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ــيـاه الـغـازيـة قـال الـهــمـبـرغـر وشـرب ا
(أتـنـاول الطـعـام اجلـيـد حـقا مـن بعض
أرقى الطـهاة في الـعالم. أتـناول الـطعام
الــصـحي وأتــنــاول بـعض هــذا الـطــعـام
أيـضــا في بــعض األحـيــان... في الـواقع
أعتـقـد أنني أتـناول الـطـعام بـشكل جـيد

جدا). 
WFÝ«Ë WO³Fý

وقال ترامب إنه يحـظى بشعبـية واسعة
في بـريطـانيـا. وكـان بعض الـسـياسـي
الـبـريـطـانـيـ قـد دعـوا إلى إلـغـاء زيارة
تـــرامب ووقع 1.86 مـــلــــيـــون شـــخص

عريضة تطالب بحظر دخوله البالد.
وقــال (أتــلـقـى رسـائـل بـريــد إلــكــتـروني
كثيرة من معجب في  بريطانيا يحبون
احلس األمــني لـدي ويــحـبـون مــا أقـوله

حيال شتى األمور). 
وقال تـرامب إنه لـو كـان رئيـسـة الوزراء
الـبـريـطـانـية تـيـريـزا مـاي التـخـذ مـوقـفا
(أكــثــر صــرامــة) مــنــهــا في مــفــاوضـات

خروج بريطانيا من االحتاد األوربي.
تحدة وبسؤاله عما إذا كانت الواليات ا
ستُبرم اتفاقية جتارية مع بريطانيا بعد
خــروجــهــا من االحتــاد األوربي قــال إنه

سيفعل.
وعـندمـا سُـئل عن انتـقـاد بعض الـنـساء
ـــــرأة وإن نــــســــاء له قــــال إنـه يــــدعم ا
كــثـيــرات يـفــهـمن ذلك.وقــال إن الـنــسـاء
بشكل خاص أحبـ دعمه لوجود جيش
قـــوي حـــيث أنــــهن يـــرغــــ دائـــمـــا في

الشعور باألمان في وطنهن.
وتـابع (لــيس هـنـاك من هــو أفـضل مـني
في الشؤون العسـكرية... أرى أن النساء
يحب ذلك كثيرا. أعتقد أنهن يرغ في
الــشــعـور بــاألمــان في الــوطن... أحــتـرم
النساء كـثيرا).وبسـؤاله عما إذا كان من
مــؤيــدي احلــركــة الــنــســويــة رد تــرامب
بالنفي قائال (ال... أعتقد أن هذه ستكون
مبالـغة فأنـا أدعم النسـاء وأدعم الرجال

وأدعم اجلـمـيع).وقــال إنه يـعـد الـرئـيس
ـانـويل مـاكـرون صـديـقا له الـفـرنسي إ

وإنه معجب به كثيرا.  
من جهة اخرى شهـد حفل توزيع جوائز
ــوســيــقــيــة مـفــاجــأة بــظــهـور غــرامي ا
قراطية األمريكية السابقة رشحة الد ا
هيالري كلـينتـون على شاشـة وهي تقرأ
ـثير لـلجـدل (النار مقـتطفـا من الكـتاب ا
والــغــضـب) وتــظــهـر كــلــيــنــتــون ضــمن
ـسـجـلة ـشـاهـد الـهـزليـة ا سـلـسـلة من ا
الـتي أجـرى فـيـهـا مـقـدم احلـفل جـيـمس
شاهير كوردن اختبارات أداء لعدد من ا
مـنـهم جـون لــيـغـانـد وشـيـر وكـاردي بي
وســـنـــوب دوج. يـــظـــهـــر اجلـــمـــيع وهم
يقرأون مقتطفات من كتاب مايكل وولف

الــالذع الـــــــــــــذي
يـــتــنـــاول الــعــام
األول لترامب في
ـنصـب وكأنـهم ا
يتـنـافـسـون على
جـــائـــزة غـــرامي
عن أفضل إلـقاء.
وتـقـرأ كـلـيـنـتون
الــــتي خــــســــرت
أمــام تـــرامب في
انــــــتـــــخـــــابـــــات
الـــرئــــاســـة عـــام
 2016مقتطفا
عــن عــــــــــــــــــادات
ترامب الـغـذائـية
جــاء فـــيه ان(من
أســـبــاب حـــبه -
تـــــرامب - لـألكل
في مــكـدونــالـدز:
لم يـــتـــوقـع أحــد
أنــه قـــــــــــــــــــــــادم
والـطــعـام سـابق
الـــــتـــــجـــــهـــــيــــز
ومـأمون).وأثـنى
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قال الرئيس األمـريكي دونالد ترامب إنه
يـكـتب تـغــريـداته أحـيـانـا وهـو مـسـتـلق
عــلى الــســريــر وفي أحــيــان أخــرى يـدع
آخرين ينشـرون ما يريد كـتابته. ويتابع
اليــ حـســابـات تــرامب عــلى وسـائل ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـقـراءة تـدوينـاته
التي حتدث صخـبا. وكثيرا مـا يستخدم
تـــــرامب تــــويــــتــــر لـإلعالن عن قــــرارات
وانـتــقـاد خـصــومه ومـنــاوشـة دول مـثل

كوريا الشمالية. 
ووصل عدد مـتـابعي تـرامب عـلى تويـتر
حتى أمس إلى 47.2 ملـيون مـستـخدم.
وبـــدا تـــرامـب في مـــقــــابـــلـــة مـع قـــنـــاة
آي.تي.فـي الـتــلـفـزيــونـيــة الـبــريـطــانـيـة
ــتـــنـــا لألثـــر الـــكــبـــيـــر الـــذي حتــدثه
تـغـريـداته وقــال إنه يـحـتـاج إلى اإلعالم
االجـتـماعي لـلـتـواصل مع الـنـاخـب في
عـــــصـــــر مـــــا وصـــــفــــهـــــا بـــــاألخـــــبــــار
قابلة ( إذا لم يكن الكاذبة.وأضاف في ا
كنني لدي هذه الوسيلـة للتواصل فال 

الدفاع عن نفسي . 
هناك الكثـير من األخبار الكـاذبة الكثير
من األخبـار اخلاطئـة أو اخملتـلقة). وردا
عـلى سـؤال عن ترقب الـعـالم لـتـغـريداته
قـال إن (هـذا الوضـع جنـوني وإنـه عادة
ما يغرد بنفـسه ويفعل ذلك وهو مستلق

على السرير أحيانا).
dſd³L¼ dzUDý

وعـنــدمـا سُـئـل عـمـا إذا كــان يُـغـرد وهـو
مـستـلق عـلى السـريـر مُسـتـخدمـا هـاتفه
احملمول قال ترامب (حسنا أحيانا وأنا
ـا أحيـانـا وأنا أتـناول في الـسريـر ور
طـعـام اإلفطـار أو الـغـداء أو أيـا مـا كان
لكن بـشكل عـام خالل الصـباح الـباكر أو
ــســـاء... فـــأنــــا مـــشـــغــول جـــدا خالل ا
اليـوم). وأضاف (أحيـانا أمـلي شيـئا ما

بسرعة شديدة وأدع أحدا ينشره).
وعـــنـــدمـــا ســـئل عن تـــنـــاول شـــطـــائـــر
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هيالري كلنتون

الرضا رحماني فـضلي يوم الثالثاء
إن الـسلـطـات أفـرجت عن مـعظم من
اعــتـــقـــلـــتـــهم خالل احـــتـــجـــاجــات
مـنــاهـضـة لـلـحـكــومـة في ديـسـمـبـر
كانـون األول لـكنـهـا ال تزال حتـتـجز

نحو  300يواجهون اتهامات.
وكــان مـــســؤولـــون بــالـــقــضـــاء قــد
صـرحـوا بـأن حـوالي ألف اعـتـقـلـوا
خالل االحـتـجاجـات الـتي اسـتـمرت
أسبوعـا في نحو 80 بلدة ومـدينة.
ـقبوض وقال أحـد النـواب إن عدد ا

عليهم 3700.
¡UCI « ÂU «

ونــقـلت وكــالـة تـســنـيم لـألنـبـاء عن
رحـمـاني فـضـلي قـوله ”ال يزال أقل
من 300 شــخص ارتـــكــبــوا جــرائم
خالل االضـــــطـــــرابـــــات األخـــــيـــــرة
مـســجـونـ وقـضـايــاهم مـعـروضـة

أمام القضاء.“
وأضــاف أن تــســعــة فــقط مــا زالـوا

محتجزين في طهران.
ووقــعت االحـتــجـاجــات غـضــبـا من
ارتــفــاع أســعــار الـســلع الــغــذائــيـة
وكانت من أكبـر التـجمهـرات بإيران
مـنــذ االضـطــرابـات الـواســعـة الـتي
صـــاحــبـت حــمـــلــة إصالحـــات عــام
ظاهرات األخيرة 2009. وأخذت ا
بــعـدا ســيـاســيـا غــيـر مــألـوف حـ

اطـلق عـليـهـا عـلى مـواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي تــبــدو ســافــرة اثــنـاء
وقوفها عند تقاطع طرق رئيسي في
قـــلب طــهــران وهي تـــلــوح بــعــصــا
طـويـلـة علـيـهـا مـنـديل ابـيض يـبدو

انه كان حجابها الذي نزعته.
ومنـذ الـثورة االسالمـيـة عام 1979
فرض احلجاب عـلى النساء على ان
يـغـطى اجلـسـد ايـضـا بـثـوب واسع
رجح ان تكون صور وطويل. ومن ا
ــراة الــتـــقــطت فـي الــســابع هـــذه ا
والـــــــــعـــــــــشــــــــريـن مـن كـــــــــانــــــــون
ـــاضي عـــشــيــة االول/ديـــســمـــبــر ا
ــــدن تــــظـــــاهــــرات فـي عــــشـــــرات ا
االيرانية تـندد بالـوضع االقتصادي
الـسيء في الـبالد. وقـتل خالل هـذه
االحـتـجـاجـات  25شـخـصـا حـسب

السلطات.
واالثـنـ نـشـرت صـور جـديدة عـلى
تــويــتــر ظــهـرت فــيــهــا ثالث نــسـاء
اخريات دون حجاب يلوحن بعصي

طويلة ربطت عليها احلجابات.
وكتبت سوتوده على صفحتها على
فــيـــســـبــوك "ســـئـــمت الـــعـــديــد من
الــــفـــتــــيــــات والــــنــــســـاء مـن هـــذا"
(احلـجاب) مـضـيفـة "اتـركوا لـلـمرأة

حرية التصرف بجسدها!".
وقـال وزيـر الداخـلـيـة اإليـراني عـبد

موسكو
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كــوردن عـلـى كـلــيـنــتـون بــعــد ذلك قـائال
بـــــســــخــــريــــة (هــــنــــيـــــئــــا لك جــــائــــزة
غـرامي).وسـارع أفــراد في أسـرة تـرامب
ــشــهـد. وأعــضــاء في إدارته بــانــتـقــاد ا
وكـــتب دونـــالــد تـــرامب جــونـــيــور جنل
الـرئـيس تـغـريدة عـلى تـويـتـر قـال فـيـها
(يــبــدو أن الــظــهــور خالل حــفل غــرامي
وقراءة مـقـتطف من كـتـاب ينـشر أخـبارا
كاذبة فيه الكثير من العزاء على خسارة

الرئاسة).
Èdš« …b¹dGð

وأضاف في تغـريدة أخـرى (كلمـا ظهرت
هـيالري عــلى الـتـلـفــزيـون أدرك الـشـعب
األمـريـكي كم هــو رائع أن يـكـون دونـالـد

ترامب في الرئاسة).
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الـشـر غيـر مـرئي لـكـنه يـسكن في نـفـوس بـعض الـبـشر وادواته غـيـر مـرئـية
رونة كـالكراهـية واحلـقد واحلسـد لكن عـندمـا تعمل فـأنهـا تؤدي وظائـفهـا 
وسالسـة والسبب يعود الى الـبيئة الـتي حتتضن هكـذا صفات سلبـية فغاية
الـشر نشر كل ما هو غير طبيعي وغير صـحيح لكنه يلقى االهتمام والرعاية
عـلى عــكس اخلـيـر الــذي مـا ان تـدخل فـي صـيـاغــة شيء مـا فـأنـه سـيـكـون

عرضة للتهميش واالقصاء .
2

ـنطق حـاضـر منـذ القـدم لكـنه يتالشى في الـفوضى لـكل شيء قاعـدة هذا ا
ـا أن البـشريـة تـخوض هـذه التـجربـة طـواعيـة وبرغـبـة فأن االشـياء تـكون و
ـثالـية هـذا ما ـبادىء ا قـاب قوسـ او ادنى من تخـطي كل الـقيم الـنبـيلـة وا
ـناهج احلـضاريـة كنـظريـة دون تطـبيق لـكن لو  الـعمل بـها اي يـوجد في ا
تـطبيـقهـا فكل شيء يصـبح خارج الـقواعد الـتي بنـيت على االشيـاء وهذا ما

يسمى بالفوضى وهذا ما يحصل االن في العالم .
3

في مـجتمعات الشرق الـنجاح يعني بروز طـاقة سلبية حـوله بينما في الغرب
الـنجـاح يـرمز الى احلـكـمة واالبـداع والتـنـويروبـالـتالي نـشـوء طاقـة ايـجابـية
ـبدع في مـجتمـعات الشرق بـال قيمـة وال اثر لبـصمته الـفكريـة والفلـسفية فا
بدع شكلة في ذات االبداع الذي يقمص روح وجسد ا ـشكلة هنا ليست ا ا
 تـكمن في عـدم تقـبل البـيـئة الـشرقـية اي نـوع من النـجـاح ويعـتبـرونه فوقـية
ـصنـوع من التـفكـير وتـعالي وهـذا يصـنع النـقد الالصـحـيح والالمنـطقي وا
اجلـامد الـذي ال يقـبل االندمـاج بيـنمـا البـيئـة الغـربيـة تصـنع هالـة ذات قيـمة

بدع . واثر مضاعفة لقيمة واثر ا
4

ـبــدع يـعــاني من االهــمـال والالهــتـمــام مع سـبق في مـجــتـمــعـات الــشـرق ا
االصـرار والترصد هنـا يصعد مفهـوم الشهرة الى اعلـى الهرم لكن بصورة
ـكن الكشف خـفية غـير ظاهـرة وبتخـطيط مثـالي وتنظـيم عالي الدقـة هنا ال 
نظم لالهـمال والالهتمام بدع والـشيء اخملطط وا عن الـتناغم الفـكري ب ا

ألن العملية بأسرها جتري بأسلوب معتدل متوازي فكريا وفلسفيا .
5

في الـشرق هـنالك حـكـام ثابـتون مـنذ االزل الـوظـيفـة واجملتـمع والـقبـيلـة فأن
نـظومة بال صـفة ابـداعية فال شيء يـذكر وان كان كـان من هو ضمن هـذه ا
عنى االستخفاف عنى احملاربة واجملـتمع  من يـنتمي لها مبدعا فـالوظيفة 

عنى اخلروج عن العادات والتقاليد . والقبيلة 
6

ـبـدع الغـبـاء كـظـاهرة الـغبـاء يـنـتـصر عـلى االبـداع والـغـبي اكـثر حـظـا من ا
وصـفـة تــخص الـفـرد الــعـادي واالبـداع كـصــفـة وظـاهـرة
ـشكلـة هنا ال توجـد فوارق بيـنهما بدع ا لـشخصيـة ا
كل واحـد مــنـهـمــا في مـرتــبـة وخـانــة لـكن الــتـصـادم
ــبـدع وتــفـوق واالحـتــكـاك يــؤدي الى انـدثــار قـيــمـة ا

الغباء عليه .
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وفي تـــغـــريـــدة أخــــرى قـــالت ســـفـــيـــرة
ــتــحـدة ـتــحــدة لـدى األ ا الــواليــات ا
نــيــكي هــيــلي الــتي تــشــتــهــر بــكــتــابــة
تــــدويـــنــــات عــــلى وســــائـل الـــتــــواصل
وسيقى البوب إن االجتماعي عن حبها 
ظهـور كـليـنـتون (أفـسد حـفل غـرامي. يا
له من عار).ويصور الكتاب الذي وصفه
تــرامب بــأنه مــليء بــاألكــاذيب فــوضى
تــعم الــبــيت األبــيض ورئــيــســا لم يــكن
مــسـتـعــدا لـلـفــوز بـالــرئـاسـة في 2016
ومـــســـاعـــدين يـــســــخـــرون من قـــدراته.
ويستـند الكتـاب إلى مقابالت مـكثفة مع
ســـــتــــيف بـــــانــــون كــــبـــــيــــر اخلــــبــــراء
االســـتـــراتــيـــجـــيـــ لـــتـــرامب ســـابـــقــا

ومساعدين آخرين. 

»½UA²—∫ مقاتلون من احلركة االنفصالية اجلنوبية باليمن ينتشرون في أحد شوارع عدن

{ عـدن (أ ف ب) - طـوق مــقـاتـلـون
انـفصـالـيون من جـنـوب الـيمن امس
الـثالثــاء الـقـصـر الــرئـاسي في عـدن
بــعـد ثالثــة ايـام مـن مـعــارك بـيــنـهم
ـوالــيـة وبــ الـقــوات احلـكــومـيــة ا
لــلــرئــيس عـبــدربه مــنــصــور هـادي
بــحــسب مــا ذكــر مــصــدر عــســكــري

حكومي.
ـوالــيـة ـصــدر ان "الـقــوات ا وقــال ا
للـمجـلس االنـتقـالي حتاصـر القـصر
الــرئــاسـي وتــمت الــســيــطــرة عــلى
البـوابة الـرئيـسية ومن بـالداخل هم
بــحـكم االقــامــة اجلـبــريـة". ويــعـيش

هــادي في الــســعــوديــة لــكن رئــيس
حـكــومـته أحـمــد بن داغـر وعـددا من
أعضـاء احلكومـة موجـودون في مقر

الرئاسة في عدن.
ـنيا امس الى ذلك قتل  14 جنـديا 
الــثالثـــاء في هــجــوم انــتــحــاري في
محـافظـة شبـوة بجـنوب الـيمن الذي
يـشـهـد نــزاعـا كـمـا اعـلن مـصـدر في

نطقة. اجليش في ا
ووقع الـهـجـوم بيـنـمـا جتـري مـعارك
عــنـــيــفـــة مــنـــذ االحــد بـــ الــقــوات
االنــفــصـــالــيـــة اجلــنــوبـــيــة وقــوات
ـعــتـرف به دولـيـا عـبـدربه الـرئـيس ا

مـــنـــصــــور هـــادي في كــــبـــرى مـــدن
اجلنوب عدن.

واسـتـهـدف الـهـجـوم نـقـطـة تـفـتـيش
تابعة لقوة تدعمها االمارات العربية
ـتـحـدة في شـرق عـتق كـبـرى مـدن ا
ـصـدر الذي طـلب شـبـوة كـمـا قـال ا
سؤولية عدم كشف هويته محمال ا

. السالمي متطرف
وذكر مصدر امـني آخر في شبوة ان
الـتــفـجـيــر اسـفـر عن ســقـوط عـشـرة

قتلى على االقل.
وتـــخـــضع احملـــافـــظـــة لـــســـيـــطـــرة
ــدعـومـة من الـسـعـوديـة احلـكـومـة ا

الـتي تـقـود حتـالفـا عـسـكـريـا يـشمل
خــصـوصــا االمــارات ويـتــدخل مــنـذ

 2015في اليمن في مواجهة
. تمردين احلوثي ا

ويـســيـطـر احلــوثـيـون عــلى مـنـاطق
ا فيها العاصمة واسعة من اليمن 

صنعاء.
الـى ذلك ايـــدت مـــحـــكـــمــة الـــنـــقض
الـبحـريـنـية االثـنـ حـكمـا بـالـسجن
دة عـام بحق احد مـساعـدي الزعيم
الـروحـي لـشـيـعــة هـذا الـبــلـد وكـذلك
حرمـانه من اجلنـسيـة حسـبمـا افاد

مصدر قضائي.

وكان حكم على آية الله عيسى احمد
قـاسم ومـسـاعـديه الـشـيـخـ حـس
محروس ومـيرزا العـبيدلي بـالسجن
مـدة عـام لـكل مـنـهـمـا في ايـار/مـايـو
 2017بعد ادانتهم بجمع تبرعات

بــطـريــقــة غـيــر قـانــونـيــة وتـبــيـيض
اموال.

ولم يــسـتــأنف احلـكم امــام مـحــكـمـة
النـقض اال الـشـيح حسـ مـحروس
واكدت محكمة النقض االثن احلكم
ـصـدر الـذي بـات نـهــائـيـا بـحـسب ا

القضائي.
يـشـار الى ان ايـة الـله عـيـسى احـمـد
قـاسم ( 76عــامــا) الـذي يــعــتــبـر من
الـــوجــوه الــبــارزة لــلـــمــعــارضــة في
الــبـحــرين يــعــاني من عــدة امـراض
سـتشفى لـفترة قـصيرة وكان اودع ا

اضي. الشهر ا
واسـقـطت عـنه جنـسـيـته ايـضـا مـنذ
2016 بسبب اتهامات ب "خدمة

مصالح اجنبية".
ـلكـة الـبحـرين اخلـليـجـية وتـشهـد 
الصـغـيرة اضـطـرابات مـتقـطـعة مـنذ
قــمع تــظــاهــرات كــبــيــرة عـام 2011
قــادتــهــا االغـلــبــيـة الــشــيـعــيــة الـتي
تــطــالب بــاصالحــات. وكــان الـشــيخ

قاسم احد قادة تلك االحتجاجات.
ارسـتها وتنـفي سلـطات الـبحـرين 
اي تــمــيــيــز ضــد الــشـــيــعــة وتــتــهم
بــانــتــظــام ايــران بــتـاســيس "خـاليـا
مـلكة ارهابـية" و"زعـزعة اسـتقـرار" ا
اخلليجية االمر الذي تنفيه طهران.
الى ذلك أقر مجلس الوزراء الكويتي
الي - 2018 االثنـ مـوازنة الـعـام ا
 2019التي تلحظ عجزا كبيرا للعام
الــرابع عــلى الــتــوالي بــسـبـب تـدني

اسعار النفط.
قبل بـ 16,7مليار وقدر عجز العام ا
دوالر مــا يــوازي 13,5 من اجــمــالي
الـناجت الـداخـلي لـهذا الـبـلد الـعـضو
ــصـدرة لــلـنـفط في مــنـظـمــة الـدول ا

(اوبك).
الـيـة نايف احلـجرف وصرح وزيـر ا
في مــؤتــمــر صــحــافي ان احلــكــومـة
ســتــســعى الى تــمــويل الــعــجــز "من

خـالل إصــدار الـــســـنـــدات مــحـــلـــيــا
سؤول ودوليا والسـحب احملدود وا
من االحــتــيـــاطي الــعــام الى جــانب
السعي الى تطوير وزيادة االيرادات

غير النفطية".
بعـد تسـجـيل فائض مـالي طوال 16
ـوازنـة عـامـا عـلى الــتـوالي عـانت ا
الكويتـية عجـزا في كل من السنوات
الثالث الـسابقـة بعـدما بـدأت اسعار

النفط بالتراجع منتصف 2014.
ـوازنة واكـد احلـجـرف ان ايـرادات ا
اجلـديــدة تــبـلغ 50 مـلــيـار دوالر في
ـئـة عن العـام الـفائت ارتفاع 12 با
بـعـد ارتـفـاع سـعـر برمـيل الـنـفط من

45 الى 50 دوالرا.
كما قدر عائدات النفط بـ44,3 مليار
دوالر النتاج ما مجموعه 2,8 مليون

برميل في اليوم.
ــتـوقـع ان يـبــلغ االنــفـاق 66,7 من ا
مـليـار في "تـطـور بـسـيط" عن الـعام
الفـائت بـحـسب الوزيـر الـذي أكد ان
الـرواتب والـدعم احلـكـومي يـشكالن

وازنة. ئة من ا 73 با
ـوازنـة في االول من ويـبـدا سـريان ا
نيـسان/ابـريل لكن بـعد إقـرارها في

مجلس األمة.
ولن يـــتم تــخـــصــيص اكـــثــر من 18
شـاريع التـنمـية ـئة من النـفقـات  با
بحـسب احلجـرف الذي أكد ان بالده
ضافة او لن تفرض ضريبة القيمة ا
ـوافــقـة غــيـرهــا من الــضـرائـب اال 

مجلس االمة.
وقـررت السـعـوديـة واالمـارات فرض
ضـافة اعـتبارا من ضريـبة الـقيمـة ا

العام اجلاري.
لكن احلجرف اشـار الى ان احلكومة
قــد تــزيــد رسـوم اخلــدمــات الــعــامـة

لتعزيز العائدات غير النفطية.
على غـرار الـدول اخللـيـجيـة األخرى
الـتـي تـعـتـمــد بـقـوة عــلى الـنـفط في
ايــــــــراداتــــهــــا فــــرضـت الــــكــــويت
اجـــراءات كــزيــادة اســعـــار الــطــاقــة

والوقود.
وفـي الـــكــــويت صـــنــــدوق ســـيـــادي

تتجاوز اصوله 600 مليار دوالر.

ــــقـــــبــــوض عــــلــــيــــهم إن بــــعض ا
يواجهون تـهما تصل عـقوبتها إلى

اإلعدام.
وطــلب رئـيس الــهـيـئــة الـقـضــائـيـة
صــادق الريـجــاني من احملــاكم هـذا
الــشــهــر اســتــخــدام الــرأفــة مع من
احتجوا سلميا وأن يقتصر العقاب
ـلـكـيات عـلى من أحلـقـوا أضـرارا 

عـــامـــة واتـــبـــعـــوا أوامـــر األعـــداء
ــعــتــقــلــ خالل وتــوفي عــدد من ا
فـتــرة احـتـجــازهم. وأكـدت الــهـيـئـة
الـقضـائـية مـوت اثنـ لـكنـهـا قالت
إنهما انتحـرا. ويقول نشطاء إن ما
يـصل إلى خـمـسـة تـوفـوا في أثـنـاء
االحــتـــجــاز وطــالـــبــوا بـــتــحـــقــيق

مستقل.

طـالـبت مـجـموعـة مـتـزايـدة بـتـنحي
الــــزعــــيم األعـــــلى آيــــة الــــلـه عــــلي

خامنئي.
وأسفرت االشتبـاكات ب احملتج
والشرطة عن سقوط 25 قتيال وفقا

لألرقام الرسمية.
ويــوم اجلـمــعــة قـال مــركـز حــقـوق
اإلنسـان في إيـران ومقـره نيـويورك
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القـضية الـفلسـطينيـة التي تاجـر العرب فـيها كثـيرا مر عـليها 60 عـاما دون
حل بل يـزداد الكيان الصهـيوني  ايغاال بقـتل وسجن وتعذيب  الفلـسطيني

ومصادرة اراض فلسطينية جديدة . 
ـعنى اخر انه توسع اضـعاف ما كانـيسيطـر  عليه عام 1948 واغلب اي 
احلـكومـات العـربيـة التي تـرى حالـها انـها حـكومـات ثوريـة عنـدما تـتحدث و
ركـزية عنـدما يـأتي ذكـر القـضيـة الفـلسـطيـنيـة يقـولون انـها قـضيـة العـرب ا
ـشـكــلـة  ســواء كـانت وايـدهم هم  الــعـرب بــأيـدي من كــانـوا هـم اسـبــاب ا
تـعـاقـبـة وهـاتـان الـدولـتـان تـتـعاون احلـكومـات الـبـريـطـانـيـة او االمـريـكـيـة  ا
ـنـوال ضـربت دول عـديـدة وغـيـرت بـضـراوة مع بـعض ضــد االخـر  وعـلى ا
حـكومـات عـدة واغتـيل سـيـاسيـ وعـلمـاء كـثـر منـهم عـرب واخرين من دول
وضوع يخص القضية الفلسطينية الذي اخـرى المجال هنا للتسميات الن ا
ركزية ولكن دون جدوى  ,فـالبعض يتبادل قـال عنها العرب انـها قضيتـهم ا
الـسـفـارات  مع الـصـهــايـنـة في الـعـلن واالخـر يــتـبـادل الـعالقـات في الـسـر
والـعـلـن والـقـصـف مـســتـمـر عــلى مـواقـع عـســكـريـة فـي سـوريـا وعــلى غـزة
ن يـــســـاهم في قـــتل الـــعـــرب وقــتل وحـــصــار قـــاتل والـــعـــرب يـــرحــبـــون 
الـفلسطيني واحتل العراق ودمر ت بنـاه االرتكازية بإرادة صهيونية وتنفيذ
امـريكي - بـريطاني وعـون عربي  وكـان اخلريف الال عـربي قد دمـر بشكل
او اخـر ست دول عربية مـازال  في بعضـها القتـال مستـمر - ليبـيا - اليمن
- سـوريا - هكذا هو حال القضـية الفلسطينـية  على  مدى ست عاما  ,ما
الـذي حصل عليه الـفلسـطينيـون والعرب من اسـتجداء العـون االمريكي على

حل القضية الفلسطينية .. 
يـقول تـشرشل رئـيس وزراء بريـطانـيا عن بـعض الدول واالقوام  ,اذا ذهـبت
ـانيا ذهـبت القـوة واذا ذهبت امـريكا راح روسـيا ذهب الـسالم واذا ذهبت ا
ان واذا راح الـعـرب راحت الـغـنى  امـا ذهـاب ايـطـالـيـا فـمـعـنـاه ذهـاب اال
اخلـيانـة  وهو كالم فـيه إساءة الى الـعرب ولـكن من ناحـية  اخـرى يعـد ترك
الـفلسطينيـ لوحدهم  والسكوت علـى جرائم الكيان الصهـيوني خيانة لهذه

ركزية كما سماها العرب انفسهم. القضية ا
عـروف ولو قدر لـلعرب لـست انا القـائل بل تشرشل الـسيـاسي البريـطاني ا
ان يـتـوحدوا ويـكـونـوا دولـة موحـدة بـرئـيس واحـد وحـكام جـمـهـوريـات لكن
ـالـية اجلـيش واحـد والقـيـادة واحـدة والـسيـاسـة اخلـارجـية واحـدة ووزارة ا
ـتــحـدة االمــريـكــيـة والـتـي كـانت واليـات واحـدة كـمــا هـو احلــال لـلــواليـات ا
الـشـمـال مـع واليـات اجلـنـوب في حـروب دامــيـة ومـسـتــمـرة لـكن والة الـقـوم
تحدة االمريكية جـلسوا مع بعض وتوحدوا على قيام دولة سميت الواليات ا
نـهايـة القـرن الـثامن عـشر تـقـريبـا لكـان الـعرب اقـوى من امريـكـا وبريـطانـيا

وحدة . بوحدتهم ووالئهم للدولة ا
ـستوى من الـوقاحة يـضرب هنا عـقول كيـان صهيـوني بهذا ا اذا من غـير ا
ويـحـاصـر هنـاك ويـقـتل ويـسـجن ويـصـادر اراضي دون حـراك عربي  ,وقـد
ـصـري االسـبق انـور السـادات سـتـكون اعـتـقد الـبـعض ان زيـارة الـرئيس ا

بداية احلل لكن الصهاينة يكسبون  ويتجاوزون.
مـا الذي حـصل عـليه الـفـلسـطيـنـيون من االتـفـاقيـات مع الـكيـان الـصهـيوني
ومن امـريكا الـتي تعهـدت من اكثر من رئـيس دون نتيـجة تذكـر واخيرا قرار
الـرئيس االمـريكي تـرا مب بـاعتـبار الـقدس عـاصـمة لـهذا الـكيـان وكل الذي

فعله العرب هو حتقيق اجتماع لوزراء اخلارجية ثم مظاهرات هنا وهناك.
طبق وليس امام الفلسطيني سوى تقد العروض هنا وهناك ثم الصمت ا
تـحدة او في لـنـدن العـاصمـة البـريطـانـية الـتي ينـتمي سـواء في مقـر اال ا
شؤوم . ويـبدو انـهم يريدون ان يـقولوا ـقبور بـلفـور صاحب الوعـد ا الـيها ا
لـلـعـالم يـئـســنـا من اخـوانـنـا الـعــرب ويـئـسـنـا من الــدول الـتي تـعـهـدت بـحل

قضيتنا وها نحن موجودون امامكم .
ـا جـاء في ديبـاجـة ميـثاق لـذا جئـنـا اليـوم اليـكم يـا رعاة الـسالم انـطالقا 
يـثاق (نـحن شـعوب ـنظـمـة  الدولـيـة التي تـرعـوها حـيث جـاء في ديبـاجـة ا ا
ـقـبـلـة من ويالت ـتـحـدة وقـد آلـيـنـا عـلى أنـفـسـنـا أن نـنقـذ األجـيـال ا األ ا
احلـرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانـية مرت أحزاناً يعجز
ـانـنا بـاحلـقوق األسـاسـية لإلنـسان عـنهـا الـوصف  وأن نؤكـد من جـديد إ
ا لـلـرجال والـنـساء واأل كـبـيرهـا وصـغيـرها من وبـكرامـة الـفرد وقـدره و
ـكن في ظـلـهـا حتـقـيق الـعـدالة حـقـوق مـتـسـاويـة وأن نـبيّـن األحـوال التـي 
ـعـاهـدات وغـيرهـا من مـصـادر الـقـانون واحـتـرام االلتـزامـات الـنـاشئـة عن ا
الـدولي وأن نـدفع بالـرقي االجـتمـاعي قـدماً وأن نـرفع مـستـوى احلـياة في

جو من احلرية أفسح).
نظمة الدولية نطلق يطرح الفلسطينـيون رؤاهم امام اعضاء هذه ا من هـذا ا
عاناتـهم ويرد على قرارات اولئك الذين ال يعرفون اال لـعل هناك من يشعر 
لـغـة الـقـوة بـدل الـسالم ان هـنـاك شـعـبـاً يـعـاني الـغـربـة والـفـرقـة والـشـتا ت

الي  .  والعوز ا
ساعدة حـيث تمارس امريكا مع  الفلــسطيـني االبتزاز توافقون او نوقف ا
ـاذا هـذا االنـحـياز ـالـيـة اهـذه هي حـقـوق االنـسـان و ا
ـسـتــمـيت لـكـيــان لم يـعـرف اال لـغــة الـقـوة مع شـعب ا

اعزل . 
انـها محاولة تذكير شعوب العالم وحكامهم من خالل

تحدة . هذه الوقفة في اروقة اال ا
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{ طـــــهـــــران, (أ ف ب) - افـــــرجت
الــسـلــطـات االيــرانـيــة عن مـواطــنـة
اعتقلت لـتحديهـا علنا الـزام النساء
ارتداء احلـجـاب في االماكـن العـامة
بــعـد سـجــنـهـا مــدة شـهـر حــسـبـمـا
اعــلـنت االثــنـ مــحـامــيـة مــعـروفـة

لفرانس برس.
وقـالت احملــامـيـة نــسـرين سـوتـوده
دافعة عن حقوق االنسان احلائزة ا
عـام  2012عـلى جــائـزة ســخـاروف
ــنــحــهـا حلـريــة الــتــعــبــيــر الــتي 
ان االوروبي "لـقد اطلـعت على البـر
ــرأة" في الــنــيــابـة وقــال لي مــلف ا

مسؤول قضائي "انها حرة".
ـوقوفـة هي وكـشـفت احملـامـيـة ان ا
ويدا موحدي موضحة انها حصلت
عـلى مــعـلـومــات من مـصـادر اخـرى

اكدت نبأ االفراج عنها.
WO öŽ« WODGð

ــــزيـــد من ورفــــضت الـــكــــشف عن ا
االيضاحات نظرا الى رغبة موحدي
عدم "احلصول عـلى تغطـية اعالمية

واسعة".
وكانت احملاميـة اعربت قبل اسبوع
ـصـيـر الـشـابـة الـبـالـغـة عن قـلـقـهـا 

ال 31من العمر وهي ام لطفل.
وفـي الــصـــور الـــتـي انــتـــشـــرت في
العـالم فان "بـنت شارع انـقالب" كما
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