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للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

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

ال�ضــــوري  ق�ضـــة 
عن  تخـــلى  الذي 
ابنه �ضتــيف جوبز 
قبل اأن يرى النور

ال�ضرقية  واملنطقة  و�ضوريا  لبنان  يف  بالوكالة(  )احلرب  �ضتوؤجج  اجلبري  اغتيال  موؤامرة 

ع�ضكريا  هجوما  تتوقع  ايران 
امريكيا ردا على االتهامات االخرية 
ال�ضعودي ال�ضفري  لقتل  بالتخطيط 

التفــا�ضيــل الكــامــلـة 
ــرى  ــض االأ� ــادل  ــب ت ل�ضفقة 
�ضاليط  ــدي  ــن اجل مــقــابــل 

االحتاد اال�ضالمي االمريكي فى نيويورك

وا�ضنطن حتبط خمططا ايرانيا الغتيال ال�ضفري ال�ضعودي

اليمنية توكل كرمان تخطف جائزة نوبل لل�ضالم



ــي fi�ضن ــل وع قــحــطــان   Úبـــ ــريــة  ــض � ــقــة  وKــي
   

لأح��زاب  الأعلى  املجل�س  عن  �سيا�سية  وثيقة  ك�سفت 
اللقاء امل�سرتك- تكتل اأحزاب املعار�سة اليمنية- م�سامني 
والدعوة  احلوار  برف�س  وقرارا  الثوري«  »الت�سعيد  خطة 

اإىل انتخابات رئا�سية مبكرة. 
الوثيقة, عبارة عن خطاب من رئي�س الهيئة التنفيذية 

لأحزاب اللقاء امل�سرتك حممد قحطان اإىل اللواء علي حم�سن �سالح الأحمر قائد 
2011/9/14م  بتاأريخ  مدرع  الأوىل  الفرقة  قائد  الغربية  ال�سمالية  املنطقة 
ب�ساأن قرارات املجل�س الأعلى لأحزاب اللقاء امل�سرتك يف اجتماعه ال�ستثنائي 
املنعقد يوم18/9/2011 )بعد يوم واحد على �سدور القرار اجلمهوري بتفوي�س 
والتوقيع  التنفيذية  الآلية  حول  املعار�سة  مع  احلوار  اإجراء  لنائبه  الرئي�س 
 9/18 واأحداث  الت�سعيد  بدء  على  اأيام  خم�سة  وقبل  اخلليجية,  املبادرة  على 
الدامية و�سقوط �سحايا وانفجار الو�سع الع�سكري مع قوات الفرقة الأوىل يف 

العا�سمة �سنعاء(.
وكان نائب الرئي�س عبد ربه من�سور هادي ات�سل باللواء علي حم�سن معاتبا 
الت�سعيد  على  والعمل  التفوي�س  قرار  اإف�سال  ب�سرورة  عنه  �سدر  كالم  ب�ساأن 
النائب  على  حم�سن  علي  ورد  حينه,  يف  اليمن«  »اأخبار  اأورده  الثوري,  واحل�سم 
اإىل  غ�سارة  يف  معك«,  يتحاورون  من  هم  واحل�سم  الت�سعيد  قرار  اتخذ  »من  اأن 
قادة اأحزاب الغ�سالح والإ�سرتاكي اليمني وبقية اأحزاب امل�سرتك الذين كانوا 
قبل  التنفيذية  الآلية  حول  احلاكم  احلزب  مع  حوار  يف  يومها17-18�سبتمب 

�ساعات على تفجري الأو�ساع وامل�سي يف قرار الت�سعيد.
الوحيد  املخرج  فهي  قائمة  ال�سبابية  الثورة  اأن  )وطاملا  الر�سالة:  يف  وجاء 
التي ن�ستطيع من خاللها التخل�س من النظام القائم اإىل غري رجعة, واإن الدعوة 
للجلو�س اإىل طاولة احلوارات التي تف�سي اإىل اإجراء انتخابات مبكرة مل متكننا 

من الو�سول اإىل اإ�سقاط النظام(.
اجتماعه  يف  امل�سرتك  اللقاء  لأحزاب  الأعلى  املجل�س  قرر  ال�سدد  هذا  ويف 
اإىل  يف�سي  تفاو�س  ول  حوار  »ل   : ي���وم2011/9/13م:  املنعقد  ال�ستثنائي 
اإجراء انتخابات مبكرة يتمكن من خاللها النظام الدميومة يف ال�سلطة, الدفع 
بال�سباب نحو الت�سعيد الثوري وم�ساندتهم باجلي�س املوايل للثورة لل�سيطرة على 
موؤ�س�سات الدولة والو�سول اإىل مقرات الرئا�سة, دعم عنا�سرنا يف اأرحب وتعز 
التعميم  اأجل ت�ستيت قوى النظام,  واأبني وحماولة تو�سيع رقعة املواجهات من 
للهيئات التنفيذية واللجان التح�سريية وفئاتها يف املحافظات للت�سعيد الثوري 
التابعة  املختلفة  الإع��الم  لو�سائل  التوجيه  واإمكانياته,  قدرته  ح�سب  كال 
يف  والرتكيز  الثوري  الت�سعيد  عن  يحدث  ما  ت�سليط  من  و�سركائه  للم�سرتك 
احلر�س  بقيادة  التهم  واإل�ساق  امل�سئولية  حتميل  على  الإعالمية  الت�سريحات 

اجلمهوري وعائلة �سالح...«.

ا�ضتهبال ال�ضعب

قلبي على �سوريا هذه اليام فالتدخل اخلارجي 
الجنبي فى �سوريا يعني عراق اخر.... والحتالل 

يعني تق�سيم �سوريا واراقة مزيد من الدماء .. 
وثانيا لي�س من ال�سهولة ان تتنازل عائلة ال�سد 
وهذه  الدماء  من  انهارا  اراق��ة  بدون  ال�سلطة  عن 
التم�سك  ..يف  القذايف  (كعائلة  .)�سرحه  العائلة 

بال�سلطة ل بل اكرث دموية لنها متلك الة قمع
وا�ساليب تعذيب اكرث حداثة من جمنون ليبيا ؟

ال�سعب ال�سوري متوحد واكرث توحدا هذه اليام 
بكل فئاته و�سعاره واحد موحد) احلرية والكرامة 

)
ول ت��ن��ط��ل��ى ع��ل��ي��ه ق�����س�����س واف�����الم ال��ن��ظ��ام 
او  مند�سيني  هناك  ف��ىان  امل�سروخة  وا�سطوانته 
عمالء او خمططات م�سبوهة او �سلفيني او اخوان 

حترك مطالبهم امل�سروعة ؟ 
اقناع  ال�سيا�سي  افال�سه  بعد  النظام  وا�سبح 
وعزفه  عليه  موؤامرة  هناك  بان  والعامل  ال�سعب 
واملقاومة  ال�سمود  قلعة  زال  ما  ان��ه  على  الخ��ر 
واملمانعة وغريها من اجلمل الثورية القدمية التي 
ووقاحة  �سذاجة  واك��رث   النا�س  بعقول  ت�ستخف 
فى ا�ستهبال ال�سعب ال�سوري والعربي والذي �ساهد 

اهذه املمانعة فى لبنان وفى حتليق
جديد  ول  دم�سق  فوق  ال�سرائيلية  الطائرات 
�سوى ال�ستنكار وال�سجب والرد فى الوقت املنا�سب 
على  �سنرتحم  ب��ل  النظام  ه��ذا  على  ن��رتح��م  ل��ن 
ال�سهداء وال�سعب احلى الذي �سرب �سرب ايوب على 

القمع والهانة .
لبناء  والقتل  ال�ستبداد  النظام  هذا  ميار�س 
عنده  م��ا  ك��ل  ا�ستنزف  ان  بعد  رحمة  ب��ال  �سعبه 
ال�سعب  كل  يتهم  ان  و�سلت  واكاذيب  دعايات  من 
ا�سبح  حيث  خارجية  باجندة  والعمل  بالعمالة 
النظام مثل فطوم )حي�س بي�س( فى م�سل�سل غوار 

الطو�سه وحاي�س وم�سدوم ,و�سوؤاله ؟
اذين  بدون  لالحتجاج  ال�سعب  هذا  يخرج  كيف 
وطلبي ..؟ فلم يبقى اخريا فى حوزته من اكاذيب 
غريبة  وخملوقات  وكائنات  جهات  يتهم  ان  ال 
ومقاومته  �سموده  على  تتامر  امل��ري��خ  كوكب  م��ن 
الوان  ف��وات  وقبل  النظام  على  للعدوال�سهيوين 
والكرامة  احل��ري��ة  ف��ى  ال�سعب  ملطالب  الر�سوخ 
وح��ري��ة الح���زاب والع���الم وال��ك��ف ع��ن تدخل 
هذا  ليمار�س  النا�س  حياة  فى  المنية  الجهزة 

ال�سعب حريته وخياره فى حتديد �سيا�سة بلده 
التي  الرئي�س  عائلة  ومافيا  الف�ساد  وحماربة 
ا�ستحوذت على كل البالد واكلت الخ�سر والياب�س

والتعايل  التعنت  ان  ال�سوري  النظام  وليتعلم 
والتطني�س لن حت�سن نظامه 

لن ال�سعب العربي ال�سوري قد و�سل �سن الر�سد 
ول يقبل ان يعي�س بذل ومهانة 

 awni.haddadin@yahoo.com
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}�ضهيدz احلرب االأمريكية Vضد االE�ضالمz.عاد �ضالí لليمن ف¨تيل العولقي.. هل من �ضلة?

العولقي مع  قتال  خان  و�ضمري  الع�ضريي   ºابراهي ان  تقول  ا�ضتخبارية  معلومات 
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اجلزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  يف  القيادي  مقتل  جاء 
بعد  العولقي,  اأن��ور  ميني,  اأ�سل  من  الأمريكي  العربية 

اأ�سبوع بالتمام والكمال على عودة   
بعد  اليمن,  اإىل  �سالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�س 

فرتة عالج طويلة يف ال�سعودية اإثر حماولة اغتياله.
املحللون يف �سوؤون ال�ستخبارات ل يرون اأن الأمر جاء 
�سالح  فاإن  العولقي,  مبقتل  اأنه  ذلك  م�سادفة,  قبيل  من 

يو�سح للغرب ولل�سعوديني اأنهم مازالوا بحاجته.
لليمنيني  مفاجئة  لليمن  �سالح  ع���ودة  ك��ان��ت  لقد 

واملجتمع الدويل على ال�سواء.
وكان ينظر اإىل �سالح بو�سفه حجر العرثة يف احلوار 
جمل�س  مبادرة  مبوجب  اليمن,  يف  ال�سيا�سي  والتحول 

التعاون اخلليجي.
بهم  ات�سلت  ال��ذي��ن  املحللني  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  غ��ري 
تنامي  جراء  قلقهم  اأبدوا  ال�سعوديني  اإن  قالوا   CNN
ال���س��ط��راب��ات والح��ت��ج��اج��ات يف ال��ي��م��ن, واأن��ه��ا قد 
بحدود  معها  تت�سارك  دولة  يف  اأهلية,  حرب  اإىل  تنزلق 

�سحراوية طويلة.
وبح�سب املحللني, فاإن الأ�سا�س املنطقي يف الريا�س هو 
اأن علي عبداهلل �سالح هو الوحيد الذي يتمتع بالدهاء 
الهاوية, رغم  الالزمة لنت�سال بالده من حافة  واملكانة 

جراحه واأعدائه.
اأف�سل  و�سع  يف  �سيكون  �سالح  فاإن  نف�سه,  الوقت  ويف 
اأوج��دت  التي  القاعدة  تنظيم  على  �سغوطه  لتكثيف 
الأقل  على  حمافظتني  يف  را�سخًا  ق��دم  موطئ  لنف�سها 

ب�سرقي البالد ويف اأجزاء من جنوب اليمن.
اإنه  تقول  اخلليج  منطقة  يف  الدبلوما�سية  امل�سادر 
بعيدًا عن مفاجاأة عودة �سالح, فاإن ال�سلطات ال�سعودية 
�ساعدت يف ذلك بتوفري طائرة اأقلته اإىل مدينة عدن يف 

ال�ساعات الأوىل من يوم اجلمعة املا�سية.
ويقولون اإن �سالح مل يتوجه مبا�سرة اإىل �سنعاء لأن 
ال�سيطرة  حتت  تكن  مل  العا�سمة  اإىل  والطريق  املطار 

الكاملة للقوات احلكومية.
الق�سر  اإىل  مروحية  بطائرة  �سالح  توجه  وبعد 
 320 نحو  ع��دن  عن  تبعد  التي  �سنعاء,  يف  اجلمهوري 

كيلومرتًا.
عودة  اأرادوا  ال�سعوديني  اإن  قالت  �سنعاء  يف  م�سادر 
ال�سيا�سي  التاأثري  تنامي  من  قلقهم  ج��راء  لليمن  �سالح 

للم�سلحني املت�سددين يف اليمن والتعاطف مع القاعدة.
عدة  على  يزيد  ل  اليمن  يف  القاعدة  عدد  اأن  ورغم 

مئات اإل اأن عددًا من اأبرز اجلهاديني ال�سعوديني ان�سموا 
اإليها, بينما متكنت يف الفرتة الأخرية من ال�سيطرة على 

اأجزاء كبرية من مدينة زجنبار يف جنوبي اليمن.
يف  �سالح,  اأملح  العولقي,  مقتل  من  قليلة  �ساعات  وقبل 
اإىل  التامي,  وجملة  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  مع  مقابلة 
اأن دوره الفريد يف ”اإنقاذ“ اليمن من القاعدة والتن�سيق 

الكبري مع احللفاء.
وقال �سالح: ”نحن نقاتل تنظيم القاعدة يف حمافظة 
اأبني بالتن�سيق مع الأمريكيني وال�سعوديني.. ويف الوقت 
على  القاعدة  اأن  الأمريكية  ال�ستخبارات  تعلم  نف�سه 
)كالهما  اجلي�س  و�سباط  امل�سلمني  الإخ��وان  مع  ات�سال 
الرئي�س,  لنائب  قالوا  وكالهما  ل�سالح(,  املعار�سني  من 
و�سنوقف  اأب��ني  ’اأعطونا  ب��اأن  ه��ادي,  من�سور  عبدربه 

احلرب فيها و�سننهي القاعدة هناك.‘“
مع  م��ت��ح��ال��ف��ني  خ�����س��وم��ي  ك��ل  ”باخت�سار  وق����ال: 

القاعدة.“
تكون  اأن  املحتمل  غري  من  اإنه  يقولون  املعار�سة  رموز 
عودة �سالح فقط ملجرد ت�سليم مفاتيح الق�سر, وبالتاأكيد 
فاإن �سالح ومنذ عودته مل يظهر بوادر على وجود خطط 

ليذهب بكل هدوء.
بال�ساأن  اخلبري  بوت�سيك,  كري�ستوفر  املحلل  يقول 
اليمني يف معهد ”كارنيجي اإنداومنت لل�سالم الدويل“ اإن 
�سالح عبارة عن موؤ�س�سة �سيا�سية فوق اجلميع يف اليمن, 
ال�سدفة  قبيل  من  ياأت  مل  العولقي  مقتل  اأن  اإىل  م�سريًا 

بعد عودة �سالح.
واأو�سح اأن الأمور تغريت يف اليمن, ففي ال�سابق كانت 
جراء  العولقي  �سد  التحرك  حيال  م��رتددة  احلكومة 

املخاوف من احتمال حدوث رد فعل حملي عدائي ب�سبب 
نفوذ عائلة العولقي وقبيلته.

والتعاون  تغريت,  الأم��ور  هذه  اأن  اإىل  اخلبري  واأ�سار 
�سالح  و�سيلة  هو  العولقي  ومقتل  حت�سن  ال�ستخباراتي 

ل�ستعرا�س اأن الوليات املتحدة مازالت تريده.
معلومات  ان  امريكيان  م�سوؤولن  ذكر  اخر  جانب  من 
ا�ستخبارية اأفادت باأن الغارة المريكية التي ا�سفرت عن 
مقتل القيادي يف تنظيم القاعدة يف اليمن انور العولقي 
اجلمعة قد ادت اي�سا اىل مقتل خبري املتفجرات والقيادي 

يف تنظيم القاعدة ال�سعودي ابراهيم الع�سريي.
وقال امل�سوؤولن ان قتل الع�سريي مل يتم تاأكيده ر�سميا 
يف الغارة التي ادت اي�سا اىل مقتل القيادي يف القاعدة 
المريكي ذو ال�سول اليمنية انور العولقي وامريكي اخر 

كان يتوىل مهام الدعاية يف التنظيم باللغة النكليزي.
التج�س�س  ط��ائ��رات  ان  امريكيون  م�سوؤولون  واعلن 
ثالثة  من  اكرث  منذ  العولقي  تتعقب  كانت  المريكية 

ا�سابيع.
موكب  فوق  حلقت  املقاتلة  الطائرات  ان  واو�سحوا 
ادت  �سواريخ  اطلقت  طيار  بال  طائرة  وتبعتها  العولقي 

اىل تدمري ال�سيارة التي كانوا ي�ستقلونها.
املجموعة  ان  القتلى  احد  �سقيق  عن  النباء  ونقلت 
العا�سمة  �سرقي  �سحرواية  منطقة  يف  ت�سري  ك��ان��ت 
هم  وبينما  الطعام  لتناول  منزله  يف  وتوقفوا  �سنعاء, 
فهرعوا  الطائرة  �ساهدوا  اخلارج  يف  طعامهم  يتناولون 
اىل �سيارتهم للفرار من املكان فاطلقت الطائرة �ساروخا 
ادى اىل تدمري �سيارتهم ب�سكل تام وقتل �سبعة ا�سخا�س 

يف الهجوم.
الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  حذر  الوقت,   نف�س  يف 
ب�سربة  العولقي,  مقتل  اأن  من  الداخلي,  الأم��ن  ووزارة 
�سرارة  يطلق  ق��د  اجلمعة,  باليمن,  اأمريكية  جوية 

هجمات انتقامية �سد الوليات املتحدة.
م�سرتكة  تنبيه  ن�سرة  يف  الأمنيان,  اجلهازان  وق��ال 
اأن�سار  اإن   , عممت, فجر ال�سبت, اإىل كافة اأجهزة الأمن 
�سد  الأمريكية  احلرب  »�سهيد«  يعتربونه  قد  العولقي, 

الإ�سالم«.
اإن مقتل العولقي و�سمري خان, بهجوم  وقالت الن�سرة 
ماأهولة  غري  بطائرة  الأمريكية  ال�ستخبارات  نفذته 
ملهاجمة  حافزًا  يكون  »قد  اليمن,  يف  اجلوف  مبحافظة 
من  اأمريكيني  مت�سددين  بوا�سطة  الأمريكية  الأر�سي 

الداخل.«

ــه واأوهـــمـــهـــº اأنـــه  ــودت ــع ــعــوديــة ب ــض ــ� ـــد´ ال ــí خ ــال �ــض
ÚــنــيــÁ Úـــتـــوديـــع مـــ�ـــضـــوؤولـــ ــار ل ــط ــم ــل ــب ل ــذه ــي ــض �

ال�سعودية  خدع  باأنه  �سالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�س  بريطانية  �سحيفة  اتهمت 
عندما عاد ب�سكل غري متوقع اإىل بالده يف الأ�سبوع املا�سي مما اأدى اإىل تفاقم بني نظامه 

وحركة الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية يف اليمن.
    ونقلت �سحيفة » فينان�سيل تاميز« عن م�سئول اأمريكي رفيع امل�ستوى, اإن �سالح, الذي كان 

يخ�سع للعالج الطبي يف ال�سعودية »فر من اململكة بذريعة الذهاب اإىل املطار ل�سيء اآخر«.
وقال امل�سئول الأمريكي اأن ل الوليات املتحدة ول ال�سعوديني كانوا مطلعني على خطط 
�سالح ملغادرة ال�سعودية, وا�سف تلك احلركة باخلدعة »املاكرة الذكية« من قبل الرئي�س 

�سالح. وقال امل�سئول الأمريكي: »ل�سنا �سعداء على الإطالق«.
واأعرب م�سئولون غربيون اآخرون عن اإحباطهم بعودة �سالح اإىل اليمن, مع وجود روايتني 

خمتلفتني يتم تداولها يف الأو�ساط الدبلوما�سية.
وبح�سب ال�سحيفة فاإن الرواية الأوىل اإن �سالح اأخرب ال�سعوديني باأنه قد قرر النتقال 
اإىل اأثيوبيا, والرواية الأخرى تقول اإن �سالح ذهب اإىل املطار بحجة توديع م�سئولني مينيني 

اآخرين. موؤكدة باأنه »مل يت�سن الت�سال مب�سئولني �سعوديني للتعليق على املو�سوع.
وكان م�سئولون �سعوديون قد اعتربوا �سالح باأنه »�سيف« واإن حتركاته لي�ست مقيدة. لكن 
اإن يكون �سالح قد راوغ ال�سعوديني يف املطار, وا�سفا هذا الإدعاء  م�سئول ميني نفى ب�سدة 
اإن  م�سيفا  ال�سيء«,  هذا  حدوث  امل�ستحيل  »من  اليمني:  امل�سئول  له«.وقال  اأ�سا�س  »ل  باأنه 

�سالح كان حماطا يف املطار مب�سئولني �سعوديني. وفقًا لنف�س ال�سحيفة. 
ويظل �سالح على راأ�س هرم الدولة يف البلد العربي الأكرث فقرا لأكرث من 30 عاما. منذ 
اندلع النتفا�سة يف اليمن يف فرباير كجزء من موجة الثورات التي جتتاح العامل العربي, 
من  يتمكن  لكنه  ال�سلطة  بانتقال  اخلليجي  للمقرتح  دعمه  عن  وتكرارا  م��رارا  �سالح  عرب 
اأنه »عندما حتولت الأزمة يف اليمن اإىل مزيد من العنف,  اإف�سالها يف كل مرة. م�سرية اإىل 

اأ�سيب �سالح بجروح خطرية يف انفجار وقع يف دار الرئا�سة يف يونيو«.
فر�سة  العالج  لتلقي  ال�سعودية  اإىل  مغادرته  اعتربوا  وغربيون  خليجيون  م�سئولون 
لت�سريع عملية النتقال ال�سيا�سي, ل�سيما واإن الفراغ ال�سيا�سي يف اليمن قد ت�ستغله اأيدي 

فرع القاعدة يف اليمن.
اأعمال العنف ت�ساعدت عقب عودة �سالح اإىل �سنعاء, لكنها  اأن  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
هناك  اإن  »اعتقد  غربي:  دبلوما�سي  عن  ال�سحيفة  ونقلت  الأخريين.  اليومني  يف  خمدت 
م�سلحة لتهدئة الأمور الآن بعد عودته على الأقل يف �سنعاء. اإنه يريد اإظهار عودته باأنها 

جلبت بع�س ال�ستقرار«



اإيريك  ال��ع��دل الأم��ريك��ي  اأع��ل��ن وزي��ر    
من  اثنني  اإىل  تهم  توجيه  الثالثاء  هولدر 
حماولة  يف  بالتورط  الإيرانيني  الرعايا 
يف  وا�سنطن,  يف  ال�سعودي  ال�سفري  اغتيال 
واأديرت«  ودبرت  لها  »خطط  موؤامرة  اإطار 
العدل  وزارة  اإي���ران.وق���ال���ت  ط���رف  م��ن 
من  لكل  وجهت  جنائية  تهما  اإن  الأمريكية 
من�سور اأربابي�سيار ويبل≠ من العمر 56 عاما 
ويحمل جوازا اأمريكيا واآخر اإيرانيا ورفيقه 
القد�س  فيلق  يف  ع�سو  وهو  �ساكوري  غالم 
الأمريكيني  امل�سوؤولني  الإي��راين.وح�����س��ب 
تدعو اخلطة اإىل اغتيال املبعوث ال�سعودي 
تفجريي  هجوم  يف  اجلبري  عادل  بوا�سنطن 
عدد  مقتل  اإىل  ح�سل  لو  �سيوؤدي  كان  رمبا 
هاربا  �ساكوري  ي��زال  النا�س.ول  من  كبري 
  29 يف  اأربابي�سيار  على  القب�س   ” بينما 
�سبتمرب/اأيلول املا�سي يف مطار جون كيندي 
الدويل, ويواجه اأربابي�سيار حكما بال�سجن 
املوؤامرة. هذه  يف  اأدي��ن  ما  اإذا  احلياة  مدى 
اخلزانة  وزارة  فر�ست  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
اأف���راد,  خم�سة  على  عقوبات  الأم��ريك��ي��ة 
الثوري  احلر�س  من  �سباط  اأرب��ع��ة  بينهم 

موؤامرة  يف  �سلوعهم  يف  لال�ستباه  الإي��راين 
اخلزانة  وزارة  املذكورة.واأعلنت  الغتيال 
للمتابعة  خططوا  املعاقبني  اأن  الأمريكية 
داخل  اأخ��رى  بلدان  م�سالح  على  بهجمات 

اأحد  اآخر.ونفى  بلد  ويف  املتحدة  الوليات 
م�ساعدي الرئي�س الإيراين حممود اأحمدي 
»�سيناريو  بو�سفها  امل��زاع��م  ه���ذه  جن���اد 
الراأي  اأنظار  »حتويل  اإىل  يهدف  مفربكا« 

التي  الداخلية  امل�ساكل  عن  بعيدا  العام 
الأمريكية«. املتحدة  الوليات  منها  تعاين 

التحالف الأحمر
الرئي�س  اإن  الب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  وق����ال 
اأنباء  اأول  تلقى  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأم��ريك��ي 
يونيو/حزيران  يف  الإي��راين  املخطط  عن 
ل���الإدارة  توجيهاته  اأ���س��در  واإن���ه  امل��ا���س��ي 
الأبي�س  البيت  اعترب  التحقيق.كما  بدعم 
اإجن��ازا  الإي���راين  املخطط  اإحباط  كذلك 
للمخابرات الأمريكية ولقوات الأمن. هاما 
�سملت  املوؤامرة  اأن  اإخبارية  وذكرت تقارير 
ال�سفارتني  يف  لحقة  قنابل  تفجري  اأي�سا 
بوا�سنطن.وبداأت  والإ�سرائيلية  ال�سعودية 
هذه الق�سية التي اأطلق عليها ا�سم »عملية 
املا�سي  م��اي��و/اأي��ار  يف  الأح��م��ر«  التحالف 
اأحد  اإي��راين  اأ�سل  من  اأمريكي  فا—  عندما 
املخربين الأمريكيني بطلب م�ساعدة كارتل 
خمدرات مك�سيكي يف تنفيذ عملية اغتيال 
لوثائق  بوا�سنطن.ووفقا  ال�سعودي  لل�سفري 
يظن  كان  الأمريكي  الإي��راين  فاإن  املحكمة 
جماعات  اإح��دى  يف  ع�سو  مع  يتعامل  اأن��ه 

تهريب املخدرات الأمريكية. 

ت�سبب تقدم «املركز الإ�سالمي يف اأمريكا» 
للح�سول على منحة مالية من وزارة الأمن 
و�سوء  اللب�س  «ببع�س  الأمريكية  الداخلي 
املركز  يف  اإدراي��ون  اأف��اد  ما  بح�سب  الفهم», 
الإ�سالمي, وذلك ب�سبب اعتقاد خاطئ لدى 
البع�س باأن املنحة املالية م�سروطة برتكيب 
اأنظمة مراقبة ت�ستمل على كامريات تقوم 

بالإ�سراف عليها ال�سلطات الأمريكية. 
املدير  ق��ال  امل�ساقة,  التو�سيحات  ويف 
علي:  قا�سم  الإ�سالمي  املركز  يف  التنفيذي 
غري  املنظمات  م��ن  ال��ع�����س��رات  ه��ن��اك  «اإن 
الدينية,  املوؤ�س�سات  فيها  مب��ا  الربحية, 
تلقت مثل هذه املنح, ولكن ل�سوء احلß, يف 
فر�ستنا,  ناأخذ  اأن  فيها  اأردنا  التي  اللحظة 
التعاون  من  �سكل  اأنه  على  الأمر  تف�سري   ”
مع احلكومة للتج�س�س على مرتادي املركز, 

وهذا الأمر ل اأ�سا�س له من ال�سحة». 
اأخرى  غايات  الأم��ر  يف  كان  «لو  و�سدد: 
امل��وق��ف,  ه���ذا  م��ث��ل  يف  اأنف�سنا  ن�سع  ف��ل��ن 
فنحن نهتم بزوار املركز ول نقبل باأي حال 

التعر�س خل�سو�سياتهم». 
تقدم  التي  ال�ستمارة  ب��اأن  علي  ون��وه 
املنحة  على  للح�سول  الإ�سالمي  املركز  بها 
غري  من  «اإن��ه  اأ�ساف  ولكنه  معلقة,  ماتزال 
للمنحة  ت��ق��دم  امل��رك��ز  اأن  ال��ق��ول  املقبول 
نظام  لديه  املركز  لأن��ه  كامريات  لرتكيب 
«ل  و�سدد  �سنوات».  خم�س  منذ  ك��ام��ريات 
اأح���د و���س��ع ك��ام��ريات��ه يف م��رك��زن��ا» وه��ذه 
الكامريات هي للمركز وبق�سد توفري الأمن 

وال�سالمة العامة. 
�ست�سرف  املنحة  اأم��وال  «اأن  اإىل  واأ�سار   
عنا�سر  وتعزيز  الكامريات  �سبكة  لتو�سيع 

حماية املكان». 
تركيبها  يتم  لن  «ال��ك��ام��ريات  واأ���س��اف: 
من قبل جهات حكومية, ل يف وزارة الأمن 
الداخلي ول من قبل اأي جهة ر�سمية غريها, 
واملركز �سيقوم برتكيبها اأو ي�ستاأجر متعهدًا 
اإدارة  «وك��ال��ة  �ستقوم  وبعدها  لرتكيبها, 
الداخلي  الأم��ن  ل��وزارة  التابعة   «Çالطوار

بالدفع له. 

املوؤ�س�سات  م��ن  الكثري  «اإن  علي:  واأك���د 
تلقت  قد  مي�سيغن  �سرق  جنوب  منطقة  يف 
وبع�س  «اأك�س�س»  مثل  املنح,  من  النوع  هذا 
وامل��دار���س  ال��ي��ه��ودي��ة  وامل��ع��اب��د  الكنائ�س 

وغريها». 
الأمن  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وبح�سب 
غري  للموؤ�س�سات  مي��ك��ن  ف��اإن��ه  ال��داخ��ل��ي, 
الربحية التي توؤمن «اأنظمة مراقبة اأمنية» 
برنامج  من  ال�ستفادة  املتحدة  الوليات  يف 
لتلقي  الفدرالية»   Çالطوار اإدارة  «وكالة 
وهذا  دولر.  األ��ف   75 ح��دود  وحتى  املنح 
�سنوات,  خم�س  منذ  اإطالقه   ” الربنامج 
ويف العام املا�سي ا�ستفادت منه �ستة معابد 

يهودية واأربعة م�ست�سفيات. 
هذه  تتلقى  التي  املوؤ�س�سات  اإن  واأ�ساف 
يف  املبال≠  بهذه  الت�سرف  حرية  لها  املنح 
تعزيز نظام املراقبة مثل تركيب الكامريات 
واأجهزة  الر�سا�س  م��ن  ال��واق��ي  وال��زج��اج 
التحكم بالأبواب واأجهزة الإنذار وغريها. 

عربية  موؤ�س�سات  ثالث  اأن  امل�سدر  واأفاد 

,والحتاد  ديربورن   يف  واإ�سالمية  اأمريكية 
بطلبات  تقدمت  نيويورك  ف��ى  ال�سالمي 
املنح لهذا العام وهي, بالإ�سافة اىل«املركز 
الثقايف  «امل��ج��م��ع  اأم���ريك���ا»,  يف  الإ���س��الم��ي 
الإ�سالمي» و«اأك�س�س», واأنه ميكن للموؤ�س�سات 
العام  املنح  على  للح�سول  التقدم  الأخ��رى 

املقبل. 
من  واحدة  هي   «Çالطوار اإدارة  و«وكالة 
عدة وكالت تقدم منحا مالية �سمن برامج 
الإن��ذار  اأنظمة  «منح  برامج  مثل  متنوعة 
م��ن احل��رائ��ق والإط���ف���اء» وب��رن��ام��ج «منح 
«منح  وبرنامج  الإطفاء»  لرجال  امل�ساعدة 

اأمن احلافالت املتنقلة بني املدن»  وغريها. 
اأ�سا�سي يف  ب�سكل  الوكالة معروفة  وهذه 
الكوارث  ل�سحايا  امل�ساعدات  تقدمي  جمال 
الطبيعية, ويذكر املوقع الإلكرتوين لوزارة 
الربحية  غري  املوؤ�س�سات  اأن  الداخلي  الأمن 
الإرهابية  الهجومات  قبل  من  امل�ستهدفة 
وكالة  منح  برنامج  من  ال�ستفادة  لها  ميكن 

اإدارة الطوارÇ الفدرالية. 
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مركز  افتتح  ن��ي��وز   غ��رب��ة   � ن��ي��وي��ورك 
بعدما  نيويورك  الربعاء يف  ا�سالمي  ثقايف 
م�سافة قريبة من موقع  اقامته على  كانت 
اعتداءات احلادي ع�سر من ايلول/�سبتمرب 

2001 يف نيويورك اثارت جدًل كبريًا. 
ومل ي�سهد حفل تد�سني املركز »بارك51« 
اي تظاهرات بعدما كان م�سروع اقامته يف 
جنوب مانهاتن قرب املوقع الذي كان ي�سم 
ناطحات ال�سحاب ملركز التجارة العاملي التي 
ايلول/�سبتمرب   11 اع��ت��داءات  يف  دم��رت 

2001, اثار جدل وا�سعا اخلريف املا�سي. 
وقبل �سنة ويف منا�سبة الذكرى التا�سعة 
جرت  ايلول/�سبتمرب   11 لع���ت���داءات 
تظاهرات موؤيدة واأخرى معار�سة للم�سروع 

ام�����ام امل��وق��ع.غ��رب��ة 
احد  مع  حتدثت  نيوز 
القائمني  ال�سخا�س 
قال  حيث  املركز  على 

ك�سبنا
املعركة لهذا امل�سروع 
ان  اول  ن��ث��ب��ت  ح��ت��ى 
ال��ق�����س��اء الم��ري��ك��ي 
من�سف واننا امة حتب 
ال�سالم وتنبذ الرهاب 
بني  ال��ت��ع��اي�����س  وان 
و�سروري  مهم  الديان 
مع  نتوا�سل  و�سوف   ..

منارة  املركز  هذا  ليكون  المريكي  ال�سعب 
وال�سالم  وال�سالم  للمحبة  تدعو  ا�سالمية 

املعتدل .. 

ع��ل��ن��ت ال�����س��ل��ط��ات الأم��ري��ك��ي��ة, اأم�����س 
ا ق�سوا نتيجة ت�سمم  اجلمعة, اأن 15 �سخ�سً
�سمام  فاكهة  تناولهم  ج��راء  م��ن  غ��ذائ��ى 
لي�سترييا,  ببكترييا  ملوثة  اأ�سفر(  )بطيخ 
بهذا  اآخ��ر  �سخ�سا   69 اإ�سابة  اإىل  م�سرية 
فى  الأخطر  الت�سمم  حالة  وهى  الت�سمم, 
الوليات املتحدة منذ 1998.وكانت الهيئة 
والوقاية  للرقابة  الأمريكية  الفيدرالية 
وفاة  املا�سى  الأربعاء  اأعلنت  الأمرا�س  من 
13 �سخ�سا وت�سجيل 72 حالة ت�سمم اأخرى 

بهذه البكترييا, حمذرة فى الوقت نف�سه من 
ب�سبب  لالرتفاع  مر�سحة  احل�سيلة  هذه  اأن 
فرتة ح�سانة البكترييا التى ت�ستغرق عادة 

بني اأ�سبوع وثالثة اأ�سابيع
واأو�سحت الهيئة على موقعها الإلكرتونى 
الأ�سخا�س  ع��دد  بل≠  �سبتمرب   29 فى  اأن��ه 
الأرب��ع  ال�ساللت  باإحدى  ت�سمموا  الذين 
هذه  فى  اكت�سفت  التى  لي�سترييا  لبكترييا 
يتوزعون  �سخ�سا   84 امللوثة,  ال�سمامات 
على 19 ولية وقد فارق 15 منهم احلياة.

اأواخ���ر  الت�سمم  ح���الت  اأوىل  و���س��ج��ل��ت 
الإ�سابات فى ولية  اأكرث  واأح�سيت  يوليو, 
كولورادو )17( حيث من�ساأ هذه ال�سمامات, 
اأما   ,)14( وتك�سا�س   )13( ونيومك�سيكو 
الوفيات ف�سجلت فى كل من كولورادو  اأكرث 
خم�س  منهما  كل  ن�سيب  وكان  ونيومك�سيكو 
غذائى  ت�سمم  حالة  اآخ��ر  وفيات.وتعود 
خطري فى الوليات املتحدة 1998 حني اأدت 
اأكرث  اإىل ت�سمم  �ساملونيال فى زبدة الف�ستق 
من 700 �سخ�س بينهم �سبعة فارقوا احلياة

 ºضوريون اأمريكيون لالأ�ضد: ك�
عدد الذين قتلتهº اليوم?

مع  بالتزامن  اأمريكيون  �سوريون  احت�سد 
للتنديد  نيويورك  ة يف  qاليهودي للجالية  جتمع 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ميار�سه  الذي  بالعنف 
وللمطالبة  ال�سوريني,  املدنيني   qحق يف  الأ�سد 

بتغيري النظام يف �سوريا.
لالإ�ستفادة من جتمع اجلالية   ويف حماولة 
من  حم��دودة  جمموعة  احت�سدت  اليهودية, 

املتظاهرين ال�سوريني الأمريكيني, 
ورف��ع  ���س��وري��ا.  يف  ال��ن��ظ��ام  لتغيري  دع��م��ًا 
الرئي�س  ���س��ورة  حت��م��ل  لف��ت��ة  امل��ت��ظ��اه��رون 
عدد  »كم  عليها:  وكتب  ال�سد  ب�سار  ال�سوري 
�سور  اإىل  اإ�سافة  ال��ي��وم؟«,  قتلتهمم  ال��ذي��ن 
احلكومة  متار�سه  ال��ذي  العنف  تظهر  اأخ��رى 

ال�سورية �سد �سعبها.
وهي  اليهودية,  اجلماعة  اأع�ساء  وك��ان   
اإحدى اأبرز املجموعات املعار�سة لت�سويت الأ· 
ة,  qالفل�سطيني الدولة  اإقامة  ب�ساأن  املتحدة 
اأيلول   24 يف  املا�سي  الثنني  يوم  جتمعوا  قد 
ملقر  املواجهة  احلديقة  يف   2011 )�سبتمرب( 
هيئة الأ· املتحدة يف ولية مانهاتن, بح�سور 
بينهم  اأم��ريك��ي��ني  م�سوؤولني  ع�سرة  م��ن  اأك��رث 
�سيناتور مدينة نيويورك كري�ستني غيليرباند, 
واأع�ساء الكونغر�س: نيتا لوي وكارولني مالوين 

وت�سارلز راجنل وبوب ترينر.
توقيتها  وحتديد  املظاهرة  تنظيم  ويعترب   
ال�سورية,  املجموعة  قبل  م��ن  ذكية  خطوة 
�سي�سمعون  الأمريكيني  ال�سيا�سيني  اأن  ل�سمان 
ه���ذه ال��ر���س��ال��ة. وق���د جن���ح امل��ح��ت��ج��ون يف 
ال�سيا�سيني  بع�س  اهتمام  على  ي��ح��وزوا  اأن 

الرئي�سيني املتواجدين قرب التجمع. 
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له م�ضت�ضارة  ‘�ضاكريا‘  امل¨نية   Úيع اأوباما 
ال���رئ���ي�������س   qع������ني  
اأوباما  الأمريكي باراك 
املغنية  الأربعاء  اليوم 
اأ�سل  م��ن  الكولومبية 
ع�سوا  �ساكريا  لبناين 
ال�ست�سارية  باللجنة 
الثقايف  التميز  ح��ول 
ل���الت���ي���ن���ي���ني. وق����ال 
البيت الأبي�س يف بيان 
اإي��زاب��ي��ل  ���س��اك��ريا  اإن 
املغنية  ريبول,  مبارك 

والراق�سة وكاتبة الأغاين واملنتجة الفائزة بعدة جوائز غرامي �ساركت يف 
العديد من امل�ساريع الثقافية من خالل تاأ�سي�س جمعية »احلفاة« عام 1995 
التي ت�ساهم يف دعم مدار�س يف كولومبيا وجنوب اأفريقيا وهايتي ت�سمل نحو 
اآلف تلميذ, كما تعاونت مع البنك الدويل وجمعية »احلفاة« عام 2010   6
لدعم برامج تنموية يف اأمريكا الالتينية, و�ساركت �ساكريا يف عدة مبادرات 

اإن�سانية اأخرى وعينت عام 2003 �سفرية ل�سندوق الأ· املتحدة للطفولة.

ــي الــ�ــضــوري  ــك ــري ــال املـــواWـــن االم ــق ــت اع
فرجينيا  يف  �ــضــويــد  انــ�ــ¢  fiــمــد  ــل  ــض اال�
امريكا يف   Úال�ضوري على  التج�ض�¢  بتهمة 
يف  اعتقل  �سوري  اأ�سل  من  امريكيا  مواطنا  اإن  المريكية  ال�سلطات  قالت 
بالتج�س�س  اتهامات  اإليه  ووجهت    ) وا�سنطون  العا�سمة  قرب   ( فرجينيا 
هذه  ومترير  املتحدة  الوليات  يف  ال�سوري  للنظام  مناه�سني  حمتجني  على 
ال�سوري ب�سار ال�سد  اإىل دم�سق وزيارة دم�سق واللتقاء بالرئي�س  املعلومات 
وهو  عاما   47 العمر  من  البال≠  �سويد   هيثم  اأن�س  حممد  انفراد.واتهم  على 
ال�سورية  للمخابرات  كجا�سو�س  بالعمل  �سوري  اأ�سل  من  اأمريكي  مواطن 
ال�سوري  الرئي�س  نظام  على  للمحتجني  و�سوتية  مرئية  ت�سجيالت  وجمع 
ب�سار الأ�سد.واتهم �سويد اأي�سا بتجنيد اآخرين جلمع معلومات عن املحتجني 
واإىل  وا�سنطن  يف  ال�سورية  ال�سفارة  يف  �سخ�س  اإىل  امل�سجلة  املواد  واإر�سال 

دم�سق وفقا لالئحة التهام التي ك�سف النقاب عنها اليوم
واأ�سافت الالئحة اأن �سويد �سافر اإىل �سوريا يف يونيو حزيران حيث التقى 
انفراد.  على  اي�سا  اليه  وحتدث  ال�سخا�س  من  جمموعة  �سمن  ال�سد  مع 
ومل تك�سف التهامات كيف عرفت ال�سلطات المريكية ب�ساأن ان�سطة �سويد 
ان  فيه  قالت  مطول  نفيا  وا�سنطن  يف  ال�سورية  ال�سفارة  املزعومة.وا�سدرت 
�سويد ل يعمل ل�سالح احلكومة ال�سورية ومل ي�سبق ان التقى ال�سد ومل تدفع 
�سويد  املحتجني.واعتقل  عن  معلومات  اي  يقدم  ومل  قط  ام��وال  دم�سق  له 
الثالثاء لتهامه بالتج�س�س والتاآمر والدلء باقوال كاذبة ل�سباط مبكتب 
عالقة  لها  خاطئة  معلومات  وتقدمي  »اإف.ب���ي.اآي«  الحت��ادي  التحقيقات 

ب�سراء م�سد�س
وظهر �سويد -الذي يقيم يف لي�سربج يف فريجينيا خارج وا�سنطن- لوقت 
عقد  حلني  حب�سه  با�ستمرار  القا�سي  اأمر  حيث  احتادية  حمكمة  يف  ق�سري 
�سويد  ان  الدع��اء  ويقول  اجلمعة.  يوم  احتجازه  ب�ساأن  اجرائية  جل�سة 
ر�سالة  اأر�سل  �سويد  اأن  التهام  لئحة  بعد.واأو�سحت  عنه  حماميا  يوكل  مل 
م�سفرة يف ابريل ني�سان اإىل جهاز املخابرات ال�سورية عرب الربيد اللكرتوين 
ذكر فيها تفا�سيل اجتماع ملحتجني يف فرجينيا.ونقل �سويد اأي�سا معلومات من 

بينها اأرقام هواتف وعناوين الربيد اللكرتوين للمحتجني

ــوة  ــق ــل ل  Aـــو ـــج ـــل ـــول دون ال ـــح ـــة وجــــنــــود احلــــر�ــــ¢ ي ـــرق ـــف ـــود ال ـــن ـــن  بــــÚ ج ـــم ـــي اأمــــريكــــيــــة: الـــتـــداخـــل الــقــبــلــي فــــى ال بـــاMـــãـــة 

وال�ضودان  عمان   Aناãبا�ضت العرب..   AراRالــو من  لقائه  على  اأMد  يواف≤   ⁄ معزول..  نيويورك  يف   ºاملعل

âيــــÎــــضــــ� وول  fiــــتــــجــــي  مــــــــن  املــــــــÄــــــــات  ــــــال  ــــــق ــــــت اع نــــــــيــــــــويــــــــورك: 

بولي�سي«  »فورين  جملة  ن�سرتها  مقالة  يف 
فيليب�س  ����س���ارة  ت�����س��اءل��ت  الم��ري��ك��ي��ة, 
ال�سبب  عن  اليمنية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�سة 
يف ت�سميم اأع�ساء الدائرة الداخلية للنظام 
خ�سو�سًا  بع�سًا,  بع�سهم  تدمري  على  اليمني 
تورط  احتمال  اإىل  ت�سري  التحقيقات  اأن 
عبداهلل  علي  الرئي�س  من  قريبني  اأ�سخا�س 
امللحق  امل�سجد  يف  اغتياله  حماولة  يف  �سالح 
على  اأنه  وراأت  �سنعاء.  يف  الرئا�سي  بالق�سر 
الرغم من اأن عائلة �سالح قد حتاول النتقام 
اإىل  يتجه  اليمن  اأن  بال�سرورة  فلي�س  ل��ه, 

حرب اأهلية طويلة.
    وترى فيليب�س اأن الإجابة على الت�ساوؤلت 
املتعلقة مبحاولة الغتيال تتطلب النظر يف 
اأبقت على  مقدمات الت�سوية ال�سيا�سية التي 
متا�سك الدائرة الداخلية فرتة طويلة. فقد 
ان�سق  عندما  مار�س,   21 يف  القطيعة  حدثت 
اجلÔال علي حم�سن الأحمر على نظام �سالح 
عقب مقتل اأكرث من 50 متظاهرًا. وقالت اإن 
كان  رمبا  ال�سابقني  احلليفني  بني  التناف�س 
بالن�سقاق.  حم�سن  قرار  يف  احلا�سم  العامل 
املن�سقني  من  وغ��ريه  حم�سن  علي  اأن  ويبدو 
عرب  قدمية  ح�سابات  ون  qي�سف النظام  عن 

الن�سمام اإىل احلركة املعار�سة.

ال��دوائ��ر  م��ن  �سل�سلة  ثمة  اأن  وت�سيف 
متحدة املركز هي التي ت�سكل النظام. هناك 
ثم  وم��ن  الأق����ارب  دائ���رة  وح��ول��ه  الرئي�س 
دائرة نخبة القبيلة )�سنحان(, التي ينتمي 
اإليها �سالح وعلي حم�سن. جمموع اأفراد هذه 
وهم   ,50 يتجاوز  ل  رمب��ا  ال��ث��الث  ال��دوائ��ر 
ويتحكمون  الداخلية  النظام  دائرة  ي�سكلون 
النظام  البالد.  يف  احل�سا�سة  املفا�سل  بكل 
اأبقى اأ�سماء معظم اأع�ساء الدائرة الداخلية 
بعيدة عن التداول العام, حتى �سنوات م�ست 
كان ال�سم الأخري ل�سالح »عفا�س« يعامل كما 
ك�سف  وقد  الدولة.  اأ�سرار  من  �سرًا  كان  لو 
يف  عليه  يتفوق  حم�سن  علي  اأن  ه��ذا  ا�سمه 

الت�سل�سل الهرمي لقبيلة �سنحان.
ارتقاء  يف  حا�سمًا  دورًا  حم�سن  علي  لعب 
نظامه.  على  واملحافظة  ال�سلطة  اإىل  �سالح 
يف يونيو 1978, اغتيل اأحمد الغ�سمي رئي�س 
يومها,  اليمن.  ب�سمال  اآن��ذاك  يعرف  كان  ما 
كان الرائد علي عبداهلل �سالح قائد منطقة 
تعز الع�سكرية, وهو ما اأتاح له الو�سول اإىل 
لعمليات  املربحة  والفر�س  الأحمر  البحر 
اأرفع  ثاين  �ساحب  كان  الدولية.  التهريب 
رتبة ع�سكرية من قبيلة �سنحان بعد حممد 

اإ�سماعيل القا�سي.

وتنقل فيليب�س عن م�سادر مطلعة يف قبيلة 
الغ�سمي, متكن علي  اأنه عند اغتيال  �سنحان 
مقر  مبنى  على  ال�سيطرة  تاأمني  من  حم�سن 
ذلك  واأعقبت  �سنعاء.  يف  املركزية  القيادة 
فرتة ا�سرتاحة ملدة 40 يومًا, وهي الفرتة التي 
وجمعت  الأ�سول  �سنحان  نخبة  فيها  باعت 
الع�سكريني  ال��ق��ادة  دع��م  ل�سراء  الأم����وال 
الآخرين ل�سالح كي مي�سك بالرئا�سة. اتفق 
الذي  ب�«العهد«  �سمي  ما  على  �سنحان  �سيوخ 
على  �سالح  بزعامة  القبيلة  مبوجبه  تقف 
اأن يكون علي حم�سن التايل يف خالفة �سالح 
يف الرئا�سة. لكن اأ�سحاب »العهد« مل يكونوا 
طويلة.  ملدة  قيادتهم  ت�ستمر  اأن  يتوقعون 
�سالح  ت��وىل  عندما  باأنه  تقارير  اأف��ادت  اإذ 
املخابرات  وكالة  عمالء  اأحد  راهن  من�سبه 
لن  اأن��ه  على  �سنعاء  يف  الأمريكية  املركزية 

ي�ستمر �ستة اأ�سهر.
ال�سيا�سية  اخل��الف��ة  م�ساألة  اإن  وت��ق��ول 
بداأ  عندما   ,1999 العام  حتى  جامدة  بقيت 
التعديالت  من  �سل�سلة  باجتاه  يدفع  �سالح 
الرئا�سية  الد�ستورية كتمديد فرتة الولية 
الرغم  وعلى  �سنوات.  �سبع  اإىل  خم�س  من 
 ,1978 ال��ع��ام  منذ  من�سبه  يف  ك��ان  اأن��ه  م��ن 
 ,1999 العام  يف  اإل  ر�سميًا  انتخابه  يتم  فلم 

وهذا يعني اأنه مبوجب الد�ستور املعدل ميكن 
بدًل   2013 العام  حتى  من�سبه  يف  يظل  اأن 
اإن  تقول  تكهنات  اإىل  هذا  واأدى   .2009 من 
الق�سد من التمديد هو ال�سماح لنجل الرئي�س 
اأحمد بالو�سول اإىل �سن 40 عامًا -وهو ال�سن 
ي�سطر  اأن  قبل  الرئا�سة-  لتويل  الد�ستوري 

�سالح للتقاعد.
وت�سري فيليب�س اإىل اأن ذلك اأغ�سب النخبة 
داخل قبيلة الرئي�س ومنهم علي حم�سن, اإزاء 
ما  ابنه خلالفته, وهو  اإعداد  �سالح  حماولة 
اأدى اإىل نزاع كبري بني الف�سائل, ولكن لي�س 
بال�سرورة لأن علي حم�سن كان يريد املن�سب 
من  وهو  القا�سي,  اإ�سماعيل  حممد  لنف�سه. 
اإنه  ل�سالح  �سراحة  قال  حم�سن,  علي  اأن�سار 
قتل  جدًا  وجيزة  فرتة  وبعد  العهد.«  »نق�س 
هليكوبرت  طائرة  حتطم  ح��ادث  يف  القا�سي 
ر�سميا  اأعلن  اأنه  من  الرغم  وعلى  ع�سكرية. 
اأن حتطم الطائرة كان حادثا فاإن العديد من 
املراقبني اعتربوه بداية حتركات اأكرث دهاء 

�سد علي حم�سن داخل املوؤ�س�سة.
عالقة  تدهورت  تقريبًا,  نف�سه  الوقت  يف 
�سالح مع اأبرز �سخ�سية قبلية ال�سيخ عبداهلل 
�سنحان,  قبيلة  يف  التناف�س  وازداد  الأحمر. 
اأخوته  واأبناء  واأب��ن��اوؤه  �سالح  ح��اول  حيث 

تقوي�س نفوذ احلر�س القدمي لقبيلة �سنحان 

والإذلل.  التخويف  تكتيكات  با�ستخدام 

بني  القبيلة  داخ���ل  ال��ع��ائ��الت  وانق�سمت 

ب�سالح(  )املرتبطة  عفا�س  ع�سرية  ف�سيلني: 

وع�سرية القا�سي )املرتبطة بعلي حم�سن(.

عوامل  ع���دة  ث��م��ة  اأن  فيليب�س  وت���رى 

ت�ساعد يف انت�سال البالد من حافة الهاوية. 

للمنتمني  القبلية  العالقات  يف  فالتداخل 

الرئي�س  اب��ن  بقيادة  اجل��م��ه��وري  للحر�س 

بقيادة  الأوىل  امل��درع��ة  للفرقة  واملنتمني 

للقوة حل�سم  اللجوء  علي حم�سن يحول دون 

ال�سراع. كما اأن ثقافة ال�سالح التي قد تكون 

�سببًا للخوف من حرب اأهلية, ميكن اأن تعمل 

الأخري  والعامل  الآخ���ر.  الجت��اه  يف  اأي�سًا 

ففي  والقبلية.  ال�سيا�سية  الثقافة  يف  يتمثل 

اإثبات  ال��ه��دف  يكون  القبلية,  ال�سراعات 

القدرة على ا�ستخدام القوة للدفاع عن موقف 

رمزي اأكرث منه اإيقاع الهزمية باخل�سم, وهو 

هنا يخدم يف الو�سول اإىل حافة الهاوية ومن 

ثم العودة والتو�سل اإىل حل

مبعظم  اللتقاء  املعلم  وليد  حم��اولت  ف�سلت   
اخلارجية  وزي��ر  فقط  التقى  اذ  العرب  ال���وزراء 
ال�ساد�سة  ال��دورة  اأعمال  هام�س  على  واملغرتبني 
يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأ·  ال��ع��ام��ة  للجمعية  وال�����س��ت��ني 
�سلطنة  اليوم مع كل من وزراء خارجية  نيويورك 

عمان وال�سودان وكوبا واأوكرانيا. 
ما تتعر�س  اأن  وبني وزير اخلارجية واملغرتبني 
له �سورية وما يرافق ذلك من حتري�سات اإعالمية 

واإجراءات اقت�سادية
ما  و�سرح  الدويل  القانون  اأحكام  مع  تتعار�س   
اأج��راءات لإجناز  من  ال�سورية  به احلكومة  تقوم 
اأعلن عنها الرئي�س ب�سار  حزمة الإ�سالحات التي 
وعقد  اإجن��ازه��ا  على  �سورية  ع��زم  م��وؤك��دًا  الأ�سد 

املوؤمتر الوطني للحوار. 
خارجية  وزير  علوي  بن  يو�سف  اأعرب  وبدوره 
�سلطنة عمان عن حر�س بالده على اأمن وا�ستقرار 
�سورية ودورها املحوري داعيا اإىل عدم التدخل يف 
التي  الإ�سالحات  اأهمية  واأكد  الداخلية  �سوؤونها 
اأعلن عنها الرئي�س الأ�سد واأ�ساد بقرار �سورية عقد 
موؤمتر للحوار الوطني معربا عن قناعته اأن ال�سعب 
اإىل  واأ�سار  بنف�سه  م�ساكله  ال�سوري قادر على حل 
من  و�سيلة  العربي  النق�سام  يكون  األ  ���س��رورة 

العربية  ال�����س��وؤون  يف  الأجنبي  التدخل  و�سائل 
و�سيلة  العربية  الدول  جامعة  ا�ستخدام  يتم  واأن 

لتحقيق م�سالح الدول العربية ولي�س �سدها. 
وزير  غري�سينكو  كو�ستانتني  رك��ز  جهته  وم��ن 
الأو�ساع  اأمل بالده بعودة  اأوكرانيا على  خارجية 
من  البلدان  ليتمكن  عهدها  �سابق  اإىل  �سورية  يف 
التي  ال��زي��ارة  الت��ف��اق عليه خ��الل  ما ”  اإجن��از 
قام بها الرئي�س الأ�سد اإىل كييف يف كانون الأول 
املا�سي ولتعزيز روابط ال�سداقة والتعاون الثنائي 
باخلطوات  ون��وه  البلدين  بني  امل��ج��الت  �ستى  يف 
الإ�سالحية التي قامت بها �سورية متمنيا النجاح 
يف  الراهنة  الأو�ساع  جتاوز  يف  ال�سورية  للقيادة 

اأ�سرع وقت. 

ال�سودان  خارجية  وزي��ر  كرتي  علي  اأك��د  وقد 
دعم بالده الكامل ل�سورية ووقوفها اإىل جانبها يف 
�سبق  والتي  لها  التي تتعر�س  الظاملة  هذه احلملة 
دور  تفعيل  اإىل  ودعا  مثلها  من  ال�سودان  عانى  اأن 
اجلامعة العربية ومتكينها من اتخاذ موقف داعم 

ل�سورية. 
خارجية  وزير  باريال  رودريغيز  برونو  واأعرب 
كوبا عن عزم بالده توطيد عالقاتها مع �سورية يف 
خالل  عليه  التفاق   ” ما  وتنفيذ  املجالت  �ستى 
يف  كوبا  اإىل  الأ�سد  للرئي�س  التاريخية  الزيارة 
ل�سورية  الكامل  ب��الده  دعم  موؤكدا  املا�سي  العام 
الدول  ���س��وؤون  يف  اخل��ارج��ي  للتدخل  ومعار�ستها 
حتت ذريعة حماية حقوق الإن�سان واأ�ساد بجهود 
اأمن وا�ستقرار �سورية  القيادة ال�سورية يف حتقيق 
الرئي�س  عنه  اأعلن  ال��ذي  الإ�سالحات  وبرنامج 

الأ�سد. 
ح�سر اللقاءات الدكتور في�سل املقداد نائب وزير 
اجلعفري  ب�سار  والدكتور  واملغرتبني  اخلارجية 
يف  املتحدة  الأ·  ل��دى  ال��دائ��م  �سورية  م��ن��دوب 

نيويورك والوفد املرافق. 

نيويورك  مدينة  يف  ال�سرطة  قالت  نيويورك: 
�سخ�س   400 ح���وايل  اعتقلت  اإن��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة 
كانوا  الذين  املدينة  يف  املعت�سمني  املحتجني  من 
اأن  ال�سرطة  بروكلني.واأ�سافت  ج�سر  يحتلون 
هوؤلء الأ�سخا�س من حركة » احتالل وول �سرتيت« 
اأ�سبوعني  منذ  الحتجاجية  احلركة  تقود  التي 
قد  املحتجون  �سرتيت.وكان  وول  امل��ال  حي  �سد 
احلدائق  احدى  يف  ا�سبوعني  نحو  منذ  اعت�سموا 
ج�سع  ي�سمونه  ما  على  لالحتجاج  املال  حي  قرب 
امل�ساواة. وعدم  احلكومية  وال�سيا�سات  ال�سركات 
عندما  مانهاتن  ج�سر  عبور  املحتجون  وح���اول 
املئات  واعتقلت  مبواجهتهم  ال�سرطة  قوات  قامت 
تدافع  اإنها  الحتجاجية  احلركة  منهم.وتقول 
عن حقوق 99 يف املائة من �سكان الوليات املتحدة 
الأغنياء.وكانت  طبقة  من  املائة  يف  الواحد  �سد 
احلركة قد دعت 20 األف �سخ�س للتدفق اإىل وول 
�سهور.وليزال  لعدة  هناك  والعت�سام  �سرتيت 
يف  اأق��ام��وه  مع�سكر  يف  معت�سمني  املحتجني  مئات 
وكالة  �سرتيت.ونقلت  وول  قرب  خا�سة  حديقة 
قوله  ال�سرطة  با�سم  متحدث  عن  لالأنباء  رويرتز 
ج�سر  على  �سخ�س   400 من  يقرب  ما  اعتقال   ”«
اأن  بعد  ال�سبت  يوم  من  متاأخر  وقت  يف  بروكلني 
مب�سار  باللتزام  حتذيرات  ال�سرطة  لهم  وجهت 

ومل  امتثل  منهم  البع�س   « قائال  امل�ساة«.واأ�ساف 
و”  الأم��ر  فتجاهلوا  الآخرين  اأم��ا  اعتقاله  يتم 
قد  �سخ�س  األ��ف  من  اأك��رث  عليهم«.وكان  القب�س 
قاموا مب�سرية اإىل مقر قيادة ال�سرطة يف مانهاتن 
بنيويورك اجلمعة ب�سبب ما و�سفوه برد ال�سرطة 
العنيف على مظاهرة �سابقة ورفع البع�س لفتات 
تنتقد ال�سرطة يف حني هتف اخرون »البنوك يتم 
الحتجاج  هذا  بيعنا«.وجاء  يتم  ونحن  انقاذها 

بعد اقل من ا�سبوع من اعتقال ال�سرطة 80 �سخ�سا 
اثناء م�سرية اإىل منطقة يونيون �سكوير التجارية 
تقوم  النا�س  من  عدد  اكرب  هذا  املزدحمة.وكان 
منذ  مظاهرة  خ��الل  باعتقاله  نيويورك  �سرطة 
للجمهوريني  قومي  موؤمتر  خ��ارج  املئات  اعتقال 
الحتجاجات  بع�س  خرجت  2004.وق��د  عام  يف 
اأمريكية  مدن  يف  �سغري  نطاق  على  ولكن  املماثلة 

اأخرى ت�سامنا مع حركة » احتالل وول �سرتيت«
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)العربية نت( - كمال قبي�سي
العامل:  ت  qغ���ري تفاحات   3 اأن  ي���رددون 
تفاحة اآدم وتفاحة ا�سحاق نيوتن, مكت�سف 
»اأب���ل«  �سركة  وتفاحة  اجل��اذب��ي��ة,  ق��ان��ون 
اأ�س�سها �ستيف جوبز, الرجل الذي مات  التي 
فجر اليوم اخلمي�س من دون اأن يلتقي باأبيه 
احلقيقي, ولو مرة واحدة طوال اأكرث من 56 

�سنة, مع اأنهما كانا يقيمان يف بلد واحد.
اأول ما فعلته »العربية.نت« حني الإعالن 
املهاجر  باأبيه  الت�سال  هو  جوبز  وفاة  عن 
يحمل  التي  املتحدة  الوليات  يف  �سوريا  من 
جن�سيتها منذ زمن بعيد, والذي يبل≠ الثمانني 
عبدالفتاح  زال  فما  ذلك  مع  الآن,  عمره  من 
جنديل يعمل يف »كازينو واأوتيل بومتاون« يف 

مدينة رينو بولية نيفادا.
رينو,  يف  الليل  اأول  ك��ان  الوقت  اأن  وم��ع 
والكازينوهات تن�سط م�ساء يف العمل, اإل اأن 
كل  مع  نف�سه  اجل��واب  ك��ررت  الهاتف  عاملة 
ال  للعمل  ياأتي  ل  جنديل  اأن  وهو  ات�سال, 
رئي�س  نائب  فهو  لياًل,  يطل  ما  ون��ادرا  نهارا, 
ليلة  الكازينو  يف  يكن  ومل  الإدارة,  جمل�س 

الأم�س.
عبدالفتاح  عن  املكتوب  القليل  وهناك 
ج��ن��ديل ب��و���س��ائ��ل الإع�����الم الأم��ري��ك��ي��ة, 
لأحد  ي��رو  ومل  الظل  يف  دائما  عا�س  لأن��ه 
للرجل  احل��ق��ي��ق��ي  ال���وال���د  ب���اأن���ه  ت��ق��ري��ب��ا 
الكومبيوترات  دنيا  مالئ  دائما  ك��ان  ال��ذي 

والإلكرتونياتو�ساغل املدمنني عليها.
ي�ساهم  ك��ان  نف�سه  جوبز  �ستيف  واب��ن��ه 
كما  احلقيقي,  والده  هوية  اإخفاء  يف  بدوره 
امل�سنفة  منى,  �سقيقته  �سخ�سية  واإخ��ف��اء 
اأ�سهر  م��ن  ك��واح��دة  وب��اخل��ارج  لالأمريكيني 
اأي�سا  ت�ساهم  كانت  وب��دوره��ا  ال��روائ��ي��ات, 
فا�سمها  معا,  واأخيها  اأبيها  هوية  باإخفاء 
منى  هو  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  به  املعروفة 
وباأخيها  باأبيها,  تلتق  مل  لذلك  �سيمب�سون, 

�سنة,   27 عمره  كان  حني  مرة  لأول  التقت 
اللقاءات والت�سالت دائما عرب  ثم تكررت 

الهاتف.
ال��ولي��ات  اإىل  ال��وث��ق��ى«  »ال���ع���روة  م��ن 

املتحدة
جنديل  عبدالفتاج  ع��ن  كتب  م��ن  واأه���م 
نقلت  التي  الأمريكية  »فورت�سن«  جملة  هي 
 1931 يف  ول��د  اأن���ه  اأ���س��ه��ر  قبل  ل�سانه  ع��ن 
مب��دي��ن��ة ح��م�����س, ح��ي��ث ك���ان وال����ده ثريا 
 18 بعمر  وه��و  ف��غ��ادره��ا  اأم���الك,  و�ساحب 
ملتابعة درا�سته يف اجلامعة  �سنة اىل بريوت 
الأمريكية, وعن بريوت قال جنديل للمجلة 
اأيام  اأجمل  فيها  اأم�سيت  التي  املدينة  »اإنها 

حياتي« وفق تعبريه.
النا�سطني  من  كان  اأنه  جنديل  عن  ونقراأ 
فيها  جنمه  مل��ع  ل��ذل��ك  ب���ريوت,  يف  ع��روب��ي��ا 
الوثقى«  »العروة  جمعية  فرتاأ�س  ب�سرعة, 
والتي  الجت��اه,  القومية  الفكرية  الأدبية 
كجورج  العرب  القوميني  حركة  رموز  �سمت 
احل��وت  و�سفيق  زري���ق  وق�سطنطني  حب�س 
وغريهم, وهي معلومة واردة اأي�سا بعدد �سدر 
يف 2007 من جملة »كامبو�س غايت« الف�سلية 

التابعة للجامعة الأمريكية ببريوت.
»العربية. اطلعت  ال��ذي  العدد  ذل��ك  يف 
اللبناين  للدكتور  مقال  حمتوياته,  على  نت« 
العروة  »جمعية  اأن  فيه  يذكر  �سبل  يو�سف 
الوثقى« تاأ�س�ست يف 1918 وتوىل رئا�ستها يف 
اإحدى املرات عبدالفتاح جنديل, ثم ” حلها 
حني كانت بريوت يف 1954 ت�سج مبظاهرات 
ب�سارة  اآن���ذاك,  اللبناين  الرئي�س  تطالب 
اخلوري, بال�ستقالة. اأما اخلوري فكان يعاند 
للد�ستور,  خالفا  لوليته  بالتجديد  راغبا 
حتى اأ�سقطوه, وكان اأول رئي�س عربي ي�سقط 
ال�سارع  ب�سالح املظاهرات والحتجاجات من 

وال�ساحات.
طفل يب�سر النور قبل الزواج

لول تلك املظاهرات والحتجاجات لرمبا 
بقي عبد الفتاح جنديل يف بريوت التي كات 
مييل للعي�س فيها, وفيها كان �سيتزوج ويب�سر 
ابنه النور يف بريوت اأي�سا, ولو كان له ما اأراد 
الإلكرتونية  وعجائبها  »اأب��ل«  راأينا  كنا  ملا 
الذي  عن  خمتلف  زمن  بعد  اإل  النور  تب�سر 

عا�س فيه جيب�س الراحل.
حمل  ب���ريوت  يف  ال�سيا�سي  ال��و���س��ع  لكن 
ال��ولي��ات  اإىل  لل�سفر  ال��ع��ام  ذل��ك  ج��ن��ديل 
وهو  اأقربائه,  اأحد  يقيم  كان  حيث  املتحدة 
جنم الدين الرفاعي, مندوب �سوريا يف 1954 
فاأم�سى عاما  بنيويورك,  املتحدة  لدى الأ· 
بعدها  ومن  كولومبيا,  بجامعة  الدرا�سة  يف 
مبنحة  فيها  در�س  التي  و�سكن�سن  جامعة  يف 
مكنته من احل�سول على املاج�ستري والدكتوراه 

بالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية.
كانت  و�سكن�سن  يف  ال��درا���س��ة  واأث���ن���اء 
من  له  بزميلة  عالقة  جنديل  لعبدالفتاح 
كارول  ج��وان  ا�سمها  اأمل��اين,  �سوي�سري  اأ�سل 
���س��ي��ب��ل, واأث���م���رت ق��ب��ل ال�����زواج ع��ن طفل 
اأجنبته, لكن والد الطالبة كان حمافظا كما 
يبدو, فرف�سه كزوج لبنته, ومل ير جنديل 
الأم  عن  النف�سال  درب  �سوى  اأمامه  طريقا 
من  اأي��ام  قبل  حتى  عليه  ف�سار  معا,  وابنها 

ولدة الطفل يف 1956 وتوارى عن الأنظار.
طفلها  وعر�ست  ب��الأ���س��واأ  ف��ردت  هي  اأم��ا 
بتبنيه,  يرغب  من  على  فران�سي�سكو  �سان  يف 
جوبز  وك��الرا  ب��ول  ال��زوج��ان  ظهر  و�سريعا 
ومل  اأثر,  كل  للطفل  اختفى  واأي�سا  فتبنياه, 
مع  الرحال  به  حلت  اأين  تدري  والدته  تعد 
انتقال العائلة التي تبنته اىل عناوين عدة 

عرب الزمن, فن�سوه كاأنه مل يكن.
يف  ثانية  جنديل  ظهر  قليلة  اأ�سهر  بعد 
فتزوجها  الوحيد,  ابنه  واأم  زميلته  حياة 
منى,  �سماها   1957 يف  طفلة  منه  واأجنبت 
و�ساقت به الأحوال ف�سافر اىل �سوريا حني 

بلدا  ال�ستينات  ب��داي��ة  يف  م�سر  م��ع  ك��ان��ت 
املتحدة,  العربية  اجلمهورية  با�سم  واح��دا 
متاأثرا  الدبلوما�سي,  ال�سلك  يف  العمل  راغبا 

رمبا بعمل قريبه جنم الدين الرفاعي.
�ساحب  اىل  يتحول  اجلامعي  الربوف�سور 

مطعم
التحقيق  �سعب  الدبلوما�سي  احللم  وكان 
على جنديل, فعمل مديرًا مل�سفاة تكرير نفط 
يف حم�س ملدة عام, وخالله طلبت زوجته من 
يف  النف�سال  بعد  ونالت  النف�سال,  املحاكم 
1962 حق الطالق, ثم عاد هو اإىل الوليات 
املتحدة من دون اأن يت�سل بها, وظل ل يدري 
اأنها تزوجت اأمريكيا من عائلة �سيمب�سون اإل 
الن�سيان  اأقفل  ثم  �سنوات,  بعد  التقاها  حني 
جنديل  وراح  املا�سي,  اىل  العودة  اأب��واب  كل 
ميت�سيغن  بجامعة  م�ساعدا  بروف�سورا  يعمل 
تنوعت  بعدها  وم��ن  نيفادا,  جامعة  يف  ثم 
ظروف احلياة معه فاأهمل اأهم ما يف ما�سيه.

عمل  من  يتنقل  خاللها  كان  �سنون  وم�ست 
اإىل اآخر: ا�سرتى مطعما, وبعده عمل مديرًا 
يف �سركات وموؤ�س�سات بارزة يف ل�س فيغا�س, 
فافتتح  املطاعم  حقل  اىل  ثانية  ع��اد  ث��م 
ومع  ري��ن��و,  مبدينة  واح���دة  م��رة  مطعمني 
املطعمني ان�سم اىل »كازينو واأوتيل بومتاون« 
ثم تكفل الزمن بالرتقيات حتى اأ�سبح نائبا 
حاليا  اإدارتها  يتوىل  التي  املوؤ�س�سة  لرئي�س 
ال�سور  يف  يبدو  اأن��ه  مع  الثمانني,  بل≠  وق��د 

اأ�سغر بع�سر �سنوات على الأقل.
»الأوب����زرف����ر«  �سحيفة  م���ع  ل��ق��اء  ويف 
ذكر  اأي�سا,  العام  هذا  اأوائ��ل  يف  الربيطانية 
جنديل الذي مل يقم بزيارة �سوريا ول لبنان 
م�سلم  اأن��ه  تقريبا,  �سنة   35 من  اأك��رث  منذ 
موؤمن  »ولكني  احلج  يق�س  ومل  ممار�س  غري 
واأن�سح  وبالعائلة,  وثقافة  عقيدة  بالإ�سالم 
ل  اأن  بالوليات  للدرا�سة  القادمني  العرب 
اأمامهم  الفر�س  لأن  فيها  اإقامتهم  يطيلوا 

كثرية يف العامل العربي, خ�سو�سا يف اخلليج« 
كما قال.

وابنته  �ستيف  ابنه  جنديل  تذكر  وم��رة 
»ل���س  �سحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ف��ق��ال  منى 
فيغا�س �سن« يف مار�س/اآذار املا�سي اإنه ترك 
اأمها  »لأن  اأع��وام   5 عمرها  كان  حني  ابنته 
طلقتني ع�ن�دما �سافرت اىل �سوريا, ثم عدت 
دون  من  ولكن  �سنوات,   10 بعد  بها  لالت�سال 
ومل  اإقامتها  مكان  نقلت  بعدها  ومن  طائل, 
اأعلم مبكانها اإل منذ 10 اأعوام فقط, فبقينا 
على ت�وا�سل ولقاءات تتكرر 3 مرات كل عام 

تقريبا« وفق تعبريه.
وت��ع��ي�����س م��ن��ى ح��ال��ي��ا م��ع زوج��ه��ا ال��ذي 
والكاتب  املنتج  وه��و   1993 يف  ب��ه  اق��رتن��ت 
الأب  بيل,  ريت�سارد  الأمريكي,  التلفزيوين 
�سهرية  روايات   5 منها لطفلني, وهي �ساحبة 
حول  ال�سائع«  »الأب  اأهمها  الأمريكيني,  بني 

بحثها عن اأبيها عبد الفتاح جنديل.
اأما �ستيف جوبز الذي تزوج يف 1991 من 
اأبناء,   3 منها  وله  بويل  لورين  الأمريكية 
فكرر ما فعله به اأبوه واأقام عالقة باأمريكية 
خارج  منه  فاأجنبت  برينان,  كري�سان  ا�سمها 
الع���رتاف  رف�����س   1978 يف  طفلة  ال����زواج 
�سمتها  التي  والدتها  مع  فبقيت  لها,  باأبوته 
را�سيا,  جوبز  بها  اع��رتف  بعدها  ومن  ليزا, 
مبئات  دولرات  ���س��ريث��وا  م��ن  ب��ني  م��ن  وه��ي 
لدى  الإع��ج��اب  ت��رك  ومعها  تركها,  املاليني 

ال�سغري والكبري يف 5 قارات.

يرى حمللون ان منطقة ال�سرق الو�سط متوجهة نحو 
بعد  »بالوكالة«  ال�سراعات  واحتدام  التوتر  من  مزيد 
لغتيال  اي��راين  خمطط  احباط  عن  وا�سنطن  اع��الن 
ال�سفري ال�سعودي لديها, لكن مع ا�ستبعاد امكانية احلرب 

املبا�سرة.
العالقات  ك��ان��ت  الم���ريك���ي,  الع����الن  ق��ب��ل   وح��ت��ى 
خلفية  على  م�ستوياتها  ادن��ى  يف  ال�سعودية  اليرانية 
البحرين,  ال�سيعة يف  قادها  التي  احلركة الحتجاجية 
قوات  بني  اخلطرية  ولكن  املحدودة  املواجهات  وموؤخرا 
وقلبها  ال�سعودية  �سرق  يف  ال�سيعة  من  وجمموعة  المن 
حتريك الحزاب ال�سيعية املرتبطة بها يف العراق وهي 

احداث اتهمت الريا�س طهران بالتحري�س عليها.
 وقال املحلل يف مركز اخلليج للدرا�سات م�سطفى العاين 
لوكالة ال�سحافة الفرن�سية »التوتر موجود ا�سال ب�سبب 
ايران  بني  العالقة  وغريها.  و�سوريا  البحرين  مو�سوع 

وال�سعودية �ست�سهد مرحلة �سعبة جدا الن«.
ال�سفري  لقتل  املفرت�س  املخطط  فان  العاين,  وبح�سب   
من  �سل�سلة«  يف  جديدة  »حلقة  ال  هو  ما  اجلبري  ع��ادل 
عوامل التوتر بني البلدين, لكنها »حلقة اكرب بكثري لنها 
نظر  يف  م�سوؤولة  الن  هي  التي  املتحدة  الوليات  ت�سمل 

ال�سعودية عن حما�سبة ايران«.
يقول  امل��ف��رت���س,  الي���راين  املخطط  خلفيات  وع��ن   
العاين ان طهران »يف حالة من الهلع« خ�سو�سا انها ت�سعر 
مثلث  وخ�سارة  �سوريا  حليفتها  خ�سارة  و�سك  »على  انها 

حزب اهلل ايران �سوريا«.
ال�سيطانية«  ب�«املوؤامرة  التهامات  اي��ران  وو�سفت   
ر�سميا  الريا�س  اكتفت  فيما  امل��ف��ربك«,  و«ال�سيناريو 
للمعايري  فا�سحا  »انتهاكا  املفرت�سة  امل��وؤام��رة  باعتبار 
املبادىء  مع  وتتعار�س  الدولية  والتفاقات  والع��راف 
يف  الريا�س  �سفارة  ا�سدرته  بيان  يف  وذلك  الن�سانية«, 

وا�سنطن.
 وبح�سب العاين املتخ�س�س يف �سوؤون المن والرهاب, 
اخلليج  يف  جديدة  جبهات  »فتح  يف  حت��اول  اي��ران  ف��ان 
لتخفيف ال�سغط عن �سوريا«, ل�سيما يف املنطقة ال�سرقية 
على حد قوله, بهدف ا�ستدراج ال�سلطات اىل مواجهات مع 

ال�سيعة الذي ي�سكون من تعر�سهم للتمييز.

رئي�س  ع�سقي  ان��ور  ال�سعودي  املحلل  قال  جهته,  من   
مركز ال�سرق الو�سط للدرا�سات ال�سرتاتيجية يف جدة 
ان هدف ايران ال�سرتاتيجي من خالل العملية املفرت�سة 
هو »الوقيعة بني الوليات املتحدة واململكة«, مع العلم ان 
والذي  البلدين  بني  احللف  علنا  تنتقد  انفكت  ما  ايران 

تراه موجها �سدها.
معكو�سة  �ستكون  املخطط  عن  الك�سف  نتيجة  لكن   
اكرث  �ستوؤكد  »ال�سعودية  ان  يرى  الذي  لع�سقي  بالن�سبة 

على الت�سامن المني مع وا�سنطن«.
�سعودي   وتعليقا على العالن المريكي, اكد م�سوؤول 
ل�سعاف  دنيئة  ادوات  ت�ستخدم  انها  »يبدو  اي��ران  ان 

العالقات ال�سعودية المريكية«.
ا�سمه  عن  الك�سف  عدم  طلب  الذي  امل�سوؤول  واع��رب   
لوكالة فران�س بر�س عن اعتقاده بان هذه العملية على 
�ساأنها  من  التي  النائمة  اخلاليا  من  ب«جمموعة  عالقة 

اثارة الفÏ والبلبلة كما حدث يف البحرين والعراق«.
قال  ال��ت��ط��ورات,  ل��ه��ذه  املبا�سرة  ال��ت��داع��ي��ات  وع��ن   
ال�سعودية  بني  املبا�سرة  املواجهة  ان  العاين  م�سطفى 
ميكن  )بالوكالة(  »املواجهات  لكن  م�ستبعدة,  واي��ران 
البحرين  اىل  خا�س  ب�سكل  م�سريا  ت�سعيدا«  ت�سهد  ان 
ا�سافة  لبنان«  يف  و«رمبا  لل�سعودية  ال�سرقية  واملنطقة 
امللف الهم  انها »يف الوقت احلايل  التي قال  اىل �سوريا 

بالن�سبة ليران«.
ايران  قدرات  »تدمر  ان  الكربى  للقوى  ميكن  وبينما   
الع�سكرية خالل �ساعات« بح�سب العاين, متلك ايران يف 
املقابل قدرات خمابراتية مهمة وامكانيات للتدخل لدى 
بع�س  يف  ال�سيعة«  ا�ستخدام  »عرب  ذلك  يف  مبا  جريانها, 
تريد  ل  طهران  فان  وبالتايل  قوله,  حد  على  املناطق 

حربا مبا�سرة.
ف��ادارة  احل���رب,  تريد  ل  ب��دوره��ا  وا�سنطن  ان  كما   

بل  للحرب«  ابدا  م�ستعدة  »لي�ست  اوباما  باراك  الرئي�س 
ل�سيما  دبلوما�سية«  �سيا�سية  »ملواجهة  اكرث  م�ستعدة 
»ت�سعيد  ج��ان��ب  اىل  الم���ن  جمل�س  اىل  ال��ذه��اب  ع��رب 
القدرة  من  للحد  وال�ستخابارتي  الدبلوما�سي  ال�سغط 

ال�ستخباراتية اليرانية خارج ايران« بح�سب العاين.
 اما ال�سعودية فرتيد جتنب »حرب تدخل املنطقة يف 

�سراعات كبرية توؤثر على التنمية« بح�سب ع�سقي.
من  �سرقية  ابراهيم  املحلل  ق��ال  ال�سياق,  ه��ذا  ويف   
مركز بروكينغز يف الدوحة انه اذا ما تبني ان التهامات 
المريكية �سحيحة, فان هذا »�سيوؤدي اىل زيادة التوتر 
يف  ل�سيما  واي��ران  ال�سعودية  بني  ال�ساخنة  النقاط  يف 
بني  م�سبوق  وغري  كبريا  انق�ساما  ت�سهد  التي  البحرين« 

ال�سنة وال�سيعة.
ال�سعودية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  اكد  جهته,  من   
»بالتاأكيد  انه  ال�سعودية  الوطن  ل�سحيفة  نقلي  ا�سامة 
التحقيقات  نتائج  ننتظر  رد وموقف ولكن  �سيكون هناك 

وحينها لكل حادث حديث«.
اليرانية  النوايا  ازاء  كثريا  املت�سككة  وال�سعودية   
خطوة  ب��اي  القيام  يف  اك��رب  �سعوبة  �ستجد  ال��ن��ووي��ة 

لتح�سني العالقات مع طهران.
قناعة  تعزز  املفرت�سة  »امل��وؤام��رة«  ان  العاين  وق��ال   
للمت�سددين«  هي  ايران  يف  الطوىل  »اليد  بان  ال�سعودية 

ولي�س للمعتدلني يف النظام.
ال�سعودي  الي��راين  »التوتر  ان  �سرقية  اكد  وفيما   
ع�سقي  لفت  ال�سيطرة«,  وحتت  م�سبوطا  �سيظل  املبا�سر 
اىل انه لي�س لل�سعودية تاريخ يف الت�سعيد القوي او »رد 

العنف بالعنف«.
 وذكر بان الزعيم الليبي ال�سابق معمر القذايف »حاول 
اغتيال امللك عبد اهلل ثالث مرات« دون ان ي�سفر ذلك عن 

نزاع مفتوح بني البلدين.
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عزة »التون�سية« ترف�س مواجهة 
لعبة »اإ�سرائيلية« فى نهائى املبارزة

 
الالعبة  قدمت 
عزة  ال��ت��ون�����س��ي��ة, 
بطلة  ب�����س��ب��ا���س 
اإفريقيا فى ريا�سة 
بال�سيف,  امل��ب��ارزة 
م���ث���ال رائ���ع���ا فى 
للق�سية  م�ساندتها 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة, 
ب���ع���دم���ا رف�����س��ت 
الالعبة  مواجهة 
ال�سهيونية ناعومى 

ت�ست�سيفها  التى  للمبارزة,  العامل  ببطولة  النهائية  املباراة  فى  ميل�س 
مدينة »كاتانيا« الإيطالية.

بحلم  بالت�سحية  قامت  الالعبة  اأن  التون�سى,  »كوورة«  موقع  وذكر 
احل�سول على امليدالية الذهبية, مقابل ان�سحابها من مواجهة الالعبة 

ال�سهيونية, التى ح�سلت بدورها على امليدالية الذهبية.
املباراة, بعد  اأداء  التون�سية قررت عدم  اأن الالعبة  املوقع,  واأ�ساف 
لعقوبات  اخل�سوع  جتنبها  طريقة  وهى  املبارزة,  من�سة  على  وقوفها 

قا�سية من جانب الحتاد الدوىل للمبارزة بال�سيف.
بعد  قليلة,  اأي��ام  غ�سون  فى  نوعه  من  الثانى  هو  املوقف  هذا  ويعد 
�ساهار  ال�سهيونية  امل�سارعة  اأم��ام  مو�سى  مرمي  اجلزائرية  ان�سحاب 
ليفى حتت وزن 52 كجم, فى بطولة العامل للجودو التى احت�سنتها فى 

العا�سمة الإيطالية روما

�سوف مني عم بيحكي ... 
ال�سعودية تدعو امل�سريني اىل 

الوحدة وحتكيم العقل
وحتكيم  النف�س  »�سبط  اىل  امل�سريني  ال�سعودية  دع��ت   
املواجهات  اع��ق��اب  يف  م�سر  وح��دة  على  واحل��ف��ا®  العقل« 
الحد,  امل�سرية  العا�سمة  �سهدتها  التي  الدامية  الطائفية 
م�سدر  الثنني.قال  ال�سعودية  النباء  وكالة  افادت  ح�سبما 
م�سوؤول يف بيان ر�سمي ان اململكة »تتابع بامل وا�سى �سديدين 
ال�سقيقة  م�سر  ت�سهدها  التي  الخرية  ال�سطرابات  احداث 
وادت اىل وفاة العديد من ال�سحايا البرياء وتتقدم حكومة 
و�سعبا باحر التعازي واملوا�ساة ل�سر ال�سحايا و�سعب وحكومة 
»ال�سعودية  ان  امل�سدر  الع�سكري«.وا�ساف  وجمل�سه  م�سر 
�سبط  اىل  م�سر  يف  ال�سقاء  جميع  ذات��ه  الوقت  يف  تنا�سد 
يعترب  ال��ذي  وطنهم  على  واحلفا®  العقل  وحتكيم  النف�س 
موحدا  امنا  بلدا  وال�سالمية,  العربية  لالمة  الناب�س  القلب 
مواجهات  خالل  الحد  قتيال   25 ومزدهرا«.و�سقط  م�ستقرا 
احراق  على  احتجاجا  القاهرة  يف  لالقباط  تظاهرة  رافقت 
دموية  العنف  اعمال  اكرث  يف  وذلك  ال�سعيد,  يف  لهم  كني�سة 
يف  مبارك  ح�سني  ال�سابق  بالرئي�س  اطاحت  التي  الثورة  منذ 
�سباط/ فرباير .... من املعروف ان �سيا�سيني م�سريني وو�سائل 
والعمل على  الفتنة  ال�سعودية بتمويل  اتهمت  اعالم م�سرية 
انقاذ مبارك حيث تبني ان اولد رئي�س املخابرات ال�سعودية 

�سخ�سيا حاولوا تهريب اموال ح�سني �سامل من م�سر

ا يف اجلزائر  vقال املمثل الأ�سغر �سن 
با�سم  امل��ع��روف  بو�سايب  ال��دي��ن  ع��ز 
الأفالم  عامل  �سيقتحم  اإنه  ”�سامي“, 
له  حمراء  خطوط  ل  واإن��ه  قريًبا, 
م�ساهد  الفيلم  ق�سة  تطلبت  اإذا 
ي�سع  اأن���ه  اإىل  م�سرًيا  ”�ساخنة“, 
جا�ستني  الكندي  امل��راه��ق  جنومية 
الوقت  يف  كا�سًفا  عينه,  نo�سب  بيرب 
ال�سيئة,  ع��ادات��ه  بع�س  ع��ن  نف�سه 
على  املواظبة  وعدم  التدخني  ومنها 

ال�سالة.
 17( بو�سايب  ال��دي��ن  ع��ز  ق��ال   ,
كبرًيا  جناًحا  حققت  ”لقد  ع��اًم��ا(: 
”جمعي  الكوميدية  ال�سل�سلة  ع��رب 
جعفر  املخرج  اأن  ا  خ�سو�سً فاميلي. 
اجل��زء  يف  البطولة  منحني  قا�سم 
حيث  اأك��رث;  موهبتي  لأoظ��ه��ر  الثالث 

ف واأهرب“. nختطoاأ
من  ”قا�سم  اأن  اإىل  بو�سايب  ه  sونب
اأح�سن املخرجني, وله قدرات وخيال 
لكن  معه,  العمل  ل  uاأف�س لهذا  وا�سع; 
اأخرى  جت��ارب  خو�سي  مينع  ل  ذل��ك 
بعيًدا عن امل�سل�سالت التلفزيونية عرب 

بطولة الأفالم“.
ونفى النجم ال�ساب ما يرتدد من اأن 
”جمعي  التلفزيوين  امل�سل�سل  يف  دوره 
فاميلي“ يت�سمن م�ساهد توحي ب�سبهه 

بنجم املراهقني جا�ستني بيرب. و�سدد 
على اأن جنومية هذا الأخري هي حلم 
�سن  يف  ا  خ�سو�سً اإليه,  الو�سول  يريد 
مبكرة, م�سيًفا: ”رمبا ال�سبه احلا�سل 
ا  خ�سو�سً �سعري,  ق�سة  يف  يكون  قد 
بيرب  جا�ستني  فعل  كما  غريتها  اأين 

موؤخًرا“.
ع��وام��ل  غ��ي��اب  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�سبب  ه��و  اجل���زائ���ر  يف  ال��ن��ج��وم��ي��ة 
املوؤهلني,  املمثلني  من  عدد  بروز  عدم 
م�سيًفا: ”اأ�سعى اإىل حتقيق النجومية 
الأمر  لزم  واإن  اجلزائر,  يف  والنجاح 
فاأ�سافر  البحر,  وراء  عنها  �ساأبحث 

لتحقيق حلمي“.

اأ�سغر ممثل  اأعرب  اآخر,  من جانب 
جزائري عن اأنه واعm متاًما باأنه حقق 
ال���14,  �سن  منذ  والنجومية  النجاح 
نف�سه,  تطوير  على  يعمل  اأن��ه  وع��ن 
اإىل  ي��ع��ود  الف�سل  ك��ل  ب���اأن  م��ع��رتًف��ا 
يف  معه  مثsل  ال��ذي  ”حممد“  �سقيقه 
�سل�سلة ”جمعي فاميلي“ عرب اأجزائها 
هه  uالثالثة دور الأخ الأكرب; حيث يوج

ويرافقه يف لعب دوره على اأ” وجه.
ب�“�سامي“  ال�سهري  النجم  وك�سف 
اأداء دور البطولة يف فيلم  عن قبوله 
مزاحم“  ”يحيى  للمخرج  اجتماعي 
ق���ري���ًب���ا. وع����ن ك��ي��ف��ي��ة مت��ك��ن��ه من 
التوفيق بني الدرا�سة والت�سوير, قال 

اأمري,  �ساأتدبر  اأين  ”املهم  املتحدث: 
الت�سوير  على  اتفقنا  اأننا  ا  خ�سو�سً
اأيام عطلة نهاية الأ�سبوع, وا�ستغالل 

ال�ساعات التي ل اأدر�س فيها“.
وبخ�سو�س اخلطوط احلمراء التي 
م�ستقباًل;  فليم  اأي  لقبوله  ي�سعها  قد 
حمراء  خطوط  ”ل  بو�سايب:  ق��ال 
يل; فاإذا تطلبت ق�سة الفيلم لعب دور 
الأمر  نهاية  يف  لأننا  ف�ساأفعل;  �ساخن 

ا“. vنقدم فيلًما وعماًل فني
ع��ودت��ه  ”�سامي“   pف��� rخ��� oي ومل 
قبل  احل��ايل,  الوقت  يف  بال�ست�سارة 
ا  قبول اأي عمل, اإىل عائلته, خ�سو�سً
طرف  من  عليه  الرقابة  ت�سديد  مع 

والده.
الآخ��ر  وجهه  ع��ن  املمثل  وك�سف 
قائاًل: ”اأنا اأدخن, ول اأحرتم مواعيد 
دائ��ًم��ا,  عليها  اأواظ���ب  ول  ال�����س��الة, 
حفالت  كل  اأتتبع  كما  ال�سهر,  واأحب 
”الغناوي“  ال�سحراوية  املو�سيقى 
مكنتني  ”لقد  م�سيًفا:  القدم“,  وكرة 
احل�سول  م��ن  اجل��زائ��ر  يف  جنوميتي 
املدر�سة  يف  املعاملة  يف  متييز  على 

وال�سارع واأي مكان اأق�سده“

الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  د  qاأك  
ا�ستطاعت  ب��الده  اأن  على  الأرب��ع��اء, 
جت����اوز امل��رح��ل��ة الأ���س��ع��ب وت��ق��وم 
للنهو�س  ج���رى  مم��ا  ب��الإ���س��ت��ف��ادة 

بالواقع ال�سوري.
وقال بيان رئا�سي �سوري, اإن الأ�سد 
م��ن احل��زب  وف��د  لقائه  ���د خ��الل  qاأك
ال�سوري القومي الإجتماعي يف لبنان 

برئا�سة رئي�س احلزب اأ�سعد حردان,
باإرادة  »ا�ستطاعت  �سوريا  اأن  على 
ووعي �سعبها جتاوز املرحلة الأ�سعب 
وتقوم بالإ�ستفادة مما جرى للنهو�س 
بالواقع ال�سوري وجعل �سوريا الدولة 
املتم�سكة مببادئها وعروبتها وقوميتها 

‰وذجًا يحتذى به يف املنطقة«.
وفد  مع  بحث  الأ���س��د  اأن  واأو���س��ح   
ال��ق��وم��ي م���ا ت�����س��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة من 
خمططات ت�ستهدف تق�سيمها واإعادة 
برثواتها,  والتحكم  عليها  ال�سيطرة 
وا عن  qم�سريًا اىل اأن اأع�ساء الوفد عرب
»ثقتهم باأن �سوريا �ستنجح يف مواجهة 
نهجها  ل�سرب  ال��رام��ي��ة  امل��ح��اولت 
الإ�ستقرار  وحالة  والعروبي  القومي 

فيها«.
ال�سوري  الرئا�سي  البيان  وق��ال   
دور  تفعيل  »اأهمية  تناول  اللقاء  اإن 
الأحزاب القومية يف تعزيز احلراك 

القومي وال�سعور الوطني لدى املواطن 
اخلارجية  املوؤامرات  ملواجهة  العربي 
يف  يجري  ما  اإ�ستغالل  حت��اول  التي 
القومي  ال��ف��ك��ر  لإ���س��ع��اف  املنطقة 
اأ�سباب  اأح��د  ي�سكل  ال��ذي  والعروبي 

قوة ومنعة ال�سعب العربي«.
مئات  احت�سد  اأخ���رى,  جهة  وم��ن   
ال�سبع  �ساحة  ال�سورين يف  الآلف من 
دم�سق  ال��ع��ا���س��م��ة  و���س��ط  ب���ح���رات, 
الإ�سالح  لربنامج  دع��م��ًا  الرب��ع��اء, 
ال�سورية  القيادة  عنه  اأعلنت  ال��ذي 

وتقدمي  اخل��ارج��ي  للتدخل  ورف�سًا 
وال�سني على موقفهما  لرو�سيا  ال�سكر 

يف جمل�س المن الدويل.
ال�سحفيني  احت���اد  رئي�س  وق���ال   
»اأي  ان  م����راد  ال��ي��ا���س  ال�����س��وري��ني 
الوطن  م�سلحة  يف  ي�سب  ل  ج��ه��د 
ه��و ج��ه��د ���س��ائ��ع, وم���ا ع���ربت عنه 
اجلماهري اليوم هو رف�س لكل اأ�سكال 
مل�سروع  وتاأييدها  اخلارجي  التدخل 
الإ�سالحات التي بداأت تاأخذ طريقها 

اإىل التنفيذ«.

بر�س  ليونايتد  م���راد  واأ����س���اف   
انرتنا�سونال »اجلماهري التي خرجت 
جمموعات  من  بدعوة  اليوم  بعفوية 
ومن  �ساعات  لعدة  وا�ستمرت  �سبابية 
دعم  عن  يعربون  الطوائف  خمتلف 
ورف�سهم  الوطني  واحل��وار  الإ�سالح 

للتدخل اخلارجي«.
 واأكد »ان هذه اجلماهري اليوم التي 
زحفت مبئات الآلف تاأييدل للحوار 
وللم�سروع الرئي�س ب�سار الأ�سد لنقل 

البالد اإىل بر الآمان«.
اذار  منت�سف  منذ  �سوريا  وت�سهد   
�سقط  احتجاجية  ح��رك��ة  م��ار���س 
بح�سب  قتيل   2900 من  اأكرث  خاللها 
 1500 م��ن  واأك����رث  امل��ت��ح��دة  الأ· 
�سوريا  وتتهم  الدولة,  بح�سب  قتيل 
»ع�سابات اإرهابية م�سلحة« بزعزعة 

المن وال�ستقرار يف البالد.
 وا���س��ت��خ��دم��ت رو���س��ي��ا وال�����س��ني, 
المن,  جمل�س  يف  الدائمان  الع�سوان 
حق  اك��ت��وب��ر  الول/  ت�سرين   4 يف 
قدمته  ق��رار  م�سروع  لوقف  النق�س 
النظام  لإدان�����ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول 
حمددة  اإج���راءات  وفر�س  ال�سوري 
قمعه  ي��وق��ف  ك��ي  عليه  الأه�����داف 
ال�سعبية  ل��الح��ت��ج��اج��ات  ال���دام���ي 

�سده.

 حذر الرئي�س الإيراين ال�سابق حممد خامتي اخلمي�س 
حكومة الرئي�س حممود اأحمدي جناد من هجوم ع�سكري 
موؤامرة  وراء  اإي��ران  ب��اأن  اتهامات  عقب  حمتمل  اأمريكي 
لغتيال ال�سفري ال�سعودي لدى وا�سنطن.وقال خامتي ملوقع 
م�سوؤولينا  يكون  ان  »يجب  املعار�س:  الإلكرتوين  راه�سبز 
ال�سيا�سيني حذرين باأل يعطوا اأي ذريعة للوليات املتحدة 
فرتة  اأر�سنا«.وبعد  ووحدة  اأمننا  با�ستهداف  الأمريكية 
وليته الرئا�سية التي ا�ستمرت ثماين �سنوات وانتهت عام 
الإيرانية  املعار�سة  يف  بارزا  ع�سوا  خامتي  اأ�سبح   ,2005
املنا�سبات  من  العديد  يف  جناد  اأحمدي  على  باللوم  واألقي 
الإدلء  طريق  ع��ن  �سرورية  غ��ري  دول��ي��ة  اأزم���ات  بخلق 

بت�سريحات متهورة وم�ستفزة
�سد  حمالت  لبدء  الذرائع  لن  قلق  »اأنا  خامتي:  وقال 
 , احلالية  الذريعة  وت�ساعد  مطرد  ب�سكل  ت��زداد  اإي��ران 
وا�ستخدام اأي لغة عدائية من املمكن ان يكون له عواقب 
�سوف لها يف النهاية عواقب على ال�سعب الإيراين فقط«.

وو�سفها  الأخ��رية  الأمريكية  التهامات  خامتي  ورف�س 
يف  نقاطا  لك�سب  الأمريكية  الدارة  قبل  من  باملوؤامرة 
املقبل. ال��ع��ام  اإج��راوؤه��ا  امل��ق��رر  الرئا�سية  النتخابات 
واأ�ساف: يجب ان نتحد جميعا فيما يتعلق باأي تهديدات 
حمتملة �سد اأر�سنا و�سعبنا, ولكن يف نف�س الوقت يتوجب 
اأي�سا ان نكون حذرين باأل نعطي اأي ذرائع لالخرين لثارة 

اأي اتهامات �سدنا
وكانت حمطة �سي ان ان قد عر�ست تقريرا عن املتهم 
اليراين ال�سل الذي تعلم وعا�س يف هيو�ستون وجاء يف 
البزن�س   ( يف  وفا�سلة  �سوية  غري  �سخ�سية  انه  التقرير 
ي�سدقوا  مل  انهم  املتهم  ا�سدقاء  وقال  الن�سيان  وكثري   )
ال�سخ�سية وا�ساروا  التهامات لنها تتعار�س مع تركيبته 
ايراين  كباب  �سي�س  مطعم  ادارة  يف  حتى  ف�سل  ان��ه  اىل 

فتحه وانه رجل غلبان ومل م�ساكل مالية كثرية
»عدم  اىل  ال�سعودية  اي��ران  دع��ت  اخ��ر   �سعيد  على 
لطهران  المريكية  الت��ه��ام��ات  ب�ساأن  ال��ف��خ«  يف  ال��وق��وع 

ال�سعودي  ال�سفري  لغتيال  مفرت�سة  موؤامرة  يف  بال�سلوع 
�سوى م�سالح  الق�سية ل تخدم  ان هذه  موؤكدة  بوا�سنطن, 
وزير  نائب  اهاين  علي  وا�سرائيل.وقال  املتحدة  الوليات 
اخلارجية لوروبا وامريكا بح�سب ما اوردت وكالة النباء 
لل�سفقة  املثري  ال�سيناريو  ه��ذا  »ان  الر�سمية  اليرانية 
و�سائل  حتى  انه  درجة  اىل  �سيئا  اخراجه  بدا  والتاآمري 
تنظر  وحلفائها  المريكية  ال�سيا�سية  والدوائر  العالم 
اململكة  تفهم  ان  »ناأمل  اهاين  ال�سك«.وا�ساف  بعني  اليه 
ال�سعودية اهداف هذه املوؤامرة« م�سيفا انه على الريا�س 
يف  ا���س��ط��راب  اي  لن  »الم��ريك��ي«  ال��ف��خ  يف  ت�سقط  »ال 
العالقات بني بلدان املنطقة لن ت�ستفيد منه ال الوليات 
المريكي  الق�ساء  ال�سهيوين«.واعلن  والنظام  املتحدة 
بالتخطيط  اثنني  ليرانيني  الت��ه��ام  توجيه  الثالثاء 
عملية  اط��ار  يف  وا�سنطن  يف  ال�سعودي  ال�سفري  لغتيال 

خططت لها ايران
اىل  م�سرية  المريكية  التهامات  قطعيا  اي��ران  ونفت 

حلماية  ال�سالمية  البلدان  تق�سيم  بهدف  تالعب  عملية 
ا�سال  تخ�سع  التي  اي��ران  على  ال�سغط  وزي��ادة  ا�سرائيل 
للجدل. املثري  النووي  برناجمها  ب�سبب  دولية  لعقوبات 
ال�سالمية  ال�سحوة  »حركة  ان  الي��راين  امل�سوؤول  وقال 
 »..« املنطقة  يف  الي����راين  ال���دور  وت��ع��زز  تتو�سع  ال��ت��ي 
ا�سافة اىل واقع ان ايران تدير بال م�ساكل امللف النووي 
والعقوبات مل توؤثر فيها »..« دفع وا�سنطن اىل ا�ستخدام 
ايران.ونددت  ا�سعاف  بغر�س  اجلديد«  ال�سيناريو  هذا 
لغتيال  وال�سنيعة«  الثمة  »باملحاولة  ب�سدة  ال�سعودية 
�سفريها بوا�سنطن دون ان ت�سري اىل ايران بال�سم.كما ندد 
الزياين  اللطيف  عبد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  عام  امني 
القوانني  لكافة  الفا�سح  ب�«النتهاك  و�سفه  ما  جانبه  من 
والعراف« والذي ي�سر »ب�سورة ج�سيمة« بعالقات جمل�س 

التعاون مع ايران

Èبي  Ïجا�ض ــى  ــل االأع ومãلي  ــالة..  ــ�ــض ال على  اأواXــــب  ال  ــري:  ــزائ ج ‡ãل  اأ�ــضــ¨ــر 

املنطقة..!  يف  به  يقتدى  ‰وPجا   âوا�ضبح االأ�ضعب  املرMلة  ŒــاوRت  �ضوريا  اBخــر:  عا⁄  من  ينط≤  وكاأنه  االأ�ضد 

الي����راين امل��ت��ه��م  ب�سخ�سية  ���س��ك��ك��ت  ان  ان  و���س��ي   ... ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ف��ري  ل��ق��ت��ل  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  الخ�����رية  الت���ه���ام���ات  ع��ل��ى  ردا  ام��ري��ك��ي��ا  ع�����س��ك��ري��ا  ه��ج��وم��ا  ت��ت��وق��ع  اي�����ران 



���س��رت  ال����ق����ذايف يف  اع���ت���ق���ال م��ع��ت�����س��م 
ب��ن��غ��ازي يف  ال���ث���وار  م��ع��ق��ل  اإىل  ون��ق��ل��ه 

م�����س��وؤول كبري  اأك���د   
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يف 
النتقايل الليبي اعتقال 
جنل  ال��ق��ذايف,  معت�سم 
م�ساء  ال���ق���ذايف,  معمر 

الربعاء يف �سرت.
وق��ال امل�����س��وؤول عبد 
الكرمي بيزامة م�ست�سار 
م�سطفى  املجل�س  رئي�س 
لوكالة  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د 
فران�س بر�س ان »الثوار 

رف�سوا العالن عن اعتقال معت�سم القذايف قبل نقله اىل مدينة بنغازي 
املجل�س م�سطفى عبد  رئي�س  يتاأكد  ان  خوفا من حماولة لنقاذه وقبل 

اجلليل من المر �سخ�سيا«.
ووفقا لوكالة رويرتز فاإن ثالثة من م�سوؤويل املجل�س الوطني النتقايل 
الليبي اأكدوا اأن املعت�سم بن معمر القذايف اعتقل يف �سرت ام�س الثالثاء 

وهو يحاول الفرار من البلدة يف �سيارة مع اأ�سرة.
وا�سافوا دون اإفا�سة يف التفا�سيل انه نقل اىل بنغازي �سباح الأربعاء 

حيث ا�ستجوب.
عن  الف�ساح  عدم  وبنغازي  �سرت  يف  مقيمون  وهم  امل�سوؤولون  وطلب 

ا�سمائهم لكنهم زودوا رويرتز مبلعومات دقيقة من قبل.
وقد عمت الحتفالت طرابل�س التي ت�سهد اطالق عيارات نارية يف 

الهواء من كل انواع ال�سلحة

كانوا  �سهداوؤنا  الع�سكري:  النارعلى  يفتح  البابا 
املدرعات  حت��ت  والده�س  بالر�سا�س  وم��ات��وا  ع��زل 

 
�سنودة  ال��ب��اب��ا  ف��ت��ح 
الثالث بابا الإ�سكندرية 
وب���ط���ري���رك ال���ك���رازة 
ال��ن��ار على  امل��رق�����س��ي��ة 
احل���ك���وم���ة وامل��ج��ل�����س 

الع�سكري.
 وافتتح البابا عظته 
الإ�سبوعية قائال لل�سعب 
ال��ق��ب��ط��ي: »اأع��زي��ك��م 
اأب���ن���ائ���ن���ا يف  وف�����اة  يف 
�سهداء,  لأنهم  ما�سبريو, 

وكانوا عزل ومل يحملوا �سالحًا مطلقًا ح�سب تعاليم دينهم الذي
مينعهم عن العنف«.

 اأ�ساف البابا و�سط هتافات عارمة داخل �سحن الكني�سة, لقد حترك 
اأمام  مك�سوفني  وكانوا  طويلة  م�سافة  ما�سبريو  حتى  �سربا  من  اأبنائنا 

اجلميع ومل يكن معهم �سالح حتى يعتدوا على اأحد. 
واأكد البابا انه لأول مرة يف تاريخ الكني�سة احلديث ميوت 24 �سهيدًا 
من  الكني�سة  يف  اطالقا  يحدث  مل  »هذا  وقال:  م�ساب,   300 من  واأكرث 
قبل«, وك�سف ان تقرير الطب ال�سرعي اأكد اأن ثلثي ال�سهداء مات جراء 
اإطالق الر�سا�س عليهم, والثلث الباقي مات مدهو�سًا بال�سيارات, وقال: 

»اأولدنا احلباء حمبوبون لنا جميعًا, ودمهم لي�س رخي�سًا علينا.
اأن  لهم �سمح  ال�سهداء من حمبتهم هلل وحمبة اهلل  اأن هوؤلء  اأ�ساف   
اأجلنا,  من  وي�سلون  الينا,  ينظرون  الن  ولعلهم  عنده,  �سهداء  ياأخذهم 
والكهنة  الأ�ساقفة  الأب���اء  جميع  ب�سلوات  جميعًا  »نودعهم  وق��ال: 
�سئ  كل  �سيفعل  الذي  وهو  �سئ,  كل  لهم  يغفر  اهلل  اأن  ونعلم  والرهبان, 

حيب م�سيئته«.
قائلني:  الع�سكري  واملجل�س  احلكومة  �سد  ب�سدة  النا�س  معها  هتف   
فني..  �سنودة  البابا  ..اتنني  واح��د  امل�سري..   اإ�سقاط  يريد  »ال�سعب 
ياجنيب حقهم يا ‰وت زيهم.. بالروح بالدم نفديك يا �سليب.. بالروح 

بالدم نفديك يا �سهيد«.
كلمة  ي�سبق  الذي  الكورال  اإلغاء  الأ�سبوع  هذا  البابا  عظة  �سهدت   
البابا, لول مرة كما األغى الإجابة عن الأ�سئلة الأ�سبوعية التي اعتاد 
لأنه  اليوم..  الأ�سئلة  عن  الإجابة  عن  »اأعتذر  قائال:  عليها  الإجابة 

لي�س يوم الإجابة عن الأ�سئلة اطالقًا.
 يف الوقت الذي رفع فيه احل�سور بقايا اأ�سالء �سهداء موقعة ما�سبريو, 
طالب البابا احل�سور بعدم الهتاف قائال: »اأنتم يف كني�سة وعليكم احرتام 

كرامة الكني�سة التي جتل�سون فيها«.
عن  فيها  وحت��دث  »الأول��وي��ة«  بعنوان  ال��ي��وم  البابا  عظة  ج��اءت   
الولويات يف حياة الإن�سان ذاكرا مثال خلقة اهلل للكون وكيف كان يخلق 
كل يوم �سئ جديد ح�سب الأولوية, مطالبًا اأن يجعل الإن�سان اهلل الأول 

يف حياته.
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املعتقل ال�ضعبية  اجلبهة   ºعيRو املعتقل   íفت  ºعيR  âاهلŒ االأ�ضرى  لتبادل  Mما�¢  �ضفقة 
بعد  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  حكومة  �سادقت 
منت�سف الليلة املا�سية على �سفقة تبادل الأ�سرى 
وزيرا مقابل  اأغلبية 26  بتاأييد  مع حركة حما�س 
اأفيغدور  اخلارجية  وزي��را  هم  وزراء,   3 معار�سة 
حزب  من  لنداو  عوزي  التحتية  والبنية  ليربمان 
الإ�سرتاتيجية  ال�سوؤون  ووزي��ر  بيتنا«,  »اإ�سرائيل 
احلاكم.ونقلت  الليكود  ح��زب  من  يعلون  مو�سيه 
العام  الأم����ن  ج��ه��از  رئ��ي�����س  ع��ن  مطلعة  م�����س��ادر 
اإن  قوله  كوهني  ي���ورام  »ال�ساباك«  الإ�سرائيلي 
الفل�سطيني  القيادي  ت�سمل  لن  التبادل  �سفقة 
العام  والأم���ني  الربغوثي  م��روان  فتح  حركة  من 
�سعدات,  اأحمد  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
الغربية  ال�سفة  يف  حما�س  قيادات  من  وجمموعة 
بينهم عبد اهلل الربغوثي واإبراهيم حامد وعبا�س 

�سيد
واأ�سافت امل�سادر اأن ال�سفقة ت�سمل اإطالق �سراح 
اإطالق  مقابل  فل�سطينيني  واأ���س��رية  اأ�سريا   1027
غزة  قطاع  يف  الأ�سري  الإ�سرائيلي  للجندي  حما�س 
يتم  بحيث  مرحلتني,  على  و�ستنفذ  �ساليط,  غلعاد 
 ” اأ���س��ريا   450 �سراح  اإط��الق  الأوىل  املرحلة  يف 
الإتفاق على اأ�سمائهم مقابل �ساليط, وبعد �سهرين 
اأ�سرية  و27  اآخ��ر  اأ�سريا   550 �سراح  اإط��الق  �سيتم 
مل  اإ�سرائيل  اإن  ال�ساباك  رئي�س  فل�سطينية.وقال 
بعد  بهم  امل�س  بعدم  تعهد  اأي  حما�س  ق��ادة  متنح 
اإطالق �سراحهم, واأن ن�سف الأ�سرى الذين �سيطلق 
قرابة  وع��دده��م  الغربية  ال�سفة  اإىل  �سراحهم 
بينها  اأمنية  لقيود  �سيخ�سعون  اأ���س��ريا,  اخلم�سني 
التي  امل��دن  م��ن  وحتى  ال�سفة  م��ن  خروجهم  منع 
ي�سكنون فيها.وا�ساف كوهني اأن حما�س بداأت منذ 
�سهر متوز/ يوليو الأخري يف تليني مواقفها, واأكد اأن 
ال�ساباك وافق على ال�سفقة م�سريا اإىل اأنه مل تكن 

هناك اأية طريقة اأخرى لتحرير �ساليط
كبرية  �سعوبة  تواجه  الأم��ن  »اأجهزة  اإن  وقال 
مع هذا التحرير »لالأ�سرى الفل�سطينيني«.. واأ�سهل 
اإمكانية  لدينا  تكن  مل  لكن  �سارما,  اأك��ون  اأن   qعلي
اأيدنا  ولذلك  �ساليط  لتحرير  اأف�سل  طريقة  اأو 
جيدة..  �سفقة  لي�ست  »ه��ذه  ال�سفقة«.واأ�ساف 
»�ساليط«  اإح�ساره  اأردن��ا  واإذا  ثانية  جهة  من  لكن 
والنتظار  الوحيدة,  الطريقة  فهذه  البيت,  اإىل 
فرتة اأخرى ما كانت �ستوؤدي بال�سرورة اإىل �سفقة 
تليني  اإىل  ا�سطرت  »حما�س  اإن  اف�سل«.وتابع 
يف  يحدث  وم��ا  مواقفنا  تليني  م��وازاة  يف  مواقفها 
�سورية اأدى اإىل انعدام ا�ستقرار واحلاجة اإىل دعم 
م�سري وال�سغط على املحتجزين »اأي الأ�سرى« اأدى 
اىل فعل �سيئ معني«.من جانبه اعترب الوزير لنداو 
الذي عار�س ال�سفقة اأنها »انت�سار كبري لالإرهاب«.
تبادل  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ع��ن  الإع���الن  وعقب 
الإ�سرائيلية  احلكومة  اجتماع  وانعقاد  الأ�سرى 
فرح  �ساد  الثالثاء,  اأم�س  م�ساء  عليها  للم�سادقة 
اأقامها ذوي �ساليط  التي  كبري يف خيمة الإعت�سام 
يغنون  راح��وا  الذين  بتحريره,  طالبوا  ون�سطاء 

ويرق�سون
»الأم��ور  اإن  �ساليط  نوعام  اجلندي  وال��د  وق��ال 
نرى  عندما  فقط  لنا  بالن�سبة  منتهية  �ستكون 
داخل  اإىل  ال�سلم  وينزل  البيت  اإىل  ي�سل  غلعاد 
اأغلقت«.يذكر  الدائرة  اإن  �سنقول  وعندها  البيت 
اأن فدائيني من حركة حما�س وف�سائل فل�سطينية 
ع�سكرية  قوة  �سد  هجوم  يف  �ساليط  اأ�سروا  اأخرى 
اإ�سرائيل  بني  احلدودي  ال�سريط  قرب  اإ�سرائيلية 
.2006 العام  يونيو  حزيران/   25 يف  غزة  وقطاع 
م�سادر  ذك��رت  ال�سفقة  بتفا�سيل  يتعلق  وفيما 
الأربعاء اأنه يف املرحلة الأوىل �سيتم اإطالق �سراح 
اأحكاما  عليهم  حكم  اأ�سريا   280 بينهم  اأ�سريا   450
موؤبدة و�سيتم اإطالق �سراح 110 اأ�سرى اىل بيوتهم 
 55 بينهم  ال�سرقية  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف 

فتح  حركة  من  اأ�سرى  والباقني  حما�س  من  اأ�سريا 
واملنظمات الفل�سطينية الأخرى

وتق�سي ال�سفقة اأي�سا باإطالق �سراح 131 اأ�سريا 
حما�س,  يف  قياديني  وبينهم  غزة  قطاع  �سكان  من 
و�سيتم اإبعاد 203 اأ�سرى عن ال�سفة الغربية بينهم 
والباقني  البالد  خ��ارج  اإىل  �سيبعدون  اأ���س��ريا   40
اأ�سرى   6 �سراح  اإط��الق  �سيتم  غزة.كما  قطاع  اإىل 
يف  ق�سوا  والذين  اإ�سرائيل  يف  العرب  املواطنني  من 
اىل  ا�سافة  طويلة,  فرتة  الإ�سرائيلية  ال�سجون 
اأ�سريتني  اإبعاد  �سيتم  بحيث  فل�سطينية  اأ�سرية   27
والأ����س���ريات  م��ن��ى  واآم��ن��ة  التميمي  اأح����الم  ه��م��ا 
الثانية  املرحلة  اإىل بيوتهن.ويف  �سيعدن  الباقيات 
تقرر  اأ�سريا   550 �سراح  اإطالق  �سيتم  ال�سفقة  من 

اإ�سرائيل هويتهم
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته م�ساء 
اتفاق  على  الأوىل  ب��الأح��رف  وق��ع  اإن��ه  الثالثاء 
تبادل الأ�سرى يوم اخلمي�س املا�سي واأنه وقع على 
ب�سكل  حما�س  حركة  عليه  وقعت  كما  الت��ف��اق 
تبادل  اتفاق  اأن  الثالثاء.واأ�ساف  �سباح  نهائي 
ميكن  اتفاق  اأف�سل  »هو  عليه  وقع  ال��ذي  الأ�سرى 
اإليه« خ�سو�سا على �سوء »العوا�سف التي  التو�سل 
التفاق  يتم  مل  اإذا  واأنه  الأو�سط«  ال�سرق  ت�سرب 
على تبادل الأ�سرى الآن فاإنه رمبا لن يتم تنفيذها 
اأبدا وا�سفا ذلك باأن »نافذة الفر�س كان بالإمكان 
غلق«.ووجه نتنياهو »�سكرا خا�سا اإىل حكومة  oاأن ت
م�سر وقادة ال�ستخبارات امل�سرية«.وقالت تقارير 
التبادل  اتفاق حول �سفقة  اإىل  التو�سل  اأمكن  اإنه 
�سوء  على  اأملانية  بو�ساطة  وحما�س  اإ�سرائيل  بني 
اأحبطا  كبريين  اأمنيني  م�سوؤولني  ولي��ة  انتهاء 
املا�سية,  ال�سنوات  يف  �سفقة  اإىل  التو�سل  اإمكانية 
وهما رئي�س ال�ساباك ال�سابق يوفال دي�سكني ورئي�س 
ال�سابق مائري داغان, بينما خلفهما كوهني  املو�ساد 
م�سادقة  ال�سفقة.وبعد  يوؤيدان  اللذين  وب��اردو 
فاإنه  ال�سفقة  على  الإ�سرائيلي  الحتالل  حكومة 
العليا  املحكمة  اإىل  التما�سات  لتقدمي  �ستمنح مهلة 
�سدها قبل الت�سويت عليها يف الكني�ست, ويف حال 
فاإنه �سيكون بالإمكان  عدم وجود عقبات ق�سائية 

تنفيذ ال�سفقة ابتداء من يوم الإثنني املقبل
حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  اكد  دم�سق  يف 
الثالثاء  التلفزيون  ع��رب  كلمة  يف  م�سعل  خالد 
ابرمتا  وا�سرائيل  ال�سالمية  املقاومة  حركة  ان 
»�سفقة« تق�سي مببادلة الف و27 ا�سريا فل�سطينيا 
خم�س  منذ  غزة  قطاع  يف  املحتجز  اجلندي  مقابل 
�سنوات جلعاد �ساليط.وقال م�سعل انه ” التو�سل 
البطال  وا�سرياتنا  ل�سرانا  التبادل  »�سفقة  اىل 
مقابل اجل��ن��دي وا���س��ري احل��رب ال��ذي ا���س��رن��اه يف 
و27  ا�سري  »ال��ف  عن  الف��راج  خال�ستها  احل��رب«, 
ال�سرى  عن  الف���راج  �سيتم  ان��ه  ا���س��رية«.وا���س��اف 
»على مرحلتني, الوىل 450 �ستتم خالل ا�سبوع من 
هذا الوقت والثانية �ستكون بعد �سهرين من تنفيذ 
يف�سح  ا�سريا«.ومل   550 وقوامها  الوىل  املرحلة 
م�سعل عن تاريخ الفراج عن �ساليط ال ان م�سوؤول 
فل�سطينيا اكد ان »الفراج عن �ساليط �سيتم خالل 
»كل  ت�سمل  ال�سفقة  هذه  ان  م�سعل  ا�سبوع«.وتابع 
�سجون  يف  فل�سطينية  ا�سرية  اي  تبقى  ولن  الن�ساء 
ذوي  من  وع��ددا  موؤبدا  ا�سريا  و315   »...« العدو 
ال�سنوات«. ع�سرات  »بال�سجن«  العالية  الحكام 
احلجم  يف  كبري  »اجن��از  ال�سفقة  ه��ذه  ان  واعترب 
والنوعية املتميزة«, م�سريا اىل انها ت�سمل »معتقلني 
وارا�سي  والقد�س  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من 
اجناز  ان  اعترب  وال�ستات«.كما  واجل��ولن   1948
هذه ال�سفقة »هو تعبري عن وحدة الوطن ووحدة 
على  �سمولها  خ��الل  »...م���ن  الفل�سطيني  ال�سعب 

جميع الف�سائل
وعاهد م�سعل ال�سعب الفل�سطيني موا�سلة اجلهود 

للتو�سل اىل الفراج عن بقية ال�سرى »ومن افرج 
الباقني«. ال7000  عن  �سيفرج  ا�سريا   1027 عن 
موؤمتنة  الفل�سطينية  املقاومة  قيادة  »ان  وا�ساف 
و�ستفعل  ادائها  عن  تتوقف  ول��ن  امل�سوؤولية  ه��ذه 
امل�ستحيل من اجل الفراج عنكم جميعا, وفينا اليوم 
»كتائب  اىل  بال�سكر  م�سعل  غدا«.وتوجه  و�سنفي 
ال�سري  بهذا  اتت  التي  املقاومة  وف�سائل  الق�سام 
»�ساليط« بف�سل عملية الوهم املتبدد وجعلت احللم 
قطاع  يف  »�سعبنا  �سكر  ا�سرانا«.كما  لدى  جم�سدا 
 500 وقدم  العملية  بعد  الكثري  حتمل  الذي  غزة 
�سهيد وحتمل خم�س �سنوات من احل�سار والعقوبات 
اي�سا  م�سعل  املتوا�سل«.و�سكر  والعدوان  والت�سييق 
»م�سر ال�سقيقة التي خا�ست معنا مفاو�سات ع�سرية 
خمابراتها  وجهاز  م�سكورا,  جهدا  وبذلت  م�سنية 
يف  �ساعد  من  وكل  وطنيا  واجبا  ادى  الذي  العامة 
قطر  خ�سو�سا  و�سخ�سيات  دول  من  ال�سفقة  هذه 
م�سعل  الملانية«.ودعا  والو�ساطة  وتركيا  و�سوريا 
ال�سلطة الفل�سطينية وبقية الف�سائل الفل�سطينية 

اىل التخطيط ملنجزات ثانية
�سائب  الفل�سطينيني  امل��ف��او���س��ني  كبري  وق���ال 
عريقات يف ات�سال من كاراكا�س حيث يرافق عبا�س 
ب�سدة  »الرئي�س عبا�س يرحب  ان  ر�سمية  زيارة  يف 
الوطني  الجن���از  وب��ه��ذا  ال��ت��ب��ادل  �سفقة  ب��امت��ام 
للحكومة  »ق��دم��ت  نتانياهو  الفل�سطيني«.وقال 
اتفاقا �سيعيد جلعاد �ساليط �ساملا اىل والديه واىل 
التوقيع على  انه »”  ا�سرائيل«, مو�سحا  �سعب  كل 
هذا التفاق بالحرف الوىل اخلمي�س ووقع عليه 
بع�سهم  فل�سطينيون  مقاتلون  اليوم«.وكان  نهائيا 
حما�س  حل��رك��ة  الع�سكرية  ال����ذراع  اىل  ينتمي 
ا�سروا جلعاد �ساليط »23 عاما« الذي يحمل اي�سا 
اجلن�سية الفرن�سية يف 25 حزيران/ يونيو 2006 

على تخوم قطاع غزة
يف غزة اأ�سفت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني, 
على  الأ�سرى  تبادل  �سفقة  ا�ستمال  لعدم  الأربعاء 
الأمني العام للجبهة اأحمد �سعدات, موؤكدة يف نف�س 
وك�سرت  اإيجابية,  مبح�سلتها  ال�سفقة  اأن  الوقت 
اللجنة  ع�سو  الإ�سرائيلية.وقال  القواعد  بع�س 
املركزية للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني م�سوؤول 
فرعها يف قطاع غزة كايد الغول, يف ت�سريح اليوم 
اإن  منه  ن�سخة  انرتنا�سونال  بر�س  يونايتد  تلقت 
»ال�سفقة مبح�سلتها اإيجابية لأنها �ستوؤدي لإطالق 
الأم��ل  تعيد  واأ���س��رية,  اأ�سري  األ��ف  من  اأك��رث  �سراح 
لباقي الأ�سرى وذويهم وتعزز من �سمود الأ�سرى يف 
من  اأ�سفه  عن  ال�سهيوين«.واأعرب  اجلالد  مواجهة 
الفل�سطينيني,  �سروط  كامل  ال�سفقة  حتقيق  عدم 
الأمني  الرفيق  �سراح  اإط��الق  عدم  اإىل  اأدت  والتي 
العمل  ق��ي��ادات  م��ن  وغ���ريه  �سعدات  اأح��م��د  ال��ع��ام 
ال�سفقة  اأن  اإىل  الوقت  نف�س  يف  منوهًا  الوطني, 
ال�سهيونية  امل���ح���ددات  بع�س  ك�سر  ا�ستطاعت 
الأحكام  ذوي  من  العديد  عن  الإفراج  يف  خ�سو�سًا 
العالية وممن كانت دولة الإحتالل ترف�س الإفراج 

عنهم
ودعا جميع القوى اىل اأن »ت�ستمر بو�سع ق�سية 
الأ�سرى كاأولوية على جدول اأعمالها, واإىل ا�ستمرار 
وحدة املوقف ال�سيا�سي وامليداين يف حملة الت�سامن 
ال�سعبي مع الأ�سرى الذين يخو�سون معركة الأمعاء 
مبا  العاملي  العام  ال��راأي  حل�سد  والتوجه  اخلاوية, 
يف�سح دولة الإحتالل وال�سغط عليها لإنهاء العزل 
وحت�سني  �سروطهم,  وتلبية  الأ���س��رى,  بع�س  بحق 
ال�سلطات  ال�سجون«.وحذر  يف  املعي�سية  حياتهم 
العام  الأمني  عزل  يف  ا�ستمرارها  من  الإ�سرائيلية 
اإياها امل�سوؤولية عن تدهور حالته  للجبهة, حمماًل 

ال�سحية

الأ������س�����م�����اء الأول������ي������ة ل����الأ�����س����رى امل�����ف�����رج ع��ن��ه��م
كشفت مصادر إعالمية 

أسماء األسرى املنوي 
اإلفراج عنهم في 

الدفعة األولى لصفقة 
التبادل بني املقاومة 

الفلسطينية واسرائيل  
وهم :

- األسير : عبد الرحمن 
القيق 

- األسير  : خالد اجلعيدي 
- األسير  : خالد املغير 
- األسير : مازن النحال 

- األسير : تيسير البرديني 
- األسير  : مهاوش 

القاضي 
- األسير  : أحمد أبو طه 
- األسير : بهاء اخلطيب 
- األسير : ياسر اخلواجا 

- األسير  : انور حماد
- األسير  : اياد ابوحسنة
- األسير  : احمد الشاعر
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Úــ ــط ــض ــ� ــل ف  ïـــــ ـــــاري ت اأ�ــــــضــــــرى يف  ـــــادل  ـــــب ت عـــمـــلـــيـــة   Èــــــــ ــــرية الأك ãــــ م ـــل  ـــي ـــفـــا�ـــض ت
 مع احلديث عن اقرتاب موعد تنفيذ �سفقة اجلندي 
الإ�سرائيلي جلعاد �ساليط والتي �سيتم مبوجبها الإفراج 
واأكرب  عملية  اأهم  ن�ستذكر   , فل�سطيني  اأ�سري  األف  عن 
عملية تبادل اأ�سرى يف تاريخ الثورة الفل�سطينية والتي 
قام بها فدائيني من حركة التحرير الوطني الفل�سطيني 
عن  الإف���راج   ” حيث   1983/11/24 تاريخ  يف  فتح 

4600 اأ�سري مقابل 6جنود من العدو الإ�سرائيلي .
تاريخ العملية :

يف احلادية ع�سرة من �سباح الرابع من اأيلول املوافق 
عملية  قائد  العملية  يروي  كما   1982 عام  من  ال�سبت 
الأ�سر وهو عي�سى حجو من ق�ساء طربية هاجر والده 
اإيل منطقة اجلولن ال�سورية بعد النكبة وعمل يف وكالة 
الغوث وتابع درا�سته يف اجلزائر , التحق قائد املجموعة 
بالثورة الفل�سطينية عام1968 م , على اثر حرب 1982 
عن   nدف��اع��ا التطوع  يف  بالثوار  ليلتحق  درا�سته  قطع 
 > تدعى  ع�سكرية  لثكنة  العدو  احتالل  ولكن   , الثورة 
مع  وبقى  بريوت  اإيل  و�سوله  دون  < حال  �سهاب  هÔي 
املجموعات الفدائية العاملة يف منطقة اجلبل يف جنوب 
بع�س  وتنفيذ  وال�ستطالع  الر�سد  مبهام  والقيام  لبنان 
بعد  انه  البطولية  العملية  القائد  ويقول   , العمليات 
خروج القوات لبنان �سدرت اأوامر من قيادة حركة فتح 
ب�سرورة , اأ�سر عدد من اجلنود فقامت املجموعة باإبالغ 
القيادة عن وجود اإحدى الدوريات املعادية التي اعتادت 
عرب  بحمدون  من  ال�سمال  من  حمدد  وقت  املروريف  على 
واد كثيف الأ�سجار و�سديد الوعورة اإيل منطقة حمانا 
وب�سبب   , ال�سورية  ال�سيطرة  نحت  لبنانية  قرية  وهي 
كثافة الأ�سجار ووعورة الطريق اعتادت الدورية ال�سري 
على الإقدام ب�سبب عدم قدرة الآليات على الدخول اإيل 

نقطة قريبة معينة ” التوقف . 
بدء العملية : 

من  جمموعاتنا  انطلقت  العملية  ق��ائ��د  وي�سيف 
ع�سكري  بزات  نرتدي  وكنا  املتقدمة  ال�سرية  القاعدة 
مثل البزات التي يلب�سها عنا�سر حزب الكتائب ونحمل 
ر�سا�سات من نوع كال�سينكوف اآملاين , وعندما اقرتبنا من 
الهدف اتفقنا على عدم التحدث وان يتم التفاهم بيننا 
اأفرغت  قد  الإ�سرائيلية  املجنزرة  وهناك   , بالإ�سارات 
حمولتها بالكامل من ثمانية جنود مدججني بالأ�سلحة 
 , اليوم  طوال  تكفيهم  التي  وامل��ون  والذخائر  الفردية 
التعب  اخذ  الطريق  ووع��ورة  ال�سيف  ح��رارة  وب�سبب 
اإيل الكمني حتى  اأن و�سلوا  من اجلنود الإ�سرائيليني ما 

ا�ستقلوا على الأر�س وكلفوا ثالثة منهم باحلرا�سة .. 
�ساعة ال�سفر : 

و  ت��ر���س��ده��م  جمموعتنا  ك��ان��ت  الإث���ن���اء  ه���ذا  ويف 
تتعقبهم , يف انتظار الفر�سة املواتية لالنق�سا�س عليهم 
, و” التفاق يف النق�سا�س عليهم على اأن اأكون اأنا يف 
ثم  دقائق  خم�س  بعد  اأخر  عن�سر  يتبعني  ثم  املقدمة 
اجتاهني  ومن  دقيقتني  بعد  الآخران  العن�سران  يتقدم 
العن�سران  يقوم  ال�ستباك   ” حالة  ويف   , خمتلفني 
ال�سفر  �ساعة  يف   , اجلميع  على  النار  باإطالق  الآخرين 
الإ�سرائيلي  املوقع  اجلنود  و�سط  اإيل  ودخلت  تقدمت 
من  ب��اين  يوحيان  ل  و�سالحي  وهيئتي  لبا�سي  ولكن 
الفدائيني بل باين من عنا�سر حزب الكتائب , ف�سافحت 
اأتقنتها يف  التي  بالفرن�سية  احد اجلنود وحتدثت معه 
درا�ستي وركزت حديثي اإيل احد اجلنود وكاأين اعرفه 
طراز  من  بندقيته  على  جال�سا  وك��ان  طويلة  م��دة  من 
وو�سعت  اجلندي  ذلك  من  تقدمت   ”  , فيح�سنه  جليل 
التي و�سل  اللحظة  , يف هذه  قدمي على كعب بندقيته 
 nفيها زميلي اإيل املوقع وطلبت من اجلندي الوقوف وا�سعا
لإطالق   nا�ستعدادا الأق�سام  و�سحبت  بطنه  يف  بندقيتي 
احدهم  وح��اول  بالذهول  املوقع  جنود  فاأ�سبت   , النار 
اإطالق النار ولكن احد زمالئي حتدث له بالعربية قائال 
< لنطلق النار اإذا اأردت اأن تعود اإيل اأمك �ساملاn < فاأيقن 
اجلنودالإ�سرائيليني اأنهم حما�سرون , فاأمرهم قائدهم 
 , الثالث  زميلنا  , ويف هذها احلظة و�سل  املقاومة  بعدم 
القيام  ي�ستطيعون  ول  حما�سرون  اأنهم  اجلنود  فاأدرك 
ب�سي , فطلبت من �سديقي الذي يتقن العربية اأن يقول له 
اأننا فدائيني ول نرغب بقتلهم اأو اإيذائهم اإل اإذا حاولوا 
املقاومة , وان املوقع حما�سرمن جميع النواحي , ف�سعق 
اجلنود , فا�ست�سلم اجلنود جميعاn فاأمرنهم بالنزول اإيل 
املدرج الثاين داخل املوقع فقد كنا نعرف اأن عدد اجلنود 
يف املوقع  8ولكننا مل جند اإل 5 , ويف هذه اللحظة دخل 
برمي  بالعربية  زميلي  فاأمره  الأ�سجار  بني  من  جندي 
�سالحه واإل لن يرجع اإيل اأمه �ساملاn , فراأى زمالئه اجلنود 
اجلنديني  تبعه  ثم  اليدين  ورف��ع  ال�سالح  برمي  فقام 
, وكان الأمر  , ” الأمر يف فرتة 5-7 دقائق  الأخريني 
بالن�سبة اإيل الدورية الع�سكرية الإ�سرائيلية مفاجاأة , 
ومع اإن عملية الأ�سر انتهت اإل انه مل ينته اإيل جمموعة 

الفدائيني , يف كيفية نقل الأ�سرى من منطقة يوجد فيها 
وما   , خمتلفة  لتنظيمات  الع�سكرية  واملواقع  احلواجز 
اثر القلق لقائد املجموعة الفدائية ..؟ ما العمل ثمانية 
جنود اإ�سرائيليني لدى 4 فدائيني , وهكذا بداأت عملية 
املجموعة  قائد  عمل  حيث  وال�ساقة  ال�سعبة  الإخالء 
اإيل اإعادة الأ�سلحة اإيل اجلنود الثمانية وكلفوا بحملها 
بعد ان جرت عملية تبديل خمازن الذخرية يف كال �سالح 
فال يحمل اجلندي اأي ذخرية من نوع نف�س ال�سالح الذي 
يحمله حتى ل ي�سكلوا خطورة , ويف طريق العودة اأ�سيب 
احد اجلنود الإ�سرائيليني بر�سا�سة بكفته اإثناء تعرث 
الفدائي  بندقية  من  ر�سا�سة  فانطلقت  الفدائيني  احد 
لب�س  يحدث  ل  وحتي   , الإ�سرائيلي  اجلندي  باجتاه 
بالتوجه  قمت   , الع�سكرية  للقاعدة  توجهنا  اأثناء  يف 
عملية  اإن  واأبلغتهم  للقاعدة  ال��ب��داي��ة  يف  ل��وح��دي 
الأ�سر جنحت , ويف �سبيل التغلب على نقل الأ�سرى اإيل 
منطقة البقاع وعلى م�سكلة احلواجز واملواقع املنت�سرة 
 – ال�سعبية  اجلبهة  موقع  مع  التفاق   ” املنطقة  يف 
الأ�سرى  نقل  عملية  يف  للم�ساهمة   – العامة  القيادة 
اكرب  بحرية  ال�سعبية  اجلبهة  �سيارات  تتمتع  حيت   ,
للحركة على احلواجز واملواقع املنت�سرة على الطريق , 
الأوىل  املجموعة   , جمموعتني  اإيل  الأ�سرى  تق�سم  و” 
ت�سم اأ�سريين يف �سيارة تابعة للجبهة ال�سعبية وت�سري يف 
�سيارة  يف  ا�سري  �ستة  الثانية  املجموعة  وت�سم  املقدمة 
تابعة لفتح وت�سري يف املوؤخرة وبهذا الأ�سلوب ” اجتياز 
يف  القيادة  مقر  اإيل  الطريق  على  وامل��واق��ع  احلواجز 
اأ�سرت  العامة  – القيادة  ال�سعبية  البقاع ولكن اجلبهة 
الفدائية  و�سول  وعند   , بالأ�سريين  الحتفا®  على 
الأ�سرى  ت�سليم  و”  الفرحة  عمت  البقاع  يف  املقر  اإيل 
القيادة  اإب��الغ  و”   , العالول  حممود  الأخ  اإيل  اجلنود 
الإ�سرائيليني  اكت�سف  اأن  وما   , الأ�سر  بعملية  دم�سق  يف 
فقدان جنودهم حتى بداأت عمليات البحث بالطائرات 
واملجنزرات واجلنود , وبعد ذلك اأعلنت اإ�سرائيل فقدان 
ال�سعيد  على  اإم��ا   , بهم  امل�سا�س  م��ن  حم��ذرة  جنود   8
الداخلي لإ�سرائيل فقد اعتربت اإحدى النتكا�سات التي 

مرت باإ�سرائيل . 
مرحلة املفاو�سات مع العدو : 

يقارب  ما  الإ�سرائيلي  العدو  مع  املفاو�سات  ا�ستمرت 
فيها  مبا  دولية  جهات  فيها  و�ساركت  والن�سف  العام 
م�ست�سارها  �سخ�س  يف  والن�سما   , الأح��م��ر  ال�سليب 
هذه  وتعر�ست  لحقة  مرحلة  يف  وغر�سنا  كراي�سكي 
الآراء  يف  والت�سارب  بال�سلل  مرة  من  لأكرث  املحادثات 
الفل�سطينية  الثورة  قيادة  بني  اختالفات  هناك  كانت 
والعدو الإ�سرائيلي حول عملية اإطالق �سراح ال�سرى , 
من اجل ذلك �سكلت قيادة الثورة بقيادة الراحل الرمز 
طرابل�س  يف  اأن��داك   nحما�سرا كان  ال��ذي  عرفات  يا�سر 
جلنة متابعة وموا�سلة الت�سالت مع الإطراف املعنية , 
وكذلك �سكل العدوالإ�سرائيلي جلنة متابعة تغريت اأكرث 
 , اأكرث من مرة  العدو الإ�سرائيلي  , حيت تعنت  من مرة 
املوافقة  على  بالعمل  الإ�سرائيلي  العدو  اأرغ��م  ولكنما 
خالل  انه  التحرير  ومنظمة  فتح  حركة  مطالب  على 
 , لبنان  �سمال  يف  طرابل�س  يف  جرت  التي  ال�ستباكات 
اأبناءهم  حياه  على  باخلطورة  الإ�سرائيليون  اأح�س 
الثورة  قيادة  قبل  من  املوقف  جدية  ب�سبب  ال�سرى 
من  حت��دد  ال��ذي  العدد  اإط��الق  على  اإ�سرائيل  فوافقت 
قبل قيادة فتح والثورة حيث �سارك يف هذه املفاو�سات 
نائب  الوزير  , وخليل  يا�سر عرفات  الثورة  كل من قائد 
اجتمعت  حيث   , اأبوردينة  ونبيل   , للثورة  العام  القائد 
اأزيز الر�سا�س و النفجارات يف طرابل�س  القيادة حتت 
مع ممثل ال�سليب الأحمر جون هفيلكري وبداأت مرحلة 
املفاو�سات على النتهاء حيث كان مطالب القائد العام 

للثورة الفل�سطينية : 
1. اإطالق �سراح ا�سري معتقل اأن�سار والنبطية و�سيدا 

و�سور
2. اإطالق �سراح مئة اأ�سري و�سجني من �سجون الداخل

3. اإعادة اأر�سيف مركز الأبحاث الفل�سطيني
4. الإفراج عن ركاب الباخرتني كورديال وحنان .

وقد نقل ال�سليب الأحمر وجهة نظر ومطالب القيادة 
ويف 1983/11/20 يف طرابل�س – بلبنان عقد اجتماع 
عرفات  يا�سر  الفل�سطينية  للثورة  العام  القائد  مثله 
برئا�سة  الأحمر  ال�سليب  وبح�سور  ردينة  ابو  ونبيل 
جون هفيليكرو ” ال�ستعرا�س على نتائج الت�سالت مع 
العدو الإ�سرائيلي من قبل ال�سليب الأحمر حيث اأبلغت < 
اإ�سرائيل < ال�سليب الأحمر اعرتا�سها على اإطالق كافة 
الأ�سماء من معتقلي الداخل , وقالت اإ�سرائيل اأنها تريد 
الفل�سطينية  القيادة  اأ�سرت  بينما  الأ�سماء  تختار  اإن 
واأعيد   , امل�سبقة  ال�سروط  بكافة  التم�سك  على  للثورة 
الجتماع يف تاريخ 1983/11/22 املوافق الأحد ومثل 

الوفد الفل�سطيني اأبو عمار وال�سيد نبيل اأبو ردينة ونقل 
باختيار50  اإ�سرائيلية  حماولة  عن  الأحمر  ال�سليب 
للمنظمة   %  50 مقابل  الداخل  معتقلي  الأ�سماء  من   %
عقد  و”  ب�سروط  ومت�سك   , الفل�سطيني  الوفد  ورف�س 
بجولة  1983/11/23م  يومالثنني  طوال  اجتماعات 
اإ�سرائيل  ووافقت   , ردينة  واأبو  عمار  اأبو  بوجود  ثانية 
التحرير  منظمة  فر�ستها  التي  املطالب  كافة  على 
اقرتاح  على  اإ�سرائيل  موافقة  وكذلك   , فتح  وحركة 
ال�سليب الأحمر باإجراء عملية التبادل فيعر�س البحر 
و” التفاق على حتديد مكان اللقاء �سمالعرب جزيرة 
رانكني ال�ساعة الثانية ع�سرة ليلة 1983/11/24-23 
م , حيث وقع اأبوجهاد النائب العام للثورة الفل�سطينية 
نف�س  يف  جنود   6 بت�سليم  الأحمر  ال�سليب  وثيقة  على 
الفل�سطينيني  ال���س��رى  حترير  فيه  يتم  ال��ذي  الوقت 
واللبنانيينوكذلك وقع على وثيقة ال�سليب وزير احلرب 

الإ�سرائيلي مو�سيه ارن�س ..
ون�ست الوثيقة ان تكون عملية التبادل على ثالث 

مراحل : 
اللبناين  ال�ساطئ  على  التحرك   : الأوىل  املرحلة 
الأوىل  الطائرة  ركاب  �سراح  باإطالق  اإ�سرائيل  تقوم 
من مطار اللد باجتاه اجلزائر املرحلة الثانية : يت�سلم 
ال�سليب الأحمر لالأ�سرى اجلنود مقابل �سماح اإ�سرائيل 

اإطالق الطائرة الثانية لالأ�سرى اإيل اجلزائر
الفرن�سي  اجلانب  ت�سلم  حلظة   : الثالثة  املرحلة 
للطائرة  بال�سماح  اإ�سرائيل  تقوم  اجلنود  ال���س��رى 
اإطالق  يتم  اإن  على  اجلزائر  باجتاه  بالإقالع  الثالثة 
يف  البقاء  اختاروا  الذي  اأن�سار  مع�سكر  معتقلي  �سراح 
بطائرات  الفل�سطينيون  ال�سرى  نقل  حيت   , لبنان 

جمبوا فرن�سية من مطار اللد ايل اجلزائر .
بدء عملية التبادل : 

بداأت يف ميناء طرابل�س يف �سمال لبنان يف ال�ساعة 
 1983 الثاين  اخلمي�س23ت�سرين  ليل  من  العا�سرة 
تقف  بخارية  زوارق  كانت  حيث   , عادية  غري  حركة 
م�سددة  حرا�سة  بداخلها  وكانت  اأهبهال�ستعداد  على 
معاوين  با�ستثناء  احد  ول  فتح  حركة  قوات  قبل  من 
يا�سر عرفات وبع�س م�سئويل اللجنة الدولية لل�سليب 
الأحمر , حيت ” نقل اجلنود ال�سرى اإيل امليناء ثم 
ال�سليب  علم  ترفع  فرن�سية  �سفينة  اإيل  ال��زوارق  من 
الأحمر تبعد 8كيلومرتات عن �سواطئ طرابل�س حيث 
قام �سموئيل تامري رئي�س الوفد العدو با�ستالم ال�سرى 

من مندوبي ال�سليب الأحمر .
حيث  مماثلة  عملية  لبنان  جنوب  يف  يتم  وك��ان 
معتقلي  اإيل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  ق��ي��ادة  توجهت 
اإيل  نقلهم  اأو  لبنان  يف  البقاء  عليهم  فعر�ست  اأن�سار 
يف  نقلهم  و”  لبنان  ايل  نقلهم   3600 اجلزائرفاختار 
 ” للجزائرفقد  اختيارهم   ” الذين  اإما   , با�س   120
وبدء  اأن�سار  معتقل  يف  �سغرية  جمموعات  يف  جمعهم 
اإن  اإيل   , اللد  مطار  اإيل  م�سددة  حرا�سة  حتت  نقلهم 

قامت الطائرات الفرن�سية بنقلهم اإيل اجلزائر ..
واليكم اأ�سماء اجلنود ال�ستة : 

1. الياهو اأبو طبل 20 عام
2. داين غلبوك 20 عام

3. رفائيل حزان 21 عام
4. روؤوبنكوهني 19 عام

5. ابراهما فتلب�سكي 19 عام
6. اآيف كورنفيلد 20 عام

اإما اأ�سرانا فكانوا موزعني على التايل : 
4700 اأ�سري فل�سطيني ولبناين يف �سجن اأن�سار

اإيل  الباقي  وع��اد  اجلزائر  اإيل   1024 منهم  ذهب 
لبنان اإيل مدنهم وقراهم وخميماتهم

52حكموا  منهم  الداخل  �سجون  يف  كان   nمعتقال  65
بال�سجن مدى احلياةبينهم ثمانية من فل�سطيني 48

بحرية  قر�سنة  عملية  يف  احتجازهم   ” من   35
التي قامت بها ال�سفن البحرية الإ�سرائيلية

ردود الفعل الإ�سرائيلية : 
ال�ستة  ال�سرائيلني  اجلنود  وقوع  لظروف  كان  فقد 
يف الأ�سر والثمن الباهß الذي دفعته اإ�سرائيل مقابل 
هذه  يف  الكبري  والن�سرالفل�سطيني  عنهم  الإف���راج 

العملية تفاعالت اأخرى , 
امل�ستوطنات  جمل�س  ي�سمي  م��ا  ن��دد  ناحية  فمن 
العدو  حكومة  ب��ق��رار  املحتلة  باملناطق  اليهودية 
الألف  �سراح  واإطالق  العملية  هذه  حول  الإ�سرائيلي 
من املعتقلني مقابل �ستة جنود من ال�سرائيلني ويذهب 
قانون  ب�سن  املطالبة  حد  اإيل  الكني�ست  اأع�ساء  احد 
ي�سمح بفر�س عقوبة الإعدام على الفل�سطينيني الذي 
اأو  جنود  قتل  بتهمة  الإ�سرائيلية  للمحاكم  يقدمون 
مدنيني ا�سرائيلني وتثبت التهمة عليهم بحيث ل ميكن 
اإطالق �سراحهم بعد ذلك بحيث ل ميكن اإطالق �سراح 

, تعبريه  حد  على  احلرب  < اأ�سرى  < القتلة 
اجلندي  نف�سية  على  اأث��رت  العملية  ه��ذه  اأن  كما 
التي  احل�سنة  املعاملة  �سوء  يف  وخا�سة  الإ�سرائيلي 
تالقها اإثناء الأ�سر . مما رغب عدد منهم يف ال�ست�سالم 

يف حال وقوعه بالأ�سر . 
والأمن  اخلارجية  جلنة  انتقدت  ثانية  جهة  ومن 
تبادل  مو�سوع  مناق�سة  اأث��ن��اء  للكني�ست  التابعة 
الأ�سرى , فقد طالب اثنان من اأع�ساء اللجنة املذكورة 
ببدء مناق�سة حول املعايري التي يعتمد عليها يف اإطالق 
اأ�سا�سها  على  التي  واملعايري  الأمنيني  املعتقلني  �سراح 
تتفاو�س احلكومة لإطالق �سراح الأ�سرى ال�سرائيلني 

, وذلك نتيجة مبا�سرة لتفاقية التبادل .
ال�سرائيلني  ال�سجناء  اإيل  الفعل  ردود  و�سلت  وقد 
بالعفو  العدو  �سجون  يف  اجلنائية  بالتهمة  املحكومني 
منظمة  مع  الأ�سرى  تبادل  عمليات  اأعقاب  يف  عنهم 

التحرير .
ردود الفعل الفل�سطينية : 

قطاعات  خمتلف  يف  الفل�سطيني  ال�سعيد  فعلى 
ال�سعب الفل�سطيني عمت الفرحة ممزوجة بالأمل يف 
اعتربت  وكما   , واملعتقلني  ال�سرى  باقي  عن  الإف��راج 
التحرير  ملنظمة  الفل�سطيني  الر�سمي  امل�ستوى  على 
الآلف  ع��ن  الإف����راج  يف  جنحت  حيث   nك��ب��ريا  nن�سرا

ال�سرى واملعتقلني ,
عمت  فقد   , الداخلي  فل�سطني  اأهل  �سعيد  على  اأما 
الإفراج  الأخبار  ت��واردت  وعندما   , بيت  كل  الفرحة 
مدة  خمتلف  يف  املواطنون  واتبع  ال�سرى  الأل��ف  عن 
وقرى ال�سفة الغربية وقطاع غزة اهتمام بال≠ الإنباء 
العائالت  ع�سرات  وجتمعت  التبادل  بعملية  املتعلقة 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  مقر  يف  الباكر  ال�سباح  منذ 

الأحمر .
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قبل  نتنياهو  بنيامني  ال�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأكد   
قليل خالل موؤمتر �سحفي تو�سل ا�سرائيل اىل �سفقة مع 
عن  بالفراج  تق�سي  م�سرية  رعاية  حتت  حما�س  حركة 
نتنياهو  القادمة ومل يف�سح  القليلة  اليام  �ساليط خالل 

عن اعداد املفرج عنهم.
املقاومة  حركة  يف  امل�ستوى  رفيع  م�سدر  ق��ال  ب��دوره 
ال�سالمية حما�س  ان �سفقة تبادل ال�سرى مع ا�سرائيل 
بداية  �سيكون  التنفيذ  وان  م�سرية  برعاية  اجنزت  قد 

ال�سهر املقبل »نوفمرب«.
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  م�سعل  خالد  ان  امل�سدر  وا�ساف 
�ساعات  خالل  �سحفي  موؤمتر  يف  �سيخرج  حما�س  حلركة 

لتو�سيح التفاق.
وزير  عليها  ا�سرف  التي  ال�سفقة  فان  التفا�سيل  ويف 
املخابرات امل�سرية مراد موايف �سخ�سيا يف مقر املخابرات 
برئا�سة  حما�س  وف��دي  بح�سور  ا�سبوعني  قبل  امل�سرية 
ال�سفقة تت�سمن الفراج  احمد اجلعربي, وا�سرائيل فان 
عن الف ا�سري مقابل �ساليط �سيتم الفراج عن 450 ا�سريا 
قبل الفراج عنه و550 بعد الفراج عنه وان ال�سريات 
الن  حتى  يعرف  مل  فيما  ال�سفقة  يف  م�سمولت  جميعهن 
خالد  عنهم  �سيعلن  والذين  عنهم  املفرج  ال�سرى  ا�سماء 

م�سعل يف موؤمتر �سحفي بعد �ساعات
احلكومة  اق���رت  جل�ستها  ان��ع��ق��اد  وخ���الل  ب��دوره��ا 
ال�سرائيلية الليلة �سفقة التبادل وقالت انها �ستعطي 48 
ال�سماء  بع�س  على  لالعرتا�س  ال�سخا�س  لبع�س  �ساعة 
املفرج عنهم امام املحكمة, و�سيتم تنفيذ ال�سفقة بعد يوم 

الحد.
وقالت م�سادر ا�سرائيلية ان رئي�س الوزراء ال�سرائيلي 
اليوم  حلكومته  عاجال  اجتماعا  عقد  نتنياهو  بنيامني 

الثالثاء لتخاذ قرار ب�ساأن �سفقة التبادل مع حما�س.

امل�سادر  ق��ال��ت  ك��م��ا  ال�سفقة  ف��ح��وى  يخ�س  وف��ي��م��ا 
وي�سلم  م�سر  اىل  اول  �سينقل  �ساليط  فان  ال�سرائيلية 
الف  �سراح  يطلق  وبعدها  هناك,  امل�سريني  للم�سوؤولني 
كلهم  �سراحهم  اط��الق  تاكد  ح��ال  ويف  فل�سطيني,  ا�سري 
تقوم احلكومة امل�سرية بنقل �ساليط بوا�سطة طائرة اىل 

ا�سرائيل.
مروان  ف��ان  ا�سرائيل  يف  ر�سمية  غري  م�سادر  وح�سب 

الربغوثي وعبداهلل الربغوثي �سمن �سفقة البتادل.
ت�سمل  ال�سفقة  ان   ( حما�س  يف  م�سدر  قال  جهته  من 
املوؤبدات, وتبيي�س  ا�سحاب  بينهم 300 من  ا�سري من  الف 
ا�سرى  م��ن  و45  والط��ف��ال,  الن�ساء  كافة  م��ن  ال�سجون 

القد�س, بال�سافة اىل 6 ا�سرى من عرب ال�48(.
املقاومة  جلان  با�سم  الناطق  جماهد  ابو  قال  ب��دوره 
با�ستجابة  اجن���زت  ق��د  ال��ت��ب��ادل  �سفقة  ان  ال�سعبية 
»ان  م�سيفا  م�سرية,  برعاية  املقاومة  ل�سروط  ا�سرائيل 
�سيعقد  م�سعل  ال�سيا�سي  املكتب  لرئي�س  �سحفيا  موؤمترا 

خالل �ساعات لتو�سيح ال�سفقة«.
من   450 �ست�سم  ال�سفقة  اأن  جم��اه��د«  »اأب���و  وك�سف 
واأ�سرى  العالية  الحكام  واأ�سحاب  ال�سيا�سية  القيادات 
القد�س وارا�سي 48 الذين كانت ا�سرائيل ترف�س الفراج 
وكبار  واملر�سى  والأطفال  الن�ساء  وجميع  �سابقا,  عنهم 
حوايل  ال�سفقة  �سمن  عنهم  املفرج  اجمايل  ليبل≠  ال�سن, 

األف اأ�سري.
الإف����راج  �سيتم  ال��ذي��ن  الأ����س���رى  اأ���س��م��اء  اإن  وق���ال 
خالل  ال�سرائيلية  الإع���الم  و�سائل  يف  �ستن�سر  عنهم 
عائالت  قبل  م��ن  عليها  لالعرتا�س  القادمة  ال�ساعات 
احلكومة  عليها  �ست�سادق  ثم  ومن  ال�سرائيليني,  القتلى 

ال�سرائيلية ليبداأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي لل�سفقة.
الالآ�سرة  الثالثة  الف�سائل  اأن  جماهد«  »اأب��و  واأعلن 

للجندي )كتائب الق�سام, وجلان املقاومة ال�سعبية, وجي�س 
لتعلن  غ��زة  يف  �سحافيا  م��وؤمت��را  غ��دا  �ستعقد  ال���س��الم( 

تفا�سيل ال�سفقة التي ” التو�سل اليها مع ا�سرائيل.
الفل�سطينية  الف�سائل  اأن  على  جماهد«  »اأب��و  و�سدد 
ا�ستطاعت »بثباتها على موقفها« اأن حتقق 99% من املطالب 

التي �سرعتها من اأجل التو�سل ل�سفقة التبادل.
ت�سهد  فيما  التبادل  �سفقة  امتام  عن  الإع��الن  وياأتي 
ظل  يف  م�سبوقة  غري  غليان  حالة  ال�سرائيلية  ال�سجون 
على  احتجاجا  ال���س��رى  يخو�سه  الطعام  ع��ن  اإ���س��راب 

ظروف اعتقالهم ال�سيئة, مهددين مبوا�سلة هذا ال�سراب 
حتى لو كلف حياة الكثري من ال�سرى.

يذكر اأن كتائب الق�سام وجلان املقاومة ال�سعبية وجي�س 
الإ�سالم كانت قد اأ�سرت اجلندي �ساليط )24 عاما( خالل 
عملية على حدود قطاع غزة يف 25 حزيران/ يونيو عام 

 .2006
فل�سطيني  اأ�سري  األف  عن  بالإفراج  الف�سائل  وتطالب 
بينهم 450 ممن �سدرت عليهم اأحكام بال�سجن ملدد طويلة 

مقابل الإفراج عن �ساليط

و�سعبه,  ال�����س��وري  النظام  ب��ني  امل��واج��ه��ات  ت��زاي��د  م��ع 
وت�ساعد وترية النتفا�سة, وظهور بوادر عن �سعف النظام 
ال�سد  الو�سع جتد عائلة  ال�سيطرة على  فقدانه  وبداية 
التي حكمت البالد منذ اكرث من اربعني عاما يف ماأزق كبري 
اجل  من  وال�سطفاف  بالتوحد  ال  خمرجا  منه  ترى  ل 
انقاذ نف�سها ومكت�سبات الطائفة العلوية التي ينتمي اليها 

الرئي�س ب�سار ال�سد. 
وتعي�س العائلة حالة من التقوقع مما ادى بها لن تكون 
وي�سف  البارانويا.  من  بحالة  وت�سعر  الواقع,  عن  بعيدة 
زوجة   � خملوف  اني�سة  <الغارديان>  ل�سحيفة  تقرير 
التي  العائلة  مركز  باأنها  ال�سد   ßحاف الراحل  الرئي�س 
تريد احلفا® على متا�سكها, فيما و�سف ا�سماء الخر�س 
العائلة  قرارات  يف  تتدخل  ل  باأنها  ب�سار  الرئي�س  زوجة 
اآ�سف �سوكت زوج ب�سرى �سقيقة ب�سار  لنها غريبة, وكذا 
اجل  من  به  للت�سحية  م�ستعد  ال�سد  وان  معزول,  باأنه 

احلفا® على �سقيقه ماهر.
�سورية.  يف  �سرا�سة  بالكرث  العائلة  التقرير  وو�سف 
ال�سيا�سة  يف  العائلة  �سعود  مظاهر  ر�سد  التقرير  وحاول 

ال�سورية.
اني�سة  بالوالدة  ممثلة  العائلة  ان  اىل  التقرير  وي�سري 
الرابعة  الفرقة  قائد  ماهر  و�سقيقه  وب�سار  خملوف 
والدتهم  بيت  يف  يلتقون  ب�سرى  ال��ك��ربى  و�سقيقتهما 
عن  امليداين,  الو�سع  تقارير  مبراجعة  تقوم  التي  اني�سة 
هي  وما  يهتفون.  وم��اذا  فيها  يخرج  من  وعدد  املظاهرات 
لديهم  وماذا  يقدموها  ان  يجب  التي  ال�سالحات  طبيعة 
ا�ستخدامها والهم من ذلك  من قدرات ع�سكرية وحدود 

هو موا�سلتهم على التم�سك بال�سلطة. 
وتقول ال�سحيفة ان هناك معلومات قليلة عن الطريقة 
التي تن�سق فيها العائلة وم�سدر هذا احلديث عن اللقاءات 
ظل  ويف  العا�سمة,  يف  تنت�سر  التي  وعجلتها  �سائعات  هو 
دخول  وحظر  البالد  يف  احلر  العمل  من  ال�سحافيني  منع 
فيها  تدير  التي  الطريقة  ف��ان  هنا  وم��ن  منهم  الجانب 

العائلة الزمة تظل رهنا للتكهنات او الهم�س وال�سائعات.
ولهذا فقد اعتمدت ال�سحيفة يف ر�سم �سورة عن العائلة 
او  بقرب  عنها  عملوا  ممن  او  �سحافية  تقارير  خالل  من 
ظلت  انها  مع  ويكيكلي�س,  �سربتها  ووثائق  ال�سري  كتاب  من 
وخالفات  تفكك  عن  قيل  ما  وجه  يف  �سرية  على   ßحتاف
خا�سة بعد موت الرئي�س ال�سابق حافß ال�سد, فالخري 

اجلها على  القيادة وعمل من  البداية يف  منذ  الذي طمح 
الرغم من ا�سوله املتوا�سعة, حيث جاء من عائلة مل يدر�س 
حلزب  ان�سم  �سبابه  يف  ولكنه  الثانوية  حتى  احد  فيها 
البعث وترفع يف ال�سلك الع�سكري حتى ا�سبح القائد العام 
لي�سل لل�سلطة عرب انقالب عام 1970. وتنقل ال�سحيفة 
عن �سخ�س عرف قليال عن العائلة ال�سرية التي تديرها 
ك�ساأن عائلي>,  مافيا, فهي تدير احلكم  <انها  الم قائال 

ول احد يعرف كيفية عملها لكن افرادها يتحدون معا. 
ويقول التقرير ان �سورة العائلة هي مزيج من الغطر�سة, 
وجنون العظمة, وعائلة اف�سدتها ال�سلطة وهي ا�سافة اىل 
ذلك مهوو�سة بال�سرية ورهاب اخلوف والتعط�س لل�سلطة. 
ومن هنا فان حماولت العائلة ال�سمود امام العا�سفة هو 
حماولة للحفا® على املكت�سبات التي حققها ال�سد الب 
ويقارن  اليه.  ما و�سلت  العائلة اىل  ملا و�سلت  لوله  الذي 
حملل يف دم�سق قائال ان <حافß كان رجال �سعب املرا�س 
ب�سار  لكن  ال�سلطة  على  احل�سول  اجل  من  وعمل  وداهية 
لديها  حتكم  نخبة  اىل  العائلة  حتولت  فقد  ورثها>. 
تنت�سر  التي  الراقية  دم�سق  احياء  يف  وترتكز  حا�سية 
فيها املقاهي الراقية وال�سيارات ال�سريعة التي حلت حمل 

ال�سعب  غالبية  ا�سبحت  الذي  والفقر  الريفية,  احلياة 
تعاين منه.

رئا�سته  لتحويل  ال���س��د  خطط  ان  التقرير  وي��ذك��ر 
الذي  وريثه  لن  اخلطة  ح�سب  ت�سر  مل  عائلية  مل�سلحة 
كان يعده خلالفته, با�سل تويف عام 1994. وقيل بعد وفاة 
با�سل ان خالفات يف العائلة جرت حول من �سيخلفه حيث 
كانت الم تف�سل ماهر الع�سكري القا�سي على ب�سار املتعلم 
طلب  حيث  باخلالفة,  فاز  من  هو  الخري  ولكن  والطبيب, 

منه العودة من لندن على عجل.
الذي  المريكي  الكادميي  لي�ست�س,  ديفيد  وبح�سب 
كتب �سرية ال�سد الر�سمية بان ب�سار تغريمع مرور الوقت 
ا�سبح  رجل  اىل  التغيري  يف  �سادقة  نوايا  لديه  �ساب  من 
يطرب للمديح من املتملقني حوله. وي�سف من عرف ب�سار 
بانه طيب وكرمي ومتوا�سع حيث يقوم بفتح الباب بنف�سه 
لل�سيوف الذين يطرقون بيته, لكن م�سكلته هي موؤهالته 

القيادية.
<ل  حيث  اجلاذبية  يفتقد  بانه  ال�سد  �سيف  وو�سف 

ت�سعر بالرغبة كي تفتح اذنيك لت�ستمع ملا �سيقول>.
يفتقد  بانه  ال�سغري  ال�سد  ويكيليك�س  وثائق  وت�سف 

الدهاء الذي متيز به والده. وت�سري ال�سحيفة اىل زوجته 
والتي  بريطانيا  يف  واملتعلمة  املولودة  الخر�س  ا�سماء 
عن  يتحدث  التقرير  ان  كما  ليربالية,  بيئة  يف  تربت 
موقفها من الحداث فهناك من يقول انها غا�سبة ولي�ست 
مرتاحة, ومن يقول انها تعرف زوجها ولهذا توا�سل احلياة 
عنها,  غريبة  للعائلة  بالن�سبة  �ستظل  ا�سماء  ولكن  معه. 
فمهما اثرت على زوجها وح�سلت على �سلطة فانها كغريبة 

ا�ستبعدت من النقا�س والقرارات التي تتخذها العائلة. 
من  بدل  فانه  الرئا�سة  من  ا�ستبعد  ال��ذي  ماهر  وعن 
ذلك وا�سل حماية م�سالح العائلة, وعلى الرغم من �سجب 
املتظاهرين الذين يرون فيه مهند�س القمع �سدهم ال ان 
بع�س قادة اجلي�س يحرتمونه ب�سبب �سعف �سقيقه وب�سبب 

�سدة مرا�سه كع�سكري.
وعن �سهره ا�سف �سوكت زوج ب�سرى فان العالقة بينه 
وبني ماهر معقدة حيث قيل ان ماهر اطلق النار عليه عام 
1999 وعار�س زواجه من �سقيقته ب�سرى لن �سوكت كان 
يتم  ومل  عمرها,  من  اكرب  وعمره  اولد  ولديه  متزوجا 
�سوكت  �سلطة  ولكن  ال�سلطة.  ب�سار  تويل  بعد  ال  ال��زواج 
ان  اىل  ت�سري  لوكيليك�س  وثيقة  ان  خا�سة  �سك  حم��ل 

الرئي�س م�ستعد للت�سحية به من اجل حماية ماهر.
اما ب�سرى التي در�ست ال�سيدلة فقوتها من خلف ال�ستار, 
وماهر  با�سل  وامها-  اخويها  ا�سم  على  ابناءها  وا�سمت 
و�سر�سة  لل�سلطة  متعط�سة  انها  البع�س  ويقول  واني�سة 

وكابو�س وعدوانية.
وعلى الرغم من تناق�س �سخ�سياتهم ال انهم يجتمعون 
على  جمعة  كل  يلتقون  وك��ان��وا  اني�سة,  والدتهم  ح��ول 
الع�ساء عندها قبل بداية النتفا�سة. ومع ذلك ومع زيادة 
امل�ساكل والعزلة الدولية فان العائلة تقوقعت على نف�سها 
ويقول  الواقع,  عن  وبعيدة  البارانويا  من  حالة  وتعي�س 
لي�ست�س ان جمزرة حماة تعود اىل النظام وكل خطابات 
مقارنة  للنف�س  خ��داع  ال  هي  ما  ل�سعبه  حبه  عن  ال�سد 
قوله  دم�سق  يف  مواطن  عن  ونقلت  النتفا�سة,  انت�سار  مع 
ان النتفا�سة �ست�ستمر والنظام قد انتهى ويف �سوء عزلة 
العائلة وبعدها عن ال�سعب والواقع ف�ستكون هي الخرية 

لتعرف حقيقة المر, انها انتهت

ال�ضرائيل نقله   ºضيت� خا�ضة  وبطائرة  مل�ضر   ºضي�ضل�  .. �ضاليط  اجلندي  مقابل  االأ�ضرى  تبادل  ل�ضفقة  الكاملة  التفا�ضيل 

ـــا ـــوري ـــض ـــ� ــــــداÊ ب ــــــي ــــع امل ــــض Vــــو ــــر ال ــــاري ــــق ــــار اال�ـــــضـــــد تـــــراجـــــع يــــومــــيــــا ت ــــــــــدة بــــ�ــــض وال
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     غربة نيوز
فيها  يهنئ  كرمان  عبدال�سالم  ط��ارق  املبدع  لل�ساعر  ق�سيدة     
�سقيقته القيادية يف الثورة ال�سعبية يف اليمن واحلائزة على جائزة 
نوبل لل�سالم وي�سمنها ن�سائح غاية يف الروعة.. ن�سوان نيوز ين�سر 

الق�سيدة التي عنوانها: اأ�سم »ريحة �سمm يف فطريتهم«..

يتقدم عوM Êدادين 
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اأغــلــى عــبــاAة فــى الــعــا⁄   Aــرا ــض ــ� ل اEمـــاراتـــي   ºاألــــف درهــــ ــيــون و200  ــع مــل ــدف ـــــراأة ت ام
مليون و200  امراأة عربية على دفع مبل≠  اأقدمت 
بقطع  م�سغولة  و«�سيلة«  »عباءة«  ل�  ثمًنا  درهم  األف 
بريوت  يف  عر�سها  بعد  واللوؤلوؤ,  والأملا�س  الذهب  من 

�سمن فعاليات ليلة اأزياء اإماراتية.
وقالت رنا القد�سى, امل�سممة واملدير التنفيذى فى 

دار اأزياء »اأرتيزانا اأحجار«
ال�سعر  اإن  اليوم«  »الإم���ارات  ل�سحيفة  دب��ى,  فى 
الأ�سلي للعباءة التي حتمل ا�سم طقم دانة الإمارات 
اأن امل�سرتية  اإل  األف درهم,  يقدر بنحو مليون و500 
عن  الك�سف  ل��ب��ريوت,رف�����س��ت  عربية  زائ���رة  وه��ى 
هويتها, طلبت تقلي�س اأعداد الأملا�س واللوؤلوؤ واإجراء 
ال�سعر  خف�س  فى  اأ�سهم  مما  العباءة,  على  تعديالت 

لي�سل اإىل مليون و200 األف درهم.
قطعة  ب���75  مزينة  العباءة  اأن  القد�سي  واأك��دت 
امل�سغول يدويًا واملر�سع باأحجار  من الذهب اخلال�س 
احلر  اللوؤلوؤ  وحبيبات  والأ���س��ود  الأبي�س  الأمل��ا���س 

باأحجام متفاوتة, م�سيفة اأن و�سع الت�سميم النهائى 
الالزمة  وامل��ج��وه��رات  الأقم�سة  واختيار  للعباءة 

للتنفيذ ا�ستغرق �ستة اأ�سهر.
�سعرها  اأثار  التى  العباءة  فاإن  امل�سممة;  وبح�سب 
اأنواع  باأرقى  باأنها م�سغولة  جدًل فى املجتمع, تتميز 
الأقم�سة ومنها احلرير الإيطاىل الأ�سلى وال�سيفون 
والدانتيل الفرن�سى, والتول ال�سوي�سرى جاكو �سيلفري, 
الذى يبداأ �سعر املرت الواحد منه ب�2000 درهم لي�سل 

ل� 70 األف درهم.
القما�س  م��ن  م��رًتا   20 نحو  القد�سى  واحتاجت 
األف   81 بكلفة  للعباءة  العلوية  القطعة  لت�سميم 
درهم, ومل تتمكن من حتديد قيمة الذهب والأملا�س 
العباءة  ت�سميم  فى  ا�ستخدمته  الذى  احلر  واللوؤلوؤ 

كاملة.
اأن  قبل  مراحل  بعدة  م��رت  العباءة  اأن  وذك��رت 
تخرج ب�سكلها النهائي, منها مرحلة ت�سنيف الأقم�سة 

الورق,  على  املر�سوم  الت�سميم  مع  لتتالءم  وتركيبها 
قطعة  كل  املجوهرات  قطع  �سراء  ت�سميم  ومرحلة 

على حدة, واإعادة ترتيبها.
واأو�سحت اأن العباءات التى ” ت�سميمها غري قابلة 
للتقليد, وذلك ملا حتتويه من تفا�سيل دقيقة واأقم�سة 
راقية وجموهرات اأ�سلية ي�سعب نقلها, لفتة اإىل اأن 
حمل اأرتيزانا اأحجار الذى �سمم العباءة ينتج قطعة 
واحدة من كل ت�سميم, الأمر الذى مينح زبائن املحل 

تفردًا وفخامة, بح�سب قولها.
�سيانة العباءة!

وقالت القد�سى, اإن املحل يتعهد بتجديد و�سيانة 
العباءات بعد بيعها; لأن الزبائن يحتفظون بالعباءة 
الذهب  م��ن  قطع  على  حت��ت��وى  كونها  احل��ي��اة  م��دى 
للتلف,  الأقم�سة  يعر�س  قد  ال��ذى  الأم��ر  والأمل��ا���س, 
لفتة اإىل اأنها اأعادت جتديد ت�سميم عباءة مر�سعة 

بقطع من الأملا�س بيعت منذ �سبع �سنوات.

pمعانيه م��ن  ع��ج��زًا   oß��ال��ل��ف  nد qجت����ر   
pي��ه�� pا ت������ qق��ل��ب��ي اأمي pب��ال�����س��ع��د nوت������اه
نا؟ pثورت  sاأم يا  اأم  ؟..  pال���روح  nسقيقة�
pي���ه��� qاأوف اأن   lس��ع��ب���  pم��ق��ام��ي��ك ����ال  pك
mن���� nال��ي��م��ان��ي��ني يف زم nراأ�������س pرف���ع���ت
pيدنيه  oالطاغوت بقى   mق��رن  pثلث مذ 
��رًا pيف ال����ورى ن��ظ mمي���ان oوج���ه nوع����اد
pت�سويه  sك���ل  oه��وه qس��و���  rاأن  pب��ع��د م��ن 
mف nسر� على   mك��رم��ان  nب��ن��ت ي��ا   pب��ورك��ت

يه qت�ستحق مل  ل���و   pك�� sا���س��ت��ح��ق  nه����و
فكم  , pميتدحك مل   rواإن  pاأخ���وك ه��ذا 
pل���ك مل مي��ل��ك ت��اآخ��ي��ه mم���ن م������ادح
وم����ا ي���زي���دكp م��ن��ه امل�����دحo م��ن��زل��ًة
pيح�سيه لي�س  �سعرًا  فيك  وا  nحك وقد 
oم oه oنفخ  pيطريك اأن   nح��ذاري��ك  rل��ك��ن
pيطغيه  pط��ري��ه�� oي م���ا   oاأك�����رث  oف���امل���رء
rت nهر oا�ست م��ا  nب��ع��د  mنف�س  pم��ك��ارم  rوك���م
pوت��ن��زي��ه mمت��ج��ي��د pل���ك���رثة rت������� nزال
به  nف���اإن ن�سحي  اإىل  اأ���س��غ��ي   oاأخ��ت��اه
pيهqيجل اأن  غ���ريي   oي���ق���در  nل��ي�����س م���ا 
mج��ائ��زة pم���ن األ����ق����اب o nاأك������رب oالأم������ر
pى ن��واح��ي��ه�� qري ف��ي��ه م���ن ���س��ت�� qف��ف��ك
��ن��ا nث��ورت oي���ا اأخ���ت���اه oك���رم��� oت nوك���ي���ف
pت��وال��ي��ه lح���ك���وم���ات pع��ل��ى ال���ن���ظ���ام
��ه��م pت nيف ف��ط��ري xم��� oس���� nري���ح���ة qاأ�����س����م
pيه qت�سم  rاأن اأي�����س��ًا   pاأن����ت ف��ح��اويل 
ثانيًة  sال��ف��خ  pوم��ن��ك  pع��ل��ي��ك اأخ�����س��ى 
pف��ي��ه ك���لq���ن���ا  وق���ع���ن���ا   pوق����ع����ت اإذا 
mب���ج���ائ���زة �����ان�����ا  qواإي  pي�����س��غ��ل��وك ل 
pي��ه�� qمل ت��ت��م mن�������س���ال  nت��ن��ه��ي ط���ري���ق
وما  oال��ن��ظ��ام  nزال ل��ق��د  ي��ق��ول��وا  ول 
pم���ك���روه sي��ل��ق��ي ع��ل��ي��ن��ا ك����ل lي������زال
فما الن��ت�����س��ار,  بب�سرى   pت�� rاأت��ي  rواإن
pم�ساعيه ع��ن  تغني   pالن�سر  oب�سائر
�سخريًة  oال��ط��اغ��وت  nسقط�  rل�� oن��ق ول 
pاأي����ادي����ه xح����ق rع����ن nل��� nك���ب��� oح��ت��ى ت
اأغنيًة  pالق�سر نحو   oالزحف  oيك ول 
يه qنغن اأن  يف  ل  ال�سعي  يف   oف��امل��ج��د
ال  pب��ج��ائ��زة يلقى  ل   nس��وف��� نا  oو�سعب
pم��اآ���س��ي��ه م����ن   mس����الم�����  qاأي  pس����الم�����
oه oح qي�سب  rث�� nي��ل��ب مل  اجل����وع  ف��ه��اه��و 
يه qمي�س  rح nي����رب مل   rاخل����وف ه��و  وه���ا 
mق nغ��ر يف   nال�سعب  qاإن  nك��رم��ان  nبنت ي��ا 
pتنجيه  nالآن ح��ت��ى   nس��ف��ي��ن��ة��� ول 
, فال nث�����ار  pال���ت���ك���رمي ول��ل��ك��رام��ةp ل 
pيه qتغر اأو   lس��يء���  nذاك ع��ن   pكrي��غ��رر
pه�� pب��ث��ورت mم��ن ن��ق�����س oق��ب��ل rومل ي��ك��ن
pم�سبوه  pغ���ري  mس��ب��اب���  pزع���ي���م ���س��وى 
مكتماًل  nالنق�س  nذاك  pاأوتيت  pواليوم
pي��ه��qا���س��ت��غ��ل pول��ل��ح�����س��م pف��ل��ت��ق��ب��ل��ي��ه
��ن��ا pب��ث��ورت  mم�������س���وؤول  nل qاأو  pو����س���رت
pيه qت�ستخف اأن  ف��اح��ذري  اأم��ره��ا   rع��ن
به  pامل��ادح��ي��ك  qواإن  , lع����بء  nف����ذاك
oال���������������������������ه oم��������������������������������������������� oه
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 íتوكل كرمان.. لن ن�ضم
باختطافها! 

  
 في�سل الع�ساري  

املنا�سلة  فوز  اأن  �سك  ل     
احل��ق��وق��ي��ة ت��وك��ل ك��رم��ان 
بجائزة )نوبل( لل�سالم ميثل 
على  مهما  اإع��الم��ي��ا  ح��دث��ا 
والدولية,  اليمنية  ال�ساحة 
اأكرث  الأن��ظ��ار  �سلطت  حيث 
العامل  من  اجل��زء  ه��ذا  على 
من  الأي���ام  ه��ذه  يعانيه  وم��ا 

قرابة  عليها  م�سى  التي  ال�سلمية  ثورته  يف  ع�سري  خما�س 
ثمانية اأ�سهر..

   ومع اأن الفوز باجلائزة يعترب حدثا مفرحا يف حد ذاته, 
تنتقد  الإ�سالميني-  بع�س  من  –خا�سة  اأ�سوات  برزت  اأنه  األ 
اجلائزة وتوكل كرمان معها, بل و�سل بالبع�س حلد الت�سكيك 
اجلائزة  هذه  اأن  بدعوى  كرمان,  لتوكل  واخليانة  بالعمالة 
الرموز  بع�س  ت�سليم   ” حيث  ال�سبهة,  خانة  يف  وجلنتها 
امل�سبوهة �سابقا وهي اإما يهودية اأو موالية لليهود..واحلق اأنه 

ل نربÇ هذه اللجنة مما ذكر.
اليهود  على  حكرا  لي�ست  اجلائزة  هذه  اأن  نن�سى  ل  ولكن 
واملوالني لهم, بل اأعطيت لكثري ممن قدموا خدمات واإجنازات 
نافعة للب�سرية,اأما بخ�سو�س الأخت توكل كرمان,فينبغي اأن 
ناأخذ املو�سوع يف �سياقه الزماين واملكاين..فالأخت توكل هي 
ع�سو  جمل�س �سورى اأكرب حزب اإ�سالمي يف البلد ولها خلفياتها 
بهذا  لها  واجلائزة   ,ßحماف بلد  و�سط  يف  وحمجبة  الدينية 
فلم  النا�س,  من  ال�سنف  هذا  باأحقية  اع��رتاف  هي  العتبار 
مينعها حجابها ول انتماوؤها الإ�سالمي من الفوز باجلائزة, واإن 
كانت مر�سحات الفوز لي�س هو انتماوؤها الديني!, واإ‰ا ن�سالها 

من اأجل احلريات وم�ساهمتها املعروفة يف الثورة ال�سبابية.
الغربية  والذيول  اجلائزة  فلجنة  الآخر  اجلانب  على  اأما 
و�سفريا..وغريهم(  رئي�سا  الأمريكية  القيادة  يف  )املتمثلة 
احل�سن  اخرتاق  معروفة..وهي  واأجندة  وا�سحة  ر�سالة  لهم 
القيم  من  خليط  على  )القائم  الأ�سيل  اليمني  الجتماعي 
خالله.. من  للت�سلل  ثغرة  واإح��داث  والجتماعية(  الدينية 
وهذا الهدف من الو�سوح بحيث ي�سعب اإنكاره..فنحن الآن اأمام 
�سراع قيمي مغلف باحلرية ون�سدان احلقوق امله�سومة لي�سهل 

مترير الفكرة.
قيمة  كرمان,متثل  توكل  الأخ��ت  حيث  احلبل  طرف  وعلى 
يف  الطاحمني  درب  تنري  متوهجة  و�سعلة  منفتحة  اإ�سالمية 
نيل احلقوق امل�سلوبة, واحلريات املغيبة..فالت�سرف ال�سحيح 
هو الوقوف بجانب الأخت توكل كرمان و�سد احلبل معها اإىل 
ناحية بر الأمان..ول �سك اأن الغرب يحاول ممار�سة اختطاف 

اأدبي ومعنوي لالأخت توكل كرمان لأهداف معينة.
فعلينا الوقوف بجانبها على م�سارين اثنني, الأول: ت�سجيعها 
يف امل�سي قدما فيما هي فيه من حق ومطالبة بحقوق الرجال 
والن�ساء على ال�سواء..وامل�سار الثاين: توجيه ر�سائل تنبيه لها 
من حماولة الختطاف ولكن ينبغي اأن يكون هذا التوجيه ب�سكل 
مالئم وغري حمرج اأو جارح..فال ي�سوغ �سن حملة �سعواء عليها 
يف املواقع واملنتديات خا�سة من قبل اإخوانها من الإ�سالميني! 
حيث التهام بالعمالة والتخوين وغريها من الألفا® التي اأقل 
ما يقال عنها باأنها ل ترقى مل�ستوى النقد الأدبي الهادف, ف�سال 
عن كونها من قبيل )ل تعينوا ال�سيطان على اأخيكم(..واأف�سل 
و�سيلة يف نظري هو اللتقاء بها �سخ�سيا من قبل قيادات العمل 
الإ�سالمي يف البلد وتوجيه هذه الر�سائل لها..مع احلر�س على 
والت�سجيع..مع  الوقت..الثناء  ذات  يف  امل�سارين  على  العمل 
التنبيه املالئم..فتوكل اأختنا ولن ن�سمح لالآخرين باختطافها 
من بني اأيدينا..كما اأننا لن نكون معاول هدم جلهود الآخرين 

وت�سحياتهم..وفق اهلل اجلميع ملا يحب وير�سى

عبده املوتى - نيويورك

اليوم  وا�سنطن  الأمريكية  بالعا�سمة  عقدت 
وذلك  الدويل  والبنك  اليمن  بني  املباحثات  جل�سة 
النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  الجتماعات  هام�س  على 
والبنك الدوليني التي �ستعقد خالل الفرتة من 21 

- 25 �سبتمرب اجلاري .
الدكتور  اخلارجية,  وزير  اليمني  اجلانب  تراأ�س 
اأبوبكر عبد اهلل القربي بح�سور وزير املالية, نعمان 
طاهر ال�سهيبي وحمافß البنك املركزي, حممد بن 
همام ونائب وزير التخطيط والتعاون الدويل, مطهر 
عبد العزيز العبا�سي; فيما تراأ�سها عن جانب البنك 
ال�سرق  منطقة  ل�سوؤون  الدويل  البنك  رئي�س  نائبة 
واملدير  اأندر�سون,  اآجنري  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
التنفيذي يف البنك مريزا ح�سن, ومدير �سوؤون اليمن 
يف البنك اآي ديفيد كريج, ومدير مكتب البنك لدى 

اليمن وائل زاكوت.
التطورات  ا���س��ت��ع��را���س  اجلل�سة  خ���الل  ج���رى 
على  والقت�سادية  واملالية  والأمنية  ال�سيا�سية 
ال�ساحة الوطنية والتحديات الكبرية التي تواجهها 
اليمن واإمكانيات قيام البنك بتقدمي الدعم املادي 

والفني ملجابهة التحديات املذكورة.
اجلمهورية  اأن  اخلارجية  وزير  اأكد  اللقاء  يف  و 
الدميقراطي  النهج  تبنت  قيامها  ومنذ  اليمنية 
والتعديدية  لل�سلطة  ال�سلمي  التداول  على  القائم 

ال�سيا�سية واحلزبية.
بذلها  التي  اجلهود  القربي  الدكتور  وا�ستعر�س 
رئي�س  �سالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  الأخ  فخامة 
الأزم��ة  حل��ل  ال��ع��ام  ال�سعبي  وامل��وؤمت��ر  اجلمهورية 
من  العديد  تقدمي  خ��الل  من  الراهنة  ال�سيا�سية 
النواب  جمل�سي  اأمام  فخامته  اأعلن  حيث  املبادرات 
وال�سورى وتلبية لطلب الأحزاب املعار�سة مبادرته 
كان  التي  الد�ستورية  التعديالت  م�سروع  ب�سحب 
جمل�س النواب قد اقرها, كما اأكد عدم تر�سحه يف 
النتخابات الرئا�سية القادم, اإ�سافة اإىل جملة من 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املعاجلات 
مبطالب  يتعلق  ما  وخا�سة  فخامته  قدمها  التي 

املواطنني ل�سيما مطالب ال�سباب امل�سروعة.
رئي�س  الأخ  فخامة  دعوة  القربي  الوزير  اأبرز  و 

ال�سيا�سي  العمل  اأط���راف  كافة  اإىل  اجلمهورية 
والع�سكري والأمني يف ال�سلطة واملعار�سة اإىل هدنة 
العمل  يتيح  مبا  متاما  النار  اإط��الق  واإيقاف  كاملة 
بني  والوفاق  التفاق  اإىل  للتو�سل  املجال  لإف�ساح 
فور  فخامته  اأطلقها  والتي  ال�سيا�سية  الأطراف  كل 
عودته اليوم اإىل ار�س الوطن.. معربا عن تفاوؤله 
بعد  خا�سة  العاجل  القريب  يف  الأزم���ة  بحلحلة 

عودة فخامة الأخ الرئي�س. 
لغربة  املالية   وزير  ا�ستعر�س  ذاته,  ال�سياق  يف 
نيوز  الأو�ساع واملوؤ�سرات القت�سادية التي متر بها 
اليمن يف ظل الأزمة الراهنة..م�سريًا اإىل املعاجلات 
والإجراءات املالية التي اتخذتها احلكومة اليمنية 
الأزمة  �سببتها  التي  ال�سلبية  التاأثريات  من  للحد 

ال�سيا�سية وانعكا�ساتها على الأو�ساع القت�سادية.
و�سدد على التزام اليمن مبوا�سلة تطبيق حزمه 
عر�سًا  قدم  حيث  الإداري��ة,  و  املالية  الإ�سالحات 
تبنتها  التي  والإج����راءات  الت�سريعات  مل�سفوفة 
النقد  �سندوق  تو�سيات  �سوء  على  العامة  املالية 

والبنك الدوليني.
الدولة  ميزانية  اأن  اإىل  ال�سهيبي  الوزير  لفت  و 
تواجه اأعباًء ثقيلة ب�سبب موا�سلتها دعم امل�ستقات 
للخزينة  احلقيقة  امل���وارد  انخفا�س  و  النفطية 
ت�سخم  وكذا  احلكومي  القطاع  كادر  ن�سبة  وارتفاع 

معدلت البطالة خا�سة يف اأو�ساط ال�سباب. 
اأندر�سون,  اآجن��ري  ال��دويل  البنك  رئي�س  نائبة 
موا�سلة  على  البنك  ا�ستعداد  جانبها  من  اأك��دت 
القيام  وكذلك  اليمنية  للجمهورية  امل��ادي  الدعم 
بتعزيز  للقيام  الدوليني  املانحني  م��ع  بالتوا�سل 

برامج الدعم التي تقدمها لليمن.
احلايل  الوقت  يف  اليمن  »اإن  اأندر�سون  وقالت 
تعترب اأهم بلد يف ملف املنطقة لدى البنك«. مبدية 
التي  الأمنية  الأو�ساع  تردي  اإزاء  ال�سديد  قلقها 

اأعاقت مهام البنك.
بيد  ه��ي  ال�سيا�سية  الأزم����ة  ح��ل  اأن  واأك����دت 
يف  اليمن  فريق  ب��اأن  اأنف�سهم..م�سيفة  اليمنيني 

البنك ي�ستعدون ل�ستئناف اأن�سطتهم يف اليمن.
ح�سر جل�سة املباحثات �سفري اليمن لدى الوليات 
واأع�ساء  احلجري  اهلل  عبد  الوهاب  عبد  املتحدة 
اخري  جهة  .وم��ن  وا�سنطن  يف  اليمنية  البعثة 

اجتمع وزير املالية
نيويورك  فى  واجنبية  عربية  وفود  مع  اليمني 
التقته  التي  نيوز  لغربة  الوزير  وذك��ر  ووا�سنطن 

مبقر اقامته فى نيويورك 
ال��دويل  البنك  م��ع   بنائة  كانت  مباحثاته  ان 
و�سوف تكون هناك اجواء ا�ستقرار  للدينار اليمني 

رغم الزمة التي ‰ر بها حاليا ...؟  

غربة نيوز- خا�س 
نوبل  بجائزة  ف��ازت   - ن��ي��وز   غربة   - �سنعاء   
املدافعة  اليمنية  النا�سطة  اجلمعة,  اليوم  لل�سالم 
ليبرييا  ورئي�سة  كرمان  توكل  الإن�سان  حقوق  عن 
اإلني جون�سون �سريليف ومواطنتها ليما جبووي التي 

ح�سدت املراأة الليبريية �سد احلرب الأهلية.
اأو�سلو  وقال رئي�س جلنة جائزة نوبل لل�سالم يف 
من  ال�سلمي  »ن�سالهن  الثالث كوفئن على  الن�ساء  اإن 

اأجل �سمان الأمن للن�ساء وحقوقهن.
وتعقيبا على ذلك اأكدت كرمان لقناة )لالعالم ( 
اأن جائزة نوبل لل�سالم تكرمي لها وللمراأة اليمنية 
وحقوقها  اأمنها  �سمان  اأجل  من  نا�سلت  طاملا  التي 

امل�سروعة.
راأ�سها  وم�سقط   1979 عام  كرمان  توكل  ول��دت 
يف  وال��ق��وة  بالعنف  امل��ع��روف��ة  ���س��رع��ب  م��دي��ري��ة 
يف  ووع��ي��ًا  ثقافة  الأك���رث  ه��ي  التي  تعز  حمافظة 
ت�سنيف املحافظات اليمنية جمعت بني بيئة القوة 
ن�سيجًا  لت�سكل  يف مديريتها والثقافة يف حمافظتها 

من اجلراأة والن�سال ال�سلمي.
وتخرجت كرمان يف جامعة العلوم والتكنولوجيا, 
وهي جامعة تتبع التجمع اليمني لالإ�سالح, ب�سنعاء 
العام 1999 بتقدير جيد جدًا,  بكالوريو�س جتارة 
وبعدها ح�سلت على املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية 
يف  ج��دًا  جيد  بتقدير  تربية  ع��ام  دبلوم  وحتمل 
دبلوم  اإىل  اإ�سافة  �سنعاء,  جامعة  من   2000 العام 
الربجمة  يف  واآخ��ر  الإجنليزية  اللغة  يف  كامربدج 

اللغوية الع�سبية.
وجراأتها  ب�سجاعتها  اليمن  يف  ك��رم��ان  عرفت 
على قول احلق ومناه�سة انتهاكات حقوق الإن�سان 
ال�سارمة  ومطالبتها  والإداري,  امل��ايل  والف�ساد 

ال�سيا�سية  بالإ�سالحات 
يف البلد, وكذلك بعملية 
الإ�����س����الح وال��ت��ج��دي��د 
طليعة  يف  كانت  الديني, 
طالبوا  ال��ذي��ن  ال���ث���وار 
علي  ن���ظ���ام  ب��اإ���س��ق��اط 

�سالح.
اختارتها جملة التامي 
املرتبة  يف  الأم��ريك��ي��ة 
الن�ساء  لأك���رث  الأوىل 
ال��ت��اري��خ, كما  ث��وري��ة يف 
ح�����س��ل��ت ع��ل��ى امل��رت��ب��ة 
قائمة  يف  ع�سر  الثالثة 
�سخ�سية   100 اأك�����رث 
ح�سب  العامل  يف  موؤثرة 
جملة  ق�����راء  اخ���ت���ي���ار 

�سخ�سية   500 قوى  �سمن  ت�سنيفها   ” كما  التامي, 
ال�سجاعة  العامل, ح�سلت على جائزة  م�ستوى  على 
�سبع  كاأحد  اختيارها  و”  الأمريكية,  ال�سفارة  من 
منظمة  قبل  م��ن  ال��ع��امل  يف  تغيري  اأح��دث��ن  ن�ساء 
مرا�سلون بال حدود, ح�سلت على كثري من التكرميات 
حملية  مدين  جمتمع  ومنظمات  موؤ�س�سات  قبل  من 
ودولية, كما ” تكرميها كاأحد الن�ساء الرائدات من 

قبل وزارة الثقافة اليمنية.
حايل  وع�سو  �سابق  ميني  وزي���ر  اب��ن��ة  وب��ات��ت 
�سهرة  الأك���رث  ك��رم��ان  ت��وك��ل  ال�����س��ورى  جمل�س  يف 
ال�سبابية  احلركة  ت�سدرت  كونها  الإط���الق,  على 
النظام,  واإ�سقاط  بالتغيري  املطالبة  الحتجاجية 
كما تراأ�ست منظمة �سحفيات بال قيود, �ساركت يف 
اليمن  خارج  الهامة  واملوؤمترات  الربامج  من  الكثري 

يف  ال�سيا�سية  والإ�سالحات  الأدي���ان,  ح��وار  حول 
الف�ساد,  ومكافحة  التعبري,  وحرية  العربي,  العامل 
واملنظمات  النقابات  م��ن  كثري  يف  فاعلة  ع�سوة 

احلقوقية وال�سحفية داخل وخارج اليمن.
اأما اإلني جون�سون �سريليف فهي الرئي�سة احلالية 
لليبرييا ولدت يف ال� 29 من )ت�سرين الأول )اأكتوبر( 
1938 يف مونروفيا و خدمت �سابقًا يف من�سب وزيرة 
العام 1979  اأثناء حكم ويليام تولربت, من  املالية 
حينما  التالية  ال�سنة  يف  الع�سكري  النقالب  حتى 
 ”  1997 ال��ع��ام  انتخابات  يف  و  ال��ب��الد.  غ���ادرت 
فارق  مع  الثاين  املركز  على  ح�سلت  وقد  تر�سيحها 
من�سب  و�سغلت   2005 انتخابات  يف  ف��ازت  ب�سيط. 
الرئي�س منذ ال� 16 من كانون الثاين )يناير( العام 
2006. تلقب ب� »ال�سيدة احلديدة«, وهي اأول امراأة 

حتكم دولة اأفريقية.

جل�ضة مباãMات بÚ اليمن والبن∂ الدو› يف وا�ضنطن 
وغربة نيوR  تلتقي الوRير فى نيويورك  

اليمنية توكل كرمان تخطف جائزة نوبل لل�ضالم
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احلرب االهلية ال�ضاملة يف اليمن ....  
هل تكون ...على االبواب

التوايل,  على  الثالث  ولليوم  اليمنية,  املدن  من  العديد  �سهد 
خروج م�سريات احتجاجية حا�سدة للمطالبة مبحاكمة الرئي�س 
اجلمهوري,  احلر�س  قائد  الأك��رب  وجنله  �سالح  عبداهلل  علي 
ب�سبب اجلرائم املرتكبة �سد املتظاهرين العزل, الذين خرجوا 
اأم�س  اأ�سهر .واحت�سد يوم  النظام منذ عدة  باإ�سقاط  للمطالبة 
للم�ساركة  �سنعاء  العا�سمة  يف  املواطنني  من  الآلف  ع�سرات 
بالتعجيل  املطالب  لتجديد  حا�سدة  احتجاجية  م�سرية  يف 
بتحقيق احل�سم الثوري وحماكمة الرئي�س �سالح واأفراد عائلته 
املتورطني يف اإراقة دماء املعت�سمني مبختلف �ساحات العت�سام 
اأحزاب  احلا�سدة  الحتجاجية  امل�سرية  يف  امل�ساركون  ودعا   .
اأية عملية  املعار�سة بعدم النخراط يف  امل�سرتك  اللقاء  تكتل 
احلوار  برف�س  املعلنة  مواقفها  على  الثبات  وموا�سلة  �سيا�سية 
مع حزب املوؤمتر ال�سعبي العام احلاكم كون القبول باأي مبادرات 
القوات  ارتكبتها  التي  الدموية  امل��ج��ازر  بعد  مقبوًل  يعد  مل 
املوالية للرئي�س علي �سالح والعتداءات التي لتزال م�ستمرة 
ومت�ساعدة على املعت�سمني ب�ساحة التغيري ب�سنعاء وال�ساحات 

الأخرى
وانطلقت م�سرية الأم�س يف �سنعاء من املدخل ال�سمايل ل�ساحة 
التغيري متجهة اإىل اأحياء قريبة من حي احل�سبة الذي ي�سهد 
اأمنيًا كبريًا بني قوات احلر�س اجلمهوري املوالية ل�سالح  توترًا 
وبني اأن�سار الزعيم القبلي �سادق عبداهلل الأحمر, حيث حتولت 
امل�سرية اإىل �سارع القيادة القريب من قيادة وزارة الدفاع, التي 
ت�سهد وجود قوات ع�سكرية مكثفة حلماية القيادة الع�سكرية 
قيادة  من  بالقرب  احلي  الر�سا�س  لإطالق  امل�سرية  .وتعر�ست 
وزارة الدفاع من قبل قوات ع�سكرية تابعة للواء الرابع املكلف 
بحماية الأحياء القريبة املوؤدية اإىل القيادة, ومتكن املحتجون 
قيادة  من  بالقرب  املوجودة  �سالح  قوات  تخطي  من  امل�سرية  يف 

القوات امل�سلحة التابعة لوزارة الدفاع اليمنية و�سوارع اأخرى
ورفع املحتجون لفتات تطالب كل اجلهات والأطراف الدولية 
بال�ستجابة ملطالب ال�سباب املعت�سمني يف ال�ساحات بعد ممار�سة 
اأعمال القمع التي يقوم بها نظام �سالح وعدد من اأقاربه, وعلى 
اخلا�سة  والقوات  اجلمهوري  احلر�س  قائد  علي  اأحمد  راأ�سهم 
اجلي�س  من  قوات  .وكانت  الع�سكرية  القيادات  من  اآخر  وعدد 
لأي  حت�سبًا  وجوده  اأماكن  يف  امل�سرية  رافقت  قد  للثورة  املوايل 
اعتداء على امل�سرية, كما حدث يف �سارع الزراعة وجولة الن�سر 

)كنتكي �سابقًا( و�سوارع اأخرى الأ�سبوع املا�سي
على �سعيد اخر مل حتل اأجواء التهدئة الن�سبية التي طراأت 
املفاجئ  والنح�سار  �سنعاء  اليمنية  العا�سمة  يف  الأو�ساع  على 
املا�سية  الأيام  �سهدتها خالل  التي  امل�سلحة  املواجهات  خلارطة 
اأنحاء متفرقة من العا�سمة, دون ا�ستمرار تدفق اأفواج العائالت 
مظاهر  وت�ساعد  للعا�سمة  احل��دودي��ة  املنافذ  على  النازحة 
تعليق الأن�سطة التجارية ب�سكل �سبه تام يف العديد من ال�سوارع 

الرئي�سة كاحل�سبة والريا�س والرباط و�سارع القيادة
وزارة  لها  روجت  التي  الر�سمية  التطمينات  من  الرغم  وعلى 
الداخلية اليمنية وترافقت مع مطالبة �سكان الأحياء الكائنة 
ب�سمال العا�سمة كاحل�سبة والنه�سة وماأرب وال�ستني واجلراف 
يروج  التي  املغر�سة“,  ب“ال�سائعات  و�سفته  ملا  الإن�سات  بعدم 
و�سيك  انفجار  حول  للنظام  املناوئة  امل�سلحة  القوى  بع�س  لها 
وعدم  منازلهم  يف  والبقاء  العا�سمة  يف  الع�سكرية  لالأو�ساع 
النزوح وا�ستئناف ممار�سة مظاهر احلياة الطبيعية, اإل اأن مثل 

هذه التطمينات مل ت�سمد
يف العا�سمة �سنعاء يت�ساعد ال�سعور العام باأن الهدوء, الذي 
ي�سيطر على مناطق التما�س بني مواقع متركز القوات احلكومية 
واملن�سقة واملجاميع القبلية املوالية لزعيم قبيلة حا�سد, لي�س 
الكبري“,  ”النفجار  واأن  املحارب,  با�سرتاحة  اأ�سبه  هدنة  �سوى 
ا�ستمرار  ظل  يف  وق��ت  م�ساألة  ب��ات  الكامنة  للمخاوف  واملثري 
ال�ستعدادات  ح�سد  يف  ال�سلطة  على  املحتدم  ال�سراع  اأط��راف 

وت�سعيد مظاهر التحفز امل�سلح يف كافة اأنحاء العا�سمة �سنعاء
واتهمت اأحزاب املعار�سة الرئي�سة القوات احلكومية املوالية 
”ذهبان“  مبنطقة  الكائن  املهني,  املعهد  مقر  باقتحام  للنظام 
اإىل  وحتويله  العا�سمة  �سمال  عمران  جولة  ملفرق  املتاخمة 
جماميع  ون�سر  املختلفة  الأ�سلحة  من  تر�سانة  خلزن  م�ستودع 
ع�سكرية وقبلية مكثفة يف املن�ساآت امللحقة باملقر ك�سكن الطالب 

ومبنى الإدارة
ووزارة  احلاكم  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  جدد  املقابل,  يف 
بخا�سة  املعار�سة,  لأح���زاب  املوجهة  الت��ه��ام��ات  الداخلية 
وتخزين  ح�سد  يف  بال�ستمرار  لالإ�سالح,  اليمني  التجمع  حزب 
وامل��دن  العا�سمة  يف  للحزب  التابعة  امل��ق��رات  يف  الأ�سلحة 
احلدودية املجاورة واإر�سال م�سلحني من اأن�سار احلزب للم�ساركة 
يف تنفيذ العتداءت امل�سلحة التي ت�ستهدف القوات احلكومية 
املرابطة يف مناطق ”تعز ونهم واأرحب“ ون�سر جماميع م�سلحة 
اأخرى يف اأحياء عديدة يف العا�سمة �سمن ما و�سفته مبخطط 
التاأجيج والت�سعيد لالأو�ساع  اإ�سفاء املزيد من  تاآمري ي�ستهدف 

الأمنية املنفلتة ب�سنعاء
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خÈ و�ضورة

�سالح  يف  كبري  �سابط  ح�سن-حلجلقي  يا�سر 
اآخ��ران  �سابطان  واأ�سيب  م�سرعه  اليمني  اجل��و 
�سعبي  �سوق  يف  نا�سفة  بعبوة  �سيارتهم  انفجار  اإثر 
قرب قاعدة العند اجلوية مبحافظة حلج جنوبي 
قاعدة  يف  م�سدر  الثالثاء.وقال  اأم�س  ظهر  اليمن 
ال�سامي  اأمني  طيار  العميد  اإن  نت  للجزيرة  العند 
وتوفيق  حن�س  حممد  اأ�سيب  فيما  م�سرعه,  لقي 
القطيبي, وهما �سابطان يف نف�س القاعدة باإ�سابات 
بليغة اإ�سافة اإىل اإ�سابة ثمانية من املارة.واأ�ساف 
ال�سباط  اأن  ا�سمه-  ذكر  عدم  ف�سل  -الذي  امل�سدر 
الثالثة كانوا قد خرجوا من �سوق �سعبي يقع على 
اجلوية,  العند  قاعدة  من  مرتات  كيلو  ب�سعة  بعد 
بفعل  احل��ال  يف  انفجرت  ال�سيارة  �سعودهم  وف��ور 
اأن  اإىل  فيها.ي�سار  زرعت  اأنها  يعتقد  نا�سفة  عبوة 
للثورة  املوؤيدين  ال�سباط  اأحد  هو  ال�سامي  العميد 
ال�سبابية يف اليمن, وكان على خالف مع قائد جناح 

الطريان والتدريب بالقاعدة.خلط الأوراق
من جانبه يرى ال�سحفي فوؤاد م�سعد اأن مثل هذه 
ال�سلطة بهدف  اأياد يف  وراءه��ا  احل��وادث قد تقف 
الت�سعيد  اأعمال  تنامي  مع  خ�سو�سا  الأوراق  خلط 
با�سم  ال��دويل  املجتمع  ابتزاز  بهدف  وكذا  الثوري 

مواجهة تنظيم القاعدة. 
عن  نت-  للجزيرة  ت�سريح  -يف  م�سعد  وت�ساءل 
اأو  للثورة  املوؤيدين  من  هم  امل�ستهدفني  معظم  كون 
ممن رف�سوا ا�ستخدام العنف يف مواجهة الفعاليات 
ال�سلمية.وكانت  ال��ث��ورة  ل�سباب  الحتجاجية 
حوادث  ازدي��اد  �سهدتا  قد  وع��دن  حلج  حمافظتا 
املا�سية, حيث  الأ�سهر  التفجريات والغتيالت يف 

حلج  عا�سمة  احلوطة  مدينة  اأم��ن  مبنى  تعر�س 
لتفجري قتل على اأثره جندي قبل قرابة �سهر.كما 
�سيارات  النا�سفة زرعت يف  العبوات  اأبطل عدد من 
لقي  فيما  باملحافظة,  والأم��ن  اجلي�س  يف  �سباط 
بعبوات  بتفجريات  م�سرعهم  ال�سباط  من  ع��دد 
نا�سفة يف حمافظة عدن, وكان اأبرز تلك احلوادث 
وزير  موكب  له  تعر�س  الذي  النتحاري  التفجري 
اليمني بعدن والذي جنا من احلادثة فيما  الدفاع 

اأ�سيب عدد من مرافقيه.جرحى بتعز
وكان قد اأ�سيب ثالثة اأ�سخا�س بجروح الثنني 

علي  اليمني  للرئي�س  موالية  قوات  اإط��الق  جراء 
تعز  مدينة  يف  مظاهرة  على  النار  �سالح  اهلل  عبد 
عليه.  القب�س  باإلقاء  تطالب  كانت  البالد  جنوبي 
وت��وع��دوا  ال��ث��ورة  ب�سلمية  امل��ت��ظ��اه��رون  وه��ت��ف 
مبزيد من الت�سعيد.كما نظم طالب كلية الهند�سة 
والبرتول يف جامعة ح�سرموت مبدينة املكال وقفة 
النظام  مبجازر  و�سفوه  مبا  للتنديد  احتجاجية 
اليمني. ودعا امل�ساركون املجتمع الدويل اإىل حتمل 
م�سوؤوليته واإعالن القطيعة مع ما �سموه نظام �سالح 

العائلي. 

Úال± اليمنيBمد يبكي اfi ¢�الطفل اأن
Aضي الن¶ام يف �ضنعاVمد, الذي قتل بر�ضا�¢ القنا�ضة خالل م¶اهرة ملعارfi ¢�نية وابنتاها حتمالن �ضورة للطفل اأنÁ ضيدة� 

راأت �سحيفة )ذي اإندبندنت( الربيطانية عواقب مقتل نور العولقي الزعيم بتنظيم 
عبداهلل  لعلى  كبرية  خ�سارة  باأنها  اليمن,  يف  الأمريكية  القوات  يد  على  القاعدة, 
بالعولقي,  للفتك  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  تعاون  الذي  اليمني  الرئي�س  �سالح, 
وا�سفة �سالح باأنه قتل الأوزة التي تبي�س له بي�سا ذهبيا, حيث اأ�سبحت الإطاحة به 
للق�ساء على  الدولرات  العولقي, ف�سال عن خ�سارته ماليني  منها يف ظل  واأقرب  اأ�سهل 

الإرهاب. 
يظن  كما  الأمريكى,  الفتك  من  �سالح  ينقذ  لن  العولقي  مقتل  اأن  ال�سحيفة  واأكدت   
اأنه �سي�سبح اأكرث قربا ودعما من الوليات املتحدة, بالعك�س, فعلي  البع�س, ممن يرون 
الرغم من اأن �سالح ي�سعي لتجنب النظر اإليه علي اأنه دمية حتركها الغرب, اإل اأنه تعاون 
معها جمددا, مدركا اأن الفر�سة �سانحة ل�ستنزاف املاليني الأمريكية يف �سكل م�ساعدات, 
الأمر الذي يف�سر مقتل العولقي يف هذا التوقيت الغريب. واأ�سافت ال�سحيفة اأن ت�سعيد 
الوليات املتحده لهجماتها باليمن علي مدار الأ�سهر املا�سية كان بدافع القلق من وجود 
ات�سالت بني تنظيم القاعدة باليمن وجماعة املتمردين بال�سومال ال�سباب, م�سرية اإىل 
اأن اخلطر احلقيقي يكمن حاليا يف اأن �سالح ل يزال يعمل علي اإقناع موؤيديه باخلارج 

اأنه حقا رجلهم يف �سنعاء, ولكنه يف واقع الأمر ميزق اليمن ب�سبب ت�سبثه بال�سلطة.
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التفا�ضيل  متعدد  خا�¢  عا⁄  الÔجيلة... 

التي  والطريقة  طقو�سه,  بلد  لكل 
يتعاطى فيها اللبنانيون مع الÔجيلة, 
املغرب,  يف  ال�سائدة  تلك  عن  تختلف 
تفا�سيلها  لها  تون�س  يف  ك��ان��ت  واإن 
تفا�سيل  لها  حتًما  فاإنها  اخلا�سة 
اأمريكا وفل�سطني والأردن,  تختلف يف 
مع  خ��ا���س  بتعامل  بلد  ك��ل  لينفرد 

الÔجيلة. 
الأح��ي��ان  ب��ع�����س  يف  ك��ان��ت  واإذا 
ت�����س��ت��خ��دم ل��ل��ت�����س��ل��ي��ة واجل��ل�����س��ات 
اأحيان  يف  فاإنها  العادية,  ال�سبابية 
يف  لالنحراف  و�سيلة  اأ�سبحت  اأخرى 
اإىل  مدمنوها  فيلجاأ  ال���دول,  بع�س 
وممنوعة,  خ��ط��رة  م���واد  ا�ستخدام 
تختلف  متعددة  طقو�س  وللÔجيلة 
ب��اخ��ت��الف ال��ه��دف م��ن ت��ن��اول��ه��ا. يف 
عامل  اإىل  »اإي��الف«  تدخل  امللف  هذا 
فاحتة  ال��دول  من  عدد  يف  الÔجيلة 

اأمام القراء تفا�سيل هذا العامل.
مقاهي  ارت���ي���اد  ظ���اه���رة  ب�����داأت 
الأمنية  الأجهزة  ريبة  ال�سي�سة تثري 
يف املغرب وبخا�سة يف ظل حتول هذه 
املواد  لتناول  ف�ساءات  اإىل  الأماكن 
اجلن�سية  العالقات  واإقامة  اخلطرة 
غري ال�سرعية ما يزعزع قيم املجتمع 

وي�سر يف بنيانه. 
�سنوات  ع��رب  ال��Ôج��ي��ل��ة  ���س��ك��لq��ت 
للهو  م�������س���دًرا  ل��ب��ن��ان  يف  ع���دي���دة 

والت�سلية واملتعة لدى �سريحة كبرية 
يف  املرء  يجول  وحني  اللبنانيني,  من 
عدد من املقاهي اول ما يلفت انتباهه 
منظر الزبائن الذين حتلقوا يف دوائر 
وت���وزع���وا اف�����راًدا وج��م��اع��ات وهم 

يدخنون الÔجيلة. 
التي  طقو�سها  تون�س  يف  لل�سي�سة 
الأخ�سر  ال�ساي  مع  ترتافق  ما  غالبًا 
فتتحول  الرائعة  العربية  واملو�سيقى 
للتالقي  ر�سمي  موعد  اإىل  جل�ساتها 
الأحاديث.  وتبادل  الأ�سدقاء  بني 
مظهر  اإنها  اإجتماعي  باحث  ويقول 
من مظاهر فر�س الذات والتعبري عن 
النف�س خا�سة لدى الن�ساء باعتبار اأن 

ال�سي�سة لطاملا ارتبطت بالذكور. 
حولت ظاهرة تدخني »ال�سي�سة« اأو 
اإىل  الأردنيون  يناديها  كما  الأرجيلة 
مو�سة ترافقها العديد من البتكارات 
والتقليعات, اإىل درجة دفعت الفنادق 
ا�ستقطاب  اأجل  من  اإليها  اللجوء  اإىل 
ويقدر  عليهم,  واملحافظة  الزبائن 
يف  ال�سي�سة  تقدم  التي  الماكن  عدد 

العا�سمة عمان بنحو 300. 
الÔجيلة  تدخني  ظاهرة  تنت�سر 
يف الأرا�سي الفل�سطينية, كما العديد 
مييqزها  وما  العربية,  املجتمعات  من 
ال�سبابية.  والتجمعات  الطقو�س  هي 
هي  الÔجيلة  ملqة  اأن  كثريون  ويعترب 
اأجمل الطقو�س واأروعها, ل�سيما حني 
ل مبختلف نكهاته  qاملع�س تنت�سر روائح 

يف مكان واحد. 
يف  كبري  ب�سكل  الÔجيلة  تنت�سر 
جمال�س  اقتحمت  حيث  اجل��زائ��ر, 
ا�ستهالكها  و���س��ار  امل��ح��ل��ي  املجتمع 
ال�سباب  �سيما  ل  الكثريين  ي�ستهوي 
حتدثوا  م��ن  وي�����س��دد  اجلن�سني,  م��ن 
�سارت  الÔجيلة   qاأن على  ل���«اإي��الف« 
للهروب  عنوانا  ل  qت�سك لكونها  لة  qمف�س
بتخبطاته  امل��ح��ل��ي  ال����واق����ع  م���ن 

وانك�ساراته. 
الÔجيلة بكرثة يف  تنت�سر مقاهي 
الوليات  معظم  يف  العربية  الأحياء 
الأم��ريك��ي��ة وه��ي اآخ���ذة ب��الإزدي��اد 
على الرغم من احلظر الذي تفر�سه 
الأماكن  يف  التدخني  على  ال�سلطات 
 mمقاه ل��وج��ود  فبالإ�سافة  ال��ع��ام��ة. 
خم�س�سة لها, اإل اأن املطاعم العربية 
يف  مها  qتقد اأخ��ذت  اأو�سطية  وال�سرق 
حتايل ملحو® ومن دون اخلروج عن 

القانون.  
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ت�سور/ �سعيد التب

عرفيا..   ºاحللي عبد   âتزوج M�ضني  �ضعاد 
فتجاهلها  ال�ضريف  �ضفوت  من  ملبارك   âو�ضك

العقيد  اإن  م�سرية  �سحيفة  قالت 
الليبي معمر القذايف عر�س مبل≠ 100 
ب�«18  اأ�سمته  ما  ل�سراء  جنيه  مليون 
ال�سريف  �سفوت  رها  qسو� اإباحيا  فيلما 
املنحل-  الوطني  احل��زب  ع��ام  اأم��ني   -
خالل  ح�سني  �سعاد  الراحلة  للفنانة 

فرتة تعاونها مع املخابرات امل�سرية«.
 - امل�����س��ري��ة  ال�سحيفة  وت��اب��ع��ت 
امللقبة  ال��ف��ن��ان��ة  م��ذك��رات  ع��ن  ن��ق��ال 
اآخر  يف  ذك��رت  اأن��ه��ا  ب�«ال�سندريال«- 
اأن  تن�سوين«  »ل  ع��ن��وان  حت��ت  ف�سل 
ال�سريف  �سفوت  على  عر�س  القذايف 
يف العام 2000 �سراء جمموعة اأفالمها 
منها   mبن�سخة �سفوت   ßاحتف التي 

مقابل مائة مليون جنيه م�سري.
عندما  بالتنفيذ  �سفوت  ووع���ده 
�سيف  واأن  م��ن��ا���س��ب��ا,  ال��وق��ت  ي��ك��ون 
الإ�سالم القذايف -جنل العقيد- �ساهد 
�سببا  ذلك  فكان  �سفوت,  لدى  الأف��الم 
املذكرات  كتابة  على  ملوافقتها  رئي�سيا 

اأمام ع�ساقها �سد �سفوت  وا�سمها  �سرفها  لتكون دفاعا عن 
ال�سريف.

ومن جهة اأخرى, تك�سف املذكرات اأن �سعاد ح�سني كانت 
 ßقد تزوجت يف ال�سر عرفيا من الفنان عبد احلليم حاف
يف  �سقوطها  بدراما  انتهت  عا�سفة  غرامية  عالقة  بعد 

قب�سة �سفوت ال�سريف.
للخليج  املحيط  من  اأح��د  هناك  يكن  »مل  �سعاد  وكتبت 
اأنها  ل يريد ج�سد �سعاد الذي باعوه بالرخي�س«, وحتكي 
احلليم  عبد  من  �ستتزوج  لأنها  التوقف;  �سفوت  من  طلبت 
مع  م�ستقبلها  ب��اأن  واأقنعها  وهددها,  عليها,  فثار   ,ßحاف
لها  �سور  -والذي  �سفوت  اأن  �سعاد  حكت  بعدها  ال�سلطة.. 
فيلمها  ي�ساهد  اإباحيا- دعا عبد احلليم وجعله  فيلما   18

الأول, فانهار عبد احلليم.
واملذكرات اأكدت كذلك اأن عبد احلليم حافß عاد اإىل 
�سعاد ح�سني, ووعدها باأنه �سي�ساعدها, واأنه جنح بالفعل 
فوعده  النا�سر,  عبد  جمال  للرئي�س  الق�سة  ك�سف  يف 

الأخري باأنه �سينهي الق�سية.
وحكت تفا�سيل كثرية, منها اأن ال�سريف حاول قتل عبد 
احلليم يف حادثة �سيارة لتبدو حادثة عادية, وذكرت اأنه 
هو الذي وقف بنف�س الطريقة وراء مقتل املو�سيقار »عمر 
 ;1981 )مايو(  اأيار   29 يوم  �سيارة  حادثة  يف  خور�سيد« 
�سيدة  مع  له  مزعومة  عالقة  ح��ول  �سائعات  اأطلق  لأن��ه 
�سهرية مب�سر, وكان ال�سريف يود بذلك ك�سب ود ال�سادات 

بقتل عمر خور�سيد.
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اأ�ضبو´ Mافل يف االأ· املتحدة 
 جم�س زغبي 

املتحدة  الأ·  يف  اجل��اري  الأ�سبوع  كان      
ال�سجة  تلك  كل  فبعد  للقلق,  ومثريًا  خطريًا 
العامة  اجلمعية  دورة  انعقاد  �سبقت  التي 
الأمر على ثالث حقائق ل تبعث على  ا�ستقر 
جهودهم  رغم  على  فالفل�سطينيون  الرتياح, 
للح�سول  الوا�سحة  و�سجاعتهم  امل�سنية 
حتقيق  من  الآن  حتى  يقرتبوا  مل  دولة  على 
هدفهم, فيما الإ�سرائيليون واإن كانت عزلتهم 
ج��راأة  اأك��رث  الآن  اأنهم  اإل  اأك��رث  تعمقت  قد 

اأما الوليات املتحدة فقد ح�سدت مزيدًا من ال�سعف يف مواقفها  ووقاحة, 
ًا لثقة العامل فيها كقوة عظمى قائدة ميكن العتماد عليها  qوتراجعًا حقيقي
اأي�سًا اخلطابات  الأ�سبوع  املثري. وقد طغت على  رئي�سها وخطابه  اأداء  بعد 
كيفية  حول  اجلانبية  واملباحثات  امل�ساورات  عن  ف�ساًل  املرهقة,  واللقاءات 

التعامل مع الطلب الفل�سطيني للح�سول على الع�سوية كدولة م�ستقلة.
واحلقيقة اأن اخلطابات هي التي ك�سفت للمتتبع جممل الق�سة, فالرئي�س 
فرت�س اأن يكون هو الأف�سل يف م�سريته ال�سيا�سية,  oالفل�سطيني األقى خطابًا ي
م�ستعر�سًا  و�سدق,  بحما�س  الفل�سطينية  الق�سية  تاريخ  �سرد  اأع��اد  حيث 
ث  oبداية الحتالل واملفاو�سات الطويلة و�سوًل اإىل املطالبة بالدولة. وقد ب
اخلطاب مبا�سرة على �سا�سة مق�سمة بني جل�سة الأ· املتحدة, حيث يلقي 
حممود عبا�س اخلطاب, وبني �ساحة »عرفات« يف رام اهلل بال�سفة الغربية. 
واأثناء اخلطاب علت الت�سفيقات يف اأكرث من منا�سبة خالل اجلل�سة, وكان 
بيده  رفع  وعندما  التاريخية,  اللحظة  مب�ستوى  الفل�سطيني  الرئي�س  اأداء 
ن�سخة من الر�سالة امل�سلمة اإىل الأمني العام لالأ· املتحدة التي يطلب فيها 

الفل�سطينيون الدولة �سج املكانان بالتاأييد والت�سفيق.
على  فيه  حر�س  الذي  خطابه  لإلقاء  نتنياهو,  دور  جاء  عبا�س  وعقب 
تاأكيد حقوق اليهود يف كامل ال�سفة الغربية فيما كان ي�سر يف الوقت نف�سه 
ويف تناق�س �سارخ على زعم البحث عن �سالم متفاو�س عليه. ولي�س جديدًا 
اإذا قلنا اإن نتنياهو مراوغ من الطراز الأول حيث برع يف ا�ستعرا�س هذه املهارة 
طيلة اخلطاب, فعلى �سبيل املثال وللتدليل على زعمه باأن ال�سالم غري ممكن 
مع الفل�سطينيني اأعاد نتنياهو على اأ�سماعنا نف�س الق�سة اململة املمجوجة, 
وغري ال�سحيحة يف جميع الأحوال, عن رف�س الفل�سطينيني لفر�س ال�سالم 
خالل منا�سبتني �سابقتني! واحلال اأن مفاو�سات عام 2001 مع اإيهود باراك 
ًا لها ب�سبب النتخابات املنتظرة التي  qكان الإ�سرائيليون هم من و�سعوا حد
خ�سرها باراك! اأما العر�س الثاين الذي حتدث عنه نتنياهو ويخ�س اأوملرت, 
وينتظر  الف�سائح  يف  وغارقًا  �سعيفًا  كان  اأومل��رت  لأن  ينجح  اأن  له  كان  فما 
املحاكمة, وكانت اأمامه اأ�سابيع قليلة فقط قبل اأن يغادر ال�سلطة فيما تدنت 
اإىل 6 يف املئة, ولذا مل يكن مبقدوره التوقيع على اتفاق حتى لو  �سعبيته 
وافق الفل�سطينيون على ذلك! كما كرر نتنياهو مغالطة مك�سوفة اأخرى تقول 
اإن اإ�سرائيل »�سلمت عبا�س مفاتيح غزة« عندما ان�سحبت منها! واحلقيقة اأن 
اإ�سرائيل ان�سحبت من القطاع ب�سكل انفرادي. وعلى رغم املطالب الأمريكية 
والأوروبية ب�سرورة التن�سيق مع ال�سلطة الفل�سطينية فقد رف�ست اإ�سرائيل 

ذلك, ممهدة الطريق للفو�سى ول�سيطرة »حما�س« على غزة!
عملية  يف  اأي�سًا  نتنياهو  انخرط  واحلقائق  التاريخ  تزييف  عدا  لكن 
»يوا�سلون  من  فيه  انتقد  الذي  التايل  املقطع  عنها  يعرب  مك�سوفة  حتري�س 
ال�سغط على اإ�سرائيل لتقدمي املزيد من التنازلت من دون �سمان اأمنها اأوًل, 
بال�سجاعة,  وي�سفونهم  اجلهادي  الإ�سالم  مت�ساح  يغذون  مبن  ي�سيدون  فهم 
اأنهم اأعداء ال�سالم لأنهم ي�سرون على بناء  فيما ي�سورون البع�س منا على 
حاجز قوي لإبقاء التم�ساح بعيدًا, اأو على الأقل ح�سر ق�سيب حديدي بني 
فكيه املفتوحتني«! والالفت اأثناء خطاب نتنياهو ذلك ال�سمت املطبق الذي 
قبلت به مزاعمه يف الأ· املتحدة خالفًا للت�سفيقات احلارة التي خ�س  oا�ست

بها الكوجنر�س الأمريكي نتنياهو!
الرئي�س  من  جاء  اجل��اري  الأ�سبوع  خالل  اإزعاجًا  الأك��رث  الأداء  ولكن 
الأمريكي, فقد بداأ اأوباما خطابه با�ستعرا�س تاريخ الأ· املتحدة, ليذكر 
لت�سوية  املثايل  املكان  املتحدة  الأ·  تعترب  مل��اذا  ق�سد,  ب��دون  واإن  اأي�سًا, 
يف  ودوره��ا  املتحدة  الأ·  عن  دفاعه  بعد  اأن��ه  غري  الفل�سطينية,  امل�ساألة 
ال�ستثناء  الفل�سطينية  الق�سية  اعترب  عندما  درجة   180 انحرف  العامل 
الذي ل عالقة لالأ· املتحدة به! ول ي�سع املتابع وهو ي�ستمع اإىل خطاب 
ال�سابقني  خطابيه  وبني  بينه  الكبري  الختالف  ت�سجيل  اإل  الأخري  اأوباما 
خطب  ال��ذي   2009 ع��ام  يف  القاهرة  خطاب  عن  ناهيك  نف�سه,  املكان  يف 
واأ�سهب  اليهود  معاناة  اأوباما  ا�ستعر�س  فيما  اإذ  الإ�سالمي.  العامل  ود  فيه 
اأن  الفل�سطينيني, واحلقيقة  اإىل حمنة  بكلمة واحدة  ي�سر  يف تف�سيلها مل 
حيث  اأوباما,  خطاب  فيه  جاء  الذي  ال�سياق  جيدًا  فهم  الأمريكي  الإعالم 
اأوباما  موقف  يخت�سر  داًل  عنوانًا  ال�سيا�سية  هوتالين«  »ذي  ن�سرة  و�سعت 
م�سرية اإىل بدء حملته لالنتخابات الرئا�سية. فبعد النتقادات التي وجهها 
التاأييد  حل�سد  اخلطاب  ا�ستغل  اأوباما  اأن  يبدو  اجلمهوريون  اخل�سوم  له 
بع�س  من  لذعة  انتقادات  بعد  اخلطاب  جاء  لقد  بل  اليهود,  اأ�سوات  بني 
املناف�سني اجلمهوريني, مثل ميت رومني الذي اتهم الرئي�س باأنه يرغب »يف 
رمي اإ�سرائيل حتت احلافلة«, وحاكم تك�سا�س, ريك بريي, الذي زار نيويورك 
اأوباما يف ال�سرق  اإ�سرائيليني ويهود, وا�سفًا �سيا�سة  للتقاط �سور مع قادة 

الأو�سط باأنها »�ساذجة ومتغطر�سة وخاطئة وخطرية«.
اأوباما يف  اأظهر ذلك  القيادة كما  اأمريكا لقدرتها على  ولكن بعد خ�سارة 
اإىل  الدبلوما�سيون  �سارع  الدولة,  الفل�سطينيني على طلب  واإ�سرار  خطابه, 
كان  فقد  لل�سفقة,  ومثرية  عبثية  حماولة  كان  ذلك  تال  وما  حل,  اإيجاد 
الرهان هو م�ساعدة اأمريكا على جتنب اللجوء اإىل »الفيتو« لإحباط امل�سعى 
العامل  يف  لأمريكا  ومعادية  غا�سبة  فعل  ردة  اإث��ارة  من  خوفًا  الفل�سطيني 
الفل�سطينيني  اأخري لإقناع  رك الأمر لالأوروبيني يف حترك  oالعربي. ولذا ت
بتاأجيل الت�سويت لإنقاذ اأمريكا من ا�ستخدام »الفيتو« لتتمكن هذه الأخرية 
لب من  oبدورها من اإنقاذ اإ�سرائيل من قيام دولة فل�سطينية! ومرة اأخرى ط
الطرف ال�سعيف اتخاذ اخلطوة الأ�سعب لإنقاذ الطرف الأقوى من القيام 
�سمان  نف�سه  الوقت  يف  ولكن  اإ�سرائيل,  عزلة  تعزيز  والنتيجة  بال�سواب, 
حمايتها وبروزها اأكرث فجاجة ووقاحة, وهي نهاية موؤ�سفة لأ�سبوع طويل 

ومرير وحافل بامل�ساعب يف الأ· املتحدة.  

يف  ب�سمة  ال�سهرية  الفنانة  �ساركت 
بدايتها  منذ  يناير   25 ثورة  اأح��داث 
م�سر  اأر����س  على  عا�ست  كمواطنة 
الذي  واخل��داع  واملهان  ال��ذل  ترف�س 
ثالثني  ملدة  امل�سري  ال�سعب  فيه  دام 
النظام  ب��اإ���س��ق��اط  وط��ال��ب��ت  ع��ام��ا 
 , الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  و 
بداية  منذ  الواحد  مبوقفها  ومتيزت 
الفنانني  من  كثريا  عك�س  على  الثورة 
املوؤيد  مابني  اأرائ��ه��م  تاأرجحت  التي 
تاأييد  لها  اأع��ط��ى  مم��ا   , وامل��ع��ار���س 
�سيا�سية  كنا�سطة  جمهوري  وجن��اح 
عليه  ح�سلت  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ب��ق��در 

كفنانة م�سرية . 
 ب�سمة يف �سطور ولدت ب�سمة عام 
ق�سم  يف  در�ست   , القاهرة  يف  1967م 
يف  الآداب  بكلية  الجنليزية  اللغة 
يف  كمذيعة  عملت   , القاهرة  جامعة 
الفرتة  خ��الل  املنوعات  النيل  قناة 
عامل  دخ��ل��ت   ,  )  2000-  1998(
التمثيل بعد عدة حماولت من خالل 
التليفزيون  و  الإذاع����ة  امتحانات 
فيلم  يف  دور  على  ح�سلت  ثم  امل�سري 
»الناظر« , بعدها اجتهت ب�سكل كامل 
التمثيل  عامل  يف  حقيقية  لنطالقة 
ح��ي��ث ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن الأف���الم 
ال�سينمائية وامل�سل�سالت التليفزيونية 
يناير   25 ث��ورة  من  ب�سمة  موقف    .
التحرير  ميدان  يف  ب�سمة   تواجدت 
بعد عودتها من اخلارج مبا�سرة, وكان 
ال�سبب يف ذهابها اإىل امليدان اأنها راأت 
اأحد ال�سهداء يحمله عدد من ال�سباب 
اأم��ام  احل��ي  بالر�سا�س  قتل  اأن  بعد 
عن  �سمعت  و  الداخلية,  وزارة  مبنى 
املتظاهرين  على  »البلطجية«  هجوم 
امل�ساركة  ���س��رورة  اإىل  دف��ع��ه��ا  مم��ا 
على  اأك��دت  ما  وه��و  امل��الي��ني,  بجانب 
مواجهة  على  اجلراأة  اك�سبها  قد  اأنه 

طلقات الر�سا�س احلي وعدم التفكري 
مقاتلة من اجل  ولكنها  امراأة  اإنها  يف 
الدفاع عن دم ال�سهداء الذين �سحوا 
م�سلحة  حتقيق  اج��ل  م��ن  باأنف�سهم 
من  واأخ��ذت   . قولها  حد  على  م�سر, 
و�سيلة  ب��وك  الفي�س  على  �سفحتها 
املقتدرين  من  �سعبية  جل��ان  لتكوين 
غري  مل�ساعدة  ت��ربع��ات  جلمع  م��ادًي��ا 
القادرين الذين اأثرت الثورة امل�سرية 

على عملهم .
اأغ�����س��ب��ه��ا ك��ث��ريًا ه��و موقف  وم���ا 
يقدمه  ظل  وما  امل�سري,  التليفزيون 
وم�سللة  ك��اذب��ة  اأخ��ب��ار  ن�سرات  م��ن 
للثورة  معار�سني  تكوين  على  �ساعدت 
اأث��اروه  وما  الفنانني  زمالئها  واأي�سًا 
عن وجود خمدرات وعالقات جن�سية 
بحرق  مطالبني  التحرير  ميدان  يف 
اأنهم  على  معهم  والتعامل  املتظاهرين 

اأ�سحاب اأجندات خارجية.
اأي��دي  وت��وق��ع��ت اأن ي��ك��ون ه��ن��اك 
بنار  ال��ب��الد  اإ���س��ع��ال  ت��ري��د  خفية 
العام  الراأي  ل�سغل  الطائفية  الفتنة 
والن�سغال  لل�سكوت  الق�سايا  بهذه 
عن ق�سايا اأهم تخ�س الف�ساد والنهب 
وقتل املتظاهرين, وذلك اأثناء الفتنة 
منطقة  �ساهدتها  ال��ت��ي  الطائفية 

اإمبابة وميدان عبد املنعم ريا�س .
وظلت ب�سمة تنادى ب�سرورة العمل 
لل�سعب  ال�سيا�سي  الوعي  زي��ادة  على 
وامل�ساركة  فئاته,  بجميع  امل�سري 
وال�سعي  الن��ت��خ��اب��ات,  يف  الفاعلة 
ينتزعها  ل  كي  حقوقه  معرفة  اإىل 
بنف�سها  ب��داأت  لأنها  ثانيًة  منه  اأحد 
ب��ال��ف��ع��ل يف حم��ا���س��رات  و���س��ارك��ت 
الد�ستورية  التعديالت  ت�سرح  ع��دة 
احلزب  اىل   ان�سمت  كما   واأهميتها, 
»امل�سري الدميقراطي احلر« الذي ل 
ي�سم ال�سيا�سيني فقط, بل ي�سم اأي�سا 

عددا كبري من الفنانني.
ق�سة جدها اليهودي

واأع����رب����ت ال��ف��ن��ان��ة ب�����س��م��ة عن 
�سعادتها يف اإن ثورة 25 يناير اأظهرت 
اأع��ادت  و   , �سخ�سيتها  يف  م��ا  اأج��م��ل 
اإن�سانة  اإن��ه��ا   واأثبتت  اعتبارها  لها 
اجل  من  �ساركت  م�سرية  ومواطنة 
لهم  �سباب  ���س��ه��داء  دم  ع��ن  ال��دف��اع 
بعد  وذلك  واأحالمها,  اأهدافها  نف�س 
حملة  من  مبارك  اأي��ام  منه  ماعانت 
هوية  عن  اإعالنها  بعد  �سر�سة  هجوم 
»يو�سف  ال�سيا�سي  املنا�سل  ج��ده��ا 
يهودية,  اأ�سوله  اإن  بدعوى  دروي�س« 
ال�سحافة  ملقاطعة  ا�سطرها  ما  وهو 
اأن  بعد  ل��ف��رتة  والعربية  امل�سرية 
مقاًل  ال�سعدين  عال  ال�سحفية  كتبت 
يهودي  بجد  بليتم  »اإذا  عنوان  حتت 
كثريًا  ب�سمة  اأزع��ج  مما  فا�سترتوا«, 
التهكم  يتم  اأن  ي�سح  ل  اأنه  مو�سحة 
يهودي  ك��ان  اأن���ه  مل��ج��رد  ج��ده��ا  على 
م�سرية اإىل اأن احلكم على الإن�سان ل 
واإ‰ا  دينه  خالل  من  يكون  اأن  يجب 
من خالل اأخالقه وت�سرفاته واأكدت 
نهاية  اإ���س��الم��ه يف  اأ���س��ه��ر  اأن���ه  ع��ل��ى 
وانه  املا�سي  القرن  من  الأربعينات 
عالقة  مل�سر.   جليلة  خدمات  ق��دم 

ب�سمة وحمزاوي
ومل تبتعد ب�سمة عن الأنظار بعد 
يناير  من  والع�سرين  اخلام�س  ث��ورة 
اأ�سبحت  ح��ي��ث  اأك����رث,  اق��رتب��ت  ب��ل 
الإعالم,  و�سائل  لتناول  بيئة خ�سبة 
تناقلت  حينما  الق�سة  ب���داأت  وق��د 
وامل�سموعة  املقروءة  الإعالم  و�سائل 
املحور  ط��ري��ق  ع��ل��ى  توقيفها  خ��رب 
اأح��د  م��ن  الأوىل  ال�����س��اع��ات  خ���الل 
قبل  م��ن  املا�سي  رم�سان  �سهر  اأي���ام 
وبرفقتها  ل�سرقتها,  البلطجية  بع�س 
الدكتور  ال�سهري  ال�سيا�سي  النا�سط 

عمرو حمزاوي, الذي ملع جنمه بقوة 
حيث  امل�سرية,  ال��ث��ورة  اأح���داث  يف 
و�سط  باخلرب  الإعالم  و�سائل  اهتمت 
مابني  غام�سة  عالقة  عن  تلميحات 
الذي  الأم��ر  وه��و  ب�سمة وح��م��زاوي, 
باليقني  ال�سك  ح��م��زاوي  فيه  قطع 
ح��ني اأع��ل��ن ع��ن ع��الق��ة احل��ب التي 
ال�سائعات  م��وؤك��دا   , بب�سمة  جتمعه 
, بل الأك��رث من ذل��ك اأن��ه اع��رتف يف 
»ال�سروق«  ب�سحيفة  اليومي  مقاله 
امل�سرية حتت عنوان »اأ�سك«, بغرامه 
ب� »�سيدة قلبه« كما اأطلق عليها, واأنه 
حتى  احلب  هذا  اإع��الن  من  يخاف  ل 
ال�سيا�سي,  طموحه  ب�سببه  تاأثر  واإن 
وزارة  لتويل  دائما  حيث كان مر�سحا 
ت�سكيلها   ” التي  احلكومات  ك��ل  يف 
موؤ�س�س  حمزاوي,  وقال  الثورة.  بعد 
حزب »م�سر احلرية«, يف املقال »ل�ست 
بخائف على دور عام اأو �سيا�سي ياأتي 
ومع  ذات��ي  مع  ات�ساقي  اأنقا�س  على 
�سياع  على  ب��ن��ادم  ل�ست  م�ساعري, 
مقابل  دام  م��ا  ال���دور  ل��ه��ذا  حمتمل 
اإبعاد �سبح ال�سياع هو خداع اإن�سانيتي 
لإن�سانة  حب  م�ساعر  من  والتن�سل 
م�ساعر  واجل��م��ال,  الح���رتام  رائعة 
والعالنية  ال��ن��ور  اإىل  حت��ت��اج  ح��ب 
 , املجتمع«  وفى  النا�س  بني  والوجود 
�سادقة  مب�ساعر  اأ�سحى  »لن  واأ�ساف 
ما  تفعل  ول  والعالنية  النور  تريد 
اأن  ه��و  اأوؤم��ل��ه  م��ا  وك��ل  اهلل,  يغ�سب 
الختيار  يف  بحقي  ق��وم��ي  ي��ع��رتف 
ل�سيدة  واحرتامي  حبي  اأن  ويدركوا 
حياة,  واإك�سري  تنف�س  قناة  هو  قلبي 
�ساأنه يف ذلك �ساأن حبي لوالدي ولأمي 
وللوطن«.وقد لقت تلك املقالة ردود 
ال�سباب  اأو�ساط  لدى  ايجابية  فعل 
امل�سري والذي اأعجب كثريا ب�سجاعة 

حمزاوي يف اعرتافه بحبه لب�سمة.
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يف   « بر�س  »فران�س  وكالة  ح�سلت 
ليبيا على جمموعة من ال�سور تك�سف 
م�ستوى املعي�سة الذي كان يعي�س فيه 
معمر  الهارب  العقيد  جنل   « »هانيبال 

القذايف .
ح��ي��ث ك����ان ه��ان��ي��ب��ال وزوج���ت���ه 
مليئة  حياة  يعي�سان   , الني  اللبنانية 
ب��ال��رتف وال���ب���ذخ اإب����ان ف���رتة حكم 
الرفاهية  مظاهر  .وتتجلى  القذايف 
ال�سور  من  جمموعة  يف  هذه  وال��رتف 
رث علىها  من خالل  oالفوتوغرافية ع
القذايف  لنجل  تابع  توب«  لب  جهاز« 
وال����ذي ا���س��ت��خ��دم��ت��ه ق����وات ال��ث��وار 
حياته  �سور  جميع  ف�سح  يف  الليبيني 
البال≠  هانيبال  بها  ال�سور  .وتظهر 
من العمر 36 عامًا ,وزوجته اللبنانية 
»الني �سكاف« وهم ي�ستمتعون باحلفالت 

بالعوا�سم الوروبية , على مÏ طائرة 
اآخر  يخت   Ïم وعلى   , ت��ارة  خا�سة 
.وي�ستهر  امل�سرية  ال�سواحل  قبالة 
الدبلوما�سية  بعالقاتهم  ال��زوج��ان 
املتوترة مع �سوي�سرا حيث  ” القب�س 
الفنادق  احد  يف    2008 عام  عليهما 
الإعتداء  بتهمة  بجنيف   , الفخمة  
ال�سابقني  املوظفني  م��ن  اث��ن��ني  على 
بالفندق .من ناحيتها �سرحت اإحدى 
بعد  الثيوبيات,  الط��ف��ال  مربيات 
 , ال��ث��وار  اي��دي  يف  طرابل�س  �سقوط 
لل�سرب  تعر�ست  انها  املا�سي  ال�سهر 
واحلرق من قبل ابن القذايف وزوجته 
.كما تظهر �سورة اخرى , غري موؤرخة 
, لزوجني يف رحالت فاخرة يف باري�س 
امل�سري  ال�سيخ  �سرم  ومنتجع  وروم��ا 
القذايف  ابن  زوجة  اأن  عن  وتك�سف   ,

حتلق على مÏ طائرة خا�سة وتت�سكع 
فاخر  يخت   Ïم على  البحر  مبالب�س 
ال�سعار  املرتفعة  املحالت  يف  للت�سوق 
فندق  يف  وه��م  اخ��رى  �سور  .وتظهر 
التحف  من  العديد  وبجوارهم  فاخر 
خمتلفة  �سور  اىل  ا�سافة   , الفاخرة 
بطرابل�س  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  يف 
�سكاف  بها  ت��ت��واج��د  اخ���رى  .و���س��ور 
ال��ع��م��ر 31 ع��ام��ًا على  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة 
ال�ساطئ وهي ت�سرب الكحوليات , على 
الرغم من حظرها يف ليبيا .و�ساعدت 
لعائلة  ال��ف��خ��م��ة  احل��ي��اة  ا���س��ال��ي��ب 
ال��ق��ذايف وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه زي��ادة 
املحتجني  الثوار  ل��دي  الغ�سب  وق��ود 
بنظام  الإط��اح��ة  ا�ستطاعوا  الذين 
بني  متواجد  هانيبال  .وكان  القذايف 
فيهم  مبا  عائلته  افراد  من  جمموعة 

, وجنله حممد  القذايف  �سفية زوجة 
اىل  هربوا  الذين   , عائ�سة  وابنته 
بعد   . طرابل�س  �سقوط  بعد  اجلزائر 
 2008 عام  القذايف  هانيبال  اعتقال 
يف �سوي�سرا طالب نظام ابيه اأن تعتذر 
الإت��ه��ام��ات  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �سوي�سرا 
ملوظفني  بال�ساءة  لإتهامه  لهانيبال 
اجلن�سية  منهما  الول  يحمل  �سابقني 
وانتهت   , املغربية  والخر  التون�سية 
نهاية  يف  بال�سقاط  الق�سية  تلك 
هانيبال  ان  اي�سًا  .يذكر  العام  نف�س 
مع  ا�سهر  ارب��ع��ة  �سجن  على  ح�سل 
 500 قدرها  وغرامة  التنفيذ  ايقاف 
يورو لعتدائه على �سديقته احلامل 

يف فرن�سا .
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فيه واحد �سمع عن عيد احلب قال وين ي�سلون فيه 
ت�سلل  �سار  الهدف  حتقق  وملا  حبك  اك�سب  احلياة  يف  هديف  كان 

التخ�س�سي  مو�سي  نف�سها  �سمت   ... الع�سكري  زينب  من  غارت  وحدة 
ورجع  مرتني  الثالثني  ل�سارع  راح  ال�ستني  �سارع  يبغى  واحد 

حدوث  عند  قلت  اأنا  يادلخ  لالأ�سفل...  اأ�سغط  حريق  حدوث  عند 
حريق 

عام  وكل  بفحم  م�سوي  حلم  باقة  واأقول:اأهديك  واأ�سكرك  اأرد  اأحب 
واأنت �سحم 

.لي�س؟  يغرق  مل  لكنه  البحر  يف  ا�سدقاه  رم�وه  ي�سبح  يعرف  ما  واحد 
لنه لوح 

احلكم  لي�س.؟ي�سجع  ا�سود  علم  معاه  امللعب  راح  واحد  يف 
درا�ستها  تكمل  تبي  لي�س؟  ت�ستغل  را�سيه  مهي  �سياره  فيه 
ال�سالمي  البنك  من  طالع  ؟لنه  لي�س  متحجب  دينار  يف 

يوم  كل  ي�سوفها  ي�سمن  عل�سان  اأختها  0اجتوز  واحدة  حب  واحد 
�سهيد  ماي�سري  ع�سان  لي�س؟  غارق  واحد  انقذ  نذل  فيه 

ت�سري  ع�سان  لي�س؟  م�سكون  بيت  عند  ووقفها  مر�سد�س  ا�سرتى  واحد 
�سبح

واحد زعالن من ابوه وامه لي�س ؟ عل�سان ماعزموه يف زواجهم 
م�ستحية  ؟  لي�س  الباب  وراء  مند�سه  نكته 

درا�ستها  تكمل  تبي  ؟  لي�س  ت�ستغل  را�سيه  مهي  �سياره  فيه 
العمود  يف  خ�س  لوحدة  غمز  احول  واحد  يف 

جنب  يقعد  مني  يتقاتلوا  ف�ساروا  موتو�سيكل  ركبوا  جمانني  اتنني 
ال�سباك 

جدار  له  �سرا  ولده  جنح  ظاطور  فيه 
جارهم  بيت  دهن  بيتهم  يدهن  يبي  احول  واحد 

جنبها  وجل�س  الفر�سه  فر�س  للرب  طلع  اأحول 
وخلوانك  لك  هاذي  �سوف   : قال  ولده  زوج  بخيل  فيه 

لي�س؟  ع�سرة  بعد  طلع  �سجن  20�سنة  عليه  حمكوم  كان  واحد  مرة 
اخذ �سيفي 

�سحرية  عني  فيه  حط  زجاج  باب  عمل  جمنون  واحد 
�سموها  بنت  خلفوا  زيت  ا�سمها  وحده  تزوج  زعرت  ا�سمه  واحد  مره 

منقو�سه 
فا�سي  لي�س؟  ال�سارع  يف  بتم�سى  دفرت 

والياب�س  الأحمر  اأكلت  الوان  عمى  معها  جرادة 
اأبوه: من كرث دورانك  له  انتهت. قال  يبه رخ�ستي  واحد قال لأبوه: 

يف ال�سوارع 
انحرقت  خبزه  يف  لأنه  لي�س؟  املخبز  رايحه  اإ�سعاف  �سيارة 

كااااااات�سب  بتقول؟  �سو  بتعط�س  ملا  البندوره 
 ) الد�سم  قليلة   ( لي�س؟  اأحمر  خط  عليها  بقرة 

خفيف  دمه  �سار  بالدم  تربع  واحد 
الثاين  جاب  حلاله  بال�سف  حطوه  غبي  طالب 

ال�سغري  لخوه  لب�سه  خلقه  �ساق  واحد  يف 
�سوي  �سوي  الفي�س  و�سحب  قام  املكيف  يخفف  حب  حران  واحد 

�سحاها  نزل  نامت  �سيارته  عجلة  واحد 
حلوة  احلياة  اأغنيه  فيه  وحط  امل�سجل  �سغل  املقربه  على  مر  نذل  يف 

الهل  �سفط  قال  لي�س  �سالوه  جماري  �سيارة  ورى  يرك�س  �سر�سور 
وراح 

كمبيوتر  ماو�س  يكون  امل�ستقبل  يف  طموحه  فار  فيه 
مرهم  له  جاب  راح  ال�سارع  يف  مطب  �ساف  واحد 

مرة ا�ستاذ قال لطالبه: يعي�س القرد يف جنوب ا�سيا الطالب : يعي�س 
يعي�س يعي�س 

اجنبي لعب  لي�س؟  �سر�سور  معهم  كان  للنمل  قدم  كره  فريق  يف 

ا�ضحك مع غربة نيوز  .... احلاخام االأكÈ يف اE�ضرائيل يحرم 
ال¨ناA: �ضوت املراأة )عورة(  

 اأ�����س����در اأك�����رب ح��اخ��ام��ات 
ا�ستماع  بتحرمي  فتوى  اإ�سرائيل 
باجلي�س  ال���ي���ه���ود  امل��ج��ن��دي��ن 
الإ�سرائيلي لغناء املطربات, على 
عورة«,  امل��راأة  »�سوت  اأن  اعتبار 

وفقا لل�سريعة اليهودية.
 وط���ال���ب احل���اخ���ام الأك����رب 
اأعلنها,  »يونا ميتزجر«, يف فتوى 
الثالثاء, باحرتام حق املجندين 

املتدينني فى المتناع عن �سماع �سوت امراأة تغنى,
 يف ت�سرف اعترب دعما ملجندين باجلي�س الإ�سرائيلي قاطعوا حفال ع�سكريا 

لوجود مطربة تغنى فيه, فتم ا�ستبعادهم من دورة ال�سباط.
من  مكونة  وثيقة  يف  ع��ورة«,  امل��راأة  »�سوت  بعنوان  فتواه  احلاخام  واأ�سدر   
اإ�سرائيل  يف  اليهودي  الدين  رجال  على  الثالثاء,  مكتبه  وزعها  �سفحات,   7

وخارجها.
 وحاولت الفتوى التدليل على اأن �سوت املراأة عورة من عدة زوايا, اعتمادا 
على ال�سريعة اليهودية, و�سول اإىل نتيجة مفادها اأن من احلرام ال�ستماع اإىل 
�سوت املراأة, �سواء كانت تغنى مبفردها اأو �سمن جمموعة اأو كورال. ومتى يكون 
م�سموحا بال�ستماع اإىل غناء الن�ساء؟.. يجيب احلاخام عن ال�سوؤال بقوله اإن 
الأمر الوحيد الذى ميكن العتماد عليه لل�سماح بذلك هو اأن يحر�س ال�سخ�س 
على �سغل تفكريه وت�ستيت تركيزه باأى �سىء اآخر, حتى ل ي�سمع �سوت غناء 

املراأة, رغم وجوده باملكان. 

�ضركة اE�ضرائيلية ت�ضتفز امل�ضلمÚ وتطبع 
)الب�ضملة( على )ورق احلمامات(

»دلل«  �سركة  كتبت  امل�سلمني,  مل�ساعر  ج��دي��دة  ا�ستفزازية  خطوة  يف 
املناديل  بينها  ومن  منتجاتها,  على  الكويف  باخلط  »الب�سملة«  الإ�سرائيلية 
يف  ال�سركة  مطاعم  على  املنتجات  هذه  توزيع  و”  احلمامات,  وورق  الورقية 
ال�سركة برفع  اإىل مطالبة  اأثار حفيظة عرب 48, ودفعهم  ما  اإ�سرائيل, وهو 

ال�سعارات الإ�سالمية فورًا من منتجاتها.
الأخ�سر  اخلط  داخل  الإ�سالمية  احلركة  عن  العربي  يافا«  »موقع  ونقل   
الإ�سالمية  بالعقيدة  م�سا�سًا  الإجراء  هذا  يف  ترى  »اإنها  قولها:  »فل�سطني48« 
عرب ا�ستعمال اأ�سكال وكلمات اإ�سالمية كرمز جتاري«, واأ�سافت اأن هذه الرموز 
ال�سركة  اإدارة  وطالبت  امل�سلمني,  مب�ساعر  وامل�سا�س  الإ�ساءة  تتعمد  التجارية 
ملا  وذلك  ورقية,  ومناديل  لفوط  كغالف  ا�ستعملت  التي  الب�سملة   ßلف باإزالة 

فيها من اإهانة, خا�سة اأنه �سيتم اإلقاوؤها بعد ا�ستعمالها.
هذه  عن  ر�سمي  اعتذار  بتقدمي  الإ�سرائيلية  ال�سركة  احلركة  وطالبت   
الرموز الإ�سالمية بهدف  ا�ستعمال  اأن  اإىل  واأ�سارت  املهينة والفظة,  املمار�سات 
تعتربه  الذي  الأمر  الإ�سرائيلية,  لل�سركات  بالن�سبة  بجديد  لي�س  الإهانة, 
امل�سلمني, وت�ساءلت احلركة: هل  للم�سا�س مب�ساعر  �سل�سلة ممنهجة  حلقة يف 
توراتية  تعابري  ا�ستعمال  على  الإ�سرائيلية  التجارية  ال�سركات  من  اأي  جتروؤ 

وو�سعها على اأغلفة منتجاتها؟«.

مزار´ م�ضيحي يطرد ريانا 
zت�ضامهاMب�ضب }عدم ا

 --  ( ال�سمالية  اأيرلندا  بلفا�ست, 
جنمة  طرد  اإىل  م�سيحي  مزارع  بادر 
احت�سامها,  »عدم  ب�سبب  ريانا  البوب 
و���س��ل��وك��ه��ا غ���ري ال����الئ����ق,« اأث���ن���اء 
ت�سويرها فيديو على اأر�سه  بيلفا�ست 

يف اأيرلندا.
عاما  ال����23  ذات  املغنية  وك��ان��ت 
لأغنية  فيديو  بت�سوير  اإذن��ا  منحت 

»وجدنا احلب« يف حقل موحل ميلكه املزارع اآلن غراهام خارج منطقة بانغور 
على بعد نحو 10 اأميال من مدينة بلفا�ست. وقال غراهام الثالثاء, اإنه »مل يكن 
يعرف من هو اآت للت�سوير,« واأ�ساف »واإن ذكروا يل ا�سم ريانا, مع كامل احرتامي, 
ليح�سر  ذهب  عندما  اأنه  غراهام  �سيئا.«واأو�سح  يل  يعني  ل  ال�سم  ذلك  فاإن 
اجلرار من احلقل يوم الثنني, �ساهد املغنية تخلع مالب�سها خالل الفيديو ول 

تبقي �سوى �سيء ي�سبه »البيكيني,« وعندها تدخل ليوقف الت�سوير.
واأ�سار غراهام اإىل اأنه مل يكن غا�سبا ول حاقدا, وقال »حتدثت مع ريانا, 
و�سافحتها; وافرتقنا على عالقة جيدة.. وجدتها طيبة جدا.. واآمل اأن تفهم 

اخللفية التي اأنتمي اإليها.. واأمتنى لها التوفيق.«
غري اأن زوجة غراهام األقت املزيد من ال�سوء على ما حدث الثالثاء, مو�سحة 

اأن ريهانا عرت �سدرها متاما.
وقالت زوجة غراهام, التي رف�ست الك�سف عن ا�سمها الأول »ما كانت تفعله 
اأنها اأ�سبحت غري لئقة عندما بداأت بتعرية �سدرها..هذا ما كان اآلن يعرت�س 

عليه.. كانت الأمور تخرج عن نطاق ال�سيطرة وكان هناك رجل معها.«
وم�ست تقول »كان هناك املزيد من ال�سلوك غري املالئم.. مل يكن هذا النوع 
الت�سوير( على  ال�سباب )الذين ي�ساهدون  اأن يراه  اآلن  الذي يرد  ال�سيء  من 

اأر�سه.. نحن م�سيحيون.«

مÒãة  ¢�HÓÃ  ÅWساûd� عل≈  LhRhت¬   ‘�òقd�  π‚
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gبة  �÷ا�سو�سة  مüسر   âLQ~ست�� cي∞ 
HاNت£اa¡ا  âامb  ºK dيبيا   ¤E�  ºسلي�

¿OQأ’� NOو∫   øم ‡æو´   z¬jE� �أ…  �d�س«   ¥ÎN�  …òd�  »KÓãd�  πيª©d�{

 بقلم : د . �سمري حممود قديح
باحث يف ال�سئون المنية وال�سرتاتيجية

ق�س�س العمالة واجلا�سو�سية التي ت�سبه اإىل حد 
الأفالم اخليالية, ل تنتهي بل تتك�سف, مهما  كبري 
مر عليها من الزمن!! فقد بداأت اأحداث هذه الق�سة 
ال�ستنزاف,  ح��رب  اأثناء  ويف  اأكتوبر  ح��رب  قبل 
حائط  ببناء  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  تقوم  م�سر  كانت  و 
امل�سري  اجلي�س  اإدارة  فيه  عانت  الذي  ال�سواريخ, 
حدوث  وب�سبب  املهمة  �سعوبة  ب�سبب  الأم��ري��ن 
ويف  اجلبهة  خط  ط��ول  على  خطري  اأمني  اخ��رتاق 
انتهاء  فبمجرد  ال�سواريخ,  من�سات  بناء  مواقع 
العمال من بناء املوقع كانت الطائرات الإ�سرائيلية 
وقتل  بل  متاما  وتدمره  املوقع  اإىل  مبا�سرة  تاأتي 

بع�س العاملني يف املواقع.
وكانت هذه املناطق قد تعر�ست لق�سف ا�سرائيلي 
جيدا,  واجتاهاته  طريقه  يعرف  وكاأنه  بدا  الذي 
اأن  اىل  الأم���ر  تف�سري  يف  امل�����س��ري  اجلي�س  وح���ار 
كان  لقد  اللغز,  حل  امل�سرية  املخابرات  ا�ستطاعت 
هناك احد ال�سباط الذي يعمل على اجلبهة ينقل 
املعلومات واأماكن بناء املن�سات اإىل واحدة من اخطر 

اجلوا�سي�س العاملني يف م�سر على مر الع�سور.
مبلكة  لقبت  التي  �سليم  هبة  اجلا�سو�سة  وق�سة 
التليفزيون  عر�س  والتي  املتوجة,  اجلا�سو�سية 
امل�سري ق�ستها يف فيلم بعنوان ال�سعود اىل الهاوية 
مثرية  عملية  ويف  كامل,  عبلة  العميلة  ا�سم  وحتت 
�سليم  هبة  ا�ستدراج  امل�سرية  املخابرات  ا�ستطاعت 
احلريف  باملعنى  �سحنها,   ” هناك  ومن  ليبيا,  اىل 
وتعدم  العادل  جزائها  لتلقي  م�سر,  اىل  للكلمة, 
وذلك  ال�سالم  مفاو�سات  واأثناء  اأكتوبر  حرب  بعد 
اأن جتعل هبة �سليم من  اأرادت جولدا مائري  عندما 
�سليم  هبة  اأن  ال�سادات  فاأخربها  التفاقية,  �سمن 
قد اأعدمت اليوم, ومل تكن قد اأعدمت فعال لي�سدر 
ال�سادات اأمرا عاجال و�سريا باإعدام هبة �سليم على 
اإ�سرائيلية  حماولت  اي  على  الطريق  لقطع  الفور 

ل�ستعادتها.
وال�سابط  �سليم  هبة  على  القب�س  بعد  انه  املهم 
اعدم  والذي  اجلبهة,  خط  على  يعاونها  كان  الذي 
اإكمال  م�سر  ا�ستطاعت  بالر�سا�س,  رميا  اأي�سا 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  ال�سواريخ  حائط  بناء 
اأكتوبر  حرب  اأثناء  الإ�سرائيلية  الطائرات  �سد 
ال�سرائيليني  للطيارين  الأوام�����ر  و���س��درت  ب��ل 
عدة  مل�سافة  امل�سرية  احل��دود  من  الق��رتاب  بعدم 
كيلومرتات ب�سبب هذا احلائط, ولكن وقبل احلرب 
مبا�سرة حدث تطور كبري يف الأحداث كان من �سانه 
تبداأ  وهنا  امل�سري,  اجلوى  الدفاع  قدرات  اإ�سعاف 

ق�ستنا احلقيقية.
اإ�سرائيل ح�سلت على �سالح امريكي جديد

اأن  امل�سري  اجلوي  الدفاع  على  القائمون   ßلح
مبا�سرة  ت�ستهدف  اأ�سبحت  الإ�سرائيلية  الطائرات 

اخلا�سة  ال���رادار  وح��دات 
ونظرا  امل�سري,  باجلي�س 
خل���ط���ورة الأم�����ر ف��ق��د ” 
للتحري  املخابرات  اإخطار 
اأن  لتكت�سف  املو�سوع,  عن 
اإ�سرائيل ح�سلت على �سالح 
قد  وخطري  جديد  امريكي 
ال�سراع  يف  امل��وازي��ن  يقلب 
امل�����س��ري الإ���س��رائ��ي��ل��ي, 
جديد  اأم��ري��ك��ي  ����س���اروخ 
 )beam rider( ا�سمه 
ه��ذا  ال�����س��ع��اع,  راك����ب  اأو 
يعمل  ك�����ان  ال���������س����اروخ 
ومده�سة,  جديدة  بتقنية 
الطائرات  تدخل  فعندما 
احلدود  اإىل  الإ�سرائيلية 

توجيه  طريق  عن  بك�سفها  ال��رادار  يقوم  امل�سرية 
�سعاع اإليها وحتديد مكانها واجتاهها, هذا ال�ساروخ 
كان يركب ال�سعاع وينطلق يف اجتاه الرادار لي�سيبه 
هذا  ا�ستخدام  ا�ستمرار  وك��ان  متاما.  منت�سفه  يف 
ال�ساروخ يعني التفوق الكا�سح للطريان الإ�سرائيلي 
انتهاء فاعلية  اإمكانية ك�سفه, بالإ�سافة اىل  لعدم 
كان  وال��ذي  �سام-7  الرهيب  ال�سوفيتي  ال�ساروخ 
ال�سربة  لتكون  اأي�سا,  ال���رادار  طريق  عن  يوجه 

القا�سمة للدفاع اجلوى امل�سري.
املوقف,  على  لل�سيطرة  املخابرات  رجال  وانطلق 
على  احل�����س��ول  ه��و  ل��دي��ه��م  الأول  ال��ه��دف  وك���ان 
على  واحل�سول  اجلديد  ال�ساروخ  هذا  ت�سميمات 
نقطة  ومعرفة  لدرا�ستها  نف�سه  ال�ساروخ  من  عينة 
�سعفه, وبداأ الرجال يف البحث والتق�سي وحماولة 
ال�ساروخ  ه��ذا  فاعلية  لإب��ط��ال  طريقة  اإي��ج��اد 
عبقرية  بفكرة  ال��رج��ال  اح��د  ليخرج  اجل��دي��د, 
مفادها انه اإذا كان هذا ال�ساروخ اأمريكيا فال بد ان 
اأمريكا ت�ستخدمه األن يف حربها على فيتنام, فيجب 
علينا اأن نتجه اىل هناك للبحث عن الطريقة التي 
واجه الفيتناميون بها هذا ال�ساروخ, ورمبا احل�سول 
اإعجاب  الفكرة  ولق��ت  منه.  ن�سخة  على  اأي�سا 
يف  املخابرات  رج��ال  باأحد  الت�سال  و”  اجلميع, 
فيتنام ويدعى م�سطفى ر�ستم, و” اإ�سناد املهمة له. 
وما حدث بعد ذلك جدير بان توؤلف عنه الروايات 
وتخرج له اأفالم ل ح�سر لها, لقد ا�ستطاع م�سطفى 
العبقري  ال��رج��ل  ه��ذا  امل�ستحيل,  حتقيق  ر�ستم 
للجي�س  املركزية  القيادة  موقع  حتديد  ا�ستطاع 

الفيتنامي مع العلم باأن هذا املوقع كان متحركا!!
اأطلقوا �سواريخهم نحو وحدات الرادار امل�سري

لقد كانت قيادة اجلي�س الفيتنامي تتحرك طوال 
جيدا  حممية  عربات  �سبع  عن  عبارة  وهي  الوقت 
وخمباأة بعناية داخل الغابات الفيتنامية الرهيبة, 
وجدير بالذكر اأن اجلي�س المريكي وخمابراته مل 
معرفة  فيتنام  على  احلرب  طوال  اأب��دا  ي�ستطيعوا 

بالت�سال  ر�ستم  م�سطفى  وق��ام  املوقع,  هذا  مكان 
التي كانت قد تو�سلت اىل  الفيتنامية,  القيادة  مع 
الت�سميمات اخلا�سة بال�ساروخ, عن طريق احل�سول 
تنفجر  مل  التي  ال�سواريخ  اح��د  م��ن  عينة  على 
امل�سرية  املخابرات  كانت  ما  وهو  ودرا�ستها  وفكها 
ر�ستم  م�سطفى  وح�سل  الأول,  املقام  يف  �ستفعله 
على الت�سميمات, واأر�سلها اىل م�سر ليقوم اخلرباء 
اأهمية  على  اأك���دوا  ال��ذي��ن  الت�سميمات  بفح�س 
ب�سكل  لدرا�سته  ال�ساروخ  من  عينة  على  احل�سول 
عملي, ومرة اأخرى ينطلق م�سطفى ر�ستم للح�سول 
الفيتنامية  القوات  ومبعاونة  ال�ساروخ  عينة  على 
احد  يف  وق��ع  ق��د  ك��ان  ���س��اروخ  على  ر�ستم  ح�سل 
ا�ستطاعت  كيف  نعلم  ول  ينفجر,  ومل  امل�ستنقعات 
اىل  فيتنام  من  ال�ساروخ  نقل  امل�سرية  املخابرات 
م�سر رغم انف اجلي�س المريكي وخمابراته, املهم 
انه و�سل ومتت درا�سته وا�ستطاع اخلرباء امل�سريون 
اإيجاد  وت�سميماته  ال�ساروخ  درا�سة  على  وبناء 
عمل  طريق  عن  فاعليته,  لإبطال  املثلى  الطريقة 

تعديل يف طريقة عمل الرادار نف�سه. 
احل�سول  لنا  يت�سن  مل  والتي  الفكرة,  وجنحت 
على تفا�سيلها بعد, و” تنفيذها, وجاءت الطائرات 
والإهمال  بل  والغرور  الثقة  مبنتهى  الإ�سرائيلية 
الناœ عن تاأكدهم التام من عدم اإمكانية الت�سدي 
ال���رادار  وح���دات  نحو  �سواريخهم  واأط��ل��ق��وا  لهم, 
امل�سري ليفاجئوا وتربط ال�سدمة األ�سنتهم عندما 
�ساهدوا باأعينهم فخر التكنولوجيا الأمريكية وهي 
اأن  اىل  هدف  بال  دوائ��ر  يف  وتلف  الهواء  يف  تطيح 
ال�سوفيتي  ال�ساروخ  وينطلق  الأر���س,  على  ت�سقط 
الإ�سرائيلية  الطائرات  لي�سقط  �سام-7  الرهيب 
ح�سري  مبيد  من  لر�سة  تعر�س  الذي  الذباب  مثل 
رج��ال  ولي�سطر  ق��وة  ول  ح��ول  ب��ال  ف�سقط  ق��وي 
اىل  ت�ساف  جديدة  اأ�سطورة  امل�سرية  املخابرات 

�سجل انت�ساراتهم

�سلطات  منعت   - خا�س   - نيوز  غربة  ع��م��ان- 
الثالثي  »العميل  كتاب  دخول  الأردنية  اجلمارك 
ورك  جوبي  ملوؤلفه  اإي���ه«,  اأي  ال�سي  اخ��رتق  ال��ذي 
بو�ست,  الوا�سنطن  يف  القومي  الأم��ن  �سوؤون  حمرر 
همام  الأردين  الإنتحاري  عملية  عن  يتحدث  الذي 

البلوي يف اأفغان�ستان �سد قاعدة ال�سي اأي اإيه. 
م�سادرة  متت  اإن��ه  نيوز    اغربة  م�سادر  وقالت 
الكتاب من دون �سرح الأ�سباب, ونقلت عن عمار �سقيق 
دقيقة  تفا�سيل  عن  يتحدث  الكتاب  »ان  البلوي 
ر�سد  كيفية  عن  يتحدث  كما  خو�ست,  عملية  عن 
»ال�سي اأي اإيه« م�ساركات �سقيقي همام يف املنتديات 
اجلهادية يف عام 2008, حيث اأنها ت�ستخدم اأجهزة 
دولر  مليار  بن�سف  تقدر  جدا  متطورة  كومبيوتر 
قادرة على تتبع اأي م�سارك يف هذه املنتديات من اأي 

مكان يف العامل«.
»ال�سي  ايعاز  عن  اي�سًا  الكتاب  »حت��دث  واأ�ساف 
ومراقبة  بتتبع  الأردنية  املخابرات  اإىل  ايه«  اي 
اأنه  اأ�سهر قبل اعتقاله, وكيف  �سقيقي همام ملدة 6 
�سقيقي  اأن  ثبت  واملراقبة  الر�سد  عملية  خ��الل 
تنظيمات  اأي��ة  مع  �سلة  على  لي�س  همام  الدكتور 
ومنظمات او اأي �سيء م�سابه عندها اأوعزت »ال�سي 

اأي اإيه« ب�سرورة اعتقاله«.
وهمام البلوي هو طبيب اأردين, ان�سم اىل حركة 
يف  وقام  اخلرا�ساين,  دجانة  ابو  ا�سم  حتت  طالبان 
بتفجري   2009 عام  من  الأول  دي�سمرب/كانون   30
اىل  ادى  ما  خو�ست,  يف  اأمريكية  قاعدة  يف  نف�سه 

مقتل 8 �سباط اأمريكيني و�سابط خمابرات اردين.
الع�سكري  الوجود  طبيعة  العملية  هذه  وك�سفت 
الأردين يف اأفغان�ستان الذي اعلنت عمان انه يتق�سر 
الطبية  الرعاية  وت��ق��دمي  الإن�����س��اين  ال���دور  على 
الع�سكري  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  خ��الل  من  لالأفغان 

الأردين.
لتفا�سيل  تطرق  الكتاب  اإن  البلوي  عمار  وق��ال 
وعن  والأردنية  الأمرييية  املخابرات  اأجهزة  »عمل 
مدى متانة العالقة بني اجلهازين حتى على م�ستوى 

الأفراد«.
لالأردن  الكتاب  دخ��ول  منع  »�سبب  عن  وت�ساءل 
اأجرى  اأن نف�س الكاتب »جوبي ورك« كان  مع العلم 
يونيو/حزيران  يف  الثاين  عبدهلل  امللك  مع  مقابلة 
الر�سمي  امل��وق��ع  على  املقابلة  ن�سر  و”  امل��ا���س��ي, 

للملك.. فلماذا يتم منع كتبه من دخول الردن«.
خالل  من  معلوماته  ا�ستقى  »الكاتب  ان  وق��ال 
و�سباط  اإي���ه«  اأي  »ال�����س��ي  �سباط  ك��ب��ار  مقابلة 

املخابرات الأردنية واأهايل القتلى وعائالتهم«. 
منع  �سبب  بتو�سيح  ال�سلطات  البلوي  وط��ال��ب 
دخول الكتاب, ال انه مل يتلق اأي رد اأو من قبلهم. 

بح�سب

كيف اأنقذ امل�ضلمون اليهود من fiرقة الناRية?
 

ي����������زال  ل   
يحيط  ال��غ��م��و���س 
ب������ال������دور ال�����ذي 
يف  امل�سلمون  لعبه 
بع�س  حياة  انقاذ 
فرن�سا  يف  ال��ي��ه��ود 
خ��������الل احل������رب 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة 
جديدا  فيلما  لكن 
���س��ي��ب��داأ ع��ر���س��ه 
يلقي  ال�سبوع  هذا 
على  ال�سوء  بع�س 
ه���ذا ال����دور ال��ذي 
من  كثري  يعرفه  ل 

الفرن�سيني.
»ال��رج��ال  فيلم 
للمخرج  الح��رار« 
فروخي  ا�سماعيل 
يف  عر�سه  �سيبداأ 
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�سبتمرب/اأيلول.
يتناول الفيلم ق�سة قدور بن غربيت موؤ�س�س م�سجد باري�س الذي 
دافع عن اليهود واملتطوعني يف املقاومة اأثناء الحتالل النازي لفرن�سا 

خالل احلرب العاملية الثانية.
تدور اأحداث الفيلم حول ال�ساب اجلزائري يون�س املهاجر يف فرن�سا 

والذي يدير جتارة يف ال�سوق ال�سوداء.
تقب�س ال�سرطة على يون�س وجتربه على التج�س�س على امل�سوؤولني 
يف  في�سي  وحكومة  النازي  �سلطات  ت�ستبه  الذين  باري�س  م�سجد  عن 
�سهادات  مبنحهم  الفرن�سية  املقاومة  ومقاتلي  اليهود  ي�ساعدون  اأنهم 

باأنهم م�سلمون.
ويتتبع الفيلم حكاية يون�س الذي يوؤدي دوره املمثل طاهر رحيم 

وحتوله من ان�سان �ساذج اىل مقاتل من اأجل التحرير.
يف  الفيلم  ي�ساهم  اأن  الح���رار«  »ال��رج��ال  خم��رج  فروخي  وياأمل 
تغيري نظرة النا�س اىل امل�سلمني الذين انخرطوا يف املقاومة لكن كتب 

التاريخ جتاهلتهم اىل حد بعيد.
وهذا  وتطوعوا  فرن�سا  يف  ا�ستقروا  رج��ال  »كانوا  فروخي  وق��ال 
اأمر بال≠ الهمية. هذا يعني اأن امل�سلمني اأي�سا كان لهم دور يف تاريخ 
اأو  �سور  اأي  قط  اأر  مل  الن.  حتى  م�ستبعدين  ظلوا  لكنهم  فرن�سا. 

وثائق.. مل ار اأيا من ذلك. ل توجد اأي اأفالم م�سورة«.
واأ�ساف »اأرى اأن من املهم اأن نقر بذلك واأن نتعلمه يف املدر�سة«.

زعماء  اأنقذهم  الذين  اليهود  لعدد  املوؤرخني  تقديرات  وتختلف 
اأنقذ  غربيت  بن  قدور  فعله  ما  ان  البع�س  يقول  اذ  باري�س.  م�سجد 
قرابة 1600 �سخ�س من املوت بينما ل يزيد العدد عن 500 �سخ�س 
الفرن�سية  الداخلية  لوزارة  ال�سابق  امل�ست�سار  بواييه  الن  تقدير  يف 

لل�سوؤون الدينية.
وي�سف املوؤرخ بنجامني �ستورا الذي قدم امل�سورة يف اجلانب التاريخي 
قائال  امل�سجد  اأنقذهم  الذين  اليهود  الحرار«  »الرجال  فيلم  ل�سناع 
متكنوا  وخمتونون.  العربية  يتحدثون  �سفاردمي  يهود  هناك..  »كان 
ال�سالمي  الدين  اىل  ينتمون  اأنهم  تثبت  �سهادات  على  احل�سول  من 
ل  جيدا.  معروفة  احلقيقة  هذه  حياتهم.  اأنقذ  ما  ذلك  كان  ورمبا 

توجد وثائق تذكر لكن توجد روايات �سهود«.
حرر  خطاب  على  باري�س  مل�سجد  احلايل  املدير  بوبكر  دليل  وعرث 
حكومة  �سلطات  ت�ساور  كانت  التي  ال�سكوك  مدى  يبني   1940 عام 

في�سي يف قدور بن غربيت.
الر�سالة كتبها وزير يف حكومة في�سي وقال فيها ان �سلطات الحتالل 

النازي ت�ستبه يف اأن امل�سجد مينح �سهادات ليهود باأنهم م�سلمون.
ال�سلطات  من  واأم��ر  رم��ز  الورقة  ه��ذه  من  يل  »ج��اء  بوبكر  وق��ال 
م�سجد  يف  والدار�سني  الئمة  اأن  باري�س  م�سجد  اىل  كتبوا  الملانية 
ونا�س  واأ�سخا�س  ل�سخ�سيات  ال�سهادات  بع�س  يوزعون  كانوا  باري�س 

يهود كاأنهم م�سلمون«.
الأمريكي  املوؤرخ  كتاب  خطى  على  الحرار«  »الرجال  فيلم  وي�سري 
يف  املحرقة  عن  �سائعة  ق�س�س   .. ال�ساحلني  »بني  �ساتلوف  روب��رت 
العرب  مقاومة  عن  ترو  مل  ق�س�سا  يت�سمن  الذي  العربية«  الرا�سي 

وامل�سلمني للنظام النازي خالل احلرب العاملية الثانية.
ومن ال�سهادات التي يت�سمنها كتاب �ساتلوف رواية عن رئي�س بلدية 
اأن  احدى املدن يف تون�س فتح بيته ل�ستني يهوديا ليختبئوا فيه بعد 
هربوا من مع�سكر اأملاين لل�سخرة  وق�سة علي عبد اجلليل الذي اأنقذ 

يهوديا من غارة يف تون�س.
فا�سيم  ياد  ن�سب  يف  »ال�ساحلني«  و�سف  اىل  الكتاب  ا�سم  وي�سري 
على  يطلق  وال��ذي  النازية  املحرقة  ل�سحايا  بالقد�س  التذكاري 

»ال�ساحلني يف ال· الذين خاطروا بحياتهم لنقاذ اليهود«.
التذكاري  الن�سب  ي�سمها  »لل�ساحلني«  ا�سم  األ��ف   23 قرابة  لكن 
اليهودي لي�س بينها ا�سم عربي واحد. غري اأن بع�س املوؤرخني يعكفون 
على اعادة النظر يف دور العرب وال�سلمني يف احلرب العاملية الثانية 
كما اأن فيلم فروخي �سيثري على الرجح مزيدا من النقا�س بخ�سو�س 

موقع اأولئك الرجال والن�ساء يف كتب التاريخ.



رئا�ضية م�ضت�ضارة  �ضاكريا  يختار  اأوباما 

�ساكريا,  الكولومبية  املطربة  بتعيني  قرارًا   اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  اأ�سدر   
له  توفر  اأن  املقرر  من  اإذ  الرتبوي«,  للتميز  الرئا�سية  ال�ست�سارات  »جلنة  �سمن  ع�سوًا 

الن�سح حول موا�سيع تربوية متعلقة بالأمريكيني من اأ�سول اأمريكية لتينية. 
يذكر اأن �ساكريا ولدت يف كولومبيا من اأب لبناين, وقد حازت جائزتي جرامي اأرقى 
اجلوائز املو�سيقية الأمريكية, وقد اأدت الأغنية الر�سمية لكاأ�س العامل 2010 يف جنوب 
غري  منظمتها  خالل  من  الإن�سانية  بامل�ساعدات  كثريا  ملتزمة  وهي  واكا«  »واكا  اإفريقيا 

احلكومية »بريفوت فاوندي�سن«. 

اأني�ضتون  جينيفر 
تـــــقـــــذ± اأMــــــد 
بكر�ضي  Úاملخرج

ال�سهرية  ال��ع��امل��ي��ة  املمثلة  اع��رتف��ت   
اأع�سابها  فقدت  اأنها  اأني�ستون  جينيفر 
ال�سينمائية,  الأفالم  اأحد  ت�سوير  اأثناء 
العمل  خمرج  على  الكرا�سي  اأحد  وقذفت 

ب�سبب ت�سرفاته ال�سيئة. 
وذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية 
العمر  من  عامًا   42 البالغة  اأني�ستون  اأن 

ك�سفت اأنها كانت منزعجة جدًا, عندما �ساهدت خمرج الفيلم يعامل اأحد اأفراد الطاقم 
امل�سارك يف ت�سوير العمل ب�سكل �سيء جدًا, مما دفعها اإىل الوقوف يف وجهه وقذفه باأحد 
من  املخرج  ومنع  بت�سرفها,  جدًا  فخورة  كانت  اأنها  اإىل  م�سرية  منها,  القريبة  الكرا�سي 
التمادي يف اإ�ساءته مل�سرف ال�سيناريو, لأن هذه الأفعال تعترب ت�سرفات م�سينة ول ميكن 

معاملة النا�س بهذا ال�سكل بح�سب راأيها.

ــــاRال  ـــارك م ـــب ــري الـــبـــابـــلـــي: م ــه ــض �
zÚـــ }اأم �ضحفي  يــوجــد  وال   ..ºيــحــكــ
اأكدت الفنانة �سهري البابلي 
امل�سري  الرئي�س  ن��ظ��ام  اأن 
زال  وم��ا  ي�سقط  مل  املخلوع 
»لن  واأن��ه  فعليًا,  م�سر  يحكم 
ن�ستاهل  لأننا  مدين  يحكمنا 
وال�سرطة«  اجل��ي�����س  ح��ك��م 

بح�سب تعبريها. 
»الفجر«  �سحيفة  وذكرت 
البابلى  �سهري  ع��ن  امل�سرية 
اأمني;  قولها: »مفي�س �سحفي 
من  يل  ات��ق��ال��ت  جملة  ودي 
م�سطفى اأمني اهلل يرحمه«. 

ون��ف��ت ال��ب��اب��ل��ي م��روره��ا 
�سيئة  ن��ف�����س��ي��ة  ب���ح���ال���ة 
تتهم  ج��ع��ل��ه��ا  اإح���ب���اط  او 
التهمة  ب��ه��ذه  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
م�����س حمبطة  »اأن����ا  ق��ائ��ل��ة: 
اأرعى  اأنا  العك�س  بل  خال�س, 
بالكلب  واأه���ت���م  ح��دي��ق��ت��ي 
واأن����ا يف حتة  ب���ي,  اخل��ا���س 

نائية ومريqحة دماغي«. 
واأ�سافت �سهري البابلي: »لن يحكمنا مدين, بل �سيظل اجلي�س وال�سرطة يحكمونا لأننا 
م  qل ن�ستحق, وما ن�ستاهل�س غري كده, ومفي�س حاجة اتغريت«, واأكدت البابلي اأنها �ستقد
م�سرحية على طريقة ال� »وان مان �سو«, ولكن لي�س على م�سرح الدولة لأن النظام ال�سابق 

مل ي�سقط فعليًا, بل اأنه مازال يدير البلد حتى الآن.
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 ºدره األــف  و200  Ãــليون  العا⁄  فى  عباAة  اأغلى  ت�ضÎى  عربية  ــراأة  ام

Îتـــويـــ Èــــري يــــنــــعــــون �ـــضـــتـــيـــف جـــــوبـــــز عــــــ ــــاه ــــض ــــ� م

}ال�ضعب  الدغيدي:  اEينا�¢ 
zمبارك مãل  فا�ضد  امل�ضري 

وامل��دي��ر  امل�سممة  ال��ق��د���س��ى,  رن���ا  ق��ال��ت     
فى  اأحجار  اأرتيزانا  اأزي��اء  دار  فى  التنفيذى 
اإن امراأة عربية ا�سرتت عباءة و«�سيلة«  دبى, 
األف درهم بعد عر�سها فى  مببل≠ مليون و200 
اإماراتية,  اأزي��اء  ليلة  فعاليات  �سمن  ب��ريوت, 
دانة  طقم  ا�سم  حتمل  العباءة  اأن  اإىل  م�سرية 
م�سغولة  و«�سيلة«  عباءة  من  املكون  الإم��ارات 

بقطع من الذهب والأملا�س واللوؤلوؤ.
واأ�سارت القد�سى ل�سحيفة »الإمارات اليوم« 
اإىل اأن ال�سعر الأ�سلى للعباءة يقدر بنحو مليون 
زائرة  وهى  امل�سرتية  اأن  اإل  درهم,  األف  و500 
هويتها,  عن  الك�سف  لبريوت,رف�ست  عربية 
واإجراء  واللوؤلوؤ  الأملا�س  اأعداد  تقلي�س  طلبت 
خف�س  فى  اأ�سهم  مما  العباءة,  على  تعديالت 

ال�سعر لي�سل اإىل مليون و200 األف درهم.
قطعة  ب����75  مزينة  ال��ع��ب��اءة  اأن  واأك����دت 
واملر�سع  يدويًا  امل�سغول  اخلال�س  الذهب  من 
وحبيبات  والأ�سود  الأبي�س  الأملا�س  باأحجار 
اللوؤلوؤ احلر باأحجام متفاوتة, م�سيفة اأن و�سع 
الأقم�سة  واختيار  للعباءة  النهائى  الت�سميم 
�ستة  ا�ستغرق  للتنفيذ  الالزمة  واملجوهرات 

اأ�سهر.
ومتيزت العباءة التى اأثار �سعرها جدًل فى 
الأقم�سة  اأنواع  باأرقى  م�سغولة  باأنها  املجتمع, 
وال�سيفون  الأ�سلى  الإي��ط��اىل  احلرير  ومنها 
جاكو  ال�سوي�سرى  والتول  الفرن�سى,  والدانتيل 
منه  ال��واح��د  امل��رت  �سعر  ي��ب��داأ  ال��ذى  �سيلفري, 

ب�2000 درهم لي�سل ل� 70 األف درهم.
واحتاجت القد�سى نحو 20 مرًتا من القما�س 
 81 بكلفة  للعباءة  العلوية  القطعة  لت�سميم 
قيمة  حت��دي��د  م��ن  تتمكن  ومل  دره����م,  األ���ف 
الذهب والأملا�س واللوؤلوؤ احلر الذى ا�ستخدمته 

فى ت�سميم العباءة كاملة.
قبل  مراحل  بعدة  مرت  العباءة  اأن  وذكرت 
اأن تخرج ب�سكلها النهائي, منها مرحلة ت�سنيف 
الت�سميم  م��ع  لتتالءم  وتركيبها  الأقم�سة 
�سراء  ت�سميم  ومرحلة  ال��ورق,  على  املر�سوم 

قطع املجوهرات كل قطعة على حدة, واإعادة 
ترتيبها.

واأو�سحت اأن العباءات التى ” ت�سميمها غري 
تفا�سيل  من  حتتويه  ملا  وذلك  للتقليد,  قابلة 
اأ�سلية  وجم��وه��رات  راقية  واأقم�سة  دقيقة 
اأرتيزانا  حم��ل  اأن  اإىل  لفتة  نقلها,  ي�سعب 
اأحجار الذى �سمم العباءة ينتج قطعة واحدة 
املحل  زبائن  مينح  الذى  الأمر  ت�سميم,  كل  من 

تفردًا وفخامة.
بتجديد  يتعهد  املحل  اإن  القد�سى,  وقالت 
الزبائن  لأن  بيعها,  بعد  العباءات  و�سيانة 
يحتفظون بالعباءة مدى احلياة كونها حتتوى 
على قطع من الذهب والأملا�س, الأمر الذى قد 
يعر�س الأقم�سة للتلف, لفتة اإىل اأنها اأعادت 
من  بقطع  مر�سعة  ع��ب��اءة  ت�سميم  جت��دي��د 

الأملا�س بيعت منذ �سبع �سنوات.
وحتديدًا  اخلليجيات  باأن  القد�سى  واأفادت 
على  اقباًل  الأك��رث  هن  القطريات  ال�سيدات 
اقتناء العباءات املر�سعة بالأملا�س, اإذ بل≠ �سعر 
ا�سرتتها �سيدة قطرية نحو 300  اأغلى عباءة 
عباءة  اأغلى  �سعر  يتجاوز  مل  فيما  درهم,  األف 

ا�سرتتها �سيدة اإماراتية نحو 7000 درهم.
ويذكر اأن اأغلى عباءة فى العامل �سجلت فى, 
برو�س  الربيطانى  ت�سميم  من  وكانت   2008
اأولدفيلد, ومتيزت بتطريزها مبا يقارب 5000 
 359^7 فيها  الأبي�س  ال��ذه��ب  وي��زن  اأملا�سة 
و�سعرت  ق��رياط��ًا,   85^13 والأمل��ا���س  ج��رام��ًا, 
مبا  اإ�سرتلينى  جنيه  األ��ف   175 بقيمة  للبيع 
العباءة  يجعل  مما  درهم  األف   992^8 يقارب 

الإماراتية الأغلى فى العامل.

الدغيدي  اإي��ن��ا���س  للجدل  امل��ث��رية  املخرجة  و�سفت 
ال�سعب امل�سري باأنه »فا�سد« مثل الرئي�س ال�سابق ح�سني 
مبارك, واأكدت يف حوارها مع برنامج »بحث وحتري« على 
اإذاعة جنوم اإف اإم اأن ال�سعب ارتكب اأخطاء جتعله يقع يف 

الدرجة نف�سها من الف�ساد مع مبارك. 
واأكدت اإينا�س اأنها ل تدافع بكالمها هذا عن مبارك ول 
اأو  تعفيه من ارتكاب الأخطاء التي ارتكبها يف حق البلد 

تود اإعفاءه من املحاكمة. 
امل�سري  ال�سعب  اأن  حقيقة  اأن  اإىل  الدغيدي  واأ�سارت 
ق�سى 30 عاًما ل يطالب بحقوقه هو ما دفعها لأن ت�سف 

ال�سعب باأنه فا�سد. 

خالل  م��ن  ه��ول��ي��وود  م�ساهري  م��ن  ع��دد  ن  qدو
احلزن  كلمات  تويرت  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
�ستيف  التكنولوجيا  اأ�سطورة  وف��اة  يف  واملوا�ساة 
دم  oس� ال��ذي  »اأب���ل«,  �سركة  موؤ�س�سي  اأح��د  جوبز 
رحيله  نباأ  من  املا�سي  الأ�سبوع  اأواخر  كله  العامل 
بعد �سراع طويل مع �سرطان البنكريا�س عن عمر 

56 عامًا, وهذه هي اأبرز تعليقاتهم:
ل��ي��دي جاجا:  ال��غ��ن��اء الأم��ري��ك��ي��ة  *جن��م��ة 
رائد  بوفاة  علمت  عندما  �سديد  بحزن  »�سعرت 
وعبقري التكنولوجيا �ستيف جوبز, الذي ا�ستفاد 
الب�سمة  العامل كله من خربته واخرتاعاته ذات 
اأحد  من  الإن��رتن��ت  ت�سفحت  فاليوم  الوا�سحة, 
التفاح  باأكل  �ساأقوم  بها,  اأمتعنا  التي  اخرتاعاته 

اليوم باأكمله«.
*جنم اأفالم احلركة وحاكم ولية كاليفورنيا 
ال�سابق اأرنولد �سوارزجنر: »لقد عا�س �ستيف حلم 
كاليفورنيا كل يوم من حياته, وغريq العامل واألهمنا 

جميعًا. �سكرًا �ستيف«.
جيت�س:  بيل  »مايكرو�سوفت«  �سركة  *موؤ�س�س 
�ستيف  مع  بالعمل   ßاحل حالفهم  الذين  كل  »اإىل 
اأقول لهم اإنه ل�سرف عظيم حلد اجلنون. �ساأفتقد 

�ستيف جدًا«.
*باري�س هيلتون: »حزينة جدًا ل�سماعي خرب 
اأكرث  ومن  عبقري  كان  لقد  جوبز,  �ستيف  رحيل 
العامل   qابتكارًا على وجه الأر�س, لقد غري النا�س 

بطرق عديدة, ارقد ب�سالم«.
الأو�سكار كيفني  *النجم احلا�سل على جائزة 
�سبي�سي: »لقد فقد العامل اليوم رجاًل �ساحب روؤية 

ر باختالف )�سعار �سركة »اأبل«(. qحقيقية. فك
عائلة  م��ع  »قلبي  لجن��وري��ا:  اإي��ف��ا  *املمثلة 
و�ساحب  ك��ان,  لنا  اإلهام  من  له  يا  جوبز,  �ستيف 

روؤية خالqقة للعامل! �سنفتقدك«.
*اأ�ستون كوت�سر: »لقد جتولنا جميعًا يف �سفينة 
ال�سحوة اخلا�سة ب�ستيف جوبز, الآن يجب علينا 

الإبحار بها, لكن دون ن�سيان رباننا«.
اأين  »من  مارتن:  ريكي  الالتيني  الغناء  *جنم 
�ستاأتي الإثارة الآن, لن �سخ�سًا م�سابهًا لك يف هذه 

احلياة, �سكرًا يا �ستيف على كل �سيء«.
اأن  اأ�ستطيع  »ل  جوفوفيت�س:  ميال  *املمثلة 
اأ�سف كم اأنا حمبطة ب�سماعي خلرب رحيل العظيم 
الفنانني  اأك��رث  من  فعاًل  ك��ان  لقد  جوبز,  �ستيف 
اإنتاجًا ولديه تفكري م�ستقبلي مل يعرف العامل من 

اأي وقت م�سى. �سلواتي وقلبي لعائلته ولكل الذين 
�سادفهم احلß مبعرفته«.

فالون:  جيمي  الكوميدية  ال��ربام��ج  م  qم��ق��د*
»�سكرًا لك �ستيف جوبز لكل املرح والطرق املده�سة 
التي جعلت حياتنا اأف�سل... الر�سالة مبعوثة من 

هاتفي اآي فون«.
*جوائز اجلرامي املو�سيقية: »�سكرًا لإحداثك 
)يق�سدون  للمو�سيقى  �سماعنا  طريقة  يف  ث��ورة 

ن�سى«. oاأجهزة اآي بود(. روؤيتك لن ت
جون فافرو )ممثل وخمرج فيلم »اأيرون مان«(: 
حقيقية,  روؤي��ة  �ساحب  رجل  اليوم  فقدنا  »لقد 

تعازينا لكل عائلة اأبل«.
ديجينريي�س:  اإلني  الربامج  مة  qومقد *املمثلة 
خرب  وتلقيت  الربنامج,  ت�سوير  لتوي  اأنهيت  »لقد 
وفاة �ستيف جوبز. لقد كان رجاًل مده�سًا �ساحب 

�سدق. لقد غريq العامل«. oروؤية ل ت
 pاألتق »مل  �سويفت:  تايلور  الأمريكية  *املغنية 
لها  يا  هذا.  متنيت  كم  ولكن  جوبز,  ب�ستيف  قط 
من خ�سارة تراجيدية. ل اأ�سدق هذا. على و�سك 
باأنني  لأخربهم  واأ�سدقائي  بعائلتي  اأت�سل  اأن 

اأحبهم«.
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 ... كفر   Aاملا يف  تبول  من   ...  íضال� عبداˆ  علي   ïم�ضاي فتاوى 
قتله  Rويجو  êوارÿا من  فهو  التلفزيون  ا�ضتوديو  من   êخر ومن 

 ? مبارك  �ضنعه  دو›  Mرامي   Èاأك �ضا⁄   Úض�M ق�ضة 

كتب : قرفان  حاىل 

مل�ساهدة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  م��وؤ���س��ر  قلبت 
يدور  ما  افهم  لعلي   اليمنية  الف�سائية 
وجم��ازر  يومي  وذب��ح  قتل  م��ن  اليمن  يف 
ي�سيب لها الولدان بداأ احلر�س اجلمهوري 
ع��ودة  ع��ن  الع���الن  مب��ج��رد  بتنفيذها 
علي �سالح من الريا�س مبباركة �سعودية 
لل�سيخ  تلفزيوين  برنامج  فطالعني   ...
من  حكم  مو�سوعه  ك��ان  النزيلي  �سعد  
الربنامج  مو�سوع  وكان   ... املاء  يف  ي�سخ 
على  يتقاتلون  فاليمنيون  للده�سة  مثريا 
كر�سي احلكم فما عالقة ) ال�سخاخ ( يف 
املو�سوع حتى تفرد له حمطة التلفزيون 

الرئي�سية حلقة كاملة
ال�سيخ افتى بكفر من ي�سخ ) يتبول ( يف 
�ساأله  حديثه  ي�ستكمل  ان  وقبل   ... املاء 
�سائل : وماذا عن الرباز ) التغوط ( .. اي 
ما حكم من ) يخرى ( يف املاء ول يتبول 
بع�سرات  ال�سوؤال  رد على  ال�سيخ    ... فيه 

لالمام  ن�سبها  التي  النبوية  الح��ادي��ث 
ال�سوكاين 

فجاء   ... ال�سخاخ  حكاية  من  خل�سنا 
من  اك��رث  فيه  �سارك  اخ��ر  برنامج  بعده 
الربنامج  مو�سوع  وك��ان  �سيخا  ع�سرين 
احد  افتى  وفيه   ...  ) اخل��وارج  حكم   (
او  ال�سلطان  على  يخرج  من  باأن  ال�سيوخ 
قتله  وي��ج��ب  اخل����وارج  م��ن  فهو  احل��اك��م 
�سرعا ... هنا رد عليه �سيخ اخر بالقول 
ل  التي  او�سافهم  تاريخيا  للخوارج  ان 
يتظاهرون  الذين  ال�سباب  على  تنطبق 
ان   : ال�سيخ  ف��رد   ... ال�ساحات  يف  الن 
حتى   .. اخل���وارج  من  فهو  يخرج  من  كل 
من  فهو  التلفزيون  ا�ستوديو  من  خرج  لو 

اخلوارج ويجب قتله
وانتهى الربنامج

هيك  على  �سيوخ  هيك  ,,اخ��ت  ويلعن   
تافه  رجعي  نظام  هيك  على  تلفزيون 
من  النا�س  وذب��ح  قتل  يف  فتاويه  ي�ستمد 

مملكة ال �سعود

تون�س  مع  مزهرا  ب��داأ  العربي  الربيع 
وتفتح متوردا مع م�سر وملا بداأت بواكريه 
بجي�سهم  �سعود  ال  دخل  البحرين  ت�سل 
 ... دم���اء  اىل  البحرين  رب��ي��ع  ف��ح��ول��وا 
حول  الذي  �سالح  علي  بدعم  واتبعوها  
ال��دم��اء  م��ن  ب���رك  اىل  اليمني  ال��رب��ي��ع 
عائليا  �سراعا  وجعله  وال�سحل  والقتل 
وازواج  عمومته  واولد  اخيه  وبني  بينه 
اللعبة  ال�سعوديون  وا�ستكمل   ... بناته 
باعالن ثورة الناتو يف ليبيا والتي قادها 
بانه  يو�سف  قريب  وق��ت  اىل  ك��ان  رج��ل 

خليفة ا�سامة بن لدن
ال�����س��وري ب���داأ نظيفا  ال��رب��ي��ع  وح���ده 
ولكن   ... ال�سلمي  التغيري  اىل  متطلعا 
غرف  ظهرت  ولدته  من  واحد  �سهر  بعد 
ويف  جعجع  �سمري  منطقة  يف  عمليات 
�سهود  وظهر   ... الدوحة  ويف  �سوي�سرا 
عيان يقب�سون بالريال والدولر وظهرت 
متولها  م�سلحة  اخ��وجن��ي��ة  جم��م��وع��ات 
�سعود  ال  وخمابرات  احلريري  ع�سابات 

جم��ازر  اىل  ال�����س��وري  ال��رب��ي��ع  ليتحول 

ت��ذك��رن��ا مب��ا ���س��اه��دن��اه يف ال��ع��راق على 

روؤو�س تقطع   .. بن لدن وجماعته  يدي 

بال�سيوف وتلقى يف النهار

ملك   ... امل���زاي���دات  ح���رب  وب�����داأت 

املواطن  مزرعة  يحكم  ال��ذي  ال�سعودية 

د�ستور  ول  البقرة  م��ن  قيمة  اق��ل  فيها 

ا�سرة  الف  �ستة  ممتلكاتها  وتنهب  فيها 

ال�سد  ب�سار  يدعو  العزيز  عبد  ن�سل  من 

الذي  م��وزة  وزوج   ... الدميقراطية  اىل 

غدر بابيه وو�سع مداخيل الغاز القطري 

املليارات  وانفق  ال�سخ�سية  ح�ساباته  يف 

على �سراء فرق ريا�سية اجنليزية يدعو 

ال�سوريني اىل الوفاء والنظام اىل العدل 

والتقوى

ابو متعب ... بز خطيب العرب ق�¢ 
بن �ضاعدة االيادي بف�ضاMته ... 

واتهº امهات ال�ضعوديÚ بالزنى
بز ابو متعب يف كلمته الع�سماء التي القاها عرب التلفزيون 
ال�سعودي خطيب العرب ق�س بن �ساعده اليادي  يف ف�ساحته... 
ومل يرتك ابو متعب خطيئة لغوية او نحوية ال وارتكبها عرب 

) تاأتاأة ( يخجل منها اهمل تلميذ يف ال�سف الول البتدائي
ابا متعب زعم ان والده  ان  امل�سيبة  امل�سيبة لي�ست هنا ... 
هو والد جميع ال�سعوديني متهما بذلك امهات ال�سعوديني كلهم 

بالزنى
والدهى ان ابامتعب ) خادم احلرمني ( مل ي�سمع من قبل 
يف  الهمل  حتى  تفا�سيله  ادق  يعرف  ال��ذي  احلديبية  ب�سلح 
احلديبة  معركة   ( قال  امللك   ... البتدائية  اململكة  مدار�س 
( ولي�س احلديبية ... و�سلح احلديبية مل يكن معركة ال يف 

قراءات ) ابو متعب ( واحلمار الذي كتب له اخلطاب
عن  باحلديث  فزرنا  واخلا�س  الر�سمي  ال�سعودي  الع��الم 
ا�سراك  قرر  امللك  لن  ال�سعودية  يف  والرهيب  املذهل  التطور 

املراأة يف النتخابات
الي�س الوىل بان ت�سمحوا لها بقيادة ال�سيارة ... يا طويلي 

العم

�سامل  اإب��راه��ي��م  ال��دي��ن  ك��م��ال  ح�سني  ه��و 
 1928 ع��ام  ف��ى  ول��د   , �سامل  ح�سني  و�سهرته 
الأ�سواء  يحب  ل  �سامت   , �سيناء   مبحافظة 
لدى  اأجهزة  قليلة  اإل عدة �سور  له  ول توجد 
اختلف  النعزال  هذا  ب�سبب  رمبا   .. الإع��الم 
طيار  قال  اأنه  بع�سهم   , بدايته  حول  النا�س 
�سابق وكان زميال حل�سنى مبارك , وبع�سهم قال 
التجارة  كلية  اخلم�سينات  من  فى  تخرج  اأن��ه 
وال��ع��راق  امل��غ��رب  ف��ى  جت��اري��ا  ملحقا  وع��م��ل 
والوليات املتحدة ثم  عمل لفرتة حمدودة فى 

املخابرات العامة  .. 
اليوم  ال��ع��امل  �سحيفة  اإىل  ح��دي��ث��ه  ف��ى 
ح�سني  ق��ال   2007 �سبتمرب   17 فى  واملن�سور 
 28 منذ  مبارك  بالرئي�س  معجب  اأن��ا   “  �سامل 
مواطن  عالقة  ه��ى  قلت  وكما  ما�سية  عاما 
, وقد بداأت عالقتنا قبل   م�سرى يحب رئي�سه 
اأن يتوىل رئا�سة اجلمهورية لكن لي�س  من حقى 
اأنه  عنه  قوله  ميكننى  ما   , تفا�سيلها  اأذكر  اأن 
ظل كما هو الإن�سان امل�سرى   “ الدوغرى “ الذى 
 “ الأ�سيل   امل�سرى  الإن�سان  �سفات  جميع  ميلك 
الأوىل  للمرة  �سامل  ح�سني  ا�سم  النا�س  عرف 
“ فى عام   1985  “ احلجاب  عندما �سدر كتاب 
الأمريكى بوب ودوورد مفجر ف�سيحة  للكاتب 
اأ�سهر  , وهو  اأطاحت  بنيك�سون  التى  ووترجيت 
كاتب �سحفى فى العامل ويعترب املراقبون كتبه 

كاأحد امل�سادر  املوثوق بها       ..      
�سركة   “ اأن  الكتاب  ه��ذا  فى  ودوورد  ق��ال 
   “ The White  Wingsالأجنحة البي�ساء
 لتجارة الأ�سلحة والتى يوجد مقرها فى فرن�سا 
هى املورد الرئي�سى  لالأ�سلحة املتجهة اإىل م�سر 
, اأ�ساف الكاتب ال�سهري اأن هناك اأربعة ميلكون 
طيار  واللواء  �سامل  ح�سني  وهم  تلك  ال�سركة 
وعبد   – مبارك  ���س��وزان  �سقيق   – ثابت  منري 
 احلليم اأبو غزالة وزير الدفاع فى تلك الفرتة 

وح�سنى مبارك رئي�س اجلمهورية  احلاىل  ..       
تقدم النائب الربملان علوى حافß على اأثر 
فى  جمل�س  اإحاطة  بطلب   1986 عام  فى  ذلك 
�سامل  ح�سني  الغام�س  ال��رج��ل  ح��ول  ال�سعب 
ح�سني  وت��وارى  ا�سم  اإجها�سه   ” ما  و�سرعان 
فى  النا�س  ب��داأ  حتى  الوقت  من  لفرتة  �سامل 

ن�سيان الق�سة  .. 
الق�سرى �سوى  مل يعكر �سفو هذا الختفاء 
بع�س ق�سايا  التهرب  له فى فى  ظهور ف�سيحة 
ح�سل  الأهلى  للبنك  تابعة  قرو�س  �سداد  من 
اإح���دى  �سركات  ف��ى  ل��ه  اأ���س��ه��م  ب�سمان  عليه 
املودعني  اأم���وال  م��ن  وذل��ك  العاملية  ال��ب��رتول 

امل�سريني الذين اغرتبوا  ودفعوا ثمنا ل�سقائهم 
املغلقة  الغرف  من  العليا  الت�سالت  ج��اءت   ,
لتعطى الأوامر  اإىل م�سئويل البنك الأهلى كى 
ي�سمتوا وعلى اأن يتحمل البنك املذكور القر�س   
بداأ الظهور العلنى ل� “ الواجهة “ ح�سني �سامل 
خ��الل  امل�سروعات  من  الت�سعينات  بداية  فى 
خليج  فى  وحتديدا  ال�سيخ  �سرم  فى  ال�سياحية 
لأحد  يحق  ومل  يكن  عليه  اأغلق  ال��ذى  نعمة 
من  لعدد  �سرائه  فى  ذلك  متثل   , فيه  املناف�سة 
الفنادق من �سركة  موفمبيك ال�سوي�سرية , منها 
فنادق  اأك��رب  اأح��د  وهو  ال�سيخ  �سرم  موفمبيك 

تلك املدينة  
 – منتجعه  فى  وحتديدا  الفندق  هذا  وفى 
– يوجد مقر اإقامة ح�سنى مبارك  جوىل فيل 
 وعائلته , وكتبت بع�س ال�سحف الأمريكية اأن 
لهذا  الفندق  الفعلى  ال�سريك  هو  مبارك  عالء 
املتحدة  فيكتوريا  �سركة  اإىل  بالإ�سافة  هذا   ,

للفنادق و�سركة نعمة للجولف  .. 
التى  املياه  �سركة  اأي�سا  �سامل  ح�سني  ميتلك 
ا�سمه  على  واأطلق  ال�سيخ  �سرم  مدينة  تغذى 
لها  التى  املدينة  تلك   , �سوارعها  اأك��رب  اأح��د 
و�سع خا�س لدى ح�سنى مبارك  وتنت�سر اأجهزة 
اأرجائها  ف��ى  املختلفة  امل�سرية  امل��خ��اب��رات 
ع�سرات  بينما  يدخلها   , امل�سريني  ملراقبة 
وبدون  عام  كل  فى  الإ�سرائيليني  من  الأل��وف 

تاأ�سريات  .. 
 “ “ الواجهة  يد  متتد  اأن  الطبيعى  من  كان 
لع�سابة  اآل  املجانية  الكعكة  على  �سامل  ح�سني 
مبارك , األ وهى اأرا�سى الدولة ) راجع احللقة 
التوريث  من  فقه   “ بعنوان  درا�سة  من  الأوىل 
ت�سع  من   “ اأع��وج  والعود  الظل  ي�ستقيم  هل   :
نهب  ملف  والتى  تناق�س  املقال  لكاتب  حلقات 
�سنذكر فقط  الكعكة  , من هذه   ) اأرا�سى م�سر 
ثالث حوادث ح�سل  فيهم ح�سني �سامل مب�ساعدة 
اأرا�سى باهظة  مبا�سرة من ح�سنى مبارك على 

الثمن  وباأ�سلوب البلطجة والتعدى  : 
�سامل  ا�ستوىل ح�سني   : الأوىل    *   احلادثة 
جزير  ت�سمى  بالأق�سر  نيلية  ج��زي��رة  على 
 التم�ساح وذلك بو�سع اليد والتزوير فى اأوراق 
تنتمى اإىل عدة وزارات ومب�ساعدة  مبا�سرة من 
الق�سر اجلمهورى ب�سبب وجود قرارات وا�سحة 
اأن�ساأ لهذا الغر�س  حتظر بيع تلك اجلزيرة   .. 

�سركة التم�ساح للم�سروعات ال�سياحية  .. 
ول  الأف��دن��ة  ع�سرات  اجلزيرة  تلك  ت�سم 
الإ�سرتاتيجي  موقعها  ب�سبب  مبال  ثمنها  يقدر 
على  حتتوى  والتى  الق�سر  مدينة  على   املطل 
ثلث اآثار العامل وياأتيها ال�سياح من  �ستى اأرجاء 

املعمورة  ..       
دفع فيها 9 مليون جنيه وقدر املخت�سون اأن 
�سعرها احلقيقى وقت عملية ال�سراء  يزيد عن 
مئة �سعف , وللقارÇ اأن يقدر ثمنها الآن فى ظل 
ا�ستعال الأ�سعار ع�سرات  املرات عما كانت عليه 

فى بداية الت�سعينات وهو وقت ال�سراء  .. 
  *   احلادثة الثانية : خ�س�ست وزارة الإ�سكان 

التى كان يراأ�سها املدعو اإبراهيم  �سليمان ق�سرا 
ال�سكل  اأ�سطوانى  ق�سر  �سامل  حل�سني  �سخما 
مقام على م�ساحة 6000  مرت مربع فى منطقة 
التجمع اخلام�س , وهى املنطقة التى تعترب املقر 

ال�ستوى  لكبار الوزراء ومن يدور فى فلكهم ..       
مبارك  ح�سنى  اأوعز   : الثالثة    *   احلادثة 
منت�سف  الت�سعينات  فى  العامة  املخابرات  اإىل 
الأرا���س��ى  م��ن  كبريتني  قطعتني  ملكية  بنزع 
العقبة  �ساطئ  خليج  على  وتطالن  �سيناء  فى 
 rمواطنني اإىل  تعود  ملكيتهما  كانت   , مبا�سرة 
 ( �سياج  ف��وده  ووجيه  خالد  د.  هما  م�سريني 

�ساحب فندق �سياج بالهرم  ).. 
م�سئول  ك��ل  اإىل  الأ���س��ل��ي��ان  امل��ال��ك��ان  جل��اأ 
 , العتداء  هذا  لوقف  له  يتو�سالن  بالدولة 
– رئي�س  �سليمان  اللواء عمر  كان  �سمن هوؤلء 
طالبهما  بتنفيذ  وال��ذى   – العامة  املخابرات 
القومى  م�سر  اأم��ن  ب�سبب  املخابرات  تعليمات 
اأن  ظنا  منهما  التعليمات  امل��واط��ن��ان  نفذ   ..
�سيطرة  �سمن  �ست�سبحان  ف��ع��ال  القطعتني 
لكنهما   , م�سر  القومى  اأمن  حلماية  املخابرات 
اكت�سفا اأن ح�سني �سامل قد اأن�سا عليهما من�ساآت 

خا�سة مب�ساريعه  .. 
�سياج  ووجيه  ف��ودة  خالد  د.  من  كل  جل��اأ    
ع�سر  واأم�سيا  امل�سرية  املحاكم  اإىل  عندئذ 
منها  اأحكام  على  وح�سال  مبانيها  بني   �سنوات 
رف�س  نظام   .. اأر�سهما  من  لتمكينهما  كثرية 
مبارك البولي�سى تنفيذها جميعا وجلاأ مبارك 
الذى  اأ�سلوبه  الكيدى  اإىل  الفرتة  تلك  خالل 
وكهرباء  مياه  من  اخلدمات  فقطع  به  اأ�ستهر 
عن فندق �سياج بالهرم  مرات كثرية حتى ينهار 
بع�س  اإىل  ف��وده  د.  تعر�س  كما   , �سياج  وجيه 

املنغ�سات من  رجال يرتدون الزى املدنى .    
  فى عام 2005 ن�سح بع�س فاعلى اخلري من 
رجال القانون وجيه �سياج باللجوء  اإىل املحاكم 
الإيطالية  باجلن�سية  يتمتع  لأن��ه  الدولية 
الدولية  حكمت  املحاكم   2009 يوليو  فى   ..
دفع  على  امل�سرية  احلكومة  واأجربت  ل�ساحله 
مليون   750 ح��واىل   ( مليون  دولر   134 مبل≠ 

جنيه ( كغرامة تعوي�سية ل�سياج  .. 
حكم  تنفيذ  اإىل  ���س��اغ��را  م��ب��ارك  اأذع����ن 
هذه  دف��ع  اأن  املحزن  لكن   , الدولية  املحكمة 
 املبال≠ �سيكون – كما هو احلال دائما – من دماء 
زال  ما  فوده  فاإنه  خالد  د.  اأما   ..! م�سر  �سعب 
د.  اأن  هو  ق�سيته  فى   ßواملالح  , حظه  يندب 
املحاكم  فى  كان  ميثله  وال��ذى  املجد  اأبو  كمال 
وجيه  �سد  م�سر  ميثل  ال��ذى  هو  كان  امل�سرية 

�سياج فى املحاكم  الدولية ..!       
  تاأتى اخلطوة الثالثة فى حياة ح�سني �سامل 
وهى قيام ح�سنى مبارك بتحريكه كقطعة  من 
ال�سطر„ اإىل قطاع البرتول , هذا القطاع الذى 
ميثل اأهمية اإ�سرتاتيجية تتحكم  فى كل �سىء 

بالبالد  .       
  فى بداية الت�سعينات تقدم م�ستثمر م�سرى 
معمل  لتكرير  بتاأ�سي�س  الدندراوى  ف�سل  ا�سمه 

البرتول فى �سيدى كرير واأنفق 25 مليون دولر 
املخت�سني  من  اأكد  الكثري   , املعمل  تاأ�سي�س  فى 
لكبار  كر�ساوى  دف��ع  ال�سابق  املبل≠  اأن  حينها 
اأن �سمري فهمى  , من  املفارقات املثرية  امل�سئولني 
– والد �سامح فهمى وزير البرتول احلاىل – هو 
لهذا   الذى و�سع درا�سات اجلدوى القت�سادية 

امل�سروع ..       
�سامل  ح�سني  ت��ق��دم  ي��ول��ي��و1994   21 ف��ى    
 – ميمان  جوزيف  ا�سمه  اإ�سرائيلى  �سريك  مع 
اأعمال  �سركة ت�سمى مريهاف وهو رجل   ميتلك 
�سبق وعمل فى املو�ساد الإ�سرائيلي  وكذلك فى 
للوزراء  مكتب �سمعون برييز عندما كان رئي�سا 
وذلك  كرير  تكرير  �سيدى  معمل  ب�سراء   –
هيئة  وه��م  اآخرين  م�ساهمني  مع  بال�سرتاك 
البرتول و�سركة اإنبى  و�سركة برتوجيت وبنك 
قناة ال�سوي�س , واأطلق ا�سم “ ميدور “ على هذا 

املعمل  .. 
  بعد �سنوات قليلة كان �سامح فهمى يراأ�س “ 
ميدور “ وقام ح�سني �سامل و�سريكه  الإ�سرائيلى 
 400 مببل≠  الأهلي  البنك  اإىل  ح�ستهما  ببيع 
فيه  مبالغا  ه��ذا  ال�سعر  ك��ان   .. دولر  مليون 
اإىل حد بعيد لكن التعليمات العليا جاءت اإىل 
رئي�س البنك املذكور   – كان وقتها فاروق العقدة 
– بقبول تلك  ال�سيا�سات  وهو مقرب من جلنة 
البنك  اأن  رغم  ذلك  حدث   .. ال�سفقة  الظاملة 
مليون   430 “ “ ميدور  اأقر�س  الأهلي كان قد 

 دولر و280 مليون جنيه        ..      
  )   لعل القارÇ يالحß اأننا ذكرنا فى بداية 
الأهلي  البنك  مع  �سامل  حل�سني  �سابقة  احللقة 
اإ�سافيتني  مرتني  معه  التعامل  يتكرر  الآن   , 
”  اأي�سا  اأن��ه  يبدو  الأهلى  البنك  من  قر�س   ,
ثم  مبارك  ح�سنى  تدخل  ب�سبب  �سمان  بدون 
كما  ..  متاما  الأهلى  للبنك  ظاملة  �سفقة  بيع 
امل�سرى : من ذقنه وافتله وبيع له  املثل  يقول 
, لكن واقع تلك ال�سفقات  الثالث تعلو هذا املثل 

ومبراحل ..(       
الأهلى  البنك  رئي�س  اأن  الأمر  فى   ßاملالح
�سغوط  حاميها  حتت  – الواقع  العقدة  فاروق 
التى  الكارثة  حجم  ي��درك  ك��ان   – احل��رام��ى 
تلك  ال�سفقة  م��ن  تخل�س  ل��ذل��ك   , يرتكبها 

الظاملة ببيعها اإىل البنك املركزى       ..      
ذلك  بعد  العقدة  ف��اروق  اأق��دم عليه  ما  اأم��ا 
تقع  والتى  ال�سوداء  الكوميديا  من  متاما  فيعد 
 �سمن امل�سحكات املبكيات فى زمن ح�سنى مبارك 
التاىل  العقدة  ملن�سب  ف��اروق  تعيني  فمجرد   ,
كرئي�س للبنك املركزى كان اأول عمل قام به هو 
 – اخلا�سرة  الظاملة  تلك  ال�سفقة  ببيع  قيامه 
للمرة الثالثة !! – التى خدعه فيها “ الواجهة 
بالتفاق  الإ�سرائيلي  و�سريكه  “ ح�سني  �سامل 
مع ح�سنى مبارك - اإىل الهيئة العامة للبرتول   
اإذن اأثبت ح�سني �سامل مهارته فى جتارة ال�سالح 
مع وىل نعمته ح�سنى مبارك , ثم  اأثبت مهارته 
بال�ستيالء  املرتبط  ال�سياحة  جمال  فى  اأي�سا 
مبهرة  نتائج  ,  وحقق  الثمينة  الأرا���س��ى  على 

ل�سيده فى هذا املجال , وجاءت املرحلة الثالثة 
وحقق  البرتول  جمال  فى  اأو�سحنا   –  كما   –
عدة مليارات من الدولرات ذهب اأغلبها جليوب 

اآل  مبارك فى اخلارج ..       
الآن تاأتى املرحلة الرابعة والتى هى اأ�سخم 
املراحل , حيث ” الدفع بالواجهة  ح�سني �سامل 
فى جمال ل يقل اأهمية عن الت�سليح وال�سياحة 

والبرتول , اإنه جمال  الغاز الطبيعى ..       
كان  �سامل  حل�سني  الرابعة  املرحلة  لإمت��ام 
لبد من وزير برتول يقبل بالالمعقول من  هدر 
الغاز  فى  الإ�سرتاتيجية  م�سر  ملقدرات  ونهب 
من  فى  عجلة  الأربعة  ع�سابة  لأن  الطبيعى 

اأمرهم لبيع كل ما زاد ثمنه ..       
  اأح�سرت القيادة ال�سيا�سية �سامح فهمى من 
“ كى يراأ�س وزارة البرتول ,  كان هذا  “ ميدور 
اأن  الختيار يوؤكد لكل من يعرف خبايا الأمور 
باع فيها ما اأمكن  oهناك موؤامرة كبرية قادمة ,  ي
بيعه من مقدرات م�سر من اأجل تهريب الرثوات 

اإىل اخلارج  .. 
  �سامح فهمى هو رئي�س “ ميدور “ الذى �ساهم 
فى مرور �سفقة اخليانة التى قام بها   “ الواجهة 
“ ح�سني �سامل من اأجل ع�سابة الأربعة والتى 

فعت من اأموال املودعني  بالبنك الأهلى ..        oد
الناحية  م��ن  م��وؤه��ال  يكن  مل  فهمى  �سامح 
البرتول  حيث  وزير  من�سب  يتوىل  كى  املهنية 
املتابعة  جمال  فى  العملية  حياته  كل  اأم�سى 
جم��ال  العمليات  فى  ولي�س  املكيفة  باملكاتب 
الطبيعى  املكان  هى  احلقول  حيث  امليدانية 
لكت�ساب اخلربات , وقد جرت  العادة اأن يتوىل 
للبرتول  العامة  الهيئة  رئي�س  البرتول  وزارة 
خلربته امليدانية  باحلقول اأو من يت�ساوى معه 

فى هذا العمل ..       
كانت املرحلة الرابعة ل�“ الواجهة “ ح�سني 
�سامل هى موؤامرة كربى على م�سر بكل  املقايي�س 
ال�سيطان  م��ع  م��ب��ارك  ح�سنى  ن��ظ��ام  عقدها 

واأعداء م�سر لنهب ثروتها  .. 
قام ح�سني �سامل باإن�ساء �سركة لهذا الغر�س 
   ” –  E.M.G –املتو�سط “ غاز �سرق  ت�سمى 
 وكانت مكونة من ثالثة اأطراف : الطرف الأول 
هو “ الواجهة “ ح�سني  �سامل وميتلك 60% من 
راأ�سمالها , والطرف الثانى �سديقه الإ�سرائيلى 
جوزيف  ميمان بن�سبة 30 % , والطرف الثالث 
بن�سبة 10 % ل�سركة الغازات البرتولية  التابعة 

لوزارة البرتول امل�سرية       ..      
مع  �سفقة  فهمى  �سامح  البرتول  وزير  عقد    
�سركته  بكمية  اإم��داد  على  تن�س  �سامل  ح�سني 
كبرية من الغاز , وهو بدوره – اأى ح�سني �سامل 
– يقوم باإمداد الكيان  ال�سهيونى بكمية تبل≠ 5 
 – – 7^1 مليار مرت مكعب  تريليون قدم مكعب 
اإمكانية زيادة  على مدى  خم�سة ع�سر عاما مع 
عاما  ع�سرين  اإىل  لت�سل  اأخرى  �سنوات  خم�س 
وحدة  للمليون  دولر   1^5 يبل≠  ثابت   وب�سعر 
ف��ى  حالة  دولر   2^65 اإىل  ال�سعر  ويرتفع 
و�سول �سعر خام “ برنت “ – البرتول اخلام – 



اأول �ضورة ملايكل جاك�ضون 
وهو ميâ على ال�ضرير

 
بعد  ال�����س��وء  اإىل  خ��رج��ت 
اأول �سورة  الثالثاء  اليوم  ظهر 
ال��راح��ل,  الأم��ريك��ي  للمطرب 
ميتا  وتظهره  جاك�سون,  مايكل 
املتحرك  النوع  من  �سرير  على 
نقلوه  مب�ست�سفى  غرفة  يف  وهو 
يف  وفاته  من  �ساعات  بعد  اليه 

25 يونيو/حزيران 2009 بنوبة قلبية داهمته يف منزله بلو�س اأجنل�س.
الأمريكية قبل  الق�سائية  ال�سلطات  ال�سورة من خارج  �ساهد  من  واأول 
هم  »العربية.نت«,  وبينها  العالم,  و�سائل  بع�س  اىل  منها  ن�سخ  ت�سل  اأن 
اخلا�س,  طبيبه  حماكمة  ب��دء  مع  اليوم  عليها  اطالعهم   ” حملفون 
حقنه  عرب  البوب«  »ملك  بوفاة  بالت�سبب  املتهم  موراي,  كونراد  الدكتور 
يف ال�سريان مبادة خمدرة, وهي حماكمة �ستلقي ال�سوء على اآخر �ساعات 

عا�سها جاك�سون قبل وفاته �سابا بعمر 51 �سنة.
اأعمارهم  ن�ساء ترتاوح  املوؤلفة من 7 رجال و5  املحلفني  و�ستقرر هيئة 
بني 32 و57 عاما م�سري كونراد الذي ينفي كل التهم املوجهة اليه, علما اأن 
ن�سف عدد املحلفني اعرتفوا خالل اختيارهم باأنهم كانوا معجبني باملطرب 
وفرقة »جاك�سون فايف« التي كان جنمها الالمع »وهو ما قد يوؤثر يف نتائج 

احلكم« وفق ما يخ�ساه حمامو كونراد.
بالت�سبب  كونراد  ادانة  حال  يف  �سنوات   4 ال�سجن  هو  الأكيد  واحلكم 
بوفاة املطرب من جرعة زائدة من الأدوية اأحدثت فيه ت�سمما من مادة 

»بروبوفول« امل�سنفة كمخدر قوي اعتاد »ملك البوب« عليه كمنوم. 
واعرتف الدكتور كونراد, البال≠ عمره 58 �سنة, بحقن جاك�سون باملادة 
بح�سب  نف�سه«  جاك�سون  من  بطلب  »وكانت  وفيه  تويف  الذي  اليوم  �سباح 
باأنه تخلى عن مري�سه  العام  ما قال يف معر�س رف�سه لتهامات الدعاء 
وقدم له عناية »بعيدة جدا عن املعايري املطلوبة« وفق ما ورد بحيثيات 

وموجبات التهام.
وكانت ال�سلطات الق�سائية بلو�س اأجنل�س, حيث جتري املحاكمة, وافقت 
على الفراج عن كونراد بكفالة يف اأوائل العام املا�سي بحيث ميثل بدءا 
ينوي  اأ�سابيع, وخاللها   5 �ست�ستمر جل�ساتها  التي  املحكمة  اأمام  اليوم  من 
حماموه الت�سديد على اأن جاك�سون هو من حقن نف�سه بجرعة ا�سافية من 

»الربوبوفول« يف غياب الطبيب »بغر�س النتحار« كما يقولون.
ويبدو مايكل جاك�سون يف ال�سورة, وهي ر�سمية و” التقاطها كيفما كان 
فمه  على  وبدت  بي�ساء  باأخرى  ثيابه  الأطباء  اأبدل  وقد  يبدو,  ما  على 
املطرب  فيها  يظهر  لقطة  اأول  وهي  �سمادات,  الأي�سر  مع�سمه  ويف  واأنفه 

جثة هامدة. 

مفتي ال�ضعودية   فاVضي ا�ض¨ال وتارك الف�ضاد فى 
بالد√ وبقول : ت¨يري لون العينÚ غ�¢ وحتايل

ال�سعودية  ع���ام  م��ف��ت��ي  ح���ذر   -  
ورئي�س هيئة كبار العلماء »ال�سيخ عبد 
الغ�س  عملية  من  ال�سيخ«  اآل  العزيز 
تغيري  خالل  من  ال��زواج,  يف  والتحايل 
ب�سكل  امل��الم��ح  تغيري  اأو  العيون  ل��ون 
عند  العري�س  اأم���ام  احلقيقة  يخفي 
الروؤية ال�سرعية, وا�سًفا ذلك بالغ�س 
ال�سرع  منه  ح��ذرن��ا  ال��ذي  والتحايل 

على  فقط  يقوم  ل  الزواج  اأن  �سحفية  ت�سريحات  يف  ال�سيخ  اآل  .واأ�ساف 
ال�سكل واإ‰ا على التدين والأخالق, داعًيا اأولياء اأمور الفتيات اإىل عدم 
اللجوء اإىل الغ�س والتحايل من خالل خداع من يتقدمون خلطبة بناتهم 
عكا®  �سحيفة  بح�سب  ابنته,  يزوج  حتى  اأخرى  فتاة  اأو  اأختها  باإدخال 
ال�سعودية .واأو�سح اآل ال�سيخ اأنه يحق للرجل ف�سخ العقد يف حال اكت�ساف 
الغ�س من قبل اأهايل الفتيات, وياأتي ت�سريح املفتي على خلفية قيام رجل 
امل�ستقبل  اأن زوجة  اكت�سف  اأن  �ساعة فقط, بعد  بتطليق زوجته بعد 12 
لي�ست هي التي �ساهدها اأثناء النظرة ال�سرعية.وكان مواطن �سعودي قد 
العرو�س, فما كان  اإلقاء نظرة �سرعية على  تقدم خلطبة فتاة, م�سرتًطا 
العري�س, لكنه  اأن وافق على طلب  اإل  الفتاة -وهو �سقيقها-  اأمر  من ويل 
اأدخله على ابنته -19 عاًما- بدل من العرو�س التي يبل≠ عمرها 26 عاًما.
ما دفع بالعري�س اإىل القبول بها وتكفله بجميع ال�سروط التي قدمها ويل 
اأمر الفتاة, وبعد متام الزواج اكت�سف العري�س اأن زوجته تختلف كلًيا عمن 
ال�سغط عليها لكي يعرف  اإىل  ال�سرعية, ما دفعه  اأثناء النظرة  �ساهدها 
حقيقة الأمر.واأمام �سغط العري�س, اعرتفت العرو�س باللعبة التي حاكها 
�سقيقها »وليها« من اأجل قبول العري�س بها, حتى ي�ستطيع اأن يزوجها ودعا 
اجلميع  اأمام  الزوجة  �سقيق  خاللها  اعرتف  عائلية  جل�سة  اإىل  العري�س 
�ساعة   12 من  اأقل  بعد  �سقيقته  وا�ستلم  املهر  واأرج��ع  للعري�س,  بخداعه 

زواج.
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دول         و8  اأوروبا  من  غذائها  ال�ضعودية ت�ضتورد 90% من 

�ضيï االأRهريركب الãورة.. ويحابى اال�ضوليون .. 
ويطالب ال�ضفرية االأمريكية باEعادة }عمر عبدالرMمن

من  باملائة   90 اأن  حديث  �سعودي  تقرير  اأك��د   
الربازيل  من  م�ستوردة  اململكة  يف  الغذائية  امل��واد 
اأخ��رى, وفقًا  ودول الإحت��اد الأوروب��ي وع��دة دول 

ل�سحيفة »القت�سادية« ال�سعودية.
ا�سرتاتيجيًا  خطرًا  يعد  هذا  اأن  خ��رباء  وذك��ر   
جديدة  منافذ  فتح  خ��الل  م��ن  للمعاجلة  يحتاج 
ظل  يف  اململكة  يف  املتزايد  الطلب  تلبية  ت�سمن 

التزايد ال�سكاين الكبري.
اهلل  عبد  امللك  معهد  عن  �سادر  تقرير  واأو�سح   
جلامعة  التابع  ال�ست�سارية  والدرا�سات  للبحوث 
من  باملائة   90 ت�ستورد  ال�سعودية  اأن  �سعود,  امللك 
اأكرب  عد  oت التي  ال��ربازي��ل  من  الغذائية  حاجاتها 
د لالأغذية يف اململكة, تاأتي بعدها دول الإحتاد  qمور

الأوروبي, ثم الهند واأمريكا.

اأن يرتفع الطلب على القمح يف  ع التقرير  qوتوق 
ال�سعودية عام 2015 اإىل 2^3 مليون طن, من 8^2 
طن يف 2008, يف حني �سريتفع الطلب على الأرز اإىل 
2^1 مليون طن, من نحو مليون طن يف 2008, وال�سكر 
اإىل 782 األف طن من 526 األف طن حاليًا, والزيوت 

النباتية من 423 األف طن اإىل 490 األف طن.
اإج��راءات  اتخذت  ال�سعودية  احلكومة  وكانت   
ل الدولة ن�سبة  qاأزمة الغذاء ومنها حتم للتعامل مع 
الدولة,  حت�سلها  التي  املوانئ  ر�سوم  من  باملائة   50
ونقل  ال�سري  ورخ�����س  ال�سفر  ج���وازات  ر���س��وم  وم��ن 
املنزلية  للعمالة  الإقامة  رخ�س  وجتديد  امللكية 

ملدة 3 �سنوات.
روات��ب  اإىل  معي�سة«  غ��الء  »ب��دل  اأ�سافت  كما   
�سنويًا  ال��دول��ة  ومتقاعدي  وم�ستخدمي  موظفي 

وزيادة خم�س�سات  �سنوات,   3 ملدة  باملائة   5 بن�سبة 
ال�سمان الجتماعي بن�سبة 10 باملائة. 

   غربة نيوز - نيويورك ا�ستقبل الدكتور اأحمد 
�سفرية  برت�سن  اآن  مبكتبه  الأزه���ر  �سيخ  الطيب 
 sعرب حيث  بالقاهرة,  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
امل�سيئة  الت�سرفات  بع�س  من  وا�ستيائه  اأمله  عن  لها 
�سد املواطنني الأمريكيني امل�سلمني باأمريكا, وهو ما 

ي�ساد التنوع والدميقراطية يف املجتمعات احلرة.
الأمريكية  الإدارة  مطالبته  الطيب  وج���دد 
اإىل  الرحمن  عبد  عمر  ال�سيخ  اإع��ادة  يف  بالنظر 

وطنه واأ�سرته 
الثورة  ركب  الذي  الزه��ر  �سيخ  ان  قالت  م�سادر 
امل�سرية عند جناحها الن يحابي ال�سلفيني وحركة 
عبد  عمر  �سرح  بااطالق  ويطالب  امل�سرية  اجلهاد 

الرحمن ..؟.
الوليات  يف  املعتقل  الرحمن,  عبد  عمر  وال�سيخ 
املتحدة منذ 18 عاًما, كان من بني املعتقلني يف ق�سية 
ال�سادات  اأن��ور  ال��راح��ل  امل�سري  الرئي�س  اغتيال 
الرباءة  على  ح�سل  وقد  الكربى,  اجلهاد  وق�سية 
و�سافر   .1984 يف  املعتقل  من  وخرج  الق�سيتني  يف 
اإىل الوليات املتحدة ليقيم يف ولية »نيوجر�سي«, 
واعتقل هناك بتهمة التورط يف تفجريات نيويورك 
»التاآمر  منها  تهم  بعدد  اتهامه  و”   .1993 ع��ام 
الوليات  يف  احلكم  نظام  قلب  على  والتحري�س 
مبارك  ح�سني  اغتيال  على  و«التحري�س  املتحدة«, 
حرب  ل�سن  والتخطيط  ع�سكرية  من�ساآت  وتفجري 
حكم  �سده  و�سدر  املتحدة«.  ال��ولي��ات  �سد  م��دن 
بال�سجن املوؤبد. وخالل �سجنه اأعلن تاأييده ملبادرة 
الإ�سالمية«  »اجلماعة  اأعلنتها  التي  العنف  وقف 

مب�سر عام 1997.
الزعيم  الرحمن  عبد  عمر  الدكتور  وتعر�س 
الروحي ل� »اجلماعة الإ�سالمية« يف م�سر, وامل�سجون 
من  ل�سغوط  عاما   18 نحو  منذ  املتحدة  بالوليات 
اأمام  اأ�سرته  تنظمه  ال��ذي  العت�سام  ف�س  اأج��ل 
اأ�سابيع,  عدة  منذ  بالقاهرة  الأمريكية  ال�سفارة 
ال�سرير  ال�سيخ  معاناة  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 

ويدعو لالإفراج عنه.
وت��رية  اإن  ال�سيخ  جن��ل  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وق���ال 
ال�سغوط على والده ت�ساعدت يف حمب�سه الأمريكي 
دعوة  ي�ستهدف  ال���ذي  العت�سام  ف�س  اأج���ل  م��ن 
الإدارة الأمريكية اإىل الإفراج عنه اأو اإعادته اإىل 

م�سر ل�ستكمال فرتة العقوبة ب�سجونها.
ال�سيخ  �سد  متار�س  �سغوًطا  هناك  اإن  واأ���س��اف 
كاإيذائه والت�سييق عليه حمب�سه, عرب حرمانه من 
بالأيام,  مت�سخة  تظل  التي  مالب�سه  وغ�سل  الدواء 
جانب  اإىل  معطلة,  ال�سجن«  »مغ�سلة  اأن  بحجة 
حرمانه من الطعام لفرتات طويلة, ومنعه من تناول 
ال�سجن  اإدارة  علم  من  الرغم  على  الإفطار,  وجبة 

املحتجز به مبر�سه ال�سديد. 
باب  ي��ط��رق  يظل  ال�سرير  ال�سيخ  اأن  وك�سف 
دون  اأحد  اإليه  ي�ستجيب  حتى  بال�ساعات  زنزانته 
بعك�س  الزنزانة,  مفتاح  فقدوا  اأنهم  بزعم  جدوى, 
والذي  له  جم��اورة  بزنزانة  يقطن  اأمريكي  �سجني 

يطرق الباب مرة واحدة في�سرعون اإليه مهرولني.
واأعرب جنل ال�سيخ عن ا�ستنكاره لتلك املمار�سات 
وتوجه  حقوقه,  اأب�سط  من  وحرمانه  وال��ده  �سد 
الأف�سل  كان  اإذا  ما  الأمريكية:  لالإدارة  بالت�ساوؤل 
ب��ع��د هذا  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  اإن��ه��اء حب�س 

العت�سام ال�سلمي, اأم التف يف املزيد من اإذلله؟.
املتزايد على  ال�سغوط  الرغم من  اأنه على  واأكد 
اأبًدا ملحاولت ف�س  لن تر�سح  الأ�سرة  اأن  اإل  والده 
ال�سفارة  اأمام  اعت�سامها  توا�سل  و�ستظل  العت�سام 
اإىل  لإعادته  وفعلية  جادة  اإج��راءات  تتخذ  حتى 

وطنه.
اأ�سرة  �سلمت  م�سر,  اإىل  الأخرية  زيارته  وخالل 
الوزراء  لرئي�س  ر�سالة  الرحمن,  عبد  عمر  ال�سيخ 
الرتكي رجب طيب اأردوغان – عرب وزير اخلارجية 
اأحمد داود اأوغلو- من اأجل حثه على التدخل لدى 

الإدارة الأمريكية لالإفراج عنه.
النحياز »لإ�سرائيل« يزيد الكره لأمريكا:

الدكتور  الأزه���ر  �سيخ  اأخ��رب  اآخ��ر,  �سعيد  على 
النحياز  اأن  الأمريكية  ال�سفرية  الطيب,  اأحمد 
وهي  الق�سايا  اأم  –يف  الأمريكي  الكامل  الأمريكي 
الق�سية الفل�سطينية – للكيان ال�سهيوين, هذا اأمر 
الإدارة  عدالة  من  والياأ�س  الكره  حالة  من  يزيد 
الأمريكية, و�سيزيد من اإ�سرار الأزهر على منا�سرة 
امل�ستقلة  دولته  لقيام  الفل�سطيني  ال�سعب  وم�ساندة 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.
العامل  يف  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��دخ��ل  اأن  ل��ه��ا  وذك���ر 
ا,  qالعنيفة جًد الفعل  نوًعا من ردود  الإ�سالمي خلق 
الإدارة  فعلى  اليوم,  نراها  التي  الكراهية  وخلق 
الأمريكية اأن تعود اإىل ر�سدها وتزن الأمور مبوازين 
العدل واحلق, ويف غياب هذه النظرة املتزنة, فالكل 
على  والغرب  ال�سرق  يف  �ست�سيل  والدماء  �سيخ�سر, 

ال�سواء, وهذا ما ل نرت�سيه .
كما تطرق �سيخ الأزهر اإىل خطاأ غزو العراق وما 
ه من ويالت على اجلميع, م�سريًا اإىل اأن ال�سيا�سة  qجر
ال�سهيوين,  للكيان  منحازة  �سيا�سة  الأمريكية 
ال�سيا�سات  هذه  مثل  بف�سل  يحكم  التاريخ  ومنطق 

الظاملة, وهذا ي�سئ اإىل اأمريكا وتاريخ اأمريكا .
للعامل  ملك  هو  وجامعة  جامعًا  الأزهر  اأن  وذكر 
العربية  الأم���ة  �سمري  وه��و  والإ���س��الم��ي,  العربي 
والإ�سالمية, ولهذا ال�سبب فلم ي�س�اأ الإمام اخلو�س 

اهتم  واإ‰��ا  مب�سر,  الداخلية  ال�سيا�سة  ق�سايا  يف 
وفقا  ال��ع��امل,  يف  وامل�سلمني  ال��ع��رب  ق�سايا  بطرح 

لوكالة اأنباء ال�سرق الو�سط .
كما تطرق اإىل الإ�سالموفوبيا, هذا الوهم الكريه 
من  التي  الدميقراطية  التقاليد  مع  يتفق  ل  الذي 
موؤكدًا  احلديثة,  املجتمعات  يف  ت�سود  اأن  املفرو�س 
ال�سعوب, وفعاليتها  اإرادات  الثورات هي من  اأن  على 
فعالية داخلية ذاتية, بالرغم من الأموال والأدوات 
بخا�سة  اأمريكا  ومن  بعامة  الغرب  من  ر�سدت  التي 
لإحداث التحول الدميقراطي يف املنطقة اإل اأنها مل 
ال�سعوب  اأن هذه  اأن ندرك  املهم  , فمن  mاأثر تكن ذات 
احل�سارية  ومواريثها  الذاتي  منطقها  فق  nو تتحرك 
��رتم,  oحت اأن  يجب  ال��ت��ي  خ�سو�سياتها  ميثل  ومب��ا 

ووثيقة الأزهر اأ‰وذجo لهذه اخل�سو�سية .
كما اأكد لها اأن �سعوبنا �سعوًب را�سدة تعي م�سلحتها 
وعالقتها املعقدة مع العامل, ومن هذا املنطلق نرف�س 
التي  والإم��الءات  ال�سروط  كل  وقاطًعا  تاًما  ا  رف�سً
نرف�س  اأق��ول  وعندما  واأمريكا,  الغرب  من  تاأتينا 
والإ�سالمية  العربية  ال�سعوب  نب�س  عن   qاأعرب اإ‰ا 
للعالقات  نعم  احل��ي,  �سمريها  الأزه��ر  يعترب  التي 
الطبيعية التي تقوم على امل�سالح امل�سرتكة وملا فيه 

خري اجلميع .
وه��ذه  العربي  الربيع  اإن  الأزه���ر  �سيخ  وق���ال 
القيم  الثورات كانت تعبرًيا وجت�سيًدا ملجموعة من 
: املواطنة – احلرية – العدالة – الكرامة - عدم 
الإق�ساء , وهذه القيم واإن كانت قيًما عاملية اإل اأن 
درك  oي  mداخلي mاإثرائها عرب حراك الأزهر ي�سهم يف 
املجتمع  داخ���ل  ��ط��ري  oق جمتمع  ك��ل  خ�سو�سيات 
الأزهر لتج�سيد  الكبري, وي�سعى  العربي والإ�سالمي 
مبا  الأزه��ر  و�سي�سعى  موؤ�س�سي,   mاإط��ار يف  القيم  هذه 
القيم  ه��ذه  حتويل  اإىل   mورم��زي��ة  mتاريخ من  ميلكه 
التغيري  اإح���داث  اإىل  �سعًيا  �سامل  ثقايف  مل�سروع 
والنه�سة يف العاملني العربي والإ�سالمي, وما وثيقة 

الأزهر اإل بداية يف هذا الطريق .
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بت�سوير  كاردا�سيان  كيم  اجلميلة  قامت 
اإع�����الن ل��ع��ط��ره��ا اجل���دي���د يف ب��ا���س��ادي��ن��ا, 
ب�ستايل  الإع��الن  يف  كيم  كاليفورنيا.وتظهر 
اأم��ث��ال مارلني  جن��م��ات ه��ول��ي��وود ال��ق��دمي��ات 
ا�ستهرن  وال��ل��وات��ي  هيبورن  واأودري  م��ون��رو 
ورومان�سية.فÔاها  اأنوثة  الأك��رث  بطالتهن 
وبخ�سالت   , mع��ال خ�سر  ذات  ونتورة  ببلوزة 
�سعر جمعدة ناعمة يف بع�س ال�سور, ويف �سور 
وهي  ال.  الطابع  ذات  ونظارات  بو�ساح  اأخرى 

الن تتواجد
لل�سو  حلقاتها  بع�س  لت�سوير  نيويورك  فى 

بعد  وحت�سري لزواجها من لعب كرة ال�سلة
بع�س  التقط  التب  �سعيد  امل�سور  والفنان   
بع�س  نيوز  غربة  واهدى  لها   اخلا�سة  ال�سور 

ال�سور اخلا�سة 

كردا�ضان  ºكي للفنانة  االتب  �ضعيد  املعرو±  العربي  امل�ضور  من   Rنيو ل¨ربة  خا�ضة  �ضور 



خماوف و�سخرية من »نيولوك« طنطاوي.. 
ن�����س��ط��اء »ف��ي�����س��ب��وك: »ق��ل��ن��ا ن��ري��ده��ا 
مدنية..  ب��دل��ة  امل�����س��ري  ف��ارت��دى  م��دن��ي��ة 

فعل  ردود  ث���ارت 
ظهور  ح��ول  وا�سعة 
ح�سني  حممد  امل�سري 
ط���ن���ط���اوي رئ��ي�����س 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
خالل  املدين  بالزي 
ج����ول����ة مب��ن��ط��ق��ة 
ليل  القاهرة  و�سط 
دون  م���ن  الث���ن���ني, 
�سخ�سية  ح��را���س��ة 

اأطراف احلديث مع املارة ويقوم مب�سافحتهم, تلخ�س  بينما كان يتجاذب 
حالة من اخلوف جراء اإمكانية بقائه بال�سلطة وعدم ت�سليم ال�سلطة اإىل 

املدنيني كما تعهد بذلك يف اأكرث من منا�سبة.
مرات  عدة  امل�سري  فيها  يظهر  التي  اللقطات  امل�سري  التليفزيون  وبث 
والتي قال اإنه ” ت�سويرها بكامريا هاتف نقال لأحد الهواة, وهو ما قوبل 

بردود فعل �سريعة من جانب ن�سطاء �سيا�سيني وحقوقيني واإعالميني.
وكتب ن�سطاء على موقعي التوا�سل الجتماعي )في�سبوك( و)تويرت( 
فكتب  مل�سر;  الع�سكريني  كم  oح ا�ستمرار  من  املخاوف  عن  ت  qnع��رب تعليقات 
اأحدهم »ال�سيد طنطاوي يوؤدي اليمني الد�ستورية اأمام امل�سري طنطاوي«, 

وكتب اآخر »قلنا نريدها مدنية فارتدى امل�سري بدلة مدنية«.
»يا  الن�سطاء  اأحد  فكتب  طريفة  ملحات  من  التعليقات  تلك  تخل  ومل 
ي�سرتي  راي��ح  كان  الرجل  حتتمل..  مما  اأك��رث  الأم��ور  ملوا  oحت ل  جماعة 
كم الع�سكري قائاًل  oاآخر عن رف�س احل qجزمة وجوارب جديدة«, فيما عرب

كم الع�سكر«. oيلب�س بدلة يلب�س بوك�سر.. ي�سقط ي�سقط ح«
و�سائل  يف  فعل  ردود  امل�سريني  بني  املدين  بالزي  امل�سري  ظهور  اأثار  كما 
الإعالم العاملية. واعترب جملة »ذي اأتالنتك« الأمريكية اأن امل�ساهد التي 
بثياب مدنية بو�سط  للم�سري وهو يتجول  التلفزيون  �سا�سات  عر�ست على 
يف  املر�سحني  بت�سرفات  اأ�سبه  باأنه  وو�سفته  للريبة,  مثرية  بدت  القاهرة 

حمالتهم الرئا�سية.
واأ�سافت اإن طنطاوي حر�س على البتعاد عن الأ�سواء منذ توليه اإدارة 
اأيام من  البالد يف فرباير, لفتة اإىل توقيت هذه اجلولة التي تاأتي بعد 
تعر�سه حلمله انتقادات على خلفية �سهادته يف حماكمة الرئي�س املخلوع 
ح�سني مبارك, والتي قالت اإنه بدا فيها وكاأنه ل يتذكر اأًيا مما حدث بني 

يومي 25 يناير و 11 فرباير.
امل�سري  التلفزيون  املعلق على  اأكرث هو و�سف  للده�سة  املثري  اإن  وقالت 

لطنطاوي باأنه مر�سح جيد للرئا�سة يف الفرتة ما بعد احلكم الع�سكري.
م�سهد  اأحدثه  الذي  الق�س�س  و  والنكات  التعليقات  �سيل  اأن  واأو�سحت 
جتول طنطاوي بثياب مدنية بو�سط القاهرة, موؤ�سر على اأنه اأثار اأع�ساب 
الكثريين مما قد يعزز معدل امل�ساركة يف حركة التظاهر ال�سخمة املخطط 
حالة  بتمديد  اجلي�س  قرار  على  احتجاًجا  املقبل  اجلمعة  يوم  حدوثها 

الطوارÇ بالبالد.
للقوات  العام  القائد  الذي يتوىل من�سب  زيارة طنطاوي,  اأن  اإىل  �سار  oي
امل�سلحة امل�سرية منذ العام 1990, تعد الثالثة ملنطقة و�سط القاهرة منذ 
اأوائل فرباير حينما  اإذ كانت الأوىل  اندلع الثورة امل�سرية يف 25 يناير 
ظهر ب�سيارة مك�سوفة يلقي التحية على متظاهري الثورة, والثانية خالل 

�سهر رم�سان.

اع����ت����ق����ال وزي�������ر ك����ه����رب����اء ال����ع����راق 
وهمية ���س��رك��ات  م���ع  ت��ع��اق��ده  ب��ت��ه��م��ة 
اعلنت م�سادر امنية وبرملانية عراقية اعتقال وزير الكهرباء العراقي 
اثر تعاقده مع �سركات وهمية, يف بلدة حديثة  العاين  املقال رعد �سالل 
»ال�سرطة  ان  بغداد  غرب  النبار  �سرطة  يف  م�سدر  بغداد.وقال  غرب 
اعتقلت وزير الكهرباء رعد �سالل املقال بامر من هيئة النزاهة«.وا�ساف 
ان »هيئة حتقيقية تابعة للنزاهة جتري حتقيقا مع الوزير داخل احدى 

مقرات ال�سرطة« دون ال�سارة لتفا�سيل اكرث
واكد م�سدر برملان عراقي ان »الوزير العاين قد اعتقل مبوجب امر من 
هيئة النزاهة, وهو رهن التحقيق حاليا« دون اعطاء مزيد من التفا�سيل.
وقرر رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي املطالبة باقالة وزير الكهرباء 
رعد �سالل العاين يف ال�سابع من اب/اغ�سط�س املا�سي, على خلفية عقدين 
وهميني وقعهما العراق مع �سركتني كندية واملانية تقدر كلفتها باكرث من 

ملياري دولر
اياد عالوي,  العراقية بزعامة  القائمة  العاين الذي ينتمي اىل  وكان 
اخل�سم ال�سيا�سي البرز للمالكي, قد تقدم بطلب ا�ستقالة قبل ذلك بفرتة.
العراقيني  يدفع  ما  الكهربائية  الطاقة  يف  حاد  نق�س  من  العراق  ويعاين 
اىل  ي�سل  الذي  امل�ستمر  النق�س  ملعاجلة  الطاقة  مولدات  على  لالعتماد 
حكومي  ف�ساد  من  يعاين  العراق  ان  اليوم.ويذكر  يف  �ساعة   18 ح��واىل 
م�ست�سر, وقد �سنفت منظمة ال�سفافية الدولية يف تقريرها ال�سنوي للعام 
يونيو,  حزيران/  العامل.ويف  يف  ف�سادا  دولة  اكرث  كرابع  العراق   2010
خالل  بالف�ساد  ادينوا  �سخ�سا   479 ان  احلكومية  النزاهة  هيئة  اعلنت 
ال�سهر اخلم�سة الوىل من العام احلايل, وانها �سبطت 49 مليون دولر يف 

ق�سايا ف�ساد متكنت من ا�ستعادة 218 الف دولر منها فقط
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�ضوريا يف   Úامل�ضلم واالخوان  اوباما  ادارة   Úب بال�ضر  :ات�ضاالت  ايال±  Pمة  على 

ي�ضاركوا   ⁄ امل�ضلمون  االخوان  ال�ضعداوي:  نوال 
الãورة  Vضد  الع�ضكري  املجل�¢  مع  ويتواÄWون  بالãورة 

اي���الف :م��ع ا���س��ت��م��رار تعقد الأو����س���اع داخ��ل 
الروؤية  ات�ساح  وع��دم  ال�سوري,  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ب�ساأن اإمكانية التو�سل اإىل انفراجة تعني بانتهاء 
الأزمة املت�ساعدة التي ت�سهدها البالد منذ ب�سعة 
اأمريكية  �سحافية  تقارير  ال��ي��وم  اأف���ادت  اأ�سهر, 
يف  بهدوء  جتري  اأوباما  باراك  الرئي�س  اإدارة  باأن 
الوقت الراهن م�ساورات مع املعار�سة الإ�سالمية يف 

�سوريا.
وورل���د  �سحيفة  ك�سفت  ال�����س��ي��اق,  ه���ذا  ويف 
موؤخرًا  دت  pق oع الأمريكية عن اجتماعات  تريبيون 
جماعة  من  واأع�ساء  كبار  اأمريكيني  م�سوؤولني  بني 
جماعات  وك��ذل��ك  ال�سورية  امل�سلمني  الإخ����وان 

ال�سغط املوؤيدة لها يف الوليات املتحدة.
وقال امل�سوؤولون الأمريكيون اإن اجلانبني تقابال 
عدة مرات خالل الأ�سهر الثالثة املا�سية ملناق�سة 
الإطاحة  تتم  اأن  بعد  �سوريا  يف  الإخ����وان  دور 

بالرئي�س ب�سار الأ�سد من ال�سلطة. 
�سوزان  عن  ال�ساأن  ه��ذا  يف  ال�سحيفة  واأوردت 
قولها  ال�سوري,  الأمريكي  باملجل�س  الع�سو  مي�ستو, 
:« طلبنا من الوليات املتحدة واملجتمع الدويل اأن 
ي�سعوا حدًا ل�سفك الدماء, واأن ير�سلوا ب�سار الأ�سد 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية«.
اعرتا�سه  �سوريا  يف  الإ�سالح  حزب  اأب��دا  وقد 
اإدارة  التي عقدها م�سوؤولون من  على الجتماعات 
الذي  واأك��د احل��زب,  الأخ��وان.  اأوباما مع جماعة 
يف  للغرب  املوالية  العنا�سر  اأب��رز  من  واح��دًا  يعد 
اأن وا�سنطن تلمح اإىل تاأييدها  املعار�سة ال�سورية, 
دولة  اإىل  البالد  بتحويل  املتعلق  الإخ��وان  لهدف 
اأن  �ساأنها  من  دميقراطية,  دولة  من  بدًل  اإ�سالمية 
من  يتكون  الذي  بها  الأقلية  جمتمع  وتعزز  تدعم 

العلويني وامل�سيحيني والأكراد.

خالله  من  حذر  الذي  املوقف  ذلك  اأعقاب  ويف 
ل�سيا�سة  الوخيمة  التداعيات  من  الإ�سالح  حزب 
عقد  احلكيمة,  غري  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
يعترب  ال��ذي  ال�سوري,  الأمريكي  املجل�س  م�سوؤولو 
يوم  اجتماعًا  ل��الإخ��وان,  منا�سرة  �سغط  جماعة 
اأناهامي  يف  اجل��اري  ال�سهر  من  والع�سرين  الرابع 
بكاليفورنيا, ملناق�سة الأو�ساع املحتملة يف �سوريا يف 
مرحلة ما بعد الأ�سد. وقد حتدث يف هذا الجتماع 
املبعوث الأمريكي اخلا�س, فريدريك هوف, امل�سوؤول 

عن �سيا�سة الوليات املتحدة ب�ساأن امللف ال�سوري.
 »: قولها  مي�ستو  عن  لتنقل  ال�سحيفة  وع��اودت 
عن  نعلن  اأمريكيني,  �سوريني  مواطنني  باعتبارنا 
ت�سامننا مع املتظاهرين ال�سلميني يف �سوريا, الذين 

وراء  جانبهم  من  �سعيًا  يوميًا,  باأرواحهم  ي�سحون 
احلرية«.

وكانت تلك هي اجلل�سة الثانية على الأقل التي 
يتم عقدها بني م�سوؤولني من اخلارجية الأمريكية 
ال�سورية  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة  م��ن  اأع�����س��اء  وب���ني 
وزي��رة  ت��راأ���س��ت  اأ���س��ه��ر. يف ح��ني  يف غ�سون ع��دة 
الجتماع  كلينتون,  هيالري  الأمريكية,  اخلارجية 
املعار�سة  من  اأع�ساء  ا�ستبعاد   ” اأن  بعد  الأول, 

ال�سورية العلمانية.
غ�سبان,  بنجيب  التقى  هوف  اأن  قيل  وقد  هذا 
العلوم  واأ���س��ت��اذ  ال�سوري  الوطني  املجل�س  ع�سو 
ال�سيا�سية يف جامعة اأركن�سا�س بالوليات املتحدة. 

ال�سعداوي  ن��وال  امل�سرية  الكاتبة  �سنqت 
هجومًا حادًا على جماعة الإخوان امل�سلمني يف 
ندوة يف بروك�سل, واتهمت اجلماعة باأنها تقف 
وراء الإ�سراع يف اإقامة النتخابات, وقالت اإن 
اجلماعة مل تكن موؤيدة للثورة, ولكنها ان�سمت 
النظام,  �سقوط  م��ن  تيقنت  عندما  لح��ق��ًا 
اليوم  بر�س  فران�س  لوكالة  تقرير  عن  نقاًل 

الأربعاء.
التي  والفنية  الثقافية  الن�ساطات  وباتت 
حمط  العربي  بالربيع  تت�سل  عناوين  حتمل 
قاعة  �ساقت  وقد  الأوروبي.  اجلمهور  اهتمام 
يوفر  ال��ذي  بروك�سل,  و�سط  »اأم���ازون«  مركز 
الذي  باجلمهور  الن�سائية,  للجمعيات  منربا 
من  بدعوة  ال�سعداوي  مع  اللقاء  حل�سور  اأتى 

»جمعية ت�سامن املراأة العربية - بلجيكا«. 
ن��دوة بروك�سل هو   وك��ان عنوان احل��وار يف 
اأن  اإل  الن�ساء؟«,  العربي  الربيع  �سيدعم  »هل 
اأنه  موؤكدة  ب�سرعة  ذلك  جت��اوزت  ال�سعداوي 
»لأن  الثورة  املراأة يف  ال�سوؤال عن دور  ل ميكن 
ل ثورة بدون املراأة فهي ن�سف املجتمع«, لفتة 
اإىل �سرورة طرح ق�سايا املراأة والأ�سرة وغريها 

»لأن الثورة للجميع ولي�ست فقط للرجال«.
يف  الإ���س��راع  اأن  اإىل  ال�����س��ع��داوي  وذه��ب��ت   
اإقامة النتخابات امل�سرية هو جزء من خطة 
ت�ستهدف اإعاقة الثورة امل�سرية, واأن من يقف 
خلفها هو املجل�س الع�سكري وجماعة الخوان 
الأكرث  اأنها  اعتربت  والتي  م�سر,  يف  امل�سلمني 
بالنتخابات  الفوز  على  وق��درة  الآن  تنظيمًا 
كي  ال��ث��ورة  ل�سباب  الوقت  اإع��ط��اء  تريد  ول 

ينتظموا ويبنوا اأحزابهم.
امل�سلمني  الإخ���وان  جماعة  اأن  واع��ت��ربت   
واأو�سحت  ال��ث��ورة«,  يف  خ��ط��ريا  دورا  »لعبت 
لالحتجاجات  منا�سرة  تكن  مل  اجلماعة  باأن 
ومل  امل�سرية  ال��ث��ورة  اأ�سعلت  التي  الوا�سعة 
جاءت  اجلماعة  م�ساركة  واأن  فيها,  ت�سارك 
�سعيه  يف  موحد  ال�سعب  اأن  راأت  بعدما  لحقا 

لإ�سقاط النظام امل�سري. 
ملونا  حجابا  ترتدي  �سابة  وقفت  عندها   
اأنك  »يوؤ�سفني  لتقول  للكاتبة,  كالمها  موجهة 
النتخابات«,  تاأجيل  تريد  التي  النخبة  من 

واأ�سافت »هذا لي�س ت�سرفا دميقراطيا«.
 واعتربت اأن ما قالته الكاتبة يعرب عن راأي 
نخبة مثقفة »ل تثق بقرار جماعة املواطنني«, 
اإنهم  وقالت  امل�سلمني  الإخ���وان  عن  وداف��ع��ت 
�ساركوا يف الثورة يف البداية كاأفراد ثم ان�سموا 

لها كفريق �سيا�سي.
طرحته  م��ا  اإن  قائلة  ال�سعدواي  ف��ردت   
واأ�سافت  �سحيحا«,  »لي�س  املعرت�سة  ال�سابة 
وق��راأت  مغرتبة  اإن��ه��ا  م�سر,  يف  تكن  مل  »ه��ي 
مل  امل�سلمون  والإخوان  تع�سها,  ومل  الثورة  عن 

ي�ساركوا كما قالت ول ميكنها الدفاع عنهم«.
لالإخوان  النتقاد  لهجة  ال�سعدواي  ورفعت   

يف  تتج�سد  ل��ن  ال��ث��ورة  اأن  معتربة  امل�سلمني 
لتنظيم  وق��ت��ا  ال�سباب  يعط  مل  م��ا  ال��ربمل��ان 
الفر�سة  اإعطاءهم  يريد  ل  من  واأن  اأنف�سهم, 
جناح  ي��ري��د  ل  �سريعة  لن��ت��خ��اب��ات  وي��دع��و 

الثورة. 
فر�س  ميكن  ه��ل  ت�ساءل  رج��ل  على  وردا   
ثقافة  ل��دي��ه  �سعب  على  العلمانية  الآراء 
بدفاعها  املعروفة  الكاتبة,  اعتربت  اإ�سالمية, 
اأن ال�سعب امل�سري  عن حقوق الإن�سان واملراأة, 
حقوقه  لأجل  واإ‰ا  الدين«  اأجل  من  يرث  »مل 
والجتماعية,  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
وخارجها  م�سر  داخ��ل  من  حم��اولت  منتقدة 

على ت�ستيت الثورة مبعارك جانبية.
 واأكدت اأن الثورة بعدما اأ�سقطت راأ�س النظام 

متوا�سلة حتى التخل�س من »ج�سد النظام«. 
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عاد رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب اردوغان 
اإىل اأنقرة مع وزير خارجيته احمد داود اوغلو بعد 
واإلقاء  العامل,  قادة  مع  نيويوركية  لقاءات  �سل�سلة 

خطاب اأمام اجلمعية العامة لالأ· املتحدة.
عن  املنقولة  واملعلومات  التعليقات  جممل  ومن 
الوفد الرتكي يبدو اأن اردوغان وداود اوغلو خرجا 
الأمريكي  بالرئي�س  لقائهما  عن  رائعة  بانطباعات 

باراك اأوباما حيث اعتربا اللقاء 
كل  يف  كامل  تطابق  وك��ان  اللقاءات  اأجن��ح  من 

املوا�سيع.
ب��ا���س, مندوبة  اي��دي��ن ط��ا���س  اأ���س��ل��ي  وذك���رت 
�سحيفة »ميللييت« املرافقة للوفد الرتكي, اإن داود 
اوغلو كان يزهو فرحا يف »البي�ت ال��رتكي« املواجه 
اإلق�اء  اأثن�اء  املتح�دة  لالأ·  العامة  ملبنى اجلمعية 
اردوغان كلمت�ه. وقالت »وكيف ل يزهو فرحا وهو 
الذي و�سف اللقاء مع اأوباما باأنه الأكرث حميمي��ة 
بني  الع��القات  و�سعنا  وق�د  �س�نوات  ت�س��ع  منذ 

البلدين على ال���سكة ال�سحيحة«.
باأوباما.  اإعجابه  عن   qع��رب فقد  اردوغ���ان  اأم��ا 
ا�سمه  ذكر  على  اأ�سر  به  عالقته  عن  �سئل  وعندما 
باراك  »اإن  وقال  اأوباما«.  ح�سني  »باراك  اأي  كامال 
له  واأمتنى  اأحبه  اإن�سان  هو  ك�سخ�س  اأوباما  ح�سني 

جناحا كبريا يف ما يفعله«.
رئي�س   qاأ���س��ر تركيا  اإىل  ع��ودت��ه  طريقه  ويف 
له  املرافقني  ال�سحافيني  اإىل  الرتكية  احلكومة 
وقال  النيويوركية.  ل��ق��اءات��ه  يف  دار  م��ا  ببع�س 
تركيا  تتخذها  ب��داأت  التي  العقوبات  اإن  اردوغ��ان 
الع�سكرية  املواد  نقل  منع  على  تقت�سر  �سوريا  �سد 
اأن يزور خميمات  اإىل �سوريا عرب تركيا, لكنه بعد 
الالجئني ال�سوريني يف منطقة ال�سكندرون �سينتقل 

ي�ساأ  الأخرى مل  العقوبات  من  اإىل مرحلة جديدة 
الك�سف عن م�سمونها.

وعن تقييمه للقاء مع الرئي�س الإيراين حممود 
باملو�سوع  يتعلق  ما  اردوغان يف  اأحمدي جناد, قال 
ال�سوري اإن »العامل املوؤثر الوحيد يف مد عمر �سلطة 
املفتاح  اإيران.  هو  الأ�سد  ب�سار(  ال�سوري  )الرئي�س 
الدعم  يقدم  الذي  البلد  و�سع  يف  هي  اإي��ران.  بيد 
يغريون  ب���داأوا  اأي�سا  )الإي��ران��ي��ون(  هم  الأخ���ري. 

مواقفهم«.
اإيران  ر  qاأن اردوغان قد حذ واعتربت »ميللييت« 
من دعمها ل�سوريا, لأن ا�ستمرار ذلك �سيعمق ال�سرخ 

ال�سني - العلوي يف املنطقة. 
فقال  الكردية,  امل�ساألة  عن  اردوغ���ان  وحت��دث 
العمال  ح��زب  مع  واملباحثات  احل��وار  مرحلة  اإن 
الكرد�ستاين انتهت وبداأت مرحلة ال�سراع والعمليات 
الع�سكرية, لكنه قال انه يف املقابل �سيفتح �سفحة 

جديدة مع »حزب ال�سالم والدميوقراطية« الكردي 
الذي مل يق�سم بعد نوابه اليمني يف الربملان. اجلدير 
ل  باأنه  ال�سالم«  »حزب  اتهم  اردوغ��ان  اأن  بالذكر 
يختلف عن »الكرد�ستاين« جلهة دعم الإرهاب. كما 
والنا�سطني  البلديات  وروؤ�ساء  زعماء  من  املئات  اأن 
املناطق  يف  اعتقلوا  ق��د  ال�سالم  حل��زب  التابعني 
حزب  عمليات  على  احلكومة  رد  اإط��ار  يف  الكردية 
الأ�سابيع  يف  ت�ساعدت  التي  الكرد�ستاين  العمال 

املا�سية واأودت بالعديد من اجلنود الأتراك.
ل  �سوريا  ب��اأن  اعتقاده  ع��ن  اأردوغ����ان  واأع���رب 
داخل  »الإرهابية«  العمليات  ت�ساعد  وراء  تقف 
يف  جيدا  عملت  �سوريا  اأن  املعلوم  »من  وقال  تركيا. 
»اإذا  واأ�ساف  املو�سوع«.  هذا  حيال  املا�سية  الفرتة 
جلاأ اأع�ساء املنظمة النف�سالية اإىل �سوريا وبداأوا 
هجماتهم الإرهابية من هناك, اآنذاك �سيكون هذا 

التطور م�سدر قلق ل�سوريا«.
على  كان  ال��ذي  اوغلو,  داود  ال�سحيفة  و�ساألت 
الدول باحلرب.  بع�س  نهدد  »نحن  نف�سها,  الطائرة 
ت�سريحاتنا؟«  وح���دود  نتوقف  اأي��ن  نعرف  فهل 

فاأجاب الوزير »ل يكن عندكم اأي �سك«.
ال��ربمل��ان الإي���راين  ���س��نq ع�سو  ال��وق��ت,  يف ه��ذا 
حممد  اخلارجية  وال�سيا�سة  لقومي  الأمن  وجلنة 
كو�سري هجوما عنيفا على تركيا ب�سبب ن�سر الدرع 
ا�سرتاتيجي«,  »خطاأ  ه��ذا  اإن  وق��ال  ال�ساروخي. 
م�سيفا اإن مثل هذا القرار املف�سلي من جانب تركيا 
لإي���ران,  الدفاعية  ال��ق��درات  على  خطرا  ي�سكل 
وطهران لن تبقى �ساكتة على ذلك. وتابع اإن تركيا 
متمنيا  املعايري,  مزدوجة  خارجية  �سيا�سة  متار�س 
�سيا�ساتها  اإىل  للعودة  طريقها  يف  تركيا  تكون  األ 

القدمية. 

لبي  بالقاعدة  �سلة  على  قبلية  م�سادر  قالت   
بي �سي اإن تنظيم القاعدة يف اليمن م�سر على نفي 
خرب مقتل القيادي البارز يف التنظيم اأنور العولقي 
وتعهد ببث ت�سجيل م�سور حديث للعولقي يثبت اأنه 

ل يزال على قيد احلياة
 لكن م�سادر مقربة من والد اأنور العولقي

�سي  بي  لبي  اأك��دت  �سنعاء  بجامعة  اأ�ستاذ  وهو   
اأنه توجه اليوم اىل حمافظة اجلوف �سرقي اليمن 
للتعرف على جثة ابنه وال�سراف على دفنه اذا ما 

�سح مقتله.
وتقول م�سادر قبلية يف اجلوف اإن جثة متفحمة 
وم�سوهه متاما مل ميكن التعرف على هوية �ساحبها 

بعد هي التي يعتقد اأنها لأنور العولقي.
اأ�ساد  قد  اوباما  باراك  المريكي  الرئي�س  وكان 
بالعملية المريكية التي ا�سفرت عن قتل القيادي 
اليمن,  يف  العولقي  اأنور  القاعدة  تنظيم  يف  البارز 
الهادفة  اجلهود  يف  املهمة«  »باخلطوة  اياها  وا�سفا 

لدحر التنظيم.
وقت  يف  ومينيون  اأمريكيون  م�سوؤولون  واأع��ل��ن 
�سابق من يوم اجلمعة مقتل العولقي يف غارة �سنتها 
طائرات اأمريكية بدون طيار على موكبه يف منطقة 

جبلية �سرقي العا�سمة �سنعاء.
م�سادر  عن  �سنعاء  يف  �سي  بي  بي  مرا�سل  ونقل   
من  �ستة  ملقتل  اأدت  الغارة  اإن  قولها  مينية  اأمنية 

مرافقي العولقي.
واأكد م�سدر اأمني يف حمافظة ماأرب �سرقي اليمن 
العولقي و�ستة من مرافقيه  اأنور  �سي مقتل  لبي بي 
يف غارة جوية يف وقت مبكر من �سباح اجلمعة يف 
اجلوف  حمافظتي  بني  الواقعة  م��روان  اآل  منطقة 

وماأرب.
القبليني  امل�سلحني  ع�سرات  اأن  امل�سدر  وذك��ر 

طوقوا مكان احلادث عقب الغارة اجلوية.
اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  اأن  اإىل  وي�سار 
ياأمر  تنفيذيا  اأم��را  املا�سي  العام  اأ���س��در  قد  ك��ان 
اجلن�سية  يحمل  الذي  العولقي  وقتل  بتعقب  فيه 

الأمريكية.
و يو�سف العولقي باأنه اأحد اأبرز منظري تنظيم 
متعددة  �سوتية  ت�سجيالت  له  وكانت  القاعدة, 
يح�س فيها على �سن هجمات �سد الغرب الذي كان 

ي�سفه بحزب ال�سيطان.
مل  طائرات  اإن  اليمن  يف  قبلية  م�سادر  وقالت 

تعرف هويتها كانت حتلق فوق املنطقة منذ ايام.
ي�سار اىل ان العولقي, املولود يف الوليات املتحدة 
اب��رز  م��ن  يعترب  الم��ري��ك��ي��ة,  اجلن�سية  ويحمل 
لخطر  المريكية  احلكومة  قائمة  يف  املطلوبني 

الرهابيني.
ويقول مرا�سل بي بي �سي لل�سوؤون المنية غوردن 

كوريرا ان مقتل العولقي �سيكون له تاأثري كبري, لن 
الخري له نفوذ على عدد كبري من امل�سلمني ال�سباب 
عرب ا�ستخدامه و�سائل العالم لقناعهم بالت�سدد 

وحمل ال�سالح.
يف  قلق  و���س��ط  مقتله  ع��ن  الع���الن  ي��اأت��ي  كما 
املتفاقمة  ال�سيا�سية  الزمة  تاأثري  حول  وا�سنطن 
يف اليمن على قدرة احلكومة على مالحقة م�سلحي 

تنظيم القاعدة والق�ساء عليهم.
ابرز  احد  يعترب  العولقي  ان  وا�سنطن  وتعتقد 

القياديني يف تنظيم القاعدة بجزيرة العرب.
 24 يف  اليمني  للطريان  غ��ارة  ا�ستهدفته  وق��د 
�سبوة  حمافظة  يف   2009 الأول  دي�سمرب/كانون 
اوقعت 34 قتيال. لكنه مل يكن متواجدا انذاك يف 

املكان كما افادت اجهزة المن.
كما جنا انور العولقي من غارة اأمريكية يف اليمن 
اأيام من مقتل بن لدن يف  يف مايو/اآيار 2011 بعد 

عملية نفذتها قوات خا�سة اأمريكية يف باك�ستان.
على  كان  العولقي  انور  ان  يف  وا�سنطن  وت�ستبه 
منفذ  املطلب  عبد  ف��اروق  عمر  بالنيجريي  ات�سال 
دي�سمرب/  25 يف  اأمريكية  طائرة  تفجري  حماولة 
اأم�سرتدام  بني  رحلة  يف  كانت   2009 الأول  كانون 

وديرتويت.
كان  بانه  العولقي  املتحدة  الوليات  تتهم  كما 
الذي  ح�سن  ن�سال  الأمريكي  ال�سابط  مع  يرتا�سل 
يف  تك�سا�س  يف  هود  ف��ورت  قاعدة  على  النار  اطلق 

نوفمرب/ت�سرين الثاين 2009 موقعا 13 قتيال. 

االأ�ضـد         ن¶ام  بعمر  “د  التي  وهـي  اEيران  بيد  �ضوريا   ìمفتا اأردوغان: 

العولقي  اأنور  مقتل  تنفي  القاعدة   ºبتن¶ي مت�ضلة  م�ضادر 

االEرهاب مكافحة  يف  التعاون  ب�ضاأن  اأمريكية  بت�ضريحات  يرMب  ق�ضة  عن   åيبح الذي  اليمني  الن¶ام 

!! (πا�سØd�) ¢�ر©d�
�سالح عربيات 

يف الردن جتد ان اعرا�س )املواطنني( دائما برتفع الرا�س.. باملقابل فان 
يف�سل  فانه  دميقراطي  )عر�س(  اقامة  على  النية  عقدت  ما  كل  احلكومة 

ف�سال ذريعا..
الف�سل احلكومي  وراء هذا  ال�سباب تقف  بد من وجود جمموعة من  ل 

املتكرر ولعل من اهم تلك ال�سباب ما يلي: 
اول : يف العر�س )ال�سعبي( ل بد وان يكون هناك )كبري للعيلة( اجلميع 
ي�سمع كلمته وينفذها من دون نقا�س فتجده هو الوحيد املم�سك بزمام المور 

املتعلقة ب� )العر�س(.. 
يف العر�س )الدميقراطي( جتد الو�سع خمتلفا متاما فهناك الف )كبري( 
ما  �سرعان  المور  فان  لذلك  يجري..  فيما  راأيه  منهم  لكل  )�سغري(  والف 

تفلت من دون ان جتد من مي�سك بها!!.
ك�سف  مراجعة  من  بد  ل  )العزومة(  اج��راءات  يف  ال�سري  قبل   : ثانيا 
من  الفور  على  بد  فال  )ح��ردان(  �سخ�س  هناك  كان  ان  بحيث  )املدعوين( 
ال�سري يف مرا�ساته وذلك ل�سمان ح�سوره.. فال يف�سل على الطالق غياب 

اأي احد حتى نكون بعيدين عن اجواء )النقد( يف مثل هذا احلدث املهم. 
يف عر�س )احلكومة( جند ان ال�سيا�سة املتبعة هي : »اللي بيجي بيجي.. 

واللي ما بيجي عمره ل اجا«.. لذلك جندها دائما عر�سة )للنقد(. 
بدء  عند  دائما  يكون  )العرا�س(  يف  »ال�سحجة«  اقامة  موعد   : ثالثا 
فرحتهم..  العري�س  اهل  مل�ساركة  املدعوين  من  تكون  ومببادرة  )التعاليل( 
هي  احلكومة  بينما  احلا�سرين..  نفو�س  يف  وموؤثرا  مقنعا  امل�سهد  فتجد 
الوحيدة التي تبداأ ب� )ال�سحجة( قبل ان يبداأ العر�س من ا�سله.. فتغيب 
بينما  بالبطولة  ا�ستفردت  احلكومة  كون  باهتا  امل�سهد  ويظهر  املبادرات 

العمل يتطلب البطولة اجلماعية. 
رابعا : يوم )الغداء(... )املعزب( ت�سخر كافة المكانيات لظهار اكرب 
فرد  كل  يحظى  بحيث  احل�سور  مع  التعامل  يف  )ال�سفافية(  من  ممكن  قدر 
)احلكومة(..  بينما  والح��رتام..  )التوجيب(  من  القدر  بنف�س  م�سارك 
هذه  يف  جتدها  النتخاب  وي��وم  )ال�سفافية(  عن  الوقت  ط��وال  تتحدث 
امل�ساألة: »ل عندها ول عند بالها«.. فتجد )الزعالن( اكرث من )الرا�سي(! 
لنه  اقامته..  قبل  عر�س  اأي  جناح  تاأكيد  عن  م�سبقا  احلديث  يجوز  ل 
فقط العر�س )الفا�سل(: هو الذي يقال عنه برفع )الرا�س( قبل حتى ان 

ياأتي اليه )النا�س(!! .

 Ωا“E’ Oو�ساŸ� ¢�يFQ ةdوªع Q’hO 11¿11 مليو
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اإ�سرائيلية  �سحيفة  ك�سفت 
املو�ساد  رئ��ي�����س  ح�����س��ول  ع��ن 
على  �سافيت  �سبتاى  الأ�سبق, 
مليون   11 ق���دره���ا  ع��م��ول��ة 
اإمت��ام  ف��ى  دوره  نظري  دولر, 
م�سر  بني  الغاز  ت�سدير  �سفقة 
قيمتها  قدرت  التى  واإ�سرائيل, 

ب�5^3 مليار دولر.
فريق  �سمن  جمنًدا  كان  عاًما,  �سافيت,72  اإن  ماركر  ذا  �سحيفة  وقالت 
والوليات  اإ�سرائيل  من  اأعمال  رجال  ت�سم  كانت  التى  جى  اإم.  اإى.  �سركة 
ت�سدير  وعر�ست  �سامل,  ح�سني  امل�سرى  الأعمال  ورجل  الأمريكية  املتحدة 

الغاز امل�سرى اإىل اإ�سرائيل.
و�سعى �سافيت اإىل اإقناع رئي�س الوزراء الإ�سرائيلى الأ�سبق اآرييل �سارون 
مع  الغاز  �سفقة  اإب��رام  الأمنية,  الناحية  من  لإ�سرائيل,  الأف�سل  من  باأنه 
الربيطانية, عام 2004, وح�سل مقابل ذلك على  ال�سركة  مع  ولي�س  م�سر, 

40 مليون �سيكل ما يعادل 11 مليون دولر.
وقال م�سدر; عمل �سابًقا مع �سركة بريت�س برتوليوم الربيطانية: ا�ستغل 
�سافيت كل ثقله كرئي�س �سابق للمو�ساد, ول نعلم كيف اأقنع �سارون بال�سفقة 
مع م�سر, ول نعلم ماذا جرى بني الثنني فى الغرف املغلقة! �سافيت املولود فى 
حيفا, اإن�سم اإىل املو�ساد عام 1964, وعمل �سابطًا جلمع املعلومات حتى عام 
1980, واأ�سبح رئي�ًسا للمو�ساد عام 1989, عمل فى اإيران و�ساعد املتمردين 
الإ�سرائيلى  ال��ذرة  عامل  اختطاف  عن  م�سوؤوًل  وكان  العراق,  فى  الأك��راد 
الثمانينيات,  منت�سف  فى  اإ�سرائيل  اإىل  واإعادته  روما  من  فانونو  مردخاى 
املدفع  لإن�ساء  يخطط  كان  الذى  بول  جريالد  البلجيكى  املهند�س  واغتيال 
اغتيال  وت��وىل  ح�سني,  �سدام  اآن��ذاك  العراقى  الرئي�س  ل�سالح  العمالق 
زعيم منظمة اجلهاد الفل�سطينى, فتحى ال�سقاقى, عام 1995 وا�ستقال عام 

.1996
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 âديقة منزل∂ والبي�ضمنM تن¶يف
نتخل�¢ من اية ا�ضياA فى منزل∂ ال تريدها

تن¶يف  الوير هاو�¢ ل�ضركت∂ او fiل∂ 
  ºµمت~N ≈a ΩO�

JلØو¿ - 8628239531

  رحب م�سدر م�سئول يف مكتب 
اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة 
البيت  ب��ت�����س��ري��ح��ات  ال�����س��ب��ت 
اأهمية  حول  الأمريكي  الأبي�س 
التعاون بني اجلمهورية اليمنية 
جمال  يف  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
يلحق  ال��ذي  الإره���اب  مكافحة 
ويقلق  البلدين  مب�سالح  ال�سرر 

الأمن وال�سلم الدوليني.
وق�������ال امل���������س����در ل��ل��م��وق��ع 
 26( ل�سحيفة  الإل����ك����رتوين 

�سبتمرب( اإن »ما ت�سمنه
 الت�سريح عن اعتقاد الإدارة 
البدء بنقل  الأمريكية ب�سرورة 
الفور  على  ب��الدن��ا  يف  ال�سلطة 
د�ستور  اإط��ار  يف  به  مرحب  اأم��ر 
واملبادرة  اليمنية  اجلمهورية 
التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
تر�سيخ  �ساأنه  من  ومبا  املزمنة, 
النهج الدميقراطي احلر وحتقيق 
املج�سد  ال�سلمي  ال��ت��داول  مبداأ 
هو  الذي  اليمني  ال�سعب  لإرادة 

مالك ال�سلطة وم�سدرها«.
يقتل  من  اأن  امل�سدر  واأو�سح   
وميار�س  اليمني  ال�سعب  اأب��ن��اء 
احلكومة  لي�ست  العنف  �سدهم 
عن  اخل��ارج��ة  العنا�سر  واإ‰���ا 
الد�ستور والقانون املتحالفني مع 

تنظيم القاعدة.
اأهمية  اإىل  امل�����س��در  ودع���ا   
 Çهاد باأ�سلوب  احل��وار  موا�سلة 
الت�سعيد  ع��ن  بعيدا  وم�سئول 

وال�سجيج من اأي طرف كان 
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