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هل ت�ستطيع الريا�ض حتمل العبئني املعي�شي والع�سكري؟

البالي�ستـــي ي�ضــرب
م��ع�����س��ك��رات جن��ران
ّ
والريا�ض و�أبو ظبي حت ّر�ضان على تدخل دويل يف اليمن
اقر�أ يف هذا العدد

حت���ذي���رات م���ن االث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل���ق���رار وا���ش��ن��ط��ن جت��م��ي��د م��ب��ل��غ ل��ل�امم امل��ت��ح��دة
خم�ص�ص للفل�سطينيني ال���ذي ���س��ي ��ؤدي اىل ا���س��و�أ ازم���ة مت��وي��ل للوكالة منذ ت�أ�سي�سها

�أردوغ��ان لبوتني� :سوت�شي
م��ق��اب��ل وق����ف ال��ه��ج��وم “ابن زاي��د ك��ذب الكذبة
ع��ل��ى ال��غ��وط��ة و�إدل����ب و�صدقها” ..الإمارات ت�شكو
قطر �إىل الأمم املتحدة
واجلامعة العربية والتعاون
اخلليجي لأنها “متهورة”!
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عربي ودويل

غ�ضبة مينية على الإم��ارات� :سقطرى لي�ست للمزاد

�إي��ران �أم��ام جمل�س الأم��ن :النفاق ال�سيا�سي الأمريكي يف �أب�شع �صوره

امل�ؤ�س�سة ،خلفان بن مبارك املزروعي ،مببلغ  3ماليني درهم
�إماراتي ،من قبل املحافظ املعينّ من هادي.
وكانت �أبو ظبي قد قامت ،يف وقت �سابق من العام املا�ضي،
بتدريب القوى الع�سكرية ال�شرطية املحلية ،وتزويدها
بالأ�سلحة اخلفيفة وال�سيارات الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل
اعتماد �شبكة االت�صاالت اخلا�صة بدولة الإمارات بعدما
عمدت �إىل �إيقاف ال�شبكة اليمنية .ومل يقت�صر الأمر على
ذلك ،بل �إن عملية التجني�س و�إغراء املواطنني برتك
جزيرتهم والعمل يف الإمارات ،باتت الأ�سلوب الرئي�س
الذي تعتمده �أبو ظبي لإفراغ اجلزيرة من �سكانها.
وبعدما �أ�صدرت ال�سلطات الإماراتية قرار ًا مبنع اليمنيني
من زيارة اجلزيرة �أو التوا�صل مع �سكانها الأ�صليني ،و�صل
بها الأمر حد منع الوجوه املح�سوبة عليها من ذلك .هذا ما
تكرر ح�صوله لـ«املجل�س االنتقايل اجلنوبي» الذي طلب،
�أكرث مرة ،موعد ًا لزيارة اجلزيرة� ،إال �أنه كان يتم دائم ًا
�إلغاء املواعيد يف اللحظات الأخرية .ممار�سات كانت كفيلة
مب�ضاعفة ال�شكوك اجتاه دور �أبو ظبي يف الأرخبيل ،حتى
جاءت املطالبة ب�ضم اجلزيرة �إىل الإمارات ،لتو�صل
الغ�ضب على �سيا�سات الأخرية �إىل م�ستوى غري م�سبوق.
قبل �أيامّ ،
وقع املئات من م�شائخ جزيرة �سقطرى عري�ضة
تطالب بعزل �شيخ م�شائخها ،املح�سوب على الإمارات،
�سليمان عبد اهلل �شلولها ،الذي اتهمه امل�شائخ ب�أنه �أ�ضحى
«م�صدر قلق للجميع ،ومبعث خالف وانق�سام» .وتدور
الكثري من عالمات اال�ستفهام حول �شلولها هذا ،الذي
تربطه عالقة وثيقة باملندوب الإماراتي يف اجلزيرة،
ف�ض ًال عن �أنه متهم باتخاذ خطوات من �ش�أنها «�إحداث
تغيري دميغرايف يف �سقطرى وتهديد هويتها» .وعقب
خطوة امل�شائخ ،تتالت املواقف اجلنوبية الراف�ضة
ملمار�سات الإمارات يف الأرخبيل ،ومطامعها فيه.
حركة «تاج اجلنوب العربي» طالبت الإمارات بتقدمي
تو�ضيح ر�سمي حول الأنباء املتداولة ب�ش�أن �سقطرى،
راف�ضة يف بيان لها «الو�صاية على �شعب اجلنوب� ،أو
تفوي�ض �أي كان باختزال �إرادته» .و�أكدت �أن كل ما
ُي�شاع ب�ش�أن �سقطرى « ُيعترب ملغي ًا ،وال يكت�سب ال�شرعية
الوطنية �أو القانونية» .ويوم �أم�س ،علّق الرئي�س اجلنوبي
الأ�سبق ،علي نا�صر حممد ،على الأمر ،راف�ض ًا ،يف تغريدة
على «تويرت»« ،املزاد على جزيرتي �سقطرى وميون� ،أغلى
جوهرتني يف العامل» ،حا�ض ًا القيادة وال�شعب اليمنيني
على «�إعالن موقف حازم و�صارم» يف ما يتعلق بال�سيادة
على اجلزيرتني.
وفيما تلوذ حكومة هادي بال�صمت بعدما �أخلت نف�سها من
�أي واجب �أو م�س�ؤولية �إزاء �سقطرى ،تربز مواقف الفتة

عام  2011مظاهراتها ال�سلمية بل
وا�ستعانت بجارتها ال�سعودية للقمع
ومل يدع املجل�س لالنعقاد ،والواليات
املتحدة قمعت حركة «احتلوا �سوق
املال» التي بد�أت يف �أيلول�/سبتمرب
 ،2011ومظاهرات لو�س �أجنيلو�س
عام  1992وقتلت �أكرث من 63
�شخ�صا واعتقلت � 12،000شخ�ص
كما قامت قوات الأمن بالهجوم على
اعت�صام جماعة دايفيديان يف واكو
تك�سا�س عام  1993خملفة  83قتيال
من املدنيني ،وفعلت كذلك فرن�سا
عام  2005يف ا�ضطرابات مناطق
املهاجرين املغاربة وبريطانيا قمعت
املظاهرات عام  2011واعتقلت �أكرث
من � 3100شخ�ص ،ومل ن�شهد يف تلك
الأحداث والع�شرات غريها دعوة
ملجل�س الأمن لالجتماع لبحثها.
�إذن ما هو ال�سبب احلقيقي وراء تلك
الدعوة؟ اجلواب كان يف العديد من
كلمات املندوبني .لقد تنبه الأع�ضاء
�إىل م�آرب هيلي احلقيقية هي ورئي�سها
يف البيت الأبي�ض ،وهو التن�صل من
االتفاق النووي مع �إيران بحجة
تفجر الأو�ضاع الداخلية .لكن الدول
الأع�ضاء يف املجل�س كانت واعية لهذه
النقطة و�سلطت الأ�ضواء عليها.
ال�سفري الفرن�سي ،فرن�سوا ديالتر،
تنبه �إىل نقطة مهمة تتعلق
بالطموحات ال�شخ�صية لهيلي
والرئي�س ترامب .وقال يف كلمته �إن
اتفاقية الدول ال�ست مع �إيران حول
الأن�شطة النووية را�سخة وال يجوز
التن�صل منها.
انتهت جل�سة جمل�س الأمن بدون �أي
بيان �صحايف �أو رئا�سي �أو حتى عنا�صر
بيان �صحايف ،بل كانت ممار�سة
يف اخلطابة وفر�صة للتعرف على
مندوبي الدول ال�ست اجلديدة .لقد
�أ�ساءت هيلي لنف�سها وملجل�س الأمن
بعقد مثل هذه اجلل�سة التي حتولت
�إىل �شبه حماكمة ملوقف الواليات
املتحدة التي �أقحمت املجل�س يف م�س�ألة
داخلية بد�أت ترتاجع �إىل طبيعتها
العادية رغم دق طبول احلرب يف
�إدارة ترامب وبع�ض حلفائها يف بع�ض
عوا�صم املنطقة العربية.
عبد احلميد �صيام

�أثارت الدعوات الإماراتية �إىل ا�ستفتاء �سكان جزيرة
�سقطرى على االن�ضمام �إىل الإمارات ردود فعل غا�ضبة يف
الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية والأهلية اليمنية .ردود
مل تقت�صر على حدود املع�سكر املناوئ لأبو ظبي ،بل امتدت
لت�شمل �شخ�صيات من داخل اجلزيرة نف�سها ،باتت ترى يف
ما متار�سه الإمارات داخل الأرخبيل «م�صدر قلق ،ومبعث
خالف»
ال تخفي و�سائل الإعالم الإماراتية حقيقة مطامع
�أبو ظبي يف الأرا�ضي اليمنية ،خ�صو�ص ًا منها جزيرة
�سقطرى التي تد�أب الإمارات منذ �أ�شهر على حتويلها �إىل
«م�ستوطنة» تابعة لها .هذه املطامع جتاوز اجلهر بها يف
الآونة الأخرية حدود احلديث عن «تنمية» اجلزيرة
و«ت�أمينها» و«اال�ستثمار» يف ثرواتها ،ليبلغ حد املطالبة
با�ستفتاء �سكان الأرخبيل على االن�ضمام �إىل الإمارات �أو
البقاء داخل اليمن ،وفق ما دعا �إليه باحثون �إماراتيون
عرب قناة «�سكاي نيوز عربية».
جر�أة يبدو وا�ضح ًا �أن الإمارات ت�سعى من خاللها �إىل
جعل �سيطرتها على اجلزيرة �أمر ًا واقع ًا ال منا�ص منه،
والتوطئة ملنع التباحث ب�ش�أنها على طاولة �أي مفاو�ضات
ً
�ستغلة
م�ستقبلية .ي�أتي ذلك بعدما متكنت �أبو ظبيُ ،م
ان�شغال اليمنيني مبتابعة العمليات الع�سكرية على
اجلبهات كافة ،ومبعاجلة تداعيات احلرب واحل�صار
َ
املفرو�ضني عليهم من قبل «التحالف» الذي ُتعدّ الإمارات
الع�ضو الثاين فيه ،من تثبيت موطئ قدم لها يف �سقطرى،
حتت �ستار قرار جمل�س الأمن الدويل  ،2216وخ�ضوع
اليمن للف�صل ال�سابع ،وبذريعة عدم حتول هذا البلد �إىل
منطقة تهدد �أمن العامل.
ومنذ �سيطرتها على اجلزيرة بعد انطالق العدوان على
اليمن مطلع  ،2015بد�أت معلومات تت�سرب حول �أعمال
عبث ونهب يتعر�ض لها الأرخبيل .وكانت �أ�صابع االتهام
تتوجه ،يف ذلك كله� ،إىل الإمارات ،التي جرى احلديث عن
قيامها بنقل النباتات والطيور واحليوانات النادرة على
م�ستوى العامل من �سقطرى �إىل احلدائق الإماراتية .وقد
تداول نا�شطون مينيون على مواقع التوا�صل االجتماعي،
قبل �أ�شهر� ،صور ًا ملا قالوا �إنها �أ�شجار نادرة يف حدائق دبي
مت نقلها من �سقطرى.
ُي�ضاف �إىل ذلك� ،أن وثائق معتمدة من وزارة العدل يف
حكومة الرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،ك�شفت
عن عملية بيع �أرا�ض وا�سعة يف �إحدى حمميات جزيرة
�سقطرى ملندوب «م�ؤ�س�سة خليفة» الإماراتية .وبح�سب
الوثائق التي ن�شرتها قناة «بلقي�س» املوالية لـ«التحالف»
ال�سعودي ،فقد مت بيع �أر�ض يف منطقة دك�سم ملندوب

على «املقلب ال�شمايل» ترف�ض �أي حماوالت لتغيري هوية
الأرخبيل .يف هذا االجتاه ،نددت وزارة اخلارجية يف
حكومة الإنقاذ بـ«املمار�سات والتجاوزات غري القانونية
التي ترتكبها القوات الإماراتية على الأرا�ضي اليمنية»،
ُمذكّرة �أبو ظبي بـ«البيان الر�سمي ال�صادر عن الوزارة
بتاريخ  19يونيو املا�ضي ،والذي وزع على جمل�س الأمن
وامل�ؤ�س�سات الدولية ،وت�ضمن حتذير ًا من حماوالت دولتي
ال�سعودية والإمارات احتالل �أجزاء من الأرا�ضي واجلزر
اليمنية خالل فرتة العدوان والعمليات احلربية».
كذلك ،وجهّ مثقفون وكتاب و�صحافيون ون�شطاء انتقادات
الذعة للإمارات و«ال�شرعية» على ال�سواء ،على خلفية
ما يتم تداوله ب�ش�أن �سقطرى .و�إذ و�صف بع�ضهم الدعوة
�إىل اال�ستفتاء ب�أنها «حماولة لتزوير التاريخ وحتوير
الهوية» ،ذكّر �آخرون دولة الإمارات ب�أنها «مل تن�ش�أ �إال
كتعوي�ض لال�ستعمار عن خ�سارته ما كان ي�سميه درة التاج

الربيطاين (عدن وم�ستعمراتها ومن �ضمنها �سقطرى)»،
و�أن «ل�سقطرى تاريخ بطولة ،ولي�س لدى الإمارات غري
ين�ضم �إىل َمن؟» على حد تعبري
تاريخ ال�صالحية ،ف َمن
ّ
الكاتب حممد عاي�ش.
ُيذكر �أن �سقطرى عبارة عن �أرخبيل مك ّون من �ست
جزر قبالة �سواحل القرن الأفريقي ،حتظى ب�أهمية
ا�سرتاتيجية بالنظر �إىل �إطاللتها على املحيط الهندي،
ووقوعها يف املمر الدويل الذي يربط دول ذلك املحيط
ببقية دول العامل ،ف�ض ًال عن احتوائها واحدة من �أكرب
املحميات الطبيعية يف العامل .وقد �أدرجت منظمة
الـ«يون�سكو» ،يف عام  ،2008جزيرة �سقطرى على قائمتها
للمواقع الطبيعية التي ت�شكل �إرث ًا عاملي ًا].
لقمان عبد اهلل  /االخبار

ب��ن دغ��ر يهاجم «ال��ت��ح��ال��ف»� :أن��ق��ذوا ال��ري��ال ...و�إال!
يف ت�صريح هو الأول من نوعه ،هاجم رئي�س
حكومة هادي� ،أحمد عبيد بن دغر ،قيادة
«التحالف» ،مطالب ًا �إياها ب�إنقاذ الريال
اليمني حتت طائلة «تغري املوقف الدويل من
الأزمة يف اليمن» .ي�أتي ذلك يف وقت تت�صاعد
فيه ال�ضغوط الدولية على ال�سعودية بهدف
�إبقاء ميناء احلديدة مفتوح ًا ،ا�ستدراك ًا
لـ«�أ�سو�أ �أزمة جوع يف العامل» ،على حد
تو�صيف برنامج الأغذية العاملي
يف ثالث عملية من نوعها منذ بدء العام
احلايل� ،أطلقت القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش
واللجان ال�شعبية �صاروخ ًا بالي�ستي ًا ق�صري
املدى على مطار جازان الإقليمي .ونقلت
وكالة «�سب�أ» الر�سمية عن م�صدر يف القوة
ال�صاروخية ت�أكيده �أن «ال�صاروخ �أ�صاب
هدفه بدقة».
واعرتفت ال�سلطات ال�سعودية ب�إطالق
ال�صاروخ ،لكنها قالت �إنها «متكنت من
وكرر املتحدث با�سم
اعرتا�ضه و�إ�سقاطه»ّ .
قيادة «التحالف» ،تركي املالكي ،اتهامه
�إيران بامل�س�ؤولية عن �إطالق ال�صواريخ
التي ت�ستهدف «�أمن اململكة والأمن الإقليمي
والدويل» ،جمدد ًا دعوته املجتمع الدويل
�إىل «اتخاذ خطوات �أكرث جدية وفاعلية
لوقف االنتهاكات الإيرانية ال�سافرة».
و�سبق للقوة ال�صاروخية اليمنية �أن
ا�ستهدفت ،يف الـ 11من ال�شهر اجلاري،
مع�سكر القوات اخلا�صة ال�سعودية يف جنران
ب�صاروخ بالي�ستي من نوع «قاهر .»M2
ويف الـ 5من ال�شهر نف�سه ،ا�ستهدف �صاروخ

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

بالي�ستي ق�صري املدى مع�سكر «قوة الواجب»
التابع للجي�ش ال�سعودي يف جنران.
على خط مواز ،دعت الأمم املتحدة� ،أم�س،
«التحالف»� ،إىل �إبقاء ميناء احلديدة
مفتوح ًا حتى ما بعد يوم اجلمعة املقبل
الذي حددته ال�سعودية موعد ًا نهائي ًا
لل�سماح ب�إدخال الب�ضائع .و�أ�شارت ممثلة
منظمة الأمم املتحدة للطفولة« ،يوني�سيف»،
مرييتك�سيل ريالنو ،خالل م�ؤمتر �صحايف
عقدته يف �صنعاء� ،إىل �أن «امليناء �س ُيفتح
حتى يوم الـ 19من هذا ال�شهر ،وبعد ذلك ال
نعلم ما �إذا كان التحالف �سيغلقه �أم �سيرتكه
مفتوح ًا» ،م�ستدركة ب�أن «ال�شعور العام هو
�أنهم �سيمددون هذه الفرتة حتى ي�سمحوا
بدخول ال�سلع التجارية ،خا�صة الوقود».
ولفتت ريالنو �إىل �أن «�أكرث من  11مليون
طفل ميني يحتاجون م�ساعدات �إن�سانية»،
متابعة �أن «� 25ألف مولود ميني ميوتون عند
الوالدة �أو قبل بلوغ �شهرهم الأول».
من جهتها ،نبهت املتحدثة با�سم برنامج
الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة ،بيتينا
ليو�شر� ،إىل �أن «اليمن بني براثن �أ�سو�أ �أزمة
جوع يف العامل» ،م�ضيفة �أن «ما يحدث الآن
كابو�س» .ونا�شدت ليو�شر ،يف ت�صريحات من
جنيف« ،الأطراف على الأر�ض ال�سماح لنا
مبوا�صلة جلب الغذاء والدواء بانتظام حتى
ميكن درء املجاعة» .ورد ًا على �س�ؤال ب�ش�أن
احلديدة �أجابت املتحدثة ب�أن «من الوا�ضح
�أنه قد مت ا�سترياد وت�شغيل الروافع ،فنحن
ن�أمل ،ومتفائلون ،ب�أن عملنا �سي�ستمر».

بدورها ،حذرت ف�ضيلة �شعيب ،من منظمة
ال�صحة العاملية ،من �أن حاالت الإ�صابة
مبر�ض الدفترييا «تنت�شر ب�سرعة» ،مع ظهور
 678حالة �إ�صابة و 48حالة وفاة خالل
�أربعة �أ�شهر ،الفتة �إىل �أن �إب واحلديدة
هما الأكرث ت�ضرر ًا من بني حمافظات اليمن
امل�صابة ،وعددها  .19و�شددت على �أنه
«ميكننا وقف انت�شار املر�ض بتوفري امل�ضادات
احليوية والتطعيم».
يف �سياق مت�صل� ،أفيد عن قيام ال�سلطات
ال�سعودية ببيع حاويات تعود �إىل جتار
مينيني يف مزاد ميناء جدة« ،ب�سبب انتهاء
الوقت امل�سموح به لبقاء الب�ضائع داخل
امليناء» .وحتظر ال�سعودية على التجار
اليمنيني ا�ستخدام �سيارات الدفع الرباعي
يف نقل ب�ضائعهم �إىل اليمن ،الأمر الذي
يحتم عليهم ا�ستخدام �سيارات �صغرية
وخا�صة ال تتالءم وطبيعة عملهم .وانطالق ًا
من ذلك� ،أ�صدر التجار بيان ًا قبل �أ�سابيع
طالبوا فيه حكومة الرئي�س امل�ستقيل ،عبد
ربه من�صور هادي ،و«التحالف» ،بال�سماح لهم
ب�إدخال ب�ضائعهم �إىل اليمن ،حمذرين من
خ�سائر كبرية �سيتعر�ضون لها يف حال مت بيع
ب�ضائعهم يف املزاد العلني مبيناء جدة.
جنوب ًا ،منعت قوات «التحالف» � 13سفينة
من الدخول �إىل ميناء عدن ،بعد توقفها يف
منطقة االنتظار لأكرث من �شهر .ونبه رئي�س
موانئ خليج عدن ،حممد �أمزربة ،يف ر�سالة
�إىل وزير النقل يف حكومة هادي� ،إىل �أن
تلك اخلطوة تنذر بـ«توقف بع�ض اخلطوط

نيويورك (الأمم املتحدة)
 :عقد جمل�س الأمن جل�سة
مفتوحة حتت بند «احلالة
يف ال�شرق الأو�سط» ملناق�شة
الو�ضع الداخلي يف �إيران على
�ضوء املظاهرات التي انطلقت
يوم  28كانون الأول/دي�سمرب
املا�ضي ،وا�ستمرت لت�سعة
�أيام يف �أكرث من مدينة و�أدت
�إىل مقتل نحو  22مواطنا.
مندوبة الواليات املتحدة
الأمريكية ،نيكي هيلي ،هي
التي دعت لعقد اجلل�سة.
وحاول املندوب الرو�سي
تعطيل عقدها بالدعوة �إىل
عقد جل�سة م�شاورات مغلقة
قبل املوعد الر�سمي للجل�سة بن�صف
�ساعة والتي تتطلب ت�سعة �أ�صوات
�إيجابية لعقدها و�إال تلغى .ولكن
رو�سيا مل تتمكن من ح�شد �سبعة
�أع�ضاء لالعرتا�ض على عقد اجلل�سة
فعقدت .امل�شكلة �أن هناك �ستة
�أع�ضاء جدد دخلوا ع�ضوية املجل�س
غري الدائمة يف غالبيتهم من حلفاء
�أو �أ�صدقاء الواليات املتحدة مثل
بريو وبولندا وهولندا و�ساحل العالج
والكويت وال يريدون �أن يبــا�شــروا
عملهم يف املجل�س بنزاع مع الواليات
املتحدة ومندوبتها نيكي هيلي.
اجلل�سة خمالفة لبنود امليثاق يف ثالث
نقاط رئي�سية� :أوال – يخت�ص جمل�س
الأمن بامل�سائل التي تعترب تهديدا
للأمن وال�سلم الدوليني ،وال �أحد يتفق
مع وجهة نظر هيلي �أن �أحداث �إيران
متثل تهديدا لل�سلم والأمن الدوليني.
وما قالته نيكي هيلي حول البند 34
من امليثاق ال ينطبق على احلالة يف
�إيران بل هي عملية ّ
يل عنق الن�ص
الذي يتحدث عن حق جمل�س الأمن
بالتحقيق يف خالف �أو و�ضع قد
يتطور لي�شكل تهديدا للأمن وال�سلم
الدوليني.
ثانيا� :أن املظاهرات والإ�ضطرابات
الداخلية ،ما مل تتحول �إىل جمازر �أو
حرب �أهلية بني مكونات البلد الواحد
�أو تنتقل �إىل دول جماورة ،تبقى
�ضمن �صالحيات الدولة �أو ما ي�سمى
يف امليثاق بال�ش�ؤون الداخلية والتي
ال يجوز التدخل فيها ح�سب البند
ال�سابع من الف�صل الأول يف امليثاق.

ثالثا :م�سائل حقوق الإن�سان لي�ست
من اخت�صا�ص جمل�س الأمن بل من
اخت�صا�ص جمل�س حقوق الإن�سان
ومقره جنيف واللجنة الثالثة
التابعة للجمعية العامة .ويقوم
جمل�س حقوق الإن�سان مبراجعات
دورية حلاالت حقوق الإن�سان يف كافة
الدول دون ا�ستثناء ومن بينها �إيران.
و�إذا وجد �أن انتهاكات ج�سيمة حلقوق
الإن�سان تقع يف بلد ما يقوم بتعيني
مقرر خا�ص مهمته جمع املعلومات
والتحقق وتقدمي تقارير دورية
للمجل�س .وعني املجل�س يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب � 2016أ�سمى جهانغري
مقررة خا�صة حلالة حقوق الإن�سان
يف �إيران .وانتقد تقريرها الأخري
املقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان
واللجنة الثالثة الظروف القا�سية
يف ال�سجون ،وحرمان ال�سجناء من
الو�صول �إىل العالج الطبي الكايف،
وخطر املوت .وطالب ال�سلطات بـ
«�إنهاء القيود الوا�سعة اخلطرية على
حرية التعبري واملعتقد ،واالجتماع،
وحرية التجمع ال�سلمي با�ستخدام
الف�ضاء املجازي �أو خارج احلدود،
و�إنهاء امل�ضايقات والرتهيب وتعذيب
املعار�ضني ال�سيا�سيني ،واملدافعني عن
حقوق الإن�سان ،والنا�شطني يف جمال
الدفاع عن حقوق املر�أة ،والأقليات،
والقيادات العمالية ،ون�شطاء حقوق
الطلبة ،ومنتجي الأفالم ال�سينمائية،
وال�صحافيني ،واملدونني ،ومديري
�صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي،
والعاملني يف و�سائل الإعالم ،والقادة
الدينيني ،والفنانني ،واملحامني،

والأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل
الأقليات الدينية املعروفة وغري
املعروفة ،و�أ�سرهم».
وناق�شت اللجنة الثالثة التابعة
للجمعية العامة تقرير جهانغري
عن حالة حقوق الإن�سان يف �إيران
و�صوتت يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
املا�ضي على قرار يدين �إنتهاكات
حقوق الإن�سان التي ت�شمل ا�ضطهاد
الأقليات واالعتقال التع�سفي و�إعدام
القا�صرين وت�ضييق حريات التعبري
والتجمع والتعذيب ،كما يحث القرار
�إيران على الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز وانتهاكات احلقوق �ضد
الن�ساء والفتيات .و�صوت ل�صالح
القرار  83دولة مقابل  30دولة �ضده
بينما اختارت  68دولة الت�صويت بـ
«امتناع».
يبدو �أن نيكي هيلي مولعة بت�سجيل
�سوابق يف الأمم املتحدة ،فمن جهة
تخف�ض م�ساهمات الدولة امل�ضيف
يف ميزانية الأمم املتحدة ومن جهة
تطالب الأمم املتحدة بتبني ق�ضاياها
فيما يتعلق بالربنامج النووي لكوريا
ال�شمالية والإ�ضطرابات الداخلية
يف فنزويال والآن جاء دور �إيران.
ا�ستغلت هيلي مظاهرات عارمة وقوية
يف �إيران لكن مل تخرج عن كونها �ضمن
حدود املعقول ،بل و�سارت مظاهرات
مثيلة �أي�ضا ت�أييدا للحكومة .ولو �أن
مثل هذا النوع من املظاهرات يعر�ض
على جمل�س الأمن لتحول �إىل جهاز
يبت يف �ش�ؤون الدول الداخلية .فم�صر
قمعت مظاهرات  2013بالقوة ومل
يدع املجل�س لالنعقاد والبحرين قمعت
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خمت�صر مفيد

توقيع الرئي�س الأمريكي على اعرتاف الواليات
املتحدة الأمريكية بالقد�س عا�صمة للكيان
ال�صهيوين ،واملبا�شرة ب�إجراءات نقل ال�سفارة
الأمريكية �إىل القد�س ...مل ي�شكّل �صدمة عنيفة
للمتابعني مل�سار الأحداث ،وال �س ّيما خالل الفتنة
املذهبية التي امتطت �صهوة تدمري كلّ الواقع العربي
املتطرفة،
والإ�سالمي من خالل احلركات التكفري ّية
ّ
أ�شعر املخل�صني باخلطر؛ لكون هذا التوقيع
بقدر ما � َ
ميثّل – يف توقيته – عملية ا�ستثمار لكل ما �أجنز يف
تلك ال�سنوات.
ولأجل ذلك ،يراهن كثريون� ،سواء من جهات ر�سم ّية
عربية وعرب ّية� ،أو من حملّلني �سيا�س ّيني ،على �أنّ
لت�ستمر �أكرث من
ه ّباتِ ال�شعوب العاطف ّية مل تكن
ّ
الق�صة؛ لتعود هذه ال�شعوب
�أ�سبوع �أو اثنني وتنتهي ّ
�إىل الواقع وتفتح �أعينها على ا�ستمرار تغيري املعامل
واملواقع على الأر�ض ال على الورق! متام ًا كما هو
تاريخ هذه الق�ض ّية.
ُ
قد يذهب
البع�ض �إىل �أبعد من ذلك؛ ليعترب �أنّ
ً
ال�شعوب نف�سها تقع دائما �ضح ّية خطط لإن�ضاج
طبخة ما ،بحيث يكون من �ضمن هذه اخلطط
ا�ستثارتها لتنزل �إىل ال�شارع على وقع رفع ال�سقف
ثم �إذا ّ
مت االلتفاف
عالي ًا من قبل اجلهات املت�آمرةّ ،
ال�سقف ربح ًا لهذه
عليها �شكّل �أي تنا ُزلٍ عن هذا ّ
ً
«مقبولة» لل�شعوب!
اجلهات ،وخ�سارة
رئي�س التحرير

�سعر �صرف الريال اليمني مقابل
الدوالر من  1990اىل اليوم:

�أردوغ����ان لبوتني� :سوت�شي مقابل وق��ف الهجوم على الغوطة و�إدل��ب
املنتظمة لنقل الب�ضائع املتجهة �إىل ميناء
عدن ،وذلك ب�سبب ت�أخري �إ�صدار الت�صاريح»،
متابع ًا �أن «توقف اخلطوط املنتظمة يعني
مزيد ًا من ال�ضغط االقت�صادي على اليمن،
ومزيد ًا من اخل�سائر ،التي �ستنعك�س مبا�شرة
على كاهل املواطن اليمني».
يف خ�ضم ذلك كله ،ويف ظل التدهور املتوا�صل
يف �سعر �صرف الريال اليمني ،والذي و�صل
خالل الأيام القليلة املا�ضية �إىل حواىل
 500ريال للدوالر الواحد ،برز ت�صريح
الفت لرئي�س حكومة هادي� ،أحمد عبيد بن
دغر ،هاجم فيه مبطن ًا قيادة «التحالف»،
داعي ًا �إياها �إىل «�إنقاذ الريال اليمني
من االنهيار التام» ،معترب ًا �أن «الوديعة
وتوفري امل�شتقات النفطية للكهرباء فقط،
�إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني
واليمنيني من االنهيار» .وحذر بن دغر من

�أنه «ب�سبب االنهيار االقت�صادي؛ الأ�صوات
اخلافتة التي تطالب اليوم بوقف �إطالق
النار ،واالعرتاف بالأمر الواقع� ،سوف تعلو
غداً ،و�سي�سمعها العامل ،و�ست�شكل �ضغوط ًا
قوية على موقف ال�شرعية وعلى التحالف،
و�سيتغري املوقف الدويل من الأزمة يف اليمن،
وعلينا �أن نتحمل ما �سيحدث بعدها» .وفيما
�سرت �أنباء عن �أن ت�صريح بن دغر الأول من
نوعه قد ُيرتجم خالل ال�ساعات املقبلة �إىل
خطوة عملية من قبيل تقدمي ا�ستقالته،
�أفيد عن ات�صال هاتفي بني هادي وبني ويل
العهد ال�سعودي ،حممد بن �سلمان ،ناق�ش
الو�ضع االقت�صادي ،يف ما قد يكون حماولة
لفرملة ت�صعيد بن دغر.
(الأخبار)

امل�صدر  /وكاالت
�أبلغ الرئي�س الرتكي رجب طيب
�#أردوغان ،اخلمي�س نظريه الرو�سي
فالدميري #بوتني ب�ضرورة �إيقاف
نظام الأ�سد عملياته الع�سكرية يف
�#إدلب والغوطة ال�شرقية لإجناح
قمة �#سوت�شي وحمادثات �#أ�ستانا.
وكان �أردوغان قد هدد ب�شن عملية
جنوب �#سوريا م�شابه لدرع الفرات
التي �شنها اجلي�ش الرتكي قبل عامني.
واتفقت تركيا ورو�سيا و�إيران يف
العام املا�ضي على �إقامة «منطقة عدم
ت�صعيد» يف حمافظة �إدلب اخلا�ضعة
ل�سيطرة املعار�ضة واملناطق املحيطة
بها واملتاخمة لرتكيا.
وا�ستدعت تركيا الثالثاء �سفريي
رو�سيا و�إيران �إىل وزارة اخلارجية

�إدلب بعد �أن هاجمت جمموعتان من
الطائرات بال طيار قواعد رو�سية يف
ال�ساد�س من يناير /كانون الثاين.
هذا وخ�سرت ف�صائل املعار�ضة معظم
املواقع التي ا�ستعادتها يوم اخلمي�س
يف ريف �إدلب خالل هجوم معاك�س
كانت قد نفذته على قوات النظام
وامليلي�شيات امل�ساندة لها.
وذكرت م�صادر ع�سكرية متطابقة
�أن قوات النظام ا�ستوعبت الهجوم
جتاه نقاطها يف حميط عط�شان وتل
مرق واخلوين و�أر�ض الزرزور و�أم
اخلالخيل ،وبد�أت با�ستعادة النقاط
التي تراجعت منها وجنحت يف
لتطلب منهما دعوة احلكومة ال�سورية وطلبت وزارة الدفاع الرو�سية من ال�سيطرة على �أغلبها فيما ال تزال
لوقف انتهاكات احلدود مبنطقة عدم اجلي�ش الرتكي الأربعاء ت�شديد املعلومات غري موا�ضحة ب�ش�أن مطار
رقابته على اجلماعات امل�سلحة يف «�أبو الظهور» الع�سكري.
الت�صعيد يف �إدلب.

 \\\\ 1990الدوالر ب  12ريال
 \\\\\ 1995الدوالر ب  50ريال
 \\\\ 1996الدوالر ب  100ريال
 \\\\ 1997الدوالر ب  123ريال
 \\\\ 2000الدوالر ب  144ريال
 \\\\ 2004الدوالر ب  199ريال
 \\\\ 2007الدوالر ب  200ريال
 \\\\ 2010الدوالر ب  215ريال
 \\\\ 2016الدوالر ب  250ريال
 \\\\ 2017الدوالر ب  396ريال
 \\\\ 2018الدوالر ب 500ريال
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ط�����ارق ���ص��ال��ح م���رف���و����ض ج���ن���وب��� ًا :ب���داي���ة «مت������رد» ع��ل��ى الإم�������ارات؟
لقمان عبد اهلل
حتاول الإمارات وال�سعودية مللمة الأفرقاء اليمنيني
املوالني لهما ،يف �إطار خطة لتوجيه اجلهود كافة يف
مواجهة «�أن�صار اهلل»� .إال �أن هذه اخلطة تعاين من
�صعوبات كبرية جلمعها يف طياتها «الأ�ضداد» املختلفني
�أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا ومناطقي ًا.
«التحالف» التقط من جديد فر�صة هروب ابن �شقيق
الرئي�س الراحل ،علي عبد اهلل �صالح ،طارق� ،إىل
عدن ،حيث يعمل على اال�ستثمار فيه كف�صيل و�سط بني
«ال�شرعية» والأطراف الأخرى ،ميكن �أن يحل مكان
«�أن�صار اهلل» باعتباره «ثروة ميكن �أن ت�ؤثر مب�سار املعركة
يف ال�شمال» ،كما قالت افتتاحية �صحيفة «اخلليج»
الإماراتية ،غري �أن تلك املحاولة تتعر�ض ل�صعوبات قد
تطيحها يف امل�ستقبل القريب.
مل يجد طارق ،الوريث الع�سكري لعمه ،حتى الآن ،موطئ
قدم ي�ؤمن له «قاعدة جتمع» ي�ستطيع من خاللها بناء
قوات ع�سكرية حتجز لها مكان ًا ي�ضاف �إىل مواقع ع�شرات
الف�صائل الع�سكرية املمولة �إماراتي ًا �أو �سعودي ًا �أو قطري ًا.
تختلف املكونات اليمنية املمولة من قبل الريا�ض و�أبو
ظبي على كل �شيء� ،إال �أنها تلتقي على �شيء واحد ،هو
رف�ض «طارق» مبا ميثل من م�شروع خا�ص يعترب امتداد ًا
لزعامة الرئي�س الراحل ،علي عبد اهلل �صالح .وتتفق
تلك املكونات على �أن حزب «امل�ؤمتر ال�شعبي العام» �أ�صبح
من املا�ضي ،و�أن ال جمال على الإطالق للقبول بتوفري مالذ
�آمن لقياداته ال�سيا�سية والع�سكرية الهاربة من �صنعاء.
وال يقت�صر الرف�ض لإعادة امل�شروع الع�سكري وال�سيا�سي
للهاربني من «امل�ؤمتر» على منطقة بذاتها ،فحزب «الإ�صالح
الإخواين» الذي ت�سيطر قواته على حمافظة م�أرب،
يتفرد يف �إدارة املحافظة الغنية بالغاز .بل �إن «الإ�صالح»
ّ
يرف�ض تعدد مراكز القوى يف كل اليمن ،ويعمل على �أن
يكون الوارث ال�سيا�سي الوحيد حلزب «امل�ؤمتر» ،وعلى هذه
اخللفية يرف�ض �إن�شاء �أي كيان ع�سكري و�أمني خارج فلك
«ال�شرعية» الذي يُعدّ هو ال�شريك الرئي�سي فيها .وهذا ما
�أكده رئي�س الدائرة الإعالمية يف احلزب ،علي اجلرادي،
يف من�شور له على �صفحته يف «في�سبوك» ،قال فيه �إن
«�إن�شاء ودعم �أي كيانات ع�سكرية �أو �أمنية ،خارج �إطار
ال�شرعية ،بقيادة الرئي�س هادي ،وم�ؤ�س�ساتها الوطنية،
يتناق�ض والهدف املعلن بدعم ال�شرعية اليمنية».
�أما يف اجلنوب« ،اخلا�صرة الرخوة» وال�ساحة املفتوحة
وامل�شرعة لتنفيذ الأجندات اخلارجية ،وبالتحديد
الإماراتية ،فيبدو حتى هذه اللحظة �أن قواه وف�صائله
ا�ستُفزت من ا�ست�ضافة القوات الإماراتية لطارق �صالح
يف مع�سكر «التحالف» يف مدينة ال�شعب ،ومن احلديث عن
زيارة �ضباط حم�سوبني عليه لقاعدة العند يف حمافظة
حلج ،ال�ستك�شاف �إمكانية اتخاذها مقر ًا لطارق �صالح
والقوى امللتحقة به .و�إ�شكالية طارق مع اجلنوبيني �أكرث

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
النا�شران

عادل قا�سم  /حبيب جوده
917 - 488 - 9650
تعقيد ًا منها مع حزب «الإ�صالح» .ف�إذا كان الأخري يقبل
ب�صالح يف �إطار «ال�شرعية» ،ف�إن الف�صائل اجلنوبية
ترف�ضه مطلق ًا .وترجع عدواة اجلنوبيني ل�صالح �إىل ما
يعتقدون �أنه «�إف�شال» للوحدة ،ما يتهمون به الرئي�س
ال�سابق و�شركاءه من «ا�ستئثار بخريات اجلنوب وموارده
و�إجحاف متعمد وممنهج بحقهم» .كذلك تتهم الف�صائل
اجلنوبية �صالح ب�أنه هو من يقف خلف دخول اجلي�ش
واللجان ال�شعبية �إىل اجلنوب ،مع بداية احلرب يف �آذار
.2015
�أما القوى املمولة من الإمارات ،فهي الأكرث �شعور ًا باحلرج
من الو�ضع امل�ستجد ،وهي ترى نف�سها عاجزة عن اتخاذ
موقف علني ترف�ض فيه القبول بالأمر الواقع خ�شية من
الغ�ضب الإماراتي .كذلك ،ترى نف�سها م�ضطرة �إىل جماراة
الر�أي العام الراف�ض لوجود طارق ،وهذا هو حال «املجل�س
االنتقايل اجلنوبي» برئا�سة عيدور�س الزبيدي ،الذي دعا
اىل اجتماع للف�صائل اجلنوبية خالل هذا الأ�سبوع ملناق�شة
جلوء طارق �إىل عدن متهيد ًا لإن�شاء مك ّون ع�سكري فيها.
غري �أن بع�ض الف�صائل املتحررة من الو�صاية الإماراتية
�أ�صدرت بيان ًا رف�ضت فيه ب�أي �شكل �أن يكون اجلنوب مالذ ًا
�آمن ًا لطارق �صالح وبقية القيادات الهاربة من �صنعاء،
معتربة �أن وجوده يف عدن ي�شكّل «ا�ستفزاز ًا مل�شاعر النا�س
وخيانة لدماء ال�شهداء الذين �سقطوا من �أجل حترير
اجلنوب من القوات التي يديرها طارق حممد عبد اهلل
وعمه (�صالح)» .وعمدت تلك الف�صائل ،خالل ال�ساعات
الأخرية� ،إىل ن�شر عنا�صرها ون�صب نقاط ع�سكرية على
طول خط يربط بني مطار عدن الدويل ومقر قوات
«التحالف» يف عدن .وهي املرة الأوىل التي ُيتخذ فيها

�إجراء ع�سكري يحمل بطابع التحدي لأبو ظبي.
بالتوازي مع ذلك� ،أ�صدرت جلنة «الت�صعيد الثوري»
التابعة ملكونات «احلراك اجلنوبي» بيان ًا حذرت فيه دول
«التحالف» من التعاطي مع جنل �شقيق الرئي�س ال�سابق،
مطالبة �إياها بـ«احرتام ال�سيادة الوطنية للجنوب،
و�إخالء املرافق املدنية يف العا�صمة عدن من القوات
الع�سكرية» .ودعت اللجنة �إىل وقفة احتجاجية �صباح
اليوم يف �ساحة العرو�ض يف مديرية خور مك�سر مبدينة
عدن ،رف�ض ًا لإن�شاء �أي مع�سكرات لأقرباء �صالح يف
اجلنوب.
وعلى الرغم من تزايد تلك املواقف الغا�ضبة ،ف�إن
قيادات جنوبية م�ستقلة تعرب عن خ�شيتها من �أن حتاول
دولة الإمارات احتواء املوقف وتهدئة الأو�ضاع لتمرير
م�شروعها ب�إيواء طارق تدريج ًا ،متهمة م�س�ؤولني يف
«املجل�س االنتقايل اجلنوبي» وقيادات �أخرى ممولة من
�أبو ظبي بالقيام بهذا الدور.
ومن املفيد التذكري ب�أن عقم خيارات «التحالف» ،بعد ف�شل
انقالب �صنعاء يف بداية كانون الأول املا�ضي ،ا�ضطره �إىل
مقاربة املحذورات .وهذا ما دفع ويل عهد الإمارات ،حممد
بن زايد� ،إىل اجللو�س مع عدوه التاريخي ،حزب «الإ�صالح
الإخواين» .وقد و�ضع الطرفان نف�سيهما حتت اختبار
النيات� ،إال �أن الأحداث ت�شري �إىل �أنهما ف�شال يف االختبار.
ويبدو �أن اجلناح القطري ــ الرتكي يف «الإ�صالح» تغلّب
على اجلناح ال�سعودي� ،أو كما ُتتهم قيادة «الإ�صالح» ب�أنها
وزعت الأدوار على امل�ستوى القيادي وتراوغ على امل�ستوى
امليداين.

�����ص����اروخ ع��ل��ى م��ع�����س��ك��ر يف جن��������ران ...وول�����د ال�����ش��ي��خ «م��ت��ف��ائ��ل»
عاد امليدان ليت�صدّ ر امل�شهد اليمني،
بعد مغادرة الوفد الأممي العا�صمة
�صنعاء� ،أول من �أم�س ،من دون الإدالء
بت�صريحات لل�صحافيني الذين انتظروا
طوي ًال نائب املبعوث الدويل �إىل اليمن
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد ،معني �شرمي،
يف باحة املطار.
و�أو�ضح ولد ال�شيخ� ،أم�س� ،أن نائبه
اجتمع ،يف �صنعاء ،مع «م�س�ؤولني
�سيا�سيني يف حركة �أن�صار اهلل ،وامل�ؤمتر
ال�شعبي العام وجهات �سيا�سية �أخرى
فاعلة وقادة من املجتمع املدين» ،م�شري ًا
«رحب بالت�شجيع
�إىل �أن الوفد الأممي ّ
وتعاونهم
التزامهم
الذي لقيه من خالل
حتى الآن يف املواقف ال�سيا�سية
ال�ستئناف
ؤمتر»)
�
و«امل
(«�أن�صار اهلل»
والتطورات على جبهات امليدان.
ممكنة».
فر�صة
أقرب
�
يف
عملية ال�سالم
بل على العك�س من ذلك ،تفيد امل�ؤ�شرات
إىل
�
اليمنيني
أطراف
ل
ا
ال�شيخ
ودعا ولد
الواردة من �صنعاء �إىل �أن زيارة وفد
امل�صاحلة
مبادئ
يعلي
خطاب
«اعتماد
الأمم املتحدة مل حتدث اخرتاق ًا �سوى
وح�سن
والتوافق
وال�سالم
وال�شراكة
يف كونها ا�ست�أنفت الو�ساطة ال�سيا�سية
اجلوار» ،معترب ًا �أن «هذا �أمر �أ�سا�سي بعد طول انقطاع ،وخ�صو�ص ًا يف �أعقاب
مل�ساعدة ال�شعب اليمني على حتقيق �أحداث �صنعاء الأخرية التي �أودت
ما ي�صبو �إليه من حياة �آمنة وم�ستقرة بحياة الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل
وكرمية».
�صالح� .إذ قرئت جولة الوفد الأممي
هذا االنطباع الإيجابي الذي �أ�شاعته الطويلة ،والتي ا�ستمرت خم�سة �أيام،
تغريدتان لولد ال�شيخ على ح�سابه يف على �أنها تطبيع مع احلياة ال�سيا�سية
«تويرت» ،م�ساء �أم�س ،مل يجد ترجمة اجلديدة يف �صنعاء .ي�شار �إىل �أن ممثلي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

«�أن�صار اهلل» رف�ضوا لقاء �شرمي ،الذي
اجتمع مع رئي�س املجل�س ال�سيا�سي �صالح
ال�صماد ب�صفته الر�سمية.
وان�شغلت الأو�ساط اليمنية� ،أم�س ،ب�أول
ظهور علني للعميد طارق �صالح ،جنل
�شقيق الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل
�صالح ،والذي يعتربه البع�ض القائد
الع�سكري النقالب الأخري على «�أن�صار
اهلل» ،وذلك بعد اختفاء طارق �صالح منذ
�أحداث �صنعاء ،و�سط ت�ضارب يف الأنباء
حول م�صريه .وظهر �صالح يف منطقة
عتق يف حمافظة �شبوة ،لتقدمي العزاء
�إىل �أ�سرة الأمني العام لـ«امل�ؤمتر ال�شعبي

العام» ال�سابق عارف الزوكا ،الذي ق�ضى
يف اال�شتباكات الأخرية بني «�أن�صار اهلل»
وجماعة علي عبداهلل �صالح .و�أعلن
طارق �صالح ،يف �أول ت�صريح له�(« ،أننا)
مند �أيدينا �إىل �أ�شقائنا ،وبالذات اململكة
العربية ال�سعودية ،للعمل على �إنهاء
احلرب و�إعادة الأمن واال�ستقرار �إىل
اليمن ،ف�أمن اليمن وا�ستقراره من �أمن
املنطقة وا�ستقرارها» ،م�ضيف ًا �أن «اليمن
لن تن�سلخ عن عروبتها وتتجه �أي اجتاه
�آخر».
ميداني ًا� ،شهدت بع�ض اجلبهات ت�سخين ًا
ملحوظ ًا يف ال�ساعات املا�ضية ،وال
�سيما عند احلدود اليمنية ال�سعودية.
و�أعلنت القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش
اليمني� ،أم�س� ،إطالق �صاروخ بال�ستي،
من نوع «قاهر  »M2على مع�سكر
للقوات اخلا�صة ال�سعودية يف جنران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «�سب�أ»،
عن م�صدر ع�سكري قوله �إن ال�صاروخ
ا�ستهدف مهبط طائرات «�أبات�شي» يف
�أحد املع�سكرات ال�سعودية بنجران،
م�ؤكد ًا �إ�صابة ال�صاروخ هدفه بدقة� .إال
�أن و�سائل الإعالم ال�سعودية قالت �إن
قوات الدفاع اجلوي ال�سعودي اعرت�ضت
ال�صاروخ فوق منطقة جنران.
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ال��ري��ا���ض حت����اول ام��ت�����ص��ا���ص ال��غ�����ض��ب:
م���ل���ي���ارا دوالر يف ال���ب���ن���ك امل���رك���زي
�أعلنت ال�سعودية� ،أم�س ،عن وديعة جديدة
يف البنك املركزي اليمني بقيمة مليا َري
دوالر ،وذلك يف �أعقاب ت�صاعد الغ�ضب
ال�شعبي من تدهور �سعر �صرف الريال وما
ت�سبب به من ارتفاع مهول يف الأ�سعار.
وجاء الإعالن ال�سعودي يف وقت ال تزال
فيه مدينة عدن ت�شهد توتر ًا مت�صاعداً ،مع
حتول املواقف امل�ضادة ل�سيا�سات «التحالف»
�إىل وقفات احتجاجية انطلقت بواكريها من
مديرية خورمك�سر
يت�صاعد التوتر يف مدينة عدن ،جنوب اليمن،
على خلفية املواقف الراف�ضة لوجود جنل
الرئي�س ال�سابق ،يحيى حممد عبد اهلل �صالح،
يف املدينة ،واملتهمة «التحالف» ب�إيوائه.
توتر تكثّفت �أجوا�ؤه �أم�س مع ت�سجيل عملية
اغتيال يف عدن ،ا�ستهدفت م�س�ؤو ًال �أمني ًا
كبرياً� ،إىل جانب وقوع انفجار بالقرب من
مع�سكر «التحالف» يف مديرية الربيقة .ويف
موازاة التوتر الأمني ،ما يزال التوتر املعي�شي
يف م�ستويات عالية نتيجة تدهور �سعر �صرف
الريال اليمني وما جنم عنه من ارتفاع يف
الأ�سعار ،حاولت ال�سعودية امت�صا�ص الغ�ضب
املتزايد عليه ب�إعالنها �إيداع مليا َري دوالر يف
البنك املركزي اليمني.
و�شهدت �ساحة العرو�ض يف مديرية خورمك�سر
يف مدينة عدن� ،أم�س ،وقفة احتجاجية
رف�ض ًا لوجود طارق �صالح يف اجلنوب .ورفع
املحتجون الفتات تنعت �صالح بـ«املجرم»
وتطالب مبحاكمته ،مرددين �شعارات راف�ضة

لإقامة �أي مع�سكرات لأقرباء الرئي�س
ال�سابق يف مدينة عدن .وجاءت هذه الوقفة
تلبية لدعوة «جلنة الت�صعيد الثوري» التابعة
لـ«احلراك اجلنوبي» ،والتي كانت حذرت،
يف بيان �أول من �أم�س ،قوات «التحالف» من
مغبة «ت�سهيل �أعمال» طارق �صالح ،داعية
�إىل �إخالء املرافق املدنية يف عدن من القوات
الع�سكرية ،ومطالبة «التحالف» بـ«احرتام
ال�سيادة الوطنية للجنوب».
على امل�ستوى الأمني ،ويف تطور ال يبدو
معزو ًال من �سياق التوتري احلا�صل يف عدن،
�أفيد عن انفجار يف جوار مع�سكر «التحالف»
يف مدينة ال�صالح يف مديرية الربيقة.
و�أفادت م�صادر حملية ب�أن االنفجار ناجت من
عبوة نا�سفة زرعت على الطريق العام ،ومت
تفجريها بالقرب من مركبة ع�سكرية لقوات
«التحالف» حلظة خروجها من املع�سكر ،من
دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل وقوع �إ�صابات� .أمني ًا
�أي�ض ًاُ ،عرث على مدير ق�سم التحريات يف �إدارة
�أمن عدن ،العميد حممد قا�سم احلريري،
مقتو ًال يف منطقة العماد ال�صحراوية� ،شرقي
املدينة .و�أ�شارت م�صادر �أمنية �إىل �أنه مت
نقل جثة احلريري �إىل م�ست�شفى اجلمهورية
لت�شريحها ،متهيد ًا لبدء التحقيقات يف
الق�ضية .و ُتعدّ هذه �أول عملية اغتيال يف
عدن يف عام  ،2018بعدما �شهد العام املا�ضي
عدة عمليات ا�ستهدفت ،خ�صو�ص ًا ،م�شائخ
�سلفيني.
اقت�صادي ًا ،ويف �أعقاب الت�صريح الذي �أدىل

به رئي�س حكومة هادي� ،أحمد عبيد بن
دغر ،والذي دعا فيه «التحالف» �إىل «�إنقاذ
الريال اليمني»� ،أعلنت ال�سلطات ال�سعودية
�إيداع مليا َري دوالر يف البنك املركزي اليمني،
يف حماولة على ما يبدو المت�صا�ص الغ�ضب
ال�شعبي على تدهور �سعر �صرف العملة املحلية
(و�صل الدوالر الواحد �أول من �أم�س �إىل 522
ريا ًال) ،والذي �أدى بدوره �إىل زيادة �أ�سعار
املواد الغذائية بن�سبة  .100%وقالت وكالة
الأنباء ال�سعودية الر�سمية �إن امللك �سلمان
بن عبد العزيز «�أ�صدر توجيهات ب�إيداع
مبلغ ملياري دوالر �أمريكي كوديعة يف ح�ساب
البنك املركزي اليمني ...لي�صبح جمموع
ما مت تقدميه كودائع  3مليارات دوالر»،
م�ضيفة �أن ذلك ي�أتي «يف �إطار تعزيز الو�ضع
املايل واالقت�صادي يف اجلمهورية اليمنية ،ال
�سيما �سعر �صرف الريال اليمني ،مما �سينعك�س
�إيجاب ًا على الأحوال املعي�شية للمواطنني
اليمنيني».
وعلى �إثر الإعالن ال�سعودي ،عاودت بع�ض
امل�صارف يف عدن فتح �أبوابها بعدما �أغلقتها
طيلة يوم الثالثاء .ترافق ذلك مع تراجع
�سجل� ،أم�س،
طفيف يف �سعر الدوالر الذي ّ
 490ريا ًال ميني ًا ،يف ظل توقعات ب�أن ي�شهد
هبوط ًا مت�سارع ًا يف ال�ساعات املقبلة يف حال
�صدقت الوعود ال�سعودية .وكانت العديد
من �شركات ال�صرافة يف عدن �أعلنت� ،أول من
�أم�س ،التوقف عن عمليات البيع وال�شراء ،يف
م�سعى لل�ضغط على حكومة هادي ،ودفعها �إىل

�إيجاد معاجلة للتدهور املريع يف �سعر العملة
املحلية ،والذي مل يتجاوز يف عزّ احلرب� ،إبان
فرتة قيادة املحافظ ال�سابق ،عو�ض بن همام،
للبنك املركزي 230 ،ريا ًال للدوالر الواحد.
�شما ًال ،ويف حادثة هي الثانية من نوعها يف
غ�ضون �ساعات� ،أعلنت القوة ال�صاروخية يف
اجلي�ش واللجان ال�شعبية �أنها �أطلقت ،فجر
الأربعاء� ،صاروخ ًا بالي�ستي ًا متو�سط املدى
من نوع «قاهر  »M2على مركز عمليات
اجلي�ش ال�سعودي يف جنران .ونقلت وكالة
«�سب�أ» الر�سمية عن م�صدر ع�سكري ت�أكيده �أن
«ال�صاروخ �أ�صاب هدفه بدقة و�أدى �إىل تدمري
املركز» .وكانت القوة ال�صاروخية �أعلنت،
الثالثاء� ،أنها �أطلقت �صاروخ ًا بالي�ستي ًا
ق�صري املدى على مطار جازان الإقليمي،
قائلة �إن «ال�صاروخ �أ�صاب هدفه بدقة».
و ُتعدّ عملية فجر الأربعاء الرابعة من نوعها
منذ بدء العام احلايل ،بعدما ا�ستهدفت
القوة ال�صاروخية مع�سكر القوات اخلا�صة
ال�سعودية يف جنران يف الـ 11من ال�شهر

اجلاري ،ومع�سكر «قوة الواجب» يف جنران
�أي�ض ًا يف اخلام�س من ال�شهر نف�سه.
على خط مواز� ،أعرب املر�صد الأورومتو�سطي
حلقوق الإن�سان� ،أم�س ،عن قلقه �إزاء ترحيل
�آالف اليمنيني من ال�سعودية ،داعي ًا الريا�ض
�إىل الأخذ باالعتبار تدهور الأو�ضاع يف
اليمن .ونبه املركز �إىل �أن «اليمنيني ميكن
�أن ينطبق عليهم و�صف الجئني ،مما يجعلهم
يندرجون حتت قاعدة اللجوء وعدم
الطرد» ،حا�ض ًا ال�سلطات ال�سعودية على
«وقف املمار�سات املجحفة يف حقهم ،خ�صو�ص ًا
عمليات الطرد والرتحيل واالعتقال» .و�أ�شار
�إىل �أن تلقى �إفادات من مينيني ت�ؤكد �أن حملة
«وطن بال خمالف» التي �أطلقتها ال�سعودية
�أدت �إىل اعتقال ع�شرات اليمنيني ،الذين
نُقلوا ق�سر ًا �إىل مع�سكرات التجنيد للقتال يف
اجلبهات نيابة عن اجلي�ش ال�سعودي.

حت��ذي��رات من االث��ار ال�سلبية لقرار وا�شنطن جتميد مبلغ ل�لامم املتحدة
خم�ص�ص للفل�سطينيني الذي �سي�ؤدي اىل ا�سو�أ ازمة متويل للوكالة منذ ت�أ�سي�سها
رام اهلل (االرا�ضي الفل�سطينية) ـ (�أ ف ب)
– حذر الفل�سطينيون االربعاء من ان اعالن
الواليات املتحدة جتميد ع�شرات ماليني
الدوالرات املخ�ص�صة لوكالة االمم املتحدة
لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(اونروا)� ،سي�ؤثر �سلبا على م�صري مئات
االالف من الالجئني الذين يعتمدون على
امل�ساعدات الدولية.
كما حذرت اونروا من ان القرار االمريكي
�سي�ؤدي اىل ا�سو�أ ازمة متويل للوكالة منذ
ت�أ�سي�سها.
وتقدم الوكالة م�ساعدات لالجئني
الفل�سطينيني واملتحدرين منهم يف انحاء
ال�شرق االو�سط ،مع خدمات تت�ضمن التعليم
والرعاية الطبية.
وطاملا اتهم رئي�س الوزراء اال�سرائيلي
بنيامني نتانياهو الوكالة مبعاداة ا�سرائيل
داعيا اىل اغالقها.
وهناك خم�سة ماليني فل�سطيني من امل�ؤهلني
للح�صول على خدمات اونروا.
وقررت الواليات املتحدة الثالثاء “جتميد”
ن�صف االموال املخ�ص�صة الونروا يف ر�سالة
حتد جديدة لالمم املتحدة و�ضربة قوية
للفل�سطينيني.
و�أعلنت وزارة اخلارجية انه من �أ�صل 125
مليون دوالر من امل�ساهمات الطوعية لهذه
الوكالة للعام � ،2018أكدت وا�شنطن دفع
“�شريحة �أوىل” بقيمة  60مليون دوالر
خ�صو�صا لدفع الرواتب يف املدار�س واملرافق
ال�صحية يف االردن وال�ضفة الغربية وقطاع
غزة.
وتابع م�س�ؤول يف الوزارة انه “من دون هذا
املال… فان عمليات اونروا كانت مهددة”.
والواليات املتحدة هي اكرب داعم للوكالة.
وقال املتحدث با�سم الوكالة كري�س غوني�س
لوكالة فران�س بر�س “الواليات املتحدة
اعلنت انها �ست�ساهم مببلغ  60مليون دوالر

مليزانية الربنامج .حتى هذه اللحظة،
ال يوجد اي م�ؤ�شرات اخرى على متويل
حمتمل”.
و�أ�شار غوني�س اىل ان “هذا التخفي�ض الكبري
يف امل�ساهمة �سي�ؤدي اىل ا�سو�أ ازمة متويل يف
تاريخ الوكالة”.
– ورقة م�ساومة-
و�أعرب م�س�ؤولون فل�سطينيون عن غ�ضبهم
على ما و�صفوه بخطوة ا�ضافية �ضدهم من
ادارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب بعد
اعالنه ال�شهر املا�ضي اعرتافه بالقد�س
عا�صمة ال�سرائيل.
وقالت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية حنان ع�شراوي ان
قرار التجميد يرقى اىل معاملة “قا�سية”
بحق “�سكان ابرياء و�ضعفاء”.
بينما �أكد رئي�س املفو�ضية العامة ملنظمة
التحرير الفل�سطينية يف وا�شنطن ح�سام
زملط ان “الالجئني الفل�سطينيني وو�صول
االطفال خلدمات ان�سانية ا�سا�سية مثل
الطعام والرعاية الطبية والتعليم لي�س
ورقة م�ساومة بل التزام امريكي ودويل”.
واتهم الفل�سطينيون ترامب اي�ضا بالتخلي
عن ق�ضايا احلل النهائي التي يجب التفاو�ض
عليها يف اطار احلل النهائي لل�صراع
الفل�سطيني-اال�سرائيلي ،مبا يف ذلك و�ضع
القد�س ومعاناة الالجئني.
وتظاهر قرابة  500فل�سطيني يف قطاع غزة
�ضد القرار االمريكي.
اما حركة حما�س فاكدت يف بيان ان القرار
االمريكي “�سيا�سة �أمريكية مرفو�ضة
ت�أتي يف �سياق خمطط ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها ق�ضية الالجئني
وتثبيت املواقف والقرارات ل�صالح الكيان
الإ�سرائيلي العن�صري املتطرف”.
و�أكد م�س�ؤولون يف اخلارجية االمريكية
ان وا�شنطن “�ستجمد” ال 65مليون دوالر

املتبقية حتى ا�شعار �آخر“ ،لقد مت جتميد
املبلغ ولي�س الغا�ؤه”.
وتطالب الواليات املتحدة التي توا�صل
انتقاد االمم املتحدة منذ تويل الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب احلكم قبل عام
ب”مراجعة يف العمق لطريقة عمل االونروا
ومتويلها” .كما تطالب مب�ساهمة �أكرب من
الدول االخرى النها ال تريد ان ت�ستمر يف
حتمل  30%من متويل هذه الوكالة.
اما املفو�ض العام لالونروا بيار كرينبول
فاعرب عن قلقه داعيا الدول االخرى يف
االمم املتحدة اىل امل�ساهمة م�شريا اىل ان
املبلغ ادنى بكثري من مبلغ  350مليون دوالر
التي دفعتها الواليات املتحدة يف العام
.2017
وقال كرينبول يف بيان ان “متويل االونروا
او اي وكالة ان�سانية اخرى يعود اىل
تقدير كل دولة ع�ضو يف االمم املتحدة
(…) لكن نظرا اىل عالقة الثقة القدمية
بني الواليات املتحدة واالونروا فان هذه

امل�ساهمة املخف�ضة تهدد احد التزاماتنا
على �صعيد التنمية”.
– “اطالة” –
يندرج قرار وا�شنطن يف اطار �صراع القوة
بني ادارة ترامب واالمم املتحدة التي تتهمها
الويات املتحدة باال�سراف يف االنفاق وب�سوء
ادارة االموال وذلك على خلفية �سيا�سة
“امريكا اوال” التي ينتهجها ترامب.
واعرب االمني العام لالمم املتحدة انطونيو
غوتريي�ش قبل اعالن القرار االمريكي حول
االونروا الثالثاء عن “قلقه ال�شديد” م�شريا
اىل ان توقف الواليات املتحدة عن التمويل
�سي�ؤدي اىل “م�شكلة كبرية جدا”.
و�شدد غوتريي�ش على ان “االونروا لي�ست
م�ؤ�س�سة فل�سطينية بل م�ؤ�س�سة تابعة لالمم
املتحدة ت�ؤمن خدمات حيوية لالجئني”.
وي�أتي القرار االمريكي يف وقت ي�شعر
فيه الفل�سطينيون بان وا�شنطن تتخلى
عنهم .فبعد ان اعرتف ترامب يف كانون
االول/دي�سمرب املا�ضي بالقد�س عا�صمة

ال�سرائيل ما اثار ا�ستنكار اال�سرة الدولية
والفل�سطينيني ،هدد يف مطلع كانون الثاين/
يناير احلايل بوقف امل�ساعدة املالية اىل
ه�ؤالء اذا رف�ضوا التباحث مع وا�شنطن يف
حل �سلمي للنزاع مع ا�سرائيل.
ورحب �سفري ا�سرائيل لدى االمم املتحدة
داين دانون بالقرار االمريكي معتربا ان
االونروا “ت�سيء ا�ستخدام امل�ساعدات
االن�سانية التي تقدمها اال�سرة الدولية
لدعم الدعاية املعادية ال�سرائيل” متهما
اياها ب “التح�ض على الكراهية”.
اما نتانياهو ،الذي يزور الهند حاليا ،فقال
“هذه املرة االوىل التي يتم فيها حتدي
االونروا” بح�سب ما نقلت عنه و�سائل
االعالم اال�سرائيلية.
وا�ضاف “منذ  70عاما ،تقوم هذه املنظمة
باطالة و�ضع الالجئني الفل�سطينيني ورواية
الغاء ال�صهيونية .وهي املرة االوىل التي يتم
فيها حتدي كل هذا”.
ويحذر املحللون من ان اغالق االونروا دون
بديل مالئم �سي�ؤدي اىل مزيد من الفقر
وحتى اعمال عنف.
وقال نتانياهو “هناك دائما قدر معني من
املخاطر” فيما يتعلق مبثل هذه القرار.
وتزود االونروا الالجئني الفل�سطينيني
مب�ساعدات طبية ومدر�سية منذ عام .1950
وعملية ال�سالم بني ا�سرائيل والفل�سطينيني
متوقفة بينما ي�شعر الفل�سطينيون
باالحباط من االحتالل اال�سرائيلي والبناء
اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية.
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ال�صفحة الدينية

ر�ؤي��������ة ا����س�ل�ام���ي���ة ل���ل���غ���ذاء ال�����ص��ح��ي
نهى اهلل تعاىل عن الإ�سراف يف تناول الطعام،
فقال( :كلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا انه ال يحب
امل�سرفني)
ـ ما تر�شد �إليه هذه الآية الكرمية:
تر�شد هذه الآية الكرمية �إىل ما علمنا اهلل �إياه
من الطب ،و�أر�شدنا �إليه من احلكمة ،وهدانا �إليه
مما ت�صح به �أبداننا وتقوى به �أج�سامنا وتطيب به
معي�شتنا وتهن�أ به حياتنا من عدم الإفراط يف الأكل
وال�شرب والإ�سراف فيها ،لأن كرثة الأكل وال�شرب
تف�سد املعدة ،وتطفئ نارها وت�ضعف اجل�سم وتكرث
الغازات يف البطن وت�صفر اللون وت�ضيق النف�س.
وبذلك ي�ضعف الفكر ويخمد الذهن وينحط
الإدراك .و�إذا حجب القلب عن الإدراك ومنع
الذهن عن احلركة يف الأفكار خ�سر �صاحبه باب ًا
كبري ًا من العبادات ،لأن املق�صود من العبادات �إمنا
هو الفكر املو�صل �إىل املعرفة واال�ستب�صار بحقائق
احلق .وكرثة الأكل كما علمت مانعة له.
ويرجع �إ�سرافنا يف الطعام �إىل عدم قدرتنا على
التحكم يف ال�شهوة �إليه .ال �إىل احلاجة �إىل �سد
اجلوع كما يزعم بع�ض ذوي البدانة وغريهم من
املعروفني ب�شدة النهم .فالواقع �أن يف ا�ستطاعة
املرء متى كان قوي االرادة �أن يلتزم جانب
االعتدال يف مقدار ما ي�أكله ولكن كثري ًا من النا�س
يطلقون العنان لتلك العاطفة املتقلبة ،ويتوهمون
�أن لي�س يف ا�ستطاعتهم كبح جماحها وا�سال�س
قيادها .برغم ما هو معروف من �أن اجل�سم ال ميكنه
التخل�ص عاج ًال من مقادير الأغذية الزائدة عن
حاجته ،كما يحدث ذلك يف املقادير الزائدة على
حاجته من املاء والهواء.
كان كثري من النا�س يظنون �أن البدانة يرثها الطفل
عن �أبويه وكان مما ي�ؤيد هذا الظن �أن  70%من
ذرية الأبوين البدينني ين�ش�أون على غرارهما يف
البدانة ،ف�إذا كانت البدانة مق�صورة على �أحد
الأبوين ف�إن  40%من ذريتهما يكونون مثله .ولكن
الأخ�صائيني يقررون الآن �أن البدانة قلما تورث،
بل هي �صفة تكت�سب بال�شراهة والإ�سراف يف الأكل
وال�شراب.
والعجيب �أن الكثريين يفوتون على �أنف�سهم فر�صة
التمتع بال�صحة والعافية باقبالهم على الوجبات
الد�سمة.
قد تكون هذه الأطعمة �شهية يجري اللعاب ملنظرها
ولكنها ت�سيء �إىل املعدة �أكرب �إ�ساءة .ومهما قيل يف
الدهنيات وقيمتها الغذائية وانها وقود اجل�سم،
تتحول داخله �إىل حرارة فتزوده بالقوة واحلركة
 ..مهما قيل هذا فاعلموا �أن النظريات احلديثة
بل والتجارب احلديثة �أثبتت �أن هذا الر�أي مغاىل

فيه كثرياً .فالأملان �إبان احلرب الأخرية �أنق�صت
مقتنياتهم الدهنية �إىل حوايل ثلث املقدار املعرتف
به دون �أن ي�صيبهم �ضرر من جراء ذلك.
و�إذا �أكل االن�سان ما يزيد عن حاجته فعليه �أن
يرتب�ص بامل�شي لأن امل�شي يحرق بع�ض هذه الكميات
الزائدة عن احلاجة.
وما قاله العلم اليوم نادى به نبي اال�سالم من قرون
عديدة م�ضت� ،إذ قال للعرب �أجمعني:
(ال متيتوا القلب بكرثة الطعام وال�شراب ف�إن القلب
كالزرع يف�سد �إذا كرث عليه املاء).
(املعدة بيت الداء واحلمية ر�أ�س الدواء).
وقال �أي�ض ًا يف منا�سبة �أخرى:
نحن قوم ال ن�أكل حتى جنوع و�إذا �أكلنا ال ن�شبع).
يف هذه الكلمات القليلة ،البليغة جمع الر�سول
الكرمي (�ص) �أ�س�س القواعد ال�صحية التي كان
امل�سلمون يتبعونها يف حياتهم و�صانتهم من العلل
والأ�سقام ،و�أغنتهم عن مب�ضع الطبيب و�شتى و�سائل
العالج � ..إذ بعث �أحد امللوك �إىل النبي الكرمي
بهدايا ثالث :جارية ،ومتر ،وطبيب  ..فقبل النبي
الهدية الأوىل والثانية ورد الطبيب �شاكر ًا بقوله:
(نحن قوم ال ن�أكل حتى جنوع و�إذا �أكلنا ال ن�شبع).
تنبيه حكيم وحتذير مما يحذر منه الأطباء يف
�سائر الع�صور ،فقد �أثبت الطب �أن املعدة بيت الداء
و�أن احلمية ر�أ�س الدواء ،وكثري من الأمرا�ض ال
يرجى منها برء �إال با�صالح املعدة التي �أف�سدتها
كرثة الطعام.
وهذه امل�ضار الكثرية التي ي�سببها الإفراط يف تناول
الطعام هي التي جعلت �سيدنا علي بن �أبي طالب
يقول للنا�س:
(�إياكم والبطنة ف�إنها مك�سلة لل�صالة ،ومف�سدة
للج�سم ،وم�ؤدية �إىل ال�سقم ،وعليكم بالق�صد يف
قوتكم ،فهو �أبعد من ال�سرف ،و�أ�صح للبد ،و�أقوى
على العبادة).
وملا كان الغذاء هو مادة احلياة واحلافظ لكيان
اجل�سم ،كان عدم تناول القدر الكايف املالئم عنه،
�ضار �إىل �أبعد احلدود.
ولهذا ف�إن �أح�سن احلاالت �أن يعتدل االن�سان يف
غذائه ،فال ي�سرف فيه ،وال يقرت تقترياً ،بل يكون
بني ذلك قوام ًا .وهذا ما كان يعنيه ال�شاعر يف �أمور
احلياة كلها عندما قال:
بني تبذير وبخل رتبة وكال هذين �إن دام قتل
وملا كان اال�سالم يحر�ص على ال�صحة اجل�سمية
بالن�سبة للم�سلمني ،ف�إنه حرم عليهم من الأطعمة
والأ�شربة ما ي�ؤثر على �صحتهم ت�أثري ًا �سيئ ًا.
واحلكمة يف حترمي امليتة فبقدر ما ي�سمح به
العلم الآن �إن احليوان امليت ميوت ملر�ض �أ�صابه
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�إ������ص�����دار  3ت���رج���م���ات ج���دي���دة
مل���ع���اين ال����ق����ر�آن يف �إن��دون��ي�����س��ي��ا
�أو ل�شيخوخة �أملت به فق�ضت عليه ف�إذا كان املوت
لل�سبب الأول ،ف�إن املوت ينتج من ت�سمم يف اجل�سم
ب�سبب هذا املر�ض ،فيموت احليوان بعد �أن يت�سمم
حلمه وت�ستقر فيه ال�سموم الفتاكة واجلراثيم
القاتلة.
وحرم اال�سالم �أكل الدم �إذ �أن وظيفة الدم �أن
ينقل جميع املواد الغذائية التي متت�ص من الأمعاء
�إىل �أع�ضاء اجل�سم وع�ضالته �إىل جانب حمله
للفيتامينات والهرمونات والأوك�سجني وجميع
العنا�صر احليوية وال�ضرورية .وللدم وظيفة
�أخرى فهو يحمل �إفرازات اجل�سم �إىل خارجه عن
طريق البول والعرق والرباز  ..وبذلك يتخل�ص
منها االن�سان  ..و�إذا كان االن�سان مري�ض ًا ف�إن
امليكروبات تتكاثر عادة يف دمه� ،أو ت�ستعمل
الدم و�سيلة النتقالها من ع�ضو �إىل �آخر  ..كما
ان �إفرازات امليكروب و�سمياته تنتقل عن طريق
الدم �أي�ض ًا .ولذا حرم اال�سالم �أكل الدم ،وحتم
الذبح ال�شرعي الذي يقوم بت�صفية دم احليوان
بعد ذبحه ،فال ي�ضار االن�سان به  ..وحرم اال�سالم
�أي�ض ًا �أكل املخنوقة لأن الكائن احلي �إذا اختنق ف�إن
الأك�سوجني ال يدخل رئتيه ويرتاكم ثاين �أك�سيد
الكربون ال�سام وجميع الإفرازات ال�سامة التي
تخرج عادة مع التنف�س يف عملية الزفري ـ وهذه
املادة �إذا احتب�ست عادت لتمت�ص يف اجل�سم وحتدث
الت�سمم يف كل �أن�سجته.
وحرم اال�سالم �أي�ض ًا �أكل احليوان الذي ي�ضرب
�ضرب ًا ي�ؤدي �إىل املوت ،بعد �أن يتلف ال�ضرب ن�سجة
اجل�سم وع�ضالته … كما حرم بقايا ما �أكل ال�سبع
 ..وال�سباع هي كل حيوان ذي ناب من �آكالت اللحوم
كالكلب والثعلب … واحلكمة يف حترمي هذه
احليوانات قد تكون م�صابة يف فمها ولعابها ،وتبقى
�آثاره على اللحم فت�ؤذي َمن ي�أكل منه.
وحرم اال�سالم كذلك حلم اخلنزير لأن اخلنزير
ي�أكل القاذورات والنفايات فيها طفيليات
وميكروبات و�سبب ذلك كرثة �إ�صابته ب�أنواع
خطرية من الديدان وا�سمها الدودة ال�شريطية
وهي حني ت�صل �إىل الأمعاء تكمل دورة حياتها
يف ج�سم املري�ض �إذ ينتقل البي�ض �إىل الدورة
الدموية ،ويتوزع على الأجهزة احليوية للج�سم،
حتى تتحول الدودة يف غالف �سميك اجلدار ي�صل
�إىل حجم حبة الفول

�أعلنت وزارة ال�ش�ؤون الدينية
يف �إندوني�سيا اخلمي�س ،عن
�إ�صدار ترجمات جديدة ملعاين
القر�آن الكرمي �إىل  3لغات
حملية.
وبلغ �إجمايل عدد الرتجمات
ال�صادرة عن الوزراة اىل
جانب الـ 3ترجمات املعلن عنها
اخلمي�س 12 ،ترجمة.
واللغات اجلديدة التي مت الإعالن عنها اليوم هي :ماليو �أمبون التي ينطق
بها �سكان جزر مالوكو ،وباليني�سي اخلا�صة بجماعة عرقية حتمل اال�سم
ذاته يف جزيرة بايل ،ولغة جماعة بنجرالعرقية يف �إقليم كاليمنتان
اجلنوبي بجزيرة بورنيو.
من جهته ،قال لقمان حكيم �صفي الدين ،وزير ال�ش�ؤون الدينية �إنّ
«الرتجمات نفذت له�ؤالء الذين يتقنون لغتهم املحلية ب�شكل �أف�ضل من
اللغة الإندوني�سية ،ولت�سريع وترية ن�شر ر�سالة الإ�سالم يف البالد».
و�أ�ضاف ،وفق «جاكارتا بو�ست» بالقول »:ترجمات معاين القر�آن الكرمي
�ستوفر اخلدمات الدينية للم�سلمني غري امللمني باللغة الإندوني�سية� ،إ�ضافة
�إىل احلفاظ على الثقافة املحلية عن طريق تعزيز اللغات الإقليمية ،ال
�سيما اللغات التي تواجه خطر االنقرا�ض».
ويوجد يف �إندوني�سيا بجانب اللغة الر�سمية للبالد (بها�سا �إندوني�سيا) نحو
 700لغة حملية ،وفق تقارير �إعالمية عدة.
و�أ�شارت بيانات ر�سمية لعام � ،2015أن �إندوني�سيا ت�ضم ن�سبة  % 0.12من
�إجمايل عدد امل�سلمني يف العامل والبالغ عددهم  1.8مليار ن�سمة (24%
من �سكان العامل).

�أوروبا ال تعرتف بالطالق الغيابي الإ�سالمي
على خلفية النظر يف ق�ضية �أقامها زوجان �سوريان «يحمالن اجلن�سية
الأملانية»� ،أقرت حمكمة العدل الأوروبية ب�أن قوانني االحتاد الأوروبي ال
تعرتف بالطالق الغيابي ال�صادر عن املحاكم ال�شرعية الإ�سالمية.
وخل�صت املحكمة الأربعاء �إىل �أن «قواعد االحتاد الأوروبي تنطبق فقط
على حاالت الطالق املعلنة �أمام حمكمة وطنية �أو هيئة عامة ،ولي�س
الطالق الذي يتم �أمام حمكمة �شرعية».
و�أو�ضحت املحكمة �أنه «يجب حل الق�ضية على �أ�سا�س القوانني الأملانية».
ويف  ،2013با�شر الزوج �إجراءات الطالق يف حمكمة �شرعية يف �سوريا
عرب وكيل له هناك ،و�صادقت املحكمة ال�شرعية على الطالق ،بناء على
طلب الزوج منفردا و�إعالن عزمه على الطالق.
وكانت الزوجة اعرتفت خطيا بالطالق� ،إال �أنها اعرت�ضت عليه الحقا،
عندما تقدم زوجها بطلب لالعرتاف بالطالق يف �أملانيا.
وقد �أحالت حمكمة مبدينة «ميونخ» الأملانية الق�ضية ملحكمة العدل
الأوروبية للم�ساعدة يف تف�سري قواعد االحتاد الأوروبي ،بح�سب موقع
التلفزيون الأملاين «دويت�شه فيله».

ث��م��رت��ان �أق�����س��م ب��ه��م��ا ال��رح��م��ن و�أث���ب���ت ال��ع��ل��م ل��ه��م��ا ف���وائ���د ع��ظ��ي��م��ة  ..ف��م��ا ه��م��ا؟
من نعم اهلل �سبحانه وتعاىل �أن جعل لنا يف الكون
منافع عدة ومتنوعة من �أكل و�شرب حاللاً طي ًبا،
وخ�ص بع�ض الأطعمة والثمار بفوائد وبركات
ودواء وبركة .ومن تلك الثمار
فكانت للنا�س ط ًبا
ً
والنباتات املباركة والتي �شرفها اهلل بذكرها يف
القر�آن الكرمي بل والق�سم بها ،و�أثبت العلم لها
فوائد عدة �شجرتان ..
�شجرة التني و�شجرة الزيتون ،تلك ال�شجرتان
اللتان �أق�سم اهلل بهما ،وو�صف �شجرة الزيتون ب�أنها
�شجرة «مباركة» وجعل اهلل يف ثمارها وما يخرج
ريا .وقد ذكر التني والزيتون
ريا كث ً
منها من زيت خ ً
يف القر�آن الكرمي ،حيث اق�سم اهلل �سبحانه وتعاىل
ني * َوهَ َذا
ني َوال َّز ْيتُونِ َو ُطو ِر �سِ ي ِن َ
بهما فقالَ { :وال ِّت ِ
ا ْل َب َلدِ ْ أَ
ني}[ ..التني ،]3-1 :
ال ِم ِ
وورد ذكر الزيتون يف القر�آن �سبع مرات ب�ألفاظ
خمتلفة ،فمرة بلفظ زيتونا يف �سورة عب�س:
لاً
َ
{ َوز ْيتُونًا َونَخْ } ،ومرة واحدة بلفظ زيتونة يف الإن�سان واحليوان بكميات قليلة وحتتوي على تدريجيا من �سن اخلام�سة ع�شر �إىل �سن اخلام�سة
�سورة النور الآية ُ { :35ي َ
وقدُ مِن َ�ش َج َرةٍ ُّم َبا َر ةٍَ
ك
الكربيت وميكنها لذلك الإحتاد مع الزنك واحلديد والثالثني ثم يقل �إفرازها تدريجيا حتى �سن
َز ْيتُونِةٍ لاَّ َ�ش ْرقِ َّيةٍ َولاَ غَ ْر ِب َّيةٍ } ،ومرة واحدة بلفظ
يدل على �أن املق�صود هو �شجرة الزيتون فقال والف�سفور ب�سهولة ،وتعد هذه املادة من �أهم املواد ال�ستني �إذ يكاد ينعدم �إفرازها يف املخ فيدخل املرء
تعاىلَ { :و َ�ش َج َر ًة َتخْ ُر ُج مِن ُطو ِر َ�س ْينَاء تَن ُب ُت الالزمة خلف�ض الكول�سرتول يف الدم ،ولإجناز يف مرحلة ال�شيخوخة وال�ضعف .ولأهمية هذه
عملية التمثيل الغذائي بكفاءة ،كما تقوي ع�ضلة املادة حاول فريق من العلماء اليابانيني مب�شاركة
ِّل ِك ِلنيَ}[ ..امل�ؤمنون .]20 :
الد ْه ِن َو ِ�ص ْب ٍغ ل ْ آ
ِب ُّ
الدكتور طه �إبراهيم البحث عنها يف النباتات
ويحتوي الزيتون وكذلك التني على مادة القلب وتنظم عملية التنف�س.
«امليثالونيدز» ،وهي مادة بروتينية يفرزها مخ وقد ثبت للعلماء �أن �إفراز هذه املادة يزداد والكائنات احلية ،وبعد �أبحاث طويلة مت العثور
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عليها يف نوعني من ثمار الأ�شجار وهما التني
والزيتون ،ومل يقت�صر الأمر على ذلك.
�إذ �أخفق العلماء يف احل�صول على امليثالونيدز من
التني مبفرده �أو الزيتون مبفرده واقت�ضى احل�صول
عليه �ضرورة مزجهما ببع�ضهما البع�ض بن�سبة
واحد �إىل �سبعة وب�إح�صاء عدد املرات التي ورد
فيها ذكر التني والزيتون ،وتبني �أن القر�آن الكرمي
ذكر التني مرة واحدة والزيتون �سبع مرات �أي
بنف�س الن�سبة املقررة للح�صول على املادة الفعالة
امل�سببة ب�إذن اهلل للقوة وال�شباب.
وزيت الزيتون زيت مبارك فعن معاذ بن جبل� :أنه
ا�ستاك بق�ضيب زيتون وقال �سمعت النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلن يقول« :نعم ال�سواك الزيتون من
ال�شجرة املباركة ،يطيب الفم ويذهب احلفر ،هي
�سواكي و�سواك الأنبياء من قبلي».
وقال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه« :يف الزيتون
منافع ،ي�سرج الزيت ،وهو �إدام ودهان ،ودباغ ووقود
يوقد بحطبه وتفله ،ولي�س يف �شيء �إال فيه منفعة،
حتى الرماد يغ�سل به الإبري�سم ،وهي �أول �شجرة
نبتت يف الدنيا ،و�أول �شجرة نبتت بعد الطوفان،
ونبتت يف منازل الأنبياء والأر�ض املقد�سة ،ودعا
لها �سبعون نبي ًا بالربكة منهم �إبراهيم ومنهم
حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ف�إنه قال« :اللهم
بارك يف الزيت والزيتون».

عربي ودويل
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على ح��دود ال�سودان و�إري�تري��ا ..هل ت��دق طبول احل��رب؟
اخلرطوم /عادل عبد الرحيم/
الأنا�ضول :
دائما ارتبط ال�سودان بجواره ،لكونه
�أحد العوامل الرئي�سة للت�أثري على
ا�ستقراره الداخلي.
وكلما كانت �إحدى دول اجلوار (م�صر،
ليبيا ،ت�شاد� ،إفريقيا الو�سطى� ،إريرتيا،
�إثيوبيا ،وحديث ًا جنوب ال�سودان) غري
م�ستقرة ت�أثر بها ال�سودان �سلبا ،و�إن
ا�ستقرت ناله منها ن�صيب.
�إما �إن حدث خالف مع �إحدها ،فرمبا
توترت املنطقة ب�أكملها.
وخالل الأيام املا�ضية دخلت �إريرتيا
وال�سودان �إىل مربع التوتر ،و�إن مل
ي�صدر حتى الآن ت�صريح ر�سمي من �أي
منهما جتاه الآخر� ،إال �أن كل امل�ؤ�شرات
ت�سري باجتاه الت�صعيد.
من هذه امل�ؤ�شرات �إعالن ال�سودان،
ال�سبت املا�ضي� ،إغالق املعابر احلدودية
مع �إريرتيا ،ا�ستناد ًا �إىل مر�سوم من
الرئي�س ال�سوداين ،عمر الب�شري� ،صدر
يف  30دي�سمرب /كانون �أول املا�ضي،
ب�إعالن الطوارئ يف والية ك�سال
(�شرق) احلدودية مع �إريرتيا� ،ضمن ما
تقول اخلرطوم ر�سميا �إنها عملية جلمع
ال�سالح �أطلقتها احلكومة قبل �أربعة
�أ�شهر.
** ح�شود على احلدود
التربير احلكومي ال�سوداين لإعالن
الطوارىء له حجج �أخرى ،منها مكافحة
تهريب املخدرات وال�سلع واالجتار
بالب�شر ،لكنه ال يت�سق مع �أنباء ن�شرتها
�صحف �سودانية عن “وجود ح�شود
ع�سكرية م�صرية وف�صائل دارفورية
على احلدود الإريرتية”.
ومن حني �إىل �آخر تتوتر العالقات بني
م�صر وال�سودان؛ جراء النزاع على مثلث
حاليب و�شالثني و�أبو رماد احلدودي،
واملوقف من �سد “النه�ضة” الإثيوبي،
�إ�ضافة �إىل اتهامات �سودانية للقاهرة
بدعم متمردين مناه�ضني لنظام
الب�شري ،وهو ما �سبق �أن نفاه نظريه
امل�صري ،عبد الفتاح ال�سي�سي.
وقال رئي�س جلنة الإعالم يف الربملان
ال�سوداين ،الطيب م�صطفي ،للأنا�ضول،
�إن “ح�شود ًا ع�سكرية م�صرية� -إريرتية

و�صلت �إىل حدود البالد ال�شرقية،
�ضمن خطة خللق توترات يف املنطقة،
�إىل جانب دعم املتمردين يف احلدود
اجلنوبية”.
وتقاتل “احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان -قطاع ال�شمال” ،منذ يونيو/
حزيران  ،2011القوات احلكومية
ال�سودانية يف واليتي جنوب كردفان
(جنوب -متاخمة لدولة جنوب
ال�سودان) والنيل الأزرق (جنوب).
فيما تواجه القوات احلكومية ،منذ عام
 ،2003ثالث حركات م�سلحة رئي�سية
يف دارفور (غرب) ،وهي :العدل
وامل�ساواة ،بزعامة جربيل �إبراهيم،
وجي�ش حترير ال�سودان ،بزعامة مني
�أركو مناوي ،وحترير ال�سودان ،بقيادة
عبد الواحد نور.
و�أ�ضاف الربملاين ال�سوداين“ :لدينا
معلومات م�ؤكدة ب�أمر احل�شود ودور
م�صر فيها”.
وهو اتهام ال يخلو من وجهة نظر
حكومية ت�صدر من مقربني لها ،بينهم
م�صطفي ،بحكم منا�صبه التنفيذية
ال�سابقة يف احلكومة ،ومواقفه الناقمة
على �أريرتيا وعالقتها مع �إ�سرائيل.
و�إ�سرائيل هي الرابط بني م�صر
و�إريرتيا ،وفق م�صطفى ،الذي زاد ب�أن
“م�صر تتبنى ا�سرتاتيجية �إ�سرائيلية
لإ�ضعاف ال�سودان ،ومنع تطوره”.
و�إ�سرائيل ،وفق مراقبني ،هي �أحد
عوامل “التوج�س وال�شك” ،الذي
يحكم العالقات بني حكومتي البلدين
طوال العقديني املا�ضيني ،الختالف
التوجه الفكري للخرطوم و�أ�سمرا،
ال�سيما و�أن الأخرية متهمة با�ست�ضافة
قواعد ع�سكرية �إ�سرائيلية يف جزيرة
“دهلك” ،وهو ماتنفيه �إريرتيا.
وبعد �أيام من �إغالق احلدود ال�سودانية
ال�شرقية ،ويف ظل التوتر مع م�صر
و�إريرتيا ،زار رئي�س الأركان ال�سوداين،
عماد الدين م�صطفى عدوي� ،أدي�س
�أبابا� ،أول �أم�س الإثنني ،حيث التقى
رئي�س الوزراء الإثيوبي ،هيلي ماريام
دي�سالني ،حيث تعد �إثيوبيا �أحد �أبرز
حلفاء ال�سودان حاليا.
وتتهم م�صر ال�سودان بدعم موقف

�إثيوبيا ب�ش�أن �سد “النه�ضة” الإثيوبي،
الذي تخ�شى القاهرة �أن ي�ؤثر على
�سلبا على ح�صتها ال�سنوية ،البالغة 55
مليار مرت مكعب ،من نهر النيل ،املورد
الرئي�سي للمياه بالن�سبة لها.
** بني اخلالف والتقارب
تت�أرجح العالقة بني ال�سودان و�إريرتيا
بني اخلالف والتقارب منذ ا�ستقالل
الأخرية عن �إثيوبيا عام .1993
وال تن�سى ذاكرة حكام اخلرطوم
انطالق العمل امل�سلح للمعار�ضة
ال�سودانية اجلنوبية وال�شمالية من
�إريرتيا �إىل ال�سودان ،عام ،1994
عقب اتهام الرئي�س الأرتري ا�سيا�سي
افورقي للخرطوم ،بدعم جماعات
�إ�سالمية يف �إريرتيا.
ويف عام  ،2005بد�أت العالقات بني
البلدين تعود �إىل طبيعتها ،بتوقيع
“احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان”،
بقيادة جون قرنق ،اتفاق �سالم مع
اخلرطوم ،تاله اتفاق �سالم �شرقي
ال�سودان ،يف .2006
واحتفظت اخلرطوم ،طيلة ال�سنوات
الأخرية ،بعالقة جيدة مع كل من

�أ�سمر و�إدي�س �أبابا� ،إال �أنها اقرتبت،
يف الفرتة الأخرية� ،أكرث من �إثيوبيا،
ووا�صلت يف الوقت نف�سه التن�سيق
الأمني والع�سكري مع �إريرتيا ،بح�سب
م�سو�ؤلني �سودانيني.
وزار نائب الرئي�س ال�سوداين ،بكري
ح�سن �صالح� ،إريرتيا ،يف  20دي�سمرب/
كانون �أول املا�ضي ،حيث بحث مع
م�س�ؤولني �إريرتيني العالقات الثنائية.
** مواجهة حمتملة
�إال �أن الو�ضع بني البلدين ي�سري بوترية
مت�سارعة نحو الت�صعيد ،لت�شكل
�إريرتيا جمددا م�صدر قلق للحكومة
ال�سودانية ،وذلك مع تواتر �أنباء عن
ح�شود ع�سكرية على اجلانب الإريرتي،
ون�شر اخلرطوم تعزيزات من قوات
اجلي�ش “والداعم ال�سريع" على
اجلانب ال�سوداين.
و�إىل حني ح�سم �أمر احل�شود الع�سكرية،
يظل التجاذب قائم ًا بني فريقني،
�أولهما م�صري ينفي بوجودها ،والآخر
�سوداين يقول بوجودها ،خا�صة و�سائل
الإعالم ال�سودانية التي تتهم القاهرة،
دون �أي ت�أكيد �أو نفي �سوداين ر�سمي.

لكن املاثل الآن لكثري من املراقبني هو
�أن التحرك على الأر�ض يفيد بوجود
�شىء ما يحدث ،فاخلرطوم ال�صامته
حتى الآن عن اتهام �أ�سمرا� ،أغلقت
كافة املعابر احلدودية ،و�أعلنت
التعبئة واال�ستنفار يف والية ك�سال.
و�سبق ذلك �إعالن حكومة ك�سال ،يوم
اجلمعة املا�ضي ،عن و�صول تعزيزيات
�ضخمة من القوات ال�سودانية �إىل
الوالية احلدودية ،املمتدة على
م�ساحة  650كيلو مرتا مربع.
كل ذلك قد يقود �إىل �أن الأحداث
مت�ضي نحو مواجهة �شرق ال�سودان ،ال
�سيما و�إن ا�ستمرت وترية التطورات
املت�سارعة على اجلانبني.
ويذهب بع�ض اخلرباء �إىل �أنه ما قد
يزيد من احتماالت هذه املواجهة
�أن ال�سودان و�إريرتيا ،تعانيان حاليا
من �أزمات داخلية اقت�صادية و�أمنية
و�سيا�سية ،وهو ما رمبا يجعلهما يبحثان
عن عدو خارجي ل�صرف الأنظار عن
�أزماتهما امل�ستفحلة.

ر�سالة �صوتية لأم�ير �سعودي تك�شف
خ��ف��اي��ا ح��ادث��ة اع��ت��ق��ال � 11أم�ي�را

لندن :ك�شفت وكالة «بلومبريغ» الأمريكية
عن مفاج�أة ب�ش�أن حادثة اعتقال � 11أمري ًا من
�أفراد الأ�سرة احلاكمة ،اخلمي�س املا�ضي� ،أثناء
جتمهرهم قرب الق�صر امللكي .و�أعلنت الوكالة
الإخبارية �أ�سماء بع�ض الأمراء ال�سعوديني
املقبو�ض عليهم بعد اتهامهم بالتجمهر اعرتا�ض ًا
على عدم حتمل الدولة تكاليف فواتري الكهرباء،
م�شرية �إىل �أن ال�سبب لي�س ما �أعلنته ال�سلطات
ال�سعودية.
وذكرت الوكالة يف تقرير نُ�شر على موقعها،
م�ساء الإثنني� ،أن �أحد �أفراد الأ�سرة املالكة يف
ال�سعودية ن�شر مقطع ًا �صوتي ًا حتدى فيه امل�س�ؤولني
ال�سعوديني ،وقال �إن كل االتهامات �ضد الأمراء
املقبو�ض عليهم ،يوم اخلمي�س املا�ضي «مزيفة
متام ًا» و«ال ميكن ت�صديقها» .و�أكدت «بلومبريغ»
�أنها ت�أكدت من �صحة الت�سجيل بعد عر�ضه
على �شخ�صني مطلعني على الق�ضية ،رف�ضا ذكر
ا�سميهما.

ويت�ساءل الأمري عبد اهلل بن �سعود بن حممد
يف الت�سجيل كيف يكون الأمراء لديهم م�شكلة
يف دفع فواتري الكهرباء واخلدمات؟ ،قائ ً
ال:
«�إن كل الأمراء املحتجزين مقتدرون مادي ًا،
ور ّباهم �آبا�ؤهم على طاعة امللك» .ويف الت�سجيل
ال�صوتي �أي�ض ًا يقول الأمري عبد اهلل �إن الأمراء
املحتجزين مت ا�صطحابهم مع �أحد �أقاربهم �إىل
مبنى حمافظة الريا�ض بعدما تلقوا ا�ستدعاءات
للتحقيق يف عمل �سابق معه .و�أ�ضاف �أنه حينما
و�صلوا منعهم احلرا�س من الدخول بطريقة
«ا�ستفزازية» ومل يتعرفوا على �أي �شخ�ص ممن
يتعاملون معهم ،م�شري ًا �إىل �أن بع�ض الأمراء
انتابهم «حما�س ال�شباب» ،وبد�أت بع�ض املناو�شات،
ثم �ألقي القب�ض عليهم.
وقالت «بلومبريغ» ،يف التقرير �إن جنلي مالك
«املراعي»� ،أكرب �شركة �ألبان �سعودية ،من بني
الأمراء الذين �أعلنت اململكة القب�ض عليهم
الأ�سبوع املا�ضي ب�سبب التجمهر �ضد قرار احلكومة

بالتوقف عن دفع فواتري اخلدمات لهم ،م�ؤكدة
�أن الأمرين نايف بن �سلطان و�سعود بن �سلطان،
ابني امللياردير �سلطان بن حممد الكبري ،م�ؤ�س�س
�شركة املراعي ،كانا من بني � 11أمري ًا مت القب�ض
عليهم ،بالإ�ضافة �إىل الأمري نايف ع�ضو جمل�س
�إدارة �شركة املراعي ،ورئي�س ثالث �أكرب �شركات

االت�صاالت ال�سعودية «زين» ،وذلك بح�سب ثالثة
�أ�شخا�ص مطلعني .ولفت التقرير �إىل �أن عائلة
«الكبري» يف الأ�سرة احلاكمة يف ال�سعودية ت�ضم
عدد ًا من رجال الأعمال البارزين ،لكنهم بعيدون
عن �صنع القرارات ال�سيا�سية.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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كيف ّ
مت غ�سيل دم���اغ �شعوبنا وتغيري ُمثلها وح�ضارتها لت�صبح قطعان ًا م��ن ال��ن��ع��اج ي�سهل
قيادتها اىل حتفها ول�ترى ال��ع��دو �صديق ًا وال�صديق ع���دوا؟ وكيف تغلغلت املا�سونية يف م�صر؟

د .عبد احلي زلوم
ب�إ�ستعمال علوم االجتماع احلديثة و �أدوات
ت�شكيل الر�أي العام كال�صحافة واالذاعة
والتلفزيون وادوات التوا�صل االجتماعي
وال�سيطرة على مناهج التعليم ا�صبح باالمكان
غ�سيل دماغ ال�شعوب  .قبل غزوات اال�ستعمار
الغربي الع�سكري كانت ت�سبقه غزواته
الثقافية.
وجد الغرب وخ�صو�ص ًا امل�ست�شرقني واحلركات
التب�شريية �أن احل�ضارة العربية اال�سالمية هي
احلافظة للوحدة بني بلدان امل�شرق واملغرب
العربي و�أن الطريق لهدم هذه الوحدة وت�شتيت
القوى هو هدم هذه احل�ضارة .
بالن�سبة للم�شرق العربي كانت البداية يف
الغزو الثقايف الذي تبنته احلركات التب�شريية
 .فبعد �أن ي�أ�سوا من حتويل ديانة امل�سلمني
وجدوا ان الطريق هو فك وحدتهم املتمثلة
�آنذاك بالدولة اال�سالمية العثمانية عرب
غر�س النزاعات االثنية والطائفية والقومية
وتبنت اجهزة تعليم احلركات التب�شريية تلك
ال�سيا�سة فكانت بث الروح القومية هي من
االهداف املعلنة للكلية ال�سورية الربوت�ستنتية
والتي ا�س�سها الق�س دانيال بلي�س واعيد
ت�سميتها باجلامعة االمريكية يف بريوت  .و ّ
مت
ان�شاء �شبكة من املدار�س بلغ عددها ما يزيد
عن  400تخرج من تلك اجلامعة واملدار�س
قادة اجليل الذي ثار على الوحدة ب�أ�سماء
وعناوين خمتلفة .فبد ً
ال من ا�صالح اي خلل
يف الدولة الواحدة ّ
مت الثورة عليها وعلمونا يف
مناهجهم ان الدولة الواحدة كانت ا�ستعمار ًا
وان ا�ستعمارهم كان تنويراً.
تطورت العلوم وو�سائل تكوين الر�أي العام
كثري ًا خالل نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين  .كان والرت ليبمان”Walter
 Lippmannمن النخبة امل�ؤثرة يف دائرة
الرئي�س االمريكي ويل�سون  .كتب �سنة 1921
كتاب ًا بعنوان “the Manufacture of
 ”Consentاي كرتجمة حرفية “�صناعة
القبول ” �أما الرتجمة الأكرث تعبري ًا فهي
“�صناعة الر�أي العام ” .اعترب ليبمان كتابه
ثور ًة يف تطبيقات الدميقراطية  .ملخ�ص ما
جاء يف الكتاب هو “�أن ال�صالح العام هو فوق
مدارك اجلماهري الغوغائية اجلاهلة و يجب �أن
يكونوا حتت �سيطرة طبقة النخبة والتي عليها
َتكوين الر�أي العام لتلك اجلماهري ل�صالح طبقة
ا�صحاب الأعمال مع �إخفاء هذه احلقيقة لعدم
�إثارة ح�سا�سية اجلماهري اجلاهلة”  .جاء من
بعده [ ]Reinhold Niebuhrوالذي
�شارك ليبمان اطروحته وقال �أنه بالن�سبة
اىل جهل بل وغباء الرجل العادي فهو ال يتّبع
العقل وامنا العقيدة  .وهذه العقيدة بحاجة
اىل خيال وتب�سيط عاطفي كبري من طبقة
النخبة القادرة على �صناعة االوهام .
كان ليبمان من امل�ؤثرين يف �صناعة الر�أي العام
االمريكي لع�شرات ال�سنني وكانت مقاالته
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

تن�شر يف ال�صحف الرئي�سية وع�شرات ال�صحف
االخرى بالتزامن .ومما �ساعد يف �صياغة
الر�أي العام ب�شكل كبري اخرتاع الراديو يف ذلك
الوقت .ولقد ا�ستولت ال�شركات االمريكية
الكربى على �شبكات الراديو مثل  NBCو
 CBSو  ABCوكان ا�صحابها ور�ؤ�ساءها منذ
ن�شاتها من اليهود كما كان ليبمان نف�سه وكما
كانت ملكية اجلرائد الكربى مثل النيويورك
تاميز والوا�شنطن بو�ست  .وعند بداية �صناعة
ال�سينما املتحركة والناطقة يف ذلك الوقت مت
ان�شاء �شركات ا�ستوديوهات هوليود .واف�ضل
و�صف لها هو كتاب ( هوليود املدينة التي �صنعها
اليهود).ثم جاء التلفزيون والذي متلكته نف�س
ّ
�شركات الراديو وبقيت تلك ال�شركات الثالث
هي املهيمنة �شبه الوحيدة على �شبكات الراديو
والتلفزيون اىل يومنا هذا  .وا�صبحت �صناعة
الر�أي العام االمريكي ب�شكل خا�ص والعاملي
ب�شكل عام �صناعة يهودية �صهيونية .وا�صبحت
الدميقراطية االمريكية يتحكم بها جتهيل
اجلماهري و�صناعة ر�أيهم العام وا�صبحت طبقة
الر�أ�سماليني هم ال�سلطة الدائمة التي تُ�سوق
وتمُ ّول انتخابات الر�ؤ�ساء االمريكيني واع�ضاء
الكونغر�س وهي التي ت�ضع لهم االجندات .
وهكذا مت اختطاف الدميقراطية احلقيقية
بدميقراطية ميكانيكية حافظت على ال�شكل
ال اجلوهر  .وهكذا �أ�صبح االمريكيون خ�صو�ص ًا
والغربيون عموم ًا قطيع ًا تتحكم به الر�أ�سمالية
ال�صهيو�أمريكية والتي عوملت نفوذها االعالمي
على العامل  .فكيف ا�صبحنا نحن قطعان ًا؟
عن منهجية عملية غ�سيل الدماغ وال�سيطرة
على ال�شعوب يقول يوري بيزمينوف �أن الت�آمر
لغ�سيل دماغ �شعب ما مير يف مراحل اهمها
املرحلة االوىل وهي مرحلة اعادة ت�شكيل
املُثل واملفاهيم والتي قد متتد اىل فرتة 30
�سنة وهي الفرتة لغ�سيل دماغ جيل واحد
� .أما الهدف اال�سا�سي يف هذه املرحلة فهو
تغيري احل�ضارة و الن�سيج ال�سيكولوجي لالمة
واالفراد مع ًا وتغيري عقائدهم ونظرتهم اىل
ُمثل ومفاهيم االعداء وقبلوها عو�ض ًا عن
ُمثلهم وهكذا يتم ربح احلرب �ضد الدولة
امل�ستهدفة دون اطالق ر�صا�صة واحدة
ويتحول العدو اىل �صديق .اهم املحطات يف
هذه املرحلة هي تغيري االيدولوجية والعقيدة
بطريقة منهجية عرب و�سائل التعليم وتكوين
الر�أي العام  .ثم اخرتاق االجهزة احلكومية
واملجتمع املدين بوا�سطة منظمات كاملا�سونية
واملنظمات امل�سماة غري احلكومية مع �أن متويلها
وتوجيهها ي�أتي من اجهزة احلكومة املت�آمرة
 .كذلك توجيه االقت�صاد تدريجي ًا ليفقد
ا�ستقالليته و�سيادة قراره .
بعد ا�ستكمال املرحلة االوىل ت�صبح تلك
الدولة جاهز ًة للفو�ضى يتبعها نظام �سلطوي
ُي ًث ّبتْ مفاهيم الدولة املت�آمرة ويعمل ب�أمرتها .
دعنا ن�أخذ م�صر كمثال ب�إعتبارها قلب االمة
يف مغربها وم�شرقها  .فحركة التغريب واحلرب
النف�سية وتغيري الثقافات واملفاهيم بد�أت
من ايام حممد علي ولكنها اخذت زخم ًا اثناء
االحتالل الربيطاين يف م�صر يف الربع االخري
من القرن التا�سع ع�شر  .وكانت البداية بت�أ�سي�س
املحافل املا�سونية وكان اول تلك املحافل ا�س�س
يف القاهرة عام  1798بعد حملة نابليون ،
وكان ا�سمه (حمفل �إيزي�س )ّ .
مت ت�أ�سي�س
عدد قليل من املحافل منها حمفل االهرام يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر وكانت لغة هذه
املحافل اجنبية ويكاد يكون جميع اع�ضائها من
االجانب  .يف الربع االخري من القرن التا�سع
ع�شر بد�أ ت�أ�سي�س املحافل املا�سونية الناطقة

بالعربية واملالحظ ان جميع م�ؤ�س�سيها وبال
ا�ستثناء كانوا من االجانب اللبنانيني وثيقي
ال�صلة بحركات التب�شري ومركزها يف بريوت
وبد�أت جتذب اىل ع�ضويتها م�صريني  .وعندما
مت ت�شكيل ( الهيئة املا�سونية امل�صرية اجلديدة
) على الطريقة اال�سكتلندية با�سم ( ال�شرق
الأعظم الوطني امل�صري ) اُنتِخب اخلديوي
توفيق با�شا رئي�س ًا لذلك املحفل  .وممن ان�ضموا
اىل املحافل امل�صرية جمال الدين الأفغاين
حيث �أن طلبه لالن�ضمام للما�سونية ن�شرتها
جامعة طهران �سنة . 1963
وكان للما�سونية يف م�صر جملة تن�شر �أخبارها
وت�شيد بها  ،هي جملة (اللطائف ) التي كان
ي�صدرها �شاهني مكاريو�س  ,وهو لبناين وعمل
مدة يف املطبعة الأمريكية يف بريوت  .وكذلك
جاء من لبنان فار�س منر وقد انتمى �إىل
املا�سونية يف بريوت �سنة . 1874
ا�س�س يعقوب �صروف وفار�س منر جريدتني
االوىل يف القاهرة ب�أ�سم املقطم والثانية يف
اخلرطوم  ،وقد ظلت املا�سونية يف م�صر تعمل
جهار ًا نهار ًا حتى عام  1964عندما �أ�صدرت
احلكومة امل�صرية �أمرها ب�إغالق املحافل
املا�سونية .وانتمى اىل احلركة الكثري من
زعماء ال�سا�سة امل�صريني ومنهم �سعد زغلول
الذي بقي ما�سوني ًا حتى مماته  .وقد وجه
املحفل املا�سوين الوطني امل�صري الأكرب �إيل
�أهل فل�سطني اثناء ثورتهم الكربى عام 1936
النداء التايل (( يا �أهل فل�سطني تذكروا �أن
اليهود هم �إخوانكم و�أبناء عمومتكم  ،قد ركبوا
من الغربة  ،ف�أفلحوا وجنحوا ثم هم اليوم
يطمحون للرجوع �إليكم لفائدة وعظمة الوطن
امل�شرتك العام مبا �أحرزوه من مال وما اكت�شفوا
من خربة وعرفان � .إن العربي والعربي غ�صنان
من �شجرة �إبراهيم � ،أبوهما �إ�سحاق و�إ�سماعيل
 ,متي و�ضع �أحدهما يده يف يد الآخر انتفعا
جميعا مبا لديهما من الو�سائل املختلفة وكان يف
تعاونهما اخلري وكمال الربكة ب�إذن اهلل ((!!
كانت م�صر �أول دولة عربية تعرف عامل املطابع
وال�صحافة يف زمن حممد علي با�شا خالل
القرن التا�سع ع�شر ،عقب افتتاح مطبعة بوالق
عام  ،1821و�إ�صدار جريدة الوقائع امل�صرية.
ورغم ذلك ف�إن النه�ضة احلقيقية لل�صحافة
امل�صرية مل حتدث �إال على يد ال�صحافيني غري
امل�صريني من اللبنانيني وثيقي ال�صلة مبراكز
التب�شري اللبنانية واملحافل املا�سونية وا�س�سوا
اكرث من � 200صحيفة حتى احلرب العاملية
الثانية .
كان الق�س الدكتور لوي�س �صابوجني من بريوت
�أول �صحفي من �أ�صول �شامية ي�ؤ�س�س مطبوعة
يف م�صر ،ومت ذلك عام  ،1871حتت ا�سم جملة
النحلة احلرة ثم نقل مقر اقامته �سنة 1877
ب�شكل نهائي �إىل بريطانيا .عام  1874و�صل
�سليم تقال �إىل الإ�سكندرية قادم ًا من لبنان،
ثم تبعه �أخوه ب�شارة يف العام التايل ،و�أ�س�سا
مطبعة ودار الأهرام يف الإ�سكندرية قبل نقلها
�إىل القاهرة ،وبعدها ا�س�سا جريدة االهرام
لت�صبح �أهم جريدة م�صرية منذ �أعوامها
الأوىل.
و�أدى جناح جريدة الأهرام �إىل �إ�صدار جريدة
�صدى االهرام ثم جريدة الوقت.
وكان �سليم تقال مقرب ًا من اخلديوي �إ�سماعيل
والأ�سرة احلاكمة واتخذ موقف ًا مناه�ض ًا
من ثورة عرابي ،فقام الثوار بحرق مطبعة
الأهرام .وعقب وفاة الأخوين �أدارت بت�سي
تقال� ،أرملة ب�شارة ،الأهرام مع جربائيل تقال.
ويف زمنه كانت رئا�سة حترير الأهرام حكر ًا
على اللبنانيني ،من غري امل�سلمني �سواء ال�شاعر

خليل مطران ،و�صو ً
ال �إىل �أنطون اجلميل وهي
العائلة التي ان�ش�أت حزب الكتائب اللبناين
والذي حتالف مع ا�سرائيل يف احلرب االهلية
اللبنانية  .و�أن�ش�أ جربائيل �أكرب مطبعة يف
ال�شرق الأو�سط با�سم مطبعة الأهرام و�شارك
يف ت�أ�سي�س نقابة ال�صحافيني امل�صريني عام
.1941
وعقب وفاته ،تولت �أرملته رينيه تقال �إدارة
الأهرام مع ابنهما ب�شارة ال�صغري تقال ،ثم
تعاقدت الأهرام عام  1957مع حممد ح�سنني
هيكل لتويل رئا�سة حترير الأهرام و�سافر
ب�شارة ال�صغري تقال �إىل لبنان دون عودة.
عام � ،1890أ�س�س جنيب مرتي وجرجي
زيدان ( وهما لبنانيان ما�سونيان) مطبعة ودار
املعارف .ولكن زيدان اختلف مع مرتي وانف�صل
عنه لي�ؤ�س�س مطبعة ودار الهالل عام 1892
وعقب وفاته ،ط ّور �إميل و�شكري زيدان الدار
ب�إ�صدار جملة امل�صور وجملة �سمري املتخ�ص�صة
لالطفال.
�أما جملة روز اليو�سف ف�أ�صدرتها اللبنانية روز
اليو�سف التي ّ
مت تبنيها من عائلة م�سيحية
لبنانية ومل تعرف �أنها م�سلمة اال يف �سن
العا�شرة حيث هربت اىل اال�سكندرية وعملت
يف الفن.
�أما �صناعة الفن فكان ابطالها يف البداية
من اليهود واالقليات من بالد ال�شام  .كانت
ام كلثوم فتاة �صغرية تعمل يف حقول القطن
وتغني و�سمعها افراد من ا�صحاب مزارع القطن
اليهود ومنهم ليتو باروخ والذي اخذها
و�سجل لها اغاين يف ا�ستوديو اوديو  .كان من
ا�شهر ملحنيها داوود ح�سني وا�سمه احلقيقي
داوود حاييم ليفي  .كانت من اوائل اغانيها
التي ميكن �سماعها على اليوتيوب ا�سمها (
الدالعة واخلالعة مذهبي ).ويف واقع احلال
كان الهدف مما مت ت�سميته الفن ب�إدارة هذه
االقليات هو متام ًا ن�شر الدالعة واخلالعة
لت�صبح مذهب االمة  .ومت ادخال ام كلثوم
اىل عامل ال�سينما من املخرج اليهودي توغو
مزراحي  .واجلدير ذكره �أن رئي�س بلدية
القد�س يف دولة االحتالل د�شن م�ؤخر ًا �شارع ًا
با�سم �أم كلثوم بالقد�س .ويف �سل�سلة من
االغاين الهابطة اغاين مثل ( الدنيا �سيجارة
وكا�س) ملحمد عبد الوهاب  .كذلك كان فريد
االطر�ش واخته ا�سمهان من الطائفة الدرزية
من بالد ال�شام .
اخلال�صة :
لقد ّ
مت تغريب وهدم جممتعاتنا املتما�سكة
ذات احل�ضارة العربية اال�سالمية اجلامعة عرب
مناهج تعليمية وو�سائل اعالمية وخمابراتية
بحيث ا�صبحنا قطيع ًا من الغنم .وا�صبحت
(الهاي) حتيتنا بدل ال�سالم عليكم و�أ�صبحت
الدالعة واخلالعة مذهبنا .واحلل هو قيام
قيادة م�ؤمنة بح�ضارتها وقوية ال�شكيمة تن�ش�أ
جي ً
ال يرجع اىل ا�صوله احل�ضارية بعيد ًا عن
تلوثات غ�سيل دماغه.
م�ست�شار وم�ؤلف وباحث
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امل��������غ��������رب :ال�����ب�����ل�����وك�����اج احل������ك������وم������ي رق���������م  2م�صر :ت�سريبات الت�سجيالت ال�صوتية :فل�سطني كا�شفة امل�ستور!
عبدال�سالم امل�ساتي
وا�ضح �أن الوالية احلكومية الثانية حلزب
العدالة والتنمية دخلت نفقا مظلما ثانيا بعد
الأول الذي غادرته بعملية قي�صرية مار�س
املا�ضي ،فها هو ال�سيد رئي�س احلكومة �سعد
الدين العثماين يجد نف�سه يف و�ضع ال يح�سد
عليه نتيجة ف�شله “امل�ؤقت” يف ترميم حكومته
التي �أُ�سقط منها ،عرب قرار ملكي ،كل من ال�سادة
حممد ح�صاد ،وحممد نبيل بن عبداهلل،
واحل�سني الوردي..
كان ب�إمكان ال�سيد العثماين �أن ي�ستبدل �أ�سماء
ب�أخرى من الأحزاب املعنية بالإعفاءات
وانتهى الأمر� .إال �أن الأمر بدا �أكرث تعقيدا،
وت�سريبات ما يدور بكوالي�س املفاو�ضات ت�ؤكد
ذلك� ،إذ ت�شري بع�ض الأخبار امل�سربة �إىل
�أنه هناك احتمال كبري يف �أن تتم الت�ضحية
بحزب التقدم واال�شرتاكية وتعوي�ضه بحزب
اال�ستقالل الذي غادر دائرة املغ�ضوب عليهم
بعد �أن مت تغيري زعيمه من حميد �شباط
�إىل نزار بركة .وب�إق�صاء حزب التقدم
واال�شرتاكية وزعيمه بن عبداهلل تكون
الدولة بذلك قد قطعت ر�أ�س �آخر الداعمني
لل�سيد رئي�س احلكومة ال�سابق عبد الإله بن

كريان.
و�إذا ما ت�أملنا نحن هذا الواقع ال�سيا�سي،
منذ �إعفاء بن كريان و �إىل اليوم ،و �إذا ما
نحن حاولنا تذكر من رف�ض م�شاركة حزب
اال�ستقالل يف حكومة بن كريان الثانية� ،سنفهم
حينها جيدا من هو املتحكم الرئي�س يف تغيري
موازين القوى داخل احلكومة ،و�سنفهم �أي�ضا
كيف حتولت مكونات حزب العدالة والتنمية
مبن فيهم رئي�س احلكومة �إىل جمرد �أوراق
مكملة ،دورها تنميق امل�شهد و �إ�ضفاء طابع
ال�شرعية عليه وهو الأمر الذي ما كان لبنكريان
�أن يقبل به لكن قبل به ال�سيد العثماين ،الذي
ات�ضح �أنه �أحد �أ�ضعف ر�ؤ�ساء احلكومة الذين
تعاقبوا على “حكم” املغرب..
للأ�سف ،لقد مت “متييع" امل�شهد ال�سيا�سي يف
املغرب ،و�أ�صبحنا يف و�ضع �سيء جدا عرب �إ�صرار
البع�ض على العودة بنا �إىل اخللف وبطريقة رمبا الغر�ض هو �ضرب الع�صفورين بحجر
“مف�ضوحة”  .ال �أدري �إن الغر�ض من ورائها واحد� :إ�ضعاف البيجيدي والعودة حلزب
هو �إ�ضعاف تام حلزب العدالة والتنمية� ،أو الدولة ،ولكن ما هو �أكيد يف هذه املرحلة هو
�أن الغر�ض الأهم هو االجتاه مرة �أخرى نحو
�أننا منر ببلوكاج حكومي ثاين قد يطول على
حزب الدولة الذي يح�صد الأخ�ضر والياب�س
انتخابيا و�سيا�سيا خا�صة بعد ف�شل جتربة غرار الأول� ،أو قد يتجه بنا حتى �إىل �إعفاء
احلكومة كاملة..
حزب الأ�صالة واملعا�صرة…

اعالن عن فر�صة عمل � -سكرتري /ة « دوام كامل «
تعلن عيادة طبيب اال�سنان يف بريج بروكلني
عن توفر فر�صة عمل « �سكرتري/ة« وذلك
لتويل املهام االدارية اخلا�صة يف العيادة
امل�ؤهالت املطلوبة :

 اجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل اتقان اللغة االجنليزية ( قراءة وكتابة وحمادثة ) اتقان اللغة العربية ( حمادثة )حتمل �ضغط العمل والعمل بروح الفريق
 -مهارة عالية يف االت�صال والتوا�صل

املهام املطلوبة :

 تنظيم مواعيد الطبيب ا�ستقبال املر�ضى متابعة الربيد االلكرتوينعلى من تتوافر فيه ال�شروط ال�سابقة ار�سال
ال�سرية الذاتية على االمييل التايل

jobatbkdentaloffice@gmail.com

د .نبيل نايلي
“هناك موجة ا�ستنكار �سن�ؤيدها ،و�سن�ستنكر هذا
الأمر مع جميع �أ�شقائنا العرب ..لكن بعد ذلك
الأمر �سي�صبح �أمرا واقعا ،واملو�ضوع �أ�ص ًال م�ش
حمتاج �إعالن ،لأنهم كده كده م�سيطرين ..مباذا
تختلف القد�س حقا عن رام اهلل؟” النقيب امل�صري
�أ�شرف اخلويل.
يف الوقت الذي �أعلن الرئي�س فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف
�شهر دي�سمرب  2017االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،ك�شف دافيد
د كريباتريك ،DAVID D. KIRKPATRICK ،يف �صحيفة
“النيويورك تاميز� ،The New York Times ،أن النظام امل�صري وافق
ب�شكل �ضمني على �أن تكون القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،و�أن تكون رام اهلل
عا�صمة لفل�سطني .النقيب �أ�شرف اخلويل ،كما يقول التقرير ،هو من عمد �إىل
“�إ�صدار تعليمات ملقدمي برامج م�صريني ،حتثهم على �إقناع الر�أي العام امل�صري
بقرار �إدارة ترامب .وبح�سب ال�صحيفة ،فقد حتدث �أي�ضا بالتوجيهات ذاتها
مع الإعالميني مفيد فوزي ،و�سعيد ح�سا�سيان الع�ضو مبجل�س الربملان �أي�ضا.
ولعبت الربامج احلوارية امل�ؤثرة التلفزيونية ،والعهدة على ال�صحيفة،
دورا حموريا يف توجيه وت�شكيل النقا�ش العام يف م�صر ،كما قامت �أجهزة
اال�ستخبارات امل�صرية باطالع مقدمي الربامج على الر�سائل التي �سيتم نقلها
�إىل اجلمهور.
وقد ا�ستمع النقيب خويل “�إىل الن�صيحة” ،كما �أن معظم احلا�ضرين الأخرين
يف و�سائل الإعالم احلكومية وامل�ؤيدة للحكومة يف جميع �أنحاء العامل العربي
التزمت بال�صمت �أي�ضا ،عن و�ضع القد�س .موقف مثل هذا �أمر ال ميكن ت�صوره
قبل عقد من الزمان ،كما قال دافيد كريباتريك.
اخلويل النقيب �صرح لل�صحفيني ب�أن “م�صر� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن جميع �إخواننا
العرب� ،ستنكر هذا القرار علنا”! و�أ�شار �إىل �أنه “علينا �إقناع الفل�سطينيني
بقبول ذلك” ،و�أن م�صر “كان لديها علم مبو�ضوع القد�س ،و�أن امل�صريني وافقوا
على ذلك”.
كما قال �إن “ال�صراع مع �إ�سرائيل ال ي�شكل م�صلحة وطنية م�صرية .ويتوجب
على ال�صحفيني بدال من �إدانة القرار ،اقناع امل�شاهدين بقبوله .و�أ�شار �إىل �أنه
يتعني على الفل�سطينيني �أن يكتفوا برام اهلل يف ال�ضفة الغربية املحتلة �أين
توجد حاليا ال�سلطة الفل�سطينية.
كما ت�ساءل النقيب امل�صري مرارا وتكرارا يف  4ت�سجيالت �صوتية ملكاملاته
الهاتفية التي ح�صلت عليها �صحيفة نيويورك تاميز و�أيد �صحتها الإعالمي
عزمي جماهد“ :مباذا تختلف القد�س حقا عن رام اهلل؟”.
من مقتطفات بع�ض الت�سريبات احل�سا�سة ،ننقل تفا�صيل املحادثة التالية:
اخلويل�“ :أريد �أن �أقول لكم ما هو موقفنا العام� ،أنا �أقول لك ما هو موقف
جهاز الأمن القومي يف م�صر ،وما ميكن �أن ت�ستفيد منه يف هذه امل�س�ألة من �إعالن
القد�س لتكون عا�صمة لإ�سرائيل ،ح�سنا؟” ،هكذا بد�أ اخلويل حمادثته مع
ح�سا�سني .الإعالمي ح�سيا�سني�“ :أعطني �أوامرك ،يا �سيدي� .أنا حتت �أمرك”.
ال�ضابط اخلويل“ :نحن مثل كل �أ�شقائنا العرب يجب �أن نندد بهذه امل�س�ألة”.
و�أ�ضاف“ :بعد ذلك� ،سي�صبح هذا �أمرا واقعا .وال ميكن للفل�سطينيني �أن
يقاوموا ،وال نريد �أن نذهب �إىل احلرب .لدينا ما يكفينا من م�شاكل كما تعلم..
النقطة اخلطرية بالن�سبة لنا هي ق�ضية االنتفا�ضة .االنتفا�ضة لن تخدم
م�صالح الأمن القومي امل�صري ،لأنها �ستعيد �إحياء الإ�سالميني وحما�س .حما�س
�ستولد من جديد مرة �أخرى” .وتابع“ :يف نهاية املطاف ،فالقد�س لن تختلف
كثريا عن رام اهلل م�ستقبال .ما يهم هو �إنهاء معاناة ال�شعب الفل�سطيني”.
وتعهد جميع الإعالميني الثالثة باال�ستجابة ملطالبه وبنقل ر�سالته ،وردد
البع�ض ما طلب منه حتديدا يف مكاملته مع اخلويل يف برناجمه على الهواء
مبا�شرة ،مثل الإعالمي جماهد.
كما خاطب اخلويل مقدم برامج بقوله:
“عليك �أن تقول �إن متيم وقطر لديهم ارتباطات �سرية مع �إ�سرائيل .و�أنت
تعرف كل ذلك” .لريد عليه ال�سيد جماهد قائال“ :ارتباطات وا�ضحة.
ي�سعدين ذلك .ي�سعدين ذلك� .س�أ�ضيف ذلك يف احللقة القادمة� ،إن �شاء اهلل.
وتقول ال�صحيفة �أنه على مدى عقود“ ،انتقدت دول عربية قوية مثل م�صر
وال�سعودية علنا معاملة �إ�سرائيل للفل�سطينيني ،يف حني �أنها تقبل ب�شكل خا�ص
با�ستمرار احتالل �إ�سرائيل للأرا�ضي وبا�ستيطانها.
ولكن حتالف الأمر الواقع �ضد خ�صوم مثل �إيران والإخوان امل�سلمني وم�سلحي
تنظيم “الدولة الإ�سالمية” وثورات الربيع العربي ،يقول التقرير ،كل ذلك
“يدفع القادة العرب �إىل تعاون �أوثق مع عدوهم اللدود ،وي�ضعهم يف تناق�ض
بني ت�صريحاتهم املعلنة وال�سرية.
الباحث يف املنطقة يف جامعة مرييالند وم�ؤ�س�سة بروكينغز� ،شبلي تلحمي،
 ،Shibley Telhamiو�صف قبول الدول العربية القرار بـ”املتغري”!
وقال “ال �أعتقد �أنه كان �سيحدث قبل عقد من الزمن لأن القادة العرب كانوا
�سيو�ضحون �أنهم لن يتعاي�شوا معه”� ..إنهم قلقون ب�ش�أن ا�ستقرارهم”! كما �أ�شار
�إىل �أن القادة العرب “�سوف يجدونه و�سيلة للعمل مع البيت الأبي�ض امل�ستعد
لك�سر ما كان حمرما يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية “.
تقرير ال�صحيفة �أو�ضح �أن اثنني من املتحدثني با�سم احلكومة امل�صرية مل
يعلقا على هذه الت�سريبات ،كما تعذر الو�صول �إىل ال�ضابط امل�صري ،فيما فندت
القاهرة �صحة التقرير ،وقالت الهيئة العامة لال�ستعالمات التابعة للرئا�سة
امل�صرية ،يف بيان ،نقلته بوابة “الأهرام” امل�صرية�“ ،إن تقرير ال�صحيفة
الأمريكية يحمل ادعاءات ،وا�صفة �إياه ب�أنه “ت�سريبات مزعومة ل�شخ�ص
جمهول”.
امل�س�ؤولني العرب فقدوا منذ دهر �أب�سط م�صداقية لدى جمهورهم ولدى
نظرائهم الغربيني الذين ما عادوا يخفون مواقفهم االزدواجية التي باتت
معروفة م�سبقا .وهي التي تف�سر �إىل حد �أ�سباب ا�ستخفاف امل�س�ؤول الغربي
و�إعالن مواقف ه�ؤالء “امل�س�ؤولني” وف�ضح ما يدور داخل الأروقة املغلقة!
لنفرت�ض جدال �أن هذه الت�سربات جمرد “ادعاءات واهية” و�أن ال�صحفي
“مغمور” ولكن �أداء احلكومة امل�صرية مذ ُعهد بامللف للمخابرات وزمن
التن�سيق الأمني وخنق الفل�سطينيني ال�شرفاء ال �أولئك الذين �آثروا م�صلحة
تنظيمهم على �أمن م�صر الوطني!
*باحث يف الفكر الإ�سرتاتيجي الأمريكي ،جامعة باري�س.
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الرئي�س ترامب يف �سنته الأوىل� :صلف و�إجن���ازات
د .عبد احلميد �صيام
ال �شك �أن الرئي�س اخلام�س والأربعني للواليات
املتحدة الأمريكية ،دونالد ترامب ،رئي�س غري منطي
ال مثيل له يف تاريخ هذه الدولة العمالقة ،التي مل
ي�صل عمرها القرنني ون�صف القرن بعد� .إنه رئي�س
خمتلف متاما عن ر�ؤ�ساء �أمريكا ال�سابقني ،بل هو
�أقرب �إىل ر�ؤ�ساء دول العامل الثالث املهوو�سني
بذواتهم ،مثل بوكا�سا والقذايف وعيدي �أمني
ودوفالييه و�ساموزا.
رئي�س ال يفقه �شيئا يف الدبلوما�سية ،ومفاهيمه
ال�سيا�سية �سطحية جدا ،وبالكاد يعرف �شيئا عن
ال�سيا�سة اخلارجية �أو التغري املناخي �أو التحديات
الكونية �أو امل�آ�سي الإن�سانية ،التي يف جزء كبري منها
من �صناعة بلده عرب الأحقاب .انتخابه كان مفاجئا
للجميع ،و�أدا�ؤه يف املكتب البي�ضاوي �أي�ضا مفاجئا،
رغم العديد من املعيقات الداخلية التي �أدت �إىل
الإطاحة مبعظم �أع�ضاء الفريق الذي �أو�صله �إىل
البيت الأبي�ض.
وكي نق ّيم �أداءه يف ال�سنة الأوىل بطريقة
مو�ضوعية ،ال بد من النظر �إىل الوعود االنتخابية
التي جاء بها ،والتي كانت يف نظر الكثريين
لال�ستهالك الداخلي ،من �أجل الفوز باالنتخابات
و�سرعان ما تتبخر ،لكن ترامب فاج�أ الكثريين ب�أنه
بد�أ يعود �إىل تلك الوعود وي�صدر �أوامره بالعمل
على تنفيذها وفورا ،مبا يف ذلك م�س�ألة االعرتاف
بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين.
الهجرة والتمييز �ضد امل�سلمني
بد�أ ترامب واليته الأوىل باتخاذ قراره الأول
املتعلق بال�سيا�سة الداخلية القائمة على مبد�أ
«�أمريكا �أوال» يوم  27يناير� ،أي بعد �أ�سبوع واحد
فقط من تن�صيبه ،بهدف ت�ضييق الهجرة اخلارجية
�إىل الواليات املتحدة كما وعد ،خا�صة من �سبع
دول ذات غالبية م�سلمة ك�سوريا والعراق واليمن
وال�صومال و�إيران ،وذلك ملنع «الهجمات الإرهابية
من الرعايا الأجانب» ح�سب بيان البيت الأبي�ض.
وقد ت�صدت للقرار العديد من املحاكم اال�ستئنافية،
خا�صة يف كاليفورنيا ورف�ضت القرار ،لكنه عاد
وعمل تعديال على الدول حتى ال تبدو �أنها م�س�ألة
عن�صرية ،ف�أ�ضاف فنزويال وكوريا ال�شمالية و�سحب
ا�سم العراق ،وقد �أجازت حمكمة العدل العليا ذات
الرتكيبة اليمينية هذا القرار.
كما قام ترامب باتخاذ �سيا�سة مغايرة ل�سيا�سة �أوباما
يف املو�ضوع ال�سوري ،فقد ق�صف قاعدة ال�شعريات
بـ� 59صاروخا يوم ال�سبت � 9أبريل املا�ضي ،بحجة
ا�ستخدام النظام لل�سالح الكيميائي يف خان �شيخون.
كما �أطلق حرية احلركة للجنود الأمريكيني

و�ضاعف عددهم يف �سوريا ،وكثف عدد الغارات على
مواقع «داع�ش» يف كل من العراق و�سوريا ،بالتعاون
مع احلكومة العراقية و�أكراد �سوريا ،وهو ما �ساهم
ب�شكل �أ�سا�سي يف هزمية «داع�ش» يف العراق �أوال ثم
يف �سوريا الحقا .ويف الوقت نف�سه الذي تراجع دور
الواليات املتحدة ال�سيا�سي يف املعادلة ال�سورية،
وهيمنة رو�سيا و�إيران وتركيا على امللفني ال�سيا�سي
والع�سكري ـ �إال �أن ترامب �شدد العقوبات على رو�سيا،
وباع �أ�سلحة حلكومة �أوكرانيا املوالية ،بقيمة 47
مليون دوالر ،ون�شر قوات �أمريكية يف بولندا مع
احلدود الرو�سية .كما �أجرب �أع�ضاء حلف الناتو
الأوروبيني على امل�ساهمة مببلغ �إ�ضايف يف ميزانية
احللف بقيمة  12مليار دوالر.
ترامب ،كما وعد ،ان�سحب من اتفاقية باري�س للمناخ
�أمام ده�شة حلفائه وعتب �أمني عام الأمم املتحدة
اجلديد� ،أنطونيو غوتريي�ش ،الذي ل�سوء حظه �أنه
ت�سلم من�صبه قبل ع�شرين يوما من تن�صيب ترامب،
الذي وعد بخف�ض م�ساهمة الواليات املتحدة يف
ميزانية الأمم املتحدة وقوات حفظ ال�سالم ،كما
تعر�ض غوتريي�ش لإهانات مندوبة ترامب نيكي
هيلي ،التي تعاملت معه ك�أنه موظف عندها ت�أمره
وتتوقع منه �أن ين�صاع للأوامر ،خا�صة يف ما يتعلق
بحماية �إ�سرائيل من �أية م�ساءلة .رف�ض ترامب
الت�صديق على االتفاق النووي مع �إيران ،الذي
وقعته الدول ال�ست زائد �إيران ،رغم ت�أكيد الوكالة
الدولية للطاقة الذرية و�أطراف االتفاق الآخرين
بالتزام �إيران ببنود االتفاقية ،وهذا املوقف �سيبقي
باب الرتاجع عن االتفاق مفتوحا ،واحتمال ت�صعيد
التوتر مع �إيران ،وهو ما تتمناه ال�سعودية ،حتى لو
كان ثمن ذلك االنفتاح والت�صالح ثم التحالف مع
�إ�سرائيل.
�أكرب �إختبار واجهته �إدارة ترامب هو التحدي الذي
مثلته كوريا ال�شمالية ،حيث قرر رئي�سها كيم جونغ
�أون مواجهة �صلف ترامب ب�صلف مواز له يف القوة.
ورغم تهديد ترامب �أمام اجلمعية العامة يوم 23
�سبتمرب بتدمري كوريا ال�شمالية� ،إال �أنه تعرف على
�أف�ضال الأمم املتحدة ،حيث كانت تهرع مندوبته
هيلي طالبة عقد جل�سة طارئة ملجل�س الأمن ،وبعد
�أ�سبوعني �أو ثالثة من التجربة ال�صاروخية ي�صوت
املجل�س على قرار جديد بت�شديد العقوبات .لقد
وجدت الإدارة الأمريكية نف�سها عاجزة �أمام العناد
الكوري فلم جتد ما ي�سرت عورتها �إال ورقة جمل�س
الأمن الذي �صوت بالإجماع على �ستة قرارات يف
معظمها ت�شمل مزيدا من العقوبات.
ترامب وال�شرق الأو�سط
لقد توج ترامب �إجنازاته الكربى ،كما وعد،

بتجريف �أموال ال�سعودية بطريقة غري م�سبوقة،
وميكن �أن نطلق عليها «اخلاوة �أو االبتزاز» .فقد
جمع له العاهل ال�سعودي زعماء  52دولة �إ�سالمية
ليحا�ضرهم يف مو�ضوع الإ�سالم الذي يريد هو
�أن يعممه عليهم ،ويعلن �أمامهم �أن حما�س حركة
�إرهابية ،وقد طالب يف ال�سر الإقرار ب�أن القد�س
عا�صمة موحدة لإ�سرائيل فوافقه بع�ض امل�ؤمترين،
ورف�ضها العديد من الدول ،بل �أحدثت �إنق�ساما
�أفقيا وعموديا .وما �أن غادر اخلليج حممال مبليارات
الدوالرات والهدايا حتى بد�أت �أزمة ح�صار قطر من
قبل ال�سعودية والإمارت والبحرين ،بدعم م�صري
بحجة دعم الإرهاب .وبد�أت بوادر الفتنة ت�شتعل
يف املنطقة ،التي �ستنعك�س على هذه الدول مبزيد
من جتريف الأموال مقابل بيع مزيد من الأ�سلحة.
لقد �أحاط ترامب نف�سه بثالثة من غالة اليهود
املتطرفني وهم� ،صهره جاريد كو�شنري و�سفريه �إىل
�إ�سرائيل ديفيد فريدمان ،ومبعوثه �إىل ال�شرق
الأو�سط جا�سني غرينبالت فكانت النتيجة �أن
�صاغوا له تفكريه بالن�سبة لالعرتاف بالقد�س
عا�صمة لإ�سرائيل وم�شروع ال�سالم الذي �سماه
«�صفقة الع�صر» ،التي �سوقها �أوال لدى ال�سعودية
والإمارات فختما عليها بالأ�صابع الع�شرة .لقد
ظلت �إ�سرائيل حتلم باالعرتاف الأمريكي بالقد�س
عا�صمة لها منذ �أكرث من خم�سني �سنة ،لكن القرار
جاء مفاجئا و�صاد ًما للأ�سرة الدولية وللفل�سطينيني
والعرب� ،أدت �إىل تعر�ض الواليات املتحدة �إىل
عزلة دولية �شبه مطلقة ،حيث �صوت جمل�س الأمن
يوم  18دي�سمرب ب�أغلبية � 14إىل  1ل�صالح اعتبار
قرار ترامب باط ًال والغي ًا ،فلج�أت الواليات املتحدة
�إىل ا�ستخدام «الفيتو» للإطاحة بالقرار ،فانثنى
الفل�سطينيون �إىل عقد جل�سة ا�ستثنائية طارئة
للجمعية العامة يوم  21دي�سمرب ،حيث �صوتت
 128دولة لإلغاء قرار ترامب ،فيما �صوتت ت�سع
دول فقط �ضد القرار ،رغم التهديد الأرعن مبعاقبة
كل دولة ت�صوت ل�صالح القرار .وقد �أطلق االعرتاف
بالقد�س املحتلة عا�صمة لإ�سرائيل موجة من
الإحتجاجات يف فل�سطني املحتلة وعرب العامل ،لكن
ال�صلف الأمريكي ظل يف ت�صاعد متثل يف رد ال�سفرية
الأمريكية نيكي هيلي على �س�ؤال لـ»القد�س العربي»
ب�أنها حتى لو كانت لوحدها يف هذا العامل ف�إنها بكل
فخر �ستكون مع قرار نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل
القد�س.
الرئي�س ترامب �أي�ضا �صاغ هو وخليته ال�صهيونية
تعبري «�صفقة القرن» لو�صف جهوده يف حتقيق
�سالم فل�سطيني �إ�سرائيلي ،حيث قال ترامب يوم 22
نوفمرب  2016بعد �أ�سبوعني من فوزه باالنتخابات

غ��وت�ي�ري�����ش ي� �ع ��رب ع� ��ن ق �ل �ق��ه م� ��ن ال� �ت� �ح ��رك� �ات يف م �ن �ط �ق��ة ك� ��رك� ��رات ب��ال�����ص��ح��راء ال �غ��رب �ي��ة
نيويورك (الأمم املتحدة) -جاء يف بيان
�صادر عن مكتب املتحدث الر�سمي للأمني
العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�ش
ب�ش�أن ال�صحراء الغربية و�صل “القد�س
العربي” ن�سخة منه� ،أن الأمني العام
قلق ب�ش�أن ما يجري يف منطقة كركرات
بجنوب ال�صحراء الغربية يف املنطقة
العازلة بني القوات املغربية وجبهة
البولي�ساريو على احلدود القريبة من
موريتانيا.
وجاء يف البيان �أن الأمني العام،
ي�ؤكد على �أن ان�سحاب عنا�صر جبهة
البولي�ساريو من منطقة كركرات يف
ني�سان� /أبريل � ،2017إىل جانب
االن�سحاب املغربي الذي مت قبل ذلك
� ،أمر حا�سم لتهيئة بيئة تف�ضي �إىل ممار�سة �أق�صى قدر من �ضبط النف�س وعدم اتخاذ �أي �إجراء ،مما قد ي�شكل
ا�ستئناف احلوار برعاية مبعوثه
وجتنب ت�صعيد التوترات وعدم عرقلة تغيري ًا يف الو�ضع الراهن ملنطقة القطاع
ال�شخ�صي هور�ست كولر.
ودعا الأمني العام يف بيانه الطرفني �إىل حركة املرور املدنية والتجارية العادية العازل.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الرئا�سية� ،إنه «يود �أن تنجح �إدارته يف التو�صل �إىل
اتفاق �سالم يف ال�شرق الأو�سط» .و�أ�ضاف يف مقابلة
�أجرتها معه �صحيفة «نيويورك تاميز»�« :أحب �أن
�أكون ال�شخ�ص الذي يحقق ال�سالم بني �إ�سرائيل
والفل�سطينيني و�سيكون هذا �إجنازا عظيما» ،و�أنه
�سي�ضع ثقته يف �صهره كو�شرن لقيادة عملية ال�سالم
من البيت الأبي�ض ،متجاوزا بذلك دور وزارة
اخلارجية الأمريكية التقليدي يف متابعة جهود
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.
وقد ا�ست�ضاف ترامب رئي�س وزراء �إ�سرائيل يف البيت
الأبي�ض يوم  15فرباير ثم الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س يوم  3مايو ،و�سط �أجواء تفا�ؤل
فل�سطيني غري م�سبوق ،حيث �أكد الطرف الفل�سطيني
مرة تلو الأخرى ثقته بالرئي�س الأمريكي وفريقه،
وتلك هي النتيجة التي جت�سدت يف «�صفقة
القرن» التي �سماها عبا�س «�صفعة القرن» وحاولت
ال�سعودية �أن ت�ضغط على عبا�س بقبولها .وت�شمل
ال�صفقة التخلي عن القد�س وحق العودة والأغوار،
و�إبقاء امل�ستوطنات وعدم قيام دولة فل�سطينية �إال
بالتدريج على �أقل من  38باملئة من �أر�ض ال�ضفة
الغربية ،بالإ�ضافة �إىل قطاع غزة .ويجمع اخلرباء
على �أن ترامب ،باعرتافه بالقد�س املحتلة عا�صمة
لإ�سرائيل� ،أجهز على مبادرته لل�سالم التي كان
العامل ينتظر �إطالقها.
هذا موجز حل�صيلة عام من ال�سيا�سة املغامرة ،فكيف
�سيكون احلال بعد ثالث �سنوات؟ هذا �إذا �إفرت�ضنا
�أنه �سينجو من حماوالت الإطاحة به التي مل
تتوقف يوما منذ دخوله البيت الأبي�ض يوم 20
يناير .2017
حما�ضر يف مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة
رتغرز بنيوجر�سي

تركيا ت�سمي �شارعا تقع فيه �سفارة الإم��ارات با�سم
�ضابط عثماين بعد ا���س��اءة وزي���ر خارجيتها له
�أنقرة :غريت بلدية
العا�صمة الرتكية �أنقرة
ر�سميا ا�سم ال�شارع واحلي
الذي تقع فيه ال�سفارة
الإماراتية �إىل �شارع «فخر
الدين با�شا» ،وحي «املدافع
عن املدنية املنورة».
و�أعلن التغيري ر�سميا رئي�س
البلدة م�صطفى طونا عرب
ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت».
و�أ�ضاف �أن ال�سفارة
الإماراتية �أ�صبحت تقع يف
�شارع «فخر الدين با�شا» القائم يف حي «املدافع عن املدينة املنورة».
وجاء تغيري اال�سم بعد �إعادة وزير اخلارجية الإماراتي عبد اهلل بن زايد ن�شر تغريدة ملغرد
عراقي حملت �إ�ساءات واتهامات للقائد العثماين فخر الدين با�شا الذي توىل الدفاع عن
املدينة املنورة ،خالل هجوم اجلي�ش الربيطاين يف احلرب العاملية الأوىل.
واتهم كاتب التغريدة فخر الدين با�شا بارتكاب «جرائم» �ضد �سكان املدينة وتهجريهم و�سوق
الرجال �إىل جبهات املعارك التي كانت تخو�ضها الدولة العثمانية �ضد احللفاء يف تلك الفرتة.
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عربي ودويل

الإع���ل���ام اال����س���رائ���ي���ل���ي “يحتفي” ن���ق� ًل�ا ع���ن ���ص��ح��ي��ف � ٍة ���س��وي�����س��ر ّي��ة :ال�������س���ع���ود ّي���ة ت��ف��او���ض��ت مع
ً
أ���س��ل��ح��ة �أخ�����رى ل�����ص� ّ�د ����ص���واري���خ �أن�������ص���ار اهلل
�إ���س��رائ��ي��ل ل�����ش��راء ال��ق � ّب��ة احل���دي���د ّي���ة ون���اق�ل�ات ج��ن��د و�
النا�صرة“-ر�أي اليوم” -من زهري
�أندراو�س:
العربي
الفتة �سلّط الإعالم
ري
ٍ
ّ
يف خطوةٍ غ ُ
جديد عن تط ّور
تقرير
الأ�ضواء على
ٍ
ٍ
العالقات بني الريا�ض وتل �أبيب ،فقد
ذكرت ال�صحيفة ال�سوي�سرية (Basler
� )Zeitungأم�س �أنّ احلكومة ال�سعودية
�أعربت عن رغبتها يف �شراء منظومة
الإ�سرائيلية
“القبة احلديدية”
امل�ضا ّدة لل�صواريخ ال�ستخدامها يف
حربها �ضدّ �أن�صار اهلل (احلوثيني) يف
ّ
ويت�ضح من التقرير �أنّ �إ�سرائيل
اليمن.
الع�سكري
وال�سعودية تتعاونان يف املجالني
ّ
أمني ،بالرغم من عدم �إقامة عالقات
وال ّ
دبلوما�سية بينهما� ،أم ًال منهما باحلدّ
من الوجود الإيرا ّ
ين املتزايد يف ال�شرق
الأو�سط ،كما جاء يف التقرير.
وذكر التقرير � ً
أي�ضا �أنّ ال�سعودية تدر�س
�شراء معدّ ات ع�سكرية �إ�ضافية من
�إ�سرائيل ،مبا يف ذلك منظومة الدفاع
امل�ضادة للدبابات “ترويف” ()Trophy
التي �صنّعتها �شركات �إ�سرائيلية .وزُعم
� ً
أي�ضا �أن خرباء ع�سكريني �سعوديني
الع�سكر ّية
التكنولوجيا
فح�صوا
الإ�سرائيل ّية يف �أبو ظبي.
ونقلت ال�صحيفة ال�سوي�سرية عن
أوروبي ُيقيم يف الريا�ض،
تاجر �أ�سلحة �
ّ
�أنّ ال�سعوديني يدر�سون �شراء معدات
ع�سكرية �إ�سرائيلية ،مبا فيها نظام
“ترويف” (�سرتة واقية – املعروف
با�سم )ASPRO-A :وهو عبارة عن
نظام دفاعي من �إنتاج �شركة “رفائيل”
الإ�سرائيل ّية ل�صناعة الأ�سلحة و�شركة
�صناعات الطريان الإ�سرائيلية (،)IAI
وم�صمم حلماية ناقالت اجلند والدبابات
من الأ�سلحة امل�ضا ّدة للدروع املبا�شرة
واملوجهة ،ويقوم النظام بتدمري �أي
�صاروخ يدخل مداه �أوتوماتيك ًيا.

وذكرت ال�صحيفة ال�سوي�سر ّية �أنّ خرباء
ع�سكريني �سعوديني �سبق �أنْ فح�صوا
التكنولوجيا الع�سكرية الإ�سرائيل ّية يف
مدينة �أبو ظبي يف الإمارات العربية
املتحدّ ة ،حني ّ
مت عر�ضها يف معر�ض
لل�صناعات الع�سكرية ،و�أ�ضافت ال�صحيفة
�أنّه على الرغم من عدم وجود عالقات
دبلوما�سية بني �إ�سرائيل واململكة العربية
ال�سعودية ،غري �أنّ التعاون اال�ستخباراتي
ؤخرا تقد ًما
بني الطرفني �سجل م� ً
ً
ملحوظا ،بح�سب ما ذكر مراقبون يف تل
�أبيب والريا�ض.
ؤخرا عدّ ة تقارير عن لقاءات
ووردت م� ً
بني امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني وال�سعوديني،

أمني هو زيادة التعاون
وهدفها ال ّ
الع�سكري بني البلدين يف ظلّ التهديدات
ّ
التي ُت�شكلّها ال�سيطرة الإيران ّية يف
ال�شرق الأو�سط .ووفقا لتقرير ال�صحيفة
ال�سوي�سرية ،يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)
املا�ضي اجتمعت جهات ا�ستخباراتية من
كال البلدين م ًعا لتعزيز التعاون بينها،
وناق�شت �إمكانية عقد اجتماع �آخر بني
ر�ؤ�ساء الهيئات اال�ستخباراتية يف كال
البلدين.
ُي�شار �إىل �أنّه النزعاجها من �إطالق ف�صائل
املقاومة �صواريخ من قطاع غزة واحليلولة
دون و�صولها �إىل البلدات الإ�سرائيلية
تارة ،و�إبراز القدرات الع�سكر ّية

الإ�سرائيل ّية يف مواجهة � ّأي مرحلة
قادمة حتمل يف طياتها و�سائل قتالية
جديدة تارة �أخرى ،جل�أت �إ�سرائيل �إىل
بناء نظام دفاع جوي بال�صواريخ ذات
القواعد املتحركة العرتا�ض ال�صواريخ
ق�صرية املدى والقذائف املدفعية.
و�سمي هذا النظام مبنظومة القبة
احلديدية ،والذي طورته �شركة
“رفائيل” لأنظمة الدفاع املتقدمة يف
العام  ، 2007حيث بد�أ تطور النظام
الذي بلغت كلفته  210مليون دوالر
بالتعاون مع جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي
وقد دخل اخلدمة يف منت�صف عام
.2011

وظهرت احلاجة امللحة لنظام دفاع يحمي
�إ�سرائيل من ال�صواريخ ق�صرية املدى بعد
حرب متوز  2006حيث �أطلق حزب اهلل
ما يزيد على � 4000صاروخ كاتيو�شا
ق�صري املدى �سقطت يف �شمال �إ�سرائيل
و�أدت �إىل مقتل  44مدن ًيا �إ�سرائيل ًيا ،و�أدى
التخوف من هذه ال�صواريخ �إىل جلوء
حوايل مليون �إ�سرائيلي �إىل املالجئ.
وت�شمل املنظومة جهاز رادار ونظام تعقب
وبطارية مكونة من � 20صاروخ اعرتا�ضي،
وقد بد�أت �إ�سرائيل ن�شر هذا النظام
حول قطاع غزة ودخلت حيز الت�شغيل يف
الن�صف الثاين من عام .2010
و ُوجهت العديد من االنتقادات على
ل�سان علماء يعملون حل�ساب رايثيون
(ال�شركة العاملية الرائدة يف هذا املجال
من ال�صناعة) ورفائيل (ال�شركة امل�صنعة
للقبة احلديدة) �ضدّ الفعالية املفرت�ضة
للنظام امل�ضاد لل�صواريخ واملدفعية ،والذين
در�سوا �أ�شرطة الفيديو للهواة ،ووجدوا �أن
الن�سبة احلقيقية لالعرتا�ضات الناجحة
هي حوايل  5٪مقابل ن�سبة  84٪التي
تفتخر بها احلكومة الإ�سرائيلية.
واالعرتا�ض الناجح يجب �أنْ ُيظهر
انفجاريني� ،أحدهما ل�صاروخ تامري
والآخر لل�صاروخ �أ ْو القذيفة التي يجري
ولكن �أ�شرطة الفيديو ال ُتظهر
اعرتا�ضهاّ ،
يف معظم الأحيان �سوى انفجار �صاروخ
تامري.
وكان م�س�ؤوالن �أمنيان �إ�سرائيليان
قد �أكّدا قبل عدّ ة �أ ّيام �أنّ تل �أبيب
تنقل معلومات ا�ستخباراتية �شخ�ص ًيا
و�إلكرتون ًيا لل�سعوديني عن �إيران ،ولفتا يف
�سياق حديثهما ال�صحا ّ
يف �إىل �أنّ العالقة
الثنائ ّية ترتكز على مبد�أ تبادل املنفعة،
بح�سب �أقوالهما.

“ابن زاي���د ك���ذب ال��ك��ذب��ة و�صدقها” ..الإم�����ارات ت�شكو ق��ط��ر �إىل
الأمم املتحدة واجل��ام��ع��ة العربية وال��ت��ع��اون اخلليجي لأن��ه��ا “متهورة”!

على قاعدة �إن “مل ت�ستح فافعل ما
�شئت” ,قالت االمارات ،اخلمي�س� ،أنها
�أر�سلت مذكرات �إحاطة �ضد قطر ،بالأمم
املتحدة ،وجمل�س الأمن ،واجلامعة
العربية ،وجمل�س التعاون اخلليجي
العرتا�ض مقاتالتها طائرتني مدنيتني
لها ،وهو ما �سبق �أن نفته الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية� ،إن “�أبو
ظبي تقدمت مبذكرتي �إحاطة �إىل كل
من رئي�س جمل�س الأمن الدويل ،ورئي�س
اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،إثر ما
�أقدمت عليه الدوحة من تعري�ض حياة
املدنيني للخطر ،من خالل اعرتا�ض
الطائرات املقاتلة القطرية لطائرتني
�إماراتيتني”.
وب ّينت �أنه مت اعرتا�ض الطائرتني
الإماراتيتني ،بينما “كانتا حتلقان
�ضمن امل�سارات املعتادة يف طريقهما �إىل
البحرين ،عرب خطوط طريان معتمدة
دولي ًا ،وم�ستوفيتني جلميع املوافقات
والت�صاريح الالزمة”.
وو�صفت الإمارات هذا الأمر ب�أنه

“�سلوك متهور وغري م�س�ؤول” ،واعتربته
“ت�صعيد ًا غري مربر ،ومهدد ًا ل�سالمة
الرحالت اجلوية املدنية مبا يخالف
قواعد القانون الدويل املعمول بها يف هذا
ال�ش�أن ،ف�ض ً
ال عن تعري�ض الأمن وال�سلم
الدوليني يف املنطقة للخطر”.
وطلبت الإمارات ب�أن “يتم اعتبار هذه
الوثيقة من �ضمن وثائق كل من جمل�س
الأمن واجلمعية العامة للأمم املتحدة”.
وقالت الوكالة �إن الإمارات قامت
“ب�إر�سال مذكرتني مماثلتني �إىل كل من
الأمني العام جلامعة الدول العربية،
والأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي”.
ومن جانبها قالت ال�سفرية ال�شيخة علياء
�آل ثاين ،املندوب الدائم لدولة قطر يف
الأمم املتحدة �إن الدوحة قامت ب�إخطار
جمل�س الأمن خالل الأيام املا�ضية حول
خروقات القانون الدويل التي قامت
بها دولة الإمارات العربية املتحدة،
يف حادثة اخرتاق الطائرة احلربية
الإماراتية للأجواء القطرية.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�سلطنة عمان تت�سلح بطائرات حربية و�أنظمة ات�صاالت متطورة يجعلها ت�ضاهي التفوق ال�سعودي الإماراتي
ك�شفت جملة “نا�شيونال �إنرت�ست” الأمريكية ،ب�أن
وكالة التعاون الأمني الدفاعي �أبلغت الكونغر�س
الأمريكي ب�إمكانية بيع جمموعة التحديثات
لأ�سطول �سلطنة عمان من طائرات لوكهيد مارتن
�إف  16فالكون املقاتلة ،يف �صفقة بلغت 63
مليون دوالر لتحديث الطائرات الـ 23التي متلكها
ال�سلطنة من هذا النوع.
ووفقا لتقرير املجلة الأمريكية ف�إن حزمة
التحديث �سي�شمل الأنظمة الفرعية للتو�صيف
الت�شغيلي لـ”�إف  "16وحتديث التعرف على الأعداء
والأ�صدقاء ،ومعدات االت�صاالت الآمنة لعمليات
الطراز اخلام�س ،التي �سوف ت�ساعد العمانيني على
العمل ب�شكل �أف�ضل مع القوات الأمريكية.
وقال بيان وزارة اخلارجية�“ :إن هذه ال�صفقة
املقرتحة من البنود واخلدمات �سوف متكن
الطائرات العمانية الـ 23احلالية التي ت�ستخدم
حالي ًا الطراز الرابع من التعرف على الأ�صدقاء
والأعداء ،لت�صبح قادرة على الت�شغيل املتبادل على
طرازي .5/4
وي�سمح الطراز اخلام�س بالتعرف على ال�صديق
والعدو للقوات املحمولة جواً ،والقوات امل�سلحة
املحمولة �أر�ض ًا ،للواليات املتحدة وحلفائها ،وت�سعة وع�شرون جهاز ت�شفري ملوجات الراديو
باال�ضطالع بعمليات جوية �إ�ضافية .و�ستتيح من طراز  ،KY-100Mوت�سعة وع�شرون وحدة
هذه التحديثات املطلوبة لدعم الطراز اخلام�س نظام م�شرتك للإر�سال واال�ستقبال من طراز AN/
حت�سين ًا �إ�ضافي ًا للنظم الفرعية الأخرى ،املرتبطة  ،APX-126وحتديثات �سرية وغري �سرية
متعلقة ب�أرقام تعريف برامج حا�سوبية ،وحتديثات
بطائرات “�إف."16 -
ومن بني املعدات املقرتحة للبيع ح�سب املجلة امللف الت�شغيلي للطلعات اجلوية للمقاتالت اخلا�صة
 29وحدة ت�شفري/توقيت من طراز  ،KIV-78بنظم الطراز اخلام�س ،من التعرف على الأ�صدقاء

والأعداء ،وحتديث تخطيط املهام امل�شرتكة،
وبرجميات القن�ص املتقدمة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
�ستقدم وزارة الدفاع الأمريكية جمموعة من معدات
الدعم وقطع الغيار االحتياطية وال�سجالت.
وقالت املجلة �إن دفعة طائرات �إف � 16سي/دي من
الفئة بلوك  50الأكرث تطوراً ،امل�شرتاة لأول مرة
يف عام  2010ت�شكل ع�صب �سالح اجلو ال�سلطاين

�إ���س��رائ��ي��ل ت��خ��ط��ط ل��ب��ن��اء  1285وح����دة ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ع���ام 2018

ال ُعماين.
وبح�سب تقرير املجلة ،ف�إن �سلطنة عمان مثلها مثل
العديد من القوات اجلوية العربية يف املنطقة،
متلك قوات جمهزة على نحو جيد ن�سبي ًا .ومع ذلك،
ف�إن القوات الع�سكرية العمانية تت�ضاءل باملقارنة
مع القوات ال�سعودية والإماراتية املجهزة ب�سخاء،
التي غالب ًا ما ت�شرتي معدات �أمريكية و�أوروبية
على �أحدث م�ستوى ،ال تُ�ستخدم حتى يف بلدانها
الأ�صلية.
و�أكدت املجلة �أنه مل�ضاهاة هذا التفوق الع�سكري
جلريانها ،من املتوقع �أن تتلقى القوات العمانية
حوايل  12طائرة مقاتلة حديثة ،من طراز
يوروفايرت تايفون ،و 8طائرات تدريب متقدمة من
طراز .BAE Hawk
و�أكدت املجلة �أن �أول دفعة من مقاتالت التايفون،
�سلمت يف يونيو/حزيران  ،2017ولي�س من الوا�ضح
متى �سيتم االنتهاء من ت�سليم باقي ال�صفقة.
ووفقا للمجلة ،تواجه �سلطنة عمان التي تقع بجوار
اليمن واململكة ال�سعودية ،و�ضع ًا �أمني ًا �صعب ًا ب�شكل
متزايد .ومع ذلك ،بح�سب املجلة ،لي�س من الوا�ضح
حجم ميزانية الدفاع التي قد تتحملها عمان ،يف
حني ارتفعت �أ�سعار النفط يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية
�إىل  67دوالر ًا للربميل ،وهذه الأ�سعار بعيدة كل
البعد عن �سخاء �أ�سعار عام  ،2014عندما كانت
�أ�سعار الطاقة تزيد عن �ضعف هذا ال�سعر.

احل��وث��ي��ون يعلنون �إدخ����ال منظومة
�صواريخ جديدة لـ”ميدان املعركة”
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اقت�صاد

بدء تطبيق قانون العمل اجلديد يف فرن�سا و�سط ت�صاعد اجلدل حول جناعته
باري�س – (�أ ف ب) – ت�صاعد اجلدل جمددا
يف فرن�سا حول ا�صالحات الرئي�س اميانويل
ماكرون الهادفة اىل “حترير” �سوق العمل،
بعد ان قررت جمموعتان كبريتان الغاء
وظائف عرب اللجوء اىل اال�ستقاالت الطوعية
اجلماعية ،وهي النقطة االكرث اثارة للجدل يف
قانون العمل اجلديد.
واعلنت جمموعة “بي ا�س اي” ل�صناعة
ال�سيارات التي تنتج �سيارات بيجو و�سيرتوين
ودي ا�س واوبل وفوك�سهول ،انها تنوي خالل
العام  2018اال�ستغناء عن �1300شخ�ص يف
اطار اال�ستقاالت الطوعية ،كما �ستوقف 900
�شخ�ص اخرين من املوظفني القدامى عن العمل
مع االحتفاظ بجزء من رواتبهم ،على ان يتم
باملقابل توظيف � 1300شخ�ص ملدد مفتوحة،
ح�سبما علمت فران�س بر�س من م�صادر نقابية.
وكانت جمموعة االلب�سة اجلاهزة “بيمكي”
اعلنت االثنني انها تنوي اال�ستغناء عن 208
وظائف لتكون االوىل التي ت�ستخدم �آلية
اال�ستقاالت الطوعية اجلماعية الواردة يف
قانون العمل اجلديد الذي اقر يف ايلول/
�سبتمرب .2017
كما اعلنت جمموعة بيمكي اي�ضا عزمها على
اقفال  37خمزنا لها خالل ثالث �سنوات من
ا�صل  321خمزنا متلكها يف كافة انحاء فرن�سا.
ويعترب هذان القراران ال�صادران عن “بي ا�س
اي” و”بيمكي” االجراء االول امللمو�س الذي
يطبق يف اطار قانون العمل اجلديد املثري
للجدل الذي يعتربه ماكرون ا�سا�س م�شروعه
اال�صالحي.
وكان اقر يف اخلريف املا�ضي رغم �سل�سلة
تظاهرات معار�ضة.
والهدف من هذا اال�صالح ر�سميا “حترير”
�سوق العمل يف فرن�سا ملواجهة ن�سبة بطالة
عالية ت�صل اىل  9،2%وهي اعلى من الن�سب
يف منطقة اليورو حيث تبلغ  .% 8،7يف حني ال
تتجاوز ن�سبة البطالة يف املانيا .3،6%

واال�ستقاالت الطوعية اجلماعية الواردة يف
قانون العمل تتيح الرحيل الطوعي يف اطار
تدابري تعترب اقل عبئا على امل�ؤ�س�سة من
ال�صرف البحت.
– االبتزاز بالبطالة-
اال ان هذه اال�ستقاالت اجلماعية تفرت�ض
موافقة اكرثية النقابات عليها ،وان ت�شمل
اكرث من  50%من املوظفني ،على ان تكون
قيمة التعوي�ض املقرتحة على املوظفني موازية
لقيمة تعوي�ض ال�صرف على االقل.
وتعترب وزارة العمل ان هذه اال�ستقاالت
الطوعية “لي�ست عمليات �صرف جماعي
مقنعة” ،االمر الذي ترف�ضه املعار�ضة
الي�سارية التي تزعمت التظاهرات املناه�ضة
لهذا اال�صالح و�ضمت ع�شرات االف اال�شخا�ص.
وقال النائب الك�سي�س كوربيري من حزب
“فرن�سا املتمردة” الي�ساري املت�شدد ان هذه
االجراءات “ت�سهل ال�صرف وتدفع نحو
االبتزاز عرب التلويح بالبطالة”.
وا�ضاف “عندما تبيع ال�سالح ال تتفاج�أ اذا مت
ا�ستخدامه يوما .وعندما ت�ضع �آلية ت�ساعد

على ال�صرف ،فهذا يعني ان ال�صرف �سي�صبح
ا�سهل”.
كما اعتربت فالريي برينغي امل�س�ؤولة يف
الكونفدرالية العامة للعمل “�سي جي تي” ان
“االبتزاز ح�صل” .وقد ادلت بت�صريحها لدى
خروجها من اجتماع مع امل�س�ؤولني عن بيمكي يف
مقر هذه ال�شركة �شمال فرن�سا.
وا�ضافت مو�ضحة كالمها ان ما تقوله ادارة
هذه املجموعة هو التايل“ :يف حال رف�ضتم
اال�ستقاالت الطوعية ،ف�سنفر�ض ال�صرف”.
ويف ال�سياق نف�سه قال جان بيار مر�سييه من
الكونفدرالية العامة للعمل “�سي جي تي” ان ما
يح�صل “غري مقبول” يف حني ان “جمموعة بي
ا�س اي متلك املليارات”.
اما املحامية �سيلفان نيل التي تقدم امل�شورة
الرباب العمل ،فتقول ان “اال�ستقاالت
الطوعية �ستحل مكان خطط ال�صرف ،اال يف
حاالت االفال�س ،واقفال ال�شركات” حيث ال
ميكن يف هذه احلاالت جتنب ال�صرف.
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ت��رام��ب يعتزم امل�����ش��ارك��ة يف املنتدى
االق���ت�������ص���ادي ال��ع��امل��ي يف داف���و����س

وا�شنطن( -د ب �أ)� :أكد البيت الأبي�ض اعتزام الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب امل�شاركة يف الدورة القادمة للمنتدى االقت�صادي
العاملي التي �ستقام يف وقت الحق من ال�شهر احلايل يف منتجع
“دافو�س» ال�سوي�سري.
وقالت “�سارة �ساندرز» املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض يف ر�سالة بريد
�إلكرتوين �إىل وكالة الأنباء الأملانية �إن “الرئي�س يرحب بفر�ص
عر�ض خطته املعروفة با�سم �أمريكا �أوال �أمام زعماء العامل”.
و�أ�ضافت �أن ترامب “يتطلع �إىل الرتويج ل�سيا�ساته الرامية �إىل
تعزيز ال�شركات وال�صناعات الأمريكية والعمال الأمريكيني”.
ومن املقرر عقد املنتدى ال�سنوي خالل الفرتة من � 23إىل 26
كانون ثان /يناير احلايل حتت �شعار “�إقامة م�ستقبل م�شرتك يف
عامل ممزق” ،حيث يقول منظمو املنتدى �إنهم يبحثون عن “�أفكار
مبتكرة” لعر�ضها على الدورة رقم  48للمنتدى االقت�صادي العاملي.
وذكر املوقع الر�سمي للمنتدى �أن “الهدف هو ح�شد القادة من كل
مناحي احلياة لتطوير ر�ؤية م�شرتكة لتح�سني حالة العامل” وهو ما
يتعار�ض ب�شدة مع �سيا�سات ترامب.

البنك املركزي ال�سوي�سري يتوقع حتقيق
�أرب��اح �سنوية بقيمة  45مليون فرانك

الأردن ي��رف��ع ال���دع���م ع���ن اخل��ب��ز وي��ع��ل��ن ع���ن �أ����س���ع���اره اجل��دي��دة

القد�س املحتلة�( -أ ف ب)� :أعلن �سيطلب امل�ضي قدما يف م�شاريع
وزير الدفاع الإ�سرائيلي افيغدور بناء  2500وحدة �سكنية جديدة
ليربمان انه �سيطلب املوافقة يف �أكرث من  20موقعا.
على خطة لبناء  1285وحدة ويعقد جمل�س التخطيط االعلى
�سكنية جديدة العام احلايل يف عدة اجتماعات �سنويا لدرا�سة
م�شاريع بناء ا�ستيطانية واملوافقة
م�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية.
واعلنت وزارة الدفاع �أن ليربمان عليها.
�سيطلب االربعاء “موافقة جمل�س واعلنت “ال�سالم الآن” ،وهي
التخطيط االعلى على خطة منظمة غري حكومية �إ�سرائيلية
للمبا�شرة فورا ببناء  1285معار�ضة لال�ستيطان ،انه متت
وحدة �سكنية يف يهودا وال�سامرة” ،املوافقة على  6742م�شروع بناء
الت�سمية التي تعتمدها ال�سلطات يف امل�ستوطنات عام  .2017وهذا
اعلى رقم منذ عام .2013
الإ�سرائيلية لل�ضفة الغربية.
وا�ضافت الوزارة �أن ليربمان ويف عام  ،2016وافقت اللجنة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

على  2629وحدة ا�ستيطانية.
ويف كانون االول /دي�سمرب املا�ضي،
تبنت اللجنة املركزية يف الليكود
حزب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو ،باالجماع قرارا
يطالب ممثلي احلزب املنتخبني
بـ”ال�سماح بحرية البناء وتطبيق
القانون يف خمتلف ارا�ضي
امل�ستوطنات اليهودية”.
ومن �ش�أن تبني احلكومة ن�صا كهذا
تقوي�ض حل الدولتني با�ستحالة
قيام دولة فل�سطينية.
وانتقد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س قرار حزب الليكود،

وعدم ادانة الواليات املتحدة
ا�سرائيل ل”جرائمها �ضد ال�شعب
الفل�سطيني”.
وقال عبا�س �إن الت�صويت ما كان
ليح�صل لوال “الدعم الكامل” من
وا�شنطن.
ويقيم نحو  400الف ا�سرائيلي يف
م�ستوطنات غري �شرعية يف ال�ضفة
الغربية التي احتلتها ا�سرائيل
قبل  50عاما.
كما يقيم نحو مئتي �ألف �إ�سرائيلي
يف القد�س ال�شرقية التي �ضمتها
ا�سرائيل عام  1980يف خطوة مل
يعرتف بها املجتمع الدويل.

م�أرب /الأنا�ضول� :أعلنت القوات اجلوية والدفاع اجلوي التابعة
للحوثيني� ،إدخال منظومة �صواريخ �أر�ض -جو جديدة �إىل
“ميدان املعركة”.
وقالت القوات اجلوية ،يف بيان ن�شرته وكالة الأنباء اليمنية
(�سب�أ) اخلا�ضعة للحوثيني� ،إن “املنظومة اجلديدة مطورة حملي ًا
بخربات وكفاءات وطنية بحتة”.
و�أ�شار البيان �إىل �أن “املنظومة اجلديدة متكنت من �إ�سقاط
طائرة تورنيدو يف �صعدة ،و�إ�صابة طائرة “�إف  15يف �صنعاء”،
اليومني املا�ضيني.
و�أ�ضاف�“ :سنوا�صل التطوير حتى يدفع املعتدي ثمن حماقته
ربا �أن “ما
وتطاله قدراتنا الدفاعية بفاعلية واقتدار” .معت ً
متتلكه وت�سعى المتالكه من �سالح جوي وقدرات دفاعية رادعة،
هو حق مكفول لكل ال�شعوب”.
والأحد� ،أعلن احلوثيون �إ�سقاط طائرة تابعة للتحالف العربي
يف حمافظة “�صعدة” ،فيما قال التحالف �إن �سقوط الطائرة كان
نتيجة خللل فني ،و�أنه مت �إجالء طياريها ب�سالم.
وبعدها ب�ساعات ،قال احلوثيون �إنهم �أ�صابوا طائرة “�إف  "15يف
�سماء العا�صمة اليمنية �صنعاء ،دون �أن ي�صدر تعليق من التحالف
حول ما ذكره احلوثيون.
ومنذ نحو ثالثة �أعوام ،ت�شهد اليمن حر ًبا عنيفة بني القوات
احلكومية املوالية للرئي�س عبدربه من�صور هادي ،امل�سنودة
بقوات التحالف العربي بقيادة ال�سعودية من جهة ،وم�سلحي
جماعة “احلوثي” من جهة �أخرى.

عمان – �أعلنت احلكومة الأردنية ،ر�سميا رفع
الدعم عن اخلبز ،بو�ضع �سقوف �سعرية جديدة
لأ�صنافه ال�شعبية يف البالد ،اعتبارا من مطلع
ال�شهر املقبل ،وبزيادات ت�صل �إىل  100باملائة.
وقال وزير ال�صناعة والتجارة والتموين يعرب
الق�ضاة  ،يف م�ؤمتر �صحفي عقده لهذه الغاية،
�إن احلكومة و�ضعت �سقفا �سعريا للخبز العربي
الكبري ي�صل �إىل  32قر�شا (� 45سنتا) للكيلو
غرام الواحد ،فيما يبلغ �سعره احلايل 16
قر�شا (� 22.5سنتا) وبزيادة ن�سبتها 100
باملائة.
كذلك ،حددت احلكومة ال�سقف ال�سعري خلبز
الطابون عند  35قر�شا (� 49.3سنتا) بن�سبة
زيادة ت�صل �إىل  90باملائة عن �سعره احلايل

البالغ  18قر�شا ( � 25.3سنتا).
وبن�سبة  67باملائة� ،سي�صعد �سعر اخلبز العربي
ال�صغري عند  40قر�شا (� 56.3سنتا) ،عن
ال�سعر احلايل البالغ  24قر�شا (� 33.8سنتا).
ويبلغ ا�ستهالك الأردن من اخلبز نحو 10
ماليني رغيف يوميا ،فيما �أ�شار الوزير �إىل �أن

نحو  67باملائة من اخلبز املنتج يذهب لغري
�أردنيني
وبلغ عدد �سكان الأردن حتى نهاية  ،2015نحو
 9.5ماليني ن�سمة ،منهم �أكرث من ثالثة ماليني
�سوري وفل�سطيني وم�صري وميني وعراقي ،وفق
دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية.
كانت احلكومة الأردنية �أعلنت عن تخ�صي�ص
 171مليون دينار ( 240.9مليون دوالر) يف
موازنة العام احلايل ،حتت بند �شبكة الأمان
االجتماعي /اي�صال الدعم مل�ستحقيه ،بدال من
دعم اخلبز ورفع �ضريبة املبيعات على ال�سلع
الغذائية امل�صنعة ،فيما مل تعلن احلكومة
ر�سميا بعد قيمة الدعم الذي �سي�ستحقه
املواطنون.

ن��ح��و م��ل��ي��اري دوالر ..قيمة ����ص���ادرات ت��رك��ي��ا م��ن ال��ب��ن��دق يف 2017
بلغت �صادرات تركيا من البندق ،العام املا�ضي،
نحو � 270ألف طن ،م�سجلة �إيرادات بقيمة مليارا
و 867مليون دوالر �أمريكي ،وفق معطيات ر�سمية.
وبح�سب م�ؤ�شرات “احتاد م�صدري البندق
وم�شتقاته يف البحر الأ�سود” برتكيا ،ف�إن البالد
�صدرت البندق لـ  112دولة يف .2017
و�أو�ضحت �أن �أملانيا و�إيطاليا وفرن�سا ،جاءت يف
مقدمة البلدان التي ا�ستوردت البندق من تركيا.
و�أ�ضافت �أن �أملانيا ا�ستوردت � 63ألف طن و 542كغ،
لقاء  437مليونا و� 635ألفا و 314دوالرا.
وجاءت �إيطاليا يف املرتبة الثانية ،بـ � 54ألف طن

و 434كغ ،مقابل  364مليونا و� 598ألفا و678
دوالرا.

تلتها فرن�سا ،بـ � 22ألف طن و 859كغ ،مقابل 158
مليونا و� 915ألف دوالر.
ومن بني البلدان التي �صدرت تركيا �إليها البندق،
�إىل جانب الدول الأوروبية ،الواليات املتحدة،
وفل�سطني ،وجنوب �إفريقيا ،واليمن ،وال�سلفادور،
وموري�شيو�س ،وفيجي ،وال�صني.
وتعليقا على م�ؤ�شرات �صادرات البندق� ،أعرب �أديب
�سوينت�ش ،رئي�س جمل�س �إدارة “احتاد م�صدري
البندق وم�شتقاته يف البحر الأ�سود” ،للأنا�ضول،
عن ارتياحه ب�صادرات عام .2017

فرانكفورت – (د ب �أ)� -أعلن البنك املركزي ال�سوي�سري �أنه يتجه
لتحقيق نتائج �سنوية قيا�سية ،و�أرجع ذلك �إىل مكا�سب مدخرات
العملة الأجنبية لديه.
وتوقع البنك الوطني ال�سوي�سري حتقيق �أرباح بقيمة  54مليار
فرانك �سوي�سري(2ر 54مليار دوالر) لعام � ،2017أي �أكرث من
�ضعف الأرباح التي حققها عام  2016وبلغت 5ر 24مليار .
وترجع الزيادة القوية ب�صورة �أ�سا�سية �إىل �ضعف الفرانك ،الذي
فقد ما يقرب من  10%من قيمته �أمام اليورو العام املا�ضي.
وهذا بدوره �أدى الرتفاع قيمة مدخرات العمالت الأجنبية لدى
البنك.
وبلغت قيمة �أ�صول البنك  784مليار فرانك بحلول نهاية ت�شرين
ثان/نوفمرب املا�ضي ،حيث مثلت نحو  94%من ميزانية البنك.
ويذكر �أن البنك قام يف املا�ضي بعمليات �شرائية كبرية باليورو
ملنع الفرانك من �أن ي�صبح قويا �أكرث من الالزم  .وي�شار �إىل �أن
قوة الفرانك ت�ضر بال�صادرات ال�سوي�سرية وتدفع امل�ستهلكني
ال�سوي�سريني للت�سوق يف اخلارج بدال من الداخل.
ومن املقرر �أن ين�شر البنك �إح�صاءات �إيراداته النهائية يف اخلام�س
من �آذار/مار�س املقبل.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

حملي
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من�سق ال�����ش ��ؤون الإن�����س��ان��ي��ة ب���الأمم امل��ت��ح��دة ي���زور ���س��وري��ا للمرة الأوىل
رئي�س التحرير -نيويورك
�أعلن متحدث با�سم الأمم
املتحدة� ،أن من�سق ال�ش�ؤون
الإن�سانية بالأمم املتحدة
�سيقوم برحلته الأوىل �إىل
�سوريا ،وذلك يف ال�شتاء
ال�سابع للنزاع الذي ت�شهده
البالد.
ومن املقرر �أن يجتمع
مارك لوكوك مع م�س�ؤولني
حكوميني �سوريني خالل
الزيارة التي ت�ستمر �أربعة
�أيام ،بدء من الثالثاء وحتى
يوم اجلمعة ،وهى �أول زيارة
يقوم بها �إىل �سورية منذ
توليه من�صب رئي�س املنظمة
املعنية بالإغاثة االن�سانية
والطوارئ.
ويف دم�شق ،ف�إن من املقرر �أن
يجتمع مع امل�س�ؤولني ال�سوريني
والوكاالت الإن�سانية .وقال
املتحدث با�سم الأمم املتحدة
�ستيفان دوجاريك �إنه �سوف
يلتقي يف حم�ص مع املدنيني
الذين عانوا بالدرجة االوىل من �أثار الأزمة.
و�سيقوم لوكوك �أي�ضا بتقييم التعامل مع
االحتياجات الإن�سانية احلالية ،ومناق�شة
كيفية حت�سني الو�صول و�إي�صال امل�ساعدات
�إىل �أكرث من  13مليون �شخ�ص يحتاجون �إىل
امل�ساعدات الأ�سا�سية واحلماية يف �سورية،
حيث �أن بع�ضهم حما�صرون يف املناطق
املحا�صرة.

وهد�أ العنف يف بع�ض من �أجزاء �سوريا .ولكن
يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية من جنوب
�إدلب وحماة ،ال يزال القتال يعر�ض املدنيني
للخطر ،حيث مت ت�سجيل ع�شرات الآالف
منهم كم�شردين منذ الأول من كانون �أول/
دي�سمرب ،وفقا للأمم املتحدة.
و�أ�شار دوجاريك �إىل �أن االمم املتحدة قلقة
�أي�ضا من تزايد العمليات العدائية يف الغوطة
ال�شرقية ،التي ال تزال تعر�ض املدنيني

للخطر وت�ضر بالبنية التحتية مبا فيها
املن�ش�آت الطبية.
وتوقفت حمادثات ال�سالم التي تو�سطت
فيها الأمم املتحدة يف كانون �أول /دي�سمرب،
حيث اتهم املبعوث الأممي �ستافان دي
مي�ستورا احلكومة ال�سورية برف�ض احلوار مع
املعار�ضة.

الأردن ي���رف�������ض �إن�����ه�����اء ع���م���ل الأون����������روا
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اليوني�سف حت��ذر م��ن �أو���ض��اع الأط��ف��ال
الروهينجا العالقني يف والي���ة راخ�ين
ذكرت منظمة اليوني�سف �أن عدم قدرة وكاالت الأمم املتحدة على
الو�صول �إىل الأطفال الروهينجا ال�ضعفاء املوجودين يف والية
راخني يف ميامنار� ،أمر يثري القلق البالغ.
ويعي�ش نحو � 60ألف طفل روهينجي عالقني يف خميمات بو�سط
والية راخني يف ظل ن�سيان �شبه كامل لأو�ضاعهم ال�صعبة ،فيما
ترتكز �أعني العامل على �أكرث من � 650ألف الجئ روهينجي فروا
من العنف يف ميامنار �إىل بنغالدي�ش.
جاء ذلك على ل�سان ماريت�شي مريكادو املتحدثة با�سم اليوني�سف
التي زارت م�ؤخرا والية راخني.
«اليوني�سف و�شركا�ؤها ال يعلمون حتى الآن ال�صورة احلقيقية عن
�أو�ضاع الأطفال املوجودين يف والية راخني لأننا غري قادرين على
الو�صول �إليهم .ولكن ما نعرفه يثري القلق البالغ ،قبل اخلام�س
والع�شرين من �أغ�سط�س ،كنا نعالج  4800طفل يعانون من �سوء
التغذية احلاد ،ه�ؤالء الأطفال ال يتلقون الآن العالج املنقذ
للحياة .كل املراكز العالجية االثني ع�شر ،التي يديرها �شركا�ؤنا،
قد �أغلقت �إما لتعر�ضها للنهب �أو التدمري �أو لعدم قدرة املوظفني
على الو�صول �إليها».
وتناولت املتحدثة الأو�ضاع املروعة يف املخيمات التي ال ميكن
الو�صول �إىل بع�ضها �إال عرب القوارب يف رحالت ت�ستغرق �أربع �أو
خم�س �ساعات.
وقالت �إن القيود املفرو�ضة على الو�صول �إىل بع�ض املواقع تعني
�أي�ضا �صعوبة خروج الروهينجا من املخيمات لتلقي العالج على
�سبيل املثال.
و�أ�شارت ماريت�شي مريكادو �إىل ما ذكره بع�ض الآباء الروهينجا
عن عدم تلقيح �أطفالهم �ضد الأمرا�ض لأن �أفراد الأمن كانوا
ي�صاحبون مقدمي اللقاحات �أثناء حمالت التح�صني.
و�أكدت املتحدثة ،يف م�ؤمتر �صحفي يف جنيف ،ا�ستعداد اليوني�سف
للعمل مع حكومة ميامنار وال�سلطات يف والية راخني لتوفري
الإغاثة الإن�سانية جلميع الأطفال بغ�ض النظر عن العرق �أو
الدين ،م�شددة على �أهمية ال�سماح بالو�صول الإن�ساين بدون قيود.
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من هنا وهناك

�سل�سلة متاجر “�إت�ش �أند �إم” ال�سويدية تعتذر عن �إعالن “�ألطف قرد يف الأحرا�ش”

�ستوكهومل (-د ب �أ) – ن�شرت �سل�سلة متاجر
املالب�س ال�سويدية “هينز �أند ماوريتز" (�إت�ش
�أند �إم) ال�سويدية اعتذارا عن �إعالن م�صور
�أثار انتقادات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
بدعوى �أنه ينطوي على موقف عن�صري.
وقالت ال�سل�سلة يف ر�سالة عرب موقع التوا�صل
االجتماعي “تويرت” �إنها “ت�أ�سف ب�شدة”
ب�سبب ا�ستخدام الإعالن �صورة ل�شاب �أ�سود
يرتدي �سرتة مكتوب عليها “�ألطف قرد يف
الأحرا�ش”.
وذكرت �سل�سلة املتاجر على موقع “تويرت”
“نتفهم غ�ضب الكثريين من النا�س من ال�صورة
 ..ونحن نعتذر عن الإعالن املطبوع فعال” ،يف
�إ�شارة �إىل الن�ص املكتوب على ال�سرتة.
كما وزعت ال�سل�سلة بيانا عرب الربيد
الإلكرتوين قالت فيه �إنها حذفت الإعالن من
“جميع قنواتنا ومل يعد يتم بيع ال�سرتة يف كان جنم التن�س الأملاين ال�سابق بوري�س بيكر وكتب “بيكر” على موقع تويرت “لن يتوقف
متاجرنا”.
قد انتقد الإعالن وكذلك فعل روميلو لوكاكو هذا  ..متى نتعلم �أن نبد�أ احرتام الألوان
و�أ�ضافت “�إت�ش �أند �إم” �أنها تراجع �آليات
عملها الداخلي “ملنع تكرار مثل هذا اخلط�أ مرة جنم فريق مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي لكرة (املختلفة)” يف حني �أعاد ن�شر لوكاكو �صورة
�أخرة”.
الإعالن ومكتوب عليها عبارة “الأ�سود جميل”.
القدم.

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��رح��ب مب�شاركة
ك��وري��ا ال�شمالية يف االل��ع��اب الأوملبية
وا�شنطن( -د ب ا) :رحبت الواليات املتحدة بعقد اجتماع بني ممثلي
كوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية يتعلق مب�شاركة كوريا ال�شمالية
فى دورة االلعاب االوملبية ال�شتوية القادمة يف بيوجنت�شاجن.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية االمريكية هيذر نويرت �إن
الواليات املتحدة ما زالت جتري ” م�شاورات وثيقة” مع امل�س�ؤولني
الكوريني اجلنوبيني ،كما يوا�صل وزير اخلارجية ريك�س تيلر�سون
الت�شاور عن كثب مع وزير اخلارجية الكوري اجلنوبي كاجن كيوجن
وا.
وذكرت نويرت ،فى بيان� ،إن م�س�ؤوىل كوريا اجلنوبية �سي�ضمنون
�أن م�شاركة كوريا ال�شمالية فى دورة االلعاب االوملبية ال�شتوية ال
تنتهك عقوبات الأمم املتحدة املتعلقة بالربامج النووية وال�صواريخ
البالي�ستية فى كوريا ال�شمالية.
وا�ضافت �أن الواليات املتحدة �سرت�سل وفدا رئا�سيا رفيع امل�ستوى �إىل
بيوجنت�شاجن و “ملتزمة بدورة اوملبية �شتوية �آمنة وناجحة”.
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القب�ض على م�ضيفة ب�شركة طريان هندية
التهامها بتهريب عملة �أجنبية خارج الهند

نيودلهي – (د ب �أ) -قال م�س�ؤولون وتقارير �إخبارية �إنه مت �إلقاء
القب�ض على م�ضيفة ب�شركة طريان و�شخ�ص �أخر التهامهما بتهريب
� 508ألف دوالر.
وقالت �شركة جيت ايرويز �إن امل�ضيفة  25 /عاما /كانت على منت
رحلة تابعة لل�شركة من نيودلهي �إىل هوجن كوجن عندما �ضبطها
م�س�ؤولو �إدارة مكافحة التهريب.
و�أ�ضافت ال�شركة يف بيان ” بناء على التحقيقات ومعطيات وكاالت
تطبيق القانون ،ال�شركة �سوف تتخذ مزيد من الإجراءات”.
وذكرت �شبكة ان دي تي يف �أن الأموال التي مت م�صادرتها بعد
اعتقالهما �أم�س االثنني كانت معظمها من فئة مئة دوالر ،وكانت
مغلفة بورق �ألومنيوم لكي اليتم ر�صدها من �أجهزة امل�سح باملطار.
كما جرى �إلقاء القب�ض على رجل �أخر يرتدد �أنه من قام ب�ضم
امل�ضيفة ل�شبكة غ�سل الأموال.
وقالت �شبكة ان دي تي يف �إن �شبكة غ�سل الأموال تقوم بجمع املال
من جتار ال�سبائك الذهبية يف دلهي ،و جعل موظفي �شركات الطريان
يقومون بنقل املال للخارج ،ثم �إعادته جمددا للهند على هيئة ذهب.

ت��رام��ب :اوب���را وينفري ل��ن تكون
م��ر���ش��ح��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة

ب���اح���ث���ون :ع��ي��ن��ات احل��م�����ض ال���ن���ووي حل���ي���وان وح��ي��د
ال���ق���رن مي��ك��ن �أن ت�����س��اه��م يف �إث���ب���ات �إدان�����ة ���ص��ي��ادي��ه

رئي�س التحرير
�أكد مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية بالأردن
يا�سني �أبو عواد ،رف�ض الأردن لأي طرح �أو حديث
عن �إلغاء �أو �إنهاء عمل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني “�أونروا” ،م�ضيف ًا
�أنها “�ستوا�صل عملها وت�ستمر يف تقدمي خدماتها
لالجئني الفل�سطينيني� ،إىل حني حل ق�ضيتهم وفق
القرار الدويل . 194
ونقلت �صحيفة “الغد” الأردنية عن �أبو عواد القول
�إن دعوة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
لإغالق الأونروا يعترب “مرفو�ض ًا جملة وتف�صي ًال”،
مو�ضح ًا �أن الوكالة “�أن�شئت بقرار �أممي ،وال ت�ستطيع
�أي جهة الت�أثري يف وجودها”.
و�شدد على �أن “الأونروا �ستبقى م�ستمرة ،وفق قرار
�إن�شائها� ،إىل حني حل ق�ضية الالجئني ،و�ست�ستمر
يف تقدمي خدماتها ،ال�صحية والتعليمية والإغاثة
االجتماعية ،لأكرث من خم�سة ماليني الجئ فل�سطيني
م�سجلني لديها ،منهم زهاء مليوين الجئ بالأردن،
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وذلك ح�سب التفوي�ض الأممي املمنوح �إليها”.
و�أو�ضح �أن “برامج الأونروا يف الأردن م�ستمرة
كاملعتاد دومنا توقف” .ودعا �أبو عواد “الدول املانحة
ملوا�صلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها جتاه الأونروا،
حتى ت�ستطيع الأخرية القيام بواجباتها واال�ستمرار
بعملها وتقدمي خدماتها لالجئني الفل�سطينيني”.
كان نتنياهو هاجم الوكالة م�ؤخر ًا وقال �إنها “تكر�س
ق�ضية الالجئني (الفل�سطينيني) وما ي�سمى بحق
العودة من �أجل الق�ضاء على دولة �إ�سرائيل” ،ودعا
�إىل “زوال هذه الوكالة”.
جاء هجوم نتنياهو بعد �أيام من تهديد �أمريكي
بقطع امل�ساعدات عن الوكالة حتى يعود اجلانب
الفل�سطيني لطاولة املفاو�ضات مع �إ�سرائيل .وتعترب
الواليات املتحدة �أكرب مانح للأونروا .وحتذر منظمات
فل�سطينية من �أن �أي تقلي�ص خلدمات الوكالة
�سي�شكل خطر ًا على حياة نحو  75%من الالجئني
الفل�سطينيني يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
وال�شتات.

جوهان�سربج(د ب �أ)-قال باحثون
من جنوب �أفريقيا �إنه من املمكن
االعتماد على قاعدة بيانات لعينات
احلم�ض النووي حليوان وحيد القرن
ملحاكمة �صياديه و�إدانتهم.
و�أكد الباحثون حتت �إ�شراف كيندي
هاربر ،رئي�سة ق�سم علم الوراثة
البيطرية يف جامعة بريتوريا يف
جنوب �أفريقيا� ،إنه من املمكن �أن
الربط بني قرون اخلرتيت التي
يبيعها ال�صيادون وحيوانات وحيد
القرن التي ا�صطادوها.
من املعروف منذ وقت طويل يف عامل
اجلرمية �أنه من املمكن االعتماد
على �آثار احلم�ض النووي للك�شف عن
جرائم القتل �أو جرائم �أخرى.
وهناك ت�شابه تام يف ا�ستخدام نف�س
هذا املبد�أ للتو�صل لل�صيادين الذين
ينتهكون حظر �صيد اخلرتيت.
ويتحدث الباحثون يف تقريرهم
الذي ن�شر �أم�س االثنني يف جملة
كارانت بايولوجي املتخ�ص�صة عن
ت�سع حاالت �ساهمت فيها �أدلة
احلم�ض النووي يف احلكم على
�صيادين بفرتات �سجن طويلة.
وقال الباحثون �إن �إجمايل عدد
احلاالت التي ا�ستخدمت فيها

عينات احلم�ض النووي للك�شف عن
جرائم �صيد اخلرتيت بلغ نحو 120
حالة و�إن هذه العينات ا�ستخدمت
كدليل �إدانة �أثناء حماكمة ه�ؤالء
ال�صيادين.
وهناك حالة ك�شف فيها عن قرنني
خلرتيتني قتال يف جنوب �أفريقيا
ومت خاللها �إدانة �صياد من موزمبيق
واحلكم عليه بال�سجن  29عاما.
�أو�ضح الباحثون �أنه من املمكن الربط
بني عينات احلم�ض النووي يف �أن�سجة
احليوان املقتول وعينات من القرن
حتى و�إن مت طحنه .

وحتتوي قاعدة البيانات التي �أطلق
عليها الباحثون ا�سم “” Rhodis
على �أكرث من � 20ألف عينة حم�ض
نووي� ،أكرث من ن�صفها حليوانات حية
�أو قتلت والباقي لقرون مت م�صادرتها
على �سبيل املثال.
ت�صاعدت �أعداد حيوانات اخلرتيت
التي مت قتلها يف جنوب �أفريقيا
منذ عام  2007حيث كان عددها
�آنذاك يبلغ  13حيوانا فقط ثم قفز
�إىل  1175عام  2015ولكنه عاد
وانخف�ض يف العام التايل �إىل 1054.
ويتم قتل معظم هذه احليوانات يف

حديقة كروجر الوطنية التي حتظى
ب�إقبال وا�سع من ال�سائحني.
ارتفع عدد احلاالت التي �ألقت فيها
ال�سلطات يف جنوب �أفريقيا على
�أ�شخا�ص لال�شتباه يف قيامهم بال�صيد
املحظور من  317حالة عام 2015
�إىل  680حالة عام 2016.
يبيع ال�صيادون قرون حيوانات
اخلرتيت التي يقتلونها ب�أثمان
باهظة .ويذهب الكثري من هذه
القرون �إىل �آ�سيا حيث حتظى هذه
القرون بتقدير بالغ كقطع ُحلي �أو
ت�ستخدم يف الطب التقليدي هناك.
وت�شري التقديرات �إىل �أن عدد
حيوانات وحيد القرن التي تعي�ش
يف �أفريقيا يرتاوح بني � 20ألف و
� 25ألف من وحيد القرن الأبي�ض
ووحيد القرن الأ�سود .وي�صنف
احتاد  IUCNالدويل للحفاظ على
الطبيعة اخلرتيت الأ�سود ب�أنه مهدد
باالنقرا�ض.
وتعي�ش معظم حيوانات اخلرتيت
يف جنوب �أفريقيا .كما �أن هناك
جمموعات كبرية منه يف ناميبيا
وزميبابوي وكينيا.

وا�شنطن�( -أ ف ب)� :أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب انه
يكن الكثري من الود الوبرا وينفري ،اال انه مقتنع بانها لن ترت�شح
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة.
وقال ترامب ردا على �س�ؤال حول الطموحات ال�سيا�سية لوينفري
“اعرفها جيدا جدا واكن لها الكثري من الود” قبل �أن ي�ضيف مبت�سما
“ال اعتقد ب�أنها �ستكون مر�شحة”.
وكثريا ما يتطرق ترامب �إىل ال�سنوات ال�سبع التي ال تزال �أمامه يف
البيت الأبي�ض ،وال يخفي فريقه طموحاته للتقدم لوالية ثانية
عام .2020
والقت مقدمة الربامج و�سيدة الأعمال اوبرا وينفري خطابا م�ؤثرا
خالل توزيع جوائز الغولدن غلوبز م�ساء الأحد زاد من التكهنات
حول احتمال دخولها ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض.
وركزت يف خطابها على الكفاح من �أجل احلقوق املدنية يف الواليات
املتحدة متوقعة “فجرا جديدا” للن�ساء اللواتي يتعر�ضن ل�سوء
معاملة من قبل الرجال.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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اعالنات
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اب��ت�����س��ام��ة زي������دان مل ت��ع��د ح�ل�ا لأزم�������ات ري�����ال م��دري��د حم���م���د ����ص�ل�اح �أف�����ض��ل
الإماراتي يف مونديال الأندية ،حيث ت�سبب و�أ�صبح املوقف املت�أزم الذي مير به ريال مدريد
هذا الأخري يف �إحراجه خالل جزء كبري من ال يتحمل املزيد من ابت�سامات مديره
الفني ،الع�������ب يف ال���������دوري
املباراة التي جمعت بني الفريقني يف قبل نهائي الفرن�سي زين الدين زيدان ،بل على النقي�ض
البطولة ب�أبو ظبي.
يحتاج �إىل قرارات حا�سمة.
و�أو�ضحت “ماركا” �أن ريال مدريد كان
دائما و�أ�شارت ال�صحيفة الإ�سبانية �إىل �أن خطاب الإجن��ل��ي��زي ل�شهر دي�سمرب
ما ي�ستقبل �أهدافا ويت�أخر يف نتيجة تلك
مدريد – (د ب �أ) -قالت �صحيفة “ماركا”
الإ�سبانية �أن نادي ريال مدريد الذي فاز
بخم�سة �ألقاب يف  2017حتول �إىل فريق
بائ�س خالل الأ�شهر الأخرية.
و�أ�شارت ال�صحيفة الإ�سبانية �إىل �أن ريال
مدريد خالل الفرتة التي �أعقبت العطلة
ال�صيفية كان لقمة �سائغة يف بداية جميع
املباريات التي لعبها منذ ذلك التاريخ وحتى
الآن تقريبا ،منها على �سبيل املثال مبارياته
�أمام بر�شلونة و�سيلتا فيجو واجلزيرة

اللقاءات مع بدايتها قبل �أن يعود جمددا
لتحقيق الفوز �أو التعادل.
و�أف�ضى هذا الرتاجع املخيف �إىل ت�أخر ريال
مدريد يف الدوري الإ�سباين لهذا املو�سم بـ 16
نقطة عن غرميه التاريخي بر�شلونة� ،صاحب
املركز الأول ،وب�سبع نقاط عن الو�صيف �أتلتيكو
مدريد وخم�س نقاط عن بلن�سية �صاحب املركز
الثالث ،علما ب�أن لديه مباراة واحدة م�ؤجلة.
و�أ�صاب هذا التخبط الكبري الذي �ضرب ريال
مدريد هذا املو�سم جماهريه بالإحباط الكبري،
خا�صة بعد عجزها عن �إيجاد تف�سري منطقي
ملا يحدث لهذه املجموعة من الالعبني الذين
قرروا الغياب عن امل�شهد منذ فرتة لي�ست
بالق�صرية.

زيدان الذي يربر به غياب بع�ض الالعبني
يف مباريات بعينها مل يعد مقنعا ،الفتة �إىل
�أن �أداء الفريق بات �سيئا للغاية و�أن م�شاعر
جماهريه ت�ضررت ب�شكل �أ�سو�أ جراء ذلك.
وقال العب و�سط ريال مدريد ،الربازيلي
كارلو�س كا�سمريو� ،أم�س بعد اللقاء الذي تعادل
فيه فريقه � 2 / 2أمام �سيلتا فيجو يف الدوري
الإ�سباين مفرطا يف املزيد من النقاط� ،أن
النادي امللكي ال ي�ست�سلم �أبدا ودائما ما يعود
بقوة.
وبالفعل يثبت تاريخ ريال مدريد �صدق ما قاله
كا�سمريو ،ولكن الو�ضع احلايل ال يتنا�سب مع
هذا اخلطاب احلما�سي.

ب��ي��ل��ي��ه ي��ه��ن��ئ ك��وت��ي��ن��ي��و ب���ع���د ان�������ض���م���ام���ه ل�بر���ش��ل��ون��ة
ريو دي جانريو (د ب �أ) – هن�أ �أ�سطورة كرة
القدم الربازيلية ،بيليه ،مواطنه فليبي
كوتينيو بعد انتقاله �إىل بر�شلونة الإ�سباين،
معربا عن �أمله يف �أن ي�ساهم ان�ضمامه �إىل
النادي الكتالوين يف �إثراء م�سريته يف �إطار
ا�ستعدادات جنم و�سط املنتخب الربازيلي
للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س العامل 2018
برو�سيا.
وقال بيليه عرب ح�سابه الر�سمي على موقع
التوا�صل االجتماعي “تويرت”�“ :أمتنى �أن
يكون هذا االنتقال مفيدا بالن�سبة لك يا
فليبي ،الربازيل حتتاجك يف ك�أ�س العامل”.
وقدم بر�شلونة �أم�س االثنني كوتينيو لو�سائل
الإعالم باعتباره �صفقة االنتقال الأغلى يف
تاريخ النادي وثاين �أغلى �صفقة يف التاريخ
بعد مواطنه نيمار دا �سيلفا الذي انتقل العام

املا�ضي �إىل �صفوف باري�س �سان
جريمان الفرن�سي.
وكان رحيل نيمار عن بر�شلونة
�إىل النادي الباري�سي مقابل
 222مليون يورو ،ال�سبب
الرئي�سي وراء تعاقد النادي
الكتالوين مع كوتينيو.
ودفع بر�شلونة  120مليون
يورو �إىل ليفربول الإجنليزي
من �أجل احل�صول على خدمات
الالعب الربازيلي ،بالإ�ضافة
ولكن كوتينيو مار�س �ضغوطا كبرية على
�إىل  40مليون يورو �أخرى يف
�إدارة النادي الإجنليزي من �أجل ال�سماح له
�صورة حوافز.
و�سعى بر�شلونة وراء خطف كوتينيو منذ بالرحيل ،وقال عقب ان�ضمامه لرب�شلونة
ال�صيف املا�ضي ،بعدما ت�أكد رحيل نيمار� ،إال �إن �أم�س“ :لقد حققت حلمي باللعب يف هذا
ليفربول رف�ض بيعه �آنذاك.
النادي”.

لندن ـ (د ب �أ)� -أحرز النجم امل�صري الدويل حممد
�صالح هداف فريق ليفربول جائزة �أف�ضل العب يف
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ل�شهر كانون �أول/
دي�سمرب
وت�صدر �صالح ا�ستفتاء رابطة الالعبني املحرتفني
جلائزة �أف�ضل العب يف ال�شهر املا�ضي وتوج باجلائزة
لل�شهر الثاين على التوايل.
وتفوق �صالح على الربازيلي فيليب كوتينيو والإجنليزي
هاري كني والبلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني
نيكوال�س �أوتامندي وجوردان بيكفورد.
وح�صل �صالح على  50باملئة من الأ�صوات بعد �أن �سجل
�ستة �أهداف و�صنع �أربعة �أهداف خالل  8مباريات
بالدوري الإجنليزي.
وتوج �صالح قبل �أيام قليلة بجائزة �أف�ضل العب يف
ً
متفوقا على زميله �ساديو ماين،
�أفريقيا لعام ،2017
وبيري �أوبامياجن مهاجم بورو�سيا دورمتوند.

معرو�ض للبيع
بقالة تقع يف و�سط �ستينت ايالند على
دوار هيالن
التو�صيفات:
م�سجل بالكامل  10٫750قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�شرين �سنة ا�ضافة اىل مكتب كبري ووا�سع
عمارة جديدة بني على ا�سا�س  5000قدم مربع
موقف لل�سيارات
االجرة $13458
احلوافز
معظم ال�سكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
لالت�صال واملعاينة

917-513-3600

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إعــــــــــــالن

افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* وموا�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�ستف�سار واالعالن االت�صال على :
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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اجلوف م�ستع�صية على «التحالف»ٌ �« :
إجناز» ال يتجاوز ال�صحراء

�سيطرت ق��وات اجلي�ش واللجان ال�شعبية،
�أم�س ،على �سل�سلة جبلية رئي�سية يف حمافظة
وجهة بذلك �ضربة «نوعية» �إىل
اجل���وفُ ،م ّ
القوات املوالية لـ«التحالف» ،التي ت�ستميت منذ
�أيام يف حماولتها حتقيق تقدم داخل املحافظة
يفتح لها �أب��واب �صعدة .حماولة ال يبدو� ،إىل
الآن� ،أنها �ست�ؤول �إىل ما ت�أمله قوات «التحالف»؛
تواجه بها،
بالنظر �إىل �شرا�سة املقاومة التي
َ
واال�صطفاف القبلي املتني �إىل جانب «�أن�صار
اهلل»
توا�صل ال��ق��وات املوالية لتحالف ال��ع��دوان
حماوالتها للتقدم يف حمافظة اجلوف ،يف �إطار
خطة جديدة تفرت�ض �أنها �ستمكّنها من بلوغ
حمافظة �صعدة والعا�صمة �صنعاء ،التي ال
تزال م�ستع�صية على تلك القوات منذ ما يزيد
على عامني .ي�أتي ذلك يف وقت يكثّف فيه نائب
الرئي�س امل�ستقيل ،علي حم�سن الأحمر ،جهوده
لرتتيب �أوراق املع�سكر التابع لـ«التحالف»،
عرب حماولته ا�ستقطاب القيادات الع�سكرية
ور���ص �صفوف «الإ�صالحيني» يف
«امل���ؤمت��ري��ة»،
ّ
اجتاه الدفع مبعركتَي �صنعاء وال�ساحل الغربي
قُ ُدماً .حماوالت تقابلها «�أن�صار اهلل» بتكثيف
م�ساعيها يف تعزيز وح��دة اجلبهة الداخلية،
�إىل جانب عملياتها الع�سكرية املتوا�صلة على
احلدود ويف الداخل.
و�أعلنت «�أن�صار اهلل»� ،أم�س�« ،إجراء جتربة
ناجحة ل�صاروخ بالي�ستي على هدف ع�سكري يف
ال�سعودية» .و�أو�ضحت وكالة الأنباء اليمنية
الر�سمية�« ،سب�أ»� ،أن «ال�صاروخ ،الق�صري املدى،
ا�ستهدف مع�سكر قوة الواجب التابع للجي�ش
ال�سعودي يف جن���ران» .و�أك���دت قيادة حتالف
العدوان انطالق ال�صاروخ ،لكنها قالت �إنها «متكنت
من اعرتا�ضه فوق جنران» .وجدد املتحدث با�سم
قيادة «التحالف» ،تركي املالكي ،اتهامه �إيران
بالوقوف وراء «ه��ذا العمل العدائي» ،مكرر ًا
دعوته املجتمع ال��دويل �إىل «ات��خ��اذ خطوات
جدية لوقف االنتهاكات الإيرانية» .بالتوازي
مع ذل��ك� ،أعلنت القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش
واللجان ال�شعبية «ا�ستهداف جتمعات اجلنود
ال�سعوديني يف جنوب املو�سم بجيزان ب�صاروخ
من نزع زل��زال  ،»2متحدثة عن «�سقوط قتلى
وجرحى يف �صفوفهم» .وعلى املقلب الداخلي،
�أعلنت القوة ال�صاروخية� ،أي�ضاً� ،أنها �أطلقت
�صاروخ ًا بالي�ستي ًا من ن��وع «قاهر  »M2على
«جتمعات املرتزقة يف ال�ساحل الغربي» ،م�ؤكدة

�أنها «حققت �إ�صابات مبا�شرة يف �صفوف العدو
وعتاده».
وترافق الإعالن عن تلك العمليات مع ت�أكيد
�إ�صابة رئي�س هيئة الأرك��ان العامة يف القوات
التابعة للرئي�س امل�ستقيل ،عبد رب��ه من�صور
هادي ،طاهر العقيلي ،يف «كمني للجي�ش واللجان
ال�شعبية يف مديرية خب وال�شعف يف اجلوف»،
بح�سب م��ا ذك��رت «���س��ب���أ» .ونقلت الوكالة عن
م�صدر ع�سكري يف حمافظة اجل��وف قوله �إن
«املدعو العقيلي �أ�صيب اليوم بجروح خطرية نُقل
على �إثرها �إىل العا�صمة ال�سعودية الريا�ض،
برفقة ع��دد من القيادات ال��ب��ارزة للمرتزقة
(ممِ َّ ن) �سقطوا قتلى وجرحى» .وكانت القوات
املوالية لهادي قد اعرتفت ب�إ�صابة العقيلي
يف ما قالت �إن��ه «انفجار لغم �أر�ضي من �شرور
املخلفات االنقالبية للميلي�شيات احلوثية»،
وا�صفة �إ�صابته بـ«اخلفيفة» .و�أف���اد م�صدر
ع�سكري من تلك القوات ب�أن «اللغم انفجر يف
ال�سيارة املدرعة التي ك��ان ي�ستقلها العقيلي»
ومعه حمافظ اجل���وف� ،أم�ين العكيمي� ،أثناء
تفقدهما «مواقع القوات احلكومية يف مديرية
خب وال�شعف» ،ما �أدى �إىل �إ�صابة الأول وجناة
الآخر من احلادث.
ومي��ث��ل ا���س��ت��ه��داف ال��رج��ل الأول يف ق��وات
ه���ادي داخ���ل م��دي��ري��ة خ��ب وال�شعف �ضربة
�صادِمة لعمليات «التحالف» هناك ،خ�صو�ص ًا �أن
قائد «اللواء الأول حلر�س احل��دود» يف قوات
«ال�شرعية» ،هيكل حنتف ،كان قد �أعلن� ،أول من
�أم�س« ،حتقيق �أهداف اخلطة الأوىل من حترير
مديرية خب وال�شعف يف حمافظة اجلوف بن�سبة
� .»100%ضربة يعزّ ز م�ضاعفاتها متكن اجلي�ش
واللجان ال�شعبية� ،أم�����س ،م��ن ال�سيطرة على
�سل�سلة جبال قعيطة اال�سرتاتيجية يف مديرية
املتون يف حمافظة اجلوف ،واملطلة على الطريق
العام الرابط بني املتون ومديرية احلزم ،مركز
املحافظة .وبذلك ،يكون اجلي�ش واللجان قد
�سيطرا ناري ًا على الطريق املذكور ،وقطعا خط
�إم���داد رئي�سي ًا لقوات ه��ادي يف جبهة املتون،
بحيث مل يبقَ لتلك القوات «�إال ال�صحراء» وفق
ٌ
تو�صيف
تعبري م�صدر ع�سكري يف «�أن�صار اهلل».
ت�ؤكده م�صادر حملية يف حمافظة اجل��وف؛ �إذ
تقول �إن القوات املوالية لـ«التحالف» مل تتمكن
من جتاوز �صحراء اليتمة التي تتحرك داخلها
بتغطية من مقاتالت العدوان.
وت�أتي حم��اوالت ق��وات ه��ادي للتقدم داخل
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حمافظة اجل��وف ،يف �إط��ار م�ساعيها امل�ستميتة
لطرق باب حمافظة �صعدة ،يف وقت يكثف فيه
اجلرنال علي حم�سن الأحمر حتركاته الرامية
�إىل جتميع «الإ���ص�لاح��ي�ين» و«امل���ؤمت��ري�ين»
املناوئني لـ«�أن�صار اهلل» يف خندق واحد ،وذلك
بالتن�سيق م��ع ال��ري��ا���ض و�أب����و ظ��ب��ي .وتفيد
املعلومات املتداولة بهذا ال�ش�أن ب���أن الأحمر
يتزعم العمل اجل��اري على �إخ���راج القيادات
«امل�ؤمترية» من العا�صمة �صنعاء ،ونقلها �إىل
حمافظة م���أرب التي تتخذ منها «ال�شرعية»
مركز ًا لإع��داد «خططها الع�سكرية» ،وكذلك
ين�صب اجلهد على
�إىل الريا�ض و�أبو ظبي حيث
ّ
مللمة �شتات «امل���ؤمت��ر» من دون نتيجة وا�ضحة
�إىل الآن .وجتلت �آخ��ر «�إجن���ازات» الأحمر يف
هذا املجال يف ا�ستقدامه رئي�س الأركان ال�سابق
لقوات هادي ،حممد علي املقد�شي ،من الريا�ض
�إىل م���أرب ،وتكليفه الإ�شراف على جبهات نهم
واجل���وف ،ب��ال��ت��وازي م��ع لقائه العميد �أحمد
علي عبد اهلل �صالح ،جنل الرئي�س ال�سابق ،يف
الإمارات ،برتتيب من ويل عهد �أبو ظبي ،حممد
بن زايدُ .ي�ضاف �إىل ما تقدم ظهور قيادات من
حزب «امل�ؤمتر» يف مدينة م�أرب ،يف وقت ال يكف
فيه اجلرنال الأحمر عن الت�شديد على «�ضرورة
تكثيف التوا�صل مبختلف مكونات العا�صمة
وقياداتها لتلحق مبن �سبقها يف ركب ال�شرعية،
ومواجهة االنقالب احلوثي».
�إال �أن��ه ،على الرغم من كل ما يبذله نائب
الرئي�س ورجاالته من جهود ،ال يبدو� ،إىل الآن،
�أن ما ي�صبون �إليه �سيتحقق بي�سر و�سرعة هم
يف حاجة م�سي�سة �إليهما؛ بالنظر �إىل �أن �أي
ا�ستطالة �إ�ضافية �ستدخل «اخلطط اجلديدة»

يف الثالجة� ،ش�أنها �ش�أن ما �سبقها .م�برر ذلك
�أن معظم القيادات «امل�ؤمترية» �أو املح�سوبة
على «امل�ؤمتر» ،التي ميكنها تغيري املعادلة فعالً،
ال تزال يف �صف «�أن�صار اهلل»� ،إما مقا ِتلةً �إىل
جانبها كما يف جبهة اجلوف حيث يقود املعارك
رجال قبليون متحدرون من م�شائخ ذوي ت�أثري
وازن داخ���ل املحافظة (حفيد �شيخ م�شايخ
بكيل ،ناجي عبد العزيز ال�شايف ،منوذجاً)،
و�إم��ا م�سانِد ًة لها من العا�صمة �صنعاء .واقع
ي�ضاعف �صعوباته ،بالن�سبة �إىل الأحمر ومن
ورائه قيادة «التحالف»� ،أن حماوالت ا�ستقطاب
تعمق االنق�سام داخل حزب
«امل�ؤمتريني» ال تفت�أ ّ
«الإ�صالح» ،الذي يخ�شى «جناحه ال�شبابي» من
�أن يكون «احلزب» جمرد وقود ملعركة �سعودية
 �إماراتية جديدة ،يف قبالة جناحه التقليديال���ذي ت��رب��ط��ه ع�لاق��ات م��ت��ق��ادم��ة ب��اجل�نرال
الأحمر.
�إىل ذل���ك ،ح���ذّ ر وك��ي��ل الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم
املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية م��ارك لوكوك ،من
�أن اليمن «�إن مل تتغري �أو�ضاعه فقد ي�شهد �أ�سو�أ
كارثة �إن�سانية يف  50عاماً».
وو�صف يف حديث تلفزيوين �أو�ضاع ال�شعب
اليمني «ب�أنها تبدو كاحلال يف يوم القيامة».
و�أ�شار تقرير �أخ�ير ل�ل�أمم املتحدة �إىل � ّأن «ما
يقدر بنحو  18مليون �شخ�ص يعانون من انعدام
الأمن الغذائي� ،إ�ضافة �إىل �أن املاليني بحاجة
�إىل �ضمان بقائهم على قيد احلياة» .و�أ�ضاف �أن
«االقت�صاد اليمني انكم�ش منذ اندالع ال�صراع،
ما �أدى �إىل ت�سريح  55%من القوة العاملة».

ن�شر موقع «العربي» � ،أم�س ،وثيقة متيط اللثام عن
حتري�ض �سعودي ــ �إماراتي على تدخّ ل ع�سكري دويل
مبا�شر يف اليمن .ويفيد ال�شق الأول من الوثيقة،
التي هي عبارة عن مرا�سلة بني ال�سفري ال�سعودي يف
وا�شنطن ،خالد بن �سلمان ،وبني ويل العهد ،حممد
ب��ن �سلمان ،ب���أن ل��ق��اءات م�ستمرة يعقدها الأول،
مب�شاركة ال�سفري الإم��ارات��ي يف وا�شنطن ،يو�سف
العتيبة ،وبح�ضور «القيادات العليا لدائرة الأمن
القومي واال�ستخبارات يف وزارة الدفاع الأمريكية»،
مع �سفراء الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن،
مبين ًا �أن تلك اللقاءات ت�ستهدف �إقناع ال�سفراء
«ب�ضرورة املوافقة والإجماع على عقد جل�سة طارئة
ملجل�س الأمن لإ�صدار قرار �أممي بالتدخل الع�سكري
املبا�شر يف الأرا�ضي اليمنية دعم ًا للتحالف العربي
وف��ر���ض و���ص��اي��ة الأمم امل��ت��ح��دة على ب��اب املندب
واملوانئ اليمنية» ،وذلك بذريعة «احلر�ص على ت�أمني
�سالمة املالحة الدولية من التهديدات الإرهابية
مليلي�شيات احلوثي يف اليمن».
�أما ال�شق الثاين من الوثيقة ــ ولعلّه الأخطر فيها
ــ فيت�ضمن �إخ��ط��ار ًا لويل العهد ال�سعودي مبوافقة
وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي ،جيم�س ماتي�س ،على ما
قالت املرا�سلة �إنها تعديالت مطروحة من قبل ويل

عهد الإمارات ،حممد بن زايد« ،على خطة (م�صيدة
العقرب) بقيادة اجلرنال جوزيف فوتيل قائد قوات
املارينز يف قاعدة العند وجزيرة �سقطرى».
يف غ�ضون ذل���ك ،دان���ت الأمم املتحدة ال��غ��ارات
التي نفذتها طائرات حتالف العدوان يف اليمن على
مواقع مدنية خالل الأي��ام الع�شرة املا�ضية ،والتي
�أدت �إىل مقتل  109مدنيني بح�سب �إح�����ص��اءات
املنظمة ال��دول��ي��ة .وق���ال من�سق الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون الإن�سانية يف اليمن ،جيمي مكجولدريك،
�إن م��ن ب�ين ال�ضحايا  54قتي ًال ق�ضوا يف غ��ارات
�شنتها مقاتالت «التحالف» على �سوق مزدحمة يف
قرية احليمة مبديرية التعزية يف حمافظة تعز.
وا�ستنكر مكجولدريك ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقده
يف �صنعاء« ،اال�ستخفاف التام باحلياة الإن�سانية...
يف هذه احلرب غري العقالنية التي مل ت�سفر �إال عن
دمار البلد ومعاناة هائلة ل�شعبه» ،داعي ًا «الأطراف
املتحاربة �إىل جتنب ا�ستهداف املدنيني والبنية
التحتية املدنية وفق ًا للقانون الدويل».
(الأخبار)

الريا�ض و�أب��و ظبي حت ّر�ضان على ّ
تدخل دويل يف اليمن

ت�شبه مدن امل�ستقبل الذكية كوكب باندورا و�أ�سلوب
عي�ش �شعب «النايف»  Naviمن فيلم �أفاتار AVATAR
الذي عر�ض عام � ،2009إذ �أن كل �شيء من حولنا �سيكون
مت�ص ًال ببع�ضه ب�شبكة داخلية واح���دة م��ن م�ستوعب
النفايات اىل �أم��اك��ن رك��ن ال�سيارات ،وك��ل ذل��ك بهدف
جم�سم ثالثي الأبعاد على الكومبيوتر عن املدينة
�إن�شاء ّ
لتتمكن اللجان امل�س�ؤولة عن متابعة �سري الأمور من �ضبط
الأخطاء ومعاجلة �أي حدث طارئ.
تخيل مث ًال و�أن��ت عائد من عملك يف امل�ساء �أن لوحة
التحكم يف ال�سيارة املت�صلة ب�شبكة املدينة �ستدلك على
الأم��اك��ن الفارغة لركن �سيارتك ،و�أن �أع��م��دة الإن��ارة
على الطرقات ت�ضيء فقط �إذا ما ا�ست�شعرت بحركة ما
وذلك بهدف توفري الطاقة ،وم�ستوعب النفايات يف اخر
الزقاق �سري�سل �إ�شارة اىل عمال النظافة ب�أنه قد امتلئ
وهو بحاجة ليتم �إفراغه� .سيكون هناك �شبكات كهرباء
تتمكن م��ن حتقيق ال��ت��وازن ب�ين العر�ض والطلب على
الكهرباء� .ستكون املباين ذكية �إذ �ستتعلم احتياجات
م�شغلي الطاقة ،و�ست�ستجيب م��ن تلقاء نف�سها لتغري
الأحوال اجلوية ،و�ستغري �سلوكها تلقائي ًا لتحقيق �أق�صى
ق��در م��ن ال��ك��ف��اءة� .سيتوا�صل امل�ستخدمون على نطاق
�أو�سع مع املباين يف امل�ستقبل با�ستخدام الهواتف الذكية
و�سيكونون قادرين على حتديد مالمح الراحة ال�شخ�صية
اخلا�صة بهم .وميكن �أن ت�ستخدم �أنظمة �إدارة املباين
لتن�سيق االجتماعات واملواعيد من خالل رزنامات رقمية
تنظم �أم��اك��ن عمل امل�ستخدمني وف��ق تف�ضيالتهم قبل
و�صولهم اىل املكاتب .كل هذا والعديد من الأم��ور التي
تدخل يف �صلب حياتنا اليومية �ست�صبح من �ضمن خانة
اخلدمات التي �سي�شرف امل�س�ؤولون على الت�أكد من ت�أمينها
لكل �سكان املدينة الذكية.
�ستعتمد امل��دن الذكية على امل�ست�شعرات والإنرتانت
( intranetال�شبكة داخلية) ب�شكل رئي�سي وعلى الكثري
من كامريات املراقبة التي �سرتاقب كل �شيء .يف مدينة
�سنغافورة الذكية مث ًال ت�ستطيع كامريات املراقبة حتديد
�إن كان �أحد املواطنني يدخن يف غري الأماكن امل�سموح بها
لرت�سل له غرامة مالية عرب الربيد من تلقاء نف�سها.

تهدف حكومات الدول املتقدمة من �إن�شاء مدن كهذه �إىل
�إيجاد حلول جذرية مل�شاكل القرن الواحد والع�شرين مثل
ن�سب ا�ستهالك الطاقة املرتفعة ،زحمة ال�سري اخلانقة
التي ت�ؤثر �سلب ًا على جممل حركة االقت�صاد ،توفري املوارد
طبيعية كانت �أو مالية ،وحتويل املدن اىل بيئة رقمية
�صديقة للبيئة وحمفزة للتعلم والإبداع ت�سهم يف �إن�شاء
بيئة م�ستدامة تعزز ال�شعور بال�سعادة وال�صحة.
ميكن �أن تكون املدن الذكية مدن ًا م�ستحدثة ُ�ص ِّممت
و�أن�شئت بطريقة ذكية منذ البداية� ،أو مدينة تقليدية
مت حتويلها تدريجي ًا �إىل مدينة ذكية بالكامل .دول
كثرية �أطلقت م�شاريع ملدن ذكية ،من بينها دبي ونيويورك
وطوكيو و�شنغهاي و�أم�سرتدام .ومن املتوقع خالل العقد
املقبل �أن تنت�شر مناذج املدن الذكية على نطاق وا�سع ،و�أن
ت�شكل هذه النماذج قواعد �أ�سا�سية ت�ستند �إليها خمططات
تطوير املدن.
ال ميكن تعميم �شكل املدن الذكية بني خمتلف الدول
�إذ لكل �شعب ثقافته ،ورغ���م اخ��ت�لاف �أول��وي��ات امل��دن
الذكية و�أغرا�ضها ،ف�إنها جميع ًا ت�شرتك يف ثالث مالمح
رئي�سية :البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت،
الإطار الإداري املتكامل املحدد بعناية للمدينة الذكية،
وامل�ستخدمني الأذك���ي���اء .فالبنية التحتية لتقنية
املعلومات واالت�صاالت �شرط �أ�سا�سي لنجاح املدن الذكية
وفعالية خدماتها .ولكي تعمل الأنظمة الكثرية يف املدن
الذكية وتتكامل فيما بينها وتتناغم ،ال بد من التقيد
الدقيق بجملة حمددة من املعايري والأهم من ذلك كله �أن
يتمتع امل�ستخدمون باملهارات التقنية املطلوبة التي تتيح
لهم التفاعل مع اخلدمات الذكية وحتقيق اال�ستفادة
الق�صوى منها؛ فدور املدن الذكية ال يقت�صر فقط على
�إتاحة ا�ستخدام الأجهزة الذكية ،بل ميتد لي�شمل تدريب
قاطنيها على ا�ستخدامها كما ينبغي.
من ناحية �أخرى يطرح ت�صور املدينة الذكية العديد
م��ن امل��خ��اوف والأ���س��ئ��ل��ة ع��ن م��ق��دار اخل�صو�صية التي
�ستبقى للفرد يف املجتمع� ،إذ �أن مكننة كل �شيء وو�صله
مب�ست�شعرات وكامريات �ضمن �شبكة واحدة جتمع معلومات
بكميات هائلة كل يوم �سيجعل من حياة املواطن �أ�شبه

مل تكن �شبكة الإن�ترن��ت يوم ًا جم ّ��رد و�سيلة تقنية
للتوا�صل .منذ ت�أ�سي�سها ،وحتى قبل ت�أ�سي�سها ،و�ضع رواد
ه��ذه ال�شبكة مبادئ جعلت من الإن�ترن��ت ث��ورة �صاغت
مبادئ اجتماعية جديدة .خالل ال�سنوات املا�ضية بد�أ
هذا الن�سيج الإجتماعي يت�صدع �إىل �أن انهار م�ؤخر ًا �أبرز
مبد�أ يعطي �شبكة الإنرتنت قوتها :حيادية الإنرتنت.
يف مقال لل�صحفي را�سل براندون يف موقع the verge
يقول ب��ران��دون �أننا تخلينا عن كل املبادئ التي جتعل
�شبكة الإنرتنت جمانية ومفتوحة .يتحدث براندون عن
جوزيف كارل روبنيت ليكليدر الذي كان مديرا يف وكالة
م�شاريع البحوث املتقدمة بوزارة الدفاع الأمريكية (�أربا)،
والذي قدّ م عام  1968ورقة بعنوان «الكمبيوتر كجهاز
ات�صال» عر�ض فيها ر�ؤيته ل�شبكة الإنرتنت« :منظمة
جديدة جذريا من الأجهزة والربجميات ،م�صممة لدعم
العديد من امل�ستخدمني يف وقت واحد ،ولتقدم لهم تفاعل
�سريع �سل�س مطلوب لتحقيق �شراكة فعالة بني الإن�سان
واحلا�سوب فعالة» .يقول براندون �أن ليكليدر «ت�صور
الإنرتنت كخليط من ال�شبكات الالمركزية ،ينتفي معناها
عندما تكتب حفنة من ال�شركات معظم الربامج ،وتدير
معظم حركة املرور.
و���ض��ع ليكليدر جم���اال متكافئا ملختلف ال�شبكات
والربوتوكوالت ،ينتفي معناه عندما يتيح هذا االنفتاح
نوعا جديدا من القوة االحتكارية .والأك�ثر �إيالما هو
�أن ه��ذه ال�شبكة اجلديدة كانت يتم ت�صورها كمنتدى
لتبادل الأفكار بحرية ،من دون �أن يكون هناك �أي معنى
لكيفية عملها عندما ي�صبح هذا التبادل �شر�س ًا وقمعي ًا».
مع انهيار حيادية الإنرتنت ،جراء قرار جلنة الإت�صاالت
الفدرالية يف الواليات املتحدة الأمريكية منذ �أ�سابيع
ب�إعطاء �شركات مزودي خدمة الإنرتنت (� )ISPصالحية
حجب و�إبطاء وت�سريع املواقع والتطبيقات ،تكون هذه
ال�سنة قد انتهت بتدمري �أهم مبادئ �شبكة الإنرتنت التي
يلخ�صها براندون بخم�سة :البنية التحتية املفتوحة،
املجهولية ،امللكية الالمركزية ،اخلطاب احلر والإبتكار
من دون �إذن.
فالبنية التحتية املفتوحة للإنرتنت تلقت �ضربتها
القا�ضية مع ق��رار جلنة االت�صاالت الفدرالية ،و�أكرث
ال�شركات امل�ستفيدة م��ن ال��ق��رار وال��ت��ي ميكن م�شاهدة
�سيل لعابها من م�سافة �أميال هي Verizon, AT&T

 ,Comcastوهي من �أكرب م��زودي خدمة الإنرتنت يف
الواليات املتحدة الأمريكية .قد ي�صبح الإنرتنت مثل
�شبكات الكابل اخلا�صة بالتلفزيون وهذا بالتحديد ما
ت�سعى اليه تلك ال�شركات� ،إذ يريدون حتديد ما ميكن �أن
تت�صفحه على ال�شبكة من خالل باقات ي�شرتيها امل�ستخدم
وهي تكلفة �إ�ضافية غري تكلفة الإ�شرتاك بالإنرتنت.
ال��ي��وم تهدف مئات �شركات التكنولوجيا اىل توعية
امل�ستخدمني من خماطر هذا القرار اجلديد وهي تدعوهم
اىل التظاهر �ضده ومن �أبرز املناوئني له  facebookو
 reddit, twitterو airbnbو  .snapchatتقوم
تلك ال�شركات م��ن خ�لال مواقعها وتطبيقاتها بن�شر
ر�سائل بهدف ت�شكيل ر�أي ع��ام راف�ض للفكرة .املهمة
الأ�سا�س تكمن يف عدم ال�سماح ل�صناع القرار الأمريكيني،
وحتديدا اجلمهوريني منهم ،بتحويل �شبكة الإنرتنت مثل
ما ح�صل مع التلفزيون ومع الراديو �إذ يجب �أن يبقى
الإنرتنت ف�ضاء حر ي�سمح بالتنوع وي�ضمن احلقوق جلميع
امل�ستخدمني.
�أ ّم���ا اخل��ط��اب احل���ر ،وال���ذي جعل االن�ترن��ت من�صة
حقوقية و�إج��ت��م��اع��ي��ة ،ب��ات حم��ا���ص��ر ًا م��ن احلكومات
والأجهزة وال�شركات التي تفر�ض معايري رقابية على
ال�شبكة وتتبع امل�ستخدمني من موقع �إىل �آخر .فتحجب
املواقع التي ال تعجبها وت�سكت الأ�صوات املعار�ضة وتغلق
ح�سابات املواطنني… ورغ��م �أن الإن�ترن��ت يف الأ�سا�س
يعمل ب�شكل المركزي وال ميكن لأي �أح��د يف العامل �أن
ميلكه �أو ي�ضع قوانينه اخلا�صة عليه �إال �أن �صعود جنم
بع�ض ال�شركات من خالل كمية امل�ستخدمني لديها فتح لها
الباب �أمام �إحتكار اخلدمات التي تزود بها امل�ستخدمني
وجعلهم يدفعون �أك�لاف �إ�ضافية ملجرد اجل�شع .هكذا
مت ن�سف مبد�أي امللكية املركزية والإبتكار من دون �إذن.
كيف؟ لن�أخذ مثا ًال �شركة �أوبر؛ تعتمد �أوبر اليوم على
�شركتني لإي�صال خدماتها للعامل هما �آب��ل وغوغل �إذ
�أن عامل الهواتف الذكية اليوم مق�سوم بني �أجهزة �آبل
ذات نظام الت�شغيل  iOSوالأجهزة الأخرى التي تعتمد
نظام الت�شغيل �أندرويد  ANDROIDمن غوغل ،ماذا
لو �أوقفت �أبل �أو غوغل تطبيق �أوب��ر عن متجرها ماذا
�سيحدث؟ �ستنهار ال�شركة خالل �ساعات .وبالتايل ف�إن
هذا الإحتكار جعل الإب��داع حم�صور ًا ب�شركتني تعطيان
املبتكرين الإذن بو�ضع ابتكاراتهم يف متاجرهما ،فمن
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بربامج الواقع حيث يتم ت�صوير حياة ال�شخ�ص طوال
ال��وق��ت ،ث��م كيف �سيتم حفظ ه��ذه املعلومات وم��ن هم
املخولون بالولوج اليها ومن ي�ضمن عدم التالعب بها؟
ناهيك عن اخلطر الأك�بر �أال وه��و القر�صنة حيث �أن
كل املدينة من طرقات وكهرباء و�أبنية �ستكون مت�صلة
بال�شبكة ،وه��ذا �إذا ما ح�صل ميكن �أن يوقف يف حلظة
�أي مدينة ذكية يف العامل ويعيدها ع�شرات ال�سنني اىل
الوراء لتتحول لوحة املفاتيح بني يدي القر�صان اىل �أداة
لتدمري املدن من دون �أن ميتلك قنبلة واحدة.
�سنغافورة :دولة ذكية ال مدينة
تهدف �سنغافورة اىل �أن تكون دولة ذكية ولي�س فقط
مدينة وقد بد�أت منذ عام  2015بن�شر البنية التحتية
لهذا الت�صور يف جميع �أنحاء اجلزيرة .اليوم  98%من
خدمات احلكومة يف �سنغافورة �أ�صبحت رقمية وميكن لأي
مواطن �أن ينتهي من معامالته عرب الإنرتنت ،بالإ�ضافة
اىل ذل��ك �أ���ص��درت احلكومة تطبيقات على الهواتف
الذكية مت�صلة مب�ست�شعرات داخل منازل ال�سكان لقيا�س
ن�سب ا�ستهالك الكهرباء واملياه بهدف تر�شيد اال�ستهالك
وخف�ض الأك�لاف .كما تهدف �سنغافورة اىل و�ضع نظام
املالحة عرب الأقمار ال�صناعية يف جميع الآليات املوجودة
على �أرا�ضيها بحلول عام  2020وذلك يف حماولة منها
جلمع �أكرب عدد ممكن من املعلومات بهدف حت�سني وتطوير

دون �أن ت�أخذ غوغل و�آبل ح�صتهما من �أي ابتكار لن يكون
ب�إمكان هذا املنتج �أن ي�صل �إىل �أحد .هكذا بات الإبتكار
يحتاج �إىل �إذن ومل تعد ال�شبكة من�صة جمانية وغري
مقيدة للإبتكارات .وبرغم ما قلناه �سابق ًا عن �أن الإنرتنت
يف الأ�سا�س يعمل ب�شكل المركزي �إال �أن الإحتكارات
باتت هي القاعدة حيث �أ�صبحت ال�شبكة مركزية ب�شكل
متطرف ،ب�أي معنى؟ اليوم هناك غوغل للبحث ،فاي�سبوك
للتوا�صل الإجتماعي ،وات�ساب (الذي متلكه فاي�سبوك)
للرتا�سل� ،أمازون للبيع و�أوبر للتو�صيل .كل �شركة من هذه
ال�شركات ت�سيطر على قطاع كامل وحت�صل على جميع
بيانات امل�ستخدمني.
ً
�أ ّم��ا املجهولية التي كانت متيز االنرتنت �سابقا حيث
كان ب�إمكان �أن يكون ال�شخ�ص من يريد ،و�أن يختار الإ�سم
الذي يريده ،و�أن يت�صفح ما يريد من دون �أن يعرف من
هو� ،إختفت مع ظهور فاي�سبوك الذي فر�ض �سيا�سة الإ�سم
احلقيقي ،فباتت اليوم ح�ساباتنا على جميع املواقع
والتطبيقات م�سجلة ب�أ�سمائنا ،يعرفون الأف�لام التي
ن�شاهدها ،واملواقع التي زرناها ،وال�صفحات التي دخلنا
�إليها ،والأغرا�ض التي ا�شرتيناها.
دائما ما كانت حرية الإنرتنت تفتح �شهية ال�شركات
العمالقة لإبتكار �أ�ساليب �إحتكارية و�إج�ت�رار قوانني
ت�ضمن لهم �أرباحا �إ�ضافية طائلة ولكنهم دائما ووجهوا

خدمات جديدة.
كان�سا�س :تطور مت�سارع
تعترب مدينة كان�سا�س يف والي��ة مي�سوري يف �أمريكا
من طليعة املدن الذكية �إذ حتت�ضن �شبكة نطاق عري�ض
وا�سعة ،ترامواي ذكي� ،أك�شاك رقمية ت�ستخدم كدليل
للمدينة ،كذلك هناك �أجهزة ا�ست�شعار للفيديو قادرة
على العثور على ال�سيارات املتوقفة ب�شكل خاطئ ،مراقبة
�إ�شارات امل��رور للت�أكد من عدم عرقلة ال�سري… ويقول
بوب بينيت رئي�س ق�سم االبتكار يف مدينة كان�سا�س ،يف
مقال نُ�شر على موقع مبادرة برنامج املجتمعات الرقمية،
�إن التقدم الذي �أحرز م�ؤخر ًا قد �شمل تو�سيع املبادرات
من�صات حتليل البيانات.
احلالية ،ف�ض ًال ع��ن حت�سني ّ
اال���س��ت��خ��دام��ات املحتملة للتحليالت وا���س��ع��ة النطاق
ودقيقة ،مثل و�ضع ب��رك يف الأح��ي��اء احل��ارة للحد من
اجل��رمي��ة� ،أو ا�ستخدام �أدوات التنمية االقت�صادية
لتحديد املناطق التي حتتاج �إىل املوارد .كما ي�شمل هذا
التو�سع خطة الإ���ض��اءة الذكية يف املدينة ،والتي من
املقرر �أن تنمو �إىل  7200وحدة .ومت و�ضع �شبكة انرتنت
عامة يف املدينة وكامريات مرور جتمع الآن البيانات من
جميع الطرق الرئي�سية .وت�ستخدم املدينة �أي�ض ًا �أجهزة
ا�ست�شعار لتوجيه املياه �أثناء العوا�صف.

ب�أ�شخا�ص �سقطوا �شهداء يف �سبيل ال��دف��اع عن حرية
امل�ستخدم� .أرون ���س��وارت��ز امل�برم��ج ال�����ش��اب والنا�شط
ال��ذي �ساهم ب�إن�شاء ما ي�سمى اليوم بال  RSSوخدمة
 ،REDDITقاد حمالت �ضد قانوين  SOPAوPIPA
الذين كانا يهدفان �إىل ت�شريع الرقابة على الإنرتنت
ودع���ا اىل ح��م�لات وت��ظ��اه��رات �ساهمت اىل ح��د كبري
ب�إيقاف تلك الت�شريعات .وجد �سوارتز م�شنوقا يف كانون
الثاين عام  2013وما زالت مالب�سات «�إنتحاره» حمط
ت�سا�ؤالت للعديد من املدافعني عن حرية الإنرتنت.
يف فيلم  Batman Beginsيقول مفو�ض ال�شرطة
ج��ي��م غ�����وردون ل��ب��امت��ان م��ن ع��ل��ى ���س��ط��ح �أح����د مباين
مدينة غوثام� »:إذا بد�أنا ب�إ�ستعمال الأ�سلحة الن�صف
�أوتوماتيكية �سيبد�أون ب�إ�ستعمال الأوتوماتيكي (يتكلم
ع��ن ع�صابات املدينة) و�إذا ا�ستعملنا دروع الكيفالر
�سي�ستعملون ر�صا�صا �ضد الدروع ».رغم �أن الع�صابات هنا
هي �شركات مزودي اخلدمة �إال �أن ما �سبق ينطلي عليهم،
�إذ ال خوف على الإنرتنت يف حال �أرادت �شركة ما احتكار
اخلدمات لأنه دائما �سيربز مربمج ما� ،سي�سمونه قر�صانا
�أو خمرتقا ،ليجد طريقة ت�سمح للم�ستخدمني بت�صفح
االنرتنت بحرية كما �أريد لهذه ال�شبكة �أن تكون.
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واخريا جاء اليوم الذي �ستجد
الوقت به حلبيبك وحياتك ال�شخ�صية
الذي انت مهملها منذ وقت لي�س بقليل
حاول ان تعطي نف�سك بع�ض الوقت يف
فرتة ما بعد الظهر ملراجعة قراراتك
ال�شخ�صية وخا�صة مع من حتب
النك ل�ست مب�ستفيد لهذا الت�أخري الذي
يح�صل بالعالقة بينكما.

احلظ �إىل جانبك يا مولود امليزان
فال ترتدد يف عمل �أي �شيء لكن عليك �أن
ال تكون ع�صبيا ف�أنت معروف بهدوئك
 .انتبه يف �ساعات ما بعد الظهر اثناء
قيادتك ل�سيارتك  ،اما يف فرتة امل�ساء
قد يكون لديك الكثري من املواعيد
والواجبات التي �ستفرح بها .

عندما ت�صحو من النوم ت�شعر انك
منته من معركة فج�سمك تعب وهذا
من درجة ما �ضغطت به على نف�سك
خالل يوم �أم�س وخا�صة يف العمل ،دع
التفكري جانبا وال ت�أخذ �أي كلمة موجهة

�إن و�ضعك جيد اليوم لكن حاول �أن

يوم هادئ جدا عليك يا مولود
ال�سرطان لكن هذا فقط يف وقت ال�صباح
والظهرية ،الن فرتة ما بعد الظهر
وامل�ساء �سوف تكون حافلة بالكثري
من االحداث؛ احذر من التفكري الكثري
الذي لن ي�ؤدي �إىل نتيجة يف امل�ساء وكن
�أكرث �سال�سة مع افراد عائلتك ،فالأمور
قد ت�صبح متوترة يف امل�ساء لكالمك
ال�صريح .

من الأف�ضل �أن تبقى نائما و�أن ال
تقوم ب�أي فعل الن كل ما تفعله ينقلب
�ضدك ويزيد الو�ضع �سوءا  ،ابق مرتاحا
الن التعب ما يزال ي�سيطر عليك من
�ضغوطات اال�سبوع املا�ضي ،يف فرتة
ما بعد الظهر قد يلغى لك موعد يجعلك
ع�صبياً لكن يف فرتة امل�ساء تتح�سن
الأمور قلي ًال وفر�صة للخروج والتمتع
بوقتك.

عاطفي ،رومان�سي ،يف كل حركاتك

تزداد قوة يا دلو يف هذا اليوم الن

وت�صرفاتك وانت تبالغ يف انفعاالتك

القمر يف برجك  ،طاقتك الكافية هذا

وردات فعلك  ،تتعر�ض ملوقف يف فرتة

اليوم يلزمها تفريغ لذلك ال ت�ستطيع

الظهرية قد يجعلك تنفعل لكن ما تلبث

اجللو�س وتبقى تدور وتريد فعل الكثري

�أن تهد�أ ،يف امل�ساء االجواء هادئة لكن قد

من الربامج  ،اترك كل �شيء للم�ساء

ين�شب �سوء تفاهم بينك وبني من حتب

الن هنالك العديد من اال�شياء لتفعلها

لكنه ينتهي على ما يرام .

وخا�صة �أن الكثريين �سيدعونك للخروج

ا�سرتخ يا عزيزي احلوت وال
داعي ان ت�شد على اع�صابك وحتمل
نف�سك �أكرث من طاقتك خذ الأمور
بروية وا�ستمتع بال�سكوت النه هو
من �سيجعلك تتخل�ص من املتاعب
وامل�شاكل  ،فال داعي لفعل �أي �شيء
�أو ا�صدار �أي قرار النه لن يكون يف
�صاحلك.

االخرين وخا�صة مع عائلتك و�شريك
حياتك ،وال تدع رغبتك بالتملك والت�سلط

اليك على حممل اجلد وحاول ان تكون

تدمر ما تعبت به يف الأيام املا�ضية

مت�ساحما �أكرث.

وباالخ�ص يف عملك.

قد ت�شعر ببع�ض التعب يف فرتة
ال�صباح وخا�صة �صداع يف الر�أ�س
وتعب يف االرجل ،ان�صحك ب�أخذ هذا
اليوم راحة وعدم فعل �أي �شيء يتعبك
يف �أي ظرف كان ،حا�ستك ال�ساد�سة قوية
جدا اليوم وت�ستطيع االح�سا�س بال�شيء
قبل حدوثه وهذا بال�ضبط ما �سيح�صل
معك يف فرتة امل�ساء وخا�صة مع احد
املقربني منك.

يوم جميل جدا عليك اال�ستمتاع به
يا مولود القو�س ورمي كل �شيء خلفك،
يعطيك هذا اليوم الكثري من النقاط
وتدعى اىل اكرث من مكان اكان يف فرتة
الظهرية او حتى يف امل�ساء  ،لكن احذر
من توعك �صغري يف معدتك يف فرتة ما
بعد الظهر خللطك اكرث من نوع طعام
يف �آن واحد ،امل�ساء يبدو واعدا وخا�صة
مع من حتب.
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ج���دل ب��ع��د �إذاع�����ة ت�����س��ري��ب��ات ب��ال�����ص��وت ب�ين ���ض��اب��ط ب��امل��خ��اب��رات امل�����ص��ري��ة وال��ف��ن��ان��ة ي�����س��را وع���دد م��ن الإع�لام��ي�ين
�أبرزهم”مفيد فوزي”ي�ؤكد �أن ال ف���رق ب�ين ال��ق��د���س ورام اهلل ومي��ه��د ل�ل�اع�ت�راف ب��ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة لإ���س��رائ��ي��ل

عراكات منذ ال�صباح ف�أنت ال تطيق
ان يتكلم �أحد معك ،كما يعلو �صراخك
يف فرتة الظهرية لكرثة الأمور التي
عليك تنفيذها تبد�أ الأمور بالتح�سن
يف فرتة ما بعد الظهر وامل�ساء
والتي ت�شهد العديد من امل�صاريف
وااللتزامات املالية.

ت�صلح ما �أتلفته �أم�س اثناء كالمك مع
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القاهرة :
�أذاعت قناة “مكملني” وعدد �آخر من القنوات ت�سريبا
�صوتيا الت�صاالت جرت بني �ضابط باملخابرات برتبة
نقيب ي�سمى �أ�شرف اخلويل وبني الفنانة ي�سرا وعدد من
االعالميني امل�صريني امل�ؤيدين لنظام الرئي�س ال�سي�سي،
وهي االت�صاالت التي �أ�شارت اليها يف تقرير مو�سع �صحيفة
:نيويورك تاميز الأمريكية.
الت�سريبات “االت�صاالت” كانت بني النقيب اخلويل وبني
الفنانة ي�سرا ،واالعالمي مفيد فوزي و�سعيد ح�سا�سني
“برملاين واعالمي” ،وعزمي جماهد “�إعالمي” وكان
�أهم ما جاء فيها التمهيد لتقبل االعرتاف بالقد�س
عا�صمة ال�سرائيل ،حتى يتم �إنهاء ال�صراع الفل�سطيني –
الإ�سرائيلي وجتنب الفل�سطينيني ويالت احلرب على حد
زعم النقيب اخلويل.
الت�سريبات التي �أذيعت م�ساء الأحد ت�ؤكد بال�صوت تقرير
�صحيفة نيويورك تاميز الذي ذهب اىل �أن النظام امل�صري
قبل االعرتاف برام اهلل عا�صمة لفل�سطني بديال عن
القد�س.
الالفت بعد �إذاعة الت�سريبات هو ال�صمت يف و�سائل
االعالم امل�صرية اىل الآن (م�ساء الأحد) �سواء املقرءوة �أو
امل�سموعة �أو املرئية ،ك�أن مل ت�سمعها ،وهو الأمر الذي يثري
اجلدل ،ويزيد الغمو�ض حول ما يقال عن �صفقة القرن التي
بد�أت تت�ضح معاملها �شيئا ف�شيئا.
كانت هيئة اال�ستعالمات امل�صرية قد �أكدت �أن جهاز
املخابرات العامة امل�صرية ال يوجد به �ضابط برتبة نقيب
ا�سمه �أ�شرف اخلويل ،وهو اال�سم الذي ن�سب له تقرير
ل�صحيفة “نيويورك تاميز" الأمريكية ت�سجيالت م�سربة
قام خاللها ،بح�سب تقرير ال�صحيفة ،ب�إعطاء توجيه
لبع�ض مقدمي الربامج احلوارية ب�ش�أن ق�ضية القد�س.
وقالت الهيئة يف بيان لها اليوم الأحد“ :الهيئة تنفي
نفيا تاما وجود �أي �شخ�ص يحمل هذا اال�سم ويعمل بجهاز
املخابرات العامة امل�صرية”.
وكانت الهيئة العامة لال�ستعالمات قد فندت يف بيان الليلة

املا�ضية ما ن�شرته �صحيفة “نيويورك تاميز" للمرا�سل
الدويل لل�صحيفة “ديفيد كريكباتريك” والذي ت�ضمن
وجود ت�سريبات لت�سجيالت يف حوزته ل�ضابط خمابرات
م�صري مزعوم يدعى �أ�شرف اخلويل يقدم فيها توجيهات
�إىل عدد من مقدمى الربامج التلفزيونية يف م�صر ب�ش�أن
تناول مو�ضوع القد�س يف الإعالم امل�صري.
وذكرت الهيئة �أن اخلرب ت�ضمن ذكر �أربع �شخ�صيات
اعتربهم من مقدمي الربامج احلوارية امل�ؤثرة يف م�صر وهم
ال�صحفي مفيد فوزي ،وهو يف احلقيقة �صحفي ال يقدم �أي
برامج تليفزيونية منذ �سنوات ،على عك�س ما زعمه التقرير،
واال�سم الثاين هو الإعالمي �سعيد ح�سا�سني ،وقد توقف عن
تقدمي برناجمه قبل �إثارة مو�ضوع القد�س ب�أ�سابيع وال
يقدم �أية برامج حالي ًا ،وقد نفى الإعالمي �سعيد ح�سا�سني
�أن يكون قد ات�صل به �أحد ب�شان مو�ضوع القد�س و�أكد �أنه ال

يعرف �أحد ًا �أ�صال ا�سمه �أ�شرف اخلويل.
�أما اال�سم الثالث الذي �أوردته ال�صحيفة كمقدم برامج
�سيا�سية م�ؤثرة يف م�صر فهو للفنانة الكبرية ي�سرا ،التي
من املفرت�ض �أن يكون ال�صحفي ديفيد كريكباتريك بحكم
�إقامته الطويلة يف م�صر �سابق ًا يعلم �أنها من �أ�شهر جنمات
التمثيل وال�سينما يف م�صر والعامل العربي وال عالقة لها
ب�أية برامج تليفزيونية من �أي نوع ،وقد نفت الفنانة ي�سرا
يف ات�صال مع الهيئة العامة لال�ستعالمات معرفتها ب�أي
�شخ�ص يدعى �أ�شرف اخلويل ،ومل تناق�ش مع �أي �شخ�ص
مو�ضوع القد�س مطلق ًا ،و�أكدت �أنها مل تدل للإعالم ب�أية
�أراء تتعلق مبو�ضوعات �سيا�سية بل �إنها مل تكن موجودة
يف م�صر يف تلك الفرتة ،كما �أعلنت الفنانة ي�سرا �أنها
�ستلج�أ للق�ضاء ب�ش�أن الزج با�سمها يف مثل هذه الت�سريبات
املزعومة ،الأمر الذي ي�سيء لها كفنانة كبرية� ،أما اال�سم

الأخري فهو عزمي جماهد الذي نفى معرفته ب�أي �شخ�ص
يدعى �أ�شرف اخلويل.
الفرق بني القد�س ورام اهلل
على اجلانب الآخر علق الكاتب �شعبان عبد الرحمن قائال:
“الفرق بني القد�س ورام اهلل كالفرق بني مكة املكرمة
والريا�ض ،لو �أمكن ا�ستبدال زيارة مكة بالريا�ض  ،لأمكن
ا�ستبدال القد�س برام اهلل”.
وعلق ال�سفري ابراهيم ي�سري قائال“ :يك�شف ت�سريب
مكملني عن الفرق اخلطري بني التعليمات التي ت�صدر من
م�سئول ع�سكري يف مو�ضوعات �سيا�سية للأذرع الإعالمية
 ،بو�ضوح �شديد الفرق ال�شا�سع بني التناول الع�سكري غري
املهني للق�ضايا ال�سيا�سية وبني التناول ال�سيا�سي املحرتف
الذي ي�ست�شرف كافة اجلوانب التاريخية والقانونية و�إدارة
العالقات الدولية وا�ستخال�ص ت�سويات �صاحلة للبقاء
ولي�س فر�ضا و ت�سلطا وجتاهال لكافة املعطيات”.
وت�ساءل ال�سفري ي�سري“ :متى يدركون �أن �صفقة القرن
التي يطبخها نتنياهو وترامب وبع�ض العرب لن متر ،و�إمنا
كرا�سي احلكام العرب هي التي تتدحرج”.
وتابع�“ :صفقة ترامب وكو�شرن و نتانياهو يجري تنفيذها
رغم ازمة ترامب الداخلية لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
ب�شكل كامل ونهائي امللوك وال�ؤ�ساء العرب يتغيبون عن
م�ؤمتر القد�س با�سطانبول وتتحفظ علي عقد قمة عربية
اكرب كارثة يف تاريخ العرب .اين ال�شعوب العربية .هي
م�صر فني؟”.
وكتب الأديب عبد امل�ؤمن �أحمد“ :ال جدوى من �إ�سماعهم
الت�سريبات ،فهم وتابعيهم يتناف�سون على من يعدو �أبعد فى
م�ضمار اخليانة!”.
وتبقى الت�سا�ؤالت قائمة عن �صحة �أو كذب تلك الت�سريبات،
وم�صري �صفقة القرن التي بد�أت رائحتها تفوح �شيئا ف�شيئا.

نائب الرئي�س الأمريكي يجري يف  20كانون الثاين جولة يف ال�شرق االو�سط
يزور خاللها م�صر واالردن وا�سرائيل حيث �سيلقي خطابا امام الكني�ست

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وا�شنطن – (�أ ف ب) – اعلن م�س�ؤول امريكي االثنني ان
نائب الرئي�س مايك بن�س �سيقوم يف  20كانون الثاين/
يناير اجلاري بجولة يف ال�شرق االو�سط يزور خاللها
م�صر واالردن وا�سرائيل حيث �سيلقي خطابا امام
الكني�ست.
وكانت الزيارة مقررة ا�صال نهاية كانون االول/دي�سمرب،
لكنها ارجئت يف ظل التوتر الناجم عن قرار الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب املثري للجدل ب�إعالن القد�س
عا�صمة ال�سرائيل.
ومن املتوقع ان ي�صل بن�س يف الع�شرين من ال�شهر احلايل
اىل القاهرة حيث �سيلتقي الرئي�س عبد الفتاح �سي�سي،
ثم ينتقل بعدها اىل عمان للقاء امللك عبد اهلل الثاين.
ويتوجه نائب الرئي�س االمريكي اىل �إ�سرائيل يف 22
و  23كانون الثاين/يناير حيث �سيلتقي رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو والرئي�س ر�ؤوفني ريفلني.
وباال�ضافة اىل خطاب يلقيه �أمام الكني�ست� ،سيزور

بن�س حائط املبكى يف البلدة القدمية من القد�س ون�صب
املحرقة التذكاري “ياد فا�شيم”.
وقد ت�صاعد التوتر مطلع ال�شهر احلايل مع الفل�سطينيني
عندما هدد ترامب بقطع امل�ساعدات الأمريكية.
وردت الرئا�سة الفل�سطينية ان “القد�س (…) لي�ست
للبيع .
ومنذ و�صوله اىل البيت االبي�ض ،اعلن ترامب انه
�سيكون قادرا على التو�صل اىل اتفاق �سالم ،خالفا
جلهود ا�سالفه التي باءت كلها بالف�شل.
لكن املحادثات باتت اكرث من اي وقت م�ضى يف طريق
م�سدود مع حتذير الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
اواخر كانون االول/دي�سمرب من ان الفل�سطينيني لن
يوافقوا على “اي خطة” لل�سالم تقرتحها الواليات
املتحدة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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درا�سة :التطعيم املتكرر �ضد الإنفلونزا يخفف �أعرا�ض الإ�صابة بالفريو�س مبعدل ال�ضعف الأط����ب����اء ي���ج���دون ط��ري��ق��ة
حممد ال�سيد  /الأن��ا���ض��ول –
ب�سيطة لتجديد ب�شرة الوجه
�أف��ادت درا�سة �إ�سبانية حديثة،
ب�أن التطعيم املتكرر �ضد الإنفلونزا
يخفف من �شدة �أعرا�ض الإ�صابة
بالفريو�س مبعدل ال�ضعف ،ويقلل
ع���دد م����رات دخ����ول ك��ب��ار ال�سن
امل�ست�شفى ب�سبب الربد.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون
مبعهد ���ش���ؤون ال�صحة العامة يف
مدينة بنبلونة الإ�سبانية ،ون�شروا
نتائجها اليوم االثنني ،يف دورية
Canadian
(Medical
)Association Journal
العلمية.
وم����ع وج�����ود ����س�ل�االت ك��ث�يرة
وخمتلفة من فريو�سات الإنفلونزا
التي ت�صيب الب�شر ،ركزت درا�سات
���س��اب��ق��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��وق��اي��ة
امل�سبقة م��ن ف�يرو���س الإنفلونزا
املو�سمية ،من خالل احل�صول على
لقاحات تقوية املناعة ،التي تقي
الإ�صابة من ال�سالالت املحتملة
للفريو�س.
وتختلف �سيا�سات التطعيم من
بلد لآخ���ر ،لكن غال ًبا م��ا يو�صى
بتطعيم م���ن ه���م �أك��ث�ر عر�ضة
مل�ضاعفات الإنفلونزا مثل احلوامل
وكبار ال�سن ،وي�ؤخذ التطعيم يف
العادة قبل بدء مو�سم ال�شتاء.
وكانت درا�سة كندية �أجريت يف
نوفمرب  ،2017ك�شفت �أن تطعيم
الأطفال �ضد الإنفلونزا املو�سمية

ي��ج��ع��ل��ه��م �أق�����ل ع��ر���ض��ة خلطر
الإ���ص��اب��ة مب�����ض��اع��ف��ات خطرية
جراء الفريو�س ت�ستلزم دخولهم
�إىل امل�ست�شفى.
ويف ال��درا���س��ة احل��دي��ث��ة ،ركز
ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ر���ص��د الآث����ار
اجلانبية ال��ت��ي ت��ع��ود على كبار
ال�سن جراء التطعيم املتكرر �ضد
النفلونزا املو�سمية لـ  3موا�سم
متتالية ل��دى م��ئ��ات الأ�شخا�ص
الذين يبلغ متو�سط �أعمارهم 65
عاما فما فوق.
وراج��ع الباحثون بيانات كبار
ال�سن الذين دخلوا  20م�ست�شفى يف

�أ�سبانيا بني عامي  2013و2014
لتحديد ما �إذا كان التطعيم املتكرر
يقلل من �شدة �أعرا�ض الإنفلونزا.
ووج��د الباحثون �أن التطعيم
امل��ت��ك��رر ل�ل�إن��ف��ل��ون��زا ك���ان ف��ع��ا ًال
مب��ع��دل ال�ضعف يف ال��وق��اي��ة من
الأع��را���ض ال�شديدة للإنفلونزا
لدى كبار ال�سن ،بغ�ض النظر عن
مو�سم الإنفلونزا �أو نواع الفريو�س
�أو عمر املري�ض.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن ن��ت��ائ��ج
الدرا�سة تت�سق مع نتائج الأبحاث
ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي �أث��ب��ت��ت �أهمية
التطعيم �ضد الإنفلونزا يف التقليل

من خطورة املر�ض.
ووف ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية،
ف�إن الإنفلونزا املو�سمية تت�سبب
يف � 3إىل  5ماليني حالة �إ�صابة
خطرية كل عام حول العامل ،وما
يتجاوز ن�صف مليون حالة وفاة،
ع�لاوة على الآث���ار االقت�صادية
ال�ضخمة.
وتختلف �سيا�سات التطعيم من
بلد لآخ���ر ،لكن غال ًبا م��ا يو�صى
بتطعيم م���ن ه���م �أك��ث�ر عر�ضة
مل�ضاعفات الأنفلونزا مثل احلوامل
وكبار ال�سن ،وي�ؤخذ التطعيم ف
العادة قبل بدء مو�سم ال�شتاء.

ال��ق��رف��ة ق��ب��ل ال���ن���وم ..ري��ج��ي��م طبيعي و�أن����ت ن��ائ��م ع��ل��ى ���س��ري��رك
فوائد �شرب القرفة قبل النوم ال ح�صر لها ،وتعمل
على التخ�سي�س والتخل�ص من الوزن الزائد ،كما �أنها
تعمل على الق�ضاء على امل�شكالت ال�صحية املختلفة،
وتعمل على التخل�ص من �أم��را���ض القلب ،وتدخل
القرفة والع�سل يف النظام الغذائي للحمية الغذائية
والتخ�سي�س ،ويعترب الريجيم الذي يعتمد عليها من
الطرق الطبيعية الفعالة يف فقدان ال��وزن بح�سب
موقع العني االخبارية .
ال�سطور التالية حتمل مزيدا من املعلومات عن
فوائد �شرب القرفة قبل النوم:
 6فوائد
م�شروب القرفة يومي ًا قبل ال��ن��وم يعمل على
التقليل من ال��وزن الزائد يف اجل�سم والتخل�ص من
الدهون املرتاكمة يف اجل�سم.
م�شروب القرفة مع الع�سل من امل�شروبات التي
تعمل على تطهري اجل�سم والق�ضاء على البكترييا
والفطريات والطفيليات.
يعمل على التح�سني من املزاج والق�ضاء على التوتر
والقلق ،ويعمل على �إمداد اجل�سم بالطاقة.
مينع تراكم الدهنيات يف ج�سم الإن�سان على املدى
البعيد.
يقلل من ن�سبة الكولي�سرتول ال�ضار يف الدم.
يقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وت�صلب
ال�شرايني.
ريجيم القرفة مع الع�سل
ت��ن��اول ملعقة ك��ب�يرة م��ن ال��ق��رف��ة م��ع ملعقتني
كبريتني من ع�سل النحل مع ًا يف كوب من املاء املغلي
يومي ًا وعلى الريق مرة ومرة قبل النوم لها فاعلية يف
التخل�ص من الوزن الزائد.
يتم مراعاة نقع القرفة يف كوب من املاء املغلي ملدة
ن�صف �ساعة تقريب ًا ،ويرتك اخلليط جانب ًا �إىل �أن
يربد ثم يتم �إ�ضافة الع�سل.
احر�ص على االنتظام يف تناول امل�شروب للح�صول
على �أف�ضل النتائج.
ميكن �إ�ضافة الع�سل �إىل املاء املغلي بعد �أن يربد؛
حيث �إن املاء املغلي يعمل على الت�أثري على اخل�صائ�ص
املوجودة يف الع�سل ،وبالتايل يفقده قيمته.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

فوائد �شرب القرفة قبل النوم
القرفة حتتوي على ن�سبة هائلة من العنا�صر
الغذائية التي لها القدرة على احلفاظ على ج�سم
الإن�سان ،فهي حتتوي على كل من الكال�سيوم ،والألياف
ال��غ��ذائ��ي��ة ،وامل���واد امل�����ض��ادة ل�ل�أك�����س��دة ،وال��ده��ون،
والكربوهيدرات ،عالوة على ذلك ف�إن القرفة خالية
متام ًا من الكولي�سرتول ال�ضار.
م�شروب القرفة املغلي يعمل على التقليل من
خماطر الإ�صابة بالأورام الليمفاوية ،والوقاية من
خماطر الإ�صابة ب�سرطان الدم.
حتتوي القرفة على الإن��زمي��ات الن�شطة ،التي
تعمل على انق�سام اخلاليا ،وتعمل �أي�ض ًا على منع
تلف خاليا القولون ،وبالتايل احلماية من الإ�صابة
ب�سرطان القولون.
من �أهم فوائد �شرب القرفة قبل النوم �أنها تعمل
على �ضبط م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وبالتايل فهي
مفيدة جد ًا بالن�سبة ملر�ضى ال�سكري من النوع الثاين،
حيث حتتوي على ن�سبة كبرية من مادة البوليفينول.
ت�ساعد على الق�ضاء على الأم�ل�اح ال�صفراء،
وبالتايل حتفز الكبد على تك�سري الكولي�سرتول
للعمل على �إنتاج ن�سبة �أكرب من الأمالح ال�صفراوية
اجل��دي��دة ،وه���ذا يعمل على ال��وق��اي��ة م��ن خماطر
الإ���ص��اب��ة ب��الأم��را���ض القلبية وت�صلب ال�شرايني
وتخرث الدم.
تعمل على تن�شيط الدورة الدموية ،وبالتايل لها
القدرة على رفع درجة ح��رارة اجل�سم ،وهذا يعمل
على زيادة عملية التمثيل الغذائي ،وبالتايل حرق

ن�سبة �أكرب من ال�شحوم والدهون املرتاكمة يف اجل�سم،
وهذا بال�ضرورة يعمل على التخل�ص من الوزن الزائد.
القرفة تقوي من حا�سة الب�صر ،وت�ساعد على
تن�شيط اخل�لاي��ا الدماغية ،وتعمل على حت�سني
القدرات العقلية؛ للتعزيز من القدرة على تخزين
املعلومات وتقوية الذاكرة.
تناول امل��ر�أة مغلي القرفة قبل النوم ي�ساعدها
على �إدرار ال��دورة املحتب�سة ،والتخفيف من �آالم
الطمث ،ويعمل على عالج االلتهابات والفطريات
املهبلية ،وعالج التهابات امل�سالك البولية.
مغلي القرفة ي�ساعد على عالج التهاب املفا�صل
الروماتيزمية ،وبالتايل التحفيز من اجلهاز املناعي،
وتعمل على ت�سكني �آالم ال�صداع.
فوائد القرفة للب�شرة
القرفة تعمل على التقليل من عالمات ال�شيخوخة
املبكرة والتخل�ص من التجاعيد واخلطوط الرفيعة،
حيث زيادة تدفق الدم �إىل اجللد ،وهذا باخللط ما
بني  3قطرات من زيت القرفة ،وملعقتني كبريتني من
زيت الزيتون ،ودهن الب�شرة باخلليط.
تعمل على عالج الإكزميا وهذا باخللط ما بني كل
من ملعقة كبرية من القرفة ،مع ملعقة كبرية من ع�سل
النحل ،وو�ضع اخلليط على الب�شرة امل�صابة.
تعمل القرفة على تطهري اجل���روح ،حيث يتم
ر�ش القرفة على املناطق امل�صابة ،وه��ذا الحتواء
القرفة على ن�سبة كبرية من املواد امل�ضادة للجراثيم
وال��ب��ك�تري��ا وال��ف��ط��ري��ات ،وب��ال��ت��ايل التخل�ص من
االلتهابات.
التخل�ص من حب ال�شباب وهذا باملزج ما بني ملعقة
كبرية من القرفة و 3مالعق من ع�سل النحل مع ًا،
وو�ضع طبقة من اخلليط على الوجه ،وترتك على
الب�شرة ملدة ثلث ال�ساعة تقريب ًا ،ثم غ�سل الب�شرة
جيد ًا باملاء الدافئ.

وج��د �أطباء الأم��را���ض اجللدية من جامعة ن��ورث وي�سرتن يف
�إلينوي ،و�سيلة لتجديد ب�شرة الوجه دون م�ساعدة من م�ستح�ضرات
التجميل باهظة الثمن وجراحني التجميل ،من خ�لال ممار�سة
متارين معينة لع�ضالت الوجه ملدة ن�صف �ساعة يف اليوم.
و�أجرى املتخ�ص�صون درا�سة ملدة ع�شرين �أ�سبوعا ،فر�ض خاللهم
متارين للوجه .و�أتقنت امل�شاركات ،وهم  16امر�أة ترتاوح �أعمارهم
بني  40و  65عاما ،جنبا �إىل جنب مع املدربني 32 ،مترين لتعبريات
الوجه .وقمن يف الأ�سابيع الـ  20املقبلة ،بتدريب ع�ضالت الوجه
يف املنزل ملدة ن�صف �ساعة يف اليوم .بح�سب ما ن�شر يف جملة “جاما
ديرموتولوجي”.
ومت ت�سجيل التغيريات يف ال�صور قبل و�أثناء وبعد التجربة.
وق��در �أطباء الأمرا�ض اجللدية ،الذين ال يعرفون �أي �شيء عن
الدرا�سة ،متو�سط عمر ه�ؤالء الن�ساء قبل التمارين بـ � 50.8سنة.
و�أما بعد التمارين فقدروا متو�سط �أعمارهن بـ � 48.1سنة.
و�أ�شار �أح��د الأط��ب��اء�“ ،إذا ت�أكدت النتائج� ،سوف نح�صل على
طريقة غري مكلفة و�آمنة لتجديد ال�شباب ،فالع�ضالت حتت اجللد
ت�صبح �أكرب ،وجتعل الب�شرة قابلة للن�ضج وتعطي الوجه �شكال �أكرث
�ضخامة”.
وكانت النتائج م�شجعة للعلماء ،يف حني �أن البحث كان ذا طابع
جتريبي ونتائجه تتطلب التحقق م��ن قبل جمموعة �أك�بر من
امل�شاركني.

حاالت احل�صبة يف �أملانيا يف 7102
تبلغ ثالثة �أ�ضعاف حاالتها يف 6102

برلني (د ب �أ) -ك�شفت بيانات معهد (روب��رت كوخ) ،للأبحاث
الفريو�سية يف العا�صمة الأملانية برلني� ،أن عدد الأ�شخا�ص امل�صابني
باحل�صبة بلغ يف العام املن�صرم  ،2017ثالثة �أ�ضعاف ما كان عليه
يف 2016.
وح�سب هذه البيانات ،فقد و�صل عدد الأ�شخا�ص الذين ثبتت
�إ�صابتهم بفريو�س احل�صبة بحلول ال�سابع ع�شر من كانون �أول/
دي�سمرب املا�ضي �إىل � 919شخ�صا ،مقارنة بـ� 325شخ�صا كانوا
�أ�صيبوا بالفريو�س يف 2016.
ومن املنتظر �أن يطرح املعهد العدد الإجمايل حلاالت الإ�صابة
يف  ،2017خالل ب�ضعة �أ�سابيع ،غري �أن املعهد �أ�شار �إىل �أنه من غري
املتوقع �أن تكون هناك تغيريات كبرية يف هذه الإح�صائية.
من جانبها ،قالت �سوزانه جال�سماخر ،املتحدثة با�سم املعهد� ،إن
تف�شي حاالت احل�صبة ينطوي على تقلبات كبرية �سنويا و�إقليميا
�أي�ضا ،م�شرية �إىل �أن �إجمايل حاالت الإ�صابة امل�ؤكدة يف عام 2015
كانت و�صلت �إىل  2465حالة على امل�ستوى االحتادي ،فيما كان عدد
هذه احلاالت تدنى يف العام � 2014إىل  442حالة فقط بعد �أن
كانت و�صلت �إىل  1769حالة يف عام 2013.
جتدر الإ�شارة �إىل وجود لقاحات حتمي من احل�صبة ،لكن هناك
نق�صا ،ح�سب املعهد ،يف هذه اللقاحات على امل�ستوى االحتادي.
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ال�����رق�����ة� ...أن���ق���ا����ض امل���دي���ن���ة ت��ت��ح��ول �إىل م���ق�ب�رة ج��م��اع��ي��ة

ع��اد حممد �أخ�ير ًا �إىل الرقة بعدما
ق�ضى �ستة �أ�شهر يف خميم النزوح قرب
بلدة ع�ين عي�سى �شمال امل��دي��ن��ة .كان
يحاول اخل��روج من املدينة مع �صديقه
حني ا�شتدت امل��ع��ارك ،لكن ا�ستهدفهما
ق��ن��ا���ص ،ف��ن��ج��ا م��ن امل����وت ف��ي��م��ا ق�ضى
�صديقه بر�صا�صة .مل يكن بو�سعه حمل
جثته .فور دخوله الرقة ،ذهب �إىل مكان
ا�ستهدافهما باحث ًا عن جثة �صديقه،
فوجد ما بقي منها يف املكان ،ثم دفنها.
يقول حممد« :ظليت عاي�ش كابو�س
اخلروج من املدينة واللي جرى معي ،مل
نفرتق خالل �أيام احل�صار ،وكنا نتنقل من
بيت �إىل �آخ��ر كلما اقرتبت املعارك من
مكاننا ،وبعد ما خل�ص الأكل واملي قررنا
اخلروج من املدينة ،كان القنا�ص ير�صد
حتركنا دون �أن ن���دري ،وف��ج���أة �سقط
�صديقي على الأر����ض م�ضرج ًا بدمه،
وجنوت ب�أعجوبة».
لي�س حم��م��د وح����ده� ،إمن���ا ع�شرات
املدنيني ممن عادوا �إىل املدينة ،ما زالوا
يبحثون عن جثث �أقاربهم املدفونة حتت
رك��ام البنايات ،وهم يحاولون �إزال��ة ما
ميكنهم م��ن ح��ج��ارة وت���راب ويخ�شون
انفجار لغم �أو قنبلة ،لكن الأنقا�ض �أثقل
من �أن حتركها �أج�ساد نحيلة و�أياد متعبة
�أ�ضنتها احلرب والنزوح واجلوع.
وق�ضى ع�شرات املدنيني ال�سوريني
بقذائف «احلرية والدميوقراطية» التي
رمتها الطائرات الأمريكية ،واملدفعية
الثقيلة وراجمات ال�صواريخ التي دكت
بها «قوات �سوريا الدميوقراطية» (ق�سد)
املدنيني الآمنني ،كي «حت��رر» الرقة من

قدم هنا،
تنظيم «داع�ش» ،لكن النتيجةٌ :
ويدٌ هناك ،وما زال الأهايل يبحثون ع َّما
بقي من �أ�شالء �أقاربهم.
ُي�ضيف حم��م��د« :ك���ان ك��ل همي بعد
جناتي العودة �إىل املدينة ودف��ن جثة
�صديقي ،ومتكنت م��ن ذل��ك بعد �أربعة
�أ���ش��ه��ر ،قبل ذه��اب��ي لتفقد بيتي رحت
�أفت�ش عن جثته ووج��دت ما بقي منها
ودفنتها ح�سب ال�شريعة الإ�سالمية».
«جتارة» �إزالة الأنقا�ض
ما زالت جثة دكتور اللغة العربية عبد
اجلليل العلي وزوجته حتت الأنقا�ض،
وكذلك جثة دكتور القانون �إبراهيم
الكراف ،وجثتا الطبيبني قي�س ال�سيد
�أحمد ،وف�ؤاد العجيلي؛ مل يتمكن �أهاليهم
من �إخراج جثثهم حتى الآن .وقبل مدة،
ح�صل «جمل�س ق�سد» امل��دين ـ��ـ �أو (ما
ُي�سمى «جمل�س الرقة») ــ على ع�شرات
الآل��ي��ات الثقيلة املقدمة من الواليات
املتحدة وبع�ض دول «التحالف» ،فق�سمت
املدينة �إىل عدد من القطاعات ،وتوزع
العمل فيها على منظمات عاملية تولت
مهمة �إزالة الأنقا�ض ،لكن تلك الآليات
تنح�صر مهمتها يف ترحيل الأنقا�ض
من �شوارع املدينة و�ساحاتها ،وال ي�شمل
عملها ترحيل �أنقا�ض البيوت والبنايات
املدمرة.
ا���س��ت��ج��دى الأه����ايل «جم��ل�����س ق�سد»
مل�ساعدتهم يف �إزال��ة الأنقا�ض و�إخ��راج
اجل��ث��ث ،لكن م��ن دون ج���دوى ،فوجدوا
�ضالتهم عند �سائقي الآليات .يقول خليل
�أحد مواطني الرقة« :مل تُفلح تو�سالتنا
للم�س�ؤولني من �أجل �إخراج اجلثث ،لكن

يف النهاية ال��دراه��م ك��امل��راه��م ،مثل ما
نقول ،دفعنا لل�سائقني وبد�أوا ي�ساعدونا
برتحيل الأنقا�ض ،والدفع ي�تراوح بني
 5000و 10000ل�يرة ح�سب كمية
الأنقا�ض».
مل يحل ذلك امل�شكلة نهائي ًا لأن هناك
بنايات كثرية م�س ّواة بالأر�ض وحتتاج �إىل
�آليات ثقيلة وكبرية كي ت�ستطيع رفعها
و�إزالتها .ووفق ت�صريحات �سابقة لعمر
علو�ش ،رئي�س «جلنة العالقات العامة يف
جمل�س ق�سد» ،ف�إن «من ال�صعوبة حتديد
ج��دول زمني لإزال���ة الأن��ق��ا���ض نتيجة
الدمار الكبري يف الرقة».
وقبل رحيلهم ،حفر م�سلحو «داع�ش»
خنادق كثرية يف املدينة على �ضفاف نهر
الفرات ويف امللعب الأ�سود ،ويف حديقة
ال�سور ،واجل��ام��ع ال��ق��دمي ،وخ�ص�صوها
للمدنيني املحا�صرين كي يت�سنى لهم دفن
�ضحاياهم الذين ق�ضوا جراء االقتتال
الدائر يف املدينة .دفن ع�شرات النا�س
م��وت��اه��م يف تلك امل��ق��اب��ر� ،إ���ض��اف��ة �إىل
احل��دائ��ق وال��ب��ي��وت ،ك��ان طريق مقربة
«تل البيعة» (مقربة الرقة الرئي�سة)
مفخخ ًا ومغلق ًا فال ميكن الو�صول �إليها،
لذلك دفنوا �ضحاياهم بـ«الطمر» ومن
دون �أي مرا�سم.
ي��ق��ول ح��م��ود الأح��م��د« :ا�ستهدفت
طائرة �أخي الأكرب وابن �أختي وابن عمي
وه��م يقفون �أم��ام البيت ،كانت جمزرة
م��روع��ة راح �ضحيتها �أرب��ع��ة �أ�شخا�ص
غريهم ،بينهم طفالن ،وفقد �أحد املارة
ب�صره ب�سبب ال�شظايا ،جمعت الأ�شالء
ونقلتها بعدما غ���ادرت ال��ط��ائ��رة �إىل

حديقة اجلامع القدمي ودفنتها ،وما �إن
عدنا �إىل املدينة حتى ذهبنا و�أخرجنا
اجلثث ودفنّاها يف مقابر العائلة بتل
البيعة ،كان الأمر �صعب ًا لكنه حمتوم وال
خيار لنا �سوى القبول بالقدر».
مع ذلك ،ال يعرف �أغلب الأهايل م�صري
م��وت��اه��م ال��ذي��ن ق�ضوا يف م�ست�شفيات
«داع�����ش» امل��ي��دان��ي��ة ،وم��ن ك��ان��وا موتى
يف ب��راد امل�ست�شفى الوطني ،وه��م حتى
اللحظة يعانون لوعة الفقد وامل�صري
املجهول للجثث.
«بابا ق�سدويل»
ه��ك��ذا« ،ح���ررت» �أم�يرك��ا الأه���ايل يف
الرقة من كل �شيء ،بيوتهم و�أموالهم
ومالب�سهم و�أل���ع���اب �أط��ف��ال��ه��م ،وحتى
ذك��ري��ات��ه��م ،فلم يعد لديهم �أي �شيء
ُي�شعرهم ب�إن�سانيتهم �سوى الوجع املزمن
الذي خلفته احلرب.
و�أف����اد م��دن��ي��ون ع���ادوا �إىل املدينة

امل��دم��رة ب���أن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن ج��ف��اف يف
احلنجرة وح��رق��ة ب��الأن��ف والعينني،
و�أك��دوا �أن الهواء ملوث ورائحة اجلثث
والبارود والقذائف ما زالت قوية .وقد
�أك��د �أط��ب��اء �أن ه��ذه احل���االت طبيعية
نتيجة ت��ل��وث ال��ه��واء ب��غ��ازات القنابل
والأل��غ��ام ،وخا�صة �أن الرقة تعر�ضت
للق�صف بالقنابل العنقودية .تراجيديا
املوت املنت�شر مل يكن ينق�صها �سوى رجال
تركوا �سالحهم برهة وارتدوا زي «بابا
نويل» ،فحملوا �أكيا�سهم ي��دورون �أم��ام
الكامريات بحث ًا عن طفولة مفقودة مل
يعد لها �أي وجود حقيقي حتى يف نفو�س
الأط��ف��ال الذين مل يتجاوزوا العا�شرة
ويعي�شون يف خيم بدائية.

«ع���������������دوى اب����������ن ��������س�������ل�������م�������ان» ...الأم��������������������راء ال��������ع��������رب وج���������������دوا «ق�������دوت�������ه�������م»!
(�أ ف ب)
مل يكتف العامل بظاهرة وحيدة ا�سمها  MBSويل
العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان .حت ّول هذا الأخري
عدوى تتنقّل من �أمري �إىل �آخر داخل املمالك العربية
ل��ن ين�سى ال�سعوديون ع��ام  .2017فبني «ع��ام
و�ضحاه» خلعت الريا�ض ال��رداء التقليدي للتوريث
ال�سيا�سي ،وان��ق��ل��ب «ج��ي��ل ال�����ش��ب��اب» ع��ل��ى ذوي��ه��م
و�أقاربهم� ،أولئك الذين كانت «�شيبتهم» وحدها كفيلة
ظن �أنه قادر على خرق نظام
ببث الرعب يف نف�س من ّ
الطابور الطويل �إىل احلكم.
قائد «الربيع» �أمري �شاب قفز من ويل ويل العهد،
�إىل ويل مبا�شر للعهد ،لتقفز معه بالده �إىل «املجهول»
مدفوعة برياح التغيري التي ع�صفت ب�سفينة مل تنته
بعد من �أعمال الرتميم وال�صيانة ،ومل تقدّ م لركّابها
دورات تدريبية ُتخرجهم من حياة اخلمول التي
اعتادوها.
ورغم ت�صاعد التحذيرات الدولية من «مغامرات
الأم��ي�ر ال��ط��ائ�����ش» ال���ذي مل يح�صد �أي ث��م��ار من
ال�سيا�سات غ�ير امل��ت��زن��ة ،يف اليمن ولبنان وقطر،
بات ال�شاب البالغ من العمر  32عام ًا «زعيم» الأمة
العربية والإ�سالمية .وفيما ي�ؤكد خرباء على حتمية
«ف�شل» خطته االقت�صادية« ،ر�ؤية  ،»2030وت�صفه
ال�صحافة بـ«املنافق» يف «حربه على الف�ساد» ،ينظر
اليه البع�ض كـ «خمل�ص» و«قائد لالعتدال»� ،أو كما
و�صفه الرئي�س ال�سابق لـ«هيئة الأم���ر باملعروف
والنهي عن املنكر» عبداللطيف �آل ال�شيخ ،بـ«املُ�صلِح
العظيم وهبة اهلل للمملكة والعامل».
�سلطت «ظاهرة» ابن �سلمان الأ�ضواء عليه لي�س
ب�صفته «حليف» وا�شنطن ولندن ك�أ�سالفه ،فح�سب،
بل �أي�ض ًا ك�أمري «عربي ق��وي» .وعلى ما يبدو ف�إن
«ع��دوى اب��ن �سلمان» انتقلت اىل �أم���راء اخلليج من
جيل ال�شباب .ولعل �أبرز امل�صابني بها ،بحكم القرب
اجل��غ��رايف وال���والء ال�سيا�سي ،الريا�ضي املحرتف
و«اخل��ب�ير» يف تعذيب املعتقلني ال�سيا�سيني ،االب��ن
الرابع مللك البحرين نا�صر بن حمد �آل خليفة (30
عام ًا).

«املعجزة لقب مل اخرته لنف�سي بل النا�س اختارته
يل .اهلل يقدّ رين على �أن �أبذل حياتي وجهدي لعبادته
ثم خلدمتكم و�أن �أح��ول امل�ستحيل للممكن»؛ هكذا
يعرف نا�صر عن نف�سه على ح�سابه على «�إن�ستغرام».
ّ
«حب
على
دليل
اللقب
أن
�
ال�شاب
أمري
ل
ا
عي
حني
ويف
يدّ
ّ
ح�س
ال�شباب البحريني» له ،ف�إنه يف الواقع دليل على ّ
الفكاهة ل��دى ال�شباب البحريني ،ال��ذي��ن و�صفوه
بـ«الطفل املعجزة» ب�سبب تعدّ د «مواهبه اخلارقة»،
وف��ق الإع�ل�ام الر�سمي ،وف���وزه يف كافة م�سابقات
اخليول واجلري والرتايثلون وغريها.
�سطع «جن��م» نا�صر يف  2011عقب ترقيته �إىل
رتبة عقيد ،ثم تعيينه قائد ًا للحر�س امللكي يف قوة
دفاع البحرين ،يف حزيران من العام نف�سه ،بعد �أقل
من � 4أ�شهر من �إنطالق االنتفا�ضة البحرينية .وجاءت
الرتقية بعد «تف ّوقه» يف تعذيب �أب��رز امل�شاركني يف
املظاهرات ال�سلمية .ورغم تداعيات اجلرائم التي

ً
خا�صة يف بريطانيا حيث ق�ضت
ارتكبها على �سمعته،
املحكمة العليا يف  2014برفع احل�صانة عنه وفتح
الباب �أمام مقا�ضاته ،ال يزال نا�صر الأمري الأ�شهر يف
امل�شهد البحريني .وهو جنح� ،إىل حد ما ،يف التخفيف
من وط�أة االتهامات من خالل الرتكيز على الريا�ضة
وفر�ض نف�سه كـ «الوجه اجلميل» لبالده.
ي�ستخدم «�سوبر نا�صر» ،كما �س ّمته �صحيفة «بليك»
ال�سوي�سرية ،الريا�ضة و�سيلة لتلميع �صورته يف
الأو���س��اط الغربية و�إظهار وجه «ح�ضاري» زائف.
وهو ،كما ي�س ّوق لنف�سه على ح�سابه االفرتا�ضي (�أكرث
من مليون معجب) ،يحب احلياة واملغامرات ،متعدد
املواهب ،ريا�ضي وع�سكري ورج��ل دول��ة ،و�أب وابن
و�أخ ...ي�صعب على من يتابع هذا ال�شقّ من حياته �أن
مرة �أمام ال�شا�شة علن ًا وقال �إن «كلّ
يتخيل �أنه وقف ّ
من طالب ب�إ�سقاط النظام �ست�سقط على ر�أ�سه طوفه
املن�صة الرئي�س يف
(جدار)» ،وقام بنف�سه بجلد رجل ّ

د ّوار الل�ؤل�ؤة ،حممد حبيب املقداد ،وهو الذي دعا كل
جندي يف اجلي�ش البحريني لقتل  5مينيني ،ث�أر ًا ملقتل
 5ع�سكريني بحرينيني.
نا�صر ،مثل ابن �سلمان ،يف �أول الثالثينات ،ملتح
وطويل القامة ،يو�صف بـ«الو�سيم واجل��ذّ اب» .وكل
منهما ح��اول يف ف�ترة قيا�سية �أن يجمع �أك�بر عدد
م��ن املنا�صب ،يف خمتلف امل��ج��االت .فنا�صر ممثل
ملك البحرين للأعمال اخلريية و���ش���ؤون ال�شباب،
ق��ائ��د احل��ر���س امللكي البحريني ،رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية ،رئي�س جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة اخلريية
امللكية ،قائد الفريق امللكي للقدرة ،الرئي�س الفخري
للجنة البحرينية ل�سباق القدرة ،وغريها من املنا�صب
والألقاب.
ً
خا�صة
ال�شا ّبان ي�شرتكان �أي�ض ًا يف التعطّ �ش للحرب،
يف اليمن ،حيث يحاول البحريني �أن يلعب دور ًا يف
العمليات الع�سكرية املتوا�صلة هناك ،وقد انت�شرت
ل��ه ،كما الب��ن �سلمان� ،صور مع القوات امل�شاركة يف
العمليات الع�سكرية.
الوجه الثاين لـ«العدوى» ،هو ويل عهد دبي حمدان
بن حممد بن را�شد ،امللقب ب��ـ«ف��زّ اع» ،وال��ذي يتمتع
ب�شهرة وا�سعة يف الإم��ارات� ،إذ لديه �أكرث من 2.33
مليون متابع حل�سابه على «تويرت» ،و 5ماليني متابع
على «�إن�ستغرام» وحوايل مليونني على «في�سبوك».
وت�صف ال�صحافة العربية والغربية والعربية
ح�ساباته بـ«ال�ساخنة» ،م�شرية �إىل �أن��ه «ق��دوة»
لل�شباب �إذ ين�شر «الوعي ح��ول اللياقة البدنية»،
ويتقرب من ال�شعب من خالل ن�شر �صور تظهر ح ّبه
ّ
للحيوانات والريا�ضة� ،إ�ضافة اىل اخ��رى جتمعه
بوالده حاكم دبي وبعدد من افراد عائلته.
ويف حماولة للتقرب من «ال�شباب» �أطلق «ف��زاع»
تطبيق ًا خ��ا���ص�� ًا ب��ه يحتوي على �سريته الذاتية
ومقتطفات من حياته ،وي�شمل �آخر �أخباره والن�صائح
واملبادرات التي �أطلقها� ،إىل جانب ق�صائده ال�شعرية.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�إيغور دوبروول�سكي ...ليلة امليالد يف اليمن

يف �سرير دافئ يف منزل �آمن ،يراقب عدد كبري من
الأطفال حول العامل ،بفارغ ال�صرب� ،شروق ال�شم�س،
يف �صباح  25كانون الأول (دي�سمرب) .تتحول �أوىل
�أ�شعتها الذهبية �إىل �شارة انطالق �سباق الو�صول
�إىل �شجرة عيد امليالد وفتح الهدايا .ويف حني
تختلف التقاليد من بلد �إىل �آخر ،ف�إن هذا امل�شهد
بات حا�ضر ًا يف كل بقاع الأر�ض ،فار�ض ًا نف�سه كجزء
ال يتجز�أ من «الطفولة» ورمز ًا للحظات «ال�سعادة
اخلال�صة» التي يت�شاركها الأطفال على الرغم من
احلواجز اجلغرافية واالجتماعية واملجتمعية
واللغوية والعقائدية وغريها.
لكن يف زمن احلرب والتق�سيم ،ف�إن «حلظات
ال�سعادة اخلال�صة» ت�شتّتت مع ت�شتت �أطفال
مناطق ال�صراع ،و�سقطت مع �سقوط الأطفال
�ضحية الر�صا�ص والغارات ،واحتُجزت مع احتجاز
الأطفال يف «املراكز» على �شواطئ �أوروبا ،و ُمنعت
من الو�صول �إىل من حت ّولت بالدهم �إىل �سجن كبري،
ال يدخل هواءه �سوى الأوبئة وال يخرتق �سماءه
�سوى الطريان وال يجتاز حدوده �سوى من ا�ستبدل
قلبه ب�سالح غربي يقتل فيه �أبناء امل�شرق.
يف ليلة  25كانون الأول ،مل ينم �أطفال «اليمن
ال�سعيد» .لي�س ترقب ًا لأ�شعة �شم�س تائهة بني
�أعمدة النار امللتهبة وال لنهار فقد مالحمه حتت
�سحابة من الدخان الأ�سود الكثيف ،بل رعب ًا
وهلع ًا من �أ�صوات االنفجارات التي ال تهد�أ ،وزلزلة
الأر�ض التي ال يعرفون ما �إذا كانت �ستبتلعهم �أم
�أنها �شبعت من �أج�ساد ع�شرات الآالف قبلهم.
يف �صباح  25كانون الأول ،ت�سابق �أطفال اليمن،
لي�س جلمع هدايا العيد بل بحث ًا عن بقعة �آمنة يف
�أر�ض مل تعرف الأمان لأكرث من  1000يوم.
ذلك ال�صباح ،وتزامن ًا مع وقوف البابا فرن�سي�س على
�شرفة البازيليك الفاتيكانية ليمنح بركته مدينة
روما والعامل ،كان طريان «التحالف العربي» ،الذي
�سبق �أن حظي مبباركة روما وغريها من العوا�صم
الأوروبية والعاملية ،يح�صد �أرواح �أكرث من 28
ميني ًا ،بينهم � 5أطفال ،يف �سل�سلة جمازر تُ�ضاف �إىل
ع�شرات املجازر التي ذهب �ضحيتها  600بني �شهيد
وجريح يف �شهر كانون الأول وحده!
ومن بني �ضحايا ال�شهر الأخري من العام اجلاري،
� 225سقطوا يف الأيام الأربعة املا�ضية� ،إذ �ص ّعد
حتالف العدوان ال�سعودي من عمليات الق�صف
الوح�شي ،م�ستغ ً
ال ان�شغال العامل بعطلة الأعياد.
ونظر ًا للتعتيم الإعالمي املخزي و�سيا�سة «كتم

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

يت�صدر
الأنفا�س» وحمالت الت�ضليل والتلفيق ،مل
ّ
امل�شهد اليمني عناوين ال�صحف ،وارتفعت �أرواح
ه�ؤالء الأطفال ب�صمت ،مع ارتفاع �صوت البابا من
روما وهو يقول« :اليوم ،ويف وقت تع�صف فيه رياح
احلرب… يدعونا عيد امليالد للنظر �إىل الطفل
والتعرف �إليه يف وجوه الأطفال ،خ�صو�ص ًا �أولئك
الذين ال يجدون مكان ًا يقيمون فيه ،على غرار
ي�سوع.
�إننا نرى ي�سوع يف �أطفال ال�شرق الأو�سط…
من�سي يحمل
يف �أطفال اليمن حيث يدور �صراع
ّ
ً
إن�سانية خطرية على ال�سكان الذين
انعكا�سات �
ٍ
يعانون من اجلوع وتف�شي الأمرا�ض».
ويف حني مل ينجح عدد �شهداء الق�صف املبا�شر
للعدوان ،وهو  13603مينيني من �ضمنهم 2,887
طف ً
ال ،وال �ضحايا احل�صار ،ويفوق عددهم الـ 247
�ألف ميني ،يف اخرتاق جدار الالمباالة ،يحاول
عدد من النا�شطني حول العامل اللجوء �إىل و�سائل
جديدة ومبتكرة ي�ستطيعون من خاللها �إي�صال
معاناة �شعب يواجه «�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل
منذ احلرب العاملية الثانية» .ومن بني ه�ؤالء،
امل�ص ّور املتخ�ص�ص يف ت�صوير ال�شارع وتوثيق حياة
النا�س� ،إيغور دوبروول�سكي ،الذي اختار �أن ي�سلط
ال�ضوء على اليمن بطريقته اخلا�صة ،جامع ًا بني
م�آ�سي العدوان وبهجة الأعياد يف �صور �صادمة
ولكن غري مبالغ فيها تعك�س الواقع الذي نعي�شه
كما هو.
يجمع دوبروول�سكي بني حلظتني �أو �شيئني �أو
موقفني متناق�ضني ولكنهما يف الوقت نف�سه يكمالن
جت�سد ال�شرخ الإن�ساين يف
بع�ضهما ،يف لوحة
ّ
جمتمعات اليوم� .شرخ يتجلّى بو�ضوح عند مقارنة
يوم عيد امليالد لطفل يف العا�صمة اليمنية ،و�آخر
يف �أي عا�صمة �أوروبية �أو حتى عربية ،مثل
بريوت .هكذا ،نرى والدة ح ّولها احل�صار ال�سعودي
�إىل هيكل عظمي ،جال�سة ويف ح�ضنها هيكل عظمي
�آخر .و�إذا �أمعنا النظر ،نكت�شف �أنه طفل يعاين من
مت ا�ستبدال وجهه النحيف
�سوء التغذية احلادّ ،
بهدايا مغلفة ب�أبهى الألوان .ويف �صورة �أخرى،
يجل�س رجل على جبل من الركام يبكي على حجارةٍ
احت�ضنت عائلته ،وفوقه نافذة �أمل فيها �شجرة
عيد امليالد تخ ّيل امل�ص ّور �أنها كانت لتكون يف زاوية
املنزل لو �أن العدوان مل يكن �أبداً.
فما الذي دفع دوبروول�سكي للقيام بذلك؟ «معاناة
النا�س الأبرياء» بهذه العبارة ر ّد «م�ص ّور ال�شارع»
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ب����ل���اد ال����������عُ����������رب� ...أ������س�����واق�����ي
ّ
ت�����س��ل��ح ق��ي��ا���س��ي��ة يف ع���ام 2017
���ص��ف��ق��ات

على �س�ؤال «الأخبار» ،م�ؤكد ًا �أن «ت�سليط ال�ضوء
على احلرب املن�سية يف اليمن وتداعياتها على
ال�شعب ب�أكمله ،ال �سيما الأطفال ،هو واجب
�إن�ساين».
ال�شاب الذي ولد يف قرية �صغرية يف بولندا
عام  1987وانتقل حديث ًا �إىل برلني ،يهاجم
«احلكومات الغربية التي تبيع املعدات الع�سكرية
والأ�سلحة �إىل دول التحالف العربي ،الذي بدوره
ي�ستخدمها يف ا�ستهداف املدنيني» ،م�شري ًا �إىل
ع�شرات التقارير ال�صادرة عن املنظمات احلقوقية
التي ت�ؤكّد ذلك.
وبنربة غا�ضبة ،ي�ستغرب دوبروول�سكي الذين
يتعاطفون مع «الإن�سان وفق لون ب�شرته �أو
دينه �أو جن�سيته… �أو احلدود اجلغرافية»،
م�ضيف ًا« :اليمن يواجه �أ�سو�أ �أزمة القرن احلادي
والع�شرين… البلد على حافة �أكرب تف�شي لوباء
الكولريا يف التاريخ… الأطفال ميوتون من اجلوع
يف وقت مينع العدوان و�صول املواد الغذائية

وامل�ساعدات الطبية .ملاذا العامل يتجاهل هذه
امل�أ�ساة؟» .وفق منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) ،ميوت طفل واحد كل ع�شر دقائق
يف اليمن ،يف حني يحتاج  90يف املئة من ال�شعب �إىل
«م�ساعدات �إن�سانية عاجلة».
�أما عن �أهمية الفن كو�سيلة للتعبري عن ق�ضية �أو
الت�أثري يف الر�أي العام ،فيجيب امل�صور البولندي
�إنه «من خالل الت�صوير �أو الر�سم �أو النحت �أو �أي
و�سيلة فنية ،ن�ستطيع �أن نحدث فجوة يف جدار
التعتيم الإعالمي املفرو�ض» ،م�شري ًا �إىل �أن هدفه
من احلملة الداعمة لليمن هو «جذب انتباه النا�س
على مواقع التوا�صل االجتماعي و�إجبارهم على
البحث �أكرث عن احلالة الإن�سانية ال�سيئة يف ذلك
البلد ،وقراءة تقارير منظمات حقوق الإن�سان
وغريها من التقارير ال�صحافية التي تنقل امل�شهد
ب�صدق و�شفافية».
رنا حربي

رنا حربي
�أ�صبحت لغة الت�سليح واحدة من �أهم اللغات العاملية
انت�شار ًا
يف زيارة �سريعة �إىل ال�شرق الأو�سط� ،أطلق «�صاحب»
البيت الأبي�ض �صفارة �سباق الت�سلّح العربي ،معيد ًا
بذلك «مئات املليارات �إىل الواليات املتحدة من ال�شرق
الأو�سط» ،ليتحول  2017من بعدها �إىل عام �صفقات
الت�سليح والت�سلح «التاريخية» .ومن بني ع�شرات
ال�صفقات� ،سطع جنم � 10أبرمتها  6دول عربية
«يجب �أن �أكرر بكل �أ�سف �أن من الوا�ضح �أن توجيه
االنتقادات لل�سعودية يف هذا الربملان لي�ست مفيدة...
علينا �أن نبذل كل ما يف و�سعنا لت�شجيع الريا�ض على
�شراء الأ�سلحة» .لعل هذه اجلملة التي ا�ستخدمها
وزير الدفاع الربيطاين ال�سابق مايكل فالون ،حلثّ
نواب برملان بالده على الكف عن انتقاد العدوان
ال�سعودي على اليمن بهدف �ضمان �إمتام �صفقات
الأ�سلحة بني البلدين ،تخت�صر امل�شهد ال�سيا�سي
والإن�ساين احلايل وتعك�س الواقع الفعلي ملا ُيعرف
بـ«القيم الأوروبية».
عن ق�صد �أو غري ق�صد ،جنح فالون ،وعدد من
«املغرد الأول»
ال�سيا�سيني الغربيني ،على ر�أ�سهم
ّ
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،يف �شرح «املبادئ»
التي حتكم العالقات الدولية يف ظل «النظام الدويل
املعا�صر» ،كا�شف ًا زيف ادعاءات دول «العامل الأول»
ً
ّ
عامة واملنطقة
«املتح�ضر» جتاه �شعوب العامل
�أو
خا�صةً.
وكان  2017عام الت�سلّح بامتياز� ،أ�صبحت فيه «لغة
الت�سليح واحدة من �أهم اللغات العاملية انت�شاراً» ،وفق
«معهد �ستوكهومل لبحوث ال�سالم الدويل» ،الذي حذّ ر
من ت�صاعد مقلق ل�صفقات ال�سالح التي وجدت يف
«الوطن العربي» �سوق ًا مثمر ًة ،يرتفع حجم الإنفاق
فيها مع ارتفاع �أرواح �أبناء �شعبه.
من امل�ؤكد �أن م�صطلح «العامل العربي» �سقط ،جغرافياً
مع �إغالق املعابر و�إقامة احلواجز على حدود ُر�سمت
بقلم اال�ستعمار واالحتالل ،و�سيا�سي ًا مع انهيار «الأمن
القومي العربي»� ،إحدى ركائز «الوحدة العربية»،
جردت �أنظمة اخلليج ،املتقاتلة بدورها ،بالد
بعدما ّ
و«توحدت» على البلد العربي
ال�شام من «عروبتها»
ّ
الأ�شد فقراً ،اليمن� .إال �أن �صفقات الت�سلح ب�أرقام
خيالية �أعادت �إحياء هذا «العامل» بعدما �أ�صبحت
القا�سم امل�شرتك بني �أبرز الدول فيه.
ويف حني لي�س وا�ضح ًا بعد القيمة الإجمالية
لع�شرات �صفقات الت�سلّح التي �أبرمتها الدول العربية
العام املا�ضي� ،أبرمت  6دول 5 ،منها يف «التحالف»
(ال�سعودية ،الإمارات ،م�صر ،الكويت والبحرين)
وواحدة «ع�ضو �سابق» فيه (قطر)� ،أكرب �صفقات
ال�سالح يف العامل لعام .2017
زيارة «رجل الأعمال»
يف زيارته الأوىل �إىل «ال�شرق الأو�سط» ،مل ُيربم
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أكرب �صفقة �أ�سلحة
يف التاريخ فح�سب ،بل «�أ�شعل» فتنة خليجية ــ
خليجية فتحت الباب �أمام � 10صفقات ت�سليح بلغت
قيمتها مليارات الدوالرات.

وكان لوا�شنطن ،البلد الذي يبيع ثلث ال�سالح يف
العامل ،ن�صيب الأ�سد ( 130.8مليار دوالر) من هذه
املبيعات ،التي حقّق «رجل ال�صفقات» من خاللها وعد ًا
انتخابي ًا ب�إنعا�ش اقت�صاد بالده.
وجتلّى ذلك بو�ضوح يف تقرير ن�شرته وزارة الدفاع
الأمريكية ،الأ�سبوع املا�ضي ،ك�شفت فيه �أن قيمة
مبيعاتها من ال�سالح خالل  2017تخطت الـ 1.1
تريليون دوالر ،بينها  462مليار دوالر جاءت من دول
«ال�شرق الأو�سط».
�أما «الرابح» الثاين من ال�صفقات الع�شر ،فكان رو�سيا
( 8.5مليارات دوالر) ،التي عادت �إىل املنطقة
ب�صفقات ت�سليح �ضخمة ،وذلك عقب جناحها يف
«الرتويج» لأ�سلحتها يف �سوريا وفر�ض نف�سها كالعب
�أ�سا�سي يف ال�سيا�سة الدولية� .أما املركزان الثالث
والرابع ،فكانا من ن�صيب بريطانيا بـ  8مليارات دوالر
و�إيطاليا بـ  5.9مليارات دوالر.
بطل ال�صفقات
يف �أيار عام � ،2017أبرم ويل العهد ال�سعودي
و«امل�صلح وحمارب الف�ساد» حممد بن �سلمان� ،صفقة
ع�سكرية و�صفت بـ«التاريخية» مع الواليات املتحدة،
بلغت قيمتها  110مليارات دوالر.
و ُتعترب ال�صفقة واحدة من بني ع�شرات ال�صفقات
التي �أبرمتها اململكة ،على الرغم من ال�ضائقة املالية
التي تع�صف بها وب�سائر الدول النفطية ،يف وقت
تتوا�صل فيه حرب اال�ستنزاف املكلفة يف اليمن.
زاعم ًا �أن ال�سالح يهدف �إىل «دعم �أمن ال�سعودية
ومنطقة اخلليج على املدى الطويل يف مواجهة
التهديدات الإيرانية ...ودعم جهود اململكة يف
مكافحة الإرهاب» ،افتتح ابن �سلمان �سباق الت�سلّح
العربي ،م�ستكم ًال بذلك �سيا�سة تبنّتها الريا�ض منذ
.2012
�سجلت
ال�سالم»،
أبحاث
ل
الدويل
«املعهد
فوفق
ّ
ً
ً
ال�سعودية بني  2012و 2016ارتفاعا قيا�سيا يف
وارداتها من ال�سالح بلغ  212يف املئة ،مقارنة مع
الفرتة املمتدة ما بني  2007و ،2011لت�صبح اململكة
اليوم ثاين �أكرب م�ستورد للأ�سلحة يف العامل بعد
الهند ،ومن بعدها الإمارات يف املركز الثالث.
ويف حني احتلت ال�سعودية املركز الرابع عاملي ًا يف
حجم الإنفاق الع�سكري يف  ،2016من املتوقع �أن
حتتل مركز ًا �أعلى يف  2017نظر ًا �إىل �أن القيمة
الإجمالية لعقود  2016بلغت  63.7مليار دوالر،
�أي ن�صف قيمة �صفقة الـ« 110مليارات» وحدها.
وال�صفقة «التاريخية» هي من �ضمن حزمة �صفقات
بلغت قيمتها  400مليار دوالر �أبرمتها الريا�ض
مع وا�شنطن ،م�صدر  52يف املئة من الأ�سلحة التي
ت�ستوردها اململكة.
(ت�صميم �سنان عي�سى) | لالطالع على الإنفوغراف
كام ًال انقر هنا
وا�ستغل الرئي�س الأمريكي الفتنة التي �أ�شعلها يف
اخلليج العربي ل�ضخ اقت�صاد بالده باملزيد من املال
العربي ،موقع ًا حزمة �صفقات مع قطر بعد �أقل من
وجهه �إىل الأخرية.
�شهر من «�إنذار �شديد اللهجة» ّ
«قطر قامت بتمويل الإرهاب على م�ستوى عالٍ جدّ اً»،

بهذه العبارة و�صف ترامب قطر قبل �أن يبيعها
مقاتالت «�إف »-15بقيمة  12مليار دوالر.
وبعد �شراء ال�صمت الأمريكي ،اتبعت قطر ال�سيا�سة
نف�سها مع بريطانيا ،التي ا�شرتت منها  24طائرة
حربية ُمقاتلة من طراز «تايفون» بـ  8مليارات
دوالر .فبعدما �أخفق مايكل فالون يف �إمتام ال�صفقة
ال�سعودية ،جنح وزير الدفاع الربيطاين اجلديد
غافني وليام�سون يف عقد ال�صفقة الثالثة الأغلى
للعام ،التي قال �إنها «�ست�ضمن ا�ستقرار و�أمن الدولة
اخلليجية ،و�ست�ؤمن �آالف الوظائف للربيطانيني».
وتتهم ال�صحف ال�سعودية والإماراتية قطر
با�ستخدام هذه ال�صفقات كـ«ر�شوة �سيا�سية»
ت�ستقطب من خاللها الدعم الغربي الذي حتتاج �إليه
يف نزاعها مع الدول العربية التي قطعت عالقاتها
الدبلوما�سية مع الدولة ال�صغرية وفر�ضت عليها
ح�صار ًا مكلف ًا.
ولعل ما عزز هذه النظرية قيام قطر بـ«تعزيز»
تعاونها الع�سكري مع عدد من الدول الأوروبية ،مبا
يف ذلك �إيطاليا التي ا�شرتت منها �سبع قطع بحرية
بقيمة  5.9مليارات دوالر.
وجاءت رابع �أغلى �صفقة بعد اندالع الأزمة
اخلليجية ،التي بالإ�ضافة �إىل الريا�ض وقطر ،دفعت
�أي�ض ًا الإمارات �إىل دخول �سباق الت�سلّح و�إبرام عدد
كبري من ال�صفقات بلغت قيمتها  5.2مليارات دوالر.
ويف ختام معر�ض الدفاع الدويل «�أيدك�س »2017
الذي تنظمه �أبو ظبي كل عامني� ،أعلنت الأخرية
�أنها ّ
وقعت � 90صفقة بلغت قيمتها الإجمالية ما
يوازي  5.2مليارات دوالر ،ت�ضمنت �صفقات �أمريكية
ورو�سية ب�أكرث من  1.46مليار دوالر.
وتعترب الإمارات ثاين �أكرب �شريك يف حتالف العدوان،
الذي ي�ضم �أي�ض ًا م�صر والكويت ،التي كان لها ن�صيب
كبري من �صفقات ال�سالح الأمريكية يف .2017
ويف � 7أيلول� ،أعلن ترامب �أنه �أبرم مع الكويت �صفقة
بيع طائرات حربية تبلغ قيمتها  5مليارات دوالر،
احتلت �إىل جانب �صفقة م�صرية ــ رو�سية املركز
ال�ساد�س على قائمة ال�صفقات الأغلى.
ويف حني توجه اخلليج �إىل وا�شنطن� ،أبرمت م�صر
«�صفقة تاريخية ،مل حتدث منذ انهيار االحتاد
ال�سوفياتي» مع رو�سيا يف  8ت�شرين الثاين املا�ضي،
بلغت قيمتها  5مليارات دوالر وت�ضمنت �شراء 50
مقاتلة من طراز «ميغ .»29
ولعل ال�صفقة التي �أثارت موجة كبرية من االنتقادات
كانت تلك التي �أبرمتها وا�شنطن مع البحرين بعد
�أربعة �أ�شهر من اندالع الأزمة اخلليجية .ففي 17
ت�شرين الأول� ،أعلنت املنامة عن «ال�صفقة الأكرب يف
تاريخ �سالح اجلو امللكي البحريني» متثلت يف �شراء
 16طائرة من طراز «�إف  »16بقيمة بلغت 3.8
مليارات دوالر.
واحتلت ال�صفقة البحرينية املركز الثامن بعدما
«تقدمت» بفارق �صغري عن �صفقة �سعودية ــ رو�سية
بقيمة  3.5مليارات دوالر يف جمال التعاون الع�سكري
التقني ت�أتي يف �إطار خطة ابن �سلمان الطموحة

لت�صنيع ال�سالح بدل ا�سترياده.
�أما ال�صفقة العا�شرة فكانت فرن�سية ــ قطريةُ ،ك�شف
النقاب عنها يف ال�شهر الأخري من «عام الت�سلّح».
وبعد �أيام قليلة فقط من �صفقة الـ« 24تايفون» بني
بريطانيا والدوحة ،قامت الأخرية ب�إبرام �صفقة
�سالح بحواىل  3مليارات دوالر مع فرن�سا ،ت�ضمنت
�شراء  12طائرة و� 490آلية مدرعة.
م�سرب»
الرنويج «خارج ّ
ت�ؤكد �صفقات الت�سليح ،وال �سيما مع الدول الأع�ضاء
يف «التحالف العربي»� ،أن امل�صالح االقت�صادية هي
املحرك الرئي�سي لـ«جتارة املوت» و«املبد�أ» الذي
ّ
ت�ستند �إليه البالد امل�صنعة يف �صفقاتها.
وحت ّول «العامل العربي» بني  2012و� 2016إىل �أكرب
�سوق لل�سالح� ،إذ احتلت ال�سعودية والإمارات املراكز
الأوىل بني م�ستوردي الأ�سلحة لدى �أكرب الدول
امل�صدرة لل�سالح ،مبا فيها الدول الأوروبية.
واقع دفع املنظمات �إىل رفع ال�صوت عالي ًا �ضد ت�صدير
الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ال�سالح �إىل دول
حتالف العدوان على اليمن ،البلد الذي بات اليوم
على حافة «املجاعة الأكرب التي �شهدها العامل منذ
عقود طويلة».
وعلى الرغم من انت�شار التقارير احلقوقية التي
ت�ؤكد ا�ستخدام الأ�سلحة الغربية يف املجازر التي
ارتكبت بحق ال�شعب اليمني ( 35,000ميني بني
�شهيد وجريح) ،مل توقف �أوروبا ت�صدير ال�سالح �إىل
«التحالف» يف .2017
�إال �أن الأ�سابيع القليلة املا�ضية �شهدت تطورات قد
يعتربها املتفائل ثمرة �شهور طويلة من ال�ضغط
اجلدّ ي من قبل املنظمات والأفراد على حكومات
القارة العجوز.
يف كانون الأول املا�ضي� ،ص ّوت الربملان الأوروبي مع
قرار يو�صي بحظر بيع الأ�سلحة لل�سعودية ،وذلك
بعد � 3أ�شهر من تبنّي الربملان قرار ًا مماث ًال .ويف حني
مل تلتزم فرن�سا و�إ�سبانيا و�إيطاليا وغريها بالقرار،
ومل تكرتث بريطانيا ،عقب خروجها من االحتاد
الأوروبي ،ب�أي من هذه التو�صيات ،ذهبت الرنويج
�إىل �أبعد من ذلك ،معلنة الأربعاء تعليق �صادرات
الأ�سلحة والذخرية للإمارات ال فقط ال�سعودية.
ويف �أول موقف �أوروبي �ضد دور �أبو ظبي يف العدوان
الذي دخل عامه الثالث على اليمن ،قالت وزارة
اخلارجية الرنويجية �إنه «بناء على مطالب برملانية،
وعقب تقييم الأو�ضاع يف اليمن يف  19كانون الأول
املا�ضي واملخاطر املتزايدة من امل�شاركة الع�سكرية
الإماراتية هناك ...لن يكون هناك ت�صدير للذخائر
والأ�سلحة للإمارات ،وال ي�سمح بالأ�صل بت�صديرها
�إىل ال�سعودية».
وت�أتي اخلطوة الرنويجية بعد �أيام من �إعالن
«احلملة الدولية ملقاطعة الإمارات» عن جناحها يف
جمع �أكرث من � 200ألف توقيع على عري�ضة تطالب
ب�إنهاء العدوان فوراً.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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8ر 1مليون طفل يف �أمل��ان��ي��ا م��ه��ددون بالفقر

ان��ب��اء ع��ن حت��وي��ل معتقلي “الريتز
كارلتون” يف الريا�ض �إىل �سجن احلائر
باري�س:
تداولت و�سائل �إعالم ت�سريبات عن
عزم ال�سلطات ال�سعودية نقل من تبقى
من معتقلي “الريتز كارلتون” �إىل �سجن
احلائر يف الريا�ض ،املخ�ص�ص للإرهابيني
واملجرمني اخلطرين.
وقالت م�صادر مطلعة �أنه بالفعل مت نقل
من تبقى من املحتجزين يف الفندق �إىل
�سجن احلائر.
وافادت امل�صادر �أن املحتجزين الذين مت
نقلهم يوم االحد عددهم � 60شخ�صا ،ومن
�أبرزهم الأمري الوليد بن طالل ،والأمري
تركي بن عبداهلل� ،أمري الريا�ض ال�سابق،

وعدد من امل�س�ؤولني احلكوميني ،اللذين
رف�ضوا الت�سوية مع ال�سلطات ال�سعودية
حتى الآن على االقل.
وكان قال اللواء ال�سعودي املتقاعد �أنور
ع�شقي ،قد قال �إنه ال توجد خطط لدى
ال�سلطات لتحويل املحتجزين بالفندق �إىل
�سجن احلاير”
و�أو�ضح لـ”�سبوتنيك” �أن الأمري الوليد
بن طالل� ،سيخرج قريب ًا من فندق “ريتز
كارلتون” ومعه معظم من تبقوا يف احلجز.
وكانت معلومات قد بينت �أن فندق “ريتز
كارلتون” بالعا�صمة الريا�ض �سيعود �إىل
ن�شاطه املعتاد ،يف فرباير املقبل.

نتنياهو ي�شن هجوما على الأون���روا
ويتهمها بال�سعي للق�ضاء على �إ�سرائيل
برلني (د ب �أ) -طالب حزب “الي�سار”
يف الربملان الأملاين (بوند�ستاج)
التحالف امل�سيحي ،املنتمية �إليه
امل�ست�شارة �أجنيال مريكل ،واحلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي بالت�صدي
بح�سم �أكرب لفقر الأطفال حال
متكنا جمددا من ت�شكيل ائتالف
حاكم.
و�أ�شارت النائبة الربملانية عن
“الي�سار” ،زابينه ت�سيمرمان� ،إىل
�أن عدد الأطفال املعر�ضني للفقر يف
�أملانيا ارتفع بو�ضوح خالل الأعوام
املا�ضية.
وبح�سب البيانات ،كان عدد الأطفال
املعر�ضني للفقر يبلغ عام 2006
نحو 5ر 1مليون طفل دون  16عاما،
وارتفع العدد عقب ع�شرة �أعوام �إىل
8ر 1مليون طفل .و�إىل 7ر 1مليون

طفل عام 2015.
ووفقا لبيانات املكتب الأوروبي
للإح�صاء (يورو�ستات)� ،سجلت �أملانيا
�أعلى عدد يف الأطفال املعر�ضني
للفقر خالل هذه الفرتة عام ،2010
حيث بلغ يف ذلك احلني  2مليون
طفل.
وبح�سب تعريف (يورو�ستات) ،ف�إن
املعر�ضني للفقر هم من تقل دخولهم
بن�سبة  60%عن متو�سط الدخول
يف بلدهم.
وارتفعت ن�سبة الأطفال املعر�ضني
للفقر من  12%عام � 2006إىل
2ر 17%عام  2010.وقد بلغت
الن�سبة العام املا�ضي 9ر .14%وبلغ
متو�سط ن�سبة الأطفال املعر�ضني
للفقر يف االحتاد الأوروبي 5ر.20%
وقالت ت�سيمرمان يف ت�صريحات

لوكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) يف
برلني �إنه من املخزي �أن يعاين الكثري
من الأطفال من م�شكالت مالية
يف واحدة من �أغنى دول العامل،
و�أ�ضافت�“ :إنهم يعي�شون يف حرمان
بدال من �أن ين�ش�أوا يف راحة بال”.
وطالبت ت�سيمرمان احلكومة
بو�ضع
امل�ستقبلية
الأملانية
م�شروع ملكافحة فقر الأطفال،
وقالت“ :يتعني �أن حتول املعونات
االجتماعية دون الفقر وت�ساعد
على امل�شاركة املجتمعية” ،م�ؤكدة
�ضرورة ت�شديد مكافحة الأجور
املتدنية ،مو�ضحة �أن فقر الأطفال
يتعلق بفقر الآباء �أي�ضا.

ال�����س��ودان ي���أ���س��ف لإدراج�����ه ع��ل��ى القائمة
الأم��ري��ك��ي��ة لـ”انتهاك احل��ري��ات الدينية”
اخلرطوم� :أعربت احلكومة ال�سودانية ،عن �أ�سفها
“البالغ” لإدراج وزارة اخلارجية الأمريكية ا�سم
البالد �ضمن قائمة الدول التي ت�شكل “قلقا خا�صا”
مبوجب قانون احلرية الدينية الدويل.
ودعت وزارة اخلارجية ال�سودانية ،يف بيان اطلعت
عليه الأنا�ضول ،نظريتها الأمريكية �إىل مراجعة
قرارها الذي و�صفته بـ”ال�سلبي” ،و�إن�صاف ال�سودان.
وقالت الوزارة �إن “الإعالن الأمريكي الأخري
يتناق�ض والعديد من الإ�شادات التي حظي بها
ال�سودان من رموز وقادة امل�ؤ�س�سات الدينية العاملية”.
و�أ�شارت يف هذا ال�صدد �إىل �أن كبري �أ�ساقفة كانرتبري
جا�سنت ويلبي� ،أجرى زيارة للبالد يف يوليو /متوز
املا�ضي ،ومفو�ض احلريات الدينية باالحتاد
الأوروبي ،جان فيجل ،زار اخلرطوم يف مار�س� /آذار
املا�ضي ،و�أكدا كفالة احلكومة للحريات الدينية.
واعتربت �أن خماطبة نائب وزير اخلارجية
الأمريكي ،جون �سوليفان ،للعديد من القيادات
الدينية املختلفة ،يف م�سجد “النيلني” بالعا�صمة
اخلرطوم يف نوفمرب /ت�شرين الثاين املا�ضي ،من
“مظاهر �ضمان احلريات الدينية”.
وذكرت �أن ال�سودان يوفر للمواطنني واملقيمني
والالجئني حريات وا�سعة ملمار�سة حقوقهم الدينية،
عرب  844كني�سة تتبع لها  319م�ؤ�س�سة تعليمية
�إ�ضافة لـ 173مركزا ثقافيا يف خمتلف واليات
البالد.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

تل �أبيب( -د ب �أ)� -شن رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو اليوم الأحد هجوما على
وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا)،
واتهمها بال�سعي للق�ضاء على
�إ�سرائيل.
ونقلت هيئة البث الإ�سرائيلي
عن نتنياهو القول ،يف م�ستهل
االجتماع الأ�سبوعي للحكومة� ،إن
الوكالة “تكر�س ق�ضية الالجئني
(الفل�سطينيني) وما ي�سمى بحق العودة من
�أجل الق�ضاء على دولة �إ�سرائيل” ،ودعا
�إىل “زوال هذه الوكالة”.
كما دعا �إىل حتويل خم�ص�صات الوكالة
“ب�صورة تدريجية �إىل املفو�ضية الأممية
ال�سامية لالجئني”.
كانت الإدارة الأمريكية �أعلنت عزمها
وقف الدعم املقدم للأونروا حتى يعود
اجلانب الفل�سطيني لطاولة املفاو�ضات مع

�إ�سرائيل .وتعترب الواليات املتحدة �أكرب
مانح للأونروا وقدمت تعهدات بنحو 370
مليون دوالر حتى  ، 2016وفقا للموقع
الإلكرتوين للوكالة.
وحتذر منظمات فل�سطينية من �أن �أي
تقلي�ص خلدمات الوكالة �سي�شكل خطرا
على حياة نحو  75%من الالجئني
الفل�سطينيني يف قطاع غزة وال�ضفة
الغربية وال�شتات.

اذا كنت تبحث عن عمل
او كنت بحاجة لبيع حمل
او اي ممتلكات
ات�صل مع غربة نيوز
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

و�أعربت عن ا�ستعدادها ملوا�صلة احلوار حول هذه
الق�ضية لبيان حقائق الواقع والتجربة ال�سودانية
املميزة �إقليمي ًا ودولي ًا فيما يتعلق ب�صون احلريات
الدينية.
واخلمي�س املا�ضي� ،أعلنت اخلارجية الأمريكية �إدراج
ع�شر دول على قائمة البلدان التي ت�شكل “قلقا
خا�صا” مبوجب قانون احلرية الدينية الدويل.
و�شملت القائمة كل من ال�سودان ،وال�سعودية،
و�إريرتيا ،و�إيران� ،إىل جانب ال�صني ،وميامنار ،وكوريا
ال�شمالية ،وطاجيك�ستان ،وتركمان�ستان و�أوزبك�ستان.

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ( كا�شري )
عامل ديل
على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز
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حت��ق��ي��ق ف��ي�����س��ب��وك ي��ث�ير ح��ن��ق الأن���ظ���م���ة اال����س���ت���ب���دادي���ة يف ج���ن���وب ����ش���رق �آ���س��ي��ا
بانكوك (د ب �أ) – �صدر قبل �أيام حكم بال�سجن
ملدة � 18شهرا بحق امر�أة كفيفة يف تايالند بتهمة
العيب يف الذات امللكية ،بعد �أن �أعادت ن�شر مقاال
كتبه �أكادميي تايالندي يعي�ش يف منفي �أختياري
على �أحد �أ�شهر مواقع التوا�صل االجتماعية
“في�سبوك”.
وحكم على نارواياتي ما�سوي  /23عاما /بال�سجن
ثالث �سنوات ،لكن املحكمة خف�ضت العقوبة �إىل
� 18شهرا بعد �إقرارها بالذنب.
ويعد هذا احلكم �أحدث حلقة يف �سل�سلة �أحكام
ال�سجن املطولة ال�صادرة عن املحاكم التايالندية
للمخالفني لقانون الذات امللكية ال�صارم يف البالد،
الذي يحظر انتقاد العائلة املالكة ،حيث يواجه
املدانون عقوبات بال�سجن ملدد ت�صل �إىل  15عاما
عن كل جرمية واحدة.
ومعظم ق�ضايا قانون العيب يف الذات امللكية ،التي
تقرتب من  100ق�ضية ،التي �سلكت طريقها �إىل
املحاكم يف تايالند يف ظل حكم املجل�س الع�سكري
احلايل ،كانت ب�سبب �إعادة ن�شر مقاالت وكتابة
من�شورات �أو حتى جمرد النقر على زر “�أعجبني”
يف “في�سبوك”.
ويوفر عمالق التوا�صل االجتماعي في�سبوك يف
منطقة جنوب �شرق �آ�سيا ،وحتديدا يف تايالند
وكمبوديا وفيتنام ،من�صة �أكرث انفتاحا للنقا�ش
�أكرث من و�سائل الإعالم املحلية ،التي عادة ما
متار�س الرقابة الذاتية لتجنب �إثارة انتقام
احلكومة.
ويقول نائب املدير التنفيذي لق�سم �آ�سيا يف منظمة
هيومن رايت�س ووت�ش ،فيل روبرت�سون�“ ،إن حرية
التعبري هي �أوىل �ضحايا املعركة اجلارية على
في�سبوك بني /املواطنني /الذين ي�ستف�سدون
من القدرة على ن�شر وجهات نظرهم ،واحلكومات
امل�صممة على خنق �أي نوع من االنتقادات”.
و�أ�ضاف روبرت�سون �أن “احلملة احلالية على
النا�شطني التايالنديني والكامبوديني والفيتناميني
على ال�شبكة العنكبوتية ت�ستخدم قوانني ف�ضفا�ضة
متكن احلكومات من جترمي �أي �شيء ال يعجبها”.
ففي كمبوديا ،حتركت ال�سلطات بقوة ملراقبة
في�سبوك يف الفرتة التي ت�سبق االنتخابات العامة
املقرر �أن جتري يف  29متوز/يوليو املقبل� ،سعيا منها
�إىل تكميم �أي انتقاد لرئي�س الوزراء هون �سن من

قبل املعار�ضة �أو املواطنني الكمبوديني العاديني.
وكان �سام رين�سى ،املعار�ض املنفي حاليا والزعيم
ال�سابق حلزب الإنقاذ الوطني الكمبودي الذي مت
حله م�ؤخرا ،الهدف الأبرز حلملة احلكومة �ضد
منتقدي هون �سن.
واتهم رين�سي يف كانون �أول/دي�سمرب املا�ضي
بالت�شهري ب�سبب تعليقات له على في�سبوك دعا فيها
القوات امل�سلحة الكمبودية �إىل عدم االن�صياع �إىل
�أوامر ما و�صفهم بـ”الطغاة” �إذا طلب منها �إطالق
النار على “الأبرياء”.
ويف  29كانون �أول/دي�سمرب� ،أدين ران�سى بتهمة
الت�شهري و�أمرته املحكمة بدفع تعوي�ض قدره مليون
دوالر �إىل هون �سن ،عالوة على دفع غرامة قدرها
 2500دوالر.
وقال �إير �صوفال � ،أ�ستاذ الدبلوما�سية وال�ش�ؤون
العاملية امل�ساعد يف كلية �أوك�سيدنتال يف لو�س
اجنلي�س�“ :إنه ا�ستمرار لل�سلوك :التوقيف
وتوجيه االتهام لأي �شخ�ص حتى تتمكن من
تخويف الآخرين”.
و�أ�ضاف �إير يف ر�سالة عرب الربيد االلكرتوين
لوكالة االنباء الأملانية (د.ب�.أ) هناك قول �صيني
م�أثور“ :اقتل الدجاجة فيخاف القرد”.
وهدد هون �سني �شخ�صيا منتقديه على في�سبوك،
حمذرا �إياهم من �أن ب�إمكانه العثور عليهم
ومالحقتهم ق�ضائيا.
وقال يف خطاب يف عام  ،2015وفقا ملا ذكرته
�صحيفة “بنوم بنه بو�ست”�“ ،إذا �أردت �أن �أقب�ض
عليكم ،ف�إنني بحاجة �إىل �أقل من �سبع �ساعات …
ال يجب �أن ت�ستخدموا كلمات بذيئة لإهانتي ،لأنه
ب�إمكاين� ،إذا رغبت� ،إلقاء القب�ض عليكم”.
ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2017اتهمت �إحدى املحاكم
الإقليمية امر�أة تبلغ من العمر  20عاما من بانتي
ميانت�شي يف �شمال غرب كمبوديا بالتحري�ض
والإهانة العامة بعد �أن و�صفت هون �سن ب�أنه
“قاتل” و”خائن” على في�سبوك.
وقبل ذلك ب�شهر واحد ،اتهمت امر�أة �أخرى يف
نف�س املقاطعة و�ألقي القب�ض عليها لإبداء تعليقات
مماثلة.
�أما يف فيتنام ،حيث حتظر و�سائل الإعالم امل�ستقلة
فعليا ،يعد في�سبوك واحدا من م�صادر املعلومات غري
املقيدة عن املجتمع وال�سيا�سة يف البالد .وي�ستخدم

املدونون الفيتناميون تقريبا املن�صة ح�صريا لن�شر
�آرائهم.
ويقول جنوين ت�شي توين ،وهو مدون يبلغ من العمر
 44عاما�“ :إن في�سبوك م�ؤثر للغاية بالن�سبة
لل�شعب الفيتنامي ،وال �سيما للنا�شطني واملعار�ضني،
حيث ي�ستخدمونه ملراقبة بع�ضهم البع�ض
وم�ساعدة بع�ضهم البع�ض ،وللتعبري عن �آرائهم،
وتبادل الأخبار”.
وي�ضيف جنوين “احلزب ال�شيوعي يفر�ض �سيطرته
على كافة و�سائل الإعالم ،ما عدا و�سائل التوا�صل
االجتماعي – وخا�صة في�سبوك”.
وكثريا ما حث م�س�ؤولون باحلزب ال�شيوعي على
�إقامة من�صة خم�ص�صة لل�سكان الأ�صليني تخ�ضع
للرقابة على غرار موقع “ويبو” يف ال�صني ،لكن
رئي�س الوزراء الفيتنامي ال�سابق ،جنوين تان داجن،
�أقر يف اجتماع ملجل�س الوزراء عام  2015ب�أن
التخل�ص من في�سبوك قد يكون م�ستحيال.
وبدال من ذلك� ،أطلقت احلكومة الفيتنامية يف
كانون �أول /دي�سمرب املا�ضي �شعبه �إلكرتونية
قوامها � 10آالف �شخ�ص مهمتهم مراقبة موقع
في�سبوك ومواقع �أخرى من �أجل العثور على
“وجهات نظر غري م�شروعة” ،وفقا ملا نقلته بوابة

“توي تري” االخبارية عن الكولونيل جرنال
جنوين تروجن جنيا.
وهددت تايالند ب�إغالق في�سبوك يف �أيار/مايو
املا�ضي بعد �أن ف�شل املوقع يف حذف من�شورات تعترب
خمالفة لقوانني الذات امللكية يف البالد.
وحددت احلكومة مهلة �صارمة لفي�سبوك لالمتثال،
لكن عندما انق�ضى املوعد النهائي كان املوقع ال
يزال متاحا يف البالد – وبقي كذلك منذ ذلك
احلني.
ويف ني�سان�/أبريل املا�ضي ،حظر املجل�س الع�سكري
على  47مليون م�ستخدم لفي�سبوك يف تايالند
�إجراء �أي ات�صال عرب �شبكة الإنرتنت بثالثة من
�أبرز منتقدي النظام وهم :امل�ؤلف اال�سكتلندي،
�أندرو ماكجريجور مار�شال ،والأكادمييني
التايالنديني �سوم�ساك جيمتريا�ساكول وبافني
ت�شات�شافالبوجنبون.
و�شمل احلظر �أي�ضا “متابعة” �صفحات الرجال
الثالثة على في�سبوك وغريها من مواقع و�سائل
التوا�صل االجتماعي .ولكن مل يتم الإبالغ عن �أية
ق�ضايا حتى الآن.

طهران تختنق ب�سبب انبعاثات ال�سيارات امللوثة
طهران – (�أ ف ب) – و�سط هواء م�شبع
باجلزيئات ال�ضارة دفع �إىل اغالق
املدار�س االبتدائية االحد يف طهران
حت�سبا ،ي�شعر �سكان طهران باالختناق
نتيجة تلوث اجلوي كبري منذ ايام،
رغم تقييد حركة ال�سيارات والن�شاط
ال�صناعي.
واعلنت ال�سلطات املحلية م�ساء ال�سبت
اغالق جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية
االبتدائية يف حمافظة طهران ،با�ستثناء
ثالث مدن ،يف اجراء مدد حتى االثنني.
كذلك ،مت الغاء كل امل�سابقات الريا�ضية
االثنني وت�شديد القيود على حركة
ال�سري وخ�صو�صا منع ال�شاحنات من �سلوك
الطرق.
�صباح االحد ارتفعت ن�سبة تركيز
اجلزيئات الدقيقة (جزيئات مادة )2،5
ال�سبت اىل  185ميكروغرام باملرت املكعب
يف جنوب العا�صمة التي تعد  8,5ماليني
ن�سمة ،و 174يف الو�سط بح�سب ال�سلطات
البلدية .وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية
باال تتجاوز الن�سبة ما متو�سطه 25
ميكروغرام على � 24ساعة.
و�أمرت �سلطات حمافظة طهران اي�ضا
باقفال املناجم ومعامل اال�سمنت يوم
االثنني ،و�شددت القيود على حركة ال�سري
التي عادة ما تفر�ض يف و�سط العا�صمة.

وطلبت ال�سلطات من الفئات احل�سا�سة،
كامل�سنني واالطفال واحلوامل والأ�شخا�ص
الذين يعانون م�شاكل يف القلب ،مالزمة
املنازل.
ومنذ ا�سابيع بد�أت �سل�سلة جبال �ألربز
التي ت�شرف على طهران تتوارى و�سط
�ضباب التلوث يف �ساعات معينة من النهار،
واختفت عن االنظار متاما االحد و�سط
غمامة �سامة.
واعتاد �سكان كثريون يف العا�صمة على
اخلروج بالكمامات الواقية ،على غرار
علي ابراهيميان ،املتقاعد الذي او�ضح
لوكالة فران�س بر�س انه خرج من منزله
ب�سبب “امر طارئ”.
– جمود امل�س�ؤولني –
قالت فاطمة ا�سدي ال�ستينية با�ستياء ان
“احلكومة ال تفعل �شيئا (…) ال �أخ�شى
ان اقولها� .إىل من علينا التوجه ملعاجلة
هذا الهواء امللوث؟ ماذا يفعلون؟”
ور�أى ح�سني ال�ستيني كذلك ان “اجلميع
يعلم ا�سباب (التلوث) لكن امل�س�ؤولني ال
يفعلون �شيئا”.
�أ�ضاف ان “طهران تختنق” لكن “مئات
االالف من ال�سيارات تنتج �سنويا” .وتابع
“انهم يبنون يف اجلبال ويدمرون الغابات.
ال نريد النفط وال نريد الوقود ،بل يجب
�ضمان هواء نقي مل�ستقبل ابنائنا”.

وا�شارت التوقعات الر�سمية اىل جتاوز
انتاج ال�سيارات االيراين  1,5ماليني
وحدة هذا العام ،ت�ضاف اىل حواىل 20
مليون �سيارة و�شاحنة كربى و�صغرى ت�سري
حاليا.
ودائما ما يبلغ التلوث يف هذه املرحلة
من ال�سنة م�ستويات مرتفعة يف طهران
التي ترتفع عن �سطح البحر بني 1400
و 1800مرت ،ب�سبب ظاهرة ت�سمى
“الإنعكا�س احلراري” حيث مينع الهواء
البارد على املرتفعات الهواء ال�ساخن
وامللوث من التبدد .وادى انعدام االمطار
هذه ال�سنة منذ بداية اخلريف ،اىل
تفاقم امل�شكلة.
وذكرت و�سائل الإعالم االيرانية ان
التلوث يف طهران التي ت�شهد ازدحامات
خانقة ،ناجم بن�سبة  80%عن انبعاثات
عوادم ال�سيارات.
– “امل” على املدى الطويل؟ –
اثناء م�ؤمتر �صحايف يف ت�شرين االول/
اكتوبر �صرح رئي�س بلدية طهران حممد
علي جنفي ان م�شكلة حركة ال�سري هي
“ال�شاغل االول” لدى ال�سكان.
وفيما حتدث عن �سعيه اىل “تطوير
النقل امل�شرتك” وحت�سني فعالية �شبكة
الطرقات امل�شبعة متاما ،ا�ضاف ان
“م�شكلة النقل املدين ال ميكن حلها على

املدى الق�صري”.
ويف تربيز واروميه� ،شمال غرب ايران،
اقفلت املدار�س االحد لليوم الثاين
على التوايل ،كما ذكرت وكالة االنباء
االيرانية الر�سمية .ويف مدن �صناعية
اخرى ،وخ�صو�صا ا�صفهان (و�سط)
وم�شهد (�شمال �شرق) واراك (و�سط)،
بلغ التلوث م�ستويات مرتفعة جدا لكن
املدار�س مل تقفل.
رغم ذلك ما زالت ن�سب التلوث اجلوي يف
ايران بعيدة عن تلك الكارثية يف ال�صني
او الهند ،حيث جتاوزت ن�سبة تركز
اجلزيئات الدقيقة يف نيودلهي م�ؤخرا

 1000ميكروغرام يف املرت املكعب.
وعنونت �صحيفة “هفت �صبح” االحد
“اننا نختنق لكننا نتم�سك بالأمل”،
م�شرية اىل ارتفاع عدد ايام “التلوث
ال�شديد” من  98يوما يف ال�سنة قبل
خم�س �سنوات ،اىل  48ال�سنة املا�ضية،
ثم اىل  58هذه ال�سنة (التي ال تنتهي
مبوجب الروزنامة االيرانية قبل 20
اذار/مار�س).
واعتربت ال�صحيفة بنربة قدرية ان
“االمل يف حت�سن و�ضع املدينة يبقى حيا،
اذا جنونا من املوت بالطبع .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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خم���اب���رات االردن ت��ع��ل��ن اح��ب��اط عملية اره��اب��ي��ة �ضخمة خ��ط��ط��ت الع���ت���داءات يف اح��ت��ف��االت ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
عمان –
حتدث االمن االردين عن �سيطرته التامة على عملية
ارهابية �ضخمة كانت ت�ستهدف ع�شية احتفاالت
را�س ال�سنة فيما يبدو مواقع ح�سا�سة وحيوية داخل
االردن وادت العتقال �شبكة كبرية ربطها ت�صريح
امني ر�سمي بتنظيم داع�ش االرهابي .
ومت االعالن يف عمان عن اعتقال �سبعة ع�شرة اردنيا
متورطون يف هذه اخللية التخريبية .
ويخ�ضع املتهمون جميعا الآن للتحقيق يف حمكمة امن
الدولة بتهمة الت�آمر لتنفيذ اعمال ارهابية و�شراء
ا�سلحة والتخطيط لتفجريات .
وقالت م�صادر امنية اردنية لـ”راي اليوم” بان افراد
وعنا�صر هذه ال�شبكة كانوا يتحركون لأكرث من
ثالثة ا�سابيع بعلم جهاز املخابرات العامة وحتت
�سيطرته اىل ان مت القب�ض على جميع افراد اخللية
يف عملية ا�ستخبارية معقدة وطويلة ا�ستمر العمل
عليها لأكرث من �شهر .
وقالت التقارير االمنية بان العملية كانت تخطط

ال�ستهدافات متعددة ب�شكل متزامن لإثارة الرعب
والفو�ضى لدى املواطنني حيث ان التوجيه لأفراد
اخللية االردنيني كان من تنظيم داع�ش االرهابي .
ومل حتدد ال�سلطات ب�صورة دقيقة االهداف التي
كانت مر�شحة للتفجري لكن من بينها مراكز امنية
وع�سكرية واخرى جتارية وحمطات اعالمية ورجال
دين معتدلني .
واظهرت احليثيات التي اعلنت يف العا�صمة االردنية
لأول مرة الرتتيبات املالية اخلا�صة باملخططات
االرهابية وذلك عرب تنفيذ عمليات �سطو على عدة
بنوك يف مدينتي الر�صيفة والزرقاء و�سرقة عدد من
املركبات بهدف بيعها و�شراء ا�سلحة ومتفجرات .
ومل تك�شف ال�سلطات عن ا�سماء املتورطني لكنها
ابلغت ان جميعهم اردنيون ومل يت�ضح فيما اذا كان
التخطيط من خارج او داخل االردن بعد .
وهذه العملية التي مت احباطها هي االبرز منذ
تفجريات الكرك جنوبي االردن يف الربيع املا�ضي .

���ش��يء مب��ح��ادث��ات ال�سالم
معهد ب��روك��ي��ن��غ��ز :املُ��ع��ار���ض��ة ال�����س��ور ّي��ة ل��ن حت�صل ع��ل��ى
ٍ
ع��ج��زت ع��ن��ه ع�����س��ك��ر ًي��ا ووا���ش��ن��ط��ن ت��خ� ّ�ل��ت ع��ن��ه��ا وت���رام���ب يخ�شى ُم��واج��ه��ة بوتن
النا�صرة:-
نظّ م معهد بروكينغز ندو ًة حول الأزمة
ال�سور ّية ،مب�شاركة خرباء حول ق�ضايا
تتعلّق ب�سيا�سات ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا وم�سائل الأمن ،و ّ
مت التداول
يف نهايات الأزمة ال�سور ّية وا�ست�شراف
امل�ستقبل .ور�أى الربوفي�سور زياد ماجد،
�أ�ستاذ م�شارك يف اجلامعة الأمريكية يف
باري�س� ،أنّ احلرب يف �سورية مل تنته،
لكن حقبة منها �صارت خلفنا ،تلك التي
كان مع�سكراها الرئي�سان النظام وحلفا�ؤه
واملعار�ضة امل�سلّحة غري اجلهاد ّية ،على
اختالفاتها وتناق�ضاتها ،التي �أ�ضعفها
الرو�س وعزلوها خالل عامني من
تدخّ لهم .وتابع �أنّ اخلريطة ال�سورية
املفتّتة اليوم ،واالحتالالت الأجنبية،
والأجندات ال�سيا�سية املتنابذة قد تولّد
مواجهات جديدة :يف �إدلب ،حيث جبهة
الن�صرة �ساب ًقا هدف معلن لأكرث من طرف
على غرار رو�سيا والواليات املتّحدة
والعديد من القوى املحلّية؛ ويف ال�شمال
وال�شمال ال�شرقي ال�سوري ،حيث التوتّر
بني تركيا والقوى الكردية قد يتط ّور �إىل
�صراع م�سلّح؛ ويف ال�شرق ،حيث الت�سابق
على الهيمنة على م�ساحات وا�سعة من
الأرا�ضي بني النظام وامليلي�شيات ال�شيعية
املوالية لإيران ،من جهة ،والقوى
الكردية.
من جهة ثانية� ،أو�ضح ،قد يتح ّول

�إىل �صدام ع�سكري مبا�شر ،ومن املمكن
�أنْ ترتافق ،يف العديد من املناطق يف
�سورية ،مع قيام مقاتلي تنظيم “داع�ش”
املهزومني بتفجري �سيارات مفخّ خة
وتنفيذ عمليات انتحارية� ،أ ْو مواجهة
قوات النظام ،يف حميط العديد من
مناطق املعار�ضة املحا�صرة ،ما مل ُترفع
حاالت احل�صار املفرو�ض منذ �سنوات،
على حدّ تعبريه.
�أ ّما روال جربيل� ،أ�ستاذة يف علوم
االت�صاالت يف جامعة ميامي ،فلفتت �إىل
�أنّ العمليات الع�سكرية الرئي�س ّية يف
�سورية و�صلت �إىل نهايتها فعل ًيا ،ما م ّهد

الطريق لنجاة نظام الأ�سد على املدى
القريب ،الذي بدا موقفه يف مرحلة
ما متقلق ًال .وتابعت :للمحافظة على
�سلطته ،اعتمد النظام على م�ساعدة قوى
�أجنبية ،مبا فيها رو�سيا و�إيران وحزب
اهلل .لكن املنت�صر احلقيقي يف احلرب
الأهلية ال�سورية هو رو�سيا ،والنجم
الأبرز هو الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،وذلك بعد �أنْ �ساهم اجلي�ش
الرو�سي يف ترجيح كفة امليزان ل�صالح
الأ�سد.
وزعمت �أنّ هذا يعني � ً
أي�ضا �أنّ �سورية
اليوم مملوكة فعل ًيا لرو�سيا ،و�سيكون

ترتيبات �سيا�سية
بوتني الو�سيط يف � ّأي
ٍ
ذات �صلة وال�ضامن لها يف الوقت نف�سه.
و َم ْن يعتقد �أنّ املعار�ضة ال�سور ّية يمُ كن
�أنْ تحُ قق من خالل حمادثات جنيف �شي ًئا
كانت عجزت عن حتقيقه ع�سكر ًيا على
الأر�ض ،يكون واه ًما.
�أ ّما الواليات املتحدة� ،أ�ضافت جربيل،
ف�أف�ضل خيار �أمامها هو جمرد اعرتافها
ب�أنّها تخلّت عن �أهدافها الإ�سرتاتيج ّية
يف �سورية� :إذ �أنّ ترامب ال م�صلحة له
يف هذا البلد ،ويبدو �أنّه غري م�ستعد
الحتواء بوتني �أ ْو مواجهته .لذلك ،من
الناحية العملية ،تخلّت الواليات املتحدة
ال�سوري.
عن املعار�ضة ال�سورية وال�شعب
ّ
حتى الآن ،تابعت ،فاز الأ�سد باحلرب
الإ�سرتاتيج ّية ،مع ذلك ،قد يكون
انت�صاره باهظ الثمن� ،إذ �أنّ الو�ضع
احلايل ال ي�ضمن ال اال�ستقرار وال ال�سالم،
بل على العك�س ،مل يتمكّن نظام الأ�سد
حتى من فر�ض �سيطرة دائمة على البالد
ب�أ�سرها ،لذلك� ،سي�ستمر التمرد حتى
ال�سوري احلرية وامل�شاركة
مينح ال�شعب
ّ
ال�سيا�سية والعدالة االجتماع ّية.
من ناحيته ،قال جو معكرون ،حملّل
�سيا�سي يف املركز
العربي بوا�شنطن� ،إنّ
ّ
ّ
احلرب الأهل ّية انتهت مع اتفاقية وقف
�إطالق النار الأمريك ّية -الرو�س ّية يف
جنوب �سورية يف متوز (يوليو) املا�ضي،
ولكن ،ما مل ُتعالج التوترات املتوا�صلة

الأون���روا ردا على نتنياهو :مهامنا حتددها اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
رام اهلل – (د ب �أ) -قال الناطق الر�سمي با�سم وكالة الأمم املتحدة
لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا) �سامي م�شع�شع �إن
مهام والية الوكالة حتددها اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وذلك
ردا على الهجوم الذي �شنه رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو �أم�س على الوكالة.
كان نتنياهو قال �أم�س �إن الوكالة “تكر�س ق�ضية الالجئني
(الفل�سطينيني) وما ي�سمى بحق العودة من �أجل الق�ضاء على دولة
�إ�سرائيل” ،ودعا �إىل “زوال هذه الوكالة”.
ونقلت وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) عن م�شع�شع
القول ،يف بيان”: ،ما يعمل على �إدامة �أزمة الالجئني هو ف�شل
الأطراف يف التعامل مع الق�ضية ،وهذا بحاجة لأن يتم حله من
قبل �أطراف ال�صراع يف �سياق حمادثات ال�سالم ،ا�ستنادا �إىل قرارات
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الأمم املتحدة والقانون الدويل ،وهو يتطلب م�شاركة فاعلة من قبل
املجتمع الدويل”.
و�شدد على �أن الأونروا مكلفة من اجلمعية العامة مبوا�صلة خدماتها
حتى يتم التو�صل �إىل حل عادل ودائم لق�ضية الجئي فل�سطني.
جاء هجوم نتنياهو بعد �أيام من تهديد �أمريكي بقطع امل�ساعدات
عن الوكالة حتى يعود اجلانب الفل�سطيني لطاولة املفاو�ضات مع
�إ�سرائيل .وتعترب الواليات املتحدة �أكرب مانح للأونروا وقدمت
تعهدات بنحو  370مليون دوالر حتى  ، 2016وفقا للموقع
الإلكرتوين للوكالة.
وحتذر منظمات فل�سطينية من �أن �أي تقلي�ص خلدمات الوكالة
�سي�شكل خطرا على حياة نحو  75%من الالجئني الفل�سطينيني يف
قطاع غزة وال�ضفة الغربية وال�شتات.

على طول حدود الأرا�ضي التي ت�سيطر
عليها �إ�سرائيل وتركيا ،فقد ي�ؤدي ذلك
�إىل قتال غري متناظر بني �إ�سرائيل
وحزب اهلل� ،أ ْو بني ترك ّيا والقوات
الكرد ّية.
و�شدّ ّد على �أنّ وقف العداوات مل ي�أت
ح�صيلة تفاو�ض الأطراف ال�سورية
املتناحرة على ت�سوية ما ،بل ُولِد على
يد عوامل خارجية هي التي فر�ضته.
فا�صطفاف تركيا مع رو�سيا و�إيران هو
الذي �أ ّدى �إىل وفق �إطالق النار اله�ش
يف كل �أنحاء �سورية يف كانون الأول
(دي�سمرب) املا�ضي.
كما �أنّ قرار وا�شنطن يف متوز (يوليو)
بوقف ت�سليح املتمردين ال�سوريني� ،أغلق
خطوط الإمداد للمعار�ضة امل�سلحة يف
اجلبهتني ال�شمالية واجلنوبية .عالو ًة
على ذلك ،دعمت وا�شنطن مفهوم مو�سكو
حول مناطق خف�ض التوتر يف طول
البالد وعر�ضها .لكن ،ا�ستدرك ،يف حني
ً
خططا بعيدة
�أنّ القوى اخلارج ّية ت�ضع
املدى ل�سورية يف حقبة ما بعد النزاع� ،إلاّ
�أنّ بلورة نظام مزدهر وم�ستقر لن يكون
يف متناول اليد ،ذلك �أنّ النزاع امل�سلّح
بر�أيه ينزاح بالتدريج لي�صبح معركة
�سيا�سية �ستُحدد � ّأي �سورية �ستنبثق من
�أتون احلرب ،و َم ْن �س ُيدير �أجهزة الأمن،
وال�سيا�سة العامة ،واالقت�صاد ،فيها ،على
حدّ تعبريه.

منوعات
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امل�سل�سالت التي تركز على الن�ساء ت�ستحوذ على جوائز اجل��ول��دن جلوب
لو�س اجنلي�س (د ب �أ)� -شهد حفل جوائز
اجلولدن جلوب فوز عدد من الربامج
التلفزيونية التي ركزت على حياة الن�ساء.
وقد فاز م�سل�سل ” هاند ميدز تيل” على جائزة
�أف�ضل م�سل�سل درامي تلفزيوين ،كما فاز م�سل�سل
” بيج ليتل اليز ” بجائزة �أف�ضل م�سل�سل ق�صري
�أو �أف�ضل فيلم تلفزيوين.
كما فاز م�سل�سل ” ذا مارفلز م�سز ما�سيل”
بجائزة �أف�ضل م�سل�سل كوميدي �أو مو�سيقي.
وقد �أ�شادت الإعالمية ال�شهرية �أوبرا وينفري
بالن�ساء الالتي حتدثن عن تعر�ضهن للتحر�ش
اجلن�سي ،وذلك لدى قبولها جلائزة �سي�سيل بي
دوميل الفخرية خالل حفل اجلولدن جلوب.
وا�شادت وينفري بالن�ساء لتمتعهن” بالقوة
الكافية للتحدث عن ق�ص�صهن ال�شخ�صية”.
وقوبلت �أوبرا بعا�صفة من الت�صفيق عندما
قالت ” لفرتة طويلة مل يتم �سماع �أ�صوات
الن�ساء� ،أو ت�صديقهن �إذا ا�ستطعن التحدث
عن حقيقة قوة ه�ؤالء الرجال ،ولكن انتهى
وقتهم”.
وقالت �أوبرا  63 /عاما� /إنها لديها ر�سالة
لل�شابات الالتي ي�شاهدن احلفل  ”:هناك يوم
جديد يلوح يف الأفق”.
�أعربت ممثالت عن موقفهن الراف�ض للتحر�ش
واالعتداء اجلن�سي يف �أماكن العمل عرب ارتداء
مالب�س �سوداء اللون خالل حفل الن�سخة
اخلام�سة وال�سبعني من جوائز “جولدن
جلوب” يف بفريل هيلز.
واختارت الن�ساء ارتداء اللون الأ�سود بناء
على طلب من حركة “تاميز �أب ناو” ،التي
�أ�س�ستها نحو  300امر�أة تعمل يف جمال
ال�سينما والتلفزيون وامل�سرح ،يف �أعقاب
ف�ضيحة هاريف واين�ستني التي هزت �صناعة
الرتفيه الأمريكية العام املا�ضي.
وان�ضم جنوم من الرجال لهن على ال�سجادة

احلمراء حيث ارتدوا بدالت ر�سمية �سوداء
حتمل �شعار احلركة.
وت�ساءل بع�ض النجوم عن كيفية تعامل احلفل
مع هذا املو�ضوع احل�سا�س ،لكن م�ضيف احلفل

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

النجم �سيث مايرز قال �إنه يعتقد �أنه قادر على
التعامل مع الو�ضع ،حيث �سيعاونه فريق من
الكتاب بقيادة الكوميديتان تينا فاي و�إميي
بوهلر .وقال مايرز “�أعتقد �أن لدينا نكات” .
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مم���ث���ل���ة ل���ب���ن���ان���ي���ة ت�������ش���ارك
يف م�����س��ل�����س��ل �إ����س���رائ���ي���ل���ي

بريوت ـ :ك�شفت قناة “اجلديد” �أن فنانة فرن�سية من �أ�صل
لبناين ت�شارك يف م�سل�سل �إ�سرائيلي بعنوان “فو�ضى”.
واملمثلة تدعى ليتي�سيا ايدو ،وهي من عائلة خمتلطة تت�ألف
من �أب لبناين و�أم فرن�سية.
و�أ�شارت م�صادر تابعة لـ”اجلديد”� ،أن املمثلة ولدت وترعرت
يف فرن�سا ،ومل تزر لبنان مطلقا وكما انها ال جتيد اللغة
العربية.
�أما بالن�سبة لأدوارها الفنية باللغة العربية فهي تقوم بحفظ
املقاطع عن ظهر قلب.
ان “هدفها يف احلياة هو �أن يفهم الأ�شخا�ص
وتقول ليتي�سيا ّ
بع�ضهم البع�ض ولي�س �أن يبتعدوا عن بع�ض” ،وت�ضيف:
“عائلتي تعاين من االنق�سام بني الديانات ،وحرب يف لبنان،
ويف �إ�سرائيل ،وقد �سئمت هذا احلال .لهذا �أطمح �إىل حل
امل�شاكل بطرق �أخرى”.
يذكر �أن املمثلة �شاركت يف �أعمال �إ�سرائيلية �أخرى وبرزت
ك�شخ�صية عربية يف كل �أعمالها.

”ذا ف��وي�����س ك���ي���دز» 45 ..ط��ف�لا ت���أه��ل��وا مل��رح��ل��ة “املواجهة“
انتهت الليلة حلقات املرحلة الأوىل من برنامج
“ذا فوي�س كيدز» وهي مرحلة ال�صوت لتبد�أ
املرحلة الثانية وهي مرحلة “املواجهة” بني
�أع�ضاء الفريق الواحد ،.و�سيكون على احلكام
وقتها اختيار �صوت واحد يغادر الربنامج.
وقد ت�أهلت الليلة  45موهبة ملرحلة املواجهة
يف فرق كاظم ال�ساهر ونان�سي عجرم وتامر
ح�سني .فقد اختار كاظم الليلة الأ�صوات
الثالثة التي تنق�ص فريقهم وهم جنة اجلندي
� 14سنة من م�صر يف فئة الأغاين الطربية
�أدت �أغنية “م�ضناك” للمطرب الكبري حممد
عبد الوهاب ،وحينما اختارت كاظم غنت له
“�أ�شكيك ملني” ،ال�صوت الثاين مرييتا عماد 11
�سنة يف فئة الأغنية العاطفية و�أدت �أغنية
“�أنا بع�شق البحر” للمطربة الكبرية جناة
ال�صغرية ،ال�صوت الثالث �صوت تيم احللبي
من �سوريا � 10سنوات الذي �أدى �أغنية “يا
�صغريي” للمطرب الكبري ملحم زين بح�سب
موقع العني االخبارية “.
واختار ت نان�سي ال�صوت الواحد املتبقي لها
وهو �صوت �أجمد نبيل من اليمن � 12سنة يف فئة
الأغنية اخلليجية وقدم �أغنية “اعرتفلك”
لفنان العرب حممد عبده� .أما تامر ح�سني
فقد اختار ليا قر�ص من لبنان � 12سنة يف
فئة الأغنية الأجنبية و�أدت �أغنية “Fight
 ،”Songواختار �صوت خالد الفايد من م�صر
� 14سنة يف فئة الأغنية العاطفية و�أدى
�أغنية “�سهرت الليل” جلورج و�سوف ،واملوهبة
الأخرية كانت فالنتينا الكركي � 9سنوات و�أدت
�أغنية “�إمي نامت عبكري” جلارة القمر فريوز.
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لقطات ” عربية يف كتاب” نار وغ�ضب” االمريكي :الأمري حممد بن �سلمان ابلغ كو�شرن� ”..أنا ر�سغ يدكم  ..وميكنكم االعتماد“
علي”� ..صفقة القرن وردت خم�س مرات يف اكرث من  17فقرة و�إقرتاحات للريا�ض� :إحتاطوا على مليارات لتمويل املرحلة املقبلة
ر�أي اليوم -لندن-
�إزداد على نحو كبري خ�صو�صا يف الو�سطني
ال�سيا�سي والثقايف العربي اجلدل حول
الكتاب املثري الذي ت�سبب ب�ضجة عاملية
بعنوان”نار وغ�ضب داخل الواليات
املتحدة” خ�صو�صا وان الكتاب يت�ضمن
�شروحات مف�صلة لها عالقة بالعهد اجلديد
يف ال�سعودية والق�ضية الفل�سطينية.
يف امل�ساحة العربية من الكتاب وا�ستنادا
�إىل ر�صد خا�ص تابعته ر�أي اليوم ي�صف
الكتاب مبا�شرة العبارة التي ا�ستخدمها
الأمري حممد بن �سلمان عندما كان وليا
لويل العهد عن دوره و�إ�ستعداده خالل
مقابلته الأوىل املهمة مع �صهر الرئي�س
االمريكي جاريد كو�شرن عندما و�صف
االمري نف�سه ب�أنه “الر�سغ الذي ميكن ان
تعتمد عليه اليد الأمريكية” قائال  ”..انا
ر�سغكم وميكنكم الإعتماد متاما علي”.
بالن�سبة خلرباء الرتجمة املفردة التي
ا�ستعملها بن �سلمان يف ال�سياق ت�ستعمل
عندما يريد احدهم ان ي�صف نف�سه
ب”ال�ساعد الأمين” لأي �شخ�ص �آخر.
يف موقع �آخر من الكتاب ثمة نقا�شات
وقرائن على ان العهد ال�سعودي اجلديد
�سيجمع بطريقة خا�صة “�أموال كافية”
للإنفاق على تفا�صيل بناء ما �سمي

ه ��آرت�����س :اجل��م��ي��ع ُي��غ�����ض��ب��ون اردوغ����ان
بقلم :ت�سفي برئيل
املياه الباردة التي �سكبت على عبد اهلل
غول ،الرئي�س الرتكي ال�سابق ،من وريثه
رجب طيب اردوغان كانت متوقعة .ولكن
من املثري ر�ؤية اىل �أي م�ستوى ينجح
اردوغان يف �شد حدود طلقاته ال�سامة.
االختالف بني االثنني لي�س جديدا .فقد
جرت بينهما مواجهات علنية ،لكن يف هذه
املرة دا�س غول على جرح م�ؤمل مي�س ما
يعتربه اردوغان حرب �ضد االرهاب.
ح�سب املادة  696من نظام الطواريء،
لي�س فقط اجلنود وال�شرطة واملوظفني
الذين عملوا �ضد حماولة االنقالب يف
� 2016سيكونون حم�صنني من تقدميهم
للمحاكمة ،بل اي�ضا مواطنني .غول
ومنظمات حقوق املواطن يقولون �إن
ال�صيغة ال�ضبابية للمادة ميكن تف�سريها
هكذا� ،أي�ضا ن�شاطات مواطنني �ضد حركة
اخل�صم املنفي الردوغان ،فتح اهلل غولن،
بعد حماولة االنقالب ،ولي�س فقط
اثناءه ،متنحهم احل�صانة .غول الذي
عار�ض يف حينه تعديل الد�ستور الذي
مينح اردوغان �صالحيات وا�سعة ،هاجم
هذه املادة وقال �إنها تخلق منفذ ميكن
جتاوز �سلطة القانون وتعطي املواطنني
�صالحيات معطاة ب�صورة ح�صرية
لل�شرطة واجلهاز الق�ضائي“ .من املثري
للحزن �أن رئي�سنا ال�سابق يتحدث عن
ال�ضبابية� .أين جتد �ضبابية؟ يف �أي
مادة؟” ،انفجر اردوغان“ ،كيف �صعدت
فج�أة على ظهر �سفينة املعار�ضة؟” ا�ضاف
من خالل اعطاء ا�شارات على خيانته
للحزب.
غول واردوغان هما من م�ؤ�س�سي حزب
العدالة والتنمية ،وقد �سارا طريق
طويلة معا خالل �سنني .غول كان رئي�س
احلكومة يف ال�سنة االوىل حلكم احلزب
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

اىل حني دخل اردوغان اىل من�صبه ،ورد
له اجلميل مب�ساعدته يف �أن يعني رئي�سا.
ولكن غول مل ي�سلم ب�سيطرة اردوغان
على احلكم وم�سه ال�شديد بو�سائل
االعالم .اردوغان الذي اثبت �أنه ال يغفر
ملن ينتقدونه ،و�ضع غول الآن على لوحة
االهداف ،باتهامه لي�س فقط باالن�ضمام
اىل املعار�ضة ،بل امل�س بو�سائل الدولة يف
حماربتها لالرهاب .غول مل ي�سكت وغرد
ب�أنه �سي�ستمر يف التعبري عن مواقفه.
ولكنه ي�ستطيع حقا حتدي اردوغان فقط
اذا قرر التناف�س على الرئا�سة.
العالقات بني اردوغان وغول تذكر ب�شكل
كبري باحلب الكبري ال�سائد بني بنيامني
نتنياهو ور�ؤوبني ريفلني .وح�سب حملل
تركي يف �صحيفة “ميلييت”: :يبدو
�أن اردوغان تبنى ا�سرائيل كمثال على
ال�سلوك ال�سيا�سي ،ولكن يف ا�سرائيل ما
زال لديكم حرية تعبري� ،أما عندنا فال
يوجد”.من يبحث عن امثلة اخرى ميكنه
�أن يجدها يف مدينة �أ�ضنا ،التي �أمر
فيها رئي�س البلدية بازالة كل الالفتات
باللغة العربية “التي تت�سبب بت�شويه
املنظر وت�ضر باجلهود للدفاع عن اللغة
الرتكية”.
هذه العا�صفة ال�سيا�سية مل تنه تطورها
بعد كما يجب .لأن ق�ضية اكرث تهديدا
نزلت على ر�أ�س اردوغان ،عندما �أدانت
حمكمة يف نيويورك يوم اخلمي�س املا�ضي
نائب مدير عام بنك “هالك” الرتكي
باخلداع وخرق العقوبات على ايران
– لأنه مكن رجل االعمال االيراين –
الرتكي ،ر�ضا �سراب ،من نقل الذهب اىل
ايران مقابل النفط .اردوغان انتقد
قرار احلكم .وقال م�ست�شاره ابراهيم
كالن “هذا حكم ف�ضائحي يف حمكمة
ف�ضائحية .وقال رئي�س احلكومة الرتكي

ب”�صفقة القرن” �ضمن احلل االقليمي
ل�صراع ال�شرق الأو�سط.
وانطوت مطالبة بن �سلمان بتوفري
املبلغ الكايف على تفوي�ض ميكن ان يفهم
منه تربير خطوتني برزتا الحقا وهما
اعتقاالت الأمراء يف فندق الريتز ال�شهري
وحت�صيل ع�شرات املليارات من �شخ�صيات
�سعودية نافذة حتت عنوان مكافحة
الف�ساد �إ�ضافة لل�ضرائب التي فر�ضت على
ال�سعوديني مع رفع ا�سعار املحروقات.
بالن�سبة خلبري �سيا�سي بارز ف�أن القيمة
اال�سا�سية واالهم يف الكتاب انه حتدث
عند طباعته قبل اربعة ا�شهر تقريبا عن
“�أحداث وقرارات” �إتخذت فعال الحقا
مما ميز م�ستوى امل�صداقية يف النقا�شات
التي ف�ضحها الكتاب علما بان الكتاب يقول
ويف خم�سة مواقع على االقل بان “�صفقة
القرن” التي �شكك كثريون وخ�صو�صا
وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري يف
وجودها هي “�أمر واقع» لإن عبارة”�صفقة
القرن” وردت خم�س مرات على االقل يف
 17فقرة بالكتاب خ�ص�صت متاما للق�ضية
الفل�سطينية ومرتني من اخلم�سة كانت
تقرتن بحديث عن “ت�سوية تاريخية” او
” احلل االقليمي”.
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�أط��ف��ال بقرية برتغالية ي�شجعهم الآب���اء على التدخني
لندن –
يف العامل املكافح للتدخني ،قرية يدخن �أطفالها
ال�سيجارة مبباركة من الآباء وت�شجيعهم ،وهي
يف الربتغال التي وافق برملانها قبل � 3أ�شهر على
حظره بدءا من �أول يناير احلايل “يف كل مكان
يرتاده الأطفال” با�ستثناء  6يناير من كل
عام ،وفقط بقرية Vale de Salgueiro
�أو “وادي �شجر ال�صف�صاف” القليلة ال�سكان
البالغني � 459شخ�صا ،والواقعة يف �أق�صى
ال�شمال الربتغايل قرب احلدود مع �إ�سبانيا.
“والدة الطبيعة واحلياة الب�شرية من جديد”
يف ذلك اليوم ،حتيي القرية “عيد الغطا�س"
امل�سيحي ،بتقليد �سنوي مثري للغ�ضب املحلي،
كما والدويل ،على حد ما قر�أت “العربية.نت”
يف و�سائل �إعالم برتغالية عن مهرجان يبد�أ
ملنا�سبة العيد يف  6يناير وي�ستمر يف القرية
ليومني ،وانتهى ال�سبت قبل �أم�س ،وفيه يقوم
الآباء بت�شجيع �أطفالهم ،ممن هم �أحيانا بعمر
يقل حتى عن � 5سنوات ،على تدخني ال�سيجارة
ل�سبب ال يعرفونه هم �أنف�سهم� ،إال �أنها عادة
قدمية منذ قرون ،ال تتدخل ال�سلطات لوقفها،
مع �أنها متنع من تقل �أعمارهم عن  18من �شراء
التبغ وتدخينه.
طفلتان تدخنان قرب البيت ،وثالثة ت�شعل
�سيجارتها ب�سيجارة والدتها
�أحد الذين �ألفوا كتابا عن القرية واحتفالها
بالعيد ومهرجانها ،هو Jose Ribeirinha
ال�شارح يف ما نقلته عنه الوكاالت� ،أن �سبب
عادة ت�شجيع الأطفال على التدخني “غري
معروفة ،لكنها قد تعني االحتفال بوالدة
الطبيعة واحلياة الب�شرية من جديد”،
م�ضيفا �أن القرية البعيدة  450كيلومرتا عن

العا�صمة ل�شبونة “تقع يف منطقة معروفة
مبمار�سة تقاليد تعود لأزمنة وثنية� ،سابقة
للدين امل�سيحي” ،يف �إ�شارة �إىل �أن تدخني
الأطفال لل�سيجارة قد يكون له �أ�صل وثني،
بح�سب اعتقاده .بح�سب موقع العربية
ويتناولون  300كلغ من الرتم�س
ونقلت الوكاالت عن �صاحبة مقهى ،عمرها
� 35سنة� ،أن العرف والتقاليد هي �سبب منحها
�سيجارة البنتها كي تدخنها .وقالت“ :ال �أرى
�أي �ضرر بذلك ،لأنهم (الأطفال) ال يدخنون يف
الواقع ،بل ي�ستن�شقون الدخان ويزفرونه على
الفور” ،وهو ما جنده �أي�ضا يف فيديو تعر�ضه
“العربية.نت” �أدناه ،حيث يظهر �أحد البالغني

ي�ساعد طفلته على التدخني ،كما ن�سمع �إحدى
الأمهات ت�شرح ب�أن تدخينهم ال ي�سبب لهم
الإدمان “فهذه تقاليد فقط ،وكل الأ�شخا�ص
من جيلي ال يدخنون الآن” ،وفق تعبريها.
�إ�ضافة �إىل هذا التقليد التدخيني الغريب،
ف�إنهم يوزعون يف املهرجان  300كيلوغرام من
الرتم�س يتناولونها ،ومعها يحت�سون  100لرت
من النبيذ ،فيما ال�شخ�صية الأبرز من �سكان
القرية ،يكون خالل اليومني واحدا يختارونه
ليكون ملكا عليهم ،فيظهر وعلى ر�أ�سه تاج،
كما امللك املعروف با�سم “مومو” يف كرنفال
الربازيل.
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ر���س��م��ي��ا ..ال��ع��ل��م��اء يكت�شفون
“ك������وك������ب �أر���������������ض” ث����اين

لندن ـ اكد فلكيون ،ب�شكل ر�سمي ،اكت�شافهم كوك ًبا ميكن �إطالق عليه
�أنه �أر�ض ثانية ،لكونه ميتاز بالكثري من اخل�صائ�ص الالزمة لقيام
حياة مماثلة لتلك املوجودة على �سطح كوكبنا.
وقال موقع  ،ewaoاملعني بالق�ضايا العلمية� ،إنه بعد �آالف ال�سنني
من االكت�شافات لعدد كبري من الكواكب ،جاء اكت�شاف كوكب �أطلق
عليه ا�سم بروك�سيما بي  Proxima Bيختلف عن كل ما �سبقه
من اكت�شافات.
و�أو�ضح املوقع �أن بروك�سيما بي ميتاز بالعديد من اخل�صائ�ص املب�شرة
بوجود حياة عليه ،ف�أوال كتلته تزيد ب�شكل ب�سيط عن كتلة كوكب
الأر�ض� ،إذ يبلغ حجمه  1.3حجم الأر�ض ،كما �أن امل�سافة بينه وبني
النجم الذي يتبعه ت�سمح بوجود املياه يف �شكلها ال�سائل على �سطح
الكوكب املكت�شف حدي ًثا.
ويقع الكوكب �شبيه الأر�ض يف نطاق جنم ي�سمى “القنطور الأقرب”
�أو “بروك�سيما �سنتوري” ،وهو �أحد �أقرب النجوم �إىل كوكب الأر�ض،
حيث يبعد عن كوكبنا م�سافة � 4سنوات �ضوئية فقط ،وتعترب درجة
حرارة �سطح كوكب بروك�سيما بي مثالية للإبقاء على املياه يف
حالتها ال�سائلة� ،إذ ترتاوح درجة حرارة �سطحه ما بني 30-90
درجة �سلزيو�س.
وي�أمل العلماء يف �أن ت�ستطيع الأجيال القادمة يف ابتكار و�سيلة
انتقال �أكرث �سرعة �إىل بروك�سيما بي ،ليتمكن الب�شر وقتها من
تقدمي �أول دليل مادي مبا�شر على وجود كائنات ف�ضائية خارج
جمموعتنا ال�شم�سية.
ومت التو�صل �إىل تلك النتائج بعد �أن خ�ضع النجم بروك�سيما
�سنتوري �إىل املراقبة ملدة �ستة �أ�شهر با�ستخدام مر�صد جنوب
�أوروبا وعدة مناطق �أخرى يف العامل ،وقاد العامل غويلم فريقا
لإعداد ورقة بحثية تتناول هذا االكت�شاف.

ال�شرطة حتقق يف ادع��اءات بالتحر�ش
اجل��ن�����س��ي ���ض��د مم��ث��ل ا����س�ت�رايل

� 03شخ�صا ي�شاركون يف حركة “ركوب بال �سراويل” مبرتو الأنفاق يف �أملانيا

بنايل يلدرمي “هذا تدخل غري م�سبوق
يف ال�ش�ؤون الداخلية الرتكية” .والنيابة
العامة يف تركيا طلبت من الواليات
املتحدة ت�سليم ال�شاهد الرئي�سي يف
الق�ضية ،ح�سني كركماز ،الذي ادار يف
 2013التحقيق �ضد �سراب.
من ناحية اردوغان “لي�س هناك �شيء
لأنه مل يكن هناك �شيء” .لأن ما مت
القيام به ،اذا مت القيام به ،هو يف اطار
ال�صالحيات ال�سيادية لرتكيا .اردوغان
وعائلته خرجوا ابرياء من الق�ضية
على االقل يف نقا�شات املحكمة ،ولكن
قرار احلكم الذي يف اعقابه �سيق�ضي
نائب مدير عام البنك ثالثني �سنة يف
ال�سجن ،ميكن �أن ت�ستخدمه وزارة املالية
االمريكية كقاعدة لفر�ض غرامات
كبرية 10 – 5 ،مليارات دوالر ،على
البنك الرتكي .غرامة كهذه �ستكون

�ضربة قا�ضية لنظام البنوك يف تركيا.
وقد �سارعت �شخ�صيات تركية رفيعة اىل
التعهد ب�أن الدولة �ست�ساعد البنك.
يف هذه االثناء �ساهمت هذه الق�ضية
يف تدهور �آخر يف العالقة بني تركيا
والواليات املتحدة التي بد�أت يف التدهور
يف اعقاب امل�ساعدة التي تقدمها الواليات
املتحدة لالكراد يف �سوريا ،وانزلقت
اكرث يف املنحدر عندما اعلن ترامب عن
اعرتافه بالقد�س عا�صمة ال�سرائيل،
والآن يوجد يف تركيا من يقرتح قطع
العالقة مع الواليات املتحدة .هذه
لي�ست مطالبة منطقية ،كما هو معروف،
لكنها ت�شري اىل رياح ال�شر التي تهب يف
انقرة واىل ال�شعور ب�أن اردوغان ي�سري
بالدولة بعيدا عن احالم �سنوات حكمه
االوىل عندما كان ال�شعار “�صفر م�شكالت
مع اجلريان” الذي كان يوجه �سيا�سته

اخلارجية .الآن لي�س فقط �أن العالقة
بني تركيا والواليات املتحدة توجد يف
منحدر غري م�سبوق ،اي�ضا العالقة مع
االحتاد االوروبي بحاجة اىل دفعة من
اجل ت�ضميد اجلراح .يف اال�سبوع املا�ضي
تلقى اردوغان �صفعة �شديدة من الرئي�س
الفرن�سي عمانويل مكرون الذي �أعلن
يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك“ :كفى نفاق،
لي�س هناك احتمال لأن تن�ضم تركيا اىل
االحتاد االوروبي يف الظروف احلالية”،
با�شارته اىل االخالل ال�شديد بحقوق
االن�سان يف تركيا .اردوغان اكتفى برد
بارد“ .لقد مللنا من الطرق على باب
االحتاد االوروبي ،لكن مل يبق لرتكيا
الكثري من االبواب االخرى من اجل
الطرق عليها”.

ميونخ – (د ب �أ) -حتت �شعار ”
ركوب قطار الأنفاق بال �سراويل”،
�شارك بعد ظهر اليوم الأحد ،نحو
� 30شخ�صا بال �سراويل يف رحلة
لأحد قطارات مرتو الأنفاق يف
مدينة ميونخ جنوبي �أملانيا.
وقال دانيل بي� ،صاحب الدعوة
�إىل الرحلة ،اليوم� ،إن الهدف من
هذه الرحلة هو ” مطالعة نظرات
الآخرين واال�ستمتاع باحلياة”.
وجتمع نحو � 30شخ�صا يف �ساحة
مارينبالت�س ا�ستجابة لدعوة
دانيل بي ،حيث �شرعوا بعد ذلك
يف ركوب قطار مرتو الأنفاق
باملالب�س الداخلية فقط ،وقال
دانيل �إنه لي�س هناك عواقب
حتى االن”.
ميكن خ�شيتها.
و�أ�ضاف �أن ” ال�شرطة ح�ضرت يذكر �أن هذه هي الن�سخة ال�سابعة
لأننا كنا عددا كبريا من من رحالت املرتو بال �سراويل ،التي
الأ�شخا�ص ،لكن مل تقع م�شاكل ت�شهدها مدينة ميونخ ،وكانت

ي�شارك �أ�شخا�ص يف العديد من

جماعة (�إمربوف �إيفري وير)
يف نيويورك بالواليات املتحدة،
املدن الكربى يف العامل يف مثل هذه
�أول من نظم مثل هذه الرحالت
يف عام  ،2002ومنذ ذلك التاريخ الرحالت �سنويا.

�سيدين (د ب �أ) – ذكرت ال�شرطة اال�سرتالية اليوم االثنني انها
حتقق يف ادعاءات بوقوع اعتداءات غري الئقة وم�ضايقات جن�سية
�ضد املمثل املحلى احلائز على جائزة كريج ماكال�شالن.
واتهمت ثالث ن�ساء على االقل من طاقم التمثيل يف امل�سرحية
املو�سيقية “ذا روكي هورر بيكت�شر �شو” املمثل مبالم�سة �أجزاء
ح�سا�سة من �أج�سادهن ب�شكل غري الئق �أو تعرية نف�سه خالل عر�ض
امل�سرحية عام  ،2014وفقا ملا ذكرته هيئة االذاعة اال�سرتالية
املحلية (ايه بي �سي).
وقالت �شرطة فيكتوريا يف بيان لها “ان حمققني من ملبورن �سو�سيت
( �إدارة اجلرائم اجلن�سية وفريق التحقيق يف ا�ساءة معاملة
االطفال) يحققون يف ادعاءات بارتكاب جرائم جن�سية تعود اىل
عام  .2014وو�صف مكل�شالن  /52عاما /هذه االدعاءات بانها “ال
ا�سا�س لها من ال�صحة”.
وا�ضاف يف ت�صريحات لهيئة الإذاعة اال�سرتالية “ب�صراحة ،يبدو
�أنها جمرد تلفيقات ،رمبا لأ�سباب مالية ،ورمبا لك�سب �شهرة”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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اعالنات
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