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ت������وزع جم��ان��ا

مقابل عدن ... هادي باع ح�ضرموت اإىل »داع�ش« و»القاعدة«

يف امل�ستنقع اليمني يتيهون

ماأرب 
»التحالف« ق���وات  ُت��غ��ِرق 



–باي  االمريكية  العربية  اجلمعية 
ريدج-بروكلني  

التوايل  على  ع�شر  الرابع  للعام 
احتفلت اجلمعية العربية االمريكية 
هذه  وتكون  تاأ�شي�شها  بذكرى 
جتمع  مبثابة  عام  كل  االحتفالية 
املجتمع  ممثلي  مع  اجلمعية  الأع�شاء 
االأن�شطة  ال�شتعرا�ض  فر�شة  وهي 
العام  خالل  متت  والتي  والفعاليات 
املجتمع  ي�شعر  حتى  واأي�شا  املن�شرم 
مبدى الفاعلية وقوة التاأثري الأع�شاء 
العام  العمل  ان  وكيف  اجلمعية 
حتقيق  يف  اجلاليات  اأبناء  ي�شاعد 
العديد من االإجنازات والتي ت�شب يف 

نهاية املطاف يف خدمة اجلميع.
العام  هذا  خالل  اجلمعية  ا�شتطاعت 
لعدد  متنوعة  خدمات  تقدم  ان 
منها  اجلالية  اأبناء  من  فرد   4500
يتعلق  ما  او  خدمات عالجية وطبية 
والتدري�ض  واجلن�شية  الهجرة  ب�شوؤن 
االإجنليزية  اللغة  وتعليم  للطالب 
اجلادة  وامل�شاركة  اجلدد  للقادمني 
منظمات  من  العديد  مع  والهادفة 
على  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
وجنحت  نيويورك  مدينة  م�شتوى 
وامل�شاركة  ال�شعي  خالل  من  اجلمعية 
املجتمع  يف  الن�شطاء  مع  االإيجابية 
املدين ان ي�شدر قرار من عمدة مدينة 
ر�شمية  اإجازة  باعتماد  نيويورك 
الفطر وعيد  املدار�ض يف عيد  لطالب 
ان  العرف على  االأ�شحى  حيث جرى 
اأعياد  مع  املدار�ض  الدرا�شة تعطل يف 
امليالد ورا�ض ال�شنة امليالدية وكذلك 
االأعياد  مبنا�شبة  الدرا�شة  تعطل 
العرب  الطالب  ظل  وقد  اليهودية 
االإ�شكالية  لهذه  يتعر�شون  وامل�شلمني 
اأحيانا  يت�شادف  حيث  عام  بعد  عاما 
مع  امل�شلمني  اأعياد  موعد  يتوافق  ان 
تاأجيلها   والأميكن  جترى  امتحانات 
مما كان ي�شكل ذلك من اأعباء نف�شية 
على الطالب واأي�شا العاملني بالتعليم 
وبنجاح  التدري�ض  هيئات  واأع�شاء 
اجلمعية يف احل�شول على هذا القرار 
من عمدة املدينة كان اإ�شارة وا�شحة 
العربية  اجلالية  ان  اىل  وقوية 
عند  وتقدير  وزن  لها  الإ�شالمية 

امل�شوؤولني ومتخذي القرار.

جنود  وراوؤه  يقف  العام  العمل 
قوية  ب�شماتهم  تظل  ولكن  جمهولني 
وموؤ�ش�شها  اجلمعية  –رئي�ض  وا�شحة 
بدا  وعنما  جابر  احمد  الدكتور  هو 
العمل باجلمعية تربع الدكتور جابر 
ويدير  ميتلكها  التي  العيادة  مبقر 
وكانت  الطبية  خدماته  اإدارة  منها 
املقر  هو  فهذا  االن  وحتى  البداية 
الرئي�ض  ونائب  للجمعية  الر�شم 
واملتميز  الناجح  االعمال  رجل  هو 
ويدير  ميتلك  والذى  جودة  حبيب 
العربي  الطبي  واملركز  ال�شيدليات 
جمل�ض  ويظل  ريدج  الباي  مبنطقة 
باالأ�شخا�ض  يذخر  اجلمعية  اإدارة 
تظل  و�شوف  والزالت  كانت  والذين 
و�شط  ووا�شحة  قوية  ب�شمات  لهم 
واأي�شا  العربية  اجلالية  اأبناء 
خ�شر  االب  ومنهم  االأخرى  اجلاليات 

اليتيم واالأ�شتاذ �شراب ال�شيكلى
 والدكتورة اميان اجلنابي والدكتورة 
توجن  فرجينا  وال�شيدة  فرحات  ليلى 

وال�شيدة واريان وال�ض.
وامل�شتمر  الدائم  الن�شاط  �شعلة  واما 
وهي  �شر�شور  ليندا  ال�شيدة  فهي 
املدير التنفيذي للجمعية وت�شاعدها 
ال�شيدة كيال �شانتو�شو كنائب للمدير 

التنفيذي.
ا�شتعر�ض القائمون على امر اجلمعية 
من�شرم  عام  ح�شاد  او  االإجنازات 
املتحدثني  لبع�ض  الفر�شة  واتيحت 

على  االأ�شواء  و�شلطت  واملكرمني 
عبد  طالب  حاج  )على  االمام 
اخوة  موؤ�ش�شة  م�شجد  امام  الر�شيد( 
والرئي�ض  هارليم  مبنطقة  االإ�شالم 
عن  االإ�شالم  �شورى  جمل�ض  جلماعة 
مدينة  عن  وحتدث  نيويورك  مدينة 
 180 نيويورك والتي يتحدث �شكانها 
 75 بها  الوجودين  العرب  وان  لغة 
جملة  وان  م�شيحيني  منهم  املائة  يف 
باملدينة  املقيمون  من  املائة  يف   37
مبعنى  نيويورك  مواليد  من  لي�شوا 
كلمة  عند  وتوقف  مهاجرين  انهم 
بهجرة  احلا�شرين  ليذكر  مهاجرين 
ال�شالة  اف�شل  عليه  حممد  الر�شول 
من  رفاقه  مع  هاجر  عندما  وال�شالم 
(وكيف  )يرثب  املدينة  اىل  مكة 
ذلك  وكان  بالرتحاب  اأهلها  ا�شتقبله 
حممد  النبي  ان  عام   1437 منذ 
اول  اأ�ش�ض  قد  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
نعي�ض  ان  الفخر  ولنا  مدنية  حكومة 
التي  املدينة  وهى  نيويورك  يف  هنا 
كل  وي�شر  �شماحة  بكل  فيها  التقت 
ما حدث عندما  وامللل وهذا  االأعراق 
املدينة  اىل  حممد  الر�شول  و�شل 
املنورة فقد كان بها اليهود والن�شارى 
والذى  احلنيف  ديننا  هو  وهذا 
املحبة  اىل  االأديان  من  كغريه  يدعوا 

والتعاون بني بنى الب�شر .
ال�شيناتور  حتدث  فلقد  وكعادته 
باأبناء  ارتباطه  عن  مارتني  جولن 

ادراكه  وعن  العربية  اجلالية 
البناء  العمل  الأهمية  وتقديره 
للمكان  منهم  كانت  التي  واال�شافة 
ي�شعر  بانه  واأ�شاف  فيه  عا�شوا  الذي 
اأبناء  ي�شارك  عندما  غامرة  ب�شعادة 
وانه  فعاليات  اية  العربية  اجلالية 
التي  واال�شافات  باالإجنازات  ي�شيد 
و�شعوها و�شط املجتمع الذي يعي�شون 
الذي  الدور  اأهمية  على  واكد  فيه 
يعتز  وهو  املحلني  القادة  به  يقوم 
منوذج  من  القادة  هوؤالء  يقدمه  مبا 
التطوعي  العمل  الأداء  وحمرتم  جيد 
يكونوا  ان  لل�شباب  الفر�شة  واإتاحة 

م�شاركني فاعلني وموؤثرين.
فريق  يقدم  الن  الفر�شة  واتيحت 
دائمني  باجلمعية من موظفني  العمل 
اأنف�شهم  يقدموا  ان  متطوعني  او 
كل  وحتدث  احلا�شرين  جلمهور 

�شخ�ض عن املهام املكلف بالقيام بها.
االحتفال  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
يف  ملحوظ  ازدياد  عام  كل  ي�شهد 
وان  واحلا�شرين  امل�شاركني  اعداد 
ورموز  اأبناء  من  �شخيا  دعما  هناك 
من  اجلميع  مل�شه  ملا  نظرا  اجلالية 
من  ذات  وانكار  واإخال�ض  تفانى 
والذى  العمل  هذا  على  القائمني 
العربي  املجتمع  ل�شورة  الكثري  اأ�شاف 

االأمريكي يف املهجر.
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خمت�سر مفيد

الظلم ظلمات
التي  التفتي�ض  حماكم 
الع�شي  بحمل  تاأمتر 
واخليزران اأو من يطلق 
باملعروف  االأمر  عليهم 
وهم  املنكر  عن  والنهي 
للجهل  �شارخ  منوذج 
وال�شريعة  بالدين 
كثري  والكالم  والقانون 

ماء  فمنا  يف  يوجد  وال  وا�شحة  واحلقائق 
و�شوؤال بر�شم احلالة هل اأعدم اأو جلد اأجنبي 

غربي ؟ 
وموؤ�ش�شي  وحماة  رعاة  لكونهم  ال  بالتاأكيد 
والذي  ال�شعودي  احلكم  هل  وال�شوؤال  اململكة 
منهم  اقرتب  هل  اأمري  اآالف  �شتة  ي�شمل 
العرب  جزيرة  �شعب  ويعرف  يوما  الق�شا�ض 
اإقامة احلد عليه  ي�شتحق  ن�شفهم  اأكرث من  اأن 
يف  �شريتهم  ل�شوء  امليادين  يف  عالنية  واجللد 
وكيف  اأوروبا  ومواينء  مواخري  ويف  يخوتهم 
كانت ف�شائحهم مادة خ�شبة لل�شحف الغربية 
دفع  النظام  ي�شطر  كان  مما  وغريها  ال�شفراء 
االأثاوات ل�شراء �شمتها وماذا لو مل تكن زوجة 
االإجنليزية  اجلن�شية  حتمل  املتويف  فهد  امللك 
بحقوقها  طالبت  حينما  بريطانيا  يف  وتقيم 
ولو كانت هناك يف اجلزيرة الأقيم عليها احلد 

رجما اأو ذبحا بال�شيف.
ال عجب يف ذلك فال�شعودية تعيد اليمن للع�شر 
وبالذات  العربية  االأمة  ومتزق  احلجري 
وربنا  وليبيا  و�شوريا  كالعراق  عليهم  املحقود 
ي�شرت الباقي واحلبل على اجلرار اإذا بقي هذا 

النظام وماله.
فكر  اأو  قلم  �شاحب  كل  من  اأطلب  واأخريا   
و�شوريا  اليمن  عن  املظلمة  رفع  يف  يوؤازر  اأن 

وفل�شطني وليبيا والعراق و ....!!
اهلل  عند  ظلمات  الظلم  اأن  لل�شعودية  ونقول   

يوم احل�شاب . يوم ال ينفع مال وال بنون .
رئي�ض التحرير
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تنويه
ال�شادة القراء االعزاء 

ن�شرنا  اجلريدة  من  ال�شابق  العدد  فى 
من  �شور  بع�ض  الثالثة  بال�شفحة 
اجلمعية  اقامته  الذى  ال�شنوى  االحتفال 
الودى وهناك  بقاعة  العربية االمريكية 
 - اخرى  جمعية  تخ�ض  كانت  اخرى  �شور 
ونحن فى هذا العدد نن�شر املو�شوع اخلا�ض 
االمريكية  العربية  اجلمعية  باحتفال 
وتقديرنا  حتياتنا  خال�ض  مع   - وال�شور 
العربية  اجلمعية  تقدمه  ملا  واعتزازنا 
االبناء  خدمات  من  عليها  والقائمني 

اجلالية العربية .

نهنئ االخوة امل�سيحيني 
مبنا�سبة عيد ال�سكر

وكل عام وانتم بخري

الربيطاين  اي  اي�شت  ميدل  موقع  ك�شف 
خيبة  تو�شح  ا�شرتاتيجية  وثيقة  عن 
عبد  امل�شري  الرئي�ض  من  زايد  بن  حممد 

الفتاح ال�شي�شي. 
معدة  كانت  للغاية  �شرية  وثيقة  اأظهرت 
اآل  زايد  بن  حممد  ظبي  اأبو  عهد  لويل 
اأن االمارات العربية املتحدة تفقد  نهيان 
يف  ال�شي�شي  الرئي�ض  قدرات  يف  اإميانها 

خدمة م�شالح اخلليج. 
اأحد  يد  على  املعدة  الوثيقة  وحتتوي 
بتاريخ  واملوقعة  زايد  بن  فريق  اأع�شاء 
12 اكتوبر على اقتبا�شات تو�شح اخليبة 
ال�شي�شي،  جتاه  زايد  بن  بها  ي�شعر  التي 
مبليارات  العربية  االإمارات  متده  والذي 

الدوالريات مب�شاركة ال�شعودية. 
وتقول الوثيقة »على هذا الرجل اأن يعلم 
ويق�شد  اآيل«  �شرف  ماكينة  لي�ض  اأنني 
الثمن  اأي�شا  الوثيقة  وتعر�ض  ال�شي�شي، 
ال�شيا�شي الدقيق الذي ترغب به يف م�شر 

اإذا ا�شتمرت يف دعمها ماديا.
التحكم  هو  الوثيقة  هذه  اأ�شا�ض  ويعترب 
يف م�شر ولي�ض املحاولة م�شاعدتها، بذلك 
�شاأعطيك  »االآن  اأن  الوثيقة  هذه  تلخ�ض 
اأعطيت،  اإذا  �شروطي،  حتت  ولكن 

�شاأحكم«. 
اقت�شادها  اإنقاذ  جاهدة  م�شر  وحتاول 
املبالغ  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  والذي 

املدفوعة من االإمارات التي اأ�شبحت اأكرب 
امل�شتثمرين يف البالد.

وحاكم  االإماراتي  الوزراء  رئي�ض  وكان 
مكتوم  ال  را�شيد  بن  حممد  ال�شيخ  دبي 
قد اأعطى يف املوؤمتر االإقت�شادي يف مار�ض 
بقيمه  مل�شر  تربعًا  ال�شيخ  ب�شرم  املا�شي 
 3.9 13.9 مليار دوالر، واعدًا باأن يعطي 

مليارات اأخريات.
وتبلغ القيمة احلقيقية للم�شاعدات التي 

يقرب  مبا  االمارات  من  ال�شي�شي  تلقاها 
من 25 مليار دوالر، مبعدل ن�شف اجمايل 

امل�شاعدات اخلليجية مل�شر. 
�شابق  م�شوؤول  م�شدر  �شرح  ما  وبح�شب 
فقط  تبقى  قد  فاإنه  اي،  اي�شت  للميدل 
اأما  2.5 مليار،  16.4 مليار، وذهبًا بقيمة 
الباقي فهو على �شكل قرو�ض. ما ال يعترب 
االأ�شا�شية  ال�شلع  ا�شترياد  لتغطية  كافيا 

ملدة �شهرين. 

وتطرح الوثيقة ت�شاوؤوالت عديدة، اأهمها 
الئق  ب�شكل  �شيعود  زايد  بن  كان  ما  اإذا 

ال�شتثماره.
 كما تك�شف ا�شتياًء من امل�شوؤولني امل�شريني 
�شيكونون  باأنهم  االمارتيني  ظن  الذين 
ات�شح  ولكنه  م�شر،  كما  لالمارات  اأوفياء 

اأنهم لي�شوا اأوفياء لالمارات. 
ال�شركاء  اختيار  باأن  الوثيقة  وتو�شي 
يكون  اأن  يجب  امل�شتقبل  يف  امل�شريني 

احلملة  اإىل  باالإ�شارة  اأكرث.  بعناية 
امللك  �شد  اجلارية  امل�شرية  االعالمية 
تهاجم  والتي  حممد،  وابنه  �شليمان 
اململكة لدورها يف �شوريا وزعمها مبحاولة 

ال�شيطرة على م�شر. 
يجب  امل�شريني  اأن  على  الوثيقة  وت�شدد 
توؤذي  الأنها  االإعالمية  احلرب  يوقفوا  اأو 

م�شالح االإمارات. 
املراحل الثالثة: 

من  ثالث  مراحال  الوثيقة  حتدد 
خالل  �شتبداأ  والتي  م�شر  يف  اال�شتثمار 
االأخرية  املرحلة  و�شتكون  التايل،  العام 
�شريك  اإىل  ممول  من  االإمارات  انتقال  يف 
متول  اأن  االإمارات  على  و�شيكون  كامل. 
واجلامعات،  امل�شرية،  البحوث  مراكز 

واالإعالم كما تن�ض الوثيقة.
املبا�شرة  اال�شتثمارات  هذه  اأن  وت�شيف   
وروؤية  ا�شرتاتيجية  لها  يكون  اأن  يجب 
اأن  يجب  دفعه  يتم  ما  كل  واأن  وا�شحة، 
منفعة  �شيجلب  كان  ما  اإذا  اختباره  يتم 
الأبو ظبي. وتظهر الوثيقة ببنود مغلظة 

طموح االإماريتني يف حكم م�شر.
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الن�شر  بداية  تعني  رو�شية  طائرات  ا�شقاط 
ال�شعودية  واعالن تركيا  العربي بقيادة  للتحالف 

احلرب ر�شميا 
خا�ض/ مكتب غربة نيوز ال�شرق االأو�شط 

راعية  دولة  من  لرو�شيا  �شفعة  طائرات  ا�شقاط 
لالإرهاب اعالن احلرب على رو�شيا وحلفائها .

 ك�شفت م�شادر ر�شمية رو�شية وتركية عن  ا�شقاط 
طائره �شخوي ٢٤ رو�شية فوق اأرا�ض �شوريا واخرى 
مروحية من قبل  الدولة الراعية واملمولة لالإرهاب 
ان  لالإرهاب  احلا�شنة  الدول  وا�شتطاعت   . تركيا 
تعلن انت�شارها على رو�شيا وال�شني وايران وجمل�ض 

االمن  والقرار ٢٢٤٩
وقتل  الطائرة  ا�شقاط  ان  الرو�شي  الرئي�ض  واكدا 
له عواقب وخيمة  الطائرة  ا�شقاط  الطيارين بعد 
االرا�شي  وفوق  �شاهق  ارتفاع  على  كانت  ...والتى 

ال�شورية .
عقب  لالجتماع  االطل�شي  حلف  ت�شتدعي  وتركيا 
ا�شقاط تركيا الطائره الرو�شية واآخرى مروحية .
عن  الدفاع  حقه  من  يقول  تركيا  وزراء  ورئي�ض 
اجواء بالده من اي اخرتاق وانها كانت قد اخرتقت 
اجواء تركيا اكرث من ع�شر مرات يف اقل من خم�ض 
دقائق وقال ان طائرات اف١٦اطلقت عليها �شاروخ 
كانت  االأمور  ان  ويعني   ) اإنذارهم  بعد  واأ�شقطتها 

مدبدره .
 من اين اقلعت الطائره  وكم الوقت التي حتتاجه 

للو�شول ب)٥( دقائق للحدود ال�شورية .
وتقتل  تخرتق  ٢٠طائرة  تركياء  ار�شلت  بينما 
لكنها  حقه  فمن  ا�شهر  ت�شعة  ملدة  اليمن  اطفال 
التحالف  دول  حكومات  من  متناق�شة  عبارات 

العربي الداع�شي االإرهابي ..!
ياأتي هذا بعد ان تبادل تناقل معلومات بان التحالف 
العربي بقيادة ال�شعودية يجهز ٥٠٠طائرة حربية 
�شربة  لتوجية  للطائرات  م�شاده  �شواريخ  ون�شب 
بالقوات  مب�شادر  التكهنات  ح�شب  لرو�شيا  قا�شمة 

اجلوية للتحالف ...؟
اىل ان املعلومات تعترب ت�شريبات اولية . عن م�شادر 

ي�شوبها ال�شك
ت�شائاًل ت عده للو�شول للحقيقة ؟

طلقة  ان  التي  القاعدة  مكان  اخلريطة  على  و�شح 
منها اف١٦الرتكية ؟

وكم كيلو تبعد عن احلدود ال�شورية ؟
 كم الوقت التي قطعتها اف١٦ للو�شول ؟

كم ارتفاع الطريان الرو�شي ؟

اإنها احلرب اأيها القي�سر 
د. ف�شل ال�شباحي االإمارات 

اإنهم  القي�شر  اأيها  احلرب  اإنها 
وطائراتهم  اأ�شاطيلهم  يجهزون 
م�شتنقع  يف  عليك  للق�شاء 

الدواع�ض ٠ 
الكافية  بالقوة  لي�شت  تركيا 
اأمام رو�شيا   التي توؤهلها للوقوف 
حلف    : مبفردها  العظمى 
ورائهم  ومن  واأمريكا  الناتو 
الإ�شقاط  برتكيا  دفعو  ا�شرائيل 
رو�شيا  جلر  الرو�شية  الطائرة 
الهدف  عن  بعيدة  عبثية  حلرب 

امل�شالح  وحماية  داع�ض  ارهاب  على  الق�شاء  وهو  لرو�شيا  االأ�شا�شي 
الرو�شية يف �شوريا واملنطقة ٠

اأحبط  واملركزة على مواقع داع�ض  املكثفة  الرو�شية   الع�شكرية  احلملة 
 ، والرثوات  النفط  منابع  على  ال�شيطرة  يف  وحلفائها  اأمريكا  خمطط 
ال�شعودية ولن تكون تركيا   - العراق   - �شوريا  املنطقة املحيطة  وتق�شيم 
االأمريكي  للمخطط  رو�شيا�شمحت   ٠٠ املخطط  هذا  تداعيات  عن  بعيدة 
يف  الغنائم  توزيع  من  ن�شيبهم  اإنتظار  يف  و�شوريا  بتدمريليبيا  ال�شهيوين 

املنطقة التي ت�شيطر عليها داع�ض وما حولها ،
وعندما تقاطعت امل�شالح تدخلت رو�شيا حلماية الدولة ال�شورية وم�شالح 
رو�شيا ولكن  يف وقت متاأخر جدًا بعد تدمري مقدرات ال�شعب ال�شوري من 
قبل جميع اأطراف ال�شراع يف �شوريا وخا�شة اجلماعات االإرهابية التي مت 

اإح�شارها من خمتلف دول العامل ٠٠
كيف  الثمن  املنطقة  يف  االإرهاب  دعمت  التي  الدول  لتدفع  الوقت  حان 
�شيكون هذا الثمن هذا ما حتددة االإ�شرتاتيجية الرو�شية القادمة : رمبا 
تكون تركيا بهذا العمل اجلنوين الدي قامت به املتمثل باإ�شقاط الطائرة 
بذلك  معتمدة  رو�شيا  مع  مبا�شرة  مواجهه  يف  نف�شها  و�شعت  قد  الرو�شية 
على حلف الناتو القوة ال�شاربة التي �شوف توقف اأي حترك رو�شي يهدد 

اأمن تركيا ،
لرتكيا  واإ�شتدراج  مفتوحة  حرب  يف  للدخول  لرو�شيا  فخ  راأيي  يف  وهذا   
اأنقا�ض  على  ولو  العثمانيني  خالفة  بعودة  حتلم  التي  االإ�شالمية  الدولة 
يف  تركيا  تكون  �شوف   ( اجلنوين  العمل  وبهذا  امل�شلمني  ماليني  ودماء 

مواجهه مبفردها مع رو�شيا ( 
و�شوف ت�شاهم الدول احلليفة لرتكيا بتقدمي الدعم للجماعات االإرهابي 
ال�شاحة  فتخلو  اجلميع  من  التخل�ض  يتم  حتى  تركيا  بجانب  للوقوف 
للمخطط االأمريكي ال�شهيونب بال�شري قدمًا اإىل خط النهاية وهو تق�شيم 
دولة  وقيام  وال�شعودية  وم�شر  و�شوريا   ، تركيا  ومنها  امل�شتهدفة  الدول 
حرب  يف  وتدخل  الفخ  يف  تقع  لن  رو�شيا  ذلك  ومع   ٠٠ الُكربى  ا�شرائيل 
واإ�شرائيل و�شوف ي�شتمر بوتن يف دك معاقل  امريكا  لها من قبل  مر�شوم 
االإرهاب و�شرب الدول امل�شاندة لالإرهاب بطريقة رجل املخابرات العارف 

بخبايا املوؤامرة ٠٠

 قامت املفو�شية العامة ملنظمة التحرير 
برئا�شة  بوا�شنطن  الفل�شطينية 
با�شت�شافة  عريقات  ر�شيد  معن  ال�شفري 
مع  العاملي  الت�شامن  يوم  احتفالية 
ح�شر  حيث  الفل�شطيني،  ال�شعب 
والدبلوما�شيني  ال�شفراء  من  العديد 
احلكومة  من  وممثلني  واالجانب  العرب 
اجلمعيات  روؤ�شاء  و  االمريكية 
و  والفل�شطينية  االمريكية  واملنظمات 
عدد كبري من ال�شحافة وممثلي اجلالية 

الفل�شطينية يف الواليات املتحدة.
فيها  بني  كلمة  عريقات  ال�شفري  القى   
اهمية هذه املنا�شبة التي مت اعتمادها 
من قبل اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
الظهار   ،١٩٧٧ نوفمرب   ٢٩ يوم  يف  من 
الفل�شطيني  ال�شعب  مع  العاملي  الت�شامن 
يف ن�شاله من اجل احلرية واال�شتقالل. 
ال�شعب  ان  كلمته  يف  ال�شفري  واكد 
امل�شروع  ن�شاله  يوقف  لن  الفل�شطيني 
اال�شرائيلي  االحتالل  انتهاء  حتى 
الفل�شطينية وعا�شمتها  واقامة الدولة 
القد�ض ال�شريف وحل ق�شية الالجئني  
على ا�شا�ض قرار اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة رقم ١٩٤.
تواجدهم  على  احل�شور  ال�شفري  و�شكر   
احلقيقي  ولدعمهم  املنا�شبة  هذه  يف 
قام  ثم  الفل�شطيني.  لل�شعب  واملخل�ض 
ال�شفري عريقات وبالنيابة عن الرئي�ض 
فل�شطني،  دولة  رئي�ض  عبا�ض،  حممود 
بتكرمي الرجل الدبلوما�شي املخ�شرم و 

الكاتب واملفكر العريق الدكتور كلوفي�ض 
من  اال�شتحقاق  جنمة  مبنحه  مق�شود 
بجهوده  اعرتافا  وذلك  فل�شطني،  دولة 
الق�شايا  لدعم  ال�شنني  مدى  على 
العربية وخا�شة الق�شية الفل�شطينية. 
�شكر الدكتور كلوفي�ض مق�شود الرئي�ض 
حممود عبا�ض على هذه اللفتة الكرمية 

الفل�شطينية  الق�شية  عدالة  موؤكدا 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  انت�شار  وحتمية 

معركته لنيل احلرية واال�شتقالل.
مق�شود  كلوفي�ض  الدكتور  ان  يذكر   
مندوبا  وعمل  لبنانية  ا�شول  من  هو 
و  املتحدة  االمم  يف  العربية  للجامعة 
والعالقات  ال�شيا�شية  للعلوم  ا�شتاذا 

االمريكية  اجلامعة  يف  الدولية 
و�شحفي  حمامي  اي�شا  وكان  بوا�شنطن 
االهرام  جريدة  حمرري  كبري  كان  و 
النهار  جريدة  حترير  ورئي�ض 
املقاالت  من  العديد  كتب  و  اال�شبوعية 

والكتب حول ال�شرق االأو�شط.

رحمن الفيا�ض..
زليخه اأمراأة عزيز م�شر، �شاهدت يو�شف بغريزتها 
املتدنية وجهلها، وعاطفتها بالرغم من اأنه تربى يف 
حجرها ويف بيتها �شنوات عدة، لكنها حجبت عنها 
حقيقية يو�شف ومل تعرفها، النها نظرت اليه بعني 

واحدة ولي�شت بكلتي عينها لتعرفه بعني اليقني.
العاطفة  بعني  اليهم  ننظر  النا�ض  من  كثري  هناك 
والغريزة دون النظر اىل حقيقتهم التي قد تكون 

جيدة او قد تكون موؤملٍة يف بع�ض االأحيان.
العراق،وما  حال  اىل  التجرد  بعني  ننظر  عندما 
و�شل اليه حال البلد، من تف�شي الف�شاد واالأرهاب، 
العراق رقمًا اليعتد  ا�شبح  واأنعدام اخلدمات حتى 
من  اأننا  نف�شي،  قرارة  يف  اأيقنت  الدول،  بني  به 
باالأهانة  قبلنا  من  ونحن  اأنف�شنا،  على  اأجنيننا 
نحن  ال�شنا  والبلدنا،  الأنف�شنا  العار  وجلبنا  والذل 
من جعل ال�شراق قادة؟ الي�ض نحن من جعل االأقزام 
عمالقة؟ الي�ض نحن من جعل اجلهلة حكامًا؟ الي�ض 
نحن من جعل الل�شو�ض على كرا�شي احلكم؟ اولي�ض 
ذلنا  �شبب  هوؤالء  اولي�ض  الطغاة؟  �شنع  من  نحن 

وقهرنا وفقرنا وخراب بلدنا؟.
عرب  الطغاة  �شناعة  يف  اأجادوا  العراقيون 
التاريخ،فقد �شنع البابليون النمرود حتى قال :اأنا 
بل  بالفطرة  طاغية  يكن  مل  وهو  االأعلى،  الهكم 
الرعية من �شنع منه طاغية، وامللعون �شدام لي�ض 
ببعيد،وغريهم كثري ف�شناعة الطغاة لي�شت وليدة 
اجادوا  قد  العراقيني،  اأن  الوا�شح  ومن  اللحظة، 
فال�شعب  العالية،  اجلودة  ذات  ال�شناعة  هذه  فن 
واملنافقون  ويقد�ض،  ويهلل  ميجد  واالأعالم  ي�شفق 

وما�شحوا االأكتاف يتملقون.
اأذن نحن من يتحمل نتائج �شناعتنا، فالظلم واحد 
البالد  يعدون  والطغاة  اأثنني،  عليه  اليختلف 
حقهم  ومن  اأجدادهم،  عن  ورثوه  الذي  مرياثهم 
وامل�شحك  ماي�شاوؤن،  وبخرياته  به  يت�شرفوا  اأن 
بعك�ض  ياأمروننا  علينا،  واليناهم  الذين  قادتنا  اأن 
الطيبات  كل  الأنف�شهم  يبحيون  فهم  مايفعلون، 
والق�شور  الفاخرة  وال�شيارات  واخلريات  وامللذات، 
ويحرمونها  ولندن  باري�ض  يف  وال�شياحة  الفارهة، 
على �شعوبهم، ياأمروننا بالتق�شف واالأ�شتعداد ل�شني 

ي�شرفون  وجندهم  اجلوع  اأحزمة  وربط  يو�شف، 
ويتقا�شمونها  االأمور  توافه  على  الدوالرات  ماليني 

فيما بينهم.
معامل  يف  �شناعتنا  نتائج  يتحمل  من  نحن  بالتايل 
النوعية  وذات  ال�شيت  �شيئت  الطغاة  �شناعة 
الردئية، التي اأجدنا فيها واأننا م�شوؤلون عن افعالهم 
والتي نرف�شها بعد ان وليناهم على م�شائرنا،وبعد 
واأنعدام  مايل  ف�شاد  علينا،من  الكوارث  حلت  ان 
واجلرمية  واالأرهاب،  الر�شوة  وتف�شي  اخلدمات 
املنظمة، ونرمي امل�شوؤلية على ال�شنم الذي �شنعناه 

باأيدينا، ونن�شى م�شوؤليتنا يف ال�شناعة.
نحن �شعب يهوى الطغاة واالأ�شتحمار، ونقول بوعي 
جنيد  عبيدًالطغاة  نكون  اأن  نرت�شي  وعي  اوبدون 
ونحن  �شوت  من  فنحن  نلعنهم،  ثم  ومن  �شناعتهم، 
فال  احلكم،  �شدة  يف  و�شعهم  من  ونحن  اأنتخب،  من 
نلومن االاأنف�شنا، وال اأظن �شيئًا يحطم تلك االأ�شنام 
اللعينة،اوميحوها من عقولنا، �شوى فاأ�ض املرجعية 
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اإح����ي����اء ي����وم ال��ت�����ض��ام��ن ال���ع���امل���ي م���ع ال�����ض��ع��ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي يف وا���ض��ن��ط��ن

������ض�����ن�����اع�����ة االأ����������ض���������ن���������ام وف����������اأ�����������ش امل�����رج�����ع�����ي�����ة

ت����رك����ي����ا ت����ع����ل����ن احل����������رب ع����ل����ى رو�������ض������ي������اء وح���ل���ف���ائ���ه���ا

2015م للع���ام  ال��وف��اء«  »ب���درع  ال�ضايدي,  اللطيف  عبد  حممد  واالأ���ض��ت��اذ/  ال�ضايدي,  اللطيف  عبد  علي  ال�ضيخ/  تكرم  ن��ي��وي��ورك,  ب��والي��ة  االأمريكية  اليمنية  اجلالية 

ت����ك����رمي ك���وك���ب���ة م����ن اأب�����ن�����اء اجل���ال���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة االم���ري���ك���ي���ة 

امل�شدر / غربة نيوز
علي الربمكي – خا�ض غربة نيوز االأربعاء 
نعم  �شعار  »حتت  2015م  18نوفمرب 
للوفاء« ملن اأجزل بالعطاء اقامت اجلالية 
نيويورك،  بوالية  االأمريكية  اليمنية 
لل�شيخ/  تكرمييًا  مهرجانًا  االأربعاء  م�شاء 
واالأ�شتاذ/  ال�شايدي،  اللطيف  عبد  علي 
ويف  ال�شايدي،  اللطيف  عبد  حممد 
الهيئة  اأع�شاء  ح�شره  الذي  املهرجان- 
االأمريكية  اليمنية  للجالية  االإدارية 
اجلالية  اأبناء  من  غفري  وجمع  والعربية 
اأقيم تكرميًا مهيبًا لهما بدرع الوفاء للعام 

2015م
تالها  جمودة  بتالوة  احلفل  ا�شتهل  حيث 

كلمة  ثم  القطيني،  مالك   / الطالب 
اليمنية  اجلالية  رئي�ض  لالأخ/  ترحيبية 
حيث  عاليه،  فتح  االأ�شتاذ/  االأمريكية، 
اليمنية  اجلالية  رئا�شة  تت�شرف  قال 
لنا  وت�شريفكم  بح�شوركم  االأمريكية، 
الوفاء«  يوم  بحفل«  وامل�شاركة  باحل�شور 
يقام  والذي  اجلالية  تاأ�شي�ض  منذ  االأول 
كلما  قدمة  ل�شخ�شيتان  وتقديرا  تكرميا 
يف و�شعها خدمة للجالية فلهما منا ومنكم 
عظيم ال�شكر وجزيل االمتنان، كما القيت 
مو�شى  ال�شاعر،  قبل  من  �شعرية  ق�شيدة 
الدور  عظمة  عن  فيها  عرب  الروحاين، 
اجلالية  نحو  املكرمني  قبل  من  ُقدم  الذي 
االأ�شتح�شان،  نالت  االأمريكية،  اليمنية 

قبل،  من  اجلالية  �شباب  كلمة  القيت  كما 
اإىل  جمملها  يف  تطرق  القطيني،  ماجد 
على  وحثهم  الفقراء  نحو  االأغنياء  دور 
التعاون والرتاحم الذي دعاء اإليها الدين 
تكرمي  مت  ذلك  بعد  احلنيف،  االإ�شالمي 
ال�شايدي،  اللطيف  عبد  علي  ال�شيخ/ 
واالأ�شتاذ/ حممد عبد اللطيف ال�شايدي، 
»بدرع الوفاء« و�شهادات تقديرية لدورهما 
وعلى  االأمريكية.  اليمنية  اجلالية  جتاه 
ال�شالم  دار  منظمة  كرمت  نف�شه  ال�شياق 
ال�شالم  بو�شام  الروحاين،  �شالح  االأخ/ 
قبل  من  �شنوي  كتقليد  2015م  للعام 
ن�شر  جمال  يف  جلهودة  تقديرًا  املنظمة 
ونبذ  والعاملي  االجتماعي  ال�شالم  ثقافة 

االإرهاب  وحماربة  والتطرف  العنف 
ي�شتمر  اأن  اأملني  واأ�شكالة  �شورة  بكل 
اهلل  يبارك  واأن  به  يقتدى  �شاخمًا  علمًا 
ابناء  من  كوكبة  تكرمي  مت  كما  جهوده، 
ب�شهادات  االأمريكية،  اليمنية  اجلالية 
ال�شالم  ثقافة  ن�شر  يف  لدورهم  تقديرية 
الغلوا  وحماربة  العاملي  وال�شالم  واملحبة 
الإبناء  التكرمي  هذا  ياتي  و  والتطرف 
اجلالية  بني  ال�شراكة  اإطار  يف  اجلالية 
اليمنية االأمريكية ومنظمة دار ال�شالم يف 

اجلمهورية اليمنية.

اجلمعية العربية االمريكية –باي ريدج-بروكلني  
للعام الرابع ع�شر على التوايل احتفلت اجلمعية العربية 
االمريكية بذكرى تاأ�شي�شها وتكون هذه االحتفالية كل 
املجتمع  ممثلي  مع  اجلمعية  الأع�شاء  جتمع  مبثابة  عام 
والتي  والفعاليات  االأن�شطة  ال�شتعرا�ض  فر�شة  وهي 
املجتمع  ي�شعر  حتى  واأي�شا  املن�شرم  العام  خالل  متت 
وكيف  اجلمعية  الأع�شاء  التاأثري  وقوة  الفاعلية  مبدى 
ان العمل العام ي�شاعد اأبناء اجلاليات يف حتقيق العديد 
خدمة  يف  املطاف  نهاية  يف  ت�شب  والتي  االإجنازات  من 

اجلميع.
خدمات  تقدم  ان  العام  هذا  خالل  اجلمعية  ا�شتطاعت 
متنوعة لعدد 4500 فرد من اأبناء اجلالية منها خدمات 
واجلن�شية  الهجرة  ب�شوؤن  يتعلق  ما  او  وطبية  عالجية 
للقادمني  االإجنليزية  اللغة  وتعليم  للطالب  والتدري�ض 
من  العديد  مع  والهادفة  اجلادة  وامل�شاركة  اجلدد 
مدينة  م�شتوى  على  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  منظمات 
وامل�شاركة  ال�شعي  خالل  من  اجلمعية  وجنحت  نيويورك 
االإيجابية مع الن�شطاء يف املجتمع املدين ان ي�شدر قرار 
من عمدة مدينة نيويورك باعتماد اإجازة ر�شمية لطالب 
املدار�ض يف عيد الفطر وعيد االأ�شحى  حيث جرى العرف 
امليالد  اأعياد  مع  املدار�ض  يف  تعطل  الدرا�شة  ان  على 
ورا�ض ال�شنة امليالدية وكذلك تعطل الدرا�شة مبنا�شبة 
وامل�شلمني  العرب  الطالب  ظل  وقد  اليهودية  االأعياد 
يتعر�شون لهذه االإ�شكالية عاما بعد عام حيث يت�شادف 
امتحانات  مع  امل�شلمني  اأعياد  موعد  يتوافق  ان  اأحيانا 
اأعباء  من  ذلك  ي�شكل  كان  مما  تاأجيلها   والأميكن  جترى 
واأع�شاء  بالتعليم  العاملني  واأي�شا  الطالب  على  نف�شية 
على  احل�شول  يف  اجلمعية  وبنجاح  التدري�ض  هيئات 
هذا القرار من عمدة املدينة كان اإ�شارة وا�شحة وقوية 
اىل ان اجلالية العربية الإ�شالمية لها وزن وتقدير عند 

امل�شوؤولني ومتخذي القرار.
تظل  ولكن  جمهولني  جنود  وراوؤه  يقف  العام  العمل 
وموؤ�ش�شها  اجلمعية  –رئي�ض  وا�شحة  قوية  ب�شماتهم 
باجلمعية  العمل  بدا  وعنما  جابر  احمد  الدكتور  هو 
ويدير  ميتلكها  التي  العيادة  مبقر  جابر  الدكتور  تربع 
البداية وحتى االن  وكانت  الطبية  اإدارة خدماته  منها 
رجل  هو  الرئي�ض  ونائب  للجمعية  الر�شم  املقر  هو  فهذا 
ميتلك  والذى  جودة  حبيب  واملتميز  الناجح  االعمال 
ويدير ال�شيدليات واملركز الطبي العربي مبنطقة الباي 
باالأ�شخا�ض  يذخر  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ويظل  ريدج 
قوية  ب�شمات  لهم  تظل  و�شوف  والزالت  كانت  والذين 
اأبناء اجلالية العربية واأي�شا اجلاليات  ووا�شحة و�شط 
�شراب  واالأ�شتاذ  اليتيم  خ�شر  االب  ومنهم  االأخرى 

ال�شيكلى
فرحات  ليلى  والدكتورة  اجلنابي  اميان  والدكتورة   

وال�شيدة فرجينا توجن وال�شيدة واريان وال�ض.
ليندا  ال�شيدة  فهي  وامل�شتمر  الدائم  الن�شاط  �شعلة  واما 
وت�شاعدها  للجمعية  التنفيذي  املدير  وهي  �شر�شور 

ال�شيدة كيال �شانتو�شو كنائب للمدير التنفيذي.
او  االإجنازات  اجلمعية  امر  على  القائمون  ا�شتعر�ض 
املتحدثني  لبع�ض  الفر�شة  واتيحت  من�شرم  عام  ح�شاد 
حاج  )0على  االمام  على  االأ�شواء  و�شلطت  واملكرمني 
طالب عبد الر�شيد( امام م�شجد موؤ�ش�شة اخوة االإ�شالم 
مبنطقة هارليم والرئي�ض جلماعة جمل�ض �شورى االإ�شالم 
عن مدينة نيويورك وحتدث عن مدينة نيويورك والتي 
 75 180 لغة وان العرب الوجودين بها  يتحدث �شكانها 
من  املائة  يف   37 جملة  وان  م�شيحيني  منهم  املائة  يف 
املقيمون باملدينة لي�شوا من مواليد نيويورك مبعنى انهم 
مهاجرين وتوقف عند كلمة مهاجرين ليذكر احلا�شرين 
وال�شالم  ال�شالة  اف�شل  عليه  حممد  الر�شول  بهجرة 

) )يرثب  املدينة  اىل  مكة  من  رفاقه  مع  هاجر  عندما 
 1437 منذ  ذلك  وكان  بالرتحاب  اأهلها  ا�شتقبله  وكيف 
عام ان النبي حممد عليه ال�شالة وال�شالم قد اأ�ش�ض اول 
حكومة مدنية ولنا الفخر ان نعي�ض هنا يف نيويورك وهى 
املدينة التي التقت فيها بكل �شماحة وي�شر كل االأعراق 
اىل  حممد  الر�شول  و�شل  عندما  حدث  ما  وهذا  وامللل 
هو  وهذا  والن�شارى  اليهود  بها  كان  فقد  املنورة  املدينة 
اىل  االأديان  من  كغريه  يدعوا  والذى  احلنيف  ديننا 

املحبة والتعاون بني بنى الب�شر .
عن  مارتني  جولن  ال�شيناتور  حتدث  فلقد  وكعادته 
ارتباطه باأبناء اجلالية العربية وعن ادراكه وتقديره 
الأهمية العمل البناء واال�شافة التي كانت منهم للمكان 
غامرة  ب�شعادة  ي�شعر  بانه  واأ�شاف  فيه  عا�شوا  الذي 
فعاليات  اية  العربية  اجلالية  اأبناء  ي�شارك  عندما 
و�شط  التي و�شعوها  باالإجنازات واال�شافات  ي�شيد  وانه 
املجتمع الذي يعي�شون فيه واكد على اأهمية الدور الذي 
يقوم به القادة املحلني وهو يعتز مبا يقدمه هوؤالء القادة 
من منوذج جيد وحمرتم الأداء العمل التطوعي واإتاحة 

الفر�شة لل�شباب ان يكونوا م�شاركني فاعلني وموؤثرين.
من  باجلمعية  العمل  فريق  يقدم  الن  الفر�شة  واتيحت 
موظفني دائمني او متطوعني ان يقدموا اأنف�شهم جلمهور 
بالقيام  املكلف  املهام  �شخ�ض عن  احلا�شرين وحتدث كل 

بها.
ومن اجلدير بالذكر ان االحتفال ي�شهد كل عام ازدياد 
ملحوظ يف اعداد امل�شاركني واحلا�شرين وان هناك دعما 
ملا مل�شه اجلميع من  اأبناء ورموز اجلالية نظرا  �شخيا من 
تفانى واإخال�ض وانكار ذات من القائمني على هذا العمل 
والذى اأ�شاف الكثري ل�شورة املجتمع العربي االأمريكي يف 

املهجر.

دوالر مليون   15 ب�  يطالب  قنبلة  انها  ال�ضرطة  اعتقدت  �ضاعة  ل�ضنعه  اوقف  امركي  طالب 
�شيكاغو ـ )اأ ف ب( – اعلن حمامي الطالب 
والية  يف  مدر�شة  يف  اوقف  الذي  امل�شلم 
�شاعة  �شنعه  بعد  االمريكية  تك�شا�ض 
ان  قنبلة،  انها  ال�شرطة  ظنت  حائط 
مليون   15 قدره  بتعوي�ض  يطالب  موكله 

دوالر.
اوقف  عاما(   14( حممد  احمد  وكان 
املا�شي  ايلول/�شبتمرب  يف  ق�شرية  لفرتة 
جهازا  املدر�شة  اىل  اح�شر  بعدما 
من  تتاألف  حائط  �شاعة  كان  “ابتكره” 
�شا�شة رقمية �شنعها ليثري اعجاب ا�شتاذه 
مبادة التكنولوجيا. واعتقد احد املدر�شني 

ثم ال�شرطة ان اجلهاز قنبلة.
ال�شاب الذي يدر�ض يف مدر�شة ماك  ولقي 
قرب  ايرفينغ  مدينة  يف  الثانوية  اآرثر 
داال�ض، تاأييدا وا�شعا مبا يف ذلك من قبل 
و�شعت  عندما  اوباما،  باراك  الرئي�ض 
�شورته  تويرت  على  ح�شابها  على  �شقيقته 
مقيدا ويرتدي قمي�شا يحمل �شعار وكالة 

الف�شاء االمريكية )نا�شا(.
واىل  مدر�شته  اىل  ر�شالة  حماموه  ووجه 
مبالحقات  مهددين  ايرفينغ  مدينة 
قدره  بتعوي�ض  للمطالبة  ق�شائية 
منها  ماليني  خم�شة  دوالر،  مليون   15

من  ماليني  وع�شرة  املدر�شة  من 
البلدية.

�شبب  احلادث  ان  الر�شالة  وقالت 
كبرية”. نف�شية  “�شدمة 

املولود  الفتى  هذا  حمامو  واكد 
املدر�شة  ان  �شودانيني  ملهاجرين 
البلدية  يف  وم�شوؤولني  وال�شرطة 
خطاأ  باتهامه  حقوقه  جتاوزوا 

وتوقيفه و”احلط من �شاأنه” بعد انك�شاف 
ق�شته.

فريق  من  هولينغ�شورث  كيلي  وقالت 
ا�شتهدف  احمد  ان  الوا�شح  “من  املحامني 

ب�شبب عرقه وا�شوله وديانته”.
تت�شمن  الكرتونية  ر�شائل  عائلته  وتلقت 
بعد  منزلها  ملغادرة  وا�شطرت  تهديدات 
قطر  يف  حاليا  تقيم  وهي  عنوانها.  ك�شف 
البيت  اىل  دعي  الذي  الفتى  تلقى  حيث 

االبي�ض، منحة درا�شة �شخية.



مغاربة يدعون اإىل تبادل “ك�سك�س االأخوة” للّرد 
على “االإرهاب” ون�سر ثقافة العي�س امل�سرتك

املغربية تقدمي  املغاربة يف بالدهم وفرن�شا من جميع احلاملني للجن�شية  نادى عدد من 
جريانهم  لكل   ،2015 الثاين  نوفمرب/ت�شرين   27 اجلمعة  يوم  االأخوة”  “ك�شك�ض 
اجلن�شيات،  وبقية  والبلجيكيني  وامل�شريني  والتون�شيني  واللبنانيني  واملاليني  الفرن�شيني 

وذلك الأجل تاأكيد رف�ض املغاربة لالإرهاب.
طبق الك�شك�ض اأو الك�شك�شي الذي يعد اأحد اأ�شهر االأطباق يف املنطقة املغاربية، ي�شنع من 
طحني القمح اأو الذرة، وت�شاف اإليه مكّونات اأخرى كاخل�شراوات واحلم�ض واللنب واللحم. 

ويتناوله املغاربة عادة يوم اجلمعة بعد اأداء �شالة اجلمعة.
واأ�شارت جمموعة “جتمع مغاربة اململكة وفرن�شا” التي دعت اإىل هذه املبادرة، وي�شرف 
عليها الفاعل اجلمعوي اأحمد غيات، اأن فرن�شا �شتقوم بتكرمي وطني لكل �شحايا هجمات 
باري�ض  يوم اجلمعة القادم، وهو اأكرث اأيام االأ�شبوع اأهمية بالن�شبة للم�شلمني، مّما جعل 

ا. هذا التجمع يفكر يف اإعطاء املنا�شبة بعًدا خا�شً
هو  فاالحتاد  جميًعا..  “نتحد  اأن  يجب  “الرببرية”،  مواجهة  يف  اإنه  املجموعة  وقالت 
التي  باري�ض  اأن هجمات  العنف”، متحدثة عن  واأمام  انت�شار اخلوف،  اأمام  اأف�شل حاجز 
خّلفت 132 قتياًل، والهجمات التي تعّر�شت لها بريوت والتي خلّفت 43 قتياًل، ثم حادث 
العي�ض  قيم  اإىل  االإ�شاءة  تريد  اأعمال  كلها  قتياًل،   27 خّلف  الذي  مايل  يف  االختطاف 

امل�شرتك.
للجريان  الك�شك�ض  تقدمي  اإن  في�شبوك  على  الر�شمية  �شفحتها  يف  املجموعة  وتابعت 
املغاربة  اأخذها  التي  امل�شاركة  لـ”ثقافة  ا�شتمراًرا  �شي�شكل  القادم  يوم اجلمعة  االأجانب 
من االإ�شالم ومن عاداتهم”، الفتة اإىل اأن هذه املبادرة لن تقف يف حدود دولة معّينة، بل 

�شتكون يف اأي بلد يح�شر فيه املغاربة.
وطالبت املجموعة من كل من �شارك يف املبادرة اأن يلتقط �شوًرا لطبق الك�شك�ض الذي رغب 
ال�شور  من  �شل�شلة  “خلق  الأجل  بفي�شبوك،  ح�شابه  على  ون�شرها  جريانه،  مع  مب�شاركته 
املتحدة، يكون هدفها اإعطاء نف�ض جديد لالأخوة وللحياة ولالإن�شانية.. والأجل التاأكيد 

اأن اجلميع �شيتحدون يف وجه الرببرية”.

رجحت م�شادر اأمنية مطلعة ان يقوم 
بتحويل  االإرهابي  داع�ض  تنظيم 
احلرب امل�شتقبلية بينه وبني املجتمع 
ولي�شت  كيماوية  حرب  اىل  الدويل 
عرث  ما  اىل  ا�شتنادا  فقط،  تقليدية 
الكويتي  الدولة  اأمن  جهاز  عليه 
الأع�شاء  خا�شة  وخمازن  منازل  يف 
قامت  ما  واأي�شا  الداع�شية،  اخللية 
الغازات  بت�شديره من بدل واقية من 
العراق  يف  التنظيم  عنا�شر  اإىل  برا 

و�شورية.
وقالت امل�شادر وفق �شحيفة “االأنباء” 
اأنكروا  اخللية  اأع�شاء  ان  الكويتية 
توريد  اإليهم  الطلب  �شبب  عن  علمهم 
لالأ�شلحة  امل�شادة  البدل  هذه  و�شحن 
اخللية  ان  اىل  الفتة  الكيماوية، 
ال�شتة  االأ�شهر  مدى  وعلى  ا�شرتت 
البدل  هذه  من  كبرية  كمية  املا�شية 
والتي تباع يف االأ�شواق وت�شتخدم من 

قبل عمال ر�ض املبيدات احل�شرية.
خالل  ومن  اأنه  امل�شادر  واأكدت 
التحقيقات تبني وجود متعاونني كرث 
خدماتهم  تفاوتت  اخللية  اأع�شاء  مع 
واللوج�شتي.  املايل  الدعم  بني 
اأع�شاء  امل�شادر، فقد اعرتف  وبح�شب 
قيامهم  جانب  واىل  باأنهم  اخللية 
للتنظيم،  الدوالرات  ماليني  بتحويل 
فقد اأمدوه باأ�شلحة متنوعة وذلك عن 
االأ�شلحة  وان  الربي،  ال�شحن  طريق 
التنظيم عرب  اأع�شاء  كانت ت�شل اىل 
قبل  من  ممولة  متخ�ش�شة  عبارات 

اأع�شاء اخللية الكويتيني.
اإبعاد  �شيتم  اأنه  امل�شادر  وك�شفت 
اخللية  اأع�شاء  واأبناء  زوجات 
اأهمها  اعتبارات  لعدة  الكويت  عن 
يكون  لن  وان هوؤالء  العامة،  امل�شلحة 
لديهم عائل يكفل اإقامتهم. واأو�شحت 
الهواتف  خطوط  جميع  اأن  امل�شادر 

قبل  من  ا�شتخدمت  التي  النقالة 
وامل�شتخدمة  القائمة  �شواء  االأع�شاء 
ا�شتخرجت  التي  تلك  اأو  حاليا 
للوقوف  مراجعتها  �شتتم  باأ�شمائهم، 
واإقليميا،  حمليا  اخللية  عالقات  على 
امتداد  لديها  ال�شبكة  ان  اىل  م�شرية 

اإقليمي.
باأنها من  امل�شدر خلية داع�ض  وو�شف 
موؤخرا  �شبطت  التي  اخلاليا  اأكرث 
تعقيدا و�شرية، حيث تبني من خالل 
التحقيقات انها تعمل يف الكويت ولها 
عامني  نحو  منذ  خليجية  امتدادات 
كان  ما  ح�شب  واحدا  عاما  ولي�ض 

�شائعا من قبل.
املتورطني  او  املتهمني  ان  امل�شدر  واأكد 
النيابة  اىل  احيلوا  والذين  ال�شتة 
كيان  بتمويل  تتعلق  بتهم  العامة 
عدة  وق�شايا  اموال  وجمع  اإرهابي 
هم  لي�شوا  الدولة،  باأمن  متعلقة 
احالتهم  �شيتم  الذين  الوحيدين 
�شوف  اخللية  اأو  ال�شبكة  ان  بل 
واقع  من  اخرى  اعداد  اليها  ين�شم 
التحقيقات  خل�شت  حيث  التحقيقات 
كرثا  متعاونني  لديهم  ان  اىل  االولية 
اخللية  اع�شاء  مع  خدماتهم  تفاوتت 

بني الدعم املايل واللوج�شتي.
اخللية  عنا�شر  اأن  اإىل  امل�شدر  وا�شار 

قيامهم  جانب  واىل  انهم  قالوا 
اىل  الدوالرات  ماليني  بتحويل 
متنوعة  باأ�شلحة  اأمدوه  التنظيم 
وان  الربي  ال�شحن  طريق  عن  وذلك 
اأع�شاء  اإىل  ت�شل  كانت  اال�شلحة 
متخ�ش�شة  ع�شابات  عرب  التنظيم 
لها  املمولون  كان  ال�شفقات  هذه  وان 

اع�شاء اخللية الكويتية.
او  جميع  ان  عن  امل�شدر  وك�شف 
من  اخللية  اع�شاء  اقارب  معظم 
التحديد  وجه  على  االأوىل  الدرجة 
وخمالطني لهم مت ا�شتدعاوؤهم و�شيتم 
معهم  للتحقيق  منهم  املزيد  ا�شتدعاء 
اخللية  باأن�شطة  علمهم  مدى  ومعرفة 

الداع�شية.
قال  لـ»االأنباء«،  �شوؤال  على  وردا 
اخللية  اع�شاء  زوجات  نعم  امل�شدر: 
وابناوؤهم البالغون �شيتم ابعادهم عن 
لل�شالح  اولها  اعتبارات  لعدة  البالد 
يكون  لن  هوؤالء  اأن  جانب  اىل  العام 
ان  حيث  اإقامتهم،  يكفل  عائل  لديهم 
من كان ينفق عليهم وعلى عائالتهم، 
يرتك  لن  امل�شدر،  قول  ح�شب  على 

هكذا بل �شيحا�شب!
اخلطوط  جميع  اأن  امل�شدر  واأكد 
قبل  من  ا�شتخدمت  التي  النقالة 
القائمة  �شواء  ال�شبكة  اع�شاء 

التي  تلك  اأو  حاليا  وامل�شتخدمة 
اخللية  اع�شاء  باأ�شماء  ا�شتخرجت 
للوقوف  مراجعتها  �شيتم  واأقاربهم، 
واإقليميا،  حمليا  اخللية  عالقات  على 
ان  ال�شبكة  الوا�شح من  ان  م�شريا اىل 

لديها امتدادا اإقليميا.
ولكن، هل هناك دعم ا�شتخباراتي من 
ان  امل�شدر  للخلية؟ قال  جهات بعينها 
لها  يثبت  مل  الداخلية  وزارة  اجهزة 
ا�شتخباراتيا  دعما  اخللية  لهذه  ان 
داع�ض  لتنظيم  ان  الوا�شح  من  ولكن 
وهذا  بهم  خا�شا  ا�شتخباراتيا  جهازا 
يتعامل  التي  العنا�شر  يختار  اجلهاز 
ان  تبني  حيث  فائقة،  بعناية  معها 
عمل  منهج  وفق  يعملون  امل�شبوطني 
يتم  ان  دون  يحول  دقيق  وب�شكل 
االمنية  االجهزة  قبل  من  اكت�شافهم 
الن�شاط  لهذا  ممار�شتهم  والدليل 

االإرهابي قبل اأكرث من عامني.
خلية  اع�شاء  �شبط  ان  وا�شاف 
وزارة  اعني  فتح  موؤخرا  »داع�ض« 
داخل  نائمة  خاليا  على  الداخلية 
املتابعة  قيد  انها  موؤكدا  البالد، 
متويل  خلية  ان  اىل  م�شريا  وال�شبط، 
مراقبة  بعد  �شبطها  مت  »داع�ض« 
حجم  ملعرفة  ال�شهر  ا�شتمرت  دقيقة 
على  الوقوف  يتم  وحتى  تعامالتها 
املتعاملني معها �شواء من جهة التمويل 
واكد  اللوج�شتي،  والدعم  املايل 
امل�شدر ان التحقيقات ك�شفت اي�شا عن 
وجود امتداد للخلية من الكويت اىل 
ان  اىل  م�شريا  اخرى،  خليجية  دول 
الكويت با�شرت يف التوا�شل مع اأجهزة 
الخطارها  اخلليجية  اال�شتخبارات 
لالأمن  تهديدا  ي�شكلون  باأ�شخا�ض 
هوؤالء  الرتباط  عام  بوجه  اخلليجي 

باأع�شاء »داع�ض« االرهابي.
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– فجر املتمردون احلوثيون ج�شورا  عدن ـ )اأ ف ب( 
اليمن، العاقة تقدم  تعز بجنوب غرب  يف حمافظة 
هادي  من�شور  ربه  عبد  للرئي�ض  املوالية  القوات 
افادت  ما  بح�شب  العربي،  التحالف  من  املدعومة 

م�شادر ع�شكرية الثالثاء.
بالتحالف،  مدعومة  لهادي  املوالية  القوات  وكانت 
الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   16 يف  وا�شعا  هجوما  بداأت 
املوالية  القوات  من  وحلفائهم  احلوثيني  لطرد 
للرئي�ض ال�شابق علي عبدهلل �شالح. وبح�شب حمللني، 
تعد ا�شتعادة كامل تعز، مدخال لتاأمني جنوب البالد 

والتقدم نحو الو�شط وال�شمال.
“قاموا بتفجري عدد من  وقالت امل�شادر ان احلوثيني 
اجل�شور املوؤدية اىل مدينة الراهدة )ثاين كربى مدن 

املحافظة( للحد من تقدمهم اليها”.
ع�شكرية  م�شادر  تاأكيد  من  يومني  بعد  ذلك  ياأتي 
بداأت  التي  قواته  ان  هادي،  للرئي�ض  موالية  مينية 
لطرد  وا�شعا  هجوما  الثاين/نوفمرب  ت�شرين   16 يف 
للرئي�ض  املوالية  القوات  من  وحلفائهم  احلوثيني 
ال�شابق علي عبداهلل �شالح من حمافظة تعز، تتقدم 
امل�شادة  االلغام  من  الكبرية  الكمية  ب�شبب  ببطىء 

للدروع واالفراد.
العربي  التحالف  من  املدعومة  هادي  قوات  وت�شعى 
ملدينة  احلوثيني  ح�شار  فك  اىل  ال�شعودية،  بقيادة 
يف  عليها  ي�شيطرون  التي  املناطق  من  وطردهم  تعز، 
ارجاء املحافظة. اال ان هذه القوات تواجه �شعوبة 
من  كلم   12 م�شافة  على  حاليا  وتتواجد  التقدم،  يف 

الراهدة، وفق امل�شادر نف�شها.
واجلي�ض  “املقاومة  ان  امل�شادر  واكدت 
الوطني )يف ا�شارة اىل القوات املوالية 
عدة”  مواقع  باالم�ض  خ�شروا  لهادي( 
انهم  اال  الراهدة،  باجتاه  املحور  على 
اليوم  �شباح  ا�شتعادتها  من  “متكنوا 

)الثالثاء( بعد و�شول تعزيزات”.
وادت املعارك اىل مقتل �شبعة م�شلحني، 
والقوات  احلوثيني  من  خم�شة  هم 
القوات  من  واثنان  ل�شالح،  املوالية 

املوالية لهادي، بح�شب امل�شادر.
االثنني  افادت  ع�شكرية  م�شادر  وكانت 
غاراتها  كثفت  التحالف  مقاتالت  ان 

لدعم القوات املوالية لهادي يف تعز.
ان  ميني  رئا�شي  م�شدر  افاد  ذلك،  اىل 
هادي زار اليوم قاعدة العند اجلوية يف 
حمافظة حلج املجاورة، والتي يتم منها 
اال�شراف على قيادة العملية الع�شكرية 
يف تعز، وذلك على منت مروحية تابعة 

للتحالف العربي.
على  “االطالع  هدفها  الزيارة  ان  امل�شدر  واو�شح 
وحجم  )القاعدة(  فيها  الع�شكرية  التجهيزات 

اال�شتعدادات الع�شكرية لتحرير حمافظة تعز .
ت�شرين   18 يف  )جنوب(  عدن  اىل  عاد  هادي  وكان 
الثاين/نوفمرب من مقر اقامته يف الريا�ض، لال�شراف 
عدن  اليمني  الرئي�ض  واعلن  تعز.  يف  العمليات  على 

احلوثيني  �شيطرة  اثر  املا�شي  العام  موقتة  عا�شمة 
اىل  وانتقل   ،2014 ايلول/�شبتمرب  يف  �شنعاء  على 

الريا�ض بعد موا�شلة هوؤالء تقدمهم جنوبا.
غارات  �شن  ال�شعودية  بقيادة  العربي  التحالف  وبداأ 
املا�شي،  اآذار/مار�ض  نهاية  وحلفائهم  احلوثيني  �شد 

كما وفر لقوات هادي دعما بريا منذ ال�شيف.
ا�شتعادت القوات املوالية لهادي يف متوز/يوليو بدعم 

من التحالف، مدينة عدن، ا�شافة اىل اربع حمافظات 
جنوبية هي حلج وال�شالع واأبني و�شبوة.

اليمن  يف  النزاع  ادى  املتحدة،  االمم  ارقام  وبح�شب 
 27 5700 �شخ�ض وجرح قرابة  اىل مقتل اكرث من 
 2700 قرابة  منهم  املا�شي،  اآذار/مار�ض  منذ  الفا 

قتيل واكرث من 5300 جريح من املدنيني.

وا�شنطن- �شعيد عريقات
الراأي  ا�شتطالعات  خمتلف  تظهر   
هجمات  عقب  اجريت  التي  االأمريكية 
 130 من  اأكرث  بحياة  اأودت  التي  باري�ض 
�شد  الهجمات  عدد  يف  ارتفاعا  �شخ�شًا 
امل�شلمني االأمريكيني، ا�شافة اىل اأن طبيعة 
هذه الهجمات تزداد ب�شاعة يومًا بعد يوم، 
دون ان يرث ذلك الكثري من االإدانة اأو حتى 
املعار�شة من ال�شيا�شيني االأمريكيني من كال 
اأو  والدميقراطي(  احلزبني)اجلمهوري 
حتى و�شائل االإعالم الرئي�شية االأمريكية.

بع�ض  ان  االأخرية  االأيام  يف  ولوحظ 
ال�شيا�شيني الراغبني يف الرت�شح النتخابات 
اجلمهوري  احلزب  من  االأمريكية  الرئا�شة 
للم�شلمني  مناه�شة  مل�شاعر  يروجون  بداأوا 
حملة  اأفرز  ب�شكل  باري�ض،  هجمات  عقب 
جتاه  هوؤالء  قبل  من  مربجمة  ت�شويه 
املتحدة،  الواليات  يف  وامل�شلمني  االإ�شالم 
العداء  من  درجة  اإىل  املوقف  و�شل  حيث 
املعلن مل ي�شبق لها مثيال ومبا يتنافى ب�شكل 
خا�شة  االأمريكي  الد�شتور  مواد  مع  �شارخ 
يدعو  الذي  الد�شتور  يف  االأول  التعديل 

حلرية الكلمة وحرية العبادة.
يوم  منذ  له  الرتويج  يتم  ادعاء  اآخر  ويف 
يحتل  الذي  املر�شح  قال  املا�شي،  اجلمعة 
احلزب  مر�شحي  �شفوف  بني  االأول  املوقع 
بعينيه  راأى  باأنه  ترامب  دونالد  اجلمهوري 
جريزي  مدينة  يف  العرب  امل�شلمني  »اآالف 
مدينة  من  القريبة  نيوجريزي  )والية 
عندما  فرحًا  يرق�شون  وهم  نيويورك( 
اأيلول   11 يوم  العاملي  التجارة  برج  �شرب 
هذا  بتبني  الفور  على  وحلقه   »2001
يف  الثانية  املرتبة  يف  املر�شح  االإدعاء 
كار�شون،  بن  اجلمهوري  االنتخابي  ال�شباق 
يف  االأمن  اأجهزة  اأن  من  الرغم  على  وذلك 
على  يعرثوا  مل  املعنية  واملدينة  الوالية 

دالئل م�شجلة بحدوث ذلك.
و  بو�شت«  »وا�شنطن  �شحيفتي  اأن  ورغم 

بي  اإن  اإ�ض  »اإم  و�شبكة  تاميز«  »نيويورك 
ونفت  االدعاء  هذا  كذبت  الف�شائية  �شي« 
حدوث ذلك، اإال اأن ترامب ميعن يف اإدعائه 
 24 الثالثاء  �شباح  قال  حيث  رادع  دون 
»مئات  ت�شلم  باأنه   2015 الثاين  ت�شرين 
املكاملات من اأنا�ض راأوا ذلك باأم اأعينهم« دون 

اإظهار اأية نية يف الرتاجع عن ذلك.
وتقدم ترامب وكار�شون واآخرون من الذي 
ماركو  مثل  جديون«  »مر�شحون  يعتربون 
كراهية  على  حت�ض  مبقرتحات  روبيو 
امل�شلمني واخلوف منهم مثل اإغالق امل�شاجد 
ورف�ض  االأمريكيني  امل�شلمني  وت�شجيل 
يعتنقون  ال  الذين  ال�شوريني  الالجئني 

الديانة امل�شيحية.
والية  يف  »فريدريك�شبريغ«  مدينة  و�شهدت 
من  منوذجًا  املا�شي  االأ�شبوع  فريجينيا 
االأمريكيون  امل�شلمون  يواجهها  التي  املعاناة 
املركز  واجه  حيث  االأخرية،  ال�شنوات  يف 
قبل  �ُشيَّد  والذي  املدينة،  يف  االإ�شالمي 
اأحد  خالل  الذعة  انتقادات  عاما   27
قبل  من  املدينة  جمل�ض  اجتماعات 
الذين  ال�شاخطني  جمموعة من االأ�شخا�ض 
يعتقدون اأن املركز ي�شكل تهديدًا على ن�شيج 

املجتمع يف الواليات املتحدة.
بثها  مت  لالجتماع  فيديو  مقاطع  واأظهر 
وهو  احلا�شرين  اأحد  االإنرتنت  �شبكة  على 
يف  اللعينة  ديانتكم  يريد  اأحد  »ال  يقول 
ما  كل  »�شاأفعل  متعهدًا  املقاطعة«،  هذه 
الأنكم  �شيحدث،  هذا  اأن  من  للتاأكد  بو�شعي 
يرتدي  اآخر  رجل  �شاح  فيما  اإرهابيون« 
قمي�شًا يحمل �شورة العلم االأمريكي وعبارة 
قائاًل:  ال�شجعان«  ووطن  االأحرار  »اأر�ض 

»نقولها جميعًا: امل�شلمون اأ�شرار«.
اجتماع  خالل  قيل  ذلك  اأن  اإىل  ي�شار 
امل�شلمني  من  كبرية  جمموعة  واأمام  علني 
الدينية  �شعائرهم  ومار�شوا  عا�شوا  الذين 
اأكرث من عقدين  املدينة على مدى  يف هذه 
يتوىل  مركز  وبخ�شو�ض  الزمان،  من 

اأن�شطة  وعقد  للفقراء  طعام  خمزن  اإدارة 
ترفيهية متعددة منذ ن�شاأته عام 1988.

تتم  ان  االجتماع  يف  يتوخى  املركز  وكان 
تو�شعته اإىل نحو 8 اآالف قدم مربع.

ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ض  الأن  اإىل  ي�شار 
املركز  زار  عندما  �شرح  بو�ض  دبليو  جورج 
من  اأيام  �شتة  بعد  وا�شنطن  يف  االإ�شالمي 
»الواليات  اأن   2001 اأيلول   11 هجمات 
�شمن  امل�شلمني  من  املاليني  تعترب  املتحدة 
م�شاهمة  يقدمون  فامل�شلمني  مواطنيها، 
يعملون  اإنهم  اإذ  بالدنا،  اإىل  للغاية  نفي�شة 
القانون  يف  واأ�شاتذة  وحمامني  كاأطباء 
وجنود يف اجلي�ض، ورجال اأعمال واأ�شحاب 
حمال جتارية واآباء واأمهات، ومن ثم يجب 

معاملتهم باحرتام«.
الوجه  لي�ض  »االإرهاب  اآنذاك  بو�ض  وقال 
اأن االإ�شالم دين  احلقيقي لالإ�شالم«، موؤكدًا 

�شالم.
امل�شلمني  على  ت�شن  التي  الهجمات  وتعترب 
حدة  االأ�شد  االأخرية  االأيام  يف  االأمريكيني 
و�شع  الذي  االمر  االأمريكي،  التاريخ  يف 
امل�شلمني االأمريكيني الذين يحظون مبواقع 
اأف�شل من  جمتمعية وتعليمية واقت�شادية 
الو�شع االأمريكي العام بدرجات ب�شيطة، يف 

موقع حرج واحاطهم باخلوف.
يف  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�ض  واأ�شار 
االأمريكيني  امل�شلمني  اإىل  منا�شبة  من  اأكرث 

كجزء ال يتجزاأ من املجتمع االأمريكي.
ويف الوقت الذي ال توجد فيه اأرقام دقيقة 
اأن معظم  اإال  امل�شلمني االأمريكيني  عن عدد 
يبلغ  عددهم  اأن  اإىل  ت�شري  اال�شتطالعات 

نحو 8 ماليني.

احل���وث���ي���ون ي���ف���ج���رون ج�������ض���ورا الع���اق���ة ت���ق���دم ال����ق����وات امل���وال���ي���ة ل��ل��رئ��ي�����ش ال��ي��م��ن��ي امل���دع���وم���ة م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال���ع���رب���ي يف تعز

ارت���ف���اع ح���دة ال���ع���داء يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ب��اري�����ش ه��ج��م��ات  ب��ع��د  االأم��رك��ي��ن  للم�ضلمن 

“داع�����������������ش” ُي�����ج�����ّه�����ز حل��������رب ك����ي����م����اوي����ة م������ع ال����ع����امل  

م�شادر  عن  نقاًل  العربّية،  )هاآرت�ض(  �شحيفة  اأفادت 
مراقب  اأّن  املُ�شتوى،  رفيعة  باأّنها  و�شفتها  اإ�شرائيلّية 
الدولة العربّية القا�شي يو�شف �شابريا قّدم اإىل اجلهات 
املخت�شة قبل اأ�شبوعني تقريًرا �شرًيا �شّدّد فيه على وجود 
عيوب خطرة مّت اكت�شافها يف عمل مفاعل دميونا النووّي 
التابعة لهذا  “رومت” لل�شناعات  االإ�شرائيلّي، ويف �شركة 
ال  الدولة  مراقب  فاإّن  عينها،  امل�شادر  وبح�شب  املفاعل. 
منه.  اأجزاء  عن  اأْو  التقرير  م�شمون  عن  الك�شف  ينوي 
باإمكانّية  ي�شمح   االإ�شرائيلّي  القانون  اأّن  بالذكر  جديُر 
عدم عر�ض التقرير على الكني�شت ويتيح لع�شوي كني�شت 
مراقبة  جلنة  رئي�شة  وهما  عليه،  االطالع  اإمكان  فقط 
واالأمن  اخلارجية  جلنة  ورئي�ض  اإلهرار  كارين  الدولة 
ت�شاحي هنغبي وكالهما من حزب الليكود احلاكم بقيادة 

رئي�ض الوزراء، بنامني نتنياهو.
اأمن  عن  امل�شوؤول  اأّن  اإىل  العربّية  ال�شحيفة  ولفتت 
ُيعار�ض هو االآخر  املعلومات يف وزارة االأمن االإ�شرائيلية 
يف  النووي  املفاعل  بعمل  تتعلق  تقارير  اأو  اأنباء  اأي  ن�شر 
الذي  االأمر  �شوريك،  ناحل  يف  النووية  واملن�شاأة  دميونا 
تعتيم  بفر�ض  االإ�شرائيلّي  الوزراء  رئي�ض  لديوان  ي�شمح 
اطلع على  الدولة هذا. وقال م�شدر  على تقرير مراقب 
باأمن  يتعلق  ال  معظمه  اإّن  لل�شحيفة  التقرير  م�شمون 

الدولة، واإمّنا باالإدارة ال�شليمة واأداء امل�شوؤولني.
 باالإ�شافة اإىل ذلك، قالت ال�شحيفة العربّية، اإّنه و�شلت 
اإعداد  اإليها معلومات ُتفيد باأّن ديوان املراقب عمل على 
عملية  يف  وتركز  �شنوات  اأربع  مدار  على  التقرير  هذا 
حماية  منتجات  وبيع  املفاعل  ن�شاطات  بع�ض  خ�شخ�شة 

مناق�شة.  ن�شر  دون  من  خا�شة  �شركة  اإىل  املفاعل  يف 
الدولة  ُمراقب  ديوان  اإّن  القول  اإىل  ال�شحيفة  وخُل�شت 

العربّية رف�ض التعقيب على النباأ الذي اأوردته.
النقب  �شحراء  يف  )دميونا(  مفاعل  اأّن  بالذكر  جدير 
االإ�شرائيلي  النووي  الن�شاط  يف  االأ�شا�ض  حجر  هو 
اإن�شائه لتخ�شيب اليورانيوم امل�شتخدم يف  وا�شتخدم منذ 
ي�شكل  اليوم  اأ�شبح  املفاعل  ولكّن هذا  النووية،  االأ�شلحة 
التقارير  ت�شري  حيث  باأ�شرها،  املنطقة  على  كبرًيا  خطًرا 
مفاعل  تغلف  التي  املعدنية  البنية  اأّن  اإىل  االإ�شرائيلّية 
وذلك  العايل،  االإ�شعاعات  م�شتوى  ب�شب  تاآكلْت  دميونا 
مل  الذي  هاو،  هارولد  االأمريكي  النووي  اخلبري  ح�شب 

ي�شتبعد حدوث انهيار يف املفاعل يف اأي حلظة.
تقريره  باإعداد  االأمريكّي  اخلبري  قام  ذلك،  على  عالوة 
�شور  وكذلك  املفاعل  داخل  من  وثائق  على  ح�شوله  بعد 
تعطي   1985 العام  يف  رو�شية  جت�ش�ض  طائرة  التقطتها 
بني  وقارن  كبري،  اإ�شعاعات  ت�شرب  حدوث  على  دالالت 
املنطقة  من  تال�شت  التي  اخل�شراء  امل�شاحات  غياب 
املحيطة باملفاعل وبني ظاهرة مماثلة يف منطقة حمطة 
غابت  حيث  وا�شنطن  من  القريبة  النووية  هانفورد 
اإىل  ذلك  عقب  وا�شنطن  و�شارعت  اخل�شراء  امل�شاحات 
اإغالق املفاعل واأنفقت مليارات الدوالرات من اأجل اإزالة 
النووية.  باملحطة  املحيطة  املنطقة  اأ�شاب  الذي  التلوث 
وقبل هارولد حاول اخلبري النووي االإ�شرائيلي مردخاي 
من  املو�شاد  من  خا�شة  وحدة  تختطفه  اأْن  قبل  فعنونو، 
روما، حاول اأْن ُيحّذر من خطر ال�شالح النووي االإ�شرائيلي 
الربيطانّية  تاميز(  )�شنداي  ل�شحيفة  ك�شف  عندما 

معلومات �شرّية عن الربنامج النووي االإ�شرائيلي اأُتيح له 
االإطالع عليها خالل عمله كتقني يف مفاعل دميونا حيث 
نووي  راأ�ض   200 عن  يقل  ال  ما  متتلك  اإ�شرائيل  اأّن  اأكد 

�شنعت يف دميونا من البلوتونيوم.
حكم  التي  العقوبة  �شدة  فعنونو  معلومات  يوؤكد  وما 
�شنة   18 ملدة   1986 عام  ب�شجنه  حكم  �شدر  حيث  بها 
ومل   .2004 عام  حتى  االنفرادي  ال�شجن  رهني  وظل 
بها  املحيطة  واالأرا�شي  النقب  بتلويث  اإ�شرائيل  تكتف 
البحر  اإىل  ن�شاطاتها  و�شعت  اإّنها  بل  دميونا،  مفاعل  عرب 
حتذيرًا  املتو�شطية  الدول  اإحدى  وجهت  وقد  املتو�شط 

ا  مبا�شرًا الإ�شرائيل للحّد من ن�شاطاتها النووية وخ�شو�شً
نف�شها  الدولة  وجهت  كما  النووية  غوا�شاتها  ن�شاطات 
البنتاغون  التي كلفت  حتذيًرا غري مبا�شر عرب وا�شنطن 
اأّن  اإىل  له  تقرير  يف  تو�شل  وقد  التحذير،  بدرا�شة 
ملمار�شة  املتو�شط  يف  الدولية  املياه  اإىل  تلجاأ  اإ�شرائيل 
اأن تكون  باأن�شطة نووية ميكن  اأنها تت�شل  اأن�شطة يعتقد 
يتم  ب�شواريخ  جمهزة  اإ�شرائيلّية  غوا�شات  واأّن  متطورة، 
ال  الغوا�شات  منت  على  اأ�شلحة  هناك  واأّن  عليها،  التدرب 

يتم ا�شتخدامها اإطالًقا.

وخبر  النووّي  دميونا  مفاعل  عمل  يف  خطرة  عيوب  اإىل  ي�ضر  الدولة  ملراقب  تقرير 
تاآكلت ُتغّلفه  التي  املعدنية  البنية  املعدنّية  البنّية  الأّن  انهياره  ي�ضتبعد  ال  اأمريكي 

  رو�سيا تتوعد مقاّر “قيادة االإرهاب” 
بال�سعودية وقطر .. ردًا على تفجري 

الرو�سية “داع�س” الطائرة 
ال�شرق  معهد  مدير  هدّد 
“يفيجيني  االأو�شط يف مو�شكو، 
ب�شرب  �شاتانوفي�شكي”، 
اإّياهما  ال�شعودية وقطر، متهمًا 
االرهاب”  “قيادة  مقاّر  باأنهما 
الذي ا�شقط الطائرة الرو�شية 
يف  املا�شي،  اأكتوبر  �شيناء  فوق 

اإ�شارٍة اإىل تنظيم “داع�ض”.
خائفتني  تكونا  اأن  يجب  وقطر،  ال�شعودية  اإن  “�شاتانوفي�شكي”،  وقال 
على  ـ  بالطاعون  اأ�شبه  فاالأمر  الت�شريحات،  تلك  من  جدا  كبرية  بدرجٍة 
حد و�شفه، م�شريا اإىل اأن الق�شف لن يكون االأ�شلوب الوحيد للتاأثري على 

اإدارات تلك الدول.
�شتقوم  رو�شيا  فاإّن  الرو�شية،  “برافدا”  �شيحفة  يف  جاء  ما  وبح�شب 
بالت�شرف وفقا للمادة 51 من ميثاق االأمم املتحدة، التي ت�شمن حق الدول 
يف الدفاع عن النف�ض، وفق ما �شرح بوتني، ووفق ما اأكد وزير اخلارجية 
اأن  اأو�شح  اللبناين،حني  نظريه  مع  لقائه  خالل  الفروف  �شريغي  الرو�شي 
والدبلوما�شية  الع�شكرية  الو�شائل  بكل  املادة  هذه  تطبق  �شوف  رو�شيا 
لرو�شية  الطائرة  ا�شقاط  على  الرو�شي  الرد  اىل  ا�شارة  يف  واملالية”. 

ب�شيناء
واأ�شاف اأنه فيما يخ�ض تركيا فقد عربت ال�شواريخ البالي�شتية “كاليبار” 
املجال اجلوي الرتكي بعد اإطالقها من الغوا�شات يف البحر املتو�شط باجتاه 
�شوريا، وذات ال�شيء فعلته قاذفات توـ  160 و توـ  95، وتو 22، م�شريا اإىل 
اأنه لن يكون مبقدور اأحد منع طريان الطائرات الرو�شية يف اجلو اإال اإذا 

بداأ احلرب اأوال يف اإ�شارة اإىل كلمات الرئي�ض الرو�شي يف وقت �شابق.
عقاب”،  “بال  ال�شعودية  بقاء  من  ال�شديد  ا�شتغرابها  “برافدا”  واأبدت 
11 �شبتمرب -كما تقول ال�شحيفة:  رغم اأنها واحدة من منظمي هجمات 
ال�شراع  اأن  تقول  التي  االآن جتاهل احلقيقة  بعد  لرو�شيا  يعد ميكن  “مل 
لرو�شيا  ميكن  وال  احليوية،  مو�شكو  م�شالح  على  يوؤثر  والعراق  �شوريا  يف 
عملياتها  تو�شيع  وخالل  الرو�ض،  املواطنني  بقتل  لالإرهابيني  ال�شماح 
حتالف  بناء  على  رو�شيا  توؤكد  اأن  يجب  �شوريا،  وخارج  داخل  اخلا�شة 

مفتوح”.
عمليات  من  الكثري  ونفذت  ال�شواريخ  من  الكثري  اأطلقت  رو�شيا  اأن  وتابع 
املجتمع  مع  تن�شق  مل  باأنها  م�شت�شهد  منفردة،  ب�شورة  �شوريا  يف  الق�شف 

الدويل عندما اأخذت برلني عام 1945.



عبد الباري عطوان
التي  واملبا�شر  العنيف  التهديد  كان  رمبا 
الرتكي  املثلث  اىل  الرو�شية  القيادة  وجهته 
يف  �شربته  تقرير  عرب  القطري  ال�شعودي 
انت�شارا،  االو�شع  الر�شمية  “برافدا”  �شحيفة 
من  انتقاما  �شاروخية  بهجمات  فيه  ولوحت 
من  بكثري  اخطر  االرهاب،  رعاية  ب�شبب  دوله 
تنفيذ  الن  مبراحل،  االخرية  باري�ض  هجمات 
اقليمية،  حرب  فتيل  ي�شعل  رمبا  التهديد  هذا 

او حتى عاملية.
“برافدا” ال ميكن ان تطلق مثل هذه  �شحيفة 
الرو�شي  الرئي�ض  من  توجيه  دون  التهديدات 
الناطقة  تعترب  فهي  �شخ�شيا،  بوتني  فالدميري 
ان كان  باإ�شمه وذراعه االعالمي االقوى، منذ 
“الرهيب”  الرو�شي  املخابرات  جهاز  يتزعم 
“برافدا”،  )كي جي بيه(، ولذلك حر�شت اي 
على التذكري باأقواله التي اطلقها عام 1999، 
يف  ولو  حتى  االرهابيني  “بقتل  فيها  وتوعد 

مراحي�شهم”.
نفذ وعيده، و�شفى  ال�شحيفة،  بوتني، وح�شب 
ودمر  ال�شي�شانيني،  احلرب  امراء  جميع 
ق�شف  خالل  من  ال�شي�شان،  عا�شمة  غروزين، 
ال�شي�شاين  الرئي�ض  والحق  مكثف،  �شجادي 
القطرية  العا�شمة  اىل  بندراوف  خان  �شليم 
يف  اجلمعة  �شالة  بعد  واغتاله  الدوحة، 
انطلقت  خمابرات  عنا�شر  يد  على  و�شطها، 
القطرية  العا�شمة  يف  الرو�شية  القن�شلية  من 
واعتقلت   2004 عام  )فرباير(  �شباط  يف 
ثم  الثالثة،  املنفذين  القطرية  ال�شلطات 
التهديدات  من  خوفا  الحقا  عنهم  افرجت 

االنتقامية الرو�شية.
الالفت يف تقرير “برافدا” الرتكيز على كل من 
قطر واململكة العربية ال�شعودية، وجزمت باأن 
االوىل هي واحدة من منظمي العمل االرهابي 
بقاء  وا�شتغربت  امل�شرية،  �شيناء  �شحراء  يف 
اململكة العربية ال�شعودية دون عقاب، رغم انها 
م�شوؤولة عن هجمات احلادي ع�شر من �شبتمرب 

على برج التجارة العاملي يف نيويورك.
***

مل  الرو�شية  والدولة  قطر  دولة  بني  العالقة 
ال�شباب  متوترة  بل  االطالق،  على  جيدة  تكن 
تخف  مل  فقطر،  اقت�شادية،  واخرى  �شيا�شية، 
اال�شالمية  للحركات  دعمها  االطالق  على 
االمر  خا�شة،  امل�شلمني”  “االخوان  وحركة 
حيث  مو�شكو،  يف  ح�شا�شا  وترا  ي�شيب  الذي 
اال�شالم  جلماعات  مكثفا  ن�شاطا  تواجه 
اال�شالمية،  القوقاز  جمهوريات  يف  ال�شيا�شي 
بالن�شبة  انف�شاليا  امنيا  قلقا  ي�شكل  ومبا 

للحكومة الرو�شية.
ان  تقول  نظرية  الرو�شية  ال�شلطات  وتروج 
الدعم القطري الالحمدود للمعار�شة ال�شورية 
النظام  ا�شقاط  على  وا�شرارها  امل�شلحة، 
هذا  يف  الدوالرات  من  املليارات  و�شخ  ال�شوري، 
ال�شدد جاء ب�شبب رف�ض الرئي�ض ب�شار اال�شد 
تركيا  اىل  ارا�شيه  عرب  قطري  غاز  انبوب  ملد 

ملناف�شة الغاز الرو�شي.
اخلارجية  وزير  بني  حدثت  عديدة  مال�شنات 
ال�شابق  القطري  ونظريه  الفروف،  الرو�شي 
ال�شيخ حمد بن جا�شم بن جرب اآل ثاين، لدرجة 
ان االول يف احداها �شخر من حجم دولة قطر، 
امري  ان  ولوحظ  اخلريطة،  من  مبحوها  وهدد 
قطر احلايل ال�شيخ متيم بن حمد الغى زيارة، 
قيل انها كانت مقررة اىل مو�شكو ال�شهر املا�شي، 
ومل ي�شدر اي تعليق من القيادة الرو�شية حول 
�شحف  يف  ت�شريبه  جرى  الذي  االلغاء  هذا 

قطرية، وقوبل بالتجاهل التام.
ا�شتمالة  حاولت  ال�شعودية  العربية  اململكة 
قيادتها  اغراء  خالل  من  جانبها  اىل  مو�شكو 
وا�شتثمارات  نووية،  ومفاعالت  ا�شلحة،  بعقود 
الدوالرات،  من  املليارات  بع�شرات  اقت�شادية 
الرئي�ض  عن  التخلي  هو  الوحيد  الطلب  وكان 
بن  حممد  االمري  وزار  اال�شد،  ب�شار  ال�شوري 
�شلمان، ويل ويل العهد ال�شعودي مو�شكو مرتني 
على االقل هذا العام، ولكن من الوا�شح ان كل 

رو�شيا  موقف  تغري  مل  املالية  االغراءات  هذه 
الداعم للنظام ال�شوري.

للمملكة  ين�شى  ان  ميكن  ال  بوتني  الرئي�ض 
اخرى  خليجية  ودول  ال�شعودية،  العربية 
ال�شوفيتي  لالحتاد  املذلة  الهزمية  يف  دورها 
اكرث  انفاق  خالل  من  افغان�شتان،  يف  وقواته 
من 20 مليار دوالر لدعم املجاهدين االفغان يف 
املعتقد  املا�شي، ومن غري  القرن  الثمانينات من 

انه �شي�شمح بتكرار الهزمية نف�شها يف �شورية.
االحتاد ال�شوفييتي كان يف حال هبوط وتفكك 
اثناء حرب افغان�شتان، وامريكا كانت يف حال 
االآن  فالو�شع اختلف، فرو�شيا  االآن  اما  �شعود، 
حال  يف  وباتت  قوية،  �شابة  بقيادة  تتمتع 
الع�شكرية  قوتها  معظم  ا�شتعادة  بعد  �شعود 
االمريكية  القوة  تت�شم  بينما  واالقت�شادية، 
حروب  ا�شتنزفتها  ان  بعد  والرتاجع  بال�شعف 

ال�شرق االو�شط.
واذا كات من ال�شعب على بوتني ان يغفر لقطر 
�شالح بالده  دورهما يف حماولة تدمري  وتركيا 
اال�شرتاتيجي )الغاز( عرب خط االنابيب عرب 
الدور  مع  يت�شامح  ان  ميكن  ال  فاإنه  �شورية، 
بالنفط،  العاملية  اال�شواق  اغراق  يف  ل�شعودي 
االيراين  وحليفه  باقت�شاده،  ال�شرر  الحلاق 
ب�شبب دعمهما للنظام ال�شوري، وو�شلت اجلراأة 
بال�شيد  اخرى(،  كلمة  ا�شتخدام  نريد  )وال 
احلديث  اىل  خارجيتها  وزير  اجلبري  عادل 
التحدي والغرور يف موؤمتر  بنربه تنطوي على 
الرو�شي الفروف يف مو�شكو،  �شحايف مع نظريه 
�شلما  اال�شد  الرئي�ض  رحيل  على  �شدد  عندما 
بالتمتمة  الفروف  دفع  الذي  االمر  حربا،  او 
عرب ميكروفون مفتوح، وا�شفا �شيفه ال�شعودي 
املحمول  بهاتفه  العبث  اىل  وبدار  باحلماقة، 
ومطالعة ر�شائله امام الكامريا يف جتاهل كامل 

له.
�شتنفذ  وهل  مو�شكو،  تفعل  ان  ميكن  ماذا 
عقل  يف  يدور  ما  نعرف  ال  وكيف؟  تهديداتها 

الرئي�ض بوتني، ولكن هناك عدة احتماالت:

جهاز  تراأ�ض  الذي  بوتني  االرهاب..  االول: 
املخابرات الرو�شي ل�شنوات يعرف مدى فاعلية 
وكانت  به،  طويلة  خربة  وميلك  ال�شالح،  هذا 
اعرتفت  عندما  ومتحدية  جريئة  “برافدا” 
الرئي�ض  اغتيال  خلف  �شخ�شيا  بوقوفه 

ال�شي�شاين يف الدوحة.
بال�شتية..  ب�شواريخ  الق�شف  الثاين: 
“الدولة  مواقع  ق�شف  ان  عن  ا�شارة  وهناك 
يف  �شواريخ  قواعد  من  الرقة  يف  اال�شالمية” 
البحر اال�شود ر�شالة قوية للدولتني، اي قطر 

وال�شعودية، يف هذا ال�شدد.
داخلية،  معار�شة  جماعات  حتريك  الثالث: 
ودعمها باملال وال�شالح، وهناك اقليات �شيعية 
هذا  يف  فاعلة  اداة  تكون  ان  ميكن  م�شطهدة 

امل�شمار.
ال�شاحلي”  “احلوثي  التحالف  دعم  الرابع: 
تقوده  الذي  العربي  التحالف  �شد  احلرب  يف 

ال�شعودية باملال وال�شالح.
الرو�شي  الكاتب  عن  نقلت  “برافدا”  �شحيفة 
بوتني  من  املقرب  �شاتانوف�شكي  يفغيني 
وقال  وقطر،  ال�شعودية  �شد  مبا�شرا  حتري�شا 
من  تخافا  ان  يجب  الدولتني  هاتني  “ان  فيه 
ملمحا  الطاعون”،  من  املرء  يخاف  كما  مو�شكو 
اىل ان مو�شكو ا�شتولت على برلني دون الت�شاور 

مع احد.
ان  ميكن  التي  القانونية  التغطية  هي  ما  لكن 
الرو�شية يف حال اقدامها  القيادة  تتدثر فيها 
على �شن حرب �شواريخ او هجمات ارهابية �شد 
“برافدا”  تقرير  يف  جاء  اجلواب  الدولتني؟ 
ميثاق  من   51 املادة  اىل  اللجوء  يف  ويتلخ�ض 
الواليات  ا�شتخدمتها  التي  املتحدة  االمم 
بعد  افغان�شتان  على  هجومها  لت�شريع  املتحدة 
املادة  وهي  �شبتمرب،  من  ع�شر  احلادي  احداث 

التي تقر حق الدفاع عن النف�ض.
بعد  رو�شية  طائرة  ا�شقاط  ان  يعتقد  بوتني 
اقالعها من �شرم ال�شيخ، ومقتل ركابها وطاقمها 
على  حرب  اعالن  مبثابة  هو  �شخ�شا(   224(

دولته متاما على غرار احداث �شبتمرب، واتهم 
قطر �شراحة بدور يف العمل االرهابي.

***
حتالف جديد بقيادة رو�شيا يتبلور ي�شم م�شر 
فالعالقة  اخرى،  دول  ورمبا  واالردن،  وايران 
بني العاهل االردين والرئي�ض بوتني قوية جدا 
وال�شيء  وال�شخ�شي،  ال�شيا�شي  امل�شتويني  على 
نف�شه مع الرئي�ض امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، 
ورمبا  حاليا،  ايران  يزور،  بوتني  والرئي�ض 

لبلورة ا�شرتاتيجية موحدة يف هذا امل�شمار.
املخرج الوحيد لتجنب هذه املواجهة اخلطرة 
اقل  وبدرجة  وال�شعودية،  قطر  اىل  بالن�شبة 
يف  “املت�شلبة”  ال�شيا�شات  مراجعة  هو  تركيا 
فهذه  االرهاب،  على  واحلرب  ال�شوري،  امللف 
طوال  ملمو�ض  جناح  اي  حتقق  مل  ال�شيا�شات 
تعطي  بداأت  بل  املا�شية،  اخلم�ض  ال�شنوات 

نتائج عك�شية.
يتغري  الزمن  ان  الدولتان  تدرك  ان  يجب 
النفط  وا�شعار  اي�شا،  تتغري  القوى  وموازين 
والغاز يف هبوط مت�شارع ومعها القدرات املالية 
ال�شخمة، وامريكا اوباما لن تخو�ض اي حرب 

�شد الرو�ض من اجلهما.
خطوة  واول  واحلكمة،  املرونة  يتطلب  االمر 
ووقف  اجلبري،  ال�شيد  ا�شكات  االطار  هذا  يف 
�شمته  ان  واعتقد  اال�شتفزازية،  ت�شريحاته 
يوحي  االول  ا�شبوعه  من  اقرتب  الذي 
وبداأت  و�شلت  بوتني  ر�شالة  ولعل  بالكثري.. 

تعطي مفعولها.. واهلل اعلم.

احلكومة  اأن  اأوكرانية  »هاكرز«  جمموعة  ك�شفت 
�شهر  اأواخر  يف  كييف،  مع  مفاو�شات  عقدت  القطرية 
اأيلول املا�شي، ل�شراء اأنظمة دفاع جوي حديثة من طراز 
املجموعات  هو  النهائي  هدفها  اأن  ُيعتقد   ،»2 ــ  »بيت�شورا 
امل�شلحة ال�شورية التي تتلقى الدعم من اخلليج. الوثائق 
امل�شربة تك�شف اأي�شًا اأن هذا الفعل، الذي يتحدى ب�شكٍل 
ــ من تزويد  ــ لكّل االأطراف  �شارخ التحذيرات الرو�شية 
مبعرفة  يجري  كان  للطائرات،  م�شاد  ب�شالح  امل�شلحني 

وا�شنطن واأنقرة وتعاونهما

عامر حم�شن
اأوكرانيون  نا�شطون  اأ�ّش�شها  »�شايرب بريكوت« هي منظمة 
موؤيدون لرو�شيا ومنخرطون يف النزاع الداخلي القائم يف 
»�شايرب بريكوت«، على طريقة  �شنتني. تقوم  البالد منذ 
»اأنونيمو�ض«، بهجمات اإلكرتونية �شد موؤ�ش�شات اخل�شوم 
ومواقعهم وتقر�شن ح�شاباتهم ال�شخ�شية ومرا�شالتهم؛ 
وعملها يتمحور عادًة حول الق�شايا االأوكرانية، وف�شائح 
اأوكرانيا  يف  الغربية  والتدخالت  كييف،  يف  الف�شاد 
»�شايرب  نا�شطو  به  قام  اأخريًا  اخرتاقًا  اأن  اإاّل  ورو�شيا. 
ال�شاحة  على  ج�شيمة  نتائج  له  تكون  قد  بريكوت« 

ال�شورية.
القوات  وحدة  من  ا�شمها  بريكوت«  »�شايرب  ا�شتوحت 
اخلا�شة يف ال�شرطة االأوكرانية )»بريكوت«، اأي »الن�شر 
تظاهرات  بعد  كييف  يف  النظام  حّلها  التي  الذهبي«(، 
ن�شامح«.  لن  نن�شى،  »لن  هو  املنظمة  و�شعار  »ميدان«؛ 
اخرتقت »�شايرب بريكوت« اأخريًا الربيد اخلا�ض بويتولد 
كجيكوف�شكي، وهو رئي�ض �شركة بولندية لتجارة ال�شالح 
اأّن  كجيكوف�شكي  مرا�شالت  اأو�شحت   .Level 11 ا�شمها 
تقوم  التي  الو�شيطة  ال�شركات  اإحدى  هي   Level 11
حتّولها  ثم  خمتلفة،  اّدعاءات  حتت  اأ�شلحة،  ب�شراء 
هذه  تقوم  حتى  اأخرى،  خليجية  ودول  ال�شعودية  اىل 
ميلي�شيات  اىل  ال�شالح  بت�شليم  ــ  بدورها  ــ  احلكومات 

تدعمها يف �شوريا وباقي دول املنطقة.
ال�شركة  اأن  مثاًل،   ،2015 ني�شان  من  جتاري  عقٌد  يظهر 
ثقياًل  ر�شا�شًا   256 لتوريد  اعتمادها  مّت  قد  البولندية 
الوطني  الدفاع  قوات  مل�شلحة   23 ــ   ZSU طراز  من 
هذه  تظهر  ثم  يورو.  مليون   14.5 بقيمة  االأوكراين 
ل�شركة  عقٍد  يف  نف�شه(  والعدد  )باملوا�شفات  املعّدات 
�شعودية ــ ا�شمها »القاي�ض للتجارة« ــ وهي مباعة لوزارة 

الدفاع ال�شعودية. اجلي�ض ال�شعودي، كما هو معروف، ال 
ي�شتخدم هذه االأ�شلحة ال�شوفياتية، والعقد يحتوي على 

معدات اأخرى.
جرت �شفقة

ال�شواريخ مبوافقة اأمريكية وتواطوؤ من تركيا وبلغاريا
ماليني  وع�شرات  الهاونات  ومئات  دو�شكا  ر�شا�ض   500 ــ 
امليلي�شيات  لت�شليح  موّجهة  اأنها  الوا�شح  من  الطلقات، 
املوالية للمملكة يف �شوريا وغريها، ولي�ض لتجهيز اجلي�ض 
منها  ا�شرتت  التي  ال�شركة  اأن  يتبني  كذلك  ال�شعودي. 
با�شم  قرب�ض  يف  م�شّجلة  وهي  املعّدات،  هذه  ال�شعودية 
�شركة  رئي�ض  نائب  يديرها   ،Blessway Limited
ا�شرتت  اأنها  يفرت�ض  التي  البولندية،   Level 11

الر�شا�شات مل�شلحة اأوكرانيا.
قنوات الت�شليح هذه، خا�شة عرب �شركات �شرق اأوروبية، 
واملهتمني،  ال�شحافة  اىل  بالن�شبة  معلن«  »�شرٌّ  هي 
الو�شطاء  هوؤالء  ت�شتخدم  نف�شها  االأمريكية  واملخابرات 
الذين ي�شرتون املخزونات ال�شوفياتية القدمية، لتجهيز 
ميلي�شياتها حول العامل )وقد ن�شرت ال�شحافة االأمريكية 
ق�ش�شًا عدة عن هذه ال�شفقات والف�شاد الذي اعرتاها(. 
يف  بريكوت«  »�شايرب  جمموعة  وجدتها  ر�شالًة  اأن  غري 
بريد ويتولد كجيكوف�شكي تدّلل على �شفقة اأ�شّد خطورة 
م�شادة  وثقيلة  حديثة  اأنظمة  �شراء  تت�شمن  �شبق،  مما 
اجلوية  احلملة  بدء  مع  تزامن  وقٍت  ويف  للطائرات، 

الرو�شية يف �شوريا.
نائب  بابيت�شكي،  فا�شيلي  تلّقى   ،2015 اأيلول   30 يف 
�شركة  ورئي�ض  ال�شالح  لتجارة   level 11 �شركة  رئي�ض 
من  ر�شالة  اأعاله،  املذكورة   Blessway Limited
الدوحة،  يف  بالده  �شفارة  يف  يعمل  اأوكراين  دبلوما�شي 
»ال�شالت  على  فيها  ي�شكره  كوروت�ض،  فوليدميري  ا�شمه 
املغربية وال�شعودية« التي زّوده بها، ويخربه عن »فر�شة 
الدبلوما�شي  يقول  القطريون،  املال«.  من  الكثري  ل�شنع 
التجارية  لل�شوؤون  م�شت�شارًا  يعمل  الذي  االأوكراين 
واالقت�شادية يف �شفارة كييف بالدوحة، »هم على و�شك 
ولكن  اأهمية«،  اأكرث  اآخر  و�شيء  بيت�شورا  )نظام(  �شراء 
الدبلوما�شي  فيقرتح  عالقة«.  زالت  ما  التو�شيل  »م�شاألة 
املنظومات  هذه  بنقل  �شركته  تقوم  اأن  بابيت�شكي  على 
اأن »اليانكيز )االأمريكيني(  اأين(، م�شيفًا  )مل يحدد اىل 
)باالأمر(،  يعرفون  والبلغاريون  االأتراك  موافقون. 

وطريق التو�شيل هو ذاته«.

نكت�شف اأي�شًا، يف هذه الر�شالة، اأن وفدًا ر�شميًا قطريًا قد 
زار معر�شًا ع�شكريًا اأقيم يف كييف يف اأواخر �شهر اأيلول 
املعدات واالتفاق على  املا�شي بغر�ض االطالع على هذه 
داخلية  مرا�شلة  بريكوت«  »�شايرب  تعر�ض  ثّم  �شرائها. 
)»�شبيت�شتيكنو  االأوكرانية  ال�شالح  ت�شدير  �شركة  بني 
لل�شالح  ال�شانعة  االأوكرانية  وال�شركة  اك�شبورت«( 
)»يوكروبورونربوم«(، بغر�ض التعاون الإر�شال منظومات 
»ا�ض ــ 125« )»بيت�شورا ــ 2 دي«( اىل قطر، اإ�شافة اىل 

»خيارات« اأخرى مل تو�شحها الر�شالة.
اإذا ما و�شعنا جانبًا عن�شر الف�شاد يف الق�شية )الوا�شح 
هذه  يقّدم  االأوكراين  الدبلوما�شي  اأن  هو  ال�شياق  من 
هذه  فاإن  عمولة(،  اأو  مالية  دفعات  مقابل  املعلومات 
لتزويد  بجدية  �شعت  قد  الدوحة  اأّن  توؤّكد  الوثائق 
م�شادة  فعالة  ب�شواريخ  االأو�شط  ال�شرق  يف  ما«  »طرٍف 
الكالم  معر�ض  يف  وبلغاريا  تركيا  ذكر  ويدّل  للطائرات. 
عن »طريق الت�شليم«، بو�شوح، على اأن �شوريا هي امل�شتقّر 

املق�شود لهذه املنظومات.
اخلارجية  وزارة  حّذرت  املا�شي،  االأول  ت�شرين   16 يف 
م�شادة  باأنظمة  �شوريا  يف  امل�شلحني  جتهيز  من  الرو�شية 
لالإرهابيني،  مبا�شرًا  دعمًا  �شيعترب  »)هذا(  للطائرات: 

قال  فعلته«،  تبعات  يتحّمل  اأن  بذلك  يقوم  من  وعلى 
نائب وزير اخلارجية الرو�شي ل�شوؤون مكافحة االإرهاب، 
اأوليغ �شريومولوتوف، م�شيفًا اأن لدى حكومته دالئل على 
�شواريخ  منظومات  على  احل�شول  االإرهابيني  »حماولة 
االإقليمية  الدول  من  الكتف...  على  حممولة  جوية 
هذا  اىل  اال�شتماع  يتم  اأن  »اأريد  وخامتًا:  املجاورة«، 

كتحذير جدي«.
املنطقة  يف  اخلليجي  ــ  االأمريكي  احللف  اأن  اإذًا  يتبنّي 
الكتف«  على  حممولة  »�شواريخ  بت�شريب  يكتِف  مل 
منظومات  الإر�شال  خطط  بل  امل�شّلحة،  املجموعات  اىل 
الرو�شية  الطائرات  تهديد  على  تقدر  وحديثة،  ثقيلة 
وال�شورية ب�شكٍل جدي وعلى اأي ارتفاع، واأن هذا امل�شروع 
هذه  ظهور  واالأتراك.  االأمريكيني  مع  بالتن�شيق  مت  قد 
املدنية  للطائرة  الغام�ض  االإ�شقاط  بعد  الف�شيحة 
ويثري  الق�شية،  اإ�شكالية  من  يزيد  �شيناء  فوق  الرو�شية 
اىل  ال�شالح  من  النوع  هذا  توريد  مغزى  حول  ت�شاوؤالت 

منظمات ال ميكن التحكم يف اأفعالها اأو التنّبوؤ بها.
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 درا���ض��ة اأم��ري��ك��ّي��ة اإ���ض��رات��ي��ج��ّي��ة: ب���دون ت��ّدخ��ل ال��ق��وات ال��رّي��ة االأم��ري��ك��ّي��ة ال اأم���ل ب��ال��ق�����ض��اء على
داره���ا ع��ق��ر  يف  ك��ب��رٍة   اإره��اب��ّي��ٍة  اأع���م���ااًل  و�ضُينفذ  ��ع��ه  ت��و���ضّ ���ض��ُي��وا���ض��ل  ال���ذي  اال�ضالمية”  “الدولة 

ال��دف��اع ت��رك��ي��ا  “واجب”  م���ن  ان  ي��ع��ت��ر  اوغ���ل���و   داود 
ال��دف��اع ووزارة  ال��ط��ائ��رة  ا���ض��ق��اط  ب��ع��د  ح���دوده���ا   ع���ن 
مو�ضكو يف  ال��رك��ي  الع�ضكري  امللحق  ت�ضتدعي  ال��رو���ض��ي��ة  الرو�ضية الطائرات  الإ�ضقاط  قطر  من  �ضواريخ  ليك�ش:   � اأوكرانيا 

االآن؟ ومل��اذا  �ضورية؟  يف  �ضيا�ضاتهما  من  بوتن  كيل  طفح  وهل  وقطر؟  لل�ضعودية  الرو�ضية  التهديدات  جدية  مدى  ما 

ُطرح  وا�شنطن  ملعهد  جديدٍة  درا�شٍة  يف 
الهجمات  املُقّدمة:  يف  التايل  ال�شوؤال 
اأعقاب  يف  جاءت  التي  باري�ض،  يف  املروعة 
قيام تنظيم الدولة اال�شالمية على االأرجح 
يف  �شيناء  يف  رو�شية  ركاب  طائرة  بتفجري 
ال�شراعات  عن  الناجمة  االأزمات  خ�شم 
و�شورّية،  العراق  يف  تدور  التي  ال�شلة  ذات 
متى  التايل:  ال�شوؤال  على  جواًبا  تتطلب 
اإىل  ما�ّشٍة  حاجٍة  يف  باأنها  اأمريكا  تدرك 
احلقيقية  الع�شكرية  القوة  ا�شتخدام 

لهزمية التنظيم؟
ما  مرور  بعد  اإّنه  قائلًة  الدرا�شة  وتابعت 
اأوباما  اإدارة  بدء  على  �شهًرا   18 من  يقرب 
لن  اأّنه  الوا�شح  من  احللول،  اأن�شاف  باتخاذ 
برية  قوات  غياب  يف  التنظيم  هزمية  تتم 
متنقلة من الدرجة االأوىل، تكون مرتابطة 
اأّنه  على  و�شّدّدت  �شاحقة،  جوية  قوة  مع 
يحدث  فلن  اأمريكية  برية  قوات  غياب  يف 
اال�شالمية(  )الدولة  و�شُيحافظ  االنت�شار، 
هجماته  اأّن  كما  “دولته”،  متا�شك  على 
يف  اال�شتقرار  زعزعة  اإىل  �شُتوؤّدي  امل�شادة، 
الكثري من دول اأورا�شيا ويعّر�ض اأمريكا مرة 

اأخرى لهجمات اإرهابية وا�شعة النطاق.
على ذلك، ت�شاءلت الدرا�شة: ملاذا ال حتظى 
جادة  مبناق�شة  تقليدية  ع�شكرية  عملية 
بينما ُتعترب اأمًرا وا�شًحا؟ يعود ذلك جزئًيا 
احلالية  االأمريكية  االإدارة  �شعار  اأن  اإىل 
هو عدم وجود حل ع�شكري الأي �شيء، ويف 
االأمريكيني،  من  العديد  الأن  االآخر  اجلزء 
االأوروبيني  اأمريكا  حلفاء  عن  ناهيك 
ي�شارك  اأاّل  للتو  اختار  الربيطاين  )الربملان 

�شورّية(،  اأجواء  فوق  اجلوية  العمليات  يف 
ا  يعتربون اأن العمليات الع�شكرية، وخ�شو�شً
منطقة  يف  الربية،  الع�شكرية  العمليات 
ال�شرق االأو�شط توؤّدي اإىل نتائج عك�شية يف 
اأح�شن االأحوال وكوارث يف طور التكوين يف 

اأ�شواأ االأحوال، ح�شبما اأّكدت الدرا�شة.
وقوع  قبل  حتى  اأّنه  اإىل  ا  اأي�شً ولفتت 
ا�شتطالعات  اأظهرت  باري�ض،  يف  الهجمات 
االأمريكيني  من  كبرية  اأغلبية  اأّن  الراأي 
االإدارة  قيام  جراء  من  اأمل  بخيبة  �شعروا 
“الدولة  تنظيم  �شّد  بحملة  االأمريكية 
االإ�شالمي  الت�شدد  باأّن  االإ�شالمية” مدركني 
اأكرث  يزال  ال  ولكن  خطرًيا،  تهديًدا  ي�شكل 
اال�شتطالع  �شملهم  الذين  من  الن�شف  من 
الربية  القوات  ا�شتخدام  يعار�شون 
التفكري  هذا  تعزيز  مّت  وقد  االأمريكية. 

الربية  القوات  كفاح  نتيجة  كبري  ب�شكل 
واأفغان�شتان،  العراق  حربي  يف  االأمريكية 
الفا�شلة  التدخالت  يف  تكمن  جذوره   ولكن 
بطبيعة  فيتنام  ويف  وبريوت،  ال�شومال  يف 
احلال. بيد، يتجاهل هذا التفكري احلقيقة 

وراء هذه االإخفاقات.
فقد كانت جميعها تدخالت يف حروب اأهلية 
ن�شر  خالل  من  التمرد،  ملكافحة  عمليات  اأو 
ال�شراعات  حلل  تقليدية  اأمريكية  قوات 
الدول.  ولبناء  متناهية  الال  االجتماعية 
للقوة  �شريع  اإنهاء  يتطلبه  ما  لي�ض  ذلك  اإّن 
“الدولة  تنظيم  لـ  ظاهريًا  التقليدية 
تابعت  الثاين،  واالنتقاد  االإ�شالمية”. 
الربية  القوات  ا�شتخدام  اأّن  هو  الدرا�شة، 
لالأ�شئلة  ومف�شلة  مقنعة  اإجابات  يتطلب 
التي �شُتطرح يف “اليوم التايل” حول كيفية 

تنظيم املناطق اجلغرافية الكبرية، وتوفري 
على  واحلفاظ  املحررين  لل�شكان  االأمن 
كبديل  اأف�شل  م�شتقبل  قيام  اأجل  من  االأمل 

للتطرف.
النظر  فبغ�ض  ذلك  مع  ولكن  �شحيح،  وهذا   
االأ�شئلة،  تلك  على  املرء  اإجابة  كيفية  عن 
القوات  كون  اجلواب  يت�شمن  اأال  يجب 
ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  حمتلة.  قوة  الغربية 
اال�شتدالل  ال�شعب  من  يكون  قد  حني  ففي 
على “اليوم التايل” واأن تنفيذ اأي حلول قد 
يكون مكلفًا، اإال اأنه من املرجح اأن يكون اأ�شهل 
الطويل  املدى  على  التعامل  من  كلفة  واأقل 
االإ�شالمية”.  “الدولة  تنظيم  “دولة”  مع 
ممكن  بديل  الدرا�شة،  بح�شب  وهناك، 
حلجة اأخرى �شد ن�شر قوات برية اأمريكية 
اأمريكية  جوية  قوة  وجود  بـ:  ويتمثل 
وم�شاركة  حًقا،  وج�شيمة  اجلهد  عالية 
برية  بقوات  مرتبًطا  يكون  ا�شت�شاري  جهد 
ت�شاهاًل  اأكرث  ا�شتباك  قواعد  مع  حملية، 
ون�شر قوات “العمليات اخلا�شة” االأمريكية 
هذه  اإتباع  مت  حني  ويف  متقدمة.  مواقع  يف 
يف  اأفغان�شتان  يف  ناجحة  ب�شورة  املقاربات 
 2003 عام  يف  العراق  و�شمال   ،2001 عام 
�شهر،  2008 وقندوز قبل  والب�شرة يف عام 
تنظيم  �شد  حًقا  جتربتها  يتم  مل  اأنه  اإال 

االإ�شالمية”. “الدولة 
وبراأي الدرا�شة، تكمن امل�شكلة يف اأنه مل يعد 
اإذا  ما  ملعرفة  الوقت  من  مت�شع  اأمريكا  لدى 
دون  هو  الذي  النهج  هذا  جناح  باإمكان  كان 
امل�شتوى االأمثل، كما اأّنه لي�ض لديها ما يكفي 
فالعنا�شر  الفاعلني.  املحليني  ال�شركاء  من 

العراقية،  االأمن  وقوات  املختلفة،  الكردية 
ال�شيعية  وامليلي�شيات  ال�شنية،  والقبائل 
االأر�ض  على  ال�شورية  املقاومة  ومقاتلي 
منهم  والكثري  م�شرتك،  بوالء  يتمتعون  ال 
لـ  جمابهتهم  بقدر  البع�ض  بع�شهم  يتحدون 
ال  وبب�شاطة  االإ�شالمية”.  “الدولة  تنظيم 
ميكن للواليات املتحدة حّل هذه الق�شايا يف 
القوة  املجموعة  هذه  جلعل  الالزم  الوقت 

الهجومية االأولية.
جتنب  حتمية  اإّن  الدرا�شة،  قالت  واأخرًيا، 
تنهي  ما  عادة  اأمريكية  خ�شائر  وقوع 
ويف  برية.  قوات  ن�شر  حول  النقا�شات 
وا�شحة  هجومية  بعمليات  القيام  اأّن  حني، 
خ�شائر  توّلد  ما  عادة  املدى  وق�شرية 
ال  اأّنه  هي  احلقيقة  اأّن  اإال  ن�شبًيا،  حمدودة 
ال�شحايا،  م�شتويات  يتنباأ  اأن  ي�شتطيع  اأحد 
القتالية  العمليات  ب�شبب  وفيات  اأية  واأّن 
خماطر  على  وتنطوي  ماأ�شاة  ت�شكل 
اأن  املتحدة  الواليات  على  بيد،  �شيا�شية. 
تكون اأمينة. وخُل�شت الدرا�شة اإىل القول: 
لقد خلفت احلرب االأهلية ال�شورية املاليني 
القتلى  من  االآالف  ومئات  الالجئني  من 
اال�شالمية(  )الدولة  اأّن  كما  املدنيني، 
نف�شه قد ح�شد ع�شرات االآالف من االأرواح 
اآخرين  مئات  وموؤخًرا  املنطقة،  يف  الربيئة 
ولبنان  وم�شر  تركيا  يف  املدنيني  اأرواح  من 

وفرن�شا.
وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هو يف اأي مرحلة 
املتزايد  النهر  هذا  مثل  يوؤدي  القتال  من 
بحياة  املخاطرة  تربير  اإىل  الدماء  من 

االأمريكيني؟.

 – ب(  ف  )اأ  ـ  بروك�شل  ـ  انقرة 
الوزراء الرتكي احمد  برر رئي�ض 
داود اوغلو قرار القوات امل�شلحة 
الثالثاء ا�شقاط طائرة ع�شكرية 
انتهكت  انها  انقرة  تقول  رو�شية 
ان  موؤكدا  للبالد،  اجلوي  املجال 
من “واجب” تركيا القيام بكل ما 

بو�شعها حلماية حدودها.
لل�شحافة  اوغلو  داود  وقال 
من  ان  اجلميع  يعلم  ان  “يجب 
ومن  دوليا  به  املعرتف  حقنا 
جميع  اتخاذ  الوطني  واجبنا 
كل  �شد  الالزمة  التدابري 
او  اجلوي  جمالنا  ينتهك  من 

حدودنا”.
تركيا  �شفارة  اعلنت  ذلك  اىل 
بر�ض  فران�ض  لوكالة  رو�شيا  لدى 
الع�شكري  امللحق  ا�شتدعاء 
الرتكي الثالثاء اىل وزارة الدفاع 
القوات  ا�شقاط  بعد  الرو�شية 
رو�شية  مقاتلة  الرتكية  اجلوية 

على احلدود مع �شوريا.
للبعثة  االعالمي  املكتب  واكد 
بدون  اال�شتدعاء  الدبلوما�شية 
التفا�شيل.  من  مزيد  عن  الك�شف 
ا�شقطت  انها  تركيا  اكدت  وقد 
اجلوي،  جمالها  دخلت  مقاتلة 
مو�شحة  مو�شكو،  تنفيه  ما  وهو 
ان القاذفة من طراز �شوخوي 24 

كانت يف االجواء ال�شورية.
االطل�شي  �شمال  حلف  ويعقد 
بطلب  الثالثاء  طارئا  اجتماعا 
ا�شقاط تركيا  ملناق�شة  انقرة  من 

احلدود  على  الرو�شية  الطائرة 
مع �شوريا، وفقا مل�شوؤول يف احللف.
“بطلب  بر�ض  لفران�ض  وا�شاف 
جمل�ض  �شيعقد  تركيا،  من 
عند  طارئا  اجتماعا  االطل�شي 
الهدف  ت.غ.   16،00 ال�شاعة 
اطالع  هو  لرتكيا  بالن�شبة  منه 
طائرة  ا�شقاطها  على  احللفاء 
�شفراء  املجل�ض  وي�شم  رو�شية”. 

احللف. يف  ع�شو  دولة   28
االطل�شي  �شمال  حلف  اعلن  وقد 
“الو�شع  يف وقت �شابق انه يتابع 
عن كثب”، وانه “على ات�شال مع 

ال�شلطات الرتكية”.
الثالثاء  الرتكي  اجلي�ض  وا�شقط 
مقاتلة من طراز �شوخوي انتهكت 
بح�شب  اجلوي،  الرتكي  املجال 
انقرة قرب حدودها مع �شوريا يف 
حادث و�شفته مو�شكو ب”اخلطري 

جدا”.
االول/ ت�شرين  من  اخلام�ض  ويف 
العام  االمني  دعا  اكتوبر، 
لالطل�شي، ين�ض �شتولتنربغ رو�شيا 
اىل “احرتام ب�شكل كامل للمجال 
ت�شعيد  وجتنب  للحلف  اجلوي 

التوتر معه”.

“الحظنا  ايام  ثالثة  بعد  وقال 
للقلق  مثريا  ت�شعيدا  �شوريا،  يف 
الرو�شية”  الع�شكرية  للعمليات 
دفاع  وزراء  اجتماع  خالل  وذلك 
يف  احللف  يف  االع�شاء  الدول 

بروك�شل.
اأنقرة  تنديد  بعد  �شرح  كان  كما 
ب�شدة بالطلعات اجلوية الرو�شية 
على احلدود الرتكية ال�شورية ان 
يف  خا�شة  اهمية  ي�شكل  “هذا 
�شوء االنتهاكات االخرية للمجال 
قبل  من  االطل�شي  حللف  اجلوي 

طائرات رو�شية”.

اجلرائم م��ع  تت�ضامح  ل��ن  رو�ضيا   ب��وت��ن: 
ما الرو�ضية  الطائرة  على  الهجوم   كحادثة 
 ح�ضل طعنة يف الظهر من قبل جهات داعمة
“عواقب �ضيخلف  وا�ضقاطها   ل��الإره��اب.. 
وتركيا رو�ضيا  بن  العالقات  على  خطرة” 

مو�شكو ـ
فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض  عن  لالأنباء  الرو�شية  “تا�ض  وكالة  نقلت 
بوتني القول اإن اإ�شقاط تركيا للطائرة احلربية الرو�شية على احلدود 
مع  املتواطئني  جانب  من  رو�شيا  ظهر  يف  “طعنة  هو  الرتكية-ال�شورية 

االإرهابيني”.
و�شف  �شوت�شي  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  االأردين  العاهل  مع  لقاء  ويف 
االإرهابيني”.  اأعوان  وجهها  الظهر  يف  “�شربة  باأنها  احلادثة  بوتني 
بوا�شطة  اأ�شقطت  “�شو24-  طراز  من  الرو�شية  الطائرة  اأن  واأو�شح 
�شاروخ “جو – جو” مت اإطالقها من مقاتلة “اإف16- الرتكية و�شقطت 
يف اأرا�شي �شوريا على بعد 4 كلم من حدودها مع تركيا، م�شريا اإىل اأن 
الأنها  االأحوال،  من  حال  اأي  يف  تركيا  تهدد  تكن  مل  الرو�شية  املقاتلة 

كانت توؤدي مهمة قتالية �شد داع�ض يف �شوريا.
احلدود  قرب  رو�شية  مقاتلة  ا�شقاط  تركيا  قرار  ان  بوتني  واعترب   
ال�شورية �شيخلف “عواقب خطرية” على العالقات بني البلدين وا�شفا 

ذلك بانه “طعنة يف الظهر”.
وقال بوتني “بالتاكيد �شنحلل كل ما جرى. واالحداث املاأ�شاوية التي 

وقعت �شتخلف عواقب خطرية على العالقات الرو�شية-الرتكية”.



جمعان دويالن 
عبد الغني اليو�شفي 

ح�شرموت  �شبام  مبدينة  حلقت  التي  لال�شرار  االولية  احل�شيلة  يف 
الوادي الناجتة عن االنفجار االنتحاري الذي هز مدينة �شبام يف الركن 
اجلنوبي الغربي ا�شتهدف تعزيزيات قادمة من من املنطقة الع�شكرية 
االوىل ب�شيئون اليات واطقم ع�شكرية ا�شفر عن انهيار عدد من ا�شقف 
املنازل تطاير الزجاج والنوافذ واالبواب من من عدد من املنازل . ت�شرر 
خمتلفة  ا�شابات  واالطفال  والن�شاء  ال�شيوخ  من   44 جرح  منزل   75
نقلوا على اثرها مل�شت�شفى �شبام لال�شعاف االويل تاثر البيوت الغربية 
بتاثري مبا�شر  بالت�شقق وانهيار جدران البع�ض منها واحل�شيلة االوىل 
ح�شب م�شدر مب�شت�شفى �شيئون العام من افراد اجلي�ض 27 قتيال و 25 
جريح والزلنا يف انتظار التقرير وت�شريح امل�شدر الع�شكري من قيادة 
املنطقة الع�شكرية االوىل اىل االن الذي او�شح بانه الزالت اللجان اىل 

هذه اللحظة يف امليدان لرفع التقرير النهائي باالح�شائيات..

جان عزيز
عامًا  �شبعني  بعد  لطهران،  بوتني  زيارة 
اجليو�ض  اآخر  ان�شحاب  على  تقريبًا 
منا�شبة  االإيرانية،  االأرا�شي  من  الرو�شية 
احلا�شر  اأحداث  الرو�ض  امل�شوؤولون  ليقراأ 
وامل�شتقبل، يف �شوء اأمثوالت التاريخ وعربه.
اليوم،  التاريخ  اأ�شباح  ينب�ض  من  نحن  لي�ض 
حكام  هم  بل  رفيع.  رو�شي  م�شوؤول  يقول 
اأنقرة خ�شو�شًا من يفعلون ذلك. ي�شتعيدون 
خامتة  يكون  اأن  يفرت�ض  كان  كاماًل،  قرنًا 
عتبة  على  اليوم  كاأننا  الب�شرية.  ملاآ�شي 
هذه  مثل  باأّن  علمًا  االإمرباطوريات.  عودة 
وال  منطقية،  تكون  اأن  ميكن  ال  اال�شتعادة 
كانت   1915 �شنة  تركيا  متخيلة.  حتى 
جديد  نظام  وكان  ال�شقوط،  اأبواب  على 
بيكو.  �شايك�ض  نظام  هو  املنطقة.  يف  يقوم 
ه�شة  وحدود  معظمها  يف  مركبة  كيانات 
تاريخية.  وال  طبيعية  غري  وتق�شيمات 
يومها مل يكن هناك �شعودية اأ�شاًل. وتفككت 
ال�شلطنة. فكيف اليوم! لكن حتى يف قراءة 
رو�شيا  اأن  لنا  يظهر  التاريخي،  املدى  هذا 

وا�شحة  لثوابت  وفقًا  دومًا  تت�شرف  كانت 
مع  دومًا  كانت  هي  اخلارجية.  �شيا�شاتها  يف 
يف  كما  ال�شرق  يف  االأقليات  اأو�شاع  مراعاة 
�شنة  ع�شر،  الثامن  القرن  منذ  العامل.  كل 
الرو�شي  القي�شري  االأ�شطول  نزل   ،1772
وكذلك  بريوت.  يف  جرج�ض  مار  خليج  يف 
اأ�شطولنا  كان   1840 �شنة  ع�شر،  التا�شع  يف 
قبالة بريوت جمددًا. لكننا دومًا كنا نعرف 
القفز  نحاول  وال  ونحرتمها  التاريخ  ثوابت 
التاريخية،  االأملانية  العا�شمة  حتى  فوقها. 
الثامن  القرن  اإليها مرتني، يف  برلني، و�شلنا 
ع�شر و�شنة 1945، ثم خرجنا منها. باري�ض 
وبعد  نابوليون  زمن  اإليها  و�شلنا  نف�شها 
اندحار هتلر، وخرجنا منها يف املرتني اأي�شًا. 
التاريخ.  بثوابت  اللعب  معنى  ندرك  الأننا 
القرم، الأنها  املقابل، ها هي �شبه جزيرة  يف 
اأر�ض رو�شية، �شلخها خروت�شيف عن مو�شكو 
عادت  اخلم�شينيات،  يف  كييف  اإىل  واأهداها 
لتنفجر اأزمة وتفجر اأزمات بعد �شتني عامًا 
على تلك اخلطوة املنتهكة لقواعد تاريخها. 
دومًا  كانت  اأوكرانيا  هي  نف�شه  ال�شياق  يف 

غربها  بني  التاريخي،  ال�شراع  هذا  اأر�ض 
و�شرقها، وبني رو�شيا وبولونيا. وهو التاريخ 
ه�شًا  كان  دومًا  ا�شتقرارها  اأن  كيف  يعلم 
نتيجة هذا التاريخ بالذات. من ين�شى اإعالن 
ا�شتقاللها لثمانية اأيام فقط �شنة 1918؟! 
جيدًا.  نعرفها  ونحن  التاريخ،  درو�ض  هذه 
يعاك�ض  ملا  اأبدًا  ن�شت�شلم  ال  نعرفها  والأننا 
مبالغة  دون  من  لكن  واحلق.  التاريخ  منطق 
ت�شر�شل  تذكر  يالطا،  يف  حتى  اأطماع.  وال 
جزء  راأيه،  بح�شب  اأوكرانيا  اأن  حلظة  ذات 
ــ  وفر�شوفيا  �شتالني:  فرد  بولونيا.  من 
من  جزءًا  كانت  ــ  نف�شها  بولونيا  عا�شمة 

رو�شيا كذلك!
ي�شتعيد  وهو  الرو�شي  امل�شوؤول  يبت�شم 
اأن  علمًا  لي�شيف:  تلك،  التاريخ  اأمثوالت 
باأن  االعرتاف  تقت�شي  التاريخية  االأمانة 
ت�شر�شل كان �شيا�شيًا قديرًا وخبريًا. فهو من 
قال يومًا اإن النظام االأمريكي مثايل، �شرط 
اأن يوؤدي اإىل انتخاب رئي�ض اأمريكي عبقري! 
ونظام  نظامنا  بني  الفارق  يظهر  ما  وهذا 
وا�شنطن. نحن عدنا اإىل القرم لهذه االأ�شباب 

مثاًل  غرينادا  اإىل  نذهب  ال  لكننا  بالذات. 
�شبان  ب�شعة  الأن  جزيرة،  دولة  وجنتاح 
يفتح  حانة!  يف  �شجار  يف  تورطوا  ثملني 
ت�شر�شل  ذكر  الرو�شي هاللني، عند  امل�شوؤول 
ثمة  اليوم  اأوروبا  يف  ليقول:  واأمريكا، 
قليلة  فرتة  حتى  اأملانيا.  هي  قوية.  دولة 
يقوم.  الرابع  الرايخ  اأنها  اأرى  كنت  م�شت، 
االقت�شادية  القوة  قاعدة  على  طبعًا  لكن 
قد  مريكل  تكون  اأن  اأخ�شى  وال�شيا�شية. 
اللجوء  �شيا�شة  عرب  تدمريها  بذور  زرعت 
التي بداأتها. لي�ض هذا من قبيل العن�شرية 
رو�شيا  يف  نحن  اإطالقًا.  »الكزينوفوبيا«.  اأو 
لدينا خليط حقيقي من االنتماءات. لدينا 
دولة  يف  يعي�شون  م�شلم  مليون  ع�شرين  نحو 
الذاتية،  كياناتهم  لهم  االحتادية.  رو�شيا 
اجلغرافيا  باقي  يف  مندجمون  هم  كما 
الرو�شية. لدينا نحو 13 جمهورية اإ�شالمية 
يف رو�شيا، وال م�شكلة فيها وال معها. امل�شكلة 
جذوره  يف  االإرهاب.  مع  هي  الوحيدة 
واللوج�شتية.  والب�شرية  واملالية  الفكرية 
هو  لذلك  رو�شية.  ال  عاملية،  م�شكلة  وهي 

قدرة  الأن  مواجهتها.  يف  كله  العامل  واجب 
االإرهاب على �شرب اأي مكان يف العامل كبرية 
اأي  من  اأقوى  فاالإرهابي  حمدودة.  وغري 
اأو  واحدة  جهة  بها  تقوم  حملية  اإجراءات 
واحد  �شخ�ض  جتنيد  يكفيه  واحدة.  دولة 
الهدف الذي يعد ل�شربه. يف �شرم  يف مركز 
ال�شيخ بتنا منيل اإىل اال�شتنتاج من املعلومات 
حوزتنا،  يف  التي  التحقيقات  ومعطيات 
طائرتنا  يف  انفجرت  التي  القنبلة  اأن  اإىل 
احلقائب.  بني  ت  ُد�شَّ املطار.  داخل  زرعت 
اإىل  اأدى  ب�شيطًا  اأمنيًا  خرقًا  اأن  يعني  ما 
ميكن  واحد،  اأمني  عن�شر  الكارثة.  تلك 
جهًة اإرهابية اأن تكون قد جندته باملال اأو 
االإرهابيني،  بفكر  باالقتناع  اأو  ما  مب�شلحة 
لدولة  احلماية  اإجراءات  �شرب  من  متكن 
اأن  يجب  االإرهاب  على  حربنا  لهذا  كاملة. 
م�شتدامة  تكون  اأن  ويجب  �شاملة.  تكون 
يعني  ال  هذا  لكن  االإرهاب.  ا�شتئ�شال  حتى 
نعبث  اأن  وال  التاريخ،  درو�ض  فوق  نقفز  اأن 
فلن  ذلك،  يدرك  ال  ومن  االأوطان.  بثوابت 

يح�شد اإال العوا�شف.

ح�شريا/
تعز  ملدينة  املكثف  الق�شف  بداء 
تعز  جامعة  ا�شتهدف  والذي 
وحبيب �شلمان  وجلي جمان ومطار 
تعز وقال �شهود عيان �شمال مطار 
وا�شلحة  غرات  �شاهدا  انه  تعز 
خمتلفة بعد �شقوطها على االر�ض  
لتتفجر  عالية  ارتفاع  اىل  تعود 
نتج  االر�ض  اىل  وت�شقط  وت�شي 

جدًا  عنيفة  االنفجارات  عنها 
م�شافة  على  اللهب  ال�شنة  و�شاهد 
اب  حمافظة  جنوب  اىل  بعيدة 
ال�شياين   منطقة  وبالتحديد 
الغارات  تكون  ان  امل�شدر  وتوقع 
 .. حمرمه  ا�شلحة  ا�شتخدمة  قد 
او�شاط  يف  م�شبق  غري  رعب  اآدت 
الن�شاء واالطفال على بعد ثالثني 

كيلواتقريبا ح�شب رواية امل�شدر

وعلى نف�ض ال�شعيد ويف وقت �شابق  
ا�شتخدمت قوات التحالف بقيادة 
يف  كيميائية  ا�شلحة  ال�شعودية  
تبة  علي  ال�شابق  ال�شهر  يف  مارب  
و�شرح  �شرواح  حتي  امل�شارية  
االف�شاح عن  رف�ض  خبري ع�شكري 
ا�شمه  ان قوات التحالف ا�شتخدام 
 ( و  رو�شية  ت�شمية  االيربيت  غاز 
،،وهذا  امريكية   ت�شمية  امل�شرت( 

مثل  انة  اي  رذذ  �شك  علي  الغاز 
الدقيق  وقد مت ر�شة علي مناطقة 
الرمال  فوق  ا�شبح  بحيث  وا�شعة 
ابي�ض مثل ر�ض الدقيق ،،،وا�شابتة 
من  املك�شوفة  االجزاء  علي  توؤثر  
ايل  ي�شل  وبعدها  بحروق  اجل�شم 
بالدم  فيت�شل  الدموية  ال�شعريات 

ويودي ايل الوفاة  ،،،،،

 بقلم ا�شعد عبد اهلل عبد علي
 يوم اجلمعة الفائت، حدثت جمزرة 
اإرهابيون،  بها  قام  باري�ض،  يف  ب�شعة 
حيث كانت احل�شيلة االأولية، الأعداد 
مع  �شخ�ض،   120 اإىل  ي�شل  القتلى 
تعي�ض  باري�ض  بقيت  الع�شرات،  جرح 
احلياة،  تعطلت  ال�شباح،  اإىل  الرعب 
مكان،  كل  يف  االأمن  رجال  وانت�شر 
االأمة  يعزي  هوالند،  الرئي�ض  وخرج 
ما  عن  ويعرب  مب�شابها،  الفرن�شية 
الفرن�شيون  تو�شح  بالرعب،  حدث 
اجلميع  وتكاتف  باحلزن،  جميعا 
قادة  حتى  االإرهاب(،   ( عدوهم  �شد 
مع  وقوفهم  عن  اأعربوا  العامل  دول 

الفرن�شيني.
اإ�شدار  يف  ال�شباقني  من  العراق  كان 
لالعتداء  ال�شاجبة  البيانات، 
للحكومة  والداعمة  االإرهابي، 

الفرن�شية، يف حربها �شد االإرهاب.
دولتنا  للرئي�ض  اأول  بيان  فكان 

»مع�شوم«،  االأنظار  عن  املختفي 
االإ�شالحات  لرجل  ثاين  وبيان 
ثالث  وبيان  »األعبادي«،  اخلرافية 
»اجلبوري«،  الهمام  الربملان  لرئي�ض 
ال�شحايا،  لعوائل  اأ�شفهم  عن  معربني 
اإ�شدار  ل�شرعة  العراقيني  تنبه  وقد 
اأ�شحاب  الأنهم  العراقية،  البيانات 

واجب »كما يقال«.
من  قليلة  �شاعات  قبل  اإن  الغريب 
فاجعة  حدثت  باري�ض،  تفجريات 
جاء  حيث  العامل،  حي  يف  كربى 
جمل�ض  اإىل  عفن،  اإرهابي  �شخ�ض 
نا�شف،  بحزام  جمهز  وهو  عزاء، 
نف�شه  بتفجري  فقام  االنفجار،  �شديد 
مكان  يف  �شخ�ض،  ليقتل25  القذرة، 
املُعزين،  ع�شرات  جرح  مع  �شغري، 
وقد  باري�ض،  حادثة  بحجم  جرمية 
فرنى  هاهنا،  نعي�ض  الأننا  ا�شد،  تكون 
ون�شمع ما بعد احلدث، حيث جمال�ض 
اأحياء  يف  �شتنت�شر  التي  العزاء، 

معلنا  حني،  كل  يتكرر  بكاء  بغداد، 
اأن�شودة احلزن العراقي.

العامل،   حي  مو�شوع  ال�شا�شة  تنا�شى 
اهتماماتهم  جدول  على  يكن  مل  بل 
عند  اأ�شبح  بب�شاطة،  الأنه  اليومية، 
جدا،  عادي  اأمر  احلاكمة،  النخبة 
فال تهزهم م�شاهد ال�شحايا، وفاجعة 
االأيتام،  بكاء  يهمهم  وال  عوائلهم، 
االأرامل، وال يجدونه مهما  وال عويل 
اإن  وال  الفاجعة،  عوائل  يزوروا  اأن 
ويطمئنوا  االنفجار،  جرحى  يتابعوا 
قامو�ض  ففي  ال�شحية،  حالتهم  على 
والدليل  للنا�ض،  قيمة  ال  ال�شا�شة 

ت�شرفهم.
�شلوك  عن  التعبري  ميكن  بب�شاطة 
يوا�شون  النفاق،  عني  باأنه  ال�شا�شة 
القريب  ويهملون  الغني،  الغريب 

الفقري!!
مع اأن ما ح�شل يف فرن�شا، هو من �شنع 
دعمت  التي  دعمت  التي  حكومتهم، 

 ،2011 عام  منذ  �شوريا،  يف  االإرهاب 
و�شاركت  االأ�شد،  اإ�شقاط  �شبيل  يف 
وتركيا  واإ�شرائيل  اأمريكا  حمور 
كل  تقدمي  عملية  يف  اخلليج،  ودول 
االإرهابية،  للتنظيمات  الت�شهيالت 
االأوربيني،  املقاتلني  من  االآالف  فكان 
للم�شاركة  تركيا،  عرب  يتقاطرون 
ارتد  واأالن  ال�شوري،  ال�شعب  ذبح  يف 
له  وفاء  ال  فاالإرهاب  ال�شر،  عليها 
وال قيم، فهل ت�شتحق حكومة فرن�شا 
اأن  اأم  ونوا�شيها،  معها  نتعاطف  اأن 
هم  العامل،  حي  اأهل  من  امل�شاكني 

االأوىل باملوا�شاة؟
نخبة  نعي�شه،  الذي  غريب  عامل 
وفا�شلة  الف�شاد،  يف  غارقة  حاكمة 
الدولة،  اإدارة  يف  احلدود  الأبعد 
يف  يجد  وال  يوميا،  يقتل  و�شعب 
من  موا�شاة  كلمة  حتى  النهاية، 
كثريا،  وبكت  نافقت  التي  حكومته، 

على ال�شحايا الفرن�شيني!

تقدمًا  ال�شعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ض  حقق 
كبريًا يف منطقة �شرواح التابعة ملحافظة ماأرب، بعد 
فر�ض �شيطرتهما الكاملة على جبل االأ�شقري املطّل 
على مع�شكر كوفل من اجلهة الغربية وقتل الع�شرات 
تدمري  اإىل  اإ�شافًة  »التحالف«،  وقوات  امل�شلحني  من 
ودبابة.  لـ»التحالف«  تابعة  ع�شكرية  اآليات  ثالث 
تعزيزات  و�شول  من  يومني  بعد  االجناز  هذا  وياأتي 
لتدريبات  خ�شعت  »التحالف«،  لقوات  ع�شكرية 
مع�شكرات  يف  اأ�شهر  ثالثة  لفرتة  مكثفة  ع�شكرية 
بقيادة  ال�شعودية  اليمنية  احلدود  على  خا�شة 

العميد ها�شم االأحمر، اأحد اأبرز حلفاء ال�شعودية.
رئي�ض  زيارة  مع  حذرًا  هدوءًا  ماأرب  جبهات  و�شهدت 
من  يوٍم  بعد  بحاح،  خالد  امل�شتقيلة  احلكومة 
اجلي�ض  ب�شيطرة  انتهت  التي  العنيفة  املواجهات 

وجبل  احلقيل  منطقة  على  ال�شعبية«  و»اللجان 
عن  املناطق  تلك  يف  املواجهات  واأ�شفرت  االأ�شقري. 
امل�شلحني.  من  جريحًا   23 ونحو  قتياًل   16 �شقوط 
مع�شكر  قائد  املن�شوري،  علوي  العميد  و�شقط 
منطقة  يف  »التحالف«  مع�شكرات  اأحد  ال�شويبي، 
ماأرب  بحاح  وغادر  ماأرب.  يف  �شافر  �شرق  الروي�شك 
اأطلقها  كاتيو�شا  �شواريخ  �شقوط  بعد  اأم�ض،  ظهر 
بحاح  يزور  كان  حني  ال�شعبية«،  و»اللجان  اجلي�ض 

منطقة تداوين �شمال �شحن اجلّن.
وكان»التحالف« قد عمد اإىل ح�شد جمموعات كبرية 
من امل�شلحني من خمتلف حمافظات اليمن، وخ�شو�شًا 
تلك اجلنوبية، اإ�شافًة اىل املرتزقة لتغطية العجز 
املقاتلني  من  جمموعات  فرار  بعد  احلا�شل  الكبري 
اأي  نتيجة اخل�شائر التي تلقوها والف�شل يف حتقيق 

تقدم ميداين يعزز معنوياتهم.
من  االإماراتية  للقوات  املفاجئ  االن�شحاب  واأحدث 
الذي  الكبري  اللوج�شتي  والدعم  القتال  جبهات 
كانت تقدمه قوة االإمارات للم�شلحني اإرباكًا وفراغًا 
االجنبية،  والقوات  املرتزقة  �شفوف  يف  كبريين 
مرتزقة  بتجنيد  ملءالفراغ  اإىل  ال�شعودية  ف�شعت 
جبهات  لدعم  جمنديها  اإر�شال  رف�شت  حيث  جدد، 
ماأرب نظرًا اإىل املواجهات العنيفة واملعارك ال�شارية 
التي تعاين منها يف احلدود، وما يحتاج اإليه ذلك من 
من  اأي�شًا  اخل�شية  وب�شبب  كبرية،  ع�شكرية  قوات 
وقوع اخل�شائر الكبرية نف�شها التي منيت بها القوات 

االإماراتية يف ماأرب.
من  الوحيدان  امل�شتفيدان  و»داع�ض«  »القاعدة« 

عمليات »التحالف« يف ماأرب
www .ghorbanews .com

FRIDAY , NOVEMBER 27 . 2015   / Vol . 6 - Issue 225مقاالت10

www .ghorbanews .com

11 عربي ودويل FRIDAY , NOVEMBER 27 . 2015   / Vol . 6 - Issue 225

عبد احلميد �شيام
يف كل مرة تنجح اجلماعات االإرهابية باإخرتاق منظومات 
اأحلقه  الذي  االأذى  مبدى  العامل  ويفجع  معقدة  اأمنية 
ر�شائل  ليو�شلوا  املدنيني  من  باالأبرياء  القتلة  هوؤالء 
الرباجنة  برج  يف  حدث  كما  لل�شيا�شيني  بالدم  مغم�شة 
واحد  اأ�شبوع  ظرف  يف  وباري�ض  والعراق  �شيناء  وفوق 
اأ�شا�شيني:  مو�شوعني  حول  بقوة  احلديث  يعود  تقريبا، 
واإزدواجية  فيها  ينمو  التي  والبيئة  االإرهاب  جذور 
االأبرياء«  من  »وكلهم  ال�شحايا  مع  التعامل  يف  املعايري 
الذين ت�شادف وكانوا يف مكان وزمان االنفجار اأو الهجوم.
اأن  مالحظة  م�شتمع  واأذن  مراقب  عني  على  يخفي  وال   
ال�شحايا  يكون  عندما  رجليها  على  تقف  تكاد  الدنيا 
بغداد  من  ال�شحايا  خرب  مير  بينما  الغربية  الدول  من 
اأو  اأو متكبكتو  اأو غوما  اأو مقدي�شيو  �شنعاء  اأو  اأو بريوت 
اخلليل  يف  االأهلي  م�شت�شفى  اأو  كويتا  اأو  كابل  اأو  ميامنار 
اأو غزة  مرورا عابرا قد ي�شتدعي اأحيانا �شدور بيان من 
االأمني العام لالأمم املتحدة اأو جمل�ض االأمن اأو من كليهما 

للتعبريعن القلق وكفى. 
ين�شج  التي  والبيئة  االإرهاب  جلذور  حقيقية  درا�شة  اإن 
الظاهرة  من  التخل�ض  يف  الدويل  املجتمع  ت�شاعد  فيها 
اأو التخفيف من وح�شيتها.  من جهة اأخرى  اأو اإحتوائها 
فاإن التعامل االنتقائي مع ال�شحايا وبطريقة متيز بينهم 
يعزز  واأعراقهم  واأديانهم  اأجنا�شهم  ح�شب  وت�شنفهم 
واملقهورة  املهم�شة  الفئات  من  بالعديد  ويوؤدي  الظاهرة 
من  ال�شحايا  كان  اإذا  الالمباالة  اأو  بالت�شفي  تتعامل  اأن 

االآخرين.
طرح مو�شوع االإرهاب اأمام اجلمعية العامة

يف دورة اجلمعية العامة ال�شابعة والع�شرين عام 1972، 
مع�شكر  من  االأع�شاء  الدول  من  عدد  مرة  الأول  اإقرتح 
على  االإرهاب«  »مكافحة  بند  اإدراج  الغربية  الدول 
جدول االأعمال، فقد �شهد ذلك العام عددا من االأحداث 
الدموية التي ميكن ت�شنيفها يف خانة »عمليات االإرهاب« 
ميونخ  يف  الريا�شي  �شرائيل  وفد  اإ�شتهداف  وخا�شة 
االأملانية  للوفتهانزا  تابعة  واحدة  طائرتني  وخطف 
اجلي�ض  من  عن�شر  وقيام  البلجيكية  ل�شابينا  واالأخرى 
خملفا  اأبيب  تل  مطار  يف  النار  بفتح  الياباين  االأحمر 
عددا  االإيرلندي  اجلمهوري  اجلي�ض  وارتكاب  قتيال   28
من التفجريات الدموية يف لندن وغري ذلك الكثري.  لكن 
دول العامل الثالث اآنذاك رف�شت هذا البند واأ�شرت على 
تغيريه واإ�شافة فقرة للعنوان تتحدث عن »االأ�شباب التي 
واالحتالل«  والقهر  كالياأ�ض  الظاهرة  هذه  فيها  تن�شاأ 
االإرهاب بداأت تت�شع  اأن ظاهرة  اآنذاك  لقد كان جليا    .
اأن تر�شل ر�شائل �شيا�شية  واأن هناك فئات عديدة تريد 
يرثه  ملا  للعنف  فتلجاأ  �شلمية  بطرق  اإي�شالها  عن  عجزت 
من �شخب اإعالمي كبري كخطف الطائرات اأو تدمريها اأو 
اأخذ رهائن من املدنيني اأو الهجوم على اأ�شواق ومنتجعات 

وموؤمترات.
االختالف يف تعريف االإرهاب

لقد بقيت م�شاألة تعريف االإرهاب مو�شع خالف بني دول 
املع�شكر الغربي والدول النامية وخا�شة تلك التي عا�شت 

اال�شتعمار واالحتالل. وكان اخلالف يدور حول  جتارب 
اأربع نقاط رئي�شية:

- يجب اأن ي�شمل التعريف اإ�شافة اإىل اإرهاب اجلماعات 
هناك  اإن  حيث  الدولة.   اإرهاب  واالأفراد  والتنظيمات 
اإرهاب الدولة وبطرق تكنولوجية متقدمة  دوال متار�ض 
فقتل االأبرياء باإطالق �شواريخ ثقيلة من اجلو قد يكون 
وهذا  متفجرة.   مبواد  �شيارة  تفخيخ  من  بكثري  اأفظع 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  من  مقبوال  يكن  مل  البند 

ل�شبب ب�شيط وهو حماية اإ�شرائيل؛
والبيئة  االإرهاب  جذور  تعريف  اأي  ي�شمل  اأن  يجب   -
املدقع  والفقر  والقهر  الظلم  وخا�شة  فيها  ينمو  التي 
كان  والغرب  االأجنبي.   واالحتالل  املحلي  واال�شطهاد 
يرف�ض هذا اجلزء جتنبا للم�شوؤولية االأخالقية وخا�شة 

يف مو�شوع االحتالل. 
بني  تفرق  وا�شحة  اإ�شارة  التعريف  ي�شمل  اأن  يجب   -
واالحتالل  االإ�شتعمار  �شد  امل�شروع  والن�شال  االإرهاب 
االأجنبي وقوى الظلم التي ت�شطهد ال�شعوب ومتنع عنهم 
حقوقهم يف احلرية والكرامة وحق تقرير امل�شري وهذا 
عمل   اأي  اإدانة  من  اإ�شرائيل  تتمكن  كي  اأي�شا  مرفو�ض 

ملقاومة االحتالل بحجة اأنه اإرهاب. 
امل�شتنبتة  اجلماعات  االإرهاب  تعريف  ي�شمل  اأن  يجب   -
ما  وهو  للحدود  العابرة  فقط  بال�شرورة  ولي�ض  حمليا 
العامل  فقراء  �شنع  من  االإرهاب  وكاأن  الغرب  يرف�شه 

فقط.
مل تتفق املجموعات على تعريف االإرهاب. فتم ترحيل 
الذي  االأمن  جمل�ض  اإىل  العامة  اجلمعية  من  املو�شوع 
فر�ض  جرى  وهناك  الكربى  الدول  الإمالءات  ين�شاع 
تعريف االإرهاب كما تفهمه الواليات املتحدة واإ�شرائيل 
يف  الرعب  وزرع  االأبرياء  »قتل  وهو  عموما  والغرب 
حتقيق  اأو  �شيا�شي  هدف  اأجل  من  ب�شرية  جمموعات 
دون  �شيا�شية«  قوة  اأو  جماعة  اأو  دولة  م�شلك   يف  تغيري 
ال�شنوات  لكن  الذكر.   االآنفة  االأربعة  للنقاط  االإ�شارة 
وجتفيف  اجلذور  عن  للحديث  عودة  �شهدت  االأخرية  
منابع االإرهاب وخا�شة بعد حوادث 11 �شبتمرب 2001.

لنتفق اإذن اأن االإرهاب ظاهرة اإجتماعية تظهر وتختفي 
واقت�شادية  �شيا�شية  معطيات  ح�شب  وتتقل�ض  وتنت�شر 
واجتماعية اأخرى توؤثر فيها وتتاأثر كي ن�شتطيع اأن نلقي 
ال�شوء على االأ�شباب الكامنة وراء الظاهرة التي اإنت�شرت 
ب�شكل غري م�شبوق يف عامل اليوم حتى مل يعد اأحد ي�شعر 
م�شرحية  ح�شر  اأو  مطعما  دخل  اأو  �شافر  اإن  باالأمان 
نخ�شع  اأن  يجب  وكذلك  البحر.  �شاطئ  على  تنزه  اأو 
ومت�شقة  متوازنة  مقايي�ض  اإىل  الظاهرة  مع  التعامل 
والتربير  االنتقائي  التعامل  الظاهرة  يفاقم  ما  فاأكرب 
االأحادي واإ�شدار االأحكام الق�شائية على جهة والت�شامح 
ترتكب  اأخرى  جهة  مع  متاما  مغايرة  بطريقة  والتعامل 
نف�ض الفعل �شد املدنيني االأبرياء وحتدث نف�ض ال�شرر اأو 
يزيد وتن�شحب من ال�شاحة دومنا عقاب اأو تقريع. فقتل 
اأفريقيا  جمهورية  وم�شلمي  ميامنار  يف  الروهنغا  م�شلمي 
مثل  والتحرك  والتنديد  ال�شجة  نف�ض  يثري  ال  الو�شطى 

قتل االأيزديني مثال يف �شنجار.

اجلذور التي يرتعرع فيها االإرهاب
جذور  لق�شية  خ�ش�شت  التي  االأمن  جمل�ض  جل�شة  يف 
وحتقيق  ال�شالم  باإحالل  ذلك  وارتباط  ال�شراعات 
االأمني  حدد  احلايل  نوفمرب   17 الثالثاء  يوم  التنمية 
النزاع  فيها  يرتعرع  التي  البيئة  املتحدة  لالأمم  العام 
العنيفة  ال�شراعات  اإن   « قال:  واإرهابا.   عنفا  وينفجر 
اليوم غالبا ما جند جذورها  العنيف يف عامل  والتطرف 
يف خليط من التهمي�ض وعدم امل�شاواة و�شوء اإدارة املوارد 
واالإحباط  احلكم  يف  والف�شل  والتطرف  الطبيعية 

والعزلة مع عدم توفر الوظائف والفر�ض«. 
والعنف  التطرف  م�شوؤولية  نق�شم  اأن  اإال  بد  ال  وهنا 
يتحملها  داخلية  م�شوؤولية  ق�شمني:  اإىل  واالإرهاب 
النظام وم�شوؤولية خارجية يتحملها من يفاقمون ظاهرة 
الفقر والتهمي�ض واحلروب ودعم الطغاة وت�شهيل بعرثة 

مواردهم الطبيعية.
امل�شوؤولية املزدوجة 

يف عام 2008  كان هناك اربع حروب اأهلية واليوم نحو 
ع�شر حروب اأدت اإىل ت�شريد 60 مليون اإن�شان بني الجئ 
�شنويا لالأعمال  مليار دوالر   25 اإىل نحو  ونازح، بحاجة 
االإن�شانية.   لقد عرب املتو�شط هذا العام نحو 400،000 
مهاجر  والن�شبة االأعلى من املهاجرين وامل�شردين جاءت 
وال�شومال  واأفغان�شتان  والعراق  �شوريا  مثل  دول  من 
حملية  �شراعات  ت�شهد  دول  وهي  ومايل.   واإريرتيا 
االإثنان  اأو  اأجنبية  تدخالت  اأو  طغاة  حكام  فيها  ت�شبب 
ميزج  الذي  الداخلي  الو�شع  اأن  اإعرتافنا  ومع  معا.  
وتفاقم  الدولة  موؤ�ش�شات  وانهيار  والف�شاد  الفقر  بني 
يغذي  والذي  الت�شرد  لهذا  املبا�شر  ال�شبب  هو  ال�شراع 
التطرف واالإرهاب اإال اأننا ال نعفي الدول الغنية من هذه 

امل�شوؤولية. 
العدالة  ت�شوده  مزدهر  عامل  اإقامة  يف  امل�شاهمة  اإن 
من   العديد  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  وال�شلم  وامل�شاواة 
مل�شاحلهم  خدمة  الغنية  الدول  متار�شها  التي  امل�شلكيات 
والتي ت�شاهم يف مزيد من التهمي�ض والفقر والقهر ومنها:
الدويل  البنك  مثل  املالية  املوؤ�ش�شات  يف  النظر  اإعادة    -
و�شندوق النقد الدويل.  اإن االأزمات املالية التي تتعر�ض 
لها الدول املتقدمة وت�شارب اأ�شعار العملة والذهب واأ�شعار 
الفائدة تنعك�ض كلها �شبلبا على الدول النامية مما يفاقم 
اإىل  الدول  هذه  فت�شطر  التنمية  برامج  ويعطل  الفقر 
تتدخل  الفوائد  وزيادة  الديون  وبرتاكم  اال�شتقرا�ض.  
هذه املوؤ�ش�شات وتفر�ض جمموعة من االإجراءات كاإلغاء 
الفقر  م�شتوى  يعمق  والذي  ال�شلع  على  احلكومي  الدعم 

ويدفع بالكثريين اإىل الياأ�ض واالإحباط وفقدان االأمل.
- االختالل الفا�شح يف مو�شوع التجارة حيث اإ�شتطاعت 
ال�شناعات  الكثريمن  على  تق�شي  اأن  الكربى  ال�شركات 
جدران  وهدمت  احلدود  فيه  رفعت  ع�شر  يف  املحلية 
التجارة  منظمة  اإىل  االن�شمام  واأ�شبح  املحلية  احلماية 
العاملية يتطلب اإجراءات عديدة من اأهمها اإلغاء القيود 
البلد  فت�شبح  واال�شتثمار  والت�شدير  اال�شترياد  على 
موارد  من  فيها  ما  المت�شا�ض  العمالقة  لل�شركات  م�شاعا 
وتعومي ال�شوق بالب�شائع االأجنبية التي تقتل اأوال �شغار 

التجار وال�شناعات املحلية.
من  معها  يختلف  من  مع  تتعامل  الدول  هذه  زالت  ما   -
اأو التهديد با�شتخدام القوة  الدول النامية مببداأ القوة 
اأو  االنقالبات  اأو تدبري  العقوبات االقت�شادية  اأو فر�ض 
للنظام  معار�شة  جهات  دعم  اأو  االغتياالت  اأو  التدخل 
اأفغان�شتان والعراق  اإحتالل  اإن  حتى لو كانت متطرفة.  
والتدخالت  طيار(  بدون  )الطائرات  الدرون  وحروب 
و�شوريا  واليمن  والباك�شتان  ومايل  ال�شومال  يف  الغربية 
الت�شرد  اإىل  البالد  هذه  اأبناء  من  بالعديد  تدفع  وليبيا 
واالقتالع واللجوء وفقدان االأمل مما يوفر بيئة مثالية 
للتنظيمات املتطرفة لتجنيد االألوف من هوؤالء ال�شباب.  
-  اإن الطريقة التي تتعامل فيها هذه الدول مع اإ�شرائيل 
عربي  لكل  واالإحباط  والغ�شب  والقهر  احلنق  تثري 
يف  االإن�شانية  يحب  عادل  �شريف  اإن�شان  وكل  م�شلم  وكل 
ت�شتمر  اإ�شرائيل على غزة  ت�شنها  اإن حربا  الكون.   هذا 
خم�شني يوما تدمر فيها القطاع على من فيه تقتل االآلف 
وجترح ع�شرات االآالف ومن بني القتلى 541 طفال ومينع 
كل  اأع�شاب  يثري  اأمر  االجتماع   من  حتى  االأمن  جمل�ض 
يغ�شب  اأال  الغربي  العامل  يتوقع  فكيف  �شريف.   اإن�شان 
اجلنون  وحتى  واالإحباط  بالقهر  اأحد  ي�شاب  وال  اأحد 
الإ�شرائيل   املليارات  تقدم  املتحدة  الواليات  ي�شاهد  وهو 
واأوباما.   نتنياهو  بني  العالقات  ت�شحيح  الإعادة  مكافاأة 
منها  يتغذى  التي  الغ�شب  حا�شنات  اأهم  اإحدى  هي  هذه 

املتطرفون .
هم  الغ�شب  هذا  ي�شتثمرون  الذين  اأن  املوؤ�شف  ال�شيء 
االإ�شالم  خطفوا  كما  والتهمي�ض  املعاناة  تلك  خطفوا  من 
باإقامة  اأو  الفل�شطينيني  مبعاناة  كثريا  معنيني  ولي�شوا 
على  يعملون  بل  وامل�شاواة  واحلرية  العدل  اأنظمة 
كثريا  اأن  لدرجة  الطغاة  حكم  من  بكثري  اأ�شواأ  بدائل 
من  خوفا  وتراجعوا  عادوا  احلرية  ثورات  دعموا  ممن 
وهو  اأجله  من  قاموا  الذي  احللم  عن  تخليا  ال  البدائل 
ال�شلطة  وتداول  والتعددية  وامل�شاواة  العدل  نظام  قيام 
القانون.   االإن�شان و�شيادة  املراأة واحرتام حقوق  ومتكني 
اخلطر  اإ�شتئ�شال  يتم  اأن  اإىل  موؤجل  االآن  احللم  ذلك 
اخلارجة  الهمجية  اجلماعات  هذه  متثله  الذي  االأكرب 
مئات  امل�شلمني  من  قتلت  والتي  والقانون  االإن�شانية  عن 

االأ�شعاف ممن قتلت من غريهم وبا�شم االإ�شالم كذلك.
حما�شر يف مركز درا�شات ال�شرق االأو�شط بجامعة رتغرز 
بنيوجرزي

التحالف ج���������ذور االإره��������������اب واإزدواج����������ي����������ة امل���ع���اي���ر  طران  من  تعز  مدينة  على  حمرمة  وا�ضلحة  مكثفة   غارات 
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الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت االأبي�ض 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�شعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�شيوخ  وال�شباب  والرجال 
اجلوي  واحل�شار  والتاريخي  احل�شاري  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.

  وداعا عمالق ال�ضيا�ضة وهامة الوطن
 رجاء حمود االإرياين

عبد  الدكتور  دامية  وقلوب  باكية  بدموع  اليمن  ودعت 
الكرمي علي االإرياين  احد اهم ال�شيا�شيني العرب يف العقود. 

االأخرية
ذلك الرجل املعروف باأنه كان ح�شيفًا، حكيمًا، مرنًا، متزنًا، 

نقيًا، ذكائه بالحدودي، واأخالقه ك�شماء اهلل �شافية
ومثقفيها  وحكمائها  مفكريها  احد  اليمن  .فقدت  وبرحيله 
العمالقة. واحد اهم قادتها الوطنيني البارزين طيلة العقود 
املا�شية وحتي اليوم املفكر والرجل الوطني العمالق واملثقف 

الهامة ..
ذاكرة  يف  اخلالد  الزعيم  واحلكيم  العظيم.  والتنويري 

اليمن.. 
ابداآ..  الذي ال يجارى  الداهية واملحنك  العربي  وال�شيا�شي 

واليبارى �شيا�شيا على امل�شتوى العربي والعاملي.. 
الهمام الذي ال يهاب احد واليخاف يف قول احلق  وال�شجاع 
ال�شائب  الراي  اإبداء  يف  يوماآ  يرتدد  ومل  احلقيقة.  واإبراز 

ال�شديد حول اي ق�شية من ق�شايا وطنه اليمني احلبيب..
اآو يف اي ق�شية من ق�شايا امته العربية ب�شكل عام.…

من  الكثري  �شجل  الذي  الفريد  النادر  املثقف  االأ�شتاذ  وهو 
ال  التي  وال�شجاعة  العظيمة  والتاريخية  الوطنية  املواقف 

تن�شى ابداآ… 
ولقد خ�شر الوطن برحيله هامه وطنيه حقيقيه غري مزيفه 

�شهد لها جميع الفرقاء يف ال�شاحة الوطنية.
وح�شوره موؤمتر الريا�ض يبني حقيقة موقفه باأنه لي�ض مع 
داخل  يجري  ما  يرف�ض  الوقت  ينف�ض  ويف  �شعود  اآل  عدوان 

الوطن
رحل فجاأًة، يف وقٍت نحن نحتاجه كما نحتاج الغذاء والدواء. 
كثريا  اليه  الوطن  يحتاج  كان  وقت  يف  املر�ض  منه  نال   لقد 
له مر�شه فر�شه لريو�ض  الكبرية ومل يرتك  املحنه  يف هذه 
املتهورين ومن تركوا وطنهم يعي�ض بني الدمار والقتل ولي�ض 
عن  تنحى  وااللقاب.لقد  املكا�شب  جني  �شوى  هم  اي  لهم 
مرحله  دخلت  البالد  ان  االمر  اول  اإدراكه  عند  ال�شيا�شة 

الالنظام والالدوله والالقانون...
النظام  اعاده  حماوال  ال�شيا�شة  ليمار�ض  اخلارج  من  عاد   ثم 

والدولة والقانون...
ودوليه  اقليميه  ملوؤامرة  يتعر�ض  وطنه  ان  ادراكه    وعند 
القتل  م�شاهد  خالل  من  م�شارها  عن  االهداف  وخرجت 
ايل  ياأوي  جعله  موؤمل  وب�شمت  اخرى  مره  تنحى  والتدمري 
فرا�ض املر�ض حتى ارتقت روحه الطيبة الطاهرة ال�شادقة 
النبيني  باإذن اهلل بني  ال�شماء ليكون  ايل بارئها وخالقها يف 

وال�شديقني وال�شهداء وح�شن اولئك رفيقا...
وداعا ابها احلكيم القائد والتنويري الرائد..

ايل جنان اخللد ياحكيم اليمن.. 



تاأثري  معا  التنموي/  العمل  ملركز  اأخري  ناق�ض تقرير 
االحتالل  جي�ض  قبل  من  امل�شتخدمة  االأ�شلحة 
الب�شرية  االإ�شرائيلي والتي ال تقت�شر على اخل�شائر 
اإىل  تعدتها  بل  الفل�شطينيني،  واأج�شاد  اأرواح  يف 
اإحلاق اأ�شرار بيئية يف الهواء واملاء والرتبة والغطاء 
يف  يوؤثر  ما  مبا�شرة،  وغري  مبا�شرة  بطرق  النباتي 
نهاية املطاف على حياة االن�شان، وذلك يف ظل غياب 
درا�شات فل�شطينية اأو فحو�شات خمربية تقي�ض مدى 

تاأثري هذه االأ�شلحة على البيئة الفل�شطينية.
فرا�ض  ال�شحفي  قبل  من  املعد  التقرير  واأ�شار 
والذخائر  االأ�شلحة  من  عديدة  اأ�شناف  اإىل  الطويل 
نقاط  يف  املتظاهرين  قمع  يف  االحتالل  ي�شتخدمها 
واملواجهات.  االقتحامات  عمليات  خالل  اأو  التما�ض 
اال�شرائيلية  احلقوقية  “بت�شيلم”  موؤ�ش�شة  ور�شدت 
اأنواع االأ�شلحة والذخرية التي تلجاأ اليها ا�شرائيل يف 
طويلة،  �شنوات  منذ  م�شتخدم  هو  ما  منها  املواجهات، 
حتديثات،  عليه  اأجريت  ما  ومنها  احلي،  كالر�شا�ض 
العادمة  كاملياه  جديد  وبع�شها  املطاطي،  كالر�شا�ض 
االأ�شلحة  هذه  اأبرز  التقرير  وا�شتعر�ض  الكيماوية. 
والتي ا�شتخدمت على نطاق وا�شع منذ انطالق الهبة 
املحتلة  الفل�شطينية  االرا�شي  عموم  يف  اجلماهريية 

منذ مطلع ت�شرين اأول /اكتوبر وهي:
اإىل  توؤّدي  كيماوية  مادة  وهو  للدموع:  امل�شيل  الغاز 
وُيعترب  التنف�ض،   وجهاز  العيننْي  يف  �شديد  حرق 
من  اأنواع  عدة  عرب  وُين�شر  �شيوًعا،  االأكرث  الو�شيلة 
قنبلة  املتحدة:  الواليات  يف  ُتنتج  التي  القنابل 
اأو   ”400“ )امل�شماة  املطاط  من  م�شنوعة  غازية 
ُتطلق من خالل هاون  اأو  ُترمى  والتي  “الِعربيدة”(، 
ُمرّكب على ال�ّشالح، وقنبلة م�شنوعة من االألومينيوم 
ُترمى  والتي  غاز(  “�شاروخ  )املُ�شّماة  ملم   40 بعيار 
يف  االحتالل  قوات  وت�شتخدم  راجمة.  بوا�شطة 
ثالث  اإىل  املن�شطرة  القنبلة  ا،  اأي�شً املحتلة،  القد�ض 
ملم   40 عيار  من  القنابل  وُتطلق  فرعية.  عبّوات 
القوات  الّراجمات. كما متلك تلك  اأنواع من  من عدة 
اإطالق  من  مُيّكن  اجليب  �شّيارات  على  مرّكًبا  جهاًزا 
�شليات متتالية من القنابل من اأجل ن�شر الغاز امل�شيل 

للدموع على م�شاحة وا�شعة.
يف  �شيوًعا  الو�شائل  اأكرث  وهي  �شوتية:   قنبلة 
امل�شيل للدموع. ت�شتخدم  الغاز  اإىل جانب  املواجهات، 
�شجيج  اإحداث  اإىل  انفجارها  يوؤّدي  اإرباك  كو�شيلة 
عاٍل وقوّي واإىل ملعة �شوئية، وتهدف اإىل زرع الهلع. 
ا، وتوؤدي  ُت�شّنع هذه القنابل يف الواليات املتحدة اأي�شً
االإ�شابة املبا�شرة بها اإىل جروح خطرية خ�شو�شا اذا 

كانت يف منطقة الراأ�ض.
قوات  تطلق  باملّطاط:  مغلفة  معدنّية  عيارات 
لّبهما  يكون  العيارات،  هذه  من  نوعنْي  االحتالل 
البال�شتيك،  اأو  باملطاط  ومغّلًفا  املعدن  من  م�شنوًعا 
حيث ُتطلق من هاون يكون ُمرّكًبا على ق�شبة ال�ّشالح. 

ناعات الع�شكرية االإ�شرائيلية باإنتاجها. وتقوم ال�شّ
ومتعّفن  ننت  �شائل  وهو  الننت(:  “الُبوَء�ض” )ال�شائل 
املظاهرات.  قمع  اأجل  من  االحتالل  �شرطة  طّورته 
ُتطاق،  ال  ورائحته  �شهاريج  من  ال�ّشائل  هذا  وُير�ّض 
القريبة  املنطقة  �شخ�ض موجود يف  كّل  ُيجرب  بحيث 

على االبتعاد.
ولعل اأخطر اأنواع االأ�شلحة التي يلجاأ اليها االحتالل 
يف املواجهات، الر�شا�ض احلي الذي تكون اال�شابة به 
قاتلة يف اأغلب االحيان خ�شو�شا اذا كانت يف االجزاء 
العلوية من اجل�شم. نوع اخر خطري من الذخرية  وهو 
كبرية  اأ�شرار  يلحق  والذي  املتفجر  الدمدم  ر�شا�ض 
باالأع�شاء الداخلية يف اجل�شم. ولوحظ منذ بداية 
الهبة اجلماهريية ا�شتخدام الر�شا�ض احلي والدمدم 
�شد املتظاهرين  خ�شو�شا يف املواجهات التي اندلعت 

يف قطاع غزة  قرب املناطق احلدودية.
خ�شائر ب�شرية

تفيد التقارير ال�شادرة عن وزارة ال�شحة الفل�شطينية 
باأن قمع االحتالل اأ�شفر عن 59 �شهيدًا،  منذ بداية 
ال�شاد�ض  تاريخ  وحتى  اكتوبر  مطلع  ال�شعبية  الهبة 
ال�شهداء  عدد  وبلغ  ال�شهر.  نف�ض  من  والع�شرين 

االأطفال 14 يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة.
 وفيما يخ�ض االإ�شابات، فقد �شجلت يف نف�ض الفرتة 
واملطاطي  احلي  بالر�شا�ض  اإ�شابة   2100 حوايل 
اإ�شابة   983 بينهم  من  واحلروق،  املربح  وال�شرب 
املطاطي،  بالر�شا�ض  اإ�شابة  و906  احلي  بالر�شا�ض 
نتيجة  اختناق  حالة  اآالف   5 من  اأكرث  اإىل  اإ�شافة 

الغاز امل�شيل للدموع.
بر�شا�ض  الغربية  ال�شفة  يف  مواطنًا   1634 واأ�شيب 
اإىل  اإ�شافة  بال�شرب  واعتداءاته  االحتالل 

 277 منهم  اأكتوبر  بداية  منذ  باحلروق  االإ�شابات 
اإ�شابة  و815  احلي  بالر�شا�ض  اإ�شابة   614 طفاًل، 
اإ�شابة  و196  باملطاط،  املغلف  املعدين  بالر�شا�ض 
نتيجة اعتداءات امل�شتوطنني وجنود االحتالل على 
اإ�شابة   12 اإىل  اإ�شافة  املربح،  بال�شرب  املواطنني 

باحلروق.
 ويف قطاع غزة اأ�شيب 788 مواطنًا، منهم 175 طفاًل، 
369 اإ�شابة بالر�شا�ض احلي و91 اإ�شابة بالر�شا�ض 
اختناقا   328 اإىل  اإ�شافة  باملطاط،  املغلف  املعدين 

بالغاز امل�شيل للدموع.
ويف هذا اجلانب يوؤكد مدير االإ�شعاف والطواريء يف 
وزارة ال�شحة الفل�شطينية د.با�شم الرمياوي على اأن 
ا�شرائيل تطور اأ�شلحتها امل�شتخدمة يف التظاهرة بني 
الر�شا�ض  ا�شتخدام  على  بذلك  مدلال  واأخرى.  فرتة 
اىل  ينق�شم  ر�شا�ض  وهو  )التوتو(،  با�شم  املعروف 
اىل  االأحيان  بع�ض  يف  به  اال�شابة  وتوؤدي  �شظايا 
املطاطي  الر�شا�ض  اأن  اىل  الرمياوي  واأ�شار  الوفاة. 
اأي�شا جرى تعديله، بحيث اأ�شبحت ن�شب املطاط فيه 
قليلة، ل�شالح زيادة االأجزاء املعدنية فيه، لذلك بات 
واأ�شراره  باملطاط،  املغلف  املعدين  بالر�شا�ض  يعرف 
اأكرب بكثري من الر�شا�ض املطاطي الذي كان م�شتخدما 
يف انتفا�شة االأق�شى عام 2000 لدرجة اأنه قد يكون 

قاتال اذا كانت اال�شابة يف الراأ�ض مثال.
امل�شتخدم فال توجد  للدموع  امل�شيل  الغاز  وبخ�شو�ض 
لذلك  فيه،  ال�شامة  املواد  وجود  ن�شب  حول  درا�شات 
للك�شف  وفحو�شات  درا�شات  باإجراء  الرمياوي  طالب 
عن طبيعة مكونات هذا الغاز الذي يكون قاتال اذا ما 
ال�شخ�ض  اذا كان  اأو  ا�شتن�شافه بكميات كبرية،  جرى 
اجلهاز  يف  اأمرا�ض  اأو  قلبية  اأزمات  من  يعاين  امل�شاب 

التنف�شي.
اأ�شرار بيئية

يف  الداخلة  واملواد  اأنواعها  اختالف  على  االأ�شلحة 
العامة،  وال�شحة  بالبيئة  �شارة  تعترب  تركيبها، 
رئي�ض  لنائب  وفقًا  عام  مبداأ  هذا  للبيئة.  ومعادية 
اأن  اىل  م�شريًا  مطور.  جميل  البيئة  جودة  �شلطة 
املحيطة  للبيئة  ملوثة  االأ�شلحة  من  عديدة  انواعا 
امل�شيل  الغاز  مثل  الوقت،  نف�ض  يف  باالن�شان  و�شارة 
للدموع، فهو دون �شك، يوؤثر على البيئة، لكن ال توجد 
هذه  حجم  تبني  فل�شطني،  يف  وحتليالت  درا�شات 

االأ�شرار.
امل�شتخدمة  العادمة  للمياه  بالن�شبة  م�شابه  احلال 
ملوثة  فهي  املتظاهرين،  لتفريق  االحتالل  قبل  من 
لالأر�ض والنباتات واالن�شان واحليوان بطرق مبا�شرة 
وغري مبا�شرة، خ�شو�شا اأنها لي�شت فقط مياها عادمة، 
بل حتتوي على مواد كيماوية، ما يجعل  تاأثريها اأمرا 

واقعا على املياه، الرتبة والغطاء النباتي.
واجلهات  واجلامعات  االبحاث  مراكز  مطور  ويطالب 
باجراء  املياه  و�شلطة  ال�شحة  وزارة  يف  املخت�شة 
اال�شلحة  اأنواع  على  الالزمة  والتحاليل  الدرا�شات 
اأ�شرارها  والذخرية امل�شتخدمة للوقوف عند طبيعة 

على ال�شحة العامة والبيئة.
البيئة  �شحة  مدير  من  كٌل  املطلب  هذا  مع  واتفق 
ابراهيم عطية الذي اأكد احلاجة ملثل هذه الدرا�شات، 
�شوافطة  فرح  الزراعة  وزارة  يف  املياه  دائرة  ومدير 
يف  امل�شتخدمة  والذخرية  اال�شلحة  ان  اعترب  والذي 
النباتي  الغطاء  على  توؤثر  املتظاهرين  قمع  اأعمال 
وت�شمم الثمار وحترق االأوراق وتتلف اال�شجار ب�شكل 

كبري جدا.
توؤثر  انها  �شوافطة  يقول  العادمة  للمياه  بالن�شبة   
البيئة  وعلى  مبا�شر،  ب�شكل  واالن�شان  احليوان  على 
مواد  على  حتتوي  املياه  هذه  الأن  مبا�شر،  غري  ب�شكل 
تكون  وحينما  تلم�شه،  �شيء  لكل  �شامة  كيماوية 
املياه  على  �شك  دون  توؤثر  فاإنها  كبرية  بكميات 
ال�شطحية وبدرجة اأقل على املياه اجلوفية خ�شو�شا 

يف فرتات هطول االأمطار.
 اأما الغازات امل�شيلة للدموع فاإنها من املمكن اأن تتفاعل 
مكان  يف  خ�شو�شا  ملوثة  حملية  اأمطار  اىل  وتوؤدي 
االأمطار  �شقوط  فر�شة  وتزيد  القنابل،  هذه  اطالق 

امللوثة )حام�شية( اذا كان اجلو رطبًا.
جمرد  اال�شرار  حلجم  اال�شتنتاجات  هذه  وتبقى 
اإجراء  عرب  دقيقة  تفا�شيل  اإىل  بحاجة  عام  كالم 
االأ�شرار  لتحديد  املخربية،   والفحو�شات  الدرا�شات 

الناجتة عن اال�شلحة ب�شكل علمي وفقًا ل�شوافطة.

لالأرجنتني،  اجلديد  الرئي�ض 
ماكري،  ماوري�شيو  الليربايل 
اليوم  النتائج  اأظهرت  الذي 
باالنتخابات  فوزه  االثنني 
متزوج  االأرجنتني،  يف  الرئا�شية 
امل�شلمة  اللبنانية  من   2010 منذ 
املغرتب  ابنة  عوا�شة،  جوليانا 
حمافظة  يف  بعلبك  مدينة  من 
وفوق  عوا�شة،  اإبراهيم  البقاع، 
اأي�شًا،  االأ�شل  �شورية  فاأمها  ذلك 
حد  على  بكر،  ا�شتري  اإيل�شا  ا�شمها 
عنها  “العربية.نت”  قراأت  ما 
لطفلة،  منها  االأب  زوجها  وعن 
من  اأقل  وعمرها  اأنطونيا  ا�شمها 
الوحيدة  الثمرة  وهي  �شنوات،   3
تعارفهما  من  عام  بعد  مت  لزواج 
كان  الذي  ريا�شي.ماكري،  ناد  يف 
بوين�ض  العا�شمة  لبلدية  رئي�شًا 
بن�شبة  فاز  تر�شحه،  قبل  اآير�ض 
الدورة  يف  االأ�شوات  من   54%
الرئا�شية  االنتخابات  من  الثانية 
ملا  طبقًا  االأحد،  اأم�ض  جرت  التي 

االأخري،  الفرز  بعد  اليوم  ات�شح 
مناف�شه  نالها   46% مقابل 
من  املدعوم  �شيويل،  دانيال 
لبنان  كري�شرن.وزارت  الرئي�شة 
وهي  زوجته،  واملغرباأما  وم�شر 
زواجه  بعد  حياته  يف  الثالثة 
اإحدى  من  وله  ال�شابق،  يف  مرتني 
اأي�شًا،  واحدة  طفلة  مطلقتيه 
بالعا�شمة،   1974 يف  فمولودة 
�شهريان  اثنان  اأ�شقاء:   4 ولها 
باالأرجنتني،  املقاوالت  حقل  يف 
اإىل  اإ�شافة  ودانيال،  زريدة  هما 
ال�شينمائي  واملمثل  ليلى  الر�شامة 
عوا�شة،  األيخاندرو  وامل�شرحي 
على  االأرجنتني  م�شاهري  من  وهو 
التي  الفني.جوليانا  ال�شعيد 
االأوىل”  “االأرجنتينية  �شت�شبح 
يف  من�شبه  زوجها  يت�شلم  حني 
باالإ�شبانية  ملمة  املقبل،  يناير 
والفرن�شية،  واالإجنليزية 
تعلمتها  التي  بالعربية  وببع�ض 
زيارات  ومن  عائلتها،  منزل  يف 

عربية،  لدول  بها  قامت  عدة 
منها مرتان اإىل لبنان، ومرة مل�شر 
حيوية  م�شاركة  وهي  واملغرب، 
منذ  النا�شط  والدها  باأعمال 
�شتينيات القرن املا�شي يف �شناعة 
اإحدى  باالأرجنتني.يف  املن�شوجات 
املقابالت، واأجرتها معها يف اأبريل 
 La Nacion �شحيفة   2012
االأرجنتينية، حتدثت عن والدها 
ما  وفق  “ليربايل”  م�شلم  اأنه  من 
موقع  يف  “العربية.نت”  قراأت 
�شقيقتيها  اإحدى  واأن  ال�شحيفة، 

دون  من  الكني�شة  يف  تزوجت 
�شقيقتها  اأما  والدها.  معار�شة 
يهودي  من  فمتزوجة  الثانية 
مل  الذي  اأي�شًا.االأب  “ليربايل” 
يعرف �شبب وفاته اإال املقربونبعد 
تويف  املقابلة،  تلك  من  اأ�شهر   3
بعمر  عوا�شة  اإبراهيم  والدها 
االأرجنتني  و�شيعته  �شنة،   90
فيها  �شارك  �شخمة  جنازة  يف 
رئي�شة  مقدمتهم  ويف  م�شاهريها، 
االأرجنتني كري�شتينا كري�شرن، كما 
و�شناعيون،  اأعمال  ورجال  وزراء 

ال�شخ�شي،  �شديقه  اإىل  اإ�شافة 
االأ�شبق  االأرجنتني  رئي�ض  وهو 
اآخر  طوال  متتاليتني  لواليتني 
ال�شوري  املا�شي،  القرن  من  عقد 

االأ�شل كارلو�ض منعم.
املعلومات  ع�شر  يف  اأننا  ومع 
اأن  اإال  �شعيد،  كل  على  وتوفرها 
واحدة،  ولو  �شورة،  على  العثور 
يبدو  عوا�شة،  جوليانا  لوالدة 
�شعبًا، فقد بحثت عنها “العربية.
بني  حتى  طائل  بال  طوياًل،  نت” 
كذلك  زوجها،  وفاة  عام  امل�شيعني 

املعلومات عنها غري متوفرة.
ن�شر  يتم  مل  الذي  والدها  اأما 
وال  الطبيعية،  وفاته  اأ�شباب 
ذكرها اأبناوؤه لو�شائل اإعالم اأحلت 
عليهم، فاأب�شر النور يف 22 فرباير 
البعيدة  بعلبك،  مبدينة   1922
وهاجر  بريوت،  عن  كيلومرتًا   86
اإىل االأرجنتني حني كان عمره 21 
30 تتزوج ممن  �شنة، وفيها بعمر 
اإيل�شا  وهي  عامًا،   17 عمرها  كان 
بدورها  وكانت  اإيا�ض،  باكر  اأ�شتري 

ابنة مغرتب �شوري م�شلم اأي�شًا.
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متزوج من لبنانية االأب و�ضورية االأم اأ�ضبح رئي�ش االأرجنتن وبيئتهم بالفل�ضطينين  ت��ف��ت��ك  االح���ت���الل  اأ���ض��ل��ح��ة  م��ع��ا:  مل��رك��ز  ت��ق��ري��ر  يف 

باري�ش اع���ت���داءات  منذ  امل��ئ��ة  يف   300 ازداد  بريطانيا  يف  للم�ضلمن  التعر�ش 
ع�����ض��ك��ري��ة  األ����ي����ات  مب����درع����ات  م���ع���ززة  ج���ن���دي   300 م���ن  ت��ت��ك��ون  ب��ح��ري��ن��ي��ة  ق����وة 
م��ت��ط��ورة ت�����ض��ل ع����دن ل��ت��ع��زي��ز االأم�����ن اىل ج���ان���ب ال���ق���وة ال��ع�����ض��ك��ري��ة االم���ارات���ي���ة

ال�شفري  قال   – ب(  ف  )اأ  ـ  عمان 
�شاكونامي  الكندي يف عمان برونو 
ان 25 الف الجىء �شوري يقيمون 
وتركيا  ولبنان  االردن  يف  حاليا 
قبل  جوا  كندا  اىل  نقلهم  �شيتم 
من  انطالقا  احلايل  العام  نهاية 

اململكة الها�شمية.
لقائه  خالل  �شاكونامي  ا�شاف 
اهلل  عبد  االردين  الوزراء  رئي�ض 
الن�شور ان بالده ملتزمة “ا�شتقبال 
25 الف الجىء �شوري قبل نهاية 
ولبنان  االردن  من  احلايل  العام 
نقطة  االردن  يكون  وتركيا بحيث 
اىل  الالجئني  لهوالء  انطالق 

كندا”.
ت�شريحات  يف  ال�شفري،  واو�شح 
الر�شمية  االنباء  وكالة  اوردتها 
االردن  “اختيار  ان  )برتا(، 
الالجئني  انطالق  نقطة  ليكون 
نتيجة  ياتي  كندا  اىل  رحلتهم  يف 
االمن واال�شتقرار التي يتمتع بها” 
و�شوؤون  مللف  “اجليدة  وادارته 

الالجئني ال�شوريني”.

“كلفة  فان  �شاكونامي  وبح�شب 
ا�شت�شافتهم يف كندا ت�شل اىل 1،2 

مليار دوالر”.
الكندي  الوزراء  رئي�ض  واعلن 
من  ال�شاد�ض  يف  ترودو  جا�شنت 
�شت�شتقبل  بالده  ان  احلايل  ال�شهر 
قبل  �شوري  الجئ  الف   25
بوعوده  عمال  املقبل  العام  مطلع 

االنتخابية.
الكندية  االعالم  و�شائل  وكانت 
مت  وثيقة  عن  ال�شبت  نقلت 
تعتزم  احلكومة  ان  ت�شريبها 
جوا  �شوري  الجئ   900 اح�شار 
اىل  االردن  من  يومي  ب�شكل 
من  اعتبارا  وتورنتو  مونرتيال 

االول من كانون االول/دي�شمرب.

انه �شيتم  وقال م�شوؤولون كنديون 
تفا�شيل  عن  االعالن  الثالثاء 
الالجئني.  هوؤالء  ا�شتقبال  خطة 
خماوف  و�شط  االعالن  وياتي 
بني  كندا  اىل  جهاديني  ت�شلل  من 
الالجئني خ�شو�شا بعد ا�شبوع على 
 130 اوقعت  دامية  اعتداءات 

قتيال يف فرن�شا.
ويف كندا، مت ت�شكيل جلنة وزارية 
من 9 وزراء ت�شم وزراء اخلارجية 
وال�شحة  العام  واالمن  والدفاع 
والهجرة لت�شريع و�شول الالجئني 

اىل كندا.
واكد وزير الهجرة جون ماكامل يف 
التا�شع من ال�شهر احلايل ان بع�ض 
مرحلة  يف  �شيقيمون  الالجئني 
وان  ع�شكرية  قواعد  يف  اوىل 
عددا منهم �شيقيم لدى عائالت او 
منظمات غري حكومية او مقاطعات 

او مدن ترغب يف ا�شتقبالهم.
�شوري  ماليني  اربعة  من  اكرث  وفر 
من البالد هربا من النزاع اجلاري 

فيها منذ اكرث من اربع �شنوات.

“الزيت”،  ميناء  اإىل  و�شلت،  
اليمن،  جنوبي  عدن،  مبحافظة 
اجلانب  لتعزيز  بحرينية،  قوة 
االأمني، يف املحافظة، التي حتررت 
منت�شف  احلوثيني،  قب�شة  من 

يوليو/ متوز املا�شي.
عدم  ف�شل  ع�شكري،  م�شدر  وقال 
ذكر ا�شمه، اإن “القوة البحرينية 
معززة  جنديا،   300 من  تتكون 
ع�شكرية  واآليات  مبدرعات 
متطورة، و�شتتوىل مهمة احلفاظ 
جانب  اإىل  عدن،  يف  االأمن  على 
القوة الع�شكرية االإماراتية، التي 
الثاين/  ت�شرين   12 يف  و�شلت 
اإن  حينها  وقيل  احلايل،  نوفمرب 

مهمتها حماية الق�شر الرئا�شي يف 
معا�شيق مبدينة كريرت”.

“القوة  اأن  حمليون  �شكان  واأفاد 
البحرينية، اجتهت عقب و�شولها 
مك�شر،  خور  مدينة  اإىل  مبا�شرة 
عدن  مطار  فيها  يوجد  التي 
ال�شفارات  مقار  وبع�ض  الدويل 
والقن�شليات العربية والدولية”.

اإعالن  مع  تزامنا  ذلك  ياأتي 
“اليمنية”  طريان  �شركة  تد�شني 
مطار  اإىل  يومي،  ب�شكل  رحالتها، 
عدن، بدءًا من يوم اجلمعة القادم 
نوفمرب  الثاين/  ت�شرين   27

اجلاري.
عبدربه  اليمني  الرئي�ض  وكان 

وقت  يف  وجه،  قد  هادي  من�شور 
عدن  اإىل  و�شوله  عقب  �شابق، 
من  قادما  املا�شي،  الثالثاء 
مطار  ت�شغيل  باإعادة  ال�شعودية، 
يوما   40“ دام  توقف  بعد  عدن، 
داع�ض  تنظيم  ا�شتهداف  عقب 
 6 يف  اليمنية  احلكومة  مقر 

اأكتوبر/ ت�شرين املا�شي.
املا�شي  اآذار  مار�ض/   26 ومنذ 
بقيادة  العربي  التحالف  يوا�شل 
تابعة  مواقع  ق�شف  ال�شعودية، 
جلماعة “اأن�شار اهلل” )احلوثي(، 
ال�شابق،  للرئي�ض  موالية  وقوات 
علي عبد اهلل �شالح، املتحالف مع 
اأ�شماها  عملية  �شمن  اجلماعة، 

ا�شتجابة  احلزم”  “عا�شفة 
بالتدخل  هادي  الرئي�ض  لطلب 
و�شعبه  اليمن  لـ”حماية  ع�شكريًا 
احلوثية”،  امليلي�شيات  عدوان  من 
ني�شان  اأبريل/   21 يف  اأتبعها 
ا�شم  عليها  اأطلق  اأخرى  بعملية 
من  اإن  وقال  االأمل”،  “اإعادة 
يتعلق  �شيا�شًيا  �شًقا  اأهدافها 
يف  ال�شيا�شية  العملية  با�شتئناف 
اليمن، بجانب الت�شدي للتحركات 
للحوثيني،  الع�شكرية  والعمليات 
ا�شتخدام  من  متكينهم  وعدم 
االأ�شلحة من خالل غارات جوية.

االردن م��ن  ان��ط��الق��ا  ك��ن��دا  اىل  ج��وا  نقلهم  �ضيتم  جم���اورة  دول  يف  ���ض��وري  الج���ىء  ال��ف  ديغول 25  �ضارل  الطائرات  حاملة  من  تقلع  فرن�ضية  مقاتالت 
املهمات فوق مناطق خا�ضعة  باول  للقيام  املتو�ضط  يف �ضرق 
و�ضورية العراق  اال�ضالمية” يف  “الدولة  تنظيم  ل�ضيطرة 

 

 على منت حاملة الطائرات �شارل ديغولـ  )اأ ف ب( – اقلعت مقاتالت 
فرن�شية من حاملة الطائرات �شارل ديغول يف �شرق املتو�شط للقيام 
مبهمات فوق مناطق خا�شعة ل�شيطرة تنظيم الدولة اال�شالمية يف 

العراق و�شوريا كما افادت م�شادر ع�شكرية.
ومل يت�شن احل�شول على معلومات فورية حول طبيعة املهمة ما اذا 
ايام على  تاتي بعد ع�شرة  والتي  �شن �شربات،  او  كانت لال�شتطالع 

اعتداءات باري�ض )130 قتيال( التي تبناها التنظيم املتطرف.
وقال الرئي�ض الفرن�شي فرن�شوا هوالند �شباحا “�شنكثف �شرباتنا 
التنظيم  بهذا  ممكن  �شرر  اكرب  تلحق  التي  االهداف  و�شنختار 

االرهابي”.
وقالت مرا�شلة وكالة فران�ض بر�ض ان طائرات رافال جمهزة بقنابل 

انطلقت �شباحا من حاملة الطائرات.
الـ26 املتمركزة على حاملة الطائرات ت�شاعف قدرات  واملقاتالت 
اجلي�ض الفرن�شي على �شرب اهداف يف املنطقة مبعدل ثالث مرات 

ت�شاف اليها 12 طائرة متمركزة يف االمارات واالردن.
وبح�شب م�شدر ع�شكري فرن�شي فان املقاتالت على حاملة الطائرات 
من  برتكيا  مرورها  عرب  ال�شورية  امل�شادات  مرمى  خارج  �شتبقى 

ال�شمال او االردن من اجلنوب.
الرو�ض  مع  حادث  اي  لتجنب  التن�شيق  فان  اجلوي  اجلانب  ومن 
املتواجدين ع�شكريا يف �شمال غرب �شوريا مير عرب القيادة العامة 

لالئتالف الذي تقوده الواليات املتحدة، ومقرها قطر.
والفرن�شية  الرو�شية  االركان  قيادتي  فان  البحري  اجلانب  ومن 
حاملة  الن  معلومات  تبادل  املا�شي  اال�شبوع  نهاية  يف  با�شرتا 
اال�شطول  فيها  ينت�شر  منطقة  يف  تتدخل  الفرن�شية  الطائرات 

الرو�شي بقوة قبالة �شوريا.
وبحريته  قواته  امر  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض  ان  يذكر 

بالتن�شيق مع الفرن�شيني ب�شفتهم “حلفاء”.

ان  اندبندنت” عن تقرير اعدته احدى اجلمعيات  “ذي  – نقلت �شحيفة  )اأ ف ب(  ـ  لندن 
امل�شلمني يف بريطانيا تعر�شوا منذ اعتداءات باري�ض يف 13 ال�شهر احلايل اىل 115 هجوما، 

اي بارتفاع ن�شبته 300 يف املئة.
والهجمات التي قد تكون لفظية او ج�شدية وقعت بني ال�شبت 14 و 20 ال�شهر احلايل وتتعلق 

مبحجبات ترتاوح اعمارهن بني 14 و 45 عاما.
واملهاجمون من البي�ض الذين ترتاوح اعمارهم بني 15 و 35 عاما.

والحظ التقرير الذي اعدته جمموعة عمل للحكومة حول اال�شالموفوبيا ان هذه االرقام 
قد ال تعك�ض العدد الفعلي للهجمات الن البع�ض يخ�شى التوجه اىل ال�شرطة.

وافاد التقرير الذي اطلعت عليه ال�شحيفة ب�شكل ح�شري “املح العديد من ال�شحايا اىل ان 
احدا مل ي�شاعدهم او حتى يوا�شيهم ما يعني انهم �شعروا بالوحدة والغ�شب”.

وهذه الزيادة مماثلة لتلك التي مت ت�شجيلها بعد اغتيال اجلندي يل ريغبي يف �شارع يف جنوب 
لندن يف ايار/مايو 2013.

وعموما، فان اال�شالموفوبيا ومعاداة ال�شامية ت�شهد بالفعل ارتفاعا ب�شكل حاد يف لندن منذ 
قبل اعتداءات باري�ض.

املا�شية، وفقا لالرقام  ال�شنة  باملئة يف   93،4 و  باملئة   70،7 ازدادت بن�شبة  فاإنها  وبالتايل، 
التي ن�شرتها �شرطة العا�شمة الربيطانية يف ايلول/�شبتمرب.

الفا من   263 و  2،7 مليون م�شلم يف بريطانيا  2011 وجود  ال�شكان يف عام  ويوؤكد اح�شاء 
اليهود.
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اجلمعية العربية االمريكية نظمت 
يوم مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�سى  

ومت تقدمي الفحو�شات واال�شت�شارات الطبية للم�شاركني باملجان
وقد �شاركت بع�ض امل�شت�شفيات واالطباء واملراكز الطبية وامل�شت�شارين 

و�شركات التامني .

اعالن ال�سحاب ال�سركات واملحالت
اىل ا�سحاب ال�سركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�سحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�سحاب ال�سركات واملحالت االت�سال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

املغربية للمملكة  الوطني  العيد  مبنا�ضبة  بروكلن  منطقة  يف  االمريكية  املغربية  اجلمعية  احتفال 

هل �ضننتخبهم مرة اأخرى ؟!

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

غربة نيوز - خا�ض
اجلمعية املغربية يف نيويورك تقيم احتفاال مبنا�شبة العيد الوطني للمغرب ، حيث ح�شر االحتفال جمهور 
غفري من ابناء اجلالية املغربية واملدعووين من ال�شيوف ،وكما ح�شر االحتفال اع�شاء القن�شلية وممثلني 
عن اجلمعيات العربية وغري العربية و�شارك بهذا االحتفال اي�شا ممثلون عن احلكومة االمريكية ومن 

خمتلف اجهزة الدولة ومن الفنانني مبختلف تخ�ش�شاتهم واالطباء وال�شحافة املرئية واملقروءة .
املغربية  اجلمعية  ادته  الذي  االداء  بروعة  اللقاء  .ومتيز  االمة  بها  تفخر  اهمية  اللقاء  لهذا  وكان 

االمريكية .

بقلم ا�شعد عبد اهلل عبد علي
النا�ض  همة  كانت   ،2012 عام  انتخابات  اأتذكر 
)وهو  �شمخي،  اأبو  هو  حينا،  رجال  احد  كبرية، 
عجوز �شبعيني(، كان ي�شجع ال�شباب على امل�شاركة، 
العجوز  تلك  واأتذكر  ال�شرفاء،  بانتخاب  ويطالبهم 
وهي  امل�شاركة،  على  م�شرة  كانت  التي  امل�شنة، 
االنتخابات،  يف  للم�شاهمة  بع�شاها،  متعكزة  اأتت 
اأ�شخا�ض  اإي�شال  �شبيل  يف  نوعي،  تغيري  وحتقيق 
الظلم  ويرفعون  النا�ض،  باالأم  يح�شون  نزيهني، 
عهد  من  ابي�ض،  يوم  ترى  مل  فالنا�ض  امل�شاكني،  عن 
الطاغية �شدام واىل عهد الدميقراطية، الطاغية 
ال�شيا�شية،  النخب  اأما  القتل،  يف  اأكرث  جبارا  كان 

فكان �شلوكها ل�شو�شيًا بامتياز.
االأحالم كانت كبرية، بان ياأتي اأنا�ض يعملون خلدمة 
البلد، ويتم تاأ�شي�ض حالة جديدة م�شرقة، ويح�شل 
وانتخبنا  و�شاركنا  البنف�شجية،  باالأ�شابع  التغيري 

اأنا�ض جدد.
يتحقق  ومل  تنق�شي  االأربع،  ال�شنوات  هي  ها  لكن 

�شيء، اأطراف بغداد تفتقر لكل �شيء، مع تفاقم االأزمة ال�شحية، ب�شبب ارتفاع ن�شب التلوث، واخلدمات 
�شبه معدومة، �شوارع حتاكي الع�شور القدمية، ال م�شت�شفيات وال متنزهات حقيقية، وال مدار�ض منوذجية، 
بل حتى جانب الر�شافة »و�شط بغداد«، يعي�ض اأزمة خدمات،ومل يح�شل اأي منجز ح�شاري، مما يعني اأنهم 

كذبوا علينا، و�شرقوا اأموال الوطن.
اأثبتت االأيام كذب كل من فاز، وال ن�شتثني اأحدا، بع�شهم ترك احلي الذي اأو�شله، وبع�شهم يرف�ض مقابلة 
النا�ض، واغلبهم غري اأرقام هواتفه، كي ال يت�شل به امل�شاكني، واأخر اأمعن يف املجون، ورابع امن م�شتقبله يف 
اخلارج، وخام�ض حتول اإىل  »بلطجي« يق�شم احلقوق ق�شمًا، واأخر اأم�شى مدته متنقال، بني املدن ال�شياحية 
يف العامل، اأنها التجربة الدميقراطية )الفلتة(، التي �شنحكي للعامل عن ثمارها اخلبيثة، التي �شتزهر يف 

بيوت النخبة احلاكمة، اإىل  �شياطني وم�شوخ، فاملال احلرام ال يثمر مالئكة.
العراق، وكان  اأبو �شمخي يف �شوق املدينة، ودار بيننا حديث طويل، عن ف�شاد احلكام يف  راأيت  اأيام،  قبل 
احلاج مت�شائما، وبائ�شا، ومنك�شرا، ملا ح�شل من خداع وكذب ونفاق النخب ال�شيا�شية، فمناطقنا تدهورت 
حالتها كثريا، خالل االأربع �شنوات االأخرية، �شاألته هل �شتنتخب من جديد، فقال يل : » كل النخب امل�شاركة 
الفا�شدين،  اأن ننتخبها من جديد، فالتاريخ يطالبنا باإق�شاء  للنفاق والف�شاد، ومن املعيب  اليوم، هم بوؤرة 
واإق�شائهم �شيكون عرب امل�شاركة ب)) ال (( لكل الكتل، التي اأمعنت يف تدمري البلد، �شاأ�شارك ب )ال(، فاأعطل 

بطاقة االنتخاب، وال انتخب اأحدا، وهذا حقي كمواطن«.

غربة نيوز - خا�ض
ع�شو الكوجنر�ض التقى بابناء اجلالية اليمنية 
من  ح�شد  بح�شور  وذلك  الثاين  مقرها  يف 
والكوجنر�ض  احلكومة  عن  وممثلني  اجلماهري 

واع�شاء من دائرة الهجرة .
االمور  كافة  مناق�شة  اللقاء  هذا  يف  مت  حيث 
وا�شفر  املغرتبني  تخ�ض  التي  والعالقة  الهامة 
املو�شوع  هذا  متابعة  اىل  التو�شل  عن  اللقاء 
الهجرة  يف  حقوقهم  منحهم  اىل  للتو�شل  وذلك 

واالقامه يف الواليات املتحدة االمريكية .
عبدالنا�شر  اال�شتاذ  اللقاء  هذا  ادار  وقد 
 ، االمريكية  اليمنية  اجلمعية  رئي�ض  امل�شمري 
اىل جانب كاثى اخلطري والتي �شاعدة برتتيب 
للجالية  كممثلني  حمامني  وبح�شور   . اللقاء 

اليمنية .
وقد مت اللقاء بالنجاح وعلى كافة املجاالت .

اجلالية  البناء  ومفيدا  مثمرا  لقاء  وكان 
بخ�شو�ض مو�شوع الهجرة واالمور املتعلقة بها .

ن����ي����وي����ورك  - االم�����ري�����ك�����ي�����ة  ال���ي���م���ن���ي���ة  اجل����م����ع����ي����ة 
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�سيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�ست�ساراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�سبت     ٩ �سباحا اىل ٩ م�ساءا

�سيدلية االأ�سرة العربية 

ال�سيديل اأكثم ح�سني 

تركيب و�سرف االأدوية
خدمة كاملة للو�سفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�سكنات
خدمة قيا�س �سغط الدم وفح�س ال�سكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�سكر وال�سغط
جميع انواع العطور وم�ستح�سرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�سات خا�سة للم�سينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�س االأفالم 

ا�سعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�سمي

DDS

DDS

و�ستكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأهال و�سهال

  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�سهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�سا�س تقومي االأ�سنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�سا�س طب االأ�سنان - لالطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

مطعم الغيثي
Yemen Restaurant
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من  الثانية  املرحلة  اإطار  يف 
م�شروع اإعادة التفكري يف فل�شطني، 
االحتاد  برعاية  فنية  كمبادرة 
الور�شة  توا�شل  االأوروبي، 
التي  اجلرافيتي،  لفن  الدولية 
انطلقت االأربعاء يف رام اهلل، حتت 
احليطان” بعد  حتكي  “ملا  عنوان 
ُنفذت  التي  االأوىل  املرحلة  جناح 
ق�شر  يف  احلايل،  العام  بداية  يف 
اأريحا،  التاريخي يف مدينة  ه�شام 

ن�شاطها يف الر�شم على اجلدران.
من  االأوىل  املرحلة  وكانت 
بال�شراكة  ُنظمت  امل�شروع، 
واالآثار  ال�شياحة  وزارة  مع 
كانون  يناير/  يف  الفل�شطينية 
امل�شروع  وا�شتغرق  املا�شي.  الثاين 
يف  ه�شام  ق�شر  يف  اأقيم  الذي 
فنانني  مب�شاركة  اأ�شبوعًا  اأريحا، 

اأوروبيني وفل�شطينيني.
جمالية  قيمة  امل�شروع  وي�شيف 
كونه  عن  ف�شاًل  االأماكن،  اإىل 
للعمل  للفنانني  كبرية  فر�شة 
الإجناح  والتعاون  واحلوار  �شويًا، 
تتلخ�ض  التي  الفكرة،  هذه 
التعاون  عن  �شوره  اإنتاج  باإعادة 
بني فل�شطني والعامل، خ�شو�شًا يف 
دول االحتاد االأوروبي، من خالل 
العدل  قيم  تكر�ض  فنية  اأعمال 

واحلرية والكرامة االإن�شانية.
امل�شروع،  من  الثانية  املرحلة  ويف 
الفنانني  من  جمموعة  تنفذ 
والفل�شطينيني  االأوروبيني 
خمتلفة  مواقع  يف  جداريات 
وغزة  الغربية  ال�شفة  مدن  من 
مع  بالتعاون  القد�ض،  ومدينة 
يف  املحلية  والهيئات  البلديات 
والقد�ض  حلم  وبيت  اخلليل  مدن 
وقطاع  ونابل�ض  واأريحا  اهلل  ورام 

غزة.
االحتاد  يف  االإعالم  م�شوؤول  واأكد 
�شادي  القد�ض،  يف  االأوروبي 
املبادرة  هذه  اأهمية  عثمان، 
املعهد  مع  �شراكة  يف  اجلمالية 
االأوروبي  لالحتاد  الوطني 
 ،EUNIC الثقافة  اأجل  من 
والرتابط  التعاون  تزرع  التي 
الفل�شطينيني  الفنانني  بني 
امل�شاريع  واإن�شاء  واالأوروبيني، 
تنفذ  التي  امل�شرتكة  والن�شاطات 

يف فل�شطني.
على  الر�شم  فكرة  اختيار  ومت 
اجلدران لهذه املرحلة من م�شروع 
كاأداة  فل�شطني  اىل  النظر  اإعادة 
نظرًا  امل�شروع،  لهذا  مهمة  فنية 
واملتميزة  الفريدة  طبيعتها  اىل 
االإن�شانية  الر�شائل  اإي�شال  يف 
اأهمية  عن  ف�شاًل  والثقافية، 

الفنانني  من  لكل  الر�شم اجلداري 
الفل�شطينيني واالأوروبيني.

اجلدران،  على  والر�شم  والكتابة 
و�شيلة  طويلة  فرتة  ومنذ  كانا 
والتوا�شل  والتعبري  االأفكار  لنقل 
مع اجلمهور، ويف فل�شطني حتديدًا، 
يحتل الر�شم على اجلدران مكانة 
خا�شة، واختري هذا النوع من الفن 
والتفاعل  التو�شيل  على  لقدرته 
عن  والتعبري  املجتمع،  مع  املبا�شر 

الق�شايا التي تهمه.
ويقول منظمو امل�شروع، اإنه يطمح 
اإ�شافة قيم جمالية وفكرية  اىل 
يف  والثقافة  الفن  مدونة  اإىل 
ذلك،  على  وعالوة  فل�شطني. 
مو�شوعات  على  الور�شة  �شرتكز 
ال�شوء  ت�شلط  وحياتية  اإن�شانية 
كل  يف  لالإن�شان  العليا  القيم  على 
والت�شامح  العدالة  مثل  مكان، 

والتعاون.
فقط  الفنانني  عمل  يقت�شر  ولن 
على جتميل اجلدران الفل�شطينية 
اأي�شًا  لكن  والر�شوم،  باالألوان 
املهمة  واملعاين  بالرموز  االحتفاء 
من  يتجزاأ  ال  جزء  هي  التي 

احل�شارة االإن�شانية.
الفنانني  عدد  اأن  اإىل  ي�شار 
فنانًا،   12 الور�شة  يف  امل�شاركني 
ن�شفهم من دول مثل اأملانيا وفرن�شا 
يف  واإ�شبانيا،  والرنوج  وليتوانيا 
الفل�شطيني  اجلانب  ميثل  حني 
غزة  من  فل�شطينون  فنانون 
من  وهم  الغربية،  وال�شفة 
احرتفوا  الذين  ال�شباب  الفنانني 

الر�شم اجلداري.

بفل�ضطن للجرافيتي  عاملية  م�ضاركة  احليطان”..  تكي  “ملا 

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
الوطن  التحتية يف  البنية  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

تون�ض.. مهرجان قرطاج 
ال�شينمائي يتحدى االإرهاب

ال�شينمائية الذي يعد واجهة  26 الأيام قرطاج  الـ  افتتحت الدورة 
و�شط  ال�شبت،  م�شاء  واإفريقيا،  العربي  العامل  يف  امللتزمة  لل�شينما 

اإجراءات اأمنية م�شددة خوفا من هجمات اإرهابية.
49 عاما:  انطلق قبل  الذي  املهرجان  اللطيف مدير  ابراهيم  وقال 
على  لالنت�شار  �شمانة  اأكرب  وت�شكل  الظالم  حجاب  متزق  “ال�شينما 

االإرهاب”.
“رف�ض هذا  واأراد مدير املهرجان من خالل هذه الدورة التعبري عن 

والديكتاتورية الظالمية االآخذة يف االنت�شار”.
ال�شينمائية  قرطاج  اأيام  نر�شخ  اأن  “نريد  االفتتاح:  قبل  واأ�شاف 
االنفتاح على  االإبقاء على  العربية-االفريقية من خالل  اأر�شها  يف 
اال�شتقالل  على  احلر�ض  معنا  تت�شارك  التي  تلك  العامل  �شينمات 

والتعبري الثقايف”.
واعتربت وزيرة الثقافة التون�شية لطيفة خل�شر اأن الدورة احلالية 
عن  للتعبري  الف�شلى  الو�شيلة  هو  االإبداع  العنف.  �شد  ترياق  “هي 
مت�شكنا باحلياة وكفاحنا �شد اأولئك الذين ي�شعون اىل تدمري اأ�ش�ض 

احلياة”.
االإجراءات  اتخذنا  “لقد  الغر�شلي:  ناجم  الداخلية  وزير  وقال 
التون�شيني  فرحة  ميثل  احلدث  هذا  الأن  االأمن  ل�شمان  ال�شرورية 

و�شيوفهم”.
وو�شط اإجراءات اأمنية م�شددة، م�شى �شيوف الدورة من �شينمائيني 
العربية،  ال�شينما  يف  جنوم  عن  ف�شال  و�شيا�شيني  واأوروبيني  اأفارقة 
على ال�شجادة احلمراء قبل الو�شول اىل امل�شرح البلدي يف العا�شمة 
باتت  التي  الثقافية  التظاهرة  هذه  ال�شتقبال  اأعد  الذي  التون�شية 

�شنوية.
واالأفارقة،  العرب  للمخرجني  املكر�شة  الر�شمية  امل�شابقة  وت�شم 
17 فيلما طويال و13 ق�شريا و16 وثائقيا وهي  81 فيلما من بينها 

تتناف�ض للفوز بجائزة “التانيت الذهبي”.
وي�شتمر املهرجان حتى 28 نوفمرب و�شيعر�ض خالله 350 فيلما من 

العامل باأ�شره.
وتاأتي الدورة احلالية للمهرجان بعد �شل�شلة من الهجمات يف البالد 

ا�شتهدفت �شياحا وعنا�شر يف ال�شرطة واجلي�ض.

 ط�����ف�����ل اأم������ري������ك������ي ي������ت������رع مل�������ض���ج���د 
وذلك  للتخريب،  االأمريكية  تك�شا�ض  بوالية  بفلوجرفيل  مدينة  يف  امل�شاجد  اإحدى  تعر�ض 

عقب الهجمات االإرهابية على باري�ض.
الهجوم،  جراء  من  بال�شدمة  اأ�شيب  »اإنه  امل�شجد:  عن  امل�شئول  نعيم  في�شل  ال�شيخ  وقال   

م�شيفا:« اأن احلادث قد يكون ناجتا عن اأحداث باري�ض«.
تقف  كانت  اأمه  مع  �شغري  �شبي  ظهر  نعيم  في�شل  ال�شيخ  مع  حواري  لقاء  ت�شجيل  واأثناء    
مل�شاهدة ماحدث، وقرر اأن يعطي ال�شيخ 20 دوالرا للم�شاعدة يف تنظيف امل�شجد«،ح�شب ما 

اورد موقع مرتو .
ال�شرطة  ومازالت  الكرمي،  القراآن  من  �شفحات  ومزقت  ت�شويهه  مت  املبنى  اأن  املوقع   وبني   

املحلية حتقق يف احلادث وتبحث عن فاعلي اجلرمية.
 وقالت االأم »لورا« اإنها �شمعت عن االأ�شرار التي حلقت بامل�شجد، واأرادت هي وطفلها »جاك« 
يتربع  اأن  وقرر  ماحدث  لطفلها  حكت  حيث  امل�شاعدة،  تقدمي  �شنوات   7 العمر  من  البالغ 

باأمواله الإ�شالح امل�شجد.

حماكمة �ضيادة الإهانتها احليوانات بعد �ضيدها
باإظهار  تهما  وفريقها   « اأو�شجود  �شتيفانى   « االأمريكية  ال�شيادة  تواجه   
قبل  من  رحلتها  خالل  حدث  فيما  التحقيق  وجار  للبيئة  معادى  �شلوك 
“ديلى ميل”  وزارة الرثوة ال�شمكية واملحيطات ، وفقا ملا ن�شرته �شحيفة 

الربيطانية.
 وذلك بعد اأن ن�شرت على موقع »اإن�شتغرام » �شورا لها وهي بجانب حيوانات 
بني  العارم  الغ�شب  من  حالة  اثار  ما  وهذا  جائر،  ب�شكل  ب�شيدها  قامت 

املتابعني ،لعدم اإحرتامها حلقوق احليوان .
 وكانت »�شتيفانى اأو�شجود« قد ن�شرت �شورا لها بينما تركب �شمكة تونة 
كانت  اأخرى  �شورة  ،ويف  معلقة  اأخرى  بجانب  النبيذ  وحتت�شى  عمالقة، 

حتمل راأ�ض وعل وهي تبت�شم .
وورم” اإحدى  “بوري�ض  الكندية  دالهاو�شى  بجامعة  االأحياء  عامل  �شبه   
االأمر  وا�شفا  “�شي�شيل”،  االأ�شد  قاتل  االأ�شنان  طبيب  ب�شورة  �شورها 

باملقزز.

امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
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اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�شخا�ض غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
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املطروحة  الذكية  الهواتف  على  الطلب  توا�شل 
اإىل  اأدى  ال�شاعدة  االأ�شواق  يف  معقولة  باأ�شعار 
الذكية  الهواتف  من  العاملية  املبيعات  م�شتوى  رفع 
الآخر  وفقًا   ،2015 العام  من  الثالث  الربع  خالل 
الدرا�شات  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  االإح�شائيات 
واالأبحاث العاملية جارترن. حيث بلغ عدد املبيعات 
امل�شتخدمني  ل�شالح  الذكية  الهواتف  من  العاملية 
قدرها  بزيادة  اأي  جهاز،  مليون   353 النهائيني 
 2014 العام  من  الفرتة  ذات  عن  باملائة   15.5

)انظر اجلدول رقم »1«(.
االأبحاث  مدير  غوبتا،  اأن�شول  قال  ال�شياق  هذا  يف 
لدى موؤ�ش�شة الدرا�شات واالأبحاث العاملية جارترن: 
يف  معقولة  باأ�شعار  الذكية  الهواتف  توفر  »اأدى 
حتديث  امل�شتهلكني  دفع  اإىل  ال�شاعدة  االأ�شواق 
بوترية  ذكية  هواتف  اإىل  املحمولة  هواتفهم 
�شغرية.  �شعرية  هوة  لوجود  نظرًا  وذلك  اأ�شرع، 
االأ�شواق  يف  الذكية  الهواتف  مبيعات  ارتفعت  فقد 
الربع  خالل  جهاز  مليون   259.7 لتبلغ  ال�شاعدة 
 18.4 بلغ  منو  مبعدل  اأي   ،2015 العام  من  الثالث 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  حققه  عما  باملائة 
االأ�شواق  يف  املبيعات  �شهدت  حني  يف   ،2014
باملائة فقط خالل ذات   8.2 املتقدمة منوًا بن�شبة 

الفرتة«.
وقد �شهد الربع الثالث من العام 2015 قيام �شركة 
اأربعة  بعد  املمتازة  اأجهزتها  بتحديث  �شام�شوجن 
ملعاجلة  وذلك  ال�شابق،  التحديث  من  فقط  اأ�شهر 
تباطوؤ الطلب على اأجهزتها عالية التقنية، وتعزيز 
الكبرية  ال�شا�شة  ذات  اأيفون  اأجهزة  مع  املناف�شة 
هيمنتها  اآبل  �شركة  توا�شل  كما  اآبل.  �شركة  من 
الهواتف  �شوق  �شمن  املمتازة  االأجهزة  قطاع  على 
اأيفون  6 وجهاز  اأيفون  بف�شل جهاز  الذكية، وذلك 
6 بل�ض، خالل معظم فرتات الربع الثالث من العام 
اأيفون  للجهاز  العاملي  االإطالق  عزز  كما   .2015
االأخري  االأ�شبوع  خالل  بل�ض   6 اأيفون  واجلهاز   6
جانب  اإىل   ،2015 العام  من  �شبتمرب  �شهر  من 

من  ال�شينية،  االأ�شواق  يف  متزامن  ب�شكل  اإطالقهما 
باملقابل،  الربع.  هذا  خالل  االإجمالية  مبيعاتها 
وا�شلت �شركة هواوي زخم منوها مدفوعًة مببيعات 
الهواتف الذكية يف االأ�شواق املحلية والعاملية على 
ارتفعت  حيث  اأوروبا،  يف  خا�ض  وب�شكل  �شواء،  حد 
هذه  ومكانة  �شهرة  بانت�شار  مدفوعة  املبيعات 

العالمة التجارية بوترية متنامية.
ل�شالح  الذكية  الهواتف  من  العاملية  املبيعات 
امل�شتخدمني النهائيني وفقًا ل�شركات التوريد خالل 

الربع الثالث من العام 2015 )باآالف االأجهزة(
الهواتف  مبيعات  ت�شمل  لينوفو  �شركة  نتائج 
وموتوروال  لينوفو  �شركتي  �شجلتها  التي  املحمولة 
 2015 العام  من  الثالث  الربع  من  كل  خالل  معًا 

والربع الثالث من العام 2014.
اأما على �شعيد �شوق اأنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية 
اأنظمة  وا�شلت  فقد   ،)»2« رقم  اجلدول  )انظر 
معدل  حققت  حيث  القوي،  اأداءها  اآبل  ت�شغيل 
باملائة، متفوقة بذلك على معدل منو   21 بلغ  منو 
اآاآندرويد  الت�شغيل  نظام  اكت�شب  حني  يف  ال�شوق. 
اأ�شا�ض  على  ال�شوقية  ح�شته  يف  مئوية  نقطة   1.4
�شنوي، وذلك بف�شل معدل مبيعات الهواتف الذكية 
�شام�شوجن  �شركة  من  كل  حققته  الذي  القوي 
وهواوي على ال�شعيد العاملي. اأما احل�شة ال�شوقية 
الذكية  بالهواتف  اخلا�ض  ويندوز  ت�شغيل  لنظام 
 1.7 اإىل   3 من  ال�شوقية  ح�شته  تراجعت  فقد 

باملائة على اأ�شا�ض �شنوي. 

االأبحاث  مدير  كوزا،  روبرتا  اإليه  تطرقت  ما  وهو 
العاملية  واالأبحاث  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  لدى 
عن  االإعالن  من  الرغم  »على  بقولها:  جارترن، 
اأن  اأننا نتوقع  اإال   ،10 الت�شغيل ويندوز  طرح نظام 
بالهواتف  اخلا�ض  ويندوز  الت�شغيل  نظام  يحظى 
العاملية  ال�شوق  يف  ب�شيطة  �شوقية  بح�شة  الذكية 
ا�شتمرار  وذلك  الذكية،  الهواتف  ت�شغيل  الأنظمة 
الت�شغيل  اأنظمة  قبل  من  امل�شتهلكني  ا�شتقطاب 
الذكية  الهواتف  �شرتكز  لذا،  املناف�شة.  االأخرى 
من مايكرو�شوفت ب�شكل رئي�شي على حتقيق القيمة 

للم�شتخدمني يف املوؤ�ش�شات«.
ل�شالح  الذكية  الهواتف  من  العاملية  املبيعات 
خالل  الت�شغيل  لنظام  وفقًا  النهائيني  امل�شتخدمني 

الربع الثالث من العام 2015 )باآالف االأجهزة(
الهواتف  مبيعات  اإجمايل  بلغ  ثانية،  جهة  من 
املحمولة ل�شالح امل�شتخدمني النهائيني على ال�شعيد 
العاملي حوايل 478 مليون جهاز خالل الربع الثالث 
من العام 2015، اأي بزيادة قدرها 3.7 باملائة عن 
رقم  اجلدول  )انظر   2014 العام  من  الفرتة  ذات 
ال�شاعدة  االأ�شواق  يف  النمو  ا�شتمرار  كما   .)»3«
التجارية  للعالمات  بالن�شبة  املبيعات  عزز معدالت 
املحلية. ونتيجًة لذلك، ر�شخت �شركة مايكروماك�ض 
اإنفورماتيك�ض مكانتها بني اأف�شل 10 �شركات عاملية 
موردة للهواتف املحمولة يف العامل، يف حني اأ�شحت 
اإي،  زد تي  ال�شينية على غرار  التجارية  العالمات 
كوميونيكي�شن  اإل  �شي  وتي  وكو�شيامي،  وهواوي، 
تكنولوجي، واأوبو، و بي بي كى اأكرث تناف�شيًة على 

نحو متنامي �شمن االأ�شواق ال�شاعدة.
ل�شالح  املحمولة  الهواتف  من  العاملية  املبيعات 
امل�شتخدمني النهائيني وفقًا ل�شركات التوريد خالل 

الربع الثالث من العام 2015 )باآالف االأجهزة(
الهواتف  مبيعات  ت�شمل  لينوفو  �شركة  نتائج   
وموتوروال  لينوفو  �شركتي  �شجلتها  التي  املحمولة 
 2015 العام  من  الثالث  الربع  من  كل  خالل  معًا 

والربع الثالث من العام 2014.

ب��امل��ئ��ة  15.5 ب��ن�����ض��ب��ة  ال���ذك���ي���ة  ل���ل���ه���وات���ف  م��ب��ي��ع��ات  ت���دف���ع  ال�������ض���اع���دة  جمل�ضا االأ������ض�����واق  ت�ضكالن  وماليزيا  اإندوني�ضيا 
ل��زي��ت ال��ن��خ��ي��ل ع��ل��ى غ����رار اأوب���ك

العامل،  النخيل فى  لزيت  اأكرب منتجني  وماليزيا،  اإندوني�شيا  وقعت 
حماولة  فى  النخيل  لزيت  املنتجة  للبلدان  جمل�ض  الإن�شاء  اتفاقا 
ل�شمان ا�شتقرار االأ�شعار من خالل اإدارة االإنتاج واملخزون فى ال�شوق 

العاملية.
مماثلة  هيئة  �شيكون  جاكرتا  ومقره  املجل�ض  اإن  م�شئولون  وقال 

الأوبك واخلا�شة مبنتجى النفط.
وقال وزير املوارد االإندوني�شية ريزال رملى اليوم ال�شبت اإن املجل�ض 
�شيكون »عامل تغيري لقواعد اللعبة« ل�شناعة تتعر�ض ل�شغوط مثل 

هبوط االأ�شعار واملمار�شات الزراعية غري امل�شتدامة.
لتعزيز  التجارة  اأمام  العوائق  مع  �شيتعامل  املجل�ض  اأن  واأ�شاف 
اخل�شراء  الزراعة  وي�شجع  العاملية،  ال�شوق  فى  التناف�شية  القدرة 

وامل�شتدامة.
اأربعة  من  اأكرث  معي�شة  حت�شني  اإىل  اأي�شا  يهدف  �شوف  اإنه  وقال 
ماليني من اأ�شحاب احليازات ال�شغرية لزيت النخيل فى اإندوني�شيا 

وحواىل 500 األفا فى ماليزيا.



 ت��ف��ع��ي��ل ق�����رار م��ن��ع ارت������داء ال��ن��ق��اب
ب��امل��وؤ���ض�����ض��ات ال���رب���وي���ة ال��ت��ون�����ض��ي��ة

 باري�ض ـ 
جندوبة  بوالية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  باحدى  قّيمة  ايقاف  مت 
ومعلمة مبنطقة حمام االنف من والية بن عرو�ض عن العمل ب�شبب 
ارتدائهما النقاب ورف�شهما نزعه اأثناء اداء العمل وفق ما �شرح به 

م�شدر م�شوؤول بالوزارة  ل�شحيفة اجلمهورية التون�شية.
واو�شح املتحدث لل�شحيفة اأن قرار منع ارتداء النقاب باملوؤ�ش�شات 
من  الكثري  يف  جدي  ب�شكل  مفعال  يكن  مل  �شابق  قرار  هو  الرتبوية 
املدار�ض  رغم �شدور اأكرث من مذكرة فى بخ�شو�شه مبينا اأنه ي�شتند 

اىل اأ�شباب بيداغوجية واأمنية.
اأن الوزارة حري�شة ولن تت�شاهل مع من يخالف القانون  واأ�شاف 
الرتبوية  التقاليد  مع  متالئما  الهندام  يكون  اأن  على  وحر�شها 
العملية  ت�شري  واأن  ال�شواء  حد  على  واملربني  للتالميذ  بالن�شبة 

الرتبوية دون اإرتباك.
واأيد مغردون توان�شه على �شفحات التوا�شل االإجتماعي مثل هذه 
اخلطوة متمنني اأن تعود تون�ض كدولة رائدة ومنفتحة كون لها اإرثا 
مرموقا يف جمال حقوق املراأة واعترب البع�ض عودة النقاب والربقع 
ردة اإىل اخللف ب�شبب اإنت�شار اجلمعات ال�شلفية التي تاأثرت بالفكر 
الوهابي املت�شدد والتي جتد متويال خارجيا وت�شعى التغلغل يف و�شط 
املجتمع التون�شي املتح�شر لتعيد الكثري من التقاليد البالية وتن�شر 
املوؤ�ش�شات  يف  واالإرتــبــاك  القلق  من  الكثري  حمدثة  املتزمت  الفكر 

الرتبوية والو�شط اجلامعي.

طهرانـ  )اأ ف ب( – اعلن املتحدث 
ايران  يف  الق�شائية  ال�شلطة  با�شم 
ان  اجــائــي  حم�شني  ح�شني  غـــالم 
مرا�شل  على  بال�شجن  حكم  الق�شاء 
االمريكي  االيراين  بو�شت  وا�شنطن 
جي�شون ر�شايان املوقوف منذ �شيف 
»بالتج�ش�ض«  ــن  ادي والـــذي   ٢٠١٤

دون حتديد مدة العقوبة.
نقلته  ت�شريح  يف  اجــائــي  ــال  وق
“يت�شمن  االيرانية  االنباء  وكالة 

احلكم عقوبة بال�شجن”.
واملرا�شل معتقل منذ اكرث من عام 

وقد حوكم بتهمة التج�ش�ض.
احلــكــم  “�شدر  اجـــائـــي  وقــــال 
ر�شميا”  تبليغه  يتم  مل  لكن  عليه 
ملحاميه م�شيفا “ال اأ�شتطيع اأن اعلن 

تفا�شيل”.
ــان يف مــنــزلــه يف  ــاي ــش اوقــــف ر�
مرا�شال  يعمل  كــان  حيث  طــهــران 

لل�شحيفة االمريكية منذ عامني.
ايار/مايو  منذ  مرات  اأربع  ومثل 
يف  طهران  يف  الــثــورة  حمكمة  امــام 
املحكمة  وتــتــوىل  مغلقة،  جل�شات 

ال�شيا�شي  االتهام  حاالت  يف  النظر 
اأو تلك املتعلقة باالمن الوطني.

وكان اجائي اعلن يف ١١ ت�شرين 
�شدر  احلــكــم  ان  االول/اكـــتـــوبـــر 
 3٩ العمر  من  البالغ  ر�شيان  بحق 
م�شريا  طبيعته  يحدد  ان  دون  عاما 
ابالغ  بعد  به  الطعن  امكانية  اىل 

�شاحبه.
وقد اعلن رئي�ض حترير وا�شنطن 
مارتن  بو�شت  وا�شنطن  يف  بو�شت 
االول/اكــتــوبــر  ت�شرين  يف  بـــارون 
والباعث  “الغام�ض  الت�شريح  اأن 

االيراين  الق�شاء  احلرية” من  على 
الظلم” الالحق  اىل  ي�شيف  “فقط 

بر�شايان.
ـــر اخلــارجــيــة حممد  ـــان وزي وك
ت�شرين   ١٧ يف  قــال  ظريف  ــواد  ج
االول/اكتوبر ان ايران حتاول حل 
ال�شحايف  �شد  املرفوعة  الق�شية 
االيراين االمريكي “من وجهة نظر 

ان�شانية”.
مــرارا  املتحدة  الــواليــات  ودعــت 

اىل االفراج عن ر�شايان.

االأهمية  التالية  ال�شطور  يف  اليوم  نبني 
االأ�شماك  من  املختلفة  االأنواع  لتناول  الكبرية 
حيث  للرجال؛  اجلن�شية  القدرة  حت�شني  على 
اأن  والتغذية  العامة  ال�شحة  اخلرباء  يوؤكد 
على  حتتوي  البحرية  االأ�شماك  اأنواع  جميع 
واملغني�شيوم  والفو�شفور  اليود  من  عالية  ن�شبة 
اأنواع  جميع  اأن  اأي�شا  وثبت  والكال�شيوم 
الكفاءة  من  وترفع  حت�شن  البحرية  االأ�شماك 
يف  الغدد  اأداء  من  حت�شم  اأنها  كما  اجلن�شية، 

اجل�شم وعلى راأ�شها الغدد اجلن�شية.
تناول  يف�شل  العرب«،  مو�شوعة   « وبح�شب 
اأن توؤكل بالكامل مبا فيها  االأ�شماك التي ميكن 
يزيد  العظم  اأن  حيث  العظمي  وهيكلها  راأ�شها 
اجل�شم  يف  والفو�شفور  املاغن�شيوم  ن�شبة  من 
االأ�شماك  يف  العظمي  والهيكل  الراأ�ض  ومنطقة 
واملقويات  املن�شطات  من  تعترب  البحرية 

اجلن�شية.
من  اأخرى  اأنواع  هناك  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
الكفاءة  زيادة  على  تعمل  البحرية  االأ�شماك 
للزوجني،  اجلن�شية  احليوية  وزيادة  اجلن�شية 

ومن اأهمها:
اال�شتاكوزا، وهو حيوان بحري ي�شبه اجلمربي 
وهو من نف�ض الف�شيلة اإال انه اأكرب حجمًا وذيله 
م�شتعر�ض وقد ي�شل وزن الواحدة من 2 اإىل 3 
كيلو غرامات وتكرث يف البحر االأحمر واأجودها 
ذات اللون االأحمر وبعد �شيدها يجب �شلقها يف 

املاء املغلي يف ظرف ن�شف �شاعة على االأكرث.

الف�شيلة  من  بحري  حيوان  وهو  اجلمربي، 
البحر  �شر�شور   ( با�شم  علميًا  يعرف  الق�شرية 
( وتناول اجلمربي امل�شلوق مع الكمون والليمون 
البحري  اجلمربي  من  غرام  كيلو  ربع  مبقدار 
اجلن�شية  الناحية  يقوي  باأن  كفيل  اليوم  يف 
وخا�شة لدى الرجال؛ حيث انه يزيد من حجم 
اللذة  يزيد  انه  كما  املنوي  ال�شائل  اإفرازات 

اجلن�شية عند القذف.
بفتح  وذلك  نيئة  توؤكل  وهي  اخللول،  اأم 
الغالف ال�شويف لها ثم ي�شفط احليوان املوجود 
�شواء  الوجوه  بداخلها وهي من�شطة من جميع 

وين�شح  اجلن�شية،  اأو  اجل�شمية  النواحي  من 
اأو املقدمني عليه  باالإكثار منها لراغبي الزواج 

وكذلك الذين يعانون من ال�شعف اجلن�شي.
طرق  عدة  له  بحري  حيوان  وهو  اجلاندوفلي، 
يطبخ  ما  ومنه  امل�شلوق  فمنه  والطهو  للتح�شري 
اخللول  اأم  من  كفاءة  اأقل  وهو  ال�شل�شة  مع 
جاندوفلي  كيلو  ربع  مبعدل  ويوؤكل  واجلمربي 
كمية  على  ويحتوي  يوميًا،  الواحد  لل�شخ�ض 
من الف�شفور واملغني�شيوم واليود بن�شبة اأقل من 

اجلمربي واأم اخللول .

املقادير :
البقرى اللحم  عرق  كجم   1

حلبة كبرية  ملعقة   3
بابريكا كبرية  ملعقة   3

ملح كبرية  ½ ملعقة 
اأ�شود فلفل  كبرية  ½ ملعقة 

مطحون كمون  كبرية  ½ ملعقة 
�شطة كبرية  ¼ ملعقة 

�شينى كبابة  كبرية  ½ ملعقة 
مفروم ثوم  ف�ض   3

ملح خ�شن
خيط مطبخ

قما�ض اجلني )ي�شبه ال�شا�ض لكنه 
اأ�شمك(

طريقة التح�شري :
ثم  و�شفيه  اللحم  عرق  اغ�شلى 

جففيه جيدًا بورق املطبخ .
عرق  حول  املطبخ  خيط  اربطى 
واعقديه  طوىل  ب�شكل  اللحم 

جيدًا عند طرف عرق اللحم .
و�شعيه  اخل�شن  بامللح  اللحم  ر�شى 

فى وعاء واتركيه ملدة 4 اأيام .
اأزيلى كل امللح  اأيام  بعد مرور ال4 

من على اللحم باملاء .

اللحم  لتعلقى  اخليط  ا�شتخدمى 
فوق وعاء لي�شفى املاء ملدة �شاعة 

تقريبًا .
و�شعيه  اجلنب  بقما�ض  اللحم  لفى 
خ�شبى  بلوح  وغطيه   ، وعاء  فى 
ثم �شعى �شىء ثقيل فوقه . غريى 
قما�ض اجلنب 4 مرات خالل يومني 

، اأى كل 12 �شاعة .

بارد وجاف  اللحم فى مكان  علقى 
حتى  اأو  تقريبًا  اأيام   8 ملدة   ،
ت�شعرين اأن اللحم قد اأ�شبح جافًا 

.
على  و�شعه  قبل  ال�شيمان  اخلطى 
احللبة  اخلطى   : بيوم  اللحم 
والفلفل  وامللح  والبابريكة 
والكبابة  وال�شطة  والكمون 

جيدًا  املفروم  والثوم   ، ال�شينى 
ثم  متامًا  اخلليط  ميتزج  حتى 
حتى  املاء  من  القليل  اأ�شيفى 

يتكون لديك قوام معجون .
فى طبق كبري �شعى اللحم وغطيه 
اأخرى  مرة  وعلقيه   ، بال�شيمان 
ملدة 7 اإىل 10 اأيام اأو حتى يجف 

ال�شيمان .
�شعيه فى علبة اأو كي�ض بال�شتيك 
واحفظيه فى مكان بارد . قطعيه 
وا�شتخدميه  جدًا  رقيقة  �شرائح 

فى و�شفاتك املتنوعة .
ال�شيمان هو خليط البهارات الذى 
التى  اخلارجية  الطبقة  ي�شكل 
الب�شطرمة  وتعطى  اللحم  تغطى 
مذاقها ورائحتها املميزة . ويتكون 
ال�شيمان من احللبة ، والبابريكا ، 
، والفلفل االأ�شود  ، وامللح  وال�شطة 

والكمون .

باري�ض ـ “راأي اليوم”:
“الدولة  لتنظيم  تابعة  جمموعة  بثته  فيديو  اأثار 
الفرن�شية  االإعالمية  االأو�شاط  يف  جداًل  االإ�شالمية”، 
مقتطفات  يف  اونفري  مي�شال  الفيل�شوف  ظهر  حيث 
ال�شعوب  �شد  ال�شربات  وقف  اإىل  يدعو  الفيديو  يف 
امل�شلمة يف العامل اأجمع ، وهو ت�شريح اأدىل به اإىل قناة 
يف  داع�ض  تبنته  املا�شي  �شبتمرب  يف  فرن�شية  تلفزيونية 

تقريرها امل�شور.
فيهاالدولة  تتبنى   التي  االأوىل  املرة  هي  ولي�شت 
“و�شهد  مبقولة  عماًل  اونفري،  ت�شريحات  االإ�شالمية 
�شاهد من اأهله” غري اأن بثها االآن وبعد اأ�شبوع من جمزرة 
باري�ض، اأعاد النقا�ض يف ال�شاحة الفرن�شية حول اخلاليا 
الذين  ال�شبان  الفرن�شيني من م�شلمي فرن�شا  النائمة بني 
ا�شتقطبتهم ايديولوجية الدولة االإ�شالمية يف ال�شنوات 

االأخرية.
ويف ردة فعله على الفيديو امل�شرب قال اأونفري يف حديث 
فرتة  “با�شتثناء  االإخبارية،  اإم  اإف  بي  لقناة  ميا�شر 
رف�ض  حني  الفرن�شية  ال�شيا�شة  �شهدتها  التي  الهدوء 
دو  دومينيك  خارجيته  ووزير  �شرياك  جاك  الرئي�ض 
فيللبان ،االإن�شياق وراء جورج بو�ض يف حربه على العراق  
اأي  ميرتان  فران�شوا  منذ  فرن�شا  �شيا�شة  فاإن   ،2003 يف 
حد  على  ي�شارًا  اأو  ميينًا   ، عاما ً وع�شرين  خم�شة  منذ 
�شواء ،هي �شيا�شة تبعية للواليات املتحدة االأمريكية يف 
حرب �شليبية ـ وهو الو�شف الذي ا�شتخدمه بو�ض ـ �شد 
ال�شعيف  ياأتينا هو جواب  الذي  والرد  امل�شلمة،  ال�شعوب 

على اأفعال القوي”.
اأن على  اأونفري قد �شرح ملجلة لوبوان الفرن�شية   وكان 

العامل  يف  امل�شلمة  ال�شعوب  ق�شف  عن  التوقف  فرن�شا 
وفرن�شا  داع�ض  بني  هدنة  اإبرام  اإمكانية  واقرتح  اأجمع 
رفع  من  اأرا�شينا  على  النائمة  خالياها  تتوقف  “كي 
االإ�شالم  �شد  احلرب  يزرع  من  اإن  واأ�شاف  �شدنا   ال�شالح 

ال�شيا�شي، يح�شد تلقائيا، احلرب من االإ�شالم ال�شيا�شي.
حيث  من  االأوىل  هي  م�شلمة  جالية  فرن�شا  يف  وتعي�ض 
التي  باري�ض  اعتداءات  منذ  وتبني  اأوروبا،  يف  التعداد 
الذين  غالبية  ،اأن   �شخ�شًا  وثالثني  مائة  بحياة  اأودت 
ارتكبوا املجزرة فرن�شيون، ولدوا ون�شوؤوا يف فرن�شا، وهو 
ما اعرتف به الرئي�ض فران�شوا هوالند  متاأ�شفًا. وتعاين 
وان�شهار  دمج  مع�شلة  عقود  ثالثة  من  اأكرث  منذ  فرن�شا 
ف�شل  لكن  جمتمعها  يف  مغاربية  اأ�شول  ،من  الفرن�شيني 
البطالة  املتتالية وارتفاع معدل  ال�شيا�شات االإجتماعية 
ويجد  امل�شكلة،  لهذه  جذرية  حلول  ايجاد  يف  ي�شاهم  مل 
النف�ض  عن  دفاع  حالة  يف  اأنف�شهم  الفرن�شيون  امل�شلمون 
كل  من  والتربوؤ  بالتنديد  ال�شيا�شية  ال�شلطات  وتطالبهم 
االأرا�شي  اإرهابية ترتكب حتت غطاء ديني على  عملية 

الفرن�شية.
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اأ(-  ب  )د   – فاينهامي 
ال�شرطة  قوات  ا�شتخدمت 
ورذاذ  الــهــراوات  االملانية 
على  لــلــ�ــشــيــطــرة  الــفــلــفــل 
عنيفة  ــغــب  ــش � اأحـــــــداث 
احتجاجات  خالل  ال�شبت 
القومي  للحزب  موؤمتر  على 
دي(  بي  )اإن  الدميقراطي 
يف  املتطرف  لليمني  املنتمي 
بوالية  فاينهامي  مدينة 
ـــربج جــنــوب  ـــورمت ــــادن ف ب

غرب اأملانيا.
با�شم  متحدثة  وقــالــت 
ـــقـــوات  ال اإن  الـــ�ـــشـــرطـــة 
والر�شق  للهجوم  تعر�شت 
اإىل  اأدى  مـــا  بــاحلــجــارة 
اإ�شابة اأفراد �شرطة حالة 
اأحدهم خطرية كما وقعت 
املتظاهرين  بــني  اإ�ــشــابــات 

ب�شبب رذاذ الفلفل.
ــة  ــدث ــح ــت ـــت امل ـــع ـــاب وت
ــوا  ــاول ح مــتــظــاهــريــن  اأن 
اخرتاق بع�شا من احلواجز 
و�شعتها  الــتــي  الع�شرين 
اأن مثريي  ال�شرطة وذكرت 
تيار  اإىل  ينتمون  ال�شغب 
ملثما،  الي�شار وبع�شهم كان 
 ١٢٥ ال�شرطة  واحتجزت 

�شخ�شا.
ــت قـــوات الــتــاأمــني  ــان وك
يف  ال�شباح  منذ  تــواجــدت 
مكان االحتجاجات باأعداد 
كــبــرية وطــوقــت الــ�ــشــوارع 
موؤمتر  �شالة  اإىل  املــوؤديــة 

احلـــــزب املـــعـــروف اأيــ�ــشــا 
باحلزب النازي اجلديد.

االأ�شخا�ض  االف  ــان  وك
يـــعـــتـــزمـــون االحـــتـــجـــاج 
ظهر  عــنــد  �شلمي  ب�شكل 
القومي  احلــزب  �شد  اليوم 

يعقد  ــذي  ال الدميقراطي 
للعام  الــ�ــشــنــوي  مـــوؤمتـــره 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوايل يف 
ال�شغرية  فاينهامي  مدينة 
القريبة  ن�شمة(  األف   ٤٤(

من مدينة مانهامي.

ي�شارية  جماعات  ودعت 
ــفــة عـــلـــى �ــشــبــكــات  خمــتــل
الــتــوا�ــشــل االجــتــمــاعــي 
اإىل  املا�شية  ــام  االأي خالل 

االحتجاج �شد حزب
 )اإن بي دي(

البالد جنوب  اجلديد  النازي  احل��زب  موؤمتر  �ضد  احتجاجا  تفرق  االملانية  ال�ضرطة 

االي��راين بو�ضت  وا�ضنطن  مرا�ضل  على  بال�ضجن   احلكم 
االمركي الذي ادين »بالتج�ض�ش« دون تديد مدة العقوبة

وفرن�ضا االإ�ضالمية”  “الدولة  تنظيم  بن  هدنة  اإىل  يدعو  فرن�ضي  كاتب 

ك���وري���ا ال�����ض��م��ال��ي��ة ت���ذر م���ن االن��ت��ق��ام ح���ال ���ض��ن ج��ارت��ه��ا اجل��ن��وب��ي��ة ه��ج��وم��ا عليها

اجلن�ضية ال���ق���درة  ل���زي���ادة  ال�����ض��م��ك  ت���ن���اول  ع��ل��ى  اح���ر����ض���وا 

٩ اأطعمة ت�ساعدك على جتنب 
االإ�سابة باالأنفلونزا خالل ال�ستاء

وبداأ  ال�شتاء،  ف�شل  اقرتب  لقد 
الذي  واالأنفلونزا  الربد  مو�شم 
مثل  املوؤملة  اأعرا�شه  من  نعاين 
والزكام  االأنف  و�شيالن  احتقان 
ولكن  وغريها،  احلرارة  وارتفاع 
االإ�شابة  تتجنب  املمكن  من 
واالأنفلونزا  الربد  بنوبات 
جهازك  تقوية  ا�شتطعت  اذا 

التي حتتوي على  نقدم لك جمموعة من االأطعمة  املناعي. ولذلك 
عنا�شر غذائية مهمة ت�شاعدك على مقاومة هذه االأمرا�ض.

الربوتني: اللحوم والبي�ض ومنتجات االألبان
على  باحل�شول  الربوتني  تناول  الرجال  معظم  يربط  ما  عادة 
اأن  اأي�شا  ميكن  املهم  الغذائي  العن�شر  هذا  ولكن  اأقوى،  ع�شالت 
ي�شاعد على تقوية اجلهاز املناعي. فاالأحما�ض االأمينية املوجودة 
يف الربوتني لها اأهمية كبرية يف تكوين البكترييا واالأج�شام امل�شادة 

ملكافحة الفريو�شات.
الربوبيوتيك: الزبادي اليوناين

يحتوي  اجلودة،  عايل  الربوتني  على  احتوائه  اإىل  باالإ�شافة 
تكون  على  ت�شاعد  التي  الربوبيوتيك  على  اليوناين  الزبادي 
ال�شارة يف  البكترييا  مع  التوازن  اأجل حتقيق  النافعة من  البكترييا 
توؤثر  فاإنها  ال�شارة داخل اجل�شم،  البكترييا  اجل�شم. وعندما تزيد 

بال�شلب على اجلهاز املناعي وت�شيبه باالأمرا�ض.
وع�شري  االأحمر  والفلفل  والفراولة  احلم�شيات  )ج(:  فيتامني 

الطماطم
نعرف جميعا اأهمية فيتامني )ج( يف الوقاية من الربد واالأنفلونزا. 
ولي�ض من خالل  الطبيعية  امل�شادر  من  االأف�شل احل�شول عليه  ومن 
على  احل�شول  اأن  على  اخلرباء  ويوؤكد  الغذائية.  املكمالت  اأقرا�ض 
لتلبية  اأف�شل  الكاملة  واخل�شراوات  الفواكه  من  )ج(  فيتامني 
احتياجاتك الغذائية. واإذا كنت ت�شاب كثريا باالأنفلونزا يف ف�شل 
من  ج�شمك  احتياجات  على  للح�شول  الفر�شة  فاأمامك  ال�شتاء، 

فيتامني )ج( ملقاومة اأعرا�شه املوؤملة.
فيتامني )اأ(: البطاطا واجلزر وامل�شم�ض والفلفل االأحمر والبي�ض

بطانة  طريق  عن  اجل�شم  دخول  والفريو�شات  البكترييا  تف�شل 
)اأ( يف احلفاظ  ي�شاعد فيتامني  االأنف واحلنجرة. وحل�شن احلظ، 
املخاطية، بحيث ميكنها منع دخول تلك  على �شحة هذه االأغ�شية 

الفريو�شات امل�شببة لالأنفلونزا.
فيتامني )هـ(: زيت عباد ال�شم�ض واللوز وال�شبانخ والقرنبيط

املناعي يف مواجهة  اأداء جهازك  ي�شاعد فيتامني )هـ( على حت�شني 
التي  احلرة  اجلذور  تقاوم  االأك�شدة  م�شادات  اإن  حيث  االأمرا�ض، 

ميكن اأن ت�شعف اخلاليا يف اجل�شم وتخف�ض دفاعاته الداخلية.
االألي�شني: الثوم

العدوى  التي تعمل على مكافحة  االألي�شني  الثوم على مادة  يحتوي 
وت�شاعد على تقليل االلتهاب الذي ت�شببه يف اجل�شم. ولقد وجدت 
مكافحة  على  ي�شاعد  االألي�شني  اأن  ال�شني  يف  الدرا�شات  اإحدى 
كاٍف  �شبب  وهذا  املناعة،  جهاز  تعزيز  طريق  عن  باملالريا  االإ�شابة 
االإ�شابة  لتجنب  االألي�شني  على  حتتوي  التي  االأطعمة  لتناول 

باالإنفلونزا.
الزنك: املاأكوالت البحرية والدجاج واحلم�ض

اجلهاز  توازن  اإىل  الو�شول  يعني  فهذا  بالزنك،  االأمر  يتعلق  عندما 
هذا  من  جدا  القليل  على  احل�شول  اأن  من  الرغم  وعلى  املناعي. 
العن�شر الغذائي ميكن اأن ي�شعف جهازك املناعي، فالكثري جدا اأي�شا 
ياأتي بنتائج �شلبية. واأف�شل �شيء هو احل�شول على الزنك من خالل 
االأطعمة، ولي�ض من املكمالت الغذائية الأنك �شتح�شل على اجلرعة 

املنا�شبة الحتياج ج�شمك فقط.
فيتامني )د(: احلليب وحبوب االإفطار واملكمالت الغذائية

اجلهاز  بالتهابات  يرتبط  )د(  فيتامني  نق�ض  اأن  االأطباء  يوؤكد 
حل�شول  �شيء  اأف�شل  هو  لل�شم�ض  التعر�ض  والأن  العلوي.  التنف�شي 
فاإنه لالأ�شف ي�شل الأدنى م�شتوياته يف  اأج�شامنا على فيتامني )د(، 
فهو  وبالتايل  كبرية،  لفرتات  ال�شم�ض  فيها  تغيب  التي  ال�شتاء  اأيام 
توقيت تكرث فيه االإ�شابة بالربد واالأنفلونزا. ويف هذه احلالة تعمل 

املكمالت الغذائية على تعوي�ض النق�ض يف هذا العن�شر احليوي.
م�شادات االأك�شدة: ال�شاي والتوت وال�شوكوالتة ال�شوداء

ت�شاعد م�شادات االأك�شدة على زيادة م�شتويات البالزما التي تعمل 
على حماية اخلاليا من التعر�ض لل�شرر، كما اأنها تفيد كثريا عندما 
امل�شببة  والفريو�شات  البكترييا  للهجوم من  املناعي  يتعر�ض جهازك 
البديل  بالطب  املتعلقة  الدرا�شات  اإحدى  وجدت  ولقد  لالأنفلونزا. 
اأن ال�شاي االأخ�شر الغني مبادة الكات�شني امل�شادة لالأك�شدة ميكن اأن 

ي�شاعد على مقاومة اجل�شم لنزالت الربد واالأنفلونزا.

ال���ط���رق ب���اأب�������ض���ط  امل����ن����زل  ال��ب�����ض��ط��رم��ة يف  ت�����ض��ن��ع��ن  ك���ي���ف 

اأنها  ال�شمالية  كوريا  ذكرت  اأ(:  ب  )د  �شول- 
جارتها  اإطالق  حال  رحمة”  “بال  �شرتد 
اجلنوبية النار على مياهها يف البحر اال�شفر، 
كوريا  ق�شف  من  �شنوات  خم�ض  بعد  وذلك 
اأ�شفر  مما  جنوبية  كورية  جزيرة  ال�شمالية 
عن مقتل اثنني من اجلنود واثنني من املدنيني.
عن  لالنباء  الكورية  )يونهاب(  وكالة  ونقلت 
اجلنوبية  الع�شكرية  الوحدة  با�شم  متحدث 
اإن كوريا اجلنوبية  ال�شمالية  لكوريا  الغربية 
“تخطط ملهاجمة املياه الكورية ال�شمالية مرة 

اأخرى”.
ال�شمالية  الكورية  االنباء  وكالة  ونقلت 
املتحدث  عن  )كيه.�شي.اإن.اإيه(  الر�شمية 
بالقتال  املولعون  اجلنوبيون  “الكوريون  قوله 
ق�شف  من  تعلموها(  )التي  الدرو�ض  ن�شوا 
�شنوات.  خم�ض  قبل  )يونبيوجن(  جزيرة 
مت  الذي  االتفاق  حقا  يحرتمون  كانوا  اإذا 
يجب  املا�شي،  اأغ�شط�ض  اآب/  يف  اإليه  التو�شل 

اأن يت�شرفوا وفقا لذلك”.
وكانت الكوريتان قد وقعتا على اتفاق تاريخي 

التوترات  فتيل  لنزع  اأغ�شط�ض  اآب/   25 يف 
الع�شكرية على �شبه اجلزيرة الكورية.

 23 يف  اأطلقت  قد  ال�شمالية  كوريا  وكانت 
2010 قذائف مدفعية  ت�شرين ثان/ نوفمرب 
على اجلزيرة قبالة ال�شاحل ال�شمايل الغربي 
من كوريا اجلنوبية، مما اأ�شفر عن مقتل اثنني 
من  واثنني  )املارينز(  البحرية  م�شاه  من 

املدنيني باال�شافة اإىل اإ�شابة 22 اآخرين.

خبز بالثوم واجلنب على طريقة بيتزا هت
املقادير: 

خبز فرن�شاوي مقطع �شرائح
زبدة كبرية  ملعقة   2

مفرومة ثوم  ف�شو�ض   3
موتزاريال جنب  ¼ كوب 

مفروم كزبرة  اأو  بقدون�ض  ¼ كوب 
مطحون زعرت  �شغرية  ملحملعقة  �شغرية  ½ ملعقة 

الطريقة: 
اخلطي الزبدة مع الثوم وامللح والزعرتادهني اخلبز بخليط الزبدة

ر�شي اخلبز ي ال�شينية
ر�شي البقدون�ض واجلبنة املوتزاريال

اأدخلي ال�شينية الفرن حتت ال�شواية اإىل اأن تذوب اجلبنة 



هــواوي  �شركة  و  االأمريكية  جوجل  اإ�شرتكت   
معا لطرح  التكنولوجيا  ت�شنيع  ال�شينية  فى جمال 
�شيكون  ـــذي  وال   Nexus 6P اجلــديــد  هاتفهما 

االأف�شل على حد تعبريهم .
الن�شخة  يعترب  الـــذي  جــوجــل  هــاتــف  ــي  ــاأت وي  
من  الــعــادة  غري  على   Nexus 6P كليًا  اجلــديــدة 
التي  ال�شركة  ال�شينية،  هـــواوي  �شركة  �شناعة 
الذكية  للهواتف  �شوق  ــرب  اأك يف  الــ�ــشــدارة  احتلت 
تهيمن  كانت  الذي  ال�شيني،  ال�شوق  وهو  العامل،  يف 
جوجل  �شركة  ك�شفت  حيث  �شاومي،  �شركة  عليه 
�شان  مدينة  يف  موؤمترها  خالل  هاتفها  عن  النقاب 
بتاريخ  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  فران�شي�شكو 

�شبتمرب.  29
التليفون  التقنية”موا�شفات  “عامل  ور�ــشــدت   
العربية  البوابة  ر�شدتها  التى  اجلديد  املحمول 
التي  الت�شريبات  من  موجة  فعقب  التقنية  لالأخبار 
االأملنيوم  من  بهكيل  الهاتف  جاء  منها،  الكثري  �شح 
با�شتثناء  اللم�ض،  يف  وجــودة  خفة  ي�شفي  ما  وهــو 
اأبعاد  منطقة الكامريا اخللفية البارزة قلياًل، وتبلغ 
ب�شماكة  ميليمرت،   7.3×77.8×159.4 الهاتف 

ميليمرت.  7.3
بال�شوت  الت�شغيل والتحكم  اأزرار  تاأتي   وكالعادة 
يف اجلهة اليمنى، ويف االأعلى منفذ ل�شماعات الراأ�ض، 
منفذ  وهو  نيك�شو�ض  ع�شاق  �شر  ما  جتد  االأ�شفل  ويف 
اأ�شرع  ب�شكل  اجلهاز  ب�شحن  ي�شمح  والذي   USB-C
مرتني من هاتف اأيفون 6 بل�ض، وهنا ميزتان مهمتان 

عن  ف�شال   ،USB-C منفذ  عن   تعرفهما  اأن  يجب 
االأمامية  اجلهة  يف  متواجدة  �شوت  �شماعات  وجود 
جند  الهاتف،  من  اخللفية  اجلهة  الهاتف.ويف  من 
اإ�شافة رحب بها ع�شاق نيك�شو�ض، وهي قارئ ب�شمة 
�شيما  ال  القفل  فتح  عملية  �شهل  حيث  االأ�ــشــابــع، 
اليد،  راحة  يف  الهاتف  حمل  اأثناء  املنا�شب  مبوقعه 
الرئي�شة  ال�شا�شة  اإىل  املبا�شر  االنتقال  عن  ف�شال 
اإىل  باالإ�شافة  انتقالية،  �شا�شة  اأي  بــدون  للهاتف 
مــرور  مــع  زوايــاهــا  كافة  مــن  الب�شمة  على  تعّرفه 

الوقت. 
جــدًا،  قــوي  بعتاد  اجلديد  جوجل  هاتف  ياأتي   
كوالكوم  �شركة  مــن  مبعالج  الــهــاتــف  يعمل  حيث 
و3  االأنوية،  ثماين   Snapdragon 810 v2.1
و�شريحة  الع�شوائية،  الــذاكــرة  من  جيجابايتات 
ر�شوميات من نوع Adreno 430، وعلى الرغم من 
اأن  اإال  الذاكرة،  لتو�شعة  خارجي  منفذ  وجود  عدم 
التخزين  م�شاحة  من  خيارات  بثالثة  ياأتي  الهاتف 

الداخلية وهي 128/64/32 جيجابايتات.

 مدحت الق�شراوي
مع�شيُة اهلل تعاىل خطر على االإن�شان، ينظر 
يقع  اأن  يخ�شى  جبٍل  اأ�شل  يف  كاأنه  املوؤمن  اإليها 

عليه؛ كما قال عبداهلل بن م�شعود.
والذنوب؛  املعا�شي  من  العامل  �شرور  واأ�شُل   
ِمْن  َواأَْن�َشاأَْنا  ِبُذُنوِبِهْم  " َفاأَْهَلْكَناُهْم  قال تعاىل: 

َبْعِدِهْم َقْرًنا اآَخِريَن " ]االأنعام: 6[.
وقد  و�شيئة،  خماَلفٌة  ذاتها  يف  واملع�شية   
تتغلَّظ باملجاهرة، اأو االإ�شرار، اأو االحتيال، اأو 
ب يف مع�شية الغري، اأو تقليد الغري لها؛ قد  الت�شبُّ

تتغلَّظ باأحد هذه االأمور اأو بع�شها اأو كلِّها.
 يدخُل يف هذا الكثري؛ ومثاله: تربُج املراأة، 
وكذا االإعالميُّ املنحرُف عظيم التاأثري، والل�ضُّ 
اإفقار  ُب يف  املت�شبِّ املنحِرُف  وامللياردير  املليونري، 
ار العراة الذين  ية الفجَّ ي اأو املغنِّ االآالف، واملغنِّ

يقولون فح�ًشا، اأو يخاطبون الغرائز...
يف  هرة  ال�شُّ يطلب  ــن  َم ُحــْمــَق  نــدرك  وهنا   
اآالًفا،  بكلمته  فيقتل  تاأثرُيه؛  ويعظم  املع�شية، 
ذلك،  من  اأقلَّ  اأو  مثلهم،  ويغوي  َماليني،  وي�شلُّ 

اأو اأكرث!
 كلُّ هذه املعا�شي يف اإطار االإ�شالم - لو خَلْت 
ْب خرب اهلل، ومل  عن املكفرات - بحيث مل ُيكذَّ
ُيطَعْن  ومل  م،  املـُـحــرَّ ُي�شتحلَّ  ومل  ُحكمه،  ــردَّ  ُي
فالتوبة  بال�شريعة...  ُي�شتهَزاأ  اأو  احلكمة،  يف 
مفتوحٌة اأمام اجلميع ما مل ُيغْرِغْر، ويَر مالئكَة 

ربِّ العاملني التي تاأتي لقب�شه.
 وَمن تاب، تاب اهلل عليه.

�شروطها  ومن  مبذولة،  ب�شروطها  والتوبُة   
 " اأف�شد:  ما  اإ�شالح  الكثري؛ مثل:  ما يغفُل عنه 
ُنوا " ]البقرة:  َلُحوا َوَبيَّ اإِالَّ الَِّذيَن َتاُبوا َواأَ�شْ
ببيانه،  كتماَن احلق  فعاجلوا  االآية،  160[؛ 
ــالح، مــع االإقــــراِر  ــاد بــاالإ�ــش ــوا االإفــ�ــش ــاجل وع
والعزم  عليه،  والندم  عنه،  والرجوع  باخلطاأ 

على عدم الَعود.
ئ  جُتــرِّ اأن  هــو  هنا  واخلـــوَف  اخل�شيَة  لكن   
اأ�شد، فكرثة  ما هو  املعا�شي �شاحَبها على  كرثُة 
املعا�شي وتتابُعها )قد( تف�شي - وقد ال تف�شي 
تعاىل  اهلل  اإدراك  بح�شب  منها،  اأ�ــشــدَّ  اإىل   -

للعبد، وتوبته عليه، وا�شتنقاذه من َوْحله.

اخل�شية  ــل  ــقــلِّ ُت فاملع�شية   
بح�شبها،  والتعظيم  واخلــــوف 
يجرح  واملداومة  عليها،  واجُلْراأة 
منه  وميــيــُت  جــراحــات،  القلب 
يقف  وقد  املع�شية،  هذه  بح�شب 
ب�شاحبه يف اأي مرحلة من اأودية 
الف�شاق،  املُْردي يف نطاق  الهالك 
َقتل  ُجرٍح  فُربَّ  ذلك؛  بعد  ما  اأو 

�شاحَبه!
�شاحَبها  املع�شية  ُئ  جُتــرِّ قد   
واخلــ�ــشــيــة؛  التعظيم  قــلــة  ــع  م

فيقتحم ما قد ي�شتبعُده اأوَل الطريق، وال يظن 
اأن يفعله يوًما! فقد ُتعر�ض على االإن�شان �ُشْبهة، 
تكذيب،  اأو  �شكٌّ  قلبه  يف  َينقدح  قلبه  ول�شعف 
وقد ُتعر�ض عليه �شهوًة ال ينالها اإال بُجراأة على 
ر، فيقتحُمه؛ كَمن ُيعر�ض عليه - اأو عليها  املكفِّ
اأو  اأو اال�شتهزاء باالأحكام،  - الطعُن يف الدين، 
حافة اأو االإعالم، اأو الفن  ال�شخرية منها يف ال�شِّ
اأو االأغاين،  اأو الرواية،  باأنواعه؛ من التمثيل، 
وردِّ  العلمانية،  لتاأييد  ال�شهرة  ا�شتغالل  اأو 

ال�شرائع...
رات  مكفِّ واقتحاُم  اآخــر،  �شاأٌن  كلُّه  فهذا   •  
اأت عليها كرثُة املعا�شي، وق�شوُة القلب، وِقلَُّة  جرَّ

اخل�شية من رب العاملني تعاىل.
واملُ�شلَّط  الطاعة،  من  القاحَل  القلب  اإن   
حتت هجري انتهاك احلرمة، وت�شييع الفري�شة 
القلب،  يف  يقدح  هذا  كلُّ   - اهلل  على  ــراأة  واجل
القلب  يغوي  اأو  ال�شك،  اأو  بالتكذيب  في�شل 
ال�شالل والغ�شب،  ال�شهوات، فيتقلب بني  فيتبع 

خمالًفا �شبيل من اأنعم اهلل عليه.
، وي�شك فيه؛ ال ل�شعِف  ب املرء باحلقِّ  قد ُيكذِّ
الدليل، اأو الفتقاده - بل خلراب االآلة الناظرة 
ب قوٌم بالقراآن  يف احلق؛ وهي القلب، فاإنه ملا كذَّ
" ]املطففني:  ــــنَي  ِل ااْلأَوَّ ــاِطــرُي  " اأَ�ــشَ وقــالــوا: 
]املطففني:   " ــالَّ  َك  " تعاىل:  قــال   ]13
وال  ـــني،  االأول اأ�شاطري  الــقــراآن  لي�ض   ]14
َخِربة  قلوبهم  الأن  بل  الدليل،  يفتقدون  هم 
 " َيْك�ِشُبوَن  َكاُنوا  َما  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  َراَن  َبــْل   "

]املطففني: 14[.

اق َيظلُّ   وهذا اأمر م�شاَهد؛ اإذ اإنَّ بع�ض الُف�شَّ
مع  االإميـــان  اأ�شل  معه  ميــوت  حتى  حاله  على 
الف�شُق  به  ي�شل  وبع�شهم:  الــواجــب،  يف  خلل 
التي  ال�شريعة  يكره  اأن  اإىل  الفجور  وطلب 
تعظيُمها  قلبه  من  وينتفي  فجوره،  عن  متنعه 
واال�شت�شالم لها، وقد يوَقُف مواقَف فارقة كما 
بعد االنقالب، فيختار �شفَّ االنقالب، ال ل�شيء 
ال�شريعة،  حكم  عنه  مينع  َعلماينٌّ  ــه  الأن اإال 
الــرخــاء؛  لــه  ــو جلبوا  ــني ول ويــكــره االإ�ــشــالمــيِّ
ُتظلِّله  اأن  اإىل  وجــوُدهــم  يـــوؤدي  اأن  ملخافته 
ال�شريعة وحتكمه، فلما خاف من هذا وَقف مع 
واأحكاِمه،  اهلل  لدين  كراهًة  ال�شرائع؛  تبديل 
ااْلإِْن�َشاُن  ُيِريُد  " َبْل  للف�شق:  وطلًبا  به،  وجهاًل 
اأََماَمُه " ]القيامة: 5[؛ فكانت ردًة  ِلَيْفُجَر 
�شريحة، ونفاًقا اأعظَم، " َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْع�ًشا 
لَّ اأَْعَماَلُهْم * َذِلَك ِباأَنَُّهْم َكِرُهوا َما اأَْنَزَل  َلُهْم َواأَ�شَ

ُ َفاأَْحَبَط اأَْعَماَلُهْم " ]حممد: 8، 9[. اهللَّ
�ــشــَلــف االأمـــة  ــو معنى كــلــمــِة  ـــلُّ هـــذا ه  وك
ر�شوٌل  فهي  الكفر«؛  َبريد  »املعا�شي  وعلمائها: 

نحو املكفرات؛ باجرتاء القلوب وخرابها.
َعِو، ولريَتِدْع، ولُيم�ِشْك  ه، ولرَيْ ِق امُروؤٌ ربَّ  فليتَّ
بقية  مــن  قلبه  يف  مــا  وليحفظ  الــذنــوب،  عــن 
 " اَلأَ�ْشَمَعُهْم  ا  َخــرْيً ِفيِهْم   ُ اهللَّ َعِلَم  َلْو  و"  اخلري، 
ُ يِف ُقُلوِبُكْم  ]االأنفال: 23[، و" اإِْن َيْعَلِم اهللَّ
َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِمْنُكْم  اأُِخَذ  ا  مِمَّ ا  َخرْيً ُيوؤِْتُكْم  ا  َخرْيً
و   ،]70 " ]االأنــفــال:  َرِحــيــٌم  َغــُفــوٌر   ُ َواهللَّ
ُيْحِييُكْم  مِلَا  َدَعاُكْم  اإَِذا  �ُشوِل  َوِللرَّ  ِ هلِلَّ ا�ْشَتِجيُبوا 
ُيْحِي   َ اأَنَّ اهللَّ 24[، و" اْعَلُموا  " ]االأنفال: 
 ...]17 ]احلديد:   " َمْوِتَها  َبْعَد  ااْلأَْر�ـــضَ 

�شدق اهلل، وهو العا�شم.

 اأ. د. م�شطفى حلمي
كان  »ولهذا  تيمية:  ابن  يقول 
والت�شوف  العبادة  اأرباب  من  كثري 
الذكر، ويجعلون  ياأمرون مبالزمة 
احلق،  اإىل  الو�شول  باب  هو  ذلك 
تدبر  اإليه  �شموا  اإذا  ح�َشن  وهذا 
القراآن وال�شنة واتباع ذلك. وكثري 
ياأمرون  والكالم  النظر  اأرباب  من 
ذلك  ويجعلون  والنظر،  بالتفكر 
احلــق.  معرفة  اإىل  الطريق  هــو 
يف  كــــان  اإذا  �ــشــحــيــح  والـــنـــظـــر 
ــيــل كــمــا تــقــدم فــكــل من  حــق ودل
يحتاج  لكن  حق،  فيهما  الطريقني 

اإىل احلق الذي يف االأخرى«.
والــعــمــل  ــر  ــظ ــن ال جمــــرد  اإن   
»ال  مـــنـــفـــرديـــن  اأو  ــمــعــني  جمــت
يح�شالن اإال اأمًرا جمماًل]1[، 
فاإنه  املف�شلة  املــعــرفــة  تتم  وال 
ما  اأحدهما  اإىل  ي�شم  اأن  ينبغي 
جاء به الر�شول - �شلى اهلل عليه 
و�شلم - وهي الفطرة املنزلة - لكى 
وهــذه  الــنــافــع،  االإميــــان  يتحقق 
النبوية  االإميانية  الطريقة  هي 
تت�شمن  الأنها  املحمدية]2[ 
ـــاين،  واالإمي الفطري  الق�شمني: 
ــان مـــع »االإميــــــان بــاهلل  ــش ــ� ــاالإن ف
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - ور�شوله 
نظره  كــان  وا�ــشــتــدل  نظر  اإذا   -
ثبوت  ـــو  وه ـــان،  ـــره وب ــل  ــي دل يف 
جترد  واإذا  والنبوة.  الربوبية، 

ما  االإميــان  من  معه  كان  وت�شفى، 
يذوقه بذلك ويجده«]3[.

من  العديد  �شيخنا  وي�شتخرج   
اأن  تخربنا  التي  القراآنية  االآيات 
بالتوحيد  اأمـــروا  الر�شل  جميع 
اأ�شل  وهـــذا  وحـــده  اهلل  بــعــبــادة 
باأ�شل  يقرتن  ثم  االأول،  ــان  االإمي
ثــــان وهــــو االإميـــــــان بــالــتــو�ــشــل 
ــان  ــاالإمي ــا ب الـــذى يــرتــبــط اأيــ�ــشً
ـــر )فــهــذه االأ�ــشــول  بــالــيــوم االآخ
واالإميــان  اهلل،  توحيد  الثالثة: 
اأمور  هي  االآخــر  وباليوم  بر�شله، 

متالزمة«]4[.
تيمية  ابــن  بنى  كيف  و�شرنى   
نظرياته الهادمة الآراء الفال�شفة 
ــض عـــدم تــوافــر هــذه  ــا� ــش عــلــى اأ�
االأ�شول الثالثة اأو اأحدها، وذلك 
العامل  مــن  ملوقفه  عر�شنا  عند 

الطبيعي.
االإلهي  بالعلم  يتحلق  فيما  اأما   
به،  ــــان  واالإمي بــاهلل  العلم  اأو   -
يــبــداأ  ــتــي  ال ـــول  االأ�ـــش اأول  فــــاإن 
االإميــان  هو  واملريد  الناظر  منها 
عليه  اهلل  �شلى   - والر�شول  باهلل 
اإن مل  االأ�ــشــل  هــذا  ــاإن  »ف  - و�شلم 
والطالب  واملريد  الناظر  ي�شحب 
خ�شراًنا  خ�شر  واإال  مقام،  كل  يف 
كحاجة  اإلــيــه  وحاجته  مبيًنا. 
اأو  احلياة  اأو  الــغــذاء  اإىل  البدن 

الروح«]5[.

 و�شنقف برهة لبحث ما يعنيه 
مبا يذوق االإن�شان ووجده، ال �شيما 
اآخر  ن�ض  على  وقفنا  اأن  �شبق  اأنه 
املريدين  تطلع  عن  فيه  يتحدث 
معرفة  اإىل  لــه،  وال�شائرين  هلل 
يف  قلوبهم  م�شاهدة  اأو  �شفاته 

الدنيا.
 رمبا ن�شتنتج اأن هذا يوؤدي اإىل 
تنبه  ما  وهو  باحللول،  �شبيه  نوع 
التف�شري  له  واأوجـــد  ال�شيخ  اإليه 
»اإن  فــيــقــرر  �شحيًحا  راآه  ـــذي  ال
من  بقلبه  يقوم  اأن  البــد  املــوؤمــن 
معرفة اهلل واملحبة له، ما يوجب 
يف  املــحــبــوب  للمعروف  يــكــون  اأن 

احللول  ي�شبه  ما  االآثــار  من  قلبه 
حلول  ــه  اأن ال  الــوجــوه،  بع�ض  من 
هو  لكن  املــحــبــوب،  املــعــروف  ذات 
االإميـــــان بــه ومــعــرفــة اأ�ــشــمــائــه 

و�شفاته«]6[.
 هذا فيما يتعلق بالدار االأوىل 
معرفته  فيها  ما  اأطيب  يعد  حيث 
االآخـــرة  اأمـــا  وجل]7[،  عــز 
حيث امل�شاهدة، ف�شرنجئ احلديث 
عن اآرائه املت�شلة بها بعد عر�شنا 
التي  والــ�ــشــفــات  الــــذات  مل�شكلة 
ما  حقيقة  نف�شه  الوقت  يف  تف�شر 

اأ�شيع عنه من القول بالتج�شيم.

الذي  جيب،  اأبو  ميان  ال�شوري  املبتكر  فاز    
»اأول  بــاأنــهــا  و�شفت  �شم�شية  غ�شالة  ابتكر 
والكهرباء  املاء  توفر  للبيئة  �شديقة  غ�شالة 
باملركز  اجلمعة  اأم�ض  اأخ�شر«،  مب�شتقبل  وَتِعد 
»جنــوم  برنامج  مــن  ال�شابع  املو�شم  يف  االأول 
اأول �شوري يفوز بلقب الربنامج  العلوم«، ليكون 

التلفزيوين العلمي الرائد يف العامل العربي.
 22 العمر  من  البالغ  جيب،  اأبــو  ظفر  وقد   
دوالر،  األف   300 قدرها  نقدية  بجائزة  عامًا، 
 ،Glean »غلني«  ا�شم  حمل  الذي  ابتكاره  عن 
 Green»غرين« كلمتي  بــني  يجمع  ـــذي  وال
ــبــيــئــة،  ــل ـــديـــق ل ـــى اأنـــــــه �ـــش لـــلـــداللـــة عـــل
و«كلني«Clean، وت�شري اإىل مهمته االأ�شا�شية، 

وهي التنظيف.
»غ�شالة  باأنها  ُتو�شف  التي  »غلني«،  وتتميز   
والكهرباء«،  املاء  توفري  يف  عالية  كفاءة  ذات 
العاملية بقدرتها على  عن مثيالتها يف االأ�شواق 
الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتخدام 
اإنها  ثم  عملها،  الأداء  الالزمة  الطاقة  لتوليد 
ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية احلرارية لت�شخني 
املياه امل�شتخدمة يف عملية الغ�شيل تبعًا لرغبة 

امل�شتخدم.
املياه  تدوير  ٌتعيد  باأنها  »غلني«  متتاز  كما   

امل�شتخدمة يف الغ�شالت ال�شابقة، موفرة بذلك 
%30 من ا�شتهالك املياه، ثم اإنها م�شممة للعمل 
مع اأي جهاز جتاري لتوليد الطاقة ال�شم�شية اأو 
بني  يجمع  اآيل  خالط  عرب  ال�شم�شي  ال�شخان 
�شابقة  غ�شالت  من  املخزنة  واملياه  ال�شفة  مياه 

واملياه امل�شخة �شم�شيًا.

 وتوؤمن »غلني«، التي َتِعد بفتح اآفاق جديدة 
املوارد  على  واحلفاظ  واملياه  الطاقة  توفري  يف 
قبل  من  املطلوبة  ــرارة  احل درجــة  الطبيعية، 
امل�شتخدم من دون احلاجة لل�شخانات الداخلية 
�شمن احلاجة موفرة بذلك %60 من ا�شتهالك 

الكهرباء.
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بيب�شي تك�شف عن هاتفها االأول

الإطالق  اإ�شتعدادها  عن  الغازية  للم�شروبات  »بيب�شي«  �شركة  ك�شفت 
هاتفها الذكي االأول من نوعه حيث اأعلنت عنه اجلمعة ر�شميا حتت اإ�شم 
 Shenzhen ال�شينية  ال�شركة  تكفتلة  والتي   »Pepsi Phone P1«
هذا  يف  الرائدة   Scooby Communication Equipment
املجال بت�شنيعه ل�شركة بيب�شي لتكون من اأول ال�شركات يف جمالها لت�شنع 

هاتف خا�ض بها .
 من مميزات هاتف »Pepsi Phone P1« ياأتي بكامريا اأمامية بدقة 
 5.5 مبقا�ض  تاأتي  ال�شا�شة  و  ميغابيك�شل   13 اخللفية  اأما  ميغابيك�شل   5
التخزين  �شعة  اأما  جيغا  ب2  ع�شواية  ذاكرة  على  يحتوي  كذالك  بو�شة 
الداخلي حمددة ب 16 جيعا مع معالج ثماين النواة باالإظافة اإىل قارئ 
ب�شمة االأ�شابع كاملتوفرة بهاتف االأي فون 6 و �شيعمل الهاتف بنظام 6.1 

. لالأندرويد   DidoOS
اأمريكي  دوالر   110 ب�شعر  ال�شينية  باالأ�شواق  متوفر  �شيكون  الهاتف   
لدعم  ت�شاركية  حملة  اإطــار  يف  يــزال  ال  الكنه  باالأ�شواق  اإطالقه  عن 

امل�شاريع النا�شئة .

في�شبوك يعلن عن خدمة جلمع التربعات

 
الالجئني  ملنظمات  ت�شمح  جــديــدة  اأداة  عــن  في�شبوك  موقع  اأعــلــن   
واملنظمات غري الربحية بجمع التربعات ون�شر ر�شالتهم من خالل �شبكات 

التوا�شل االجتماعي.
 وقال نائب رئي�ض ق�شم املنتجات يف في�شبوك، اإن االأداة اجلديدة ت�شهل 

عملية التربع.
 و اأكد املوقع اأنه بداأ بتجربة اخلدمة مع منظمات غري ربحية عرب اأداة 
بق�شايا  بع�شها  ُيعنى  منظمة   37 مع  البداية  وكانت  موقعه،  يف  جديدة 
العام  بداية  اأخرى  منظمات  مع  بالتعاون  وعود  مع  ال�شوريني،  الالجئني 

القادم.

روبوت طباخ يتبع التعليمات
 

من  االأول  يعد  روبوتيًا  مطبخًا   Moley Robotics �شركة  طورت 
نوعه، والذي �شينقل مفهوم الطبخ مل�شتوى اآخر، فكل ما على اجلائع عمله 
اأن  اإىل  وينتظر  التعليمات  ويتبع  وو�شفتها  بالوجبة  الروبوت  تزويد  هو 

تنتهي الطبخة.
 وبينت ال�شركة اأن املطبخ الروبوتي مت تطويره بالتعاون مع عدد من 
اخلرباء يف جمال الروبوتات وملدة ١٢ �شهرا، وهو عبارة عن ذراعني اآليني 
مع فرن ومن�شدة لو�شع الطعام واإعداده،مع �شا�شة مل�ض لتفاعل امل�شتخدم.
 ويوفر الهاتف الذكي هو االآخر للم�شتخدم اإمكانية التحكم بالطبخة، 
ُبرمج  التي  القائمة  يف  املــوجــودة  الو�شفات  من  و�شفه  حتديد  ــك  وذل

الروبوت الإعدادها.
املحرتفني،  ال�شيف  من  عدد  حماكاة  من  الطبخ  تعلم  هذا  والروبوت   
وذلك عن طريق ارتدائهم لقفازات خا�شة وت�شويرهم بتقنيات الت�شوير 
ثالثية االأبعاد. ليتم التقاط وحفظ جميع حركات ال�شيف عند الطبخ 

ملختلف الو�شفات.
العام  من  بــدءًا  للطلب  متوفرًا  و�شيكون  دوالر  األف   ٧٥ الروبوت  �شعر 

القادم.

 من قراأ ي�ش حن ي�ضبح اأعطي
ي�ضر يومه حتى مي�ضي

 

ُي�ْشَر  ْعِطَي  اأُ ِبُح  ُي�شْ ِحنَي  ي�ض  َقــَراأَ  ))َمــْن  قال:  ا�ٍض  َعبَّ اْبن  عن 
ْدِر َلْيِلِه اأُْعِطَي ُي�ْشَر َلْيَلِتِه َحتَّى  �ِشَي، َوَمْن َقَراأََها يِف �شَ َيْوِمِه َحتَّى مُيْ

ِبَح((. ُي�شْ
 التخريج:

بن  عمرو  حدثنا   )3419( الدارمي  اأخرجه  �شعيف:  اإ�شناده 
ذرارة، ثنا عبد الوهاب، ثنا را�شد اأبو حممد احلماين، عن �شهر بن 

حو�شب قال: قال ابن عبا�ض...
 ويف الباب مر�شاًل عن عطاء بن اأبي رباح قال: بلغني اأن ر�شول 
النهار  �شدر  يف  ي�ض  قــراأ  ))مــن  قــال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

ق�شيت حوائجه((.
عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأ�شحاب  من  جمع  عن  الباب  ويف  قلت:   

و�شلم وعن احل�شن قوله وال ي�شح منها �شيء.
 انظر: ))باب ما جاء يف التعوذ والقراءة عند املنام يف اأبواب 

اأذكار النوم((، واهلل اأعلم.

�ضيخ االأزهر: االإرهاب ال دين له وال هوية

اإدانته لالأعمال »االإرهابية« التي  اأحمد الطيب«   « جدد �شيخ االأزهر 
�شقوط  عن  واأ�شفرت  مــوؤخــرًا،  ومــايل  وفرن�شا  لبنان  من  كل  يف  وقعت 
ع�شرات القتلى، موؤكدًا اأن »االإرهاب ال دين له وال هوية«، حتى واإن كان 
االإرهابيون ين�شبون اأنف�شهم اإىل دين بعينه، اأو جماعة بعينها، ح�شب ما 

ذكرموقع »CNN بالعربية«.
 وقال ال�شيخ الطيب، يف كلمته اأمام اجتماع »جمل�ض حكماء امل�شلمني« 
يف القاهرة ال�شبت، اإنه »ال يجب ربط االإرهاب باأي من االأديان ال�شماوية، 
فهو مر�ض فكري ونف�شي، يبحث دائمًا عن مرِبرات وجوده يف مت�شابهات 
االنحراف  على  ق�شرًا  لي�شت  االإرهــاب  بواعث  اأن  كما  االأديــان،  ن�شو�ض 
اجتماعية  مذاهب  عباءة  من  االإرهـــاب  خــرج  ما  كثريًا  بل  بــاالأديــان، 

واقت�شادية، بل و�شيا�شية.«
اأنه  على  منها،  ن�شخة  على  التي  كلمته  بح�شب  االأزهــر،  �شيخ  و�شدد   
وبني  وح�شارته،  وثقافته  ومبادئه  االإ�شالم  بني  التام  الف�شل  »يجب 
قلة قليلة ال متثل رقمًا واحدًا �شحيحًا يف الن�شبة اإىل جمموع  امل�شاملني 

املنفتحني على النا�ض يف كل ربوع الدنيا.«
 وقال يف هذا ال�شدد: »الدر�ض الذي يجب اأن يعيه اجلميع، وبخا�شة 
يف هذه الظروف الع�شيبة التي مير بها العامل، اأن االإرهاب ال دين له، وال 
هوية له، ومن الظلم البني، بل من التحيز الفا�شح، ن�شبة ما يحدث االآن 
من جرائم التفجري والتدمري، التي ا�شت�شرت هنا اأو هناك، اإىل االإ�شالم، 
وهم  اأكــرب(،  )اهلل  ب�شـيحة  حناجرهــم  يطلقون  مرتكبيها  اأن  ملجرد 

يقرتفون فظائعهم التي تق�شعر منها االأبدان.«
 كما ندد �شيخ االأزهر، يف املقابل، مبا قام به بع�ض العنا�شر يف الغرب 
من حرق امل�شاحف وامل�شاجد، موؤكدًا اأن تلك االأفعال هي االأخرى »اإرهاب 

بكل املقايي�ض، بل هي وقود للفكر االإرهابي، الذي نعاين منه.«
ال�شيخ الطيب بالعمل على »جتفيف ينابيع الفكر االإرهابي،   وطالب 
من خالل منظومة متكاملة، ت�شمل التعليم والثقافة وال�شباب واالإعالم، 
اإطالق  عن  معلنًا  و�شريعته«،  االإ�شالم  حقيقة  عن  معرب  ديني  وخطاب 
املفاهيم  وت�شحيح  ال�شالم،  ثقافة  لن�شر  العامل،  حول  �شالم  قافلة   16

املغلوطة.

تيمية ابن  االإمام  عند  املنزلة  الفطرة  ��������س�������اب ����������س���������وري ي�����ب�����ت�����ك�����ر غ�����������س�����ال�����ة ����س���م�������س���ي���ة 

وه����������واوي ج�����وج�����ل  م������ن   6P  Nexus ه�����ات�����ف 

امل������ك������ف������رات؟ اإىل  امل����ع���������س����ي����ة  ت��������������وؤدي  م�����ت�����ى 

اأي���������ف���������ون7 ������س�����د امل�������اء
 

اإن   ، لها  تقرير  يف   »TrendForce« االأبحاث   �شركة  قالت   
اأجهزة  من  القادم  اجليل  يف  يــربزان  �شوف  مهمني  اأمرين  هناك 
حيث   ،»7 »ايفون  اال�شم  يحمل  اأن  املفرت�ض  من  والــذي  االآيفون 
ي�شري التقرير اإىل اأن اجلهاز القادم بذاكرة و�شول ع�شوائي ب�شعة 

.3GB
الهاتف  وهو  املياه،  �شد  �شيكون   »7 »اآيفون  اإن  التقرير  وبني   
اأن  رغم  امليزة،  بهذه  �شيحظى  الذي  اآبل  ل�شركة  نوعه  من  االأول 
هذا اأمر �شائع جدًا يف اأجهزة االأندرويد، وخ�شو�شًا عندما يتعلق 

االأمر باأجهزة �شوين.
 امل�شدر نف�شه يوؤكد اأننا �شرنى »اآيفون« جديًدا بحجم 4 بو�شات 
رمبا �شيعلن عنه يف الربع الثاين من العام القادم ، )من اأبريل اإىل 
يونيو(، فيما �شيك�شف عن »ايفون 7« و«ايفون 7 بل�ض« يف وقت ما 

خالل الن�شف الثاين من عام 2016. 
 وتقدر »TrendForce« اأن اأبل �شتبيع 260 مليون ايفون يف 

العام املقبل، بزيادة ٪12.5 عن العام 2015.



 ر�شيد احلداد
يف  )داع�ض(  اال�شالمية«  »الدولة  تنظيم  خطى  على 
العراق و�شوريا وليبيا، ي�شعى تنظيم »الدولة االإ�شالمية« 
وال�شيطرة  النفطية  املحافظات  اإ�شقاط  اإىل  اليمن  يف 
يف  املت�شاعد  االأمني  االنفالت  م�شتغاًل  النفط،  منابع  على 

املناطق اجلنوبية.
�شفقة ت�شليم �شبوة لـ»داع�ض«

�شفقة  وجــود  من  املخاوف  التحذيرات  تلك  �شاعفت 
ال�شعودي، على غرار �شفقة ت�شليم  بني »داع�ض« والنظام 
املكال لـ»القاعدة«، ال �شيما اأن هناك عددًا من العوامل التي 
ع تنظيم »الدولة االإ�شالمية«  قد متثل دافعًا رئي�شيًا لتو�شُّ
الناجتني من  يف �شبوة، يف ظّل االنفالت والفراغ االأمنيني 
ان�شحاب اجلي�ض و»اللجان ال�شعبية« يف اآب املا�شي، اإ�شافة 
اإىل �شغر م�شاحة املحافظة التي ظّلت على مدى ال�شنوات 
امتالك  جانب  اإىل  املتطرفة،  للتيارات  رئي�شية  حا�شنة 
»القاعدة« و»داع�ض« اأ�شلحة ثقيلة �شبق اأن �شيطرا عليها 
اأثناء اقتحامهما لعدد من املع�شكرات التابعة للدولة مطلع 

العام اجلاري.
الر�شمي  املتحدث  حّذر  املا�شي،  االأول  ت�شرين  ومطلع 
ثابت  �شامل  �شبوة،  يف  اجلنوبية«  »املقاومة  جمل�ض  با�شم 
�شبوة  �شقوط  مــن  �شحافية،  ت�شريحات  يف  العولقي، 
قال  التي  والقاعدة(  )داع�ض  املت�شددة  التيارات  باأيدي 
يف  بيحان  مناطق  من  عــدد  اإىل  كبري  بنحو  تتوافد  اإنها 
املحافظة. وطالب »التحالف« بقيادة ال�شعودية بالتدخل 
العاجل لتاأمني املحافظة من االأخطار التي حتيط بها، اإال 
ذلك  عن  وعو�شًا  املنا�شدات،  تلك  جتاهل  »التحالف«  اأن 
توىّل مهمة نقل ٥٠٠ عن�شر من عنا�شر »داع�ض« من �شوريا 
من  املئات  ت�شدير  من  اأعــوام  ثالثة  بعد  عدن،  مطار  اإىل 
عنا�شر »القاعدة« من جنوب اليمن اإىل �شوريا عرب تركيا، 
لتنظيم  النفطية  �شبوة  ت�شليم  نّيات  عن  ك�شف  ما  وهــو 

»داع�ض«.
نقل منوذج العراق

يف  التدريب  مع�شكرات  من  عــددًا  اأن�شاأ  الــذي  »داع�ض« 
معقاًل  يتخذ  حيث  حلج،  ملحافظة  التابعة  يافع  مديرية 
املحافظات  من  عدد  يف  اأخريًا  ح�شوره  عن  واأعلن  رئي�شيًا، 
الذي  »القاعدة«  تنظيم  مع  االندماج  حــاول  اجلنوبية، 
ح�شرموت  حمافظة  عا�شمة  املكال  مدينة  على  ي�شيطر 

االلتحام  من  الرئي�شي  الهدف  وكان  املا�شي.  ني�شان  منذ 
املكال و�شواحيها  الذي ي�شيطر على مدينة  »القاعدة«  مع 
وعلى ميناء ال�شبة النفطي، )ويقع عدد من منابع النفط 
يف نطاق �شيطرته(، ا�شتكمال ال�شيطرة على حقول النفط 
يف املحافظات اجلنوبية، وفر�ض ال�شيطرة كاأمر واقع على 
الزور  ودير  العراقية  نينوى  حمافظة  يف  حدث  ما  غرار 

�شرقي �شوريا.
ف�شل االندماج

ا�شطدمت حماوالت عنا�شر تنظيم »داع�ض« الذي ولد 
من رحم التيارات املتطرفة، مبا فيها »اأن�شار ال�شريعة« يف 
»القاعدة«،  اليمن، بخالفات فكرية وعقائدية مع  جنوب 

وهو ما حال دون اندماج التنظيمني.
بني  ــوة  ــه ال ات�شعت  اخلــــالف،  ردم  حمــــاوالت  ـــم  ورغ
»الــقــاعــدة«  تنظيم  »داعــ�ــض«  مطالبة  بعد  التنظيمني 
اإال  للم�شلمني«.  »خليفًة  البغدادي  بكر  الأبــي  بالبيعة 
الظواهري  اأميــن  فتوى  موؤّيدًا  الدعوة،  رف�ض  االأخــري  اأن 
حرب  اإىل  تطور  الــذي  اخلــالف  ليحتدم  البيعة،  برف�ض 
�شد  القوة  با�شتخدام  وتلويح  متبادلة  واتهامات  كالمية 
االآخر، وذلك بعدما �شّن املتحدث الر�شمي با�شم »داع�ض«، 
العدناين، هجومًا الذعًا على جميع اجلماعات  اأبو حممد 
وتوّعدها  »الــقــاعــدة«،  فيها  مبــا  اليمن،  يف  االإ�شالمية 
م�شّورة  كلمة  يف  بالرّد  قوبلت  االتهامات  تلك  بالقتال. 
ك�شف  التي  املكال،  يف  »الــقــاعــدة«  زعيم  بــاطــريف،  خلالد 
واتهم  التنظيم،  داخــل  ان�شقاقات  وجــود  عن  خاللها  من 
م�شالح  عــن  والبحث  والــ�ــشــالل  بـــ»االنــحــراف  »داعــ�ــض« 

دنيوية وعدم اإتقانه �شوى التخريب«.
ملاذا �شبوة وح�شرموت؟

»الــدولــة  لتنظيم  جــاذبــة  عــوامــل  اأي  هناك  تكن  مل 
با�شتثناء  وح�شرموت  �شبوة  يف  للتو�شع  االإ�ــشــالمــيــة« 
توفره  الــذي  والغطاء  فيهما،  املتوافر  االأ�ــشــود«  »الذهب 
ح�شرموت،  ففي  اليمن.  يف  املتطرفة  للتيارات  ال�شعودية 
نفطيًا  قــطــاعــًا   ٢٢ يــوجــد  اليمنية،  املــحــافــظــات  اأكـــرب 
من  الكثري  ويقع  مديرياتها.  خمتلف  على  ممتدًا  اإنتاجيًا 
القطاعات  اأبرزها  املحافظتني،  حدود  يف  القطاعات  تلك 
 ٥١ والقطاع   3٢ والقطاع   ٥3 والقطاع   ١٤ رقم  النفطية 
املكال  من  بالقرب  ويقع  امل�شّيلة.  منطقة  يف   ١٤ والقطاع 
رقم  والقطاع   ٩ رقــم  والقطاع   ٤3 والقطاع   ٥3 القطاع 

النفطي   3٥ والقطاع   33 والقطاع   ،١٥ رقم  والقطاع   ١3
اأخــرى.  قطاعات  جانب  اإىل  املكال،  غربي   ٤١ والقطاع 
من  بالقرب  االإنتاجية  النفطية  القطاعات  تلك  وتتوزع 
مدينة املكال اخلا�شعة ل�شيطرة »القاعدة«، ويف ح�شرموت 
ال�شحراء والوادي. ويوجد ١3 قطاعًا نفطيًا واإنتاجيًا يف 
حمافظة �شبوة، وتتمثل اأواًل يف القطاع رقم ١٠ الذي يقع 

يف �شرقي �شبوة بالقرب من ح�شرموت، 
وقطاع ٥ النفطي والقطاع S١ والقطاع 
٤ والقطاع S٢ ويقع يف منطقة العقلة. 
 3 ورقـــم   ٢ ورقـــم   ١ ــم  رق القطاع  اأمـــا 
وقطاع ٢٠، فتقع يف �شحراء ال�شبعتني، 
فيما يقع قطاع ٦٩ وقطاع ٧٠ بالقرب 
املحافظة،  عا�شمة  عتق  مدينة  مــن 
تقع  النفطية  القطاعات  تلك  ومعظم 
ُي�شاف  وبيحان.  ع�شيالن  مديريات  يف 
نفطية  قــطــاعــات  وجــــود  ـــك  ذل اإىل 
كالقطاعني  املحافظتني،  بني  م�شرتكة 

النفطيني ٦ و8.
عودة اجلي�ض تبّدد اأحالم »داع�ض«

اجلي�ض  اأعاد  اجلــاري،  ال�شهر  مطلع 
�شبوة  جبهة  فتح  ال�شعبية«  و»اللجان 
مرًة اأخرى، بعد ال�شيطرة على عدد من 
من  التنظيم  عنا�شر  وطرد  املديريات 
حمافظة البي�شاء. وخالل االأ�شبوعني 
�شيطرت  املــواجــهــات،  ــن  م املــا�ــشــيــني 
اليمني  اجلــيــ�ــض  ـــوات  ق مــن  وحــــدات 
ح�شن  موقع  على  ال�شعبية«  و»اللجان 
النحر  ووادي  اال�شرتاتيجي  ــرتب  امل
ومنطقة �شيلة يف مديرية بيحان. ومن 
و»اللجان  اليمني  اجلي�ض  تقّدم  �شاأن 
�شبوة،  حمافظة  جبهات  يف  ال�شعبية« 
املحافظة  ت�شليم  خمطط  ُيف�شل  اأن 
ال�شيطرة  اأحــالم  وتبديد  لـ»داع�ض« 

على نفط املحافظة.

لقمان عبداهلل
الــ�ــشــعــوديــة  خ�شية  تتخطى 
اليمن  عــلــى  اإيـــقـــاف حــربــهــا  ــن  م
والتكتيكات  ال�شيا�شية  احل�شابات 
نهو�ض  هاج�ض  اإىل  الع�شكرية 
عباءتها،  خارج  والعي�ض  اليمنيني 
ال�شبب  على  جمددًا  يحيل  ما  وهو 
االأ�شا�شي ل�شّن العدوان ال�شعودي: 

اإخ�شاع اليمن و�شعبه
ــي،  ــا�ــش امل االأول  تــ�ــشــريــن  يف 
خارجية  ـــر  وزي بــني  لــقــاء  جـــرى 
واإحدى  فيليب هاموند،  بريطانيا، 
دولة  من  الر�شمية  ال�شخ�شيات 
اليمني.  بال�شاأن  معنية  اإقليمية 
املهلة  اإن  قال  الربيطاين  الوزير 
الـــتـــي اأعــطــيــت لــلــ�ــشــعــوديــة يف 
واإنــه  »انتهت«،  اليمنية،  احلــرب 
م�شار  اإطـــالق  على  العمل  يجب 
�شيا�شي ينتهي ب�شيغة تتفق عليها 
الوزير  اأن  اإال  اليمنية،  االأطــراف 
ــــدى قــلــقــًا مــن حــيــازة حركة  اأب
املتطورة  ــدرة  ــق ال اهلل«  »اأنــ�ــشــار 

»التي تهدد االأمن ال�شعودي«.
ــد اأن  ــون ــام يــفــهــم مـــن كــــالم ه
اإطــار  ــارج  خ اأ�شبحت  ال�شعودية 
والهيمنة  االإجنـــازات  عن  البحث 
�شوف  ت�شوية  اأي  واأن  الكاملة، 
عمادها  �شيا�شية  مباٍن  من  تنطلق 
ــمــانــات تــقــدمــهــا دول  ــط، �ــش ــق ف
الدول  اأن  غري  ودولية.  اإقليمية 
تعد  لليمن  ال�شديقة  االإقليمية 

اأي  بــتــقــدمي  معنية  غــري  نف�شها 
بالنيابة  اتــفــاقــات  اأو  �شمانات 
املعني  هو  االأخــري  واأن  اليمن،  عن 
ــات  ــش ــاو� ــف ــوف امل ــق ــش بــتــحــديــد �

واإطارها العام.
االأو�شاع  تزداد  الوقت،  هذا  يف 
اأمــد  فاإطالة  تعقيدًا.  اليمن  يف 
العدوان اأظهرت ال�شعودية عارية 
ن�شبت  فــهــي  الــوفــا�ــض،  وخــالــيــة 
بنف�شها.  فيه  لتقع  لليمن  �شركًا 
متتلك  ال  اأنــهــا  االآن  حتى  ويــبــدو 
اتخاذ  على  ــدرة  ــق ال اأو  اجلــــراأة 
القرار للخروج منه، لوجود موانع 
داخلية، واأخرى لها عالقة بو�شع 

املنطقة اجليو �شيا�شي.
اليمن  على  �شعود  اآل  هيمن  لقد 
الطائف«  »اتفاقية  توقيع  منذ 
التي   ،١٩3٤ عــام  البلدين  بــني 
اأمام  اليمن  اأثر هزمية  جرت على 
اآل  الــعــزيــز  عبد  املــوؤ�ــشــ�ــض  املــلــك 
حتى  الو�شاية  وا�شتمرت  �شعود. 
على  اليمني  ال�شعب  انتفا�شة 
 ،٢٠١١ عــام  احلاكمة  الرتكيبة 
االلتفاف  نتائجها  مــن  كــان  التي 
مبا  جــديــد،  مــن  االنتفا�شة  على 
فاأعيد  اخلليجية«،  »املبادرة  �شمي 
تركيب ال�شلطة نف�شها مع تغيري يف 

ال�شكل فقط.
ُترف�ض  اأن  الطبيعي  من  وكــان 
»املبادرة  انبثقت من  التي  ال�شيغة 
اليمنيون  فانتف�ض  اخلليجية«، 

عليها واأطاحوها عام ٢٠١٤، حني 
دخل »اأن�شار اهلل« اإىل �شنعاء، ثم 
عبد  لي�شتقيل  ـــداث  االأح تــوالــت 
واحلــكــومــة.  هـــادي  من�شور  ربــه 
الواقع  قبول  رف�شت  ال�شعودية 
و�شايتها،  عــن  ـــارج  اخل امل�شتجد 
مّد  اهلل«  »اأن�شار  حماولة  برغم 
على  للتفاهم  الــتــوا�ــشــل  ج�شور 
الــقــ�ــشــايــا الــعــالــقــة. وعــلــى هــذا 
العدوان  �شعود  اآل  �شّن  االأ�شا�ض، 
ــحــًا اأن  عــلــى الــيــمــن، وكـــان وا�ــش
لليمن،  الكامل  ال�شقوط  هدفهم 

وعودته اإىل و�شايتهم التامة.
تدرك ال�شعودية ومعها حلفاوؤها 
نتائج  اأن  والدوليون،  االقليميون 
فهي  م�شلحتها.  يف  لي�شت  العدوان 
من  ت�شتفد  مل  �شهور  ثمانية  بعد 
واأن  اأمنلة،  قيد  احلزم«  »عا�شفة 
حتى  ال�شمود  قرر  اليمني  ال�شعب 
حتقيق ال�شيادة الكاملة مهما كانت 
مهما  التي  والت�شحيات،  التكلفة 
اأقل بكثري من  غلت، فهي بالتاأكيد 
اللتني  والهيمنة،  الو�شاية  ثمن 
كانتا مبنيتني على قائمة ثالثية 
اإذالل(  اإفــقــار،  )جتهيل،  قوامها 
مينية  �شخ�شية  تعبري  بح�شب 
اأ�شارت  التي  »االأخــبــار«،  لـ  ــارزة  ب
اأي�شًا اإىل ال�شيا�شات والربامج التي 
القائمة  هــذه  تنفيذ  على  عملت 
الثالثية بهدف اإبقاء اليمن فقريًا 
من  بحريات  على  عائم  هو  بينما 

النفط.
ومـــا يــعــيــق قــبــول الــتــ�ــشــويــات 
�شتف�شي  �شيغة  اأي  اأن  �شعوديًا 
ت�شارك  �شيا�شية  �ــشــراكــة  اإىل 
يف  الوازنة  اليمنية  املكونات  فيها 
فيها  تتكون  طريق  خريطة  اإطــار 
انتخابات  خـــالل  مــن  ال�شلطات 
دميــوقــراطــيــة نــزيــهــة، ود�ــشــتــور 
ال�شعب،  تطّلعات  يلّبي  مبا  ع�شري 
ال�شيا�شية  احلـــقـــوق  ويــحــفــظ 
ال�شلمي  والتبادل  واالجتماعية 
ترف�ض  وبــالــعــمــوم  لــلــ�ــشــلــطــات. 
ال�شعودية اأن يتمتع اجلانب االآخر 
اأي  العربية،  اجلــزيــرة  �شبه  مــن 
اليمن، باأي نوع من الدميوقراطية، 
على  مبا�شر  انعكا�ض  من  لذلك  ملا 
اخلليجي،  االجتماعي  الن�شيج 
من  احلاكمة  الــعــائــالت  وخ�شية 
انتقال »العدوى« من اجلار القريب، 
األف   ١٥٠ من  يقرب  ما  وخ�شو�شًا 
درا�شاتهم  يتابعون  �شعودي  طالب 
املــتــحــدة  الــــواليــــات  ــيــا يف  الــعــل
ــد يــتــاأثــروا  واأوروبــــــا. هــــوؤالء ق
بالنظم الدميوقراطية ويتطلعون 
هذه  مــن  �شعوبهم  ا�شتفادة  اإىل 
الكّتاب  بع�ض  اإن  حتى  التجارب، 
اخلــلــيــجــيــني مل يــخــفــوا حــاجــة 
من  وا�شعة  م�شاحة  اإىل  �شعوبهم 

احلرية والدميوقراطية.
الب�شري  ـــزان  اخل اليمن  ُيــعــّد 
�شعبه  ميتلك  العربية.  للجزيرة 

والقابليات  الفكرية  القدرات  من 
مكانته  حليازة  يوؤهله  ما  العلمية 
ــم  ــي ــل االإق يف  احلــقــيــقــي  ودوره 
اإىل  ذلـــك  يف  م�شتندًا  والـــعـــامل، 
يف  العريقة.  وح�شارته  تاريخه 
اجلــزيــرة  مــن  اخلليجي  اجلــانــب 
العربية، اأُن�شئت دول لها من العمر 
االأيـــدي  ا�شتقدمت  عـــدة،  عــقــود 
العاملة من كل جهات االأر�ض، فيما 

�شعوبها عاطلة من العمل.
مبوقع  الــيــمــن  يتمتع  ــك،  ــذل ك
البحر  بني  ا�شرتاتيجي  جغرايف 
مطل  وهو  العرب،  وبحر  االأحمر 
عــلــى املــحــيــط الــهــنــدي، وتــعــرب 
ثلث  املــنــدب  ـــاب  ب يف  مــيــاهــه  يف 
اخلليج  دول  بينما  العامل،  جتارة 
وباب  هرمز  م�شيق  بني  حم�شورة 
دولة  اجلــغــرايف.  وعمقها  املندب 
ما  فـــاإذا  عريقة،  ح�شارة  متتلك 
الدول  فقدت  اأزماتها  من  خرجت 
وحــ�ــشــورهــا  قيمتها  اخلليجية 

االإقليمي.
تــــزداد اخلــ�ــشــيــة الــ�ــشــعــوديــة 
ــهــاء  ــويــات اأيـــ�ـــشـــًا الن ــش ــ� ــت مـــن ال
�شيا�شية  �شيغة  اأي  الأن  العدوان، 
�شتاأخذ  اليمن  يف  احلــكــم  تــديــر 
ال�شراكة  تعميق  االعتبار  بعني 
وقفت  التي  ــدول  ال مع  ال�شادقة 
مع اليمن �شد العدوان، وخ�شو�شًا 
يف  تن�شوي  التي  واجلهات  الــدول 

خط املقاومة واملمانعة.
موانع  يعد  اأ�شباب  من  تقدم  ما 
عن  البحث  مــن  معّقدة  �شعودية 
جدية  �شيا�شية  حــلــول  اإيــجــاد 
اأ�شيف  اذا  فكيف  العدوان،  الإنهاء 
ــة داخــل  ــح ــن اإلــيــهــا �ــشــراع االأج
ال�شعودية،  يف  احلاكمة  االأ�ــشــرة 
اأحــد،  على  خافيًا  يعد  مل  الــذي 
العدوان  يف  اخل�شارة  اأو  والغلبة 
على اليمن �شوف ترجح طرفًا على 

اآخر.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
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عامل ديل
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ح�سرموت درب  ع��ل��ى  ���س��ب��وة  ال��ن��ف��ط:  م��ن��اب��ع  م��ن  ي��ق��رتب  »داع�������س« 

اأهمية  لها  التي  امل�شتح�شرات  من  الفازلني 
بالب�شرة  املطلوبة  العناية  تقدمي  يف  كبرية، 
اأن  نعلمه  ال  ما  لكن  منها.  احل�شا�شة  وخا�شة 
�شباح  منه  ملعقة  يتناول  كان  الفازلني  خمرتع 

كل يوم، ووراء كل �شيء حقيقة رائعة.
بداأ ال�شري “روبرت ت�شيزبرو” عمله ككميائي 
حيث كان يعمل على تكرير الكريو�شني من زيت 
يف  النفط  مكت�شف  باأنه  وُيقال  العنرب.  حيتان 

تيتو�شفيل يف بن�شلفانيا.
ا�شتقال من عمله، وتوجه  املزيد  والكت�شاف 
والتي  جديدة  مادة  الكت�شاف  تيتو�شفيل،  اإىل 
قد تن�شاأ من هذا الوقود الذي اكُت�شف موؤخًرا 
ا�شمه  البرتول” اأما  “هالم  با�شم  ُعرف  والذي 

التجاري فكان “فازلني”.
مبنتجه  عالية  ثقة  لديه  ت�شيزبرو  وكــان 
الأول  و�شعه  حني  االأ�ــشــواق  اإىل  اإطالقه  قبل 
وكــان  بــهــا.  اأ�شيب  وحـــروق  جـــروح  على  مــرة 
مرة  الأول  باعه  وقد  منتجه.  عن  متاًما  را�شًيا 
لتجربة  واثًقا  اأحًدا  يكن  مل  لكن  لل�شيدليات، 
اأوىل  يف  ف�شل  ــد  وق اجلــديــد،  االخـــرتاع  ــذا  ه

حماوالته يف البيع.
ويف اأحد االأيام �شافر اإىل نيويورك الإعطاء 

جلده  اأحــرق  ح�شد  واأمــام  منتجه،  حول  �شرح 
هالم  عليه  و�شع  ثــم  حم�شية،  ومـــادة  بلهب 
البرتول، من اأجل تو�شيح اأكرث لالآثار العجيبة 
لزيادة  جمانية  عينات  قدم  اأنــه  كما  ملنتجه، 

الطلب.
واأطلق  م�شنعه  افتتح  حني  اأخــرًيا  جنح  وقد 
براءة  ت�شجيل  مع  “فازلني”  ا�شم  منتجه  على 

اخرتاع عام ١8٧٠. وبعد ذلك ادعى الكثري من 
النا�ض اأن ت�شيزبرو كان يتناول ملعقة يومًيا من 
الفازلني، وقد اعرتف هو نف�شه باأنه اعتاد على 
رمبا  اأعــوام  لعدة  يوم  كل  �شباح  ملعقة  تناول 
العالجية  بقدراته  منه  اإمياًنا  عمره،  الإطالة 

وال�شفائية، فقد عا�ض حتى ٩٦ عاًما.

املحلة  ملــركــز  التابعة  ب�شبي�ض  قــريــة  �شهدت 
مبحافظة الغربية جرمية زنا حمارم جديدة، بعد 
زوجة  مبعا�شرة  �شنة   ٧8 “ال�شيد.م.اإ.ا”  ــدام  اإق
باخلارج  لل�شفر  غيابه  ا�شتغالل  بعد  جن�شيا،  جنله 
وظل يعا�شرها ملدة طويلة بر�شاها، واأراد اأن يزداد 
مبدينة  الدجالني  ــد  اأح اإىل  فلجاأ  بها  ارتباطه 
ال�شيخ يعمل م�شرفا فنيا فى  بلطيم مبحافظة كفر 
وال�شحر  بال�شعوذة  العالج  وّيدعى  بلطيم  �شنرتال 
لكتابة �شحر لها ليجعلها قريبة منه اأكرث واأن تظل 
العالقة بينهما لفرتة طويلة، وا�شتغل امل�شعوذ هذه 
العالقة وقام باالت�شال بها اأكرث من ٤ مرات وجنح 
ا�شتدراجها وا�شتاأجر �شقة مب�شيف بلطيم ملدة  فى 

٤ اأيام ومار�شا �شويا اجلن�ض حتى اكت�شف اأمرهما.
املختفية  ال�شيدة  والد  به  تقدم  ببالغ  البداية 
ماأمور  داوود  طارق  العميد  اأمام  “حممد.ع  ويدعى 
باختفاء  اإدارى   ١٠٤3١ رقم  يحمل  املحلة  مركز 
جنلته “اإينا�ض متزوجة ولديها ٤ اأطفال فى ظروف 

غام�شة وال يتهم اأحدا بالت�شبب فى اختفائها.
اأمن  مدير  الفتاح  عبد  نبيل  اللواء  اإخطار  مت 
مالب�شات  لك�شف  بحث  فريق  ت�شكيل  قرر  الغربية 
الغفار  عبد  اإبراهيم  اللواء  اإ�شراف  حتت  الواقعة 
حممد  العقيد  ـــاده  ق اجلــنــائــيــة  املــبــاحــث  مــديــر 
عمارة رئي�ض فرع البحث اجلنائى باملحلة و�شمنود 
اجلنائى  البحث  فرع  وكيل  اجلندى  وليد  والعقيد 

مفت�ض  كوهية  اأحمد  املقدم  �شم  و�شمنود  باملحلة 
مباحث مركز املحلة والرائد حممد عي�شوى رئي�ض 

مباحث مركز املحلة.
وبح�شب “اليوم ال�شابع ك�شفت حتريات املباحث 
اأوالد،   ٤ ولديها  باخلارج  يعمل  زوجها  الزوجة  اأن 
�شنة   ٧8 “ال�شعيد.م.اإ.ا”  ويدعى  والــده  وا�شتغل 
فى  وجنح  غيابه  با�شتغالل  ب�شبي�ض،  قرية  مقيم 
برغبتها،  االأزواج  معا�شرة  ومعا�شرتها  بها  االإيقاع 
وظال ميار�شان الرزيلة عدة مرات و�شعر والد االبن 
له  ملكا  يجعلها  اأن  فــاأراد  ل�شبابه  عاد  اأنه  املخدوع 
حمالت  اأ�شحاب  اأحــد  ون�شحه  بغريه  تن�شغل  واأال 
ويدعى  الدجالني،  اأحد  اإىل  بالتوجه  ال�شرياميك 
ب�شنرتال  فنى  م�شرف  �شنة   3٧ “عماد.م.اإ.�ض 

بلطيم ومقيم مبدينة بلطيم مبحافظة كفر ال�شيخ، 
يعمل  بــاأن  اإليه  وتو�شل  الدجال  اإىل  االأب  فاأ�شرع 
لهما اأعمال �شحر لتكون قريبة منه واأال تبتعد عنه 

وت�شبح ملكا له.
منه  وح�شل  العجوز  �شذاجة  الدجال  وا�شتغل   
مرات  عدة  بها  وات�شل  املحمول  هاتفها  رقم  على 
الــهــرب  عــلــى  وت�شجيعها  ا�شتقطابها  فــى  وجنـــح 
مبدينة  اإلــيــه  الــزوجــة  فتوجهت  معه  ــة  ــام واالإق
ومكثوا  �شكنية  �شقة  الدجال  لها  وا�شتاأجر  بلطيم 
�شويا ٤ اأيام ميار�شان الرزيلة بعد اأن اأوهمها بحبه 
املحمول  الهاتف  بتتبع  البحث  فــريــق  وقـــام  لها 
اإعــداد  ومت  موقعها  حتديد  ومت  الهاربة  للزوجة 
�شبطها  عن  اأ�شفرت  املباحث  �شباط  من  ماأمورية 
بتفا�شيل  واعرتفا  الدجال،  برفقة  ال�شقة  داخل 
 ٧8 املح�شر  وحترر  اجلن�ض،  وممار�شتهما  الواقعة 

اأحوال مركز املحلة.
والذى  املتهم  بالدجال  التقى  ال�شابع  “اليوم 
اهلل  كتاب  من  اآية  الأى  حفظه  بعدم  مفاجاأة  فجر 
العالج  اآيات  على  للتعرف  باالإنرتنت  ي�شتعني  واأنه 

من ال�شحر.
 واأ�شاف “اأنه متزوج من 3 �شيدات ولديه ٤ بنات 
عن  الــزوجــة  على  وتــعــرف  الثالثة،  زوجــاتــه  مــن 
“اأوقعتها  قائال:  بها”،  وات�شل  زوجها  والد  طريق 

فى دباديبى واأجرت لها �شقة عل�شان اأنام معاها”

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمو  تــداول 
على  يطفو  اإنــاء  داخل  يرقد  لطفل  فيديو،  مقطع 
اأثناء  اليمن  يف  اإنه  وقالوا  واالأمطار،  ال�شيول  مياه 
من  وا�شعة  مناطق  �شرب  الــذي  “�شاباال”  اإع�شار 

البالد.
الر�شيع  ـــدة  وال اأن  اإىل  امل�شتخدمون  ــار  ــش واأ�
و�شعته على هذه الهيئة حلمايته من الغرق، بعد اأن 
الر�شيع  اأ�شرة  اأن  وذكروا  ال�شيول،  مياه  حا�شرتها 

قد توفيت جراء االإع�شار وجنى هو مبفرده.
كــمــا �ــشــبــه مـــغـــردون عــلــى مـــواقـــع الــتــوا�ــشــل 
النبي  اأم  بق�شة  الر�شيع  اأم  فعلته  ما  االجتماعي 
كان  حينما  و�شعته  والــتــي  ال�شالم،  عليه  مو�شى 
ر�شيعًا يف تابوت واألقته يف النهر خوفًا من اأن يقتل 

على يد جنود فرعون.
وا�شعة  اأجزاء  “�شاباال” �شرب  اإع�شار  اأن  يذكر 
ح�شرموت  حمافظتي  يف  اليمنية،  ال�شواحل  من 
واملهرة وجزيرة �شقطرى، وت�شبب يف نزوح ع�شرات 
املنازل  من  الكثري  وت�شرر  املواطنني،  من  االآالف 

واملرافق باليمن.

مينية تنقذ ر�سيعها من الغرق بو�سعه يف اإناء ومغردون ي�سبهونها باأم النبي مو�سى
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ث������الث������ة ح�������������وادث ان�����ت�����ح�����ار يف 
ال��ع��ا���س��م��ة االردن�����ي�����ة خ�����الل ي��وم��ني

�شاعة   ٤8 خالل  عمان  العا�شمة  يف  اردنيني  مواطنني  ثالثة  انتحر   
�شقيقتان  و�شبقته  اللهب،  بنف�شه  ا�شرم  �شتينيا  يف بالدهم، اخرهم كان 

انتحرتا قفزا عن بناية �شكنية يف اجلويدة جنوبي العا�شمة عمان.
وانتحر �شتيني باإ�شرام النار يف نف�شه  مبنطقة املقابلني بعّمان حماوال 
االنتحار، وفق ما اأفاد م�شدر اأمني ملواقع الكرتونية، م�شيفا انه مت نقله 
التي  الب�شري احلكومي، قبل ان يفارق احلياة متاأثرًا باحلروق  مل�شت�شفى 

تعر�ض لها، بينما ال تزال التحقيقات جارية ملعرفة املالب�شات.
قبل ذلك، انتحرت �شقيقتان )38، ٤٥( عامًا من اأعلى عمارة �شكنية 
اأي�شا،  تقطنانها يف اجلويدة، ومت نقلهما اإىل م�شت�شفى الب�شري احلكومي 

لكن وبح�شب امل�شدر فاإن الفتاتني توفيتا قبل و�شولهما اإىل امل�شت�شفى.
�شيدة  هما  انتحرتا  اللتني  ال�شيدتني  ان  املحلي  جرا�شا  موقع  ونقل 
االعمال ثريا والتي �شنفتها جملة اربيان بزن�ض، �شمن اأقوى ١٠٠ اإمراأة 

عربية لعام ٢٠١٤ ، و�شقيقتها �شيدة االعمال جمانة.
واملحا�شبة  االقت�شاد  يف  بكالوريو�ض  على  احلا�شلة  ثريا  وحتمل 
الدولية  التنفيذية  االأعمال  الإدارة  املاج�شتري  برنامج  اإىل  وان�شمت 
جن�شيتها  اىل  اإ�شافة  االمريكية  اجلن�شية  و�ــشــرتن،  ــورث  ن جلامعة 

االأردنية.
و�شغلت موقع النائب االأول لرئي�ض موؤ�ش�شة ‘اإجنازات’ النا�شئني حول 
العامل ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا التي تعترب اأكرب منظمة 
للقوي  لالإن�شمام  االإ�شتعداد  مفاهيم  الطالب  لتعليم  مكر�شة  العامل  يف 

العاملة وروح املبادرة والعناية بال�شوؤون املالية.
وعملت ثريا على تطبيق منوذج مايكل بورتر للتنمية االقت�شادية يف 
االأردن. وقد مت االإعرتاف دوليًا مببادرات ثريا يف جمال تنظيم امل�شاريع 
 ٢٠٠٩ لعام  االجتماعية  الــريــادة  بجائزة  فــازت  حيث  االجتماعية 
املنتدى  من  ال�شاب  العاملي  القائد  جائزة  عن  ف�شاًل  �شكول،  موؤ�ش�شة  من 
االإقت�شادي العاملي وجائزة �شاحب املبادرة االجتماعية لعام ٢٠٠٦ من 

موؤ�ش�شة �شواب لدعم روح املبادرة االجتماعية.

درا������س�����ة: ال���ن���ا����س اأك�������ر ����س���ع���ادة 
بوك” “في�س  ا����س���ت���خ���دام  ب������دون 

اأفادت درا�شة �شدرت 
الــنــا�ــض  اأن  مــــوؤخــــرا، 
�شعادة  اأكـــرث  يــكــونــون 
موقع  ا�شتخدام  ــدون  ب
االجتماعي  التوا�شل 

بوك”. “في�ض 
درا�شة  ذلــك يف  جــاء 
اأعـــدهـــا مــعــهــد بــحــوث 

ال�شعادة الدمناركي )مايك ويكينج( يف كوبنهاجن، واأُجريت على ١٠٩٥ 
اإن دي( والتي ت�شمل 3٠  اأر  �شخ�شا ون�شرتها �شبكة التحرير االأملانية ) 

�شحيفة، اأم�ض ال�شبت.
وبح�شب مو�شوع الدرا�شة، فاإن ن�شف االأ�شخا�ض الذين اأُجريت عليهم  
على  االآخــر  الن�شف  ا�شتمر  بينما  اأ�شبوع،  ملدة  بوك  الفي�ض  عن  تخلوا 

النحو املعتاد.
الفي�ض  اأن الذين تخلوا عن  الدرا�شة  اأيام اكت�شف فريق  وبعد �شبعة 
يف  ا�شتمروا  الذين  من  وتركيزًا  وتوازنًا  ارتياحًا  اكرث  اأ�شبحوا  بوك 

ا�شتخدام املوقع ال�شهري.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن عدد م�شتخدمي املوقع الن�شطني، بلغ  يف الربع 
 ٪١٤ بزيادة  وذلــك  م�شتخدم،  مليون  و٥٥  مليار  اإىل  العام  من  الثالث 
م�شتخدم  مليار  من  اأكرث  ويزور  املا�شي،  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة 
يوميا املوقع، 8٩٤ مليون منهم عرب الهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية.
مواقع  عمالق  بوك”  “في�ض  �شركة  اأعلنت  املا�شي،  اخلمي�ض  ويــوم 
من  الثالث  الربع  يف  املالية،  اإيراداتها  حجم  اأنَّ  االجتماعي،  التوا�شل 
العام احلايل ٢٠١٥، بلغ ٤.٥ مليار دوالر، و�شل الربح ال�شايف منها اإىل 

8٩٦ مليون دوالر.



����س���ج���ال ب����ني م���ن���دوب���ي دم�����س��ق 
امل��ت��ح��دة االمم  يف  وال����ري����ا�����س 

بعد  املتحدة  االمم  يف  �شوريا  مندوب  اجلعفري  ب�شار  الدكتور  وجه   
نيويوك  يف  االن�شان  حلقوق  الدولية  للهيئة  اجتماع  يف  كلمته  انتهاء 
االمم  يف  ال�شعودي  املندوب  اىل  موجهه  انها  قال  ال�شعر  من  ابيات 
من  متكنهم  لعدم  املرتجمني  من  باالعتذار  اجلعفري  وقام  املتحدة. 

ترجمة ابياته املوجهه للمندوب ال�شعودي وقال اجلعفري:
اأولي�ض يكفينا العراق وبوؤ�شه….لن�شّلم الفيحاء للزعران……

من باع لل�شيطان نخل عراقنا ….هو من يبيع ال�شام للجرذان…..
لوال اخليانة من قبائل يعرب …ماكانت الغربان يف بغدان…

ال�شام  بذبح  ال�شمري  قعقعة….هذا  العرب  �شمري  من  التنتظر 
من�شغل…

يبقى العميل عمياًل لكلمات فال…..ت�شدقوا اأن ذيل الكلب ينعدل….
التي  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  ال�شوري  املندوب  ابيات  وا�شعلت 

تناقلت فيدو اجلل�شة
م�شاء  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  الثالثة  اللجنة  و�شوتت 
اخلمي�ض، على م�شروع قرار �شعودي- قطري- اإماراتي يدين انتهاكات 
حقوق االإن�شان يف �شوريا، و�شط تبادل لالتهامات بني مندوبي الريا�ض 

ودم�شق.
والواليات  بينهم تركيا  115 ع�شوا )من  اأغلبية  القرار على  وح�شل 
15 ع�شوا )منهم رو�شيا واجلزائر وكوبا(  املتحدة االأمريكية( مقابل 

رف�شوا القرار، وامتناع 51 ع�شوا )من بينهم ال�شودان(عن الت�شويت.
حادة  اتهامات  تبادل  القرار  م�شروع  على  الت�شويت  جل�شة  و�شهدت 
واملندوب  اجلعفري”،  “ب�شار  املتحدة  االأمم  لدى  �شوريا  مندوب  بني 
يحيي  اهلل  “عبد  ال�شفري  الدولية  املنظمة  لدى  الدائم  ال�شعودي 

املعلمي”.
وقال ال�شفري ال�شعودي قبل الت�شويت على القرار، اإن “النظام ال�شوري 
للت�شويت(  القرار  م�شروع  طرح  )يق�شد  املو�شوع  ت�شوير  اإىل  ي�شعى 
العزيز  للزميل  اأقول  واأنا  ما،  وبلد  �شوريا  بني  ثنائي  خالف  وكاأنه 
م�شتعدون  اإننا  اجلعفري(  ب�شار  ال�شوري  النظام  مندوب  )يق�شد 
ملناق�شة كل ما يرغب يف طرحه من مو�شوعات والت�شدي الأي اأدعاءات 
باطلة يروج لها �شد بالدي”.واأ�شاف ال�شفري املعلمي قائال “اإن م�شروع 
القرار يوؤكد على االلتزام ب�شيادة �شوريا وا�شتقاللها ووحدة اأرا�شيها، 
ويركز على اجلوانب االإن�شانية وحقوق االإن�شان، مع اإدراك اأن االأزمة 
وفقا  �شيا�شي  اإىل حل  التو�شل  من  االأطراف  تتمكن  �شت�شتمر طاملا مل 

لبيان جنيف ال�شادر يف 30 يونيو/ حزيران 2012″.
ومن جانبه رد مندوب �شوريا بقوله اإن “تقدمي الوفد ال�شعودي مل�شروع 
من  اآخر  ال�شعودي  النظام  الأن  ذاته  بحد  عجيبة  مفارقة  هو  القرار 
يحق له احلديث عن حقوق االإن�شان نظرا ل�شجل التخلف والذي يتمتع 

به يف هذا املجال جتاه مواطنيه”.
وغري  جاهلية  اأيد  يف  املفرطة  الرثوة  “اإن  قائال  اجلعفري  واأردف 
يف  االحرتام  ت�شرتي  لن  واالإ�شالم،  للعرب  حرمة  ترعى  ال  اأمينة 
االأمم املتحدة، اإن ما يبني االأحرتام هو االلتزام باأحكام امليثاق وعدم 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول االأع�شاء وجعل ال�شعب ال�شقيق يف 
اجلزيرة العربية يتمتع بحقوقه كب�شر بدال من قطع رقبته بال�شيف 
داع�ض  اإرهابي  قطعان  تفعل  كما  متاما  العامة،  ال�شاحات  يف  وجلده 

وجبهة الن�شرة يف �شوريا”.
م�شادة  االأمن،  جمل�ض  جل�شات  اإحدى  �شهدت  املا�شي  ابريل  ويف 
ومندوب  اجلعفري  ب�شار  املتحدة  االمم  يف  �شوريا  مندوب  بني  كالمية 
واإمكانية  وحزم” اململكة  “ح�شم  عن  االخري  حديث  بعد  ال�شعودية، 

تدخلها “لن�شرة ال�شوريني” ح�شب تعبريه.
ال�شعب  لن�شرة  �شوريا  يف  بحزم  “بالتدخل  ال�شعودية  مندوب  وهدد 
واحلزم  احل�شم  على  اململكة  قدرة  اأجمع  العامل  راأى  اأن  بعد  ال�شوري، 
امل�شتقبل  يف  اململكة  تنفذ  اأن  باإمكانية  تلميح  يف  االأ�شقاء،  ون�شرة 

حزم”. “عا�شفة 
مما دعى مندوب �شوريا اإىل الرد عليه “�شنقطع اليد التي �شتمتد اىل 
و�شبهها  والتطرف،  االإرهاب  “منبع  باأنها  ال�شعودية  وا�شفًا  �شوريا”، 

باالحتالل االإ�شرائيلي”.
“اإذا كان لدى ال�شفري ال�شعودي فعال �شالحية  وقال ب�شار اجلعفري: 
جميعا  اأمامكم  االمتحان  اأمام  اأ�شعه  فاإنني  قال  مبا  بالدي  يهدد  اأن 
�شنقطع  اأن تفعل �شد بالدي وعندها  ت�شتطيع  ماذا  ال�شعودية  فلرتنا 

اليد التي �شتمتد اإىل �شوريا و�شنعاقب ال�شعودية مبا ت�شتحق”.

االإ�شالمية  املقاومة  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأعلن 
)حما�ض( زياد الظاظا، اأنه �شيتم خالل االأيام املقبلة توزيع 
مقابل  ال�شابقة،  غزة  حكومة  موظفي  على  حكومية،  اأرا�ٍض 

عام. من  اأكرث  منذ  املالية” املتاأخرة  “م�شتحقاتهم 
جاء ذلك  خالل ندوة نظمتها “كلية العودة اجلامعية” يف 

مدينة غزة، 
�شابًقا،:”  املالية  وزير  من�شب  �شغل  الذي  الظاظا،  وقال 
اإىل  اإ�شافة  حكومية،  الأرا�ــٍض  توزيع  عملية  �شن�شهد  قريبًا، 
ت�شفري ح�شابات املوظفني من ديون البلديات والكهرباء �شمن 

خطة حلل اأزمة رواتبهم”.
واأ�شاف الظاظا، اأن حركته ال تزال ملتزمة بدفع جزء من 
ال�شابقة(،  حكومتها  )موظفي  غزة  موظفي  لدعم  ميزانيتها 

والبحث عن حلول حتفظ “كرامتهم”.
عرب  بغزة  املوظفني  م�شتحقات  توزيع  �شيتم  اأنه  واأو�شح 
من  مربع(،  مرت  األــف  ي�شاوي  ــدومن  )ال دومن   ١٢٠٠ توزيع  

اأرا�شي �شمال وجنوب قطاع غزة.

وقيمة  التوزيع  اآلية  عن  حما�ض،  يف  القيادي  يك�شف  ومل 
م�شتحقات املوظفني، كما مل يذكر اأي تفا�شيل اأخرى.

ووفق ت�شريحات �شابقة لنائب نقيب املوظفني العموميني 
يف قطاع غزة )تديرها حما�ض(، اإيهاب النحال، فاإن اإجمايل 
 ٥٠٠ تبلغ  ال�شابقة،  غزة  حكومة  على  املوظفني  م�شتحقات 
مدين  موظف  األــف   ٤٠ على  موزعة  اأمريكي،  دوالر  مليون 

وع�شكري.
التوافق،  حكومة  عن  تعقيبات  ت�شدر  مل  اللحظة،  وحتى 

بخ�شو�ض اإعالن حما�ض توزيع اأرا�ٍض على املوظفني.
حلركة  الثوري  املجل�ض  �شر  اأمــني  مقبول”  “اأمني  اأن  غري 
فتح، رف�ض، قرار حما�ض ، بحل اأزمة املوظفني يف قطاع غزة، 

عرب توزيع اأرا�ٍض بداًل من الرواتب امل�شتحقة لهم.
واأ�شاف مقبول، اإنه “لي�ض من حق حما�ض توزيع االأرا�شي 
لدولة  ملكيتها  تخ�شع  دولــة،  اأرا�ــشــي  الأنها  ــان،  ك اأي  على 

فل�شطني، ولي�ض حلما�ض .
وقال مقبول اإن هذا املقرتح، ي�شّعب امل�شاحلة الفل�شطينية، 

م�شلحة  يخدم  وال  اجلانب،  ــادي  اأح القرار  هــذا  اأن  م�شريًا 
الدولة  اأرا�ــشــي  اختال�ض   ” بـ  وو�شفه  ككل،  الفل�شطينيني 

الفل�شطينية”.
التوافق،  حكومة  اأو  التحرير  منظمة  فعل  ردة  اأن  واأكــد 
حما�ض  به  تقوم  ما  “الأن  الق�شاء،  اإىل  باللجوء  اأواًل  تتمثل 

غري قانوين”.
وت�شرف وزارة املالية يف غزة التي تديرها حركة حما�ض، 
على فرتات زمنية متتد ل�شهر اأو �شهرين دفعات مالية ملوظفي 

حكومتها ال�شابقة، دون اأن تف�شح عن م�شادر التمويل.
عددهم  البالغ  ال�شابقة،  غزة  حكومة  موظفو  يتلّق  ومل 
نحو ٤٠ األف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفل�شطينية 
بلغت  واحدة  مالية  دفعة  با�شتثناء  عام،  قبل  ت�شكلت  التي 
قيمتها ١٢٠٠ دوالر اأمريكي، ح�شل عليها املوظفون املدنيون 

فقط يف اأكتوبر/ت�شرين االأول ٢٠١٤.
وتقول حركة حما�ض، اإن اتفاق امل�شاحلة الذي وقعته مع 
هوؤالء  دمج  على  ين�ض   ،٢٠١٤ اإبريل/ني�شان  يف  فتح،  حركة 

رواتبهم،  ودفع  الفل�شطينية،  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  يف  املوظفني 
وهو ما تنفيه االأخرية.

االأخري،  االأ�شبوعي  اجتماعها  يف  التوافق  حكومة  وقالت 
“اأمان  لديهم  غزة  يف  املوظفني  جميع  باأن  املا�شي،  الثالثاء 

وظيفي”، و�شيتم حل جميع م�شاكلهم خالل فرتة ق�شرية.

الفنادق  تكن  مل  اأ(-  ب  )د  بــرلــني 
االرهابية  اجلماعات  اأعــني  عن  غائبة 
�شن  فقد   ، الــعــامل  انــحــاء  خمتلف  فــى 
فنادق يف  االرهابيون هجمات على عدة 

ال�شنوات االخرية.
الأبــرز  خمت�شرة  قائمة  يلي  وفيما 

الهجمات-:
ثان/نوفمرب  ت�شرين  ال�شومال،   *
االقــل  على  �شخ�شا   ١٧ مقتل   ٢٠١٥:
“ال�شباب”  جــمــاعــة  �شنته  هــجــوم  يف 
اال�ــشــالمــيــة املــتــ�ــشــددة عــلــى فــنــدق يف 
ورجــال  ال�شيا�شيون  يــرتــاده  مقدي�شو 

االعمال.
* مايل، اآب/اأغ�شط�ض ٢٠١٥ : مقتل 
موظفني  خم�شة  بينهم  من  �شخ�شا   3٠
بــــاالمم املــتــحــدة عــنــدمــا احــتــجــز من 
العديد  اإ�شالميون رهائن يف  اأنهم  ي�شتبه 

من الفنادق يف �شيفار.
 ٢٠١٥: حــزيــران/يــونــيــو  *تــونــ�ــض، 
يف  ال�شياحية  الفنادق  اأحد  على  هجوم 
منتجع �شو�شة املطل على البحر املتو�شط 

اأ�شفر عن مقتل 38 �شخ�شا.
 ٢٠١٤: اآذار/مـــار�ـــض  *اأفغان�شتان، 
هــجــوم حلــركــة طــالــبــان على فــنــدق /

عن  اأ�شفر  كابول  يف  الفاخر  �شريينا/ 
مقتل ١3 �شخ�شا.

*اأفغان�شتان، حزيران/يونيو :٢٠١٢ 
هجوم حلركة طالبان على اأحد الفنادق 
�شخ�شا   ٢٦ مقتل  عن  اأ�شفر  كارجاه  يف 

على االقل.
 ٢٠١١: ثان/نوفمرب  ت�شرين  *مايل، 
منطقة  يف  فندقا  يقتحمون  م�شلحون 
ــني من  ــن /هـــومـــبـــوري/ ويــخــطــفــون اث
ويحتجزونهما  الفرن�شيني  املــواطــنــني 

كرهينتني ل�شنوات.
*اأفغان�شتان، حزيران/يونيو :٢٠١١ 
قوة امل�شاعدة االمنية الدولية )اإي�شاف( 
فاخر  فندق  على  لطالبان  هجوما  ت�شد 
يف كابول ومقتل ت�شعة مهاجمني وت�شعة 

مدنيني واثنني من �شباط ال�شرطة.
 ٢٠١١: حزيران/يونيو  *باك�شتان، 
الفنادق  اأحــد  يف  حمــدود  انفجار  وقــوع 
يف  اأ�شخا�ض  احت�شد  عندما  بي�شاور  يف 
واأ�شفر  نف�شه.  �شخ�ض  وفجر  اخلـــارج 

الهجوم االنتحاري عن مقتل 3٥ �شخ�شا 
على االقل.

 ٢٠١٠: ثان/يناير  كانون  *العراق، 
ثالثة  اأمـــام  مفخخة  �شيارات  انفجار 
على  �شخ�شا   38 ومقتل  بغداد  يف  فنادق 

االقل.
*الــ�ــشــومــال، كــانــون اأول/ديــ�ــشــمــرب 
�شخ�شا  و٢١  وزراء  ثالثة  مقتل   ٢٠٠٩:
اآخرين يف هجوم على فندق يف مقدي�شو.

 ٢٠٠٩: متوز/يوليو  *اإندوني�شيا، 
يف  االقـــل  على  اأ�شخا�ض  ت�شعة  مقتل 
ــارات قــنــابــل يف فــنــدقــي /ريــتــز  ــج ــف ان

كارلتون/ و/ماريوت/ يف جاكرتا.
 ٢٠٠٩: حزيران/يونيو  *باك�شتان، 
كونتيننتال/  /بــريل  فندق  على  هجوم 
 ١8 مقتل  عن  ا�شفر  بي�شاور  يف  الفاخر 

�شخ�شا على االقل.
*الهند، ت�شرين ثان/نوفمرب :٢٠٠8 
�شل�شلة من الهجمات االرهابية ت�شفر عن 
مقتل ١٧١ �شخ�شا على االقل يف مومباي. 
/تاج  فندقي  اأي�شا  مهاجمون  وا�شتهدف 
حمل/ و”اأوبروي ترايدنت/ واحتجزوا 

عدة رهائن.

الكلمتني  بهاتني  كارثية”…  “نتائج 
البيئي،  بــالــ�ــشــاأن  ــارفــون  ــع ال يخت�شر 
و�شكان العا�شمة اللبنانية بريوت، القلق 
وتفاقم  ا�شتمرار  جــراء  ينتابهم  الــذي 
اأزمة النفايات املنت�شرة يف �شوارع واأزقة 
ظل  يف  اأ�شهر،   ٤ من  اأكــرث  منذ  املدينة، 
لالأزمة،  جدية  حللول  بــوادر  “غياب” 
ال�شيا�شية  االأزمــــات  اىل  ت�شاف  الــتــي 

واالقت�شادية واالأمنية.
م�شاهد تراكم النفايات وانت�شارها يف 
الع�شرات من �شوارع بريوت، بداأت تق�ض 
ال�شكان، الذين ال حول لهم وال  م�شاجع 
ال�شاحنات  ببع�ض  اال�شتعانة  اإال  قــوة 
هذه  من  جزٍء  لنقل  وال�شغرية  اخلا�شة 
)�شمال  الكرنتينا  منطقة  اىل  النفايات 
مكب  اىل  بدورها  حتولت  التي  بــريوت( 
بحل  االأمـــل  تبث  ال  اأ�ــشــبــه،  م�شتحدث 

قريب لالأزمة.
الكرنتينا،  يف  مواطن   ، “جوزيف” 
اعترب اأن “النا�ض تعودت على النفايات، 
كما لو اأنها تتناول الدواء ب�شكل يومي”، 
يكون  ال  اأن  “اأيعقل  با�شتغراب  مت�شائال 

هناك اأي حل الأزمة النفايات”.
اأن  لـ”االأنا�شول”  “جوزيف”  وقــال 
ال�شعب  هو  النفايات،  م�شكلة  يحل  “من 
وحـــــده، ولــكــنــه مـــع االأ�ـــشـــف ال يــقــوم 
اىل  داعيا  لذلك”،  املطلوبة  باخلطوات 
ولي�ض  الرئي�شية،  الطرقات  “اإغالق 
منازل  اأمام  �شغرية  بتظاهرات  االكتفاء 

بع�ض النواب والوزراء”.
على  ي�شغط  احلل  “هذا  اأن  واأ�شاف 
ي�شعرون  يجعلهم  مــا  بــقــوة،  امل�شوؤولني 
بهول االأزمة”، م�شريا اىل اأنه ميكن للبلد 
اأن ي�شتفيد من النفايات “لك�شب االأموال، 
من خالل اإقامة امل�شاريع املحلية، ولي�ض 
هو…  منها  لي�شتفيد  للخارج  ت�شديرها 

نحن اأوىل”.
فا�شتكى  ناجاريان”،  “اأغوب  اأمـــا 
واملناظر  الكريهة  الــروائــح  تف�شي  من 
قتلتنا  “لقد  قائال  للنفايات،  املزعجة 
امل�شرة بني  وانت�شرت احل�شرات  الروائح 

ال�شكان… وال اأحد يهتم”.
حــديــث  يف  “ناجاريان”  وتـــوقـــع 

“لن يكون هناك حل  لـ”االأنا�شول” اأنه 
لالأزمة يف املدى املنظور، كون املعنيني ال 
يهتمون اإال مبلء جيوبهم )باالأموال(”، 
واالأمرا�ض  االأوبئة  “انت�شار  من  حمذرا 

بني �شكان بريوت”.
والعارفون  البيئيون  الن�شطاء  ويحذر 
اأزمــة  ا�شتمرار  اأن  من  البيئي،  باملجال 
بيئية  كــارثــة  اىل  �ــشــيــوؤدي  الــنــفــايــات 
و�شحية، ال حُتمد عقباها، م�شددين على 
�شرورة اتخاذ االإجراءات العاجلة جًدا 

للبدء باحلل.
احل�شنية”،  “اأدهم  البيئي،  النا�شط 
التي  الــكــارثــيــة  “النتائج  مــن  حذر” 
يف  املعنيون  ي�شرع  مل  حال  يف  �شن�شهدها 

النفايات  الأزمة  املنا�شبة  احللول  اإيجاد 
امل�شتمرة منذ اأ�شهر”.

اىل  ملرا�شلنا،  “احل�شنية”  ــار  ــش واأ�
بتلوث  بــريوت  نهر  “تهدد  النفايات  اأن 
ال�شامة،  الغازات  بانبعاث  وتهدد  �شخم، 
واإحلاق ال�شرر باملياه اجلوفية، ف�شال عن 
هذا  “كل  اأن  م�شيفا  البكترييا”،  انت�شار 
االأمرا�ض  انت�شار  اىل  باملقابل  �شيوؤدي 
اخلطرية… نحن اأمام كارثة حقيقية”.
للحل،  بــــوادر  “ال  اأنــــه  اىل  ــت  ــف ول
الكميات  ترحيل  فكرة  اأن  من  بالرغم 
خارجية  دول  من  النفايات  من  الهائلة 
البحث”،  طاولة  على  مطروحة  مازالت 
داعيا اىل “بدء فرز النفايات من امل�شدر 
يف  املــوجــوديــن  الــفــرز  معملي  وت�شغيل 

�شواحي العا�شمة”.
ـــة  اأزم تــفــجــر  �ــشــبــب  اأن  اىل  يــ�ــشــار 
�شركة  ــف  ــوق ت اىل  ــود  ــع ي ــنــفــايــات  ال
متــوز/  ١٧ يف  )خــا�ــشــة(  “�شوكلني” 
ــي عـــن جــمــع الــنــفــايــات  ــش ــا� يــولــيــو امل
مع  عــقــدهــا  انــتــهــاء  ب�شبب  بـــريوت  مــن 
احلــكــومــة الـــتـــي تــعــطــلــهــا اخلـــالفـــات 
بتمديد  قـــرار  اتــخــاذ  عــن  ال�شيا�شية 
جديدة،  مناق�شات  ا�شتدراج  اأو  العقد 
لتنظيم  املدين  املجتمع  دفع  الذي  االأمر 
�شد  واالعت�شامات  التظاهرات  ع�شرات 

الدولة. “الف�شاد” يف 

هجمات  العلن  اإىل  اأخرجتها  جديدة  �شفقٌة 
اليمني  اجلي�ض  مع�شكرات  على  »داع�ض«  تنظيم 
يف ح�شرموت وال�شيطرة عليها، عقدها عبد ربه 
من�شور هادي والقوات االإماراتية مع التنظيمات 
»الــقــاعــدة«  بــني  ح�شرموت  لتق�شيم  املتطرفة 
و»داع�ض«، مقابل اإخراجهما من عدن التي ت�شود 
ك�شب  �شياق  يف  واأي�شًا  كبرية،  اأمنية  فو�شى  فيها 
يكون  م�شتقباًل،  تفاو�شية  ـــًا  اأوراق »التحالف« 

عمادها »التنظيمات االإرهابية«
و بالتزامن مع عودة الرئي�ض عبد ربه من�شور 
اإماراتية  قــوات  حماية  حتت  عــدن،  اإىل  هــادي 
حمافظة  �شهدت  اجلن�شيات،  متعددة  واأخـــرى 
ح�شرموت يف �شاعة مبكرة من فجر اأم�ض هجومًا 
تنظيم  اإىل  اأنف�شهم  ن�شبوا  عنا�شر  �شّنه  وا�شعًا 
»الدولة االإ�شالمية« )داع�ض( على نقاط اجلي�ض 
يف  �ــشــّر  وادي  نقطة  وعــلــى  �ــشــبــام  مــديــريــة  يف 
الع�شرات من  اأ�شفر عن مقتل  ما  القطن،  مديرية 

اجلنود التابعني الألوية موؤيدة لهادي.
هادي  رعاه  اتفاقًا  باأن  اأمني  م�شدر  من  وعلم 
وادي  بت�شليم  »قــ�ــشــى  االإمـــاراتـــيـــة  والـــقـــوات 
ترك  مقابل  ــض،  ــ� داع تنظيم  اإىل  ح�شرموت 
تفاديًا  وذلك  القاعدة  لتنظيم  املحافظة  �شاحل 
التنظيمني والتي و�شلت  للخالفات املحتدمة بني 
الذي  االتفاق،  وياأتي  متبادلة«.  ت�شفيات  اإىل 
تلك  متكني  اإطــار  يف  دامية،  هجمات  منه  نتجت 
وا�شعة  م�شاحات  على  ال�شيطرة  من  التنظيمات 
هادي  ل�شلطة  عدن  اإخالء  مقابل  ح�شرموت،  يف 

وحكومته.
التنظيمني  بني  ا�شتباكات  اأخريًا  اندلعت  وقد 
ح�شرموت.  �شاحل  على  ال�شيطرة  خلفية  على 
اجلي�ض  ين�شحب  اأن  ال�شفقة  مبوجب  املقرر  ومن 
�شيتم  الــتــي  ح�شرموت  وادي  وقـــرى  مــدن  مــن 
�شاحل  مديريات  اأما  »داع�ض«،  لتنظيم  ت�شليمها 
حاًل  »القاعدة«  تنظيم  بيد  ف�شتبقى  ح�شرموت 
للخالف بينهما، �شرط اأن ين�شحب جميع عنا�شر 
تنظيم »القاعدة« وعنا�شر »داع�ض« من حمافظة 

عدن.
»اأن�شار  يف  ال�شيا�شي  املجل�ض  يف  الع�شو  ويرى 
يف  حـــدث  مــا  اأن  الــ�ــشــامــي،  اهلل  �ــشــيــف  اهلل«، 
ح�شرموت من �شمن خمطط عنوانه »عدن مقابل 
»القاعدة«  فيها  يتقا�شم  لعبة  �شمن  ح�شرموت«، 
اجلنوبية  املناطق  على  ال�شيطرة  و«داعــ�ــض« 
حديٍث  يف  اأكد  ال�شامي  هادي.  يقودها  بو�شاطة 
اإىل »االأخبار« اأن ما جرى »يف�ّشر الت�شريبات التي 
ح�شرموت  يف  داع�ض  متكني  عن  اأيــام  قبل  بــداأت 
املتكررة  ال�شدامات  لتفادي  عدن  �شاحة  واإخالء 
يرتاأ�ض  الذي  ال�شامي،  واأ�شاف  التنظيمني«.  بني 
خلفه  يقف  ومن  »هــادي  اإن  »�شباأ«،  اأنباء  وكالة 
مع  لل�شراع  بوؤر  اإىل خلق  يهدفون من خالل ذلك 

عمومًا  اليمن  واأبــنــاء  خ�شو�شًا،  اجلنوب  اأبناء 
�شرورة  لتربير  والقاعدة  داع�ض  رقعة  وتو�شيع 
اليمنية  االأرا�شي  على  واملحتلني  الغزاة  وجــود 
للعدوان  اإيجاد مربرات  بعدما عجزوا وف�شلوا يف 
»قــوات  اأن  اإىل  الفتًا  واحــتــاللــه«،  اليمن  وغــزو 
تدريب  على  حاليًا  ت�شرف  االإماراتية  االحتالل 
اأربعة مع�شكرات  عنا�شر من داع�ض والقاعدة يف 
تابع  مع�شكر  يوجد  منها  وبالقرب  ح�شرموت،  يف 
العدوان  بداية  لهادي  والءه  اأعلن  الذي  للجي�ض 
واليــة  ــــ  »داعــ�ــض  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش الــيــمــن«.  على 
ح�شرموت«، �شّن هجومًا على ذلك املع�شكر بالقرب 

من القوات االإماراتية.
كبرية  تفجريات  اأ�شوات  �ُشمعت  اأم�ض،  وفجر 
ب�شيارات مفخخه مالأت املكان، اإ�شافًة اإىل اإطالق 
اأ�شفرت  ل�شاعات  ا�شتمرت  وا�شتباكات  �شديد  نار 
عن قتلى وجرحى، واأعقب ذلك تعزيزات اأر�شلتها 
قيادة املنطقة االأوىل يف منطقة �شيئون، واجهت 
من  املطاف  نهاية  يف  ومتكنت  الكمائن  من  عــددًا 

ح�شم املوقف.
ح�شرموت«  واليــة  ــ  »داعــ�ــض  تنظيم  وتبنى 
له  تابعة  �شفحات  على  ن�شره  بيان  يف  العمليات 
عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، وجاء يف عنوان 
البيان اأن »قرابة اخلم�شني قتياًل �شقطوا بهجوم 
اجلي�ض  ثكن  على  االإ�ــشــالمــيــة  الــدولــة  جلــنــود 
الدولة  »جنود  �شماهم  من  اأن  موؤكدًا  اليمني«، 
على  وا�شعًا  هجومًا  �شنوا  اليمن  يف  االإ�شالمية 
ثكن اجلي�ض اليمني املرتد يف والية ح�شرموت«. 
واأو�شح اأن العملية بداأت بالهجوم على ثالث ثكن 
متت  وقــد  القطن،  �شيئون  طريق  على  للجي�ض 

ال�شيطرة على الثكن وقتل واإ�شابة من فيها.
ا�شتهدف  الــهــجــوم  اأن  »االأخــــبــــار«  وعــلــمــت 
مفرق  ونقطة  قــارة  مفرق  نقطة  هما:  موقعني، 
منطقة  هي:  حمــاور  ثالثة  ومن  بالتزامن،  �شر، 
عقران ومنطقة وادي �شر ومنطقة غرب حذية، 
وهـــي مــنــاطــق تــقــع �ــشــمــايل حــ�ــشــرمــوت. ومتــت 
زراعة عبوات نا�شفة يف مداخل �شبام ال�شتهداف 
التكفريية  العنا�شر  عدد  زاد  فيما  التعزيزات، 
اأحزمة  ترتدي  جمموعة  بينهم  فرد،   ٢٠٠ على 
يزيد  مــا  ي�شتعد  املعلومات،  وبح�شب  نا�شفة. 
وادي  الإ�شقاط  »داعــ�ــض«  من  عن�شر   ٥٠٠ على 
بع�شرات  ديــن  مــزوَّ بــاأيــدي  بالكامل  ح�شرموت 

االأطقم الع�شكرية والعتاد الكبري واملتنوع.
الهجوم  اأن  لـ»االأخبار«  االأمني  امل�شدر  واأكــد 
وادي  نقطة  على  فــجــرًا  الثالثة  ال�شاعة  ــداأ  ب
باأ�شلحة  اال�شتباكات  وا�شتمرت  القطن،  يف  �شر 
واأفــاد  املفخخة.  ال�شيارات  من  وعــدد  متو�شطة 
باأنه فور و�شول نباأ الهجوم االأول، حتركت ثالثة 
اأطقم ع�شكرية من املنطقة االأوىل ومن ال�شرطة 
ومبجرد  الو�شع.  ملعاجلة  �شيئون  يف  الع�شكرية 

ب�شيارة  �شبام  يف  االأطقم  اأحد  ا�شتهدف  و�شولها، 
نقطة  اإىل  ــرى  اأخ تعزيزات  وو�شلت  مفخخة. 
اأبو  يحيى  اللواء  و�شول  مع  بالتزامن  �شر،  وادي 
تلك  تتبعه  الــذي   »١3٥ »الــلــواء  قائد  عوجاء 
وقد  مــروحــيــة.  مــنت  على  امل�شتهدفة  الــنــقــاط 
من  اإ�شابتها  بعد  ا�شطراريًا  املروحية  هبطت 
النقطة، الفتًا  من  بالقرب  »داع�ض«  قبل عنا�شر 
عوجاء  اأبو  يحيى  اللواء  حما�شرة  مّتت  اأنه  اإىل 
االأوىل  املنطقة  التي جاءت من  الطائرة  بداخل 
اأثناء  مرافقيه  من  اثنان  قتل  فيما  �شيئون،  يف 
الطائرة،  هبوط  عند  العنا�شر  مع  اال�شتباك 
موؤكدًا اأن اللواء اأبو عوجاء ومن تبقى معه ظلوا 
حما�شرين حتى و�شول التعزيزات االأخرى التي 

ح�شمت املوقف.
قد  ــض«  ــ� »داع عنا�شر  ــان  ك ذلـــك،  غ�شون  يف 
التي  اجلديدة  الع�شكرية  التعزيزات  هاجموا 
االأوىل  الع�شكرية  املنطقة  مقر  مــن  انطلقت 
يف  القارة  يف  اال�شتباكات  موقع  اإىل  �شيئون  يف 
يف  اأي�شًا  ا�شتهدافها  اإىل  اإ�شافًة  �شبام،  مديرية 
ال�شريع  اال�شفلتي  الطريق  على  بحرية  منطقة 
الوا�شل بني �شيئون و�شبام. واأفاد امل�شدر االأمني 
اإثر  اندلعت  اأخــرى  ا�شتباكات  بــاأن  لـ»االأخبار« 
هجوم نفذه عنا�شر »داع�ض« يف منطقة احلوطة 
اإىل  املتجهة  الــتــعــزيــزات  مــن  اأخـــرى  ــوة  ق على 
واأو�شح  والقطن.  �شبام  يف  اال�شتباكات  مواقع 
امل�شدر اأن تلك التعزيزات كانت مكونة من خم�ض 
االأوىل  املنطقة  قيادة  اأن  اإىل  اإ�شافة  م�شفحات، 
اإىل  مروحية  طائرة  بتحريك  قامت  �شيئون  يف 
موقع اال�شتباكات، ومن ثم متكنت القوات التابعة 
للجي�ض من ح�شم املوقف وطرد عنا�شر التنظيم 

من املكان.
يف  عدة  مناطق  �شهدتها  واملواجهات  العمليات 
االإماراتية  القوات  وم�شمع  مراأى  اأمام  ح�شرموت 
التي تتمركز بالقرب من املنطقة. هذه الهجمات 
اجلي�ض  قوات  دعم  من  الوا�شح  التقاع�ض  ك�شفت 
فاق  االأمني،  امل�شدر  وبح�شب  هناك.  املرابطة 
عدد �شهداء اجلي�ض الـ ١٧، من بينهم �شباط؛ يف 

مقدمهم اأركان حرب الكتيبة �شالح الرو�شي،
باالإ�شافة اإىل اأكرث من اأربعني جريحًا، كما اأن 
قتلى »داع�ض« جتاوزوا الـ ٢٥ قتياًل. واأفاد امل�شدر 
باأن من بني اجلرحي مدنيني، كما ت�شررت بع�ض 
املواجهات  جــراء  املنطقة  يف  وامل�شاجد  املــنــازل 

والتفجريات.
قتلى  �شور  خالل  من  اأنــه  اإىل  االإ�ــشــارة  جتدر 
الــزّي  يــرتــدون  منهم  بع�شًا  اأن  ظهر  »داعــ�ــض« 
االأفغاين. واأو�شح امل�شدر االأمني اأن بع�ض اجلثث 
اإليها، حيث ينتمي بع�شها اىل قبائل  التعرف  مت 
اأو  اأفارقة  اأنهم  يبدو  االآخر  والبع�ض  ح�شرمية 

من جن�شيات اأخرى خمتلفة.
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ه��ج��م��ات ع��ل��ى م��ع�����س��ك��رات اجل��ي�����س وم��ق��ت��ل ع�����س��رات اجل��ن��ود امل��وؤي��دي��ن ل���»ال�����س��رع��ي��ة«
ب���اع ح�����س��رم��وت اإىل »داع�������س« و»ال���ق���اع���دة«... م��ق��اب��ل ع��دن ه���ادي 

االإره��������اب��������ي��������ون ي��������ه��������درون دم�����������اء ن�����������زالء ال�����ف�����ن�����ادق

حقيقية” “كارثة  م��ن  وحت���ذي���رات  �سعبية  نقمة  بريوت…  ن��ف��اي��ات  اأزم����ة 

” ع���ل���ى م���وظ���ف���ي غ�����زة م���ق���اب���ل روات���ب���ه���م امل�����س��ت��ح��ق��ة  ح���م���ا����س ت���ع���ت���زم ت����وزي����ع “اأرا������������سٍ

م�������س���ّودة ول����د ال�����س��ي��خ ت��ك�����س��ف ن��ي��ات 
»2 »ج��ن��ي��ف  م���ن  اأم�����ل  ال  امل���م���اط���ل���ة: 

 برهنت امل�شودة نية الريا�ض وفريقها باأال يخرج »جنيف« ٢ باأي حّل 
نهائي )اأ ف ب(

اأنذرت بع�ض املعطيات يف االيام املا�شية باحتمال ف�شل لقاء »جنيف 
ب�شاأن  الدويل  املبعوث  م�شودة  له.  املرتقب حتى قبل حتديد موعدًا   »٢
املنتظرة  ال�شيا�شية  املحادثات  اأن  اهلل«  »اأن�شار  لـ  اأو�شحت  املفاو�شات 
التو�شل حللٍّ  اإىل  اإمالءات و�شروط جديدة عليها، ال  اإىل فر�ض  ت�شعى 

جّدي يوقف العدوان ويرفع احل�شار
قبل انعقاده، يبدو اأن م�شري موؤمتر »جنيف ٢« ُيقراأ من امل�شودة التي 
»اأن�شار اهلل«  اإىل حركة  ال�شيخ  ا�شماعيل ولد  املبعوث الدويل  اأر�شل بها 
امل�شاركة  قبول  اإعــالن  قبيل  لدرا�شتها  العام«  ال�شعبي  »املوؤمتر  وحزب 
عن  ر�شحت  التي  االآراء  امل�شودة.  هذه  م�شمون  على  بناًء  املفاو�شات،  يف 
»اأن�شار اهلل«، وفقًا الأو�شاط قريبة منها، ُتبنيِّ اأنه ال اأمل من هذا اللقاء، 
تاأجيله  قبل  اجلــاري  ال�شهر  منت�شف  يف  عقده  املفرت�ض  من  كان  الذي 

ب�شورٍة غري ر�شمية اإىل موعد الحق مل يحّدد بعد.
النطالق  املواكبة  ال�شيا�شية  احلركة  م�شار  على  اجلدية  عدم  يهيمن 
ال�شيخ. ويعك�ض م�شمون  ولد  التي يقودها  �شيا�شية مفرت�شة،  حمادثات 
امل�شوّدة التي مل تنل ر�شى »اأن�شار اهلل«، اأن ال حّل �شا�شيًا يف االأفق، حتى 
لو ُعقد موؤمتر �شكلي للمحادثات، اإذ اإنه يف اأح�شن االأحوال �شيلقى م�شري 

»جنيف ١« الذي عادت منه الوفود خالية الوفا�ض.
جاحز(،  )علي  مطلع  م�شدر  من  »االأخبار«  علمت  االأجــواء،  هذه  ويف 
وفريقها  )الريا�ض  االآخــر  الطرف  نية  برهنت  ال�شيخ  ولد  م�شودة  اأن 
اأن  اإىل  م�شريًا  نهائي وحا�شم،  باأي حّل   ٢ باأال يخرج »جنيف«  اليمني(، 
اجلولة املرتقبة التي �شتنعقد يف املدينة ال�شوي�شرية بعد االتفاق على 

امل�شودة، �شت�شهد مدًا وجزرًا وت�شويفًا كما يبدو يف الوقت الراهن.
امل�شودة  اأن هذه  امل�شري،  اإىل هذا  يوؤ�شر  ما  من �شمن  اأنه  امل�شدر  وراأى 
على  »التحالف«  يفر�شه  الذي  احل�شار  ق�شية  كاملة  ب�شورة  جتاهلت 
اليمن، االأمر الذي ُينذر بعدم وجود نيات جّدية حلدوث تغيري حقيقي 
يف الو�شع القائم من خالل »جنيف ٢«، واإمنا االجتاه اإىل فر�ض املزيد من 
»اأن�شار اهلل« و«املوؤمتر  التنازالت من وفد  ال�شروط واالإمالءات، وح�شد 

ال�شعبي العام«.
»النقاط  وثيقة  »روح«  حملت  التي  امل�شودة  فــاإن  امل�شدر،  وبح�شب 
ق�شية  تتجاهل  مل  وحمددة،  وا�شحة  ب�شورةٍ   عليها  تن�ّض  ومل  ال�شبع« 
وحزمة  بنقاط  ربطتها  اأنها  اإال  احل�شار،  جتاهلت  مثلما  العدوان  اإنهاء 
اإجراءات واآليات وخريطة طريق، من ال�شعب اأن تنفذ يف الواقع. فعلى 
�شبيل املثال، اقرتحت امل�شودة التي ت�شّلمها »اأن�شار اهلل« و«املوؤمتر« قبل 
نحو ع�شرة اأيام، �شحب اجلماعات امل�شّلحة وت�شليم االأ�شلحة واملدن. ويف 
اإىل  التو�شل  ميكن  ال  كهذه  اإجــراءت  اأن  اإىل  امل�شدر  لفت  ال�شياق،  هذا 
اتفاق حولها يف يوم اأو يومني، م�شريًا اإىل اأن هذا من �شاأنه اأن يعّقد االأمور 
اأكرث، ويجعل من »جنيف ٢« جمرد حمطة لطرح االأوراق وفر�ض املزيد 

من ال�شروط، ما من �شاأنه تعقيد الو�شع بداًل من حّله.
وفيما يفرت�ض اأن تخرج اجلولة املرتقبة بنتيجة وقف العدوان ورفع 
تكون  اأن  املتوقع  من  كان  اليمن،  عن  واجلوي  والبحري  الرّبي  احل�شار 
حوار  وباإجراء  ال�شيا�شية  العملية  باإحياء  معنية  تليها  التي  اجلولة 
�شيا�شي بني املكونات، اإال اأن امل�شودة تن�ّض على اأن يجري االتفاق يف لقاء 
جنيف املرتقب على تفا�شيل وموعد اإجراء جولة جديدة ال�شتكمال ما 
�شوف ت�شهده املحادثات املقبلة، مبا يعني اأنها لن تخرج باإطالق العملية 
اإطالق  وقف  بعد  البالد  الدارة  او  للحكم  �شيغة  تبلور  ولن  ال�شيا�شية، 

النار.
اأن  اأكــد  قد  ال�شالم،  عبد  حممد  اهلل«،  »اأن�شار  با�شم  املتحدث  وكــان 
امل�شودة،  على  مالحظاتها  ت�شّمن  ال�شيخ  لولد  ر�شميًا  رّدًا  �شّلمت  احلركة 
و�شفها ولد ال�شيخ يف رّد الحق باأنها »مالحظات اإيجابية« ميكن مناق�شتها 
يف العا�شمة العمانية م�شقط، حيث من املقرر اأن ي�شل وفد »اأن�شار اهلل« 
و«املوؤمتر ال�شعبي العام« اليوم ال�شتئناف اللقاءات الدبلوما�شية ا�شتعدادًا 
للموؤمتر املرتقب. ويقول امل�شدر اإن التوقعات التي بناها بنف�شه من خالل 
»اأن�شار اهلل«، قد تتغري  التي و�شعتها  امل�شودة واملالحظات  اطالعه على 
بناء على ما �شتوؤدي اإليه النقا�شات املرتقبة يف م�شقط بني وفد »اأن�شار 
مدى  عن  �شتف�شح  والتي  املقبلة،  االأيــام  خالل  الــدويل  واملبعوث  اهلل« 
ا�شتيعاب ولد ال�شيخ ملالحظات احلركة وتطلعاتها من املحادثات، م�شريًا 
اإىل اأن عدم ا�شتيعابها �شيعني ف�شل »جنيف ٢« يف اخلروج بحلول نهائية 

وحا�شمة لالأزمة اليمنية.



الزائرون اليمنيون ينع�ضون قطاع املقاوالت بال�ضعودية
يف  اخلبري  حريري،  جمدي  الدكتور  قال 
جمل�ض  ع�شو  العقاري،  التطوير  جمال 
الزائرين  اإن   ، ال�شابق  ال�شعودي  ال�شورى 
قطاع  انتعا�ض  يف  اأ�شهموا  اليمنيني 
املقاوالت  �شركات  ودعم  والبناء  الت�شييد 

بال�شعودية.
اال�شقاء  “اأن  لالأنا�شول  حريري  واأ�شاف 
العر�ض  اأ�شهموا، من خالل زيادة  اليمنيني 
اأجور  ارتفاع  اأزمة  من  احلد  من  واملناف�شة 
زادت  والتي  البناء،  يف  العاملة  االأيدي 

.  2014 العام  اأواخر    18%
غري  بطريقة  املقيمني  اليمنيني  اأو�شاع   بت�شحيح  املا�شي  مايو  اأيار/  يف  قامت  ال�شعودية،  الداخلية  وكانت 
نظامية بال�شعودية، وذلك عرب منحهم اقامة موؤقتة اأطلق عليها )بطاقة زائر( �شاحله ملدة  6 اأ�شهر قابلة 

للتمديد، بعد ح�شولهم على وثائق �شفر من حكومة بالدهم ال�شرعية.
العامة  املديرية  اأعلنته  ملا  وفقا  وذلك  ميني،  األف   463.6 زائر  بطاقات  على  ح�شلوا  الذين  عدد  وبلغ 

للجوازات، وتخول بطاقة زائر حلاملها العمل يف جميع املهن.
كما تخول اأبناء وبنات املرافقني من الدرا�شة يف جميع مدار�ض اململكة، فيما �شملت  اإجراءات ت�شحيح او�شاع 
و  العمرة،  اأو  احلج  عن  واملتاأخرين  كاملت�شللني  م�شروعة،  غري  بطريقة  لل�شعودية  دخل  من  جميع  اليمنني،  

املوقوفني حاليا يف ال�شجون، ومن مت اإبعاده م�شبقا من ال�شعودية.
ا يف العمالة، تزامًنا مع ارتفاع حجم امل�شروعات التنموية يف  اأن قطاع الت�شييد واجه نق�شً اأو�شح  حريري، 
ال�شعودية، اإ�شافة لقرارات برامج توطني الوظائف، ما اأثر ب�شكل غري مبا�شر يف نق�ض العمالة وبالتايل يف 

امل�شروعات.
وبنّي اأن فتح املجال للعمالة اليمنية الزائرة اأحدث مناف�شة كبري، وفتح املجال النخفا�ض االأجور.

واأ�شاف اأن تدفق املزيد من العمالة يف جمال ال�شيانة والت�شغيل واالإن�شاء عزز من ا�شتقرار قطاع املقاوالت، 
و�شاهم يف ت�شريع وترية البناء والت�شييد وقلل من حدوث العوائق املادية على املقاولني واأ�شحاب امل�شروعات.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 3٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال 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

 ارتفاع خمزون الغاز يف اأمريكا اإىل ٤ تريليونات
ال��راج��ع اإىل  االأ���ض��ع��ار  ي��دف��ع  مكعب  ق��دم 

اإخبارية  تقارير  ا(- ذكرت  –  )د ب  نيويورك 
الواليات  يف  ال�شخري  الغاز  قطاع  ازدهار  اأن 
املتحدة اأدى اإىل زيادة �شيطرة قطاع الغاز على 
الواليات  يف  الغاز  خمزون  ارتفع  حيث  ال�شوق 
مكعب  قدم  تريليونات   4 م�شتوى  اإىل  املتحدة 
اأ�شعار التعاقدات االآجلة  الأول مرة، فانخف�شت 

للغاز اإىل اأقل م�شتوى لها خالل اأ�شبوع.
االأ�شبوع  خالل  الغاز  خمزون  زيادة  اإىل  االأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  بيانات  واأ�شارت 
15 مليار قدم مكعب. يف الوقت نف�شه  13 ت�شرين ثان/نوفمرب احلايل مبقدار  املنتهي يوم 
م�شتخدمي  اأما  مكعب،  قدم  مليار   19 مبقدار  املخزون  زيادة  يتوقعون  كانوا  املحللني  فاإن 
مليار   20 املخزون مبقدار  يتوقعون منو  لالأنباء االقت�شادية فكانوا  بلومربج  خدمة وكالة 
قدم مكعب. وكان خمزون الغاز قد و�شل بالفعل اإىل م�شتوى قيا�شي خالل االأ�شبوع االأول من 

ت�شرين ثان/نوفمرب احلايل.
واأ�شارت وكالة بلومربج اإىل انخفا�ض اأ�شعار الغاز خالل العام احلايل بن�شبة %21 وهو اأكرب 
2011، وذلك بف�شل زيادة العر�ض على الطلب، وكذلك لتاأخر  تراجع �شنوي لالأ�شعار منذ 

دخول ف�شل ال�شتاء الذي يوؤدي اإىل ارتفاع الطلب على وقود التدفئة.
وقد انخف�شت اأ�شعار التعاقدات االآجلة للغاز ت�شليم كانون اأول/دي�شمرب املقبل مبقدار 1ر7 
�شنت اأي بن�شبة %3 اإىل 276ر2 دوالر لكل مليون وحدة حرارية يف بور�شة نيويورك لل�شلع 

وهو اأقل م�شتوى لها منذ 12 ت�شرين ثان/نوفمرب احلايل.
وكان �شعر 5ر2 دوالرا لكل مليون وحدة حرارية هو ال�شائد يف تعامالت اليوم االإلكرتونية 
بن�شبة  اأي  �شنت  6ر1  مبقدار  انخف�ض  حيث  املقبل  اأول/دي�شمرب  كانون  ت�شليم  عقود  على 

تعاقدا.  1143 عددها  بلغ  تعاقدات  خالل  من  6ر0% 

قيادًة  االإ�شرائيليني،  على  جًدا  ال�شلبّي  لتاأثريها  نظًرا 
تبعاتها  والأّن  احلياة،  جماالت  جميع  يف  و�شعًبا، 
يف  اليهودّي  املُجتمع  على  للغاية  خطرية  وتداعياتها 
ويف  النف�ض  علم  يف  اخلرباء  ُيحاول  العربّية،  الدولة 
حول  قاطعة  نتائج  اإىل  ل  التو�شّ “االإرهاب”  جمال 
يف  اندلعت  التي  الفل�شطينّية”،  ال�شكاكني  “انتفا�شة 
واألقت  املا�شي،  )اأكتوبر(  االأّول  ت�شرين  �شهر  اأوائل 
بظاللها وما زالت على االإ�شرائيليني، من ناحية ال�شعور 
باالأمن واالآمان، وهو ال�شعور الذي فقدوه بعد اأْن حتوّلت 

الدولة العربّية اإىل جبهة قتاٍل ُم�شرجٍة بالدماء.
حاولت  االإ�شرائيليني  االخت�شا�شيني  هوؤالء  من  كوكبة 
ر�شم الربوفايل ال�شخ�شّي للفل�شطينيني، الذين يقومون 
ب�شكٍل فرديٍّ بتنفيذ عمليات الطعن يف مناطق خمتلفة 
املُوا�شفات  االأخ�شر.  اخّلط  عليه  ُيطلق  ما  طريف  من 
ن�شرته  ُمطّوٍل جًدا  التي جمعوها وطرحوها يف تقريٍر 
ُملحقها  يف  العربّية  اأحرونوت(  )يديعوت  �شحيفة 
العامل  اأّن  عينان  راأ�شه  يف  َمْن  لكّل  يوؤّكد  االأ�شبوعّي، 
هو  العمليات  ُمنفّذي  �شخ�شيات  يف  واملُخيف  املُذهل 
معدل  اأّن  حيث  ال�شباب،  فئة  اإىل  ينتمون  جميعهم  اأّن 
اأعمارهم جميًعا ي�شل اإىل 19 عاًما، وهذا اجليل، يقول 
يارون بلوم، من كبار قادة جهاز االأمن العام )ال�شاباك( 
اأطفااًل،  ترى  اأّنك  اإْذ  للغاية،  خطري  عامُل  هو  �شابًقا، 
ا عن العب واللهو يقومون با�شتالل ال�شكاكني وطعن  عو�شً

االإ�شرائيليني.
الق�شية  هذه  درا�شة  على  يعكف  الذي  بلوم،  وبراأي   
املف�شلّي  ال�شبب  فاإّن  ال�شاباك،  يف  مبا�شيه  ُم�شتعينا 
واالأ�شا�شّي الذي يدفع هوؤالء ال�شباب اإىل تنفيذ عمليات 
يف  كالنار  ينت�شر  الذي  التحري�ض  يف  يكمن  الطعن 
اله�شيم يف مواقع التوا�شل االجتماعّي، وب�شكٍل خا�ٍض، 
على  الوات�ض-اآب  برنامج  اإىل  باالإ�شافة  الفي�شبوك، 
الهواتف الذكّية، على حّد قوله. اأّما العامل الثاين الذي 
ُيحّفز ال�شباب الفل�شطينّي على اخلروج من البيت بهدف 
“الدولة  تنظيم  فهو  بلوم،  يقول  االإ�شرائيليني،  طعن 
االإ�شالمّية”، الذي ي�شتّغل و�شائل التوا�شل االجتماعّي 

لت�شجيع املُ�شلمني على القيام بتنفيذ عمليات فدائّية.
يقوم  االإ�شالمّية”  “الدولة  تنظيم  بلوم:  وبح�شب 
الفل�شطينّي،  لل�شباب  كاملو�ض  حاّدة  ر�شالٍة  بتوجيه 
على  اأخرى  عملية  بتنفيذ  للقيام  بحاجٍة  ل�شنا  نحن 
 2011 عام  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  عمليات  غرار 
واحٍد  كّل  الأّن  ذلك  االأمريكّية،  املتحّدة  الواليات  يف 
تنفيذ  على  قادٌر  بلوم،  بح�شب  )داع�ض(،  هكذا  منكم، 
ال�شحيفة  ولفتت  �شخ�شّي.  ب�شكٍل   11.9 عملية 
اخلرباء  جميع  اأّن  اإىل  تقريرها  �شياق  يف  االإ�شرائيلّية 

معهم  مقابالت  باإجراء  قامت  الذين  واالخت�شا�شيني، 
االأكرب  التاأثري  اأّن  على  اأجمعوا  املو�شوع،  هذا  حول 
تنظيم  من  قادُم  الفل�شطينيني  ال�شباب  على  واملركزّي 
بكثافٍة  وين�شرها  الفيديوهات  ين�شر  الذي  )داع�ض(، 
االأّهم  العامل  اأّن  على  )داع�ض(  اأْي  ُي�شّدّد،  وهو  كبريٍة، 
قبل  من  الت�شديد  وهذا  ال�شكني،  هو  احلرب  هذه  يف 
)داع�ض( على ال�شكني، كان له الـ”ف�شل” االأكرب يف دفع 
الداخل  ومن  الغربّية  ال�شّفة  ومن  القد�ض  من  ال�شباب 
الدكتور  اأّكد  كما  الطعن،  عمليات  لتنفيذ  الفل�شطينّي 
مدينة  يف  املجاالت  املتعدد  املركز  من  �شاي،  �شاوؤول 
تركيب  على  يعمل  والذي  اأبيب،  تل  �شمال  هرت�شليا، 
وذكرت  الفل�شطينيني.  للفدائيني  الربوفايل  �شورة 
ا اأّنه قبل و �شهرين ُن�شرت نتائج ا�شتطالع  ال�شحيفة اأي�شً
حيث  املُحتّلة،  الفل�شطينّية  املناطق  يف  العام  للراأي 
ُيتابعون  الفل�شطينيني  ال�شباب  من  باملائة   60 اأّن  تبنّي 
االجتماعّية،  االت�شال  و�شائل  يف  ُين�شر  ما  كثب  عن 
احلال،  وبطبيعة  العاملّي،  املعّدل  من  اأعلى  ن�شبة  وهي 
االأفالم  ُي�شاهدون  باملائة  ال�شتني  من  كبرًيا  ق�شًما  فاإّن 
االإ�شالمّية”  “الدولة  تنظيم  يقوم  التي  والفيديوهات 

بن�شرها على مواقعه يف االإنرتنت.
اأّنه خالًفا لالنتفا�شة الثانية،  ا اإىل  ولفت د. �شاي اأي�شً
واعتمدت   ،2000 العام  من  اأكتوبر  يف  اندلعت  التي 
فاإّن  احليطان،  على  الر�شومات  بوا�شطة  التوا�شل  على 
والوات�ض-اآب،  االإنرتنت  على  ا  كليًّ تعمد  احلالّية  الهّبة 
وعليه فاإّن ال�شاب الذي ينوي تنفيذ عملية طعن، ُي�شري 
االخت�شا�شّي االإ�شرائيلّي، يبداأ بتقليد االأبطال، الذين 
اإىل  �شيتحّول  اأّنه  ويتخّيل  )داع�ض(  اأفالم  يف  يظهرون 
�شخ�شيٍة م�شهورٍة يحتذي االآخرين بها، على حّد تعبري 

د. �شاي.
بلوم  ال�شابك  يف  ال�شابق  القائد  وبراأي 
العربّي  ُيلزما  اأ�شا�شيني  عاملني  هناك  فاإّن 
لتنفيذ  اأْو  للتظاهر  البيت  على اخلروج من 
هدم  االأّول  العامل  فدائّيٍة:  عمليٍة 
االأق�شى  امل�شجد  الثاين  والعامل  البيوت، 
املُبارك، ح�شبما ذكر، الفًتا اإىل اأّن احلركة 
بقيادة  الفل�شطينّي  الداخل  يف  االإ�شالمّية 
املركزّية  املُ�شاهمة  هي  �شالح،  رائد  ال�شيخ 
�شّد  الفل�شطينّي  العام  الراأي  تاأليب  يف 
وُي�شيف:  العربّية،  الدولة  و�شّد  اليهود 
اجلمهور  اأمام  �شالح  ال�شيخ  يقف  عندما 
الذي ي�شل عدده اإىل اأكرث من اأربعني األف 
االأمر  هذا  فاإّن  خطر،  يف  االأق�شى  وي�شرخ 
ُيحّفز ال�شباب على القيام بعمليات فدائّية 

ن�شرة لالأق�شى، على حّد قوله.
حديثها  يف  موارغ،  ميخال  د.  �شّدّدت  ناحيتها،  من 
االنتحارّي  بني  الفرق  على  االإ�شرائيلّية  لل�شحيفة 
وقالت:  بالطعن،  يقوم  الذي  ال�شاب  وبني  الفل�شطينّي 
خالًفا لالنتحاريني الفل�شطينيني الذين عرفناهم حتى 
يف  الطعن  بعمليات  يقومون  الذين  ال�شباب  فاإّن  اليوم 
موجة العنف احلالّية هم يف �شوادهم االأعظم اأ�شحاب 
�شخ�شيات متقلّبة واندفاعّية جًدا، فحمل عبوة نا�شفة 
بعملية  القيام  من  وجراأًة  جهًدا  اأقل  تطّلب  وتفجريها 
تنفيذ  على  قادرٍة  غرُي  اجلومهور  من  ال�شاحقة  طعنة 

الطعن، اأ�شافت د. موراغ، وبالتايل فاإّن َمْن يقوم بعملية 
ولكّن  �شخ�شيته،  يف  جًدا  متقّلب  اندفاعّي،  هو  الطعن 
االنتحاريني،  من  ق�شوًة  اأكرث  اأّنه  ذلك،  من  االأخطر 
الذين حاولوا  على حّد تعبريها. وقال جميع اخلرباء 
ال�شعوبة يف حتديد  اإّن  �شرب غور ظاهرة الطعن، قالوا 
باأّن  االأ�شا�ض  يف  تكمن  الطعن،  اأْي  الظاهرة،  ومعاجلة 
يقف  ال  الذي  الوحيد،  الفدائّي  عن  يدور  احلديث 
اإيجاد حلٍّ لهذه  اأّكدوا، فاإّن  اأّي تنظيم ومن هنا،  خلفه 

الظاهرة هو �شعب، ال بْل ُم�شتحياًل، ح�شب تعبريهم.

العمليات وُمنفّذي  الطعن  لظاهرة  حلٍّ  اإيجاد  املُ�ضتحيل  من  اإ�ضرائيليون:  خ��راء 
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2015م للع���ام  ال��وف��اء«  »ب���درع  ال�ضايدي,  اللطيف  عبد  حممد  واالأ���ض��ت��اذ/  ال�ضايدي,  اللطيف  عبد  علي  ال�ضيخ/  تكرم  ن��ي��وي��ورك,  ب��والي��ة  االأمريكية  اليمنية  اجلالية 

ت����ك����رمي ك���وك���ب���ة م����ن اأب�����ن�����اء اجل���ال���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة االم���ري���ك���ي���ة 

امل�شدر / غربة نيوز
علي الربمكي – خا�ض غربة نيوز االأربعاء 
نعم  �شعار  »حتت  2015م  18نوفمرب 
للوفاء« ملن اأجزل بالعطاء اقامت اجلالية 
نيويورك،  بوالية  االأمريكية  اليمنية 
لل�شيخ/  تكرمييًا  مهرجانًا  االأربعاء  م�شاء 
واالأ�شتاذ/  ال�شايدي،  اللطيف  عبد  علي 
ويف  ال�شايدي،  اللطيف  عبد  حممد 
الهيئة  اأع�شاء  ح�شره  الذي  املهرجان- 
االأمريكية  اليمنية  للجالية  االإدارية 
اجلالية  اأبناء  من  غفري  وجمع  والعربية 
اأقيم تكرميًا مهيبًا لهما بدرع الوفاء للعام 

2015م
تالها  جمودة  بتالوة  احلفل  ا�شتهل  حيث 

كلمة  ثم  القطيني،  مالك   / الطالب 
اليمنية  اجلالية  رئي�ض  لالأخ/  ترحيبية 
حيث  عاليه،  فتح  االأ�شتاذ/  االأمريكية، 
اليمنية  اجلالية  رئا�شة  تت�شرف  قال 
لنا  وت�شريفكم  بح�شوركم  االأمريكية، 
الوفاء«  يوم  بحفل«  وامل�شاركة  باحل�شور 
يقام  والذي  اجلالية  تاأ�شي�ض  منذ  االأول 
كلما  قدمة  ل�شخ�شيتان  وتقديرا  تكرميا 
يف و�شعها خدمة للجالية فلهما منا ومنكم 
عظيم ال�شكر وجزيل االمتنان، كما القيت 
مو�شى  ال�شاعر،  قبل  من  �شعرية  ق�شيدة 
الدور  عظمة  عن  فيها  عرب  الروحاين، 
اجلالية  نحو  املكرمني  قبل  من  ُقدم  الذي 
االأ�شتح�شان،  نالت  االأمريكية،  اليمنية 

قبل،  من  اجلالية  �شباب  كلمة  القيت  كما 
اإىل  جمملها  يف  تطرق  القطيني،  ماجد 
على  وحثهم  الفقراء  نحو  االأغنياء  دور 
التعاون والرتاحم الذي دعاء اإليها الدين 
تكرمي  مت  ذلك  بعد  احلنيف،  االإ�شالمي 
ال�شايدي،  اللطيف  عبد  علي  ال�شيخ/ 
واالأ�شتاذ/ حممد عبد اللطيف ال�شايدي، 
»بدرع الوفاء« و�شهادات تقديرية لدورهما 
وعلى  االأمريكية.  اليمنية  اجلالية  جتاه 
ال�شالم  دار  منظمة  كرمت  نف�شه  ال�شياق 
ال�شالم  بو�شام  الروحاين،  �شالح  االأخ/ 
قبل  من  �شنوي  كتقليد  2015م  للعام 
ن�شر  جمال  يف  جلهودة  تقديرًا  املنظمة 
ونبذ  والعاملي  االجتماعي  ال�شالم  ثقافة 

االإرهاب  وحماربة  والتطرف  العنف 
ي�شتمر  اأن  اأملني  واأ�شكالة  �شورة  بكل 
اهلل  يبارك  واأن  به  يقتدى  �شاخمًا  علمًا 
ابناء  من  كوكبة  تكرمي  مت  كما  جهوده، 
ب�شهادات  االأمريكية،  اليمنية  اجلالية 
ال�شالم  ثقافة  ن�شر  يف  لدورهم  تقديرية 
الغلوا  وحماربة  العاملي  وال�شالم  واملحبة 
الإبناء  التكرمي  هذا  ياتي  و  والتطرف 
اجلالية  بني  ال�شراكة  اإطار  يف  اجلالية 
اليمنية االأمريكية ومنظمة دار ال�شالم يف 

اجلمهورية اليمنية.

اجلمعية العربية االمريكية –باي ريدج-بروكلني  
للعام الرابع ع�شر على التوايل احتفلت اجلمعية العربية 
االمريكية بذكرى تاأ�شي�شها وتكون هذه االحتفالية كل 
املجتمع  ممثلي  مع  اجلمعية  الأع�شاء  جتمع  مبثابة  عام 
والتي  والفعاليات  االأن�شطة  ال�شتعرا�ض  فر�شة  وهي 
املجتمع  ي�شعر  حتى  واأي�شا  املن�شرم  العام  خالل  متت 
وكيف  اجلمعية  الأع�شاء  التاأثري  وقوة  الفاعلية  مبدى 
ان العمل العام ي�شاعد اأبناء اجلاليات يف حتقيق العديد 
خدمة  يف  املطاف  نهاية  يف  ت�شب  والتي  االإجنازات  من 

اجلميع.
خدمات  تقدم  ان  العام  هذا  خالل  اجلمعية  ا�شتطاعت 
متنوعة لعدد 4500 فرد من اأبناء اجلالية منها خدمات 
واجلن�شية  الهجرة  ب�شوؤن  يتعلق  ما  او  وطبية  عالجية 
للقادمني  االإجنليزية  اللغة  وتعليم  للطالب  والتدري�ض 
من  العديد  مع  والهادفة  اجلادة  وامل�شاركة  اجلدد 
مدينة  م�شتوى  على  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  منظمات 
وامل�شاركة  ال�شعي  خالل  من  اجلمعية  وجنحت  نيويورك 
االإيجابية مع الن�شطاء يف املجتمع املدين ان ي�شدر قرار 
من عمدة مدينة نيويورك باعتماد اإجازة ر�شمية لطالب 
املدار�ض يف عيد الفطر وعيد االأ�شحى  حيث جرى العرف 
امليالد  اأعياد  مع  املدار�ض  يف  تعطل  الدرا�شة  ان  على 
ورا�ض ال�شنة امليالدية وكذلك تعطل الدرا�شة مبنا�شبة 
وامل�شلمني  العرب  الطالب  ظل  وقد  اليهودية  االأعياد 
يتعر�شون لهذه االإ�شكالية عاما بعد عام حيث يت�شادف 
امتحانات  مع  امل�شلمني  اأعياد  موعد  يتوافق  ان  اأحيانا 
اأعباء  من  ذلك  ي�شكل  كان  مما  تاأجيلها   والأميكن  جترى 
واأع�شاء  بالتعليم  العاملني  واأي�شا  الطالب  على  نف�شية 
على  احل�شول  يف  اجلمعية  وبنجاح  التدري�ض  هيئات 
هذا القرار من عمدة املدينة كان اإ�شارة وا�شحة وقوية 
اىل ان اجلالية العربية الإ�شالمية لها وزن وتقدير عند 

امل�شوؤولني ومتخذي القرار.
تظل  ولكن  جمهولني  جنود  وراوؤه  يقف  العام  العمل 
وموؤ�ش�شها  اجلمعية  –رئي�ض  وا�شحة  قوية  ب�شماتهم 
باجلمعية  العمل  بدا  وعنما  جابر  احمد  الدكتور  هو 
ويدير  ميتلكها  التي  العيادة  مبقر  جابر  الدكتور  تربع 
البداية وحتى االن  وكانت  الطبية  اإدارة خدماته  منها 
رجل  هو  الرئي�ض  ونائب  للجمعية  الر�شم  املقر  هو  فهذا 
ميتلك  والذى  جودة  حبيب  واملتميز  الناجح  االعمال 
ويدير ال�شيدليات واملركز الطبي العربي مبنطقة الباي 
باالأ�شخا�ض  يذخر  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ويظل  ريدج 
قوية  ب�شمات  لهم  تظل  و�شوف  والزالت  كانت  والذين 
اأبناء اجلالية العربية واأي�شا اجلاليات  ووا�شحة و�شط 
�شراب  واالأ�شتاذ  اليتيم  خ�شر  االب  ومنهم  االأخرى 

ال�شيكلى
فرحات  ليلى  والدكتورة  اجلنابي  اميان  والدكتورة   

وال�شيدة فرجينا توجن وال�شيدة واريان وال�ض.
ليندا  ال�شيدة  فهي  وامل�شتمر  الدائم  الن�شاط  �شعلة  واما 
وت�شاعدها  للجمعية  التنفيذي  املدير  وهي  �شر�شور 

ال�شيدة كيال �شانتو�شو كنائب للمدير التنفيذي.
او  االإجنازات  اجلمعية  امر  على  القائمون  ا�شتعر�ض 
املتحدثني  لبع�ض  الفر�شة  واتيحت  من�شرم  عام  ح�شاد 
حاج  )0على  االمام  على  االأ�شواء  و�شلطت  واملكرمني 
طالب عبد الر�شيد( امام م�شجد موؤ�ش�شة اخوة االإ�شالم 
مبنطقة هارليم والرئي�ض جلماعة جمل�ض �شورى االإ�شالم 
عن مدينة نيويورك وحتدث عن مدينة نيويورك والتي 
 75 180 لغة وان العرب الوجودين بها  يتحدث �شكانها 
من  املائة  يف   37 جملة  وان  م�شيحيني  منهم  املائة  يف 
املقيمون باملدينة لي�شوا من مواليد نيويورك مبعنى انهم 
مهاجرين وتوقف عند كلمة مهاجرين ليذكر احلا�شرين 
وال�شالم  ال�شالة  اف�شل  عليه  حممد  الر�شول  بهجرة 

) )يرثب  املدينة  اىل  مكة  من  رفاقه  مع  هاجر  عندما 
 1437 منذ  ذلك  وكان  بالرتحاب  اأهلها  ا�شتقبله  وكيف 
عام ان النبي حممد عليه ال�شالة وال�شالم قد اأ�ش�ض اول 
حكومة مدنية ولنا الفخر ان نعي�ض هنا يف نيويورك وهى 
املدينة التي التقت فيها بكل �شماحة وي�شر كل االأعراق 
اىل  حممد  الر�شول  و�شل  عندما  حدث  ما  وهذا  وامللل 
هو  وهذا  والن�شارى  اليهود  بها  كان  فقد  املنورة  املدينة 
اىل  االأديان  من  كغريه  يدعوا  والذى  احلنيف  ديننا 

املحبة والتعاون بني بنى الب�شر .
عن  مارتني  جولن  ال�شيناتور  حتدث  فلقد  وكعادته 
ارتباطه باأبناء اجلالية العربية وعن ادراكه وتقديره 
الأهمية العمل البناء واال�شافة التي كانت منهم للمكان 
غامرة  ب�شعادة  ي�شعر  بانه  واأ�شاف  فيه  عا�شوا  الذي 
فعاليات  اية  العربية  اجلالية  اأبناء  ي�شارك  عندما 
و�شط  التي و�شعوها  باالإجنازات واال�شافات  ي�شيد  وانه 
املجتمع الذي يعي�شون فيه واكد على اأهمية الدور الذي 
يقوم به القادة املحلني وهو يعتز مبا يقدمه هوؤالء القادة 
من منوذج جيد وحمرتم الأداء العمل التطوعي واإتاحة 

الفر�شة لل�شباب ان يكونوا م�شاركني فاعلني وموؤثرين.
من  باجلمعية  العمل  فريق  يقدم  الن  الفر�شة  واتيحت 
موظفني دائمني او متطوعني ان يقدموا اأنف�شهم جلمهور 
بالقيام  املكلف  املهام  �شخ�ض عن  احلا�شرين وحتدث كل 

بها.
ومن اجلدير بالذكر ان االحتفال ي�شهد كل عام ازدياد 
ملحوظ يف اعداد امل�شاركني واحلا�شرين وان هناك دعما 
ملا مل�شه اجلميع من  اأبناء ورموز اجلالية نظرا  �شخيا من 
تفانى واإخال�ض وانكار ذات من القائمني على هذا العمل 
والذى اأ�شاف الكثري ل�شورة املجتمع العربي االأمريكي يف 

املهجر.

دوالر مليون   15 ب�  يطالب  قنبلة  انها  ال�ضرطة  اعتقدت  �ضاعة  ل�ضنعه  اوقف  امركي  طالب 
�شيكاغو ـ )اأ ف ب( – اعلن حمامي الطالب 
والية  يف  مدر�شة  يف  اوقف  الذي  امل�شلم 
�شاعة  �شنعه  بعد  االمريكية  تك�شا�ض 
ان  قنبلة،  انها  ال�شرطة  ظنت  حائط 
مليون   15 قدره  بتعوي�ض  يطالب  موكله 

دوالر.
اوقف  عاما(   14( حممد  احمد  وكان 
املا�شي  ايلول/�شبتمرب  يف  ق�شرية  لفرتة 
جهازا  املدر�شة  اىل  اح�شر  بعدما 
من  تتاألف  حائط  �شاعة  كان  “ابتكره” 
�شا�شة رقمية �شنعها ليثري اعجاب ا�شتاذه 
مبادة التكنولوجيا. واعتقد احد املدر�شني 

ثم ال�شرطة ان اجلهاز قنبلة.
ال�شاب الذي يدر�ض يف مدر�شة ماك  ولقي 
قرب  ايرفينغ  مدينة  يف  الثانوية  اآرثر 
داال�ض، تاأييدا وا�شعا مبا يف ذلك من قبل 
و�شعت  عندما  اوباما،  باراك  الرئي�ض 
�شورته  تويرت  على  ح�شابها  على  �شقيقته 
مقيدا ويرتدي قمي�شا يحمل �شعار وكالة 

الف�شاء االمريكية )نا�شا(.
واىل  مدر�شته  اىل  ر�شالة  حماموه  ووجه 
مبالحقات  مهددين  ايرفينغ  مدينة 
قدره  بتعوي�ض  للمطالبة  ق�شائية 
منها  ماليني  خم�شة  دوالر،  مليون   15

من  ماليني  وع�شرة  املدر�شة  من 
البلدية.

�شبب  احلادث  ان  الر�شالة  وقالت 
كبرية”. نف�شية  “�شدمة 

املولود  الفتى  هذا  حمامو  واكد 
املدر�شة  ان  �شودانيني  ملهاجرين 
البلدية  يف  وم�شوؤولني  وال�شرطة 
خطاأ  باتهامه  حقوقه  جتاوزوا 

وتوقيفه و”احلط من �شاأنه” بعد انك�شاف 
ق�شته.

فريق  من  هولينغ�شورث  كيلي  وقالت 
ا�شتهدف  احمد  ان  الوا�شح  “من  املحامني 

ب�شبب عرقه وا�شوله وديانته”.
تت�شمن  الكرتونية  ر�شائل  عائلته  وتلقت 
بعد  منزلها  ملغادرة  وا�شطرت  تهديدات 
قطر  يف  حاليا  تقيم  وهي  عنوانها.  ك�شف 
البيت  اىل  دعي  الذي  الفتى  تلقى  حيث 

االبي�ض، منحة درا�شة �شخية.

غربة نيوز - خا�ض
ع�شو الكوجنر�ض التقى بابناء اجلالية اليمنية 
من  ح�شد  بح�شور  وذلك  الثاين  مقرها  يف 
والكوجنر�ض  احلكومة  عن  وممثلني  اجلماهري 

واع�شاء من دائرة الهجرة .
االمور  كافة  مناق�شة  اللقاء  هذا  يف  مت  حيث 
وا�شفر  املغرتبني  تخ�ض  التي  والعالقة  الهامة 
املو�شوع  هذا  متابعة  اىل  التو�شل  عن  اللقاء 
الهجرة  يف  حقوقهم  منحهم  اىل  للتو�شل  وذلك 

واالقامه يف الواليات املتحدة االمريكية .
عبدالنا�شر  اال�شتاذ  اللقاء  هذا  ادار  وقد 
 ، االمريكية  اليمنية  اجلمعية  رئي�ض  امل�شمري 
اىل جانب كاثى اخلطري والتي �شاعدة برتتيب 
للجالية  كممثلني  حمامني  وبح�شور   . اللقاء 

اليمنية .
وقد مت اللقاء بالنجاح وعلى كافة املجاالت .

اجلالية  البناء  ومفيدا  مثمرا  لقاء  وكان 
بخ�شو�ض مو�شوع الهجرة واالمور املتعلقة بها .
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