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العالم 2009 في صور26

بدأت وتيرة األحداث متسارعة مع حلول العام 
2009 حيث استمرت احلرب اإلسرائيلية على 
غ���زة بأعنف صورها حاصدة مئات الش���هداء 
واجلرحى وسط التظاهرات التي عمت ارجاء 
العالم العربي منددة بالوحشية االسرائيلية التي 
قضت على عائالت بكامله���ا ولم تقض على حركة حماس وال على 
الصواريخ التي ُشنت احلرب من اجل ايقاف اطالقها على مستوطناتها، 
وكشفت أمام الراي العام الدولي البطش االسرائيلي، حيث مت طرد 
سفيري اس���رائيل في كل من ڤنزويال وبوليڤيا، ووقفت املنظمات 
الدولية ومنظمات املجتمع املدني في العالم بأس���ره ضد ممارسات 
اسرائيل وعقدت قمة تشاورية في الدوحة مبشاركة 6 رؤساء عرب 
دعت لتجميد العالقات مع اس���رائيل ولدعم املقاومة فيما استمرت 
احلم���الت املنددة مبوقف مصر من حرب غ���زة وإغالق معبر رفح. 
عل���ى صعيد املقاومة ايضا ولكن لبنانيا فقد قام مجهولون بإطالق 
صواريخ باجتاه اسرائيل لكنها وقعت باخلطأ في األراضي اللبنانية 
التي زارتها املقاومة اجلزائرية الشهيرة جميلة بوحريد حيث قامت 
بزيارة الى اجلنوب اللبناني احملرر في نهاية شهر يناير. واستمرت 
مفاعيل املصاحلات التي جرت في القمة االقتصادية في الكويت بفرض 

نفسها حدثا أساسيا خاصة بني الرياض ودمشق.
عراقيا تس���لمت بغداد القصر اجلمهوري من قوات التحالف في 
خطوة اعتبرت استعادة للس���يادة من قبل نوري املالكي الذي زار 

طهران في 3 يناير والتقى الرئيس االيراني محمود احمدي جناد.
واستمرت العمليات االنتحارية اذ قتلت انتحارية اكثر من 40 شخصا 

وأصابت 70 آخرين بحزام ناسف قرب ضريح اإلمام الكاظم.
وافتتحت الواليات املتحدة مقر سفارتها اجلديد في 5 يناير.

خليجيا وقعت اإلمارات اتفاقا نوويا مع الواليات املتحدة للتعاون 
في مجال الطاقة النووية فيما فازت ش���ركة االتصاالت السعودية 
بالرخصة الثالثة لتش���غيل ش���بكة االتصاالت للهاتف احملمول في 

البحرين.
رياضيا احرز املنتخب العمان���ي كأس اخلليج للمرة االولى في 

تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي 6-5 بركالت الترجيح.
ورحل عن دنيانا في هذا الش���هر الفنان اللبناني الكبير منصور 
الرحبان���ي عن عمر يناهز ال� 84 عاما ليطوي صفحة مش���رقة في 
تاريخ االغني���ة اللبنانية والعربية، كما انتقل الى رحمة اهلل حاكم 
أم القيوين الش���يخ راشد املعال الذي توفي في لندن عن عمر يناهز 

ال� 78 عاما.
دوليًا فرضت أحداث حرب غزة نفس���ها حدثا رئيسيا على املجتمع 
الدولي الذي تباينت ردود افعاله حول اجلرائم اإلس���رائيلية، وكان 
االبرز فيها موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي 
انس���حب من جلسة نقاشية على هامش منتدى دافوس االقتصادي 
العاملي، وهاجم خاللها الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز ومن صفقوا 
لكلمته قائال لهم من العار عليكم ان تهللوا لهذه اخلطبة بعد ان لقي 

آالف االطفال والنساء مصرعهم على يد اسرائيل في غزة.
واجتهت االنظار صوب الواليات املتحدة التي شهدت حفل تنصيب 
الرئيس االميركي باراك اوباما الذي استهل عهده بتوقيعه امر اغالق 

معتقل غوانتانامو خالل سنة واحدة.
واستفزت كوريا املجتمع الدولي بتصريحاتها التي اعلنت فيها نيتها 
عدم التخلي عن اسلحتها النووية حتى اذا قامت واشنطن بتطبيع 
العالقات معها. اما باكستان فقد دارت فيها معركة قتل فيها نحو 50 
من عناصر طالبان واجليش فيما شهد شمال غربها اشتباكات طائفية 
بني قبائل سنية وشيعية ادت ملقتل نحو 13 شخصا فيما تعرضت 

السفارة االملانية في كابول الى هجوم تفجيري استهدف مقرها.
اقتصاديا اس���تمرت االزمة االقتصادية بفرض نفسها حيث دعا 
الرئيس االميركي باراك اوباما شعبه الى التقليل من التوقعات من 
ادارته املقبلة في مجال االقتصاد فيما مت تسيير املظاهرات في فرنسا 
تنديدا بالسياس���ات املالية واالقتصادية للرئيس الفرنسي نيكوال 
س���اركوزي بينما عاش���ت املانيا اجواء اقتصادية كاحلة وواجهت 
تباطؤا اقتصاديا غير مش���هود. امنيا مت مصرع واصابة نحو 260 
شخصا في حريق ملهى ليلي في بانكوك فيما ادى انهيار جبلي في 
غواتيماال ملصرع نحو 34 شخصا وتوفي في هذا الشهر ابن املمثل 
االميركي جون ترافولتا بنوب���ة قلبية مفاجئة كما رحل عنا املمثل 

االميركي باتريك ماكغوهان واملمثل ريكاردو مونتاليان.

ينـاير

التعازي في وفاة حاكم إمارة أم القيوين في سفارة دولة اإلمارات في الكويتاملقاومة اجلزائرية جميلة بوحريد ورندا بري وليلى خالد خالل زيارتهن إلى جنوب لبنان

رايس مصافحة الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية اإلماراتي بعد توقيع اتفاقية تعاون نووي بني اإلمارات والواليات املتحدةاوباما بعد توقيع االمر التنفيذي بإغالق سجن احلرب على االرهاب في خليج غوانتانامو في كوبا

حاكـــم  رحيــل 
راشـد  الشـيخ  القيوين  أم 
المعال و منصــور الرحـباني

الخليــــج  كـأس 
للمـرة  ُعمـان  قبضـة  فـي 
األولـى فـي تاريخـــهـا

حرب غزة ومآس وأهوال فطرت القلوب املنتخب العماني يحرز لقب كأس اخلليج للمرة األولى في تاريخه

تشييع الفنان اللبناني الكبير منصور الرحباني إلى مثواه األخير

غزة تدمي القلوب والتظاهرات تعّم العالم 
العربي منددة بالوحشية اإلسرائيلية

إعداد:  محمد ناصر  ـ إخراج: طلعت يوسف ـ زين العابدين عبدو
فرضت االضطرابات واحلروب املتنقلة نفسها على املشهد السياسي عربيا وعامليا اذ بلغت الوحشية االسرائيلية مداها في حرب غزة فيما لف اللون 
االخضر ايران في تظاهرات مليونية منددة بنتائج االنتخابات في احداث اعادت مشهد الثورة االيرانية. وتصاعدت وتيرة التفجيرات العراقية املتنقلة التي 
بلغت حدا غير مسبوق خاصة مع تنفيذ قرار القوات االميركية انسحابها من املدن العراقية في وقت اندلعت فيه احلرب بني اجليش اليمني واحلوثيني 
ووصلت تداعياتها الى السـعودية التي دافعت عن سـيادتها وحدودها. وطرقـت االضطرابات باب الصني عبر مواجهات عنيفة بني االيغور املسـلمني 
والسـلطات الصينية وازداد العنف في باكستان وافغانستان التي شهدت خسـائر كبيرة للقوات االميركية كانت االكبر منذ عام 2001. وفتحت صفحة 

جديدة هذا العام بني اململكة العربية السعودية وسورية بعد زيارة خادم احلرمني الشريفني الى دمشق ما حرك عملية تشكيل احلكومة اللبنانية التي 
ترأسها سعد الدين احلريري عقب فوز جتمع 14 آذار في االنتخابات النيابية اللبنانية. واستمرت االزمة االقتصادية في االنتشار وكان ابرز املتعثرين فيها 
امارة دبي التي هزت االسـواق املالية العاملية وكذلك شركة جنرال موتورز التي اعلنت افالسها وكذلك العديد من البنوك العاملية. وقدم وافد جديد 
هذا العام بث الرعب في قلوب العالم واثار الهلع وافرغ الطرق من روادها حتى سـيطرت فوبيا انفلونزا اخلنازير على سكان املعمورة. فنيا: سجل رحيل 
مايكل جاكسون احد ابرز احداث العام 2009 الذي نستطيع اعتباره عام االضطرابات واحلروب واالزمات التي ألقت بظلها على املشهد العاملي لهذا 

العام الذي نضعه بني ايديكم عبر احداث شهرية مصورة ولنقدم لقارئنا ما شهدته دولنا العربية والعاملية من اجنازات واخفاقات لهذا العام.


