بالن�صبة للجيل اجلديد من ال�صباب فان 
هناك ت�صارب يف تاأييد هذه العادة من عدمه نتيجة 
الوقت  يف  يعي�صونها  التي  االنفتاح  و  التطور  حالة 
احلايل فيعتربون هذه العادة تقليد قدمي ال داعي 

له و يجب التخل�ض منه و من مفرزاته«.
فيما يتعلق مب�صمار هذه العادة بني الكنة و احلماة 
نف�صيا، تقول اأبو �صاهر، » احلماة )اأم الزوج( تعترب 
لهذا  تقدي�صا  و  �صيطرتها  حتت  يقع  كله  البيت  اأن 
اجلميع  عن  امل�صوؤولة  كونها  به  تقوم  الذي  الدور 
عن  تعرب  و  لها  تخ�صع  اأن  الكنة  من  تنتظر  فانها 
اأما ان كان هناك رف�ض من قبل  ذلك بتقبيل يدها 
الكنة لهذه الطقو�ض فان احلماة تعترب اأن العالقة 
اأ�صبحت ندية و بالتايل تبداأ يف التنغي�ض و اختالق 

امل�صاكل �صد الكنة«.
املجتمعات  يف  منت�صرة  العادة  »هذه  بالقول،  تختم 
اأر�ض  توفر  التي  العايل  االنا  ذات  و  الذكورية 
العائالت  لدى  و  القدمية  العادة  هذه  ملثل  خ�صبة 
تتمحور  التي  و  ثقافيا  و  اجتماعيا  منفتحة  الغري 
تعود  ال  هي  طاملا  الفرد.  و  ال�صخ�ض  �صيطرة  حول 
و  اجتماعية  مع�صلة  ت�صكل  ال  فهي  العام  بال�صرر 
يراها  فالبع�ض  البيئات  و  الثقافات  الختالف  ذلك 
البع�ض االخر يراها  �صرورية من باب االحرتام و 

نوعا من اخل�صوع و االبتذال«.

اأحمد  اال�صتاذ  يقول  ال�صرعية  الناحية  من  اأما 
كالب رئي�ض ق�صم اعداد الدعاة يف وزارة االأوقاف 
و ال�صوؤون الدينية، »ثبت يف اأحاديث �صحيحة اأنه 
دنى  حيث  �صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  لر�صول  فعل 
»فدونا  قال:  و  )�ض(  النبي  من  ال�صحابة  اأحد 
فقبلنا يده«. اذا فاالأ�صل اأنها عادة ثابتة يف ال�صنة 
اأهل  و  للعلماء  م�صتحبة  و  جائزة  هي  بالتايل  و 
يكون  اأن  على  اأوىل  باب  من  الوالدين  و  ال�صالح 
لالذالل  لي�ض  و  التقدير  و  االحرتام  باب  من  ذلك 
و  م�صتحبة  غري  و  مكروهة  تعترب  اال  و  االمتهان  و 
اأو العامل لزهده و  بالتايل يجوز تقبيل يد الرجل 

�صالحه و مكانته«. 
الفر�ض  اىل  يعود  العادة  هذه  تاريخ  عن  يقال 
مبر�ض  م�صابًا  كان  ملوكهم  من  ملكًا  اأن  يحكى  اذ 
من  ال�صطحية  الطبقات  التهاب   _ االإكزميا 
الدوام،  على  يديه  يحك  امللك  هذا  وكان  اجللد_ 
لهذا  حل  اإيجاد  عن  الق�صر  اأطباء  عجز  وعندما 
اأح�صروا  احلك،  عن  ليتوقف  يديه  ربط  اأو  املر�ض 
واأمروهم  وامل�صلحني  املهرجني  من  كبرية  جمموعة 
ال  وبذلك  وبالدور،  توقف  دون  امللك  يدي  بتقبيل 

يبقى له وقتا ليحك يديه. 
امللك  يد  تقبيل  يف  ا�صتمروا  املهرجني  اإن  ويقال 
حتى امل�صاء، فاعتاد االأخري على هذا االأمر، واأ�صدر 
فرمانًا ملكيًا خا�صًا باأن كل من يقبل يد امللك يفوز 
النا�ض والعاملون  بلرية ذهبية خال�صة، لذلك هرع 
وا�صطفوا  اخلرب  هذا  �صماع  عند  امللكي  الق�صر  يف 
يف  دوره  منهم  كل  لياأخذ  امللك  باب  اأمام  »طوابري« 

»التقبيل«. 
ويف هذه االأثناء كانت االإكزميا قد زادت �صدتها يف 
يد امللك، ومع هذا كان يجد لذة عارمة يف كل قبلة 
العادة _اأي  على يديه من االآخرين، وبقيت هذه 
له  مالزمة  وعبيده  اأعوانه  قبل  من  يده_  تقبيل 

حتى وفاته. 
تقبيل  عادة  ا�صتمرت  امللك،  وفاة  من  الرغم  وعلى 
فاأمر  »حياتها«،  بداأت  قد  كانت  التي  االأيادي 
اأيديهم،  امللوك من بعده عبيدهم واأعوانهم تقبيل 
املجتمعات  يف  بكرثة  وانت�صرت  العادة  وتطورت 
العربية، حتى اأ�صبح من ال يفعلها خارجًا عن العادة 

والتقليد.
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نيويورك )االأمم املتحدة( “ – من عبد احلميد �صيام ـ 
جنوب  اأن  من  املتحدة  لالأمم  تابعة  وكاالت  ثالث  حذرت 
ال�صودان يواجه اأزمة غذاء غري م�صبوقة ت�صمل 2،8 مليون 
الوكاالت  البالد.  وقالت  �صكان  �صخ�ض، وهو ما يعادل ربع 
اإن ال�صكان يف جنوب ال�صودان بحاجة ما�صة اإىل م�صاعدات 
اإىل  �صخ�ض  األف   40 عن  يقل  ال  ما  و�صل  حيث  غذائية، 
الر�صمي  املتحدث  ل�صان  الكارثة، كما جاء ذلك على  حافة 
ال�صحفي  موؤمتره  يف  جريك،  دو  �صتيفان  املتحدة،  لالأمم 

اليومي والذي اأكد اأن االأمني العام قلق لهذه االأخبار.
لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة  هي  الثالث  والوكاالت 
والزراعة )فاو(، وبرنامج االأغذية العاملي، ومنظمة االأمم 

املتحدة للطفولة )يوني�صيف(.
املحتاجني  اأعداد  ارتفاع  من  قلقها  عن  الوكاالت  وعربت 
للم�صاعدة، خا�صة بعد مو�صم احل�صاد والذي غالبا ما كان 
ميثل وقتا يتمتع فيه ال�صكان باالأمن الغذائي.  ومن املتوقع 
مو�صم  خالل  ذروتها  اإىل  لت�صل  االأرقام  هذه  تزداد  اأن 
يوليو/متوز  حتى  اأبريل/ني�صان  من  ي�صتمر  الذي  اجلفاف 
حيث ت�صل وفرة الغذاء الأدنى م�صتوياتها.  ومن املتوقع اأن 
يبداأ مو�صم اجلفاف مبكرا هذا العام وي�صتمر لفرتة اأطول 

مقارنة باالأعوام ال�صابقة.
ممثل اليوني�صيف يف جنوب ال�صودان، جوناثان فيت�ض، قال 
اإن الو�صع االأمني يحول دون الو�صول اإىل كثري من املناطق 
واإن العائالت هناك تقوم بكل ما يف و�صعها من اأجل البقاء 

اخليارات.   من  العديد  هناك  لي�ض  ولكن  احلياة  قيد  على 

وكاالت  و�صول  ت�صهيل  يتم  اأن  اأهمية  على  فيت�ض  و�صدد 

حتى  املناطق  لتلك  االن�صانية  واملنظمات  املتحدة  االأمم 

ن�صلهم  اأن  اإ�صتطعنا  “اإذا  املت�صررين.  م�صاعدة  لها  يت�صنى 

جنوب  يف  اليون�صيف  ممثل  قال  ن�صاعدهم”،  اأن  ن�صتطيع 
ال�صودان.

وت�صعى اليوني�صيف هذا العام لعالج 165 األف طفل يعانون 
من �صوء التغذية احلاد. وكانت املنظمة قد عاجلت اأكرث من 
144 األف طفل العام املا�صي.  بينما تعتزم الفاو م�صاعدة 
2،8 مليون �صخ�ض يف اإنتاج الغذاء وحماية موا�صيهم خالل 

املا�صي. العام  �صخ�ض  مليون   2،4 بـ  مقارنة   ،2016
غذائية  م�صاعدات  قدم  فقد  العاملي  االأغذية  برنامج  اأما 
ال�صودان  جنوب  اأنحاء  جميع  يف  �صخ�ض  ماليني   3 لنحو 

العام املا�صي.

ال�����س��ودان ج��ن��وب  يف  خ��ط��رة  جم��اع��ة  م���ن  حت���ذر  امل��ت��ح��دة  والعادات االأمم  ال�سرعي  الراأي  بني   : اليد  تقبيل  عادة 
الفي�سبوك« »ج��ي��ل  مت��رد  وط��ف��رة  االجتماعية 

ا�سرائيلي  ف�ستان  اىل  تتحول  الفل�سطينية  الكوفية 

ت�����واأم�����ة م������دن ال���ق���ت���ل وال������دم������ار ال���ع���رب���ي���ة ال��ب��ائ�����س��ة

الرجاء من كل عربي حر التوا�صل مع البيت االأبي�ض 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�صاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�صعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�صيوخ  وال�صباب  والرجال 
اجلوي  واحل�صار  والتاريخي  احل�صاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ض :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

 202-647-6575  
Stop aggression 
against Yemen.
Stop the killing 
of women and 

children in Yemen.

ال���ق���ب�������ص ع���ل���ى ج��ا���س��و���س��ة 
غ���زة يف  ال�����ع�����زاء«  »ب����ي����وت 

»املجد  ملوقع  اأمنية   ك�صفت م�صادر 
عن  حما�ض  من  املقرب  االأمني«  
املخابرات  عميالت  اإحدى  اعتقال 
كانت  غزة  قطاع  يف  االإ�صرائيلية  
ال�صهداء  عزاء  بيوت  بني  تتنقل 
الذين  االعداد  �صهداء  وخ�صو�صًا 

ق�صوا يف االأنفاق .
املخابرات  اأن  امل�صادر  واأو�صحت 

35 عامًا التي تعمل ل�صالح املخابرات  االإ�صرائيلية كلفت العميلة )اأ.ح( 
اخلا�صة  العزاء  بيوت  اإىل  بالدخول  اأعوام  اأربعة  منذ  االإ�صرائيلية 
اأمنية تخ�ض االأنفاق قد  ب�صهداء االأنفاق، وذلك للح�صول على معلومات 

تروي على ل�صان الن�صاء احلا�صرات يف بيوت العزاء.
وقالت امل�صادر االأمنية اإن العميلة )اأ.ح( اعرتفت باملهام التي كلفت بها من 
قبل املخابرات االإ�صرائيلية، والتي يتعلق اأغلبها باأنفاق املقاومة، اإيل اأين 

و�صلت واأن توجد ومن االأ�صخا�ض الذين يعملون بداخل هذه االأنفاق؟.
االأنفاق  �صهداء  عزاء  بيوت  ا�صتغلت  االإ�صرائيلية  املخابرات  اأن  واأكدت 
نظرًا لكرثة التحدث عن بطوالت ال�صهداء واالأماكن التي كانوا يعملون بها 
الالتي قد يتحدثن  الرثثارات  الن�صاء  بع�ض  العزاء، خ�صو�صًا من  داخل 

بهذه االأمور التي تخ�ض اأقاربهن من رجال املقاومة.

على   7 اع��ت��ق��ال  اإ���س��ب��ان��ي��ا.. 
���س��ل��ة ب���داع�������ص وال���ق���اع���دة

وكاالت
االإ�صبانية  ال�صرطة  اأعلنت 
من  اأ�صخا�ض   7 اعتقلت  اأنها 
اأ�صول اأجنبية على االأقل يف 
)�صرق(  واأليكانتي  فالن�صيا 
ويف جيب �صبتة االإ�صباين يف 
مع  ب�صلتهم  لال�صتباه  املغرب 

تنظيمي القاعدة وداع�ض.
واأ�صافت ال�صرطة يف بيان اأن »4 من املعتقلني هم اإ�صبان من اأ�صول �صورية 
واأردنية ومغربية«، م�صيفة اأن معتقلني اآخرين اأحدهما يحمل اجلن�صية 

ال�صورية واالآخر املغربية.
وقال متحدث با�صم ال�صرطة اإن �صخ�صا �صابعا مل يحدد جن�صيته، اعتقل 

يف وقت متاأخر، م�صريا اإىل اأن العملية ما زالت متوا�صلة.
وتاأتي هذه االعتقاالت يف اإطار التحقيق اجلاري منذ العام 2014 حول 
»الهيكلية االأجنبية لتنظيم داع�ض وجبهة الن�صرة )فرع تنظيم القاعدة 

يف �صوريا( يف اخلارج«، بح�صب ال�صرطة.
»باملعدات  التنظيمات  دعم  عن  م�صوؤولة  الهيكليات  هذه  اأن  امل�صدر  واأفاد 

اللوجي�صتية ال�صرورية الالزمة الأن�صطتهم االإرهابية«.



ر�صيد احلداد
تنظيم  بني  اجلاري  االأدوار«  »تبادل  ظل  يف   : �صنعاء 
عبد  الفار  للرئي�ض  املوؤيدة  واملجموعات  »القاعدة« 
يف  املهمة  التجارية  املدن  من  عدد  يف  هادي  من�صور  ربه 
النفط  بيع  على  »القاعدة«  يعتمد  اجلنوبية،  املحافظات 
املوجود بكرثة يف اجلنوب لتمويل ن�صاطاته يف املحافظات 

اجلنوبية التي ي�صيطر عليها.
�صبوة،  حمافظة  يف  عزان  مدينة  املدن  تلك  اآخر  وكانت 
املحافظة  يف  التجارية  املراكز  اأكرب  اأحد  تعّد  والتي 

اجلنوبية.
وك�صف وزير النقل اليمني ال�صابق، بدر با�صلمة، اأن متويل 
من  وا�صعة  اأجزاء  على  ي�صيطر  الذي  املتطرف  التنظيم 
�صت حمافظات مينية، بينها عا�صمة حمافظة ح�صرموت 
موانئ  من  ياأتي  وعدن،  وحلج،  واأبني،  �صبوة،  يف  واأخرى 
املوارد  من  العديد  ت�صم  التي  و�صبوة  وح�صرموت  املهرة 

وامل�صتقات النفطية.
واأكد الوزير الذي ينحدر من حمافظة ح�صرموت �صيطرة 
عرب  م�صيفًا  العرب،  بحر  �صواحل  على  الكبرية  التنظيم 
اأخذنا يف احل�صبان مثاًل  موقع »فاي�صبوك« قوله: »اإذا ما 
املوانئ،  هذه  من  يوميًا  البنزين  من  طن  اآالف   10 دخول 
وعلمنا  لرت،  ماليني   10 حواىل  اأي  الواقع،  يف  اأكرث  وهي 
80 ريااًل عن كل ليرت، الأ�صبح ما يح�صل  اأنه تتم جباية 
مليون   800 فقط  الكمية  هذه  من  يوميًا  القاعدة  عليه 
اإىل  اأخريًا  من�صبه  من  اأقيل  الذي  با�صلمة  واأ�صار  ريال«. 
وجود بواخر تهّرب مواد غذائية اإىل ال�صواطئ اجلنوبية 

وتتم جباية جماركها مبا�صرة مل�صلحة التنظيم.
املخدرات  تهريب  من  يومية  عائدات  هناك  اأن  واأو�صح 
مليون   200 حدود  يف  »القاعدة«  عليها  يح�صل  وال�صالح 
تفوق  التنظيم  لها  يح�صّ عائدات  اإىل  الفتًا  يوميًا،  ريال 
�صعودي  ريال  األف  و750  ماليني  و3  يوميًا  ريال  مليار 

)4،6 ماليني دوالر(.
منها  تاأتي  التي  واملوانئ  اجلهات  فيه  يذكر  مل  وقت  ويف 
يف  »القاعدة«  يبيعها  ثم  النفطية  امل�صتقات  اإمدادات 
االأ�صواق ال�صوداء باأ�صعار تفوق اأ�صعارها الر�صمية بن�صبة 
%200 لتمويل عملياته واأن�صطته االإرهابية يف جنوبي 
»دخول  اإىل  باالإ�صارة  ال�صابق  النقل  وزير  اكتفى  البالد، 
كميات كبرية من النفط عرب البحر«، وهو ما يوؤكد ت�صهيل 
ال�صعودية  بقيادة  لـ»التحالف«  التابعة  البحرية  القوات 
مرور اإمدادات النفط للتنظيم، االأمر الذي ي�صع الريا�ض 
ماليًا  اليمن  يف  »القاعدة«  بتمويل  االتهام  خانة  يف 

بطريقة غري مبا�صرة.
لـ»التحالف« موجودة  التابعة  البحرية  القوات  اأن  يذكر 
ال�صهر  وكانت  اأ�صهر،  منذ  املكال  ميناء  من  مقربة  على 
املا�صي قد طالبت ال�صفن التجارية التي ال متتلك ت�صاريح 
مكربات  عرب  امليناء  من  باخلروج  »التحالف«  من  مرور 
بوارج  وجود  لـ»االأخبار«  حملية  م�صادر  واأكدت  ال�صوت. 
»التحالف« بالقرب من ميناء بئر علي الواقع يف �صواطئ 

حمافظة �صبوة.
لليمن  ال�صرقي  ال�صاحل  موانئ  تعد  »مل  با�صلمة:  وقال 
متّول امل�صتقات النفطية لتلك املحافظات فقط، بل ت�صاعد 
»التنظيم يقوم  اأن  اإىل  التجاري«، م�صريًا  القاعدة  ن�صاط 
لعنا�صره«.  مبا�صرة  اأتاوات  دفع  على  البواخر  باإجبار 
منحه  وعدم  االأمر،  هذا  عن  ال�صكوت  مغبة  من  وحذر 
االأهمية التي ي�صتحقها، و»اتخاذ خطوات عملية �صريعة 

ال�صتئ�صال بئر املت�صددين«، على حّد و�صفه.
الطرف  غ�ّض  من  ا�صتياءه  ال�صابق  النقل  وزير  واأبدى 
املرتبط  ال�صريعة«  »اأن�صار  تنظيم  عنا�صر  خطر  عن 
بـ»القاعدة« وانت�صاره يف املحافظات اجلنوبية، م�صريًا اإىل 
اأن »ال�صكوت والتجاهل �صيجعالن البالد تدفع الثمن غاليًا 

يف امل�صتقبل«.

حمافظة  على  »القاعدة«  ي�صيطر  اأن  مراقبون  ويتوقع 
والت�صليم«  »الت�صلم  ل�صيناريوات  توا�صاًل  بالكامل،  �صبوة 
لهادي  املوالية  واملجموعات  التنظيم  بني  جتري  التي 

وامل�صنودة من ال�صعودية.
ال�صطو  عمليات  اإىل  املا�صي  العام  جلاأ  قد  التنظيم  وكان 
التي  الفدى  طريق  وعن  والبنوك  امل�صارف  على  امل�صلح 
يجنيها من عمليات االختطاف للح�صول على موارد مالية. 
وعمد التنظيم اإىل نهب بع�ض البنوك التجارية ومكاتب 
باأن  ذلك  مرّبرين  ح�صرموت،  حمافظة  يف  اليمني  الربيد 
»اأموال  �صمن  تدخل  املدينة  يف  العاملة  البنوك  اأر�صدة 
املا�صي  ني�صان  �صهر  »القاعدة« خالل  امل�صلمني«. وا�صتوىل 
خزينة  يف  كانت  دوالر(  مليون   85( ريال  مليار   17 على 
اقتحم  فقط  اأيام  وبعد  املكال،  يف  املركزي«  »البنك  فرع 

م�صارف حكومية وجتارية ونهب كل ما فيها من اأموال.
ووفق م�صادر حملية يف مدينة املكال، يح�صل التنظيم على 
عائدات مالية كبرية من خالل فر�ض الغرامات واالأتاوات 

ميناء  واإيرادات  العامة  ال�صرائب  وجني  التجار  على 
املكال.

�صبوة  حمافظة  يف  »القاعدة«  تنظيم  متّدد  �صياق  ويف 
م�صلحوه  اأحكم  وبعدما  االأخرية،  االآونه  يف  النفطية 
عزان  مديرية  على  احلايل  ال�صهر  مطلع  �صيطرتهم 
يف  ال�صوداء  االأعالم  رافعني  املحافظة،  يف  التجارية 
�صوارعها، انتقل الع�صرات منهم من عزان اإىل مدينة عتق 

عا�صمة حمافظة �صبوة منذ اأيام.
بات  »القاعدة«  اأن  لـ»االأخبار«  حملية  م�صادر  وك�صفت 
على و�صك ال�صيطرة على مركز حمافظة �صبوة النفطية. 
ويف ظل ت�صاعد خماطر التنظيم يف مدينة عتق، نا�صدت 
املخل�صني  »جميع  لل�صعودية  املوالية  عتق«  »حمور  قيادة 
واملواطنني التجمع يف عتق لالأهمية مع اأ�صلحتهم واالإبالغ 

عن اأي معلومات بهذا ال�صاأن«.

لقمان عبداهلل
لتنظيم  احليوي  املجال  �صمن  من  اليمن  يعترب 
يف  التنظيم  متدد  وقد  وتفرعاته،  »القاعدة« 
درا�صات  ووفق  البلد.  هذا  يف  وا�صعة  مناطق 
واأبحاث ملنظري »القاعدة«، ميتلك اليمن ميزات 
موانع  متثل  ومرتفعات(  )ت�صاري�ض  جغرافية 
التي  املناطق  حماية  يف  منها  �صتفاد  يمُ طبيعية 
العي�ض  م�صتوى  ويقت�صر  عليها.  ال�صيطرة  تتم 
االقت�صاد  و�صعف  ال�صروريات  على  اليمن  يف 

ووجود بنى حتتية قدمية غري معقدة.
ا�صم  حتت  اليمن  يف  »القاعدة«  تنظيم  ن�صاأ 
»اأن�صار ال�صريعة« يف ظّل التفاهم بني »االإخوان 
بقي  الذي  التفاهم  وهو  وال�صعودية،  امل�صلمني« 
الطرفني،  م�صلحة  ورعى  طويلة.  لعقود  قائمًا 
و�صيا�صية  فكرية  منظومة  اإقامة  وا�صتطاع 
قابلة لال�صتثمار من اجلانبني. املعاهد الدينية 
قبل  البالد  �صمال  يف  باملئات  اأمُقيمت  التي 
القرن  �صتينيات  اأواخر  منذ  الوحدة، وحتديدًا 
منه  نهل  الذي  الفكري  املدد  كانت  املا�صي، 
الطلبة والدعاة واملقاتلون والتكفرييون؛ ويكاد 
جلهة  فريدة  حالًة  يكون  اليمني«  »النموذج 
منها  ت�صتفيد  فكرية  »توليفة«  على  التفاهم 

االأطراف »االإخوانية وال�صلفية والوهابية«.
مهم  حتول  طراأ  الثالثة،  االألفية  بداية  يف 
اليمن«  يف  »القاعدة  تنظيم  اأن  باكت�صاف 
والعاملي«،  االإقليمي  لالأمن  »تهديدًا  ميثل  اأ�صبح 
رافدًا  متثل  اليمنية  املتطرفة  التيارات  واأن 
النزاع،  مناطق  يف  »اجلهاد«  ملنظمات  اأ�صا�صيًا 
يف  العرب  املقاتلني  من  االأعظم  ال�صواد  واأنهم 
م�صوؤولية  التنظيم  حمل  وبعدما  اأفغان�صتان. 
الغربية،  امل�صالح  �صد  ال�صربات  من  العديد 
الفكري  املغذي  هي  الدينية«  »املعاهد  اأن  تبنّي 
»القاعدة«. فا�صطرت  لعنا�صر  والغطاء االأمني 
اأيار  يف  اجلديدة  باجمال  القادر  عبد  حكومة 
اإىل  الدويل  املجتمع  من  �صغط  حتت   2001
بند  وفيه  اليمني،  للربملان  برناجمها  تقدمي 
عار�صه  الذي  االأمر  الدينية«،  املعاهد  »اإيقاف 

يف  االأغلبية  لكن  ب�صدة،  »االإ�صالح«  حزب 
الربملان منحت احلكومة الثقة.

ثم اأطل »الربيع العربي« على اليمن عام 2011 
بان�صقاق حزب »االإ�صالح« عن �صريكه التاريخي 
حينها،  �صالح.  عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�ض 
�صعف  من  الناجتة  الفر�صة  التنظيم  ا�صتغل 
»مطالعات  اإجراء  اإىل  و�صارع  املركزية  ال�صلطة 
ودرا�صات« لالإفادة من حالة الفو�صى التي تعم 
البلد، اآخذًا باالعتبار الظروف املو�صوعية التي 
متر بها املنطقة العربية من النواحي ال�صيا�صية 
والدينية،  واالجتماعية  واالقت�صادية 
�صيما  وال  والدولية،  االإقليمية  القوى  وموازين 

الرتاجع االأمريكي يف املنطقة.
اأكرث  اأن  اإىل  »القاعدة«  درا�صات  وخلمُ�صت 
االإ�صالمية«  »اخلالفة  يحققا  اأن  ميكن  بلدين 
االأ�صباب  اإىل  باال�صتناد  واليمن«،  »�صوريا  هما 
العن�صر  اإىل  وباالإ�صافة  املذكورة،  املو�صوعية 
التاريخي )اجلند هم جند ال�صام واملدد هو مدد 

اليمن(.
ال�صعودي، حترك تنظيم  العدوان  ومنذ بداية 
ح�صرموت  على  ف�صيطر  اليمن  يف  »القاعدة« 
ب�صبب  للتنظيم  عامة  ا�صرتاتيجية  �صمن 
»موقعها احليوي«، باالإ�صافة اإىل وجود مرافق 
على  طويلة  واإطاللة  فيها  ونفطية  اقت�صادية 
موانئ  ووجود  االأحمر  والبحر  العرب  بحر 
وتهريب  ال�صرائب  من  طائلة  اأموااًل  لها  جتني 
مع  للتوا�صل  كنافذة  منها  واال�صتفادة  النفط، 
عا�صمة  اليوم  املكال  وتعترب  اخلارجي.  العامل 
التوجهات  ت�صدر  ومنها  املعلنة،  غري  »االإمارة« 
املقت�صيات  وفق  بالتمدد  واالإمرة  التنظيم  اإىل 

االأمنية وال�صيا�صية.
اأمره.  من  عجلة  على  لي�ض  التنظيم  اأن  ويبدو 
للتمدد  املنا�صبة  فقد وّفر له العدوان االأر�صية 
التنظيم  فينق�ض  االإطالق،  على  قتال  دون  من 
اأن  وجد  واإذا  �صجيج،  دون  من  فرائ�صه  على 
ال�صوء،  حتت  يجعله  حمافظة  اأي  يف  ح�صوره 
جديد  من  االنت�صار  باإعادة  لديه  م�صكلة  فال 

ينفذ  اأخرى.  فر�صة  بانتظار  واالختفاء 
منه  مطلوب  هو  ما  اليمن،  جنوب  يف  »القاعدة« 
باإتقان، فهو يعمل على تفعيل »اأحكام ال�صريعة« 
على  النا�ض  قدرة  مراعية  متفاوتة  بن�صب 
التنظيم  اأن  على  تدل  املوؤ�صرات  وكل  التحمل، 
االأ�صرار  باأقل  البلد  على  ال�صيطرة  اإىل  ي�صعى 
�صوريا والعراق.  املمكنة، م�صتفيدًا من جتربَتي 
مع  حتالفات  لعقد  لديه  عوائق  ال  اأنه  كما 
)ال�صلفية،  واحلزبية  القبلية  املكونات  جميع 
اجلنوبي(  احلراك  ف�صائل  وبع�ض  االإ�صالح، 
يف  »ال�صرعية«  ي�صمى  ما  مع  التن�صيق  وكذلك 

اأكرث من مكان.
بح�صب  اليمن  جنوب  يف  »القاعدة«  وي�صتفيد 
املوجودة  الب�صرية  الطاقات  من  »خططه« 
وهي  والبناء  والتوجيه  االإدارة  يف  وا�صتثمارها 
يف  التنظيم  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من 
هذه املناطق )اأكادمييني، دعاة، زعماء، قبائل، 
الرثوات  من  وغريها  مهند�صني...(  اأطباء، 
بالتغطية  خاللها  من  تقوم  التي  الب�صرية 
والقرى  للمدن  والبنوية  واالإعالمية  الدعوية 
�صوؤون  الإدارة  حملية  جمال�ض  يف  واإدخالهم 
يف  يت�صارك  بل  جانبهم،  اأمنت  اإن  املحافظات 
بع�ض املحافظات االإدارة مع م�صوؤولني حكوميني 
يف  »القاعدة«  اإعالم  يتابع  ومن  حني(.  )اإىل 
الن�صاطات  اإقامة  يف  احليوية  يالحظ  اليمن 
وغريها،  والريا�صية  واالجتماعية  الثقافية 
م�صروع  وفق  يت�صرفون  التنظيم  عنا�صر  اإن  اإذ 

»اإقامة دولة« مكتملة البنيان.
»البناء  مرحلة  اجلنوب  يف  »القاعدة«  جتاوز 
هائاًل  خمزونًا  ميتلك  فهو  والتمكني«،  والقتال 
االألوية  من  )معظمه  والذخرية  ال�صالح  من 
من  �صلم  الذي  وال�صالح  لـ»ال�صرعية«  التابعة 
اأخريًا(.  اإليها  وو�صل  الف�صائل  اإىل  االإمارات 
النفطية  املن�صاآت  على  التنظيم  وي�صيطر 
الت�صدير  بحركة  ويتحكم  البحرية،  واملوانئ 
الدولة احليوية  واال�صترياد، وهو يدير مرافق 

بوا�صطة املجال�ض املحلية املوالية له.

هو  الثالث  املراحل  يف  الوحيد  اال�صتثناء 
»ال�صرعية«،  مع  ال�صيطرة  يتقا�صم  حيث  عدن، 
املن�صورة،  مديريات:  على  التنظيم  في�صيطر 
فيما  الربيقة،  ومعظم  �صعد  دار  عثمان،  ال�صيخ 
ت�صيطر »ال�صرعية« على: التواهي، خور مك�صر 

وكريرت.
و»التحالف«  »القاعدة«  من  كل  ويتحا�صى 
اال�صطدام املبا�صر. هما يقيمان لقواتهما قواعد 
جتاوزها،  يتم  ال  حمراء  وخطوطًا  للعالقة 
مثلما حدث يف مرفاأ احلاويات وحميط املطار يف 
�صمن  »ال�صرعية«  عليهما  �صيطرت  حيث  عدن، 
ت�صوية من دون قتال. يف املقابل، رغم ال�صجيج 
اأمنية  خلطة  االإعداد  عن  اخلليجي  االإعالمي 
»التحالف«  قوى  من  اإ�صافية  قوات  وا�صتقدام 
ف�صلت هذه اخلطة  اأمن عدن«،  لـ»احلفاظ على 

عند اأول ا�صتباك يف مديرية املن�صورة.
بل  عدن،  يف  القتال  اإىل  »القاعدة«  ي�صعى  ال 
والفو�صى  العام  اال�صطراب  حالة  يقود  هو 
التي  اليومي  القتل  عمليات  خالل  من  العارمة، 
اأ�صبح عددها يقا�ض بال�صاعات، ال باالأيام. وهي 
اجلنوبية  والرموز  ال�صخ�صيات  كل  ت�صتهدف 
وي�صهل  املجتمع،  فعال يف  دور  لها  والتي  املوؤثرة 
عمليات ع�صابات النهب وال�صلب املنظمة. يهدف 
جعل  اإىل  عدن  يف  االأمن  اإفقاد  من  »القاعدة« 
النا�ض يبحثون عن اأهم خدمة حلماية اأنف�صهم، 

ثم ا�صتجرار الوالء ملن يقدم »خدمة االأمن«.
لي�ض هناك قرار لدى »القاعدة« يف جنوب اليمن 
مثلما  ر�صمية،  ب�صورة  »اخلالفة« حاليًا  باإعالن 
اىل  اأعداوؤه  يلجاأ  اأن  يتوقع  الأنه  »داع�ض«  فعل 
ت�صكيل »حتالف ع�صكري دويل« مهمته الق�صاء 
النفط  منابع  لتهديده  اليمن  يف  وجوده  على 
واملمرات البحرية، كما اأنه ي�صبب حرجًا كبريًا 
لل�صعودية وامللحقني بها يف العدوان على اليمن.

ب�صن  »التحالف«  لدول  قرار  يوجد  ال  كذلك، 
الرتكيز  وينح�صر  »القاعدة«.  على  احلرب 
واجلهد بقتال »اأن�صار اهلل« يف ال�صمال من جهة، 
اإىل  »القاعدة«  اأن يتحول جهود  وباخل�صية من 
اليمن  يف  »التحالف«  قوات  على  عمليات  �صن 
ال�صعودية  اأمن دول اخلليج، وخ�صو�صًا  وتهديد 
واالإمارات من جهة اأخرى. مبعنى اآخر، يراعي 
كل  وي�صتفيد  بع�صًا،  بع�صهما  ظروف  الطرفان 
وتبادل  ال�صيا�صي  اال�صتثمار  م�صاحة  من  منهما 
االأدوار امليدانية، واإن قررت ال�صعودية العزوف 
يومًا  وامتلكت  بـ»القاعدة«  »اال�صتثمار«  عن 
االأخرية  تكون  التنظيم،  قتال  يف  االإرادة  ما 
بينما  قوتها،  يف  وراكمت  متددها  من  زادت  قد 
ال�صعودية ودول اخلليج ا�صتنزفت يف حروبها يف 

�صوريا ويف عدوانها العبثي يف اليمن.

ر�صيد احلداد
املعارك  من  املا�صية  االأ�صهر  مدى  على   : �صنعاء 
ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  قوات  بني  الداخلية 
من  عدد  يف  لـ»التحالف«  املوالية  والقوات  جهة،  من 
االأ�صرى  اأخرى، ظل ملف  البالد، من جهة  حمافظات 
وتعدد  املواجهات  ا�صتمرار  بحكم  وذلك  مفتوحًا، 

اأطراف النزاع.
اليمنيني  االأ�صرى  حول  االأولية  االإح�صائيات  توؤكد 
عن  االإفراج  االأطراف،  خمتلف  بني  عنهم  املفرج 
ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  بني  حرب  اأ�صري   1066
امل�صلح  اجلنوبي«  »احلراك  منهم  التيارات؛  وبع�ض 
التيارات  وبع�ض  وال�صالع  وحلج  عدن  حمافظات  يف 
اجلماعات  اأن  اإال  لل�صعودية.  املوالية  االأخرى 
من  عدد  يف  �صعودي  باإ�صناد  تقاتل  التي  املتطرفة 
وبع�ض  واأبني  البي�صاء  كمحافظة  املحافظات، 
االأطراف امل�صنودة من »التحالف« يف حمافظتي ماأرب 
وتعز مل ت�صجل اأي تبادل لالأ�صرى بينها وبني اجلي�ض 
رغم  املا�صية،  االأ�صهر  خالل  ال�صعبية«  و»اللجان 
اإعالن طريف القتال اأ�صر الع�صرات من مقاتلي الطرف 

االآخر.
اأ�صري؛   101 عن  اأفرج  اجلنوبية،  �صبوة  حمافظة  يف 
ومن  الع�صكرية  الرتب  حملة  من  اأ�صريًا   31 منهم 
املنطقتني  يف  الع�صكرية  الوحدات  اإىل  املنت�صبني 
مديريتي  اأبناء  من  ومعظمهم  والثانية،  االأوىل 
منها  ينحدر  التي  اأبني  حمافظة  يف  ولودر  الو�صيع 
من  عن�صرًا   70 عن  االإفراج  اإىل  باالإ�صافة  هادي، 
امليلي�صيات املوالية لهادي يف بيحان الواقعة يف نطاق 
حمافظة �صبوة. وجاء االإفراج عن االأ�صرى يف اأيلول 
»اأن�صار اهلل« ال�صيد عبد  املا�صي بتوجيهات من زعيم 
امللك احلوثي �صخ�صيًا تكرميًا الأبناء حمافظتي �صبوة 
واأبني. وقالت م�صادر مقربة من حركة »اأن�صار اهلل« 
�صن نية  اإن قرار االإفراج عن االأ�صرى جاء كبادرة حمُ
الظروف  جعلتهم  والذين  بهم  املغرر  املواطنني  جتاه 
امليلي�صيات  �صفوف  يف  لالنخراط  يلجاأون  املعي�صية 
امل�صنودة من دول »التحالف« ليواجهوا رجال اجلي�ض 

و»اللجان ال�صعبية«.
وّجه  اأن  �صبق  احلوثي  باأن  نف�صها  امل�صادر  واأفادت 
اأ�صرى  من  اأ�صريًا   51 عن  باالإفراج  املا�صي  اآب  اأواخر 

الذين  من  مديرياتها  خمتلف  من  �صبوة  حمافظة 
اعتقلوا اأثناء املواجهات الدائرة يف حمافظة �صبوة، 
حيث مت نقلهم اإىل اأحد ال�صجون يف حمافظة عمران.
يف  قبلية  و�صاطة  جنحت  االأول،  ت�صرين  مطلع  ويف 
تبادل  عملية  اإمتام  يف  وال�صالع  البي�صاء  حمافظتي 
»اأن�صار  وحركة  لهادي  املوالني  امل�صلحني  بني  لالأ�صرى 
اهلل« ومت ت�صليم االأ�صرى الذين �صقطوا يف مواجهات 
منطقة ذي ناعم يف حمافظة البي�صاء. و�صلمت تلك 

الو�صاطات طريف القتال �صبعة اأ�صرى من كل طرف.
جنحت  اأن  �صبق  حيث  الثانية،  كانت  العملية  اأن  اإال 
عملية تبادل اأ�صرى �صابقة يف 21 اأيلول املا�صي، حني 
ت�صلمت امليلي�صيات ملوالية لهادي 150 اأ�صريًا من اأبناء 
حمافظات ال�صالع وحلج واأبني وعدن وعدد قليل من 
بقية املحافظات االأخرى مقابل ت�صّلم حركة »اأن�صار 

اهلل« 69 اأ�صريًا.
مل  الطرفني،  بني  القتال  ا�صتداد  من  الرغم  وعلى 
تنقطع عملية التوا�صل بينهما، وخ�صو�صًا يف ما يتعلق 
املواجهات،  يف  ي�صقطون  الذين  وال�صحايا  باالأ�صرى 

االأ�صرى  اأ�صماء  معرفة  من  الطرفني  ميكن  ما  وهو 
والعمل على اإبرام �صفقات تبادل بينهما. و�صجلت يف 
لالأ�صرى  تبادل  اأكرب عملية   2015 االأول  كانون   17
القتال  اأطراف  قام بها و�صطاء حمليون وممثلون عن 
اأثمرت عن حترير املئات من االأ�صرى، و�صملت عملية 
التبادل املنجزة 370 عن�صرًا من املنتمني اإىل حركة 
املحافظات  اإىل  »اأن�صار اهلل«، واعتقل كرث النتمائهم 
 285 مقابل  كاأ�صرى  بهم  امل�صاومة  ومتت  ال�صمالية 
عن�صرًا من امليلي�صيات املوالية لهادي واملح�صوبة على 
»احلراك اجلنوبي«. ومتت عملية التبادل يف مديرية 
يافع يف حمافظة حلج اجلنوبية التي ترتبط بحدود 

برية مع حمافظة بي�صاء الواقعة يف �صمال اليمن.
اإىل ذلك، مل ي�صلم اأ�صرى احلرب من االنتهاكات خالل 
الفرتة نف�صها، فال يزال الع�صرات من االأ�صرى يقبعون 
العقيدة«  »حماة  مبيلي�صيات  خا�صة  معتقالت  يف 
معاملة  ويعاملون  اأ�صهر  منذ  تعز  مدينة  يف  املتطرفة 
اأ�صرى  م�صري  اأن  كما  مطلعة.  م�صادر  وفق  �صيئة، 
يزال  ماأرب ال  �صقطوا خالل مواجهات  الذين  احلرب 

غام�صًا رغم اعرتاف القوات املوالية لهادي وامل�صنودة 
اأ�صرى  من  العديد  بوجود  واإماراتية  �صعودية  بقوات 

اجلي�ض.
االإن�صاين  العاملي  القانون  فيه  الذي يحث  الوقت  ويف 
احلرب  اأ�صرى  احرتام  على  جنيف  واتفاقية 
ومعاملتهم معاملة اإن�صانية وحمايتهم وعدم تعري�ض 
حياتهم للخطر، ارتكب تنظيما »القاعدة« و»داع�ض« 
يف اجلنوب جرائم ب�صعة بحق االأ�صرى يف حمافظات 
تعز وعدن واأبني، حيث �صجلت يف تعز جرمية تعذيب 
منت�صف  املواجهات  اأ�صرى  اأحد  بحق  و�صحل  وقتل 
ال�صارع  يف  عارمة  ا�صتياء  حالة  اأثار  ما  املا�صي،  اآب 
اليمني، واأقدما اأي�صًا على قتل عدد من اأ�صرى اجلي�ض 
يف حمافظة عدن واأبني يف كانون االأول املا�صي، حني 
بوا�صطة  متت  التي  العلمية  و�صورت  اأ�صريًا   21 قتال 

الذبح وتفجري قارب باالأ�صرى.
ال�صليب االأحمر الدويل »ي�صّهل« التبادل فقط

الداخلي،  االقتتال  من  املا�صية  االأ�صهر  مدى  على 
االأحمر  وال�صليب  الدولية  املنظمات  دور  يتجاوز  مل 
ومفاو�صات  التفاقات  واملنفذ  املّي�صر  دور  الدويل 
اأ�صرى  عن  االإفراج  واأثمرت  حمليون،  و�صطاء  قادها 
االأطراف املت�صارعني. واأكد ال�صليب االأحمر الدويل 
يف ال�صاد�ض من اآب املا�صي، ت�صهيله نقل �صبعة معتقلني 
فرج عنهم من عدن اإىل �صنعاء. وحينها ذكر رئي�ض  ممُ
بعثة »اللجنة الدولية« يف اليمن، اأنطوان غراند، اأن 
»ممثلي اأن�صار اهلل واملقاومة اجلنوبية ات�صلوا ات�صااًل 
مبا�صرًا باللجنة الدولية«، وطلبوا منها نقل املعتقلني 
واأكد  حمايد.  كو�صيط  دورها  مبقت�صى  عنهم،  املفرج 
مفاو�صات  اأي  يف  الدولية«  »اللجنة  م�صاركة  عدم 
عر�صت  »اللجنة«  اأن  غري  االإفراج،  عملية  �صبقت 
املحيطة  اللوج�صتية  الرتتيبات  وي�صرت  خدماتها 
ال�صبعة  املعتقلني  نقل  ذلك  يف  مبا  االإفراج،  بعملية 
اأن  غراند  واأ�صاف  �صنعاء.  اإىل  عدن  من  بالطائرة 
مناق�صات  اإطار  يف  »متت  جرت،  التي  االإفراج  عملية 
ثنائية و�صرية اأو�صع نطاقًا بيننا وبني اأطراف النزاع 

ب�صاأن االأ�صخا�ض املحتجزين واجلرحى واملوتى«.

�صهيب عنجريني
رَعت  انقالٌب جذريٌّ يف امل�صهد امليداين حللب زمُ
يف  الفعلي  ه  ح�صادمُ وبداأ  عامني  قبَل  ه  بذورمُ
»معركة  انطالقة  مع  املا�صي  االأّول  ت�صرين 
اإىل  املعارك  و�صول  ومع  الكربى«.  حلب 
اجلي�ض  يكونمُ  اأيام،  قبل  ال�صمايل  الريف 
ال�صوري وحلفاوؤه قد د�ّصنوا مرحلَة مف�صلّية، 
يّدخر  ومل  االأخرية.  لي�صت  حتمًا  لكّنها 
بل  احل�صار،  فك  بعد  وقتًا  وحلفاوؤه  اجلي�ض 
نيت به  �صارعوا اإىل ا�صتغالل االنهيار الذي ممُ
من  مزيد  على  ال�صيطرة  وب�صط  املجموعات 

القرى والبلدات يف الريف ال�صمايل.
وحافظ الهجوم على خّطة ت�صتيت اجلبهات، 
واحد.  وقت  يف  عّدة  نقاط  ا�صتهداِف  عرب 
رتيان  من  كّل  على  ال�صيطرة  على  وعالوًة 
مزارع  على  اأم�ض  اجلي�ض  �صيطر  وماير، 
غرب  )جنوب  جمال  دير  بلدة  على  طّلة  ممُ
على  املتقّدمة  الوحدات  وباتت  رفعت(.  تل 
عن  كيلومرتًا  ع�صر  خم�صة  حواىل  م�صافة 
كيلومرتًا  وع�صرين  احلدودّية،  اأعزاز  مدينة 
اإىل  تقّل�صت  كما  ال�صالمة.  باب  معرب  عن 
عن  تف�صلمُها  التي  امل�صافة  كيلومرتات  ع�صرة 
�صقط يف  الع�صكري )الذي كان قد  منغ  مطار 
2013 بعد ح�صار طويل(.  يد امل�صّلحني عام 
التطّورات  بفعل  وحلفاوؤه  اجلي�ض  ويحتفظ 
العملّية،  مل�صتقبل  عّدة  بخيارات  االأخرية 
هذا  يعنيه  ما  مع  �صمااًل  اال�صتمرار  بينها  من 
»وازنة«  مدٍن  على  ال�صيطرة  حماوالت  من 
حمّطة  وتبدو  ومارع.  واأعزاز  رفعت  تل  مثل 
لتطّورات  مدخاًل  والّزهراء  نّبل  ح�صار  فك 
امتالك  عناوينها  اأبرز  ربى،  كمُ ا�صرتاتيجّية 
كن  ميمُ بطريقة  االأمور  زمام  وحلفائه  اجلي�ض 
حّطت  منذ  م�صبوقة  غريمُ  اإّنها  بثقٍة  القول 
االأوىل  وللمّرة  ال�صمال.  عا�صمة  يف  احلرب 
فك  يف  اجلي�ضمُ  جنح  احلرب،  م�صار  على 

بني  انتكا�صٍة  اأي  دون  من  تتالينِي  ممُ ح�صاَرين 
ثّم  الع�صكري،  كوير�ض  )مطار  العمليتني، 
يف  املنطقتني  وقوع  البلدتني(.  ح�صار  فك 
عن  وافية  موؤ�صراٍت  قّدم  يمُ واحدة  حمافظة 
القوى فيها. قبَل حواىل ثالث  تبّدل موازين 
وكاد  متامًا  مغايرة  املعادلة  كانت  �صنواٍت، 
قبَل  املدينة،  خنق  يف  ينجحوَن  امل�صّلحون 
�صّق  من   2013 اأيلول  يف  اجلي�ض  يتمّكن  اأن 
طريٍق حتّول اإىل �صرياٍن جنوبّي لها هو طريق 
اجلي�ض  فّك   ،2014 اأّيار  يف  ال�صهري.  خنا�صر 
املركزي،  حلب  �صجن  عن  طوياًل  ح�صارًا 
الّلبنة االأوىل لقلب املوازين يف حلب.  وا�صعًا 
ت�صرين  بحلول   .)2299 العدد  )»االأخبار«، 
»طوق  خّطة  �صارت  نف�صه،  العام  من  الثاين 
رف العملّيات الع�صكرّية،  حلب« وا�صحًة يف غمُ
)االأخبار،  وطويل  �صائك  م�صارها  لكّن 
االأوىل  الّدرجة  يف  اخلّطة  وتهدف   .)2434
االأحياء  على  امل�صيطرين  امل�صّلحني  عزل  اإىل 
يف  االإمداد  خطوط  عن  للمدينة  ال�صرقّية 

الريف.
فاإّن عملّية  الذهن،  اإىل  ملا قد يتبادر  وخالفًا 
فك ح�صار نبل والزهراء ال تعني اأن »الطوق« 
على  كبرٍي  �صوٍط  قطَع  تعني  بل  ناجزًا،  باَت 
ا�صتثنائية  اأهمّية  وثّمة  اإحكامه.  طريق 
مناطق  من  الوقود  اإمداد  خطوط  لقطِع 
�صيطرة  اإىل مناطق  »داع�ض«  �صيطرة تنظيم 
اأمٌر فر�صه اجلي�ض  »الن�صرة« وحلفائها، وهو 
عرب ف�صل مناطق �صيطرة امل�صّلحني يف الريف 
الغربي. الريف  يف  نظريتها  عن  ال�صمايل 
كبري  حد  اإىل  الف�صل  هذا  ي�صاهم  كذلك؛ 
حلب  اأحياء  اإىل  االإمداد  تدّفق  عرقلة  يف 
يتطّلب  فعلّي  ب�صكل  خنقها  اأّن  غرَي  ال�صرقّية، 
»الكا�صتيّلو«  حمور  على  اجلي�ض  �صيطرة 
تزال  وال  حريتان.  اإىل  واملمتد  ال�صهري 
يف  اجلي�ض  عملّيات  نطاق  خارج  االأخرية 

لة بالعمق  الريف ال�صمايل، وهي بدورها مت�صّ
احليوي للم�صّلحني يف ريف حلب الغربي ومن 
ورائه ريف اإدلب ال�صرقي. ومبعنى اآخر، فاإّن 
عن  االآن  حتى  اأ�صفَرت  قد  االأخرية  العمليات 
ه  تتويجمُ يزال  ال  وا�صٍع  قو�ٍض  ن�صف  اإغالق 
حمور  على  فعلي  ب�صكل  القب�ض  اإىل  بحاجٍة 
اإىل  اأو  االأ�صهل(،  اخليار  )وهو  »الكا�صتيّلو« 
عملّية تر�صممُ ن�صف قو�ض جديد بني الزهراء 
غربي(  )ريف  حمرة  وكفر  �صمايل(  )ريف 
)وهي  وحريتان  عندان  تطويق  اإىل  وتوؤدي 

عّقدة(. عملّية ممُ
معركة »الريف الغربي«

تبدو عملّيات الريف الغربي �صرورًة حيوّية 
حللب  الغربّية  االأحياء  مداخل  لتاأمني 
واإحباط اأي حماولة قد تقوم بها املجموعاتمُ 
عرب  اأو  الّرا�صدين،  نحو  الع�صل  خان  عرب 
اخلياران  ويبدو  بللريمون.  نحو  حمرة  كفر 
املجموعات،  ح�صابات  يف  حا�صرين  االأخريان 
اللجوء  يتم  قد  اأخرى  خيارات  على  عالوًة 
التوازن. ومن بني  اإليها يف حماولة ال�صتعادة 
اال�صتفادة  حماولة  حت�صرمُ  اأي�صًا،  اخليارات 
وخمّيم  املاّلح،  اأر�ض  يف  التمركزات  من 
»الكا�صتيّلو«  ل�صن هجوم عرب طريق  حندرات 
عليه  ت�صيطر  الذي  مق�صود  ال�صيخ  حي  نحو 
اأّن  ورغم  الكردّية.  احلماية«  »وحدات 
»الن�صرة«  ا�صتدعاء  �صيعني  االأخري  اخليار 
وحلفائها عدّوًا جديدًا قادرًا على ا�صتهدافها 
اأي�صًا،  احليوية  ال�صمايل  الريف  مناطق  يف 
فتح  اأمل  على  اأخريًا  ملجاأً  يكون  قد  اأّنه  غرَي 
اأّن  ذلك  يف  ي�صهم  االأوراق.  وخلط  اجلبهات 
اإ�صافّيًا  حافزًا  ي�صّكل  قد  االأكراد  ا�صتهداف 
املمكنة  اخلطوط  كل  لفتح  االأتراك  اأمام 
واملجموعات  ال�صام«  و»اأحرار  »الن�صرة«  اأمام 
�صكل ا�صتهداف االأكراد  الرتكمانّية. كذلك؛ يمُ
اإىل  يوؤّدي  قد  »داع�ض«  لتنظيم  جذٍب  عامَل 

بينه  »ال�صلح«  لو�صاطات  االأخري  ا�صتجابة 
والتي  وحلفائها(،  )»الن�صرة«  خ�صومه  وبني 
كبريًا.  زخمًا  املا�صيني  اليومني  خالل  �صهدت 
الو�صطاء )وهم �صرعّيون ال ينتمون  ويحاول 
وبدعم  االأطراف،  اأحد  اإىل  فعلي  ب�صكل 
باأّن  االأعداء«  »االإخوة  يقنعوا  اأن  تركّي( 
معركة  هي  وحلفائه  اجلي�ض  مع  معركتهم 
وجود، واأّن »ر�ّض ال�صفوف يف وجه الرواف�ض 
وجه  يف  كما  )الرو�ض(  ال�صليببني  وحلفائهم 
ويعودمُ  بارك  ممُ هدف  هو  االأكراد،  املالحدة 
باملنفعة على عموم امل�صلمني«. وخالل اليومني 
الريف  )يف  مارع  مدينة  �صهدت  االأخريين، 
»راأب  بغية  طويلة  اجتماعاٍت  ال�صمايل( 
ف�ض بعد اإىل  دع بني االإخوة«، لكّنها مل تمُ ال�صّ
نتيجة ملمو�صة، بفعل عوامل عّدة؛ على راأ�صها 
الفرقاء.  بني  متبادلة  تكفري«  »فتاوى  وجود 
اأخريًة  ورقًة  جعبتهم  يف  »الو�صطاء«  وي�صعمُ 
»خَمرج  على  تقوممُ  قريبًا،  اإليها  يلجاأون  قد 
وارٌد  الكفار  مع  »التحالف  اأّن  ه  مفادمُ �صرعي« 
اإذا كان فيه م�صلحة لعموم امل�صلمني«، ما يعني 
قبول كّل طرف بتكفري االآخر له وانخراَطه 
ويبدو  معه.  م�صلحة«  »حتالف  يف  ذلك  رغم 
»التحالف« املن�صود مبثابة خمل�ض اأخري اأمام 
»داع�ض« الذي يدق اجلي�ض اأبواب معاقله يف 

يف  حما�صرته  على  يو�صك  كما  الباب،  مدينة 
املنطقة املمتّدة بني كوير�ض والّطعانة )ريف 
ه على  حلب ال�صرقي( بعدما �صيطرت وحداتمُ

قرية ال�ّصني.
يف  امل�صتعرة  احلربّية  العملّيات  ت�صّببت 
يف  كبرية  نزوٍح  مبوجة  ال�صمايل  حلب  ريف 
العملّيات، مثل  اأبعد عن م�صرح  اجتاه مناطق 
ومدينة  احلدود،  من  القريبة  اأعزاز  مدينة 
الكردّية  »الوحدات«  تب�صط  التي  عفرين 
�صورّيون  نا�صطون  بّث  كما  عليها.  �صيطرتها 
اإىل  االآالف  تدّفق  ظهر  تمُ م�صّورة  مقاطع 
الّنازحون  وياأمل  املمُغلق.  ال�ّصالمة  باب  معرب 
عبور احلدود بعدما ت�صاعدت وترية املعارك 
اجلوّية  الغارات  وامتّدت  ها،  رقعتمُ واّت�صعت 
لتطاول معظم مناطق الريف ال�صمايل، بينما 
رغم  املعرب،  اإغالق  الرتكية  ال�ّصلطات  وا�صلت 
اأفاد  فيما  االإغاثّية.  املنظمات  منا�صدات 
نا�صطون عن قيام بع�ض هذه املنظمات بن�صب 
ماأوى  الإيجاد  حماولٍة  يف  اخِلَيم  ع�صرات 
التوا�صل  مواقع  وتداولت  للنازحني.  موؤقت 
تلت جّراء اإ�صابتها  االجتماعي �صورًا لطفلة قمُ
بر�صا�ض اأطلقه حر�ض احلدود الرتكي، اأثناء 

حماولتها العبور نحو االأرا�صي الرتكية.
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احللبي الريف  اأو���س��ال  تقّطع  اجلي�ص  »اأق��وا���ص«  ال�حرب ب��داي��ة  م��ن��ذ  املحلية  ال��و���س��اط��ات  ح�سيلة  اأ����س���رًا   1066 ع��ن  االإف�����راج 

�سعودي بت�سهيٍل  »القاعدة«...  ن�ساطات  متّول  النفط  جتارة 

امل����وؤج����ل����ة »اخل��������اف��������ة«  ال�����ي�����م�����ن:  ج�����ن�����وب  يف  »ال�������ق�������اع�������دة« 
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لكلينتون حتديا  ويطرح  ال�سباب  يجذب  الدميقراطيني  الناخبني  �سيا�سية  اىلث��ورة  الداعي  �ساندرز  برين  خطاب  
ال�صناتور  خطاب  يجذب  ب(:  ف  )اأ  دورام- 
ثورة  اإىل  الداعي  عاما(   74( �صاندرز  بريين 
ال�صباب  الدميقراطيني  الناخبني  �صيا�صية 
كلينتون  هيالري  ملناف�صته  حتديا  ويطرح 
يف  ي�صتد  التناف�ض  فيه  بدا  الذي  الوقت  يف 

ال�صباق نحو البيت االبي�ض.
ووزيرة  االمريكية  ال�صيدة  كلينتون  واقرت 
ال�صباق  تخو�ض  التي  ال�صابقة  اخلارجية 
اإىل  بحاجة  بانها  الثانية  للمرة  الرئا�صي 

التوا�صل ب�صكل اف�صل مع الناخبني ال�صباب.
الدميقراطي  االمريكية  الرئا�صة  مر�صح 

بريين �صاندرز
وبالفعل، تظهر ا�صتطالعات الراأي ان �صناتور 
فريمونت وهو جد ل�صبعة احفاد يتقدم ب�صكل 
تقل  الذين  الناخبني  بني  كلينتون  على  كبري 
ا�صتطالع  ك�صف  كما  عاما.   30 عن  اعمارهم 
ون�صر  لويل  ما�صات�صو�صت�ض/  جامعة  اجرته 
من   89% بتاأييد  يحظى  �صاندرز  ان  اجلمعة 
ينظم  حيث  نيوهام�صري  يف  ال�صباب  الناخبني 

جمل�ض الناخبني الثالثاء.
كلينتون  فيها  فازت  التي  ايوا  انتخابات  ويف 
على  �صاندرز  ح�صل  االثنني،  �صئيل  بفارق 
ترتاوح  الذين  الناخبني  من   84% تاييد 

اعمارهم بني 17 و29 عاما.
م�صروع  اىل  خ�صو�صا  تعود  ال�صعبية  وهذه 
يف  �صيا�صية  ثورة  اىل  يدعو  الذي  �صاندرز 
الواليات املتحدة واحلد من تربعات االثرياء 
ال�صرائب  وزيادة  االنتخابية  احلمالت  يف 
�صامل  �صحي  �صمان  وتامني  �صرتيت  وول  على 

ت�صريع  وحتى  للجميع  جمانية  وجامعات 
ا�صتخدام ح�صي�صة الكيف.

العديد  لدى  �صدى  �صاندرز  خطاب  ويجد 
تقارب  حيث  نيوهام�صري  جامعة  طالب  من 
االق�صاط اجلامعية 17 الف دوالر �صنويا، ولو 
ان بع�صهم يت�صاءل حول قدرته على حتقيق 

وعوده.
“من املثري  وتقول كيلي بيدر�صون )18 عاما( 
اىل  تتحول  �صاندرز  حملة  نرى  ان  لالهتمام 

ظاهرة كبرية”.
الوالية  خالل  ولدت  التي  بيدر�صون  وتابعت 
الرئا�صية الثانية لبيل كلينتون انها متيل اىل 

الدميوقراطيني يف اول اقرتاع لها.
“ديون  ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  وا�صافت 
من  كبريا  ق�صما  ي�صغل  اجلامعية  الدرا�صة 
يلقى  لكنه  �صنا  اكرب  رجال  يكون  قد  حياتنا. 
يف  يفكر  النه  )ال�صباب(  غالبية  لدى  �صدى 

جيلنا ويعلم اننا منثل امل�صتقبل”.
جميل” – اخلطابي  – “ا�صلوبه 

عاما(   21( رودريغز  كيندري  اىل  بالن�صبة 
من ال�صهل جدا فهم ر�صالة �صاندرز خ�صو�صا يف 

معقله يف نيوانغالند )�صمال �صرق(.
ان  التجارة  تدر�ض  التي  رودريغز  وتابعت 
ان خو�ض  واعتقد  “ا�صلوبه اخلطابي جميل، 
اىل  اي�صا  يعود  جدا  ناجحة  �صيا�صية  حملة 

مدى التوا�صل مع اجلمهور”.
لها  تتعر�ض  التي  االنتقادات  اكرث  واحد 
يف  نف�صها  على  تركيزها  اىل  يعود  كلينتون 
خطابها حول اخلربة، بينما يخ�ص�ض �صاندرز 

اجل  من  يحققه  ان  يريد  ملا  اكرب  حيزا 
الناخبني.

جامعة  اجرته  للرا�ض  ا�صتطالع  واظهر 
متقاربني  املتناف�صني  ان  اجلمعة  كوينيبياك 
بـ44%  تاييد  مع  الوطني  ال�صعيد  على 
مل   11% بينما  ل�صاندرز  و42%  لكلينتون 
االول/  كانون  يف  بينما  خيارهم.  يح�صموا 

دي�صمرب كانت كلينتون تتقدم بـ30 نقطة.
وال يزال دميال ماكفادن الطالب يف ال22 يف 
جمال الريا�صة وامل�صتقل �صيا�صيا مرتددا بني 
الذي  فلوريدا  �صناتور  روبيو  وماركو  �صاندرز 

يتمتع ب�صعبية كبرية لدى اجلمهوريني.
االمريكي  بالرئي�ض  املعجب  ماكفادن  وتابع 

اوباما ان �صاندرز “يبدو مهتما فعال بالنا�ض .
كلينتون  اىل  ا�صارة  يف  ماكفادن  وا�صاف 
يت�صدر  الذي  ترامب  دونالد  وامللياردير 
ا�صتطالعات الراي لدى اجلمهوريني “ال احب 
)عن  نعرفه  ال  كامل  جانب  هناك  منهما.  ايا 

هيالري(. انا ال اثق بها ابدا”.
بذيء”- “تعبري 

املوقف نف�صه ازاء كلينتون يالحظ لدى كايل 
ماكروري )22 عاما( طالب العالقات الدولية 
حتفظ  لديه  ان  اال  الرو�صية.  اللغة  ويدر�ض 

اي�صا جتاه �صاندرز.
غري  وتبدو  احيانا  تتهرب  “هيالري  وقال 
وكل  ال�صباب  عن  وبعيدة  بالثقة  جديرة 
م�صطنعة  تبدو  منهم  للتقرب  حماوالتها 

االن”.
ومع ان �صاندرز ينجح يف التوا�صل مع ال�صباب 
اال ان ماكروري ي�صكك يف حظوظه بالفوز يف 
بلد يثري خطابه “االجتماعي الدميوقراطي” 
الواليات  يف  بذيء  تعبري  و”كاأنه  الريبة 

املتحدة”.
من جهته، ا�صار جاك �صاليفان اىل انه يف�صل 

روبيو ولو ان كلينتون تثري اعجابه.
وقال �صاليفان )20 عاما( وهو طالب يف كلية 
يف  انه  يدركون  ال  الطالب  “بع�ض  الت�صويق 
عليه  �صيرتتب  من  نحن  )�صاندرز(  فاز  حال 
هذه  مثل  املجانية.  اجلامعات  كلفات  دفع 

الطروحات �صاذجة نوعا ما”.
عاما(   20( توجيا�ض  نيكوال�ض  واعترب 
ان  لكلينتون  واملوؤيد  املالية  كلية  يف  الطالب 
ي�صتوعبون  ال  ال�صباب  الناخبني  من  “العديد 
علينا  �صيتعني  انه  يدركون  ال  املايل.  اجلانب 

دفع �صرائب لتغطية كل هذه النفقات”.

بوكو حرام احدا، وال  توفر  – مل  )اأ ف ب(  مايدوغوري 
حتى املوتى. ففي مايدوغوري، �صمال �صرق نيجرييا الذي 
امل�صلح قبل  اطلقت منه هذه اجلماعة اال�صالمية متردها 
�صبع �صنوات، حتوي املقابر التي �صاقت باجلثث وتعر�صت 

للتخريب ال�صحايا وجالديهم.
وقال باباغانا مودو، م�صريا اىل قرب اإمام م�صهور، وهو اكمة 

من الطني والرمل، “لقد قاموا بتدمريه”.
العمر، عن  الثالثني من  الذي يناهز  القبور  واعرب حفار 
بذلك.  القيام  من  مننعهم  ان  حاولنا  “لقد  قائال  ا�صفه 
�صوى  معنا  يكن  مل  فال.  نحن  اما  م�صلحني،  كانوا  لكنهم 

املعاول”.
يف  الكبرية  غوانغ  مقربة  يف  القبور  حفارو  وي�صتطيع 
لها  تق�صعر  التي  الق�ص�ض  من  الكثري  رواية  مايدوغوري 

االبدان.
التي  ال�صاحنات  ذكرى  االذهان  اىل  حكاياتهم  وتعيد 
كانت تداأب على افراغ اجلثث يف احدى زوايا هذه املقربة 
للم�صلمني. ونقل اليها بع�ض اال�صخا�ض احياء ونفذت فيهم 

احكام االعدام.
 ،200 هنا  األقيت  التمرد،  ذروة  “يف  قائال  مودو  ويتذكر 
300، 400 جثة. واحيانا، كانت عربات الدائرة ال�صحية 

تفرغ ثالث حموالت كاملة من اجلثث” يوميا.
لديهم  كان  اذا  الثاين  اليوم  يف  يعودون  “كانوا  وا�صاف 
املزيد من اجلثث. ومل يكن ممكنا بالتايل �صلوك الطريق 

امام املقربة، فالروائح الكريهة ال تطاق”.
-هدوء ن�صبي-

علي،  بوالما  فرئي�صه  قليال،  االرجح  على  مودو  ويبالغ 
يتحدث عن ارقام ادنى. لكن نظرا اىل الهجمات الدامية 
ال  فهي  االخرية،  ال�صنوات  يف  مايدوغوري  يف  وقعت  التي 

تبعد كثريا بالتاأكيد عن احلقيقة.
فقد ا�صفرت اعمال العنف التي ارتكبتها بوكو حرام منذ 
2009، عن 17 الف قتيل يف �صمال نيجرييا الذي ت�صكنه 

اكرثية من امل�صلمني.
وخالل املواجهات التي دارت بني بوكو حرام وقوات االمن 
هذه ال�صنة، اعدم حواىل 800 ا�صالمي مفرت�ض يف خالل 

ب�صعة ايام.
ومنذ ب�صعة ا�صهر، باتت الهجمات نادرة جدا يف املدينة. 
ابعاد  اىل  اجلي�ض  �صنه  الذي  امل�صاد  الهجوم  وادى 

اال�صالميني عن املدن الكبرية.
 30 اىل   20 نت�صلم  كنا  “من قبل،  )60 عاما(  وقال علي 
جثة يوميا”، م�صريا اىل ان املقربة قد امتالأت تقريبا يف 
احدى الفرتات. وا�صاف “ثم تراجع العدد اىل خم�صة او 

ان  يثبت  ب�صكل طبيعي… وهذا  ع�صرة، وتويف معظمهم 
مايدوغوري تنعم بهدوء ن�صبي”.

واالثنان والع�صرون �صابا الذين يرتدون �صراويل ق�صرية 
م�صتهلكة وياأمترون به، هم جميعا متطوعون.

منذ  ابائهم،  من  القبور  حفار  مهنة  بع�صهم  تعلم  وقد 
نعومة اظفارهم وال يجيدون القيام ب�صيء اآخر.

فهم يحفرون القبور يف ار�ض مقفرة، ويقطعون اال�صجار 
الطني  قوالب  وي�صنعون  باالخ�صاب  اجلثث  لتغطية 

وي�صتخدمونها �صواهد قبور.
جثث  امتار  ثالثة  طولها  يبلغ  الرتاب  من  كثبان  وتغطي 
فاأ�صغر.  لالطفال،  املخ�ص�صة  الكثبان  اما  ال�صبان، 

وجميعها يف اجتاه مكة، اىل ال�صرق.
ويجوب ذوو املتوفني ممرات املقربة املزروعة باال�صجار. 
ووحدها زقزقة الع�صافري وثغاء املاعز، تبدد �صكون هذه 

اللحظة االبدية.
مقدرة- غري  – مهنة 

ملعب  مثل  كبرية  ار�ض  اىل  با�صبعه  م�صريا  مودو  ويقول 
هنا  ومن  هناك،  احلائط،  وحتى  هنا  “من  القدم،  لكرة 
جثث  فقط  دفنت  املقربة…  من  االخر  اجلانب  وحتى 

)عنا�صر( من بوكو حرام”.
ومبوجب التعاليم اال�صالمية، تغ�صل اجلثث وتلف بكفن 
ثم تو�صع على جانبها االمين ثم تغطى باخل�صب ويهال 

عليها الرتاب.
املعاملة.  هذه  على  املفرت�صون  اال�صالميون  يح�صل  ومل 
وحدها  بالرتاب.  وغطيت  حفرة  يف  جثثهم  األقيت  فقد 

العالمات ال�صغرية تدل على انهم مدفونون هنا.
يف  اي�صا  دفنوا  االعتقال  يف  توفوا  الذين  وامل�صبوهون 
مقربة غوانغ، وال�صيما اولئك الذين كانوا يف ثكنة غيوا 
ارتكاب  تهمة  النيجريي  اجلي�ض  اىل  وتوجه  ال�صهرية. 

انتهاكات خطرية حلقوق االن�صان.

ن��ي��ج��ري��ا يف  و���س��ح��اي��اه��م  اال����س���ام���ي���ني  ي���دف���ن���ون  م����اي����دوغ����وري  يف  ال���ق���ب���ور  ح���ف���ارو 
جم����������زرة ب�������س���ع���ة ت����رت����ك����ب����ه����ا ال�������ق�������وات ال����ن����ي����ج����ري����ة �����س����د امل�������س���ل���م���ني

هنا انت يف وطنك ول�ست يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ساعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�سيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���ان���ات���ك���م 
������س�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����رتاح����ات����ك����م

الزفاف  عادات  من  العديد  هناك 
اليوم  واخرتنا  العامل،  حول  الغريبة 
الهند،  يف  الزفاف  عادات  عن  احلديث 
العادات  هذه  بعر�ض  �صنقوم  واليوم 
املتعلقة بيوم الزفاف، وذلك بح�صب ما 

ورد يف موقع »مو�صوع«.
زواج الرباهما

من طرق الزواج الغريبة يف هذا البلد، 
طريقة زواج الرباهما، وبهذه الطريقة 
بالبحث  نف�صه  العرو�ض  والد  يقوم 
ويعر�ض  البنته،  املنا�صب  العري�ض  عن 
ال�صاب  موافقة  حال  ويف  الزواج،  عليه 
العري�صني،  عائلة  جتتمع  الزواج،  على 
يف  العرو�ض  على  العري�ض  ويتعّرف 
واالأقارب،  االأهل  مع  ر�صمّي  احتفال 

ويتم فيه تقدمي النذور.
زواج االر�صا

زواج  االأخرى  الزواج  طرق  ومن 
ال�صاب  الطريقة يقوم  »االآر�صا«، وبهذه 
يريدها،  التي  الفتاة  يد  بطلب  نف�صه 
لها،  كمهر  وعجاًل  بقرة  لها  ويقّدم 
ابنته  العرو�ض  والد  يقّدم  املقابل  ويف 
نذرًا  العري�ض  ويقّدم  كما  للعري�ض، 
لوالدها باحلفاظ عليها و�صيانتها. ومن 

الطرق االأخرى.
زواج اال�صورا والراك�صا�صا

»االآ�صورا«،  زواج  طريقة  هناك  اأي�صًا 
لوالد  العري�ض  يقّدم  الزواج  هذا  ويف 
للعرو�ض،  كمهر  املال  من  مبلغامُ  العرو�ض 
كما ويعّد زواج »الراك�صا�صا« اأحد طرق 
الزواج يف الهند، وهو ي�صّمى بـ »الزواج 
العري�ض  يقوم  حيث  ال�صيطايّن«، 
وعن  عنها  رغمًا  عرو�صته  باختطاف 
الديانة  عائلتها، وهو زواج مرفو�ض يف 
اأ�صكال  اأحد  يعترب  حيث  الهندو�صّية 

االغت�صاب.
احلب اأف�صل طرق الزواج

الزواج  اأّما الطريقة االأخرية من طرق 
بـ  ت�صّمى  والتي  احلب،  عن  الزواج  فهي 
العري�صني  اأّن  حيث  اجلاندارفا«  »زواج 
اأّية  دون  معًا  ويعي�صان  بع�صهما  يحّبان 

اأ�صكال ملرا�صم الزواج.
يوم احلناء

هناك  الهند،  يف  التقليدي  الزواج  ويف 
تعقد  التي  الزواج  مرا�صم  من  الكثري 
قبل يوم الزفاف ويف يوم الزفاف نف�صه 
الزواج،  يوم  قبل  تقاليد  فمن  وبعده. 
هناك يوم احلناء، وهو يكون قبل يوم 
اأو يومني من يوم الزواج، ويف هذا اليوم 
والعرو�ض  العري�ض  اأهل  ن�صاء  جتتمع 
العرو�ض  دهن  ويتم  العرو�ض،  بيت  يف 
عليها  وتو�صع  والكركم،  بالليمون 

هذا  ويف  واأقدامها،  يديها  على  احلناء 
الر�صني«  »رداء  العرو�ض  تلب�ض  اليوم 

اخلا�ض بهذا اليوم.
يوم البارات

للعرو�ض، هناك  يوم احلناء  ويف مقابل 
يح�صر  حيث  للعري�ض،  »البارات«  يوم 
العري�ض فرقة مو�صيقية ملكان الزفاف، 
العري�ض  وي�صرب  الطبول،  قرع  ويتم 
كاأ�صًا من امل�صروب الهندي التقليدي مع 

اأخ العرو�ض.
الزفاف  مرا�صم  فتتم  الزفاف  يوم  اأّما 
ال�صرعي  »املاأذون  املولوي  بح�صور 
الهندي« واأولياء العرو�صني اأي�صًا، ويتم 
اأو  العرو�ض  موافقة  �صماع  بعد  الزواج 
الأهل  املهر  تقدمي  ويتم  وليها،  موافقة 

العرو�ض، ثّم تقام وليمة كبرية للرجال 
اخلتام  ويف  للحفل،  املدعوين  والن�صاء 
والعري�ض  العرو�ض  راأ�ض  تغطية  يتم 
برتديد  ويقومان  قما�ض،  من  بقطعة 

االأدعية التي يقولها املولوي.
يوم الراكا�صات

اأّما بعد انتهاء الزواج، فهناك ما ي�صمى 
الذي  اليوم  وهو  الراكا�صات«  »يوم  بـ 
وي�صع  اأهلها،  منزل  العرو�ض  فيه  تغادر 
عري�صها  يد  يف  يدها  العرو�ض  والد 
عري�صها  لبيت  وتذهب  له.  وي�صلمها 
الرابع  اليوم  العري�ض، ويف  اأّم  وتباركها 
ويف  »الت�صوتي«  يوم  هناك  الزواج  بعد 
هذا اليوم تذهب العرو�ض لزيارة اأهلها.

ال���ه���ن���د يف  ال������زف������اف  ع�����������ادات  اب���������رز  ع����ل����ى  ت�����ع�����رف 

ه�����ل ي�����وؤث�����ر ال���������س����داع ال�����ق�����وي ع���ل���ى ����س���ح���ة احل����ام����ل؟

فيك يل  الزين  فيلم  بطلة   تعر�ص 
 لبنى اأبيدار لاعتداء بالدار البي�ساء
واالأمن وامل�ست�سفيات ترف�ص ا�ستقبالها

تعر�صت املمثلة املغربية، لبنى اأبيدار، بطلة فيلم “الزين يل 
ليلة اخلمي�ض،  البي�صاء  الدار  �صوارع  باأحد  فيك”، العتداء 

من قبل جمهولني.
االنرتنت،  على  فيديو  �صريط  للجدل  املثرية  املمثلة  ون�صرت 
عدد  اىل  لالعتداء  تعر�صها  بعد  توجهت  اأنها  فيه  ك�صفت 
رف�صوا  االمن  عنا�صر  اأن  اال  باملدينة،  ال�صرطة  اأق�صام  من 
حترير حما�صر لها، وخ�صو�صا والية االمن الكربى باملدينة، 
حيث كانو يقابلونها باال�صتهزاء وال�صحك من اأثار االعتداء 

البادية عليها.
تلقي  الأجل  ق�صدتها  التي  امل�صت�صفيات  حتى  انه  واأ�صافت   
الطوارئ  اأق�صام  اأطباء  بدورهم  رف�ض  االولية،  اال�صعافات 

الك�صف على حالتها.
وقد  مني”  “ي�صتهزء  كان  اجلميع  ان  املتحدثة  واأو�صحت 
رددوا بكل �صماتة “اأخريا تعر�صت اأبيدار لل�صرب”، م�صيفة 
�صينمائي مل  �صاركة يف عمل  “الأين  اأن هذا كله، جرى فقط 

ي�صاهده اأحد داخل املغرب”.
اليه  ي�صل  اأن  اأراد  ما  “هذا  بالقول  متدمرة  كالمها  وختمت 
اأوالئك الذين �صعوا اىل منع الفيلم من العر�ض كي ي�صاهده 

عموم املغاربة”، دون اأن ت�صمي هذه اجلهات التي ملحت لها.
اأبيدار كدمات، خا�صة  لبنى  هذا، وقد بدت جليا على وجه 

على م�صتوى احلاجب االأي�صر حيث يظهر جرح غائر.
ملخرجه  فيك”  يل  “الزين  فيلم  اأن  اىل  اال�صارة  وجتدر 
الت�صريبات  منذ  اأثار  قد  عيو�ض،  نبيل  الفرن�صي،  املغربي/ 
املغرب،  يف  وا�صعا  جدال  يوتيوب،  على  منه  ملقاطع  االوىل 
وقرر وزير االعالم املغربي، حيذاك، م�صطفى اخللفي منعه، 
وهو ما اعتربته بع�ض اال�صوات قرارا مت�صرعا، خا�صة واأن 
ال�صاالت  يف  عر�ض  ت�صريح  بطلب  يتقدم  مل  الفيلم  منتج 
يتطرق  الذي  الفيلم  تعر�ض  وقد  الوطنية.  ال�صينمائية 
ملو�صوع “الدعارة ال�صياحية” اىل انتقادات غري م�صبوقة يف 
املغرب، كما اأيدته عدة اأو�صاط راأت اأن العمل يدخل يف نطاق 

حرية التعبري.

 تناول االأطعمة الغنية باليود يحمي من
�سرطان الثدي وق�سور الغدة الدرقية
ت�صري الدرا�صات اإىل اأن نق�ض اليود يف اجل�صم يزيد من خطر 
االإ�صابة ب�صرطان الثدي، وقد بينت درا�صة يابانية اأن ن�صبة 
االإ�صابة ب�صرطان الثدي تنخف�ض كثريًا بني الن�صاء الالتي 
وتعترب  كثريًا.  وجباتهن  يف  البحرية  االأع�صاب  يتناولن 

اأع�صاب البحر م�صدرًا هامًا لليود وال�صيلينيوم.
اأن�صجة  يف  اليوم  ن�صبة  انخفا�ض  اأخرى  درا�صات  ر�صدت 
اأخرى  درا�صة  واأ�صارت  الثدي.  ب�صرطان  امل�صابات  املري�صات 

اإىل اأن االأع�صاب البحرية الغنية باليود تلعب دورًا هاما
ت�صري الدرا�صات اإىل اأن نق�ض اليود يف اجل�صم يزيد من خطر 
االإ�صابة ب�صرطان الثدي، وقد بينت درا�صة يابانية اأن ن�صبة 
االإ�صابة ب�صرطان الثدي تنخف�ض كثريًا بني الن�صاء الالتي 
وتعترب  كثريًا.  وجباتهن  يف  البحرية  االأع�صاب  يتناولن 

اأع�صاب البحر م�صدرًا هامًا لليود وال�صيلينيوم.
اأن�صجة  يف  اليوم  ن�صبة  انخفا�ض  اأخرى  درا�صات  ر�صدت 
اأخرى  درا�صة  واأ�صارت  الثدي.  ب�صرطان  امل�صابات  املري�صات 
هامًا  دورًا  تلعب  باليود  الغنية  البحرية  االأع�صاب  اأن  اإىل 
العالج  من  اأكرث  ال�صرطانية  الثدي  اأورام  خاليا  قتل  يف 

الكيميائي.
اأي�صًا  اليود  من  املزيد  تناول  على  الطبية  التقارير  حتث 

لتجنب ق�صور الغدة الدرقية.

 ه�����ل ت���ع���ل���م���ون ف�����وائ�����د ت���ع���دد
ال���������زوج���������ات ل�������س���ح���ت���ك���م؟
اأكدت درا�صة طبية حديثة على اأن تعدد الزوجات وزواج الرجل باأكرث 
من امراأة يفيد جميع اأفراد االأ�صرة، م�صرية اإىل اأن زاوج الرجل باأكرث 

من امراأة واحدة ي�صاهم يف متتع زوجته واأوالده ب�صحة اأف�صل.
اأ�صرف عليها  اأو�صحت ذات الدرا�صة، التي  وبح�صب �صحيفة »القد�ض«، 
الزوجات  تعدد  اأن  االأمريكية  دافي�ض  كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون 
مفيد الأفراد االأ�صرة باأكملها، موؤكدة اأن جترمي تعدد الزوجات قد ي�صع 

قيودًا على خيارات الزواج املتاحة لل�صيدات.
وقال الربوفي�صور »مونيك بورجريوف«، امل�صرف الرئي�صي على الدرا�صة، 
اإن االأهم هو اأن متتلك ال�صيدات االإرادة الكافية التخاذ القرارات التي 

تريدها خالل حياتها.

اأثناء احلمل  القوي  ال�صداع  اأن  اإىل  تو�صلت درا�صة علمية حديثة 
ميكن اأن يكون اإ�صارة حتذيرية باأن املراأة احلامل وجنينها يف خطر.

واأ�صاف الباحثون خالل الدرا�صة التي �صملت اأكرث من 500 �صيدة، 
اأن الن�صاء الالتي لديهن ارتفاع �صغط الدم مع ال�صداع ال�صديد اأكرث 
تاريخ  وجود  عدم  اأن  حني  يف  احلمل،  مل�صاعفات  مرة   17 عر�صة 
عائلي من ال�صداع يزيد احتماالت االإ�صابة بخم�صة اأ�صعاف اأي�صا، 
حيث اإن ت�صمم احلمل قد يحدث يف الثلث الثاين اأو الثالث من احلمل 
وميكن اأن ي�صمل بع�ض االأعرا�ض مثل ارتفاع �صغط الدم، وال�صداع، 

و�صبابية الروؤية اأو اأمل يف البطن.
وقال الدكتور ماثيو روبينز، مدير مركز مونتيفيوري لعالج ال�صداع 
اأثناء احلمل �صائع جدا، ولكن لي�ض  اإن ال�صداع  يف نيويورك �صيتي، 
من ال�صهل دائما متييزه، حيث اإنه قد يكون حالة من حاالت ال�صداع 

الن�صفي اأو ال�صداع الناجم عن م�صاعفات احلمل.
االأطباء  اإظهار  �صرورة  روبينز  اأكد  »�صدى«،  �صحيفة  وبح�صب 
اهتماما جيدا عند تعر�ض املراأة احلامل اإىل �صداع �صديد، وخا�صة 

اإذا كان هناك ارتفاع يف �صغط الدم.
واأو�صح روبينز، اأن الن�صاء الالتي يعانني من ال�صداع ال�صديد اإ�صافة 
بت�صمم  لالإ�صابة  كبري  خطر  يف  يكون  قد  الدم  �صغط  ارتفاع  اإىل 

احلمل وم�صاعفات احلمل االأخرى.



يف  “زيكا”  فريو�س  تف�شي  �أثار 
ي�شتبه يف �شلته بوالدة  �لذي  �لرب�زيل 
ت�شتعد  �لتي  �لبالد،  يف  م�شوهني  �أطفال 
يف  �الأوملبية  �الألعاب  دورة  ال�شت�شافة 
على  �ملخاوف  �ملقبل،  �أغ�شط�س/�آب 
يف  جانريو،  دي  ريو  �أوملبياد  م�شري 
فيها  �الأوملبية  �للجنة  ت�شابق  وقت 
�لزمن التخاذ خطو�ت من �شاأنها طماأنة 
�مل�شاركني يف �ملحفل �الأوملبي �إىل جانب 

�ل�شياح.
و�نت�شر “زيكا” يف �أكرث من 20 دولة 
ملنظمة  وفقاً  �لغربي،  �لكرة  ن�شف  يف 
�ل�شحة �لعاملية، وهو ما يثري �ملخاوف 
�الأمر  �لوباء،  �نت�شار  �شرعة  من 
�ملنظمة  �للجنة  ح�شابات  يربك  �لذي 

لالأوملبياد.
فاإن  “تلغر�ف”  ل�شحيفة  ووفقا 
و�لرو�شية  �الأ�شرت�لية  �لفرق  جميع 
يف  �مل�شاركة  و�لربيطانية  و�الأمريكية 
�أوملبياد ريو تر�قب �لو�شع �ل�شحي يف 

�لرب�زيل بعناية.
�أن  �لرب�زيل  يف  باحثون  ويرى 
�إىل �لبالد خالل مونديال  �لفريو�س جاء 
من  �الآالف  مئات  تدفق  عندما   ،2014

�لزو�ر �إىل �لرب�زيل.
�ل�شلطات  �أعلنت  ذلك  غ�شون  يف 
�أن  جانريو  دي  ريو  يف  �ل�شحية 
يكونون  �شوف  و�لزو�ر  �لريا�شيني 

حمميني من هذ� �ملر�س �ملعدي.
ريو  �إطالق  من  �أ�شبوع  نحو  وقبل 
ن�شرت  �ل�شنوي،  لكرنفالها  جانريو  دي 
�حل�شرية  �ملبيد�ت  لر�س  عمااًل  �ملدينة 

على طول م�شار�ت �ملو�كب، كما ن�شرت 
�ل�شحة  �أكرث من 3000 عامل يف جمال 

ال�شتهد�ف مو�طن �لبعو�س.
-ال خطورة

�أكدت  فاإن ريو  �لدويل،  �لقلق  وبرغم 
�أنها �شتكون قادرة على تنظيم �الألعاب 
�الأوملبية من دون م�شكلة، حيث يعترب 
�لفريو�س  هذ�  �أن  فيها  �مل�شوؤولون 
يف  �الألعاب  بدء  مع  نهايته  يف  �شيكون 

�خلام�س من �أغ�شط�س/�آب �ملقبل.
يف  �لطبية  �خلدمات  رئي�س  وقال 
جو�و  ريو؛  الأوملبياد  �ملنظمة  �للجنة 
غر�نغريو، �لثالثاء، يف موؤمتر �شحفي: 
�لبعو�س  عدد  فاإن  �أغ�شط�س/�آب،  “يف 
حاالت  وعدد  كبري،  ب�شكل  �شيرت�جع 

زيكا �شيعك�س هذ� �لرت�جع .
لكنه �أكد �أنه يتعني �تخاذ �حتياطات 
بارتد�ء  و�ل�شياح  �لريا�شيني  قبل  من 

�ملنا�شبة”. “�ملالب�س 
جلنة  با�شم  �لناطق  قال  جهته،  من 
“نحن  �ندر�د�:  ماريو  ريو،  �أوملبياد 
�ملعركة  هذه  يف  �شنفوز  باأننا  و�ثقون 

و�أنها لن توؤثر على �الألعاب”.
�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  وحذرت 
زيكا  تف�شي  من  �ملا�شي،  �الأ�شبوع 
�الأمريكتني،  “�شريعة جدً�” يف  بطريقة 
مع توقع �إ�شابة 3 �إىل 4 ماليني �شخ�س 
خالل 2016، مطالبة ب�شرورة مر�جعة 
خالل  �لرب�زيل  يف  �ل�شحية  �الإجر�ء�ت 

�حت�شان �الأوملبياد.
-�لن�شاء �حلو�مل

ديو�ن  مدير  دعا  مت�شل،  �شياق  ويف 

فاغرن،  جاك  �لرب�زيلية،  �لرئا�شة 
ح�شور  عدم  �إىل  �حلو�مل”  “�لن�شاء 
�الإ�شابة  لتجنب  �الأوملبية  �الألعاب 

بفريو�س “زيكا”.
�لذي  “�خلطر،  �إن  فاغرن:  وقال 
على  هو  جدي،  باأنه  و�شفه  ميكنني 
حتماً  نحن  بالتايل،  �حلو�مل،  �لن�شاء 
�لرب�زيل  �إىل  �ملجيء  بعدم  نن�شحهن 

حل�شور �الأوملبياد “.
�أو�شع  ت�شهد  �لتي  �لرب�زيل  وكانت 
�أكتوبر/ للفريو�س، حذرت منذ  �نت�شار 
ت�شرين �الأول، من �الرتفاع غري �لعادي 
ب�شغر  �مل�شابني  �ملو�ليد  عدد  يف 
ما  �لبالد،  �شرق  �شمال  يف  �جلمجمة 

يعرف مبتالزمة “باري -غاري”.
حالة   270 �شجلت  �حلني  ذلك  ومنذ 

�ال�شتباه  مع  �جلمجمة،  ل�شغر  موؤكدة 
بـ3448 حالة �أخرى، مقابل 147 طو�ل 

عام 2014.
وينتقل �لفريو�س زيكا بل�شع بعو�س 
ي�شمى “�لبعو�س �لنمر”، وهو يت�شبب 
)�رتفاع  باالإنفلونز�  �شبيهة  باأعر��س 
يف  و�أمل  �لر�أ�س  يف  ووجع  �حلر�رة 
لدى  يوؤدي  �أن  ميكن  لكنه  �ملفا�شل(، 
�جلنني  لدى  خلقي  ت�شوه  �إىل  �حلامل 
من  �أ�شغر  بجمجمة  يولد  قد  �لذي 
�لطبيعي وهو ما يعرف ب�شغر  �حلجم 

�لر�أ�س.
�لذي  للمر�س  �الآن  حتى  عالج  وال 
توؤكد  حني  يف  �لفريو�س،  به  يت�شبب 
لقاح  �إعد�د  �أن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 

يحتاج �إىل �أكرث من عام.
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�صيدلية الأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية لخواننا 

العرب

من الأثنني اىل ال�صبت     ٩ �صباحا اىل ٩ م�صاءا

�صيدلية الأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف الأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

كافة انواع الأدوية اجلاهزة وامل�صكنات
خدمة قيا�س �صغط الدم وفح�س ال�صكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�صكر وال�صغط
جميع انواع العطور وم�صتح�صرات التجميل 

حتويل الأموال داخل وخارج الوليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�صات خا�صة للم�صينني
جميع حاجيات الأطفال 
طبع وحتمي�س الأفالم 

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون الزيارة الأوىل جمانا ... واأهال و�صهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : (718)333-5898  / ( 718)333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

احلائز على�صهادة البورد الأمريكي
 يف اخت�صا�س تقومي الأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�صا�س طب الأ�صنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O

مورينيو يفاو�ص  يونايتد  مان�س�سرت 

لندن ـ )�أ ف ب( – فاو�س مان�ش�شرت يونايتد �النكليزي ممثلي �لربتغايل 
جوزيه مورينيو مدرب ت�شل�شي �ل�شابق لال�شر�ف على �شفوف �ل�شياطني 

�حلمر بح�شب ما ذكرت و�شائل �العالم �لربيطانية.
“بي بي �شي” �ن حظوظ ��شر�ف مورينيو على يونايتد  وذكرت �شبكة 
بدال من �لهولندي لوي�س فان غال قد �رتفعت: “مل يتم �لتو�شل �ىل �ي �تفاق 

ومل يعلق �لنادي عليها، لكن �ملفا�شات بد�أت”.
ويتوقع �ن يرتك فان غال )64 عاما( يونايتد يف نهية �ملو�شم �حلايل، قبل 

�شنة من موعد �نتهاء عقده �ال�شلي ل�شنتني.
و�شيف�شح �ملجال بالتايل ملورينيو )53 عاما( �ملقال من ت�شل�شي يف كانون 

�الول/دي�شمرب �ملا�شي ل�شوء �لنتائج.
مان�ش�شرت  غرميه  �عالن  بعد  قدر�ته  تعزيز  يحاول  يونايتد  �ن  ويبدو 
ميونيخ  بايرن  مدرب  غور�ديوال  جويب  �ال�شباين  مع  �لتعاقد  عن  �شيتي 

�الملاين �حلايل.
ويبتعد يونايتد بفارق خم�س نقاط عن �ملر�كز �ملوؤهلة �ىل دوري �بطال 

�وروبا، وهو يو�جه ت�شل�شي �الحد يف �لربمري ليغ.

ال�ستوية املناف�سات  ا�ستئناف  من  اي�سينباييفا  يلينا  حترم  االإ�سابة 
�ي�شينباييفا  يلينا  �لرو�شية  �الأوملبية  �لبطلة  تعر�شت 
منطقة  حاكم  كاأ�س  بطولة  يف  �آخيل  وتر  يف  الإ�شابة 
فولغوغر�د �شتبعدها عن بطوالت �ملو�شم �ل�شتوي بح�شب 

ما �أعلن عنه مدربها يفغيني تروفيموف .
�ل�شبت  �ي�شينباييفا  مدرب  تروفيموف  يفغيني  وقال 
خطورة  مدى  �شيحددون  �الأطباء   ”: فرب�ير/�شباط   6
بالن�شبة  �نتهى  �ل�شتوية  �لبطوالت  مو�شم  �ال�شابة.. 
كي  �لالزم  باإجر�ء  �شنقوم  �حلال  وبطبيعة  الأي�شنبايفا، 
تتمكن من �مل�شاركة يف �لبطوالت �ل�شيفية وخا�شة دورة 

�الألعاب �الأوملبية يف ريو دي يلينا �ي�شمبايفا
�لعمر 33 عاما تعترب و�حدة  �لبالغة من  �إي�شينباييفا 
ميد�ليتني  باإحر�زها  �خت�شا�شها  يف  �لريا�شيني  �أملع  من 
 2008 وبكني   2004 �أثينا  �أوملبياد  يف  ذهبتني  �أوملبيتني 
 2012 لندن  �أوملبياد  يف  �لربونزية  �مليد�لية  وحققت 
وحققت ثالث مر�ت بطولة �لعامل يف �لهو�ء �لطلق و �أربع 

مر�ت بطلة للعامل د�خل �لقاعة.

هل يهدد فرو�ص “زيكا” اأوملبياد »ريو 2016«؟

“�سيئة” �سوماخر  مايكل  فورموال1  الأ�سطورة  ال�سحية  احلالة 

ه����ري ي���ح���ذر الع���ب���ي م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي م���ن ج���واردي���وال

اعالن ل�صحاب ال�صركات واملحالت
اىل ا�صحاب ال�صركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�صحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�صحاب ال�صركات واملحالت الت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

مونتزميولو،  دي  لوكا  �شابقاً،  فري�ري  فريق  رئي�س  ك�شف 
غري  �شوماخر  مايكل  �لفورموال1  �أ�شطورة  حالة  �أن  �ل�شبت، 

مطمئنة، لكنه مل يتطرق ملزيد من �لتفا�شيل.
�إن  قوله  مونتزميولو  عن  �إجنليزية  �شحفية  تقارير  ونقلت 
حالة �شوماخر، �لذي يعاين �إ�شابة خطرية يف �لر�أ�س، جنمت عن 

حادثة �أ�شيب بها يف عام 2013 “لي�شت جيدة لالأ�شف”.
كان  غريبة،  “�حلياة  �شابقاً:  فري�ري  فريق  رئي�س  و�أ�شاف 
 1999 عام  فري�ري  مع  و�حد  حادث  من  وعانى  ر�ئعاً،  �شائقا 
دمر  تزلج  حادث  لالأ�شف،  خطاأه  ولي�س  حينها  خطاأنا  كان   ،
حياته، كان �شائقاً ر�ئعاً وت�شاركنا عالقة ر�ئعة على �ل�شعيدين 

�ل�شخ�شي و�ملهني”.
ونفى رئي�س فري�ري �ل�شابق مقولة �أن �شوماخر �رتكب خطاأ 
يكن  مل  مايكل  �أن  �شحيحاً  “لي�س  قائاًل:  �لتزلج،  حادث  خالل 
حذرً� يف �لتزلج، كان حذرً� د�ئماً عندما يخرج عن �مل�شار، كان 
حذرً� يف �لتزلج �أكرث من �أي �شيء �آخر”، بح�شب وكالة �الأنباء 

�لفرن�شية.
مر�ت،   )7( �لفورموال1  يف  �لعامل  بطل  �شوماخر،  وكان 
و�لبالغ من �لعمر 47 عاماً، �أ�شيب �أثناء ممار�شته �لتزلج على 
�لوقت  ذلك  ومنذ  �لفرن�شية،  �الألب  مرتفعات  �أعلى  يف  �جلليد 

يتلقى �شوماخر �لعناية �ملركزة مبنزله يف �شوي�شر�.

�أر�شنال  نادي  العب  هرني،  تيريي  �لفرن�شي  �لنجم  حذر 
�الإجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  فريق  العبي  �ل�شابق،  �الإجنليزي 
موؤكًد�  للفريق،  مدرًبا  جو�رديوال  �الإ�شباين  تعيني  من  �لقدم  لكرة 
�أًيا منهم ال ي�شمن �لبقاء يف موقعه يف ت�شكيلة �لفريق �ملو�شم  �أن 
�ل�شابق، يف مقاله ن�شرتها  �لفرن�شي  �ملقبل. وكتب العب �ملنتخب 
�شحيفة “ذ� �شن” �لربيطانية، �ليوم: “ال �شك يف �أن جو�رديوال 

�شيجري �لعديد من �لتغيري�ت مبجرد و�شوله”.
و�أ�شاف: “يف �لدقيقة �لتي ي�شل فيها �إىل ملعب �الحتاد )معقل 
مان�ش�شرت �شيتي( �شيكون مدرًكا ملا هو ز�ئد� عن حاجة �لفريق.. 

�لفريق..  خارج  �شيكون  خططه،  مع  العب  �أي  يتو�فق  مل  و�إن 
بغ�س �لنظر عن قيمة �لالعب �أو ر�تبه �أو �إجناز�ته �ل�شابقة.. ال 

�شيء م�شمون”.
وكان هرني جنم هجوم �أر�شنال �الإجنليزي �ل�شابق، قد لعب 
در�ية  ولديه  �الإ�شباين،  بر�شلونة  بفريق  جو�رديوال  قيادة  حتت 

جيدة باأ�شلوب �ملدرب.
تعيني  عن  �شابق،  وقت  يف  �أعلن  �شيتي  مان�ش�شرت  وكان 
مانويل  للت�شيلي  خلفا  للفريق  فنًيا  مديًر�  ر�شمًيا  جو�رديوال 

بليجريني، �عتباًر� من �ملو�شم �ملقبل.
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

العامل ن�ساء  اأج��م��ل  قائمة  �سمن  وف��واخ��رج��ي  هيفاء 
موؤخرًا  اأمريكية،  موؤ�ص�صة  ن�صرت 
الن�صاء  اأجمل  حول  اأجرته  ا�صتفتاء 
فنانتني  ح�صور  الفتًا  وكان  العامل  يف 
“هيفاء وهبي”  عربيتني هما اللبنانية 

وال�صورية “�صالف فواخرجي”.
�صفحتها  عرب  “فواخرجي”،  ون�صرت 
اأ�صماء  “ان�صتغرام”  تطبيق  على 
الفائزات الع�صرة االأوائل وعلقت �صالف 

. ” واأبدًا  دائمًا  هلل  ” احلمد 
وحّلت “فواخرجي” يف نتائج اال�صتفتاء 
يف املرتبة الثامنة، بينما اأتت “وهبي” 
على  متقدمتني  ال�صابعة  املرتبة  يف 
نيكول كيدمان و زيتا جونز اللتني حلتا 

يف املركزين التا�صع و العا�صر على التوايل .
ثالثة  بيلوت�صي  ومونيكا  ثانية  بولوك  �صاندرا  ترّبعت  بينما  االأوىل  املرتبة  يف  كولغايت  فلوران�ض  وجاءت 
وجينفر لوبيز رابعة واأتت كل من اأجنلينا جويل وكيت هاد�صون يف املركزين اخلام�ض و ال�صاد�ض على التوايل.

م����اي����ا دي�������اب ع����ن امل�������س���اك���ن���ة: ����س���وب���ر روع����ة
ك�صفت النجمة اللبنانية مايا دياب، عن ت�صجيعها لفكرة عي�ض االأزواج معًا قبل الزواج الأن هذا من وجهة نظرها، 
يقلل من معدالت الطالق، وذلك بح�صب ما عربت عنة خالل ا�صت�صافتها يف حلقة من برنامج “م�صارحة حرة”، 

والتي �صتتم اإذاعتها يوم االثنني 8 فرباير.
وقالت الفنانة اللبنانية يف ت�صريحاتها اأثناء اللقاء: امل�صاكنة �صوبر روعة الأنها بتدي فر�صة حلياة اأطول يف 
جمتمع مليان بالطالق، م�صرية اإىل اأن هذا يختلف من جمتمع الآخر نتيجة لبيئات ومعتقدات خمتلفة، فهناك من 

يتقبل هذا وهناك من يرف�صه، ولكنها جتد اأن هذا هو ما يجب حدوثه.
اأن تك�صف مايا دياب، خالل الربنامج الذي تقدمه االإعالمية منى عبد الوهاب على قناة النهار عن  ومن املقرر 

اآرائها يف العديد من املو�صوعات االجتماعية وال�صيا�صية، باالإ�صافة اإىل ت�صحيح ال�صائعات التي تدور حولها.
برنامج م�صارحة حرة، من اإنتاج �صركة S Productions ومن اإخراج هادي الباجوري، وهو ينتمي اإىل نوعية 

برامج الـHard Talk التي يواجه فيها ال�صيف اأ�صئلة �صعبة حول تاريخه وحياته ال�صخ�صية.

النا�صرة – :
مدينة  من  وهو  خوري،  هاين  الفل�صطينّي  الفنان  اأّكد 
الفكرة،  و�صاحب  “ب�صمة”  م�صروع  مدير  النا�صرة، 
والذي هدف اأن يدخل كتاب “جيني�ض يف ثالث اأعمال 
“موقع  من  ر�صالة  ت�صّلم  اأّنه  على  اأّكد  �صخمة،  فنية 
اأ�صبح يف  ا�صمه  اأّن  القيا�صية مفادها  لالأرقام  غيني�ض 
الكتاب ر�صمًيا وذلك عن اأكرب لوحة من اخلبز املحم�ض 
يف العامل، حيثمُ اأقيم امل�صروع بالتعاون مع موقع بكرا 
ال�صفة  يف  اإم  اإف  راية  واإذاعة  النا�صرة  وبلدية 

الغربّية املمُحتّلة.
“م�صروع  اأّن امل�صروع الذي انطلق حتت ا�صم  �صار اإىل  يمُ
ب�صمة”، والذي �صاركت فيه كافة البلدات العربية يف 
الداخل وق�صم كبري من بلدات ال�صفة الغربية، وحتى 
غزة، اأّكد على الوجود الفل�صطينّي يف الداخل لرت�صيخ 
بقيادة  املذكور  امل�صروع  وكان  الفل�صطينية.  الهوية 
الفل�صطينية  الهوية  حول  حمالت  �صبابية  جمموعة 
ومركباتها للتعريف على الهوية الفل�صطينية وتاأ�صيل 
وجودها يف الداخل والربط ما بني الداخل وال�صفة، 
وحملة  وكنائ�ض  جوامع  تنظيف  حمالت  واإقامة 
توزيع متر يف رم�صان وتنظيف �صوارع وحمالت حول 

احلفاظ على البيئة وعلى املقد�صات.
ر�صم هاين خوري، الكاتب الفل�صطيني طه حممد علي، 
من اخلبز املحم�ض منتهي ال�صالحية يف ر�صالة للنظر 

يقارب  ما  به  ميوت  الذي  الوقت  يف  خملفاتنا  اإىل 
خوري  قرر  حيث  اجلوع،  من  يومًيا  اإن�صان  األف   100
يف  ب�صيًطا  كان  الذي  علي  حممد  طه  ا�صم  ا�صتخدام 
فل�صطينيه  بكلمات  حياته  خالل  كتب  حيث  حياته، 

ب�صيطة للتعبري عن املحتاجني والفقراء واجلياع.
على  �صفحته  على  خوري  هاين  الفنان  كتب  وقد 
واجهت  التي  االإ�صكاليات  بع�ض  عن  الفي�صبوك 
امل�صروع، اإذ قال: رف�صت مو�صوعة جيني�ض اإر�صال حكم 
ح�صب  املنطقة  يف  االأمنية  االأو�صاع  ب�صبب  املو�صوعة 
اإدعاء مو�صوعة جيني�ض، والتي طلبت مّنا اإر�صال املواد 
عرب املوقع “اأون الين” والتي رفعناها الحًقا واأخذنا 

املوافقة على الرقم القيا�صي هذا اليوم.
 ثانًيا، املعاناة امل�صتمرة التي يعاين منها عرب الداخل، 
مت  حيث  عليهم  ر�صت  فمُ التي  الزرقاء  الهوية  حاملي 
كتابة ا�صم “اإ�صرائيل” بجانب # النا�صرة، وهذا االأمر 
م�صتمر  ب�صكل  حاولت  حيث  واأرف�صه  رف�صته  الذي 
“فل�صطني”،  ا�صم  ت�صجيل  اأجل  من  معهم  التوا�صل 
اإىل  اال�صم  تغيري  اأي�صا  وحاولنا  يوافقوا،  مل  ولكّنهم 
بذلك  ير�صوا  مل  ا  اأي�صً ولكنهم  املقد�صة”،  “االأرا�صي 
واأ�صاف  اإلينا.  منهم  و�صل  الذي  الرد  يف  جاء  كما 
جاهدًا  حاولوا  الذين  اإىل  خوري:  هاين  الفنان 
اأقوى  جعلتموين  الأنكم  �صكًرا،  لكم  اأقول  تكذيبي 
ومهما كتبتم وقلتم يف النهاية ال ي�صح اإىل ال�صحيح. 

هذا وقد دخل الفنان هاين خوري مو�صوعة “غيني�ض 
ومن  العامل،  يف  املحم�ض  اخلبز  من  لوحة  اأكرب  على 

املتوقع اأن يح�صل على اجلائزة قريًبا.

و�َصَكَر الفنان هاين خوري كل من �صاهم يف اإجناح هذا 
موقع  للم�صروع،  االإعالمي  الراعي  بينهم  ومن  العمل، 

بكرا.

العامل يف  املحم�ص  اخلبز  من  لوحة  اأكرب   : “غني�ص  مو�سوعة  يف  خوري  هاين  النا�سرة  من  الفل�سطينّي  الفنان  ر�سمًيا 

خرب هام
كل  يف  الكرام  قرائنا  اىل 

مكان
نيوز  غربة  وموقع  جريدة 
 ، كانت  جهة  الي  ينتمي  ال 
وال يتلقى دعما من اي جهة 
انتقادات  و�صلتنا  حيث   ،
تتهمنا  االخوة  بع�ض  من 
باالنحياز لطرف على االخر 

.
نن�صر  الواقع  يف  ونحن 

احلقيقة كما ت�صلنا.
ال�صعوب  مع  �صنظل  ونحن 

دائما وابدا مراة �صادقة .
مع  ول�صنا  االوطان  مع  نحن 
احلكام وال مع تدمري البنية 
العربي   الوطن  يف  التحتية 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن 
موقع  اىل  رايه  بار�صال 

اجلريدة .

العمالة  يف  اوغ��ن��دا  مواطني  ا�ستخدام  حظر 
اإن�سانية غر  بطريقة  ملعاملتهم  ال�سعودية  املنزلية 

قررت اأوغندا حظر ا�صتخدام مواطنيها يف العمالة املنزلية 
بطريقة  مبعاملتهم  امل�صتخدمني  بع�ض  متهمة  ال�صعودية،  يف 

غري اإن�صانية.
�صهر  يف  ال�صعودية  مع  اتفاقية  وقعت  قد  اأوغندا  وكانت 
يف  اأوغنديني  مواطنني  عمل  تتيح  املا�صي  يوليو/متوز 

ال�صعودية يف جمال “العمالة املنزلية.
وت�صمنت االتفاقية ح�صول العمالة على تاأمني �صحي واأجر 

�صهري ال يقل عن مئتي دوالر.
يف  املنزلية  العمالة  معاملة  �صوء  من  �صكاوى  هناك  اأن  يذكر 

العديد من الدول العربية.
عطلة  منحهم  وعدم  املعاملة  �صوء  من  العاملون  ويتذمر 

اأ�صبوعية مدفوعة وتقييد حريتهم.
الهرب  عربية  دول  يف  املجال  هذا  يف  العاملني  بع�ض  وحاول 

اإىل �صفارات بالدهم وطلب م�صاعدتها.

لفتاة  حت��ول  اأن  بعد 
! العمل  بهذا  يحلم 

 
كان يتعر�ض براندون موري�صون لل�صرب 
الدرا�صة  زمالء  قبل  من  والتعذيب 
العودة  يف  يرغب  يكن  مل  اأنها  لدرجة 
لفتاة  حتول  اأن  منذ  لكن  للمدر�صة، 
بنف�صه  ثقته  زادت  كيد  بريتني  ا�صمها 
باأن  اليوم  يحلم  وبات  كبرية،  ب�صورة 
ت�صنح له الفر�صة للعمل كعار�صة اأزياء 

واأن يعرث على احلب احلقيقي.

الر�سالة  مناق�سة  قبل  توفيت 
املاج�ستر اجلامعة  فمنحتها 

 
منح ق�صم التاريخ يف كلية االآداب بجامعة الب�صرة �صهادة 
اإىل طالبة عراقية توفيت بحادث  الفخرية  املاج�صتري 
�صري هي وزوجها قبل اأيام من موعد مناق�صة االأطروحة.
اإن »رئا�صة اجلامعة قررت منح  الكلية  وقال حما�صر يف 
اأوعزت اإىل  اأن  الفقيدة �صهادة املاج�صتري الفخرية بعد 
لر�صالة  غيابية  علنية  مناق�صة  باإجراء  الق�صم  رئا�صة 
الر�صمي  العربي  املغرب  دول  )موقف  املو�صومة  الطالبة 

وال�صعبي من معاهدة ال�صالم امل�صرية االإ�صرائيلية(«.
على  الر�صالة  طبع  ب�صرورة  امل�صرفة  اللجنة  واأو�صت 

نفقة اجلامعة.



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

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

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

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

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

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

personal
or any one else.

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

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�صال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�صخا�ض غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�صتف�صار يرجي التوا�صل معنا مبا�صرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�صابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �صالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�صكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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 – ب(  ف  )اأ  ـ  )املغرب(  ورززات 
امللك حممد  املغربي  العاهل  افتتح 
اخلمي�ض  ع�صر  ر�صميا  ال�صاد�ض 
حمطة نور1 للطاقة ال�صم�صية يف 
�صرق  جنوب  يف  ورزازات  مدينة 
�صمن  االأوىل  املرحلة  املغرب، 
يف  نوعه  من  االأكرب  هو  م�صروع 
العامل، بح�صب ال�صلطات املغربية.

وو�صل العاهل املغربي رفقة رئي�ض 
احلكومة ال�صاعة 16،10 ت غ اإىل 
حواىل  تبعد  التي  نور1  حمطة 
مدينة  عن  كيلومرتا  ع�صرين 

ورزازات يف جنوب �صرق املغرب.
ال�صاد�ض على  امللك حممد  و�صغط 
لوحة الكرتونية، يف ا�صارة رمزية 

لبدء العمل باملحطة.
التي  املحطة  يف  بجولة  قام  ثم 
ثالث  حواىل  بناوؤها  ا�صتغرق 
فيها  اال�صتثمار  وكلف  �صنوات 

�صتمئة مليون يورو.
ح�صور  يف  الر�صمي  التد�صني  ومت 
عبد  احلكومة  رئي�ض  من  كل 
وزراء  من  وعدد  كريان  ابن  االإله 
امللك،  وم�صت�صاري  احلكومة 
وم�صوؤولني  دبلوما�صية  و�صخ�صيات 
باور” ال�صعودية  “اأكوا  �صركة  من 

التي اأ�صرفت على اإجناز امل�صروع.
وبداأ العمل يف هذا امل�صروع يف 10 
حمطة  ومتتد   .2013 اأيار/مايو 
 4،5( هكتارا   450 على   1 نور 
ن�صف  وت�صم  مربع(،  مرت  مليون 

مليون من املرايا العاك�صة. ويتوقع 
من  ميغاوات   160 نحو  تنتج  ان 

الكهرباء.
وتعد حمطة نور1 املرحلة االأوىل 
املمتد  نور-ورزازات  م�صروع  من 
بعد  والهادف  هكتار   3000 على 
 3 ونور   2 نور  بناء  من  االنتهاء 
ميغاوات   580 اإنتاج  اإىل   ،4 ونور 
منزل  مليون  واإمداد  الكهرباء  من 

النظيفة،  بالكهرباء  مغربي 
املغربية  الوكالة  اأعلنت  ح�صبما 
اإطالق  عند  ال�صم�صية  للطاقة 

امل�صروع.
بدوره  نزر-ورزازات  وم�صروع 
مراحل  خم�ض  من  اأوىل  مرحلة 
وكبري  طموح  مغربي  م�صروع  يف 
ا�صتثمارية  بقيمة  الطاقة  الإنتاج 
تبلغ ت�صعة مليارات دوالر يف عدد 

اململكة  يف  امل�صم�صة  املناطق  من 
حاجاتها  من   94% ت�صتورد  التي 
تغطية  اإىل  وتطمح  الطاقة،  من 
عرب  احلاجيات  هذه  من   42%
بحلول  ال�صم�صية  الطاقة  اإنتاج 

العام 2020.
للطاقة  املغرب  م�صروع  و�صيمكن 
ال�صم�صية من خف�ض انبعاثاته من 

الكربون بنحو مليون طن �صنويا.

ال��ع��امل يف  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  الإن��ت��اج  م�����س��روع  الأك���رب  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ر�سميا  ي��د���س��ن  م��ل��ي��ار امل��غ��رب   35 ����س���وري���ا  يف  احل������رب  ك��ل��ف��ة 
ال�������دويل ال����ب����ن����ك  ب���ح�������س���ب  دوالر 

وا�صنطن )اأ ف ب( – ا�صارت تقديرات ن�صرها البنك الدويل اخلمي�ض اىل 
املنطقة  دول  على  وانعكا�صاتها  �صوريا  يف  للحرب  االقت�صادية  الكلفة  ان 

بلغت نحو 35 مليار دوالر.
هي  جماورة  دول  وخم�ض  ال�صوري  االقت�صاد  خ�صائر  الكلفة  هذه  وت�صمل 
متفاوتة  بدرجات  تاثرت  التي  وتركيا  واالردن  ولبنان  وم�صر  العراق 
خم�ض  يف  قتيل  الف   260 نحو  خلف  الذي  ال�صوري  النزاع  من  مبا�صرة 

�صنوات.
ل�صوريا  املجاورة  الدول  خ�ص�صتها  التي  املوارد  الكلفة  هذه  ت�صمل  وال 
لبنان  على  خ�صو�صا  تدفقوا  الذين  لالجئني  اال�صا�صية  اخلدمات  لتقدمي 

واالردن، بح�صب البنك.
ال�صرق  حول  الف�صلي  الدويل  البنك  تقرير  يف  االرقام  هذه  وجاءت 
الدويل خالل  الذي تعهد فيه املجتمع  اليوم ذاته  ن�صر يف  الذي  االو�صط 
اجتماع بلندن بتوفري اكرث من ع�صرة مليارات دوالر مل�صاعدة �صوريا وذلك 

حتى 2020.
وبح�صب البنك الدويل فان كلفة اال�صرار املادية يف �صت مدن �صورية بينها 

حم�ض وحلب، ترتاوح بني 3،6 و4،5 مليارات دوالر.
امليزانية”  “�صغطا هائال على  ان دول اجلوار تواجه  التقرير اىل  وا�صار 
يف الوقت الذي تواجه فيها اقت�صاداتها ا�صال �صعوبات. وقدر البنك كلفة 

الالجئني �صنويا على لبنان وحده ب 2،5 مليار دوالر.



غري  االأطعمة  خطورة  اأن  اإىل  باحثون  خل�ض 
وال�صوكوالتة  واالأجبان  احللويات  مثل  ال�صحية 
وراء  ال�صبب  هو  اجل�صم،  على  املعروفة  واأ�صرارها 

االجنذاب اإليها وعدم مقاومتها.
للدرا�صات  الدولية  الكلية  يف  الباحثون  وعزا 
املتقدمة باإيطاليا ذلك اإىل اأن االإن�صان بطبيعته ال 
�صواء  خطري،  هو  ما  لكل  االجنذاب  مقاومة  ميكنه 
ينتج  طعاما  اأو  خطر”  م�صجل  “�صخ�ض  ذلك  كان 
اأمرا�ض  اإىل  توؤدي  ج�صيمة  اأ�صرار  تناوله  عن 

خطرية.
�صحيفة  نتائجها  ن�صرت  التي  الدرا�صة  واأجريت 
طبيعية،  اأوزانهم  �صخ�صًا   57 على  ميل”  “ديلي 
اأنواع من االأطعمة  حيث طلب منهم تو�صيل ب�صعة 
باأجهزة يف املطبخ باأق�صى �صرعة ممكنة با�صتخدام 

القلم على الكمبيوتر اللوحي.
ب�صكل  النقاط  بتو�صيل  قاموا  اجلميع  اأن  ورغم 
اأجنزوا  اأنهم  اإىل  اأ�صارت  القلم  حركة  فاإن  �صحيح 
بع�ض  جتاه  الالوعي  من  به  باأ�ض  ال  مب�صتوى  ذلك 

االأطعمة.
املوز  ت�صنيفها  املطلوب  االأطعمة  بني  من  وكان 
عدة  عوامل  اأن  التجربة  من  وتبني  والبيتزا، 
حتكمت يف خطوات امل�صاركني يف ت�صنيفها مثل مدى 
تف�صيلهم لبع�ض االأنواع عن غريها ومدى خطورتها 

اأي�صًا.
فران�صي�صكو فوروين،  الربوفي�صور  اأكد  ومن جانبه، 
الرئي�صي  ال�صبب  اأن  الدرا�صة  يف  االأ�صا�صي  الباحث 
يف عدم مقاومة االأطعمة غري ال�صحية هو اإدراكنا 
دوما  االإن�صان  ينجذب  حيث  خلطورتها،  التام 

بطبيعته لالأمور اخلطرية.
كبري  تاأثري  له  يكن  مل  اجلن�ض  اختالف  اأن  واأو�صح 
واإناث،  ذكور  على  اأجريت  التي  الدرا�صة  نتائج  يف 
موؤكدًا اأن هذه الدرا�صة اأثبتت �صبب ف�صل الكثري من 

اأنواع احلميات الغذائية.

اخلمرية بديل البوتوك�س

ويعملن  اأج�صامهنَّ  بر�صاقة  يهتممن  اللواتي  الفتيات  هّن  كثريات 
من  كثريًا  فقدهنَّ  تمُ التي  الغذائيَّة  النظم  من  العديد  اإتباع  على 
التي تظهر   ، ًا على وجوههنَّ �صلبيَّ انعكا�ض ذلك  بالرغم من   ، اأوزانهنَّ
عطي انطباعًا باالإجهاد واملر�ض.  عليها عالمات الهزال ال�صديد، ما يمُ
ولتفادي ذلك، اإليك قناع اخلمرية والع�صل لت�صمني الوجه واإظهاره 

ب�صكل اأف�صل.
خمرية البرية:

هي مادة �صبيهة بالعجني، ولها �صكل م�صتطيل. اأّما اخلمرية الفوريَّة، 
حبيبات  �صكل  على  ماركت،  ال�صوبر  يف  باع  تمُ فة  جمفَّ خمرية  فهي 

ة ال�صكر. �صغرية بحجم حبَّ
اخلمرية الفورية:

لتنعيم  اأو  املثايل،  الوزن  اإىل  للو�صول  �صواء  دة،  فوائد جتميل متعدِّ
ال�صعر. لكن فائدتها االأبرز هي يف ن�صارة الب�صرة وتنقيتها.

وحتتوي خمرية البرية على جميع فيتامينات “ب” وتفيد االأ�صخا�ض 
الذين يعانون من �صعف االأع�صاب وال�صهية ومن النحافة. وا�صتخدام 
هذه اخلمرية اآمن جدًا، وتوؤخذ مبعّدل حبتني قبل الوجبات الثالث 
والثامنة  ع�صرة  الثانية  بني  هم  ملن  الوجبات  قبل  وحبَّة  للبالغني، 

ع�صرة من العمر.
كيف ت�صتخدمني اخلمرية جلمال ب�صرتك؟

طريقة  على  الفوريَّة  اخلمرية  من  للب�صرة  قناع  اإعداد  ميكنك 
النجمة مي عز الدين.

ليمونة، ملعقة من  الع�صل،  املكونات: ملعقة من اخلمرية، ملعقة من 
الزبادي.

�صبح متما�صكة  الطريقة: اخلطي جميع املكونات ال�صابقة معًا حتى تمُ
ثّم  �صاعة،  ن�صف  ة  ملدَّ وجهك  على  بو�صعها  قومي  ثّم  ال�صيء،  بع�ض 
بو�صع  التطبيق  اأنهي  فاتر.  مباء  وجهك  تغ�صلي  اأن  قبل  افركيها، 

كرمي مرطب.
ت�صمني  من  املطلوبة  النتيجة  على  حت�صلي  حتى  القناع  هذا  كرري 

الوجه واإعطائه ن�صارة واإ�صعاعًا.

املاأكولت البحرّية للحّد من ال�صابة بالألزهامير!

اال�صابة  خماطر  تخّف�ض  البحرّية  املاأكوالت  اأّن  اأطباء  ك�صف 
باالألزهامير، فقد اأجريت درا�صة اأخرًيا على امل�صّنني توؤّكد اأّن تناول 
اال�صابة  خماطر  تخّف�ض  اأ�صبوع  كل  مرة  ولو  البحرّية  املاأكوالت 

باالألزهامير.
د.لورا فيب�ض ت�صري اىل اأّن االأوميغا 3 املوجود يف هذه االأطعمة جزء 
مهم من نظام غذائي متوازن، واأنه يحافظ على �صّحة الدماغ. لكّن 
ال�ّصمك برتاجع حاالت  زيت  ارتباط  توؤّكد  االختبارات احلالّية ال 

اخلرف.
اأّما ما هو موؤّكد اأّن ما هو جّيد للقلب هو جّيد للدماغ لذا االكثار من 
�صغط  ومراقبة  التدخني  وعدم  �صحّية  ماأكوالت  وتناول  الريا�صة 

الدّم تخّف�ض من حاالت اال�صابة باخلرف.

 بينت نتائج درا�صة علمية ان الكافئني املوجود 
يعتقد. كما  القلب  خفقان  ي�صبب  ال  القهوة  يف 
درا�صة  املتحدة  الواليات  من  علماء  اأجرى 
علمية بينت نتائجها ان مادة الكافئني املوجودة 
يف القهوة واملواد االأخرى فيها ال ت�صبب خفقان 
القلب، بل هي على العك�ض من ذلك مفيدة جدا 

لل�صحة.
ومل يكت�صف الباحثون عالقة بني تغري نب�صات 
القلب وتناول امل�صروبات واملواد املحتوية على 
الكافئني يوميا )القهوة، ال�صاي، ال�صوكوالتة(.
ال�صائد  االعتقاد  يف  النظر  اعادة  يجب  لذلك 
تابع  اخلفقان.فقد  ت�صبب  القهوة  اأن  من 
�صخ�صا   1388 لـ  ال�صحية  احلالة  الباحثون 
 72 اعمارهم  ومتو�صط  يعانون من اخلفقان  ال 
ن�صاء،  والباقون  رجال  منهم  باملائة   46 �صنة، 
وذلك با�صتخدام اجهزة حممولة ت�صجل عمل 

القلب خالل 24 �صاعة يوميا.
وكان 840 منهم يتناولون يوميا موادا حمتوية 

على الكافيني.
القهوة  “تناول  ان  الباحثون  ا�صتنتج  وقد 

احتمال  خف�ض  على  ي�صاعد  منتظمة  ب�صورة 
ال�صكري  مر�ض  من  الثاين  بالنوع  االإ�صابة 
واأمرا�ض  الدموية،  واالأوعية  القلب  واأمرا�ض 

اأخرى مثل الكاآبة والبدانة.
كما ان موؤ�صرات ق�صور القلب والوفيات بالقلب 

اأقل بني هواة تناول القهوة بانتظام”.

بالطبع جميعنا نعرف الف�صار ونع�صقه 
حلظة  اأني�صنا  فهو  كبريا  ع�صقا 
عند  اأو  التليفزيون  اإيل  االإ�صتماع 
اأي�صا  وهو  الكرة  مباريات  متابعة 
جتد  اأن  ميكنك  فال  اأطفالنا  مع�صوق 
طفل ال يحب تناول الف�صار وكثريا ما 
ت�صنع االأمهات الف�صار الأطفالهن وذلك 
عليهن  ال�صديد  الإحلاحهم  اإ�صتجابة 
حبهم  اإيل  يرجع  وذلك  بتجهيزه 
ال�صديد للف�صار لطعمه اللذيذ ومذاقه 
املميز الذي يفتح ال�صهية على تناوله.
مدى  عن  يوما  نف�صك  �صاألت  هل  ولكن 
نتيجة  لك  حتدث  التي  التغريات 
ال؟  اأم  �صحي  هو  ؟وهل  الف�صار  تناول 
وهل عليك االإكثار منه اأو التوقف عن 

تناوله يف احلال؟
فوائد الف�صار

كل تلك االأ�صئلة �صوف جتد الرد املقنع 
نقدم  �صوف  الأننا  معنا  عليها  والعلمي 
علمية  ودرا�صات  اأبحاث  نتائج  لك 
لدرا�صة  اأمريكيون  علماء  بها  قام 
لالإن�صان  حتدث  التي  التغريات  مدى 
اأو�صحت تلك  للف�صار وقد  تناوله  فور 
الف�صار  من  النهائي  موقفها  االأبحاث 

وهل هو �صحي ومفيد لالإن�صان اأم ال.
عن  العلماء  من  جمموعة  اأعلنت  فقد 
فور  حتدث  التغريات  من  جمموعة 
كبرية  بكميات  للف�صار  االإن�صان  تناول 

وتتمثل تلك التغريات يف االآتي-
اأوال-

ك�صفت الدرا�صات العلمية عن اإحتواء 
من  بها  باأ�ض  ال  كمية  على  الف�صار 
تناول  حني  ويف  االأك�صدة  م�صادات 
ذلك  فاإن  الف�صار  من  كبرية  كميات 
االأمرا�ض وهزمية  يعمل علي مقاومة 
املناعي  اأداء اجلهاز  خالياها وحت�صت 

باجل�صم.
ثانيا-

يحتوي الف�صار على ن�صبة عالية جدا 
كميات  تناول  حني  ويف  احلديد  من 
الق�صاء  يف  يعمل  ذلك  فاإن  منه  كبرية 

علي االأنيميا وفقر الدم بجدارة.
ثالثا-

علي  يحتوي  الف�صار  اأن  اأثبتت  كما 
االألياف  من  بها  باأ�ض  ال  كميات 
جدا  مفيدة  تعد  والتي  الطبيعية 
للجهاز اله�صمي ويف حني تناول الف�صار 
يف  يعمل  ذلك  فاإن  كبرية  بكميات 

واأعرا�صها  املعدة  م�صاكل  من  التخل�ض 
فقد  االإم�صاك  وخ�صو�صا  املزعجة 
الف�صار  قدرة  علي  الدرا�صات  اأثبتت 
علي  والفوري  الفعال  الق�صاء  يف 

االإم�صاك.
رابعا-

ك�صفت االأبحاث على اأن تناول الف�صار 
يعمل على �صبط معدل ال�صكر يف الدم 
لذلك يعد الف�صار هو االإختيار االأمثل 
�صبط  على  يعمل  حيث  ال�صكر  ملر�صي 

معدل ال�صكر يف الدم طبيعيا.
www .ghorbanews .com

22FRIDAY , FEBRUARY 12 . 2016   / Vol . 6 - Issue 231

www .ghorbanews .com

23 عربي ودويل FRIDAY , FEBRUARY 12 . 2016   / Vol . 6 - Issue 231 �سحة وغذ�ء

�صنعاء  �صكان  على  احل�صار  �صي�صتد 
مـــن جــهــة مـــــاأرب بــعــد تــقــطــيــع الــطــرق 
ال�صرقية  املحافظة  وبني  بينها  الوا�صلة 

)االأنا�صول(
اإبراهيم ال�صراجي

االأمنية  الفو�صى  تــزال  ال   | �صنعاء 
اجلنوبية.  املناطق  يف  تنه�ض  الــعــارمــة 
ويف اآخر ف�صول هذه الفو�صى، قتل زعيم 
جالل  الــيــمــن،  فــرع  ــقــاعــدة«  »ال تنظيم 
بلعيدي، وعدد من مرافقيه بغارة نفذتها 
طائرة اأمريكية من دون طيار يف حمافظة 

اأبني التي ي�صيطر عليها التنظيم.
�صّنت  حمليني،  و�صكان  االأنباء  وبح�صب 
غارتني،  طيار  دون  من  اأمريكية  طائرات 
و�صبوة،  اأبني  حمافظتي  يف  اخلمي�ض،  ليل 
وعددًا  »القاعدة«  من  قيادات  وا�صتهدفتا 

من عنا�صرها.
الغارة  االأمــريكــيــة  الــطــائــرات  و�صّنت 
جــالل  تــقــّل  كــانــت  �ــصــيــارة  عــلــى  االأوىل 
ــزة«، يف  ــم ــروف بــــ»اأبـــي ح ــع بــلــعــيــدي، امل
طريق بني زجنبار عا�صمة حمافظة اأبني 
اجلنوبي،  ال�صاحل  على  �صقرة  ومنطقة 
اأحد القادة  اإىل جانب  اإىل مقتله  اأدى  ما 

امليدانيني.
من  اأمريكية  طائرة  �صّنت  وبالتزامن، 
مل�صلحي  جتمعًا  ا�صتهدفت  غارة  طيار  دون 
قرب  �صحراوية  منطقة  يف  »الــقــاعــدة« 
التي  �صبوة  حمافظة  يف  الرو�صة  مدينة 
مدنها،  اأبــرز  اأحــد  على  التنظيم  �صيطر 

عزان، قبل ثالثة اأيام.
�صمن  مــن  االأمــريكــيــة  العملية  وتــاأتــي 
الواليات  اأطلقتها  التي  اال�صرتاتيجية 
ملحاربة   2002 عام  يف  اليمن  يف  املتحدة 

ن�صاطه  تنِه  مل  والتي  »القاعدة«،  تنظيم 
وال نفوذه حتى االآن.

الــغــارة  فـــاإن  حملية،  مــ�ــصــادر  بح�صب 
من   6 نــحــو  قتلت  ــــرية  االأخ االأمــريكــيــة 
م�صلحي »القاعدة« الذين ين�صطون ب�صورة 
اليمن،  جنوبي  �صبوة  �صحراء  يف  وا�صعة 
وبداأوا باإ�صقاط مدنها من دون اأي مقاومة 
وكانت  اجلنوبي«،  »احلــراك  م�صلحي  من 

اآخرها مدينة عزان.
وفيما مل ي�صدر عن التنظيم اأي تعليق 

بلعيدي،  قــائــده  مقتل  خلــرب  تــاأكــيــد  اأو 
اأفــراد  بع�ض  عن  اإعالمية  و�صائل  نقلت 
اأ�صرته تاأكيدات ب�صاأن مقتله مع اثنني من 

مرافقيه ال�صخ�صيني.
اأعلنت  اأن  �صبق  اأنــه  من  الرغم  وعلى 
و�صائل اإعالمية مقتل زعيم »القاعدة« يف 
منا�صبتني، تبدو هذه املرة املعلومات اأكيدة 
واالأنباء ب�صاأن ذلك متطابقة، حيث جرى 
تقّل  كــانــت  الــتــي  ال�صيارة  �ــصــور  تـــداول 

بلعيدي بعد احرتاقها جّراء الغارة.

بلعيدي،  مقتل  على  رّد  اأنه  يبدو  وفيما 
كّثف م�صّلحو التنظيم انت�صارهم يف مدينة 
زجنبار التي ي�صيطرون عليها منذ �صهرين، 
ونقلت و�صائل اإعالمية جنوبية اأن م�صلحي 
التنظيم اأ�صافوا عددًا من نقاط التفتي�ض 
و�صط املدينة، ورفعوا اأعالم التنظيم فوق 

املقار احلكومية.
قد  اجلنوبي«  »احلــراك  م�صّلحو  وكــان 
مقاومة  دون  من  �صهرين  قبل  ان�صحبوا 
�صيطرة  جعل  ما  وهو  زجنبار،  مدينة  من 

عملية  تــبــدو  املــديــنــة  على  »الــقــاعــدة« 
انتهت  معركة  كونها  مــن  اأكـــرث  ت�صليم 
بال�صيطرة على املدينة. وفيما مل ي�صّجل 
»احلـــراك  مل�صّلحي  وجـــود  اأي  ــك  ذل بعد 
اإعالمية  مواقع  اأ�صارت  فيها،  اجلنوبي« 
اإىل اأن م�صلحي »القاعدة« طردوا م�صلحي 
زعم  التي  النقاط  بع�ض  من  »احلـــراك« 

اأنهم كانوا يوجدون فيها.
اأمــن  مدير  تعر�ض  اآخـــر،  �صعيد  على 
حمافظة حلج املعنّي من قبل الرئي�ض الفار 
لالإ�صابة  احلــاملــي،  عــادل  العميد  ــادي،  ه
انتحاري  نفذها  اغتيال  حماولة  جــراء 
يف  منزله  وا�صتهدفت  مفخخة  ب�صيارة 
حي املندرة �صرقي مدينة عدن. وبح�صب 
�صمع  الــذي  التفجري  اأدى  حمليني،  �صكان 
مقتل  اإىل  عـــدة  كــيــلــومــرتات  بــعــد  عــلــى 
االنتحاري و�صتة من حرا�ض منزل العميد 
نقله  ومت  لالإ�صابة  تعر�ض  الذي  احلاملي 

اإىل اأحد م�صت�صفيات عدن.
املتقاعدين  مــن  عــدد  نّظم  ــك،  ذل اإىل 
�صاحة  يف  وقفة  اجلنوبيني  الع�صكريني 
عدن،  مدينة  يف  مك�صر  خور  يف  العرو�ض 
رواتبهم  ت�صلمهم  عــدم  على  احتجاجًا 
منذ  متوقفة  اإنها  قالوا  التي  ال�صهرية 
اأنهم  اإىل  م�صريين  املا�صي،  االأول  كانون 
وتلّقوا  ال�صابق  يف  مماثلة  وقفات  نّظموا 
ب�صرف  بحاح  خالد  حكومة  من  وعـــودًا 
رواتبهم املتاأخرة، وهو ما مل يحدث حتى 

االآن.
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ح�صني حملي
الرتكي  الرئي�ض  ا�صتغّل   | ا�صطنبول 
من  لكل  ــه  ــارات زي ــــان  اإردوغ طيب  ــب  رج
ت�صيلي والبريو واالإكوادور لي�صّوق الأفكاره 
معاداته  خا�ض  وب�صكل  ب�صوريا،  اخلا�صة 
يوم  خطابه  وكان  االأ�صد.  ب�صار  للرئي�ض 
اأم�ض يف اإحدى جامعات البريو التي منحته 
الت�صويق  لهذا  تلخي�صًا  الدكتوراه،  �صهادة 
املكثف وكاأّنه يتحدث اإىل ال�صعب الرتكي، 
الرتكية  التلفزيون  حمــطــات  نقلت  اإذ 

خطابه على الهواء مبا�صرة.
خطابه  معظم  اإردوغـــان  خ�ص�ض  فقد 
يقتل  االأ�ــصــد  »اإن  ــال  وق �صوريا،  ملو�صوع 
داع�ض  اأ�ــصــ�ــض  الـــذي  ــو  وه يــومــيــًا  �صعبه 
ويتحالف مع حزب االحتاد الدميوقراطي 
ال�صوري، وجاء بوتني اىل �صوريا  الكردي 
ليدعم هذا القاتل وهو اأي�صًا يقتل ال�صعب 
وعك�صت  داعــ�ــض«.  يــحــارب  وال  ال�صوري 
ــي يف اأمــريكــا  ــرتك خــطــابــات الــرئــيــ�ــض ال
املــاأزق  دم�صق،  مع  املت�صامنة  الالتينية، 
�صوريا،  يف  �صيا�صاته  يف  اإليه  و�صل  الــذي 
مل  حيث  الرو�صي  التدخل  بعد  وخا�صة 
ي�صتطع اأن يحرك �صاكنًا مع تقدم اجلي�ض 

ال�صوري يف ريف الالذقية ال�صمايل.
اأحمد  الــوزراء  ورئي�ض  ــان  اإردوغ وكان 
داود اأوغلو قد »اأقاما القيامة واأقعدوها« 
منذ بدء العمليات يف تلك املنطقة، وقاال 
باقرتاب  ي�صمحا  لن  اإنهما  الرتكي  لل�صعب 
اجلي�ض ال�صوري من احلدود الرتكية، كما 
اأنهما �صيدافعان عن مئات االآالف )!( من 
)تبنّي  املنطقة  يف  املوجودين  الرتكمان 
اأنهم حواىل ٥ اآالف فقط جلاأوا اىل تركيا 
االأ�صبوع املا�صي، كما تبني اأن جمموع عدد 

اىل  جلـــاأوا  الــذيــن  ال�صوريني  الــرتكــمــان 
تركيا خالل ال�صنوات اخلم�ض هو 20 األفًا، 
يف الوقت الذي كان فيه ال�صا�صة االأتراك 

يتحدثون عن ٣ ماليني تركماين(.
م�صاركة  �ــصــرورة  ــــان  اإردوغ اأكـــد  كما 
ممثليهم يف مباحثات جنيف. وهو املو�صوع 
الوزراء داود  رئي�ض  اأجله  �صافر من  الذي 
رئي�ض  ومعه  فجاأة،  الريا�ض  اىل  اأوغلو 
االأركان خلو�صي اآكار وهو بالزي القتايل. 
وهو ما ف�صره املحللون هنا باأنه اإ�صارة من 
اأنقرة للملك حممد بن �صلمان باأّن اجلي�ض 
قتالية  مهمة  اأي  يف  اإمرته  حتت  الرتكي 
وجل�ض  الــعــراق.  اأو  �صوريا  اأو  اليمن  يف 
على  وكان  امللك،  ي�صار  على  اآكار  اجلرنال 
مع  اأي�صًا  التقى  الذي  اأوغلو  داود  ميينه 
وفد املعار�صة ال�صورية قبل مغادرته اىل 
املرحلة  »تكتيكات  معه  وتباحث  جنيف، 
بالتن�صيق  وذلك  املفاو�صات«،  يف  القادمة 
ال�صعوديني،  املــ�ــصــوؤولــني  مــع  ــاون  ــع ــت وال
تنقطع  ال  الذين  القطريني  قبلهم  ومــن 

االت�صاالت معهم اأبدًا.
على  العنيف  اإردوغــــان  هجوم  وجــاء 
مدى  ليعك�ض  الــبــريو  مــن  املتحدة  االأمم 
مو�صوع  يف  حتى  الرتكية  ال�صيا�صة  ف�صل 
جنيف، حيث ا�صتنكر قرار املوفد االأممي 
املباحثات  تاأجيل  مي�صتورا  دي  �صتيفان 
اإردوغان  اعتربه  ما  وهو  �صباط.   2٥ اىل 
ال�صوري  للنظام  الوقت  من  املزيد  »منح 
العمليات  بــذلــك  وق�صد  �صعبه«.  لقتل 
الع�صكرية التي يقوم بها اجلي�ض ال�صوري 
�صغرية  قرى  من  تبقى  ما  على  لل�صيطرة 
يف ريـــف الــالذقــيــة الــ�ــصــمــايل، واإحــكــام 
الطوق على حلب وقطع خطوط االإمداد 

الرتكية اىل اجلماعات االإرهابية. وف�صل 
اإردوغان وداود اأوغلو، قبل ذلك، يف اإقناع 
بايدن خالل  االأمريكي جو  الرئي�ض  نائب 
زيارته تركيا ب�صرورة التن�صيق يف مو�صوع 
الكردية  ال�صعب«  حماية  ــدات  »وح منع 
احلــدودي  ال�صريط  على  ال�صيطرة  مــن 
هدد  حيث  القام�صلي،  حتى  جرابل�ض  من 
الع�صكري  بالتدخل  االأتــراك  امل�صوؤولون 
املبا�صر يف حال عبور االأكراد نهر الفرات 

باجتاه منبج، ومنها اىل جرابل�ض.
ودون اأن مينع هذا الف�صل بع�ض املحللني 
حمتملة  اإردوغانية  مغامرة  عن  للحديث 
مــواقــع  مــن  تبقى  مــا  الإنــقــاذ  �ــصــوريــا  يف 
حتى  ــاري،  اجل ال�صهر   2٥ قبل  املعار�صة 
على  يجل�ض  اأن  املعار�صة  لوفد  يت�صنى 
ال�صيطرة  اأوراق  وبيده  املفاو�صات  طاولة 
والقرى  املــدن  من  ممكن  عــدد  اأكــرب  على 

واملواقع اال�صرتاتيجية.
ال�صغوط  اإىل  املحللون  ي�صري  كذلك 
الريا�ض  تركيا،  حليفا  لها  يتعر�ض  التي 
يبدو  التي  وا�صنطن  قبل  من  والــدوحــة 
اأنها اتفقت مع مو�صكو حول جممل االأمور 
التي  ال�صورية،  االأزمة  مب�صتقبل  اخلا�صة 
تطوراتها  م�صتقبل  على  اإردوغــان  يراهن 
خا�ض  وب�صكل  اأوراقــهــا  كل  خ�صر  بعدما 
وانفتاح  طهران  مع  الغربي  االتفاق  بعد 

الرئي�ض روحاين على العوا�صم الغربية.
الرئي�ض  اأن  اجلــمــيــع  يــعــرف  كــذلــك، 
لالنتقام  الفر�ض  يت�صّيد  بوتني  فالدميري 
دون  »طائرته«  اأ�صقط  الذي  اإردوغان  من 
وا�صنطن  اأن  هــوؤالء  يعرف  كما  مــربر،  اأي 
على  اإردوغــان  �صيا�صات  من  مرتاحة  غري 
اال�صتباكات  حيث  الكردي،  امللف  �صعيد 

�صرق  جنوب  الكردية  املــدن  يف  العنيفة 
ــــارة مـــاك جـــورك،  الـــبـــالد. وجــــاءت زي
منطقة  اىل  اأوباما  باراك  الرئي�ض  ممثل 
»وحدات  قيادات  مع  ولقاوؤه  العرب،  عني 
اأمريكا  »حليفة  الكردية  ال�صعب«  حماية 

يف حربها �صد داع�ض«، اإ�صارة جديدة من 
ي�صف  الــذي  اإردوغــان  للرئي�ض  وا�صنطن 
هذه »الوحدات« باأنها اإرهابية باعتبارها 

امتدادًا حلزب العمال الكرد�صتاين.
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ال�سكري على  وتاأثره  كبرة؟  بكميات  الف�سار  تناوله  عند  لاإن�سان  يحدث  ماذا 



التي  االأربــاح  اأبل عن حجم  �صركة  اأعلنت    
تقريرها  يف  ــدة،  ــواح ال ال�صاعة  يف  حتققها 
التي  ال�صاعات  عدد  بح�صاب  فيه  قامت  الذي 
تربحها اآبل فقط من اأجل دفع قيمة ال�صرائب 
ميل  الــديــلــى  �صحيفة  ن�صرت  بريطانيا،  يف 

الربيطانية.
اآبل قولها انها حققت   ونقلت ال�صحيفة عن 
لتقارير  وفقا  املا�صية  اأ�صهر  الثالثة  خالل  يف 
جنيه  مليار   12.9 قيمة  اأي�صا،  الر�صمية  اآبل 
بها  قــامــت  ب�صيطة  وبــحــ�ــصــبــة  ا�ــصــرتلــيــنــى، 
يف  اآبـــل  تربحه  مــا  قية  بح�صاب  ال�صحيفة 
اأنه  ال�صاعة الواحدة، وتبني وفقا حل�صاباتها- 
5 مليون دوالر يف ال�صاعة الواحدة.  الـ  يوازي 
باالإ�صارة  تقريرها،  ال�صحيفة  تختتم  حني  يف 
خالل  من  اآبــل  كن  متمُ فقط،  �صاعتني  جمرد  اأن 

اأرباحها من دفع �صرائبها يف بريطانيا.
قدر بقيمة 11،8   �صرائب اآبل يف بريطانيا تمُ
الربيطاين  التقرير  ا�صرتلينى،  جنية  مليون 
خا�صة  هناك،  اجلدل  من  كبرية  موجة  �صيثري 
عليها  العمل  يتم  جدية  حتقيقات  هناك  واأن 
مت  التي  ال�صرائب،  تلك  قيمة  ب�صاأن  حاليا 

حتققه  ما  ت�صاوي  ال  الأنها  ب�صببها  اآبل  تعر�ض 
ــتــقــادات االأكــرث  اأربــــاح. هــذا بجانب االإن مــن 
االإتــهــامــات  ب�صبب  اآبـــل  طــالــت  الــتــي  �صرا�صة 
الواليات  خارج  يف  باأرباحها  حتتفظ  اآبل  باأن 

داخــل  يف  ال�صرائب  دفــع  مــن  تهربا  املتحدة، 
الواليات املتحدة.

 5 هي  الــواحــدة  ال�صاعة  يف  اآبــل  اأربــاح  اإذا 
مليون دوالر.

منذ  امل�صلمني،  �صباب  من   200 نحو  عــودة  مع   
عا�صمة  بباجني   »5 »الكيلومرت  حّي  اإىل  �صهرين، 
اإفريقيا الو�صطى، دّبت احلياة من جديد يف مفا�صل 
اأحد ال�صرايني االقت�صادية  هذا احلّي الذي يعترب 

للمدينة.
حّيهم  يف  جديد  من  اال�صتقرار  قـــّرروا  �صباب   
الذي غادروه مكرهني نحو دول اجلوار - مثل ت�صاد 
والكامريون - هربا من االنتهاكات التي طالتهم من 
املا�صي  مع  تقطع  خطوة  يف  امل�صلحة،  امليلي�صيات 
وم�صتقبل  حياتهم  يف  جديدة  ل�صفحة  وتوؤ�ّص�ض 
بلدهم الذي تهّزه، منذ اأكرث من عامني، ال�صراعات 

الطائفية.
 »مل اأعتقد، يوما اأيّن �صاأمتكن من العودة«، هكذا 
امل�صلمني  ال�صباب  ــد  اأح دجــربيــن،  عي�صى  ا�صتهّل 
االأنا�صول  لوكالة  حديثه  باجني  اإىل  العائدين 
احلّي  �صوارع  يجوب  كان  ال�صمت،  من  برهة  عقب 
الباطن  وعقله  تفا�صيله،  جميع  بنظراته  ويلتهم 

يقيم مقارنة بني االأم�ض واليوم.
كما  »فيفي«  اأو  عي�صى  على  بالي�صري  يكن  مل   
نف�صه جمّددا  اأن يجد  مناداته،  ل�صكان احلي  يحلو 
حّي  على  اأتعرف  »مل  ماأ�صاته،  �صهد  الذي  املكان  يف 
الكيلومرت 5 الذي كان يحرتق عندما تركته خلفي 
النربة احلزينة،  يتابع بذات  قبل عامني ورحلت«، 
من  بالقرب  مكان  اإىل  م�صريا  �صّبابته  يرفع  اأن  قبل 
ابن  راأيــت  »هنا،  ويقول:  باحلي،  املركزي  امل�صجد 
هذه  بــاالكــا«،  اأنتي  قبل  من  ي�صحالن  واأبــي  اأخــي 
»�صيليكا«،  حتالف  مع  ت�صّكل  كانت  التي  امليلي�صيات 

طريف النزاع الطائفي يف البالد.
الرحيل  قــّرر  اإّنـــه  عي�صى  قــال  الــيــوم  ذلــك  يف   
واالبتعاد قدر االإمكان عن ذلك امل�صهد الذي ال زال 
حتى اليوم يثري فيه ذات اللوعة واالأ�صى، لكن، ومع 
مرور الوقت، تال�صت تلك ال�صور املفزعة والذكريات 
 200 ونحو  عي�صى  اأذهــان  يف  املا�صي  من  احلزينة 
اإثر  احلــي،  اإىل  العودة  قــّرروا  ممن  ــر،  اآخ �صخ�ض 
ق�صاء عامني يف املنفى يف كّل من ت�صاد والكامريون، 

بح�صب اأرقام منظمة »ال�صباب االإ�صالمي« املحّلية.
مّمــن مل  ال�صباب  اآخــر من   عــودة �صجعت عــددا 
لوا البقاء حما�صرين يف منازلهم،  يغادروا احلي وف�صّ
 ،2013 دي�صمرب  منذ  املندلعة  االأزمة  امتداد  على 
على ا�صتئناف اأن�صطتهم التي كانوا ميار�صونها قبيل 

اندالع النزاع.
قبل  اأي  ال�صابق  يف  يعمل،  كــان  الــذي  فعي�صى   
رحيله، تاجرا بحّي »مي�صكني« يف الدائرة اخلام�صة 
يف  يتمثل  م�صروع  بعث  من  موؤخرا  متّكن  بباجني، 
ال�صباب  من  عــددا  �صّجع  ما  احلــي،  مبدخل  مقهى 

اأر�صدة  اإقامة اأك�صاك �صغرية يف حميطه لبيع  على 
االت�صاالت الهاتفية.

قال  م�صيحي  �ــصــاّب  ماليباجني،  كري�صتيان   
مبثابة  ــه  »اإّن عي�صى:  عن  متحّدثا  الفــت  بحما�ض 
اأقرت�ض  اأّنني  حتى  جيدا،  نّتفق  ونحن  يل  �صقيق 
تزويد  مــن  الأمتــّكــن  االأحــيــان،  بع�ض  يف  ــال  امل منه 
علّي  له  ما  اأ�صّدد  امل�صاء،  ويف  بامل�صتلزمات،  حمّلي 
من م�صتحقات«، م�صيفا يف حديث لالأنا�صول: »نحن 
الديني،  االنتماء  مل�صاألة  اعــتــبــارات  اأّي  نقيم  ال 
يف  اجلديد  ال�صيا�صي  امل�صهد  �صوء  يف  وخ�صو�صا 

البالد«.
كافية  من  اأكرث  تبدو  لكنها  ن�صبية  ديناميكية   
بالن�صبة لهذا احلّي الذي ي�صّم نحو 40 األف �صاكن، 
معظمهم من امل�صلمني، والذي اأقفر على امتداد اأكرث 

من عامني..
جديد  من  اأبوابها  فتحت  ال�صغرية  فاملحالت   
من  ــت  ــّل اأط الب�صائع  ببع�ض  املــزدانــة  والــرفــوف 
يف  الظهور  ال�صغرية  املهن  ــاودت  ع كما  واجهاتها، 
من  احلياة  مفا�صله  يف  لت�صّخ  احلــّي،  زوايــا  خمتلف 

جديد.
 م�صهد ين�صح اأمال بعودة ال�صالم اإىل احلي، �صّيما 
مع عودة احلركة اإىل �صالف عهدها، حيث بات من 
املمكن اأن يتبادل امل�صلمون وامل�صيحيون الزيارات، بل 
قادرين  اأ�صحوا  امل�صلمني  اأّن  هو  ذلك  كّل  من  االأهم 
ح�صار  عقب  العا�صمة،  و�صط  نحو  التوّجه  على 
اأجربهم على مالزمة منازلهم وعدم تخّطي  طويل 

عتباتها خوفا من اعتداءات امليلي�صيات.
 اأمل جديد بعثته عودة هوؤالء ال�صباب امل�صلمني 
اإىل الديار، وعلى خطى عي�صى، عاد عبدول اأروفاي 
االنتخابات  مــن  االأول  ـــدور  ال قبيل  احلـــي،  اإىل 
خميم  تاركا  دي�صمرب،   30 يف  املنتظم  الرئا�صية، 
اإفريقيا  �صمايل  فيه  يقيم  كــان  ــذي  ال امل�صّردين 

الو�صطى.
عمل  على  احل�صول  من  بعد  يتمّكن  مل  اأنه  ومع   
اأّي ن�صاط ي�صمن  اأّنه مل يرتّدد يف ممار�صة  اإاّل  قاّر، 
حت�ّصن  انتظار  يف  اليومي،  قوته  على  احل�صول  له 
بالن�صبة  �صعبة  و�صعية  االقت�صادية،  االأو�ــصــاع 
لرجل مل ي�صف بعد من اأهوال االأزمة الطائفية، اإاّل 

اأّن »ثقته« كبرية يف امل�صتقبل.
الفرتة  يف  الو�صطى  اإفريقيا  ت�صهدها  انتعا�صة   
انتخاباتها  من  االأول  الــدور  اإجــراء  اإثر  االأخــرية، 
ت�صع  دائمة  موؤ�ص�صات  لت�صكيل  متهيدا  الرئا�صية 
حدا للمرحلة االإنتقالية احلالية، قال عبدول، اإنه 
االأمن  فيها، خ�صو�صا مع عودة  اأن يكون طرفا  اأراد 
العوامل  بني  من  كانت  والتي  للبالد،  واال�صتقرار 
التي �صّجعته على العودة اإىل مدينته االأم باجني، 
اأ�صحى  »امل�صلمني  اأّن  اإىل  الفتا  تعبريه،  حّد  على 
باإمكانهم التنّقل من مكان الأخر، وامل�صيحيون ياأتون 
بوادر  وهــذه  باحتياجاتهم،  للتزّود  حماّلتنا  اإىل 

مطمئنة«.

  متكنت �صركة اآبل من احل�صول على براءة 
االخــرتاع  ــراءات  ب مكتب  من  جديدة  اخــرتاع 
التحكم  ت�صمح  لتقنية   USPTO االأمريكي 
مل�ض  اإىل  احلاجة  دون  عد  بمُ عن  اآيفون  باأجهزة 

ال�صا�صة اأبًدا.
�صتندات التقنية اجلديدة  ممُ اآبل يف   وذكرت 
�صت�صعرات  ممُ خالل  من  كنة  مممُ العملية  هذه  اأن 
فوق  االإ�صبع  ومــكــان  حركة  تابعة  ممُ ـــاول  حتمُ
على  بناًء  باال�صتجابة  اجلهاز  ليقوم  ال�صا�صة، 
يقوم  التي  �صبًقا  ممُ املمُعّرفة  واالإمياءات  احلركة 

بها املمُ�صتخدم باأ�صابع اليد.
ــوي اأجـــهـــزة اآيـــفـــون احلــالــيــة على  ــت  وحت
عن  اجلهاز  عد  بمُ تقدير  على  قادرة  �صت�صعرات  ممُ
كاملة الإغالق ال�صا�صة عند  الراأ�ض عند اإجراء ممُ
اأي  تنفيذ  جتّنب  وبالتايل  االأذن  على  و�صعه 

الم�صة االأذن لل�صا�صة. مهمة ب�صبب ممُ
طريقة  يف  جديًدا  عًدا  بمُ بذلك  اآبل  وتفتح   
التعامل مع هواتف اآيفون، فاإىل جانب التحكم 
باجلهاز من خالل ال�صا�صات التي تعمل باللم�ض، 
واملمُ�صاعد  االأبــعــاد،  الثي  ثمُ اللم�ض  وخا�صّية 
باالأوامر  يعمل  الــذي   Siri �صريي  ال�صخ�صي 
رابعة  طريقة  تتوفر  اأن  املمُمكن  من  ال�صوتية، 

عد. للتحكم باجلهاز عن بمُ
 وقالت اآبل اإن الدمج بني ال�صا�صة التي تعمل 
اآفاًقا  يفتح  اجلديدة  واملمُ�صت�صعرات  باللم�ض 
�صيف  ويمُ االأجــهــزة،  من  النوع  هــذا  يف  جديدة 
مع  والتعامل  البيانات  الإدخــال  جديًدا  خياًرا 
اأكــّدت  كما  النظام.  داخــل  واالأزرار  النوافذ 
نف�ض  على  �صتعتمد  التقنية  هذه  اأن  ال�صركة 

داخل  �صبًقا  ممُ املوجودة  الكهربائية  الــدارات 
ناك  همُ تكون  لن  وبالتايل  احلالية،  االأجــهــزة 

كونات اأو تكلفة اإ�صافية. ممُ
ح�صلت  التي  ـــرتاع  االخ ـــراءات  ب وكبقية   
ــدًدا  حممُ مــوعــًدا  حتديد  كن  ميمُ ال  اآبـــل،  عليها 
اأن ت�صجيلها كرباءة  لو�صول هذه التقنية، كما 
يف  النور  تــرى  قد  اأنها  اأبـــًدا  يعني  ال  اخــرتاع 

القريب العاجل.
اجلــديــدة  التقنية  على  اآبـــل  تعتمد  ــن  ول  
اأن  املمُمكن  من  بل  فقط،  اآيفون  اأجهزة  داخــل 
اللوحية،  اآيباد  حوا�صب  داخل  ت�صمينها  يتم 

وحوا�صب ماك بوك املحمولة.
عد قد  �صار اإىل اأن التحكم باالأجهزة عن بمُ  يمُ
يكون له دوًرا اأ�صا�صًيا يف توجهات اآبل يف الواقع 
اأفاد تقرير �صحيفة  املمُعزز واالفرتا�صي، حيث 
اآبل  �صركة  اأن   The Financial Times
تقنياتها  تطوير  يف  تقدمة  ممُ اأ�صواًطا  قطعت 
 Virtual Reality ــي  االفــرتا�ــص لــلــواقــع 
 Augmented Reality املمُــعــزز  والــواقــع 

على حد �صواء.

اإىل  ــاب«  »واتــ�ــص تطبيق  ان�صم    
م�صتخدم  املــلــيــار  بــنــادي  ي�صمى  مــا 
اإذ  طرحه،  على  �صنوات   7 نحو  بعد 
عدة  وخدمات  تطبيقات  على  تفوق 
و�صهولة  ت�صميمه  ب�صاطة  اإىل  نظرًا 

ا�صتخدامه.
الوقت  يف  »واتــ�ــصــاب«  وي�صتخدم 
اأ�صخا�ض   7 بني  من  واحــد  احلا�صر 
على وجه املعمورة، اأي ما يعادل اأكرث 
تطبيق  كان  فلو  م�صتخدم،  مليار  من 
املرتبة  يف  ــّل  حل دولـــة،  »واتــ�ــصــاب« 
بعد  ال�صكان  عدد  يف  عامليًا  الثالثة 

ال�صني والهند.
ويـــاأتـــي اإجنــــاز »واتــ�ــصــاب« على 
اأبرزها  لعل  اأخرى  تطبيقات  ح�صاب 
ثانيًا  حّل  الذي  م�صنجر«،  »في�صبوك 

مع 800 مليون م�صتخدم �صهريا، يليه 
بـ650  ال�صيني  »ويــ�ــصــات«  تطبيق 

مليونًا.
»واتــ�ــصــاب«  م�صتخدمو  ويــتــبــادل 
يوميا 42 مليار ر�صالة، من بينها مليار 
مليون  و250  �صورة،  مليون  و600 

فيديو.
اإن�صاوؤها  مت  التي  املجموعات،  اأما 
بع�صهم  بـــني  ــل  ــص ــوا� ــت ال لت�صهيل 
اإذ  ــيــار،  ــل امل ــا  ــدده ع فــفــاق  البع�ض 
�صركة  متلكه  الذي  التطبيق،  يدعم 
في�صبوك، 53 لغة تتم اإ�صافة املزيد 

منها بني الفينة واالأخرى.
يف  فيكمن  اإثارة  االأكرث  الرقم  اأما 
عدد مهند�صي ومطوري »وات�صاب«، اإذ 

ال يتجاوز عددهم 57 �صخ�صًا.
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بدلة ت�ساعد املقعدين على ال�سر من جديد
 

فونيك�ض  �صميت  خارجية  بدلة  عن   suitX الروبوتات  �صركة  ك�صفت 
ت�صاعد املقعدين ومن يعانون من ا�صطرابات احلركة يف امل�صي من جديد. 

وتبدو البدلة خفيفة الوزن، وميكن تعديلها وفقا حلجم ال�صخ�ض.
بطاريتها قادرة على العمل 4 �صاعات متوا�صلة من احلركة و8 �صاعات 

من العمل املتقطع.
ت�صاعد  التي  التقنيات  من  مبجموعة  مزود  اجلديد  الربوتي  اجلهاز 
الفرد على ال�صري للم�صافات التى يريدها واأجهزة ا�صت�صعار للوقوف ب�صكل 

�صبه م�صتقيم، وهي تدعم حركة القدم ب�صكل طبيعي.

 كويكب قاتل يتجه نحو االأر�ص
وخرباء نا�سا متخوفون جدًا

 
ــا  ــا�ــص ر�ــــصــــدت وكــــالــــة ن
جديًدا،  كويكًبا  االأمريكية، 
االأر�ـــض،  كــوكــب  نحو  يتجه 
ـــرباء عدم  ورغـــم تــوقــع اخل
العام،  هذا  لالأر�ض  مالم�صته 
اإال اأن هناك خماوف حقيقة 
الكويكب  ذلك  ي�صرب  اأن  من 

املدمر، كوكبنا.
الكويكب  اكــتــ�ــصــاف  ومت 

من  ا  وبع�صً قلًقا  احلني  ذلك  منذ  بالفعل  ي�صبب  اأنه  اإال   ،2013 العام  يف 
االرتباك واحلرية.

ويحذر اخلرباء، من اأن الكويكب العمالق الذي يبلغ طوله 100 قدم قد 
يتجه نحو االأر�ض، لكن ثمة اأحد لي�ض لديه يقني حول مدى القرب، وما 

اإذا كان �صي�صطدم بكوكب االأر�ض مبا�صرة.
ومع القليل من البيانات حول هذا الكويكب املكت�صف حديًثا، تقول نا�صا 
اإن هناك فر�صة الأن ي�صري دون �صرر على بعد 9 ماليني مياًل، اأو اأن يقرتب 

اأكرث مل�صافة 11 األف ميل.
 2013 الكويكب  اأن  وهــو  الف�صاء،  لوكالة  وا�صح  فقط  واحــد  �صيء 

باالأر�ض. با�صطدامه  �صامال  دمارا  يحدث  لن   TX68
هذا  ي�صحق  اأن  احتمال  هناك  لي�ض  اإنه  خا�ض،  بيان  يف  نا�صا،  وقالت 

الكويكب االأر�ض، عندما ي�صل اإليها ال�صهر املقبل.
ومع ذلك، هناك فر�صة 1 يف الـ 250 مليون، اأن ي�صرب االأر�ض يف مروره 

القادم يف العام 2017.
TX68 يبلغ حوايل �صعف حجم النيزك،   2013 يذكر، اأن الكويكب 

الذي انفجر فوق مدينة ت�صيليابين�صك يف رو�صيا، قبل ثالث �صنوات.
وقد اكت�صفت نا�صا، حتى االآن، حوايل 13500 ج�صم قريب من االأر�ض، 

وحوايل ٪10 من تلك الكويكبات، تبلغ نحو 140 مرًتا واأكرب.

اأبل تدخل حتديثات على اأجهزة اآيفون
 

ت�صتعد �صركة »اأبل« لالأجهزة الذكية الإدخال حتديثني على بع�ض ن�صخ 
هواتف »اآيفون«.

 ويتمثل التحديث االأول يف تعديل برنامج مقاي�صة الهواتف، اإذ اأ�صيفت 
الك�صر  مثل  »املعقول«،  ال�صرر  وي�صمل هذا  لل�صرر،  تعر�صت  التي  الهواتف 
الذي ي�صيب ال�صا�صة والكامريا واالأزرار، لكنه ال يعطل عمل الهاتف، وفق 

ما ذكر موقع »9to5mac« التقني، اجلمعة.
اقتناء هواتف جديدة، من دون  الزبائن على  التحديث   وي�صجع هذا 

احلاجة اإىل دفع مبلغ مايل كبري.
 اأما التحديث الثاين فهو  يتيح ملتاجر التجزئة التابعة لل�صركة اإدخال 

حامي �صا�صة على هواتف »اآيفون« حلمايتها من  الك�صر.
و�صوف تعر�ض متاجر اأبل حامي ال�صا�صة خالل االأ�صابيع املقبلة.

هاتف  بــاإعــادة  للم�صتخدم  للمقاي�صة  احلــايل  اأبــل  برنامج  وي�صمح 
لكن  مايل،  مبلغ  دفع  اإىل  اإ�صافة  جديد،  اآخر  وا�صتالم  باإعادته  »اآيفون« 
النظام احلايل ال ي�صمل الهواتف التي حلقت بها اأ�صرار  كاأن تكون ال�صا�صة 

مك�صورة مثال.
 6 واأيفون  اأ�ــض«،   5 »اأيفون  اأجهزة  ي�صمالن  اجلديدان  والتحديثان   

واأيفون 6 بل�ض.

بناء م�سجد بالكلية الع�سكرية الرو�سية

»اإ�صكندر  »األبانيا«  جمهورية  يف  االإ�صالمية  امل�صيخة  رئي�ض  ا�صتقبل 
»فايز  »تريانا«  لدى  املعتمد  اجلديد  »الكويت«  دولة  �صفري   - بروت�صاي« 

م�صاري اليا�صني«، ونائبه »يعود املطريي«.
م رئي�ض امل�صيخة بال�صكر والتقدير اإىل ال�صفري مهنًئا له مبن�صبه   وتقدَّ
البلدين  بني  العالقات  ن  ثمَّ كما  عمله،  يف  النجاح  له  ومتمنًيا  اجلديد، 
وو�صفها باأنها ممتازة، واأعَرب عن ا�صتعداد موؤ�ص�صته للتعاون لتقوية تلك 

العالقات.
ون�صاط  عمل  على  اجلديد  ال�صفري  االإ�صالمية  امل�صيخة  رئي�ض  واأطلع   
دعم  يف  ودورها  تواجهها،  التي  والتحديات  االإ�صالمية،  امل�صيخة  وتاريخ 

املجتمع.
دور  مثمًنا  الرتحيب،  على  بال�صكر  الكويت  �صفري  م  تقدَّ جانبه  من   
مها خلدمة  امل�صيخة االإ�صالمية يف »األبانيا« يف املجتمع، واخلدمات التي تقدِّ

امل�صلمني فيها.

 من هم املهتدون يف اأمركا ؟

 The ــهــتــدون  امل اأو  »املــتــحــولــون  بــعــنــوان  ــة  ــع رائ �صل�صلة  يف   
Converts«، التقطت امل�صورة الفوتوغرافية »كلري بيكيت« �صوًرا 

لرجال ون�صاء اأمريكيني اختاروا اعتناق االإ�صالم.
بيكيت  �صور  اإن  االأمريكي،  بو�صت«  »هافينجتون  موقع  وقــال   
املتحدة،  الواليات  يف  اجلدد  امل�صلمني  هوؤالء  وجوه  تك�صف  املذهلة 
اإىل  اإ�ــصــارة  الديانة،  هــذه  على  يولدوا  مل  الذين  االأفـــراد  هــوؤالء 

االإ�صالم ولكنهم وجدوا االإميان يف وقت الحق يف احلياة.
اأفكار  من  امل�صروع  »ينبع  االإلكرتوين  موقعها  على  بيكيت  تقول   
اأمريكًيا؟  تكون  اأن  يعني  ماذا  ل�صنوات.  عملي  يف  اهتمامي  اأثــارت 
فيما  بــالدنــا  نفهم  كيف  اأنف�صنا؟  ــعــرف  نمُ وكيف  ك�صعب  نحن  مــن 
كاذب  ب�صكل  يجعل  جمتمع  يف  االأخــرى؟  والثقافات  بــاالأمم  يتعلق 
الذين  اأولئك  جتربة  هي  ما  مت�صادين..  و»امل�صلم«  »االأمريكي« 

اجتازوا هذا اخلط املت�صور؟«.
فقط  لي�ض  م�صتك�صفة  والهوية،  االإدراك  على  بيكيت  وتركز   
ا  ال�صورة املادية للمو�صوعات مثل »املتحولون اأو املهتدون« ولكن اأي�صً

فهم امل�صاهدين للثقافة الدينية يف الواليات املتحدة.

ــة ــص ــا� ــص ــ� ال ملـــ�ـــس  دون  ــــون  ــــف اآي بـــاأجـــهـــزة  حتـــكـــم 

ـــدم ـــخ ـــت ـــص ـــ� ـــــار م ـــــي ـــــل ــــــاب يــــنــــ�ــــصــــم لـــــــنـــــــادي امل ــــــص ــــــ� وات

ــــاعــــة واحــــــــــدة.. ـــــــالل �ــــص ــــــــــــاح اآبـــــــــل خ ـــت اأرب ـــغ ـــل كـــــم ب

ــــــى ــــــط ــــــص ــــــو� ـــــــــا ال ـــــــــخ اإفـــــــــريـــــــــقـــــــــي ـــــــــاري ـــــــــت ــــــة جــــــــــــديــــــــــــدة ب ــــــح ــــــف ــــــص ــــــــطــــــــرون � ــــــــص ــــــــ� مــــــ�ــــــصــــــلــــــمــــــون ي

زار  الذي  اأوباما،  باراك  االأمريكي  الرئي�ض  ندد   
م�صجدًا  من�صبه  توليه  منذ  االأوىل  للمرة  االأربعاء 
الذي  »البغي�ض«  باخلطاب  املتحدة،  الواليات  يف 
كان  لطاملا  »االإ�صالم  اأن  موؤكدا  امل�صلمني،  ي�صتهدف 

جزءا من الواليات املتحدة«.
واليــة  يف  بالتيمور  يف  ــارة  ــزي ال ــذه  ه وخـــالل   
مرييالند )�صمال �صرق( التي تاأتي قبل ت�صعة اأ�صهر 
اأوباما  غمز  االأمريكية،  الرئا�صية  االنتخابات  من 
دونالد  اجلمهوريني  املر�صحني  قناة  من  خ�صو�صا 
ترامب وبن كار�صون اللذين يخلطان »بني االأعمال 

االإرهابية الفظيعة وديانة مبجملها«.
 ورغم اأنه �صبق اأن زار م�صاجد يف م�صر وماليزيا 
االأوىل  املرة  لكنها  مهامه،  توليه  اأثناء  واإندوني�صيا 
التي يزور فيها اأوباما م�صجدا يف الواليات املتحدة.

خطابه  يف  االأمــريكــي  الرئي�ض  قــال  ذلــك،  اإىل   
بالتيمور  يف  االإ�ــصــالمــيــة  املجموعة  اأفـــراد  اأمـــام 
�صد  مربر  غري  خطابا  االأخــرية  االآونــة  يف  »�صمعنا 
يف  لها  مكان  ال  ت�صريحات  االأمــريكــيــني،  امل�صلمني 
بالدنا«، معتربًا اأنه »من غري املفاجئ تاليا اأال تزداد 

امل�صايقات والتهديدات بحق امل�صلمني االأمريكيني«.
االبي�ض  للبيت  جمهوريني  مر�صحني  اأن  يذكر   
امل�صلمني.  �صد  مبواقف  االأخرية  االأ�صابيع  يف  اأدليا 
يف  كار�صون  وبــن  ترامب  دونــالــد  من  كل  اأكــد  فقد 
يف  يحتفلون  مل�صلمني  �ــصــورا  �صاهد  اأنـــه  نوفمرب 
 2001 �صبتمرب   11 باعتداءات  املتحدة  الواليات 
كذلك،  مرارا.  نفيه  �صبق  الذي  االأمر  نيويورك،  يف 
اعترب كار�صون يف �صبتمرب اأنه ممنوع على اأي م�صلم 
اأن  اإىل  الفتًا  املتحدة،  للواليات  رئي�صا  ي�صبح  اأن 

وذهب  االأمريكي.  الد�صتور  مع  ين�صجم  ال  اال�صالم 
موؤقتا  امل�صلمني  مبنع  املطالبة  حــد  اإىل  تــرامــب 
ت�صلل  خطر  لتجنب  املتحدة  الواليات  دخــول  من 

جهاديني اىل االرا�صي االمريكية.
 وراأى اأوباما االأربعاء اأن التهجم على ديانة ما هو 
اإال تهجم »على كل الديانات«، مذكرًا باأن الكاثوليك 
التاريخ  يف  للتهجم  عر�صة  اأي�صا  كانوا  واليهود 
اخللط  عــدم  �صرورة  اإىل  اإ�صارته  ويف  االأمــريكــي. 
منحرفة  روؤية  ين�صر  امل�صلمني  من  �صغري  »جزء  بني 
الذين  العامل  م�صلمي  من  كربى  و«غالبية  لالإ�صالم« 
اإىل  هــوؤالء  دعا  لل�صالم«،  م�صدرا  دينهم  يف  يــرون 

التنديد ب�صدة بهذا االنحراف عن الدين.
رمزيا  طابعا  ترتدي  التي  الزيارة  هذه  وتاأتي   

كبريا بعد اأكرث من �صتة اعوام على خطاب اأوباما يف 
فتح  اإىل  فيه  والذي دعا   2009 يونيو  القاهرة يف 
املتحدة  الواليات  العالقات بني  �صفحة جديدة يف 

والعامل اال�صالمي.
 3،3 نحو  فـــاإن  لــالأبــحــاث  بيو  مــركــز  وبح�صب   
مليون م�صلم يقيمون يف الواليات املتحدة وي�صكلون 
اأن  ويــرتــقــب  الــ�ــصــكــان.  اإجــمــايل  مــن  حوايل1% 
ويف   .2050 العام  بحلول  الن�صبة  هذه  تت�صاعف 
ل�صتم  »اأنــتــم  االأربــعــاء  اأوبــامــا  قــال  ال�صياق،  هــذا 
م�صلمني اأو اأمريكيني، اأنتم م�صلمون واأمريكيون. لي�ض 

عليكم االختيار بني اإميانكم ووطنيتكم«.

ــزء مــن اأمــريكــا ــالم ج ــص اأوبــامــا: الإ�



فرا�ض ال�صويف
لفل�صطني«...  نرجع  بدنا  وطحني،  �صّكر  بدنا  »ما 
الفل�صطينية  املخّيمات  مــن  االآتـــني  �صوت  ي�صدح 
الرئي�صي  املقّر  اأمــام  وال�صمال  واجلنوب  بــريوت  يف 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غــوث  لـــ»وكــالــة 
مكاتب  اأمــام  االعت�صام  ح�صن.  بئر  يف  االأونـــروا«  ــ 
فل�صطينيي  من  الآالف  يوميًا  طق�صًا  بــات  املنظمة 

خمّيمات لبنان.
مدينة  يف  العجمي  حي  ابــن  اخلم�صيني  حمّمد، 
يهتف  �صاتيال،  خمّيم  اإىل  والالجئ  املحتلة،  يافا 
االأمن  قوى  عنا�صر  فيما  الع�صرين،  يف  �صاٍب  بغ�صب 
ال�صخمة  البوابة  وبــني  بينه  يحولون  الداخلي 
الزرقاء ملكتب املنظمة االأممية. حمّمد الذي يعر�ض 
موقع  عرب  يافا  يف  اأهله  بيت  �صور  املوجودين  اأمــام 
اإيطايل، يرى حّقه  »فاي�صبوك«، وقد احتله يهودي 
�صحب منه، الأن الدول التي قّررت  كالجئ يف العالج يمُ
اأن ت�صرعن »دولًة« لليهود على اأر�ض فل�صطني مل تعد 
تريد اأن تدفع ما يكفي لكي يبقى الفل�صطينيون على 
�صمتهم! اإنه احلّد االأخري لقدرة الفل�صطيني الالجئ 

يف خميم على التحّمل: امل�ّض بالطبابة.
عن  لبنان  يف  الفل�صطينيني  واقـــع  ينف�صل  ال 
واقعهم يف الدول املحيطة. الريموك، اأكرب املخّيمات 
بعد  اأثــرًا  �صار  دم�صق،  قرب  �صوريا  يف  الفل�صطينية 
حندرات  خميم  اإىل  بالن�صبة  احلــال  وكذلك  عني، 
بعيدًا  بالهرب  الفل�صطينيون  الذ  فيما  حلب،  يف 
بالد  يف  �صتات  اإىل  �صتات  من  والرّب،  البحر  يف  جّدًا، 
ف�صيئًا  �صيئًا  يفقدون  االأردن،  ويف  ــبــاردة.  ال اهلل 
االأردنيون  يرتاب  فيما  »االأردنة«،  ل�صالح  »هّويتهم« 
ــات الــدميــوغــرافــيــة، ومــن »املـــوؤامـــرة«  ــتــوازن مــن ال
االإ�صرائيلية التاريخية بتهجري فل�صطينيني جدد من 

»الداخل« اإىل االأردن وتثبيت »الوطن البديل«.
الفل�صطينيني تدمري  يكفي  يكن  فلم  لبنان،  اأّما يف 
الهروب  وموجات  اأهله  وتهجري  البارد  نهر  خمّيم 
يف  والبطالة  واحلرمان  والفقر  اأوروبا  اإىل  االأخرية 
الدولة  حتملها  التي  االأمنية  والنظرة  املخّيمات، 
ال�صيا�صية جتاه  القوى  من  الكبري  اللبنانية واجلزء 
الفل�صطينيني، �صوى »جتميع« التكفرييني يف املخّيمات 
عوا يف نهر البارد، وانحالل منّظمة التحرير  مِّ كما جمُ
وتخّبط  م�صوؤولياتها،  عن  وتخليها  الفل�صطينية 
تقلي�ض  واأخـــريًا  االأخـــرى،  الفل�صطينية  الف�صائل 

االأونروا خدماتها ال�صحّية لل�صريحة االأكرث عوزًا.
مبعزٍل  امل�صتقبل،  على  قلقون  لبنان  فل�صطينّيو 
عن االأ�صباب التي تدفع الوكالة اإىل هذه اخلطوة. 
االأونروا  الإنهاء  مقّدمة  التقلي�ض  يف  ترى  الغالبية 
التهجري  جلجلة  عــلــى  �ــصــاهــدة  دولــيــة  كمنظمة 
حّق  الإنهاء  متهيدًا  املخيمات،  هي  كما  الفل�صطيني، 
بحّق  القا�صي   194 الدويل  القرار  واإ�صقاط  العودة 
اأ�صئلة  ديارهم.  اإىل  الفل�صطينيني  الالجئني  عودة 
كان  م�صوؤواًل  فل�صطيني،  كل  عقل  يف  ــدور  ت كثرية 
دورنا؟  اأتى  هل  حم�صاويًا:  اأو  فتحاويًا  مواطنًا،  اأو 
ال�صامل«؟  ــّل  و»احل »الت�صوية«  ظــروف  ن�صجت  هل 
اإىل  ويبعدوننا  الـــورق«  على  »دولـــة  يعطوننا  هــل 
وتاريخنا؟  بيوتنا  لنن�صى  وكندا  وال�صويد  الرنويج 
فن�صطر  ـــاب  االإره بحّجة  املخّيمات  يــدّمــرون  هــل 
اأزمــات  ــّل  حتمُ هل  هنا؟  »يوّطنوننا«  اأم  الرحيل  اإىل 
�صوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا وتبقى ق�صية 

الالجئني عالقة؟
عجز اأم ف�صاد؟

كوكالة   1949 االأول  كانون  يف  االأونــروا  تاأ�ّص�صت 
موؤقتة جتدد واليتها كل ثالث �صنوات، حتى اإيجاد 
اأكرث  وبح�صب  الفل�صطينية.  للق�صية  »عــادل«  حل 
يف  الــوكــالــة  تقدميات  فــاإن  فل�صطيني،  م�صدر  مــن 
لبنان بلغت اأوجها يف ظّل وجود الزعيم الفل�صطيني 
التحرير  منظمة  وقــيــادة  عــرفــات  يا�صر  الــراحــل 
من  املــنــظــمــة،  تــقــدميــات  مــع  لتتكامل  بــــريوت،  يف 
العينية  امل�صاعدات  تقدمي  اإىل  الكامل  اال�صت�صفاء 
االجتياح  بعد  مــا  مرحلة  اأن  اإاّل  املـــايل.  والــبــدل 
االإ�صرائيلي للبنان يف 1982 و�صواًل اإىل الت�صعينيات 
ازدياد  ظّل  يف  للتقدميات،  تدريجيًا  تقلي�صًا  �صهدت 
املعي�صة  وغالء  حاجاتهم  وازدياد  الالجئني  اأعداد 

واالأزمات االقت�صادية اخلانقة.
التهديد  اإىل  باالأونروا  االأمر  و�صل  املا�صي،  العام 
ت�صديد  عن  العجز  ب�صبب  الدرا�صي  العام  بتاأجيل 
رواتب عدد كبري من املعلمني يف مناطق عمل االأونروا 

يف لبنان وغّزة و�صوريا ورام اهلل واالأردن. ومع ارتفاع 
اأعداد الطالب بعد نزوح اأكرث من ٥0 األف فل�صطيني 
من �صوريا اإىل لبنان، عمدت الوكالة اإىل دمج هوؤالء 
ال�صفوف  بع�ض  يف  الطالب  عدد  لي�صل  مدار�صها  يف 
لعدد  عامليًا  االأق�صى  )احلد  طالبًا   4٥ من  اأكرث  اإىل 
وبح�صب   .)٣1 ــــ   ٣0 هــو  واحـــد  �ــصــّف  يف  الــطــالب 
االأرقام التي تن�صرها الوكالة على موقعها الر�صمي، 
فاإن موازنتها لعام 2014 بلغت ٥88.٥ مليون دوالر، 

فيما و�صلت امل�صاريف اىل 6٣٥.٣ مليون دوالر.
دوالر،  مليون   20 املا�صي  العام  النفقات  وارتفعت 
م�صاهمة  تعترب  الــتــي  املـــوازنـــة  ــاع  ــف ارت دون  مــن 
االحتاد  دول  تليها  االأكــرب،  فيها  املتحدة  الواليات 
تقّدم  بينما  م�صاهمتها،  كندا  اإنهاء  بعد  االأوروبــي 
والكويت،  واالإمــارات  كال�صعودية  العربية،  الــدول 
دعمًا مل�صاريع حمددة، ولي�ض يف اإطار املوازنة العامة.
االأونروا  اأعلنت  املا�صي،  االأول  كانون  منت�صف  يف 
 ،2016 بداية  مع  الطبّية  خدماتها  تقلي�ض  نّيتها 
من   ٪٥0 لبنان  يف  »ت�صتهلك  باأنها  االأمـــر  معّللة 
اأقاليم االأونروا  ميزانيتها املخ�ص�صة لال�صت�صفاء يف 
لتكاليف  اال�صتثنائي  االرتــفــاع  ب�صبب  اخلم�صة« 
اال�صت�صفاء يف لبنان. ومع ارتفاع اأعداد امل�صتفيدين، 
تبقى املوازنة يف لبنان ثابتة وحمدودة. وحتى االآن 

تويف اأربعة فل�صطينيني على اأبواب امل�صت�صفيات.
عدم  يف  هي  االأزمــة  اأن  الوكالة  توؤّكد  حني  ويف 
اأكرث من طرف  يّتهم  مل�صاهماتها،  املانحة  الدول  رفع 
بالف�صاد.  لبنان  يف  وممثليها  الوكالة  فل�صطيني 
كــتــورة  اإدوارد  الفل�صطيني  الــنــا�ــصــط  ويــو�ــصــح 
لـ»االأخبار« اأن »الف�صاد ي�صت�صري داخل الوكالة، ومن 
ال�صروري اأن تدقق ماليًا وتك�صف االأرقام اأمام الراأي 
العام حل�صم اال�صكالية ما بني الف�صاد والعجز«. ويرّد 
ال�صبب اإىل »املحا�ص�صة التي تقوم بها بع�ض الف�صائل 
يف  م�صوؤولني  مع  والت�صامن  بالتكافل  الفل�صطينية 
بدل  واملح�صوبية،  التوظيفات  لتقا�صم  ـــروا  االأون
اعتماد معايري ال�صفافية«. ويك�صف اأن »هناك توّجهًا 
على ما يبدو ال�صتمرار التقلي�صات، وما ح�صل مبثابة 
ج�ّض نب�ض لل�صارع الفل�صطيني يف لبنان ومدى تقّبله 
خطواتها  بـ»تعديل  االأونـــروا  مطالبًا  للتغيريات«، 

واعتماد املعايري الدولية لتقدمي اخلدمات«.
التوطني؟

ــات املــعــنــيــة اأعـــــداد الــالجــئــني  ــه ال حتــ�ــصــم اجل
االح�صاءات  غياب  ظل  يف  لبنان  يف  الفل�صطينيني 
اإىل  اللبناين  العام  االأمن  اأرقــام  ت�صري  اإذ  الدقيقة، 
بينما  لبنان،  يف  م�صّجل  فل�صطيني  األف   ٥٥0 وجود 
األف   288 وجــود  اإىل  لــالأونــروا  اإح�صاء  اآخــر  اأ�صار 
حواىل  الوكالة  لوائح  على  وامل�صّجلون  فل�صطيني، 

440 األفًا.
اخلدمات  لتقلي�ض  ـــروا  االأون اأ�صباب  تبدو  وقــد 
منطقية. لكن من حّق الفل�صطينيني الذين اقتلعوا من 
اأر�صهم يف املا�صي ويقتلعون االآن من خمّيمات ال�صتات، 
اأن يقتنعوا بنظرية »املوؤامرة« التي حتاك �صّد حّق 
االإقليم،  يف  حت�صل  التي  التحوالت  ظّل  يف  العودة، 
واحلديث عن الت�صويات واحللول »ال�صاملة«. وتوؤكد 
م�صادر معنية، نقاًل عن م�صوؤول اأمريكي بارز يف امللّف 
قوله  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  الفل�صطيني، 
من  م�صارات  اأربعة  لبنان  يف  الفل�صطينيني  اأمــام  اإن 
اإىل  �صيعود  منهم  قليل  جزء  الدولتني:  حّل  �صمن 
داخل فل�صطني املحتلة، جزء قليل اآخر اإىل ال�صفة 
االأوروبية  الــدول  ت�صتوعبه  كبرٌي  جزء  الغربية، 
لبنان!  يف  توطينه  يــجــري  اأخـــري  وجـــزء  وكــنــدا، 
اأن  »اأمنية«  فل�صطينية  م�صادر  توؤكد  ذلك،  من  اأكرث 
»الغربيني اأبلغوا اأكرث من جهة لبنانية اأن لبنان لن 
اإنهاء ملّف اللجوء  الغاز من دون  ي�صتطيع ا�صتخراج 
الفل�صطيني وتوطني جزء من الفل�صطينيني، ومن بني 
يف  ووزراء  اجلمّيل  اأمني  الرئي�ض  ال�صخ�صيات  هذه 

التيار الوطني احلر«!
بني االأونروا ومفو�صية الالجئني

نقا�صات  عــن  املا�صية  املرحلة  يف  احلــديــث  كــرث 
قرار  الإ�ــصــدار  و�صعي  االأمــريكــي  الكونغر�ض  داخــل 
الــدول  نّية  مــع  واإلغائها،  االأونــــروا  متويل  بوقف 
اإىل  الفل�صطينيني  الــالجــئــني  حتــويــل  امل�صاهمة 
الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية  املفو�صية 
)UNHCR(، ودفع تعوي�صات لعدد من الالجئني 
ــدول  ال تــركــوا  الــذيــن  اليهود  ــن  وم الفل�صطينيني 
من  اأكرث  ويوؤكد  فل�صطني.  يف  وا�صتوطنوا  العربية 

الأخذ  لبنان  يتلقاها  عرو�صًا  اأن  فل�صطيني  م�صدر 
الدولة  اإىل  االأونـــروا  دور  لتحويل  مالية  بــدالت 
اللبنانية، على غرار ما يح�صل يف موؤمتر »دعم �صوريا 
للوكالة  العام  املدير  اأن  رغم  لندن،  يف  واملنطقة« 
اأن  ينفي  �صمايل  ماثيو�ض  االأملاين  لبنان  الدولية يف 
اإىل  ــروا  االأون من  الالجئني  نقل  بــوارد  اأحد  »يكون 
بني  ت�صابه  ال  بب�صاطة  الأنــه  ال�صامية،  املفو�صية 
رئي�ض  ال�صابق،  الوزير  ي�صدد  فيما  اللجوء«،  نوعي 
منيمنة  ح�صن  الفل�صطيني،  ــ  اللبناين  احلوار  جلنة 
اللبنانية  الدولة  على  الالجئني  »اإحــالــة  اأن  على 
اأمر غري وارد، والدولة لن تقبل به حتت اأي ظرف. 
املجتمع  م�صوؤولية  هم  الفل�صطينيون  فالالجئون 

الدويل، واحلل الوحيد هو بعودتهم اإىل اأر�صهم«.
على  احلــ�ــصــول  يف  »االأخـــبـــار«  تــوّفــق  مل  وفيما 

ال�صلطة  من  موقف 
اأو  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة 
ـــة فـــتـــح بــعــد  ـــرك ح
اتــــ�ــــصــــاالت عـــدة 
الفل�صطيني  بال�صفري 
اأ�ــصــرف دبــور واأمــني 
ـــة فــتــح  ـــرك ـــّر ح ـــص �
فــتــحــي  لـــبـــنـــان  يف 
اأبــــــــو الــــــعــــــردات، 
حركة  ممــثــل  اأّكــــد 
اجلــهــاد االإ�ــصــالمــي 
عماد  اأبــو  لبنان  يف 
ــا  »م اأن  الـــرفـــاعـــي 
مقّدمة  هــو  يح�صل 
من  االأونـــروا  الإنهاء 
املانحة  ــدول  ال قبل 
ــط  ــغ ــص ــ� ــــدف ال ــــه ب
الفل�صطينيني  على 
و�صطب حّق العودة«. 
وكـــّرر ممــّثــل حركة 
لــبــنــان  يف  ــض  ــا� ــم ح
املوقف  بــركــة  علي 
مع  ات�صال  يف  نف�صه 
ــــار«. وقــال  »االأخــــب
ـــوؤول اجلــبــهــة  ـــص ـــ� م
لتحرير  ال�صعبية 
عبد  مروان  فل�صطني 
»احلديث  اإن  الــعــال 
ــل  ــوي عــــن وقـــــف مت
كل  يتكرر  ـــروا  االون
الكونغر�ض،  يف  عــام 

رمّبا اقرتب الوقت االآن الإنهاء الغربيني حّق العودة 
خدمًة الإ�صرائيل«، م�صيفًا اأن »ال�صكوت عن االأونروا 

هو تخٍل عن ق�صية الالجئني«.
يف  حما�ض  حركة  تلعبه  الذي  الــدور  الفتًا  وبدا 
خميمات  �صّيما  ال  املخّيمات،  يف  التظاهرات  تنظيم 
اأن  اإىل  اأهلي  م�صدر  من  اأكرث  ي�صري  ففيما  اجلنوب. 
املخيمات  يف  حت�صل  بـــداأت  ال�صعبية  »التحركات 
اإىل  �ــصــارعــت  حــمــا�ــض  اأن  اإاّل  عــفــويــة،  بطريقة 
احتوائها وقيادتها كي ال تخرج عن ال�صيطرة، فيما 
حاولت حركة فتح اإنهاءها«، يوؤّكد الرفاعي وبركة 
اأن التحركات �صت�صتمر، مع التلويح بالتظاهر جنوبًا 

على مقربة من احلدود مع فل�صطني املحتلة.
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ــني ــي ــن ــي ــط ــص ــ� ــل ــف ــــني ال ــــوط ـــل ت ـــاب ـــق ـــان م ـــن ـــب ــــــاز ل غ
حقيقية  �صراكة  الزوجية  العالقة  تعترب   
عاتق  على  ي�صع  ما  وهــذا  واملـــراأة  الرجل  بني 
حتقيق  �صبيل  يف  كبرية  م�صوؤولية  الطرفني 

التوازن والتعاون فيما بينهما.
التي  الت�صرفات  ببع�ض  الــزوج  يقوم  وقــد 
مما  ــراأة  امل نظر  وجهة  من  التوازن  بهذا  تخل 
يوؤدي اإىل ن�صوب اخلالفات وامل�صاكل. وقد اأورد 
موقع فاميلي �صري االإلكرتوين ٥ ت�صرفات يقوم 

بها الرجل تثري جنون الزوجة:
1- عندما ال يفهم الزوج ما تقوله الزوجة

بالغمو�ض،  يت�صمن  الن�صاء  باأن  املعروف  من 
لذا يتوقعن من اأزواجهن اأن يكونوا قادرين على 
اأذهانهن. وخا�صة بعد عي�صهم  فهم ما يدور يف 
املراأة  فاإن  لذا  الزمن.  من  طويلة  لفرتة  معهن 
اإليه  اإن مل يفهم زوجها ما ترمي  تنزعج كثريًا 
ب�صكل  خاطرها  يف  يجول  عما  االإف�صاح  دون 

مبا�صر.
2- عندما ال ي�صتمع الرجل لزوجته

زوجها  جتاهل  هو  ــراأة  امل يغيظ  ما  اأكــرث  اإن 
زوجته  تقوله  ملا  الرجل  اإهمال  الأن  تقوله،  ملا 
غياب  وعلى  لها  تقديره  عدم  على  وا�صع  دليل 

التوا�صل ال�صحي بينهما.
٣- عندما يعتقد الرجل باأن تقدمي االأزهار 

لزوجته هو احلل لكل امل�صاكل
لزوجته  االأزهــار  تقدمي  باأن  الرجل  يعتقد 
اأو  م�صكلة  اعرت�صتهما  كلما  االأمثل  احلــل  هو 

ن�صب �صجار بينهما. ال �صك باأن االأزهار ت�صاعد 
ال  ولكنها  وزوجته  الزوج  بني  ال�صدع  راأب  على 

حتل اأي م�صكلة عالقة بينهما.
م�صاعره  عــن  الــرجــل  يف�صح  ال  عندما   -4

لزوجته
على  املقدرة  عدم  من  الرجال  بع�ض  يعاين 
ويف�صلون  لزوجاتهم،  م�صاعرهم  عن  االإف�صاح 
يغيظ  وهذا  الأنف�صهم.  مب�صاعرهم  االحتفاظ 
الزوجة ويخرجها عن طورها الأنها حتب الكالم 

املع�صول وحتب اأن ي�صاركها زوجها بكل م�صاعره.
٥- عندما ال يقف الرجل يف �صف زوجته

من  ــرث  اأك باملنطقية  الــرجــال  بع�ض  يت�صم 
�صينظرون  باأنهم  يعني  وهذا  عاطفيني.  كونهم 
االنحياز  دون  مو�صوعي  ب�صكل  م�صكلة  اأي  اإىل 
الذي  الرجل  تف�صل  ــراأة  امل ولكن  طــرف.  الأي 
يقف يف �صفها وي�صاندها لدى ن�صوب اأي نزاع اأو 

خالف مع اأي �صخ�ض. 24

الع�صرينات من عمره، ال  ل�صاب يف    ما يحق 
الثالثني  حاجز  يتخطى  حني  له  متاحا  يظل 
�صنة، اإذ تتحول اأ�صياء كثرية كانت بديهية اإىل 
من  اجلدوى  عدمية  اأو  خمجلة  اأو  �صعبة  اأمور 

وجهة نظر ذلك ال�صخ�ض.
اإن  قال  اأمــرا   ٣0 ر�صد  �صوغر«  »بــوب  موقع 
ثالثني  بلوغه  بعد  عنها  يقلع  اأن  االإن�صان  على 
اأنه يغريها من تلقاء نف�صه،  اأو  عاما من العمر، 
واملادية  ال�صحية  املتاعب  من  الكثري  ليتفادى 

واالجتماعية.
التغيريات  جملة  من  فــاإن  املــوقــع،  وبح�صب 
بلوغ  بعد  ــان،  ــ�ــص االإن حــيــاة  على  تــطــراأ  الــتــي 
اتخاذ  يف  ا�صتقاللية  اأكرث  ي�صري  اأنه  الثالثني، 
القرارات فال ي�صطر اإىل ا�صتئذان املقربني منه 

للقيام باأمر ما.
والأن للعمر تاأثريا على القوة البدنية، ي�صبح 

ق�صاء  اإىل  ميال  اأكــرث  الثالثني  بعد  االإن�صان 
كان  بعدما  الــنــوم،  يف  االأ�ــصــبــوع  عطلة  نهاية 
اأو  ي�صافر  اأن  على  الع�صرينات  خالل  حري�صا 

يخرج كثريا للقيام باأن�صطة م�صلية.
ويتوجب على االإن�صان بح�صب ن�صائح املوقع، 
بطاقته  عرب  الديون  مراكمة  يف  يتمادى  اأال 
ما  �ــصــداد  يف  يــبــداأ  اأن  عليه  الأن  االئتمانية، 

بذمته، ال زيادة االأعباء املالية.
بعدم  الثالثيني  ال�صخ�ض  القائمة  وتن�صح 
واأمه، كما كان يفعل خالل  اأبيه  املال من  طلب 
�صنوات الع�صرينات، وهو يتابع تعليمه اأو يتلقى 

تدريبا مهنيا.
يف الثالثني اأي�صا، ي�صحي االإن�صان غري مبال 
التمارين  عن  كثريا  فيبتعد  اأمـــور،  عــدة  اإزاء 
لياقته  على  للحفاظ  ال�صرورية  الريا�صية 
من  العديد  عن   يتخلى  قد  اأنــه  كما  البدنية، 

عاداته يف االعتناء مبظهره واأناقته.
ف�صال عن ذلك، يقبل املرء يف عمر الثالثني 
ب�صبب  ال�صريعة،  الوجبات  على  اأكــرب  ب�صورة 
ي�صرتي  قد  كما  اليومية،  احلياة  �صغط  ارتفاع 
الأن  ــرى  واالأخ الفينة  بني  الداخلية  املالب�ض 
املت�صخة  املــالبــ�ــض  يغ�صل  كــي  لــديــه  وقــت  ال 

واملرتاكمة يف بيته.
اأكرث  االإن�صان  ي�صري  االإهــمــال،  اإىل  اإ�صافة 
على  يعتمد  بحيث  الثالثني،  بلوغ  بعد  اتكاال 

غريه كي ينجزوا اأمورا يفرت�ض اأن يقوم بها.
واأعرا�ض  حفالت  من  العامة  املنا�صبات  ويف 
من  الثالثني  يبلغ  من  �صيكت�صف  امليالد،  واأعياد 
العمر اأنه مل يعد ذا مزاج رائق كي يبقى حتى 
كثرية  اأحــيــان  يف  و�صيكتفي  املنا�صبة،  نهاية 

بتاأدية الواجب قبل املغادرة.

اأن  ــرت درا�ـــصـــة جــديــدة  ــه  ظ
لالإ�صابة  عر�صة  اأكـــرث  الن�صاء 
ــنــوبــة الـــتـــثـــاوؤب املــعــديــة من  ب
ي�صعرون  الأنهم  نتيجة  الــرجــال، 
االآخــريــن.  جتــاه  اأكــرب  بتعاطف 
ومن املعروف اأن الكثري من االأفراد 
ي�صعرون بهذه النوبة عندما يرون 

�صخ�صًا يفعل ذلك اأمامهم.
وذكر موقع �صحيفة »اإندبندنت« 
يعتقدون  العلماء  اأن  الربيطانية 
من  احتمااًل  اأكــرث  هن  الن�صاء  اأن 
ــّن يف  ك اإذا  الــتــثــاوؤب  الــرجــال يف 
�صحبة �صخ�ض قريب لهن تثاءب، 
ي�صري  هــذا  اأن  الباحثون  ويعتقد 
بني  البيولوجية  االختالفات  اإىل 
ال�صعور  على  قدرتهم  يف  اجلن�صني 

بالتعاطف.
نوبة  اأن  حتــالــيــل  واأوجــــــدت 
والن�صاء  الــرجــال  لــدى  الــتــثــاوؤب 
اأنها  اأي  وعيهم،  دون  من  حت�صل 
حت�صل يف اأي بيئة، �صواء يف مكان 
منا�صبة  اأو  حفلة  خالل  اأو  العمل 

�صكل  يف  تكون  لكنها  اجتماعية، 
ملحوظ عند الن�صاء.

ــذيــن  ــون ال ــث ــاح ــب واأو�ــــصــــح ال
ت�صري  النتائج  اأن  الدرا�صة  اأجروا 
بيولوجية  اختالفات  وجــود  اإىل 
حيث  مــن  اجلن�صني  بــني  عميقة 
الن�صاء  اأن  مو�صحني  عواطفهم، 
اأكرث ان�صجامًا مع احلالة النف�صية 
هن  ال�صبب  ــهــذا  ول لــالأ�ــصــدقــاء، 
نوبة  يف  لالنخراط  عر�صة  اأكــرث 

التثاوؤب.
على  امل�صرفات  اإحـــدى  وقــالــت 
ــة بــيــزا«  ــع ــام الـــدرا�ـــصـــة مـــن »ج
اإليزابيتا  ــى  ــدع وت االإيــطــالــيــة 
الـــرتابـــط  »قــــــوة  اأن  بـــالغـــي 
االجــتــمــاعــي وجــنــ�ــض االأفـــــراد، 
نوبة  يــجــعــالن  مــهــمــان  عــامــالن 
ان  م�صيفة  مــعــديــة«،  ــاوؤب  ــث ــت ال
الرجل  من  تعاطفًا  اأكــرث  »املـــراأة 
وهذا  حياتها  من  عدة  جوانب  يف 
غريزة  الأن  بيولوجي  اأ�صا�ض  له 

االأمومة حتكمها«.

ن�صرت  التي  الدرا�صة،  ــدت  واأك
ل�صحيفة  االإلكرتوين  املوقع  على 
�صاين�ض«  اأوبــن  �صو�صيتي  »رويــال 
الطبية،  الــبــحــوث  يف  املخت�صة 
والــنــ�ــصــاء  الـــرجـــال  مــن  ـــاًل  ك اأن 
وجــود  يف  للتثاوؤب  عر�صة  اأكــرث 
ـــراد  اأف اأو  املــقــربــني  ــاء  ــدق ــص االأ�

االأ�صرة.
نوبة  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�صار 
مبعدل  للجميع  حت�صل  التثاوؤب 

اأو  يوميًا  مــرات  خم�ض  اإىل  ــع  اأرب
طبيعي،  اأمـــر  وهـــذا  قلياًل،  اأكـــرث 
فيجب  ــد  احل عــن  زادت  اإذا  لكن 
الفتني  اجلد،  حممل  على  اأخذها 
�صعورًا  يعك�ض  قد  التثاوؤب  اأن  اإىل 
بالقلق اأو بالتوتر اأو بوجود مر�ض 
حقيقي، فهناك اأدوية كثرية ميكن 
اأن ت�صبب التثاوؤب الكثري، خ�صو�صًا 

يف بع�ض االأمرا�ض الع�صبية.

زوجــــــتــــــك ـــــــون  ـــــــن ج تــــــثــــــري  اأ�ـــــــصـــــــيـــــــاء   5 جتــــــنــــــب 

عليها تــعــرف   .. الــثــالثــني  ـــاوز  جت بــعــد  ــان  ــص ــ� الإن ــاة  حــي تــغــري  ــاء  ــي ــص اأ�

ـــاءب الـــنـــ�ـــصـــاء اأكــــــر مــــن الــــرجــــال؟ ـــث ـــت ملــــــاذا ت

ــن ــوزي ــج ع اإىل  ــا  ــم ــه ــّول ح نـــــادر  مـــر�ـــس 
 

تعاين هذه الطفلة الهندية، البالغة من العمر 7 اأعوام، واأخوها 
ال�صيخوخة  مر�ض  من  نــادر  نــوع  من  �صهرا،   18 العمر  من  البالغ 
املبكرة، جعلهما يبدوان وكاأنهما متقدمان يف ال�صن ب�صكل ال ي�صدق.
وبح�صب �صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، فاإن اأجنايل كوماري 
هذا  من  يعانيان  �صهرا(   18( كومار  كي�صاف  و�صقيقها  اأعــوام(،   7(
يف  االآالم  واأمنــا  فح�صب،  التجاعيد  لهما  ي�صبب  مل  الذي  املر�ض، 
املفا�صل، واالإرهاق العام، وغريها من االأمرا�ض التي ت�صيب امل�صنني.
�صاترجهان  الــوالــد  اأ�صخا�ض،   ٥ من  الطفلني  عائلة  وتتكون 
واالبنة  عاما(،   ٣٥( ديفي  بينكي  وزوجته  عاما(،   40( راجــاك 
اأما  وكي�صاف،  اأجنايل  اإىل  باالإ�صافة  عاما(،   11( �صيلبي  الكربى 
الوالد فيعمل يف مغ�صلة للمالب�ض، ويجني ما يقرب من 6٥ دوالرا 

يف ال�صهر، بالكاد تكفي عائلته احتياجاتهم من الطعام وال�صراب.
�صرق  جهارخاند  بوالية  ران�صي  مدينة  يف  االأطــبــاء  ويعتقد 
الهند، اإن الطفلني يعانيان من �صكل من اأ�صكال ال�صيخوخة املبكرة، 
اأن  على  موؤكدين  اجللد،  تهدل  ي�صمى  اآخر  مر�ض  اإىل  باال�صافة 

هذين املر�صني ال ميكن عالجهما يف الهند.
لهما،  عالج  على  بالعثور  »يحلمان«  اإنهما  الطفلني  والــدا  وقال 
ال  اإنه  لهم  اأكــدوا  زاروهــم  الذين  االأطباء،  جميع  اأن  اإىل  م�صريين 
عالجهما  املحتمل  من  اأنه  غري  الهند،  يف  املر�ض  لهذا  عالج  يوجد 
يف اأمريكا اأو اأوروبا، ولكن العائلة ال ت�صتطيع حتمل نفقات ال�صفر 

والعالج، بح�صب ال�صحيفة الربيطانية.

اأم تر�صد �صبحني يطوفان حول ر�صيعتها مبهدها 
 

اأ�صيبت اأم بهلع �صديد عندما فوجئت ب�صبحني اأبي�صني يطوفان 
حول ر�صيعتها يف مهدها، الحظتهما يف جهاز مراقبة الر�صيع.

رفعت االأم غيد مقطع الفيديو على في�ض بوك حتت عنوان »ال 
»روبي«  ابنتها  اأن  وعلقت  م�صت«،  دقائق   ٥ حتى  باالأ�صباح،  اأوؤمن 
االأبي�ض،  باللون  �صبحان  بجوارها  يجل�ض  بينما  مهدها،  يف  تنام 
اأن باب غرفة طفلتها كان مغلقًا وال وجود الأي �صخ�ض يف  موؤكدة 

الداخل.
ولدى االأم قناعتها اخلا�صة فيما راأت، قائلة »ما اأراه طفل اأكرب 
من روبي )ابنتي( قادر على اجللو�ض والوقوف«، م�صرية اإىل اأن اأنها 

راأت يف الزوايا اأذنًا وعينًا وذراعًا.
واأ�صافت االأم »روبي مل تكن مرتاحة على االإطالق اأثناء نومها، 
فكانت ت�صتيقظ كل �صاعة طوال الليل«، مو�صحة اأن ما راأته مل يكن 

موؤذيًا على االإطالق، بح�صب موقع مريور الربيطاين.
�صبحني  راأت  بالفعل  اإنها  املقطع  على  املعلقات  اإحــدى  وقالت 
اأحدهما على بوجه امراأة واالآخر بوجه فتاة �صغرية، فيما اأعربت 

غالبية التعليقات عن اأن مقطع الفيديو »مقلق« للغاية.



 2٥“ ثـــورة  مــن  �صخريتها  ب�صبب 
طالب  ل�صهدائها،  واإهانتها  يناير” 
�صرق  الــ�ــصــويــ�ــض  حمــافــظــة  اأهــــايل 
م�صرحية  عــر�ــض  بــوقــف  الــقــاهــرة 
“غيبوبة” للفنان اأحمد بدير ومنعه 
ا�صتجاب  وقــد  املحافظة،  دخــول  من 
عر�ض  منع  وقــرر  لــالأهــايل  املحافظ 

امل�صرحية.
حلمي  اأحـــمـــد  ـــواء  ـــل ال واأ�ــــصــــدر 
قــرارًا  ال�صوي�ض،  حمافظ  الهيامتي، 
م�صرح  على  امل�صرحية  عر�ض  باإلغاء 
“ق�صر ثقافة ال�صوي�ض حيث كان من 
املقرر عر�صها يوم 11 فرباير اجلاري 

وملدة ٣ اأيام.
وكانت حالة من الغ�صب قد انتابت 
يناير”،   2٥“ ثـــورة  �ــصــهــداء  ــر  ــص اأ�
عر�ض  مــن  ال�صوي�ض  يف  واملــ�ــصــابــني 
ت�صيء  اأنها  اعتربوا  التى  امل�صرحية 

لل�صهداء واأ�صرهم وامل�صابني.
وم�صوؤولون ومديرو  ن�صطاء  وتقدم 
وقوى  ومنظمات  حقوقية  جمعيات 
بوقف  للمحافظ  بطلب  �صيا�صية 
اإهانتها  ب�صبب  امل�صرحية  عــر�ــض 
انطلقت  التي  يناير”   2٥“ ل�صهداء 
�صرارة ثورتها من حمافظة ال�صوي�ض.

وطالبت القوى ال�صيا�صية والثورية 
امل�صرحية  ملنع  بالتدخل  املحافظ 
حر�صًا على �صالمة الفنانني امل�صاركني 
من غ�صبة ال�صارع ال�صوي�صي ومراعاة 

كما  وامل�صابني،  ال�صهداء  اأ�صر  مل�صاعر 
اأحمد  الفنان  دخـــول  مبنع  طالبوا 
معار�صته  ب�صبب  ملحافظتهم  بدير 

الدائمة لثورة “2٥ يناير.
البيت  رئي�ض  اأحمد،  فتوح  الفنان 
ال�صرحية  اإن  قــال  للم�صرح،  الفني 
�صخرية  اأو  ــات  ــان اإه اأي  تت�صمن  ال 
التي  يناير”   2٥“ ثــورة  �صحايا  من 
مــوؤكــدًا  املــ�ــصــري،  ال�صعب  بها  يعتز 

القاهرة  يف  عر�صت  امل�صرحية  اأن 
املحافظات،  من  وعدد  واالإ�صكندرية 
املــحــافــظــات  هـــذه  جــمــهــور  وتقبلها 

وااأربوا عن �صعادتهم بها.
اإنــتــاج  مــن  “غيبوبة”  م�صرحية 
بطولة  و  احلديث”،  امل�صرح  “فرقة 
وحممد  جمال  ويا�صمني  بدير  اأحمد 
وفاطمة  الدمردا�ض  واأحمد  ال�صاوي 
الكا�صف واإخراج �صادي �صرور. وتدور 

ــا يف اإطــــار كــومــيــدي حــول  ــه اأحــداث
– اأ�صيب  اأحمد بدير  – وهو  �صخ�ض 
 2٥“ ثــــورة  اأحـــــداث  بــر�ــصــا�ــصــة يف 
يناير” عام 2011 ودخل يف غيبوبة 
يونيو” من عام   ٣0“ يوم  منها  ليفيق 
حدث  عما  الت�صاوؤل  ويــبــداأ   ،201٣

خالل هذه الفرتة.

الرابطة  نهم  فر�صة  منطقة  يف  ميدانية  جولة 
اأن املنطقة ال تزال حتت  بني ماأرب و�صنعاء، تك�صف 
�صيطرة اجلي�ض اليمني و»اللجان ال�صعبية« بخالف ما 
ادعاه التحالف ال�صعودي وو�صائل االإعالم املوؤيدة له، 
رغم كارثية الو�صع يف املنطقة التي حّولتها الغارات 

اجلوية العنيفة واملتوا�صلة اإىل منطقة ع�صكرية
�صيف اهلل حمران

�صنعاء | فيما ترّوج و�صائل االإعالم املوؤيدة للعدوان 
منطقة  على  »التحالف«  قــوات  ل�صيطرة  ال�صعودي 
فر�صة نهم �صرقي العا�صمة �صنعاء، قام وفد اإعالمي 
لر�صد  املــذكــورة  املنطقة  يف  ميدانية  بجولٍة  ميني 
ادعاءات  �صيما بعد  االأر�ض، وال  الو�صع على  حقيقة 
لها  املوؤيدين  وامل�صلحني  االأجنبية  القوات  ب�صيطرة 

على »اللواء ٣12« يف املنطقة نف�صها.
وتبعد فر�صة نهم عن مدينة �صنعاء ٥0 كيلومرتًا 
جبال  عنها  وتف�صلها  مــاأرب،  حمافظة  باجتاه  �صرقًا 
بني  تــربــط  نقطة  حتــتــل  وهـــي  واأوديـــــة،  �صاهقة 

العا�صمة وماأرب، وتتبع حمافظة �صنعاء اإداريًا.
ــن ثــم بني  ـــداأت مــن منطقة �ــصــرف وم ب اجلــولــة 
�صنعاء،  حمافظة  يف  نهم  خلقة  اىل  نــزواًل  ح�صي�ض، 
وماأرب  �صنعاء  بني  الرابطة  الطريق  اأن  تبنّي  حيث 
لوال  املتوا�صل،  اجلّوي  الق�صف  اإثر  االأو�صال  مقطعة 
حماوالت االأهايل اإعادة تاأهيل الطريق بردم احلفر 

التي يحدثها الق�صف.
ن�صيبهما  نالتا  اللتني  وبطنة  م�صورة  منطقتي  ويف 
ّمر اأحد اجل�صور جزئيًا  من غارات طائرات العدوان، دمُ
ت�صب  مل  التي  اجلوية  الغارات  جراء  نهم  بطنة  يف 
اجل�صر من املرة االأوىل، وحني جتمع بع�ض االأطفال 
اأحد  تقتل  الثانية  بالغارة  اإذا  حــدث،  ما  مل�صاهدة 
ج�صر  ظهر  وحني  اآخرين.  اأربعة  وجتــرح  االأطفال 

املنطقة  اأن  بــدا  اأي�صًا،  جزئية  ب�صورة  مدمر  اآخــر 
اأ�صبحت ع�صكرية بكاملها، حيث ي�صول فيها الطريان 

ال�صعودي ويجول منفذًا غارات جوية متتالية.
التي  االأمنية  النقاط  على  الوفد  تقدم  واأثــنــاء 
�صواريخ  كانت  ال�صعبية«،  و»اللجان  اجلي�ض  ين�صبها 
اإىل  مــوجــهــًة  مــكــان  كــل  مــن  تنطلق  »الــكــاتــيــو�ــصــا« 
وعند  املقابلة.  اجلــبــال  يف  املتمركزين  امل�صلحني 
 »٣12 »الــلــواء  ت�صم  التي  نهم  فر�صة  اإىل  الو�صول 
يف  تزال  ال  التي  االأمنية  والنقطة  جمهوري  حر�ض 
اأن  ات�صح  ومــاأرب،  �صنعاء  بني  الرابطة  املنطقة  قلب 
ي�صيطران  ــزاالن  ي ال  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض 
ال�صعودية  الطائرات  اأزيز  كان  وفيما  املنطقة.  على 
الأن  التفّرق  الوفد  من  لب  طمُ الو�صع،  بخطورة  ينذر 
تلك  يف  ب�صري  جتمع  اأي  ت�صتهدف  اجلوية  الغارات 
لق�صف  فيتعّر�ض   »٣12 »اللواء  مع�صكر  اأما  املنطقة. 
كثيف من طريان العدوان، ورغم ذلك مل تتمكن قوات 

»التحالف« من اإ�صقاطه.
قرود  جبال  تقع  نهم،  لفر�صة  املقابلة  اجلهة  ويف 
واملجموعات  »التحالف«  قــوات  �صّنت  التي  واملــلــح 
امل�صلحة اأكرث من هجوم للو�صول اإليها، اإال اأن اجلي�ض 
و»اللجان« متكنا من �صد تلك املحاوالت، مع العلم باأن 
الذين  »االإ�صالح«  م�صلحو  فيها  يتمركز  قرود  جبال 

يقيمون يف املنطقة من االأ�صا�ض.
املت�صدين  اأبرز  هما  و»الكاتيو�صا«  املدفعية  كانت 
لقوات »التحالف« اإىل جانب م�صاعدة »الطبيعة«، اإذ 
اإن اجلي�ض و»اللجان« يخو�صان يف تلك املنطقة حرب 

اجلبال والطرق الوعرة، املعتادين عليها.
من  امل�صافرون  ــزال  ي ال  الق�صف،  تكثيف  ــم  ورغ
ــاأرب،  م اإىل  �صنعاء  من  الــذهــاب  يوا�صلون  املدنيني 
والعك�ض. ومل ينقطع الطريق بالرغم من خطورته. 

اأثناء  جديد  جل�صٍر  العدوان  طريان  ا�صتهداف  ورغم 
اجلولة امليدانية، ما زاد من معاناة املواطنني، ا�صتطاع 
امل�صافرون عرب تعاونهم خلق طريق فرعية ا�صتطاعت 
اأخرى  بع�ض املركبات اجتيازها، فيما علقت مركبات 
اأن  فكان  والن�صاء،  االأطــفــال  مــن  الــعــائــالت  حتمل 
نحو  طريقها  لتوا�صل  الإخراجها  امل�صافرون  ت�صاعد 

ماأرب واأخرى نحو �صنعاء.
قــوات  مــن ف�صل  الــرغــم  اإنـــه على  الــقــول  وميــكــن 
نهم  فر�صة  على  ال�صيطرة  يف  وم�صلحيه  »التحالف« 
تزيد  يبتغون،  مثلما  العا�صمة  نحو  الطريق  وتعبيد 
من  العنيفة  اجلوية  والــغــارات  املتوا�صلة  الهجمات 
العا�صمة و�صكانها، حيث �صي�صتد احل�صار  اأهل  معاناة 
الوا�صلة  الطرق  تقطيع  بعد  مــاأرب  جهة  من  عليهم 
ماأرب  اإن  كذلك،  ال�صرقية.  واملحافظة  العا�صمة  بني 

تزّود  التي  هي  الطبيعية  وباملوارد  بالنفط  الغنية 
العا�صمة وغريها مبادة الغاز املنزيل، غري اأن ناقالت 
الفرعي  الطريق  عبور  ت�صتطيع  لن  ال�صخمة  الغاز 
املوؤقت الذي اأن�صاأه االأهايل، حتى يتم اإ�صالح الطريق 

بالردم اأو ما �صابه.
العدوان  طائرات  نفذت  نف�صه،  اجلولة  يوم  ويف 
مراقبون  يرى  التي  نهم  فر�صة  على  غارة   200 نحو 
جتاوزه  العدوان  ي�صتطيع  لن  �صعبًا  رقمًا  متثل  اأنها 
وحتقيق  عليها  لل�صيطرة  ا�صتماتته  رغم  ب�صهولة، 
ن�صر معنوي على طريق �صنعاء. ورغم كل حماوالته، 
عدة  مفاجاآت  يحمل  �صنعاء  اإىل  الطريق  يــزال  ال 
يحاول  اأ�صهر  ع�صرة  من  اأكــرث  ظل  الــذي  للتحالف 

اجتياز فر�صة نهم من دون جدوى.

دعاء �صويدان
�صكل جالل بلعيدي املرق�صي ا�صمًا فارقًا يف �صجالت 
تنظيَمي »القاعدة« و»داع�ض« يف اليمن. رغم ن�صاأته 
طويلة  ل�صنوات  واإخال�صه  ال�صريعة«  »اأن�صار  داخل 
يف  الطاعة  ع�صا  �صق  من  اأول  كان  اأنه  اإال  للجماعة، 
بادئًا  للبغدادي،  مبايعته  واأعلن  القاعديني  اأو�صاط 
بالعنف  ات�صمت  التي  حياته  مــن  جــديــدة  مرحلة 

االإرهابي املتوح�ض
مل ينل جالل بلعيدي املرق�صي من ميوله الطفولية 
ونزعاته ال�صبابية �صيئًا. ولعه بكرة القدم يوم كان 
يف  تخرجه  عقب  الكيمياء  يف  وتخ�ص�صه  �صغريًا 
جماالتهما.  من  اأيًا  �صخ�صيته  يف  ينق�صا  مل  املدر�صة 
فال الكرة لّقنت روحه درو�ض ال�صماحة والتهذب، وال 

الكيمياء ولدت يف نف�صه تفاعالت املحبة ومفاعيلها.
عينها  املفارقة  لعلها  جــالل.  خرج  متامًا  خمتلفًا 
مفارقٌة  »اجلــهــاديــني«.  من  الكثري  حياة  ت�صم  التي 
جتلي يف كل ِقتلة من م�صارع الداع�صيني والقاعديني 
هــوؤالء،  تالفيف  يف  يتغلغل  الــذي  اخلطاب  خطورة 
حز  مطمعها  جل  ب�صرية  وحو�ض  اإىل  اإياهم  حمياًل 

نحر اأو ف�صل راأ�ض عن ج�صد.
حمافظة  ت�صتوطن  الــتــي  املــراقــ�ــصــة  قبائل  مــن 
باأبو  امللقب  بلعيدي  جالل  ينحدر  اليمن  جنوب  اأبني 
اأوالد  الأربعة  االأ�صغر  االأخ  هو  الزجنباري.  حمزة 
وثالث بنات، لكن والديه مل يتوقعا البتة اأنه �صيكون 
اأملعهم جنمًا. بداأ املقاتل الداع�صي الثالثيني حياته 
االأكادميية يف اإحدى مدار�ض اأبني، حيث كان معلموه 
من  �صيء  لــتــالوة  ال�صباحي«  »الــطــابــور  ي�صدرونه 
�صريع  ذكيًا،  كان  »اإنــه  اأقاربه:  اأحد  يقول  القراآن. 
البديهة، ملاحًا، ميتلك ال�صجاعة واجلراأة يف النقا�ض، 
جالل  اهتم  الزمني«.  عمره  على  بذلك  تقدم  ورمبا 
منذ نعومة اأظفاره بالريا�صة، تتبع اأخبارها و�صعى يف 
جماراة جنومها، من هنا كان التحاقه بنادي ح�صان، 
املختلفة  لعب يف فرقه  االأبرز يف حمافظته.  النادي 
حتى و�صل اإىل الفريق االأول لكرة القدم ما بني عامي 

2000 و2001.
الكيمياء  ق�صم  يف  درا�صته  جالل  بداأ   ،200٣ عام 
يف كلية الرتبية يف زجنبار، �صنوات معدودات تخرج 

على اأثرها يف اجلامعة برتتيب متقدم ليبداأ عمله يف 
جمال التعليم، حمافظًا يف الوقت نف�صه على �صداقته 
�صتطراأ  ما  �صرعان  ال�صرية  هذه  للمالعب.  احلميمة 
حياة  مــن  ببلعيدي  تقذف  جــذريــة  تــبــدالت  عليها 
تخرجه  على  وجيزة  فرتة  متر  تكد  مل  اأخــرى.  اإىل 
ومع  زجنبار.  يف  امل�صاجد  الأحــد  اإمامًا  اأ�صحى  حتى 
 ،2011 عام  املدينة  اإىل  »القاعدة«  عنا�صر  دخــول 
يومذاك  االأنباء  راجــت  االأنــظــار.  عن  جالل  تــوارى 
اإحدى اجلماعات اجلهادية، رف�ض  اإىل  ان�صمامه  عن 
ل  اأقرباوؤه واأ�صدقاوؤه ت�صديقها، غري اأن اليقني مل َيطمُ
حتى قطع ال�صك: جالل بلعيدي اأمريًا لـ«والية اأبني 

االإ�صالمية«.
على  اإمــرتــه  املرق�صي  مــار�ــض  كــامــلــة،  �صنة  ــدة  مل
والرتهيب  احلديدية  القب�صة  �صيا�صة  منتهجًا  اأبني، 
نفذها  متعددة  قتل  عمليات  باالإرعاب.  واالإخ�صاع 
رجاالت بلعيدي بحق اأبناء املحافظة منذ ا�صتيالئهم 
راح  اأوالهما  اثنتان:  اأ�صهَرها  كانت  عمليات  عليها، 
الذي  العزيز )1٥ عامًا(  الطفل خالد عبد  �صحيتها 
وبيعها  نحا�صية  كابالت  �صرقة  بتهمة  يــده  قطعت 
الأحد جتار اخلردة، وقد تويف الطفل بعد يومني من 
تنفيذ احلكم جراء امل�صاعفات التي ح�صلت جل�صده. 
اأما الثانية فا�صتهدفت ثالثة من �صكان جعار؛ بينهم 
ل�صالح  »التج�ص�ض  بتهمة  لبوا  و�صمُ اأمُعــدمــوا  امـــراأة، 
عمد  اأيــ�ــصــًا،  الــفــرتة  تلك  خــالل  اليمني«.  اجلي�ض 
يف  جنديًا  �صبعني  اأ�صر  اإىل  ال�صريعة«  »اأن�صار  م�صلحو 
اأبني، وعلى االأثر بداأت جهود و�صاطة قادها املرق�صي 
ا�صتغالل  عن  غافل  غرَي  الدولة،  ممثلي  مع  بنف�صه 
اأو�صاط  يف  ال�صريعة«  لـ«اأن�صار  للرتويج  احلــادثــة 
يف  �صهرية  حما�صرة  األقى  حيث  االأبيني،  ال�صباب 
ب�صرع  »من يحكم  فيها على عدم قتال  اجلنود حثهم 

اهلل«.
لتحرير  اليمنية  امل�صلحة  القوات  عملية  بدء  مع 
عليها  اأطلقت  والتي   2012 عام  »القاعدة«  من  اأبني 
اإمــارتــه  جــالل  ــادر  غ الذهبية«،  »ال�صيوف  ت�صمية 
والبي�صاء  �صبوة  حمافظات  بني  تنقل  مرحلة  ليبداأ 
العمليات  من  الكثري  �َصَجلت  مرحلٌة  وح�صرموت. 
االإرهابية التي نفذها بلعيدي ومقاتلوه �صد اجلي�ض 

يف  وخ�صو�صًا  الــبــالد،  من  حمافظة  غري  يف  اليمني 
من  اأيــار  يف  وقعت  العمليات  هذه  اأ�صهر  ح�صرموت. 
مدينة  القاعدة  عنا�صر  اقتحم  عندما   2014 العام 
احلكومية  مبانيها  وهاجموا  ح�صرموت  يف  �صيئون 
وحواجزها الع�صكرية واالأمنية ونهبوا بنوكها. وقد 
بكثافة  �صوره  ن�صر  على  يومها  املرق�صي  حر�ض  ظهر 
من داخل املدينة، ما دفع بع�ض املتخ�ص�صني يف �صوؤون 
قيادي  جــالل  اإن  القول  اإىل  االإرهابية  اجلماعات 
بجنون  وم�صاب  الظهور  بحب  ومهوو�ض  باالإثارة  نهم 

العظمة.
يف 8 اآب 2014 كانت فظاعة اأبو حمزة الزجنباري 
عملية  الــرجــل  قــاد  الــيــوم  ذلــك  يف  ال�صيت،  ذائــعــة 
يف  ــارد.  ب بــدم  وذبحهم  مينيًا  جنديًا   14 اختطاف 
واأثناء  ح�صرموت  حمافظة  يف  زين  حوطة  مدينة 
اجلنود  قل  اعتمُ �صنعاء،  اإىل  �صيئون  مــن  توجههم 
فيما  الطريق،  قارعة  على  جثثهم  ورميت  ونمُحروا 
اأن  املفارقة  االأجــ�ــصــاد.  عن  بع�صهم  روؤو�ـــض  ف�صلت 
عنا�صره  خطف  عقب  احلافلة  اعتلى  الزجنباري 
الباقني بالقول: »نعتذر عن  اجلنود، خماطبًا ركابها 
االأوىل  االإ�صارة  الواقعة  تلك  كانت  لكم«!  اإزعاج  اأي 

لت�صلل »داع�ض« اإىل اليمن.
مع اندالع العدوان ال�صعودي على هذا البلد، �صّعد 

عملياتهم  بلعيدي  مقدمهم  ويف  »القاعدة«  قياديو 
االأمني  االنفالت  م�صتغلني  اجلنوبية،  املحافظات  يف 
ال�صريعة«  »اأن�صار  الذي خلفته احلرب. هكذا �صيطر 
على غري منطقة يف اجلنوب، وال �صيما يف ح�صرموت. 
له  م�صور  ت�صجيل  اآخر  يف  املرق�صي  فندها  تطورات 
رجاالته  بتعاون  اأقر  حيث  »القاعدة«،  جناح  حتت 
مع التحالف ال�صعودي قائاًل: اإن »القاعدة« هي التي 
املكال  التنظيم  دخول  واإن  واأبني،  وحلج  عدن  حررت 
والرجال.  بال�صالح  اجلبهات  جميع  مد  يف  �صاعده 
واعرتف بلعيدي باأن القاعديني ي�صاركون يف جبهَتي 

تعز واإب »حتى دحر احلوثي اإىل مران«.
وادي  من  الزجنباري  حمزة  اأبو  اأعلن  اأ�صهر،  قبل 
ومبايعته  »القاعدة«  عن  ان�صقاقه  ح�صرموت  يف  �صر 
اأبي بكر البغدادي. مبايعٌة انطلقت يف اأعقابها دورة 
جديدة من العنف املو�صوم بعالمة »داع�ض« واملتفلت 
ل. اليوم، تختم طائرة من دون طيار على  قمُ اأّي عمُ من 
من  الكثري  را�صمة  عليها  تختم  الــزجنــبــاري،  حياة 
اأمام �صيناريوات  عالمات اال�صتفهام وفاحتة االأبواب 

لي�ض االنب�صاط الداع�صي يف اليمن م�صتبعدًا منها.
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»التحالف« اأمـــام  »مــعــّبــدة«  غــري  �صنعاء  اإىل  الطريق 

الروؤو�س حــّز  اأدغــال  اإىل  التعليم  �صروح  من  بلعيدي: 

العر�س يوقف  واملحافظ  ال�صوي�س  اأهايل  تغ�صب  بدير  لأحمد  م�صرحية 

بالن �صهد  واإ�صابة  �صخ�س  قتل  يف  �صي  بي  اإم  يف  م�صري  مذيع  حماكمة 
�صي  ــي  ب اإم  مــذيــع  �صيمثل 
ملواجهة  املحكمة  يف   MBC
اثنني  واإ�صابة  �صائق  قتل  تهم 
عندما �صدم 6 �صيارات متوقفة 
كم   120 ب�صرعة  يــقــود  ــو  وه

بال�صاعة.
باأنه  امل�صري  املذيع  ويتهم 
طريق  على  بــاحلــادث  ت�صبب 
علي  جبل  ــرب  ق زايـــد  ال�صيخ 
يوم 29 نوفمرب املا�صي. وكانت 
بالن  �صهد  �صي  بــي  اإم  مذيعة 
كما  امل�صابني  بني  عامًا(   27(
اإ�صابة  واأ�صيبت  �صائقها  قتل 
وخرجت  احلــو�ــض  يف  خطرية 

موؤخرًا من امل�صت�صفى.
عمار  النيابة  وكيل  واأ�ــصــار 
حمكمة  يف  الظنحاين  اأحــمــد 
“�صفن  ل�صحيفة  دبـــي  مـــرور 
اربيان  موقع  عن  ونقال  ديز” 
�صيحاكم  املــذيــع  اإن  بيزن�ض 
لت�صببه  باخلطاأ  القتل  بتهمة 
مبقتل ال�صائق واأ�صرار خطرية 
واإتــــالف  اآخـــريـــن  ل�صخ�صني 

املمتلكات.
ال�صتة  ــيــارات  الــ�ــص ــت  ــان وك

االول  احلــادث  ب�صبب  متوقفة 
وح�صل  ب�صيطا  ـــان  ك ــــذي  ال
ت�صوير  من  �صهد  عــودة  خــالل 
حني  ظبي،  اأبــو  اإىل  برناجمها 
كانت  التي  ال�صيارة  تعر�صت 
بــاإطــاراتــهــا  عــطــل  اإىل  تقلها 
كتف  على  ال�صائق  فــاأوقــفــهــا 

حــادث  اإىل  اأدى  ممــا  الطريق 
طفيف مع ا�صدامها ب�صيارتني.

ال�صائق  انتباه  ــدم  ع ولــكــن 
ب�صرعة  لــلــ�ــصــيــارة  وقــيــادتــه 
كبرية جعلته ي�صطدم مبوؤخرة 
خلف  توقفت  الــتــي  الــ�ــصــيــارة 
وفــاة  م�صببا  ال�صيارات  باقي 

ومل  االآخرين  واإ�صابة  ال�صائق 
يكن هناك اآثار ملكابح ال�صيارات 
على الطريق يف نقطة احلادث، 
يقود  كــان  اأنــه  ال�صائق  واأقـــر 
�صيارته ب�صرعة تزيد عن 120 
مل  اأنــه  والالفت  بال�صاعة  كم 

ي�صب باأي اأذى.

فائزا جتد  مل  دولر  مليون   63 بقيمة  يان�صيب  جائزة 

قدرها  يان�صيب  بجائزة  فائز  عن  احلظ  تخلى  يكون  رمبا  اأ(-  ب  )د  اأجنلي�ض   لو�ض 
6٣ مليون دوالر حيث مل يتقدم اأحد ال�صتالم اجلائزة منذ اأن مت اإعالن اأرقام التذكرة 

الفائزة يف اآب/اأغ�صط�ض.
وبيعت التذكرة الفائزة يف يان�صيب “�صوبر لوتو بال�ض يف الثامن من اآب/اأغ�صط�ض يف 

اأحد �صواحي لو�ض اأجنلي�ض.
التذكرة  يقدم  لكي  للفائز  يوما   180 قدرها  مبهلة  كاليفورنيا  يان�صيب  وي�صمح 
وانتهي  حملية.  مدار�ض  لتمويل  بها  والتربع  اجلائزة  م�صادرة  تتم  ذلك  وبعد  الفائزة، 
املوعد النهائي لتقدمي التذكرة الفائزة يف ال�صاعة اخلام�صة من م�صاء اخلمي�ض بتوقيت 

البا�صيفيك )0100 من �صباح اجلمعة بتوقيت جرينت�ض(.
واإذا تقدم الفائز بعد ذلك املوعد ت�صبح التذكرة، ل�صوء احلظ عدمية القيمة، وفقا 

للقائمني على اليان�صيب.
وقال األيك�صي�ض ترفري�صو�ض املتحدث با�صم القائمني على اليان�صيب اإنه ياأمل اأال يعرث 

اأ�صحاب االأرقام الفائزة اأبدا على التذكرة بعد انتهاء املوعد املحدد.

ــا عــام  82 بــعــد  ـــا  ـــه ـــدت وال عــلــى  ــــرت  ع

عندما  طفلة  عاما،   96 العمر  من  البالغة  االأمريكية،  املراأة  هذه  اأجنبت 
تاأخذها  اأن  قبل  اأ�صهر،   6 ملــدة  معها  وبقيت  ع�صرة،  الرابعة  بعمر  كانت 
من  االبنة  متكنت  عاما   82 وبعد  كــاأم،  موؤهلة  تكن  مل  الأنها  منها  ال�صلطات 

العثور على والدتها.
اأجنبت  الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �صحيفة  اأوردتها  التي  التفا�صيل،  ويف 
الرابعة  بعمر  كانت  عندما  عاما(،   82( اإيفا  ابنتها  عاما(   96( بري�ض  لينا 
اأوتيكا و�صط والية نيويورك االأمريكية، وبعد  ع�صرة، يف م�صت�صفى مبدينة 
�صتة اأ�صهر اأخذت �صلطات الوالية الر�صيعة يف عهدتها وذلك الأن بري�ض مل 

تكن موؤهلة لالأمومة.
ومل مي�ض وقت طويل حتى تبنتها عائلة، وغريت ا�صمها اإىل بيتي موريل، 
وعا�صت معهم يف مدينة لونغ اآيالند، وبعد وفاة والديها بالتبني، عندما كان 
عمرها 21 عاما، اأم�صت ع�صرات ال�صنني تبحث عن والدتها احلقيقية، والتي 

عرثت عليها ال�صهر املا�صي، والتقت بها بعد 82 عاما من انف�صالهما.

حلملته كعار�صة  والدته  ي�صتخدم  مكياج  خبري 
مر معني، هذا هو املفهوم الذي اأراد خبري  اجلمال ال يتوقف عند عمُ
“�صامر خزامي” تو�صيله اإىل كل امراأة بل والعامل  املكياج املعروف 
يف  لنا  لتظهر  لوالدته،  مكياج  جل�صة  بعمل  �صامر  قام  حيث  ككل، 

�صورة بديعة اجلمال.
فبالرغم من تقدمها بالعمر و�صعرها الف�صي الالمع، اإال اأنها بدت 
حكًمة  زادتها  التي  بالتجاعيد  احتفاظها  مع  ال�صباب،  غاية  يف 
وجمااًل، كما قام �صامر بو�صع جملة”beauty all ages” كتعليًقا 
منا�صًبا لل�صورة يف ح�صابه ال�صخ�صي على ان�صتجرام. وبالفعل حازت 
التوا�صل  مواقع  عرب  الكثريين  اإعجاب  على  ا  اأي�صً والفكرة  ال�صورة 
املفهوم  هذا  يتبني  ما  دوًما  �صامر  اأن  بالذكر  واجلدير  االإجتماعي، 
يف لقاءاته حيث قال ” انا واقع يف احلب مع جمال وجه كل امراأة 

مرها” يظهر يل يف املراآه مهما كان عمُ



�صنعاء :
تنظيم  ا�صتنزاف  وا�صنطن  توا�صل 
ال�صف  واغتيال  اليمن،  يف  القاعدة 
طيار،  بدون  بطائرات  قياداته  من  االأول 
حيث  اخلمي�ض،  اأم�ض  اآخرها،  كان  والذي 
بلعيدي  جالل  ال�صاب  القيادي  اغتالت 
بعد اأ�صهر من مقتل زعيم التنظيم ” نا�صر 
الوحي�صي” بغارة يف حمافظة ح�صرموت، 

منت�صف العام املا�صي.
جنوبي  اأبني،  حمافظة  يف  قتل  بلعيدي 
اأعقاب  اآخرين، يف  البالد، برفقة عنا�صر 
خمتلفة  مديريات  على  التنظيم  �صيطرة 
حمافظتي  يف  احلوثيني  من  حتريرها  مت 

اأبني و�صبوة.
ومنذ العام املا�صي، خ�صر تنظيم القاعدة، 
قيادات من اجليل القدمي، كانوا قد فروا 
من معتقالتهم بعد ترهل الدولة اليمينة.
وفيما يلي، ا�صتعرا�ض الأبرز القيادات التي 
اغتالتها الطائرات االأمريكية بدون طيار، 
خالل ال�صربات التي تلقاها التنظيم منذ 

فرباير/�صباط 2015:
بلعيدي – جالل 

قبائل  اإىل  ينتمي  الذي  بلعيدي،  برز 
�صكان  بح�صب  اأبني-  مبحافظة  املراق�صة 
اأعلن  عندما   ،2011 عام  منذ  ومقربني- 
لـ”والية اأبني” عقب �صيطرة  نف�صه اأمريًا 

التنظيم عليها.
مع  معارك  بعد  اأبني  من  طردهم  وبعد 
بني  الرجل  تنقل  احلكومية،  القوات 

اإىل  و�صواًل  و�صبوة  البي�صاء  حمافظات 
ح�صرموت ، �صرقي البالد.

اأغ�صط�ض/ يف  الرجل  قاد  ح�صرموت،  يف 
مواقع  على  �صيطرة  عمليات   2014 اآب 
املوايل  اجلي�ض  من  جلنود  واعتقال 
14 منهم”،  بـ”ذبح  للـ”احلوثيني”، انتهت 
مواقع  بثته  م�صور،  �صريط  بح�صب 
اإلكرتونية حم�صوبة على “القاعدة”، قال 
فيه “اإن ذلك كان انتقاما من احلوثيني”، 
ال�صارع  اأو�صاط  يف  �صخًطا  اأثار  ما  وهو 

اليمني.
الوحي�صي – نا�صر 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اعترب   
ال�صابق  التنظيم  زعيم  “الوحي�صي” 
ال�صيد  العرب،  جزيرة  و�صبه  اليمن  يف 
اإىل  اإ�صافة  املا�صي،  العام  خالل  االأثمن 
مبحافظة  ا�صتهدفتها  بارزة،  قيادات 

ح�صرموت، يف يونيو/حزيران املا�صي.
تاأثرت  القاعدة  اأن  مراقبون،  ويرى 
و�صخ�صية  روحي  كاأب  الوحي�صي،  مبقتل 

اال�صتقطاب،  على  قادرة  كاريزما  متتلك 
وتعيني  مقتله  التنظيم  اإعالن  ومنذ 
التنظيم  افتقد  له،  خلفًا  الرميي  قا�صم 

لل�صخ�صية القيادية املحورية.
وكان الوحي�صي امللقب بـ” اأبا ب�صري”، قد 
“تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة  تزعم 
نتيجة   2009 تاأ�صي�صه عام  العرب” منذ 
وال�صعودي  اليمني  الفرعني  اندماج 
لـ”القاعدة”، وحت�صن بعد ذلك يف اليمن.

الربي�ض – اإبراهيم 
 ،1980 �صعودي اجلن�صية من مواليد عام 
عام  اليمن  وو�صل  اأفغان�صتان  يف  قاتل 
�صرعيًا،  ومنظرًا  ع�صكريًا،  قائدًا   ،2008
اأبرز  اأحد  امل�صورة،  ت�صجيالته  وكانت 
اأ�صلحة التنظيم يف اال�صتقطاب، والدعوة 
بح�صب  االنتحارية،  العمليات  لتنفيذ 

مراقبني.
اغتالت  طائرات  بدون  اأمريكية  طائرة 
�صد  النارية  بخطبه  املعروف  الربي�ض- 
بعد   ،2015 اأبريل/ني�صان  يف  الغرب- 
ن�صاط يف �صفوف “القاعدة”، ا�صتمر نحو 
اهلل  �صبيل  يف  “جماهدا  ق�صاها  عقدين 
بيان  بح�صب  وعمالءها”،  اأمريكا  يقارع 

النعي الذي اأ�صدره حينها التنظيم.
االآن�صي – ن�صر 

عمليات الطائرات االأمريكية يف اليمن، مل 
ح�صرموت  يف  املا�صي  العام  خالل  تتوقف 
مايو/ يف  جنحت  بل  البالد،  �صرقي 
“ن�صر  القيادي  با�صتهداف   2015 اأيار 

التنظيم،  املوؤثرة يف  ال�صخ�صية  االآن�صي”، 
يكن  مل  اأنه  خرباء،  عنه  يقول  والذي 
خبريًا  بل  للتنظيم،  عقائديًا  منظرًا 

ع�صكريًا.
اأكتوبر/ يف  البالد،  و�صط  تعز،  يف  ولد 
بالقتال  و�صارك   ،1975 االأول  ت�صرين 
يعود  اأن  قبل   1995 عام  البو�صنة  يف 
ومنها  ك�صمري  اإىل  توجه  ثم  اليمن،  اإىل 
“�صايت”  موقع  بح�صب  اأفغان�صتان،  اإىل 
االإلكرتونية  املواقع  ملراقبة  االأمريكي 

االإ�صالمية.
ويقول املوقع، اأن االآن�صي، التقى بالزعيم 
والذي  الدن،  بن  اأ�صامة  للقاعدة،  ال�صابق 
كلفه مبلف الق�صايا االإدارية يف التنظيم، 

قبل اأن ي�صارك يف مع�صكرات تدريب.
النظاري – حارث 

 ،2015 فرباير/�صباط  من  اخلام�ض  يف 
القيادي  مبقتل  القاعدة  تنظيم  اعرتف 
بهجوم  عاما(   35( النظاري”  “حارث 
اأمريكية بدون طيار يف حمافظة  لطائرة 

�صبوة جنوبي البالد.
باأنه  رف  عمُ الذي  النظاري،  وقتل 
جملة  على  باري�ض  اعتداءات  “مهند�ض 
عنا�صر  من  ثالثة  اإيبدو” برفقة  �صاريل 
نعيه  بيان  يف  التنظيم  وو�صفه  القاعدة، 
م�صائل  يف  املجاهدين  يوجه  “كان  اأنه 

العقائد والعبادات واملعامالت”

ال��ن��ائ��ب ي�ستقبل  االأب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت  م�����ّرٍة:   الأّول 
الطيبي اأح��م��د  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي  بالكني�ست  ال��ع��رب��ّي 

و�صل النائب احمد الطيبي رئي�ض احلركة 
اإىل  امل�صرتكة(  )القائمة  للتغيري  العربية 
بدعوٍة  وا�صنطن  االأمريكّية  العا�صمة 
االأوىل  هي  االأمريكية  االإدارة  من  ر�صميٍة 
حيث  الداخل،  من  عربي  لنائب  نوعها  من 
مّت والأّول مرة ا�صتقباله يف البيت االأبي�ض 
بيان  وبح�صب  االأمريكية.  اخلارجية  ويف 
يف  فاإّنه  الطيبي،   النائب  مكتب  عن  �صادٍر 
الطيبي  الدكتور  اجتمع  االأبي�ض  البيت 
الرئي�ض االأمريكي  اإىل روب مايل م�صت�صار 
باراك اوباما ل�صوؤون ال�صرق االأو�صط وعدد 

من م�صوؤويل البيت االأبي�ض.
اأّما يف اخلارجية االأمريكية فقد عقد اجتماعني اثنني، االأّول مع كري�ض هينزل مدير دائرة ال�صرق االأو�صط، 
وتاله لقاء مطول مع فرانك لوي�صطاين املبعوث اخلا�ض لل�صوق االأو�صط. كما عقد د الطيبي عدًدا من اللقاءات 

مع اأع�صاء الكونغر�ض وجمل�ض ال�صيوخ.
طرح  الطيبي  النائب  اإّن  الزيارة،  هذه  يف  يرافقه  الذي  الطيبي،  للنائب  الربملاين  امل�صت�صار  مهنا  احمد  وقال 
التخطيط  ق�صايا  ًة  وخا�صّ اإ�صرائيل،  يف  العربية  اجلماهري  ق�صايا  واخلارجية  االأبي�ض  البيت  م�صوؤويل  اأمام 
والبطالة  الت�صغيل  وق�صايا  احلريان  اأم  ق�صية  وكذلك  موؤخًرا،  وقلن�صوة  الطيبة  يف  البيوت  وهدم  والبناء 
وق�صايا العن�صرية وخا�صة الت�صريعات العن�صرية التي مت�ض بقيم امل�صاواة والعدل لالأقلية العربية يف البالد، 
والبنى التحتية والتعليم وق�صايا املراأة وال�صباب وغريها من الق�صايا وقدم معطيات حول ذلك. كذلك، جاء يف 
البيان، اهتم اجلانب االأمريكي مبوقف وروؤية د الطيبي من الو�صع ال�صيا�صي وامليداين يف اإ�صرائيل ويف االأرا�صي 
الفل�صطينية املحتلة وم�صري روؤية وحل الدولتني وا�صتمرار اال�صتيطان يف القد�ض و�صائر االأرا�صي الفل�صطينية 

املحتلة.
واأ�صاف مهنا قائاًل: هذا لقاء تاريخي بالن�صبة لنا حيث ميثل ذلك ذروة يف ن�صاط و�صعي النائب الطيبي لطرح 
من  اأّنه  عينه،  البيان  وذكر  امل�صتويات.  اأعلى  وعلى  املتحدة  الواليات  يف  هنا  املرة  وهذه  وعاملًيا  دولًيا  ق�صايانا 
ناحيته، فاإّن النائب الطيبي من جهته اكتفى بالقول: نعم هذه لقاءات هامة وتطور مميز وا�صتثنائي يجب اأْن 
املرة طرحنا وجنحنا يف  البالد، وهذه  ن�صالنا داخل  اإىل جانب  لن�صتمر جميًعا يف تدويل ق�صايانا  يبنى عليه 
اإي�صال  ق�صايا االأقلية العربية الفل�صطينية يف اإ�صرائيل اإىل اأهم مكتٍب يف العامل، اأال وهو البيت االأبي�ض، على 

حّد تعبري النائب العربّي يف الكني�صت االإ�صرائيلّي.
 باالإ�صافة لذلك فقد ا�صتقبل جمل�ض ال�صفراء العرب يف وا�صنطن النائب احمد الطيبي بح�صور �صفري فل�صطني 
معن عريقات، حيث عر�ض د الطيبي على ال�صفراء تفا�صيل حياة املواطنني العرب من جهة، وا�صتمرار بط�ض 
اأ�صئلة  الطيبي على  النائب  اأجاب  القد�ض، حيث  القد�ض واالأق�صى وتهويد  اأخرى، وق�صية  االحتالل من جهة 

ال�صفراء الذين اأ�صادوا بعر�ض الطيبي للق�صية وكذلك بن�صاالته يف الداخل �صد العن�صرّية.
كذلك التقى النائب الطيبي مع قيادات املوؤ�ص�صات واجلمعيات العربية والفل�صطينية يف وا�صنطن واأطلعهم على 
الطببي  احمد  د.  يقدم  اأْن  املتوقع  ومن  املتحدة.  الواليات  يف  اجلمعيات  لن�صاط  منهم  وا�صتمع  االأو�صاع  اأخر 
حما�صرة يف معهد وا�صنطن ل�صيا�صات ال�صرق االأو�صط اأمام كوكبة من املخت�صني والباحثني حيث ت�صتمر زياراته 

ولقاءاته حتى االأ�صبوع القادم يف وا�صنطن ونيويورك، كما ذكر البيان الر�صمّي ال�صادر عن مكتبه.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�صم ٣0٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�صال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

ال�صماح  الفرن�صية  املدار�ض  بداأت 
للطالب املدخنني بالتدخني داخل 
هدفًا  ي�صبحوا  ال  حتى  املدر�صة 

لالإرهاب يف ال�صوارع.
�صي”  بي  “بي  قناة  وذكرت 
النقابة  اأن  لها  خرب  يف  الرتكية 
 )SNPDEN( التعليمية 
الطالب  لقيام  تدابري  اتخذت 
عقب  املدار�ض  داخل  بالتدخني 
التي  باري�ض  اعتداءات  من  اأيام 
ت�صرين  نوفمرب/  �صهر  يف  وقعت 
قوبل  القرار  هذا  اأن  اإال  الثاين، 

بالرف�ض من وزارة ال�صحة.
بدورها جددت النقابة التعليمية 
اأعلن  حيث  اأخرى،  مرة  دعوتها 
م�صوؤول بالنقابة اأن بع�ض املدار�ض 
الطالب  تدخني  تطبيق  يف  بداأت 
داخل املدر�صة دون احل�صول على 

موافقة من وزارة ال�صحة.
رئي�ض  نائب  ريت�صارد  مي�صال  وقال  يدخنون.  الفرن�صيني  ال�صباب  ثلث  اأن  اإىل  الفرن�صية  احلكومة  اإح�صائيات  وت�صري 
النقابة التعليمية ل�صحيفة )France Info( اإن الطالب املجتمعني يف ال�صوارع ي�صكلون خطًرا كبرًيا، وهو خطر اأكرب 

من اخلطر الذي ي�صكله تناول التدخني.
بالتدخني  للطالب  ال�صماح  اأجل  من  النقابة  به  تقدمت  الذي  االأول  الطلب  رف�صت  الفرن�صية  ال�صحة  وزارة  وكانت 
داخل املدار�ض. وبررت الوزارة رف�صها ب�صرورة عدم تاأثري حالةالطوارئ امل�صتمرة يف فرن�صا على املحظورات املفرو�صة 

على�صرب ال�صجائر يف املدار�ض وغريها.
حالة  باأن  املا�صي  �صي” ال�صهر  بي  لـ”بي  له  ت�صريح  يف  اأفاد  فال�ض  مانويل  الفرن�صي  الوزراء  رئي�ض  اأن  بالذكر  جدير 

الطوارئ الق�صوى �صتتوا�صل طاملا ا�صتدعى االأمر ذلك.
دون  املداهمات  وتنظيم  فيهم  امل�صتبه  على  اجلربية  االإقامة  بفر�ض  الفرن�صيني  للم�صوؤولني  الطوارئ  حالة  وت�صمح 

احل�صول على قرار من املحكمة.

اليمن يف  قيادات”القاعدة”  اغتيال  توا�سل  االأمريكية  طيار  بدون  “بلعيدي”..طائرات  اإىل  “الوحي�سي”  من 

منًعا لاإرهاب.. فرن�سا ت�سمح للطاب بالتدخني داخل املدر�سة
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