
www.ghorbanews.com          أ�سبوعية - �ساملة - حرة - م�ستقلة�FRIDAY , MARCH 10 . 2017   / Vol . 6 - Issue 256

ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

زع�����ي�����م�����ة احل��������زب 
الأمريكي  ال��دمي��ق��راط��ي 
نان�سي  ال��ك��وجن��ر���س  يف 
اأوباما  عن  تدافع  بيلو�سي 

وحتيا اليمن
منوت .. منوت

 احتجاجات الِعي�س:

امل�سريون
يف ال�سارع



www .ghorbanews .com

FRIDAY , MARCH 10 . 2017   / Vol . 6 - Issue 2563اعالنات2 حملي FRIDAY , MARCH 10 . 2017   / Vol . 6 - Issue 256

خمت�سر مفيد

ب�إ�ستمرار  للموت  الإن�س�ن  تذكر  اإن  تقول  قد 
بع�ض  ينظر  فقد  عك�سي،  اأثر  اإىل  يوؤدي  قد 
الأ�سخ��ض اإىل حي�ته على اإنه� فر�سة للعب من 
امللذات وامل�سرات دون اأن يفكر اأبدا يف ترك هذا 
الأثر الذي تتحدث عنه، وقد يفكر يف اأن الدني� 
ل ت�ستحق اأن يعمر فيه� اأي �سئ ط�مل� اأنه �سيرتكه� 
الإعم�ر  هذا  من  ي�ستفيد  اأن  دون  وقت،  اأي  يف 

الذي اأرهق نف�سه فيه.
العب�د  وم�س�لح  الدني�  ق�مت  ومتى  �سديقي  في� 
ل  الذين  الأن�نيون  الأ�سخ��ض  هوؤلء  مثل  على 
ينظرون اإل اإىل ذواتهم وملذاتهم اللحظية، وهل 
ويوؤ�س�سون  الأر�ض  يعمرون  من  هم  هوؤلء  اأمث�ل 
اأدركوا  البالد، امل�سلحون ومعمري الأر�ض الذين 
قهر  اأ�ستط�عوا  من  وحدهم  هم  الوقت  قيمة 
املوت، فهو مل ينجح اأبدا يف الق�س�ء على �سريهم 

واأعم�لهم ولكن هذا الأمر مل يكن جم�ين اأبدا.
�سيئ�  احلي�ة،  هذة  يف  عالمة  ترك  يكن  مل  نعم 
الذين  العظم�ء  من  عظيم  اأي  حي�ة  يف  جم�ني� 
وذكرهم  العظيمة  ب�أعم�لهم  دني�ن�  يف  ظلوا 
عن  اأ�سخ��سهم  رحيل  من  الرغم  على  احل�سن 
يجده�  العظم�ء  هوؤلء  �سري  يف  ف�ملت�أمل  الدني�، 
ثمن�  دفعوه�  التي  واملع�ن�ه،  ب�لت�سحي�ت  تذخر 
ل�سريتهم احل�سنة والأثر الطيب الذي تركوه يف 

هذة الدني�.
لذلك يجب على كل واحد فين� اأن ي�س�أل نف�سه اإذا 
مت الأن فهل �سيقولوا عنه مر هن� وهذا الأثر، اأم 

اأن غي�به من احلي�ة �سيت�س�وى مع وجوده فيه�.

رئي�س �لتحرير
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ال���وك���ال���ة ال����ذري����ة: وا���س��ن��ط��ن مل ت��ت��خ��ذ ق�����رارا ب��ع��د ب�����س��اأن الت���ف���اق ال���ن���ووي م���ع اي����ران

ح����������رب ت��������رام��������ب وال��������دمي��������وق��������راط��������ي��������ن... مت����������ّر ع��������ر اأوب��������ام��������ا

اأوب��ام��ا ع��ن  ت��داف��ع  بيلو�سي  ن��ان�����س��ي  ال��ك��وجن��ر���س  يف  الأم��ري��ك��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب   زع��ي��م��ة 

 رواي������ة ج���دي���دة ع���ن واق���ع���ة ال��ه��ج��وم
ع����ل����ى ال����ف����رق����اط����ة ال�������س���ع���ودي���ة
احلوثيني  اإ�س�بة  عقب  راجت  وك�لت:  ـ  وا�سنطن 
30 ين�ير/ك�نون الث�ين امل��سي  لفرق�طة �سعودية يف 
روايت�ن،  احلديدة  مين�ء  قرب  الأحمر  البحر  يف 
والث�نية  م�س�د،  ب�س�روخ  ا�ستهدافه�  تدعي  الأوىل 

بوا�سطة زورق انتح�ري.
اإل اأن رواية ث�لثة ظهرت ب�س�أن هذا الهجوم البحري، 
وقد حتدث عنه� تقرير ن�سره معهد وا�سنطن ل�سي��سة 
الفرق�طة  ا�ستهداف  اأن  اإىل  م�سريا  الأدنى،  ال�سرق 
مين�ء  غرب  الدورية  ب�أعم�ل  قي�مه�  اأثن�ء  ال�سعودية 

احلديدة اليمني مت بوا�سطة ط�ئرة من دون طي�ر.
قد  التي  الذاتية  الط�ئرة  اأن  التقرير  واأو�سح 
البحرية  القطعة  �سد  ا�ستعملوه�  احلوثيون  يكون 
املهربون  ي�ستخدمه�  التي  تلك  ت�سبه  ال�سعودية، 
جزيرة  �سبه  من  املهربة  ال�سلع  لنت�س�ل  الإيرانيون 
دون  من  ولط�ئرات  هرمز،  م�سيق  يف  العم�نية  م�سندم 
على  التدريب  يف  وت�ستخدمه�  الإم�رات،  متتلكه�  طي�ر 

الرم�ية.
ودفع �س�حب التقرير بفر�سية تقول اإنه “ميكن ت�سور 
طريقه  �سل  اإم�راتي  زورق  قبل  من  الهجوم  تنفيذ 

وا�ستحوذت عليه اإيران”.

الدميقراطيني يف جمل�ض  زعيمة  بيلو�سي،  ن�ن�سي  اتهمت 
ترامب  دون�لد  الأمريكي  الرئي�ض  الأمريكي،   النواب 
ب��ستخدام “تكتيك�ت ا�ستبدادية” ب�لدع�ء، دون دليل، 
على  ب�لتن�ست  اأمر  اأوب�م�  ب�راك  ال�س�بق  الرئي�ض  اأن 

هواتفه يف برج ترامب قبيل النتخ�ب�ت الرئ��سية.
�سيء  اأي  يفعل  الذي  الت�ستيت  عن  بيلو�سي  وحتدثت 
ي�ستخدمه  تكيتيك  ذلك  اأن  معتربة   ، املو�سوع  لتغيري 
ترامب ع�دة. وق�لت: “اأنت تختلق �سيئ�، ثم تكتب عنه 
هذا  عن  يكتبون  اجلميع  اإن  اأنت  تقول  ثم  ال�سح�فة، 

الأمر”.
واأ�س�فت بيلو�سي التي ك�نت تتحد�ض ح�سري� يف مق�بلة 

ملحطة �سي اإن اإن: “اإنه� و�سيلة �سخ�ض م�ستبد”.
الكونغر�ض  من  ترامب  طلب  م�سداقية  يف  و�سككت   
اأن  يف�سل  “ل  اإنه  ق�ئلة  التن�ست،  مزاعم  يف  التحقيق 
عن  الرو�ض  لدى  م�  مثل  �سيء  اأي  يف  الكونغر�ض  يحقق 

دون�لد ترامب �سي��سي� واقت�س�دي� و�سخ�سي�”.
ق�ل،  �سب�ي�سر  �سون  الأبي�ض  البيت  ب��سم  املتحدث  وك�ن 
�سي��سي  دافع  وجود  احتم�ل  عن  “التق�رير  اإن  بي�ن،  يف 
 2016 انتخ�ب�ت  قبيل  جرت  التي  التحقيق�ت  خلف 
“الرئي�ض دون�لد ترامب يط�لب  مقلقة جدا”. واأ�س�ف: 
يف  حتقيقه�  �سمن  ب�لكونغر�ض،  ال�ستخب�رات  جل�ن 
ا�ستخدام  اإ�س�ءة  اإذا ك�ن قد مت  الرو�سي، مبعرفة  الدور 

ال�سالحي�ت الرئ��سية التنفيذية يف 2016 .
وج�ء ذلك بعد  زعم ترامب ب�أن اأوب�م� اأمر ب�لتن�ست على 
هواتف يف برج ترامب مبدينة نيويورك الذي ك�ن مقرا 

للحملة النتخ�بية لكنه مل يقدم دليال.
ب�نته�ك  املق�سود  �سراحة  �سب�ي�سر  يو�سح  ومل   
الرئي�ض  اإ�سدار  لكن  التنفيذية  الرئ��سية  ال�سالحي�ت 

اأمرا ب�لتن�ست يعد خم�لفة ل�سالحي�ته.
الرئي�ض  اإ�سدار  اأوب�م�  ونفى كيفن لوي�ض املتحدث ب��سم 
ال�س�بق اأي اأمر ب�لتن�ست على اأي مواطن اأمريكي. وق�ل: 
عدم  ك�نت  اأوب�م�  لإدارة  ب�لن�سبة  اأ�س��سية  “ق�عدة 
اأي  يف  الأبي�ض  البيت  يف  م�سوؤول  اأي  قبل  من  التدخل 

حتقيق م�ستقل جتريه وزارة العدل”.

اليومني  خالل  ترامب،  دون�لد  اته�م�ت  تنّقلت   
الدميوقراطي،  احلزب  زعم�ء  خمتلف  بني  امل��سيني، 
اإىل  و�سوًل  الكونغر�ض،  زعيَمي احلزب يف  انطالقً� من 
ت  ب�لتن�سّ اتهمه  الذي  اأوب�م�،  ب�راك  ال�س�بق  الرئي�ض 

عليه خالل احلملة النتخ�بية
حرب  الأمريكية،  الأ�سبوع  نه�ية  عطلة  على  طغت 
كالمية واته�م�ت متب�دلة بني الرئي�ض دون�لد ترامب 
وخ�سومه الدميوقراطيني، ك�ن للرئي�ض ال�س�بق ب�راك 

اأوب�م� ن�سيب الأ�سد منه�.
ويف اآخر التطّورات، على هذا ال�سعيد، مط�لبة ترامب 
الكونغر�ض ب�لتحقيق يف »حتري�ت قد تكون م�سّي�سة«، 
النتخ�بية  حملته  خالل  عليه  اله�تفي  التن�ست  عرب 
على  ت  ب�لتن�سّ �سلفه  اته�مه  غداة  وذلك   ،2016 ع�م 
يقّدم  اأن  دون  من  الفرتة،  تلك  يف  اله�تفية،  مك�مل�ته 

اأدّلة على ذلك.
ويف �سل�سلة تغريدات على موقع »تويرت«، �سّبه ترامب 
اأوب�م� ب�لرئي�ض الأ�سبق ريت�س�رد نيك�سون. وق�ل: »اإىل 
ت على هواتفي  اأّي م�ستوى نزل الرئي�ض اأوب�م�، ليتن�سّ
اإن  م�سيفً�  جدًا«،  املقد�سة  النتخ�بية  العملية  خالل 
مري�ض(«.  )اأو  �سيئ  رجل  ووترغيت.  نيك�سون/  »هذا 
اأن ي�سنع  اأن »حم�ميً� جيدًا ميكنه  وراهن ترامب على 
ك�ن  اأوب�م�  الرئي�ض  اأن  حقيقة  من  عظيمة  ق�سية 
يتن�ست على هواتفي يف ت�سرين الأول، قبل النتخ�ب�ت 
ت وقعت يف برج  مب��سرة!«. واأ�س�ر اإىل اأن عملية التن�سّ

ترامب يف نيويورك، لكن »مل يعرث على �سيء«.
مزاعم  لأوب�م�،  �س�بق  م�ست�س�ر  وهو  رود�ض،  بن  ونفى 
اأن  رئي�ض  لأي  ميكن  »ل  »تويرت«:  على  وكتب  ترامب. 
و�سعت  القيود  تلك  مثل  هواتف.  على  ب�لتن�ست  ي�أمر 
لتحمي املواطنني من اأ�سخ��ض مثلك«. وعّلق بن رود�ض 
على قول ترامب عن تويل حم�م جيد للق�سية، ق�ئاًل: 

»ل، ل ميكنهم. ك�ذب فقط هو من ب�إمك�نه فعل ذلك«.
جمل�ض  يف  الدميوقراطيني  زعيمة  �سخرت  جهته�،  من 
وكتبت  ترامب،  ت�أكيدات  من  بيلو�سي  ن�ن�سي  النواب 
املحّرفني  »زعيم  »تويرت«:  موقع  على  تغريدة  يف 

ي�سرب من جديد. حتقيق من جلنة م�ستقّلة هو احلل 
الوحيد«.

اإل اأن هذه الأخرية مل ت�سلم من اته�م�ت ترامب، فقد 
ال�سيوخ  جمل�ض  يف  الدميوقراطيني  زعيم  مع  اتهمه� 
مع  التحقيق  اإىل  ودع�  بـ«النف�ق«.  �سومر  ت�س�ك 
ترامب  ون�سر  رو�سي�.  مع  عالقته  خلفية  على  �سومر، 
الدون�ت  يتن�ول حلوى  ل�سومر، وهو  يف تغريدة �سورة 
مع الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني. وكتب: »يجب اأن 
نبداأ ب�إجراء حتقيق فوري يف عالقة ال�سين�تور �سومر 

مع رو�سي� وبوتني، اإنه نف�ق ت�م«.
لبيلو�سي، على  �سورة  ترامب  ن�سر  اأخرى،  تغريدة  ويف 
اإىل  ودع�  الرو�ض،  امل�سوؤولني  كب�ر  ت�سم  كبرية  ط�ولة 
ترامب  وا�سفة  بيلو�سي،  ورّدت  اأي�سً�.  معه�  التحقيق 
موقع  عرب  �سفحته�  على  وكتبت  الكف�ءة«.  »بعدم 
»تويرت«، اأن »دون�لد ترامب ل يعرف الفرق بني اجتم�ع 
ر�سمي، ت�سّوره ال�سح�فة، واجتم�ع �سري. وزيره كذب 

ب�لرغم من اأدائه الق�سم«.
عن  بر�ض«  »اأ�سو�سيتد  وك�لة  اأف�دت  ذلك،  غ�سون  يف 
اأن�س�ر  بني  �سدام�ت  جراء  اجلرحى  من  عدد  �سقوط 
ولية  يف  بريكيلي  مدينة  يف  ومع�ر�سيه  ترامب 
ت ال�سرطة الأمريكية ال�ستب�ك�ت  ك�ليفورني�. وقد ف�سّ
بعد جلوء الطرفني اإىل القن�بل الدخ�نية والزج�ج�ت 
اإىل  امل�س�بني  نقل  وجرى  الفلفل،  ورذاذ  احل�رقة 

امل�ست�سفي�ت.
وك�ن اأن�س�ر ترامب قد �س�روا يف م�سريات دعم له عند 
وع�سرات  التذك�ري،  وا�سنطن  ون�سب  ترامب،  »برج 
لـ«اإظه�ر  وذلك  البالد،  اأنح�ء  يف  الأخرى  الأم�كن 
يف  امل�سريات  هذه  وت�أتي  للبالد«.  برئ��سته  فخرهم 
مواجهة تظ�هرات اأخرى من�ه�سة لرتامب، يف من�طق 

خمتلفة من الولي�ت املتحدة.
)الأخب�ر، اأ ف ب، رويرتز(

الدولية  الوك�لة  رئي�ض  – ق�ل  ب(  ف  )اأ  ـ  فيين� 
يف  حم�دث�ت  بعد  ام�نو  يوكي�  الذرية  للط�قة 
وا�سنطن اأن الدارة المريكية اجلديدة مل تتخذ 
قرارا بعد ب�س�أن التف�ق النووي املربم مع ايران 

يف 2015.
اجلديدة  الأمريكية  “الإدارة  اأن  ام�نو  و�سرح 

بداأت عمله� للتو، وتدر�ض هذه امل�س�ألة”.
“ل تدر�ض  اأن وا�سنطن  واأ�س�ف يف موؤمتر �سح�يف 
امل�س�ئل الأخرى.  امل�س�ألة بل عددا من  فقط هذه 

ولذلك فمن املبكر جدًا اأن يقدموا تقييمهم”.
وزير  مع  اخلمي�ض  حم�دث�ت  اأم�نو  واأجرى 
من  وغريه  تيلر�سون  ريك�ض  المريكي  اخل�رجية 
تويل  منذ  مرة  لأول  وا�سنطن  يف  امل�سوؤولني  كب�ر 

دون�لد ترامب الرئ��سة يف ك�نون الث�ين/ين�ير.
اأنه  النتخ�بية  حملته  خالل  اأعلن  ترامب  وك�ن 
وخم�ض  بالده  ابرمته  الذي  التف�ق  الغ�ء  يريد 
فرن�س�،  ال�سني،  بريط�ني�،   – اأخرى  كربى  دول 

رو�سي�، امل�ني�- مع ايران يف متوز/يوليو 2015.
ن�س�ط�ته�  اإيران  خف�ست  التف�ق  ومبوجب 
الدولية  للوك�لة  و�سمحت  كبري  ب�سكل  النووية 
النووية  ب�جراء عملي�ت تفتي�ض وا�سعة ملواقعه� 

مق�بل رفع العقوب�ت الدولية عنه�.
التزمت  اإيران  اأن  الدولية  الوك�لة  وذكرت 
ك�نون  يف  �سري�نه  بدء  منذ  التف�ق  ب�سروط 

الث�ين/ين�ير 2016.



جنمً�  حتول  الذي  ب�نك�سي  الربيط�ين  الغرافيتي  فن�ن 
جدار  على  ير�سم  لن  املرة،  هذه  فل�سطني.  اإىل  ع�د  ع�مليً�، 
 The Walled Offالف�سل العن�سري، بل �سي�سّيد فندقه
اأخريًا  افتتح  اإذ  ب�لأ�سوار«.  املعزول  »الفندق  اأو   Hotel
فندقه يف بيت حلم يف ال�سفة الغربية، ليحتوي على مئ�ت 
اللوح�ت، بح�سب املتحدثة ب��سم الفندق الذي يتكون من 

غرف.  9
ويف بي�ن ُوزع على �س�ئل الإعالم، ق�ل ب�نك�سي اإن املوقع ك�ن 

ور�سة للفخ�ر قبل اأن يتحول اإىل فندق.
كل  من  للن��ض  ح�رًا  ا�ستقب�ًل  »يقدم  الفندق  اأن  واأ�س�ف 
بنف�سه،  تف��سيله  على  اأ�سرف  اأنه  وبني  الع�مل«.  اأنح�ء 
�سل�سع  و�س�م  مديره  بح�سب  والفندق  اخل��ض.  وبتمويله 

»فل�سطيني مئة ب�ملئة«.
وق�ل �سل�سع لوك�لة »الأن��سول«: »نح�ول من خالل الفندق 
حوار  مركز  الفندق  وليكن  للع�مل،  �سالم  ر�س�لة  نر�سل  اأن 
ال�سالم  يحب  �سعبن�  الع�مل،  وكل  الفل�سطيني  ال�سعب  بني 
غرف  اإحدى  ويف  الأجنبي«.  الإعالم  ي�سوره  كم�  ولي�ض 
ت�ستخدمه�  التي  الذخرية  �سن�ديق  ُخ�س�ست  الفندق، 

اجليو�ض كدواليب حلفظ مقتني�ت النزلء.
وي�سري �سل�سع، اإىل اأن كل قطعة ولوحة هي مق�سودة بحد 
بح�سب  نزيل،  كل  يف�سره�  اأن  ميكن  مع�ين  وحتمل  ذاته�، 
الف��سل، يعك�ض  الفندق املح�ط ب�جلدار  اأن  تخيله. وبني 
واقع مدينة بيت حلم وفل�سطني التي تع�ين من الحتالل، 
و»ن�سعى من خالله لتعريف الع�مل على واقع مدينة ال�سيد 

امل�سيح عليه ال�سالم«.

ولفت �سل�سع اإىل اأن العم�ل الفنية لب�نك�سي متت ب�سرية، 
ب�نك�سي  اأن  الفندق  مدير  وبنّي  �سهرًا.   14 نحو  وا�ستمرت 
زار مدينة بيت حلم يف الأعوام 2005، 2007، واأخريًا يف 
عن  بعد  يعَلن  ومل  لوح�ته.  ر�سم  اأمّت  حيث   2016 الع�م 
املبيت  اأ�سع�ر  عن  اأو  النزلء،  اأم�م  لفتحه  حمدد  موعد 

فيه.
املقيم  للنزيل  وميكن  طوابق،  ثالثة  من  الفندق  ويتكون 
ع�سكرية  نقطة  عينه  ب�أم  ي�س�هد  اأن  العلوي  الط�بق  يف 
من  ي�س�هد  كم�  الع�سكري،  وعت�ده�  ب�أبراجه�،  اإ�سرائيلية 

ك�فة غرفه اجلدار الف��سل.

م�ستوطنة  اأي�سً�  النزيل  ي�س�هد  اأن  ميكن  نوافذه  ومن 
اأرا�سي بيت حلم، وبرج�  »غيلو« الإ�سرائيلية املق�مة على 

ع�سكريً�، ويف اخللفية مئذنة م�سجد، و�سومعة كني�سة.
الف��سل  اجلدار  اإن  حلم  بيت  مدينة  يف  �سك�ن  ويقول 
من  كبري  عدد  على  »يحتوي  املدينة  حول  الإ�سرائيلي، 
اأي�سً� مدينة غزة  ب�نك�سي  وزار  ب�نك�سي«.  الفن�ن  ر�سوم�ت 
بداية ع�م 2015، ور�سم لوح�ت يف بع�ض من�طقه�. وُتب�ع 
 2013 ع�م  يف  بيع  حيث  ط�ئلة،  مبب�لغ  ب�نك�سي  ر�سوم�ت 
خ��ض  مزاد  يف  لندن  يف  متجر  واجهة  على  جداري  ر�سم 

مببلغ 1.1 مليون دولر.

غرقت الأطراف املتن�زعة يف اليمن يف تف��سيل اجلبه�ت 
جديد  ل  وعر�سه�.  البالد  جغرافي�  طول  على  املفتوحة 
امل�س�ر  على  حتى  ول  الع�سكري،  احل�سم  خّط  على  ُي�سّجل 
الكويت.  يف  الأخرية  حمطتة  يف  تعّطل  الذي  ال�سي��سي 
التحّرك الأمريكي  الق�ئم، برز  »ال�ست�تيكو«  ويف ظل هذا 
الأخري على خّط »حم�ربة الق�عدة«، كمتحّرك وحيد يف 

امل�ستنقع اليمني الراكد
حمزة اخلن�س�

اليمن،  يف  العربي  التح�لف  راأ�ض  على  ال�سعودية،  تبدو 
تدخل  التي  احلرب  موازين  يقلب  تغرّيًا  ينتظر  كمن 
املخ�  مدينة  مين�ء  اىل  الدخول  يكن  مل  الث�لث.  ع�مه� 
فيه،  مّت  الذي  ب�ل�سكل  الأحمر(،  البحر  �سواحل  )عند 
للتثبيت  له،  الت�بعة  املحلية  والقوى  للتح�لف  ك�فيً� 
يرّبر  ل  املخ�  يف  حتقق  م�  ف�إن  وب�لت�يل،  وعزله�.  فيه� 
»الكتف�ء« بهذا التفّوق الع�سكري املو�سعي، وخ�سو�سً� اأن 
اجلي�ض  يّتبعه�  التي  و»الب�ل�ستي«  »القن�ض«  ا�سرتاتيجية 
لت�سغيل  حم�ولت  اأي  تعيق  هن�ك  ال�سعبية  واللج�ن 
والنه�ئية«  الت�مة  »ال�سيطرة  مقولة  وا�ستثم�ر  املين�ء، 

عليه.
ترّقب �سعودي... وره�ن

مع  هذه،  والع�سكرية  ال�سي��سية  »الركود«  ح�لة  تزامَنت 
ترامب،  دون�لد  اجلديد  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  ت�سّلم 
اإن  مت�بعة  م�س�در  تقول  فيم�  الأبي�ض،  البيت  مق�ليد 
»الإدارة ال�سعودية مللف احلرب يف اليمن ترتّقب ب�رتي�ح 
يف  املتوا�سلة  وت�سريح�ته  ترامب،  عمل  فريق  ت�سكيلة 
تفعيل  اإع�دة  جت�ه  الأخرية  وخطواته  اإيران،  خ�ّض  م� 

احلديث عن حم�ربة الإره�ب يف اليمن«.
ب�لطبع، تريد ال�سعودية من الإدارة الأمريكية اجلديدة 
اليمنية  ال�س�حة  اإيران على  مع  قي�دة مواجهة مفتوحة 
اجل�نب  اإن  امل�س�در  تقول  ال�سي�ق،  هذا  يف  خ�سو�سً�. 
ال�سعودي »مل�ض مم�نعة اأمريكية كبرية حي�ل العمل املب��سر 
بني وا�سنطن وطهران يف ملف�ت �س�خنة كثرية مثل �سوري� 
واليمن«. مثاًل، يدر�ض الأمريكيون خططً� »حللحلة الأمور 
يف �سوري�، واإْن تطّلب الأمر لق�ءات وتن�سيقً� مع احلكومة 
ال�سورية، ب�سرط األ تكون ب�ل�سكل الذي مُيكن اأن ت�ستفيد 
ال�سعودية،  يريح  الأمر  هذا  اهلل«.  وحزب  اإيران  منه 
يف  الأمريكيني  عمل  طريقة  على  ان�سحب  اإذا  وخ�سو�سً� 

اليمن.

يف اليمن اليوم، بداأ فريق عمل ترامب ي�سل اىل خال�س�ت 
ال�سي��سي.  وت�ليً�  اأوًل،  امليداين  للو�سع  طريق«  »خريطة 
»ل« كبرية ترفعه� اإدارة ترامب يف وجه اأي خطوات ميكن 
بني  اللتق�ء  مكمن  هن�  اليمن.  يف  اإيران  ت�ستثمره�  اأن 
الري��ض ووا�سنطن يف ال�س�حة اليمنية، واإْن ك�ن لكل من 

الطرفني ح�س�ب�ته اخل��سة.
خطة اأمريكية؟

ك�نت لفتة الأنب�ء التي مت تداوله� يف اليومني الأخريين 
لقوى  ت�بع  ا�ستطالع  بزورق  بحري  لغم  انفج�ر  عن 
ومن  الزورق  ط�قم  مقتل  اىل  واأّدى  ميدي،  يف  التح�لف 
�سمنه القي�دي �سليم�ن خميط. اأتى هذا التطور بعد اأقل 
24 �س�عة على ن�سر معهد وا�سنطن املتخ�س�ض ب�سوؤون  من 
حمدق«  »خطر  عن  فيه  حتدث  تقريرًا  الأو�سط،  ال�سرق 
زرعه�  التي  البحرية  »الألغ�م  نتيجة  املندب  ب�ب  مب�سيق 
احلوثيون« يف املي�ه الإقليمية اليمنية يف البحر الأحمر 

قرب مدخل مين�ء املخ�.
فوغ�ن  كوم�ندر  اخلبريان،  اأعّده  الذي  التقرير  وقّدم 
ب�س�أن  الأمريكية  لالإدارة  تو�سي�ت  هندر�سون،  و�س�ميون 
منه�  املحتمل،  التهديد  هذا  مع  للتع�مل  املثلى  الطريقة 
اإ�س�فية على مواقع املراقبة ب�لرادارات وغريه�  �سرب�ت 
والقي�م  اليمني،  ال�س�حل  على  املو�سوعة  املن�س�آت  من 
املمرات  ويف  املوانئ  من  وب�لقرب  ال�سواطئ  على  بدوري�ت 
لتخزين  مكت�سفة  مواقع  اأي  وو�سع  اليمن،  يف  امل�ئية 
التدريب  وزي�دة  القّيمة،  الأهداف  ق�ئمة  على  الألغ�م 
البحرية  اإىل  الإجراءات  ونقل  والتكتيك�ت  الع�سكري 
الدف�عية  اخلربة  م�ستخدمًة  والإم�راتية،  ال�سعودية 
الطويلة الأمد للبحرية الأمريكية �سّد تهديدات الزوارق 
ال�سغرية، ف�ساًل عن اقرتاح القي�م مبهم�ت م�سرتكة لإزالة 

الألغ�م البحرية ب�ملنطقة.
خطوات  اإىل  املُقرتحة  الإجراءات  هذه  ترتافق  ب�لطبع، 
يف  ب�لق�عدة«  املتمثل  الإره�ب  مبح�ربة  العمل  »اإع�دة 
التي  الأمريكية  الغ�رات  وع�سرات  الإنزالت  مع  اليمن، 

�ُسّجلت اأخريًا يف هذا ال�سي�ق.
روؤية جديدة

تقوده  الذي  التح�لف،  من  قريب  م�سدر  من  اأكرث  يبدي 
الأمريكية  الإدارة  ب�أن  اعتق�ده  اليمن،  يف  ال�سعودية 
مبوجبه  تعمل  ك�نت  عّم�  خمتلفة  روؤية  متتلك  اجلديدة 
اإدارة الرئي�ض ال�س�بق ب�راك اأوب�م� يف اليمن. تقول هذه 

اإيران يف نفوذ املنقطة،  اإ�سراك  اإن »ا�سرتاتيجية  امل�س�در 
جون  ال�س�بق  الأمريكي  اخل�رجية  وزير  له�  رّوج  والتي 
البيت  يف  ثمة  اإن  اإذ  اليوم،  التداول  قيد  تعد  مل  كريي، 

الأبي�ض َمن يعتقد ب�سرورة مواجهة هذا النفوذ«.
اليمن  يف  الو�سع  مع  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  تع�طي 
بـ«حم�ربة  مرتبطة  الأوىل  زاويتني:  من  يكون  �سوف 
كثريًا  ا�ستف�د  الذي  الق�عدة«  بتنظيم  املتمثل  الإره�ب 
بـ»حم�ية«  الث�نية  تتعلق  فيم�  احل��سلة،  الفو�سى  من 
اإيران  من  للخطر  املعّر�سة  الدولية  البحرية  املالحة 
وحلف�ئه�. ويف هذا الإط�ر، ميكن اإدراج احلديث الأمريكي 
وتركيز  املندب«،  ب�ب  يف  احلوثية  البحرية  »الألغ�م  عن 
القطع�ت  بني  حوادث  على  والأمريكي  اخلليجي  الإعالم 
البحرية الأمريكية والإيرانية يف م�سيق هرمز، واآخره� 

م� ح�سل قبل اأي�م.
ا�ستعداد للمواجهة!

للتح�لف  املواِجهة  الأطراف  تبدي  الآخر،  املقلب  يف 
ال�سعودي يف اليمن ا�ستعداده� ملواجهة اأي تدخل اأمريكي 
يف  احلرب  اليمنيون  ُي�سّنف  الأ�سل،  يف  البالد.  يف  مب��سر 

بالدهم يف خ�نة »العدوان الأمريكي ــ ال�سعودي«.
اجلي�ض  اإن  اهلل«  »اأن�س�ر  حركة  من  مقّربة  م�س�در  تقول 

خي�رات  »مروحة  ميتلكون  ال�سعبية  واللج�ن  اليمني 
م�س�ر  يف  درام�تيكية  تطورات  اأي  ملواجهة  وا�سعة« 
التي  ال�سعودية  اأن  اىل  امل�س�در  ت�سري  الق�ئمة.  احلرب 
اجلبه�ت،  خمتلف  على  ومتت�لية  كثرية  بنك�س�ت  ُمنَيت 
تراهن اليوم على تدخل اأمريكي مب��سر، بغ�ض النظر عن 

موجب�ته وتربيراته، لتعديل كفة امليدان مل�سلحته�.
احلل  مراحل  حول  التف�و�ض  جولت  اأن  املعروف  من 
تقول  وا�سحة.  نت�ئج  اىل  تف�ِض  مل  اليمن،  يف  ال�سي��سي 
امل�س�در نف�سه� اإن ال�سعودية غري م�ستعدة يف هذه املرحلة 
للدخول يف مف�و�س�ت ج�دة ومثمرة لإنه�ء املع�رك، نظرًا 
اإىل �سعف موقفه� امليداين، م� �سينعك�ض �سعفً� على موقفه� 
ال�سي��سي يف املف�و�س�ت. ترى هذه امل�س�در اأن احلل الوحيد 
�ستقّرره  م�  انتظ�ر  ب�ت  اليوم،  وحت�لفه�  ال�سعودية  اأم�م 
الدائم  اليمني، يف ظل ره�نه�  الو�سع  اإدارة ترامب حي�ل 

على حّل ع�سكري اأمريكي يعدل كفة امليزان مل�سلحته�.
مليئة«  »جعبة  عن  امل�س�در  تتحدث  الإط�ر،  هذا  يف 
واللج�ن  اليمني  اجلي�ض  بحوزة  الع�سكرية  ب�خلي�رات 
التي  ب�لعدو«  »التنكيل  ل�سرتاتيجية  تنفيذًا  ال�سعبية، 

اأطلقه� زعيم »اأن�س�ر اهلل« عبد امللك احلوثي.
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ط��������وق جن��������اة ال�����������س�����ع�����ودي�����ة... ب����ي����د ت�����رام�����ب؟

امل���ب���ادرات ينتظر  ل  امل���ي���دان  ال�����س��ي��خ:  ل��ول��د  ج��دي��د  »ح�����راك« 

مب�سر الهول”  “اأبو  مع  الإف��ط��ار  وتناول  باملغرب  الغزال”  “كعب  اأك��ل  �سميث”  “ويل 
عدة  �سميث،  ويل  الأمريكي  النجم  يق�سي 
املن�طق  زي�رة  بهدف  الق�هرة،  يف  اأي�م 
9 من  الأثرية وال�سي�حية، م�سطحبً� معه 

م�س�عديه واأفراد اأ�سرته.
اإىل  الأحد،  اليوم  �سب�ح  �سميث،  وو�سل 
م�سر، واجته مب��سرة اإىل منطقة الأهرام 
وزير  اآخر  حوا�ض  زاهي  ب�سحبة  ب�جليزة 
الأ�سبق  امل�سري  الرئي�ض  عهد  يف  اآث�ر 

ح�سني مب�رك.
�سميث  تن�ول  حملية،  اإعالم  و�س�ئل  ووفق 
وحوا�ض، الإفط�ر فى ح�سرة الهرم الأكرب 

الهول”. “اأبو 
ونقلت عن املمثل المريكي قوله: “مل اأكن 
والروعة،  اجلم�ل  بهذا  م�سر  اأن  اأت�سور 
فهذه املرة الأوىل التى اأزوره�”، معربًا عن 
�سع�دته  الأهرام�ت،  بن�ة  بعظمة  انبه�ره 

بروؤية بروؤيته� حلظة �سروق ال�سم�ض.
�سميث  ك�ن  الق�هرة،  اإىل  و�سوله  وقبل 
كل  الرحلة  يف  رافقه  وهن�ك  مراك�ض،  يف 
م�حي  املغربيني  الت�سكيليني  الفن�نني  من 
بينبني، وحممد مرابطي، و�س�هم يف تلوين 
له  ووقع  بهم�  خ��سة  ت�سكيلية  لوحة 

بينبني كت�بً�.
خ��سة  املغربي،  الطبخ  على  �سميث  واأقبل 
ب�لنعن�ع،  املنّكه  وال�س�ي  الط�جني،  اأكلة 
“كعب  خ��سة  احللوي�ت،  اأنواع  و�ستى 
اإعالم  و�س�ئل  ذكرته  م�  وفق  غزال”. 

حملية.
خ��س�  اعتزازا  الأمريكي  النجم  ويحمل 
حيث  وللم�سلمني،  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 
ب�ملالكم  طويلة  �سداقة  عالقة  ربطته 
“كالي”، وُر�سح  امل�سلم الراحل حممد علي 
يف  لدوره  جت�سيده  عن  الأو�سك�ر  جل�ئزة 
اأحداثه  ” والذي دارت  “حممد علي  فيلم 

حول خمتلف حمط�ت حي�ة الأ�سطورة.
يونيو/حزيران  يف  ع�ملية  �سحف  واأوردت 
2016 اأخب�رًا عن اعتن�ق �سميث لالإ�سالم، 
اإل اأنه نفى الأمر، وق�ل اإنه ل يزال يقوم 
ب�لأبح�ث عن الدين الإ�سالمي حتى اإذا م� 
ت�م  اقتن�ع  عن  يكون  الإ�سالم  اعتن�ق  قرر 
ب�أحك�مه وتع�ليمه ومب�دئه، وحتى يتمكن 

من تطبيقه على اأكمل وجه.
اعتنق  �سميث  اأن  اإىل  البع�ض  اأ�س�ر  فيم� 
فى  اجلديد  دي�نته  و�سيعلن  �سًرا  الإ�سالم 

اأقرب وقت.
منتج،  اأمريكي،  ممثل  هو  �سميث”  و”ويل 
�سبتمرب/اأيلول   25 يف  ولد  راب،  ومغني 

التلفزيون  يف  النج�ح  يف  وا�ستمتع   ،1968
والأفالم والأغ�ين.

يف  ك�ن  لـ”�سميث”  رئي�سي  دور  واأول 
 six degrees of  ” الدرام�  فيلم 
فيلم  ويف   ،1993 ع�م   ”separation

.”Bad boys“ الأك�سن
ممثلني  جمموعة  من  جزءا  “ويل”  وك�ن 
للمخرج  ال�ستقالل”  “يوم  فيلم  يف  عملوا 
“رولند اأمرت�س�ض"، ولقى الفيلم  الأمل�ين 
من  فيلم  اأكرب  ث�ين  واأ�سبح  كبريًا،  قبوًل 
حيث الإيرادات يف الت�ريخ يف ذلك الوقت، 
“�سب�ك  اإيرادات  قمة  يف  الأول  و�سع  مم� 

التذاكر”.
“جي”  ولعب بعد ذلك دور العميل ال�سري 
فيلم  يف  جونز"  يل  “تومي  املمثل  بج�نب 
“men in black”، �سيف 1997، وعلى 

اإثره ك�سب ثروة كبرية.
 the ” ورف�ض دور “نيو” يف الفيلم ال�سهري
 wild wild“ يف  دور  مق�بل   ”matrix

.1999 west” يف 
 ”i am legend“ فيلم  يف  “ويل”  مّثل 
2007، وعلى الرغم من  الذي عر�ض ع�م 
اإل  ب�لفتت�حية  اخل��سة  ال�ستعرا�س�ت 
اأنه� ك�نت الأكرب على الإطالق يف الولي�ت 

املتحدة خالل �سهر دي�سمرب.
ب�راك  ال�س�بق  الأمريكي  الرئي�ض  و�سرح 
على  مبني  فيلم  اإنت�ج  مت  اذا  اأنه  اأوب�م�، 
�سميث”  “ويل  �سيخت�ر  ف�إنه  حي�ته  ق�سة 

للعب دوره .
 ،2007 ع�م  “نيوزويك”  جملة  وو�سفته 
ب�أنه اأكرث املمثلني ت�أثريا يف هوليوود، ومت 
جلوب،  جولدن  جوائز  لأربع  تر�سيحه 
اأربع  على  وح�سل  اأو�سك�ر،  وجل�ئزتي 

جوائز غرامي.
وحقق ع�م 1980 �سهرة متوا�سعة كمغني 
ثم  برن�س�ض"،  فر�ض  “ذا  ا�سم  حتت  راب 
يف  مّثل  عندم�  كبري  ب�سكل  �سعبيته  زادت 
فر�ض  “ذا  ال�سعبي  التلفزيوين  امل�سل�سل 
برن�ض اأوف بل-اأير”، وا�ستمر العر�ض ملدة 
�ست �سنوات على القن�ة الأمريكية “اأن بي 

�سي” وانت�سرت يف �سبك�ت خمتلفة.
الربامج  من   1990 ع�م  انتقل  ثم 
املمثل  وهو  الأفالم،  اإىل  التلفزيوينة 
التوايل  على  اأفالم   8 مّثل  الذي  الوحيد 
اأكرث  اإىل  اإيراداته�  اإجم�يل  و�سلت  والتي 

من 100 مليون دولر يف �سب�ك التذاكر.
اأكرث  فيه�  مّثل  اأفالم  اأربعة  وح�سدت 
التذاكر  �سب�ك  يف  دولر  مليون   500 من 

وو�سل   ،2011 ع�م  من  اعتب�رًا  الع�ملي، 
بيليون   5.7 اإىل  اأفالمه  ايرادات  اجم�يل 

دولر يف �سب�ك التذاكر الع�ملي.
بنكيت”  “ج�دا  املمثلة  من  “ويل”  تزوج 
هم�  وبنت�  ولدا  واأجنب�   ،1997 �سنة  يف 
 ،1998 �سنة  يف  كر�ستوفر”  “ج�يدن 
والذي ظهر مع يف اأبيه يف فيلم “البحث عن 
 ،2000 رين” يف  كميل  و”ويلو  ال�سع�دة”، 
والتي ظهرت يف فيلم “اأن� ا�سطورة” ك�إبنة 

له.
�سمث”  “ه�ري  اأخيه  مع  “ويل”  وميلك 
بيفريل  يف  التنموية  “تريبول”  �سركة 
هيلز، ويقيم مع ع�ئلته يف “�ست�ر اأيلند” يف 
“مي�مي بيت�ض” يف فلوريدا، ولو�ض اأجنل�ض، 

و�ستوكهومل، ويف فيالدلفي�.
لئحة  يف  م�ستمر  ب�سكل  “ويل”  اأُدرج 
“فورت�سن”  “الأربعني الأغني�ء” يف جملة 
اأمريكي�  فردا  اأربعني  اأغنى  تت�سمن  والتي 

ممن هم حتت هذا ال�سن.
الرئ��سية  للحملة  بـ  ب�لتربع  “ويل”  ق�م 
للدمقراطي ب�راك اوب�م� يف 11 دي�سمرب/

ك�نون اأول 2008.

ف��ل�����س��ط��ن يف  »اجل�������������دار«  ف����ن����دق  ي�������س���ّي���د  ب���ان���ك�������س���ي 

اليمن  اإىل  الأممي  املبعوث  يح�ول  اأخرى،  مرة 
الوقت  ي�سغل  اأن  اأحمد،  ال�سيخ  ولد  اإ�سم�عيل 
ال�سي��سي حلرب ن�هزت الع�مني، يف حم�ولة لتحريك 
الهدنة  �سوى  امليدان  يف  يتخطى  ل  اتف�ق  بنود 
ي�سي  م�  ه  ن�سّ اأو  روحه  يف  يحمل  اأن  دون  املحددة، 
ب�سرورة وقف القت�ل، الذي ل يزال م�ستمرًا �س�عة 

ب�س�عة.
ث�نية  يف  الري��ض،  اإىل  ال�سيخ  ولد  و�سل  اأم�ض، 
بداأه�  بعدم�  اجلديدة،  الإقليمية  جولته  حمط�ت 
يف  م�سوؤولني  هن�ك  يلتقي  اأن  املقرر  ومن  ب�لكويت. 
ه�دي،  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ض  حكومة 
هدنة  اإىل  �سعيً�  �سعوديني  م�سوؤولني  اإىل  ب�لإ�س�فة 
»الأن��سول«  وك�لة  عنه�  نقلت  م�س�در  وفق  جديدة، 

الرتكية.
امل�س�در نف�سه� ق�لت اإن »الأفك�ر اجلديدة« لدى ولد 
و�سف  تتعّدى  لن  لكنه�  بعد،  وا�سحة  لي�ست  ال�سيخ 
الطريق«،  »خريطة  على  الطفيفة«  »التعديالت 
علمً� ب�أن هذه اجلولة �سبقه� �سدور قرار جديد من 
اأكد  امل��سي،  �سب�ط  اأواخر  الدويل،  الأمن  جمل�ض 
»احل�جة اإىل عملية �سي��سية ك�ملة يف اليمن«، لكن 

�سمن املق��ض اخلليجي نف�سه.
اأم� يف الكويت، فك�ن م�س�عد وزير اخل�رجية ل�سوؤون 
التنمية والتع�ون الدويل، ن��سر ال�سبيح، قد ق�ل اإن 
»ولد ال�سيخ يقوم بجولة يتب�دل فيه� وجه�ت النظر 
حول ال�سبل املثلى لإقن�ع اأطراف ال�سراع ب�جللو�ض 
مب��سرة  م�س�ورات  وبدء  واحدة،  حوار  ط�ولة  اإىل 

والتح�ور حلل الأزمة«.
اإىل  التو�سل  اأن بالده »حري�سة على  ال�سبيح  واأّكد 
وب�أقل  وقت  اأقرب  يف  اليمنية  الأزمة  ينهي  حّل 
»تخفيف  على  اأي�سً�  حر�سه�  اإىل  لفتً�  اخل�س�ئر«، 
لالأمني  الأخري  النداء  �سوء  يف  الإن�س�نية،  املع�ن�ة 
ودول  اليمن  اإغ�ثة  ب�سرورة  املتحدة  لالأمم  الع�م 

اأخرى، تف�ديً� حل�سول جم�عة«.
»حركة  ب��سم  الر�سمي  املتحدث  جّدد  املق�بل،  يف 
»القوى  ت�أكيد  ال�سالم  عبد  حممد  اهلل«،  اأن�س�ر 

متهمً�  ال�س�مل«،  ال�سي��سي  احلل  التزامه�  الوطنية 
ال�سالم من خالل  العدوان بعرقلة كل م�س�عي  قوى 
ره�نه� على احلرب الع�سكرية واحل�س�ر القت�س�دي.
�سدد  اأحمد،  ال�سيخ  ولد  من  ات�س�ًل  تلقيه  وخالل 
اإىل  ب�لتو�سل  الث�بت  »املوقف  على  ال�سالم  عبد 
ي�سمل  م�سقط، مب�  تف�هم�ت  بن�ًء على  توافقي  حل 
واملع�جل�ت  الأمنية  والرتتيب�ت  ال�سي��سي  اجل�نب 

الإن�س�نية«.
�سفوف  يف  جديدة  �سربة  اأم�ض  �ُسّجلت  امليدان،  يف 
ق�ئد  مقتل  بعد  العدوان،  لتح�لف  املوالية  القوات 
علي  حممد  ف�سل  العقيد  زائد«،  »لواء  عملي�ت 
احلقلي، وعدد من مرافقيه، يف كمني ُن�سب لهم قرب 
ملح�فظة  الت�بعة  املخ�،  مدينة  غرب  حوزان،  جبل 

تعز.
ونقل موقع »العربي« عن م�س�در اأمنية، اأن »احلقلي 
وعددًا من اأفراد املق�ومة اجلنوبية وقعوا يف كمني، 
اإىل  املوؤدي  الطريق  ب�جت�ه  التقدم  ح�ولوا  حني 
حم�فظة احلديدة، م� اأّدى اإىل مقتلهم«، م�سيفًة اأن 
»عددًا من جنود اللواء وقعوا ب�لأ�سر يف ذات الكمني 

لدى حم�ولتهم فك احل�س�ر عن احلقلي ورف�قه«.
امل�س�در نف�سه� حتدثت عن م�س�ركة »طريان التح�لف 
العقيد  وحدة  عن  احل�س�ر  فك  بغية  املع�رك  يف 
حوزان«،  جبل  اأعلى  مواقع  بقّوة  وق�سف  احلقلي، 
الأمر  جدًا،  قريبة  ك�نت  ال�ستب�ك  »م�س�فة  لكن 
مواجه�ت  تدور  حيث  الطريان«،  مهّمة  �سّعب  الذي 

عنيفة منذ يومني يف حميط اجلبل.
يذكر اأن »اأن�س�ر اهلل« ا�ستط�عت قبل يوم ال�سيطرة 
تعز،  يف  الأربعني،  جبهة  يف  جديدة  مواقع  على 
كذلك،  الوكيل.  تبة  يف  ه�دي  قوات  وا�ستهداف 
»اأن�س�ر اهلل« والقوات املتح�لفة معه�، ق�سفً�  وجهت 
عنيفً� ب�لأ�سلحة الثقيلة من اأم�كن متركزه� يف تبتي 
املدينة، على مواقع متركز  �سوفتيل وال�سالل، �سرق 
يف  وذلك  وثعب�ت،  الع�سكري،  حي  يف  ه�دي،  قوات 
هدوءًا  �سهدت  قد  املدينة  جبه�ت  فيه  ك�نت  وقت 

ن�سبيً� مع اندلع مع�رك ال�س�حل الغربي لتعز.

اأم�ض، بني  ا�ستب�ك�ت عنيفة  اندلعت  اآخر،  �سي�ق  يف 
جنوبي  عدن،  حم�فظة  اأمن  لإدارة  ت�بعني  جنود 
وعن��سر  ه�دي،  حكومة  ت�سيطر  حيث  البالد، 
حرا�سة »جلنة �سرف مرتب�ت الأمن واجلي�ض« قرب 
ال�ستب�ك�ت  �سبب  وك�ن  املح�فظة.  يف  الأمن  مبنى 
ب�سرف مرتب�تهم  ت�بعني لأمن عدن  مط�لبة جنود 
التي مل يت�سلموه� منذ 15 �سهرًا، خ��سة بعدم� قطع 
الرابط  الطريق  اجلي�ض  يف  ع�سكريون  متق�عدون 
اإدارة  مبنى  قرب  وال�س�ب�ت،  ال�سع�دة  حيي  بني 
الأمن، مط�لبني ب�سرف رواتبهم هم اأي�سً�، املنقطعة 
منذ خم�سة اأ�سهر. ي�س�ر اإىل اأن املتحدث ب��سم اإدارة 
اأمن عدن، عبد الرحمن النقيب، ك�ن قد اتهم جه�ت 
عدن،  يف  وال�ستقرار  الأمن  لزعزعة  بـ»ال�سعي 
الرئي�ض، عبد ربه من�سور ه�دي، وذلك يف  واإحراج 
واأفراد  �سب�ط  من  الع�سرات  فيه  ك�ن  الذي  الوقت 
بوابة  اأم�م  يحت�سدون  ال�س�بق،  اجلنوبي  اجلي�ض 
ق�سر مع��سيق، يف مديرية �سرية، يف عدن، للمط�لبة 

برواتبهم.

خط  على  اإم�راتي  دخول  �ُسّجل  تعز،  اإىل  ب�لعودة 
اخلدم�ت يف املح�فظة، حيث وّقع املح�فظ املعنينَّ عرب 
ه�دي، علي املعمري، اأول من اأم�ض، مع »هيئة الهالل 
الأحمر الإم�راتية«، مذكرة تف�هم ل�سي�نة واإع�دة 
الكهرب�ء  و�سبكة  احلرارية،  املخ�  حمطة  ت�سغيل 
ثالث  ب�سي�نة  الإم�راتية  الهيئة  وتكفلت  الع�مة. 
اإنت�جية  وحدات توربينية لإع�دة ت�سغيله� بط�قة 
120 ميغ�واط، لتغطية احتي�ج�ت املح�فظة  تبلغ 

من الط�قة الكهرب�ئية.
اأمريكي  ق�سف  اأي  يعلن  مل  وبينم�  ذلك،  اإىل 
تنظيم  اإن  مينية  قبلية  م�س�در  ق�لت  اأم�ض،  جديد 
»الق�عدة« اعتقل اثنني من عن��سره بتهمة التخ�بر 
امل�س�در،  تلك  واأو�سحت  املتحدة.  الولي�ت  مل�سلحة 
»التنظيم  اأن  نقلت عنه� وك�لة »فران�ض بر�ض«،  كم� 
حم�فظة  يف  موج�ن  منطقة  يف  العن�سرين،  اعتقل 
اأبني، التي تعر�ست لق�سف يف الأي�م امل��سية، وُنقال 
يف  م�سريهم�  تو�سح  اأن  دون  مودية«،  مديرية  اإىل 

ظل توقع ب�إعدامهم� لحقً�.



 �س�دف يوم 8 اآذار من كل ع�م يوم املراأة الع�ملي، فمن اأين 
التي  الدللت  وم� هي  ب�ل�سبط؟  اليوم  ج�ءت فكرة هذا 

حتمله�؟
تهدف  ال�سنوية  الحتف�لية  هذه  ف�إن  مبدئية  ن�حية  من 
اإىل ت�سجيع امل�س�واة بني اجلن�سني ودفع املراأة اإىل العمل 

وعموم� جعل الع�مل مك�ن� اأف�سل لعي�ض الن�س�ء.
اإل  الإن�س�نية،  احل�س�رة  يف  الكبري  التطور  رغم  وواقعي�   
اأنه ل تزال هن�ك م�س�حة ف��سلة بني الرج�ل والن�س�ء يف 
تنب�أ  وقد  املتقدمة؛  الدول  ذلك  يف  مب�  الأمور،  من  الكثري 
املوؤمتر القت�س�دي الع�ملي )دافو�ض( ب�أن هذه الفجوة لن 

تغلق مت�م� اإل بحلول ع�م 2186م.
والت�سدي  العمل  يف  املراأة  حق  مثل  ُملّحة  ق�س�ي�  وتربز   
يف  والأطف�ل  الن�س�ء  وو�سعية  الن�س�ء،  �سد  للعنف 
املطلوبة  امل�س�ئل  من  وغريه�  ال�سي��سي  وحقه�  احلروب، 

للتقريب بينه� والرجل.
 8 يف  مرة  لأول  للمراأة  الع�ملي  ب�ليوم  الحتف�ل  مت  وقد   
للمراأة  القومي  ب�ليوم  يعرف  وك�ن  اأمريك�  يف   1909 اآذار 

احلزب  عنّي  اأن  بعد  الأمريكية؛  املتحدة  الولي�ت  يف 
ب�ملراأة تذكريا  اليوم لالحتف�ل  الأمريكي هذا  ال�سرتاكي 
حيث  نيويورك،  يف  املالب�ض  �سن�عة  ع�مالت  ب�إ�سراب 

تظ�هرت الن�س�ء تنديدا بظروف العمل الق��سية.
 ت�ريخ يوم املراأة اأو »اخلبز والورد«

 ك�ن ع�م 1856م قد �سهد خروج اآلف الن�س�ء لالحتج�ج 
يف �سوارع مدينة نيويورك على الظروف الالاإن�س�نية التي 
على  ال�سرطة  عملت  وقد  حتته�،  العمل  على  يجربن  كن 
تفريق املظ�هرات، برغم ذلك فقد جنحت امل�سرية يف دفع 
امل�سوؤولني وال�سي��سيني اإىل طرح م�سكلة املراأة الع�ملة على 
من  لبد  ملحة  كق�سية  لتربز  اليومية،  الأعم�ل  جداول 

النظر فيه�.
الآلف  ع�دت  حيث   1908 اآذار   8 يف  امل�سهد  هذا  وتكرر   
من ع�مالت الن�سيج للتظ�هر من جديد يف �سوارع نيويورك، 
وب�ق�ت  الي�ب�ض  اخلبز  يحملن  وهن  تظ�هرن  املرة  وهذه 
الورد، يف اإط�ر رمزي حلركتهن الحتج�جية؛ وك�نت تلك 
امل�سرية قد ط�لبت بتخفي�ض �س�ع�ت العمل ووقف ت�سغيل 

الأطف�ل ومنح الن�س�ء حق القرتاع.
حركة  بداية  �سكلت  قد  والورد«  »اخلبز  حركة  وك�نت   
احلقوق  بك�فة  تط�لب  املتحدة  الولي�ت  داخل  ن�سوية 
الأ�س��سية للمراأة مب� يف ذلك احلق ال�سي��سي وامل�س�واة يف 

ظروف العمل.
ف�إن  وامل�س�واة  والتع�طف  احلب  اإىل  الوردة  ترمز  وفيم�   

اخلبز يرمز اإىل حق العمل وامل�س�واة فيه.
 اأول احتف�لية يف 1909

1908، ك�ن الحتف�ل   بعد مرور ع�م من اليوم نف�سه يف 
الن�سوية  الحتج�ج�ت  لتلك  تخليدا  ب�ملن��سبة  الأول 
نف�سه�  احلركة  اندفعت  ثم  ومن   ،1909 اآذار   8 يف  وذلك 
اإىل اأوروب� اإىل اأن مت تبني اليوم على ال�سعيد الع�ملي بعد 

اأن وجدت التجربة �سدى داخل اأمريك�.
العتم�د الأممي يف 1977

منظمة  ف�إن  الع�ملي  ال�سعيد  وعلى  الر�سمي  امل�ستوى  على   
مرة  لأول  للمراأة  الع�ملي  اليوم  اعتمدت  املتحدة  الأمم 
املراأة  لن�س�ل  رمز  اإىل  الت�ريخ  هذا  ليتحول   1977 �سنة 

وحقوقه� يحتفل به �سنوي�.
 �سع�ر هذه ال�سنة 2017

 واحتف�لية هذا الع�م تركز على �سع�ر »املراأة يف ع�مل العمل 
2030« مب�  الكوكب )50/50( بحلول  املتغري.. تن��سف 
ل�سيم�  اجلن�سني؛  بني  امل�س�واة  اإىل  الدعوة  مع�ين  يحمل 

يف العمل بوظ�ئف مت�س�وية لهم� بحلول الت�ريخ املذكور.
العمل يجدن  �سن  الن�س�ء يف  %50 فقط من  ف�إن   وح�لي� 
الفر�ض يف مق�بل 76 ب�ملئة للرج�ل من هم يف �سن العمل؛ 
ب�لإ�س�فة اإىل امل�س�كل الأخرى مثل �سعف الأجور وغي�ب 

العديد من احلقوق.

الق�هرة ـ ح�سني القب�ين:
ال�سرق  حول  متواترة  وت�سريب�ت  ت�سريح�ت  ك�سفت 
الأو�سط ال�سهر امل��سي عن وجود من�ق�س�ت لإيج�د حت�لف 
مب�س�ركة  اأمريك�  تقوده  “الن�تو”  بحلف  اأ�سبه  اإقليمي 
م�سرتكني”  “اأعداء  ملواجهة  اإ�سرائيلي،  ودعم  عربية، 

منهم اإيران وتنظيم “الدولة ال�سالمية”.
ب�رزين  خرباء  اآراء  حوله  انق�سمت  املحتمل،  الطرح  هذا 
حتدثوا لالأن��سول كٌل ب�سكل منف�سل، ففريق يرى اأن هن�ك 
لعتب�رات  ب�لفعل  الجت�ه  هذا  يف  وتتعزز  تت�سكل  رغبة 
متعلقة ب�أمن ال�سرق الأو�سط.، واآخر ي�ستبعد حدوث ذلك، 
ويف�سر الت�سريح�ت املتواترة عنه ب�حتم�لت ثالثة، بني 
الفل�سطينية،  الق�سية  على  لاللتف�ف  اإ�سرائيلية  من�ورة 
اأبرزهم  خليجيني  ل�سرك�ء  اإ�سرائيلي  جذب  وحم�ولة 
يف  اأكرب  ع�سكري  اأمريكي  لتدخل  متهيد  اأو  ال�سعودية، 

املنطقة قد ت�ستفيد منه اإ�سرائيل.
وراأى خبري ع�سكري م�سري اأن ال�سعودية ل حتت�ج ح�لي� 
لنَّ الق�سية الفل�سطينية  حللف مع تل اأبيب خ��سة ومل حُتَ

بعد، لكتف�ئه� بحليفه� الرتكي القوي.
حديث مت�س�عد

�سحفية  وتق�رير  لبي�ن�ت  الأن��سول،  مرا�سل  ر�سد  وفق 
الن�تو  طرح  ك�ن  غربية،  اإ�سرائيلية  عربية  وت�سريح�ت 

العربي الإ�سرائيلي، املحتمل، ك�لت�يل:
2017 �سب�ط  فرباير/   15

ق�لت  الأمريكية،  جورن�ل”  �سرتيت  “وول  �سحيفة   –
�سوؤاله�  عرب  لت�أ�سي�سه  وا�سنطن  ت�سعى  عربي�  حت�لف�  اإن 
�سيكون على غرار حلف  لبعث�ت دبلوم��سية عربية لديه� 
�سم�ل الأطلنطي “ن�تو”، وي�سم مبدئي� م�سر، وال�سعودية 
وبع�سوية لإ�سرائيل قد تقت�سر على  والأردن،  والإم�رات 

الدعم مبعلوم�ت ا�ستخب�راتية.
يف  ق�ل   ، نتني�هو  بني�مني  الإ�سرائيلي،  الوزراء  – رئي�ض 
ترامب:  دون�لد  الأمريكي  الرئي�ض  مع  �سحفي  موؤمتر 
لل�سالم  التو�سل  اأجل  من  الكبرية  الفر�سة  اأن  “اأعتقد 
العرب  �سرك�ئن�  اإ�سراك  على  يقوم  اإقليمي  نهٍج  من  تنبع 

اجلدد )دون ت�سمية(”.
وعلى اإثره، �س�ر ترامب ق�ئال: “اإنه �سيء خمتلف للغ�ية، 
مل ين�ق�ض من قبل، وهو يف الواقع اتف�ق اأكرث اأهمية )..( 

�سي�سمل الكثري من الدول، و�سيغطي منطقة �س��سعة”.
2017 �سب�ط  فرباير/   19

اإق�مة  “يجب  ق�ل  ك�ت�ض،  ي�سرائيل  الليكودي  الوزير   –
ي�سمه�(  )مل  املعتدلة  والدول  اإ�سرائيل  بني  حمور 
الإذاعة  وفق  طهران”،  ملط�مع  للت�سدي  املنطقة  يف 

الإ�سرائيلية الر�سمية.
– اأمني اجل�معة العربية اأحمد اأبو الغيط ، ق�ل يف كلمته 
“الو�سع احل�يل يف  اإن  املنعقد وقته�  لالأمن  ميونخ  مبوؤمتر 
املنطقة لي�ض موؤاتي� لبن�ء نظ�م اإقليمي جديد من وجهة 

نظر عربية، يف �سوء ح�لة النق�س�م العربي ح�لي�”.
اأهمية  على  اإ�سرائيلية  �سعودية  ت�سريح�ت  تق�ربت   –
ل�س�ن  على  �سواء  لالأمن،  ميونخ  موؤمتر  يف  اإيران،  مواجهة 
الدف�ع  وزير  اأو  اجلبري،  ع�دل  ال�سعودي  اخل�رجية  وزير 
الأخري  من  دعوة  و�سط  ليربم�ن،  اأفيغدور  الإ�سرائيلي 
يف  املتطرفة  العن��سر  لهزمية  العربية  الدول  مع  حلوار 

املنطقة.

2017 �سب�ط  فرباير/   20
الإ�سرائيلة  "ه�آرت�ض"  �سحيفة   –
قمة  عقد  تف��سيل  عن  تك�سف 
مبدينة  امل��سي  الع�م  �سرية  رب�عية 
ال�سالم،  لبحث  الأردنية،  العقبة 
امل�سري  والرئي�ض  نتني�هو،  مب�س�ركة 
الأردن  وملك  ال�سي�سي،  الفت�ح  عبد 
اخل�رجية  ووزير  الث�ين،  اهلل  عبد 
منه�  كريي،  جون  اآنذاك،  الأمريكي 
مع  للتق�رب  اإ�سرائيلي  بطلب  متعلق 

اخلليج.
2017 �سب�ط  فرباير/   28

الوقت  ح�ن  “لقد  ق�ل  ليربم�ن   –
علني”،  ب�سكل  ر�سمي  حت�لف  لت�سكيل 

م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل حلف الن�تو، وفق م� نقله موقع 
التلفزيون الأمل�ين “دويت�سه فيله”.

اخلطر  اأن  املعتدلة  ال�سنية  الدول  فهمت  “لقد  واأ�س�ف 
الأكرب لي�ض اإ�سرائيل )..(اإمن� اإيران”، م�سريا اإىل اإمك�نية 
عرب  الإره�ب  ملك�فحة  و�س�ئل  للخليج  اأبيب  تل  تقدمي 

الع�سكرية”. والإمك�ني�ت  ال�ستخب�راتية،  “القدرات 
ن�تو بواجهة منظمة “اخلليج والبحر والأحمر”

اأن  يري  الدولة،  �سيف  ع�سمت  حممد  امل�سري،  املفكر 
 )..( اإ�سرائيلي  عربي  ن�تو  ت�سكيل  يف  رغبة  “هن�ك 

ملواجهة داع�ض والتطرف الإ�سالمي عموم�، واإيران”.
ويف هذا ال�سدد، ي�سري �سيف الدولة يف حديث لالأن��سول، 
للحكومة  اململوكة  الأهرام  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  اإىل 
امل�سرية يف 20 نوفمرب/ ت�سرين ث�ن 2016 ويتحدث عن 
لت�سكيل  ح�لي�  املث�ر  نف�سه  التوجه  حتمل  اأمريكية  ورقة 
�سرتيت  “وول  �سحيفة  له  تطرقت  والذي  الن�تو  هذا 

جورن�ل” موؤخرا.
اأعده�  اإنه�  ق�لت  ورقة  وقته�  ن�سرت  الأهرام  و�سحفية 
من  وال�ستخب�رية  الع�سكرية  ال�سخ�سي�ت  من  عدد 
اأع�س�ء مركز لندن لأبح�ث ال�سي��س�ت يف وا�سنطن، بينهم 
املنطقة  عوا�سم  بع�ض  اإىل  واأر�سلت  فلني،  م�يكل  اجلرنال 
“منظمة  ت�أ�سي�ض  ب�س�أن  الآراء  ل�ستطالع  حتدده�(  )مل 
طويل  حال  الأحمر” ب�عتب�ره�  والبحر  اخلليج  اتف�قية 

الأمد لالأمن وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط..
ع�سكري  حلف  مبث�بة  املنظمة  �ستكون  الورقة  وبح�سب 
م�سر  وع�سوية  وا�سنطن  قي�دة  حتت  امل�سرتك  للدف�ع 
وال�سعودية والكويت والإم�رات وقطر والبحرين و�سلطنة 
عم�ن والأردن، وحتتل فيه� ا�سرائيل �سفة املراقب يف فرتة 
اأقل من 10 �سنوات اأو وفق� مل� يت�سنى عمليً�، وتواجه ثالثة 

اأهداف رئي�سية هي داع�ض، واإيران، والإ�سالم املتطرف.
املنطقة  يف  اإ�سرائيل  اإدم�ج  يرف�ض  الذي  الدولة،  �سيف 
ويوؤكد اأهمية الت�سدي لذلك �سعبي�، يدعو اإىل مراقبة م� 
عن  حمجوبة  وترتيب�ت  تف�هم�ت  من  الكوالي�ض  يف  يدور 

الراأي الع�م العربي لفهم هذه الرغبة.
حت�لف يتعزز يومي�

تن�مي  نق�ط  ومقوي�  الدولة،  �سيف  طرح  من  قريب� 
الق�س��ض  اأن�ض  يقول  الإ�سرائيلية،  العربية  العالق�ت 
الب�حث امل�سري يف ال�سوؤون ال�سرتاتيجية وق�س�ي� الأمن 
الدويل: “وفق راأي كثري من الأنظمة العربية هن�ك �سكل 

موجود  الإ�سرائيلي(  )العربي  التح�لف  هذا  اأ�سك�ل  من 
ويتعزز من فرتة لأخرى”.

النظ�م  يف  حتول  اأي  اأن  الأنظمة  تلك  “ترى  وي�سيف 
ولي�ض  فيه  حموري�  طرف�  اإ�سرائيل  �ستكون  الإقليمي 
اأقوى دول املنطقة، ولبد التع�ون معه�  ت�س�وري�، ب�سفته� 
على  دخلت  الآن  خليجية  ودول   )..( اأزمة  اأي  لتج�وز 
اخلط بعد فرتة طويلة من عالق�ت �سب�بية مع تل اأبيب 

يف اإط�ر بحث عن �سريك قوى �سد اإيران”.
وحول احتم�لية و�سول التح�لف�ت لن�تو عربي اإ�سرائيلي، 
ولكن  ذلك  اإىل  الطريق  يف  “نحن  الق�س��ض  ي�ستطرد 
لأن  التوقيت  هذا  يف  حتدث  ولن  بعد  تكتمل  مل  املع�دلة 

هن�ك �سروط اأ�س��سية متعلقة بفكرة التح�لف الأمني”.
الأمن  ملنظومة  ت�م  “غي�ب  اإىل  ذلك  الق�س��ض  ويرجع 
له�  اأخرى  دولة  مع  التن�سيق  اإمك�نية  وعدم  اجلم�عي، 
التهديدات  جعل  مبح�ولة  خمتلفة،  وخم�طر  حتدي�ت 
ترى  مثال  “ال�سعودية  اأن  اإىل  م�سريا  واحدة”  واملخ�طر 

تهديدات ل تراه� م�سر”.
ا�ستبع�د وثالثة تف�سريات

اأحدهم�  ب�رزان  ان  خبري  ي�ستبعد  الآخر،  اجل�نب  يف 
العربي  الن�تو  خطوة  مت�م�  م�سري،  والآخر  �سعودي 
عن  الأخرية  املتت�لية  الت�سريح�ت  معتربين  الإ�سرائيلي 
اإ�سرائيلية لاللتف�ف على الق�سية  هذا الأمر، بني من�ورة 
الفل�سطينية، وحم�ولة جذب اإ�سرائيلي ل�سرك�ء خليجيني، 
قد  املنطقة  يف  اأكرب  اأمريكي  لتحرك  لتدخل  متهيد  اأو 

ت�ستفيد منه اإ�سرائيل.
اإ�سرائيلية – من�ورة   1

اأنور ع�سقي، رئي�ض  ومف�سرا ا�ستبع�د حدوث الن�تو، يقول 
مركز ال�سرق الأو�سط للدرا�س�ت ال�سرتاتيجية: “اأ�ستبعد 
وجود حت�لف اأو ن�تو ط�مل� الق�سية الفل�سطينية مل حتل”.
الإ�سرائيلية،  ل�سيم�  الأخرية  الت�سريح�ت  اأن  ويرى 
“من�ورة  ب�أنه�  ن�تو  اأو  حمور  �سمن  اإيران  مواجهة  ب�س�أن 
اإ�سرائيلية لتهمي�ض الق�سية الفل�سطينية والتف�ف لإيج�د 

اإط�ر جديد مع الدول العربية “.
�سوؤونن�،  يف  تتدخل  لأنه�  اإيران  مع  “نختلف  وي�سيف: 
حقيقي�  تهديدا  متثل  لأنه�  معه�  تخلتف  اإ�سرائيل  اأم 

لوجوده�”.
ع�سقي الذي عمل �س�بق� يف اأكرث من موقع ر�سمي �سعودي، 
اأن  وارد  لكن  ك�سريك،  اإ�سرائيل  “املنطقة ل تتحمل  ت�بع 
تكون هن�ك عالقة اأقوى مع وا�سنطن”، موؤكدا اأن �سي��س�ت 

اململكة وا�سحة اأنه ل ميكن التطبيع مع اإ�سرائيل ط�مل� مل 
حتل الق�سية الفل�سطينية، ول غري ذلك.

خليجي �سريك  عن  – البحث   2
وال�سرتاتيجي  الع�سكري  اخلبري  الزي�ت،  �سفوت  العميد 
)يف  الن�تو  “م�س�ألة  اأن  يعترب  الآخر  هو  الب�رز،  امل�سري 
ال�سرق الأو�سط( بعيدة يف ظل اختالف الروؤي ال�سي��سية 
هذا  يبقي  اأن  متوقع�  اإيران”،  من  ل�سيم�  الأخط�ر  حول 
الن�تو “جمرد اأمنية مثلم� القوات العربية امل�سرتكة التي 
يف  له�  العربية  القمة  اإقرار  )بعد  م�سر  له�  تروج  ك�نت 

للنور”. تخرج  ومل   )2015
التحرك�ت،  لهذه  ث�ني�  تف�سريا  ع�سقي  ذكره  مل�  وي�سيف 
للقفز  اإ�سرائيلية  “حم�ولة  الأخري  التوجه  هذا  اأن  فريى 
بعيدا عن الق�سية الفل�سطينية بج�نب بحث اإ�سرائيل عن 

�سراكة مع دول خليجية ل�سيم� الري��ض”.
حمتمل اأمريكي  ع�سكري  – تدخل   3

ويحدد الزي�ت تف�سريا ث�لث� ه�م� من وجهة نظره متعلق� 
لتدخل  لـ”توجه  توؤ�سر  املتواترة  الت�سريح�ت  هذه  ب�أن 
دون  الأو�سط  ال�سرق  يف  ع�سكري�  يكون  قد  اأكرب  اأمريكي 

مراع�ة ل�سي��سي�ت و�سي�دة الدول”.
الأمريكي  الأرك�ن  رئي�ض  ت�سريح  اإىل  لاللتف�ت  ويدعو 
جوزيف دانفورد )اأواخر ال�سهر امل��سي( عن اإعداد خطة 
ملح�ربة تنظيم داع�ض يف �سوري� والعراق وخ�رجه�، معرب� 
عن قلقه من احتم�لية اأن يكون ال�سرق الأو�سط يف م�سرح 

تلك اخلطة.
اإيران،  خطورة  ب�س�أن  اأمريكي  خليجي  تق�رب  ظل  ويف 
عرب  حمدود  ا�ستب�ك  اإمك�نية  “هن�ك  الزي�ت  ي�سيف 
مواجهة بحرية اأمريكية �سد نظريته� الإيرانية كنوع من 
الردع واإظه�ر القوة، والرئي�ض الأمريكي دون�لد ترامب يف 
ح�جة لذلك ولعل حتريك املدمرة كول يف البحر الأحمر 

موؤخرا، ك�أنه بحث عن مربر لعمل ذلك”.
ال�سعودية .. مكتفية ب�حلليف الرتكي القوي

اإ�سرائيلي،  �سعودي  تق�رب  اإمك�نية  عن  يرتدد  م�  وحول 
ذلك،  عن  تركي�  مع  حت�لفه�  يكفيه�  ال�سعودية  اأن  اعترب 
ويو�سح: “ال�سعودية واخلليج ح�لي� يف حت�لف مع تركي�، 
وهي دولة ع�سو يف الن�تو وله� قوته� يف املنطقة، ول يوجد 
حال  تقدم  مل  ط�مل�  اإ�سرائيل  من  لالقرتاب  �سعودي  مربر 

يذكر للق�سية الفل�سطينية”.
وت�سهد املنطقة �سراع�ت م�سلحة عديدة اأبرزه� يف �سوري� 
تدخال  يعتربه  مل�  عربي  رف�ض  و�سط  والعراق،  وليبي� 
ب�رزة  ع�سكرية  عربية  وحترك�ت  املنطقة،  يف  اإيراني� 
من  املدعومني  احلوثيني  �سد  امل��سيني  الع�مني  اليمن  يف 

طهران.  )لن��سول(

)اأ ف ب(
مل  الذي  ه�دي،  من�سور  ربه  عبد  يخرج   جمددًا، 
حلف�ئه  بني  الداخلي  القتت�ل  تبع�ت  من  بعد  ينتِه 
من جهة، ومن هجم�ت تنظيم »الق�عدة« على قواته 
حكومته  اأن  مكّررة  لزمة  يف  ليوؤكد  اأخرى،  جهة  من 
ي�سيطر  فيم�  البالد،  اأرا�سي  من   85% على  ت�سيطر 
اجلي�ض اليمني وحركة »اأن�س�ر اهلل« وحلف�وؤهم� على 

.15%
اإعالن ه�دي املتكرر ج�ء يف كلمة خالل افتت�ح اأعم�ل 
الهندي«،  املحيط  على  املطلة  الدول  »رابطة  قمة 
ق�دمً�  ج�كرت�،  الإندوني�سية  الع��سمة  يف  املنعقدة 
اأنه  م�سيفً�  الري��ض،  ال�سعودية  الع��سمة  من  اإليه� 
اإجن�ز  يف  عدن(  )حكومة  احلكومة  »م�س�عدة  يطلب 
خططه� لالإنع��ض القت�س�دي للمن�طق الواقعة حتت 
امل�س�حة  جممل  من   85% ت�سكل  والتي  �سيطرته�، 

اجلغرافية للبالد«.
من  ب�ل�سالح  احلوثيني  دعم  »ا�ستمرار  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
اأراد  من  اليمني...  ال�سعب  مع�ن�ة  يزيد  الدول  بع�ض 
البالد،  يف  املع�ن�ة  واإزالة  احلرب  واإنه�ء  اليمن  دعم 
من  بدًل  والغذاء  ب�لدواء  اليمنيني  ميّد  اأن  عليه 
ال�سالح«. وك�ن ه�دي قد غ�در الأحد امل��سي، مع وزير 
خ�رجية حكومته عبد امللك املخاليف، اإىل ج�كرت� من 

اأجل امل�س�ركة يف هذه القمة.
غ�رة  اأن  اأم�ض  حملي  م�سوؤول  اأعلن  اآخر،  �سعيد  على 
»الق�عدة«  ا�ستهدفت  اأمريكية،  اأنه�  يعتقد  جوية، 
مقتل  اإىل  واأدت  اليمن،  و�سط  البي�س�ء  حم�فظة  يف 
واأ�س�ف  ع�مً�.  و12   10 العمر  من  يبلغ�ن  طفلني 
اأن الطفلني ُقتال يف الغ�رة يوم الأحد امل��سي  امل�سدر 
منطقة  يف  جبلي  طريق  يف  امل�عز  يرعي�ن  وهم� 
ب�أن اجلي�ض  البنت�غون ك�ن قد �سّرح  ب�أن  يكال، علمً� 
»الق�عدة«  على  غ�رة  ثالثني  من  اأكرث  �سّن  الأمريكي 

ب�لتن�سيق مع احلكومة اليمنية.
من  اأول  �س�بق  وقت  يف  اأعلنت،  قد  وا�سنطن  وك�نت 
ع�م  عنه  اأفرج  غوانتن�مو  يف  �س�بقً�  معتقاًل  اأن  اأم�ض، 
2009 ك�ن �سمن الذين قتلوا يف ال�سرب�ت الأخرية، 
و2009(،   2002 بني  )�سجن  ال�سلمي  ي��سر  وا�سمه 
ال�سقيق  هو  وي��سر  الإبي«.  امله�جر  بـ»اأبو  واملُكنى 
ال�سلط�ت  اأعلنت  الذي  ال�سلمي  ل�سالح  الأ�سغر 
 ،2006 ع�م  نف�سه  املعتقل  يف  انتح�ره  الأمريكية 
اأُفرج عنهم من هن�ك  �ستة مينيني  كذلك هو من بني 

و�ُسّلموا للحكومة اليمنية يف 2010.
ق��سم  العرب«،  جزيرة  يف  »الق�عدة  زعيم  اأن  ُيذكر 
املتحدة  الولي�ت  اإن  اأم�ض  من  اأول  ق�ل  الرميي، 
ب�سح�يف  الرحمن  عبد  عمر  ال�سيخ  مب�دلة  »رف�ست 
ع�م  ف��سلة  اإنق�ذ  حم�ولة  يف  حتفه  لقي  اأمريكي 

.»2014
فيه  حتدث  الذي  الت�سجيل  �سحة  تت�أكد  مل  وفيم� 
الرميي، ف�إنه اأ�س�ف: »لقد �سعى املج�هدون يف تخلي�ض 
ال�سيخ ال�سرير القعيد لأكرث من مرة، ولكن الأمريك�ن 
مل يكونوا لي�ستجيبوا لإخراج هذا الع�مل اجلليل... 
ويف جزيرة العرب ق�م املج�هدون ب�ختط�ف اأمريكي 
والأخت  ال�سرير  القعيد  ب�ل�سيخ  اإل  يط�لبوا  ومل 
ع�فية  الب�ك�ست�نية  الأع�س�ب  دكتورة  املبتالة 

�سديقي فرج اهلل عنه�«.
وتويف عبد الرحمن، املعروف بلقب »ال�سيخ ال�سرير«، 
ال�سهر  الأمريكية  ك�رولين�  نورث  بولية  �سجن  يف 
احلي�ة،  مدى  ال�سجن  عقوبة  ق�س�ئه  خالل  امل��سي، 
التج�رة  مركز  لتفجري  ب�لت�آمر   1993 يف  لإدانته 

الع�ملي يف نيويورك.
عرب،  ح�سني  الداخلية  وزير  التقى  ث�ٍن،  �س�أن  يف 
ال�سفري الأمريكي يف اليمن م�ثيو تولر، وبحث� »التع�ون 
الأمني بني البلدين، والأو�س�ع ال�سي��سية« يف البالد، 

علمً� ب�أن اللق�ء مت يف الري��ض اأول من اأم�ض. وحتدث 
الأمنية  الأو�س�ع  »حت�سن  عن  اللق�ء،  خالل  عرب، 
اليمنية  املح�فظ�ت  يف  طبيعته�  اإىل  احلي�ة  وعودة 
الرئي�ض  وقوات  اهلل«  »اأن�س�ر  �سيطرة  من  املحررة 
الع��سمة  يف  خ�سو�سً�  �س�لح،  عبداهلل  علي  ال�س�بق 

املوؤقتة عدن«، جنوبي البالد.
يف املق�بل، اأعرب تولر عن تقديره لـ»جهود احلكومة 
للمن�طق  الأ�س��سية  اخلدم�ت  اإع�دة  يف  اليمنية 
املت�سررة من احلرب«، م�سددًا على »ا�ستمرار الولي�ت 
املتحدة يف التع�ون والتن�سيق مع احلكومة ال�سرعية 
غ�لبية  اأن  اإىل  الإ�س�رة  مع  املج�لت«،  جميع  يف 
قبل  احلرب  اندلع  منذ  �سنع�ء  غ�دروا  ال�سفراء 

ع�مني.
اإىل ذلك، ق�ل »برن�مج الأغذية الع�ملي« الت�بع لالأمم 

ح�لة  »اأكرب  ح�ليً�  ميثل  اليمن  اإن  اأم�ض،  املتحدة، 
انعدام  مع  الع�مل،  يف  الغذائي  الأمن  لنعدام  طوارئ 
القطري  املدير  وق�ل  ال�سك�ن«.  ثلثي  عن  الغذاء 
للربن�مج يف اليمن، �ستيفن اأندر�سون، اإن ثلثي ال�سك�ن 
يف اليمن ل ميلكون م� يكفيهم من الغذاء، وتظهر يف 
عدد من املن�طق دلئل مثرية للقلق ت�سري اإىل تدهور 

ح�لة الأمن الغذائي.
جم�ل  يف  اآخرين  و�سرك�ء  اأنه  اإىل  اأندر�سون  ولفت 
حدوث  ملنع  عملي�تهم  يكثفون  الإن�س�نية  الإغ�ثة 
نتيجة  كبري  حّد  اإىل  حدوثه�  من  ُيخ�سى  جم�عة 
الأمن  انعدام  من  وعقود  املدمر  ال�سراع  من  ع�مني 

الغذائي املزمن.

مط�لبني  اأم�ض  ال�سوارع  اإىل  امل�سريني  اآلف  خرج 
قرار  بعد  املدعم،  اخلبز  على  احل�سول  يف  بحقهم 
ب�لبط�ق�ت  امل�سجلني  غري  ب��ستبع�د  حكومي 
املدعم،  اخلبز  منظومة  من  للتموين  الإلكرتونية 
من  الفرد  ح�سة  تخفي�ض  اإمك�نية  عن  اأنب�ء  و�سط 

الأرغفة.
 

جالل خريت
 25« ثورة  ت�سّدر  الذي  الهت�ف  »ِعي�ض«،   : الق�هرة 
احلرية  اإليه  �سّمت  ثالثية  من  كجزء  ين�ير«، 
�سوارع  يف  اأم�ض  يوم  جتدد  الجتم�عية،  والعدالة 
املحرو�سة، لكن هذه املرة بعد قرار من وزير التموين 
التي توله�  الوزارة  اإىل  علي م�سيلحي. الأخري ع�د 
اإّب�ن حكم ح�سني مب�رك، ح�ماًل تعدياًل على اإجراء 
بخم�سة  املدّعم  اخلبز  رغيف  املواطنني  مينح  ك�ن 
قرو�ض، يف وقٍت ازداد فيه احلديث عن توجه الدولة 
»غري  اأنهم  ترى  الذين  املواطنني  ماليني  ل�ستبع�د 

م�ستحقني للح�سول على الرغيف املدعم«.
خم�سة  �سعره  يزيد  م�سر  يف  اآخر  رغيف  واأقل 
الذي  املدعم  الرغيف  �سعر  عن  الأقل  على  اأ�سع�ف 

مل يتم تغيريه منذ اأواخر ال�سبعيني�ت، لكن ت�س�عفت 
اإنت�جه على الدولة بعد حترير �سعر ال�سرف  تكلفة 

وانخف��ض قيمة اجلنيه بن�سبة تقرتب من 100%.
الأزمة هذه املرة تبدو اأكرب من قرار تنظيمي لوزير 
يف ملف خمت�ض به، وعلى الأرجح اأنه مل يكن يتوقع 
هذا الغ�سب ال�سعبي الذي و�سل اإىل حد قطع الطرق 
هي  ا�ستبعده�  التي  ف�لفئ�ت  لالحتج�ج.  والتظ�هر 
اإىل اخلبز املدعم، ولي�ض  الواقع الأكرث احتي�جً�  يف 
ق�ل  التي  والحتج�ج�ت  �سرائه.  على  قدرة  لديه� 
عن  الرتاجع  على  اإجب�ره  يف  تنجح  لن  اإنه�  الوزير 
منذ  اقت�س�دي  قرار  مواجهة  يف  الأعنف  هي  قراره، 
ال�سلطة،  اإىل  ال�سي�سي  الفت�ح  عبد  الرئي�ض  و�سول 
التي  القت�س�دية  القرارات  ع�سرات  اتخ�ذ  رغم 

�س�عفت الأ�سع�ر ورفعت الدعم جزئيً�.
وو�سلت الحتج�ج�ت اإىل درجة قطع الطرق، مثلم� 
ومت  م�سر،  دلت�  يف  ود�سوق  الإ�سكندرية  يف  حدث 
وت�سدرت  الأقل،  على  حم�فظ�ت  خم�ض  يف  ر�سده� 
غري  التحرك�ت  وك�نت  الجتم�عي.  التوا�سل  مواقع 
املنظمة لالأه�يل للتوجه اإىل مك�تب التموين ملعرفة 
الرئي�سي  ال�سبب  هي  املدعم  اخلبز  حرم�نهم  �سبب 

بينهم،  م�سبق  اتف�ق  دون  من  التظ�هرات  لحت�س�د 
طريقة  يف  والغمو�ض  ال�سب�بية  من  ح�لة  و�سط 

التع�مل معه�.
اإلق�ء  بتجّنب  اأمنية  تعليم�ت  �سدرت  ذلك،  رغم 
وحترير  املت�سررين  من  �سخ�ض  اأي  على  القب�ض 
حم�سر، فيم� وعد مدير اأمن ال�سكندرية املحت�سدين 
ب�إنه�ء الأزمة وح�سول املواطنني على اخلبز اعتب�رًا 
من اليوم، وهو م� جنح يف تقليل اأعداد املتجمهرين مع 
تنفيذ  عدم  ح�ل  يف  اليوم  اأخرى  مرة  ب�لعودة  وعد 

وعده.
»وجود  مثل  تربيرات  م�سيلحي  قرار  يف  ووردت 
من  املدعم  اخلبز  على  حت�سل  التي  الأ�سر  اآلف 
ح�لت  وجود  اإثب�ت  اإىل  اإ�س�فة  ت�ستحقه«،  اأن  دون 
خلفية  على  ال�سرف  عملية  يف  ب�زدواجية  تالعب 
اخلبز  من  ح�ستهم  على  ب�حل�سول  مواطنني  قي�م 
الأول  الأمر:  لهذا  نظ�مني  وجود  م�ستغلني  مرتني، 
بنظ�م  مرتبط  والث�ين  التموينية  للبط�ق�ت  ت�بع 
الوزارة  اأن  موؤكدًا  اإيق�فه،  مت  الذي  الك�سوف�ت 
تدعمهم،  و�ستظل  الدخل  حمدودي  على  »حري�سة 

و�سط رف�ض العرتاف بخط�أ القرار«.
م�  اأن  على  ال�سي��سية  للقي�دة  الوزير  �سدد  كذلك 
للمواطنني  املخ�بز  اأ�سح�ب  من  حتري�ض  هو  يحدث 
احلكومة  �سد  والحتق�ن  الغ�سب  اإث�رة  اأجل  »من 
القرار  اأن  اإىل  م�سريًا  بهم«،  خ��سة  اأهداف  لتحقيق 
وي�سمن  املواطنني  اإىل  املوجه  الدعم  على  ي�سيطر 
و�سوله اإىل م�ستحقيه، فيم� �ستع�لج اأي اآث�ر �سلبية له 
خالل الأي�م القليلة املقبلة، لكنه اأكد يف الوقت نف�سه 
لإغالق  ت�سررًا  الأكرث  �سيكونون  املخ�بز  اأ�سح�ب  اأن 

اآخر الأبواب التي ميكن اأن ت�سمح ب�لف�س�د.
خبز  رغيف  مليون   400 نحو  يوميً�  املخ�بز  وتنتج 
الإح�س�ءات  بح�سب  مواطن  مليون   75 من  لأكرث 
اأربع  قبل  احلكومة  بداأت  بعدم�  وذلك  الر�سمية، 
القمح  دعم  يف  خمتلفة  منظومة  تطبيق  �سنوات 
بتحديد ح�سة خم�سة اأرغفة لكل مواطن، علمً� ب�أن 
16 ملي�ر جنيه،  اإىل نحو  تكلفة الدعم ت�سل �سنويً� 
الع�م  نه�ية  مع  جنيه  ملي�ر   25 تتج�وز  اأن  ويتوقع 

نتيجة  الدعم  تكلفة  زادت  بعدم�  اجل�ري،  امل�يل 
زي�دة �سعر امل�ستق�ت البرتولية التي تعمل به� املخ�بز 

وارتف�ع �سعر �سراء الدقيق.
تفيد  التموين  وزارة  من  اأخب�ر  اأي�م  قبل  وخرجت 
عليه�  يح�سل  التي  احل�سة  بتخفي�ض  مقرتح  بوجود 
اأرغفة يوميً� اإىل ثالثة فقط،  املواطنون من خم�سة 
الوزارة  ب�أن  علمً�  ب�س�أنه،  ر�سمي  نفي  خرج  م�  وهو 
ح�ستهم  اإىل  يحت�جون  ل  الذين  للمواطنني  اأت�حت 
مبوجبه�  يح�سلون  بنق�ط  الف�رق  ا�ستبدال  ك�ملة، 

على �سلع مدعمة عرب البط�ق�ت التموينية.
وثمة انتق�دات لقرار الوزير ب�سبب التطبيق املف�جئ 
يف  املنظومة  على  التجريبي  ب�لعمل  البدء  وغي�ب 
حم�فظة واحدة ملعرفة ال�سلبي�ت وحم�ولة تالفيه�، 
اإذ واجه انتق�دات عنيفة من القي�دة ال�سي��سية يوم 
الإح�س�ءات  على  بن�ًء  اأنه  اأكد  م�سيلحي  لكن  اأم�ض، 
هي  املت�سررين  ن�سبة  ف�إن  الوزارة،  معه�  تتع�مل  التي 

عدد حمدود .
يف  املخ�بز  »�سعبة  رئي�ض  ق�ل  ال�سي�ق،  هذا  يف 
 50% نحو  اإن  غراب،  عبداهلل  التج�رية«،  الغرف 
يحملون  ل  اخلبز  لدعم  امل�ستحقني  املواطنني  من 
به�،  التع�مل  يجري  التي  الإلكرتونية  البط�ق�ت 
بقرار  فوجئوا  املخ�بز  واأ�سح�ب  املواطنني  اأن  موؤكدًا 
ومن  امل��سي  ال�سبت  تفعيله  بداأ  الذي  التموين  وزير 
دون تو�سيح م�سبق للمواطنني اأو �سرح كيف يتع�ملون 

مع الو�سع اجلديد.
واأ�س�ف غراب، يف حديث اإىل »الأخب�ر«، اأن الوزارة مل 
تقم ب�أي اإجراء من �س�أنه ت�سهيل ال�سرف للمواطنني 
الأمر  هذا  ب�سبب  ون�سبت  القرار،  من  املت�سررين 
فهوؤلء  املخ�بز.  واأ�سح�ب  املواطنني  بني  م�س�دات 
التموين،  مديري�ت  اإىل  ب�لتوجه  املت�سررين  ط�لبوا 
لكونهم ل ي�ستطيعون �سرف اأي خبز للمواطنني لأنهم 
علمً�  امل�لية،  للخ�س�رة  �سيتعر�سون  احل�لة  هذه  يف 
الإنت�ج  تكلفة  بني  الف�رق  على  يح�سلون  ك�ن  ب�أنهم 
والبيع ب�ل�سعر املدعم من الوزارة التي اأكدت التزامه� 
بعد القرار الأخري برف�ض �سداد �سوى الف�رق اخل��ض 

ب�أ�سح�ب البط�ق�ت الإلكرتونية.
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ال�سارع يف  امل�سريون  ال��ِع��ي�����س«:  »اح��ت��ج��اج��ات 

متوا�سلة الأم��رك��ي��ة  ال���غ���ارات  وت��ب��ع��ات  ال���ب���اد...  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  لزم���ة  ي��ك��ّرر  ه���ادي  ابرزها  خليجية  مب�ساركة  اأمريكا  تقوده  الو�سط..  ال�سرق  يف  اإ�سرائيلي”  عربي  “ناتو  ت�سكيل  عن  انباء 
ال�سامية” “الدولة  وتنظيم  اإي��ران  منهم  م�سرتكن”  “اأعداء  ملواجهة  اإ�سرائيلي  ودعم  ال�سعودية 

اآذار  8 ال���ع���امل���ي  امل�������راأة  ي����وم  ق�����س��ة  ع��ل��ى  ت���ع���ّرف 



العراقية،  حترير جممع احلكومة  القوات  اأعلنت   
املح�فظة  مبنى  ي�سم  الذي  املو�سل  غرب  الرئي�سي 
ومديرية ال�سرطة، فيم� ميثل خطوة »رمزية« نحو 
ا�ستع�دة �سلطة الدولة على املدينة، على الرغم من 
من قبل تنظيم  م�ستخدمة  املب�ين مدمرة وغري  اأن 

»داع�ض«.
ووفق م� نقلت قن�ة »ال�سومرية« العراقية عن ق�ئد 
اهلل،  ي�ر  الأمري  عبد  نينوى«  ي�  »ق�دمون  عملي�ت 
»ال�سرطة  مع  ب�لتع�ون  ال�سريع«،  الرد  »قوات  ف�إن 
احلكومي  املبنى  حترير  من  متكنت  الحت�دية«، 
و�سيطرت  املو�سل،  يف  القدمية  البلدة  يف  الواقع 
على اجل�سر الث�ين )ج�سر احلرية(، و»رفعت العلم 

العراقي فوق مب�نيه«.
»قوات  ب��سم  املتحدث  اأو�سح  نف�سه،  ال�سي�ق  ويف 
الرد ال�سريع« الت�بعة لوزارة الداخلية، عبد الأمري 
اأن  »رويرتز«،  وك�لة  نقلته  ت�سريح  يف  املحمداوي، 
مبنى  اقتحم  لـ»الرد«  الت�بع  التكتيتي  الفريق 
عند  املحيط  احلكومي  واملجمع  نينوى  حم�فظة 
نحو  ا�ستغرقت  عملية  يف  اليوم،  فجر  من  الث�نية 
م�سلحي  من  الع�سرات  مقتل  عن  واأ�سفرت  �س�عة، 
التنظيم. كم� لفت املحمداوي اإىل اأن »قوات الرد« 
يف  القدمي  الأثري  املتحف  على  اأي�سً�  �سيطرت 
به  واأحلقوا  »داع�ض«  م�سلحو  نهبه  الذي  املدينة، 
اأ�سرارًا ج�سيمة، وفق »وك�لة ال�سح�فة الفرن�سية«.
قوات  اأن  ع�سكري  متحدث  اأعلن  ذلك،  موازاة  يف 
الأمن العراقية �سيطرت اأي�سً� على الفرع الرئي�سي 
»داع�ض«  نهبه  الذي  املو�سل،  يف  املركزي  للبنك 

 .2014 ع�م  املدينة  على  �سيطرته  ب�سط  عندم� 
املركزي  البنك  فرع  اأن  الإط�ر  هذا  يف  ويذكر 
يوجد  حيث  نف�سه�،  املنطقة  يف  يقع�ن  واملحكمة 
جممع املب�ين احلكومية الرئي�سي، الذي مت حتريره 

اليوم.
ال�سيطرة،  ا�ستع�دت  قد  العراقية  القوات  وك�نت 
تقع  اأحي�ء  اأربعة  على  امل��سيني،  اليومني  خالل 
الدندان  وهي:  املو�سل،  ملدينة  الأمين  ال�س�حل  يف 
املجمع  يقع  حيث  والدوا�سة  الرم�ن  وتل  وال�سمود 

احلكومي.

يف  النقيب  عن  »الأن��سول«  وك�لة  نقلت  ذلك،  اإىل 
»قوات الرد ال�سريع«، �سرغ�م عبد اله�دي النع��ض، 
واأطف�ل  ن�س�ء  بينهم  مدنيً�،   50 نحو  هن�ك  اأن 
وداخل  الأنق��ض  حتت  اأحي�ء  يزالون  ل  وم�سّنون، 
اجل�نب  يف  ال�سمود  حي  منطقة  يف  ال�سراديب 
الغربي. وقد حو�سروا اإثر اإنهي�ر من�زلهم يف خالل 
العملي�ت الع�سكرية التي تخو�سه� القوات العراقية 
�سد »داع�ض«، م�سريًا اإىل اأن القوات غري ق�درة على 
العملية تتطلب جهدًا كبريًا  اإن  اإذ  العوائل،  اإخراج 

واآلي�ت خ��سة لإزالة الأنق��ض.

الرب�ط :
تعر�ض الن�ئب ب�لربمل�ن املغربي عبد اللطيف مردا�ض 
لالغتي�ل ب�لر�س��ض قرب م�سكنه،  وقد اأكدت م�س�در 
“الحت�د  حزب  عن  ب�لربمل�ن  الن�ئب  مبقتل  اأمنية 
ب�لقرب  �سي�رته  داخل  )مع�ر�سة(  الد�ستوري” 
الراقي  ك�ليفورني�  بحي  به�  ي�سكن  التي  الفيال  من 

ب�ل�س�حية اجلنوبية للدار البي�س�ء.
جمهولة،  اجلرمية  ومالب�س�ت  ظروف  ولتزال 
ر�س��س�ت  تلقى ثالث  القتيل  ف�ن  امل�س�در،  ووفق ذات 
ك�نوا  اأ�سخ��ض  طرف  من  و�سدره،  راأ�سه  اخرتقت 

ميتطون �سي�رة �سوداء.
�سخ�س�  الربع�ء  �سب�ح  املغربية  ال�سرطة  واأوقفت 
لال�ستب�ه  الق�س�ئية،  ال�سوابق  ذوي  من   ) ع�م�   27(
يف عالقته املحتملة ب�غتي�ل عبد اللطيف مردا�ض من 

حزب الإحت�د الد�ستوري.
ع�ينت  قد  البي�س�ء  الدار  اأمن  ولية  م�س�لح  وك�نت 

داخل  برمل�ين،  الن�ئب  جثة  الثالث�ء،  اأم�ض  م�س�ء 
بعدم�  وذلك   ، منزله  قب�لة  ال�سخ�سية  �سي�رته 
ك�نت  �سيد  بندقية  من  ن�رية  طلق�ت  لثالث  تعر�ض 

�سبب� مب��سرا يف وف�ته.
اأن  اإىل  اجلرمية  مب�سرح  الأولية  الإف�دات  واأ�س�رت 
مبحيط  ترتب�ض  ك�نت  اللون،  �سوداء  خ��سة،  �سي�رة 
اإطالق  اإىل  رك�به�  يعمد  اأن  قبل  ال�سحية،  م�سكن 
ثالث عي�رات ن�رية عليه ويلوذون ب�لفرار اإىل وجهة 

جمهولة.
مدعومة  الأولية،  والتحري�ت  الأبح�ث  ومتكنت 
ترجح  م�دية  قرائن  جتميع  من  التقنية،  ب�خلربات 
احتم�ل تورط �سخ�ض ينحدر من مدينة ابن اأحمد، 
هذه  ارتك�ب  يف   ، القتيل  الربمل�ين  انتخب  حيث 
تهديدات  وجه  اأن  �سبق  اأنه  اعتب�ر  على  اجلرمية، 
ط�بع�  تكت�سي  �سخ�سية  خالف�ت  ب�سبب  لل�سحية 
م�سرتكة  اأمنية  اإيف�د فرقة  ا�ستدعى  م�  وهو  خ��س�، 

اإىل م�سكنه مبدينة ابن اأحمد وتوقيفه.
حول  م�ستمرة  الأمنية  والتحري�ت  البحث  وم�زال 
املخت�سة،  الع�مة  الني�بة  اإ�سراف  حتت  احل�دث 
ودوافعه  ومالب�س�ته  ظروفه  جميع  لتحديد  وذلك 

احلقيقية.
ب�لن�ئب  املتوفرة،  املعطي�ت  ح�سب  الأمر،  ويتعلق 
اللطيف  اأحمد، عبد  ابن  دائرة مدينة  ب�لربمل�ن عن 
الحت�د  حلزب  ال�سي��سي  ااملكتب  وع�سو  مريدا�ض، 
اأن �سغل رئي�ض بلدية نف�ض  الد�ستوري، وقد �سبق له 
مه�مه  وف�ته،  حدود  اىل  مي�ر�ض  ك�ن  كم�  املدينة، 
ذيوع  عن  ف�سال  البي�س�ء،  الدار  جهة  مبجل�ض  كع�سو 
من  عدد  يف  ا�ستثم�رات  له  اأعم�ل  كرجل  �سيته 

املج�لت.
اىل  الق�س�ئية  وال�سرطة  الأمن  عن��سر  هرعت  وقد 
ولزالت  الواقعة،  بخرب  تو�سله�  فور  احل�دث  مك�ن 
مط�ر،  ح�س�ن  الع�م،  املدعي  بح�سور  التحقيق  فرق 

تب��سر حتري�ته� يف اجلرمية، فيم� جرى نقل اجلثة 
اىل م�سلحة الت�سريح، كم� ت�سهد املنطقة التي وقعت 
والتي  الأمن  اأجهزة  ملختلف  ا�ستنف�را  اجلرمية  فيه� 

ق�مت بتطويق منزله. ومل تت�سح حيثي�ت اجلرمية.
حلزب  الع�م  الأمني  احل�دث،  مك�ن  اىل  ح�سر  وقد 
البي�س�ء،  للدار  ال�س�بق  والعمدة  الد�ستوري  الحت�د 
حممد �س�جد، اىل ج�نب جمموعة من اأع�س�ء احلزب.
الأكرث  الأحي�ء  من  ك�ليفورني�  حي  ويعترب  هذا، 
هدوء يف الدار البي�س�ء ول ي�سهد ال ح�لت ن�ذرة من 
اأن  اجلرمية، خ��سة تلك املتعلقة ب�لقتل العمد، كم� 
احل�دث خلف �سدمة كبرية، �سواء لدى �سك�ن املدينة 
الع��سمة  يف  اأو  الربمل�ن،  يف  ميثله�  التي  ال�سغرية 
القت�س�دية، اأو يف الأو�س�ط ال�سي��سية وامل�لية التي 

ك�ن يتع�مل معه�.
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ح�سن حردان
من الالفت لالنتب�ه اأنه مع ت�سلم الرئي�ض الأمريكي دون�لد 
ترامب مق�ليد احلكم، والبدء بت�سكيل فريق اإدارته، وعلى 
الرغم من اأنه يواجه العقب�ت يف اختي�ر هذا الفريق، اإل 
اأنه �س�رع اإىل اإظه�ر قدر كبري من التم�هي مع �سي��سة رئي�ض 
�سي��س�ته  موؤيدًا  نتني�هو  بني�مني  الإ�سرائيلي  احلكومة 

ال�ستيط�نية وتوجهه لن�سف حل الدولتني.
الإ�سرائيلية  النظر  اإىل وجهة  ي�ستند  ترامب حاًل  ودعم 
فل�سطني  اأر�ض  على  اليهودية  ب�لدولة  ب�لعرتاف 
يف  ذاتيً�  حكمً�  الفل�سطينيني  اإعط�ء  مق�بل  الت�ريخية، 
دون  من  الإ�سرائيلية،  ال�سي�دة  اإط�ر  يف  وجودهم  من�طق 
اأن يكون لهم اأي حقوق �سي��سية، ك�مل�س�ركة يف النتخ�ب�ت 

تر�سيحً� وت�سويتً�.
و�س�رع ترامب اإىل دعم التوجه�ت الإ�سرائيلية ب�لت�سجيع 
مواجهة  يف  اإ�سرائيلي  ـ  تركي  ـ  عربي  حت�لف  اإق�مة  على 

اإيران، ب�عتب�ره� خطرًا ا�سرتاتيجيً� عليه�.
وك�ن لفتً� اأّن موؤمتر ميونيخ الأخري قد �سهد بداي�ت تظهري 
ـ  الرتكي  ـ  ال�سعودي  امل�سرتك  الهجوم  عرب  احللف  لهذا 
الإره�ب  ترعى  ب�أنه�  واته�مه�  اإيران  على  الإ�سرائيلي 
وتتدخل يف �سوؤون الدول العربية، وت�سعى لفر�ض املذهب 
العربية.  الدول  من  وغريهم�  واليمن  �سوري�  يف  ال�سيعي 
التغطية  وهدفه�  ال�سحة  من  له�  اأ�س��ض  ل  اته�م�ت  وهي 
وبقية  �سوري�  يف  الإره�ب  دعم  يف  الدول  هذه  دور  على 

الدول العربية.
الأنظمة  جهود  وتكتيل  اإيران  على  الت�سويب  يتزامن 
الرجعية العربية الدائرة يف الفلك الأمريكي مع اجلهود 
والع�مل  املنطقة  يف  وحتولت  تطورات  مع  الإ�سرائيلية، 
وا�ستطرادًا  وال�سعودية  اإ�سرائيل  م�سلحة  يف  ت�سب  ل 
اأو  حم��سرته�  اجلهود  هذه  وت�ستهدف  املتحدة،  الولي�ت 
على الأقل احلّد من اأثره� ال�سلبي على اإ�سرائيل والأنظمة 
اإ�سرائيل واحلليفة  العربية املوالية لأمريك� واملطبعة مع 
الأمور  يف  والتحولت  التطورات  هذه  جتلت  وقد  له�. 

الت�لية:
و�سعوديً�  واإ�سرائيليً�  اأمريكيً�  املدعومة  ف�سل احلرب  اأوًل، 
وحتول  ال�سورية،  الوطنية  الدولة  اإ�سق�ط  يف  وتركيً� 
م�س�ر احلرب يف م�سلحة �سوري� وحلفه� املق�وم. وكذلك يف 

ح�سوره�  خالل  من  اأ�سهمت  التي  رو�سي�  حليفته�  م�سلحة 
يف  وحلف�ئه  ال�سوري  العربي  اجلي�ض  م�س�عدة  يف  النوعي 

اإحداث تغيري كبري يف ميزان القوى يف امليدان.
ث�نيً�، جن�ح رو�سي� ب�لتع�ون مع جمموعة دول »الربيك�ض« 
القرار  على  الأمريكية  الأح�دية  الهيمنة  تقوي�ض  يف 
ال�سيني  الرو�سي  الفيتو  ا�ستخدام  يف  ذلك  متثل  الدويل. 
قرارات  م�س�ريع  �سد  الأمن  جمل�ض  يف  عدة  مرات  املزدوج 
كم�  الداخلية.  �سوري�  �سوؤون  يف  للتدخل  غربية  اأمريكية 
متثل يف اإجب�ر وا�سنطن على الدخول يف عملية التف�و�ض 
حلل الأزمة يف �سوري�. وعندم� نكثت اإدارة الرئي�ض ال�س�بق 
حلت  ال�س�أن،  بهذا  مو�سكو،  مع  اتف�قه�  يف  اأوب�م�  ب�راك 
وا�سنطن،  عليه  انقلبت  م�  بتنفيذ  والتزمت  مك�نه�  تركي� 
وذلك بعد هزمية امل�سلحني يف �سرق حلب، و�سقوط اأحالم 
مدينة  على  ال�سيطرة  يف  اأردوغ�ن  طيب  رجب  الرئي�ض 
اأجم�د  ل�ستع�دة  خمططه  �سي�ق  يف  ال�سم�ل،  وك�مل  حلب 
اأردوغ�ن  اأولوي�ت  وتبدل  الغ�برة،  العثم�نية  ال�سلطنة 
وتعمق  �سوري�،  و�سم�ل  تركي�  يف  الأكراد  قوة  تن�مي  بعد 
اإىل تعزيز عالق�ته  امل��سة  اأزمته القت�س�دية، وح�جته 
واجلمهورية  رو�سي�  من  كل  مع  وال�سي��سية  القت�س�دية 
وا�سنطن  اأن  �سيم�  ل  التحدي�ت،  هذه  ملواجهة  الإيرانية 

وقفت مع خ�سمه قوات احلم�ية الكردية.
ث�لثً�، توقيع جمموعة )5+1( مع اجلمهورية الإ�سالمية 
الدول  �سلمت  النووي.  برن�جمه�  حول  اتف�قً�  الإيرانية 
الغربية بحق طهران ب�حلف�ظ على برن�جمه� لالأغرا�ض 

ال�سلمية.
اأخرى  م�س�ألة  اأي  ي�سمل  مل  التف�ق  اأن  وا�سحً�  وك�ن 
والولي�ت  اإيران  بني  وال�سراع  اخلالف  م�س�ئل  من 
طهران  وح�فظت  وحلف�ئه�،  الغربية  والدول  املتحدة 
مبث�بة  ك�ن  التف�ق  اإن  بل  امل�ستقلة.  �سي��س�ته�  على 
�سّكل  م�  وهو  نووية،  دولة  ب�إيران  مرة  اإقرار غربي لأول 
ك�ن  حلف�ئه�.  وقوة  اإيران  لقوة  تعزيزًا  احل�ل  بطبيعة 
من الطبيعي اأن يوؤدي هذا الأمر اإىل اإث�رة غ�سب حكومة 
العدو برئ��سة بني�مني نتني�هو واحلكومة ال�سعودية، فيم� 
والكونغر�ض  اوب�م�  اإدارة  ب�ءت حم�ولت احلكومتني ثني 
ب�لف�سل،  النووي  التف�ق  على  امل�س�دقة  عن  الأمريكي 
الأمن  جمل�ض  يف  عليه  امل�س�دقة  بعد  التف�ق  واأ�سبح 

اتف�قً� دوليً� ل ت�ستطيع الولي�ت املتحدة اإلغ�ءه.
الأمريكية  وامل�لية  القت�س�دية  الأزمة  تف�قم  رابعً�، 
وتن�مي قوة رو�سي� وال�سني واإيران اإثر ف�سل حروب اأمريك� 
يف  حربه�  واإخف�ق  واأفغ�ن�ست�ن،  العراق  يف  ال�ستعم�رية 
حتقيق اأهدافه� يف �سوري� والعراق، م� اأ�سهم يف اإ�سع�ف نفوذ 
ال�سعف  هذا  من  وزاد  الع�ملي،  امل�سرح  على  اأمريك�  وت�أثري 
عدم قدرة وا�سنطن على �سن احلروب الع�سكرية املب��سرة 
املكلفة اقت�س�ديً� وم�ديً�، ل �سيم� بعدم� بلغ حجم الدين 
م�ست�س�ر  ق�ل  ح�سبم�  دولر،  تريلون   19 الع�م  الأمريكي 
يف  بريجن�سكي  زبييغيو  ال�س�بق  الأمريكي  القومي  الأمن 
كت�به »روؤية ا�سرتاتيجية«، وت�أكيده اأن الولي�ت املتحدة 
ب�تت تع�ين من اأعرا�ض خطرة م�س�بهة لتلك التي تعر�ض 

له� الحت�د ال�سوفي�تي ال�س�بق ع�سية انهي�ره وتفككه.
وعلى خلفية هذه الأزمة التي تع�سف ب�لولي�ت املتحدة، 
النخبة  رغبة  خ�رج  من  ترامب  دون�لد  انتخ�ب  ج�ء 
اعترب  م�  وهو  معً�،  واجلمهورية  الدميوقراطية  احل�كمة 
وقف  لأجل  الأمريكي  الداخل  يف  حتول  بداية  مبث�بة 
القوة  وتراجع  الأمريكي  القت�س�د  يف  احل��سل  التدهور 
اأولوي�ته  �سلم  يف  و�سع  ترامب  ف�إن  لهذا،  الأمريكية. 
العمل على حم�ية القت�س�د الأمريكي وو�سع حد للهجرة 
الأجنبية التي تن�ف�ض اليد الع�ملة الأمريكية، وحم�ربة 
الإره�ب ب�لتع�ون مع رو�سي�، وعدم التورط يف اأية حروب 

على غرار حربي العراق واأفغ�ن�ست�ن.
ا�ستنزاف  حرب  يف  ال�سعودية  احلكومة  غرق  خ�م�سً�، 
الت�سبب  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  اليمن،  يف  الكلفة  مرتفعة 
يف  ال�سعودي  النفوذ  واإ�سع�ف  املوازنة،  يف  كبري  بعجز 
اإىل  عمليً�  اأدت  والتحولت  التطورات  هذه  الإقليم. 
تبدل يف لوحة موازين القوى الإقليمية والدولية يف غري 
اأن  اإىل  واأ�س�رت  الإ�سرائيلي،  الأمريكي  امل�سروع  م�سلحة 

حمور املق�ومة يزداد قوة وح�سورًا.
ال�سعودية  الإ�سرائيلية  ال�سرتاتيجية  اأن  يبدو  هن�،  من 
هذه  من  احلد  حم�ولة  ت�ستهدف  اإمن�  اجلديدة  الرتكية 
وذلك  املذكورة،  الدول  على  ال�سلبية  والنت�ئج  التحولت 
على  املركز  الهجوم  واإحي�ء  ا�ستح�س�ر  اإىل  العودة  عرب 
اإىل  ترامب  اإدارة  ح�جة  م�ستغلني  الإيرانية،  اجلمهورية 
ملواجهة  اإ�سرائيل  خلفه  ومن  ال�سهيوين  اللوبي  ا�سرت�س�ء 

الذين  والإعالم  وال�ستخب�رات  الكونغر�ض  يف  مع�ر�سيه 
اإدارته، وتنفيذ  العراقيل يف طريق تكوين فريق  ي�سعون 
ا�سرتاتيجيته اجلديدة، التي ي�سكل تطبيقه� انقالبً� على 
العوملة يلحق ال�سرر الكبري يف م�س�لح ال�سرك�ت الأمريكية 

املتعددة اجلن�سية.
الإ�سرائيلي  ـ  ال�سعودي  ـ  الرتكي  احللف  هذا  مثل  اأن  غري 
الذي ظهر اإىل العلن يف مواجهة اإيران، يفتقد للقدرة على 
عن  ع�جزة  ف�إ�سرائيل  احل��سلة.  التحولت  م�س�ر  تغيري 
�سن احلرب ب�سبب تن�مي القدرات الردعية لإيران وحلف 
اليمن  يف  ال�ستنزاف  من  تع�ين  وال�سعودية  املق�ومة، 
امل�ستنقع،  هذا  من  للخروج  طريقة  عن  للبحث  وت�سعى 
�سي��سة  يف  بعيدًا  الذه�ب  م�سلحته�  من  لي�ض  وتركي� 
عالق�ته�  على  للحف�ظ  ح�جته�  ب�سبب  لإيران،  العداء 

القت�س�دية والتج�رية معه�.
ويف  اأوب�م�،  عهد  يف  وا�سنطن  عليه  تقدم  مل  م�  وعليه 
يف  التورط  عن  المتن�ع  لن�حية  ك�ن  اإن  ترامب،  عهد 
النووي،  التف�ق  من  اخلروج  اأو  اإيران،  �سد  احلرب  �سن 
و�ستظل  املذكورة،  الدول  عليه  الإقدام  ت�ستطيع  لن 
الت�سعيد  ج�نب  يف  حم�سورًة  احللف  هذا  وقدرة  حدود 
الأنظ�ر  حرف  ملح�ولة  اإيران  �سد  والإعالمي  ال�سي��سي 
بفعل  الثالثة،  اأطرافه  منه�  يع�ين  التي  الإخف�ق�ت  عن 
وا�ستطرادًا  واليمن،  والعراق  �سوري�  يف  م�س�ريعهم  ف�سل 
الف�سل يف عزل وحم��سرة اإيران واإ�سع�ف قوته� املتن�مية 
ب�طراد ل �سيم� بعد التف�ق النووي، وتوطد عالق�ته� مع 
البلدين،  بني  ا�سرتاتيجي  حت�لف  لبن�ء  والجت�ه  رو�سي� 
علي  الإيراين  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  اأخريًا  ق�ل  ح�سبم� 
لريج�ين. فيم� ق�سية فل�سطني التي ا�ستهدفت ب�لتغييب 
تعود  �سوري�،  على  الإره�بية  احلرب  وراء  من  والت�سفية، 
قلب  ومن  املق�ومة،  حمور  انت�س�رات  بفعل  ال�سدارة  اإىل 
الذي  النتف��سة  دعم  موؤمتر  عرب  الإيرانية  الع��سمة 
ال�سهيوين  الأمريكي  امل�سروع  ف�سل  ليوؤكد  توقيته  يف  ج�ء 
نحو  التوجه  عن  والإ�سالمية  العربية  البو�سلة  حرف  يف 

فل�سطني وعدو الأمة الكي�ن ال�سهيوين.

اإخ��������������ف��������������اق��������������ات احل������������ل������������ف الإ������������س�����������رائ�����������ي�����������ل�����������ي ���������������� ال�����������������������س�����������ع�����������ودي ���������������� ال����������رتك����������ي

على البي�ساء  ب��ال��دار  راق  ب��ح��ي  ���س��ي��ارت��ه  داخ���ل  ب��ال��ر���س��ا���س  امل��غ��رب��ي  ب��ال��رمل��ان  ن��ائ��ب   اغ��ت��ي��ال 
امل��غ��رب��ي��ة ت��وق��ف �سخ�سا ب��امل��دي��ن��ة.. وال�����س��رط��ة  اأم���ن���ي  ا���س��ت��ن��ف��ار  ي��ث��ر ح��ال��ة  ي���د جم��ه��ول��ن 

ي�ستهل برن�مج »ب��ض 47« م�سريته ب�سوٍت يتكور يف 
اجلليل،  ابنة  حنجرة  من  منطلقً�  الع�طفة،  رحم 
ال�س�عر  بكلم�ت  ن�ب�ض  قلبه  فيم�  مو�سى،  �سن�ء 
اأحل�ن  على  ترق�ض  وحرك�ته  ن�س�ر،  عم�د  املُهجر، 
حيث  املحتلة،  فل�سطني  املك�ن:  مو�سى.  حممد 

انطلقت رحلة ع�سق اإىل »الزمن جميل«
اإىل  ذراعك  حتت  املقد�سي  ال�سم�سم  كعك  تت�أبط 
ال�س�درة  الثبوتية  اأوراقك  ح�ماًل  وجهتك،  حيث 
عن دولة فل�سطني، و�سورًا حتتفظ به� من حفلة اأم 
حتت�ج  كنت  م�  كل  هو   .1938 ع�م  ي�ف�  يف  كلثوم، 
يف  الع�مود«  »ب�ب  اأم�م  من  ح�فلة  لت�ستقل  اإليه 
اأو  بغداد،  اإىل  عربه�  لت�س�فر   ،1947 ع�م  القد�ض 

بريوت، اأو الق�هرة، اأو دم�سق اأو الكويت!
وي�سري  ع�م،  بعد  نكبتك  حتدث  اأن  قبل  هذا  ك�ن 
�سعبك م�ستتً� يف خميم�ت اللجوء، وت�سبح فل�سطني 
فرتاه  ال�سم�ء،  يف  لك  يظهر  الذي  القريب  النجم 
بعيدًا ي�ستحيل الو�سول اإليه. اإنه الع�م 2017، ومع 
ذلك، ب�إمك�نك العودة اإىل فل�سطني وال�سفر منه� اإىل 
»ب��ض  ــ على منت  ولو جم�زيً�  ــ  اأي ع��سمة عربية 

!»47
تتنقل  ح�فلة  جمرد  لي�ض   »47 »ب��ض  برن�مج 
امل�سروع  هو  بل  اأخرى،  اإىل  ع��سمة  من  ب�لعرب 
وا�ستط�ع  فل�سطينيً�   25 من  اأكرث  عليه  عمل  الذي 
اأن يخرج ب�لفكرة من اإط�ر »التنظري« اإىل التطبيق. 
احل�فلة  على  اعتمدوا  امل�سروع  على  ف�لق�ئمون 
لـ»خلق وعي حقيقي، قد يرتك بعدًا واأثرًا يف نفو�ض 

امل�س�هدين«.
يف  موجودًا  ك�ن  نقل  خط  عن  احلديث  فمجرد 
امل��سي، ويف زمن مل يع�سه اأبن�ء احل��سر لن ير�سخ يف 
عقول ال�س�معني طوياًل، والأهم اأنه لن يحيي احلنني 
اإىل الفكرة التي يهدف اإليه� اأ�س��سً�، وهي: الوحدة 
على  النتداب  برغم  ق�ئمة  ك�نت  اأي�م  العربية. 

الوطن العربي الكبري، وتق�سيم�ت �س�يك�ض بيكو.
الفكرة  هذه  جعلت  الب��ض  ت�سنيع  »اإع�دة 
لـ»الأخب�ر«  اأو�سحت  كم�  ممكنة«،  )امل�ستحيلة( 
 ،»47 لـ»ب��ض  والإنت�ج  الع�مة  العالق�ت  مديرة 
م�س�حة  خلق  »الربن�مج  اإن  م�سيفًة  �سوم�ن،  رمي 
عربي،  م�س�هد  كل  قلب  يف  اأثرًا  �سترتك  حقيقية 
عنه  �سمع  وزمن  م�ست  ذكري�ت  اإىل  به  تعود  اإذ 
تلفزيون  على  يبث  الذي  الربن�مج،  يع�سه«.  ومل 
»فل�سطني«، ق�ئم على اخللط بني املكّونني الوث�ئقي 
والواقعي، ف�جلزء الوث�ئقي هو ع�س�رة بحث امتد 
�سهورًا، بدءًا من الأر�سيف�ت التي حتفظه� املوؤ�س�س�ت 
�سخ�سي�ت  مبق�بلة  مرورًا  الر�سمية،  الفل�سطينية 
الفل�سطينية،  الق�سية  خدمة  يف  مهمً�  دورًا  اأدت 
ق�سية  خدمة  يف  يزال  ل  �سب�بي  جيل  اإىل  و�سوًل 

لن يحيد عنه�.
اأّم� املكّون الواقعي، فيبداأ من جولة »ب��ض 47« بني 
اأ�سخ��سً�  يق�بل  جتواله  وخالل  العربية،  العوا�سم 
ع��سوا حقبة م� قبل الحتالل، ول تزال ذاكرتهم 
حتتفظ ببع�ض »الزمن اجلميل«، لُيق�بلوا ك�س�هدين 
والمتداد  ب�لتوا�سل  احتفظ  زمن  على  اأحي�ء 
اجلغرافية.  ب�حلدود  اعرتافه  دون  من  العربي، 
اأفع�ل  ردود  بر�سد  فتتمثل  الأهم،  الو�سلة  اأّم� 
امل�رة ب�ل�سوارع والتعبري عن عواطفهم لدى روؤيتهم 

الب��ض.
لكن، من اأين اأتت فكرة الربن�مج؟ ي�أتي الرد �سريعً�: 
عم�ن،  )القد�ض،  الأ�سلي  النقل  خط  كون  »من 
ا�ستخدمت  التي  الو�سيلة  هو  الكويت...(  بغداد، 
�س�بقً�، حني ك�نت احلدود �سكلية فقط، وك�ن التنقل 
تعقيدات  اإىل  يحت�ج  ل  العربي  الوطن  اأقط�ر  بني 
ذلك  »ك�ن  اإنه  �سوم�ن  ت�سيف  مكثفة«.  واإجراءات 

حني كن�... اأمة واحدة«.
اإع�دة  اإىل  فقط  يهدف  ل  التلفزيوين  الربن�مج 
اأي�سً�  ال�سوء  ي�سلط  بل  العربية،  الوحدة  اإحي�ء 
والفنية  والقت�س�دية،  الجتم�عية،  احلي�ة  على 
وعالقته�  النكبة،  قبل  فل�سطني  يف  وال�سي��سية 
فل�سطني  مركزية  يتن�ول  كم�  العربية.  ب�لأقط�ر 
جم�ل  يف  وخ�سو�سً�  جم�ل،  من  اأكرث  يف  وتقدمه� 
حت�ول  الأجنبية  ال�سرك�ت  ك�نت  الذي  النقل، 
»�سركة  ب�إعالن  الرد  فج�ء  حينه،  يف  احتك�ره 
الفل�سطينية  ال�سحف  اإحدى  يف  الوطنية  الب��س�ت 
املدن  بني  ف�خرة  ح�فالت  ت�سيري  بدء  عن 
لن�  يت�سح  1933«. وهو كم�  الفل�سطينية منذ ع�م 

عند م�س�هدة احللقة الأوىل من الربن�مج.

�ستبث  التي  احللق�ت  »�سرتكز  ذلك،  اإىل  اإ�س�فة 
العربية  لالأقط�ر  فل�سطني  قدمته  م�  على  قريبً� 
�سعيد«،  من  اأكرث  على  امل�س�هم�ت  وخ�سو�سً�  �س�بقً�، 
�سيت�سمن  الربن�مج  اأن  موؤكدًة  �سوم�ن،  ت�سرح  كم� 
العربية  اأي�سً� احلديث عن كل »م� قدمته الأقط�ر 
ب�سعوبه� من ت�سحي�ت ب�لأرواح على ثرى فل�سطني، 
وحمط�ت  الت�ريخية  الأحداث  اإىل  ب�لإ�س�فة 

املق�ومة النبيلة«.
نحن اإذًا اأم�م م�دة خمتلفة، ل توثق ت�ريخً� فقط، 
بل حت�ول اأي�سً� ا�ستح�س�ر روح وحدة الأمة العربية 
من  امل�س�هدين  تخرج  اأن  وحت�ول  فيه�،  والإمي�ن 
الن��ض  فيه  ويقتل  اأوط�نن�،  تعي�سه  الذي  اجلحيم 
»اأيقون�ت«  فيه  وحتطم  الدواع�ض«،  »اإله  ب��سم 
زمٍن  اإىل  الأخرى،  تلو  واحدة  ح�س�رتن�  ورموز 
ح�سن فيه اأحد م�س�رح حيف� وي�ف� جمعً� غفريًا من 
الذواقني الذين اأتوا حل�سور حفلة »كوكب ال�سرق«.

�سي�ق�ت  على  وا�سحً�  ردًا  متثل  قد  اأي�سً�  والفكرة 
حرف  وحم�ولت  الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية 
الت�س�من  روح  وقتل  م�س�ره،  عن  الأ�س��سي  ال�سراع 
الفل�سطينيني  من  جلدتهم  اأبن�ء  مع  العربي 
املقهورين. هو عمل ميكن اخت�س�ره يف كلمينت: »كّن� 

و�سنكون«!
بريوت حمود

���ع���داء اأ�����س����ح����اب ال���������س����ع����ادة ال�������سُ
الي��ض خوري

العربية  الدول  من  الكثري  يف  امل�سوؤولني  كب�ر  اأ�سم�ء  ت�سبق  التي  الألق�ب 
عثم�ين  ق�مو�ض  من  م�ستلة  كلم�ت  جميعه�  وهي  والده�سة.  ال�ستغراب  تثري 
الفخ�مة  مثل  األق�ب  ا�ستخدام  على  امل�سوؤولون  ي�سّر  مل�ذا  اأدري  ل  منقر�ض. 
والدولة واملع�يل واىل اآخره… وم� معنى اأن يكون رئي�ض م� �س�حب الدولة 
اأو الفخ�مة؟ والغريب اأن هذه الألق�ب التي بدت وك�أنه� على و�سك النقرا�ض 
ت�ستعيد اليوم وهجه� يف اأكرث من مك�ن يف امل�سرق العربي، والغريب امل�ستغَرب 
انه� اعتمدت يف فل�سطني حيث ل نزال يف »دولة مراقبة« اأي موؤجلة، بح�سب 

»النت�س�ر« الديبلوم��سي الذي حتقق يف الأمم املتحدة!
لرئي�ض  الدولة  ونعطي  الوزراء  �س�أن  من  ونعلي  الروؤ�س�ء  نفّخم  اأن  معنى  م� 
مالعب  اإىل  الدول  فيه  تتحول  زمن  يف  النواب،  جمل�ض  رئي�ض  اأو  احلكومة 
اأ�سفت لغي�ب لقب �س�حب  اأنني  للموت؟ واحلقيقة  للفو�سى والنهب و�س�ح�ت 
لأنه  اللبن�ين،  النواب  جمل�ض  لرئي�ض  امل��سي  يف  ُيعطى  ك�ن  الذي  العطوفة، 
تدويل  ارت�أوا  الط�ئف  اتف�ق  مهند�سي  اأن  يبدو  لكن  الوحيد،  احلنون  اللقب 
)من دولة( رئ��سة املجل�ض يف �سي�ق لعبة الكرا�سي الط�ئفية. كم� اأ�سفت لعدم 
العزة  لأن  هل  الر�سمية.  املواقع  من  لأي  »عزتلو«  العثم�ين  اللقب  ا�ستخدام 
اآخر  ل�سبب  اأم  عليه�،  ب  ُن�سّ ومن  املن��سب  حقيقة  مع  تتن��سب  ل  والكرامة 

اأجهله؟ 
غري اأنني ُمعجب بلقب �س�حب ال�سع�دة، الذي ُيعطى لأع�س�ء املجل�ض الني�بي 
وال�سفراء واملح�فظني وح�كم البنك املركزي، لأنه اللقب الوحيد الذي يعرّب 
ظهور  على  لريكبوا  منه�  ويقفزون  الكرا�سي  ميتطون  وهم  احلك�م  �سعور  عن 
األق�بهم، فنقول  اإىل  ال�سع�دة  الروؤ�س�ء والوزراء  اّل ي�سيف  الن��ض. والغريب 
�سع�دة �س�حب  اأو  املع�يل،  ال�سعيد �س�حب  اأو  وال�سع�دة،  الدولة  مثاًل �س�حب 
وخ�سو�سً�  احلكمة،  طبق�تن�  اأفراد  وجوه  من  تطفح  ف�ل�سع�دة  الفخ�مة… 
يف لبن�ن. من الطبيعي اأن يفرح من يعتلي من�سبً� ر�سميً�، لأنه ي�سل اإىل موقع 
ي�ستطيع اأن يحقق من خالله روؤيته ال�سي��سية والجتم�عية ويخدم الن��ض. 
يف  خ�سو�سً�  الوقت،  طوال  �سعيدًا  املعتلي  هذا  يبقى  اأن  املنطقي  غري  من  لكن 
بلد كلبن�ن، حت��سره الك�آبة والأزم�ت القت�س�دية وال�سي��سية واملعي�سية التي 

تتف�قم وتتكد�ض وتبدو ك�أنه� م�ستع�سية.
تنّغ�ض  التي  امل�سوؤولية  بثقل  ال�سعيدة  الألق�ب  اأ�سح�ب  �سعداء  ي�سعر  هل 
�سع�دتهم، اأم اأن �سع�دتهم اآتية من �سعور عميق ب�أن املن�سب لي�ض �سوى من��سبة 

لتكدي�ض الرثوة واعالء النفوذ والتبّجح واملنظرة؟
كيف تعي�ض الطبقة احل�كمة اللبن�نية يف ال�سع�دة الك�ملة ومل�ذا؟

ي�ستطيع املراقب اأن يحلل التن�ق�س�ت الكبرية التي تع�سف مبكون�ت الطبقة 
ل  لكنه  اأفراده�،  بع�ض  توؤّرق  التي  املو�سيقية  الكرا�سي  ولعبة  احل�كمة، 
ي�ستطيع اأّل يالحظ ال�سعور الع�رم ب�لثقة ب�لنف�ض وبثب�ت املواقع الذي يتمتع 
الط�ئف  اتف�ق  ت�أويل  على  الأمور  ر�ست  بعدم�  اللبن�نية  الطوائف  ق�دة  به 

ب�سفته فيدرالية ط�ئفية.
هذا  جوهر  تك�سف  النتخ�ب�ت،  ق�نون  وعنوانه�  ح�ليً�،  تدور  التي  واللعبة 

ال�سعور ب�لثب�ت الذي يعطي ال�سع�دة مدلولته�.
ا�سمه� معركة الأحج�م، لكنه� معركة تدور يف حلقة  هن�ك معركة حقيقية 
�سيقة، تعّلم اأبط�له� در�سً� بليغً� من احلرب الأهلية وهو اأن ل ط�ئفة ت�ستطيع 
حمو اأو عزل اأي ط�ئفة اأخرى. وهو رمب� الدر�ض اليج�بي الوحيد الذي خرج 
به لبن�ن من حربه الطويلة املدمرة. كم� اأن الطوائف تعلمت در�سً� اآخر، وهو 
عليه�  بل  دائمً�،  خدمته�  يف  لي�ض  غريه�،  على  به  ت�ستقوي  الذي  اخل�رج  اأن 
اأن تكون هي يف خدمته. لذا تعقلنت بع�ض ت�سرف�ته�، من دون اأن يعني ذلك 
هو  هن�  الوحيد  )ال�ستثن�ء  القليمي.  للخ�رج  التبعية  عن  الك�مل  التخلي 
حزب اهلل، الذي ي�سكل ذراعً� ع�سكريً� للقوة القليمية اليرانية، وهو حتى 
وان ا�ستخدم اخل�رج كي ي�ستقوي به يف الداخل، �س�ر جزءًا ع�سويً� من اللعبة 

القليمية، وهذا ي�ستحق قراءة خ��سة(.
�سع�دة الطبقة احل�كمة اآتية من �سعوره� ب�لفراغ ال�سي��سي من حوله�، وهذا 
اأ�سح�ب  وغ�سب  املعلمني،  متلمل  لول  التي  املوازنة،  من�ق�س�ت  عنه  عربت  م� 
دون  من  واحل�س�ض،  املغ�من  توزيع  ملر  �سريعً�،  ار�س�وؤهم  مت  الذين  امل�س�رف 

م�سكالت وهذا م� ح�سل اأخريًا.
الطبقة احل�كمة التي ورثت »الجن�ز« الذي �سنعه نظ�م الهيمنة املخ�براتية 
النق�بي، وحتطيم  للعمل  املنهجي  التدمري  لبن�ن، والذي متثل يف  ال�سورية يف 
احلركة الوطنية واحزابه� العلم�نية، وتدمري التعليم الع�م مل�سلحة دك�كني 
الطوائف التعليمية، وحتويل البلد اإىل مزرعة للنهب املك�سوف الذي ل رادع 
له، تتنعم اليوم ب�قت�س�د نيوليربايل ريعي، ي�سمح له� بنهب م� تبقى من الرثوة 

الع�مة، وي�سيطر عليه� �سعور ب�أنه� خ�رج مع�دلة امل�س�ءلة.
ر�سمي  لهم قمع  النف�ي�ت ت�سدى  اأزمة  ب�سبب  الن��ض عن �سمتهم  وحني خرج 
بلدية حقيقية يف بريوت،  اإىل  البع�ض  وميلي�سي�وي ل يرحم. وعندم� طمح 
»بريوت  جتربة  اأ�سقط  الذي  الط�ئفية  الأ�سداد  حت�لف  وجههم  يف  ق�م 

مدينتي« يف النتخ�ب�ت، رغم جن�حه� يف تهديد املع�دلة ال�سلطوية.
داخل  تدور  التي  املع�رك  اأن  �سحيح  ب�لفراغ.  ال�سعور  اأو  الفراغ،  �سع�دة  انه� 
�سر�سة وعنيفة،  النفوذ واملغ�من، قد تكون  اأجل توزيع  الطبقة احل�كمة من 
طبقة  نفوذ  تهديد  اإىل  ت�سل  ل  لكنه�  الطبقة،  هذه  اأفراد  بع�ض  وتهدد 

املت�سلطني على الطوائف، كطبقة.
من هن� ي�أتي هذا ال�سعور ب�ل�سع�دة الغ�مرة، فهذه �سع�دة من ل يح��َسب ابدًا، 
اللوح�ت  وزع  اأو  اقرب�ئه  اأو  زوجته  ب��سم  وممتلك�ته  ح�س�ب�ته  و�سع  �سواء 

الزرق�ء على �سي�رات الزعران من اأزلمه.
ا�سح�ب  لكن  ال�سي��سة.  و�سقط  الكالم  �َسْقط  على  تعوم  التي  اللغة  زمن  انه 
ال�سع�دة واملع�يل والدولة والفخ�مة وهم ي�ست�سلمون ل�سع�دتهم وي�سعدون به� 

يفوتهم م�س�ألت�ن:
اأو ل  اأ�سم�ءهم لن تتكلل �سوى ب�لع�ر، ولو بعد حني قد يطول  اأن  الأوىل هو 

يطول.
والث�ين هو اأن الفراغ الذي ي�سعرون به قد يكون خم�دعً�، واأن هن�ك برك�نً� 
قد ينفجـــر يف اأي حلظة. في� اأ�سح�ب ال�سع�دة خففوا وط�أة �سع�دتكم لأنه� 

كريهة ومزعجة وب�ئ�سة وموؤقتة.
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الأث����ري وامل��ت��ح��ف  احل��ك��وم��ي  امل��ب��ن��ى  ت�ستعيد  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  امل��و���س��ل: 



)فرباير(  �سب�ط  �سهر  من  ع�سر  ال�س�د�ض  يف  الن��سرة- 
ال�سيد ح�سن ن�سر  الع�م حلزب اهلل  امل��سي، ك�سف الأمني 
دميون�  مف�عل  �سرب  املق�ومة  �سواريخ  قدرة  عن  اهلل 
العمق  يف  موجودة  ك�نت  حيثم�  الأموني�  وخزان�ت 
ال�سيد ن�سر اهلل يف كلمة له يف ذكرى  الإ�سرائيلّي. ودع� 
مف�عل  اإىل تفكيك  اإ�سرائيل  املق�ومة  الق�دة يف  ال�سهداء 
املق�ومة  ب�إمك�ن  ب�ت  اأّنه  على  موؤّكًدا  النووي،  دميون� 
لتهديد  فر�سة  اإىل  الإ�سرائيلّي  النووّي  التهديد  حتويل 
اإّن  اهلل:  ن�سر  وق�ل  وم�ستوطن�ته�.  العربّية  الدولة 
اإىل  الو�سول  على  ق�درة  الأخرية  الإ�سالمية  املق�ومة 

خزان�ت الأموني� واإىل اأّي مك�ن نقلت اإليه.
تهديد  على  اأ�س�بيع  ثالثة  من  اأكرث  مرور  بعد  واليوم، 
الع�سكرّية  الرق�بة  �سمحت  ن�سر اهلل، ويف خطوٍة لفتٍة، 
بروفي�سور  اإعداده�  يف  �س�رك  درا�سة  ن�سر  الإ�سرائيلّية 
اأّنه  على  اأّكدت  والتي  النووّي،  دميون�  مف�عل  يف  يعمل 
النووّية،  املف�عل  على  )�سك�د(  طراز  من  �سقوط  ح�ل  يف 
35 مرًتا من مف�عل  اأْو ب�لقرب منه على م�س�فٍة تّقل عن 
اأ�سرارا  وُيلحق  املف�عل  �سُيهدد  ف�إّنه  ع�دية  مبوا�سف�ٍت 
العربّية  )ه�آرت�ض(  �سحيفة  وذكرت  ت�سغيله.   مبنظومة 
املذكورة  الدرا�سة  اأّن  الثالث�ء،  اليوم  ال�س�در  عدده�  يف 
الع�م  اأواخر  يف  اإ�سرائيل  خ�رج  علمّيٍة  جملٍة  يف  ُن�سرت 

الف�ئت 2016.
من  ع�مِلً�  اأّن  على  تقريره�  �سي�ق  يف  ال�سحيفة  و�سّدّدت 
الربوفي�سور  وهو  دميون�،  يف  الإ�سرائيلي  النووي  املف�عل 
التي  الدرا�سة،  هذه  اإعداد  يف  �س�رك  برانداي�ض،  عرياد 
املف�عالت  حم�ية  على  الإ�سمنت  قبب  قدرة  يف  بحثت 

النووية. واأعد الدرا�سة الع�مل يف مف�عل دميون�، ُمو�سحًة 
املذكورة  الدرا�سة  اإعداد  يف  �س�رك  اإليه  ب�لإ�س�فة  اأّنه 

ع�ملني اثنني من ج�معة بن غوريون يف بئر ال�سبع.
طراٍز  بحث  اإىل  الدرا�سة  تطّرقت  ال�سحيفة،  وبح�سب 
يف  ا�ستخدامه�  يّتم  التي  الإ�سمنتّية  القبب  من  منت�سٍر 
مع  الع�مل.  يف  املدنّية  النووّية  املف�عالت  من  العديد 
مل  املذكورة  الدرا�سة  اأّن  اإىل  ال�سحيفة  اأ�س�رت  ذلك، 
ل�سقوط  دميون�  مف�عل  فيه  يتعّر�ض  �سين�ريو  تتن�ول  
�س�روخ واإ�س�بته مب��سرة اأْو �سقوط ال�س�روخ على م�س�فة 
�سّدّدوا  الب�حثني  لكن  املف�عل.  من  مرًتا   35 بعده�  ت�سل 
بتطويره  ق�موا  الذي  النموذج  هذا  اأّن  على  درا�ستهم  يف 
�سمود  قدرة  لفح�ض  من��سبته  ب�لإمك�ن  ال�سي�ق  هذا  يف 

مف�عل نووّي.
الدرا�سة  اأّن  العربّية،  ال�سحيفة  ذكرت  ذلك،  على  عالوة 
التي اأعّده� العلم�ء من اإ�سرائيل هي الأوىل من نوعه� التي 
تن�ولت ت�أثري �سقوط �سواريخ ب�لقرب من مف�عالت وت�أثري 

انفج�ره على غرف املراقبة التي ت�سغل املف�عل.
وك�نت درا�سة علمية حديثة اأجريت على املف�عل الّنووّي 
الإ�سرائيلّي يف مدينة دميون� الواقعة يف �سحراء النقب، 
ك�سفت النق�ب عن وجود مئ�ت الأعط�ب يف قلب املف�عل، 
اإىل  وحتوله  الإ�سرتاتيجّي  اخلطر  مرحلة  يف  يدخله  م� 

م�سدر حمتمل لك�رثة اإن�س�نية.
وي�أتي هذا الك�سف، بعد اإعالن مراقب الدولة الإ�سرائيلّي، 
الف�ئت،  الع�م  من  )اإبريل(  ني�س�ن   11 يف  �سبريا،  يو�سف 
قراره ن�سر اأجزاء من تقرير حول عيوب خطرية يف مف�عل 

دميون� النووي، وذلك خالل �سهر اأي�ر )م�يو( امل��سي.

هذه  اإّن  “ه�آرت�ض"  �سحيفة  وق�لت 
موؤمتر  خالل  عنه�  الك�سف  مت ّ املعطي�ت 
يف  ال�سهر  ُعقد  الّذرّية،  الفيزي�ء  لعلم�ء 
امل�س�ركون  عرّب  حيث  اأبيب،  تل  مدينة 
يف املوؤمتر عن تخّوفهم من و�سع املف�عل، 
بعد مرور اأكرث من 40 ع�ًم� على اإن�س�ئه.
املف�عل  قلب  اأّن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�س�رت 
مغّلفة  ومتينة،  �سلبة  مع�دن  من  م�سنوع 
اأعمدة  القلب  داخل  وتو�سع  بب�طون، 
عملية  تتم  حيث  الّنووّي،  الوقود 

الن�سط�ر الّنووّي.
الّنووّي  املف�عل  منحت  فرن�س�  وك�نت 
خم�سين�ت  نه�ية  يف  العربّية  للدولة 
ع�م  اأواخر  ت�سغيله  ومّت  امل��سي،  القرن 

واإ�سع�ًع�  ه�ئلة  حرارة  املف�عل  قلب  وميت�ض   .1963
�سخًم�، من �س�أنه� اأن توؤّثر على بنيته بعد مرور �سنني على 
بـ  املف�عالت  هذه  مثل  عمر  حتديد  ج�ء  هن�  ومن  عمله، 
40 ع�ًم� فقط، حت�ّسًب� لأّي ت�سريب�ت جّراء ت�سّدع بنية 

القلب.
وعلمّية  �سي��سّية  لأ�سب�ب  اإّنه  ال�سحيفة،  واأ�س�فت 
واقت�س�دّية، ل متلك اإ�سرائيل القدرة اأو الّرغبة بتبديل 
قلب املف�عل، وهو ن�س�ط يعني بن�ء مف�عل جديد، وب�سبب 
ح�لته هذه، ف�إّنه يتّم ت�سغيله اأقّل من ال�ّسنوات ال�ّس�بقة، 
حت�ّسًب� لزي�دة الأعط�ب يف قلبه. ومن اجلدير ب�لّذكر، اأّن 
مرة  من  اأكرث  ط�لبت  ودولية،  حملية  وموؤ�س�س�ت  خرباء 
حدوث  وبعد  جهة،  من  �سنه  كرب  ب�سبب  املف�عل  ب�إغالق 

ت�سدع�ت فيه وخوًف� من حدوث زلزل اأْو تعر�سه لإطالق 
�سواريخ من جهة ث�نية.

ب�سكل  ذلك  ف�سيوؤثر  املف�عل،  يف  خلل  حدوث  ح�ل  ويف 
رئي�سي على كل اإ�سرائيل والدول العربية املج�ورة، بينه� 
ب�لقرب من  املف�عل  الذي يقع  وال�سعودية وم�سر،  الأردن 
حدوده�، و�سيح�سد اأرواح مئ�ت الآلف من ال�سح�ي� اإْن مل 

يكن املاليني.
ُيذكر اأّن مف�عل )دميون�(، هو حجر الأ�س��ض يف الن�س�ط 
لتخ�سيب  اإن�س�ئه  منذ  وا�ستخدم  الإ�سرائيلّي  النووي 
اأّكدت  كم�  النووّية،  الأ�سلحة  يف  امل�ستخدم  اليورانيوم 

امل�س�در الأجنبّية.

رائد �س�حلة
اأمريكية  ا�ستخب�رية  من�س�ت  ك�سفت   : ـ  وا�سنطن 
النق�ب عن دعم وريثة ولي�م روزنوالد الذي اأ�س�ض 
»�سريز  بينه�  من  عريقة،  ع�ملية  �سرك�ت  والده 
املن�ه�سة  احلمالت  وراء  الدافعة«  للقوة  وريبوك 
يف  العنف  من  الف�رين  امل�سلمني  الالجئني  لهجرة 

ال�سرق الأو�سط اإىل الولي�ت املتحدة واأوروب�.
ال�سيئ  الدور  بهذا  روزنوالد  نين�  الوريثة  وتقوم 
عرب ادارته� ملعهد »غيت �ستون«، الذى ميول ب�سخ�ء 
تع�ر�ض  التي  املتطرفة  اليمينية  الأ�سوات  معظم 
�س�حب  �سبن�سر  روبرت  فيهم  مبن  الالجئني  قبول 
وهو  ج�فني،  وفرانك  اجله�د«  »مراقبة  مدونة 
وامل�سلمني  الإ�سالم  �سد  مبواقفه  معروف  ن��سط 
اإىل  اإ�س�فة  للم�سلمني،  مع�دية  ملوؤامرات  ون�سره 
اإىل  الغريبة  ب�نتق�داته  املعروف  ج��سر  زهدي 
دون�لد  الأمريكي  الرئي�ض  ب�ن  ج�دل  انه  درجة 
امله�جرين  لفح�ض  يكفي  م�  يفعل  مل  ترامب 
اإىل  اأموال  �ستون«  »غيت  معهد  وقدم  امل�سلمني. 
تتلمذ  معروف  مييني  ن��سط  وهو  هورويتز،  ديفيد 
الأمر  وراء  ك�ن  الذي  ميلر،  �ستيفن  يده  على 
ذات  الدول  من  امله�جرين  مبنع  لرتامب  التنفيذي 

الأغلبية امل�سلمة لل�سفر اإىل الولي�ت املتحدة.
بينه�  ومن  ال�ستخب�رية،  املن�س�ت  وح�ولت 
الوريثة  من  تعليق  على  احل�سول  »انرت�سيت« 
املتهمة، ولكنه� مل ترد يف حني ن�سر املعهد تو�سيح� 
العن�سرية  ال�سي��سة  ب�س�أن  لغته  يف  غمو�ض  ل 
اأن  املعهد  ادعى  حيث  وامل�سلمني،  الإ�سالم  �سد 
�سي��سة الرئي�ض ال�س�بق ب�راك اأوب�م� قد اأدت اإىل 
تعري�ض ال�سعب الأمريكي خلطر اجله�د، وبرزت يف 
امل�سلمني  امله�جرين  اأن  توحي  �سورة  للمعهد  مل�سق 

�سينقلون اأمرا�س� معدية اإىل م�ست�سيفيهم.
روزنوالد  معهد  اأ�سح�ب  تطرف  يف  املغ�لة  وو�سلت 
اإىل حد فر�ض حظر الهجرة على جميع امل�سلمني، 
�سليم  وا�سمه  املعهد  املتع�ونني يف  اأحد  حيث ه�جم 

اأوب�م�  ب�راك  ال�س�بق  الرئي�ض  مدونة  يف  من�سور 
ترامب  بحملة  م�سيدا  للم�سلمني،  دلله  ب�سبب 
ال�سخ�ض  هذا  وروج  الإ�سالمية،  الهجرة  حلظر 
للولي�ت  م�سلم  اأي  دخول  عدم  يجب  ب�أنه  لفكرة 
املتحدة اإذا مل يربهن على قبوله والتزامه ب�ملع�يري 
الجتم�عية وال�سي��سية للدميقراطية الأمريكية، 
مدونة  كتبته  م�  املتطرفة  الأفك�ر  هذه  وت�سبه 
تدعى نوين دروي�ض للمعهد ب�أنه ل ينبغى ال�سم�ح 
مت  اإذا  اإل  املتحدة  الولي�ت  بدخول  للم�سلمني 
واأثبتت  الإ�سالمي  الإره�ب  على  النت�س�ر  حتقيق 

احلكوم�ت الإ�سالمية ب�نه� قد تغريت جذري�.
وح�ولت اإدارة ترامب تفنيد الته�م�ت العن�سرية 
وهجرة  �سفر  بحظر  التنفيذي  الأمر  اإن  ب�لقول 
ب�سبب  ك�ن  الإ�سالمية  الدول  بع�ض  من  الأفراد 
اإىل  الدول  هذه  ب�سم  ال�س�بقة  الإدارة  من  قرار 
ولكن  الأمني،  للتدقيق  تخ�سع  اأن  يجب  ق�ئمة 
على  التمويه  حت�ول  مل  �ستون«  »غيت  معهد  اإدارة 
حيث  ال�سي��سة،  هذه  لدعمه�  احلقيقية  الأهداف 

اأوه�م ب�س�أن دوافع دينية  اإنه ل توجد  املعهد  ق�ل 
اأن  ملعرفة  بح�جة  امل�سلمني  واأن  احلظر  هذا  وراء 
ترتكب  التي  الإجراءات  من  بقلق  ي�سعر  الع�مل 
م�ك�ض  الأمريكي  ال�سح�يف  وو�سف  الإ�سالم،  ب��سم 
بلقب  روزنوالد  نين�  ني�سن«  »ذا  موقع  بلومنيت�ل يف 
البي�ن�ت  وك�سفت  امل�سلمني«.  �سد  الكراهية  »م�م� 
التجريد«  »�سندوق  موؤ�س�سة  اأن  للمعهد  احل�س�بية 
ماليني   10 من  ب�أكرث  تربعت  قد  له  الت�بعة 
 2015 ع�م  اإىل   2010 من  الفرتة  خالل  دولر 
العالق�ت  جمل�ض  حدده�  ومنظم�ت  جم�ع�ت  اإىل 
كره  ق�ئمة  تتزعم  ب�أنه�  الأمريكية  ـ  الإ�سالمية 

الإ�سالم وحملة الإ�سالموفوبي�.
منظمة  رئي�ض  من�سب  روزنوالد  نين�  والد  واحتل 
النداء اليهودي املتحد ومنظمة اخلدمة الوطنية 
الف�رين  اليهود  مل�س�عدة  تهدف  التي  لالجئني 
ل�سرائيل  املوؤيدين  من  ولي�م  وك�ن  الن�زية،  من 
ب�سدة، وهو مثل ابنته موؤيد للمنظم�ت الأمريكية 

اليهودية املوؤيدة لإ�سرائيل مثل »ايب�ك«.

د. عبد احلميد �سي�م
يوم  الثالثة  الفل�سطينيون  وقفه�  التي  الوقفة 
وحممد  دندن  واأمري  �س�هني  يعقوب  امل��سي  ال�سبت 
لربن�مج  النه�ئية  النتيجة  اإعالن  بعد  ع�س�ف، 
فل�سطيني  كل  �سدر  اأثلجت  �سك  ل  اأيدول«  »اأرب 
وفل�سطينية، وكل عربي وعربية يوؤمن بوحدة هذا 

ال�سعب وانتم�ئه العميق لأمته العربية. 
فلم يخطر بب�ل اأحد اأن واحدا من غزة املح��سرة 
ال�سفة  من  والث�ين  حم��ض،  ل�سلطة  واخل��سعة 
املحتلة واخل��سعة ولو جزئي� لل�سلطة الفل�سطينية، 
والث�لث من فل�سطني الت�ريخية واخل��سعة ل�سلطة 
الغت�س�ب ال�سهيوين، بل ك�ن امل�سهد اجلميل مراآة 
رغم  املوحد،  الواحد  الفل�سطيني  ال�سعب  حلقيقة 

كل املعيق�ت امل�دية واملعنوية.
وتقطع  العريق  ال�سعب  هذا  متزق  من  الرغم  فعلى 
اأو�س�له يف بق�ع الأر�ض، وفر�ض العديد من احلدود 
اأو  كره�  ال�سفر  وجوازات  والهوي�ت  واحلواجز 
طوع�، اإل اأن انتم�ءه ل�سعبه واأمته م� زاد اإل عمق� 
هذا  لإن�س�ء  طبيعية  كنتيجة  وعلوا،  وانت�س�را 
ال�ستعم�رية  القوى  زرعته  الذي  الغريب  الكي�ن 
الغربية يف قلب الأمة العربية. لقد ذكرن� امل�سهد 
بوحدة  الثالثة  الفن�نون  ج�سده  الذي  الرمزي 
ال�سعب الفل�سطيني يف كل فل�سطني، املجزاأ جغرافي� 
العدد،  اإىل ثالثة جتمع�ت كربى تك�د تت�س�وى يف 

وهي غزة وال�سفة وفل�سطني الت�ريخية. 
الذي يحز يف النف�ض اأن �سغوط� مور�ست وتدخالت 
اأن  النه�ئي  الفوز  ملنع  ت�س�فرت  كبرية  �سي��سية 
عك�،  ق�س�ء  الكروم  جمد  ابن  ن�سيب  من  يكون 
غري  ب�سكل  اأدائه  تفوق  على  يختلف  اأحد  ل  الذي 
خ�لي�  ك�ن  اأداءه  ب�أن  اإجم�ع  هن�ك  وك�ن  م�سبوق، 
من اأي �س�ئبة، واأن »�سوته الأكمل« واأنه مل »ين�سز 
يف  ا�سكك  ل  اأنني  اأوؤكد  اأن  واأود  واحدة«.  مرة  ولو 
من  له  واأب�رك  للقب  ا�ستحق�قه  اأو  يعقوب  قدرات 
كل قلبي، لكن الذي اأحتدث عنه م�س�ألة اأكرب بكثري 
من ق�سية اللقب ومن ي�ستحقه� اأكرث. امل�س�ألة تتعلق 
ب�لهوية الوطنية لنحو مليونني يعي�سون يف فل�سطني 
الإ�سرائيلية  اجلن�سية  عليهم  وفر�ست  الت�ريخية 
وهل  اإ�سرائيليني  اأ�سبحوا  فهل  منهم.  خي�ر  دون 

الهوية هي جمرد وثيقة �سفر؟
دندن  اأمري  ت�ألق  منذ  الإ�سرائيلية  ال�سحف  بداأت 
ت�سري اإىل جن�سيته الإ�سرائيلية نوع� من الغمز يف 
اأمري  الفل�سطيني، الذي م� فتئ  لل�سعب  نق�ء متثيله 
املتحدث  جندمل�ن،  اأوفري  وكتب  حزم.  بكل  يكرره 
ب��سم نتني�هو، يف تدوينة على �سفحته »على فكرة 
حمبوب  اأو  اأيدول  الأرب  �سيكون  دندن  اأمري  ف�ز  لو 

العرب اجلديد اإ�سرائيلي�«. هذا قول حقري يح�ول 
اأن يف�سل نحو مليوين فل�سطيني عن عمقهم العربي 
�سحيفة  ادعت  بل  الفل�سطيني،  ل�سعبهم  وانتم�ئهم 
من  الفل�سطينيني  اإ�سراك  اأن  اأخرى  اإ�سرائيلية 
حلرف  اإ�سرائيلي�،  قرارا  ك�ن  الت�ريخية  فل�سطني 
ك�نت  التي  والحتج�ج�ت  املظ�هرات  عن  الأنظ�ر 
تنظم كل يوم جمعة وم�سموح لهم اأن ي�سلوا ملراحل 
متقدمة، اأم� الفوز فغري م�سموح به. اأم� وقد اقرتب 
لي�ض  الكف�ءة  على  بن�ء  حمقق  فوز  من  دندن  اأمري 
ك�ن  م�  لتهدم  ال�سي��سة  تدخل  من  اإذن  بد  فال  اإل، 

ميكن اأن ينجزه الفن. 
الهوية لي�ست جواز �سفر

ل اأريد اأن اأدخل يف تف��سيل الدرا�س�ت الأك�دميية 
ولكنني  اجلم�عية،  الهوية  ت�سكل  حول  العديدة 
فقط �س�أ�ستفيد من درا�س�ت الأ�ست�ذة جنيفر جونز 
من ج�معة فلوريدا، التي ترى اأن هن�ك عدة عوامل 
من  ملجموعة  اجلم�عية  الهوية  لتكوين  تتف�عل 
طويلة،  ملدة  جغرافية  منطقة  يف  تعي�ض  ال�سك�ن 
جمموعة  يف  تتبلور  م�سرتكة  خربة  تنتج  بحيث 
واللغوية  والثق�فية  الجتم�عية  ال�سم�ت  من 
والرموز  واملعتقدات  القيم  ومنظومة  وال�سي��سية 
ب�لنتم�ء  ي�سعر  م�  �سخ�س�  جتعل  التي  اجلم�عية، 
ب�أن هن�ك  املجموعة  تلك  وت�سعر  املجموعة،  لتلك 
ببع�سه�  وتربطه�  غريه�  عن  متيزه�  عديدة  مزاي� 

بع�س� وب�لت�أكيد لي�ض جواز ال�سفر واحدا منه�. 
يف  املخت�سون  عليه�  يجمع  التي  العوامل  بني  ومن 
الأ�سيلة  الوطنية  للهوية  النتم�ء  تعزيز  م�س�ألة 
التهديد اخل�رجي. فكلم� ك�ن هن�ك خطر يهدد تلك 
املتج�ن�سة،  الثق�فية  اللغوية  العرقية  املجموعة 
وع�ست  بع�س�  ببع�سه�  ومت�سكت  نف�سه�  على  انطوت 
لو  حتى  ب�لنواجذ،  وع�داته�  معتقداته�  على 
احلم�ية.  من  كنوع  مغ�يرة  �سورة  للخ�رج  اأظهرت 
وكلم� زال اخلطر اخل�رجي و�سعرت املجموعة ب�أن 
املت�عب،  يجلب  يعد  مل  والنتم�ء  التميز  اإظه�ر 
تبداأ بعد ذلك عملية التالقح والمتزاج مع الآخر، 
الوطنية.  للهوية  �سم�ت جديدة  اإثر ذلك  لتت�سكل 
فمثال ك�دت كيبيك تنف�سل عن كندا يف ال�سبعيني�ت 
ب�سبب ال�سغط والتمييز والإهم�ل، وعندم� تعلمت 
احلكومة الدر�ض وا�ستثمرت كثريا يف كيبيك ورفعت 
كل القيود واعتمدت الفرن�سية لغة ر�سمية للبالد، 

انح�سرت حرك�ت النف�س�ل مت�م�.
 1948 نكبة  بعد  الفل�سطيني  ال�س�أن  يت�بع  ومن 
مت�سكت�  �سك�نيتني  اأقليتني  اأن  ب�سهولة  يكت�سف 
وبلورت�  بل  الوطنية،  ب�لهوية  غريهم�  من  اأكرث 
هذا  يعزز  الذي  اجلم�عي  الن�س�ل  من  اأ�سك�ل 

دي�رهم  يف  بقوا  الذين  الفل�سطينيون  النتم�ء: 
اأنف�سهم حم�طني بعدو  لكنهم وجدوا  ومل يرحلوا، 
ويعتقل  اأر�سهم  وي�س�در  وجودهم  ينفي  قومي 
ق��سية.  اأحك�م� عرفية  ن�سط�ءهم ويفر�ض عليهم 
والذين  لبن�ن  اإىل  ه�جروا  الذي  والفل�سطينيون 
وجوههم،  يف  مغلقة  الفر�ض  من  العديد  اأن  وجدوا 
لهم  ت�سمن  ل  لهم  منحت  التي  ال�سفر  بط�قة  واأن 
حقوق�، واأن حواجز املكتب الث�ين تقف على اأبواب 
والقهر.  التمييز  اأنواع  ك�فة  مت�ر�ض  خميم  كل 
فل�سطني  داخل  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�س�ل  بداأ 
بعد  الط�رئ  ال�سهيوين  الوجود  �سد  الت�ريخية 
هن�ك  الن��ض  وتلم�ض  فورا،  املعركة  غب�ر  هداأ  اأن 
التم�سك  ك�ن  لقد  اأول.  اجل�سدية  ال�سالمة  طريق 
ب�لهوية الوطنية التي متيز الفل�سطيني عن هوؤلء 
الأغراب هو العنوان الرئي�ض للمراحل الأوىل من 
الن�س�ل. ومن هن� نفهم �سعر حممود دروي�ض و�سميح 
اإميل  ورواي�ت  ورا�سد ح�سني،  زي�د  الق��سم وتوفيق 
حبيبي، وانت�س�ر ال�سعراء ال�سعبيني واملغنني واإق�مة 
ب�ملالب�ض  والعتداد  الأعرا�ض،  يف  الدبكة  حلق�ت 
واللغة  والتق�ليد  والع�دات  الأ�سيلة  الفل�سطينية 
الوطنية  احلرك�ت  انطالق  اإىل  و�سول  العربية، 
الفحم  اأم  البلد« يف  اأبن�ء  واأهمه� »حركة  املن��سلة 
اإن  يقول  ح�سني  را�سد  ال�س�عر  ك�ن   .1972 ع�م 
ق�س�ئد الغزل التي نكتبه� نوع من املق�ومة، ودروي�ض 
وكتب  ال�سجن،  اإىل  بط�قة  ب�أنه�  الق�سيدة  و�سف 
رائعته امل�سهورة »بط�قة هوية – �سجل اأن� عربي«، 
وزي�د خ�طب ال�سه�ينة ق�ئال »ب�قون على �سدوركم 
ك�جلدار«. �سحيح اأن النكبة خلفت فراغ� قي�دي� يف 
الداخل كم� يوؤكد املوؤرخ اإميل توم�، لكن هذه الأزمة 
القوى  قوى:  ثالث  تبلورت  حيث  موؤقتة  ك�نت 
ال�سعبية الوطنية التي ت�سدت ل�سي��سة ال�سطه�د 
القومي، والتي انح�ز له� ال�سيوعيون العرب ت�ركني 
اإىل الندم�ج،  الذي يدعون  اليهود  رف�قهم  خلفهم 
ال�سغرية  الربجوازية  مّثلت  التي  القومية  والقوى 
والتج�ر واملثقفني بينم� ت�سكلت قوة �سغرية وراءه� 
والوجه�ء  الع�س�ئر  �سيوخ  من  نف�سه�  اإ�سرائيل 
لالأحزاب  تن�سم  اأن  وح�ولت  البدو،  من  وقط�ع�ت 
ال�سهيونية اإل اأنه� ظلت معزولة وحمدودة الت�أثري.
بعد جمزرة يوم الأر�ض 1976 اجته الفل�سطينيون 
اجلبهة  ف�سكلوا  الوا�سعة  ال�سعبية  التنظيم�ت  اإىل 
الدميقراطية لل�سالم وامل�س�واة، واحلركة التقدمية 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  وحزب  لل�سالم 
احلركة  اإن�س�ء  مت  ثم  امل�س�واة«.  »ميث�ق  وحركة 
الإ�سالمية التي اأ�سبحت تي�را ث�لث� قوي� اإىل ج�نب 
هذه  ج�سدت  لقد  وال�سيوعية.  القومية  احلركتني 

احلرك�ت اجلمعية عمق النتم�ء اإىل ن�س�ل ال�سعب 
تبلور  ع�مة،  العربية  والأمة  خ��سة،  الفل�سطيني 
 2000 اأكتوبر   30 هذا ب�سكل وا�سح يف مظ�هرات 
حيث قدمت اجلم�هري 13 �سهيدا لتعمد ب�لدم عمق 

انتم�ئه� ل�سعبه� واأمته�.
املواجهة احلتمية

بلغ الن�سوج ال�سي��سي بني الفل�سطينيني يف فل�سطني 
الت�ريخية اإىل ت�سكيل الق�ئمة امل�سرتكة )2015( 
تعمل  الوطن  يف  قوة  كث�لث  النتخ�ب�ت  وخو�ض 
جم�هريه�  اإىل  امل�سنودة  اإرادته�  فر�ض  على 
اإنذار  اأطلق �سف�رة  العري�سة. هذا املوقف اجلديد 
النخبة  تعترب  حيث  ال�سهيونية،  املوؤ�س�س�ت  داخل 
فل�سطيني  املليوين  اأن  الآن  ال�سهيونية  ال�سي��سية 
من   50% اأن  كم�  لإ�سرائيل،  رقم واحد  العدو  هم 
البالد  كل  من  العرب  طرد  يوؤيدون  الإ�سرائيليني 

)ا�ستطالع »بو« م�ر�ض 2016(.
اخل�رج  يف  املق�ومة  ف�س�ئل  ك�نت   1982 ع�م  قبل 
حتمل �سعلة الن�س�ل الوطني وبعد ترحيل املنظمة 
الداخل  اإىل  الن�س�ل  م�سعل  انتقل  لبن�ن  من 
الغربية  ال�سفة  يف  املب��سر  الحتالل  حتت  الواقع 
هن�ك  الفل�سطيني  ال�سعب  ف�أطلق  والقد�ض،  وغزة 
ال�سلطة  قي�م  وبعد  الآن  اأم�  انتف��ستني عظيمتني، 
اأن  نعتقد  للمق�ومة  حم�ولة  اأي  واأد  يف  بدوره� 
م�سعل الن�س�ل يف املرحلة املقبلة �سينتقل اإىل اأيدي 
الفل�سطينيني يف الداخل �س�حة املواجهة احلقيقية، 

وت�أملوا م� حدث يف اأم احلريان وقلن�سوة. 
ونقول اأخريا ملن ي�سكك يف عروبة وانتم�ء اأهلن� يف 
فل�سطني الت�ريخية م� ق�له اأمري دندن على �سفحته 
بعد انته�ء برن�مج »اأرب اأيدول« اأحمق من يظن اأن 
ب�إمك�نه تق�سيمن� لعرب اأرق�م اأو عرب األوان فل�سن� 
زرق�ء  اأو  خ�سراء  خطوط  عرب  ول   67 ول   48
نحن اأبن�ء ال�سعب العربي الفل�سطيني رغم� عن كل 

من يح�ول التق�سيم«.

يقول املثل اإّنه مع الأكل تزداد ال�سهّية، رمّب� ينطبق هذا 
املثل على ال�سي��سة اخل�رجّية لإ�سرائيل، يف كّل م� يتعّلق 
الدول  مع  الإقليمّي  ال�سالم  اأبيب  تل  عليه  ُتطلق  مب� 
الق�سية  اأّن  من  الرغم  فعلى  املُعتدلة،  ال�ُسنّية  العربّية 
ُت�سّكل  اأبيب، مل تُعد  الفل�سطينّية، بح�سب امل�س�در يف تل 
حلف  �س�كلة  على  حلٍف  لت�سكيل  الدول  هذه  اأم�م  ع�ئًق� 
املج�نّية  التن�زلت  اأّن  اإّل  العربّية،  الدولة  مع  الن�تو 
التي ُتقّدمه� هذه الدول، تدفع اإ�سرائيل اإىل رفع ال�سقف، 
�سقف مط�لبه� من هذه الدول، وب�ملُق�بل ُتخّف�ض من �سقف 
اإ�سرتاتيجّية  تلخي�ض  مُيكن  هكذا  للتن�زل،  ا�ستعداده� 
رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلّي، بني�مني نتني�هو، حلّل الق�سّية 

الفل�سطينّية.
وهذه الإ�سرتاتيجّية لي�ست جديدًة على �سّن�ع القرار يف 
الوطن  مُتّيز  التي  والهوان،  الذّل  ح�لة  ظّل  يف  اأبيب،  تل 
العربّي، ويكفي يف هذه الُعج�لة التذكري ب�أّنه عندم� اأّقر 
الع�م  من  )اآذار-م�ر�ض(  بريوت  يف  العربّية  القّمة  موؤمتر 
مب�درٍة  اإىل  حتوّلت  التي  ال�سعودّية،  املب�درة   2002
اأرئيل  اآنذاك،  عربّيٍة، ك�ن رّد رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلّي 
ب�إع�دة  الإ�سرائيلّي  للجي�ض  العن�ن  اأطلق  ب�أْن  �س�رون، 
احتالل ال�سّفة الغربّية وحُم��سرة رئي�ض ال�سلطة يف تلك 

الأّي�م، ي��سر عرف�ت.
اآنذاك،  الأمن  وزير  ب�أّن  التذكري،  مبك�ن  الأهمّية  ومن 
بني�مني بن اإليعزر، و�سف املب�درة العربّية يف حديٍث اأدىل 
به ل�سحيفة )مع�ريف( العربّية، ب�أّنه� اأكرب اإجن�ز حققته 
املُب�درة  لأّن  ذلك  ت�أ�سي�سه�،  منذ  ال�سهيونّية  احلركة 
العربّية �سملت تطبيًع� ك�ماًل مع اإ�سرائيل، ُمق�بل ان�سح�ب 
حزيران  عدوان  يف  احتلته�  التي  الأرا�سي  من  اإ�سرائيل 

)يونيو( من الع�م 1967.
ب�تت  العربّية،  املُب�درة  على  ع�ًم�   15 مرور  وبعد  اليوم، 
رف�سته�،  اإ�سرائيل  لأّن  الّرف،  على  مو�سوعًة  الأخرية 
وق�لت للعرب، ويف ُمقّدمتهم ال�سعودّية: تن�زلتكم لي�ست 
املع�دلة  ف�إّن  نتني�هو،  روؤية  بح�سب  اأّنه  ويتبنّي  ك�فّيًة. 
الأنظمة  مع  �سالٍم  اإىل  التو�سل  على  الق�ئمة  التقليدّية 

نتيجة  ب�تت  الفل�سطينّية،  الق�سّية  حّل  بعد  العربّية، 
الوّد العربّي معكو�سة: ال�سالم والتطبيع مع هذه الأنظمة 
اأوًل، وحتديًدا اخلليجية، يجران ث�نًي� اإىل حلٍّ وت�سويٍة، 

على امل�س�ر الفل�سطينّي.
العربّي  الوّد  اأّن   � وجليًّ وا�سًح�  ب�ت  ذلك،  على  عالوة 
واأْن  املزيد،  اإىل  يتطلع  اأْن  لنتني�هو  وُيتيح  يدفع  الزائد 
اأْن  بعد  الإقليمّية،  املب�درة  عن  حتى  ويرتاجع  يرتيث 
اإمك�ن  على  ره�نه  اإىل  ي�سري  الذي  الأمر  مت�حة،  ب�تت 
التطبيع مع هذه الأنظمة، ويف الوقت نف�سه اإنه�ء الق�سية 

الفل�سطينية، بال تن�زلت، حتى واإْن ك�نت �سكلّيًة.
الإ�سرائيليون يتّهمون وزير اخل�رجّية الأمريكّي ال�س�بق، 
جون كريي، بت�سريب ن�ّض الوثيقة التي عر�سه� نتني�هو 
هرت�سوغ،  يت�سح�ق  الكني�ست  يف  املع�ر�سة  رئي�ض  على 
م�سرتك  ت�سريح  اقرتاح  ت�سّمنت  والتي  اأ�سهر،  �ستة  قبل 
بهم�  يفرت�ض  وك�ن  الإقليمّية،  ال�سالم  مب�درة  لتحريك 
عبد  امل�سرّي  ب�لرئي�ض  جتمعهم�  قّمٍة  خالل  ُيلقي�ه  اأْن 
 � الفت�ح ال�سي�سي، يف الق�هرة اأْو يف �سرم ال�سيخ، ورمبً� اأي�سً
اأول  ت�سرين  مطلع  يف  الث�ين،  اهلل  عبد  الأرديّن  امللك  مع 
تَر  مل  التي  واملب�درة  الوثيقة،  ن�ض   .2016 )اأكتوبر( 
ُيف�ّسرا  اأْن  �س�أنهم�  نتني�هو عنه�، من  نتيجة تراجع  النور 
اإ�سرائيل  اتخذته�  واإجراءات  وت�سريح�ت  مواقف 
لتل  زي�رات  بينه�  ومن  عربّيٍة،  ودوٍل  املتحدة  والولي�ت 

اأبيب، يف حينه.
وي�أتي اقرتاح نتني�هو على هرت�سوغ، والذي تراجع عنه 
لحًق�، بعد �سبعة اأ�سهر من قمٍة �سرّيٍة �سبق لـ”ه�آرت�ض" 
�سب�ط  يف  الأردنية،  العقبة  مدينة  يف  عنه�،  ك�سفت  اأْن 
نتني�هو  ج�نب  اإىل  فيه�  و�س�رك   ،2016 )فرباير( 
اخل�رجية  ووزير  الأرديّن  وامللك  امل�سرّي  الرئي�ض 
ال�سحيفة  بح�سب  القّمة،  وهذه  كريي.  جون  الأمريكّي 
العربّية، وم� جرى التداول والتف�ق عليه خالله�، ك�نت 
الأ�س��ض الذي دفع نتني�هو اإىل الت�س�ل بهرت�سوغ، للبدء 

مبب�درة ال�سالم الإقليمّية.
)يونيو(،  حزيران   26 يف  اإّنه  ق�ئلًة  )ه�آرت�ض(  و�س�قت 

روم�،  اليط�لية  الع��سمة  يف  بكريي  نتني�هو  التقى 
عن  نتني�هو  كريي  �س�أل  �س�بٍق،  اأمريكيٍّ  م�سوؤوٍل  وبح�سب 
اأم�مه موقفه:  نتني�هو  الفل�سطينيني، فكرر  خطته جت�ه 
قمة  يف  عر�سه�  كم�  عربّيٍة،  دوٍل  مع  اإقليمّية  مب�درة 
العقبة قبل اأربعة اأ�سهر. رّد كريي ب�أّنه� غري ك�فية لدفع 
املتحّدة،  العربّية  والإم�رات  ك�ل�سعودية  عربّيٍة،  دوٍل 
مب�درة  عليه  واقرتح  اإقليمّيٍة،  �سالٍم  مب�درة  اإىل  م  لتن�سّ
يرغب  الذي  الإقليمّي  املركب  ت�سمل  خمتلفة:  اإقليمية 
فيه نتني�هو، عرب موؤمتر �سالٍم اإقليميٍّ مب�س�ركة اإ�سرائيل 
�ُسنّيٍة، مب� ي�سمل ال�سعودية  والفل�سطينيني ودول عربّيٍة 
والإم�رات، وكذلك رو�سي� وال�سني ودوٍل ب�رزٍة يف الحت�د 

الأوروبّي، على حّد تعبري امل�سوؤول الأمريكّي ال�س�بق.
امل�س�در الأمريكّية والإ�سرائيلّية،  اأ�س�فت  نتني�هو،  ولكن 
يعرف  ف�لرجل  كع�دته،  وتراجع،  م�طل  �سواء،  حدٍّ  على 
ال�ُسنّية  اأّن الدول العربّية، التي ُيطلق عليه� لقب الدول 
التهديد  اأولوي�ته�  �ُسّلم  راأ�ض  على  ت�سع  ب�تت  املُعتدلة، 

التخّوف  هذا  ي�ستّغل  والإ�سرائيلّي  املُحّدق،  الإيرايّن 
الإدارة  ت�أليب  على  ويعمل  النه�ية،  حتى  العربّي 
الأمريكّية اجلديدة، بقي�دة دون�لد ترامب، �سّد طهران، 
التي  العربّية  الدول  من  وا�سًع�  ت�أييًدا  يلقي  الأمر  وهو 

تخ�سى التمدد الإيرايّن.
الأمور  هذه  اأّن  الالفت،  عدم  ب�لأحرى  اأْو  والالفت 
للج�نب  -اأمريكيٍّ  -عربيٍّ اإ�سرائيليٍّ تغييب  ظّل  يف  جتري 
ُي�س�رك  مل  عّب��ض،  حممود  ال�سلطة  فرئي�ض  الفل�سطينّي، 
يف اأيٍّ من اخلطوات املذكورة، وك�أّن الق�سّية الفل�سطينّية 
الهّم  تت�س�رك  التي  للدول  ب�لن�سبة  �سلٍة  ذي  غرُي  ب�تت 
الإيرايّن. ل بْل اأكرث من ذلك، اإ�سرتاتيجّية نتني�هو اليوم 
الق�سّية  بحّل  الإيرايّن  التهديد  جلم  مق�ي�سة  ترف�ض 
موؤمتٍر  عقد  على  ب�ملُوافقة  الأّقل  على  اأْو  الفل�سطينّية، 

اإقليميٍّ مع الدول العربّية ال�ُسنّية.
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واملمنوع امل�سموح  ب��ن  اأي����دول«  »اأرب  برنامج   : الفل�سطينية  الهوية  ال���دول ج��دل  لب���ت���زاز  الإي��������رايّن”  ال�”تهديد  وت��وظ��ي��ف  ا���س��ت��ث��م��ار  ن��ت��ن��ي��اه��و:  اإ���س��رتات��ي��ج��ّي��ة 
ال��ّرف على  فل�سطن  وو���س��ع  ُمقابل  دون  منها  ت��ن��ازلٍت  على  واحل�����س��ول  ال�ُسنّية”  “العربّية 

احل���م���ات  م���ع���ظ���م  مت����وي����ل  وراء  ت���ق���ف  ال����ت����ي  امل�����������راأة  روزن�������وال�������د  ن���ي���ن���ا 
امل��ت��ح��دة ال�����ولي�����ات  اإىل  وامل�����س��ل��م��ن  ال����ع����رب  ل���ه���ج���رة  امل��ن��اه�����س��ة  ال��ع��ن�����س��ري��ة 

ت�سغيله مبنظومة  اأ�سراًرا  وُيلحق  املفاعل  �سُيهدد  منها  بالقرب  اأْو  النووّية  املفاعل  على  )�سكاد(  �ساروخ  �سقوط  دميونا:  مفاعل  يف  عامل  اأعّدها  درا�سة 

حلب معارك  من  هربا  الآلف  ع�سرات  ن��زوح 
ا�سطنبول : ك�سف الطي�ر ال�سوري، الذي اأ�سقطت ط�ئرته يف اإقليم ه�ت�ي 
ميغ- طراز  من  وهي  الع�سكرية  ط�ئرته  من  القفز  من  متكن  اأنه  الرتكي، 

.23
وق�ل الطي�ر ويدعى حممد �سوف�ن )56 ع�م�( اإن ط�ئرته اأ�سقطت وهي 
يف طريقه� مله�جمة من�طق ريفية قرب اإدلب �سم�ل �سوري�، واإنه اأقلع من 

مدينة الالذقية.
كيلومرتا   40 نحو  بعد  الطي�ر على  الرتكية عرثت على  ال�سلط�ت  وك�نت 
ثم  ال�سرطة  ملركز  اأول  الإنق�ذ  فريق  وا�سطحبه  ط�ئرته.  حط�م  من 

للم�ست�سفى.
وق�ل املتحدث ب��سم »حركة اأحرار ال�س�م« ال�سورية املع�ر�سة اأحمد قرة 
علي اإن »كت�ئب الدف�ع اجلوي يف حركة اأحرار ال�س�م متكنت من اإ�سق�ط 
ط�ئرة ت�بعة لنظ�م )الرئي�ض ال�سوري ب�س�ر( الأ�سد ك�نت حتلق يف �سم�ء 

حم�فظة اإدلب ونفذت غ�رات يف الريف ال�سم�يل«.
اإ�س�بته  اإنه لي�ض يف ح�لة حرجة على الرغم من  ويقول الفريق الطبي 

بك�سور يف العمود الفقري. 
وردا على �سوؤال ب�س�أن احتم�ل ت�سليم الطي�ر ل�سوري� ق�لت تركي�: »عندم� 

تت�سح الأحداث �سنتخذ قرارا بهذا ال�س�أن«.
وذكر الإعالم الر�سمي ال�سوري اأم�ض اأن اجلي�ض يو�سع �سيطرته على القرى 
التي ك�نت خ��سعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سم�ل غرب البالد، وهي 

منطقة قريبة من ه�ت�ي الرتكية حيث حتطمت الط�ئرة.
وت�أتي مك��سب اجلي�ض بعد تقدمه نحو اجلنوب وال�سرق من مدينة الب�ب 
ال�سهر  اأواخر  يف  تركي�  من  مدعومون  مع�ر�سة  مق�تلو  عليه�  �سيطر  التي 

امل��سي.
بني  م�ستمرة  مع�رك  جراء  �سخ�ض  األف   66 نحو  نزح  اأخرى  جهة  من 
�سم�ل  يف  حلب  حم�فظة  يف  عدة  واأطراف  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  اأ�سدره  تقرير  ك�سف  م�  بح�سب  �سوري�، 

ال�سوؤون الإن�س�نية اأم�ض.
وب�تت قوات النظ�م ال�سوري تبعد ب�سعة كيلومرتات عن بلدة ا�سرتاتيجية 
يف ريف حلب ال�سم�يل ال�سرقي، ت�سم م�سخة مي�ه رئي�سية، يف اإط�ر هجوم 
من�طق  لتو�سيع  ين�ير  الث�ين/  ك�نون  منت�سف  منذ  رو�سي  بدعم  �سنته 

�سيطرته�.
األف� من مدينة الب�ب   40 ويتحدث تقرير الأمم املتحدة عن نزوح »نحو 
وبلدة ت�دف املج�ورة، اإ�س�فة اإىل 26 األف� من �سرق الب�ب« يف ريف حلب 

ال�سرقي.
وفر عدد كبري من هوؤلء اإىل من�طق حميطة مبدينة منبج التي ت�سيطر 
عليه� قوات �سوري� الدميقراطية، حت�لف ف�س�ئل عربية وكردية، تق�تل 

اجله�ديني بدعم من التح�لف الدويل بقي�دة وا�سنطن.



اإ�سرائيل تعتقل 56 فل�سطينية يف �سجونها

اإ�سرائيل  اإن  ر�سمي   فل�سطيني  تقرير  ق�ل  اأ(-  ب  )د   – اهلل  رام 
تعتقل 56 فل�سطينية يف �سجونه� بينهن 16 اأ�سرية ق��سر )اأقل من 

ع�م�(.  18
منظمة  يف  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  عن  �سدر  تقرير  وذكر 
التحرير الفل�سطينية مبن��سبة يوم املراأة الع�ملي الذي ي�س�دف بعد 
يومني، اأن اجلي�ض الإ�سرائيلي اعتقل 15 األف امراأة فل�سطينية منذ 

ع�م 1967 )احتالل ال�سفة الغربية وقط�ع غزة(.
م�س�كل  من  يع�نني   11 الأ�سريات  بني  من  ف�إن   ، التقرير  وح�سب 
�سحية، وواحدة يتم اعتق�له� اإداري� من دون توجيه تهمة حمددة.
مع�ملة  ب�سوء  الإ�سرائيلية  ال�سجون  م�سلحة  التقرير  واتهم 
الأ�سريات الفل�سطيني�ت مب� يف ذلك تعر�سهن للم�س�يق�ت والعقوب�ت 

والعزل النفرادي واحلرم�ن من الزي�رات والإهم�ل الطبي.

يلتقط  ام��ري��ك��ي  ك��وجن��ر���س  ع�����س��و 
ن��ق��ل  امل����رج����ح  امل����ك����ان  يف  �����س����ورا 
املحتلة بالقد�س  ل��ه  اأمريكيا  �سفارة 
 

اأعرب الع�سواجلمهوري يف الكوجنر�ض الأمريكي رون دي �س�نتي�ض 
عن قن�عته ب�ن الرئي�ض دون�لد ترامب �سينقل يف املح�سلة والنه�ية 

مقر ال�سف�رة الأمريكية من تل ابيب اإىل مدينة القد�ض.
 وعرب �س�نتي�ض عن ذلك خالل جولة تفقدية له يف املك�ن املر�سح 

لأن تنقل له ال�سف�رة الأمريكية .
واأظهرت �سور اإلتقطت م�س�ء الأحد الع�سو الأمريكي مع وفد مرافق 
املك�ن وهو  الغربية حيث جتول يف  القد�ض  اأحد مرافق مدينة  يف 
الرئي�ض  قرر  اإذا  الأمريكية  ال�سف�رة  فيه  تكون  اأن  املرجح  املوقع 
تل  من  بالده  �سف�رة  بنقل  وعده  تنفيذ  ترامب  دون�لد  الأمريكي 

اأبيب اإىل القد�ض .

اجل��رح:  على  ي��ده  ي�سع  جنباط  وليد 
ام��ن��ع��وا دح���ان وزوج��ت��ه م��ن دخ��ول 
الفتنة ل����واأد  احللوة”  “عن  خم��ي��م 
اله�رب،  الفتح�وي  القي�دي  يلعبه  الذي  امل�سبوه  للدور  اإ�س�رة  يف 
امل�س�عدات  تقدمي  غط�ء  “جليلية” حتت  وزوجته  دحالن  حممد 
ط�لب  لبن�ن،  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  احللوة  عني  خميم  لأ�سر 
زعيم احلزب التقدمي الإ�سرتاكي، الن�ئب يف الربمل�ن اللبن�ين، وليد 
جنبالط مبنع من اأ�سم�هم بـ”الرموز وزوج�تهم” من دخول لبن�ن، 
لإبع�د الفتنة عن املخيم وجتنيب لبن�ن دفع ثمن ح�س�ب�ت اإقليمية 

ودولية، على حد قوله.
وق�ل “جنبالط” يف تدوينة له عرب ح�س�به مبوقع التدوين امل�سغر 
“وطن”:”املطلوب ابع�د الفتنة عن عني احللوة  “تويرت” ر�سدته� 
ومنع بع�ض الرموز وزوج�تهم من دخول لبن�ن .لنريد ان ندفع ثمن 

ح�س�ب�ت اقليمية ودولية”.

دور  لعب  خلفان  �ساحي  »ي��دي��ع��وت«   
 .. امل��ب��ح��وح  اغ��ت��ي��ال  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
النقيق” ع��ن  ي��ت��وق��ف  ل  “�سرطي 

“يديعوت  �سحيفة  ن�سرت 
تقريرا  العربية،  اأحرونوت” 
ل�سرطة  ال�س�بق  الق�ئد  عن 
موؤكدة  خلف�ن،  �س�حي  دبي 
يف  البطولة  دور  لعب  اأنه 
حركة  يف  القي�دي  اغتي�ل 
املبحوح  حممود  حم��ض 
اإي�ه  وا�سفة   ،2010 ع�م 

بـ”ال�سرطي الذي ل يتوقف عن النقيق”.
ق�ئد  اأن  وطن،  ترجمته  تقرير  يف  العربية  ال�سحيفة  واأ�س�فت 
ال�سرطة ال�س�بق دائم� م� تكون ت�سريح�ته ومن�سوراته على مواقع 
الأحي�ن.  بع�ض  يف  والفك�هة  للجدل  مثرية  الجتم�عي  التوا�سل 
عقب  وال�سويد  دبي  بني  اأزمة  اأث�ر  امل��سية  القليلة  الأي�م  ففي 
تدوينة ن�سره� على موقع تويرت ج�ء فيه�: “عندم� تقول املراأة ل 

فهي ع�دة تق�سد اأن تقول نعم/ مثل �سويدي”.
وعقب هذه التدوينة التي اأث�رت غ�سب ال�سويد، ا�سطرت اإىل ن�سر 
املثل ال�سحيح على �سفحته� الر�سمية مرفقة بتدوينة خلف�ن، وج�ء 

فيه� اأن املثل ال�سحيح يقول: عندم� تقول املراأة ل فهي تعني ل”.
وا�ستطردت “يديعوت” اأن خلف�ن �سخ�سية مثرية للجدل فهو يعتنق 
يتعلق  فيم�  وكذلك  امل�سلمني،  ب�لإخوان  يتعلق  فيم�  مت�سددة  اآراء 
الرئي�ض  اتخذه  الذي  للجدل  املثري  القرار  برر  وموؤخرا  ب�إيران، 
الأمريكي دون�لد ترامب حول حظر دخول املواطنني من �سبع دول 
اإ�سالمية هي اإيران، واليمن، وليبي�، وال�سودان، وال�سوم�ل، والعراق، 
اليمن،  يف  احلوثيني  اأن  معتربا  املتحدة،  الولي�ت  اإىل  واأفغ�ن�ست�ن 
وامليلي�سي�ت ال�سيعية ب�لعراق، ودعم طهران لب�س�ر يف �سوري�، يعلمه 

ترامب جيدا لذا قرر حظر دخول مواطنيه�.
من  لي�ض  اأنه  وكتب  بـ”ال�سج�عة”،  ترامب  قرارات  خلف�ن  وو�سف 
ال�سروري اأن توا�سل الولي�ت املتحدة الرتحيب ب�ل�سعوب الأخرى، 
ولكن كلم�ته اأث�رت غ�سب املواطنني العرب يف �سبع دول، خ��سة يف 

العراق حيث ك�نت هن�ك ردة فعل قوية.
واعتربت “يديعوت اأحرونوت” اأن خلف�ن �سخ�ض دائم� م� يحر�ض 
موؤخرا  اأقرتح  حيث  خ��ض،  ب�سكل  واإ�سرائيل  اليهود  مغ�زلة  على 
اأنه  معتربا  اإ�سرائيل،  يعي�سوا يف  واأن  فل�سطينية،  دولة  اإق�مة  عدم 
من الأف�سل للعرب الفل�سطينيني اأن يعي�سوا يف كنف اإ�سرائيل، لأنه� 

الأجنح واأنهم �سيتعلمون منه� الكثري.وفق ادع�ئه .

متت  مه�جرا   122 ذكر  ب(:  ف  )اأ  روم�- 
�سواحل  قب�لة  ليل  �سعبة  ظروف  يف  اغ�ثتهم 
البحر  يف  فقدوا  رف�قهم  من  خم�سة  اأن  ليبي� 

قبل و�سول فرق الإنق�ذ.
اأ�سخ��ض  �سبعة  اإن  امله�جرين  من  عدد  وق�ل 
من  فقط  منهم  اإثن�ن  متكن  البحر  يف  �سقطوا 

العودة اإىل املركب الذي مل ينتظر الآخرين.
ليبي�  من  م�س�ء  اأبحروا  الذين  وامله�جرون 
�سفينة  برادار  ليال  ر�سدوا  مط�طي  زورق  على 
ملنظمة  الت�بعة  الإن�س�نية  اأزورو”  “غولفو 
غري  الإ�سب�نية  اأرمز«  اوبن  “برواكتيف� 

احلكومية.
وروى ف�ر�ض من غ�ن� ملرا�سل فران�ض بر�ض الذي 
�سفينة  اأ�سواء  “�س�هدن�  ال�سفينة  على  ك�ن 

الإنق�ذ لكنن� كن� على م�س�فة بعيدة جدا”.
واأحد املفقودين غ�ين ك�ن معه يف ليبي�، وق�ل 
الي�س�ر.  اىل  وهو  اليمني  اإىل  ج�ل�س�  “كنت 
اأثن�ء  الي�س�ر  اإىل  املركب  م�ل  الري�ح  وب�سبب 
ي�سبح  ك�ن  اآخرين.  مع  املي�ه  يف  ف�سقط  نومه 
ب�سرعة لكنن� مل نتمكن من اإنتظ�ره لأن الري�ح 
التوقف  رف�ض  املركب  ق�ئد  جدا.  قوية  ك�نت 

وق�ل اأنه �سيوا�سل طريقه”.
اأي�س�  لكن�  الإنق�ذ  فرق  تدخل  “لول  واأ�س�ف 

لقين� حتفن� ف�ملي�ه ب�ردة جدا”.
اىل  امله�جرين  الإ�سب�نية  ال�سفينة  ونقلت 

من  الأقرب  الإيط�لية  لمبيدوزا  جزيرة 
ال�سواحل الأفريقية.

قب�لة  مه�جر   1200 من  اأكرث  اإغ�ثة  ومتت 
الأحد  نقلوا  الأخرية  الأي�م  يف  ليبي�  �سواحل 

اإىل موانىء عدة يف �سقلية.
وقبل هذه العملي�ت �سجلت ال�سلط�ت الإيط�لية 
مطلع  منذ  �سخ�ض   14300 من  اأكرث  و�سول 
ك�نون الث�ين/ ين�ير اأي بزي�دة %55 مق�رنة 

مع 2016 و%80 مق�رنة مع 2015.

اأكرث  البحرية  الرحلة  يجعل  ال�ست�ء  وف�سل 
من  اأكرث  ف�إن  املتحدة  الأمم  وبح�سب  خطورة. 
440 �سخ�س� ق�سوا اأو فقدوا يف ك�نون الث�ين/ 
حم�ولتهم  اأثن�ء  فرباير  و�سب�ط/  ين�ير 

الو�سول اإىل اوروب� انطالق� من ليبي�.
 25 اأن  الليبية  البحرية  اأعلنت  واجلمعة 
زورق  على  مه�جرين  اإنق�ذ  بعد  فقدوا  �سخ�س� 

مط�طي قرب طرابل�ض.

الرتكي،  للرئي�ض  الأخرية  الت�سريح�ت  تّوجت 
ت�سهده  الذي  التوتر  اإردوغ�ن،  طيب  رجب 
ج�ء  فقد  اأ�سهر.  منذ  اأمل�ني�  مع  بالده  عالق�ت 
اته�مه لأمل�ني� بـ»الن�زية«  لي�سل اخلالف الذي 
ت�س�عد بعد حم�ولة النقالب الف��سلة يف �سهر 
متوز امل��سي اإىل نقطة متقدمة، يف وقٍت يبدو 
الداخلية،  قب�سته  اإحك�م  يت�بع  اإردوغ�ن  فيه 
بالده  عالق�ت  اأهمية  من  يبدو  كم�  ومقلاًل 

ب�لحت�د الأوروبي.
بعد  بـ»الن�زية«،  اأمل�ني�  اإردوغ�ن،   واتهم 
التعديل  تدعم  لأن�س�ره  م�سريات  برلني  اإلغ�ء 
الد�ستوري املرتقب يف تركي�، لتعزيز �سالحي�ت 
خالل  اإردوغ�ن،  وق�ل  اجلمهورية.  رئي�ض 
ال�ستفت�ء  مل�سلحة  ا�سطنبول  يف  ن�س�ئي  جتمع 
»ل  الأمل�ن  مم�ر�س�ت  اإن  الد�ستور،  تعديل  على 
لقد  الن�زيون.  ارتكبه�  التي  تلك  عن  تختلف 
طويلة  فرتة  منذ  تخلت  اأمل�ني�  اأن  اعتقدت 
خط�أ«،  على  كن�  لكن  املم�ر�س�ت(.  )هذه  عن 
يف  درو�سً�  »تعطون�  الأمل�ن  اإىل  متوجهً�  وت�بع 
الدميوقراطية ثم متنعون وزراء هذا البلد من 

اإلق�ء كلم�ت هن�ك«.
واأ�س�ف اإردوغ�ن يف نربٍة ل تخلو من التهديد، 
اأي�سً�،  الفعل(  هذا  )على  »اأقدمت  هولندا  اإن 
ومن املرجح اأن حتذو دول اأخرى احلذو نف�سه، 
لكنكم �ستحرتمون تركي� واإل ف�لنتيجة �ستكون 

�سدكم!«.
وك�نت �سلط�ت اأمل�نية حملية قد األغت جتمع�ت 
اخلمي�ض  يومي  تنعقد  اأن  املفرت�ض  من  ك�ن 
الذي  لال�ستفت�ء  دعمً�  امل��سيني،  واجلمعة 
على  املقبل،  ني�س�ن   16 يف  تركي�  �ست�سهده 
رد  ك�ن  وفيم�  اإردوغ�ن.  �سالحي�ت  تو�سيع 
اته�م  حول  ويتمحور  عنيفً�  الرتكي  الفعل 
اأكرب ج�لية تركية يف الع�مل  اأمل�ني� التي ت�سم 
اأجل  من  ب�لعمل  تركي(،  ماليني  )ثالثة 
اأو�سحت  ال�سالحي�ت،  تو�سيع  مع�ر�سي  فوز 
قرار  اأن  مريكل  اأجنيال  الأمل�نية  امل�ست�س�رة 
للدولة  ع�ئدًا  لي�ض  التجمع�ت  بهذه  ال�سم�ح 

الحت�دية، بل للبلدي�ت.
الرتكي،  اخل�رجية  وزير  وجه  ج�نبه،  من 
اأمل�ني�  حلكومتي  كالمه  اأوغلو،  ج�وي�ض  مولود 
وهولندا: »لي�ض ب�إمك�ن اأي منكم اأن مينعن�... 

للق�ء  نريده  مك�ن  اأي  اإىل  نذهب  اأن  ن�ستطيع 
ج�وي�ض  وك�ن  جتمع�تن�«.  وعقد  مواطنين� 
اأوغلو قد اتهم يف وقت �س�بق »الدولة العميقة« 
يف اأمل�ني� ب�لوقوف وراء اإلغ�ء فع�لية يف ولية 
�سيح�سره�  ك�ن  الأمل�نية،  فورمتبريغ  ــ  ب�دن 

وزير العدل الرتكي.
�ستوا�سل  اأنه�  الرتكية،  احلكومة  واأعلنت 
»حلث  وهولندا  اأمل�ني�  يف  الأن�سطة  تنظيم 
لتعزيز  ال�ستفت�ء  دعم  على  هن�ك  الأتراك 
�س�رك  الإلغ�ء،  وبرغم  الرئي�ض«.  �سالحي�ت 
يوم  زيبقجي،  نه�د  الرتكي  القت�س�د  وزير 
للج�لية الرتكية يف كولوني�  اأم�ض، يف جتمعني 

وليفركوزن.
ــ الأمل�نية متوترة منذ �سهر  العالق�ت الرتكية 
مرا�سل  �سجن  بعد  تف�قمت  وقد  امل��سي،  متوز 
الأمل�ين الرتكي  �سحيفة »دي فيلت« يف تركي�، 
الإره�بية«.  »الدع�ية  بتهمة  يوغل،  دنيز 
اأمل�ين«  اإردوغ�ن يوغل ب�أنه »عميل  وقد و�سف 
و»ممثل حلزب العم�ل الكرد�ست�ين«؛ ب�لإ�س�فة 
اإىل خالف�ت حول �سي��س�ت اإردوغ�ن الداخلية 

وفقدانه� املع�يري الأوروبية، وفقً� لربوك�سل.
برئي�ض  ات�س�ًل  مريكل  اأجرت  جهته�،  من 

حم�ولة  يف  يلدرمي،  علي  بن  الرتكي،  الوزراء 
وزيرا  يلتقي  اأن  على  الحتق�ن،  لتخفيف 
حم�ولٍة  يف  املقبل،  الأربع�ء  البلدين  خ�رجية 

لحتواء الت�سعيد.
والحت�د  اأنقرة  بني  ب�لتوتر  مت�سل  �سي�ق  ويف 
الأوروبي  الحت�د  �سوؤون  وزير  ق�ل  الأوروبي، 
جليك،  عمر  الأتراك،  املف�و�سني  وكبري 
تنتج  الأوروبية  الدول  بع�ض  حكوم�ت  اإن 
وال�س�مية،  لالإ�سالم  مع�دية  �سي��س�ت عن�سرية 
اإىل »اتخ�ذ تدابري حي�ل تلك  داعيً� بروك�سل 

ال�سي��س�ت«.
وانتقد جليك، عرب موقع »تويرت«، ت�سريح�ت 
رئي�ض الوزراء النم�سوي كري�ستي�ن كرين، التي 
دع� فيه� الحت�د الأوروبي اإىل حظر فع�لي�ت 
»اإنهم  م�سيفً�  اأوروب�،  يف  الأتراك  ال�سي��سيني 
انته�ك  يف  اإطالقً�  يرتددون  ل  )الأوروبيون( 
تو�سيع  يريدون  عندم�  الأ�س��سية  القيم 
م�ستوى  اإىل  تركي�  جت�ه  الفردي  عدائهم 

الحت�د الأوروبي«.
)اأ ف ب، (

الق�س�ة  | �سهدت معركة يّل الأذرع بني   ب�ري�ض 
وبع�ض املر�سحني لنتخ�ب�ت الرئ��سة الفرن�سية 
ت�سعيدًا جديدًا، اأم�ض، على اإثر موافقة الربمل�ن 
الفرن�سي  الق�س�ء  به  الأوروبي على طلب تقدم 
اليمني  زعيمة  عن  الربمل�نية  احل�س�نة  لرفع 
املتطرف، م�رين لوبن. وك�نت لوبن قد حتّججت، 
كن�ئبة  بح�س�نته�  امل��سي،  الأ�سبوع  مطلع  يف 
ال�سرطة  اأم�م  املثول  لرف�ض  اأوروبية  برمل�نية 
ق�س�ي�  من  عدد  يف  ل�ستجوابه�  الق�س�ئية، 

الف�س�د التي تالحق بع�ض قي�دات حزبه�.
يف  املحققني  مع  التج�وب  رف�ست  ف�إنه�  كذلك 
بدعوى  وتتعّلق  �سخ�سيً�،  تعنيه�  اأخرى  ق�سية 
�سور  ون�سر  للعنف  الرتويج  بتهمة  �سده�  ُرفعت 
على  ح�س�به�  عرب  الإن�س�نية  للكرامة  مهينة 

موقع »تويرت«.
الق�سية  يف  �سوى  ينظر  مل  الأوروبي  الربمل�ن 
على  لوبن  ن�سرته�  التي  ال�سور  بتلك  املتعلقة 
تنظيم  نفذه�  ب�إعدام�ت  وتتعلق  »تويرت«، 
الأمريكي  الرهينة  جلثة  �سورة  منه�  »داع�ض«، 
للطي�ر  واأخرى  راأ�سه،  ُقطع  الذي  فويل  جيم�ض 
من  حّيً�  اأُحرق  الذي  الك�س��سبة  مع�ذ  الأردين 
قبل التنظيم املتطرف. ويع�قب ق�نون مك�فحة 
هذا  من  �سورًا  ين�سر  من  كل  الفرن�سي  اٍلره�ب 
�سنوات  ثالث  ب�ل�سجن  له�،  يرّوج  اأو  النوع، 

وغرامة قدره� 75 األف يورو.
لوبن ق�لت اإن الدعوى املرفوعة �سده� م�سّي�سة. 
لتمجيد  ال�سور  تلك  تن�سر  مل  اأنه�  اإىل  ولفتت 
للتنديد  بل  لالإره�ب،  للرتويج  اأو  »داع�ض« 
بتلك املم�ر�س�ت الدموية. وك�نت قد ا�سُتدعيت 
هذه  يف  اأقواله�  اإىل  لال�ستم�ع  الق�س�ء  قبل  من 
امل��سي.  الع�م  من  ني�س�ن  �سهر  خالل  الق�سية، 
بحجة  املحققني،  اأم�م  املثول  رف�ست  اأنه�  اإل 
احل�س�نة الربمل�نية، م� دفع الق�س�ء اإىل التوجه 
احل�س�نة  لرفع  الأوروبي  الربمل�ن  اإىل  بطلب 
عنه�، وهو اإجراء ق�نوين واإداري �س�ئك ا�ستغرق 

اأ�سهرًا طويلة.
الربمل�ن  موافقة  ت�أتي  اأن  امل�س�دف�ت  و�س�ءت 
الأوروبي على رفع احل�س�نة عن لوبن يف الوقت 
�سد  الق�س�ئية  املالحق�ت  فيه  تتزايد  الذي 
م�  الع�م،  امل�ل  واختال�ض  الف�س�د  بتهم  حزبه� 

�سي�سهل ا�ستجواب زعيمة »اجلبهة الوطنية« اأو 
مت�بعته� ق�س�ئيً�. وي�أتي قرار الربمل�ن الأوروبي، 
كت�ب  �سدور  مع  يتزامن  حرج  توقيت  يف  اأي�سً�، 
مدوٍّ لل�سح�يف لوران ف�رغي�ض، بعنوان »حم�كمة 
غري  معلوم�ت  ويت�سّمن  املمنوعة«،  لوبن  م�رين 
ك�نت  �سخمة«،  ف�س�د  »منظومة  عن  م�سبوقة 
الوطنية«،  »اجلبهة  قي�دة  قبل  من  �سرًا  ُتدار 
بعده.  من  ابنته  اأو  الأب  لوبن  عهد  يف  �سواء 
عن  معروفة  غري  تف��سيل  الكت�ب  ويروي 
الف�س�د امل�يل للحزب، ب�ل�ستن�د اإىل �سه�دات من 
»اجلبهة  قي�دات  من  ب�رزة  ل�سخ�سي�ت  الداخل 
امل�ست�س�ر  هوؤلء،  مقدمة  ويف  �س�بقً�.  الوطنية« 
كذلك،  نوفري.  غ�ييل  لوبن،  مل�رين  ال�س�بق 
يت�سّمن الكت�ب وث�ئق ومعلوم�ت �سرية م�ستق�ة 
من حتقيق�ت اأجراه�، على مدى اأ�سهر، اثن�ن من 
�سني يف مك�فحة الف�س�د،  ق�س�ة التحقيق املتخ�سّ
يف �سعبة الق�س�ي� امل�لية الت�بعة ملحكمة ب�ري�ض.
وُيرتقب األ يفّوت املحققون اجلدل الذي اأث�رته 
الكت�ب،  هذا  ك�سفه�  التي  والوق�ئع  املعلوم�ت 
على  لوبن،  م�رين  على  ق�س�ئيً�  اخلن�ق  لت�سييق 
خلفية هجم�ته� املتكررة على الق�س�ة، واته�مهم 
لوبن  وك�نت  وحلزبه�.  له�  �سي��سية  تهم  بتلفيق 
توّعده�  اإثر  الق�س�ة،  نق�ب�ت  �سده�  اأَلّبت  قد 

ب�لق�س��ض من »العن��سر غري الوطنيني« يف �سلك 
فوزه�  ح�ل  يف  الق�س�ئية،  وال�سرطة  العدالة 

ب�لرئ��سة.
وانتقد عدد من ق�دة »اجلبهة الوطنية«، ب�سدة، 
موافقة الربمل�ن الأوروبي على رفع احل�س�نة عن 
لوبن. وو�سف الرجل الث�ين يف احلزب اللوبني 
ق�ل  فيم�  بـ«امل�سخرة«،  الأوروبي  الربمل�ن  قرار 
ديفيد  املت�سّدد  ال�سين�تور  احلزب،  نواب  اأحد 
ت�سرفوا يف هذه  الأوروبيني  النواب  اإن  را�سلني، 
الأوامر  »نفذوا  واإنهم  عليهم،  ك�ملغلوب  الق�سية 

التي اأُعطيت لهم، من دون اأي وازع اأو نق��ض«.
للربمل�ن  الإدارية  امل�س�لح  عليه�  رّدت  اته�م�ت 
الع�م  خالل  نظرت،  اأنه�  مو�سحة  الأوروبي، 
برفع  تتعلق  مم�ثلة  ق�سية   15 يف  الأخري، 
م�  ا�ستغرق  منه�  ق�سية  كل  بّت  واأن  احل�س�نة، 
لوبن،  ق�سية  وبخ�سو�ض  اأ�سهر.   8 اإىل   4 بني 
اإنه�  الأوروبي  للربمل�ن  الإدارية  امل�س�لح  ق�لت 
ت�سرين  �سهر  يف  عنه�  احل�س�نة  رفع  طلب  تلّقت 
لالآلي�ت  وفقً�  الأمر  يف  ونظرت   ،2016 الأول 
اأ�سهر.  خم�سة  من  اأكرث  ا�ستغرق  م�  املعت�دة، 
اإجراء  اأّي  هن�ك  يكن  »مل  اأنه  راأت  ب�لت�يل، 
انتخ�ب�ت  ب�أجندة  للق�سية  ا�ستثن�ئي، ول �سلة 

الرئ��سة الفرن�سية«.

يف  اجلديدة  الأمريكية  الع�سكرية  التعزيزات  حتمل 
�سم�ل منبج ر�س�ئل وا�سحة عن القواعد التي تعتمده� 
الأر�ض  على  ومع�ركه�  حت�لف�ته�  اإدارة  يف  وا�سنطن 
ال�سورية، وتوؤكد بو�سوح ره�نه� على القوات الكردية 
كحليف رئي�سي يف معركة الرقة، كذلك تلعب دورًا يف 
الف�سل بني »درع الفرات« ومن�طق �سيطرة الأكراد، يف 

ر�س�لة تو�سح اأّن ا�ستهداف اأنقرة ملنبج ممنوع
حمل الع�م امل��سي ر�س�ئل اأمريكية عديدة جت�ه اأنقرة 
اإذ تدّخلت القوات الأمريكية  يف عديد من املن��سب�ت، 
نحو  جرابل�ض  من  الفرات«  »درع  قوات  تقدم  بعد 
من�طق �سيطرة الأكراد �سم�ل منبج وثّبتت نق�طً� له� 
على نق�ط التم��ض، ليتم بعده� تر�سيم نهر ال�س�جور 

كخط ف�سل بني الطرفني.
اأمريكية يف مواقع عدة  كذلك متركزت قوات خ��سة 
الأكراد  ك�ن  يوم  اأبي�ض،  تل  مدينة  يف  احلدود  على 

قلقني من ت�سعيد تركي على تلك اجلبهة.
قبل  ج�ءت  لالأتراك  الأو�سح  الإ�س�رة  تكون  وقد 
الأمريكية  القي�دة  ق�ئد  زي�رة  عرب  اأي�م،  ع�سرة  نحو 
يف  الأمريكية  القوات  وق�ئد  فوتيل،  جوزف  الو�سطى 
تدريب  ق�عدة  اإىل  ت�ون�سن،  �ستيفن  و�سوري�  العراق 
ملق�تلي »ق�سد« يف عني العرب )كوب�ين(، وحينه� ن�سرت 
يف  تدريب  لق�عدة  �سورًا  الو�سطى  الأمريكية  القي�دة 
ويبدو  الأمريكيني.  امل�ست�س�رين  من  عددًا  ت�سم  منبج 
قي�دة  ق�ئد  ن�ئب  ذكره  م�  ال�سي�ق  هذا  �سمن  لفتً� 
ج�ي  اللواء  الو�سطى،  اجلوية  الأمريكية  القوات 
�سيلفريي�، قبل اأي�م، عن خطط اإع�دة جتهيز وتو�سيع 

عدة مط�رات اأمريكية يف �سوري� والعراق، ك��سفً� للمرة 
الأوىل ب�سكل ر�سمي عن وجود ق�عدة اأمريكية جوية 
يف �سم�ل �سوري�، من دون حتديد موقعه� اجلغرايف، يف 
اإ�س�رة اإىل ق�عدة قرب مدينة رميالن، يف اأق�سى �سم�ل 
�سرق �سوري�، التي جهزته� القوات الأمريكية اخل��سة.
وظهر �سعُي وا�سنطن اإىل اإدارة خالف�ت حليفيه� على 
الأر�ض ب�أقل قدر من اخل�س�ئر، يف ت�سريح�ت املتحدث 
اأول  دوري�ن،  جون  الدويل«  »التح�لف  قوات  ب��سم 
املدرع�ت  �سور  على  تعليقً�  فيه�،  اأ�س�ر  التي  اأم�ض،  من 
القوات  هذه  »ن�سر  اأن  اإىل  منبج،  �سم�ل  الأمريكية 
وحلف�ئه،  )التح�لف(  اأع�س�ء  طم�أنة  اأجل  من  ي�أتي 
هزمية  على  الرتكيز  يف  وال�ستمرار  الهجم�ت،  ومنع 
اأن  »ق�سد«  من  مقّربة  م�س�در  واأكدت  )داع�ض(«. 
مواقع  بني  للف�سل  املدينة  �سم�ل  �ستنت�سر  القوات 

�سيطرة »درع الفرات« و»جمل�ض منبج الع�سكري«.
واأ�س�ف دوري�ن يف تغريدة على »تويرت« اأن زي�دة قوات 
التحرك�ت  »ردع  يف  ي�س�هم  املدينة  قرب  »التح�لف« 
التح�لف(،  اأع�س�ء  )بني  الإدارة  وحت�سني  العدائية 
حم�ية  لوحدات  الدائم  الوجود  عدم  على  والت�أكيد 
ال�سعب«، لفتً� اإىل اأن »قوات )التح�لف( منت�سرة منذ 
»الأن��سول«  وك�لة  وك�نت  2016« هن�ك.  �سيف ع�م 
الرتكية قد اأ�س�رت، منذ ثالثة اأي�م، اإىل انت�س�ر جنود 
حلوجني  قرية  يف  اأكراد  م�سلحني  برفقة  اأمريكيني 
)�سم�ل منبج( الت�بعة ملدينة جرابل�ض الواقعة حتت 
للقوات  ت�بعة  مواقع  قب�لة  الفرات«  »درع  �سيطرة 

املدعومة من اأنقرة.

دخول  عقب  الأمريكي  التحرك  عن  الك�سف  وي�أتي 
غرب  الواقعة  املن�طق  اإىل  ال�سوري  اجلي�ض  قوات 
مدينة منبج، بعد اتف�ق مع »جمل�ض منبج الع�سكري«، 
اأم�ض  الدميوقراطية«  �سوري�  »قوات  اإعالن  وقبيل 
الفرات«  غ�سب  حملة  من  الث�لثة  املرحلة  »ا�ستئن�ف 

بعد »توقف ا�سطراري ل�سوء الأحوال اجلوية«.
بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة  نقلت  ذاته،  ال�سي�ق  ويف 
عن م�سدر ع�سكري اأمريكي قوله اإن الولي�ت املتحدة 
واملدفعية  الأ�سلحة  »اإمدادات  من  ب�ملزيد  �ستدفع 
املزيد  ج�نب  اإىل  الهجومية  املروحية  والط�ئرات 
معقل  على  الهجوم  لدعم  اخل��سة،  القوات  اأفراد  من 
�سوري�  )قوات  تقوده  الذي  الرقة،  يف  )داع�ض( 
الولي�ت  ف�إن  لل�سحيفة،  ووفقً�  الدميوقراطية(«. 
حول  جديدة  ع�سكرية  جبهة  خلق  تريد  ل  املتحدة 
منبج، من �س�أنه� »ا�ستنزاف الهتم�م واملوارد بعيدًا عن 

خطط الرقة«.
اجلديدة  اخلطة  اأن  بو�ست«  »وا�سنطن  واأو�سحت 
اقرتاح�ت  عدة  بني  من  واحدة  هي  الرقة  لعملية 
اأن  اإىل  م�سرية  ح�ليً�،  الأبي�ض  البيت  ي�ستعر�سه� 
على  القيود  تخفيف  يف�سلون  الأمريكيني  الع�سكريني 
عليه  ك�نت  عّم�  �سوري�،  يف  الع�سكرية  القوات  اأن�سطة 
ال�سي�ق،  هذا  و�سمن  اأوب�م�.  ب�راك  الرئي�ض  عهد  يف 
اخلطة  و�سع  يف  امل�س�ركني  امل�سوؤولني  من  عدد  اقرتح 
�سوري�،  يف  املوجودة  الع�سكرية  الوحدة  عدد  رفع 
والتي يبلغ عدد اأفراده� احل�يل 500 مدرب وم�ست�س�ر 
�سوري�  »قوات  اإىل  الدعم  تقدم  اخل��سة،  القوات  من 

الدميوقراطية« و»وحدات حم�ية ال�سعب« الكردية. 
لهوؤلء  ي�سمح  ل  اجلديد  القرتاح  اأن  امل�سدر  وي�سرح 
القت�لية  العملي�ت  �سمن  ب�لنخراط  امل�ست�س�رين 
اأكرث  القرتاب  من  ميكنهم  اأنه  غري  مب��سر،  ب�سكل 
املزيد  ويعطيهم  للمع�رك،  الأم�مية  اخلطوط  اإىل 
من ال�سلطة يف اتخ�ذ القرارات عرب خط ع�سكري مع 

وا�سنطن.
وق�لت ال�سحيفة اإن القوات الأمريكية امل�س�ندة لعملية 
وقوع  لتجّنب  منبج  نحو  التوجه  اإىل  ا�سطرت  الرقة 
الأتراك  قبله�،  من  مدعومتني  قوتني  بني  مواجهة 
ومق�تلون �سوريون اأكراد. ووجدت نف�سه� يف منبج اإىل 
وتعمل  والرو�سية،  ال�سورية  احلكومية  القوات  ج�نب 
يعمالن  الذي  الهدف  نف�ض  حتقيق  على  فع�ل  ب�سكل 
اإمك�نية  على  يوافق  البنت�غون  اأن  اإىل  ولفتت  عليه. 
الرغم  على  ورو�سي�،  املتحدة  الولي�ت  بني  التع�ون 
ب�لف�سل  �سعداء  لي�سوا  الأمريكيني  امل�سوؤولني  اأن  من 
اأو  الذي تقوم به رو�سي� و�سوري� بني تركي� والأكراد، 
ب�جت�ه  ال�سورية  احلكومية  القوات  تقدم  ب�حتم�ل 

منبج.
)الأخب�ر(
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رفاقهم م��ن  خم�سة  ف��ق��دان  اإىل  ا���س��اروا  املتو�سط  يف  اغيثوا  م��ه��اج��رون 

واإل... �ستحرتموننا  ب���»ال��ن��ازي��ة«:  اأملانيا  يتهم  اإردوغ���ان   : تركيا 

ل��وب��ن ف��رن�����س��ا : ال����رمل����ان الأوروب����������ي ي���رف���ع احل�������س���ان���ة ع����ن 

الرقة ملعركة  وا�ستعدادات  الفرات«  »درع  مع  ف�سل  قوات  منبج:  يف  اأمركية  تعزيزات 
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ليوم  الربعني  الن�سخة  ت�سكل   – ب(  ف  )اأ  ـ  ب�ري�ض 
املراأة الع�ملي الربع�ء فر�سة للحرك�ت الن�سوية حول 
زال  م�  امل�س�واة  اأجل  من  الن�س�ل  ب�ن  للتذكري  الع�مل 
م��سة خ�سو�س� مع تعزز خط�ب�ت متييز بحق  ح�جة 

الن�س�ء تثري املخ�وف.
اأمريك�  يف  الن�س�ء  قتل  لن�سبة  ح�د  ارتف�ع  و�سط 
يف  الجه��ض  يف  احلق  يف  النظر  واع�دة  الالتينية 
املراأة  يوم  يحل  الذكورية  اخلط�ب�ت  وتواتر  اأوروب� 
المم  اعلنته  الذي  اآذار/م�ر�ض   8 امل�س�دف  الع�ملي 
جتمع�ت  ا�سداء  الع�م  هذا  لريدد   1977 يف  املتحدة 
عن  للدف�ع  الخرية  الأ�سهر  يف  املاليني  فيه�  �س�رك 

حقوقهم.
متثل  التي  نوف�ك�  ب�ربرا  البولندية  ال�سي��سية  ق�لت 
 8“ ان  بر�ض  فران�ض  الن�س�ء” لوك�لة  “فلننقذ  جلنة 
اآذار/م�ر�ض ل يقت�سر على احتف�ل بعيد بل يجب ان 
زال  “م�  وا�س�فت  الراهن”.  الو�سع  يف  التفكري  يجيز 
ع�مل  يف  املراأة  مك�نة  م�ستوى  على  كثري  عمل  هن�ك 

الأعم�ل واملجتمع وال�سي��سة”.
الأخرية  التغريات  من  عدد  ب�س�أن  قلقة  انه�  اأ�س�فت 
او  رو�سي�  يف  املنزيل  العنف  جترمي  اإلغ�ء  غرار  على 
والعدالة”،  “الق�نون  بلده�،  يف  احل�كم  احلزب  �سعي 
من  اأ�سال  ك�ن  الذي  الجه��ض  يف  احلق  من  احلد  اىل 

الأكرث تقييدا يف اأوروب�.
�سد  امراأة  الف   100 من  اكرث  انتف�ست  اخلريف  يف 
هذا امل�سروع م� ثنى احلكومة عن امل�سي قدم� به، اأقله 

موؤقت�.
اأن ح�ولت احلكومة املح�فظة ال�سب�نية  كذلك �سبق 

يف 2015 احلد من هذا احلق.
الدولية  ال�سوؤون  املكلفة  موجيه  كري�ستني  وق�لت 
ان  الفرن�سية  الع�ئلي”  “التخطيط  جمعية  يف 

القوى  “�سعود  عن  ا�سفر  اليمني”  نحو  “النعط�ف 
فهي  الأوروبي.  امل�ستوى  على  لالجه��ض  املن�ه�سة 
تتح�لف ومتلك ح�سورا وا�سع� على �سبك�ت التوا�سل، 

كم� تتمتع بدعم �سي��سي”.
– – ذكورية 

ي�سرع  الذي  ف�يل  ق�نون  على  ع�م�   40 من  اأكرث  بعد 
ملك�فحة  ق�نون�  الفرن�سي  الربمل�ن  تبنى  الجه��ض 
ي�ستبه يف مم�ر�سته�  التي  املن�ه�سة لالجه��ض  املواقع 

العالمي”. “الت�سليل 
 2017 يف  الذكورية  م�س�ألة  زالت  “م�  موجيه  وق�لت 
من  متكن�  تقدم،  اإحراز  �سعوبة  رغم  لكن  حمورية. 

تف�دي الرتاجع .
غداة  املتحدة  الولي�ت  يف  الث�ين/ين�ير  ك�نون  يف 
 2005 يف  تب�هى  الذي  ترامب  دون�لد  تن�سيب 
جمعت  التن��سلي”،  “ع�سوهن  من  “ب�إم�س�ك” الن�س�ء 
“م�سرية الن�س�ء” اأكرث من مليوين �سخ�ض يف الولي�ت 

املتحدة وحول الع�مل.
ويف ب�درة حتد للرئي�ض اجلديد اعتمرت املتظ�هرات 
قلن�سوات زهرية اللون على �سكل ع�سو ن�س�ئي ورفعن 
لفت�ت راف�سة لربن�جمه، دف�ع� عن حقوق الن�س�ء يف 

القوة العظمى الأوىل ع�ملي�.
بعد يومني ن�سر ترامب �سورة له يف املكتب البي�س�وي 
توقيعه  اأثن�ء  ح�سرا  الذكور  م�ست�س�ريه  متو�سط� 
الداعمة  الدولية  املنظم�ت  متويل  يحظر  مر�سوم� 

لالجه��ض.
بل  لي�ست الجه��ض،  “امل�سكلة  ب�أ�سف  وعلقت موجيه 
اأهمية  على  م�سددة  املرغوب”،  غري  احلمل  ح�لت 

الوق�ية والتوعية اجلن�سية.
–  15،40 يف  العمل  – وقف 

ف�رق  اإزالة  على  الن�سوية  املط�لب  تركز  كذلك 

يك�سنب  الع�مل  حول  ف�لن�س�ء  اجلن�سني.  بني  الرواتب 
رواتب تقل بن�سبة %23 عن الرج�ل، وعلى الوترية 
ع�م�   70 تدريجي�  الف�رق  اإلغ�ء  �سي�ستغرق  احل�لية 
دعيت  فرن�س�  يف  الدولية.  العمل  منظمة  بح�سب 
 15،40 ال�س�عة  يف  العمل  لوقف  الربع�ء  الن�س�ء 

للرتكيز على هذه النقطة.
كذلك م� زال الت�سدي للعنف بحق الن�س�ء ملف� مقلق�، 
فيم� اف�دت الأمم املتحدة اأن %35 تقريب� من الن�س�ء 
حول الع�مل تعر�سن لعنف ج�سدي اأو جن�سي، وخ�سعت 
حواىل 200 مليون فت�ة وامراأة لنوع من اخلت�ن فيم� 

تزوجت 700 مليون امراأة قبل �سن الـ18.
الالتينية  اأمريك�  انتف�ست  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف 

“ين  حركة  عرب  الإن�ث  قتل  على  احتج�ج�  برمته� 
قتل  بعد  الأرجنتني  يف  ن�س�أت  التي  مينو�ض"  اأون� 

مراهقة اإثر تخديره� واغت�س�به�.
وق�لت الب�حثة يف ج�معة مك�سيكو الوطنية امل�ستقلة 
مك�ن�  �سكلت  التوا�سل  “�سبك�ت  ان  اإ�ستيفيز  ادري�ن� 

للتنفي�ض" م�سيدة “بيقظة” ت�سهده� املنطقة.
ل�سن�  لكنن�  غ��سب�ت  “نحن  نوف�ك�  ب�ربرا  اأ�س�فت 
خطر  يف  املراأة  حقوق  “ان  واأو�سحت  ع�جزات”. 
للنق��ض  تخ�سع  لكنه�  وقت،  اأي  من  اأكرث  حمدق 
ب�زدي�د” معربة عن الأمل يف جتمع اآلف البولندي�ت 
الن�س�ء  “جلميع  ودعم�  احلكومة”  “�سد  الربع�ء 

امل�سطهدات ب�سبب النظ�م الذكوري والأدي�ن”.

ي�����وم امل���������راأة ال���ع���امل���ي م���ق���ب���ل و�����س����ط اح���ت���ج���اج���ات ���س��ام��ل��ة

ه����وائ����ي����ة دراج��������������ة  ع�����ل�����ى  ول����������و  ال�����ع�����ل�����م  ان�����������س�����ر  ت�������رك�������ي�������ا..  يف 

مر�سني/ �سزجني بنجر
الف��سل  الكبري  اجلغرايف  الُبعد  من  الرغم  على 
مرتا،  كيلو  اآلف  بثم�نية  ُيقدر  والذي  البلدين  بني 
لكن قلوب �سعبي تركي� وكوري� اجلنوبية تربطهم� 
اأوا�سر اأخرى اأقوى بكثري من اجلغرافي�، الأمر الذي 
الرتكية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإعالن  اإليه  ت�سري 
اللغ�ت  ق�ئمة  اإىل  الكورية  اللغة  اإ�س�فة  موؤخرا 

الأجنبية التي �سُتدر�ض يف مدار�سه�.
على  اجلنوبية  كوري�  كثريا  اأ�سعدت  اخلطوة  هذه 
تطلع�ت  تن�مي  و�سط  وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستوى 
الأجنبية  اللغة  لغتهم  ت�سبح  اأن  حول  كورية 

الث�نية قريب� يف تركي�.
جو”  ُوو  “دونغ  ق�ل  اخلطوة  على  له  تعليق  ويف 
امل�ست�س�ر الثق�يف ل�سف�رة كوري� اجلنوبية يف اأنقرة: 
مت�بعة  على  الرتكي  ال�سب�ب  اإقب�ل  “نالحظ 
الكورية،  الفنية  والأعم�ل  والأغ�ين  امل�سل�سالت 
واإعج�بهم به�، نظرا للقرابة الثق�فية بني البلدين، 
اإىل  والكورية  الرتكية  اللغتني  انت�س�ب  ج�نب  اإىل 

اأ�سرة لغوية واحدة )الألطية(”.
�سع�دته  عن  جو  اأعرب  لـ”الأن��سول”،  حديث  ويف 
والثق�فة  ب�للغة  الرتكي  ال�سعب  اأهتم�م  لتن�مي 
الكورية، لكنه لفت اأن الأمر لي�ض غريب� على بلدين 

�سقيققني تربطهم� اأوا�سر ت�ريخية.
وقت  يف  �ست�سبح  الكورية  اللغة  اأن  “نثق  واأ�س�ف: 
ون�أمل  تركي�،  يف  الث�نية  الأجنبية  اللغة  قريب 

اأي�س� اأن ت�سري اللغة الرتكية كذلك يف بلدن�”.
املدار�ض  ُتدر�ض  �سوف  املقبل  الع�م  من  واعتب�را 
اللغة  لطالبه�  تركي�  يف  والث�نوية  البتدائية 

الكورية واآدابه� كلغة اأجنبية ث�نية.
التعليم  وزارة  اأعلنت  امل��سي،  ال�سهر  ومنت�سف 
اللغة  اإ�س�فة  الر�سمية  اجلريدة  يف  الرتكية 
ميكن  التي  الأجنبية  اللغ�ت  ق�ئمة  اإىل  الكورية 
الف�ر�سية  اللغتني  ج�نب  اإىل  املدار�ض  يف  تعليمه� 

والأردية.
احلب  يكن  اجلنوبي  الكوري  ال�سعب  اأن  جو  ولفت 

واملودة لالأتراك، وعندم� يتعرف يف بلدن� ُي�ستقبله 
بحف�وة كبرية.

اأكرث  “وكدليل على هذا احلب يزور تركي�  واأ�س�ف 
من 200 األف كوري �سنوي�.

ع�زمة  اأنقرة  يف  الكورية  ال�سف�رة  اأن  جو  واأو�سح 
ال�سب�ب  نحو  الثق�فية  فع�لي�ته�  تكثيف  على 
الأتراك خالل الفرتة الق�دمة، و�ست�سعى اإىل زي�دة 
برامج املنح الدرا�سية لدرا�س�ت التعليم اجل�معي وم� 

فوقه.

البوركيني م�سموح به يف م�سابقات ال�سباحة الريطانيةال��ل��غ��ة ال���ك���وري���ة ت���دخ���ل امل���ن���اه���ج ال���درا����س���ي���ة يف ت��رك��ي��ا

والتي  اأوروب�  يف  امل�سلم�ت  الفتي�ت  ترتديه�  التي  ال�سب�حة  مالب�ض  اأ�سبحت 
ت�ستهر ب��سم ” #البوركيني ” م�سموحة ب�سكل ر�سمي يف م�س�بق�ت بريط�ني�، 
وذلك لأول مرة منذ ظهوره� ومنذ اأن اأث�رت جدًل وا�سعً� يف الق�رة الأوروبية 
ب�سبب اأن ال�سلط�ت يف #فرن�س� منعت الن�س�ء على ال�سواطئ من ارتدائه� خالل 

رحالت ال�ستجم�م.
واأثري جدل وا�سع يف #فرن�س� و #اأوروب� ب�سبب اإ�سدار عدد من البلدي�ت قرارًا 
مبنع ال�سب�حة يف ال�سواطئ والأم�كن الع�مة ب�للب��ض الإ�سالمي الذي ُيغطي 
ج�سم املراأة ب�سكل ك�مل، وهي مالب�ض �سب�حة حديثة �سرع�ن م� انت�سرت يف 
اأو�س�ط امل�سلم�ت الأوروبي�ت واأت�حت لهن ال�سب�حة �سواء يف اأم�كن مغلقة اأو 
اأث�ر جدًل كبريًا وو�سل ذروته عندم�  على ال�سواطئ، لكن منع ال�سلط�ت له� 
اأجربت �سرطة مدينة "ني�ض" �سيدة م�سلمة على خلع حج�به� ومالب�سه� قبل 

عدة �سهور.
واأ�سدر الق�س�ء الفرن�سي يف وقت لحق قرارًا ُيلغي الإجراءات التي اتخذته� 
مالب�ض  يف  التدخل  ويعترب  الفرن�سية،  املدن  من  عدد  يف  املحلية  ال�سلط�ت 
اأوقف  م�  وهو  ق�نوين،  غري  اأمرًا  ال�سواطئ  على  ي�سبحن  اللواتي  ال�سيدات 

العمل بهذه القرارات على الفور.
ال�سب�حة  هواة  جمعية  اأن  فهو  “البوركيني”  ملف  يف  اجلديد  التطور  اأم� 
الربيط�نية، وهي التي تنظم عددًا من امل�س�بق�ت والبطولت املهمة، اأ�سدرت 
وهن  املن�ف�س�ت  وخو�ض  امل�س�بح  اإىل  ب�لدخول  للمت�س�بق�ت  ي�سمح  قرارًا 
يرتدين “البوركيني”، وهو م� ي�سكل اأول اعرتاف ر�سمي بهذه املالب�ض واأول 

دخول له� اىل ع�مل البطولت واملن�ف�س�ت.
جمعية  ف�إن  بريط�ني�  يف  املحلية  ميل”  “ديلي  جريدة  ن�سرت  م�  وبح�سب 
قوانينه�  من  لت  عَدّ  )ASA( ب��سم  اخت�س�رًا  له�  ُي�س�ر  التي  ال�سب�حة  هواة 
اللواتي يرغنب بخو�ض املن�ف�سة  الداخلية لتو�سع رقعة ال�سيدات والفتي�ت 
يف م�س�بق�ت ال�سب�حة ب�ملالب�ض الإ�سالمية التي تغطي اجل�سم ك�ماًل مب� فيه 
يف  تعمل  التي  اجلمعية  هذه  فقط  ت�سمل  اجلديدة  التعديالت  لكن  الراأ�ض. 
اإجنلرتا دون اجلمعية املن�ظرة له� يف ا�سكتلندا، ف�ساًل عن اجلمعي�ت الأخرى 

يف اأوروب�.
“العربية.نت” فقد ب�ت دليل  وبح�سب التعديل اجلديد الذي اطلعت عليه 
�ح�ت اللواتي يرتدين مالب�ض تغطي اأج�س�دهن  اجلمعية ين�ض على اأن “ال�سَبّ
الآن  اأ�سبحوا  �سحية،  لأ�سب�ب  اأو  دينية،  ملعتقدات  امتث�ًل  ك�مل  ب�سكل 
ق�درين على املن�ف�سة يف كل امل�س�بق�ت التي تنظمه� وترخ�سه� جمعية هواة 

ال�سب�حة، مب� يف ذلك املن��سب�ت الوطنية”.

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

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�سوؤولن عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

يجوب “ه�ك�ن يوجل” قرى ولية بيتلي�ض �سرقي تركي�، على دراجته الهوائية 
ح�مال معه كتب� يوزعه� على الأطف�ل، لتعويدهم على القراءة، ون�سر الثق�فة 

يف الريف.
ويعمل يوجل وكيال ملدير “املكتبة ال�سعبية” يف بيتلي�ض، حيث ق�ل لالإن��سول، 

اإنه بداأ منذة مدة بتوزيع الكتب يف القرى.
“ح�س�لة الكتب” يف املكتبة،  واأو�سح اأنه ي�أخد هداي�ه الثق�فية لالأطف�ل، من 

حيث يتم اإيداع الكتب املهداة.
ونوه اأنه وزع حتى اليوم اأكرث من 100 كت�ب، ويهدف اإىل اإي�س�ل 5 اآلف كت�ب 

لالأطف�ل.
رغم  للقرى  يتوجه  اإنه  ق�ل  اإذ  ال�سيئة،  اجلوية  لالأحوال  يوجل  يكرتث  ول 

الثلوج والربد ال�سديد.
واأردف يوجل اأنه يرتك دراجته على مدخل القرية، ويكمل طريقه �سريا على 

الأقدام بني الأزقة التي تك�سوه� الثلوج، ليوزع هداي�ه على الأطف�ل.
وك�سف اأنه ا�ستوحى الفكرة، من رجل يدعى م�سطفى غوزال غوز، ك�ن يجوب 

قرى الولية يف امل��سي، على ظهر حم�ره، ويوزع الكتب على ال�سغ�ر.



 اأم����ري����ك����ا ت��ع��ل��ق ط���ل���ب���ات ال���ت���اأ����س���رات
ال�����س��ري��ع��ة اع���ت���ب���ارا م���ن اإب����ري����ل امل��ق��ب��ل

الهجرة  خدم�ت  دائرة  اأعلنت   
تعليق  الأمريكية،  واجلن�سية 
ملدة  ال�سريعة  الت�أ�سريات  اإ�سدار 
الث�لث  من  اعتب�را  اأ�سهر،  �ستة 
مب�  املقبل،  ني�س�ن  اإبريل/  من 
جم�ل  يف  ب�لع�ملني  املتعلقة  فيه� 

التكنولوجي�.
�سيخ�سع  القرار،  هذا  ومبوجب 
لوظ�ئف  ال�س�عون  الأج�نب 

موؤقتة يف �سرك�ت تكنولوجية اأمريكية لعملية موافقة على الت�أ�سرية اأطول.
 ووفق� لالإجراء ال�سريع ك�ن ميكن احل�سول على ت�أ�سرية يف غ�سون 15 يوم� يف حني 

اأن الإجراء املعت�د رمب� يتم اتخ�ذه خالل مدة قد ت�سل اإىل عدة �سهور.
 وت�سمح ت�أ�سريات غري امله�جرين لل�سرك�ت الأمريكية بتوظيف خريجي ج�مع�ت 
والهند�سة  والطب  املعلوم�ت  تكنولوجي�  بينه�  من  عدة  متخ�س�سة  جم�لت  يف 

والري��سي�ت.
الت�أ�سرية  بطلب�ت  التقدم  لالأفراد  ميكن  التعليق  فرتة  خالل  اإنه  الدائرة  وق�لت   
تكون  اأن  مثل  حمددة  مع�يري  الطلب�ت  تلك  على  تنطبق  اأن  ينبغي  لكن  الع�جلة 
لأ�سب�ب اإن�س�نية اأو ملوقف ط�رئ اأو احتم�ل وقوع خ�س�رة م�لية ف�دحة ل�سركة اأو 

فرد.
 ومتنح الولي�ت املتحدة ح�لي� 65 األف ت�أ�سرية ع�جلة �سنوي� بحد اأق�سى اإ�س�فة 
يف  متقدمة  علمية  درج�ت  على  ح�سلوا  ملن  اأخرى  األف�   20 ب�إ�سدار  ال�سم�ح  اإىل 

الولي�ت املتحدة.
 وتكون الت�أ�سرية �س�حلة ملدة ثالثة اأعوام وميكن مده� لثالث �سنوات اأخرى.

الع�جلة  للت�أ�سريات  املوؤقت  الوقف  اإن  واجلن�سية  الهجرة  خدم�ت  دائرة  وق�لت   
وب�لت�يل  الع�لقة  الت�أ�سريات  طلب�ت  من  كبري  عدد  يف  البت  ب�سرعة  له�  �سي�سمح 

تقليل اإجم�يل مدد احل�سول على الت�أ�سريات الع�جلة.
 وتتزامن هذه اخلطوة مع تطبيق اإدارة ترامب لإجراءات ترحيل اأكرث ق�سوة �سد 
امله�جرين غري ال�سرعيني يف الولي�ت املتحدة و�سعيه� لفر�ض حظر على ت�أ�سريات 
حمكمة  وك�نت  امل�سلمني.  من  �سك�نه�  غ�لبية  دولة  �سبع  من  الق�دمني  الأ�سخ��ض 

احت�دية علقت هذا احلظر.

ق�ل وزير كندي اإن كندا لن ت�سدد القيود 
العبور  من  امله�جرين  ملنع  حدوده�  على 
املتحدة  الولي�ت  من  ق�نوين  غري  ب�سكل 
على  املتحدة  الولي�ت  حملة  اأعق�ب  يف 
ب�سكل  كبرية  لي�ست  الأعداد  لأن  الهجرة 

ي�سبب قلق�.
وق�ل رالف غوديل وزير ال�سالمة الع�مة 
م�ستوى  اإىل  ت�سل  مل  الق�سية  هذه  اإن 
عرب  والن��ض  ال�سلع  تدفق  عرقلة  يتطلب 

اأطول حدود يف الع�مل غري حم�سنة.
من  ول�سيم�  الأ�سخ��ض  مئ�ت  وحتدى 
ال�ست�ء  الأو�سط ظروف  وال�سرق  اأفريقي� 

و�س�روا عرب احلدود �س�عني للجوء.
والالجئني  للمه�جرين  وك�لت  وتقول 

دون�لد  الرئي�ض  حملة  من  يفرون  اإنهم 
ترامب على الهجرة.

من  الكبري  العدد  هذا  مثل  تدفق  ويعد 
الولي�ت  يف  للهجرة  ال�س�عني  الأ�سخ��ض 
املتحدة والذين يبحثون عن مالذ يف كندا 
يف مثل هذا الوقت الق�سري اأمر غري ع�دي.
على  �سي��سي�  خطرا  التدفق  هذا  وي�سكل 
ترودو  ج��سنت  الكندي  الوزراء  رئي�ض 
الذي  الي�س�ر  من  �سغوط�  يواجه  الذي 
ومن  املزيد  بدخول  ي�سمح  اأن  يريده 
اليمني الذي يخ�سى زي�دة اخلطر الأمني.
والأمريكيون  الكنديون  امل�سوؤولون  ويعمل 
للجوء  ال�س�عني  اأمر  لتدبري  خطة  على 
غري  ب�سكل  كندا  اإىل  يعربون  الذين 

الأمريكيني  امل�سوؤولني  حر�ض  مع  ق�نوين 
كيفية  اكت�س�ف  على  الأول  املق�م  يف 

دخولهم الولي�ت املتحدة.
ومن املقرر اأن يزور جون كيلي وزير الأمن 
ال�سهر  هذا  كندا  الأمريكي  الداخلي 

لإجراء حم�دث�ت ب�س�أن احلدود.
لدى  يكون  اأن  املهم  من  اإن  غوديل  وق�ل 
عن  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  نف�ض  البلدين 
املك�ن  امله�جرين«ليتم ب�سكل ك�مل تقييم 
التي  العوامل  التدفق وكل  الذي بداأ منه 
واحدا  ع�مال  ولي�ض  الهجرة  يف  ت�سهم 

فقط .«
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املهاجرين ملنع  حــدودهــا  على  القيود  ت�شديد  ترف�ض  كندا 
جوران  �سجل  اأ(-  ب  )د  اجنلي�ض   لو�ض 
23 نقطة واأ�س�ف ح�سن وايت�س�يد  دراجيت�ض 
هيت  مي�مي  ليقودا  مت�بعة  و13  نقطة   20
 120/92 ك�ف�ليريز  كليفالند  على  للفوز 
الأمريكي  ال�سلة  كرة  بدوري  ال�سبت  م�س�ء 

للمحرتفني.
هيت  ملي�مي  نقطة   17 جون�سون  تيلر  واأحرز 

الذي حقق فوزه الـ18 يف اأخر 22 مب�راة.
وافتقد كليفالند جلهود ليربون جيم�ض وكريي 
واندرو  �سميث  ار  وجي  لوف  وكيفني  ايرفينج 

بوجوت.
و�سجل ت�س�نينج فريي 21 نقطة واأ�س�ف كيلي 
اأخر  خ�سر  الذي  لك�ف�ليريز  نقطة   15 كورفر 

مي�مي. ملعب  على  له  مب�راة   12
ميني�سوت�  على  �سبريز  انطونيو  �س�ن  وتغلب 

تيمربولفز 97 .90/
و�سجل ك�وي ليون�رد 34 نقطة وع�سر مت�بع�ت 
على  ال�س�بع  فوزه  حقق  الذي  �سبريز  لفريق 

التوايل.
18 نقطة وع�سر  الدريدج  واأ�س�ف لم�ركو�ض 
 17 ج��سول  ب�و  �سجل  فيم�  ل�سبريز  مت�بع�ت 

نقطة وثم�ن مت�بع�ت.
وتكفل ك�رل انطوين بت�سجيل 24 نقطة و14 

مت�بعة مليني�سوت�.
كليربز  اأجنلي�ض  لو�ض  ف�ز  اأخرى  مب�ري�ت  ويف 
وهو�ستون   /91  101 بولز  �سيك�غو  على 
روكت�ض على ممفي�ض جريزلي�ض 123 108/ 
وميلواكي بك�ض على تورنتو رابرتز .101/94

جنت�ض  دنفر  على  هورنت�ض  ت�س�رلوت  ف�ز  كم� 
على  بي�ستونز  وديرتويت   /102  112
فيالدلفي� 136/106 وبورتالند على بروكلن 

نت�ض 130 .116

الدوحة- )د ب اأ(: توج الف�ر�ض الربيط�ين �سكوت 
برا�ض بطاًل للج�ئزة الكربى لفئة الـ5 جنوم لقفز 
�سهوة  علي  التم�يز  بجولة  فوزه  بعد  احلواجز 
الكربى  اجل�ئزة  بطولة  “اور�سول” �سمن  جواده 
بطولة  من  اخل�م�سة  ب�لن�سخة  احلواجز  لقفز 

ال�سقب الدولية 2017 التي اأختتمت ب�لدوحة.
األف يورو   165 وف�ز برا�ض بج�ئزة م�لية قدره� 
وحل يف املركز الث�ين الف�ر�ض الرتكي عمر كرافلي 
بج�ئزة  وف�ز  ارو�سونيل”  “رو�سو  اجلواد  علي 
م�لية 100 األف يورو وج�ءت الف�ر�سة الأ�سب�نية 
بيالركوردون يف املركز الث�لث علي اجلواد “ج�لني” 
رابع�  وحل  يورو،  األف   52 م�لية  بج�ئزة  وف�زت 
اجلواد  علي  اأهالم�ن  كر�ستي�ن  الأمل�ين  الف�ر�ض 
برونيل�ض  نيل�ض  البلجيكي  وخ�م�س�  “ت�لوبيت”، 
علي اجلواد”ج�ن�سي�”،و�س�د�س� الأ�سرتالية ادوين� 
الك�سندر علي اجلواد “ك�ليفورني�” و�س�بع� الف�ر�ض 
ال�سيخ علي بن خ�لد اآل ث�ين على اجلواد “فري�ست 

ديفيجن”.
وف�ز الف�ر�ض اليط�يل امي�نويل ج�لي�نو، امل�سنف 
اخل�م�سة  اجلولة  يف  الأول  ب�ملركز  ع�ملًي�،   43
�سمن  جنوم   5 لفئة  احلواجز  قفز  من�ف�س�ت  من 

بطولة ال�سقب الدولية للفرو�سية. ومتيز ج�لي�نو 
ب�أدائه املبهر على اجلواد �س�لو، ليتخطى احلواجز 
زمًن�  م�سجال  اأخط�ء  اأية  ارتك�ب  دون  من  الـ12 

قدره 34ر60 ث�نية.
الأردين  الف�ر�ض  بفوز  عربيً�  ك�ن  الث�ين  املركز 
احلواجز  ك�فة  تخطيه  بعد  ب�س�رات،  ابراهيم 
على جواده براون �سقر يف زمن 60،61 ث�نية. اأم� 
منت�سي�  ال�سب�ق  دخل  الذي  ف�ن  م�يكل  الهولندي 
فقد  مراتب  �ستة  الع�ملي  الت�سنيف  يف  ب�لتقدم 
اأحرز املركز الث�لث على ظهر جواده فيديل قروب 
قدره  بزمن  امل�سم�ر  منهًي�  مبهًرا  اأداء  قدم  بعدم� 

ث�نية.  94.60
الكربى  ب�جل�ئزة  العم�دي  خ�لد  القطري  وتوج 
 3 فئة  احلواجز  لقفز  الدوحة  جولة  لبطولة 
ب�رتف�ع  مت�يز  جولة  مع  واحدة  جولة  من  جنوم 
حواجز و�سل اإىل 1،45 مرتا، �سمن بطولة ال�سقب 
مع  ث�نية   39،63 قدره  بزمن  للفرو�سية  الدولية 
من  احلواجز  ك�فة  متج�وًزا  “ت�مريا”،  اجلواد 
جولة  اإىل  ت�أهل  قد  العم�دي  وك�ن  اأخط�ء.  دون 
التم�يز بعد تخطيه املرحلة الأوىل بزمن 68ر74 

ث�نية من دون اأخط�ء.

وحل الف�ر�ض الفرن�سي فريدريك ديفيد يف املركز 
جواده  على  متميًزا  اأداء  قدم  اأن  بعد  الث�ين 
زمن  يف  احلواجز  تخطي  من  ومتكن  “اأكيودور”، 
قدره 45،40 ث�نية من دون اأخط�ء، بعد اأن ت�أهل 
اإىل جولة التم�يز م�سجال 75،67 ث�نية. وج�ء يف 
املركز الث�لث الف�ر�ض راك�ن احل�س�وي على اجلواد 
زمن  يف  امل�سم�ر  اإنه�ء  من  متكن  حيث  “ديني�ض"، 

ث�نية.  40،25
توج ال�سيخ جوع�ن بن حمد اآل ث�ين رئي�ض اللجنة 
الأوملبية القطرية الف�ئزين ب�ملراكز الأوىل وقد 
جوائز  ثالثة  على  الع�مل  فر�س�ن  اأبرز  تن�ف�ض 
كربى يف الرتوي�ض من فئة خم�ض جنوم، والأ�سلوب 
لذوى  جنوم  خم�ض  فئة  من  الرتوي�ض  يف  احلر 
فئة  من  احلواجز  وقفز  اخل��سة،  الإحتي�ج�ت 
و242  ف�ر�ًس�   153 �س�رك  حيث  جنوم،  خم�ض 
جواًدا من 30 دولة، للتن�ف�ض على جوائز البطولة 

التي بلغت اأكرث من 1،2 مليـــــون يورو.

م���ي���ام���ي ه���ي���ت ي���ه���زم ك���اف���ال���ي���رز ب��������دوري ال�������س���ل���ة الأم���ري���ك���ي

للفرو�سية ال��دول��ي��ة  ال�سقب  بطولة  بلقب  ي��ت��وج  ب��را���س  �سكوت  ال��ري��ط��اين 

ب��ال��ك��روات��ي��ة ت��ط��ي��ح  امل���ع���دة   اآلم 
 ل��و���س��ي��ت�����س وت�����س��ع��د ب��الأوك��ران��ي��ة
اأك��اب��ول��ك��و ب��ط��ول��ة  لنهائي  ت�سرينكو 

الكرواتية  ب�آم�ل  املعدة  اآلم  اأط�حت  اأ(-  ب  )د  )املك�سيك(   اأك�بولكو 
النه�ئية  املب�راة  اإىل  م�سريته�  ا�ستكم�ل  من  وحرمته�  لو�سيت�ض  مريي�ن� 

لبطولة اأك�بولكو للتن�ض رغم كونه� امل�سنفة الوىل للبطولة.
وت�أهلت الأوكرانية لي�سي� ت�سرينكو اإىل املب�راة النه�ئية بف�سل ان�سح�ب 
من�ف�سته� لو�سيت�ض ب�سبب اآلم يف املعدة بعد تقدم ت�سرينكو 5 / �سفر يف 
املجموعة الأوىل من املب�راة م�س�ء اجلمعة )�سب�ح اليوم ال�سبت بتوقيت 

جرينت�ض( .
وتلتقي ت�سرينكو يف املب�راة النه�ئية مع الفرن�سية كري�ستين� مالدينوفيت�ض 
امل�سنفة الث�نية للبطولة والتي تغلبت على الأمريكية كري�ستين� م�كهيل 

الذهبي. ب�ملربع  الأخرى  املب�راة  يف   2  / و6   6  / و4   5  /  7
“اأ�سعر ب�ل�سع�دة لت�أهلي اإىل املب�راة النه�ئية ولكنني  وق�لت ت�سرينكو : 
هو  الهدف   ، والآن  لو�سيت�ض…  اأم�م  ك�ملة  املب�راة  خو�ض  اأمتنى  كنت 
تقدمي اأداء قوي يف املب�راة النه�ئية والقدرة على حتقيق الفوز واإن ك�نت 

مالدينوفيت�ض من�ف�سة رائعة”.
واأ�س�فت ت�سرينكو امل�سنفة 50 ع�ملي� : “اأ�سعى للو�سول اإىل املراكز ال30 
الأوىل ب�لت�سنيف الع�ملي هذا املو�سم. ولهذا ، �سيكون هذا جيدا لالقرتاب 
ب�س�طئ  اأ�ستمتع  كم�  فعلي�  البطولة  بهذه  اأ�ستمتع  الهدف…  هذا  من 

املحيط وب�مل�سجعني. من ال�سعب و�سع كل هذه الأ�سي�ء يف مك�ن واحد”.

بطولة يف  التاريخي  �سجله  يعزز   ن��ادال 
النهائي يف  ك��وي��ري  وي��واج��ه  اأكابولكو 

اأ(-  ب  )د  )املك�سيك(  اأك�بولكو 
ن�دال  راف�ييل  الأ�سب�ين  ح�فظ 
الهزائم  من  خ�لي�  �سجله  على 
ببطولة  م�س�رك�ته  ت�ريخ  يف 
انت�س�ره  وحقق  للتن�ض  اأك�بولكو 
لي�سبح  التوايل  على  ع�سر  الرابع 
على بعد خطوة واحدة من اإحراز 
م�س�رك�ته  ت�ريخ  يف  الث�لث  لقبه 

ب�لبطولة.
على  الأول  امل�سنف  ن�دال  وتغلب 
الع�مل �س�بق� على الكرواتي م�رين 

ال�سبت  اليوم  )�سب�ح  اجلمعة  م�س�ء  عن�ء  دون   2  / و6   1  /  6 �سيليت�ض 
بتوقيت جرينت�ض( يف الدور قبل النه�ئي للبطولة.

واأط�ح ن�دال امل�سنف الث�لث للبطولة مبن�ف�سه الكرواتي امل�سنف الث�لث 
فيه�  يلتقي  التي  النه�ئية  املب�راة  اإىل  وت�أهل  الذهبي  املربع  للبطولة من 
الأمريكي �س�م كويري الذي تغلب على الأ�سرتايل نيك كرييو�ض 3 / 6 و6 

/ 1 و7 / 5 يف املب�راة الأخرى ب�ملربع الذهبي.
ومل يجد ن�دال �سعوبة كبرية يف التغلب على �سيليت�ض يف هذه املب�راة التي 
ا�ستغرقت �س�عة واحدة و24 دقيقة ليكون الفوز الرابع ع�سر لن�دال يف 
م�سريته  يف  الث�لثة  للمرة  يخو�سه�  التي  البطولة  بهذه  م�س�رك�ته  ت�ريخ 

الري��سية.
يتعر�ض  مل   ، اأك�بولكو  بطولت  يف  ن�دال  خ��سه�  مب�راة   14 مدار  وعلى 
مبجموعتني  ال14  املب�ري�ت  جميع  يف  الفوز  حقق  كم�  فوز  لأي  ن�دال 
نظيفتني ليبلغ ر�سيده يف البطولة حتى الآن 28 جمموعة نظيفة يف 14 

انت�س�را دون اأي هزمية.
وق�ل ن�دال : “اأم�م �سيليت�ض ، من الطبيعي اأن تتوقع مع�ن�ة كبرية. اأعتقد 
اأن النتيجة غري معربة عن حجم املع�ن�ة يف املب�راة. الف�رق هو اأنه ارتكب 

يف بداية املب�راة اأخط�ء اأكرث كثريا من اأخط�ئي”.
وبدا �سيليت�ض مت�أثرا ب�لراحة التي ح�سل عليه� يف اليوم ال�س�بق للمب�راة 
حيث ت�أهل الالعب اإىل الدور قبل النه�ئي دون لعب بعدم� اأعلن الأمريكي 
�ستيف جون�سون من�ف�سه يف دور الثم�نية ان�سح�به قبل بدء مب�راتهم� يف 
وح�س��سية  لإيق�ع  مفتقدا  �سيليت�ض  وبدا  الإ�س�بة.  ب�سبب  الثم�نية  دور 

املب�ري�ت خالل املواجهة مع ن�دال.
اأنه� ك�ن  اإر�س�ل �سيليت�ض الفع�لية املطلوبة رغم  ولهذا ، مل يكن ل�سرب�ت 
من املفرت�ض اأن ت�سبح اخلطر الأكرب على ن�دال. وك�ن �سيليت�ض بعيدا عن 

م�ستواه املعهود طيلة املب�راة.
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طابعة ع��ر  ك��ام��ل  م��ن��زل  ط��ب��اع��ة    
�ساعة  42 خ���ال  الأب���ع���اد  ث��اث��ي��ة 

 متكنت �سركة Apis Cor للطب�عة ثالثية الأبع�د 3D الواقع 
مقره� يف �س�ن فران�سي�سكو من بن�ء منزل �سغري تبلغ م�س�حته 400 
قدم مربع دائري ال�سكل واأقرب ل�سكل النجمة يف من�س�أة اختب�ر يف 
وذلك  مو�سكو،  من  اجلنوب  اإىل  مياًل   60 حوايل  الواقعة  �ستوبينو 

خالل يوم واحد فقط وبكلفة تزيد قلياًل عن 10 اآلف دولر.
وي�ستغرق بن�ء املن�زل ع�دة اأ�سهر عدة مم� اأدى اإىل تف�قم اأزمة 
مم�  الع�مل،  اأنح�ء  جميع  يف  الأ�سخ��ض  من  للكثري  ب�لن�سبة  ال�سكن 
حم�ولة  اإىل  الأبع�د  ثالثية  ب�لطب�عة  املتخ�س�سة  ال�سركة  دفع 
رائدة  حممولة  الأبع�د  ثالثية  ط�بعة  عرب  الأزمــة  تلك  مع�جلة 

ميكنه� طب�عة منزل �سغري ب�لك�مل خالل 24 �س�عة فقط.

 ك����ي����ف ت����ع����ر ع����ل����ى ه���ات���ف���ك
امل���������س����روق؟ اأو  امل����ف����ق����ود 
 هل �سبق وفقدت ه�تفك الذكي وا�ستنفدت كل املح�ولت للبحث 
على  للعثور  تقنية  طريقة  هن�ك  التلقليدية؟  ب�لطريقة  عنه 
ه�تفك املفقود اأو امل�سروق �سواء ك�ن اآيفون اأو اأي جه�ز يعمل بنظ�م 

اأندرويد.
اله�تف  اأن  اإىل  الإ�س�رة  من  لبد  الطريقة،  ب�سرح  البدء  وقبل 
حتديد  خدمة  تكون  اأن  ويجب  ب�لإنرتنت،  مت�سال  يكون  اأن  يجب 
املواقع مفعلة عليه ب�سكل م�سبق حتى تعمل طريقة ال�ستع�دة. وهو 

اأمر متوفر يف اأغلب الهواتف الذكية.
 اإن فقدت ه�تفك الذي يعمل بنظ�م اأندرويد، م� عليك �سوى فتح 
www. العنوان  اإىل  والتوجه  كمبيوترك  على  الإنرتنت  مت�سفح 
اخل��ض    google.com/android/devicemanager
ل�سركة  الت�بعة   Android Device Manager بخدمة 

غوغل.
يجب  وهن�  الــدخــول،  ت�سجيل  اخلدمة  منك  �ستطلب  عنده�   
يتم  الــذي  اله�تف  يف  امل�ستخدم   gmail ح�س�ب  نف�ض  ا�ستخدام 
بح�س�ب  يرتبط  اأندرويد  ه�تف  كل  اأن  املعروف  ومن  عنه،  البحث 
غوغل  خدم�ت  وت�سغيل  التطبيق�ت  حتميل  اأجــل  من   gmail

الأخرى.
 Android Device خدمة  �ستقوم  الدخول  ت�سجيل  عند   
Manager ب�لبحث عن موقع اله�تف الدقيق واإظه�ر مك�نه بدقة 
على اخلريطة، وهن� لو ك�ن اله�تف م� يزال يف مك�ن وجودك ميكنك 
على  و�ست�ستدل  اله�تف  �سرين  وعنده�   Ring خي�ر  على  ال�سغط 

مك�نه.
اإم�  اأنت  فهن�  اخلريطة،  على  بعيد  مك�ن  يف  اله�تف  ك�ن  لو  اأم�   
كلمة  �ستحدد  وعنده�   Lock خي�ر  خالل  من  اله�تف  قفل  خي�ر 
اأ�سواأ  مرور و�سيعجز ال�سخ�ض الذي وجد اله�تف عن فتحه. اأم� يف 
املعلوم�ت  كل  حلذف   Erase زر  على  ال�سغط  فب�إمك�نك  احلــ�لت 

املوجودة على اله�تف عن بعد.
اآيفون، العملية م�س�بهة مت�م�، لكن هن� على امل�ستخدم   يف ح�لة 
اأبل.  ل�سركة  الت�بع   www.icloud.com الرابط  اإىل  التوجه 
 Apple ID بح�س�ب  الــدخــول  ت�سجيل  يجب  احل�لة  هــذه  ويف 
 Find My امل�ستخدم على اآيفون. بعد ذلك يجب ال�سغط على خي�ر
اأخرى. مرة  الدخول  ت�سجيل  اخلدمة  منك  تطلب  وقد   iPhone

اله�تف  عن  ب�لبحث  اأبــل  خدمة  تقوم  الــدخــول،  ت�سجيل  فــور   
مع  ــ�ل  احل هــو  كم�  مت�م�  اخلريطة،  على  وجـــوده  مك�ن  وحتــديــد 
Play Sound الذي يقوم بت�سغيل  اأندرويد. ويتوفر لديك خي�ر 

�سوت على اله�تف لت�ستدل على مك�نه.
 اأم� اخلي�ر الث�ين فهو خي�ر Lost Mode وهو يتيح لك كت�بة 
بك  لالت�س�ل  اله�تف  وجد  الذي  ال�سخ�ض  لدى  يظهر  ه�تف  رقم 

عليه، ب�لإ�س�فة اإىل ر�س�لة ميكن اأن تكتبه� بنف�سك.
 اخلي�ر الأخري عند فقدان الأمل من ا�ستع�دة اله�تف، هو كم� يف 
Erase iPhone الذي يقوم مب�سح كل املحتوي�ت  ح�لة اأندرويد، 

املوجودة على اله�تف.

على  تن�سر  التي  ال�سور  ملكية  تعود  من  اإىل 
التوا�سل الجتم�عي؟ ل يعرف غ�لبية  مواقع 
نظرا  ال�سوؤال؛  هذا  على  الإج�بة  امل�ستخدمني 
وا�ستعم�ل  الدخول  �سروط  يقروؤون  ل  لأنهم 

هذه املواقع جم�ن�.
بيت«  »تيك  موقع  عر�ض  ال�سدد،  هــذا  ويف 
ت�سلط  التي  ال�سروط،  لهذه  ملخ�س�  الإ�سب�ين 
ال�سوء على ميلك حقوق امللكية لل�سور املن�سورة 

على و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي.
امللكية  ق�سية  اإن   ،« تقريره  يف  املوقع  وق�ل 
ي�س�ركه�  التي  واملحتوي�ت  لل�سور  الفكرية 
امل�ستخدمون على �سبك�ت التوا�سل الجتم�عي 
اجلواب  يكمن  وعموم�،  اجلــدل،  ــ�رت  اأث لط�مل� 
انطالق�  امللكية،  هذه  تعود  من  اإىل  �سوؤال  عن 
اأحد  يقروؤه�  ل  التي  ال�ستخدام  �سروط  من 

تقريب�.
ح�س�ب�  نن�سئ  عندم�  اأنه  اإىل  املوقع  ولفت   
غرار  على  الجتم�عي،  التوا�سل  مواقع  على 
على  نوقع  تويرت،  اأو  اأن�ستغرام  اأو  في�سبوك 
ميكن  التــفــ�ق،  هــذا  ومبوجب  �سمني.  اتف�ق 
به  يقوم  مــ�  اإىل  النف�ذ  املــواقــع  هــذه  لإدارة 
على  ي�س�ركونه  اأو  يقولونه،  اأو  امل�ستخدمون، 
اخلدم�ت  مق�بل  الجتم�عي،  التوا�سل  مواقع 

»املج�نية« التي توفره� هذه املواقع.
اإ�س�فة  اأن موقع في�سبوك يتيح   وبني املوقع 
عن  ف�سال  ن�س�ركه�،  التي  ال�سور  اإىل  اإ�ــســ�رات 
الطريقة  هــذه  لكن  التف��سيل،  لبع�ض  و�سف 

ت�سمح بجمع العديد من املعلوم�ت حولن�.
ــ�  ــ�م ــك ــ� واأح ــروط ــس ــتــعــر�ــض املـــوقـــع �  وا�ــس
ل�ستخدام اأهم ثالث �سبك�ت توا�سل اجتم�عي: 

في�سبوك واأن�ستغرام وتويرت.
 ويف احلديث عن موقع في�سبوك، رمب� يكون 
هذا املوقع الأكرث اإث�رة للجدل يف هذه الق�سية.
م�  في�سبوك  خدمة  �ــســروط  يف  جــ�ء  وقــد   
يلي: »ب�لن�سبة للمحتوى املحمي بحقوق امللكية 
الفكرية، مثل ال�سور ومق�طع الفيديو )حمتوى 
الت�يل:  الإذن  حتديدا  متنحن�  ف�إنك  حممي(، 
اإنك متنحن� ترخي�س� دولي� غري ح�سري ق�بال 
حمفوظ  وغري  الب�طن،  من  والرتخي�ض  للنقل 
تن�سره  حممي  حمتوى  اأي  ل�ستخدام  احلقوق 

على في�سبوك اأو له �سلة بفي�سبوك«. 
 واأو�سح التقرير اأنه ميكن ترجمة هذا الكالم 
الرتخي�ض  املــوقــع  مينحون  امل�ستخدمني  ــ�أن  ب
التي  واملحتوي�ت  ال�سور  ب��ستخدام  والإذن 
اإىل  احل�جة  دون  ع�ملي،  م�ستوى  على  نن�سره� 

اأخذ اإذن م�سبق منهم.
اأحــد  فكر  ــ�ل  ح يف  اأنـــه  التقرير  ــ�ف  ــس واأ�  
يف  احلق�ئق،  هذه  اكت�س�ف  عند  امل�ستخدمني، 
منه  �سعي�  في�سبوك  موقع  على  ح�س�به  غلق 
لإيج�د حل للم�سكلة، ف�إن هذا احلل لن يجدي 
من  بدا  الفي�سبوك،  خدمة  �سروط  ففي  نفع�. 
هذه  على  امل�ستخدم  اأقدم  ح�ل  يف  اأنه  الوا�سح 
اخلطوة، ف�إنه لن يتمكن من حذف اأي �سيء من 
يحتفظ  ذلــك،  اإىل  ب�لإ�س�فة  املوقع.  خــوادم 
املوقع لنف�سه بحق ال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه 
التي �سبق ن�سره�، لفرتة زمنية غري  املحتوي�ت 

حمددة.
التقرير   ويف احلديث عن موقع تويرت، نقل 
اإن  م� ج�ء يف �سروط خدمة هذا املوقع، حيث 
اأُر�سل  حمتوى  اأي  بحقوق  يحتفظ  »امل�ستخدم 
ويف  املوقع.  خدم�ت  طريق  عن  بث  اأو  ن�سر  اأو 
اأي حمتوى  اأو قمت ببث  اأو ن�سرت  اأر�سلت  ح�ل 
تويرت  متنح  ف�إنك  املوقع،  خدم�ت  طريق  عن 
غري  دولي�  ترخي�س�  الع�مل،  اأنح�ء  جميع  يف 
اإىل  الرتخي�ض  منح  يف  احلــق  )مــع  ح�سري 
اأطراف ث�لثة(، ل�ستخدام ون�سخ واإع�دة اإنت�ج، 
و�سيلة  اأي  يف  املحتوى  هــذا  وتــوزيــع  وعــر�ــض 

اإعالمية«.
ذلك  على  الإ�ــســبــ�ين  املــوقــع  تقرير  وعلق   
ن�ض  يف  التن�ق�ض  من  نوع�  هن�ك  اإن  ب�لقول، 
اأنه  من  الرغم  فعلى  املوقع.  ا�ستعم�ل  �سروط 
بحقوق  لنف�سه  ب�لحتف�ظ  للم�ستخدم  ي�سمح 

اأن  تويرت  ب�إمك�ن  اأنه  اإل  املن�سورة،  املحتوي�ت 
مينح هذه احلقوق لأطراف ث�لثة.

تويرت  موقع  م�ستخدم  يحتفظ  وب�خت�س�ر،   
ولكن  املن�سور،  للمحتوى  الفكرية  امللكية  بحق 
يبقى ترخي�ض ال�ستعم�ل جم�ني�. وهذا يعني 
اأنه يف ح�ل ق�م تويرت على ترخي�ض ال�ستعم�ل 
ب�أي  تعوي�س�ت  اأي  يقدم  ل  ف�إنه  ث�لث،  لطرف 

�سكل من الأ�سك�ل ل�س�حبه�.
على  ف�إنه  اأن�ستغرام،  ملوقع  ب�لن�سبة  ــ�  اأم  
تكت�سي  الفيديو  ومق�طع  ال�سور  اأن  من  الرغم 
�سروط  اأن  اإل  املــوقــع،  هــذا  يف  كبرية  اأهمية 
يف  املــوجــودة  لتلك  مم�ثلة  تبدو  ال�ستعم�ل 

مواقع التوا�سل الجتم�عي املذكورة اأعاله.
املوقع،  هذا  ا�ستخدام  �سروط  على  وتعليق�   
ق�ل التقرير اإنه على الرغم من اأن بع�ض البنود 
�س�حب  اأن  ي�سمن  اأن�ستغرام  اأن  على  تن�ض 
املحتوى هو من ين�سره على املوقع، اإل اأن املوقع 
املن�سو�ض  والرتاخي�ض  احلقوق  مبنح  ي�سمح 

عليه� يف �سروط ال�ستخدام لأطراف اأخرى.
 وخــتــم الــتــقــريــر بــ�لــقــول اإن »قــــراء هــذا 
ف�سال  �سورهم،  اأن  الآن  يعلمون  ب�توا  التقرير 
�سبك�ت  عــلــى  ين�سرونه�  حمــتــويــ�ت  اأي  عــن 
فهل  لهم.  ملك�  تبقى  لن  الجتم�عي،  التوا�سل 
املحتوي�ت  ن�سر �سورهم وغريه� من  �سيوا�سلون 

الرقمية؟«. عربي

املاليني  انــزعــ�ج  ت�سريب  ــ�ر  اأث  
ايفون  ال�سهري  اله�تف  ع�س�ق  من 
اأن  على   اخب�ر  �سربت  بعدم�   ،8
8 �سي�ستخدم منفذ »يو اإ�ض  اآيفون 
بدل  لل�سحن،   USB-C �سي«  بي 
من املنفذ احل�يل الذي يحمل ا�سم 
املوجود  ليتنينغ،   Lightning
الــهــواتــف  وبــعــ�ــض   7 اآيـــفـــون  يف 

الأخرى.
ك�ن  اإذا  التوجه،  ذلــك  ويعني 
هواتف  م�ستخدمي  اأن  �سحيح�، 
ا�ستبدال  عليهم  �سيفر�ض  اأبـــل 
ــة مـــن اأجـــل  ــدمي ــق �ــســواحــنــهــم ال
مالءمته� مع منفذ »يو اإ�ض بي �سي« 

اجلديد.
ــريــب »املـــزعـــج«،  ــتــ�ــس  هــــذا ال
ــ�ه مـــوؤخـــرا مــ�ــســدر مــو�ــســوف  ــف ن
 KGI« ب�سركة  يعمل  ب�مل�سداقية 
Securites« الن�فذة فيم� يتعلق 
مبنتج�ت اأبل، وفق م� و�سفه� موقع 

»م��س�بل« الأمريكي.
 ووفـــقـــ� لـــذلـــك املــ�ــســدر فـــ�إن 

ه�تف  من  اجلديدة  الثالث  الن�سخ 
مبنفذ  حمتفظة  �ستبقى  اأيــفــون، 
يف  �سيتم  فيم�   ،Lightning
اإ�ض  »يو  منفذ  تبني  نف�سه  الوقت 
بي �سي« USB-C، لدعم �سرع�ت 

�سحن ف�ئقة.
اآيفون  ع�س�ق  اأن  ذلــك  ويعني   
ب�ل�س�حن  ال�ستع�نة  �سي�ستطيعون 

اأبل منذ  التقليدي الذي اعتمدته 
به  ا�ستبدلت  حــني   ،2012 عــ�م 
معمول  كــ�ن  الــذي  »دوك«  كيبل 
به يف اأجــهــزة الآبــيــود والآيــفــون 

ال�س�بقة.
 ي�س�ر اإىل اأن اأبل اعت�دت اإ�سدار 
�سبتمرب  يف  اجلـــديـــدة  هــواتــفــهــ� 
اأو  الثالث�ء  يف  غ�لب�  ع�م،  كل  من 

وع�دة  ال�سهر،  من  الأول  الأربع�ء 
نه�ية  مع  التوقيت  هذا  يتزامن  م� 
اأملــ�نــيــ�،  يف  ـــه«  اإي اإف  »اآي  مــوؤمتــر 
املرتبطة  ــــداث  الأح اأكـــرب  اأحـــد 
هذا  �سيجرى  الذي  ب�لتكنولوجي�، 

الع�م يوم 1 �سبتمرب.

االجتماعي؟ التوا�شل  على  املن�شورة  �شورك  ملكية  تعود  ملن 

القدمية �شواحنكم  مــن  تتخل�شوا  ال   :8 ــون  ــف اآي لع�شاق 



اأث�ر املر�سوم الذي اأ�سدره �سلط�ن عم�ن ق�بو�ض بن �سعيد، 
ط�رق  بن  اأ�سعد  اخل��ض  ممثله  بتعيني  اخلمي�ض،  اليوم 
عن  جمددا  احلديث  الوزراء،  لرئي�ض  ن�ئب�  �سعيد،  اآل 

املر�سحني خلالفة ال�سلط�ن.
الذي  املر�سوم  الر�سمي ن�ض  �سلطنة عم�ن  وبث تلفزيون 
بن  ط�رق  بن  اأ�سعد  “تعيني  قرر  ال�سلط�ن  اأن  فيه  ج�ء 
العالق�ت  ل�سوؤون  الوزراء  لرئي�ض  ن�ئًب�  �سعيد،  اآل  تيمور 

� لل�سلط�ن”. والتع�ون الدويل وممثاًل خ��سً
“بن�ء على م� تقت�سيه  وج�ء يف املر�سوم اأن التعيني اأتى 

امل�سلحة الع�مة”.
الوزراء  لرئي�ض  ن�ئب  ث�ين  هو  ع�م�(   63( اأ�سعد  ويعد 
بنف�سه(،  ق�بو�ض  ال�سلط�ن  يتوله  الذي  املن�سب  )وهو 
بعد فهد بن حممود اآل �سعيد ن�ئب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون 

جمل�ض الوزراء ب�سلطنة عم�ن.
ع�م  منذ  اخل��ض  وممثله  ال�سلط�ن  عم  ابن  هو  واأ�سعد 
2002، ويعد اأحد املر�سحني خلالفة ق�بو�ض ) 77 ع�مً�( 
الظهور علنً�، منذ عودته من رحلته  اأ�سبح قليل  الذي   ،

العالجية يف اأبريل/ني�س�ن امل��سي.
�سرية ذاتية

البو�سعيدين  من  ويعترب   ،1954 يونيو  يف  اأ�سعد  ولد 
الذين يحظون مبك�نة خ��سة يف �سلطنة عم�ن .

اأك�دميية  من  تخرج   ، ع�سكرية  خلفية  ذو  رجل  وهو 
�س�ندهري�ست الع�سكرية امللكية يف بريط�ني� ع�م 1977 .
التحق ب�جلي�ض وتدرج يف املن��سب الع�سكرية حتى و�سل 

ق�ئد لواء املدرع�ت ب�لقوات امل�سلحة برتبة عميد.
الع�سكرية ع�م  العلوم  �سه�دة بك�لوريو�ض يف  ح�سل على 

1986م.
وانتقل من ال�سلك الع�سكري اإىل اخلدمة املدنية بدرجة 
اأمني  1993م مبر�سوم �سلط�ين لي�سغل من�سب  وزير ع�م 

ع�م اللجنة العلي� للموؤمترات.
بتعيينه  مر�سوم  �سدر   ،2002 �سب�ط  فرباير/   14 ويف 
عن  ني�بة  امله�م  من  ب�لعديد  وُكِلّف  لل�سلط�ن،  ممثال 
العديد  يف  عم�ن  �سلطنة  متثيل  منه�  ق�بو�ض،  ال�سلط�ن 
وال�سفراء  الوزراء  ا�ستقب�ل  واملوؤمترات،  املح�فل  من 
ر�س�ئل  ال�سلطنة وت�سليم  التي تزور  املهمة  وال�سخ�سي�ت 

ب�لني�بة عن ال�سلط�ن.

مر�ض ال�سلط�ن.. وتر�سيح�ت اخلالفة
عنه،  الإعالن  يتم  مل  مبر�ض  ال�سلط�ن  اأ�سيب  اأن  ومنذ 
 2014 متوز  يوليو/  منذ   ( اأمل�ني�  يف  �سهور،   8 وغي�به 
رحلة  يف  �سفره  ثم   ،)  2015 اآذار  م�ر�ض/   23 وحتى 
 13 من  الفرتة  )خالل  �سهرين  ملدة  جمددا  عالجية 
فرباير/ �سب�ط 2016 اإىل 12 اأبريل/ني�س�ن 2016 ( 

، بداأت تث�ر التكهن�ت حول اخلليفة املرتقب لل�سلط�ن.
بينهم  من  �سخ�سي�ت   5 اأحد  يكون  اأن  مراقبون  ورجح 
 ، اأ�سعد  اأحدهم  املقربني  ال�سلط�ن  اأبن�ء عم  اإخوة من   3
وكذلك ابنه تيمور، اإ�س�فة اإىل فهد بن حممود اآل �سعيد 

ن�ئب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء.
الأ�سرة  جمل�ض  على  يتعني  العم�ين،  الد�ستور  ومبقت�سى 
اأي�م  ال�سلط�ن خالل ثالثة  اأن يقرر من يخلف  احل�كمة 

من �سغور املن�سب.
الثالثة،  الأي�م  خالل  اتف�ق  اإىل  التو�سل  يتم  مل  واإذا 

حدده  ا�سم  على  حتتوي  �سرية  و�سية  فتح  ي�ستوجب 
جمل�ض  بح�سور  وذلك  مغلق،  مغلف  يف  ق�بو�ض  ال�سلط�ن 
املحكمة  ورئي�ض  اجلي�ض  �سب�ط  كب�ر  من  املوؤلف  الدف�ع 
العلي� ورئي�سي غرفتي الربمل�ن، ح�سب امل�دة 6 من النظ�م 

الأ�س��سي ل�سلطنة عم�ن.
كم� حددت امل�دة 5 من النظ�م نف�سه مع�يري من يحق له 
حكم البالد، حيث ن�ست على اأن: “نظ�م احلكم �سلط�ين 
بن  �سعيد  بن  تركـي  ال�سيد  ذرية  من  الذكور  يف  وراثي 
�سلط�ن )اجلد الث�لث لل�سلط�ن ق�بو�ض( وي�سرتط فيمن 
ر�سيدا  م�سلم�  يكون  اأن  بينهم  من  احلكم  لولية  يخت�ر 

ع�قال وابن� �سرعي� لأبوين ُعم�نيني م�سلمني”.
اأن  مراقبون  يرى  ال�سروط،  عليه  تنطبق  من  بني  ومن 

هن�ك 5 مر�سحني خلالفة �سلط�ن عم�ن.
عم  ط�رق  اأبن�ء  هم  ق�بو�ض،  خلالفة  املر�سحني  اأقوى 
ال�سلط�ن  ممثل  )وهو  ع�م�-  اأ�سعد63-  وهم:  ال�سلط�ن، 

والذي �سدر قرارا اليوم بتعيينه ن�ئب� لرئي�ض الوزراء(، 
والق�ئد  ال�سلط�ن  م�ست�س�ر  )وهو  ع�م�-   -61 و�سه�ب 
 63  – وهيثم  العم�نية(،  ال�سلط�نية  للبحرية  ال�س�بق 

ع�م�- )وهو وزير الرتاث والثق�فة(.
اأي�س� من بني املر�سحني لتويل املن�سب فهد بن حممود اآل 
�سعيد 68- ع�م�- وهو ن�ئب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض 

الوزراء.
بخالف  اآخر  جيل  من  ك�ن  واإن  املر�سحني  بني  من  كذلك 
املر�سحني الأربعة، هو تيمور بن اأ�سعد بن ط�رق اآل �سعيد 
)36 ع�م�( وهو الأمني الع�م امل�س�عد لالت�س�لت مبجل�ض 

البحث العلمي، وهو جنل اأ�سعد ممثل ال�سلط�ن.
ال�سلط�ن  و�سية  يف  املوجود  ال�سم  يكون  اأن  ويرجح 

ق�بو�ض من بني املر�سحني اخلم�سة
كمر�سح  اأ�سعد  حظوظ  من  اليوم  ال�س�در  املر�سوم  ويعزز 
بني  من  الوحيد  اأ�سبح  حيث  ال�سط�ن،  خلالفة  حمتمل 
اأي�س�  للخالفة  املر�سحني  ال�سلط�ن  عم  اأبن�ء  اإخوته 

)هيثم و�سه�ب( الذي يحمل من�سب ن�ئب رئي�ض وزراء.
اأطول فرتة حكم

وتوىل ق�بو�ض بن �سعيد )77 ع�م�( �سدة احلكم يف 23 
1970، ويعد �س�حب اأطول فرتة حكم من  يوليو/ متوز 

بني احلك�م العرب احل�ليني.
البو�سعيد،  اأ�سرة  �سالطني  ث�من  هو  ق�بو�ض  وال�سلط�ن 
املوؤ�س�ض الأول  اأحمد بن �سعيد  وينحدر ن�سبه من الإم�م 

ل�سلطنة عم�ن.
العربي،  اخلليج  منطقة  حك�م  من  نظرائه  خالف  وعلى 
له  ولي�ض  للعر�ض،  وريثً�  يعلن  مل  ق�بو�ض  ال�سلط�ن  ف�إن 

اأبن�ء ول اأ�سق�ء.
ويحكم ال�سلط�ن ق�بو�ض بن �سعيد �سلطنة عم�ن، املطلة 
على اأحد اأن�سط املمرات املالحية يف الع�مل، يف ظل نظ�م 
ملكي مطلق ل يخ�سع لرق�بة من الربمل�ن او الق�س�ء، ول 

توجد اأحزاب �سي��سية يف بالده.
اأن يحول بالده من  وا�ستط�ع ق�بو�ض خالل فرتة حكمه 
دولة منعزلة تع�ين من الفقر والتمرد اىل دولة م�ستقرة 
حديثة،  حتتية  وبنية  النفط  لت�سدير  �سن�عة  به� 

بح�سب مراقبني.

 طهران  :
 "300 “ا�ض  منظومة  بنج�ح  اختب�ره�  اإيــران  اأعلنت 
“دم�وند” التي تق�م  للدف�ع اجلوي الرو�سية يف من�ورات 
ع�سكرين  م�سوؤولني  بح�سور  ــك  وذل �سمن�ن  منطقة  يف 

وحكوميني.
ملقر خ�مت  الع�م  الق�ئد  اإ�سم�عيلي  العميد فرزاد  وق�ل 
�س�روخ  اإطــالق  مت  ــه  اإن اجلــوي   للدف�ع  )�ــض(  الأنبي�ء 
وا�سق�طه�  مفرت�سة،  ك�أهداف  جت�س�ض  وط�ئرات  ب�ل�ستي 

بنج�ح بعد ا�ستهدافه� ب�سواريخ املنظومة الرو�سية.
الذي  اإيــران  حق  من   300 ا�ض  اأن  ا�سم�عيلي  واأ�س�ف 
ن�لته بعد اأن �سعت العديد من دول الع�مل اإىل منع و�سوله� 
العدو  تبجح�ت  على  �سرتد  “اإيران  اأن  موؤكدًا  اإيران،  اإىل 

يف امليدان”.
وق�لت وك�لة اأنب�ء ف�ر�ض اأن الختب�ر الذي يهدف اىل 
تقييم ف�علية املنظومة اجلوية الدف�عية مت ب��ستخدام 

جمموعة متنوعة من الهداف الط�ئرة وال�س�روخية.

وي�أتي اختب�ر اإيران للمنظومة و�سط توتر مع الإدارة 
الأمريكية اجلديدة، التي دعت طهران اإىل عدم اختب�ر 

“حزم” ترامب.
واأ�س�فت الوك�لة اأن من�ورات دم�وند تهدف اإىل تقييم 
وتدمري  ر�سد  �سعيد  على   "300 “ا�ض  منظومة  قــدرات 
الهداف التي حتلق مب�ستوى منخف�ض وتهديد ال�سواريخ 
يف  ال�سب�ب  ال�سب�ط  خربة  تقييم  عن  ف�سال  الب�ل�ستية 

ا�ستخدام هذه املنظومة املتطورة.
من�ورات  خــالل   300 ا�ــض  منظومة  تقييم  ومت  هــذا 
اإيرانية عرب و�سع �سين�ريو مم�ثل  دم�وند من قبل كوادر 
وال�ستب�ك  الهداف  ر�سد  مت  حيث  املحتملة  للتهديدات 

معه� وتدمريه�.
نه�ية  مع  رو�سي�  من  املنظومة  ت�سلمت  ــران  اإي وك�نت 
اإثر رفع العقوب�ت الدولية عن طهران بعد  الع�م امل��سي، 

التف�ق النووي.
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الرو�سية   300 اإ����س  منظومة  تختر  اإي����ران 
ب���ن���ج���اح وت�����س��ق��ط �����س����اروخ����ًا ب��ال��ي�����س��ت��ي��ًا

البراج

اأيها احلمل، اليوم و�سعك �سيئ وال 
�سيء مي�سي كما تريد، لكن على العك�س 
يف  وبخا�سة  �سوًءا،  تزداد  قد  فاالأمور 
فرتة  اأ�سواأ  ت�سهد  التي  الظهرية  فرتة 
قرارات  �ستتخذ  وع�سبيتك،  لغ�سبك 
توجه  كلمة  اأي  حتتمل  ولن  مفاجئة، 
لك، ال اأن�سحك باخلروج م�ساء فاملنزل 

اأف�سل لك.

م�سكالتك  حل  امليزان،عليك  اأيها 

طريق  اإىل  تذهب  فاالأو�ساع  العاطفية، 

بتمالك  عليك  م�سجع،  وغري  م�سدود 

يف  اأما  جانبا.  العناد  واترك  اأع�سابك 

على  والرتكيز  االإنتباه  فعليك  ال�سباح 

اإليك لتقوم به،  عملك، الأنه مهم وي�سند 

وهو مهم مل�سريتك العملية.

االأمور  من  كثري  فيه  يوم  الثور،  اأيها 

حال  اأح�سن  يف  تكون  ف�ساعة  املت�ساربة، 

لكني  حاالتك،  اأ�سواأ  يف  تكون  اأخرى  ويف 

�سيء،  اأي  توقع  عدم  عليك  اإن  لك  اأقول 

وبخا�سة يف ال�سباح. اأما يف الظهرية فقد 

تتدخل يف اأمور ال دخل لك بها، ما يجعلك 

تكون يف و�سع حمرج.

من  اأحدا  ترتك  اجلوزاء،لن  اأيها 
�سرك، فاأنت ت�سطدم مع اأي �سخ�س يقف 
فمك،  من  كاملدفع  يخرج  وكالمك  اأمامك، 
والظهرية،  ال�سباح  فرتتي  يف  وبخا�سة 
حافظ  النهار،  هذا  خالل  االأ�سعب  فهما 
على هدوئك وال داعي للتهور يف اأي عمل 
تقوم به. يف فرتة امل�ساء عليك باالعتنتاء 

اأكرث ب�سحتك.

اليوم،  مميزة  طلة  ال�سرطان،لك  اأيها 
وال  �سجاعة،  بكل  االأمور  تواجه  فاأنت 
لت�سفية  جيد  يوم  م�سكلة،  اأي  من  تهرب 
هذه  فكل  القرارات،  واإ�سدار  االأمور 
حاول  وتدعمك،  ل�ساحلك  تكون  االأمور 
واأن  حتب  من  مع  تفاهما  اأكرث  تكون  اأن 
تعطيه اهتمامك، وال جتعل العمل ي�سرقك 

منه.

على  مركًزا  تزال  ما  االأ�سد،  اأيها 
يف  االأوىل  املرتبة  حتتل  فاإنها  اأعمالك، 
و�سغط  كثرية  اأعمااًل  تنجز  اهتماماتك، 
يف  له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  ي�سل  العمل 
من  احذر  بعدها،  وما  الظهرية  فرتة 
اأمورًا  امل�ساء  فرتة  يف  عملك  ين�سيك  اأن 
اأخرى كالعائلة، ت�سيبك بع�س الكاآبة يف 
امل�ساء للهدوء الذي ي�سيطر على االأجواء 

املحيطة بك، فال يوجد �سيء لتفعله.

على  املالية  االأمور  تطغى  الدلو،  اأيها 
و�سعك  تقيم  فاأنت  وح�ساباتك،  تفكريك 
تعر�ست  التي  امل�ساريف  لكرثة  املادي، 
بالن�سبة  اأما  املا�سية.  االأيام  يف  لها 
ت�سغط  وقد  جدًا،  هادئة  فهي  لالأعمال 
العاطفة  الظهر.  بعد  عليك  االأعمال 
ممتازة هذا امل�ساء وعليك با�ستغالل هذا 

الو�سع لتقوية عالقتك مع من حتب.

اليوم،  قلياًل  اجلدي،متهل  اأيها 
وبخا�سة يف فرتة ال�سباح التي تعد اأكرث 
االأمور  من  كثري  �سخًبا،  اليوم  اأوقات 
حتدث، مما يجعلك ال تعرف ماذا تفعل، 
العمل،  يف  يدعمك  احلظ  باملح�سلة  لكن 
يف  مديرك  وبني  بينك  نقا�س  يح�سل  قد 
ت�سب  النهاية  لكن  الظهرية،  عند  العمل 
ب�ساحلك، امل�ساء فيه كثري من الربامج، 

مما يحريك ما تلبي منها.

االأحداث  من  القو�س،الكثري  اأيها 
ال�سباح  ومنذ  تنتظرك،  والتغيريات 
ومواعيدك  براجمك  يغري  خرًبا  تتلقى 
قبل  وفكر  هادئاً  كن  اليوم،  لهذا  كافة 
الظهرية،  فرتة  يف  قرار  اأي  على  االإقدام 
اأن�سحك  ال  غالياً،  يكلفك  قد  خطاأ  فاأي 
ملزاجك  امل�ساء،  يف  حتب  من  بروؤية 

املتقلب والذي لن يتقبله �سريك حياتك.

اأيها العقرب،عليك ا�ستغالل هذا اليوم 

يقف  احلظ  الأن  املجاالت،  كل  ويف  كامال 

م�سلحتك،  يف  ت�سب  واالأمور  جانبك  اإىل 

الفلك يدعمك يا مولود العقرب مثل اأم�س، 

لكن عليك باأن ال ترتك ع�سبيتك تغري لك 

مزاجك الرائع يف امل�ساء، ل�سوء تفاهم قد 

ين�سب بينك وبني اأحد اأفراد عائلتك.

ما  اأهم  هي  العذراء،ال�سحة  اأيها 
الإهمالها،  داعي  فال  اليوم،  به  تهتم 
يف  ل�سغوط  تتعر�س  اأنك  وبخا�سة 
اجل�سدي  امل�ستوى  على  �سواء  العمل 
اأو النف�سي، الظهرية وامل�ساء هما اأكرث 
البيت  فالزم  �سغطاً،  اليوم  هذا  فرتات 
فيهما، الأن اأي عمل قد تقوم به لن يكون 

ب�ساحلك.

اأيها احلوت، يوم اآخر من النجاح يا 
مولود احلوت، فاأمورك ت�سري من جيد 
اأح�سن  يف  اليوم  ومزاجك  اأح�سن،  اإىل 
كما  ت�سري  االأمور  اأن  وبخا�سة  حالة، 
العمل  ترغب، خ�سو�سا على �سعيدي 
يح�سل  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف  واملال، 
نقا�س بينك وبني اأحد زمالئك يف العمل، 

لكنك تكون املنت�سر.

 Disc Jockey
( DJ )

قابو�س ال�سلطان  خلافة  حظوظه  يعزز  �سلطاين  مر�سوم  ط���ارق..  ب��ن  اأ�سعد  احل��ا���س��م:  ه��و  ال�سري  وامل��ظ��روف  للخافة..  مر�سحن  خم�سة 



“فياغرا الفقر”؟ اأن اجلرجر  هل �سحيح 
لزرعته  اجلرجري  ف�ئدة  املراأة  عرفت  “لو 
ال�سعبي املعروف  املثل  ال�سرير” هكذا هو  حتت 
من  الــكــثــري  اإىل  يلمح  والــــذي  اجلــرجــري  عــن 
ال�سعر  رخي�ض  الأخ�سر  ال�س�حر  لهذا  الفوائد 

و�سديق الفقراء.
على  اخل�سروات  اأهم  اأحد  اجلرجري  يعترب 
عنه�  غنى  ل  التي  الأطعمة  ومــن  الإطـــالق، 
على اأي م�ئدة طع�م، فهو ميتلك فوائد �سحية 

اإىل  منهم  الكثري  ويلج�أ  للرج�ل،  اجلن�سية  القدرة  تعزيز  فى  دوره  اأبرزه�  عديدة، 
ا�ستخدامه خ��سًة بعد الزواج مب��سرة، ويعرف بني الع�مة بـ”في�غرا الفقراء”.

فوائد اجلرجري للرج�ل :
و  الزنك  الرغبة، ف�جلرجري يحتوي على  من  يزيد  انه  للجن�ض  فوائد اجلرجري  من 
احلديد، و كال من هذان العن�سران له اثر ب�لغ الهمية يف زي�دة الرغبة عند الرج�ل، و 
لأن اجلرجري يحتوي على ن�سبة ع�لية من هذان العن�سرين ، فت�سبح قدرته على تزويد 
الرغبة عند الرجل ع�لية، لذا اذا كنت تع�ين من قلة الرغبة اجلن�سية، فعليك بتن�ول 
اجلرجري �سمن معظم وجب�تك من اجل الق�س�ء على هذه امل�سكلة، و بهذا ي�سبح لديك 

من�سط جن�سي طبيعي يدخل يف معظم وجب�تك.
من فوائد اجلرجري للجن�ض انه يعمل على �سالمة احليوان�ت املنوية لدى الرج�ل و 

كم� يعمل على زي�دة اعداده� ب�سكل اآمن.
القوة  ان  املعروف  من  لكن  و  ع�مل،  من  اكرث  على  تعتمد  للرجل  اجلن�سية  القدرة 
من  اعلى  جن�سية  كف�ءة  و  قدرة  ذو  جتعله  التي  العوامل  احد  هى  للرجل  اجل�سدية 
اقرن�ئه، واجلرجري ميد اجل�سم مبجموعة ه�مة من الفيت�مين�ت و املع�دن التى يتطلبه� 
اجل�سم حتى ي�سبح �سحي� و �سليم�، لذا جند ان من فوائد اجلرجري للجن�ض انه يزيد من 

القدرات اجلن�سية للرج�ل اذا م� اهتموا بت�سمني وجب�تهم ال�س��سية به.
ومن فوائد اجلرجري للجن�ض انه يعمل على عالج �سرعة القذف و ت�أخريه.

تناول  باأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 
على  ي�ساعد  اأن  بانتظام، ميكن  مك�سرات اجلوز 
نوعية  حت�سني  عرب  الرجال،  خ�سوبة  حت�سني 

احليوانات املنوية.
ديالوير  بجامعة  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 
اليوم اخلمي�س، يف  نتائجها  االأمريكية، ون�سروا 

دورية )Heliyon( العلمية.
فريق  اأعطى  الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
التي تعاين  الذكور  الفئران  البحث جمموعة من 
من م�ساكل فى اخل�سوبة، نظام غذائي يحتوي 
مك�سرات  على  احلرارية  �سعراته  من   ?19.6
اجلوز )اأي ما يعادل حوايل 75 جراما من اجلوز 

يوميا لدى الب�سر(.
اأ�سبوًعا،   11 اإىل   9 من  التجارب  وا�ستمرت 
تناولت  التي  الفئران  اأن  البحث،  فريق  ووجد 
جودة  لديها  حت�ّسن  بانتظام،  اجلوز  مك�سرات 
والبنية،  احلركة  حيث  من  املنوي  ال�سائل 

مقارنة بالفئران التي مل تتناول اجلوز.
اإن اجلوز يح�ّسن نوعية  وقال فريق البحث، 
عملية  من  احلد  طريق  عن  املنوية  احليوانات 
 ،)Lipid peroxidation( تاأك�سد الدهون
وهي عملية ميكنها اأن تلحق ال�سرر باحليوانات 

املنوية.
واأ�سافوا اأن اجلوز هو نوع املك�سرات الوحيد 
م�سبعة  غري  دهنية  اأحما�س  من  يتكون  الذي 

هي  االأحما�س  وهذه   ،)PUFAs( تدعى 
بال�سائل  حتيط  التي  لالأغ�سية  الرئي�سي  املكون 
املنوي، وبذلك ميكنها جتديد احليوانات املنوية 

واإنعا�سها.
ديليون،  اأ.مارتن  باتري�سيا  الدكتورة  وقالت 
ديالوير  بجامعة  للدرا�سة،  الرئي�سي  الباحث 
ميكن  اجلوز  اأن  وجدنا  اأننا  االإعجاب  يثري  “ما 
احليوانات  نوعية  حت�سني  فى  فعاّل  ي�ساعد  اأن 
املنوية، عن طريق احلد من ال�سرر الذي يلحق 

بخاليا احليوانات املنوية”.

واأ�سافت “هناك حاجة اإىل مزيد من االأبحاث 
التي  املحددة يف اجلوز،  املغذية  العنا�سر  لفهم 

ميكن اأن حت�سن احليوانات املنوية”.
�سابقة  درا�سة  نتائج  الدرا�سة  هذه  وتدعم 
لل�سحة  كاليفورنيا  بجامعة  باحثون  اأجراها 
كل  تناول  اأن  اأظهرت  رجال،   117 على  العامة، 
منهم لكمية حمددة من اجلوز يومياً )حوايل 15 
حبة جوز( اأو ما يوازي 75 جراًما يومًيا، �ساعد 

على حت�سني جودة احليوانات املنوية لديهم.
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حتّول ج�ّض النب�ض الأمريكي الأول، املتمثل يف الإنزال 
اإدارة  اإىل قرار اتخذته  اليمنية،  البي�س�ء  على حم�فظة 
دون�لد ترامب ب�سّن م� ي�سبه »احلرب« حتت عنوان مه�جمة 
»الق�عدة« الذي »يريد تنفيذ عملي�ت ع�ملية« انطالقً� من 
عهد  يعود  لكي  املن��سبة  الرخوة  ال�س�حة  حيث  اليمن، 
اأفغ�ن�ست�ن  حربي  تخ�لف  �س�كلٍة  على  املب��سر  التدخل 
التي يف  ــ كتلك  ــ اجلوية غ�لبً�  العملي�ت  والعراق، وحتى 

�سوري� اأو التي جتري ب�لتن�سيق مع بغداد
الأمريكي  الإنـــزال  جنــ�ح  حــول  اجلــدل  ا�ستمرار  رغــم 
امل��سي،  الث�ين  ك�نون  يف  اليمنية،  احلرب  خالل  يف  الأول 
ث�ٍن  ــزال  اإن على  �س�عة   24 من  اأقــل  وبعد  ورّد،  اأخــذ  بني 
مع  ترافق  اليمن،  اأبني، جنوبّي  اأم�ض يف حم�فظة  من  اأول 
اأن  اأخرى، نقلت م�س�در حملية  �سل�سلة غ�رات على من�طق 
قوات اأمريكية ــ على الغ�لب ــ �سّنت فجر اأم�ض، هجومً� هو 
الأعنف على منطقة موج�ن، �سرق بلدة �سقرة، ا�ستخدمت 

فيه ط�ئرات مروحية واأخرى من دون طي�ر.
وفق املعلوم�ت، بداأت العملية بق�سف كثيف من ب�رج�ت 
عرب  جنود  اأُنــــِزل  ثــم  مــوجــ�ن،  جب�ل  ا�ستهدف  حربية 
مروحي�ت لي�ستبكوا لأكرث من �س�عة مع عن��سر من تنظيم 
»الق�عدة« يتح�سنون يف تلك املن�طق اجلبلية، وقد تزامن 
مل  ــ  قت�لية  وحــدة  نفذته  مــواٍز  هجوم  مع  الإنـــزال  هــذا 
حتدد هويته� بعد ــ على مواقع للتنظيم يف منطقة ال�سعيد 

يف حم�فظة �سبوة.
لالأمريك�ن«،  بطويل  »ت�سدٍّ  عن  »الق�عدة«  حديث  رغم 
ن�سر التنظيم اأم�ض، �سورًا لقي�دات فيه ك�نوا قد قتلوا اأول 
اأم�ض، يف هجوم اأبني وغ�رات �سبوة. وذكر بي�ن لـ»الق�عدة« 
الع�سر،  �سالة  وقت  يف  اأمريكي  بق�سف  �سقطوا  هــوؤلء  اأننَّ 
ومن بينهم روؤوف الربيكي امللقب ب�لزبري العدين، واأ�س�مة 
ور�س��ض  و�سراقة  الــعــدين،  الــرباء  ب�أبو  امللقب  حيدرة 

ور�سوان العدين، وفق م� نقل موقع »العربي«.
ذكرت  ففيم�  الإنــزال،  حدوث  حول  الأنب�ء  وت�س�ربت 
اإننَّ  ع�سكرية  م�س�در  ق�لت  جويً�،  الإنــزال  حدوث  م�س�در 
�سواحل  قب�لة  ترابط  ب�رج�ت  عرب  بحريً�  ك�ن  الإنــزال 
اأبني، لكن البنت�غون حتدث عن 20 غ�رة دون التطرق اإىل 

اإنزال.
يف هذا ال�سي�ق، يدر�ض البيت الأبي�ض تفوي�ض املزيد من 
اإىل وزارة الدف�ع ل�ستخدام ال�سوء الأخ�سر  ال�سالحي�ت 
يف »عملي�ت حم�ربة الإره�ب«، كم� نقل موقع »ديلي بي�ست« 
هو  الإجراء  هذا  اأننَّ  املوقع  وذكر  اأمريكيني.  م�سوؤولني  عن 

جزء من ت�سعيد احلرب على تنظيم »داع�ض«، مو�سحً� اأننَّ 
الرئي�ض دون�لد ترامب اأ�س�ر اإىل اأنه يريد اأن يحظى وزير 
ح�س��سة  مهم�ت  تنفيذ  بحرية  م�تي�ض،  جيم�ض  الدف�ع 
ب�سرعة، م� يعني اإنه�ء عملية املوافقة على هذه العملي�ت، 
اأوب�م�،  ب�راك  اإدارة  ظل  يف  طوياًل  وقتً�  ت�أخذ  ك�نت  التي 
مهّم�ت  يوقف  ك�ن  اأنــه  اإىل  ي�سريون  منتقدوه  ك�ن  الــذي 

عدة، ل�س�ع�ت اأو اأي�م.
واحلروب،  القت�ل  من�طق  على  �سي�سري  التفوي�ض  هذا 
على  ــون  ــي ــريك الأم الــعــ�ــســكــريــون  الــقــ�دة  يح�سل  حــيــث 
املن�طق،  هذه  خ�رج  اأم�  املهم�ت.  هذه  لتنفيذ  ال�سالحية 
اأو غري امل�ستقرة،  اأي يف املن�طق غري اخل��سعة لأّي �سلطة 
مثل ال�سوم�ل، وليبي�، اليمن، فيمكن احل�سول على املوافقة 
من املكتب البي�س�وي ل�سّن هجم�ت عرب الط�ئرات من دون 

طي�ر، اأو من طريق القوات اخل��سة.
يف املق�بل، نقلت �سحيفة »نيويورك ت�ميز« عن املتحدث 
اخلطوة  هذه  و�سفه  �سبن�سر،  �سون  الأبي�ض،  البيت  ب��سم 
اأننَّ  م�سيفً�  ال�سي��سة«،  يف  تغيري  هي  مم�  اأكرث  بـ»الفل�سفة 
ترامب »يعتقد اأن هوؤلء الذين على الأر�ض خرباء« يف م� 

يجب فعله.
اجلي�ض  اإعط�ء  اأننَّ  املنتقدون  يرى  ــرى،  اأخ ن�حية  من 
اإ�سك�لية،  نت�ئج  اإىل  يــوؤدي  اأن  ميكن  ال�سلطة  من  املزيد 
لفتني اإىل املهمة التي نفذته� قوات العملي�ت اخل��سة يف 
مقتل  اإىل  اأدت  والتي  الث�ين،  ك�نون  اإىل  اإ�س�رة  يف  اليمن، 
من  عدد  اإىل  اإ�س�فة  الأمريكية،  البحرية  يف  جنود  �ستة 
�سيتحمل  من  هو  البنت�غون  اأن  تعني  اأي�سً�  وهي  املدنيني. 

امل�سوؤولية واللوم، اإذا �س�رت الأمور بنحو غري �سحيح.
عن  نقاًل  ان«،  ان  »�سي  �سبكة  ذكــرت  ذلــك،  غ�سون  يف 
تعمل  املتحدة  »الولي�ت  اإننَّ  قولهم  اأمريكيني،  م�سوؤولني 
اأو  الأ�سخ��ض  مئ�ت  ومراقبة  مواقع  حتديد  على  الآن 
التي  ال�ستخب�رات  من  كجزء  وجــدت  التي  الت�س�لت، 
يف  امل��سي،  ال�سهر  �ُسّنت،  التي  الغ�رة  يف  حت�سيله�  جرى 
اليمن، والتي ا�ستهدفت الق�عدة«. وُيعتقد اأن بع�ض هوؤلء 
الولي�ت  يف  لي�ض  لكن  الغرب،  يف  موجودون  الأ�سخ��ض 

املتحدة.
م�سوؤولني  عــن  نقلت  قــد  تــ�ميــز«  ــيــويــورك  »ن وكــ�نــت 
اخلليوية  والأجهزة  »الكومبيوترات  اإن  قولهم  اأمريكيني، 
العملي�ت اخل��سة، منحت معلوم�ت  ا�ستويل عليه� يف  التي 
عن الهجم�ت التي ميكن اأن ت�سّنه� الق�عدة يف امل�ستقبل، مب� 
فيه� ملحة عن املتفّجرات التي ت�سنعه� املجموعة، واأ�س�ليب 

التدريب اجلديدة التي تعتمده�«.
تقرير  يف  زينكو  ميك�  الب�حث  ذكر  ذلــك،  على  تعقيبً� 
ن�سره على مدّونته الت�بعة لـ»جمل�ض العالق�ت اخل�رجية«، 
اأنه حتى هذه النقطة، ميكن القول اإننَّ »ترامب اأكرث تدخاًل 
من اأوب�م�«، م�سريًا اإىل »ال�سم�ح ب�لغ�رات بط�ئرات من دون 
قت�لية  غري  اأم�كن  يف  اخل��سة  العملي�ت  ــ�رات  وغ طي�ر، 
اأنه يف  زينكو  واأو�سح  ال�سوم�ل(«.  اليمن وب�ك�ست�ن،  )مثل 
خالل وليتي اأوب�م� وافق الأخري على 542 غ�رة حمددة 
الأهداف، اأي مبعدل غ�رة كل 5.4 اأي�م، فيم� وافق ترامب 
دون  من  بطي�رة  غــ�رة   25 على  اليوم،  اإىل  تن�سيبه  منذ 

طي�ر، اأو بهجم�ت جوية، اأي مبعدل غ�رة كل 1.6 يومً�«.
مر�سحً�  ــ�ن  ك »عــنــدمــ�  تــرامــب  اأننَّ  اإىل  زينكو  ولــفــت 
العملي�ت  ــوع  ن بــ�ــســ�أن  بعمق،  م�سلِّاًل  ــ�ن  ك لالنتخ�ب�ت، 
الع�سكرية التي ميكن اأن يدعمه�«. واأعطى مثاًل على ذلك 
ب�أننَّ ترامب »ادعى اأننَّه ع�ر�ض الجتي�ح الأمريكي للعراق، 
فيم� ك�ن قد دعمه، كذلك ع�ر�ض التدخل يف ليبي�، بينم� 

تبّن�ه بقوة«.
ك�نوا  له  واملوالون  »ترامب  الأمريكي:  الب�حث  واأ�س�ف 
قد ملّحوا، اأكرث من مرة، اإىل اأنه �سيكون اأقل دعمً� للحروب 
اخل�رجية املكلفة والدموية، ب�ملق�رنة مع اأوب�م�، وامتدادًا 

»هذا  م�ستدركً�:  كلينتون«،  هيالري  اخل�رجية  وزيرة  اإىل 
ن�سر  يدر�ض  الأبي�ض  البيت  لكن  �سحيحً�،  يكون  قد  الأمر 
على  القواعد  وتخفيف  �سوري�،  يف  الأمريكيني  من  املزيد 
�سّن �سرب�ت جوية، واأي�سً� زي�دة حجم امل�س�عدات القت�لية 

للمجموع�ت امل�سلحة يف �سوري�«.
»اأنن� اليوم �سمن الإدارة الث�لثة بعد  اإىل  زينكو خل�ض 
ال�سي��س�ت  من  عدد  اتب�ع  يف  ن�ستمر  اأيلول،   11 هجم�ت 
امل�سلحني  عــدد  مــن  التقليل  يف  ف�سلت  الــتــي  املت�س�بهة، 
تبقى  الإره�ب  على  الع�ملية  »احلرب  م�سيفً�:  املتطّرفني«، 
للم�س�ءلة �سمن وا�سنطن، بغ�ض النظر عّمن  غري خ��سعة 
هو �س�كن البيت الأبي�ض«. وتعقيبً� على العملي�ت يف اليمن، 
والنق�د  واملرا�سلني  الكونغر�ض  »تويرت«،  عرب  زينكو  ط�لب 
يف  الأمريكي  للتوّرط  امل�سبوق  غري  التو�ّسع  »مدى  بــ�إدراك 

اليمن«.
يف  كبرية  م�سرية  اهلل«  اأن�س�ر  »حركة  نظمت  ذلك،  اإىل 
�س�حة ب�ب اليمن يف الع��سمة �سنع�ء، حتت �سع�ر »الب�أ�ض 
ك�نت  طي�ر  دون  ط�ئرات  حتليق  و�سط  وذلــك  ال�سديد«، 
اأزاحت ال�ست�ر عنه�  وزارة الدف�ع يف حكومة »الإنق�ذ« قد 

قبل اأي�م.

لقم�ن عبد اهلل
املتت�لية  الأمريكية  والإنزالت  اجلوية  ال�سرب�ت  ت�أتي 
و�سوًل  الإرهــ�ب،  حم�ربة  ذريعة  حتت  مت�س�عد  �سي�ق  يف 
ُيالحظ  اليمن.  يف  والدائم  املب��سر  احل�سور  حتقيق  اإىل 
منذ  الأمريكي  التدخل  ن�سبة  ارتف�ع يف  البي�ين  املوؤ�سر  من 
ت�سّلم دون�لد ترامب اإدارة البيت الأبي�ض، واتخ�ذه منحًى 
اأكرث عدائية جت�ه اليمن. يربر م�سوؤولو مك�فحة الإره�ب 
يف  »الق�عدة«  تنظيم  فرع  بــ�أننَّ  التدخل  هذا  الأمريكيني 
وي�سكل  الع�مل،  يف  دموية  الأكــرث  ــرع  الأف اأحــد  هو  اليمن 
ق�م  اأنــه  م�سيفني  املتحدة،  للولي�ت  فــوري  تهديد  اأكــرب 
بثالث حم�ولت غري ن�جحة لتنفيذ هجم�ت بط�ئرات فوق 

الولي�ت املتحدة.
اأمريكيني  خلرباء  التحذيرات  من  عدد  �سدر  ذلك،  رغم 
اإىل  الجنرار  من  اجلديدة  الإدارة  اإىل  موجهة  وغربيني 
»م�ستنقع اليمن«، خ��سة اأنه ل يبدو اأن ال�سرب�ت الع�سكرية 
حققت  واأبني  و�سبوة  البي�س�ء  حم�فظ�ت  على  نفذت  التي 
ك�مل الأهداف املر�سومة له�، على خالف ال�سجة الإعالمية 
ب�أننَّ  العلم  مع  الأهــداف،  حققت  اأنه�  روجت  التي  ال�سخمة 
�سنة  منذ  ت�ستهدف  طي�ر  دون  من  الأمريكية  الط�ئرات 
تقريبً� ق�دة وعن��سر »الق�عدة« يف املح�فظ�ت اجلنوبية، 

ب�لإ�س�فة اإىل البي�س�ء وم�أرب ال�سم�ليتني.
وحتقق ب�لعموم طلع�ت هذه الط�ئرات اأهدافه� املرحلية 
)الغتي�ل( تقريبً�، ول �سيم� اأننَّ املعلوم�ت التي من �سمنه� 
تعر�ض  التنظيم  اأن  تــوؤكــد  نف�سه�  »الــقــ�عــدة«  معلوم�ت 
عن  الك�سف  جــرى  �سفوفه،  يف  وا�سعة  ــرتاق  اخ لعملي�ت 
اإليه  املنت�سبني  لع�سرات  اإعدام  ُنفذت عملي�ت  بع�سه�، فيم� 

بتهمة التوا�سل مع الأعداء وفق بي�ن�ت »الق�عدة«.
الكبري  اللغط  بعد  اليمن  الأمريكية يف  ال�سرب�ت  وت�أتي 
الت�بعة  يــكــالأ  منطقة  يف  الإنــــزال  عملية  اأعــقــب  الـــذي 
التي  امل��سي،  الث�ين  ك�نون   29 يف  اليمن،  و�سط  للبي�س�ء، 
اأكد عدد من التق�رير ال�ستخب�رية اإخف�قه�، واأنه� اأ�سرت 
ب�سمعة القوات الأمريكية وهيبته�، ب�سبب �سقوط م� يق�رب 
ح�ولت  وقــد  اأطــفــ�ل.  بينهم  العملية،  يف  مدنيً�  ع�سرين 
البي�س�ء  اإنزال  اإزاء  نف�سه�  عن  الدف�ع  الأمريكية  الإدارة 

ب�أن �سربت اإىل عدد من و�س�ئل الإعالم اأننَّ العملية جنحت 
بعد  ح�سلت  اخل��سة  القوات  اأننَّ  ب�لدع�ء  وذلك  ب�متي�ز، 
العثور على اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والأجهزة اخللوية 
دور  فــ�إننَّ  الت�سريب�ت،  تلك  ووفــق  املعلوم�ت.  من  كنز  على 
اأن  اإىل  وي�سل  والإقليم  البلد  يتعدى  اليمن  يف  »الق�عدة« 

ي�سكل تهديدًا ع�مليً�.
يف  �س�ركت  التي  ــ�رات  الإم دولة  لقت  اأخــرى،  جهة  من 
الت�سريب�ت  اأم�ض،  من  اأول  يوم  وال�سرب�ت  البي�س�ء  اإنزال 
يف  عليه�  ل  ُح�سِ التي  املعلوم�ت  اأننَّ  ب�لدع�ء  الأمريكية، 
و�ستدفع  اليمن،  يف  التح�لف�ت  خريطة  �ستغري  البي�س�ء 
احلرب  وقف  اإمك�نية  اإىل  اإ�س�رة  يف  �سي��سية،  ت�سوية  اإىل 

الدائرة.
يف غ�سون ذلك، يرى املّطلعون اأننَّ الت�سعيد الأمريكي ي�أتي 
املنطقة  يف  الع�سكري  الوجود  لتعزيز  اأ�سمل  خطة  �سمن 
بلد  من  اأكرث  يف  )ال�سعودية(  حليفته�  اإخف�ق  ثبت  بعدم� 
احلرب  يف  الع�سكري  احل�سم  عن  الأخـــرية  وعجز  عربي 
ال�ستف�دة  وا�سنطن  حت�ول  نف�سه،  الإط�ر  يف  اليمن.  على 
العملي�ت  يف  الع�سكرية  م�س�ركته�  وتعزيز  الإمـــ�رات  من 
مع  جنب  اإىل  جنبً�  »الق�عدة«  على  الأمريكية  الع�سكرية 
على  دوره�  ولتن�سيط  لت�أهيله�  وذلك  الأمريكيني،  اجلنود 

ح�س�ب الدور ال�سعودي يف املنطقة.
بــ�أننَّ  الأمــريكــي  الدعـــ�ء  ي�سكك كثريون يف  ذلــك،  رغــم 
»الــقــ�عــدة«،  العملي�ت الأخـــرية هــو حمــ�ربــة  مــن  الــهــدف 
واجتم�عية،  قبلية  ب�سالت  يرتبط  التنظيم  اأن  خ�سو�سً� 
وكذلك بخطوط اأمنية مع حزب »الإ�سالح« الإخواين، بل 
الأمني  اجلن�ح  هو  »الق�عدة«  اأننَّ  اخلرباء  من  العديد  يرى 
اأي  واأننَّ  اليمن،  امل�سلمون« يف  والع�سكري جلم�عة »الإخوان 
هي  ال�سالت  تلك  ب�لعتب�ر  الأخذ  دون  من  اأمنية  مق�ربة 

كذّر الرم�د يف العيون.
للتنظيم  الأمريكية  املع�جلة  اقت�س�ر  اإننَّ  اآخــر:  مبعنى 
دوره،  اإنه�ء  حتقيق  عن  ق��سرًا  �سيبقى  الأمني  الإطــ�ر  يف 
ــ  »الق�عدة« ذريعة قدمية  اأننَّ حم�ربة  اإىل  وي�سري بو�سوح 
�سيم�  ول  املنطقة،  يف  الأمريكي  الوجود  ل�سرعنة  جديدة 
وحزب  التنظيم  ذلك  بني  الكبرية  امل�سرتكة  امل�س�حة  اأن 

ت�ست�سيف  التي  ال�سعودية  مع  ح�ليً�  املتح�لف  »الإ�سالح« 
ق�دته وتوفر لهم �سبل التحرك والتوا�سل واإدارة حزبهم، 

ميكن مع�جلته� اإذا رغبت الري��ض يف ذلك.
»الق�عدة«  تنظيم  بـــ�أننَّ  كــذلــك،  املــراقــبــون،  ي�ست�سهد 
التي  اجلنوبية  املح�فظ�ت  من  امل��سي  الع�م  يف  ان�سحب 
ك�نت حتت �سيطرته )ح�سرموت، اأبني، حلج( �سمن ت�سوية 
�سي��سية وقبلية مع اجل�نبني الإم�راتي وال�سعودي من دون 
اأن تخ��ض اأي معركة اأو اأن ت�سقط قطرة دم واحدة. كذلك 
اأبني  حم�فظة  اإىل  امل��سي  الأ�سبوع  يف  التنظيم  عودة  اإننَّ 
وانت�س�ره يف بع�ض مدنه� ج�ء بعد ان�سح�ب القوات املح�سوبة 
على الرئي�ض امل�ستقيل عبد ربه من�سور ه�دي، وكذلك قوات 
»احلزام الأمني« املدعومة من الإم�رات من دون قت�ل، بل مل 
ت�ستطع اجله�ت الر�سمية يف املع��سيق يف عدن تربير اأ�سب�ب 
الع�سكريني  الطرفني  كال  اأن  اإىل  الإ�س�رة  مع  الن�سح�ب، 

املن�سحبني ي�أمتران بقي�دات »التح�لف«.
ديفي�ض،  جيف  البنت�غون،  ب��سم  املتحدث  اأننَّ  اإىل  ي�س�ر 
اأنه�  مو�سحً�  اأم�ض،  الأمريكية  ال�سرب�ت  حول  بي�نً�  اأ�سدر 

تن�سيق  على  الــعــرب«  جزيرة  يف  الق�عدة  قــدرة  »�ستحّد 
قدرته  وحتد  اخل�رجية،  الإره�بية  الهجم�ت  �سّم�ه�  م� 
»احلكومة  من  عليه�  ا�ستوىل  التي  الأرا�سي  ا�ستخدام  على 
للت�آمر  اآمــنــة  »م�س�حة  ب�عتب�ره�  اليمن  يف  ال�سرعية« 
امل�سلحني  �سملت  ال�سرب�ت  اأهــداف  اأننَّ  واأ�س�ف  الإره�بي«. 
الثقيلة  الأ�سلحة  واأنظمة  التحتية،  والبنية  واملــعــدات 

ومواقع قت�لية.
هن� يدور ال�سوؤال عّم� اإذا ك�نت الإدارة الأمريكية ج�دة 
اأننَّ امل�س�ح�ت  فعاًل يف تفكيك »الق�عدة« يف اليمن، وخ��سة 
ت�سلم  ديفي�ض،  و�ــســف  وفــق  الإرهـــ�بـــي  للت�آمر  ــة  ــن الآم
للتنظيم اأ�ساًل من دون قت�ل، وذلك على يد القوى اليمنية 
الت�بعة لـ»التح�لف العربي«، اأي اإنه من ب�ب اأوىل اأننَّ على 
الري��ض،  ورائــه  ومن  )هــ�دي(  حليفهم  �سوؤال  الأمريكيني 
وكذلك اأبو ظبي )الت�بع الأمريكي املف�سل ح�ليً�( عن �سبب 
ت�أمتران  وكلت�هم�  اأبني،  من  اليمنيتني  القوتيني  ان�سح�ب 

ب�أوامرهم�؟

ال��ي��م��ن يف  ب�������داأت...  الأوىل  ت���رام���ب  ح����رب 

اليمن ع��ل��ى  وعينها  »ال���ق���اع���دة«...  ع��ل��ى  وا���س��ن��ط��ن  ���س��رب��ات 

اأب��دًا عطرك  رائحة  ت��زول  لن  الن�سائح  هذه  بعد 
اإذا كنت تريدين احلفاظ على 
اأطول،  لفرتة  اخلا�س  عطرك 
الن�سائح  بهذه  االلتزام  نن�سحك 
العطر  رائحة  �ستثبت  التي 

وجتعله يبدو جذاباً جدًا:
يف  العطر  تخزين  1.عدم 

ال�سوء  فاحلرارة،  والرطبة.  الدافئة  االأماكن  من  غريه  اأو  احلمام 
والرطوبة تقلل من جودة العطر. بداًل من ذلك، عليك تخزينه يف مناطق 

باردة وجافة بعيدًا عن النوافذ وال�سوء.
2.�سعي القليل من الفازلني على نقاط النب�س قبل ر�س العطر جلعل 

الرائحة تدوم لفرتة اأطول.
اإذا كانت  لذلك  اأطول،  لفرتة  العطر  الدهنية على  الب�سرة  3.حتافظ 
ب�سرتك جافة ا�ستخدمي املرطب قبل و�سع العطر للحفاظ على الرائحة.
4.قومي بر�س العطر مبا�سرة بعد اال�ستحمام وقبل ارتداء املالب�س. 
رطوبة اجللد ت�ساعد يف املحافظة على الرائحة. وهذا اأي�ساً مينع العطر 

من تلطيخ املالب�س احل�سا�سة اأو املجوهرات.
بفرك  تقومني  اإذا كنت  الر�س.  بعد  العطرعلى مع�سميك  تربتي  5.ال 
ونتيجة  اأ�سرع،  ب�سكل  تتبخر  الرائحة  اأن  �ستالحظني  معاً،  مع�سميك 

لذلك، فاإن رائحة العطر لن ت�ستمر طوياًل.
ج�سمك  على  الدافئة  واملناطق  امل�ستهدفة  النب�س  نقاط  6.حددي 
عند ر�س العطر. جلعل الرائحة تدوم ملدة اأطول، عليك ر�س العطر على 
اأماكن النب�س، فهذه االأماكن الدافئة ت�ساعد على ن�سر العطر يف جميع 

اأنحاء اجل�سم وبهذه الطريقة �ستبقى الرائحة طوال اليوم.
7.لرائحة اأخف وزناً، نن�سحك بر�س العطر يف الهواء وامل�سي ببطء 
اأنحاء  الرذاذ. بهذه الطريقة �سيتوزع العطر ب�سكل مت�ساو يف جميع  يف 

اجل�سم.
املكياج  مزيل  ا�ستخدمي  حتبينه،  ال  عطرًا  و�سعت  قد  كنت  8.اإذا 

للتخل�س من الرائحة.
باختباره،  تقومني  الذي  للعطر  احلقيقية  الرائحة  على  9.للح�سول 
عليك االنتظارحتى يجف على ب�سرتك قبل �سم الرائحة. فالرائحة االأوىل 

التي ت�ستمينها مبا�سرة بعد و�سع العطر تختفي بعد ب�سع دقائق.
داخل  اأكيا�س  يف  و�سعيها  القطن  من  عدد  على  عطرك  من  10.ر�سي 
الرائحة من حقيبتك يف كل مرة تفتحينها. كما  حقيبة يدك، كي تنبثق 
داخل  كاملة  عطر  بزجاجة  االحتفاظ  من  بداًل  القطن  ا�ستخدام  ميكنك 

حقيبتك.

اأم�������ل؟ اأم  ف�����ارغ�����ة  ����س���ج���ة  ب����ال����ق����ن����ب..  ال���������س����رط����ان  ع�������اج 

��ن خ�����س��وب��ة ال��رج��ال 75 ج���راًم���ا م���ن م��ك�����س��رات اجل����وز ي��وم��ًي��ا حت�����سّ

اأ(-  األك�س�ندرا ب�كم�ت�ض- برلني-)د ب  من: 
للخوف  الن��ض  يدفع  خبيث  مر�ض  ال�سرط�ن 
فع�لية  يف  ــل  الأم لالأمل.  اأي�س�  لكن  والي�أ�ض، 
الإ�سع�عية  اأو  الكيمي�ئية  ب�لطرق  الــعــالج 
واأحي�ن� اأي�س� ب�ل�ستخدام الطبي لنب�ت القنب 
املخدر. ومن يبحث على الإنرتنت عن معلوم�ت 
عن القنب، لن يجد على الأرجح �سوى الوعود، 
املر�سى  �سف�ء  على  القنب  قــدرة  هو  واأكــربهــ� 
ريك  الكندي  يدعي  ح�سبم�  ال�سرط�ن،  مــن 

�سيمب�سون.
وعلى  والكتب  الفيديوه�ت  من  العديد  ويف 
الكندي  يــروج  الجتم�عي  التوا�سل  �سبك�ت 
ــوت  ــزي ــ�يف لأحــــد ال ــس ــ� املــتــقــ�عــد لــلــتــ�أثــري ال
امل�ستخل�سة من نب�ت القنب يف عالج ال�سرط�ن، 
والذي ت�سبب يف �سف�ئه هو �سخ�سي� من �سرط�ن 
اجللد، بح�سب بي�ن�ته. ولقت ق�سة �سيمب�سون 
بني  خ��سة  الــعــ�مل  ــ�ء  ــح اأن جميع  يف  رواجـــ� 
الأ�سخ��ض يف املراحل املت�أخرة من هذا املر�ض 
اإىل  اخلبيث، وهو م� دفع بع�سهم بتوجه ذاتي 

العالج بزيت القنب.
الأمل�ن  الأطب�ء  تقييم  على  الت�سكك  ويخيم 
لهذا الأمر، حيث يقول الطبيب الأمل�ين فرانيو 
طبيب�،  لي�ض  �سيمب�سون  “ريك  جروتنهريمن: 

وم� يفعله اأمر غري م�سوؤول”.
اجلمعي�ت  اإحـــدى  ــض  ــرتاأ� ي جروتنهريمن 
كعالج،  القنب  ب��ستخدام  املعنية  الــدولــيــة 
ويعمل منذ �سنوات يف اأبح�ث تتعلق ب��ستخدام 
جروتنهريمن:  الطبي.ويقول  العالج  يف  القنب 
“القنب لي�ض عالج� �سحري�، بل جمرد اإمك�نية 

للعالج”.
امل�ستقبل  يف  اأمل�ني�  يف  ُي�سمح  اأن  املقرر  ومن 
الأغــرا�ــض  يف  ل�ستخدامه  القنب  بــزراعــة 
املعهد  واأعــلــن  الــدولــة.  رقــ�بــة  حتــت  الطبية 
اأم�ض  الطبية  واملنتج�ت  لــالأدويــة  الحتــ�دي 
هيئة  ت�أ�سي�ض  املقرر  من  اأنه  برلني  يف  اجلمعة 
بدء  قبل  املعهد  يف  القنب  ــدوال  ــت ب خ��سة 
التداول. ومت متهيد الطريق ل�ستخدام القنب 
عرب  ال�سحي  الت�أمني  �سرك�ت  نفقة  على  كعالج 
ق�نون جديد من وزير ال�سحة الأمل�ين هريم�ن 

جروه.
الق�نون مل يت�سمن تعريف� حمددا  اأن  ورغم 
ب��ستحدام  فيه�  �سي�سمح  التي  الأمرا�ض  لأنواع 

القنب، لن يدخل النب�ت املخدر يف بداية الأمر 
وحتى  اأمل�ني�.  يف  لل�سرط�ن  املب��سر  العالج  يف 
الآن ي�ستخدم نحو األف مري�ض، يع�نون من اآلم 
�سديدة،القنب بت�سريح ا�ستثن�ئي من ال�سلط�ت 

املخت�سة يف اأمل�ني�.
يوجد  ل  اإنــه  جروتنهريمن  الطبيب  يقول 
اأدلة علمية موثوقة على اإدع�ء ريك �سيمب�سون 

ب�س�أن فع�لية القنب يف العالج من ال�سرط�ن.
القنب  احتواء  على  دلئل  “هن�ك  واأ�س�ف: 
رب�عي  مثل  لل�سرط�ن  مثبطة  فع�لة  مواد  على 
هيدرو ك�ن�بينول ومواد الك�ن�بينويد، وهي مواد 
التقليدي  العالج  اأنــواع  نت�ئج  حت�سني  ب�إمكنه� 
اأم� ب�لن�سبة للح�سول على نف�ض  لدى الفئران، 

الت�أثري للب�سر فال ي�سعن� �سوى الأمل”.
ب�أثر  الفعلية  املعرفة  تنح�سر  الآن  وحتى 
الأمــرا�ــض  عــالج  على  “الك�ن�بينويد”  ــواد  م
الورمية على الدرا�س�ت اخللوية والتج�رب على 

احليوان�ت.
العق�قري  لــعــ�مل  بــحــث  اأثــــ�ر  عــ�مــني  وقــبــل 
حيث  كبرية،  �سجة  هينت�ض  بوركه�رد  الأملــ�ين 
يف  وال�سموم  العق�قري  علم  معهد  مدير  اأو�سح 
ج�معة الطب برو�ستوك اأنه متكن من “تفجري” 
خالي� �سرط�نية يف التج�رب املعملية مب�س�عدة 
الوقت  يف  اأو�سح  لكنه  “الك�ن�بينويد”،  مــواد 

نف�سه اأن “الكثري من ال�سرتاتيجي�ت اجلديدة 
ملق�ومة ال�سرط�ن، التي بدت واعدة يف التج�رب 
نف�ض  امل��سي  يف  حتقق  مل  ال�سريرية،  قبل 
تظهر  مل  لأنه�  ال�سريرية،  التج�رب  يف  التقدم 

لدى الب�سر نف�ض الفع�لية املفرت�سة”.
ويرى هينت�ض يف نب�ت القنب مر�سح� جديرا 
ب�لهتم�م لعالج ال�سرط�ن، لكنه يو�سح اأن هذا 
ل يخرج عن اإط�ر الحتم�ل، لأنه مل يت�سح بعد 
الآلية  يف  “الك�ن�بينويد”  مــواد  فع�لية  مدى 

املعقدة للج�سم الب�سري.
وذكر هينت�ض اأن حمدودية البي�ن�ت املت�حة 
من  الــعــالج  يف  القنب  ا�ستخدام  درا�ــســ�ت  عــن 
ب�لتطورات  التنبوؤ  ال�سعب  من  جتعل  ال�سرط�ن 

املمكن حدوثه�.
اأن مواد  ت�أكيده واقعي� هو  “م� ميكن  وق�ل: 
لي�ض  لديه�  املعملية  التج�رب  يف  الك�ن�بينويد 
فقط نقطة �سعف واحدة بل عدة نق�ط خالل 
تطور وانت�س�ر الأورام”، موؤكدا يف الوقت نف�سه 
اأهمية ال�ستمرار يف بحث فع�لية هذه املواد يف 

العالج من ال�سرط�ن.



الطويحنة )�سوري�( ـ )اأ ف ب( – يخ�سى املزارعون 
اأن يقدم  ال�سوريون املقيمون على �سف�ف نهر الفرات 
الطبقة  �سد  تفجري  على  ال�سالمية  الدولة  تنظيم 
دف�ع� عن معقله البرز يف �سوري�، يف �سين�ريو ك�رثي 

من �س�أنه اأن يهدد مئ�ت القرى واملزارع ب�لغرق.
املتحدة  المم  وفــق  الــعــ�م  مطلع  منذ  وارتــفــعــت 
مدينة  من  ب�لقرب  الفرات  نهر  يف  املي�ه  م�ستوي�ت 
و�سوًل  �سرقه�  ثم  �سم�له�  النهر  يخرتق  التي  الرقة 

اىل العراق.
غرب  الواقعة  والبلدات  القرى  �سك�ن  ويتخوف 
�سد  تفجري  اىل  التنظيم  يعمد  ان  من  الرقة  مدينة 
الطبقة الذي يحتجز املي�ه على بعد اربعني كيلومرتا 
من مدينة الرقة، يف حم�ولة لعرقلة تقدم خ�سومهم.
قرية  من  ع�مً�(   67( ح�سني  اأبــو  ــزارع  امل ويقول 
للفرات  ال�سرقية  ال�سفة  على  الواقعة  الطويحنة 
“اإذا  الــرقــة،  مــن  كيلومرتا   55 نحو  م�س�فة  على 
بواب�ت  اإغـــالق  اأو  بتفجري  تهديده  التنظيم  نفذ 
نهر  جنوب  الواقعة  املنطقة  ك�مل  ف�إن  الفرات،  �سد 

الفرات )…( مهددة ب�لغرق عن بكرة اأبيه�”.
اجله�ديني  �سيطرة  حتت  ح�سني  ابو  قرية  وك�نت 
منذ الع�م 2014، قبل ان تطردهم منه� قبل ا�س�بيع 
كردية  ف�س�ئل  حت�لف  الدميوقراطية،  �سوري�  قوات 
تنفذه  هجوم  اطــ�ر  يف  وا�سنطن،  تدعمه�  وعربية 

لل�سيطرة على مدينة الرقة.
اجله�ديني  عودة  يخ�سى  الذي  ح�سني  ابو  ويقول 
“هم ل يخ�فون اهلل، ومن ل يخ�ف اهلل  اىل قريته 

خف منه”.
مدينة  من  مرت   500 بعد  على  الطبقة  �سد  ويقع 
لبــرز  ومــقــرا  للتنظيم  معقاًل  تعد  الــتــي  الطبقة 

قي�داته.
لقوات  هدفً�  اأ�سهر  منذ  الطبقة  مدينة  وت�سكل 
الرقة  نحو  هجومه�  اط�ر  يف  الدميوقراطية  �سوري� 

الذي اطلقته يف ت�سرين الث�ين/نوفمرب بغط�ء جوي 
من التح�لف الدويل بقي�دة وا�سنطن.

التقدم  من  الدميوقراطية  �سوري�  قوات  ومتكنت 
واملزارع،  القرى  ع�سرات  على  و�سيطرت  الرقة  غرب 
مدينة  مــن  كــيــلــومــرتات  خم�سة  بعد  على  لت�سبح 

الطبقة ونحو اربعة كيلومرتات من �سد الطبقة.
ع�م�(   52( املحمود  ح�سني  رحيل  الفالح  ويقول 
من قرية بري ح�سني احلمد، “تتوارد معلوم�ت عن ان 

داع�ض يعتزم تفجري �سد الفرات”.
وي�سيف “اإذا ح�سل ذلك ف�إن معظم من�طق الرقة 
ودير الزور �ستغرق، وكثريا من املدن والبلدات �سيقتله� 
واملوا�سي”،  الزراعية  املح��سيل  و�ستتلف  العط�ض، 
للحف�ظ  التدخل  والع�مل  املتحدة  “الأمم  من��سدًا 

�سري�ن  ي�سكل  ب�عتب�ره  انهي�ره،  ومنع  ال�سد  على 
احلي�ة للمنطقة ب�لك�مل”.

وتعتمد املح�فظ�ت الواقعة يف �سم�ل و�سرق �سوري� 
ب�سكل رئي�سي على مي�ه نهر الفرات لت�أمني مي�ه ال�سفة 
الرا�سي  من  كبرية  م�س�ح�ت  ولــري  املدنيني  ملاليني 

الزراعية.
ك�رثية”- – “في�س�ن�ت 

يف قرية بري ح�سن ال�سغرية، ي�ستبعد ال�س�ب ح�سن 
�سد  بتفجري  داع�ض  تنظيم  “يغ�مر  اأن  ع�مً�(   35(

الفرات لأنه �سيغرق من�طق �سيطرته اي�سً�”.
“يلج�أ اىل فتح بواب�ت  ان  ي�ستبعد كذلك  لكنه ل 
ال�سد لتغطية عملي�ت ان�سح�به، يف ح�ل فقد القدرة 

على املق�ومة يف املنطقة”.

الــ�ــســوؤون  لتن�سيق  املــتــحــدة  المم  مكتب  ـــ�د  واف
املي�ه  م�ستوى  ب�أن  امل��سي  ال�سهر  تقرير  يف  الن�س�نية 
�سهر  امت�ر منذ  ارتفع اىل علو ع�سرة  الفرات  نهر  يف 

ك�نون الث�ين/ين�ير.
وبح�سب المم املتحدة، يعود هذا الرتف�ع “جزئيً� 
غ�رات  اىل  وكذلك  والثلوج”  الغزيرة  المط�ر  اىل 

للتح�لف الدويل بقي�دة امريكية قرب مدخل ال�سد.
وحـــذرت مــن اأنـــه مــن �ــســ�ن اي ارتــفــ�ع ا�ــســ�يف يف 
“يوؤدي  اأن  الطبقة  او �سرر يلحق ب�سد  املي�ه  من�سوب 
الرقة  انح�ء  النط�ق يف جميع  وا�سعة  اىل في�س�ن�ت 

و�سول حتى دير الزور”.
2011، ك�ن  الع�م  ال�سوري يف  النزاع  وقبل اندلع 
ن�سمة  الف  ب�ربعني  الطبقة يقدر  �سك�ن مدينة  عدد 
وفق الب�حث الفرن�سي واخلبري يف اجلغرافي� ال�سورية 
اخــرون  الف�  ع�سرون  كــ�ن  فيم�  ب�لن�ض،  ف�بري�ض 

يقيمون يف مدينة الثورة املج�ورة.
ال�سد  ادارة  يف  يعمل  �سوري  ر�سمي  م�سدر  واو�سح 
الفرات،  �سد  معركة  ط�لت  “اذا  اأنــه  بر�ض  لفران�ض 
ج�سم  على  جدًا  خطرية  تداعي�ت  اإىل  ذلك  �سيوؤدي 

ال�سد وعمله”.
وحذر امل�سدر الذي رف�ض الك�سف عن هويته خوفً� 
يوؤدي  املع�رك قد  “طول فرتة  ان  من  من اجله�ديني، 
الفرار هربً�  الع�ملني داخله على  الفنيني  اإجب�ر  اإىل 
اأن  ميكن  ل  ال�سد  لأن  اإ�ــســ�يف،  خطر  وهــو  املــوت،  من 

يرتك دون اإدارة وحتكم فني”.
وتبلغ كمي�ت املي�ه املخزنة يف �سد الفرات اأكرث من 
14 ملي�ر مرت مكعب، فيم� يخزن �سد البعث الذي يقع 
من  اأكرث  الفرات،  �سد  �سم�ل  كيلومرتًا   27 ُبعد  على 

ت�سعني مليون مرت مكعب من املي�ه.
يذكر ان ا�ستكم�ل بن�ء �سد الطبقة يعود اىل الع�م 
1973. وقد اجنز مب�س�عدة من الحت�د ال�سوفي�تي 

�س�بقً�.
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الــفــرات ل�شد  اال�شالمية”  “الدولة  تفجري  ــن  م يــتــخــوفــون  �ــشــوريــا  �ــشــمــال  يف  ــة  ــرق ال ريـــف  �ــشــكــان 

ال�شماء زرقة  من  تون�شية  �شاحية  بو�شعيد”..  “�شيدي 

الت�شكيلي ــن  ــف ال ــاءات  ــش ــ� ف يف  ــقــون  يــحــّل ـــا  زه بــراعــم  جــيــو�ــشــي:  زيــــاد 

بيته   العق�د  ق�ل  عندم�   – الق�هرة 
ال�سهري: وال�سعر من نف�ض الرحمن مقتب�ض 

.. وال�س�عر الفذ بني الن��ض رحمن
ك�ن ممن يرى لل�سعر �سلطة ، واأي �سلطة!

” ندوة   ن�ق�سته�  ال�سعر” ق�سية   “�سلطة 
حتمل ذات ال�سم  �سمن املوائد امل�ستديرة 
مبعر�ض الق�هرة الدويل للكت�ب يف ق�عة  

اأمل دنقل .
يف البداية حتدث الن�قد  د. حممد عبد 
من  اأن  مبين�  �سلطته،  لل�سعر  اأن  املطلب 
والت�سلط  القهر   ” �سلطة   ” كلمة  مع�ين 
�سليط  �س�عر  يق�ل  حيث   ، والف�س�حة    ،
الل�س�ن اأي ف�سيح الكالم كم� تقول مع�جم 

العرب .
واأكد عبد املطلب اأن من يقول مبوت ال�سعر 
واهم ، م�سريا اىل اأن ال�سعر  ب�ق ، م� دام 

الإن�س�ن حي� .
اأم� ال�س�عر  والن�قد د. ح�سن طلب ف�أكد 
ال�سعر �سلطة معنوية  اأن �سلطة  يف كلمته 
، م�سريا اىل اأن انت�س�ر ال�س�عر على �س�عر 
اآخر قدمي� ، ك�ن مبث�بة ن�سر كبري  ومنجز 

عظيم .

وذكر  طلب بقول اأبي مت�م :
بغ�ة   .. درى  م�  ال�سعر  �سنه�  خالل  ولول 

العال من اأين  توؤتى املك�رم
وق�ل طلب اإن ال�سعر ك�ن �سالح� اأكرب اأثرا 
ال�س�عر  بقول  يذكر  وك�أنه  اجليو�ض،  من 

القدمي :
جراح�ت ال�سن�ن له� التئ�م .. ول يلت�م م� 

جرح الل�س�ُن
ابن  بقول   مذكرا  حديثه  طلب  واأنهى  

الرومي :

وم�   .. مع�هد  اإل  ال�سعر  لول  املجد  وم� 
الن��ض اإل اأعظم نخرات

لل�سعر  اأن  ف�أكدت  حممود  جه�د  د.   اأم� 
اأنواع  كل  تفوق   ،رمب�  كربى  �سطوة 

ال�سلط�ت الأخرى .
لإع�دة  مقرتح�ت  عدة  جه�د  د.  وقدمت 
الهتم�م  منه�    ، ال�سدارة  اىل  ال�سعر 
قبل  من  العرو�ض”    ” فن  بتعليم  
متخ�س�سني ، م�سرية اىل �سرورة اأن  يعرب 
ال�سعراء يف ق�س�ئدهم  عن هموم الن�س�ن 

و�سجونه واآم�له و اآلمه .
كم� ط�لبت د. جه�د  برتجمة  روائع ال�سعر 
للتعريف   ، الأجنبية  اللغ�ت  اىل  العربي 

به ، والإغراء بقراءته والقب�ل عليه .
اأم� ال�س�عر اأحمد �سويلم ، ف�أكد اأن ال�سعر 
وحتى  اجل�هلي  الع�سر  منذ  �سلطة  ميثل 
اأن ال�سلطة  الع�سور احلديثة، م�سرية اىل 
احل�كمة ك�نت حري�سة كل احلر�ض على 

ار�س�ء ال�سعراء   .
�سلطة  تقل�ست   هل   : �سويلم  وت�س�ءل 

ال�سعر الآن ، واأج�ب :
وتقدم   ، ال�سعر  انح�س�ر  نتيجة   ، نعم 

الرواية والدرام� .
واختتم �سويلم  كلمته ب�لت�أكيد  اأن  �سلطة 
ت�سخي�ض   على  بقدرته  مرهونة  ال�سعر 
الواقع واأوج�عه ، وقدرته على التوا�سل 

مع ق�س�ي� الع�سر .
اأم� ال�سعر  حممد �سليم�ن فقد ذكر بقول 
ت�سر�سل  الأثري عقب  اأفول المرباطورية 
لدين�  ولكن   ، خ�سرن�   نعم   : الجنليزية 

�سك�سبري .
ال�سعر مكون  رئي�سي من  اأن  �سليم�ن  واأكد 
اأن  موؤكدا   الن�س�نية ن  مكون�ت احل�س�رة 

ال�سعر ي�سهم يف ت�سكيل هوية ال�سعوب .
اأكد  كلمة  ح�سن  الن��سر  عبد   د.  واألقى 
هي  ال�سعر  يف  الت�س�وؤل  ثق�فة  اأن  فيه� 
الثق�فة التي ميكن اأن ت�سيف  منجزا اىل 
الب�سرية  ،  م�ستعر�س� دور حممود دروي�ض 
الب�رز يف  التعريف ب�لق�سية الفل�سطينية 

والدف�ع عنه� .
اأم�  اأحمد ح�سن فقد اأكد اأن �سلطة ال�سعر 
اأن  موؤكدا   ، وت�أثريه  وظيفته  يف   تكمن 

ال�س�عر قدمي� ك�ن اأ�سبه بوزير  اإعالم .

بقلم : زي�د جيو�سي
�ن، فوجئت     اأثن�ء زي�رة يل للع��سمة الأردنية عَمّ
بدعوة ت�سلني من موؤ�س�سة زه� للطفولة يف �س�حية 
خلدا يف الع��سمة الأردنية، وهي موؤ�س�سة من بع�ض 
فع�لي�ت  حل�سور  الكربى،  عَم�ن  اأم�نة  موؤ�س�س�ت 
اجلميلة  احلديقة  هذه  فتذكرت  ب�لأطف�ل،  خ��سة 
اإق�متي  مقر  من  جدًا  قريبة  م�س�فة  على  تقع  التي 
رام  مدينة  ومن  الوطن  من  �سفري  اأثن�ء  ب�لأردن 
�ستق�م  التي  الفع�لي�ت  برن�مج  دققت  وحني  اهلل. 
التطوع(، وجدت من �سمنه�  �سع�ر: )يوم حب  حتت 
ال�سب�ب،  الت�سكيليني  الفن�نني  من  ملجموعة  عر�سً� 
ف��سطحبت  الدعوة،  وتلبية  احل�سور  وقررت 
اخلم�ض  ذات  “�سيدرا”  احللوة  الطفلة  حفيدتي 

�سنوات من العمر معي وقلمي وعد�ستي.
حب  يوم  يف  الفع�لي�ت  كل  حفيدتي  مع  جتولت    
الأطف�ل،  عند  الفعل  ردود  اأرقب  وكنت  التطوع، 
بهذه  حفيدتي  اندم�ج  وحجم  م�س�ركتهم،  وحجم 
والدبكة  املو�سيقى  بني  تراوحت  والتي  الفع�لي�ت، 
والتوعوية  الإر�س�دية  واملح��سرات  الرتاثية 
ال�سحي،  ب�جل�نب  يتعلق  فيم�  وبخ��سة  لالأطف�ل 
وتوجيه  ال�سغري،  واملح��سر  احلكواتي،  اإىل  اإ�س�فة 
والن�س�ط�ت  ب�لأعم�ل  التطوع  حلب  الأطف�ل 
تدوير  واإع�دة  والثق�فية،  والفنية  الجتم�عية 
املواد لت�سبح اإم� اأعم�ًل فنية اأو مفيدة لال�ستخدام، 
ا�س�فة للر�سم على الوجوه والفن الت�سكيلي، فوجدت 
املختلفة،  ب�أعم�رهم  الأطف�ل  من  كبريًا  تف�عاًل 
واهتم�م ب�حل�سور من الأه�يل مع اأطف�لهم، وح�سور 
اإ�س�فة  ب�ملركز،  والع�مالت  والع�ملني  لالإدارة  متميز 

اإىل اأعداد من ال�سب�ب وال�س�ب�ت املتطوعني.
الفن  لفع�لي�ت  متجهً�  خ��ض  ب�سكل  اهتم�مي  ك�ن     
عنه،  ومق�لتي  فيه،  اهتم�مي  بحكم  الت�سكيلي 
برن�مج  اإىل  اإ�س�فة  للمع�ر�ض،  اأمكن  م�  ومت�بعتي 
الفن  عن  اهلل  رام  يف  بي�س�ن  راديو  يف  اأ�سبوعي 
مع  الأطف�ل  تف�عل  كيفية  روؤية  ف�أردت  الت�سكيلي، 
الغ�سة،  اأرواحهم  ت�أثريه على  الت�سكيلي ومدى  الفن 
اأهم  من  واملو�سيقى  الفن  اأن  موؤمنً�  زلت  وم�  فكنت 
يف  للتحليق  ودفعه�  الأرواح،  لت�سذيب  الو�س�ئل 
م�دة  اأن  األحظ  اأنني  وبخ��سة  اجلم�ل،  ف�س�ءات 
الفن يف املدار�ض هي الأقل اهتم�مً�، بعك�ض م� ك�نت 
جتده من اهتم�م كبري من بع�ض مدّر�سين� يف طفولتن�، 

بحيث تركت اأثره� على اأرواحن�.
   �س�رك الفن�نون ال�سب�ب: اأحمد املن��سرة، و�سريين 
واأ�سم�ء  الرحيم،  عبد  ونوال  املحو،  ،ورمي�ن  بلوط 
�سبيح، ببع�ض من نت�ج اأرواحهم، حري�سني اأن تكون 
اللوح�ت املعرو�سة قريبة من فهم الأطف�ل، ف�س�رك 
الفن�ن ال�س�ب اأحمد املن��سرة بخم�ض لوح�ت تعتمد 
على  وامللون  املع�سق  الزج�ج  قطع  ا�ستخدام  على 

طريقة ا�ستخدام الف�سيف�س�ء )ف�سيف�س�ء الرتاكم(، 
م�سهورة  �سخ�سي�ت  لثالث  ك�نت �سور  منه�  ويف ثالث 
بينم�  كلثوم،  واأم  وجيف�را  دروي�ض  حممود  هي 
الأطف�ل  تن��سب  حك�ي�ت  لر�سم  لوحتني  يف  جل�أ 
اأنه  واأعتقد  الف�سيف�س�ئي.  املع�سق  امللون  ب�لزج�ج 
لوح�ت  اإبداع  نحو  الفن�ن  يتجه  اأن  ال�سروري  من 
من روحه يطّعمه� ب�لزج�ج امللون اإ�س�فة اإىل ال�سور 
الذين  القالئل  الفن�نني  من  فهو  ي�ستخدمه�،  التي 
امللون  الزج�ج  خالل  من  الفني  لالإبداع  اجتهوا 
كبرية،  م�س�ركة  وله  الف�سيف�س�ء،  لوح�ت  �سكل  على 
الأردنية  الزرق�ء  مدينة  يف  جدارية  على  واإ�سراف 
جيد  تف�عل  هن�ك  وك�ن  نف�سه�،  الفنية  ب�لطريقة 
الزج�جية  امل�دة  فرمب�  اأعم�له،  مع  الأطف�ل  من 
دورًا  لعبت  وانعك��س�ته�  بجم�ليته�  امل�ستخدمة 
كبريًا يف ا�ستث�رة نفو�ض الأطف�ل، وتوجيههم ب�سكل 
واإع�دة  ا�ستغالل اخل�م�ت املرتوكة  غري مب��سر نحو 
ت�س�وؤلت  من  مل�سته  م�  وهذا  مفيد،  ب�سكل  تدويره� 
ب�حلديث  واهتم�مه  للفن�ن،  وجهوه�  التي  الأطف�ل 
خريج  من��سرة  الفن�ن  ومرحة.  حمبة  بروح  معهم 
الآن  وي�ستعد  جرافيك،  ت�سميم  فيالدلفي�  ج�معة 
ملن�ق�سة ر�س�لة امل�ج�ستري بفنون العم�رة الإ�سالمية.
     بينم� اجتهت الفن�نة ال�س�بة �سريه�ن بلوط اإىل 
وفكرته�  مبوا�سيعه�  متميزة  لوح�ت  �ست  تقدمي 
الفني  واأ�سلوبه�  مبوا�سيعه�  ك�نت  لوح�ت  وجم�له�، 
يف  لطفلة  م�سهد  منه�  الأطف�ل،  من  جدًا  قريبة 
الطبيعة،  اأح�س�ن  اأ�سيلة يف  حلظة حمبة مع فر�ض 
ويف  والأزه�ر،  للورود  انطب�عية  اأخرى  ولوحة 
تراثي  لبيت  م�سهدًا  تقدم  ك�نت  الث�لثة  لوحته� 
�سجرة  البوابة  وبجوار  والنب�ت�ت  الورود  حتيطه 
بني  تن�ق�سً�  ميثل  وهذا  الأوراق،  كل  من  ع�رية 
الربيع الط�غي على اللوحة وم�سهد ال�سجرة وك�أنه� 
ر�سمت  اأخرى  لوحة  يف  بينم�  اخلريف،  قلب  يف 
ب�ل�سكل  يرق�سون  وهم  امل�سهور  بردائهم  ال�سوفيني 
ب�ئع  الطفل  ر�سمت  اأخرى  لوحة  ويف  الدائري، 
الباللني لالأطف�ل، وختمت لوح�ته� بلوحة لطفل يف 
اأول ال�سب�ب يرتدي العم�مة، وهذه اللوحة ب�لأ�سل 
�سورة فوتغرافية اأ�سقطت عليه� الفن�نة روحه� حني 
وهي  العينني،  يف  والقوية  الق��سية  النظرة  �سدته� 
جهدًا  اأخذت  اأنه�  وبتقديري  الألوان،  داكنة  لوحة 
العتمة،  قلب  من  النور  تولد  كي  الفن�نة  من  كبريا 
الفن�نة  لوح�ت  يف  املو�سوع�ت  طبيعة  اأن  ويالحظ 
الأطف�ل،  اأرواح  من  جدًا  قريبة  بلوط  �سريين 
به�،  وال�ستمت�ع  احلي�ة  يف  اجلم�ل  نحو  وتوجههم 
م� بني الطبيعة واخليول والورود والربيع واجلم�ل، 
مل  الفن�نة  احلي�ة.  ق�سوة  ملواجهة  وال�ستعداد 
الثق�فة  لوزارة  ت�بع  مبعهد  دورة  اإل  الفنون  تدر�ض 
منذ  مت�ر�سه�  جيدة  موهبة  متتلك  وهي  الأردنية، 

الطفولة.
   الفن�نة رمي�ن املحو، وهي خريجة ج�معة الريموك، 
فقد  ومتميزة،  انطب�عية  لوح�ت  بثالث  و�س�ركت 
ر�سمت غ�ب�ت من الأ�سج�ر بكرم لوين كبري، وت�سكيل 
الك�سط  اأ�سلوب  ف��ستخدمت  متميز،  انطب�عي 
ب�ل�سكني بطريقة متميزة، وم�زجت الألوان بطريقة 
اللون  مع  ب�لتع�مل  متميزة  تقنية  قدرات  على  تدل 
الأحمر  مع  الربتق�يل  فم�زجت  وا�ستخدام�ته، 
والأخ�سر  والأ�سفر  الأزرق  اإىل  اإ�س�فة  بتدرج�ته، 
والأبي�ض واللون البني جلذوع الأ�سج�ر، بحيث ك�نت 
لوح�ته� ملفتة للنظر، و�سدت الأطف�ل للجم�ل الذي 
ي�س�هدونه، وب�لت�أكيد تركت اأثرًا جمياًل يف الأرواح 
الغ�سة ليع�سقوا اجلم�ل والطبيعة ويح�فظوا عليه�.
قدمت  الرحيم،  عبد  نوال  الت�سكيلية  الفن�نة    
ت�سعة اأعم�ل، كل ثالثة منه� ت�سكل فكرة متك�ملة. 
امتلكت  ولكنه�  الفن،  تدر�ض  مل  نوال  والفن�نة 
املوهبة، واعتمدت على نف�سه� وم�س�هداته� بتطوير 
من  واإر�س�دات  ن�س�ئح  على  اإ�س�فة  الفنية،  موهبته� 
فن�نني لهم وجود قوي يف ال�س�حة الفنية يف الأردن. 
الزخرفة  لأ�سلوب  ب�للجوء  الفن�نة  اأ�سلوب  ويتميز 
له�  �س�هدت  اأن  يل  و�سبق  الفنية،  اإبداع�ته�  يف 
العديد من الأعم�ل يف مع�ر�ض م�سرتكة. ويف معر�ض 
املك�ن  قدمت  الأوىل  املجموعة  يف  اأنه�  نالحظ  زه� 
للكب�ر  �سواء  النف�ض،  اإىل  وقريبة  جميلة،  بطريقة 
القد�ض  ت�سور  التي  اللوح�ت  فقدمت  ال�سغ�ر،  اأو 
وواقعية،  انطب�عية  روح  مع  للمك�ن  بتجريدية 
وا�ستخدمت األوان الزخرفة بطريقة ملفتة للنظر، 
ومت�زج  الرتاثية،  والبيوت  ب�مل�آذن  الأق�سى  فتم�زج 
الإن�س�ن من خالل بع�ض امل�س�هد للمراأة الفل�سطينية 
الرتاثي،  ب�للب��ض  ورجل  التقليدي  بثوبه� 
املراأة  ك�نت  لوحتني  ويف  لوحة،  يف  �سغري  وطفل 
ي�سل  ك�د  حتى  جمياًل  التم�زج  وك�ن  الفل�سطينية، 
الث�نية جل�أت  لدرجة الن�سه�ر، بينم� يف املجموعة 
العديد  ا�ستخدام  مع  كبري  ب�سكل  الأمكنة  لتجريد 
من الرموز، بينم� يف املجموعة الث�لثة، ومع الأ�سلوب 
الزخريف نف�سه ب�للون والأ�سلوب قدمت ثالث لوح�ت 
الطيور  فيه�  الأطف�ل، فظهرت  روح  قريبة جدًا من 
ك�لفرا�س�ت  املحلقني  الر�سع  والأطف�ل  لوحة،  يف 
فيه�  ا�ستخدمت  ث�لثة  ولوحة  اأخرى،  لوحة  يف 
واأ�سك�ل متنوعة،  واأ�سخ��ض  الفرح من طيور  اأ�سك�ل 
الأزرق  اللون  ا�ستخدام  املجموعة  هذه  يف  ويالحظ 
للروح  قريب  لون  وهو  خ��سة،  بجم�لية  الفريوزي 
روح  على  اللوح�ت  ت�أثري  نقّيم  حني  وب�لت�يل  جدًا، 
للوطن  الطفل  ي�سد  اإيج�بيً�  ت�أثريًا  �سنجد  الأطف�ل 
املغت�سب والأق�سى ال�سليب، وجلم�ل الأمكنة وجم�ل 
الفن�نة  اعتمدته�  مهمة  ت�أثريات  وهذه  الطبيعة، 
مع  لتتن��سب  اللوح�ت  من  املجموعة  هذه  ب�ختي�ر 

طبيعة املعر�ض واحل�سور من الأطف�ل.
اأ�سم�ء  املتميزة  الفن�نة  ك�نت  الأخرية  الفن�نة     
الألوان  بهم�  م�زجت  بلوحتني  و�س�ركت  �سبيح، 
فن  وهو  الكولج(،  )لوح�ت  الرتكيب  مع  الزيتية 
يعتمد على مزج اللون الزيتي مع مواد اأخرى، واأول 
من ا�ستخدمه “بيك��سو” يف اللوح�ت الزيتية، بينم� 
ا�ستخدمه ال�سينيون ب�لأ�سل من بعد اخرتاع الورق 
يف القرن الث�ين للميالد. ويف اللوحة الأوىل قدمت 
�سعره�  فوق  وحتلق  عينيه�،  تغم�ض  لمراأة  لوحة 
الأزه�ر وفوق راأ�سه� اأي�سً�، امراأة جميلة ك�أنه� تعي�ض 
حلظ�ت من احللم والتفكري، حتيط به� اأوراق، وا�سح 
من الكالم به� اأنه� من كت�ب نرثي وجداين من خالل 
الكلم�ت به�، وتغطي ن�سف وجهه� ب�سكل اأ�سبه بغاللة 
�سف�فة تغطي العني وتغري اللون، ولكنه� تخفي بع�سً� 
من ال�سف�ه برمزية مق�سودة، وهذه اللوحة ب�لذات 
بطريقة  فيه�  الرمزي�ت  ب��ستخدام  جدًا  متقدمة 
تدل على حتليق روح الفن�نة وهي ت�سكب نزف روحه� 
ك�نت  الث�نية  اللوحة  بينم�  والفر�س�ة،  ب�لألوان 
اأي�سً� لمراأة تغم�ض عينيه� بح�لة من اخلدر اللذيذ، 
وجم�لية اللون، والرموز من حول الوجه، وبرغم اأن 
املعر�ض  املعرو�ستني يف  اللوحتني  الفكرة يف  م�ستوى 
تعترب مب�ستواه� الفني والفكرة والرمزية به� اأعلى 
من قدرات الأطف�ل على فهمه�، لكنه� ت�سد الأطف�ل 
املختلفة  املواد  ي�ستخدموا  اأن  واإمك�نية  لالأ�سلوب، 
لالأطف�ل،  جيدة  تعليمية  و�سيلة  وهذه  فني،  ب�سكل 
اجلم�لية.  وذائقتهم  الفنية،  مواهبهم  وتنمية 
الداخلي،  الت�سميم  فن  در�ست  اأ�سم�ء  والفن�نة 
اإ�س�فة اإىل عدة دورات ر�سم، و�س�ركت بعدة مع�ر�ض 
اإ�س�فة  �سخ�سي�ن،  معر�س�ن  له�  وك�ن  حملية،  فنية 

على امل�س�ركة ب�لعديد من ور�س�ت الر�سم.
)رام اهلل(

ــــن اجلـــيـــو�ـــض ــــــــرا م ــــــــوى اأث ـــر املـــ�ـــشـــري حـــ�ـــشـــن طــــلــــب: الـــ�ـــشـــعـــر �ــــشــــالح اأق ـــاع ـــش ـــ� ال

تون�ض – 
اأرادت اأن حتوك لنف�سه� ثوبً� �س�حرًا، لُت�سعر زائره� اأنه� ُولدت من رحم ال�سم�ء، فكل م� على اأر�سه� من من�زل وجدران 
واأبواب ونوافذ، ارتدت الُزرقة. اإنه� �س�حية ” #�سيدي_بو�سعيد ” التون�سية، املطلة على �سواحل #البحر_املتو�سط.
ففي اأع�يل املنحدر ال�سخري املُطل على قرط�ج وخليج #تون�ض، ن�أت “�سيدي بو�سعيد” بنف�سه� عن كل م� يعكر �سفو 

زائريه� و�سك�نه�، ويعبث بط�بعه� اخل��ض، لتبتعد بهدوئه� عن �سخب احلي�ة الرتيب.
ولدى النزول اإليه�، يعود الزائر خالل التجول يف اأزقته� اإىل ع�سور قدمية، لي�ستن�سق عبق الت�ريخ يف جوانبه�.

وتتميز من�زله� بب�ح�ته� الوا�سعة وب�س�طة نقو�سه�، وهو م� قلدته املط�عم والفن�دق املج�ورة له�.
وتبعث ُزرقة اأم�كنه�، وزخ�رفه� العتيقة املطلية ب�لأ�سود، يف النف�ض ال�سف�ء والطم�أنينة.

وم� يزيد من �ِسحر �س�حية “�سيدي بو�سعيد”، احت�س�نه� لأ�سج�ر التمر، وال�سبرّي )التني ال�سوكي(، واأزه�ر الي��سمني، 
لتغدو اآية من اجلم�ل تّزين الوجه احل�س�ري لتون�ض اخل�سراء.

#البحر يف  من�رة  زي�رتهم تون�ض، حيث تر�سد  الأج�نب لدى  لل�س�ئحني  الرئي�سية  بو�سعيد” الوجهة  “�سيدي  وتعّد 
اأعلى تلته� �سف�ء مي�هه الزرق�ء التي تنعك�ض على �سواطئه.

ولتبقى ال�س�حية يف ُخلده، يحر�ض الزائر على �سراء الهداي� التذك�رية ك�ملج�سم�ت ال�سغرية للمن�زل، ولوح�ت فنية 
لالأزقة وال�سوارع، والهداي� امل�سنوعة من اجللود.

واإىل ج�نب من�ظره� اخلالبة، ت�ستهر “�سيدي بو�سعيد” ب�أطعمته� و�سرابه� ال�سهي، ويف مقدمته� وجبة “الُك�ْسْك�ِسي”، 
وال�س�ي الأخ�سر، والكفت�جي، واللبالبي، والعجة، والت�سطرية، واملعجن�ت املحلية املختلفة، وغريه� م� لّذ وط�ب.
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حملة  تــثــري   – ب(  ف  )اأ   – نــيــويــورك 
وك�لة  عن��سر  ي�سنه�  الــتــي  العــتــقــ�لت 
الهجرة واجلم�رك الأمريكية �سد امله�جرين 
“اآمنة”  تعد  ك�نت  اأم�كن  يف  ال�سرعيني  غري 
والكن�ئ�ض  املح�كم  مثل  اإليهم  ب�لن�سبة 
الذعر بينهم والغ�سب يف اأو�س�ط الن��سطني.
من�دي�  الأبي�ض  البيت  اإىل  و�سوله  منذ 
يـ”اأمريك� اول”، جعل الرئي�ض دون�لد ترامب 
من �سي��سة الهجرة حجر الأ�س��ض لجندته 
حيث منح عن��سر وك�لة الهجرة واجلم�رك 
)اآي�ض( �سالحي�ت وا�سعة لعتق�ل وترحيل 

امله�جرين غري ال�سرعيني.
فعلي� مل تبداأ بعد عملي�ت الرتحيل على 
تزال  ل  حيث  ترامب  عهد  يف  وا�سع  نط�ق 
التي ك�نت يف  لتلك  م�س�بهة  املرحلني  اأعداد 

عهد �سلفه ب�راك اوب�م�.
الآن  ت�ستهدف  الهجرة  �سلط�ت  اأن  اإل 
واأ�سقطوا  ــالذا  م تعد  ك�نت  التي  الأمــ�كــن 
الرتكيز  على  حتثهم  ك�نت  التي  القواعد 

فقط على املجرمني اخلطريين.
جميع  ا�ــســتــهــداف  الــنــتــيــجــة  ـــت  وكـــ�ن

امله�جرين ب�لطريقة ذاته�.
العــتــقــ�لت  بــهــذه  امل�ستهدفني  بــني  مــن 
فئة  من  وهي  ع�م�(،   22( ف�رغ��ض  دانيال 
الولي�ت  اإىل  اأطف�ل  اأتوا  الذين  امله�جرين 
موؤقتة  اإق�م�ت  على  ح�سلوا  حيث  املتحدة 
بف�سل برن�مج “داك�” الذي اأن�س�أه اأوب�م� ع�م 

ب”احل�ملني” )درميرز(. ويعرفون   2012
منزله�  “اآي�ض" اإىل  عن��سر  قدم  وعندم� 
لعتق�ل والده� واأخيه�، وكالهم� مه�جرين 
الحتج�ز  من  ف�رغ��ض  افلتت  م�سجلني،  غري 

عرب الختب�ء يف خزانة يف املنزل.
ال�س�بة  هذه  اعتق�ل  من  متكنوا  اأنهم  اإل 
الــقــ�دمــة مــن الأرجــنــتــني الأربــعــ�ء بعدم� 
حتدثت يف موؤمتر �سح�يف �سد الرتحيالت يف 

ولية مي�سي�سيبي اجلنوبية.
– للقلق  – مثري 

كتب  اعتق�له�،  عملية  على  تعليقه  ويف 
يف  دوربــن  ريك�رد  الدميوقراطي  ال�سن�تور 
�سفحته مبوقع تويرت اأنه “من املثري للقلق اأن 
اإىل موؤمتر  +اآي�ض+ حلقوا به� على م� يبدو 

�سح�يف عن الهجرة”.
على  حــ�لــيــ�  “داك�”  بــرنــ�مــج  وينطبق 
املر�سوم  ويتيح  �سخ�ض.  األــف   750 حــواىل 

لال�سخ��ض   2012 يف  اوبــ�مــ�  وقعه  ــذي  ال
اطف�ل  املتحدة  الولي�ت  اىل  قدموا  الذين 
الــبــالد  يــظــلــوا يف  اأن  كــ�أمــريكــيــني  ــ�أوا  ــ�ــس ون

ويعملوا فيه�.
ال ان ف�رغ��ض تركت مهلة و�سعه� املوؤقت 
لدفع  املــ�ل  جمع  على  تعمل  وك�نت  تنق�سي 
ر�سوم جتديد اإق�مته� عندم� اعتقله� عن��سر 

الهجرة.
ترحيله�  �سيتم  ف�رغ��ض،  ملح�ميي  ووفق� 

دون جل�سة يف املحكمة اأم�م ق��سي هجرة.
لدى  املوظفة  توف�ر  يتزيري  واعــتــربت 
للهجرة  مـــوؤيـــدة  حــكــومــيــة  غــري  منظمة 
ل  “+اآي�ض+  اأن  موؤقت  بو�ض  اي�س�  وتقيم 

يخجلون”.
واأ�س�فت اأن “هذه الوك�لة امل�رقة اعتقلت 
ب�سبب  يــبــدو  مــ�  على   )…( اخـــرى  حــ�ملــة 
الأول” يف  للتعديل  مم�ر�سته� حلقوقه� وفق� 
الد�ستور  يف  التعبري  حرية  حق  اإىل  اإ�س�رة 

الأمريكي.
اأدىل بت�سريح�ت متن�ق�سة  وك�ن ترامب 
اإىل  و�ــســولــه  منذ  “داك�”  بــرنــ�مــج  حــيــ�ل 

ال�سلطة يف 20 ك�نون الث�ين/ين�ير.
فخالل حملته النتخ�بية، اأ�سر على اأنه 
ق�نوين”  غــري  “عفوا  “احل�ملني”  مينح  لــن 
اإنه  ق�ل  امل��سي  ال�سهر  منت�سف  يف  اأنــه  اإل 

�سيتع�مل معهم “بقلب كبري”.
“ب�إمك�ن  ــه  اأن اإىل  ا�ــســ�رت  توف�ر  اأن  اإل 
ي�س�ء  كم�  الن��ض  ت�سوي�ض  حم�ولة  ترامب 
+احل�ملني+،  عن  لطيفة  اأ�سي�ء  قوله  عرب 
ي�سرف  التي  الوك�لة  اأن  هو  الــواقــع  ولكن 
ال�سب�ب  امله�جرين  الآن  ت�ستهدف  عليه� 

وتنتزعهم من ع�ئالتهم”.
رود  ذي  “ميك  مــنــظــمــتــهــ�  وتـــطـــ�لـــب 
عن  الفوري”  بـ”الإفراج  نيويورك” 

ف�رغ��ض.
التي  اي�ض  ب�تري�سي�  املح�مية  واأو�سحت 

حقوق  عن  تدافع  حملية  جمموعة  ترتاأ�ض 
امله�جرين لوك�لة فران�ض بر�ض اأن احلكومة 
اأم�م  جل�سة  له�  يحق  ل  ف�رغ��ض  اأن  تعترب 
الق��سي كونه� “جت�وزت فرتة الإق�مة �سمن 

برن�مج يلغي احل�جة اإىل ت�أ�سرية”.
من  ردا  بر�ض  فران�ض  وكــ�لــة  تتلق  ومل 
طلبه�  عند  الأمــريكــيــة  الــهــجــرة  �سلط�ت 

التعليق على امل�س�ألة.
بي��ض” – على  – “�سيك� 

الذي  الهجرة  حول  ترامب  مر�سوم  بعد 
الهجرة  �ــســلــطــ�ت  بــــداأت  الــقــ�ــســ�ء،  علقه 
ي�ستبه  �سرعيني  غــري  مه�جرين  برتحيل 
ب�رتك�بهم جرائم حتى واإن مل توجه اإليهم 
التهم ر�سمي�، وهو م� بدا جلي� عندم� اعتقل 
�ست�ء  ــوم  ي خــالل  مـــالذا  وجـــدوا  اأ�سخ��ض 
بولية  األيك�س�ندري�  يف  كني�سة  داخل  ب�رد 

فريجيني�.
واحتجزت ال�سلط�ت كذلك امراأة توجهت 

للتقدم  بتك�س��ض  ب��سو  اإل  يف  املحكمة  اإىل 
ب�سكوى ب�س�أن العنف املنزيل.

وموؤخرا كذلك، �سعد عن��سر “اآي�ض" على 
منت ط�ئرة ك�نت هبطت للتو يف مط�ر “جون 
ق�موا  حيث  نيويورك  يف  الــدويل  كينيدي” 

ب�لت�أكد من الأوراق الثبوتية لكل راكب.
حت�لف  موؤ�س�ض  ف�رغ��ض،  �سيزار  واأ�س�ر 
الهجرة  اإ�ــســالح  يوؤيد  الــذي  “درمي”  عمل 
ق�سوة  اأكرث  تع�ط  ب�لفعل  “هن�ك  اأنه  اإىل 
ي�سعرون  الــذيــن  الهجرة  عن��سر  قبل  مــن 
+اأم�كن  ا�ستهدفوا  اذا  يح��سبوا  لن  ب�أنهم 

ح�س��سة+ ك�لكن�ئ�ض واملدار�ض وغريه�”.
العن��سر  هوؤلء  منح  “ترامب  اأن  واأ�س�ف 
من��سب�  يرونه  مب�  للقي�م  بي��ض  على  �سيك� 
ل  اأن  يــبــدو  لــلــتــ�ــســرف.  مطلقة  ــة  ــري وح
العنيفني  املجرمني  ب��ستهداف  لديه  م�سكلة 

والأمه�ت” على حد �سواء.
املــهــ�جــرون يف  اأولــئــك  مــ� يخ�س�ه  واأكـــرث 
مليون   11 عددهم  الب�لغ  املتحدة  الولي�ت 

هو اأن تكفيك الع�ئالت.
اأخرى  امــراأة  وهي  فيزغريا،  جينيت  اأم� 
ي�سعون  الــذيــن  “اآي�ض"  عن��سر  مــن  تهرب 
دينفري  يف  كن�سية  اإىل  فلج�أت  لرتحيله�، 

بولية كولورادو مع اأطف�له� الثالثة.
لوك�لة  عــ�مــ�(   47( فــيــزغــريا  ــت  وقــ�ل
بكل  للت�سحية  ج�هرة  “اأن�  بر�ض  فران�ض 

�سيء لأبقى مع اأطف�يل”.
القليلة  الأ�س�بيع  خالل  كذلك  واعتقل 
“ح�مل”  امل��سية دانيل رامرييز مدين�، وهو 
يف  يعي�ض  ع�م�   23 العمر  من  يبلغ  مك�سيكي 

�سي�تل.
على  القب�ض  “اآي�ض"  عن��سر  ــقــى  وال
املتحدة  الــوليــ�ت  اإىل  قــدم  الــذي  رامرييز 
رغم  عــمــره،  مــن  ال�س�بعة  يف  ــ�ن  ك عندم� 

�سالحية ت�سريح “داك�” الذي ك�ن ميلكه.
منزله  اقتحموا  الذين  امل�سوؤولون  وادعى 
لأخذ والده اأن رامرييز اعرتف ب�نتم�ئه اإىل 
ل  الذي  امله�جر  ينفيه�  تهمة  وهي  ع�س�بة، 

�سوابق جن�ئية لديه.

الـــــوزراء  ــض  ــ� ــي ـــن رئ اأعـــل الــقــد�ــض -  
ال�سرائيلي بني�مني نتني�هو، اأنه لن ي�سمح 
الراحل  الفل�سطيني  الزعيم  ا�سم  ب�إطالق 
بلدة  يف  ال�سوارع  اأحد  على  عرف�ت،  ي��سر 

)�سم�ل(. “جث” العربية 
:” “لن  مكتوب  بي�ن  يف  نتني�هو،  وق�ل 
ا�سم  ب�إ�سرائيل على  �سوارع  بت�سمية  ن�سمح 

من قتلوا اإ�سرائيليني”.

�ستتخذ  حكومته  اأن  نتني�هو،  واأو�سح 
يف  �ــســوارع  ت�سمية  دون  حتــول  اإجـــراءات 
عــرفــ�ت،  “ي��سر  ب��سم  على  اإ�ــســرائــيــل، 
الــقــ�دة  مــن  وغــريهــم  احل�سيني”،  واأمـــني 
نتني�هو  اأقـــوال  وجـــ�ءت  الفل�سطينيني. 
بع�ض  �سنه�  اإعالمية  حملة  على  تعقيبً� 
ا�سم  ــالق  اإط �سد  الإ�سرائيليني،  اجلنود 
على  عرف�ت،  ي��سر  الفل�سطيني  الرئي�ض 

اأحد طرق بلدة “جث”، العربية، التي تقع 
يف منطقة املثلث �سم�ل اإ�سرائيل.

ومتت ت�سمية ال�س�رع يف ع�م 2008 �سمن 
فل�سطينية  ت�سمي�ت  لإطالق  ك�مل  م�سروع 

وعربية على �سوارع البلدة.
ومن تلك الأ�سم�ء:” )ال�س�عر الراحل( 
القد�ض،  بغداد،  بــريوت،  دروي�ض،  حممود 

�سنع�ء، فل�سطني، ابن حنبل، امل�سعودي”.
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“عرفات” على �شوارع يف ا�شرائيل نتنياهو: لن ن�شمح باإطالق ا�شم 

�سعيد يقطني
�س�ركت  التي  )ك�زاخ�ست�ن(  اأ�ست�ن�  مف�و�س�ت  اأث�رتني 
عن  وت�س�ءلت  �سوري�،  حول  واأنقرة  وطهران  مو�سكو  فيه� 
معنيني،  العرب  كون  رغم  املف�و�س�ت  هذه  يف  العرب  غي�ب 
لي�ض  �سوري�،  الأمم مب� يجري يف  اأكرث من غريهم من  رمب� 
لأ�سب�ب ت�ريخية وجغرافية وح�س�رية وثق�فية فقط، بل 
لأن م� يهم الرو�ض والرتك والفر�ض يف �سوري�، يعني العرب 
يف  العرب  غ�ب  واقت�س�دي�.  جيو�سي��سي�  غريهم  من  اأكرث 
تهم  التي  الت�ريخية  املنعطف�ت  اأهم  ويف  املف�و�س�ت،  هذه 
ومتغيبون،  غ�ئبون،  العرب  غ�ئبني.  اأبــدا  ظلوا  م�سريهم 
والتغيب  الغي�ب  هذا  اأ�سب�ب  هي  فم�  مغيبون.  فهم  ولذلك 
املركز،  الآن  حتتالن  وتركي�  اإيران  �س�رت  مل�ذا  والتغييب؟ 
التهمي�ض على  املف�و�س�ت، وقد ع�نيت� مع� من  يف مثل هذه 
اإىل  يتحولوا  اأن  يف  العرب  يفلح  مل  ومل�ذا  الع�ملي؟  ال�سعيد 
مركز، رغم »مركزية« وجودهم يف الع�مل احلديث؟ وظلوا 
اأبدا على اله�م�ض، رغم املوقع الأ�س��سي الذي يحتلونه على 

امل�ستوى الع�ملي؟
الإ�سالم،  انت�س�ر  منذ  الت�ريخ،  يف  والرتك  الفر�ض  �سكل   
يف  ه�م�  دورا  منهم�  كل  ولعب  العربية.  الثق�فة  من  جزءا 
الت�ريخ العربي الإ�سالمي. ك�ن التف�عل والتم�زج قوي� بني 
الأجن��ض الثالثة يف حلظ�ت كثرية من الت�ريخ، ويبدو ذلك 
يف  جميع�  م�س�همتهم  فيه�  نلحظ  عديدة  م�ستوي�ت  على 
ت�سكيل ت�سورات م�سرتكة قوامه� اللغة العربية والإ�سالم. 
وكذلك  ال�س�ئدة،  اللغة  ظلت  الكت�بية  العربية  ف�للغة 
لتينية  الرتكية  اللغة  ت�سبح  اأن  قبل  العربي  احلــرف 
عربية  بــحــروف  تكتب  الف�ر�سية  ظلت  بينم�  احلـــرف، 
فيه  �س�هم  مذاهبه  مبختلف  الإ�سالم  اأن  كم�  اليوم.  اإىل 
للفر�ض  جند  �سحيح  والــرتك.  والفر�ض  العرب  من  علم�ء 
يف  وخ��سة  الإ�ــســالمــي،  العربي  الــتــ�ريــخ  يف  خ�سو�سية 
الع�سر العب��سي حيث مت التعويل عليهم لت�أ�سي�ض الدولة، 
وبه  له،  ينت�سرون  الذي  املذهب  الت�سيع  �س�ر  التطور  ومع 
يتميزون عن ب�قي امل�سلمني. كم� جنح الأتراك يف الق�س�ء 
على املم�ليك، وامتد نفوذهم مع اخلالفة العثم�نية لي�سل 
اإىل احلدود املغربية، وظلوا يفر�سون �سلطتهم حتى جميء 
دول  اإىل  العرب  وق�سم  اخلالفة،  قو�ض  الذي  ال�ستعم�ر 

و�سعوب متن�فرة ومتن�ق�سة.
اأن  احلديث  الع�سر  يف  والفر�ض  والــرتك  العرب  حــ�ول 
ت�أ�سي�ض  حمــ�ولت  فك�نت  احلديث،  الع�سر  مع  يتف�علوا 
الدولة الوطنية يف تركي� مع اأت�تورك، ومع م�سدق وجم�ل 
عبد الن��سر. ومع التطور ح�سلت النقالب�ت يف العديد من 
الأقط�ر العربية، وت�سكلت جمهوري�ت تدعي الدميقراطية 

والوحدة وال�سرتاكية، يف الوقت الذي جنحت فيه اإيران 
حول  ع�ملي�  ال�سوؤال  اأثــ�رت  اإ�سالمية«  »جمهورية  بن�ء  يف 
للعني  بوؤرة  �س�رت  النووي  م�سروعه�  ومنذ  اإيران،  م�ستقبل 
الع�ملية. ظلت العلم�نية اأ�س��ض الدولة الرتكية اإىل اأن ج�ء 
حزب العدالة والتنمية ليحول تركي� من دولة ت�ستعطف 
قوية  ــة  دول اإىل  الأوروبــــي  الحتـــ�د  يف  للدخول  الــغــرب 
اقت�س�دي� واجتم�عي�، ورغم حم�ولت زعزعة ا�ستقراره� 
تثبت ب��ستمرار اأنه� تتطلع اإىل امل�ستقبل مبعنوي�ت مرتفعة 

وثقة يف النف�ض.
جندهم  والــرتك  ب�لفر�ض  نق�رنهم  عندم�  العرب،  لكن 
ليكون  العربي  الربيع  جــ�ء  ومتغيبني.  ومغيبني  غ�ئبني 
فيه�  مك�ن  ل  التي  الوطنية  الــدولــة  نحو  حتــول  بداية 
يحلم  ــذي  ال ال�سعب  لكل  دول  للعرقية.  ول  للط�ئفية 
احلروب  هي  وه�  الكرمي.  للعي�ض  ويتطلع  ب�لدميقراطية 
وهم  �سنوات،  �ست  من  اأكــرث  مــرور  بعد  م�ستعرة  تــزال  م� 
وه�  املج�ين.  والقتت�ل  للحروب  حد  و�سع  عن  ع�جزون 
ـ الإ�سالمية يتف�و�ض لتحقيق الهدنة فيه�  �سوري� العربية 

رو�ض وترك وفر�ض.
وديني�،  �سي��سي�  وتركي�،  اإيــران  من  موقفن�  ك�ن  مهم�   
رغم  امل�ستقبل  نحو  وتطلع�  نزيهة،  انتخ�ب�ت  فيه�  جند 
جند  معه�.  فيه�  ن�سرتك  التي  واملــراغــمــ�ت  ــ�ت  ــراه الإك
عليه�  فر�ض  الــذي  احل�س�ر  رغــم  الإيــرانــيــة،  ال�سن�ع�ت 
ح��سرة  اقت�س�دي�ته�  وجند  تطور،  يف  كثرية،  �سنوات  منذ 
الع�مل  تغزو  جنده�  اإنن�  بل  العربية.  البالد  خمتلف  يف 

عربية  اأقط�را  ديني�،  تخرتق،  هي  وه�  �سينم�ئي�.  العربي 
يف  مت�سيعون  له�  وي�سبح  ال�سيعة،  عن  �سيئ�  تعرف  تكن  مل 
املغرب العربي. وميكن قول ال�سيء نف�سه عن تركي�، وعن 
تغزو  املختلفة  ومنتج�ته�  تركي�  ب�تت  لقد  اقت�س�ده�. 
والبق�ع،  البالد  كل  يف  وم�ستثمروه�  العربية،  الأ�ــســواق 
م�سل�سالته�  اأن  كم�  اخل��سة.  التعليمية  مدار�سه�  وكذلك 
العربية  ب�للغة  مدبلجة  �سهور  لعدة  يت�بعه�  العربي  �س�ر 
اأحي�ن�  املحلية  العربية  وبــ�لــدارجــ�ت  حين�،  الف�سحى 
حتمل  �ــســ�رت  عندن�  التج�رية  املــحــالت  اإن  بــل  اأخـــرى. 
البيئ�ت.  خمتلف  يف  ال�سلط�ن  وحرمي  امل�سل�سالت،  عن�وين 
وو�سل الأمر اإىل حد ت�سمية اأبن�ئن� اجلدد ب�أ�سم�ء اأبط�ل 

تلك امل�سل�سالت.
وبقين�  اإليه  و�سلوا  م�  اإىل  والــرتك  الفر�ض  و�سل  مل�ذا   
من  والأدهـــى  ن�سري؟  اأيــن  نعرف  ل  ونحن  امل�سي،  يف  نتعرث 
يف  تختزل  للعرب  �س�رت  التي  ال�سورة  اأن  والأنكى،  ذلك 
و�س�ر  ــرى.  اأخ مرة  »داع�ض«  ويف  مرحلة،  يف  »الق�عدة«، 
كل  كون  ورغم  الإرهــ�ب.  يفرخون  الذين  امل�سلمون  العرب 
فتهمة  الإرهــ�ب  �سد  حربه�  يف  منخرطة  العربية  الــدول 
املتخيل  �س�ر  لقد  ع�لقة.  وعليهم  ل�سقة،  بهم  ــ�ب  الإره
عالقة  ل  و�سنتهم  ال�سنة،  هم  ب�أنهم  العرب  ميثل  الع�ملي 
لهم  عالقة  ل  الفر�ض  و�سيعة  الأكـــراد.  �سنة  بعلم�نية 
ب�لإ�سالم الإره�بي. هذه هي ال�سورة التي يروجه� الإعالم 
�سد  حربهم  يف  الــعــرب  وم�س�ركة  والأمــريــكــي.  الغربي 

الإره�ب لن يعفيهم من ظالل تلك ال�سورة املكونة عنهم.

الفر�ض والرتك لكل منهم� دولته وحدوده، وهو يت�سرف 
وفق م� متليه عليه الدولة وحدوده� ومط�مح �سعوبه�. لكن 
�سرورة  ي�ستوعبوا  مل  احلديث  الت�ريخ  كل  رغم  العرب، 
عدة  العرب  ظل  وم�سريهم.  وجودهم  عن  للدف�ع  التكتل 
)املغرب  احلــدود  على  وتت�س�رع  بينه�  فيم�  تتن�ف�ض  دول 
واجلزائر مثال(. بل اإن منهم من ي�س�هم يف فر�ض املزيد من 
تقزمي الوطن العربي. وه� هي الطوائف والأعراق ل تبغي 
اأو فر�ض هيمنته� على م� عداه�.  غري املزيد من التق�سيم، 
العربية،  ب�لوحدة  تط�لب  اخلم�سيني�ت  �سنوات  ك�نت  اإذا 
و�س�رت  يدافع عنه�  ك�ن  الآن ممن  الوحدة حت�رب  ه� هي 
اإىل  الدعوة  وب�تت  ومتخلفة،  »قوجمية«  �سبة  الوحدة 
غريه�،  تلغي  التي  املقيتة  والط�ئفية  ال�سيقة،  العرقي�ت 

نزع�ت ثورية وعلم�نية وعقالنية.
ويف  املف�و�س�ت  يف  موقع  للعرب  يكون  اأن  ميكن  كيف 
والنق�س�م؟  التفكك  من  الدرجة  هذه  على  وهم  الع�سر، 
اأعدم الديكت�تور القوجمي البعثي يف العراق، فقلن� �سيبني 
الب�ئد،  النظ�م  ترك�ت  تتج�وز  قوية  دولــة  العراقيون 
للتع�ي�ض  ف�س�ء  واأطي�فه  مكون�ته  بكل  العراق  و�سي�سبح 
كل  فيه  تتع�ي�ض  دميقراطي�  منوذج�  ويقدم  الدميقراطي 
رغم  جند  فلم  امل�س�واة.  قدم  على  والطوائف  القومي�ت 
مرور اأكرث من عقد من الزم�ن غري ديكت�توريني وف��سدين 
والتهجري  والتقتيل  الث�أر  �سوى  جند  مل  وقتلة.  وجمرمني 
والالئحة  واليمن…  �سوري�،  عن  نقول  ومــ�ذا  والتدمري. 

طويلة طول البالد العربية؟
ت�سوراتهم  توحيد  يف  يفلحوا  ومل  دول،  عدة  العرب   
وهم  يتوحدوا،  اأن  للعرب  اأنى  بهم.  حتيط  التي  لالأخط�ر 
ر�سمه�  التي  احلدود  داخل  �سعوبهم  توحيد  عن  ع�جزون 
يجعله  اأن  �سعبه  يح�رب  ملن  ميكن  كيف  ال�ستعم�ر؟  لهم 
يتوحد مع غريه؟ مل�ذا و�سل الحت�د الأوروبي اإىل م� و�سل 
جل�معة  اأنى  اأول.  نف�سه�  مع  دولة  كل  تتوحد  مل  لو  اإليه 
متفرقون  وهم  للعرب،  ج�معة  تكون  اأن  العربية  الــدول 

داخلي�؟
اأن العرب،  الــعــرب والــفــر�ــض والـــرتك هــو  الــفــرق بــني 
حكوم�ت و�سعوب�، غري ق�درين على توحيد اأنف�سهم ملواجهة 
يكونوا  اأن  على  ق�درين  وغري  والتخلف،  والبط�لة  الفقر 
دميقراطيني مع اأنف�سهم. حني نكون دميقراطيني مع اأنف�سن� 
نكون وطنيني،  لأنن�  والط�ئفة واحلزب،  ب�لقبيلة  نفكر  ل 
يهمن� الوطن الذي يكون فوق اجلميع. يف غي�ب ذلك، ميكن 
ق�س�ي�ن�  يف  التدخل  والأمريك�ن  والرو�ض  والرتك  للفر�ض 

لأنن� ع�جزون على اأن نكون اأنف�سن�.

ــــرب والـــــــرك والـــفـــر�ـــض ــــع ــــن ال ــــــارق الـــهـــامـــ�ـــض ب ــــــالم: ف ــــــش ـــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة واالإ� ـــه ـــوام تــــ�ــــشــــورات مـــ�ـــشـــركـــة ق

د. ط�رق لي�س�وي
و  ترامب”   ” الأمــريــكــي  الرئي�ض  قـــرارات  يت�بع  مــن 
الرجل  اأن  يــدرك  الآن،  اإىل  تن�سيبه  منذ  ت�سريح�ته 
امل�س�لح  ت�أييد  اأ�س��سه�  را�سخة  عقيدة  وفــق  يتحرك 
تطلع�ته�  عــن  الــدفــ�ع  و  اإ�سرائيل  دعــم  و  الأمــريــكــيــة، 

العن�سرية، على اإعتب�ر اأن الغ�ية واحدة…
لكن كل هذا ل يهم ف�ملك�ئد و احلروب �سد امل�سلمني مل 
ثالث  له�  تعر�ض  التي  الغتي�لت  �سي��سة  فمن  تتوقف 
�س�حب  م�  و  ال�سليبية  ب�حلروب  مــرورا  را�سدين  خلف�ء 
ذلك من ت�أجيج ال�سراع�ت الط�ئفية و الثنية اإىل اإب�دة 
امل�سلمني يف الأندل�ض و �سي��س�ت ال�ستعم�ر الأوروبي التي 
تك�لبت على تركة الرجل املري�ض  و احتلت اأجزاء وا�سعة 
لليهود  فل�سطني  وت�سليم   ، الإ�سالمي   و  العربي  الع�مل  من 
اأهله�… اإن  جرد اعتداءات الغرب عموم� على  وت�سريد 

بالد امل�سلمني ل تك�د تنتهي…
لكن م� يهمن� حقيقة هو هذا اجلنب الذي يظهره الق�دة 
الرجل  هذا  مع  نتح�لف  اأن  يعقل  كيف  جلالدهم،  العرب 
ولي�ض  الــطــرق  قط�ع  و  القرا�سنة  مبنطق  يفكر  ــذي  ال
و  التنمية  لن�سر  ي�سعون  الذين  الق�دة  و  الزعم�ء  مبنطق 
ال�سلم و الأمن و تر�سيخ اأ�س�ض التع�ون و الت�س�من واحلوار 

بني ال�سرق و الغرب …
ت�ستهدف  فعال  و  قــول  عنه�  عــرب  الــتــي  ف�سي��س�ته 
يهدد  فهو    الإ�سالمي،  و  العربي  الع�مل  الأوىل  ب�لدرجة 
اأموال  على  ال�سيطرة  و  اإيران  مع  النووي  التف�ق  ب�إلغ�ء 
العراق و فر�ض املزيد من اجلزية على بلدان اخلليج مق�بل 
احلم�ية و الالئحة طويلة … بينم� يف مق�بل ذلك ي�سعى 
ج�هدا لك�سب ود رو�سي� و ال�سني، فهو يخ�سى قوة و بط�ض 
هوؤلء لأن لديهم القدرة على الرد، بينم� الع�مل العربي و 
اأي قوة و ل ت�سكل ب�لن�سبة  الإ�سالمي منطقة ف�رغة من 
م�ستب�حة  اأ�سبحت  قدراته�  و  فموارده�  تهديد،  اأي  له 

للجميع…
ف�لرئي�ض الأمريكي منذ حملته النتخ�بية و اإىل حني 

و  اإيــران،  مع  النووي  التف�ق  ب�إلغ�ء  يعد  وهو  تن�سيبه 
العديد  من  ا�ستهج�ن  مو�سع  ك�ن  التف�ق  هذا  اأن  الغريب 
من  تتخوف  اليوم  اأ�سبحت  التي  اخلليجية  البلدان  من 

اإلغ�ءه؟!
البلدان  حــكــومــ�ت  بــ�ــســوؤالــنــ�اإىل  نر�سل  هن�  نحن  و 
اإيران ب�لدرجة  اإلغ�ء التف�ق : اأمل ت�ستفد  املتخوفة من 
و  الأوىل من هذا التف�ق برفع احلظر القت�س�دي عنه� 
حترير ماليري الدولرات التي ك�نت حمتجزة له�  ببنوك 
خي�رات  وو�سع  ــراين  الإي القت�س�د  اأفــ�د  م�  وهو  الغرب، 
اخلليجية  البلدان  جتني  مل  بينم�   . الإيرانية؟  القي�دة 
و  للت�سلح  مهولة  ميزاني�ت  خ�س�رة  اإل  التف�ق  هذا  من 
الدخول يف �سراع�ت ب�لوك�لة اأحرقت الأخ�سر و الي�ب�ض 
اجلهل  و  التخلف  و  للذل  عر�سة  العربية  الأمة  جعلت  و 
العقالنية  ال�سي��سة  و  الر�سيد  املنطق   اإن   . �سفك�لدم�ء  و 
الأعــداء،    من  مزيد  �سن�عة  جتنب  و  القوة  بن�ء  تقت�سي 
التكنولوجي�  على  للح�سول  ت�سعى  ـــران  اإي ك�نت  فـــ�إذا 
حف�ظ�  عليه�  للح�سول  بدورن�  ن�سعى  ل  فلم�ذا  النووية، 
على حقن� يف الوجود، ل �سيم� و اأن العدو الأول للعرب و 
“اإ�سرائيل” تتوفر على تر�س�نة نووية  ب�إمك�نه�  امل�سلمني 

اإفن�ء اأهل املنطقة يف دق�ئق.
الواقع اإين ل اأع�تب اإيران على �سي��س�ته� ف�سعف اأهل 
الإقليم هو الذي جعل منه� قوة ذات ع�سالت تبع� للمثل 
ال�سعبي” الأعم�ض يف بالد العمي�ن ملك” ، فتع�ون العرب و 
حت�لفهم مع الغريب على �سرب و ك�سر بع�سهم بع�س� ، جعل 
املنطقة �سعيفة وع�جزة اأم�م  كل حكومة اأو بالد له� قدر 
ومتدده�  اإيــران  فتو�سع   ، احلكيمة  والقي�دة  التنظيم  من 
مواجهته�.  امل�ستحيل  من  اأنه  و  الكم�ل  بلغت  اأنه�  ليعني 
قي�دته  يجعل  م�  النواق�ض  و  امل�س�كل  من  له  البلد  فهذا 
و  البتزاز  على  الق�ئمة  “ترامب”  �سي��س�ت  نف�ض  تنهج 

التهديد مع العجز عن الدخول يف مواجهة مب��سرة …
لذلك، ل ينبغي للحكوم�ت اخلليجية اخل�سوع لدعوات 
“ترامب” ب�لتح�لف معه ل�سرب اإيران اأو حم��سرته�، ففي 

العرب  اإ�سرائيل  وحدهم�، بينم�  و  ذلك م�سلحة لأمريك� 
هم اخل��سر الأكرب، و اإيران بدوره� لن تخ�سر �سيئ� ، فلن 
ت�ستطيع اإدارة “ترامب” اأو حليفته “اإ�سرائيل” اأن ته�جم 
الرتاب الإيراين ، لن هذه الأخرية له� القدرة على الرد 
و اأمنت م�س�حله� بتوحيد جهوده� داخلي� و بن�ء اقت�س�د 
لي�ض  و  قومي�  م�سروع�  النووي  م�سروعه�  جعل  و  حرب 
بتوظيف  اإقليمي�  زب�نيته…ومتدده�  اأو  للح�كم  م�سروع 
�سع�رات الدف�ع عن فل�سطني و دعم ال�سيعة و م� اإىل ذلك 

من ال�سع�رات …
اإن  م� تعي�سه املنطقة من تفكك و تخلف هو نت�ج طبيعي 
فقدت  التي  احلكم،و  اأنظمة  ره�ن�ت  و  اختي�رات  لف�سل 
�سرعيته� منذ اللحظة التي حت�لفت فيه� مع الأجنبي الذي 
م�  -وهــو  الإ�سالمي  و  العربي  الع�مل  من  اأجــزاء  اغت�سب 
اأعطى لإيران و غريه� الذريعة ل�ستب�حت حرمة الأر�ض 
اأ�سبحت  اأن  ومنذ   ،-… و�سوري�  العراق  من  كل  يف  الدم  و 
حروبه� موجهة للداخل بدل اأن توجه لبن�ء قدرات الأمة 
ب�لأمة  يرتب�سون  الذين  احلقيقيني  الأعــداء  مواجهة  و 

العربية والإ�سالمية و يكيدون له� يف ال�سر والعلن.
ال�ستمرار يف  برف�ض  بلدان اخلليج  رد  يكون  اأن  ينبغي 
اأرادت  فــ�إذا  الغري،  مل�س�لح  خدمة  و  جم�ن�  اإيــران  مع�داة 
اأمريك� و الع�مل مواجهة اإيران فلهم ذلك، لكن �سريطة األ 
يوظفوا اأرا�سي العرب اأو دم�ئهم اأو اأموالهم فيم� يقدمون 
…ومن م�سلحة بلدان اخلليج نهج �سي��سة احلي�د و  عليه 
البتع�د عن الإ�سرار مب�س�لح بلد ج�ر وم�سلم كم� ينبغي 
لهذا الأخري اللتزام ب�ملثل . و لت�سعى بلدان اخلليجلبن�ء 
البتع�د  و  الأمة  اأطراف  ب�قي  مع  بتع�ون  الذاتية  قوته� 
اخلوف  العبث  فمن  موؤقت�-  لو  –و  الط�ئفي  اخلط�ب  عن 
 ، اجلم�عة  و  ال�سنة  اأهل  اأو�س�ط  يف  ال�سيعي  التمدد  من 
ارتب�ط  له�  التي  النفو�ض  و  بني  احلــرام  و  بني  ف�حلالل 
متيز  اأن  بفطرته�  ت�ستطيع  امل�سطفى   �سنة  و  اهلل  بكت�ب 
ط�ىفية  مع�رك  خو�ض  من   فبدل  والب�طل..  احلق  بني 
و  املــدار�ــض  وفتح  الدينية  الرتبية  دعــم  اأوىل  بــ�ب  فمن 

ال�سحيحة  العقيدة  لتعليم  الت�س�ل  وقنوات  امل�س�جد 
كم� ج�ء به� النبي حممد عليه ال�سالم، و يف ذلك حت�سني 
من  زيغ  اأو  تطرف  كل  �سد  اجلم�ع�ت  و  لالفراد  حقيقي 
جهة، و توحيد جلهود الأمة و جتميعه� حتث راية ال�سالم 
يف  ذاتـــه  لال�سالم  حت�سني   ــك  ذل ويف   ، اأخـــرى  جهة  مــن 
مواجهة املتك�لبني عليه ، و وقف للمد  املتطرف الذي اأخد 
و  اأموالهم  ا�ستب�حة  و  الأمنني  لرتهيب  غط�ءا  الدين  من 

اأعرا�سهم…
مت�م�  ال�سالميةمغ�يرة  و  العربية  الأمة  حتدي�ت  اإن 
التحدي  اإن   ، عموم�  الغرب  اأو  رو�سي�  اأو  اأمريك�  تريده  مل� 
احلقيقي اليوم هو حتقيق امل�س�حلة الداخلية بني احلك�م 
ال�س�متة  الأغلبية  لتطلع�ت  الن�س�ت  و  املحكومني  و 
والتعبري عن اختي�راته�، و نبذ الفرقة بني الإخوة العرب 
و امل�سلمني فرابطة ال�سالم ك�نت و لتزال وا�سعة ب�لقدر 
الذي يكفي لتج�وز كل التب�ين�ت و امل�س�حن�ت،  ف�لأف�سلية 
و  العربية  ـــة  الأم م�س�لح  يــخــدم  ملــن  تــكــون  اأن  ينبغي 
الإ�سالمية  و يجعل لهذه الأمة  وزن� و احرتام� و يرجع له� 
هيبته� و تقديره�. وذلك يقت�سي طبع� وقف نزيف الدم و 

ال�سراع�ت الط�ئفية

“تــــــــــــــــرامــــــــــــــــب” �ــــــــــشــــــــــيــــــــــا�ــــــــــشــــــــــات  مــــــــــــــــع  ـــــــــــــف  ـــــــــــــال حت ال  ال�شرعين غــري  املهاجرين  ــر  ذع تثري  االمــريكــيــة  الــهــجــرة  وكــالــة  عنا�شر  ي�شنها  اعــتــقــاالت  حملة 
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املعجزة،  ب�نتظ�ر  اجلميع  ك�ن  واحد  اأ�سبوع  قبل 
غ�سني  اللبن�ين،  ال�سعر  م�سفف  خروج  اأمل  على 
عبيد، من الغيبوبة التي دخل فيه� وانتهى معه� دور 

الأطب�ء مب�ست�سفى را�سد بدبي.
مل  الدم�غ،  يف  جراحة  اأجرى  الذي  عبيد  غ�سني 
�سوى  الأ�سدق�ء  له  ميتلك  ومل  ح�لته  تتح�سن 
الدع�ء، بعدم� حتول ح�س�به ال�سخ�سي عرب موقع 
�س�حة  اإىل  “في�سبوك”  الإجتم�عي  التوا�سل 

للدع�ء له ب�ل�ستف�قة والعودة اإليهم مرة اأخرى.
يوم  عبيد  غ�سني  برحيل  اجلميع  ي�سدم  اأن  قبل 
م�  منه�،  يفق  ومل  الغيبوبة  يف  ظل  بعدم�  ال�سبت، 
�سكل �سدمة لعدد كبري من جنم�ت الوطن العربي، 
كرم  جنوى  واأبرزهن  غ�سني،  معهن  تع�مل  الالتي 
التي ق�ل البع�ض اإنه� مل تكن يف ح�جة اإىل �سدمة 

جديدة بعد رحيل �سقيقه� قبل اأي�م.
مع  قوية  �سداقة  بعالقة  ارتبطت  كرم  جنوى 
افتت�ح  ح�سور  على  حري�سة  وك�نت  عبيد،  غ�سني 
وحتدث  ع�مني،  قبل  دبي  يف  به  اخل��ض  ال�س�لون 
اإنه�  ق�ئال  قبل  من  جنوى  مع  تع�ونه  عن  غ�سني 
وتع�سق  ال�سعر  يف  التكلف  حتب  ل  رائعة  فن�نة 

املوديالت الطبيعية.
تع�مل  التي  الوحيدة  هي  #جنوى_كرم  تكن  مل 
معه� #غ�سني عبيد، بل ك�ن �سديق� لأ�س�لة ن�سري 
ميدي�  ال�سو�سي�ل  على  ح�س�ب�ته�  عرب  ن�سرت  التي 
رحيله،  على  حزنه�  عن  واأعربت  للراحل،  �سورة 
موؤكدة اأنه� ل ت�ستطيع التعبري عن مدى حزنه� على 

رحيل ال�سديق الكرمي والطيب واخللوق.
�سبك�ت  على  عبيد  غ�سني  ح�س�ب�ت  وب��ستطالع 
مواليد  من  اأنه  جند  #التوا�سل_الإجتم�عي، 
 1981 ع�م  دي�سمرب  �سهر  من  والع�سرين  الث�لث 
بدبي،  للعي�ض  وانتقل  اللبن�نية  اجل�معة  يف  در�ض 
اآخر  اإن  حيث  “في�سبوك”،  مع  متف�عال  يكن  ومل 
ع�سر  الرابع  يف  مت  ال�سخ�سية  ل�سورته  حتديث 
من �سهر يوليو الع�م امل��سي، فيم� ك�نت اآخر �سورة 
ين�سره� عرب “ان�ستغرام” قبل ثالثة اأ�س�بيع والتي 
ظهر فيه� ب�سحبة الفن�نة #غ�دة_عبدالرازق يف 

.”Arab Castingg“ كوالي�ض برن�مج
غ�سني عبيد حتدث عن جتربته مع اأ�س�لة ملدة �سهر 
فن�نة  اأنه�  موؤكدًا  العرب”،  “فن�ن  بربن�مج  ك�مل 
تع�ونهم�  خالل  ومن  وطبيعية،  ولطيفة  �س�دقة 

اكت�سف كم هي �سف�فة وتتع�مل مع اجلميع برقة، 
وهو م� �س�عده على ابتك�ر ق�س�ت له�.

اأجل  من  #لبن�ن  اإىل  انتقل  عبيد  غ�سني  جثم�ن 

الراحل  اأ�سدق�ء  دفنه مبوطنه، وتواجد عدد من 
ب�مل�ست�سفى عقب الوف�ة من اأجل اإنه�ء الإجراءات 

والت�سهيل على زوجة الراحل واأبن�ئه.

ه�������ذه ق�������س���ة م�������س���ف���ف ال�������س���ع���ر ال��������ذي ب���ك���ت���ه ال���ن���ج���م���ات

رم�����س��ان الع�ساق”يف  ت�سعل“قناديل  ع��ب��دال��ن��ور  “اجلميلة ���س��ري��ن  مقاطعة  دع���وات  انت�سار 
ت�ستجيب عر�س  ودار  والوح�س”.. 

ب�سبب تطرقه ملو�سوع�ت غري اأخالقية؛ دع� مب�سر اإجنيلي اإىل مق�طعة 
تنتجه  الذي  والوح�ض”،  “اجلميلة  ال�سهري  الفيلم  من  اجلديدة  الن�سخة 

�سركة والت ديزين، وذلك يف تدوينة له على في�سبوك اخلمي�ض امل��سي.
ودع� فرانكلني جراه�م، وهو جنل املب�سر الإجنيلي بيلي جراه�م، ورئي�ض 
جمعية بيلي جراه�م الإجنيلية، اإىل املق�طعة، وبحلول يوم اجلمعة متت 
م�س�ركة دوينته 88 األف مرة، وق�لت دار للعر�ض ال�سينم�ئي يف األب�م� اإنه� 

لن تعر�ض هذا الفيلم.
واتهم جراه�م ال�سركة املنتجة ب�أنه� حت�ول الدفع ب�أجندات عن التحول 
اجلن�سي يف قلوب وعقول الأطف�ل وجعله� اأمرًا طبيعيً�، معلقً� “احرت�سوا”.
ومل ترد على الفور �سركة والت ديزين على طلب�ت للح�سول على تعليق 

يوم اجلمعة.، بح�سب وك�لة رويرتز.
الفيلم  من  جديدة  ن�سخة  وهو  الفيلم  هذا  عر�ض  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
وات�سون  اإمي�  ببطولته  وتقوم  م�ر�ض/اآذار.   16 يف  ال�سهري  الكال�سيكي 

بو�سفه� بيلي ال�سغرية التي تقع يف غرام رجل مرعب ال�سكل.

ن��������وال ال����زغ����ب����ي ب����اإط����ال����ة 
رائ����ع����ة ب���ت���وق���ي���ع زه�����ر م����راد

اأطلت الفن�نة اللبن�نية النجمة نوال الزغبي يف  برن�مج “�سريي �ستديو” 
.DMC الذي تقدمه الفن�نة �سريين عبد الوه�ب، ويعر�ض على قن�ة

نوال اخت�رت ف�ست�نً� اأرجواين اللون يجمع بني  قم��ض ال�سيفون وتطريزات 
الورود اجلميلة .

الف�ست�ن هو بتوقيع امل�سمم اللبن�ين الع�ملي زهري مراد .
وج�ء تداخل اللون البيج جميل جدًا.

واجلم�ل،  الأن�قة  ال�سديدة  الإطاللت  اختي�ر  على  نوال  دائمً�  وحت�سر 
حيث اأنه� دائمة الت�ألق يف اختي�راته� يف ع�مل املو�سة .

وتك�ثرت اإطاللت نوال ب�للون الأرجواين فيبدو انه� تف�سله.
 نوال الزغبي ك�نت قد اأطلقت موؤخرًا اأغنية منفردة ب�للهجة اخلليجية 

وحتمل ا�سم "تولع"،  و�سورته� على طريقة الفيديو كليب.

خر هام
اىل قرائن� الكرام يف كل مك�ن

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة ك�نت ، ول يتلقى دعم� من 
انتق�دات  و�سلتن�  حيث   ، جهة  اي 
ب�لنحي�ز  تتهمن�  الخوة  بع�ض  من 

لطرف على الخر .
كم�  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلن�.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائم� وابدا 

مراة �س�دقة .
نحن مع الوط�ن ول�سن� مع احلك�م ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  ب�مل�س�ركة  يرغب  ومن  العربي  

ب�ر�س�ل رايه اىل موقع اجلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور ي��سر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العاج 

واملراهقن الأطفال  • عاج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العاج 

الزواج • الإر�ساد 
الأ�سري • الإر�ساد 

والأمومة الأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العاج 

املعريف ال�سلوكي  •  العاج 
الطاق • تعديل 
الأعزاء • فقدان 

الإر�ساد والنمو  • العافية 
ال�سرتخاء على  والتدريب  الإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعاج  امل�سورة  • الإدمان 

الأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامن

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

بريوت – 
الع�س�ق”، من بطولة  “قن�ديل  اللبن�ين بعنوان  ال�سوري  امل�سل�سل  بداأ ت�سوير 
قراأت  اأن  بعد  الدرامي  العمل  لهذا  مت�مً�  تفرغت  التي  النور،  عبد  �سريين 

عليه. توافق  اأن  قبل  بعن�ية”،  “الن�ض 
عمله�  اإن  حيث  الرم�س�ين،  ال�سب�ق  عن  امل��سي  الع�م  غ�بت  �سريين  وك�نت 
الدرامي الرم�س�ين الأخري هو م�سل�سل “24 قرياط” الذي �س�ركه� فيه املمثل 

ع�بد فهد واملمثلة م�غي بو غ�سن.
#لبن�ن و�سوري�،  “قن�ديل الع�س�ق” نخبة من املمثلني من  وت�س�رك يف م�سل�سل 
خ�لد  بك،  حت�سني  ح�س�م  عم�يري،  املنعم  عبد  اأحمد،  علي  رفيق  اأبرزهم 

القي�ض، وف�ء مو�سللي ودمي� قندلفت.
#الدرام�  يف  ال�س�ئد  عن  تختلف  ت�ريخية  ف�نت�زي�  عن  عب�رة  وامل�سل�سل 
ح�رة  اإىل  القدمية  توم�  ب�ب  من  #دم�سق  ح�رات  يف  و�سي�سور  الرم�س�نية، 

الق�سلة.
و�سين�ريو  ق�سة  ال�سبيعي  الدين  �سيف  الدرامي  العمل  هذا  اإخراج  يتوىل 

الك�تب خلدون قتالن.
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ابتكر مهند�سون اأوغنديون �سرتة ذكية ميكنه� 
من  اأ�سرع  الرئوي  اللته�ب  مر�ض  ت�سخي�ض 
الذي  املر�ض  الآم�ل مبع�جلة  لتزيد  الأطب�ء، 
ب�ت يفتك بعدد اأكرب من الأطف�ل اأكرث من اأي 

وقت م�سى.
عليه�  اأطلق  التي  الذكية  ال�سرتة  وحتتوي 
جم�س�ت  على  الأم(،  )اأمل  اأو  اأوب”  “م�م� 
اإلكرتونية تفح�ض ال�سوت اخل�رج من الرئتني 

ودرجة احلرارة ومعدل التنف�ض.
اللته�ب  مر�ض  ت�سخ�ض  اأن  لل�سرتة  وميكن 
مرات  ثالث  تفوق  و�سرعة  بدقة  الرئوي 
مثيله� لدى الت�سخي�ض الب�سري، بح�سب درا�سة 

اأجراه� الفريق الذي ابتكر ال�سرتة.
 24 موت  يف  �سبب  احل�د  الرئوي  واللته�ب 
كثري  اأعوام،   5 �سن  حتت  �سنوي�  طفل  األف 
كم�س�بني  اخل�طئ  للت�سخي�ض  تعر�سوا  منهم 
ب�ملالري�، بح�سب اإح�س�ء ملنظمة الأمم املتحدة 

للطفولة والأمومة )يوني�سيف(.
والفتق�ر للمع�مل احلديثة والبنية الأ�س��سية 

الطبية يف بع�ض البلدان الفقرية، يعني جلوء 
الفحو�س�ت  اإىل  ال�سحة  جم�ل  يف  الع�ملني 

لت�سخي�ض  ك�فية  تكون  ل  قد  التي  الب�سيطة 
الأمرا�ض بدقة، وهو م� يوؤثر على املري�ض.

ك�سف مقطع م�سور م� بدا اأنه حفل عقد قران 
اأحد اأفراد الأ�سرة احل�كمة يف �سلطنة عم�ن، 
فت�ة  هي  العرو�ض  اأن  الأمر  يف  الغريب  ولكن 
اأجنبية ولي�ض ذلك فقط بل هي اإحدى فتي�ت 

الأ�سرة احل�كمة يف الي�ب�ن اأي�سً�.
واأف�دت املعلوم�ت الواردة من �سلطنة عم�ن اأن 
بن  ق�بو�ض  ال�سلط�ن  �سقيق  ابن  هو  العري�ض 
�سعيد �سلط�ن عم�ن، والعرو�ض هي ابنة الأمري 

الي�ب�ين م��س�هيكو ف�كودا.
اآل  حمد  بن  ذي�ب  بن  حمد  المري  “نزوج 
زوجته  ف�كودا،  فالكو  ب�لف��سلة  �سعيد، 
نبيه  و�سنة  املنزل  اهلل  كت�ب  حكم  على  اإي�ه� 
وجميل  عنده�،  الع�سرة  ح�سن  وعلى  املر�سل، 
له�،  والالزم  الواجب  واأداء  معه�،  ال�سحبة 
ورفع الإ�س�ءة عنه�، وعلى اإم�س�ك مبعروف اأو 

ت�سريح ب�إح�س�ن”.
فيم�  عليه  املتفق  ال�سداق  “وعلى  واأ�س�ف: 
واأملكته  اإي�ه�  زوجته  واآجح  ع�جله  بينهم� 
ع�سمة نك�حه� ب�إذنه� ور�س�ه� وب�إذن من وليه� 
قبله�  ف�إن  ف�كودا،  م�س�هيكو  الف��سل  اأبيه� 
وعلى  املذكورة  ال�سروط  هذه  على  له  زوجة 
له  وقبل  بينهم�  فيم�  عليه  املتفق  ال�سداق 
من  واأنتم  اأن�  فنكون  ذلك،  بجميع  نف�سه  على 

ال�س�هدين”.
�سيغة  ال�سرعي  امل�أذون  خلف  الأمري  وردد 
لالأمرية  زوجً�  ذلك  بعد  ليعلنه  الزواج  قبول 

الي�ب�نية مبب�ركة ال�سهود واحل��سرين.
للمق�طع  ال�سهري   liveleak موقع  و�سلط 
عندم�  املن��سبة،  تلك  على  ال�سوء  امل�سورة 

ن�سر الفيديو على �سفح�ته حتت عنوان )اأمري 
ملخ�سً�  وقدم  ي�ب�نية(،  اأمرية  يتزوج  عم�ين 
ذاكرًا  املقطع،  احتواه  مل�  الإجنليزية  ب�للغة 
يف  الن�درة  احل�لت  من  تعد  الواقعة  هذه  اأن 
من  امل�لكة  الأ�سرة  اأبن�ء  يتزوج  التي  البلدين 

بلدان اأخرى.

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  ق�د   : اإ�سطنبول 
افتت�ح  مرا�سم  عقب  الأنف�ق،  مرتو  اأردوغ�ن، 
مدينة  من  الآ�سيوي  ال�سطر  يف  اجلديد  خطه 

اإ�سطنبول، اليوم ال�سبت.
ويف كلمة مقت�سبة له ق�ل اأردوغ�ن، اإنه �سبق 
خالل  �س�بقة،  مرة   15 نحو  املرتو،  ق�د  اأن 
عموم  يف  به�  �س�رك  خطوط  افتت�ح  مرا�سم 

البالد.
وا�ستقل املرتو بقي�دة الرئي�ض الرتكي، كل من 
ن�ئب رئي�ض الوزراء الرتكي نورالدين ج�نيكلي، 
ووزراء، الأ�سرة وال�سوؤون الجتم�عية ف�طمة 
ج�وي�ض  مولود  واخل�رجية  ق�ي�،  �سي�ن  بتول 
براءت  الطبيعية  واملوارد  والط�قة  اأوغلو، 
�س�هني،  وا�سب  اإ�سطنبول  ووايل  األبريق، 
ولفيف  طوب��ض،  ق�در  املدينة  بلدية  ورئي�ض 

من املواطنني.
خلط  مكّماًل  اجلديد  املرتو  خط  ويعترب 
ال�سق  يف  ك�رط�ل،   – كوي  ق��سي  منطقتي 

الآ�سيوي ملدينة اإ�سطنبول.
افتت�ح  مع  كم،   26 نحو  اخلط  طول  ويبلغ 
ق�سمه اجلديد اليوم، واأ�سبح يربط بني ق��سي 
البو�سفور،  م�سيق  �سف�ف  على  الواقعة  كوي 

“�سبيحة  مط�ر  قرب  “ب�نديك”  ومنطقة 
غوكجن” الدويل.

)�سم�ل  اإ�سطنبول  مدينة  اأن  ب�لذكر  جدير 
غرب(، تعد من اأكرب املدن الرتكية من ن�حية 
عدد ال�سك�ن، ويق�سده� ماليني ال�سي�ح �سنويً�.

كبرية،  مرورية  اختن�ق�ت  املدينة  ت�سهد  كم� 

ب�سكل  لتخفيفه�،  امل�سروع�ت  هذه  مثل  ت�أتي 

يقلل على املواطنني �سغوط التنقل يف و�س�ئل 

املوا�سالت املختلفة.

خ���ل���ف���ان ي���ع���ل���ن احل�������رب ع���ل���ى ك����اردا�����س����ي����ان

جنمة  زي�رة  دبي،  اإم�رة  �سرطة  رئي�ض  ن�ئب  خلف�ن  �س�حي  انتقد  ـ   دبي 
لذوي  را�سد  اأطف�ل  ملركز  ك�ردا�سي�ن  كيم  الأمريكية  الواقع  تلفزيون 

الحتي�ج�ت اخل��سة يف الإم�رة.
ون�سر خلف�ن تغريدات عرب “تويرت”، ق�ل فيه�: “ل�سن� بح�جة اإىل وجود 
كيم ك�ردا�سي�ن يف املراكز اخلريية. املراكز اخلريية يدعى له� الأخي�ر. 

والأخي�ر كرث واحلمد هلل”.
ملركز  التنفيذية  املديرة  اإىل  كالمه  موجه�  اأخرى،  تغريدة  يف  وكتب 
اأطف�ل را�سد لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة مرمي عثم�ن: “املع�قون الذين 
اإع�قتهم م� جنيب لهم كيم  اأخت مرمي على  اأن يعينهم ي�  ن�س�أل اهلل لهم 
م�ستج�بة،  ودعوات  �س�حلة  اأعم�ل  لهم  ممن  لهم  جنيب  ك�ردا�سي�ن.. 
�سخ�سي� حينم� اأرى �سخ�سية معينة ي�ستدعي ملن��سبة م� كيم ك�ردا�سي�ن، 

اأقول اللهم ل توؤاخذن� مب� فعل البع�ض من�”.
يف  وك�ن  دبي،  يف  للمعوقني  را�سد  مركز  زارت  ك�ردا�سي�ن  اأن  اإىل  ي�س�ر 
ومت  ب�ملركز،  امل�سوؤولني  من  وعدد  عثم�ن  مرمي  املركز  مديرة  ا�ستقب�له� 

ا�ستقب�له� بب�ق�ت الورود.

الوعي؟ فقدت  اأن  بعد  والدته  الرابعة  يف  طفل  اأنقذ  كيف 

اإنق�ذ والدته،  ا�ستط�ع طفل يف الرابعة من عمره يع�ين تعرثًا يف الكالم 
التي �سقطت ف�قدة للوعي على اأر�سية املطبخ.

وظل الطفل الذكي، ج�كوب اأونني، ه�دئً� بعد اأن راأى والدته، جيم�، وهي 
ت�سقط وقد ا�سطدم راأ�سه� ب�لأر�ض.

ويف البداية ح�ول اإيق�ظه� وعندم� مل ينجح يف ذلك، ات�سل ب�لرقم 999 
للطوارئ، واأخربهم: “م�م� على الأر�ض.. م�م� عر�ست نف�سه� لالإ�س�بة.. 

اإنه� ل تتكلم”.
“نعم”  بـ”ل” اأو  الأ�سئلة  رّد على  الطفل  اأن  وتظهر مك�ملة م�سجلة كيف 
لكي  له  تقدمه�  ك�نت  التي  الإر�س�دات  واتبع  مورغ�ن،  كيلي  املع�جلة،  من 

يتع�مل مع اأمه، اأن يهزه� ويحركه�، حتى ح�سورهم.
لكن الأم جيم� ك�نت قد ا�ستيقظت واأخربت املع�جلة على اله�تف: “لقد 

�سقطت بقوة و�سربت راأ�سي ومل اأكن ق�درة على حتريك قدمي”.
ومن ثم و�سل املع�جلون اإىل املنزل يف تيلفورد ب�إجنلرتا، واأخذوا جيم� اإىل 

م�ست�سفى الأمرية امللكي، حيث تخ�سع الآن ملراجع�ت عالجية.
لقد  جدًا.  به  فخورة  واأن�  ال�سغري..  بطلي  هو  ج�كوب  “اإن  الأم:  وق�لت 

اأنقذ حي�تي”.
يع�ين  فهو  جيد،  ب�سكل  يتكلم  ل  لطفل  حقة  بطولة  “اإنه�  واأ�س�فت: 
تردد  بدون  اله�تف  اأخذ  لكنه  اجلمل..  وتركيب  النطق،  يف  م�سكلة  من 

واأنقذين”.
وهذا املر�ض الذي مل ي�سخ�ض بعد ت�سبب يف ت�سنج�ت للمراأة يف ذراعيه� 

وال�س�قني والظهر، وفقدان الإح�س��ض يف ج�سده�، م� اأدى ل�سقوطه�.
الأ�سي�ء  وفعل  ب�سرعة  الطفل  ت�سرف  “لقد  مورغ�ن:  املع�جلة  وق�لت 
وهذا  لوالدته..  املق�سودة  امل�س�عدة  حل�سول  اأدى  م�  بدقة..  املطلوبة 

يجعله� اأكيد تفخر به بح�سب موقع العربية “.
واأ�س�فت: “يف كل يوم نتع�مل مع عدد ل ح�سر له من املك�مل�ت التي تردن�.. 
وهذه واحدة منه�، لكن اأظن هذه املك�ملة ب�لذات اأنقذت اأ�سرة من الدموع .

�������س������رتة ذك������ي������ة ت���������س����خ���������س امل�������ر��������س اأ���������س��������رع م�������ن الأط�������ب�������اء

�سابقة مرة   15 له  قيادته  عن  ويتحدث  باإ�سطنبول  جديد  خط  على  اأنفاق”  “مرتو  يقود  اأردوغ��ان 

اأم����������������ر ُع����������م����������اين ي����������ت����������زوج م����������ن اأم�������������������رة ي�����اب�����ان�����ي�����ة
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