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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد

�شوت�شي لبوتني:   اأردوغ��ان 
 م��ق��اب��ل وق����ف ال��ه��ج��وم
ع��ل��ى ال��غ��وط��ة واإدل����ب

 هل ت�شتطيع الريا�ض حتمل العبئني املعي�شي والع�شكري؟

والريا�ض واأبو ظبي حتّر�شان على تدّخل دويل يف اليمن

ي�ش��رب البالي�شت���ي 
م��ع�����ش��ك��رات جن��ران

الكذبة ك��ذب  زاي��د   “ابن 
ت�شكو الإمارات   و�شدقها”.. 
املتحدة الأمم  اإىل   قطر 
والتعاون العربية   واجلامعة 
“متهورة”! لأنها  اخلليجي 

حت���ذي���رات م���ن الث�����ار ال�����ش��ل��ب��ي��ة ل���ق���رار وا���ش��ن��ط��ن جت��م��ي��د م��ب��ل��غ ل����امم امل��ت��ح��دة 
تاأ�شي�شها منذ  للوكالة  مت��وي��ل  ازم���ة  ا���ش��واأ  اىل  ���ش��ي��وؤدي  ال���ذي  للفل�شطينيني  خم�ش�ض 
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امل�صدر / وكاالت
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأبلغ 
الرو�صي  نظريه  اخلمي�س  #اأردوغان، 
اإيقاف  ب�صرورة  #بوتني  فالدميري 
يف  الع�صكرية  عملياته  االأ�صد  نظام 
الإجناح  ال�صرقية  والغوطة  #اإدلب 

قمة #�صوت�صي وحمادثات #اأ�صتانا.
عملية  ب�صن  هدد  قد  اأردوغان  وكان 
الفرات  لدرع  م�صابه  #�صوريا  جنوب 
التي �صنها اجلي�س الرتكي قبل عامني.
يف  واإيران  ورو�صيا  تركيا  واتفقت 
العام املا�صي على اإقامة »منطقة عدم 
اخلا�صعة  اإدلب  حمافظة  يف  ت�صعيد« 
املحيطة  واملناطق  املعار�صة  ل�صيطرة 

بها واملتاخمة لرتكيا.
�صفريي  الثالثاء  تركيا  وا�صتدعت 
اخلارجية  وزارة  اإىل  واإيران  رو�صيا 

لتطلب منهما دعوة احلكومة ال�صورية 
لوقف انتهاكات احلدود مبنطقة عدم 

الت�صعيد يف اإدلب.

من  الرو�صية  الدفاع  وزارة  وطلبت 
ت�صديد  االأربعاء  الرتكي  اجلي�س 
يف  امل�صلحة  اجلماعات  على  رقابته 

من  جمموعتان  هاجمت  اأن  بعد  اإدلب 
يف  رو�صية  قواعد  طيار  بال  الطائرات 

ال�صاد�س من يناير/ كانون الثاين.
معظم  املعار�صة  ف�صائل  وخ�صرت  هذا 
اخلمي�س  يوم  ا�صتعادتها  التي  املواقع 
معاك�س  هجوم  خالل  اإدلب  ريف  يف 
النظام  قوات  على  نفذته  قد  كانت 

وامليلي�صيات امل�صاندة لها.
متطابقة  ع�صكرية  م�صادر  وذكرت 
الهجوم  ا�صتوعبت  النظام  قوات  اأن 
وتل  عط�صان  حميط  يف  نقاطها  جتاه 
واأم  الزرزور  واأر�س  واخلوين  مرق 
النقاط  با�صتعادة  وبداأت  اخلالخيل، 
يف  وجنحت  منها  تراجعت  التي 
تزال  ال  فيما  اأغلبها  على  ال�صيطرة 
مطار  ب�صاأن  موا�صحة  غري  املعلومات 

»اأبو الظهور« الع�صكري.
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خمت�سر مفيد

الواليات  اعرتاف  على  االأمريكي  الرئي�س  توقيع 
للكيان  عا�صمة  بالقد�س  االأمريكية  املتحدة 
ال�صفارة  نقل  باإجراءات  واملبا�صرة  ال�صهيوين، 
عنيفة  �صدمة  ي�صّكل  مل  القد�س...  اإىل  االأمريكية 
الفتنة  خالل  �صّيما  وال  االأحداث،  مل�صار  للمتابعني 
املذهبية التي امتطت �صهوة تدمري كّل الواقع العربي 
واالإ�صالمي من خالل احلركات التكفريّية املتطّرفة، 
بقدر ما اأ�صعَر املخل�صني باخلطر؛ لكون هذا التوقيع 
ميّثل – يف توقيته – عملية ا�صتثمار لكل ما اأجنز يف 

تلك ال�صنوات.
والأجل ذلك، يراهن كثريون، �صواء من جهات ر�صمّية 
اأّن  على  �صيا�صّيني،  حمّللني  من  اأو  وعربّية،  عربية 
من  اأكرث  لت�صتمّر  تكن  مل  العاطفّية  ال�صعوب  هّباِت 
ة؛ لتعود هذه ال�صعوب  اأو اثنني وتنتهي الق�صّ اأ�صبوع 
اإىل الواقع وتفتح اأعينها على ا�صتمرار تغيري املعامل 
هو  كما  متامًا  الورق!  على  ال  االأر�س  على  واملواقع 

تاريخ هذه الق�صّية.
اأّن  ليعترب  ذلك؛  من  اأبعد  اإىل  البع�ُس  يذهب  قد 
الإن�صاج  خطط  �صحّية  دائمًا  تقع  نف�صها  ال�صعوب 
اخلطط  هذه  �صمن  من  يكون  بحيث  ما،  طبخة 
ال�صقف  رفع  وقع  على  ال�صارع  اإىل  لتنزل  ا�صتثارتها 
االلتفاف  مّت  اإذا  ثّم  املتاآمرة،  اجلهات  قبل  من  عاليًا 
لهذه  ربحًا  ال�ّصقف  هذا  عن  تناُزٍل  اأي  �صّكل  عليها 

اجلهات، وخ�صارة »مقبولًة« لل�صعوب!
 رئي�س �لتحرير
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�شوره اأب�شع  يف  الأمريكي  ال�شيا�شي  النفاق  الأم��ن:  جمل�ض  اأم��ام  اإي��ران  للمزاد لي�شت  �شقطرى  الإم��ارات:  على  مينية  غ�شبة 

واإل! ال��ري��ال...  اأن��ق��ذوا  »ال��ت��ح��ال��ف«:  يهاجم  دغ��ر  ب��ن 

واإدل��ب الغوطة  على  الهجوم  وق��ف  مقابل  �شوت�شي  لبوتني:  اأردوغ����ان 

املتحدة(  )االأمم  نيويورك 
جل�صة  االأمن  جمل�س  عقد   :
»احلالة  بند  حتت  مفتوحة 
ملناق�صة  االأو�صط«  ال�صرق  يف 
اإيران على  الو�صع الداخلي يف 
انطلقت  التي  املظاهرات  �صوء 
28 كانون االأول/دي�صمرب  يوم 
لت�صعة  وا�صتمرت  املا�صي، 
واأدت  مدينة  من  اأكرث  يف  اأيام 
مواطنا.   22 نحو  مقتل  اإىل 
املتحدة  الواليات  مندوبة 
هي  هيلي،  نيكي  االأمريكية، 
اجلل�صة.  لعقد  دعت  التي 
الرو�صي  املندوب  وحاول 
اإىل  بالدعوة  عقدها  تعطيل 
مغلقة  م�صاورات  جل�صة  عقد 

بن�صف  للجل�صة  الر�صمي  املوعد  قبل 
اأ�صوات  ت�صعة  تتطلب  والتي  �صاعة 
ولكن  تلغى.  واإال  لعقدها  اإيجابية 
�صبعة  ح�صد  من  تتمكن  مل  رو�صيا 
اأع�صاء لالعرتا�س على عقد اجلل�صة 
�صتة  هناك  اأن  امل�صكلة  فعقدت. 
املجل�س  ع�صوية  دخلوا  جدد  اأع�صاء 
حلفاء  من  غالبيتهم  يف  الدائمة  غري 
مثل  املتحدة  الواليات  اأ�صدقاء  اأو 
بريو وبولندا وهولندا و�صاحل العالج 
يبــا�صــروا  اأن  يريدون  وال  والكويت 
الواليات  مع  بنزاع  املجل�س  يف  عملهم 

املتحدة ومندوبتها نيكي هيلي.
اجلل�صة خمالفة لبنود امليثاق يف ثالث 
نقاط رئي�صية: اأوال – يخت�س جمل�س 
تهديدا  تعترب  التي  بامل�صائل  االأمن 
لالأمن وال�صلم الدوليني، وال اأحد يتفق 
مع وجهة نظر هيلي اأن اأحداث اإيران 
لل�صلم واالأمن الدوليني.  متثل تهديدا 
 34 البند  نيكي هيلي حول  وما قالته 
يف  احلالة  على  ينطبق  ال  امليثاق  من 
الن�س  عنق  يّل  عملية  هي  بل  اإيران 
االأمن  جمل�س  حق  عن  يتحدث  الذي 
قد  و�صع  اأو  خالف  يف  بالتحقيق 
وال�صلم  لالأمن  تهديدا  لي�صكل  يتطور 

الدوليني.
واالإ�صطرابات  املظاهرات  اأن  ثانيا: 
الداخلية، ما مل تتحول اإىل جمازر اأو 
حرب اأهلية بني مكونات البلد الواحد 
تبقى  جماورة،  دول  اإىل  تنتقل  اأو 
ي�صمى  ما  اأو  الدولة  �صالحيات  �صمن 
والتي  الداخلية  بال�صوؤون  امليثاق  يف 
البند  ح�صب  فيها  التدخل  يجوز  ال 

ال�صابع من الف�صل االأول يف امليثاق.

لي�صت  االإن�صان  حقوق  م�صائل  ثالثا: 
من  بل  االأمن  جمل�س  اخت�صا�س  من 
االإن�صان  حقوق  جمل�س  اخت�صا�س 
الثالثة  واللجنة  جنيف  ومقره 
ويقوم  العامة.  للجمعية  التابعة 
مبراجعات  االإن�صان  حقوق  جمل�س 
دورية حلاالت حقوق االإن�صان يف كافة 
الدول دون ا�صتثناء ومن بينها اإيران. 
واإذا وجد اأن انتهاكات ج�صيمة حلقوق 
بتعيني  يقوم  ما  بلد  يف  تقع  االإن�صان 
املعلومات  جمع  مهمته  خا�س  مقرر 
دورية  تقارير  وتقدمي  والتحقق 
ت�صرين  يف  املجل�س  وعني  للمجل�س. 
الثاين/نوفمرب 2016 اأ�صمى جهانغري 
االإن�صان  حقوق  حلالة  خا�صة  مقررة 
االأخري  تقريرها  وانتقد  اإيران.  يف 
االإن�صان  حقوق  جمل�س  اإىل  املقدم 
القا�صية  الظروف  الثالثة  واللجنة 
من  ال�صجناء  وحرمان  ال�صجون،  يف 
الكايف،  الطبي  العالج  اإىل  الو�صول 
بـ  ال�صلطات  وطالب  املوت.  وخطر 
على  اخلطرية  الوا�صعة  القيود  »اإنهاء 
واالجتماع،  واملعتقد،  التعبري  حرية 
با�صتخدام  ال�صلمي  التجمع  وحرية 
احلدود،  خارج  اأو  املجازي  الف�صاء 
وتعذيب  والرتهيب  امل�صايقات  واإنهاء 
عن  واملدافعني  ال�صيا�صيني،  املعار�صني 
جمال  يف  والنا�صطني  االإن�صان،  حقوق 
واالأقليات،  املراأة،  حقوق  عن  الدفاع 
حقوق  ون�صطاء  العمالية،  والقيادات 
الطلبة، ومنتجي االأفالم ال�صينمائية، 
ومديري  واملدونني،  وال�صحافيني، 
التوا�صل االجتماعي،  �صفحات مواقع 
والقادة  االإعالم،  و�صائل  يف  والعاملني 
واملحامني،  والفنانني،  الدينيني، 

اإىل  ينتمون  الذين  واالأ�صخا�س 
وغري  املعروفة  الدينية  االأقليات 

املعروفة، واأ�صرهم«.
التابعة  الثالثة  اللجنة  وناق�صت 
جهانغري  تقرير  العامة  للجمعية 
اإيران  يف  االإن�صان  حقوق  حالة  عن 
الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  و�صوتت 
اإنتهاكات  يدين  قرار  على  املا�صي 
ا�صطهاد  ت�صمل  التي  االإن�صان  حقوق 
االأقليات واالعتقال التع�صفي واإعدام 
التعبري  حريات  وت�صييق  القا�صرين 
القرار  يحث  كما  والتعذيب،  والتجمع 
اأ�صكال  اإيران على الق�صاء على جميع 
�صد  احلقوق  وانتهاكات  التمييز 
ل�صالح  و�صوت  والفتيات.  الن�صاء 
القرار 83 دولة مقابل 30 دولة �صده 
بـ  الت�صويت  دولة   68 اختارت  بينما 

»امتناع«.
بت�صجيل  مولعة  هيلي  نيكي  اأن  يبدو 
جهة  فمن  املتحدة،  االأمم  يف  �صوابق 
امل�صيف  الدولة  م�صاهمات  تخف�س 
جهة  ومن  املتحدة  االأمم  ميزانية  يف 
تطالب االأمم املتحدة بتبني ق�صاياها 
لكوريا  النووي  بالربنامج  يتعلق  فيما 
الداخلية  واالإ�صطرابات  ال�صمالية 
اإيران.  دور  جاء  واالآن  فنزويال  يف 
ا�صتغلت هيلي مظاهرات عارمة وقوية 
يف اإيران لكن مل تخرج عن كونها �صمن 
مظاهرات  و�صارت  بل  املعقول،  حدود 
اأن  ولو  للحكومة.  تاأييدا  اأي�صا  مثيلة 
يعر�س  املظاهرات  من  النوع  هذا  مثل 
جهاز  اإىل  لتحول  االأمن  جمل�س  على 
يبت يف �صوؤون الدول الداخلية. فم�صر 
ومل  بالقوة   2013 مظاهرات  قمعت 
يدع املجل�س لالنعقاد والبحرين قمعت 

بل  ال�صلمية  مظاهراتها   2011 عام 
للقمع  ال�صعودية  بجارتها  وا�صتعانت 
والواليات  لالنعقاد،  املجل�س  يدع  ومل 
�صوق  »احتلوا  حركة  قمعت  املتحدة 
اأيلول/�صبتمرب  يف  بداأت  التي  املال« 
اأجنيلو�س  لو�س  ومظاهرات   ،2011
 63 من  اأكرث  وقتلت   1992 عام 
�صخ�س   12،000 واعتقلت  �صخ�صا 
على  بالهجوم  االأمن  قوات  قامت  كما 
واكو  يف  دايفيديان  جماعة  اعت�صام 
تك�صا�س عام 1993 خملفة 83 قتيال 
فرن�صا  كذلك  وفعلت  املدنيني،  من 
مناطق  ا�صطرابات  يف   2005 عام 
قمعت  وبريطانيا  املغاربة  املهاجرين 
اأكرث  2011 واعتقلت  املظاهرات عام 
ن�صهد يف تلك  3100 �صخ�س، ومل  من 
دعوة  غريها  والع�صرات  االأحداث 

ملجل�س االأمن لالجتماع لبحثها.
وراء تلك  ال�صبب احلقيقي  ما هو  اإذن 
من  العديد  يف  كان  اجلواب  الدعوة؟ 
االأع�صاء  تنبه  لقد  املندوبني.  كلمات 
اإىل ماآرب هيلي احلقيقية هي ورئي�صها 
من  التن�صل  وهو  االأبي�س،  البيت  يف 
بحجة  اإيران  مع  النووي  االتفاق 
تفجر االأو�صاع الداخلية. لكن الدول 
االأع�صاء يف املجل�س كانت واعية لهذه 

النقطة و�صلطت االأ�صواء عليها.
ديالتر،  فرن�صوا  الفرن�صي،  ال�صفري 
تتعلق  مهمة  نقطة  اإىل  تنبه 
لهيلي  ال�صخ�صية  بالطموحات 
اإن  كلمته  يف  وقال  ترامب.  والرئي�س 
اإيران حول  مع  ال�صت  الدول  اتفاقية 
يجوز  وال  را�صخة  النووية  االأن�صطة 

التن�صل منها.
اأي  بدون  االأمن  جمل�س  جل�صة  انتهت 
بيان �صحايف اأو رئا�صي اأو حتى عنا�صر 
ممار�صة  كانت  بل  �صحايف،  بيان 
على  للتعرف  وفر�صة  اخلطابة  يف 
لقد  اجلديدة.  ال�صت  الدول  مندوبي 
االأمن  وملجل�س  لنف�صها  هيلي  اأ�صاءت 
حتولت  التي  اجلل�صة  هذه  مثل  بعقد 
الواليات  ملوقف  حماكمة  �صبه  اإىل 
املتحدة التي اأقحمت املجل�س يف م�صاألة 
طبيعتها  اإىل  ترتاجع  بداأت  داخلية 
يف  احلرب  طبول  دق  رغم  العادية 
اإدارة ترامب وبع�س حلفائها يف بع�س 

عوا�صم املنطقة العربية.
عبد احلميد �صيام

جزيرة  �صكان  ا�صتفتاء  اإىل  االإماراتية  الدعوات  اأثارت 
�صقطرى على االن�صمام اإىل االإمارات ردود فعل غا�صبة يف 
االأو�صاط ال�صيا�صية واالإعالمية واالأهلية اليمنية. ردود 
مل تقت�صر على حدود املع�صكر املناوئ الأبو ظبي، بل امتدت 
لت�صمل �صخ�صيات من داخل اجلزيرة نف�صها، باتت ترى يف 
ما متار�صه االإمارات داخل االأرخبيل »م�صدر قلق، ومبعث 

خالف«
مطامع  حقيقة  االإماراتية  االإعالم  و�صائل  تخفي  ال 
جزيرة  منها  خ�صو�صًا  اليمنية،  االأرا�صي  يف  ظبي  اأبو 
�صقطرى التي تداأب االإمارات منذ اأ�صهر على حتويلها اإىل 
يف  بها  اجلهر  جتاوز  املطامع  هذه  لها.  تابعة  »م�صتوطنة« 
اجلزيرة  »تنمية«  عن  احلديث  حدود  االأخرية  االآونة 
املطالبة  حد  ليبلغ  ثرواتها،  يف  و»اال�صتثمار«  و»تاأمينها« 
با�صتفتاء �صكان االأرخبيل على االن�صمام اإىل االإمارات اأو 
اإماراتيون  باحثون  اإليه  دعا  ما  وفق  اليمن،  البقاء داخل 

عرب قناة »�صكاي نيوز عربية«.
اإىل  خاللها  من  ت�صعى  االإمارات  اأن  وا�صحًا  يبدو  جراأة 
منه،  منا�س  ال  واقعًا  اأمرًا  اجلزيرة  على  �صيطرتها  جعل 
اأي مفاو�صات  ب�صاأنها على طاولة  التباحث  ملنع  والتوطئة 
ُم�صتغلًة  ظبي،  اأبو  متكنت  بعدما  ذلك  ياأتي  م�صتقبلية. 
على  الع�صكرية  العمليات  مبتابعة  اليمنيني  ان�صغال 
واحل�صار  احلرب  تداعيات  ومبعاجلة  كافة،  اجلبهات 
ُتعّد االإمارات  ني عليهم من قبل »التحالف« الذي  املفرو�صَ
الع�صو الثاين فيه، من تثبيت موطئ قدم لها يف �صقطرى، 
وخ�صوع   ،2216 الدويل  االأمن  جمل�س  قرار  �صتار  حتت 
اليمن للف�صل ال�صابع، وبذريعة عدم حتول هذا البلد اإىل 

منطقة تهدد اأمن العامل.
على  العدوان  انطالق  بعد  اجلزيرة  على  �صيطرتها  ومنذ 
اأعمال  حول  تت�صرب  معلومات  بداأت   ،2015 مطلع  اليمن 
االتهام  اأ�صابع  وكانت  االأرخبيل.  لها  يتعر�س  ونهب  عبث 
تتوجه، يف ذلك كله، اإىل االإمارات، التي جرى احلديث عن 
على  النادرة  واحليوانات  والطيور  النباتات  بنقل  قيامها 
م�صتوى العامل من �صقطرى اإىل احلدائق االإماراتية. وقد 
تداول نا�صطون مينيون على مواقع التوا�صل االجتماعي، 
قبل اأ�صهر، �صورًا ملا قالوا اإنها اأ�صجار نادرة يف حدائق دبي 

مت نقلها من �صقطرى.
يف  العدل  وزارة  من  معتمدة  وثائق  اأن  ذلك،  اإىل  ُي�صاف 
حكومة الرئي�س امل�صتقيل، عبد ربه من�صور هادي، ك�صفت 
جزيرة  حمميات  اإحدى  يف  وا�صعة  اأرا�س  بيع  عملية  عن 
وبح�صب  االإماراتية.  خليفة«  »موؤ�ص�صة  ملندوب  �صقطرى 
لـ»التحالف«  املوالية  »بلقي�س«  ن�صرتها قناة  التي  الوثائق 
ملندوب  دك�صم  منطقة  يف  اأر�س  بيع  مت  فقد  ال�صعودي، 

املوؤ�ص�صة، خلفان بن مبارك املزروعي، مببلغ 3 ماليني درهم 
اإماراتي، من قبل املحافظ املعنّي من هادي.

وكانت اأبو ظبي قد قامت، يف وقت �صابق من العام املا�صي، 
وتزويدها  املحلية،  ال�صرطية  الع�صكرية  القوى  بتدريب 
باالأ�صلحة اخلفيفة وال�صيارات الع�صكرية، باالإ�صافة اإىل 
اعتماد �صبكة االت�صاالت اخلا�صة بدولة االإمارات بعدما 
عمدت اإىل اإيقاف ال�صبكة اليمنية. ومل يقت�صر االأمر على 
برتك  املواطنني  واإغراء  التجني�س  عملية  اإن  بل  ذلك، 
الرئي�س  االأ�صلوب  باتت  االإمارات،  يف  والعمل  جزيرتهم 

الذي تعتمده اأبو ظبي الإفراغ اجلزيرة من �صكانها.
وبعدما اأ�صدرت ال�صلطات االإماراتية قرارًا مبنع اليمنيني 
من زيارة اجلزيرة اأو التوا�صل مع �صكانها االأ�صليني، و�صل 
بها االأمر حد منع الوجوه املح�صوبة عليها من ذلك. هذا ما 
طلب،  الذي  اجلنوبي«  االنتقايل  لـ»املجل�س  ح�صوله  تكرر 
اأنه كان يتم دائمًا  اأكرث مرة، موعدًا لزيارة اجلزيرة، اإال 
اإلغاء املواعيد يف اللحظات االأخرية. ممار�صات كانت كفيلة 
مب�صاعفة ال�صكوك اجتاه دور اأبو ظبي يف االأرخبيل، حتى 
لتو�صل  االإمارات،  اإىل  اجلزيرة  ب�صم  املطالبة  جاءت 

الغ�صب على �صيا�صات االأخرية اإىل م�صتوى غري م�صبوق.
قبل اأيام، وّقع املئات من م�صائخ جزيرة �صقطرى عري�صة 
االإمارات،  على  املح�صوب  م�صائخها،  �صيخ  بعزل  تطالب 
�صليمان عبد اهلل �صلولها، الذي اتهمه امل�صائخ باأنه اأ�صحى 
وتدور  وانق�صام«.  خالف  ومبعث  للجميع،  قلق  »م�صدر 
الذي  هذا،  �صلولها  حول  اال�صتفهام  عالمات  من  الكثري 
اجلزيرة،  يف  االإماراتي  باملندوب  وثيقة  عالقة  تربطه 
»اإحداث  �صاأنها  من  خطوات  باتخاذ  متهم  اأنه  عن  ف�صاًل 
وعقب  هويتها«.  وتهديد  �صقطرى  يف  دميغرايف  تغيري 
الراف�صة  اجلنوبية  املواقف  تتالت  امل�صائخ،  خطوة 

ملمار�صات االإمارات يف االأرخبيل، ومطامعها فيه.
بتقدمي  االإمارات  طالبت  العربي«  اجلنوب  »تاج  حركة 
�صقطرى،  ب�صاأن  املتداولة  االأنباء  حول  ر�صمي  تو�صيح 
اأو  اجلنوب،  �صعب  على  »الو�صاية  لها  بيان  يف  راف�صة 
ما  كل  اأن  واأكدت  اإرادته«.  باختزال  كان  اأي  تفوي�س 
ال�صرعية  يكت�صب  وال  ملغيًا،  »ُيعترب  �صقطرى  ب�صاأن  ُي�صاع 
الوطنية اأو القانونية«. ويوم اأم�س، عّلق الرئي�س اجلنوبي 
االأ�صبق، علي نا�صر حممد، على االأمر، راف�صًا، يف تغريدة 
على »تويرت«، »املزاد على جزيرتي �صقطرى وميون، اأغلى 
اليمنيني  وال�صعب  القيادة  حا�صًا  العامل«،  يف  جوهرتني 
بال�صيادة  يتعلق  ما  يف  و�صارم«  حازم  موقف  »اإعالن  على 

على اجلزيرتني.
وفيما تلوذ حكومة هادي بال�صمت بعدما اأخلت نف�صها من 
�صقطرى، تربز مواقف الفتة  اإزاء  م�صوؤولية  اأو  اأي واجب 

هوية  لتغيري  حماوالت  اأي  ترف�س  ال�صمايل«  »املقلب  على 
يف  اخلارجية  وزارة  نددت  االجتاه،  هذا  يف  االأرخبيل. 
القانونية  غري  والتجاوزات  بـ»املمار�صات  االإنقاذ  حكومة 
اليمنية«،  االأرا�صي  االإماراتية على  القوات  التي ترتكبها 
الوزارة  عن  ال�صادر  الر�صمي  بـ»البيان  ظبي  اأبو  ُمذّكرة 
االأمن  جمل�س  على  وزع  والذي  املا�صي،  يونيو   19 بتاريخ 
واملوؤ�ص�صات الدولية، وت�صمن حتذيرًا من حماوالت دولتي 
ال�صعودية واالإمارات احتالل اأجزاء من االأرا�صي واجلزر 

اليمنية خالل فرتة العدوان والعمليات احلربية«.
كذلك، وجّه مثقفون وكتاب و�صحافيون ون�صطاء انتقادات 
خلفية  على  ال�صواء،  على  و»ال�صرعية«  لالإمارات  الذعة 
ما يتم تداوله ب�صاأن �صقطرى. واإذ و�صف بع�صهم الدعوة 
وحتوير  التاريخ  لتزوير  »حماولة  باأنها  اال�صتفتاء  اإىل 
اإال  تن�صاأ  »مل  باأنها  االإمارات  دولة  اآخرون  ذّكر  الهوية«، 
كتعوي�س لال�صتعمار عن خ�صارته ما كان ي�صميه درة التاج 

�صقطرى(«،  �صمنها  ومن  وم�صتعمراتها  )عدن  الربيطاين 
غري  االإمارات  لدى  ولي�س  بطولة،  تاريخ  »ل�صقطرى  واأن 
تعبري  حد  على  َمن؟«  اإىل  ين�صّم  فَمن  ال�صالحية،  تاريخ 

الكاتب حممد عاي�س.
�صت  من  مكّون  اأرخبيل  عن  عبارة  �صقطرى  اأن  ُيذكر 
باأهمية  حتظى  االأفريقي،  القرن  �صواحل  قبالة  جزر 
الهندي،  املحيط  على  اإطاللتها  اإىل  بالنظر  ا�صرتاتيجية 
املحيط  ذلك  دول  يربط  الذي  الدويل  املمر  يف  ووقوعها 
اأكرب  من  واحدة  احتوائها  عن  ف�صاًل  العامل،  دول  ببقية 
منظمة  اأدرجت  وقد  العامل.  يف  الطبيعية  املحميات 
الـ»يون�صكو«، يف عام 2008، جزيرة �صقطرى على قائمتها 

للمواقع الطبيعية التي ت�صكل اإرثًا عامليًا.[
لقمان عبد اهلل / االخبار

�شعر �شرف الريال اليمني مقابل 

الدولر من 1990 اىل اليوم:

ريال  12 ب  الدوالر   \\\\  1990
ريال  50 ب  الدوالر   \\\\\  1995
ريال  100 ب  الدوالر   \\\\  1996
ريال  123 ب  الدوالر   \\\\  1997
ريال  144 ب  الدوالر   \\\\  2000
ريال  199 ب  الدوالر   \\\\  2004
ريال  200 ب  الدوالر   \\\\  2007
ريال   215 ب  الدوالر   \\\\  2010
ريال  250 ب  الدوالر   \\\\  2016
ريال  396 ب  الدوالر   \\\\  2017
500ريال ب  الدوالر   \\\\  2018

يف ت�صريح هو االأول من نوعه، هاجم رئي�س 
قيادة  دغر،  بن  عبيد  اأحمد  هادي،  حكومة 
الريال  باإنقاذ  اإياها  مطالبًا  »التحالف«، 
اليمني حتت طائلة »تغري املوقف الدويل من 
االأزمة يف اليمن«. ياأتي ذلك يف وقت تت�صاعد 
فيه ال�صغوط الدولية على ال�صعودية بهدف 
ا�صتدراكًا  مفتوحًا،  احلديدة  ميناء  اإبقاء 
حد  على  العامل«،  يف  جوع  اأزمة  لـ»اأ�صواأ 

تو�صيف برنامج االأغذية العاملي
العام  بدء  منذ  نوعها  من  عملية  ثالث  يف 
احلايل، اأطلقت القوة ال�صاروخية يف اجلي�س 
ق�صري  بالي�صتيًا  �صاروخًا  ال�صعبية  واللجان 
ونقلت  االإقليمي.  جازان  مطار  على  املدى 
القوة  يف  م�صدر  عن  الر�صمية  »�صباأ«  وكالة 
اأ�صاب  »ال�صاروخ  اأن  تاأكيده  ال�صاروخية 

هدفه بدقة«.
باإطالق  ال�صعودية  ال�صلطات  واعرتفت 
من  »متكنت  اإنها  قالت  لكنها  ال�صاروخ، 
با�صم  املتحدث  وكّرر  واإ�صقاطه«.  اعرتا�صه 
اتهامه  املالكي،  تركي  »التحالف«،  قيادة 
ال�صواريخ  اإطالق  عن  بامل�صوؤولية  اإيران 
التي ت�صتهدف »اأمن اململكة واالأمن االإقليمي 
الدويل  املجتمع  دعوته  جمددًا  والدويل«، 
وفاعلية  جدية  اأكرث  خطوات  »اتخاذ  اإىل 

لوقف االنتهاكات االإيرانية ال�صافرة«.
اأن  اليمنية  ال�صاروخية  للقوة  و�صبق 
اجلاري،  ال�صهر  من  الـ11  يف  ا�صتهدفت، 
مع�صكر القوات اخلا�صة ال�صعودية يف جنران 
 .»M2 »قاهر  نوع  من  بالي�صتي  ب�صاروخ 
�صاروخ  ا�صتهدف  نف�صه،  ال�صهر  من  الـ5  ويف 

بالي�صتي ق�صري املدى مع�صكر »قوة الواجب« 
التابع للجي�س ال�صعودي يف جنران.

اأم�س،  املتحدة،  االأمم  دعت  مواز،  خط  على 
احلديدة  ميناء  اإبقاء  اإىل  »التحالف«، 
املقبل  اجلمعة  يوم  بعد  ما  حتى  مفتوحًا 
نهائيًا  موعدًا  ال�صعودية  حددته  الذي 
ممثلة  واأ�صارت  الب�صائع.  باإدخال  لل�صماح 
منظمة االأمم املتحدة للطفولة، »يوني�صيف«، 
�صحايف  موؤمتر  خالل  ريالنو،  مرييتك�صيل 
�صُيفتح  »امليناء  اأن  اإىل  �صنعاء،  يف  عقدته 
حتى يوم الـ19 من هذا ال�صهر، وبعد ذلك ال 
نعلم ما اإذا كان التحالف �صيغلقه اأم �صيرتكه 
هو  العام  »ال�صعور  باأن  م�صتدركة  مفتوحًا«، 
ي�صمحوا  حتى  الفرتة  هذه  �صيمددون  اأنهم 
الوقود«.  خا�صة  التجارية،  ال�صلع  بدخول 
مليون   11 من  »اأكرث  اأن  اإىل  ريالنو  ولفتت 
اإن�صانية«،  م�صاعدات  يحتاجون  ميني  طفل 
متابعة اأن »25 األف مولود ميني ميوتون عند 

الوالدة اأو قبل بلوغ �صهرهم االأول«.
برنامج  با�صم  املتحدثة  نبهت  جهتها،  من 
االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة، بيتينا 
ليو�صر، اإىل اأن »اليمن بني براثن اأ�صواأ اأزمة 
االآن  »ما يحدث  اأن  العامل«، م�صيفة  جوع يف 
كابو�س«. ونا�صدت ليو�صر، يف ت�صريحات من 
لنا  ال�صماح  االأر�س  على  »االأطراف  جنيف، 
مبوا�صلة جلب الغذاء والدواء بانتظام حتى 
ب�صاأن  �صوؤال  على  وردًا  املجاعة«.  درء  ميكن 
باأن »من الوا�صح  اأجابت املتحدثة  احلديدة 
الروافع، فنحن  ا�صترياد وت�صغيل  اأنه قد مت 

ناأمل، ومتفائلون، باأن عملنا �صي�صتمر«.

منظمة  من  �صعيب،  ف�صيلة  حذرت  بدورها، 
االإ�صابة  حاالت  اأن  من  العاملية،  ال�صحة 
مبر�س الدفترييا »تنت�صر ب�صرعة«، مع ظهور 
خالل  وفاة  حالة  و48  اإ�صابة  حالة   678
واحلديدة  اإب  اأن  اإىل  الفتة  اأ�صهر،  اأربعة 
اليمن  االأكرث ت�صررًا من بني حمافظات  هما 
اأنه  على  و�صددت   .19 وعددها  امل�صابة، 
»ميكننا وقف انت�صار املر�س بتوفري امل�صادات 

احليوية والتطعيم«.
ال�صلطات  قيام  عن  اأفيد  مت�صل،  �صياق  يف 
جتار  اإىل  تعود  حاويات  ببيع  ال�صعودية 
انتهاء  »ب�صبب  جدة،  ميناء  مزاد  يف  مينيني 
داخل  الب�صائع  لبقاء  به  امل�صموح  الوقت 
التجار  على  ال�صعودية  وحتظر  امليناء«. 
الرباعي  الدفع  �صيارات  ا�صتخدام  اليمنيني 
الذي  االأمر  اليمن،  اإىل  ب�صائعهم  نقل  يف 
�صغرية  �صيارات  ا�صتخدام  عليهم  يحتم 
وخا�صة ال تتالءم وطبيعة عملهم. وانطالقًا 
اأ�صابيع  قبل  بيانًا  التجار  اأ�صدر  ذلك،  من 
امل�صتقيل، عبد  الرئي�س  طالبوا فيه حكومة 
ربه من�صور هادي، و»التحالف«، بال�صماح لهم 
من  حمذرين  اليمن،  اإىل  ب�صائعهم  باإدخال 
خ�صائر كبرية �صيتعر�صون لها يف حال مت بيع 

ب�صائعهم يف املزاد العلني مبيناء جدة.
�صفينة   13 »التحالف«  قوات  منعت  جنوبًا، 
من الدخول اإىل ميناء عدن، بعد توقفها يف 
منطقة االنتظار الأكرث من �صهر. ونبه رئي�س 
اأمزربة، يف ر�صالة  موانئ خليج عدن، حممد 
اأن  اإىل  هادي،  حكومة  يف  النقل  وزير  اإىل 
تلك اخلطوة تنذر بـ»توقف بع�س اخلطوط 

ميناء  اإىل  املتجهة  الب�صائع  لنقل  املنتظمة 
عدن، وذلك ب�صبب تاأخري اإ�صدار الت�صاريح«، 
يعني  املنتظمة  اخلطوط  »توقف  اأن  متابعًا 
اليمن،  على  االقت�صادي  ال�صغط  من  مزيدًا 
ومزيدًا من اخل�صائر، التي �صتنعك�س مبا�صرة 

على كاهل املواطن اليمني«.
يف خ�صم ذلك كله، ويف ظل التدهور املتوا�صل 
و�صل  والذي  اليمني،  الريال  �صرف  �صعر  يف 
حواىل  اإىل  املا�صية  القليلة  االأيام  خالل 
ت�صريح  برز  الواحد،  للدوالر  ريال   500
الفت لرئي�س حكومة هادي، اأحمد عبيد بن 
»التحالف«،  قيادة  مبطنًا  فيه  هاجم  دغر، 
اليمني  الريال  »اإنقاذ  اإىل  اإياها  داعيًا 
»الوديعة  اأن  معتربًا  التام«،  االنهيار  من 
فقط،  للكهرباء  النفطية  امل�صتقات  وتوفري 
اليمني  الريال  الإنقاذ  كافية  اإجراءات 
من  دغر  بن  وحذر  االنهيار«.  من  واليمنيني 

االأ�صوات  االقت�صادي؛  االنهيار  »ب�صبب  اأنه 
اإطالق  بوقف  اليوم  تطالب  التي  اخلافتة 
�صوف تعلو  الواقع،  باالأمر  النار، واالعرتاف 
�صغوطًا  و�صت�صكل  العامل،  و�صي�صمعها  غدًا، 
قوية على موقف ال�صرعية وعلى التحالف، 
و�صيتغري املوقف الدويل من االأزمة يف اليمن، 
وعلينا اأن نتحمل ما �صيحدث بعدها«. وفيما 
�صرت اأنباء عن اأن ت�صريح بن دغر االأول من 
نوعه قد ُيرتجم خالل ال�صاعات املقبلة اإىل 
ا�صتقالته،  تقدمي  قبيل  من  عملية  خطوة 
اأفيد عن ات�صال هاتفي بني هادي وبني ويل 
ناق�س  �صلمان،  بن  حممد  ال�صعودي،  العهد 
الو�صع االقت�صادي، يف ما قد يكون حماولة 

لفرملة ت�صعيد بن دغر.
)االأخبار(



اليمني،  امل�صهد  ليت�صّدر  امليدان  عاد 
العا�صمة  االأممي  الوفد  مغادرة  بعد 
االإدالء  دون  من  اأم�س،  من  اأول  �صنعاء، 
انتظروا  الذين  لل�صحافيني  بت�صريحات 
اليمن  اإىل  الدويل  املبعوث  نائب  طوياًل 
اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، معني �صرمي، 

يف باحة املطار.
نائبه  اأن  اأم�س،  ال�صيخ،  ولد  واأو�صح 
»م�صوؤولني  مع  �صنعاء،  يف  اجتمع، 
واملوؤمتر  اهلل،  اأن�صار  حركة  يف  �صيا�صيني 
اأخرى  �صيا�صية  وجهات  العام  ال�صعبي 
م�صريًا  املدين«،  املجتمع  من  وقادة  فاعلة 
بالت�صجيع  »رّحب  االأممي  الوفد  اأن  اإىل 
التزامهم وتعاونهم  لقيه من خالل  الذي 
ال�صتئناف  و»املوؤمتر«(  اهلل«  )»اأن�صار 

عملية ال�صالم يف اأقرب فر�صة ممكنة«.
اإىل  اليمنيني  االأطراف  ال�صيخ  ولد  ودعا 
امل�صاحلة  مبادئ  يعلي  خطاب  »اعتماد 
وح�صن  والتوافق  وال�صالم  وال�صراكة 
اأ�صا�صي  اأمر  »هذا  اأن  معتربًا  اجلوار«، 
حتقيق  على  اليمني  ال�صعب  مل�صاعدة 
وم�صتقرة  اآمنة  حياة  من  اإليه  ي�صبو  ما 

وكرمية«.
اأ�صاعته  الذي  االإيجابي  االنطباع  هذا 
يف  ح�صابه  على  ال�صيخ  لولد  تغريدتان 
ترجمة  يجد  مل  اأم�س،  م�صاء  »تويرت«، 

ال�صيا�صية  املواقف  يف  االآن  حتى 
والتطورات على جبهات امليدان.

بل على العك�س من ذلك، تفيد املوؤ�صرات 
وفد  زيارة  اأن  اإىل  �صنعاء  من  الواردة 
�صوى  اخرتاقًا  حتدث  مل  املتحدة  االأمم 
ال�صيا�صية  الو�صاطة  ا�صتاأنفت  كونها  يف 
اأعقاب  يف  وخ�صو�صًا  انقطاع،  طول  بعد 
اأودت  التي  االأخرية  �صنعاء  اأحداث 
عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�س  بحياة 
االأممي  الوفد  جولة  قرئت  اإذ  �صالح. 
اأيام،  خم�صة  ا�صتمرت  والتي  الطويلة، 
ال�صيا�صية  احلياة  مع  تطبيع  اأنها  على 
اأن ممثلي  اجلديدة يف �صنعاء. ي�صار اإىل 

الذي  �صرمي،  لقاء  رف�صوا  اهلل«  »اأن�صار 
اجتمع مع رئي�س املجل�س ال�صيا�صي �صالح 

ال�صماد ب�صفته الر�صمية.
باأول  اأم�س،  اليمنية،  االأو�صاط  وان�صغلت 
جنل  �صالح،  طارق  للعميد  علني  ظهور 
عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�س  �صقيق 
القائد  البع�س  يعتربه  والذي  �صالح، 
»اأن�صار  على  االأخري  النقالب  الع�صكري 
اهلل«، وذلك بعد اختفاء طارق �صالح منذ 
اأحداث �صنعاء، و�صط ت�صارب يف االأنباء 
منطقة  يف  �صالح  وظهر  م�صريه.  حول 
العزاء  لتقدمي  �صبوة،  حمافظة  يف  عتق 
اإىل اأ�صرة االأمني العام لـ»املوؤمتر ال�صعبي 

العام« ال�صابق عارف الزوكا، الذي ق�صى 
يف اال�صتباكات االأخرية بني »اأن�صار اهلل« 
واأعلن  �صالح.  عبداهلل  علي  وجماعة 
»)اأننا(  له،  اأول ت�صريح  �صالح، يف  طارق 
مند اأيدينا اإىل اأ�صقائنا، وبالذات اململكة 
اإنهاء  على  للعمل  ال�صعودية،  العربية 
اإىل  واال�صتقرار  االأمن  واإعادة  احلرب 
اأمن  من  وا�صتقراره  اليمن  فاأمن  اليمن، 
»اليمن  اأن  م�صيفًا  وا�صتقرارها«،  املنطقة 
لن تن�صلخ عن عروبتها وتتجه اأي اجتاه 

اآخر«.
ت�صخينًا  اجلبهات  بع�س  �صهدت  ميدانيًا، 
وال  املا�صية،  ال�صاعات  يف  ملحوظًا 
ال�صعودية.  اليمنية  احلدود  عند  �صيما 
اجلي�س  يف  ال�صاروخية  القوة  واأعلنت 
بال�صتي،  �صاروخ  اإطالق  اأم�س،  اليمني، 
مع�صكر  على   »M2 »قاهر  نوع  من 
جنران.  يف  ال�صعودية  اخلا�صة  للقوات 
»�صباأ«،  اليمنية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
ال�صاروخ  اإن  قوله  ع�صكري  م�صدر  عن 
يف  »اأبات�صي«  طائرات  مهبط  ا�صتهدف 
بنجران،  ال�صعودية  املع�صكرات  اأحد 
موؤكدًا اإ�صابة ال�صاروخ هدفه بدقة. اإال 
اإن  قالت  ال�صعودية  االإعالم  و�صائل  اأن 
اعرت�صت  ال�صعودي  اجلوي  الدفاع  قوات 

ال�صاروخ فوق منطقة جنران.

جديدة  وديعة  عن  اأم�س،  ال�صعودية،  اأعلنت   
ملياَري  بقيمة  اليمني  املركزي  البنك  يف 
الغ�صب  ت�صاعد  اأعقاب  يف  وذلك  دوالر، 
وما  الريال  �صرف  �صعر  تدهور  من  ال�صعبي 
االأ�صعار.  يف  مهول  ارتفاع  من  به  ت�صبب 
تزال  ال  وقت  يف  ال�صعودي  االإعالن  وجاء 
مع  مت�صاعدًا،  توترًا  ت�صهد  عدن  مدينة  فيه 
»التحالف«  ل�صيا�صات  امل�صادة  املواقف  حتول 
اإىل وقفات احتجاجية انطلقت بواكريها من 

مديرية خورمك�صر
يت�صاعد التوتر يف مدينة عدن، جنوب اليمن، 
جنل  لوجود  الراف�صة  املواقف  خلفية  على 
الرئي�س ال�صابق، يحيى حممد عبد اهلل �صالح، 
باإيوائه.  »التحالف«  واملتهمة  املدينة،  يف 
توتر تكّثفت اأجواوؤه اأم�س مع ت�صجيل عملية 
اأمنيًا  م�صوؤواًل  ا�صتهدفت  عدن،  يف  اغتيال 
من  بالقرب  انفجار  وقوع  جانب  اإىل  كبريًا، 
ويف  الربيقة.  مديرية  يف  »التحالف«  مع�صكر 
موازاة التوتر االأمني، ما يزال التوتر املعي�صي 
يف م�صتويات عالية نتيجة تدهور �صعر �صرف 
يف  ارتفاع  من  عنه  جنم  وما  اليمني  الريال 
االأ�صعار، حاولت ال�صعودية امت�صا�س الغ�صب 
املتزايد عليه باإعالنها اإيداع ملياَري دوالر يف 

البنك املركزي اليمني.
و�صهدت �صاحة العرو�س يف مديرية خورمك�صر 
احتجاجية  وقفة  اأم�س،  عدن،  مدينة  يف 
ورفع  اجلنوب.  يف  �صالح  طارق  لوجود  رف�صًا 
بـ»املجرم«  �صالح  تنعت  الفتات  املحتجون 
راف�صة  �صعارات  مرددين  مبحاكمته،  وتطالب 

الرئي�س  الأقرباء  مع�صكرات  اأي  الإقامة 
ال�صابق يف مدينة عدن. وجاءت هذه الوقفة 
تلبية لدعوة »جلنة الت�صعيد الثوري« التابعة 
حذرت،  كانت  والتي  اجلنوبي«،  لـ»احلراك 
من  »التحالف«  قوات  اأم�س،  من  اأول  بيان  يف 
داعية  �صالح،  طارق  اأعمال«  »ت�صهيل  مغبة 
اإىل اإخالء املرافق املدنية يف عدن من القوات 
بـ»احرتام  »التحالف«  ومطالبة  الع�صكرية، 

ال�صيادة الوطنية للجنوب«.
يبدو  ال  تطور  ويف  االأمني،  امل�صتوى  على 
عدن،  يف  احلا�صل  التوتري  �صياق  من  معزواًل 
»التحالف«  مع�صكر  جوار  يف  انفجار  عن  اأفيد 
الربيقة.  مديرية  يف  ال�صالح  مدينة  يف 
من  ناجت  االنفجار  باأن  حملية  م�صادر  واأفادت 
ومت  العام،  الطريق  على  زرعت  نا�صفة  عبوة 
تفجريها بالقرب من مركبة ع�صكرية لقوات 
من  املع�صكر،  من  خروجها  حلظة  »التحالف« 
اأمنيًا  اإ�صابات.  وقوع  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  دون 
اأي�صًا، ُعرث على مدير ق�صم التحريات يف اإدارة 
احلريري،  قا�صم  حممد  العميد  عدن،  اأمن 
مقتواًل يف منطقة العماد ال�صحراوية، �صرقي 
مت  اأنه  اإىل  اأمنية  م�صادر  واأ�صارت  املدينة. 
نقل جثة احلريري اإىل م�صت�صفى اجلمهورية 
يف  التحقيقات  لبدء  متهيدًا  لت�صريحها، 
يف  اغتيال  عملية  اأول  هذه  وُتعّد  الق�صية. 
عدن يف عام 2018، بعدما �صهد العام املا�صي 
م�صائخ  خ�صو�صًا،  ا�صتهدفت،  عمليات  عدة 

�صلفيني.
اأدىل  الذي  الت�صريح  اأعقاب  ويف  اقت�صاديًا، 

بن  عبيد  اأحمد  هادي،  حكومة  رئي�س  به 
»اإنقاذ  اإىل  »التحالف«  فيه  دعا  والذي  دغر، 
ال�صعودية  ال�صلطات  اأعلنت  اليمني«،  الريال 
اإيداع ملياَري دوالر يف البنك املركزي اليمني، 
الغ�صب  المت�صا�س  يبدو  ما  على  حماولة  يف 
ال�صعبي على تدهور �صعر �صرف العملة املحلية 
)و�صل الدوالر الواحد اأول من اأم�س اإىل 522 
اأ�صعار  زيادة  اإىل  بدوره  اأدى  والذي  ريااًل(، 
املواد الغذائية بن�صبة %100. وقالت وكالة 
�صلمان  امللك  اإن  الر�صمية  ال�صعودية  االأنباء 
باإيداع  توجيهات  »اأ�صدر  العزيز  عبد  بن 
مبلغ ملياري دوالر اأمريكي كوديعة يف ح�صاب 
جمموع  لي�صبح  اليمني...  املركزي  البنك 
دوالر«،  مليارات   3 كودائع  تقدميه  مت  ما 
م�صيفة اأن ذلك ياأتي »يف اإطار تعزيز الو�صع 
املايل واالقت�صادي يف اجلمهورية اليمنية، ال 
�صيما �صعر �صرف الريال اليمني، مما �صينعك�س 
للمواطنني  املعي�صية  االأحوال  على  اإيجابًا 

اليمنيني«.
بع�س  عاودت  ال�صعودي،  االإعالن  اإثر  وعلى 
اأغلقتها  بعدما  اأبوابها  فتح  عدن  يف  امل�صارف 
تراجع  مع  ذلك  ترافق  الثالثاء.  يوم  طيلة 
اأم�س،  �صّجل،  الذي  الدوالر  �صعر  يف  طفيف 
ي�صهد  باأن  توقعات  ظل  يف  مينيًا،  ريااًل   490
حال  يف  املقبلة  ال�صاعات  يف  مت�صارعًا  هبوطًا 
العديد  وكانت  ال�صعودية.  الوعود  �صدقت 
من �صركات ال�صرافة يف عدن اأعلنت، اأول من 
اأم�س، التوقف عن عمليات البيع وال�صراء، يف 
م�صعى لل�صغط على حكومة هادي، ودفعها اإىل 

اإيجاد معاجلة للتدهور املريع يف �صعر العملة 
املحلية، والذي مل يتجاوز يف عّز احلرب، اإبان 
فرتة قيادة املحافظ ال�صابق، عو�س بن همام، 

للبنك املركزي، 230 ريااًل للدوالر الواحد.
يف  نوعها  من  الثانية  هي  حادثة  ويف  �صمااًل، 
يف  ال�صاروخية  القوة  اأعلنت  �صاعات،  غ�صون 
فجر  اأطلقت،  اأنها  ال�صعبية  واللجان  اجلي�س 
املدى  متو�صط  بالي�صتيًا  �صاروخًا  االأربعاء، 
عمليات  مركز  على   »M2 »قاهر  نوع  من 
وكالة  ونقلت  جنران.  يف  ال�صعودي  اجلي�س 
»�صباأ« الر�صمية عن م�صدر ع�صكري تاأكيده اأن 
»ال�صاروخ اأ�صاب هدفه بدقة واأدى اإىل تدمري 
اأعلنت،  ال�صاروخية  القوة  وكانت  املركز«. 
بالي�صتيًا  �صاروخًا  اأطلقت  اأنها  الثالثاء، 
االإقليمي،  جازان  مطار  على  املدى  ق�صري 
بدقة«.  هدفه  اأ�صاب  »ال�صاروخ  اإن  قائلة 
وُتعّد عملية فجر االأربعاء الرابعة من نوعها 
ا�صتهدفت  بعدما  احلايل،  العام  بدء  منذ 
اخلا�صة  القوات  مع�صكر  ال�صاروخية  القوة 
ال�صهر  من  الـ11  يف  جنران  يف  ال�صعودية 

جنران  يف  الواجب«  »قوة  ومع�صكر  اجلاري، 
اأي�صًا يف اخلام�س من ال�صهر نف�صه.

على خط مواز، اأعرب املر�صد االأورومتو�صطي 
حلقوق االإن�صان، اأم�س، عن قلقه اإزاء ترحيل 
اآالف اليمنيني من ال�صعودية، داعيًا الريا�س 
يف  االأو�صاع  تدهور  باالعتبار  االأخذ  اإىل 
ميكن  »اليمنيني  اأن  اإىل  املركز  ونبه  اليمن. 
اأن ينطبق عليهم و�صف الجئني، مما يجعلهم 
وعدم  اللجوء  قاعدة  حتت  يندرجون 
على  ال�صعودية  ال�صلطات  حا�صًا  الطرد«، 
»وقف املمار�صات املجحفة يف حقهم، خ�صو�صًا 
عمليات الطرد والرتحيل واالعتقال«. واأ�صار 
اإىل اأن تلقى اإفادات من مينيني توؤكد اأن حملة 
ال�صعودية  اأطلقتها  التي  خمالف«  بال  »وطن 
الذين  اليمنيني،  ع�صرات  اعتقال  اإىل  اأدت 
ُنقلوا ق�صرًا اإىل مع�صكرات التجنيد للقتال يف 

اجلبهات نيابة عن اجلي�س ال�صعودي.

ـ )اأ ف ب(  رام اهلل )االرا�صي الفل�صطينية( 
– حذر الفل�صطينيون االربعاء من ان اعالن 
ماليني  ع�صرات  جتميد  املتحدة  الواليات 
املتحدة  االمم  لوكالة  املخ�ص�صة  الدوالرات 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لغوث 
مئات  م�صري  على  �صلبا  �صيوؤثر  )اونروا(، 
على  يعتمدون  الذين  الالجئني  من  االالف 

امل�صاعدات الدولية.
االمريكي  القرار  ان  من  اونروا  حذرت  كما 
منذ  للوكالة  متويل  ازمة  ا�صواأ  اىل  �صيوؤدي 

تاأ�صي�صها.
لالجئني  م�صاعدات  الوكالة  وتقدم 
انحاء  يف  منهم  واملتحدرين  الفل�صطينيني 
ال�صرق االو�صط، مع خدمات تت�صمن التعليم 

والرعاية الطبية.
اال�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  اتهم  وطاملا 
ا�صرائيل  مبعاداة  الوكالة  نتانياهو  بنيامني 

داعيا اىل اغالقها.
وهناك خم�صة ماليني فل�صطيني من املوؤهلني 

للح�صول على خدمات اونروا.
وقررت الواليات املتحدة الثالثاء “جتميد” 
ر�صالة  يف  الونروا  املخ�ص�صة  االموال  ن�صف 
قوية  و�صربة  املتحدة  لالمم  جديدة  حتد 

للفل�صطينيني.
 125 اأ�صل  من  انه  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
لهذه  الطوعية  امل�صاهمات  من  دوالر  مليون 
دفع  وا�صنطن  اأكدت   ،2018 للعام  الوكالة 
دوالر  مليون   60 بقيمة  اأوىل”  “�صريحة 
خ�صو�صا لدفع الرواتب يف املدار�س واملرافق 
ال�صحية يف االردن وال�صفة الغربية وقطاع 

غزة.
هذا  دون  “من  انه  الوزارة  يف  م�صوؤول  وتابع 

املال… فان عمليات اونروا كانت مهددة”.

والواليات املتحدة هي اكرب داعم للوكالة.
وقال املتحدث با�صم الوكالة كري�س غوني�س 
املتحدة  “الواليات  بر�س  فران�س  لوكالة 
دوالر  مليون   60 مببلغ  �صت�صاهم  انها  اعلنت 

اللحظة،  هذه  حتى  الربنامج.  مليزانية 
متويل  على  اخرى  موؤ�صرات  اي  يوجد  ال 

حمتمل”.
واأ�صار غوني�س اىل ان “هذا التخفي�س الكبري 
يف امل�صاهمة �صيوؤدي اىل ا�صواأ ازمة متويل يف 

تاريخ الوكالة”.
م�صاومة- – ورقة 

غ�صبهم  عن  فل�صطينيون  م�صوؤولون  واأعرب 
من  �صدهم  ا�صافية  بخطوة  و�صفوه  ما  على 
بعد  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  ادارة 
بالقد�س  اعرتافه  املا�صي  ال�صهر  اعالنه 

عا�صمة ال�صرائيل.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  وقالت 
ان  ع�صراوي  حنان  الفل�صطينية  التحرير 
“قا�صية”  معاملة  اىل  يرقى  التجميد  قرار 

بحق “�صكان ابرياء و�صعفاء”.
ملنظمة  العامة  املفو�صية  رئي�س  اأكد  بينما 
ح�صام  وا�صنطن  يف  الفل�صطينية  التحرير 
وو�صول  الفل�صطينيني  “الالجئني  ان  زملط 
مثل  ا�صا�صية  ان�صانية  خلدمات  االطفال 
لي�س  والتعليم  الطبية  والرعاية  الطعام 

ورقة م�صاومة بل التزام امريكي ودويل”.
بالتخلي  اي�صا  ترامب  الفل�صطينيون  واتهم 
عن ق�صايا احلل النهائي التي يجب التفاو�س 
لل�صراع  النهائي  احلل  اطار  يف  عليها 
و�صع  ذلك  يف  مبا  الفل�صطيني-اال�صرائيلي، 

القد�س ومعاناة الالجئني.
وتظاهر قرابة 500 فل�صطيني يف قطاع غزة 

�صد القرار االمريكي.
اما حركة حما�س فاكدت يف بيان ان القرار 
مرفو�صة  اأمريكية  “�صيا�صة  االمريكي 
الق�صية  ت�صفية  خمطط  �صياق  يف  تاأتي 
الالجئني  ق�صية  راأ�صها  وعلى  الفل�صطينية 
الكيان  ل�صالح  والقرارات  املواقف  وتثبيت 

االإ�صرائيلي العن�صري املتطرف”.
االمريكية  اخلارجية  يف  م�صوؤولون  واأكد 
دوالر  مليون  ال65  “�صتجمد”  وا�صنطن  ان 

جتميد  مت  “لقد  اآخر،  ا�صعار  حتى  املتبقية 
املبلغ ولي�س الغاوؤه”.

توا�صل  التي  املتحدة  الواليات  وتطالب 
الرئي�س  تويل  منذ  املتحدة  االمم  انتقاد 
عام  قبل  احلكم  ترامب  دونالد  االمريكي 
ب”مراجعة يف العمق لطريقة عمل االونروا 
من  اأكرب  مب�صاهمة  تطالب  كما  ومتويلها”. 
يف  ت�صتمر  ان  تريد  ال  النها  االخرى  الدول 

حتمل %30 من متويل هذه الوكالة.
كرينبول  بيار  لالونروا  العام  املفو�س  اما 
يف  االخرى  الدول  داعيا  قلقه  عن  فاعرب 
ان  اىل  م�صريا  امل�صاهمة  اىل  املتحدة  االمم 
350 مليون دوالر  املبلغ ادنى بكثري من مبلغ 
العام  يف  املتحدة  الواليات  دفعتها  التي 
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االونروا  “متويل  ان  بيان  يف  كرينبول  وقال 
اىل  يعود  اخرى  ان�صانية  وكالة  اي  او 
املتحدة  االمم  يف  ع�صو  دولة  كل  تقدير 
الثقة القدمية  )…( لكن نظرا اىل عالقة 
هذه  فان  واالونروا  املتحدة  الواليات  بني 

التزاماتنا  احد  تهدد  املخف�صة  امل�صاهمة 
على �صعيد التنمية”.

– “اطالة” –
القوة  �صراع  اطار  يف  وا�صنطن  قرار  يندرج 
بني ادارة ترامب واالمم املتحدة التي تتهمها 
الويات املتحدة باال�صراف يف االنفاق وب�صوء 
�صيا�صة  خلفية  على  وذلك  االموال  ادارة 

ترامب. ينتهجها  اوال” التي  “امريكا 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام  االمني  واعرب 
غوتريي�س قبل اعالن القرار االمريكي حول 
االونروا الثالثاء عن “قلقه ال�صديد” م�صريا 
اىل ان توقف الواليات املتحدة عن التمويل 

�صيوؤدي اىل “م�صكلة كبرية جدا”.
لي�صت  “االونروا  ان  على  غوتريي�س  و�صدد 
موؤ�ص�صة فل�صطينية بل موؤ�ص�صة تابعة لالمم 

املتحدة توؤمن خدمات حيوية لالجئني”.
ي�صعر  وقت  يف  االمريكي  القرار  وياأتي 
تتخلى  وا�صنطن  بان  الفل�صطينيون  فيه 
كانون  يف  ترامب  اعرتف  ان  فبعد  عنهم. 
عا�صمة  بالقد�س  املا�صي  االول/دي�صمرب 

الدولية  اال�صرة  ا�صتنكار  اثار  ما  ال�صرائيل 
والفل�صطينيني، هدد يف مطلع كانون الثاين/
اىل  املالية  امل�صاعدة  بوقف  احلايل  يناير 
يف  وا�صنطن  مع  التباحث  رف�صوا  اذا  هوؤالء 

حل �صلمي للنزاع مع ا�صرائيل.
املتحدة  االمم  لدى  ا�صرائيل  �صفري  ورحب 
ان  معتربا  االمريكي  بالقرار  دانون  داين 
امل�صاعدات  ا�صتخدام  “ت�صيء  االونروا 
الدولية  اال�صرة  تقدمها  التي  االن�صانية 
متهما  ال�صرائيل”  املعادية  الدعاية  لدعم 

اياها ب “التح�س على الكراهية”.
فقال  حاليا،  الهند  يزور  الذي  نتانياهو،  اما 
حتدي  فيها  يتم  التي  االوىل  املرة  “هذه 
و�صائل  عنه  نقلت  ما  بح�صب  االونروا” 

االعالم اال�صرائيلية.
املنظمة  هذه  تقوم  عاما،   70 “منذ  وا�صاف 
باطالة و�صع الالجئني الفل�صطينيني ورواية 
الغاء ال�صهيونية. وهي املرة االوىل التي يتم 

فيها حتدي كل هذا”.
دون  االونروا  اغالق  ان  من  املحللون  ويحذر 
الفقر  من  مزيد  اىل  �صيوؤدي  مالئم  بديل 

وحتى اعمال عنف.
من  معني  قدر  دائما  “هناك  نتانياهو  وقال 

املخاطر” فيما يتعلق مبثل هذه القرار.
الفل�صطينيني  الالجئني  االونروا  وتزود 
مب�صاعدات طبية ومدر�صية منذ عام 1950.
والفل�صطينيني  ا�صرائيل  ال�صالم بني  وعملية 
الفل�صطينيون  ي�صعر  بينما  متوقفة 
باالحباط من االحتالل اال�صرائيلي والبناء 

اال�صتيطاين يف ال�صفة الغربية.
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ال��ري��ا���ض حت����اول ام��ت�����ش��ا���ض ال��غ�����ش��ب: 
امل���رك���زي ال���ب���ن���ك  يف  دولر  م���ل���ي���ارا 

املتحدة  ل��امم  مبلغ  جتميد  وا�شنطن  لقرار  ال�شلبية  الث��ار  من  حت��ذي��رات 
تاأ�شي�شها منذ  للوكالة  متويل  ازمة  ا�شواأ  اىل  �شيوؤدي  الذي  للفل�شطينيني  خم�ش�ض 

لقمان عبد اهلل
اليمنيني  االأفرقاء  مللمة  وال�صعودية  االإمارات  حتاول 
يف  كافة  اجلهود  لتوجيه  خطة  اإطار  يف  لهما،  املوالني 
من  تعاين  اخلطة  هذه  اأن  اإال  اهلل«.  »اأن�صار  مواجهة 
املختلفني  »االأ�صداد«  طياتها  يف  جلمعها  كبرية  �صعوبات 

اأيديولوجيًا و�صيا�صيًا ومناطقيًا.
�صقيق  ابن  هروب  فر�صة  جديد  من  التقط  »التحالف« 
اإىل  طارق،  �صالح،  اهلل  عبد  علي  الراحل،  الرئي�س 
بني  و�صط  كف�صيل  فيه  اال�صتثمار  على  يعمل  حيث  عدن، 
مكان  يحل  اأن  ميكن  االأخرى،  واالأطراف  »ال�صرعية« 
»اأن�صار اهلل« باعتباره »ثروة ميكن اأن توؤثر مب�صار املعركة 
»اخلليج«  �صحيفة  افتتاحية  قالت  كما  ال�صمال«،  يف 
قد  ل�صعوبات  تتعر�س  املحاولة  تلك  اأن  غري  االإماراتية، 

تطيحها يف امل�صتقبل القريب.
مل يجد طارق، الوريث الع�صكري لعمه، حتى االآن، موطئ 
بناء  خاللها  من  ي�صتطيع  جتمع«  »قاعدة  له  يوؤمن  قدم 
قوات ع�صكرية حتجز لها مكانًا ي�صاف اإىل مواقع ع�صرات 
الف�صائل الع�صكرية املمولة اإماراتيًا اأو �صعوديًا اأو قطريًا. 
واأبو  الريا�س  قبل  من  املمولة  اليمنية  املكونات  تختلف 
هو  واحد،  �صيء  على  تلتقي  اأنها  اإال  �صيء،  كل  على  ظبي 
امتدادًا  يعترب  خا�س  م�صروع  من  ميثل  مبا  »طارق«  رف�س 
وتتفق  �صالح.  اهلل  عبد  علي  الراحل،  الرئي�س  لزعامة 
اأ�صبح  العام«  ال�صعبي  »املوؤمتر  حزب  اأن  على  املكونات  تلك 
من املا�صي، واأن ال جمال على االإطالق للقبول بتوفري مالذ 

اآمن لقياداته ال�صيا�صية والع�صكرية الهاربة من �صنعاء.
وال�صيا�صي  الع�صكري  امل�صروع  الإعادة  الرف�س  يقت�صر  وال 
للهاربني من »املوؤمتر« على منطقة بذاتها، فحزب »االإ�صالح 
ماأرب،  حمافظة  على  قواته  ت�صيطر  الذي  االإخواين« 
يتفّرد يف اإدارة املحافظة الغنية بالغاز. بل اإن »االإ�صالح« 
اأن  على  ويعمل  اليمن،  كل  يف  القوى  مراكز  تعدد  يرف�س 
يكون الوارث ال�صيا�صي الوحيد حلزب »املوؤمتر«، وعلى هذه 
اخللفية يرف�س اإن�صاء اأي كيان ع�صكري واأمني خارج فلك 
»ال�صرعية« الذي ُيعّد هو ال�صريك الرئي�صي فيها. وهذا ما 
اأكده رئي�س الدائرة االإعالمية يف احلزب، علي اجلرادي، 
اإن  فيه  قال  »في�صبوك«،  يف  �صفحته  على  له  من�صور  يف 
اإطار  خارج  اأمنية،  اأو  ع�صكرية  كيانات  اأي  ودعم  »اإن�صاء 
الوطنية،  وموؤ�ص�صاتها  هادي،  الرئي�س  بقيادة  ال�صرعية، 

يتناق�س والهدف املعلن بدعم ال�صرعية اليمنية«.
املفتوحة  وال�صاحة  الرخوة«  »اخلا�صرة  اجلنوب،  يف  اأما 
وبالتحديد  اخلارجية،  االأجندات  لتنفيذ  وامل�صرعة 
وف�صائله  قواه  اأن  اللحظة  هذه  حتى  فيبدو  االإماراتية، 
�صالح  لطارق  االإماراتية  القوات  ا�صت�صافة  من  ا�صُتفزت 
يف مع�صكر »التحالف« يف مدينة ال�صعب، ومن احلديث عن 
حمافظة  يف  العند  لقاعدة  عليه  حم�صوبني  �صباط  زيارة 
�صالح  لطارق  مقرًا  اتخاذها  اإمكانية  ال�صتك�صاف  حلج، 
اأكرث  واإ�صكالية طارق مع اجلنوبيني  به.  امللتحقة  والقوى 

يقبل  االأخري  كان  فاإذا  »االإ�صالح«.  حزب  مع  منها  تعقيدًا 
اجلنوبية  الف�صائل  فاإن  »ال�صرعية«،  اإطار  يف  ب�صالح 
ما  اإىل  ل�صالح  اجلنوبيني  عدواة  وترجع  مطلقًا.  ترف�صه 
الرئي�س  به  يتهمون  ما  للوحدة،  »اإف�صال«  اأنه  يعتقدون 
وموارده  اجلنوب  بخريات  »ا�صتئثار  من  و�صركاءه  ال�صابق 
الف�صائل  تتهم  كذلك  بحقهم«.  وممنهج  متعمد  واإجحاف 
اجلي�س  دخول  خلف  يقف  من  هو  باأنه  �صالح  اجلنوبية 
اآذار  يف  احلرب  بداية  مع  اجلنوب،  اإىل  ال�صعبية  واللجان 
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اأما القوى املمولة من االإمارات، فهي االأكرث �صعورًا باحلرج 
اتخاذ  عن  عاجزة  نف�صها  ترى  وهي  امل�صتجد،  الو�صع  من 
موقف علني ترف�س فيه القبول باالأمر الواقع خ�صية من 
الغ�صب االإماراتي. كذلك، ترى نف�صها م�صطرة اإىل جماراة 
الراأي العام الراف�س لوجود طارق، وهذا هو حال »املجل�س 
االنتقايل اجلنوبي« برئا�صة عيدور�س الزبيدي، الذي دعا 
اىل اجتماع للف�صائل اجلنوبية خالل هذا االأ�صبوع ملناق�صة 
جلوء طارق اإىل عدن متهيدًا الإن�صاء مكّون ع�صكري فيها. 
االإماراتية  الو�صاية  من  املتحررة  الف�صائل  بع�س  اأن  غري 
اأ�صدرت بيانًا رف�صت فيه باأي �صكل اأن يكون اجلنوب مالذًا 
�صنعاء،  من  الهاربة  القيادات  وبقية  �صالح  لطارق  اآمنًا 
معتربة اأن وجوده يف عدن ي�صّكل »ا�صتفزازًا مل�صاعر النا�س 
حترير  اأجل  من  �صقطوا  الذين  ال�صهداء  لدماء  وخيانة 
اهلل  عبد  حممد  طارق  يديرها  التي  القوات  من  اجلنوب 
ال�صاعات  خالل  الف�صائل،  تلك  وعمدت  )�صالح(«.  وعمه 
على  ع�صكرية  نقاط  ون�صب  عنا�صرها  ن�صر  اإىل  االأخرية، 
قوات  ومقر  الدويل  عدن  مطار  بني  يربط  خط  طول 
فيها  ُيتخذ  التي  االأوىل  املرة  وهي  عدن.  يف  »التحالف« 

اإجراء ع�صكري يحمل بطابع التحدي الأبو ظبي.
الثوري«  »الت�صعيد  جلنة  اأ�صدرت  ذلك،  مع  بالتوازي 
التابعة ملكونات »احلراك اجلنوبي« بيانًا حذرت فيه دول 
ال�صابق،  الرئي�س  �صقيق  جنل  مع  التعاطي  من  »التحالف« 
للجنوب،  الوطنية  ال�صيادة  بـ»احرتام  اإياها  مطالبة 
القوات  من  عدن  العا�صمة  يف  املدنية  املرافق  واإخالء 
�صباح  احتجاجية  وقفة  اإىل  اللجنة  ودعت  الع�صكرية«. 
مبدينة  مك�صر  خور  مديرية  يف  العرو�س  �صاحة  يف  اليوم 
يف  �صالح  الأقرباء  مع�صكرات  اأي  الإن�صاء  رف�صًا  عدن، 

اجلنوب.
فاإن  الغا�صبة،  املواقف  تلك  تزايد  من  الرغم  وعلى 
قيادات جنوبية م�صتقلة تعرب عن خ�صيتها من اأن حتاول 
لتمرير  االأو�صاع  وتهدئة  املوقف  احتواء  االإمارات  دولة 
يف  م�صوؤولني  متهمة  تدريجًا،  طارق  باإيواء  م�صروعها 
من  ممولة  اأخرى  وقيادات  اجلنوبي«  االنتقايل  »املجل�س 

اأبو ظبي بالقيام بهذا الدور.
ومن املفيد التذكري باأن عقم خيارات »التحالف«، بعد ف�صل 
انقالب �صنعاء يف بداية كانون االأول املا�صي، ا�صطره اإىل 
مقاربة املحذورات. وهذا ما دفع ويل عهد االإمارات، حممد 
بن زايد، اإىل اجللو�س مع عدوه التاريخي، حزب »االإ�صالح 
اختبار  حتت  نف�صيهما  الطرفان  و�صع  وقد  االإخواين«. 
النيات، اإال اأن االأحداث ت�صري اإىل اأنهما ف�صال يف االختبار. 
تغّلب  »االإ�صالح«  يف  الرتكي  ــ  القطري  اجلناح  اأن  ويبدو 
على اجلناح ال�صعودي، اأو كما ُتتهم قيادة »االإ�صالح« باأنها 
امل�صتوى  وتراوغ على  القيادي  امل�صتوى  االأدوار على  وزعت 

امليداين.

ط�����ارق ���ش��ال��ح م���رف���و����ض ج���ن���وب���ًا: ب���داي���ة »مت������رد« ع��ل��ى الإم�������ارات؟

�����ش����اروخ ع��ل��ى م��ع�����ش��ك��ر يف جن��������ران... وول�����د ال�����ش��ي��خ »م��ت��ف��ائ��ل«



الرحيم/  عبد  عادل  اخلرطوم/ 
االأنا�صول :

لكونه  بجواره،  ال�صودان  ارتبط  دائما 
على  للتاأثري  الرئي�صة  العوامل  اأحد 

ا�صتقراره الداخلي.
)م�صر،  اجلوار  دول  اإحدى  كانت  وكلما 
ليبيا، ت�صاد، اإفريقيا الو�صطى، اإريرتيا، 
اإثيوبيا، وحديثًا جنوب ال�صودان( غري 
واإن  �صلبا،  ال�صودان  بها  تاأثر  م�صتقرة 

ا�صتقرت ناله منها ن�صيب.
فرمبا  اإحدها،  مع  خالف  حدث  اإن  اإما 

توترت املنطقة باأكملها.
اإريرتيا  دخلت  املا�صية  االأيام  وخالل 
مل  واإن  التوتر،  مربع  اإىل  وال�صودان 
اأي  ي�صدر حتى االآن ت�صريح ر�صمي من 
منهما جتاه االآخر، اإال اأن كل املوؤ�صرات 

ت�صري باجتاه الت�صعيد.
ال�صودان،  اإعالن  املوؤ�صرات  هذه  من 
ال�صبت املا�صي، اإغالق املعابر احلدودية 
من  مر�صوم  اإىل  ا�صتنادًا  اإريرتيا،  مع 
�صدر  الب�صري،  عمر  ال�صوداين،  الرئي�س 
املا�صي،  اأول  كانون  دي�صمرب/   30 يف 
ك�صال  والية  يف  الطوارئ  باإعالن 
)�صرق( احلدودية مع اإريرتيا، �صمن ما 
تقول اخلرطوم ر�صميا اإنها عملية جلمع 
اأربعة  قبل  احلكومة  اأطلقتها  ال�صالح 

اأ�صهر.
** ح�صود على احلدود

الإعالن  ال�صوداين  احلكومي  التربير 
الطوارىء له حجج اأخرى، منها مكافحة 
واالجتار  وال�صلع  املخدرات  تهريب 
بالب�صر، لكنه ال يت�صق مع اأنباء ن�صرتها 
ح�صود  “وجود  عن  �صودانية  �صحف 
دارفورية  وف�صائل  م�صرية  ع�صكرية 

على احلدود االإريرتية”.
ومن حني اإىل اآخر تتوتر العالقات بني 
م�صر وال�صودان؛ جراء النزاع على مثلث 
احلدودي،  رماد  واأبو  و�صالثني  حاليب 
االإثيوبي،  “النه�صة”  �صد  من  واملوقف 
للقاهرة  �صودانية  اتهامات  اإىل  اإ�صافة 
لنظام  مناه�صني  متمردين  بدعم 
نظريه  نفاه  اأن  �صبق  ما  وهو  الب�صري، 

امل�صري، عبد الفتاح ال�صي�صي.
الربملان  يف  االإعالم  جلنة  رئي�س  وقال 
ال�صوداين، الطيب م�صطفي، لالأنا�صول، 
اإن “ح�صودًا ع�صكرية م�صرية- اإريرتية 

ال�صرقية،  البالد  حدود  اإىل  و�صلت 
املنطقة،  يف  توترات  خللق  خطة  �صمن 
احلدود  يف  املتمردين  دعم  جانب  اإىل 

اجلنوبية”.
لتحرير  ال�صعبية  “احلركة  وتقاتل 
ال�صمال”، منذ يونيو/  ال�صودان- قطاع 
احلكومية  القوات   ،2011 حزيران 
كردفان  جنوب  واليتي  يف  ال�صودانية 
جنوب  لدولة  متاخمة  )جنوب- 

ال�صودان( والنيل االأزرق )جنوب(.
فيما تواجه القوات احلكومية، منذ عام 
رئي�صية  م�صلحة  2003، ثالث حركات 
العدل  وهي:  )غرب(،  دارفور  يف 
اإبراهيم،  جربيل  بزعامة  وامل�صاواة، 
مني  بزعامة  ال�صودان،  حترير  وجي�س 
ال�صودان، بقيادة  اأركو مناوي، وحترير 

عبد الواحد نور.
“لدينا  ال�صوداين:  الربملاين  واأ�صاف 
ودور  احل�صود  باأمر  موؤكدة  معلومات 

م�صر فيها”.
نظر  وجهة  من  يخلو  ال  اتهام  وهو 
بينهم  لها،  مقربني  من  ت�صدر  حكومية 
التنفيذية  منا�صبه  بحكم  م�صطفي، 
ال�صابقة يف احلكومة، ومواقفه الناقمة 

على اأريرتيا وعالقتها مع اإ�صرائيل.
م�صر  بني  الرابط  هي  واإ�صرائيل 
باأن  زاد  الذي  م�صطفى،  وفق  واإريرتيا، 
اإ�صرائيلية  ا�صرتاتيجية  تتبنى  “م�صر 

الإ�صعاف ال�صودان، ومنع تطوره”.
اأحد  هي  مراقبني،  وفق  واإ�صرائيل، 
الذي  وال�صك”،  “التوج�س  عوامل 
البلدين  حكومتي  بني  العالقات  يحكم 
الختالف  املا�صيني،  العقديني  طوال 
واأ�صمرا،  للخرطوم  الفكري  التوجه 
ال�صيما واأن االأخرية متهمة با�صت�صافة 
اإ�صرائيلية يف جزيرة  قواعد ع�صكرية 

اإريرتيا. ماتنفيه  وهو  “دهلك”، 
وبعد اأيام من اإغالق احلدود ال�صودانية 
م�صر  مع  التوتر  ظل  ويف  ال�صرقية، 
واإريرتيا، زار رئي�س االأركان ال�صوداين، 
اأدي�س  عدوي،  م�صطفى  الدين  عماد 
التقى  حيث  االإثنني،  اأم�س  اأول  اأبابا، 
ماريام  هيلي  االإثيوبي،  الوزراء  رئي�س 
اأبرز  اأحد  اإثيوبيا  تعد  حيث  دي�صالني، 

حلفاء ال�صودان حاليا.
موقف  بدعم  ال�صودان  م�صر  وتتهم 

اإثيوبيا ب�صاأن �صد “النه�صة” االإثيوبي، 
على  يوؤثر  اأن  القاهرة  تخ�صى  الذي 
�صلبا على ح�صتها ال�صنوية، البالغة 55 
املورد  النيل،  نهر  من  مكعب،  مرت  مليار 

الرئي�صي للمياه بالن�صبة لها.
** بني اخلالف والتقارب

تتاأرجح العالقة بني ال�صودان واإريرتيا 
ا�صتقالل  منذ  والتقارب  اخلالف  بني 

االأخرية عن اإثيوبيا عام 1993.
اخلرطوم  حكام  ذاكرة  تن�صى  وال 
للمعار�صة  امل�صلح  العمل  انطالق 
من  وال�صمالية  اجلنوبية  ال�صودانية 
 ،1994 عام  ال�صودان،  اإىل  اإريرتيا 
ا�صيا�صي  االأرتري  الرئي�س  اتهام  عقب 
جماعات  بدعم  للخرطوم،  افورقي 

اإ�صالمية يف اإريرتيا.
بني  العالقات  بداأت   ،2005 عام  ويف 
بتوقيع  طبيعتها،  اإىل  تعود  البلدين 
ال�صودان”،  لتحرير  ال�صعبية  “احلركة 
مع  �صالم  اتفاق  قرنق،  جون  بقيادة 
�صرقي  �صالم  اتفاق  تاله  اخلرطوم، 

ال�صودان، يف 2006.
ال�صنوات  طيلة  اخلرطوم،  واحتفظت 
من  كل  مع  جيدة  بعالقة  االأخرية، 

اقرتبت،  اأنها  اإال  اأبابا،  واإدي�س  اأ�صمر 
اإثيوبيا،  من  اأكرث  االأخرية،  الفرتة  يف 
التن�صيق  نف�صه  الوقت  يف  ووا�صلت 
بح�صب  اإريرتيا،  مع  والع�صكري  االأمني 

م�صووؤلني �صودانيني.
بكري  ال�صوداين،  الرئي�س  نائب  وزار 
20 دي�صمرب/  اإريرتيا، يف  ح�صن �صالح، 
مع  بحث  حيث  املا�صي،  اأول  كانون 

م�صوؤولني اإريرتيني العالقات الثنائية.
** مواجهة حمتملة

اإال اأن الو�صع بني البلدين ي�صري بوترية 
لت�صكل  الت�صعيد،  نحو  مت�صارعة 
للحكومة  قلق  م�صدر  جمددا  اإريرتيا 
عن  اأنباء  تواتر  مع  وذلك  ال�صودانية، 
ح�صود ع�صكرية على اجلانب االإريرتي، 
قوات  من  تعزيزات  اخلرطوم  ون�صر 
على  ال�صريع"  “والداعم  اجلي�س 

اجلانب ال�صوداين.
واإىل حني ح�صم اأمر احل�صود الع�صكرية، 
فريقني،  بني  قائمًا  التجاذب  يظل 
اأولهما م�صري ينفي بوجودها، واالآخر 
�صوداين يقول بوجودها، خا�صة و�صائل 
االإعالم ال�صودانية التي تتهم القاهرة، 

دون اأي تاأكيد اأو نفي �صوداين ر�صمي.

هو  املراقبني  من  لكثري  االآن  املاثل  لكن 
بوجود  يفيد  االأر�س  على  التحرك  اأن 
ال�صامته  فاخلرطوم  يحدث،  ما  �صىء 
اأغلقت  اأ�صمرا،  اتهام  عن  االآن  حتى 
واأعلنت  احلدودية،  املعابر  كافة 

التعبئة واال�صتنفار يف والية ك�صال.
يوم  ك�صال،  حكومة  اإعالن  ذلك  و�صبق 
تعزيزيات  و�صول  عن  املا�صي،  اجلمعة 
اإىل  ال�صودانية  القوات  من  �صخمة 
على  املمتدة  احلدودية،  الوالية 

م�صاحة 650 كيلو مرتا مربع.
االأحداث  اأن  اإىل  يقود  قد  ذلك  كل 
ال  ال�صودان،  �صرق  مواجهة  نحو  مت�صي 
التطورات  وترية  ا�صتمرت  واإن  �صيما 

املت�صارعة على اجلانبني.
قد  ما  اأنه  اإىل  اخلرباء  بع�س  ويذهب 
املواجهة  هذه  احتماالت  من  يزيد 
حاليا  تعانيان  واإريرتيا،  ال�صودان  اأن 
واأمنية  اقت�صادية  داخلية  اأزمات  من 
و�صيا�صية، وهو ما رمبا يجعلهما يبحثان 
عن  االأنظار  ل�صرف  خارجي  عدو  عن 

اأزماتهما امل�صتفحلة.

االأمريكية  »بلومبريغ«  وكالة  ك�صفت  لندن: 
من  اأمريًا   11 اعتقال  حادثة  ب�صاأن  مفاجاأة  عن 
اأثناء  املا�صي،  اخلمي�س  احلاكمة،  االأ�صرة  اأفراد 
الوكالة  واأعلنت  امللكي.  الق�صر  قرب  جتمهرهم 
ال�صعوديني  االأمراء  بع�س  اأ�صماء  االإخبارية 
اعرتا�صًا  بالتجمهر  اتهامهم  بعد  عليهم  املقبو�س 
على عدم حتمل الدولة تكاليف فواتري الكهرباء، 
ال�صلطات  اأعلنته  ما  لي�س  ال�صبب  اأن  اإىل  م�صرية 

ال�صعودية.
موقعها،  على  ُن�صر  تقرير  يف  الوكالة  وذكرت 
يف  املالكة  االأ�صرة  اأفراد  اأحد  اأن  االإثنني،  م�صاء 
ال�صعودية ن�صر مقطعًا �صوتيًا حتدى فيه امل�صوؤولني 
االأمراء  �صد  االتهامات  كل  اإن  وقال  ال�صعوديني، 
»مزيفة  املا�صي  اخلمي�س  يوم  عليهم،  املقبو�س 
»بلومبريغ«  واأكدت  ت�صديقها«.  ميكن  و»ال  متامًا« 
عر�صه  بعد  الت�صجيل  �صحة  من  تاأكدت  اأنها 
ذكر  رف�صا  الق�صية،  على  مطلعني  �صخ�صني  على 

ا�صميهما.

حممد  بن  �صعود  بن  اهلل  عبد  االأمري  ويت�صاءل 
م�صكلة  لديهم  االأمراء  يكون  كيف  الت�صجيل  يف 
قائاًل:  واخلدمات؟،  الكهرباء  فواتري  دفع  يف 
ماديًا،  مقتدرون  املحتجزين  االأمراء  كل  »اإن 
الت�صجيل  ويف  امللك«.  طاعة  على  اآباوؤهم  ورّباهم 
االأمراء  اإن  اهلل  عبد  االأمري  يقول  اأي�صًا  ال�صوتي 
اإىل  اأقاربهم  اأحد  مع  ا�صطحابهم  مت  املحتجزين 
مبنى حمافظة الريا�س بعدما تلقوا ا�صتدعاءات 
حينما  اأنه  واأ�صاف  معه.  �صابق  عمل  يف  للتحقيق 
بطريقة  الدخول  من  احلرا�س  منعهم  و�صلوا 
ممن  �صخ�س  اأي  على  يتعرفوا  ومل  »ا�صتفزازية« 
االأمراء  بع�س  اأن  اإىل  م�صريًا  معهم،  يتعاملون 
انتابهم »حما�س ال�صباب«، وبداأت بع�س املناو�صات، 

ثم األقي القب�س عليهم. 
مالك  جنلي  اإن  التقرير  يف  »بلومبريغ«،  وقالت 
بني  من  �صعودية،  األبان  �صركة  اأكرب  »املراعي«، 
عليهم  القب�س  اململكة  اأعلنت  الذين  االأمراء 
االأ�صبوع املا�صي ب�صبب التجمهر �صد قرار احلكومة 

موؤكدة  لهم،  اخلدمات  فواتري  دفع  عن  بالتوقف 
�صلطان،  بن  و�صعود  �صلطان  بن  نايف  االأمرين  اأن 
موؤ�ص�س  الكبري،  حممد  بن  �صلطان  امللياردير  ابني 
القب�س  مت  اأمريًا   11 بني  من  كانا  املراعي،  �صركة 
جمل�س  ع�صو  نايف  االأمري  اإىل  باالإ�صافة  عليهم، 
�صركات  اأكرب  ثالث  ورئي�س  املراعي،  �صركة  اإدارة 

االت�صاالت ال�صعودية »زين«، وذلك بح�صب ثالثة 
عائلة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت  مطلعني.  اأ�صخا�س 
ت�صم  ال�صعودية  يف  احلاكمة  االأ�صرة  يف  »الكبري« 
البارزين، لكنهم بعيدون  عددًا من رجال االأعمال 

عن �صنع القرارات ال�صيا�صية.
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تك�شف  �شعودي  لأم��ر  �شوتية  ر�شالة 
اأم���را اع��ت��ق��ال 11  ح��ادث��ة  خ��ف��اي��ا 

احل��رب؟ طبول  ت��دق  هل  واإري��ري��ا..  ال�شودان  ح��دود  على 
الطعام،  تناول  يف  االإ�صراف  عن  تعاىل  اهلل  نهى   
يحب  ال  انه  ت�صرفوا  وال  وا�صربوا  )كلوا  فقال: 

امل�صرفني(
ـ ما تر�صد اإليه هذه االآية الكرمية:

اإياه  ما علمنا اهلل  اإىل  الكرمية  االآية   تر�صد هذه 
اإليه  وهدانا  احلكمة،  من  اإليه  واأر�صدنا  الطب،  من 
مما ت�صح به اأبداننا وتقوى به اأج�صامنا وتطيب به 
معي�صتنا وتهناأ به حياتنا من عدم االإفراط يف االأكل 
وال�صرب  االأكل  الأن كرثة  فيها،  واالإ�صراف  وال�صرب 
تف�صد املعدة، وتطفئ نارها وت�صعف اجل�صم وتكرث 
النف�س.  وت�صيق  اللون  وت�صفر  البطن  يف  الغازات 
وينحط  الذهن  ويخمد  الفكر  ي�صعف  وبذلك 
ومنع  االإدراك  عن  القلب  حجب  واإذا  االإدراك. 
بابًا  �صاحبه  خ�صر  االأفكار  يف  احلركة  عن  الذهن 
اإمنا  العبادات  من  املق�صود  الأن  العبادات،  من  كبريًا 
هو الفكر املو�صل اإىل املعرفة واال�صتب�صار بحقائق 

احلق. وكرثة االأكل كما علمت مانعة له.
على  قدرتنا  عدم  اإىل  الطعام  يف  اإ�صرافنا  ويرجع   
�صد  اإىل  احلاجة  اإىل  ال  اإليه.  ال�صهوة  يف  التحكم 
من  وغريهم  البدانة  ذوي  بع�س  يزعم  كما  اجلوع 
ا�صتطاعة  يف  اأن  فالواقع  النهم.  ب�صدة  املعروفني 
جانب  يلتزم  اأن  االرادة  قوي  كان  متى  املرء 
االعتدال يف مقدار ما ياأكله ولكن كثريًا من النا�س 
ويتوهمون  املتقلبة،  العاطفة  لتلك  العنان  يطلقون 
وا�صال�س  جماحها  كبح  ا�صتطاعتهم  يف  لي�س  اأن 
قيادها. برغم ما هو معروف من اأن اجل�صم ال ميكنه 
عن  الزائدة  االأغذية  مقادير  من  عاجاًل  التخل�س 
على  الزائدة  املقادير  يف  ذلك  يحدث  كما  حاجته، 

حاجته من املاء والهواء.
 كان كثري من النا�س يظنون اأن البدانة يرثها الطفل 
من   70% اأن  الظن  هذا  يوؤيد  مما  وكان  اأبويه  عن 
يف  غرارهما  على  ين�صاأون  البدينني  االأبوين  ذرية 
اأحد  على  مق�صورة  البدانة  كانت  فاإذا  البدانة، 
االأبوين فاإن %40 من ذريتهما يكونون مثله. ولكن 
تورث،  قلما  البدانة  اأن  االآن  يقررون  االأخ�صائيني 
بل هي �صفة تكت�صب بال�صراهة واالإ�صراف يف االأكل 

وال�صراب.
 والعجيب اأن الكثريين يفوتون على اأنف�صهم فر�صة 
الوجبات  على  باقبالهم  والعافية  بال�صحة  التمتع 

الد�صمة.
 قد تكون هذه االأطعمة �صهية يجري اللعاب ملنظرها 
ولكنها ت�صيء اإىل املعدة اأكرب اإ�صاءة. ومهما قيل يف 
اجل�صم،  وقود  وانها  الغذائية  وقيمتها  الدهنيات 
تتحول داخله اإىل حرارة فتزوده بالقوة واحلركة 
احلديثة  النظريات  اأن  فاعلموا  هذا  قيل  مهما   ..
بل والتجارب احلديثة اأثبتت اأن هذا الراأي مغاىل 

اأنق�صت  االأخرية  احلرب  اإبان  فاالأملان  كثريًا.  فيه 
مقتنياتهم الدهنية اإىل حوايل ثلث املقدار املعرتف 

به دون اأن ي�صيبهم �صرر من جراء ذلك.
اأن  فعليه  حاجته  عن  يزيد  ما  االن�صان  اأكل  واإذا   
يرتب�س بامل�صي الأن امل�صي يحرق بع�س هذه الكميات 

الزائدة عن احلاجة.
 وما قاله العلم اليوم نادى به نبي اال�صالم من قرون 

عديدة م�صت، اإذ قال للعرب اأجمعني:
 )ال متيتوا القلب بكرثة الطعام وال�صراب فاإن القلب 

كالزرع يف�صد اإذا كرث عليه املاء(.
)املعدة بيت الداء واحلمية راأ�س الدواء(.

 وقال اأي�صًا يف منا�صبة اأخرى:
نحن قوم ال ناأكل حتى جنوع واإذا اأكلنا ال ن�صبع(.

الر�صول  جمع  البليغة  القليلة،  الكلمات  هذه  يف   
كان  التي  ال�صحية  القواعد  اأ�ص�س  )�س(  الكرمي 
العلل  من  و�صانتهم  حياتهم  يف  يتبعونها  امل�صلمون 
واالأ�صقام، واأغنتهم عن مب�صع الطبيب و�صتى و�صائل 
الكرمي  النبي  اإىل  امللوك  اأحد  بعث  اإذ   .. العالج 
بهدايا ثالث: جارية، ومتر، وطبيب .. فقبل النبي 
الهدية االأوىل والثانية ورد الطبيب �صاكرًا بقوله: 

)نحن قوم ال ناأكل حتى جنوع واإذا اأكلنا ال ن�صبع(.
يف  االأطباء  منه  يحذر  مما  وحتذير  حكيم  تنبيه   
�صائر الع�صور، فقد اأثبت الطب اأن املعدة بيت الداء 
ال  االأمرا�س  من  وكثري  الدواء،  راأ�س  احلمية  واأن 
اأف�صدتها  التي  املعدة  با�صالح  اإال  برء  منها  يرجى 

كرثة الطعام.
وهذه امل�صار الكثرية التي ي�صببها االإفراط يف تناول 
طالب  اأبي  بن  علي  �صيدنا  جعلت  التي  هي  الطعام 

يقول للنا�س:
ومف�صدة  لل�صالة،  مك�صلة  فاإنها  والبطنة  )اإياكم   
يف  بالق�صد  وعليكم  ال�صقم،  اإىل  وموؤدية  للج�صم، 
واأقوى  للبد،  واأ�صح  ال�صرف،  من  اأبعد  فهو  قوتكم، 

على العبادة(.
لكيان  واحلافظ  احلياة  مادة  هو  الغذاء  كان  وملا   
عنه،  املالئم  الكايف  القدر  تناول  عدم  كان  اجل�صم، 

�صار اإىل اأبعد احلدود.
يف  االن�صان  يعتدل  اأن  احلاالت  اأح�صن  فاإن  ولهذا   
غذائه، فال ي�صرف فيه، وال يقرت تقتريًا، بل يكون 
بني ذلك قوامًا. وهذا ما كان يعنيه ال�صاعر يف اأمور 

احلياة كلها عندما قال:
 بني تبذير وبخل رتبة   وكال هذين اإن دام قتل

اجل�صمية  ال�صحة  على  يحر�س  اال�صالم  كان  وملا 
االأطعمة  من  عليهم  حرم  فاإنه  للم�صلمني،  بالن�صبة 

واالأ�صربة ما يوؤثر على �صحتهم تاأثريًا �صيئًا.
به  ي�صمح  ما  فبقدر  امليتة  حترمي  يف  واحلكمة   
اأ�صابه  ملر�س  ميوت  امليت  احليوان  اإن  االآن  العلم 

املوت  كان  فاإذا  عليه  فق�صت  به  اأملت  ل�صيخوخة  اأو 
ت�صمم يف اجل�صم  ينتج من  املوت  فاإن  االأول،  لل�صبب 
اأن يت�صمم  ب�صبب هذا املر�س، فيموت احليوان بعد 
واجلراثيم  الفتاكة  ال�صموم  فيه  وت�صتقر  حلمه 

القاتلة.
اأن  الدم  وظيفة  اأن  اإذ  الدم  اأكل  اال�صالم  وحرم   
ينقل جميع املواد الغذائية التي متت�س من االأمعاء 
حمله  جانب  اإىل  وع�صالته  اجل�صم  اأع�صاء  اإىل 
وجميع  واالأوك�صجني  والهرمونات  للفيتامينات 
وظيفة  وللدم  وال�صرورية.  احليوية  العنا�صر 
اإىل خارجه عن  اإفرازات اجل�صم  اأخرى فهو يحمل 
يتخل�س  وبذلك   .. والرباز  والعرق  البول  طريق 
فاإن  مري�صًا  االن�صان  كان  واإذا   .. االن�صان  منها 
ت�صتعمل  اأو  دمه،  يف  عادة  تتكاثر  امليكروبات 
كما   .. اآخر  اإىل  ع�صو  من  النتقالها  و�صيلة  الدم 
طريق  عن  تنتقل  و�صمياته  امليكروب  اإفرازات  ان 
وحتم  الدم،  اأكل  اال�صالم  حرم  ولذا  اأي�صًا.  الدم 
احليوان  دم  بت�صفية  يقوم  الذي  ال�صرعي  الذبح 
بعد ذبحه، فال ي�صار االن�صان به .. وحرم اال�صالم 
اأي�صًا اأكل املخنوقة الأن الكائن احلي اإذا اختنق فاإن 
اأك�صيد  ثاين  ويرتاكم  رئتيه  يدخل  ال  االأك�صوجني 
التي  ال�صامة  االإفرازات  وجميع  ال�صام  الكربون 
وهذه  ـ  الزفري  عملية  يف  التنف�س  مع  عادة  تخرج 
املادة اإذا احتب�صت عادت لتمت�س يف اجل�صم وحتدث 

الت�صمم يف كل اأن�صجته.
ي�صرب  الذي  احليوان  اأكل  اأي�صًا  اال�صالم  وحرم   
�صربًا يوؤدي اإىل املوت، بعد اأن يتلف ال�صرب ن�صجة 
اجل�صم وع�صالته … كما حرم بقايا ما اأكل ال�صبع 
.. وال�صباع هي كل حيوان ذي ناب من اآكالت اللحوم 
هذه  حترمي  يف  واحلكمة   … والثعلب  كالكلب 
احليوانات قد تكون م�صابة يف فمها ولعابها، وتبقى 

اآثاره على اللحم فتوؤذي َمن ياأكل منه.
اخلنزير  الأن  اخلنزير  حلم  كذلك  اال�صالم  وحرم   
طفيليات  فيها  والنفايات  القاذورات  ياأكل 
باأنواع  اإ�صابته  كرثة  ذلك  و�صبب  وميكروبات 
ال�صريطية  الدودة  وا�صمها  الديدان  من  خطرية 
حياتها  دورة  تكمل  االأمعاء  اإىل  ت�صل  حني  وهي 
الدورة  اإىل  البي�س  ينتقل  اإذ  املري�س  ج�صم  يف 
للج�صم،  احليوية  االأجهزة  على  ويتوزع  الدموية، 
حتى تتحول الدودة يف غالف �صميك اجلدار ي�صل 

اإىل حجم حبة الفول

ج���دي���دة روؤي��������ة ا����ش���ام���ي���ة ل���ل���غ���ذاء ال�����ش��ح��ي ت���رج���م���ات   3 اإ������ش�����دار 
اإن��دون��ي�����ش��ي��ا يف  ال����ق����راآن  مل���ع���اين 

الدينية  ال�صوؤون  وزارة  اأعلنت   
عن  اخلمي�س،  اإندوني�صيا  يف 
ملعاين  جديدة  ترجمات  اإ�صدار 
لغات   3 اإىل  الكرمي  القراآن 

حملية.
الرتجمات  عدد  اإجمايل  وبلغ 
اىل  الوزراة  عن  ال�صادرة 
جانب الـ3 ترجمات املعلن عنها 

اخلمي�س، 12 ترجمة.
واللغات اجلديدة التي مت االإعالن عنها اليوم هي: ماليو اأمبون التي ينطق 
بها �صكان جزر مالوكو، وباليني�صي اخلا�صة بجماعة عرقية حتمل اال�صم 
كاليمنتان  اإقليم  يف  بنجرالعرقية  جماعة  ولغة  بايل،  جزيرة  يف  ذاته 

اجلنوبي بجزيرة بورنيو. 
اإّن  الدينية  ال�صوؤون  وزير  الدين،  �صفي  حكيم  لقمان  قال  جهته،  من 
من  اأف�صل  ب�صكل  املحلية  لغتهم  يتقنون  الذين  لهوؤالء  نفذت  »الرتجمات 

اللغة االإندوني�صية، ولت�صريع وترية ن�صر ر�صالة االإ�صالم يف البالد«. 
الكرمي  القراآن  معاين  ترجمات  بالقول:«  بو�صت«  »جاكارتا  وفق  واأ�صاف، 
�صتوفر اخلدمات الدينية للم�صلمني غري امللمني باللغة االإندوني�صية، اإ�صافة 
اإىل احلفاظ على الثقافة املحلية عن طريق تعزيز اللغات االإقليمية، ال 

�صيما اللغات التي تواجه خطر االنقرا�س«. 
ويوجد يف اإندوني�صيا بجانب اللغة الر�صمية للبالد )بها�صا اإندوني�صيا( نحو 

عدة.  اإعالمية  تقارير  وفق  حملية،  لغة   700
واأ�صارت بيانات ر�صمية لعام 2015، اأن اإندوني�صيا ت�صم ن�صبة 0.12 % من 
1.8 مليار ن�صمة )24%  اإجمايل عدد امل�صلمني يف العامل والبالغ عددهم 

من �صكان العامل(.

اأوروبا ل تعرف بالطاق الغيابي الإ�شامي
اجلن�صية  »يحمالن  �صوريان  زوجان  اأقامها  ق�صية  يف  النظر  خلفية  على 
االأملانية«، اأقرت حمكمة العدل االأوروبية باأن قوانني االحتاد االأوروبي ال 

تعرتف بالطالق الغيابي ال�صادر عن املحاكم ال�صرعية االإ�صالمية.
وخل�صت املحكمة االأربعاء اإىل اأن »قواعد االحتاد االأوروبي تنطبق فقط 
ولي�س  عامة،  هيئة  اأو  وطنية  حمكمة  اأمام  املعلنة  الطالق  حاالت  على 

الطالق الذي يتم اأمام حمكمة �صرعية«.
واأو�صحت املحكمة اأنه »يجب حل الق�صية على اأ�صا�س القوانني االأملانية«.

�صوريا  يف  �صرعية  حمكمة  يف  الطالق  اإجراءات  الزوج  با�صر   ،2013 ويف 
ال�صرعية على الطالق، بناء على  عرب وكيل له هناك، و�صادقت املحكمة 

طلب الزوج منفردا واإعالن عزمه على الطالق.
الحقا،  عليه  اعرت�صت  اأنها  اإال  بالطالق،  خطيا  اعرتفت  الزوجة  وكانت 

عندما تقدم زوجها بطلب لالعرتاف بالطالق يف اأملانيا.
العدل  ملحكمة  الق�صية  االأملانية  »ميونخ«  مبدينة  حمكمة  اأحالت  وقد 
موقع  بح�صب  االأوروبي،  االحتاد  قواعد  تف�صري  يف  للم�صاعدة  االأوروبية 

التلفزيون االأملاين »دويت�صه فيله«.

من نعم اهلل �صبحانه وتعاىل اأن جعل لنا يف الكون 
طيًبا،  حالاًل  و�صرب  اأكل  من  ومتنوعة  عدة  منافع 
وبركات  بفوائد  والثمار  االأطعمة  بع�س  وخ�س 
الثمار  تلك  ومن  ودواًء وبركة.  للنا�س طًبا  فكانت 
يف  بذكرها  اهلل  �صرفها  والتي  املباركة  والنباتات 
لها  العلم  واأثبت  بها،  والق�صم  بل  الكرمي  القراآن 

فوائد عدة �صجرتان ..
ال�صجرتان  تلك  الزيتون،  و�صجرة  التني  �صجرة 
اللتان اأق�صم اهلل بهما، وو�صف �صجرة الزيتون باأنها 
يخرج  وما  ثمارها  يف  اهلل  وجعل  »مباركة«  �صجرة 
منها من زيت خرًيا كثرًيا.  وقد ذكر التني والزيتون 
يف القراآن الكرمي، حيث اق�صم اهلل �صبحانه وتعاىل 
ْيُتوِن َوُطوِر �ِصيِننَي * َوَهَذا  نِي َوالزَّ بهما فقال: }َوالتِّ

اْلَبَلِد ااْلأَِمنِي{.. ]التني : 3-1[،
باألفاظ  مرات  �صبع  القراآن  يف  الزيتون  ذكر  وورد 
عب�س:  �صورة  يف  زيتونا  بلفظ  فمرة  خمتلفة، 
يف  زيتونة  بلفظ  واحدة  ومرة  َوَنْخاًل{،  }َوَزْيُتوًنا 
َباَرَكٍة  مُّ �َصَجَرٍة  ِمن  }ُيوَقُد   :35 االآية  النور  �صورة 
ٍة{، ومرة واحدة بلفظ  ٍة َواَل َغْرِبيَّ َزْيُتوِنٍة الَّ �َصْرِقيَّ
فقال  الزيتون  �صجرة  هو  املق�صود  اأن  على  يدل 
َتنُبُت  �َصْيَناء  ُطوِر  ِمن  َتْخُرُج  }َو�َصَجَرًة  تعاىل: 

اْلآِكِلنَي{.. ]املوؤمنون : 20[.   ْبٍغ لِّ ْهِن َو�صِ ِبالدُّ
مادة  على  التني  وكذلك  الزيتون  ويحتوي 
مخ  يفرزها  بروتينية  مادة  وهي  »امليثالونيدز«، 

على  وحتتوي  قليلة  بكميات  واحليوان  االإن�صان 
الكربيت وميكنها لذلك االإحتاد مع الزنك واحلديد 
اأهم املواد  املادة من  والف�صفور ب�صهولة، وتعد هذه 
والإجناز  الدم،  يف  الكول�صرتول  خلف�س  الالزمة 
عملية التمثيل الغذائي بكفاءة، كما تقوي ع�صلة 

القلب وتنظم عملية التنف�س.
يزداد  املادة  هذه  اإفراز  اأن  للعلماء  ثبت  وقد   

تدريجيا من �صن اخلام�صة ع�صر اإىل �صن اخلام�صة 
�صن  حتى  تدريجيا  اإفرازها  يقل  ثم  والثالثني 
ال�صتني اإذ يكاد ينعدم اإفرازها يف املخ فيدخل املرء 
هذه  والأهمية  وال�صعف.   ال�صيخوخة  مرحلة  يف 
اليابانيني مب�صاركة  العلماء  املادة حاول فريق من 
النباتات  يف  عنها  البحث  اإبراهيم  طه  الدكتور 
العثور  مت  طويلة  اأبحاث  وبعد  احلية،  والكائنات 

التني  وهما  االأ�صجار  ثمار  من  نوعني  يف  عليها 
والزيتون، ومل يقت�صر االأمر على ذلك.

امليثالونيدز من  العلماء يف احل�صول على  اأخفق  اإذ 
التني مبفرده اأو الزيتون مبفرده واقت�صى احل�صول 
بن�صبة  البع�س  ببع�صهما  مزجهما  �صرورة  عليه 
ورد  التي  املرات  عدد  وباإح�صاء  �صبعة  اإىل  واحد 
فيها ذكر التني والزيتون، وتبني اأن القراآن الكرمي 
اأي  مرات  �صبع  والزيتون  واحدة  مرة  التني  ذكر 
بنف�س الن�صبة املقررة للح�صول على املادة الفعالة 

امل�صببة باإذن اهلل للقوة وال�صباب.
 وزيت الزيتون زيت مبارك فعن معاذ بن جبل: اأنه 
ا�صتاك بق�صيب زيتون وقال �صمعت النبي �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلن يقول: »نعم ال�صواك الزيتون من 
هي  احلفر،  ويذهب  الفم  يطيب  املباركة،  ال�صجرة 

�صواكي و�صواك االأنبياء من قبلي«.
الزيتون  »يف  عنه:  اهلل  ر�صي  عبا�س  ابن  وقال   
منافع، ي�صرج الزيت، وهو اإدام ودهان، ودباغ ووقود 
يوقد بحطبه وتفله، ولي�س يف �صيء اإال فيه منفعة، 
حتى الرماد يغ�صل به االإبري�صم، وهي اأول �صجرة 
الطوفان،  بعد  نبتت  �صجرة  واأول  الدنيا،  يف  نبتت 
ودعا  املقد�صة،  واالأر�س  االأنبياء  منازل  يف  ونبتت 
ومنهم  اإبراهيم  منهم  بالربكة  نبيًا  �صبعون  لها 
حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم فاإنه قال: »اللهم 

بارك يف الزيت والزيتون«.

ث��م��رت��ان اأق�����ش��م ب��ه��م��ا ال��رح��م��ن واأث���ب���ت ال��ع��ل��م ل��ه��م��ا ف���وائ���د ع��ظ��ي��م��ة .. ف��م��ا ه��م��ا؟



عبدال�صالم امل�صاتي
حلزب  الثانية  احلكومية  الوالية  اأن  وا�صح 
العدالة والتنمية دخلت نفقا مظلما ثانيا بعد 
مار�س  قي�صرية  بعملية  غادرته  الذي  االأول 
�صعد  احلكومة  رئي�س  ال�صيد  هو  فها  املا�صي، 
يح�صد  ال  و�صع  يف  نف�صه  يجد  العثماين  الدين 
عليه نتيجة ف�صله “املوؤقت” يف ترميم حكومته 
التي اأُ�صقط منها، عرب قرار ملكي، كل من ال�صادة  
عبداهلل،  بن  نبيل  وحممد  ح�صاد،  حممد 

واحل�صني الوردي..
 كان باإمكان ال�صيد العثماين اأن ي�صتبدل اأ�صماء 
باالإعفاءات  املعنية  االأحزاب  من  باأخرى 
تعقيدا،  اأكرث  بدا  االأمر  اأن  اإال  االأمر.  وانتهى 
توؤكد  املفاو�صات  بكوالي�س  يدور  ما  وت�صريبات 
اإىل  امل�صربة  االأخبار  بع�س  ت�صري  اإذ  ذلك، 
الت�صحية  تتم  اأن  يف  كبري  احتمال  هناك  اأنه 
بحزب  وتعوي�صه  واال�صرتاكية  التقدم  بحزب 
عليهم  املغ�صوب  دائرة  غادر  الذي  اال�صتقالل 
�صباط  حميد  من  زعيمه  تغيري  مت  اأن  بعد 
التقدم  حزب  .وباإق�صاء  بركة  نزار  اإىل 
تكون  عبداهلل   بن  وزعيمه  واال�صرتاكية 
الداعمني  اآخر  راأ�س  قطعت  قد  بذلك  الدولة 
بن  االإله  عبد  ال�صابق  احلكومة  رئي�س  لل�صيد 

كريان.
ال�صيا�صي،  الواقع  هذا  نحن  تاأملنا  ما  واإذا 
ما  اإذا  و  اليوم،  اإىل  و  كريان  بن  اإعفاء  منذ 
حزب  م�صاركة  رف�س  من  تذكر  حاولنا  نحن 
اال�صتقالل يف حكومة بن كريان الثانية، �صنفهم 
تغيري  يف  الرئي�س  املتحكم  هو  من  جيدا  حينها 
اأي�صا  و�صنفهم  احلكومة،  داخل  القوى  موازين 
والتنمية  العدالة  حزب  مكونات  حتولت  كيف 
اأوراق  جمرد  اإىل  احلكومة  رئي�س  فيهم  مبن 
طابع  اإ�صفاء  و  امل�صهد  تنميق  دورها  مكملة، 
ال�صرعية عليه وهو االأمر الذي ما كان لبنكريان 
اأن يقبل به لكن قبل به ال�صيد العثماين، الذي 
الذين  احلكومة  روؤ�صاء  اأ�صعف  اأحد  اأنه  ات�صح 

تعاقبوا على “حكم” املغرب..
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  “متييع"  مت  لقد  لالأ�صف، 
املغرب، واأ�صبحنا يف و�صع �صيء جدا عرب اإ�صرار 
وبطريقة  اخللف  اإىل  بنا  العودة  على  البع�س 
ورائها  من  الغر�س  اإن  اأدري  ال  “مف�صوحة” . 
اأو  والتنمية،  العدالة  حلزب  تام  اإ�صعاف  هو 
نحو  اأخرى  مرة  االجتاه  هو  االأهم  الغر�س  اأن 
والياب�س  االأخ�صر  يح�صد  الذي  الدولة  حزب 
جتربة  ف�صل  بعد  خا�صة  و�صيا�صيا  انتخابيا 

حزب االأ�صالة واملعا�صرة…

بحجر  الع�صفورين  �صرب  هو  الغر�س  رمبا 
حلزب  والعودة  البيجيدي  اإ�صعاف  واحد: 
هو  املرحلة  هذه  يف  اأكيد  هو  ما  ولكن  الدولة، 
على  يطول  قد  ثاين  حكومي  ببلوكاج  منر  اأننا 
اإعفاء  اإىل  حتى  بنا  يتجه  قد  اأو  االأول،  غرار 

احلكومة كاملة..

امل�شتور! كا�شفة  فل�شطني  ال�شوتية:  الت�شجيات  ت�شريبات  م�شر: 
د. نبيل نايلي

�صنوؤيدها، و�صن�صتنكر هذا  ا�صتنكار  “هناك موجة 
ذلك  بعد  لكن  العرب..  اأ�صقائنا  جميع  مع  االأمر 
م�س  اأ�صاًل  واملو�صوع  واقعا،  اأمرا  �صي�صبح  االأمر 
مباذا  م�صيطرين..  كده  كده  الأنهم  اإعالن،  حمتاج 
تختلف القد�س حقا عن رام اهلل؟” النقيب امل�صري 

اأ�صرف اخلويل.
يف  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  فيه  الرئي�س  اأعلن  الذي  الوقت  يف 
دافيد  ك�صف  الإ�صرائيل،  عا�صمة  بالقد�س  االعرتاف   2017 دي�صمرب  �صهر 
�صحيفة  يف   ،DAVID D. KIRKPATRICK كريباتريك،  د 
وافق  امل�صري  النظام  اأن   ،The New York Times تاميز،  “النيويورك 
اهلل  رام  تكون  واأن  الإ�صرائيل،  عا�صمة  القد�س  تكون  اأن  على  �صمني  ب�صكل 
عا�صمة لفل�صطني. النقيب اأ�صرف اخلويل، كما يقول التقرير، هو من عمد اإىل 
“اإ�صدار تعليمات ملقدمي برامج م�صريني، حتثهم على اإقناع الراأي العام امل�صري 
اأي�صا بالتوجيهات ذاتها  اإدارة ترامب. وبح�صب ال�صحيفة، فقد حتدث  بقرار 

مع االإعالميني مفيد فوزي، و�صعيد ح�صا�صيان الع�صو مبجل�س الربملان اأي�صا.
ال�صحيفة،  على  والعهدة  التلفزيونية،  املوؤثرة  احلوارية  الربامج  ولعبت 
اأجهزة  قامت  كما  م�صر،  يف  العام  النقا�س  وت�صكيل  توجيه  يف  حموريا  دورا 
اال�صتخبارات امل�صرية باطالع مقدمي الربامج على الر�صائل التي �صيتم نقلها 

اإىل اجلمهور.
وقد ا�صتمع النقيب خويل “اإىل الن�صيحة”، كما اأن معظم احلا�صرين االأخرين 
يف و�صائل االإعالم احلكومية واملوؤيدة للحكومة يف جميع اأنحاء العامل العربي 
التزمت بال�صمت اأي�صا، عن و�صع القد�س. موقف مثل هذا اأمر ال ميكن ت�صوره 

قبل عقد من الزمان، كما قال دافيد كريباتريك.
اخلويل النقيب �صرح لل�صحفيني باأن “م�صر، �صاأنها يف ذلك �صاأن جميع اإخواننا 
الفل�صطينيني  اإقناع  “علينا  اأنه  اإىل  واأ�صار  علنا”!  القرار  هذا  �صتنكر  العرب، 
بقبول ذلك”، واأن م�صر “كان لديها علم مبو�صوع القد�س، واأن امل�صريني وافقوا 

على ذلك”.
كما قال اإن “ال�صراع مع اإ�صرائيل ال ي�صكل م�صلحة وطنية م�صرية. ويتوجب 
على ال�صحفيني بدال من اإدانة القرار، اقناع امل�صاهدين بقبوله. واأ�صار اإىل اأنه 
اأين  اأن يكتفوا برام اهلل يف ال�صفة الغربية املحتلة  يتعني على الفل�صطينيني 

توجد حاليا ال�صلطة الفل�صطينية.
ملكاملاته  �صوتية  ت�صجيالت   4 يف  وتكرارا  مرارا  امل�صري  النقيب  ت�صاءل  كما 
االإعالمي  واأيد �صحتها  تاميز  نيويورك  التي ح�صلت عليها �صحيفة  الهاتفية 

عزمي جماهد: “مباذا تختلف القد�س حقا عن رام اهلل؟”.
من مقتطفات بع�س الت�صريبات احل�صا�صة، ننقل تفا�صيل املحادثة التالية:

ما هو موقف  اأقول لك  اأنا  العام،  ما هو موقفنا  لكم  اأقول  اأن  “اأريد  اخلويل: 
جهاز االأمن القومي يف م�صر، وما ميكن اأن ت�صتفيد منه يف هذه امل�صاألة من اإعالن 
مع  حمادثته  اخلويل  بداأ  هكذا  ح�صنا؟”،  الإ�صرائيل،  عا�صمة  لتكون  القد�س 
ح�صا�صني. االإعالمي ح�صيا�صني: “اأعطني اأوامرك، يا �صيدي. اأنا حتت اأمرك”.
ال�صابط اخلويل: “نحن مثل كل اأ�صقائنا العرب يجب اأن نندد بهذه امل�صاألة”. 
اأن  للفل�صطينيني  ميكن  وال  واقعا.  اأمرا  هذا  �صي�صبح  ذلك،  “بعد  واأ�صاف: 
يقاوموا، وال نريد اأن نذهب اإىل احلرب. لدينا ما يكفينا من م�صاكل كما تعلم..
تخدم  لن  االنتفا�صة  االنتفا�صة.  ق�صية  هي  لنا  بالن�صبة  اخلطرية  النقطة 
م�صالح االأمن القومي امل�صري، الأنها �صتعيد اإحياء االإ�صالميني وحما�س. حما�س 
�صتولد من جديد مرة اأخرى”. وتابع: “يف نهاية املطاف، فالقد�س لن تختلف 

كثريا عن رام اهلل م�صتقبال. ما يهم هو اإنهاء معاناة ال�صعب الفل�صطيني”.
وردد  ر�صالته،  وبنقل  ملطالبه  باال�صتجابة  الثالثة  االإعالميني  جميع  وتعهد 
الهواء  على  برناجمه  يف  اخلويل  مع  مكاملته  يف  حتديدا  منه  طلب  ما  البع�س 

مبا�صرة، مثل االإعالمي جماهد.
كما خاطب اخلويل مقدم برامج بقوله:

واأنت  اإ�صرائيل.  مع  �صرية  ارتباطات  لديهم  اإن متيم وقطر  تقول  اأن  “عليك   
وا�صحة.  “ارتباطات  قائال:  جماهد  ال�صيد  عليه  لريد  ذلك”.  كل  تعرف 

ي�صعدين ذلك. ي�صعدين ذلك. �صاأ�صيف ذلك يف احللقة القادمة، اإن �صاء اهلل.
“انتقدت دول عربية قوية مثل م�صر  وتقول ال�صحيفة اأنه على مدى عقود، 
وال�صعودية علنا معاملة اإ�صرائيل للفل�صطينيني، يف حني اأنها تقبل ب�صكل خا�س 

با�صتمرار احتالل اإ�صرائيل لالأرا�صي وبا�صتيطانها.
ولكن حتالف االأمر الواقع �صد خ�صوم مثل اإيران واالإخوان امل�صلمني وم�صلحي 
تنظيم “الدولة االإ�صالمية” وثورات الربيع العربي، يقول التقرير، كل ذلك 
“يدفع القادة العرب اإىل تعاون اأوثق مع عدوهم اللدود، وي�صعهم يف تناق�س 

بني ت�صريحاتهم املعلنة وال�صرية.
تلحمي،  �صبلي  بروكينغز،  وموؤ�ص�صة  مرييالند  جامعة  يف  املنطقة  يف  الباحث 
بـ”املتغري”!  القرار  العربية  الدول  قبول  و�صف   ،Shibley Telhami
وقال “ال اأعتقد اأنه كان �صيحدث قبل عقد من الزمن الأن القادة العرب كانوا 
�صيو�صحون اأنهم لن يتعاي�صوا معه”.. اإنهم قلقون ب�صاأن ا�صتقرارهم”! كما اأ�صار 
اإىل اأن القادة العرب “�صوف يجدونه و�صيلة للعمل مع البيت االأبي�س امل�صتعد 

لك�صر ما كان حمرما يف ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية “.
مل  امل�صرية  احلكومة  با�صم  املتحدثني  من  اثنني  اأن  اأو�صح  ال�صحيفة  تقرير 
يعلقا على هذه الت�صريبات، كما تعذر الو�صول اإىل ال�صابط امل�صري، فيما فندت 
القاهرة �صحة التقرير، وقالت الهيئة العامة لال�صتعالمات التابعة للرئا�صة 
ال�صحيفة  تقرير  “اإن  امل�صرية،  “االأهرام”  بوابة  نقلته  بيان،  يف  امل�صرية، 
ل�صخ�س  مزعومة  “ت�صريبات  باأنه  اإياه  وا�صفة  ادعاءات،  يحمل  االأمريكية 

جمهول”.
ولدى  جمهورهم  لدى  م�صداقية  اأب�صط  دهر  منذ  فقدوا  العرب  امل�صوؤولني 
باتت  التي  االزدواجية  مواقفهم  يخفون  عادوا  ما  الذين  الغربيني  نظرائهم 
الغربي  امل�صوؤول  ا�صتخفاف  اأ�صباب  حد  اإىل  تف�صر  التي  وهي  م�صبقا.  معروفة 

واإعالن مواقف هوؤالء “امل�صوؤولني” وف�صح ما يدور داخل االأروقة املغلقة!
ال�صحفي  واأن  واهية”  “ادعاءات  جمرد  الت�صربات  هذه  اأن  جدال  لنفرت�س 
وزمن  للمخابرات  بامللف  ُعهد  مذ  امل�صرية  احلكومة  اأداء  ولكن  “مغمور” 
التن�صيق االأمني وخنق الفل�صطينيني ال�صرفاء ال اأولئك الذين اآثروا م�صلحة 

تنظيمهم على اأمن م�صر الوطني!
*باحث يف الفكر االإ�صرتاتيجي االأمريكي، جامعة باري�س.

د. عبد احلي زلوم
اأدوات  و  احلديثة  االجتماع  علوم  باإ�صتعمال 
واالذاعة  كال�صحافة  العام  الراأي  ت�صكيل 
االجتماعي  التوا�صل  وادوات  والتلفزيون 
التعليم ا�صبح باالمكان  وال�صيطرة على مناهج 
اال�صتعمار  غزوات  قبل   . ال�صعوب  دماغ  غ�صيل 
غزواته  ت�صبقه  كانت  الع�صكري  الغربي 

الثقافية.
واحلركات  امل�صت�صرقني  وخ�صو�صًا  الغرب  وجد 
التب�صريية اأن  احل�صارة العربية اال�صالمية هي 
واملغرب  امل�صرق  بلدان  بني  للوحدة  احلافظة 
العربي واأن الطريق لهدم هذه الوحدة وت�صتيت 

القوى هو هدم هذه احل�صارة  .
يف  البداية  كانت  العربي  للم�صرق  بالن�صبة 
الغزو الثقايف الذي تبنته احلركات التب�صريية 
امل�صلمني  ديانة  حتويل  من  ياأ�صوا  اأن  فبعد   .
املتمثلة  وحدتهم  فك  هو  الطريق  ان  وجدوا 
عرب  العثمانية  اال�صالمية  بالدولة  اآنذاك 
غر�س النزاعات االثنية والطائفية والقومية 
وتبنت اجهزة تعليم احلركات التب�صريية تلك 
من  هي  القومية  الروح  بث  فكانت  ال�صيا�صة 
االهداف املعلنة للكلية ال�صورية الربوت�صتنتية 
واعيد  بلي�س  دانيال  الق�س  ا�ص�صها  والتي 
ت�صميتها باجلامعة االمريكية يف  بريوت . ومّت 
يزيد  ما  عددها  بلغ  املدار�س  من  �صبكة  ان�صاء 
واملدار�س  اجلامعة  تلك  من  تخرج   400 عن 
باأ�صماء  الوحدة  على  ثار  الذي  اجليل  قادة 
خلل  اي  ا�صالح  من  فبداًل  خمتلفة.  وعناوين 
يف الدولة الواحدة مّت الثورة عليها وعلمونا يف 
ا�صتعمارًا  كانت  الواحدة  الدولة  ان  مناهجهم 

وان ا�صتعمارهم كان تنويرًا.
العام  الراأي  تكوين  وو�صائل  العلوم  تطورت   
التا�صع ع�صر وبداية  القرن  نهاية  كثريًا خالل 
 Walter”القرن الع�صرين . كان والرت ليبمان
دائرة  يف  املوؤثرة  النخبة  من   Lippmann
الرئي�س االمريكي ويل�صون . كتب  �صنة 1921 
 the Manufacture of“ بعنوان  كتابًا 
“�صناعة  حرفية  كرتجمة  اي   ”Consent
فهي  تعبريًا  االأكرث  الرتجمة  اأما    ” القبول 
كتابه   ليبمان  ” اعترب  العام.  الراأي  “�صناعة 
ما  ملخ�س   . الدميقراطية  تطبيقات  يف  ثورًة 
العام هو فوق  ال�صالح  “اأن  الكتاب  هو  جاء يف 
مدارك اجلماهري الغوغائية اجلاهلة و يجب اأن 
يكونوا حتت �صيطرة طبقة النخبة والتي عليها 
َتكوين الراأي العام لتلك اجلماهري ل�صالح طبقة 
ا�صحاب االأعمال مع اإخفاء هذه احلقيقة لعدم 
اإثارة ح�صا�صية اجلماهري اجلاهلة” . جاء من 
بعده ]Reinhold Niebuhr[ والذي 
بالن�صبة  اأنه  وقال  اطروحته  ليبمان  �صارك 
اىل جهل بل وغباء الرجل العادي فهو ال يّتبع 
بحاجة  العقيدة  وهذه   . العقيدة  وامنا  العقل 
طبقة  من  كبري  عاطفي  وتب�صيط  خيال  اىل 

النخبة القادرة على �صناعة االوهام .
كان ليبمان من املوؤثرين يف �صناعة الراأي العام 
مقاالته  وكانت  ال�صنني  لع�صرات  االمريكي 

تن�صر يف ال�صحف الرئي�صية وع�صرات ال�صحف 
�صياغة  يف  �صاعد  ومما  بالتزامن.  االخرى 
الراأي العام ب�صكل كبري اخرتاع الراديو يف ذلك 
االمريكية  ال�صركات  ا�صتولت  ولقد  الوقت. 
و    NBC مثل  الراديو  �صبكات  على  الكربى 
CBS  و ABC وكان ا�صحابها وروؤ�صاءها منذ 
وكما  نف�صه  ليبمان  كان  كما  اليهود  من  ن�صاتها 
النيويورك  مثل  الكربى  اجلرائد  ملكية  كانت 
تاميز والوا�صنطن بو�صت . وعند بداية �صناعة 
ال�صينما املتحركة والناطقة يف ذلك الوقت مت 
واف�صل  هوليود.  ا�صتوديوهات  �صركات  ان�صاء 
و�صف لها هو كتاب ) هوليود املدينة التي �صنعها 
اليهود(.ثّم جاء التلفزيون والذي متلكته نف�س 
الثالث  ال�صركات  تلك  وبقيت  الراديو  �صركات 
هي املهيمنة �صبه الوحيدة على �صبكات الراديو 
والتلفزيون اىل يومنا هذا . وا�صبحت �صناعة 
والعاملي  خا�س  ب�صكل  االمريكي  العام  الراأي 
ب�صكل عام �صناعة يهودية �صهيونية. وا�صبحت 
جتهيل  بها  يتحكم  االمريكية  الدميقراطية 
اجلماهري و�صناعة راأيهم العام وا�صبحت طبقة 
ُت�صوق  التي  الدائمة  ال�صلطة  هم  الراأ�صماليني 
ومُتّول انتخابات الروؤ�صاء االمريكيني واع�صاء 
 . االجندات  لهم  ت�صع  التي  وهي  الكونغر�س 
احلقيقية  الدميقراطية  اختطاف  مت  وهكذا 
ال�صكل  على  حافظت  ميكانيكية  بدميقراطية 
ال اجلوهر . وهكذا اأ�صبح االمريكيون خ�صو�صًا 
والغربيون عمومًا قطيعًا تتحكم به الراأ�صمالية 
ال�صهيواأمريكية والتي عوملت نفوذها االعالمي 

على العامل . فكيف ا�صبحنا نحن قطعانًا؟
وال�صيطرة  الدماغ  غ�صيل  عملية  منهجية  عن 
التاآمر  اأن  ال�صعوب يقول يوري بيزمينوف  على 
اهمها  مراحل  يف  مير  ما  �صعب  دماغ  لغ�صيل 
ت�صكيل  اعادة  مرحلة  وهي  االوىل  املرحلة 
 30 فرتة  اىل  متتد  قد  والتي  واملفاهيم   املُثل 
واحد  جيل  دماغ  لغ�صيل  الفرتة  وهي  �صنة 
فهو  املرحلة  هذه  يف  اال�صا�صي  الهدف  اأما   .
لالمة  ال�صيكولوجي  الن�صيج  و  احل�صارة  تغيري 
اىل  ونظرتهم  عقائدهم  وتغيري  معًا  واالفراد 
عن  عو�صًا  وقبلوها  االعداء  ومفاهيم  ُمثل 
الدولة  �صد  احلرب  ربح  يتم  وهكذا  ُمثلهم 
واحدة   ر�صا�صة  اطالق  دون  امل�صتهدفة 
يف  املحطات  اهم  �صديق.   اىل  العدو  ويتحول 
هذه املرحلة هي تغيري االيدولوجية والعقيدة 
وتكوين  التعليم  و�صائل  عرب  منهجية  بطريقة 
الراأي العام . ثم اخرتاق  االجهزة احلكومية 
كاملا�صونية  منظمات  بوا�صطة  املدين  واملجتمع 
واملنظمات امل�صماة غري احلكومية  مع اأن متويلها 
املتاآمرة  احلكومة  اجهزة  من  ياأتي  وتوجيهها 
ليفقد  تدريجيًا  االقت�صاد  توجيه  كذلك    .

ا�صتقالليته و�صيادة قراره .
تلك  ت�صبح  االوىل  املرحلة  ا�صتكمال  بعد 
�صلطوي  نظام  يتبعها  للفو�صى  جاهزًة  الدولة 
ُيًثّبْت مفاهيم الدولة املتاآمرة ويعمل باأمرتها .

االمة  قلب  باإعتبارها  كمثال  م�صر  ناأخذ  دعنا 
يف مغربها وم�صرقها . فحركة التغريب واحلرب 
بداأت  واملفاهيم  الثقافات  وتغيري  النف�صية 
اثناء  ولكنها اخذت زخمًا  ايام حممد علي  من 
االحتالل الربيطاين يف م�صر يف الربع االخري 
من القرن التا�صع ع�صر . وكانت البداية بتاأ�صي�س 
املحافل املا�صونية  وكان اول تلك املحافل ا�ص�س 
 ، نابليون  حملة  بعد   1798 عام  القاهرة  يف 
تاأ�صي�س  مّت   .) اإيزي�س  )حمفل  ا�صمه   وكان 
يف  االهرام  حمفل  منها  املحافل  من  قليل  عدد 
هذه  لغة  وكانت  ع�صر  التا�صع  القرن  منت�صف 
املحافل اجنبية ويكاد يكون جميع اع�صائها من 
التا�صع  القرن  من  الربع االخري  . يف  االجانب  
الناطقة  املا�صونية  املحافل  تاأ�صي�س  بداأ  ع�صر 

وبال  موؤ�ص�صيها  جميع  ان  واملالحظ  بالعربية 
وثيقي  اللبنانيني  االجانب  من  كانوا  ا�صتثناء 
بريوت  يف  ومركزها  التب�صري  بحركات  ال�صلة 
وبداأت جتذب اىل ع�صويتها م�صريني . وعندما 
مت ت�صكيل ) الهيئة املا�صونية امل�صرية اجلديدة 
ال�صرق   ( با�صم  اال�صكتلندية  الطريقة  على   )
اخلديوي  ُانِتخب   ) امل�صري  الوطني  االأعظم 
توفيق با�صا رئي�صًا لذلك املحفل . وممن ان�صموا 
االأفغاين  الدين  جمال  امل�صرية  املحافل  اىل 
ن�صرتها  للما�صونية  لالن�صمام  طلبه  اأن  حيث 

جامعة طهران �صنة 1963 .
وكان للما�صونية يف م�صر جملة تن�صر اأخبارها 
كان  التي   ) )اللطائف  جملة  هي   ، بها  وت�صيد 
لبناين وعمل  ، وهو  مكاريو�س  �صاهني  ي�صدرها 
مدة يف املطبعة االأمريكية يف بريوت . وكذلك 
اإىل  انتمى  وقد  منر  فار�س  لبنان   من  جاء 

املا�صونية يف بريوت �صنة 1874 .
جريدتني  منر  وفار�س  �صروف  يعقوب  ا�ص�س  
يف  والثانية  املقطم  باأ�صم  القاهرة  يف  االوىل 
اخلرطوم  ، وقد ظلت املا�صونية يف م�صر تعمل 
اأ�صدرت  عندما   1964 عام  حتى  نهارًا  جهارًا 
املحافل  باإغالق  اأمرها  امل�صرية  احلكومة 
من  الكثري  احلركة  اىل  وانتمى  املا�صونية. 
زغلول  �صعد  ومنهم  امل�صريني  ال�صا�صة  زعماء 
وجه  وقد   . مماته  حتى  ما�صونيًا  بقي  الذي 
اإيل  االأكرب  امل�صري  الوطني  املا�صوين  املحفل 
اأهل فل�صطني اثناء ثورتهم الكربى عام 1936 
اأن  تذكروا  فل�صطني  اأهل  يا   (( التايل  النداء 
اليهود هم اإخوانكم واأبناء عمومتكم ، قد ركبوا 
اليوم  هم  ثم  وجنحوا  فاأفلحوا   ، الغربة  من 
يطمحون للرجوع اإليكم لفائدة وعظمة الوطن 
امل�صرتك العام مبا اأحرزوه من مال وما اكت�صفوا 
من خربة وعرفان . اإن العربي والعربي غ�صنان 
من �صجرة اإبراهيم ، اأبوهما اإ�صحاق واإ�صماعيل 
انتفعا  االآخر  يد  يف  يده  اأحدهما  و�صع  متي   ،
جميعا مبا لديهما من الو�صائل املختلفة وكان يف 

تعاونهما اخلري وكمال الربكة باإذن اهلل ))!!
كانت م�صر اأول دولة عربية تعرف عامل املطابع 
خالل  با�صا  علي  حممد  زمن  يف  وال�صحافة 
القرن التا�صع ع�صر، عقب افتتاح مطبعة بوالق 
عام 1821، واإ�صدار جريدة الوقائع امل�صرية. 
لل�صحافة  احلقيقية  النه�صة  فاإن  ذلك  ورغم 
امل�صرية مل حتدث اإال على يد ال�صحافيني غري 
مبراكز  ال�صلة  وثيقي  اللبنانيني  من  امل�صريني 
وا�ص�صوا  املا�صونية  واملحافل  اللبنانية  التب�صري 
العاملية  احلرب  حتى  �صحيفة    200 من  اكرث 

الثانية .
كان الق�س الدكتور لوي�س �صابوجني من  بريوت 
اأول �صحفي من اأ�صول �صامية يوؤ�ص�س مطبوعة 
يف م�صر، ومت ذلك عام 1871، حتت ا�صم جملة 
النحلة احلرة ثم نقل مقر اقامته �صنة 1877 
1874 و�صل  اإىل بريطانيا.  عام  نهائي  ب�صكل 
لبنان،  من  قادمًا  االإ�صكندرية  اإىل  تقال  �صليم 
واأ�ص�صا  التايل،  العام  يف  ب�صارة  اأخوه  تبعه  ثم 
مطبعة ودار االأهرام يف االإ�صكندرية قبل نقلها 
االهرام  جريدة  ا�ص�صا  وبعدها  القاهرة،  اإىل 
اأعوامها  منذ  م�صرية  جريدة  اأهم  لت�صبح 

االأوىل.
واأدى جناح جريدة االأهرام اإىل اإ�صدار جريدة 

�صدى االهرام ثم جريدة الوقت.
اإ�صماعيل  �صليم تقال مقربًا من اخلديوي  وكان 
مناه�صًا  موقفًا  واتخذ  احلاكمة  واالأ�صرة 
مطبعة  بحرق  الثوار  فقام  عرابي،  ثورة  من 
بت�صي  اأدارت  االأخوين  وفاة  وعقب  االأهرام. 
تقال، اأرملة ب�صارة، االأهرام مع جربائيل تقال. 
حكرًا  االأهرام  حترير  رئا�صة  كانت  زمنه  ويف 
على اللبنانيني، من غري امل�صلمني �صواء ال�صاعر 

اأنطون اجلميل وهي  اإىل  خليل مطران، و�صواًل 
اللبناين  الكتائب  حزب  ان�صاأت  التي  العائلة 
ا�صرائيل يف احلرب االهلية  والذي حتالف مع 
يف  مطبعة  اأكرب  جربائيل  واأن�صاأ   . اللبنانية 
ال�صرق االأو�صط با�صم مطبعة االأهرام  و�صارك 
عام  امل�صريني  ال�صحافيني  نقابة  تاأ�صي�س  يف 

.1941
اإدارة  تقال  رينيه  اأرملته  تولت  وفاته،  وعقب 
ثم  تقال،  ال�صغري  ب�صارة  ابنهما  مع  االأهرام 
تعاقدت االأهرام عام 1957 مع حممد ح�صنني 
و�صافر  االأهرام  حترير  رئا�صة  لتويل  هيكل 

ب�صارة ال�صغري تقال اإىل لبنان دون عودة.
وجرجي  مرتي  جنيب  اأ�ص�س   ،1890 عام 
زيدان ) وهما لبنانيان ما�صونيان( مطبعة ودار 
املعارف. ولكن زيدان اختلف مع مرتي وانف�صل 
 1892 عام  الهالل  ودار  مطبعة  ليوؤ�ص�س  عنه 
الدار  زيدان  و�صكري  اإميل  طّور  وفاته،  وعقب 
باإ�صدار جملة امل�صور وجملة �صمري املتخ�ص�صة 

لالطفال.
 اأما جملة روز اليو�صف فاأ�صدرتها اللبنانية روز 
م�صيحية  عائلة  من  تبنيها  مّت  التي  اليو�صف 
�صن  يف  اال  م�صلمة  اأنها  تعرف  ومل  لبنانية 
العا�صرة حيث هربت اىل اال�صكندرية وعملت 

يف الفن.
البداية  يف  ابطالها  فكان  الفن  �صناعة  اأما 
كانت    . ال�صام  بالد  من  واالقليات  اليهود  من 
القطن  حقول  يف  تعمل  �صغرية  فتاة  كلثوم  ام 
وتغني و�صمعها افراد من ا�صحاب مزارع القطن 
اخذها  والذي  باروخ  ليتو  ومنهم  اليهود  
من  كان   . اوديو  ا�صتوديو  يف  اغاين  لها  و�صجل 
احلقيقي  وا�صمه  ح�صني  داوود  ملحنيها  ا�صهر 
اغانيها  اوائل  من  كانت   . ليفي  حاييم  داوود 
 ( ا�صمها  اليوتيوب  على  �صماعها  ميكن  التي 
الدالعة واخلالعة مذهبي.(  ويف واقع احلال 
هذه  باإدارة  الفن  ت�صميته  مت  مما  الهدف  كان 
واخلالعة  الدالعة  ن�صر  متامًا  هو  االقليات 
كلثوم  ام  ادخال  ومت   . االمة  مذهب  لت�صبح 
توغو  اليهودي  املخرج  من  ال�صينما  عامل  اىل 
بلدية  رئي�س  اأن  ذكره  واجلدير   . مزراحي 
القد�س يف دولة االحتالل د�صن موؤخرًا �صارعًا 
من  �صل�صلة   ويف  بالقد�س.  كلثوم  اأم  با�صم 
الدنيا �صيجارة  الهابطة اغاين مثل )  االغاين 
. كذلك كان فريد  الوهاب  وكا�س( ملحمد عبد 
الدرزية  الطائفة  ا�صمهان من  االطر�س واخته 

من بالد ال�صام .
اخلال�صة :

املتما�صكة  جممتعاتنا  وهدم  تغريب  مّت  لقد 
ذات احل�صارة العربية اال�صالمية اجلامعة عرب 
مناهج تعليمية وو�صائل اعالمية وخمابراتية 
وا�صبحت  الغنم.  من  قطيعًا  ا�صبحنا  بحيث 
واأ�صبحت  عليكم  ال�صالم  بدل  حتيتنا  )الهاي( 
قيام  هو  واحلل  مذهبنا.   واخلالعة  الدالعة 
قيادة موؤمنة بح�صارتها وقوية ال�صكيمة تن�صاأ 
عن  بعيدًا  احل�صارية  ا�صوله   اىل  يرجع  جياًل 

تلوثات غ�صيل دماغه.
     م�صت�صار وموؤلف وباحث
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ي�شهل ال��ن��ع��اج  م��ن  قطعانًا  لت�شبح  وح�شارتها  ُمثلها  وتغير  �شعوبنا  دم���اغ  غ�شيل  مّت   كيف 
م�شر؟ يف  املا�شونية  تغلغلت  وكيف  ع���دوا؟  وال�شديق  �شديقًا  ال��ع��دو  ول��رى  حتفها  اىل  قيادتها 

امل��������غ��������رب: ال�����ب�����ل�����وك�����اج احل������ك������وم������ي رق���������م 2

اعالن عن فر�شة عمل - �شكرتري/ ة » دوام كامل »
تعلن عيادة طبيب اال�شنان يف بريج بروكلني 
عن توفر فر�شة عمل » �شكرتري/ة»  وذلك 

لتويل املهام االدارية اخلا�شة يف العيادة

املوؤهالت املطلوبة :
- اجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل

- اتقان اللغة االجنليزية ) قراءة وكتابة وحمادثة (
- اتقان اللغة العربية ) حمادثة (

حتمل �شغط العمل والعمل بروح الفريق
- مهارة عالية يف االت�شال والتوا�شل

املهام املطلوبة :
- تنظيم مواعيد الطبيب

- ا�شتقبال املر�شى
- متابعة الربيد االلكرتوين

على من تتوافر فيه ال�شروط ال�شابقة ار�شال 
ال�شرية الذاتية على االمييل التايل

jobatbkdentaloffice@gmail.com



با�شم الإم��ارات  �شفارة  فيه  تقع  �شارعا  ت�شمي   تركيا 
له خارجيتها  وزي���ر  ا���ش��اءة  بعد  عثماين  �شابط 

بلدية  غريت  اأنقرة: 
اأنقرة  الرتكية  العا�صمة 
واحلي  ال�صارع  ا�صم  ر�صميا 
ال�صفارة  فيه  تقع  الذي 
»فخر  �صارع  اإىل  االإماراتية 
»املدافع  وحي  با�صا«،  الدين 

عن املدنية املنورة«.
رئي�س  ر�صميا  التغيري  واأعلن 
عرب  طونا  م�صطفى  البلدة 
التوا�صل  موقع  على  ح�صابه 

االجتماعي »تويرت«.
ال�صفارة  اأن  واأ�صاف 
يف  تقع  اأ�صبحت  االإماراتية 

�صارع »فخر الدين با�صا« القائم يف حي »املدافع عن املدينة املنورة«.
وجاء تغيري اال�صم بعد اإعادة وزير اخلارجية االإماراتي عبد اهلل بن زايد ن�صر تغريدة ملغرد 
عن  الدفاع  توىل  الذي  با�صا  الدين  فخر  العثماين  للقائد  واتهامات  اإ�صاءات  حملت  عراقي 

املدينة املنورة، خالل هجوم اجلي�س الربيطاين يف احلرب العاملية االأوىل.
واتهم كاتب التغريدة فخر الدين با�صا بارتكاب »جرائم« �صد �صكان املدينة وتهجريهم و�صوق 
الرجال اإىل جبهات املعارك التي كانت تخو�صها الدولة العثمانية �صد احللفاء يف تلك الفرتة.

نيويورك )االأمم املتحدة(- جاء يف بيان 
�صادر عن مكتب املتحدث الر�صمي لالأمني 
العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س 
“القد�س  ب�صاأن ال�صحراء الغربية و�صل 
العام  االأمني  اأن  منه،  ن�صخة  العربي” 
قلق ب�صاأن ما يجري يف منطقة كركرات 
املنطقة  يف  الغربية  ال�صحراء  بجنوب 
وجبهة  املغربية  القوات  بني  العازلة 
من  القريبة  احلدود  على  البولي�صاريو 

موريتانيا.
العام،  االأمني  اأن  البيان  يف  وجاء 
جبهة  عنا�صر  ان�صحاب  اأن  على  يوؤكد 
يف  كركرات  منطقة  من  البولي�صاريو 
جانب  اإىل   ،2017 اأبريل  ني�صان/ 
ذلك  قبل  مت  الذي  املغربي  االن�صحاب 
اإىل  تف�صي  بيئة  لتهيئة  حا�صم  اأمر   ،
مبعوثه  برعاية  احلوار  ا�صتئناف 

ال�صخ�صي هور�صت كولر.
ودعا االأمني العام يف بيانه الطرفني اإىل 

النف�س  �صبط  من  قدر  اأق�صى  ممار�صة 
وجتنب ت�صعيد التوترات وعدم عرقلة 
حركة املرور املدنية والتجارية العادية 

ي�صكل  قد  مما  اإجراء،  اأي  اتخاذ  وعدم 
تغيريًا يف الو�صع الراهن ملنطقة القطاع 

العازل.

زهري  من  اليوم”-  النا�صرة-“راأي 
اأندراو�س:

يف خطوٍة غرُي الفتٍة �صّلط االإعالم العربّي 
تطّور  عن  جديٍد  تقريٍر  على  االأ�صواء 
فقد  اأبيب،  وتل  الريا�س  بني  العالقات 
  )Basler  ال�صوي�صرية ال�صحيفة  ذكرت 
Zeitung( اأم�س اأّن احلكومة ال�صعودية 
منظومة  �صراء  يف  رغبتها  عن  اأعربت 
االإ�صرائيلية  احلديدية”  “القبة 
يف  ال�صتخدامها  لل�صواريخ  امل�صاّدة 
يف  )احلوثيني(  اهلل  اأن�صار  �صّد  حربها 
اإ�صرائيل  اأّن  التقرير  من  ح  ويت�صّ اليمن. 
وال�صعودية تتعاونان يف املجالني الع�صكرّي 
اإقامة عالقات  واالأمنّي، بالرغم من عدم 
باحلّد  منهما  اأماًل  بينهما،  دبلوما�صية 
ال�صرق  يف  املتزايد  االإيرايّن  الوجود  من 

االأو�صط، كما جاء يف التقرير.
تدر�س  ال�صعودية  اأّن  ا  اأي�صً التقرير  وذكر 
من  اإ�صافية  ع�صكرية  معّدات  �صراء 
الدفاع  منظومة  ذلك  يف  مبا  اإ�صرائيل، 
 )Trophy( ”ترويف“ للدبابات  امل�صادة 
وُزعم  اإ�صرائيلية.  �صركات  �صّنعتها  التي 
�صعوديني  ع�صكريني  خرباء  اأن  ا  اأي�صً
الع�صكرّية  التكنولوجيا  فح�صوا 

االإ�صرائيلّية يف اأبو ظبي.
عن  ال�صوي�صرية  ال�صحيفة  ونقلت 
الريا�س،  يف  ُيقيم  اأوروبّي  اأ�صلحة  تاجر 
معدات  �صراء  يدر�صون  ال�صعوديني  اأّن 
نظام  فيها  مبا  اإ�صرائيلية،  ع�صكرية 
املعروف   – واقية  )�صرتة  “ترويف” 
عن  عبارة  وهو   )ASPRO-A با�صم: 
“رفائيل”  �صركة  اإنتاج  من  دفاعي  نظام 
و�صركة  االأ�صلحة  ل�صناعة  االإ�صرائيلّية 
 ،)IAI( االإ�صرائيلية  الطريان  �صناعات 
وم�صمم حلماية ناقالت اجلند والدبابات 
املبا�صرة  للدروع  امل�صاّدة  االأ�صلحة  من 
اأي  بتدمري  النظام  ويقوم  واملوجهة، 

�صاروخ يدخل مداه اأوتوماتيكًيا.

اأّن خرباء  وذكرت ال�صحيفة ال�صوي�صرّية 
فح�صوا  اأْن  �صبق  �صعوديني  ع�صكريني 
يف  االإ�صرائيلّية  الع�صكرية  التكنولوجيا 
العربية  االإمارات  يف  ظبي  اأبو  مدينة 
معر�س  يف  عر�صها  مّت  حني  املتحّدة، 
لل�صناعات الع�صكرية، واأ�صافت ال�صحيفة 
عالقات  وجود  عدم  من  الرغم  على  اأّنه 
دبلوما�صية بني اإ�صرائيل واململكة العربية 
ال�صعودية، غري اأّن التعاون اال�صتخباراتي 
تقدًما  موؤخًرا  �صجل  الطرفني  بني 
تل  يف  مراقبون  ذكر  ما  بح�صب  ملحوًظا، 

اأبيب والريا�س.
لقاءات  عن  تقارير  عّدة  موؤخًرا  ووردت 
وال�صعوديني،  االإ�صرائيليني  امل�صوؤولني  بني 

التعاون  زيادة  هو  االأمنّي  وهدفها 
التهديدات  ظّل  يف  البلدين  بني  الع�صكرّي 
يف  االإيرانّية  ال�صيطرة  ُت�صكّلها  التي 
ال�صرق االأو�صط. ووفقا لتقرير ال�صحيفة 
)اأكتوبر(  االأول  ت�صرين  يف  ال�صوي�صرية، 
من  ا�صتخباراتية  جهات  اجتمعت  املا�صي 
بينها،  التعاون  لتعزيز  مًعا  البلدين  كال 
بني  اآخر  اجتماع  عقد  اإمكانية  وناق�صت 
كال  يف  اال�صتخباراتية  الهيئات  روؤ�صاء 

البلدين.
ُي�صار اإىل اأّنه النزعاجها من اإطالق ف�صائل 
املقاومة �صواريخ من قطاع غزة واحليلولة 
االإ�صرائيلية  البلدات  اإىل  و�صولها  دون 
الع�صكرّية  القدرات  واإبراز  تارة، 

مرحلة  اأّي  مواجهة  يف  االإ�صرائيلّية 
قتالية  و�صائل  طياتها  يف  حتمل  قادمة 
اإىل  اإ�صرائيل  جلاأت  اأخرى،  تارة  جديدة 
ذات  بال�صواريخ  جوي  دفاع  نظام  بناء 
ال�صواريخ  العرتا�س  املتحركة  القواعد 

ق�صرية املدى والقذائف املدفعية.
القبة  مبنظومة  النظام  هذا  و�صمي 
�صركة  طورته  والذي  احلديدية، 
يف  املتقدمة  الدفاع  الأنظمة  “رفائيل” 
النظام  تطور  بداأ  حيث   ،  2007 العام 
دوالر  مليون   210 كلفته  بلغت  الذي 
االإ�صرائيلي  بالتعاون مع جي�س االحتالل 
عام  منت�صف  يف  اخلدمة  دخل  وقد 

.2011

وظهرت احلاجة امللحة لنظام دفاع يحمي 
بعد  املدى  ق�صرية  ال�صواريخ  من  اإ�صرائيل 
2006 حيث اأطلق حزب اهلل  حرب متوز 
كاتيو�صا  �صاروخ   4000 على  يزيد  ما 
اإ�صرائيل  �صمال  يف  �صقطت  املدى  ق�صري 
واأدت اإىل مقتل 44 مدنًيا اإ�صرائيلًيا، واأدى 
جلوء  اإىل  ال�صواريخ  هذه  من  التخوف 

حوايل مليون اإ�صرائيلي اإىل املالجئ.
وت�صمل املنظومة جهاز رادار ونظام تعقب 
وبطارية مكونة من 20 �صاروخ اعرتا�صي، 
النظام  هذا  ن�صر  اإ�صرائيل  بداأت  وقد 
حول قطاع غزة ودخلت حيز الت�صغيل يف 

الن�صف الثاين من عام 2010.
على  االنتقادات  من  العديد  وُوجهت 
رايثيون  حل�صاب  يعملون  علماء  ل�صان 
املجال  هذا  يف  الرائدة  العاملية  )ال�صركة 
من ال�صناعة( ورفائيل )ال�صركة امل�صنعة 
املفرت�صة  الفعالية  �صّد  احلديدة(  للقبة 
للنظام امل�صاد لل�صواريخ واملدفعية، والذين 
در�صوا اأ�صرطة الفيديو للهواة، ووجدوا اأن 
الن�صبة احلقيقية لالعرتا�صات الناجحة 
التي   84٪ ن�صبة  مقابل   5٪ حوايل  هي 

تفتخر بها احلكومة االإ�صرائيلية.
ُيظهر  اأْن  يجب  الناجح  واالعرتا�س 
تامري  ل�صاروخ  اأحدهما  انفجاريني، 
اأْو القذيفة التي يجري  واالآخر لل�صاروخ 
اعرتا�صها، ولكّن اأ�صرطة الفيديو ال ُتظهر 
�صاروخ  انفجار  �صوى  االأحيان  معظم  يف 

تامري.
اإ�صرائيليان  اأمنيان  م�صوؤوالن  وكان 
اأبيب  تل  اأّن  اأّيام  عّدة  قبل  اأّكدا  قد 
�صخ�صًيا  ا�صتخباراتية  معلومات  تنقل 
واإلكرتونًيا لل�صعوديني عن اإيران، ولفتا يف 
�صياق حديثهما ال�صحايّف اإىل اأّن  العالقة 
الثنائّية ترتكز على مبداأ تبادل املنفعة، 

بح�صب اأقوالهما.

د. عبد احلميد �صيام
للواليات  واالأربعني  اخلام�س  الرئي�س  اأن  �صك  ال 
املتحدة االأمريكية، دونالد ترامب، رئي�س غري منطي 
ال مثيل له يف تاريخ هذه الدولة العمالقة، التي مل 
اإنه رئي�س  ي�صل عمرها القرنني ون�صف القرن بعد. 
هو  بل  ال�صابقني،  اأمريكا  روؤ�صاء  عن  متاما  خمتلف 
املهوو�صني  الثالث  العامل  دول  روؤ�صاء  اإىل  اأقرب 
اأمني  وعيدي  والقذايف  بوكا�صا  مثل  بذواتهم، 

ودوفالييه و�صاموزا. 
ومفاهيمه  الدبلوما�صية،  يف  �صيئا  يفقه  ال  رئي�س 
عن  �صيئا  يعرف  وبالكاد  جدا،  �صطحية  ال�صيا�صية 
اأو التحديات  املناخي  التغري  اأو  ال�صيا�صة اخلارجية 
الكونية اأو املاآ�صي االإن�صانية، التي يف جزء كبري منها 
من �صناعة بلده عرب االأحقاب. انتخابه كان مفاجئا 
مفاجئا،  اأي�صا  البي�صاوي  املكتب  يف  واأداوؤه  للجميع، 
اإىل  اأدت  التي  الداخلية  املعيقات  من  العديد  رغم 
اإىل  اأو�صله  الذي  الفريق  اأع�صاء  مبعظم  االإطاحة 

البيت االأبي�س.
بطريقة  االأوىل  ال�صنة  يف  اأداءه  نقّيم  وكي 
مو�صوعية، ال بد من النظر اإىل الوعود االنتخابية 
الكثريين  نظر  يف  كانت  والتي  بها،  جاء  التي 
باالنتخابات  الفوز  اأجل  من  الداخلي،  لال�صتهالك 
و�صرعان ما تتبخر، لكن ترامب فاجاأ الكثريين باأنه 
بالعمل  اأوامره  وي�صدر  الوعود  تلك  اإىل  يعود  بداأ 
االعرتاف  م�صاألة  ذلك  يف  مبا  وفورا،  تنفيذها  على 

بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين.
الهجرة والتمييز �صد امل�صلمني

االأول  قراره  باتخاذ  االأوىل  واليته  ترامب  بداأ 
مبداأ  على  القائمة  الداخلية  بال�صيا�صة  املتعلق 
واحد  اأ�صبوع  بعد  اأي  يناير،   27 يوم  اأوال«  »اأمريكا 
فقط من تن�صيبه، بهدف ت�صييق الهجرة اخلارجية 
�صبع  من  خا�صة  وعد،  كما  املتحدة  الواليات  اإىل 
واليمن  والعراق  ك�صوريا  م�صلمة  غالبية  ذات  دول 
االإرهابية  »الهجمات  ملنع  وذلك  واإيران،  وال�صومال 
االأبي�س.  البيت  بيان  ح�صب  االأجانب«  الرعايا  من 
وقد ت�صدت للقرار العديد من املحاكم اال�صتئنافية، 
عاد  لكنه  القرار،  ورف�صت  كاليفورنيا  يف  خا�صة 
اأنها م�صاألة  الدول حتى ال تبدو  وعمل تعديال على 
عن�صرية، فاأ�صاف فنزويال وكوريا ال�صمالية و�صحب 
العليا ذات  العدل  اأجازت حمكمة  العراق، وقد  ا�صم 

الرتكيبة اليمينية هذا القرار. 
كما قام ترامب باتخاذ �صيا�صة مغايرة ل�صيا�صة اأوباما 
ال�صعريات  قاعدة  ق�صف  فقد  ال�صوري،  املو�صوع  يف 
بحجة  املا�صي،  اأبريل   9 ال�صبت  يوم  �صاروخا  بـ59 
ا�صتخدام النظام لل�صالح الكيميائي يف خان �صيخون. 
االأمريكيني  للجنود  احلركة  حرية  اأطلق  كما 

و�صاعف عددهم يف �صوريا، وكثف عدد الغارات على 
مواقع »داع�س« يف كل من العراق و�صوريا، بالتعاون 
مع احلكومة العراقية واأكراد �صوريا، وهو ما �صاهم 
ب�صكل اأ�صا�صي يف هزمية »داع�س« يف العراق اأوال ثم 
يف �صوريا الحقا. ويف الوقت نف�صه الذي تراجع دور 
ال�صورية،  املعادلة  يف  ال�صيا�صي  املتحدة  الواليات 
وهيمنة رو�صيا واإيران وتركيا على امللفني ال�صيا�صي 
والع�صكريـ  اإال اأن ترامب �صدد العقوبات على رو�صيا، 
 47 بقيمة  املوالية،  اأوكرانيا  حلكومة  اأ�صلحة  وباع 
مع  بولندا  يف  اأمريكية  قوات  ون�صر  دوالر،  مليون 
الناتو  حلف  اأع�صاء  اأجرب  كما  الرو�صية.  احلدود 
ميزانية  يف  اإ�صايف  مببلغ  امل�صاهمة  على  االأوروبيني 

احللف بقيمة 12 مليار دوالر. 
ترامب، كما وعد، ان�صحب من اتفاقية باري�س للمناخ 
املتحدة  االأمم  اأمني عام  اأمام ده�صة حلفائه وعتب 
اأنه  ل�صوء حظه  اأنطونيو غوتريي�س، الذي  اجلديد، 
ت�صلم من�صبه قبل ع�صرين يوما من تن�صيب ترامب، 
يف  املتحدة  الواليات  م�صاهمة  بخف�س  وعد  الذي 
كما  ال�صالم،  حفظ  وقوات  املتحدة  االأمم  ميزانية 
نيكي  ترامب  مندوبة  الإهانات  غوتريي�س  تعر�س 
تاأمره  عندها  موظف  كاأنه  معه  تعاملت  التي  هيلي، 
اأن ين�صاع لالأوامر، خا�صة يف ما يتعلق  وتتوقع منه 
ترامب  رف�س  م�صاءلة.  اأية  من  اإ�صرائيل  بحماية 
الذي  اإيران،  مع  النووي  االتفاق  على  الت�صديق 
وقعته الدول ال�صت زائد اإيران، رغم تاأكيد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية واأطراف االتفاق االآخرين 
بالتزام اإيران ببنود االتفاقية، وهذا املوقف �صيبقي 
باب الرتاجع عن االتفاق مفتوحا، واحتمال ت�صعيد 
التوتر مع اإيران، وهو ما تتمناه ال�صعودية، حتى لو 
مع  التحالف  ثم  والت�صالح  االنفتاح  ذلك  ثمن  كان 

اإ�صرائيل. 
اأكرب اإختبار واجهته اإدارة ترامب هو التحدي الذي 
مثلته كوريا ال�صمالية، حيث قرر رئي�صها كيم جونغ 
اأون مواجهة �صلف ترامب ب�صلف مواز له يف القوة. 
 23 يوم  العامة  اجلمعية  اأمام  ترامب  تهديد  ورغم 
�صبتمرب بتدمري كوريا ال�صمالية، اإال اأنه تعرف على 
مندوبته  تهرع  كانت  حيث  املتحدة،  االأمم  اأف�صال 
هيلي طالبة عقد جل�صة طارئة ملجل�س االأمن، وبعد 
اأ�صبوعني اأو ثالثة من التجربة ال�صاروخية ي�صوت 
لقد  العقوبات.  بت�صديد  جديد  قرار  على  املجل�س 
وجدت االإدارة االأمريكية نف�صها عاجزة اأمام العناد 
جمل�س  ورقة  اإال  عورتها  ي�صرت  ما  جتد  فلم  الكوري 
يف  قرارات  �صتة  على  باالإجماع  �صوت  الذي  االأمن 

معظمها ت�صمل مزيدا من العقوبات.
ترامب وال�صرق االأو�صط

وعد،  كما  الكربى،  اإجنازاته  ترامب  توج  لقد 

م�صبوقة،  غري  بطريقة  ال�صعودية  اأموال  بتجريف 
فقد  االبتزاز«.  اأو  »اخلاوة  عليها  نطلق  اأن  وميكن 
جمع له العاهل ال�صعودي زعماء 52 دولة اإ�صالمية 
هو  يريد  الذي  االإ�صالم  مو�صوع  يف  ليحا�صرهم 
حركة  حما�س  اأن  اأمامهم  ويعلن  عليهم،  يعممه  اأن 
القد�س  باأن  االإقرار  ال�صر  يف  طالب  وقد  اإرهابية، 
عا�صمة موحدة الإ�صرائيل فوافقه بع�س املوؤمترين، 
اإنق�صاما  اأحدثت  بل  الدول،  من  العديد  ورف�صها 
اأفقيا وعموديا. وما اأن غادر اخلليج حممال مبليارات 
الدوالرات والهدايا حتى بداأت اأزمة ح�صار قطر من 
م�صري  بدعم  والبحرين،  واالإمارت  ال�صعودية  قبل 
ت�صتعل  الفتنة  بوادر  وبداأت  االإرهاب.  دعم  بحجة 
مبزيد  الدول  هذه  على  �صتنعك�س  التي  املنطقة،  يف 

من جتريف االأموال مقابل بيع مزيد من االأ�صلحة. 
اليهود  غالة  من  بثالثة  نف�صه  ترامب  اأحاط  لقد 
اإىل  و�صفريه  كو�صنري  جاريد  �صهره  وهم،  املتطرفني 
ال�صرق  اإىل  ومبعوثه  فريدمان،  ديفيد  اإ�صرائيل 
اأن  النتيجة  فكانت  غرينبالت  جا�صني  االأو�صط 
بالقد�س  لالعرتاف  بالن�صبة  تفكريه  له  �صاغوا 
�صماه  الذي  ال�صالم  وم�صروع  الإ�صرائيل  عا�صمة 
ال�صعودية  لدى  اأوال  �صوقها  التي  الع�صر«،  »�صفقة 
لقد  الع�صرة.  باالأ�صابع  عليها  فختما  واالإمارات 
بالقد�س  االأمريكي  اإ�صرائيل حتلم باالعرتاف  ظلت 
القرار  لكن  �صنة،  خم�صني  من  اأكرث  منذ  لها  عا�صمة 
جاء مفاجئا و�صادًما لالأ�صرة الدولية وللفل�صطينيني 
اإىل  املتحدة  الواليات  تعر�س  اإىل  اأدت  والعرب، 
عزلة دولية �صبه مطلقة، حيث �صوت جمل�س االأمن 
اعتبار  ل�صالح   1 اإىل   14 باأغلبية  18 دي�صمرب  يوم 
قرار ترامب باطاًل والغيًا، فلجاأت الواليات املتحدة 
فانثنى  بالقرار،  لالإطاحة  »الفيتو«  ا�صتخدام  اإىل 
طارئة  ا�صتثنائية  جل�صة  عقد  اإىل  الفل�صطينيون 
�صوتت  حيث  دي�صمرب،   21 يوم  العامة  للجمعية 
ت�صع  �صوتت  فيما  ترامب،  قرار  الإلغاء  دولة   128
دول فقط �صد القرار، رغم التهديد االأرعن مبعاقبة 
كل دولة ت�صوت ل�صالح القرار. وقد اأطلق االعرتاف 
من  موجة  الإ�صرائيل  عا�صمة  املحتلة  بالقد�س 
االإحتجاجات يف فل�صطني املحتلة وعرب العامل، لكن 
ال�صلف االأمريكي ظل يف ت�صاعد متثل يف رد ال�صفرية 
االأمريكية نيكي هيلي على �صوؤال لـ«القد�س العربي« 
باأنها حتى لو كانت لوحدها يف هذا العامل فاإنها بكل 
اإىل  االأمريكية  ال�صفارة  نقل  قرار  مع  �صتكون  فخر 

القد�س. 
ال�صهيونية  وخليته  هو  �صاغ  اأي�صا  ترامب  الرئي�س 
حتقيق  يف  جهوده  لو�صف  القرن«  »�صفقة  تعبري 
�صالم فل�صطيني اإ�صرائيلي، حيث قال ترامب يوم 22 
اأ�صبوعني من فوزه باالنتخابات  2016 بعد  نوفمرب 

الرئا�صية، اإنه »يود اأن تنجح اإدارته يف التو�صل اإىل 
اتفاق �صالم يف ال�صرق االأو�صط«. واأ�صاف يف مقابلة 
اأن  »اأحب  تاميز«:  »نيويورك  �صحيفة  معه  اأجرتها 
اإ�صرائيل  بني  ال�صالم  يحقق  الذي  ال�صخ�س  اأكون 
واأنه  عظيما«،  اإجنازا  هذا  و�صيكون  والفل�صطينيني 
�صي�صع ثقته يف �صهره كو�صرن لقيادة عملية ال�صالم 
وزارة  دور  بذلك  متجاوزا  االأبي�س،  البيت  من 
جهود  متابعة  يف  التقليدي  االأمريكية  اخلارجية 

ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط.
وقد ا�صت�صاف ترامب رئي�س وزراء اإ�صرائيل يف البيت 
الفل�صطيني  الرئي�س  ثم  فرباير   15 يوم  االأبي�س 
تفاوؤل  اأجواء  و�صط  مايو،   3 يوم  عبا�س  حممود 
فل�صطيني غري م�صبوق، حيث اأكد الطرف الفل�صطيني 
مرة تلو االأخرى ثقته بالرئي�س االأمريكي وفريقه، 
»�صفقة  يف  جت�صدت  التي  النتيجة  هي  وتلك 
القرن« وحاولت  �صماها عبا�س »�صفعة  التي  القرن« 
وت�صمل  بقبولها.  عبا�س  على  ت�صغط  اأن  ال�صعودية 
ال�صفقة التخلي عن القد�س وحق العودة واالأغوار، 
واإبقاء امل�صتوطنات وعدم قيام دولة فل�صطينية اإال 
ال�صفة  اأر�س  من  باملئة   38 من  اأقل  على  بالتدريج 
الغربية، باالإ�صافة اإىل قطاع غزة. ويجمع اخلرباء 
اأن ترامب، باعرتافه بالقد�س املحتلة عا�صمة  على 
كان  التي  لل�صالم  مبادرته  على  اأجهز  الإ�صرائيل، 

العامل ينتظر اإطالقها.
هذا موجز حل�صيلة عام من ال�صيا�صة املغامرة، فكيف 
اإفرت�صنا  اإذا  هذا  �صنوات؟  ثالث  بعد  احلال  �صيكون 
مل  التي  به  االإطاحة  حماوالت  من  �صينجو  اأنه 
 20 يوم  االأبي�س  البيت  دخوله  منذ  يوما  تتوقف 

يناير 2017.
حما�صر يف مركز درا�صات ال�صرق االأو�صط بجامعة 
رتغرز بنيوجر�صي
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واإجن���ازات �شلف  الأوىل:  �شنته  يف  ترامب  الرئي�ض 

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

مع  ت��ف��او���ش��ت  ال�������ش���ع���ودّي���ة  ���ش��وي�����ش��رّي��ة:  ���ش��ح��ي��ف��ٍة  ع���ن  ن���ق���ًا  “يحتفي”  ال����ش���رائ���ي���ل���ي  الإع�������ام 
اإ���ش��رائ��ي��ل ل�����ش��راء ال��ق��ّب��ة احل���دي���دّي���ة ون���اق���ات ج��ن��د واأ���ش��ل��ح��ًة اأخ�����رى ل�����ش��ّد ����ش���واري���خ اأن�������ش���ار اهلل

غ���وت���ري�������ض 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�������ش���ح���راء ال��غ��رب��ي��ة
ما  فافعل  ت�صتح  “مل  اإن  قاعدة  على 
اأنها  اخلمي�س،  االمارات،  قالت  �صئت”، 
اأر�صلت مذكرات اإحاطة �صد قطر، باالأمم 
واجلامعة  االأمن،  وجمل�س  املتحدة، 
اخلليجي  التعاون  وجمل�س  العربية، 
مدنيتني  طائرتني  مقاتالتها  العرتا�س 

لها، وهو ما �صبق اأن نفته الدوحة.
وقالت وكالة االأنباء االإماراتية، اإن “اأبو 
كل  اإىل  اإحاطة  مبذكرتي  تقدمت  ظبي 
ورئي�س  الدويل،  االأمن  جمل�س  رئي�س  من 
ما  اإثر  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
الدوحة من تعري�س حياة  اأقدمت عليه 
اعرتا�س  خالل  من  للخطر،  املدنيني 
لطائرتني  القطرية  املقاتلة  الطائرات 

اإماراتيتني”.
الطائرتني  اعرتا�س  مت  اأنه  وبّينت 
حتلقان  “كانتا  بينما  االإماراتيتني، 
اإىل  طريقهما  يف  املعتادة  امل�صارات  �صمن 
معتمدة  طريان  خطوط  عرب  البحرين، 
املوافقات  جلميع  وم�صتوفيتني  دوليًا، 

والت�صاريح الالزمة”.
باأنه  االأمر  هذا  االإمارات  وو�صفت 

“�صلوك متهور وغري م�صوؤول”، واعتربته 
ل�صالمة  ومهددًا  مربر،  غري  “ت�صعيدًا 
يخالف  مبا  املدنية  اجلوية  الرحالت 
قواعد القانون الدويل املعمول بها يف هذا 
وال�صلم  االأمن  تعري�س  عن  ف�صاًل  ال�صاأن، 

الدوليني يف املنطقة للخطر”.
هذه  اعتبار  “يتم  باأن  االإمارات  وطلبت 
جمل�س  من  كل  وثائق  �صمن  من  الوثيقة 
االأمن واجلمعية العامة لالأمم املتحدة”.

قامت  االإمارات  اإن  الوكالة  وقالت 
من  كل  اإىل  مماثلتني  مذكرتني  “باإر�صال 
العربية،  الدول  جلامعة  العام  االأمني 
واالأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي”.

ومن جانبها قالت ال�صفرية ال�صيخة علياء 
لدولة قطر يف  الدائم  املندوب  اآل ثاين، 
االأمم املتحدة اإن الدوحة قامت باإخطار 
جمل�س االأمن خالل االأيام املا�صية حول 
قامت  التي  الدويل  القانون  خروقات 
املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  بها 
احلربية  الطائرة  اخرتاق  حادثة  يف 

االإماراتية لالأجواء القطرية.



منظومة اإدخ����ال  يعلنون   احل��وث��ي��ون 
املعركة” ل�”ميدان  جديدة  �شواريخ 

ماأرب/ االأنا�صول: اأعلنت القوات اجلوية والدفاع اجلوي التابعة 
اإىل  جديدة  جو  اأر�س-  �صواريخ  منظومة  اإدخال  للحوثيني،  

املعركة”. “ميدان 
اليمنية  االأنباء  وكالة  ن�صرته  بيان  يف  اجلوية،  القوات  وقالت 
)�صباأ( اخلا�صعة للحوثيني، اإن “املنظومة اجلديدة مطورة حمليًا 

بخربات وكفاءات وطنية بحتة”.
اإ�صقاط  من  متكنت  اجلديدة  “املنظومة  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
15 يف �صنعاء”،  “اإف  طائرة تورنيدو يف �صعدة، واإ�صابة طائرة 

اليومني املا�صيني.
حماقته  ثمن  املعتدي  يدفع  حتى  التطوير  “�صنوا�صل  واأ�صاف: 
“ما  اأن  معترًبا  واقتدار”.  بفاعلية  الدفاعية  قدراتنا  وتطاله 
متتلكه وت�صعى المتالكه من �صالح جوي وقدرات دفاعية رادعة، 

هو حق مكفول لكل ال�صعوب”.
واالأحد، اأعلن احلوثيون اإ�صقاط طائرة تابعة للتحالف العربي 
يف حمافظة “�صعدة”، فيما قال التحالف اإن �صقوط الطائرة كان 

نتيجة خللل فني، واأنه مت اإجالء طياريها ب�صالم.
وبعدها ب�صاعات، قال احلوثيون اإنهم اأ�صابوا طائرة “اإف 15" يف 
�صماء العا�صمة اليمنية �صنعاء، دون اأن ي�صدر تعليق من التحالف 

حول ما ذكره احلوثيون.
القوات  بني  عنيفة  حرًبا  اليمن  ت�صهد  اأعوام،  ثالثة  نحو  ومنذ 
امل�صنودة  هادي،  من�صور  عبدربه  للرئي�س  املوالية  احلكومية 
وم�صلحي  جهة،  من  ال�صعودية  بقيادة  العربي  التحالف  بقوات 

جماعة “احلوثي” من جهة اأخرى.

اأعلن  ب(:  ف  )اأ  املحتلة-  القد�س 
افيغدور  االإ�صرائيلي  الدفاع  وزير 
املوافقة  �صيطلب  انه  ليربمان 
وحدة   1285 لبناء  خطة  على 
يف  احلايل  العام  جديدة  �صكنية 

م�صتوطنات يف ال�صفة الغربية.
ليربمان  اأن  الدفاع  وزارة  واعلنت 
“موافقة جمل�س  �صيطلب االربعاء 
خطة  على  االعلى  التخطيط 
 1285 ببناء  فورا  للمبا�صرة 
وحدة �صكنية يف يهودا وال�صامرة”، 
ال�صلطات  تعتمدها  التي  الت�صمية 

االإ�صرائيلية لل�صفة الغربية.
ليربمان  اأن  الوزارة  وا�صافت 

م�صاريع  يف  قدما  امل�صي  �صيطلب 
بناء 2500 وحدة �صكنية جديدة 

يف اأكرث من 20 موقعا.
االعلى  التخطيط  جمل�س  ويعقد 
لدرا�صة  �صنويا  اجتماعات  عدة 
م�صاريع بناء ا�صتيطانية واملوافقة 

عليها.
وهي  االآن”،  “ال�صالم  واعلنت 
اإ�صرائيلية  حكومية  غري  منظمة 
متت  انه  لال�صتيطان،  معار�صة 
بناء  م�صروع   6742 على  املوافقة 
2017. وهذا  امل�صتوطنات عام  يف 

اعلى رقم منذ عام 2013.
اللجنة  وافقت   ،2016 عام  ويف 

على 2629 وحدة ا�صتيطانية.
ويف كانون االول/ دي�صمرب املا�صي، 
الليكود  تبنت اللجنة املركزية يف 
االإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  حزب 
قرارا  باالجماع  نتنياهو،  بنيامني 
املنتخبني  احلزب  ممثلي  يطالب 
بـ”ال�صماح بحرية البناء وتطبيق 
ارا�صي  خمتلف  يف  القانون 

امل�صتوطنات اليهودية”.
ومن �صاأن تبني احلكومة ن�صا كهذا 
با�صتحالة  الدولتني  حل  تقوي�س 

قيام دولة فل�صطينية.
وانتقد رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 
حممود عبا�س قرار حزب الليكود، 

املتحدة  الواليات  ادانة  وعدم 
ال�صعب  �صد  ل”جرائمها  ا�صرائيل 

الفل�صطيني”.
كان  ما  الت�صويت  اإن  عبا�س  وقال 
الكامل” من  “الدعم  ليح�صل لوال 

وا�صنطن.
ويقيم نحو 400 الف ا�صرائيلي يف 
م�صتوطنات غري �صرعية يف ال�صفة 
ا�صرائيل  احتلتها  التي  الغربية 

قبل 50 عاما.
كما يقيم نحو مئتي األف اإ�صرائيلي 
�صمتها  التي  ال�صرقية  القد�س  يف 
ا�صرائيل عام 1980 يف خطوة مل 

يعرتف بها املجتمع الدويل.
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جمددا  اجلدل  – ت�صاعد  ب(  ف  – )اأ  باري�س 
اميانويل  الرئي�س  ا�صالحات  حول  فرن�صا  يف 
العمل،  �صوق  “حترير”  اىل  الهادفة  ماكرون 
الغاء  كبريتان  جمموعتان  قررت  ان  بعد 
وظائف عرب اللجوء اىل اال�صتقاالت الطوعية 
اجلماعية، وهي النقطة االكرث اثارة للجدل يف 

قانون العمل اجلديد.
ل�صناعة  اي”  ا�س  “بي  جمموعة  واعلنت 
و�صيرتوين  بيجو  �صيارات  تنتج  التي  ال�صيارات 
خالل  تنوي  انها  وفوك�صهول،  واوبل  ا�س  ودي 
يف  1300�صخ�س  عن  اال�صتغناء   2018 العام 
 900 اطار اال�صتقاالت الطوعية، كما �صتوقف 
�صخ�س اخرين من املوظفني القدامى عن العمل 
مع االحتفاظ بجزء من رواتبهم، على ان يتم 
1300 �صخ�س ملدد مفتوحة،  باملقابل توظيف 

ح�صبما علمت فران�س بر�س من م�صادر نقابية.
“بيمكي”  اجلاهزة  االلب�صة  جمموعة  وكانت 
 208 عن  اال�صتغناء  تنوي  انها  االثنني  اعلنت 
اآلية  ت�صتخدم  التي  االوىل  لتكون  وظائف 
يف  الواردة  اجلماعية  الطوعية  اال�صتقاالت 
ايلول/ يف  اقر  الذي  اجلديد  العمل  قانون 

�صبتمرب 2017.
على  عزمها  اي�صا  بيمكي  جمموعة  اعلنت  كما 
من  �صنوات  ثالث  خالل  لها  خمزنا   37 اقفال 
ا�صل 321 خمزنا متلكها يف كافة انحاء فرن�صا.

ا�س  “بي  ال�صادران عن  القراران  ويعترب هذان 
الذي  امللمو�س  االول  اي” و”بيمكي” االجراء 
املثري  اجلديد  العمل  قانون  اطار  يف  يطبق 
م�صروعه  ا�صا�س  ماكرون  يعتربه  الذي  للجدل 

اال�صالحي.
�صل�صلة  رغم  املا�صي  اخلريف  يف  اقر  وكان 

تظاهرات معار�صة.
“حترير”  ر�صميا  اال�صالح  هذا  من  والهدف 
بطالة  ن�صبة  ملواجهة  فرن�صا  يف  العمل  �صوق 
الن�صب  من  اعلى  وهي   9،2% اىل  ت�صل  عالية 
يف منطقة اليورو حيث تبلغ 8،7 %. يف حني ال 

تتجاوز ن�صبة البطالة يف املانيا 3،6%.

يف  الواردة  اجلماعية  الطوعية  واال�صتقاالت 
اطار  يف  الطوعي  الرحيل  تتيح  العمل  قانون 
من  املوؤ�ص�صة  على  عبئا  اقل  تعترب  تدابري 

ال�صرف البحت.
بالبطالة- – االبتزاز 

تفرت�س  اجلماعية  اال�صتقاالت  هذه  ان  اال 
ت�صمل  وان  عليها،  النقابات  اكرثية  موافقة 
تكون  ان  على  املوظفني،  من   50% من  اكرث 
قيمة التعوي�س املقرتحة على املوظفني موازية 

لقيمة تعوي�س ال�صرف على االقل.
اال�صتقاالت  هذه  ان  العمل  وزارة  وتعترب 
جماعي  �صرف  عمليات  “لي�صت  الطوعية 
املعار�صة  ترف�صه  الذي  االمر  مقنعة”، 
املناه�صة  التظاهرات  تزعمت  التي  الي�صارية 
لهذا اال�صالح و�صمت ع�صرات االف اال�صخا�س.
حزب  من  كوربيري  الك�صي�س  النائب  وقال 
هذه  ان  املت�صدد  الي�صاري  املتمردة”  “فرن�صا 
نحو  وتدفع  ال�صرف  “ت�صهل  االجراءات 

االبتزاز عرب التلويح بالبطالة”.
وا�صاف “عندما تبيع ال�صالح ال تتفاجاأ اذا مت 
ت�صاعد  اآلية  ت�صع  وعندما  يوما.  ا�صتخدامه 

�صي�صبح  ال�صرف  ان  يعني  فهذا  ال�صرف،  على 
ا�صهل”.

يف  امل�صوؤولة  برينغي  فالريي  اعتربت  كما 
تي” ان  جي  “�صي  للعمل  العامة  الكونفدرالية 
لدى  بت�صريحها  ادلت  وقد  ح�صل”.  “االبتزاز 
خروجها من اجتماع مع امل�صوؤولني عن بيمكي يف 

مقر هذه ال�صركة �صمال فرن�صا.
ادارة  تقوله  ما  ان  كالمها  مو�صحة  وا�صافت 
رف�صتم  حال  “يف  التايل:  هو  املجموعة  هذه 

اال�صتقاالت الطوعية، ف�صنفر�س ال�صرف”.
من  مر�صييه  بيار  جان  قال  نف�صه  ال�صياق  ويف 
الكونفدرالية العامة للعمل “�صي جي تي” ان ما 
يح�صل “غري مقبول” يف حني ان “جمموعة بي 

ا�س اي متلك املليارات”.
امل�صورة  تقدم  التي  نيل  �صيلفان  املحامية  اما 
“اال�صتقاالت  ان  فتقول  العمل،  الرباب 
يف  اال  ال�صرف،  خطط  مكان  �صتحل  الطوعية 
ال  حيث  ال�صركات”  واقفال  االفال�س،  حاالت 

ميكن يف هذه احلاالت جتنب ال�صرف.

عمان  – اأعلنت احلكومة االأردنية،  ر�صميا رفع 
الدعم عن اخلبز، بو�صع �صقوف �صعرية جديدة 
البالد، اعتبارا من مطلع  ال�صعبية يف  الأ�صنافه 
ال�صهر املقبل، وبزيادات ت�صل اإىل 100 باملائة.
وقال وزير ال�صناعة والتجارة والتموين يعرب 
الغاية،  لهذه  موؤمتر �صحفي عقده  ، يف  الق�صاة 
اإن احلكومة و�صعت �صقفا �صعريا للخبز العربي 
للكيلو  �صنتا(   45( قر�صا   32 اإىل  ي�صل  الكبري 
 16 احلايل  �صعره  يبلغ  فيما  الواحد،  غرام 
 100 ن�صبتها  وبزيادة  �صنتا(   22.5( قر�صا 

باملائة.
كذلك، حددت احلكومة ال�صقف ال�صعري خلبز 
الطابون  عند 35 قر�صا )49.3 �صنتا( بن�صبة 
احلايل  �صعره  عن  باملائة   90 اإىل  ت�صل  زيادة 

البالغ 18 قر�صا ) 25.3 �صنتا(.
وبن�صبة 67 باملائة، �صي�صعد �صعر اخلبز العربي 
عن  �صنتا(،   56.3( قر�صا   40 عند  ال�صغري 

ال�صعر احلايل البالغ 24 قر�صا )33.8 �صنتا(.
 10 نحو  اخلبز  من  االأردن  ا�صتهالك  ويبلغ 
اأن  اإىل  الوزير  اأ�صار  فيما  يوميا،  رغيف  ماليني 

لغري  يذهب  املنتج  اخلبز  من  باملائة   67 نحو 
اأردنيني

وبلغ عدد �صكان االأردن حتى نهاية 2015، نحو 
9.5 ماليني ن�صمة، منهم اأكرث من ثالثة ماليني 
�صوري وفل�صطيني وم�صري وميني وعراقي، وفق 

دائرة االإح�صاءات العامة االأردنية.
تخ�صي�س  عن  اأعلنت  االأردنية  احلكومة  كانت 
يف  دوالر(  مليون   240.9( دينار  مليون   171
االأمان  �صبكة  بند  حتت  احلايل،  العام  موازنة 
االجتماعي/ اي�صال الدعم مل�صتحقيه، بدال من 
ال�صلع  على  املبيعات  �صريبة  ورفع  اخلبز  دعم 
احلكومة  تعلن  مل  فيما  امل�صنعة،  الغذائية 
�صي�صتحقه  الذي  الدعم  قيمة  بعد  ر�صميا 

املواطنون.

املا�صي،  العام  البندق،  من  تركيا  �صادرات  بلغت 
اإيرادات بقيمة مليارا  األف طن، م�صجلة   270 نحو 

و867 مليون دوالر اأمريكي، وفق معطيات ر�صمية.
البندق  م�صدري  “احتاد  موؤ�صرات  وبح�صب 
البالد  فاإن  برتكيا،  االأ�صود”  البحر  يف  وم�صتقاته 

�صدرت البندق لـ 112 دولة يف 2017.
يف  جاءت  وفرن�صا،  واإيطاليا  اأملانيا  اأن  واأو�صحت 

مقدمة البلدان التي ا�صتوردت البندق من تركيا.
واأ�صافت اأن اأملانيا ا�صتوردت 63 األف طن و542 كغ، 

لقاء 437 مليونا و635 األفا و314 دوالرا.
54 األف طن  وجاءت اإيطاليا يف املرتبة الثانية، بـ 

و678  األفا  و598  مليونا   364 مقابل  كغ،  و434 
دوالرا.

تلتها فرن�صا، بـ 22 األف طن و859 كغ، مقابل 158 
مليونا و915 األف دوالر.

البندق،  اإليها  تركيا  �صدرت  التي  البلدان  بني  ومن 
املتحدة،  الواليات  االأوروبية،  الدول  جانب  اإىل 
وال�صلفادور،  واليمن،  اإفريقيا،  وجنوب  وفل�صطني، 

وموري�صيو�س، وفيجي، وال�صني.
وتعليقا على موؤ�صرات �صادرات البندق، اأعرب اأديب 
م�صدري  “احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �صوينت�س، 
لالأنا�صول،  االأ�صود”،  البحر  يف  وم�صتقاته  البندق 

عن ارتياحه ب�صادرات عام 2017.

جناعته حول  اجلدل  ت�شاعد  و�شط  فرن�شا  يف  اجلديد  العمل  قانون  تطبيق  بدء 

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

2017 يف  ال��ب��ن��دق  م��ن  ت��رك��ي��ا  ����ش���ادرات  قيمة  دولر..  م��ل��ي��اري  ن��ح��و 

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

املنتدى يف  امل�����ش��ارك��ة  يعتزم   ت��رام��ب 
داف���و����ض يف  ال��ع��امل��ي  الق���ت�������ش���ادي 

وا�صنطن- )د ب اأ(: اأكد البيت االأبي�س  اعتزام الرئي�س االأمريكي 
االقت�صادي  للمنتدى  القادمة  الدورة  يف  امل�صاركة  ترامب  دونالد 
منتجع  يف  احلايل  ال�صهر  من  الحق  وقت  يف  �صتقام  التي  العاملي 

ال�صوي�صري. “دافو�س« 
وقالت “�صارة �صاندرز« املتحدثة با�صم البيت االأبي�س يف ر�صالة بريد 
بفر�س  يرحب  “الرئي�س  اإن  االأملانية  االأنباء  وكالة  اإىل  اإلكرتوين 

عر�س خطته املعروفة با�صم اأمريكا اأوال اأمام زعماء العامل”.
اإىل  الرامية  ل�صيا�صاته  الرتويج  اإىل  “يتطلع  ترامب  اأن  واأ�صافت 

تعزيز ال�صركات وال�صناعات االأمريكية والعمال االأمريكيني”.
 26 اإىل   23 من  الفرتة  خالل  ال�صنوي  املنتدى  عقد  املقرر  ومن 
يف  م�صرتك  م�صتقبل  “اإقامة  �صعار  حتت  احلايل  يناير  ثان/  كانون 
“اأفكار  اإنهم يبحثون عن  املنتدى  عامل ممزق”، حيث يقول منظمو 
مبتكرة” لعر�صها على الدورة رقم 48 للمنتدى االقت�صادي العاملي.
كل  من  القادة  ح�صد  هو  “الهدف  اأن  للمنتدى  الر�صمي  املوقع  وذكر 
مناحي احلياة لتطوير روؤية م�صرتكة لتح�صني حالة العامل” وهو ما 

يتعار�س ب�صدة مع �صيا�صات ترامب.

حتقيق يتوقع  ال�شوي�شري  املركزي   البنك 
فرانك مليون   45 بقيمة  �شنوية  اأرب��اح 

فرانكفورت – )د ب اأ(- اأعلن البنك املركزي ال�صوي�صري اأنه يتجه 
مدخرات  مكا�صب  اإىل  ذلك  واأرجع  قيا�صية،  �صنوية  نتائج  لتحقيق 

العملة االأجنبية لديه.
مليار   54 بقيمة  اأرباح  حتقيق  ال�صوي�صري  الوطني  البنك  وتوقع 
من  اأكرث  اأي   ،2017 لعام  دوالر(  مليار  �صوي�صري)2ر54  فرانك 

�صعف االأرباح التي حققها عام 2016 وبلغت 5ر24 مليار .
اأ�صا�صية اإىل �صعف الفرانك، الذي  وترجع الزيادة القوية ب�صورة 

فقد ما يقرب من %10 من قيمته اأمام اليورو العام املا�صي.
لدى  االأجنبية  العمالت  مدخرات  قيمة  الرتفاع  اأدى  بدوره  وهذا 

البنك.
784 مليار فرانك بحلول نهاية ت�صرين  اأ�صول البنك  وبلغت قيمة 

ثان/نوفمرب املا�صي، حيث مثلت نحو %94 من ميزانية البنك.
باليورو  كبرية  �صرائية  بعمليات  املا�صي  يف  قام  البنك  اأن  ويذكر 
اأن  اإىل  وي�صار   . الالزم  من  اأكرث  قويا  ي�صبح  اأن  من  الفرانك  ملنع 
امل�صتهلكني  وتدفع  ال�صوي�صرية  بال�صادرات  ت�صر  الفرانك  قوة 

ال�صوي�صريني للت�صوق يف اخلارج بدال من الداخل.
ومن املقرر اأن ين�صر البنك اإح�صاءات اإيراداته النهائية يف اخلام�س 

من اآذار/مار�س املقبل.

 ك�صفت جملة “نا�صيونال اإنرت�صت” االأمريكية، باأن 
الكونغر�س  اأبلغت  الدفاعي  االأمني  التعاون  وكالة 
التحديثات  جمموعة  بيع  باإمكانية  االأمريكي 
مارتن  لوكهيد  طائرات  من  عمان  �صلطنة  الأ�صطول 
 63 بلغت  �صفقة  يف  املقاتلة،  فالكون   16 اإف 
متلكها  التي  الـ23  الطائرات  لتحديث  دوالر  مليون 

ال�صلطنة من هذا النوع.
حزمة  فاإن  االأمريكية  املجلة  لتقرير  ووفقا 
للتو�صيف  الفرعية  االأنظمة  �صي�صمل  التحديث 
الت�صغيلي  لـ”اإف 16" وحتديث التعرف على االأعداء 
لعمليات  االآمنة  االت�صاالت  ومعدات  واالأ�صدقاء، 
الطراز اخلام�س، التي �صوف ت�صاعد العمانيني على 

العمل ب�صكل اأف�صل مع القوات االأمريكية.
ال�صفقة  هذه  “اإن  اخلارجية:  وزارة  بيان  وقال 
متكن  �صوف  واخلدمات  البنود  من  املقرتحة 
ت�صتخدم  التي  احلالية  الـ23  العمانية  الطائرات 
االأ�صدقاء  على  التعرف  من  الرابع  الطراز  حاليًا 
واالأعداء، لت�صبح قادرة على الت�صغيل املتبادل على 

طرازي 5/4.
ال�صديق  على  بالتعرف  اخلام�س  الطراز  وي�صمح 
امل�صلحة  والقوات  جوًا،  املحمولة  للقوات  والعدو 
وحلفائها،  املتحدة  للواليات  اأر�صًا،  املحمولة 
و�صتتيح  اإ�صافية.  جوية  بعمليات  باال�صطالع 
اخلام�س  الطراز  لدعم  املطلوبة  التحديثات  هذه 
حت�صينًا اإ�صافيًا للنظم الفرعية االأخرى، املرتبطة 

بطائرات “اإف- 16".
املجلة  ح�صب  للبيع  املقرتحة  املعدات  بني  ومن 
 ،KIV-78 طراز  من  ت�صفري/توقيت  وحدة   29

الراديو  ملوجات  ت�صفري  جهاز  وع�صرون  وت�صعة 
وحدة  وع�صرون  وت�صعة   ،KY-100M طراز  من 
AN/ نظام م�صرتك لالإر�صال واال�صتقبال من طراز

�صرية  وغري  �صرية  وحتديثات   ،APX-126
متعلقة باأرقام تعريف برامج حا�صوبية، وحتديثات 
امللف الت�صغيلي للطلعات اجلوية للمقاتالت اخلا�صة 
بنظم الطراز اخلام�س، من التعرف على االأ�صدقاء 

امل�صرتكة،  املهام  تخطيط  وحتديث  واالأعداء، 
وبرجميات القن�س املتقدمة. وباالإ�صافة اإىل ذلك، 
�صتقدم وزارة الدفاع االأمريكية جمموعة من معدات 

الدعم وقطع الغيار االحتياطية وال�صجالت.
وقالت املجلة اإن دفعة طائرات اإف 16 �صي/دي من 
مرة  الأول  امل�صرتاة  تطورًا،  االأكرث   50 بلوك  الفئة 
ال�صلطاين  اجلو  �صالح  ع�صب  ت�صكل   2010 عام  يف 

الُعماين.
وبح�صب تقرير املجلة، فاإن �صلطنة عمان مثلها مثل 
املنطقة،  يف  العربية  اجلوية  القوات  من  العديد 
متلك قوات جمهزة على نحو جيد ن�صبيًا. ومع ذلك، 
باملقارنة  تت�صاءل  العمانية  الع�صكرية  القوات  فاإن 
مع القوات ال�صعودية واالإماراتية املجهزة ب�صخاء، 
واأوروبية  اأمريكية  معدات  ت�صرتي  ما  غالبًا  التي 
بلدانها  يف  حتى  ُت�صتخدم  ال  م�صتوى،  اأحدث  على 

االأ�صلية.
الع�صكري  التفوق  هذا  مل�صاهاة  اأنه  املجلة  واأكدت 
العمانية  القوات  تتلقى  اأن  املتوقع  من  جلريانها، 
طراز  من  حديثة،  مقاتلة  طائرة   12 حوايل 
يوروفايرت تايفون، و8 طائرات تدريب متقدمة من 

.BAE Hawk طراز
التايفون،  اأول دفعة من مقاتالت  اأن  واأكدت املجلة 
�صلمت يف يونيو/حزيران 2017، ولي�س من الوا�صح 

متى �صيتم االنتهاء من ت�صليم باقي ال�صفقة.
ووفقا للمجلة، تواجه �صلطنة عمان التي تقع بجوار 
اأمنيًا �صعبًا ب�صكل  اليمن واململكة ال�صعودية، و�صعًا 
متزايد. ومع ذلك، بح�صب املجلة، لي�س من الوا�صح 
يف  عمان،  تتحملها  قد  التي  الدفاع  ميزانية  حجم 
حني ارتفعت اأ�صعار النفط يف االأ�صهر ال�صتة املا�صية 
كل  بعيدة  االأ�صعار  وهذه  للربميل،  دوالرًا   67 اإىل 
كانت  عندما   ،2014 عام  اأ�صعار  �صخاء  عن  البعد 

اأ�صعار الطاقة تزيد عن �صعف هذا ال�صعر.

الإماراتي ال�شعودي  التفوق  ت�شاهي  يجعلها  متطورة  ات�شالت  واأنظمة  حربية  بطائرات  تت�شلح  عمان  �شلطنة 



رئي�س التحرير -نيويورك
االأمم  با�صم  متحدث  اأعلن 
ال�صوؤون  من�صق  اأن  املتحدة، 
املتحدة  باالأمم  االإن�صانية 
اإىل  االأوىل  برحلته  �صيقوم 
ال�صتاء  يف  وذلك  �صوريا، 
ت�صهده  الذي  للنزاع  ال�صابع 

البالد.
يجتمع  اأن  املقرر  ومن 
م�صوؤولني  مع  لوكوك  مارك 
خالل  �صوريني  حكوميني 
اأربعة  ت�صتمر  التي  الزيارة 
اأيام، بدء من الثالثاء وحتى 
زيارة  اأول  وهى  اجلمعة،  يوم 
منذ  �صورية  اإىل  بها  يقوم 
املنظمة  رئي�س  من�صب  توليه 
االن�صانية  باالإغاثة  املعنية 

والطوارئ.
اأن  املقرر  من  فاإن  دم�صق،  ويف 
يجتمع مع امل�صوؤولني ال�صوريني 
وقال  االإن�صانية.  والوكاالت 
املتحدة  االأمم  با�صم  املتحدث 
�صوف  اإنه  دوجاريك  �صتيفان 
املدنيني  مع  حم�س  يف  يلتقي 

الذين عانوا بالدرجة االوىل من اأثار االأزمة.
مع  التعامل  بتقييم  اأي�صا  لوكوك  و�صيقوم 
ومناق�صة  احلالية،  االإن�صانية  االحتياجات 
امل�صاعدات  واإي�صال  الو�صول  حت�صني  كيفية 
اإىل اأكرث من 13 مليون �صخ�س يحتاجون اإىل 
�صورية،  يف  واحلماية  االأ�صا�صية  امل�صاعدات 
املناطق  يف  حما�صرون  بع�صهم  اأن  حيث 

املحا�صرة.

وهداأ العنف يف بع�س من اأجزاء �صوريا. ولكن 
جنوب  من  ال�صرقية  ال�صمالية  املناطق  يف 
اإدلب وحماة، ال يزال القتال يعر�س املدنيني 
االآالف  ع�صرات  ت�صجيل  مت  حيث  للخطر، 
اأول/  كانون  من  االأول  منذ  كم�صردين  منهم 

دي�صمرب، وفقا لالأمم املتحدة.
املتحدة قلقة  اأن االمم  اإىل  واأ�صار دوجاريك 
اأي�صا من تزايد العمليات العدائية يف الغوطة 
املدنيني  تعر�س  تزال  ال  التي  ال�صرقية، 

فيها  مبا  التحتية  بالبنية  وت�صر  للخطر 
املن�صاآت الطبية.

تو�صطت  التي  ال�صالم  حمادثات  وتوقفت 
دي�صمرب،  اأول/  كانون  يف  املتحدة  االأمم  فيها 
دي  �صتافان  االأممي  املبعوث  اتهم  حيث 
مي�صتورا احلكومة ال�صورية برف�س احلوار مع 

املعار�صة.
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متاجر  �صل�صلة  ن�صرت   – اأ(  ب  -)د  �صتوكهومل 
املالب�س ال�صويدية “هينز اأند ماوريتز" )اإت�س 
م�صور  اإعالن  عن  اعتذارا  ال�صويدية  اإم(  اأند 
اأثار انتقادات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي 

بدعوى اأنه ينطوي على موقف عن�صري.
التوا�صل  موقع  عرب  ر�صالة  يف  ال�صل�صلة  وقالت 
ب�صدة”  “تاأ�صف  اإنها  “تويرت”  االجتماعي 
اأ�صود  ل�صاب  �صورة  االإعالن  ا�صتخدام  ب�صبب 
يف  قرد  “األطف  عليها  مكتوب  �صرتة  يرتدي 

االأحرا�س”.
“تويرت”  موقع  على  املتاجر  �صل�صلة  وذكرت 
ال�صورة  من  النا�س  من  الكثريين  غ�صب  “نتفهم 
يف  فعال”،  املطبوع  االإعالن  عن  نعتذر  ونحن   ..

اإ�صارة اإىل الن�س املكتوب على ال�صرتة.
الربيد  عرب  بيانا  ال�صل�صلة  وزعت  كما 
من  االإعالن  حذفت  اإنها  فيه  قالت  االإلكرتوين 
يف  ال�صرتة  بيع  يتم  يعد  ومل  قنواتنا  “جميع 

متاجرنا”.
اآليات  تراجع  اأنها  اإم”  اأند  “اإت�س  واأ�صافت 
عملها الداخلي “ملنع تكرار مثل هذا اخلطاأ مرة 

اأخرة”.

بيكر  بوري�س  ال�صابق  االأملاين  التن�س  جنم  كان 
لوكاكو  روميلو  فعل  وكذلك  االإعالن  انتقد  قد 
لكرة  االإجنليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  جنم فريق 

القدم.

يتوقف  “لن  تويرت  موقع  على  “بيكر”  وكتب 
االألوان  احرتام  نبداأ  اأن  نتعلم  متى   .. هذا 
�صورة  لوكاكو  ن�صر  اأعاد  حني  يف  )املختلفة(” 
االإعالن ومكتوب عليها عبارة “االأ�صود جميل”.

باحثون  اأ(-قال  ب  جوهان�صربج)د 
املمكن  من  اإنه  اأفريقيا  جنوب  من 
لعينات  بيانات  قاعدة  على  االعتماد 
احلم�س النووي حليوان وحيد القرن 

ملحاكمة �صياديه واإدانتهم.
كيندي  اإ�صراف  حتت  الباحثون  واأكد 
الوراثة  علم  ق�صم  رئي�صة  هاربر، 
يف  بريتوريا  جامعة  يف  البيطرية 
اأن  املمكن  من  اإنه  اأفريقيا،  جنوب 
التي  اخلرتيت  قرون  بني  الربط 
وحيد  وحيوانات  ال�صيادون  يبيعها 

القرن التي ا�صطادوها.
املعروف منذ وقت طويل يف عامل  من 
االعتماد  املمكن  من  اأنه  اجلرمية 
على اآثار احلم�س النووي للك�صف عن 

جرائم القتل اأو جرائم اأخرى.
وهناك ت�صابه تام يف ا�صتخدام نف�س 
الذين  لل�صيادين  للتو�صل  املبداأ  هذا 

ينتهكون حظر �صيد اخلرتيت.
تقريرهم  يف  الباحثون  ويتحدث 
جملة  يف  االثنني  اأم�س  ن�صر  الذي 
عن  املتخ�ص�صة  بايولوجي  كارانت 
اأدلة  فيها  �صاهمت  حاالت  ت�صع 
على  احلكم  يف  النووي  احلم�س 

�صيادين بفرتات �صجن طويلة.
عدد  اإجمايل  اإن  الباحثون  وقال 
فيها  ا�صتخدمت  التي  احلاالت 

عن  للك�صف  النووي  احلم�س  عينات 
 120 جرائم �صيد اخلرتيت بلغ نحو 
ا�صتخدمت  العينات  هذه  واإن  حالة 
هوؤالء  حماكمة  اأثناء  اإدانة  كدليل 

ال�صيادين.
قرنني  عن  فيها  ك�صف  حالة  وهناك 
اأفريقيا  جنوب  يف  قتال  خلرتيتني 
موزمبيق  من  �صياد  اإدانة  خاللها  ومت 

واحلكم عليه بال�صجن 29 عاما.
اأو�صح الباحثون اأنه من املمكن الربط 
بني عينات احلم�س النووي يف اأن�صجة 
القرن  من  وعينات  املقتول  احليوان 

حتى واإن مت طحنه .

اأطلق  التي  البيانات  قاعدة  وحتتوي 
 ”  Rhodis“ ا�صم  الباحثون  عليها 
حم�س  عينة  األف   20 من  اأكرث  على 
نووي، اأكرث من ن�صفها حليوانات حية 
اأو قتلت والباقي لقرون مت م�صادرتها 

على �صبيل املثال.
اخلرتيت  حيوانات  اأعداد  ت�صاعدت 
اأفريقيا  جنوب  يف  قتلها  مت  التي 
عددها  كان  حيث   2007 عام  منذ 
اآنذاك يبلغ 13 حيوانا فقط ثم قفز 
عاد  ولكنه   2015 عام   1175 اإىل 
وانخف�س يف العام التايل اإىل .1054
يف  احليوانات  هذه  معظم  قتل  ويتم 

حديقة كروجر الوطنية التي حتظى 
باإقبال وا�صع من ال�صائحني.

فيها  األقت  التي  احلاالت  عدد  ارتفع 
على  اأفريقيا  جنوب  يف  ال�صلطات 
اأ�صخا�س لال�صتباه يف قيامهم بال�صيد 
 2015 عام  حالة   317 من  املحظور 

اإىل 680 حالة عام .2016
حيوانات  قرون  ال�صيادون  يبيع 
باأثمان  يقتلونها  التي  اخلرتيت 
هذه  من  الكثري  ويذهب  باهظة. 
هذه  حتظى  حيث  اآ�صيا  اإىل  القرون 
اأو  ُحلي  كقطع  بالغ  بتقدير  القرون 

ت�صتخدم يف الطب التقليدي هناك.
عدد  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري 
تعي�س  التي  القرن  وحيد  حيوانات 
و  األف   20 بني  يرتاوح  اأفريقيا  يف 
االأبي�س  القرن  وحيد  من  األف   25
وي�صنف  االأ�صود.  القرن  ووحيد 
احتاد IUCN الدويل للحفاظ على 
الطبيعة اخلرتيت االأ�صود باأنه مهدد 

باالنقرا�س.
اخلرتيت  حيوانات  معظم  وتعي�س 
هناك  اأن  كما  اأفريقيا.  جنوب  يف 
ناميبيا  يف  منه  كبرية  جمموعات 

وزميبابوي وكينيا.

�شل�شلة متاجر “اإت�ض اأند اإم” ال�شويدية تعتذر عن اإعان “األطف قرد يف الأحرا�ض”

ب���اح���ث���ون: ع��ي��ن��ات احل��م�����ض ال���ن���ووي حل���ي���وان وح��ي��د 
���ش��ي��ادي��ه اإدان�����ة  اإث���ب���ات  يف  ت�����ش��اه��م  اأن  مي��ك��ن  ال���ق���رن 

الأوىل للمرة  ���ش��وري��ا  ي���زور  امل��ت��ح��دة  ب���الأمم  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��وؤون  القب�ض على م�شيفة ب�شركة طران هندية من�شق 
الهند خارج  اأجنبية  عملة  بتهريب  لتهامها 

نيودلهي – )د ب اأ(- قال م�صوؤولون وتقارير اإخبارية اإنه مت اإلقاء 
القب�س على م�صيفة ب�صركة طريان و�صخ�س اأخر التهامهما بتهريب 

دوالر. األف   508
وقالت �صركة جيت ايرويز اإن امل�صيفة / 25 عاما/ كانت على منت 
�صبطها  عندما  كوجن  هوجن  اإىل  نيودلهي  من  لل�صركة  تابعة  رحلة 

م�صوؤولو اإدارة مكافحة التهريب.
واأ�صافت ال�صركة يف بيان ” بناء على التحقيقات ومعطيات وكاالت 

تطبيق القانون، ال�صركة �صوف تتخذ مزيد من االإجراءات”.
بعد  م�صادرتها  مت  التي  االأموال  اأن  يف  تي  دي  ان  �صبكة  وذكرت 
وكانت  دوالر،  مئة  فئة  من  معظمها  كانت  االثنني  اأم�س  اعتقالهما 

مغلفة بورق األومنيوم لكي اليتم ر�صدها من اأجهزة امل�صح باملطار.
ب�صم  قام  من  اأنه  يرتدد  اأخر  رجل  على  القب�س  اإلقاء  جرى  كما 

امل�صيفة ل�صبكة غ�صل االأموال.
وقالت �صبكة ان دي تي يف اإن �صبكة غ�صل االأموال تقوم بجمع املال 
من جتار ال�صبائك الذهبية يف دلهي، و جعل موظفي �صركات الطريان 
يقومون بنقل املال للخارج، ثم اإعادته جمددا للهند على هيئة ذهب.

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

انه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  ب(:  ف  )اأ  وا�صنطن- 
يكن الكثري من الود الوبرا وينفري، اال انه مقتنع بانها لن ترت�صح 

لالنتخابات الرئا�صية املقبلة.
لوينفري  ال�صيا�صية  الطموحات  حول  �صوؤال  على  ردا  ترامب  وقال 
“اعرفها جيدا جدا واكن لها الكثري من الود” قبل اأن ي�صيف مبت�صما 

مر�صحة”. �صتكون  باأنها  اعتقد  “ال 
وكثريا ما يتطرق ترامب اإىل ال�صنوات ال�صبع التي ال تزال اأمامه يف 
ثانية  لوالية  للتقدم  طموحاته  فريقه  يخفي  وال  االأبي�س،  البيت 

عام 2020.
والقت مقدمة الربامج و�صيدة االأعمال اوبرا وينفري خطابا موؤثرا 
التكهنات  من  زاد  االأحد  م�صاء  الغولدن غلوبز  توزيع جوائز  خالل 

حول احتمال دخولها ال�صباق اإىل البيت االأبي�س.
وركزت يف خطابها على الكفاح من اأجل احلقوق املدنية يف الواليات 
ل�صوء  يتعر�صن  اللواتي  للن�صاء  جديدا”  “فجرا  متوقعة  املتحدة 

معاملة من قبل الرجال.

الأط��ف��ال  اأو���ش��اع  م��ن  حت��ذر  اليوني�شف 
راخ��ني ولي���ة  يف  العالقني  الروهينجا 

ذكرت منظمة اليوني�صف اأن عدم قدرة وكاالت االأمم املتحدة على 
والية  يف  املوجودين  ال�صعفاء  الروهينجا  االأطفال  اإىل  الو�صول 

راخني يف ميامنار، اأمر يثري القلق البالغ.
األف طفل روهينجي عالقني يف خميمات بو�صط   60 ويعي�س نحو 
فيما  ال�صعبة،  الأو�صاعهم  كامل  �صبه  ن�صيان  ظل  يف  راخني  والية 
ترتكز اأعني العامل على اأكرث من 650 األف الجئ روهينجي فروا 

من العنف يف ميامنار اإىل بنغالدي�س.
جاء ذلك على ل�صان ماريت�صي مريكادو املتحدثة با�صم اليوني�صف 

التي زارت موؤخرا والية راخني.
»اليوني�صف و�صركاوؤها ال يعلمون حتى االآن ال�صورة احلقيقية عن 
اأو�صاع االأطفال املوجودين يف والية راخني الأننا غري قادرين على 
اخلام�س  قبل  البالغ،  القلق  يثري  نعرفه  ما  ولكن  اإليهم.  الو�صول 
�صوء  من  يعانون  طفل   4800 نعالج  كنا  اأغ�صط�س،  من  والع�صرين 
املنقذ  العالج  االآن  يتلقون  ال  االأطفال  هوؤالء  احلاد،  التغذية 
للحياة. كل املراكز العالجية االثني ع�صر، التي يديرها �صركاوؤنا، 
اأو لعدم قدرة املوظفني  اأو التدمري  اإما لتعر�صها للنهب  قد اأغلقت 

على الو�صول اإليها.«
ميكن  ال  التي  املخيمات  يف  املروعة  االأو�صاع  املتحدثة  وتناولت 
اأو  اأربع  القوارب يف رحالت ت�صتغرق  اإال عرب  اإىل بع�صها  الو�صول 

خم�س �صاعات.
اإن القيود املفرو�صة على الو�صول اإىل بع�س املواقع تعني  وقالت 
على  العالج  لتلقي  املخيمات  من  الروهينجا  خروج  �صعوبة  اأي�صا 

�صبيل املثال.
الروهينجا  االآباء  بع�س  ذكره  ما  اإىل  مريكادو  ماريت�صي  واأ�صارت 
كانوا  االأمن  اأفراد  الأن  االأمرا�س  �صد  اأطفالهم  تلقيح  عدم  عن 

ي�صاحبون مقدمي اللقاحات اأثناء حمالت التح�صني.
واأكدت املتحدثة، يف موؤمتر �صحفي يف جنيف، ا�صتعداد اليوني�صف 
لتوفري  راخني  والية  يف  وال�صلطات  ميامنار  حكومة  مع  للعمل 
اأو  العرق  عن  النظر  بغ�س  االأطفال  جلميع  االإن�صانية  االإغاثة 
الدين، م�صددة على اأهمية ال�صماح بالو�صول االإن�صاين بدون قيود.

رئي�س التحرير
باالأردن  الفل�صطينية  ال�صوؤون  دائرة  عام  مدير  اأكد   
حديث  اأو  طرح  الأي  االأردن  رف�س  عواد،  اأبو  يا�صني 
اإنهاء عمل وكالة االأمم املتحدة الإغاثة  اأو  عن اإلغاء 
م�صيفًا  “اأونروا”،  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 
خدماتها  تقدمي  يف  وت�صتمر  عملها  “�صتوا�صل  اأنها 
وفق  ق�صيتهم  حل  حني  اإىل  الفل�صطينيني،  لالجئني 

القرار الدويل 194 .
ونقلت �صحيفة “الغد” االأردنية عن اأبو عواد القول 
نتنياهو  بنيامني  االإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  اإن دعوة 
وتف�صياًل”،  جملة  “مرفو�صًا  يعترب  االأونروا  الإغالق 
مو�صحًا اأن الوكالة “اأن�صئت بقرار اأممي، وال ت�صتطيع 

اأي جهة التاأثري يف وجودها”.
قرار  وفق  م�صتمرة،  �صتبقى  “االأونروا  اأن  على  و�صدد 
و�صت�صتمر  الالجئني،  ق�صية  حل  حني  اإىل  اإن�صائها، 
واالإغاثة  والتعليمية  ال�صحية  خدماتها،  تقدمي  يف 
االجتماعية، الأكرث من خم�صة ماليني الجئ فل�صطيني 
باالأردن،  الجئ  مليوين  زهاء  منهم  لديها،  م�صجلني 

وذلك ح�صب التفوي�س االأممي املمنوح اإليها”.
م�صتمرة  االأردن  يف  االأونروا  “برامج  اأن  واأو�صح 
كاملعتاد دومنا توقف”. ودعا اأبو عواد “الدول املانحة 
االأونروا،  جتاه  بالتزاماتها  واالإيفاء  دعمها  ملوا�صلة 
حتى ت�صتطيع االأخرية القيام بواجباتها واال�صتمرار 

بعملها وتقدمي خدماتها لالجئني الفل�صطينيني”.
كان نتنياهو هاجم الوكالة موؤخرًا وقال اإنها “تكر�س 
بحق  ي�صمى  وما  )الفل�صطينيني(  الالجئني  ق�صية 
ودعا  اإ�صرائيل”،  دولة  على  الق�صاء  اأجل  من  العودة 

اإىل “زوال هذه الوكالة”.
اأمريكي  تهديد  من  اأيام  بعد  نتنياهو  هجوم  جاء 
اجلانب  يعود  حتى  الوكالة  عن  امل�صاعدات  بقطع 
وتعترب  اإ�صرائيل.  مع  املفاو�صات  لطاولة  الفل�صطيني 
الواليات املتحدة اأكرب مانح لالأونروا. وحتذر منظمات 
الوكالة  خلدمات  تقلي�س  اأي  اأن  من  فل�صطينية 
الالجئني  من   75% نحو  حياة  على  خطرًا  �صي�صكل 
الغربية  وال�صفة  غزة  قطاع  يف  الفل�صطينيني 

وال�صتات.

الأون����������روا ع���م���ل  اإن�����ه�����اء  ي���رف�������ض  الأردن 

مب�شاركة  ت��رح��ب  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الأوملبية الل��ع��اب  يف  ال�شمالية  ك��وري��ا 
وا�صنطن- )د ب ا(: رحبت الواليات املتحدة بعقد اجتماع بني ممثلي 
ال�صمالية  يتعلق مب�صاركة كوريا  ال�صمالية وكوريا اجلنوبية  كوريا 

فى دورة االلعاب االوملبية ال�صتوية القادمة يف بيوجنت�صاجن.
وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية االمريكية هيذر نويرت اإن 
” م�صاورات وثيقة” مع امل�صوؤولني  الواليات املتحدة ما زالت جتري 
تيلر�صون  ريك�س  اخلارجية  وزير  يوا�صل  كما  اجلنوبيني،  الكوريني 
الكوري اجلنوبي كاجن كيوجن  الت�صاور عن كثب مع وزير اخلارجية 

وا.
�صي�صمنون  اجلنوبية  كوريا  م�صوؤوىل  اإن  بيان،  فى  نويرت،  وذكرت 
اأن م�صاركة كوريا ال�صمالية فى دورة االلعاب االوملبية ال�صتوية ال 
تنتهك عقوبات االأمم املتحدة املتعلقة بالربامج النووية وال�صواريخ 

البالي�صتية فى كوريا ال�صمالية.
وا�صافت اأن الواليات املتحدة �صرت�صل وفدا رئا�صيا رفيع امل�صتوى اإىل 

بيوجنت�صاجن و “ملتزمة بدورة اوملبية �صتوية اآمنة وناجحة”.
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اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�شوؤولني عن اي اخطاء يف الت�شميم الذي �شر�شل لنا

اب��ت�����ش��ام��ة زي������دان مل ت��ع��د ح���ا لأزم�������ات ري�����ال م��دري��د

ب��ي��ل��ي��ه ي��ه��ن��ئ ك��وت��ي��ن��ي��و ب���ع���د ان�������ش���م���ام���ه ل��ر���ش��ل��ون��ة

“ماركا”  �صحيفة  قالت  اأ(-  ب  )د   – مدريد 
فاز  الذي  مدريد  ريال  نادي  اأن  االإ�صبانية 
فريق  اإىل  حتول   2017 يف  األقاب  بخم�صة 

بائ�س خالل االأ�صهر االأخرية.
ريال  اأن  اإىل  االإ�صبانية  ال�صحيفة  واأ�صارت 
العطلة  اأعقبت  التي  الفرتة  خالل  مدريد 
جميع  بداية  يف  �صائغة  لقمة  كان  ال�صيفية 
وحتى  التاريخ  ذلك  منذ  لعبها  التي  املباريات 
مبارياته  املثال  �صبيل  على  منها  تقريبا،  االآن 
واجلزيرة  فيجو  و�صيلتا  بر�صلونة  اأمام 

ت�صبب  حيث  االأندية،  مونديال  يف  االإماراتي 
من  كبري  جزء  خالل  اإحراجه  يف  االأخري  هذا 
املباراة التي جمعت بني الفريقني يف قبل نهائي 

البطولة باأبو ظبي.
دائما  كان  مدريد  ريال  اأن  “ماركا”  واأو�صحت 
تلك  نتيجة  يف  ويتاأخر  اأهدافا  ي�صتقبل  ما 
جمددا  يعود  اأن  قبل  بدايتها  مع  اللقاءات 

لتحقيق الفوز اأو التعادل.
ريال  تاأخر  اإىل  املخيف  الرتاجع  هذا  واأف�صى 
 16 بـ  املو�صم  لهذا  االإ�صباين  الدوري  مدريد يف 
�صاحب  بر�صلونة،  التاريخي  غرميه  عن  نقطة 
املركز االأول، وب�صبع نقاط عن الو�صيف اأتلتيكو 
مدريد وخم�س نقاط عن بلن�صية �صاحب املركز 

الثالث، علما باأن لديه مباراة واحدة موؤجلة.
ريال  �صرب  الذي  الكبري  التخبط  هذا  واأ�صاب 
مدريد هذا املو�صم جماهريه باالإحباط الكبري، 
منطقي  تف�صري  اإيجاد  عن  عجزها  بعد  خا�صة 
الذين  الالعبني  من  املجموعة  لهذه  يحدث  ملا 
لي�صت  فرتة  منذ  امل�صهد  عن  الغياب  قرروا 

بالق�صرية.

واأ�صبح املوقف املتاأزم الذي مير به ريال مدريد 
الفني،  مديره  ابت�صامات  من  املزيد  يتحمل  ال 
النقي�س  على  بل  زيدان،  الدين  زين  الفرن�صي 

يحتاج اإىل قرارات حا�صمة.
خطاب  اأن  اإىل  االإ�صبانية  ال�صحيفة  واأ�صارت 
الالعبني  بع�س  غياب  به  يربر  الذي  زيدان 
اإىل  الفتة  مقنعا،  يعد  مل  بعينها  مباريات  يف 
م�صاعر  واأن  للغاية  �صيئا  بات  الفريق  اأداء  اأن 

جماهريه ت�صررت ب�صكل اأ�صواأ جراء ذلك.
الربازيلي  مدريد،  ريال  و�صط  العب  وقال 
كارلو�س كا�صمريو، اأم�س بعد اللقاء الذي تعادل 
فيه فريقه 2 / 2 اأمام �صيلتا فيجو يف الدوري 
اأن  النقاط،  من  املزيد  يف  مفرطا  االإ�صباين 
يعود  ما  ودائما  اأبدا  ي�صت�صلم  ال  امللكي  النادي 

بقوة.
وبالفعل يثبت تاريخ ريال مدريد �صدق ما قاله 
مع  يتنا�صب  ال  احلايل  الو�صع  ولكن  كا�صمريو، 

هذا اخلطاب احلما�صي.

كرة  اأ�صطورة  – هناأ  اأ(  ب  )د  جانريو   دي  ريو 
فليبي  مواطنه  بيليه،  الربازيلية،  القدم 
االإ�صباين،  بر�صلونة  اإىل  انتقاله  بعد  كوتينيو 
اإىل  ان�صمامه  ي�صاهم  اأن  يف  اأمله  عن  معربا 
اإطار  يف  م�صريته  اإثراء  يف  الكتالوين  النادي 
الربازيلي  املنتخب  و�صط  جنم  ا�صتعدادات 
 2018 العامل  كاأ�س  بطولة  يف  للم�صاركة 

برو�صيا.
موقع  على  الر�صمي  ح�صابه  عرب  بيليه  وقال 
اأن  “اأمتنى  “تويرت”:  االجتماعي  التوا�صل 
يا  لك  بالن�صبة  مفيدا  االنتقال  هذا  يكون 

فليبي، الربازيل حتتاجك يف كاأ�س العامل”.
لو�صائل  اأم�س االثنني كوتينيو  بر�صلونة  وقدم 
يف  االأغلى  االنتقال  �صفقة  باعتباره  االإعالم 
التاريخ  يف  �صفقة  اأغلى  وثاين  النادي  تاريخ 
العام  انتقل  الذي  �صيلفا  دا  نيمار  مواطنه  بعد 

�صان  باري�س  اإىل �صفوف  املا�صي 
جريمان الفرن�صي.

بر�صلونة  عن  نيمار  رحيل  وكان 
مقابل  الباري�صي  النادي  اإىل 
ال�صبب  يورو،  مليون   222
النادي  تعاقد  وراء  الرئي�صي 

الكتالوين مع كوتينيو.
مليون   120 بر�صلونة  ودفع 
االإجنليزي  ليفربول  اإىل  يورو 
خدمات  على  احل�صول  اأجل  من 
باالإ�صافة  الربازيلي،  الالعب 
يف  اأخرى  يورو  مليون   40 اإىل 

�صورة حوافز.
منذ  كوتينيو  خطف  وراء  بر�صلونة  و�صعى 
ال�صيف املا�صي، بعدما تاأكد رحيل نيمار، اإال اإن 

ليفربول رف�س بيعه اآنذاك.

على  كبرية  �صغوطا  مار�س  كوتينيو  ولكن 
له  ال�صماح  اأجل  من  االإجنليزي  النادي  اإدارة 
لرب�صلونة  ان�صمامه  عقب  وقال  بالرحيل، 
هذا  يف  باللعب  حلمي  حققت  “لقد  اأم�س: 

النادي”.

معرو�ض للبيع
بقالة تقع يف و�شط �شتينت اياند على

دوار هيان
التو�شيفات:

م�شجل بالكامل 10٫750 قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�شرين �شنة ا�شافة اىل مكتب كبر ووا�شع

عمارة جديدة  بني على ا�شا�ض 5000 قدم مربع
موقف لل�شيارات

الجرة $13458
احلوافز

معظم ال�شكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
لات�شال واملعاينة 

917-513-3600

 حم���م���د ����ش���اح اأف�����ش��ل
ال���������دوري يف   لع�������ب 
دي�شمر ل�شهر  الإجن��ل��ي��زي 

حممد  الدويل  امل�صري  النجم  اأحرز  اأ(-  ب  )د  ـ   لندن 
يف  العب  اأف�صل  جائزة  ليفربول  فريق  هداف  �صالح 
الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم ل�صهر كانون اأول/

دي�صمرب
املحرتفني  الالعبني  رابطة  ا�صتفتاء  �صالح  وت�صدر 
باجلائزة  وتوج  املا�صي  ال�صهر  يف  العب  اأف�صل  جلائزة 

لل�صهر الثاين على التوايل.
وتفوق �صالح على الربازيلي فيليب كوتينيو واالإجنليزي 
واالأرجنتيني  بروين  دي  كيفن  والبلجيكي  كني  هاري 

نيكوال�س اأوتامندي وجوردان بيكفورد.
وح�صل �صالح على 50 باملئة من االأ�صوات بعد اأن �صجل 
مباريات   8 خالل  اأهداف  اأربعة  و�صنع  اأهداف  �صتة 

بالدوري االإجنليزي.
يف  العب  اأف�صل  بجائزة  قليلة  اأيام  قبل  �صالح  وتوج 
ماين،  �صاديو  زميله  على  متفوًقا   ،2017 لعام  اأفريقيا 

وبيري اأوبامياجن مهاجم بورو�صيا دورمتوند.
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ال�صعبية،  واللجان  اجلي�س  قــوات  �صيطرت 
حمافظة  يف  رئي�صية  جبلية  �صل�صلة  على  اأم�س، 
اإىل  »نوعية«  �صربة  بذلك  ُموّجهة  اجلـــوف، 
القوات املوالية لـ»التحالف«، التي ت�صتميت منذ 
اأيام يف حماولتها حتقيق تقدم داخل املحافظة 
اإىل  يبدو،  ال  حماولة  �صعدة.  اأبــواب  لها  يفتح 
االآن، اأنها �صتوؤول اإىل ما تاأمله قوات »التحالف«؛ 
بها،  تواَجه  التي  املقاومة  �صرا�صة  اإىل  بالنظر 
»اأن�صار  جانب  اإىل  املتني  القبلي  واال�صطفاف 

اهلل«
الــعــدوان  لتحالف  املوالية  الــقــوات  توا�صل 
اإطار  للتقدم يف حمافظة اجلوف، يف  حماوالتها 
بلوغ  من  �صتمّكنها  اأنها  تفرت�س  جديدة  خطة 
ال  التي  �صنعاء،  والعا�صمة  �صعدة  حمافظة 
يزيد  ما  منذ  القوات  تلك  على  م�صتع�صية  تزال 
على عامني. ياأتي ذلك يف وقت يكّثف فيه نائب 
جهوده  االأحمر،  حم�صن  علي  امل�صتقيل،  الرئي�س 
لـ»التحالف«،  التابع  املع�صكر  اأوراق  لرتتيب 
الع�صكرية  القيادات  ا�صتقطاب  حماولته  عرب 
يف  »االإ�صالحيني«  �صفوف  ــسّ  ور� »املــوؤمتــريــة«، 
اجتاه الدفع مبعركَتي �صنعاء وال�صاحل الغربي 
بتكثيف  اهلل«  »اأن�صار  تقابلها  حماوالت  ُقُدمًا. 
الداخلية،  اجلبهة  وحــدة  تعزيز  يف  م�صاعيها 
على  املتوا�صلة  الع�صكرية  عملياتها  جانب  اإىل 

احلدود ويف الداخل.
جتربة  »اإجراء  اأم�س،  اهلل«،  »اأن�صار  واأعلنت 
ناجحة ل�صاروخ بالي�صتي على هدف ع�صكري يف 
اليمنية  االأنباء  وكالة  واأو�صحت  ال�صعودية«. 
املدى،  الق�صري  »ال�صاروخ،  اأن  »�صباأ«،  الر�صمية، 
للجي�س  التابع  الواجب  قوة  مع�صكر  ا�صتهدف 
حتالف  قيادة  واأكـــدت  جنـــران«.  يف  ال�صعودي 
العدوان انطالق ال�صاروخ، لكنها قالت اإنها »متكنت 
من اعرتا�صه فوق جنران«. وجدد املتحدث با�صم 
اإيران  اتهامه  املالكي،  تركي  »التحالف«،  قيادة 
مكررًا  العدائي«،  العمل  »هــذا  وراء  بالوقوف 
خطوات  »اتــخــاذ  اإىل  ــدويل  ال املجتمع  دعوته 
بالتوازي  االإيرانية«.  االنتهاكات  لوقف  جدية 
اجلي�س  يف  ال�صاروخية  القوة  اأعلنت  ذلــك،  مع 
اجلنود  جتمعات  »ا�صتهداف  ال�صعبية  واللجان 
ب�صاروخ  بجيزان  املو�صم  جنوب  يف  ال�صعوديني 
قتلى  »�صقوط  عن  متحدثة   ،»2 زلــزال  نزع  من 
الداخلي،  املقلب  وعلى  �صفوفهم«.  يف  وجرحى 
اأطلقت  اأنها  اأي�صًا،  ال�صاروخية،  القوة  اأعلنت 
على   »M2 »قاهر  نــوع  من  بالي�صتيًا  �صاروخًا 
»جتمعات املرتزقة يف ال�صاحل الغربي«، موؤكدة 

العدو  �صفوف  يف  مبا�صرة  اإ�صابات  »حققت  اأنها 
وعتاده«.

تاأكيد  العمليات مع  وترافق االإعالن عن تلك 
القوات  يف  العامة  االأركــان  هيئة  رئي�س  اإ�صابة 
من�صور  ربــه  عبد  امل�صتقيل،  للرئي�س  التابعة 
هادي، طاهر العقيلي، يف »كمني للجي�س واللجان 
اجلوف«،  يف  وال�صعف  خب  مديرية  يف  ال�صعبية 
عن  الوكالة  ونقلت  »�ــصــبــاأ«.  ــرت  ذك مــا  بح�صب 
اإن  قوله  اجلــوف  حمافظة  يف  ع�صكري  م�صدر 
»املدعو العقيلي اأ�صيب اليوم بجروح خطرية ُنقل 
الريا�س،  ال�صعودية  العا�صمة  اإىل  اإثرها  على 
للمرتزقة  الــبــارزة  القيادات  من  عــدد  برفقة 
القوات  وكانت  وجرحى«.  قتلى  �صقطوا  ن(  )مِمَّ
العقيلي  باإ�صابة  اعرتفت  قد  لهادي  املوالية 
�صرور  من  اأر�صي  لغم  »انفجار  اإنــه  قالت  ما  يف 
احلوثية«،  للميلي�صيات  االنقالبية  املخلفات 
م�صدر  واأفـــاد  بـ»اخلفيفة«.  اإ�صابته  وا�صفة 
يف  انفجر  »اللغم  باأن  القوات  تلك  من  ع�صكري 
العقيلي«  ي�صتقلها  كــان  التي  املدرعة  ال�صيارة 
اأثناء  العكيمي،  ــني  اأم اجلـــوف،  حمافظ  ومعه 
القوات احلكومية يف مديرية  »مواقع  تفقدهما 
خب وال�صعف«، ما اأدى اإىل اإ�صابة االأول وجناة 

االآخر من احلادث.
قــوات  يف  االأول  الــرجــل  ا�ــصــتــهــداف  وميــثــل 
�صربة  وال�صعف  خــب  مــديــريــة  داخـــل  هـــادي 
اأن  »التحالف« هناك، خ�صو�صًا  لعمليات  �صاِدمة 
قوات  يف  ــدود«  احل حلر�س  االأول  »اللواء  قائد 
»ال�صرعية«، هيكل حنتف، كان قد اأعلن، اأول من 
اأم�س، »حتقيق اأهداف اخلطة االأوىل من حترير 
مديرية خب وال�صعف يف حمافظة اجلوف بن�صبة 
%100«. �صربة يعّزز م�صاعفاتها متكن اجلي�س 
على  ال�صيطرة  مــن  اأمــ�ــس،  ال�صعبية،  واللجان 
�صل�صلة جبال قعيطة اال�صرتاتيجية يف مديرية 
املتون يف حمافظة اجلوف، واملطلة على الطريق 
العام الرابط بني املتون ومديرية احلزم، مركز 
قد  واللجان  اجلي�س  يكون  وبذلك،  املحافظة. 
خط  وقطعا  املذكور،  الطريق  على  ناريًا  �صيطرا 
املتون،  جبهة  يف  هــادي  لقوات  رئي�صيًا  اإمـــداد 
بحيث مل يبَق لتلك القوات »اإال ال�صحراء« وفق 
»اأن�صار اهلل«. تو�صيٌف  تعبري م�صدر ع�صكري يف 
اإذ  اجلــوف؛  حمافظة  يف  حملية  م�صادر  توؤكده 
تقول اإن القوات املوالية لـ»التحالف« مل تتمكن 
التي تتحرك داخلها  اليتمة  من جتاوز �صحراء 

بتغطية من مقاتالت العدوان.
داخل  للتقدم  هــادي  قــوات  حمــاوالت  وتاأتي 

امل�صتميتة  م�صاعيها  اإطــار  يف  اجلــوف،  حمافظة 
لطرق باب حمافظة �صعدة، يف وقت يكثف فيه 
اجلرنال علي حم�صن االأحمر حتركاته الرامية 
و»املــوؤمتــريــني«  ــني«  ــي ــالح ــص »االإ� جتميع  اإىل 
وذلك  واحد،  خندق  يف  اهلل«  لـ»اأن�صار  املناوئني 
وتفيد  ظــبــي.  واأبــــو  الــريــا�ــس  مــع  بالتن�صيق 
االأحمر  بــاأن  ال�صاأن  بهذا  املتداولة  املعلومات 
القيادات  اإخـــراج  على  اجلــاري  العمل  يتزعم 
اإىل  ونقلها  �صنعاء،  العا�صمة  من  »املوؤمترية« 
»ال�صرعية«  منها  تتخذ  التي  مــاأرب  حمافظة 
وكذلك  الع�صكرية«،  »خططها  ــداد  الإع مركزًا 
اإىل الريا�س واأبو ظبي حيث ين�صّب اجلهد على 
وا�صحة  نتيجة  دون  من  »املــوؤمتــر«  �صتات  مللمة 
يف  االأحمر  »اإجنـــازات«  اآخــر  وجتلت  االآن.  اإىل 
هذا املجال يف ا�صتقدامه رئي�س االأركان ال�صابق 
الريا�س  املقد�صي، من  لقوات هادي، حممد علي 
نهم  جبهات  على  االإ�صراف  وتكليفه  مــاأرب،  اإىل 
اأحمد  العميد  لقائه  مــع  بــالــتــوازي  ـــوف،  واجل
يف  ال�صابق،  الرئي�س  جنل  �صالح،  اهلل  عبد  علي 
االإمارات، برتتيب من ويل عهد اأبو ظبي، حممد 
ما تقدم ظهور قيادات من  اإىل  ُي�صاف  زايد.  بن 
حزب »املوؤمتر« يف مدينة ماأرب، يف وقت ال يكف 
فيه اجلرنال االأحمر عن الت�صديد على »�صرورة 
العا�صمة  مكونات  مبختلف  التوا�صل  تكثيف 
ال�صرعية،  ركب  يف  �صبقها  مبن  لتلحق  وقياداتها 

ومواجهة االنقالب احلوثي«.
نائب  يبذله  ما  كل  من  الرغم  على  ــه،  اأن اإال 
الرئي�س ورجاالته من جهود، ال يبدو، اإىل االآن، 
هم  و�صرعة  بي�صر  �صيتحقق  اإليه  ي�صبون  ما  اأن 
اأي  اأن  اإىل  بالنظر  اإليهما؛  م�صي�صة  حاجة  يف 
اجلديدة«  »اخلطط  �صتدخل  اإ�صافية  ا�صتطالة 

ذلك  مــربر  �صبقها.  ما  �صاأن  �صاأنها  الثالجة،  يف 
املح�صوبة  اأو  »املوؤمترية«  القيادات  معظم  اأن 
فعاًل،  املعادلة  تغيري  ميكنها  التي  »املوؤمتر«،  على 
اإىل  مقاِتلًة  اإما  اهلل«،  »اأن�صار  �صف  يف  تزال  ال 
جانبها كما يف جبهة اجلوف حيث يقود املعارك 
تاأثري  ذوي  م�صائخ  من  متحدرون  قبليون  رجال 
م�صايخ  �صيخ  )حفيد  املحافظة  داخـــل  وازن 
منوذجًا(،  ال�صايف،  العزيز  عبد  ناجي  بكيل، 
واقع  �صنعاء.  العا�صمة  من  لها  م�صاِندًة  ــا  واإم
ومن  االأحمر  اإىل  بالن�صبة  �صعوباته،  ي�صاعف 
ورائه قيادة »التحالف«، اأن حماوالت ا�صتقطاب 
»املوؤمتريني« ال تفتاأ تعّمق االنق�صام داخل حزب 
ال�صبابي« من  الذي يخ�صى »جناحه  »االإ�صالح«، 
�صعودية  ملعركة  وقود  جمرد  »احلزب«  يكون  اأن 
- اإماراتية جديدة، يف قبالة جناحه التقليدي 
ــات مــتــقــادمــة بــاجلــرنال  ــالق ـــذي تــربــطــه ع ال

االأحمر.
اإىل ذلـــك، حـــّذر وكــيــل االأمـــني الــعــام لــالأمم 
من  لوكوك،  مــارك  االإن�صانية  لل�صوؤون  املتحدة 
اأن اليمن »اإن مل تتغري اأو�صاعه فقد ي�صهد اأ�صواأ 

كارثة اإن�صانية يف 50 عامًا«.
ال�صعب  اأو�صاع  تلفزيوين  حديث  يف  وو�صف 
القيامة«.  يوم  يف  كاحلال  تبدو  »باأنها  اليمني 
»ما  اأّن  اإىل  املتحدة  لــالأمم  اأخــري  تقرير  واأ�صار 
يقدر بنحو 18 مليون �صخ�س يعانون من انعدام 
بحاجة  املاليني  اأن  اإىل  اإ�صافة  الغذائي،  االأمن 
اإىل �صمان بقائهم على قيد احلياة«. واأ�صاف اأن 
ال�صراع،  اندالع  منذ  انكم�س  اليمني  »االقت�صاد 

ما اأدى اإىل ت�صريح %55 من القوة العاملة«.

»اإجناٌز» ال يتجاوز ال�شحراء »التحالف»:  اجلوف م�شتع�شية على 

 ن�صر موقع »العربي« ، اأم�س، وثيقة متيط اللثام عن 
حتري�س �صعودي ــ اإماراتي على تدّخل ع�صكري دويل 
الوثيقة،  من  االأول  ال�صق  ويفيد  اليمن.  يف  مبا�صر 
التي هي عبارة عن مرا�صلة بني ال�صفري ال�صعودي يف 
حممد  العهد،  ويل  وبني  �صلمان،  بن  خالد  وا�صنطن، 
االأول،  يعقدها  م�صتمرة  لــقــاءات  ــاأن  ب �صلمان،  بــن 
يو�صف  وا�صنطن،  يف  ــي  ــارات االإم ال�صفري  مب�صاركة 
االأمن  لدائرة  العليا  »القيادات  وبح�صور  العتيبة، 
االأمريكية«،  الدفاع  وزارة  يف  واال�صتخبارات  القومي 
مع �صفراء الدول الدائمة الع�صوية يف جمل�س االأمن، 
ال�صفراء  اإقناع  ت�صتهدف  اللقاءات  تلك  اأن  مبينًا 
»ب�صرورة املوافقة واالإجماع على عقد جل�صة طارئة 
ملجل�س االأمن الإ�صدار قرار اأممي بالتدخل الع�صكري 
العربي  للتحالف  دعمًا  اليمنية  االأرا�صي  يف  املبا�صر 
املندب  ــاب  ب على  املــتــحــدة  االأمم  و�ــصــايــة  وفــر�ــس 
واملوانئ اليمنية«، وذلك بذريعة »احلر�س على تاأمني 
االإرهابية  التهديدات  من  الدولية  املالحة  �صالمة 

مليلي�صيات احلوثي يف اليمن«.
اأما ال�صق الثاين من الوثيقة ــ ولعّله االأخطر فيها 
مبوافقة  ال�صعودي  العهد  لويل  اإخــطــارًا  فيت�صمن  ــ 
ما  على  ماتي�س،  جيم�س  ــي،  ــريك االأم الــدفــاع  وزيــر 
ويل  قبل  من  مطروحة  تعديالت  اإنها  املرا�صلة  قالت 

عهد االإمارات، حممد بن زايد، »على خطة )م�صيدة 
العقرب( بقيادة اجلرنال جوزيف فوتيل قائد قوات 

املارينز يف قاعدة العند وجزيرة �صقطرى«.
الــغــارات  املتحدة  االأمم  دانـــت  ذلـــك،  غ�صون  يف 
اليمن على  العدوان يف  نفذتها طائرات حتالف  التي 
والتي  املا�صية،  الع�صرة  االأيــام  خالل  مدنية  مواقع 
اإحــ�ــصــاءات  بح�صب  مدنيني   109 مقتل  اإىل  اأدت 
املتحدة  االأمم  من�صق  وقـــال  ــيــة.  الــدول املنظمة 
مكجولدريك،  جيمي  اليمن،  يف  االإن�صانية  لل�صوؤون 
ــارات  غ يف  ق�صوا  قتياًل   54 ال�صحايا  بــني  مــن  اإن 
يف  مزدحمة  �صوق  على  »التحالف«  مقاتالت  �صنتها 
تعز.  حمافظة  يف  التعزية  مبديرية  احليمة  قرية 
عقده  �صحايف  موؤمتر  خالل  مكجولدريك،  وا�صتنكر 
االإن�صانية...  التام باحلياة  »اال�صتخفاف  يف �صنعاء، 
يف هذه احلرب غري العقالنية التي مل ت�صفر اإال عن 
»االأطراف  داعيًا  ل�صعبه«،  هائلة  ومعاناة  البلد  دمار 
والبنية  املدنيني  ا�صتهداف  جتنب  اإىل  املتحاربة 

التحتية املدنية وفقًا للقانون الدويل«.
)االأخبار(

واأ�صلوب  باندورا  كوكب  الذكية  امل�صتقبل  مدن  ت�صبه 
 AVATAR من فيلم اأفاتار Navi »عي�س �صعب »النايف
الذي عر�س عام 2009، اإذ اأن كل �صيء من حولنا �صيكون 
م�صتوعب  مــن  واحـــدة  داخلية  ب�صبكة  ببع�صه  مت�صاًل 
بهدف  ذلــك  وكــل  ال�صيارات،  ركــن  اأمــاكــن  اىل  النفايات 
اإن�صاء جم�ّصم ثالثي االأبعاد على الكومبيوتر عن املدينة 
لتتمكن اللجان امل�صوؤولة عن متابعة �صري االأمور من �صبط 

االأخطاء ومعاجلة اأي حدث طارئ.
لوحة  اأن  امل�صاء  يف  عملك  من  عائد  واأنــت  مثاًل  تخيل 
على  �صتدلك  املدينة  ب�صبكة  املت�صلة  ال�صيارة  يف  التحكم 
االإنــارة  اأعــمــدة  واأن  �صيارتك،  لركن  الفارغة  االأمــاكــن 
ما  بحركة  ا�صت�صعرت  ما  اإذا  فقط  ت�صيء  الطرقات  على 
اخر  يف  النفايات  وم�صتوعب  الطاقة،  توفري  بهدف  وذلك 
امتلئ  باأنه قد  النظافة  اإ�صارة اىل عمال  الزقاق �صري�صل 
اإفراغه. �صيكون هناك �صبكات كهرباء  وهو بحاجة ليتم 
على  والطلب  العر�س  بــني  ــتــوازن  ال حتقيق  مــن  تتمكن 
احتياجات  �صتتعلم  اإذ  ذكية  املباين  �صتكون  الكهرباء. 
لتغري  نف�صها  تلقاء  مــن  و�صت�صتجيب  الطاقة،  م�صغلي 
اأق�صى  �صلوكها تلقائيًا لتحقيق  االأحوال اجلوية، و�صتغري 
نطاق  على  امل�صتخدمون  �صيتوا�صل  الــكــفــاءة.  مــن  قــدر 
الذكية  الهواتف  با�صتخدام  امل�صتقبل  املباين يف  مع  اأو�صع 
و�صيكونون قادرين على حتديد مالمح الراحة ال�صخ�صية 
املباين  اإدارة  اأنظمة  ت�صتخدم  اأن  وميكن  بهم.  اخلا�صة 
لتن�صيق االجتماعات واملواعيد من خالل رزنامات رقمية 
قبل  تف�صيالتهم  وفــق  امل�صتخدمني  عمل  اأمــاكــن  تنظم 
التي  االأمــور  من  والعديد  هذا  كل  املكاتب.  اىل  و�صولهم 
خانة  �صمن  من  �صت�صبح  اليومية  حياتنا  �صلب  يف  تدخل 
اخلدمات التي �صي�صرف امل�صوؤولون على التاأكد من تاأمينها 

لكل �صكان املدينة الذكية.
واالإنرتانت  امل�صت�صعرات  على  الذكية  املــدن  �صتعتمد 
intranet )ال�صبكة داخلية( ب�صكل رئي�صي وعلى الكثري 
مدينة  يف  �صيء.  كل  �صرتاقب  التي  املراقبة  كامريات  من 
�صنغافورة الذكية مثاًل ت�صتطيع كامريات املراقبة حتديد 
اإن كان اأحد املواطنني يدخن يف غري االأماكن امل�صموح بها 
نف�صها.  تلقاء  من  الربيد  عرب  مالية  غرامة  له  لرت�صل 

اإن�صاء مدن كهذه اإىل  تهدف حكومات الدول املتقدمة من 
اإيجاد حلول جذرية مل�صاكل القرن الواحد والع�صرين مثل 
اخلانقة  ال�صري  زحمة  املرتفعة،  الطاقة  ا�صتهالك  ن�صب 
التي توؤثر �صلبًا على جممل حركة االقت�صاد، توفري املوارد 
رقمية  بيئة  اىل  املدن  وحتويل  مالية،  اأو  كانت  طبيعية 
اإن�صاء  ت�صهم يف  واالإبداع  للتعلم  للبيئة وحمفزة  �صديقة 

بيئة م�صتدامة تعزز ال�صعور بال�صعادة وال�صحة.
مت  مِّ �صُ م�صتحدثة  مدنًا  الذكية  املدن  تكون  اأن  ميكن 
اأو مدينة تقليدية  البداية،  واأن�صئت بطريقة ذكية منذ 
دول  بالكامل.  ذكية  مدينة  اإىل  تدريجيًا  حتويلها  مت 
كثرية اأطلقت م�صاريع ملدن ذكية، من بينها دبي ونيويورك 
العقد  خالل  املتوقع  ومن  واأم�صرتدام.  و�صنغهاي  وطوكيو 
املقبل اأن تنت�صر مناذج املدن الذكية على نطاق وا�صع، واأن 
ت�صكل هذه النماذج قواعد اأ�صا�صية ت�صتند اإليها خمططات 

تطوير املدن.
الدول  خمتلف  بني  الذكية  املدن  �صكل  تعميم  ميكن  ال 
املــدن  ــات  ــوي اأول اخــتــالف  ورغـــم  ثقافته،  �صعب  لكل  اإذ 
مالمح  ثالث  يف  ت�صرتك  جميعًا  فاإنها  واأغرا�صها،  الذكية 
املعلومات واالت�صاالت،  لتقنية  التحتية  البنية  رئي�صية: 
الذكية،  للمدينة  بعناية  املحدد  املتكامل  االإداري  االإطار 
لتقنية  التحتية  فالبنية  االأذكـــيـــاء.  وامل�صتخدمني 
اأ�صا�صي لنجاح املدن الذكية  املعلومات واالت�صاالت �صرط 
املدن  الكثرية يف  االأنظمة  وفعالية خدماتها. ولكي تعمل 
التقيد  من  بد  ال  وتتناغم،  بينها  فيما  وتتكامل  الذكية 
الدقيق بجملة حمددة من املعايري واالأهم من ذلك كله اأن 
التي تتيح  املطلوبة  التقنية  باملهارات  امل�صتخدمون  يتمتع 
اال�صتفادة  وحتقيق  الذكية  اخلدمات  مع  التفاعل  لهم 
على  فقط  يقت�صر  ال  الذكية  املدن  فدور  منها؛  الق�صوى 
اإتاحة ا�صتخدام االأجهزة الذكية، بل ميتد لي�صمل تدريب 

قاطنيها على ا�صتخدامها كما ينبغي.
العديد  الذكية  املدينة  اأخرى يطرح ت�صور  ناحية  من 
التي  اخل�صو�صية  مــقــدار  عــن  واالأ�ــصــئــلــة  املــخــاوف  مــن 
وو�صله  �صيء  كل  مكننة  اأن  اإذ  املجتمع،  يف  للفرد  �صتبقى 
مب�صت�صعرات وكامريات �صمن �صبكة واحدة جتمع معلومات 
اأ�صبه  املواطن  حياة  من  �صيجعل  يوم  كل  هائلة  بكميات 

طوال  ال�صخ�س  حياة  ت�صوير  يتم  حيث  الواقع  بربامج 
هم  ومــن  املعلومات  هــذه  حفظ  �صيتم  كيف  ثــم  الــوقــت، 
بها؟  التالعب  عدم  ي�صمن  ومن  اليها  بالولوج  املخولون 
اأن  حيث  القر�صنة  وهــو  اأال  االأكــرب  اخلطر  عن  ناهيك 
مت�صلة  �صتكون  واأبنية  وكهرباء  طرقات  من  املدينة  كل 
حلظة  يف  يوقف  اأن  ميكن  ح�صل  ما  اإذا  وهــذا  بال�صبكة، 
اىل  ال�صنني  ع�صرات  ويعيدها  العامل  يف  ذكية  مدينة  اأي 
الوراء لتتحول لوحة املفاتيح بني يدي القر�صان اىل اأداة 

لتدمري املدن من دون اأن ميتلك قنبلة واحدة.
�صنغافورة: دولة ذكية ال مدينة

تهدف �صنغافورة اىل اأن تكون دولة ذكية ولي�س فقط 
2015 بن�صر البنية التحتية  مدينة وقد بداأت منذ عام 
من   98% اليوم  اجلزيرة.  اأنحاء  جميع  يف  الت�صور  لهذا 
خدمات احلكومة يف �صنغافورة اأ�صبحت رقمية وميكن الأي 
باالإ�صافة  االإنرتنت،  عرب  معامالته  من  ينتهي  اأن  مواطن 
الهواتف  على  تطبيقات  احلكومة  ــدرت  ــص اأ� ــك  ذل اىل 
لقيا�س  ال�صكان  منازل  داخل  مب�صت�صعرات  مت�صلة  الذكية 
ن�صب ا�صتهالك الكهرباء واملياه بهدف تر�صيد اال�صتهالك 
نظام  و�صع  اىل  �صنغافورة  تهدف  كما  االأكــالف.  وخف�س 
املالحة عرب االأقمار ال�صناعية يف جميع االآليات املوجودة 
منها  حماولة  يف  وذلك   2020 عام  بحلول  اأرا�صيها  على 
جلمع اأكرب عدد ممكن من املعلومات بهدف حت�صني وتطوير 

خدمات جديدة.
كان�صا�س: تطور مت�صارع

اأمريكا  يف  مي�صوري  واليــة  يف  كان�صا�س  مدينة  تعترب 
عري�س  نطاق  �صبكة  حتت�صن  اإذ  الذكية  املدن  طليعة  من 
كدليل  ت�صتخدم  رقمية  اأك�صاك  ذكي،  ترامواي  وا�صعة، 
قادرة  للفيديو  ا�صت�صعار  اأجهزة  هناك  كذلك  للمدينة، 
على العثور على ال�صيارات املتوقفة ب�صكل خاطئ، مراقبة 
ويقول  ال�صري…  عرقلة  عدم  من  للتاأكد  املــرور  اإ�صارات 
يف  كان�صا�س،  مدينة  يف  االبتكار  ق�صم  رئي�س  بينيت  بوب 
مقال ُن�صر على موقع مبادرة برنامج املجتمعات الرقمية، 
املبادرات  تو�صيع  �صمل  قد  موؤخرًا  اأحرز  الذي  التقدم  اإن 
البيانات.  حتليل  ات  من�صّ حت�صني  عــن  ف�صاًل  احلالية، 
النطاق  وا�ــصــعــة  للتحليالت  املحتملة  اال�ــصــتــخــدامــات 
من  للحد  ــارة  احل االأحــيــاء  يف  بــرك  و�صع  مثل  ودقيقة، 
االقت�صادية  التنمية  اأدوات  ا�صتخدام  اأو  اجلــرميــة، 
هذا  ي�صمل  كما  املوارد.  اإىل  حتتاج  التي  املناطق  لتحديد 
من  والتي  املدينة،  يف  الذكية  االإ�ــصــاءة  خطة  التو�صع 
املقرر اأن تنمو اإىل 7200 وحدة. ومت و�صع �صبكة انرتنت 
من  البيانات  االآن  وكامريات مرور جتمع  املدينة  عامة يف 
اأي�صًا اأجهزة  جميع الطرق الرئي�صية. وت�صتخدم املدينة 

ا�صت�صعار لتوجيه املياه اأثناء العوا�صف.

تقنية  و�صيلة  جمــّرد  يومًا  االإنــرتنــت  �صبكة  تكن  مل   
للتوا�صل. منذ تاأ�صي�صها، وحتى قبل تاأ�صي�صها، و�صع رواد 
�صاغت  ثــورة  االإنــرتنــت  من  جعلت  مبادئ  ال�صبكة  هــذه 
بداأ  املا�صية  ال�صنوات  خالل  جديدة.  اجتماعية  مبادئ 
هذا الن�صيج االإجتماعي يت�صدع اإىل اأن انهار موؤخرًا اأبرز 

مبداأ يعطي �صبكة االإنرتنت قوتها: حيادية االإنرتنت.
 the verge يف مقال لل�صحفي را�صل براندون يف موقع
جتعل  التي  املبادئ  كل  عن  تخلينا  اأننا  بــرانــدون  يقول 
�صبكة االإنرتنت جمانية ومفتوحة. يتحدث براندون عن 
جوزيف كارل روبنيت ليكليدر الذي كان مديرا يف وكالة 
م�صاريع البحوث املتقدمة بوزارة الدفاع االأمريكية )اأربا(، 
»الكمبيوتر كجهاز  بعنوان  1968 ورقة  والذي قّدم عام 
»منظمة  االإنرتنت:  ل�صبكة  روؤيته  فيها  عر�س  ات�صال« 
جديدة جذريا من االأجهزة والربجميات، م�صممة لدعم 
العديد من امل�صتخدمني يف وقت واحد، ولتقدم لهم تفاعل 
االإن�صان  بني  فعالة  �صراكة  لتحقيق  مطلوب  �صل�س  �صريع 
»ت�صور  ليكليدر  اأن  براندون  يقول  فعالة«.  واحلا�صوب 
االإنرتنت كخليط من ال�صبكات الالمركزية، ينتفي معناها 
وتدير  الربامج،  معظم  ال�صركات  من  حفنة  تكتب  عندما 

معظم حركة املرور.
ال�صبكات  ملختلف  متكافئا  جمـــاال  ليكليدر  و�ــصــع 
االنفتاح  هذا  يتيح  عندما  معناه  ينتفي  والربوتوكوالت، 
هو  اإيالما  واالأكــرث  االحتكارية.  القوة  من  جديدا  نوعا 
كمنتدى  ت�صورها  يتم  كانت  اجلديدة  ال�صبكة  هــذه  اأن 
اأي معنى  اأن يكون هناك  لتبادل االأفكار بحرية، من دون 
لكيفية عملها عندما ي�صبح هذا التبادل �صر�صًا وقمعيًا«. 
مع انهيار حيادية االإنرتنت، جراء قرار جلنة االإت�صاالت 
اأ�صابيع  منذ  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الفدرالية 
باإعطاء �صركات مزودي خدمة االإنرتنت )ISP( �صالحية 
هذه  تكون  والتطبيقات،  املواقع  وت�صريع  واإبطاء  حجب 
ال�صنة قد انتهت بتدمري اأهم مبادئ �صبكة االإنرتنت التي 
املفتوحة،  التحتية  البنية  بخم�صة:  براندون  يلخ�صها 
واالإبتكار  احلر  اخلطاب  الالمركزية،  امللكية  املجهولية، 

من دون اإذن.
�صربتها  تلقت  لالإنرتنت  املفتوحة  التحتية  فالبنية 
واأكرث  الفدرالية،  االت�صاالت  جلنة  قــرار  مع  القا�صية 
م�صاهدة  ميكن  والــتــي  الــقــرار  مــن  امل�صتفيدة  ال�صركات 
 Verizon، AT&T هي  اأميال  م�صافة  من  لعابها  �صيل 

يف  االإنرتنت  خدمة  مــزودي  اأكرب  من  وهي   ،Comcast
مثل  االإنرتنت  ي�صبح  قد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
ما  بالتحديد  وهذا  بالتلفزيون  اخلا�صة  الكابل  �صبكات 
ت�صعى اليه تلك ال�صركات، اإذ يريدون حتديد ما ميكن اأن 
تت�صفحه على ال�صبكة من خالل باقات ي�صرتيها امل�صتخدم 
باالإنرتنت.  االإ�صرتاك  تكلفة  غري  اإ�صافية  تكلفة  وهي 
توعية  اىل  التكنولوجيا  �صركات  مئات  تهدف  الــيــوم 
امل�صتخدمني من خماطر هذا القرار اجلديد وهي تدعوهم 
و   facebook له  املناوئني  اأبرز  التظاهر �صده ومن  اىل 
تقوم   .snapchat و   airbnbو  reddit، twitter
بن�صر  وتطبيقاتها  مواقعها  خــالل  مــن  ال�صركات  تلك 
املهمة  للفكرة.  راف�س  عــام  راأي  ت�صكيل  بهدف  ر�صائل 
القرار االأمريكيني،  ال�صماح ل�صناع  االأ�صا�س تكمن يف عدم 
وحتديدا اجلمهوريني منهم، بتحويل �صبكة االإنرتنت مثل 
يبقى  اأن  يجب  اإذ  الراديو  ومع  التلفزيون  مع  ح�صل  ما 
االإنرتنت ف�صاء حر ي�صمح بالتنوع وي�صمن احلقوق جلميع 

امل�صتخدمني.
من�صة  ــت  ــرتن االن جعل  والـــذي  احلـــر،  اخلــطــاب  اأّمـــا 
احلكومات  مــن  حمــا�ــصــرًا  ــات  ب واإجــتــمــاعــيــة،  حقوقية 
على  رقابية  معايري  تفر�س  التي  وال�صركات  واالأجهزة 
فتحجب  اآخر.  اإىل  موقع  من  امل�صتخدمني  وتتبع  ال�صبكة 
املواقع التي ال تعجبها وت�صكت االأ�صوات املعار�صة وتغلق 
االأ�صا�س  يف  االإنــرتنــت  اأن  ورغــم  املواطنني…  ح�صابات 
اأن  العامل  يف  اأحــد  الأي  ميكن  وال  المركزي  ب�صكل  يعمل 
جنم  �صعود  اأن  اإال  عليه  اخلا�صة  قوانينه  ي�صع  اأو  ميلكه 
بع�س ال�صركات من خالل كمية امل�صتخدمني لديها فتح لها 
امل�صتخدمني  بها  تزود  التي  اخلدمات  اإحتكار  اأمام  الباب 
هكذا  اجل�صع.  ملجرد  اإ�صافية  ــالف  اأك يدفعون  وجعلهم 
اإذن.  واالإبتكار من دون  املركزية  امللكية  ن�صف مبداأي  مت 
على  اليوم  اأوبر  تعتمد  اأوبر؛  �صركة  مثااًل  لناأخذ  كيف؟ 
اإذ  وغوغل  اآبــل  هما  للعامل  خدماتها  الإي�صال  �صركتني 
اآبل  اأجهزة  بني  مق�صوم  اليوم  الذكية  الهواتف  عامل  اأن 
التي تعتمد  iOS واالأجهزة االأخرى  الت�صغيل  ذات نظام 
ماذا  ANDROID من غوغل،  اأندرويد  الت�صغيل  نظام 
ماذا  متجرها  عن  اأوبــر  تطبيق  غوغل  اأو  اأبل  اأوقفت  لو 
فاإن  وبالتايل  �صاعات.  خالل  ال�صركة  �صتنهار  �صيحدث؟ 
تعطيان  ب�صركتني  حم�صورًا  االإبــداع  جعل  االإحتكار  هذا 
فمن  متاجرهما،  يف  ابتكاراتهم  بو�صع  االإذن  املبتكرين 

دون اأن تاأخذ غوغل واآبل ح�صتهما من اأي ابتكار لن يكون 
االإبتكار  بات  اأحد. هكذا  اإىل  اأن ي�صل  املنتج  باإمكان هذا 
وغري  جمانية  من�صة  ال�صبكة  تعد  ومل  اإذن  اإىل  يحتاج 
مقيدة لالإبتكارات. وبرغم ما قلناه �صابقًا عن اأن االإنرتنت 
االإحتكارات  اأن  اإال  المركزي  ب�صكل  يعمل  االأ�صا�س  يف 
اأ�صبحت ال�صبكة مركزية ب�صكل  باتت هي القاعدة حيث 
متطرف، باأي معنى؟ اليوم هناك غوغل للبحث، فاي�صبوك 
فاي�صبوك(  متلكه  )الذي  وات�صاب  االإجتماعي،  للتوا�صل 
للرتا�صل، اأمازون للبيع واأوبر للتو�صيل. كل �صركة من هذه 
جميع  على  وحت�صل  كامل  قطاع  على  ت�صيطر  ال�صركات 

بيانات امل�صتخدمني.
حيث  �صابقًا  االنرتنت  متيز  كانت  التي  املجهولية  اأّمــا 
كان باإمكان اأن يكون ال�صخ�س من يريد، واأن يختار االإ�صم 
من  يعرف  اأن  دون  من  يريد  ما  يت�صفح  واأن  يريده،  الذي 
هو، اإختفت مع ظهور فاي�صبوك الذي فر�س �صيا�صة االإ�صم 
املواقع  جميع  على  ح�صاباتنا  اليوم  فباتت  احلقيقي، 
التي  االأفــالم  يعرفون  باأ�صمائنا،  م�صجلة  والتطبيقات 
دخلنا  التي  وال�صفحات  زرناها،  التي  واملواقع  ن�صاهدها، 

اإليها، واالأغرا�س التي ا�صرتيناها.
ال�صركات  �صهية  تفتح  االإنرتنت  حرية  كانت  ما  دائما 
قوانني  واإجـــرتار  اإحتكارية  اأ�صاليب  الإبتكار  العمالقة 
ووجهوا  دائما  ولكنهم  طائلة  اإ�صافية  اأرباحا  لهم  ت�صمن 

حرية  عن  الــدفــاع  �صبيل  يف  �صهداء  �صقطوا  باأ�صخا�س 
والنا�صط  الــ�ــصــاب  املــربمــج  �ــصــوارتــز  اأرون  امل�صتخدم. 
وخدمة   RSS بال  اليوم  ي�صمى  ما  باإن�صاء  �صاهم  الــذي 
 PIPAو SOPA قاد حمالت �صد قانوين ،REDDIT
االإنرتنت  على  الرقابة  ت�صريع  اإىل  يهدفان  كانا  الذين 
كبري  حــد  اىل  �صاهمت  وتــظــاهــرات  حــمــالت  اىل  ودعـــا 
باإيقاف تلك الت�صريعات. وجد �صوارتز م�صنوقا يف كانون 
حمط  »اإنتحاره«  مالب�صات  زالت  وما   2013 عام  الثاين 

ت�صاوؤالت للعديد من املدافعني عن حرية االإنرتنت.
ال�صرطة  مفو�س  يقول   Batman Begins فيلم  يف 
جــيــم غـــــوردون لــبــامتــان مــن عــلــى �ــصــطــح اأحــــد مباين 
الن�صف  االأ�صلحة  باإ�صتعمال  بداأنا  اإذا  غوثام:«  مدينة 
)يتكلم  االأوتوماتيكي  باإ�صتعمال  �صيبداأون  اأوتوماتيكية 
الكيفالر  دروع  ا�صتعملنا  واإذا  املدينة(  ع�صابات  عــن 
الع�صابات هنا  اأن  الدروع.« رغم  ر�صا�صا �صد  �صي�صتعملون 
هي �صركات مزودي اخلدمة اإال اأن ما �صبق ينطلي عليهم، 
اإذ ال خوف على االإنرتنت يف حال اأرادت �صركة ما احتكار 
�صي�صمونه قر�صانا  ما،  �صيربز مربمج  اخلدمات الأنه دائما 
بت�صفح  للم�صتخدمني  ت�صمح  طريقة  ليجد  خمرتقا،  اأو 

االنرتنت بحرية كما اأريد لهذه ال�صبكة اأن تكون.

ــ�ــش يف عــــامل رقــمــي ــعــي مــــدن املــ�ــشــتــقــبــل الـــذكـــيـــة: ال

ـــــــت ـــــــرتن االإن ـــــة  ـــــاي ـــــم حل ــــــًا  ــــــع م  :2018

اليمن يف  دويل  تدّخل  على  حتّر�شان  ظبي  واأبــو  الريا�ش 

السفير السعودي لقاءات مستمرة بهدف استدراج هذا التدّخل



وا�صنطن – )اأ ف ب( – اعلن م�صوؤول امريكي االثنني ان 
20 كانون الثاين/ نائب الرئي�س مايك بن�س �صيقوم يف 
خاللها  يزور  االو�صط  ال�صرق  يف  بجولة  اجلاري  يناير 
امام  خطابا  �صيلقي  حيث  وا�صرائيل  واالردن  م�صر 

الكني�صت.
وكانت الزيارة مقررة ا�صال نهاية كانون االول/دي�صمرب، 
الرئي�س  قرار  عن  الناجم  التوتر  ظل  يف  ارجئت  لكنها 
القد�س  باإعالن  للجدل  املثري  ترامب  دونالد  االمريكي 

عا�صمة ال�صرائيل.
ومن املتوقع ان ي�صل بن�س يف الع�صرين من ال�صهر احلايل 
اىل القاهرة حيث �صيلتقي الرئي�س عبد الفتاح �صي�صي، 
ثم ينتقل بعدها اىل عمان للقاء امللك عبد اهلل الثاين.

 22 يف  اإ�صرائيل  اىل  االمريكي  الرئي�س  نائب  ويتوجه 
23 كانون الثاين/يناير حيث �صيلتقي رئي�س الوزراء  و 

بنيامني نتنياهو والرئي�س روؤوفني ريفلني.
�صيزور  الكني�صت،  اأمام  يلقيه  خطاب  اىل  وباال�صافة 

بن�س حائط املبكى يف البلدة القدمية من القد�س ون�صب 
املحرقة التذكاري “ياد فا�صيم”.

وقد ت�صاعد التوتر مطلع ال�صهر احلايل مع الفل�صطينيني 
عندما هدد ترامب بقطع امل�صاعدات االأمريكية.

لي�صت   )…( “القد�س  ان  الفل�صطينية  الرئا�صة  وردت 
للبيع .

انه  ترامب  اعلن  االبي�س،  البيت  اىل  و�صوله  ومنذ 
خالفا  �صالم،  اتفاق  اىل  التو�صل  على  قادرا  �صيكون 

جلهود ا�صالفه التي باءت كلها بالف�صل.
طريق  يف  م�صى  وقت  اي  من  اكرث  باتت  املحادثات  لكن 
عبا�س  حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  حتذير  مع  م�صدود 
لن  الفل�صطينيني  ان  من  االول/دي�صمرب  كانون  اواخر 
الواليات  تقرتحها  لل�صالم  خطة”  “اي  على  يوافقوا 

املتحدة.
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نائب الرئي�ض الأمركي يجري يف 20 كانون الثاين جولة يف ال�شرق الو�شط 
يزور خالها م�شر والردن وا�شرائيل حيث �شيلقي خطابا امام الكني�شت

البراج

�ستجد  الذي  اليوم  جاء  واخريا 
ال�سخ�سية  الوقت به حلبيبك وحياتك 
الذي انت مهملها منذ وقت لي�س بقليل 
حاول ان تعطي نف�سك بع�س الوقت يف 
قراراتك  ملراجعة  الظهر  بعد  ما  فرتة 
حتب  من  مع  وخا�سة  ال�سخ�سية 
النك ل�ست مب�ستفيد لهذا التاأخري الذي 

يح�سل بالعالقة بينكما.

امليزان  مولود  يا  جانبك  اإىل  احلظ 

فال ترتدد يف عمل اأي �سيء لكن عليك اأن 

ال تكون ع�سبيا فاأنت معروف بهدوئك 

اثناء  الظهر  بعد  ما  �ساعات  يف  انتبه   .

امل�ساء  فرتة  يف  اما   ، ل�سيارتك  قيادتك 

املواعيد  من  الكثري  لديك  يكون  قد 

والواجبات التي �ستفرح بها .

انك  ت�سعر  النوم  من  ت�سحو  عندما 

وهذا  تعب  فج�سمك  معركة  من  منته 

نف�سك  على  به  �سغطت  ما  درجة  من 

دع  العمل،  يف  وخا�سة  اأم�س  يوم  خالل 

التفكري جانبا وال تاأخذ اأي كلمة موجهة 

تكون  ان  وحاول  اجلد  حممل  على  اليك 

مت�ساحما اأكرث.

اأن  حاول  لكن  اليوم  جيد  و�سعك  اإن 

مع  كالمك  اثناء  اأم�س  اأتلفته  ما  ت�سلح 

و�سريك  عائلتك  مع  وخا�سة  االخرين 

حياتك، وال تدع رغبتك بالتملك والت�سلط 

املا�سية  االأيام  يف  به  تعبت  ما  تدمر 

وباالخ�س يف عملك.

مولود  يا  عليك  جدا  هادئ  يوم 
ال�سرطان لكن هذا فقط يف وقت ال�سباح 
الظهر  بعد  ما  فرتة  الن  والظهرية، 
بالكثري  حافلة  تكون  �سوف  وامل�ساء 
الكثري  التفكري  من  احذر  االحداث؛  من 
الذي لن يوؤدي اإىل نتيجة يف امل�ساء وكن 
فاالأمور  عائلتك،  افراد  مع  �سال�سة  اأكرث 
لكالمك  امل�ساء  يف  متوترة  ت�سبح  قد 

ال�سريح .

ال  واأن  نائما  تبقى  اأن  االأف�سل  من 
ينقلب  تفعله  ما  كل  الن  فعل  باأي  تقوم 
�سدك ويزيد الو�سع �سوءا ، ابق مرتاحا 
من  عليك  ي�سيطر  يزال  ما  التعب  الن 
فرتة  يف  املا�سي،  اال�سبوع  �سغوطات 
لك موعد يجعلك  قد يلغى  الظهر  ما بعد 
تتح�سن  امل�ساء  فرتة  يف  لكن  ع�سبياً 
والتمتع  للخروج  وفر�سة  قلياًل  االأمور 

بوقتك.

الن  اليوم  هذا  يف  دلو  يا  قوة  تزداد 

هذا  الكافية  طاقتك   ، برجك  يف  القمر 

ت�ستطيع  ال  لذلك  تفريغ  يلزمها  اليوم 

اجللو�س وتبقى تدور وتريد فعل الكثري 

للم�ساء  �سيء  كل  اترك   ، الربامج  من 

لتفعلها  اال�سياء  من  العديد  هنالك  الن 

وخا�سة اأن الكثريين �سيدعونك للخروج 

حركاتك  كل  يف  رومان�سي،  عاطفي، 

انفعاالتك  يف  تبالغ  وانت  وت�سرفاتك 

فرتة  يف  ملوقف  تتعر�س   ، فعلك  وردات 

تلبث  ما  لكن  تنفعل  يجعلك  قد  الظهرية 

اأن تهداأ، يف امل�ساء االجواء هادئة لكن قد 

بينك وبني من حتب  تفاهم  �سوء  ين�سب 

لكنه ينتهي على ما يرام .

به  اال�ستمتاع  عليك  جدا  جميل  يوم 
يا مولود القو�س ورمي كل �سيء خلفك، 
النقاط  من  الكثري  اليوم  هذا  يعطيك 
فرتة  يف  اكان  مكان  من  اكرث  اىل  وتدعى 
احذر  لكن   ، امل�ساء  يف  حتى  او  الظهرية 
ما  فرتة  يف  معدتك  يف  �سغري  توعك  من 
طعام  نوع  من  اكرث  خللطك  الظهر  بعد 
يف اآن واحد، امل�ساء يبدو واعدا وخا�سة 

مع من حتب.

فرتة  يف  التعب  ببع�س  ت�سعر  قد 
الراأ�س  يف  �سداع  وخا�سة  ال�سباح 
هذا  باأخذ  ان�سحك  االرجل،  يف  وتعب 
اأي �سيء يتعبك  اليوم راحة وعدم فعل 
يف اأي ظرف كان، حا�ستك ال�ساد�سة قوية 
جدا اليوم وت�ستطيع االح�سا�س بال�سيء 
�سيح�سل  ما  بال�سبط  وهذا  حدوثه  قبل 
احد  مع  وخا�سة  امل�ساء  فرتة  يف  معك 

املقربني منك.

عراكات منذ ال�سباح فاأنت ال تطيق 
ان يتكلم اأحد معك، كما يعلو �سراخك 
التي  االأمور  لكرثة  الظهرية  فرتة  يف 
بالتح�سن  االأمور  تبداأ  تنفيذها  عليك 
وامل�ساء  الظهر  بعد  ما  فرتة  يف 
امل�ساريف  من  العديد  ت�سهد  والتي 

وااللتزامات املالية.

وال  احلوت  عزيزي  يا  ا�سرتخ 
وحتمل  اع�سابك  على  ت�سد  ان  داعي 
االأمور  خذ  طاقتك  من  اأكرث  نف�سك 
هو  النه  بال�سكوت  وا�ستمتع  بروية 
املتاعب  من  تتخل�س  �سيجعلك  من 
�سيء  اأي  لفعل  داعي  فال   ، وامل�ساكل 
يف  يكون  لن  النه  قرار  اأي  ا�سدار  اأو 

�ساحلك.

القاهرة :
ت�صريبا  القنوات  من  اآخر  وعدد  “مكملني”  قناة  اأذاعت 
برتبة  باملخابرات  �صابط  بني  جرت  الت�صاالت  �صوتيا 
من  وعدد  ي�صرا  الفنانة  وبني  اخلويل  اأ�صرف  ي�صمى  نقيب 
ال�صي�صي،  الرئي�س  لنظام  املوؤيدين  امل�صريني  االعالميني 
وهي االت�صاالت التي اأ�صارت اليها يف تقرير مو�صع �صحيفة 

:نيويورك تاميز االأمريكية.
وبني  اخلويل  النقيب  بني  كانت  “االت�صاالت”  الت�صريبات 
ح�صا�صني  و�صعيد  فوزي  مفيد  واالعالمي  ي�صرا،  الفنانة 
وكان  “اإعالمي”  جماهد  وعزمي  واعالمي”،  “برملاين 
بالقد�س  االعرتاف  لتقبل  التمهيد  فيها  جاء  ما  اأهم 
 – الفل�صطيني  ال�صراع  اإنهاء  يتم  حتى  ال�صرائيل،  عا�صمة 
حد  على  احلرب  ويالت  الفل�صطينيني  وجتنب  االإ�صرائيلي 

زعم النقيب اخلويل.
الت�صريبات التي اأذيعت م�صاء االأحد توؤكد بال�صوت تقرير 
�صحيفة نيويورك تاميز الذي ذهب اىل اأن النظام امل�صري 
عن  بديال  لفل�صطني  عا�صمة  اهلل  برام  االعرتاف  قبل 

القد�س.
و�صائل  يف  ال�صمت  هو  الت�صريبات  اإذاعة  بعد  الالفت 
االعالم امل�صرية اىل االآن )م�صاء االأحد( �صواء املقرءوة اأو 
امل�صموعة اأو املرئية، كاأن مل ت�صمعها، وهو االأمر الذي يثري 
اجلدل، ويزيد الغمو�س حول ما يقال عن �صفقة القرن التي 

بداأت تت�صح معاملها �صيئا ف�صيئا.
جهاز  اأن  اأكدت  قد  امل�صرية  اال�صتعالمات  هيئة  كانت 
املخابرات العامة امل�صرية ال يوجد به �صابط برتبة نقيب 
تقرير  له  ن�صب  الذي  اال�صم  وهو  اخلويل،  اأ�صرف  ا�صمه 
م�صربة  ت�صجيالت  تاميز" االأمريكية  “نيويورك  ل�صحيفة 
توجيه  باإعطاء  ال�صحيفة،  تقرير  بح�صب  خاللها،  قام 

لبع�س مقدمي الربامج احلوارية ب�صاأن ق�صية القد�س.
تنفي  “الهيئة  االأحد:  اليوم  لها  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
نفيا تاما وجود اأي �صخ�س يحمل هذا اال�صم ويعمل بجهاز 

املخابرات العامة امل�صرية”.
وكانت الهيئة العامة لال�صتعالمات قد فندت يف بيان الليلة 

للمرا�صل  تاميز"  “نيويورك  �صحيفة  ن�صرته  ما  املا�صية 
ت�صمن  والذي  كريكباتريك”  “ديفيد  لل�صحيفة  الدويل 
خمابرات  ل�صابط  حوزته  يف  لت�صجيالت  ت�صريبات  وجود 
توجيهات  فيها  يقدم  اخلويل  اأ�صرف  يدعى  مزعوم  م�صري 
ب�صاأن  م�صر  يف  التلفزيونية  الربامج  مقدمى  من  عدد  اإىل 

تناول مو�صوع القد�س يف االإعالم امل�صري.
�صخ�صيات  اأربع  ذكر  ت�صمن  اخلرب  اأن  الهيئة  وذكرت   
اعتربهم من مقدمي الربامج احلوارية املوؤثرة يف م�صر وهم 
ال�صحفي مفيد فوزي، وهو يف احلقيقة �صحفي ال يقدم اأي 
برامج تليفزيونية منذ �صنوات، على عك�س ما زعمه التقرير، 
واال�صم الثاين هو االإعالمي �صعيد ح�صا�صني، وقد توقف عن 
وال  باأ�صابيع  القد�س  مو�صوع  اإثارة  قبل  برناجمه  تقدمي 
يقدم اأية برامج حاليًا، وقد نفى االإعالمي �صعيد ح�صا�صني 
اأن يكون قد ات�صل به اأحد ب�صان مو�صوع القد�س واأكد اأنه ال 

يعرف اأحدًا اأ�صال ا�صمه اأ�صرف اخلويل.
برامج  كمقدم  ال�صحيفة  اأوردته  الذي  الثالث  اال�صم  اأما   
التي  ي�صرا،  الكبرية  للفنانة  فهو  م�صر  يف  موؤثرة  �صيا�صية 
بحكم  كريكباتريك  ديفيد  ال�صحفي  يكون  اأن  املفرت�س  من 
اأ�صهر جنمات  من  اأنها  يعلم  �صابقًا  الطويلة يف م�صر  اإقامته 
لها  عالقة  وال  العربي  والعامل  م�صر  يف  وال�صينما  التمثيل 
باأية برامج تليفزيونية من اأي نوع، وقد نفت الفنانة ي�صرا 
باأي  معرفتها  لال�صتعالمات  العامة  الهيئة  مع  ات�صال  يف 
�صخ�س  اأي  مع  تناق�س  ومل  اخلويل،  اأ�صرف  يدعى  �صخ�س 
باأية  لالإعالم  تدل  مل  اأنها  واأكدت  مطلقًا،  القد�س  مو�صوع 
موجودة  تكن  مل  اإنها  بل  �صيا�صية  مبو�صوعات  تتعلق  اأراء 
اأنها  ي�صرا  الفنانة  اأعلنت  كما  الفرتة،  تلك  يف  م�صر  يف 
الت�صريبات  هذه  مثل  يف  با�صمها  الزج  ب�صاأن  للق�صاء  �صتلجاأ 
اال�صم  اأما  كبرية،  كفنانة  لها  ي�صيء  الذي  االأمر  املزعومة، 

�صخ�س  باأي  معرفته  نفى  الذي  جماهد  عزمي  فهو  االأخري 
يدعى اأ�صرف اخلويل.

الفرق بني القد�س ورام اهلل
على اجلانب االآخر علق الكاتب �صعبان عبد الرحمن قائال: 
املكرمة  مكة  بني  كالفرق  اهلل  ورام  القد�س  بني  “الفرق 
الأمكن   ، بالريا�س  مكة  زيارة  ا�صتبدال  اأمكن  لو  والريا�س، 

ا�صتبدال القد�س برام اهلل”.
ت�صريب  “يك�صف  قائال:  ي�صري  ابراهيم  ال�صفري  وعلق   
من  ت�صدر  التي  التعليمات  بني  اخلطري  الفرق  عن  مكملني 
االإعالمية  لالأذرع  �صيا�صية  مو�صوعات  يف  ع�صكري  م�صئول 
غري  الع�صكري  التناول  بني  ال�صا�صع  الفرق  �صديد  بو�صوح   ،
املحرتف  ال�صيا�صي  التناول  وبني  ال�صيا�صية  للق�صايا  املهني 
الذي ي�صت�صرف كافة اجلوانب التاريخية والقانونية واإدارة 
للبقاء  �صاحلة  ت�صويات  وا�صتخال�س  الدولية  العالقات 

ولي�س فر�صا و ت�صلطا وجتاهال لكافة املعطيات”.
القرن  �صفقة  اأن  يدركون  “متى  ي�صري:  ال�صفري  وت�صاءل 
التي يطبخها نتنياهو وترامب وبع�س العرب لن متر، واإمنا 

كرا�صي احلكام العرب هي التي تتدحرج”.
وتابع: “�صفقة ترامب وكو�صرن و نتانياهو يجري تنفيذها 
الفل�صطينية  الق�صية  لت�صفية  الداخلية  ازمة ترامب  رغم 
عن  يتغيبون  العرب  والوؤ�صاء  امللوك  ونهائي  كامل  ب�صكل 
موؤمتر القد�س با�صطانبول وتتحفظ علي عقد قمة عربية 
هي  العربية.  ال�صعوب  اين  العرب.  تاريخ  يف  كارثة  اكرب 

م�صر فني؟”.
اإ�صماعهم  من  “ال جدوى  اأحمد:  املوؤمن  االأديب عبد  وكتب 
الت�صريبات، فهم وتابعيهم يتناف�صون على من يعدو اأبعد فى 

م�صمار اخليانة!”.
وتبقى الت�صاوؤالت قائمة عن �صحة اأو كذب تلك الت�صريبات، 
وم�صري �صفقة القرن التي بداأت رائحتها تفوح �صيئا ف�صيئا.

ج���دل ب��ع��د اإذاع�����ة ت�����ش��ري��ب��ات ب��ال�����ش��وت ب��ني ���ش��اب��ط ب��امل��خ��اب��رات امل�����ش��ري��ة وال��ف��ن��ان��ة ي�����ش��را وع���دد م��ن الإع��ام��ي��ني 
لإ���ش��رائ��ي��ل ع��ا���ش��م��ة  ب��ال��ق��د���ض  ل���اع���راف  ومي��ه��د  اهلل  ورام  ال��ق��د���ض  ب��ني  ف���رق  ل  اأن  فوزي”يوؤكد  اأبرزهم”مفيد 
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بعدما  الرقة  اإىل  اأخــريًا  حممد  عــاد 
قرب  النزوح  خميم  يف  اأ�صهر  �صتة  ق�صى 
كان  املــديــنــة.  �صمال  عي�صى  عــني  بلدة 
�صديقه  مع  املدينة  من  اخلــروج  يحاول 
ا�صتهدفهما  لكن  املــعــارك،  ا�صتدت  حني 
قــنــا�ــس، فــنــجــا مــن املــــوت فــيــمــا ق�صى 
�صديقه بر�صا�صة. مل يكن بو�صعه حمل 
جثته. فور دخوله الرقة، ذهب اإىل مكان 
�صديقه،  جثة  عن  باحثًا  ا�صتهدافهما 

فوجد ما بقي منها يف املكان، ثم دفنها.
كابو�س  عاي�س  »ظليت  حممد:  يقول 
واللي جرى معي، مل  املدينة  اخلروج من 
نفرتق خالل اأيام احل�صار، وكنا نتنقل من 
من  املعارك  اقرتبت  كلما  اآخــر  اإىل  بيت 
مكاننا، وبعد ما خل�س االأكل واملي قررنا 
القنا�س ير�صد  املدينة، كان  اخلروج من 
�صقط  وفــجــاأة  نـــدري،  اأن  دون  حتركنا 
بدمه،  م�صرجًا  االأر�ـــس  على  �صديقي 

وجنوت باأعجوبة«.
ع�صرات  اإمنـــا  وحــــده،  حمــمــد  لي�س 
املدنيني ممن عادوا اإىل املدينة، ما زالوا 
يبحثون عن جثث اأقاربهم املدفونة حتت 
ما  اإزالــة  يحاولون  وهم  البنايات،  ركــام 
ويخ�صون  ـــراب  وت حــجــارة  مــن  ميكنهم 
انفجار لغم اأو قنبلة، لكن االأنقا�س اأثقل 
من اأن حتركها اأج�صاد نحيلة واأياد متعبة 

اأ�صنتها احلرب والنزوح واجلوع.
ال�صوريني  املدنيني  ع�صرات  وق�صى 
بقذائف »احلرية والدميوقراطية« التي 
واملدفعية  االأمريكية،  الطائرات  رمتها 
دكت  التي  ال�صواريخ  وراجمات  الثقيلة 
بها »قوات �صوريا الدميوقراطية« )ق�صد( 
من  الرقة  »حتــرر«  كي  االآمنني،  املدنيني 

تنظيم »داع�س«، لكن النتيجة: قدٌم هنا، 
ا  ويٌد هناك، وما زال االأهايل يبحثون عمَّ

بقي من اأ�صالء اأقاربهم.
بعد  همي  كــل  »كـــان  حمــمــد:  ُي�صيف 
جثة  ودفــن  املدينة  اإىل  العودة  جناتي 
اأربعة  بعد  ذلــك  مــن  ومتكنت  �صديقي، 
رحت  بيتي  لتفقد  ذهــابــي  قبل  اأ�ــصــهــر، 
منها  بقي  ما  ــدت  ووج جثته  عن  اأفت�س 

ودفنتها ح�صب ال�صريعة االإ�صالمية«.
»جتارة« اإزالة االأنقا�س

ما زالت جثة دكتور اللغة العربية عبد 
االأنقا�س،  حتت  وزوجته  العلي  اجلليل 
اإبراهيم  القانون  دكتور  جثة  وكذلك 
ال�صيد  قي�س  الطبيبني  وجثتا  الكراف، 
اأحمد، وفوؤاد العجيلي؛ مل يتمكن اأهاليهم 
من اإخراج جثثهم حتى االآن. وقبل مدة، 
)ما  اأو  ــــ  املــدين  ق�صد«  »جمل�س  ح�صل 
ع�صرات  على  ــ  الرقة«(  »جمل�س  ُي�صمى 
الواليات  من  املقدمة  الثقيلة  االآلــيــات 
املتحدة وبع�س دول »التحالف«، فق�صمت 
وتوزع  القطاعات،  من  عدد  اإىل  املدينة 
تولت  عاملية  منظمات  على  فيها  العمل 
االآليات  تلك  لكن  االأنقا�س،  اإزالة  مهمة 
االأنقا�س  ترحيل  يف  مهمتها  تنح�صر 
ي�صمل  وال  و�صاحاتها،  املدينة  �صوارع  من 
والبنايات  البيوت  اأنقا�س  ترحيل  عملها 

املدمرة.
ق�صد«  »جمــلــ�ــس  ــــايل  االأه ا�ــصــتــجــدى 
واإخــراج  االأنقا�س  اإزالــة  يف  مل�صاعدتهم 
فوجدوا  جـــدوى،  دون  مــن  لكن  اجلــثــث، 
�صالتهم عند �صائقي االآليات. يقول خليل 
اأحد مواطني الرقة: »مل ُتفلح تو�صالتنا 
لكن  اجلثث،  اإخراج  اأجل  من  للم�صوؤولني 

ما  مثل  كــاملــراهــم،  الــدراهــم  النهاية  يف 
ي�صاعدونا  وبداأوا  لل�صائقني  دفعنا  نقول، 
بني  يــرتاوح  والدفع  االأنقا�س،  برتحيل 
كمية  ح�صب  ــرية  ل و10000   5000

االأنقا�س«.
مل يحل ذلك امل�صكلة نهائيًا الأن هناك 
بنايات كثرية م�صّواة باالأر�س وحتتاج اإىل 
رفعها  ت�صتطيع  كي  وكبرية  ثقيلة  اآليات 
لعمر  �صابقة  ت�صريحات  ووفق  واإزالتها. 
علو�س، رئي�س »جلنة العالقات العامة يف 
جمل�س ق�صد«، فاإن »من ال�صعوبة حتديد 
نتيجة  االأنــقــا�ــس  ـــة  الإزال زمني  ــدول  ج

الدمار الكبري يف الرقة«.
»داع�س«  م�صلحو  حفر  رحيلهم،  وقبل 
خنادق كثرية يف املدينة على �صفاف نهر 
حديقة  ويف  االأ�صود،  امللعب  ويف  الفرات 
وخ�ص�صوها  الــقــدمي،  واجلــامــع  ال�صور، 
للمدنيني املحا�صرين كي يت�صنى لهم دفن 
االقتتال  جراء  ق�صوا  الذين  �صحاياهم 
النا�س  ع�صرات  دفن  املدينة.  يف  الدائر 
اإىل  اإ�ــصــافــة  املــقــابــر،  تلك  يف  مــوتــاهــم 
مقربة  طريق  كــان  والــبــيــوت،  احلــدائــق 
الرئي�صة(  الرقة  )مقربة  البيعة«  »تل 
اإليها،  الو�صول  ميكن  فال  ومغلقًا  مفخخًا 
ومن  بـ»الطمر«  �صحاياهم  دفنوا  لذلك 

دون اأي مرا�صم.
»ا�صتهدفت  االأحــمــد:  حــمــود  يــقــول 
طائرة اأخي االأكرب وابن اأختي وابن عمي 
جمزرة  كانت  البيت،  ــام  اأم يقفون  وهــم 
اأ�صخا�س  اأربــعــة  �صحيتها  راح  مــروعــة 
املارة  اأحد  وفقد  طفالن،  بينهم  غريهم، 
االأ�صالء  جمعت  ال�صظايا،  ب�صبب  ب�صره 
اإىل  الــطــائــرة  غـــادرت  بعدما  ونقلتها 

اإن  وما  ودفنتها،  القدمي  اجلامع  حديقة 
واأخرجنا  ذهبنا  حتى  املدينة  اإىل  عدنا 
بتل  العائلة  مقابر  يف  ودفّناها  اجلثث 
البيعة، كان االأمر �صعبًا لكنه حمتوم وال 

خيار لنا �صوى القبول بالقدر«.
مع ذلك، ال يعرف اأغلب االأهايل م�صري 
م�صت�صفيات  يف  ق�صوا  الــذيــن  مــوتــاهــم 
ــن كــانــوا موتى  ــس« املــيــدانــيــة، وم ــ� »داع
حتى  وهــم  الوطني،  امل�صت�صفى  بــراد  يف 
وامل�صري  الفقد  لوعة  يعانون  اللحظة 

املجهول للجثث.
»بابا ق�صدويل«

هــكــذا، »حـــررت« اأمــريكــا االأهـــايل يف 
واأموالهم  بيوتهم  �صيء،  كل  من  الرقة 
وحتى  اأطــفــالــهــم،  واألـــعـــاب  ومالب�صهم 
�صيء  اأي  لديهم  يعد  فلم  ذكــريــاتــهــم، 
املزمن  الوجع  �صوى  باإن�صانيتهم  ُي�صعرهم 

الذي خلفته احلرب.
املدينة  اإىل  عـــادوا  مــدنــيــون  واأفــــاد 

املــدمــرة بــاأنــهــم يــعــانــون مــن جــفــاف يف 
والعينني،  بــاالأنــف  وحــرقــة  احلنجرة 
اجلثث  ورائحة  ملوث  الهواء  اأن  واأكــدوا 
وقد  قوية.  زالت  ما  والقذائف  والبارود 
طبيعية  احلـــاالت  هــذه  اأن  اأطــبــاء  ــد  اأك
القنابل  بــغــازات  الــهــواء  تــلــوث  نتيجة 
تعر�صت  الرقة  اأن  وخا�صة  ــغــام،  واالأل
العنقودية. تراجيديا  للق�صف بالقنابل 
املوت املنت�صر مل يكن ينق�صها �صوى رجال 
»بابا  زي  وارتدوا  برهة  �صالحهم  تركوا 
اأمــام  يــدورون  اأكيا�صهم  فحملوا  نويل«، 
مل  مفقودة  طفولة  عن  بحثًا  الكامريات 
يعد لها اأي وجود حقيقي حتى يف نفو�س 
العا�صرة  يتجاوزوا  مل  الذين  االأطــفــال 

ويعي�صون يف خيم بدائية.

)اأ ف ب(
مل يكتف العامل بظاهرة وحيدة ا�صمها MBS ويل 
العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان. حتّول هذا االأخري 
عدوى تتنّقل من اأمري اإىل اآخر داخل املمالك العربية
»عــام  فبني   .2017 عــام  ال�صعوديون  ين�صى  لــن 
للتوريث  التقليدي  الــرداء  الريا�س  خلعت  و�صحاه« 
ذويــهــم  عــلــى  الــ�ــصــبــاب«  »جــيــل  وانــقــلــب  ال�صيا�صي، 
واأقاربهم، اأولئك الذين كانت »�صيبتهم« وحدها كفيلة 
ببث الرعب يف نف�س من ظّن اأنه قادر على خرق نظام 

الطابور الطويل اإىل احلكم.
العهد،  ويل  ويل  من  قفز  �صاب  اأمري  »الربيع«  قائد 
اإىل ويل مبا�صر للعهد، لتقفز معه بالده اإىل »املجهول« 
مدفوعة برياح التغيري التي ع�صفت ب�صفينة مل تنته 
بعد من اأعمال الرتميم وال�صيانة، ومل تقّدم لرّكابها 
التي  اخلمول  حياة  من  ُتخرجهم  تدريبية  دورات 

اعتادوها.
»مغامرات  من  الدولية  التحذيرات  ت�صاعد  ورغم 
من  ثــمــار  اأي  يح�صد  مل  ـــذي  ال الــطــائــ�ــس«  االأمــــري 
وقطر،  ولبنان  اليمن  يف  املــتــزنــة،  غــري  ال�صيا�صات 
االأمة  »زعيم«  عامًا   32 العمر  من  البالغ  ال�صاب  بات 
العربية واالإ�صالمية. وفيما يوؤكد خرباء على حتمية 
وت�صفه   ،»2030 »روؤية  االقت�صادية،  خطته  »ف�صل« 
ينظر  الف�صاد«،  على  »حربه  يف  بـ»املنافق«  ال�صحافة 
كما  اأو  لالعتدال«،  و»قائد  »خمل�س«  كـ  البع�س  اليه 
باملعروف  االأمـــر  لـ»هيئة  ال�صابق  الرئي�س  و�صفه 
بـ»املُ�صِلح  ال�صيخ،  اآل  عبداللطيف  املنكر«  عن  والنهي 

العظيم وهبة اهلل للمملكة والعامل«.
لي�س  عليه  االأ�صواء  �صلمان  ابن  »ظاهرة«  �صلطت 
فح�صب،  كاأ�صالفه،  ولندن  وا�صنطن  »حليف«  ب�صفته 
فاإن  يبدو  ما  وعلى  ــوي«.  ق »عربي  كاأمري  اأي�صًا  بل 
من  اخلليج  اأمـــراء  اىل  انتقلت  �صلمان«  ابــن  ــدوى  »ع
القرب  بحكم  بها،  امل�صابني  اأبرز  ولعل  ال�صباب.  جيل 
املحرتف  الريا�صي  ال�صيا�صي،  والـــوالء  اجلــغــرايف 
االبــن  ال�صيا�صيني،  املعتقلني  تعذيب  يف  و»اخلــبــري« 
اآل خليفة )30  نا�صر بن حمد  البحرين  مللك  الرابع 

عامًا(.

»املعجزة لقب مل اخرته لنف�صي بل النا�س اختارته 
يل. اهلل يقّدرين على اأن اأبذل حياتي وجهدي لعبادته 
هكذا  للممكن«؛  امل�صتحيل  اأحــول  واأن  خلدمتكم  ثم 
يعّرف نا�صر عن نف�صه على ح�صابه على »اإن�صتغرام«. 
ويف حني يّدعي االأمري ال�صاب اأن اللقب دليل على »حّب 
ال�صباب البحريني« له، فاإنه يف الواقع دليل على ح�ّس 
و�صفوه  الــذيــن  البحريني،  ال�صباب  لــدى  الفكاهة 
اخلارقة«،  »مواهبه  تعّدد  ب�صبب  املعجزة«  بـ»الطفل 
م�صابقات  كافة  يف  وفـــوزه  الر�صمي،  ـــالم  االإع وفــق 

اخليول واجلري والرتايثلون وغريها.
اإىل  ترقيته  عقب   2011 يف  نا�صر  »جنــم«  �صطع 
امللكي يف قوة  للحر�س  قائدًا  تعيينه  رتبة عقيد، ثم 
اأقل  دفاع البحرين، يف حزيران من العام نف�صه، بعد 
من 4 اأ�صهر من اإنطالق االنتفا�صة البحرينية. وجاءت 
يف  امل�صاركني  اأبــرز  تعذيب  يف  »تفّوقه«  بعد  الرتقية 
التي  اجلرائم  تداعيات  ورغم  ال�صلمية.  املظاهرات 

ارتكبها على �صمعته، خا�صًة يف بريطانيا حيث ق�صت 
وفتح  عنه  احل�صانة  برفع   2014 يف  العليا  املحكمة 
الباب اأمام مقا�صاته، ال يزال نا�صر االأمري االأ�صهر يف 
امل�صهد البحريني. وهو جنح، اإىل حد ما، يف التخفيف 
من وطاأة االتهامات من خالل الرتكيز على الريا�صة 

وفر�س نف�صه كـ »الوجه اجلميل« لبالده.
ي�صتخدم »�صوبر نا�صر«، كما �صّمته �صحيفة »بليك« 
يف  �صورته  لتلميع  و�صيلة  الريا�صة  ال�صوي�صرية، 
زائف.  »ح�صاري«  وجه  واإظهار  الغربية  االأو�ــصــاط 
وهو، كما ي�صّوق لنف�صه على ح�صابه االفرتا�صي )اأكرث 
متعدد  واملغامرات،  احلياة  يحب  معجب(،  مليون  من 
وابن  واأب  دولــة،  ورجــل  وع�صكري  ريا�صي  املواهب، 
واأخ... ي�صعب على من يتابع هذا ال�صّق من حياته اأن 
يتخيل اأنه وقف مّرة اأمام ال�صا�صة علنًا وقال اإن »كّل 
من طالب باإ�صقاط النظام �صت�صقط على راأ�صه طوفه 
ة الرئي�س يف  )جدار(«، وقام بنف�صه بجلد رجل املن�صّ

دّوار اللوؤلوؤة، حممد حبيب املقداد، وهو الذي دعا كل 
جندي يف اجلي�س البحريني لقتل 5 مينيني، ثاأرًا ملقتل 

بحرينيني. ع�صكريني   5
ملتح  الثالثينات،  اأول  يف  �صلمان،  ابن  مثل  نا�صر، 
وكل  ــّذاب«.  واجل بـ»الو�صيم  يو�صف  القامة،  وطويل 
عدد  اأكــرب  يجمع  اأن  قيا�صية  فــرتة  يف  حــاول  منهما 
ممثل  فنا�صر  ــاالت.  ــج امل خمتلف  يف  املنا�صب،  مــن 
ال�صباب،  و�ــصــوؤون  اخلريية  لالأعمال  البحرين  ملك 
املجل�س  رئي�س  البحريني،  امللكي  احلــر�ــس  قــائــد 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة،  لل�صباب  االأعلى 
اخلريية  املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  البحرينية، 
امللكية، قائد الفريق امللكي للقدرة، الرئي�س الفخري 
للجنة البحرينية ل�صباق القدرة، وغريها من املنا�صب 

واالألقاب.
ال�صاّبان ي�صرتكان اأي�صًا يف التعّط�س للحرب، خا�صًة 
يف  دورًا  يلعب  اأن  البحريني  يحاول  حيث  اليمن،  يف 
انت�صرت  وقد  هناك،  املتوا�صلة  الع�صكرية  العمليات 
يف  امل�صاركة  القوات  مع  �صور  �صلمان،  البــن  كما  لــه، 

العمليات الع�صكرية.
الوجه الثاين لـ»العدوى«، هو ويل عهد دبي حمدان 
يتمتع  والــذي  بـــ»فــّزاع«،  امللقب  را�صد،  بن  حممد  بن 
 2.33 من  اأكرث  لديه  اإذ  االإمــارات،  يف  وا�صعة  ب�صهرة 
مليون متابع حل�صابه على »تويرت«، و5 ماليني متابع 
»في�صبوك«.  على  مليونني  وحوايل  »اإن�صتغرام«  على 
والعربية  والغربية  العربية  ال�صحافة  وت�صف 
ــدوة«  »ق ــه  اأن اإىل  م�صرية  بـ»ال�صاخنة«،  ح�صاباته 
البدنية«،  اللياقة  حــول  »الوعي  ين�صر  اإذ  لل�صباب 
حّبه  تظهر  �صور  ن�صر  خالل  من  ال�صعب  من  ويتقّرب 
جتمعه  اخــرى  اىل  اإ�صافة  والريا�صة،  للحيوانات 

بوالده حاكم دبي وبعدد من افراد عائلته.
»فــزاع«  اأطلق  »ال�صباب«  من  للتقرب  حماولة  ويف 
الذاتية  �صريته  على  يحتوي  بــه  خــا�ــصــًا  تطبيقًا 
ومقتطفات من حياته، وي�صمل اآخر اأخباره والن�صائح 
واملبادرات التي اأطلقها، اإىل جانب ق�صائده ال�صعرية.

 الأط����ب����اء ي���ج���دون ط��ري��ق��ة
الوجه ب�شرة  لتجديد  ب�شيطة 

 

يف  وي�صرتن  نــورث  جامعة  من  اجللدية  االأمــرا�ــس  اأطباء  وجــد 
اإلينوي، و�صيلة لتجديد ب�صرة الوجه دون م�صاعدة من م�صتح�صرات 
ممار�صة  خــالل  من  التجميل،  وجراحني  الثمن  باهظة  التجميل 

متارين معينة لع�صالت الوجه ملدة ن�صف �صاعة يف اليوم.
واأجرى املتخ�ص�صون درا�صة ملدة ع�صرين اأ�صبوعا،  فر�س خاللهم  
متارين للوجه. واأتقنت امل�صاركات، وهم  16 امراأة ترتاوح اأعمارهم 
بني 40 و 65 عاما، جنبا اإىل جنب مع املدربني، 32 مترين لتعبريات 
الوجه  ع�صالت  بتدريب  املقبلة،   20 الـ  االأ�صابيع  يف  وقمن  الوجه. 
يف املنزل ملدة ن�صف �صاعة يف اليوم. بح�صب ما ن�صر يف جملة “جاما 

ديرموتولوجي”.
التجربة.  وبعد  واأثناء  قبل  ال�صور  يف  التغيريات  ت�صجيل  ومت 
عن  �صيء  اأي  يعرفون  ال  الذين  اجللدية،  االأمرا�س  اأطباء  وقــدر 
الدرا�صة، متو�صط   عمر هوؤالء الن�صاء قبل التمارين بـ 50.8 �صنة. 

واأما بعد التمارين فقدروا متو�صط اأعمارهن بـ 48.1 �صنة.
على  نح�صل  �صوف  النتائج،  تاأكدت  “اإذا  االأطــبــاء،  اأحــد  واأ�صار 
ال�صباب، فالع�صالت حتت اجللد  طريقة غري مكلفة واآمنة لتجديد 
ت�صبح اأكرب، وجتعل الب�صرة قابلة للن�صج وتعطي الوجه �صكال اأكرث 

�صخامة”.
ذا طابع  البحث كان  اأن  للعلماء، يف حني  النتائج م�صجعة  وكانت 
من  ــرب  اأك جمموعة  قبل  مــن  التحقق  تتطلب  ونتائجه  جتريبي 

امل�صاركني.

 حالت احل�شبة يف اأملانيا يف 7102
تبلغ ثاثة اأ�شعاف حالتها يف 6102

،لالأبحاث  كوخ(  )روبــرت  معهد  بيانات  ك�صفت  اأ(-  ب  )د  برلني 
الفريو�صية يف العا�صمة االأملانية برلني، اأن عدد االأ�صخا�س امل�صابني 
2017، ثالثة اأ�صعاف ما كان عليه  باحل�صبة بلغ يف العام املن�صرم 

يف .2016
ثبتت  الذين  االأ�صخا�س  عدد  و�صل  فقد  البيانات،  هذه  وح�صب 
اأول/ كانون  من  ع�صر  ال�صابع  بحلول  احل�صبة  بفريو�س  اإ�صابتهم 
كانوا  �صخ�صا  بـ325  مقارنة  �صخ�صا،   919 اإىل  املا�صي  دي�صمرب 

اأ�صيبوا بالفريو�س يف .2016
االإ�صابة  حلاالت  االإجمايل  العدد  املعهد  يطرح  اأن  املنتظر  ومن 
يف 2017، خالل ب�صعة اأ�صابيع، غري اأن املعهد اأ�صار اإىل اأنه من غري 

املتوقع اأن تكون هناك تغيريات كبرية يف هذه االإح�صائية.
اإن  املعهد،  من جانبها، قالت �صوزانه جال�صماخر، املتحدثة با�صم 
واإقليميا  �صنويا  كبرية  تقلبات  على  ينطوي  احل�صبة  حاالت  تف�صي 
اأي�صا، م�صرية اإىل اأن اإجمايل حاالت االإ�صابة املوؤكدة يف عام 2015 
كانت و�صلت اإىل 2465 حالة على امل�صتوى االحتادي، فيما كان عدد 
اأن  بعد  فقط  حالة   442 اإىل   2014 العام  يف  تدنى  احلاالت  هذه 

كانت و�صلت اإىل 1769 حالة يف عام .2013
جتدر االإ�صارة اإىل وجود لقاحات حتمي من احل�صبة، لكن هناك 

نق�صا، ح�صب املعهد، يف هذه اللقاحات على امل�صتوى االحتادي.

ج��م��اع��ي��ةدرا�شة: التطعيم املتكرر �شد الإنفلونزا يخفف اأعرا�ض الإ�شابة بالفرو�ض مبعدل ال�شعف م���ق���رة  اإىل  ت��ت��ح��ول  امل���دي���ن���ة  اأن���ق���ا����ض  ال�����رق�����ة... 

»ع���������������دوى اب����������ن ��������ش�������ل�������م�������ان«... الأم��������������������راء ال��������ع��������رب وج���������������دوا »ق�������دوت�������ه�������م«!
���ش��ري��رك ع��ل��ى  ن��ائ��م  واأن����ت  طبيعي  ري��ج��ي��م  ال���ن���وم..  ق��ب��ل  ال��ق��رف��ة 

 – االأنــا�ــصــول   / ال�صيد  حممد 
حديثة،  اإ�صبانية  درا�صة  ــادت  اأف
باأن التطعيم املتكرر �صد االإنفلونزا 
اأعرا�س االإ�صابة  يخفف من �صدة 
ويقلل  ال�صعف،  مبعدل  بالفريو�س 
ال�صن  كــبــار  مــــرات دخــــول  عـــدد 

امل�صت�صفى ب�صبب الربد.
الــدرا�ــصــة اأجـــراهـــا بــاحــثــون 
يف  العامة  ال�صحة  �ــصــوؤون  مبعهد 
مدينة بنبلونة االإ�صبانية، ون�صروا 
دورية  يف  االثنني،  اليوم  نتائجها 
 Canadian Medical(
 )Association Journal

العلمية.
ـــالالت كــثــرية  ـــص ومــــع وجـــــود �
االإنفلونزا  فريو�صات  من  وخمتلفة 
التي ت�صيب الب�صر، ركزت درا�صات 
�ــصــابــقــة عــلــى اأهــمــيــة الــوقــايــة 
االإنفلونزا  فــريو�ــس  مــن  امل�صبقة 
املو�صمية، من خالل احل�صول على 
التي تقي  املناعة،  لقاحات تقوية 
املحتملة  ال�صالالت  من  االإ�صابة 

للفريو�س.
من  التطعيم  �صيا�صات  وتختلف 
يو�صى  مــا  غالًبا  لكن  الآخـــر،  بلد 
عر�صة  اأكــــرث  هـــم  مـــن  بتطعيم 
مل�صاعفات االإنفلونزا مثل احلوامل 
يف  التطعيم  ويوؤخذ  ال�صن،  وكبار 

العادة قبل بدء مو�صم ال�صتاء.
وكانت درا�صة كندية اأجريت يف 
تطعيم  اأن  ك�صفت   ،2017 نوفمرب 
املو�صمية  االإنفلونزا  �صد  االأطفال 

ــة خلطر  ــص ــر� اأقـــــل ع يــجــعــلــهــم 
خطرية  مبــ�ــصــاعــفــات  االإ�ــصــابــة 
دخولهم  ت�صتلزم  الفريو�س  جراء 

اإىل امل�صت�صفى.
ركز  احلــديــثــة،  الــدرا�ــصــة  ويف 
ــى ر�ــصــد االآثــــار  ــون عــل ــث ــاح ــب ال
كبار  على  تــعــود  الــتــي  اجلانبية 
�صد  املتكرر  التطعيم  جراء  ال�صن 
موا�صم   3 لـ  املو�صمية  النفلونزا 
االأ�صخا�س  مــئــات  ــدى  ل متتالية 
 65 اأعمارهم  متو�صط  يبلغ  الذين 

عاما فما فوق.
كبار  بيانات  الباحثون  وراجــع 
ال�صن الذين دخلوا 20 م�صت�صفى يف 

اأ�صبانيا بني عامي 2013 و2014 
لتحديد ما اإذا كان التطعيم املتكرر 
يقلل من �صدة اأعرا�س االإنفلونزا.

التطعيم  اأن  الباحثون  ووجــد 
املــتــكــرر لــالإنــفــلــونــزا كـــان فــعــااًل 
من  الــوقــايــة  يف  ال�صعف  مبــعــدل 
لالإنفلونزا  ال�صديدة  االأعــرا�ــس 
عن  النظر  بغ�س  ال�صن،  كبار  لدى 
مو�صم االإنفلونزا اأو نواع الفريو�س 

اأو عمر املري�س.
نــتــائــج  اإن  ــون  ــث ــاح ــب ال ــــال  وق
الدرا�صة تت�صق مع نتائج االأبحاث 
اأهمية  اأثــبــتــت  الــتــي  الــ�ــصــابــقــة 
التطعيم �صد االإنفلونزا يف التقليل 

من خطورة املر�س.
العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  ووفًقا 
تت�صبب  املو�صمية  االإنفلونزا  فاإن 
اإ�صابة  حالة  ماليني   5 اإىل   3 يف 
وما  العامل،  حول  عام  كل  خطرية 
وفاة،  حالة  مليون  ن�صف  يتجاوز 
االقت�صادية  االآثـــار  على  ــالوة  ع

ال�صخمة.
من  التطعيم  �صيا�صات  وتختلف 
يو�صى  مــا  غالًبا  لكن  الآخـــر،  بلد 
عر�صة  اأكــــرث  هـــم  مـــن  بتطعيم 
مل�صاعفات االأنفلونزا مثل احلوامل 
ف  التطعيم  ويوؤخذ  ال�صن،  وكبار 

العادة قبل بدء مو�صم ال�صتاء.

فوائد �صرب القرفة قبل النوم ال ح�صر لها، وتعمل 
اأنها  على التخ�صي�س والتخل�س من الوزن الزائد، كما 
تعمل على الق�صاء على امل�صكالت ال�صحية املختلفة، 
وتدخل  القلب،  اأمــرا�ــس  من  التخل�س  على  وتعمل 
القرفة والع�صل يف النظام الغذائي للحمية الغذائية 
والتخ�صي�س، ويعترب الريجيم الذي يعتمد عليها من 
بح�صب  الــوزن  فقدان  يف  الفعالة  الطبيعية  الطرق 

موقع العني االخبارية .
عن  املعلومات  من  مزيدا  حتمل  التالية  ال�صطور 

فوائد �صرب القرفة قبل النوم:
فوائد   6

على  يعمل  الــنــوم  قبل  يوميًا  القرفة  م�صروب 
من  والتخل�س  اجل�صم  يف  الزائد  الــوزن  من  التقليل 

الدهون املرتاكمة يف اجل�صم.
التي  امل�صروبات  من  الع�صل  مع  القرفة  م�صروب 
البكترييا  على  والق�صاء  اجل�صم  تطهري  على  تعمل 

والفطريات والطفيليات.
يعمل على التح�صني من املزاج والق�صاء على التوتر 

والقلق، ويعمل على اإمداد اجل�صم بالطاقة.
مينع تراكم الدهنيات يف ج�صم االإن�صان على املدى 

البعيد.
يقلل من ن�صبة الكولي�صرتول ال�صار يف الدم.

يقلل من خماطر االإ�صابة باأمرا�س القلب وت�صلب 
ال�صرايني.

ريجيم القرفة مع الع�صل
ملعقتني  مــع  الــقــرفــة  مــن  كــبــرية  ملعقة  تــنــاول 
املغلي  املاء  من  كوب  يف  معًا  النحل  ع�صل  من  كبريتني 
يوميًا وعلى الريق مرة ومرة قبل النوم لها فاعلية يف 

التخل�س من الوزن الزائد.
يتم مراعاة نقع القرفة يف كوب من املاء املغلي ملدة 
اأن  اإىل  جانبًا  اخلليط  ويرتك  تقريبًا،  �صاعة  ن�صف 

يربد ثم يتم اإ�صافة الع�صل.
احر�س على االنتظام يف تناول امل�صروب للح�صول 

على اأف�صل النتائج.
اأن يربد؛  املغلي بعد  املاء  اإىل  الع�صل  اإ�صافة  ميكن 
حيث اإن املاء املغلي يعمل على التاأثري على اخل�صائ�س 

املوجودة يف الع�صل، وبالتايل يفقده قيمته.

فوائد �صرب القرفة قبل النوم
العنا�صر  من  هائلة  ن�صبة  على  حتتوي  القرفة 
ج�صم  على  احلفاظ  على  القدرة  لها  التي  الغذائية 
االإن�صان، فهي حتتوي على كل من الكال�صيوم، واالألياف 
الــغــذائــيــة، واملـــواد املــ�ــصــادة لــالأكــ�ــصــدة، والــدهــون، 
والكربوهيدرات، عالوة على ذلك فاإن القرفة خالية 

متامًا من الكولي�صرتول ال�صار.
من  التقليل  على  يعمل  املغلي  القرفة  م�صروب 
من  والوقاية  الليمفاوية،  باالأورام  االإ�صابة  خماطر 

خماطر االإ�صابة ب�صرطان الدم.
التي  الن�صطة،  االإنــزميــات  على  القرفة  حتتوي 
منع  على  اأي�صًا  وتعمل  اخلاليا،  انق�صام  على  تعمل 
االإ�صابة  القولون، وبالتايل احلماية من  تلف خاليا 

ب�صرطان القولون.
من اأهم فوائد �صرب القرفة قبل النوم اأنها تعمل 
فهي  وبالتايل  الدم،  يف  ال�صكر  م�صتويات  �صبط  على 
مفيدة جدًا بالن�صبة ملر�صى ال�صكري من النوع الثاين، 
حيث حتتوي على ن�صبة كبرية من مادة البوليفينول.
ال�صفراء،  ـــالح  االأم على  الق�صاء  على  ت�صاعد 
الكولي�صرتول  تك�صري  على  الكبد  حتفز  وبالتايل 
ال�صفراوية  اأكرب من االأمالح  ن�صبة  اإنتاج  للعمل على 
خماطر  مــن  الــوقــايــة  على  يعمل  وهـــذا  ــدة،  ــدي اجل
ال�صرايني  وت�صلب  القلبية  بــاالأمــرا�ــس  االإ�ــصــابــة 

وتخرث الدم.
لها  الدموية، وبالتايل  الدورة  تعمل على تن�صيط 
يعمل  وهذا  اجل�صم،  حــرارة  درجة  رفع  على  القدرة 
حرق  وبالتايل  الغذائي،  التمثيل  عملية  زيادة  على 

ن�صبة اأكرب من ال�صحوم والدهون املرتاكمة يف اجل�صم، 
وهذا بال�صرورة يعمل على التخل�س من الوزن الزائد.
على  وت�صاعد  الب�صر،  حا�صة  من  تقوي  القرفة 
حت�صني  على  وتعمل  الدماغية،  اخلــاليــا  تن�صيط 
تخزين  على  القدرة  من  للتعزيز  العقلية؛  القدرات 

املعلومات وتقوية الذاكرة.
ي�صاعدها  النوم  قبل  القرفة  مغلي  املــراأة  تناول 
اآالم  من  والتخفيف  املحتب�صة،  الــدورة  اإدرار  على 
والفطريات  االلتهابات  عالج  على  ويعمل  الطمث، 

املهبلية، وعالج التهابات امل�صالك البولية.
املفا�صل  التهاب  عالج  على  ي�صاعد  القرفة  مغلي 
الروماتيزمية، وبالتايل التحفيز من اجلهاز املناعي، 

وتعمل على ت�صكني اآالم ال�صداع.
فوائد القرفة للب�صرة

القرفة تعمل على التقليل من عالمات ال�صيخوخة 
املبكرة والتخل�س من التجاعيد واخلطوط الرفيعة، 
اإىل اجللد، وهذا باخللط ما  حيث زيادة تدفق الدم 
بني 3 قطرات من زيت القرفة، وملعقتني كبريتني من 

زيت الزيتون، ودهن الب�صرة باخلليط.
تعمل على عالج االإكزميا وهذا باخللط ما بني كل 
من ملعقة كبرية من القرفة، مع ملعقة كبرية من ع�صل 

النحل، وو�صع اخلليط على الب�صرة امل�صابة.
يتم  حيث  ـــروح،  اجل تطهري  على  القرفة  تعمل 
الحتواء  وهــذا  امل�صابة،  املناطق  على  القرفة  ر�س 
القرفة على ن�صبة كبرية من املواد امل�صادة للجراثيم 
من  التخل�س  وبــالــتــايل  والــفــطــريــات،  والــبــكــرتيــا 

االلتهابات.
التخل�س من حب ال�صباب وهذا باملزج ما بني ملعقة 
معًا،  النحل  ع�صل  من  مالعق  و3  القرفة  من  كبرية 
على  وترتك  الوجه،  على  اخلليط  من  طبقة  وو�صع 
الب�صرة  غ�صل  ثم  تقريبًا،  ال�صاعة  ثلث  ملدة  الب�صرة 

جيدًا باملاء الدافئ.
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رنا حربي
اأ�صبحت لغة الت�صليح واحدة من اأهم اللغات العاملية 

انت�صارًا
يف زيارة �صريعة اإىل ال�صرق االأو�صط، اأطلق »�صاحب« 
معيدًا  العربي،  الت�صّلح  �صباق  �صفارة  االأبي�س  البيت 
بذلك »مئات املليارات اإىل الواليات املتحدة من ال�صرق 
االأو�صط«، ليتحول 2017 من بعدها اإىل عام �صفقات 
ع�صرات  بني  ومن  »التاريخية«.  والت�صلح  الت�صليح 

ال�صفقات، �صطع جنم 10 اأبرمتها 6 دول عربية
توجيه  اأن  الوا�صح  من  اأن  اأ�صف  بكل  اأكرر  اأن  »يجب 
االنتقادات لل�صعودية يف هذا الربملان لي�صت مفيدة... 
علينا اأن نبذل كل ما يف و�صعنا لت�صجيع الريا�س على 
ا�صتخدمها  التي  اجلملة  هذه  لعل  االأ�صلحة«.  �صراء 
حلّث  فالون،  مايكل  ال�صابق  الربيطاين  الدفاع  وزير 
العدوان  انتقاد  عن  الكف  على  بالده  برملان  نواب 
�صفقات  اإمتام  �صمان  بهدف  اليمن  على  ال�صعودي 
ال�صيا�صي  امل�صهد  تخت�صر  البلدين،  بني  االأ�صلحة 
ُيعرف  ملا  الفعلي  الواقع  وتعك�س  احلايل  واالإن�صاين 

بـ»القيم االأوروبية«.
من  وعدد  فالون،  جنح  ق�صد،  غري  اأو  ق�صد  عن 
االأول«  »املغّرد  راأ�صهم  على  الغربيني،  ال�صيا�صيني 
»املبادئ«  �صرح  يف  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
التي حتكم العالقات الدولية يف ظل »النظام الدويل 
االأول«  »العامل  دول  ادعاءات  زيف  كا�صفًا  املعا�صر«، 
واملنطقة  عامًة  العامل  �صعوب  جتاه  ر«  »املتح�صّ اأو 

خا�صًة.
اأ�صبحت فيه »لغة  الت�صّلح بامتياز،  2017 عام  وكان 
الت�صليح واحدة من اأهم اللغات العاملية انت�صارًا«، وفق 
»معهد �صتوكهومل لبحوث ال�صالم الدويل«، الذي حّذر 
يف  وجدت  التي  ال�صالح  ل�صفقات  مقلق  ت�صاعد  من 
االإنفاق  مثمرًة، يرتفع حجم  �صوقًا  العربي«  »الوطن 

فيها مع ارتفاع اأرواح اأبناء �صعبه.
من املوؤكد اأن م�صطلح »العامل العربي« �صقط، جغرافيًا 
مع اإغالق املعابر واإقامة احلواجز على حدود ُر�صمت 
بقلم اال�صتعمار واالحتالل، و�صيا�صيًا مع انهيار »االأمن 
العربية«،  »الوحدة  ركائز  اإحدى  العربي«،  القومي 
املتقاتلة بدورها، بالد  اأنظمة اخلليج،  بعدما جّردت 
العربي  البلد  على  و»توّحدت«  »عروبتها«  من  ال�صام 
باأرقام  الت�صلح  �صفقات  اأن  اإال  اليمن.  فقرًا،  االأ�صد 
اأ�صبحت  بعدما  »العامل«  هذا  اإحياء  اأعادت  خيالية 

القا�صم امل�صرتك بني اأبرز الدول فيه.
االإجمالية  القيمة  بعد  وا�صحًا  لي�س  حني  ويف 
لع�صرات �صفقات الت�صّلح التي اأبرمتها الدول العربية 
»التحالف«  يف  منها   5 دول،   6 اأبرمت  املا�صي،  العام 
والبحرين(  الكويت  م�صر،  االإمارات،  )ال�صعودية، 
�صفقات  اأكرب  )قطر(،  فيه  �صابق«  »ع�صو  وواحدة 

ال�صالح يف العامل لعام 2017.
زيارة »رجل االأعمال«

ُيربم  مل  االأو�صط«،  »ال�صرق  اإىل  االأوىل  زيارته  يف 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، اأكرب �صفقة اأ�صلحة 
ــ  خليجية  فتنة  »اأ�صعل«  بل  فح�صب،  التاريخ  يف 
10 �صفقات ت�صليح بلغت  اأمام  الباب  خليجية فتحت 

قيمتها مليارات الدوالرات.

يف  ال�صالح  ثلث  يبيع  الذي  البلد  لوا�صنطن،  وكان 
العامل، ن�صيب االأ�صد )130.8 مليار دوالر( من هذه 
املبيعات، التي حّقق »رجل ال�صفقات« من خاللها وعدًا 

انتخابيًا باإنعا�س اقت�صاد بالده.
الدفاع  وزارة  ن�صرته  تقرير  يف  بو�صوح  ذلك  وجتّلى 
قيمة  اأن  فيه  ك�صفت  املا�صي،  االأ�صبوع  االأمريكية، 
 1.1 الـ  تخطت   2017 خالل  ال�صالح  من  مبيعاتها 
تريليون دوالر، بينها 462 مليار دوالر جاءت من دول 

»ال�صرق االأو�صط«.
اأما »الرابح« الثاين من ال�صفقات الع�صر، فكان رو�صيا 
املنطقة  اإىل  عادت  التي  دوالر(،  مليارات   8.5(
يف  جناحها  عقب  وذلك  �صخمة،  ت�صليح  ب�صفقات 
كالعب  نف�صها  وفر�س  �صوريا  يف  الأ�صلحتها  »الرتويج« 
الثالث  املركزان  اأما  الدولية.  ال�صيا�صة  يف  اأ�صا�صي 
والرابع، فكانا من ن�صيب بريطانيا بـ 8 مليارات دوالر 

واإيطاليا بـ 5.9 مليارات دوالر.
بطل ال�صفقات

ال�صعودي  العهد  ويل  اأبرم   ،2017 عام  اأيار  يف 
�صفقة  �صلمان،  بن  حممد  الف�صاد«  وحمارب  و»امل�صلح 
ع�صكرية و�صفت بـ»التاريخية« مع الواليات املتحدة، 

بلغت قيمتها 110 مليارات دوالر.
ال�صفقات  ع�صرات  بني  من  واحدة  ال�صفقة  وُتعترب 
التي اأبرمتها اململكة، على الرغم من ال�صائقة املالية 
وقت  يف  النفطية،  الدول  وب�صائر  بها  تع�صف  التي 

تتوا�صل فيه حرب اال�صتنزاف املكلفة يف اليمن.
ال�صعودية  اأمن  »دعم  اإىل  يهدف  ال�صالح  اأن  زاعمًا 
مواجهة  يف  الطويل  املدى  على  اخلليج  ومنطقة 
يف  اململكة  جهود  ودعم  االإيرانية...  التهديدات 
الت�صّلح  �صباق  �صلمان  ابن  افتتح  االإرهاب«،  مكافحة 
العربي، م�صتكماًل بذلك �صيا�صة تبّنتها الريا�س منذ 

.2012
�صّجلت  ال�صالم«،  الأبحاث  الدويل  »املعهد  فوفق 
يف  قيا�صيًا  ارتفاعًا  و2016   2012 بني  ال�صعودية 
مع  مقارنة  املئة،  يف   212 بلغ  ال�صالح  من  وارداتها 
الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2011، لت�صبح اململكة 
بعد  العامل  يف  لالأ�صلحة  م�صتورد  اأكرب  ثاين  اليوم 

الهند، ومن بعدها االإمارات يف املركز الثالث.
يف  عامليًا  الرابع  املركز  ال�صعودية  احتلت  حني  ويف 
اأن  املتوقع  من   ،2016 يف  الع�صكري  االإنفاق  حجم 
القيمة  اأن  اإىل  نظرًا   2017 يف  اأعلى  مركزًا  حتتل 
دوالر،  مليار   63.7 بلغت   2016 لعقود  االإجمالية 
وحدها.  مليارات«  الـ»110  �صفقة  قيمة  ن�صف  اأي 
�صفقات  حزمة  �صمن  من  هي  »التاريخية«  وال�صفقة 
الريا�س  اأبرمتها  دوالر  مليار   400 قيمتها  بلغت 
التي  االأ�صلحة  من  املئة  يف   52 م�صدر  وا�صنطن،  مع 

ت�صتوردها اململكة.
االإنفوغراف  على  | لالطالع  عي�صى(  �صنان  )ت�صميم 

كاماًل انقر هنا
يف  اأ�صعلها  التي  الفتنة  االأمريكي  الرئي�س  وا�صتغل 
املال  من  باملزيد  بالده  اقت�صاد  ل�صخ  العربي  اخلليج 
من  اأقل  بعد  قطر  مع  �صفقات  حزمة  موقعًا  العربي، 

�صهر من »اإنذار �صديد اللهجة« وّجهه اإىل االأخرية.
»قطر قامت بتمويل االإرهاب على م�صتوى عاٍل جّدًا«، 

يبيعها  اأن  قبل  قطر  ترامب  و�صف  العبارة  بهذه 
مقاتالت »اإف15-« بقيمة 12 مليار دوالر.

ال�صيا�صة  وبعد �صراء ال�صمت االأمريكي، اتبعت قطر 
طائرة   24 منها  ا�صرتت  التي  بريطانيا،  مع  نف�صها 
مليارات   8 بـ  »تايفون«  طراز  من  ُمقاتلة  حربية 
ال�صفقة  اإمتام  اأخفق مايكل فالون يف  دوالر. فبعدما 
اجلديد  الربيطاين  الدفاع  وزير  جنح  ال�صعودية، 
االأغلى  الثالثة  ال�صفقة  عقد  يف  وليام�صون  غافني 
الدولة  واأمن  ا�صتقرار  »�صت�صمن  اإنها  قال  التي  للعام، 

اخلليجية، و�صتوؤمن اآالف الوظائف للربيطانيني«.
قطر  واالإماراتية  ال�صعودية  ال�صحف  وتتهم 
�صيا�صية«  كـ»ر�صوة  ال�صفقات  هذه  با�صتخدام 
ت�صتقطب من خاللها الدعم الغربي الذي حتتاج اإليه 
عالقاتها  قطعت  التي  العربية  الدول  مع  نزاعها  يف 
عليها  وفر�صت  ال�صغرية  الدولة  مع  الدبلوما�صية 

ح�صارًا مكلفًا.
بـ»تعزيز«  قطر  قيام  النظرية  هذه  عزز  ما  ولعل 
مبا  االأوروبية،  الدول  من  عدد  مع  الع�صكري  تعاونها 
�صبع قطع بحرية  منها  ا�صرتت  التي  اإيطاليا  ذلك  يف 

بقيمة 5.9 مليارات دوالر.
االأزمة  اندالع  بعد  �صفقة  اأغلى  رابع  وجاءت 
اخلليجية، التي باالإ�صافة اإىل الريا�س وقطر، دفعت 
اإىل دخول �صباق الت�صّلح واإبرام عدد  اأي�صًا االإمارات 

كبري من ال�صفقات بلغت قيمتها 5.2 مليارات دوالر.
 »2017 »اأيدك�س  الدويل  الدفاع  معر�س  ختام  ويف 
االأخرية  اأعلنت  عامني،  كل  ظبي  اأبو  تنظمه  الذي 
ما  االإجمالية  قيمتها  بلغت  �صفقة   90 وّقعت  اأنها 
اأمريكية  5.2 مليارات دوالر، ت�صمنت �صفقات  يوازي 

ورو�صية باأكرث من 1.46 مليار دوالر.
وتعترب االإمارات ثاين اأكرب �صريك يف حتالف العدوان، 
اأي�صًا م�صر والكويت، التي كان لها ن�صيب  الذي ي�صم 

كبري من �صفقات ال�صالح االأمريكية يف 2017.
ويف 7 اأيلول، اأعلن ترامب اأنه اأبرم مع الكويت �صفقة 
دوالر،  مليارات   5 قيمتها  تبلغ  حربية  طائرات  بيع 
املركز  رو�صية  ــ  م�صرية  �صفقة  جانب  اإىل  احتلت 

ال�صاد�س على قائمة ال�صفقات االأغلى.
م�صر  اأبرمت  وا�صنطن،  اإىل  اخلليج  توجه  حني  ويف 
االحتاد  انهيار  منذ  حتدث  مل  تاريخية،  »�صفقة 
املا�صي،  الثاين  ت�صرين   8 يف  رو�صيا  مع  ال�صوفياتي« 
 50 �صراء  وت�صمنت  دوالر  مليارات   5 قيمتها  بلغت 

مقاتلة من طراز »ميغ 29«.
ولعل ال�صفقة التي اأثارت موجة كبرية من االنتقادات 
بعد  البحرين  مع  وا�صنطن  اأبرمتها  التي  تلك  كانت 
 17 ففي  اخلليجية.  االأزمة  اندالع  من  اأ�صهر  اأربعة 
ت�صرين االأول، اأعلنت املنامة عن »ال�صفقة االأكرب يف 
�صراء  يف  متثلت  البحريني«  امللكي  اجلو  �صالح  تاريخ 
 3.8 بلغت  بقيمة   »16 »اإف  طراز  من  طائرة   16

مليارات دوالر.
بعدما  الثامن  املركز  البحرينية  ال�صفقة  واحتلت 
رو�صية  ــ  �صعودية  �صفقة  عن  �صغري  بفارق  »تقدمت« 
بقيمة 3.5 مليارات دوالر يف جمال التعاون الع�صكري 
الطموحة  �صلمان  ابن  خطة  اإطار  يف  تاأتي  التقني 

لت�صنيع ال�صالح بدل ا�صترياده.
اأما ال�صفقة العا�صرة فكانت فرن�صية ــ قطرية، ُك�صف 
الت�صّلح«.  »عام  من  االأخري  ال�صهر  يف  عنها  النقاب 
وبعد اأيام قليلة فقط من �صفقة الـ»24 تايفون« بني 
�صفقة  باإبرام  االأخرية  قامت  والدوحة،  بريطانيا 
ت�صمنت  فرن�صا،  مع  دوالر  مليارات   3 بحواىل  �صالح 

�صراء 12 طائرة و490 اآلية مدرعة.
الرنويج »خارج م�صّرب«

توؤكد �صفقات الت�صليح، وال �صيما مع الدول االأع�صاء 
هي  االقت�صادية  امل�صالح  اأن  العربي«،  »التحالف  يف 
الذي  و»املبداأ«  املوت«  لـ»جتارة  الرئي�صي  املحّرك 

ت�صتند اإليه البالد امل�صنعة يف �صفقاتها.
وحتّول »العامل العربي« بني 2012 و2016 اإىل اأكرب 
اإذ احتلت ال�صعودية واالإمارات املراكز  �صوق لل�صالح، 
الدول  اأكرب  لدى  االأ�صلحة  م�صتوردي  بني  االأوىل 

امل�صدرة لل�صالح، مبا فيها الدول االأوروبية.
واقع دفع املنظمات اإىل رفع ال�صوت عاليًا �صد ت�صدير 
الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي ال�صالح اإىل دول 
اليوم  بات  الذي  البلد  اليمن،  على  العدوان  حتالف 
العامل منذ  �صهدها  التي  االأكرب  »املجاعة  على حافة 

عقود طويلة«.
التي  احلقوقية  التقارير  انت�صار  من  الرغم  وعلى 
التي  املجازر  يف  الغربية  االأ�صلحة  ا�صتخدام  توؤكد 
بني  ميني   35،000( اليمني  ال�صعب  بحق  ارتكبت 
�صهيد وجريح(، مل توقف اأوروبا ت�صدير ال�صالح اإىل 

»التحالف« يف 2017.
قد  تطورات  �صهدت  املا�صية  القليلة  االأ�صابيع  اأن  اإال 
ال�صغط  من  طويلة  �صهور  ثمرة  املتفائل  يعتربها 
حكومات  على  واالأفراد  املنظمات  قبل  من  اجلّدي 

القارة العجوز.
مع  االأوروبي  الربملان  �صّوت  املا�صي،  االأول  كانون  يف 
وذلك  لل�صعودية،  االأ�صلحة  بيع  بحظر  يو�صي  قرار 
بعد 3 اأ�صهر من تبّني الربملان قرارًا مماثاًل. ويف حني 
بالقرار،  وغريها  واإيطاليا  واإ�صبانيا  فرن�صا  تلتزم  مل 
االحتاد  من  خروجها  عقب  بريطانيا،  تكرتث  ومل 
الرنويج  ذهبت  التو�صيات،  هذه  من  باأي  االأوروبي، 
�صادرات  تعليق  االأربعاء  معلنة  ذلك،  من  اأبعد  اإىل 

االأ�صلحة والذخرية لالإمارات ال فقط ال�صعودية.
ويف اأول موقف اأوروبي �صد دور اأبو ظبي يف العدوان 
وزارة  قالت  اليمن،  على  الثالث  عامه  دخل  الذي 
اخلارجية الرنويجية اإنه »بناء على مطالب برملانية، 
االأول  كانون   19 يف  اليمن  يف  االأو�صاع  تقييم  وعقب 
الع�صكرية  امل�صاركة  من  املتزايدة  واملخاطر  املا�صي 
االإماراتية هناك... لن يكون هناك ت�صدير للذخائر 
بت�صديرها  باالأ�صل  ي�صمح  وال  لالإمارات،  واالأ�صلحة 

اإىل ال�صعودية«.
اإعالن  من  اأيام  بعد  الرنويجية  اخلطوة  وتاأتي 
يف  جناحها  عن  االإمارات«  ملقاطعة  الدولية  »احلملة 
جمع اأكرث من 200 األف توقيع على عري�صة تطالب 

باإنهاء العدوان فورًا.

يف �صرير دافئ يف منزل اآمن، يراقب عدد كبري من 
االأطفال حول العامل، بفارغ ال�صرب، �صروق ال�صم�س، 
يف �صباح 25 كانون االأول )دي�صمرب(. تتحول اأوىل 
الو�صول  �صباق  انطالق  �صارة  اإىل  الذهبية  اأ�صعتها 
حني  ويف  الهدايا.  وفتح  امليالد  عيد  �صجرة  اإىل 
تختلف التقاليد من بلد اإىل اآخر، فاإن هذا امل�صهد 
بات حا�صرًا يف كل بقاع االأر�س، فار�صًا نف�صه كجزء 
»ال�صعادة  للحظات  ورمزًا  »الطفولة«  من  يتجزاأ  ال 
اخلال�صة« التي يت�صاركها االأطفال على الرغم من 
واملجتمعية  واالجتماعية  اجلغرافية  احلواجز 

واللغوية والعقائدية وغريها.
»حلظات  فاإن  والتق�صيم،  احلرب  زمن  يف  لكن 
اأطفال  ت�صتت  مع  ت�صّتتت  اخلال�صة«  ال�صعادة 
االأطفال  �صقوط  مع  و�صقطت  ال�صراع،  مناطق 
�صحية الر�صا�س والغارات، واحُتجزت مع احتجاز 
وُمنعت  اأوروبا،  �صواطئ  على  »املراكز«  يف  االأطفال 
من الو�صول اإىل من حتّولت بالدهم اإىل �صجن كبري، 
�صماءه  يخرتق  وال  االأوبئة  �صوى  هواءه  يدخل  ال 
�صوى الطريان وال يجتاز حدوده �صوى من ا�صتبدل 

قلبه ب�صالح غربي يقتل فيه اأبناء امل�صرق.
»اليمن  اأطفال  ينم  مل  االأول،  كانون   25 ليلة  يف 
بني  تائهة  �صم�س  الأ�صعة  ترقبًا  لي�س  ال�صعيد«. 
حتت  مالحمه  فقد  لنهار  وال  امللتهبة  النار  اأعمدة 
رعبًا  بل  الكثيف،  االأ�صود  الدخان  من  �صحابة 
وهلعًا من اأ�صوات االنفجارات التي ال تهداأ، وزلزلة 
اأم  �صتبتلعهم  كانت  اإذا  ما  يعرفون  ال  التي  االأر�س 

اأنها �صبعت من اأج�صاد ع�صرات االآالف قبلهم.
اليمن،  اأطفال  ت�صابق  االأول،  كانون   25 �صباح  يف 
لي�س جلمع هدايا العيد بل بحثًا عن بقعة اآمنة يف 

اأر�س مل تعرف االأمان الأكرث من 1000 يوم.
ذلك ال�صباح، وتزامنًا مع وقوف البابا فرن�صي�س على 
�صرفة البازيليك الفاتيكانية ليمنح بركته مدينة 
روما والعامل، كان طريان »التحالف العربي«، الذي 
العوا�صم  روما وغريها من  اأن حظي مبباركة  �صبق 
 28 من  اأكرث  اأرواح  يح�صد  والعاملية،  االأوروبية 
مينيًا، بينهم 5 اأطفال، يف �صل�صلة جمازر ُت�صاف اإىل 
ع�صرات املجازر التي ذهب �صحيتها 600 بني �صهيد 

وجريح يف �صهر كانون االأول وحده!
اجلاري،  العام  من  االأخري  ال�صهر  �صحايا  بني  ومن 
�صّعد  اإذ  املا�صية،  االأربعة  االأيام  يف  �صقطوا   225
الق�صف  عمليات  من  ال�صعودي  العدوان  حتالف 

الوح�صي، م�صتغاًل ان�صغال العامل بعطلة االأعياد.
»كتم  و�صيا�صة  املخزي  االإعالمي  للتعتيم  ونظرًا 

يت�صّدر  مل  والتلفيق،  الت�صليل  وحمالت  االأنفا�س« 
اأرواح  وارتفعت  ال�صحف،  عناوين  اليمني  امل�صهد 
هوؤالء االأطفال ب�صمت، مع ارتفاع �صوت البابا من 
روما وهو يقول: »اليوم، ويف وقت تع�صف فيه رياح 
الطفل  اإىل  للنظر  امليالد  عيد  يدعونا  احلرب… 
اأولئك  االأطفال، خ�صو�صًا  اإليه يف وجوه  والتعرف 
غرار  على  فيه،  يقيمون  مكانًا  يجدون  ال  الذين 

ي�صوع.
االأو�صط…  ال�صرق  اأطفال  يف  ي�صوع  نرى  اإننا 
يحمل  من�صّي  �صراع  يدور  حيث  اليمن  اأطفال  يف 
الذين  ال�صكان  على  خطرية  اإن�صانيًة  انعكا�صاٍت 

يعانون من اجلوع وتف�صي االأمرا�س«.
املبا�صر  الق�صف  �صهداء  عدد  ينجح  مل  حني  ويف 
للعدوان، وهو 13603 مينيني من �صمنهم 2،887 
طفاًل، وال �صحايا احل�صار، ويفوق عددهم الـ 247 
يحاول  الالمباالة،  جدار  اخرتاق  يف  ميني،  األف 
عدد من النا�صطني حول العامل اللجوء اإىل و�صائل 
اإي�صال  خاللها  من  ي�صتطيعون  ومبتكرة  جديدة 
معاناة �صعب يواجه »اأ�صواأ اأزمة اإن�صانية يف العامل 
هوؤالء،  بني  ومن  الثانية«.  العاملية  احلرب  منذ 
امل�صّور املتخ�ص�س يف ت�صوير ال�صارع وتوثيق حياة 
النا�س، اإيغور دوبروول�صكي، الذي اختار اأن ي�صلط 
بني  جامعًا  اخلا�صة،  بطريقته  اليمن  على  ال�صوء 
�صادمة  �صور  يف  االأعياد  وبهجة  العدوان  ماآ�صي 
نعي�صه  الذي  الواقع  تعك�س  فيها  مبالغ  غري  ولكن 

كما هو.
اأو  �صيئني  اأو  حلظتني  بني  دوبروول�صكي  يجمع 
موقفني متناق�صني ولكنهما يف الوقت نف�صه يكمالن 
يف  االإن�صاين  ال�صرخ  جت�ّصد  لوحة  يف  بع�صهما، 
جمتمعات اليوم. �صرخ يتجّلى بو�صوح عند مقارنة 
يوم عيد امليالد لطفل يف العا�صمة اليمنية، واآخر 
مثل  عربية،  حتى  اأو  اأوروبية  عا�صمة  اأي  يف 
بريوت. هكذا، نرى والدة حّولها احل�صار ال�صعودي 
اإىل هيكل عظمي، جال�صة ويف ح�صنها هيكل عظمي 
اآخر. واإذا اأمعنا النظر، نكت�صف اأنه طفل يعاين من 
النحيف  وجهه  ا�صتبدال  مّت  احلاد،  التغذية  �صوء 
اأخرى،  �صورة  ويف  االألوان.  باأبهى  مغلفة  بهدايا 
يجل�س رجل على جبل من الركام يبكي على حجارٍة 
�صجرة  فيها  اأمل  نافذة  وفوقه  عائلته،  احت�صنت 
عيد امليالد تخّيل امل�صّور اأنها كانت لتكون يف زاوية 

املنزل لو اأن العدوان مل يكن اأبدًا.
فما الذي دفع دوبروول�صكي للقيام بذلك؟ »معاناة 
ال�صارع«  »م�صّور  رّد  العبارة  بهذه  االأبرياء«  النا�س 

ال�صوء  »ت�صليط  اأن  موؤكدًا  »االأخبار«،  �صوؤال  على 
على  وتداعياتها  اليمن  يف  املن�صية  احلرب  على 
واجب  هو  االأطفال،  �صيما  ال  باأكمله،  ال�صعب 

اإن�صاين«.
بولندا  يف  �صغرية  قرية  يف  ولد  الذي  ال�صاب 
يهاجم  برلني،  اإىل  حديثًا  وانتقل   1987 عام 
الع�صكرية  املعدات  تبيع  التي  الغربية  »احلكومات 
واالأ�صلحة اإىل دول التحالف العربي، الذي بدوره 
اإىل  م�صريًا  املدنيني«،  ا�صتهداف  يف  ي�صتخدمها 
ع�صرات التقارير ال�صادرة عن املنظمات احلقوقية 

التي توؤّكد ذلك.
الذين  دوبروول�صكي  ي�صتغرب  غا�صبة،  وبنربة 
اأو  ب�صرته  لون  وفق  »االإن�صان  مع  يتعاطفون 
اجلغرافية«،  احلدود  اأو  جن�صيته…  اأو  دينه 
احلادي  القرن  اأزمة  اأ�صواأ  يواجه  »اليمن  م�صيفًا: 
لوباء  تف�صي  اأكرب  حافة  على  والع�صرين… البلد 
الكولريا يف التاريخ… االأطفال ميوتون من اجلوع 
الغذائية  املواد  و�صول  العدوان  مينع  وقت  يف 

هذه  يتجاهل  العامل  ملاذا  الطبية.  وامل�صاعدات 
للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  وفق  املاأ�صاة؟«. 
دقائق  ع�صر  كل  واحد  طفل  ميوت  )اليوني�صيف(، 
يف اليمن، يف حني يحتاج 90 يف املئة من ال�صعب اإىل 

»م�صاعدات اإن�صانية عاجلة«.
اأو  للتعبري عن ق�صية  الفن كو�صيلة  اأهمية  اأما عن 
البولندي  امل�صور  فيجيب  العام،  الراأي  يف  التاأثري 
اإنه »من خالل الت�صوير اأو الر�صم اأو النحت اأو اأي 
جدار  يف  فجوة  نحدث  اأن  ن�صتطيع  فنية،  و�صيلة 
اأن هدفه  التعتيم االإعالمي املفرو�س«، م�صريًا اإىل 
من احلملة الداعمة لليمن هو »جذب انتباه النا�س 
على  واإجبارهم  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
البحث اأكرث عن احلالة االإن�صانية ال�صيئة يف ذلك 
االإن�صان  حقوق  منظمات  تقارير  وقراءة  البلد، 
امل�صهد  التي تنقل  ال�صحافية  التقارير  وغريها من 

ب�صدق و�صفافية«.
رنا حربي

ـــــواقـــــي ــــــــالد الــــــــــُعــــــــــرب... اأ�ـــــش ب
2017 ـــام  ع يف  قــيــا�ــشــيــة  تــ�ــشــّلــح  �ــشــفــقــات 

اليمن يف  امليالد  ليلة  دوبروول�شكي...  اإيغور 



رئي�س  �صن  اأ(-  ب  )د  اأبيب-  تل 
بنيامني  االإ�صرائيلي  الوزراء 
على  هجوما  االأحد  اليوم  نتنياهو 
وكالة االأمم املتحدة لغوث وت�صغيل 
)اأونروا(،  الفل�صطينيني  الالجئني 
على  للق�صاء  بال�صعي  واتهمها 

اإ�صرائيل.
االإ�صرائيلي  البث  هيئة  ونقلت 
م�صتهل  يف  القول،  نتنياهو  عن 
اإن  للحكومة،  االأ�صبوعي  االجتماع 
الالجئني  ق�صية  “تكر�س  الوكالة 

)الفل�صطينيني( وما ي�صمى بحق العودة من 
ودعا  اإ�صرائيل”،  دولة  على  الق�صاء  اأجل 

اإىل “زوال هذه الوكالة”.
الوكالة  خم�ص�صات  حتويل  اإىل  دعا  كما 
“ب�صورة تدريجية اإىل املفو�صية االأممية 

ال�صامية لالجئني”.
عزمها  اأعلنت  االأمريكية  االإدارة  كانت 
يعود  حتى  لالأونروا  املقدم  الدعم  وقف 
اجلانب الفل�صطيني لطاولة املفاو�صات مع 

اأكرب  املتحدة  الواليات  وتعترب  اإ�صرائيل. 
مانح لالأونروا وقدمت تعهدات بنحو 370 
للموقع  وفقا   ،  2016 حتى  دوالر  مليون 

االإلكرتوين للوكالة.
اأي  اأن  من  فل�صطينية  منظمات  وحتذر 
خطرا  �صي�صكل  الوكالة  خلدمات  تقلي�س 
الالجئني  من   75% نحو  حياة  على 
وال�صفة  غزة  قطاع  يف  الفل�صطينيني 

الغربية وال�صتات.

اأ�صفها  عن  ال�صودانية،  احلكومة  اأعربت  اخلرطوم: 
ا�صم  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  الإدراج  “البالغ” 
“قلقا خا�صا”  البالد �صمن قائمة الدول التي ت�صكل 

مبوجب قانون احلرية الدينية الدويل.
اطلعت  بيان  يف  ال�صودانية،  اخلارجية  وزارة  ودعت 
مراجعة  اإىل  االأمريكية  نظريتها  االأنا�صول،  عليه 
قرارها الذي و�صفته بـ”ال�صلبي”، واإن�صاف ال�صودان.

االأخري  االأمريكي  “االإعالن  اإن  الوزارة  وقالت 
بها  حظي  التي  االإ�صادات  من  والعديد  يتناق�س 
ال�صودان من رموز وقادة املوؤ�ص�صات الدينية العاملية”.
واأ�صارت يف هذا ال�صدد اإىل اأن كبري اأ�صاقفة كانرتبري 
متوز  يوليو/  يف  للبالد  زيارة  اأجرى  ويلبي،  جا�صنت 
باالحتاد  الدينية  احلريات  ومفو�س  املا�صي، 
اآذار  مار�س/  زار اخلرطوم يف  االأوروبي، جان فيجل، 

املا�صي، واأكدا كفالة احلكومة للحريات الدينية.
اخلارجية  وزير  نائب  خماطبة  اأن  واعتربت 
القيادات  من  للعديد  �صوليفان،  جون  االأمريكي، 
بالعا�صمة  “النيلني”  م�صجد  يف  املختلفة،  الدينية 
من  املا�صي،  الثاين  ت�صرين  نوفمرب/  يف  اخلرطوم 

الدينية”. احلريات  �صمان  “مظاهر 
واملقيمني  للمواطنني  يوفر  ال�صودان  اأن  وذكرت 
والالجئني حريات وا�صعة ملمار�صة حقوقهم الدينية، 
تعليمية  موؤ�ص�صة   319 لها  تتبع  كني�صة   844 عرب 
واليات  خمتلف  يف  ثقافيا  مركزا  لـ173  اإ�صافة 

البالد.

هذه  حول  احلوار  ملوا�صلة  ا�صتعدادها  عن  واأعربت 
ال�صودانية  والتجربة  الواقع  حقائق  لبيان  الق�صية 
احلريات  ب�صون  يتعلق  فيما  ودوليًا  اإقليميًا  املميزة 

الدينية.
واخلمي�س املا�صي، اأعلنت اخلارجية االأمريكية اإدراج 
“قلقا  ت�صكل  التي  البلدان  قائمة  على  دول  ع�صر 

خا�صا” مبوجب قانون احلرية الدينية الدويل.
وال�صعودية،  ال�صودان،  من  كل  القائمة  و�صملت 
واإريرتيا، واإيران، اإىل جانب ال�صني، وميامنار، وكوريا 
ال�صمالية، وطاجيك�صتان، وتركمان�صتان واأوزبك�صتان.
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برلني )د ب اأ(- طالب حزب “الي�صار” 
)بوند�صتاج(  االأملاين  الربملان  يف 
اإليه  املنتمية  امل�صيحي،  التحالف 
واحلزب  مريكل،  اأجنيال  امل�صت�صارة 
بالت�صدي  الدميقراطي  اال�صرتاكي 
حال  االأطفال  لفقر  اأكرب  بح�صم 
ائتالف  ت�صكيل  من  جمددا  متكنا 

حاكم.
عن  الربملانية  النائبة  واأ�صارت 
اإىل  ت�صيمرمان،  زابينه  “الي�صار”، 
للفقر يف  املعر�صني  االأطفال  اأن عدد 
االأعوام  خالل  بو�صوح  ارتفع  اأملانيا 

املا�صية.
وبح�صب البيانات، كان عدد االأطفال 
 2006 عام  يبلغ  للفقر  املعر�صني 
16 عاما،  5ر1 مليون طفل دون  نحو 
وارتفع العدد عقب ع�صرة اأعوام اإىل 
مليون  7ر1  واإىل  طفل.  مليون  8ر1 

طفل عام .2015
االأوروبي  املكتب  لبيانات  ووفقا 
لالإح�صاء )يورو�صتات(، �صجلت اأملانيا 
املعر�صني  االأطفال  يف  عدد  اأعلى 
للفقر خالل هذه الفرتة عام 2010، 
مليون   2 احلني  ذلك  يف  بلغ  حيث 

طفل.
فاإن  )يورو�صتات(،  تعريف  وبح�صب 
املعر�صني للفقر هم من تقل دخولهم 
الدخول  متو�صط  عن   60% بن�صبة 

يف بلدهم.
املعر�صني  االأطفال  ن�صبة  وارتفعت 
اإىل   2006 عام   12% من  للفقر 
بلغت  وقد   2010. عام  2ر17% 
9ر%14. وبلغ  الن�صبة العام املا�صي 
املعر�صني  االأطفال  ن�صبة  متو�صط 
للفقر يف االحتاد االأوروبي 5ر20%.
ت�صريحات  يف  ت�صيمرمان  وقالت 

االأملانية )د.ب.اأ( يف  االأنباء  لوكالة 
برلني اإنه من املخزي اأن يعاين الكثري 
مالية  م�صكالت  من  االأطفال  من 
العامل،  دول  اأغنى  من  واحدة  يف 
حرمان  يف  يعي�صون  “اإنهم  واأ�صافت: 

بدال من اأن ين�صاأوا يف راحة بال”.
احلكومة  ت�صيمرمان  وطالبت 
بو�صع  امل�صتقبلية  االأملانية 
االأطفال،  فقر  ملكافحة  م�صروع 
املعونات  حتول  اأن  “يتعني  وقالت: 
وت�صاعد  الفقر  دون  االجتماعية 
موؤكدة  املجتمعية”،  امل�صاركة  على 
االأجور  مكافحة  ت�صديد  �صرورة 
االأطفال  فقر  اأن  مو�صحة  املتدنية، 

يتعلق بفقر االآباء اأي�صا.
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بال�صجن  حكم  اأيام  قبل  – �صدر  اأ(  ب  )د  بانكوك 
ملدة 18 �صهرا بحق امراأة كفيفة يف تايالند بتهمة 
مقاال  ن�صر  اأعادت  اأن  بعد  امللكية،  الذات  يف  العيب 
اأختياري  منفي  يف  يعي�س  تايالندي  اأكادميي  كتبه 
االجتماعية  التوا�صل  مواقع  اأ�صهر  اأحد  على 

“في�صبوك”.
وحكم على نارواياتي ما�صوي 23/ عاما/ بال�صجن 
اإىل  العقوبة  خف�صت  املحكمة  لكن  �صنوات،  ثالث 

بالذنب. اإقرارها  بعد  �صهرا   18
اأحكام  �صل�صلة  يف  حلقة  اأحدث  احلكم  هذا  ويعد 
التايالندية  املحاكم  عن  ال�صادرة  املطولة  ال�صجن 
البالد،  ال�صارم يف  امللكية  الذات  لقانون  للمخالفني 
يواجه  حيث  املالكة،  العائلة  انتقاد  يحظر  الذي 
15 عاما  اإىل  ملدد ت�صل  بال�صجن  املدانون عقوبات 

عن كل جرمية واحدة.
ومعظم ق�صايا قانون العيب يف الذات امللكية، التي 
اإىل  طريقها  �صلكت  التي  ق�صية،   100 من  تقرتب 
الع�صكري  املجل�س  حكم  ظل  يف  تايالند  يف  املحاكم 
وكتابة  مقاالت  ن�صر  اإعادة  ب�صبب  كانت  احلايل، 
“اأعجبني”  من�صورات اأو حتى جمرد النقر على زر 

يف “في�صبوك”.
يف  في�صبوك  االجتماعي  التوا�صل  عمالق  ويوفر 
تايالند  يف  وحتديدا  اآ�صيا،  �صرق  جنوب  منطقة 
للنقا�س  انفتاحا  اأكرث  من�صة  وفيتنام،  وكمبوديا 
ما  عادة  التي  املحلية،  االإعالم  و�صائل  من  اأكرث 
انتقام  اإثارة  لتجنب  الذاتية  الرقابة  متار�س 

احلكومة.
ويقول نائب املدير التنفيذي لق�صم اآ�صيا يف منظمة 
“اإن حرية  هيومن رايت�س ووت�س، فيل روبرت�صون، 
على  اجلارية  املعركة  �صحايا  اأوىل  هي  التعبري 
ي�صتف�صدون  الذين  /املواطنني/  بني  في�صبوك 
واحلكومات  نظرهم،  وجهات  ن�صر  على  القدرة  من 

امل�صممة على خنق اأي نوع من االنتقادات”.
على  احلالية  “احلملة  اأن  روبرت�صون  واأ�صاف 
النا�صطني التايالنديني والكامبوديني والفيتناميني 
على ال�صبكة العنكبوتية ت�صتخدم قوانني ف�صفا�صة 

متكن احلكومات من جترمي اأي �صيء ال يعجبها”.
ملراقبة  بقوة  ال�صلطات  حتركت  كمبوديا،  ففي 
في�صبوك يف الفرتة التي ت�صبق االنتخابات العامة 
املقرر اأن جتري يف 29 متوز/يوليو املقبل، �صعيا منها 
الوزراء هون �صن من  انتقاد لرئي�س  اأي  اإىل تكميم 

قبل املعار�صة اأو املواطنني الكمبوديني العاديني.
والزعيم  حاليا  املنفي  املعار�س  رين�صى،  �صام  وكان 
الكمبودي الذي مت  الوطني  ال�صابق حلزب االإنقاذ 
�صد  احلكومة  حلملة  االأبرز  الهدف  موؤخرا،  حله 

منتقدي هون �صن.
املا�صي  اأول/دي�صمرب  كانون  يف  رين�صي  واتهم 
بالت�صهري ب�صبب تعليقات له على في�صبوك دعا فيها 
القوات امل�صلحة الكمبودية اإىل عدم االن�صياع اإىل 
اإطالق  بـ”الطغاة” اإذا طلب منها  ما و�صفهم  اأوامر 

النار على “االأبرياء”.
بتهمة  ران�صى  اأدين  اأول/دي�صمرب،  كانون   29 ويف 
الت�صهري واأمرته املحكمة بدفع تعوي�س قدره مليون 
دوالر اإىل هون �صن، عالوة على دفع غرامة قدرها 

دوالر.  2500
وال�صوؤون  الدبلوما�صية  اأ�صتاذ   ، �صوفال  اإير  وقال 
لو�س  يف  اأوك�صيدنتال  كلية  يف  امل�صاعد  العاملية 
التوقيف  لل�صلوك:  ا�صتمرار  “اإنه  اجنلي�س: 
من  تتمكن  حتى  �صخ�س  الأي  االتهام  وتوجيه 

تخويف االآخرين”.
االلكرتوين  الربيد  عرب  ر�صالة  يف  اإير  واأ�صاف 
لوكالة االنباء االأملانية )د.ب.اأ( هناك قول �صيني 

ماأثور: “اقتل الدجاجة فيخاف القرد”.
في�صبوك،  على  منتقديه  �صخ�صيا  �صني  هون  وهدد 
عليهم  العثور  باإمكانه  اأن  من  اإياهم  حمذرا 

ومالحقتهم ق�صائيا.
ذكرته  ملا  وفقا   ،2015 عام  يف  خطاب  يف  وقال 
اأقب�س  اأن  اأردت  “اإذا  بو�صت”،  بنه  “بنوم  �صحيفة 
عليكم، فاإنني بحاجة اإىل اأقل من �صبع �صاعات … 
ال يجب اأن ت�صتخدموا كلمات بذيئة الإهانتي، الأنه 

باإمكاين، اإذا رغبت، اإلقاء القب�س عليكم”.
املحاكم  اإحدى  اتهمت   ،2017 اأيلول/�صبتمرب  ويف 
االإقليمية امراأة تبلغ من العمر 20 عاما من بانتي 
بالتحري�س  كمبوديا  غرب  �صمال  يف  ميانت�صي 
باأنه  �صن  هون  و�صفت  اأن  بعد  العامة  واالإهانة 

في�صبوك. “قاتل” و”خائن” على 
يف  اأخرى  امراأة  اتهمت  واحد،  ب�صهر  ذلك  وقبل 
نف�س املقاطعة واألقي القب�س عليها الإبداء تعليقات 

مماثلة.
اأما يف فيتنام، حيث حتظر و�صائل االإعالم امل�صتقلة 
فعليا، يعد في�صبوك واحدا من م�صادر املعلومات غري 
املقيدة عن املجتمع وال�صيا�صة يف البالد. وي�صتخدم 

املدونون الفيتناميون تقريبا املن�صة ح�صريا لن�صر 
اآرائهم.

ويقول جنوين ت�صي توين، وهو مدون يبلغ من العمر 
بالن�صبة  للغاية  موؤثر  في�صبوك  “اإن  عاما:   44
لل�صعب الفيتنامي، وال �صيما للنا�صطني واملعار�صني، 
البع�س  بع�صهم  ملراقبة  ي�صتخدمونه  حيث 
اآرائهم،  عن  وللتعبري  البع�س،  بع�صهم  وم�صاعدة 

وتبادل االأخبار”.
وي�صيف جنوين “احلزب ال�صيوعي يفر�س �صيطرته 
على كافة و�صائل االإعالم، ما عدا و�صائل التوا�صل 

االجتماعي – وخا�صة في�صبوك”.
على  ال�صيوعي  باحلزب  م�صوؤولون  حث  ما  وكثريا 
تخ�صع  االأ�صليني  لل�صكان  خم�ص�صة  من�صة  اإقامة 
لكن  ال�صني،  يف  “ويبو”  موقع  غرار  على  للرقابة 
رئي�س الوزراء الفيتنامي ال�صابق، جنوين تان داجن، 
باأن   2015 عام  الوزراء  ملجل�س  اجتماع  يف  اأقر 

التخل�س من في�صبوك قد يكون م�صتحيال.
يف  الفيتنامية  احلكومة  اأطلقت  ذلك،  من  وبدال 
اإلكرتونية  �صعبه  املا�صي  دي�صمرب  اأول/  كانون 
موقع  مراقبة  مهمتهم  �صخ�س  اآالف   10 قوامها 
على  العثور  اأجل  من  اأخرى  ومواقع  في�صبوك 
“وجهات نظر غري م�صروعة”، وفقا ملا نقلته بوابة 

جرنال  الكولونيل  عن  االخبارية  تري”  “توي 
جنوين تروجن جنيا.

اأيار/مايو  يف  في�صبوك  باإغالق  تايالند  وهددت 
املا�صي بعد اأن ف�صل املوقع يف حذف من�صورات تعترب 

خمالفة لقوانني الذات امللكية يف البالد.
وحددت احلكومة مهلة �صارمة لفي�صبوك لالمتثال، 
ال  املوقع  كان  النهائي  املوعد  انق�صى  عندما  لكن 
ذلك  منذ  كذلك  وبقي   – البالد  يف  متاحا  يزال 

احلني.
ويف ني�صان/اأبريل املا�صي، حظر املجل�س الع�صكري 
تايالند  يف  لفي�صبوك  م�صتخدم  مليون   47 على 
ات�صال عرب �صبكة االإنرتنت بثالثة من  اأي  اإجراء 
اال�صكتلندي،  املوؤلف  وهم:  النظام  منتقدي  اأبرز 
واالأكادمييني  مار�صال،  ماكجريجور  اأندرو 
وبافني  جيمتريا�صاكول  �صوم�صاك  التايالنديني 

ت�صات�صافالبوجنبون.
الرجال  �صفحات  “متابعة”  اأي�صا  احلظر  و�صمل 
و�صائل  مواقع  من  وغريها  في�صبوك  على  الثالثة 
التوا�صل االجتماعي. ولكن مل يتم االإبالغ عن اأية 

ق�صايا حتى االآن.

ــا ــي ــش ــق االأنـــظـــمـــة اال�ـــشـــتـــبـــداديـــة يف جـــنـــوب �ـــشـــرق اآ� ــن ــري ح ــث ــبــوك ي ــ�ــش ــق فــي ــي ــق حت

القائمة  عــلــى  ـــــه  الإدراج يــاأ�ــشــف  ــودان  ــش ــ� ال
الدينية” ــات  ــري احل لـ”انتهاك  االأمــريــكــيــة 

“الريتز  معتقلي  حتــويــل  ــن  ع ــاء  ــب ان
احلائر �شجن  اإىل  الريا�ش  يف  كارلتون” 

ـــروا  االأون على  هجوما  ي�شن  نتنياهو 
اإ�شرائيل على  للق�شاء  بال�شعي  ويتهمها 

م�صبع  – و�صط هواء  – )اأ ف ب(  طهران 
اغالق  اإىل  دفع  ال�صارة  باجلزيئات 
طهران  يف  االحد  االبتدائية  املدار�س 
باالختناق  طهران  �صكان  ي�صعر  حت�صبا، 
ايام،  منذ  كبري  اجلوي  تلوث  نتيجة 
والن�صاط  ال�صيارات  حركة  تقييد  رغم 

ال�صناعي.
ال�صبت  م�صاء  املحلية  ال�صلطات  واعلنت 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  جميع  اغالق 
االبتدائية يف حمافظة طهران، با�صتثناء 

ثالث مدن، يف اجراء مدد حتى االثنني.
الريا�صية  امل�صابقات  الغاء كل  كذلك، مت 
حركة  على  القيود  وت�صديد  االثنني 
ال�صري وخ�صو�صا منع ال�صاحنات من �صلوك 

الطرق.
تركيز  ن�صبة  ارتفعت  االحد  �صباح 
اجلزيئات الدقيقة )جزيئات مادة 2،5( 
ال�صبت اىل 185 ميكروغرام باملرت املكعب 
8،5 ماليني  يف جنوب العا�صمة التي تعد 
ن�صمة، و174 يف الو�صط بح�صب ال�صلطات 
البلدية. وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية 
 25 متو�صطه  ما  الن�صبة  تتجاوز  باال 

ميكروغرام على 24 �صاعة.
اي�صا  طهران  حمافظة  �صلطات  واأمرت 
يوم  اال�صمنت  ومعامل  املناجم  باقفال 
االثنني، و�صددت القيود على حركة ال�صري 
العا�صمة.  التي عادة ما تفر�س يف و�صط 

احل�صا�صة،  الفئات  من  ال�صلطات  وطلبت 
كامل�صنني واالطفال واحلوامل واالأ�صخا�س 
مالزمة  القلب،  يف  م�صاكل  يعانون  الذين 

املنازل.
األربز  جبال  �صل�صلة  بداأت  ا�صابيع  ومنذ 
و�صط  تتوارى  طهران  على  ت�صرف  التي 
�صباب التلوث يف �صاعات معينة من النهار، 
و�صط  االحد  متاما  االنظار  عن  واختفت 

غمامة �صامة.
على  العا�صمة  يف  كثريون  �صكان  واعتاد 
غرار  على  الواقية،  بالكمامات  اخلروج 
او�صح  الذي  املتقاعد  ابراهيميان،  علي 
انه خرج من منزله  لوكالة فران�س بر�س 

ب�صبب “امر طارئ”.
– امل�صوؤولني  – جمود 

قالت فاطمة ا�صدي ال�صتينية با�صتياء ان 
“احلكومة ال تفعل �صيئا )…( ال اأخ�صى 
التوجه ملعاجلة  اإىل من علينا  ان اقولها. 

هذا الهواء امللوث؟ ماذا يفعلون؟”
“اجلميع  ان  كذلك  ال�صتيني  ح�صني  وراأى 
ال  امل�صوؤولني  لكن  )التلوث(  ا�صباب  يعلم 

يفعلون �صيئا”.
“مئات  لكن  تختنق”  “طهران  ان  اأ�صاف 
االالف من ال�صيارات تنتج �صنويا”. وتابع 
“انهم يبنون يف اجلبال ويدمرون الغابات. 
ال نريد النفط وال نريد الوقود، بل يجب 

�صمان هواء نقي مل�صتقبل ابنائنا”.

جتاوز  اىل  الر�صمية  التوقعات  وا�صارت 
ماليني   1،5 االيراين  ال�صيارات  انتاج 
 20 العام، ت�صاف اىل حواىل  وحدة هذا 
مليون �صيارة و�صاحنة كربى و�صغرى ت�صري 

حاليا.
املرحلة  هذه  يف  التلوث  يبلغ  ما  ودائما 
طهران  يف  مرتفعة  م�صتويات  ال�صنة  من 
 1400 بني  البحر  �صطح  عن  ترتفع  التي 
ت�صمى  ظاهرة  ب�صبب  مرت،  و1800 
الهواء  مينع  احلراري” حيث  “االإنعكا�س 
ال�صاخن  الهواء  املرتفعات  على  البارد 
االمطار  انعدام  وادى  التبدد.  من  وامللوث 
اىل  اخلريف،  بداية  منذ  ال�صنة  هذه 

تفاقم امل�صكلة.
ان  االيرانية  االإعالم  و�صائل  وذكرت 
ازدحامات  ت�صهد  التي  طهران  يف  التلوث 
خانقة، ناجم بن�صبة %80 عن انبعاثات 

عوادم ال�صيارات.
– الطويل؟  املدى  – “امل” على 

االول/ ت�صرين  يف  �صحايف  موؤمتر  اثناء 
بلدية طهران حممد  رئي�س  اكتوبر �صرح 
هي  ال�صري  حركة  م�صكلة  ان  جنفي  علي 

ال�صكان. االول” لدى  “ال�صاغل 
“تطوير  اىل  �صعيه  عن  حتدث  وفيما 
�صبكة  فعالية  وحت�صني  امل�صرتك”  النقل 
ان  ا�صاف  متاما،  امل�صبعة  الطرقات 
على  حلها  ميكن  ال  املدين  النقل  “م�صكلة 

املدى الق�صري”.
ايران،  غرب  �صمال  واروميه،  تربيز  ويف 
الثاين  لليوم  االحد  املدار�س  اقفلت 
االنباء  وكالة  ذكرت  كما  التوايل،  على 
�صناعية  مدن  ويف  الر�صمية.  االيرانية 
)و�صط(  ا�صفهان  وخ�صو�صا  اخرى، 
)و�صط(،  واراك  �صرق(  )�صمال  وم�صهد 
لكن  جدا  مرتفعة  م�صتويات  التلوث  بلغ 

املدار�س مل تقفل.
التلوث اجلوي يف  رغم ذلك ما زالت ن�صب 
ايران بعيدة عن تلك الكارثية يف ال�صني 
تركز  ن�صبة  جتاوزت  حيث  الهند،  او 
موؤخرا  نيودلهي  يف  الدقيقة  اجلزيئات 

املكعب. املرت  يف  ميكروغرام   1000
االحد  �صبح”  “هفت  �صحيفة  وعنونت 
باالأمل”،  نتم�صك  لكننا  نختنق  “اننا 
“التلوث  ايام  عدد  ارتفاع  اىل  م�صرية 
قبل  ال�صنة  يف  يوما   98 من  ال�صديد” 
املا�صية،  ال�صنة   48 اىل  �صنوات،  خم�س 
تنتهي  ال  )التي  ال�صنة  هذه   58 اىل  ثم 
 20 قبل  االيرانية  الروزنامة  مبوجب 

اذار/مار�س(.
ان  قدرية  بنربة  ال�صحيفة  واعتربت 
“االمل يف حت�صن و�صع املدينة يبقى حيا، 

اذا جنونا من املوت بالطبع .

امللوثة ال�شيارات  انبعاثات  ب�شبب  طهران تختنق 

بالفقر ــددون  ــه م اأملــانــيــا  يف  طفل  مليون  8ر1 

 باري�س:
عن  ت�صريبات  اإعالم  و�صائل  تداولت 
تبقى  من  نقل  ال�صعودية  ال�صلطات  عزم 
�صجن  اإىل  كارلتون”  “الريتز  معتقلي  من 
لالإرهابيني  املخ�ص�س  الريا�س،  يف  احلائر 

واملجرمني اخلطرين.
نقل  مت  بالفعل  اأنه  مطلعة  م�صادر  وقالت 
اإىل  الفندق  يف  املحتجزين  من  تبقى  من 

�صجن احلائر.
مت  الذين  املحتجزين  اأن  امل�صادر  وافادت 
نقلهم يوم االحد عددهم 60 �صخ�صا، ومن 
واالأمري  طالل،  بن  الوليد  االأمري  اأبرزهم 
ال�صابق،  الريا�س  اأمري  تركي بن عبداهلل، 

اللذين  احلكوميني،  امل�صوؤولني  من  وعدد 
ال�صعودية  ال�صلطات  مع  الت�صوية  رف�صوا 

حتى االآن على االقل.
اأنور  املتقاعد  ال�صعودي  اللواء  قال  وكان 
لدى  خطط  توجد  ال  اإنه  قال  قد  ع�صقي، 
ال�صلطات لتحويل املحتجزين بالفندق اإىل 

�صجن احلاير”
الوليد  االأمري  اأن  لـ”�صبوتنيك”  واأو�صح 
“ريتز  �صيخرج قريبًا من فندق  بن طالل، 
كارلتون” ومعه معظم من تبقوا يف احلجز.

“ريتز  فندق  اأن  بينت  معلومات قد  وكانت 
اإىل  �صيعود  الريا�س  بالعا�صمة  كارلتون” 

ن�صاطه املعتاد، يف فرباير املقبل.



عمان – 
حتدث االمن االردين عن �صيطرته التامة على عملية 
احتفاالت  ع�صية  ت�صتهدف  كانت  �صخمة  ارهابية 
را�س ال�صنة فيما يبدو مواقع ح�صا�صة وحيوية داخل 
ت�صريح  ربطها  كبرية  �صبكة  العتقال  وادت  االردن 

امني ر�صمي بتنظيم داع�س االرهابي .
 ومت االعالن يف عمان عن اعتقال �صبعة ع�صرة اردنيا 

متورطون يف هذه اخللية التخريبية .
 ويخ�صع املتهمون جميعا االآن للتحقيق يف حمكمة امن 
الدولة بتهمة التاآمر لتنفيذ اعمال ارهابية  و�صراء 

ا�صلحة والتخطيط لتفجريات .
 وقالت م�صادر امنية اردنية لـ”راي اليوم” بان افراد 
من  الأكرث  يتحركون  كانوا  ال�صبكة   هذه  وعنا�صر 
وحتت  العامة  املخابرات  جهاز  بعلم  ا�صابيع  ثالثة 
�صيطرته اىل ان مت القب�س على جميع افراد اخللية 
العمل  ا�صتمر  وطويلة  معقدة  ا�صتخبارية  عملية  يف 

عليها الأكرث من �صهر .
تخطط  كانت  العملية  بان  االمنية  التقارير  وقالت   

الرعب  الإثارة  متزامن  ب�صكل  متعددة  ال�صتهدافات 
الأفراد  التوجيه  ان  حيث  املواطنني   لدى  والفو�صى 

اخللية االردنيني كان من تنظيم داع�س االرهابي .
التي  االهداف  دقيقة  ب�صورة  ال�صلطات  حتدد  ومل   
امنية  مراكز  بينها  من  لكن  للتفجري  مر�صحة  كانت 
وع�صكرية واخرى جتارية وحمطات اعالمية ورجال 

دين معتدلني .
واظهرت احليثيات التي اعلنت يف العا�صمة االردنية 
باملخططات  اخلا�صة  املالية  الرتتيبات  مرة  الأول 
�صطو على عدة  تنفيذ عمليات  وذلك عرب  االرهابية 
بنوك يف مدينتي الر�صيفة والزرقاء و�صرقة عدد من 

املركبات بهدف بيعها و�صراء ا�صلحة ومتفجرات .
لكنها  املتورطني  ا�صماء  عن  ال�صلطات  تك�صف  ومل   
كان  اذا  فيما  يت�صح  ومل  اردنيون  جميعهم  ان  ابلغت 

التخطيط من خارج او داخل االردن بعد .
منذ  االبرز  هي  احباطها  مت  التي  العملية  وهذه   

تفجريات الكرك جنوبي االردن يف الربيع املا�صي .
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خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�صنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

انتهت الليلة حلقات املرحلة االأوىل من برنامج 
لتبداأ  ال�صوت  مرحلة  وهي  كيدز«  فوي�س  “ذا 
بني  “املواجهة”  مرحلة  وهي  الثانية  املرحلة 
اأع�صاء الفريق الواحد.، و�صيكون على احلكام 

وقتها اختيار �صوت واحد يغادر الربنامج.
وقد تاأهلت الليلة 45 موهبة ملرحلة املواجهة 
وتامر  عجرم  ونان�صي  ال�صاهر  كاظم  فرق  يف 
االأ�صوات  الليلة  كاظم  اختار  فقد  ح�صني. 
الثالثة التي تنق�س فريقهم وهم جنة اجلندي 
الطربية  االأغاين  فئة  يف  م�صر  من  �صنة   14
حممد  الكبري  “م�صناك” للمطرب  اأغنية  اأدت 
له  غنت  كاظم  اختارت  وحينما  الوهاب،  عبد 
“اأ�صكيك  ملني”، ال�صوت الثاين مرييتا عماد 11 
اأغنية  واأدت  العاطفية  االأغنية  فئة  يف  �صنة 
جناة  الكبرية  للمطربة  البحر”  بع�صق  “اأنا 
احللبي  تيم  �صوت  الثالث  ال�صوت  ال�صغرية، 
“يا  اأغنية  اأدى  الذي  �صنوات   10 �صوريا  من 
بح�صب  زين  ملحم  الكبري  للمطرب  �صغريي” 

موقع العني االخبارية “.
لها  املتبقي  الواحد  ال�صوت  نان�صي  ت  واختار 
وهو �صوت اأجمد نبيل من اليمن 12 �صنة يف فئة 
“اعرتفلك”  اأغنية  وقدم  اخلليجية  االأغنية 
ح�صني  تامر  اأما  عبده.  حممد  العرب  لفنان 
يف  �صنة   12 لبنان  من  قر�س  ليا  اختار   فقد 
 Fight“ فئة االأغنية االأجنبية واأدت اأغنية 
م�صر  من  الفايد  خالد  �صوت  واختار   ،”Song
واأدى  العاطفية  االأغنية  فئة  يف  �صنة   14
اأغنية “�صهرت الليل” جلورج و�صوف، واملوهبة 
االأخرية كانت فالنتينا الكركي 9 �صنوات واأدت 

اأغنية “اإمي نامت عبكري” جلارة القمر فريوز.

“املواجهة” مل��رح��ل��ة  ت��اأه��ل��وا  ط��ف��ا   45 ك���ي���دز«..  ف��وي�����ض  “ذا 

جوائز  حفل  �صهد  اأ(-  ب  )د  اجنلي�س   لو�س 
الربامج  من  عدد  فوز  جلوب  اجلولدن 

التلفزيونية التي ركزت على حياة الن�صاء.
وقد فاز م�صل�صل ” هاند ميدز تيل” على جائزة 
اأف�صل م�صل�صل درامي تلفزيوين، كما فاز م�صل�صل 
” بيج ليتل اليز ” بجائزة اأف�صل م�صل�صل ق�صري 

اأو اأف�صل فيلم تلفزيوين.
ما�صيل”  م�صز  مارفلز  ذا   ” م�صل�صل  فاز  كما 

بجائزة اأف�صل م�صل�صل كوميدي اأو مو�صيقي.
وقد اأ�صادت االإعالمية ال�صهرية اأوبرا وينفري 
بالن�صاء الالتي حتدثن عن تعر�صهن للتحر�س 
اجلن�صي، وذلك لدى قبولها جلائزة �صي�صيل بي 

دوميل الفخرية خالل حفل اجلولدن جلوب.
بالقوة  لتمتعهن”  بالن�صاء  وينفري  وا�صادت 

الكافية للتحدث عن ق�ص�صهن ال�صخ�صية”.
عندما  الت�صفيق  من  بعا�صفة  اأوبرا  وقوبلت 
اأ�صوات  �صماع  يتم  مل  طويلة  لفرتة   ” قالت 
التحدث  ا�صتطعن  اإذا  ت�صديقهن  اأو  الن�صاء، 
انتهى  ولكن  الرجال،  هوؤالء  قوة  حقيقة  عن 

وقتهم”.
ر�صالة  لديها  اإنها  عاما/   63  / اأوبرا  وقالت 
لل�صابات الالتي ي�صاهدن احلفل :” هناك يوم 

جديد يلوح يف االأفق”.
اأعربت ممثالت عن موقفهن الراف�س للتحر�س 
واالعتداء اجلن�صي يف اأماكن العمل عرب ارتداء 
الن�صخة  حفل  خالل  اللون  �صوداء  مالب�س 
“جولدن  جوائز  من  وال�صبعني  اخلام�صة 

جلوب” يف بفريل هيلز.
بناء  االأ�صود  اللون  ارتداء  الن�صاء  واختارت 
التي  ناو”،  اأب  “تاميز  حركة  من  طلب  على 
جمال  يف  تعمل  امراأة   300 نحو  اأ�ص�صتها 
اأعقاب  يف  وامل�صرح،  والتلفزيون  ال�صينما 
�صناعة  هزت  التي  واين�صتني  هاريف  ف�صيحة 

الرتفيه االأمريكية العام املا�صي.
ال�صجادة  على  لهن  الرجال  من  جنوم  وان�صم 

�صوداء  ر�صمية  بدالت  ارتدوا  حيث  احلمراء 
حتمل �صعار احلركة.

وت�صاءل بع�س النجوم عن كيفية تعامل احلفل 
احلفل  م�صيف  لكن  احل�صا�س،  املو�صوع  هذا  مع 

النجم �صيث مايرز قال اإنه يعتقد اأنه قادر على 
من  فريق  �صيعاونه  حيث  الو�صع،  مع  التعامل 
واإميي  فاي  تينا  الكوميديتان  بقيادة  الكتاب 

بوهلر. وقال مايرز “اأعتقد اأن لدينا نكات” .

 مم���ث���ل���ة ل���ب���ن���ان���ي���ة ت�������ش���ارك
اإ����ش���رائ���ي���ل���ي م�����ش��ل�����ش��ل  يف 

 

اأ�صل  من  فرن�صية  فنانة  “اجلديد” اأن  قناة  ك�صفت  ـ:  بريوت 
لبناين ت�صارك يف م�صل�صل اإ�صرائيلي بعنوان “فو�صى”.

واملمثلة تدعى ليتي�صيا ايدو، وهي من عائلة خمتلطة تتاألف 
من اأب لبناين واأم فرن�صية.

واأ�صارت م�صادر تابعة لـ”اجلديد”، اأن املمثلة ولدت وترعرت 
اللغة  جتيد  ال  انها  وكما  مطلقا  لبنان  تزر  ومل  فرن�صا،  يف 

العربية.
اأما بالن�صبة الأدوارها الفنية باللغة العربية فهي تقوم بحفظ 

املقاطع عن ظهر قلب.
االأ�صخا�س  يفهم  اأن  “هدفها يف احلياة هو  اّن  ليتي�صيا  وتقول 
وت�صيف:  بع�س”،  عن  يبتعدوا  اأن  ولي�س  البع�س  بع�صهم 
لبنان،  يف  وحرب  الديانات،  بني  االنق�صام  من  تعاين  “عائلتي 
حل  اإىل  اأطمح  لهذا  احلال.  هذا  �صئمت  وقد  اإ�صرائيل،  ويف 

امل�صاكل بطرق اأخرى”.
وبرزت  اأخرى  اإ�صرائيلية  اأعمال  يف  �صاركت  املمثلة  اأن  يذكر 

ك�صخ�صية عربية يف كل اأعمالها.

جلوب اجل��ول��دن  جوائز  على  ت�شتحوذ  الن�شاء  على  تركز  التي  امل�شل�شات 

النا�صرة-:
االأزمة  حول  ندوًة  بروكينغز  معهد  نّظم 
ق�صايا  حول  خرباء  مب�صاركة  ال�صورّية، 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  ب�صيا�صات  تتعّلق 
التداول  ومّت  االأمن،  وم�صائل  اإفريقيا 
وا�صت�صراف  ال�صورّية  االأزمة  نهايات  يف 
ماجد،  زياد  الربوفي�صور  وراأى  امل�صتقبل. 
يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  م�صارك  اأ�صتاذ 
تنته،  مل  �صورية  يف  احلرب  اأّن  باري�س، 
التي  تلك  خلفنا،  �صارت  منها  حقبة  لكن 
كان مع�صكراها الرئي�صان النظام وحلفاوؤه 
على  اجلهادّية،  غري  امل�صّلحة  واملعار�صة 
اأ�صعفها  التي  وتناق�صاتها،  اختالفاتها 
من  عامني  خالل  وعزلوها  الرو�س 
ال�صورية  اخلريطة  اأّن  وتابع  تدّخلهم. 
االأجنبية،  واالحتالالت  اليوم،  املفّتتة 
املتنابذة قد توّلد  ال�صيا�صية  واالأجندات 
اإدلب، حيث جبهة  مواجهات جديدة: يف 
الن�صرة �صابًقا هدف معلن الأكرث من طرف 
املّتحدة  والواليات  رو�صيا  غرار  على 
ال�صمال  ويف  املحّلية؛  القوى  من  والعديد 
التوّتر  حيث  ال�صوري،  ال�صرقي  وال�صمال 
بني تركيا والقوى الكردية قد يتطّور اإىل 
الت�صابق  حيث  ال�صرق،  ويف  م�صّلح؛  �صراع 
من  وا�صعة  م�صاحات  على  الهيمنة  على 
االأرا�صي بني النظام وامليلي�صيات ال�صيعية 
والقوى  جهة،  من  الإيران،  املوالية 

الكردية.
يتحّول  قد  اأو�صح،  ثانية،  جهة  من   

املمكن  ومن  مبا�صر،  ع�صكري  �صدام  اإىل 
يف  املناطق  من  العديد  يف  ترتافق،  اأْن 
�صورية، مع قيام مقاتلي تنظيم “داع�س” 
مفّخخة  �صيارات  بتفجري  املهزومني 
مواجهة  اأْو  انتحارية،  عمليات  وتنفيذ 
من  العديد  حميط  يف  النظام،  قوات 
ُترفع  مل  ما  املحا�صرة،  املعار�صة  مناطق 
�صنوات،  منذ  املفرو�س  احل�صار  حاالت 

على حّد تعبريه.
علوم  يف  اأ�صتاذة  جربيل،  روال  اأّما 
اإىل  فلفتت  ميامي،  جامعة  يف  االت�صاالت 
يف  الرئي�صّية  الع�صكرية  العمليات  اأّن 
مّهد  ما  فعلًيا،  نهايتها  اإىل  و�صلت  �صورية 

املدى  على  االأ�صد  نظام  لنجاة  الطريق 
مرحلة  يف  موقفه  بدا  الذي  القريب، 
على  للمحافظة  وتابعت:  متقلقاًل.  ما 
�صلطته، اعتمد النظام على م�صاعدة قوى 
وحزب  واإيران  رو�صيا  فيها  مبا  اأجنبية، 
احلرب  يف  احلقيقي  املنت�صر  لكن  اهلل. 
والنجم  رو�صيا،  هو  ال�صورية  االأهلية 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  هو  االأبرز 
اجلي�س  �صاهم  اأْن  بعد  وذلك  بوتني، 
ل�صالح  امليزان  كفة  ترجيح  يف  الرو�صي 

االأ�صد.
�صورية  اأّن  ا  اأي�صً يعني  هذا  اأّن  وزعمت 
و�صيكون  لرو�صيا،  فعلًيا  مملوكة  اليوم 

�صيا�صية  ترتيباٍت  اأّي  يف  الو�صيط  بوتني 
نف�صه.  الوقت  يف  لها  وال�صامن  �صلة  ذات 
مُيكن  ال�صورّية  املعار�صة  اأّن  يعتقد  وَمْن 
اأْن حُتقق من خالل حمادثات جنيف �صيًئا 
على  ع�صكرًيا  حتقيقه  عن  عجزت  كانت 

االأر�س، يكون واهًما.
جربيل،  اأ�صافت  املتحدة،  الواليات  اأّما 
اعرتافها  جمرد  هو  اأمامها  خيار  فاأف�صل 
االإ�صرتاتيجّية  اأهدافها  عن  تخّلت  باأّنها 
له  م�صلحة  ال  ترامب  اأّن  اإذ  �صورية:  يف 
م�صتعد  غري  اأّنه  ويبدو  البلد،  هذا  يف 
من  لذلك،  مواجهته.  اأْو  بوتني  الحتواء 
الناحية العملية، تخّلت الواليات املتحدة 

عن املعار�صة ال�صورية وال�صعب ال�صورّي.
باحلرب  االأ�صد  فاز  تابعت،  االآن،  حتى 
يكون  قد  ذلك،  مع  االإ�صرتاتيجّية، 
الو�صع  اأّن  اإذ  الثمن،  باهظ  انت�صاره 
احلايل ال ي�صمن ال اال�صتقرار وال ال�صالم، 
االأ�صد  نظام  يتمّكن  مل  العك�س،  على  بل 
حتى من فر�س �صيطرة دائمة على البالد 
حتى  التمرد  �صي�صتمر  لذلك،  باأ�صرها، 
وامل�صاركة  احلرية  ال�صورّي  ال�صعب  مينح 

ال�صيا�صية والعدالة االجتماعّية.
حمّلل  معكرون،  جو  قال  ناحيته،  من 
اإّن  بوا�صنطن،  العربّي  املركز  يف  �صيا�صّي 
وقف  اتفاقية  مع  انتهت  االأهلّية  احلرب 
يف  الرو�صّية  االأمريكّية-  النار  اإطالق 
املا�صي،  )يوليو(  متوز  يف  �صورية  جنوب 
املتوا�صلة  التوترات  ُتعالج  مل  ما  ولكن، 

ت�صيطر  التي  االأرا�صي  حدود  طول  على 
ذلك  يوؤدي  فقد  وتركيا،  اإ�صرائيل  عليها 
اإ�صرائيل  بني  متناظر  غري  قتال  اإىل 
والقوات  تركّيا  بني  اأْو  اهلل،  وحزب 

الكردّية.
ياأت  مل  العداوات  وقف  اأّن  على  و�صّدّد 
ال�صورية  االأطراف  تفاو�س  ح�صيلة 
على  ُوِلد  بل  ما،  ت�صوية  على  املتناحرة 
فر�صته.  التي  هي  خارجية  عوامل  يد 
هو  واإيران  رو�صيا  مع  تركيا  فا�صطفاف 
اله�س  النار  اإطالق  وفق  اإىل  اأّدى  الذي 
االأول  كانون  يف  �صورية  اأنحاء  كل  يف 

)دي�صمرب( املا�صي.
)يوليو(  متوز  يف  وا�صنطن  قرار  اأّن  كما 
اأغلق  ال�صوريني،  املتمردين  ت�صليح  بوقف 
يف  امل�صلحة  للمعار�صة  االإمداد  خطوط 
عالوًة  واجلنوبية.  ال�صمالية  اجلبهتني 
على ذلك، دعمت وا�صنطن مفهوم مو�صكو 
طول  يف  التوتر  خف�س  مناطق  حول 
حني  يف  ا�صتدرك،  لكن،  وعر�صها.  البالد 
بعيدة  خطًطا  ت�صع  اخلارجّية  القوى  اأّن 
املدى ل�صورية يف حقبة ما بعد النزاع، اإاّل 
يكون  لن  وم�صتقر  مزدهر  نظام  بلورة  اأّن 
امل�صّلح  النزاع  اأّن  ذلك  اليد،  متناول  يف 
معركة  لي�صبح  بالتدريج  ينزاح  براأيه 
من  �صتنبثق  �صورية  اأّي  �صُتحدد  �صيا�صية 
االأمن،  اأجهزة  �صُيدير  وَمْن  احلرب،  اأتون 
وال�صيا�صة العامة، واالقت�صاد، فيها، على 

حّد تعبريه.

ال�شام  مب��ح��ادث��ات  ���ش��يٍء  ع��ل��ى  حت�شل  ل��ن  ال�����ش��ورّي��ة  املُ��ع��ار���ش��ة  ب��روك��ي��ن��غ��ز:  معهد 
بوتن ُم��واج��ه��ة  يخ�شى  وت���رام���ب  ع��ن��ه��ا  ت��خ��ّل��ت  ووا���ش��ن��ط��ن  ع�����ش��ك��رًي��ا  ع��ن��ه  ع��ج��زت 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  اح��ت��ف��الت  يف  لع���ت���داءات  خ��ط��ط��ت  �شخمة  اره��اب��ي��ة  عملية  اح��ب��اط  ت��ع��ل��ن  الردن  خم���اب���رات 

املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  حتددها  مهامنا  نتنياهو:  على  ردا  الأون���روا 
رام اهلل – )د ب اأ(- قال الناطق الر�صمي با�صم وكالة االأمم املتحدة 
اإن  م�صع�صع  �صامي  )اأونروا(  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لغوث 
مهام والية الوكالة حتددها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وذلك 
بنيامني  االإ�صرائيلي  الوزراء  رئي�س  �صنه  الذي  الهجوم  على  ردا 

نتنياهو اأم�س على الوكالة.
الالجئني  ق�صية  “تكر�س  الوكالة  اإن  اأم�س  قال  نتنياهو  كان 
)الفل�صطينيني( وما ي�صمى بحق العودة من اأجل الق�صاء على دولة 

اإ�صرائيل”، ودعا اإىل “زوال هذه الوكالة”.
م�صع�صع  عن  )وفا(  الفل�صطينية  واملعلومات  االأنباء  وكالة  ونقلت 
ف�صل  هو  الالجئني  اأزمة  اإدامة  على  يعمل  :”ما  بيان،  يف  القول، 
من  حله  يتم  الأن  بحاجة  وهذا  الق�صية،  مع  التعامل  يف  االأطراف 
قبل اأطراف ال�صراع يف �صياق حمادثات ال�صالم، ا�صتنادا اإىل قرارات 

االأمم املتحدة والقانون الدويل، وهو يتطلب م�صاركة فاعلة من قبل 
املجتمع الدويل”.

و�صدد على اأن االأونروا مكلفة من اجلمعية العامة مبوا�صلة خدماتها 
حتى يتم التو�صل اإىل حل عادل ودائم لق�صية الجئي فل�صطني.

امل�صاعدات  بقطع  اأمريكي  تهديد  من  اأيام  بعد  نتنياهو  هجوم  جاء 
مع  املفاو�صات  لطاولة  الفل�صطيني  اجلانب  يعود  حتى  الوكالة  عن 
وقدمت  لالأونروا  مانح  اأكرب  املتحدة  الواليات  وتعترب  اإ�صرائيل. 
للموقع  وفقا   ،  2016 حتى  دوالر  مليون   370 بنحو  تعهدات 

االإلكرتوين للوكالة.
الوكالة  خلدمات  تقلي�س  اأي  اأن  من  فل�صطينية  منظمات  وحتذر 
�صي�صكل خطرا على حياة نحو %75 من الالجئني الفل�صطينيني يف 

قطاع غزة وال�صفة الغربية وال�صتات.
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لندن – 
يف العامل املكافح للتدخني، قرية يدخن اأطفالها 
ال�صيجارة مبباركة من االآباء وت�صجيعهم، وهي 
يف الربتغال التي وافق برملانها قبل 3 اأ�صهر على 
حظره بدءا من اأول يناير احلايل “يف كل مكان 
كل  من  يناير   6 با�صتثناء  االأطفال”  يرتاده 
 Vale de Salgueiro بقرية  وفقط  عام، 
ال�صكان  القليلة  ال�صف�صاف”  �صجر  “وادي  اأو 
اأق�صى  يف  والواقعة  �صخ�صا،   459 البالغني 

ال�صمال الربتغايل قرب احلدود مع اإ�صبانيا.
“والدة الطبيعة واحلياة الب�صرية من جديد”
الغطا�س"  “عيد  القرية  حتيي  اليوم،  ذلك  يف 
املحلي،  للغ�صب  مثري  �صنوي  بتقليد  امل�صيحي، 
كما والدويل، على حد ما قراأت “العربية.نت” 
يبداأ  مهرجان  عن  برتغالية  اإعالم  و�صائل  يف 
القرية  يف  وي�صتمر  يناير   6 يف  العيد  ملنا�صبة 
يقوم  وفيه  اأم�س،  قبل  ال�صبت  وانتهى  ليومني، 
االآباء بت�صجيع اأطفالهم، ممن هم اأحيانا بعمر 
يقل حتى عن 5 �صنوات، على تدخني ال�صيجارة 
عادة  اأنها  اإال  اأنف�صهم،  هم  يعرفونه  ال  ل�صبب 
قدمية منذ قرون، ال تتدخل ال�صلطات لوقفها، 
مع اأنها متنع من تقل اأعمارهم عن 18 من �صراء 

التبغ وتدخينه.
ت�صعل  وثالثة  البيت،  قرب  تدخنان  طفلتان 

�صيجارتها ب�صيجارة والدتها
واحتفالها  القرية  عن  كتابا  األفوا  الذين  اأحد 
 Jose Ribeirinha هو  ومهرجانها،  بالعيد 
�صبب  اأن  الوكاالت،  عنه  نقلته  ما  يف  ال�صارح 
“غري  التدخني  على  االأطفال  ت�صجيع  عادة 
بوالدة  االحتفال  تعني  قد  لكنها  معروفة، 
جديد”،  من  الب�صرية  واحلياة  الطبيعة 
عن  كيلومرتا   450 البعيدة  القرية  اأن  م�صيفا 

معروفة  منطقة  يف  “تقع  ل�صبونة  العا�صمة 
�صابقة  وثنية،  الأزمنة  تعود  تقاليد  مبمار�صة 
تدخني  اأن  اإىل  اإ�صارة  يف  امل�صيحي”،  للدين 
وثني،  اأ�صل  له  يكون  قد  لل�صيجارة  االأطفال 

بح�صب اعتقاده. بح�صب موقع العربية 
ويتناولون 300 كلغ من الرتم�س

عمرها  مقهى،  �صاحبة  عن  الوكاالت  ونقلت 
35 �صنة، اأن العرف والتقاليد هي �صبب منحها 
اأرى  “ال  �صيجارة البنتها كي تدخنها. وقالت: 
اأي �صرر بذلك، الأنهم )االأطفال( ال يدخنون يف 
الواقع، بل ي�صتن�صقون الدخان ويزفرونه على 
تعر�صه  فيديو  يف  اأي�صا  جنده  ما  وهو  الفور”، 
“العربية.نت” اأدناه، حيث يظهر اأحد البالغني 

ي�صاعد طفلته على التدخني، كما ن�صمع اإحدى 
لهم  ي�صبب  ال  تدخينهم  باأن  ت�صرح  االأمهات 
االأ�صخا�س  وكل  فقط،  تقاليد  “فهذه  االإدمان 

من جيلي ال يدخنون االآن”، وفق تعبريها.
الغريب،  التدخيني  التقليد  هذا  اإىل  اإ�صافة 
فاإنهم يوزعون يف املهرجان 300 كيلوغرام من 
لرت   100 يحت�صون  ومعها  يتناولونها،  الرتم�س 
�صكان  من  االأبرز  ال�صخ�صية  فيما  النبيذ،  من 
القرية، يكون خالل اليومني واحدا يختارونه 
تاج،  راأ�صه  وعلى  فيظهر  عليهم،  ملكا  ليكون 
كرنفال  يف  “مومو”  با�صم  املعروف  امللك  كما 

الربازيل.

 ” �صعار  حتت  اأ(-  ب  )د   – ميونخ 
ركوب قطار االأنفاق بال �صراويل”، 
�صارك بعد ظهر اليوم االأحد، نحو 
رحلة  يف  �صراويل  بال  �صخ�صا   30
يف  االأنفاق  مرتو  قطارات  الأحد 

مدينة ميونخ جنوبي اأملانيا.
الدعوة  �صاحب  بي،  دانيل  وقال 
الهدف من  اإن  اليوم،  الرحلة،  اإىل 
هذه الرحلة هو ” مطالعة نظرات 

االآخرين واال�صتمتاع باحلياة”.
30 �صخ�صا يف �صاحة  وجتمع نحو 
لدعوة  ا�صتجابة  مارينبالت�س 
ذلك  بعد  �صرعوا  حيث  بي،  دانيل 
االأنفاق  مرتو  قطار  ركوب  يف 
وقال  فقط،  الداخلية  باملالب�س 
عواقب  هناك  لي�س  اإنه  دانيل 

ميكن خ�صيتها.
ح�صرت  ال�صرطة   ” اأن  واأ�صاف 
من  كبريا  عددا  كنا  الأننا 
م�صاكل  تقع  مل  لكن  االأ�صخا�س، 

حتى االن”.
يذكر اأن هذه هي الن�صخة ال�صابعة 
من رحالت املرتو بال �صراويل، التي 
وكانت  ميونخ،  مدينة  ت�صهدها 

وير(  اإيفري  )اإمربوف  جماعة 
املتحدة،  بالواليات  نيويورك  يف 
الرحالت  هذه  مثل  نظم  من  اأول 
يف عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ 

من  العديد  يف  اأ�صخا�س  ي�صارك 

املدن الكربى يف العامل يف مثل هذه 

الرحالت �صنويا.

 راأي اليوم- لندن-
اإزداد على نحو كبري خ�صو�صا يف الو�صطني 
حول  اجلدل  العربي  والثقايف  ال�صيا�صي 
عاملية  ب�صجة  ت�صبب  الذي  املثري  الكتاب 
الواليات  داخل  وغ�صب  بعنوان”نار 
يت�صمن  الكتاب  وان  خ�صو�صا  املتحدة” 
�صروحات مف�صلة لها عالقة بالعهد اجلديد 

يف ال�صعودية والق�صية الفل�صطينية.
وا�صتنادا  الكتاب  من  العربية  امل�صاحة  يف   
ي�صف  اليوم  راأي  تابعته  خا�س  ر�صد  اإىل 
ا�صتخدمها  التي  العبارة  مبا�صرة  الكتاب 
وليا  كان  عندما  �صلمان  بن  حممد  االأمري 
خالل  واإ�صتعداده  دوره  عن  العهد  لويل 
الرئي�س  �صهر  مع  املهمة  االأوىل  مقابلته 
و�صف  عندما   كو�صرن  جاريد  االمريكي  
ان  ميكن  الذي  “الر�صغ  باأنه  نف�صه  االمري 
تعتمد عليه اليد االأمريكية” قائال ..” انا 

ر�صغكم وميكنكم االإعتماد متاما علي”.
التي  املفردة  الرتجمة  خلرباء  بالن�صبة   
ت�صتعمل  ال�صياق  يف  �صلمان  بن  ا�صتعملها 
نف�صه  ي�صف  ان  احدهم  يريد  عندما 

ب”ال�صاعد االأمين” الأي �صخ�س اآخر.
نقا�صات  ثمة   الكتاب  من  اآخر  موقع  يف   
اجلديد  ال�صعودي  العهد  ان  على  وقرائن 
كافية”  “اأموال  خا�صة  بطريقة  �صيجمع 
�صمي  ما  بناء  تفا�صيل  على  لالإنفاق 

االقليمي  احلل  �صمن  القرن”   ب”�صفقة 
ل�صراع ال�صرق االأو�صط.

بتوفري  �صلمان  بن  مطالبة  وانطوت   
يفهم  ان  ميكن  تفوي�س  على  الكايف  املبلغ 
وهما  الحقا  برزتا  خطوتني  تربير  منه 
ال�صهري  الريتز  اعتقاالت االأمراء يف فندق 
�صخ�صيات  من  املليارات  ع�صرات  وحت�صيل 
مكافحة  عنوان  حتت  نافذة  �صعودية 
اإ�صافة لل�صرائب التي فر�صت على  الف�صاد 

ال�صعوديني مع رفع ا�صعار املحروقات.
القيمة  فاأن  بارز   �صيا�صي  خلبري  بالن�صبة 
حتدث  انه  الكتاب  يف  واالهم  اال�صا�صية 
عند طباعته قبل اربعة ا�صهر تقريبا عن 
الحقا  فعال  اإتخذت  وقرارات”  “اأحداث 
النقا�صات  يف  امل�صداقية   م�صتوى  ميز  مما 
التي ف�صحها الكتاب علما بان الكتاب يقول 
“�صفقة  ويف خم�صة مواقع على االقل بان 
وخ�صو�صا  كثريون  �صكك  التي  القرن” 
وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري يف 
وجودها هي “اأمر واقع« الإن عبارة”�صفقة 
القرن” وردت خم�س مرات على االقل  يف 
للق�صية  متاما  خ�ص�صت  بالكتاب  فقرة   17
كانت  اخلم�صة  من  ومرتني  الفل�صطينية 
“ت�صوية تاريخية” او  تقرتن بحديث عن 

االقليمي”. ” احلل 

بقلم: ت�صفي برئيل
اهلل  عبد  على  �صكبت  التي  الباردة  املياه 
ال�صابق، من وريثه  الرئي�س الرتكي  غول، 
رجب طيب اردوغان كانت متوقعة. ولكن 
ينجح  م�صتوى  اأي  اىل  روؤية  املثري  من 
ال�صامة.  طلقاته  حدود  �صد  يف  اردوغان 
االختالف بني االثنني لي�س جديدا. فقد 
جرت بينهما مواجهات علنية، لكن يف هذه 
ما  مي�س  موؤمل  جرح  على  غول  دا�س  املرة 

يعتربه اردوغان حرب �صد االرهاب.
الطواريء،  نظام  من   696 املادة  ح�صب 
واملوظفني  وال�صرطة  اجلنود  فقط  لي�س 
يف  االنقالب  حماولة  �صد  عملوا  الذين 
تقدميهم  من  حم�صنني  �صيكونون   2016
غول  مواطنني.  اي�صا  بل  للمحاكمة، 
اإن  يقولون  املواطن  حقوق  ومنظمات 
تف�صريها  ميكن  للمادة  ال�صبابية  ال�صيغة 
هكذا، اأي�صا ن�صاطات مواطنني �صد حركة 
اخل�صم املنفي الردوغان، فتح اهلل غولن، 
فقط  ولي�س  االنقالب،  حماولة  بعد 
الذي  غول  احل�صانة.  متنحهم  اثناءه، 
الذي  الد�صتور  تعديل  حينه  يف  عار�س 
هاجم  وا�صعة،  �صالحيات  اردوغان  مينح 
ميكن  منفذ  تخلق  اإنها  وقال  املادة  هذه 
املواطنني  وتعطي  القانون  �صلطة  جتاوز 
ح�صرية  ب�صورة  معطاة  �صالحيات 
املثري  “من  الق�صائي.  واجلهاز  لل�صرطة 
عن  يتحدث  ال�صابق  رئي�صنا  اأن  للحزن 
اأي  يف  �صبابية؟  جتد  اأين  ال�صبابية. 
�صعدت  “كيف  اردوغان،  انفجر  مادة؟”، 
فجاأة على ظهر �صفينة املعار�صة؟” ا�صاف 
خيانته  على  ا�صارات  اعطاء  خالل  من 

للحزب.
حزب  موؤ�ص�صي  من  هما  واردوغان  غول   
طريق  �صارا  وقد  والتنمية،  العدالة 
رئي�س  كان  �صنني. غول  معا خالل  طويلة 
احلزب  حلكم  االوىل  ال�صنة  يف  احلكومة 

اىل حني دخل اردوغان اىل من�صبه، ورد 
له اجلميل مب�صاعدته يف اأن يعني رئي�صا. 
اردوغان  ب�صيطرة  ي�صلم  مل  غول  ولكن 
بو�صائل  ال�صديد  وم�صه  احلكم  على 
االعالم. اردوغان الذي اثبت اأنه ال يغفر 
ملن ينتقدونه، و�صع غول االآن على لوحة 
باالن�صمام  فقط  لي�س  باتهامه  االهداف، 
اىل املعار�صة، بل امل�س بو�صائل الدولة يف 
حماربتها لالرهاب. غول مل ي�صكت وغرد 
مواقفه.  عن  التعبري  يف  �صي�صتمر  باأنه 
ولكنه ي�صتطيع حقا حتدي اردوغان فقط 

اذا قرر التناف�س على الرئا�صة.
العالقات بني اردوغان وغول تذكر ب�صكل 
بنيامني  بني  ال�صائد  الكبري  باحلب  كبري 
حملل  وح�صب  ريفلني.  وروؤوبني  نتنياهو 
:يبدو  “ميلييت”:  �صحيفة  يف  تركي 
على  كمثال  ا�صرائيل  تبنى  اردوغان  اأن 
ما  ا�صرائيل  يف  ولكن  ال�صيا�صي،  ال�صلوك 
فال  عندنا  اأما  تعبري،  حرية  لديكم  زال 
يوجد”.من يبحث عن امثلة اخرى ميكنه 
اأمر  التي  اأ�صنا،  مدينة  يف  يجدها  اأن 
الالفتات  كل  بازالة  البلدية  رئي�س  فيها 
بت�صويه  تت�صبب  “التي  العربية  باللغة 
اللغة  عن  للدفاع  باجلهود  وت�صر  املنظر 

الرتكية”.
ال�صيا�صية مل تنه تطورها  العا�صفة  هذه 
تهديدا  اكرث  ق�صية  الأن  يجب.  كما  بعد 
اأدانت  عندما  اردوغان،  راأ�س  على  نزلت 
حمكمة يف نيويورك يوم اخلمي�س املا�صي 
الرتكي  “هالك”  بنك  عام  مدير  نائب 
ايران  على  العقوبات  وخرق  باخلداع 
 – االيراين  االعمال  رجل  مكن  الأنه   –
اىل  الذهب  نقل  من  �صراب،  ر�صا  الرتكي، 
انتقد  اردوغان  النفط.  مقابل  ايران 
ابراهيم  م�صت�صاره  وقال  احلكم.  قرار 
حمكمة  يف  ف�صائحي  حكم  “هذا  كالن 
ف�صائحية. وقال رئي�س احلكومة الرتكي 

م�صبوق  غري  تدخل  “هذا  يلدرمي  بنايل 
يف ال�صوؤون الداخلية الرتكية”. والنيابة 
الواليات  من  طلبت  تركيا  يف  العامة 
يف  الرئي�صي  ال�صاهد  ت�صليم  املتحدة 
يف  ادار  الذي  كركماز،  ح�صني  الق�صية، 

�صراب. �صد  التحقيق   2013
�صيء  هناك  “لي�س  اردوغان  ناحية  من 
مت  ما  الأن  �صيء”.  هناك  يكن  مل  الأنه 
اطار  يف  هو  به،  القيام  مت  اذا  به،  القيام 
اردوغان  لرتكيا.  ال�صيادية  ال�صالحيات 
الق�صية  من  ابرياء  خرجوا  وعائلته 
ولكن  املحكمة،  نقا�صات  يف  االقل  على 
�صيق�صي  اعقابه  يف  الذي  احلكم  قرار 
يف  �صنة  ثالثني  البنك  عام  مدير  نائب 
اأن ت�صتخدمه وزارة املالية  ال�صجن، ميكن 
غرامات  لفر�س  كقاعدة  االمريكية 
على  دوالر،  مليارات   10  –  5 كبرية، 
�صتكون  كهذه  غرامة  الرتكي.  البنك 

تركيا.  يف  البنوك  لنظام  قا�صية  �صربة 
وقد �صارعت �صخ�صيات تركية رفيعة اىل 

التعهد باأن الدولة �صت�صاعد البنك.
الق�صية  هذه  �صاهمت  االثناء  هذه  يف 
تركيا  بني  العالقة  يف  اآخر  تدهور  يف 
والواليات املتحدة التي بداأت يف التدهور 
يف اعقاب امل�صاعدة التي تقدمها الواليات 
وانزلقت  �صوريا،  يف  لالكراد  املتحدة 
عن  ترامب  اعلن  عندما  املنحدر  يف  اكرث 
ال�صرائيل،  عا�صمة  بالقد�س  اعرتافه 
قطع  يقرتح  من  تركيا  يف  يوجد  واالآن 
هذه  املتحدة.  الواليات  مع  العالقة 
معروف،  هو  كما  منطقية،  مطالبة  لي�صت 
يف  تهب  التي  ال�صر  رياح  اىل  ت�صري  لكنها 
ي�صري  اردوغان  باأن  ال�صعور  واىل  انقرة 
حكمه  �صنوات  احالم  عن  بعيدا  بالدولة 
االوىل عندما كان ال�صعار “�صفر م�صكالت 
�صيا�صته  يوجه  كان  الذي  اجلريان”  مع 

العالقة  اأن  فقط  لي�س  االآن  اخلارجية. 
يف  توجد  املتحدة  والواليات  تركيا  بني 
مع  العالقة  اي�صا  م�صبوق،  غري  منحدر 
من  دفعة  اىل  بحاجة  االوروبي  االحتاد 
املا�صي  اجل ت�صميد اجلراح. يف اال�صبوع 
تلقى اردوغان �صفعة �صديدة من الرئي�س 
اأعلن  الذي  مكرون  عمانويل  الفرن�صي 
نفاق،  “كفى  م�صرتك:  �صحفي  موؤمتر  يف 
لي�س هناك احتمال الأن تن�صم تركيا اىل 
احلالية”،  الظروف  يف  االوروبي  االحتاد 
بحقوق  ال�صديد  االخالل  اىل  با�صارته 
برد  اكتفى  اردوغان  تركيا.  يف  االن�صان 
باب  على  الطرق  من  مللنا  “لقد  بارد. 
لرتكيا  يبق  مل  لكن  االوروبي،  االحتاد 
اجل  من  االخرى  االبواب  من  الكثري 

الطرق عليها”.

التدخني على  الآب���اء  ي�شجعهم  برتغالية  بقرية  اأط��ف��ال 

اأملانيا يف  الأنفاق  مبرو  �شراويل”  با  “ركوب  حركة  يف  ي�شاركون  �شخ�شا   03

العتماد” وميكنكم   .. يدكم  ر�شغ  اأنا  كو�شرن..”  ابلغ  �شلمان  بن  حممد  الأمر  المريكي:  وغ�شب”  نار  كتاب”  يف  عربية   ”  لقطات 
املقبلة املرحلة  لتمويل  مليارات  على   اإحتاطوا  للريا�ض:   واإقراحات  فقرة   17 من  اكرث  يف  مرات  خم�ض  وردت  القرن  �شفقة  علي”.. 

ه��اآرت�����ض: اجل��م��ي��ع ُي��غ�����ش��ب��ون اردوغ����ان

يكت�شفون ال��ع��ل��م��اء   ر���ش��م��ي��ا.. 
اأر���������������ض” ث����اين “ك������وك������ب 

 

لندن ـ اكد فلكيون، ب�صكل ر�صمي، اكت�صافهم كوكًبا ميكن اإطالق عليه 
لقيام  الالزمة  اخل�صائ�س  من  بالكثري  ميتاز  لكونه  ثانية،  اأر�س  اأنه 

حياة مماثلة لتلك املوجودة على �صطح كوكبنا.
وقال موقع ewao، املعني بالق�صايا العلمية، اإنه بعد اآالف ال�صنني 
اأطلق  اكت�صاف كوكب  الكواكب، جاء  من االكت�صافات لعدد كبري من 
�صبقه  ما  كل  عن  يختلف   Proxima B بي  بروك�صيما  ا�صم  عليه 

من اكت�صافات.
واأو�صح املوقع اأن بروك�صيما بي ميتاز بالعديد من اخل�صائ�س املب�صرة 
بوجود حياة عليه، فاأوال كتلته تزيد ب�صكل ب�صيط عن كتلة كوكب 
االأر�س، اإذ يبلغ حجمه 1.3 حجم االأر�س، كما اأن امل�صافة بينه وبني 
النجم الذي يتبعه ت�صمح بوجود املياه يف �صكلها ال�صائل على �صطح 

الكوكب املكت�صف حديًثا.
ويقع الكوكب �صبيه االأر�س يف نطاق جنم ي�صمى “القنطور االأقرب” 
اأو “بروك�صيما �صنتوري”، وهو اأحد اأقرب النجوم اإىل كوكب االأر�س، 
حيث يبعد عن كوكبنا م�صافة 4 �صنوات �صوئية فقط، وتعترب درجة 
يف  املياه  على  لالإبقاء  مثالية  بي  بروك�صيما  كوكب  �صطح  حرارة 
 30-90 بني  ما  �صطحه  حرارة  درجة  ترتاوح  اإذ  ال�صائلة،  حالتها 

درجة �صلزيو�س.
و�صيلة  ابتكار  يف  القادمة  االأجيال  ت�صتطيع  اأن  يف  العلماء  وياأمل 
من  وقتها  الب�صر  ليتمكن  بي،  بروك�صيما  اإىل  �صرعة  اأكرث  انتقال 
خارج  ف�صائية  كائنات  وجود  على  مبا�صر  مادي  دليل  اأول  تقدمي 

جمموعتنا ال�صم�صية.
بروك�صيما  النجم  خ�صع  اأن  بعد  النتائج  تلك  اإىل  التو�صل  ومت 
جنوب  مر�صد  با�صتخدام  اأ�صهر  �صتة  ملدة  املراقبة  اإىل  �صنتوري 
فريقا  غويلم  العامل  وقاد  العامل،  يف  اأخرى  مناطق  وعدة  اأوروبا 

الإعداد ورقة بحثية تتناول هذا االكت�صاف.

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

انها  اليوم االثنني  ال�صرطة اال�صرتالية  – ذكرت  اأ(  �صيدين  )د ب 
حتقق يف ادعاءات بوقوع اعتداءات غري الئقة وم�صايقات جن�صية 

�صد املمثل املحلى احلائز على جائزة كريج ماكال�صالن.
امل�صرحية  يف  التمثيل  طاقم  من  االقل  على  ن�صاء  ثالث  واتهمت 
اأجزاء  مبالم�صة  املمثل  �صو”  بيكت�صر  هورر  روكي  “ذا  املو�صيقية 
ح�صا�صة من اأج�صادهن ب�صكل غري الئق اأو تعرية نف�صه خالل عر�س 
اال�صرتالية  االذاعة  هيئة  ذكرته  ملا  وفقا   ،2014 عام  امل�صرحية 

املحلية )ايه بي �صي(.
وقالت �صرطة فيكتوريا يف بيان لها “ان حمققني من ملبورن �صو�صيت 
معاملة  ا�صاءة  يف  التحقيق  وفريق  اجلن�صية  اجلرائم  اإدارة   (
االطفال( يحققون يف ادعاءات بارتكاب جرائم جن�صية تعود اىل 
عام 2014. وو�صف مكل�صالن 52/ عاما/ هذه االدعاءات بانها “ال 

ا�صا�س لها من ال�صحة”.
وا�صاف يف ت�صريحات لهيئة االإذاعة اال�صرتالية “ب�صراحة، يبدو 

اأنها جمرد تلفيقات، رمبا الأ�صباب مالية، ورمبا لك�صب �صهرة”.
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