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Yaniv Lavy , Attorney

للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

325 Broadway , Suite 40L New York, NY 10007
212 - 507- 9200

�أعو�م  6 مرور  بعد  عرفات  يا�سر  »قاتل«  هوية  ك�سف 
�ل�سرية(   �لعملية  تفا�سيل  يك�سف  )تقرير  �غتيالة  على 

ا���ض��ت��خ��دم  مل  اال����ض���د: 
وه��ذه  بعد  االأم��ن��ي  احل��ل 
م��ع قطر اأ���ض��ب��اب خ���اليف 

�ضالح )العائد(
الدماء هل يبداء باحلوار حلقن 

هل �ضي�ضلم عبا�س مفاتيح )ال�ضلطة الوهمية( ال�ضرائيل..؟!
             : نيوز  لغربة  من�ضور  ريا�س 
تاريخيا  يوما  كان  اليوم  هذا 
... الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحياة 

عبا�س ي�ضتعيد �ضدى ع�رفات

وثائق م�ضربة: 
�ضرطة نيويورك 
تتج�ض����س على 

العرب املغرتبني       



امل����خ����اب����رات االأم���ري���ك���ي���ة ت��ع��ل��ن��ه��ا ب���االأ����ض���م���اء... 

امل������ت������ورط������ني ب����ت����ه����ري����ب ام�������������وا∫ م�����ب�����ارك
 

عن جريدة الأنباء الدولية
جريدة  ن�شرته  الأمريكية  للمخابرات  تقرير  وفى  كبرية  مفاجاأة  فى   
الوليات  من  كبرية  �شخ�شية   17 هناك  اأن:   فيه  اأك��دت  الدولية  الأنباء 
املتحدة الأمريكية واأوروبا تورطوا فى تهريب اأموال مبارك مقابل عمولت 
عنها  اأعلن  التى  الأ�شماء  فى  املفاجاأة  وكانت  ال��دولرات  ماليني  اإىل  ت�شل 
التقرير فاأول هذه ال�شخ�شيات كان الرئي�س الأمريكى باراك اوباما والذى 
اأر�شل اإىل مبارك قبل تنحيه املحامى فرنك ويزنر وهو نف�شه حمامي مبارك 
واملخت�شة  والقانونية  ال�شت�شارية  للخدمات  بوجز  باتون  ب�شركة  اخلا�س 
بق�شايا التحكيم امل�شرية وهي ال�شركة التي تقا�شت ماليني الدولرات من 
اأيام كان ال�شحب علي املك�شوف لتلميع �شورة الرئي�س املخلوع  خزينة م�شر 
لتح�شني  المريكية  الدارة  داخل  القرار  �شنع  دوائر  يف  امل�شئولني  ور�شوة 
�شورة مبارك البن والوريث غري ال�شرعي مل�شر واأكد التقرير اأن هذا الرجل 
خرج من م�شر بطائرتني حمملتني بالموال واملقتنيات الثمينة من القاهرة 
 care وحط بهما يف تل اأبيب واأكدت املخابارت اأنها متلك تقريرا من �شركة
املتخ�ش�شةيف تعقب وتتبع الموال غري امل�شروعة وعمليات غ�شيل الموال 
حل�شاب  ال��دولرات  مليارات  حول  قد  مبارك  املخلوع  اأن  فيه  توؤكد  القذرة 
م�شرف  يف  احدهما  باأوباما  خا�شني  ح�شابني  فى  اأوباما  الأمريكى  الرئي�س 

الفاتيكان والخر ببنك �شانتا ندر و�شمت الالئحة تورط : 
 1- جوزيف اأكدمان رئي�س دوين�شه بنك

 2- هيالري كلينتون .
 3- جورج بو�س الأب والبن .

 4- وزير اخلارجية الأ�شبق جيم�س بيكر .
 5- ال�شديق الإ�شرائيلي ملبارك بنيامني نتنياهو .

 6- جون بودي�شينا
 و مت فتح احل�شابات يوم 22 فرباير املا�شي

 1- ببنوك تل اأبيب .
 2- بنك ليوؤمي.

 ومت غ�شيل كميات كبرية من �شناديق الودائع الذهبية وملكيات ال�شكوك 
املودعة

 1- بروت�شه بنك .
 2- باركليز .

 3- واإت�س اإ�س بي �شي . 

�ضفق العامل وقوفا للرئي�س عبا�س 
 

وقف الرئي�س حممود عبا�س بكل ثقة وحتدي 
جماهري  كل  معه  ووقفت   .. املتحدة  المم  فى 

ال�شعب الفل�شطيني فى الداخل واخلارج 
 و�شفق العامل با�شره للرئي�س     وقوفا ..

فكان يوما تاريخيا م�شهودا وكان خطابا �شجاعا 
ات�شم بالتحدي وو�شع النقاط على احلروف..

مرجعيته  �شتكون  الفل�شطيني   ب��ان    : اول 
الرئي�شية هى ال�شرعية الدولية بعدما نفذ �شربه 
من مفاو�شات مملة وم�شيعة للوقت ومماطلة من 

قبل ا�شرائيل ..
على  بقوة  عبا�س  حممود  الرئي�س  رد    : ثانيا 
نتناهو  واوباما عندما طلب  العرتاف بالدولة 
فل�شطيني  م��ل��ي��ون  ب��ح��ق  ..ومت�����ش��ك  ال��ي��ه��ودي��ة 

يعي�شون فى ارا�شي 48
المريكية  ال�����ش��غ��وط  ع��ب��ا���س  ع��ار���س  ك��م��ا   
الع�شوية  طلب  تقدمي  عن  لثنيه  وال�شرائيلية 

الكاملة لدولة فل�شطني  .. 
و�شفه  كما  التاريخي  اليوم  هذا  فى  فعبا�س   
مندوب فل�شطني فى المم املتحدة ريا�س من�شور  
الفل�شطيني  بالربيع   ( العامل...  يحدد ويطالب 
العادلة  الفل�شطيني  ال�شعب  مطالب  وحتقيق   )
باقامة دولته امل�شتقلة  وهو بذالك ي�شتند على  
احلر  العامل  و�شعوب  ال�شعبي   العربي  الدعم 
ق�شيته  ح��ول  الفل�شطيني  ال�شعب  والتفاف  ة 

العادلة ...
مع  للمفاو�شات  يعود  ان  عبا�س  رف�س    : ثالثا 
ا�شرائيل من دون اعالن العرتاف بدولة فل�شطني 

وجتميد ال�شتيطان..
 .. عبا�س   للرئي�س  الدبلوما�شي  النت�شار  هذا 
املتحدة  والمم  ال��دويل  واملجتمع  العامل   و�شع 

امام م�شوؤولياتها
م�شتقلة  دولة  بفل�شطني  الع��رتاف  دعم  فى    

وكاملة الع�شوية  ...؟
املطلوب الن من الفل�شطينيني  اعادة الوحدة 
على  وال�شتمرار  اخل��الف��ات   ونبذ  الوطنية    
بكل  الثقة  وع��دم  الرتاجع  وع��دم  املوقف   ه��ذا 
ا�شرائيل  ومم��اط��ل��ة  وك���ذب  املع�شولة  ال��وع��ود 

ووا�شنطن...؟ 
ال�شغوط  لرف�شه  حياته  دفع  عرفات  الزعيم 
النتفا�شة  ت��ف��ج��ري  وراء  وك����ان  الم��ري��ك��ي��ة 
عليه  �شيمار�س  وعبا�س  ا  �شهيد  فمات  الثانية... 
امام  وامريكا   ا�شرائيل  لتعريته   .. ال�شغوط 

العامل فهل  �شيكون �شهيد المم املتحدة  ...؟

 awni.haddadin@yahoo.com
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رئي�س –رير يومية روز اليو�ضف 
ال�ضابق جا�ضو�س للمو�ضاO االE�ضرائيلي

 
املخل�شني  ال���رج���ال  اأح���د  ه��و 
الرئي�س  جن���ل  م���ب���ارك  جل��م��ال 
ع�شوا  ك����ان  امل���خ���ل���وع،  امل�����ش��ري 
عام  منذ  املنحل  الوطني  باحلزب 
�شريعا  �شقوطا  �شقط  لكنه   ،2005
بني ليلة و�شحها بعد اأن مت اتهامه 

بالوثائق بالعمالة لإ�شرائيل منذ عام 1995.
»مركز  للمو�شاد  تابع  اإ�شرائيلي  موقع  ن�شر  حيث   
املخابرات  ملركز  التابع  والإره��اب  املخابرات  معلومات 
من  ت�شريبه  مت  خطريًا  تقريرًا  املو�شاد«  الإ�شرائيلية 
اإ�شرائيل  اأن  يوؤكد  والتقرير  الإ�شرائيلية،  املخابرات 

جنحت
 فى جتنيد عبد اهلل كمال رئي�س حترير روز اليو�شف 
ال�شابق من اأجل اأن يكتب �شد اإيران وحما�س وحزب اهلل 

باإيعاز من املو�شاد.
�شد  امل�شتمرة  حربها  ف��ى  اإ�شرائيل  �شاعد  اأن��ه  ب��ل 
كان  باأنه  كمال  اهلل  عبد  التقرير  وي�شف  الفل�شطينيني 
يف  جنحت  اأن  بعد  اإ�شرائيل  مع  تعاونًا  ال�شحفيني  اأكرث 
من  واجتاهات  معلومات  يتلقى  كان  واأنه  �شداقته  ك�شب 

�شباط اإ�شرائيليني لين�شرها فى �شحيفته..
�شري للغاية

اخلا�س  املوقع  على  من  ت�شريبه  مت  ال��ذي  والتقرير 
ملركز  ال��ت��اب��ع  والإره����اب  امل��خ��اب��رات  معلومات  مب��رك��ز 
املركز  �شعار  ويحمل  املو�شاد  الإ�شرائيلية  املخابرات 
ومكتوب اأعاله ي�شارًا جملة »�شرى للغاية« واأنه مت تعديله 
واجلدير  ج��دي��دة.  بيانات  باإ�شافة   2011 يونيو  فى 
اإلكرتوين وعليه ب�شمة  اأن التقرير موؤمن ب�شكل  بالذكر 
اأو  التالعب فيه  الإ�شرائيلية ول ميكن  املخابرات  مركز 
تعديله .. التقرير يحمل عنوانًا بارزًا وهو »تقرير �شهر 
اأغ�شط�س 2010 عن الت�شالت مع ال�شحفيني امل�شريني 
بالقاهرة،  لإ�شرائيل  وم�شاعدين  كاأ�شدقاء  يعدون  ممن 

ملخ�س اأجهزة املخابرات والأمن الإ�شرائيلية.

الأوىل  املرة  هي  باأنها  يتباهى  الإ�شرائيلي  التقرير   
بقيادي  يومي  ب�شكل  بالت�شال  املو�شاد  فيها  ينجح  التي 
�شحفي وهو املدعو عبد اهلل كمال رئي�س حترير جريدة 
كان  التي  املقالت  اأن  اإىل  م�شريا  اليومية،  اليو�شف  روز 
اأقالم �شباط  اإنتاج  يكتبها كمال منذ عام 2007 هي من 
بن�شر  واأم���روه  به  ات�شلوا  الذين  املو�شاد  يف  الت�شال 
حركة  اأن  على  والرتكيز  ب��ارز،  ب�شكل  املعلومات  تلك 
حما�س يف قطاع غزة ت�شكل خطرا اإ�شرتاتيجيا للم�شالح 
منطقة  واأنها  �شواء،  حد  على  وامل�شرية  الإ�شرائيلية 
ت�شكل تهديدًا م�شتمرًا حلالة ال�شتقرار امل�شرية وحلالة 

الأمن الدويل لإ�شرائيل وم�شر.
دوره يف حماربة حما�س وحزب اهلل

وحول دور عبد كمال وكيفية توظيفه ل�شالح اإ�شرائيل 
يقول التقرير«وافق عبد اهلل كمال الع�شو البارز فى جلنة 
ال�شيا�شات باحلزب احلاكم يف القاهرة بعد حديث مطول 
وم�شتمر منذ عام 1995 على م�شاعدة اإ�شرائيل فى حربها 
�شد حما�س وكذلك يف موا�شع اأخرى اأكرث ح�شا�شية، وقد 
اأكد عبد اهلل كمال اأن عمليات حزب اهلل فى م�شر كانت 
جزءًا من موؤامرة كبرية للمحور املنتمي لإيران �شد م�شر« 
واأن هناك جهودا اإيرانية لإقامة حتالف اإقليمي م�شكل 
من كل املنظمات والع�شابات، لتعمل حتت قيادة واحدة 
كمال  اهلل  عبد  من  اإ�شرائيل  طلبت  ولقد  اهلل،  حل��زب 
ال�شغط بوا�شطة مقالته ب�شكل غري مبا�شر على احلزب 
الذي ينتمي اإليه حتى يدفعه للعمل �شد اإيران وحما�س 
وحزب اهلل فى م�شر ولكي ي�شكل مبقالته �شغطا ثقافيا 

ي�شاعد اإ�شرائيل.
م�شاعدة ال�شحفيني ال�شرائيلني

الت�شال  فقدت  قد  اإ�شرائيل  اأن  اإىل  التقرير  وي�شري 
بعبد اهلل كمال خالل الأيام الأوىل من الثورة امل�شرية 
وحتديدا منذ 30 يناير، لكنها جددت الت�شال معه بعد 
اأي�شا اإىل  وقت ق�شري من تنحي مبارك. وي�شري التقرير 
ال�شحفيني  مل�شاعدة  دائما  م�شتعد  كمال  اهلل  عبد  اأن 
فى  موقفه  ح�شا�شية  يتفهمون  اأنهم  طاملا  الإ�شرائيليني 
م�شر خا�شة بعد ثورة ال�شباب امل�شرية كما اأنه يحب اأن 
ي�شميها كذلك، وح�شب الوثيقة كان الت�شال بعبد اهلل 
والبيانات  املعلومات  مكتب  خالل  من  تليفونيا  يتم  كمال 

مبركز املخابرات الإ�شرائيلية.
مهاترات ال�شحفيني الأقزام

وتكرارا  مرارا  الت�شال  حاولت  اجلزائرية  ال�شروق 
ويف  له،  املوجهة  التهامات  عن  ل�شوؤاله  كمال  اهلل  بعبد 
النهاية قال يف ات�شال هاتفي: لن اأرد على هذة املهاترات 
ي�شعون  الذين  الأق��زام  ال�شحفيني  بع�س  يقودها  التي 

لت�شويه كل ما له �شلة بالنظام املا�شي.
واأكد كمال اأن الوثيقة التي ن�شرت موؤخر يف الأهرام 
اإنه  واأ���ش��اف  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�س  ل  املواقع  وبع�س 
الوثيقة  هذه  فى  للتحقيق  العام  للنائب  ببالغ  �شيتقدم 

اخلطرية.
ال�شطب من جدول النقابة

ومن جانبه اأكد �شالح عبد املق�شود - نقيب ال�شحفيني 
مع  حتقيقا  �شتجري  النقابة  اأن   - بالنيابة  امل�شريني 
التي  التاأديب  للجنة  ا�شتدعاوؤه  و�شيتم  كمال  عبداهلل 

يراأ�شها للتحقيق معه يف حال ثبوت �شحة الوثيقة.
اإن  لل�شروق:  خا�س  ت�شريح  يف  املق�شود  عبد  وق��ال 
�شددت  ال�شحفيني  لنقابة  العمومية  اجلمعية  ق��رارات 
املفرت�س  ال�شهيوين، ومن  الكيان  مع  التطبيع  رف�س  على 
اأن عبد اهلل كمال يعلم ذلك جيدا واأنه يف حال تورطه يف 
العمالة لإ�شرائيل �شيتم �شطبه من جدول النقابه ومنعه 

من مزاوله املهنة يف اأية �شحيفة اأخرى.
كارت حمروق

ومن جانبه ك�شف الدكتور طارق فهمي - رئي�س وحدة 
الأو�شط  ال�شرق  در�شات  مبركز  ال�شرائيلية  الدرا�شات 
لي�س  اأن احلديث عن عمالة عبداهلل كمال لإ�شرائيل   -
ال�شخ�شيات  بع�س  لدى  معروف  الأم��ر  هذا  واأن  بجديد 
النخبوية، م�شريا اإىل اأن ن�شر الوثيقة اخلا�شة بعمالته 
لإ�شرائيل على موقع ر�شمي تابع للمو�شاد يوؤكد اأنه اأ�شبح 
»كارتا حمروقا« لدى ا�شرائيل واأنه ا�شتفادت منه ب�شعة 

اأعوام والآن ل تريده بعد اأن اأ�شبح ل �شلطة له.
بني  من  لإ�شرائيل  العمالة  اتهامات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
فقط،  كمال  عبداهلل  على  مق�شورة  لي�شت  ال�شحفيني 
م�شتوى  على  �شحفيني  خم�شة  من  يقرب  ما  هناك  ولكن 
ال�شلة  م�شر يقومون بنف�س دور عبداهلل كمال، ووثقني 

ب�شباط الت�شال يف املو�شاد الإ�شرائيلي. 

مطلوب  مندوبات اعالن 
فى نيويورك  ÷ريدة Zربة نيوز 
االت�ضا∫ مع 9174889650

Ã�ضاعدة عنا�ضر من  املخابرات الرتكية

ال��ق�����ض��ة ال��ك��ام��ل��ة الخ��ت��ط��ا± امل���خ���اب���رات ال�����ض��وري��ة 
امل���ق���دم ه���رم���و����س ب��ع��د O���ض��ه��ا م���ن���وم���اk يف ط��ع��ام��¬

عنا�شر  ت��ورط  ج��دي��دة  معلومات  ك�شفت 
وال�شورية  والإيرانية  الرتكية  املخابرات  من 
املن�شق  ال�شوري  املقدم  اختطاف  حادثة  يف 
ح�شني هرمو�س، واإعادته اإىل �شوريا من داخل 

الأرا�شي الرتكية. 
املعلومات اجلديدة التي ظهرت على في�شبوك 
ت�شري اإىل وجود عنا�شر من املخابرات الرتكية، 
ينتمون للطائفة العلوية، �شاركوا بطريقة غري 
بعملية  الرتكية  احلكومة  علم  ودون  ر�شمية، 

الختطاف، وهو ما اأحرج النظام الرتكي الذي وجد نف�شه عاجزًا عن تف�شري اختفاء املقدم 
من اأرا�شيه وظهوره يف �شوريا، ما جعله يفتح حتقيقًا حول هذه احلادثة.

وبح�شب املعلومات اجلديدة، فاإن عملية اختطاف املقدم ح�شني هرمو�س متت عرب دعوة 
املقدم ح�شني اإىل ع�شاء خارج املخيم يف مدينة هاتاي للقاء اأحد ال�شباط الأتراك واملو�شوع 
كان هو كيفية تقدمي الدعم الالزم ل�شتمرار املقاومة، ولت�شليح ال�شباط املن�شقني يف جبل 

الزاوية. 
ولكنه  النا�س،  بني  منت�شر  هو  كما  لوحده  يذهب  مل  ح�شني  املقدم  اأن  املعلومات،  وت�شري 
كان برفقة اثنني اآخرين من ال�شباط املن�شقني ومن اأ�شحاب الرتب، والذين مت اختطافهم 
اأي�شا معه ول يعرف م�شريهم حتى الآن، وقد مت د�س املنوم يف الأكل، ومتت عملية تهريب 
عنا�شر  وباإ�شراف  �شوريا،  اإىل  هاتاي  من  ال�شورية  الرتكية  احلدود  عرب  الثالثة  ال�شباط 

املخابرات الرتكية.
فتح ملف حتقيق �شري 

للحكومة  ال�شورية  املعار�شة  قبل  من  ُوّج��ه  ال��ذي  وال�شخط  الإعالمية  ال�شجة  وبعد 
الرتكية، مت فتح ملف حتقيق خمابراتي يف هذا املجال، وبالفعل مت القب�س على ثالثة من 
عنا�شر املخابرات ال�شورية يف تركيا، اأحدهم اإيراين اجلن�شية يف اأنطاكية، وهم من امل�شتبه 

بهم بامل�شاركة يف هذه العملية، ويتم التحقيق معهم الآن يف اأروقة املخابرات الرتكية. 
ال�شلطات  حّمل  هرمو�س  ح�شني  �شقيق  هرمو�س  اإبراهيم  اأن  املعلومات،  هذه  يعزز  وما 
الرتكية م�شوؤولية اختفاء �شقيقه، وقال اإن �شقيقه اختفى بعد لقائه اأحد ال�شباط الأتراك 

يف اأحد خميمات الالجئني ال�شوريني يف الأرا�شي الرتكية.
وقال اإبراهيم هرمو�س يف ات�شال هاتفي مع قناة »العربية« اإن الأتراك هم الذين اأخذوا 

اأخاه اأوًل، واإنه ي�شتبعد اأن يكون يف الأرا�شي ال�شورية، اإل بتاآمر من تركيا.
واأ�شاف اأنه يف اليوم التايل �شاأل نف�س ال�شابط الرتكي الذي اأخذ �شقيقه عنه، فقال له 

ال�شابط اأنه ل يعلم عنه �شيئًا، لأنه تركه بعد ع�شر دقائق.
تركيا  طالت  التي  التهامات  اإىل  تطرقت  قد  الربيطانية  »الغارديان«  �شحيفة  وكانت 
بكونها م�شوؤولة عن ت�شليم هرمو�س لنظام الأ�شد، ونقلت عن و�شام طريف، ع�شو يف منظمة 
حقوق الإن�شان قوله اإن »تركيا �شلمت هرمو�س لل�شلطات ال�شورية مقابل ت�شعة اأع�شاء من 

حزب العمال الكرد�شتاين«.



وا�شنطن: جاكي كاملز* 

حد  فر�س  اإىل  اأوب��ام��ا  الرئي�س  يدعو 
الذين  الأف���راد  على  جديد  �شريبي  اأدن��ى 
دولر  مليون  على  ال�شنوي  دخلهم  يزيد 
نف�شها  الن�شبة  الأق��ل  على  دفعهم  ل�شمان 
املتو�شط  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب  يدفعها  ال��ت��ي 
جلنة  ب��دء  وم��ع  اإدارت���ه.  م�شوؤويل  بح�شب 
التو�شل  على  العمل  الكونغر�س  يف  خا�شة 
بتوافق  حتظى  ميزانية  ب�شاأن  اتفاق  اإىل 
بحلول  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني 
ي�شفي  املقبل،  ال��ث��اين(  )ت�شرين  نوفمرب 
حماولة  على  جديدا  �شعبيا  ملمحا  املقرتح 
على  ال�شيا�شي  ال�شغط  ل��زي��ادة  اأوب��ام��ا 
اجلمهوريني من اأجل املوافقة على احل�شول 
يف  الأث��ري��اء  من  ال�شرائب  من  املزيد  على 
الدميقراطيني  دعم  على  احل�شول  مقابل 
خلف�س البنود اخلا�شة بالرعاية ال�شحية 
وبرامè امل�شاعدة ال�شحية ملحدودي الدخل 

يف امل�شتقبل.
مثل  ي��ب��دو  ال���ذي  اأوب��ام��ا،  ���ش��وف يطلق 
ا�شم  مندوب مبيعات �شيا�شي، على مقرتحه 

امللياردير  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  بافيت«  »ق��ان��ون 
مرارا  ا�شتكى  الذي  بافيت،  وارن  وامل�شتثمر 
اأ�شغر  ق��درا  الأمريكيني  الأثرياء  دفع  من 
املتو�شط  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب  ي��دف��ع��ه  مم��ا 
ك�شرائب فيدرالية لأن ال�شرائب املفرو�شة 
ال�شتثمار  من  يحققونها  التي  الأرب��اح  على 

اأقل من تلك املفرو�شة على الأجور.
اأي  اأو يف�شح عن  اأوباما معدل  لن يحدد 
تفا�شيل اأخرى، ولي�س من الوا�شح بعد قدر 
العائدات التي من املقرر حتقيقها من خطته، 
من  اأدن��ى  حد  بو�شع  اخلا�شة  فكرته  لكن 
ال�شرائب املفرو�شة على املليونريات �شتكون 
عجز  بخف�س  اخلا�شة  اخلطة  يف  حا�شرة 
امليزانية على املدى الطويل التي �شي�شعها يف 
البيت الأبي�س اليوم الثنني. من املوؤكد اأن 
مقرتح اأوباما �شوف يلقى معار�شة كبرية من 
اجلمهوريني الذين عار�شوا زيادة ال�شرائب 
من  ه��ذا  اأن  زاع��م��ني  احل��ال  مي�شوري  على 
�شاأنه اأن يثبط ال�شتثمار. رمبا يتجه بع�س 
قول  يف  الت�شكيك  اإىل  القت�شاد  خ��رباء 
�شرائب  يدفعون  الرثاء  فاح�شي  اإن  بافيت 
اإن  بافيت  منتقدو  ويقول  عام.  ب�شكل  اأقل 

الكثري من الأثرياء يجنون املال من الأجور 
اأكرث من ال�شتثمارات.

وع�شو  ال��ن��واب  ‹ل�س  رئي�س  وات��ف��ق 
احلزب اجلمهوري، جون بونر، يف خطاب له 
يوم اخلمي�س املا�شي مع قول اأوباما اإن جلنة 
على  »العمل  ميكنها  امليزانية  عجز  خف�س 
القيام  لها  وينبغي  بل  ال�شريبي  الإ�شالح 
بذلك« من اأجل اإلغاء الكثري من الت�شهيالت 
�شريبة  معدل  بفر�س  وال�شماح  ال�شريبية 

اأقل.
يقول بونر: »لكن ل تعد زيادة ال�شرائب 
خيارا عمليا بالن�شبة اإىل اللجنة امل�شرتكة، 
امليزانية  عجز  خف�س  هدف  اأن  اأكد  حيث 
اإ�شالح  اإج��راء  خالل  من  يتحقق  اأن  ينبغي 
�شامل لربامè مثل برنامè الرعاية ال�شحية 
الدخل  مل��ح��دودي  ال�شحية  وامل�����ش��اع��دات 
احتمال  يوجد  ل  الجتماعي.  وال�شمان 
كبري لأن ي�شتحيل مقرتح اأوباما اإىل قانون 
لكن  اجلمهوريون.  ال��ن��واب  اأذع���ن  اإذا  اإل 
الأمريكيني  اأك��رث  على  الرتكيز  خ��الل  من 
التناق�س  ح��دة  من  الرئي�س  يزيد  ث��راء، 
بق�شية  والدميقراطيني  اجلمهوريني  بني 

ميكنه تبنيها خالل حملته النتخابية لعام 
.»2012

كذلك ميكنها بذلك طماأنة الدميقراطيني 
الذين يخ�شون من موافقة اأوباما على اإدخال 
 èبرام مثل   è��ال��ربام بع�س  على  تغيريات 
اجلمهوريني  اإجبار  دون  ال�شحية  الرعاية 
ال�شرائب.  ب�شاأن  اتفاق  اإىل  التو�شل  على 
ال�شريبة;  ه��ذه  حت��ل  اأن  الإدارة  وت��ري��د 
�شريبة احلد الأدنى املعمول بها منذ عقود 
مل  الأث��ري��اء  ال�شرائب  دافعي  اأن  ل�شمان 
على  امل�شتحقة  ال�شرائب  دفع  من  يتهربوا 
الدخل بعد احت�شاب اخل�شومات والئتمان، 
على  كبري  ب�شكل  حاليا  توؤثر  باتت  لكنها 
املتو�شطة.  الطبقة  من  العليا  ال�شريحة 
الدخل  اأ�شحاب  من  الكثري  اإن  اأوباما  وقال 
التمتع  ي�شتطيعون  الأمريكيني  من  املتو�شط 
النظام  اإ���ش��الح  مت  اإذا  ال�شرائب  بخف�س 
ال�شريبية  الت�شهيالت  اإلغاء  لأن  بالكامل 
من  ويزيد  امل��ع��دلت  يخف�س  اأن  �شاأنه  من 
من  حت�شيلها  يتم  التي  ال�شرائب  عائدات 

الأمريكيني الأكرث ثراء.

اأمريكا»  الإ�شالمي يف  «املركز  ت�شبب تقدم 
الأمن  وزارة  من  مالية  منحة  على  للح�شول 
و�شوء  اللب�س  «ببع�س  الأمريكية  الداخلي 
املركز  يف  اإدراي���ون  اأف��اد  ما  بح�شب  الفهم»، 
لدى   Åخاط اعتقاد  ب�شبب  وذلك  الإ�شالمي، 
البع�س باأن املنحة املالية م�شروطة برتكيب 
تقوم  كامريات  على  ت�شتمل  مراقبة  اأنظمة 

بالإ�شراف عليها ال�شلطات الأمريكية. 
املدير  ق��ال  امل�شاقة،  التو�شيحات  ويف 
علي:  قا�شم  الإ�شالمي  املركز  يف  التنفيذي 
غري  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع�����ش��رات  ه��ن��اك  «اإن 
الدينية، تلقت  املوؤ�ش�شات  الربحية، مبا فيها 
مثل هذه املنح، ولكن ل�شوء احلß، يف اللحظة 
ناأخذ فر�شتنا، مت تف�شري  اأن  اأردنا فيها  التي 
الأمر على اأنه �شكل من التعاون مع احلكومة 
للتج�ش�س على مرتادي املركز، وهذا الأمر ل 

اأ�شا�س له من ال�شحة». 
و�شدد: «لو كان يف الأمر غايات اأخرى فلن 
ن�شع اأنف�شنا يف مثل هذا املوقف، فنحن نهتم 
التعر�س  ح��ال  ب��اأي  نقبل  ول  املركز  ب��زوار 

خل�شو�شياتهم». 
تقدم  ال��ت��ي  ال���ش��ت��م��ارة  ب���اأن  علي  ون���وه 
املنحة  على  للح�شول  الإ�شالمي  املركز  بها 
غري  من  «اإن��ه  اأ�شاف  ولكنه  معلقة،  ماتزال 
للمنحة  ت��ق��دم  امل��رك��ز  اأن  ال��ق��ول  امل��ق��ب��ول 
نظام  لديه  امل��رك��ز  لأن��ه  ك��ام��ريات  لرتكيب 
كامريات منذ خم�س �شنوات». و�شدد «ل اأحد 
الكامريات  وهذه  مركزنا»  يف  كامرياته  و�شع 
وال�شالمة  الأم��ن  توفري  وبق�شد  للمركز  هي 
املنحة  اأم����وال  «اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ع��ام��ة.  
وتعزيز  الكامريات  �شبكة  لتو�شيع  �شت�شرف 

عنا�شر حماية املكان». 

تركيبها  يتم  ل��ن  «ال��ك��ام��ريات  واأ���ش��اف: 
الأمن  وزارة  يف  ل  حكومية،  جهات  قبل  من 
الداخلي ول من قبل اأي جهة ر�شمية غريها، 
متعهدًا  ي�شتاأجر  اأو  برتكيبها  �شيقوم  واملركز 
اإدارة  «وك��ال��ة  �شتقوم  وب��ع��ده��ا  لرتكيبها، 
الداخلي  الأم��ن  ل���وزارة  التابعة   «Çال��ط��وار
ال��ك��ث��ري من  «اإن  واأك����د ع��ل��ي:  ل���ه.  ب��ال��دف��ع 
مي�شيغن  �شرق  جنوب  منطقة  يف  املوؤ�ش�شات 
«اأك�ش�س»  مثل  املنح،  من  النوع  هذا  تلقت  قد 
وبع�س الكنائ�س واملعابد اليهودية واملدار�س 
وزارة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وبح�شب  وغريها». 
غري  للموؤ�ش�شات  ميكن  فاإنه  الداخلي،  الأمن 
الربحية التي توؤمن «اأنظمة مراقبة اأمنية» 
 èبرنام من  ال�شتفادة  املتحدة  الوليات  يف 
«وكالة اإدارة الطوارÇ الفدرالية» لتلقي املنح 
 èوحتى حدود 75 األف دولر. وهذا الربنام

العام  ويف  �شنوات،  خم�س  منذ  اإط��الق��ه  مت 
يهودية  معابد  �شتة  منه  ا�شتفادت  املا�شي 

واأربعة م�شت�شفيات. 
هذه  تتلقى  التي  املوؤ�ش�شات  اإن  واأ���ش��اف 
يف  املبال≠  بهذه  الت�شرف  حرية  لها  املنح 
تعزيز نظام املراقبة مثل تركيب الكامريات 
واأج��ه��زة  الر�شا�س  م��ن  ال��واق��ي  وال��زج��اج 

التحكم بالأبواب واأجهزة الإنذار وغريها. 
عربية  موؤ�ش�شات   çثال اأن  امل�شدر  واأف��اد 
،والحتاد  ديربورن   يف  واإ�شالمية  اأمريكية 
بطلبات  تقدمت  ن��ي��وي��ورك  ف��ى  ال���ش��الم��ي 
اىل«املركز  بالإ�شافة  وهي،  العام  لهذا  املنح 
الثقايف  «امل��ج��م��ع  اأم���ريك���ا»،  يف  الإ���ش��الم��ي 
للموؤ�ش�شات  الإ�شالمي» و«اأك�ش�س»، واأنه ميكن 
العام  علىاملنح  للح�شول  الأخ��رىال��ت��ق��دم 

املقبل. 
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ال���ق���د����س ع���ل���ى M��������دوO 67 وع���ا����ض���م���ت���ه���ا  ف���ل�������ض���ط���ني  ان�������ض���م�����������������������ام  ب���ط���ل���ب   â���ت���ق���دم ال����ع����ام����ة:  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ع���ب���ا����س 

Zربة نيوز نيويورك - عبده املوتي
ت�ضوير / �ضعيد االتب

للجمعية  الدولةعبا�س  ل�شالح  بالت�شويت  الأم��ن  ‹ل�س  اأع�شاء  طالب 
وعا�شمتها   67 ح���دود  ع��ل��ى  فل�شطني  ان�����ش��م��ام  بطلب  ت��ق��دم��ت  ال��ع��ام��ة: 
القد�شنيويورك:  عربة نيوز . عبده املوتي .. اأكد الرئي�س الفل�شطيني حممود 
اأنه تقدم  اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اليوم اجلمعة،  عبا�س يف كلمته 
عام  فل�شطني  احتلتها  التي  الأرا�شي  كامل  على  فل�شطني  دولة  ع�شوية  »بطلب 
رف�س  ميكنه  �شمري«  ذرة  »لديه  اأحد  ل  اإنه  وقال  القد�س«.  وعا�شمتها   1967
‹ل�س  اأع�شاء  من  عبا�س  املتحدة.وطلب  الأمم  يف  لفل�شطني  كاملة  ع�شوية 
الأمن الت�شويت ل�شالح ع�شوية فل�شطني يف الأمم املتحدة. وقال اإن »املوؤ�ش�شات 
الدولية توؤكد جاهزية الفل�شطينيني لقيام دولة«. واأ�شاف اأنه »حان الوقت كي 
يعي�س الفل�شطينيون اأحرارًا فوق اأر�شهم بعد عقود من العذاب«.واتهم الرئي�س 
ال�شرائيليني  داعيًا  ال�شالم،  جهود  بن�شف  ال�شرائيلية  احلكومة  الفل�شطيني 
اىل �شنع ال�شالم.وقال عبا�س اإن »جهودنا وم�شاعينا لل�شالم كانت دائمًا تتحطم 
على �شخرة احلكومة ال�شرائيلية«، موؤكدًا ا�شتعداده للتفاو�س »على الفور« مع 
للخطاب  الكامل  ال�شتيطان.الن�س  ووقف   1967 حدود  ا�شا�س  على  ا�شرائيل 
التي  القرارات  خالل  من  املتحدة  ب��الأمم  الفل�شطينية  الق�شية  ارتبطت  لقد 
اتخذتها هيئاتها ووكالتها املختلفة، ومن خالل الدور اجلوهري واملقدر لوكالة 
الالجئني  الدولية جتاه حمنة  امل�شوؤولية  التي جت�شد  »اأونروا«  الالجئني   çغو
اإىل  التي وقعت عام 1948. ونحن نطمح ون�شعى  النكبة  الفل�شطينيني، �شحايا 
دور اأكرب واأكرث ح�شورًا وفعالية لالأمم املتحدة يف العمل من اأجل حتقيق �شالم 
لل�شعب  وامل�شروعة  الثابتة  الوطنية  ي�شمن احلقوق  و�شامل يف منطقتنا،  عادل 
الأمم  هيئة  يف  ممثلة  الدولية  ال�شرعية  ق��رارات  حددتها  كما  الفل�شطيني 
ويف  الوقت  هذا  مثل  ويف  عام،  وال�شادةقبل  ال�شيدات  الرئي�س  املتحدة.ال�شيد 
هذه القاعة حتدç العديد من ال�شادة روؤ�شاء الوفود عن جهود ال�شالم املتعرثة 
الو�شع  ملفاو�شات  جديدة  جولة  على  اآم��اًل  يعلق  اجلميع  وك��ان  منطقتنا،  يف 
اأيلول املا�شي يف وا�شنطن بالرعاية املبا�شرة للرئي�س  النهائي انطلقت يف مطلع 
واأردنية  م�شرية  وم�شاركة  الدولية  الرباعية  اللجنة  وم�شاركة  اأوباما،  باراك 
املفاو�شات  تلك  دخلنا  �شالم.وقد  اتفاق  اإىل  واحد  عام  خالل  تتو�شل  اأن  على 
بقلوب مفتوحة، واآذان م�شغية، ونوايا �شادقة، وكنا جاهزين مبلفاتنا ووثائقنا 
واأوراقنا ومقرتحاتنا، غري اأن هذه املفاو�شات انهارت بعد اأ�شابيع من انطالقها.
وخالل  والت�شال،  املبادرة  عن  ذلك  بعد  احلركة  عن  نتوقف  ومل  نياأ�س  مل 
ال�شنة املا�شية مل نرتك بابًا اإل وطرقناه، ول قناة اإل واختربناها، ول دربًا اإل 
وخاطبناها،  اإل  ووزن  تاأثري  لها  ر�شمية  غري  اأو  ر�شمية  جهة  ول  و�شلكناه، 
من  املقدمة  واملبادرات  والقرتاحات  الأفكار  خمتلف  مع  بايجابية  وتعاطينا 
عديد الدول والهيئات.لكن كل هذه اجلهود وامل�شاعي ال�شادقة، كانت تتحطم 
دائما على �شخرة مواقف احلكومة الإ�شرائيلية، التي �شرعان ما بددت الآمال 
التي بعثها انطالق املفاو�شات يف اأيلول املا�شي.وجوهر امل�شاألة هنا اأن احلكومة 
الدويل  القانون  اإىل  ت�شتند  للمفاو�شات  مرجعية  اعتماد  ترف�س  الإ�شرائيلية 
بناء  عملية  حمموم  ب�شكل  وت�شعد  توا�شل  وه��ي  املتحدة،  الأمم  وق���رارات 
امل�شتوطنات فوق اأرا�شي دولة فل�شطني امل�شتقبلية.وحيث اإن ال�شتيطان يج�شد 
ال�شعب  لأر���س  ال�شتيطاين  الع�شكري  الح��ت��الل  على  تقوم  �شيا�شة   nجوهر

من  يعنيه  م��ا  ك��ل  م��ع  الفل�شطيني، 
والتمييز   pالغا�شمة للقوة   mا�شتعمال
التي  ال�شيا�شة  ه��ذه  ف��اإن  العن�شري، 
الإن�شاين  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  تتحدى 
امل�شوؤولة  هي  املتحدة  الأمم  وق��رارات 
الأوىل عن ف�شلp وتعرثp عمليةp ال�شالم، 
كل  وواأد  ال��ف��ر���س،  ع�����ش��رات  وان��ه��ي��ار 
توقيع  اأطلقها  التي  ال��ك��ربى  الآم���ال 
بني   1993 العام   Çاملباد اإعالن  اتفاق 
الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
يفتتح  عادل  �شالم  لتحقيق  واإ�شرائيل 
 nتقارير ملنطقتنا.اإن  جديدا  تاريخا 
بعثاتp الأمم املتحدة وبع�سp املوؤ�ش�شات 
الإ�شرائيلية،  اله��ل��ي��ة  واجلمعيات 
تقدم �شورة مرعبة عن حجم احلملة 
احلكومة  ترتدد  ل  التي  ال�شتيطانية 
بتنفيذها  التفاخر  يف  الإ�شرائيلية 
ل��الأرا���ش��ي  املمنهجة  امل�����ش��ادرة  ع��رب 
لبناء  العطاءات  وطرح  الفل�شطينية، 
اآلف الوحدات ال�شتيطانية اجلديدة 
خمتلف  ويف  ال��ق��د���س،  يف  وب��خ��ا���ش��ة 
بناء   nوع��رب الغربية،  ال�شفة  مناطق 
 mم�شاحات يلتهم  ال��ذي  الف�شل  ج��دار 
اإىل  اإياها  ما  pمق�ش اأرا�شينا،  من  وا�شعًة 
قًا بذلك اأثارًا مدمرًة  pجزر معزولة، ملح

بحياة ع�شرات الألوف من الأ�شرويف الوقت الذي ترف�س فيه �شلطات الحتالل 
اإعطاءn تراخي�س بناء بيوت ملواطنينا يف القد�س ال�شرقية املحتلة، فاأنها تكثف 
حملة هدم وم�شادرة البيوت وت�شريد اأ�شحابها و�شاكنيها منذ ع�شرات ال�شنني، 
اأر�س  عن  اإبعادهم  بهدف  متعددًة   nاأ�شاليب تعتمد   rعرقي  mتطهري �شيا�شة  �شمن 
نواب  باإبعاد  ق��رارات  اإ���ش��دار  حد  اإىل  الأم��ر  و�شل  وق��د  واأج��داده��م،  اآبائهم 
منتخبني اإىل خارج مدينتهم القد�س، وتقوم �شلطات الحتالل بحفرياتm تهدد 
اإىل  الو�شول  من  مواطنينا  الع�شكرية  حواجزها  ومتنُع  املقد�شة،  اأماكننا 
ا�شتيطاين  بحزام  املقد�شة  املدينة   nحما�شرة وكنائ�شهم،وتوا�شل  م�شاجدهم 
وبجدار الف�شل لف�شلها عن بقية املدن الفل�شطينية.اإن الحتالل ي�شابق الزمن 
ُيغرُي  الأر���س  على  واق��ع  اأم��ر  ولفر�س  يريد،  ما  وفق  اأر�شنا  يف  احل��دود  لر�شم 
فل�شطني.ويف  دول��ة  لقيام  الواقعية  الإمكانية  ويقو�س  و�شواهدها  حقائقها 
امل�شدد على قطاع غزة  الوقت نف�شه توا�شل �شلطات الحتالل فر�س ح�شارها 
وا�شتهداف مواطنينا بالغتيالت والغارات اجلوية والق�شف املدفعي،م�شتكملًة 
يف  هائل  تدمري  من  القطاع  على  �شنوات   çثال قبل  العدوانية  حرُبها  تُه  nجر ما 
ال�شهداء  اآلف  م��ن  خلفته  وم��ا  وامل�شاجد  وامل�شت�شفيات  وامل��دار���س  امل��ن��ازل 
ال�شلطة الوطنية  ُل �شلطات الحتالل تدخلها يف مناطق  pواجلرحى. كما توا�ش
احلواجز.ويف  على  والقتل  والعتقالت  املداهمة   pعمليات  nعرب الفل�شطينية 
امل�شلحني  امل�شتوطنني  مليلي�شيات  الإجرامي  ال��دوُر  ت�شاعد  الأخ��رية  ال�شنوات 
تنفيذ  يف  الح��ت��الل  جي�س  قبل  من  ال�شتثنائية  باحلماية  يحظون  الذين 
وجامعاتهم  ومدار�شهم  منازلهم  با�شتهداف  مواطنينا،  �شد  متكررة  اعتداءات 
وم�شاجدهم وحقولهم ومزروعاتهم واأ�شجارهم. ورغم حتذيراتنا املتكررة فاإن 
نحملها  يجعلنا  ما  العتداءات  هذه  للجم  تتحرك  مل  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 
�شيا�شة  على  �شواهد  ‹رُد  هذه  امل�شتوطنني.اإن  جرائم  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
الف�شل  عن  امل�شوؤولة  هي  ال�شيا�شة  وهذه  ال�شتيطاين،  الإ�شرائيلي  الحتالل 
ال�شيا�شة  هذه  ال�شالم.اإن  عملية  لإنقاذ  املتتالية  الدولية  للمحاولت  املتتايل 
�شتدمر فر�سn حتقيق حل الدولتني الذي تبلور اإجماع دويل حوله، وهنا اأحذر 
وب�شوت عال: اإن هذه ال�شيا�شة ال�شتيطانية تهدد اي�شًا بتقوي�س و�شرب بنيان 
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، بل واإنهاءp وجودها.واأ�شيف هنا اأننا بتنا نواجه 
بتحويل   mكفيلة  mشروط� �شابقا،  علينا  طرحت  اإن  ي�شبق  مل   mجديدة  mب�شروط
ال�شراع املحتدم يف منطقتنا امللتهبة اإىل �شراع ديني واىل تهديد م�شتقبل مليون 
اأن  وي�شتحيل  نرف�شه  اأمر  وهو  اإ�شرائيل،  مواطني  من  فل�شطيني  املليون  ون�شف 
�شل�شلُة خطوات  اإ�شرائيل يف بالدنا هو  به  تقوم  ما  اإليه.اإن كل  الن�شياق  نقبل 
�شلطة  اإق��ام��ة  اإ�شرائيل  اأع���ادت  لقد  الح��ت��الل،  تكري�س  ت�شتهدف  اح��ادي��ة 
اأن  وقررت  انفرادي،  بقرار  الغربية  ال�شفة  يف  والع�شكرية  املدنية  الحتالل 
�شلطتها الع�شكرية هي التي حتدد حق اأي من املواطنني الفل�شطينيني يف الإقامة 
اأر�شنا ومياهنا  التي تقرر م�شادرة  الفل�شطينية، وهي  الأرا�شي  اأي بقعة يف  يف 
انفرادي.يف  اأحادي....  ب�شكل  كلnه  وم�شرينnا  عنا  pب�شائ  nوحركة مرورنا   nوعرقلة
العام 1974 جاء اإىل هذه القاعة قائدنا الراحل يا�شر عرفات، واأكد لأع�شاء 
 nاإحقاق املتحدة  الأمم  منا�شدًا  ال�شالم،  نحو  الأكيد  �شعينا  العامة  اجلمعية 

احلقوق الوطنية الثابتة لل�شعب الفل�شطيني قائاًل: ل ت�شقطوا الغ�شن الخ�شر 
من يدي.ويف العام 1988 خاطب الرئي�س عرفات اجلمعية العامة التي اجتمعت 
اأقره  الذي  الفل�شطيني،  ال�شالم   èبرنام طرح  حيث  اإليه،  لال�شتماع  جنيف  يف 
املجل�س الوطني الفل�شطيني خالل دورته التي عقدها تلك ال�شنة يف اجلزائر.
ال�شعوبة  وبالغة  موؤملة  خطوة  على  نقدم  كنا   èالربنام ذلك  اعتمدنا  وعندما 
بالن�شبة لنا جميعا وخا�شة اأولئك، واأنا منهم، الذين اأجربوا على ترك منازلهم 
يف مدنهم وقراهم، نحمل بع�شا من متاعنا واأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا 
اإىل خميمات املنايف وال�شتات خالل النكبة يف العام 1948 يف واحدة من اأب�شع 
عمليات القتالع والتدمري وال�شتئ�شال ملجتمع ناه�س متما�شك كان ي�شهم بدور 
والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��رق  نه�شة  يف  ب���ارز  وب��ق�����ش��ط  ري����ادي 
والقت�شاديةولكن ولأننا نوؤمن بال�شالم ولأننا نحر�س على التواوؤم مع ال�شرعية 
ويف  �شعبنا،  اجل  من  ال�شعب  القرار  لتخاذ  ال�شجاعة  امتلكنا  ولأننا  الدولية، 
املمكن  العدل  الن�شبي،  العدل  طريق  اعتمدنا  فقد  املطلق  العدل  غياب  ظل 
بحق  ارتكب  ال��ذي  الفادح  التاريخي  الظلم  من  جانب  ت�شحيح  على  والقادر 
�شعبنا، ف�شادقنا على اإقامة دولة فل�شطني فوق 22 % فقط من اأرا�شي فل�شطني 
اإ�شرائيل يف العام 1967.وقد  اأي فوق كامل الأرا�شي التي احتلتها  التاريخية، 
العامل نقدم تنازل هائال  التي لقيت تقدير دول  التاريخية  كنا بتلك اخلطوة 
من اجل حتقيق الت�شوية التاريخية التي ت�شمح ب�شنع ال�شالم يف ار�س ال�شالم.
اإىل  و�شوًل  وا�شنطن  ومفاو�شات  مدريد  مبوؤمتر  مرورًا  تلت  التي  ال�شنوات  ويف 
والذي  الأبي�س،  البيت  حديقة  يف  عامًا   18 قبل  وقعناه  ال��ذي  اأو�شلو  اتفاق 
ارتبط بر�شائل العرتاف املتبادل بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�شرائيل، 
ثابرنا على التعاطي اليجابي امل�شوؤول مع كل م�شاعي التقدم نحو اتفاق �شالم 
دائم، ولكن وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل موؤمتر وكل جولة تفاو�س جديدة 
وكل حترك يتك�شر على �شخرة امل�شروع التو�شعي ال�شتيطاين الإ�شرائيلي.اإنني 
لل�شعب  الوحيد  ال�شرعي  املمثل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  با�شم  هنا  اأوؤكد 
وحل  كافة،  جوانبه  من  ال�شراع  اإنهاء  حتى  كذلك  �شتبقى  والتي  الفل�شطيني، 
الفل�شطيني  ال�شعب  هدف  يلي:1-اإن  ما  على  النهائية،  املرحلة  ق�شايا  جميع 
امل�شتقلة  فل�شطني  دولة  اإقامة  يف  الثابتة  الوطنية  حقوقه  اإحقاق  يف  يتمثل 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  جميع  فوق  ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها 
ال�شرعية  ل��ق��رارات  وفقًا   ،1967 حزيران  ح��رب  يف  اإ�شرائيل  احتلتها  التي 
الدولية والتو�شل اإىل حل عادل ومتفق عليه لق�شية الالجئني وفق القرار 194 
كما ن�شت عليه مبادرة ال�شالم العربية التي قدمت روؤية الإجماع العربي لأ�ش�س 
الذي  والعادل  ال�شامل  ال�شالم  وحتقيق  الإ�شرائيلي  العربي–  ال�شراع  اإنهاء 
 nنتم�شك به ونعمل لتحقيقه.اإن اجناز هذا ال�شالم املن�شود يتطلب اأي�شًا الإفراج
عن اأ�شرى احلرية واملعتقلني ال�شيا�شيني الفل�شطينيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية 
وال�شعب  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  مت�شك   – اإب��ط��اء.2  وب���دون  كافة 
اإرهاب  الإرهاب، وخا�شة  اأ�شكال  واإدانة جميع  العنف ورف�س  بنبذ  الفل�شطيني 
الدولة، والتم�شك بجميع التفاقات املوقعة بني منظمة التحرير واإ�شرائيل.3-
التم�شك بخيار التفاو�س للتو�شل اإىل حل دائم لل�شراع وفق قرارات ال�شرعية 
طاولة  اإىل  الفور  على  للعودة  التحرير  منظمة  ا�شتعداد  هنا  واأعلن  الدولية، 
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�شامل  ووقف  الدولية،  وال�شرعية  تتوافق  معتمدة  مرجعية  وفق  املفاو�شات، 
لالحتالل  ال�شلمية  ال�شعبية  مقاومته  �شيوا�شل  �شعبنا  لال�شتيطان.4-اإن 
الإ�شرائيلي ول�شيا�شات ال�شتيطان والبرتهايد وبناء جدار الف�شل العن�شري، 
واملواثيق  الإن�شاين  ال��دويل  القانون  مع  املتوافقة  مقاومته  يف  يحظى  وه��و 
الدولية بدعم ن�شطاء ال�شالم املت�شامنني من اإ�شرائيل ومن خمتلف دول العامل 
مقدمًا بذلك ‰وذجًا مبهرًا وملهمًا و�شجاعًا لقوة ال�شعب الأعزل اإل من حلمه 
الغاز  وقنابل  وامل��درع��ات  الر�شا�س  مواجهة  يف  وهتافاته  واأمله  و�شجاعته 
واجلرافات.5-عندما ناأتي مبظلمتنا وق�شيتنا اإىل هذا املنرب الأممي فهو تاأكيد 
على اعتمادنا للخيار ال�شيا�شي والدبلوما�شي، وتاأكيد اأننا ل نقوم بخطوات من 
جانب واحد. ونحن ل ن�شتهدف بتحركاتنا عزل اإ�شرائيل اأو نزع �شرعيتها، بل 
نريد اكت�شاب ال�شرعية لق�شية �شعب فل�شطني، ول ن�شتهدف �شوى نزع ال�شرعية 
اأن  ونح�شب  الغا�شمة،  القوة  ومنطق  والبرتهايد  والحتالل  ال�شتيطان  عن 
ال�شعب  با�شم  اأقول  هنا  من  الإطار.اإنني  هذا  يف  معنا  تقف  العامل  دول  جميع 
احلكومة  اإىل  اأيادينا  ‰د  اإننا  الفل�شطينية:  التحرير  ومنظمة  الفل�شطيني 
دعونا   : لهم  واأقول  ال�شالم،  �شنع  اجل  من  الإ�شرائيلي  وال�شعب  الإ�شرائيلية 
والأم��ن  باحلرية  فيه  ينعمون  لأطفالنا،  عاجال  قريبا  م�شتقباًل  معًا  نبني 
الف�شل، وعالقة  والزدهار، دعونا نبني ج�شور احلوار بدل احلواجز وجدران 
من  بدًل  واإ�شرائيل،  فل�شطني  جارتني:  دولتني  بني  املتكافئة  الندية  التعاون 
واإلغاء الآخر. رغم �شطوع حقنا يف  �شيا�شات الحتالل وال�شتيطان واحلروب 
تقرير امل�شري واإقامة دولتنا وتكري�س ذلك يف القرارات الدولية فقد ارت�شينا 
يف ال�شنوات القليلة املا�شية ان ننخرط يف ما بدا اختبارا للجدارة وال�شتحقاق 
بناء   èبرنام الوطنية  �شلطتنا  نفذت  املا�شيني  العامني  وخ��الل  والأه��ل��ي��ة. 
مت  فقد  الإ�شرائيلية  والعقبات  ال�شتثنائي  الو�شع  ورغم  الدولة.  موؤ�ش�شات 
اإطالق ور�شة عمل �شخمة ت�شمنت تنفيذ عدد من اخلطط القطاعية لتعزيز 
واملالية  الإداري���ة  النظم  وتطوير  والأم��ن  النظام   ßحف واأج��ه��زة  الق�شاء، 
لزيادة  وال�شعي  املوؤ�ش�شات،  خمتلف  واأداء  عمل  مب�شتوى  والرتقاء  والرقابية 
بف�شل  ومت  اخلارجية.  امل�شاعدات  اإىل  الحتياج  لتقليل  الذات  على  العتماد 
دعم م�شكور من الدول العربية واملانحني من الدول ال�شديقة تنفيُذ عدد كبري 
مع  اخلدمية،  النواحي  على  مركزين  التحتية،  البنية  ‹ال  يف  امل�شاريع  من 
اإيالء اهتمام خا�س للمناطق الريفية واملهم�شة.ويف خ�شم هذه الور�شة الكربى 
كانت الربامè تر�شï ما نريد اأن يكون مالمح دولتنا امل�شتقبلية، فمن حفmß لأمن 
اإىل تعزيز  اإىل تعزيز �شلطة الق�شاء و�شيادة القانون،  العام،  املواطن والنظام 
احلريات  �شون  على  احلر�س  اإىل  وامل�شاركة،  والقوانني  بالت�شريعات  املراأة  دور 
 mواأنظمة  nقواعد تكري�س  اإىل  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  وتعزيز  العامة 
دعائم  وتكري�س  ودوائ��رن��ا،  وزارات��ن��ا  عمل  يف  وال�شفافية  امل�شاءلة  ت�شمن 
الدميقراطية كاأ�شا�سm للحياة ال�شيا�شية الفل�شطينية. وعندما ع�شف النق�شام 
ل�شتعادة  احلوار  اعتماد  على  �شممنا  فقد  واملوؤ�ش�شات  وال�شعب  الوطن  بوحدة 
تت�شارع  ب��ان  ناأمل  وطنية  م�شاحلة  حتقيق  يف  �شهور  قبل  وجنحنا  ال��وح��دة 
خطوات تنفيذها يف الأ�شابيع القادمة.وقد كان عماد هذه امل�شاحلة الحتكام 
اإىل ال�شعب عرب اللتزام باإجراء انتخابات ت�شريعية ورئا�شية خالل عام، لأن 
و�شون  الدميقراطية  واملمار�شة  القانون  دول��ة  �شتكون  نريدها  التي  الدولة 
عرب  ال�شلطة  وتداول  متييز،  اأي  دون  املواطنني  جميع  بني  وامل�شاواة  احلريات 
تن�شيق  جلنة  قبل  م��ن  ال�����ش��ادرة  التقارير  اأن  ونح�شب  الق���رتاع.  �شناديق 
النقد  و�شندوق  ال��دويل  والبنك  املتحدة  والأمم  املانحة  ال��دول  م�شاعدات 
اأنه قدم ‰وذجًا  اأ�شادت مبا مت اجنازه، معتربة   mالدويل موؤخرًا قدمت �شهادات

متفوقًا وغري م�شبوق يف ‹الت عديدة.وجاءت �شهادة اإجتماع جلنة التن�شيق 
للدول املانحة قبل اأيام يف هذه املدينة لت�شدرn التقييم النهائي ولت�شف ما اأجنز 
ب�: » ق�شة جناح دولية م�شهودة »، موؤكدة اجلاهزية الكاملة لل�شعب الفل�شطيني 
وموؤ�ش�شاته لإقامة دولة فل�شطني امل�شتقلة على الفور.مل يعد بالإمكان معاجلة 
خالل  ف�شلها  وثبت  جربت  التي  الو�شائل  بنف�س  ال�شالم  حمادثات  اأفق  ان�شداد 
خطورًة  وا�شد  اإهمالها،  يتم  اأن  من  عمقًا  اأ�شد  الأزم��ة  اإن  املا�شية.  ال�شنوات 
انفجارها  تاأجيل  اأو  عليها  لاللتفاف  حماولة  عن  البحث  يتم  اأن  من  وحرجًا 
العمل  ملزاولة  نعود  اأن  اأي�شًا  املقبول  او  بالعملي  ولي�س  بالإمكان  املحتم.فلي�س 
كاملعتاد وكاأن كل �شيء على ما يرام. ومن غري املجدي الذهاب اإىل مفاو�شات بال 
معنى  ول  حم��دد.  زمني   èولربنام للم�شداقية  وتفتقر  وا�شحة  مرجعية 
احتالله  تعميق  يف  الأر���س  على  الحتالل  جي�س  ي�شتمر  حني  يف  للمفاو�شات 
بدًل من الرتاجع عنه ويف اإحداç تغيري دميوغرايف لبالدنا يتحول اإىل منطلق 
جديد تتعدل احلدود على اأ�شا�شه. اإنها حلظة احلقيقة و�شعبي ينتظر اأن ي�شمع 
العامل؟  يف  احتالل  اآخر  توا�شل  اأن  لإ�شرائيل  ي�شمح  فهل  العامل،  من  اجلواب 
وهل ي�شمح لها اأن تبقى دولة فوق القانون وامل�شاءلة واملحا�شبة؟ وهل ي�شمح لها 
باأن توا�شل رف�س قرارات ‹ل�س الأمن الدويل واجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
وحمكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية ال�شاحقة من دول العامل؟اإن جوهر 
اأننا  اإما اأن هناك من يعتقد  الأزمة يف منطقتنا بال≠ الب�شاطة والو�شوح.وهو: 
اأن هناك يف احلقيقة دولة  ال�شرق الأو�شط، واإما  �شعب فائ�س عن احلاجة يف 
اأر�س  املقد�شة،  الأر�س  من  اليوم  اإقامتها.جئتكم  اإىل  امل�شارعة  ينبغي  ناق�شة 
فل�شطني اأر�س الر�شالت ال�شماوية، م�شرى النبي حممد )�شلى اهلل عليه و�شلم( 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  با�شم   çلأحتد ال�شالم،  عليه  امل�شيح  ال�شيد  ومهد 

الوطن ويف ال�شتات، لأقول: بعد 63 عامًا من عذابات النكبة امل�شتمرة .. كفى..
اآن الأوان اآن ينال ال�شعب الفل�شطيني حريته وا�شتقالله، حان الوقت اأن تنتهي 
ينتهي  واأن  وال�شتات،  الوطن  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  ماليني  وحمنة  معاناة 
من مرة يف  اأكرث  اللجوء  اأجرب على  من  ومنهم  ينالوا حقوقهم،  واأن  ت�شريدهم 
اأماكن خمتلفة من العامل.ويف وقت توؤكد ال�شعوب العربية �شعيها للدميقراطية 
�شاعة  الفل�شطيني،  الربيع  �شاعة  اأي�شا  دقت  فقد  العربي،  بالربيع  عرف  فيما 
ال�شتقالل.حان الوقت اأن يتمكن رجالنا ون�شاوؤنا واأطفالنا من اأن يعي�شوا حياة 
طبيعية، اأن يتمكنوا من اخللود اإىل النوم دون انتظار الأ�شواأ يف اليوم التايل، 
يتعر�شوا  اأن  دون  البيوت  اإىل  �شيعودون  اأبناءهن  اأن  اىل  الأمهات  تطمئن  اأن 
اإىل  الذهاب  من  والطلبة  التالميذ  يتمكن  اأن  الإهانة،  اأو  العتقال  اأو  للقتل 
مدار�شهم وجامعاتهم دون حواجز تعيقهم، حان الوقت كي يتمكن املر�شى من 
العتناء  من  مزارعونا  يتمكن  واأن  امل�شت�شفيات،  اإىل  طبيعية  ب�شورة  الو�شول 
مينع  وجدار  مياهها،  وينهب  ي�شادرها  احتالل  من  خوف  دون  الطيبة  باأر�شهم 
الو�شول اإليها،اأو م�شتوطنني يبنون فوقها بيوتا لهم، ويقتلعون ويحرقون اأ�شجار 
من  الآلف  ينطلق  لكي  الوقت  حان  ال�شنني.  مئات  منذ  فيها  املعمرة  الزيتون 
هم واىل اأطفالهم لي�شهموا يف بناء  pر nاأ�شرى احلرية من �شجونهم ليعودوا اإىل اأ�ش
التمتع  اإن �شعبي يريد ممار�شة حقه يف  اأجل حريته.  وطنهم الذي �شحوا من 
بوقائع حياة عادية كغريه من اأبناء الب�شر، وهو يوؤمن مبا قاله �شاعرنا الكبري 
ولنا  هنا،  خالدون  هنا،  دائمون  هنا،  قاعدون  هنا،  واقفون  دروي�س:  حممود 
هدف واحد.. واحد.. واحد.. اأن نكون..اإننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول 
التي اأيدت ن�شالنا وحقوقنا واعرتفت بدولة فل�شطني مع اإعالن ال�شتقالل يف 
يف  الفل�شطيني  التمثيل  م�شتوى  رفعت  اأو  اعرتفت  التي  وال��دول   ،1988 العام 
الذي قال قبل  العام  ال�شكرتري  ال�شيد  ال�شنوات الأخرية. واحيي  عوا�شمها يف 
هذه  اأن  �شنوات.وثقوا  قبل  تقوم  اأن  يجب  كانت  الفل�شطينية  الدولة  اأن  اأيام 
رُه باأن  pبالن�شبة ل�شعبنا باأكرث مما تتخيلون، كونها ُت�شع lاملواقف امل�شاندة ثمينة
هناك من ي�شغي اإىل روايته، ول يحاول جتاهلn اأو انكار ماأ�شاته وفظائع النكبة 
والحتالل التي عاناها وكونها ت�شحنه بالأمل النابع من الإميان باأنه ل تزال 
ال�شالم،  اأعداء  اأعدى  هو  الأمل  ففقدان  العامل.  هذا  يف  ممكنة  عدالة  هناك 
ال�شعب  يعي�س  كي  الوقت  ح��ان  ال��ت��ط��رف.واأق��ول:  حلفاء  اأق��وى  هو  والياأ�س 
والعذابات  ال�شتيطاين  والحتالل  التهجري  من  طويلة  عقود  بعد  الفل�شطيني 
امل�شتمرة، كبقية �شعوب الأر�س حرًا فوق اأر�س وطن �شيد م�شتقل.اأود اإبالغكم 
ورئي�س  فل�شطني  لدولة  رئي�شًا  ب�شفتي  تقدمت  الكلمة  هذه  القاء  وقبل  اأنني 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية اإىل �شعادة ال�شيد بان كي مون 
من  الرابع  ح��دود  على  فل�شطني  ان�شمام  بطلب  املتحدة  لالم  العام  ال�شكرتري 
هيئة  اإىل  الع�شوية  كاملة  دولة  ال�شريف  القد�س  وعا�شمتها   1967 حزيران 
العام  الأم��ني  ال�شيد  من  واطلب  الطلب.  هذا  من  ن�شخة  وهذه  املتحدة.  الأمم 
املجل�س  اأع�شاء  من  واأطلب  الأم��ن،  ‹ل�س  اأم��ام  مطلبنا  لطرح  ال�شريع  العمل 
بعد  تعرتف  مل  التي  ال��دول  اأدع��و  كما  الكاملة.  ع�شويتنا  ل�شالح  الت�شويت 
انت�شارا  يعني  هذا  لتوجهنا  العامل  دول  دعم  اعرتافها.اإن  تعلن  اأن  بفل�شطني 
هائال  دعما  ويقدم  الدولية،  وال�شرعية  والقانون  والعدالة  واحلرية  للحق 
خليار ال�شالم وتعزيزا لفر�س جناح املفاو�شات.ان م�شاندتكم وتاأييدكم لقيام 
اإ�شهام  اأكرب  املتحدة هو  الع�شوية يف الأمم  دولة فل�شطني وقبولها ع�شوًا كامل 

ل�شنع ال�شالم يف الأر�س املقد�شة.
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انفجار �شياره مفخخه مبونرو -م�شيجان المريكيه
مفخخة  �شيارة  انفجرت  وا�شنطن: 
)�شمال  المريكية  مي�شيغن  ولية  يف 
ثالثة  ا���ش��اب��ة  اىل  ادى  م��ا  ���ش��رق( 
ال�شرطة  بداأت  فيما  بجروح  ا�شخا�س 
حمطة  اف���ادت  كما  ذل��ك  يف  حتقيقا 

تلفزيون حملية.
وذكرت حمطة ديرتويت واي اك�س 

واي زد ان ال�شيارة انفجرت الثالثاء عند ال�شاعة 21،41 ت.غ. يف مدينة 
مونرو يف جنوب ديرتويت ما ادى اىل ا�شابة ثالثة ا�شخا�س.

واظهرت ال�شور التي بثها التلفزيون هيكل ال�شيارة املحروقة مع رجال 
�شرطة حمليني وفدراليني يحققون بحثا عن ادلة

م�شادر ل�غربة نيوز: ترقب مبادرات وات�شالت 
�شيا�شية حثيثة يف نيويورك خالل ال�شاعات  املقبلة

ال�شاعات  يف  الدولية  واملبادرات  الت�شالت  تكثف  ان  املرتقب  من 
الفل�شطينية  امل��ف��او���ش��ات  اط���الق  لع���ادة  املقبلة  القلية  والي����ام 

–ال�شرائيلية.
وت�شل اجلهود الدبلوما�شية ذروتها اليوم بعقد اجتماع بني الرئي�س 
حممود عبا�س والرئي�س المريكي باراك اوباما الذي من املرتقب ان 
 ، نتنياهو  بنيامني  ال�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  مع  اجتماع  اي�شا  يعقد 
امل�شوؤولني  مع  اللقاءات  من  �شل�شلة  ليعقد  اليوم،  نيويورك  ي�شل  الذي 
 ، ام�س  و�شل  الذي  �شاركوزي  الفرن�شي  الرئي�س  بينهم  ومن  الدوليني 
يف خطوة �شيا�شية ذات مغزى ، اىل مقر اقامة الرئي�س الفل�شطيني يف 
نيويورك.وذكرت امل�شادر الدبلوما�شية ان » ثمة ت�شليم بقيام الرئي�س 
عبا�س بتقدمي طلب الع�شوية الكاملة لفل�شطني يف المم املتحدة وان 
الفل�شطينية- املفاو�شات  ا�شتنئاف  كيفية  على  تن�شب  باتت  اجلهود 
ال�شرائيلية«.ويف هذا ال�شدد فقد ا�شار امل�شادر اىل ان »مبعوç اللجنة 
الرباعية توين بلري يعمل بالتعاون الكامل مع الدارة المريكية على 
الفل�شطينية- املفاو�شات  ا�شتئناف  اىل  ا�شا�شا  يدعو  بيان  �شياغة 
ا�شا�س حدود 1967 مع تبادل متفق عليه لالرا�شي  ال�شرائيلية على 

من اجل اقامة دولتني لل�شعبني اليهودي والفل�شطيني ».
وقالت امل�شادر«يحدد البيان فرتة عام واحد جتري خالله املفاو�شات 
طلب  على  الت�شويت  يجري  ل  ان  على  اتفاق  اىل  للتو�شل  م�شعى  يف 
فل�شطني نيل الع�شوية الكاملة يف المم املتحدة خالل تلك الفرتة«لفتة 
البيان ل يدعو اىل وقف ال�شتيطان ال�شرائيلي يف الرا�شي  ان  اىل 

الفل�شطينية مكتفيا باخوؤ خماوف الطرفني بعني العتبار.
اللجنة  اطراف  بني  اتفاق  يوجد  ل  انه«  على  اكدت  امل�شادر  ولكن 
ورو�شيا  الوروب��ي  الحت��اد  ان  اذ  ال�شيغة  هذه  على  نف�شها  الرباعية 
والمم املتحدة ل تقيل ال�شي≠ املطروحة من بلري والوليات املتحدة«.

ذهاب  توؤيد  الواروبية  الدول  من  »الغالبية  ان  على  امل�شادر  واكدت 
فل�شطني اىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة لنيل مكانة دولة غري ع�شو 
وهي تعرب عن ال�شتعداد لدعم الطلب الفل�شطيني يف ‹ل�س المن يف 

حال �شارت املفاو�شات لفرتة من الوقت دون ان ت�شل اىل اتفاق«.
ان�شمام  بطلب  التوجه  هو  الر�شمي  الفل�شطيني  القرار  زال  وم��ا 
الوليات  ترف�شه  ما  وهو  املتحدة  المم  اىل  كاملة  بع�شوية  فل�شطني 

املتحدة وعدد من الدول.
من  الرغم  على   « انه  نيوز  غربة  ل  قالت  فل�شطينيية  م�شادر  ولكن 
‹ل�س  يف  الع�شاء  ال��دول  على  وال�شرائيلية  المريكية  ال�شغوط 
يف  املطلوبة  الت�شعة  ال�شوات  على  باحل�شول  ثقة  على  فنحن  المن 
‹ل�س المن وان ال�شكالية ال�شا�شية هي الفيتو المريكي الذي قد 

يدفع للتوجه اىل اجلمعية العامة لالمم املتحدة.

كتبت »نيويورك تاميز«،  اأن الرئي�س 
بحاجة  اأوب���ام���ا  ب����اراك  الأم��ري��ك��ي 
الإ�شرائيلية  احلكومة  رئي�س  اإىل 
يف  ق��رارات  لتمرير  نتانياهو  بنيامني 
�شعت  عندما  اأنه  وكتبت  الكونغر�س. 
املا�شي،  ال�شهر  الأمريكية،  الإدارة 
اإىل التاأكد من اأن الكونغر�س لن مينع 
ال�شلطة  اإىل  دولر  مليون   50 حتويل 
توجه  مالية،  كم�شاعدة  الفل�شطينية 
ذو  »لوبي�شت  ب��اأن��ه  و���ش��ف  م��ن  اإىل 
تاأثري خا�س«، يف اإ�شارة اإىل نتانياهو. 
وبح�شب التقرير، وا�شتنادا اإىل م�شادر 
الكونغر�س،  يف  وم�شادر  دبلوما�شية 
ال�شفارة  ا�شتجاب لطلب  نتانياهو  فاإن 
بالإ�شافة  اأب��ي��ب،  تل  يف  الأمريكية 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  اإىل 
هيالري كلينتون، وتوجه اإىل ع�شرات 
اأع�شاء الكونغر�س اجلمهوريني الذين 
معار�شة  عدم  بطلب  اإ�شرائيل  زاروا 
لل�شلطة  امل��ال��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي 
الفل�شطينية. وبح�شب ال�شحيفة فاإن 
غري  ا�شطالبا  اأب��رز  نتانياهو  تدخل 
الأمريكية  الدبلوما�شية  بني  ع��ادي 

كنتيجة  الداخلية،  ال�شيا�شة  وب��ني 
بني  تربط  التي  الوطيدة  للعالقة 
احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة واحل���زب 
‹ل�س  على  ي�شيطر  الذي  اجلمهوري 
»يديعوت  ونقلت  الأمريكي.  النواب 
اأنه  اإىل  م�شرية  ال��ن��ب��اأ،  اأح���رون���وت« 
املواجهات  ت��اأث��ري  روؤي����ة  مي��ك��ن  ك���ان 
يوم  الفل�شطينية،   – »الإ�شرائيلية 
على  ال�شباق  على  نيويورك،  يف  اأم�س 
يف  واأ�شارت  املتحدة.  الوليات  رئا�شة 

املر�شح  ت�شريحات  اإىل  ال�شياق  هذا 
ريك  تك�شا�س،  وح��اك��م  اجل��م��ه��وري 
�شيا�شة  فيها  و���ش��ف  وال��ت��ي  ب���ريي، 
باأنها  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  اأوب���ام���ا 
وقال  وم�شللة«.  و�شاذجة  »خطرية 
�شفا  على  كنا  ملا  اأوب��ام��ا  »ل��ول  اأي�شا 
اإىل  اإ���ش��ارة  يف  ال��ه��اوي��ة«  م��ن  حفري 
امل�شعى الفل�شطيني يف الأمم املتحدة. 
بح�شب  الأول  املر�شح  ب���ريي،  وق���ال 
اأوب��ام��ا  »اأداء  اإن  ال���ش��ت��ط��الع��ات، 

والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني  حيال 
وم�شلال  وم��ت��غ��ط��ر���ش��ا  ���ش��اذج��ا  ك���ان 
اأعطت  التي  �شيا�شته  واإن  وخطريا. 
الإ�شرائيليني  لدع��اءات  مماثال  وزنا 
جهات  ب�شمنها  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
تعترب  اإرهابية،  عمليات  وراء  تقف 
»نيويورك  وبح�شب  خطرية«.  اإهانة 
احلكومة  بني  العالقات  ف��اإن  تاميز« 
اجلمهوري  واحل����زب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
الأمريكية  الإدارة  ع��ل��ى  ت�شعب 
الأمم  يف  امل��واج��ه��ة  ملنع  جهودها  يف 
املتحدة يف اأعقاب امل�شعى الفل�شطيني 
الفل�شطينية،  ب��ال��دول��ة  ل��الع��رتاف 
على  اأوب��ام��ا  ق��درات  ف��اإن  وبالنتيجة 
لتقدمي  ن��ت��ان��ي��اه��و  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط 
تنازلت تتيح جتديد املفاو�شات باتت 
اأنه  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  حم���دودة. 
العالقات  فاإن  للجمهوريني  بالن�شبة 
م��ع احل��ك��وم��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة تخلق 
العالقات  ظ��ل  يف  لهم،  كثرية  فر�شا 
وياأمل  واأوباما،  نتانياهو  بني  املتوترة 
على  ذلك  ي�شاعدهم  اأن  اجلمهوريون 

حتقيق انت�شارات م�شتقبال.

علي  ردا  ت�شكلت  ال��ت��ي  احلكومة 
ه���ج���م���ات 11  ���ش��ب��ت��م��رب الإره���اب���ي���ة 
عملية ،   وغري  جدا  �شخمة  اأ�شبحت 
اأحد  يعرف  ل  بحيث  �شرية  اأ�شبحت 

التكاليف التي انفقت 
الذين  ع��دد  وك��م  عملياتها   علي   
عدد  وك��م  اط��اره��ا  يف  توظيفهم  مت 
الوكالت التي ت�شارك فيها والنتيجة 
احلفا®  يدعي  الذي  النظام  اأن  هي 
جعلنا  قد  املتحدة  الوليات  اأمن  علي 

يف خطر اأكرب . 
يف كتابهما )  اأمريكا الأعلي �شرية (  
ودانا  اأركني  ويليام  املوؤلفانني  يك�شف 
يف )   التحقيقات  حم���ررة  بري�شت )  
الكبري  احل��ج��م  ب��و���ش��ت (   وا���ش��ن��ط��ن 
وع���واق���ب ه����ذا ال���ك���ون غ��ريامل��رئ��ي 
م��ن امل��راف��ق احل��ك��وم��ي��ة وه���ي اأك��رث 
اأمريكية  ولي����ة  ك��ل  يف  م�����ن 1300  
�شركات  م��ن  م�����ن 2000   ي��ق��رب  وم���ا 
باخلارج  تعمل  التي  اخلا�شة  الم��ن 
يف  يعمل  �شخ�س  م��ن 850،000   واأكرث 
يثري  مما  ال�شرية  المنية  الن�شطة 

القلق القومي والدويل . 
ومنذ هجمات 11  �شبتمرب بل≠ عدد 
نحو 23   المن  حول  امل�شنفة  الوثائق 
مليون وثيقة ولي�س مفاجاأة اأن ي�شبح 
الن�شطة  م��دي  معرفة  ال�شعب  م��ن 
ال�شتخبارية ،  فاأ�شبحت حرب امريكا 
�شناعة  الره�����اب  ع��ل��ي  امل��زع��وم��ة 
الدولرات كما  مليارات  معقدة ت�شمل 

العمالة يف  من  مت توظيف عدد كبري 
علي  حت�شل  ال�شرية  الن�شطة  ه��ذه 
رواتب عالية للغاية اأنهكت القت�شاد 

المريكي . 
اأظ��ه��رت درا���ش��ة  ويف ع�����ام 2008  
القومية  امل��خ��اب��رات  م��دي��ر  مل��ك��ت��ب 
ال�شريني  املتعاقدين  اأن  المريكية 
العاملة  القوة  من  نحو %29   ي�شكلون 
ويكلفوها  الم��ري��ك��ي��ة  ب��امل��خ��اب��رات 
موظفيها ،   م��ي��زان��ي��ات  م��ن  ن��ح��و %49  
الفيدراليون  املوظفون  يكلفها  بينما 
املتعاقدين  م��ن  م���ن %25   اأق��ل  ن�شبة 

ال�شريني . 
واأكد الكتاب ان اأكرث من األف وكالة 
اأن�شئت وخ�ش�شت لمور تتعلق بالمن 

واحلماية من الرهاب . 
موؤ�ش�شة  و 271   األف  اأن نحو  واملثري 
خا�شة  �شركة  و 931   واأل��ف  حكومية 
الره���اب  مكافحة  ‹���ال  يف  تعمل 
�شيء ،   باأي  منهما  نحو 800   تقوم  ول 
المن  �شركات  اأن  ذل��ك  من  والده��ي 
ال��ق��وم��ي ت��ت��ن�����ش��ت ع��ل��ي ال��ه��وات��ف 
وع�شرات قواعد البيانات عرب �شبكات 
تتفاعل  ل  اأنها  والغريب  الكمبيوتر 
ان  الكتاب  ويوؤكد  البع�س ،   بع�شها  مع 
اعادة  اإيل  اأدت  �شرية  اأمريكا العلي 
ال�شبب  اعتربت  اإيل  امل�شكلة  ا�شطناع 
�شبتمرب  هجمات 11   وراء  الرئي�شي 

وهي عدم وجود تقا�شم للمعلومات . 
العمليات  اأن  ال��ك��ت��اب  وي�����ش��ج��ل 

واجهزة  املواطنني  ومراقبة  ال�شرية 
هجمات  منع  يف  تنجح  مل  الكمبيوتر 
فورت  ق��اع��دة  ه��ج��وم  مثل  اره��اب��ي��ة 
�شخ�شا  مقتل 13   عن  ا�شفر  الذي  هود 
ان اغتيال بن لدن مت من خالل  كما 
العمليات  م���ن  ���ش��غ��رية  ‹��م��وع��ة 
يف  �شجني  ا�شتجواب  ان  كما  اخلا�شة 
ك�شف  اإيل  ادي  الذي  هو  جوانتانامو 
مر�شال بن لدن ومن ثم ا�شتهدافه يف 

اأبوت اأباد . 
من  الم��ري��ك��ي  اجل��ي�����س  زاد  ك��م��ا 
اأك��رث  امل�شرتكة  اخلا�شة  العمليات 
اإيل 2500   م���ن 1800   اأ�شعاف  م��ن 10  
علي  احل��ف��ا®  م��ع  �شبتمرب  م��ن��ذ 11  
قوة  وت�شمل  الغمو�س  م��ن  م�شتوي 
البحرية  وف��ري��ق  اجلي�س  م��ن  دل��ت��ا 
هذه  �شرب 24،   اجلوية  والقوة  �شيل 6  

بتعذيب  اتهامات  اليها  وجهت  القوة 
�شرية  اأماكن  يف  واخفائهم  ال�شجناء 
وفتيات  وزوج����ات  اأم��ه��ات  واع��ت��ق��ال 
علي  ال��ع��ث��ور  م��ن  يتمكن  مل  ع��ن��دم��ا 

الرجال امل�شتبة بهم . 
املركزية  املخابرات  �شهدت  وق��د 
الم��ري��ك��ي��ة حت���ول ك��ب��ريا م��ن��ذ 11  
حتديد  علي  تركز  واأ�شبحت  �شبتمرب 
نحو 2000   لقي  وق��د  وقتله ،   الهدف 
مدين وم�شلح م�شرعهم منذ عام 2001  
وهي  طيار (   بدون    ( èبرنام خالل  من 

الطائرات بدون طيار . 
الف�شاد يف وا�شنطن  الكتاب يك�شف 
واللعب باملخاوف ال�شعبية من الرهاب 
املجهول  م��ن  النا�س  خم��اوف  لث���ارة 

لك�شب اجلولت النتخابية . 

لندن: جميلة حلفي�شي 

م�شكني هو اأ�شبوع نيويورك للمو�شة 
الذكرى  مع  يتزامن  فهو  العام.  ه��ذا 
العا�شرة لهجمات 11 �شبتمرب )اأيلول( 
مركز  ب��رج��ي  دم���رت  ال��ت��ي   ،2001
وجزءا  نيويورك،  يف  العاملي  التجارة 
وا�شنطن،  يف  البنتاغون  مبنى  م��ن 
هذه  على  ين�شب  الهتمام  جعل  مما 
ال���ذك���رى ب��ك��ل اأح��زان��ه��ا وم��رارت��ه��ا 
يبقى  اأن  لالأمريكيني، عو�س  بالن�شبة 
على  املاليني  يدر  اأ�شبوع  على  مركزا 
كان  كما  الأمريكية  املو�شة  �شناعة 
�شبتمرب   11 ي��وم  قبل  احل���ال  عليه 
كانت  اليوم،  ذلك  يف   .2001 عام  من 
بارك«،  »براينت  يف  من�شوبة  اخليام 
اأ�شبوع  فيه  ي��ق��ام  ك��ان  ال���ذي  امل��ك��ان 

اإىل  ينتقل  اأن  قبل  الكربى  التفاحة 
وكان  املا�شي،  العام  يف  لنكولن  مركز 
وامل�شممني،  ب��ال��ن��ج��وم   è��ي��ع امل��ك��ان 
�شبابا وخم�شرمني. الكل كان متحفزا 
لكن  والت�شاميم،  الأل��وان  من  لعر�س 
مما  ال�شدمة،  اإث���ر  وئ���دت  الفرحة 
يكتفون  امل�شممني  من  العديد  جعل 
من  حفنة  اأم��ام  ت�شكيالتهم  بعر�س 
ي�شوبها  قامتة  اأجواء  يف  ال�شحافيني 
اخلوف والغ�شب وال�شك. ع�شر �شنوات 
يزال  ل  النيويوركي  والأ�شبوع  مرت، 
الن�شيان  يف  الرغبة  ب��ني  متاأرجحا 
وعدم القدرة عليه رغم اأنه مل ينظم 
باإحياء  خا�س  حفل  اأي  العام،  ه��ذا 
ذكرى 11/ 9 باملعنى الكبري، با�شتثناء 
برنامè »اك�شن اأمريكا« الذي طلب من 
الأحد  ي��وم  حتويل  املو�شة  اأو���ش��اط 

 èبرام م��ن  ب��دع��م  خ��دم��ات  ي��وم  اإىل 
التوا�شل الجتماعي، اإىل جانب جمع 
يف  �شمت  ودقيقة  التربعات،  بع�س 
فاإن  املتابعني  وح�شب   .çاحل��اد وقت 
هذا الإ�شرار على ال�شتمرار، يح�شب 
يوما  يفكر  واأنه مل  �شيما  لالأ�شبوع، ل 
ت�شيي�س  اأو  قبل،  من  تاريخه  بتغيري 
نف�شه، هذا العام حتديدا، رغم معرفة 
كغريه  يكون  لن  اأنه  امل�شبقة  املنظمني 
حكومة  فالأمريكيون،  الأع���وام.  من 
 èالربام �شوى  لهم  �شاغل  ل  و�شعبا، 
للذكرى  حت�شر  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ط��ي��ات 
العامل.  وج��ه  غ��ري   çحل��اد العا�شرة 
وم��ع ذل��ك ف��اإن نيويورك ه��ذه الأي��ام 
يف  الأول  جزئني:  اإىل  مق�شمة  �شبه 
الذي كان،  العاملي  التجارة  موقع برج 
والثاين يف مركز لنكولن، الذي ي�شهد 

من  مكثفا  وح�شورا  وجنوما  عرو�شا 
قبل حمبي املو�شة.

جامعة  من  برف�شور  فام،  ها   - مني 
العالقة  حول  بدرا�شة  قام  نيويورك 
بني اأحداç 11 �شبتمرب وعامل املو�شة 
املو�شة  يف  »احل���ق  ب��ع��ن��وان  بحث  يف 
اأن عدم  الإره���اب« ج��اء فيه  زم��ن  يف 
لي�س  اأ�شبوعها   ïتاري املو�شة  تغيري 
الهجمات  مع  تزامنه  رغ��م  مفاجئا، 
لي�س  الأم��ر  »اإن  و�شرح:  الإرهابية. 
اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  غريبا 
لها ذاكرة ق�شرية. فهي تعني  املو�شة 
كما  الف�شول،  وتغري  املوا�شم،  ت��وايل 
يف  وق��ع  م��ا  ال�شريع.  الإي��ق��اع  تعني 
خرب  من  قدميا  اأ�شبح  املا�شي  العام 
تكن  مل  اإذا  توجد  ل  واملو�شة  ك��ان، 

متغرية«.

الكونغر�س يف  قرارات  لتمرير  نتانياهو  »يتو�شل«  اأوباما 

�شبتمرب  11 لهجمات  العا�شرة  الذكرى  ظالل  رغم  العر�س  وي�شتمر  متحديا  ينطلق   2012 و�شيف  لربيع  نيويورك  اأ�شبوع 

اأمريكا االأعلي �ضرية 
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‹���ن���ون ي��ح��ك��ي وع���اق���ل ي�����ش��م��ع.. كل 

ه�����وؤلء م��ن��د���ش��ون ي���ا ط��ب��ي��ب ال��ع��ي��ون؟        

 
طبيب العيون زرع لعينيه عينني ل تريان الدماء كما نراها نحن، هو 

يرى انه يقوم بجراحة ب�شيطة ول باأ�س ان اأفنى ن�شف ال�شعب اأو كله.
وال�شيد الرئي�س ل يرى ال�شعب يهتف مطالبا ب�شقوطه.

ممانعته  ول��ول  فل�شطني  ل�شاعت  ل��وله  ال�شعب،  هو  الرئي�س  ال�شيد 
لأ�شبح حجاج مكة يح�شلون على ت�شاريح اإ�شرائيلية، ولول مقاومته ملا 

احتلت اإ�شرائيل بريوت ول غزت اأمريكا العراق. 
التي  املند�شة  الآلف  هذه  كل  ال�شاب  الطبيب  هذا  يرى  ل  اأن  اأيعقل 
قتل  من  خروجهم؟  فربك  من  ب�شقوطه؟.  املناداة  عن  متل  ولن  تكل  مل 
من  والر�شوة؟  بالف�شاد  مالهم  �شرق  من  نفو�شهم؟  زيف  من  اأحالمهم؟ 
�شرعيته  فا�شتمد  والت�شدي  واملقاومة  الن�شال  بال�شعارات وادعى  تاجر 
ثم حولها اإىل مملكة يتوارثها البن ليكمل م�شرحية املقاومة وا�شتعادة 

اجلولن.
اأردوغان ان ي�شلح عالقته  مل تعد اجلولن و�شار الرئي�س ي�شتجدي 
مع ا�شرائيل لأنه و�شيط ال�شالم معها، ذلك قبل اأن ي�شنفه مع املتاآمرين 

عليه.
ال�شوريون اأعطوا  لب�شار واأبيه كل حياتهم والثنني مل يعطيا ال�شعب 
�شيئا.. كافاأوا النا�س بالقتل والقمع والتعذيب وال�شجون وهدر الكرامة 

و�شرقة الأموال.
اأن معركة  والذل لأنهم �شدقوا  والقمع  الفقر  ال�شوريون �شربوا على 
اأن  اعتقدوا  ف�شارت حربه عليهم،  اإ�شرائيل  مع  �شتكون  املقبلة  الرئي�س 
اأربعني عاما �شتكفي لتحرير اجلولن فاإذا بالدبابات التي ا�شتقطع ثمنها 

من حليب اأطفالهم حترر مدنهم وقراهم منهم.
يدعو  نبي  فال  املاليني.  اأو  ب��الآلف  عددهم  يهم  ل  املند�شون.  هم 
للمقاومة واملمانعة على وجه هذه الأر�س �شوى ب�شار ومن خالفه اأمرا اأو 

كرهه ُيقتل باأب�شع الطرق ليكون عربة لغريه.
املقلوبة  املدار�س  ومن  املوت  ومن  اجلنود  ومن  الذخرية  من  يلزم  كم 
احلرب  ت�شع  حتى  واملند�شني  امل��وؤام��رة  حكايات  اأب��واق  وم��ن  ملعتقالت 
حتى  ول  تون�س  ول  ليبيا  ول  العراق  لي�س  انه  يعرف  ب�شار  اأوزاره��ا؟!. 

م�شر.
بلبنان  والثانية  الأوىل،  بالدرجة  اإ�شرائيل  مع  بحدودها  �شوريا  اأنه 
والعراق وتركيا. اإذن لياأخذ العامل راحته باإ�شدار البيانات والت�شاريح 
والقرارات.. لن يجروؤوا ‹تمعني على مهاجمته. ولياأخذ اأي�شا املعار�شون 

وقتهم الكايف يف عقد املوؤمترات والت�شلي يف غرف الفنادق الفاخرة.
وال�شوريون يخو�شون معركتهم وحدهم، مل ينتظروا اأحدا، والطبيب 
حتى  م�شتمرون  اإنهم  جيدا.  يعرفهم  ل  دمائهم  يف  �شفكا  يوغل  ال��ذي 
يحبون  لأنهم  املوت  يف�شلون  اأنهم  النظام.  يدركه  مل  ما  هذا  النهاية. 

احلياة. حياة احلرية.
مل يخلق اهلل احلرية لأقوام واأقوام.. قوم يعي�شون اأحرارا، عزيزين 
بكرامتهم يعطون وطنهم وياأخذون حقهم  دون اأن تهدر كرامتهم وت�شتباح 
دمائهم واأعرا�شهم. وقوم يقتلون على يد حاكمهم لأنهم طلبوا احلرية.

ب�شرعية من يحكم هذا الطبيب الأعمى؟
الذي  اأخيه  ماهر  من  البلد  حتكم  وعائلته  اأينه؟  البعث؟  ب�شرعية  
م�س  الذي  خاله  ابن  خملوف  رامي  اإىل  �شعبه  بدماء  بطولته  يحقق 

�شريان دمهم.
والعلمانية  بالقومية  ويت�شدق  العلوية؟  الطائفة  م��ن؟  ب�شرعية 

والعروبة والأمة التي �شتبعث من جديد على يديه.. بعد اأن يبيدها. 
لو كان العرب عربا حقا لنفجروا بوجهه كفى.. ملعونة هذه العروبة 
لنفجروا  �شوتا  للفل�شطينيني  كان  ولو  �شواك،  متاآمر  فال  والقومية، 
لنا  حت��رر  فال  معك.  امل��وت  من  اأه��ون  اإ�شرائيل  مع  امل��وت  بخطاباته: 

فل�شطني. حرر جولنك.
ب�شرعية من يحكم هذا ال�شفاح؟ 

 نظام املهداوي 

االأرOن يف  فل�ضطينية  Oول��ة  قريبا  �ضرتى   : ل¬  وتقو∫  االأرOن  مل∂  تهاجم  يديعوت 

ن���ف�������ض���¬   ي�����������ض�����ل�����ح  اأن  امل��������ل��������∂  ع������ل������ى  �������ض������ب������ي������الت: 

ب�شدة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  �شحيفة  ه��اج��م��ت 
ت�شريحات  امللك عبد اهلل الثاين، الذي لّوح 
فيها با�شتخدام كل الو�شائل املمكنة، مبا فيها 
داخل  البديل  الوطن  ملنع  الع�شكرية،  القوة 
الأردن، وا�شفة اململكة الأردنية باأنها »دولة 

دمية ».
 « اأح��رون��وت  »ي��دي��ع��وت  �شحيفة  وق��ال��ت 
العربية يف افتتاحيتها املن�شورة على موقعها 
الإلكرتوين، حتت عنوان »الأردن هي فل�شطني 
»: »اإن الدولة الدمية مل يكن لها وجود على 
�شريى  واأ�شافت   ،« اخلريطة  اأو  الواقع  اأر�س 
يف  فل�شطينية  »دول��ة  قريًبا  الأردين  امللك 

الأردن ».
العائلة  اأّن  العربية،  ال�شحيفة  وزعمت 
حتتوي  ل  دول��ة  حتكم  الأردن  يف  احلاكمة 
على اأمة اأو �شعب، بل خليط من القبائل التي 
من  جاءت  اأن  بعد  حديثًا،  الأردن  ا�شتوطنت 
خمتلف اأنحاء ال�شحراء »، مّدعية اأنه عندما 
طلب الأردن ال�شتقالل »مل يكن هنالك �شيء 

ا�شمه ال�شعب الأردين ».
التي  افتتاحيتها  يف  ال�شحيفة،  وادع��ت 
الإ�شرائيلي  وال��ق��ان��وين  الأك��ادمي��ي  كتبها 
حاييم ها�شغاف، اأن ملpكًا يحكم دولة بظروف 

الأردن »له احلق باأن يعي�س يف قلق دائم اإزاء 
م�شري دولته الدمية »، وفق تعبريه. 

قائلة   ، امللك  خماطبة  ال�شحيفة  وم�شت 
نعم يا جاللة امللك، الأردن هي منزل اليهود 
اأعلن  عندما  غوريون  بن  ديفيد  اأّن   nم�شيفة
اإقامة دولة اإ�شرائيل، مل يعنيpّ حدودها، لأننا 
كنا ‹ربين على ذلك يف بدايات ال�شتقالل، 
الأردن  نهر  �شرق  على  لنا  ال�شرعية  لكّن 

وغربه، اإنها حدود اإ�شرائيل الكربى ».
واعترب كاتب الفتتاحية اأّن مقولة الأر�س 
اتفاقية  واأن  ك��ربى،  كذبة  ال�شالم  مقابل 
حماقة،  الفل�شطينيني  م��ع  لل�شالم  اأو���ش��ل��و 
دولة  باإقامة  ا�شرائيل  ت�شمح  اأن  م�شتبعدًا 
ذلك  م��ربرًا  الغربية،  ال�شفة  يف  فل�شطينية 
باأّن الدولة املقامة بال�شفة »�شت�شعى للتوحد 
مع دولة الفل�شطينيني التي �شتقام على اأر�س 

الأردن، ل حمالة.
ال��ث��اين ق��د تعهد  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  وك���ان 
 ،)9/11( املا�شي  الأح��د  له  ت�شريحات  يف 
بحماية الأردن، ولو ع�شكرًيا، من اأي خيارات 
اأطمئن  اأن  اأري��د  وق��ال  مب�شتقبله،  مت�س  قد 
لأحد،  بديال  وطًنا  الأردن  يكون  لن  اجلميع 
لأحد  ب��دي��ال  الأردن  ي��ك��ون  اأن  يعقل  وه��ل 
ونحن جال�شون ل نحرك �شاكنا، لدينا جي�س 
وم�شتعدون اأن نقاتل من اأجل وطننا ومن اأجل 
اأن نتحدç بقوة ول  م�شتقبل الأردن، ويجب 
يف  تبقى  اأن  الفكرة  هذه  ملجرد  حتى  ن�شمح 

عقول بع�شنا ».

  حممد النجار-عمان
قال املعار�س الأردين البارز ليث �شبيالت اإنه ل 
اإ�شالح يف الأردن »ما مل يبداأ امللك بنف�شه«، داعيا 
امللك عبد اهلل الثاين اإىل اإعادة ت�شحيح العالقة 
الأزمات  قمة  لتجاوز  اأ�شلم«  »كطريق  ال�شعب  مع 

التي قال اإن الأردن يواجهها اليوم.
واتهم �شبيالت يف كلمة مطولة األقاها يف مهرجان 
حا�شد بحي الطفايلة و�شط العا�شمة عمان انتهى 
عبد  امللك  الثنني،  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  يف 
واأ�شاف »مل يعد خافيا  اهلل برعاية ملفات ف�شاد، 
لول   çلتحد تكن  مل  الف�شاد  ملفات  من  الكثري  اأن 
الرعاية امللكية، ولول تلك الرعاية لعلقت م�شانق 
منهم  البع�س  حما�شبة  اإن  قال  الذين  للفا�شدين« 

متت »بدلل كبري«.
وقال اإن كل اإ�شالحي يبداأ مطالباته بغري ذلك 

»اإ‰ا هو اأداة من اأدوات اإعادة اإنتاج الظلم«.
اخلزينة  اأرا���ش��ي  ق�شية  فتح  �شبيالت  واأع���اد 
التي �شجلتها حكومة علي اأبو الراغب با�شم امللك، 
الأخ�شر  ال�شوء  تعطي  ف�شاد  ق�شية  اأنها  واعترب 

لكبار املوظفني و�شغارهم للف�شاد.
امللكي  ال��دي��وان  الأردين  امل��ع��ار���س  ات��ه��م  كما 
ل  اإ�شالح  لأي  معنى  »ل  وزاد  فيه،  ف�شاد  بوجود 
يبداأ بالديوان امللكي لإعادته اإىل �شرف ها�شميته 
وتطهريه من الف�شاد واختالط الإمارة بالتجارة«، 
بالديوان  موظف  اآلف  ثالثة  نحو  اأن  واع��ت��رب 
�شالحيات  مبمار�شة  الد�شتور  على  يعتدون  امللكي 

تنفيذية منحها الد�شتور للوزراء ح�شرا.
التدخل  »عن  املخابرات  جهاز  يد  بكف  وطالب 
يف ال�شيا�شة وال�شيا�شيني، فال حياة �شيا�شية يف ظل 
التغول الأمني بل وتكاثر اأ�شباه �شيا�شيني يحركهم 

�شابط اأمني �شغري«. 
جدل الهوية

واعترب �شبيالت اأنه »اإذا راجع امللك نف�شه -وهو 
من  نهجه  تغيري  وقرر  والأ�شرع-  الأ�شلم  الطريق 
تلقاء نف�شه قبل اأن يفر�س تغيريها ال�شعب، قطعنا 

بي�شر و�شهولة قمة الأزمات التي نعي�شها«.
الأردنيني  بني  توافق  على  قام  الأردن  اإن  وقال 
واأ�شراف احلجاز على اأن يعطى الها�شميون الإمارة 
يف  ظهر  ما  وه��و  لل�شعب،  احلكم  يكون  اأن  مقابل 
الأردن  نظام  اأن  على  ن�س  ال��ذي   1952 د�شتور 

»نيابي ملكي وراثي«.
تتقدم  ال�شعب-  -اأي  »النيابة  �شبيالت  و�شرح 
اأن نقلل من  على امللكية، ول نق�شد من هذا الكالم 
ال�شعب  مقام  نثبت  اأن  نق�شد  لكن  امللكية،  احرتام 
الذي ل يحتاج اإىل اأن يتذلل وي�شجد وميدح حتى 

يثبت ولءه«.
اأحدهما  ركنني:  على  قائم  »النظام  اأن  واأ�شاف 
على  الع��ت��داء  ولي�س  امللك،  هو  والثاين  ال�شعب 
اأننا نقر بذلك، واأي  امللك فقط خيانة عظمى، مع 
من  اأن  ونقر  باأرواحنا،  نفديه  عندنا  �شالح  ملك 
الأكرب  العتداء  اأن  اإل  عليه،  العتداء  اخليانة 

هو العتداء على ال�شعب«.
يف  �شر�س«  »لعتداء  تعر�س  ال�شعب  اأن  واعترب 
العقود املا�شية عندما »بداأ الركن الثاين بالتالعب 
بالركن الأول، فعمل فيه تقزميا واإذلل و�شقوطا، 
ت�شخم  الذي  الثاين  الركن  برغبة  متعلقا  واأ�شبح 

فاأ�شبح عندنا نظاما عجيبا ملكيا رئا�شيا«.
الأردنية  الهوية  لق�شية  املرافق  اجل��دل  وعن 
يف  بحث  »اأي  اإن  �شبيالت  ق��ال  البديل،  وال��وط��ن 
الأردن  من  تبقى  ما  اأن  كذبة  من  منطلقة  هوية 
اأنهى �شراعه  ال�شرقية- قد  ال�شفة  -اأي  املنقو�س 
غري  الغربية  حدوده  واأن  ال�شهيوين،  امل�شروع  مع 
يح�شد  عدو  له  لي�س  اجلديد  الأردن  واأن  مهددة، 
مهما  مواجهته،  يف  والجتماعية  الع�شكرية  قواه 
�شدق فلن يف�شي اإل اإىل نقل العداء اخلارجي اإىل 

عداء داخلي مفتعل«.
لكنه  البديل  للوطن  ل  ل�شعار  راف��ع  »ك��ل  وزاد 
ب�شعار  لل�شعار  ق��ارن  وغ��ري  عربة  ب��وادي  معرتف 
من  ج��زءا  اإل  لي�س  ال��ع��ودة،  اأج��ل  م��ن  الع�شكرة 
العدوان، بل هو راأ�س حربة العدوان على م�شتقبل 

الأردن من حيث يدري اأو ل يدري«.
وقال اأي�شا اإن »احلكومة التي تدافع عن املعاهدة 
الراف�شة  ت�شريحاتها  يف  كاذبة  م�شتميتا  دفاعا 
للم�شروع  ح��ار���ش��ا  اإل  ولي�شت  ال��ب��دي��ل،  للوطن 

ال�شهيوين وقامعا للم�شروع القومي العربي«. 

حول �شاحب القرار يف الأردن( 
اخلطر الأكرب

اأن »اخلطر الأكرب  و�شدد املعار�س الأردين على 
على الأردن هو الذي يرى اخلطر يف املواطن العربي 
ال�شهيوين  امل�شروع  يف  خطرا  ي��رى  ول  امل��ط��رود 

الطارد«.
حي  اأب��ن��اء  »ع�شائر  ح��راك  يف  القيادي  وك��ان 
احلكومات  اتهم  قد  احلرا�شي�س  حممد  الطفايلة« 
فقرا  الأردين  امل��واط��ن  زادت  ب��اأن��ه��ا  املتعاقبة 
وتهمي�شا، م�شريا اإىل اأن احلراك ال�شعبي م�شتمر يف 

وجه الظلم حتى تتحقق مطالب ال�شعب.
تلتف  التي  ال�شوء  »بطانة  احلرا�شي�س  وطالب 
وتزوير  »النفاق  عن  بالكف  القرار«  �شاحب  حول 
ت�شاهدوا  اأمل  ت�شمعوا؟  »اأمل  وت�شاءل  احلقائق«، 
ال�شعوب ماذا عملت؟ األي�س املطلوب منكم اأن ت�شّموا 
مظلوم  �شعب  هبة  �شتكون  مب�شمياتها؟  الأم���ور 
لعنة  هبته  �شتكون  دهرا،  ي�شمت  فلن  حينا  �شمت 

عليكم«.
ون�شف  ل�شاعة  ا�شتمر  ال��ذي  املهرجان  وخ��الل 
للملك  انتقاد  ر�شائل  وجهت  �شبان  هتافات  علت 
وجهاز املخابرات، يف لهجة باتت معتادة يف احلراك 
امل�شتمر منذ اأربعة اأ�شهر مبحافظة الطفيلة )179 
الطفايلة  حي  يف  وامتدادها  عمان(  جنوب  كلم 

و�شط عمان 
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��ة ال���ق���ذايفz ع��ار���ض��ة االزي�����اء ال���ني ���ض��ك��ا±..م�����ض��ت��اءة وم��ن��ه��ارة وخ��ائ��ف��ة ‡���ا ي��ج��ر…  qك��ن
زوجة  �شكاف  الني  اللبنانية  العار�شة  اج��رت   
هنيبعل جنل الزعيم الليبي املخلوع معمر القذايف، 
عدة ات�شالت باأهلها يف لبنان من مكان اقامتها يف 
اجلزائر حيث جلاأت مع ‹موعة من افراد عائلة 
بخوف  ت�شعر  انها  �شكاف  ال��ني  وقالت  ال��ق��ذايف. 
القدوم  ب��وارد  لي�شت  حاليا  وهي  كبريين،  وح��زن 

اىل لبنان مع ولديها.
وبدت الني بح�شب املقربني منها منهارة قليال ل 
التي  خلادمتها  تعذيبها  ف�شيحة  انت�شار  بعد  �شيما 
عادت واججت م�شاعر احلقد جتاهها وجتاه زوجها 

بالتحديد يف ليبيا والعامل.
انها  »ال�شبكة«  ملجلة  الني  من  مقربون  نقل  وقد 
ان  »عيب  ه��وؤلء  وق��ال   çيحد مما  ج��دا  م�شتاءة 
تخرتع اتهامات وتل�شق بالني، فهي ل توؤذي ح�شرة 

وقد �شورها بع�س العالم كدراكول.

دعوى ق�ضائية تتهم ابن اخ خادم 
احلرمني االمري الوليد بن طالل 
باغت�ضاب فتاة على يخته بعد 

تخديرها
ن�شرت ال�شحف الربيطانية اليوم خربا مثريا عن دعوى 
فتاة  الوليد بن طالل من قبل  ق�شائية رفعت على المري 
يف الع�شرين من عمرها تزعم ان المري خدرها واغت�شبها 
 ... ال�شراب  يف  خمدرة  مادة  لها  و�شع  ان  بعد  يخته  على 
مقابل  كمظيفة  للعمل  يخته  اىل  ا�شتدراجها  مت  وان��ه 

ت�شعني يورو يف اليوم
اىل  الم��ري  �شي�شتدعون  املحققني  ان  ذك��رت  ال�شحف 
مبني  ملقارنتها  عينة  منه  �شتطلب  املحكمة  وان  التحقيق 

املتهم
هذا  على  ان��ق��روا   الق�شة  ه��ذه  عن  باملزيد  للراغبني 
الرابط وادعوا معنا ان يدمي اهلل لنا ابو متعب واخوانه 

واولد اخوانه حرا�شا للحرمني ال�شريفني

على ذمة �ضحيفة ال�ضن الربيطانية: 
ال�ضاعدي القذايف انفق اأموااًل طائلة 
على املخدرات واملوم�ضات يف لندن

ال�شاعدي،  اأن  الربعاء  ال�شادرة  ال�شن  �شحيفة  ذكرت 
ممار�شة  يف  انغم�س  ال��ق��ذايف،  معمر  الليبي  العقيد  جنل 
اجلن�س وتعاطي املخدرات يف لندن قبل ا�شابيع من انهيار 
نظام والده.وقالت ال�شحيفة اإن ال�شاعدي البال≠ من العمر 
38 عامًا انفق اآلف اجلنيهات ال�شرتلينية على املوم�شات 
يف  عائلته  متلكه  ال��ذي  املنزل  يف  واحل�شي�س  والكوكايني 

لندن والبال≠ �شعره 11 مليون جنيه ا�شرتليني
�شخ�شيًا  حار�شًا  عمل  الذي  بيل،  �شيتفان  اأن  وا�شافت 
ورديء  مرعبًا  »ك��ان  الأخ��ري  اأن  اأك��د  لندن،  يف  لل�شاعدي 
بيل  اإىل  ال�شحيفة  غريبة«.ون�شبت  حياة  وعا�س  الطبع 
ويق�شي  املوم�شات  يحب  »كان  القذايف  ال�شاعدي  اإن  قوله 
لأنه  �شينيات  مرافقات  ع��ن  البحث  يف  طويلة  اأوق���ات 
لهن، من ثم يعر�س علي اأو على زميل اآخر �شورة الفتاة  يف�شّ
زيارة«.وا�شاف  حلجز  بها  الت�شال  ويطلب  يريدها  التي 
احلار�س ال�شخ�شي اأن ال�شاعدي كان يطلب بقاء املرافقات 
معه طوال الليل وبكلفة ت�شل اإىل 1500 جنيه ا�شرتليني 
للواحدة، كما كانت املخدرات �شائعة اأي�شًا، وطلب مني ذات 

مرة �شراء كوكايني له لكني رف�شت
وقال بيل اإن ال�شاعدي كان يدخن الكثري من احل�شي�س 

من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  معهم  وي�����ش��رب  حا�شيته  اف����راد  م��ع 
الفودكا، وا�شتخدم يف بع�س املرات نادًل ل�شب امل�شروبات 
من  اثنني  مع  لندن  اإىل  جاء  ال�شاعدي  اأن  لهمىوا�شاف 
تعمل  كانت  امريكية  واإم��راأة  اخلا�س  وطبيبه  م�شاعديه 
ا�شدقائه. من  ثمانية  جانب  اإىل  اخلا�شة،  م�شاعدته 
حي  يف  ال��ق��ذايف  عائلة  ق�شر  اأن  اإىل  ال�شن  وا���ش��ارت 
هامب�شتيد �شمال غرب لندن حيث اأم�شى ال�شاعدي، الذي 
من  اأ�شابيع  خم�شة  النيجر،  يف  اللجوء  لطلب  الآن  ي�شعى 

حفالت املجون، احتله اأ�شخا�س ع�شوائيون

تي�س عبدك يا رب ... مرت�ضى 
من�ضور يزعم ان قنا�ضة من حركة 
حما�س ) غزة ( هم الذين قتلوا 
املتظاهرين املعار�ضني ملبارك يف 

موقعة اجلمل
  

الدائرة  رئي�س  اهلل  عبد  ح�شن  م�شطفى  امل�شت�شار  رفع 
الأوىل مبحكمة جنايات القاهرة الأربعاء جل�شة الإ�شتماع 
اإىل �شهود الإثبات بق�شية قتل متظاهري الثورة امل�شرية 
خالل  املا�شي  فرباير  �شباط  من  والثالث  الثاين  يومي 
موقعة  با�شم  اإعالميًا  املعروفة  امل�شرية  الثورة   çاأح��دا
اجلمل وقالت م�شادر ح�شرت جل�شة املحاكمة اإن امل�شت�شار 
ر عدم ح�شور املتهم مرت�شى من�شور اإجراءات  sعبد اهلل قر
املحاكمة، على خلفية مقاطعته �شهادة ال�شاهد حممد علي 
من�شور  مرت�شى  راأى  اأن��ه  �شهادته  يف  اأق��ر  ال��ذي  �شليمان، 
و�شفهم  الأ�شخا�س  من  ‹موعة  وحوله  بي�شاء  ب�شيارة 
املتظاهرين  على  بالتحري�س  يقومون  <البلطجية>  ب� 
مبيدان التحرير وقد نفى من�شور ذلك وقال ان قنا�شة من 
حركة حما�س ) غزة ( هم الذين قتلوا املتظاهرين الذين 
خرجوا للتظاهر �شد مبارك يف ميدان التحرير وهو اتهام 
مبارك  بني  العداء  بحجم  من�شور  جهل  على  يدل  �شاذج 

وحما�س غزة
واأطلق مرت�شى من�شور �شيال من ال�شتائم لل�شاهد حينما 
و�شفه ب� <البلطجي>، و�شاح به قائاًل <احرتم نف�شك .. 
اأنا م�س بلطجي .. اأنت تكذب>، فما كان من رئي�س املحكمة 
املحاكمة  القف�س ومن قاعة  املتهم من  اإخراج  ر  sاأن قر اإل 
فوقعت حالة من الفو�شى داخل القاعة، ومت رفع اجلل�شة. 
�شابق  ا�شتاأنفت يف وقت  القاهرة،  وكانت حمكمة جنايات 

ام�س ال�شتماع ل�شهود الإثبات بالق�شية
وعلق مرت�شى من�شور على اتهامه حلركة حما�س بقتل 
و�شاأطلب  نظر،  وجهة  اإنها  قائال:  التحرير،  متظاهرى 
اأطلق  ال��ذى  الر�شا�س  لفح�س  العامة  املخابرات  تقرير 

على املتظاهرين فى التحرير ومطابقته مع الر�شا�س الذى 
ُقتل به مواطنو العري�س على يد احلركة وفق قوله، م�شريا 
اإىل اأن احلركة كان لها م�شلحة فى فتح ال�شجون، واإثارة 

البلبلة فى ال�شارع بعد النهيار الأمنى
واأ�شار من�شور، خالل مداخلة هاتفية بربنامè القاهرة 
قناة  على  اأدي��ب  عمرو  الذكر  �شيء  يقدمه  ال��ذى  اليوم 
اإىل  ال�شعودية،  ملك  لخت  اململوكة  ال�شعودية  اأورب��ت 
اأن  اأولها  اأج��زاء،   3 اإىل  تنق�شم  اجلمل  موقعة  ق�شية  اأن 
للنزول  الأموال  بجمع  قاموا  الوطنى  احلزب  فلول  بع�س 
�شربهم  ومت  املتظاهرين،  لتفريق  التحرير  ميدان  اإىل 
وتفريقهم �شريعا بعد �شد املتظاهرين لهجومهم، واجلزء 
اإىل  نزلوا  الذين  واخليول  اجلمال  ‹موعة  هم  الثانى 
تعر�س  التى  املخاطر  على  اعرتا�شا  التحرير،  ميدان 
وقت  اأي�شا  �شربوا  حيث  م�شر،  فى  ال�شياحة  قطاع  لها 
نزولهم امليدان كما ظهر فى الفيديوهات، والثالث والأهم 
على  النار  اأطلقوا  الذين  هم  حما�س  حركة  قنا�شة  اأن 

املتظاهرين يومى 2 و3 فرباير املا�شى

وثيقة �ضرية : 2مليون دوالر نفقات 
�ضفر الطالباين اىل امريكا 

املحلية  النباء  وكالت  تناقلتها  �شرية  وثيقة  ك�شفت 
اىل  موجهة  اجلمهورية  رئا�شة  دي��وان  عن  �شادرة  اليوم 
اجلمهورية  رئي�س  طلب  عن  ك�شفت  املالية  وزي��ر  مكتب 
مبلغا مقداره اثنني مليون دولر امريكي من ح�شاب رئا�شة 

اجلمهورية لتغطية نفقات �شفره اىل الوليات املتحدة 
املتحدة  ل��المم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  وح�شور 
رئي�س  فخامة  امر  على  بناء  انه  الوثيقة  ن�س  يف  وج��اء 
اجلاري  ح�شابنا  بتمويل  بالتف�شل  يرجى  اجلمهورية 

مليون  اثنني  ق��دره  مببل≠  الرافدين  م�شرف  لدى  املفتوح 
او ما يعادل مليارين واربعمئة مليون دينار عراقي  دولر 
ان  اىل  ال���ش��ارة  جت��در   . �شفره  نفقات  تغطية  لغر�س 
اىل  متوجها  بغداد  الثنني  �شباح  غ��ادر  طالباين  جالل 
وال�شتني  ال�شاد�شة  الدورة  اعمال  يف  للم�شاركة  نيويورك 
الطالباين  و�شيلقي  . هذا  املتحدة  العامة لالمم  للجمعية 
يف الجتماع كلمة العراق كما �شيجري لقاءات مع عدد من 

قادة الدول امل�شاركة يف اعمال اجلمعية

غربة نيوز تن�ضر وثيقة �ضرية .. 
حلميد االأحمر يطلب من علي 

حم�ضن ذخائر لثالثة اآالف عن�ضر 
اللواء  اإىل  الأحمر  حميد  من  موجهة  ر�شالة  ك�شفت 
قائد  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  قائد  �شالح  حم�شن  علي 
بت�شليح  الأحمر  حميد  قيام  عن  م��درع  الأوىل  الفرقة 
ا�شماه  ما  حلماية  العا�شمة  اأمانة  يف  عن�شر  األف  ثالثة 
الثوري  للت�شعيد  مواكبة   ، الدولة  وموؤ�ش�شات  امل�شريات 

واإ�شقاط ما ا�شماه » بقايا النظام العائلي«. 
وطالب حميد الأحمر من على حم�شن بتزويد امل�شلحني 
 « املدعو  بنظر  عن�شر  لكل  طلقة   150 بواقع  بذخرية 

عبداهلل العدلة«. 
و  الأحمر  حميد  تورط  لتوؤكد  الر�شالة  هذه  وج��اءت 
اللواء علي حم�شن والقيادات املتطرفة يف حزب الإ�شالح 
واإ�شاعة  ال��دم��اء  �شفك  اإىل  ي�شعى  اإج��رام��ي  خمطط  يف 
ما  حقيقة  وتك�شف  �شنعاء  العا�شمة  يف  والفو�شى  العنف 
�شد  اإرهابية  واعتداءات  م�شلحة  اأعمال  من  به  يقومون 
واجلي�س  الأمن  ورجال  امل�شريات  يف  امل�شاركني  و  املواطنني 
واملمتلكات اخلا�شة والعامة وباأ�شاليب بعيدة كل البعد عن 

ما يدعوه كذبا وبهتانا من ثورة �شلمية . 
وفيما يلي ن�س الوثيقة التي تن�شرها غربة نيوز ..؟ 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
الأñ اللواء/ علي حم�شن �شالح الأحمر 

الأوىل  الفرقة  قائد  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  قائد 
مدرع املح��رتم 

حتية طيبة وبعد 
مواكبة للت�شعيد الثوري لإ�شقاط بقايا النظام العائلي 

وال�شعي لتحقيق اأهداف الثورة 
األف عن�شر يف  انه قد مت ت�شليح ثالثة  نحيطكم علمًا 

اأمانة العا�شمة حلماية امل�شريات وموؤ�ش�شات الدولة. 
نرجو تكرمكم ب�شرف ذخرية بواقع )150( طلقة لكل 
عن  م�شئولني  ونحن  العدله  عبداهلل   ñال بنظر  عن�شر 

عنا�شرنا 
ولكم ال�شكر والتقدير 

اخوكم ال�شيï/ حميد بن عبداهلل الأحمر

الزبون )حمرز( ومفاو�ضات الدعارة 
م�ضتمرة..وال�ضعر بني 2500 

و3500 $ !!! 

 ما دام هناك �شهوة للمال واجلن�س يف هذا العامل فان الف�شائح �شتتواىل، 
فاحدى اللواتي يعرفن بامتهانهن مهنة ترويè الدعارة وتدبري الزبائن، 
وقع يف طريقها رجل اعمال عربي ثري يبحث عن لذته ف�«تلّقطت« به، 
منزل  يف  واجتمعا  املهنة  يف  وزميالتها  �شديقاتها  اح��دى  اىل  واخذته 

�شديقتهن الثالثة عار�شة الزياء ال�شابقة.
بني  ومن  �شعرها  فلكل  هذا  الأعمال  رجل  مع  والطلب  العر�س  وب��داأ 
»املعرو�شات« فنانتني معروفتني بدلعهما الزائد جدا، اأما لئحة الأ�شعار 
فترتاوح بني 3500 للفتاة العذراء و2500 دولر للمحرتفات. ومل تكتف 
الزبون  امام  وادعت  اي�شا  لنف�شها  رّوجت  بل  لديها  ما  بعر�س  املراأة  تلك 
»املحرز« انها اعالمية وتقدم الربامè على التلفزيون كي تغريه ب�شهرتها 

الكبرية فتاأخذ هي »الغّلة« بدل من اأن تاأخذها �شواها.

حكمة  ونكتة العدد -- 
 اPامل ت�ضتحي فاأفعل ما ت�ضاء

يف نذ∫ مر على املقÈه 
�ضغل امل�ضجل وM§ في¬ 

اأZني¬ احلياة Mلوة

اأمريكا خططت ل�ضرب بريطانيا بـ)الكيماوي(
 

ك�شفت ملفات �شرية اأن الوليات املتحدة خططت ل�شن هجوم على بريطانيا بالغارات اجلوية والأ�شلحة الكيماوية 
عام 1930 للق�شاء على جزء كبري منجي�شها.

 èبرنام الأوىل  للمرة  عنها  النقاب  �شيميط  التي  ال�شرية،  امللفات  اإن  الربعاء  اليوم  ميل«  »دايلي  �شحيفة  وقالت 
وثائقي تبثه القناة التليفزيونية اخلام�شة

الربية  القوات  جميع  على  الق�شاء  اإىل  حتديدًا  تهدف  ا�شتعدادات  اتخذت  امريكا  اأن  اأي�شًا  �شُتظهر  الربيطانية، 
الربيطانية يف كندا و�شمال املحيط الأطل�شي، وتدمري قدرة بريطانيا وجعلها جتثو على ركبتيها.

وا�شافت اأن حتركات القوات الأمريكية التي ل مثيل لها يف ال�شابق مت اعتمادها كمقدمة لغزو كندا، وكان من املقرر 
اأن ت�شمل غارات من الق�شف املكّثف على الأهداف ال�شناعية الرئي�شية وا�شتخدام الأ�شلحة الكيماوية، يف اطار عدد 
وال�شني. الكاريبي  البحر  جزر  ذلك  يف  مبا  املحتملني،  الأعداء  �شد  املتحدة  الوليات  اعتمدتها   Çالطوار خطط  من 

وقالت ال�شحيفة اإن امللفات امل�شنفة �شرية للغاية تك�شف اأي�شًا اأن الوليات املتحدة خططت لن�شر قوات �شخمة يف 
منطقة الكاريبي وال�شاحل الغربي ملنع اأي هجمات انتقامية من قبل اأوروبا اأو الهند اأو ا�شرتاليا، و�شادق الكوجنر�س 

عام 1935 على تخ�شي�س 57 مليون دولر لبناء ثالثة مطارات �شرية يف اجلانب الأمريكي من احلدود مع كندا.
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اأب����و ليلى  ال��ن��ائ��ب ق��ي�����س  اأك����د 
للجبهة  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�شو 
الدميقراطية لتحرير فل�شطني ، ان 
الطلب الفل�شطيني للع�شوية الكاملة 
يف الأمم املتحدة �شيقدم يوم اجلمعة 
حممود  الرئي�س  انتهاء  فور  القادم 
عبا�س من اإلقاء كلمة فل�شطني اأمام 
اأن  اإىل  م�شريا   ، العامة  اجلمعية 
املطلب  يدعم  ال��دول  من  كبري  عدد 
الفل�شطيني . وقال النائب اأبو ليلى 
الذي يرافق الرئي�س حممود عبا�س 
حديث  يف  نيويورك  اإىل  رحلته  يف 
مت  انه   « الثالثاء  اليوم  لل�شحفيني 
�شياغة هذا الطلب يف 3 وثائق متثل 
والتعهدات   ، الر�شمي  الطلب  ‰وذج 
 ، املتحدة  الأمم  مبيثاق  املتعلقة 

الطلب  ان  توؤكد  ور�شالة تو�شيحية 
ق��رارات  اإىل  ي�شتند  الفل�شطيني 
توؤيد  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��رع��ي��ة 
مطلبنا بدءا من قرار التق�شيم 181 
».واأ�شاف اأبو ليلى اأن الطلب ي�شتند 
التي  ال�شتقالل  اإع��الن  وئيقة  اإىل 
 1988 عام  الوطني  املجل�س  اأعلنها 
منظمة  با�شتمرار  التعهد  وكذلك 
التحرير الفل�شطينية يف التزاماتها 
وحيد  ���ش��رع��ي  كممثل  ال�����ش��اب��ق��ة 
على  والتاأكيد   ، الفل�شطيني  لل�شعب 
الفل�شطينيني  الالجئني  عودة  حق 
 .  194 ال������دويل  ل���ل���ق���رار  وف���ق���ا 
املحاولت  اأن  اإىل  ليلى  اأب��و  واأ���ش��ار 
اإىل  التو�شل  خالل  من  الأمريكية 
الرباعية  اللجنة  طريق  عن  بيان 

اإىل طريق م�شدود يفعل  قد و�شلت 
تتخذه  ال���ذي  الي��ج��اب��ي  امل��وق��ف 
الأمم  موقف  بفعل  وكذلك   ، رو�شيا 
املتحدة ، وكذلك الحتاد الأوروبي 
من خالل موقف املمثلة العليا لالأمن 
الإحت��اد  يف  اخلارجية  وال�شيا�شة 
التي   ، اآ���ش��ت��ون  كاثرين  الأوروب����ي 
اأكدت للرئي�س حممود عبا�س خالل 
الحت��اد  اأن  اأم�����س  ي��وم  ب��ه  لقائها 
 . الفل�شطيني  امل��وق��ف  ���ش��ي��دع��م 
على  ليلى  اأب��و  قي�س  النائب  و�شدد 
�شرورة ت�شعيد التحركات ال�شعبية 
اأبناء  قبل  من  الوا�شعة  وامل�شاركة   ،
ال��وط��ن  يف  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 
تنظم  التي  بالفعاليات   ، وال�شتات 
للمطلب  دع��م��ا  الأم��اك��ن  ك��اف��ة  يف 

فل�شطني  عن  بالإعالن  الفل�شطيني 
املنظمة  يف   194 رق����م  ال���دول���ة 
واإقامة  ال�شتقالل  ونيل   ، الدولية 
على  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة 
حدود عام 1967 وعا�شمتها القد�س 
واأح��رار  العربية  ال�شعوب  داعيا   ،
الفل�شطيني  ال�شعب  ل��دم  ال��ع��امل 
دعا  كما   . ال��ع��ادل  املطلب  ه��ذا  يف 
اجلمعة  ي��وم  اعتبار  اإىل  ليلى  اأب��و 
الدولة  فل�شطني  جمعة   « ال��ق��ادم 
والدعم  ال��زخ��م  خ��الل  م��ن   «  194
يف  الفاعلة  وامل�شاركة  اجلماهريي 
مع  تزامنا  �شتقام  التي  الن�شاطات 
كلمة  عبا�س  حممود  الرئي�س  اإلقاء 

فل�شطني يف الأمم املتحدة .

نفى م�شدر امني ميني �شحة الرواية التي 
حتدثت عن اأن الرئي�س علي عبد اهلل �شالح 
جنوب  عدن  مدينة  اإىل  اأول  و�شل  قد  كان 
انتقل  ثم  ومن  ال�شعودية  من  قادما  البالد 
بطائرة مروحية اإىل دار الرئا�شة ب�شنعاء.

واأ�شار امل�شدر اإىل اأن الرئي�س �شالح و�شل 
من  الأوىل  ال�شاعات  يف  �شنعاء  مطار  اإىل 
منطقة  ب��زي��ارة  اأول  وق��ام  اجلمعة  �شباح 
م�شرح  �شكال  واللذين  هائل  و�شارع  احل�شبة 
ان  قبل   ، �شري  ب�شكل   ، الأخ��رية  املواجهات 
ينتقل اىل منزله القدمي يف احلي ال�شيا�شي 

ويل دار الرئا�شة يف منطقة ال�شبعني.
تفا�شيل   « ع��ن��وان  حت��ت  لها  تقرير  ويف 
خا�شة عن العودة املفاجئة للرئي�س » نقلت 
يومية »الأوىل« امل�شتقلة عن امل�شدر الأمني 
تكتم  و�شط  املطار  و�شل  الرئي�س  اإن   « قوله 
تفاجاأت  امل��ط��ار  اإدارة  واأن  �شديد،  ���ش��ري 
املطار كون  بو�شول �شالح مبن يف ذلك مدير 
اأن الرئي�س و�شل على مÏ الطائرة الرئا�شية 
املطار  يف  الهبوط  قائدها  وطلب   ،2 رق��م 
بغر�س التموين بالوقود فقط دون اأن يعرف 

بهوية ركاب الطائرة«.
مواكب   3 اأن  اإىل  الأم��ن��ي  امل�شدر  واأ���ش��ار 
التمويه  بغر�س  املطار  من  خرجت  رئا�شية 
�شيارات   çبثال الرئي�س  موكب  خ��رج  فيما 
كانت  احل�شبة  »منطقة  واأ���ش��اف:  عادية، 
اأول حمطة يق�شدها �شالح، حيث تفقد اآثار 

احلرب ب�شحبة �شخ�س واحد ونزل يف اأحد 
البيوت ثم غادر يف �شيارة واحدة فقط نحو 
�شارع هائل الذي عاين فيه بع�س اآثار الدمار 
التي خلفتها احلرب، قبل اأن ينتقل بعد ذلك 
اإىل منزله القدمي الواقع يف احلي ال�شيا�شي 

جوار مركز الكميم يف حدة«.
وح�شب ال�شحيفة فقد اأكد امل�شدر اأن اأول 
عبدربه  نائبه  كان  �شالح  به  التقى  �شخ�س 
ا�شتمر  لقاء  معه  عقد  ال��ذي  ه��ادي  من�شور 

لوقت طويل.
ووفقا لرواية امل�شدر الأمني فان 70% من 
بتوجهه  يعرفوا  مل  �شالح  الرئي�س  حرا�شة 
وعلموا  الريا�س  يف  ظلوا  لهذا  �شنعاء  نحو 

بالأمر من و�شائل الإعالم.

للحركة  امل��وؤي��د  اجلي�س  اأك���د  ذل��ك  اإىل 
مت�شكه  ا�شتمرار  اليمن  يف  الحتجاجية 
ب�«�شلمية الثورة« و اعترب عودة �شالح اإ�شعال 
اأهلية وفو�شى عارمة �شتعم البالد »،  حلرب 
والكثافة  التفجريات  �شيل   « اأن  اإىل  م�شريا 
النريانية التي اأنهالت اجلمعة و�شباح ال�شبت 
والفرقة  واحل�شبة  العت�شام  �شاحة  على 
الأوىل مدرع والأحياء املجاورة لها ومدينة 
تعز واأرحب ونهم ،لي�شت اإل دليال وا�شح على 
بالدنا..وتق�شيم  بتدمري  عاد...متوعدًا  اأنه 

اأبناء �شعبنا«.
عن  ان�شقت  التي  اجلي�س  ق��وات  قالت  و 
يف  املحتجني  لل�شباب  تاأييده  واعلن  �شالح 
هو  ها   « لها:  بيان  يف  املا�شي  اأذار  مار�س/ 
كتابة  حلظة  حتى  املنا�شل  ال�شابر  �شعبنا 
احلرب  ه��ذه  ن��ذر  رع��ب  يعي�س  البيان  ه��ذا 
وجنم  عودته..  منذ  فجرها)�شالح(  التي 
وما  �شهيدًا  من32  اأكرث  اللحظة  حتى  عنها 
يزيد عن 800 جريح وم�شاب ، وبالرغم من 
اأبناء �شعبنا ول زلنا نحن  ذلك كله ل يزال 

متم�شكني ب�شلمية ثورتنا ».
اأن:  لغربة  و�شل  ال��ذي  البيان  اأ�شاف  و 
اأي�شًا  بعودته  ي�شقط  �شالح  اهلل  عبد  »علي 
لتعي�س  من�شور..  عبدربه  النائب  �شرعية 
حرب  ون��ذر   ، عارمة  فو�شى  بعودته  اليمن 

اأهلية طاحنة« ، وفقا لتعبري البيان.

 اأحمد غنيم 
الفل�شطينية  املنا�شلة  تخفي  ل 
للجبهة  ال�شيا�شي  املكتب  وع�شو 
ليلى  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
توجه  تبعات  م��ن  تخوفها  خ��ال��د 
الأمم  اإىل  الفل�شطينية  ال��ق��ي��ادة 
بالدولة  اع��رتاف  لنتزاع  املتحدة 

اجلديدة.
وت��رف�����س ل��ي��ل��ى خ��ال��د ،و���ش��ف 
اأيلول  »با�شتحقاق  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
الرئي�س  ذهاب  اأن  وترى   ،« الوطني 
الفل�شطيني اإىل الأمم املتحدة جاء 
العقيمة   « امل��ف��او���ش��ات  ف�شل  بعد 
مع  ال�����ش��راع  م��ع��اجل��ة  يف   èكمنه  «

الحتالل الإ�شرائيلي.
فل�شطينية  فدائية  اأول  وحّملت 
 « خ��ربين   « �شحيفة  م��ع  ح���وار  يف 
الإلكرتونية ، اتفاقيات اأو�شلو التى 
م�شوؤولية   ، ال��زل��زال«  ب���«  و�شفتها 
التحرر  ق���وى  م�����ش��ار  يف  ال���رتاج���ع 
الإط��راف  »ق��ررت  ان  منذ  الوطني 
خيار  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 

املفاو�شات«.

ورغ����م ت��اأي��ي��ده��ا حل���ق وج���ود 
الفل�شطينية  ع�شوية كاملة للدولة 
لها  ي��ك��ون  وان  امل��ت��ح��دة  المم  يف 
�شوت موؤثر فانها تطالب باأن »يكون 
�شمن  الدولية  للمنظمة  ال��ذه��اب 
هو  وال��ذي  متكامل  �شيا�شي   èبرنام
الطريق  يقطع  وطني  عمل   èبرنام

نهائيا على نهè املفاو�شات«.
الفل�شطيني  الرئي�س  وتابعت« 
خطابته  يف  ي��ك��رر  عبا�س  حم��م��ود 
ج��م��ل��ة » ن��ع��ود مل��ف��او���ش��ات احل��ل 
لي�شت  ه��ذه  اق���ول  وان���ا   « النهائي 
، اأبو مازن ي�شع �شعبه  ا�شرتاتيجية 
يف طريق ‹هول ، عليهم العرتاف 
بف�شل هذا اخليار واإجراء مراجعة 

.« èشاملة لهذا النه�
من  فائدة  »ل  ان��ه  اىل  وا���ش��ارت 
اذا  امل��ت��ح��دة  المم  اىل  ال��ت��وج��ه 
ولي�س  ‹���زوءا  التوجه  ه��ذا  ك��ان 
على  تعتمد  كاملة  �شيا�شية  �شمن 
ورقة قوية هي ورقة ن�شال ال�شعب 

الفل�شطيني« .
يكون«  ان  خالد  ليلى  وتخ�شى 

احلقوق  ح�شاب  على  الدولة  اإعالن 
الأهم يف الق�شية الفل�شطينية وهي 
حق العودة وحق تقرير امل�شري واأن 
حتت  دولة  اأن�شاء  ذلك  م�شري  يكون 

الحتالل«.
نف�شنا  ن�شاأل  ان  علينا   « وتتابع 
هنا هل �شتكون هذه الع�شوية كاملة 
،وهل  ؟  املراقبة  ع�شوية  من  بدل 
وج��ود  دون  دول���ة  ت��ق��ام  اأن  يعقل 
ميزان قوى على الر�س لفر�س هذه 

الدولة« .
الق�شية  حل  مدخل   « وت�شيف 
حلق  ح��ل  اي��ج��اد  ه��و  الفل�شطينية 
العودة املقد�س ، فالعودة ل تتحقق 
بال�شعارات والعواطف بل يف الن�شال 
وو�شائله  اإ�شكاله  بكافة  امل��ق��اوم 

وال��ك��ف��اح امل�����ش��ل��ح م��ن��ه��ا حت��دي��دا 
الن�شحاب  على  الحتالل  ،واإجبار 
من خالل التح�شيد العربي والدويل 
�شدها لعزلها وايقاع العقوبات فيها 
افريقيا  ج��ن��وب  يف   çح���د ،مثلما 
الف�شل  نظام  عزل  ا�شتطاعت  التي 
اأن  ال�شعب  من  اأنه  كما   ، العن�شري 
يتم التوجه لالأمم املتحدة قبل بناء 

الوحدة الوطنية الفل�شطينية ».
ودع������ت ل��ي��ل��ى خ���ال���د ال���ق���وى 
وح��دة  ب��ن��اء  اإىل«  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وطنية �شمن برنامè وثيقة الوفاق 
املعتقالت  يف  الأ���ش��رى  اأعدها  التي 

ال�شرائيلية«.
عند  »وه����م  ه��ن��اك  اأن  وت����رى 
البع�س يف ان ال�شلطة ذاهبة لنتزاع 
الفل�شطينية  بالدولة  الع���رتاف 
بعد ايام ، وتعقب على ذلك بالقول: 
»الدولة اأُعلنت يف وثيقة ال�شتقالل 
اأو�شلو  اتفاقيات  ولكن   1988 عام 
ق�شت عليها ، ال�شعب مل ي�شتفت على 
املقاومة  على  ا�شتفتي  ولكنه  اأو�شلو 

وقال نعم«.

z 194 م } جمعة فل�ضطني الدولة رقمOعا ا¤ اعتبار يوم ا÷معة القاO : اأبو ليلى

عدن طريق  عن  ولي�س  مبا�ضرة  �ضنعاء   ¤Eا  Oع��ا �ضالح  Áنية:  ل�ضحيفة  اأمني  م�ضدر 
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ŸاP� يا )حما�¢(?! 
حممد كري�شان 

وامل�شريات  ال�شعبية  الفعاليات  انطالق  ومع  اليوم 
‹ل�س  اإىل  للتوجه  دعما  الفل�شطينية  ال�شلمية 
الأمن الدويل لطلب العرتاف بالدولة الفل�شطينية 
الفل�شطينية قد د�شنت مرحلة متميزة  القوى  تكون 
من لفت انتباه الراأي العام الدويل اإىل مدى احليف 
الدعوة  عقود.  منذ  الفل�شطيني  بال�شعب  حلق  الذي 
اإىل هذا التحرك اجلماهريي، الذي تزداد قوته من 
الثورات  �شياق  ويف  جماعي  عربي  بقرار  ياأتي  كونه 
ال�شعبية املطالبة باحلرية والكرامة، وجهت من قبل 
والإ�شالمية  الوطنية  القوى  كافة  اإىل  فتح  حركة 

واجلماهري يف الوطن وال�شتات، وكان موؤ�شفا للغاية اأن تتغيب عنه بع�س القوى املعار�شة، 
خا�شة حركتي حما�س واجلهاد الإ�شالمي. 

كان مفهوما للغاية اأن تتحفß حما�س على اأي منطق يبداأ من منطق الت�شوية ال�شلمية 
لل�شراع مع اإ�شرائيل اأو يعود اإليه - رغم ما يطبع اأحيانا حتفظها هذا من بع�س الرتباك 
اأو التناق�س- لكن اأن تقف �شد �شعي القيادة الفل�شطينية يف الأمم املتحدة واأحيانا بنف�س 
املفردات الإ�شرائيلية من قبيل <خطوة انفرادية> وتت�شمن <خماطر كبرية>، فهو اأمر 
التي  ال�شيا�شية  اإىل احلد الأدنى من احل�شافة  التوقف عنده فعال لأنه يفتقر  ي�شتدعي 

يفرت�س اأنها تتوفر لدى هذا الف�شيل الإ�شالمي املحرتم والوا�شع ال�شعبية. 
التحركات  هذه  يف  رمزيا،  ولو  ي�شاركا،  اأن  الإ�شالمي  للجهاد  وحتى  حلما�س  ميكن  كان 
ال�شعبية حتى من باب امل�شاندة النقدية لهذه اخلطوة بل وحتى من باب اإحراج الرئي�س 
من  يكن  مل  التي  حما�س،  اإن  بالقول  كفيال  ذلك  كان  ال��دويل.  واملجتمع  عبا�س  حممود 
العدل ول من احرتام اأ�شول اللعبة الدميقراطية اأن تقاطع لأنها فازت يف انتخابات حرة 
ونزيهة، ت�شارك يف مبادرة القيادة الفل�شطينية، رغم كل التحفظات، حتى تثبت اأن كبار 
مدعي احرتام ال�شرعية الدولية يف العامل، واأ�شا�شا الوليات املتحدة، ما زالوا على نفاقهم 
ما  اآخر  هو  بغي�س  ا�شتعمار  من  النعتاق  نحو  �شعب  لتطلعات  املزمن  وا�شتعدائهم  الوا�شح 
تعرفه الب�شرية اليوم. اإن جنح م�شعى القيادة الفل�شطينية �شتكون حما�س جزءا من هذا 
اأن تقول لقد وقفنا معكم حتى ل نتهم بالتق�شري ولكننا  النجاح واإن ف�شل ميكن حلما�س 
كنا نعرف م�شبقا هذا املاآل فتعالوا اإذن نبحث معا عن توجه بديل لكل ما داأبتم عليه عبثا 

طوال الع�شرين �شنة املا�شية. 
مل تكتف حما�س باأن اأ�شاعت هذه الفر�شة التي كان ميكن اأن <تورط> فيها اأبو مازن 
يف <معروف> ل يكلفها �شيئا يف احلقيقة لأنه جاء من منطق <اأمل نقل لك باأن ل �شيء 
يرجى من هوؤلء؟!> بل �شقطت يف ت�شريحات عديدة متناق�شة لقادتها ما كان لها اأن تقع 

فيها لو �شبطت اأع�شابها اأكرث. 
غريب مثال اأن يقول اإ�شماعيل هنية رئي�س احلكومة الفل�شطينية املقال اإن الذهاب اإىل 
الأمم املتحدة <طوق جناة للكيان الإ�شرائيلي واأمريكا بعد الثورات العربية>)!!( واإنه 
مبا  العربية  ال�شعوب  حركة  وا�شتثمار  العربية  الثورات  <انتظار  الفل�شطينيني  على  كان 

يقوي املوقف الفل�شطيني ويحمي احلقوق> )!!( وكاأنه ل يكفي ما انتظروه حتى الآن. 
اأي جزء من  دولة على  اإقامة  اإنه ل اعرتا�س على  فيه هنية  يقول  الذي  الوقت  ويف 
القيادي الآخر يف احلركة خليل  ياأتي  الأر�س يجري حتريره، وهذا موقف عاقل جدا، 
على  الفل�شطينية  بالدولة  العرتاف  بطلب  التوجه  الفل�شطينيني  على  اإن  ليقول  احلية 
كامل الرتاب الفل�شطيني اأي على فل�شطني التاريخية لعام 1948 مع اأن اأكرث احلاملني من 
دعاة التوجه اإىل الأمم املتحدة ل يطمعون يف املطالبة باأكرث من قرار التق�شيم لعام 1947 
فكيف تذهب اإىل املنظمة الدولية لتطالب باأن حتل دولة مقابل دولة اأخرى معرتف بها؟! 

هناك حد اأدنى من املنطق.
ل اأحد يلوم حركة اجلهاد الإ�شالمي لأنها متناغمة مع نف�شها وترف�س كل ما له عالقة 
بالت�شوية وهي ل ت�شارك اأ�شال يف موؤ�ش�شات ال�شلطة الفل�شطينية، التي هي نتاج اتفاقية 
<اأو�شلو> لعام 1993 حتى ل نن�شى، اأما حما�س التي <تلعب ال�شيا�شة> وتريد اأن يقبل 
بها املجتمع الدويل ويتعامل معها فقد اأخطاأت كثريا و>تلّبكت> يف التعامل مع ما ي�شمى 

ا�شتحقاق اأيلول، فهل من �شبيل لت�شحيح ما ولو بقدر؟ نرجو ذلك

يا �سÓم: fتæياهو Wل™ مø �أ�سو∫ �سوf�Oية..
ك�����ش��ف��ت ال���ق���ن���اة ال��ث��ان��ي��ة 
اأن  الإ�شرائيليى  بالتليفزيون 
رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو 
ولد  حيث  �شودانية،  اأ�شول  ذو 
مبدينة حالوف الواقعة ب�شمال 
ال�شودان يف عام 1949.  واأ�شافت 
احلقيقي  ال����ش���م  اأن  ال��ق��ن��اة 
هو  الإ�شرائيلي  الوزراء  لرئي�س 
�شاوؤول،  الرحمن  عطا اهلل عبد 
�شودانية،  ميالد  �شهادة  ولديه 
الب�شرة  يحملون  اأق����ارب  ول��ه 
ال�شمراء الأفريقية من الدرجة 
عائلته  اأن  اإىل  م�شرية  الثانية، 

واأ�شارت  هناك.  وا�شعة  م�شاحات  على  اأرا�شي  ميتلكون  حيث  ال�شودان،  اأغنياء  من  كانت 
ال�شحيفة اإىل اأن عائلة نتنياهو ذاع �شيتها فى ‹ال التجارة وبالتحديد فى ال�شترياد 
والت�شدير، مو�شحة اأنه فى اأعقاب توىل جعفر النمريي رئا�شة ال�شودان، ا�شطرت عائلة 
نتانياهو الهجرة لإ�شرائيل، بعدما منع »النمريي« تعاطى الكحوليات، فيما ف�شل بع�شهم 
�شبابه  دائما فى  كان يخفى  نتانياهو  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت  املتحدة.  للوليات  الهجرة 
وعندما جند فى اجلي�س الإ�شرائيلى اإتقانه للغة العربية والنوبية، حيث اإنه هاجر من 
نتانياهو  بنيامني  اإىل  ا�شمه  غري  اإ�شرائيل  و�شل  وملا  ع�شرة،  اخلام�شة  عمر  فى  ال�شودان 

واأخفى اأ�شوله ال�شودانية.بقي اأن نقول: ل اهال ول �شهال يا زوووووووول



عبد امللك الع�شار
عن  ال��ك��ف  م��ن   البع�س  يقف  مل 
والإره����اب  العنف  ج��رائ��م  ارت��ك��اب 
التي ميار�شونها  يف  حق اأبناء ال�شعب 
والوطن منذ اآن اأعلنوا متردهم امل�شلح 
ارادو  ال�شباب عندما  لثورة  امل�شاحب 

ركوب موجتها...
  بكل مكوناتها املوؤ�ش�شية والتنموية  
والق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  وال��ع�����ش��ك��ري��ة 
وفقا  وحديثة   علمية  دميقراطية 
لخ��ت��ي��ارات ال�����ش��ع��ب ع��رب م��راح��ل 
د�شتور  �شرعيتها  ���ش��ن  ان��ت��خ��اب��ي��ة 

اجلمهورية  اليمنية منذ العا
الن��ق��الب��ي��ني  ان  ال  1990م  م 
معرتك  يف  اليمن  ادخال  على  اأ�شروا 
�شيناريوهاته  ينفذون  من  هم  جديد 
باإمالءات  اليمنية  ال�شاحة  داخ��ل 
ودع���م خ��ارج��ي ال��ه��ادف اىل اراق��ة 
دماء اليمنيني واأباحوا نزيفها يف كل 

حمافظات اجلمهورية.
لياأتي هذا الت�شعيد من قبل حزب 
الإ�شالح يف كل من احل�شبة والدائري 
كان  الذي  الو�شيك  التفاق  لف�شال 
يف  ال�شيا�شيني  من  ع��دد  عنه   çحت��د

احلزب احلاكم.
يف  ح��اد  ت�شخني  من  الرغم  وعلى 
اأطراف  بني  الكالمية  احلرب  جبهة 
ت�شعيد  يقابلها  اليمنية  الأزم����ة 
على  ممار�شات  من  يخلوا  ل  ميداين 
الت�شدد  مع�شكر  ق��ب��ل  م��ن  الأر�����س 
لتفجري الأو�شاع فقد اأطلقت من مقر 
وقت  يف  مدرع  الوىل  الفرقة  قيادة 
 ïشواري� اجلمعة  م�شاء  م��ن  متاأخر 
اأر�س – اأر�س ’ م�شتهدفة عدة مواقع 
اأحياء  بينها  �شنعاء  العا�شمة  داخل 

�شكنية.

اأطلقت  ال��ت��ي   ï��ال�����ش��واري وك��ان��ت 
م��درع  الأوىل  ال��ف��رق��ة  مع�شكر  م��ن 
لق�شف دار الرئا�شة ومع�شكر احلر�س 
اجلمهوري قد �شقطت يف منطقة بيت 
معياد القريبة من املنطقة غري اأنه مل 

ينجم عنها اأية خ�شائر اأو اأ�شرار .
تعر�شت  املواطنني  منازل  ان  كما 
مدفعي  لق�شف  اأم�س  وم�شاء  اليوم 
 ï���وق�����ش��ف ب���ال���دب���اب���ات و����ش���واري
النقالبيني  اأطالقها  التي  الكاتيو�شا 
ل��غ��ر���س اإراق����ة امل��زي��د م��ن ال��دم��اء 
اأث��ارت  خ��الل  م��ن  الربيئة  اليمنية 
وخلق  احلرب  نريان  واإ�شعال  ال�شراع 

حالة من التوتر الأمني.
الأخوان  ملي�شيات  و�شعت  حني  يف 
وامللي�شيات  امل�شلمني »حزب ال�شالح« 
معاركها  دائ��رة  اليوم  �شباح  القبلية 
على نحو غري م�شبوق، و�شنت ‹اميع 
املدعومني بقوات  امل�شلحني  كبرية من 
مبختلف  هجومًا  املن�شقة  الفرقة 
قامت  »هائل«  منطقة  على  الأ�شلحة 
البيوت  م��ن  خ��الل��ه مب��داه��م��ة ع��دد 
ع�شرات  اق��ف��ال  وك�شر  واإح��راق��ه��ا، 
العديد  واإح���راق  التجارية  امل��ح��ال 
اأعمدة  و���ش��وه��دت  نهبها،  بعد  منها 
خمتلفة  اأرج��اء  من  ترتفع  الدخان 
تهزها  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  املنطقة  م��ن 
اإىل  الن��ف��ج��ارات..ب��الإ���ش��اف��ة  دوي 
طريق  ع���ن  اجل���ن���ود  ا���ش��ت��ه��داف��ه��م 
اأ�شطح  يف  يتمركزون  الذين  القنا�شة 
ال���ش��الح  لتجمع  امل��م��ل��وك��ة  امل��ب��اين 
خيام  داخ���ل  وم��ن  الأح��م��ر  وحميد 
املعت�شمني وكذا مباين املواطنني التي 

قاموا باإقتحامها عنوة.
م�شلحون  يقوم  الخر  اجلانب  ويف 
من  ع��دد  بق�شف  القاذفات  يحملون 
البيوت، واختطاف ع�شرات املواطنني 

النظام«،  »جوا�شي�س  بتهمة  املدنيني 
واإطالق نريان ع�شوائية كثيفة اأ�شفر 
اجلرحى  من  كبري  عدد  �شقوط  عنها 
وال��ق��ت��ل��ى ح��ي��ث ���ش��وه��دت ع���دد من 
و�شط  هائل  ���ش��ارع  يف  ملقاة  اجلثث 
اأعمال �شغب وا�شعة، ف�شاًل عن اإ�شرام 
الأهايل  �شيارات  من  بعدد  احلرائق 
املرابطة اأمام منازلهم. وفيما ت�شتعل 
ف��اإن  ه��ائ��ل،  منطقة  يف  امل��واج��ه��ات 
�شعدت  املتمردة  امللي�شيات  حتالف 
من عملياتها امل�شلحة يف كل من �شوارع 
الرباط والزبريي والزراعة والعدل، 
وج��ول��ة ك��ن��ت��اك��ي. ك��م��ا ق��ام��ت فجر 
للعلوم  العايل  املعهد  بق�شف  ال�شبت 
وق�شف  ال��ه��اون،  بقذائف  ال�شحية 
بعدة  وامل��ع��ادن  النفط  وزارة  مبنى 
قذائف، فيما دوي النفجارات ي�شمع 
�شارع  وج��ول��ة  احل�شبة  منطقة  م��ن 
عمران. وياأتي هذا الت�شعيد اخلطري 
للعنف من قبل النقالبني بعد عودت 
العالجية  رحلته  من  �شالح  الرئي�س 
باململكة  اأ�شهر   3 من  اأكرث  دامت  التي 
كونها  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
والتوتر  الهلع  من  بحالة  ا�شابتهم 
 ، رهاناتهم  كل  �شقوط  بعد  واخل��وف 
الأمر الذي دفعهم للت�شرف اجلنوين 
بال�شفري  اج��ت��م��اع��ه��م  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
املا�شية  اجلمعة  �شباح  الأم��ري��ك��ي 
ت�شعيدية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ي��خ��رج��وا 
الفرقة  ملي�شيات  طريق  عن  م�شلحة 
قائدها  تعمد  ال���ذي  م���درع  الأوىل 
خ���رق ال��ه��دن��ة واإخ������راج ال��ع��رب��ات 
وخمتلف  وال���دب���اب���ات  وامل���درع���ات 
على  لالإ�شتيالء  الع�شكرية  الليات 
مواقع كثرية يف عدد من اأحياء مدينة 
 ïشنعاء يف حني تولت كتيبة ال�شواري�
اإطالق عدد من ال�شواريï على اأحياء 
مدنية ومع�شكرات احلر�س اجلمهوري 
واإجبارهم  والعنف  الفو�شى  لإ�شاعة 
على الرد كما تولت ملي�شيات تنظيم 
وع�شابة  الإ�شالح  وح��زب  القاعدة 
امل��ن��ازل  م��داه��م��ة  الأح���م���ر  اأولد 
لتتمر�س  امل��ب��اين  ا�شطح  واح��ت��الل 
عدد  وا�شتهدفت  عليها  القنا�شات 
وخلق  وامل��واط��ن��ني  الم��ن  جنود  م��ن 
حتى  الم��ن��ي  ال�شتنفار  م��ن  ح��ال��ة 
اإر���ش��ال  جت��ربال��ق��وات اجل��وي��ة على 
حمام  لإي��ق��اف  البات�شي  ط��ائ��رات 

ال���دم ال��ن��اجت��ة ع��ن اجل��رائ��م التي 
بعدد  املدعمني  القنا�شة  يرتكبها 
من مدافع بي 10  وال�« ار بي جي«يف 
�شكانها  ح��ول��وا  التي  امل��ن��ازل  اأ�شطح 
بق�شف  ويقوموا  ب�شرية،  دروع  اىل 
ب��ع�����س م���ن���ازل ال���ق���ي���ادات امل��وال��ي��ة 
يف  خا�شة  احلاكم  والنظام  لل�شلطة 
هائل  و�شارع  اجلامعة  منطقة  اأحياء 
مدينة  ومنطقة  احل�شبة  ومنطقة 
�شوفان وحارة النه�شة وبع�س املناطق 
التي متكنوا من ال�شتيالء على بع�س 

الأماكن فيها.
اأولد  ع�����ش��اب��ات  اىل  اأوك����ل  ك��م��ا 
الأحمر مدعمني بكتائب من الفرقة 
القاعدة  تنظيم  وملي�شيات  الوىل 
جتمع  وملي�شيات   « المي��ان  جامعة   «
وزارة  م��ب��ن��ى  م��ه��اج��م��ة  ال����ش���الح 
حي  يف  النجدة  ومع�شكر  الداخلية 
مهاجمة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل�شبة 
الفو�شى  لإثارة  والتلفزيون  الإذاعة 
الإعالمية  و�شائلهم  له  روجت  الذي 
يق�شف  م��ن  ه��و  �شالح  ن��ظ��ام  ان  م��ن 
املعت�شمني  وخ��ي��ام  الأوىل  الفرقة 
ل��غ��ر���س خ��ل��ق ال��ب��ل��ب��ل��ة والإي���ح���اء 
رحلته  من  ع��اد  الرئي�س  ب��ان  للعامل 
العالجية لالنتقام مع انه قال يف اأول 
غ�شن  ي��ده  ويف  ات��ى  ان��ه  له  ت�شريح 
وحتكيم  التهدئة  مطالبا  الزيتون 
الوطنية  امل�شلحة  وتغليب  العقل 
�شاعفوا  اأنهم  اإل  امل�شالح  كل  على 
قد  كانوا  الذي  امل�شلح  ت�شعيدهم  من 
بعدة  الرئي�س  و���ش��ول  قبل  ب���دوؤوه 
التهدئة  ق���رارات  فيها  خرقوا  اي��ام 
الفريق  الرئي�س  نائب  اأ�شدرها  التي 
من  وي�شعون  ه��ادي  من�شور  ربه  عبد 
العامل  مغالطة  الت�شعيد  ه��ذا  وراء 
املف�شوحة  واأباطيلهم  باأكاذيبهم 
هي  الرئي�س  ع���ودت  ب���اأن  واإق��ن��اع��ه 
الآن   çيحد فيما  الرئي�س  ال�شبب 
�شمت  ال��ذي  اليمنية  ال�شاحة  على 
فيها �شوت العقل واحلوار وعلت فيها 
الدمار،التي  واآلت  امل��داف��ع  اأ���ش��وات 
خالل  من  ا�شكاتها  الرئي�س  يحاول 
النار  اإطالق  بوقف  املتجددة  دعوته 
واملظاهر  ال��ت��وت��ر  م��ظ��اه��ر  واإزال�����ة 
ونقاط  احل��واج��ز  واإزال����ة  امل�شلحة 
التفتي�س وقوبلت من قبل النقالبيني 

بالرف�س والتجاهل املتعمدين
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تعز  حمافظة  يف  اأمنية  م�شادر  ك�شفت   
على  الوقوف  من  متكنت  الأم��ن  اأجهزة  اأن 
مقر  اإ�شقاط  ي�شتهدف  تخريبي  خمطط 
احلر�س  ق��وات  ومهاجمة  تعز  حمافظة 

اجلمهوري والأمن املركزي.
املخطط  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  واأ����ش���ارت 
اأنف�شهم  وجهزوا  اإع��داده  يف  �شارك  ال��ذي 

الإخ��وان   « الإ�شالح  حزب  يف  عنا�شر  هم  لتنفيذه  امل�شلحة  وملي�شياتهم 
امل�شلمني » بقيادة حمود �شعيد املخاليف واآخرون ت�شمن قيام تلك امللي�شيات 
ال�شعب  منها مدر�شة  مبهاجمة مقر قيادة حمافظة تعز من اجتاهات عدة 
بحيث  واملعدلت  بالبوازيك  املياه  وم�شروع  ال�شميل  و�شوق  �شنعاء  وفرزة 
املخطط  على  للتغطية  ال�شارع  اإىل  كربى  م�شرية  اإخ��راج  مع  ذلك  يتزامن 
الق�شف عليها  اإدارة الأمن بتكثيف  واإ�شقاط  اأي�شا مهاجمة  والذي يت�شمن 
الق�شر اجلمهوري بعد قطع خطوط الإمداد من واىل وحدات  اإ�شقاط  ثم 

احلر�س اجلمهوري املرابطة يف تعز.
اأن  اعتبارهم  يف  و�شعوا  املخطط  ذلك  اأع��دوا  من  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
امل�شلحة والأمن  القوات  يقوموا بفتح جبهة باجتاه منطقة ماوية لإ�شغال 
على  وال�شتيالء  واإ�شقاطه  املركزي  الأم��ن  مع�شكر  مهاجمة  من  ليتمكنوا 
الأ�شلحة والذخائر واأن امل�شئولني عن هذا املخطط طلبوا من قائد الفرقة 
الأوىل مدرع تزويدهم باأ�شلحة متخلفة لتنفيذها بينها مدافع 23 م�شادة 

للطائرات. 

وقف fار ه�¢ ‘ �سæعاA بعد �أو�مر مf øاÖF �لرFي�¢
�شنعاء - في�شل مكرم

الرئي�س  نائب  اأ�شدر   
من�شور  ربه  عبد  اليمني 
هادي قرارًا لقوات الأمن 
واجل���ي�������س احل��ك��وم��ي��ة 
الأوىل  الفرقة  ولقوات 
بوقف  امل��ن�����ش��ق��ة  م����درع 
اإط�����الق ال���ن���ار، واإن���ه���اء 
يف  امل�شلحة  ال�شتباكات 

عن  والتوقف  القل،  على  قتلى  �شبعة  ام�س  �شقط  حيث  �شنعاء  العا�شمة 
اأعمال العنف التي اندلعت ال�شبت املا�شي، وذلك ابتداء من ال�شاعة الثانية 
يف  املعار�شة  اأحزاب  هادي  وطالب  املحلي(.  )بالتوقيت  اأم�س  ظهر  ع�شرة 
»اللقاء امل�شرتك« ب�شحب املتظاهرين املطالبني ب�«احل�شم الثوري« لإ�شقاط 
يف  الرئي�شة  والتقاطعات  ال�شوارع  من  �شالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  نظام 
العا�شمة التي زحفوا اإليها ال�شبت والأحد والعودة اإىل �شاحة التغيري اأمام 
 çجامعة �شنعاء وال�شوارع املحيطة بها حيث كانوا يتمركزون قبل الأحدا
الأخرية. وجاءت اأوامر هادي بوقف النار يف �شنعاء، يف وقت يتواجد فيه 
 çالأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي الدكتور عبد اللطيف الزياين ومبعو
تهدئة  على  للعمل  �شنعاء  يف  عمر  بن  جمال  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني 
املبادرة  تنفيذ  اآلية  على  للتوقيع  متهيدا  وال�شيا�شية،  الأمنية  الأج��واء 
اخلليجية من اجل انتقال �شلمي لل�شلطة �شلميًا. وذلك، بعد اأربعة اأيام من 
خلفت  والتي  جهة،  من  واملتظاهرين  الأمن  قوات  بني  الدامية  ال�شتباكات 
نحو 60 قتياًل بر�شا�س الأمن ومئات اجلرحى تعè بهم امل�شت�شفى امليداين 

يف �شاحة التغيري وعدد من م�شت�شفيات العا�شمة. 
وقف  تثبيت  اأن  املواجهات  مناطق  يف  عيان  �شهود  اكد  ال�شياق  هذا  ويف 
�شاعات  اربع  اأي بعد  الظهر،  الرابعة بعد  العا�شمة مت عمليًا عند  النار يف 
املناو�شات  خاللها  ا�شتمرت  الرئي�س،  نائب  قرار  حدده  الذي  املوعد  على 
اإنحاء متفرقة من  ال�شوارع، و�شمعت طلقات بني حني واآخر يف  يف عدد من 
اجلانبني  من  والع�شكرية  الأمنية  القوات  التزام  اع��الن  ورغ��م  العا�شمة 
لوقف ال�شتباكات املبا�شرة واإطالق، لوحß اأن م�شادر من الطرفني حتدثت 
عن خروقات يرتكبها كل طرف �شد الآخر. وقال م�شدر ع�شكري يف وزارة 
الدفاع يف بيان تلقت »احلياة« ن�شخة عنه، ان الوحدات احلكومية التزمت 
»تنفيذ التوجيهات ال�شارمة التي اأ�شدرها نائب الرئي�س بوقف اإطالق النار 
والتوقف عن مبا�شرة اأي اأعمال عنف وذلك من جانب واحد«. لكنه ا�شاف 
الأوىل مدرع، وميلي�شيات حزب  الفرقة  واملتمردين يف قيادة  املن�شقني  »ان 
العتداء  يف  ا�شتمروا  الأحمر  اأولد  وع�شابات  الإميان  وجامعة  الإ�شالح 
وال�شتفزاز وعدم اللتزام من جانبهم بقرار وقف اإطالق النار، وال�شتمرار 
يف متركز القنا�شني يف العمارات املرتفعة يف �شارع الزبريي وال�شوارع املجاورة 

والعتداء على املواطنني وقن�س اأفراد الدوريات الع�شكرية والأمنية«.
يف موازة ذلك، اتهمت م�شادر ع�شكرية يف الفرقة الأوىل مدرع »ع�شابة 
وا�شتمرار  الع�شكري  امل��وق��ف  تفجري  وحم��اول��ة  الهدنة  بخرق  النظام 
هذه  وقالت  التغيري«.  �شاحة  يف  ال�شلميني  املتظاهرين  على  اعتداءاتها 
امل�شادر »ان القوات امل�شلحة امل�شاندة لثورة ال�شعب ال�شلمية �شد نظام �شالح 
لن تتخلى عن م�شوؤوليتها الوطنية والإن�شانية يف حماية املتظاهرين وتاأييد 
املطالب امل�شروعة لل�شعب اليمني واإف�شال خمططات النظام لإدخال البالد 

يف حرب اأهلية«.
الحت��اد  خارجية  وزي��رة  با�شم  ناطق  ق��ال  ب(،  ف  )ا  بروك�شيل  ويف 
ايجاد  »امل�شتجدات ت�شري اىل �شرورة  ان  بيان  ا�شتون يف  الوروبي كاثرين 

حل �شيا�شي �شريع لتلبية تطلعات ال�شعب اليمني«.
وا�شاف انه »من ال�شروري توقيع وتطبيق« املبادرة اخلليجية. وطلب من 

كل الطراف »التحلي ب�شبط النف�س وتفادي اي عمل ا�شتفزازي
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فتاة Áنية: �ضاب§ اأمن �ضمح لنا 
باملرور وقنا�س ثقب جمجمة والد…

غربة نيوز - خا�س

حت���������ول ������ش�����ارع 
ال��زب��ريي، ال��ذي يعد 
م���ن اأك����رث ال�����ش��وارع 
الرئي�شة يف العا�شمة 
�شنعاء،  ال��ي��م��ن��ي��ة 
مبظاهر  اك��ت��ظ��اظ��ًا 
احل���رك���ة واحل���ي���اة 
منطقة  اإىل  العامة 

والعربات  اجلند  ون��اق��الت  والبالطجة  الع�شكر  ‹اميع  على  مغلقة 
املوالية  القوات  �شفوف  يف  والتاأهب  امل�شلح  التحفز  ومظاهر  امل�شفحة 
املتظاهرين  من  حمتملة  اأف��واج  ملواجهة  �شالح  عبداهلل  علي  للرئي�س 

الوافدين من �شاحة التغيري املقابلة.
وبات ذات ال�شارع الرئي�س احليوي الذي يتو�شط �شنعاء اأ�شبه ب�»طريق 
من  العديد  بدماء  ال�شاخن  الأ�شفلت  اأر�شية  ت�شرجت  اأن  بعد  امل��وت«، 
املتظاهرين والع�شكر وحتى املارة الذين كان من بينهم �شيï م�شن جتاوز 
ال�شتني من العمر ق�شى متاأثرًا بر�شا�شة قنا�س باغتته وهو يحاول اجتياز 

مفرق جولة »كنتاكي« مب�شاعدة ابنته البالغة من العمر 20 عامًا.
امل�شاعر  طبيعة  عن  املغدور  امل�شن  ابنة  اخلي�شني،  حممد  منى  وعربت 
اأنظر باجتاه  »كنت  بالقول:  امل�شن  والدها  التي اجتاحتها حلظة فقدها 
اأحد �شباط الأمن املركزي الذي اأ�شار اإيل بيده كي نعرب اأنا واأبي ال�شارع، 
اعتقدت  حيث  والدي  ب�شقوط  فوجئت  حتى  خطوات  نتحرك  نكد  ومل 
اأنه اأغمي عليه من حرارة ال�شم�س اأو هبوط مفاجÅ، لكنني راأيت ثقبًا يف 

راأ�شه والدماء تتدفق ب�شدة منه«.
اأ�شتطع،  لكنني مل   ،ñاأ�شر اأن  اأبكي،  اأن  باكية: »حاولت  وت�شيف وهي 
لأنني كنت ومازلت يف حالة �شدمة، حتى ال�شابط الذي �شرح لنا باملرور 
اختفى مثل القنا�س الذي قتل والدي، ومل يبق معي �شوى دم اأبي وجثته 

الهامدة«.
وقد حتولت العا�شمة �شنعاء اإىل �شاحة حرب غري معلنة تتحرك يف 
التهدئة  لفر�س  ودولية  واإقليمية  حملية  م�شاع  ا�شتحياء  على  اأطرافها 
اللجوء  با�شتبعاد  امل�شلح  الت�شعيد  خيار  اإىل  املتحكمة  الأطراف  واإقناع 

اإىل احلرب لت�شوية احل�شابات املوؤجلة.
ودفعت الأحداç الدامية التي �شهدتها �شنعاء خالل ال�شاعات املا�شية، 
التغيري  ب�شاحة  املعت�شمني  من  املئات  واإ�شابة  ا�شت�شهاد  عن  واأ�شفرت 
وما  م�شلحة  مدنية  مبجاميع  املعززة  احلكومية  القوات  بنريان  ب�شنعاء 
واملتعاقبة  امل�شلحة  ال�شتباكات  لوترية  م�شبوق  غري  ت�شاعد  من  رافقها 
بني القوات املوالية للنظام من جهة والقوات املن�شقة واملجاميع القبلية 
من  العديد  دفعت  الأحمر،  �شادق   ïال�شي حا�شد  قبيلة  لزعيم  املوالية 
�شكان اأحياء احل�شبة والنه�شة ومنطقة اجلراف اإىل النزوح الق�شري عن 

منازلهم

 Òامية  .. بني ال�ضفM طو�ضة
االمÒكي واملعار�ضة يف اليمن 

اأكدت م�شادر �شيا�شية  وخا�شة لغربة نيوز من �شنعاء  ان »م�شادة كالمية 
يف  ب��ارزة  وقيادات  فري�شتاين  جريالد  اليمن  يف  المريكي  ال�شفري  بني  وقعت 
املعار�شة ب�شبب موقف وا�شنطن غري الوا�شح من رحيل الرئي�س اليمني علي 
عبد اهلل �شالح يف وقت اعلنت فيه ال�شلطات اعتقالها 10 من اع�شاء مفرت�شني 

من »القاعدة«.
ولفتت امل�شادر اىل اأن »لقاء عا�شفا جمع ال�شفري المريكي بقيادات »اللقاء 
�شلطان  »النا�شري«  للتنظيم  العام  المني  مع  كالمية  م�شادة  �شهد  امل�شرتك« 
العتواين، ونائب المني العام للتنظيم علي اليزيدي، رئي�س الدائرة ال�شيا�شية 
يف التنظيم وعبده العديني ب�شبب املوقف المريكي من رحيل الرئي�س �شالح 
عن احلكم«، لفتًة اىل اأن »العتواين انتقد بحدة املوقف المريكي من �شرورة 
انتقال �شلطات الرئي�س �شالح اىل نائبه عبدربه من�شور هادي، وطالب مبوقف 
جريهاد  ال�شفري  اأن  اىل  م�شريًة  ال�شبابية«،  الثورة  جتاه  وا�شنطن  من  وا�شح 
من  وانه  ال�شعودية  يف  العالج  يتلقى  الذي  بالرئي�س  المر  ربط  فالري�شتيان 

�شي�شتقيل من ال�شلطة او ل«.
نائب  من  المريكي  ال�شفري  له  تعر�س  لذع  نقد   « اأن  اىل  امل�شادر  واأ�شارت 
امني عام التنظيم النا�شري ب�شاأن قوة تنظيم القاعدة يف البالد حيث اعترب 
القيادي النا�شري ت�شليم عا�شمة حمافظة ابني للجماعات ال�شالمية حماولة 
للعب على ورقة الرهاب والقول بان القاعدة �شت�شيطر على البالد اذا رحل 
النظام«، موؤكدًة ان »اليمنيني قادرين على مواجهة تنظيم القاعدة«، لفتًة 
اأن »اطرافا يف املعار�شة تتهم اجلانب المريكي بالتواطوؤ مع نظام حكم  اىل 
�شالح بهدف احل�شول على املزيد من التنازلت ب�شاأن تنفيذ �شربات مبا�شرة 

على مواقع مفرت�شة لتنظيم القاعدة

 - خا�س   - نيوز  غربة   - عبده   ع��ادل  /كتب: 
�شنعاء

- 157 مليار ريال ح�شل عليها علي حم�شن مقابل 
نقل النفط من �شبوة اإىل ماأرب

الأنبوب  م��د  عرقلة  على  حم�شن  علي  عمل   -
النفطي )�شبوة – �شافر( مقابل 7^71 مليون يوميًا 

وملدة 6 �شنوات
- اأن�شاأ علي حم�شن �شركة لنقل النفط بال�شراكة 
قاطرة  ب���120  وزوده��ا  احلثيلي  ال�شالح  تاجر  مع 

عمالقة
- اأنبوب النفط كان �شيوفر على الدولة املليارات 

ويحد من كمية الفاقد النفطي
يحاول اجلÔال املن�شق علي حم�شن �شالح احلاج 
الأيام  هذه  والظهور  ال��رباءة  ثوب  ارت��داء  جاهدًا 
متعبدًا  اأم�شى حياته  الذي  الزاهد  الراهب  مبظهر 
يف حمراب الفرقة الأوىل مدرع، مل تغره الأرا�شي 
عبادته  عن  ال�شالح  جتارة  تراوده  ومل  التباب  ول 
ان  غري  حم��راب��ه..  من  النفط  رائحة  تخرجه  اأو 
اجلÔال حم�شن واإن حاول الآن ذر الرماد يف العيون 
‹ال  يف  )العظيم(  الن�شايل  تاريخه  وتنا�شي 
ال�شلب والنهب والب�شط والتهريب وامت�شا�س جزء 
كبري من ثروات الوطن، فاإنه مل ولن ي�شتطيع اإخفاء 
الوجه الآخر للقائد الع�شكري الذي ا�شتغل موقعه 
رغباته  لتحقيق  ال�شلطة  يف  رج��ل  اأق���وى  كثاين 
مرتامية  اأرا���ش��ي  ام��رباط��وري��ة  مكونًا  ومطامعه، 
الأطراف و�شركات جتارية ونفطية وتهريب ال�شالح 
طائلة  ثروة  فجمع  الغذائية،  وامل��واد  واملحروقات 
خالل نحو ثلث قرن من الزمن.. لو كان اأحد غريه 
ملا ا�شتطاع تكوين هذه الرثوة خالل ثالثمائة �شنة 

ولي�س ثالثني عامًا فقط.
اأ�شرار  نيوزك�شف  غربة  فى    Çالقار عودنا  وكما 
وف�شائح امرباطوريات الف�شاد يف اليمن ودول اخرى 
�شمن �شل�شلة طويلة من احللقات تن�شرها  بني وقت 
واآخر.. فاإننا يف حلقة هذا العدد نركز ال�شوء على 
اللواء  هذا  بطلها  النفط  برائحة  ف�شاد  ف�شيحة 
الوطني  الزاهد..  النظيف..  النزيه..  ال�شريف.. 
الغيور على هذا الوطن واقت�شاده وموارده وثرواته 
بهذه  تلميعه  امل�شلمني  الخ��وان  اإع��الم  يحاول  كما 

ال�شفات.
فا�شد برتبة لواء

املحلية  التقارير   çتتحد ح��ني  ال��ع��ادة  ج��رت 
تتجنب  اأن  اليمن  يف  ال�شتثمار  عن  الدولية  واأي�شًا 
لرجل  التابعة  ال�شخمة  ال�شتثمارات  عن  احلديث 
�شواء  احلاج،  �شالح  حم�شن  علي  الع�شكري  الأعمال 
اأكانت هذه ال�شتثمارات با�شمه �شخ�شيًا اأو من وراء 
حجاب، مبعنى ان تكون باأ�شماء اأ�شخا�س مرتبطني 
ب�شراكة غري معلنة معه.. وان حتدثت تلك التقارير 
عنها   çتتحد فاإنها  تلك  الف�شاد  م�شاريع  بع�س  عن 
اأن�شئت  التي  الكيفية  اإىل  التطرق  دون  با�شتحياء 
بها تلك امل�شاريع، اأو الطريقة التي تعمل بها ومقدار 
نتيجة  الدولة  خزينة  لها  تتعر�س  التي  اخل�شارة 
امل�شتثمر فيها  لو كان  ما  امل�شاريع بخالف  عمل هذه 

لي�س له اأي ارتباط باجلÔال علي حم�شن احلاج.
�شراكة ف�شاد

يف  ج�شدان  يجتمع  »ل  الأمثال  يف  يقولون  وكما 
ال�شماء«،  يف  روحاهما  اجتمعت  وق��د  اإل  الأر����س 
داأب خالل م�شوار  املن�شق  الأوىل  الفرقة  فاإن قائد 
مواليد  من  له  �شركاء  اختيار  على  ال�شهري  الف�شاد 
نف�س الربج »برج الف�شاد«، فتتفق م�شاحلهم وجتتمع 
وتلتقي  والتهريب،  والنهب  ال�شلب  يف  مهاراتهم 
واإن  ال��رثوات  وتكوين  الأم���وال  جمع  يف  مطامعهم 
واملواطنني  وم�شاحله  الوطن  ح�شاب  على  ذلك  كان 

وم�شتقبل اأبنائهم.
وبب�شاطة اإذا اأردت ان تكون ثريًا يف خم�شة اأ�شهر 
وم�شتثمرًا تفتح اأمامه الأبواب املغلقة ب�شهولة فما 
عليك �شوى البحث عن �شريك مب�شتوى على حم�شن 
�شيجعلك  اأي��ام  ب�شعة  وخ��الل  ال��ذي  احل��اج،  �شالح 
اللوائح  وخمالفة  القوانني  جت��اوز  يف  برفي�شورًا 
بال�شدق  وال�شرب   Çوامل��ب��اد القيم  على  وال��دو���س 
ت�شادفه،  ح��ائ��ط  اق���رب  يف  وال��ن��زاه��ة  والأم��ان��ة 
باأ�شياء مل تخطر على  املجال لالجتار  و�شيفتح لك 

قلب ب�شر.
ا�شتك�شاف نفط �شبوة

حمافظة  يف  للنفط  ال�شتك�شايف   ïالتاري يعود 
�شبوة اإىل بداية الثمانينات من القرن املا�شي على 
ال�شوفيتية،   )Techno export( موؤ�ش�شة  يد 

عام  الوطنية  الوحدة  وبعد 
�شركات  ح�����ش��ل��ت  1990م 
مثل  كبرية  خمتلفة  عاملية 
غ��از،  ب��رت�����س   ،BP )���ش��ل، 
وغريها  �شيفرون(  اك�شون، 
التنقيب  ام���ت���ي���ازات  ع��ل��ى 
لتاأتي  ���ش��ب��وة،  م��ن��اط��ق  يف 
ب��ع��د ذل����ك م��ط��ل��ع ال��ق��رن 
 )OMV( �شركة  احل���ايل 
‹ال  يف  وتعمل  النم�شاوية 
النفطية  ال���ش��ت��ك�����ش��اف��ات 

مبحافظة �شبوة.
حم�شن واحلثيلي

الأثناء كان اجلÔال علي حم�شن احلاج  يف تلك 
قد اأدمن رائحة النفط ومكا�شبه ال�شخمة، وا�شتغل 
باأقل  املجال  هذا  يف  لال�شتثمار  ال�شلطة  يف  نفوذه 
التكاليف وحتقيق اأكرب املكا�شب ال�شخ�شية.. وكون 
كان  »واإن  ال�شوء  تل�شيط  بداأت  قد  الإعالم  اأ�شواء 
قلياًل« على ا�شتثماراته وخ�شو�شًا بعد ان قامت روائح 
ف�شاده يف اأكرث من حمفل، فقد جلاأ علي حم�شن اإىل 
اأ�شلوب التخفي وعدم الظهور يف الواجهة، فدخل يف 
�شراكات غري معلنة مع اأ�شخا�س اآخرين.. من هوؤلء 
ال�شيï ح�شني اأحمد احلثيلي وكونوا �شركة احلثيلي 
علي  خ��الل  وم��ن  النفط،  حقول  وخ��دم��ات  للنقل 
ال�شركة هي �شاحبة المتياز  اأ�شبحت هذه  حم�شن 
يف نقل النفط امل�شتخرج من القطاع S2 ب�شبوة عرب 
ا�شطول من ناقالت نفط عمالقة ي�شل عددها اإىل 
120 ناقلة نفط نوع »فولفو«، تقوم بنقل النفط اإىل 
حمطة �شافر مباأرب مقابل ماليني الدولرات �شهريًا 

ومئات املاليني �شنويًا.
اأنبوب النفط

�شركة  اأعلنت  2009م  دي�شمرب   25  ï��ت��اري يف 
عطاءاتها  ت��ق��دمي  ع��ن  النم�شاوية   )OMV(
نفطية  اأنابيب  خط  لبناء  مناق�شة  على  للح�شول 
بقيمة 60 مليون دولر، ودعت ال�شركات الهند�شية 
اإىل تقدمي القرتاحات الفنية والتجارية قبل 19 
يناير 2010م.. وهو املوعد الذي كان حمددًا لبدء 
املقرر  من  كان  ال��ذي  الأنبوب  ومد  التنفيذ  عملية 
األف  ب�)38  حاليًا  املقدر  النفطي  انتاجها  ينقل  ان 
برميل يوميًا( من القطاع )S2( ب�شبوة اإىل حمطة 

�شافر يف ماأرب.
 60 نحو  بعد  على  املقرتح  الأنابيب  خط  وميتد 
يف  حبان  امل�شمى  النفط  حقل  من  تبداأ  م��رتًا،  كيلو 

�شبوة اإىل حمطة �شافر يف ماأرب.
الر�شد  خطة  �شمن  ك��ان  الأنابيب  خط  وبناء 
لزيادة  النم�شاوية  لل�شركة  امل�شتمرين  والتحقيق 
واأي�شًا   ،)S2( القطاع  من  حبان  بئر  يف  الإن��ت��اج 
للتخفيف من كمية الفاقد النفطي وتقليل تكاليف 
الدولرات  من  املاليني  مئات  وتوفري  النقل  ونفقات 
غري  النفط،  ناقالت  عرب  النقل  على  تنفق  التي 
على  �شلبي  ب�شكل  �شيوؤثر  ك��ان  الإج���راء  ه��ذا  ان 
حم�شن،  علي  للجÔال  التابعة  احلثيلي  �شركة 
نفذت  حال  يف  النم�شاوية  ال�شركة  باأن  �شعر  الذي 
م�شروع اأنابيب النفط �شيخ�شر هو مئات املاليني من 
خدمات  مقابل  م�شتمر  ب�شكل  يتح�شلها  ال��دولرات، 
 ïنقل النفط عرب �شركته التي يت�شارك فيها مع ال�شي
ح�شني احمد احلثيلي، فا�شتخدم علي حم�شن مكانته 
ونفوذه لعرقلة م�شروع ربط الأنبوب النفطي وعمل 
بكلما اأوتي من �شلطة وقوة على اإف�شاله ورمبا دفنه 

اإىل الأبد.
بالأرقام

نكت�شف  ان  ن�شتطيع  ب�شيطة  ح�شابية  وبعملية 
قطاع  لها  يتعر�س  التي  الفادحة  اخل�شارة  مقدار 
نقل  نتيجة  الآب��ار  من  وغريه  البئر  هذا  يف  النفط 
�شواًء  يومي،  ب�شكل  القاطرات  عرب  النفطي  النتاج 
والفاقد  الت�شرب  خ��الل  من  اخل�شارة  ه��ذه  كانت 
النفطي اأو تكاليف ونفقات النقل، فيما ميثل مك�شبًا 

باهظًا لل�شركات الناقلة.
فاإذا كانت تقديرات النتاج النفطي يف بئر حبان 
من القطاع )S2( ت�شل اإىل )38 األف برميل( نفط 
النفط  نقل  بخرباء  وبال�شتعانة  الواحد  اليوم  يف 
نقل  تكاليف  ت�شع  الناقلة  ال�شركة  فاإن  وتكاليفه، 
الربميل الواحد من القطاع )S2( اإىل حمطة �شافر 

مباأرب ما بني )8- 10( دولرات.
برميل(  األ���ف   38( ن��ق��ل  ت��ك��ال��ي��ف  اأن  مبعنى 
اإىل  ت�شل  ال��واح��د  للربميل  دولرات   8 بح�شاب 

مبقدار  فقط  الواحد  اليوم  يف  دولر(   304^000(
 365 ال�شنة  كانت  واذا  ري��ال(..   71^744^000(
 )S2( القطاع  م��ن  النفط  نقل  تكلفة  ف��ان  ي��وم��ا 
اأي  �شنويًا  دولر(   110^960^000( تبل≠  ب�شبوة 

)000^560^186^26 ريال(.
�شركة  ان  اإىل  لغربة  �شحيفة  معلومات  وت�شري 
علي  للواء  والتابعة  النفط  نقل  خلدمات  احلثيلي 
قد  احلثيلي  اأحمد  ح�شني  و�شريكه  احل��اج  حم�شن 
امل�شتك�شفة  النم�شاوية  ال�شركة  مع  عقدًا  وقعت 
احلثيلي  �شركة  ت��ق��وم  ���ش��ن��وات،   6 م��دت��ه  للنفط 
 )S2( القطاع  من  النفطي   œالنا بنقل  مبوجبه 

ب�شبوة اإىل حمطة �شافر يف ماأرب.
ما يعني ان التكلفة الإجمالية لنقل النفط خالل 
دولر(   665^760^000( نحو  تبل≠  �شنوات  ال�شت 
ما  مقدار  هو  ريال(   157^119^360^000( قرابة 
يتح�شله علي حم�شن واحلثيلي من وراء نقل النفط 

فقط.
�شايف الربح

�شايف  ملعرفة  نتيجة  اإىل   Çالقار نو�شل  وحتى 
�شحيفة  يف  قمنا  فقد  العملية  ه��ذه  م��ن  ال��رب��ح 
حول  النفطي  النقل  خرباء  با�شت�شارة  »اجلمهور« 
الواحد،  النفط  نقل برميل  الربح من عملية  �شايف 
ما  �شايف  دولرات   4 اإىل  ت�شل  انها  اإىل  ف��اأ���ش��اروا 
تك�شبه �شركة احلثيلي من نقلها برميل نفط واحد.

وال�شرب  وال��ط��رح  اجلمع  عمليات  اإىل  وع��ودة 
الف   152 برميل=  ال��ف   38  × دولرات   4 ف���اإن: 
يوميًا  واحلثيلي  حم�شن  علي  مك�شب  �شايف  دولر 
ريال(  يعادل )000^872^35  النفط، ومبا  نقل  من 
يومًا=   365  × دولر  ال��ف   152 وب�شرب  يوميًا.. 
)000^480^55 دولر( اجمايل ما تك�شبه ال�شركة 
�شنويا من نقل النفط اإىل حمطة �شافر ومبا يعادل 

)000^280^093^13 ريال( �شنويًا.
واإذا كان مدة العقد املربم مع ال�شركة النم�شاوية 
اإىل  ي�شل  ال��رب��ح  ���ش��ايف  اج��م��ايل  ف��ان  ���ش��ن��وات   6
اأي )000^680^559^78  )000^880^332 دولر( 

ريال( خالل ال�شت �شنوات.
قبل الأخري

اأعتقد ان القارÇ �شيعرف الآن ملاذا ا�شتمات علي 
بناء خط  م�شروع  واف�شال  حم�شن احلاج يف عرقلة 
اأنابيب النفط من القطاع S2 ب�شبوة اإىل �شافر؟!!.. 
�شنويًا  الدولة  تخ�شره  ما  مقدار  تتخيلوا  ان  ولكم 
على نقل النفط عرب قاطرات علي حم�شن.. فيما مل 
يكن م�شروع اأنابيب النفط �شيتجاوز 60 مليون دولر 

وملرة واحدة فقط.
يف اخلتام

من  ب�شيط  ج��زء  ه��و  احللقة  ه��ذه  يف  ُن�شر  م��ا 
وهو  احلاج،  حم�شن  علي  اللواء  ف�شاد  امرباطورية 
ومع  فقط  النفط  ‹ال  يف  ف�شاده  من  جزء  اأي�شًا 
�شريك واحد.. ويف احللقات القادمة �شنتطرق اإىل 
ف�شائحه مع �شركاء اآخرين اأي�شًا يف ‹ال الجتار 
بامل�شتقات النفطية وتهريبها، ومنها �شركة »هدوان« 

للخدمات النفطية التي يديرها واحد من اجناله.
 Çوقبل ان نختم هذه احللقة نحب ان نطلع القار
الكرمي ان ال�شيï ح�شني احمد احلثيلي �شريك علي 
حم�شن احلاج �شبق وان ورد ا�شمه يف ف�شيحة �شفينة 
الأ�شلحة ال�شينية �شمن ‹موعة من جتار ال�شالح 
اكتوبر  مطلع  ال�شني  من  الأ�شلحة  با�شترياد  قاموا 

2009م وبوثائق مزورة.
وعلى خلفية ذلك ن�شرت اجلهات الر�شمية قائمة 
�شوداء ب�شبعة من جتار ال�شالح يف اليمن هم: )فار�س 
جرمان،  حممد  جرمان  معيلي،  بن  عبداهلل  مناع، 
احلثيلي،  احمد  ح�شني  م�شكة،  اب��و  عو�س  احمد 
عبداهلل مبارك ال�شغري، علي �شيف اهلل ال�شوادي(، 
وثبت ان جميع هوؤلء على �شراكة مع اجلÔال علي 

حم�شن.. والبقية يف حياة ال�شعب. 

�ضبوة  نف§  من  مليار   157 ي�ضف§  ال�ضبابية  الãورة  قائد 
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اليمن خا�س
مطهر  الركن  اللواء  الداخلية  وزي��ر  اأفتتح 
عبده  الإع��الم  وزي��ر  نائب  ومعه  امل�شري  ر�شاد 
ب�شنعاء  ال�شرطة  �شباط  بنادي  اليوم  اجلندي 
املعر�س الأول ل�شهداء ال�شرطة الذين ا�شت�شهدوا 
يف مواقع ال�شرف والبطولة وهم يوؤدون واجبهم 
خالل  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن   ßحف يف  ال��وط��ن��ي 

الفرتة من 1 يناير اإىل 15 �شبتمرب 2011م. 
يومني  على  يقام  ال��ذي  املعر�س  افتتاح  ويف 
ال�شهداء  واأبناء  اأ�شر  اأن  الداخلية  وزي��ر  اأك��د 
قبل  من  والهتمام  الرعاية  بكامل  �شيح�شون 
حتيات  ن��اق��اًل  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  احل��ك��وم��ة 
فخامة الأñ الرئي�س علي عبداهلل �شالح رئي�س 

اجلمهورية لأ�شر ال�شهداء واحلا�شرين. 
ال�شيا�شية  الأزمة  »اإن  الداخلية  وزير  وقال 
مرت  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  اليمن  ت�شهدها  التي 
مبرحلة بداية الأزمة يف ال�3 من فرباير فكانت 
بداية املراحل يوم 18مار�س عند �شقوط ال�شهداء 
من املعت�شمني واجلنود ومرحلة ان�شقاق الفرقة 
الإجرامي  الع��ت��داء  ومرحلة  م��درع،  الأوىل 
وكبار  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  اأ�شتهدف  الذي 
ي�شمونه  ما  مبرحلة  وانتهاء  الدولة،  م�شئويل 
قذائف  اإط���الق  خ��الل  م��ن  الت�شعيد  مبرحلة 
املواطنني  ب��ي��وت  اإىل  ال��ن��ار  واإط����الق  ال��ه��اون 
واخلا�شة،  العامة  املمتلكات  ونهب  وتخريب 
حيث كانت الأجهزة الأمنية خالل هذه املراحل 
التي  القانونية  الإج����راءات  تتخذ  ت��زال  ول 
وجتاوزت  وال�شتقرار  الأم��ن  حتقيق  �شانها  من 
املراحل  هده  كل  والع�شكرية  الأمنية  الأجهزة 
ومتكنت من امت�شا�شها«، م�شريا اإىل اأن الأجهزة 
حترك  حيال  باحلياد  متم�شكة  ظلت  الأمنية 
القوى  كل  بها  قامت  التي  واملظاهرات  امل�شريات 

ال�شيا�شية من بداية الأزمة. 
والع�شكرية  الأمنية  املوؤ�ش�شتني  »اإن  واأ�شاف 
كل  ت��ت��ج��اوز  اأن  متا�شكها  بف�شل  ا�شتطاعت 
وال�شائعات  الإعالمية  احلرب  رغم  ال�شعوبات، 
من  الكثري  متار�شه  ال��ذي  الكبري  والتحري�س 
الأمنية  املوؤ�ش�شة  باأن  موؤكدًا  الإع��الم«،  و�شائل 
الق�شم  على  وحم��اف��ظ��ة  للعهد  وف��ي��ة  �شتظل 
على  للحفا®  منت�شبوها  اأداه  ال��ذي  الوطني 
ممتلكات  على  واحل��ف��ا®  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن 
امتداد  وعلى  حيادية  بكل  وموؤ�ش�شاته  ال�شعب 

امل�شاحة اجلغرافية لليمن. 

اأن  امل�����ش��ري  وب����ني 
تقدم  الأمنية  املوؤ�ش�شة 
ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س يف 
���ش��ب��ي��ل ح��ف��ß الأم����ن 
مدار  وعلى  وال�شتقرار 
عدد  بل≠  حيث  ال�شاعة 
منت�شبي  م��ن  ال�شهداء 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
والأج����ه����زة الأم��ن��ي��ة 
يناير  منذ  لها  التابعة 
2011م وحتى منت�شف 
اأكرث  اجل���اري  �شبتمرب 
وما  ���ش��ه��ي��دًا   160 م��ن 
الف   3 ع����ن  ي����زي����د 

جريح. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد 
ن��ائ��ب وزي����ر الإع����الم 
ع������ب������ده اجل�����ن�����دي 
وزارة  منت�شبي  بجهود 
ال��داخ��ل��ي��ة والأج��ه��زة 
وال���وح���دات الأم��ن��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ال��ذي��ن 
الزكية  نفو�شهم  قدموا 

وال�شتقرار،  الأم���ن   ßحف �شبيل  يف  رخي�شة 
الداخلية  وزارة  لقيادة  ال�شامد  املوقف  مثمنا 
جتاه  والأمنية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ومنت�شبي 
واأمنه  ال��وط��ن  يواجهها  ال��ت��ي  التحديات  ك��ل 

وا�شتقراره. 
ا�شتمراأت  جهات  هناك  اأن  اجلندي  واأو�شح 
الدعايات  ب��ث  على  تعمل  حيث  والقتل  ال��دم 
ال�شرعية  على  ال�شباب  لتحري�س  ال��ك��اذب��ة 
الد�شتورية والزج بهم اإىل موقع النتحار،قائال 
�شيقولون  وم��اذا  تعاىل  اهلل  �شيواجهون  كيف   «ً
لالأرامل والأيتام، فرحم اهلل �شهداءنا الأبطال 
الذين قدموا نفو�شهم فداء لهذا الوطن واأ�شكنهم 

ف�شيح جناته«. 
فيما اأ�شار وكيل وزارة الداخلية اللواء ف�شل 
القو�شي اإىل اأن الع�شابات الإجرامية ومن ورائها 
الو�شول  اإىل  ت�شعى  ال�شيا�شيني  املحر�شني  من 
الأمن وال�شتقرار،  ماآرب تتمثل يف زعزعة  اإىل 

ولكنها �شتتحطم على �شخرة رجال الأمن. 
والتوجيه  العالقات  عام  مدير  اأ�شار  ب��دوره 
حممد  ال��دك��ت��ور  العقيد  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 

القاعدي اإىل اأن ال�شهداء من رجال الأمن قدموا 
وحماية  ال��وط��ن  �شبيل  يف  رخي�شة  اأرواح��ه��م 
واحلفا®  واخلا�شة،  العامة  واملمتلكات  الأرواح 
على ال�شكينة العامة وال�شلم الجتماعي، لفتا 
العرفان  من  كنوع  ياأتي  املعر�س  ه��ذا  اأن  اإىل 

لل�شهداء واأ�شرهم.
كلمة  يف  املهنا  زعفران  الأخت  اأ�شادت  فيما   
على  اليمنية  لالأم  البطويل  بالدور  ال�شهيد  اأم 
وتقدمها  قدمتها  التي  والت�شحيات  الع�شور  مر 
من خالل اأعطاء اأبنائها فداء لهذا الوطن واأمنه 

وا�شتقراره. 
األ��ق��ت الأخ����ت لينة اجل���رادي  وك��ان��ت ق��د 
خاللها  م��ن  تغنت  باملنا�شبة  �شعرية  ق�شيدة 

بالوطن وحب الوطن والت�شحية من اأجله. 
بعنوان  ن��دوة  عقدت  املعر�س  هام�س  وعلى 
على  الع��ت��داء  جلرائم  ال�شلبية  النعكا�شات 
لل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شرطة  رجال 

املالية والإدارية العميد حممد الزلب. 
من  ع��دد  فيها  �شارك  التي  الندوة  ت�شمنت 
وممثلي  الإع��الم  ورج��ال  واملخت�شني  الباحثني 
عمل  اأوراق  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  هيئات 

تناولت الأوىل بعنوان » �شهداء يف �شبيل الأمن.. 
الأ�شا�شية  البيانات  عر�س  ودللت«  اأرق���ام 
الفرتة  خالل  الأمن  رجال  من  الواجب  ل�شهداء 
من 1يناير وحتى �شبتمرب 2011م واإح�شائيات 
�شهداء  وع��دد  ال�شت�شهاد  لواقعات  تف�شيلية 
الوحدات  خمتلف  يف  الأم��ن  رجال  من  الواجب 

بح�شب املكان والزمان وم�شدر العدوان. 
بعنوان  الثانية  العمل  ورق���ة  رك���زت  فيما 
»امل�شاندة والدعم املجتمعي جتاه رجال ال�شرطة 
جتاه  العامة  بامل�شئولية  ال�شعور  اأهمية  على   «
اجتماعية  وم�شلحة  ‹تمعية  كق�شية  الأم��ن 
وحاجة اإن�شانية ملحة تتطلب �شراكة حقيقية 

بني ال�شرطة واملجتمع. 
»ملاذا  بعنوان  الثالثة  العمل  ورقة  وتطرقت 
اإىل   « والأم��ن  امل�شلحة  القوات  رجال  ي�شتهدف 
الأ�شباب والدوافع احلقيقية جلرائم العتداء 
دواف��ع  يف  تتمثل  وال��ت��ي  ال�شرطة  رج��ال  على 
املجرد  ال�شلوكي  والنحراف  الإجرامي  احلقد 
هيئة  ت�شتهدف  ب�شورة  العدوان  فعل  لرتكاب 
مبينة  اجلرمية«،  مبكافحة  املكلفني  واأ�شخا�س 
منظمة  عنا�شر  ترتكبه  الذي  العدوان  فعل  اأن 

يعد  اإره��اب��ي��ة  اأو  �شيا�شية  اأط����راف  مل�شلحة 
وانحرافا  خطرا  واأ�شدها  اجلرائم  اأن��واع  اأب�شع 

بال�شلوك الإن�شاين. 
فيما ا�شتعر�شت ورقة العمل الرابعة بعنوان 
ال���ذي يجب  ل��ل��م��راأة« دور  الإع��الم��ي  »ال����دور 
الإع��الم  وو�شائل  عمومًا  امل���راأة  به  تنه�س  اأن 

خا�شة. 
وقد خل�س امل�شاركون يف الندوة اإىل التاأكيد 
ال�شرطة  رج��ال  من  ال�شهداء  مواقف  اأن  على 
وال�شري  ال��ب��ط��ولت  م��ن  رائ��ع��ة  ‰���اذج  جت�شد 
والت�شحية  والإخ���ال����س  احل��ب  يف  ال��ط��اه��رة 

والفداء للوطن يف �شبيل الأمن. 
واأو�شى امل�شاركون باإفراد م�شاحة منا�شبة يف 
والت�شحيات  البطولت  لإب��راز  الإع��الم  و�شائل 
جناحات  اإب���راز  وك��ذا  ال�شهداء  بها  ق��ام  التي 
اإ�شدار  ب�شرورة  ال�شهداء،مطالبني  واأ�شر  اأبناء 
العتداء  جلرائم  رادع��ة  عقابية  ت�شريعات 
على رجال ال�شرطة ودعم وتفعيل العمل مبهام 
ال�شرطة  رجال  اأو�شاط  يف  الإن�شانية  العالقات 

ب�شورة م�شتمرة. 
الداخلية  وزارة  م��ب��ادرة  امل�شاركون  وثمن 
واهتمامها بتكرمي �شهداء الواجب، داعني كافة 
اجلهات امل�شئولة بالعمل على تقدمي كافة اأوجه 
واإعطاء  ال�شهداء  لأ���ش��ر  والتقدير  الرعاية 
الكليات  يف  التاأهيل  فر�س  يف  الأولوية  اأبنائهم 

واملعاهد الع�شكرية والأمنية. 
اآيات  اأ�شمى  امل�شاركون  رفع  الندوة  ختام  ويف 
التهاين والتربيكات لفخامة الأñ على عبداهلل 
عودته  مبنا�شبة  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  �شالح 
املباركة اإىل ار�س الوطن ومبنا�شبة العيد ال�49 

لثورة ال�شاد�س والع�شرين من �شبتمرب املجيدة. 
ا�شتمرار  عاليا  تقديرا  امل�����ش��ارك��ون  وق���در 
رئي�س  لفخامة  العظيمة  التاريخية  املواقف 
دعوته  خ��الل  من  جت�شدت  والتي  اجلمهورية 
احل��وار   èنه على  امل�شتمر  وحر�شه  املتجددة 

ك�شبيل وحيد لإنهاء الأزمة الراهنة. 
ح�شر الفتتاح وكيل وزارة الداخلية لقطاع 
الربوي  عبدالرحمن  اللواء  ال�شرطة  خدمات 
وعدد من روؤ�شاء امل�شالح ومدراء العموم ومدراء 
ورجال  املدين  املجتمع  منظمات  وممثلي  الأم��ن 

ال�شرطة وا�شر ال�شهداء. 

غربة نيوز - �شنعاء

اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�س  دع��ا   
���ش��ال��ح ال���ذي ع���اد اجل��م��ع��ة اىل ب��الده 
هدنة  اىل  ا�شهر،  ثالثة  دام  غياب  بعد 
يف امل��ع��ارك ب��ني ال��ق��وات امل��ت��ن��اح��رة يف 
لالزمة  تفاو�شي  حل  اجل  من  العا�شمة، 

كما افاد م�شوؤول يف الق�شر الرئا�شي.
كافة  دعا  »الرئي�س  ان  امل�شوؤول  وقال   
اىل  والع�شكري  ال�شيا�شي  العمل  اطراف 
نقال  موؤكدا  النار«  اطالق  ووقف  الهدنة 
للحل ال باحلوار  �شبيل  ان »ل  عن �شالح 
والتفاو�س من اجل حقن الدماء والو�شول 

اىل حل لالزمة«.
اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�س  ع��اد   
غياب  بعد  �شنعاء  اىل  اجلمعة  �شالح 
ا�شتمر اكرث من ثالثة ا�شهر يف ال�شعودية 
الي���ام  يف  عنيفة  م��ع��ارك  ج���رت  فيما 
يف  ومعار�شيه  منا�شريه  ب��ني  املا�شية 

العا�شمة.
و�شل  �شالح  ان  مالحي  م�شدر  وق��ال   
 5،00 ال�شاعة  حواىل  �شنعاء  مطار  اىل 
وكان  ت.غ(.   2،00( املحلي  بالتوقيت 
عودته  ع��ن  اع��ل��ن  اليمني  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

املفاجئة.
ال���ذي ي��واج��ه حركة   وك���ان ���ش��ال��ح 
الثاين/ كانون  منذ  �شعبية  احتجاجات 

 4 يف  الريا�س  يف  للعالج  توجه  يناير، 
لهجوم  تعر�شه  اث��ر  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
اثره  على  ا�شيب  �شنعاء  يف  ق�شره  يف 

بجروح.
 وا�شيب �شالح بجروح يف انفجار قنبلة 
يف  �شنعاء  يف  الرئا�شي  الق�شر  م�شجد  يف 
للمرة  وظهر  حزيران/يونيو،  من  الثالث 
يف  اليمني  التلفزيون  �شا�شة  عرب  الوىل 
ال�شابع من متوز/يوليو بحروق يف الوجه 

وال�شمادات تغطي يديه.
اب/اغ�شط�س  مطلع  يف  غ���ادر  وق��د   
حيث  الريا�س  يف  الع�شكري  امل�شت�شفى 
تلقى العالج وكان مي�شي منذ ذلك احلني 

فرتة نقاهة يف ال�شعودية.
�شهدت  فيما  املفاجئة  عودته  وتاتي   
معارك  الح���د  منذ  �شنعاء  العا�شمة 
اوقعت  ومعار�شيه  منا�شريه  بني  عنيفة 
ا�شهر  ثمانية  بعد  قتيل  مئة  ح���واىل 
وا�شعة تطالب  على بدء حركة احتجاج 

برحيله عن ال�شلطة.
 و�شباح اجلمعة كانت معارك جتري يف 
احل�شبة �شمال �شنعاء التي كانت م�شرحا 
املعار�شة  القبائل  بني  اي��ام  منذ  ملعارك 

واملوالية ل�شالح كما قال �شكان حمليون.
 من جانب اخر قتل �شخ�شان ليال اثر 
�شقوط قذيفة على �شاحة التغيري مركز 
حركة الحتجاج يف �شنعاء منذ �شباط/

ف���رباي���ر ك��م��ا اف���اد 
م�شدر طبي.

ال����ذي   و����ش���ال���ح 
ل�شغوط  ي��ت��ع��ر���س 
ق����وي����ة اق��ل��ي��م��ي��ة 
اليمن  يحكم  ودولية 
وقد  ع��ام��ا   33 م��ن��ذ 
الن  ح���ت���ى  رف�������س 
توقيع  او  ال��ت��ن��ح��ي 

املبادرة اخلليجية.
دول  و�شعت  وقد   
من  القلقة   ،èاخللي
يف  الزم���ة  ا�شتمرار 
ال��ي��م��ن م��ن��ذ ك��ان��ون 
خطة  الثاين/يناير، 
ت��ت�����ش��م��ن م�����ش��ارك��ة 
حكومة  يف  املعار�شة 
م�����ش��احل��ة وط��ن��ي��ة 
مقابل تخلي الرئي�س 
لنائبه  احل��ك��م  ع��ن 
ي�شتقيل بعد  ان  على 
مقابل  ذلك  من  �شهر 

منحه ح�شانة وتنظيم انتخابات رئا�شية 
خالل مدة �شهرين.

و�شط  الخ��رية  العنف  اعمال  وتاأتي   
حتذيرات من ان اليمن، البلد الكرث فقرا 
جنوب غرب اجلزيرة العربية، بات على 

�شفا النهيار التام، يف الوقت الذي يعاين 
وتهديد  ال�شمال  يف  مترد  حركة  من  فيه 

متنام للقاعدة يف اجلنوب.
حلقوق  العليا  املفو�شة  اعتربت  وقد   
بيالي  ن��ايف  املتحدة  المم  يف  الن�����ش��ان 
»مفرتق  عند  يقف  اليمن  ان  اخلمي�س 

خطري جدا وح�شا�س«.
لالمم  بعثة  ان  اىل  بيان  يف  ولفتت   
حزيران/يونيو  يف  اليمن  اىل  املتحدة 
اليمني  النظام  ان  اىل  خل�شت  املا�شي 
»ي�شتخدم قوة مفرطة« لقمع التظاهرات 

ما ي�شبب »خ�شائر فادحة« يف الرواح. 

)2011م( ال�ضرطة  �ضهداء  ل�ضور  االأو∫  املعر�س  يفتتح  اليمني  الداخلية  وزير 

الدماء حلقن  باحلوار  يبداء  هل  )العائد(  �ضالح 
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غربة نيوز - خا�س 
 عبده املوتي وعوين حدادين - نيويورك 

  حزم الرئي�س حممود عبا�س حقائبة وغادر نيويورك 
اىل  عائدًا  وقفل  املتحدة،  الأمم  اأمام  كلمته  القى  اأن  بعد 
رام اهلل لل�شروع يف اجتماعات وم�شاورات مع اأع�شاء قيادة 
التالية  اخل��ي��ارات  �شاأن  يف  والف�شائل  التحرير  منظمة 

ملرحلة ما بعد »ا�شتحقاق اأيلول« الذي مل يتحقق.
 وك�شف م�شوؤولون فل�شطينيون ل�  غربة نيوز  ان عبا�س 
دورة  هام�س  على  لقائهما  يف  اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  اأبل≠ 

المم املتحدة اأن الو�شع الراهن 
من  بد  ل  وانه  نهاية،  ل  ما  اىل  قائمًا  يظل  اأن  ميكن  ل 
»فتح«  املركزية حلركة  اللجنة  حدوç تغيري. وقال ع�شو 
نبيل �شعث الذي يرافق الرئي�س عبا�س  »نحن �شلطة وهمية 
حتت الحتالل، �شلطة تتحمل م�شوؤولية التعليم وال�شحة 
والمن، بينما ت�شيطر ا�شرائيل على الر�س وتقوم بنهبها 
هذا  عبا�س  الرئي�س  »�شرح  واأ�شاف:  فيها«.  وال�شتيطان 
اأن  المر للرئي�س المريكي يف لقائهما الثنائي، واأو�شح له 

الو�شع الراهن ل ميكن ان ي�شتمر هكذا«.
الفل�شطينية  اخل��ي��ارات  ان  عبا�س  من  مقربون  وي��رى   
الول  خ��ي��ارات:  ثالثة  يف  تتلخ�س  املقبلة  املرحلة  يف 
هذا  ويف  املتحدة.  المم  يف  الع�شوية  معركة  موا�شلة  هو 
على  المن  ‹ل�س  من  ح�شولنا  عدم  حال  »يف  �شعث:  قال 
تقدمي  على  �شنعمل  املتحدة،  المم  يف  الكاملة  الع�شوية 
دولة  اىل  مراقبة  منظمة  من  فل�شطني  مكانة  لرفع  طلب 
المم  وك��الت  جميع  ع�شوية  على  و�شنح�شل  مراقبة، 
الدولية  اجلنايات  حمكمة  فيها  مبا  وموؤ�ش�شاتها،  املتحدة 
»�شنقدم  واأ�شاف:  واأمريكا«.  ا�شرائيل  ذكرها  يرعب  التي 
حال  يف  �شريع  وق��ت  يف  فل�شطني  متثيل  مكانة  رف��ع  طلب 
الت�شويت  يف  ومماطلة  تاأخري  عملية  هناك  ان  لحظنا 
على الطلب الفل�شطيني املقدم اىل ‹ل�س المن من اأمريكا 

وحلفائها«.
 ويتمثل اخليار الثاين على طاولة البحث الفل�شطينية 
اأن  يرون  عبا�س  م�شاعدي  لكن  املفاو�شات،  اىل  العودة  يف 
ا�شرائيل  لرف�س  معدومة  �شبه  اخليار  هذا  حتقيق  فر�شة 
مرجعية   1967 ع��ام  ح��دود  واعتماد  ال�شتيطان  وق��ف 

للعملية التفاو�شية.
نيكول  الرئي�س  مببادرة  ترحيبه  اأب��دى  عبا�س  وك��ان   
للعودة اىل املفاو�شات يف ظل مرجعيات حمددة  �شاركوزي 
الو�شول  ان  او�شحوا  م�شاعديه  لكن  حمدد،  زمني  و�شقف 
على  املوافقة  ا�شرائيل  من  يتطلب  �شاركوزي  مبادرة  اىل 
يبدو  ل  امر  وهو  ال�شتيطان،  ووقف   1967 عام  مرجعية 

واقعيًا مع حكومة اليمني يف ا�شرائيل.
البحث  طاولة  على  والخ��ري  الثالث  اخليار  ويتمثل   
»ت�شليم مفاتيح  الرئي�س عبا�س  ي�شميه  ما  الفل�شطينية يف 
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  وقال  ل�شرائيل«.  ال�شلطة 
»فتح« عزام الحمد الذي يرافق عبا�س: »ال�شلطة القائمة 
هي �شلطة وهمية والرئي�س ل ي�شتطيع مغادرة رام اهلل من 
اإيل  بيت  حاجز  على  ال�شرائيلية  املجندة  موافقة  دون 
)حاجز ع�شكري على مدخل رام اهلل قرب م�شتوطنة بيت 
ايل(، لذلك ما هو مربر ا�شتمرار هذه ال�شلطة؟«. واأ�شاف: 
»اأمام انغالق الفق، فاإن اإنهيار ال�شلطة اأ�شبح اأمرًا واقعيًا. 
ل توجد مفاو�شات، ول توجد ع�شوية لنا يف المم املتحدة، 

لذلك لياأتي الحتالل ويكمل احتالله ويت�شلم املفاتيح«.
 وهذه املرة الوىل التي يو�شع فيها خيار ت�شليم مفاتيح 
يعك�س  ما  البحث،  طاولة  على  ر�شميًا  ل�شرائيل  ال�شلطة 
وا�شتمرار  املفاو�شات  توقف  عن  الناجمة  الزم��ة  حجم 
ال�شتيطان وبقاء ال�شلطة حمدودة غري قادرة على  ممار�شة 
اأي حد من ال�شيادة على الر�س >> ومن جهة اخرى قال 
املندوب الدائم  لفل�شطني فى المم املتحدة الدكتور ريا�س 

من�شور لغربة نيوز 
ال�شرعية  مرجعية  املتحدة  لالمم  والعودة  التوجه  ان 

الدولية خطوة ا�شرتاتيجية �شيا�شية بالجتاه ال�شحيح 
بتاييد  ومت�شلحا  �شجاعا  خطابا   كان  الرئي�س  وخطاب 

ال�شعب الفل�شطيني والعربي وال�شعوب احلرة 
الفل�شطيني  ال�شعب  التفاف  وك��ان  وامريكا   اوروب��ا  فى 

حول القيادة كان لقرار طلب الن�شمام  لالمم  املتحدة  
لالعرتاف  م�شاعينا  عن  نتخلي  لن  اننا  من�شور  وق��ال 
بفل�شطني دولة م�شتقلة ويوم  تقدمي طلب العرتاف كان 

يوما تاريخيا فى حياة ال�شعب الفل�شطيني
ووقف  كل ال�شعب ومعه �شعوب العامل وقفة عز وفخر 

ووقفة رجل واحد  ي�شفق لفل�شطني .. لالعرتاف  بدولته 
وحقوقه امل�شلوبة .

عادته،  غ��ري  وع��ل��ى  ال�شباب  لفها  ال��ت��ي  ن��ي��وي��ورك  يف 
ا�شتخدم حممود عبا�س الذي يعد من احلر�س القدمي بني 
وح�س  الكلمات  �شحر  ميلك  ل  والذي  الفل�شطينية  القادة 
وقال  ح��ادة.  لهجة  �شلفه،  به  يتمتع  كان  الذي  ال�شياغة 
م�شوؤولياته  امام  العامل  لن�شع  املتحدة  المم  اىل  »نتوجه 
الذي حمله زعيمنا قبل  الزيتون  ايدينا غ�شن  حاملني يف 

36 عاما«. 
وذكر بانه »يف 1974 جاء زعيمنا الراحل يا�شر عرفات 
احل�شور.  من  ح��ادا  ت�شفيقا  اث��ار  مما  القاعة«،  هذه  اىل 
ي�شقط  الزيتون  غ�شن  تدعوا  ل  »قال  عرفات  ان  وا�شاف 
الفل�شطينية قال  التحرير  رئي�س منظمة  من يدي«. وكان 
والبندقية  بيد  الزيتون  غ�شن  حامال  »جئتكم  حينذاك 

بيد فال ت�شقطوا غ�شن الزيتون من يدي«.
من  عرفات  الرئي�س  خاطب   ،1988 »يف  عبا�س  وتابع 
جديد اجلمعية العامة لعر�س برنامè ال�شالم الفل�شطيني 
اجلزائر«  يف  الفل�شطيني  الوطني  املجل�س  اق��ره  ال��ذي 
ومبادلة  ا�شرائيل  مع  تفاو�شي  بحل  بالقبول  ويق�شي 

الر�س بال�شالم.
واعرتف عبا�س الذي ل يك�شف عادة تفا�شيل �شخ�شية 
الذين  �شيما  ول  جميعا  لنا  جدا  موؤملا  كان  القرار  »هذا  ان 
ما  وك��ل  وقريتهم  مدينتهم  م��غ��ادرة  على  مثلي  اج���ربوا 
بجعبتهم ب�شعة ا�شياء وحزنهم وذكرياتهم ومفتاح منزلهم، 

اىل خميمات املنفى و�شتات نكبة 1948«.
حان  كفى.  كفى  كفى  املعاناة،  من  عاما   63 »بعد  وتابع 
الوقت ليح�شل ال�شعب الفل�شطيني على حريته وا�شتقالله«، 
دولة  اعالن  بعد  الفل�شطينية  »النكبة«  اىل  بذلك  م�شريا 
الفل�شطينيني  مطلب  على  �شدد  1948.وبعدما  يف  ا�شرائيل 
احل�شول على دولة، قال عبا�س الذي نزح عن م�شقط راأ�شه 
�شفد يف اجلليل الذي ا�شبح يف الرا�شي ال�شرائيلية اليوم 
»اما اننا �شعب فائ�س عن احلاجة يف ال�شرق الو�شط او ان 

هناك دولة ناق�شة يجب ان�شائها«.
وراأى ال�شفري الفل�شطيني يف المم املتحدة ريا�س من�شور 
الذي رافق عبا�س خالل لقائه المني العام لالمم املتحدة 
فل�شطني  دولة  ع�شوية  قبول  طلب  لت�شليمه  مون  كي  بان 
»حلظة  ي�شكل  اخل��ط��اب  ان  امل��ت��ح��دة  المم  يف  الكاملة 

تاريخية« باملقارنة مع خطاب عرفات يف 1974.
وكذلك  كفل�شطيني  ع�شت  لنني  بالفخر  »ا�شعر  وقال 
طويل  ن�شال  بعد  ج��اءت  التي  اللحظة  ه��ذه  �شعبنا  ك��ل 
حلظة  »انها  العامة  اجلمعية  يف  عبا�س  واكد  وت�شحيات«. 
�شي�شمح  هل  العامل.  رد  معرفة  ينتظر  و�شعبي  احلقيقة 

ل�شرائيل مبوا�شلة احتاللها، اñ احتالل يف العامل؟

ال�ضرائيل..؟! الوهمية(  )ال�ضلطة  مفاتيح  عبا�س  �ضي�ضلم  هل 
ع����رف����ات �ض���دى  ي�ضتعيد  عب���ا�س 
بفل�ضطني  لالEعرتا±  م�ضاعينا  عن  نتخلى  لن   : نيوز  لغربة  من�ضور  ريا�س 
... الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحياة  تاريخيا  يوما  كان  اليوم  وهذا  م�ضتقلة  Oولة 

ت�شور/ �شعيد التب
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لالأمن  الأعلى  املجل�س  اأمني  اأقر 
جليلي  �شعيد  الإي����راين  ال��ق��وم��ي 
بالده  بني  خالفات  بوجود  الثنني 
ورو�شيا، ولكنه راأى اأن هناك اإمكانية 
لتطوير العالقات بني البلدين. ويف 
هيئة  رئي�س  اتهم  منف�شل  �شياق 
الطاقة الذرية الإيرانية جوا�شي�س 
عنه  معلومات  بجمع  بريطانيني 
ا�شتهدفته  اغتيال  حم��اول��ة  قبل 
الأنباء  وكالة  املا�شي.ونقلت  العام 
جليلي  عن  )نوفو�شتي(  الرو�شية 
-يف كلمة اأمام طلبة معهد العالقات 
وجود  تاأكيده  مبو�شكو-  الدولية 
ورو�شيا،  اإي���ران  بني  خ��الف  نقاط 
بينهما  التعاون  اأن  اأ�شاف  اأن��ه  اإّل 
من  »نتمكن  عندما  يتطور  اأن  ميكن 
م�شرتكة«.واأ�شاف  نقاط  اإي��ج��اد 
اإمكانيات  متلكان  ورو�شيا  اإيران  اأن 
وجيو�شيا�شية  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شاحة  على  تعاون  نواة  لت�شكيل 
اإعالمية  تقارير  الدولية.وكانت 
رو�شية واإيرانية حتدثت يف الفرتة 
الأخ����رية ع��ن ن��ق��اط اخل���الف بني 
عن  رو�شيا  امتناع  ومنها  البلدين، 
منظومات  توريد  اتفاقية  تنفيذ 
»اأ�س- ال�شاروخية  اجلوي  الدفاع 

للحظر  تنفيذًا  اإي��ران،  اإىل   »300
على  الأم���ن  ‹ل�س  فر�شه  ال���ذي 
ت�شدير الأ�شلحة اإىل طهران.يذكر 
بناء  اإك��م��ال  م��ن  انتهت  رو�شيا  اأن 

الأوىل  الإيرانية  النووية  املحطة 
لإنتاج الكهرباء يف بو�شهر، واأكملت 

التح�شري لإدخالها حيز العمل. 
اغتيال العلماء

رئي�س  ات��ه��م  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
الإيرانية  ال��ذري��ة  الطاقة  هيئة 
فريدون عبا�شي الثنني جوا�شي�س 
اأنحاء  كل  يف  بتعقبه  بريطانيني 
باجلامعة  مكتبه  يف  حتى  ال��ع��امل 
جلمع معلومات، قبل حماولة اغتيال 
املا�شي.كما  العام  ا�شتهدفته  فا�شلة 
اإ�شرائيل  على  اأي�شا  باللوم  األقى 
الهجمات  يف  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات 
عليه وعلى علماء اإيرانيني اآخرين، 
الربيطانية  اخلارجية  وزارة  لكن 
املزاعم. هذه  على  التعليق  رف�شت 

اأممية  لعقوبات  عبا�شي  ويخ�شع 
ي�شتبه   çاأب��ح��ا يف  ت��ورط��ه  ب�شبب 
وفق  نووية  اأ�شلحة  لإنتاج  اأنها  يف 

عبا�شي  وق��ال  غربيني.  م�شوؤولني 
جهاز  اإن  ���ش��ح��ف��ي-  م���وؤمت���ر  -يف 
بداأ  املتحدة  اململكة  يف  املخابرات 
معلومات  جمع  �شنوات  �شت  قبل 
وعائلته. بتاريخه  تتعلق  وبيانات 
املخابرات  جهاز  عمالء  اأن  واأ�شاف 
يف  تابعوه   »6 اأي  »اأم  الربيطاين 
اأماكن خمتلفة ومتنوعة، مبا يف ذلك 
مطار يف فرن�شا، ويف اأماكن علمية يف 
بولندا واإيطاليا وهولندا وماليزيا، 
حتققت  املخابرات  اأن  اإىل  م�شريا 
يف  لغرفته  اخللفي  الباب  من  حتى 
حار�س  لديه  هل  ملعرفة  اجلامعة 
عبا�شي  ت�شريحات  ل.وت���ربز  اأم 

ال�شنوي  الج��ت��م��اع  هام�س  -على 
الدولية  بالوكالة  الأع�شاء  للدول 
التدهور  فيينا-  يف  الذرية  للطاقة 
امل��ط��رد يف ال��ع��الق��ات ب��ني اإي���ران 
والغرب ب�شبب اخلالف على اأن�شطة 
يوليو/متوز  النووية.ويف  طهران 
الأ�شتاذ  ‹هولون  م�شلحون  قتل 
�شرق  يف  ر�شائي  داريو�س  اجلامعي 
لعامل  قتل  عملية  ثالث  يف  طهران، 
نووي اإيراين منذ عام 2009، ولقي 
�شيارة  انفجار  يف  م�شرعه  ع��امل 
جرى  نا�شفة  بعبوة  اآخ��ر  قتل  كما 

تفجريها عن بعد. 
امل�شدر: وكالت  
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ال اأرÊO وفل�ضطيني .. 
 !zضرائيل�Eهذه اأر�س ا

ماهر اأبو طري

دوم��ًا،  منه  نحذر  كنا  م��ا  ه��ذا 
ف���اإث���ارة ال��ف��Ï ب���ني الأردن���ي���ني 
�شفتي  ع��ل��ى  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ا�شرائيل،  لن  مطلوبة،  النهر، 
جزءًا  باعتباره،  الردن،  تريد 
نحن  فيما  الكربى،  ا�شرائيل  من 
بدل  بع�شنا،  �شد  ونهتف  نتوارى 

من التوحد حتت عنوان واحد.
ت�شي  بها  ‰��ر  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة 

بانعدام الوعي القومي، لن بع�شنا يعترب ان م�شكلة الفل�شطينيني، تخ�شهم 
ق�شية  فت�شري  املحنة،  ه��ذه  يواجهوا  ان  وحدهم  عليهم  وان  وحدهم، 

فل�شطني عبئًا على العرب.
هذه هي �شخ�شية ا�شرائيلية معروفة تخرج لتقول ان ل �شعب فل�شطينيًا 
النهر،  �شرق  ا�شا�شًا  موجودًا  اردنيًا  �شعب  ول  النهر،  غرب  ا�شا�شًا  موجودًا 
وان ما يف الردن ‹رد قبائل مت جمعها من ال�شحراء لقامة دولة، وان 

ا�شرائيل متتلك قانونيًا ار�س الردن وفل�شطني.
مت  قبائل  �شكانها  وب��اأن  دمية،  باأنها  الردنية  الدولة  الكاتب  ي�شف 
جتميعهم من ال�شحارى، وان ملكية ا�شرائيل لالر�س على جانبي النهر امر 

ل نقا�س فيه.
قراأت ن�س ترجمة املقال الذي كتبه الدكتور »حاييم م�شغاف« يف موقع 
برتجمته  الردين  املر�شاد«  »يف  موقع  قام  وقد  ال�شرائيلي،  نت«  »واي 

حرفيًا وكامال، و«م�شغاف« حما�شر يف ق�شم القانون يف كلية ناتانيا.
التي  ال�شرائيلية  املوؤ�ش�شة  يف  كبري  تيار  يتبناه  يطرحه  الذي  ال��راأي 
من  العرب  وج��ود  اعتبارها  بقدر  لح��د،  بديال  وطنًا  الردن  يف  ترى  ل 
الردنيني والفل�شطينيني طارئا يف البلدين، ويتوجب اخراجهم وطردهم، 

من البلدين.
يقول »م�شغاف« يف مقالته »اإن ع�شبة الأمم املتحدة التي منحت بريطانيا 
ولية ت�شكيل وطن قومي لل�شعب اليهودي، اأ�شارت اإىل كامل الأرا�شي على 
جانبي نهر الأردن، ينبغي للمرء اأن يكون على علم بالآتي، مل يكن هناك 
�شعب اأردين يف املناطق �شرقي نهر الأردن التي طالبت بال�شتقالل هناك، 

مثلما مل يكن هناك �شعب فل�شطيني يف املناطق غربي نهر الأردن«.
يقول اي�شا: ديفيد بن غوريون عندما �شاغ اإعالن ال�شتقالل، فاإنه مل 
ير�ّشم حدودا لدولة اإ�شرائيل، كما اأنه كان يعلم اأي�شا اأنه يف نهاية احلرب 
فاإن  العربية،  الدول  قبل  من  ال�شغري  اليهودي  املجتمع  على  فر�شت  التي 

احلدود �شتكون خمتلفة عن حدود التق�شيم.
كذلك  علم  اليهودية،  للدولة  وزراء  رئي�س  اأول  اإن  »م�شغاف«:  ي�شيف 
اأي مناطق احتلها اجلي�س الإ�شرائيلي فاإنها �شتبقى جزءا من الدولة،  اأن 
املالك  ت�شبح  �شوف  اليهودية  الدولة  حمتلة،  اأرا�شي  ت�شمى  لن  و�شوف 
كل  عينت  التي  الدولية  التفاقيات  اإىل  ا�شتنادا  املناطق  لتلك  القانوين 
اأر�س اإ�شرائيل، وعلى جانبي نهر الأردن، ل�شوء احلß، مت احتالل اأجزاء 
تلك  يف  الأردن  نهر  وغ��ور  ال�شرقية  والقد�س  وال�شامرة  يهودا  من  فقط 

احلرب.
يقول اي�شًا: لقد كان وا�شحا للعامل اأن ال�شيادة احلقيقية لهذه الأرا�شي 
هي لل�شعب اليهودي، اإن الدولة يف الردن التي ل ت�شكل اأمة يف احلقيقة، 
اإ�شافة  ال�شحراء،  اأنحاء  جميع  من  و�شلت  التي  القبائل  من  خليط  بل 
ي�شعر  احلكم  اأن  املوؤكد  من  الفل�شطينيني«،  »الالجئني  با�شم  يعرف  ما  اإىل 
بالقلق اإزاء م�شري الدولة دميته، هذه الدولة لديها عائلة معروفة با�شم 
العامل كله  اآخر،  البلد، ولي�س هناك �شيء  املالكة«، والتي حتكم  »العائلة 
متلهف اإىل اأن يرى تلك الدولة على اأنها »دولة فل�شطني« يف اأحد الأيام، اإن 
اإقامة دولة فل�شطينية اأخرى اإىل الغرب من نهر الأردن، �شتكون بالتاأكيد 
حماقة كبرية، اأول، لأن تلك الدولة �شوف ت�شعى اإىل التوحد مع �شقيقتها 
�شرقي النهر، وثانيا، لأن الكثري من العرب يف اجلليل و�شمال اإ�شرائيل �شوف 

ي�شعون اأي�شا لالت�شال بهذه الدولة.
يريدون  ا�شرائيليني  ملخططني  اراء  عن  معربًا  م�شغاف  يقول  اذا  هكذا 
احتالل الردن يف مرحلة لحقة، ويريدون طرد الفل�شطينيني والردنيني 
اىل غرب العراق، وهو خمطط �شبق ان ت�شرب، مما يفتح الباب للت�شاوؤلت 
للرد على هكذا خمططات،  تقويتها،  يتوجب  التي  الداخلية  بنيتنا  حول 
وهكذا ترهات، ت�شيء اىل اهل الردن وفل�شطني، وت�شعهم معا حتت مرمى 

النريان واحلقد.
كل هذا يثبت اننا حتت �شيف اخلطر يف هذا البلد، وان احلل الوحيد، 
هو يف تنقية الداخل من �شوائب القليمية، وان يتكاتف النا�س، ويعيدوا 
التي  الوىل،  عدوتنا  هي  اذ  ا�شرائيل،  مربع  الول،  مربعها  اىل  العداوة 

ينبغي مواجهتها، عرب توحيد العناوين والهموم.
عن  اذا  نقول  فماذا  فل�شطيني،  ول  اردين  �شعب  هناك  يكن  مل  اذا 
»ال�شراذم« الذين مت جمعهم من مائة بلد، لخذ بلد لي�شت لهم، ويذهبون 

اي�شا بعيدًا يف التخطيط لخذ بلد اخر اأي�شًا

اخلارجية  وزي����رة  ط��ال��ب��ت 
كلينتون  ه��ي��الري  الأم��ريك��ي��ة 
الباك�شتانية  احلكومة  بحزم 
حقاين«  »�شبكة  �شد  بالتحرك 
املت�شددة التي ت�شتبه وا�شنطن 
الذي  الهجوم  خلف  وقوفها  يف 
الأمريكية  ال�شفارة  ا�شتهدف 
الأطل�شي  احللف  قيادة  ومقر 
ال�شهر   13 يف  كابول  يف  )ناتو( 
�شرطيًا   16 قتل  حني  اجل��اري، 
با�شم  الناطقة  مدنيًا.واأعلنت 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
كلينتون  اأن  نولند  فيكتوريا 
اأج������رت حم���ادث���ات »م��ف��ي��دة 
نظريتها  م��ع  ج���دًا«  و�شريحة 
خار  رب��اين  هينا  الباك�شتانية 
م�شطلح  وه���و  ن��ي��وي��ورك،  يف 
الدبلوما�شية  اللغة  يف  ي�شري 
متوترة.وعلى  حمادثات  اإىل 
الأمريكي  ال�شفري  ت�شريح  رغم 
يف باك�شتان كامرون مونرت اول 
متلك  »وا�شنطن  ب��اأن  ام�س  من 
احلكومة  بني  �شالت  على  اأدلة 
حقاين«،  و�شبكة  الباك�شتانية 
ف�شل  اأم��ريك��ي  م�����ش��وؤول  ك�شف 
اأن »الأدل��ة مل  عدم ذكر ا�شمه 
كلينتون  ل��ق��اء  خ��الل  ت��ط��رح« 
ورباين خار، »لكننا كنا وا�شحني 
جدًا يف �شاأن �شرورة اأن تتحرك 
ال�شبكة«.واأ�شار  �شد  باك�شتان 
امل�شوؤول الأمريكي اإىل اأن هجوم 
املحادثات  طبيعة  عّدل  كابول 
امل����ق����ررة م��ن��ذ وق����ت ط��وي��ل، 
 çوح��ت��م جت����اوز ف��رتت��ه��ا ث��ال
بعد  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات 

املقرر،  الأعمال  جدول  تخطي 
واع��ت��ب��ار ال��ت�����ش��دي ل��الإره��اب 
يف  والأخرية«  الأوىل  »النقطة 
وزي��رة  ع��ن  ونقل  امل��ح��ادث��ات. 
قولها  الباك�شتانية  اخلارجية 
بالتهديد،  »ت��ق��ر  ب��الده��ا  اإن 
للتحرك«. ح��ان  الوقت  وب��اأن 

لكن م�شوؤوًل ع�شكريًا باك�شتانيًا 
دعا  ا�شمه  ك�شف  رف�س  ب���ارزًا 
على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن 
يف  املت�شددين  اأعدائها  هزمية 
اأفغان�شتان، بدًل من اإلقاء اللوم 
ف�شلها. لتغطية  باك�شتان  على 

هجمات  ت��ق��ع  »ح���ني  وق�����ال: 
كبرية يف كابول اأو اأماكن اأخرى 
اإلقاء  لعبة  تبداأ  اأفغان�شتان  يف 
يتحركوا  اأن  يجب  فيما  اللوم، 
جانبهم  ع��ل��ى  الإره�����اب  ���ش��د 
»يقول  احل��دود«.واأ���ش��اف:  من 
الهجوم  منفذي  اإن  الأمريكيون 
الأخ���ري يف ك��اب��ول ق��دم��وا من 
اإىل  ي�شافرون  لكنهم  باك�شتان، 
طوال  احد  يعتقلهم  ول  كابول 
اإنها  العا�شمة.  اإىل  الطريق 
م�شوؤوليتهم ولي�س م�شوؤوليتنا«.

لدى  اأ�شخا�س   8 قتل  ميدانيًا، 
حركة  م���ن  ان���ت���ح���اري  ���ش��دم 
�شيارة  ب��اك�����ش��ت��ان«  »ط��ال��ب��ان 
خان،  اإ���ش��الم  مبنزل  مفخخة 
اجلنائية  ال�����ش��رط��ة  م��ف��و���س 
مكافحة  وح���دة  ي��ق��ود  ال���ذي 
الإرهاب يف كرات�شي )جنوب(.

ال�شابط  »ط��ال��ب��ان«  وات��ه��م��ت 
اإ�شالم خان الذي مل ي�شب باأذى 
عنا�شرها  ويعذب  »يعتقل  باأنه 

الأخ��ري  اأك���د  فيما  ويقتلهم«، 
على  »طالبان«،  يخ�شى  ل  اأن��ه 
منها،  ت��ه��دي��دات  تلقيه  رغ���م 
ولن يرحمها، علمًا اأن ال�شرطة 
 6 ه���م  ال��ق��ت��ل��ى  اأن  اأو���ش��ح��ت 
�شرطيني كانوا يحر�شون املنزل 
متوجهني  كانا  وطفل  وام���راأة 
اآخر،  �شعيد  مدر�شة.على  اإىل 
موؤ�ش�شة  اأع��دت��ه  تقرير  اأف���اد 
ومنظمة  امل��ف��ت��وح«  »امل��ج��ت��م��ع 
»مكتب الت�شال« يف اأفغان�شتان 
باتت  الأجنبية  »القوات  ب��اأن 
الليلية  ال��غ��ارات  اك��رث دق��ة يف 
هذه  كثفت  لكنها  املنازل،  على 
بني  للجدل  امل��ث��رية  العمليات 
الغرب والرئي�س حميد كارزاي 
على  اث��ر  م��ا  نطاقها،  وو�شعت 
الأف��غ��ان«. املدنيني  م��ن  مزيد 
»ق��وات  اأن  التقرير  واأ���ش��اف 
طريقة  ح�����ش��ن��ت  الأط��ل�����ش��ي 
ال��غ��ارات،  لأه���داف  اختيارها 
الأ�شخا�س  اإىل  ت�شل  واأن��ه��ا 
من  ارب��ع  خالل  فعاًل  املطلوبني 
ا�شل خم�س مهمات، لكنها اأي�شًا 
و���ش��ع��ت ا���ش��ت��ه��داف امل��ن��ازل اأو 
بلدات بكاملها، وتعمدت احتجاز 
الفتيان  اأو  ال��رج��ال  ع�شرات 
ل�شاعات اأو لأيام«.وقالت اريكا 
موؤ�ش�شة  يف  امل�شوؤولة  جا�شتون 
»امل��ج��ت��م��ع امل���ف���ت���وح«: »ح��ني 
منزًل  الأجنبية  القوات  تدهم 
�شحيحة  معلومات  متلك  رمب��ا 
داخله،  متمردين  وج���ود  ع��ن 
جميع  يعتقلون  اأي�����ش��ًا  لكنهم 
قد  والذين  املوجودين  الرجال 

كما  اأب��ري��اء،  مدنيني  يكونون 
اأ�شخا�س لديهم  ر�شدنا اعتقال 
�شالت  اأو  �شحيحة  معلومات 
مب��ت��م��ردي��ن رمب���ا ع��رب رواب���ط 
توليهم  عرب  اأو  قبلية  عائلية 
الأرجح  على  وبالقوة  بالإكراه 
بالطعام  امل��ت��م��ردي��ن  ت��زوي��د 
وامل������اأوى، وك��ذل��ك لأغ��را���س 
»الناتو«  ا�شتخباراتية«.ورحب 
انه  م��وؤك��دًا  التقرير،   èبنتائ
ما  لتنفيذ  تو�شياته  �شيدر�س 
العمليات  لتح�شني  ي�شتطيع 
باعتبارها  عنها  داف���ع  ال��ت��ي 
»اأداة ع�شكرية مهمة«.ميدانيًا، 
 3 واع��ت��ق��ل  م�شلحني   5 ق��ت��ل 
كبرية  كميات  و�شادرت  اآخرون 
والقنابل  النا�شفة  العبوات  من 
م�شرتكة  عمليات  يف  اليدوية 
وتلك  الأفغانية  ال��ق��وات  ب��ني 
ال��ت��اب��ع��ة ل���� »ال���ن���ات���و« خ��الل 
الأخ����رية   24 ال����  ال�����ش��اع��ات 
زاب�����ول وق��ن��دوز  يف ولي�����ات 
�شقط  فيما  وكابي�شا،  وباغالن 
واآخر  بهجوم،  اجنبي  جندي 
بدائية  نا�شفة  عبوة  بانفجار 
وقتل  اجل���ن���وب.  يف  ال�����ش��ن��ع 
مطلع  منذ  اأجنبيًا  جنديًا   445
اأفغان�شتان. يف  احلالية  ال�شنة 

اغتال  )���ش��م��ال(،  ق��ن��دوز  ويف 
�شرطة  م�������ش���وؤول  م�����ش��ل��ح��ون 
حممد  غ��ل  الإره���اب  مكافحة 
اأثناء  �شيارته  مهاجمة  ع��رب 
واعتقلت  منزله.  اإىل  توجهه 
ال�شرطة يف املنطقة 4 م�شبوهني 

بتورطهم يف الغتيال.
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حازم يو�شف 
بطريقة  بهدفه  يحتفل  مي�شي   

خا�شة دعمًا للطفل �شفيان املعاق 
ليونيل  بر�شلونة  مهاجم  اأوف���ى 
على  قطعه  ال���ذي  ب��ال��وع��د  مي�شي 
�شفيان،  املعوق  امل�شلم  للطفل  نف�شه 
ال���ذي ي��ع��اين اإع��اق��ة جت���ربه على 

ال�شري باأقدام اإ�شطناعّية.
خا�شة  بطريقة  مي�شي  واإحتفل 
اإىل  يديه  ورف��ع  فخذيه  مل�س  ع��رب 
يف  ه��دف��ًا  ت�شجيله  ب��ع��د  ال�����ش��م��اء 
مباراة فريقه بر�شلونة اأمام مواطنه 
يف  الإ�شباين  ال��دوري  يف  اأو�شا�شونا 

اإ�شارة اإىل �شفيان املعوق.
اأواخر  اإىل  احلكاية  اأ�شل  تعود 
���ش��ه��ر ك���ان���ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر من 
مهاجم  اإلتقى  عندما  اجل��اري  العام 
واأه��داه  �شفيان،  بالطفل  بر�شلونة 
ق��م��ي�����ش��ه اأث���ن���اء ح�����ش��ور الأخ���ري 

تدريبات الفريق الكاتالوين.
على  اإعاقته  رغم  �شفيان  واأ�شّر 
اإرتداء »�شورت« البار�شا، الأمر الذي 
الأرجنتيني  املهاجم  يف  كثريًا  اأّث��ر 

الأف�شل يف العامل.
ب�شفيان  ‹���ددًا  مي�شي  واإلتقى 
من  مب��ب��ادرة  امل��ا���ش��ي  اجلمعة  ي��وم 
قناة »�شبورت 3« قبل يوم واحد من 
مواجهة بر�شلونة ملواطنه اأو�شا�شونا 
يف الليغا، حيث وعده مهاجم البار�شا 
اإذا  خا�شة،  بطريقة  به  بالإحتفال 
�شجل هدفًا يف فريق مدينة بامبلونا، 
وهو ما فعله مي�شي عرب مل�س فخذيه 

ورفع يديه اإىل ال�شماء.
مباراة  يف  ك��ث��ريًا  مي�شي  وت��األ��ق 
و�شنع  هاتريك  و�شجل  اأو�شا�شونا، 

كرات   3 واإرتطمت  اآخرين  هدفني 
له يف العار�شة يف املباراة التي اإنتهت 
للفريق  نظيفة  اأه����داف  بثمانية 

الكاتالوين.
�شفيان يداعب الكرة مع مي�شي يف 

تدريبات بر�شلونة 
وق�����ال ���ش��ف��ي��ان ع��ق��ب امل���ب���اراة 
مي�شي  مع  تذكارّية  �شورًا  واإلتقاطه 
املحجبة:  واأم���ه  وال���ده  وبح�شور 
مي�شي  اإن  ال��ق��ول  اأ�شتطيع  »الآن 

�شديقي«.
ويبل≠ �شفيان من العمر 10 �شنوات، 
�شاندرو،  ل��وري��ن  م��ت��الزم��ة  وي��ع��اين 
يف  ت�شوهات  ُي�شبب  نادر  مر�س  وهو 
على  مانليو  يف  ويعي�س  الأط����راف، 

الأرا�شي الإ�شبانّية.
مع  ط��وي��ل  ���ش��راع  وق�شة  مي�شي 

املر�س
ق�شر  �شغره  منذ  مي�شي  وع��ان��ى 
الهرمونات  نق�س  نتيجة  ال��ق��ام��ة 
يبل≠  ك��ان  حيث  بالنمو،  اخل��ا���ش��ة 
كيلو   30 ووزن���ه  م��رتًا   1^32 طوله 
من  ع�شرة  احل��ادي��ة  يف  وه��و  غ��رام 

عمره.
مي�شي  ليونيل  اأ�شرة  تتمكن  ومل 
من حتّمل نفقات عالج ابنها املوهوب 

اإىل  ل��ت�����ش��اف��ر 
اإ�����ش����ب����ان����ي����ا 

التي  الإقت�شادية  الأزم��ة  من  هربًا 
اإجتاحت الأرجنتني.

عالج  بنفقات  بر�شلونة  وتكفل 
وهو  ال�شغري،  الأرجنتيني  ال�شاحر 
م��ا اأث��م��ر ع��ن زي���ادة يف ط��ول قامة 
مي�شي اإىل 67^1 مرتًا، قبل اأن تبداأ 
مع  والنجاح  التاألق  مي�شي يف  م�شرية 

بر�شلونة.
موؤ�ش�شة ليو مي�شي اخلريية

اأن�شاأ مي�شي يف عام 2007 موؤ�ش�شة 
خريية  موؤ�ش�شة  وه��ي  مي�شي،  ليو 
ت�شاهم يف ح�شول الأطفال املعّر�شني 

للخطر على تعليم ورعاية �شحية.
مي�شي  ل��ي��و  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���دع���م 
الأرجنتينني  الأط��ف��ال  ت�شخي�س 
من  �شحية  ظ��روًف��ا  يعانون  ال��ذي��ن 
اإ�شبانيا،  يف  ال��ع��الج  ت��ق��دمي  خ��الل 
وت�شمل النقل وامل�شت�شفيات وتكاليف 

ال�شفاء.
عن  مي�شي  ع��رّب   ،2010 ع��ام  ويف 
املوؤ�ش�شة  �شعادته الكبرية ملا حققته 
»النجاحات  بقوله:  اإفتتاحها  منذ 
كل  من  اأف�شل  اخلريية  الأعمال  يف 
مي�شي  ُعنّي  كما  الفردية«،  اجلوائز 

لليوني�شيف  احل�شنة  للنوايا  �شفريًا 
ح��ق��وق  دع����م  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  

الطفل.
الإلكرتوين  مي�شي موقعه  وافتتح 
اخل��ا���س ب��اأخ��ب��اره اخل��ريي��ة، حيث 
مي�شي  جهود  كل  على  املوقع  ي�شلط 
الإخبارية،  التقارير  عرب  اخلريية، 
خا�شة  اأخ���رى  ف���روع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

بالفيديوهات وال�شور.
يرتبع مهاجم بر�شلونة حاليًا على 
وي�شري  العامل،  لعبي  اأف�شل  عر�س 
الذهبّية  الكرة  نحو  ثابتة  بخطى 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، بعد 
اإحراز  اإىل  البار�شا  فريقه  قيادته 
اأبطال  ودوري  الإ���ش��ب��اين  ال���دوري 
الإ�شبانية  ال�شوبر  وك��اأ���س  اأوروب���ا 

وكاأ�س ال�شوبر املحلّية.
ويحظى مي�شي مبكانة رائعة لدى 
ال�شديد«  »لتوا�شعه  الكرة  م�شّجعي 
رغم الإجنازات الكبرية التي حققها 
�شغرية،  �شّن  يف  وه��و  بر�شلونة  م��ع 
حيث يبل≠ حاليًا الرابعة والع�شرين 

من عمره فقط!.
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تقومي  مركبه  ؟  ليه  مغناطي�س  يف  نا�شبه  ‰له 
عينوووه  وظيفه  على  قدم  الأنياب  األ  �شنونه  كل  طايحه  واح��د 

خرامه 
�شديقتي  تراها  قال  الهيئة  مرت  بال�شوق  اأمه  مع  تهاو�س  نذل  واحد 

التلفزيون  فوق  نعاله  حطت  عليه  زعلت  حرمته  مع  ت�شارب  قزم 
وطلعت 

حجة  يا  منورة  قالها:  اأمه  يف  النار  �شبت  خبل 
روح  تنكت  املارد  قاله  واجد  فلو�س  اأبي  امل�شباح  مارد  حق  قال  فرا�س 

جيب �شاي 
فيل  هذا  وقال:  نقطة  ر�شم  ر�شمة  اأ�شرع  م�شابقة  يف  م�شرتك  خبل 

جاي من بعيد 
ثقيل  وزنها  ياي  قال  ‰له  �شدره  على  طلعت  خكري  فيه 

هذا  خي  يا  ا�شمحلي  عليه  رد  اأنقذين  قاله  يغرق  واحد  �شاف  نذل 
يومك 

ال�شماعه  اأكيد  الثاين  قال  م�شغول  بايل  ت�شدق  واحد  قال  حم�ش�شني 
مرفوعه 

ريد  قاله  الثاين  �شئل  واحد  الإنعا�س  غرفه  يف  منومني  �شر�شورين  يف 
قال ل نعال 

�شغل  بردااانة  عجوز  لقى  ي�شرق  يبي  بيت  على  دخل  نذل  حرامي 
عليها املكيف 

عراي�س  يطلبوا  بدهم  ع�شان  ؟  لي�س  تزغرد  املطعم  على  دخلت  �شلة 
اأح��الاااااااا  �شموه  ول��د  ج��ابوا  عربجية  تزوج  عربجي 

عالقة  تكون  عل�شان  لي�س  ال�شطح  يف  اخوياه  عازم  نذل  واحد  فيه 
�شطحية 

باف  بف  و�شي:دعاية  تدرون  رعب  فلمني  �شراء  �شر�شور  مره  يقولك 
وريد 

ال�شبورة  م�شح  ما  وكل  الدكتور  مع  املحا�شرة  يكتبون  من�شمني  فيه 
�شقوا الورقه 

ال�شاعه  ال�شاعه ثنني ول ثنتني  انا مواعد وحده  نف�شه  �شاأل  حم�ش�س 
وحده 

انبطح  الوقوف  ممنوع  ا�شارة  �شاف  م�شطل 
مايوهني  معاه  اأخذ  البحرين  على  راح  م�شطول  واحد  يف  مرة 

ن�س  بعطيك  م��رت��ي  �شوطابخه  اذاع��رف��ت  ل�شاحبه  حكا  واح���د 
الكو�شيات؟؟قاله ملوخيه 

م�شجل  قال:  لي�س؟  ذبحوك  وما  عيدين  مر  خروف:  ي�شاأل  خروف 
ب�شهادة امليالد حمار 

وقال:  الديك  طلع  ال�شبح  يوم  دجاج.تاين  بقف�س  يح�ش�شوا  ديكني 
كوكايييييييني 

القرى  يف  التعيني  من  خايفه  ؟  لي�س  الأمية  حمو  بطلت  عجوز  يف 
اأ�شال ما لب�شت  حم�ش�س وقفه �شرطي قاله لي�س ما ربطت احلزام قال 

بنطلون 
يكلمهم  ما  زعالن  ليه؟  الهند  يف  لهله  فا�شيه  ر�شالة  اأر�شل  هندي 

ها ها 
جلميع  فني  بابا  اأغنية  يهدي   mbcófm على  ات�شل  نذل  واحد 

الأطفال الأيتام 
لي�س  قال  ايه  قالو  ع�شاء  عندكم  قال  مطعم  على  ات�شل  حم�ش�س 

ماعزمتونا 
فيه  كنت  ما  ا�شوا  قال  الثوب  طاح  وجل�س  ثوبه  علق  حم�ش�س  واحد 
�شوؤال  له  طلع  ر�شة  منه  ر�س  قرداحي  جورج  عطر  ا�شرتى  واحد  يف 

اأول يوم حط �شباق  فيه نذل عينوه مدير للجمعيه اخلرييه للمعاقني 
قفز احلواجز 

الإلكرتوين  بريده  �شكر  اخلبيثة  اجلمرة  عن  �شمع  غبي  يف 
غامق ل  املح�ش�س  قاله  فا—  البنك  هذا  له  قال  حم�ش�س  �شاأل  واحد 

ا�ضح∂ م™ غربة نيوز  .... املغنية الÈيطانية �ضÒيل 
zالقاعدةz�كو∫.. هد± ل

اأجنم  املت�شدد  الربيطاين  الإ�شالمي  الداعية  هدد  اأونالين:  لندن-العرب 
�شودري املغنية �شرييل كول، قائاًل اإنها قد ت�شبح هدفًا لتنظيم القاعدة، ويجب 
اأن تلوم نف�شها على ذلك بعد اأن �شاركت يف الرتفيه عن اجلنود الربيطانيني يف 

اأفغان�شتان.
ونقلت �شحيفة »ال�شن« يوم الثنني، عن �شودري موؤ�ش�س منظمة »املهاجرون« 
وغريها من اجلماعات الإ�شالمية املت�شددة التي مت حظرها يف بريطانيا، قوله 
ردًا على �شوؤال حول ما اإذا كانت كول هدفًا لالإرهاب »اأظن اأنه �شيء جلبته على 
نف�شها، واأجد من ال�شائن متامًا اأن تذهب �شرييل كول اإىل اأفغان�شتان وتثني على 

اجلنود«.
وقال كلما زاد انخراط املغنية واحلكم ال�شابقة يف برنامè »اأك�س فاكتور«، 

يف اأفغان�شتان »كلما �شيخلق لها ذلك اأعداًء يف �شفوف امل�شلمني«.
واأ�شاف »ل ميكنها اإل اأن تلوم نف�شها على العواقب املتعلقة باأمنها«، وحذر من 

اأن امل�شاهري »لي�شوا بعيدين عن اأيدي القاعدة اأو املجاهدين«.
وكانت كول »28 عامًا« زارت قاعدة للقوات الربيطانية يف هلمند و�شاركت يف 

الرتفيه عن اجلنود. »يو بي اأي«

OاM عقب نقا�س
مذيعة هندية ت�ضرب �ضيفها باحلذاء 

Z�ضبا اأمام ماليني امل�ضاهدين

مل تتمالك مذيعة هندية نف�شها حني دخلت يف نقا�س حاد مع �شيفها فقامت 
فريق  اأذهل  ما  امل�شاهدين،  ماليني  اأمام  مبا�شرة  الهواء  على  باحلذاء  ب�شربه 
ال�شيف  اإنقاذ  حتى  او  املذيعة  تهدئة  ي�شتطيعوا  مل  الذين  وامل�شورين  العمل، 

من حذائها.
و�شادت الفو�شى يف الأ�شتديو بعد احلادثة التي خرجت على اإثرها املذيعة 
غا�شبة، فيما فتحت ادارة القناة حتقيقار�شميا معها لك�شف احلقائق كاملة يف 

احلادثة التي �شغلت الراأي العام الهندي وت�شدرت �شفحات ال�شحف الأوىل.

�لعا⁄  حو∫   ÚيÓŸ�  Üقلو وياأ�سر  معو¥   ºم�سل ل£فل  بوعد√  يف«  مي�س« 

مطلوب مربية
مطلوب مدبرة منزل م�ضلمة يف والية 
كنكتيكت براتب م¨ر. الرLاA االت�ضال 
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6�أعو�م مرور  بعد  عرفات  يا�سر  »قاتل«  هوية  ك�سف 
�ل�سرية(   �لعملية  تفا�سيل  يك�سف  )تقرير  �غتيالة  على 

بعد مرور �شت اأعوام على وفاته 
العيار  م��ن  مفاجاأة  اعترب  وفيما 
اللجنة  ت��ق��ري��ر  ك�شف   ، الثقيل 
القيادي  م��ع  التحقيق  امل��ك��ل��ف��ة 
حممد  فتح  ح��رك��ة  م��ن  املف�شول 
ت�شميم  يف  �شلوعه  ع��ن  دح���الن 
ال��راح��ل  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س 
لنقالب  والتخطيط  عرفات  يا�شر 
ع�شكري بال�شفة الغربية وحماولة 

ت�شفية قيادات فل�شطينية.
كل  اأع��ده  ال��ذي  للتقرير  ووفقا 
ع�شو  التحقيق  جلنة  رئي�س  م��ن 
ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حل��رك��ة فتح 
عبد  الطيب  ونائبه  الأحمد  عزام 
عثمان  اللجنة  ومقرري  الرحيم 
وت�شلمه  �شعث  ونبيل  غربية  اأب��و 
ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س قبل 
»اجلزيرة«  قناة  ون�شرت  اأ�شابيع 
ف��اإن   ، اأغ�شط�س   6 يف  تفا�شيله 
اإدخال  يف  بامل�شاركة  متهم  دحالن 
الراحل  للرئي�س  م�شمم  دواء  علب 

يا�شر عرفات.
ال�شدد  هذا  يف  التقرير  وك�شف 
اأن����ه اأث���ن���اء ت���واج���د ع���رف���ات يف 
يف  ال��ع�����ش��ك��ري  ب��ر���ش��ي  م�شت�شفى 
مبقابلة  دح����الن  ق���ام   ، ب��اري�����س 
برام  الرئا�شي  احلر�س  يف  م�شئول 
الدواء  اهلل وطلب منه حرق علب 
وهو   ، الراحل  بالرئي�س  اخلا�شة 
من  ع��دد  �شراحة  ب��ه  اع���رتف  م��ا 
التحقيق  عند  ع��رف��ات  م��راف��ق��ي 

معهم.
كما حتدç التقرير عن التحقيق 
بتنفيذ  ال�����ش��ل��وع  يف  دح����الن  م��ع 
فل�شطينية  ل��ق��ي��ادات  اغ��ت��ي��الت 
عرب  وجتارية  واإعالمية  �شيا�شية 
منهم  نا�شفة،  بعبوات  ا�شتهدافها 
اأبو  وح�شني  مدحت  كمال  ال��ل��واء 
عجوة واملن�شق العام لهيئة الإذاعة 

والتليفزيون ه�شام مكي.
 ، ال�شابقة  الغتيالت  وبجانب 
فقد خ�شع دحالن اأي�شا للتحقيق يف 
ق�شايا ر�شى وف�شاد وتوظيف للمال 
العام ل�شالح �شركاته القت�شادية 
اأي�شا  معه  التحقيق  ومت  اخلا�شة 
ببنوك  امل��ودع��ة  اأم���وال���ه  ب�����ش��اأن 
والإمارات ومملكة اجلبل  �شوي�شرا 

الأ�شود.
قيام  اإىل  كذلك  التقرير  واأ�شار 
�شيحان  ج��ري��دة  ب�����ش��راء  دح���الن 
لكنه   ، با�شمه  وت�شجيلها  الأردنية 
معه  التحقيق  مت  كما  ذل��ك،  نفى 
تلقاها  ال��ت��ي  الأم�����وال  يف  اأي�����ش��ا 
»الغد«  ف�شائية  متويل  اأج��ل  م��ن 

الأردنية.
وف��ي��م��ا ادع����ى دح����الن اأث��ن��اء 
م�����ش��روع  اأن  م���ع���ه  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ه��دف  ذو  جت�����اري  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة 
القناة  يف  موظفون  اأك��د   ، وطني 
منهم  طلب  اأنه  ا�شتجوابهم  اأثناء 
التعر�س للقيادي يف فتح يا�شر عبد 

ربه والرئي�س حممود عبا�س.
وب���ج���ان���ب م���ا ���ش��ب��ق ، وج��ه��ت 
تقرير  بح�شب   - اأي�شا  ل��دح��الن 
با�شتهداف  تهم   - التحقيق  جلنة 
حكومية  وم��ب��ان  ال��رئ��ا���ش��ة  م��ق��ر 
على  عمل  حيث   ، اأخ��رى  واأمنية 
جت��ن��ي��د ���ش��ب��اط وم���وظ���ف���ني يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��رئ��ا���ش��ة والأج���ه���زة 
الأمنية ل�شاحله ومنهم اأبو عو�س 
الذي  الرئا�شي  احل��ر���س  م�شئول 
ذلك  رف�شه  بعد  للتهديد  تعر�س 
الإ�شرائيليون  قام  لهذا  ونتيجة   ،

باعتقاله.

اأجهزة  ب��زرع  دح��الن  اتهم  كما 
تن�شت يف عدد من املباين الوزارية 
�شخ�شيات  وم��ك��ات��ب  والأم��ن��ي��ة 
ت�شجيالت  وجود  ورغم   ، خمتلفة 
�شخ�شيات  م��ع  ل��دح��الن  �شوتية 
فاإنه  ذلك  توؤكد  فل�شطينية  اأمنية 

نفى هذا الأمر.
وخطط دحالن -ح�شب التقرير 
لتنفيذ انقالب ع�شكري يف  اأي�شا - 
والنقالب  الغربية  ال�شفة  م��دن 

على �شلطة الرئي�س اأبو مازن .
باإبرام  كما وجهت لدحالن تهم 
عرب  جت��ار  م��ع  اأ�شلحة  �شفقات 
داخ���ل اخل��ط الأخ�����ش��ر واع��رتف 
بجنني  الأق�شى  كتائب  يف  ن�شطاء 
ت��ن��ف��ي��ذ خمطط  ب��ن��ي��ة دح�����الن 

ع�شكري مبدن ال�شفة.
اتهم   ، �شبق  ما  اإىل  وبالإ�شافة 
ثالثمائة  على  باحل�شول  دح��الن 
الأمريكي  اجلÔال  من  دولر  األف 
لت�شكيل   2005 ع��ام  دايتون  كيث 
قوى اأمنية تابعة له بغزة ، وكذلك 
اختال�س اأموال من ملف الن�شحاب 
الف�شل  خطة  يف  امل�شتوطنات  من 
الأح����ادي اجل��ان��ب وامل��ت��اج��رة يف 

التمور الإ�شرائيلية.
ت���رددت حول  اأن��ب��اء  اأن  ورغ��م 
تتعر�س  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن 
لطي  واإ�شرائيلية  دولية  ل�شغوط 
اإل   ، حماكمته  وعدم  دحالن  ملف 
ترجح  الأر����س  على  ال��وق��ائ��ع  اأن 
العقاب مهما طال  اأنه لن يفلت من 

الوقت .
بيان مركزية فتح

يوليو   28 يف   çح���د م��ا  ول��ع��ل 
، فقد  �شبق  ما  2011 يرجح �شحة 
حلركة  املركزية  اللجنة  اتهمت 
احلركة  من  املف�شول  القيادي  فتح 
جرائم  ب��ارت��ك��اب  دح���الن  حممد 
قتل وجتاوزات مت�س الأمن القومي 
وذلك  الفل�شطيني  والجتماعي 
املوت  وفرق  البلطجية  با�شتخدام 
الفاح�س  ال����رثاء  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،
قرار  وثبتت  امل�شروع  غري  والك�شب 
يونيو   12 يف  ���ش��در  ال���ذي  ف�شله 

املا�شي .
مل��رك��زي��ة فتح  ب��ي��ان  وج���اء يف 
حينها »اأهلنا يف قطاع غزة احلبيب 
امل�س  عمليات  على  اإث��ب��ات  �شهود 
واملقامات  والأم����وال  ب��ال��ك��رام��ات 
الجتماعية وحتى الأعرا�س دون 

وازع من �شمري«.
حما�س  اأن  لالنتباه  وال��الف��ت 
البيان  للتعليق على  �شارعت حينها 
تربئة  يحمل  اإن��ه  قائلة  ال�شابق 
عن  امل�شئولية  م��ن  لها  حقيقية 
يونيو/ يف  وقعت  التي  ال�شدامات 

غزة  ق��ط��اع  يف   2007 ح���زي���ران 
على  احل��رك��ة  ب�شيطرة  وان��ت��ه��ت 

القطاع.
حما�س  با�شم   çامل��ت��ح��د وق���ال 
اإن  يوليو   28 يف  زه��ري  اأب��و  �شامي 
للحركة  البيان يحمل تربئة  ذلك 
م��ن امل�����ش��ئ��ول��ي��ة ع��ن ال�����ش��دام��ات 
ال�شابقة التي ت�شبب فيها بلطجية 
له  التابعة  امل���وت  وف���رق  دح���الن 
والتي طاملا حتدثت عنها احلركة.

بيان  اأن  زه���ري  اأب���و  واأ����ش���اف 
مركزية فتح يحمل دحالن بو�شوح 
املوت  ف��رق  ت�شكيل  عن  امل�شئولية 
بال�شخ�شيات  للم�شا�س  التي هدفت 
واأث��ارت  الفل�شطينية  والف�شائل 

الهلع يف �شوارع قطاع غزة.
اأن ه��ذه اجل��رائ��م هي  واع��ت��رب 

حما�س  قيام  وراء  املبا�شر  ال�شبب 
ال�شعب  وع��ن  نف�شها  ع��ن  بالدفاع 
ومواجهة  غ���زة  يف  الفل�شطيني 
يف  ال�شتمرار  م��ن  ومنعه  دح��الن 
ال�شعب  وقادة  اأبناء  �شد  جرائمه 

الفل�شطيني.
دح����الن  اأن  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر 
التهامات  رف�س  على  ي�شر  م��ازال 
يكون  اأن  يتوقع  فاإنه   ، له  املوجهة 
وبني  بينه  متبادل  ت�شعيدا  هناك 
ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س خالل 
وكالة  واأن  ، خا�شة  املقبلة  الفرتة 
عن  نقلت  الفل�شطينية  »���ش��ف��ا« 
دحالن  اإن  القول  مطلعة  م�شادر 
قال خالل مغادرته ال�شفة متوجها 
اإىل الأردن يف 28 يوليو اإن ال�شلطة 
غاليا  الثمن  �شتدفع  الفل�شطينية 
و�شتجد  جتاهه  به  قامت  ما  على 

الرد بالدم.
مفاجاأة اأبو �شريف

فجرها  التي  املفاجاأة  اأن  ويبدو 
ب�شام اأبو �شريف امل�شت�شار ال�شيا�شي 
للرئي�س الفل�شطيني الراحل يا�شر 
هي  �شتزيد  يناير   10 يف  عرفات 
على  عبا�س  ا���ش��رار  م��ن  الأخ���رى 
معاقبة دحالن حتى ل يلقى م�شري 

عرفات .
بيان  يف  ك�شف  �شريف  اأبو  وكان 
ال��ذي  ال�شم  ن��وع  ل��ه ع��ن حت��دي��د 
ا���ش��ت��خ��دم يف اغ��ت��ي��ال ع��رف��ات ، 
يف  البحث   èنتائ تاأكيد  اإىل  م�شريا 
خرباء  كبري  قبل  من  ال�شدد  هذا 
اإل   ، باإجنلرتا  اجلنائية  ال�شموم 
ول  اخلبري  هذا  ا�شم  يذكر  مل  اأنه 
بالبحث  قامت  التي  اجلهة  ا�شم 
هذا  يف  واكتفى   ، طلبته  التي  اأو 
حممود  الرئي�س  بتحذير  ال�شدد 
نف�س  يلقى  اأن  احتمال  من  عبا�س 

م�شري عرفات.
نوع  اأن  ���ش��ري��ف  اأب���و  واأ����ش���اف 
ال�شم هو »ثاليوم« وهو ا�شم غريب 
اأو  اكت�شافه  وغري متداول وي�شعب 
قائال   ، مقدماته  اأو  اآثاره  اكت�شاف 
�شائل  ه��و  اخل��ط��ري  ال�شم  ه��ذا   »:
له  ط��ع��م  ول  رائ��ح��ة  ول  ل���ون  ل 
وي�شتخرج من ع�شبه بحرية نادرة 
يف  مالحظته  دون  و�شعه  وميكن 
املاء ويف الأكل اأو حقنة من خالل 
جلد  اأو  وع���روق  �شريان  يف  اإب���رة 

اإن�شان«.
ال�����ش��م��وم  خ������رباء   « وت����اب����ع 
يجهلون  والأوروبيني  الربيطانيني 
املتخ�ش�س  اأن  اإل  ال�����ش��م  ه���ذا 
اجلنائي  ال��ب��ح��ث  يف  ال��ربي��ط��اين 
على  تعرف  بال�شم  بالقتل  املتعلق 
هذا ال�شم واأكد اأنه �شديد الفاعلية 
ول ميكن لأي ترياق اأن يوقفه بعد 
اأو  م�شي خم�س �شاعات على حقنه 

تناوله«.
اخلبري  ع��ن  �شريف  اأب���و  ون��ق��ل 
الربيطاين القول يف هذا ال�شدد اإن 
هذا ال�شم يعمل ببطء على تدمري 
الواحد  الداخلية  الإن�شان  اأجهزة 
والرئة  والكلى  الكبد   ، الآخر  تلو 
والدماغ ، حتى يق�شي على الإن�شان 
الزمنية لقتل الإن�شان  الفرتة  واأن 
بهذا ال�شم تختلف من �شخ�س اإىل 
اآخر ا�شتنادا لبنيته وعمره وقدرة 
هذه  واأن  ال�شمود  على  اأجهزته 
الفرتة ترتاوح بني �شهرين وثمانية 
اأ�شهر مما يعطي فر�شة للجناة باأن 

يبتعدوا عن موقع اجلرمية.
وت��اب��ع اخل��ب��ري ال��ربي��ط��اين اأن 
بالغثيان  بال�شعور  تبداأ  العوار�س 

ت�شتمر  احلالة  هذه  واأن  وال�شعف 
دقائق  لل�شم  الأوىل  ال��ف��رتة  يف 
لذلك  وهكذا،  تعود،  ثم  وتختفي 
غاية  يف  اأح��ي��ان��ا  اجل�����ش��م  ي��ب��دو 
ال�شعف ثم ي�شتعيد حيويته لفرتة 

من الوقت.
الطبيب  ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
الربيطاين اأي�شا بح�شب اأبو �شريف 
املتزايد  بالوهن  ت�شعر  ال�شحية   «
وال��دوخ��ة اأك���رث ف��اأك��رث م��ع م��رور 
الرجل ت�شاقط  الوقت ويبداأ لدى 
اإىل  ومي��ت��د  اأول،  ال�شاقني  �شعر 
ت�شاقط  اإىل  ي�شل  اأن  اإىل  اأعلى، 
النهائية،  الفرتات  يف  الراأ�س  �شعر 
الأك���ل  �شهية  ال�شحية  وت��ف��ق��د 
بال�شعف  اجل�شم  ويبداأ  تدريجيا، 
بالرجفان  ي�شاب  ثم  والن��ح��الل، 
اإل  ال��وق��وف  على  ال��ق��درة  وع���دم 
عندما  ال�شحية  وتنتهي  للحظات، 

يفقد الدماغ غذاءه من الدم«.
وا�شتطرد التقرير » ك�شر كرات 
الدم احلمراء وعدم قدرة اجل�شم 
الرئي�شي  ال�شبب  هو  اإنتاجها  على 
وه��ذا  ال�شحية  مل��وت  والأ���ش��ا���ش��ي 
الأجهزة  يدمر  الذي  هو  الفقدان 
اأ�شرع   ، ال�شحية  ودم��اغ  الداخلية 
الطرق لت�شميم ال�شحية هو خاليا 
الذوق يف الل�شان اإذ يت�شلل الثاليوم 
واأن  اجل�شم  نحو  ب�شرعة  عربها 
ال�شم  د�س  اجلناة  على  ي�شهل  هذا 
اخلفيفة  امل�����ش��روب��ات  اأو  امل���اء  يف 
اأو  الأك��ل  اأو  ال�شاي  اأو  القهوة  اأو 
الفاكهة املق�شرة اأو اخل�شار املق�شر 

اأو الدواء«.
ورد  ما  عند  املفاجاأة  تقف  ومل 
بالتقرير ال�شابق ، فقد نقلت وكالة 
»قد�س بر�س« عن اأبو �شريف القول 
اأي�شا :« تلك املعلومات هي جزء من 
عنها  الإعالن  �شيتم  اأكرب  تفا�شيل 
املعلومات   ، مكتملة  تكون  عندما 
التي اأملكها لي�شت كاملة ولكن هذا 
اأن  ا�شتعداد  على  واأن��ا  منها  ج��زء 
حتقيق  جلنة  ت�شرف  حتت  اأ�شعها 

م�شئولة وجدية«.
الرئي�س  نبه  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
واحلذر  اليقظة  ب�شرورة  عبا�س 
تعتزم  اإ�شرائيلية  خمططات  من 
تلك  اأن  مو�شحا   ، منه  التخل�س 
الو�شع  لإبقاء  ت�شعى  املخططات 

القيادي الفل�شطيني فارغا .
و���ش��دد اأب���و ���ش��ري��ف ع��ل��ى اأن��ه 
يا�شر  الراحل  الرئي�س  ونبه  �شبق 
واختتم   ، اغتياله  ملخطط  عرفات 
ال�شم  اأن  له  ح��ددت  »لقد   : قائال 
من  اأ�شهر  قبل  وذل��ك  �شالحهم  هو 

ت�شميمه واغتياله ».
وب�شفة عامة ، فاإنه بعد مفاجاأة 
ن�شر  م��ن  اأعقبها  وم��ا  �شريف  اأب��و 
اأجرته  ال��ذي  التحقيق  تفا�شيل 
، ف��اإن احلركة  »ف��ت��ح« م��ع دح��الن 
بتحقيق  الإ����ش���راع  الآن  عليها 
وفاة  مالب�شات  كافة  لك�شف  جدي 
يف  عرفات  يا�شر  وزعيمها  موؤ�ش�شها 
11 نوفمرب 2004 ومعاقبة اجلناة

فهمي هويد… يعوO مل�ضح ا÷وñ حلاكم قطر
الثورة امل�شرية اعالميا من خالل  انت�شار  فهمي هويدي من اكرث الذين برزوا بعد 
الزعم ولو ب�شكل غري مبا�شر انه كان منظرا للثورة ...وكانت معظم مقالته تن�شر يف 
لذا   )  ïالو�ش ال�شرق  �شلمان ) جريدة  اململوكة لالمري  تلك  �شعودية بخا�شة  جرائد 
الهجوم  امل�شبوه يف  ال�شعودي  امل�شا�س بالدور  حر�س هويدي يف كل مقالته على عدم 
قبل  من  ح�شابه  اىل  حتول  التي  الريالت  رزم  يخ�شر  ل  حتى  امل�شرية  الثورة  على 
المري �شلمان بعد ن�شر كل مقال ولزيادة اجلعالة دخل على خط مهاجمة �شوريا وحزب 
لتو�شيï �شمعة  ال�شعودية ر�شدتها  ان  التي يقال  املليارات  اهلل ليح�شل على ح�شة يف 

حزب اهلل
 ñاجلو مل�شح  خ�ش�شه   ) للزعل  ا�شباب   7  ( بعنوان  مقال  هويدي  كتب  ام�س  ويوم 
ملحطة اجلزيرة وحاكم قطر من خالل مهاجمة قرار احلكومة امل�شرية باغالق مكتب 
حمطة اجلزيرة لنها مل ت�شت�شدر ت�شريحا قانونيا ي�شمح لها مبزاولة العمل يف م�شر 
وكاأن المور ) �شبهللة ( ... مع ان قرار احلكومة امل�شرية قرار �شيادي كانت �شتمار�شه 

اية دولة يف العامل ... 
وا‰ا  فقط  اجلزيرة  مكتب  تغلق  مل  امل�شرية  ال�شلطات  ان  املنافق  هذا  يقله  مل  ما 
�شملت احلملة مكاتب 16 ف�شائية اخرى اغلبها مملوكة لمراء �شعوديني وكلها تعمل 
بال ترخي�س وكاأن م�شر دولة ) �شاردة ( ل قانون فيها ول يجوز احرتامها على القل 
بث  على  يوميا  تعمل  ف�شائية  ملحطات  مكاتب  فتح  قبل  ر�شمية  ت�شاريح  با�شت�شدار 

الفتنة ... مبا�شر
هل ي�شتطيع فهمي هويدي ان يفتح ك�شك فالفل يف اية مدينة �شعودية او قطرية 
دون ترخي�س ... فما بالك بف�شائية تبث ليل نهار بيانات تدعو اىل مهاجمة مقرات 

اجلي�س وال�شرطة 
ذات  فوجئت  منذ  منها  اأعانى  للحزن  اأ�شباب  �شبعة  عندى  مقاله:  يف  فهمي  يقول 
ال�شبب الأول  القاهرة.  �شباح ب�شدور قرار يق�شى باإغالق مكتب اجلزيرة مبا�شر فى 
يتعلق بورود فكرة امل�شادرة والقمع على بال �شاحب القرار، وهى الفكرة التى ظننا اأننا 
جتاوزناها وانها �شقطت من قامو�س حياتنا. ولكن ما جرى اأعطى انطباعا باأن عقلية 
فى  حا�شرة  لتزال  الفقى  واأن�س  ال�شريف  �شفوت  ب�شمات  واأن  باقية،  لزالت  القمع 
ال�شاحة الإعالمية. حتى خيل اإىل اننا اإذا دققنا جيدا فى القرار ال�شادر ف�شوف نلمح 

توقيع اأن�س الفقى عليه، ولكن ا�شمه حمى وو�شع مكانه ا�شم اآخر
ال�شبب الثانى اأن قرار امل�شادرة الذى ذكرنا بال�شريف والفقى، جرى تنفيذه با�شلوب 
بولي�شى اأعاد اإىل اأذهاننا اأ�شاليب حبيب العادىل وزير الداخلية الأ�شبق. ذلك اأنه ما 
كان يت�شور اأحد بعد الثورة اأن تتم مداهمة مقر اأى قناة تليفزيونية بقوة من رجال 
الأمن بدعوى انت�شابهم اإىل امل�شنفات الفنية، واأن ي�شطحب هوؤلء نحو 40 �شخ�شا من 
املخربين واأمناء ال�شرطة. وان يقتحموا املقر وي�شادروا اأحد الأجهزة املهمة. دون اأن 
يقدموا للقائمني على املكان اأى اأوراق ر�شمية تبني هويتهم اأو هدفهم، ويدعون اأن اأحد 
اجلريان ا�شتكى من الإزعاج الذى ي�شببه اجلهاز املذكور له، دون اأن يحددوا من ال�شاكى 
 B.B.C�ول اأن يربزوا �شورة ال�شكوى. ثم يتبني اأن مقرا اآخر لالإذاعة الربيطانية ال
وي�شتحق  الإزع��اج  ي�شبب  الأول  لكن  اجلهاز،  نف�س  ولديه  ذاتها  البناية  فى  موجود 
املالب�شات  من  ذلك  غري  اإىل  به.  ومرحب  عليه  م�شكوت  الثانى  اأن  حني  فى  امل�شادرة، 
التى خربناها و�شبعنا منها قبل الثورة، ثم اكت�شفنا اأنها مازالت قائمة مل يتغري منها 
�شىء واأن الكتاب املرجعى الذى ا�شتخدمه الأولون ليزال مطبقا بحذافريه من جانب 

الآخرين، وان رمية مل تغري �شيئا من عاداتها القدمية
ال�شبب الثالث للحزن اأننا انتبهنا من متابعة الق�شة اأن م�شلحة ال�شتعالمات، وهى 
مازالت  الثورة،  ظل  فى  ال�شحفيني  للمرا�شلني  الرتاخي�س  اإ�شدار  بها  املنوط  اجلهة 
وال�شحفيني  املرا�شلني  فى  يتحكم  كان  ال��ذى  الفقى  واأن�س  مبارك  فريق  قب�شة  فى 
قبل الثورة. واإن الذين كانوا م�شغولني طول الوقت بت�شويق النظام ال�شابق من خالل 
فيمنحون  الرتاخي�س،  بعملية  الآن  يتالعبون  الذين  اأنف�شهم  هم  والتهليل  الت�شليل 
ومينعون ا�شتنادا اإىل نف�س املعايري التى كان معمول بها فى ال�شباق، والتى تقدم الأمن 

على القانون كما تقدم النظام على الوطن
ال�شبب الرابع اأن القرار �شوه �شورة الثورة واأ�شبح مبثابة نقطة �شوداء فى �شجلها. 
واأعطى انطباعا يوؤيد �شكوك البع�س فى اأن عقلية النظام ال�شابق لزالت حا�شرة واأن 
من  يزيد  مبا  والآخ��ر،  احلني  بني  برءو�شهم  يطلون  �شاروا  ولكنهم  يختفوا،  مل  فلوله 
نفوذهم وتاأثريهم. بل اإن القرار، قرار اإغالق املحطة، اأ�شبح مبثابة تكذيب ملا توقعناه 

اأو متنيناه بالن�شبة حلرية الإعالم وحملة م�شاعل الدميقراطية املن�شودة
ال�شبب اخلام�س اأن اخلطوة التى اتخذت جاءت دالة على غياب الروؤية ال�شيا�شية 
والنحياز اإىل القهر والتكميم من خالل اإجراءات ال�شلطة وحيلها. ففيما فهمت فاإن 
وزارة الإعالم اأو م�شلحة ال�شتعالمات مل تخاطبا امل�شئولني عن القناة باأية مالحظات 
تراخي�س،  اإىل  بحاجة  كانت  ان�شطتها  بع�س  اأن  من  قيل  ما  �شح  واإذا  حتفظات.  اأو 
فاإنها مل تنبهها اإىل ذلك، علما باأننا فهمنا اأن الرتاخي�س التى جرت الإ�شارة اإليها مل 
اإ�شدارها طوال  ت�شدر لأن اجلهة الر�شمية )ال�شتعالمات( هى التى ظلت ت�شوف فى 
اأربعة اأ�شهر، وبدل من اأن يتم التوا�شل مع امل�شئولني عن القناة من خالل التفاهمات 
اأو م�شلحة ال�شتعالمات،  احل�شارية، فاإن اجلهة الر�شمية، �شواء كانت وزارة الإعالم 

اآثرت اأن تلجاأ اإىل املداهمة وامل�شادرة واإلقاء القب�س على مهند�س البث املبا�شر
ال�شبب ال�شاد�س اأن وزير الإعالم الذى ت�شدى لتربير الإجراء املتخذ رجل ا�شتغل 
تعامل  اأن  ينبغى  كيف  ويعرف  التعبري،  حرية  اأهمية  يقدر  اأنه  ويفرت�س  بال�شحافة 
املكاتب الإعالمية، وعلى دراية بالأ�شاليب املتح�شرة الواجب اتباعها فى التعامل مع 

الإعالميني
اأما ال�شبب ال�شابع الذى اأحزننى فى امل�شهد فهو اأن وزير الإعالم واجلهات الر�شمية 
ال�شتهانة،  من  م�شتغربة  بدرجة  العام  الراأى  مع  تعاملوا  القرار  تربير  حاولت  التى 
حيث افرت�شوا فى النا�س البالهة والغباء. حتى اأنهم ت�شوروا اأنهم �شوف ي�شدقونهم 
القرار ل عالقة  اإن  اإذا قالوا  اأو  القناة،  اإزعاج  ا�شتكى من  اأحد اجلريان  اإن  اإذا قالوا 
اأن يقال هذا الكالم وي�شبح العيب  اإذ من العيب  له باملحتوى الإعالمى الذى تقدمه. 
م�شاعفا وم�شينا اإذا ت�شور القائلون اإننا ميكن اأن ن�شدقه. لي�س عندى دفاع عن القناة، 
من  القدر  بذلك  معها  يتعاملوا  واأل  عقولنا  يحرتموا  اأن  الأمر  اأوىل  من  اأرجو  لكننى 

الزدراء
انتهى مقال  هويدي ... وهو كلمة حق يراد بها باطل .... ويراد به الرتزاق من 

�شيï قطر ... ل اكرث ول اقل
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وفاة الفنان الكوميد… االأرfi ÊOموO �ضاÁة بعد �ضرا´ مع املر�س

مطلوب عمل
اأنا اقيم بوليه نيوجر�شي احمل رخ�شه �شوق  

ابحث عن عمل بنف�س الوليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .ال�شم

 العمر: 42 �شنه ، رقم التلفون : 6465085295  

office assistant   title
 looking for office assistant position, office duties ,

secretary ,speak arabic,m.s. office programs in new jersey
Maria tel:1201 3454952

طباñ لبناÊ يبحå عن عمل
طباñ لبناين لديه خربة �شنوات يف املاكولت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل

call georges : 3474576897 

هالة �ضدقي: لو االEخوان فر�ضوا احلجاب 
على الفنانات �ضاأقف �ضدهم

 
اإنها  �شدقي  هالة  الفنانة  قالت 
الإخ���وان  يفر�س  اأن  ب�شدة  ترف�س 
امل�����ش��ل��م��ون ارت������داء احل���ج���اب على 
اإىل  و���ش��ول��ه��م  ال��ف��ن��ان��ات يف ح��ال��ة 

احلكم.
نف�شه  ال��وق��ت  يف  ه��ال��ة  واأب�����دت 
لو  الإخ���وان  مع  للتعاون  ا�شتعدادها 
الدينية  امل�شل�شالت  لإن��ت��اج  اجتهوا 
اأنها م�شتعدة  والتاريخية، م�شرية اإىل 
احلجاب  ترتدي  اأن  احلالة  ه��ذه  يف 

اأثناء جت�شيدها الدور.
اقت�شى  لو  احلجاب  ارتداء  من  لدي  مانع  »ل   mbc.net�ل امل�شرية  الفنانة  وقالت 
العمل الدرامي ذلك، و�شبق يل بالفعل واأن لب�شت احلجاب يف عدة اأدوار، لكن ما اأرف�شه 

ب�شدة اأن يفر�س اأحد علينا احلجاب بالقوة«.
على  احلجاب  فر�س  اأرادوا  لو  امل�شلمني  الإخوان  �شد  »�شاأقف  �شدقي  هالة  واأ�شافت 
دينية  م�شل�شالت  بعمل  تقوم  فني  اإنتاج  �شركة  تكوين  يف  حقهم  مع  لكني  الفنانات، 

وتاريخية، واأنا �شخ�شًيا م�شتعدة للتعاون معهم لو اأرادوا ذلك«.
وعربت عن ا�شتيائها من ا�شتمرار املظاهرات الفئوية يف م�شر بعد الثورة قائلة »منهم 
اأ�شحاب  لكن  الفل«،  »زي  �شباب  بالثورة  قام  الذي  ال�شباب  و�شيعوها،  البلد  خربوا  هلل 

امل�شالح ال�شخ�شية واملطالب الفئوية ا�شتغلوا الثورة واأ�شاعوا الفو�شى يف املجتمع«.
ورف�شت هالة الن�شمام لأي حزب �شيا�شي قائم، قائلة »اأنا فنانة فقط، ولي�س يل يف 

ممار�شة العمل ال�شيا�شي«.
وقالت »اأطالب املجل�س الع�شكري بالإ�شراع يف اإجراء النتخابات الربملانية حتى ي�شعر 
النا�س ب�شيء من ال�شتقرار، ويف راأيي هي اأهم من انتخابات الرئا�شة، لأن الرئي�س القادم 

لن تكون له ال�شالحيات املطلقة التي كانت متاحة للرئي�س ال�شابق«.
املطروحة  الأ�شماء  �شمن  من  تنتخبه  اأن  ميكن  الذي  القادم  الرئي�س  �شخ�شية  وعن 
الرئا�شة،  انتخابات  للحديث عن  زال مبكًرا  ما  »الوقت  ال�شاحة حالًيا قالت هالة  على 
واأحتاج اإىل قراءة الربنامè النتخابي لكل مر�شح حتى اأ�شتطيع حتديد الأف�شل فيهم 

ليكون رئي�ًشا مل�شر«

zماةM{ مر�ضيل خليفة يغني للربيع العربي ويناجي
 

الثورات  مع  رق�س  املر�شاد(-  )يف  عن  عمان-   
و�شادقها.. لأكرث من ثالثني عاما كان رفيق احلرب 
وحلنها .. تذكره امليادين منذ اأن حرك م�شاعرها يف 

حفل ملعب ال�شفا التاريخي يف بريوت عام 1983 .
ويف م�شهد مماثل حتركت ميادين مر�شيل خليفة 
على مدرجات امللعب البلدي يف �شيدا ليل اجلمعة مع 
فارق وحيد اأن الثورات العربية ان�شمت اىل م�شرح 

.»èالنغم فاأهدى خليفة اأغنياته »اىل كل الثوار العرب من املحيط اىل اخللي
مل ينزلق خليفة اىل دعم ثورة بعينها اأو مناه�شة اأخرى، ل بل اأبقى جمهوره على 
اأفادت  اأ�شماء مدن ثائرة ومت�شي »منت�شبة القامة«، كما  تاأهب ال�شتك�شاف واأخذه اىل 

�شحيفة »القد�س العربي«.
اأبرق مر�شيل خليفه اىل �شورية من البعيد عندما خاطب احلبيبة يف اأغنيبة »بغيبتك 
نزل ال�شتي« وهو اأوفد ر�شال اىل املدن ال�شاخبة لفح�س مناخها وطق�شها ال�شيا�شي مرددا 
هوا  جايي  ال�شنة  قلي   .. �شمال  الطق�س  ي�شفلي  حماه  راعي  »وديت«مع  ال�شهري  املقطع 

بيوقع اخليال.«
ا�شعال  يف  اللبنانيني  املثقفني  من  ‹موعة  مع  املا�شي  ال�شهر  �شارك  مر�شيل  وك��ان 
»ال�شهداء« يف �شورية قائال »جئت اىل هنا كي اقول ل  �شمعة يف و�شط بريوت عن روح 

للدكتاتورية العربية«.
ليل �شيدا ا�شتعاد زمنا ثائرا وفاتنا واأعاد جواز �شفر الغناء اىل خليفة بعد غربة 
احلما�شة  من  كبري  قدر  على  جمهور  ظماأ  وحدها  ت��روي  ل  التي  املو�شيقى  يف  ام�شاها 
والنتماء، لكنه اأعطي يف ذاك الليل هام�شا وا�شعا لنجليه ب�شار ورامي لعبا على البيانو 

واليقاع برقي وابداع، ل�شيما يف حلن جواز ال�شفر.
اأميمة اخلليل ع�شفورها  غردت ع�شافري اجلليل مع مر�شيل وفرقة امليادين واأطلقت 
ال�شجون  يف  العرب  »ال�شجناء  كل  اىل  خليفة  اأهداها  حرية  �شكل  على  ال�شباك  من 

ال�شرائيلية .. وال�شجناء العرب يف ال�شجون العربية«.
يف  احلفل  نظم  الذي  اللبناين  ال�شيوعي  احلزب  رافعني«علم  احل�شور  بع�س  ورق�س 
ال�شرائيلي  الحتالل  �شد  اللبنانية  الوطنية  املقاومة  جبهة  لنطالق   29 الذكرى 

لبريوت يف عام 1982 .
وقالت نور بعلبكي »مر�شيل خليفة اليوم روى عط�س كل احل�شور املت�شوق له بتقدميه 

الغنيات القدمية التي تربينا عليها. ع�شنا ليلة رائعة بالفعل«.
من   2005 عام  ال�شالم  فنان  لقب  على  احلا�شل  املو�شيقية  خليفة  جتربة  وانطلقت 
�شكل  حيث  ال�شبعينات  يف  )يون�شكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  المم  منظمة 
مع  عليه  يتعرف  ان  دون  دروي�س  حممود  الراحل  الفل�شطيني  ال�شاعر  مع  فنية  تواأمة 

بداية احلرب الهلية التي اندلعت بني عامي 1975 و1990 .
مل ين�س مر�شيل اأن يعاود ت�شويب البندقية الفا�شلة بينه وبني »ريتا« منذ ع�شرات 
ال�شنني والتي كتبها دروي�س وهي اأغنية اأ�شبحت رمزا ولزمة يف كل حفل غنائي. واليها 
احلب  بني  املمتزجة  الحل��ان  باأكرث  دروي�س  كلمات  من  وخليفة  امليادين  تاألقت  اأي�شا 

واحلرب يف اأغنية »اأجمل حب« اأو التي يعرفها اجلمهور با�شم »كما ينبت الع�شب«.
هي جمعة »مر�شيل خليفة يف �شيدا« والتي راأى فيها بع�س اجلمهور ثورة غناء وحلن 
رد  وقد  ال�شرائيلي،  الحتالل  �شد  بريوت  يف  وجهت  التي  الوىل  الطلقة  منذ   çمورو

خليفة رجع ال�شدى وحفز ال�شعوب على النه�شة يف ن�شيده الثائر »انه�س وقاوم

!�شدت حلقة برنامè »للن�شر« على تلفزيون 
ملتابعتها  اجلمهور  الأول  ام�س  م�شاء  »اجلديد« 
اإليها  ت��ط��رق  ال��ت��ي  املوا�شيع  لد�شامة  ن��ظ��را 
خا�شة  برنا‹ه،  يف  خليفة  طوين  الإعالمي 
اجلديد  املو�شم  م��ن  الوىل  احللقة  بعد  ان��ه 
الأ�شبوع املا�شي ظهر فيها الزوج ال�شابق ل�شباح 
خاللها  اأطلق  معدودة  لدقائق  لبنان«  »ف��ادي 

عناوين نارية عن 18 عاما عا�شها مع �شباح. 
من  ات�شلت  احللقة  عقب  ال�شحرورة  وكانت 
حمولة  جانني  �شقيقتها  ابنة  خالل  من  م�شر 
»�شو  بال�شوؤال:  بادرت  التي  �شباح  اىل  املكاملة 
�شريتو  جبنا  م��ا  نحنا  م��ا  ف���ادي،  ي��ق��ول  ب��دو 

بامل�شل�شل اللي مك�شر الدنيا هون مب�شر؟«
ال��زوج  لبنان«  »ف���ادي  ل���  اأع��ط��ى   èالربنام  
ما  على  للرد  فر�شة  �شباح  للفنانة  ال�شابق 
عر�س  الذي  ال�شبوحة  م�شل�شل  موؤلف  عر�شه 
والزوج  الفنانة  واأث��ار  رم�شان،  ف�شائيات  على 
الأخري  هذا  اأعلن  اإذ  �شواء،  حد  على  ال�شابق 
�شيبثها  ل�شباح  �شوتية  لت�شجيالت  امتالكه 
مل  واأن��ه  �شباح  ي�شرب  مل  اأن��ه  ليوؤكد  انتقاما 

ي�شتغلها ماديا.
 وجاء ت�شاوؤل �شباح عن �شبب اإطاللة فادي 
من  الأخريتني  احللقتني  ان  رغم   èالربنام يف 
م�شل�شل »ال�شحرورة« تطرقتا اإليه ب�شكل نافر، 
اإهانات  اعتربه  ما  على  يرد  وجعله  ا�شتفزه  ما 
قاله  الذي  ما  لكن  عليها.  ي�شكت  لن  �شخ�شية 

وك�شفه فادي لبنان يف اإطاللته هذه؟
 لقد اعرتف فادي لبنان انه تزوج ال�شبوحة 
وعمرها   19 عمري  »كان  �شنا  تكربه  انها  رغم 
الزواج  هذا  ان  واأك��د  زواجنا«،  اأعلن  حني   60
كان هدفه فقط اأن يعمال معا ل لأن يكون زوجا 
لها، موؤكدا اأنه مل ياأخذ قر�شا منها وقال: »ف�شر 
واعرتف  فلو�س«  منها  اأخ��ذت  اين  يقول  ح��دا 

هذا  زواج���ه  خ��الل  م��ن  ال�شهرة  ح�شد  ب��اأن��ه 
وخالل وقت ق�شري، كا�شفا ان و�شعه املادي قبل 
ق�شة  يبع  مل  انه  اأكد  كما  مزريا،  كان  ال��زواج 
حياة �شباح، م�شريا اىل انها هي تقا�شت مقابل 
الق�شة 200 األف دولر فيما اأخذ هو ثمن فكرة 

الربنامè فقط.
 واأ�شار فادي اىل ان الرئي�س رفيق احلريري 
طلب منه �شورا واأخبارا عن ال�شبوحة، ليك�شف 
فادي لبنان عن اأر�شيف مثري تناول ال�شبوحة، 
منه  احلريري  ا�شرتاها  �شور  عن  تكلم  حيث 
ومل يعرف �شبب اهتمام احلريري ب�شراء هذه 
ال�شور التي تظهر زعماء عربا �شربوا الكحول 

من »�شكربينة« )حذاء( ال�شبوحة.
�شباح  �شرب  انه  وتف�شيال  جملة  نفى  كما   
وو�شف  ذل���ك.  م��ن  اك���رب  ال�شبوحة  وق����ال: 
ومميزة  �شفافة  امراأة  باأنها  �شباح  لبنان  فادي 

وعمالقة ول توؤذي احدا بكلمة. وعلى ال�شعيد 
العاطفي قال انه كان معها يف نف�س املنزل ولكن 
مرات  خانها  وهو  غرفة  يف  منهما  �شخ�س  كل 
املنزل  نف�س  يف  فنان  اي  وجود  ونفى  عديدة، 

ملدة 7 اأ�شهر.
باأنه  امل�شل�شل  اتهمه  التي  العقارات  وع��ن   
الوثائق  كل  لبنان  ف��ادي  اأب��رز  منها،  اأخ��ذه��ا 
لأنها  عنها  تنازل  اأنه  مبينا  باملو�شوع،  املتعلقة 
كانت بحاجة فعال اىل املال وهو ميتلك ت�شجيال 
�شوتيا ب�شوت �شباح وكل الكالم الذي قيل على 

ل�شان ال�شبوحة يف امل�شل�شل لي�س نابعا منها.
هذه  م�شري  م��ا  امل��ط��روح:  ال�����ش��وؤال  ويبقى   
وماذا  العرب؟  الزعماء  تك�شف  التي  ال�شور 
هذا  فتح  عند  الزعماء  هوؤلء  فعل  رد  �شيكون 

امللف املثري؟ 

�شامية  حم��م��ود  الأردين  ال��ف��ن��ان  ت����ويف  
بعد  عّمان،  العا�شمة  يف  ال�شتقالل  مب�شت�شفى 

�شراع طويل مع مر�س الف�شل الكلوي.
يعد  �شامية  اأن  الأردنية  ال�شحف  وذك��رت 
يف  عملوا  الذين  الأردن��ي��ني  الفنانني  اأب��رز  من 
يف  حمدي  �شخ�شية  ب��اأداء  وا�شتهر  الكوميديا 
امل�شل�شل الكوميدي »العلم نور« وبقي ميثل نف�س 

ال�شخ�شية يف امل�شل�شالت الالحقة.
اخلطيب  ح�شني  ال��ف��ن��ان��ني  نقيب  وت��ق��دم 
بالعزاء لالأ�شرة الأردنية بوفاة الفنان حممود 

�شامية.
عرف املمثل الكوميدي حممود عبدالرحمن 
�شامية ب�شخ�شيته الفكاهية وخفة الدم والتي 
ج�شدها املمثل الراحل يف اأكرث من دور قام به، 
منها �شخ�شية )حمدي( يف امل�شل�شل الكوميدي 
يف  ال�شخ�شية  نف�س  ميثل  وبقي  ن��ور«،  »العلم 

امل�شل�شالت الالحقة.
مرتبطة  الفكاهية  م�شل�شالته  اأك��رث  وك��ان 
غافل(  )ال��ع��م  طبي�شات  ح�شني  ال��ف��ن��ان  م��ع 
من  انطالقته  وك��ان��ت  جميال،  ثنائيا  وك��ان��ا 
التمثيل منذ  اإذ كان يهوى  امل�شرح،  على خ�شبة 

يف  ع�شوا  وك���ان  ال�شغر، 
ال�شمال«،  »اأ�شواء  فرقة 
وم��ن ث��م ق��دم ع��دي��دا من 
م�شرح  على  امل�شرحيات 
ال��ه��واة يف م��دي��ن��ة اإرب���د 
حتى العام 1981، اإىل اأن 
خالل  من  جمهوره  عرفه 
التي  ح��م��دي  �شخ�شية 
حممود  حياة  من  اأخ��ذت 

�شامية الوقت الأكرب.
الراحل  املمثل  واأثبت 
ال���دم  خ��ف��ة  اأن  ل��ل��ع��امل 
على  تقت�شر  ل  واملوهبة 
فهو  ال��وزن  قلة  اأو  زي��ادة 
وروح  ب��ك��راك��رت  ي��ت��م��ي��ز 

يف  العمل  اأن  ويرى  القدم  كرة  يع�شق  جميلة، 
يخجل  مل  اإنه  حيث  باحلجر،  كالنق�س  ال�شغر 
�شغره  يف  يعمل  ك��ان  حيث  العمل;  م��ن  ي��وم��ًا 
و«ق�شطة  بحليب«  و«ق�شطة  »ا�شكيمو«  بائع 

بالع�شل«.
امل�شرحية  الأعمال  من  عديدا  �شامية  قدم 

امل�شرحية  اأع��م��ال��ه  اآخ��ر  وك��ان��ت  وال��درام��ي��ة 
خاللها  من  كر�س  عاملح�شوم«  »زووم  بعنوان 
واألقى  اليومية،  الفل�شطيني  ال�شعب  معاناة 
ال�شوء بدقة على احل�شار والبط�س الإ�شرائيلي 
الذي يعاين منه الداخل واخلارج من خالل هذا 

املح�شوم اأي »احلاجز الع�شكري« ب�شكل دائم.
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حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  توّقع 
بظروف  الفل�شطينيون  مير  اأن  عبا�س،  
الأمم  اىل  التوجه  بعد  جًدا“  ”�شعبة 
اىل  ”الإ�شرائيليني“  داع��ي��ًا  املتحدة، 
العرتاف بدولة فل�شطني وعدم اإ�شاعة 
وا�شنطن  تبذل  حني  يف  ال�شالم،  فر�شة 
لت�شكيل  حممومة  جهودًا  و“اإ�شرائيل“ 
اأقلية معرقلة يف ‹ل�س الأمن لإحباط 
امل�شعى الفل�شطيني .... وادى حتدي ابو 
ال�شرائيلي  المريكي  للموقف  م��ازن 
�شفوف  يف  �شعبيته  ارتفاع  اىل  املعار�س 

الفل�شطينيني ب�شكل لفت للنظر
لل�شحافيني  بها  اأدىل  ت�شريحات  ويف 
و�شلت  التي  الطائرة  يف  ل��ه  املرافقني 
نيويورك فجرًا، قال عبا�س اإن ”اأكرث من 
70 يف املئة من ال�شعب ”الإ�شرائيلي“ مع 
لل�شعب  نقول   . ال�شالم  ويوؤيدون  ال�شالم 
واأنتم  ال�شالم  نريد  ”ال�شرائيلي“ نحن 
تريدون ال�شالم وكّلما اأ�شرعنا اأف�شل ول 
نريد اإ�شاعة الوقت“ . وقال اإنه يتوقع 
وقيادته  الفل�شطيني  ال�شعب  مي��ر  اأن 
معركة  بعد  جدًا“  ”�شعبة  ب��ظ��روف 
”ن�شعى  عبا�س  وتابع   . املتحدة  الأمم 
بدولة  ال��ع��امل  اع���رتاف  تكري�س  اىل 
دول��ة  فل�شطني  ت�شبح  واأن  فل�شطني 
لي�شت  ”خطوتنا  اأن  م��وؤك��دًا  ع�شوًا“، 
التهويل  نريد  ل  لكننا  الهواء  يف  قفزة 
اأنه  اأنه ا�شتقالل“، موؤكدًا  والتهليل على 
عليها  �شنح�شل  التي  النتيجة  كانت  اأيًا 
اأو  �شلبًا  املتحدة  الأمم  بعد توجهنا اىل 
اإيجابًا �شنعود اىل القيادة الفل�شطينية 

لنقرر اخلطوة املقبلة
للعودة  ”حماولت  اأ�شار اىل  اأن  وبعد 
للمفاو�شات يف �شبتمرب/اأيلول من جانب 
املفاو�شات  ”كل  اإن  قال  الأمريكيني“، 
ب�شبب  ف�شلت  املبا�شرة  وغري  التقريبية 
منذ  لهم  قلنا   . ”الإ�شرائيلي“  التعنت 
ذلك الوقت اإننا نذهب اإىل الأمم املتحدة 
مقرتحات  منهم  وطلبنا  الع�شوية  لطلب 
مل  لكن  ات�����ش��ال  على  وبقينا  ج��دي��دة 
القيادة  اأن  .وتابع  اأفكار“  اأية  يقدموا 
كثرية  ”ل�شغوط  تعر�شت  الفل�شطينية 
الأ�شبوع املا�شي للعودة للمفاو�شات على 
ما  اإن  لهم  ”قلنا  مو�شحًا  اأخرى“،  اأ�ش�س 
 . معه  نتعامل  اأن  ن�شتطيع  ل  تقدمونه 
لكن  املفاو�شات  اىل  بالعودة  نقبل  نحن 
وتبادل   1967 عام  ح��دود  طلبان:  لنا 
واأ�شاف   . لالأرا�شي“  وامل��ث��ل  بالقيمة 
حتى خطابي يف الأمم املتحدة وتقدمي 
على  جهودنا  كل  نركز  للع�شوية  الطلب 
ول  فقط  الأم���ن  ‹ل�س  اىل  ال��ت��وج��ه 
”ل  اأنه  اأفكار اأخرى واأكد عبا�س  توجد 
اإطالقا  امل�شلحة  النتفا�شة  اىل  عودة 

ولن نعود للعنف اإطالقا . كل ما �شنقوم 
وتابع   . فقط“  �شلمية  احتجاجات  به 
)”الإ�شرائيليون“(  ه��م  املقابل  ”يف 
.من  وي�شلحونهم“  امل�شتوطنني  يدربون 
يف  ”اإ�شرائيل“  مندوب  ك�شف  جانبه، 
تنجح  مل  وا�شنطن  اأن  املتحدة  الأمم 
بعد يف ت�شكيل اأقلية معرقلة يف ‹ل�س 
الأمن �شد امل�شعى الفل�شطيني لالن�شمام 
اإىل الأمم املتحدة . واأو�شح رون برو�شور 
احلا�شم،  هو  �شيكون  الربتغال  �شوت  اأن 

م�شريا اإىل اأنها مل تتخذ قرارها بعد
اأمريكيني  م�����ش��وؤول��ني  اأن  واأو����ش���ح 
ج��ه��ودًا  ي��ب��ذل��ون  و“اإ�شرائيليني“ 
احل�شول  لتاأمني  حممومة  دبلوما�شية 
اأ�شوات  �شبعة  ت�شم  معرقلة  اأقلية  على 
ت�شوت ب ”ل“ . وحتى يح�شل اأي قرار 
على املوافقة من ‹ل�س الأمن ينبغي اأن 
 . الأع�شاء  الدول  من  ت�شع  عليه  توافق 
وفرن�شا،  واأملانيا  بريطانيا  اإىل  واإ�شافة 
الرف�س  اإىل  ين�شم  اأن  وا�شنطن  تاأمل 
من  كل  الت�شويت  عن  المتناع  حتى  اأو 
البو�شنة والهر�شك وكولومبيا واجلابون 
والربتغال .وقال املندوب ”الإ�شرائيلي“ 
اإن الفل�شطينيني لن ي�شبحوا الدولة رقم 
اإذا  ”حتى  لأنه  املتحدة  الأمم  يف   194
ف�شلت وا�شنطن يف ت�شكيل اأقلية معرقلة، 
فاإنها �شت�شتخدم الفيتو يف ‹ل�س الأمن“ 
. لكنه اعرتف باأن الفل�شطينيني يتمتعون 
باأغلبية وا�شحة يف اجلمعية العامة، اإل 
يف  اأنه  واأو�شح  ذلك،  اأهمية  من  قلل  اأنه 
هذا  فاإن  العامة  اجلمعية  موافقة  حال 

الفل�شطيني  التمثيل  رفع  �شوى  يعني  ل 
من دون اأي تغيري حقيقي على الأر�س

تلغراف“  ”ديلي  �شحيفة  واأف���ادت 
اأمريكية  �شغوطًا  تواجه  بريطانيا  باأن 
الفل�شطيني  التوجه  ملعار�شة  متزايدة 
اإن بريطانيا وجدت  ال�شحيفة  . وقالت 
الطبيعي  ال���ولء  ب��ني  منق�شمة  نف�شها 
حلفائها  بع�س  وميل  املتحدة  للوليات 
الأوروب���ي���ني ل��الع��رتاف ب��اإق��ام��ة دول��ة 
مل  بريطانيا  اأن  .واأ�شافت  فل�شطينية 
عن  الآن  حتى  �شريح  اإع��الن  اأي  ت�شدر 
من  النقي�س  على  الت�شويت،  من  موقفها 
الوليات املتحدة التي هددت با�شتخدام 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت   . ”الفيتو“ 
من  الأم��ري��ك��ي  الكونغر�س  يف  اأع�����ش��اء 
رئي�س  حّذروا  ”اإ�شرائيل“  ل  الداعمني 
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون من اأن 
ا�شتعداده لتقدمي تنازلت للفل�شطينيني 

لن ُينظر له بارتياح يف وا�شنطن
على �شعيد اخر اأظهر ا�شتطالع دويل 
عرب  النا�س  من  الكثري  اأن  اأم�س،  للراأي، 
الأمم  اع��رتاف  يدعمون  �شاروا  العامل 
م�شتقلة  ك��دول��ة  بفل�شطني  امل��ت��ح��دة 
 . قيامها  يعار�شون  م��ن  يفوق  وب�شكل 
هيئة  اأجرته  ال��ذي  ال�شتطالع  ووج��د 
.�شي(  .ب��ي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة 
 20466 و�شمل  �شكان  غلوبال  وموؤ�ش�شة 
م�شاركًا من 19 دولة، اأن 49% من هوؤلء 
اأيدوا قيام حكوماتهم بدعم قيام دولة 
فل�شطينية، يف حني عار�س قيامها %21 

منهم

ولحß ال�شتطالع اأن اأغلبية الدعم 
م�شلمة،  معظمها  دول  اأرب���ع  م��ن  ج��اء 
اأي�شًا  وبقوة  ال�شيني  ال�شعب  اأي��د  فيما 
العرتاف بدولة فل�شطينية م�شتقلة، كما 
حظيت على تاأييد وا�شع يف الدول التي 
لقيامها  املعار�شني  اأ�شد  من  �شكانها  كان 
.وقال اإن 45% من امل�شاركني يف الوليات 
املتحدة و56% يف الفلبني دعموا اعرتاف 
فل�شطينية  دول��ة  بقيام  املتحدة  الأمم 
فيما  البلدين،  ك��ال  يف   %36 وع��ار���ش��ه 
كان اأدنى م�شتوى للدعم يف الهند، حيث 
فل�شطينية  بدولة  الع��رتاف   %32 اأيد 
.واأ�����ش����اف   %25 اخل���ط���وة  وع����ار�����س 
ال�شتطالع اأن الدعم الأقوى لالعرتاف 
حيث  م�شر،  يف  كان  فل�شطينية  بدولة 
حظي على تاأييد 90% من امل�شاركني، من 
من   %60 بتاأييد  حظي  حيث  تركيا  ثم 
واندوني�شيا   ،%52 وباك�شتان  امل�شاركني، 
اأ�شد  بني  من  ال�شينيون  كان  فيما   ،%51
منهم   %56 ودعم  املتحم�شني،  املوؤيدين 
فيما  فل�شطينية  ب��دول��ة  الع�����رتاف 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  منهم  فقط   %9 عار�شه 
الأوروبية  الدول  يف  العام  الراأي  تاأييد 
ال��ث��الç ال��ك��ربى الأع�����ش��اء يف الحت��اد 
من   %54 ودع��م  م�شابهًا،  كان  الأوروب���ي 
امل�شاركني  من  و%53  فرن�شا  يف  امل�شاركني 
يف اأملانيا و53% من امل�شاركني يف بريطانيا 

العرتاف بدولة فل�شطينية

اإذا كنت عربيًا فاحذر عند ذهابك اإىل مدينة نيويورك يف الوليات 
املتحدة لأن وثائق م�شربة من داخل وحدة �شرطة نيويورك تظهر اأن 
عنا�شر ال�شرطة كانوا يتج�ش�شون على امل�شريني واملغربيني ، وعدد اأخر 

من اجلن�شيات العربية التي تعي�س يف نيويورك.
العربية والتج�ش�س على   وذلك من خالل مراقبة املطاعم واملقاهي 
روادها وقد و�شلت هذه الوثائق اإىل وكالة »اأ�شو�شيتدبر�س« الأمريكية 

وقامت بن�شرها على �شبكة النرتنت.
للتج�ش�س  تعر�شت  التي  فقط  املغربية  واملقاهي  املطاعم  تكن  ومل   
وال�شورية  امل�شرية  املقاهي  من  ع��ددا  اأي�شًا  هناك  فكان  واملراقبة 

واللبنانية وحتى مطاعم ايطالية.
�شرطة  لي�شوا منده�شني من ت�شرف  اأنهم  املراقبني  من  الكثري  وقال   
مراقبة  يتم   2001 ع��ام  �شبتمرب   11 تفجريات  منذ  لأن��ه  نيويورك 

املجتمعات العربية والإ�شالمية داخل الوليات املتحدة.
اأفريقيا  �شمال  دول  جن�شيات  يحملون  من  وخا�شة  العرب  واأ�شبح   
يف  ذكرها  مت  التي  واملقاهي  املطاعم  اإىل  الذهاب  من  احلذر  يتوخون 

الوثائق امل�شربة 

املعتقلون يف ال�ضعوOية كفروا 
 ïقطر و�ضي ïابو متعب و�ضي

الكويâ واباMوا Oمائهم
خلية  باإن�شاء  متهمون  به  م�شتبها   41 ال�شعودية  �شتحاكم 
للقاعدة ملهاجمة القوات المريكية املتمركزة يف الكويت وقطر 
ال�شعودية يف حني يقول معار�شون  وفقا ملزاعم وكالة النباء 
�شعوديون ان اخللية املزعومة كانت قد اهدرت دماء ابو متعب 
الثالثة  احلكام  اتهام  خلفية  على  الكويت   ïو�شي قطر   ïو�شي
بالتامر مع الجنبي �شد دول و�شعوب ا�شالمية يف ا�شارة اىل ما 

جرى يف العراق ويجري حاليا يف �شوريا وليبيا
�شعوديا   38 ان  الثنني  ال�شعودية  النباء  وكالة  وقالت 
بتمويل  اي�شا  متهمون  وافغاين  وميني  قطري  اىل  بال�شافة 
للقاعدة  اتباع  وجتنيد  وافغان�شتان  ال��ع��راق  يف  املت�شددين 
والعراق. ال�شعودية  بني  وا�شلحة  مت�شددين  لتهريب  والتاآمر 
ت�شعة  اليوم  جل�شة  يف  املحكمة  ام��ام  »مثل  الوكالة  وا�شافت 
العام لهم...  التي وجهها الدعاء  التهم  متهمني لال�شتماع اىل 
ويف نهاية اجلل�شة �شلم القا�شي ن�شخة من التهم لكل من املتهمني 
يف  ردوده��م  اعداد  من  ليتمكنوا  مهلة  طلبوا  حيث  عليها  للرد 
جل�شات قادمة يتم حتديدها فيما بعد«.ومل يذكر التقرير متى 

اعتقل امل�شتبه بهم ورف�س متحدç با�شم وزارة العدل التعليق
وملت�شددي القاعدة يف ال�شعودية �شالت بجناحها يف املنطقة 
اجنحة  اخطر  املتحدة  الوليات  ت��راه  وال��ذي  اليمن  ومقره 
ب�شالتهم  لال�شتباه  اللف  ال�شعودية  التنظيم.واعتقلت 
ع�شرات  ان  تقول  الن�شان  حلقوق  جماعات  لكن  بالقاعدة 
تهم. بدون  واحتجزوا  العملية  يف  اي�شا  اعتقلوا  ال�شالحيني 
وتقول وزارة الداخلية ان نحو 5700 �شخ�س اعتقلوا يف ق�شايا 
ويقدر  للمحاكمة.  قدموا  منهم   5080 وان  بالتطرف  متعلقة 
نا�شطون يف ‹ال حقوق الن�شان عدد املعتقلني بني 12 الفا و 

30 الفا

 Ëالذ… افتى بتحر …Oمفتي الق�ضر ال�ضعو
منا�ضرة املقاومة اللبنانية يف Mربها �ضد 

…Oا�ضرائيل .... يفتي بجواز قتل كاتب �ضعو
الرحمن  عبد   ïال�شي املت�شدد  ال�شعودي  الدين  رجل  اأفتى 
الرباك  الذي يو�شف بانه مفتي الق�شر والذي ا�شتهر بفتواه 
مع  حربها   خ��الل  اللبنانية  املقاومة  دع��م  فيها  ح��رم  التي 
ا�شرائيل  افتى ب�«تكفري الكاتب ال�شعودي عبد العزيز ال�شويد 
مبحاكمته«.وطالب  وطالب  بال�شال  وو�شفه  ملحدا  واعتربه 
رئي�س  الكاتب  الإن��رتن��ت  م��واق��ع  على  ن�شر  بيان  يف  ال���رباك 
اإىل  »بالتوبة  له  مقال  ن�شرت  التي  »املدينة«  �شحيفة  حترير 
اهلل والإعتذار عن املقال واأكد على وجوب حماكمتهما«.وقال 
�شمى  من  مقال  قراأت  ال�شويد  مقال  على  ردا  فتواه  يف  الرباك 
املدينة الثنني  املن�شور يف جريدة  ال�شويد  العزيز  نف�شه عبد 
املا�شي، بعنوان »املفهوم املدين لالألوهية«، فوجدته م�شتمال يف 

حقيقته على اإحلاد اجلهمية
ي�شرف  الذي  »امل�شلم«،  موقع  ن�شره  الذي  البيان  يف  واأ�شاف 
عليه رجل الدين نا�شر العمر، »ونكتفي بهذا القدر من التنبيه 
بل  ال�شالل،  على  امل�شتمل  املقال  ذلك  ت�شمنه  ما  بع�س  على 
واجلهمية  الفال�شفة  م��ن  اهلل  ل�شفات  ف��اجل��اح��دون  الكفر، 
التوحيد  يف  مذهبهم  لأن  واجلماعة;  ال�شنة  اأه��ل  عند  كفار 
مناق�س ملا نزل به الكتاب، وجاء به الر�شول«.وو�شف الرباك 
الكاتب بال�شال يف عدة موا�شع من بيانه، كما هاجم ال�شحف 
فحالة  بعد  »اأم��ا  وق��ال  ب���«امل��زري«،  حالها  وو�شفها  ال�شعودية 
�شحفنا مزرية! فاإنها حرة اإل يف كلمة احلق; فهي مثال تدعوا 
اإىل الختالط، ولتن�شر الإنكار. ومتجد الأقزام اللئام الذين 
ل جتني الأمة منهم اإل �شياع الأوقات والأخالق. وت�شتقطب 
املفتونني بتغريب الأمة، وذوي اجلراأة على اهلل ودينه  اأقالم 
من  وتخف�س  و�شيع،  من  ترفع  فكم  والأغبياء!  الأذكياء  من 
على  ال�شعودية  ال�شحف  �شرر  الأهواء.!«واعترب  ح�شب  رفيع، 
ورئي�س  الكاتب  بدعوة  بيانه  واختتم  نفعها،  من  اأكرب  الأم��ة 
التحرير »للتوبة اإىل اهلل وا�شتغفاره والرجوع والعتذار عن 
كتابة املقال ون�شره،« وطالب وزير الإعالم الدكتور عبد العزيز 

خوجة مبحاكمة الكاتب وال�شحيفة
الكاتبني  بكفر   2001 ع��ام  يف  اأف��ت��ى  ق��د  ال���رباك  وك���ان 
اخليل،  اأب��ا  ويو�شف  العتيبي  بجاد  بن  اهلل  عبد  ال�شعوديني 
والطبيب  املفكر  الرباك  كفر  املا�شي  العام  اأ�شدرها  فتوى  ويف 
وقتها  ال�شعودية  يف  يقيم  ك��ان  ال��ذي  جلبي  خال�س  ال�شوري 
وطالب ال�شلطات بطرده من البالد كما انه ا�شتهر بفتواه التي 

اجاز فيها بقتل كل من يدعو اىل الختالط يف اجلامعات



Zالبية العرب ي�ضتخدمون 
االEنرتنâ للدرO�ضة فق§

الدول  يف  الإن��رتن��ت  م�شتخدمي  غالبية  اأن  حديثة  درا�شة  اأظهرت 
اأو  اأ�شدقائهم،  مع  للدرد�شة  الإلكرتونية  ال�شبكة  اإىل  يلجاأون  العربية 
العثور على اأ�شدقاء جدد، مقارنًة مب�شتخدمي الإنرتنت لأغرا�س اأخرى، 

مثل التعلم عرب الإنرتنت، اأو الت�شوق الإلكرتوين، اأو البحث عن وظيفة.
اأحد  »بيت.كوم«،  موقع  اأجراها  التي  املتخ�ش�شة،  الدرا�شة  وذك��رت 
اأكرب مواقع التوظيف يف ال�شرق الأو�شط، اأن ال�شبب الرئي�شي ل�شتخدام 
الإنرتنت يف املنطقة العربية، يعود اإىل امل�شاركة يف الن�شاطات الجتماعية 
اأكرث ب�شفة  اأو  اإىل ثالç �شاعات  على ال�شبكة الإلكرتونية، مبعدل ي�شل 

يومية.
ي�شتخدمون  الدرا�شة،  �شملتهم  ممن  املائة،  يف   67 اأن   èالنتائ وك�شفت 
اأنهم  منهم  املائة  يف   36 ذكر  بينما  الجتماعي،  التوا�شل  يف  الإنرتنت 
يتوا�شلون يوميًا مع اأ�شدقائهم عرب الربيد الإلكرتوين، فيما يتوا�شل 31 
يف املائة مع الأ�شدقاء عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل »في�شبوك« 

و«تويرت« وغريها.
واأ�شافت اأن م�شاهدة الفيديو وال�شتماع اإىل املو�شيقى من الأمور التي 
حتظى ب�شعبية �شمن الن�شاطات اليومية لالت�شال ب�شبكة النرتنت، فيما 
تاأتي ن�شبة ملحوظة من هذه الن�شاطات اليومية على الإنرتنت من غر�س 
البحث عن عمل، يف ظل وجود ن�شبة 36 يف املائة من امل�شاركني، ي�شتخدمون 

النرتنت لإيجاد وظيفة.
حتميل  الإن���رتن���ت،  مل�شتخدمي  �شعبية«  »الأق����ل  ال��ن�����ش��اط��ات  وم���ن 
»البودكا�شت«، وحتظى بن�شبة 47 يف املائة، وامل�شاركة يف دورات تعليمية 
املائة ورفع  املائة، والألعاب الإلكرتونية 40 يف  اإلكرتونية بن�شبة 42 يف 
ال�شور  وحتميل  املائة،  يف   37 الفيديو  م�شاركة  مواقع  اإىل  فيديو  مقاطع 

بن�شبة 32 يف املائة.
هناك  اأن  بينت  الدرا�شة  اأن  »كونا«،  الكويتية  الأنباء  وكالة  واأوردت 
اجتاه وا�شح يف املنطقة التي �شملتها الدرا�شة، اأي منطقة ال�شرق الأو�شط، 
نحو ا�شتخدام النرتنت لأغرا�س اجتماعية، اإىل جانب اأغرا�س البحث 

عن عمل، وتلك املتعلقة باملهن.
التوا�شل  موقع  اأن  اأثبتت  الدرا�شة،  يف  امل�شاركني  اإجابات  اإىل  واأ�شارت 
ما  فيه  ذكر  الذي  الوقت  يف  اختيارًا،  الأكرث  هو  »في�شبوك«  الجتماعي 
ن�شبته 14 يف املائة، من اأ�شل 236 م�شاركًا من املواطنني واملقيمني بدولة 

الكويت، اأنهم ل ميلكون ح�شابًا على »في�شبوك.«
وحلت مواقع امل�شاركة الجتماعية الأخرى يف املرتبة الثانية من حيث 
ال�شعبية، بن�شبة 31 يف املائة، بينما جاء موقع »تويرت« يف املركز الثالث، 
املائة من  ن�شبته 10 يف  ما  اأفاد  املائة، بينما  بفارق �شئيل، بن�شبة 30 يف 

امل�شاركني، بعدم امتالكهم اأي ح�شابات على مواقع التوا�شل الجتماعي.
 67 وجود  مع  عالية،  ا�شتخدام  بن�شبة  يحظى  »في�شبوك«  اأن  وذكرت 
اإىل املوقع يوميًا، فيما يزور »تويرت« 36 يف املائة  يف املائة ممن يدخلون 
ملوقع  بالن�شبة  ن�شاطًا  ال��دول  اأك��رث  من  الكويت  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  يوميًا، 

»تويرت«، �شمن الدول التي غطتها الدرا�شة.
مواقع  ي�شتخدمون  اإنهم  قالوا  املائة  يف   43 اأن  الدرا�شة  بينت  كما 
عدم  يف  الرئي�شي  ال�شبب  كان  فيما  العمل،  مكان  يف  الجتماعي  التوا�شل 
ا�شتخدام تلك املواقع يف مكان العمل »عدم توفر الوقت الكايف« لدى 63 يف 

املائة، مقابل 16 يف املائة قالوا اإن تلك املواقع »
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قرن  بربع  قبل وقوعها   Èضبتم�  11 çداMى ق�س اOيهو متطر±   : امريكى  بحãى 

بالنقاب  ويتجولن  احل¶ر  قانون  يك�ضرن  فرن�ضا  يف  م�ضلمات 

و�ضفة طبية لõفا± �ضعيد و�ضهر ع�ضل ‡تع 

 Press Pakalert ك�شفت  درا�شة ن�شرها مركز
» حتت عنوان »اإ�شرائيل هي التي نّفذت هجمات 11 
�شبتمرب الرهابية« اىل ان املو�شاد ال�شرائيلى �شلع 

فى تنفيذ هذه الهجمات.
Press Pakalert  هو مركز   ورغم ان مركز  
التي  ال�شاخنة  بامللّفات  يعنى  اأم��ريك��ي  درا���ش��ات 
امل�شتويات  على  الكربى  والق�شايا  العامل،   يعي�شها 

الأمنّية وال�شيا�شية،
قدمية  نبوءة  على   درا�شته  فى  اعتمد  انه  ال   
مثرية وغريبة �شدرت عن رجل حتوم حوله ال�شكوك 
امل�شوؤولني  كبري  هارئيل،  اإي�ّشر  وهو  �شواه،  من  اأكرث 
ال�شتخباراتيني الإ�شرائيليني، مدير جهازي املو�شاد 

وال�شني بيت، بني عامي 1963/1952 . 
العام  يف  تنباأ  انه  اأي�شر  عن  الدرا�شة  ور�شدت   
اأيلول   11  çاأح���دا م��ن  ع��ام��ًا   22 قبل  اأي   ،1979

 çالح���دا بتلك  للغاية  دق��ي��ق  ب�شكل  »�شبتمرب 
للمتطّرفني  موؤّيد  اأمريكي  وهو  اإيفانز،  مايكل  اأمام 

الإ�شرائيليني. 
اأيلول   23 يف  زار  ايفانز  ان  الدرا�شة  وتابعت   
اإ�شرائيل،  يف  منزله  يف  هارئيل   1979 »�شبتمرب« 
روفن  الدكتور  ومع  معه  الع�شاء  طعام  تناول  حيث 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  م�شت�شاري  كبري  ه�شت، 
اآنذاك مناحيم بيجن، ويف افتتاحية بعنوان اأمريكا 
يف  بو�شت  جريوزاليم  �شحيفة  ن�شرتها  الهدف،  هي 
اإيفانز املعروف  اأيلول »�شبتمرب« 2001، ت�شاءل   30
بعدائه ال�شديد للعرب، عّما �شّماه الرهاب العربي، 

وما اإذا كان �شي�شل اىل اأمريكا.
عربًا  اإره��اب��ي��ني  »اإن  لإي��ف��ان��ز  ه��ارئ��ي��ل  وق���ال   
نيويورك،  مدينة  يف  بناء  اأعلى  ي�شتهدفون  �شوف 
وهذه  التذكري«،  بع�شو  عالقة  له  رمزًا  يعترب  لأنه 

النبوءة تعني اأن هجمات 11 اأيلول »�شبتمرب«كانت 

من تخطيط املو�شاد، مبوجب اعرتاف اإي�شر هارئيل، 

يف  اأي�شًا  واردة  وهي  الكفاية،  فيه  مبا  موّثقة  وهي 

كتاب بقلم مايكل اإيفانز نف�شه. 

تناولت �شحيفة ال� »غارديان« قرار حظر النقاب 
الذي فر�شته فرن�شا يف �شهر ني�شان املا�شي والغرامات 
التي تعاقب املنقبات بدفعها يف حال عدم اللتزام 
بالقرار، م�شرية اإىل اأن حتدي هذا القانون من قبل 

امل�شلمات يجعل من الدولة الفرن�شية »اأ�شحوكة«.
تدخل هند اأحمد اإىل مقهى يف ال�شوارع اخللفية 
في�شيطر  بوا،  �شو  اأولني  �شمال  باري�س  �شاحية  من 
الذهول على الزبائن الذي ينظرون اليها با�شمئزاز 

وهو ي�شربون قهوتهم.
األي�س  النادل ويقول: »مهاًل، ما كل هذا؟  يتاأفف 
ترتديه  الذي  النقاب  اإىل  م�شريًا  حمظورًا؟«  هذا 
ورمبا  ل�شتفزازها،  نبيذ  بزجاجة  يلوح  وهو  هند 

اإهانتها.
تقف هند مكانها بحزم، ومت�شك حقيبتها قائلة: 
»اإذًا ات�شل بال�شرطة«، لكنها تقرر ان ل جدوى من 
اأمام  وجتل�س  ال�شربي�شو  من  كوبًا  فتطلب  القتال، 

الواجهة الزجاجية متحدية القانون.
لكن اجللو�س يف املقهى لي�س حتديًا للقانون بقدر 
قدمت  ني�شان،  ففي  املنزل!  باب  من  اخل��روج  هو  ما 
يف  النقاب  ارت���داء  حلظر  ق��ان��ون  م�شروع  فرن�شا 
امل�شلمة  امل��راأة  على  الآن  ويحظر  العامة.  الماكن 
يف  مبا  عام  ن�شاط  باأي  القيام  النقاب  ترتدي  التي 
ذلك ال�شري يف ال�شارع ، ركوب احلافلة، الذهاب اإىل 
املحالت التجارية اأو اأخذ اأطفالها من املدر�شة. وقال 
ال�شا�شة الفرن�شيون الذين �شوتوا ل�شالح القانون ان 
العمل على حماية  الهدف من وراء هذا احلظر هو 

»امل�شاواة بني اجلن�شني« و »كرامة« املراأة.
القانون، كانت  اأ�شهر من تقدمي هذا  بعد خم�شة 
النتيجة عبارة عن خليط من الفو�شى والالمبالة. 
مقلقة  ح���الت  ع��ن  امل�شلمة  املجموعات  واأب��ل��غ��ت 
اللفظي  والعنف  املتزايد  العن�شري  التمييز  من 
واجل�����ش��دي ���ش��د امل����راأة ال��ت��ي ت��رت��دي احل��ج��اب. 
القانون  تطبيق  يحاولون  الفرن�شيني  من  فالعديد 
بيدهم، اإذ يقومون بنزع حجاب املراأة املنقبة اأثناء 
نقل  احلافالت  �شائقو  ويرف�س  ال�شارع،  يف  �شريها 
اأ�شحاب  اأن  كما  النقاب،  ترتدين  اللواتي  الن�شاء 

مبنعهن  يقومون  املتاجر 
م���ن ال���دخ���ول لب��ت��ي��اع 

احلاجيات.
يف هذا ال�شياق، و�شف 
ال�شيا�شيني  م���ن  ع����دد 
ال���ذي���ن اأي������دوا ق��ان��ون 
احل���ظ���ر، ظ��ه��ور امل����راأة 
الأم���اك���ن  يف  ب��ال��ن��ق��اب 
العامة ب� »ال�شتفزازي«.

فرن�شية  اأحمد،  هند 
)33 عامًا(، امراأة مطلقة 
 çثال عمرها  لطفلة  واأم 
�شنوات، تخرج من املنزل 
الفلفل  رذاذ  حتمل  وهي 
وبوق للتنبيه من هجوم، 
التي  الأخ��رية  املرة  ففي 

وامراأة  رجل  لها  تعر�س  ال�شارع،  اإىل  فيها  خرجت 
وقاما ب�شربها اأمام ابنتها ونعتاها ب� »العاهرة« التي 

يجب اأن تعود اإىل اأفغان�شتان. 
وقالت هند اأحمد لل� »غارديان«: »نوعية حياتي 
النقاب،  حظر  فر�س  منذ  خطري  ب�شكل  تدهورت 
ولدي ا�شتعداد دائم للحرب يف كل مرة كنت اأخطو 
خطوة خارج املنزل، فهناك اأعدادًا من النا�س الذين 

يريدون و�شع ر�شا�شة يف راأ�شي«.
واأ�شافت: »يدعي ال�شا�شة انهم يريدون حتريرنا، 
لكن ما فعلوه يف احلقيقة هو اأنهم هم�شونا واأق�شونا 
هذا  يفر�س  اأن  فقبل  الجتماعية.  الدائرة  خارج 
يف  �شاأجنو  كنت  اإذا  م��ا  ات�شاءل  اأك��ن  مل  احل��ظ��ر، 
القاعة  من  الوثائق  لت�شّلم  اأو  املقهى  نحو  طريقي 

البلدية«.
متنقل«،  »�شجن  باأنه  النقاب  الفرن�شيون  وو�شف 
يحتجز  الذي  ال�شجن  هو  احلظر  قانون  فر�س  لكن 
املنقبات يف منازلهن وكاأنهن حتت الإقامة اجلربية.

امراأة  مواجهة  الفرن�شية  لل�شرطة  فقط  ويحق 
رجال  ان  كما  العامة،  الأماكن  يف  النقاب  ترتدي 
ال�شرطة ل يحق لهم نزع حجاب املراأة عن وجهها، 

بل اإحالتها اإىل قا�س حملي، الذي ميكن اأن يفر�س 
التوعية  يف  ودورة   ،130  £ قدرها  غرامة  عليها 

الوطنية، اأو كال المرين.
لكن البع�س من رجال ال�شرطة يتجاهلون جتول 
املراأة يف النقاب ول يعرت�شون طريقها اأو يوقفوها، 
مهمة  اأخرى  جرائم  لديهم  اأن  ي�شعرون  لأنهم  رمبا 
الفرن�شية  الداخلية  وزارة  وت�شري  ايقافها.  ينبغي 
ني�شان،   يف  التنفيذ  حيز  القانون  دخ��ول  »منذ  اأن��ه 
قبل  من  النقاب  ارتداء  بجرم  امراأة   91 ايقاف  مت 

ال�شرطة خارج باري�س وت�شعة يف العا�شمة«.
كانون  يف  النقاب  ح��ول  العام  النقا�س  ذروة  يف 
الثاين / يناير املا�شي، فقدت هند وظيفتها بعد اأن 
رف�س جتديد عقدها. وقالت »لقد ات�شلت ع�شرات 
املرات باأ�شحاب �شركات يبحثون عن موظفة، وكنت 
ام��راأة  بتوظيف  يقبلون  كانوا  اإذا  اأ�شاألهم  دائمًا 
النقاب:  نوع  على  يعتمد  الأمر  واأجابوين:  منقبة، 
اإذا كان �شرتة طويلة و�شراويل وغطاء للراأ�س، فال 

باأ�س، لكن النقاب الطويل غري مقبول.
واعتربت هند ان التمييز بات وا�شحًا يف املجتمع 
الفرن�س، م�شرية اإىل اأن هذا الأمر »غري قانوين على 

الإطالق«.

يف الأعياد يف كل املجتمعات الإ�شالمية والعربية 
الح�شائيات  تقول  كما  الأع��را���س  اف���راح  تكرث 

الجتماعية والدرا�شات الطبية.
عرو�شني  لكل  بالتهنئة  متقدم  عيد  ك��ل  ويف 
ع�شل  و�شهر  �شعيد  لزفاف  طبية  و�شفة  وتهديهما 

ممتع وزواج ناجح.
الع�شل  �شهر  يعرف  مبا  الزوجية  احلياة  تبداأ 
وحدهما  ال��ع��رو���ش��ان  ي��ك��ون  ان  اىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
�شهر  انه  الع�شل  �شهر  وفل�شفة  قيد  اأي  عن  بعيدين 

للتدريب والتعارف على بع�شهما البع�س.
قد  ما  العلمية  الطبية  الو�شفة  هذه  يف   èونعال
حلها  وكيفية  م�شاكل  من  العرو�شان  اإليه  يتعر�س 

والتغلب عليها.
ومن اأهم امل�شكالت التي ت�شادف العري�س يف ليلة 
اجلن�شية  العملية  امتام  على  القدرة  عدم  الزفاف 
خربات  ميلكون  ل  الذين  الرجال  وبالذات  بنجاح 
»فتور  عليه  يطلق  ما  وهو  �شابقة  جن�شية  جت��ارب 

ليلة الزفاف«.

وادراكًا منا لتاأثري التجارب العاطفية الفا�شلة يف 
ب�شمات  وترك  الزوجية  احلياة  على  الأول  اللقاء 
العرو�شني  حياة  على  �شيئة  وذكريات  وانطباعات 

كانت اأهمية هذه الو�شفة الطبية العلمية.
النف�شية  ال��زواج  اأه��داف  الدرا�شة  هذه  وتعدد 
�شرعه  ال��ذي  والن�شانية  والعاطفية  واجل�شدية 
للحياة  وا�شتمرارًا  لالإن�شان  تكرميًا  وجل  عز  اهلل 

ليوم الدين.
�شهر الع�شل فل�شفته انه �شهر للتدريب والتعريف 
يكون  ان  اىل  ويهدف  البع�س  ببع�شهما  للعرو�شني 

العرو�شان وحدهما بعيدين عن اأي قيد.
الزوج يف �شهر الع�شل

الزوج يف �شهر الع�شل هو املعلم وهو الذي يك�شف 
ما  وه��ذا  اجلن�شية  النواحي  عن  لزوجته  ال�شتار 
تقوله اأخبار ال�شعوب والأمم منذ القدم وما اأجمع 
واطباء  النف�س  واط��ب��اء  الجتماع  علماء  عليه 

اجلن�س.
العالقة  امت��ام  يف  لال�شراع  م��ربر  هناك  ولي�س 

كما  الع�شل  �شهر  من  الأوىل  الليلة  خالل  اجلن�شية 
تقول احلقائق العلمية والعلوم الطبية.

نتيجة  متعبة  الأع�شاب  تكون  الليلة  هذه  ففي 
العرو�شان  بذله  الذي  والنف�س  اجل�شماين  املجهود 

لمتام اجراءات الزفاف والزواج.
من  الأول  اجلن�شي  اللقاء  يبداأ  اأن  اخلطاأ  ومن 
دون �شابق فهم لطبيعة العالقة اجلن�شية وطريقة 
والعلمية  والنف�شية  الطبية  الناحية  من  اللقاء 

والإن�شانية.
فتور ليلة الزفاف

بالتوتر  ال��زف��اف  ليلة  يف  �شعر  عري�س  من  كم 
وانتهى الأمر اىل الف�شل الكامل مع العلم انه مل يكن 

يعاين من م�شكالت جن�شية قبل الزواج.

�ضعوOية تطلب اÿلع من زوê يقبلها 
ويداعبها اأمام اأطفالها 

دعوى  �شعودية  �شيدة  اأقامت   
خ��ل��ع م���ن زوج���ه���ا اأم�����ام دائ���رة 
الأوقاف واملواريث بوزارة العدل 
ل  باأنها  طلبها  مربرًة  ال�شعودية، 
ت�شتطيع حتمل تقبيله اإياها اأمام 

اأطفالها.
وقال القا�شي املكلف يف دائرة 
حمافظة  يف  واملواريث  الأوق��اف 
القطيف ال�شيï حممد اجلرياين: 
بالزوجة  اخلا�شة  املعاناة  »اإن 
ومداعبتها  تقبيلها  يف  تتلخ�س 

على  ال�شرب  معه  حتتمل  تعد  مل  الذي  احلد  اإىل  اأطفالها  اأمام  الزوج  بل  pق من 
ذلك«، ح�شب ما اأوردت �شحيفة »الريا�س« ال�شعودية.

عليه  ال�شرب  ب�شرورة  ا�شت�شارية  لن�شائح  ا�شتجابت  اأنها  القا�شي  واأ�شاف 
واحتوائه بعدما طماأنتها باأن هذا الو�شع طبيعي، ويتغري مع مرور الوقت، اإل 

اأنها مل تلحß تغيرًيا، و�شربت على هذه احلال اأكرث من خم�شة اأعوام.
وعن حل الق�شية قال: »اإن جلنة اإ�شالح ذات البني التابعة للدائرة تتابع 
اإنهاء  على  ي�شاعد  حل  اإىل  والو�شول  النظر  وجهات  تقريب   mوج��ار الق�شية، 

اخلالف والعودة اإىل ع�س الزوجية«.
تقبيل  »اإن  الوقعة:  على  تعليًقا  النف�س،  علم  خبري  العجيان  في�شل  وقال 
خماطر  ي�شكل  ل  والعطف  الح��رتام  حدود  يف  الأطفال  اأم��ام  زوجته  ال��زوج 
على  ا  اإيجابًيّ ينعك�س  ما  هم;  ّnاأم  pالأب بحب  ُي�شعرهم  بل  الأطفال،  على  نف�شية 
حياة الأ�شرة«، م�شتدرًكا: »اأما التقبيل على وجه ال�شتمتاع فال ي�شح، ويجب 

األ يطلع عليه الأطفال املميزون«.  
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امل�����ت�����ح�����دة اال·  ام�������������ام  ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ني  م�������¶�������اه�������رات  م��������ن  ��������ض�������ور 

�ضور من م¶اهرات الليبيني امام اال· املتحدة



-مغربية  اأردنية  اإحرتافية  ع�شكرية  قوة 
èقوامها 20 األف جندي دفاعا عن دول اخللي

 

علم موقع اأخبار بلدنا الردين اأن اأتفاقا مبدئيا �شيعلن عنه لحقا، قد 
جرى بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة املغربية توؤ�ش�س مبوجبه قوة 
ع�شكرية خا�شة للتدخل ال�شريع، تت�شكل من وحدات مقاتلة ت�شم عنا�شر 
وتتخذ  والرباط،  عمان  تتقا�شمها  جندي  األف  ع�شرين  قوامها  حمرتفة 
مع�شكرات اأردنية يف جنوب الأردن مقرا دائما لها، على اأن تكون م�شتعدة 
الربية  احل��دود  عرب  اخلليجي  التعاون  ‹ل�س  دول  عن  دفاعا  للتدخل 
اإذ �شتتكفل الدول اخلليجية ‹تمعة  والبحرية بني الأردن وال�شعودية، 
تكاليف جتميع واإقامة هذه القوات التي لن تر�شل اىل اأي بوؤر خليجية اإل 
يف حالت غياب ال�شلم عن الدول اخلليجية، وهو الأمر الذي �شين�س عليه 

»روح« اإن�شمام الأردن واملغرب اىل ع�شوية ‹ل�س التعاون اخلليجي. 
تتعلق  اخ��رى  تفا�شيل  بن�شر  الردين  بلدنا  اخبار  موقع  �شيقوم  و 
باتفاقات الردن و املغرب فيما يخ�س دول ‹ل�س التعاون اخلليجي و الية 

تطبيق هذه التفاقات خالل اليام القليلة املقبلة
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واالرOن   .. ام����وال����¬  ع���ل���ى   Oق���ي���و ف���ر����س  ب���ع���د  االرOن   Oي���ه���د MO������الن 
عن¬ امل��ع��ل��وم��ات  ب��ك��ل  االE���ض��رائ��ي��ل��ي��ني  ب��ت��õوي��د   ìامل��ب��ح��و ن��ق��ت��ل  مل   :  Oي����ر

اال������ض�����د: مل ا����ض���ت���خ���دم احل������ل االأم�����ن�����ي ب���ع���د وه�������ذه اأ�����ض����ب����اب خ������اليف م�����ع ق��ط��ر

اأمني  م�شتوى  اأن  الردين  بلدنا  اأخبار  علم موقع 
رفيع امل�شتوى قد قابل القيادي الفل�شطيني الطريد 
حم��م��د دح���الن خ���الل ت��واج��د الأخ����ري يف دول��ة 
ال�شخ�شية  حمل  وانه  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
الأمنية الأردنية عتبا وغ�شبا حول موقف الأردن 
الر�شمي منه، رغم اأنه اعترب يف �شنوات �شابقة باأنه 
اإ�شافة اىل  الأردين،  ال�شيا�شي  للنظام  املدلل  الإبن 
�شكوى حول الت�شدد الأمني الأردين حول ح�شاباته 
امل�شرفية يف الأردن، ورف�س عمان الر�شمية ال�شماح 
له  مكتب  افتتاح  اأو  الأردن،  يف  له  طويلة  باإقامات 
اىل  كالمه  ينقل  اأن  طالبا  الأردنية،  الأرا�شي  على 
يريد  واأنه  الأردن،  يف  واأمنيا  �شيا�شيا  اأعلى  م�شتوى 
ردا �شفويا من جانب الأردن، قبل اأن يتفرغ لإ�شقاط 
اآثر منذ  الأردن �شيا�شيا من ح�شاباته، وفتح ملفات 
خروجه من رام اهلل األ يفتحها اإحرتاما خل�شو�شية 

العالقة مع الأردن.
و علم موقع اخبار بلدنا انه حال عودة امل�شوؤول 
فحوى  على  روؤ�شائه  باإطالع  قام  عمان  اىل  الأمني 
ر�شائل دحالن العاتبة والغا�شبة، فقد كلف الناقل 
بحمل اأجوبة اأردنية ر�شمية �شفوية على »تفوهات« 
فاإن  الأردن،  يف  مكتبا  اإفتتاحه  ب�شاأن  اإذ  دح��الن، 
�شبق  ال��ذي  ذات��ه  املبداأ  حيث  من  يوافق  ل  الأردن 
ال�شلطة  ورئي�س  دحالن  مع  عليه  توافق  اأن  لالأردن 
مكاتب  حول  عرفات  يا�شر  الراحل  الفل�شطينية 
تطلق  حما�س  حركة  كانت  واإع��الم��ي��ة  �شيا�شية 

ن�شاطات معادية لرام اهلل منها يف عمان.
اأما ب�شاأن الت�شدد حول حركة ح�شاباته امل�شرفية 
اأول  يهدف  اأمني  اإج��راء  فهو  الأردنية  البنوك  يف 
اىل اأن يظل الو�شع املايل لدحالن حتت ال�شيطرة، 

اأمن  خ�شية تنفيذ اأي حتويالت تهدف اىل زعزعة 
واإ�شتقرار مناطق ال�شلطة الفل�شطينية، اإ�شافة اىل 
منعه من اإ�شتخدام هذه الأموال يف الداخل الأردين، 
واإنفاقها على نحو يوؤذي الأمن القومي الأردين، اأما 
اأموال دحالن  للت�شدد الأردين حول  الثالث  ال�شبب 
حيث  اهلل،  رام  من  عمان  تلقته  ر�شمي  لطلب  فهي 
مع  ال�شبهة،  مو�شع  ال�شخ�شية  اأم��وال��ه  اإخ��ت��الط 

اأموال تعود اأ�شولها اىل ال�شلطة الف�شلطينية.
طلب  فقد  الأردن  يف  له  طويلة  اإقامات  عن  اأم��ا 

الأردن  يف  الإقامة  اأن  مفادها  ر�شالة  اإليه  ينقل  اأن 

له ينطبق عليها املبداأ ذاته الذي طبقته احلكومة 

لأن  اخرى،  ف�شائل  من  قادة  اأبعدت  حني  الأردنية 

�شيا�شي �شار �شد م�شالح  ن�شاط  اأي  الأردن ل يقبل 

الأردن احليوية مع حركة فتح التي تدير ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية، ولذلك فاإنها تقبل مبرورهم 

من الأردن لل�شفر اىل بلد اآخر، اأو لأ�شباب اإن�شانية 

عبداهلل  امللك  من  اأم��ر  اىل  عليها  املوافقة  حتتاج 

خالد  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  مع  ح�شل  كما  الثاين 

م�شعل حينما تويف والده يف الأردن قبل عامني

اأما عن تهديد دحالن املبطن بفتح ملفات يعرفها 

عن الأردن فقد علم موقع اخبار بلدنا الردين، اإن رد 

عمان كان بن�شيحة لدحالن – وفقا لر�شالة �شفوية 

اأي ف�شائية تبث من املدينة  اأر�شلت له- باأن يختار 

الإعالمية يف دبي حيث يعي�س الآن، للحديث معها 

حول اأي ملفات يعرفها عن الأردن، فالأردن مل يقتل 

الإ�شرائيليني  تزويد  يف  باإ�شهام  املبحوح  حممود 

ال�شهداء  دماء  على  يتاآمر  ومل  عنه،  املعلومات  بكل 

يف غزة، كما اأن اأيا من م�شوؤويل الأردن مل ينظم اأي 

والعربدة  ال�شكر  من  فيها  ما  فيها  ماجنة  حفالت 

اإحتفاء مبقتل ال�شيï املجاهد اأحمد يا�شني.

لدحالن  نقلت  التي  طرافة  الأكرث  الر�شالة  لكن 

هي: اهلل ي�شعدك حيث اأنت ويبعدك. 

ك�شف عدد من اأع�شاء اجلالية ال�شورية يف 
الكويت ل�«الراي« الكويتية تفا�شيل ما دار يف 
اللقاء الذي جمعهم بالرئي�س ب�شار ال�شد يف 

.2982011 ïدم�شق بتاري
من  �شخ�شا   28 اإ�شتقبل  الأ���ش��د  اأن  يذكر 
اأع�شاء اجلالية ال�شورية يف الكويت، ينتمون 
اىل خمتلف املناطق ال�شورية، وهم متنوعون 
قوية  اأ�شئلة  طرح  وبع�شهم  وطائفيا،  فكريا 
اإن  قائال  ذل��ك  على  الأ���ش��د  �شجعهم  »بعدما 

اللقاء بال �شقف«، كما قال
 بع�س من ح�شر اللقاء ل�«الراي«، م�شيفني 
�شاعة  يكون  اأن  له  مقررًا  كان  الجتماع  اأن 
واحدة فقط »لكن الأ�شد باأريحيته و�شراحته 
اأ�شئلة  جميع  اىل  تقريبًا  ي�شتمع  اأن  ف�شل 
لنحو  املدة  متديد  اىل  اأدى  ما  الوفد  اأع�شاء 

ثالç �شاعات«.
اإ�شتهل  ال�شد  اأن  الوفد  يف  اأع�شاء  يقول 
تقوم  الذي  بالدور  م�شيدا  بالرتحيب،  اللقاء 
الغ���رتاب،  ب��الد  يف  ال�شورية  اجلاليات  ب��ه 
 çحتد ثم  الم،  بالوطن  الوثيق  واإرتباطها 
الكويت  يف  ال�شورية  اجلالية  ‹ل�س  رئي�س 
وم��وؤي��دا  بالرئي�س،  م�شيدا  بول�س  دان��ي��ال 
»التي  الآن  حتى  بها  ق��ام  التي  لال�شالحات 
�شتنقل �شوريا اىل و�شع اف�شل«، اآمال اأن تنتهي 
احلال التي تعي�شها البالد حاليا ويعود المن 

وال�شتقرار اىل ربوعها.
طرح  ط��ل��ب  ال���ش��د  اأن  ه����وؤلء  واأ����ش���اف 
يف  يجري  ما  حول  كلها  فتمحورت  ال�شئلة، 
�شورية، »فاأجاب عنها رغم كرثتها وت�شعبها... 
حتى اأن اأحد اأع�شاء الوفد لحß اأنهم اإتعبوا 
قليال  يتوقف  ان  عليه  فتمنى  بالكالم  ال�شد 
للراحة وان يبت�شم، ف�شحك الرئي�س و�شحك 

اجلميع«.
وت���اب���ع���وا: »امل���ح���ط���ات الب�����رز يف ه��ذا 
�شياق  يف  الأ�شد  قول  يف  تتمثل  كانت  اللقاء 
�شوريا  يف  حاليا  القائم  الو�شع  عن  حديثه 
ما  واأن  بعد  الأم��ن��ي  احل��ل  ي�شتخدم  مل  اأن��ه 
مو�شعية،  دقيقة  مبعاجلات  اأ�شبه  يجري 
عدم  على  واحل��ر���س  واحليطة  ال��دق��ة  واأن 
البرياء  لرواح  حقنا  العمليات  يف  التو�شع 
يف  التاأخر  اىل  ت��وؤدي  التي  العوامل  من  هي 

انه ما�س يف  اكد ال�شد  ال�شريع. كما  احل�شم 
الرهابية  املجموعات  ا�شماهم  من  مالحقة 
للق�شاء عليهم، وانه يف الوقت نف�شه ما�س يف 

ال�شالحات«.
املوؤامرة  عن  حديثه  �شياق  يف  ال�شد  ومرر 
خماوف  او  حماذير  �شوريا  لها  تتعر�س  التي 
المن  ‹ل�س  يبحث  كاأن  ما  دويل  اجراء  من 
طماأن  لكنه  ال�شابع،  البند  حتت  �شوريا  و�شع 
ال�شورية  الديبلوما�شية  القوة  �شالمة  اىل 
موقفي  ان  واىل  اخلارجية  �شوريا  وعالقات 
»يحول  ال��دول  من  وغريهما  ورو�شيا  ال�شني 
اىل  ال��دويل  املجتمع  ان��زلق  دون  الآن  حتى 

املوؤامرة التي تغذيها دول معينة«.
وتطرق ال�شد اىل العالقة مع بع�س اجلهات 
العربية والقليمية والدولية، وك�شف يف هذا 
اخلليجي  امل��وق��ف  ع��ن  �شئل  عندما  ال�شياق 
بع�س  �شحبت  ح��ني  ذروت���ه  اىل  و�شل  ال��ذي 
للت�شاور،  �شورية  من  �شفراءها   èاخللي دول 
اخلطوات  يف  لنا  »م�شاند  اخلليجي  املوقف  اأن 
من  اتلقاها  التي  والت�شالت  نتخذها،  التي 
من  ودعكم  لنهجنا...  داعمة   èاخللي زعماء 
املواقف التي تعلن يف و�شائل العالم«، م�شريا 
»تتعامل  اخلليجية  ال���دول  اح���دى  اأن  اىل 
ومتناق�شني،  بل  خمتلفني  اجتاهني  عرب  معنا 
وت�شريحات  مواقف  خالل  من  معار�س  الول 
اعالمية  تغطيات  اىل  بال�شافة  م�شوؤولني 
لنا  داع��م  وال��ث��اين  ال�����ش��وري،  امل��وق��ف  ت�شوه 
الت�شال  خالل  من  ال�شالحية  وخلطواتنا 
الدائم، واكرر لكم كلمة الدائم، من قبل زعيم 

هذه الدولة«.
ا�شباب  ع��ن  ���ش��وؤال  على  ردا  ال���ش��د  وق��ال 
اخلالف مع قطر ان هناك ثالثة اأ�شباب لهذا 
عندما  بداأ  الول  »ال�شبب  م�شيفا:  اخل��الف، 
طيب  رج��ب  الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  فاجاأين 
احلايل  العام  مطلع  هاتفي  بات�شال  اردوغان 
لعقد  دم�شق  يف  اىل  ق��ادم  باأنه  فيه  يبلغني 
نوؤجلها ملزيد من  ان  قمة، وعندما طلبت منه 
ال�شتعداد والتح�شري، رد علي باأنه يت�شل بي 
اىل  متوجها  الطائرة  يف  ان��ه  اي   - اجل��و  من 
دم�شق- واأن امري قطر ال�شيï حمد بن خليفة 
قمة  لعقد  دم�شق  اىل  قادما  اي�شا  اجل��و  يف 

وعقدت  الالزمة  بالرتتيبات  قمت  ثالثية. 
القمة فعال وطلب مني ال�شيï حمد واردوغان 
ان ي�شتمر �شعد احلريري )رئي�س وزراء لبنان 
حينها( يف من�شبه وانهم يريدون م�شاعدتي يف 
بالطلب،  تفاجاأت  طبعا  الرغبة.  هذه  تنفيذ 
و�شرحت لهما بع�س تفا�شيل الو�شع اللبناين 
الو�شع  ان  خ�شو�شا  عنهما  غابت  رمب��ا  التي 
احلكومي اللبناين كان مير مبرحلة انتقالية، 
واذكر انني قلت لهما اي�شا ان من ا�شباب عدم 
العربية  اململكة  ان  الطلب  هذا  لقبول  ميلي 
احلريري  �شعد  اأن  ابلغتني  كانت  ال�شعودية 
رئي�شا  يكون  لن  املرحلة  ه��ذه  يف  ي�شلح  ل 
لوزراء لبنان، ا�شافة اىل ا�شباب اخرى تتعلق 
لهما  �شرحتها  الداخلية  اللبنانية  بالرتكيبة 
 ïال�شي لكن  ذل��ك،  حول  طويل  نقا�س  وج��رى 
حمد غادر حينها دم�شق غري را�س عن املوقف 

ال�شوري يف هذا ال�شاأن«.
اع�شاء  بع�س  اىل  ا�شتنادا  ال�شد  وا�شاف 
الوفد ان »ال�شبب الثاين الذي ازعè قطر هو 
رف�س �شورية تبني املوقف اخلليجي وغالبية 
الدول العربية اخلا�س بدعم الثورة الليبية، 
املوقف  ق���ادت  ال��ت��ي  ه��ي  قطر  ان  خ�شو�شا 
العربي الداعم للثوار الليبيني يف حني رف�شت 
المر  للقذايف  داع��م��ة  وبقيت  ذل��ك  �شوريا 
هنا  نحن  حفيظتها.  واث��ار  قطر   è��ازع ال��ذي 
يف  وخ��الف��ات  �شيا�شية  م��واق��ف  ع��ن   çنتحد
وجهات النظر ل يجب يف راأينا ان توؤدي اىل 
قطيعة ول ميكن ان تعترب تدخال من طرفنا 
تنفق  قطر  لكن  لقطر.  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
تغيري  توجهات  لدعم  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات 
ال�شبب  ب���راأي  ه��و  وه���ذا  دم�شق  يف  ال��ن��ظ��ام 

الثالث«.
مع تركيا  بالعالقة  يتعلق  �شوؤال  وردا على 
من  مت�شددا  موقفا  تركيا  ات��خ��اذ  وا���ش��ب��اب 
النظام يف �شوريا اجاب ال�شد بالقول لع�شاء 
الوفد خالل اللقاء الذي عقد يف 2982011: 
تركيا  يف  والم����ن  واجل��ي�����س  اردوغ�����ان  »ان 
داعمون لنا، املعار�س الوحيد له لنا يف تركيا 
هو وزير اخلارجية احمد داود اوغلو وهو كان 
امل�شلمني ثم حتول  ع�شوا يف تنظيم الخوان 

اىل �شلفي«.

تركيا  جهات  دعم  على  مثال  ال�شد  و�شاق 
له بقوله: »ات�شلنا بقيادة اجلي�س واملخابرات 
قوات  ار�شال  �شاأن  يف  معهم  للت�شاور  الرتكية 
واأ�شلحة من اجلي�س ال�شوري اىل منطقة جبل 
الزاوية املتاخمة للحدود مع تركيا، ملالحقة 
ف�شاأل  هناك،  امل�شلحة  الرهابية  املجموعات 
ال�شلحة  وماهية  نوعية  عن  الرتكي  اجلانب 
اىل  ادخالها  ال�شورية  ال��ق��وات  تعتزم  التي 
تلك املنطقة، فقيل لهم انها ا�شلحة متو�شطة 
هذه  مثل  باأن  الرتكي  اجلانب  فرد  وخفيفة، 
املجموعات  هزمية  ت�شتطيع  ل��ن  ال�شلحة 
وعليكم  املنطقة،  تلك  يف  املوجودة  امل�شلحة 

ار�شال قوات مدرعة لتحقيق هدفكم«.
ما  يف  ال��وف��د  اع�����ش��اء  ا�شئلة  ع��ل��ى  وردا 
التي  القتل  وعمليات  الداخلي  بال�شاأن  يتعلق 
خمتلف  يف  واجلي�س  الم��ن  ق��وات  بها  تقوم 
الفيديو  و�شريط  ال�شورية  واملناطق  امل��دن 
مواطنا  يعذبون  امن  رج��ال  فيه  يظهر  ال��ذي 
ويجربوه على ترديد عبارات تقد�س الرئي�س 
بالدين،  وكفر  م�شا�س  وفيها  ماهر  و�شقيقه 
اعرتف ال�شد بوقوع اخطاء ج�شيمة من قبل 
»مدربة  القوات  هذه  ان  وق��ال  الم��ن،  ق��وات 
على مواجهة عنا�شر القاعدة، حيث املطلوب 
من عن�شر المن ان يقتل عن�شر القاعدة قبل 
ان يقتله الخري، وبالتايل فعنا�شر المن غري 
التي   çالح��دا مثل  مع  التعامل  على  مدربني 
اخطاء  تقع  لذلك  حاليا،  �شورية  يف  حت�شل 
يف  باجلي�س  ال�شتعانة  مت��ت  ال�شبب  ول��ه��ذا 

مالحقة املجموعات امل�شلحة الرهابية«.
ال�شد  ماهر  اىل  من�شوب  قول  عن  و�شئل 
)قائد فرقة احلر�س اجلمهوري( مت تداوله 
ماهر(  )اي  باأنه  ال�شوري  املجتمع  او�شط  يف 
يرتد  ومل  الريا�شة  مالب�س  يرتدي  يزال  ل 
الحتجاجات،  ملواجهة  بعد  الع�شكري  لبا�شه 
فنفى الرئي�س ال�شد �شحة مثل هذه القوال، 
م�شريا اىل اأن �شقيقه ماهر »يقوم بدور وطني 
اي�شا  كبرية  م�شوؤوليات  وعليه  كبري  وتاريخي 
البلد  وا�شتقرار  امن  على  احلري�شني  من  وهو 
هذه  مثل  عنه  ت�شدر  ان  ميكن  ل  وبالتايل 

القاويل«.
وب�����ش��وؤال��ه ع��ن امل��واق��ف ال��دول��ي��ة جتاه 

باملوقف  ال�شد  ا�شاد  �شورية  يف  يح�شل  ما 
المريكي معتربا موقف الرئي�س باراك اوباما 
ملوقف  ارتياحه  عن  ومعربا  ج��دا«  »ايجابيا 
»بعك�س  كلينتون،  هيالري  اخلارجية  وزي��رة 
جدا  مت�شددا  نعتربه  الذي  الوروب��ي  املوقف 

على عك�س ما كان عليه احلال �شابقا«.
ودائما  الأ���ش��د،  او���ش��ح  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
ال�شورية يف  اع�شاء يف وفد اجلالية  نقال عن 
الكويت، ان املوقف الوروبي »كان ميثل كابحا 
للموقف المريكي حني يكون موقف وا�شنطن 
مت�شددا، اي ان امريكا حني كانت تتخذ موقفا 
اوروبا  كانت  ال�شرق  يف  ما  ق�شية  من  مت�شددا 
وم��ا ح�شل  الن��دف��اع الم��ريك��ي،  م��ن  تخفف 
العك�س  �شورية هو  بالن�شبة اىل الحداç يف 
املوقف  التي تكبح جماح  امريكا هي  ان  حيث 

الوروبي جتاه �شورية حاليا«.
العراقي  باملوقف  يتعلق  �شوؤال  على  وردا 
ودعم  املتظاهرين  دع��م  بني  يتاأرجح  ال��ذي 
النظام، اقر الرئي�س بتذبذب املوقف، موؤكدا 
م�شوؤولني  مع  عقدت  ولقاءات  »ات�شالت  ان 
ل  حتى  امل��واق��ف  ه��ذه  مثل  لتاليف  عراقيني 
من  ال��ع��راق  يف  ح�شل  م��ا  ���ش��وري��ا  يف  يح�شل 
يف  ح�شل  »تطورا  ان  موؤكدا  ثاأرية«،  عمليات 
العراقية  ال�شلطات  وب��ات  العراقي  املوقف 
حكومة  �شوريا  ت�شريحاتها  خالل  من  تدعم 

و�شعبا«.
تتجه  اي��ن  واىل  امل�شتقبل  عن  وب�شوؤاله 
م�شرية  »ان  قوله  ال�شد  ك��رر  الن،  �شورية 
مع  �شوريا  يف  وم�شتمرة  ما�شية  ال�شالحات 
امل�شلحة  املجموعات  مالحقة  يف  ال�شتمرار 

الرهابية والق�شاء عليها« 



الرئي�س  يجل�س  حماكمته  بدء  منذ  مرة  لأول   
ال�شابق ح�شني مبارك على �شريره املتحرك يف قف�س 
التهام. حدç ذلك خالل �شهادة امل�شري حممد ح�شني 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  رئي�س  طنطاوي 
اأم�س ال�شبت، حيث اعتدل على �شريره مدة طويلة، 
على عك�س اجلل�شات ال�شابقة التي كان يتمدد عليه 

ويبدو يف بع�س الفرتات �شبه نائم.
كما اأنها املرة الأوىل كما قالت م�شادر ل�«العربية 
واأوراق  بقلم  مبارك  جمال  فيها  مي�شك  التي  ن��ت« 
منهمكًا يف ت�شجيل ال�شهادة وبدا كاأنه يكتبها حرفًا 

حرفًا.
الداخلية  وزير  فيهم  مبن  املتهمني  جميع  وانكب 
وزارة  ق��ي��ادات  م��ن  و6  ال��ع��اديل  حبيب  الأ���ش��ب��ق 
وظهر  امل�شري  كالم  ت�شجيل  يف  ال�شابقني  الداخلية 

اأي�شًا حر�شهم على كتابة كل كلمة قالها.
مل يلتفت امل�شري اإىل الرئي�س ال�شابق اأو اإىل بقية 
دقيقة،   40 ا�شتمرت  التي  �شهادته  ط��وال  املتهمني 
الرئي�س«  ب�«ال�شيد  ي�شفه  اأن  على  خاللها  حر�س 

عندما كان يتناوله يف اإجاباته 
خالل  واأح��ي��ط  الأ�شئلة.  على 
بحرا�شة  املحكمة  اأم��ام  مثوله 

م�شددة.
باحلق  امل��دع��ني  حمامو  ردد 
هتافات  اجلل�شة  خ��الل  امل��دين 
وبقية  وجن��ل��ي��ه  م��ب��ارك  ���ش��د 
اجلل�شة  نهاية  وم��ع  املتهمني، 
الذي  امل�شري  �شد  بع�شهم  هتف 
بعد  ب�شرعة  حرا�شه  اأخرجه 

رفع اجلل�شة. 
واع���ت���رب ال��ك��ث��ريون داخ���ل 
قاعة املحاكمة اأن �شهادة امل�شري 

ال�شابق  الرئي�س  �شالح  يف  متامًا  ت�شب  طنطاوي 
وم�شاعديه  العاديل  حبيب  �شالح  يف  واأي�شا  مبارك، 

يف وزارة الداخلية.
اأجاب امل�شري عن 20 �شوؤاًل، منها 11 من املحكمة 
املدين،  باحلق   mمدع من  وواحد  العاديل  دفاع  من  و8 

فيما رف�شت املحكمة �شوؤالني من النيابة لتكرارهما. 
وا�شتغرقت اأ�شئلة الدفاع نحو ربع �شاعة.

ملدة  امل�شري  اإىل  اأن��ظ��اره  وج��ه  ال�شابق  الرئي�س 
اأمامه  من  جمال  ابنه  حترك  اأن  بعد  كاملة  دقيقة 
امل�شري  �شهادة  انتهاء  وبعد  النظر.  فر�شة  ليمنحه 
داخل  املتهمني  وجوه  على  الرتياح  عالمات  ظهرت 
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ديلما  الربازيلية  الرئي�شة  اأكدت   :  � نيويورك 
رو�شيف ام�س الأربعاء تاأييد بالدها لتمثيل دولة 
وقت  يف  املتحدة،  الأمم  يف  كامل  ب�شكل  فل�شطني 
ي�شتعد فيه الفل�شطينيون للتقدم بطلب الإعرتاف 
والوليات  اإ�شرائيل  معار�شة  و�شط  بدولتهم 

املتحدة.
اأمام اجلمعية  األقته  وقالت رو�شيف يف خطاب 
قادرة  غري  لأنني  <اآ�شفة  املتحدة  لالأمم  العامة 
يف  الكاملة  فل�شطني  بع�شوية  ال��رتح��ي��ب  على 
كانت  الربازيل  اأن  اإىل  م�شرية  املتحدة>،  الأمم 
عام  بحدود  الفل�شطينية  بالدولة  اعرتفت  قد 

.1967
اجلمعية  يف  ال��دول  اأغلبية  <مثل  واأ�شافت 
العامة، نعتقد اأن الوقت قد حّل كي تكون فل�شطني 

ممثلة ب�شكل كامل هنا>.
ال�شعب  ب��ح��ق  <الإعرتاف  اأن  واع���ت���ربت 
امل�شري  وتقرير  بال�شيادة  ال�شرعي  الفل�شطيني 
ال�شرق  يف  ال��دائ��م  ال�����ش��الم  اإح��ت��م��الت  ي��زي��د 

الأو�شط>.
وقالت اإن <فل�شطني حّرة وذات �شيدة وحدها 
ال�شرعية  اإ�شرائيل  رغبات  حتقيق  على  ق��ادرة 
ب��ال�����ش��الم م��ع ج��ريان��ه��ا والأم����ن ع��ن��د ح��دوده��ا 

والإ�شتقرار ال�شيا�شي يف املنطقة>.
ملطالب  ب��الده��ا  تاأييد  ع��ن  رو�شيف  واأع��رب��ت 
تعرف  باتت  والتي  الأو�شط  ال�شرق  يف  احلرية 
با�شم <الربيع العربي>، غري اأنها �شددت على اأن 
القوة  با�شتخدام  للتدخل  الدويل  املجتمع  جلوء 

الأخري>. احلّل  دائمًا  يظّل  اأن  <يجب 
ال��دويل،  الأم��ن  ‹ل�س  اإ�شالح  اإىل  دع��ت  كما 
م�شوؤوليتها  لتحمل  <جاهزة  الربازيل  اإن  وقالت 

كدولة دائمة الع�شوية يف املجل�س>.

الفل�شطينية  بالدولة  كما كان دعم العرتاف 
حا�شرا يف خطاب رئي�شة اأخرى من املنطقة، وهي 
اأكد بيان  اإذ   ،Ôرئي�شة الأرجنتني كري�شتينا كي�ش
الكبري  الدعم  البلد  هذا  دبلوما�شية  عن  �شادر 
حق الفل�شطينيني. وتعرتف الأرجنتني بفل�شطني 
دولة  و�شتتبنى  املا�شية.  ال�شنة  منذ  ك��دول��ة 
الت�شيلي املوقف نف�شه، حيث اأعلن وزير خارجية 
هذا البلد، األفريدو مورينو اأن <فل�شطني بالن�شبة 
نف�شها  احل��ق��وق  لها  تكون  اأن  ويجب  دول���ة،  لنا 
<لنا�شيون>  جريدة  واأف��ادت  الدول>.  كباقي 
الباراغواي  اأن رئي�س  املا�شي  الباراغوية الثنني 
يف  الفل�شطينيني  حق  على  ي�شر  لوغو  فريناندو 

الأوروغ��واي  دولة  و�شتكون  دولة.  على  توفرهم 
من اأ�شد املدافعني عن حق الفل�شطينيني يف دولتهم، 
ل�شيما واأن رئي�س هذا البلد خو�شي موخيكا كان 
الفل�شطينية  من الأوائل الذين اعرتفوا بالدولة 

يف اأمريكا الالتينية.
<التحالف  وهي  األبا  دول  ‹موعة  واأعلنت 
دول  من  املكونة  اأمريكا>  ل�شعوب  البوليفاري 
ونيكاراغوا  والك��وادور  وبوليفيا  وكوبا  فنزويال 
في�شنتي  و����ش���ان  ال��دوم��ي��ن��ك��ان  وج��م��ه��وري��ة 
الفل�شطينية،  للدولة  تاأييدها  وغرانادينا�س 
فنزويال  مثل  الدولة  ه��ذه  اأع�شاء  بع�س  اأن  بل 
خالل  الإ�شرائيلي  ال�شفري  طردتا  قد  وبوليفيا 

اعتداء اإ�شرائيل على قطاع غزة منذ �شنتني.
وزنها  بحكم  املك�شيك  اىل  الأن��ظ��ار  وتتوجه 
‹ل�س  يف  وع�شويتها  الالتينية  اأمريكا  دولة  يف 
ال�شابقني  اخلارجية  وزراء  من  عدد  ووقع  الأمن، 
كالدرون  احل��ايل  الرئي�س  فيه  يطالبون  بيانا 
اتخاذ موقف تاريخي والن�شمام اىل دول اأمريكا 
يف  ال�شري  بدل  بفل�شطني  الع��رتاف  يف  الالتينية 

ركب وا�شنطن يف هذا ال�شاأن.
يف غ�شون ذلك، �شنت اإ�شرائيل حملة دبلوما�شية 
قوية يف دول اأمريكا الالتينية موؤخرا يف حماولة 
فل�شطني،  بدولة  الع��رتاف  بعدم  دولها  لإقناع 
اإ�شرائيل  وخ�شرت  املهمة.  هذه  يف  ف�شلت  لكنها 
موقعها يف اأمريكا الالتينية يف احلرب التي �شنتها 
القا�شية  ال�شربة  لكن   2006 �شيف  لبنان  على 
دبلوما�شية كانت خالل اعتدائها على قطاع غزة 
�شنة 2009، عندما قامت فنزويال وبوليفيا بطرد 

ال�شفري الإ�شرائيلي

قتل رئي�س ‹ل�س امل�شاحلة الوطنية الأفغانية 
وخم�شة  رب��اين  ال��دي��ن  ب��ره��ان  ال�شابق  الرئي�س 
من  انتحاري  نفذه  هجوم  يف  املجل�س،  اأع�شاء  من 
»طالبان«، ومعه زميل له، داخل منزله يف حي وزير 
ا�شتهدف  الديبلوما�شي يف كابول، والذي  اأكرب خان 
على  م�شلحون  اأطلقها   ïب�شواري املا�شي  الثلثاء 
)ناتو(  الطل�شي  احللف  ومقر  الأمريكية  ال�شفارة 
بان  معلومات  وافادت  �شخ�شًا.   16 مقتل  اىل  واأدى 
عمامته. يف  فجرها  التي  القنبلة  خباأ  النتحاري 
‹ل�س  مع  التعاون  رف�شت  »طالبان«  حركة  وكانت 
حميد  الأف��غ��اين  الرئي�س  �شكله  ال��ذي  امل�شاحلة 
كارزاي العام املا�شي بهدف اإقناع اجلماعات امل�شلحة 
بالتفاو�س مع حكومته، كما انتقدت احلركة زيارة 
رباين وليات عدة قبل �شهور ولقاءه مقاتلني وقادة 
ميدانيني يف �شفوفها حل�شهم على اإلقاء ال�شالح، يف 
زيارته  خالل  الباك�شتانية  القيادة  دعم  نال  حني 
اإ�شالم اآباد حيث التقى الرئي�س اآ�شف علي زرداري 

باك�شتانية  قيادات  كياين،  اأ�شفق  اجلي�س  وقائد 
وعلى  الأفغانية.  »طالبان«  تدعم  باأنها  يعتقد 
ع�شوًا   68 ي�شم  ال��ذي  املجل�س  يحقق  مل  الأر���س، 
اختارهم كارزاي بنف�شه، اأي جناح يف م�شاعيه حتى 

الآن.
حي  اإىل  املوؤدية  الطرق  كل  ال�شرطة  واأغلقت 
خ�شية  بيوتهم  ال�شكان  لزم  بينما  الديبلوما�شي، 

كان  ال��ذي  رب��اين  مقتل  بعد  عنف  اأعمال  ح�شول 
راأ�س التحالف املناه�س ل� »طالبان« منذ عام 1996 
عام  نهاية  اأفغان�شتان  التحالف  قوات  غزو  وحتى 
يف  الأمريكية  ال�شفارة  ب��اأن  �شهود  واأف���اد   .2001
جر�س  اأطلقت  رباين  منزل  من  البعيدة  غري  كابول 
اأفراد  واأبلغت  حمتمل،  هجوم  من  حمذرة  الإن��ذار 
البعثة اأن هذا الإجراء لي�س تدريبًا، ما دفعهم اىل 

الحتماء ب�شواتر.
عملية  اأك��رب  ميثل  رب��اين  مقتل  اأن  رغ��م  وعلى 
لغتيال �شخ�شية بارزة مقربة من الرئي�س كارزاي 
وايل  اأحمد  الأخري  �شقيق  اغتيال  من  �شهرين  بعد 
اىل  رحلته  الأف��غ��اين  الرئي�س  وا���ش��ل  ك����ارزاي، 
نيويورك للم�شاركة يف اأعمال اجلمعية العامة لالأمم 
الأمريكي  الرئي�س  و�شوله  ف��ور  والتقى  املتحدة، 
باراك اأوباما يف نيويورك. وتعهد الرئي�شان موا�شلة 

جهود ال�شالم يف اأفغان�شتان.

ا÷معية  اأ�ضغا∫  تفتتح  امراأة  اأو∫  الÈازيل  رئي�ضة 
فل�ضطني  لدولة  تاأييدها  وتعلن  املتحدة  لالأ·  العامة 

امل�ضاحلة بحجة  زاراه   zطالبانيان{ نفذه   Òبتفج  Êربا اZتيا∫ 

zالرئي�س ب�zال�ضيد  و�ضف¬   Òوامل�ض �ضريره..  على  جل�س  مبارك 

يوم ‘ fيويور∑ 
اأ�شامة الرنتي�شي 

واأم��ام  الأ�شبوع،  ه��ذا  العامل  طاولة  على 
روؤ�شاء الدول واحلكومات الذين يزيد عددهم 
على 120 يف اأروقة الأمم املتحدة، اأربع ق�شايا 
و�شالمة  الدميقراطي،  ليبيا  م�شتقبل  كربى: 
يف  والقحط  املدنية،  النووية  الطاقة   èبرام
الفل�شطينية.  والق�شية  الأفريقي،  القرن 

يطغى  �شوف  عامليا،   194 ورقمها  الفل�شطينية،  الدولة  ا�شتحقاق  اأن  اإل 
الفل�شطيني،  ال�شعب  لي�س حبا يف  العامل وزعمائه،  على خطابات وكوالي�س 
يف  قائم  احتالل  اآخر  هو  الإ�شرائيلي  الحتالل  لأن  بل  عينيه،  ل�شواد  ول 
العامل، ولأن الق�شية الفل�شطينية هي الأعدل يف العامل، والأهم من كل هذا 
وذاك الفر�شة الأخرية ل�شحب الق�شية الفل�شطينية من الحتكار الأمريكي 

وو�شعها يف ح�شن العامل من خالل تدويلها.
�شوف  ال��ي��وم،  خطابا  �شيلقي  ال��ذي  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
ي�شرتجع الكاريزما اخلطابية واحل�شور الإعالمي اللذين من خاللهما حقق 
الن�شر يف النتخابات الأمريكية ال�شابقة. ف�شحيح اأن جنمه اآخذ بالأفول، 
ويف فرتات كثرية ن�شي العامل اأن هناك زعيما اأ�شود من اأ�شول اإ�شالمية يحكم 
البيت الأبي�س، وجاء بخطاب دميقراطي كرره اأكرث من مرة معربا عن ثقته 
والفل�شطينيني،  اإ�شرائيل  بني  النزاع  لت�شوية  الدولتني  حل  حتقيق  باإمكان 
فل�شطينية  دولة  جانب  اإىل  يهودية  دولة  وجود  على  ين�س  احلل  هذا  واأن 
ثقل  حتت  ال��دويل  امل�شرح  على  القهقرى  يرجع  اأوباما  اأن  اإل  �شيادة;  ذات 
اأمام  خطابه  يف  بنف�شه  و�شعها  التي  الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شلمية  التوقعات 
الأمم املتحدة العام املا�شي، ولن تنفع معه املح�شنات البديعية الذي �شيلفت 
وعجلت  الطغاة  اأطاحت  التي  النتفا�شات  عن  حديثه  خالل  اإليها  النتباه 
يف  الرغبة  عن  ول  الأو�شط،  وال�شرق  الأفريقي  ال�شمال  يف  بالدميقراطية 
الوحدة  لقوة  جناح  ق�شة  باعتباره  ليبيا  يف  ال��دويل  التدخل  �شاأن  اإع��الء 

وال�شرتاتيجية.
هل تذكرون ماذا اأعلن اأوباما يف اأيلول )�شبتمرب( املا�شي يف التوجه نحو 
‰د  اأن  »علينا  �شيادة  ذات  فل�شطينية  بدولة  يتعلق  عليه  متفاو�س  اتفاق 
اأيدينا اإىل ما هو الأف�شل بني اأنف�شنا، واإذا نحن فعلنا ذلك عندما نعود اإىل 
الأمم  يف  جديد  ع�شو  اإىل  يوؤدي  اتفاق  لدينا  يكون  فاإنه  املقبل،  العام  هنا 

املتحدة«؟
لكن توقعات اأوباما خابت، وانهارت املحادثات الفل�شطينية-الإ�شرائيلية، 
وهو يف طريقه اإىل حل�س كل طروحاته من خالل »الفيتو« الأمريكي املتوقع 

الذي �شيواجه به احللم الفل�شطيني.
�شم�شار  برئا�شة  الدولية  الرباعية  اللجنة  اأن  الفل�شطينيون  يعرف 
ال�شيا�شة الأمريكية توين بلري التاأمت قبل يومني يف نيويورك على م�شتوى 
اإىل  الفل�شطيني  التوجه  متنع  توفيقية  �شيغة  لإيجاد  م�شعى  يف  املبعوثني 
التوجه  هذا  تعترب  الأمريكية  الإدارة  اأن  اأي�شا  ويعرفون  املتحدة.  الأمم 
الفل�شطيني عدمي اجلدوى، واأن »هذه املحاولة اأحادية اجلانب لإقامة دولة 
فل�شطينية، �شت�شفر عن م�شاكل جديدة يف ال�شرق الأو�شط«، لكنهم يعرفون 
بالتاأكيد اأن هذا التوجه، لي�س كما يقول املنا�شلون اجلدد، باأنه »‹رد علم 

فل�شطيني يرتفع فوق مبنى الأمم املتحدة«.
ال�شياق  )ويف  والأوروبية  والأمريكية  الإ�شرائيلية  الكول�شات  اأن  رغم 
م�شمون  اأي  من  )�شبتمرب(  اأيلول  حمطة  اإفراغ  اإىل  تهدف  اأي�شًا(  العربية 
اإىل خطوة  للفل�شطينيني، وحتويل هذه املحطة  �شيا�شي ي�شكل قوة جديدة 
طاولة  اإىل  اأي  عهدها  �شابق  اإىل  بعدها  الأم���ور  تعود  اإل،  لي�س  رمزية 
اأن  اإل  اأي��ل��ول،  ا�شتحقاق  قبل  ما  واآل��ي��ات  لق��رتاح��ات  طبقًا  املفاو�شات، 
الفل�شطينيني ي�شتطيعون البناء على هذا الإجناز الكبري، وتكري�شه حمطة 
ت�شكل نهاية ملرحلة �شيا�شية ماتت بعد اأن و�شلت فيها املفاو�شات اإىل الطريق 
امل�شدود، وت�شكل يف الوقت نف�شه بداية ملرحلة �شيا�شية جديدة يتبنى فيها 
العري�س.  عنوانها  ال�شيا�شية  العملية  تبقى  جديدة،  �شيا�شة  الفل�شطينيون 
لكن العملية ال�شيا�شية ل تعني خيارًا وحيدًا، اأي املفاو�شات، بل تعني الفتح 
ال�شيا�شية لت�شب كلها يف معركة  على ‹مل اخليارات، وتوحيد اجتاهاتها 

الفوز بال�شتقالل.
حق  على  ي�شدد  ك��ارت��ر  جيمي  الأ���ش��ب��ق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ك��ان  اإذا 
لالأمم  العامة  اجلمعية  فى  كاملة  ع�شوية  لهم  تكون  اأن  يف  الفل�شطينيني 
املتحدة، واأنهم قد يندمون اإذا تراجعوا عن م�شاعي العرتاف بدولتهم، حتى 
املعونة الأمريكية لن تكون بحجم خ�شارة عدم العرتاف  »اإن خ�شارة  قال 
الدويل يف الأمم املتحدة بدولة فل�شطني، وميكن للفل�شطينيني اأن يعي�شوا من 

دون املعونة الأمريكية«، فلماذا يناكف البع�س »اإنها ‹رد علم
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- عرّبت الفنانة امل�شرية �شابرين 
ع���ن رف�����ش��ه��ا لق��ت��ح��ام ال�����ش��ف��ارة 
لكنها  ال��ق��اه��رة،  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
اجلدار  لهدم  باملقابل  تاأييدها  اأبدت 
العازل الذي بنته ال�شلطات امل�شرية 
-يف  �شابرين  ال�شفارة.وقالت  حول 

مقابلة مع برنامè »امل�شل�شالتي« على 
قناة »نايل دراما2« م�شاء الأحد 11 
اإ�شرائيل  حّبينا  ما  »عمرنا  اأيلول-: 
 çحاد اأرف�س  لكني  اأبدا،  نحبها  ولن 
يوم  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  اقتحام 
هناك  اأن  خا�شًة  املا�شية،  اجلمعة 

م�شر  ب��ني  وم��ع��اه��دات  ات��ف��اق��ي��ات 
 çاحلاد ه��ذا  �شاأن  وم��ن  واإ�شرائيل، 
�شاأن م�شر دوليا، ويجب  يقلل من  اأن 
ات��ف��اق��ي��ات��ن��ا«. ن��ح��رتم  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
واأ�شافت »هدم جدار العزل الذي مت 
اأ�شعدنا  ال�شفارة  حول  موؤخرا  بناوؤه 
جميعا، ولقد �شعدت بهذا الأمر جدا، 
حدثت  ال��ذي  الفو�شى  اأرف�س  لكني 
مبحاولة  ال��ب��ع�����س  وق��ي��ام  ب��ع��ده��ا 
اقتحام مديرية اأمن اجليزة، وحرق 
حماولة  عن  ف�شال  ال�شرطة،  عربات 
الداخلية«. وزارة  على  الع��ت��داء 
مب�شتقبل  تفاوؤلها  �شابرين  واأب��دت 

م�����ش��ر يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، واأن��ه��ا 
الفو�شى  واأن  قوية،  دول��ة  �شتكون 
تخرج  اأن  �شاأنها  من  حاليا  احلادثة 
ال�شمت  حالة  من  امل�شريني  طاقات 

والالمبالة التي يعي�شون فيها. 

fiل  قرو�ضر… للبيع 
فى املâ بارك نيوجر�ضي 

االت�ضا∫ على 2017423624

�شاو باولو � يف الوقت الذي تتوافد 
فيه جميالت العامل على مدينة �شاو 
مل�شاركتهن  الربازيلية، متهيًدا  باولو 
جمال  ملكة  انتخاب  م�شابقة  يف 
اأيلول   12 يف  �شتقام  ال��ت��ي  ال��ك��ون 
املنظمة  اللجنة  )�شبتمرب(اأعلنت 
طرد  اإيطاليا  جمال  ملكات  مل�شابقة 
بعد  مودوجنو  رافائيال  املت�شابقة 
ظهورها عارية على اإحدى �شفحات 

الإنرتنت.
واأو�شحت اللجنة، يف بيان نقلته 
�شريا«  دي���ال  »ك���وري���ريي  �شحيفة 
اأنها اتخذت هذا القرار  الإيطالية، 
للمت�شابقة  �شور  على  الطالع  بعد 
اأو���ش��اع  يف  ع��اري��ة  ون�شف  ع��اري��ة 

مثرية.
وا�شتندت اللجنة يف قرارها اإىل 
امل�شابقة  �شروط  يف  الثامن  البند 

املت�شابقات  اأي من  الذي مينع ظهور 
يف �شور عارية اأو خملة.

الثانية  املت�شابقة  هي  ورفائيال 
ب�شبب  امل�شابقة  م��ن  د  nُت��ط��ر ال��ت��ي 

ال�شور العارية خالل اأ�شبوع.
ويف مدينة �شاو باولو الربازيلية، 
العامل  ج��م��ي��الت  ت��دف��ق  ي��ت��وا���ش��ل 
جمال  ملكة  لقب  على  للمناف�شة 

للجميالت  �شور  والتقطت  الكون. 
وهن على ال�شواطÅ الربازيلية.

ويف هذا الإطار، اأكدت ملكة جمال 
)21عاًما(  كامبانيال  األي�شا  اأمريكا 
يف  للم�شاركة   %100 م�شتعدة  اأنها 
ملكة   88 جانب  اإىل  امل�شابقة  هذه 

من خمتلف دول العامل.
وجاء هذا التاأكيد بعدما انت�شرت 
اإ�شاعات حول اإجراء عملية جتميل 
اإ�شافة  �شدرها،  تكبري  اأجل  من  لها 
اإىل اأنها متزوجة وحامل، وهو ما قد 

يوؤدي اإىل ا�شتبعادها من امل�شابقة.
وكانت األي�شا قد ك�شفت منذ مدة 
وتتابع  الأطباء  تزور  اأنها  وجيزة 
اإىل  اإ�شافة  معهم،  غذائية  حمية 
والأطعمة  الربوتينات  تتناول  اأنها 
ا ب�شكل كبري  النباتية واحللوى اأي�شً

مثل اأي �شخ�س اآخر.

 Oر عباOعبد�لقا ÊOأر’�
فرقة »ميتافيõيقيا« fب ¢ �ل�سار´

حم��م��د   – ع������ّم������ان 
ال�شمهوري

على رغم انتمائه اإىل 
الرحباين  زي��اد  مدر�شة 
ال�شكل  يف  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
الفنان  ف��اإن  وامل�شمون، 
ع��ب��دال��ق��ادر  الأردين 
بلقطاته  يتميز  ع��ب��اد 
الغنائية  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
حتاكي  ال��ت��ي  ال���الذع���ة 

يوميات النا�س.
ع��امل  اإىل  ال���دخ���ول 
الأغ��ن��ي��ة م��ن اأك����رث من 
يعني  اأ����ش���ل���وب���ي،  ب����اب 
حتتاج  ق��د  ع��دة  �شعابًا 
تعريف  اإىل  م��رة  كل  يف 

�شيما  ل  خمتلفًا،  كان  »ميتافيزيقيا«  فرقة  موؤ�ش�س  فعله  ما  لكن  وتقدمي. 
»مييني،  �شيء:  كل  اأنه  على  نف�شه  يعّرف  وهو  جيله.  اأبناء  اإىل  بالن�شبة 
برجوازي،  كادح،  اإقطاعي،  راأ�شمايل،  �شيوعي،  ليربايل،  ي�شاري،  ا�شرتاكي، 
الدميوقراطية...  العلمانية،  الراف�شة،  ال�شامتة،  الأقلية،  الغالبية،  من 

�شطل!«.
، يكاد يكون �شرية ذاتية.  mاألبومه الأول »ع قد عقلي؟«، الذي �شّم 10 اأغان
وكان �شاحبه دخل يف عرثات الإنتاج على مدى 11 �شنة حتى اأجنزه، و�شّجل 

اأغانيه يف ا�شتديوات القاهرة وعّمان وبريوت، وحتّمل تكاليفه الإنتاجية.
دخل عباد عامل املو�شيقى والغناء من بوابة ال�شيï اإمام وزياد الرحباين. 
كان يافعًا، لكنه ا�شت�شعر طريقه. وخالل م�شواره، ا�شتغل على نف�شه حتى 
الإيقاعات  در�شت   1991 ع��ام  »يف  يقول:  املو�شيقية.  �شخ�شيته  حّقق 
واملو�شحات الأندل�شية، واكت�شفت بعد �شنة اأن حلنًا معينًا يرافقني، وذهبت 
اإىل املعهد وعزفته على البيانو، علمًا اأنني مل اأكن قد عزفت على هذه الآلة 

اجلميلة من قبل«.
اآنذاك،  خربتي  قلة  »ال�شبب  بقوله:  الأول  األبومه  �شدور  تاأخر  ويعّلل 
لو عرفت اأن الألبوم �شيتاأخر كل هذه ال�شنني ملا انتظرت، ففي اأواخر عام 

2009 اأعدنا ت�شجيل الألبوم من جديد«.
والقت�شادي  ال�شيا�شي  الواقع  ا�شت�شقاء  على  اأغانيه  يف  عباد  يعتمد 
والجتماعي، يلتقط كلماته الب�شيطة، ي�شع اأحوال النا�س وظواهرهم يف 
اأفق، ما  �شاخرًا وناقدًا وكا�شفًا عن معاناة و�شيق  �شوته وكلماته واأحلانه، 

يف�شي اإىل حالة اأرحب، قريبة من احل�س ال�شعبي العام.
عناوين اأغانيه حتمل معاين ح�شية وفنية، واأحيانًا �شيا�شية: »ا�شتقراأت 
»رايق«  اأغنية  نف�شي،  عن  حتدثت  كما  العربية،  الثورات  الأول  األبومي  يف 
القت�شادي  ال��واق��ع  وه��ن��اك  بال�شيا�شة،  مهتم  كفنان  همي  ع��ن  حتكي 
»عاقل  اأغنية  كانت  احلب  وملو�شوع  اأمك«،  ع  »�شلملي  اأغنية  يف  والأخالقي 

ب�س ‹نون«.
وجد العرب اأنف�شهم متهمني، بعد اأحداç 11 اأيلول )�شبتمرب(، كما يقول 
عباد: »اأغنية »ابن فاتن« كانت ب�شبب احلرب على تنظيم القاعدة واأ�شامة 
بن لدن، اأنا مواطن عادي لي�س يل اأي ن�شاط، اإل اأننا اأ�شبحنا متهمني، فاإما 

اأننا مع الغرب اأو مع القاعدة، وهذا غري �شحيح«.
نان�شي  ال�شابة  املغنية  �شيما  ل  اآخرين،  فنانني  مع  اأغنياته  عباد  �شارك 

بيرتو، و�شلطان بيرتو كاتب الأغاين.
الوطنية  »بلدنا«  واأغنية  احلكم،  توريث  تنتقد  ر«  nف nك »الكر�شي  اأغنية 

جلبت عليه �شخطًا: »اتهمت باأين اأ�شيء اإىل البلد، واأين مند�س«.
مو�شيقي  قالب  يف  الأردنية  الأغنية  ن�شر  الفني  خطه  يف  عباد  يحاول 

خمتلف )اجلاز، واآر بي(، ما ي�شهل انت�شارها خارج الأردن اأي�شًا. 
عام 2003 كان مف�شليًا يف حياة عباد، اإذ تعّرف اإىل الفنان زياد الرحباين 
الرحباين  زياد  »كان  واأ�شلوبه:  عباد  اأفكار  اإىل  زياد  وتعرف  القاهرة،  يف 
را�شيًا عن عملي، واأنا ل اأنكر اأين تاأثرت به، خ�شو�شًا بعدما التقيته مرات 
وهويتي  اخلا�س  خمزوين  بنيت  ثم  ال�شحيح،  الطريق  نحو  ووجهني  عدة 
املو�شيقية ور�شالتي الغنائية. اأطلق علّي كثريون ا�شم زياد ال�شغري، لكن هذا 

ل يعني اأين مل اأطّور ب�شمتي اخلا�شة«.
بذل عباد واأع�شاء فرقته جهدًا كبريًا لتقدمي اأنف�شهم يف الإعالم املرئي 
واقع  زالت تواجه بجدار  ما  اأن جهودهم  اإل  وامل�شموع، ولإقامة احلفالت، 
اأنوي  كنت  مل�شاكل،  تعر�شي  »نتيجة  انت�شار:  من  به  يحلمون  عما  خمتلف 
الأردنية  الإذاع��ات  ملختلف  هدية  األبومًا  قّدمت  الأردن،  يف  الفن  اعتزال 
املحلية، وهي كثرية، ولغاية الآن مل ُتذع اأي اأغنية، ملاذا؟ املهم اأننا ن�شتعد 

الآن لنطالقة جديدة، و�شنقيم حفالت يف القاهرة وتون�س وبريوت«.
مقابل ما ذكره عباد عن حمدودية احلفالت والنت�شار الفني يف الأردن، 
فنانو  »نحن  وبعدها:  الثورة  قبل  تون�س،  يف  يرتّكز  الأك��رب  جمهوره  ف��اإن 
اأنا و�شلطان  نب�س ال�شارع، اأجنزنا حلقات اإذاعية ذات طابع نقدي �شيا�شي، 
ونان�شي، ونذيعها عرب مواقع الإنرتنت، وهي تلقى جتاوبًا كبريًا، ما حّم�شنا 

على موا�شلة تقدمي فن ناقد و�شاخر مما نعي�شه«.
عمل  واأغنيات.  ت�شويرية  كمو�شيقى  املقطوعات  ع�شرات  عباد   èواأنت
ال�شريعي  عمار  اأمثال  واملوزعني،  امللحنني  كبار  مع  م�شر  يف  طويلة  �شنوات 
اأعماًل   è��واأن��ت وغ��ريه،  منري  حممد  للفنان  اأع��م��ال  �شمن  عاكف،  وط��ارق 

مو�شيقية خا�شة، اأهمها األبوم مو�شيقي بعنوان »طقو�س«.

ال�ضرعي املايوه  واأرف�س  لل�ضخرية..  اأتعر�س  fiجبة:  اأزياء  عار�ضة 

�سابريø: �أرف ¢ �قتëام �سفارة �E�سر�Fيل بالقاهرة

الكون  جما∫  ملكة  الختيار  بالÈازيل  العامل  جميالت 
عارية  Xهورها  بعد  امل�ضابقة  من  اEيطالية   Oوطر

املحجبة  امل�شرية  الأزي����اء  عار�شة  ك�شفت   
ن�شمة، اأنها تتعر�س لإغراءات و�شخرية يف عملها 
العمل  على  اإ�شرارها  ب�شبب  اأزي��اء  بيوت  ل  nب pق من 
مواجهة  اإىل  �شبيلها  تعتربه  الذي  الراأ�س  بغطاء 

موجات العري التي جتتاح اأزياء الن�شاء.
كها بعملها; لأنها حتبه منذ  واأكدت العار�شة مت�ُشّ
ال�شغر، موؤكدًة اأنها لن ت�شتجيب اأبًدا لأي �شغوط 
جتربها على ارتداء اأزياء غري مقتنعة بها، مثل ما 

ُيطلق عليه »املايوه ال�شرعي«.
»ال�شيا�شة«  ل�شحيفة   mح��وار يف  ن�شمة،  وقالت 
 ،2011 �شبتمرب/اأيلول   7 الأرب��ع��اء  الكويتية، 
هذا  »اأحب  اأزياء:  عار�شة  بالعمل  كها  مت�ُشّ مربرًة 
املجال منذ طفولتي. وعندما اأتيحت يل الفر�شة 
ووجدتها مواتيًة مل اأتردد يف الفوز بها من فوري. 
اأنني  ويكفي  كبرًيا.  جناًحا  حققت  اهلل  وبف�شل 
املحجبات  الأزياء  عار�شات  ترتيب  يف  ا  حالًيّ د  nاأُع
اأو  الأوىل  العار�شة  العربي  وال��وط��ن  م�شر  يف 

الثانية«.
ن�شمة  جتيد  اأزي���اء،  عار�شة  العمل  وبجانب 
ت�شميم املالب�س الذي تعلمته من والدتها. وقالت: 
»اأحر�س على تقدمي كثري من القطع التي اأ�شممها 
يف عرو�س الأزياء التي اأ�شارك بها. ودائًما ت�شيف 
بيت  لأي  اأع��ر���ش��ه  ال���ذي  الت�شميم  اإىل  ك��ث��رًيا 
املا�شية  الأ�شهر  خالل  عر�شني  قدمُت  كما  اأزي��اء، 

لت�شميماتي اخلا�شة«.
ق��ال��ت: »يف  م��ن عملها  اأ���ش��رت��ه��ا  م��وق��ف  وع��ن 
علقة  وتلقيت  �شديًدا،  العرتا�س  كان  البداية 
اأنني  خا�شًة  الأك���رب،  و�شقيقي  اأب��ي  من  �شاخنة 
التدريبية  ال��دورة  بني  اأوق��ات��ي  كل  اأق�شي  كنت 
املو�شة  ق��ن��وات  وم�شاهدة  الأزي���اء  عر�س  على 
والأزياء وتقليد العار�شات ال�شهريات يف العامل; ما 

ا�شتفزهما كثرًيا«.
باخلوف  ت�شعر  كانت  »وال��دت��ي  وا�شتطردت: 
هت اإيلnّ اللوم ال�شديد لإ�شراري  ّnوكثرًيا ما وج ، ّnعلي
على احرتاف هذا املجال، وا�شطرت اإىل م�شاحبتي 

ا�شت�شلمت  ما  �شرعان  لكن  البداية،  يف  مرات  عدة 
على  التزامي  �شاهدت  حني  خا�شًة  الواقع،  لالأمر 

امل�شرح واحت�شام مالب�شي«.
بعملها  تقدم  اأنها  الأزي���اء  عار�شة  واع��ت��ربت 
ا مل�شاعدة املحجبات  مرتديًة احلجاب عماًل خدمًيّ
وقالت:  مالب�س.  من  يحتجنه  ما  على  العثور  يف 
التي  املالب�س  جت��د  املحجبة  اأن  يعلم  »جميعنا 
البيع  اأ�شواق  وجميع  �شديدة.  ب�شعوبة  تريدها 
تتبارى يف عر�س املالب�س العارية التي ل تتنا�شب 

معي بتاًتا«.
وك�شفت ن�شمة اأنها تعر�شت لإغراءات و�شغوط 
»اأت��ع��ر���س حل���الت �شغط  ال��ع��م��ل. وق��ال��ت:  يف 
لإمياين  جميًعا;  رف�شتها  لكني  �شعبة،  واإغ��راءات 
اإنني  حتى  اقتناع،  عن  اإي��اه  وارت��دائ��ي  بحجابي 
اعتذار  دون  ورحلت  اأزياء  مب�شممة  �شلتي  قطعت 

ترتدين  اإنك  قالت:  حني  بها  اخلا�س  احلفل  عن 
اأقدم  اأنني  ول��ول  جمالك.  ن�شف  تخفي  خيمة 
ف�شتاًنا لعرو�س حمجبة ما وافقت على ظهورك يف 

العر�س اخلا�س بي«.
اأنها  اإىل  العار�شة  لفتت  التحديات،  وبجانب 
»اأواج��ه  وق��ال��ت:  عملها.  يف  لل�شخرية  تتعر�س 
عار�شات  وكالت  بع�س  من  لها  حدود  ل  �شخرية 
�شيكون  ه��ل  يل:  ي��ق��ول  ك��ان  وبع�شهم  الأزي����اء. 
عر�س الأزياء يف ماأمت اأو دار عزاء؟! كما تعر�شت 
مل�����ش��اوم��ات ع��ل��ى ع���دم ارت�����داء احل��ج��اب خالل 
العر�س«. واأكدت ن�شمة اأنها تواجه كل التحديات 

وال�شخرية.
ويف هذا ال�شياق، توؤكد العار�شة رف�شها تقدمي 
ترى  لأنها  ال�شرعية;  البحر  ملايوهات  عرو�س 
املو�شة  ع��امل  يف  معتقداتها  مع  تتما�شى  ل  اأنها 
اأنني  معنى  »لي�س  م�شيفًة:  وا�شتدركت  والأزي��اء. 
اأن  يجب  فاملحجبة  �شيء;  اأي  اأرت��دي  اأن  حمجبة 
تكون اأكرث اأناقًة مبا يتنا�شب مع هدوئها ووقارها 

وُيظهر جمالها«.
ميكن  اإك�ش�شوارات  اأه��م  عن  ���ش��وؤال  على  ا  ورًدّ
قالت:  الأنظار،  لفت  دون  ها  nترتدي اأن  للمحجبة 
الأل��وان  ذات  الهادئة  الب�شيطة  »الإك�ش�شوارات 
املبهجة، والتي ل ُت�شدر اأ�شواًتا قد تلفت النتباه 
ا ب�شتى اأنواعها;  اإليها. وميكنها ارتداء الأ�شاور اأي�شً
يف  عددها  يتجاوز  األ  ب�شرط  وقيمة،  اأنيقة  فهي 

اليد الواحدة اأ�شورة اأو اأ�شورتني على الأكرث«.
املحجبات  اأزي����اء  ع��ار���ش��ة  م��وا���ش��ف��ات  وع���ن 
ور�شيقة  جريئة  تكون  اأن  »اأوًل  قالت:  املتميزة 
واأنيقة يف الأ�شا�س، وقادرة على حتمل امل�شوؤولية، 
عر�شها  طريقة  يف  الب��ت��ك��ار  على  حتر�س  واأن 
اإك�ش�شوارات  باإ�شافة  تقدمه  ال��ذي   nالت�شميم
متميزة وجذابة، واأل تن�شى وهي على امل�شرح اأنها 
تقدم مالب�س حمجبات; اأي تكون وقورة وملتزمة، 
عليها،  حُت�شب  بها  تقوم  حركة  كل  اأن  وت��درك 

خا�شًة اأن الأعني تراقبها«. 
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