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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

�ضحفي اإ�ضرائيلي
 عرفات اغتيل باأمر من �ضارون

افتى باأكل حلوم اجلن

ملن�ضــب  نف�ضه  و�ضيـــر�ضح 
رئيــــ�س جلمـــهورية م�ضــر

قراءة يف ظهور
الرئي�س �ضــالح

بعد قرابة ال�ضهرين من احلادث

اتهام موؤذن م�ضجد النهدين  بحادث اغتيال �ضالح 
الق�ضة الكاملة ل�ضقوط زجنبار
 يرويها قائد اللواء 25 ميكا

يف حفل اقامته املعار�سة  ال�سورية يف نيوجر�سي جلمع التربعات

؟ عندنا  االولويات  اهم  النظام  ا�سقاط    .. اال�سفر  خليل  املعار�ض  النا�سط 

الدكتور مازن تناوي ..  احلوار مع النظام هو ان ي�ضلم   
ال�ضلطة لل�ضعب ؟ وال عالقة يل بالدكتور حممد خوام...؟ 

�ضوزان مبارك تهدد بن�ضر ت�ضجيالت 
جن�ضية حلكام عرب حال حماكمة زوجها

ماذا تاأكل العرو�س
قــــبل مــوعد حفل 
؟ فـــهــــــــــا فـــا ز

زايد فن
معر�س 

الت�ضكيل 
بال�ضوء



õW بهي∂ ‡انعة ؟
 iOينا �ساعر   Iرéحن  .. نظام  يقتلع   ا¿ 
 Öي£ÿا Iõا◊رية .. وا¿ يقتل ال£فل  حمH

ويق£ع ع سو√ التنا�سلي
 øم ال̀`ي̀`وم   Hنف�ض  واHني¡ا  ام  Jقتل  وا¿   

قنا�سة النظام  ..
‡انعة  نريد   Óa ‡انعة..   H¡ي∂.   õ£a
عل≈ ح�ساÜ �سعÖ  اعõ∫ يظلم ويق¡ر HاH�سط 
ي̀`Ã  Üò`̀µو�سو´  ن̀`ظ̀`ام   Iري̀`ر`̀é`̀H ح̀`ق̀`وق̀`ه
̀`ة.. وẀ``اF̀``رات ال̀`ع̀`دو  ̀`ع ̀`ان ̀`م ̀`ة وامل ̀`اوم ̀`ق امل
مقاومة  وال  قüسر√  à`و¥   âحلق  Êس¡يوüال
وال رO ال¿ الوقÒZ â منا�سÖ ؟ اما  عüساHات 
املمانعة واملقاومة µaا¿ رOها  ال�سريع قنüض 
للم£الÑة  �سلميا  يتظاهر     …ò``̀ ال  Öسعûال

Hا◊رية والµرامة..
aاi ‡انعة هJ ..√òن£لي علينا   واالOهي 
ويقو∫  الÑع ض  علينا   êرîي ا¿  Pال``∂    øم
لûسعÑه  قتله  عل≈   ∂ÑëنH �سو  وعل≈   ∂ÑëنH
ام ع̀`ل̀`≈ االORه̀````ار االق̀`ت̀`ǜ`س̀`اO… وا◊̀`ري̀`ة 

والµرامة   ..؟
 Öسعûالنظام ال�سور…  “ار�ض عل≈ ال Iõ¡اج
هòا   ¿Cا`̀ cو وقنüض..  �سيد  رحلة     ∫õ``̀االع
والعاFلة   اال�سد  مõرعة   ≈a  Òaساüع  Öسعûال

وح≤ مø حقوق¡م   ..؟؟
 ≈a امل̀`ق̀`اوم̀`ة  النظمة    √ò``̀ه ‡انعة   iا
 øم وüJسريëات  و�سفقات  ليÑيا  او  �سوريا 
 AقاÑا.. للµيل وامريFال£اولة مع ا�سرا â–

عل≈ خاRو¥ ال�سل£ة ...  ؟؟
لنعÎ± وHدو¿ òaلقات ومõايدات  اننا ال 

نريد ا¿ Jتëو∫ �سوريا ا¤ عراقا اخر ؟
  .. OÓ`̀Hن̀`ا    ≈`̀a اجنÑي  Jدخل  ن̀`ري̀`د   وال 
مع   Öسعûال مع  �سوريا   مع   Üالعر  Üقلو وcل 
حرية الûسعÖ لµننا نريد مø هòا  النظام ا¿ 
ي�ستيقß ويفي≤  مø نوم Oام ارHعÚ �سنة .. 

قمع ومüساOرI ا◊ريات.. وعòر√
 âة وال وق`̀ ̀`اوم ̀`ق وامل امل̀`م̀`ان̀`ع̀`ة    í``Ñ``االق
اعòار ال Jن£لي عل≈    øها مÒZو .  ìÓس�Óل

الûسعÖ ال�سور… .
 √OÓج يقاوم  Rا∫  ما    …ò`̀ ال  Öسعûال ه̀`òا 
وينõ± يوميا  واالر�ض J¡تõ  �سموO ومقاومة 

للOÓé ؟؟  
 øوم ̀`و¥  a  ø`̀م  çدëيت Rا∫  م̀`ا  وال̀`ن̀`ظ̀`ام 
التي  القنüض  عمليات  مµا¿  العا›  Hرجه 

Áار�س¡ا يوميا ؟
 Òاجلماه  Ö`̀مل̀`£̀`ال ي̀`ق̀`دم̀`ه  ̀`د  ̀`دي ج وال 
ال¨ا�سÑة a≈ ا◊رية واال�سìÓ او ا¿ يرحل 

وي�سلم ال�سل£ة للûسعÖ ؟؟ 
 âالR ال  الûسعÑي  ال�سور…   Oسموüال  Iõéمع

ÑJ¡ر العا⁄ وÑJ¡ر الûسعÖ ال�سور…
نف�سه a¡و ÒZ مüسد¥ انه يقاوم اعت≈ الة 
والتي  املîاHرات    Iõ¡اج  øم وعûسرات  قمع  
خدمة  ال̀`Ñ̀`ع̀` ̀`ض...  Hع س¡ا  عل≈  Jتلüسüض 

... Öسعûللنظام .. ولقمع ال
 ÜاµJار øعل≈ النظام ال�سور… ا¿ يتوق∞ ع
‹اRر ëH≤ �سعÑه وا¿ يتوق∞ عø الH Üòµا¿ 
هنا∑  ا¿  او   Iورãال –ر∑  خارجية  ج¡ات 

حرW ÜاFفية وراA ا◊را∑
 ≈a cلمته  ال̀`�̀`س̀`ور…   Öسعûال ق``ا∫  aقط 
 Öسعûا¿ ال  iق̀`ر`̀ ح̀`راc̀`ه c ≈`̀à`ل امل``د¿ وال

 Öسعûال�سور… واحد وموحد وا¿ ال
ا◊رية  ويريد   .....  ∫òينH ما  ال�سور… 

والµرامة     

ºيªسüd� ‘

øjO�~ح Êعو

وKيقة �ضرية تك�ضف جانباk من flط§ 
}اإخـوان اليمنzبعد حماولة اغتيال �ضالح

�ــــضــــري جــــدا

 Rنيو ل̀`῭`رH̀`ة  م̀`ǜ`س̀`اOر   âسفûc
}�سر…   Iار`̀Ñ`̀ع –مل  وKيقة   ø`̀ع
 Üõح رFي�ض   ø`̀م من£لقة   zج``دا
عÑداˆ  fiمد  املعار�ض   ìÓس�Eاال
اليدومي ûµJس∞ جانÑاk مfl ø£ط 
مع  H̀`االJ̀`ف̀`ا¥   z¿وا```̀ }االEخ حHõه 
 øاليم ûJس¡د√  aيما   , ق£ر  Oول̀`ة 
 Iورãال{ Ã�سم≈  ا�س£راHات   ø`̀م
Jظ¡ر   åحي..zيةÑسعûال الûسÑاHية 
الوKيقة هند�سة قياOات االخوا¿ 
 Iوال�سي£ر وم�سارها  لربنا‹¡ا 
̀`ة م̀`ف̀`ا�̀`س̀`ل̀`¡̀`ا و–̀`دي̀`د  aا`̀ c ≈`̀ع̀`ل

جوانÖ –رcاJ¡ا.
يف  املوDرخة  الوKيقة   âسمن Jو
رFي�ض  اليدومي  Hتوقيع  يونيو   6
ا◊Üõ , موD�سرات التورط مع ق£ر 
وÑcار   íسال� اZتيا∫  fiاولة  يف 
 ìساüaEا  ∫Óخ  øم الدولة  قياOات 
“¡يد…   è`̀رن̀`ام`̀H  ø`̀ ع ال̀`ر�̀`س̀`ال̀`ة 
والتûسµي∂  ال¡éوم  حو∫  للت سليل 

 è`̀Fن̀`ت̀`ا`̀H ق̀`ا`̀ Ñ`̀ ̀`س م̀`�
وHالنوايا  التëقي≤ 
ال�سعوOية,وJاCجيل 
 RراHEعدت الCحملة ا
 Iورãال يف  ق£ر  Oور 
التîلüض   Úح  ¤Eا
ا◊ر�ض  ق̀`اF̀`د   ø`̀ م
‚ل  اجل```م```¡```ور… 
 í`̀ي̀``�̀``ض �̀`س̀`ال``̀Fال̀``ر

وJفµي∂ االلية الع�سµرية للëر�ض 
الرFي�ض   ÖFنا �سيتÑعه   …ò``̀ ,وال

واملوD“ر الûسعÑي وaقا للوKيقة.
لتüسفية  Hرنا‹ا   âسمل� cما 
 Iور`̀ã`̀ ال ق̀``ي̀``اOات   ø``م  Úامل�ستقل
 ø`̀ري`̀aامل̀`ن̀`ا Aس̀``ا``̀ü``̀م واق``̀ ̀``رRه aو
 Úاملتعاون  ÒZو  ìÓاال�س ل�سيا�سة 
ا◊الة  يف  Hالفرقة  Hاال�ستعانة 
 øاالخري ..وا�ستîدام   iسوüالق
الòيø يتم ا�ستق£اH¡م وJوجي¡¡م 
اEنتقا›  ‹ل�ض  لتûسµيل   Iللدعو

 øالدو› م وال س¨ط عل≈ املéتمع 
اجل Pل∂.

الية  ا¤  ال̀`وK̀`ي̀`ق̀`ة  وا�̀``س̀``ارت 
قياOات   Rرا``HEال متو�س£ة  ◊ملة 
وJاCجيل   Üõ◊ا يف   Êاãال الüس∞ 
اHÈ``راR ق̀`ي̀`اOات ا◊̀`Üõ يف الüس∞ 
 ìاجلنا ال�سيما   , م̀`وDق̀`ت̀`ا  االCو∫ 
املنûس≤   Aال̀`ل̀`وا  IOقياH الع�سµر… 
القÑلي   ìواجل``ن``ا  ,  øس�fi ع̀`ل̀`≈ 
 ìواجلنا  , االCحمر  حميد   IOقياH
عÑداملéيد   IOق̀`ي̀`ا`̀H ال̀`ع̀`ق̀`اF̀`د… 

.Êنداõال
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فنان خريè برنامè الكت�ضا± املواهب 
على عالقة بفنان �ضاعد !

 øنانا مa معŒ قةÓع ¿CاH سقيةûة  الHرZ Iسفورüع âعلم
خريéي اEحدH iرامè اcتûسا± املواهÖ الفنية مع aنا¿ �ساعد 

 êواõة الHرŒ و خا�ض¡a ,سيةüîسûوات الفنية وال£ÿا qÌمتع
النéومية   ÆلوH ي�ست£ع  و⁄   Aال¨نا ŒرHة  وخا�ض  وûaسل 

وOخل اي سا يف ‹ا∫ التمãيل و⁄ يüëسد اال االنتقاOات.
واجلدير cPر√ ا¿ الفنانÚ املقüسوOيH øداH Bالظ¡ور العلني 
امللفâ مع Hع س¡ما الÑع ض, والفنا¿ الò… يåëÑ عø ‚وميته 

يراa≤ النéم الûساÜ يف cل حفJÓه واÓWالJه ومواعيد√

Wلعâ زكريا:ذهبâ حل�ضني 
مبارك بالقمي�س والبنطلون..

zما عندك�س بدلةz:فقال يل

 èرنامH مع  له  مقاHلة  يف  cRريا   âلعW املüسر…  املمãل  اcCد 
 âانc ح�سني  املüسر…  للرFي�ض  RيارJه  ا¿   ,zسرüم }ا�ستوOيو 
Hاˆ  }اCق�سم  قا∫:   åحي اCح̀`د,  اوام̀`ر   òنفيJ Oو¿  Hاختيار√ 
مø قüسر  اال�سîا�ض  اCحد  Hي  اüJسل  Hالتفüسيل   çما حد هòا 
يف  }الرFي�ض   ‹ وق̀`ا∫   ,kاحاÑس�  7^30 ال�ساعة  يف  الرFا�سة, 
له   âÑهP وHالفعل   ,zسرûع ا◊̀`اOي̀`ة  ال�ساعة  يف  انتظار∑ 
Kم   Iالق¡و  Üا�سر  Öتµامل يف   âوجل�س عõمي  cRريا  وقاHلني 
Oخلâ للرFي�ض cاC… مüسر… cا¿ يتمن≈ روDيته واجللو�ض معه, 
 Úساعت� وهي   Aاللقا  Iمد Wوا∫   çدëيت الرFي�ض  cا¿   åحي

.zÚسريüسر واملüحوا∫ مCا øع Úاملتc

 òنفCا واCنني   z¿رماa{ اCنه  Pل∂  Hعد   OOر`̀J{ Hقوله:  وJاHع 
 âÑهP اCنني  والدليل  Pل∂,  اaعل   ⁄  Óc اCقو∫   øµول aرمانات 
̀`ة  }اCي  :‹ ̀`ا∫  ق aعندها  والÑن£لو¿,  Hالقميüض  للرFي�ض 

.zدلةH ضûcماعند
له  مÑار∑  ح�سني  ا¿   ¤Eا جديد   øم cRريا   âلعW وا�سار 
الدولة,  نفقة  عل≈  مر�سه  يف  عاجله  النه  راC�سه,  عل≈  جميل 

موcDداk اCنه لø ين�س≈ له وقفته éHانÑه.

اأجهõة الـzبالك بÒيz ت�ضرق 
باجلملة من املÒãات يف م�ضابقة 

اجلمالz..واملتqهم ...  
 iد`̀ ̀`ø اجل̀`م̀`ي̀`Óت امل̀`û̀`س̀`ارc̀`ات يف اح à`ق̀`دت ‹̀`م̀`وع̀`ة م
امل�ساHقات اجلمالية اجلامعية خÓ∫ احتفا∫ انتîاÜ ملµت¡م 
 z…ÒH  ∑ÓÑال{  ∞Jهوا  øم ‹موعة  aقدت  ا◊̀`ا›,  للعام 

.z…ÒH ∑ÓH{ Iõ¡جCوا› ال`7 اëH قدرJم, و¡H ا�سةÿا
احد  ا¤   â¡وجa ا◊̀`اKÒ`ة   √ò`̀ه يف  االJ̀`¡̀`ام  ا�ساHع  ̀`ا  اCم
 OرéÃ و¡a ,يته£¨J ية¨H يف ا◊فل øاملتواجدي Úيaاëسüال
 ∞Jال¡وا Jل∂   âاختف من¡ا  وخروجه  الµوالي�ض  ا¤  Oخوله 

ëH�سÖ ما اaاOنا �ساهد عيا¿ عل≈ ا◊اKOة.

االعالمية مع ع�ضيقها..وامليا√ Œري 
–â اأقدام الõوê املîدو´ !!

�سوهدت اعÓمية 
Hرaقة  ع̀``رH̀``ي̀``ة   
وعûسيق¡ا  ول̀`دي̀`¡̀`ا 
رج̀``````ل االع̀````م̀````ا∫ 
 øدال م``̀H ,±امل̀``ع̀``رو
Œر…   …òال Rوج¡ا 
 â`̀– ø````̀امل̀````ي̀````ا√ م
ا¿  Oو¿  ق̀``دم̀``ي̀``ه 

.kناcر∑ �ساëي
العûسي≤  ̀````دا  Hو
cاCنه الõوê ا◊قيقي 
مûسار±  ع̀`ل̀`≈  وه̀``و 
العمر,   øم  Úم�سÿا
 Üسا�Cا  …ò`̀ ال ̀`ر  االم
عüسفورJنا Hالòهو∫ 
 âJاÑa وال̀`ǜ`س̀`دم̀`ة 
 Ú`̀Hي̀`ن̀`¡̀`ا و`̀H OOر```̀J
اللي  }عنéد  نف�س¡ا 

.zواJسوا ماûاخت

�ضفÒ �ضوريا فى نيويورك 
ي¨ادر ا¤ دم�ض≤

ûHسار اجلعفر… �سفÒ �سوريا a≈ اال· املتëدI ي¨اOر 
نيويور∑ ا¤ موقع اخر O ≈aمûس≤ Hع ض املعلومات Jقو∫

انه ⁄ يوa≤ جيدا او ⁄ يعمل جاهدا a≈ وق∞ ا◊ملة الûسر�سة التي 
Jتعر�ض ل¡ا

�سوريا a≈ امريµا  وcا¿ موقفه a≈ االRمة ÒZ نûسط cما 
JعوO عليه النظام واجلالية ال�سورية 

امريµا   ≈a املعار�سة   øم  Aاع سا Hع ض  التقي  انه  Jقو∫  ومعلومات 
وHالتن�سي≤

مع وا�سن£H øدو¿ علم القياIO  ‡ا اZ سÖ النظام 
اما مüساOر ZرHة نيوJ Rقو∫ ا¿ ال�سفÒ مø ال�سفراA  امل¡ميÚ للنظام 

وم¨اOرJه ا¤ Oمûس≤ ال�ستÓم وXيفة م¡مة وح�سا�سة

عندما يتحول �ضاحب بõن�س يف نيويورك ا¤ مطرب
عüسفورZ IرHة ..

املا∫ OاFما ال يüسنع مÑد´  او aنا¿ ..وموهÑة الفJ øاJي  مع االن�سا¿
عند مولد√ وال øµÁ �سراA االHدا´  Hفلو�ض الدنيا.....

Üر ا¤ م£رOقا IقدرH ∫نيويور∑ –و ≈a ن�ضõH Öساح�
مرI واحدI .. عüسفورZ IرHة نيوR �ساهدت اZنية له fi ≈a£ة

Oندنة  ‡ا ا�س£رت هò√ العüسفورI ا¤( اال�ستفراÆ  ) والüسفÒ الن¡ا 
cما و�سف¡ا Hع ض مø جل�ض ملûساهدI االZنية  ان¡ا  

 اZنية aا�سلة .. وم£رa ÜنÚ �سÓمة J�سلم∂ واو∫ حر± 
مø ا�سمه جو رaO êوÊ  ...  والÑاقي �سننûسر√ a≈( اجلايات) ؟؟....



 313-358-6818
 Aسنعا� - øاليم Öتµم
يëي fiمد اجلماعي
3472106606

 مدينة اÜ - عÑد 
ال¨ني اليو�سفي 

777883616

املدير التëرير…
…òوالتنفي 

عÑد√ احمد املوJي 

الفني  êاالخ̀`````را

تلفون
9734897121
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“نى الدكتور ريا�س ايراÊ �ضم�ضار النف§ .على البيâ االبي�س التعلم من �ضيï قطر   

ـــورة الــيــمــن Áــنــيــون يــتــظــاهــرون يف �ــضــاحــة الــبــيــâ االأبــيــ�ــس  K √ـــاŒ ــوقــف وا�ــضــنــطــنÃ kــدا ــدي ــن ت

الــ�ــضــوري ال�ضعب  لــدعــم  اأمــÒكــا  يف  حكومية   Òــ غ منظمة  ـــرة)  ح �ــضــوريــا  ـــل  اأج ــن  م (الــتــحــالــف 

ال ندر… ملاPا اZفلfi â£ة اجلõيرI نقل 
ريا�ض  الدcتور  اقامه   …òال ا◊فل  وقاFع 
ا�سل   ø`̀م ام̀`ري̀`µ̀`ي  نفط  J̀`اج̀`ر   )  Êرا``̀ اي
 ïسيûل�س£يني مقيم يف لو�ض ا‚لو�ض )  للa
ني�سا¿  يف   IRم̀``و الûسيîة  وRوج̀`ت̀`ه  حمد 
امريµا  يف  وجوOهما   ∫Óخ املا�سي  اHريل 
... aلو â£Z املë£ة وقاFع ا◊فل وخا�سة 
cلمة ريا�ض ايراÊ يف مدì حاcم ق£ر .. 
 ) النف£ية  اوc�ستندا∫  �سرcة   Öساح� ال¿ 
الدcتور ايراÊ ) “ن≈ لو ا¿ حµام امريµا  
االRمة  J̀`دار  cي∞  ق£ر  حاcم   øم Jعلموا 
لوaروا  Pل∂  aعلوا  لو  الن¡م  االقتüساOية 
االRمة  يف  وقعوا  ومل̀`ا   Òãµال انف�س¡م  عل≈ 
املالية ا◊الية ... ما قاله ايراH Êالنüض 
قاJOنا  ا¿  لو   ) االمريµية   ∞ëسüلل وaقا 
هنا  ي�ستمعو¿ ملا يقوله االمÒ الûسيï حمد 
وملا   Òãµال انف�س¡م  عل≈  لوaروا  خليفة   øH
وقعوا يف االRمة املالية ا◊الية ) ... انت¡≈ 

االقتÑا�ض
الدcتور  ي£الÑنا   …ò``̀ال ق£ر  وح̀`اc̀`م 
ا�سJ Óعليمه  Hالتعلم منه ⁄ يµمل   Êايرا
cلية  لدخو∫  ûaOسا  اH̀`و√  وûaOسه  املدر�سي 
aقط  الربي£انية  الع�سµرية   âس�Òسانده�
وهو   ... الع¡د  والية   Öسüملن يوDهله   حت≈ 
حت≈  وال  HالعرHية   çد`̀ë`̀ال̀`ت  øس�ëي ال 
Hاال‚ليõية لòا aا¿ خ£اHه يف ا◊فل وما 
 Iسر�µامل HالعرHية (  ÓJ√ مø منا�سÑات cا¿ 
ح سر   …ò`̀ال االمريµي  اجلم¡ور  ا¿  رZم   (
ا◊فل ( واZلÑه مø الفنانيÚ ) cا¿ يتوقع 
 çدëيت ا¿   âس�Òسانده� cلية   èخري  øم

اال‚ليõية .. ولو Hلµنة Hري£انية
̀`∞ ح̀`اc̀`م ق£ر  ̀`ور ري``ا�``ض و�̀`س ̀`ت cد`̀ ال

وموJRه Hان¡ما ( قاFديø عامليÚ ) ومع Pل∂ 
امãال¡ما   Úعاملي  IOلقا  Iالدعو يوجه   ⁄
وجه  وا‰̀`ا   .. اقامه   …ò`̀ال ا◊فل  ◊ سور 
 AÓمR الن¡م  رÃا    Oهوليوو لنéوم   Iالدعو
 ÖسüتZا  …ò``̀ال ◊̀`م̀`د  التمãيل  م¡نة  يف 
ا◊µم مø اHيه ويëاو∫ ا¿ يلعO Öور Rعيم 
التي  مûسيîته  يف  عظم≈  ̀`ة  ̀`وري Wربا`̀ ام
Jتµو¿ مø عدO مø االنفار لو جمعت¡م cل¡م 
H¨ا∫  علي¡م   âوا�سف îHم�سة  و�سرHت¡م 
وجما∫ وحمÒ املûسيîة  لو�سعت¡م cل¡م يف 

aند¥ واحد مa øناO¥ نيويور∑
حفل  ح سروا   øيòال  Aا�سما  íسفüتHو
ا¿   øµÁ  Oهوليوو ‡ãلي   øم وحمد   IRم̀`و
 Ú¡سüاملتa   ... ا◊ سور   (  iم�ستو  ) Jف¡م 
القاFمة  را�̀`ض  عل≈  c̀`ا¿   Êسالو�  Îسلف�س�
وقد التقط �سورا معة موIR التي ⁄ Jظ¡ر 
ق£ر  يف  cتفي¡ا  عل≈  J سع¡ا  التي   IAاÑالعH

م سµëة  HÓÃ�ض   IOال̀`ع̀`ا`̀c X̀`¡̀`رت  وا‰̀``ا 
يف  �سمم¡ا    …ò``̀ال ا◊̀`م̀`ار  ا�̀`س̀`م  ن̀``در…  ال 
 øة رانيا  ...  ..ومµاولة من¡ا لتقليد امللfi
هلتو¿  وHاري�ض  جاc�سو¿  ا◊ سورولتويا 
وجو¿    ÜاÎ``̀ ران  …Ò`̀وج ويلي�ض  وH̀`رو�̀`ض 

cولينõ وHوÜ مانوcيا¿  وÒZهم
وموJRه  ◊مد  ا◊فلة   √òه ا¿  ال£ري∞ 
aيه  حمد   Oي¡د  …ò``ال  â`̀ال̀`وق يف   âاقيم
حمد  رa``ع  مüسر  aفي   .. Hاملëاcم   √Ò``Z
Oعوi ق ساFية عل≈ مر�سí الرFا�سة املüسر… 
القا�سي مرJ س≈ منüسور ال¿ مرJ س≈ �سîر 
ملفتي  حمد  ÑJني   øوم حمد    ( cر�ض   )  øم
 …òال القر�ساو…  يو�س∞   ïسيûال  ÚيHاالرها
µfiام  ام̀``ام  ال�ساHقة  Rوج̀`ت̀`ه  ÓJحقه 
ق£رية Hت¡م جن�سية éflلة... ويوم ام�ض 
هدOت fi£ة اجلõيرI التي “لµ¡ا مûسيîة 
 Iيرõيعي اجلòم Oهد øل مc Iقا�ساÃ ق£ر

fi£ة  ا¿  مع  Hاال�سم  الي¡م   ÒسûJ ا¿  Oو¿ 
 Üالعر  øم  Òãµلل وaقا  م�سÄولة   Iيرõاجل
ال�سرWة   èويÎال  øع العرا¥  يف  وخا�سة 
حüسر…  ûHسµل  وãH¡ا  االرهاHية   ¿Oال  øH
حµام  عÓقة  حقيقة   øع J�ساوDال  اKار  ‡ا 
ق£ر HاøH الO¿ خا�سة وا¿ احد �سيوñ ق£ر 
cا¿ مO øاعمي Jنظيم اجل¡اH Oل وJرOO ا¿ 
الرFي�ض Hو�ض cا¿ قد هدH Oقüس∞ fi£ة 
االعÓمي  ̀`òرا´  ال اعتربها  الن̀`ه   Iيرõاجل
 ≥ëH جرÁة  اcرب   ÖµJار  …òال  ¿Oال  øHال

امريµيÚ عل≈ االر�ض االمريµية 
وc̀``ان̀``fi ầ`£̀`ة اجل̀``õي̀``رI ق̀``د ن̀``دOت 
 ÖÑس�H �سëاaيي¡ا  J�ست¡د±  J¡ديد  ëHملة 
العرHية  للãورات  JفرOها  التي  الت¨£ية 
 OراaCمة اÓمن¡م و�سCديد ا¡J{ حد â¨لH وقد
عاJÓF¡مc ,zما قالâ يف Hيا¿ نûسر االحد.
مòيعو  }Jعر�ض   (Iيرõاجل) Hيا¿  يف   Aوجا
J¡ديد  حملة  ا¤   Iيرõاجل  Iقنا ومòيعات 
عرب  الûسüîسية  حياJ¡م   øم  Öجوان  âالW
و�سل  مفربcة,  ̀`ار  Ñ`̀ واCخ قüسüض   ¥Ó`̀اخ̀`ت
 Oرا`̀aCا و�سÓمة  اCمن¡م  J¡ديد   ¤Eا Hع س¡ا 
ال¡د±  ا¿   zIي̀`رõ`̀اجل{ عاJÓF¡مz.واcدت 
الت¨£ية  يف   ÒKCالتا{ هو  ا◊ملة   √ò`̀ه  øم
 Iيرõاجل Jنت¡é¡ا  التي  امل¡نية  واملعاجلة 
التي  واالحتéاجات  للãورات  Jناول¡ا  يف 
.zيةHالعر ̀``دو∫  ال  ø`̀م Hالعديد  Jعüس∞ 
 √òه مüسدر  حدOت  ان¡ا   zIيرõاجل{ واcدت 
 âوقال عن¡ا,  ûµJس∞   ⁄ التي  الت¡ديدات 
�سد  ق ساFية  ÓÃحقات   AدÑلل J�ستعد  ان¡ا 
قريÑة  مüساOر   âëواو�س علي¡ا.   Úر�سëامل
 √òه  øم االc̀`رب  الق�سم  ا¿   zIي̀`رõ`̀اجل{  øم

الت¡ديدات ياJCي مø �سوريا

ينظم }التëال∞ مø اCجل �سوريا حرzI يوم 
يف   ,Iدëاملت ال̀`والي̀`ات  يف  عمل  ور�سة  Z̀`د, 
H¡د±  وµJ�سا�ض,  اC‚لي�ض  لو�ض  والي̀`ت̀`ي 
لÓنتفا�سة  االC�̀`س̀`î̀`ا�̀`ض   ø`̀م امل̀`õي̀`د  �سم 
̀`وري̀`Ú يف  ̀`س �`̀ ̀`Ú ال HÎ`̀ ¨`̀ ̀`وري̀`ة م̀``ø امل ̀`س �`̀ ال
 âعمم  Iع̀```وO ويف   .Iد`̀ ë`̀ ̀`ت امل ̀``ات  ̀``والي ال
 Iورãال Jن�سيقيات   Oا–̀``ا{ �سفëة  عل≈ 
ال�سوريةz عرب }aي�ض Hو∑O ,zعا التëال∞, 
لدعم   âÄسûنCا حµومية   ÒZ منظمة  وه̀`و 
االحتéاجات,  ¥Ó£ان مع  ال�سور…   Öسعûال
�ست�ساعد  التي  الور�سة  يف  للمûسارcة   
عرب  �سوريا  يف   Ú£النا�س Hدعم   ÚÑZالرا
}aي�ض  موقعي  عرب  وHالتëديد   â`̀نÎ`̀نEاال
cيفية  ل¡م   ìسرûست� cما   ,zÎ`̀وي`̀J{و  z∑و`̀H
امل�ساعدI يف åH مقاWع aيديو اCو cل ما قد 

يîدم االنتفا�سة.
التي  العمل,  ور�سة  عل≈  القيمو¿  ويعد 
 Oعد ûÃسارcة   ,zIور`̀ã`̀ل̀`ل }ان سم   âعنون
االنتفا�سة  Hا�سم   Úالر�سمي  ÚقWالنا  øم
وم̀``�̀``س̀``وDو› ال̀`ǜ`س̀`ف̀`ë̀`ات ال̀`ر�̀`س̀`م̀`ي̀`ة عرب 
االEن̀``Îن̀``â. وي̀`ع̀`ر± }ال̀`ت̀`ë̀`ال̀`∞ م̀`ø اCج̀`ل 

�سوريا حرzI عø نف�سه ويف موقعه 
 ,âنÎنEاال �سفëات  عرب  الر�سمي 
حµومية   Ò`̀Z }منظمة  ̀`ه  اCن عل≈ 
الواليات  مقرها   íHللر J�سع≈  ال 
لدعم  اC�̀`س̀`ا�̀`س̀`ا   âÄسûنCا  ,Iد`̀ë`̀امل̀`ت
للëرية,  ال�سور…   Öسعûال J£لعات 
ولتوÒa الدعم املاO… واملعنو… له 
لتëقي≤ حريتهz. ويقو∫ القيمو¿ 
Oعم  }م¡متنا  املنظمة:   √òه عل≈ 
اCجل   øم ال�سور…   Öسعûال J£لعات 

املدنية,  وا◊̀``ري̀``ات  ̀`ة  ̀`ع̀`دال وال ا◊̀`ري̀`ة 
 Iالدعوa ‹التاHالقانو¿, و IOام �سياÎواح
 Iم�ساعد …Cا ËتقدH ÖZير øل مµمفتوحة ل

.zعم الق سية ال�سوريةO ساهم يف�J
ويلüîسو¿ اCهدا± هò√ املنظمة يف }Oعم 
اPBار   15 يف  H̀``داCت  التي  ال�سورية   Iور`̀ã`̀ال
واملنا�سÑات  التظاهرات  Jنظيم   ∫Óخ  øم
االجتماعية   IOواال�ستفا املîتلفة,  العامة 
 íلف س االEع̀```Óم  و�̀`س̀`اF̀`ل   ø`̀م والتقليدية 
 Öسعûال Iار معانا¡XEسد, وا�Cسية نظام االûوح
ال�سور…, واXE¡ار الدعم ل£الÑي ا◊رية يف 

aي¡م   øÃ النظام,  �سëايا  وOع̀`م  �سورية. 
املالية  امل�ساعدات   ∫Ó`̀خ  ø`̀م ال̀`Óج̀`Ä̀`و¿, 
 Iورãال  ÇOاÑم وOعم  واالEن�سانية.  وال£Ñية 
ال�سلمي  ال£اHع  عل≈  التاcCيد   ∫Ó`̀خ  ø`̀م
̀`ور… يف  ̀`س �`̀ ل̀`ل̀`ت̀`ظ̀`اه̀`رات وح̀``≤ ال̀`û̀`س̀`ع̀`Ö ال
 õيõعJو املدنية  وا◊ريات   ÒÑالتع حرية 
اجلماعات  flتل∞   ÚH والتفاهم  ̀`وار  ا◊
وال£اFفية  وال�سيا�سية  والدينية  العرقية 

.zيف �سوريا
�سوريا  اCجل   øم }التëال∞  موقع  وينûسر 
̀`â –̀`رc̀`ات اجلالية  ̀`Îن االEن ح̀``رzI ع̀`رب 

التظاهرات,  ومواعيد  اCمcÒا,  يف  ال�سورية 
وOعوات  ال�سور…,   Öسعûلل  IيدDمو ومقاالت 
 Úëسفüاملت املوقع  يüسل  cما   .Iورãال لدعم 
H̀`امل̀`واق̀`ع االCخ````رi امل̀``وDي̀``دI ل̀`ل̀`ã̀`ورI عرب 
م�ساHقة   z∞`̀ال`̀ë`̀ال̀`ت{ وينظم   .â`̀ ̀`Îن االEن
ال�سور…   Öسعûال Oع̀`م   ø`̀ع  ÒÑللتع aنية 
ر�سومات   ∫Óخ  øم وÁOقراWيته  وحريته 
يف  عام  معر�ض  يف  عر�س¡ا  يتم  ومنëوJات 
وüîJسüض  املقÑل  (اCي̀`ل̀`و∫)  �سÑتمرب  �س¡ر 

.õFمالية للفا IõFجا
 Iورãن�سيقيات الJ Oة }ا–اëسط �سفûنJو
الüسفëة  Hعد   z∑وH }aي�ض  عرب   zال�سورية
fiاولة  يف  ال̀`�̀`س̀`وري̀`ة,   Iورãلل الر�سمية 
 øسريûاملنت  Ú£النا�س  ÚH العمل  لتن�سي≤ 
Oو∫  يف  وحت≈  ال�سورية  امل̀`د¿  flتل∞  يف 
العا⁄ cاaة, aتعمم Oعوات التظاهر واBخر 
�سفëت¡ا   íفتJ اCن¡ا  واالCه̀`م   ,Iورãال اCخÑار 
منربا للنقا�ض والتüسويâ العتماO التëر∑ 
 øم Oرب عدcCلق≈ اJ والتي Öن�سCاال Iو£ÿوا
 √ò¡ل ÚÑاملنت�س Oعد ≈£îJ وقد .øيديDاملو

الüسفëة ال`15 اCلفا.

 Rة نيوHخا�ض ل¨ر

ال̀`والي̀`ات  يف  مقيمو¿  Áنيو¿  Jظاهر 
يف   âÑال�س اCم̀`�̀`ض  ي̀`وم  االCم̀`cÒ̀`ي̀`ة   Iدëاملت
Ãوق∞  للتنديد  االHC̀`ي̀` ̀`ض   âيÑال �ساحة 
ال�سلمية   Iورãال Œا√  والريا�ض   ø£وا�سن
امل£الÑة HاEن¡اA حµم الرFي�ض علي عÑداˆ 

.íسال�
̀`اA اجلالية  ̀`ن HCا  ø`̀م ال̀`ع̀`û̀`س̀`رات  وŒ̀`م̀`ع 
يف  الند  مار…  ووالي̀`ة   ø£وا�سن يف  اليمنية 
 øاليم ÜاÑالفعالية التي نظمت¡ا ‹موعة �س
يف امل¡éر للت¨يÒ عل≈ الفي�ض Hو∑, وحملوا 
 ÒaتوH  Ö`̀ال`̀£`̀J ̀`ات  ̀`ت aوال Áنية   kم̀``اÓ``̀عCا
.Úلليمني واالEن�سانية  االC�سا�سية  ا◊قو¥ 
 …òال Hالقمع   OندJ هتاaات  اليمنيو¿   OOور
Áار�سه نظام �سالí �سد اليمنيÚ و}ا◊üسار 
 Üعقا{ اEن̀``ه  ق̀`ال̀`وا  ̀`ا  وم للمد¿   zاجل̀`م̀`اع̀`ي

 øم ëHرمان¡م  اليمني   Öسعûلل  zج̀`م̀`اع̀`ي
للëياI مãل  ال سرورية  االC�سا�سية  اÿدمات 
املûستقات النف£ية والتيار الµ¡رHاFي وميا√ 

.Üسرûال
واعتربوا اJ ¿Cدخل ال�سعوOية والواليات 
 zيHاëو}ي  zيÑسل�{  øاليم  IورK يف   Iدëاملت

.íنظام �سال
cما اCلقيc âلمات مقت سÑة حملوا املéتمع 
يف  االEن�سانية   zةKارµال{ م�سوDولية  ال̀`دو› 
ال£Ñية  امل�ساعدات   ÒaتوH وWالÑوا   ,øاليم
 Êعا{  …ò``̀ال اليمني   Öسعûلل وال̀`῭`òاF̀`ي̀`ة 

.zمظا⁄ النظام øم Êويعا
موا�سلة  عõم¡م  عل≈  املتظاهرو¿  واcC̀`د 
الûسÑاHية   Iورãال �سوت  اEيüسا∫  يف  ج¡وOهم 
الواليات  يف   iال̀`ق̀`و  õ`̀cم̀`را  ¤Eا ال�سلمية 

املتëدI االCمريµية.
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اأمـــــــÒكـــــــا يف  ـــــة  ـــــي ـــــال م ـــــــــــــــة  اأزم
عندما ينûسر هòا العموa OرÃا µJو¿ اRCمة اCمcÒا املالية قد حل`ûH âس`µل 
 ÚH لةOاÑالت متRناJ ≈فا¥ علJاالH س`وية�J ¤Eرا± اWCاال âو�سلJخر, وBاH وCا

الµو‚ر�ض اجلم¡ور… واالOEارI الدÁقراWي`ة.
 kÓ¨م�س`ت  íÑس�Cا االCمcÒية  ملديوني`ة اõÿينة   Êالقانو ال�سق∞   ¿Cا املûسµلة 
Jدوير   øم اõÿين`ة   øµتمJ لµي  ال�سق∞  هòا  رaع  ي�ستدعي  ‡ا  Hالµامل, 
�ساHق`ة,  Oيو¿   øم  ≥ëي�ست ما  لت�سديد   Iجدي`د مÑال≠  اقÎا�ض   …Cا الديو¿, 
 Üõ◊ا Iو‚ر�ض, وهو خا�سع ل�س`ي£رµال øقرار م ¤Eاجة اëH التمديد øµل

اجلم¡ور… املعار�ض, الò… يريد اEحراê اOEارI اCوHاما.
 íسالüم اEيديولوجي, aاجلم¡وريو¿ ãÁلو¿   ÚHõ◊ا ÚH االC�سا�سي   ±Óÿا
عل≈  االEنف`ا¥  وîJفي ض   ÖFال سرا Hتîفي ض  ي£الÑ`و¿  ولòل∂   ,AنياZCاال
 ÚيWقراÁالد  ¿Cا  Úيف ح ,Aالفقرا من¡ا  ي�ستفيد  التي  الربامè االجتماعية 
 IOياR ويف سلو¿   ,Aالفق`را من¡ا  ي�ستفيد  التي  النفق`ات  îJفي ض  يرa سو¿ 

ال سراÖF عل≈ الûسرcات الµربi واC�سëاÜ الدخو∫ العالية.
 IارOEا ع¡د  يف   ” االCقüس`≈  ا◊د   ¤Eا اCمcÒا  مديوني`ة  ارJفا´   ¿Cا املفارقة 
 iملي`ارات الدوالرات وجر âلفc Üحرو Iعد âالتي خا�س Hو�ض اجلم¡ورية 
“ويل¡ا Hالدي`ø, يف حc Úانâ املواRنة قد و�سلâ اE¤ حالة التع`اO∫ و–قي≤ 

aاF ض يف ع¡د cلينتو¿.
يÖé التو�سل اE¤ حل و�س`ط قÑل 2011/8/2 واEال aاE¿ اCمcÒا لJ ø�س`ت£يع 
J�سديد اPCو¿ اõÿينة التي J�ستH ≥ëعد Pل∂ التاريï. وهي اCو∫ مرü– Iسل يف 

Oولة Zنية وخا�سة يف االقتüساO االCو∫ يف العا⁄.
 ìاوÎي  …òال االCمcÒية,   Oس`نا�Eاال عل≈   IدFالفا �س`عر   ¿Eاa Pل∂  حüسل  اPEا 
الفاF`دI يتëق≤  وارJفا´  ليتنا�سÖ مع اÿ£ر,  �سو± يرJفع  حالياk حو∫ %2, 
Hانîفا�ض �س`عر اPCو¿ اõÿينة يف ال�س`و¥ لتÑا´ üîHسم اcCرب. ويف هò√ ا◊الة 
aاE¿ خ�سارI الداFنÚ, �س`واc Aانوا fiليÚ اCم اCجان`J ,Öقدر Hعûسرات املليارات 
مø الدوالرات, وÑ¡Jط قيمة الدوالر يف االC�سوا¥ العاملية, وJنîف ض حüسته يف 

احتياWات الÑنو∑ املرc …õcعملة عاملية اCو¤.
 Oد¡J  (õ`̀يOم̀`و) مãل  الدولية  التüسني∞  ̀`االت  cو  ¿Eا`̀a نف�س`ه   âالوق يف 
 ,AAA …Cعل≈ الدرجات اCاH kتمتع حالياJ ا, وهيcÒمCتما¿ اFرجة اO في ضîتH

 .Iجل¡ات عدي`د IÒÑc رFوخ�سا Iي`رãc داعياتJ عليه ÖJÎي …òمر الCاال
اعتاOت اCمcÒا اC¿ –ل اRCماJ¡ا املالية والنقدية عل≈ ح�ساÜ العا⁄, µaي∞ 

�س`و± Jتüسر± Œا√ االRCمة الراهن`ة؟ ومø �سيدaع الãمø؟.

a .O¡د الفان∂

 : امـــريـــكـــي  ــس  ــ� ــي ــرئ ل ـــاب  ـــط خ ـــر  ـــط اخ يف 
االفــال�ــس عــلــى  مــ�ــضــرفــون  نــحــن   ... اوبــامــا 

قد  التي  لKBÓار  قا“ة   Iسور� اCوH̀`ام̀`ا  H̀`ارا∑  االCمريµي  الرFي�ض  ر�سم   
ÖJÎJ عل≈ اEخفا¥ وا�سن£ø يف التو�سل الJفا¥ لرaع �سق∞ الديø ا◊µومي 
لتمديد  املعار�سة  مقÎحات   ÚنKاال اCوHاما  املقÑل.وانتقد  االC�سÑو´  ëHلو∫ 
مãل  Hرa ض  ال�ساHقة  Jع¡داJه  يµرر   ⁄ لµنه   ,øالدي ل�سق∞  االCجل   Òسüق
 Iا�سرÑم  âãH االCمريµية  االCمة   ¤Eا cلمة  يف  اCوHاما   íو�سCوا.AجراEاال هòا 
املوعد  قÑل  اJفا¥   ¤Eا التو�سل  يف  االEخفا¥   ¿CاH  Iساهدûامل اCوق̀`ات   IروP يف 
 Oسدا� يف   ÌعJ  ¤Eا  …ODسيو� اÜB/اZC�س£�ض   øم  Êاãال يف   Oدëامل الن¡اFي 
 øاملعا�سات واملتقاعدي Üاëس�Cا ¿Cا ¤Eا اÒسûية, مµمريCومية االµ◊ال�سندات ا

والûسرcات التي Jتعامل مع ا◊µومة �ستüسíÑ جميع¡ا خالية الوaا�ض
 Iسا± }للمر�Cوا.zناÒJواa Oية ل�سداaاc ∫مواCو¿ لدينا اµي øاما }لHوCوقا∫ ا
االCو¤ يف التاريï, �سيتم خف ض التüسني∞ االFتماÊ لOÓÑنا , وهو ما �سيدaع 
ال   Iدëاملت الواليات   âانc اPEا  ما   ¿CساûH  ∫Dللت�ساو العا⁄  حو∫   øمريãامل�ست
االFتما¿  H£اقات  عل≈   IدFالفا اC�سعار  }�سJÎفع  جيداz.وJاHع  رهانا  õJا∫ 
والرهø العقار… وقرو�ض ال�سيارات, والتي “ãل ارJفاعا هاÓF يف ال سريÑة 
وهي   ,IÒÑc اقتüساOية  اRCم̀`ة   çحداEاH �سنîاWر  االCمريµي.   Öسعûال عل≈ 
واحدJ I�سÑÑ¡ا وا�سن£H øالµامل JقريÑاz.وو�س∞ اCوHاما حالة التعH{ ÌاCن¡ا 
نتيéة WاûFسة وÒZ م�سÄولةz للéد∫ الداFر حاليا والJ …ò سمø مقÎحات 
�سق∞  رaع   ¤Eا Jدعو  الفا�سلة  اÿ£ط   øم �سل�سلة   Öعق موDخرا  مت سارHة 
امليõانية   õéوالر مع خف ض عO ¿ريليوJ 143رÜ قدر قيمتهJ …òال øالدي

اال–اOية يف امل�ست≤
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  �س¡IÒ خ£اÑWة 
 âو�س مدينة  يف  µfiمة  اC�سدرت   
Hالõام   kماµح االCمريµية  Hيتûض  Hا⁄ 
االCمريµي   ÒليونÑال االع̀`م̀`ا∫  رج̀`ل 
هار… �سÒجنâ و�سري∂ اBخر له Hدaع 
لرجل  Oوالر  مليو¿   (28^8) مÑل≠ 

.íسالüمد الfi ÊOاالعما∫ االر
�سدر   …ò``̀ال املµëمة  ق̀``رار  وc̀``ا¿ 
االرHعاA وجاH Aعد مداوالت ÚH هيÄة 
وجد   ,Úساعت�  Iملد ا�ستمرت   Úلفëامل
عل≈   AناH  íسالüلل  ≥ëم�ست املÑل≠   ¿Cا
ومüس£ف≈   âجنÒس� مع  �سراcة  عقد 

اHو النÑعة وقع عام 2004.
 âو�سH ضûيتH ⁄اH يفةëرت �سcPو
 âجنÒس� اعتربت   Úلفëامل هيÄة   ¿Cا
 íسالüال عل≈  اح̀`ت̀`اال  ق̀`د  و�سريµه 
قيمته  ما   Ò`̀ االCخ  ≥ëا�ست وHالتا› 
الفواFد  aي¡ا  Ãا  Oوالر  مليو¿   28^8
 OوالO مليو¿   15 ا¤  üJسل  قد  التي 

م�ستëقة منò العام 2004.
رجل  وهو   âجنÒس�  íسالüال واJ¡م 
اعما∫ Áل∂ �سرcة ناقلة للنفط عرب 
 Üا◊ر øم íHÎالH نيةOاالرا�سي االر
نقل  واحتµار  العرا¥  عل≈  االCمريµية 
 ¿Oية عرب االرµالنفط للقوات االمري

للüëسو∫   Ú`̀ن̀`يOار  ÚولDم�سو  Iور�̀`س̀`و
̀`ت̀`Ñ̀`دا∫  ̀``òا االح̀``ت̀``µ̀``ار, وا�̀`س ع̀`ل̀`≈ ه
ايه   …Cا لل�سي   ≥Hسا� Hعميل   íسالüال
يرÑJط HعÓقات وا�سعة مع ا◊µومة 

االرOنية.
 íسالüال  âجنÒس� اJ̀`¡̀`م   Ú`̀ح يف 
يف  الûسüîسية  عÓقاJه   ∫Ó¨ا�ستH
االرO¿ مø اCجل –üسيل �سوA اخ سر 

لنقل النفط عرب االرا�سي االرOنية.
 iعوO �سéل   âجنÒس�  ¿Cا ويcòر 
ا◊ا›  اال�سÑو´  aدرالية  ق ساFية 

�سد الüسالí يف ميامي.

وعدها  ام̀`ري̀`µ̀`ا   âãµن  IOع̀`ا`̀ c̀`ال
 -  Ú`̀ج̀`مÎ`̀م)  Ú`̀ ̀`اOي ̀`ع ال لعمFÓ¡ا 
̀``Ã (ø̀`ن̀`ë̀`¡̀`م االEق̀```ام̀```ة يف  fl̀``ربي
هو�س¡ا   ÖÑس�H  Iد`̀ë`̀امل̀`ت ال̀``والي̀``ات 
̀```W ầ``ري̀``ة يف  H````االره````اÜ. وم̀```اRال
 øيòالل  Úالعراقي قüسة  االPCه̀```ا¿ 
يف  للمµëمة  قدما  Kم   Aوéالل منëا 
ا¤   Aاالنتما Hت¡مة  cنتاcي  والي̀`ة 
العاملو¿  ويقو∫  (ارهاHية).  منظمة 
ا¿   Úالعراقي  ÚÄجÓال  Iم�ساعد يف 
الµون¨ر�ض   øم اCمرا  Jتéاهل   IارOاال
 íمن وJ�سريع  لت�س¡يل  خ£ة  Hر�سم 

الفيõا للعراقيÚ الòيJ øعاونوا 
 Iدëاملت ال̀``والي̀``ات  ح̀`µ̀`وم̀`ة  ̀`ع  م
اجل̀`ي̀`û̀`ض  يف   Ú`̀ ̀`م ̀`Îج ̀`م c خ``ا�``س``ة 
 Üاëان�س مع   ÒÑc ÿ£ر  ويتعر�سو¿ 
ال�سنة.  ن¡اية  يف  االCمريµي  اجليûض 
مûسرو´  Jدير  التي  هيلر  Hيµا  Jقو∫ 
 õcمر يف   Úالعراقي  ÚÄجÓال ع̀`و¿ 
 âالعدالة يف نيويور∑ }  املو�سو´ لي�س
اولوية  ا… �سüîض يف ا◊µومة  اال¿. 
ò¡Hا  اوHاما   IارOا  øم  Òãµال ي¡تم  ال 

 z´املو�سو
̀`ا¿ J̀`دà`≤ ال̀`ع̀`راق̀`ي̀`Ú ا¤  c د`̀ وق
الواليات املتëدI هòا العام هو االقل 
Hو�ض   IارOا  âانc  Ú`̀ح  2007  òمن
معاجلت¡ا  عدم   ÖÑس�H �سéة  Jواجه 
 ∫Óخ  .Aوéالل مو�سو´   Oج̀`ا ûHسµل 
املالية  ال�سنة   øم �س¡ور  J�سعة  او∫ 
ا◊الية �سمí الCقل مø 7000 عراقي 
Hدخو∫ الواليات املتëدI . يف مار�ض, 
 Iرéا هõيa ÖوجÃ قطa عةÑخل �سOا
خا�سة وهي aيõا  اHتدع¡ا الµون¨ر�ض 
 Úاملتعاون  Úالعراقي  Pانقا اجل   øم
ويف  Oاهما.  خ£را  يواج¡و¿   øيòال
 Úعراقي لت�سعة   ìال�سما  ” ني�سا¿ 
العام  يف  اال�̀`س̀`¡̀`ر  Hع ض  يف  à`ق̀`ط. 
 ÖوجÃ  200  øم  Ì`̀cا Oخ̀`ل  املا�سي 
مãل  العواFل   øم  Òãcو الفيõا.  نف�ض 
الÎجمة   âانc (اPا  عي�س≈  عاFلة 
Jواجه   (  Aeisa لµلمة  �سëيëة 
ماCلوaة:  وقüست¡م  Ò`̀Ñ`̀cا.  خ̀`£̀`را 

 Üò``̀ل̀`ة وع`̀Fاخ̀`ت̀`£̀`∞ �̀`س̀`ق̀`ي̀`≤ ل̀`ل̀`ع̀`ا
يف  عüسيÑا  وقتا  يواج¡و¿  واالWفا∫ 
اجلميع  الي¡م   Òسûي  åحي املدر�سة 

حت≈ املدير عل≈ ان¡م جوا�سي�ض.
مµاملة  Jلقوا  امل̀`ا�̀`س̀`ي  الûس¡ر  يف   
اHدا.  JاJCي   øل ان¡ا  اعتقدوا  هاJفية 
قيل ل¡م ا¿ WلÖ الفيõا قÑل و�سرعا¿ 
ا¤  Wريق¡ا  يف  العاFلة  �ستµو¿  م̀`ا 
اريõونا. Jر∑ الوالد عمله يف �سرcة 
Rيø لل¡واJ∞ النقالة واالWفا∫ Jرcوا 
التلفõيو¿  العاFلة    âاعHو املدر�سة 
Hقية   âمõوح والتµيي∞,   çا``̀Kواال
املمتلµات الûسüîسية , وعا�سâ العاFلة 
املتµونة مø خم�سة يف �سياaة موDقتة 

يف Zرaة اõÿيø يف Hيâ �سدي≤.
Jلقوا  ال̀`�̀`س̀`ف̀`ر   ø`̀ م ا�̀`س̀`Ñ̀`و´  ق̀`Ñ̀`ل   
اخÑارا  –مل   iاخر هاJفية  مµاملة 
اCجل  ا¤  �سفرهم  JاCجل  لقد  �سيÄة. 
 Üر يقو∫   .íو�سيJ Hدو¿  م�سم≈   ÒZ
هòا  اBمل̀`ن̀`ي  }لقد   øح�س اH̀`و  العاFلة 
لقد  Jلقيت¡ا.  J¡ديدات  ا…   øم  Ìcا
Rوجته   Oõ`̀J و⁄   z.م̀`لCا`̀H نعيûض  cنا 
, والتي عمل اخوها واHوها   øام ح�س
يف خدمة اجليûض االمريµي ويعيûسا¿ 
}ا�سعر  القو∫   øع اري̀`õون̀`ا  يف  حاليا 

z¿ياã¨الH
 IارOا او  H̀`و�̀`ض   IارOا Jعمل   ⁄  
اوHاما Ãا WلÑه الµون¨ر�ض مø ا�سدار 
ويف  ا◊رجة.  للëاالت  خا�سة  aيõا 

الµون¨ر�ض  و�سع   2008 ع̀`ام  Hداية 
  25 ليûسمل  اÿا�سة  الفيõا   èرنامH
ال∞ �سüîض عل≈ مدi خم�ض �سنوات , 
وHعد ارHع �سنوات ⁄ J�سمí ا◊µومة 

اال Hدخو∫ 7000. 
 ويقو∫ cر∑ جون�سو¿ الò… يدير 
قüسة   ‹  âانcو (القاFمة)  مûسرو´ 

معه هنا.
ا�سدر√   …òال التûسريع  ا�سا�ض   ¿Cا  
 ÚÄالج اRم̀`ة   ÖنŒ هو  الµون¨ر�ض 
 øم  êرو``̀ÿا عند   çح̀`د cما  هاFلة 
 âخرج ا¿  Hعد   2006 يف   . aيتنام. 
قتل   IسرüÑال  øم الربي£انية  القوات 

.ÚجمÎامل øم Òãµال
 ÚجمÎم عملوا   Úالعراقي اBال±   
للéيûض االCمريµي وcانوا ال يÎجمو¿ 
الµلمات aقط وا‰ا العاOات والتقاليد 

يف ار�ض ال يعر± عن¡ا اجلنوO �سيÄا.
امل̀`ي̀`é̀`ور ج̀``Ôا∫ جيفر…  ي̀`ق̀`و∫   
هنا  ع�سµر…   çدëمت اc̀`رب  Hوcانا¿ 
ال�سنوات   iد`̀ م عل≈  مÎجميه   ø`̀ع
مرعÑة  م̀`واق̀`∞  يف  ûJسارcنا  }ل̀`ق̀`د 
 z¥سدüJ ال   è`̀Fو�̀`س̀`ا Hيننا  ̀`اCت  ون̀`û̀`س
ا¤   Cاéيل ا¿  له  مÎجما  �ساعد  وقد 
اOخاله  وا�ست£ا´   Iدëاملت الواليات 
cر∑  ويقو∫  ج̀`دا.  Wويل   âوق Hعد 
االمريµية  ا◊µومة  ا¿  جون�سو¿ 
 Úالعراقي  Oلعد H�سéل   ßتف–  ⁄
ماFة  ال∞؟   50{ ا�ستîدمت¡م    øيòال

ال``∞؟ 120 ال``∞؟ م̀`ø ي̀`ع̀`ر±؟c zما 
او   Öا�سي  øم  Oعد ا◊µومة  Jعد   ⁄
 øµول  .Úاملتعاون  Úالعراقي  øم قتل 
 Ìcوا واJات قد ماÄا¿ م  íالوا�س  øم
التي  Jيتا¿  �سرcة  ا�سيÑوا.  من¡م 
وحدها   âلéس�  ÚجمÎم Jوaر   âانc
 2003 ÚHجمي¡ا ماÎم ø300 قتيل م

و 2008.
 واال¿ مع م¨اOرI اجليûض االمريµي 
يûسعر الÒãµ مø املتعاونÚ الناجÚ او 
امريµا   ¿Cا`̀ H يعملو¿  م̀`اRال̀`وا   øيòال
اCجل¡ا   ø`̀م ëHياJ¡م  خ̀`اẀ`روا  التي 
 âãµون عن¡م   âلîJو خòلت¡م  ق̀`د 

Hوعدها ل¡م.    
cا¿  cما  عنيفا  ال̀`ع̀`را¥  يعد   ⁄  
 Úاملتعاون  Úالعراقي  ø`̀µ`̀ول �ساHقا 
لعمل¡م  J¡ديدات  يواج¡و¿  ماRالوا 
H̀`اH̀`ا¿ 34   åيZ لãم االم̀`ري̀`µ̀`ا¿  م̀`ع 
املعونة  هيÄة  يف  يعمل   …ò``̀ال �سنة 
flتÄÑا  اBيار  �س¡ر  وق س≈  االمريµية 
aي¡ا   êرا`̀µ`̀ال يف  ̀`ة  ورق وج̀`د  ا¿  Hعد 
الCنه  Hقتله  وJ¡ديدا  قراBنية  ̀`ات  اBي
قدم  قد  وc̀`ا¿   . امريµا  مع  متعاو¿ 
وم̀``اRا∫   2009 H̀`داي̀`ة  يف   ÚWللتو
اجليûض  ي¨اOر   Úح{ ويقو∫  ينتظر. 
 øيòال للنا�ض   âوق Cا�سوا �سيµو¿ Pل∂ 

z¿اµعملوا يف خدمة االمري
cل  �سيارJه  يفüëض  HاHا¿   åيZ  

يوم ãëHا عø قناHل
عاFلة  Jنتظر   Aن̀`ا`̀Kاال  √ò`̀ه ويف   
عي�س≈ رحلت¡ا املوعوIO ا¤ ارõÁونا 
 IرOيف امل¨ا Óا�س ÖZرJ ⁄ لةFوالعا ,
عملوا   øيòال اقرHاوDهم  هاجر   Úوح
ا¿  ü`̀J̀`س̀`وروا  االCم̀`ري̀`µ̀`ي  اجليûض  م̀`ع 
ولµن¡ا  Jنت¡ي  �̀`س̀`و±  ̀`ت̀`¡̀`دي̀`دات  ال
 øة∫ مFالعا  Öلc قتل åا�ستمرت حي
ر�سالة  هنا∑   âانcو HتÑو∫  üaسيلة 
اي¡ا اÿونة  }ZاOروا  مع جãته Jقو∫ 
ام  وJقو∫   .zللعدو جوا�سي�ض  انµم   .
. cا¿ لدينا   AقاÑال } cنا نريد   øح�س
̀`c ø`̀µل  م``õرع``ة وح``ي``اI ع``اOي``ة ول

zâمنا –£مÓاح

مليون  بـ8^28  لل�ضالح  –كم  اأمريكية  حمكمة 
âجنÒض� االأمريكي   Òالبليون يدفعها  دوالر 

االأبــيــ�ــس  âالــبــيــ رب  مـــن   êالـــفـــر يــنــتــظــرون  ـــــا  ـــــم واأوالده ــن  ــض ــ� ح واأم  ــن  ــض ــ� ح ـــــو  اأب



üJسفية متاجر الµتÖ االمريµية }HورOرzR ن¡اية �سÑتمرب

 Öتµال متاجر  �سل�سلة  H¡ا  “ر  التي  املالية  االRCم̀`ة   ÖÑس�H  :ø£وا�سن
اE�س¡ار  اEج̀``راAات  يف  امل سي   ¤Eا H¡ا  اOCت  والتي   zRرOور``̀H{ االCمريµية 
 ¿Cا Hعد  التéار…  نûساW¡ا  Hاقي  �ستüسفي  اCن¡ا  ال�سل�سلة   âعلنCا اÓaE�س¡ا, 

اZCلقâ العديد مø متاجرها.
 وëH�سÖ �سëيفة }املüسريو¿z اCعرÜ رFي�ض ‹موعة }HورOرzR ماي∂ 
واCن¡م  Hال�سل�سلة   ≥◊ …òال الت£ور  ل¡òا  له عø حõنه  Hيا¿  اOوارRO يف 
حاولوا òH∫ اaC سل اجل¡وH OاŒا√ –قي≤ نتيéة flتلفة, لøµ قاHلت¡م 
 Aالقرا IورKو Öتµال�سريع يف �سناعة ال Òمن¡ا الت¨ي Öساعüامل øالعديد م
الن¡اية  يف  aOعت¡م  والتي  االقتüساOية.,  واال�س£راHات   ÚونيÎµلEاال

اE¤ هòا الو�سع.
 وقد Jقدمâ �سل�سلة }HورOرzR وهي KاÊ اcCرب �سل�سلة متاجر cتÖ يف 
الواليات املتëدH I£لÖ الEعاJ IOنظيم نف�س¡ا يف اWEار قوانÚ االÓaE�ض 
 âنÎعل≈ االن Öتµال Aايد قراõJ iOCا åا العام; حيòه øم ≥Hسا� âيف وق
ومتاجر الµتÖ املîف سة االC�سعار واالCنظمة الرقمية ا◊ديãة يف ‹ا∫ 

.ÒÑc لµسûH اح¡اHرCراجع اJ ¤Eسر اûالن
 وcPر القاFمو¿ عل≈ الûسرcة اCن¡م �سو± يÑيعون¡ا لûسرcة }هيلµو اBند 

جورH ¿OراRرzR وهي �سرcة Œر… عمليات üJسفية.
 399 الÑال¨ة  متاجرها  Hاقي   ¥ÓZEاH  zRرOور`̀H{  CداÑJ  ¿Cا املقرر   øوم  
“اما  العملية   √òه  õéو�ستن االC�سÑو´,  هòا   øم الح≤   âوق يف   kراéمت

Hن¡اية �سÑتمرب/ اCيلو∫ املقÑل.

www.ghorbanews.com

5 حمليات FRIDAY , JULY 29 . 2011   / Vol . 4 - Issue 113

 Rاوéو∫ ال يتéو�سط ح سور خ
}�سينما   ìم�سر �س¡د  ال̀`ع̀`û̀`س̀`رات, 
اجلمعة   Aم̀`�̀`س̀`ا  ,zÜل̀``و``̀c  Ú`̀لÒ`̀a
للفيلم   kول```ي```اCا  kا`̀ ̀`س ̀`ر� ع ̀`ي  ̀`س ̀`ا� امل
 zاما“ مãلنا  ̀`م  ¡`̀ }اEن الت�سéيلي 
االCمcÒي  والµوميديا¿   êرîللم

مø اC�سل مüسر…, اCحمد اCحمد.
والفيلم يقدم, مø ج¡ة, اEجاHة 
للµوميديÚ االCمcÒيÚ الc …òانوا 
 øم  Úوميديµال RمAÓهم  ي�ساCلو¿ 
جوالJ¡م   ìا`̀‚  ø`̀ع عرHي  اC�̀`س̀`ل 
العرHي, وcيفية  العا⁄  الفنية يف 
 øم النو´  لòل∂   Üالعر ا�ستقÑا∫ 

.z…وميدc ÜCستاند ا�{ :øالف
 ,iخرCج¡ة ا øم ,øëتÁ نهCما اc
الãقاaية  واüÿساüFض  املناخات 
العرHية,  املد¿  لÑع ض  والûسعÑية 
 ,Iوجد Iي والقاهرHOوت وÒH لãم
حينا,  ال£فيفة  ال̀`ف̀`رو¥  مظ¡را 
Jل∂   Ú`̀H اBخ̀``ر,  حينا  والعميقة 
النا�ض   ìان̀`ف̀`ت̀`ا  Rرا```̀HEا م̀`ع  ̀``د¿,  امل
والفµاهة  النµتة  عل≈   ÚيOالعا

و�س¨ف¡م Hال سë∂ والت�سلية.
 IاهرX  z…وميدc  ÜCا }�ستاند 
Ò``Z م̀`ن̀`ت̀`û̀`س̀`رa Ì`ن̀`ي̀`ا ع̀`ل̀`≈ ن£ا¥ 
والنûساWات  التقاليد  يف  وا�̀`س̀`ع 
ولµن¡ا  العرHي,  العا⁄  يف  الفنية 
 ,kاÄسيûa kاÄو∫ النا�ض �سيÑقH ≈ظ–

جوالJه   øسم� الفيلم  يقدم   åحي
 Üعر Úوميديc øع êPا‰ IOاملتعد
Hين¡م امراIC, يف Jدليل عل≈ انتûسار 

هò√ الظاهرI وقÑو∫ النا�ض ل¡ا.
الفيلم  ع̀`ل̀`≈   ò`̀ ̀`وDخ ي ̀`ا  م  ø`̀µ`̀ول
االEنµليõية  الل¨ة  يعتمد   …ò``̀ال
ومقوالJه  ‰اPجه  معظم   ¿Cا هو 
ûJست≤ مø حياI �سراíF اجتماعية 
 øتقJ التي  Jل∂  وخا�سة  معينة, 
 ¿Cوا �سيما  ال  االEنµليõية,  الل¨ة 
اaCعا∫   OوOر الفيلم ير�سد ويعتمد 
 kسرو¿ عرو�سا ëي øيòال Úاملتفرج
Hالل¨ة  aقراJ¡م  يقدمو¿   Úلفنان
 øم Òãµال ¤Eة اaسا�Eية, اõليµنEاال
 Iا◊يا اC‰اط  Jقدم  التي  املûساهد 
 ÜاÑسûال يعيûس¡ا  ال̀`ت̀`ي  ال¨رHية 

العرHي.
اÑKEات  يريد  اCن̀`ه  الفيلم  fiنة 
 ¿Cا اÑ`̀KÈ`ات  وه̀`ي  Hدي¡ية,  م�ساCلة 
Hع ض  يتûسارcو¿  ال̀`ن̀`ا�̀`ض  جميع 
 ÌcCا وûHسµل  االC�سا�سية,  القيم 
 âÑãي  ¿Cا الفيلم  يريد   ,ÓسيüفJ
 Üالعر ÚH ةcÎسûل∂ القوا�سم املJ
واالCمcÒيÃ (!) Úا يف Pل∂ م�ساCلة 
“تع  اCو  النµتة,  عل≈   ∂ëال س
الدعاHة.    ìروH العرHية   Üسعوûال
 ,Óقلي  Iامل سمر  ,iخ̀`رCاال واملëنة 
جوالJه  ي�ستîدم   ,êر``î``امل  ¿Cا

الفنية يف الûسر¥ االCو�سط, ëcامل 
 ,Iرµالف  √òه الEيüسا∫  وcمو�سو´ 
 êرOEاH قام    êرîامل  ¿Cا التاcCيد  مع 
 øوم  ,ÚخريBا  Úوميديc واE�سرا∑ 
 øµول  ,IOمتعد Kقاaية  خلفيات 
وcاCن¡م  X̀`¡̀`روا  جميع¡م   AالDه̀``و

‹رc OومÑار�ض.
 ≥Wة املناaقاãويتعر�ض الفيلم ل
وح�سا�سياJ¡ا  املîتلفة  العرHية 
 ,âµالن  ø`̀م معينة  ̀```وا´  اCن Œ̀``ا√ 
واجلن�سية,  الدينية  وîHا�سة 
 Aسي� …Cا اJ ¿Cقو∫  Ñaينما }µÁن∂ 
Jفعل   ¿Cا µÁن∂  ال  Ò```̀Hوت,  يف 
 zIو جدCا Óãي مHO ه يفJاP Aسيûال

ëH�سJ ÖعÒÑ الفيلم.
ح سر  ̀``ع̀``ر�̀``ض,  ال ن``¡``اي``ة  يف 
اC�سÄلة   øع  Üج̀`اCوا اCحمد   êرîامل
Ãعظم¡م  cانوا   øيòال  øا◊ا�سري
م̀``ø ال̀``ع̀``رÜ االCم̀``cÒ̀``ي̀``Ú, ح̀`و∫ 
الفيلم  �سناعة   Aورا ال̀``دواà``ع 
Jوجي¡¡ا  يريد  التي  والر�ساFل 
̀`ي  cÒ`̀ االCم للéم¡ور  واEي̀`ǜ`س̀`ال̀`¡̀`ا 
Œا√  ‰£ية   Iنظر –µمه   …ò`̀ال
العرÜ وKقاaت¡م واC‰اط حياJ¡م, 
وخا�سة Hعد اCحداç ا◊اO… عûسر 

مø اCيلو∫.
c̀`ا¿  اCن̀```ه   ¤Eا اCح``م``د  ̀``ار  ̀``س �Cوا
‡نوعاk مø اEحياA حفÓت aنية يف 

 iحدEا  ÖÑس�H العرHية,  ̀`ارات  االEم
 iحدEا يف  �ساق¡ا  التي  الدعاHات 
عرو�ساJه الµوميدية يف الواليات 
 øع aي¡ا  ي̀`ع̀`رب  ̀`ي  ̀`ت وال  ,Iد`̀ë`̀امل̀`ت
حIÒ االEن�سا¿ الò… يعيûض يف HOي 
امل�سéد   Rاوéيت  åحي يîتار,  عما 
Pل∂   ¤Eا اCحمد   âولف ال̀`Ñ̀`ار.  مع 
له   âëو�سم H�سرعة  االE�سµا∫ حل 
cوميد…  عر�ض  HاEقامة  ال�سل£ات 

Hعدها.
 âويµال مدينة   ¤Eا اCحمد   √ qونو
 øµول الفيلمية   IOامل̀`ا  øسم�  âانc
عل≈  JوKDر  ال  لµون¡ا  حaò¡ا,   ”
عليه  ينÑني   …ò`̀ال العام  ال�سيا¥ 

الفيلم.
 ¤Eا HاالE�ساaة  الفيلم   øويت سم
 Iا◊ار ¤Eا êرîامل IيارR ,∂لP لc
 Iسر�Cا من¡ا  ج̀`اAت  التي  املüسرية 
اCحمد اCحمد, لتµو¿ �سمø الûسريط 
واملناخات   AجواCÓل يعر�ض   …òال
للنµتة   Úسريüامل  Öوح الûسعÑية 
 åحي الفµاهة,  ëH�ض  و“تع¡م 
 Üاëس�CاH{  Úسريüامل الفيلم  يüس∞ 

.zدي¡ةÑفي∞ و�سرعة الÿالدم ا

اجلالية  اقامة  اوال  ال�سور…   ±ÓتFاال  øم  IدعوH
ال�سورية يف نيوجر�سي

 øيOسرûوامل ال سëايا  ال�سر  التربعات  جلمع   Óحف
عل≈ ا◊دوO الcÎية

 135  øم  Ìcا التربعات    √òه üfiسو∫  cا¿   åحي
ال∞ Oوالر JربعH â¡ا اجلالية

 øم جمع   Aاللقا هòا  ح سر  وقد   .. نيوجر�سي  يف 
االÑWاA وا�سëاÜ الõÑن�ض و�سüîسيات

عرHية واجنÑية وموD�س�سات مدنية وجمعيات Jعني 
øيO ∫قو¥ االن�سا¿ ورجاëH

م�سلميÚ وم�سيëيÚ ورجا∫ اعÓم و�سëاaة عرHية 
واجنÑية ..

حيå –دç يف هòا ا◊فل العديد مø الûسüîسيات 
وHع ض اق£اÜ املعار�سة ال�سورية a≈ امريµا

وخا�سة مدينة نيوجر�سي   ..
Hع ض املüساOر ومø املعار�سة  اcدت ا¿ هنا∑ Hع ض  
و�س∞  Hع س¡ا  املعار�سة  ̀`ا¿  cار  ≈a  â`̀HO اaÓ`̀ÿ̀`ات  

ا�سîا�ض
الÑع ض  را…   Öا ح�سòالنظام  وه مع  Jريد ا◊وار 

خروê عل≈ االجما´ وهو ا�سقاط النظام 
وير… الÑع ض ا¿   املë�سوHيÚ عل≈ االخوا¿ 

 Iرµa Wرحوا  قد  خ̀`وام   fiمد   O امãا∫   Úامل�سلم
مع  يلتقي   التيار  وهòا   ÚHامل£لو  øع والعفو  ا◊وار 

عÑد ا◊ليم خدام
 iناوJ  ¿Rم̀`ا الدcتور  مع   âالتق  ....Rنيو ZرHة    
 Iامل�ساعد والنا�سط  a≈ ‹ا∫  املعر�سة   Üاق£ا احد 

 øيOسرûل او�سا´ امل◊
حيå قا∫ لنا  اننا ‚تمع هنا aقط جلمع التربعات 

الها› ال سëايا واملûسرOيø عل≈
ل¡م    Åس� Jقدم  ال  ال�سل£ة   â`̀امO وم̀`ا   ...Oا◊̀``دو

aنøë او¤  ا¿ نتëر∑
ون�ساهم Hرaع الظلم واملعاناI عن¡م  ح�سÖ امµانيات 

اجلالية  ..
 øم من¡ا  املعار�سة   Öم£ال حو∫  ل¨رHة  �سوDا∫   ≈aو

ي£لëH Öوار مع النظام ومن¡ا
اليريد ا◊وار ..؟

 Öسعûلل ال�سل£ة  النظام  ي�سلم  ا¿  هو  ا◊̀`وار  قا∫ 
H£ريقة �سرعية ويرحل

ويعد الدcتور مø اق£اÜ املعار�سه والò… قا∫ انني 
ال عÓقة ¤ øÃ يقو∫

 ¤ عÓقة  وال  احد  امãل  ال  وانا  عدمه  او  ا◊وار 
Ãعار�سة O خوام او عÑد ا◊ليم

النظام  قمع   øم  Öسعûال  òننق ا¿  علينا  اق̀`و∫  ان̀`ا 
Åس� ≈a ‹ ة خا�سةëسلüالدمو… وال م

والنظام يÖé ا¿ ي�سلم ال�سل£ة للûسعH ÖدÁقراWية  
و�سÓم

ا�سما´ �سوJنا  ويقو∫ الدcتور ماR¿ نøë هنا نريد 
ا¤ اهلنا هنا∑ a≈ اننا معµم

النظام  ا¿  الدcتور   ويقو∫   .. ونë�ض ÃعاناµJم   
íسالüفية او ل¡ا مFاW ان¡ا Iللمعار�سة مر êيرو

 ... املالµي  او  اجللÑي  مãل  ا�سوات  اننا  او  ل̀`دو∫ 
نقو∫ له . اننا  �سعÖ موحد وواحد aقط  نريد حرية 

وcرامة
 ≈a املعار�سة  اجتما´   øع و    ...  Üسعوûال Ñcاقي 

øµÁ ال AالDاخل �سوريا قا∫ هوO
الن¡م   Iحما او  Oرعا   ≈a  Öسعûال  Öم£ال ãÁلو   ا¿ 

يëاورو¿ –â مظلة القمع
وعÑاIA النظام ......؟

 øم اق̀`ل  نقÑل  ال  اننا  ق̀`ا∫  اال�سفر  خليل  ال�سيد 
امل£الÖ التي رaعO ≈a âرعا وÒZها مø مناW≤ �سوريا 

Hا¿ عل≈ 
لنا  اول̀`وي̀`ة  النظام  ا�سقاط  و  يرحل  ا¿  النظام 

وا◊وار هو م سيعة للوقâ  مع نظام Oمو… 
اننا نëاور  للûس¡داA والûس¡داA االWفا∫  ماPا نقو∫ 

اجلOÓ وقاJل االWفا∫ 
 Öسعûلل ∑ÎJرحل وJ ¿س≤ اûمO ≈a ةHساüعل≈ الع

ا¿ يµëم نف�سه  
̀``وار  م̀`ع ال̀`ن̀`ظ̀`ام  ان¡م  وا¤ ال̀`òي̀`ø ي̀`ري̀`دو¿ ا◊
النظام  و�سيلة  انف�س¡م aقط  ال¿ ا◊̀`وار  هو  ãÁلوا 

للمماWلة
“ãيلية  هو  وا◊̀``وار      Iور`̀ ã`̀ ال عل≈  لÓنق سا�ض 

   Öسعûمته مع الRا øم êروîلل

اإنـــهـــم مــãــلــنــاz: الـــعـــرب اأيـــ�ـــضـــا يــ�ــضــحــكــون 
الــفــكــاهــة ــس  ــ� ح يــنــقــ�ــضــهــم  وال  ــة  ــت ــك ــن ال ــى  ــل ع

يف حفل اقامته املعار�سة  ال�سورية يف نيوجر�سي جلمع التربعات

النا�سط املعار�ض خليل اال�سفر ..  ا�سقاط النظام اهم االولويات عندنا ؟

الدكتور مازن تناوي ..  احلوار مع النظام هو ان ي�ضلم   
ال�ضلطة لل�ضعب ؟ وال عالقة يل بالدكتور حممد خوام...؟ 
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 íس�Îال نيته   øع  øاعل  Üساüالن هòا   ...  
ملنüسÖ الرFا�سة يف مüسر ... هل يعقل ا¿ ي¡ا¿ 
مقام الرFا�سة املüسرية ا¤ هòا ا◊د ... اال 
Jوجد رواHط “نع مãل هòا ال¡راA ... وملاPا 
ال يلق≈ القÑ ض عل≈ هòا النüساÜ ويH êõه يف 

Úانéا�سية للمÑسف≈ العûم�ست
اخ̀`ر fiاولة   ...  ø`̀ل ◊̀`وم اجل`̀cا  iتوa

îJريÖ �سعوOية للãقاaة املüسرية
الدجا∫  ̀`òا  ه  ... �̀`س̀`ورJ̀`ه  ا¤  ̀`ظ̀`روا  ان
الò… يظ¡ر Hلëية �سعوOية وعÑاIA �سعوOية 
هو  �سعوOية  Oينية  a ساFية  fi£ة  وع̀`رب 
حت≈  ال�سعوOيو¿  له  aOع  مüسر…  �سلفي   ïسي�
واملéتمع  املüسرية  الãقاaة  îHرOقة  يقوم 
 øا م¡H ˆا ∫õان املüسر… Hفتاوi وعقاFد ما 
 øاجل ◊وم  اcل   Rجوا  iتوa واخرها  �سل£ا¿ 
 ) ñدو¿ ◊وم الفراéسر ال يüالنا�ض يف م ...
HاcCل  ل¡م  يفتي  وح سرJه   ( �سعرها  الرJفا´ 
الÑZõي  fiمد  ا�سمه   Üساüالن  ø`̀اجل ◊̀`وم 
وهو مüسر… ويعمل يف fi£ة a ساFية Oينية 
 iالفتاو  øم النو´  ò¡Hا  متüîسüسة  �سعوOية 
وJتلق≈  مüسر  يف  وJعمل  مüسر  يف   åÑJ وه̀`ي 
امواال �سعوOية J¡د± يف üfiسلت¡ا ا¤ ن�س∞ 
 ¿Cا  Üساüا�سا�سه وقا∫ الن øسر… مüتمع املéامل
 ÚWسياûداخل¡ا الH ضûعيJ ( ∫اجلما )  لHEاال
 IÓسüال Rعدم جواH ∂لP ≈لل علOو âوالعفاري
 .âنا للعفاريWن¡ا موCل الHEواجد االJ øcماCيف ا
وقاالE¿ اجلø ياCخò وقتاÒZ k معرو± Hالن�سÑة 
النا�ض   ÖلZCا ي̀`را√  وال  التûسµل,  يف  لEÓن�ض 
واC�سا± }نøë ناCخÃ òا �سí مø املنقو∫ ال Ãا 
اcCل¡ا   õFاجلا  øمa لòا  العقو∫..  J�ستë�سنه 

Oو¿ اC¿ يقع �سرر عل≈ اcBل¡ا
Jرcي   …Oال�سعو الüسëفي  ا¿  ال£ري∞ 
 Òسûو¿ ا¿ يO يÑZõال iلفتو iسدüJ الدخيل
 êا هو انتاòي هÑZõالدخيل يف مقاله ا¤ ا¿ ال
 Iجريد يف   Öتc الدخيل   ...  âëH  …Oسعو�
الوøW ال�سعوOية يقو∫ : لو اC¿ �سي£اناûJ kسµل 
عل≈ �سµل جامو�سةK mم �سق£â واcCل¡ا النا�ض, 
 iالفتو  √òل¡ا“!هcCا  Rج̀`ا ال؟  اCم  اcCل¡ا   Rج̀`ا
 iحدEي عل≈ اÑZõمد الfi :ïسيûال øسدرت ع�
 â– املواقع H¡ا  الف ساFية, وWارت  القنوات 
 iالفتو √òوه ,“øل ◊م اجلcCم اµعنوا¿: ”ح
والتي   “iالفتاو  ÖFراZ” حالة   øسم� JاJCي 
واالPEاع̀``ات  الف ساFية  القنوات  H¡ا   âحفل
 Oو�سعو الف ساFيات   IورK مع  cامل   mعقد  òمن
 Úومواقع التوا�سل االجتماعي. ح âنÎنEاال
الفيل“  ◊م  اcC̀`ل  ”حµم  Jدري�ض   øع  oâÑتc
Jل∂  يف   ¿Cا الÑع ض   qøX اجلامعات,  Hع ض  يف 
 ïسيûال  iتوa ج̀`اAت   øµل مÑال¨ة,  الµتاHة 
cل   OدÑلت  ø`̀اجل ◊م  اcC̀`ل  حµم  يف  الÑZõي 
عنه,   çدëنت aيما  مÑال¨ة  اCي̀`ة   OوجوH  møX
 mنا�ضCا  øم وحرا�ست¡ا   iالفتو  ìÓ`̀س`̀�Eا H¨ية 
اÌcC ‡ا ينمون¡ا  واE¤ معناها  اEلي¡ا  ي�سيÄو¿ 
ويîدمون¡ا, وهò√ مø اaBات Oخو∫ مø ال يفقه 

ÖFاéالعH يJCه ليا qنa ÒZ يف
 √òه  iالفتاو  ÖFراZ  : الدخيل  وي سي∞ 
OõJهر  والتي  الفتيا  يف  Hالتûسقي≤  còJرنا 
يcòر  cما   ,kم``ا``FاO االن̀`ë̀`£̀`اط  عüسور  م̀`ع 
التاC�سيل   ø`̀ع يÑتعدو¿   åحي امل̀``وDرخ̀``و¿, 
 iربµال Êسرعية واملقا�سد واملعاûليات الµوال

التûسقي≤  Oوام```ات  يف  ليدخلوا  للûسريعة, 
واقعية   âلي�س م�ساFل   íسريûJ يف  واملÑال¨ة 
, Hل هي اÎaا�سية. الûسيï الÑZõي Hعد  kÓس�Cا
 åحي øيله مÑم هو وقcنه يراEية:“اBر اcP ¿Cا
 , kÓس�Cا�سي اÎaا∫ االãا املò¡H Aرون¡م“ جاJ ال
ي, واc ¿Eا¿  qل ◊م جنcCا qن�سيEا øنعلم ع ⁄ PEا
 ¿Eته وهو :“اëس� øر… عOCال ا måديëH ∫ا�ستد
عل≈   Öéي و⁄   ,“ÚWسياûال  øم  âخلق االHEل 
�سوDا∫ املòيع حJ Ú�ساA∫ عø اcCلنا لHEÓل هل 
 Aسي�J √òي هÑZõال iتوa ¿Eسي£ا¿. اûل لcCهو ا
اHCداc.kا¿  îJدم¡ا  وال  والûسريعة  الفتيا   ¤Eا
لدي¡م  µJو¿   ¿Cا والوعا®   IالدعاH االCو¤ 
اC�ساليÑ¡م ا◊µيمة يف الوعß واالEر�ساO, حت≈ 
ر  qندJ التي ي£لقون¡ا مو�سع  iالفتاو ال µJو¿ 
 iتوa اEال  االE�سÓم   øع يعلموا   ⁄  øيòال  øم
 ,øاجل ◊̀`م  ̀`ل  cCا  iت̀`و`̀aو م̀`او�̀`ض,  ميµي  قتل 
وÒZهما مø الفتاوi العéيÑة ال¨ريÑة, cا¿ 
العلماA االCواFل يëر�سو¿ عل≈ ما Á�ضq واقع 
التûسقي≤  يف  املÑال¨ة   øع ويÑتعدو¿  النا�ض 
 ¤Eم�سارها املعقو∫, ا øع iي الفتو qëين …òال
Zفر   ` عÑداˆ  اHCو  وال¨ريÖ!ا∫  معقو∫   Óال
 åيع, حيHسا�Cسلنا عنه اüفJ ¿اˆ له ` ورم سا
 Üا£ÿا  ¤Eا النا�ض  ويرجع  الفتيا  OõJهر 
 ßالوع ∫Ó``̀خ ø`̀ ̀`òاA ي̀`وم̀`ي م ¨`̀ c ال̀`دي̀`ن̀`ي
 OتعاHاال Iرµa Iوما ⁄ ي سع الدعا ,iوالفتاو
 Ëرµس¡ر الûال ¿Eاa عين¡مCا Öسüن ÖFال¨را øع
 iتوa مãل  ZريÑة  عéيÑة   iتاوa يûس¡د  رÃا 

øل ◊م اجلcCم اµح
وان̀` ̀`س̀`م c̀`اÖ`̀J �̀`س̀`ع̀`وO… ا¤ ال̀`دخ̀`ي̀`ل يف 
 Iيف جريد Öتµa …سرüامل ïسيûال øرية مîال�س
 ..Üر يا  واC�سµر∑  اCحمد∑   : يقو∫  عµا® 
 øم ال¨ريÑة   iالفتو  êر`̀î`̀J  ⁄  Iامل̀``ر  √ò`̀ ه
a سيلة  اaCت≈   åوحي مüسر   øم Hل  ال�سعوOية 
 ..øل ◊م اجلcCا RواéH يÑZõمد الfi ïسيûال
 ≥ÑW سريةüامل IدFاملا ¤Eا �سو± ي سا± اÑقري
ال�سوDا∫  Hالعفاريc!(âا¿  (ملوخية  جديد: 
�سي£انا   ¿Cا لو   :iالفتو  √ò`̀ه ا�ستلõم   …ò`̀ال
اcCل   Rوéي هل  جامو�سة  هيÄة  عل≈  ûJسµل 
◊مه؟ .. ورZم اC¿ (لو) Jفتí عمل الûسي£ا¿ 
اEال اCن¡ا اC�سا�ض هò√ الفتوi.. لòل∂ اCقو∫: لو 
 √òل هãيف م :âÑجCا∫ موج¡ا › الDال�سو cا¿ 
امل�ست¡ل∂  حماية   IارOEا  ÆÓHEا  Öéي ا◊االت 
aورا الCننا اCمام حالة ûZض Œار… aاجلامو�سة 
مõورI واجلني ÑZي الCنه جعل النا�ض ياcCلو√ 
Hدال مø اC¿ ياcCل¡م..! (لو cا¿ جني يف¡م cا¿ 

�سار اC�سد ما �سار جامو�سة
والعمليات   ∫õالع  Aري̀`ا`̀HCاال قتل  مûساهد 
Œعل  العرHية  ال``دو∫  Hع ض  يف  الوحûسية 
حقيقي:  م�سلم  cل   Òسم� يف   íاملل ال�سوDا∫ 
ال�سنوات  االEن̀`�̀`ض؟!Ẁ`وا∫  ◊م  اcC̀`ل  حµم  ما 
الûÑسر  ̀`وم  ◊ اcC̀`ل̀`ة   ¿Cا  ø``̀XCا  âنc املا�سية 
 òمن ولµنني  اaCريقيا..  اZOCا∫  يف  يتواجدو¿ 
يف  موجوOو¿  اCن¡م   âسفûتcا aقط   ÚوعÑس�Cا
�ساHط  cل  –̀`و∫  �سقيقة  عرHية  عا�سمة 
ا◊االت  cل  مûسويات)!يف  (معلم   ¤Eا aي¡ا 
و–â اC… عنوا¿ aاE¿ االCمريµيÚ لø يفاو�سوا 
االEخوا¿ امل�سلمÚ يف مüسر اEال عل≈ �سيA واحد 
aقط هو (م�ستقÑل مüسر)! لو اcCلâ اجلماعة 
 ¿Cا  Öéي aاEن¡ا  اجلانÑية  املفاو�سات  ملوخية 

مHòوحة  االCمريµية   (Ö``رانCاال)  ¿CاH JتاcCد 
القòايف   ¿Cا االE�سÓمية!يÑدو  ال£ريقة  عل≈ 
اcCل ◊م جني يتلÑ�ض ج�سم جمل.. (حا�سي 
 ¿Cا اcCد  الÑZõي   ïسيûال  ¿Cوا ZÒHر) خüسو�سا 
 …òال امللÑو�ض   ÒعÑال ̀`ل..  HEاال يتلÑ�ض   øاجل
اcCله القòايف ال Rا∫ يعرب الüسëراA القاحلة 
اجل̀```رOاA.. وامل̀`é̀`رIO م̀`c ø̀`ل �̀`س̀`يO ..Aو¿ 
ينت¡ي  اCنه  الن¡اية..  خط   ≥aCاال يف   ìيلو  ¿Cا
̀`ام  االCي  ø`̀م ي̀`وم  يف  �ساCلو∑  ن̀`¡̀`اي̀`ة!اPEا  Oو¿ 
cل  يتوقع¡ا  cا¿  التي  املدوية   ICاملفاجا  øع
 IسورüH Iنظيم القاعدJ واجدJ :قلa النا�ض؟
علنية يف اليمc ..øانوا معõومÚ عل≈ مند… 

ìاÑس�Cا
 √ò¡ل  êرو  …ò`̀ ال  ¿Pا  …Oال�سعو االع̀``Óم 
عرب  و�سوق¡ا  وانتé¡ا   iالفتاو  øم النوعية 
 Oا∫ �سعو øم Aسر ها امراücتل∂ اÁ ياتFسا a
م£لق¡ا   øم لي�سîر   iالفتو الفور  عل≈   ∞Xو
ا¤  J̀`¡̀`د±   ( لÄيمة   ) عملية  يف  امل̀`ǜ`س̀`ر… 
ولي�ض   ÚسريüاملH  íوالت�س£ي التفاهة  الüسا¥ 

HالوهاHية التي ” �سï املéتمع املüسر… H¡ا
Jناو∫    Êاال�̀`س̀`وا  AÓ`̀ع املüسر…   ÖJاµال
 ) عنوانه  مقا∫  يف  مüسر  يف  الوهاHية  انتûسار 

ماPا ا�سا± الوهاHيو¿ ا¤ مüسر ) قا∫ aيه
 اختار عمر øH اÿ£اÜ (ر�س≈ اˆ عنه) 
 Iسو�c �سناعة  ûHسر±  –ظ≈   ≈µل مüسر 
قما�ض   øم üJسنع   âانcو الûسريفة,  الµعÑة 
الفيوم   ≈`̀a  èينت ن̀`وع̀`ه   ø`̀م à`ري̀`د   iسرüم
الدر   Iرéس� ع¡د   òومن  ..≈WاÑالق ي�سم≈ 
اE¤ ع¡د جما∫ عÑدالنا�سر, عل≈ مدi �سÑعة 
 Iسو�c  âانc  ,(1962  `  1250) cاملة  قرو¿ 
 êرîJ مüسر   ≈a املüسنوعة  الûسريفة  الµعÑة 
اE¤ ا◊éاc Rل عام a≈ موÖc عظيم ي�سم≈ 
 Iاجلديد  Iسو�µال يëمل   ,iس̀`ر`̀ü`̀امل املëمل 
م�سلëة  aرقة  و–ر�سه   Úسريüامل  êاé◊وا
مø اجليûض املüسرH iقياIO �ساHط ÒÑc ي�سم≈ 
aرقة  OاFما  املëمل   ÖساحüJو  ..è`̀◊ا  ÒمCا
مع  املëمل  مار�ض   ±õعJ ع�سµرية  مو�سيقية 
وJعا¤   ìرو fiملنا  }يا  م£لعه:   Ò¡س� نûسيد 
 âëتتaمل اëامل ¤Eة اaسا�EاالHو ..zمةÓال�سH
cا¿   åحي املüسرية  التµية   Rاé◊ا  ≈a مüسر 
الفقراA واملëتاجو¿ مø اCهل ا◊éاR ياcCلو¿ 
اOCويت¡م  و�سر±  عÓج¡م  ويتم  ويûسرHو¿ 
 ..Úسريüامل اC�̀`س̀`ق̀`اF̀`¡̀`م  نفقة  ع̀`ل̀`≈  ‹̀`ان̀`ا 
 Iلي�ض املفاخر ïا التاريòر هcP øوال¨ر�ض م
نëو  OاFما  اJOCه   iòال مüسر   Öواج هòا   ¿Cال
 IAمة لقراRن¡ا خلفية الµية.. لHالعر OÓÑال
حق≈  يëي≈   ÒÑµال  iسرüامل  Ö`̀يOCاال cتÑه  ما 
c ≈aتاHه }cنا�سة الدcا¿a ..zقد ” Jعيينه 
موXفا a≈ قنüسلية مüسر a≈ جدI عام 1929 
الداللة  وعميقة  Wريفة  ŒرHة  له   âانcو
 ¿Cا  ≈¨Ñين{ H̀`ا◊̀`ر±:  عن¡ا   Öتc ه̀`ن̀`ا∑.. 
اجلديد   ≈`̀Hال̀`وه̀`ا ا◊µم   ¿Cا اCوال  اCخ̀``رب∑ 
املو�سيق≈ –رÁا �سارما..  اBنòا∑ cا¿ يëرم 
Hدخو∫  اC�س£وانة  اCو  لفونوZرا±   íي�سم ال 
H¡ا  يل¡و  الت≈  الفم)  (مõيµة  حت≈   ,OÓÑال
االWCفا∫ üJساOر a≈ اجلمر∑ aما Hال∂ HاBالت 

ال£Ñل والõمر 
يëي≈  لنا   ≈µëي  Oسدûالت ه̀`òا  Xل   ≈`̀aو  
 Aجا aقد  عéيÑة..  Jاريîية  واقعة  حق≈ 
عام  cل  cعاJOه   Rاé◊ا  ¤Eا  iسرüامل املëمل 
واملو�سيق≈..  وا◊ر�ض   èيé◊وا  Iسو�µالH
aاPEا Hفرقة مø امل�سلÚë الوهاHيÚ ي¡éمو¿ 
 øم املو�سيق≈  اBالت  ويî£فو¿  املëمل  عل≈ 
̀`ض..  االCر� عل≈  ويë£مون¡ا   ÚaRالعا  iي̀`دCا
اCعüساH¡م  املüسريو¿   Oاجلنو �سÑط   ¿Cا ولوال 
 ¿Cال اEة.. اëHòم âKلقوا النار و◊دWCانوا اµل
هòا االعتداA قد �سJ ÖÑوJرا Hال¨ا ÚH مüسر 
ال�سعوOية  (اململµة   Rاé◊وا ‚د  و‡لµة 
 Úمتتالي Úعام Iسر ملدüم âامتنعa (عدH يماa
حت≈  اEر�ساله   âنفCا�ستا Kم  املëمل  اEر�سا∫   øع
 ..1962 ع̀`ام  ا�ستقÑاله  ال�سعوOية   âس aر
 ≈µëي  âمõاملت الüسارم  اجلو  هòا  و�سط   ≈aو
 Rاé◊ا  ÜاÑس� ̀`ا¿  c cي∞  حق≈  يëي≈  لنا 
االC�س£وانات   Öلت¡ري Wريقة   iCاH يتëايلو¿ 
حفلة  Hنف�سه  ح̀` ̀`س̀`ر  وc̀`ي̀`∞  امل̀`و�̀`س̀`ي̀`ق̀`ي̀`ة 
 ÒÑc  Oع̀`د aي¡ا  اجتمع  �سرية..  مو�سيقية 
�سيقة  Zرaة   ≈a وانûëسروا   ÚيRاé◊ا  øم

وو�سعوا الفونوZرا± –â الµنÑة لي�ستمعوا 
 ..ziOالوا  Iجار }يا   ÜدالوهاÑع راFعة   ¤Eا
والC¿ االC�س£وانة اC�ساH¡ا �سرñ اKCناJ A¡ريÑ¡ا 
aقد cا¿ �سوت عÑدالوهاÜ يتق£ع لP øµل∂ 
الûسديد..   Üال£ر  øم  ÚيRاé◊ا Áنع   ⁄
اcCرب   øي≈ حق≈ مëا¿ يc ا∫ هنا: لقدDوال�سو
العارH ÚaاالE�سÓم ومø اC�سد املداaعÚ عنه.. 
aلماPا اعترب ما راa √B≈ ا◊éاR ‹رŒ OرHة 
 ÚيHالوها  Ëر``̀– ي̀`ن̀`اق̀`û̀`ض  و⁄  Ẁ`ري̀`ف̀`ة 

للمو�سيق≈ 
 االEجاHة اC¿ يëي≈ حق≈ اøH لعüسر التنوير 
املüسرi العظيم الH iòداfi √Cمد عل≈ ور�سم 
عÑد√  fiمد   íسلüامل االEمام  الدينية  مfiÓه 
مüسرية   IAقرا قدم   iòال  ..(1905`1849)
 øم  âجعل  Iوم̀`ت̀`£̀`ور مت�ساfiة  ل̀`EÓ�̀`س̀`Óم, 
علي¡م  عÄÑا  ولي�ض   Úسريüللم حاõaا   øالدي
 ¤Eا وو�سلوا  املüسريو¿  املÑدعو¿  aان£ل≤ 
وال�سينما   ìوامل̀`�̀`س̀`ر املو�سيق≈   ≈`̀a  Iروò```̀ال
 ÚH هنا  وال̀`ف̀`ر¥  جميعا.  والفنو¿   ÜOCواال
 øيòال ÚيHي≈ حق≈ والوهاëي ÒÑµالفنا¿ ال
Hدعة  HاعتÑارها  االWCفا∫   Òامõم ح£موا 
 IAالقرا  ÚH الفر¥  Hال سÑط  هو  fiرمة.. 
 ¿Eا الوهاHية..  واالµ`̀aC̀`ار  لEÓ�سÓم  املüسرية 
 êن¡ا –تاXCحقيقة ال ا ≈Hر الوهاµالف âمõJ
 iالفتاو  ¤Eا  Oنعو  ¿Cا يµف≈  J̀`اcC̀`ي̀`د..   ¤Eا
 ICامل̀`را  IOقيا  Ëر`̀– JوcDد  الت≈  الوهاHية 
املر�س≈   ¤Eا  Oالورو  AهداEا  Ëو–ر  Iلل�سيار
و–رË التüسفي≤ و–رË جلو�ض املراIC عل≈ 
 iحدEا ¿Eل اH ..هاÒZرم وfi ¿دوH âنÎنEاال
 RاH  ø`̀Hا  ïسيûال للمرحوم   IÒ¡سûال  iالفتاو
االCر�ض   Öcوc  ¿Cا JوcDد   âانc  (1976 (عام 
لي�ض م�ستديرا cما يõعم علماA ال¨رÜ وا‰ا 
 øم Hدال  اCن̀`ه   ¿õëامل  ..í£وم�س منÑ�سط  هو 
اJ ¿Cنûسر مüسر قراJA¡ا الüسëيëة املنفتëة 
لEÓ�سÓم a≈ ال�سعوOية وOو∫ اÿليa èت�ساعد 
عل≈ J£وير الفµر هنا∑.. aقد حدç العµ�ض 
مüسر,   ≈`̀a  ≈`̀Hال̀`وه̀`ا الفµر  انتûسر  “̀`ام̀`ا.. 
 Úسريüامل  Öسيüلي النفط,  H̀`اCم̀`وا∫  مدعوما 
لي�ض  الÓµم  هòا  حقيقية..  ح سارية   IOرH
انتقا�سا مø اململµة ال�سعوOية الت≈ نتمن≈ ل¡ا 
 øيòال ÚيOنا ال�سعوAسقا�Cا Öوال يعي Òÿل اc
Jنا�سل  ومãقفة  متعلمة  اCجيا∫  من¡م  نûساCت 
ما  ÑH�ساWة  لµنه  OÓHها..  J£وير  اCجل   øم
الفµر  انتûسار   øم عاما   ÚKÓK Ñaعد   :çحد
ماPا   ∫Cن�سا  ¿Cا حقنا   øم مüسر   ≈a  ≈Hالوها

اC�سا± اEلينا 
 ÖÑس�J H̀`ل  �سيÄا  ي س∞   ⁄ اCن̀``ه  ال̀`واق̀`ع   
 ¿Cعد اÑa .سريةüة املaقاãدهور الJ ≈a ∞س�CÓل
 ∫Óاملو�سيق≈ ح ¿CاH √دÑمد عfi مامEت≈ االaCا
 ¤Eا  iOCا  iòال االCمر  اE¤ معüسية,   ODوJ ما ⁄ 
 ≈Hالوها الفµر  انتûسر   ..iسرüامل  øالف اORهار 
والفنو¿..  املو�سيق≈   Ëر– ليوcDد  مüسر   ≈a
وHعد اC¿ اaCت≈ االEمام fiمد عÑد√ HاC¿ االE�سÓم 
 IOاÑرم عëيل وا‰ا يKرم �سناعة التماëال ي
 iسرüامل التûسµيل≈   øالف aان£ل≤  االC�̀`س̀`ن̀`ام, 
واCنûسc âÄلية الفنو¿ اجلميلة عام 1908…

مال¡م  حر   øم اcتتÑوا   Úسريüامل اBال±   ¿Eا Hل 
ليدaعوا µJلفة “ãا∫ ن¡ سة مüسر الiò اHCدعه 
وûcس∞  fl̀`ت̀`ار..   Oموfi العظيم  النëات 
عام   ÒÑc احتفا∫   ≈a التمãا∫   øع ال�ستار 
اCن¡م  اHCدا   Úتفلëامل HاPCها¿  يدر  و⁄   1928

 ≈Hالوها الفµر  انتûسر  حراما…  يرÑµJو¿ 
 ≈a اcتûسفنا  حت≈  التماKيل   ËرëتH  iOلينا
العام املا�س≈ اC¿ ق�سم النc ≈a âëلية الفنو¿ 
اجلميلة HالقاهرI قد التH ≥ëه WالÖ واحد 
aقط.. و⁄ Jق∞ اC�سرار الفµر الوهاH≈ عند 
 ¤Eل∂ اP عدتJ لH رµخر الفCاJو øعرقلة الف
 âس�س�Cا  ¿Cا Ñaعد  ال£اFفية..  الفتنة   çحداEا
 iيت�ساو  iò`̀ال املواWنة  ملف¡وم   1919  Iور`̀K
 øع النظر  H¨ ض  “اما  املüسريو¿  ÃوجÑه 
اOCيان¡م, جاA الفµر الوهاH≈ ليعترب االCقÑاط 
ال  Pم̀`ة  اCه̀`ل  االCح̀``وا∫   øح�سCا  ≈a اCو  cفارا 
الدولة   ≈a العليا   Öاملنا�س لتو¤  يüسلëو¿ 
Hل  ال̀`دول̀`ة..  ورFا�سة  اجليûض   IOق̀`ي̀`ا مãل 
عل≈  �ساعد  قد  راCي≈,   ≈a  ,≈Hالوها الفµر   ¿Eا
وüaسل  والعÑاOات  الûسµل   ≈a  øالدي اختüسار 
 Úسريüامل  ÚيÓم ال�سلو∑..   ø`̀ع  Iالعقيد

PهÑوا للعمل a≈ ال�سعوOية aماPا وجدوا 
 øالدي  ¿Cا هنا∑   iسرüامل يµتûسفه  ما  اCو∫   
مüسر   ≈`̀a ه̀`و  cما  �سüîسيا  اخ̀`ت̀`ي̀`ارا  لي�ض 
 ..IالقوH ال�سل£ات  Jفر�سه   Öواج هو  وا‰ا 
 ¿Cا Pل∂  Hعد   iسرüامل يµتûس∞  ما  �سرعا¿  Kم 
 Iال سرورH طÑJال ير øر�ض الديa ≈a Oسدûالت
 ≈a OسدûتJ ≈ال�سل£ات التa ..∫قي≤ العدëتH
اHCدا  Jت¡او¿  وال   IÓسüال عل≈   iسرüامل اEجÑار 
 , الûسار´   ≈a  Óقلي Rوجته  �سعر  انûµس∞  اPEا 
 iOال�سعو الµفيل  Xلم   øع Jت¨ا�س≈  ما  Òãcا 
عل≈  وا�ستيFÓه  ل¡م  ̀```ه  واPEالل  Úسريüللم
اCجورهم Hدو¿ وجه ح≤.. cما عاH Oنا الفµر 
الوهاH≈ اE¤ الوراa Aيما يüîض املراÑa ,ICعد 
 Ëا◊ر  Oقيو  øم املüسرية   ICامل̀`را –ررت   ¿Cا
 Aجا والعمل..  التعليم   ≈a حق¡ا   âÑت�سcوا
املéتمع   øع Hعõل¡ا   iOلينا  ≈Hالوها الفµر 
لل¨واية  مüسدرا  HاعتÑارها   Üالنقا خل∞ 
اWC̀`ف̀`ا∫   Üا```̀‚Eال ومüسنعا  للمتعة   IاOCوا
 ICاملرا ¿Cا Óس�Cض ا�Îوج¡ا وهو يفõمة لOوخا
و�س¡واJ¡ا  اEراJÒ`¡̀`ا  عل≈   Iال�سي£ر �سعيفة 
 Cسوا�Cما اCا ..(IÒãc يةHوها iتاوa دcDوJ ماc)
 Úسريüامل  OعداEا a¡و   ≈Hالوها الفµر  aعله  ما 
aا◊اcم   ..OداÑواال�ست الظلم  لتقÑل  Oينيا 
حت≈  واجÑة,  Wاعته   ÚيHالوها عند  امل�سلم 
fiرما  عليه   êرو``ÿا يظل  النا�ض  Xلم  لو 
الفراF ض..   iODويو  ÚJOس¡اûالH ين£≤  ماOام 
وحت≈ لو اCعلø ا◊اcم cفر√ عل≈ املCÓ (وهòا 
̀`اE¿ اÿ̀``روê عليه عند  a اÎ`̀aا�̀`ض خ̀`ي̀`ا¤) 
 ..√Òي¨J عل≈   IالقدرH مرÑJط   ÚيHالوها
 √Ò¨ي حت≈  واجÑة  Jظل  Wاعته   ¿Eا`̀a واEال 
 øع  ≈Hالوها الفµر   ´õين وهòµا  اˆ(!).. 
aيéعل¡م  “اما  ال�سيا�سية  حقوق¡م  النا�ض 
لقÑو∫  ا�ستعداOا   Ì`̀cCوا  OداÑست�Óل  ÚلHقا

الظلم 
اEمµانات  c̀`ل  “تل∂  مüسر   ¿Cا اÓÿ�سة   
 Iانات مقيدµمEاال  √òه øµل ..iربµال الدولة 
 iòال ال�سيا�س≈   OداÑاال�ست  :ÚÑÑس�H ومع£لة 
املéاالت..  cل   ≈a ا◊ سي ض   ¤Eا Hنا   iOCا
 Öسüي  iòال  ≈Hالوها ال�سلف≈  الفµر  وانتûسار 
 ..øديÑامل�ست ا◊µام  مüسلëة   ≈a الن¡اية   ≈a
ا�ستعدنا  اPEا  اEال  مüسر   ≈a امل�ستقÑل   CداÑي  øل
وعملنا  لEÓ�سÓم  املنفتëة  املüسرية  قراJAنا 
 ∫PCا  iò``̀ال  Oدا`̀Ñ`̀اال�̀`س̀`ت  Aا`̀ ¡`̀ اEن عل≈  جميعا 

املüسريÚ ون¡Ñ¡م واCن¡µ¡م
 الدÁقراWية ه≈ ا◊ل

الن�ضاب امل�ضري ( املت�ضعود ) الòي افتى باأكل حلوم اجلن ... �ضÒ�ضح نف�ضه ملن�ضب رئي�س جمهورية م�ضر

office assistant title
 looking for office assistant

 position, office
 duties , secretary ,speak

 arabic,m.s. office programs
in new jersey

 Maria
Tel:1201 3454952



 â``ل``ق``Wا ̀``ë̀``اà``ه  ̀``ǜ``س ال  
الüسدار…)  (عمليه  علي¡ا 
(â``ي``Z (ال̀````ǜ````س̀````دار…  او 

Jعüس∞  ال̀`ت̀`ي  الق سيه  ان̀`¡̀`ا 
اال�سراFيلي   AراRال̀`و HرFي�ض 
HنيامÚ نتنياهو , aفي Hداية 
  øمCاال  Iقو اج̀`ربت  اال�سÑو´ 
 AراRي�ض الوFلفه حماية رµامل
�سëفيات   çÓK اال�سراFيلي 
حماالت  خلع  عل≈  اجنÑيات 
ا¤  الدخو∫  قÑل   øسدوره�
 Aالجرا AراRي�ض الوFر Öتµم

مقاHله معه .
 Ú`̀ف̀`ي`̀ë`̀س`̀ü`̀ال ̀`ة  ̀`ي ̀`ع ̀`م  ج
االمر  هòا  ا¿   âقال الدوليه 
مفيد   ÒZو  Ú¡وم  øé¡م�ست
 Öتµم  Ü وق̀`د  واح̀``د,   ¿Bا يف 
̀`ا∫  ̀`س ̀`اEر� H AراRي̀`�̀`ض ال̀``````و`̀Fر
الüسëاaه  عرب  االع̀`ت̀`òارات 
 âلي�س ا◊̀`اKÒ`ه   √ò`̀ه ا¿  اال 

االو¤ مø نوع¡ا .
 Öتµامل ن̀`û̀`س̀`ر√  H̀`ي̀`ا¿  ويف 
̀``ي ل̀``ل̀``µ``̀ë̀``وم̀``ه  ̀``ف ë``̀ ̀``س ü``̀ ال
 â`̀ ̀`دم ̀`ق J ي̀``ه``̀ ̀``راF̀``ي̀``ل اال�̀``س
H̀``ه ا◊̀`µ̀`وم̀`ة H̀`اEع̀`ت̀`òاره̀`ا 
 âال``ت``ي ◊ق ̀``ه  ̀``ان ع̀``ø االه
االجنÑيات  H̀`ال̀`ǜ`س̀`ë̀`ف̀`ي̀`ات 

̀`ø عل≈  ̀`ره cCا ø`̀c ي`̀Jوا`̀ ̀`ل وال
 . ø`̀¡`̀س`̀�`̀HÓ`̀م ø``م Aõ``̀ج ´õ``̀ ن
 mõfl çOان``ه ح̀``ا >  â`̀وق̀`ال
ا�سراFيل  �سمعة  ا¤   Aا�̀`س̀`ا
cما   > ال̀`دول̀`ي̀`ه  املëاaل  يف 
مدير   <øهيلم  øاوري> قا∫ 
اcد   …ò`̀وال الüسëفي   Öتµامل
ا¿ هòا املو�سو´ لø يتµرر مر√ 

. iاخر
ا¿  اÿ̀``رب  Jفا�سيل  ويف 
وقÑل   çÓ`̀ ã`̀ ال الüسëفيات 
رFي�ض   Öتµم ا¤   ø`̀¡`̀خ̀`ولO
 øخ سع نتنياهو  ا◊̀`µ̀`وم̀`ة 
لتفتيûض Oقي≤ مø قÑل رجا∫ 
 ÖJاµامل م̀`دخ̀`ل  عل≈   ø``̀االم
ا�سر  ح�سي  üëaض  وH̀`ع̀`د   ,
îJلع  ا¿  عل≈   ø``االم رج``ا∫ 
̀`اA ال̀``çÓ``̀ã ح̀`م̀`االت  ال̀`ن̀`�̀`س
ا�سعة  عل≈  لفüëس¡ا  الüسدر 
cله  Pل̀`∂  حüسل  وق̀`د  اc�ض, 
 ø```̀ن̀``ظ̀``ر رج̀`````ا∫ االم â```̀–
 âéاحت وق̀```د   , ان̀`ف̀`�̀`س̀`¡̀`م 
 Öاالجان  Úفيëسüال جمعية 
ان¡ا  وو�̀`س̀`ف̀`ت̀`¡̀`ا   (FPA)
اهانه IÒÑc, وقد قالâ �سار√ 
Jعمل  �سëفية  وه̀`ي   Úح�س
لقد  Hر�ض  aران�ض  وcالة  يف 

ق̀`م̀`Ã  ầ`ق̀`اÓ`̀Hت IÒ`̀ã`̀c مع 
وقد  االHي ض   âيÑالH  Aسا�Dرو
Oخلâ حت≈ الجراA مقاÓHت 
ولµنني  Zوانتنمو   øéس� يف 
̀`راAات  االج  √ò¡ل اخ سع   ⁄
رFي�ض   Ö`̀ت`̀µ`̀م يف  امل̀`¡̀`ي̀`ن̀`ة 

الوRراA اال�سراFيلي .
وق``````د Oان̀```````â ج̀`م̀`ع̀`ي̀`ة 
 Ö```̀ ̀```ان ال̀``ǜ``س̀``ë̀``ف̀``ي̀``Ú االج
اال�سراFيليه  ̀`ات  ̀`س ̀`ار� ̀`م امل
 Úفيëسüال �̀`س̀`د  ̀`رر√  µ`̀ ̀`ت امل
 øم االو¤   âلي�س هي  والتي 

قÑل   âعر�سJ  åحي نوع¡ا 
 ÜياO  iو‚ الüسëفيه  �س¡ر 
 Iيرõاجل Iعمل يف قناJ والتي
املمار�سات   øم النو´  لنف�ض 
 Ú◊ل∂ اP امل¡نية اال ان¡ا يف

رa سâ اÿ سو´ ل¡ا .

www.ghorbanews.com
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اإ�ضرائيلي: عرفات اغتيل باأمر من �ضارون �ضحفي 

ال�ضدر حماالت  خلع  على  �ضحفيات   3  Èيج تنياهو 

علي بن  لõوجة  فا�ضلة  انتحار  حماولة 

 zاليوم Ú£ل�سa{ الةcسرت وûن - Rة نيوHرZ 
املëامي   ø`̀م لµل  üJسريëات  ̀`اري̀`ة,   Ñ`̀خEاال
 AراRالو رFي�ض   Öتµم مدير  aاي�س¨Ó�ض  Oو± 
وم�ستûسار√  �سارو¿  اCرFيل   ≥Ñس�Cاال االE�سراFيلي 
يور…  �سارو¿,   øم  Üاملقر والüسëفي  اÿا�ض, 
الفل�س£يني  الõعيم  مقتل  اC�سرار  حو∫  Oا¿, 

الراحل يا�سر عرaات.
موJعرaات   ¿Eا قا∫  aاي�س¨Ó�ض   ¿Cا وcPرت 
الع�سµر…  امل�ستûسف≈  يف   2004/11/11 يف 
 ¿Cا  kاëمو�س Hال�سم,   kÓقت  øµي  ⁄ ÑHاري�ض, 
 ,RيدEر�ض االÃ ماCية, اÑW ÜاÑس�Cال Oه يعوJمو

اCو H£عام م�سموم.
موJه  اCرجع  قد  الفل�س£يني  االEعÓم  وcا¿ 
 ,≥Fع ض ا◊قاH ≈معتمدا عل ,IامرDلنظرية املو
لûسارو¿,  ̀`دوOا  ل ع̀`دوا  c̀`ا¿  عرaات   ¿Cا من¡ا 
يف  املنظمة  JاC�سي�ض   òمن قتله  ̀`او∫  ح aقد 
 ¤Eا  Oيعوa  Êاãال  ÖÑال�س اCم̀`ا  ال�ستينيات, 
ال̀`دà`ا´ يف ع¡د  �̀`س̀`اوD∫ موaاR وRي̀`ر  اE�̀`س̀`ارات 
�سëفيا  موD“را  يë سر  cا¿  عندما  �سارو¿, 
 …Eا  øاريc �سفينة  اC�سر  Hعد  �̀`س̀`ارو¿,  éHوار 
 IõZ ¤Eة ا¡éيرا¿ ومتEا øم ìÓال�سH ملةëامل
aقا∫ لûسارو¿ هام�سا, و⁄ يøµ يعلم HاC¿ اBالت 
الت�سéيل قد التقط �سوJه: } يÖé التîلüض 

!!zمنه
 ìسر� aقد  ̀`ارو¿,  �̀`س  ø`̀م  Üامل̀`ق̀`ر Oا¿,  اCم``ا 
لüسëيفة هاBارJ�ض العربية: اC¿ عرaات اZتيل 

Ãعرaة  ال�سم  له  وو�سعوا  �سارو¿   øم HاCمر 
 1987 ع``ام   Oامل̀`و�̀`س̀`ا aعل  cما  امل̀`î̀`اH̀`رات, 
الûسيµوالJة   øم WرOا   Oاملو�سا اCر�سل  عندما 
 Oحدا وOي̀`ع  للدcتور  امل�سمومة  الÑلéيµية 
 ,Ú£ل�سa ريرëية لتÑسعûة ال¡Ñاجل øس≤ عûاملن
اEير   IرFاW اخت£ا±   øع امل�سوDو∫  هو  وc̀`ا¿ 
 Öسي�Cا Hعدها  عنتيÑي,  م̀`£̀`ار  يف  à`ران̀`�̀`ض 
Hاللوcيميا ومات يف م�ستûسف≈ يف   Oيع حداOو
اليوم يعلم �سÖÑ موJه  اCحد حت≈  HرلÚ, وال 

ا◊قيقي!
 AÓعم ق̀`ام   1997 ع̀`ام  يف   øعقدي وHعد 
 ñاîÑH سعلûت�سميم خالد مH ¿OرCيف اال Oاملو�سا
Hعد   √PنقاEال ا�س£روا  Kم   ,¿PCاال يف  م�سموم 

!Úض عل≈ الفاعل Ñالق
هاBارJ�ض  لüسëيفة  aاي�س¨Ó�ض  ̀``ا∫  وق
عرaات,  يëتقر  ̀`ارو¿  ̀`س � c``ا¿   z: ال̀`ع̀`ربي̀`ة 
يف  وعقÑة  االCو∫,   zيلFسرا�Eا{ عدو  ويعترب√ 
Wري≤ ال�سÓم, ويرa ض اللقاA معه, ولµنه ⁄ 

.kج�سديا √PDيو
 :Úمرحلت يف  ع̀`رà`ات  ن¡اية   rم̀``رت ̀`د  وق
JورWه  a سيëة  Hعد   2002 يناير  يف  االCو¤ 

.IõZ ¤Eيرا¿ اEا øم ìÓال�س Öري¡J يف
Hن¡ايته   âل séع التي  الãانية  املرحلة  اCما 
 2002 مايو  يف  وعõله  fiا�سرJه   ¤Eا واOCت 
cوندليõا  اÿارجية   IÒJرµس�  â¨لHCا عندما 
�سيلق≈  Hو�ض   ¿CاH االCمريµية,   IارOEاال راي�ض 

 Üا£ÿسار ا�Cو�سط, واCسر¥ االûا حو∫ الHخ£ا
 âو�سل مايو  aفي  ال�سلÑي,  عرaات  Oور   ¤Eا
االCمريµية   IارOEاال  ¤Eا ا�ستÑîارية  معلومات 
Jفيد HاC¿ هنا∑ اOCلة قاWعة عل≈ اC¿ عرaات 

!!ÜرهاEاال ∫ uوÁ
Hو�ض   Ö£خ عندما  aاي�س¨Ó�ض:  واC�سا± 
ال£ري≤  خارWة   Üخ£ا وهو   2002/6/24
قا∫:zي�ستë≤ الفل�س£ينيو¿ قياa IOل�س£ينية 
جديدfl Iتلفة –ارÜ االEرهاc ,zÜانJ âل∂ 

OعوI الEن¡اO Aور عرaات.
وXل  لعرaات,  اCمريµا  مقاWعة  وا�ستمرت 
معõوال,  املقاWعة  يف  ال¨ر±  Hع ض  يف  يعيûض 
وحا�سرJه اE�سراFيل Hق£ع امليا√ واالEمداOات.
 çعوÑم Rار   2004 اcC̀`ت̀`وH̀`ر  ن̀`¡̀`اي̀`ة  ويف 
Kم  اE�̀`س̀`راF̀`ي̀`ل,  ر�̀`س̀`والن̀`ا   Òيaخا الرHاعية 
 ÚولDم�سو مع  ‹تمعا  c̀`ا¿  وعندما  اCمريµا 
واHCل¨و√  الفل�س£ينيو¿  Hه  اüJسل   ÚيµمريCا
aاüJسل   ,êÓللع  êتاëوي مري ض  عرaات   ¿CاH
HاCري∂   âسلüJاa  , HاالCمر  واHCل¨ني  �سوالنا  Hي 
 AجراEاH له   íن�سم  ¿Cا  Öéله: ي  âسارو¿ وقل�
اüJسل  Kم  اˆ,  Hرام  م�ستûسف≈  يف  ëaو�سات 
حالته   ¿Eا وقا∫:  التا›  اليوم  يف  �سوالنا  Hي 
خ£IÒ, وWلÖ ال�سماì له HالعêÓ يف اCوروHا! 
 âانcو االCم̀`ر,  ملناقûسة  اCمني  اجتما´  قد  oوع
 íÑسüوي عرaات,  يûسف≈   ¿Cا  øم خûسية  هنا∑ 
‡ا  اE�سراFيل,  �سد  للدعاية  Hوقا   êارÿا يف 

Jعيد√   ¿Cا رب  oŒو لل س¨ط  Jتعر�ض  �سيéعل¡ا 
لرام اˆ, aعار�ض �سارو¿ Pل∂, وcانâ هنا∑ 
املقاWعة  Ã¡اجمة  االجتما´  هòا  قÑل   Iرµa
 Ïات عل≈ مaعر OرW يتم ¿Cيف رام اˆ, عل≈ ا
WاFرI اE¤ اÿارê, واCل¨≈ �سارو¿ هò√ العملية 
 ìة وجرHسا�Eا واحتما∫ ا¡H ات املتعلقةHسعوüلل

عرaات, ‡ا �سيëرê اE�سراFيل �سيا�سيا.
 êÓللع êرîي ¿Cات اaسارو¿ لعر� íا �سمÒخCا
اC¿ خûس≈ موJه يف املقاWعة,  اa ¤Eرن�سا, Hعد 
 íÑسüJو �سيا�سية,  مل ساعفات   …ODس̀`ي̀`و`̀� ‡̀`ا 
له   íسم�J  ⁄ واCن¡ا  عرaات   IريدW اE�سراFيل 

.,êÓالعH

يف  الع�سµر…  للم�ستûسف≈  ع̀`رà`ات  W``ار 
يف  HاCنه  االCول̀`ي̀`ة  التقارير  واC�̀`س̀`ارت  aرن�سا, 
–�سK ,øم �ساAت حالته Hعد اC�سÑوعÚ ومات, 
Zام سا  Hيانا  الفرن�سية  ال�سل£ات  واC�سدرت 
 R sõام سا, ‡ا عZ ¿اc هJمو ÖÑس� ¿Cا ¤Eا Òسûي

.IامرDنظرية املو
 ÖÑس�  øع  Üالنقا يûµس∞   ⁄ اليوم  حت≈ 
عاجلو√   ø`̀يò`̀ال  Aا`̀Ñ`̀WCاال يقÑل  و⁄  م̀`وJ̀`ه, 
مüساOر   ¿Cا  ÒZ هارJ�ض,  �سëيفة  مع  املقاHلة 
اC¿ �سÖÑ موJه   ¤Eا اC�سارت  اE�سراFيلية م£لعة 
يعوO اE¤ مر�ض لوcيميا الدم H�سÖÑ االEهما∫ 

!AاÑWCقدير االJ Aي, و�سوÑ£ال

مÑار∑ ي سرÜ عø ال£عام ويرa ض 
العêÓ ال£Ñيعي والüسëة Jنفي موJه

اcCد مüسدر ÑWي م�سÄو∫ Ã�ستûسفي �سرم الûسيï الدو› اC¿ ا◊الة الüسëية 
اC�ساHيع  KÓKة   øم  ÌcCا  òمن  kياÑن�س  Iم�ستقر مÑار∑  ح�سني   ≥Hال�سا للرFي�ض 
 Oميعا  Üلقر نتيéة  متقارHة  Îaات  علي  JنتاHه   ÜاÄتcاال حالة   âالRوما

fiاcمته.
واC�سار املüسدر ح�سÑما جاéH AريدI }اجلم¡وريةz املüسرية اE¤ اC¿ مÑار∑ 
 Úقaحد املراCا Iساعد�Ã ا¡H êÓا∫ يتلقي العRته التي ماaرZ اخلO ∑رëيت
اc ¿Cا¿ يتëر∑ Ã�ساعدI اKنÚ ويëاو∫ الفري≤  له مø الفري≤ ال£Ñي Hعد 
التي   ÜاÄتcاال حالة   øم الEخراجه   Iم�ستمر üHسفة  معه   çدëالت ال£Ñي 
يعاني¡ا يف حÚ –ر�ض Rوجته �سوRا¿ KاâH علي قراIA الüسë∞ وما ينûسر 
عø اC�سرJ¡ا وJقوم Hعد Pل∂ HاEخفاF¡ا عنه حتي ال يتعر�ض النتµا�سة �سëية 

.Iجديد
 êخو∫ وخروO AناKCمنية اCات االÒل التي�سX يف kاماJ kاAسفي هدوûو�س¡د امل�ست
املر�سي ومراaقي¡م لتلقي العH êÓينما ⁄ يõر مÑار∑ علي مدار االCم�ض �سو… 
 Aلق سا  ÖهòJ وCا ال¨رaة  التي XلéH âوار√ و⁄ J¨اOر   âHاK ¿اRسو� Rوجته 
.ïسيûسرم الûH ن£قة اجلول∞ ال�سياحيةÃ Iسر�Cقامة االEا¿ اµÃ âع ض الوقH

 zارÑاالخ{  Iجلريد Hامل�ستûسف≈  م£لع  ÑWي  مüسدر  ûcس∞  نف�سه  االWار  يف 
ا¿ حالة مÑار∑ النف�سية �س¡دت J£ورا خ£Òا االحد , حيå ا�سيëH Öالة 

.Åل مفاجµسûH املc ان¡يار نف�سي
 , ال£Ñيعي   êÓالع Jلقي جل�سات  اCم�ض  رa ض “اما  ا¿ مÑار∑  املüسدر  واcCد 
مûسÒا اE¤ ا¿ اعرا�ض االن¡يار النف�سي للرFي�ض ال�ساJ ⁄ ≥Hتوق∞ عند رa سه 

العêÓ ولøµ امتدت لتüسل اE¤ ا�سراHه التام عJ øناو∫ ال£عام .
الع سوية الن¡يار  الو�سع ي ساع∞ احتماالت Jعر�ض حالته  ا¿ هòا  واcCد 

cامل يف اC… ◊ظة .
مø ناحية اCخرi نفي الدcتور fiمد aتí اˆ مدير عام امل�ستûسفي ما نûسر 
مياها  Jناولوا  و‡ر�سة  ‡ر�سا   20 Hت�سمم  االلÎµونية  املواقع  اCحد  عل≈ 

ملوKة. موcDدا انه يتم Ò¡£J خõانات امليا√ üHسفة Oورية.

cPر اCحد املواقع االلÎµونية التون�سية خرباk مفاO√ اC¿ }ليل≈ 
 øديHالعا  øيR املîلو´  التون�سي  الرFي�ض  Rوجة   zل�سيHال£را
Hعد  ال�سعوOية  يف  اÿا�ض   zا¡HCا{ م�ستûسف≈   ¤Eا  âنقل علي   øH

fiاولن¡ا و�سع حد ◊ياJ¡ا Hاالنتëار Hال�سم. 
اEقامت¡ا  و قد ا�ستعملâ ليل≈ ال£راHل�سي ماIO �سامة يف مقر 
و لøµ اجلرعة ⁄ øµJ قاJلة aاWCلقâ ال�سيدøH I علي عقJÒ¡ا 
üHسياì جراA اC⁄ ال�سم يف ج�سدها aتم نقل¡ا H�سرعة مل�ستûسف≈ 
اHC̀`¡̀`ا اÿ̀`ا�̀`ض و�سط Pه``و∫ Rوج̀`¡̀`ا و õ`̀a´ ا◊̀`را�̀`ض و Wاقم 

اÿدمة. 
 Çال£وار ق�سم  مدير  الناHل�سي  اˆ  عÑد  الدcتور  وق̀`ا∫ 
Hامل�ستûسف≈ اC¿ حالة ال�سيدøH I علي م�ستقرI االB¿ و Pل∂ Hعد 

التµëم يف انتûسار ال�سم ووقفه. 
 OاÑع  øH عÑيد   Aاللوا  Òع�س من£قة  �سرWة  مدير  واC�سا± 
قام  مüسريا  مواWنا   ¿Cا  âÑãJ االCولية   çاëHCاال  ¿Cا اÿما�ض 
الت�سو¥   õcمرا HاCحد  ال£راHل�سي  لليل≈  �سامة   IOم̀`ا  ÒaتوH
و  االنتëار  fiاولة  Oواà`ع  ملعرaة  جارية   çاëHCاال õJا∫  وما 

امل�ساهمa Úي¡ا.
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له وûHسµل مو�سع, ويف  اEعÓمي  اCو∫ X¡ور  يف 
 Öقل  øوم والتعقيد,  الüسعوHة  Hال¨ة  X̀`رو± 
التاHع  ميµا   25  Aاللوا عل≈  املفرو�ض  ا◊üسار 
مدينة  مûسار±  عل≈  واملراHط  اليمني  للéيûض 
ا�ستو¤  التي    Ú`̀HCا fiاaظة  عا�سمة  Ñ‚Rار 
 zو�سطCسر¥ االûجرت }الCا ,Iنظيم القاعدJ علي¡ا
العميد  مع   ∞Jال¡ا عرب  االCهمية  Hال≠  ح̀`وارا  

رfi øcمد الüسوملي قاFد اللواA  25 ميµا.
ومø قلÖ املعرcة –دç العميد رøc الüسوملي 
عø الظرو± التي يعيûس¡ا اللواâ– A ا◊üسار, 
يف وقîJ âلâ عنه معظم الوحدات الع�سµرية 
يف قياIO املن£قة الع�سµرية اجلنوHية, وJرcته 
وم�سلëة  مدرHة   IÒÑc اCع̀`داOا  يواجه   √Òسüمل
املنتمية  امل�سلëة  العنا�سر   øم جيدا  J�سليëا 
قاFد   çو–د H¡ا,  املرÑJ£ة  اCو   zIالقاعد{  ¤Eا
 ,zIالقاعد{ “لµ¡ا  التي  ال̀`ق̀`درات   øع  Aاللوا
واC�سÑاÜ �سي£رJ¡ا عل≈ مدينة Ñ‚Rار عا�سمة 
 Üاëاالن�س X̀`رو±   øع  çد– cما  املëاaظة, 
الò… ⁄ يOOÎ عø  و�سفه H`}اجلÑا¿z لل£اقم 
االCمني واالOEار… مø املëاaظة االCمر الò… جعل 
 …òال  Aاللوا عل≈  حüسارها  –µم   zIالقاعد{
يرa ض قاFد√ اال�ست�سÓم, ويتع¡د Hالقتا∫ حت≈ 

.√ÒÑعJ Öال هو ح�سEا ≥Ñولو ⁄ ي
اE¿ القتا∫ �سد  ويقو∫ العميد رøc الüسوملي 
 ÚHCا يف  امل�سلëة  والعنا�سر   zIالقاعد{ عنا�سر 
م¡مة وWنية وOينية ال µÁنه اC¿ يتîل≈ عن¡ا.

الüسوملي  aيه  ا�ستÑعد   …ò``ال  â`̀ال̀`وق ويف 
 iالقو  Öëس�H  zIالقاعد{ مع  النظام   DوWواJ
 Üاëان�س  øم  ” ما   ¿Cا اcCد  aاEنه  من¡ا,  االCمنية 
مواج¡ة  يف   OOر```̀Jو �̀`س̀`دي̀`د  خ̀``و±   ø`̀ ع ي̀`ن̀`م 

.ÚHCة يف اëالعنا�سر امل�سل
ونف≈ قاFد اللواA  اC¿ يµو¿ الرFي�ض اليمني 
 øم  Üاëاالن�سH اCم̀`ر√  قد   íسال� عÑداˆ  علي 
املüساOر  Hع ض  رOOت  ح�سÑما  القتا∫  جÑ¡ة 

االEعÓمية التاHعة للمعار�سة اليمنية.
 Oا◊يا عل≈  يق∞  ع�سµر…  cقاFد  اCنه  وcPر 
اليمنية.  ال�ساحة  ûJس¡دها  التي    çحداCاال يف 
املëاaظة  قÑاFل  Oور   øع  Aاللوا قاFد   çو–د
HاCن¡ا  يüسف¡ا  التي   Iالقاعد عنا�سر  fiارHة  يف 
 øع çما –دc ,z±عراCواال øالدي øخارجة ع{

الدور االCمcÒي يف هò√ اجلÑ¡ة املفتوحة.
 Aدا`̀ ̀`≤ ال̀`ع̀`م̀`ي̀`د رø``̀c ال̀`ǜ`س̀`وم̀`ل̀`ي ن ̀`ل WCد ا`̀ ق
H�سرعة  اليمنية  الع�سµرية   IOللقيا ا�ست¨اKة 
اEر�سا∫ Jعõيõات للواA املëا�سر يف اÚHC. وaيما 

يلي نüض ا◊وار:
 * Hداية. حدKنا عø الو�سع الع�سµر… عل≈ 
جÑ¡ة القتا∫ مع عنا�سر }القاعدzI يف Ñ‚Rار 

.ÚHCظة اaاfi ¿مد øها مÒZو
 - الüسرا´ Hيننا وÚH عنا�سر }القاعدzI لي�ض 
وليد اللëظة, Hل هو �سرا´ Wويل, وقد ا�ستدت 
امل£ارOات ل¡ò√ العنا�سر منò عام حينما HداCنا 
 (ÜBا) س£�ض�ZCر يف �س¡ر اOم يف من£قة لو¡ÑعقJ
مø العام املا�سي,  Kم Hعد Pل∂ يف مدينة جعار, 

 çحداCاH   Aوانت¡ا aي¡ا,  يتمرõcو¿  cانوا  التي 
املا�سي,  (اCيار)  مايو   25 يف  HداCت  التي  Ñ‚Rار 
 Iõ¡جCسقوط جميع اال�H Aنا يف اللواÄوجa Úح

االCمنية واالOEارية Oو¿ اOCن≈ مقاومة  còJر.
معظم   Iق̀`اع̀`د`̀ ال Jنظيم  J�سلم  ̀`م  K  ø``̀وم
 Iõ¡جCل∂ االJ عÑيت âانc …òال Oت والعتاBساûاملن
ما  العنا�سر   √ò`̀¡`̀ل  ”  ¿Cا وH̀`ع̀`د  ا◊̀`µ̀`وم̀`ي̀`ة. 
 Iوال�سي£ر Ñ‚Rار  عل≈   AÓاال�ستي   øم اCراOت 
 CداH واملدنية,  الع�سµرية   واملنûساBت   Oالعتا عل≈ 
و�سامل  عني∞  هéوم   øسûH  zIالقاعد{ عنا�سر 
اال�ست�سÓم  عل≈  الEجÑار√  ميµا   25  Aاللوا عل≈ 
وال�سي£رI عل≈ معداJه ا◊رHية, وقد HداC هòا 
 OراaCا  ¿Cا  ÒZ ,املا�سي مايو  يوم 30  ال¡éوم يف 
اللواµ“ Aنوا مø �سد ال¡éوم الãµي∞, واCجربوا 
هò√ العنا�سر عل≈ الÎاجع اE¤ قواعدهم التي 

ان£لقوا من¡ا.
 zIالقاعد{ cررت   2011–6–11  ïاريJ ويف 
 ÌcCوم اé¡H رµعل≈ املع�س AÓستي�Óا ل¡Jاوالfi

ãcاaة,
̀`ة, م``ا c̀`ان̀`وا  ̀`اوم ̀`ق Ã وا`̀Ä`̀وج`̀a ن``¡``مCا Ò``Z
عل≈  من¡م  العûسرات  قتل   ”  åحي يتوقعون¡ا, 
اCيد… اHC£ا∫ اللواA الòيa ø سلوا الüسموO عل≈  
االن�سëاÜ وJر∑ اÚHC لتل∂ العنا�سر اÿارجة 

عø الديø واالCعرا±.
 وقد ان�سâÑë }القاعدH zIعد ûaسل هéوم¡ا 
 .íقتيل وجري ÚH سراتûلفة العfl Aعل≈ اللوا
املëاوالت  اcCرب  هما  ال¡éوما¿  هòا¿  cا¿  وقد 
عل≈   Iلل�سي£ر  zIالقاعد{ قÑل   øم املòÑولة  
اCعما∫  Áار�سو¿  ا�ستمروا  Pل∂  Hعد  Kم   ,Aاللوا
املتق£عة  وال¡éمات   øFماµال  Öسüون القنüض 
يف  aاOحة  خ�ساFر  ÑµJدوا   ¿Cا Hعد  اÿفيفة,  

.Aر اللواµم عل≈ مع�س¡Jماéه
لعنا�سر  الدعم  ياJCي  راCي``∂  يف   ø`̀يCا  øم  *
يف  ا�ستمرارهم   ÖÑس� وما  اÚ`̀HC؟  يف   zIالقاعد{
التي  ال سرHات   ø`̀م ال̀`رZ̀`م  عل≈  ال̀`õخ̀`م  ه̀`òا 

Jوجه ل¡م؟
- ا◊قيقة اC¿ الدعم الûÑسر… الò… يتلقونه 
يف  اCننا  ل∂  اCوcD̀`د   ,Üاال�ست¨را عل≈   åعÑي اCم̀`ر 
مواج¡اJنا مع¡م نقتل العûسرات من¡م, ÒZ اCننا  
نفاجاC اCننا cلما قتلنا من¡م عدOا ÒÑcا جاAهم 

.iخرCظات االaاëامل øسر… مûH Oمد
* ما هي هò√ املëاaظات؟

 ÜرCوم̀`ا ح سرموت   øم JاJCي   IÒÑc  Oع̀``داCا
 øوعنا�سر م ,Iسعد� øا´ ومOور Aسا Ñة والÁور
 Üست¨ر�J ولعل∂  والüسوما∫,  وال�سعوOية  مüسر 
التي   zIالقاعد{ عنا�سر   Oعد  ¿Eا ل∂   âقل اPEا 
مقارنة  جدا  قليل  PاJ¡ا   ÚHCا ملëاaظة  Jنتمي 
املëاaظات   øم JاJCي  التي   IÒÑµال  Oع̀`داCاال`̀H

.iخرCاال
اWCفاال لقتالنا Oو¿   zIالقاعد{ âفXوقد و 
 ¥ÓخCا ال  عنا�سر   √ò`̀ه  .Iسرûع الãامنة   øس�
 Öسليüوال ∫Ó¡مع منظمات ال âوا�سلJ ل¡ا. لقد
 ⁄  ø`̀يò`̀ال جرحانا,  Hع ض  الE�سعا±  االCح̀`م̀`ر 

ا�ستيعاH¡م,    Aاللوا Oاخ̀`ل  امل�ستûسف≈  ي�ست£ع 
الدولية  املنظمات   √ò`̀ه يف  امل�سوDولو¿   ÖلWو
 ÚمCاJ جلCا øالعنا�سر م √òم¡لة للتوا�سل مع ه
التي  ال£ري≤ و�سما¿ �سÓمة االWCقم الüسëية 
 øµول عد¿,  م�ستûسفيات   ¤Eا اجلرح≈   òخCستا�
عاOوا  االCحمر   Öسليüوال   ∫Ó¡ال يف   ÚولDامل�سو
لWCÓقم  ي�سمëوا   ⁄  Úëامل�سل  ¿Eا وقالوا  اEلينا 
وهòا  واE�سعاa¡م,  اجل̀`رح̀`≈  Hنقل  الüسëية 
 Úوالقوان واالCعرا±  االE�سÓمي   øللدي flال∞ 

الدولية.
 øم اPE¿؟   zIالقاعد{ عنا�سر   øع حدKنا   *  

هم؟ وcي∞ يتëرcو¿؟ واCيø قياOاJ¡م؟
اCقو∫  اCن∂ قد J�ست¨رÜ عندما    - ا◊قيقة 
ل∂ اE¿ هò√ العنا�سر ال قياIO ل¡ا, ‹اميع �ست≈ 
القتل,  هم¡ا  flتلفة,  Oو∫   øوم Hل   ≥Wمنا  øم
Jتم�سH  íالديø, وaي¡م مø يé¡ل الديûH øسµل 

.ÒÑc
عنا�سر  وHع س¡م    ,Úaاملت£ر  ø`̀م Hع س¡م 
قÑلية لي�ض ل¡ا هد±, لي�ض ل¡م هد± وا�سí وال 
مدaوعو¿  اWCفا∫  من¡م   Òãcو وا�سëة,   IOقيا
Hاملا∫.  �سراوDهم   ” وHع س¡م  للقتا∫,  ëHما�ض 
خالد  مãل   ,Ú`̀HCا يف  املعروaة  القياOات  وحت≈ 

عÑد النÑي, لد… معلومات HاCنه ال يقاJل مع¡م.
* هل ل∂ اJ ¿CوcDد خرب مقتل عو�ض وعاF ض 
 øم  Iالقاعد Jنظيم  يف   ÚيOالقيا  ÊواÑسûال

fiاaظة ماCرÜ؟
ل∂  اCوcD``د   ¿Cا واC�ست£يع  قتل¡ما,   ” نعم,   -
هنا   øم مت£اHقة  JاcCيدات  جاJAنا  وقد  Pل∂, 
Hع ض  مع   âوا�سلJ اCنني  cما  Hقتل¡ما,   ÚHCا  øم
 ¤Eا اJBي   ¿Cا قÑل  الCنني   ,ÜرCم̀`ا يف  الûسüîسيات 
Jل∂   ‹ aاcCدت   ,ÜرCم̀`ا fiاaظة  يف   âنc  Ú`̀HCا
aOنا  قد   øوريcòامل  ÚيOالقيا  ¿Cا الûسüîسيات 

هنا∑.
الدعم  ع̀`ل̀`≈  يüëسلو¿   ø``̀يCا  ø`̀م  ø`̀µ`̀ول  *  

الع�سµر…؟ مø اCيø يüëسلو¿ عل≈ االC�سلëة؟
 ÒZ aاCمر  االC�سلëة,  عل≈  ا◊üسو∫  اCم̀`ا   -    
العام   ø``مCاال يف  RمFÓنا  يف  اˆ  ̀`ار∑  H  ,Ò`̀fi
 øم ان�سÑëوا   øيòال  …õcاملر  ø`̀مCواال  Iدéوالن
املëاaظة, وJرcوا cل العتاO الع�سµر… وراAهم 
 Oعتا وهو   ,zIالقاعد{ لعنا�سر  �ساF¨ة  Zنيمة 
 øسûJه وH øسüëتJ العنا�سر √òا∫ هõJ م الîس�

Hه هéماJ¡ا علينا, HاC�سلëة RمFÓنا.
معي   øcو مع∂,  �سريëا   ø`̀cCا هنا  Oعني   *
 Iõ¡جCاال √òه ¿Cعتقد اJ هل :âرمµJ ا لوëسري�
االCمنية التي cPرت والتي ان¡õمâ اCمام مقاJلي 
اCن¡ا  Jعتقد  هل   ,ÚHCا  øم  âÑëوان�س  zIالقاعد{
العنا�سر   √òه مع   DوWواJ  øع املëاaظة   âسلم�
لي�ست£يع النظام اللعH Öورقة }القاعدc ,zIما 

JرOO املعار�سة اليمنية؟
- االCج¡Iõ االCمنية ان�سâÑë مø اfl ÚHCلفة 
 √òعل≈ ه âا�ستول zIها, و}القاعدAت¡ا وراëسل�Cا
هòا  �سدنا,  ي�ستîدمون¡ا  اليوم  وهم  االC�سلëة 
 øلتني عCا �ساPEا اCما  اEنµار√.  ما ال ي�ست£يع اCحد 

 .zعلمCا }اˆ  اCقو∫ ل∂  aاCنا  وراP Aل∂  الدواaع 
�سراحة اCنا ال اCريد اC¿ يòهX Öني  Hعيدا الJC¡م 
وال  �سدنا,   zIالقاعد{ مع   DوWالتواH Rم̀`AÓن̀`ا 
 øµÁ øµمر, ولCا االòوقع هJCا اC�سa ∂µي¡م, وال 
اC¿ نقو∫ اEنه اجلÍ واÿو± الò… اC�ساH¡م Hعد 
 øم العموم  ومديرو   √DوÓcوو  ßaاëامل  êخر  ¿Cا
Ñ‚Rار,االCمر الò… اKCار ال¡لع واÿو± يف نفو�ض 
االCمنية,   Iõ¡جCاال وقياOات   Oرا`̀aCا  øم  Òãµال

.zIعل≈ مواج¡ة }القاعد Üف سلوا ال¡روa
 øم جيûض  ومعه   ßaاëامل aرار   ¿Cا ا◊قيقة 
الوAÓc ومدير… العموم واملوXفÚ يف  Ñ‚Rار, 
التي  املدينة  ي̀`῭`اOرو¿   ÚنWاملوا حت≈  جعل 
 ÒZ aي¡ا  لي�ض   ,ìاÑس�Cا مدينة  اليوم   âëÑس�Cا
 ÚنWاملوا  ø`̀م قليل   Oد`̀ وع  Iالقاعد عنا�سر 
الòيH øقوا aي¡ا ◊را�سة مناRل¡م –X âرو± 

اCمنية Hال¨ة التعقيد.
 Iõ`̀¡`̀جCاال  Çرب``̀J  ∂``̀ اCن ه̀``òا  ه̀`ل معن≈   *  
االCمنية مø التواWوD مع }القاعدzI  �سدcم cما 

JرOO و�ساFل اEعÓمية معار�سة؟
 - قلâ ل∂ اEنني ال اC�ست£يع اC¿ اaC¡م ما حüسل, 
وقلâ ل∂ اEنني ال اCعتقد اR ¿CمAÓنا قد خانونا 
 Öن�سCاال  Òالتف�س  øµول  ,zIال̀`ق̀`اع̀`د{  íسالüل
aف سلوا  اC�ساH¡م  قد   Íاجل  ¿Cا هو   ‹ Hالن�سÑة 
Oو¿  وان�سÑëوا  ملüسÒنا.  وJ̀`رc̀`ون̀`ا   Iا`̀é`̀ال̀`ن
قتا∫. واPEا cا¿ االCمø العام والنéدI قد قاموا 
عنا�سر  قÑل   øم وحو�سروا  املناو�سات  ÑHع ض 
 …Cو¿ اO Öëان�س …õcاملر øمCاال ¿Eاa ,zIالقاعد{

مواج¡ة, وهòا اCمر éflل.
 Aاللوا  Oرا````aCوا  â``̀نCا  ≥ëلJ  ⁄ ومل```اPا   *   
وهو  املدينة   ßaاëامل J̀`ر∑  وق̀`د  õHمµFÓم 

امل�سوDو∫ االCو∫ H¡ا؟
- ال, ال, واجÑنا الوWني والديني واالCخÓقي 
اCمام اˆ والوøW واCمام املëاaظة ال ي�سمí لنا 
 Üال¡رو øا نو´ مòه ,√òل هãم Iخ£و òîنت ¿Cا
واجلÍ الò… ال Jر�سا√ › اCخÓقي الع�سµرية 
 OراaCوا �سÑاط   øم RمFÓي  òcل∂   ير�سا√  وال 
 âوقل  Aاللوا �سÑاط  مع   âاجتمع وقد   .Aاللوا
ن�سلم   øل  ,Öëنن�س  øل ال̀`واح̀`د:  Hا◊ر±  ل¡م 
اCننا  النا�ض   çدëيت  øل  ,zIل`}القاعد اC�سلëتنا 
 øالديH JتلÑ�ض  م�سلëة  عüساHات  اCمام  ان¡õمنا 
اEنني  نف�سي   øع ل¡م   âوقل Hه.  ل¡ا  عÓقة  وال 
اC�ستûس¡د  اCو  اˆ   øم  êرa ياJCي  حت≈  �ساCقاJل 
 øا موقفي ولòا∫ هR حد. وماCمعي ا ≥Ñولو ⁄ ي
اõJCحìõ عنه, و�سلنا مدO اCم ⁄ يüسل. اCقو∫ ل∂ 
امل�سلëة  العنا�سر   √òه   ÚH  õحاج  Aاللوا هòا 
ن�ست�سلم  اCو   Öëنن�س ولو  عد¿,   ¤Eا والو�سو∫ 
 ¤Eا ومن¡ا   ,Êاãال اليوم  عد¿  يدخلو¿  a�سو± 
م�ستقÑل  Jتüسور   ¿Cا ول̀`∂  املëاaظات,  Hقية 
الÑلد اPEا �سي£رت عليه هò√ العنا�سر ال¡مéية 

امل�سلëة. ال, لø نقوم Hعمل جÑا¿ ò¡cا.
املن£قة   IOق̀`ي̀`ا  Ö¡J  ⁄ راCي̀``∂  يف  ̀``اPا  *ومل
 Aاللوا  Iدéلن اEليµم,   ÜقرCاال وهي  اجلنوHية, 

املëا�سر منò ما يõيد عل≈ الûس¡ريø؟

 OOÎ``̀وال التî£يط  ̀`دم  ع  ¿Cا ا◊قيقة   -
املن£قة,   IOق̀`ي̀`ا عل≈  امل�سي£ر  ه̀`و  واÿ̀``و± 
Hع ض  املا�سية  االCي̀`ام  يف   â¡وجJ اCنه   Iسا�Cواملا
وõJويد  ا◊üسار  لف∂  الع�سµرية  ال̀`وح̀`دات 
الوحدات   √òه  øµول التموينية,   OاملواH  Aاللوا
ال£ري≤,  يف   øFماc يف   âوقع الûسديد  لCÓ�س∞ 
 zIالقاعد{  øم عنا�سر  مع  ا�ستÑاcات  وOارت 
االCمر  لنéدJنا,  الوحدات  Jل∂  Jوجه   AناKCا
 Iو�سي£ر الوحدات   √òه Áõ¡Hة  انت¡≈   …ò`̀ال
الع�سµر… الc …òا¿   Oالعتا }القاعدzI عل≈ cل 
 øم  Oالعتا ه̀`òا   øم  Òãcو ال̀`وح̀`دات,  Jل∂  مع 
 êخرو يµو¿   ¿Cا  øم وHدال  الãقيلة.  االC�سلëة 
يف  خروج¡ا  c̀`ا¿  �سا◊نا  يف  ال̀`وح̀`دات   √ò`̀ه

.zIالقاعد{ íسال�
اللواA م¡د…,   øم واüJساالت   Oلدينا وعو  -  
واملقولة التي Jتµرر يف اüJساالJه: }Zدا نµو¿ 
عندcمz, وياJCي  ال¨د وال ياJCي اCحد, عدا Hع ض 
الوحدات التي üJسل اE¤ واO …Oوa�ض, مع اCن¡م 
 ÜرهاEة االëaاµم Iقو øقد و�سلت¡م وحدات م

اE¤ عد¿.
   *ملاPا ال Jريد اJ ¿Cقو∫ اE¿ هنا∑ JواWوDا 

�سد اللواA 25 ميµا اPE¿؟
 øëحد, نCس∂ يف ا�Cا  - ال Oليل عل≈ Pل∂, ال 
 OراaCا Iسرüات عاجلة لنõيõعJ يناJCاJ ¿Cنتمن≈ ا
اللواA, ولµننا ال نريد اC¿ ن�سيA الظõH øمFÓنا  
Jعõيõات  üJسلنا   ⁄ رÃا  امل�سلëة.  القوات  يف 
Oخو∫   øم نف�س¡ا  عد¿   عل≈  ÿوa¡م  عد¿   øم
االحتفا®  aف سلوا  اEلي¡ا,   zIالقاعد{ عنا�سر 
اCنا ال اCعر± عل≈ وجه الدقة  HالقوI يف عد¿, 

ملاPا. اˆ اCعلم.
االCحمر؟   øس�fi علي   Aاللوا  øع وم̀`اPا   *
املن£قة   IOقيا  øم م�ساعدات  اEليµم  üJسل  هل 

الûسمالية ال¨رHية؟
.¿Bاال ¤Eحد اCا øم Oلينا مدEسل اüي ⁄-    

التüسد…  يف  �̀`س̀`اع̀`دت  ه̀`ل  *وال̀`ق̀`Ñ̀`اF̀`ل;     
لعنا�سر }القاعدzI يف املëاaظة؟

لي�ض   øµول م̀`وDخ̀`را,   âcر– -القÑاFل      
 âcر– ̀`ام   اCي خم�سة  قÑل   .Üامل£لو Hالûسµل 
والو�سيع,  ول̀``وOر  م̀`وOي̀`ة   ø`̀م القÑاFل  Hع ض 
 Oم̀`داEاال خ£وط  ويق£عو¿  يتëرcو¿  ̀`داCوا  H
مدينة   يف   Iõcاملتمر  zIالقاعد{ عنا�سر  عل≈ 
 òخCاJ  ¿Cا القÑاFل   √ò¡ل نريد   øëون Ñ‚Rار. 
 øHا  ¿Cال  ,zIال̀`ق̀`اع̀`د{ عل≈   Üا◊``ر يف  Oوره̀``ا 
املن£قة يعر± Xرو± املن£قة اÌcC مø القوات 

النظامية.

ميكا  25 اللواء  قائد  يرويها  زجنبار  ل�ضقوط  الكاملة  الق�ضة 

ûcس∞ مüسدر رaيع يف ا◊Üõ ا◊اcم Hاليمø ا¿ الرFي�ض 
Œميلية  جراحية  عملية  �سيéر…   íسال� عÑداˆ  علي 
 Oدëي  ⁄ املüسدر   ¿Cا Hيد   ,ÚمOالقا  Úاليوم  ∫Óخ اE�ساaية 
 âسفûc يماa  ,øاليدي اCو  الوجه  �ستµو¿ يف  العملية   âانc  ¿Eا
يف  Hالتëقي≤  املµلفة  االمريµية  اليمنية  االمنية  اللéنة 
fiاولة اZتيا∫ �سالí , عJ øفا�سيل جديدI حو∫ مHÓ�سات 
 øم االو¤  اجلمعة   IÓس�  √AاOا  ∫Óخ وقع   …òال  Òéالتف

.AسنعاüH ا�سةFار الرO معéÃ ≥ëد ملéس�Ã Öس¡ر رج�
الüساOر  عدOها  يف  ال�سعوOية   z®اµع{ �سëيفة   âونقل  
اليوم الKÓãاA عø املüسدر JاcCيد√: }ا¿ العملية اجلراجية 
التي �ستéرi للرFي�ض �سالí هي ا�ستµما∫ ل�سل�سلة العمليات 
Oار   ÒéفJ يف  اE�ساHته  Hعد  له   â`̀ج̀`ريCا التي  اجلراحية 
الرFا�سة, ما اiOC اE¤ حدوç حرو¥ Hال¨ة يف وج¡ه وcامل 

.z√ج�سد
 âلي�س øاليم ¤Eا íي�ض �سالFالر IOعو ¿Cسدر اüامل íو�سCوا 
Hع ض   òخCستا� اCن̀`ه  مو�سëا  الÑع ض,  ل¡ا   êي̀`رو cما  قريÑة 
 ÚولÄوجميع امل�س íي�ض �سالFة الرëس� ¿Cا ¤Eا اÒسûم ,âالوق
 øس�– يف  الرFا�سة  Oار   ÒéفJ حاKOة  يف  اC�سيÑوا   øيòال

.zم�ستمر

 وcا¿ الرFي�ض اليمني X¡ر قÑل اC�سÑوعÚ الCو∫ مرH Iعد 
اE�ساHته يف التفÒé يف التلفõيو¿ اليمني.

 مHÓ�سات االZتيا∫
 يف Z سو¿ Pل∂, ûcسفâ مüساOر مقرHة مø اللéنة االCمنية 
fiاولة  مHÓ�سات  يف  التëقي≤  املµلفة  االCمريµية  اليمنية 
يونيو/حõيرا¿   øم  åالãال يف  اليمني  الرFي�ض  اZتيا∫ 
ا�ست¡دا±  Hعملية  Jتعل≤   Iج̀`دي̀`د Jفا�سيل   ø`̀ع املا�سي, 
اOCاF¡م   ∫Óم خcا¿ نظامه ا◊اcرCا  RرHCا  øم Oي�ض وعدFالر
�س¡ر رجÃ Ö�سéد ملéÃ ≥ëمع   øو¤ مCاال �سIÓ اجلمعة 

. AسنعاüH ا�سةFار الرO
الüساOر  عدOها  يف  االماراJية   zèليÿا{ �سëيفة   âونقل  
ا�ست¡دا±  عملية  }ا¿  قول¡ا:  املüساOر   øع  AاKÓãال اليوم 
والدولة,  ا◊µومة  يف   ÚولÄامل�س وÑcار   íسال� علي  الرFي�ض 
ا�ستîدم aي¡ا عدO مø القناHل ا◊ارقة مø نو´ }zC4 التي 
املنرب  Hامل�سéد وOاخل وحو∫  Rرع¡ا يف موا�سع متفرقة   ”

.zدéامل�س Öي£îH ا�ضÿا
مHÓ�سات  يف  االCولية  التëقيقات   ¿Cا املüساOر  واعتربت   
م¡ام   òتنفيH Hامل�سéد  املوPD¿ اÿا�ض  اÑKCتJ âورط   çOا◊ا
الرFي�ض,  اZتيا∫  fiاولة   ìا`̀ ‚Eال لوجي�ستي  WاHع  Pات 

 Úلفµامل الرFا�سي  Jتمãل يف ا◊يلولة Oو¿ اcتûسا± ا◊ر�ض 
ا◊ارقة  القناHل  ملواقع  الداخلية  امل�سéد  Hاحة   ÚمCاJ

املõروعة عرب ا�ستîدام الفüëض االB› الCرجاFه cاaة.
 واC�سارت اE¤ اC¿ االCخÒ ا�ست¨ل عÓقته الûسüîسية H سÑاط 
 ¿PDموc م عملهµëH دéامل�س ÚمCاJ Úلفµا�سي املFا◊ر�ض الر
ûHسµل  الرFي�ض  يوDمه   …òال الرFا�سة  Hدار   ≥ëاملل للم�سéد 
ا◊ر�ض  اaE``راط   Öجان  ¤Eا اجلمعة   IÓس�  AاOCال منتظم 
Hالûسعور H�سÓمة وJاCمH Úاحة امل�سéد وfiي£ه وJعاWي¡م 

مع م¡ام الفüëض االB› امل�سc ≥Ñعملية روJينية.
 Úلفµامل الرFا�سي  ا◊ر�ض  �سÑاط   ¿Eا{ املüساOر    âوقال  
HاOروا  اÿارجي,  وfiي£ه  الداخلية  امل�سéد  اCروقة   ÚمCاJ
 åحي منه,   RيعاEاH  ¿PDللمو  ‹Bاال الفüëض   Rج¡ا J�سليم   ¤Eا
aري≤   iلد  íواملرج ال�ساFد   Oاالعتقا  Öس�ëH  ,ÒخCاال HاOر 
قÑيل  ا�ستîدامه  Jفعيل  وع̀`دم   Rاجل¡ا  ¥ÓZEاH التëقي≤, 
لPCÓا¿  اEقامته  Hعد  امل�سéد   êخ̀`ار  ¤Eا Hالت�سلل  يÑاOر   ¿Cا
وJراجعه اE¤ الüسفو± اÿلفية لÓ�ستما´ Ñ£ÿتي اجلمعة 

.zÚسلüمع امل IÓسüال AاOCوا
ÑWيعة   øع م�ستقلة  مüساOر   âسفûc  ,iخ̀``رCا ج¡ة   øم  
اCرc̀`ا¿   Rر`̀HCا  øم  Oع̀`د ل¡ا  Jعر�ض  التي  الÑال¨ة  االE�ساHات 

.Aالنظام ال�سيا�سي يف االعتدا
 kÓنق امل�ستقلة   zامل̀`دي̀`ن̀`ة  å`̀ح̀`دي{ اC�سÑوعية  واcC```دت   
 iسورûال ‹ل�ض  رFي�ض  اE�ساHة  م£لعة  ÑWية  مüساOر   øع
عينيه  aقد√  Hعد   zاملµال z`Hالعم≈  عÑدال¨ني   õيõدالعÑع
 íسال� الرFي�ض  اZتيا∫  fiاولة  îJلل   …ò`̀ال االنفéار  يف 
Ã�سéد الن¡ديø, وaقد رFي�ض ‹ل�ض النواÜ يëي≈ الراعي 
الع�سµر…  Hامل�ستûسف≈   AاÑWCاال ا�س£رار  Hعد  قدميه   iحدEا

ال�سعوO… اÎH ¤Eها.
 واC�سارت الüسëيفة اE¤ اE�ساHة رFي�ض ‹ل�ض الوRراA علي 
من£قة  يف   õcÎJ ومتفرقة   Iسديد� ëHرو¥  ‹ور  fiمد 
 AراRالو رFي�ض   ÖFنا Jعر�ض  aيما  والüسدر,   Úفµوال الوجه 
العليمي   Oر�سا املëلية   IارOEاال وRير  والدaا´   øمCاال لûسÄو¿ 
 âات التي ◊قHسا�EاالH مقارنة Iقل خ£ورCات هي االHسا�Eال
متفاوJة  لر�سو�ض  Jعر�ض   åحي  ,ø`̀خ̀`ريBاال  ÚولÄامل�سH
اجل̀`راح̀`و¿  ا�س£ر  cما  ال̀`ã̀`ان̀`ي̀`ة,  ̀`ة  ̀`درج ال  ø`̀م ̀``رو¥  وح
 Aسنعا�  ßaاfi و�ساعد  �سا¥   ÎH  ¤Eا  …Oال�سعو Hامل�ستûسف≈ 
 Öسي�Cا  Úح يف   ,íسال� الرFي�ض  �س¡ر   , Oويد  نعما¿   ïسيûال
اE�ساHة Hال¨ة يف  ال�سµرÒJ الüسëفي للرFي�ض عÑد√ Hورجي 

.z∂من£قة }الف

اتهام موؤذن م�ضجد النهدين  بحادث اغتيال �ضالح 
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للرFي�ض   Êاãوال االCو∫  الظ¡ور  يعني  هل   
الüسرا´   IOع̀`و  øالن¡دي حاKOة  Hعد   íسال�

القدÚH Ë الريا�ض ووا�سن£ø عل≈ اليمø؟
J سيي≤  للريا�ض  اCم̀`cÒ̀`ا   ∑Î`̀J ما   kاÒãc
 íسال� اˆ  عÑد  علي  الرFي�ض  عل≈  اÿنا¥ 
 oøاليم يµو¿   ¿Cا يف  الãانية  لرÑZة   kقيقا–
حديقة خلفية ل¡ا حت≈ و�سل االCمر مدا√ يف 
الظ¡ور االCو∫ الرFي�ض Hعد حاçO م�سéد Oار 
Jتدار∑  cعاJO¡ا  اCمcÒا   ¿Cا  ÒZ الرFا�سة, 
يف  “qnãل  ما  وه̀`و  القا�سية  Hال سرHة  االCم``ر 

الظ¡ور الãاÊ الرFي�ض.
عند   1994 �سي∞   Üح̀`ر  ¤Eا  IOال̀`ع̀`و`̀Hو
اCجل   øم  Üاجلنو Oع̀`م  ال�سعوOية   âنÑJ ما 
االنفüسا∫ ÑÃارcة اCمcÒية, حيc åا¿ ‹ل�ض 
Oو∫ التعاو¿ حين¡ا ‹تمعاk الEعÓ¿ اعÎاaه 
ق£ر;  Oولة   iعد HاالEجما´   Üاجلنو Hدولة 
 kاما“  `  IÒخCاال اللëظات  يف  اCمcÒا   âتدخلa
cتدخل م�ساعد الرFي�ض االCمcÒي ` للëيلولة 

Oو¿ Pل∂ االعÎا±.
 Aي�ض جاFللر Êاãالظ¡ور ال ¿Cا kاëا¿ وا�سc

.z…Oو∫ }ال�سعوCاال øع kياcÒمCا kعوي ساJ
وهو  الرFي�ض  Hدا  االCمcÒي  الظ¡ور  aفي 
يéل�ض وا�سعاk رجCÓ عل≈ رجل معتمداk اجلل�سة 
 4 اCرHعة  الرقم  éHل�سة  املعروaة  االCمcÒية 
التي ال ي�ستîدم¡ا ال�سيا�سيو¿ اEال يف املواق∞ 
 ,AÓيÿوا االنتüسار   øع cناية  وهي  اÿا�سة 
الرFي�ض  م�ستûسار  اCم̀`ام  يéل�س¡ا   íسال� وc̀`ا¿ 

!ÜرهاEو¿ االDسوûي لcÒمCاال
JرÑJط  JناRلية   iخ̀`رCا Oالالت  له  وه̀`òا 
 ,øاليم يف   Üره̀`اEاال ملفات  –ري∂  Ã�ستقÑل 
املر�سí مø قÑل هò√ االWCرا± الC¿ يµو¿ }Jورا 

.Iاجلديد zوراH
 ÚH ¥وار``̀ ̀``ف ̀`∂ à```اÊC اCق̀````و∫ H̀```اC¿ ال ̀`òل ل
الظ¡وريø االCو∫ والãاc Êانâ �سا�سعة خا�سة 
 Rاوéال يت øس¡ديûمني لعر�ض املõالفار¥ ال ¿Cوا

الKÓãة االCيام aقط.
 øم  íaاµي الدوام  عل≈   íسال� الرFي�ض  cا¿ 
 ÖالZ نف�سه يفH سنع¡اüميته التي يõاريc جلCا
االCحيا¿ Oو¿ اال�ستعانة HاCحد ليüسل Hه االCمر 
التقاط  وRواي̀`ا  üJسوير√  مواقع  –ديد   ¤Eا
ورقة  Oو¿  cلماJه  يرŒل   …ò`̀ال وهو  �سور√ 
عد مø اCحد يرŒل¡ا ëH�سÖ ا◊الة النف�سية  oJ
 âولي�س حين¡ا;  J�سµنه  التي  واالن£Ñاعية 
هò√ منقÑة Hقدر ماهي مãلÑة Òãcاo ما J سعه 

.êيف ا◊ر
 ¿CاH اCعتقد  aاEنني   √Ò``Zو Pل̀`∂  c̀`ل  رZ̀`م 
و⁄  aيه,   l…Cرا للرFي�ض   øµي  ⁄ االCو∫  الظ¡ور 
JوDهله  التي  Hالüسëة   kمتمتعا حين¡ا   øµي
 ¿CاH اCقو∫  aاEنني  لòل∂   ,Rالتلفا اCمام   åديëلل
ح�سنة   øµJ  ⁄ االCو∫  الظ¡ور   ø`̀م امل̀`رام̀`ي 
 øع  ¿Ó`̀عEا اEال  هي  aما  ل¡ا  Jقييمي   Öس�ëHو
aقد  لòل∂   IOال�سيا Hقية   øم  øاليم Jعرية 
مãل Pل∂ عقاHاk �سارماk للرFي�ض عل≈ “رOاJه 
 kاAدH ة يف ال�سنوات املا�سيةµعل≈ اململ Iررµاملت
Ãواقفه مø اRCمة اÿليè وÒZها مø املواق∞ 
التي ال JرJ سي¡ا اململµة وPل∂ ما JوcDد√ Hع ض 

املÓحظات عل≈ هòا الظ¡ور ح�سÖ اOCنا√
عل≈  امل�سل£ة   IAسا�Eاال  iم�ستو  øايÑJ  -1
Hع ض  اختيار   ” HاCنه  يوحي  ‡ا  الرFي�ض 

الµلمات مø اÌcC مc øلمة Jلفõيونية.
2- املو�سوعات امل£روقة مø قÑل الرFي�ض 

وعدم عÓقت¡ا Hال¡د± مø الظ¡ور.
µJ -3رار الûسµر للمملµة.

 øم …Oال�سعو Æسماûض والüالقمي AداJ4- ار
قÑل الرFي�ض.

JوDهل  ال  التي  العامة  الüسëية  ا◊الة   -5
الرFي�ض الC¿ يلقي cلمة Jلفõيونية وال JوDهله 

.Rمام التلفاCحت≈ للظ¡ور ا
 AاëيEا يف  الرFي�ض  اCي̀`د…  اXE¡ار  د  oعمJ  -6

.IتورÑن¡ا مCاH
 ` kياFاëيEو ا kقنياJ ` سورüو املCا êرîال≠ املH -7
يف اXE¡ار الرFي�ض éH�سم ميâ عدË ا◊رcة, 
ليüسل اO ¤Eرجة التناق ض ÚH حيوية الراC�ض 

وموت اجل�سد.
 Üالعر قا∫  aقد  الظ¡ور   ÜاÑس�Cا  âانc  kي̀`اCا
ا¿  حت≈   z∞qpسي oامل حµم  يف  }ال سي∞   :kاÁقد
نûسر   øع م�سوDوليته  اCخل≈  اليمني  التلفõيو¿ 
هò√ املاIO واCعرÜ عø عدم Jدخله aي¡ا; وقا∫ 

HاCنه نûسرها cما ورOت مø الريا�ض.
مãل Òãc مø النا�ض اCو∫ ما �ساهدتo املقاHلة 
 ‹ وا‚ل≈  الرFي�ض  Hعاaية   âرحa االCو¤ 
الفظيع   çOا`̀ ا◊ ح̀`و∫  ال¨مو�ض   øم  Òالي�س
واCمنه  الÑلد   IOسيا�H  kال¨اH  kسررا�  ≥◊Cا  …òال
اCن``ه ق̀`د م̀`ر عل≈ Pل̀`∂ ا◊̀``اçO قراHة  رZ̀`م 
اCرHعÚ يوماÒZ k اa ¿Cرحتي هøµJ ⁄ √ò معي 

حÚ �سëوت مø نومي.
وHرZم اCنني ال اCجد مربراk الختفاA الرFي�ض 
ا◊اKOة  وه̀`ي  الÑلد  يف   ÚولDامل�سو ونÑîة 
 ¿ qnسرية املدوûÑال ïاريJ يف âKو¤ التي حدCاال
ما  Òãcا   Üسعوûالa املتوا�سع.  علمي  حد  عل≈ 
Hال∂  aما  ومûساهÒها  ‚وم¡ا  Hيوميات  J¡تم 
نÑîة   øم  Oعد مع  الدولة  رFي�ض  يîتفي   ¿Cا

.Iاملد √òوا∫ هW ار م�ساعديهÑc
م�سéد  حاKOة  حو∫  املربر   ÒZ التµتم   ¿Eا
Ñcار   ø`̀م من¡ا   øاملت سرري  Òسüوم الرFا�سة 
امل�سوDولÚ, وما اCعقJ Öل∂ ا◊اKOة مø ال�سµو¿ 
 ¤Eسة اû£تقنة املتعëامل Aي للفرقاµيJالدراما
لتëقي≤  الفر�سة  منا�سÑة  رZ̀`م   - ال�سل£ة 
الûسµو∑   øم  ÒãµالH Pل∂  cل  يلقي   ` Zايت¡م 
ليüسل  من¡ا,  واملرامي  ا◊اKOة  ÑWيعة  حو∫ 
 √òه âÑµJاجل¡ة التي ار ¿Eا ¤Eا Oي االعتقاH
Pل∂   âسنع� التي  اجل¡ة  Pات  هي  اجلرÁة 
رHيع  و�̀`س̀`ا⁄  الûسعÑي  قë£ا¿  الرFي�ض  م̀`ع 
اˆ  عÑد  والقا�سي  ا◊مد…  واHEراهيم  علي 
 AالDه̀`و c̀`ل  م£يع,   íسال� وfiمد  ا◊̀`é̀`ر… 
الòيëHP øوا عل≈ مíHò ال�سياIO ل¡òا الÑلد. 
 øايÑJ مZين¡م ورH IOمف¡وم ال�سيا øايÑJ مZر
اCحاéH âWراFم  التي  واالE�ساعات  التµييفات 

مقتل¡م.
Jقتüسر   ¿Cا مãلي   Òãµال ورÃا  ل  qpس aCا  âنc
 ÒÑالتع عل≈  االCو∫  الظ¡ور  يف  الرFي�ض  cلمة 
 ¤Eا  Iسار�Eاال  øµمCا  ¿Cوا لûسعÑه  ال£ماCنة   øع

االEجرامي   çOا◊̀`ا ه̀`òا  يف  املت�سÑÑة  اجل¡ة 
وcل   Öسعûال ي£لÑه  ما  cل  وهو  Jفا�سيل  Oو¿ 

متاHعي االCخÑار يف العا⁄.
ما  يف  امل�سوDولية  الرFي�ض  يتëمل  �س∂   ÓH
اBلâ اEليه الÑلد مø حالة الف�ساO وخفوت Oور 
ÑWيعية  نتيéة  يعد  Pل∂  ا¿  رZم  املوD�س�سات 
خا�سة  ال�سل£ة,   øع  kاOسا�a Jقل  ال  ملعار�سة 
JاC�سي�ض  يف  ال£و¤  اليد   íسال� للرFي�ض   ¿Cوا
هò√ املعار�سة التي òH∫ يف JاC�سي�س¡ا مø املا∫ 
واجل¡د ما ⁄ يòÑله يف حHõه }املوD“ر الûسعÑي 
العامz الò… ال يعدو cونه منûسفة امل£عم التي 

Á�سH í¡ا االcCلة اCو�ساñ اCيدي¡م.
 kسا◊ا� ¿Cا اCنه ورZم cل Pل∂ Óa ينµر  اEال 
يتمتع üHسفات ح�سنة قد ال Jوجد يف ZالÑية 

.øاملعا�سري Aعماõال
الûسéاعة  ه̀`ي  الüسفات   √ò`̀ه  Rر``̀HCا ولعل 
واالEقدام واملرونة التي رÃا ŒاوRت حدوOها 
 Oنات الف�ساOنته م¡اîKCا kÓهÎم kسنع و�سعاüلت
 øم املµونة   Oالف�سا منظومة  üJسنعه   …ò`̀ال

.kال�سل£ة واملعار�سة التقليدية معا
Jعني  النظام  H�سقوط   IاOاملنا aا¿  ولòل∂ 
واXCنه   ,kم̀`ع̀`ا  Ú`̀ن`̀Kاال �سقوط   Öسعûال عند 
لي�ض مø املنا�سÖ اC¿ اCقو∫ ال�سل£ة واملعار�سة 
cون¡ما   øم Hين¡ما   õالتميي  Öسعüي  ≥ëH cونه 
امل�ستاKCريO ` øو¿ ÒZهما ` Hالف�ساO ون¡Ö املا∫ 

العام.
اE¿ ارÑJاط هò√ املعار�سة التقليدية - Pات 
الوالA اÿارجي- ãHورI �سÑاÜ الت¨يÒ ي¡د± 
لتëقي≤  ا�ستÑاقي  ûHسµل   Iورãال  OخماEا  ¤Eا
اCهم¡ا  لعل   IOمتعد وخارجية  fiلية   ÜرBم̀`ا
اH ¤Eيâ اجلÒا¿   Iورãال  √òسل هüJ ال ¿Cا هو 
cما  للÒéا¿   Iع̀`رب  `  Iورãال  …Cا  ` µJو¿   ¿Cوا
وموD�س�ساJنا  O�̀`س̀`ت̀`ورن̀`ا  يف  ا◊̀``ا∫  عليه  ه̀`و 
اCحõاHنا  عليه  هي  وما  والنياHية  التûسريعية 
وÁOقراWيتنا   Iا◊̀`ر و�سëاaتنا   IOاملتعد
¡د±  oخر ما يBا ¤Eن£و¿ اëنا املHلة ونواòتÑامل
االC�سماA الرباقة الµJ ¿Cو¿   √òل هc øليه مEا
 ,kاHõ– OراCا  øومل ,zkربملاJ{ OراCا  øمل Iلدنا عربH
�سëاaة  حرية   OراCا  øومل  kةWمقرO  OراCا  øومل

وÒZها ‡ا يدعو¿.
يف   zIاجل̀`ار{ لرÑZة  العملي   òالتنفي  Oيعو
اC¿ يµو¿ اليمø حديقة خلفية ل¡ا اE¤ حüسار 
اÿنا¥   Iاجلار  √òه  âقqnسي� ما  عند   ÚعÑال�س
` cانJ âق∞   Iاجلار …Cا  ` اCن¡ا  عل≈ الãوار رZم 
 øمة اليمFCا øم Úا التقليدي¡FعداCا Öجان ¤Eا
الãوار عل≈   íÑس�Cا �سد KورI 26�سÑتمرب حت≈ 
املتوcل  يëي  العميد   ¿Eا حت≈  االن¡õام  و�س∂ 
ل¡م  يãëÑو¿  cانوا   ` الãوار   …Cا  ` HاCن¡م  cP̀`ر 
 ¿Cا ÒZ ,Aسنعا� øديلة عH iخرCعا�سمة ا øع
 Úيµاملل  IOعو  ¤Eا J¡د±   øµJ  ⁄ ال�سعوOية 
رH£ات   Üاëس�Cا يµëم   ¿Cا Jريد   âانc ولµن¡ا 
 øع  kعيداH و�سايت¡ا!   â–  øµول  øاليم العن≤ 

اCهدا± KورJ¡م املعلنة.
 √òه òنفيJ وار يفãعل≈ ال oIعتمد اجلارJ ⁄
Jيارها   ¿ qوµJ قÑل   - اعتمدت  Hل  املن¡éية 
الõعامات  عل≈  وال�سيا�سي-  الدعو…  ال�سلفي 

االCحمر   âيH Rعامات  وHاüÿسو�ض  القÑلية 
الت�سوية   √ò`̀ه  ÖوجÃو حا�سد,  قÑيلة   øم
 Òلت�سي املÑال≠   ïس H اململµة   âقام ال�سعوOية 
الõعامات   √òه عل≈  واالZÈ``دا¥  النظام  هòا 
 ÚفXاملو اCجور  üHسر±  Jقوم  اCن¡ا  Hل  القÑلية 

ومواRنات اCهم ق£اعات الدولة اليمنية.
 Úمدني  ø``̀م ال̀`ي̀`م̀`ن̀`ي̀`و¿  ال̀`�̀`س̀`ا�̀`س̀`ة   nل```̀X
 ,IOال�سيا  ¤Eا عوRهم   øم يعانو¿   Úريµوع�س
حت≈  ا◊مد…  اHEراهيم  الرFي�ض   Aجا  ¿Eا وما 
قرر –قي≤ ال�سياIO الµاملة لليمø, ولتعوي ض 
Oعم اململµة الc …òا¿ ا◊مد… يرH iاH ¿Cلد√ 
Jدaع مقاHله مø �سياJO¡ا عل≈ ح�ساÜ اCهدا± 
املتاحة  املëلية   Oوار`̀ امل Jنمية  ق̀`رر   ,Iور`̀ã`̀ال
وJ£ويرها يف اWCار م�سعا√ اE¤ االعتماO عل≈ 
الن¡و�ض   Iõوجي  Iمد  ∫Óخ وا�ست£ا´  الòات, 
HاالقتüساO املëلي واCوجد اC�سوالK kاHتة Jرaد 
امل�ستو…  عل≈  ̀`ا  اCم االقتüساOية,  Jوج¡اJه 
 kراaوا  kق̀`درا ا◊مد…  حق≤  aقد  االجتماعي 
 Aالق سا واح̀`Îام  االجتماعية   Iامل�ساوا  øم
وا�ستقÓليته وHداC النا�ض يûسعرو¿ HاC¿ اCهدا± 
–ل  املدنية   Iا◊يا وH̀`داCت  Jتëق≤  KورJ¡م 
الرFي�ض ا◊مد…  ا¿  القÑلية حت≈   øع kÓديH
الرFي�ض  اH ¤Eاري�ض Hنف�سه وا�ستقÑله  Jوجه 
اCمر  وه̀`و  امل£ار  يف   z¿ستا�O O�سµار   …Ò`̀ال`̀a{
 Aسا�Dا¿ الروc åال∞ للتقاليد الفرن�سية حيfl
aقط,  االليõيه  قüسر  يف  ي�ستقÑلو¿  املoماKلو¿ 
�سفقة   Úالفرن�سي مع  اليمني  الرFي�ض  وعقد 

�سراA اC�سلëة حديãة ÑÃل≠ مليار… Oوالر.
 OاéيEال Üو اجلنوëه ا◊مد… نŒا Úيف ح
الرFي�ض  ا◊̀`م̀`ي̀`م  �سديقه  م̀`ع   Oج̀``ا ح̀``وار 
اجلنوHي �سا⁄ رHيع علي, حت≈ اC¿ �ساملÚ قا∫ 
 :Üامل¨رH العرHية  القمة  يف   IÒ¡سûال مقولته 
 oåëÑا◊̀`م̀`د… وا◊̀`م̀`د… ي ø`̀ع å`̀ë`̀HCن̀``ا اCا{
 ÚH ∞ن�سي≤ املواقJو Üالتقار øناية عc zعني

.øلديÑال
ا◊مد…  اHÈ`راه̀`ي̀`م   Úي�سFالر مقتل  Hعد 
ال̀`دà`ا´ عÑد اˆ  ووRي̀``ر  رH̀`ي̀`ع علي  و�̀`س̀`ا⁄ 
ا◊مد… �سقي≤ الرFي�ض يف حاÚKO ال يîتلفا¿ 
وحûسية وûHساعة واC�سلوHاk عø حاKOة م�سéد 
 nدÄجديد لت øلية مÑت القOا�سة, عاFسر الرüق
عل≈  نف�س¡ا  Jفر�ض  و  الفتية  املدنية  الدولة 

.Iة مناحي ا◊ياaاc
وHعوIO اجلناì القÑلي الò… ي�ستمد قوJه 
 ” aقد   ` وللتمويه   ` ال�سعوOية  الûسقيقة   øم
حا�سد  قÑيلة   ¤Eا ينتمي  ال  �سüîض  اختيار 
هم  االCحمر  Hنو  ليµو¿  االEقامة   åحي  øم اEال 
االBمرو¿ الناهو¿ مø الÑاøW وµJو¿ الو�ساية 
للûسيï عÑد اˆ øH ح�سÚ االCحمر واالaCندم 

علي fi�سø االCحمر.
ا�ستûسعر  حت≈  ا◊̀`µ̀`م  H̀`ه  ا�ستقر  ا¿  م̀`ا 
�سÑقه   ø`̀م H̀`ه  ا�ستûسعر  Ã̀`ا   íسال� الرFي�ض 
 ¤Eا Hلد√  ëHاجة  الûسعور  وه̀`و  ا◊̀`µ̀`ام   ø`̀م
Hال سي≤  وا�ستûسعر  املنقو�سة   ÒZ  IOال�سيا
 iالقو  õ`̀cم̀`ر عل≈   Iاملعتمد ال̀`و�̀`س̀`اي̀`ة   ø`̀م
املتمãل يف االCحمريø اللòيø يتدخÓ¿ يف cل 
¿ cلl من¡ما اEمرباWوريته  qوµ oوي IÒÑcو IÒ¨س�

وال   ,√Pنفو Jقوية  يف   Iللم�ساعد Hه  اÿا�سة 
 √òه  iال̀`ق̀`و  õ`̀cم̀`را –éيم  للرFي�ض   øµÁ
üÃساOر  Jتمتع  cون¡ا  اعتماOاJ¡ا;  Hتقليüض 
KÓKة   øم JاJCي  وOاخلية  خارجية  �سîمة 
 øم الûسراcة  يف  الن�سÑة  مãل  رFي�سة,  مناHع 
املقاوالت واملûساريع الIÒÑµ التي ال Jر�سي اEال 
يف  Jنûسر  التي  املناقüسات   øع  kعيداH عربهم; 
 øسة مüسüîالعالية امل  Öالن�س الüسë∞; وòcا 
 kياOساüاقت  kسدراüم Jعد  التي  الëÑرية   Oاملوار

م¨لقاk علي¡م.
 zريةëÑال  Oامل̀``وار }�سرcة  نتcòر  ولعلنا 
النا�ض  عامة  قÑل   øم aي¡ا   Üتتاcاال  ” التي 
 ¤Eا ‚اح¡ا  Hعد  علي¡ا  القاFمو¿  ليëول¡ا 
ملµية خا�سة ل¡م, وين£Ñ≤ االCمر نف�سه عل≈ 
املوارO النف£ية يف اجلنوÜ التي Jعتمد Jقنية 
ج�سيمة   kس̀`رارا`̀�Cا  ≥ëلJ رخيüسة   êراîا�ست
وcارKية HالÑيÄة ëH�سJ Öقارير ر�سمية رZم 
 øم Üيف اجلنو Úليëا¿ املµال�س IOعدم ا�ستفا
هò√ الÌوات اEال ا�ستنûسا¥ Oخان¡ا واC�سرارها.

املüساOر   √òه لµل  املالية  العاFدات  وüJسل 
قÑل وروOها اE¤ اõÿينة العامة.

�سل£ا¿ علي¡ا  ل¡ا  لي�ض  املالية   IارRو  ¿Cا  …Cا
 ≥aدJ �سÓ�سة  هو  Pل∂  عل≈  Oليل  اcCرب  ولعل 
هò√ املوارO وHالòات الëÑرية والنف£ية رZم 

التناحرات املعلنة ÚH اCق£اÜ الüسرا´.
اcPCرها   ⁄ والتي  cPرJ¡ا  التي   ÜاÑس�CÓل
حلم  لتëقي≤   kو�̀`س̀`ع̀`ي̀`ا ̀`ة,  ̀`WEÓ̀`ال ل  kا�̀`س̀`ي̀`ا`̀–
 ¤Eا H�سيا�ساJه   êرو`̀ÿا  íسال� قرر   IOال�سيا
 kاAد`̀H  kIا�سرÑم  iرب`̀µ`̀ال ال̀``دو∫  م̀`ع  التعامل 
جماعات   øم  Üاجلنو  øم  øالفاري Hا�ستقÑا∫ 
 13  Üر`̀ ح Hعد  fiمد  نا�سر  علي  الرFي�ض 
 Üنظام اجلنو êماOEل∂ اP عدH مK 1986 يناير
الò… �سنعته Xرو± ا◊رÜ الÑارc IOفõاعة 
النف£ية  املن£قة  Oو∫  H̀`ه   oÜال̀`῭`ر ليîو± 
العام  نف�ض  املéاورI والò… حل Hدالk عنه يف 
عام 1990 ` يف JاOCية هòا الدور ` نظام �سدام 
يف   Üاجلنو نظام  Ñaدخو∫  العرا¥  يف   Úح�س
cفõاعة  Oور√  ينت¡ي  اليمنية   Iالوحد اWÈ`ار 

ر للãورI اO ¤Eو∫ اجلوار. qpسدüمcو
 Üداية حرH مع âامنõJ التي Iعد الوحدHو
–قي≤   íسال� الرFي�ض  عل≈  cا¿  aقد   èليÿا
االرÑJاط   ¤Eا  AاéااللتH  IOال�سياH حلمه 
üHسدام ح�سÚ الò… يéاهر ÃعاOاJه للنظام 

يف الريا�ض.

ال  اCن̀``ه   íسال� ع̀`Ñ̀`داˆ  علي  الرFي�ض  اcC̀``د 
واملûساcل  الق سايا  cل  ◊ل  ̀`وار  ا◊  øع Hديل 
عل≈ ال�ساحة اليمنية, واCنه هو املîرê الوحيد 
اW ¿Cري≤ الو�سو∫ اE¤ ال�سل£ة  اcCد  لòل∂, cما 
الفو�س≈  ال  الديقراWية  Wري≤  هو   øاليم  ≈a

واالنقÜÓ عل≈ الûسرعية الد�ستورية. 
�سëيفة  اaتتاحية  مقا∫   ≈a  -  íسال� وقا∫ 
(ا◊وار  عنوا¿   â– اليوم   IرOساüال  (Iورãال)
هو املîرê الوحيد) - }اE¿ ال�سل£ة لي�سZ âاية 
P ≈aاJ¡ا و⁄ يøµ لنا aي¡ا م£مع ال �سيما J ≈aل∂ 
 çحداCاال Òعا�سCعوا�س∞ وا âانc ≈و�سا´ التCاال
املت�سارعة a≈ الرHع االCخÒ مø �سÑعينيات القر¿ 
الµارKة,  حاaة   ¤Eا  øWالو  âو�سلCا قد  املا�س≈ 
وcاOت اJ ¿CقH ±òه a≈ م¡اوi حروÜ و�سراعات 
‹¡ولة العواقÖ ال øµÁ الCحد التنÑوH Dن¡ايت¡ا, 

 .zوليةÄمل امل�س– øاجلميع م Üوهر

cتÑه   iòال املقا∫   ≈a  - الرFي�ض  وا�ستعر�ض 
لتوليه   ÚKÓãوال الãالãة   iر`̀cò`̀ال Ãنا�سÑة 
 çحداCالظرو± واال - øاليم ≈a مقاليد ال�سل£ة
 ≈a ال�سل£ة  Jوليه   â`̀وق  øاليم �س¡دJ¡ا  الت≈ 
�ساHقا,  الûسما›   øاليم  ≈a  1978 عام   OÓÑال
Kم االCحداç واملنõéات الت≈ –ققâ منP òل∂ 
 øاليم �س£ر…   ÚH  Iال̀`وح̀`د واHC̀`رRه̀`ا   ïالتاري
JاcCيد  Kم  االنفüسا∫   Üوحر  1990 عام  �ساHقا 

الوحدI واالنتüسار ل¡ا a≈ حرÜ عام 1994م.
اليمø حاليا,  الت≈ ûJس¡دها   çحداCوحو∫ اال
 øلليم  âقق– الت≈   Öا�سµامل  ¿Eا{  íسال� ق̀`ا∫ 
عن¡ا  الÎاجع   øµÁ ال  املا�سية   IÎالف  ∫Ó`̀خ
اCولÄ∂ االنقHÓيÚ املتاBمريø يعãÑو¿ H¡ا  وJر∑ 
 ¥õوالتم الفرقة  اRCمنة   ¤Eا  øاليم ويعيدو¿ 
الµãنة  ̀``ة  وOول الûسمولية  االCن̀`ظ̀`م̀`ة   Oوع̀`¡̀`و
 Üا`̀ واالEره العن∞  عل≈  Jقوم  الت≈  الÑولي�سية 

 Öéي وال  م�سم≈,   iCا  â`̀– االaC̀```وا√  وµJميم 
والفو�س≈  وال̀`دم̀`ار   Üرا`̀ ÿوا العن∞  يµو¿   ¿Cا

 .zيةWقراÁللد ÓديH ÜرهاEواال
وa≈ ما يتعل≤ ëÃاولة اZتياله وقاIO الدولة 
يوم اجلمعة ZرI �س¡ر رجÖ ا◊رام, قا∫ }اE¿ ما 
حüسل a≈ جامع Oار الرFا�سة مø عمل اEجرام≈ 
 ,¥Ó`̀خCا وال   ø`̀يO وال  �سر´   √õيéي ال   ≈`̀Hره̀`اEوا
لي�ض مJ øقاليد واCعرا± و�سيم �سعÑنا اليمني , 
يدرcوا   ¿Cا اجلرÁة  Jل∂  ارÑµJوا   øم عل≈   ¿Cوا
يëا�سÑو¿  و�سو±   Üالعقا  øم يفلتوا   øل اCن¡م 
 ¿Eا  ´Oال̀``را ج̀`õاAه̀`م  لنيل  للعدالة  ويقدمو¿ 

 .zÓجBو اCا Óعاج
 ≈a  -  íسال� ع̀`Ñ̀`داˆ  علي  الرFي�ض  واcC̀``د 
 ¿Cا  -  (Iور`̀ ã`̀ (ال لüسëفية  االaتتاح≈  امل̀`ق̀`ا∫ 
ا◊وار الوWني هو املîرê الوحيد ◊ل االRCمة 
Rلنا  وم̀`ا  cنا  }لقد  وق̀`ا∫  الراهنة,  ال�سيا�سية 

 Iو�سرور اCهمية  عل≈   Oسدûون ن̀`وcD̀`د  و�سنظل 
◊ل  ال�سلمية  ال£ر¥  aيه  يعتمد   iòال ا◊وار 
الق سايا ومعاجلة املûساcل م¡ما cانâ �سعوHاJ¡ا 
اCو  خaÓات  اCية  حل  عل≈   Oسدûون وJعقيداJ¡ا, 
هنا   øëون  ,≈WقراÁالد  è¡الن HاÑJEا´  ÑJاينات 

 .zةHرéوالت Iربÿواقع ا øم çدëنت
وa≈ معر�ض JاCييد جل¡وO ناÖF الرFي�ض , قا∫ 
رFي�ض   ÖFنا  ,iOها منüسور  رHه  عÑد   ¿Eا{  íسال�
املعروaة  الوWنية,  الûسüîسية  اجلم¡ورية 
Ãواقف¡ا املÑدFية الت≈ ال Jت¨Ò وال JتÑد∫ م¡ما 
 ≈aقة وãلل اCهل  cانâ التëديات واالCخ£ار, هو 
 ≈a واE�س¡امه  Oور√  له  ونقدر  امل�سÄولية   iم�ستو

 .zمة الراهنةRCاال øم øWالو êخراEا
واC�سا± }اEننا a≈ هò√ املنا�سÑة ‚دO التاcCيد 
 øع  OعوJ  ¿Cا ال�سيا�سية   iالقو cل   Iع̀`وO عل≈ 
مع  للëوار   Öيéست�Jو ر�سدها   ¤Eا  ÜوãJو Zي¡ا 

ناÖF رFي�ض اجلم¡ورية للîروê مø االRCمة الت≈ 
 Oون¡ا, ليعوJCا ≈a øWالوH êõع ض عل≈ الÑعمل ال
ال�سµينة   OعوJو رHوعه   ¤Eا واال�ستقرار   øمCاال
 øWالوحيد للو êرîامل ¿Cنينة, الCما¿ وال£ماCواال
 ÒZ خرBا  A≈س� االRCم̀`ة هو ا◊̀`وار وال   √òه øم

 .z∫وÄوامل�س ¥Oساüا◊وار ال
 Öت¨لJ  ¿Cا اCه̀`م̀`ي̀`ة   í`̀س̀`ال`̀� ال̀`رF̀`ي̀`�̀`ض  واcC̀```د 
 íسالüامل  øم عداها  ما  عل≈  الوWنية  املüسلëة 
 øëن{ ̀`ا∫  وق ال سيقة,  والûسüîسية  ا◊Hõية 
ا ò¡cا �سو± يîلüض اE¤ ل¨ة  kحوار ¿Cقة اK ≈عل
 ≈a اليمن≈ ال Öسعûخدمة ال ≈a ÖسüJ ةcÎسûم
 øWالو øµليa ,OراaCا اCو  اCو Äaات   ÜاõحCا خدمة 
ورقيه  وJقدمه  وا�ستقرار√  واCم̀`ن̀`ه  ووح̀`دJ̀`ه 
cل  à`و¥  J�سمو  الت≈  اجلميع  Zاية  ̀``ار√  واORه

Zاية

�ــــــضــــــالــــــح ـــــــــس  ـــــــــ� ـــــــــي ـــــــــرئ ال ظــــــــــــــهــــــــــــــوري  يف  ـــــــــــــــــــــــــــراءة  ق

غـــايـــة!  âلـــيـــ�ـــضـــ ـــة  ـــط ـــل ـــض ـــ� وال احلـــــــــوار  ـــــن  ع ــــل  ــــدي ب ال  ـــي:  ـــف ـــح ـــض � ــــال  ــــق م يف  �ـــضـــالـــح  الـــرئـــيـــ�ـــس 
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  cتÖ املëرر ال�سيا�سي
امل̀`وق̀`∞  خ̀`ل̀`∞  ãHقله  االم̀``cÒ̀``ي  ال̀`µ̀`ون̀`῭`ر�̀`ض  aÒ``ع   
اال�سراFيلي الراa ض الEعÎا± اC‡ي Hالدولة الفل�س£ينية, 
امل�ساعدات  ق£ع  aقط  لي�ض  االCمcÒية   IارOEاال  øم  Öل£a
�سعي¡ا  موا�سلت¡ا  الفل�س£ينية يف حا∫  ال�سل£ة   øاملالية ع
وا‰ا  الفل�س£ينية  Hالدولة  Oو›  اعÎا±  عل≈  للüëسو∫ 
اي سا ا�ستîدام ح≤ النق ض (الفيتو)�سد اC… مûسرو´ قرار 
 IOوقيا ̀`دو›  ال  ø`̀ االCم ‹ل�ض  ا¤  يقدم  الدولة   ¿CساûH
ج¡د HOلوما�سي ◊å الدو∫ االCخرi عل≈ عدم االEعÎا± 

Hالدولة الفل�س£ينية.
ويòëر الµون¨ر�ض االCمcÒي, يف قرار√ الò… مر HاZCلÑية 
 Oاجل¡و{  ¿Cا  øم معار�سة,  اC�سوات   6 مقاHل   Aع ساCا  407
 Iا�سرÑامل املفاو�سات  موا�سلة  عل≈  لÓلتفا±  الفل�س£ينية 
ا¤  التو�سل  قÑل  aل�س£ينية  Oول̀`ة  Hاقامة  واالع``Îا± 
الفل�س£ينية- العÓقات  �سي سر  ا�سراFيل  مع  االJ̀`ف̀`ا¥ 
 èرامH ≈عل≈ عل IÒ£ا�سات خµو¿ له انعµية و�ستcÒاالم
وال�سل£ة   Úللفل�س£يني املقدمة  االمcÒية   Iامل�ساعد

 .zالفل�س£ينية
 (  Rنيو (Z̀`رH̀`ة  Jنûسر√   …ò`̀ ال ال̀`ق̀`رار,  نüض  يف   Aا`̀ وج
حرaيا,اC¿ الµون¨ر�ض } يدعو االOEارI اJ ¿Cعلø اCن¡ا �ست�ستîدم 
ح≤ الفيتو �سد اC… قرار ûHساC¿ الدولة الفل�س£ينية يعر�ض 
التو�سل   ” الJفاقات  نتيéة  ياJCي  ال   øمCاال ‹ل�ض  عل≈ 
 IارOEاال }يدعو  والفل�س£ينيzÚواCنه  ا�سراFيل   ÚH الي¡ا 
واحد   Öجان  øم  ¿Óاع ملعار�سة  HOلوما�سي  ج¡د   IOلقيا
Hالدولة  اع̀`Îاà`ا  Jعار�ض   ¿Cوا aل�س£ينية  Oول̀`ة  لقيام 
 Iدëاملت ·Cار االWEيف ا , iخرCو∫ اO Öجان øالفل�س£ينية م
اJفا¥   ¤Eا التو�سل  الدولية قÑل  املëاaل   øها مÒZ ويف ,

.zÚيل والفل�س£ينيFسرا�Eا ÚH يFن¡ا
الفل�س£يني  املüسا◊ة  اJفا¥  الµون¨ر�ض  يرa ض  cما 
اللéنة  ûHسروط  ا◊µومة  قÑو∫  aقط  لي�ض  ويûسÎط 
 IارOاال  åëي  z∫وقا aي¡ا  وRير  cل  اCي سا  وا‰ا  الرHاعية 
لل�سل£ة  امل�ساعدات  Jعلي≤  يف  النظر  عل≈  االم̀`cÒ̀`ي̀`ة 
 Iالوحد اJفا¥  يف  النظر   IOع̀``اEا Hانتظار  الفل�س£ينية 
 ËقدJ  Iد`̀ë`̀امل̀`ت ال``والي``ات  رà` ̀`ض  ي̀`وcD̀`د   zو{ الوWنية 
 ⁄ ما  حما�ض  J سم  التي  الفل�س£ينية  لل�سل£ة   Iامل�ساعد
ا�سراFيل   ≥ëH   علنا وRراF¡ا  وجميع  ال�سل£ة   √òه JقÑل 
مع  ال�ساHقة  والتفاهمات  االJفاقات  وجميع   Oالوجو يف 

.zيلFوا�سرا Iدëالواليات املت
اCيد√ 235 ع سو   …òال للقرار  النüض ا◊ريف  يلي  وaيما 
ÁOقراWيا  cون¨ر�ض  ع سو  و172  جم¡وريا  cون¨ر�ض 
 øل¡م مãاجلم¡ور… وم Üõ◊ا øين¡م 3 مH Üوعار�سه 6 نوا

ا◊Üõ الدÁقراWي: 
القرار: < نüض 

HاEعاIO التاcCيد عل≈ التõام الواليات املتëدH Iالتو�سل 
 øيلي الفل�س£يني مFسرا´ اال�سراüفاو�سية للJ سوية�J ¤Eا
خÓ∫ املفاو�سات املÑا�سرÚH I ا�سراFيل والفل�س£ينيÚ , و 

 .iخرCرا�ض اZCال
العام   òمن  âانc  Iدëاملت الواليات  �سيا�سة   ¿Cا  åوحي
O 2002عم حل الدولتÚ للüسرا´ الفل�س£يني االE�سراFيلي 

 ;
اE�سراFيل   Ú`̀H وOاF̀``م  حقيقي  �سÓم  قيام   ¿Cا  åوحي
املفاو�سات   ∫Óخ  øم aقط  –قيقه   øµÁ  Úوالفل�س£يني
يف  االBخ̀`ر  ح≤  من¡ما  cل  وقÑو∫   ,  Úaال£ر  ÚH  Iا�سرÑامل

 ; Oالوجو
عرaات  يا�سر   Ú£ل�سa –رير  منظمة  رFي�ض  ا¿   åحي
 ÚHرا ≥ëيلي ا�سFاال�سرا AراRي�ض الوFع¡د يف ر�سالة ا¤ رJ
العالقة  الق سايا  cل   {  ¿Cا عل≈  Jنüض   ,  1993 اCيلو∫   9 يف 
 zاملفاو�سات  ∫Ó`̀خ  øم �ستëل  ال̀`داF̀`م  Hالو�سع  املتعلقة 
 ÚH املوقع   AiOاÑامل  ¿Óاع الJفا¥  ا�سا�سا  �سµل  Jع¡د  وهو 

ا�سراFيل ومنظمة التëرير الفل�س£ينية Hعد 4 ايام ; 
 …òال Iومة الوحدµفا¥ حJانه ” التو�سل ا¤ ا åوحي
 øم Öي£ل ¿Cو¿ اO , 2011 يارCوحما�ض يوم 4 ا íتa وقعته
حما�ض نòÑ العن∞ وقÑو∫ ح≤ ا�سراFيل يف الوجوO وقÑو∫ 
(�سروط  الفل�س£ينيو¿  وقع¡ا  التي  ال�ساHقة  االJفاقات 

الرHاعية) ; 
 øم ÌcCا  Iاaو  øولة عDم�سو , منظمة  اC¿ حما�ض   åوحي
500 مø املدنيÚ االHCرياH , Aين¡م 24 مø مواWني الواليات 
HاCن¡ا   Iدëاملت الواليات  حµومة   øم ومüسنفة   ,  Iدëاملت
 âاخت£ف حما�ض  ا¿   åوحي  ; اCجنÑية   zيةHرهاEا{ منظمة 
واحتõéت الرقيÖ االE�سراFيلي جلعاO �ساليط يف االC�سر يف 
 åيرا¿2006 ; وحيõ25 ح òالدولية من Òانت¡ا∑ للمعاي
مع  ال�سÓم  الحتماالت  الûسديد  رa س¡ا  Jوا�سل  حما�ض  ا¿ 
 ÚنيامH اال�سراFيلي   AراRالو رFي�ض   ¿Cا  åوحي  ; اE�سراFيل 
نتنياهو قÑل حل الدولتÚ للüسرا´ اال�سراFيلي الفل�س£يني 
مع  الفورية   Iا�سرÑامل املفاو�سات   øع ال̀`دوام  عل≈  وOاà`ع 
املفاو�سات  Oو¿  حالوا  قد  Hدورهم   øيòال  ,  Úالفل�س£يني
 ¿Cا  åوحي  ; م�سÑوقة   ÒZ م�سÑقة  �سروط  عل≈  Hاال�سرار 
 22 يف   ,âسرح� cلينتو¿  روOام  هيÓر…  اÿارجية   IيرRو
Wريقة   …Cا`̀H ‰̀`و∫   ø`̀ول نتعامل   øلzنهCاH  ,  2009 ني�سا¿ 
cانâ حµومة aل�س£ينية J سم حما�ض ما ⁄ وحت≈ Jتîل≈ 
حما�ض عø العن∞ , وJعH ±ÎاE�سراFيل وJواa≤ عل≈ متاHعة 
 ¿Cا  åوحي  ; الفل�س£ينية  لل�سل£ة  ال�ساHقة  االلتõامات 
�سفIÒ الواليات املتëدI لدi االC· املتëدI , �سوRا¿ راي�ض 
 { ا◊µمة   ÒZ{  øم HاCنه   ,  2011 �سÑاط   18 يف   âسرح�  ,
الرFي�سية  الق سايا  J�سوية  ̀`او∫  –  ¿Cا  Iدëاملت  ·CÓ`̀ ل
 IOالقا  ¿Cا  åوحي  ;  Úوالفل�س£يني  ÚيليFاال�سرا  Ú`̀H
الفل�س£ينيÚ انت¡éوا ا�سÎاJيéية من�سقة للüëسو∫ عل≈ 
وûHسµل   Iدëاملت  ·Cاال Oاخل  aل�س£ينية  Hدولة  اعÎا± 
 Üل�ض النوا› ¿Cا åية ; وحيÑجنCومات االµ◊ا øا�سر مÑم
 ,  1765 رقم  ق̀`رار   ,  2010 اCالو∫  cانو¿   15 يف   , اعتمد 
اC¿ ‹ل�ض النواÜ يدعم التو�سل  اCعاO التاcCيد عل≈   …òال
Ãا  الفل�س£يني  االE�سراFيلي  للüسرا´  Jفاو�سي  حل  ا¤ 
يوOD… اO ¤EولتO , Úولة ا�سراFيل الدÁقراWية الي¡وOية 
 ,  Iياëلل قاHلة  aل�س£ينية  ÁOقراWية  aل�س£ينية  وOولة 
 , ∫OاÑا± متÎواع , øمCم واÓيف �س Öجن ¤Eا اÑسا¿ جنûعيJ
ويعار�ض اfi …Cاولة الEنûساA اCو حüسو∫ عل≈ اعÎا± Hدولة 
aل�س£ينية خارê اWار اJفا¥ متفاو�ض عليه ÚH اE�سراFيل 
اC¿ القانو¿ ا◊ا› Áنع الواليات   åوحي ; Úوالفل�س£يني

التي  الفل�س£ينية  لل�سل£ة   Iامل�ساعد  ËقدJ  øم  Iدëاملت
ال�سل£ة   √òل هÑقJ ⁄ ال�سل£ة مع حما�ض ما ûJسa ∑Îيا 
االJفاقات  µHل  وJلتõم   Oالوجو يف  ا�سراFيل   ≥ëH   علنا
 ; واE�سراFيل   Iدëاملت الواليات  مع  ال�ساHقة  والتفاهمات 
وحيå اC¿ الواليات املتëدJ Iوaر �سنويا اÌcC مø 550 مليو¿ 
 øمي مcراJ لµسûH والرO 5^3 مليار øم ÌcCا âوالر وقدمO
 øم هم   øيòال  ,  Úللفل�س£يني  Iا�سرÑامل الãناFية   Iامل�ساعد
ÚH امل�ستفيديø االcCرب يف العا⁄ مø امل�ساعدات اÿارجية 
الواليات  م�ساعدات   ¿Cا  å`̀وح̀`ي  ;Oال̀`ف̀`ر  Öسيüن  Öح�س
 øم النية   øح�س التõام  ا¤  J�ستند   Úللفل�س£يني  Iدëاملت
جانÖ الفل�س£ينيÚ لعملية ال�سÓم Ãا يف Pل∂ املفاو�سات 

املÑا�سرI مع اE�سراFيل ; 
الرHاعية  �سروط   øع الفل�س£يني  التîلي   ¿Cا  åوحي
اÿ£وات  للî£ر  يعر�ض  حµومة  يف  حما�ض   êراOEوا  ,
 AناH يف  الفل�س£ينية  ال�سل£ة  اJòîJ¡ا  التي  االEيéاHية 
ال�سنوات  ال¨رHية يف  ال سفة  االCمø يف   Úس�سات و–�س�Dاملو
االCخIÒ , وحيå اC¿ اجل¡وO لتûسµيل حµومة وحدI وWنية 
 Rاوéلت  , الرHاعية  اللéنة  �سروط  املواaقة عل≈  Oو¿   øم
املفاو�سات واعÓ¿ قيام Oولة aل�س£ينية مø جانÖ واحد 
اCو ÒZها مø املëاaل الدولية   Iدëاملت ·Cاال Iو منا�سدCا  ,
Hدولة  لÓعÎا±  االCجنÑية  ا◊µومات   ¤Eا  Iا�سرÑم اCو   ,
وخارWة   , اCو�سلو  اJفاقات   ÇOاÑم ينت¡∂   , aل�س£ينية 
يف  Hال�سÓم  الüسلة  Pات   iر`̀ االCخ واالJفاقات   , ال£ري≤ 
اال�سراFيلي  للüسرا´  حل   Öت£لJ وcل¡ا   , االو�سط  الûسر¥ 
 ,  ¿Bاال  : aقط   Iا�سرÑامل املفاو�سات   ∫Óخ  øم الفل�س£يني 

 .. Üالتا›.يقرر ‹ل�ض النواHو
حل  ا¤  للتو�سل  القو…  Oعمه  جديد   øم يوcDد   (1)
 ¤Eا  …ODيو Ãا  الفل�س£يني  االE�سراFيلي  للüسرا´  Jفاو�سي 
وOولة  الي¡وOية  الدÁقراWية  ا�سراFيل  Oولة   ,  ÚولتO
 ¤Eا جنÑا  Jعيûسا¿   ,  AقاÑلل قاHلة  ÁOقراWية  aل�س£ينية 

 ; ∫OاÑا± متÎم , واعÓو�س øمCيف ا Öجن
 Iوحد حµومة   …Cا  ¿Cا`̀H  ïالرا�س  √Oاعتقا يوcDد   (2)
علنا   ور�سميا   Üره̀`اEاال  òÑنJ  ¿Cا  Öéي aل�س£ينية  وWنية 
جديد   ø`̀م وJلتõم   ,  Oال̀`وج̀`و يف  ا�سراFيل  ح̀`≤  وJقÑل 

االJفاقات ال�ساHقة التي اHرمâ مع ا�سراFيل ; 
J�سع≈  fiاولة  ̀`ة  الCي  Iسديدûال معار�سته  (3)ي̀`µ̀`رر 
يتم  اJفا¥   êخار aل�س£ينية  Hدولة  االعÎا±  اCو   AساûنEال

 ; Úيل والفل�س£ينيFسرا�Eا ÚH نهCساûH التفاو�ض

(4) يåë القاIO الفل�س£ينيÚ عل≈.. 
(اC)�سما¿ اC¿ اC… حµومة aل�س£ينية �سو± J�سع≈ لل�سÓم 

مع اE�سراFيل ; 
عملية  عل≈  لÓلتفا±  الرامية   Oاجل¡و cل  (Ü)وق̀`∞ 
الدولة  قيام   ¿Ó``̀عEا  ∫Ó`̀خ  ø`̀م Pل̀`∂  يف  Ã̀`ا   , التفاو�ض 
Hدولة  لÓعÎا±  ال�سعي   ∫Ó`̀خ  øم اCو  واح̀`د   Öجان  øم

 ; Iدëاملت ·Cو االCا iخرCالدو∫ اال øل�س£ينية مa
aورا  ا�سراFيل  مع   Iا�سرÑامل املفاو�سات  ا�ستÄنا±   (ê)

وOو¿ �سروط م�سÑقة. 
عل≈  التëري ض  ملµاëaة  املنا�سÑة   ÒHالتدا  PاîJا(O)
ال�ساHقة  الفل�س£ينية  االلتõامات  µHل   Aاaوالو  , العن∞ 
يف   IOاملوجو االرهاHية  التëتية  الÑن≈  Jفµي∂  aي¡ا  Ãا   ,

حما�ض ; 
 …OحاCا  ¿ÓعEال االCمcÒية   IارOاال معار�سة  (5)يوDيد 
ح≤  وا�ستîدام¡ا  aل�س£ينية  Oول``ة  قيام   ø`̀ع  Ö`̀اجل̀`ان
النق ض يف ‹ل�ض االCمø لCÓ· املتëدI يف 18 �سÑاط 2011 
للواليات  االمد  Wويلة  ال�سيا�سة  عل≈  مãا∫   çحدCا وهو   ,
ملéل�ض  املتواRنة   ÒZ القرارات  عل≈  HاالعÎا�ض   Iدëاملت
 ÚيليFاال�سرا ÚH مÓيل وعملية ال�سFسرا�EاH املتعلقة øمCاال

 ;Úوالفل�س£يني
اCن¡ا �ست�ستîدم ح≤ الفيتو   øعلJ ¿Cا  IارOE(6) يدعو اال
عل≈  يعر�ض  الفل�س£ينية  ال̀`دول̀`ة   ¿CساûH ق̀`رار   …Cا �سد 
الي¡ا  التو�سل   ” الJفاقات  نتيéة  ياJCي  ال   øمCاال ‹ل�ض 

 ; Úيل والفل�س£ينيFا�سرا ÚH
ملعار�سة  HOلوما�سي  ج¡د   IOلقيا  IارOEاال يدعو   (7)
اEعÓ¿ مø جانÖ واحد لقيام Oولة aل�س£ينية واJ ¿Cعار�ض 
يف   ,  iخرCا Oو∫   Öجان  øم الفل�س£ينية  Hالدولة  اعÎاaا 
اWEار االC· املتëدI , ويف ÒZها مø املëاaل الدولية قÑل 

 ; Úيل والفل�س£ينيFسرا�Eا ÚH يFفا¥ ن¡اJا ¤Eالتو�سل ا
عل≈  لÓلتفا±  الفل�س£ينية   Oاجل¡و  ¿Cا عل≈  يوcDد   (8)
Oولة  Hاقامة  واالع``Îا±   Iا�سرÑامل املفاو�سات  موا�سلة 
�سي سر  ا�سراFيل  التو�سل ا¤ االJفا¥ مع  aل�س£ينية قÑل 
انعµا�سات  له  و�ستµو¿  الفل�س£ينية-االمcÒية  العÓقات 
املقدمة  االمcÒية   Iامل�ساعد  èرامH عل≈  عل≈   IÒ£خ

للفل�س£ينيÚ وال�سل£ة الفل�س£ينية ; 
اÿارجية   Iر`̀ وRي اJòîJه   …ò`̀ال املوق∞  يوDيد   (9)
هيÓر… روOام cلينتو¿ يف 22 ني�سا¿ H , 2009اC¿ الواليات 
HاW …Cريقة cانâ حµومة  }لJ øتعامل ولø “و∫   Iدëاملت
 øع حما�ض  Jتîل≈  وحت≈   ⁄ ما  حما�ض  J سم  aل�س£ينية 
العن∞ وJعH ±Îا�سراFيل, وJواa≤ عل≈ متاHعة االلتõامات 

ال�ساHقة لل�سل£ة الفل�س£ينية }, 
Jعلي≤  يف  النظر  عل≈  االمcÒية   IارOاال  åëي  (10)
النظر يف   IOعاEا Hانتظار  الفل�س£ينية  لل�سل£ة  امل�ساعدات 

اJفا¥ الوحدI الوWنية .
 Iامل�ساعد  ËقدJ  Iدëاملت الواليات  رa ض  يوcDد   (11)
 √òه JقÑل   ⁄ ما  حما�ض  J سم  التي  الفل�س£ينية  لل�سل£ة 
 Oالوجو يف  ا�سراFيل   ≥ëH   علنا وRراF¡ا  وجميع  ال�سل£ة 
الواليات  مع  ال�ساHقة  والتفاهمات  االJفاقات  وجميع 

املتëدI وا�سراFيل.

وRوجته  مÑار∑  fiاcمة  ملنع   Iام̀`رDم̀`و Hالفعل  هنا∑ 
 øامل̀`ل̀`ي̀`ارات م م̀`Ä̀`ات  ̀`ع  aO م̀`Ñ̀`ار∑, حت≈ وا¿ ”  ̀`وRا¿  �̀`س
قيام¡م   ÖÑو�س  Üعر  Aوام̀`را ملو∑   Öجان  øم اجلني¡ات 
ال¿  و�سوRا¿  مÑار∑  fiاcمة  ملنع  االم̀`وا∫   √òه  ËتقدH
 Aا المراëا�سa  Óيéس�J  40 øم Ìcا مÑار∑ “ل∂  �سوRا¿ 
ا�ست£ا´   iò`̀ال الûسري∞  �سفوت  ل¡ا  قدم¡ا   Üعر وملو∑ 
 Aالمرا اجلن�سية   íFالف سا  øم cاملة  �ساعة   30 J�سéيل 

وملو∑ وم�سÄولÚ مüسريÚ وعرÜ ال يõالوا a≈ ا◊µم.
اPا   íFالف سا  √òه Hنûسر  ه̀`دOت  �سوRا¿  ا¿   Üر`̀ Zواال  
 ≈a  øيOاملوجو  ÚولÄوامل�س  Aواالم̀``را امللو∑  يتدخل   ⁄
واEليµم  املîلو´  وRوج¡ا  ه≈  fiاcمت¡ا  ملنع  الûسراFط   √òه
�سفوت  يلعÑه  cا¿   …ò`̀ال ال̀`دور  Jعµ�ض  التي  القüسة  Jل∂ 
µHل  J�سعي   âHاK �̀`س̀`وRا¿   âانc aقد  مüسر,  يف  الûسري∞ 
ال£ر¥ والو�ساFل لتوريå ا◊µم لنéل¡ا جما∫, وهò√ قüسة 
معروaة وJناولنا Jفا�سيل¡ا Òãcا, لøµ اجلديد اCن¡ا قررت 
لو  حتي  مÑار∑  جما∫   øم  ÜÎيق �سüîض   …Cا  øم االنتقام 

و�سل هòا االنتقام اE› ا�ستîدام J�سéيÓت aا�سëة.
 AقاÑال ل̀`¡̀`ا   øسم J Rوج̀```ة   ø``ع  å`̀ë`̀Ñ`̀J  â`̀ل`̀X à`ق̀`د   
cاEمرباWورI يف الفIÎ واµJ ¿Cو¿ العرو�ض خا�سعة لنفوPها 
Hعد اC¿ يرç جما∫ ا◊µم ولقد وقع اختيارها يف الÑداية 
وقررت  عرHية  Oولة  يف  املالµة  العاFلة  Hنات  اEحد…  علي 
 íر�سيJ منه   Öل£J ملµ¡ا   ‹Eا وا�سëة  Hر�سالة   åعÑJ  ¿Cا
اEحد… �سيدات الÑيâ امللµي وقام مل∂ Jل∂ الدولة Hعر�ض 

االCمر علي اC�سدقاFه واCقرHاFه وم�ستûساريه لÎ�سيR íوجة 
لرFي�ض مüسر القاOم, ولJ øµاCخر√ يف الرO الCنه Hعد مرور 
 øم êواõالH لÑقJ هJا�سر øم Iتاa دéي ⁄ øس¡ري� øم ÌcCا
جما∫ مÑار∑, ولòل∂ وجد Pل∂ املل∂ الÒãµ مø ا◊رê و⁄ 

يرO عل≈ �سوRا¿.
 ÒZ  kاÄسي� هنا∑   ¿CاH املîلو´  الرFي�ض  Rوجة  و�سعرت   
للë سور  الûسري∞  �سفوت   âÑلWو  ,ÒخCالتا يف  ÑWيعي 
الفور  علي  الûسري∞  �سفوت  aقام  املو�سو´  ملناقûسة  ملµتÑ¡ا 
éHمع معلومات عJ øفا�سيل ما حدç يف Jل∂ الدولة عرب 
وقا∫  مµا¿,  cل  يف  يديرها  cا¿  التي   zال�سرية }الûسµÑات 
ل�سوRا¿ مÑار∑ اa ¿Eتيات االC�سرI ا◊اcمة يف Jل∂ الدولة 
 ¿Cا يعلم  �سفوت  وc̀`ا¿  مÑار∑,  éHما∫  االرÑJاط   øس aر
هò√ املعلومة �ستûسعل النار يف قلÖ �سوRا¿, واCن¡ا �ستفµر يف 
Hنات   ¿Eا  âقال الفتيات   iحدEا  ¿Eا  ÓFقا aاC�سا±  االنتقام, 

امللو∑ يÖé اC¿ يرH ø£ÑJاHCناA امللو∑ .
 ãaارت �سوRا¿ و�سعرت H¨ سÖ �سديد وWلâÑ مø �سفوت 
الûسري∞ ما cا¿ ينتظر√ من¡ا, aلقد WلâÑ منه اC¿ يفµر ل¡ا يف 
Wريقة Jنتقم H¡ا لµرامت¡ا وcرامة ‚ل¡ا الرFي�ض القاOم 
aا�سëة  J�سéيÓت  Áتل∂  الûسري∞  �سفوت  وc̀`ا¿  ملüسر, 
 øم م�سÄولو¿  Hين¡م   øوم  Üالعر  ÚولÄامل�س  øم  ÒÑc  Oلعد
Jل∂ الدولة, وHعد اCيام عاO اEلي¡ا ومعه J�سéيÓت aا�سëة 
لعدÒÑc O مø االCمراA وامل�سÄولÚ مø الدو∫ العرHية, aقد 
cانâ }الûسµÑات ال�سريةz التي يديرها “تد يف cل االCق£ار 

وا�ستîدم  ال̀`ع̀`رH̀`ي̀`ة, 
اEع̀`Óن̀`ات  aتيات  aي¡ا 

و‡Óãت وراقüسات.
 وقام �سفوت Hت�سليم 
اجلن�سية  ال̀`û̀`س̀`راF̀`ط 
م̀`Ñ̀`ار∑  ̀``وRا¿  ̀``س �  ‹Eا
التي �سعرت اCخÒا HاCن¡ا 
لµرامة  Jنتقم  �̀`س̀`و± 
 âم س ول̀`ق̀`د   ,å``̀ال̀``وري
Jل∂   âëÑس�Cوا ال�سنو¿ 
الت�سéيÓت Pات اCهمية 
اC¿ ” خلع  Hعد   iسوüق
 âحيلCا ¿Cعد اHار∑ وÑم
�سوRا¿ للمëاcمة, aقد 
Ã£الÑة  �سوRا¿   âقام
 Üالعر  ÚولÄامل�س c̀`ل 
fiنت¡ا  يف  Ã�ساندJ¡ا 
 Öت�سريH حتي ال Jقوم 
اجلن�سية  a ساëF¡م 
̀`وت  ̀`ف ̀`س ال̀```ت̀```ي ق̀`````ام �

 øع امل̀`رات  عûسرات   âÑتc ولقد  ل¡م,  Hت�سéيل¡ا  الûسري∞ 
اC�سرار التدخÓت العرHية واالCجنÑية الEنقاP عاFلة مÑار∑ 
 åÑH العرHية  ال̀``دو∫  Hع ض   âقام وق̀`د  املëاcمات,   ø`̀م

مÑار∑   øع Hالعفو   Úسريüامل  Öال£J مقاالت  ونûسر   èرامH
 Öسري�J ي ال يتمµاوالت لëامل √òل هc âانc لته, ولقدFوعا
H¡ا يف خõينت¡ا  �سوRا¿   ßالتي –تف a ساëF¡م اجلن�سية 

اÿا�سة حت≈ هòا اليوم.(

امل�ضاعدات بقطع  الفل�ضطينية ...ويهدد  بالدولة  االأ‡ي  الراف�س لالعÎا±  الكون¨ر�س االمÒكي  لقرار  الن�س احلريف  تن�ضر   zنيوز }غربة 

�ضوزان مبارك تهدد بن�ضر ت�ضجيالت جن�ضية حلكام عرب حال حماكمة زوجها
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الµاÖJ �سامية نîو∫   
 ICية يف �سوريا جراÑسعûاجات الéاالحت OاOõJ
cا¿  اPا  اCنه   ÒZ عمقا  املوD�س�سة  يف  والتüسدعات 
الرFي�ض  اE�سقاط  يريدو¿  ال�سوريو¿  املëتéو¿ 
 40  òمن املمتد  عاFلته  حµم   Aن¡اEوا االC�سد  ûHسار 
 Öس fl Ẁ`وي̀`ل  Ẁ`ري̀`≤  امام¡م  a�سيµو¿  ع̀`ام̀`ا 

.AالدماH
يوميا  املوق∞  يف   Oاجلمو هòا   øمK ويرJفع   
احتéاجية  وح̀`رc̀`ة  WاFفية  aو�س≈  X̀`ل  يف 
 ¿Cا عل≈  موD�سر  Oو¿  متدا´   Oساüواقت متنامية 
االC�سد واالCقلية العلوية التي ينتمي ل¡ا يفµرا¿ 
يف   Oعقو اCرH̀`ع̀`ة  Hعد   êروîلل ا�سÎاJيéية  يف 

ا◊µم.
لنق£ة  H̀`واOر  Jوجد  ال   ¿Bاال حت≈  اCن̀`ه   ÒZ  
 çما حدc Úéتëامل ìا‚ øسم J ¿Cا øµÁ ∫و–
يف مüسر وJون�ض حÚ خرê املÓيÚ ا¤ الûسوار´ 

.Úسموليûي�سي¡ما الFرH احةWEÓل
 وقا∫ HاJري∂ �سيل الc …òتÖ �سIÒ الرFي�ض 
 ⁄ }الو�سع  ûHسار  وال̀`د  االC�سد   ßaحا الراحل 

.zêتل حرµJ ¤عد اH سلüي
 ⁄ øمCاال Iõ¡نتف ض واجJ ⁄ ≥سûمO{ ±سا�Cوا 
يÑدو  النظام  ين¡ر.   ⁄  Oساüواالقت Hعد  Jنق�سم 

.z∞سع�Cدو اÑJ سعيفا واملعار�سة�
 ورÃا µJو¿ حواçO القتل ال£اFفية يف مدينة 
حمüض هòا الûس¡ر مقدمة –مل يف WياJ¡ا اEنòارا 
 ïاريJ عرا¥ ول¡اCواال ∞Fتل£ة ال£واfl ولةO يف
التي   ø`̀ االCم ق̀`وات  ̀`د…  اCي عل≈  القمع   øم Wويل 

يقوOها العلويو¿.
 و“ãل ال£اFفة العلوية اCقلية يف �سوريا التي 
 øم  IÒ¨س�  Oع̀`داCا  øع  Óس a ال�سنة  علي¡ا   Öي¨ل

.OراcCواال Úيëوامل�سي Rالدرو
اCرHعة  من¡م   Úالعلوي  øم ‹موعة   âواختف  
يوليو “̀`وR. وعÌ عل≈  االCم̀`ø يف 14  مø رج̀`ا∫ 
 øم  Úالعلوي Hع ض   êوخ̀`ر قتل≈.  من¡م  اCرH̀`ع̀`ة 
الûسوار´  ا¤  حمüض  يف  ي�سµنون¡ا  التي   AحياCاال
لل�سنة  ‡لوcة  متاجر  يف  ̀`Òا¿  ̀`ن ال واC�̀`س̀`ع̀`ل̀`وا 

وح£موها.
 ويرfi iللو¿ ا¿ خ£ر اندال´ �سرا´ WاFفي 
وHع ض  لل�سل£ات  ي̀``رو¥  ق̀`د  اEن̀``ه  H̀`ل  حقيقي. 
لµنه  املوق∞.   Oجمو لµ�سر  cو�سيلة  خüسوم¡ا 
عاFلة  حµم  عل≈  جمة  flاWر  عل≈  ين£و… 

.Aسد واملعار�سة عل≈ حد �سوا�Cاال
الûسر¥   õcمر مدير  روج̀``ا¿   Úيوج يقو∫   
االCو�سط يف جامعة اوc�سفورO }هò√ ا�سÎاJيéية 
 âëÑس�Cا اPا ...AقاÑاو∫ الëعل≈ نظام ي IÒ£خ

.z∂سûجي ∂µلة يتفµسûفية مFال£ا
 ويûسfi Òللو¿ ا¤ اC¿ حواçO القتل يف حمüض 
 âسمل� التي  االCمنية  ا◊ملة  وراAها  الداaع  cا¿ 
حت≈  الرجا∫  مÄات   ÖيòعJو  Aواختفا اعتقا∫ 
قوات  J س£¡دهم   øيòال واالE�سÓميو¿  ̀`وت.  امل

االCمø منR òمH øعيد لدي¡م Oواaع¡م اÿا�سة.
 وقا∫ �سëفي عرHي مقيم يف Oمûس≤ WلÖ عدم 
نûسر ا�سمه }ا◊ل االCمني ⁄ ينíé. النظام قرر 
اختيار الüسرا´ ال£اFفي الEح�سا�سه HاCنه يî�سر. 

.zسر و“تد ا¤ العا�سمةûنتJ اجاتéاالحت
 íسل�J ال�سل£ات   ¿Eا علويو¿  قرويو¿  ويقو∫   
 åãج øمCقوات اال âو�سلم .Oة التمرëaاµانا ملÑس�
Hع ض الûسÑيëة املمãل H¡ا الC�سرهم لدaن¡ا وهو ما 

.iل∂ القرJ فية يفFاW راهيةc رéa
 åحي وا�̀`س̀`ë̀`ا  ال£اFفي   Üا`̀ ̀`ي Jاالر وي̀`Ñ̀`دو   
 iامل�ستو رaيعتي   ÚJوحد يف  اال  االC�سد   ≥ãي ال 
املدر´  الراHع   Aاللوا هما  ماهر  �سقيقه  يقوOهما 
ال�سرية  الûسرWة   øع Óس a …وا◊ر�ض اجلم¡ور
وميليûسيات علوية Jعر± Hا�سم الûسÑيëة للتعامل 

مع االحتéاجات.
ال̀`û̀`س̀`ر¥ االو�سط   õ`̀cم̀`ر ø`̀ا¿ م``̀  وق̀``ا∫ روج
Hالفعل.  �̀`س̀`∂  االCم̀```fi zø̀`ل  }ق̀```وات  }“̀`ا�̀`س̀`∂ 
 øµÁ ال  Hالفعل.  مûسµلة   âëÑس�Cا ال£اFفية 

.ziخرCالوحدات اال Aعل≈ وال Oاالعتما
 ويف حJ Úنëي ال�سل£ات HالFÓمة يف موجة 
 ¿Eاa  ÚميÓس�Eاال عل≈  الûسعÑية  االحتéاجات 

الواقع يÑدو اJ Ìcعقيدا.
 ¿Eا ال̀`�̀`س̀`ور…   ¿Cساûلل  ÚعHاملتا Hع ض  ي̀`ق̀`و∫   
االC�سا�ض  يف  يëرc¡ا  االحتéاجية  ا◊̀`رc̀`ة 
 Úوقومي ريفية  �سنية  قÑاFل  وJ سم  الûسÑا¿ 
ا–دوا   ÚميÓا�س واي سا   Úوعلماني  Úوي�ساري

.Iا�سدaومة �سمولية وµëH احةWEعل≈ هد± اال
 وم̀````ø ال̀``ن̀``اح̀``ي̀``ة اجل̀``῭``راà``ي̀``ة ام̀``ت̀``دت 
 øم  Òãµال ا¤  اPBار  مار�ض   òمن االحتéاجات 
 Iحما مãل  ̀`د¿  وم والقÑلية  الريفية   ≥Wاملنا
عل≈   çد–  ⁄  âانc  ¿Eوا Oمûس≤  وحت≈  وحمüض 

ن£ا¥ �سîم يف العا�سمة.

ق̀```وات  ̀`ر  ̀`س û`̀ ̀`ت ̀`ن Jو 
ميليûسيا   Oرا`̀ aCوا  ø`̀مCاال
 ø``̀يOوõ``̀ة امل`̀ë`̀ي`̀Ñ`̀س`̀û`̀ال
cل  يف  معدنية  Hق سÑا¿ 
اجليûض  ون̀`û̀`س̀`ر  م̀`µ̀`ا¿. 
HO```اH```ات ح̀```و∫ امل̀``د¿ 
 Oع̀``ا``̀HEة ال`̀ ̀`ي ̀`س �`̀ ̀`ي Fر`̀ ال

املëتÚé عø الري∞.
الüسëفي  ̀````ا∫  وق  
̀`ة  ̀`ي ̀`س û`̀ ̀``ي }وح Hر``̀ ̀``ع ال
 180 RاOت  ال̀``ن̀``ظ̀``ام 
�سد√   Aدا`̀ ̀`ع ال ̀``ة.  Oرج
 ÚH اي سا   IسدûH  OاORا
 Ú`̀يOع̀`ا`̀ امل̀``واẀ``ن̀``Ú ال

ولي�ض املëتëa Úé�سÖ. هنا∑ اعتقاالت وا�سعة 
.ziواملد¿ والقر ≥Wل املناc الن£ا¥ يف

عل≈  العلوية  ال̀`وح̀`دات   ¿Eا مقيمو¿  ̀`ا∫  وق  
الرZم مø اCن¡ا fiملة HاCعÑاJ Aفو¥ Wاقت¡ا aقد 
مواج¡ة  يف  �سموOا  وJظ¡ر  حملت¡ا   øم �سعدت 
 ¿Eيقولو¿ ا Úاملقيم ¿Cا ÒZ .املظاهرات املتنامية
HواOر  Jظ¡ر  وال  Jنام  يف  االحتéاجية  ا◊رcة 

عل≈ الÎاجع.
عل≈  يوم  Pات  اCحد  aي¡ا   Dروéي  ⁄ Oولة  ويف   
اC¿ ينÑ�ض ÑHنâ �سفة �سد الرFي�ض Jظ¡ر ال¡تاaات 
اcت�سÑ¡ا  التي   ICاجلرا  iمد االC�سد   iدëتJ التي 

.Aس£اûالن
 ÒسûJ القمامة  �سناOي≤  عل≈  عÑارات   âÑتcو  

.ÒخCسد اال�Cاال ∫Bا هو ماòه ¿Cا¤ ا
ين£و…  النظام  اE�سقاط   ¿Eا fiللو¿  يقو∫   
يûس¨ل   …ò`̀ ال ال�سل£ة  هيµل   ¿Cال flاWر  عل≈ 
aيه العلويو¿ منا�سÖ رFي�سية يف اجليûض ويدير 
االCمنية   Iõ`̀¡`̀جCاال االC�̀`س̀`د  عاFلة   øم املقرHو¿ 
 ÒسüÃ ال سÑاط  Ñcار   Òسüم يرHط  الرFي�سية 

الرFي�ض.
 ويûسÒ �سرcي�ض نعوم خÒÑ الûسوDو¿ ال�سورية 
ا¤ اC¿ مÒZ ø املرجí اJ ¿Cتم االWEاحة HاالC�سد 
H�سرعة لøµ الüسرا´ قد يت£ور ا¤ حرÜ اCهلية 

Oموية.
اللÑنانية  الن¡ار   IريدéH ÖJاµال نعوم   وقا∫ 
اليومية اE¿ مÒZ ø الوا�سc íي∞ �سيت£ور الو�سع 
وcم مø الوقâ �سي�ست¨ر¥. واC�سا± ا¿ النظام ال 
 Rيفو  ¿Cا ي�ست£يع 
 ÒZ املعار�سة   øµل
 Rالفو ع̀`ل̀`≈   IرOق̀```ا

اي سا.
ي̀```õي̀```د  وم̀````````ا   
̀`د ال``�``س``ور…  ¡`̀ ̀`س û`̀ امل
عاFلة   ¿Cا Jعقيدا 
�ستقاJل  ̀```د  االC�̀```س
 øول الن¡اية  حت≈ 
 øم ûÿسيت¡ا  Jرحل 
العاFلة  ا�̀`س̀`ت̀`¡̀`دا± 
العلوية  وال£اFفة 
حµم  ن̀`ظ̀`ام  X̀`ل  يف 

�سني.
ا¤  نعوم  واC�سار   
 øل االC�سد  عاFلة   ¿Cا
ا◊µم   ø`̀ع Jتîل≈ 
 ìÓ`̀س`̀�Eض اال`̀ `̀aر`̀Jو

الCنه �سي س£رها ا¤ التîلي عø ال�سل£ة.
و�سيµا  لي�ض  االC�سد  رحيل   ¿Eا روج̀`ا¿  وق̀`ا∫   
ا¤  نüسل   ¿Cا قÑل  Wويل  Wري≤  }اEن``ه  واC�̀`س̀`ا± 
الرحيل.  ا¤  ûHسار  aي¡ا  ي س£ر  التي  املرحلة 
 øµل √Oالنا�ض اعتقا Oا ‡ا يوÒãc iقوCا النظام 

.zIOض القيا�ëH سد �سعي∞ وال يتمتع�Cاال
Oمûس≤  يف   Iا◊̀`ي̀`ا االحتéاجات   â`̀Hس̀`ا`̀�Cوا  
�ساعات  لÑ سع  اHواH¡ا  املتاجر   íفتJو Hالûسلل. 
التéار…  والنûساط  مµÑرا.  وJ¨ل≤  اليوم   ∫Óخ

مع£ل وaقد Òãcو¿ وXاFف¡م.
 وحÚ يëل الظÓم ي�سوO التوJر املدينة التي 

cانâ �ساخÑة HاالCنûس£ة الليلية Pات يوم.
 ¿Cا Ñaعد  اال�سد.  لعنة   Oساüاالقت يµو¿  وقد   
املÄة  يف  خم�سة  Ãتو�سط  ينمو   Oساüاالقت c̀`ا¿ 
 øم  ¿Eا`̀ a املا�سية  اÿم�سة  ̀``وام  االCع  iم̀`د عل≈ 
املتوقع اC¿ يتقلüض هòا النمو ا¤ KÓKة يف املÄة 
 øة مÄل 23 يف املã“ ال�سياحة التي ¿Cا العام الòه
عاFدات �سوريا مø العملة الüسعÑة واال�ستãمارات 

.âع£لJ يةÑجنCاال
واحتماالت  خالية  �سÑه   ¥Oن̀`ا`̀a X̀`ل  ويف   
�سوريا  عل≈  نف£ية  عقوHات  Hفر�ض   Iايدõمت
العملة  عل≈  ا◊̀`ف̀`ا®   Iج̀`اه̀`د Oمûس≤  –̀``او∫ 
 IدFسعار الفا�Cع اaر ∫Óخ øية مÑجنCلية واالëامل

عل≈ الوOاFع وا◊د مH øيع العمÓت االCجنÑية.
W¡را¿   ¿Cا ا¤   Iد`̀cDم̀`و  ÒZ Jقارير   ÒسûJو  
اال�سد  �ساعدت  وKيقا  حليفا  �سوريا  Jعترب  التي 

Hالتمويل واÿربات.
ايرا¿   ¿Eا الفرن�سية  ليõيµو  �سëيفة   âوقال  
J åëÑJقدË م�ساعدات مالية قيمت¡ا 8^5 مليار 

Oوالر.
 ¿Cد ا¤ اéاملعار�ض ال�سور… ا�سامة املن Òسûوي 
الداعية  الûسÑاHية  حرcت¡ا   âقëس� التي  ايرا¿ 
 Oموfi الرFي�ض   Üاîانت Hعد  للدÁقراWية 
 âر�سلCا  2009 عام  Kانية  لوالية   Oا‚ احمد… 
ملراقÑة  ال�سورية  ال�سل£ات   Iمل�ساعد  Aخ``ربا
الüسناعي  ال̀`ق̀`م̀`ر  ع̀`رب  ̀`االت  االü`̀J̀`س وJع£يل 

.âنÎنEواال
 وقالâ املعار�سة اE¿ ا◊µومة وجدت �سعوHة 
Jدخل   ¿Cا ا¤   Aس£اûالن اüJساالت  مراقÑة  يف 
�سينية   Iõ¡جCاH ال�سل£ات  واCم``دوا  االEيرانيو¿ 
 âسüوالتن املëاKOات  الخÎا¥  �سمالية  وcورية 

علي¡ا.
 وقا∫ املنéد املتëدH çا�سم املعار�سة ال�سورية 
التمويل  جمع  ̀`او∫  – املعار�سة   ¿Eا اوروH̀``ا  يف 
وحûسد الراC… العام الدو› لفر�ض عقوHات عل≈ 

االC�سد وم�ساعديه.

اإليها يقودهم  النظام  لكن  الطائفية..  يعرفون  ال  ال�ضوريون 

Hرنا‹ه  معتõ م£ر يف  éaر االعÓمي 
}fi£ة مüسرz ويòا´ عل≈ a ساFية موOر¿ 

حرية مفاجاIC مø العيار الãقيل.
 Iا‚ Aي�سي وراFالر ÖÑال�س ¿Cقا∫ م£ر ا
االخÑار  ق£ا´  رFي�ض  املناو…  عÑدالل£ي∞ 
 ìوال�سما املëاcمات  مقüسلة   øم  ≥Hال�سا
له Hال�سفر ا¤ لند¿ يف حfi ” Úا�سÑة 

معظم القياOات االعÓمية
واcد م£ر ا¿ املناو… Jلق≈ خربا حينما 
 øم عليه  موقعا  اCوج̀`¡̀`ا  يف   Iور`̀ã`̀ال  âانc
عل≈  ينüض  عõمي  وcR̀`ري̀`ا  مÑار∑  جما∫ 
اقالة املûسfi Òمد ح�سW Úن£او… ورa ض 
 Öسعûولل  Òسûللم منه  ان̀`ë̀`ي̀`اRا  اPاع̀`ت̀`ه 
 Aللوا  Üا`̀£`̀ÿار�̀`س̀`ا∫ ا`̀H امل̀`ǜ`س̀`ر… وق̀``ام 
االعل≈  املéل�ض  عتما¿,وانعقد  ا�سماعيل 
 øار∑ واعلÑدو¿ مH ة وقت¡اëللقوات امل�سل
 Öسعûال Öقي≤ م£الëانه �سيظل منعقدا لت

املüسر…

ابنائي بدي�س افهمكوا
�سالí عرHيات

اˆ  رRق̀`ن̀`ي  JقريÑا  ا�س¡ر   Iسرûع  òمن
عند  اعلم   øcا  ⁄  ..  (âنHو (ولد   ÚمCتواH
J�ساو…  من¡م  ال̀`واح̀`د  µJلفة  ا¿  والJÒ`¡̀`م 
مواRنة   âëÑا�س ا¿  Hعد  اال   ÊÓالف  Aسيûال
 õéيع وJ سîم   õéع يف  الûس¡رية  العاFلة 
عل≈  نف�سه  Pات  ال```دو›  النقد  �̀`س̀`ن̀`دو¥ 

حل¡ا!!
منëة  Jلقينا  لوالJO¡ما  االو∫  الûس¡ر  يف 
يف  �سرa¡ا  عل≈  االJفا¥   ” (النقوط)   øم
العÓقات  Jنمية  يف  J�ساهم   IOد`̀ fi اẀ`ر 
 iض مد�µة يعaسيا� Öواج ËقدJلية وFالعا
Hاملواليد اجلدòa Oهüfl âÑسüسات  aرحتنا 
و   (Rو``̀ (اجل و  (ال̀`ق̀`رà`ة)  ا¤  املنëة  Jل∂ 

(امل£Ñقيات) وخaÓه!!
ëHاجة  HاCننا  JفاجاCنا   Êاãال الûس¡ر  يف 
مللë≤ مواRنة لتنفيò مûساريع راC�سمالية Zاية 
 Aسرا� وهي  التاCجيل  Jنتظر  وال  االهمية  يف 

}جدايةz للعقيقة و }خارو±z لل£¡ور!!
يف الûس¡ريø الãالå والراHع .. ا�سíÑ هنا∑ 
 OاR  åحي اجلارية  النفقات  �سر±  يف   RاوŒ
 IسورüH ض�HÓوامل Öما للفوط وا◊لي¡cÓ¡ا�ست
جنونية ëHيJ ⁄ åعد µJفي معه املüîسüسات 
املر�سوIO ل¡ò√ ال¨اية Hل ” ŒاوRها ûHسµل 

!!…Oالعا ∞Xرو± املوX هH íسم�J ال
Wلعلنا   .. وال�ساO�ض  اÿام�ض  الûس¡ر  يف 
له  ي̀`وج̀`د  وال   (∑Ó`̀يÒ`̀س`̀�`̀ (ال Hال�سÑëة 
العاFلية  امل̀`واRن̀`ة  يف  còJر  üflسüسات   …Cا
üflسüسات   ø`̀م اليه  للتëويل  aا�س£ررنا 
JاCجيل  يتم   åيëH  Aوامل̀`ا  AاHر¡µال  ÒJواa
اcل  مع  التاCقلم  عل≈  قدرJ¡م   Ú◊ aOع¡ا 

!!âيÑال
وÑWعا  (الولد)   Rلوa  .. ال�ساHع  الûس¡ر  يف 
النفقات  �سÑط  ا◊ل  µaا¿   (âنÑال)  {iعدz
معه   …Îسûن ا�سëÑنا   åيëH Oرج̀`ة  العل≈ 

الدخا¿ (aرط) يف �سÑيل JاCمÚ عÓج¡م!!
يف الûس¡ر الãامø والتا�سع .. ان سم اHناFي 
ûaسيÄا  �سيÄا  يعلو  �سوJ¡م   íÑوا�س للãوار 
aا�س£ررنا لتنفيH òع ض م£الÑ¡م مc øرا�سي 
اللواRم  وHع ض   2  Oعد (cراجة)  و   Iسيار�
 (Iسوار�) Hيع  aقررنا   Üوااللعا ال سرورية 
cر�سيد  H¡ا   ßتفëن  …ò`̀وال  ICامل̀`را  ÖهP  øم

الõامي ملواج¡ة م£الÖ الãوار!
�ساروا  ا¿  Hعد  و   .. العا�سر  الûس¡ر  يف 
ياcCلو¿ االخ سر والياH�ض ا�سâëÑ املواRنة ال 
µJفي اال لÑ سعة ايام وPل∂ لتاCمÚ حاجاJ¡م 

اال�سا�سية!
مع اقÎاÜ �س¡ر رم سا¿ املÑار∑ اC… حرcة 
حا›  خ̀`ال̀`ع   …Oاوال  ø`̀ م fì`�̀`س̀`وH̀`ة  م̀`û̀`ض 
انتو  مûض   .. اa¡مµم  وHديûض   .. ح̀`ا›   øم

وا◊µومة واال�سعار علي!!



نا�ضر والعطا�س ينفيان علمهما بـ  
 â( املجل�س االنتقايل) وم�ضهور ر�ضح

بر�ضالة جوال والناخبي الãÁل احلراك
 ZرHة نيوR  - خا�ض

fiمد  نا�سر  علي   ≥Hال�سا HالرFي�ض  �سلة  Pو  مüسدر  اc̀`د 
ورFي�ض الوRراA اال�سÑ≤ حيدر الع£ا�ض }للëدç اليمنيةzعدم 
يف  اليوم  عنه   øاعل  …òال االنتقا›  املéل�ض  Hتûسµيل  علم¡ما 
 Òالت¨ي  ÜاÑس�  Aس£اûن Hع ض  قÑل   øم  AسنعاüH  Òالت¨ي �ساحة 

وJفاج≈H AوجوO ا�سماوDهم Oو¿ التûساور مع¡م ò¡Hا االمر .
 IPة } مع اال�ستاHفي }ل¨رJسا∫ هاüJويف ا iخرCناحية ا øم
ا�سم¡ا يف قاFمة   êراOا Hان¡ا Jلقâ خرب  حورية مûس¡ور اcدت  
Oو¿  اليوم  هòا   ìاÑس� Hاجلوا∫  ر�سالة  عرب  االنتقا›  املéل�ض 
التûساور امل�سÑ≤ مع¡ا.وحاولâ التوا�سل مع اجل¡ات التي ا�سدرت 

الÑيا¿ و⁄ يتم التéاوÜ والرO علي¡ا.
Hا¿  اجلنوHي  ال�سلمي  ا◊̀`را∑  ‹ل�ض  يف   …Oقيا  Oاaا cما 
 ≥Hعام ‹ل�ض ا◊را∑ ال�سا Úي امÑالناح øد اˆ ح�سÑع ñاال
�سüîسة  ãÁل  Hل  aية   oياOقيا ع سوا  ولي�ض  ا◊̀`را∑  ãÁل  ال 

وا◊Üõ اال�سÎاcي الò… ينتمي اليه.
aقد ” üaسلة مø امانة ‹ل�ض ا◊را∑ يف اجتما´ قياOات 
قا�سم   Òال�سف  ÚعيJ و”   oخراDمو  IوÑس� fiاa سة  يف  ا◊را∑ 

جربا¿ خلفا له.
اجلدير Hالcòر انه ” ا�سدار Hيا¿ هòا اليوم مø قÑل Hع ض 
نûس£اK AورI الت¨يÒ يف �سنعاA يق سي Hتûسµيل ‹ل�ض انتقا› 
 Iد اˆ علي عليوÑع Aة ا¤ اختيار اللواaسية ا�ساüî17 �س øم
ملéل�ض  التë سÒية  اللéنة   âعلنCا امل�سلëة.  للقوات   kداFقا

,Iورãال ÜاÑس�
يف   ,Iورãال  ÜاÑس� ملéل�ض  التë سÒية  اللéنة   âعلنCا cما 
موD“ر �سëفي ل¡ا X¡ر اليوم, H�ساحة الت¨يüH ÒسنعاA, اE�سقاط 
ون¡اFي,  cامل  ûHسµل   ,íسال� اˆ  عÑد  علي  الرFي�ض  نظام 
عل≈  ع سوا,   17  øم يتµو¿  انتقا›,  رFا�سي  ‹ل�ض  وûJسµيل 
µHر  اHCو  حيدر  امل¡ند�ض   ,êار`̀ÿا معار�سة  يف   …Oالقيا راC�س¡م 

الع£ا�ض.
ا�سماA اع ساA املéل�ض االنتقا› ح�سÖ ما نûسر يف Hيا¿ Hع ض 

النûس£اA يف �ساحة الت¨يÒ يف �سنعاA اليوم:
fiمد  /جما∫  مûس¡ور  /حورية  الع£ا�ض  µHر  اHC̀`و  حيدر 
/�سîر  �سرحا¿  علي   ¥Oسا�/  ÖالW  øH  øالدي /�سعد   ÜÎامل
�سÓم  اˆ  /عÑد  الناخÑي   øح�س اˆ  /عÑد  الوجيه  اCحمد 
/عيدرو�ض  عûسا∫   Úح�س /علي  fiمد  نا�سر  /علي  ا◊µيمي 
/  Iا�سندوH �سا⁄  /fiمد  aريد   øH fiمد   øس�fi/  Öالنقي
fiمد �سعيد ال�سعد… /fiمد عÑد املل∂ املتوcل /fiمد علي 

اHCو ◊وم /يëي≈ منüسور اHCو ا�سÑع.

بالWجة النظام يعتدون على رئي�س –رير موقع ال�ضعب نâ عبدالبا�ض§ ال�ضمÒي 

وغربة نيوز يف امريكا  تدين كل اعمال 
      ..  Úالبلطجة �ضد ال�ضحفي

الÑا�سط  عÑد  ال�سيد  Jعر�ض 
 Öسعûال ̀`ع  ̀`وق م ̀`ر  ̀`ري – رF̀`ي̀`�̀`ض 
‹¡ولو¿    ø`̀م Zا�سم   Aدا`̀ ̀`ت الع
aاEنه  ع̀`ي̀`ا¿   Oس¡وûل  kا`̀ ̀`ق aوو   ..
اCمام   kم̀`ارا  …Òسمûال cا¿  وHينما 
والريا�سة   ÜاÑسûال  IارRو مÑن≈ 
 øم Hع ض  اCمام¡ا  يعتüسم  والتي 
عل≈  Hع س¡م  Jعر±   ,íسال� اCنüسار 
 kاHسر� عليه  وان¡الوا   …Òسمûال

وWعناz`H kاجلناHي وال¡راوات } وال�سÖ والûستم . 
همéي   Aالعتدا Jعر�ض  اEنه   …Òسمûال الÑا�سط  عÑد  وقا∫ 
 Üل سر Jعر�سه  نتيéة  ر�سو�ض يف X¡ر√  له   ÖÑس� ما   Üال سرH
يف   âانc هامة   ≥`̀Fا`̀Kو ون¡Ñوا   ,íسال� اCنüسار  قÑل   ø`̀م  ìم̀`رب
وHع ض  Hه  اÿا�سة  الµامÒا  �سرقة   ¤Eا HاالE�ساaة  حقيÑته, 

الدوالرات التي cانâ يف حوJRه. 
 AÓمõدخل الJ نه لو الCا Öسعûي�ض –رير موقع الFر íو�سCوا
, مûسÒاk اE¤ اCنه  kÓو√ قتيOرCوالريا�سة ال ÜاÑسûال IارRوحر�ض و
وHالرZم ‡ا حüسل له اEال اéWÓH ¿Cة النظام  ⁄ يµتفوا, Hل 
ما Rالوا يÑعãو¿ له ر�ساFل مø رقم }771266340 } وي¡دOونه 

Hالتüسفية اجل�سدية. 
اليمنية  الداخلية  وRير  اليمني  الüسëفي  الو�سط  وحمل 
وJقدÁ¡م   kوراa  Iاجلنا  øع Hالûµس∞   ÚÑم£ال Pل∂,  م�سوDولية 

اE¤ العدالة لينالوا اجلõاA الراŒ ´Oا√ ما اقaÎو√. 
 øديJسعة  وûÑة الÁاجلر √òه øديJ اµامري ≈a Rة نيوHرZ
مع   øت سامJو الÑل£éة   جراFم  وc̀`ل    Úفيëسüال مÓحقة 
هò√ االعما∫  مãل  ا¿  الûسمÒ…..معتربا  عÑدالÑا�سط   Pاال�ستا
خدمة  يف  ور�سالت¡ا  م¡ام¡ا   AاOا  øع  Iا◊ر االق̀`Óم  ãJني   øل

.Öسعûوال øWالو
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aي¡ا  X¡ر  الت≈   Iسورüلل fiللو¿  قا∫ 
 íسال� اˆ  عÑد  عل≈  اليمن≈  الرFي�ض 
 øخروجه م òو∫ منCة االHخ£ا åH AناKCا
 øم êÓية للعOال�سعو ¤Eمتوج¡ا ا øاليم
اE�ساHات ◊قH âه a≈ حاJ OفÒé م�سéد 
 ¿Eا املا�س≈  يونيو   3  ≈a الرFا�س≈  القüسر 
اCنه   âÑãJ  íسال� H¡ا  X¡ر  الت≈   Iسورüال
وعقله,  ل�سانه  عدا  ما  Hالµامل  مûسلو∫ 
وقدرJه  العقلية  ق̀`وا√  µHامل  لظ¡ور√ 

عل≈ الÓµم Ó£Hقة. 
اCنه  اXC¡رت   íسال�  Iسور�  ¿Eا وقالوا 
مقعد عل≈ الµر�س≈ رÃا لûسلل a≈ قدميه, 
 iòض ال�Cوالرا ÚنPCرو¥ الوجه واالfiو
االPCن̀`Ú وال  ûHسµل cامل مع  X¡ر م¨£≈ 
 iالي�سر يد√   ¿Cا cما  –ريµه,  ي�ست£يع 
Hدت وcاCن¡ا مق£وعة مø الµت∞ اCو عل≈ 
Hدت  اليمن≈  اليد  aيما  مûسلولة,  االCق̀`ل 
HاجلÑ�ض,   Iم¨£ا خûسÑية  ق£عة  وcاCن¡ا 
 Oلوجو منتفîا   íسال� �سدر  �سوهد  aيما 
التنف�ض  عل≈   Iامل�ساعد االOCوات  Hع ض 
cما  يلÑ�سه,   iòال  iالتقليد  Üوãال  â–
 ,ÚيعيتÑW  ÒZ cانتا   íسال� عين≈   ¿Cا
 ¤Eا  ÜقرCا الÑيا�ض وحرcت¡ما   ≈Jسديد�

حرcة عيو¿ العميا¿.
القراAات   âاينÑJ  ,iخ``رCا ج¡ة   øم
Jليفõيونيا,   íسال� لظ¡ور  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  االCو�ساط  Hع ض  راJC¡ا   åحي

اCو�ساط  اعتربJه  Hينما  �سلÑيا,  X¡ورا 
لدعم  مربراJه  له  وcل  اEيéاHيا,   iخرCا

موقفه حيا∫ Pل∂. 
ويرi الفري≤ االCو∫ اC¿ �سلÑية X¡ور√ 
X¡ر   iò``ال  Ú¡امل الûسµل  ح̀`و∫   õcÎJ
 Üا£ÿا å`̀ H â`̀وق̀`ي`̀J ∫ا ح̀``وò``̀ cه و`̀ H
 Üحر  ≈a االنتüسار   iرcP  ±Oسا�  iòال
 Úلليمني مûسوDوم  يوم  وهو   1994 �سي∞ 
 Üا£ÿل¨ة ا ¤Eا اجلنوHيH ,ÚاالE�ساaة 
 ≈aا�ستع£ا من£≤   iCا  øيت سم  ⁄  iò`̀ال
لت�سليم  Wري≤  خارWة   iCا اCو   íمت�سام
 øم ووعيدا  J¡ديدا   øسم J Hل  ال�سل£ة, 
خµJ ∫Óرار مüس£لëه ال�ساH≤ }�سنواجه 
ل``ø يقÑل  ̀```ه  ال̀`ت̀`ë̀`دH ì`ال̀`ت̀`ë̀`دzi واCن

 ∫Rالتنا اCجل   øم  z´راò`̀ ال  ¤{ H�سيا�سة 
عø ال�سل£ة, وهو ما قد ي�س¡م J ≈aعقيد 

الو�سع ال�سيا�س≈ اليمن≈.
اC¿ اEيéاHية  aيما يرi الفري≤ االBخر 
 øع اليمن≈  ̀`ار´  ال̀`û̀`س Ẁ`م̀`اCن̀`ة  ال̀`ظ̀`¡̀`ور 
وÑJديد   íسال� للرFي�ض   ≈ëسüال الو�سع 
 A≈س� <وهòا  وà`اJ̀`ه,  ح̀`و∫  الûساFعات 
موDيديه  معنويات  ̀`ع  aر اCج̀``ل   ø`̀م م¡م 
التفاو�س≈  املوق∞   õيõعJو ومنا�سريه 
ي£الÑو¿   iòال عاFلته   Oرا`̀aCوا الHCناFه 
 ≈a ال�سل£ة  cعµة   øم االC�̀`س̀`د   ÖسيüنH

املرحلة القاOمة>.
للرFي�ض   øاملنا�سري  ø`̀م  Oع̀`د ̀`ا∫  وق
لüسëيفة   íسال� عÑداˆ  عل≈  اليمن≈ 

JفاجÄوا  اEن̀`¡̀`م   ,<≈Hالعر <القد�ض 
 iòل, الµسûا الò¡H ي�س¡مFر Iظ¡ور �سورH
 Öسعûولل ال̀`دول̀`ة   IOلقيا م¡ينا  يعترب 

اليمن≈ عموما.
وcPروا اC¿ هò√ الüسورI الت≈ X¡ر H¡ا 
الرFي�ض �سالí ارJ�سمâ حاليا fl ≈aيلة 
fiل  لتëل   ,iOراEا ال  ûHسµل   Úاليمني
 âانc ≈الت ,OÓÑال õقة لرمHال�سا Iسورüال

ا. qا وعلوا و�سمو qهوR ≥£نJ
املعار�ض   iالنا�سر  iOالقيا واعترب 
ò¡Hا   íسال� اÓWEلة   ¿Cا  iسربüال fiمد 
عموما  وللÑلد  لûسüîسه  اEه̀`ان̀`ة  الûسµل 
املفõعة   Iسورüال  √òه  ¿Eا{ وق̀`ا∫  اCي سا, 
لüسالJ íعترب عمÓ اEعÓميا وا�ستÑîاراJيا 
رخيüسا, ÒZ م�سÑو¥ J ≈aاريï ال�سيا�سة 
 ¤Eا  Iسار�Eا  ≈a  ,zال�سيا�سية والüسراعات 
 íرت �سد �سالHO ≈الت zIامرDنظرية املو{

.Ú¡ل املµسûا الò¡H خراجهEعرب ا
X¡ور   ¿Cا  iر``̀ اCخ م̀`ǜ`س̀`اOر  واع̀`ت̀`ربت 
 Iمدعا  iاو`̀ امل̀`اC�̀`س ال̀`و�̀`س̀`ع  ò`̀¡`̀Hا   íسال�
Hالتüسوير  اCهانو√  اCن¡م  خا�سة  للûسفقة, 
 øسوريüسل امل aCتل∂ اÁ نهCم اZر ,AiOالر
 Oدوا وج̀`و```̀ cCوا ,ø`̀ال̀`ي̀`م ≈`̀a Ú`̀aÎ`̀ë`̀امل
موDامرI وراA عملية X¡ور√ ò¡Hا الûسµل, 
ويعتقدو¿ اX ¿C¡ور �سالò¡H íا الûسµل هو 
KاCر �سعوiO منه جراJ Aوري£ه للريا�ض 

a≈ حرÜ �سعدI ن¡اية عام 2009.

 اليمø//خا�ض

 الûسيï عÑداملéيد الõنداÊ رFي�ض جامعة االÁEا¿ 
والع سو القياO… يف التéمع اليمني لEÓ�سûc ìÓس∞ 
اJفاقية   ≥`̀aو  Aج̀`ا  Üره̀`اEاال`̀H اJE¡امه  مو�سو´   ¿Cا
 ÚHو  íسال� اˆ  عÑد  علي  الرFي�ض   Ú`̀H م̀`ربم̀`ة 

ا◊µومة االCمريµية.
 IارRيف و ÒÑc ∫وÄم�س øع Óنق Êنداõسا± ال�Cوا 
اÿارجية قولة } جاAنا ÆÓH مø ا◊µومة الفرن�سية 
اE¤ وRارI اÿارجية قÑل اJ ¿Cعلø اCمريµا ا�سم∂ يف 
قواFم الداعمÚ لEÓرهاÜ اC¿ ا�سم∂ �سينõ∫ يف قواFم 
 ¿Cا منا   ”OرCا aاPEا   ,Üره̀`اEاال H¡م يف “ويل  املûستÑه 
aا◊µومة  aاHCل¨ونا,  هòا  �سد  الفيتو  ح≤  ن�ستعمل 
الفرن�سية عل≈ ا�ستعداO عل≈ اJ ¿Cنق سûسقراراò¡c kا 
Hالفتيو , واC�سا± اC¿ ا◊µومة الفرن�سية Jوا�سلâ نع 

�سنعاµa Aا¿ رO الرFي�ض �سالí } ال JرOوا علي¡م .
منüسور  رHه  عÑد   Êنداõال  ïسيûال  ÖWخا cما   
 ,øلليم  òاملنق µJو¿   ¿Cا ل∂  اˆ   Aسا�  { قاوDال   …Oها
 ¿Cا ويو�س∂  وموDامرات,  –ديات  JتناRع¡ا   OÓÑالa ,iخرCسوما∫ ا� ¤Eو–ول¡ا ا øاليمH رWاîيط امل–

يع£ي∂  والد�ستور  ل¡ا,   òاملنق µJو¿   ¿Cا اˆ   Aساûa

املوق∞  aق∞   ;∂H يãقو¿  والنا�ض  الüسÓحية,   √òه
الüسëيí, واâÑK اE¿ اCرOت Oعماk مø الûسعa ,Öاجمع 
 kعماO تOرCا اPEمن¡م الدعم ا ÖلWوا Öسعûات الOقيا
مø اجليûض.. اجمع قياOات اجليûض واWلO Öعم¡م; 
 âنc ¿Eا ,¿Bال�سل£ة اال √òل∂ هÁ …òن∂ الوحيد الCال
 øس¡ري� �س¡ر   âوق  ¤Eا  êحتاCا قل   âوق  ¤Eا  êتا–
 Iات حرHاîمة النتRÓسا�سيات ال�Cر االaوCي اµة لKÓK
ونõي¡ة, Kم اح�سÑوا › Hعدها �ستÚ يوماk حت≈ اOCير 
.Öسعûال يîتار√  جديد  HرFي�ض  JاJCيµم  انتîاHات 
يف  قüسرت   ¿Eاa الد�ستور…;   ∂Ñوواج وXيفت∂   √òه
النا�ض   âcرJو  ,øاليم  âسع�Cا  âلPاîJو م�سÄوليت∂ 
 ∂Ñسع�  øم جموع∂   √ò`̀وه  ,kاHرZو  kسرقا� يòهÑو¿ 
Jرa ض   iخ``رCا وجمو´  انتقا›,  éÃل�ض   Öال£J
املéل�ض االنتقا›.. �ستµو¿ aتنة! ونقو∫: ال نقÑل 
�سيÄاO ÒZ k�ستور…,  لي سع  �سيقوم  ò¡Hا. وcل واحد 
aتدخل الOÓÑ اE¤ مياOيø ال سيا´; aاˆ اˆ يا اCي¡ا 
 OÓH òنقCوا ∂ÑواجH ة قمHالنياH ي�ضFالفري≤ والر

واCنقò �سعÑ∂ يµتÖ اˆ ل∂ االCجر .

 اليمø /خا�ض

 Iدëاملت اال·  ‡ãل  ‹̀`ي  عندا   
حي  ل�سµا¿  �س≈  يقدم   ⁄  øاليم ا› 
يعيûسو   ا¿  حق¡م   øم الي�ض  اجلامعة 

ويفرحوا Hا◊يا√ هòا وقد ام¡ل
Hالعا�سمة  اجل̀`ام̀`ع̀`ة  ح̀`ي  �̀`س̀`µ̀`ا¿ 
معتüسمي   Aا`̀KÓ`̀ã`̀ال ̀`وم  ̀`ي ال  Aسنعا�
�سار´  flيم  يف   Úاملقيم امل̀`ع̀`ار�̀`س̀`ة 
جامعة  ̀`ة  Hوا`̀ Hو ال̀`῭`رH̀`ي  ال̀``داF̀``ر… 
 - اC�س¡ر-اCم¡لوهم  �سÑعة   òمن  Aسنعا�
 åëÑع خيام¡م والaلر kواحدا kوعاÑس�Cا
عø �ساحة اعتüسام اCخرH iعد ÑµJيد 
اقتüساOية  خ̀`�̀`س̀`اF̀`ر  ̀``ي  ا◊ �̀`س̀`µ̀`ا¿ 
 êوخر aاOحة.  ونف�سيه  واجتماعية 
�سÑاì اليوم اال± املواWنÚ مø �سµا¿ 
احتéاجية   IÒم�س يف  اجلامعة  حي 
̀`دI ج``اâ``H ع̀```دO م̀``ø �``س``وار´  ̀`س ̀`ا� ح
املتظاهرو¿  خÓل¡ا   OOر العا�سمة 
يف  J سررهم   ø`̀ع  Iامل̀`ع̀`رب ال̀`ت̀`¡̀`اà`ات 
واCع̀`م̀`ال̀`¡̀`م  وم̀`�̀`س̀`اc̀`ن̀`¡̀`م  معيûست¡م 

 ÜواHCا  Úسمüاملعت خيم   øم التéارية 
 ¤Eا املوODية  ال£رقات  وق£ع  مناRل¡م 

متاجرهم.
 وان£لقâ امل�سIÒ مø �سار´ الõراعة 
 Úال�ست ûaسار´   …ÒHõال ûHسار´   kمرورا
Hعãة  م̀`ق̀`ر   ¤Eا  kو�̀``س̀``وال اجل̀`ن̀`وH̀`ي 
�سلم   åحي  øاليم يف   Iدëاملت  ·Cاال
ر�سالة  االC‡ية  الÑعãة  املتظاهرو¿ 
احتéاجية ا�ستعر�سâ حéم االC�سرار 
 Aج̀`را Wالت¡م  ال̀`ت̀`ي  االق̀`ت̀`ǜ`س̀`اOي̀`ة 
الر�سالة   âسمن Jو  , االعتüسامات 
 Üاëال�س اجلامعة  اه̀``ا›   Iمنا�سد
ال سماFر ا◊ية والعقو∫ النIÒ للنظر 
 øيÒسûاالن�سانية  م ÚعH م¡Jيف معانا
وHالتا›  مر�ساهم  اE�سعا±  Jعòر   ¤Eا
م ساعفة معاناJ¡م , وحرما¿ اوالOهم 
للمدار�ض   êروÿا  øم عام  نüس∞   òمن
اWCفال¡م  ح≤   IرOساüوم  , واجلامعات 
Oاخل  ن�ساF¡م  واعتقا∫   ,  Öاللع يف 

. ∫Rاملنا
�سيارات  و�سو∫  Jعòر  ا¤   Úمنوه  

مناRل¡م,   ¤Eا  Rال¨ا وا�س£وانات  امليا√ 
واملéتمع   Iد`̀ë`̀امل̀`ت  ·Cاال  ÚÑم£ال
 IعاOو ا◊قوقية  واملنظمات  الدو› 
العامة  وا◊̀`ري̀`ات  االEن̀`�̀`س̀`ا¿  حقو¥ 
Ã�ساعدJ¡م يف رaع ا◊üسار املفرو�ض 
 ÚعHالتا  Úسمüاملعت قÑل   øم علي¡م 
(–ال∞   ∑Îسûامل  Aاللقا  Üاõ``̀ الCح
معار�ض يف اليمø) وما اC�سموها Hاللéا¿ 

.ìÓس�Eمع االéعة لتHمنية التاCاال
 øوي{ هتاaات  املتظاهرو¿   OOور  
 ÓH  Úسمüمعت النا�ض,   ø`̀وي النا�ض, 
�ساHرو¿   øëون عام  ونüس∞   zح�سا�ضEا
 ..øمت سرري  øمت سرري{ مت≈!!   ¤Eاa

.zÚسمüاملعت AالDهو øم
املتظاهرو¿ الaتات قما�سية  ورaع   
 øديcDمو ماC�ساJ¡م   øع عربت  وورقية 
 øWموا  …Cا ح≤  عل≈  اعÎا�س¡م  عدم 
لµن¡م   , الد�ستورية  ëHقوقه   Öي£ال
حقو¥   Iمراعا  Üوجو عل≈  يûسدOو¿ 
االBخ̀`ري̀`ø, واCول̀`¡̀`ا ح̀`≤ االBخ̀`ري̀`ø يف 
مناRل¡م ومناWق¡م  ا◊ياëH Iرية يف 

ال�سµنية.
حمرا¿   ìو�سا امل¡ند�ض/  وJوعد    
ورFي�ض  ال̀``õراع̀``ة  ح̀`ي  �̀`س̀`µ̀`ا¿   ø``̀م-
 â– ÜاÑسûالعدالة والتنمية لل Üõح
 IÒم�س Hتنظيم  Jوعد   - التاC�سي�ض 
نëو  عارية  üHسدور  للõح∞  �سÑاHية 
نقل   kحاÎمق االع̀`ت̀`ǜ`س̀`ام.  flيمات 
 ∫Rمنا  Üوا``̀HCا  ¤Eا  Úسمüاملعت خيام 
 Aاللقا  Üاõ``̀حCا ق̀`ي̀`اOات  وموD�س�سات 
 øم H�سيط   Aõ`̀ج  Öريéلت  ∑Îسûامل
حرية   IعاO  kÓعa cانوا   ¿Eا معاناJ¡م 
cما  مت�ساوية  وم̀`واẀ`ن̀`ة  وع``دال``ة 

-√ÒÑعJ Öيقولو¿ – وح�س
هتاaات  يف  ̀`ت̀`ظ̀`اه̀`رو¿  امل ̀```د  cCوا  
رOOوها خÓ∫ م�سJÒ¡م االحتéاجية 
حوار  ̀`ة  اRCم هي   øاليم يف  االRCم``ة  ا¿ 
(الK̀```ورI وال K̀```وار.. اRCم̀`ت̀`ن̀`ا اRCم̀``ة 
 :  Úسمüاملعت Hقايا   øيOمنا ح̀``وار), 
 Iورãال  .. اÿيمة  يف   ∑Oع̀`ا ياللي   )
 íتa ي̀`ري̀`د   Öسعûال  ) و  خ̀`Áõ̀`ة)  يف 

ال£ري≤) .

اأهانو√ بالت�ضوير وال�ضعودية Kاأرت منه

بالكامل م�ضلول  وج�ضد√  اأعمى  �ضالح  :الرئي�س  حمللون 

ماذا قدم ‡ãل اال· املتحدة ل�ضكان حي اجلامعة الي�س من حقهم ان يعي�ضو  ويفرحوا باحليا√

ال�ضيï الõنداÊ يك�ضف �ضلو´  فرن�ضا يف دعم االرهاب يف اليمن عن Wري≤ الفيتو
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Iاجلديد ÊاÑامل
االنûساAات

امللëقات
الµ¡رHاFيات
اناHيÖ امليا√

اOارI االHنية

التüسميم املعمار…

ا�ستûسارات 
للمîالفات

موقع اخباري عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èÿاعالن∂ معنا ي�ضب≤ ا



www.ghorbanews.com

15 فنون FRIDAY , JULY 29 . 2011   / Vol . 4 - Issue 113

 ïة عن حياة �ضمو ال�ضيòنب
 زايد بن �ضلطان

ال�سمو   Ö`̀س̀`اح`̀� ول```د 
الûسيR ïايد øH �سل£ا¿ ا∫ 
Hقüسر  1918م  عام  ن¡يا¿ 
 CداHي .. وÑXوHCاH  øسü◊ا
 IAو¤ قراCه االJيف �سنوا
 ßوحف  Ëر`̀µ`̀ال  ¿Bرا`̀ ̀`ق ال
الãانية  املرحلة  Hع سه يف 
اHوÑXي   ø`̀م ̀`د  Rاي انتقل 
Jرعر´   åحي  Úالع  ¤Eا
االCو∫  �سÑاHه  وق س≈  aي¡ا 
جÑال¡ا   ∂`̀ ̀`ل ̀`س و�  , à`ي̀`¡̀`ا 
 Iحيا لتنعµ�ض   , وOروH¡ا 
لتûسµل  عليه   Aراëسüال
مرموقة  �سüîسية  منه 
و�سعة   ìس̀`را`̀û`̀ان`̀H Jت�سم 
 IÒسüÑال  Pون̀`ف̀`ا ال̀`ǜ`س̀`در 
 ≈¨£Jو  , ̀`ا∫  Ñ`̀ ال وẀ```و∫ 
 íÑسüلي  .. ا◊µمة  عليه 

�سوو¿   øسريûوالع الãامنة   øس� يف  وهو  Rايد  Jو¤  Pل∂  Hعد   Üالعر حµيم 
مدينة العÚ وJواHع¡ا يف هòا الوقâ وPل∂ عام 1946م .. و‚í يف Jنمية 
اE‰اFية  HيÄة  خل≤  H¡د±   , التقليدية  Hال£ر¥   êÓ`̀aاال وحفر  الõراعة 
 êايد خارR لعات£J تOاR ه النا�ض ويف عام 1953مÑحCاa , ا النا�ض¡H ينتفع
ومûساهداJه  اÿارجية  رحJÓه   ∫Óخ  Iجديد HيÄات  عل≈  واWلع  HيÄته 

.øح�سCÓوالت£ور ل ìÓر يف اال�سµيف CداHه وcمدار âو�سعCالتي ا
 يوم ال�ساO�ض مø اZC�س£�ض1966م HداCت مرحلة جديدI مø حياR Iايد 
 CداHه .. وîاريJ نق£ة –و∫ يف CداÑي , لتÑXوHCا IمارEما الcحا íÑس�Cعندما ا

ينظر اE¤ الÎÑو∫ cو�سيلة لÑناA املéتمع.
ال�سمو   Öساح� له  Hامل¨فور  Rايد   Aلقا وعند  1968م  aرباير   18 يوم  يف 
 Oا–Eقامة اEا , ûJسµلâ نوا√  , ال�سمëة  اB∫ مµتوم يف  الûسيï را�سد øH �سعيد 

ÚH االEمارات املتüسا◊ة.
يف الãاÊ مO øي�سمرب مø عام 1971م Hداية االن£Óقة لدولة االEمارات 
Oولة  رFا�سة  ن¡يا¿  ا∫  �سل£ا¿   øH Rاي̀`د   ïسيûال ال�سمو   Öساح� ويتو¤ 
االEمارات واعJ ¿ÓاC�سي�ض الدولة مع اC�سëاÜ ال�سمو حµام االEمارات يف Oار 

اال–اH OدHي.
 ïسيûال ال�سمو   Öساح� يÎاC�ض  1981م   øم مايو   øم والعûسرو¿  اÿام�ض 
Rايد øH �سل£ا¿ اCو∫ قمة عرHية لتعلø عø ميOÓ ‹ل�ض التعاو¿ اÿليéي 

مO øو∫ اÿليè العرHية ال�ستة.
الدولة  رFي�ض  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rاي̀`د   ïسيûال ال�سمو   Öساح� J�سلم 
التي منëت¡ا ل�سمو√ املنظمة الدولية لCÓجانÖ ومقرها  الوKيقة الòهÑية 
جني∞, Jقديرا من¡ا جل¡وO �سمو√ يف املéاالت االEن�سانية املîتلفة, ورعاية 

اجلاليات االجنÑية العاملة يف الدولة عام 1985.
اختارت هيÄة Oولية مقرها Hاري�ض �ساحÖ ال�سمو الûسيR ïايد øH �سل£ا¿ 
اB∫ ن¡يا¿ رFي�ض الدولة cاHCرR �سüîسية يف عام 1988 وPل∂ لدور �سمو√ يف 

وق∞ ا◊رÜ العراقية االEيرانية, واعاIO العÓقات ÚH الدو∫ العرHية.
 ” اختيار �ساحÖ ال�سمو الûسيR ïايد øH �سل£ا¿ اB∫ ن¡يا¿ رFي�ض الدولة 
�سمø عûسر �سüîسيات عرHية وعاملية ل¡ا Oور HارR يف ‹ا∫ اال‰اA ال�سيا�سي 

واالجتماعي, عام 1990 يف ا�ست£Ó´ عل≈ ماFة ال∞ مواøW عرHي.
 Óي�ض الدولة رجFن¡يا¿ ر ∫Bسل£ا¿ ا� øH ايدR ïسيûال�سمو ال Öساح� Òاخت
و�سمل  اللÑنانية   ,ÚنKاال, ‹لة  اجرJه   Òجماه  Aا�ستفتا يف   1991 لعام 
اÌc مÚKÓK ø ال∞ قارAi و�ساحÖ راC… مø خÓ∫ اBال± اال�ستمارات  التي 
وRعت¡ا املéلة عرب الربيد وHوا�س£ة ا�ستفتاA ميداÊ قامH âه عدa Iر¥ 

.åëH
الدولة  رFي�ض  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rاي̀`د   ïسيûال ال�سمو   Öساح� Jلق≈ 
Oولة   AناH يف  �سمو√  ملواق∞  Jقديرا  العاملية   õالليون منظمة   øم  Úو�سام

االمارات عام 1992.
الدولة  رFي�ض  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rايد   ïسيûال ال�سمو   Öساح� J�سلم   

الو�سام الòهÑي للتاريï العرHي املقدم مø جمعية املوDرخÚ امل¨ارHة.
الدولة  رFي�ض  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rايد   ïسيûال ال�سمو   Öساح�  Òاخت
 …òال  ´Ó£اال�ست العا⁄ يف   iم�ستو لعام 1995 عل≈  الûسüîسية اال‰اFية 
 Iجد يف  االعÓمية  والدرا�سات   çوëÑلل االو�سط  الûسر¥   õcمر اج̀`را√ 

و�سار∑ aيه اÌc مø نüس∞ مليو¿ عرHي واجلاليات العرHية حو∫ العا⁄.
ال�سمو   Öساح� لند¿  يف  üJسدر  التي  العاملية   ,Üالعر, �سëيفة  اختارت 
 1997 العام  �سüîسية  الدولة  رFي�ض  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rاي̀`د   ïسيûال
التي  الüسد´ fl ÚHتل∞ االق£ار االعرHية   ÜCلرا اعماله اجلليلة  Hف سل 

ا�ستµëمH âين¡ا خaÓات عميقة   
 2 يف  اˆ  رحمه  ن¡يا¿   ∫Bا �سل£ا¿   øH Rايد   ïسيûال ال�سمو   Öساح�  ≈aوJ
اEماراJ¡ا  flتل∞   ÚH  Iالوحد  √OÓÑل قدم   ¿Cا Hعد  2004م,  عام  نوaمرب 
والعديد مø االE‚اRات االCخرi التي Jق∞ �ساهدI عل≈ مدi اEخÓ�ض هòا 
ل¡ا,   Aالرخا و–قي≤  H¡ا  التقدم  اCجل   øم الداFم  وعمله   √OÓÑل الرجل 

رحمه اˆ رحمة وا�سعة وجõا√ خÒاk عø �سعÑه.
جاA �سمو الûسيï خليفة R øHايد اcCرب اHCناA �سمو الûسيR ïايد øH �سل£ا¿ 

.OÓÑالت£وير والتقدم لل øم IÒمل م�سµوي OÓÑم الµل∞ والد√ يف حîلي
امل¨رHي  وليد  العاملي  الفنا¿  اختار  �سل£ا¿   øH Rايد   ïسيûلل وµJرÁا      

J�سمية aنه التüسوير… Hا�سم الûسيR ïايد       

زايد فن
الت�ضكيل بال�ضوء

روؤية –ليلية
انãÑقâ مدار�ض الفنو¿ التûسµيلية ãcورI عل≈ الواقعية يف التüسوير الõيتي   

و التüسوير هنا يعني (الر�سم )
Ñaد∫ اŒ ¿C�سد ما Jرا√ مø اCج�سام حية اCو ÑWيعية �سمø لوحت∂ الفنية 
 íÑسüولت √òام هõااللت Iيلية لتف∂ عقدµسûاملدر�سة الت âJCفا�سيل¡ا ..اJ ¥OCاH
االCلوا¿ واÿ£وط رموRاJ kعÒÑية يف¡م¡ا املûساهد cل ح�سJ  Öقاaته وOرجة 
اCحيانا  HالتûسÑيه..   ..Rللرمو العقل   Iاcاfi øa اò¡H CداÑلي  .. العلمي  وعيه 
معن≈  Pات  J�ساوDالت  خل≤  عل≈  االCل̀`وا¿  و  اÿ£وط   IقدرH  iخ̀`رCا اCحيانا  و 

مرÑJط Hالقدرات العقلية للمûساهد.
لدا aاE¿ الفø التûسµيلي االيëاFي  Hالتüسوير الõيتي اCو IÒZ اC�سíÑ موKDرا  
مدار∑   âو�سع التûسµيل  يف  الرمõية   ¿Cا Oرج̀`ة   ¤Eا  Úاملتلق  Iحيا يف  جدا 
Hاملعن≈  العمي≤   Òµالتف و  للتëليل  قاHل  اEن£Ñا´   ¤Eا للروDية  االCو∫  االن£Ñا´ 
اCو  Jناaرها  اCو  �سÑî¡ا  اCو  ûHسدJ¡ا  اللونية..اEما  اال�سارات   √òه –مله   …òال

ان�سéام¡ا..
هòµا cا¿ يف التüسوير والò… نعني aيه (الر�سم ) .

((ر�سم  ال سوFي  التûسµيل  يف   (  øa (Rاي̀`د   Iاجلديد الفنية  املدر�سة  اCما 
Hالµامa (( IÒ¡و اCي ساk  يوOD… اE¤ نف�ض ال¨ر�ض يف القدرI عل≈ اEيüسا∫ مفاهيم 
النف�سية  ا◊الة   Öح�س  kاOدéمت �سيµو¿   kاعاÑ£نEا îJل≤  –ليلية   Iجديد
وOرجة Jقاaة املûساهد ..وò¡Hا يµو¿ (Rايد øa ) ûJسµيل  Hال سوA  قد اCوجد 
 IOدéمت روDية   ¤Eا ..لتüسل   Òµالتف  øم  Öالرح املéا∫  و  الوا�سعة  الف�سëة 

.kماFاO
الفنا¿ وليد امل¨رHي*

وليد  ال̀`ع̀`امل̀`ي  ال سوFي  ال̀`ف̀`ن̀`ا¿  معر�ض  ي�ستمر 
HاJر�سو¿  ÑHل∂  aر…  مµتÑة  يف   (øa (Rاي̀`د  امل¨رHي 
اللوحات  خا�سةوا¿  جيد  اEقÑا∫  و�سط  نيوجر�سي  يف 
جر�سي  نيو  يف   Iم̀`ر الCو∫  Jعر�ض  ال سوFية  الفنية 
 Iجديد aنية  ومدر�سة  �سوFي  üJسوير   øa وهي   ...
اHتµرها الفنا¿ قÑل حوا› 6 �سنوات واCجرi العديد 
 øالف اHEدا´ هòا   Iرµa  ¤Eا اCنتو�سل   ¤Eا  Üارéالت  øم
التûسµيلي ال سوFياجلديد .. وقد اC�سما√ الفنا¿ õHايد 
�سل£ا¿   øH Rاي̀`د  ال̀`راح̀`ل   ïسيûال ل�سمو  µJرÁا   øa

.Iدëية املتHولة االمارات العرO س�ض�Dلن¡يا¿ موBا
و �ساحÖ التéرHة اال–اOية الراFدI والناجëة 
والتي انãÑقâ مø روDيته مل�ستقÑل متميõ و�سل Hدولة 
االمارات اE¤ مüسا± الدو∫ املتقدمة وا◊ سارية عل≈ 

cاaة الüسعد.
واليوم Rايد øa روDيه aنية ûJسµيلية Jنمي االHدا´ 
االHدا´   ÚيFال سو  Úللفنان  øµÁو التëليلي  الفµر… 
aيه Ãا يëق≤ وجوO√ املتميÚH õ الفنو¿ التûسµيلية 

العاملية ..
HاHا   íتa ق̀`د  امل¨رHي  وليد  الفنا¿  وò¡Hايµو¿ 

جديدا لنو´ جديد مø الفنو¿ التûسµيلية ..اEنه Rايد 
. øa

املعار�ض   ø`̀م العديد  ̀`ام  اق ق̀`د  الفنا¿  ̀`ا  اCن يدcر 
ا‚ل�ض  ولو�ض  واCملانيا  هولندا  يف  واملûسارcة  العاملية 

 ¤Eا ويت£لع  وميامي  ونيوجر�سي  وµJ�سا�ض   øéسûومت
Iقامة معر�ض جديد للوحات جديدEا

 Iõمتمي وهي   Öالقري امل�ستقÑل  يف  Hعد  Jعر�ض   ⁄
 .kجدا

زايد فن ..يف نيوجر�ضي
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   ÒîH ل عام وانتمcو

جديد ناHل�ض
 Iم ال�سعيدµJاÑون¡ا ملنا�سÑل£J  ام التيéل االنوا´ واالحµH ∂يc 

 ا�ستعداJ Oام  لµاaة WلÑاµJم
 Ëرµوخا�سة حلويات �س¡ر رم سا¿ ال 

cناaة ناHل�سية HاجلÑنة 
وال�سمø  الÑلد… 

Öستام� Oل الفوÑنق
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احلديدية !  بالقب�ضة  اإال  ي�ضتقيمون  ال  العرب  اإن  لراي�س  قال  مبارك    : zõÁتا }�ضياتل  �ضحيفة 

ذهبا! تبي�س  قد  ....والدجاجة  القمامة  �ضلة  يف  بالòهب..   lحم�ضوة دجاجة 

�ضعرها  باإهمال   zâاتهم{ بعدما  ت�ضتقيل  بريطانية  مòيعة 

ماذا تاأكل العرو�س قبل موعد حفل زفافها؟

دانييال جورW êنا�س: مãلâ فل�ضطÚ يف 
البيانو على   ±õالع يف  الدولية  امل�ضابقة 

Rينه   êج``ور ø`̀م   - Hيâ ◊̀`م   
aرOري∂  }جمعية   âلÑا�ستق  -
WالÑة  الفل�س£ينية   z¿ا`̀Hو`̀ �̀`س
للمو�سيق≈  ◊̀`م   âيH اcC̀`اÁÒ`ي̀`ة 
 ” ال̀`ت̀`ي  Wنا�ض   êج̀``ور  Ó`̀ان̀`ي̀`يO
يف   Ú£ل�سa لتمãيل  اخ̀`ت̀`ي̀`اره̀`ا 
عل≈   ±õالع يف  الدولية  امل�ساHقة 

الÑيانو.
التي   ÓانييO ال£الÑة   âعيOو
لل�سفر  ا  kعام  15 العمر   øم  â¨لH

 ±õقة الدولية للعHا∑ يف امل�ساÎس�Óولندا لH ارنيا يفaR مدينة ¤Eا
عل≈ الÑيانو ملق£وعات aرOري∂ �سوHا¿ و�سوHرت وق سâ يومÚ مع 

عدÒÑc O مø املûسارÚc يف امل�ساHقة مø عدO Iو∫.
ملا   z±سر�{ HOلوم  HاEهداF¡ا   çا◊̀`د ه̀`òا  عل≈  املûسرaو¿  وق̀`ام 
 Úاملو�سيقي øم ÒÑc سدûمام حCا ±õدا´ يف العHEوا Iم¡ار øه مJر¡XCا
واملûسارÚc يف امل�ساHقة. وحâã االcCاÁOية OانييÓ عل≈ اال�ستمرار 
aل�س£ينيا  علما   íÑسüJ  ¿Cا اBملة  لنف�س¡ا  اختارJه   …òال ال�سÑيل  يف 

aنيا يف عا⁄ املو�سيق≈.

اÿطيب  يو�ضف   Úفل�ضط �ضيف  رحيل 
ال�ضعراء قلوب  يف  احلõن  �ضكن  oي

}متنÑي   ¿Cا رZم  الر�سمية  املوD�س�سة   øم واà`را  حظا  ينل   ⁄  
املرحلةJ zر∑ وراA√ اEرKاk عالياk مø الفعل االHEداعي

 Üقلو يف   ¿õ◊ا  øµس� oي  Öي£ÿا يو�س∞   Ú£ل�سa �سي∞  رحيل 
Aسعراûال

ق س≈ �سنواJه الãمانc ÚاÑJا وناقدا و�ساعرا رaيعا, Œلâ يف 
نüسو�سه ZÓHة القو∫ الûسعر… ور�سانته وجديته 

اCعماله  ÑWع   Úالفل�س£يني  Aا``HOCواال  Üتاµلل العام   Oاال–̀`ا
 Aربياµساعر ال� øسار عü◊ع اaÒل ,øالديH املةµال

 Ú£ل�سa ساعر� Öي£ÿويف يو�س∞ اJ -قايفãرام اˆ-القد�ض ال
 ∑Îع ض, ليÑل≤ عليه الWCما اc ي املرحلةÑو�سيف¡ا, ومتن ÒÑµال
 Úوالفل�س£يني Aسعراûال ¿õ◊ا øµداعيا عظيما, لي�سHا اKرEخلفه ا
من¡م خüسو�سا عل≈ ZياÜ هامة Kقاaية ⁄ Jنل حظ¡ا مø املوD�س�سة 
 Oحقه هو ا–ا øا مÒا ي�سAõع£ا√ جCو¿ ما اµا يÃالر�سمية, ور
 ÒÑµساعر الûعما∫ الCسدر ا�Cا …òال Úالفل�س£يني Üتاµوال AاHOCاال

الµاملة, حيøµ“ å مø روDيت¡ا قÑل وaاJه. 
عمر   øع Oمûس≤,  يف  رح̀`ل   ,Öي£ÿا يو�س∞   ÒÑµال الûساعر 
 Úالفل�س£يني  Aسعراûال Ñcار   øم وه̀`و  عاما.   Úمانãال  õيناه
 Ú£ل�سa مواليد   øم وهو  HاCعمال¡م,  العرHي  الûسعر  اKCروا   øيòال
عام 1931 قرية Ozوراz التي ÓJ�س≤ مدينة اÿليل مø جنوH¡ا 
 øم ا◊قو¥  يف   IRج̀`اEا عل≈  حا�سل   Öي£ÿا والûساعر  ال¨رHي 
جامعة Oمûس≤ عام 1955 عمل مدW Iويلة يف عدO مø االPEاعات 
والتلفõيو¿  االPEاعة  ل¡يÄة  العام  املدير   Öسüمن و�س¨ل  العرHية 
 Üتاµال  Oالعام ال–ا  ÚمÓا لÑFنا  Öîيف �سوريا عام 1965 وانت
اC�س�ض عام O 1965ار   Öي£ÿا¿ اcو .Úالفل�س£يني Úفيëسüوال
الفل�س£يني وع سو  الوWني  املéل�ض  لEÓعÓم وهو ع سو   Ú£ل�سa

جمعية الûسعر.
رحل الûساعر يو�س∞ اÿ£يÖ - �سي∞ aل�س£Ú- وهو القاFل:

âنCنا اCا ..ÜÎاق ÅجÓي¡ا الCا
نûÑc øëسا¿ للفدا.. aانتف ض
نøë للموت للرiO.. انتف ض

aاPEا اCنa ..ÌJ ⁄ âاندKر
خò لµفيq∂ خنéراk.. وانتëر

 - ûcسفâ �سëيفة }Pا �سياJل JاzõÁ االCمcÒية 
 ÚH Oارت  التي  ̀`وارات  ا◊  øم  Öجان  øع اCم�ض 
 ÚولDوم�سو م̀`Ñ̀`ار∑  ح�سني   ≥Hال�سا الرFي�ض 
امcÒيÚ .  ونقلâ عø وRيرI اÿارجية ال�ساHقة 
Hين¡ا  Oار  ما  لÑع ض  روايت¡ا  راي�ض  cوندوليõا 
وÚH مÑار∑ خR ∫ÓيارJ¡ا للقاهرI عام  2005.

راي�ض   å`̀ح̀`دي  ¿Cا الüسëيفة   â`̀ ë`̀ ̀`س واCو�
يف  االCو�سا´  حو∫  لروDيت¡ا  �سرح¡ا   ∫Óخ  Aجا
املوD“ر  يف  مûسارcت¡ا   ∫Ó`̀خ االCو�̀`س̀`ط  الûسر¥ 
الدو› الCندية ليونõ العاملية يف مدينة �سياJل 
الرFي�ض  مع   âاجتمع اEن¡ا   âوقال االCمcÒية. 
 2005 (يونيو)  حõيرا¿  يف   ≥Hال�سا املüسر… 
حاجة  حو∫  خ£اHا  اEلقاF¡ا   øم ◊ظات  قÑل 
مÑار∑   â¨لHCا{  :âaسا�Cوا للدÁقراWية.  مüسر 
 ICا`̀ Wو  ø`̀م �سعÑه  –̀`ري̀`ر  عليه  يتëتم  H̀`اCن̀`ه 
حتمية   IورãH  òÄوقت وJنÑاCت  الديµتاJورية, 
cما  االCو�̀`س̀`ا´  ا�ستمرت  ما  اPEا  املüسر…   Öسعûلل
اC¿ مÑار∑  راي�ض   âëو�سCوا  .Òي¨J ¿وO øهي م
قا∫ ل¡ا: }لŒ øد… اC… خ£اHات Jلقيت¡ا حو∫ 
 Üالعر ÑWيعة   ÚaعرJ ال  الCن∂  الدÁقراWية 
حديدية,  لقÑ سة  Oوم̀``ا  ي̀`ë̀`ت̀`اج̀`و¿   ø`̀يò`̀ال
م¨Ñة   øم �سعÑي   âحمي اCنني  يف  الف سل  و› 

.z±الت£ر
 ≥Ñال�س ل¡ا  راي�ض cا¿   ¿Cا الüسëيفة   âaسا�Cوا
 êجور  ≥Hال�سا االCمcÒي  الرFي�ض   IارOEا  â–
االCمcÒية  الدHلوما�سية  –̀`و∫   ø`̀ Hاال Hو�ض 
الûسر¥  يف  الدÁقراWية   øم املõيد  نûسر  نëو 
̀`م االن̀`ت̀`ق̀`اOات ال̀`ت̀`ي وج̀`¡̀`â ا¤  Zط ر`̀ ̀`س االCو�
 Úللنظام Oعم¡ا   ø`̀م ̀`òا∑  ̀`ت وق H̀`و�̀`ض   IارOا
املüسر… وال�سعوO… رZم ZياÜ الدÁقراWية يف 
الدولتÚ, علي حد قو∫ الüسëيفة. وا�ست£رOت 
راي�ض معلقة علي اCحداK çورات الرHيع العرHي 
قاFلة:  االCو�سط  الûسر¥  من£قة  Jعيûس¡ا  التي 
الدÁقراWية  عüسر  يف  االC�̀`س̀`وات   èيéس�  ¿Eا{
اaC سل ÒãµH مø الüسمâ يف Xل ال£¨يا¿. وحو∫ 

الدو∫   øم Oية يف عدÑسع� ما يéر… مK øورات 
رFي�ض  الفيüسل  Jرcي   Ò``̀مCاال ق̀`ا∫  العرHية, 
 ≥aنه ال يواEا ≥Hال�سا …Oرات ال�سعوHاîامل Rج¡ا
Hل  العرHي  H`الرHيع  يéر…  م̀`ا  J�سمية  علي 
يµو¿  aقد  عليه,  ليµëم  وقتا  االCم̀`ر  ي�ستدعي 
واCقر  Rم¡ريرا.  اCو  �سيفا  اCو  خريفا  اCو  رHيعا 
معه  اCجرJ¡ا  خا�سة  مقاHلة  يف   ∫Óخ الفيüسل 
�سي)  (Hي.Hي.   zالربي£انية ̀`ة  االPEاع }هيÄة 
Hوجوa Oتور يف العÓقات ال�سعوOية-االCمcÒية 
لµنه  ا�سÎاJيéية,  ع̀`Óق̀`ات  اعتربها  التي 
 øم الÑداية  يف  ال�سعوOية   Aا�ستيا  ¤Eا اC�̀`س̀`ار 
الرFي�ض   øع Hالتîلي   Iدëاملت الواليات  J�سر´ 
املüسر… ال�ساH≤ مO øو¿ انتظار الûسعÖ املüسر… 
ليقو∫ cلمته. وقا∫ االCمÒ ال�سعوO… اE¿ موق∞ 
الرFي�ض االCمcÒي Hارا∑ اCوHاما مع مÑار∑ cا¿ 
علي   âمور�س التي  الداخلية  ال س¨وط  نتيéة 
عيو¿   Oسوا� اCجل   øم ولي�ض  االCمcÒي  الرFي�ض 
املüسريÚ! وهو ما ين£Ñ≤ علي موقفي الرFي�ض 
 AراRال̀``و ورFي�ض   …Rو`̀cس̀`ار`̀� نيµوال  الفرن�سي 
 Öس�µهروال ل øيòو¿ اللÒامc يفيدO Êالربي£ا
 ÚيcÒمCاال  ¿Cا الفيüسل  واعترب  العام.   …Cال̀`را
�سد   Iا◊ا�سد املظاهرات   êخ̀`رو ينتظروا   ⁄
موقف¡م  اòîJوا  الÑداية   òمن لµن¡م  مÑار∑, 
قل≤   Oوجو الفيüسل  Jرcي   Ò`̀مCاال ونف≈  �سد√. 
املüسرية,  ال�سعوOية-  العÓقات  م�ستقÑل  Œا√ 
 zي.�سيH.يH{ Hين¡ا   øم ̀`Óم  اEع و�ساFل  واJ¡م 

ال�سعوOية   ¿Cا مل�ساCلة   è`̀ويÎ`̀ال{  ``̀H العرHية 
لµنه   z∑ارÑم fiاcمة  Oو¿  للëيلولة  J س¨ط 
�سدO عل≈ اC¿ ال�سعوOيÚ اCوaياA ◊لفاF¡م, وعل≈ 
و�سوله   òمن ال�سعوOية  مع  –ال∞  مÑار∑   ¿Cا
يف  مüسÒية  مûسÓµت  مع¡ا  وواج̀`ه  ا◊µم   ¤Eا
 Üوا◊ر االEيرانية  العراقية   Üا◊رc املن£قة 
 .âويµالعراقي لل ∫Óنانية واالحتÑهلية اللCاال
واC�سا±: }حليف∂ ال Jتîل≈ عنه يف اRCمته, واE‰ا 
 âëسüية نOوال�سعو .…CالراH √ساعد�Jه وëسüنJ
 øH ˆد اÑا¿ املل∂ عc ¿Eر… اOCني ال اµار∑, لÑم
عÑد العõيõ العاهل ال�سعوO…- نüسëه Hالرحيل 
 …Cة لي�ض لدي¡ا اµاململ ¿Eسل: اüم ال. وقا∫ الفيCا

مûسµلة مع الûسعÖ املüسر…. 
‹لة  نûسرت  التüسريëات,   √òه مع  وõJامنا 
مو�سعا  Jقريرا  االCمcÒية   zريفيو }نا�سيونا∫ 
علي   ø£وا�سن Jعمل   ¿Cا  Iسرور H aيه   âÑالW
 Iرòfi ,ار�سيa Aستا� ‹Eي اHيع العرHويل الر–
 øµي  ⁄  Üالعر رHيع   ¿Cا  øم الرZم  عل≈  اCنه   øم
 ìل و�سوµH ∫يرا¿ –اوEا ¿Eاa ,يرانيةEسناعة ا�
 IارOEعل االa Oر Iا¿ منتقدµمEله قدر االÓ¨ا�ست
واéÿو∫   ßفëاملت`H و�سفته   …òال االCمcÒية 
موجة  وجه  يف   Oسموüال  øم ̀`را¿  اEي  øµم  …ò`̀ال
ا◊اcم.  نظام¡ا   ICج̀`را  Rõ`̀وع الدÁقراWية, 
واخ̀`ت̀`ت̀`م̀`â امل̀`é̀`ل̀`ة J̀`ق̀`ري̀`ره̀`ا H̀`ال̀`ق̀`و∫: حا¿ 
جيدا  عيونه  االHCي ض   âيÑال  íيفت لµي   âالوق
ليدر∑ حقيقة الو�سع, نëتاê اE¤ ا�سÎاJيéية 
جديدI للتعامل مع اEيرا¿ يف حقÑة ما Hعد رHيع 
التدخل  ا◊ل   øيت سم  ¿Cا �سرWا  ولي�ض   Üالعر
العقوHات   øم aاعلية   ÌcCا اCنه  رZم  الع�سµر… 
 çدëالت Öëاما يHوCا ¿Cا اÃ øµية, ولOساüاالقت
الفر�سة   AحياEا  ¿PEا aلنعد  اEي̀``را¿,  نفا¥   øع
اEيرا¿ الدÁقراWية, ولنÑداC يف  املفقوH IOقيام 
Oعم جماعات املعار�سة االEيرانية ولنعمل عل≈ 

–ويل رHيع العرÜ اE› �ستاa Aار�سي.

aRاa¡ا  ëHفل  احتفال¡ا  H̀`ع̀`د 
اCندوني�سيا   ¤Eا Jوج¡¡ا  وق̀`Ñ̀`ل 
Rوج¡ا,  م̀`ع  الع�سل  �س¡ر   Aلق سا
 ÅÑîJ  ¿Cا �سعوOية  عرو�ض  قررت 
ëHوJR¡ا  التي  وا◊لي  ‹وهراJ¡ا 
يف مµا¿ اCمûH Úسرط اC¿ ال يتüسور 
aاختارت  aيه,   ICاÑfl اCن¡ا  اCح̀`د 

Oجاجة ‹مدI ل¡ò√ امل¡مة. 
العرو�ض   â£عCا ال�سفر  وقÑل 
– سر  cي  لوالدJ¡ا,   âيÑال  ìمفتا
لWÓمÄنا¿  ̀```ر  واالBخ  Ú``̀◊ا  Ú`̀H
لت�ساaر  ̀`ر,  االCم لõم   ¿Eا وJنظيفه 
 mIحيا يف   kÓ```̀ اCم ̀`ا∫  Ñ`̀ ال م̀`رJ̀`اح̀`ة 

 .Iجديد

وHعد اC¿ عاO العرو�سا¿ مø رحلة 
 âسفûتcا J̀`اcC̀`ي̀`د,  µHل  Jن�س≈   ø`̀ل
 ,âاختف الدجاجة   ¿Cا العرو�ض 
 âلقCا والدJ¡ا   ¿Cا  âانc والµارKة 
Hعد  القمامة  �سلة  يف  الدجاجة 
التيار  انق£ا´  نتيéة   âن qعفJ  ¿Cا
 ¿Cا Oو¿  Wويلة,   Iم̀`د الµ¡رHاFي 

 kاÑهP جوa¡ا  يف   ÅÑîJ اCن¡ا  Jعلم 
و‹وهرات Hقيمة 40 اCل∞ ريا∫. 

رÃا عÌ اCحدهم عل≈ الدجاجة 
 øمDيو íÑس�Cوهرات, واéاملH Iسوûëامل
ÑJي ض  قد  الدجاجة   ¿CاH Hالفعل 

PهÑاk يف يومm مø االCيام

Jلفõيونية  ̀`ة  ̀`ع ̀`òي م  â``̀ق̀``دم
ا�ستقالت¡ا  Hري£انيا  يف  معروaة 
رو�ساF¡ا   Oاعتقا اKC̀`ار√  جد∫  Hعد 
النëو  عل≈  ûHسعرها  Jعتني  ال  اCن¡ا 

 .Üامل£لو
Jلفõيو¿  يف  امل̀`òي̀`ع̀`ة   â`̀ ̀`ال وق
 z4  Channel  { الراHعة   Iالقنا
اEن¡ا  ̀`ا),  kع̀`ام  41) اCح̀`م̀`د   IÒسم�
 øا م kعد 11 عامH ا�ستقالت¡ا  âقدم
اWCلع¡ا  Hعدما  املë£ة,  يف  العمل 
التلفõيو¿  �سµÑة  يف  flدوموها 

 Úيòالتنفي Aاملدرا ¿Cامل�ستقل عل≈ ا
ا�ستµوا  ما   kاÌc عةHالرا  Iالقنا يف 

مø اCن¡ا ال J¡تم Ãظ¡ر �سعرها. 
ونقلO{ âيلي ميلz عø مüساOرها 
 IÒسم�  ¿Eا ̀`ا  ¡`̀ ̀`ول ق ̀`ة  £`̀ ë`̀ امل يف 
ا�ستدعيâ اE¤ اجتما´ اWCلع¡ا aيه 
 øم  Oعد عل≈  التنفيòيو¿   Aامل̀`درا
واC�ساروا  الفوJوZراaية,  �سورها 
 ¿Cا  Öéي عما   Iعد  íFساüنH علي¡ا 
�سعرها.  منظر   Úس�ëلت Jفعله 
هòا   øع امتناع¡ا   ¿Eا ل¡ا  وق̀`ال̀`وا 

العمل  HاEخÓل¡ا ÑHنوO عقد   Oي¡د{
 .zةcسرûعليه مع ال âوقع …òال

وقالJ âل∂ املüساOر اE¿ العÓقات 
 Aسو�J  âلX  IارOEواال  IÒسم�  ÚH
 âو�سل IÒخCاال √òه ¿Eوا ,øمR òمن
 øت¡ا مÑJف ض رîH íحد التلوي ¤Eا
الة.  qجو Iربfl ¤ا èرامH مقدمة
 IÒسم�  ¿Cا املüساOر  Jل∂  وJ سي∞ 
خا�ض  ûHسµل  روD�̀`س̀`اAه̀`ا   âÑس ZCا
عل≈  يÑدو  م̀`ا  يف  X¡ورها   ÖÑس�H
Hي  }Hي  Jلفõيو¿   èرامH  øم  Oعد

التي  الaÎي¡ية  �سة)  paاملنا)  zسي�
 .Òساهûست سي∞ امل�J

 :IÒسديقات �سم� iحدEا âوقال
ا  kا جن�سي kõيي“ iله ال يتعدc مرCاال{
لي�ض  الراHعة.   Iالقنا  Öجان  øم
Jعن≈  ال  اCن¡ا  يõعم   ¿Cا اCحد  Hو�سع 
وما   .Üامل£لو النëو  عل≈  ûHسعرها 
هو النëو امل£لوÜ يف cل االCحوا∫؟, 
 …Cا  ßحÓي  ¿Cا للمûساهد   øµÁ ال 
 Aيف مظ¡رها, �سوا …Oعا ÒZ Aسي�

 .z√ÒZ وCسعرها ا�

اµJ ¿CوÊ مûسرقة يوم aRاa∂ حت≈   øريديJ هل
 ,∂FاòZ ؟ ا◊ل يفêياcاملا øم Òãµدو¿ ا�ستعما∫ الH
 Iون سر رÑWة   ∂JسرûH µJو¿   ¿Cا  Öéي cعرو�ض 
وخالية مø العيوÜ مãل الãÑور واالحمرار. نقدم ل∂ 
 Iفا® عل≈ ن سارëية ال¡امة للFاò¨ال íFساüالن √òه

ûHسرJ∂ قÑل حفل aRاa∂ وHعد√.
 ال Jن�سي �سرÜ املاA. يÖé اûJ ¿CسرHي عل≈ االقل 
2 لÎ ماc Aل يوم وحت≈ موعد aRاa∂ لتüëسلي عل≈ 
و�سعر   Iن سر  IسرûÑل واالC�سا�سي  الµايف   ÖيWÎال

�سëي.
̀`او› اÿ̀` ̀`س̀`روات  ̀`ن J .ه`̀ cوا`̀ ̀`ف  رõ```c… ع̀`ل̀`≈ ال
والفواcه يوميا للüëسو∫ عل≈ الفيتامينات وم ساOات 

.Iسد�cCاال
 ŒنÑي الدهو¿. اHتعد… عø االWCعمة الد�سمة 
 ¤Eساهم ا�J يوت التيõالدهو¿ والH واملقلية وال¨نية

.IسرûÑور الãH ور¡X يف ÒÑc حد
Oور  ل¡ا  التي  القوية  والÑ¡ارات  التواHل  ŒنÑي   

.IسرûÑجلد ال èي¡J يف ÒÑc
.ÜساüعCة االFلت¡د Aيف امل�سا Öحلي Üوc ‹ناوJ 

�ساعة  التماريc øاملûسي ملدI نüس∞   مار�سي Hع ض 
يومياk ال�ستعاIO ا◊يوية والنûساط.

 Jناو› وجÑات ال£عام الرFي�سية للüëسو∫ عل≈ 
ريéيم  نظام  Hعمل  ÑJدFي  وال  ال سرورية  امل¨òيات 
قÑل موعد aRاa∂ مÑا�سرI الP ¿Cل∂ لø ي�ساعد∑ يف 

.∂JسرûH ÖيWÎال سرور… ل Aل املاH ¿Rالو Iخ�سار
 واCخÒا  احüسلي عل≈ ق�سط cايف مø النوم Ãعد∫ 

.k8 �ساعات يوميا øال يقل ع



 Üسا�  øم  Úسنت� حوا›   øم متõوجة 
 kاÒãc Hع سنا  اCحÑÑنا  اCع̀`وام   8  Êربµي
جميع   Úديëمت X̀`رو±  يف  õJوجنا  و 
Hع سنا يف  مع  ونعيûض  النا�ض مø حولنا 
اCنني  حÖ و لøµ لد… مûسµلة مع نف�سي 

 øم ي̀`وم  يف  HاCنه  �س∂   ÊOي̀``راو  kم̀`ا`̀FاO
علي   êوõيت اCو  يîونني  �سو±  االCي̀``ام 
الûس∂  هòا  و  اCخريات   Aن�سا يعر±  اCو 
ي�سH ‹ ÖÑع ض التوJر و اCنني اPا aعل 
 ¿Cريد اCعل ال اaCا اPق≈ معه ماHCا øل∂ لP
ال  و   ÊOي̀``راو �س∂   ∫Ó`̀خ  øم اCخ�سر√ 

اCريد مÓحقته
 ⁄ ا¿  õHوج∂   ∂µس� ا¿  عõيJõي,   
يف  a¡و  له  موجÑه   ÜاÑس�CاH  kقاaمر  øµي

اWار اÿيا∫.
 ∂µس� ا¿   øم د…  qcCتاJ ا¿  علي∂   kاوال
ياJCي   ÖÑس�  …Cا`̀ H مرÑJط  ولي�ض  وه̀`م 
Rوج∂  cا¿  وا¿  Rوج̀`∂,  üJسرaات   øم
لدي∂   õ qف– معينة  H£ريقة  يتüسر± 
üÃسارحته  عندها  علي∂  الûس∂  ه̀`òا 
 øم التîفي∞  او  Hالتوق∞  وم£الÑته 
Pل∂   ¿CاH J£لعيه  ا¿  (عل≈  االمر  هòا 

ي سايق∂).
 ∂Jحيا cÎJي  ال  ا¿  علي∂   ,kانياK
 åيOواالحا االوهام  aري�سة  الõوجية 
 iPا لòل∂  ال¿  الûس∂,  عل≈   Iõ qفëامل
عاFلت∂,  عل≈  K̀`م   kاوال علي∂   kنف�سيا
االحا�سي�ض   √ò``̀ه  …Rاو`̀ é`̀ ̀`ت J ̀`µ̀`ي  ول
ا¿   kاوال نف�س∂  HاEقنا´  والûسµو∑ علي∂ 
التي  ا◊قيقية   øع flتلفة  ̀`ام  االوه
Jل¡ي  ا¿   ∂H يéدر  cما  امام∂,  Jرين¡ا 
نف�س∂ OاFماÃ kا يفيد∑ وRوج∂, و‡ا 
ال HاC�ض Ü ها¿ J£لعي Rوج∂ عل≈ االمر 

لي�ساند∑ يف îJ£ي هò√ املرحلة.
واخÒاk عõيJõي ا¿ cنëH âاجة ا¤ 
اخüساFي نف�سي H ÓaاC�ض òHل∂, ونتمن≈ 

ل∂ ولعاFلت∂ ال�سعاIO الداFمة.
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Aم ساE(1) اال
–ت¡ا   Üتوµم  120 Hنق£ة  اHCيه   ¤Eا االEمتëا¿  ورقة  الولد   òخCا
حمار a¨ سÖ االa ÜCقا∫: 120 ال يµفي õaاO حمار قا∫ الولد: ⁄ Jف¡م 

يا اHCي. حمار هو اEم ساA املعلم. ...

(2) املéرم
ا¿   Oارا الûسرWة..  وملا قÑ سâ عليه   ..ìا ‹رم يف قرب مفتوÑاخت

... !..Aا�سم هوا âن≈ خرجµول ..âوقا∫ ل¡م: انا مي .. Üي¡ر

 (3) الرجل الµ�سو∫
املنõ∫ رجل  الÑاa Üقا∫ Wر¥ Wر¥ ويف  ا¿ ي£ر¥  اراOرجل c�سو∫ 

اc�سل منه قا∫ Rيط لقد aقí اOخل ...

 (4) املعلم قا∫ للتÓميò اع£وÊ جملة aي¡ا �سµر
الûسا…   :òالتلمي املعلم قا∫ للتÓميò اع£وÊ جملة aي¡ا �سµر قا∫ 

قا∫ املعلم : وايø ال�سµر قا∫ التلميò:انه يف الûسا… ...

 (5) معلم جاهل
 âنCة:اHجاCا واحد+واحد  جمع  حا�سل  ÓJميc:√òم  الCحد  املعلم 

معلم وال Jعر± االEجاHة ...

 (6) االمتëا¿
... . Êاãه الÑيJرJ ¿اc ..√ا¿ وحدëاالمت iOسو∫ جدا ا�c òلميJ

 Z (7)تاJة
... (Iمرfi ض�Wا£H) لفوîت�ساية ا�ض ي£H RوŒحمار ا

 (8) خرو± جا√ ان¡يار عüسÑي ليûض ؟؟؟
... Üقر ≈ëس�Cسا¿ عيد االûض ؟؟؟ علûي ليÑسüخرو± جا√ ان¡يار ع

 (9) خµر… Oخل اجليûض
 Oر العدو؟   â¡ا واجPEا J�سو…  : و�ض  ال ساHط  �ساCله  خµر… Oخل اجليûض 

عليه: ارمي �سÓحي يف وج¡ه واCقو∫ له اcCره∂ ? اcCره∂ ...

 (10) النظاaة
Oخل HRو¿ امل£عم وWلÖ ال£عام Kم ناiO اجلر�سو¿ وقا∫ له ا�سµرcم عل≈ 
نظاaة م£عمµم .. وقا∫ له cي∞ عرâa ؟ قا∫ الHõو¿ االcل cلة �ساHو¿ ...

ا�ضحك مع غربة نيوز  ....

اأنا متزوجة من �ضاب اأحبه كثريا..
ولكني اأغار عليه واأ�ضك به كثريا !!

Hولندية Jت¡م م�سíÑ مüسر… Hالت�سëH ÖÑمل اHنت¡ا !
ال�سياحية   ¥Oالفنا اCحد  �سد  ق ساFية   iعوO <ولندية  �ساëFة   âعaر  
ا◊يوانات   ÖÑس�H  âحمل عاما,  ال`13  Pات  اHنت¡ا   ¿Cا aي¡ا  õJعم  مüسر,  يف 

املنوية ال¡اFمة يف م�سfl íÑتلط JاHع للفند¥.
cفيتا  ‹دالينا  Jدع≈  التي  ال�ساëFة   ¿Cا الرا…  Jلفõيو¿  موقع  وcPر 
 IOعد عوH العمر 13 عاما, حامل øال¨ة مÑنت¡ا الHا{ ¿Cا âسفûتcا اµي�سaوc
 ¤Eا ا¡H âقدمJ iوµاعمة يف �سR ,zسرüع£لة ق سوها يف م øم Iسر�Cاال OراaCا
�سل£ات ال�سياحة يف وار�سو اCن¡ا }عل≈ يقÚ مø اC¿ اHنت¡ا املراهقة ⁄ Jقم 

.zالع£لة ∫Óحد خCا …Cقة جن�سية مع اÓع …Cا
 Oوجو  ÖÑس�H  âحمل قد   Iالفتا ا¿   øم  Úيق عل≈  ان¡ا   :âقال cوaي�سµا 
التاHع  املîتلط  ال�سÑاحة  حو�ض  يف  وج¡¡ا  عل≈  هاFمة  منوية  حيوانات 

للفند¥ الò… اCقامâ االC�سرa Iيه خIÎa ∫Ó الع£لة.

.حكمة  العدد  
�ساحÖ ا◊≤ عينه قوية

ا◊≤ Oولة والÑاWل جولة

جزائري يحاول واأد بناته الأربع لأنه يكره الإناث
االCرHع  HناJه   OCوا ح̀`او∫   åحي االEن�سانية  مûساعر   øم جõاFر…   ÜCا  OرŒ
 ∫õيف املن ø¡س�Ñح å( 3 �سنوات و 12 �سنة), حي ÚH øعمارهCا ìاوÎJ يJÓال
 ÖÑس�J مام.. ماëاال�ست ø¡ما منع عنc ,õÑسرات خ�c øال مEال£عام ا øم ø¡وحرم

.Ò£ر�ض جلد… خÃ ø¡تHسا�Eيف ا
نوا  qµ“  øيòال  ÜCاال  Üق̀`ارCا Jدخل  لوال  املوت   øم االCرH̀`ع  الفتيات   âHÎواق
 ø¡خالOEوا الÑنات,   Pن̀`ق̀`اEا و”  امل�سوDولة,  اجل¡ات   ÆÓ`̀ HEا  øم االCم   Iساعد�Ã

.êÓسف≈ لتلقي العûامل�ست
 …òال zO .ض�{ ÜCاال ¿Cا Rرية 11 يوليو/“وFاõاجل z¥سروûيفة }الëرت �سcPو
HناJه:   OCوا حاو∫   (OÓÑال (�سر¥  الÑواقي  اCم  Hوالية  �سيقو�ض  ÑHلدية  يعيûض 
 Oرé3 �سنوات مل iة 7 �سنوات ونور ال¡دÑا¿ 11 �سنوات, هيÁE12 �سنة, ا Aح�سنا

.çناEر√ االµنه يCا
 ¿Cا  øم اcC̀`رب   âانc الÑنات   ø¡ليEا  âو�سل التي  ال�سيÄة  ا◊الة   ¿Cا  âaسا�Cوا
 êÓع  øع امتنعوا   zامليلة  Ú`̀ع{ م�ستûسف≈  عما∫   ¿Cا حت≈  اEن�سا¿,  يتëمل¡ا 

ال سëايا H�سÖÑ �سعوHة امل¡مة.
وcانâ الÑنات üHسÑëة والدø¡J امل¨لوHة عل≈ اCمرها يف حالة نف�سية و�سëية 
حرجة, خا�سة اC¿ اCمرا�سا جلدية ناOرH Iل¨O âرجة متفاوJة مø التعفø قد 
 øم  ÜقارCاال  Öجان  øم وHاCعéوHة   øريره– قÑل  النëيفة   øهOج�ساCا نîرت 

∫ اE¤ وحûض اOBمي Œا√ HناJه. qو– …òال ÜCاال Öالfl ÚH
 øµÁ مل¡ا حت≈ ا◊يوا¿, والتيëال يت ÖيòعJ Öسالي�Cر… اFاõاجل ÜCع االÑJوا
و�سف¡ا Hاملوت الÑ£يA الW …òا∫ الûسقيقات االCرHع عل≈ يد والدهø; حيå قام 

H�سéن¡H øاEحدi �سق≤ م�سµنه, وcا¿ قوø¡J اليومي اõÑÿ الياH�ض.
ومنع  التعليم,  موا�سلة   øم اÁEا¿  و�سقيقت¡ا   Aح�سنا  iربµال  âنÑال منع  cما 
عنه  ‚م  ‡ا  االWCفا∫,  مع   Öواللع التلفõيو¿   Iساهدûوم  AاHر¡µال نور   ø¡عن
 ÖÑس�J …òمر الCسنوات, اال� òمن øهOج�ساCيلم�ض ا ⁄ Aهني, وحت≈ املاP ∞لîJ
يف اE�ساHة الûسقيقات االCرHع Ãر�ض جلد… خ£J ÒرH≈ يف اCج�ساOهø النëيفة, 

ح�سJ ÖاcCيدات ÑWية.
Ã�ستûسف≈  اجللدية  االCمرا�ض  ق�سم   ¤Eا جماعيا   ø¡ويل– االCمر  وا�ستلõم 

.êÓق�سن£ينة اجلامعي لتلق≈ الع

مطلوب عمال فى نيويورك
عامل  خربة فى الديلي 

الت�ضال على 

7184740663

حمل  �ضوبر ماركت مع ديلي 
فى نوارك للبيع 

الت�ضال على 
9739790999

مطلوب عامل
 فى حمل فى نيويورك 

الت�ضال على 

2015334892

مطلوب عامل كا�ضري
 فى حمل قرو�ضري

الت�ضال على

6462941237



ال�ضودان بÚ �ضماله وجنوبه يف رواية ل�ضامة مÒغني 

يف �ضعي لتقدË رواية وWن من خالل حياته 

 zورةãال{  ñ uيوؤر دروي�س  حممود  م�ضل�ضل 

Úم ح�سãهي
ال�سوOانيqة  J�سع≈   :Úح�س هيãم 
املو�سومة  روايت¡ا  يف  مZÒني  �سامة 
 ìÓ``̀ oي̀```∞ مRامل̀```وان̀```ع وج̀```و ø```̀مR{````̀H
 z2011 وتÒ``H ,¿ال``¨``اوو{  ,zن̀`ات`̀Ñ`̀ال
 ÚqانيOال�سو Iحيا øسور م� ËقدJ ¤Eا
 ÚH  Ú¡FاJ اCنف�س¡م  وج```دوا   …ò``̀ال
 √òم̀`ا يف ه`̀ qوال�̀`س̀`ي ,Üس̀`م̀`ا∫ وج̀``ن̀``و`̀�
 ïاريJ  øم املفüسليqة  العüسيÑة   IÎالف
جنوHه  انفüسا∫  يûس¡د   …òال ال�سوOا¿ 
 …ò`̀ال  Aاال�ستفتا اKÈ``ر  �سماله,   ø`̀ع
عل≈   ÚqيHاجلنو ZالÑيqة  aيه  ت  qس̀`و`̀�
اCعما¥  يف  مZÒني   Ö qنقJ االنفüسا∫. 
ات  qاليµس�Eا  ìر£J  , qÊاOال�سو املéتمع 
 Öجوان J�ستعر�ض   ,Aواالنتما ة  qال¡وي
م  qµ¡والت  ∫Ó`̀¨`̀واال�̀`س̀`ت  Rاõ`̀ ̀`ت Hاال  ø`̀م
له  �ض  qيتعر ̀`ا¿  c  …ò``̀ال واالن̀`ت̀`ق̀`ا�̀`ض 
 ¤Eم ا¡Fانتما O qرéمل ÚqانيOع ض ال�سوH
اCو Jل∂. JقارÜ خ£وط  املن£قة   √òه
عل≈  –ر�ض  وال̀`ت̀`داخ̀`ل,  اال�ستÑا∑ 
والعاOات  واالCع̀`را±  ال£قو�ض  عر�ض 
Jتòîqها  ال̀`ت̀`ي   ≥`̀Wامل̀`ن̀`ا`̀H ̀`ة  qا�̀`س`̀ÿا

م�سرحاk لروايت¡ا.  
 Iمنة عديدRCني عل≈ اZÒست¨ل مûJ
مت�سل�سلة, حيå املوانع J�ستولد Hع س¡ا 
 ÜوZواملر املمنو´  Hنية   ∂ qµفJ  ,kع ساH
Jنتقل  م,  sرëوامل منه  املëلqل  واملûoست¡≈, 
ÚH االC⁄ واالCمل, Jوa qO سR íمø املوانع 
 Oي�سو …òال øمõمو∫, الCمن¡ا املاR م qلتعم
والعلم   øمCواال وال�سÓم  التعايûض  aيه 
H Iعيداk عø االEقüساA والت¡ميûض  qوالقو
 .∫Ó``̀¨``̀وال̀``ع̀``ن̀``∞ وال̀``ق̀``ت̀``ل واال�̀``س̀``ت
الواقع   øع و–ليJÓ¡ا  روDاه̀`ا   Ü qسر�J
الن�ساFيqة  �سüîسياJ¡ا;  عرب   qÊاOال�سو
 ¤Eا Jنتمي  اJ¡ا  qسيüîسûa ة,  qوالرجالي
وجيل   Oدا`̀ االCج جيل  KÓKة,  اCجيا∫ 
ات  qÒ¨ع املت qÑتتJ .AناHCوجيل اال AاHBاال
التي cانJ âراa≤ اCو J�سc ≥Ñلq مرحلة 
ر  qKDوJ ات qÒ¨ل∂ املتJ q¿Cي∞ اcة, و qجيلي

  .Iا◊يا Öتل∞ جوانfl ≈عل
ة  qالن�سوي اJ¡ا  qسيüîسûل Hالن�سÑة 
للéيل  لة  qã‡  Iال�سر ح̀`اج̀`ة  µ`̀J̀`و¿ 
ال   …òال  q…ا◊ديد  q…القو  qسي�سي�Cالتا
 Aورا ين�سا¥  وال   ,ÖFالنوا منه  Jنا∫ 
ل  qµسûJ ة  qقوي  I qاجل̀`د ÑJق≈  االCقاويل, 
جريÄة  واCحفاOها,  الHCناF¡ا  مرجعيqة 
 èي¡ا, –اجCراH íسريüالت øس≈ مûîJ ال
 øم  Aسي� م̀`ع  �سليم,  Ãن£≤  اجلميع 
 øخريBاال  ¤Eا  Aي�سي ال   …ò`̀ال  Oالعنا
التي  هي  يîدم¡م,  اCنqه  يÑدو  ما  Hقدر 
 O qد`̀– ال   ,ø`̀مõ`̀ال يف   I qم�ستمر  qظ̀`ل`̀J
Ñقي  oJ نة,  qمعي ن¡اية  ̀`ة  qي`̀Fال̀`روا ل¡ا 
ÑJقي¡ا  òHل∂  cاCنq¡ا   ,kقاqعل oم مüسÒها 
J¡ا  qسدûل  ,øمõال عرب   I qوم�ستمر aاعلة 
ره̀`ا  qò`̀Œو ت¡ا  qومو�سوعي و�سHÓت¡ا 
وانتماF¡ا, وcاCنq¡ا JوJ qOعميم ‰وPج¡ا 
 øم امل̀`ق̀`ارH̀`ة   ø`̀ع  kعيداH يÑق≈   …ò``ال
ل  qµسûيت  Ú``̀ح يف   ,Ú``ح``قÓ``ال ق̀`Ñ̀`ل 
¡ات,  qمCاال  øم  Êاãال  q…الن�سو اجليل 
µJو¿  ̀`ا,  ̀`م ̀`Òه Zو  Iري̀``د``̀aو ̀`ة  qوي`̀ ع̀`ل

 kا qمCا ال�سيد  ق�سم   êا◊ا Rوجة  علوية 
اعتدا∫,   ,iسلو� اEح�سا¿,  Hنات,  لÑ سع 
يف  ÑJال≠  HناJ¡ا,  عل≈  ûîJس≈  اCح̀`Óم, 
ة  qيÑريقة �سل£H ر qKDتوa ,رط حر�س¡اa
 qø¡عليمJ  Iرµa øع ∫RتناJ , وال  qø¡علي
 Iõهم علوية  µ`̀J̀`و¿   .kع̀`ال̀`ي̀`ا  kعليماJ
ر  qJالتو يRÓم¡ا   ,Úاجليل  ÚH الو�سل 
J�ستقرq عل≈ قرار, J¨دو  والقÓقل, ال 
 PEا  ,IÒÑµال ت¡ا  qÑfiو خûسيت¡ا  �سëيqة 
 Üاجلنو ¤Eوج¡ا اR مع Üهاòض ال aرJ
حc Úا¿ يعمل يف التéارI هنا∑, الCنq¡ا 
وûîJس≈  عاFلت¡ا,  عل≈  –ر�ض   âانc
 qعمJ  âانc التي  Äة  qال�سي االCو�سا´   øم

  .Üاجلنو
 øي�ض مFر øcرc Iريدa ما – سرc
الµاÑJة  “نë¡ا   ,Êاãال اجليل  اCرcا¿ 
الرواية,  Rمام  J�سلqم¡ا   ,Oال�سر ة  qي qحر
الفüسو∫   ø`̀ م c̀`ام̀`ل  Hفüسل   Oن̀`ف̀`ر`̀J
مع  حµايت¡ا  aي¡ا  J̀``رو…  االCرH̀``ع̀``ة, 
 çÓK âÑ£ oي¡ا, هي التي خHCا وا¡Hا q£خ
 ÒµفJ  Aسو� ة  qيëس�  â`̀ووق̀`ع ات,  qر``̀ م
 ¿Rمتوا ÒZ ¿اc …òوالدها ال ÒHدJو
 qلc  kاOقو nم اختياراJه,  يف  Oقي≤   ÒZو
 Iريدa وµJو¿  رجëه,  nDو oJ HاµaCار   I qمر
 Iريدa îJتار   ,I qر`̀ م  qل`̀c يف  ال سëيqة 
ا√  qدëتJ اHC̀`ي̀`¡̀`ا,   ø`̀ع  kعيداH مüسÒها 
عمر  حÑيÑ¡ا  مع   Üر¡J  ,I qمر  øم  ÌcCا
م�سار  ر�سم  ر  qقرJ  ,Iال�سر حاجة   øHا
اHCي¡ا  اخ̀`ت̀`ي̀`ارات   ø`̀ع  kعيداH حياJ¡ا 
علي¡ا  J�سلq£ه   øع  kعيداHو الفا�سلة, 
 kجاPل ‰وqã“ ,ا¡H هJمه ومتاجر qµ–و
القرار  امل�سلوHة  ̀`ا  ¡`̀ qمCا  ø`̀ع  kتلفاfl
 Üا‚Eاال Rحمة  يف  ال ساFعة  واCخت¡ا 
مت�سلqط,  ̀`ø ع̀`م  Hا  ø`̀م ̀`ض  ̀`درو� امل  Ò`̀Z
Jعيûض  ق̀`ري̀`ة  يف  اجل̀`¡̀`ل  H̀`¡̀`ا   …Oو``̀ ي
 . qاالجتماعي  ∞qلîالت ح̀`االت   Cس̀`وا`̀�Cا
العلم  جيل   ,åالãال اجليل  ياJCي   qم`̀K
 Iورãوال ال̀`واع̀`ي   O qوال̀`ت̀`م̀`ر واملعرaة 
 Iريدa اHنة   Iد`̀ رن µJو¿  ن¡éة,  nمoامل
ع  qتمتJ هنا,   kاRرو`̀ H  Ì`̀cCاال هي  وعمر 
عليا,   IOس¡ا� J�ستüëسل   ,øJاa éHما∫ 
لة  qÑµامل واالCع̀``را±  التقاليد   i qدëتJ

ة,  qي qرëH ي¡اCرا øع qعربJ ,ICة املرا qي qر◊
J¨دو نا�س£ة يف ‹ا∫ حقو¥ االEن�سا¿, 
ال   ,Òالت¨ي ̀`ة  qaد`̀H االEم̀`�̀`س̀`ا∑  ̀`او∫  –
 Òالت¨ي  øع  kاãëH  Oسموüال  øع Jتوان≈ 
املنûسوJ .Oت�سلH íqالعلم والعناO والعõم 

  .ICواجلرا
aتµو¿  الرجالية,  ات  qسيüîسûال ا  qمCا
´ عل≈ KÓKة  qRتوJ ,ا¡JاÒة لنظ¡Hساûم
 êوR ليفةÿو¿ اµلة ل¡ا, يHجيا∫ مقاCا
´ منه  qيتفر …òر الòاجل Iحاجة ال�سر
يµو¿   ,iر``̀ اCخ اCو  H£ريقة  ال̀`Ñ̀`اق̀`و¿ 
اHنه  يµو¿   qم`̀K  , kمعتدال  kقا�سيا  kعاملا
 qالويف  êوõم والqاملتعل  øHÓل kاالãعمر م
وال̀`د  ‰̀`ط  يقاHله  ̀`م,  q¡`̀امل̀`ت̀`ف  ÜCواال
 êا◊ا  qم`̀K م,  qµëاملت  qدÑامل�ست  Iري̀`د`̀a
 Iالوحيد اCخ̀`ت̀`ه   êوR ال�سيد  ق�سم 
اCو  ج̀`وRي̀`∞  يë سر   Ú`̀ح يف  ة.  qعلوي
يو�س∞ cما يناOيه ا◊اê ق�سم ال�سيد 
النق£ة  ليµو¿  االCحيا¿,   øم  Òãc يف 
 qهمCاال ا◊امل  الرواية,  يف  االE�سµاليqة 
 Åيفاج  PEا للرواية,   q…رµالف  Üا£îلل
وHناJه  Rوج̀`ت̀`ه  ال�سيد  ق�سم   êا◊``ا
ليدر�ض   Üاجلنو  øم له   Öقري Hقدوم 
ال£qÖ يف جامعة اÿرWوم, يëتفي Hه 
aه اE¤ اHنته  qيعر ,Aا احتفا qÁCالرجل ا
 ,ñCاc Jعامله   ¿Cا من¡ا   Öي£ل اعتدا∫, 
ي�سعد  معه,  التعامل  يف   ê qرëتJ  qالCوا
 ¤Eا يدخله   qم`̀K  ,kمعا يéمع¡ما   Úح
ل µHامل مüساريفه, وµJو¿  qفµيته, ويتH
لعلوية,  Hالن�سÑة   Iامل̀`ري̀`ر  ICامل̀`ف̀`اج̀`ا
هòا   q¿CاH للÑنات,  Hالن�سÑة   Iوال�سعيد
ت عل≈  qر`̀ ̀`س �Cا …ò``̀د ال`̀aوا`̀ ال̀`῭`ري̀`Ö ال
 kاÒو–ق لقدر√   kي�ساîÑJ HالعÑد,  نعته 
Rوجته   øم د  qال�سي ق�سم   ø`̀Hا هو  ل̀`ه, 
ج¡ا  qوõJ ا¿ قدc التي ,…Òة مqيHاجلنو

  .Üه يف اجلنوKوµام م qيCا
نق£ة  µJو¿  املµتûسفة   I qنوÑال Jل∂ 
 qل`̀cو للéميع,  وال̀`ǜ`س̀`دم̀`ة  الدهûسة 
 qÖسûي  Úوح ر√.  qKCاJو نظرJه   Öس�ëH
Jعوي سه   ÜCاال يëاو∫  جوRي∞,   øHاال
واليتم  وا◊اجة  ا◊رما¿  �سني   øع
 âرحل التي  ̀`ه  qمCا مع  aي¡ا  Jرcه  التي 

 Üòي∞ نق£ة اجلRو¿ جوµته, يcرJو
يف  ̀`رواي̀`ة,  ال يف  وااللتÑا�ض  والل¨ط 
 ÒZ q‹س̀`م̀`ا`̀û`̀ال ø``̀Hو¿ ا`̀µ`̀ي Üو`̀ ̀`ن اجل
 øHا يµو¿  الûسما∫  ويف  aيه,   ÜوZاملر
يµو¿   ,IدÑالعH  âنعJ التي  ة  qيHاجلنو
يف  �ساCنه,   øم  ∫ÓقEاال عل≈   kÓليO لونه 
 øخريBاال عل≈  يفر�ض  علمه   q¿Cا  Úح
يف  وال سëيqة   òاملنق يµو¿  احÎامه, 
اE‚̀``اRات   ≥ qقëي  Ú`̀ح ما  qوال�سي  ,¿Bا
ي¨دو  اختüسا�سه.  يف   ¥ qويتفو  ,iربc
 ÖيÑ£ال aيه   Üو`̀Zر`̀ امل  Ò`̀Z ̀`واà`د  ال
 .≥``̀aCيف اال í`̀FÓ`̀م```ل الCامل̀```داو…, واال
 øم امل¨امر   q‹اµس�Eاال õHواجه   ê qيتو
يüسل   ÒخCاJو  O qOر`̀J Wو∫  Hعد   ,Iرن̀`د
 IOسوûاملن العÓقة  اال�ستëالة,   qح̀`د
 Iرند  ê qوõيت  .Üواجل̀`ن̀`و الûسما∫   ÚH
 øع وJ̀`داà`ع  H̀`ه   ∂ qتم�سJ  âانc التي 
¡ا له, وJ¨امر يف الõواH êه, �ساعية  qÑح
 ¤Eا ة  qالعام  Iالنظر يف   Òالت¨ي  ¤Eا
اREاAهم,  الûسµو∑  وÑJديد   ÚqيHاجلنو
واال�ست¡õاAات  االنتقاOات   ≈aÓتJو

التي cانJ âتماiO يف النيل من¡ما.  
اCوا�̀`س̀`ر   qس̀`د`̀�  ¤Eا مZÒني  J�سع≈ 
وجنوHه,  ال�سوOا¿  �سما∫   ÚH  ≈Hالقر
ة  qويÑZر Iاملنتقا روايت¡ا  ن¡اية  وµJو¿ 
îJتار  HاعتÑارها  ة,  qواقعي من¡ا   ÌcCا
ل  qف سJ اJ¡ا,  qسيüîسûل  Iسعيد� ن¡ايات 
̀``د, وع``Óق``ات  qوح``̀ ̀``وOا¿ م ̀``س ̀````ة � روDي
 q¿Cا``̀ c واع̀``ي̀``ة,  �سليمة  ̀`ة  qاج̀`ت̀`م̀`اع̀`ي
 Iر qسûÑم قüسüض   IAقرا يîتتم   Çالقار
HوD�ض  عل≈  متëايلة  وDمãلة  oم Hن¡ايات 
̀`ا¿  واالCم ال�سÓم  aي¡ا   Oي�سو ال̀`واق̀`ع, 
واالWمÄنا¿, ويعيûض االHC£ا∫ يف �سÑات 
ونÑات, يîلqفو¿ االHCناA والÑنات, Oو¿ 
يف  ا◊̀`ا�̀`س̀`ل   ñس̀`ر`̀û`̀ال  ¤Eا  âلتفJ  ¿Cا
الواقع. اCو cاCنq¡ا JقرH qا�ستëالة اcEما∫ 
Hدت   ¿Eوا  ≈ qحت اBم̀``ا∫,  Oو¿  الرحلة 

واهية.  
ة,  qيFالروا ŒرHت¡ا  الµاÑJة  ¨ر¥  oJ
ة,  qيµëامل Hالل¡éة  ل¡ا,  االCو¤  وه̀`ي 
aقط,  ا◊̀`وار  يف  Hالعاميqة  µJتفي  ال 
cاملة  �̀`س̀`ف̀`ë̀`ات  ̀`ا∑  ̀`ن ه ̀`و¿  µ`̀ J H̀``ل 
امل¨رقة  Hالل¡éة  aي¡ا   Oال�سر يµو¿ 
Hين¡ا   Iوéa يîل≤  قد  ما  يت¡ا,  qعام يف 
وÚH القارÇ يف اÌcC مø مق£ع, وياJCي 
اãcEارها مø اعتماO العامية اKEقاالk عل≈ 
 âلل¨ت¡ا التي راوح kاaاõوا�ستن ,Çالقار
 Òãc ة والعامية يفëسيüوم الفîJ ÚH
 q¿Eا القو∫   øµÁ اCنqه   ≈ qحت املقاWع.   øم
ل¨وية  Ã�ستويات  مûس¨ولة  روايت¡ا 
 Oال�سر م�ستويات   O qعدJ مع   ,IاعدÑمت
التنويع  عل≈   âحر�س التي  وال̀``رو… 
 øم ÒãµالH روايت¡ا …ÌJ ا¡qنCما اc .ي¡اa
فة  qXوoوالدالالت امل Rالتفا�سيل والرمو
يف   IÒÑµال اHCعاOها  ل¡ا  والتي  ة,  qدقH

  . qÊاOتمع ال�سوéامل
 zناتÑال ìÓ oي∞ مRاملوانع وجو øمR{
ة �سامة مZÒني هي  qانيOة ال�سوÑJاµلل
ة  qالتقديري IõFاجلاH IõFالرواية الفا

 .íسال� Öqقة ال£يHمل�سا
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zا الكتابòضهرزاد لبنان مو�ضو´ ه�{

يف االأدب والفن.. تكتب الن�ضاء لي�س كما يكتب الرجل
fiموO عو�ض عÑد العا∫

 ,z∞يو�س Hدر  }�سوقي   åاحÑوال الناقد  aيه  ير�سد  وهام..  مو�سوعي   Üتاc
نüسية  اCن£ولوجيا  يف   IÒسüالق القüسة   øa يف  لÑنانية  cاÑJة   33 اHÈ`داع̀`ات 
 ≈a ø¡سية, ويقدمüسüموعات القéوامل ∞ëسüالدوريات وال øم Oعد øم Iتارfl
 Iاخرa اعةÑW يف ÒÑµالق£ع ال øة مë400 �سف ∫Óقة خFرا�سة –ليلية �ساO

عO øار حور�ض الدولية عام 2010.
ملاPا الµاÑJات؟ وملاPا هø مø لÑنا¿ عل≈ وجه التëديد؟

اللÑنانية Jعيûض حالة خا�سة مø حاالت هموم  الµاÑJة   ¿CاH  ÖJاµال  Òسûي
الوøW العرHي واالEن�سا¿ üHسفة عامة, وòcا Jعيûض حالة ملتÑ�سة مø حاالت 
اللÑنانية,   Iا◊يا ويف  الûسار´  يف  وخüسو�سيت¡ا  HاHCعاOها  وال¡وية   Aاالنتما
اCوروHا   ≈a لي¡اEا  Aوéالل  ¤Eا الت≈ ا�س£رت  املنايف االختيارية  اCي سا يف  òcل∂ 
الÑيÄة  مûساcل   øم خا�سة  حالة  اCي سا  Jعيûض  cما  العرHية,  املد¿   øم وÒZها 
وال¡م االجتماع≈ وJعدO ال¡ويات والتوج¡ات الãقاaية والدينية, هò√ ال¡موم 
الÑيÄات  يف  الµاÑJات   øم  ø¡ع سH Jعيûس¡ا  ‡ا   ÌcCا اللÑنانية  الµاÑJة  Jعيûس¡ا 

.iخرCية االHالعر
ويدلل الÑاحH åاملقارنة ال¡اFOة واملدققة.. اC¿ معظم الµاÑJات اللÑنانيات 
 Oعا⁄ ال�سر ¿Cار اÑاعتH ..∫وCاملقام اال ≈a ø¡داعHEي يف اFالروا õéاملنH Úتفëي
الرواFي ي سع التéرHة ال�سرOية يف حالة مø حاالت اال�ستنفار االCنãو… الناHع 
مø مµامø الòات يف الداخل واÿارê وما يدور حول¡ا مø ق سايا وهموم خا�سة 
وعامة. واC¿ القüسة القüسIÒ لدي¡ø هي حالة �سÑه م¡مûسة يف اHEداع¡ø, اCو هي 

fi£ة للراحة مø عناA الµتاHة الرواFية التي “ãل هم¡ø االHEداعي االCو∫.
JقريÑا,   ø¡لc Hل  اللÑنانيات..  االOCيÑات  معظم   ¿Cا Pل∂..  cل   ¤Eا ي سا± 
يعملø يف ‹ا∫ الüسëاaة ويف و�ساFل االCعÓم املîتلفة, يف الدوريات ووcاالت 
وا◊رcة   ÒÑالتع حرية   ø¡ل  ìاJCا ‡ا  مûسµلة,   ø¡ل ãÁل  ال  والنûسر   ,AاÑنCاال
 øWالو êداعية خا�سة يف خارHEساهد االûاملH ∑اµسار وا◊ سور واالحتûواالنت
Xرو±   êنتا هي  التي  االRCم̀`ة  ◊ظة  وهي   ..Üا◊̀`ر  øمR االختيار…  Hاملنف≈ 

املéتمع واملHÓ�سات املتعلقة Hاملعيûسة.
الن�سوية   IÒسüالق القüسة   øa  øم للµاÑJات   Iتارîامل  êPالنما ÑWيعة  اCما 
 ¤Eا لÑنا¿  يف   ICاملرا  ÜOCا  øع حديãه  معر�ض  يف   ÖJاµال اC�سار  aقد  اللÑنانية, 
ن�سوية   øم الµاÑJات,  ÑWيعة  حو∫  املتëلقة  املüس£لëات  حو∫  املãار  اجلد∫ 
واCنãوية ون�ساFية.. وهو جد∫ وروiD اKCارت العديد مø اCوجه الرa ض والقÑو∫ 
اE¤ مدلوالت   åاحÑال واC�سار  الµاÑJات.  اÜ خا�سة  qتµوال  Oوالنقا  Aالقرا عند 
ما  يقا∫ هو   ¿Cا  øµÁ ∞سد¥ و�س�Cا  ¿Eاa الµاÑJات,   Öجان øات مëس£لüامل  √òه
يµونه  ما  ال  ه≈  µJونه  ما   ÖتµJ  ¿Cا  ICامل̀`را عل≈   ¿Cا وول̀`∞..  aرجينيا  cتÑته 

االBخر.
وقد Oعم الµاJ ÖJقدÁه للµاÑJات اللÑنانيات, يف اال�ست¡Ó∫ االCو› لãëÑه 
Hقوله   Üتاµال هòا  يëتويه   …òال  ÒÑµال املعن≈   âلõاخت التي   IارÑالع  √ò¡H
 Iتارîض املüسüالق øسة مüل قc ل qيP ماc ,zÜتاµا الòنا¿ مو�سو´ هÑل OاRس¡ر�{
هòا  يف  م¡ما  مرجعا  يعد  Ãا  cاÑJة  cل   Iحيا  øع وHيوجراaي∂  îÃتüسر 

اüÿسو�ض.
 Pستا�Cاال åاحÑة, اختارها الÑJاc لµل IÒسüسة قüعل≈ 33 ق Üتاµتو… الëي
اCي سا  وهي  �ساحÑت¡ا,   iDورو µaر   øع  qلتعرب وروية  Hعناية  يو�س∞  Hدر  �سوقي 
ملëة cPية ملنí القارa Çر�سة وا�سعة لقراIA هòا النو´ مø الµتاHة القüسüسية 
 Oنا عليه يف ال�سرOعوJ …òالتقليد… ال Oحيانا لل�سرCا Rاوéس¡د واملتûا املòيف ه
الفµرية  التëوالت   øع االBخر   Öاجلان يف  ومعربا  عموما,  العرHي  القüسüس≈ 
 òمن لÑنا¿  يف   ICاملرا µJتÑ¡ا  التي   IÒسüالق القüسة  J£ور  يف  التناو∫   Öسالي�Cوا
 â– الفنية  قيمت¡ا  وJتفاوت  Jتنو´  a¡ي   ,¿Bاال وحت≈  االCو¤  االEرها�سات 
JاÒKC عوامل عدI من¡ا املوKDرات االHOCية امل£لة HروDو�س¡ا عل≈ ال�ساحة يف �ست≈ 
الµتاHة   øالنو´ م م�سار هòا  املîتلفة عل≈  النûسر  وJاO ÒKCور   ,Iمناح≈ ا◊يا
يف  والãقاaة  االEعÓم  �ساحة  J�سيدت  وقد  Jوج¡ات,   øم لدي¡ا  Ãا  القüسüسية 

.øا الفò¡ل Iاط جديد‰CاH يةHاÑجيا∫ �سCور ا¡Xوت, وÒH
م�سJÒ¡ا  يف   ..zˆا نüسر  }اEميل≈   IÒÑµال الµاÑJة  ل�سا¿  عل≈   Oور ما  ولعل 
املتÑاينة,  واملûساعر  واالCحا�سي�ض   Üارéالت  Iرcاòال  ¿õتîJ  åحي ا◊ياJية, 
الوعي  Kنايا  يف  االHÈ`داع̀`ي   õéاملن ò¡Hا  ‡تلÄة  Pل̀`∂   ≈a  Iر`̀cاò`̀ال  íÑسüJو
 ¤Eا املنõé رÃا يظل معنا ويòهÖ معنا  aاE¿ هòا  والÓوعي, وعل≈ حد قول¡ا 
القرب اPEا ⁄ Jتí لنا الفر�سة الEخراجه ونûسر√ يف النور, وJ�ست£رO الµاÑJة, 
التي  الòاJية  والعõلة  اéÿل   øم  ∫ÓظH  ßحتفCا اRCا∫  وال  اCي سا,  Jقو∫  اPEا 
“µنن≈ مø التعH ÒÑالµلمة املµتوHة, cلما �سنâë الفر�سة لòل∂, اŒ PEعلني 
 ÊEاa ,امل¨لقة ÜواHCوخل∞ اال ,IÒ¨سüتي الaرZ ¿جدرا ÚH âنc ¿Eوا ÊCاH سعر�Cا
 ..!…Òيف �سم OرZõة هو ال�سوط املHتاµو¿, وهاج�ض الµال ∑Óعل≈ امت IرOقا
 z∂ا◊اي }رينيه  اللÑنانية  الµاÑJة  cتÑته  ما  ا�ستعرا�ض  اCي سا  االCهمية   øوم
اللëا±   â– راC�سي   øaOCا  ¿Cا اCحاو∫   Óلي Jقو∫:   PEا االHOCية  النüسو�ض   êخار
واZCم ض عين≈ جيدا, الÊC اCخا± الوحدI, واCخا± اC¿ ي¡éم العا⁄ الiò خل∞ 
الناIòa اE¤ الÑيâ, واCخا± عندما ي£ل الüسÑاc ..ìم يÑدو H£يÄا هòا اليوم, 
م�ساaات  يق£ع   øمc الن¡ار,  Wو∫  يرc ض   øمc  ÖعJCا واCنا  متãاقلة,  خ£واJه 
الن¡ار  اaOCع  cي   Êي�ساعد معي   ø‡ اCحد  ال  مري سا..  يµو¿   øمc اCو  Wويلة, 

لي�سر´ قليÓ.. اCنتظر الوقâ اÁ ¿C سي.. OاFما لÁ ≈µ سي..!!
اللÑنانيات  الµاÑJات   øم العديد  مع  املمتع   Üتاµال هòا  يف   âالوق  Üوò`̀وي
 øcرJ øÃ ة, مروراHتاµدات الFرا øا مAدH ,سيةüسüسو�ض القüالن √òه Üاëس�Cا
üHسمت¡ø عل≈ الµتاHة القüسüسية يف املûس¡د اللÑناÊ اCمãا∫ ليل≈ HعلµÑي, ومن≈ 
Ö, وOاFما Áنë∂ الÑاحå �سوقي Hدر يو�س∞  qريZ Rيني, وروcاµس� OاOور, ووÑج
Oرا�سته   ∫Óخ  øوم املîتار,  نüس¡ا  Oاخ̀`ل   øم الµاÑJة  ملعرaة   Iجيد aر�سة 
الûسيqقة التي �ساحâÑ هò√ النüسو�ض, ولعل هòا اC�سد¥ JعÒÑ عø القيمة الفنية 
نûسرJه  اE¤ ما  اE�ساaة  اللÑنانية يف هòا املéا∫,  الµاÑJة  التي –تل¡ا  واملµانة 
 ,ø¡Jراcòو مCا ø¡JOع ض �س¡اH øو املقت£ع مCا Oحوارات مع النقا øم ø¡ع ض منH
 iòال االHEدا´   ÖانéH الãقاaة  نûسر  معاونة  يف  Oور  ل¡ا   âانc الµاÑJات  وHع ض 
يµتÑنه HامتO ∑Óار نûسر خا�سة c¨اIO ال�سما¿, ومي üZسوÜ, واZCلÖ الµاÑJات 
cما cPر a≈ الåëÑ يعملø يف ‹ا∫ الüسëاaة اCو ‹ا∫ االEعÓم, اCو يف ‹ا∫ 
الفنو¿ التûسµيلية اCو ال¡يÄات الãقاaية الر�سمية, واملÓحظة اجليدI اH ¿Cع ض 
 ø¡ال قليل منEقدير اJ ≈عل Úنا¿ قد حظÑل øلدهH يف øµات ⁄ يÑJاµي∂ الJها

Hل اH ¿Cع س¡ø قد حüسلوا عل≈ الûس¡رH Iعد خروج¡ø اE¤ املنايف.

 Iح سر{ ال�سور…  امل�سل�سل  عمل  aري≤   Üق̀`ار    
الÑاقية  مûساهد√  üJسوير   øم  Aنت¡اEاال عل≈   zÜال¨يا
الûساعر   Iحيا  IÒس� يرو…   …òوال ومüسر,  ÒHوت  يف 

الفل�س£يني fiموO Oرويûض.
 Iري≤ عمل امل�سل�سل ال�سور… }ح سرa وت: ها هوÒH
املتÑقية  املûساهد  لتüسوير  ÒHوت   ¤Eا يüسل   zÜال¨يا
الفل�س£يني  الûساعر   Iحيا  IÒس� يرو…   …òوال منه, 
�س¡ر   ∫Óواملتوقع عر�سه خ الfi ÒÑµموO Oرويûض, 
 …òراهيم الHEرا�ض اa ولة£H øم, وهو مOرم سا¿ القا
 ±Óس� والفنانة  Oروي̀`û̀`ض,   Oموfi �سüîسية  يقدم 

aواخرجي التي JلعO Öور }ريتاz التي قيل اE¿ عÓقة 
 Öسيüن  øم a¡و   êخراEاال اCما  Hدرويûض,  جمعت¡ا   Öح

‚دت اCنõور.
امل�سل�سل  عل≈   ÚمFالقا cل  Hه  يقوم   ÜوDوO عمل 
الòاJية   IÒال�س �سيا¥  يف  ا  kÒÑc –ديا  يûسµل   …òال
الدرامية التي عاIO ما Jواجه HاE�سµاالت نقدية يف 
 øµول  .Iاملنتقا الûسüîسية  عاFلة   øم اCو  الüسëاaة 
اC¿ القاFمÚ عل≈ العمل قرروا JقدO Ëرويûض  يÑدو 
رواية   íسالüل التلقاFي   Oال�سر  øع  IعيدH  IسورüH

قüسة وøW مø خÓ∫ حياJه.
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مطلوب عمل
اCنا اقيم Hواليه نيوجر�سي احمل رخüسه �سو¥  

 øµ‡ اPنف�ض الواليه اH عمل øع åëHا
 Mohammad :  .اال�سم

 العمر: 42 �سنه , رقم التلفو¿ : 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

Wباñ لبناÊ يبحå عن عمل
ÑWاñ لÑناÊ لديه خربI �سنوات يف املاcوالت 

وا◊لويات العرHية يåëÑ عø عمل

call georges : 3474576897 

جمعية امل¨ÎبÃ Úحافظة تعõ تدعوا 
 ÇارW ´اإ¤ اجتما õبي اب وتعÎ¨م

عÑد ال¨ني اليو�سفي 
الواقع   Aاالعتدا ملناقûسة   õعJو  Üا fiاaظة  م¨HÎي  �سم  اجتما´  ناقûض 
�سار´ جما∫  الواقعة يف JقاWع  Hنايته   Ëد¡J سور… يفüاملن امل¨ÜÎ عمر  عل≈ 
اCحقيته  و 26 �سÑتمرب مø قÑل االC�س¨ا∫ Hاملëاaظة وHدو¿ حµم ق ساFي رZم 
 âعO …òال Aا اللقاò¡Hض والتقيد وüخيÎوال Aسراûال åحي øي¡ا مa القانونية
 øيه العديد مa ضûناق õعJ ظةaاëÃ ( ÚHÎ¨جمعية رعاية خدمات امل ) له
 Oعد يف  والقانونية  االجتماعية  الûسüîسيات   øم جلنة  ûJسµيل  و”   Öاجلوان
عل≈  الواقع  الظلم  الREال̀`ة  املعنية  واجل¡ات   ßaاëامل ملقاHلة   ( �سüîض   16)

: øيت سم …òتامي الÿيا¿ اÑاعة الPEو” ا ÜÎ¨امل
الفعل   øويدي املنüسور…  عمر  له  Jعر�ض   …òال  Aاالعتدا  Aاللقا رa ض   -1

املîال∞ للنظام والقانو¿ 
وcل  معه   øوالت سام  ÜÎ¨امل  Öجان  ¤Eا للوقو±   √Oا�ستعدا  Aاللقا اHCدا   -2

الو�ساFل القانونية Ãا ي سمø حقه املûسرو´ يف امللµية. 
للوقو±   ¿ÓعEل االFوو�سا Êتمع املدéامل نا�سدI اجلمعية مµونات  3- وcما 
 …òع الظلم الaا لر¡HCاO والتفاعل مع اجلمعية يف IÒ£ÿقة اHال�سا √òمام هCا
نا�سدI رFي�ض اجلم¡ورية Hالتوجيه والتëقي≤  , وcما   ÚHÎ¨امل IخوEاالH ≥◊
يف هò√ الواقعة والتي هي îJريÖ املÑن≈ واÓWE¥ النار عل≈ �سيارI املcòور اCمام 
 Pستا�Cظة / االaاëامل ßaاfi / ñCاال øساال مüJس¡دت ا� Aا اللقاòله .ويف هõمن

/ حموO خالد الüسويف 
اE¤ احد االEخوI ا◊ا�سريH øتëديد االلتقاH Aاللéنة Hعد عيد 22 مايو 
لÓWÓ´ عل≈ الق سية وحل¡ا Ãا ي سمø حقو¥ امل¨H ÜÎناA عل≈ قانو¿ �سÄو¿ 
االمتياRات يف  واEع£اF¡م   ÚHÎ¨امل ا�ستعéا∫ ق سايا  نüض عل≈   …òال  ÚHÎ¨امل

. øWاخل الوO موال¡مCمار اãح≤ ا�ست

حمافß تعõ يوؤكد على �ضرورة 
 ÚبÎ¨التعجيل يف حل ق�ضايا امل

Jعõ-عÑد ال¨ني اليو�سفي
يف  التعéيل   Iسرور� عل≈  الüسويف  خالد   Oحمو  õعJ fiاaظة   ßaاfi اcCد 
يف   âÑال �سيتم  HاCنه  وقا∫  االCولوية  وع£اF¡ا   ÚHÎ¨امل ومûساcل  ق سايا  حل 
 IOلتوجي¡ات القيا kقاaحقوق¡م و øا ي سمÃ ÚHÎ¨املH ا�سةÿة الق سايا اaاc
 …òال  Úاليمني  ÚHÎ¨للم  åالãال العام  املوD“ر  وJو�سيات  وقرارات  ال�سيا�سية 
نüض عل≈ ا�ستعéا∫ ق سايا امل¨ÚHÎ واEع£اF¡م االمتياRات يف ا�ستãمار اCموال¡م 

. øWاخل الوO
 øم  Oع̀`د ملناقûسة  اجتماعا   ÜEوا  õعJ م¨HÎي  جمعية  عقدت  جانÑ¡ا   øم
الق سايا املتعلقة Hامل¨ÚHÎ ومن¡ا ق سية امل¨ÜÎ عمر املنüسور… الJ …òعر�ض 
ق سايا  ملتاHعة  جلنة  ûJسµيل   ” االجتما´   ∫Óوخ جما∫  ûHسار´  Hنايتة  ل¡د 

امل¨ÚHÎ مµونة م16ø �سüîض
ويف ختام اCلقاA ا�سدر املéتمعو¿ Hيانا اcCدوا aيه رa س¡م الC… عمل flال∞ 
للنظام والقانو¿ وOعوا aيه اجل¡ات ا◊µومية املîتüسة اJ ¤EنفيJ òوجي¡ات 
وJو�سيات  وق̀``رارات  اجلم¡ورية  رFي�ض   íسال� اˆ  عÑد  عل≈   ñCاال îaامة 
 ÜÎ¨خوان¡م املEا Öجان ¤Eم ا¡aي سا وقوCيه اa دواcCوا åالãال ÚHÎ¨ر امل“Dمو

واملëاaظة عل≈ ا�ستãماراJ¡م و‡تلµاJ¡م .

                                               ÜEظة اaاëاملقومات ال�سياحية مل
1- املقومات ال£Ñيعية

̀````ا ت    ̀````درج ̀````ا∫  ال̀```ت̀```ي J̀``ت̀``î̀``ل̀``ل̀``¡̀``ا  امل Ñ````̀ اجل
اÿ سرا  الõراعيةوµJ�سوهااالC�سéاروالûسÒéات 
a¡ي  اÿال≤   وهÑ¡ا  التي  لÑديعةاملن سرواجلما∫ 
J�سëر الÑاÜ ناXري¡ا وRاFري¡ا مø �سياì  ا�س∞ ا› 

Pل∂ 
 IرXالنا اال�̀`س̀`é̀`ار   ø`̀م و–̀`ت̀`وي̀`ه  Jتمتع   ̀`ا  مل
Ãياها   Iال�ساحر وOي̀`ان̀`¡̀`ا   ∫ واجل̀`م̀`ا   Iسر ÿاH
Jنëدر  �سÓالت  منه  لتنëدر  العام   Wو∫  اجلارية 
مø اعا› اجلÑا∫ لوOيان¡ا cاوH …OناA وO… الدور 
الëÑر  يف   ÖسüJ التي  االوOية   òوه اجلنات    …Oوو

االحمر وخليè عد¿ 
 ÜEا ملëاaظة  اHÓÿة  ال£Ñيعة  ل�سëر   ¿Cا cما   
 Oر¨J ر عندماµÑال ìاÑسüو¿  خا�سة الéو �سP رëس�
ال£يور علي اüZسا¿ الûسéر معلنة éaر يوم جديد 
 ∑òتاحa    Aامل̀`ا جدو∫  و�سط  اجلما∫   Aا¡H يJõا¿ 
التي  اHÓ`̀ÿ̀`ة  املناXر  Ãتعة  الé¡Ñةوال�سرور  
واجلÑا∫   Iاملم£رAال�سما Jن سرا¤   ∂`̀H –يط 
املî سرI والCÓر�ض املõهرIا ملîتلفة االلوا¿  واملتع 

وال�سيقا¿ 
2- املقومات التاريîية

 Öق◊ Jاريîية   م̀`ق̀`وم̀`ات  fiاaظة   Öت�سµJ
Jاريîية متعدÚH  IO العüسور القدÁة واال�سÓمية  

JعاقÑة  وOوي̀`Óت 
يف حµم¡ا    مãل الدولة ال�سÑاFية التي خ£ت¡ا Xفار 
عا�سمة لدولت¡ا HقياIO موD�س�س¡ا اC�سعد الµامل   والتي 
 OتعدJمة ا› اليوم  وFرها قاKCسون¡اوماüا∫  حõJما
 øسüح من¡ا  التاريîية   ا◊üسو¿   ÜCا fiاaظة  يف 
ال�سما�سر   òcل∂  والتعµر     Iو�سمار   ¿Óëc   Öح
   Aسرا ÿا وجÑل   Òس� ومüسنعة   املëر�ض   Iسمر�c
 ÒÑµلةوجامع¡االÑج يف  ارور…  وق̀`ǜ`س̀`رال̀`ل̀`µ̀`ة 
Ãدينة  العمر…  واجلامع  اال�سÓمي  للعüسر   Oويعو
التي  ا�سر¥   iPõيõدالعÑع  øHعمر وجامع    ÜAا

يعوHOناF¡اا¤ القر¿ الCÓو∫ ال¡éر…
3- املقومات الãقاaية

ل�سÑا  ا◊مÒيةوا  واملî£وWات  النقو�ض  املعاHد 
  Òوقرية الظف ÜEفار ومدينة اX يف IOية  املوجوF

االKارالقتÑانية  واملîظوXات   Êال�سيا Ãديرية 
Ãديرية الناOرI  التي Jد  لل علي ال£قو�ض الد ينيه  
والãقا aيه التي مار�س¡االيمانيو¿ القدما يف flتل∞ 
 âقام وما  االA�سÓمية   Iا◊ظار ويف  ا◊ظارات     
الدوله  وخا�سة  املتعاقÑه  االA�سÓميه  ال̀`دو∫  Hه 
Hناامل�ساجدواملدار�ض   øم والüسليëيه  الر�سوليه 
J£ويرونقل  ل̀``¡̀``اOورايف  ̀`ا¿  c ال̀`ت̀`ي  االA�̀`س̀`Óم̀`ي̀`ة 
 Ö£وال والريا�سيات  والعلوم  الãقاaيةاال�سÓمية 
وم̀`دار�̀`ض  ال̀`ري̀`ف̀`ي  املéتمع  االاCو�̀``س̀``اط  وال̀`ف̀`ل̀`∂ 
 Úاملعلم  èريîتH  âاهتم التي   ÖيJتاµوال املعÓمة 
الãقاaة   ßحف ̀``دوريف  ال ل¡م   ø`̀c  …ò``ال  Üت̀`ا`̀µ`̀وال
 Üتاµال øمÒãµات رجع الي¡االWو£îيف امل ïوالتاري
وKقاaة   ïاريJRربJ التي  موDالفاJ¡م  يف   ÚالفDواملو

اHنا  املëاaظة 

 ∫Óر… خé◊د اˆ اÑحمد عCا ÜEا  ßaاfi åëH
لقاFه aري≤ مûسرو´ J£وير التعليم Hالوcالة الياHانية 
للتعاو¿ الدو› (جايµا) HرFا�سة cيµو ميõونو و�سع 

Jعليم الفتاH Iاملëاaظة .
 ÚمCا املëلي  املéل�ض  عام   ÚمCا وëH سور   iجر cما 
والتعليم  الHÎية   Öتµم ع̀`ام  ومدير   , ̀`ورايف  ال علي 
 Üسر�J ÜاÑس�Cسرمي ا�ستعرا�ض اüال ¥Rحمد رCتور اcالد
ال£ÜÓ مø التعليم  , واEحéام الفتاI عø التعليم  يف 

املناW≤ الريفية .. 
ا◊µومة  Jقدمه   …ò`̀ال Hالدعم   ßaاëامل  Oس̀`ا`̀�Cوا
 øم وÒZها   , Hاملëاaظة  التعليم  لق£ا´  الياHانية 
 IOاملوجو Hاÿربات  اEعéاHه    iدHCا cما   , الق£اعات 
يف  اüÿسو�ض  وجه  وعل≈   ÚانيHاليا  Aسدقا�Cاال  iلد
ال�سل£ة  رعاية   kداcDمو  ..  Öوالتدري التاCهيل   Öجان
 …Cا , وحل  الياHا¿  التي Jقدم¡ا  املëلية لµل االCعما∫ 

مûساcل Jعيق¡ا  .
 Iيارõال  ¿Cا الفري≤   رFي�سة   âëو�سCا جانÑ¡ا   øم
للمرحلة  اCول̀`ي̀`ة  Oرا�̀`س̀`ة  لو�سع  JاJCي    ÜEا ملëاaظة 

Jعليم  لت£وير  املëلية   IرOاÑامل مûسرو´   øم الãانية 
 ..  ÜEا fiاaظة  يف  املقÑلة  املرحلة   ∫Ó`̀خ  Iالفتا
نفòت  املûسرو´   øم االCو¤  املرحلة   ¿Cا عل≈   IÒسûم
 , القدرات  لت£وير  املا�سية  ال�سنة   õعJ fiاaظة  يف 
وJفعيل املûسارcة املéتمعية , وHتعاو¿ املµاÖJ املعنية 

, وا�ست¡دâa 59 مدر�سة.
ÊاHقايف الياãال ≥ëاملل  

يف RيارI ر�سمية ملن£قة ا◊رç مديرية Hعدا¿
اÜE خا�ض عÑدال¨ني اليو�سفي

 ≥ëاملل  ÜEا ëÃاaظة  Hعدا¿  مديرية   ‹Eا و�سل 
 èرامH ≥ا موت  من�سµيa جو¿ جي و ÊاHقايف الياãال
 AسنعاüH الياHانية   Iال�سفارH االEن�سانية  امل�ساعدات 
 øم …òوال  çن£قة ا◊رÃ يëسüال õcموقع املر ‹Cا
Hتµلفة  الياHانية   Iال�سفار نفقة  علي   òينف  ¿Cا املوcد 
امل�ساعدات   øسم� Oوالر  78ال∞  ÑÃل≠  Jقدر  اCجمالية 
ملنظمات  Oعما  لOÓÑنا  الياHا¿   Jقم¡ا  التي  الياHانية 
ارJياحه   øع  ÊاHاليا  ≥ëاملل عرب  .و   Êاملد املéتمع 
لõيارfi Iاaظة اÜE ال�سياحية  التي “تل∂ املقومات 

“تلµه  Ã̀`ا  اEع̀`é̀`اH̀`ه  مÑديا  اHÓ`̀ÿ̀`ة  ال�سياحية 
 Iو�ساحر حHÓة  ÑWيعية  مناXر   øم  ÜEا fiاaظة 
والتاريîي  ا◊ سار…   çور`̀ وامل اجلÑلية  ÃدرجاJ¡ا 
ÑWعي   �سياحي  منتéع  من¡ا  جعل   …ò`̀ال للمëاaظة  
 Iرµس�  øع عرب  cم  العرHية    Iيرõاجل م�ستو…  علي 
واال�ستقÑا∫.   ال سياaة  cرم   øم حظي  ملا  وJقديرية 
 ICامل``را ع̀`ام  مدير  الûسريف  خوله  Rي̀`ارJ̀`ه  يف  راà`ق̀`ه 
Hعدا¿  Ãديرية  اÿدمات  جلنة  ورFي�ض  Hاملëاaظة 
ومدير اOCرا√ مµتÖ الüسëة وامل�ستãمر خالد التوعله.

مقتل الãور واجلمل اKEر �سéار Hالûسعر ..!!
الûسعر/عÑدال¨ني اليو�سفي

اiOC �سéار ÚH اC�سرÃ ÚJن£قة اجلÑل – P… هرم 
 øم kÓc ر�سية ا¤ مقتلCا çسعر عل≈ حرûديرية الÃ –
 Aعد جلوH çدما¿ يف عملية ا◊رîور واجلمل امل�ستãال
a ض  وHعد  ال̀`ن̀`ار..   ¥Ó`̀WEا  ∫OاÑJ ا¤  النõا´  Ẁ`ريف 
�سëيت¡ما   Üه̀`اP عل≈   Úaال£ر –�سر  اال�ستÑاcات 
يلفظا   ¿Cا قÑل  التcòية  لن�سيان¡م   ( اجلمل   , (الãور 

.IÒخCنفا�س¡ما االCا

باإب الفتاة  تعليم  لتطوير  املحلية  املبادرة  م�ضرو´  من  الãانية  املرحلة  لدرا�ضة   Êيابا فري≤ 



حملة �ضد مòيعو ومòيعات اجلõيرة

J¡ديد  ëHملة  االحد  ام�ض  الق£رية  <اجلõيرI> الف ساFية   Iقنا ندOت 
 â¨لH ية وقدHورات العرãها للOفرJ الت¨£ية التي ÖÑس�H ,يي¡اaاëست¡د± �س�J

حد <J¡ديد اCمن¡م و�سÓمة اaCراO عاJÓF¡م.
 Iقنا ومòيعات  مòيعو  <Jعر�ض  االح̀`د   Iالقنا ا�سدرJه  Hيا¿  يف   Aوج̀`ا
عرب  الûسüîسية,  حياJ¡م   ø`̀م  Ö`̀ج̀`وان  âالW J¡ديد  حملة  ا¤   Iي̀`رõ`̀اجل
 OراaCمة اÓمن¡م و�سCديد ا¡J ¤Eع س¡ا اH ة, و�سلcار مفربÑخCض واüسüق ¥Óاخت

عاJÓF¡م>. 
الت¨£ية  <التاÒKC يف  هو  ال¡د± مø هò√ ا◊ملة  <اجلõيرI> ا¿  واcدت 
واالحتéاجات  للãورات  Jناول¡ا  يف   Iيرõاجل Jنت¡é¡ا  التي  امل¡نية  واملعاجلة 

التي Jعüس∞ Hالعديد مø الدو∫ العرHية>.
 ÚلقJ يعاتòع ض املH ¿ي> اHل`>القد�ض العر <Iيرõر يف <اجلOساüم âوقال
ûJسويه  H¡د±  <مرÑcة> aا�سëة  جن�سية  اÓaما   øت سمJ الÎµونية  ر�ساFل 

.iفا�سيل اخرJ عطJ ⁄ ن¡اµول ,ø¡سمعت�
جد…,  ûHسµل  الت¡ديدات   √òه  òخCاJ الق£رية  ال�سل£ات  ا¿  ا¤  وا�سارت 
واòîJت اجراAات امنية مûسدJ IOتعل≤ Hدخو∫ وخروê ال سيو± ا¤ fi£ة 

<اجلõيرI> ومÑناها.
وHدت اجراAات االمø عند الÑواHة الرFي�سية يف Zاية الüسعوHة.

Hتلقي  <HداCت  ل¡ا  üJسريëات  يف   Öسايûال ليل≈  التون�سية  املòيعة   âوقال
ر�ساFل الÎµونية Jتناولني Hالûستم والت¡ديد منò حوا¤ KÓKة ا�ساHيع>. 

وا�ساâa الûسايÖ التي Jقدم النûسرI االخÑارية املعروaة H`>حüساO اليوم> 
النظر  <Oققي  ال�سJ âÑ سمنâ االJي   Aلقت¡ا م�ساJ ونيةÎµا¿ اخر ر�سالة ال
 .<Oساüëاي سا لل Cيت¡يا Óéمن øديéخلف¡ا �ست øا االمامية, ومÒامµا√ الŒاH
نüس∞   êõالل ال�ساFل   Æالدما ÑHقايا  ̀`درا¿  اجل <�ستتلو¿  الر�سالة   âaوا�سا
مرÑcة   IسورüH ر�سالته  <Pيل  املر�سل  ا¿   Öسايûال ليل≈   âaوا�سا  .<¥Îëامل
ومûسينة>. وJلقâ املòيعة اللÑنانية ZاIO عوي�ض ر�ساFل وJ¡ديدات Hال£ريقة 

نف�س¡ا. 
 ÚلقJ اللواJي  االخريات  املòيعات   ÚH  øم العرHي> ا¿  <القد�ض   âوعلم
J¡ديدات ور�ساFل الÎµونية مûسينة, Óc مø خديéة øH قنة وليل≈ الûسيîلي 

ا¤ جانÖ ليل≈ الûسايÖ وZاIO عوي�ض.

ابو مازن يف نادي ريال مدريد
الفل�س£يني  الرFي�ض  قا∫ 
الريا�سة   ¿Eا عÑا�ض,   Oموfi
û`̀J̀`س̀`µ̀`ل ج̀`�̀`س̀`را ل̀`ل̀`�̀`س̀`Óم يف 
 IاOCا وهي  االCو�سط,  الûسر¥ 

.Üسعوûال ÚH ةÑëسر املûلن
̀``و م````اR¿  يف  Hا± ا``̀ ̀``س �Cوا 
 IيارR في يف ختامëس� íسريüJ
مدريد  ري̀`ا∫   …Oلنا H¡ا  ق̀`ام 
االE�سÑانية,  ال̀`ع̀`ا�̀`س̀`م̀`ة  يف 
 øم الفل�س£يني  �سعÑنا   ¿Cا
للريا�سة  املÑëة   Üسعوûال
ومø الûسعوÜ املتاHعة واملÑëة 

للفر¥ االE�سÑانية اCي سا.
الريا�سة   Öëي اEنه  �سياJOه  قا∫  يتاHعه,   …òال الفري≤   øع �سوDاله   iولد  
ûHسµل عام ويûسéع flتل∞ الفر¥ الريا�سية, معرHا اC¿ اCمله HاC¿ يéر… املõيد 
 Ú£ل�سa ∞ست سي�J ¿Cري≤ ريا∫ مدريد والفر¥ الفل�س£ينية واa ÚH ¿التعاو øم

عل≈ مÓعÑ¡ا aري≤ ريا∫ مدريد.
انريµي  مدريد  لريا∫  العام   ÒJرµال�س عÑا�ض,  الرFي�ض  ا�ستقÑا∫  يف  وcا¿   

.…Oو› الناDم�سو øم Oوعد ,åاليãونZ
 Öوامللع الريا∫   ∞ëمت fiتويات  عل≈   ´ÓWاالH  Iي̀`ارR الرFي�ض  وا�ست¡ل   
اÿا�ض Hالفري≤ وال¨ر± اÿا�سة HالÓعH ,ÚÑعد Pل∂ J�سلم الرFي�ض هدية 
còJارية مø ناO… ريا∫ مدريد, ويف املقاHل قدم �سياJOه للفري≤ هدية còJارية 

عÑارI عø عمل JراKي aل�س£يني �سنع يف مدينة Hيâ ◊م.
 وراa≤ الرFي�ض خR ∫ÓيارJه رFي�ض OاFرI �سوDو¿ املفاو�سات �ساÖF عريقات, 
 ≥Wوالنا  ,Üالرجو جربيل   Aاللوا القد�ض   Iرµل الفل�س£يني   Oاال–ا ورFي�ض 
الدHلوما�سية  للûسوDو¿  الرFي�ض  وم�ستûسار  رOينة,  اHCو  نÑيل  الرFا�سة  Hا�سم 

.IOعو ìفاc انياÑس�Eا iلد Ú£ل�سa الد…, و�سفرÿد… ا›
ناH …Oر�سلونة ويلتقي  الرFي�ض عÑا�ض �سيõور يوم Zد اÿمي�ض   يcòر ا¿ 

اOEارJه.
يف   Öللع  ÚيOالنا احد   øم عر�سا  Jلق≈   ¿Rما اHو  cا¿  اPا  Hعد   íير�س و⁄   

�سفوaه Hعد هò√ الûسوWة..

تظهر  الداخلية  فتح  �ضرعات  تبداء  فهل   ... دحالن   منõل  اقتحام 

ìفري≤ الف�ضاد وفري≤ اال�ضال Úابي�س تن�ضم مباراة لكرة القدم يف ال�ضل§ ب ... Êا´ اردÎاخ

حرامية العراق منهم وزراء ... وال�ضفقات االمريكية مل¨ومة بالف�ضاد
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 Iق``وz: ا¿  aل�س£يني  مüسدر  ق``ا∫ 
 âمëاقت الفل�س£يني   øاالم  øم  IÒÑc
̀`ض H̀`ي̀`fi ầ`م̀`د Oح̀```Ó¿ يف  �`̀ é`̀à`ر ام
 ÒZ  ìÓال�س و�ساOرت  اˆ  رام  مدينة 
الûسرعي الc …òا¿ ëHوJRه cما �ساOرت 
Hيته  ام̀``ام   ø`̀م ا◊µومية  ال̀`�̀`س̀`ي̀`ارات 
واHل¨ته Hا¿ يلتõم Hالنظام والقانو¿ }.

 øاالم �سرcات  حرا�ض   Åوجa وق̀`د 
اÿا�سة التي ا�ستاCجرها الناfi ÖFمد 
H¡ا  ق̀`ام   zRوماندوc }Hعملية   ,¿Ó`̀ Oح
ال�ساHعة  ال�ساعة  الفل�س£يني   ø`̀االم

�سÑاحا قرÜ منõله Hرام اˆ.
 Aال�سما ت عدI ر�سا�سات يف  qوO وقد
يéر…   qرaو  Üال¡ر Hع س¡م  حاو∫   Úح
 øاالمH ا�̀`س̀`£̀`دم  م̀`ا  �̀`س̀`رع̀`ا¿  ان``ه  اال 
H̀`ال̀`دراج̀`ات  يÓحق¡م  الفل�س£يني 
µHل  علي¡م  القÑ ض  ويلقي  ال̀`ن̀`اري̀`ة 

�س¡ولة.
قوات  ا¿  اعÓمية  مüساOر   â`̀وق̀`ال
 øة, واالمWسرûرجا∫ ال øونة مµم øاالم
حا�سرت  الوWني,   ø``̀واالم ال̀`وق̀`اF̀`ي, 
امل̀``ن̀``õ∫ واع̀`ت̀`ق̀`ل̀`â رج̀```ا∫ ا◊̀`را�̀`س̀`ة 
�سüîسا,   12 وهم  منõله  حو∫  اÿا�سة 
 ÖFالنا �سيارات   øاالم قوات  و�ساOرت 
OحÓ¿ املµونة مø 12 �سيارI خا�سة له 

�سüîسيا.
̀`ا∫ ا◊̀`را�̀`ض  Ñ`̀ H ي̀`ø`̀µ ي̀`î̀`£̀`ر  و⁄ 
fiمد  ا�ستاCجرهم   ø`̀يò`̀ال  Úëامل�سل
 IÒ£ال ëHي   Óالفي ◊را�سة   ¿Ó`̀حO
الراقي Hرام اˆ, ⁄ يî£ر ÑHال¡م ا¿ 

التاHعة  النفايات  جمع  �سيارات  µJو¿ 
 âانc وان̀`¡̀`ا  خ̀`دع̀`ة   Oر`̀ › للÑلدية, 
ال¨£اA لÑدJ A£وي≤ املµا¿ واقتëامه, 
النفايات  �ساحنات   âلقZا ا¿  وHعد 
 âقام  ,Ó`̀ال̀`ف̀`ي ا¤  امل̀``وODي̀``ة  ̀`ر¥  £`̀ ال
املµا¿  Hاقتëام  ال̀`ن̀`اري̀`ة  ال``دراج``ات 
ما  �سرعا¿   øيòال ا�̀`ض  qا◊̀`ر ومÑاZتة 

ا�ست�سلموا لÓمø و�سلqموا ا�سلëت¡م.
Jفتيûض  ع̀`م̀`ل̀`ي̀`ة  يف  �̀``س̀``ار∑  وق```د 
̀``ا¿, ق````وات م̀``ø االم````ø ال̀`وẀ`ن̀`ي  µ``̀ امل
 øل≠ االمHCي, واFالوقا øة واالمWسرûوال
ا◊را�سة  �سرcات  عنا�سر  الفل�س£يني 
 Iõ¡اج  âÑëو�س ̀`µ̀`ا¿  امل ي̀``῭``اOروا  ا¿ 
ا¤  يëملون¡ا  التي  اÿا�سة  االüJسا∫ 
 øاالم وا¿   ,Üا◊̀`ا�̀`س̀`و  Iõ`̀¡`̀اج  Öجان
رام  ëHرا�سة   ∞qلµامل هو  الفل�س£يني 
 Êا�ض املدÑاللH اˆ ولي�ض ج¡ات امنية
 øاالم �ساOر   åحي هوياJ¡م,  Jعر±  ال 

 AالDهو øم ìÓالفل�س£يني 16 ق£عة �س
.Üواéست�Óهم لOواقتا Úاملدني

 RرHا اح̀`د  ق̀`ا∫  Pل̀`∂  عل≈   kاÑعقيJو
̀`≈ يف  ̀`س ü`̀ ̀`داA االق ¡`̀ ̀`س � Ö`̀Fت̀`ا`̀c IOا```̀ ق
Z̀``رورا,  cف≈   : �سëفية  üJسريëات 
وcف≈ عنé¡ية, وعل≈ OحÓ¿ ا¿ يعر± 
االمني قد و¤q وا¤  الفلتا¿  ا¿ عüسر 
 IOدا ا¤ عوHرجعة وانه ال ‹ا∫ ا ÒZ
يف   Úاملدني  Úëوامل�سل العüساHات  اي̀`ام 
الûسوار´. وا¿ يف¡م انه ⁄ يعد يîتل∞ 
 øيòال ø`̀ر م`̀ H̀`رمل̀`ا¿ اخ  Ö`̀Fن̀`ا ع̀`ø ا… 
التي  يعيûسو¿ يف الوøW, وا¿ ا◊را�سة 
وحار�ض  ̀`د  واح  ≥aمرا هي  ي�ستëق¡ا 
 √ò`̀ه ا¤  Oاع````ي  وال  a``ق``ط,  واح````د 
ال£اوDو�سية وا¿ ي�سÒ يف �سوار´ رام اˆ 
ëHماية 20 م�سلëا, وا¿ رام اˆ مليÄة 
 ¿ÓحO øم ÒãµH هم اهم øيòال IOالقاH
الفل�س£يني   øاالمH يãقو¿  Pل̀`∂  وم̀`ع 

ا¿  املفارقة   ø`̀وم ëHمايته,  ويµتفو¿ 
 Üل¡ر اˆ  رام   ìاج̀`ت̀`ا ل̀`و   ∫Ó`̀ ̀`ت االح
 øنوا مµ“ ورا وم̀`ا`̀ a ا◊̀`را�̀`ض AالDه``و
الÑقاéH AانO Öحa ,¿ÓلماPا يëتمي ؟ 

عل≈ حد قو∫ هòا النا�سط.
 øم kاÒÑc kاOعد ¿Cعيا¿ ا Oر �س¡وcPو
éaر   âهمO الفل�س£يني   ø`̀مCاال ق̀`وات 
 íتa ةcيف حر …Oالقيا  ∫õمي�ض منÿا
 ¤Eا ملفه  اCحيل   …ò`̀ال  ,¿Ó`̀حO fiمد 

 .Oسا�a ت¡مH Aالق سا
وقالâ مüساOر امنية اO ¿Eحc ¿Óا¿ 
اال  املداهمة  ◊ظة   ∫õاملن يف  موجوOا 
 AقاÑال منه   ÖلWو Hه  امل�ض  يتم   ⁄ انه 
يف Zرaته, لµنه ” اعتقا∫ حوا› 10 
 Iõ¡ة واجëا�سل  IرOساüقيه ومaمرا øم
Jقرير   Öس�ëH ̀`ا∫,  واü`̀J̀`س cمÑيوJر 

لوcالة aران�ض Hر�ض.
 ∫õمن  øم  Öقري عيا¿  �ساهد  واcC̀`د 
ãcيفة  ̀`ا  Jوا`̀ ̀`س }ا� �سمع  اCن```ه   ¿Ó```حO
 ∫õمن øر مOساüJ âانc ةëلتنظي∞ ا�سل
 øم خلوها   øم التاcCد   iوج̀`ر  ,¿Ó`̀حO

.zالر�سا�ض
االCمنية  القوات  ا¿  الûساهد  واC�سا± 
 ÚنWاملوا âومنع ∫õمن£قة املن âلقZا

مø املرور.
 âس aر  íتa حرcة  µfiمة   âانcو
 ¿ÓحO Hه  Jقدم  WلÑا   Aع̀`ا`̀HرCاال اCم�ض 
�سد قرار üaسله مø ا◊رcة H�سJ ÖÑ¡م 
اEحالة  ال¡يÄة  وقررت   ,Oالف�ساH Jتعل≤ 

.Aملفه ا¤ الق سا

Wري∞   …õ````رم Œ̀`�̀`س̀`ي̀`د  يف 
ال�ساحة  عل≈  حاليا  يéر…  مل̀`ا 
حو∫   Üò`̀وج �سد   øم االCرOن̀`ي̀`ة 
راC�س¡ا  وعل≈  الق سايا   øم العديد 
Œمع  نظم   ìÓ`̀ ̀`س �Eواال  Oالف�سا
�سعار  يëمل   …òال ال�سلط   ÜاÑس�
مدينة  و�سط  يف   âÑال�س  zضûيHCا{
ال�سلط مÑاراc IرI قدم a ÚHري≤ 
الف�ساO وaري≤ االE�سìÓ وجاAت 
عل≈   Oال̀`ف̀`�̀`س̀`ا  Rف̀`و`̀H النتيéة 
االE�سKÓãH ìÓة اCهدا± مقاHل ال 
االCرOنية   ∞ëسüال  âونقل.Aسي�
االحد وقاFع املÑاراc Iما JاHعت¡ا 
االEلÎµونية  االEخÑارية  املواقع 
الKÓãة  ̀``دا±  االCه �سéل   åحي
HاملÑاراI الÓعÖ الò… حمل ا�سم 
خالد �ساهÚ, وهو رجل االCعما∫ 

 âëو�سم  Oسا�a Hق سية  امل̀``دا¿ 
Hال�سفر  االCرOن̀`ي̀`ة  ا◊µومة  له 
للعH êÓاÿارê وهي اال¿ –او∫ 

ا�ستعاJOه
 Üلوc  Òي�سJ  Ö`̀عÓ`̀ال وق̀``ا∫ 
الò… حمل ا�سم اEراIO الûسعÖ يف 
 øم ال¡د±   ¿Eا{  zìÓس�Eاال aري≤ 
 AناHCا روDية   øع ÒÑالتع النûساط 
ال�سلط مø ا◊را∑ الûJ …òس¡د√ 
وOو¿  ح سارية  H£ر¥  اململµة 
اÓZE¥ لل£ر¥z.و�سمâ التûسµيلة 
 ìÓ``س``�Eي̀`�̀`س̀`ي̀`ة ل̀`ف̀`ري̀`≤ اال`̀Fال̀`ر
 ,zÖسعûال  IOراEا{ املرم≈  ëHرا�سة 
 Üاîاالنت  Êق̀`ان̀`و{ ال̀`دà`ا´  ويف 
واالCحõاa ,zÜيما لعÖ يف الو�سط 
}الûسفاaيةz, ويف ال¡éوم }حرية 
.zOة ال̀`ف̀`�̀`س̀`ا``Hار``fiم وÓ```̀ االEع

 ¤Eال̀`ف̀`ري̀`≤ ا Ö``دري``J ن̀`د`̀ وا�̀`س
عل≈  ويéل�ض   ,z∞سري�  øWموا{
 ÚÑالع  4 ̀`ي̀`اط  االEح̀`ت م̀`ق̀`اع̀`د 
 …Oحية يناÓا�س Öلو¿ م£الãÁ

Öسعûا ال¡H
ولعÖ لüسالa íري≤ الف�ساO يف 
 ,zسيةüسüîالت{ املرم≈  حرا�سة 
�سوÁة   Å`̀Wا`̀ ̀`س �{ ال̀``دà``ا´  ويف 
}مل∞  الو�سط  يف   Öولع  ,zOوموار
}مل∞  ال̀`¡̀`é̀`وم  ويف   ,zال̀`دي̀`�̀`س̀`ي
 ,zÚساه� ̀`د  ̀`ال وخ  Ëر``̀c  ø`̀µ`̀س`̀�
 Oالف�سا ق سايا  ا¤   Iار`̀ ̀`س �Eا يف 
 ,Aالق سا ̀`ام  ام حاليا   Iاملنظور
 ¤Eا Oري≤ الف�ساa ÖدريJ وا�سند
ويéل�ض   ,zسي�µالع الûسد   iق̀`و{
 ÚÑحتياط 4 العEعل≈ مقاعد اال

iخرCا Oسا�a لو¿ ق ساياãÁ

̀`ة  ̀`õاه ̀`ن ̀`ة ال ̀`ن ̀```درت جل اC�̀```س
 17 Hاعتقا∫  ̀``ر  اCوام العراقية 
 Oسا�a عل≈ خلفية ق سايا kوالDم�سو
 ,ÚنKا øيريRوامر وCا∫ اال£Jو .
 ,IارRو ووcيل  عموم  مدير…  و4 
عالية  ال̀`ن̀`اÑ`̀F̀`ة   âسفûc aيما 
العراقية  الµتلة   ø`̀ع نüسي∞ 
 ÚH ال̀`ǜ`س̀`ف̀`ق̀`ات   ¿Cا  Aي̀` ̀`س̀`ا`̀Ñ`̀ال
والواليات  العراقية  ا◊µومة 
 . م̀`ا›   Oسا�a يûسوH¡ا   Iدëاملت
املÑيعات   Öتµم  ¿Cا  ¤Eا واC�سارت 
االCمريµي حدO �سواHط لüسفقات 
للدو∫  عن¡ا  îJتل∞  ال̀``ع̀``را¥ 
JرÑJط  التي   174 ا∫   iخ``رCاال
 Öتµامل  ¿Cا  â`̀ë`̀و�̀`سCوا.  ÖتµاملH
االCمريµي يوO´ االCموا∫ اÿا�سة 
العراقية يف مüسر±,  Hالüسفقات 
 øالناجمة ع ìاHرCاال ´Oينما يوH
اBخر,  مüسر±  يف  االEي̀`دا´  aواFد 
ناجمة   ìا`̀HرCاال  ¿Cا  ¤Eا واC�سارت 
الüسفقات   Rا`̀‚Eا  IÎa Wو∫   øع
 6  Ú`̀H م̀`ا   IOع̀``ا J�ست¨ر¥  ال̀`ت̀`ي 
 ìاHرCاال  ¿Cا .وcPرت  وعام  اC�س¡ر 

ما   ìاوÎJ  Iالواحد الüسفقة  يف 
ÚH 60 و70 مليو¿ Oوالر

النõاهة  اللéنة  وقا∫ رFي�ض 
H¡اA االCعرجي اE¿ ”هò√ االCوامر 
 ÚولDامل�سو  AالDهو الJ¡ام  �سدرت 
�سدرت   åحي  ,Oس̀`ا`̀�`̀a Hق سايا 
 ø`̀ي̀`ريRت̀`ق̀`دام ل̀`و`̀ م̀`cò̀`رJ̀`ا ا�̀`س
اEل̀``ق̀``اA قÑ ض  اCوام̀````ر  واCرH̀``ع̀``ة 
 Iرcòوم ,Úعام øعة مديريHرCال
 kتاaال وRير“,  لوcيل  ا�ستقدام 
�سدرت  االCوام````ر   √ò``ه  ¿Cا  ¤Eا
Hعد امتÓ∑ ملفات Jتعل≤ H¡م . 
مõيد   Aع£اEا االCعرجي  ورa ض 
ملفات  ن̀`و´   ¿CساûH املعلومات   øم
�سدرت   ø`̀م  Aس̀`م̀`ا`̀�Cا اCو   Oالف�سا
ëHق¡م هò√ املcòرات الق ساFية 
 ∫ÓW اللéنة,  ع سو  قا∫  cما   .
اللéنة   ¿Eا ال̀`õوH̀`ع̀`ي,   Òخ س
 ¿Cا`̀H ال̀`ع̀`راق̀`ي   Öسعûال وع̀``دت 
ر�سالة  حمل  يف  ”اCمينة  µJو¿ 
ملفات   ø`̀ع والûµس∞  ال̀`ن̀`õاه̀`ة 
 Öسعûال ̀`وا∫  اCم ◊ماية   Oالف�سا
اللéنة   ¿Cا  kدا`̀cDم̀`و العراقي“, 

 øم للëد  اEج̀`````راAات  ̀`òت  î`̀ Jا
ال̀``دول̀``ة  ̀`اO يف OواF̀`````ر  ̀`س �`̀ ̀`ف ال
cما   ,Oسا�a ملفات   øع cالûµس∞ 
 Iارéالت لوRير…  موDخرا  حüسل 
ال̀`õوH̀`ع̀`ي   Ú```̀Hو . Ú`̀ق`̀Hال̀`�̀`س̀`ا
�سيûس¡د  املقÑل  ”االC�سÑو´   ¿Cا
 ≥ëH اعتقا∫  م̀`cò̀`رات  اE�̀`س̀`دار 
يف   øيòومتنف Ñ`̀c̀`ار   Ú`̀ولDم̀`�̀`س̀`و
 ,“ÜاõحCواال ا◊الية  ا◊µومة 
 AالDهو  ÚH  øم”  ¿Cا  ¤Eا  kاÒسûم
ملéل�ض  ق̀`رار  Hتõوير  ق̀`ام  وRي̀`ر 
 ÚفXاملو اCح̀`د  لûسمو∫   AراRال``و
 kÓس a وRير,  ووcيل   ,Aناãاال�ستH
 “øخريBاال ÚولDامل�سو øم Òãc øع
 øس∞ عûµعي الHوõض ال aما رc .
الÑµار   ÚولDامل�سو  AالDه̀`و  Aسما�Cا
مµتفياH kالقو∫ اE¿ اللéنة J�سع≈ 
اE¤ ”ا�ست¡دا± الف�ساO اCينما حل 
ولي�ض �سüîساk اCو اC�سماIÒÑc A اCو 
م�سوDولÚ يف ا◊µومة“, cا�سفاk يف 
الوقâ نف�سه عø وجوO ا�ستقدام 
لعدI م�سوDولÚ يف املëاcم ل¨ر�ض 

التاcCد مø هò√ املعلومات

ويل العهد ال�ضعودي (امليâ دماغيا)
!..èويÔي�ضتنكر العملية االإرهابية يف ال 

 …Oال�سعو الع¡د  Hعå و› 
 Iي̀`ة وم̀`وا�̀`س̀`اõ`̀ع`̀J ربق̀`ي̀`ة`̀H
 Aا جاò`̀µ`̀ه ,è``̀ويÔ``̀مل̀`ل̀`∂ ال
ال``ò… وRع̀`ت̀`ه وcالة  اÿ̀`رب 
ما  aيما  ال�سعوOية,   AاÑنCاال
معلوماJ¡ا  JوcDد   øWو  â`̀الR
 ÒمCاال ¿CاH ر خا�سةOساüم øم
 âمي õيõالع �سل£ا¿ øH عÑد 
 òمن ̀`ي̀`وي̀`ور∑  ن يف  Oم̀`اZ̀`ي̀`ا 

ا◊µم   âيH JرJيÑات   ÖÑس�H هòا   øع  øيعل و⁄   .ÚوعÑا�س
يف الريا�ض.

وهòا نüض اÿرب الò… وRعته الوcالة ال�سعوOية: 
 øH ع̀`Ñ̀`داˆ  امل̀`ل̀`∂   Úسريفûال  Ú`̀ا◊̀`رم خ̀``اOم   å`̀ع`̀H
هارالد  للمل∂   Iوموا�سا  Aاõع Hرقية   Oسعو�  ∫Bا  õيõدالعÑع
االEرهاHية   çOا◊وا CاÑن اKEر   ,èويÔال اÿام�ض مل∂ ‡لµة 
 ÜاÑسûلل ومع�سµر  ا◊µومية   Iõ¡جCاال  øم  Oلعد  âوقع التي 

. ÚHساüقتل≈ وم øعن¡ا م èوما نت ,√OÓH يف
 PEا }اEننا  Hرقيته:  يف   Úسريفûال  Úا◊رم خ̀`اOم  وق̀`ا∫   
 √ò¡ل  øسديديûال وا�ستنµارنا  �سÑéنا   øع جلÓلتµم   Üنعر
 …Rالتعا اCح̀`ر  لنقدم  واالEج̀`رام̀`ي̀`ة,  االEرهاHية  االCع̀`م̀`ا∫ 
 èويÔال  Öسعûول ال سëايا  والC�̀`س̀`ر  جلÓلتµم   Iوامل̀`وا�̀`س̀`ا

.z√روµم …Cروا اJ الCا Úسدي≤, متمنüال
 øH �سل£ا¿   Ò``̀ االCم امللµي  ال�سمو   Öساح�  åعH cما   
 AراRي�ض ‹ل�ض الوFر ÖFو› الع¡د نا Oسعو� ∫Bا õيõدالعÑع
 Iوموا�سا Aاõرقية عH ,ض العامûا¿ واملفتÒ£ا´ والaير الدRو
 øسديديûال وا�ستنµار√  Jنديد√   øع aي¡ا  عرب   ,èويÔال ملل∂ 
 …Rحر التعاCا ل¡ò√ االCعما∫ االEرهاHية واالEجرامية, وقدم 
 kراجيا الüسدي≤   èويÔال  Öسعûول ال سëايا  والC�سر  جلÓلته 

اCال يروا اC… مµرو√.

اتهام  النظام ال�ضوري بòبح ال�ضاعر ابراهيم 
قا�ضو�س ... ب�ضبب هò√ الق�ضيدة

الûساعر   íHòH ال�سور…  النظام  �سورية    ج¡ات   âم¡Jا
�سµا¿  ا¿    âقال �سعÑية   Iسيدüق  ÖÑس�H قا�سو�ض  اHراهيم 

حماJ I¨نوا H¡ا يف جمعة الرحيل وJقو∫ cلماJ¡ا
ا qمن ∂qسار ومانûH يا

ا qماهر وارحل عن Oخو
�سرعيت∂ �سق£â عنا 

ويÓ ارحل يا ûHسار
Üاòc سار وياûH يا

Üا£ÿوها âنCا Üسر Jو
ÜاÑة �سارت عال qا◊ري

ويÓ ارحل يا ûHسار
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اعÎفâ لõميلها فى العمل انها ادعâ ذل∂ Wمعا فى املال
عية على �ضÎاو�ضكان ترفع  qادمة امل�ضلمة املدÿا
 zعاهرةzلو�ضفها بالـ zâضد }نيويورك بو�ض� iدعو

ح�ضن اÿ�ضراء كاد امل�ضمي اأن يîل≤

�ضيï اإماراتي  يكتب ا�ضمه على جõيرة

عل≈  ا�سمه  ëHفر   ÚيJمارEاال  ñسيوûال اCحد  قام  aقد  �سنيار  ملدونة  ووaقا 
رما∫ جõيرÁ Iتلµ¡ا يف اEمارI اHCوÑXي حيå اCورOت املدونة ما يلي:

Hالل¨ة  االCو∫  ا�سمه  µHتاHة  ن¡يا¿   ∫Bا حمدا¿   øH حمد   ïسيûال ̀`ام  }ق
اال‚ليõية ëHفر قنوات ماFية �سîمة يف Jل∂ اجلõيرI التي cPر الÑع ض 
 Îيلومc Hل≠  االCح̀`ر±  اCرJفا´   ¿Cا  zøس� }Pا  �سëيفة  cPرت  وقد  Áلµ¡ا,  اCنه 

.ÒخCا◊ر± اال ¤Eو∫ اCا◊ر± اال øم Úعر�ض ميلHواحد و
وقد Zمر ا◊ر± االCو∫ والãاH Êامليا√ aيما الRالâ اCعما∫ ا◊فر جارية 

 .zقيةÑحر± املتCيف اال

مهرجان }احلمار
اعÎاaا Hف سل ا◊مار الò… عاIO ما يعترب و�س∞ �سüîض Hه يف الãقاaة 
 Öانéc zتنظيم م¡رجا¿ }ا◊مارH يةHم¨ر IلدH âقام ;iربc هانةEية اHالعر

:¿Eاa âالن Üمدونة عقر Öس�ëHف سله. وH ±اÎاالع øم
االحتفا∫  ,و  امل�سا⁄   øFاµال ل¡òا  عرaا¿  cمنا�سÑة  يعد  امل¡رجا¿  }هòا 
ا◊مار  مال∂  يüëسل   åحي املûسارcة   Òا◊م ‹موعة   ÚH م�ساHقة  Jتîلله 
يüëسل  Hينما  Oوالرا)   315) م¨رHي  Oره̀`م   2500 عل≈  ال�سÑا¥  يف   õFالفا

.z∞العل øم ÒÑc ∫ا◊مار عل≈ ميدالية وجوا
وJ سي∞ املدونة:

}ويف م�ساHقة اجلما∫ õJيø ا◊مÒ املûسارcة õHهور مø الÓÑ�ستي∂ ونظارات 
�سم�سية ريا�سية اCنيقة وÒZها. وJ سم جلنة التµëيم ÑWيÑا Hي£ريا وعدOا 
اC�سا�ض  عل≈  املتناa�سة   Òمëلل Oرجات   íو“ن املن£قة.  واCعيا¿   Úالفنان  øم

.zا¡cÓÃ قت¡اÓا وع¡Fسنا�Cينت¡ا واRية وëسüحالت¡ا ال

امل�سلمة  الفند¥  خاOمة   âعaر  ` وc̀`االت   ` لند¿ 
املدعية عل≈ املدير ال�ساH≤ لüسندو¥ النقد الدو› 
fiاولة  Hت¡مة  cا¿  �سÎوا�ض-  Oوميني∂  الفرن�سي 
 zâو�سH }نيويور∑  �سëيفة  عل≈   IعوO اZتüساH¡ا, 

.zIالعاهرz`H ا وو�سف¡ا¡H Ò¡سûية للتµHمرCاال
 ¿Cا االCمريµية   zيليO }نيويور∑  وcPرت �سëيفة 
ال¨ينية  اÿاOمة  H¡ا   âم qقدJ التي   Ò¡سûالت  iعوO
عل≈   kاOر ج̀`اAت   AاKÓãال  zâو�سH }نيويور∑  عل≈ 
}خ̀`اOم̀`ة  وه̀``و   IÒ```̀ االCخ نûسرJه   …ò``̀ ال ال̀`ع̀`ن̀`وا¿ 
Oوميني∂ �سÎو�ض cا¿ عاهرzI وJقارير اJ¡مa âي¡ا 
خاOمة الفند¥ Ãمار�سة اجلن�ض مع �سÎاو�ض- cا¿ 

cا¿ مقاHل اCموا∫.
التüسريëات   √ò`̀ ه ̀`ل  c{  ¿Cا  iال̀`دع̀`و يف   Aوج̀``ا
 ,AراORواال ل̀`ل̀`ع̀`ار,  ع̀`ي̀`ة  qامل̀`د  â`̀س`̀� qوع̀`ر خ̀`اÄ`̀Ẁ`ة, 

.zIالعاهرH ري≤ و�سف¡اW øرية يف العا⁄ عîوال�س
 øم  IOد`̀fi  ÒZ Hتعوي سات   ICرا`̀ امل  âÑالW وقد 
cPر  وقد  Hه,   âق◊ التي  االC�سرار   øع الüسëيفة 

.iيف الدعو Úيaاëا�سم 5 �س
 Úواملدع  Úققëامل  ¿Eا  zâو�سH }نيويور∑  وق̀`ا∫ 
العامÚ �سيواaقو¿ عل≈ اE�سقاط الت¡م عø الüسëيفة 
 ∫Óخ املقÑلة  c̀``ا¿  ̀`ض-  ̀`Îاو� ̀`س � fì`اc̀`م̀`ة   ∫Ó``̀خ

اC�سÑوعÚ اCو اCقل.
وقا∫ مüسدر يف الüسëيفة اE¿ مüسداقية اÿاOمة 
املëاaظة   øµÁ ال  اCنه  ونعر±   ,kج̀`دا }�سيÄة   kحاليا

.zقولهJ Aسي� …CاH ¥ qسدüJ هي ال ..iعل≈ الدعو
 Aالق سا  ¿Cا  âعلنCا  zâو�سH }ن̀`ي̀`وي̀`ور∑   â`̀ان`̀cو
االCمريµي �سي�سقط J¡م التëر�ض اجلن�سي وfiاولة 
االZتüساÜ �سد �سÎوا�ض - cا¿ يف جل�سة fiاcمته 
املقÑلة Hعد اC�سÑوعÚ اCو حت≈ قÑل Pل∂, Hعد Jقارير 
�سدقية  يف  التûسµي∂   ÖÑس�H  iال̀`دع̀`و ان¡يار   øع

خاOمة الفند¥ املدعية عليه.
 øنيويور∑ اجلمعة املا�سي عH مةµfi âرجaCوا

�سÎوا�ض- cا¿ µHفالته الûسüîسية.
مقاHلة  يف  قا∫  Oيالو  Hلي∂  املدعية  �سقي≤  وcا¿ 
 øه مaعرJ الفرن�سية }هي ال z¿ياRارHيفة }لوëمع �س
 √òل هãم ¥Óعل≈ اخت IرOقا ÒZ سل.. �سقيقتي�Cاال

.zÜاé◊د… اJرJمة وõسة. هي م�سلمة ملتüالق
 Iرµa اOCن̀`≈  لدي¡ا  لي�ض  �سقيقته   ¿Cا Oيالو  واcC̀`د 
 Iهو عمد øعر± حت≈ مJ ال�سيا�سة وقا∫ }هي ال øع
éHد  Jعمل  وملتõمة  �سريفة   ICامرا ان¡ا  نيويور∑. 
ûJساهد   âيÑلل  OعوJ وعندما  اHنت¡ا  JرHية  اCجل   øم

.zريقيةaCيونية اõلفJ تÓم�سل�س

ا�سم املعلم حüسø اÿ سراJ  Aاريîه  موقعه 
جÑل اÿ سراA العا› امل£ل عل≈ النéد االCحمر 
 íوار ال�سفéH ∞قJ Iري≤ وعرW لية عربEسل اüي
H̀`االEق̀`دام   Iوع``ر Wري≤  K̀`م  للÑéل  اجلنوHي 
 : مµوناJه   øسüëلل ال¨رHي  اجل̀`دار   ¤Eا  …ODو`̀J
عند  مراقÑة   êرا`̀ HCا له  الûسµل  م�ست£يل  �سور 
االC�سا�سات   øم له  الûسµل   مرHع  مÑن≈  االWCرا± 

اKنH Úر∑ واCر�سية مüسرحة  للéامع
التاريîية  ا◊üسو¿  اCح̀`د  هو   øسü◊ا ه̀`òا 
التاريîية   Ö`̀ا◊̀`ق عليه   âÑعاقJ ال̀`ق̀`دÁ̀`ة 
 øسü◊ا ل¡òا  RيارJنا  وعند  وا◊ديãة  القدÁة 
 åحي  øم الو�س∞  يفو¥  ما  �ساهدنا  التاريîي 

õي املميéيJاÎاملوقع اال�س
وخارجه   øسü◊ا Oاخل  Œوالنا   AناKCا ويف 
 ) اE�سÎاJيéية  اCهمية  Pو   øسü◊ا  ¿Cا وجدنا 
�سياحية – Jاريîية –) واCنO âاخل ا◊üسø اCو 
اC¿ موقع هòا ا◊üسø ي¡يمø عل≈  خارجة Œد 

cل االŒاهات   
لòا عندما Jق∞ عل≈ حüسø اÿ سراA يûسعر 
 øل معاني¡ا مµH Iال¨ة وا◊ياÑال IOال�سعاH Aاملر
 Aسرا ÿا والûسÒéات  اليانعة   Iسر ÿا  åحي
ورق¡ا  Hظل  واجلÑل   øسü◊ا الCر�سية  امل¨£ية 
Oاخل  اCخ سر   âيcمو  âس�Îaا وcاCن∂  الواaر 
ا◊üسø و عل≈ cل مµا¿ يف هòا ا◊üسÃ øا aي¡ا 
اÿال≤  واHCدع¡ا  اJCقن¡ا  التي  اHÓÿة  ال£Ñيعة 
جل وعÓ وaي¡ا مø االC�سéار ال£Ñيعة ما H¡ا مãل 

اC�سéار ال�سعÎ واC�سéار اCخرÑW iية . 
 Úالنقيل  ∫Óس� ûJساهد  النظر  Áر  وحينما 
ال�سياحية   Úالنقيل وعõلة  املëر�ض   Iسم�سر� و 
النظر  ̀`ر  Áو ̀`ي  ̀`õراع ال  ¿Ó`̀î`̀ن  …Oوا وò`̀cل̀`∂ 
جÑل  Pل∂  يف  Ãا  Hعد√  الروDيا  انعدام  حد   ¤Eا
 ∫õع Hع ض  ûJساهد   kسرقا� Jنظر  وعندما  �سرب 
 Iال�سرب ومديرية  �سور¥  جÑل   ¤Eا املديرية 
ûJساهد  املرJفعة   ÜاÑوالت  ∫Óالت  iرJ وحينما 
متWÓم  ëHر  �ساحل  عل≈  وcاCن∂  Hديعة  لوحة 
وJنظر  الûسما∫  يف  ûJساهد  وحينما   êوا``̀ االCم
التعµر وجÑل   øسüخ سر وحCام االÑس� …Oوا ¤Eا

Hعدا¿ . 
اC… اC¿ االخ سرار يÓحق∂ حيå حل نظر∑ 
الظ¡ر   Hعد  ما   ¤Eا  çوµامل  ∂H ي£و∫  وحينما 
cل  يف  االCم£ار  �سقوط  وعند  الüسي∞  مو�سم  يف 
الو�س∞   õéانية يعK ûJساهد لوحة  االŒاهات 
 ÒÑعJ  …Cوا و�سف¡ا   øع الµلمات   õéعJو عن¡ا 
اللوحة   √ò`̀ه يف  يûساهد  ما  ̀`ام  اCم  kرا`̀Fح̀`ا يق∞ 

الرHانية . 
ا¤  ال£ري≤  �س≤   ” وق̀`د   òه  `  : مÓحظة 
ا◊üسø يف العيد ال�ساHع عûسر للوحدI اليمنية  
 Oاجلنا االCحمر  :النéد  املëر�ض   Iسم�سر�  -2
معمارية  هند�سة  Pو  �سîم   AناH  âانc وق̀`د 
يتÑق≈   ⁄ ال�سو¥  الدعامات  الõخار±   Iõمتمي
معمار…  îJ£يط   Iل�سم�سر  . ال�سو¥   معا⁄   øم
م�ست£يل   AناH  øع  IارÑع وه̀`ي  ما   kنوعا معقد 
 √OعاHEا االCح̀`é̀`ار   ø`̀م µÃعÑات  مÑني  الûسµل 
�سم�سي   Aناa ويتو�س£¡ا  (23,30م×16,60م) 
Zر±   AالفناH ويëيط  الûسµل  مرHع  مûµسو± 

مÑنية Hوا�س£ة Oعامات مرHعة
 âيõرانJ fi£ة  Jعترب   âانc  : املëرا�ض 
التéارية  ال�سلع   ∫OاÑJو لÑيع  Œ̀`ار…   õcومر
اKاCر ية  Hقايا  املëرا�ض  ول¡òا ‚د يف  املتنوعة 
هامة وaريدJ Iتمãل ( Hاÿا¿ ) وموقع  ال�سو¥ 
واجل�سور  املر�سوaة  ال£ري≤  وHقايا  وامل�سéد 
اÿام�ض  القر¿  يف  HناAها   ” انه  قيل  املعلقة 
الüسليëي  احمد   âنH  Iال�سيد اCمر  ويف  ال¡éر… 
aالق�سم  اق�سام  اCرHعة   øم  Iال�سم�سر وJتµو¿ 
 ßف◊  Êا`̀ã`̀ال والق�سم  للقواaل  ̀`ا¿  c االCو∫ 
الÑ ساFع واالمانات والع¡د والق�سم الãالå ق�سم 
عقوOها   Oع̀`د  ¿Cا وقيل   ø`̀دي`̀aال̀`وا اE�̀`س̀`Îاح̀`ة 
 ¤Eمة اFوهي قا k18 عقدا  ¤Eا øسلüة يaخرõامل
وا�سëة  وعÓمة   kسياحيا�  kمعلما وJعترب  اليوم 
 âالR وال  معامل¡ا   OعدJوJا◊ سارا عÓقة  عل≈ 
قاFمة و–تاê اE¤ الÎميم وا◊ماية �سëيفة 
الãورI �س`11 العدO 14429   /  15 /5 /2004م 

 .
: Òس� …Oسنعة   واü3- م

�سم�سا¿   …Oوا عل≈  امل£لة   :Ò`̀س`̀� مüسنعة 
 Úالعري والواقعة ÚH عõلة واO… �سÒ وعõلة 
 Îم اCل``∞    …Oال̀```وا  ø`̀ع ارJفاع¡ا  يÑل≠  وال̀`ت̀`ي 
, وaي¡ا Hقايا �سور قدO ËاFر… ويوجد   kاÑقريJ
�سور  اجلامع   Öجان وا¤   ÒÑc جامع  اKB̀`ار  aي¡ا 
 ¤Eا  êتاëوي لÓ�ستعما∫   kسا◊ا� ̀`õا∫  الي  ÒÑc
Hاملدما∑  ي�سم≈   …òوال  AناÑال وعر�ض  Jرميم 
خم�سة اPCر´ وهنا∑ Hقايا اKBار اÌcC مø اCرHعماFة  
Hيâ واKBار م�سéد �س¨c IÒما Jوجد H¡ا خõانات 
اCر�سية والتي J�سم≈ املداøa ويوجد اKاCر  �ساقية 
Hقرية   øFاµال  Oال̀`ور حو�ض   ¤Eا  Iتد‡  Aللما
KÓKة  م�ساaة  عل≈  الدام≠  عõلة  ال�سو¥   ∫õمن
 êخار متو�سط  �سد  يوجد  cما   IOي̀`اRو  Îم cيلو 
�سور املüسنعة , وقد cا¿ ال�سواì ياJCو¿ مø االCملا¿ 
واالي£اليÚ وãµÁو¿ مø يومÚ اKÓK ¤Eة اCيام 
 ¿Eما اc داخل¡اH ط يدر�سون¡اFا وخراÑتc ومع¡م
ا◊فر عل≈ الµنوR التي Hداخل¡ا م�ستمر مø قÑل 
 iحرCا øcماCا øلي¡ا مEو¿ اJCيا øيòع ض النا�ض الH
Wويل   ÜاOسر� وaي¡ا  Hداخل¡ا  اCياما  وãµÁو¿ 
عا⁄  KÓKماFة   øم  Ì`̀cCا  êرîJ من¡ا  م£مور 
 Êالعمرا  Òÿا اHCو  يëي≈  اC�س¡رهم   øم وaقيد 
وهي  ق̀`رو¿   Iع̀`د قÑل  ÑJق≈   øم هéرها  وق̀`د 
مcòورI يف cتاa Üق¡اA و�سلëاA اليمø وÒZها 

واˆ اCعلم .
واالHOC``ي  الãقايف   çامل̀``ورو  :øامãال الفüسل 

والديني والتاريîي :
..قلعة  :املعا⁄  التاريîي   Öاجلان  (1
 øسüلم ,حK øسüرا�ض , حëامل Iسم�سر� Aسرا ÿا
 Òس� …Oسنعة واüعميد الداخل ,م IOرµم ,ìسنا�
 Aملو∑ ,حمراCل االÑقوات , ج øسüا¿ , حÑ£ح ,
,ه̀`دوا¿  نعيمة   , ..�س¡Ñا¿  االCق̀`ي̀`ا∫   ..  øاليم
 ≥Wالنا  âو�سمي  ,  ¿Óîن  , ح£Ñا¿   , ,عا�سور 

HاC�ساF¡م .
اHCو fiمد ا◊�سø العماcر… مدر�ض   (2

يف مدر�سة P… �سر¥ Jوa≈ يف 11رHيع 725ه` 
 ÊاÑ¡سüنعما¿ ال  (3

االCمÒ عÑد الÑاقي الüس¡ÑاÊ  اCحد   (4

االCمراA يف ع¡د الدولة الر�سولية 
 Êالعمرا Òÿي اHCا øH يëالعا⁄ ي  (5
�ساحc ÖتاÜ الÑيا¿ .(24جõاA ) وامللüîض يف 

اجلد∫ .
 Òÿو ا```̀HCي ا`̀ë`̀ي ø`̀ H اه̀`ر`̀W ï`̀س̀`ي`̀û`̀ن̀`ة ال`̀Hا
العمراÊ �سيï يف الفقه Hدرجة االجت¡اO  رحل 
هòا   øاليم يف  م¡د…   ø`̀Hا  ø`̀م  oا`̀Hه̀`ار مµة   ¤Eا
 ïاريJ Üتاc ال�سرور… و Üتاc (245)ض� IرcPما

fiمد االOهمي �سفëة (224)
ال سرا�سي  ناجي   øH قا�سم   ïسيûال  (6
ولد عام 1248ه` وJويف عام 1363ه` Oر�ض µÃة 
اCعمالة  اCهم   øوم  ÜCا يف   ÒÑµال واجلامع  وHRيد 
 ÒÑµال اجل̀`ام̀`ع  ويف  جÑلة  ويف   õعJ يف  Oر�̀``ض 
 øد الرحمÑالقا�سي ع  √òميÓJ øه مJاaحت≈ و
االEرياÊ ,الربO وR , Êيارfi , Iمد وهاHي , عÑد 
موDلفاJه   øوم  , العن�سي  قا�سم   ,  Iسرب� ال�سÓم 
HالفرF ض والنëو والفقه والفل∂ وله اKنا عûسر 
موDل∞ الRالâ حÑي�سة يف قرية �سرا�ض , احمد 
øH قا�سم ال سر اC�سي ..Oر�ض يف HRيد واÜC وعل≈ 
الفراF ض   Öتc خم�سة  موDلفاJه   ÊاëيÑال يد 
 Öهòال و�سناعة   Aيمياµال)( العرHية  والل¨ة 

 ( Üتاµا الòو�سر¥ ه
fiمد øH احمد øH قا�سم ال سرا�سي   (7

ولد عام 1925م ووaاJه عام 1996م Oر�ض عند 
وOر�ض  وهاHي  fiمد  وعند   Iوالد قا�سم   êا◊ا
 √òميÓJ øوم åض والل¨ة واملواري Fو و الفراëالن
 õيõد العÑع ïسيûمد قا�سم العن�سي والfi ïسيûال

ا◊Ñيûسي وعÑد ال�سÓم ا◊داO واالcو´ 
 ÖJاµال  êم̀`اO م£يع   Rي̀`د   -1:  Aا``̀HOCاال  (3
الرهينة  cتÑة   øم العاملي  والقا�ض  ال̀`رواF̀`ي 
ل¨ات ويف عام 2000م  �سÑع   ¤Eا 1984م Jرجم 
اaC سل   øم ̀`د  واCح  Úسريüامل  Üتاµال  øم  Òاخت
ÑWعت¡ا   øسريûالع القر¿  يف  عرHية  رواية  ماFة 
 Üتاcو ن�سîة  مليو¿  KÓKة   OعدH اليون�سµو 
�سدرت  قüسüسية  ‹موعة  ا◊̀`وH̀`ا¿  Wاهûض 
 Üتاcو 1982م   Üالعر وقüسة  1973م  عام  يف 
ميا�سة   âنÑال ̀`õا¿  اCح وقüسة  1986م  اجل�سر 
االC�سفر  واملدaع  الدهûسة   Oسر�  Üتاcو 1990م 
اجل�سر   Iرéس� واZتيا∫  االCح̀`م̀`د…  واملدر�سة 
اE¤ الليل وملل∂ اâÑÿ و�سعيد اليمø ومن¡ا ⁄ 

Ñ£Jع 
 øم 1340ه̀``  عام  ولد  اE�سëا¥  اE�سماعيل   (2

cتÑة الديوا¿ الûسواهد جâ– ÚFõ ال£Ñع 

اCعدI / عÑد ال¨ني اليو�سفي
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رFي�ض  الûسري∞  �سفوت  ا¿  �سëفي  Jقرير  ûcس∞ 
 Üõ◊ا يف   ≥Hال�سا  …Oوالقيا املنëل   iسورûال ‹ل�ض 
مÑار∑  جلما∫  aا�سëا  aيلما  �سéل  املنëل,  الوWني 

.≥Hسر… ال�ساüي�ض املFل الر‚
 Rرو{ �سëيفة  نûسرJه   …ò`̀ ال التقرير  يف   Aا`̀ وج
 Öس�ëH  ,  ÚنKاال اليوم  الüساOر  عدOها  يف   z∞اليو�س
cل∞  الûسري∞  }ا¿   , علي¡ا   âسلüح Hري£انية   ≥FاKو
مµتÖ �سرcة اCمنية اE�سراFيلية Jدع≈ �سرcة }اÒaCام 
 Iõ¡جCا لµل  واملعروaة  لند¿  و�سط  مقرها   z∑او`̀ ه
الÑولي�ض واملîاHرات الربي£انية HاCن¡ا اCهم الûسرcات 
Hلند¿,  االE�سراFيلي   Oاملو�سا ملë£ة  التاHعة  املدنية 
cلف¡ا, Hالقيام Hعمليات حدH çع س¡ا يف لند¿ واالBخر 

يف Oو∫ اCوروHية ويف القاهرI اCي سا.
الûسرcة  cل∞  الûسري∞  }ا¿  ال̀`ت̀`ق̀`ري̀`ر:  وق̀``ا∫ 
وcا¿  لCÓهدا±  اÓaCم  Hتüسوير  Hالقيام  االE�سراFيلية 
من¡ا عدO مø االÓaCم الفا�سëة التي �سéلâ لقاAات 
 øم ¿Cسر واüم êم يف خار¡JاRجاEا ∫Óحميمية ل¡م خ
اÿط  عل≈   âخلO اE‚ليõية  �سüîسيات   AالDه̀`و  ÚH
الûسري∞  �سفوت   íسالüم م̀`ع  مüسا◊¡ا   âعار�سJو
a£لÖ خدمات الûسرcة االE�سراFيلية لتتÑع¡ا مø اCجل 
اC�سëاH¡ا واCن¡م ‚ëوا يف  التعر± علي نقاط �سع∞ 
اC�سëاH¡ا  علم  Oو¿  ◊�ساHه  aا�سëة  اÓ`̀aCم  üJسوير 
ومø �سمن¡ا J�سéيل¡م جلما∫ مÑار∑ نف�سه Oو¿ علمه 

عملية حميمية aا�سëة مع aتا√ اE‚ليõية.
 Rجل¡ا Úال�سري AÓحد العمCا øيفة عëسüال âونقل
وHيانات  اCورا¥  يëمل  اCن̀`ه  االE‚ليõية,  املîاHرات 

معلومات  من¡ا  Hالûسري∞  خا�سة  ̀``ام  واCرق  Aسما�Cوا
 25743182 املüسرية  à``االCرق̀``ام  الûس∂  JقÑل  ال 
safwat@ الûسüîسي  واالÁE``ي``ل  و25780064 
لند¿  �سنÎا∫  �سÓéت  يف  Jظ¡ر   indb.org.eg
وم�سéل   ìو�سوH املرõcية   âنÎنEاال و�سرcة خدمات 
اüJساالت  هو  هنا  امل¡م   ¿Cا  ÒZ االüJساالت  مÄات  ل¡ا 
 ∞ãµم ûHسµل   Ú`̀ال̀`رق̀`م  ø`̀م  çد``–  â`̀ان`̀c  Iع̀`دي̀`د
 ÚتKOحا قÑل  لûس¡ر   kيوما  20  øم  ìاوÎJ  IÎa قÑل 
اC�سر± مروا¿   øل مµوقعتا يف و�سط لند¿ ل ÚJÒ¡س�

و�سعاO ح�سني.
قيام  JوKي≤   øع  IارÑع a¡ي  امل�ستندات  Hاقي  اCما 
�سفوت الûسري∞ Hا�ستîدام خدمات �سرcة التëريات 
 1993 ع̀`ام   òمن االE�سراFيلية  االCمنية  واÿ̀`دم̀`ات 
قد  االE�سراFيلية  الûسرcة   ¿Cوا  2011 اcCتوHر  وحت≈ 
الûسري∞  لüسفوت  ال�سرية  العمليات  عûسرات  نفòت 
 ÜعاJCا من¡ا   Oسد� ح�ساHات  اCرقام  Hامل�ستندات  ويظ¡ر 

الûسرcة التي نفòت له عمليات Oاخل مüسر نف�س¡ا.

امللكة نور واوالدها واالمÒة عالية وزوجها 
قاWعا حفل زفا± االمÒ را�ضد من الفل�ضطينية 

زينة ابنة رجل االعمال حممد �ضعبان
حفل   (  Iõحم  Òاالم aي¡م  Ãا   ) واوالOه̀`ا  نور  امللµة   âعWقا
 âما ان سمc ≥Hو› الع¡د ال�سا øح�س Òاالم øHرا�سد ا Òا± االمaR
للمقاWعة االمIÒ عالية وRوج¡ا fiمد الüسالí اللòيø يîو�سا¿ 
اال¿ معرcة ق ساFية cربi امام fiاcم aلوريدا �سد رجل اعما∫ 
املîاHرات   Rج¡ا لرFي�ض   iر�ساو Hدaع   iالدعو Jت¡مه  امريµي 
ارOنية  مüساOر   çدëتJ  Úح يف  الòهÑي  fiمد   ≥Hال�سا االرOنية 
 âخلO التي  املÑال≠  وا¿  املل∂  واج¡ة  cا¿  عمليا  الòهÑي  ا¿   øع
للمîاHرات  JاHع   Üح�سا يف   Óعa  âخلO قد  الòهÑي   Üح�سا يف 
االرOنية ‡ا يعني ا¿ الüسرا´ عل≈ املÓيÚ يدور ÚH املل∂ عÑداˆ 
واخته عالية ... وو�سو∫ االمر ا¤ املëاcم االمريµية يعني ا¿ 
املواج¡ة Hل¨â مداها يف القüسر ال¡ا�سمي الH …òداCت الûسقو¥ aيه 
 Òاالم موJه   øم ايام  قÑل   Úح�س املل∂   ∫õع ا¿   òمن  øللعل Jظ¡ر 
 øرا�سد ( العري�ض ) م Òوالية الع¡د ... وحرما¿ االم øع øح�س
 âان£واني اøH اال‚ليõية   õوقف .. القاOم   ¿Oاالر مل∂  يµو¿  ا¿ 
جارOنر مø حيå ال يëت�سÖ ا¤ �سدI ا◊µم ومعه اHنة الدcتور 

اليا�سÚ رانيا ليüسëÑا الرقم االو∫ يف معاOلة ا◊µم
Rواê االمÒ را�سد الŒ ” …òريد√ JقريÑا مø جميع منا�سÑه 
ëH سور   ”  ( ع�سµر…  HلÑا�ض  الaõا±  حفل  يف  X¡ر  Pل∂  ومع   )
 âحاول املل∂  عمة  ا¿   õÁاJ  Üعر  âوعلم رانيا   وRوجته  املل∂ 
 iو¿ جدوO موقف¡م øنور ع امللµة   Oاو اوال اKناA االمIÒ عالية 
 øريëÑخليفة مل∂ ال ∫Bعي�س≈ ا øH وح سر عقد القرا¿  حمد...
ال�سعوOية   Aامرا  ÖلZا  ÜاZو... �سÑيµة  و⁄ يë سر معه Rوجته 
 ”  …ò`̀ال وحمد   IRم̀`و وخا�سة  الaõا±  حفل   øع  èليÿا وOو∫ 
الفل�س£يني   ÊOاالر االع̀`م̀`ا∫  رج̀`ل  عاFلة   øم  ∞ãµم ëH سور 
 âالتي لفت ( ينةR والد العرو�ض ) ¿اÑداˆ �سعÑمد عfi اال�سل

االنظار H£ول¡ا 
اخر  ÃتاHعة   âاهتم قد  االمريµية  االع̀`Óم  و�ساFل   âانcو
التي   íHÎال �سفقات   øع املõيد  �ستûµس∞  التي  الق سية  اخÑار 

مار�س¡ا اع ساA اال�سرI املالµة يف االرO¿ مø حرÜ العرا¥ ....

�ضبيحتها يقتلون وال�ضلطات ال�ضورية 
ت�ضرب اأخبارا كاذبة عن اقتتال Wائفي

حقوقية  منظمة   â`̀م`̀¡`̀Jا
�سورية ال�سل£ات ال�سورية HاCن¡ا 
 ÒZ ارÑخCا  Öسري�J Aورا âانc{
�سëيëة عø اقتتا∫ WاFفي يف 
 ,zسورية� و�سط  حمüض  مدينة 
}ما جرi يف مدينة   ¿Cا ̀`دت  qcCوا
ح̀`م̀`ǜ`ض خ̀``Ó∫ ال̀`KÓ`̀ã̀`ة اCي̀``ام 
عل≈  هéوم  اEال  هو  ما   IÒ`̀خCاال

 zا�سةÿة امل¡ام اÑتيcض وûمنية واجليCاال Iõ¡جCل االÑ pق øم Úاملدني
ح�سÖ قول¡ا

املدينة  اCها›   ¿CاH االEن�سا¿  ◊قو¥  الوWنية  املنظمة   âه qونو  
ال�سورية  ال�سل£ات   øم مقرHو¿  J�سويقه  يëاو∫  }ما  ي�ستنµرو¿ 
 √òه  ¿Cا  ¤Eا واC�ساروا  حمüض,  يف  WاFفي  اقتتا∫   øع اE�ساعات   øم
 Úوم عل≈ املدنيéر… هو هéما ي q¿Cة, واëسüال øار عارية عÑخCاال
وHع س¡م  اÿا�سة  امل¡ام  وcتيÑة  واجليûض  االCمنية   Iõ¡جCاال  øم

HالãياÜ املدنيةz ح�سJ ÖاcCيدها 
 AحياCوم عل≈ اéوقو´ ه{ ¤Eا AاKÓãسارت املنظمة اليوم ال�Cوا 
 ¥ÓWEوا املدينة, وعملية Jرويع  القüسور وال¨وWة واÿالدية يف 
 øمCل رجا∫ االÑق øت, ” مÓëللم Öو�سل Ö¡ي ونFسواûالر�سا�ض الع
وaر¥ املوت (الûسÑيëة) ÓJها “رõc مدرعات يف اCنëاfl Aتلفة 
 ¿Cا التن�سي≤ املëلية يف املدينة  مø املدينةz, اP ¤Eل∂ نقلâ جلا¿ 
 Úلã‡ سم� kاFارW kاملدينة عقدت اجتماعا AحياCجلا¿ ا øم kاOعد{
عنا�سر   øم امل�سلëة  ال¡éمات  aيه  ا�ستنµروا   ∞Fال£وا cاaة   øم
الûسÑيëة واالCمø, وحملqوا الرFي�ض ûHسار االC�سد �سüîسياk م�سوDولية 
 øل  Úال�سوري{  ¿Cا عل≈  و�سدOوا   ,zسرار�Cواال واجلرح≈   Aس¡داûال
 ,zا النظام¡H في التي يقومFر ال£اJعل≈ الو ÖالعيCاال Aوا ورا qرéين
 øم CترباJ{ ضüللنظام يف حم املوالية   AحياCاال ¿Cا  ¤Eا اC�ساروا  cما 
 ¿Cد اcDوJسرعي, وûال ÒZ الم النظامRCا ا¡H م القتل التي يقومFجرا
H¡ا,  وعد  التي  HاالE�سÓحات  قيامه   ÜاH  øم cا¿  للنظام  JاCييدها 
Oو¿ اC¿ يعني Pل∂ الر�سا عø جراFمه اCو املûسارcة H¡ا, واC¿ �سµان¡ا 
لø يقÑلوا êõH النظام H¡م يف وجه اEخوان¡م وجÒان¡مz, وحòروا 
النظام مø }انقÜÓ موقف¡م مJ øاCييد√ اPEا ا�ستمر يف �سيا�سة القتل 

واالEجرامz وJ ≥aعÒÑهم

مطالبات باالإفراê عن الطفل 
ال�ضورi اأحمد اأبازيد 

Jداو∫ نûس£اA عل≈ موقع التوا�سل االجتماع≈ } aي�ض 
Hو∑ } مقاWع aيديو Jروi قüسة اعتقا∫ ال£فل ال�سور… 
اCحمد �سام≈ اHCاRيدz 13 �سنةz, الiò م سي عل≈ اعتقاله 
120 يوماa k≈ �سéو¿ نظام ûHسار االC�سد, و�سط م£الÑات 
 øاقه مaل رc øéال�س øم êخر iòحمد الCا øع êراaEاالH
اWCفا∫ Oرعا ‡ø ” اعتقال¡م, aيما Hقي هو حت≈ اليوم.

ال�ضودان.. وماذا بعد 
االنف�ضال؟!

íقدي ∫ÓW

يف  وحا�سم  Jاريîي  يوم   2011 عام  يوليو   øم التا�سع 
 ÚانيOوال�سو  Üالعر  Iر`̀cاP يف  �سيëفر  ال�سوOا¿   ïاريJ
ولJ øن�سا√ االCجيا∫ واJ ¿EعاقâÑ.. وcي∞ Jن�س≈ انفüسا∫ 
 ,ïعرب التاري Iواحد Iانا وحدc سما∫ وقدûال øع Üاجلنو
 Iسدûوال  Aوال سرا  Aال�سرا يتقا�سمو¿  aي¡ا  ال�سوOانيو¿ 
 Öن�س وHين¡م  م̀`ع̀`ا..  وي̀`اCمل̀`و¿  معا  Á̀`رح̀`و¿   ! q؟Aوال``رخ``ا

.Iساهرüوم
والعقل   q…ال�سو واملن£≤   ≈aتناJ  IOمفر االنفüسا∫   ¿Eا
اCو  اجل�سد,   ø`̀ع ̀`راC�̀`ض  ال üaسل  قÑل  oي وc̀`ي̀`∞  ال�سليم.. 
الÑقاA عل≈ قيد  يقت£ع ع سو منه؟! وهل H øµÁعد هòا 

ا◊ياI..؟!
يف  االCم̀`ور  اEليه   âلBا ملا  واالC�س≈   ¿õ◊ا قلوHنا  يعتüسر 
ûHسعÑه  واالC�سيل  الûسقي≤  العرHي  الÑلد  ه̀`òا  ال�سوOا¿ 
نüسد¥  الIÒãµ.. ال  الوا�سعة وخÒاJه  وم�ساحته   Öال£ي
�سما∫   ,Ú`̀انOس̀`و`̀�  ¤Eا �سينق�سم  ال̀`واح̀`د  ال̀`�̀`س̀`وOا¿   ¿Cا
 …Cاc ̀`ر  االBخ  øع ZريÑا  من¡ما  cل   íÑسüوي  !!..Üوج̀`ن̀`و

.. ÚخريCا ÚولتO
 Òسüم وم``ا  ̀`وÜ؟  ̀`ن اجل يف   Úسماليûال  Òسüم م̀`ا   iر``J
اجلنوHيÚ يف الûسما∫؟ وcي∞ �سيµو¿ حا∫ الرعاH Iين¡ما؟ 
 øما هنال∂ م ¤E؟ اiخرCاال Oو∫ واملوارÎÑوحا∫ امليا√ وال
 IOوالH عل≈ املوق∞ اجلديد ÖJÎJ الت وا�ستف�ساراتDساو�J

.¿Bها وال وج¡ت¡ا حت≈ االDعر± انتماو oال ي Iولة جديدO
هانÄة   Iسعيد�  Iحيا يف   Üاجلنو ح≤   qونقر ندر∑   øëن
üÿسومة  �سÑÑا  Pل∂  يµو¿   ¿Cا Oو¿   øم  øµل الûسما∫,   ¿Cسا�
 Üالعر  AعداCوا ال�سوOا¿   AعداCا اCو عداوI يق£∞ Kمارها 
تòî مدخÓ وPريعة ÿدمة اCجندات اCجنÑية üHÎJض  oJو

Hال�سوOا¿ والعرÜ الدواFر..!
 ÚHاëمت IخوEقو¿ اÑجميعا �سي ÚانيOال�سو ¿Cقة اK لناc
 Öسüين¡ا لëيت øل مc ≈و¿ الفر�سة علJ qو�سيفو Úمت سامن
 Üالعر AعداCا øالفتنة خا�سة م AاcPEعل≈ النار وا âيõال

الòيø ال يريدو¿ للمن£قة ا�ستقرارا اCو اORهارا.
هنا ياJCي Oور اجلامعة العرHية ‡ãلة HاCمين¡ا اجلديد 
الدcتور نÑيل العرHي الò… اH ¤OCتüسريëات aور ‡ار�سته 
العرHية  العÓقات  يف   Iجديد ëHقÑة  ûÑJسر  مل�سوDولياJه, 
واEع£اA الق سايا العرHية اCولوية وJقريÖ وج¡ات النظر 

.IخوEلنا اc ننا يف الن¡ايةCال Úتلفîامل ÚH Iم ال¡وOور
الرFي�ض  üJسريëات  وو�سوحا  JفاوDال  االCمر  يõيد  وما 
الCهل¡ا  ومÑارcته   Üاجلنو Oولة  Hقيام  ÎHحيÑه   ÒسûÑال
وعõمه عل≈ RيارI جوHا.. واE�سدار اCوامر√ Hت�س¡يل التنقل 

..Úتاجëدمات للمÿا ËقدJو Üسما∫ واجلنوûال ÚH
اa ¿PE¡ي Hدايات ûÑJسر HاÒÿ وJوH ¿PDعÓقات اCخوية 

.Úaال£ر ÚH متينة
Pخرا  واHCقا√   Aسو� cل   øم واCهله  ال�سوOا¿  اˆ   ßحف

.Aورخا Òار خOم وÓو�س øمCوواحة ا Úوامل�سلم Üللعر

 kاKعوÑم kياÑلي kداaو ¿Eاليوم ا Aيل, م�ساÄانيO Êانية, روãيلية الFسرا�Eاال Iر… للقناµقا∫ املرا�سل الع�س
 Iال�سفار øخو∫ مO IÒس�CاJ ≈سل علüعدما حH يامCا Iل عدÑيل قFسرا�Eا ¤Eايف و�سل اòالعقيد معمر الق øع
االE�سراFيلية يف Hاري�ض, H¡د± لقاR Aعيمة حc{ ÜõاÁOاJ z�سيÑي ليفني, وH¡د± –�سÚ �سورI العقيد 

معمر القòايف يف اE�سراFيل ونقل ر�ساFل اCخرi ⁄ يتم الûµس∞ عن¡ا.
 ,âو�س£ري ÒÄا مÁOاc øم âني�سµع سو الH ل¡اÓيام التق≈ خCعة اHرCا Iيل ملدFسرا�Eار اR دaالو ¿Cسا± ا�Cوا

cما Rار مدينة نتانيا حيå ي�سøµ عدÒÑc O مø امل¡اجريø الي¡وO مø ليÑيا.
وو�س∞ مرا�سل القناI الãانية الõيارz`H Iال¨ريÑةz التي لJ ø¨يÒ �سيÄاk. و⁄ يûسر اc ¿Eا¿ الوaد التق≈ 

�سüîسيات ر�سمية مø ا◊µومة االE�سراFيلية.
واC�سار اE¤ اC¿ ليفني cانâ قد �سرحâ يف Hداية الãورI الليÑية HاCن¡ا Jدعم الãوار �سد القòايف

 èاملنت  ¿Cا  øع اللãام   ÖيHCا Hتل  ا  kخرDمو �سدر  جديد   Üتاc اCماط 
ال�سينماF≈ االCمريµ≈ الûس¡a Ò≈ هوليووO }ارنو¿ ميلتûسc ,zøا¿ يعمل 
◊�ساÜ وحدI �سرية a≈ وRارI ا◊رÜ الüس¡يونية وج¡اR املîاHرات 

الüس¡يوÊ }املو�ساzO وRوOهما Ãعلومات µJنولوجية �سرية لل¨اية.
نûسرت   iò`̀ال  zOوليو¡H  iال�سر العميل   Iحيا{  Üتاc يف   Aوج̀`ا
 Êس¡يوüي�ض الFالر ¿Cمقت£فات منه ا zحرونوتCيفة }يديعوت اëس�

.øسûنيد ميلتéتH قام iòهو ال zõيÒH ¿سيمو�{
وRوO املنتè االCمريµ≈ - االE�سراFيل≈ اجلن�سية - االC�س¡ر Hالواليات 
Ãعلومات   Êس¡يوüال الµيا¿   Oهوليوو  ≈`̀aو االCمريµية   Iدëاملت

ومعدات للمûسرو´ النووi الüس¡يوÊ والÎ�سانة النووية الüس¡يونية.
Ö ميلتûسø عقÖ نûسر الµتH ÖاالC�سوا¥ قاkÓF ليديعوت: }لقد aعلâ هòا مø اCجل وWن≈, و⁄ اJCل≤  qوعق

.zاريةÑîس£ة اال�ستûنCاال √òه øع kمواالCا
 âانc الت≈   IرFالدا  ¿Cا  z¿ي∞ جيلماRوجو z¿وروO ÒFما{  øم Óc تهHتاµH قام   iòال  Üتاµال ويظ¡ر 
 ÜعقاCا ≈a ا¡µيµفJ ”س¡يونية وüال Üا◊ر IارRو ≈a قات العلميةÓالع IرFاO ≈ه øسûميلت øولة عÄم�س

zOوالرH ¿اKجونا{ Êس¡يوüة اجلا�سو�ض الëسي a رéفJ
 ≈a Úéرب املنتcCا øا م kا يعد واحد kالعمر 66 عام øال≠ مÑال øسûميلت ¿Cا ¤Eيفة يديعوت اëسارت �س�Cوا
الüس¡يوO{ Êيõ‚و± z99 وzامراIC جميلةz وfizام≈  الفيلم   ≈Fال�سينما اEنتاجه  اC�س¡ر   øوم ,Oهوليوو

الûسي£ا¿z, مûسIÒ اE¤ اK ¿CروJه Jقدر Hنëو 4 مليارات Oوالر.
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�ضوريا عروبة  يرف�ضون  واالأكراد  تركيا..  يف  ال�ضوري  الوWني  االإنقاذ  ملوؤ“ر  اÿتامي  البيان  حول  خالفات 

االمريكية االدارة  به   âفات�ضل الطعام  عن  اأ�ضبوعا  التحرير:اأ�ضرب  ميدان  غاندي   .. فوزي  حممد  امل�ضري  الãائر 

اجلي�س امل�ضري يحب§ حماولة تهريب 
�ضواريï وقòائف من ليبيا

 øم الع�سµرية  ال¨رHية  Hاملن£قة  املüسرية  امل�سلëة  القوات   âنµ“  :
قÑل  متنوعة  وPخاFر  وخفيفة  Kقيلة  اC�سلëة   Öري¡J fiاولة  اEحÑاط 
 Oا◊دو عل≈  الüسëراوية   Üال̀`درو اCحد  عرب  املüسرية  االCرا�سي  Oخول¡ا 
 ÚيÑحد الليCا IRوëH , …ال�سلوم الرب òمنف Üيلو جنوc 90 يةÑسرية الليüامل

cا¿ يëاو∫ J¡ريÑ¡ا اO ¤Eاخل مüسر .
وقد “øµ رجا∫ حر�ض ا◊دوH Oاملن£قة ال¨رHية –â اE�سرا± العقيد 
نور   Òسم� اCحمد  الراFد  وûÃسارcة   ,  Oا◊دو  ÖJاµم قاFد  عûسماو…  علي 
 øم ,  ìرو£Ã Oحر�ض ا◊دو Öتµم øمد علي مfi Ëرc Öوالنقي øالدي
لCÓر�سي  معدنية  لوحات  Hدو¿   zرRروc الند  }JويوJا   Iسيار� Oخو∫  ر�سد 
املüسرية قاOمة مø ليÑيا جنوÜ منفò ال�سلوم الرب… ( Ãن£قة الراH سة 
 IÒعCاال ¥ÓWEوا Oة قوات حر�ض ا◊دوaعرÃ ا¡Jا�سرfiع¡ا وÑتJ ”و (
النارية HاŒا√ ال�سيارI , والتي “øµ قاFدها مø الفرار والعوIO لCÓرا�سي 

Iا ال�سيارcارJ يةÑاللي
خلفه .

وHتفتيûض ال�سيارI وجد H¡ا H 16ندقية قنا�سة و3 �سواريï جراO و5 
و3  اBلية  Hندقية  و10  جي  Hي  اBر  قاaPات   4 و  للدHاHات   IOم سا قاaPات 
ر�سا�ض جرينو± ور�سا�ض واحد اEم 59 و450 , وcمية IÒÑc مø الòخاFر 
متنوعة العيار Hل¨â 48 اCل∞ وW 800لقة خõنة Hندقية اBلية و120 خõنة 

Hندقية قنا�سة و3 خõنة ر�سا�ض وO 7انات اBر Hي جي .
وHعر�ض الواقعة عل≈ اللواA اCرcا¿ حرÜ مدحâ النëا�ض قاFد املن£قة 
الع�سµرية   ìة م£روHنيا  ¤Eا امل سÑوWات  اEحالة  الع�سµرية قرر  ال¨رHية 

الµلية HرFا�سة العقيد خالد عÑد الرحمø ملÑا�سرI التëقي≤ .

م�ضÄول اإيراÊ يدعو لـzفتح 
البحرينz.. واملنامة تدين ب�ضدة

�سÄو¿  يف  جديد  Jدخل  يف    
رFي�ض  و�س∞  اÿليéية,  اململµة 
 ÊيراEل�ض �سيانة الد�ستور اال›
الوWني  ا◊̀``وار  جنتي,  اCح̀`م̀`د 
 ÒZ{ HاCنه   øريëÑال يف  القاFم 
 íيفت  ¿Cا  Öéي{  :kÓ`̀Fق̀`ا  ,z mد`̀ ›
ما  ̀`و  وه  ,zل̀`د`̀Ñ`̀ال ̀`òا  ه امل�سلمو¿ 
̀`ø قÑل  ق̀`وH̀`ل H̀``اOEان̀``ة ق̀`وي̀`ة م

املنامة.
خ£Ñة   ∫Ó`̀خ جنتي  واعترب 
الوWني  ا◊``وار  اجلمعة   IÓس�

اCنه   Oسدûاملت øسا± رجل الدي�Cوا ,z∫Óس�Eاال{ ¤Eا HاCنه ي¡د±   øريëÑيف ال
.zøريëÑم يف الÓس�Eم االµëي ¿Cا Öéي{

ومعرو± اC¿ ‡لµة الëÑريø هي Hلد م�سلم وحµامه مø امل�سلمÚ ال�سنة; 
}يµëم   ¿Cا  Öéي HاCنه  جنتي  üJسريëات  حو∫  الûس∂   øم  ∫ÓظH يلقي  ما 
يµëم   ¿Cا òHل∂  يعني  اCن̀`ه  متاHعو¿   iي̀`ر  åحي  ;zøريëÑال يف  االE�̀`س̀`Óم 
واCعما∫  Hاالحتéاجات  Pل∂  عل≈   Úم�ستدل اÿليéية;  اململµة  الûسيعة 
W¡را¿,   øم Hدعم   øريëÑال يف   âاندلع التي   IÒ`̀خCاال الûسيعية   Ö¨سûال

وcانJ â¡د± اE¤ قلÖ نظام ا◊µم aي¡ا.
وقا∫ جنتي يف خ£Ñته: }يûسنو¿ حمÓت اعتقا∫ Hا�ستمرار... ي£رOو¿ 
 Úاملمر�س ي£رOو¿  وامل�ستûسفيات...  اجلامعات   øوم وXاFف¡م   øم النا�ض 

الCن¡م قاموا Hرعاية اجلرح≈z عل≈ حد قوله.
املعار�سة  اWCرا±  ûJسار∑ aيه جميع   âات جنتي يف وقëسريüJ يJCاJو
الëÑرينية يف حوار التواa≤ الوWني, الO …òعا اEليه املل∂ حمد øH عي�س≈ 
اجلمعيات  flتل∞  ãÁلو¿  �سüîسية   300  øم  ÌcCا ûÃسارcة  خليفة,   ∫Bا
التي �ستûسار∑  العامة,  ال�سيا�سية وموD�س�سات املéتمع املدÊ والûسüîسيات 

يف ا◊وار ملناقûسة نëو 180 ورقة.
 ,Iورãمة الµfi يرا¿, وقا�سيEيف ا Aرب العلماcCحد اCحمد جنتي, هو اCوا
واملûسر±  الد�ستور,  �سيانة  ‹ل�ض  وع سو   ,âقDاملو W¡را¿  جمعة  واEم̀`ام 
‹مع  وع سو   ,Aرباÿا ‹ل�ض  وع سو   ,zميÓس�Eاال االEعÓم  }منظمة  عل≈ 
وcا¿  الãقاaية,   Iورãلل االCعل≈  املéل�ض  وع سو  النظام,  مüسلëة  ûJسîيüض 

يعمل يف الدعوI والتدري�ض قÑل X¡ور الãورI االEيرانية.
اOEانة ëHرينية:

القاFم  االCح̀`د,   Aم�سا الëÑرينية,  اÿارجية   IارRو  âسلم� املقاHل,  يف 
 øديJ ر�سمية   êاéاحت  Iرcòم االEيرانية  اجلم¡ورية   Iسفار� HاCعما∫ 
اCمÚ ‹ل�ض �سيانة  اCحمد جنتي  اH ¤OC¡ا   التي  التüسريëات   IسدûH ي¡اa

الد�ستور يف خ£Ñة اجلمعة  يف Hاحة جامعة W¡را¿.
 øع z`Hاÿارجة  جنتي  üJسريëات  الëÑرينية  اÿارجية   âوو�سف

.øريëÑة الµا√ ‡لŒ ارات عدوانيةÑع øسمنته م J قواعد اللياقة ملا

ان£ل≤ موD“ر االEنقاP الوWني ال�سور… ûÃسارcة 
 ,Úمعار�س  Úوحقوقي �سيا�سية  �سورية  �سüîسيات 
 øم  Úسوري�  Úمعار�س مûسارcة  املوD“ر  �س¡د  وقد 
Hعدما   ∞`̀Jوال̀`¡̀`ا  â`̀نÎ`̀نEاال Wري≤   ø`̀ع ال̀`داخ̀`ل 
 øم ومنعت¡م  ال�سورية,  ال�سل£ات  علي¡م   âقqسي�

عقد اجتما´ HالتواR… يف حي القاHو¿ Hدمûس≤.
 وقا∫ املûسارcو¿ يف املوD“ر اEن¡م �سيãëÑو¿ و�ساFل 
انتقا∫ ال�سل£ة, cما قالوا اEن¡م �سيدر�سو¿ خري£ة 
Wري≤ الEن¡اA اال�ستÑداO والن¡و�ضH pالدÁقراWية, 
 PنقاEÓل{ JاC�سي�سية  هيÄة  ûJسµيل  ا¤  اE�ساaة 
الوWنيz ملعاجلة الق سايا العالقة, وûJسµيلp جلنة 
Hعد  ما  االنتقالية  املرحلة  اBليات   åëÑل متاHعة 
يف  Jتمãل  اC�س�ض  عل≈  املوD“ر  ويقوم  االC�سد,  نظام 
عدم العمل –â �سق∞ النظام ا◊ا› واال�ستéاHة 

مل£الÖ الûسار´ ال�سور… HاE�سقاط النظام.
املعار�سة  موD“ر  رFي�ض   ,íاملال هيãم  قا∫  aيما   
خ£∞  �سوريا  يف  النظام   ¿Eا  ,PنقاEÓل ال�سورية 
ال�سور…   Öسعûال  ¿Cا ا¤   kاÒسûم µHامل¡ا,  الدولة 
يريد ا�سOÎاOها, وم سيفاk اc ¿Cل مواøW �سور… له 
لµل  مµفولة  حقو¥  وهي  اBخر  م�سوDو∫   …Cاc ا◊≤ 

.Úال�سوري
Oاخل   Úcسارûامل  ÚH خaÓات  H̀`واOر  Hدت  cما   
ال̀`Ñ̀`ي̀`ا¿ اÿ̀`ت̀`ام̀`ي, وà`ق̀`اk ملرا�سل  ̀`ر ح̀``و∫  “Dو`̀ امل

.zيةHالعر{
zيةHسو¿ }العر aير OراcCاال

يف  مûسارcو¿   Oرا``cCا نا�س£و¿  اcC̀`د  ج¡ت¡م   øم
ا�س£نÑو∫  يف  ال�سور…  الوWني   Pن̀`ق̀`اEاال م̀`وD“̀`ر 
 ⁄  kساüîس�  30 نëو   øم املµو¿   …Oرµال الوaد   ¿Cا
 ±Óر خKEي اFل ن¡اµسûH ر“Dجل�سات املو øم Öëين�س

حو∫ �سياZة الوKيقة الن¡اFية للموD“ر. 
 واHCل≠ النا�سط ال�سيا�سي م�سعوO عµو }العرHية.
عل≈   õcÎJ  Oرµال  Öم£ال{  ¿Cا ا�س£نÑو∫   øم  zâن
 Üعر  øم مµوناJ¡ا  لµل  Jت�سع  Oول̀`ة  �سوريا  جعل 
وcرO وcلدو اB�سوريÚ يف حÚ اC¿ الÑيا¿ املعد∫ قام 

ال�سورية,  العرHية  Hاجلم¡ورية  �سوريا  Hت�سمية 
اC¿ ال مµا¿ للقوميات واالCقليات العرقية  ما يعني 

.ziخرCنية االKواال
التë سÒية  اللéنة   …Oر`̀µ`̀ال الوaد   ÖالWو  
 âيÑي  …ò`̀ ال  Cا£ÿا ه̀`òا  نتيéة  ل¡م  Hاالعتòار 
 øم  zنية  Aس̀`و`̀�{  …Oر`̀µ`̀ال ال̀`وà`د  نظر  وج¡ة   ø`̀م
�سياZة  يف  JعديÓت  HاOEخا∫  قام   øم Hع ض  قÑل 

الوKيقة اÿتامية.
 ورõc الوaد الµرO… اCي ساk عل≈ �سرورJ I�سمية 
الµرc Oقومية  aي¡ا  يعيûض  �سوريا cدولة JعدOية 
ما  وعلي¡م  حقو¥   øم ل¡م  ما  ل¡م   OÓÑال يف  Kانية 
عل≈ ال�سوريÚ مø واجÑات, و⁄ “نí للµرc Oلمة 
اCعما∫  اKCار HلÑلة حو∫ جدو∫  اaتتاحية, وهو ما 

املوD“ر واKCار ا�ستياA لدi الوaد. 
 4 ¤Eسل اüيف �سوريا ي Oرµال Oعد ¿Cا ¤Eسار اûي 
الOÓÑ, عانوا  �سµا¿   øو 14% مëلو¿ نµسûي  ÚيÓم
مناWق¡م   zÖعريJ{  øم  åعÑال حµم   IÎa  ∫Óخ
 Úمعار�س وcانوا  املدنية  ا◊قو¥   øم وŒريدهم 
يف  ال�سل£ة   åعÑال  Üõح Jو›   òمن cامل  ûHسµل 

�سوريا عام 1963.
êارÿا øعل≈ �سوريا م ÒKCالتا øµÁ ال

اÿارجية   Iي̀``رRو اع̀`ت̀`ربت  Kانية,  ج¡ة   ø`̀م

االCمريµية هيÓر… cلينتو¿ ال�سâÑ يف Jرcيا التي 
 øµÁ ال  ان̀`ه  �سوريا,  مع  Wويلة  ح̀`دوOا  Jتقا�سم 

.êارÿا øعل≈ الو�سع يف �سوريا م ÒKالتا
�̀`س̀`ي.ا¿.ا¿-J̀`ر∑   Iلقنا cلينتو¿   âو�سرح  
حقيقي   Ò`̀KCا`̀J ل̀`دي̀`ه  منا  اCح̀``د  }ال  االEخ̀`Ñ̀`اري̀`ة 
 Òع عل≈ الت¨يéسûنقو∫ ما نعتقد√ ون ¿Cا Aناãا�ستH

.zنامله …òال
 íوا�س  ÒZ �سوريا  يف  يéر…  }ما   ¿Cا  âaسا�Cوا  
cا¿  منا   øيÒãµال  ¿Cال  ,IÒ`̀ë`̀ل̀`ل  Ò`̀ã`̀وم امل̀`ع̀`ا⁄ 
̀`د  ̀`س �Cي̀`�̀`ض اال`̀Fال̀`ر  õ`̀é`̀ي̀`ن  ¿Cا ي̀`ë̀`دوه̀`م االCم````ل 

.zحات ال سروريةÓس�Eاال
اليوم  يف  التüسريëات   √ò¡H cلينتو¿   â``لOCوا  
 Úح يف  Jرcيا,   ¤Eا RيارJ¡ا   øم  Ò`̀ واالCخ  Êاãال
 zنيWالو  PنقاÓل }م̀`وD“̀`ر  ا�س£نÑو∫  يف   íتتaا
يûسار∑ aيه نëو 300 معار�ض �سور… لåëÑ و�ساFل 

االWاحة Hنظام الرFي�ض ûHسار اال�سد.
 ¿Eا �سëايف  موD“ر  يف  cلينتو¿   âقال  ,kوالحقا  
و–ديد  والتنظيم  للتéمع  املعار�سة   Oج̀`¡̀`و{

.zال�سيا�سي ìÓس�Eاال øم kم¡ما kاAõل جµسûJ èرنامH
 واC�ساâa اfi ¿Cاولة ال�سوريûJ Úسµيل معار�سة 
هو اCمر }مûسéعz, اBملة Jz`Hعاو¿ �سلمي مع ا◊µومة 

.zسل aCل اÑجل م�ستقCا øم
هòا  ل¡éت¡ا   Iدëاملت ال̀`والي̀`ات  �سعدت  وق̀`د   
االC�سÑو´ Œا√ النظام ال�سور…, واcCدت اC¿ الت¨يÒ ال 

øµÁ اC¿ يتëق≤ اEال Hوا�س£ة ال�سوريÚ اCنف�س¡م.
 ¿Cا øµÁ سوريا ال�{ ¿Cلينتو¿ اجلمعة اc âعلنCوا 
JعوO اE¤ الوراzA, واC¿ الرFي�ض ûHسار االC�سد }aقد 
Áار�سه   …òال القمع   Iسد�  øم راCي¡ا  يف   zسرعيته�

�سد �سعÑه.

املوت  عل≈  يو�س∂   Oاµي ̀`ه  اCن رZ̀`م 
اCحيا¿  يف   Oسموüال  Oوي̀`ع̀`او اCح̀`ي̀`ان̀`ا 
fiمد  املüسر…   Üساûال  ¿Eا``a  ,iر``̀ اCخ
̀`دا¿  ̀`ي Ã س̀`م`̀ü`̀امل̀`ع̀`ت …Rو````̀a Oم̀``و``̀fi
ما  املüسرية  العا�سمة  و�سط  التëرير 
Rا∫ مüسرا عل≈ امل سي قدما يف اE�سراHه 
 7  òمن  Üسراûوال ال£عام   øع  ìاملفتو
 .Iورãال  Öم£ال  òلتنفي انتظارا  اCيام 
 Úامل�سعف ع̀`ل̀`≈   …Rو``̀a ا�̀`س̀`Îط  c̀`م̀`ا 
 √PنقاEال ÑWيا  التدخل  حاولوا   øيòال
�سرم  م�ستûسف≈   ¤Eا نقله  ي̀`ت̀`م   ¿Cا
الرFي�ض  يëتل   …òال ال̀`دو›,   ïسيûال
املüسر… ال�ساfi ≥Hمد ح�سني مÑار∑ 
يف  ملëاcمته  انتظارا  اCجنëته  اCح̀`د 
 íي�سم cي  املقÑل,   (ÜBا) اZC�س£�ض   3
 Aا`̀Ñ`̀WCاال ̀`وcD̀`د  وي Ã�ساعدJه.  ل¡م 
Hامل�ستûسف≈ امليداÃ Êيدا¿ التëرير, 
االE�سعا±   Iسيار�H املوجوOو¿  وòcل∂ 
عل≈  الحقا  اEلي¡ا   …Rوa نقل   ” التي 
الüسëية  حالته   ¿Cا امليدا¿,  اWC̀`را± 
 øع امتناعه  اKÈ`ر  م�ستمر  Jدهور  يف 
ال£عام منò يوم ال�سâÑ املا�سي, واCن¡ا 
 øخريBسا اüî18 �س ÚH Iخ£ور ÌcCاال

مø امل سرÚH عø ال£عام Hامليدا¿.
 29) …Rو``̀a  Oم̀`و`̀fi مدfi وي̀`ع̀`د
ال£عام   øع  ÚHامل سر اCو∫   øم عاما) 
 åرير, حيëيدا¿ التÃ Úسمüاملعت øم
 9  âÑال�س يوم   ìاÑس� يف  اE�سراHه   CداH
 ÌcCا وÑJعه  ا◊``ا›,   (Rو``“) يوليو 
مø 18 �سüîسا اBخر, لµنه Xل الوحيد 

.ìه املفتوHسرا�Eامل�ستمر يف ا
 :zو�سطCاال ل`}الûسر¥   …Rوa ويقو∫ 
�سيا�سي HداJCه يوم  }اعتüسامي موق∞ 
اجلÑ¡ة   Üõ`̀ح خيمة  Oاخ̀`ل   âÑال�س
 åالãال ال̀`ي̀`وم   ø``وم امل``ي``دا¿,  Oاخ̀``ل 
ويف  املûسي.  عل≈   iق̀``وCا ال   âëÑس�Cا
RمFÓي  cا¿   ,Iسديدûال  Iا◊̀`رار Xل 
 iخرCا  øcماCال وينقلونني  يëملونني 
اO ÓX ÌcCاخل امليدا¿, aاCنا ⁄ اJCر∑ 
 …Rوa وي سي∞   .zهcرJCا  øول امليدا¿ 
 Üس̀`را`̀�Eاال  òنفيJ يف  �سروعي  }قÑل 
النيل,  قüسر  ق�سم   ¤Eا  âÑهP Hيوم 

اE�سراHي..  aيه   âÑKCا fi سر  لعمل 
هòا  JتÑع  ال   â``̀نCا  ‹ ق̀`ال̀`وا  لµن¡م 
 ,øديHعا ق�سم   ¤Eا  âÑهòa الق�سم, 
fi سر  ل∂  �سنعمل   ‹ قالوا  وهنا∑ 

.zالق�سمH ∑õéتëار ونëانت
Hال�سيا�سة  يعمل  اEن̀`ه  يقو∫   …Rو`̀a
̀`ر√ 15 ع̀``ام̀``ا, واEن```ه  ̀`م م̀`ن̀`c ò```ا¿ ع
ال�سيد  fiمد  يد  عل≈  �سيا�سيا   ≈HرJ
وقد  اHÈ`راه̀`ي̀`م.   øالدي و�سعد  �سعيد 
Hاجلامعة  ال�سيا�سية  العلوم  Oر�``ض 
االCمcÒية, وينتمي لل£Ñقة املتو�س£ة 
HاCنه  نف�سه  يüس∞   ¿Cا  Öëوي العليا. 
يعمل  وه̀`و   ,Êم``د  Êعلما ل̀`ي̀`ربا› 
 Êمد ‹تمع   è`̀رام`̀H م̀`دي̀`ر  حاليا 
ويëا�سر عø الدولة املدنية يف Hع ض 

اجلامعات اÿا�سة.
الüسëية   …Rو```a ح̀`ال̀`ة  و�̀``س̀``اAت 
Hوعµة   Öسي�Cا  Ú`̀ح اCم̀`�̀`ض,   ø`̀م اCو∫ 
 çدëالت اKC̀``ره̀``ا  ع̀`ل̀`≈  ي�ست£ع   ⁄
الµلي  اE�̀`س̀`راH̀`ه  نتيéة  التنف�ض  اCو 
اC�سفر  ‡̀`ا   ,Üرا`̀ ̀`س û`̀ وال ال̀`£̀`ع̀`ام   ø`̀ع
 øم̀`وع̀`ة م`̀› â`̀ق̀`ام`̀a ه`̀Fم̀`ا`̀ZEا ø`̀ع
Hالواقعة  fi سر  Hعمل   Úا◊قوقي
 âلµسûJو العام.   ÖFالنا H¡ا  واCخ£رت 
الüسëة   IارRل̀``و JاHعة  ÑWية  جلنة 
 ¤Eا نقله   ”  åحي حالته,  ملتاHعة 
�سيارI اE�سعا±, اEال اCنه رa ض اC¿ يتلق≈ 

.Òو عقاقCاليل وريدية اfi …Cا
قüسر  نياHة  لرFي�ض   …Rو`̀ a واcC̀``د 
�سيقا�سي  اCنه  اCم�ض,  Rار√   …òال النيل, 
عل≈  واCن̀``ه   ,êÓ`̀ال̀`ع عل≈  يرZمه   ø`̀م
�سري£ة  ̀`ي̀`دا¿  امل  IرOا`̀¨`̀ مل  Oا�̀`س̀`ت̀`ع̀`دا
اÿا�ض   ìاجل̀`ن̀`ا  ¤Eا نقله  يتم   ¿Cا
مÑار∑  ح�سني   ≥Hال�سا HالرFي�ض 
Ã�ستûسف≈ �سرم الûسيï, م سيفا }اPEا ⁄ 
 ÖالWCسا� ال¨د,  حت≈  اال�ستéاHة  Jتم 
الûسار´   ¤Eا االE�سعا±  HعرHة  Hنقلي 

.z´اaالد IارRمام وCا
 øساال مüJلق≈ اJ نهCا  …Rوa íو�سCوا
يوcDد  االHCي ض   âيÑال م�سوDو›  اCح̀`د 
االCمcÒي  الرFي�ض  واهتمام  متاHعة 
وا�ستعداOهم  ëHالته,  اCوHاما  Hارا∑ 

 ¿Cال اEسرية, اüمع ال�سل£ات امل çدëللت
aوR… رa ض مø من£ل≤ وWني قاÓF اEنه 
يريد  وال   ,Iورãوال  ÖسعûالH }يëتمي 
 …Rوa  .zيةÑجنCا ج¡ة   …Cا  øم  ÓدخJ
 Aن¡اEال  Oا�ستعدا عل≈  اEن̀`ه  اCي سا  قا∫ 
 Oجا ح̀`وار   Aج``راEا ح̀`ا∫  يف  اE�سراHه 
الع�سµر…,  املéل�ض   ÚHو Hينه  وعلني 
 ,zالنظام  ñسيو�{`H �سماهم   øم منتقدا 
�سد…  حملة  هنا∑   ¿Cا  âسمع�{  ÓFقا
 øµر.. لaاc رëنني منتEا يقولو¿ aي¡ا 
لي�ض لد…q مانع اC¿ اcCمل اE�سراHي حت≈ 

.zيÑق≤ م£الëتJ ⁄ اPEاملوت ا
 øه م```̀FÓ```̀مRو ,…Rو``````a Ö``م``£``ال
Hيا¿  ال£عام, �سي¨â يف   øع ÚHامل سر
 øع  ÚHامل سر  øëن }نرa ض  aيه   Aجا
 ¿Bاال يتم  ما  التëرير  Ãيدا¿  ال£عام 
الراهنة  مø اختõا∫ لRCÓمة املüسرية 
موDجل  ق̀```رارات  اCو   Oوع̀``و  Oر`̀ › يف 
جòر…  حل   ¤Eا  …ODو`̀ J ال  Jنفيòها, 
 Iورãري≤ الW ض�ÎعJ ت التيÓµسûللم
 ¤Eا  ÜوDالدو �سعي¡ا  املüسرية وŒ¡ ض 
وق̀`اOر.  مµت∞   õيõع حر   ø`̀Wو  AناH
cما نرa ض اختõا∫ حل هò√ املûسÓµت 
̀`î̀`ا�̀`ض fiل  اC�̀`س  ∫Ó````̀حEا  Oر``̀ يف ‹
اBخريø يف flتل∞ املنا�سÖ الوRارية, 
ا◊µومة,  رFي�ض   Öسüمن Pل∂  يف  Ãا 
 IارOEال Êا�سي مدFو اختيار ‹ل�ض رCا
الOÓÑ يف الفIÎ االنتقاليةz. واC�سا± 
االaC سل   ¿Cا  iنر عليه   AناHو{ الÑيا¿ 
لقياIO هò√ املرحلة هو اEنûساA ‹ل�ض 
ينتÑî¡م   ,Iق̀` ̀`س̀`ا �سÑعة   ø`̀م م̀`µ̀`و¿ 

Ãا   ,Aللق سا االCعل≈  املéل�ض   Aع ساCا
ي سمø ا◊فا® عل≈ (مدنية ا◊µم) 

.zسرعيةûية والOوا◊يا
 IارOEاH املéل�ض  هòا  الÑيا¿   ÖالWو
االنتقالية,   IÎالف يف   OÓÑال �سوDو¿ 
جديد  O�ستور  لو�سع  جلنة   Üاîوانت
 ¤Eا ينتمو¿  ماFة ع سو ال   øو¿ مµتJ
 Aيتم اال�ستفتا ¿Cسيل �سيا�سي, واüa …Cا
 ,Iحد عل≈   IOم̀`ا لµل  الد�ستور  عل≈ 
وعلنية  عاOلة  fiاcمات  يف   AدÑوال
 IOوع̀`و  ,≥Hال�سا النظام   Rرم``و لµل 
القوات امل�سلëة اO ¤Eورها يف حماية 
الع�سµرية   Úس�ست�Dاملو و�سعي   ,øWالو
 …Cا  øم نف�سي¡ما   Ò¡£لت والق ساFية 
العام,   ÖFالنا  ∫õ`̀ وع  ,Oسا�a �سÑ¡ة 
 Öسعûلل الر�سمي  االع̀`ت̀`òار  وJوجيه 
اiPC عل≈ يد   øه مH ≥◊ سر… عماüامل
نظام الرFي�ض ال�ساH≤, وµJرË اCها› 

.ÚHساüوامل Aس¡داûال
 ,øح�س علي  عمار  الدcتور  واcC̀``د 
م̀``دي̀``ر م̀``رõ``̀c ال̀``û̀``س̀``ر¥ االCو�```س```ط 
 Öل£Ã  ÖالW  …Rو`̀ a  ¿Cا للدرا�سات, 
 :zو�سطCاال ل`}الûسر¥   ÓFقا مûسرو´, 
مواWنا  µHونه  م£لÑه  ي̀`ربر   …Rو``̀a{
مüسريا �سريفا لµنه ⁄ يل≤ الرعاية, 
نف�س¡ا  Hاملعاملة  يëظ≈   ¿CاH  Öوي£ال
املت¡م   ≥Hال�سا الرFي�ض  يلقاها  التي 
قتل   øع وامل�سوDولية   Oسا�a جراFم  يف 
 ¿Cا  ¤Eا مûسÒا   ,zهÑسع�  øم  ÚنWموا
مدنيا  �سلميا  ن ساال  Á̀`ار�̀`ض   …Rو``̀a

مûسروعا, Ñcديل عø االنفéار.



الظهر اأ�ضفل  اBالم   êلعال فعال  بديل   êامل�ضا

خيانة �ضاعة  كل  عن  لõوجته  دوالر   12 بدفع  خائن   êزو ي¨رم  ق�ضائي  حكم 

حديãة  علمية  ̀`ة  ̀`س Oرا�  âسفûc
التدلي∂,  اCو   ,zêامل̀`�̀`س̀`ا{ جل�سات   ¿Cا
اC�سفل  الBالم   kعاالa  kجاÓع µJو¿  قد 
ال£Ñية  HالعÓجات  مقارنة  الظ¡ر, 
علي¡ا  ي̀`ن̀`ف̀`≤  وال``ت``ي  ال̀`ت̀`ق̀`ل̀`ي̀`دي̀`ة, 
مليار   50  øع يقل  ال  ما  االCمريµيو¿ 

.kوالر �سنوياO
الظ¡ر  اC�سفل  االBم  مûسµلة  وJعد 
KاÊ اÌcC املûسÓµت الüسëية ‹¡ولة 
املüسدر, املتعلقة HاالCعüساÜ �سيوعاk يف 
 kقاaسدا´, وüعد الH ,Iدëالواليات املت

للمع¡د الوWني للüسëة.
مر�س≈   AاÑWCاال  íسüين ما   kماFاOو
 ,IOمعتا HعÓجات  الظ¡ر  اC�سفل  االBم 
االBم  ل̀`ت̀`î̀`ف̀`ي̀`∞  اOCوي̀`````ة   ø`̀ت̀` ̀`س̀`م`̀J
الع سÓت,  وûJسنéات  وااللت¡اHات, 
Wري≤   ø`̀ع aيõياFي   êÓ``ع ò`̀cل̀`∂ 
للظ¡ر,  الريا�سية   øالتماري Hع ض 
املر�س≈  ãJقي∞  عل≈  يëر�سو¿  cما 
حو∫ االC�سÑاÜ املëتملة الBالم الظ¡ر, 

وWر¥ الوقاية من¡ا يف امل�ستقÑل.
 øع  IرOساüال ال̀`درا�̀`س̀`ة,  وcP``رت 
 ¿Cا ,zøنا∫ مدي�سÎو± انCا õلة }انل›
الظ¡ر  اC�سفل  االBم  مر�س≈   øم  Òãµال
الÑديلة,  ال̀`ع̀`Óج̀`ات   ¤Eا ي�سعو¿ 
لتîفي∞ االBالم, واcCدت اC¿ التدلي∂ 

 åية, حيÑل �سعFداÑال ÌcCا øواحد م
عل≈  يõيد  ما   zêامل�سا{  õcمرا ي̀`õور 
Kلã¡م   øم  Ì`̀cCا  ,kسنويا� مليو¿   100
االBم  لتîفي∞  Wريقة   øع يãëÑو¿ 

اC�سفل الظ¡ر.
OالFل   iسو� ال̀`درا�̀`س̀`ة  Œ̀`د  و⁄ 
 ÜاÑس�Cا  ¤Eا  ÒسûJ  ,IOدو``̀fi ÑWية 
الظ¡ر  الBالم  ال̀`ت̀`دل̀`ي̀`∂  î`̀J̀`ف̀`ي̀`∞ 
 ¿Cدوا ا````cCامل̀`ر�̀`س̀`≈ ا ø`̀µ`̀م̀`ن̀`ة, لõ`̀امل
 øم و�سرعة  aعالية   Ì`̀cCا التدلي∂ 

العÓجات ال£Ñية التقليدية.

يف   kساüîس�  401 الدرا�سة   âو�سمل
 ,k65 عاما ¤E20 ا ÚH ة العمريةÄالف
‹¡ولة  الظ¡ر  اC�سفل  H̀`اBالم   kاHساüم
 ¤Eا  kياFسواûع Jق�سيم¡م   ”  ,ÖÑال�س
 kاcسارûم  133 ̀`ات,  ̀`وع ̀`م ›  çÓ``̀K
خ سعوا للعH êÓاOCوية Jقليدية Oو¿ 
 kاcسارûم  132 Jلق≈  Hينما  Jدلي∂, 

Jدليµاk للع سÓت وال¡يµل العظمي.
 IÒخCواال الãالãة  املéموعة  اCم̀`ا 
جل�سات  اCع̀`` ̀``س̀``اوDه̀``ا  J̀`ل̀`ق̀`≈  ̀`د  ̀`ق a
̀`و ما  }اال�̀`س̀`Îخ̀`اA وال̀`ت̀`دل̀`ي̀`∂z, وه

 ,z…ال�سويد  êامل̀`�̀`س̀`ا{  kي̀` ̀`س̀`اCا ي�سم≈ 
عامة  ̀`ة  ̀`ال ح  êن̀``ت̀``اEا  ¤Eا وي``¡``د± 

مريëة.
 Iسرûع  Iمل̀```د  êÓ``̀ال̀``ع ̀`م̀`ر  ̀`ت ̀`س وا�
يف  املûسارcو¿  aي¡ا  خ سع  اC�ساHيع, 
�ساعة   ¤Eا ال̀`ت̀`دل̀`ي̀`∂  ‹̀`م̀`وع̀`ت̀`ي 
Jدلي∂ cل اC�سÑو´, وHعد Pل∂ اCجاHوا 
عل≈ ا�ستÑيا¿, ي سم اC�سÄلة عø معد∫ 
اC�ساHيع   10  øم µJرار√,   iومد  ⁄Cاال

.kوعاÑس�Cو52 ا ,kوعاÑس�Cو26 ا
 Úالنوع  Óc ¿Cا الدرا�سة   âسفûcو
معد∫  Jقليل   ¤Eا اOCي̀`ا  التدلي∂   øم
املر�س≈,  ح̀`رc̀`ة   Ú`̀و–̀`�̀`س  ,⁄Cاال
 Iسرûع Hعد   IOاملعتا العÓجات   øم
اC�ساHيع, و–�سø يف الوXاH ∞Fعد 26 

.kوعاÑس�Cا
اCو  ̀`د  Fوا`̀ a ̀`ة  ̀`س ̀`درا� ال ûJسر  و⁄ 
 øµل Pل̀``∂,   ¤Eا امل``وODي``ة   Üا`̀Ñ`̀ االC�̀`س
 …ODالتدلي∂ يو ¿CاH ,نوا¡µJ ÚãاحÑال
اE¤ –�سø يف االCن�سéة, وي�ساعد يف 

–فيõ ا�ستéاHة اجل¡اR العüسÑي.
اE¤ احتما∫  الدرا�سة  اC�سارت  cما 
 ¤Eا املري ض  Jعر�ض   ¿Cا ه̀`و  اBخ̀``ر, 
 ¤Eا  …ODي̀`و  ,ÜساüعCÓل مريëة  HيÄة 
 Óc ه املر�س≈ يفH سعر� …òال øس�ëالت

Úموعتéامل

Hقرار  �سينية   Iس̀`ي̀`د`̀�  âسلüح
�ساعة  cل   øع Jعوي ض  عل≈  ق ساFي 
الليل  منتüس∞  Hعد  Rوج¡ا  اCم ساها 
خارê الÑيâ. وHل¨â قيمة التعوي ض 
 ∫Oيعا ما   …Cا ال�ساعة,  يف  يوا¿   100
O 12والر Hعد ا¿ اعH ±ÎاR ¿Cوجته 
مع  يîون¡ا  ̀`و  وه  kسا�Ñمتل �سÑ£ته 

اEحدi عûسيقاJه.
 وقد اعتاR{ Oير الن�ساzA الüسيني 
�سÑه  ûHسµل  منõله  ا¤   IOالعو عل≈ 
Hع ض  ويف   , kÓ`̀ل̀`ي  12 ال̀``  Hعد  ي̀`وم̀`ي, 
 7 ``̀ ̀`ا¿ ي̀`رج̀`ع ق̀`راH̀`ة ال c ¿ا`̀ ̀`ي االCح
Hا◊µم  الرجل  التõم  وقد   .kاحاÑس�

مرI واحدa Iقط يف
 Ú◊ل∂ اP òمن øµل  عام 2003, 

 kه علماJتع¡داH Aاaالو øم øµيتم ⁄
 Üال¨ياH لعاJOه   kساüلfl ∫اõانه ال ي

عR øوجته ل�ساعات.
J�سديد   øع الرجل   õéع  ÖÑس�Hو
 kÓو�س Öتc ¿يوO øم عليه مcراJ ما
îHط يد√ HاCنه مديø لõوجته ÑÃل≠ 
 4000  ¿Bاال ح̀`ت̀`≈  قيمته   â`̀و�̀`س̀`ل

Oوالر.
لµي  املãل≈  ال£ريقة  �ستµو¿  رÃا 
املالية  م�ستëقاJ¡ا  الõوجة  J�ستعيد 
 kقرارا PاJ¡ا  املµëمة  üJسدر  ا¿  هي 
 ∫õاملن  ø`̀ع ال̀`õوج̀`ة   Üيا¨H  íي�سم
̀`ات, م``ع –ديد  ̀`اع ̀`س �`̀ ال  ø``م Oد`̀ ̀`ع ل
J�سعIÒ ‡اKلة لµل �ساعة JتاCخرها 

∫õاملن êخار
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 Aق ساd ¥Ó£d� ÍلW äتياjوc
�أª©d� ø¡L�hRرة ‘ dبæا¿

الµويتي  املëامي  ûcس∞ 
 øع Êا`̀Ñ`̀س̀`ي`̀û`̀داˆ ال``̀Ñ``̀ع
 zة`̀Ñ`̀ري`̀Z{ ¥Ó``̀ W ق̀` ̀`س̀`اي̀`ا
قا∫   åحي مµتÑه,  Jلقاها 
 zي̀`ا�̀`س̀`ة`̀ ل̀`ǜ`س̀`ë̀`ي̀`ف̀`ة }ال̀`�̀`س
 33  ¿Eا{ ̀`ي̀`وم  ال الµويتية 
العام  م£لع  قüسدنه  Rوجة 
 øم  ¥Ó£ال  Öل£ل اجل``ار… 
 ¤Eا PهÑوا   øيòال  ø¡واجRCا
راC�``ض  ليلة   Aلق سا لÑنا¿ 
اCن¡م  اOع``وا  Hعدما  ال�سنة 

.zيةOيف ال�سعو Iالعمر AاOCو¿ الÑاهP
عل≈  Jن¡ا∫  التي   ¥Ó£ال WلÑات  يف   ÒÑc õJايد   øع املëامي  ûcس∞  cما   
التي  ا◊االت   øم االcCرب  الق�سم   ¿Cا  ¤Eا  kاÒسûم  ,âويµال يف   Iاماëامل  ÖJاµم
ي£لa Öي¡ا الõوJ ê£لي≤ Rوجته يعوO اE¤ }اC�سÑاJ Üاa¡ة من¡ا قيام الõوجة 

.zم¡اa ةëFراهيته لراc ÖÑس�H وCو¿ علمه, اO øسعرها م� ≠ÑسüH
الûسüîسية  الûسيÑاÊ -خO ∫ÓورJ IدريÑية عø قانو¿ االCحوا∫  ل  qnوحم 
عقدها مرJ õcنمية املéتمع يف �ساحية عÑداˆ املÑار∑- الÒãµ مø الرجا∫ 
 Üòµوال RوجاJ¡م  خيانة   ∫Ó`̀خ  øم الõوجية  حياJ¡م   Aن¡اEا م�سوDولية 

.ø¡علي
واC�سار Hع ض املûسارÚc يف الدورI اE¤ اX ¿CاهرI اEخفاA ا◊قاF≤ ال Jقتüسر 

عل≈ اCحد الõوجO Úو¿ االBخر, واE‰ا J£ا∫ االKنÚ معا.
Hيته  اC�سرار  يüسو¿  ال   êواRCاال Hع ض   ¿Cا  øم املîتüسو¿   Aربا`̀ÿا وحòر   
اE¤ الديوانية, ويتëدç عø مûساcله ما ي�سمí لBÓخريH øالتدخل   Öهòوي

يف حياJه اÿا�سة و–فيõ√ عل≈ J£لي≤ Rوجته.
HاالC�سرار   ø¡تaمعر نتيéة   ¥Ó£الH الõوجات  �سديقات   ÖÑت�سJ cما   
 kعلما zêوõال øاحة مÎواال�س ¥Ó£ال ÖلW{ ¤Eوجة اõال ø¡عaOوجية وõال

اC¿ الق�سم االcCرب مø حاالت ال£Ó¥ يتم لدواaع مø خارH êيâ الõوجية

jh�سE� »µ�سÓم« h �سيéاQة �d�س©اOة) 
 …Ò£Ÿ� iسلو� äاÄLاØم O~Lأ�

اCر�ض و�سط ÚH }متع ال¨رzÜ وzقيم االE�سÓم   OاéيEا  ا�ستمرارا ملëاولت¡ا 
 ,…Ò£امل iد∫ �سلوéلل IÒãويتية املµال النا�س£ة   âعلنCا  ,zيHالعر والûسر¥ 

 .∫Óح zIارéسي�zو zيµات روحية }وي�سHسروûلي≤ مîسعي¡ا لت� øع
االهتمام   øم  Òãµال  …Ò£امل  âHòج Hعدما   Iاجلديد  Iالدعو وJاJCي    
للéوار…   ÖJاµم íلفت  IÒخCاال واKCارت جدال ‹تمعيا HدعوJ¡ا  االEعÓمي 

Üايا ا◊رÑس� Aسراûنا الرجا∫, لR øد مëلل âويµيف ال
 Aويتيات �سراµلل íسدار قانو¿ يتي�Eال Iوالدعو ,Úسانيûسيûال øالرو�سيات م 
(اRCواê حلويø) مO øو∫ اE�سÓمية, وÃوا�سفات خا�سة H¡د± –�سÚ الن�سل 

 .âويµعل≈ العنو�سة يف ال Aوالق سا
�سëيفة  مع  ح̀`واره̀`ا  يف   Iاجل̀`دي̀`د مûسروعاJ¡ا   øع  …Ò£امل  âسفûcو  
}ال�سيا�سةH z£رì }الوي�سµي ا◊z∫Ó وz�سيéارI ال�سعاzIO, وJقدË اعتòار 

 .zيدÑالعzو z…اجلوار{ øع
 ∂ëنÁ يعيÑW Üقو∫ }هو �سراJ z∫Óي حµوي�س{ êنتاEال …Ò£د± امل¡Jو 
 ÜساûعCا خل£ة   øم a¡ي  مµوناJه  اCم̀`ا   ,z∂اقتW  Oدéوي Hالé¡Ñة  الûسعور 
م¡دFة   iخ̀`رCا  ÜساûعCوا ويان�سو¿  ومرمية   Ú`̀ار�̀`سOو نعنا´  مãل  ÑWيعية 

 .zAوال¡دو IOال�سعاH سعرûتa ا kس�Cاc منه ÜسرûJ{ ال£عم Iòيòول ÜساüعCÓل
النتيéة  Hانتظار  الÑلدية   IارRترب وfl ¤Eا اCخòت امل£Ò… عينة   وقد 

و�سدور املواaقة cي ÑJداC العمل وWرì هòا املنتè يف االC�سوا¥. 
راëFة  ول¡ا  ÑWيعية   ÜساûعCا خل£ة   øم aتتµو¿   zIOال�سعا  Iارéسي�{ اCما   
راëFة  وJتع£ر   ∫Dوالتفاو  ìاملرH aتûسعر   Iارéسي�  øدخJ{ cالîÑور   Iع£ر

zيةOالعا Iارéفعله ال�سيJ ض ما�µم∂ عل≈ عa

jackson ضقيقة�
على   ÊÈاج زوجي 
‡ار�ضة اجلن�س اجلماعي
الفنا¿  �سقيقة  جاc�سو¿  الJويا   âسفûc  
�سëيفة   Öس�ëH  øس�cجا مايµل  ال̀`راح̀`ل 
 Rو“  6  Aع̀`ا`̀Hاالر الربي£انية  ميل  الديلي 
2011, ا¿ Rوج¡ا ال�ساH≤ عر�ض عل≈ املcÓم 
مع¡ا  اجلن�ض  ‡ار�سة  Jاي�سو¿  ماي∂  العاملي 

مقاHل 100 ال∞ Oوالر.
Rوج¡ا  ا¿  ع̀`ام̀`ا)   55) الJ̀`وي̀`ا   âaوا�سا
 …òال) ¿Oومدير اعمال¡ا جا∑ جور ≥Hال�سا
يف  املûسارcة  عل≈  ارZم¡ا   (2005 عام  Jويف 
حفÓت جن�ض جماعي cما اجربها ا¿ Jقو∫ 
يف احد الربامè ا¿ املûسارcة يف هò√ ا◊فÓت 

االHاحية مH øنات اµaارها,
عل≈   ÊيوõلفJ  Aلقا يف  جاc�سو¿   âوقال
 øسم� االمcÒية   zRنيو ا�̀`ض  Hي  }�سي  قنات 
ان¡ا X¡رت مرÚJ عل≈   zthe talk{  èرنامH
رÑZت¡ا.   ÒZ عل≈  H̀`و…   …Ó`̀H ‹لة   ±Ó`̀Z
اPاه̀``ا ج�سديا  ق̀`د   ¿Oا¿ ج̀``ور اال  وا�̀`س̀`ارت 
Rواج¡ما  à`رJ̀`ة   Aا`̀ ̀`ن Kا Hالقتل  وه``دOه``ا 
امل س£رHة وcانJ âر�سï الوامر√ الن¡ا Jعر± 

انه يعي ما يقوله

مطلوب مندوبيÚ ومندوبات اعالن
والراتب م¨ري 

العمل فى Ãدينة نيوجر�ضي  تلفون 
9737133330

العمل Ãدينة نيويورك  تلفون 
9174889650



كلماä مت≥اW©ة

www.ghorbanews.com

FRIDAY , JULY 29 . 2011   / Vol . 4 - Issue 113ت�ضلية26



www.ghorbanews.com

27 اعالنات FRIDAY , JULY 29 . 2011   / Vol . 4 - Issue 113

بالعربي ات�ضل على الرقم 646 294 1237



www.ghorbanews.com

FRIDAY , JULY 29 . 2011   / Vol . 4 - Issue 113اعالنات28


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

