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للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 
الهجرة
الطالق

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

اأوباما: اأن الآوان كي 
يرتك الأ�ضد ال�ضلطة 

�ضعبان عبد الرحيم ا�ضلي  الفجر بعد الكباريه واحل�ضي�ش �ضبب مر�ضي 

عرب نيويورك يطالبون مبحاكمة »الأ�ضد« ..وال�ضوريون منق�ضمون / �ش24

املجل�ش  ا�ضماء  بن�ضر  )غربة(  تنفرد 
ب�ضنعاء  عقد  الذي  اليمني  الوطني 

يرتبط  �ضـــالح  �ضد  الهجـــوم  منفذ 
الرئي�ش  مـــن  قريبة  ع�ضكرية  بجــهة 

مبارك  بني  هام�ش  حوار 
وجنليه فــــــى الزنزانة 

عملية �ضطو بال�ضرقة يف م�ضجد عمر يف باتر�ضون 

ت�ضول العرب يف نيويورك 
»بزنــ�ش« معــفــــي مــن 
ال�ضـــرائب وبال راأ�ضمال!
�ش23



من �ضرب ÈN لقاء الNوان 
 äباراîامل�ضلمني يف الردن بال�ضت

المريكية ... ÷ريدة ال¨د
الأردن  يف  امل�سلمني  الإخ��وان  جماعة  �سّجلت   
بحق  ع��ّم��ان  ع��ام  م��دع��ي  ل��دى  ق�سائية  دع���وى 
اأ�سامة  فيها  والكاتب  اليومية  »ال��غ��د«  �سحيفة 
مراقب  جمع  لقاء  ح��ول  مقاًل  لن�سر  الرنتي�سي 
الإخوان همام �سعيد وقيادات اأخرى يف اجلماعة 
الأمريكية.وقال  ال�ستخبارات  كبار يف  مب�سوؤولني 

ت�سريح  يف  الق�سية،  يف  اجلماعة  ممثلي  اأحد  الر�سدان  حممد  املحامي 
�سحايف اليوم الإثنني اإن »اجلماعة تتهم �سحيفة الغد باإثارة النعرات 
باإ�سم  �سجلت  الدعوى  اأن  الر�سدان  والتحقري«.واأو�سح  وال��ذم  والفنت 
�سعيد واملتحدث  العام للجماعة يف الأردن همام  املراقب  امل�ستكني وهما 

ال�سابق با�سم التنظيم العاملي للجماعة كمال الهلباوي
»هذه  اإن  وق��ال  املقال،  يف  ورد  ما  للجماعة  الإع��ام��ي  املكتب  ونفى 
الرنتي�سي  اختاق«.وكان  حم�ض  وهي  متامًا  ال�سحة  عن  عارية  الأنباء 
كتب مقاًل يف �سحيفة الغد يف حزيران/ يونيو املا�سي، قال فيه اإن لقاء 
عقد يف ال�سابع والع�سرين من اأيار/مايو املا�سي يف العا�سمة الرتكية �سم 
امل�سلمني وم�سوؤولني يف املخابرات الأمريكية. عدد من قيادات الإخوان 
واأ�سار اىل اأن من بني قيادات الإخوان الذين �ساركوا يف اللقاء، املراقب 
العام للجماعة يف الأردن همام �سعيد والقيادي الإخواين امل�سري كمال 
الوكالة  مدير  نائب  من  كل  اإي��ه«  اآي  ال�«�سي  من  �سارك  فيما  الهلباوي، 
الأمريكية ال�سابق �ستيفن كاب�ض وع�سو الإ�ستخبارات الدولية امل�سرتكة 

اإليزا مالينغهام بولر
الأول  حم��اور،  ثاثة  ناق�ض  »اللقاء  اإن  املقال  يف  الرنتي�سي  وق��ال 
مدى ا�ستعداد جماعة الإخوان امل�سلمني عند الو�سول اإىل �سدة احلكم 
املوقعة  الدولية  بالإتفاقات  والإلتزام  الأمريكية،  الإدارة  مع  للتعامل 
�سمن  وتاريخية  �سيا�سية  مكا�سب  حتقيق  كيفية  والثاين  واحرتامها، 
مراحل الن�ساأة والتطور، والثالث طرق التفاهم مع حركة حما�ض يف غزة 

من اأجل التفاو�ض �سلميًا مع اإ�سرائيل �سمن و�ساطات بني اجلانبني

الرهاب ل دين له
بتوجيه  ق��ام  اري��زون��ا  ولي��ة  من  امريكي 
ر�سا�سه اىل جمموعة من املت�سوقني يف احدى 
 23 قتل  عنه  نتج  مم��ا  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ات 
�سخ�سا .. وقد غطت بع�ض ال�سحف والعام 
ومل  �سيق  نطاق  على  احل��دث  هذا  المريكي 
حتلل هذا احلدث كالعادة .. وربطه بالرهاب 

... ؟
وحوادث حتدث فى الغرب واخرها حادث 
الهجوم على مدر�سة فى الرنويج وقتل ت�سعني 

طالبا ..؟
ال�سحفية)  تتعر�ض  ال��وق��ت  نف�ض  ويف 
يف  ال�سحفيني  وع��م��ي��دة   ) ت��وم��ا���ض  هيلني 
انها  لها  ي�سفع  مل  وال���ذي  الب��ي�����ض  البيت 
ولدت يف امريكا  ولها تاريخ حافل يف العام 
المريكي يف دفع تهمة العداء لل�سامية ب�سبب 
ت�سريحها �سد الحتال ال�سهيوين لفل�سطني 
قبل  م��ن  منظمة  حلملة  الن  تتعر�ض  فهي 
احلزب  يف  املحافظني  وتيار  اليهودي  اللوبي 

اجلمهوري لن ا�سولها عربية ؟
اخر ف�سول حملة العداء كان قبل ا�سابيع 
عندما قررت جامعة وين �ستايت يف ديرتويت 
الغاء جائزة التعدد الثقايف التي كانت تقدم 
ال�سحفية  ا�سم  حتمل  والتي  عاما   25 طيلة 
املتخرجة من هذه اجلامعة وجاءهذا القرار 
كررت  حيث  ديرتويت  اىل  هيلني  زي��ارة  اث��ر 
ت�سريحاتها حول حق ال�سعب الفل�سطيني يف 
ار�سه املغت�سبة يف ندوة نظمتها موؤ�س�سة عرب 

ديرتويت
القرار  م�ستهجنة  ردت  ب��دوره��ا  هياين 
على  اقدمت  اجلامعة  وان  ه��راء  واعتربته 
على  واع��ت��داء  الك��ادمي��ي��ة  احل��ري��ة  خيانة 
الد�ستور المريكي الذي ي�سمن حرية التعبري 

وال�سحافة ..
هيلني الن تتعر�ض حلملة )حمو( منظمة 
على  اع��ت��دت  لنها  المريكية  ال��ذاك��رة  م��ن 

حرمة ا�سرائيل ؟؟.
كل هذا يحدث فى ظل غياب حترك عربي 
التميز  حالت  مل�ساندة  �سعبي  او  ر�سمي  فعال 
الذي يكيل  العدالة المريكي  ويف ظل غياب 
ل  التي  احل��الت  من  وكثري  مكيال  من  باكرث 
لوبي  او  �سفارات عربيه  م�ساندة من  لها  جتد 
املخابرات  اتهمتهم  لعرب  ح��دث  كما  عربي 
ورطتهم  لنقول  او  وبهتانا  زورا  المريكية 
انه لي�ض لهم فيها  يف جرائم اره��اب   ات�سح  
املعايري  ازدواجية  ولن   .. بعريا  ول  ناقة  ل 
بالرهاب  ي�سمى  م��ا  بخ�سو�ض  المريكية 
نحن  بها  ن�سعر  فاننا  وال���س��ام��ي..  العربي 

العرب
اليهودي   او  امل�سيحي  يقتل  عندما  فمثا 
او  فلوردا  او  الرنويج  مدر�سة  فى  حدث  كما 
.. فان ل احد  يذكر الدين .. لكن اذا حوكم 

امل�سلم بجرمية  فانه يدان ل�سامه
حلماية  نف�سه  اح��ده��م  يكر�ض  وعندما 

الخرين فانه نبيل وعظيم و وو ؟؟؟؟؟
بحماية  الفل�سطيني  يقوم  عندما  ولكن 
ار�سه ... فانه  املوت والدفاع عن  اطفاله من 

ارهابي
او عندما يطلق اليهودي حليته يقولون انه 
امل�سلم  يطلقها  وعندما   .. معتقداته  ميار�ض 

يكون ارهابي ؟؟
اك����رر م��ا ق��ال��ه امل��ف��ك��ر الم��ري��ك��ي نعوم 

ت�سوم�سكي امل�ساند للعرب
ان اللوبي اليهودي ي�ستمد قوته من �سعف 

احل�سور العربي يف امريكا
الدبلوما�سي  ال�سعف  ان  الخري  وامل�سكلة 
التي  العربية  والعقلية  امريكا  يف  العربي 

تعتمد دائما على العطاء با مقابل ...
وما دام ان الرهاب ل دينا  له .....   فان 

الغرب  ل دينا له كذالك    
 awni.haddadin@yahoo.com
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م�ضادر : 5500 من )فر�ضان مالطا( 
حلماية ال�ضفارة الأمÒكية يف ب¨داد

ال�سفارة  م��ن  مقربة  ع��راق��ي��ة  �سيا�سية  م�����س��ادر  ك�سفت 
المريكية يف بغداد ان وزارة اخلارجية المريكية اتفقت مع 
�سركة حمايات بتامني جي�ض من املرتزقة تعداده 5500 مقاتل 
ال�سركات  وحماية  العراق  يف  الدبلوما�سية  بعثتها  حلماية 
ملدة  مليار دولر   2  ،9 بنحو  بكلفة تقدر  العراق  المريكية يف 
5 �سنوات. وبح�سب امل�سادر، فان الغالبية من جي�ض املتعاقدين 
ذوي  مالطا،  بفر�سان  ي�سمى  ما  اىل  ينتمون  ه��وؤلء  المنيني 

التاريخ ال�سود يف القتل املاأجور، ومن خريجي
حممد  رف�ض  ال�سيت.وبينما  �سيئة  ب��اك��ووت��ر،  �سركة   
التعليق  المريكية  ال�سفارة  يف  العامي  امل�سوؤول  اخلطيب 
على املو�سوع، يرى مراقبون �سيا�سيون ان هذه �سابقة خطرية 
يف  �سفارتها  حلماية  املرتزقة  من  جي�ض  على  دولة  اعتماد  يف 
دولة اجنبية. ويذكر ان الكتل ال�سيا�سية العراقية مل تتمكن 
حتى الن من بلورة موقف نهائي من ق�سية الوجود المريكي 
لبحث  حددتها  التي  ال�سبوعني  مهلة  انق�ساء  بعد  العراق  يف 
امل�سالة يف وقت تت�سارب فيه الراء ب�سان مدى جاهزية  هذه 
ال�سفارة المريكية يف العراق هي  القوات العراقية. يذكر ان 
ال�سخا�ض  الف  ت�سم  ان  ويتوقع  العامل  يف  الكرب  ال�سفارة 
المريكي  ال�سفري  وك��ان  وموظفني.  دبلوما�سيني  هيئة  على 
 2012 للعام  طلب  ان��ه   اىل  ا�سار  جيفري  جيم�ض  العراق  يف 
اهمية  اىل  م�سريا  دولر،  مليار   6،2 قدرها  ل�سفارته  موازنة 
ال�سا�سي  البلد  العراق،  تنمية  على  امل�ساعدة  يف  الموال  هذه 
يف �سد الحتياجات العاملية يف جمال الطاقة. وتعتزم ال�سفارة 
ليبلغ  المريكية يف  بغداد  م�ساعفة عدد موظفيها يف 2012 
16 الف موظف، وذلك بهدف تويل عدد من املهام املوكلة حاليا 
العراق  الذين ل يزالون يف  الفا  ال�50  اىل اجلنود المريكيني 
و�سيغادرونه نهاية هذا العام.وقال ال�سفري جيم�ض جيفري  يف 
وقت �سابق ان هذا البلد �سيزيد �سادراته من البرتول. حاليا 
هو ي�سدر 2،3 مليون برميل يوميا ولكن هذا الرقم قد يرتفع 
اىل اربعة مايني او �ستة مايني برميل يوميا يف غ�سون اربع او 
خم�ض �سنوات.واو�سح ان املال الذي يطلبه �سروري لن زيادة 
تتطلب  بل  ذاتها  تلقاء  من  تتم  لن  العراق  يف  النفطي  النتاج 

اموال، وان املن�ساآت النفطية للباد ل تزال هدفا للمتمردين.
وا�ساف ما من بلد اآخر يف العامل ميكنه ان يوؤمن مليوين برميل 
النفط. ا�سعار  على  مهمة  تاأثريات  المر  ولهذا  يوميا،  ا�سايف 
يكون  ان  ميكنه  العراق  ان  اىل  اي�سا  المريكي  ال�سفري  ولفت 
م�سدرا مهما جدا لتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي. وقال »امل�سدر 
الوحيد الذي بامكانه تزويد اوروبا مبا يكفيها من الغاز لتنويع 
م�سادرها التموينية هو العراق، لن غاز اذربيجان لي�ض كافيا 
تركمان�ستان  غاز  ي�سبح  حتى  طويلة  �سنوات  انتظار  ويجب 
العراق  اهمية  اىل  »نظرا  المريكي  ال�سفري  متوفرا«.وا�ساف 
فان  البلد  هذا  يف  به  قمنا  الذي  ال�ستثمار  حجم  اىل  ونظرا 

املبلغ املطلوب )ملوازنة ال�سفارة( مربر متاما، متاما«

ع�ضيقة دبلوما�ضي تف�ضي  ب�ضر ع�ضيقها 
مبحاولة تامر√ على املالكي

 غربة نيوز 
بان  العربية  اجلامعه  داخ��ل  من  اعامية  م�سادر  ك�سفت 
العربية  ال��دول  به  قامت  تاأمر  عن  ك�سف  عربي  دبلوما�سي 
لف�سال حكومة املالكي وا�سارت امل�سادر خال مرا�سات مع« كل 
بانه  اكد  الدبلوما�سي وهو من جن�سية خليجية  بان  الخبار« 

كان لعبا ا�سا�سيا لف�سال حكومة
ب��دورت��ي��ه��ا الوىل وال��ث��ان��ي��ة وت��اأت��ي اع��رتاف��ات  امل��ال��ك��ي 
الدبلوما�سي العربي لع�سيقته اللبنانية التي اف�ست �سر ع�سيقها 
خال �سهرة رم�سانية بان الدول العربية تامرت على حكومة 
املالكي لكن دون ان يكتب النجاح لهذه املوؤامرة وا�سافت »�سوزان« 
وهو ا�سم الدلع التي تكنى به الع�سيقة بان خمططا عربيا هو 
جمع  الذي  القاهرة  موؤمتر  اثناء  النجاح  له  يكتب  مل  الخر 

الفرقاء ال�سيا�سيني انذاك ارادت به الدول العربية

طبيب ن�ضائي عربي   ي�ضور مري�ضاته 
ويحتفß ب�ضورهم العارية..?

تقدمت احدي الن�ساء ..  ب�سكوة لل�سرطة  �سد طبيب عربي  

يقوم بت�سوير الن�ساء فى عيادته .. ) وتقول الع�سفورة التي 
مل تتاكد من اخلرب(  ان البولي�ض  قد داهم بيت الطبيب فوجد 
�سور  لن�ساء  فى كمبيوتره اخلا�ض لزوم  الب�سب�سة وال�ستمتاع 

ولي�ست �سور طبية فقط  مثا لزوم العاج 
بل  �سور كاملة   باو�ساع خمتلفة .. قد تدين الطبيب ..؟

فى العدد القادم وعند توفر املعلومات �سنن�سرها  ..
  ويادار ما دخلك �سر   ..

�ضرقة يف ) م�ضجد  عمر( فى باتر�ضون  
... وال�ضرطة –ق≤ ???

التي  اجلديدة  اللجنة  ان  نيوز(  )غربة  ع�سفورة  علمت 
،و�سعها ال�سيخ عبد اخلالق 

امل�سادر  بع�ض  عديدة..  ل�سباب  اق�سائها  مت  قد  �سنة  ملدة 
قالت  ان اللجنة اجلديدة  تختبئ وراء اجندات

وال�سرتاكات  التن�سيبات  منها   ... وخمتلفة  م�سبوهة 
املق�سودة ل�سباب

 (.. امل�سجد  ادارة  على  لل�سيطرة  وغ��ريه��ا   انتخابية 
عمر    م�سجد  داخ��ل  ال�سرطة  �سيارات  ..�ساهدت  الع�سفورة( 

فجل�ست تراقب   ما يحدث
اللجنة  ان  امل�سجد   ف��ى  ع��ي��ان  �سهود  وح�سب  فكت�سفت  
على  ال�سيطرة  فى  ف�سلت   قد  خمططاتها  ان  علمت  اجلديدة 

اجلامع وادارته
فقررت اقتحام امل�سجد خل�سة و �سرقة الكمبيوترات واوراق 

ال�سرتاكات و�سوية فلو�ض
قدرت ب�سبعة الف دولر  .. مما ا�سطرت الدارة اجلديدة 

و�سيخ اجلامع اىل اباغ
ال�سرطة وحتذير امل�سليني من ان اللجنة فقدت �سرعيتها فى 

ادارة امل�سجد 
علما      ... وامواله   اجلامع  لدارة  القدمية  اللجنة  و�ستعود 

ان احد اعظاء اللجنة
اليتامة  وام��وال  اجلامع  ادارة   فى  �سريفة  غري  �سوابق  له 

وكما تقول الروايات ؟؟؟     ... 

احلريري باغتيال  اEيران  تور•  تك�ضف  اأملانية  �ضحيفة 

مطلوب  مندوباä اعالن 
 Rفى نيويورك  ÷ريدة غربة نيو
الت�ضال م™ 7192444050

  ذكرت �سحيفة »دير �سبيجل« الأملانية يف عددها ال�سادر، �سباح 
اغتيال  بعملية  اإي��ران  عاقة  توؤكد  اإنها  قالت  معلومات  الثنني، 

رئي�ض احلكومة الراحل رفيق احلريري.
املحكمة  اأن  معلوماتها  م�سدر  عن  الإف�ساح  دون  من  وذك��رت   
اإىل  تقود  اأث���ارًا  مكثفة  ب�سورة  تتبع  بلبنان  اخلا�سة  الدولية 

اإيران.
 وقالت اإن املتهمني الأربعة من »حزب اهلل« الذين �سدرت بحقهم 
مذكرات توقيف �سافروا اإىل اإيران عام 2004 ، واأجروا تدريبات 

ع�سكرية يف مع�سكر اخلميني للتدريب على عملية الإغتيال.
 واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن امل�سرفني على الأمر اأقاموا ديكورات 

�سبيهة مب�سرح اجلرمية مبا يف ذلك تنفيذ تفجري جتريبي.
كامل  على  اأ�سرفت  التي  هي  الثوري  للحر�ض  اليمنى  اليد  تعترب  التي  الإيرانية  القد�ض  كتائب  اأن  واأ�سافت   

العملية، م�سيفة اأن م�سئولني يف ال�ستخبارات ال�سورية �ساركوا اأي�سًا فيها.

عر�ش وي�ضرتن يونيون Nالل �ضهر العطاء للم�ضلمني
�ضهر اEر�ضال الهدايا يف رم�ضان

 
الرائدة  ال�سركة  يونيون،  وي�سرتن  م  ُتقدَّ رم�سان،  ب�سهر  احتفاًء   :2011 اأغ�سط�ض   XX كولورادو،  اإنغلوود، 
عامليًا يف تقدمي خدمات حتويل الأموال )ورمزها يف بور�سة نيويورك NYSE هوWU( لعمائها، فر�سة الفوز 
بقيمة املبالغ التي ير�سلونها والتي ت�سل اإىل حد  1000دولر اأمريكي وذلك عند اإر�سالهم الأموال اإىل دول ال�سرق 

الأو�سط، باك�ستان، بنغاد�ض، تركيا، املغرب ودول و�سط اإفريقيا، يف الفرتة ما بني 1 وحتى 30 اأغ�سط�ض 2011.
ذويهم  اإىل  الأم��وال  اإر�سال  من  يتمكنوا  كي  العمل  اأثناء  عمائها  يبذلها  التي  للجهود  تفهمها  من  انطاقًا 
وعائاتهم ليعي�سوا اأجواء �سهر رم�سان، رغبت وي�سرتن يونيون مبنح جزء من املال املُر�سل خال هذه املنا�سبة اإىل 

30 من املر�سلني، وذلك ليكافئوا اأنف�سهم اأي�سًا. 
من  موؤهلة  حوالة  اإر�سال  عند   ،»RAMADAN  « الرتويجي  الرمز  ِذكر  �سوى  يتطلب  ل  للفوز  التاأهل     
الوليات املتحدة الأمريكية اإىل الدول املذكورة، عندها �سيحظى العماء بفر�سة ربح مبلغ ي�سل اإىل حد 1000 
القيام  اأمريكي. ول يتطلب الدخول يف ال�سحب  اإىل  30،000 دولر  اإجمايل مبلغ اجلوائز ي�سل  اإذ يبلغ  دولر. 
www.westernunion.com/  بال�سراء، ويخ�سع العر�ض للقوانني الر�سمية املذكورة يف املوقع الإلكرتوين

.Ramadan
ي�سار اإىل اأن ال�ستفادة من هذا العر�ض، مرتبط باإر�سال احلوالت املالية اإىل اإحدى الدول التالية: البحرين، 
الكونغو  جمهورية  الكونغو،  ت�ساد،  الو�سطى،  اإفريقيا  جمهورية  الكامريون،  فا�سو،  بوركينا  بينني،  بنغاد�ض، 
الدميقراطية، الكوت ديفوار، م�سر، الغابون، غينيا بي�ساو، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مايل،  موريتانيا، 
تركيا،  تون�ض،  تاغو،  �سوريا،  ال�سودان،  ال�سنغال،  ال�سعودية،  قطر،  فل�سطني،  باك�ستان،  ُعمان،  النيجر،  املغرب، 

الإمارات العربية املتحدة اأو اليمن.
عند  امل�ساركة  بفر�سة  يحظون  �سوف   ،»RAMADAN« الرتويجي  الرمز  بِذكر  يقومون  الذين  الأ�سخا�ض 
لة، وذلك عن طريق اأي موقع وكيل م�سارك يف الوليات املتحدة الأمريكية، اأو عرب موقع  اإر�سال احلوالت املخوَّ
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�ضار´ الNEوان امل�ضلمني و�ضار´ الÈق™ و�ضط مدينة ني�ش الفرن�ضية 

امل�ضلمة  äا÷اليا من  للتîويف  الطرق  ا�ضماء  كتابة  يعيدون  متطرفون  Áينيون 

ــة  ــط ــل ــض ــ� ال ـــــد  ـــــض الأ� يــــــرتك  كـــــي  الآوان  اأن  اأوبـــــــامـــــــا: 

املتطرفة  اليمينية  الأح��زاب  ت�ستغل   �   
مترها  التي  اخلانقة  القت�سادية  الأزم��ة 
لت�سن حملة حقيقية  الأوروبية  الدول  بها 
اأ�سوات  لكت�ساب  امل�سلمة  اجلاليات  �سد 

وتعاطف الراأي العام.
قيام  ه��و  ا�سرتاتيجيتها  يف  واجل��دي��د 
اأ�سماء  كتابة  ب��اإع��ادة  متطرفة  جمموعة 
باأ�سماء  الفرن�سية  ني�ض  مدينة  يف  ال�سوارع 
مثل »�سارع الإخوان امل�سلمني« واأخرى روجت 
يف  خيالية  م�ساجد  لبناء  الدولة  لتمويل 

ا�سبانيا.
على  والعامل  الأوروبيون  يعي�ض  وبينما 
متطرف  اأق��دم  عندما  الرنويج  ماأ�ساة  وقع 
بريفيك  برينغ  اأن��در���ض  اإره��اب��ي،  م�سيحي 
اأ�سابيع  على اغتيال 91 �سخ�سا منذ ثاثة 
ما  اىل  النظر  ولفت  لاحتجاج  كطريقة 
من  له  تتعر�ض  ال��رنوي��ج  هوية  اأن  يعتقد 
املهاجرة،  امل�سلمة  اجلاليات  ب�سبب  طم�ض 
جديدة  ا�سرتاتيجية  ال�سطح  اىل  تطفو 
التهويل  اىل  تهدف  اليمينية  للحركات 
الإ�سامي«  »اخلطر  تعتربه  مما  والتحذير 

الزاحف �سد هوية اأوروبا.
اأوردت جريدة »لوموند«  يف هذا ال�سدد، 
يف  العامة  النيابة  اأن  م��وؤخ��را  الفرن�سية 
وبطلب  قامت  قد  الفرن�سية  ني�ض  مدينة 
من عمدة املدينة بفتح حتقيق �سد حركة 
بتهمة  املتطرفة  اليمينية  رب��ي��ا«  »ني�ض 

الرتويج لأطروحات عن�سرية.
وقامت هذه احلركة يف الليلة التي اأعلن 
فيها بداية �سهر رم�سان، بو�سع مل�سقات يف 
الأماكن  ويف  للمدينة  الرئي�سية  ال�سوارع 

وموؤ�س�سات  م��ت��اج��ر  فيها  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي 
اإ�سامية  اأ�سماء  تت�سمن  امل�سلمة،  للجاليات 

لهذه ال�سوارع. 
وركزت على ال�سوارع و�سط املدينة، حيث 
امل�سلمني«  الخوان  »�سارع  املل�سقات  يف  جاء 
ويربز  ال��رج��م«.  و«���س��ارع  الربقع«  و«���س��ارع 
رف�سه  ني�ض  عمدة  اإ���س��رتوزي  كري�ستيان 
املدينة  هذه  على  م�سددا  املمار�سات،  لهذه 
فيه  للجميع ممار�سة عقائده  كف�ساء ميكن 

بكل حرية. 

هذا  اأن  ري��ب��ا«  »ن��ي�����ض  ح��رك��ة  وت���رى 
اىل  النتباه  لفت  �سمن  يدخل  الإج���راء 
الأ�سلمة التي تتعر�ض لها املدينة وجمموع 
للغاية  متطرفة  احل��رك��ة  وه��ذه  اأوروب����ا. 
وتدافع عن هوية بي�ساء للقارة الأوروبية.

ويف ا�سبانيا، قام حزب متطرف »التجمع 
يف  ح�سورا  يتك�سب  بداأ  كاتالونيا«  اأجل  من 
اإقليم كاتالونيا وعا�سمته بر�سلونة بحملة 
وت�سمنت  امل�سلمة  اجلاليات  �سد  اإعامية 

اأكاذيب خطرية. 

هذا  خال  احلزب  له  روج  ما  �سمن  ومن 
لتظاهرة  للدعوة  وزع��ه  بيان  يف  الأ�سبوع 
ديب  اأندريا�ض  �سانت  ال�سغرية  املدينة  يف 
بي�سو�ض »الأطفال املغاربة ي�ستحوذون على 
جميع امل�ساعدات« ثم »التجار الباك�ستانيون 
من  م�سجد  واإن�ساء  ال�سرائب«  ي���وؤدون  ل 

اأموال الدولة يف كاتالونيا.
هذا  يف  حتقيقا  الإ�سباين  الق�ساء  وفتح 
جرى  ال��ت��ي  املغلوطة  وامل��ع��ط��ي��ات  ال��ب��ي��ان 
الأطفال  اتهام  خا�سة  وترويجها  توظيفها 
امل�ساعدات.  على  بال�ستحواذ  امل��غ��ارب��ة 
وين�ض القانون الإ�سباين على عقوبات ت�سل 

اىل ثاث �سنوات يف مثل هذه احلالت.
متر  التي  القت�سادية  فالأزمة  وهكذا، 
جتلياتها  �سمن  ومن  الأوروبية  الدول  منها 
من  والتقلي�ض  البطالة  ارت��ف��اع  ال��ب��ارزة 
فر�سة  ت�سكل  الإجتماعية،  امل�ساعدات 
تاريخية حلركات اليمني املتطرف لانتعا�ض 

و�سط الأوروبيني.
بع�ض  �سعبية  ارت��ف��ع��ت  ف��ق��د  وع��م��ل��ي��ا، 
وهولندا  فرن�سا  مثل  دول  يف  التيارات  هذه 
وامل��راق��ب��ون  اخل����رباء  وي��ح��ذر  وبلجيكا. 
التوجه  ه���ذا  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن  وج��م��ع��ي��ات 
الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  ت�سهده  ال��ذي  اخلطري 
خطة  اأي  على  تقدم  مل  احلكومات  اأن  اإل 
بداأ  ال��ذي  التطرف  هذا  ملواجهة  حقيقية 

ي�سل اىل م�ستوى الإرهاب.

اأ. غربة نيوز 

اليوم  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ض  طالب  وا�سنطن: 
واأعلن  »التنحي«  ب�  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  اخلمي�ض 
بينها  من  دم�سق  على  قا�سية  جديدة  عقوبات  فر�ض  عن 
المريكية  ال�ستثمارات  وحظر  ال�سورية  ال�سول  جتميد 

يف �سوريا.
وقال اوباما »قلنا با�ستمرار انه على الرئي�ض ال�سد ان 
يقود انتقال دميوقراطيا او ان يتنحى. مل يقد )النتقال( 
يتنحى  لكي  الوان  ان  فقد  ال�����س��وري،  ال�سعب  اج��ل  وم��ن 

الرئي�ض ال�سد«.
وقال م�سووؤلون اأمريكيون يف وقت �سابق اإن اأوباما �سيدعو 
ال�سد اخلمي�ض اىل التنحي كما �سيفر�ض عقوبات جديدة 

»قا�سية جدا« على �سوريا.
وهذه اول دعوة امريكية �سريحة لا�سد بال�ستقالة مع 
التي ي�سنها منذ  القمع  ال�سغو• عليه لنهاء حملة  تزايد 
ا�سهر �سد املتظاهرين والتي ادت حتى الن اىل مقتل اكرث 

من الفي �سخ�ض طبقا ملا يقول ن�سطاء حقوقيون.
اىل  ال�سد  �سيدعو  »الرئي�ض  ان  امل�سوؤولني  احد  وق��ال 
العقوبات  يعترب  البي�ض  البيت  ان  اىل  م�سريا  التنحي«، 
»عما قويا �سيعزز كلمات الرئي�ض )اوباما( ويزيدها قوة«. 
حلكم  �سرعيته  فقد  ال�سد  ان  �سرحت  وا�سنطن  وكانت 
الباد، وقالت ان �سوريا �ستكون مكانا اف�سل بدونه، ال انها 

مل تطالبه �سراحة بالتنحي.
غري ان ن�سطاء وعددا من امل�سوؤولني المريكيني انتقدوا 
اوباما لنه دعا الزعيم الليبي معمر القذايف الذي مل يتنح، 

لكنه مل يدع ال�سد اىل القيام بال�سيء ذاته.
املا�سي  ال�سبوع  خال  ذكروا  امريكيون  م�سوؤولون  وكان 
التنحي، ال  ان الدارة المريكية تعتزم دعوة ال�سد اىل 
الثاثاء  اعلنت  كلينتون  انها مل حتدد موعد ذلك. وكانت 
تركيا  تقوم  ان  فاعلية  والك��رث  الف�سل  من  �سيكون  ان��ه 
وال�سعودية بدعوة الرئي�ض ال�سد اىل التنحي بدل من ان 
تقوم الوليات املتحدة بذلك. واو�سحت وزيرة اخلارجية 
لها  اخرى  ودول  ال�سعودية  والعربية  تركيا  ان  المريكية 
تاأثري على ب�سار ال�سد اكرث مما لدى الوليات املتحدة التي 

»بالكاد تقيم عاقات مع �سوريا«.
العليا  املفو�سية  قالت  اخلمي�ض  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف 
حلقوق الن�سان يف ال· املتحدة يف تقرير ان حملة القمع 

ال�سورية �سد الحتجاجات »قد ترقى مل�ستوى جرائم �سد 
الن�سانية« ودعت جمل�ض المن الدويل اىل احالة امل�ساألة 

اىل املحكمة اجلنائية الدولية.
�سوي�سرا ت�ستدعي �سفريها يف �سوريا

�سوريا  يف  �سفريها  ا�ستدعاء  �سوي�سرا  ق��ررت  ذل��ك،  اإىل 
وزارة  ن�سرته  بيان  بح�سب  م�ساورات،  لج��راء  ب��رن  اىل 
اخلارجية ال�سوي�سرية اخلمي�ض. وقال البيان ان »ال�سلوك 
غري املقبول لقوات المن ال�سورية دفع وزارة اخلارجية اىل 

ا�ستدعاء �سفري �سوي�سرا يف دم�سق اىل برن للت�ساور«.
وذكرت �سوي�سرا اي�سا انها »دعت من قبل مرارا ال�سلطات 
اىل احرتام احلقوق ال�سا�سية«. وا�سارت برن اي�سا اىل انها 
»تا�سف خ�سو�سا للعدد الكبري من القتلى واجلرحى وتتقدم 

با�سدق تعازيها لعائات ال�سحايا واقربائهم«.
ويف النهاية، دعت الوزارة ال�سلطات ال�سورية اىل »و�سع 
يف  لل�سكان  ال�سا�سية  احلقوق  واح��رتام  للقمع  ف��وري  حد 
عن  ف�سا  التعذيب  ومنع  احلياة  يف  احلق  بينها  من  �سوريا 

ال�سوي�سرية  اخلارجية  ان  ال  والتجمع«.  ال��راي  حرية 
قوية  »ر�سالة  يوجه  الذي  �سفريها  ا�ستدعاء  ان  او�سحت 
العاقات  قطع  مرحلة  اىل  يرقى  »ل  اجراء  دم�سق«،  اىل 
الدبلوما�سية«، موؤكدة ان »�سفارة �سوي�سرا يف دم�سق ل تزال 

مفتوحة وعاملة بالكامل«.
العقوبات  املا�سي  اي��ار/م��اي��و   18 يف  �سوي�سرا  واي���دت 
ادرجت  كما  �سوريا  على  الوروب��ي  الحت��اد  من  املفرو�سة 
جمدت  التي  ال�سخ�سيات  قائمة  على  �سخ�سا   12 ا�سماء 

ار�سدتها ومنعوا من احل�سول على تا�سريات دخول.
فرنك  مليون   27 قدرها  ار�سدة  برن  جمدت  ان  و�سبق 
الرئي�ض  اىل  ع��ائ��دة  دولر(  مليون   34،14( �سوي�سري 
القائمة  و�سعت  برن  ان  ال  اخر.  �سخ�سا  و22  ال�سد  ب�سار 
وحدة  رئي�ض  �سالي�ض  الهمة  ذو  ا�سمي  وا�سافت  الربعاء 
حماية الرئي�ض ال�سوري وامل�سوؤول عن حماية وزير الدفاع 
اربع  ا�سماء  القائمة  ت�سم  ذلك،  اىل  حممود.  حبيب  علي 

�سركات متول نظام الرئي�ض ال�سوري.
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 Òــ ــرت ــك ــض ــــال � ــــم ــــاأع  ال�ــــضــــرتاكــــي يـــنـــعـــي الـــقـــائـــم ب
ـــــن الـــبـــكـــري ـــــدي ـــــزال ـــه بــــنــــيــــويــــورك ع ـــت ـــم ـــ¶ ـــن م
نعت قيادة احلزب ال�سرتاكي اليمني ومنظمات احلزب يف الوليات املتحدة الأمريكية 
ومديرية احلد مبحافظة حلج املنا�سل عزالدين حممد القا�سي البكري الذي وافته املنية 

يف مدينة نيويورك اثر مر�ض ع�سال.
وجاء يف بيان النعي اأن »الفقيد ينتمي اإىل اأ�سرة منا�سلة قدمت ال�سهداء و اجلرحى 
يف �سبيل انت�سار ثورة 14 اأكتوبر املجيدة والدفاع عن دولة ال�ستقال كما انه يعد احد 
موؤ�س�سي منظمة احلزب يف اأمريكا يف �سبعينيات القرن املا�سي امتدادا لع�سويته يف اجلبهة 
القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل من ال�ستعمار الربيطاين«. واأ�ساف البيان ان الفقيد 
متيز بالروح الإن�سانية والأخاق الفا�سلة و�ساهم يف دعم العديد من امل�ساريع اخلدمية 
والجتماعية. وقد ظل حتى اآخر اأيام حياته قائما باأعمال �سكرتري منظمة ال�سرتاكي 
وتاأييدًا  اأمريكا دعما  اليمنية يف  فعاليات اجلالية  كافة  و�سارك يف  نيويورك  يف مدينة 
للحراك ال�سلمي اجلنوبي وللثورة ال�سبابية ال�سعبية ال�سلمية يف عموم الباد ومنا�سا 

ا�سرتاكيا ل تلني له قناة رغم اآلم العمليات اجلراحية ومعاناة املر�ض القا�سية.
وقدمت الأمانة العامة لا�سرتاكي عزاءها وموا�ساتها لنجلي الفقيد حيدر ون�سر وكافة 
اأقاربه وذويه يف الداخل واخلارج �سائلة اهلل له املغفرة والرحمة ... وتتقدم �سحيفة 

غربة نيوز فى نيويورك  كذالك التعزية بوفاة  املنا�سل عز الدين البكري 
وتتمنى لهله وا�سدقاءه ال�سرب وال�سلوان   .
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امريكا يف  ــوريــون  ــض � مــعــار�ــضــون  تلقاها   äــهــديــدا ت يف  ــ≤  qيــحــق اآي(  ــي  ب )ا± 

ــــــــπ والأقـــــــــــارب! ــــن غــــيــــاب الأه ـــش املـــبـــتـــعـــãـــني ع ـــو� ـــع ــــــار ا÷ــــمــــاعــــي« ي ــــــط »الEف
1تقرير من حممد العنزي 

اإىل  املبتعثني  الطلبة  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي��ح��ن 
الوطن ل�سيام �سهر رم�سان بني  العودة لأر�ض 
ظروف  اأن  اإل  والأ�سدقاء،  والأحباب  الأهل 
الدرا�سة حتول بينهم وبني رغبتهم، ولتعوي�ض 
البتعاث  بلد  يف  الأن��دي��ة  بع�ض  تقوم  ذل��ك 
للمبتعثني بالتعاون  بتوفري الإفطار اجلماعي 
اأن  اإل  املتواجدة،  والأ�سر  املطاعم  بع�ض  مع 
اأكرث ما يقلق البع�ض هذا العام هو طول فرتة 
ال�سيام، الذي يبلغ يف بع�ض الدول مثل كندا 
اليوم، فيق�سي املبتعث  ،وامريكا 15 �ساعة يف 
اإىل  يذهب  رجوعه  وعند  الدرا�سة  يف  وقته 
الراحة ثم اإىل وقت الإفطار، والبع�ض الآخر 
ي�سادف وقت الإفطار منت�سف وقت درا�سته، 
املغرب  اأذان  بعد  اإل  الإف��ط��ار  ي�ستطيع  فا 

بوقت لي�ض بق�سري.
غياب وتعوي�ض

لتعوي�ض غياب اجلو الأ�سري يقوم عدد من 
بع�سهم  مع  الإفطار  وجبة  باإعداد  املبتعثني 
البع�ض يف منازلهم، واأحيانًا يف بع�ض الأندية، 
مرة  لأول  الطبخ  ميار�ض  قد  بع�سهم  اإن  بل 
ال�سفرة  على  التجمع  يبداأ  بعدها  حياته،  يف 
ال�سعبية  بالأطباق  تتنوع  التي  الرم�سانية 
”ال�سمبو�سة“  مثل  اململكة  اأرجاء  خمتلف  من 
و“الفول“،  و“الع�سيدة“  و“ال�سوربة“ 
و“اجلري�ض“  ”اللقيمات“  ج��ان��ب  اإىل 

و“الهري�ض“.
يوم �ساق

يقول ”فهد العنزي“ مبتعث : اإنه �سي�سطر 
خال  من  رم�سان  يف  نومه  برنامج  تغيري  اإىل 
ا�ستيقاظه قبل الفجر لل�سحور، ثم اأداء �ساة 
الفجر والعودة اإىل النوم، ليعاود ال�ستيقا® 
وبداية  اجلامعة  اإىل  لانطاق  اأخ��رى  مرة 
من  ال�سيام  ف��رتة  �ستكون  حيث  ���س��اق،  ي��وم 
ال�ساعة الثالثة فجرًا وحتى ال�ساعة التا�سعة 
والن�سف م�ساًء، م�سيفًا اأنه ل يوجد هناك اأي 
اإل  ال�ساعات الأوىل،  م�ساكل مع اجلوع خال 
الثانية  عند  تبداأ  ال�سيام  معاناة  و  تعب  اأن 
تعد  الليل  فرتة  اأن  اإىل  لفتًا  ظهرًا،  ع�سرة 
اإىل  املغرب  اأذان  موعد  تاأخر  ب�سبب  ق�سرية 

ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء.
م�ساة ينظرون

ال�سعودي  النادي  اإىل  الذهاب  اأن  واأو�سح 
ت�ساعده  الرم�سانية  لاأجواء  نكهة  ي�سيف 
”�سفرة  معتربًا  الغربة،  هموم  تخفيف  على 
العائلة“ مع الأهل والوالدين الأكرث ا�ستياقًا 
لهم يف هذا ال�سهر الكرمي، ذاكرًا اأحد املواقف 
الطريفة عندما قرر هو وزماوؤه تناول وجبة 
�سغر  ب�سبب  ال�سكن،  خ��ارج  �سويًا  الإف��ط��ار 
اإىل  فذهبوا  يقطنوها،  التي  امل�ساكن  م�ساحة 
الأطباق  تكون  اأن  واتفقوا  املنتزهات  اأح��د 
وعند  ب�ساعة،  امل��غ��رب  اأذان  قبل  ج��اه��زة 

يزال  ل  الوقت  ك��ان  ال�ُسفرة  على  جتمعهم 
اإليهم  ينظرون  وامل�ساة  الأذان  على  مبكرًا 
الإفطار  وق��ت  انتظار  يف  امل��ائ��دة  على  وه��م 
اأحد  اأثار ف�سول  الأكل، مما  البدء يف  وبدون 
املارة وتوقف ل�سوؤالهم قائًا: لقد مررت بكم 
ثاث مرات ومل اأرn اأي تغري يف الطعام، فاإن مل 
لأحد  تقدموه  اأن  فالأف�سل  رغبة  لكم  تكن 
له  فاأو�سحنا  يف�سد،  اأن  من  ب��دًل  املت�سولني 

مو�سوع ال�سيام ودعوناه لاإفطار معنا.
زماوؤه املغرتبون

اإن  فيقول:  احلمدان“  ”اأن�ض  املبتعث  اأم��ا 
�سيام رم�سان هذا العام �سيكون اأول جتربة له 
الدرا�سية  بال�سنة  لرتباطه  الغربة،  بلد  يف 
ن�سحوه  اأ�سحابه  بع�ض  اأن  بالرغم  كندا،  يف 
اأن  اأراد  لكنه  اململكة،  يف  ال�سهر  هذا  بق�ساء 

يخو�ض هذه التجربة مع زمائه املغرتبني.
اأذان امل�ساجد

ويق�سي املبتعث ”اأحمد �سامة“ نهار رم�سان 
يف اجلامعة ومراجعة الدرو�ض، بعدها يذهب 
ما  ع��ادًة  الذي  الفطور  قبل  ا�سرتخاء  لفرتة 
املتزوجني  زمائه  اأحد  قبل  من  يكون جمهزًا 
اأو مع بقية املبتعثني يف النادي، م�سيفًا اأنه من 
ال�سعب اخلروج يف نهار رم�سان لطول الوقت، 
لل�ساة،  امل�ساجد  اأذان  �سوت  افتقاده  وموؤكدًا 
الإفطار  تناول  املا�سي  رم�سان  اأيام  اأحد  ففي 
راأى  حيث  دقائق،  بع�سر  الوقت  دخ��ول  قبل 
موعد  ح��ان  اأن��ه  واأع��ت��ق��د  ال�سم�ض  اختفاء 

الآذان، لكنه اكت�سف الأمر بعد ذلك.
طعم خا�ض

مبتعثة  العزيز“  عبد  ”نوره  وتتحدث 
تقريبًا  عامني  اأم��ري��ك��ا  يف  ق�سيت  وت��ق��ول: 
الغربة،  يف  رم�سان  اأ���س��وم  الثانية  وللمرة 
مو�سحًة اأن لل�سيام هنا طعمًا خا�سًا وطبيعة 

اأنها  اإىل  م�سريًة  اململكة،  يف  عنه  خمتلفة 
لق�ساء  هنا  اإىل  عائلتها  بح�سور  تفاجاأت 

رم�سان والتنزه وال�سياحة يف اآن واحد.
جمتمع جديد

البداية  يف  اأنها  يحيى“  ”اإميان  وتو�سح 
ال�سهر  لهذا  ق�سائها  كيفية  عن  قلقة  كانت 
اإىل  و���س��ل��ت  للتو  ف��ه��ي  اأم��ري��ك��ا،  يف  ال��ك��رمي 
يف  لها  الأوىل  التجربة  اأنها  وخ�سو�سًا  هنا، 
م�سيفًة  جديدة،  زوجية  حياة  ومع  الغربة 
وتزوجت  العامة  الثانوية  من  تخرجت  اأنها 
واجلديد،  املختلف  املجتمع  هذا  اإىل  اأتت  ثم 
فا�سات  �سعوديات  فتيات  على  تعرفت  لكنها 
من نف�ض املعهد الذي تدر�ض فيه، بل واأخربنها 

عن الأيام املعدة لاإفطار اجلماعي.
فهد العنزي

ب�ساطة �سديدة
اأمريكا  ”�سمرية حممد“ مبتعثة يف  وتقول 
: اأنا اأعي�ض يف مدينة �سغرية اأ�سبه بالقرية، 
و�سكانها يت�سمون بالب�ساطة ال�سديدة، معربًة 
عندما  رم�سان  من  يوم  اأول  يف  اندها�سها  عن 
الأجنبيات  الطالبات  م��ن  جمموعة  قامت 
بتهنئتي بال�سهر الكرمي، حيث اأنها ُتعد �سمن 
املدينة  هذه  يف  يقيمون  وم�سلمة  م�سلمًا   13
ذهبت  عندما  اآخ��رًا  موقفًا  ذاك��رًة  ال�سغرية، 
للعيادة الطبية اخلا�سة باجلامعة ل�ستكمال 
هل  الطبيبة:  ف�ساألتها  ال��ط��ب��ي،  الفح�ض 
�سائمة؟،  اأنِت  اأم  الإفطار  على  �سيئًا  تناولت 
ذلك  اأك��ربت  �سائمة  باأنني  اأخربتها  وعندما 
وابت�سمت يل وراحت ت�ستف�سر مني عن حتمل 
ال�سهر،  �ساعات  طوال  لل�سيام  امل�سلم  الإن�سان 
م�سريًة اإىل اأنها فور عودتها من اجلامعة بداأت 
مع  تتناولها  �سوف  التي  الأطباق  حت�سري  يف 

�سقيقها.

د.خالد احلذيفي
رفيقات رائعات

اأربع  �سمن  من  �سلمان“ وهي  ”ملياء  وتوؤكد 
ال�سعور  من  بالرغم  اأنه  واحد  �سكن  يف  فتيات 
الوطن  ع��ن  والب��ت��ع��اد  بالغربة  الطبيعي 
رائعات  برفيقات  اأن اهلل عو�سني  اإل  والأهل 
اثنتان  العمل،  مهام  من  �سيء  كل  يف  نت�سارك 
والغ�سيل،  التنظيف  واثنتان  الطبخ  تتوليان 
مائدتنا عامرة مبختلف  يوم  واحلمد هلل كل 
بالتح�سري  قمنا  ”لقد  م�سيفة:  الأط��ب��اق، 
اإىل  بالنزول  الكرمي  ال�سهر  لهذا  وال�ستعداد 
عربية  ”بقالة“  بها  توجد  اأخ���رى  مدينة 
ا�سرتينا منها احتياجاتنا“، اإ�سافة اإىل قيام 
زميلة باإح�سار بع�ض املواد التي ل توجد هنا 
من مركز متوين �سهري يف نيويورك حيث توجد 
خمتلفة،  واإ�سامية  عربيه  غذائية  مراكز 
الأحيان  بع�ض  يف  يقومون  اأن��ه��م  مو�سحًة 
امل�سجد  يف  اجلماعي  الإف��ط��ار  اإىل  بالتوجه 
للن�ساء،  العلوي  ال��دور  ُخ�س�ض  حيث  الكبري، 
الن�سائية  الإ�سامية  اجلالية  فيه  فتجتمع 
من  اإع��داده  ت�ستطيع  مبا  اأ�سرة  كل  وت�سارك 

اأطباق.
اأن�ض احلمدان

مولودي اجلديد
منَّ  لقد  احلميد“:  عبد  ”عائ�سة  وتقول 
رم�سان  قبيل  ال�سليمة  ب��ال��ولدة  عليَّ  اهلل 
اهتمامي  ���س��وى  ب��ايل  ي�سغل  ومل  ب��اأ���س��ب��وع، 
من  الغربة  �سديقات  لكن  اجلديد،  مبولودي 
اأي  يف  قلقة  يجعلنني  مل  ومرافقات  طالبات 
على   Íيتعاق كن  بل  بذلك،  يتعلق  مو�سوع 

اإر�سال الطعام ال�ساخن يل كل يوم.
ك�سر الروتني

وتو�سح ”�سروق حمد“ اأن رم�سان يعني لها 
املعتاد  احلياة  روتني  ك�سر  يعني  كما  العبادة، 
العائلة  املغرتبات  بيوت  كل  فتجد  والتغيري، 
كلها جمتمعة حول املائدة ومنظمة يف جميع 
اأوقاتها، موؤكدًة اأن اأحلى واأجمل الأيام هي يف 
رم�سان ما بني قراءة القراآن الكرمي وال�ساة 
جتهيز  وكذلك  الدرا�سية،  الواجبات  واإعداد 

مائدة الإفطار.
النقيب �ساكر التويجري

نذاكر معًا
مع  اأعي�ض  اإنني  حممد“:  ”هالة  وقالت 
زوجي وهو طالب اأي�سًا، نذاكر معًا ونعد طعام 
الإفطار، وللحق فهو ي�ساعدين كثريًا، واحلمد 
خال  نذاكر  ونحن  اليوم  �ساعات  مت�سي  هلل 
حما�سرات  لدينا  تكن  مل  اإذا  ال�سباح  �ساعات 
ن�ستعد  ننام،  الظهر  �ساة  بعد  ما  الفرتة  ويف 

بعدها، لإعداد طعام الإفطار.
معاناة الغربة

للطالبات  اأن  يو�سف“  ”فاطمة  وتو�سح 
املغرتبات دورا مهما يف تخفيف معاناة الغربة، 

ما  اإعداد  البع�ض يف  وكذلك م�ساعدة بع�سهن 
والدها  اأن  م�سيفًة  رم�����س��ان،  �سهر  يتطلبه 
املتقاعد جاء من اململكة ملرافقتها، لذلك فهي 
اأنها  لفتًة  طعامه،  اإع��داد  يف  عنه  م�سوؤولة 
تقوم باإعداد الطعام مبكرًا، وحت�سر الأ�سياء 
الأ�سواق  اأن  اإىل  اإ�سافة  م�سبقًا،  ال�سرورية 
خمتلفة  ن��وع��ي��ات  فيها  تتوفر  الأم��ري��ك��ي��ة 
�سبه  تكون  الأذواق،  وملختلف  الأطعمة  من 
وحت�سري  لإعداد  فقط  حتتاج  وجاهزة  معدة 

ب�سيط.
مئات املبتعثني

رئي�ض  التويجري“  ”�ساكر  النقيب  ويقول 
النادي  اإن  ”فانكوفر“:  يف  ال�سعودي  النادي 
يف  املبتعثني  مئات  ا�ست�سافة  على  يحر�ض 
مقره ب�سكل يومي لتناول وجبة الإفطار معًا، 
وال�ستفادة من الربامج الثقافية التي يقدمها 
بالتعاون مع �سفارة خادم احلرمني ال�سريفني 
اأن  مو�سحًا  ”اأوتاوا“،  يف  الثقافية  وامللحقية 
نفو�ض  العمل يف  ايجابية هذا   ßالنادي لح
و�ساهم  كبريًا  ا�ستح�سانًا  لقي  حيث  املبتعثني، 

يف تخفيف هموم الغربة بالن�سبة لهم.
هدفهم الأول

ويوؤكد ”د.خالد احلذيفي“ م�ساعد امللحق 
كندا  دول��ة  يف  الإج��ازة  اأن  كندا،  يف  الثقايف 
تختلف،  والهجري  امليادي  التوقيت  ح�سب 
فوجدنا  اإج��ازة،  بدون  اأحيانًا  رم�سان  فيكون 
يتمنون  املبتعثني  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��ال��ك  اأن 
ق�ساء رم�سان يف مملكتنا الغالية رغم حرارة 
رم�سان  اإج���ازة  يف�سل  م��ن  وه��ن��اك  ال�سيف، 
معتربًا  ال��درا���س��ة،  اأوق���ات  يف  كانت  ل��و  حتى 
طالب العلم نف�سه يف جهاد ويتطلب منه بع�ض 
الت�سحيات، ول ينبغي اأن نتعذر بال�سوم ليكون 
نا�سحًا  الدرا�سة،  ح�ساب  على  اإج��ازة  رم�سان 
يعترب  الذي  الأول  هدفهم  بتحقيق  املبتعثني 
بناء  وه��و  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ه��دف 
جيل متعلم مثقف، م�سريًا اإىل اأن هناك تعاونًا 
من معاهد اللغة مع املبتعثني بالن�سبة لتعديل 
اأوقات الدرا�سة مبا يتنا�سب مع طبيعة ال�سهر 
الكرمي، اإل اأن ذلك يتعذر يف اجلامعات حيث 
حمددًا  يكون  واملحا�سرات  ال�ساعات  نظام 

وي�سعب تغيريه.
عليه الق�ساء

نظري  باملبتعثني  تلحق  التي  امل�سقة  وع��ن 
ال�سوم 18 �ساعة لطول النهار يف بع�ض الدول، 
املح�سن  عبد  ال�سيخ  ل“الريا�ض“  اأو���س��ح 
العدل  ب��وزارة  الق�سائي  امل�ست�سار  العبيكان 
م�سقة  ال�سيام  عليه  ي�سق  ال��ذي  الإن�سان  اأن 
موؤكدًا  له،  رخ�ض  وجل  عز  اهلل  فاإن  �سديدة 
اأن من ي�سق عليه ال�سيام م�سقة �سديدة فعليه 
والتعب  لاأرق  يتعر�ض  من  وكذلك  يفطر،  اأن 
ب�سبب �سدة اجلوع اأو �سدة العط�ض فيجوز له 

الإفطار ولكن عليه الق�ساء

ال��ولي��ات  يف  مقيمون  ���س��وري��ون  اف���اد 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ان  املتحدة 
)اف بي اي( يجري حتقيقات حول انباء 
�سورية  وتهديد  تخويف  حملة  عن  تفيد 
اخل���ارج،  يف  مقيمني  من�سقني  ت�ستهدف 
مو�سحني ان عماء فدراليني ا�ستجوبوهم 

بهذا ال�سان. 
وزي��رة  التقوا  من�سقني  ثاثة  وق��ال 
اخلارجية المريكية هياري كلينتون يف 
وا�سنطن قبل ا�سبوعني، متحدثني لوكالة 
اي  بي  من الف  ان عنا�سر  بر�ض  فران�ض 
يحققون يف هذه التهديدات وقد �ساألوهم 
يقف  ان  ميكن  م��ن  يعلمون  ك��ان��وا  اذا  م��ا 

خلف هذه احلملة.
وقال  التعليق  اي  بي  الف  ي�ساأ  ومل   
نعلق  »ل  بر�ض  لفران�ض  با�سمه  متحدث 

على حتقيقاتنا«.
انها  البقاعي  م��رح  ال�سورية  وقالت   
تلقت تهديدا بالقتل يف ر�سالة الكرتونية 

من �سخ�ض ل تعرفه قبل يومني من لقائها 
كلينتون يف وزارة اخلارجية يف الثاين من 
هما  اخ��ري��ن  من�سقني  م��ع  اب/اغ�سط�ض 

ر�سوان زياده وحممد العبداهلل.
 وقالت البقاعي لفران�ض بر�ض ان الف 
بي اي يحقق يف هذه الر�سالة اللكرتونية 

التي تلقتها املن�سقة من جديد الثنني.
 وا�سافت البقاعي ان ال�سخ�ض املجهول 
»بلغة  يقول  الر�سالة  اليها  وج��ه  ال��ذي 
يف  م��وج��ود  وان��ه  �سيقتلني،  ان��ه  بدائية 
كندا بعدما كان يف الوليات املتحدة وانه 

�سيعود اىل الوليات املتحدة ليقتلني«.
التلفزيون   وافاد املن�سقون الثاثة ان 
اثناء  لهم  ���س��ورا  ب��ث  ال�سوري  الر�سمي 
عماء  بانهم  وو�سفهم  كلينتون  لقائهم 

للوليات املتحدة او خونة.
 وافادت �سحيفة وول �سرتيت جورنال 
ال�سوريني  الدبلوما�سيني  ان  الرب��ع��اء 
ي��ق��وم��ون ب��رته��ي��ب امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن 

ينتقدون نظام دم�سق ويتعر�سون لقرباء 
لدى  يعتقلونهم  او  فيهددونهم  املن�سقني 

عودتهم اىل الباد.
 وقال اع�ساء يف ادارة الرئي�ض المريكي 
ادلة  لديهم  ان  لل�سحيفة  اوباما  ب��اراك 
ال�سوري  النظام  ان  تثبت  م�سداقية  ذات 
للعثور  اخل���ارج  يف  ���س��ف��ارات��ه  ي�ستخدم 
امل��ه��اج��ري��ن يف  امل��ع��ار���س��ني  على اق��رب��اء 
�سوريا، وعلى الخ�ض ال�سوريني احلاملني 
يف  �ساركوا  الذين  المريكية  اجلن�سية 
�سلمية  تظاهرات  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

مطالبة بالدميوقراطية.
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مدينة  يف  املطاعم  اأح���د  اأط��ل��ق   
دافنبوت بولية اأيوا الأمريكية ا�سم 
�سطائره،  اأح��د  على  برغر«  »اأوباما 
ب��اراك  الأم��ري��ك��ي  بالرئي�ض  تيمنا 

اأوباما، 
يف  الأمريكي  الرئي�ض  مكث  وق��د 
�سارع  وال���ذي  ه���وك،«  »ب��اك  فندق 
ت�سميه  اإىل  ف��ي��ه  امل��ط��اع��م  اأح����د 
ذاتها  وهي  برغر،«  »اأوباما  ال�سطرية 
»ب��اخل��ردل  الرئي�ض  تناولها  ال��ت��ي 
املقلي،  الهابينو  وفلفل  ال��ب��ن��ي.. 
نكهات  وه��ي  ال�سوي�سري«   Í���واجل
املطعم  مل��ال��ك  وف��ق��ا  اأوب��ام��ا،  يحبها 

مايكل ديوت.
اأوب��ام��ا ليلة  اأم�����س��ى  وال��ث��اث��اء، 
الفندق  م��ن  ال�����س��اد���ض  ال��ط��اب��ق  يف 
التاريخي الذي مت جتديده حديثا.. 
املرايا  تلميع  اإىل  مالكه  عمد  حيث 
والأر�سيات، وتنظيف املقاعد يف بهو 

الفندق، يف انتظار ال�سيوف.«
يف  وال�سيوف  املقيمون  اأبلغ  وق��د 
الفندق اأنه لن ي�سمح لهم با�ستخدام 

ال�سيارات  موقف  اأو  القمامة  مزالق 
حتى بعد ظهر الربعاء، وهو الوقت 
غادر  قد  فيه  الرئي�ض  �سيكون  الذي 

يف طريقه اىل مدينة اأتكين�سون.
واإن قدوم رئي�ض الوليات املتحدة 
يتحقق..  حلم  مبثابة  هو  هنا،  اىل 

لقد كنت اأكتب على �سفحتي يف موقع 
تويرت ح��ول ه��ذا الأم��ر ط��وال هذا 

اليوم  فى حني رف�ست 
بلدية احدي املناطق فى نيويورك 
ترخي�ض ا�سم اوباما دجاج ل�ساحبه 

ي�سبح  قد  ال�سم  ان  اعترب  وق��د 

ا�ستهزاء وعن�سرية �سد ال�سود  وقد  

الق�سية  ه��ذه  ال�سم  �ساحب  يتابع 

وقد  الرئي�ض  با�سم  تيمما  ويعتربها 

ي�سر على ت�سمية حمله با�سم اوباما 

دجاج.«

غربة نيوز - نيويورك
�����س����در ك���ت���اب���ا ج���دي���دا 
ل��ل��م��وؤل��ف��ة روب����ني راي����ت يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، 
اليمن  ثورة  ت�ساعد  يناق�ض 
ويحاول  العربية  وال��ث��ورات 

حتليل اأ�سبابها.
»الد�ستور«  جلريدة  ووفقا 
طويلة  ل��ف��رتة  راي���ت  عملت 
اأمريكية  ل�سحف  كمرا�سلة 
وتتعامل  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
مو�سع  ب�سكل  احلكومات  مع 
املجتمعات  يف  اأك��رث  لتتعمق 
عليها  وت��ط��ل��ق  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  والأم���ل  »ال��ث��ورة  م�سطلح 

اأر�ض ال�سطرابات«.
نيويورك  �سحيفة  وقالت 
اإنه عندما  تاميز الأمريكية، 
كتابها  راي���ت  روب���ني  ن�سرت 
 ،2008 عام  وظال«  »اأح��ام 
ه��ن��اك  ي���ك���ون  اأن  ت��وق��ع��ت 
التغيري  م��ن  اأك���رب  م�����س��اح��ة 
وبعد  املنطقة،  يف  والتمكني 

روؤيتها  تبدو  �سنوات  ث��اث 
بعد  التب�سر  م��ن  ���س��يء  بها 
يف  التحرر  موجات  ب��داأت  اأن 
يف  وانت�سرت  وم�سر  تون�ض 

ال�سرق الأو�سط.
وف�����ى ك��ت��اب��ه��ا اجل���دي���د 
العامل  يف  والتمرد  »الغ�سب 
دار  عن  ال�سادر  الإ�سامي«، 
يف  و�ست�س�سر،  �سيمون  ن�سر 

ا�سمه  اقتب�ست  �سفحة،   307
حتمل  جزائزية  اأغنية  من 
الإ�سم نف�سه غنت عام 1982، 
املوجودة  احلجج  على  وبنته 
من قبل ومل تنظر فقط اإىل 
العربي،  ال��رب��ي��ع  ت��داع��ي��ات 
ولكن على درا�سة اأو�سع نطاقا 
كما  الإ���س��ام��ي،  ال��ع��امل  يف 
تراها باأن الثورات �سد احلكم 

ال�ستبدادي يف تون�ض وم�سر 
بداية  اإل  لي�ض  اليمن  ث��م 
ديناميكية  وحركة  البداية، 

جديدة يف املنطقة.
العامل  يف  اأن  رايت  تر�سد 
الت�سدد  رف�ض  بداأ  الإ�سامي 
املتعددة  والأ�سكال  املتزايد، 
تنظيم  م��ن  ب��داي��ة  للت�سدد 
ال�سنية  العقيدة  ذو  القاعدة 

اإىل الدولة الدينية ال�سيعية 
اأنها  اأثبتت  التي  اإي���ران،  يف 
منتجة  غري  املطاف  نهاية  يف 
رف�سوا  كما  ج��ذاب��ة،  وغ��ري 
وحماولة  احل�سارات  �سدام 
ال����ع����امل ع�����زل امل�����س��ل��م��ني 
خا�سة  خمتلفني،  باعتبارهم 
ع�سر  احل���ادي  اأح���داث  بعد 
الذي  الوقت  يف  �سبتمرب،  من 
اأن  امل�����س��ل��م��ني  اأك����رث  ح����اول 
ب�سكل  ال��ع��امل  م��ع  يندجموا 

متزايد بدون تقليد للعوملة.
التغيري  اأن   ßتاح راي��ت 
�سببه  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 
»في�ض  التكنولوجيا  اأول 
والف�سائيات«،  تويرت  ب��وك، 
الدميوجرايف  بالتنوع  واأي�سا 
ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن  يف وج����ود 
البلدان  يف  الأغلبية  ميثلون 
ن�سبتهم يف  الإ�سامية وت�سل 

بع�ض البلدان اإىل %70.

العربية  äوراãوال اليمن  Kورة  اأ�ضباب   πل– اأمريكية  كاتبة 
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)خالد �سعيد( الأمريكي ي�سعل �سان 
فران�سي�سكو.. وال�سلطات تقطع الإنرتنت

العامل،  ث��ورات  تاريخ  يف  النظري  منقطع  رواج��ا  ي�سهد  امل�سري  ال�سيناريو 
يلقى  اأنه  املا�سي،  يناير   25 يف  الحتجاجات  اندلع  منذ  يثبت  اأن  فا�ستطاع 
العاملي، ورف�سا عنيفا وقمعيا علي م�ستوي  ال�سارع  قبول وا�سحا علي م�ستوي 
احلكومات امل�ستبدة، التي ل تختلف يف �سيا�ساتها ال�سلطوية بقدر ما تختلف يف 
تكوينها ما بني م�سرية اأو عربية واأوروبية واإ�سرائيلية، و�سول اإيل الوليات 

املتحدة الأمريكية معقل الدميقراطية.
 اأكدت �سحيفة )وا�سنطن بو�ست( الأمريكية اأن م�ساهد »طبق الأ�سل« من 
تعاين  التي  الأمريكية،  فران�سي�سكو  �سان  ولية  اإيل  انتقلت  امل�سرية  الثورة 
التوا�سل  خدمات  عطلت  التي  الولية  حكومة  بفعل  النرتنت،  انقطاع  من 
بالولية  املندلعة  الحتجاجات  لتحجيم  الت�سالت،  و�سبكة  الجتماعي، 

و�سط خماوف بتفاقمها.
 واأو�سحت ال�سحيفة اأن �سبب الحتجاجات مل يختلف اأبدا عن نظريه يف 
خرج  اأن  بعد  وحمروقة،  وم�سروقة  منهوبة  خرابة  اإيل  حولها  والذي  لندن 
الذي دفع  الأمر ذاته  القمعية،  ال�سرطة  املواطنون احتجاجا علي ممار�سات 
بيد  اأمريكي  مواطن  مقتل  حادث  وقوع  بعد  فران�سي�سكو  �سان  مواطني  خروج 
ال�سرطة بدعوي اأنه تعدm علي ال�سرطة، امل�سهد الذي ي�سبه كثريا حادث م�سرع 

خالد �سعيد.
الا�سلكية  باإغاق املحطات  الولية قامت  اأن �سرطة  ال�سحيفة  واأ�سافت   
الدور  من  خوفا  املا�سي،  اخلمي�ض  احتجاجات  موقع  من  القريبة  الأب��راج  يف 
الذي توؤديه ال�سبكات الجتماعية يف م�ساعدة الحتجاجات بدءا من م�سر 
اإىل لندن، وو�سول اإيل الوليات املتحدة، رغما عن تاريخها و�سورتها كدولة 
دميقراطية حترتم حرية التعبري، الأمر الذي يجعل الوليات املتحدة تتجاوز 

الد�ستور.
اأم�ض  مت  حيث  تتحقق،  باتت  الولية  خم��اوف  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت   
الثنني ت�سغيل خدمات الهاتف املحمول، وبعد 30 دقيقة من ت�سغيل اخلدمة 
�سيفيك  مركز  حمطة  من�سة  على  واجتمعوا  توا�سلوا  قد  متظاهرا   50 كان 
مكافحة  �سرطة  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  ���س��ام«،  ل  ع��دال��ة،  »ل  هتافات  ي���رددون 
للهرولة وا�ستخدام حق النقد »الفيتو« لإغاق املحطة وم�سح من�سة  ال�سغب 

املتظاهرين.
خدمات  غلق  �سرعية  عن  النظر  »بغ�ض  اأمريكي:  مواطن  »تيان«،  وقال   
يختلف  ل  تافه  وتكتيك  �سارم،  الأ�سلوب  هذا  اأن  اإل  اأمني،  ل�سبب  الت�سال 
اأن  كما  �سعبه،  لقمع  مبارك  ح�سني  ال�سابق  امل�سري  الرئي�ض  ا�ستخدمه  عما 
الد�ستورية خلنق  هذا الإجراء يجر جمموعة من الإج��راءات الأخري غري 

احتجاجات م�سروعة«.

املخرج الأمريكي ال�سهري مايكل مور 
ي�سن هجوما لذعا على نظام الأ�سد 

مور  مايكل  ال�سهري  الأمريكي  املخرج  �سن 
منه  طالبا  الأ���س��د  نظام  على  لذع��ا  هجوما 
بال�سعب  رحمة  احلكم  ع��ن  ال��ف��وري  التخلي 

ال�سوري.
ك��ان من  وق��ال املخرج مثري اجل��دل وال��ذي 

اأ�سد املنتقدين للحرب على العراق اأنه يتوجه بكلمته لل�سوريني كونه مواطن 
اأمريكي م�ستقل ول عاقة له باحلكومات الأمريكية.

وقال انه يكن كل احلب والحرتام لل�سوريني، وا�ساف موجها كامه لنظام 
الأ�سد: انتهى وقتكم. فلقد ظل الب�سر عرب التاريخ ي�سعون اأن يعي�سوا اأحرارا 

ولن ت�ستطيعوا اأن تظلوا تتحكموا بال�سعوب.
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حزب ال�ساي هتف �سد اوباما ... ال�سعب يريد تغيري الرئي�ض

اأوباما وع�سو يف حركة  باراك  الأمريكي  الرئي�ض  حدث تا�سن وجيز بني 
حزب ال�ساي املت�سددة اأثناء اإلقاء الرئي�ض كلمة يف ولية اآيوا �سمال الوليات 
املتحدة .وهاجم ريام رودز ع�سو حزب ال�ساي يف اآيوا الرئي�ض الأمريكي مبا�سرة 
اثناء خطابه، وقال رودز ان دعوات اأوباما اإىل املزيد من ”التح�سر“ يف احلياة 
”نائب الرئي�ض و�سف امثايل  ال�سيا�سية المريكية كام فارغ، مربرا ذلك باأن 
”ارهابيون““ . وكانت معلومات �سحفية اأفادت ان  اع�ساء حزب ال�ساي باأنهم 
باأنهم  املت�سددة  ال�ساي  حزب  حركة  اع�ساء  و�سف  بايدن  جو  الرئي�ض  نائب 
”ارهابيون“ يف اثناء اجتماع مغلق مع دميقراطيي جمل�ض النواب يف اأوج اأزمة 

رفع �سقف الدين قبل ا�سابيع
للح�سيد  م�ستودع  اأمام  الطلق  الهواء  يف  كلمته  يلقي  كان  الذي  اأوباما  ورد 
”انا موافق متاما على �سرورة حر�ض اجلميع على تخفيف حدة كامهم“ . ثم 
حتدث عما عاناه بنف�سه، وقال ”ب�سراحة تامة، منذ مت نعتي باأنني ا�سرتاكي 
مل يولد يف هذه الباد، واتهامي بتدمري اأمريكا وباإلغاء احلريات لأنني عملت 
تهدئة  ب�سرورة  �سعرت  ال�سحي،  ال�سمان  حول  قانون  على  الت�سويت  اأجل  من 
النفو�ض“ .وبعد انهاء الكلمة تبادل الرجان جمددًا الكام بانفعال فيما كان 
اأوباما يحيي احل�سور . ويقوم الرئي�ض الأمريكي املر�سح لانتخابات الرئا�سية 

يف العام املقبل بجولة يف وليات ميني�سوتا وايوا وايلينوي يف حافلة
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»الفاينان�سال  �سحيفة  ن�سرت    
تناول  تقريرًا  الربيطانية  تاميز« 
من  التي  للتعديات  كاتبه  حتليل 
الد�ستور  ع��ل��ى  ت��ط��راأ  اأن  امل��ت��وق��ع 

الأردين.
التعديات  هذه  اإن  التقرير  وقال 
يطالب  م��ا  اإىل  ت�سل  ل  كانت  واإن 
تقوي�ض  م��ن  الردن  يف  البع�ض  ب��ه 
بع�ض �ساحيات امللك، اإل انها لقت 
املعار�سة  اأط��راف  بع�ض  من  ترحيبًا 

الأردنية وفق التقرير.
التقرير ما ي�سهده الأردن  وو�سف 
من حراك احتجاجي باأنه »خجول« 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ن��ظ��رائ��ه يف ال���دول 
اأن  يوؤكد  اأن��ه  اإل  الأخ��رى،  العربية 
وتاأثرًا  ا�ستجابة  جاء  احلراك  هذا 
بالربيع العربي يف املنطقة العربية.

واأرجع التقرير بطء الإ�ساحات 
يف الأردن وعدم اللجوء اإىل »قفزات 
من  داخلي  تخوف  اإىل  اإ�ساحية« 
اأيلول عام 1970،  تكرار ما حدث يف 
التنظيمات  بع�ض  �سيطرت  عندما 
من  كبري  ج��زء  على  الفل�سطينية 
�سدامات  اإىل  وو�سلت  الباد  مناطق 

مع ال�سلطة والنظام.
واأكد كاتب التقرير توبيا�ض باك، 
ودول  حتديدًا  ال�سعودية  من  كًا  اأن 
للحيلولة  ت�سعى  واإ�سرائيل  اخلليج 
الأردن  يف  تغيري  اأي  ح�سول  دون 

»حفظًا مل�سلحة اجلميع«.
وخل�ض التقرير الذي حمل عنوان 

اأن ما مت  اإىل  ال��وادي«  »تق�سفات يف 
اإ�ساحية  اإ‚���ازات  من  الآن  حتى 
ب��ح��راك  اإل  ي��ت��م  مل  الأردن  يف 
عرب  بالإ�ساح  املطالبني  النا�سطني 
كان  التي  واملظاهرات  العت�سامات 
اأ�سهر،  قبل  اآذار   24 حراك  اأبرزها 
و�سفهم  م��ن  باعتداء  انتهى  ال��ذي 

ال��ت��ق��ري��ر ب��ال�����س��رق اأردن���ي���ني على 
املعت�سمني »لعتقادهم اأن من يعت�سم 
فل�سطينية  اأ�سول  من  اأردن��ي��ون  هم 
امللك«  �ساحيات  تقليل  ي��ري��دون 
غالبية  اأن  التقرير  تاأكيد  و�سط 
»�سرق  كانوا  اآن���ذاك  اعت�سموا  من 

اأردنيني«.

غربة نيوز - خا�ض 

ولية  مطارات  مفو�سي�ة  اأخ��ت��ارت 
املحامية  املا�سي  ال�سبوع  يف  ميت�سجن 
» تركية عوا�س�ة«  العربية المريكية 
رئي�سة ملجل�ض ادارة ومديرة تنفيذي��ة 

ملطار ديرتويت الدويل . 
العمر  من  البالغة  عوا�س�ة  تركية 
خال  عملت   ، ع��ام��ا  واأرب��ع��ني  ث��اث��ة 
ال�سنوات ال�ست املا�سية رئي�سة لدائرة 
الق��ت�����س��ادي  وال��ت��ط��وي��ر  التنمي��ة 
وم�ساعدة ملحافß مقاطعة »وين« كربى 
 ، وثمانني  الثنتني  الولية  مقاطعات 
املدير  من�سب  اليها   ßاملحاف اأ�سند  كما 

التنفيذي لبنك املقاطعة العقاري . 
اأث��ن��ى امل�����س��وؤول��ون يف ال��ولي��ة على 
ق��رار  ب��اأن��ه  وو���س��ف��وه  التعيني  ق���رار 
مرموقة  قيادي�ة  ل�سخ�سية  منا�سب 
رابرت   « »وين«  مقاطعة   ßحماف وقال 
فيكانو« ان عوا�سة متتلك قدرات ادارية 
خاق�ة وتتمتع ب�سمعة مهنية مميزة ، 
املر�سحني  ب��ني  ك��ف��اءة  الأك����رث  وه���ي 
ال�سبعة الذين خ�سعوا ملقابات مرك�زة 
من قبل جلن�ة مفو�سية املطار التي وقع 

اختيارها على عوا�س�ة . 
ورغ���م ان م��ط��ار دي��رتوي��ت ال��دويل 
مليارات  ثماين  نحو  للمقاطعة  يوفر 

عجزا  يواجه  ان��ه  ال   ، �سنويا  دولر 
ماليا احدثته ديون ترتبت بعد ا‚�از 
ارهقت  ال��ت��ي  م��ك��ن��م��ارا  ب��ن��اء حم��ط��ة 
تدين  اىل  ا���س��اف��ة   ، امل��ط��ار  ميزانية 
الثاث  ال�سنوات  امل�سافرين خال  عدد 

املا�سية . 
عوا�سة  ت��رك��ي��ة  ت��ع��ي��ني  ط���رح  و 
ملطار  تنفيذية  مديرة  موؤخرا  مولني 
ديرتويت مرتوبوليتان الدويل عامات 
فري  »ديرتويت  �سحيفة  لدى  ا�ستفهام 
بر�ض« ما اذا كانت مولني عينت يف هذا 
�سابقة  جتارية  م�سالح  وف��ق  املن�سب 
الخري  وه��ذا  كرا�سول،  ج��اك  مع  لها 
اوكلت  توظيف،  موؤ�س�سة  �ساحب  هو 
كفوء  م��دي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مهمة  ل��ه��ا 

ملديره  خلفا  ال���دويل،  دي��رتوي��ت  ملطار 
اق�سي  الذي  روبن�سون  لي�سرت  ال�سابق 
خلفية  على  املا�سي  العام  من�سبه  من 

خروقات يف العقود.
وح�سب »فري بر�ض« فاإن مولني ومن 
موقعها كمديرة �سابقة لبنك الرا�سي 
العام  يف  دفعت  وي��ن،  ملقاطعة  التابع 
البنك  باع  �سفقة  ابرام  باجتاه   2008
ملجموعة  الر���ض  من  فدانا   320 فيها 
م�سرف  موؤ�س�ض  بينهم  امل�ستثمرين  من 
»ري��ب��اب��ل��ي��ك« ج���ريي ك��ام��ب��ل، ورج��ل 
الع��م��ال وم��ق��دم ال��ربام��ج الذاع��ي��ة 
ميدان  لقامة  وذل��ك  كرا�سول،  جاك 
»بيناكيل  �سركة  ا�سم  �سباق خيل حتت 
م��ن هيورون  ال��ق��ري��ب  ك��ور���ض«  راي�����ض 

هيئة  ان  لل�سحيفة  امللفت  تاون�سيب. 
املا�سي  الثاثاء  اختارت  املطار  ادارة 
مولني للمن�سب، برغم افتقادها اخلربة 

يف ادارة املطارات.
ثاثة  اح��د  وه��و  ن��وه��ان،  �سامويل 
البحث  مهمة  لهم  اأوك��ل��ت  الهيئة  م��ن 
مل  كار�سول  ان  قال  للمطار،  مدير  عن 
مولني،  لختيار  عليه  تاأثري  اأي  ميار�ض 
واأك����د ان���ه ع��ل��م ب��ام��ر ال���س��ت��ث��م��ار يف 
»بيناكيل« يف اليام الخرية، موؤكدا ان 
مولني اعطت انطباعًا رائعًا يف املقابلة 

املخ�س�سة للمن�سب.
عدم  هول  �سوزان  اكدت  جانبها  من 
يف  ك��را���س��ول  ب��ا���س��ت��ث��م��ارات  معرفتها 
ونفت  مبولني،  بعاقته  ول  »بيناكيل«، 
املن�سب  على  ح���ازت  م��ول��ني  ت��ك��ون  ان 
جلب  كرا�سول  ان  وقالت  ان�ساف،  دون 
واقوياء  موؤهلني  للمن�سب  مر�سحني 
لكنها رف�ست الك�سف عن ا�سمائهم بناء 

على ن�سيحة املحامني يف املطار.
ي�سار اىل ان �سركة »بيناكيل« اقفلت 
تقلي�ض  ذلك  يف  وال�سبب  العام  اوائ��ل 
من  ب��اأوام��ر  وذل��ك  ال�سباق  اأي���ام  ع��دد 

الولية.

الع�سكرية  ال��ب��دل  �سنع  ع��ن  امل��غ��رب  ت��وق��ف 
اخلا�سة بجي�ض العقيد الليبي معمر القذايف التي 
كانت تن�سج يف م�سانع يف الدار البي�ساء بوا�سطة 
اأولية مغربية، وفق ما  يد عاملة مغربية ومبواد 

ذكرته �سحيفة »اخلرب« املغربية.
بالأو�ساع  التوقف،  هذا  امل�سادر  بع�ض  وربطت 
يواجه  الذي  والنهيار  حالًيا،  ليبيا  تعي�سها  التي 
قوات نظام القذايف بعد �سيطرة الثوار على معظم 

املدن الليبية التي كانت حتت �سيطرة كتائبه.
يف  ت�ستعمل  كانت  فاإنه  نف�سها،  امل�سادر  ووف��ق 
حياكة بذلة اجلي�ض الليبي التي ت�سنع يف املغرب، 
مي�سور  مدينة  من  جتلب  ب�«الدوم«  �سبيهة  مادة 
املغربية، وتتميز ب�سابتها وقدرتها على مقاومة 
ذاتها،  امل�����س��ادر  وف��ق  امل��غ��رب  اأن  كما  احل����رارة. 

اخلا�ض  الع�سكري  اللبا�ض  جانب  اإىل  ي�سنع  كان 
اخلا�سة  الع�سكرية  الأحذية  الليبي،  باجلي�ض 
املوا�سي  جلود  من  ت�سنع  والتي  اجلي�ض  بنف�ض 

املغربية.
يعتمد  �سنوات،  منذ  الليبي  اجلي�ض  ظل  ولقد 
على امل�سانع املغربية يف �سنع لبا�سه بحكم اإتقان 

املغرب حلياكة هذا النوع من اللبا�ض الع�سكري.
بذل  املغربية،  امل�سانع  يف  ت�سنع  كانت  كما 
ع�سكرية للعديد من جيو�ض دول العامل الأخرى، 
الذي  امل��وري��ط��اين،  اجلي�ض  لبا�ض  �سمنها  وم��ن 
يعتمد، ح�سب م�سادرنا، بن�سبة مائة يف املائة على 

املغرب يف �سنع لبا�سه الع�سكري.

الحتجاجي للحراك  نتيجة  الE�ضالحية  الأردن   äطواN تاÁز:  فاينان�ضال 

الـــدو›   âــ ــرتوي دي مــطــار  رئي�ضة  عــربــي   πا�ــضــ ــن  م امــريــكــيــة  مـــرة  لول 

الــقــذايف بجي�ش  اÿــا�ــضــة  الع�ضكرية  ــدل  ــب ال �ضن™  ــن  ع يــتــوقــف  ــرب  ــ¨ امل

حزب الرابطة ي�ستغرب تر�سيح رموز 
رابطية لع�سوية املجل�ض الوطني

 اأ�سدرت دائرة الفكر والثقافة والإعام بحزب رابطة اأبناء اليمن ) راأي 
اأ�سماء قيادات بارزة من احلزب يف قوام ما  ( اليوم باغا �سحفيا حول ورود 
الأ�ساتذة  اأ�سماء  وردت  :«لقد  ن�سه  يلي  ما  يف   ،) الوطني  املجل�ض  ب�)  ي�سمى 
عبد الرحمن علي بن حممد اجلفري رئي�ض حزبنا رابطة اأبناء اليمن ) راأي( 
العام للحزب ويحيى حممد اجلفري  وحم�سن حممد ابوبكر بن فريد الأمني 
اخلارجية  والعاقات  ال�سيا�سية  الدائرة  رئي�ض  التنفيذية  اللجنة  ع�سو 
باحلزب، يف قوام ما �سمي باملجل�ض الوطني الذي ن�سرت اأ�سماء اأع�سائه يف عدد 
من املواقع الإلكرتونية، واإننا اإذ ن�سكر من اأعطوا ثقتهم لهذه الرموز الوطنية 
اأنهم  ذلك  املجل�ض،  ذلك  لع�سوية  تر�سيحهم  اأ�سا  ن�ستغرب  فاإننا  الرابطية، 
اأن املجل�ض �سينبثق  لي�سوا من موؤ�س�سي واأع�ساء اجلمعية العمومية التي قيل 
الذي  املجل�ض  ي�ساركوا يف هذه الرتتيبات ول يقرون مهام  اأنهم مل  عنها، كما 
اأ�سبح تنظيما �سيا�سيا يراد له اأن يكون قائدا للثورة واحلياة ال�سيا�سية، وهو 
اأمر ل يتواكب مع ما ن�سبو اإليه وي�سبو اإليه �سعبنا من دميقراطية وتعددية 
،اإن اأمرا كهذا كان يفرت�ض اأن ل يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفرت�ض 
اأن تتحاور حوله وفيه خمتلف قوى الثورة وموؤيدوها مبكرا، واأن تكون هناك 
معايري وا�سحة لع�سوية اأي اإطار عام ،اإننا يف حزب الرابطة ) راأي ( �سبق اأن 
اأعلنا روؤيتنا حول تلك الق�سايا واأعلنا م�سروعنا لنتقال ال�سلطة اإىل جمل�ض 

وطني انتقايل عرب ما اأ�سميناه ) املمر الآمن(«.
قيادات احلراك اجلنوبي ترف�ض العرتاف باأي جمل�ض املعار�سة ما مل يكن 
املعار�سة  قوى  اأبلغوا  اأنهم  اجلنوبي«  »احلراك  قوى  يف  قيادي  اأكد  منا�سفة  
وي�سارية«-التي  ا�سامية  اح��زاب  »�ستة  امل�سرتك  اللقاء  تكتل  يف  اليمنية 
تعتزم الإعان عن جمل�ض وطني انتقايل يف وقت لحق اليوم الأربعاء- اأنهم 

لن يعرتفوا باملجل�ض ما مل يكن منا�سفة بني اجلنوب وال�سمال.
وك�سف حممد علي اأحمد - الذي كان ي�سغل من�سب حمافß اأبني اليمنية 
�سابقًا- النقاب عن ا�ستمرار ال�ستعدادات لعقد موؤمتر للقيادات اجلنوبية يف 
10 �سبتمرب/اأيلول املقبل لت�سكيل قيادة جنوبية موحدة للتعاطي مع املرحلة 

اجلديدة يف اليمن.
 ونفى اأحمد - يف ت�سريحات لوكالة قد�ض بر�ض- اأن تكون املعار�سة اليمنية 
التي تعكف على اإعداد القائمة النهائية لأع�ساء املجل�ض الوطني النتقايل، 

قد اأجرت اأي ات�سال بقوى احلراك اجلنوبي اأو وجهت لهم الدعوة.
 وقال يف هذا ال�سدد »مل يتم التوا�سل معنا ب�ساأن خطوة املجل�ض الوطني 
اأننا لن نقبل باأي جمل�ض ل يكون قائما على مبداأ  اأبلغناهم  النتقايل، لكننا 

املنا�سفة 50% من ال�سمال و50% من اجلنوب، ولن نتعاون معه«.
 واأ�ساف »نحن نعترب عمليا اأن الوحدة �سقطت يف حرب عام 1994، واأن ما 
بعدها هو احتال، ونرى اأن �سقو• نظام )الرئي�ض( علي عبد اهلل �سالح يعني 
�سقو• الحتال، وبالتايل �سيكون موؤمتر اجلنوبيني املتوقع يف 10 �سبتمرب/

اأيلول املقبل بالقاهرة حمطة لت�سكيل جمل�ض انتقايل جنوبي«.
 وك�سف اأحمد النقاب عن ا�ستمرار ال�ستعدادات لتوحيد القوى اجلنوبية 
و�سمان م�ساركة جميع الأطراف يف موؤمتر القاهرة ال�سهر املقبل، قائا »نحن 
موقفها  لتوحيد  اجلنوبية  القوى  خمتلف  بني  والتوا�سل  التقارب  اإىل  ن�سعى 
جتاه ق�سية اجلنوب يف اليمن. والراأي عندنا هو الدعوة اإىل احتاد فدرايل 
الطريقة  على  بال�ستفتاء  تنتهي  انتقالية  ملرحلة  وجنوب  �سمال  باإقليمني 

ال�سودانية«.
 واأ�سار اأحمد اإىل اأن اخلاف حول هذه النقطة ل يزال قائما مع الرئي�ض 
اجلنوبي ال�سابق علي �سامل البي�ض، وقال »هناك جهود تبذل لإقناع الرئي�ض 
علي �سامل البي�ض بح�سور موؤمتر القاهرة، وهناك و�ساطة يقودها ع�سو املكتب 
ال�سيا�سي للحزب ال�سرتاكي حممد حيدرة م�سدو�ض يف هذا الجتاه، ولكنها مل 
ت�سفر عن نتائج حتى هذه اللحظة، ذلك اأن البي�ض ل يزال راف�سا للفدرالية 

ومتم�سكا مبطلب فك الرتبا•«.
اأن   وم�سى اإىل القول »نحن ل�سنا على خاف مع هذا املطلب ولكننا نعتقد 
ولذلك  املطلب،  هذا  برفع  ت�سمح  ل  والدولية  والإقليمية  املحلية  الظروف 
نرى اأن النظام الفدرايل ميكنه اأن ي�سكل خمرجا منا�سبا لاأزمة التي يعي�سها 

اجلنوبيون، وي�سمن عدم وقوع مظامل اأو انتهاكات بحقوق اأي طرف«.
واملعار�سة  اجلنوبي  احل��راك  قوى  بني  العاقات  ا�ستمرار  اأحمد  واأك��د   
اليمنية يف الداخل، وقال »عاقتنا مع املعار�سة اليمنية يف الداخل ل تزال 
قائمة، ونحن متفقون على هدف اإ�سقا• نظام الرئي�ض علي عبد اهلل �سالح، 

وكثري من قوى املعار�سة ال�سمالية ل يعار�سون مطلبنا بالفدرالية«.
اأبلغت  قد  القاهرة  يف  موجودة  مينية  واإعامية  �سيا�سية  م�سادر  وكانت   
انخرطوا  اجلنوبية  اليمنية  ال�سيا�سية  القيادات  من  عددا  اأن  بر�ض  قد�ض 
اأيام يف اجتماعات مكثفة يف م�ساعm لت�سكيل قيادة جنوبية موحدة  منذ عدة 

تتعاطى مع امل�ستجدات ال�سيا�سية اجلارية يف اليمن.
اليمنية  املعار�سة  اأن  ا�سمها-  ذك��ر  ع��دم  طلبت  -التي  امل�سادر  وذك��رت   
اجلنوبية بداأت ات�سالت يف القاهرة مب�ساركة عدد من القيادات التاريخية 
و�سالح  العطا�ض،  بكر  اأبو  وحيدر  حممد،  نا�سر  علي  الرئي�ض  مثل  املعروفة، 
عبيد، وحممد علي اأحمد، وعلي �سامل البي�ض عرب مبعوث له موجود الآن يف 

القاهرة لهذا الغر�ض.
يف  وا�سح  فتور  ظل  يف  تاأتي  اجلنوبية  اللقاءات  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت   
اللقاء  راأ�سها  وعلى  ال�سمال  يف  املعار�سة  برموز  اجلنوبية  القيادات  عاقات 

امل�سرتك.
 واأ�سافت امل�سادر اأن مبعوث البي�ض اإىل القيادات اجلنوبية يف القاهرة رمبا 
الذي كان  الفدرالية  القبول مبقرتح  �سيا�سية مهمة جوهرها  يحمل تنازلت 
بع�ض قادة اجلنوب قد اقرتحوه �سمن فرتة انتقالية يختار اجلنوبيون بعدها 
الوحدة اأو النف�سال، وذلك بعد اأن كان البي�ض يطالب بال�ستقال التام، واأنه 

رمبا اأي�سا ميول م�سروع الفدرالية، على حد تعبري امل�سدر.
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اأ�سرف الهور
� <القد�ض العربي>: ت�ستعد  غزة 
غالبية التنظيمات الفل�سطينية حتى 
مع  طيبة  ب��ع��اق��ات  تتمتع  ل  ال��ت��ي 
النظام ال�سوري ملرحلة ما بعد �سقو• 
نظام احلكم هناك بقيادة ب�سار الأ�سد، 
التنظيمات  اأح��د  يف  م�����س��وؤول  وق��ال 
مكاتب  لتنظيمه  ويتواجد  املعروفة 
ان  العربي>  ل�>القد�ض  �سورية  يف 
عدم  على  جم��ددًا  توافقت  الف�سائل 
الظروف  من  ظرف  اأي  حتت  التدخل 
يف ال�ساأن ال�سوري، واأنها قررت البقاء 

على موقف احلياد.
القرار  ف���اإن  امل��ع��ل��وم��ات  وبح�سب 
<احلياد  موقف  باتخاذ  الفل�سطيني 
التنظيمات  قبل  من  خا�سة  التام>، 
�سورية،  يف  امل��ع��روف��ة  الفل�سطينية 
و�سعوبة  اح��ت��دام  اأع��ق��اب  يف  اتخذ 
جتلت  والتي  الأر���ض،  على  الأو���س��اع 
رم�سان  �سهر  �سبقا  اللذين  اليومني  يف 
وحتى الأوقات احلالية، والتي �سهدت 
اجلي�ض  قبل  من  للمدن  عنيف  ق�سف 

ال�سوري ما اأوقع مئات القتلى.
الفل�سطينية  الف�سائل  متتع  ورغم 
طيبة  بعاقات  �سورية  يف  املقيمة 
ب�سار  نظام  مع  املا�سية  الفرتة  طوال 
اأنها ترى ان الوقوف اإىل  الأ�سد، غري 
جانب هذا النظام يف ظل ثورة ال�سعب 
هذه  تعمل  اإذ  ال��ك��ث��ري،  �ستخ�سرها 
عاقتها  اأن  التاأكيد  على  الف�سائل 
لي�ست  ال�سوري  النظام  م��ع  اجل��ي��دة 
باأي  واإ‰���ا  ب��الأ���س��د،  فقط  مرتبطة 

قيادة جديدة يريدها ال�سعب.
داخل  وا�سحًا  احلياد  ه��ذا  وب��دا 
اأي  تخرج  مل  اإذ  الفل�سطيني،  ال�سارع 
�سورية،  يف  للثورة  م�ساندة  م�سرية 
بعد  خ��رج��ت  واح���دة  تظاهرة  غ��ري 
وقت طويل من اندلع الثورة و�سقو• 
مئات ال�سهداء يف مدينة رام اهلل قبل 
اأيام، ومل ي�سجل قبل هذه التظاهرة 
املنددة بنظام الأ�سد اأو بعدها خروج 
مناطق  يف  ���س��واء  م�سابهة  م�سريات 
على  غزة،  قطاع  اأو  الغربية  ال�سفة 
كانت  التي  ال�سابقة  امل���رات  خ��اف 
تخرج فيها امل�سريات دعمًا للثورات يف 

تون�ض وم�سر.
الدكتور  ق���ال  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
املكتب  رئي�ض  نائب  مرزوق  اأبو  مو�سى 
ال�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة ح��م��ا���ض اأك���رب 
يف  املتواجدة  الفل�سطينية  الف�سائل 
تلفزيونية  ت�سريحات  خال  �سورية 
اأدىل بها من القاهرة الأ�سبوع املا�سي 
وعلى  احلياد  على  يقف  تنظيمه  اأن 
م�سافة واحدة من ال�سعب والنظام يف 

�سورية.
اأعلنت  ح��م��ا���ض  ح��رك��ة  وك��ان��ت 
ال�سورية  ال��ث��ورة  اأح���داث  بداية  يف 
�سورية  ال�سقيقة  جانب  تقف  اأن��ه��ا 
اأن  اإىل  لف��ت��ة  و�سعًبا>،  <قيادة 
مع  <وقفت  و�سعبها  بقيادتها  �سورية 
الفل�سطيني وحقوقه  ال�سعب  مقاومة 
املقاومة  قوى  واحت�سنت  امل�سروعة، 
كل  اأم����ام  و���س��م��دت  الفل�سطينية 
ال�سغو• من اأجل التم�سك بدعم نهج 

املمانعة واملقاومة يف املنطقة>.
واع��ت��ربت ح��م��ا���ض م��ا ي��ج��ري يف 
يف  الإخ��وة  <يخ�ض  الداخلي  ال�ساأن 

�سورية>.
ت�سهد  ب����اأن  ال��ت��وق��ع��ات  ظ��ل  ويف 
ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة يف نظام  ���س��وري��ة 
حاولت  الأ���س��د،  �سقط  ما  اإذا  احلكم 
وجهة  معرفة  العربي>  <القد�ض 
ما  مرحلة  يف  الفل�سطينية  الف�سائل 
امل�سوؤولني  اأحد  فقال   ، ال�سقو•  بعد 
وف�سل  ي�ساري  فل�سطيني  تنظيم  يف 
ال�سقو• ل يعني  اأن  ا�سمه  عدم ذكر 
مغادرة دم�سق وبحث الف�سائل خا�سة 
اأخرى  عا�سمة  عن  منها  الرئي�سية 

لفتح مكاتب جديدة.
يعني  ال�سقو•  اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه 
�سيقول  اجلديد  النظام  اأن  املقابل  يف 
كان  م��ا  ل��ك��م  ي��ك��ون  <لن  للف�سائل 

�سابقا>.
جميل  ي��ق��ول  ال�����س��اأن  ه���ذا  ويف 
الت�سريعي  املجل�ض  ع�سو  املجدلوي 
الف�سائل  اأحد  ال�سعبية  اجلبهة  عن 
اأن وجود  �سورية،  لها تواجد يف  التي 
بهذا  <لي�ض مرتبطا  الف�سائل هناك 
اأن  اعتبار  على  ذاك>،  اأو  الرئي�ض 
يف  متواجدة  الفل�سطينية  الق�سية 
وجدان ال�سعب ال�سوري، لفتًا اإىل اأن 
م�ستمد  هناك  الفل�سطيني  التواجد 
من وجود ن�سف مليون لجئ مقيمني 

يف خميماتها.
امل��ج��دلوي خ��ال حديثه  وع��رب 

وج��وب  ع��ن  العربي>  ل�>القد�ض 
يف  ال�سوري>،  ال�سعب  <خيار  تبني 
مع  الدميقراطية،  لاإ�ساحات  �سعيه 
�سرورة وقف <حمام الدم>، وحتييد 

املخيمات الفل�سطينية اأي �سراع.
وي�������دور ح���دي���ث م��ع��م��ق داخ����ل 
الأو�ساع  عن  الفل�سطينية  الف�سائل 
واأو�ساعها  عام،  ب�سكل  الفل�سطينية 
�سقو•  بعد  خا�ض  ب�سكل  التنظيمية 
ن��ظ��ام الأ���س��د، واأ���س��ب��ح ال��ع��دي��د من 
اجتماعات  يف  يتحدثون  امل�سوؤولني 
مغادرة  بعد  ما  مرحلة  عن  داخلية 

الأ�سد.
وحت����دث ب�����س��راح��ة ع���ن الأم����ر 
لقاء  خ��ال  التنظيمات  ق��ادة  اأح��د 
بعد  ف�سيله  اأن�سار  من  بعدد  جمعة 
ابلغهم  اإذ  دم�سق،  من  موؤخرًا  عودته 
نظام  عك�ض  ت�سري  هناك  الأو�ساع  اأن 

احلكم احلايل.
اللقاء  ح�����س��روا  اأ���س��خ��ا���ض  ون��ق��ل 
رفيعا  من�سبا  يتقلد  الذي  الرجل  عن 
ب�سار،  ب�سقو•  توقعه  تنظيمه  يف 
ال��ث��ورة يف م��دة قد ل تطول  و‚��اح 
ك��ث��ريًا، وت��ط��رق خ��ال احل��دي��ث عن 
الف�سائل،  على  ال�سقو•  تداعيات 
وبح�سب توقعاته فقد قلل من اأهمية 
والتي  الكربى،  الف�سائل  على  تاأثريه 
لها تواجد قوي خارج �سورية خا�سة 
من  وع��دد  الفل�سطينية  املناطق  يف 

العوا�سم العربية.
ويف ال�����س��ي��اق ي���رى م�����س��وؤول��ون يف 
الرئي�ض  يتزعمها  التي  فتح  حركة 
اإعانهم  ع��دم  رغ��م  عبا�ض  حم��م��ود 
ع��ن م��وق��ف احل��ي��اد جت��اه م��ا يجري 
بني  القدمي  ال��ع��داء  رغ��م  �سورية  يف 
التنظيم والنظام ال�سوري، اأن �سقو• 
احلركة  ع��ن  �سيخفف  النظام  ه��ذا 
عبئا كبريا، يتمثل يف الدعم ال�سيا�سي 
ال����ذي ت��ت��ل��ق��اه ح��رك��ة ح��م��ا���ض من 
النظام، وكذلك دعم النظام للف�سائل 

املن�سقة عن املنظمة. 
ال�سوري  النظام  تغيري  ك��ان  واإن 
احلايل قد يطول ولو قليُا الف�سائل 
التي عربت عن حيادها، فاإنه �سيم�ض 
اأقل وزنًا  ب�سكل مبا�سر ف�سائل اأخرى 
اأكرث  ال�سابقة  ال��ف��رتة  ط��وال  ظلت 
قربًا ودعمًا من النظام، وهي الف�سائل 
التحرير  منظمة  ع��ن  ان�سقت  التي 

الفل�سطينية يف الثمانينيات.
حيث يدور احلديث من قبل مطلعني 
فل�سطينية  تنظيمات  وج���ود  ع��ن 
وتتلقى  الأ�سد  نظام  من  جدًا  مقربة 
الرحيل،  بعد  ملا  ت�ستعد  منه  دعما 
املعلومات  بح�سب  خيارات  بينها  ومن 

عن  والبحث  ال�سام  مغادرة  املتوفرة 
ملجاأ اآخر.

تطورات  ع��ن  احل��دي��ث  �سياق  ويف 
قيادات  وا���س��ل��ت  ال�����س��وري��ة  ال��ث��ورة 
بعمليات  تنديدها  التحرير  منظمة 
ال�سوري  اجلي�ض  �سنها  التي  الق�سف 
اآلف  ي��اأوي  ال��ذي  الرمل  خميم  �سد 

الفل�سطينيني.
رئي�ض  الزعنون،  �سليم  وا�ستنكر 
ب�سدة  الفل�سطيني  الوطني  املجل�ض 
على  ال�سورية  للقوات  امل�سلح  الهجوم 

خميم الرمل الفل�سطيني بالاذقية.
�سوؤون  دائ��رة  رئي�ض  طالب  كذلك 
ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ال���اج���ئ���ني يف 
ال�سلطات  الأغ��ا،  زكريا  الفل�سطينية 
ال�������س���وري���ة ب��ت��ح��ي��ي��د امل��خ��ي��م��ات 
الفل�سطينية عن كافة الأحداث التي 

جتري هناك.
ال��ق��رب والب��ت��ع��اد عن  اأن  ي��ذك��ر 
اأح���داث  يف  جتلى  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام 
الرمل،  خميم  طالت  التي  الق�سف 
بالعملية  التحرير  منظمة  نددت  اإذ 
وذلك  م�سوؤول،  من  اأك��رث  ل�سان  على 
<الأونروا>  وك��ال��ة  اإع����ان  ب��ع��د 
يف  لكن  للق�سف،  املخيم  هذا  تعر�ض 
املجيد  عبد  خالد  ق��ال  الوقت  ذات 
املن�سقة عن  التنظيمات  اأحد  م�سوؤول 
�سر  اأمني  اأي�سا  وهو  التحرير  منظمة 
املتواجدة  الفل�سطينية  التنظيمات 
يتعر�ض لأي  املخيم مل  اأن  �سورية  يف 

ق�سف من اجلي�ض ال�سوري.
الفل�سطيني  الرمل  خميم  ان  وقال 
مل يق�سف على الإطاق وان العمليات 
حي  يف  جت��ري  والأمنية  الع�سكرية 
املجاورين  وقنيني�ض  ال�سكنتوري 

للمخيم.
ل��ك��ن ي��ا���س��ر ع��ب��د رب���ه اأم����ني �سر 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
للمخيم،  ق�سف  عمليات  وج��ود  اأك��د 
وقال ان <رف�ض الفل�سطينيني املطلق 
من  اأ�سقائهم  �سد  النحياز  �سورية  يف 
يواجه  ال��ذي  ال�سوري  ال�سعب  اأبناء 
يتعر�سون  ملا  ال�سبب  هو  النظام  قمع 

له الآن من قتل وتهجري>.
دم�سق  يف  احل��اك��م  النظام  وات��ه��م 
<برف�ض التعامل مع اأي موؤ�س�سة دولية 
على راأ�سها وكالة الغوث لاطاع على 
�سمال  يف  الرمل  خميم  له  تعر�ض  ما 
ل�سكانه>،  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  �سورية 
مبحاولة  ال�سوري  النظام  واتهم  كما 
ا�ستخدام بع�ض اأبناء املخيمات للعمل 

معه �سد ال�سعب ال�سوري.

الهدف  اإن   ، اإ�سرائيلي  تقرير  زع��م 
الأ�سا�سي لزيارة رئي�ض املكتب ال�سيا�سي 
م�سر  اإىل  م�سعل  خالد  حما�ض  حلركة 
هو رغبة حما�ض بنقل مقرها من دم�سق 
�سقف  خف�ض  اإىل  داعيًا  القاهرة،  اإىل 
اإىل  التو�سل  احتمال  حيال  التوقعات 
اإ�سرائيل  ب��ني  اأ���س��رى  ت��ب��ادل  �سفقة 

وحما�ض. 
�سحيفة  يف  الع�سكري  املحلل  وق��ال 
يف  في�سمان  األك�ض  اأحرونوت«  »يديعوت 
موقفها  تغرّي  مل  حما�ض  »اإن  التقرير، 
م�سعل  واإن  الأ�سرى،  تبادل  �سفقة  من 
ب�سبب  اأم�ض،  القاهرة،  اإىل  يح�سر  مل 

حدوث تطور هام يف هذه املحادثات«. 
ح�سور  �سبب  اأن  اإىل  في�سمان  واأ�سار 
م�سعل اإىل القاهرة هو »معاجلة املو�سوع 
وهو  حما�ض«  قلق  يثري  ال��ذي  املركزي 
ن��ق��ل م��ق��ار احل��رك��ة م��ن دم�����س��ق اإىل 
القاهرة على خلفية الأحداث اجلارية 

يف �سورية.
اأن ت��زاي��د ق��وة الإخ���وان  واع��ت��رب 
امل�����س��ل��م��ون يف م�����س��ر ب��ع��د الإط���اح���ة 
قيادة  دفعت  مبارك،  ح�سني  بالرئي�ض 
مقرها  نقل  طلب  معاودة  اإىل  حما�ض 
ال�سلطات  اأن  واأ���س��اف  ال��ق��اه��رة،  اإىل 
الأعلى  باملجل�ض  املتمثلة  امل�سرية 
للقوات امل�سلحة امل�سرية باتت م�ستعدة 

الآن للتباحث مع حما�ض حول ذلك. 
وزارة  م��ن  امل��ق��ّرب  في�سمان  وق���ال 
ال�سلطات  »اإن  الإ�سرائيلية،  ال��دف��اع 
من  ع��ددًا  حما�ض  اأم��ام  ت�سع  امل�سرية 
النتقال  طلب  على  للموافقة  ال�سرو• 

اإىل القاهرة«. 
ال�سرو• »تعزيز  اأن من بني  واأو�سح 
عملية امل�ساحلة الفل�سطينية الداخلية 
املحادثات  اإىل  والعودة  فتح  حركة  مع 
وا�ستعادة  الأ�سرى،  تبادل  �سفقة  حول 
اإ�سرائيل جنديها الأ�سري يف قطاع غزة 

ال�سفقة«،  هذه  اإطار  يف  �ساليط  جلعاد 
م�سريًا اإىل اأن ذلك »يجعل م�سر الو�سيط 

املركزي يف هذه املحادثات«. 
وقال اإن »مندوبني اإ�سرائيليني، على 
 – ال�سيا�سية  ال��دائ��رة  رئي�ض  راأ�سهم 
الأمنية يف وزارة الدفاع عامو�ض غلعاد، 
الفرتة  ب�سورة مكثفة يف  يزورون م�سر 
امل�سرية  »الثورة  اأن  معتربًا  الأخ��رية«، 
مل توؤدي اإىل تراجع العاقات الأمنية 

بني اإ�سرائيل وم�سر«. 
»اإ�سرائيل  اأن  اإىل  في�سمان  واأ���س��ار 
تبادل  �سفقة  �سرو•  حت�سني  حت��اول 
الإ�سرائيلي  املبعوث  بوا�سطة  الأ�سرى 
دافيد ميدان، لكن م�سوؤولني اإ�سرائيليني 
حما�ض  ل��دى  توجد  ل  اأن��ه  يعتقدون 
وقال  الآن«،  ال�سفقة  لإنهاء  م�سلحة 
»رغم ذلك فاإن اإ�سرائيل تتوقع اأن تلنّي 
ال�سفقة يف حال  حما�ض موقفها حيال 
خ�سو�سًا  عليها  �سغوطًا  م�سر  مار�ست 

اأولها  واأن لدى حما�ض مطالب من م�سر 
نقل مقار احلركة اإىل القاهرة«. 

هو  الو�سع  »ه��ذا  اأن  في�سمان  وراأى 
الإ�سرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  دف��ع  ال��ذي 
بوجود  الع���رتاف  اإىل  ب���اراك  اإي��ه��ود 
نواة من احلقيقة لاأنباء التي حتدثت 
اأن حراكًا جاريًا يف م�سر يف الأيام  عن 

الأخرية«. 
التوقعات  �سقف  خف�ض  اإىل  ودع��ا 
�سفقة  اإىل  التو�سل  احتمال  ح��ي��ال 
»من  اأن��ه  معتربًا  قريبًا،  اأ�سرى  تبادل 
اأجل حتقيق ذلك يجب اأن تكون حما�ض 
»اإن  وق��ال  وكبرية  حقيقية  �سائقة  يف 
�سهرين  قبل  رف�ست  امل�سرية  ال�سلطات 
لكنها  ال��ق��اه��رة،  يف  حلما�ض  مقر  فتح 
وافقت على انتقال قياديني يف احلركة 
»ال��رد  اأن  اإىل  م�سريًا  ال��ق��اه��رة«،  اإىل 
عن  ترتاجع  حما�ض  يجعل  مل  امل�سري 

�سعيها يف هذا املو�سوع«. »
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ح�سني  ال�سابق  الرئي�ض  من  مقرب  م�سدر  عن  م�سرية  �سحيفة  نقلت 
ملا  الأ�سد  ب�سار  نظام  انتقاده  العاملي  الطبي  باملركز  جناحه  يف  مبارك 
اإياه بالتنحي وال�ستجابة لاإرادة  نا�سحا  ارتكبه من جرائم �سد �سعبه، 

ال�سعبية.
يعي�ض  مبارك  اإن  قوله  امل�سدر  عن  الأربعاء  اليوم  ونقلت«اجلمهورية« 
بقرار  املركز  اإىل  و�سوله  بعد  فوجئ  بعدما  والكتئاب  احلزن  من  حالة 
النائب العام �سحب احلرا�سات اخلا�سة التي رافقته منذ تنحيه عن احلكم 

11 فرباير/�سبا• املا�سي ومل يبق معه �سوى عميد يدعى �ساهني. 
اأيام  اأول  يف  حماكمته  لبدء  باحلزن  �سعر  مبارك  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
رم�سان. متذكرا وقت اإعدام الرئي�ض العراقي الراحل �سدام ح�سني �سباح 

عيد الأ�سحى. 
الهروب خارج م�سر وبقي فيها ووافق على  اإنه رف�ض  اإليه قوله  ون�سب 
ح�سور املحاكمة وو�سعه يف قف�ض التهام ليثبت على حد قوله براءته من 

التهامات املوجهة اإليه. 
ون�سب امل�سدر اأي�سا اإىل مبارك ق�سمه »واهلل العظيم اأنا بريء ومل اأ�سدر 
اأوامر بقتل اأحد« معربا عن حزنه ال�سديد مبا يعتربه م�سيئا ل�سخ�سه يف 

بع�ض ال�سحف والف�سائيات.
الطبي حما•  باملركز  اإىل جناح مبارك  الو�سول  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
اأمنية م�سددة. وغري م�سموح بالدخول اإل للطبيبني املعاجلني  باإجراءات 
له و�سابطي متري�ض وممر�ستني ويرتدد عليه لزيارته طارق ‚ل �سقيقه 

مع وجود زوجته �سوزان ثابت

fو�c Üوjتيو¿ ’ jقØو¿ �حÎ�ما 
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العربى  الدعم  »ملتقى  مبوؤمتر  احلا�سرين  �سخط  اأث��ار  غريب  موقف 
للثورات العربية« اليوم الثاثاء عندما جتاهل نواب جمل�ض الأمة الكويتى 
العربى  الدعم  موؤمتر  فى  عزفهما  اأثناء  وال�سورى  امل�سرى  الن�سيدين 
وال�سوريني  امل�سريني  غ�سب  اأثار  مما  �سيئًا  ي�سمعون  ل  وكاأنهم  باجللو�ض 

وباقى احلا�سرين من عدة دول عربية .
 واعترب بع�ض احل�سور خال يوم الت�سامن ال�سورى الذى عقده ملتقى 

الدعم العربى ع�سر اليوم مبركز الأزهر للموؤمترات
اأن  م�سيفني  و�سعوبهما،  للدولتني  احرتام  عدم  ميثل  الت�سرف  هذا  اأن   

عدم وقوف النواب اأ�ساء للم�سريني وال�سوريني .

�Ø©dو �dh~dيةJ z~عو �éŸل�¢ �d©�سµر… 
’E�سقا• �dت¡º عø �أ�سªاØfi Aو®

دعت منظمة العفو الدولية يف بيان  املجل�ض الع�سكري احلاكم يف م�سر 
اأحد  حمفو®  اأ�سماء  ال�سيا�سية  للنا�سطة  وجهها  التي  التهم  اإ�سقا•  اإىل 

موؤ�س�سي حركة �ستة اإبريل – على حد بيان املنظمة. 
»حمفو®«  �سد  الدعوى  رفع  اإج���راءات  يف  ال�سري  اإن  املنظمة  وقالت 
الراأي  حرية  مت�ض  كبرية  �سابقة  �سي�سكل  الع�سكرية  للمحاكمة  واإحالتها 

يف م�سر.
وا�ستدعاءها  ملحفو®  املوجه  التهام  اأن  الدولية«  »العفو  قالت  وقد 
للنيابة الع�سكرية يوم الأحد املا�سي كان ب�سبب عبارتني قامت بت�سجيلهما 

على ح�سابها على موقع التوا�سل »تويرت«. 
وقالت فيهما »اإذا كان النظام الق�سائي امل�سري غري قادر على اإعطائنا 
حقوقنا ، فاإنه ليجب اأن ينزعج اأحد لو ظهرت جماعات م�سلحة وقامت 
بارتكاب اغتيالت«، واأ�سافت »طاملا ل يوجد قانون ل يوجد عدالة و اأي 

�سيء ميكن اأن يحدث ول ي�ساب اأحد بالنزعاج.«
من ناحية اأخرى قالت منى مورايف الباحثة يف منظمة هيومان رايت�ض 
لأن  غريب  �سيء  الع�سكرية  للمحكمة  »حمفو®«  اإحالة  قرار  اإن  وات�ض 
يقومون  تتعامل مع من  التي  املواد  الكثري من  به  امل�سري  العقوبات  قانون 

ب�سب كبار امل�سئولني ولدرجة ا�ستخدام كلمات عنيفة �سدهم. 
من جانبه دعا اللواء عادل مر�سى رئي�ض هيئة الق�ساء الع�سكري و�سائل 
الإعام التحقق مما كتبته اأ�سماء حمفو® على في�سبوك والتاأكد من اأن ما 

كتبته كان جمرد راأى اأم دعوة �سريحة ملمار�سة العنف
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عبد الله جميد
اجلميع يت�ساءل عن عنوان مرحلة ما بعد 20 �سبتمرب 
الع�سوية  لطلب  الفل�سطينية  ال�سلطة  تقدمي  بعد  اي 

لا· املتحدة
ما  مرحلة  عنوان  حول  ت��دور  التكهنات  من  العديد 
ال�سلطة  تقدمي  موعد  ي�سادف  الذي  �سبتمرب،   20 بعد 
ويرى  املتحدة.  ل��اأ·  الع�سوية  طلب  الفل�سطينية 
خبري قانون اإ�سرائيلي اأن تلك املرحلة �ستت�سم بالفو�ض 
واأ�سا�سيات  الوثائق  �ستعترب لغية كل  القانونية، حيث 

الإدارة املدنية لأجيال ما بعد اتفاقيات اأو�سلو.
ايلول   20 الفل�سطينية  ال�سلطة  ح���ددت  ل��ن��دن: 
موعد  ثاثاء،  ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  املقبل،  )�سبتمرب( 
املتحدة.  الأ·  منظمة  يف  الع�سوية  بطلب  التقدم 
ولكن ال�سوؤال الذي ينتظر اجلميع اجابة عنه هو ماذا 
الرامية  اجلهود  واقت�سرت  التايل؟  اليوم  يف  �سيحدث 
اىل ا�ست�سراف ما �سيلي الطلب على التكهنات، ويف اأح�سن 

الأحوال تكوين فكرة عن النيات.
عنوان  الفو�سى  تكون  ان  توقع  ا�سرائيلي  خبري 
املرحلة بعد 20 ايلول )�سبتمرب(. ونقلت جملة »تامي« 
يف  ع�سًوا  طويلة  لفرتة  كان  ال��ذي  راي�سرن،  دانيل  عن 
وكبري  الفل�سطينيني  مع  املفاو�ض  ال�سرائيلي  الوفد 
خرباء القانون الدويل يف اجلي�ض ال�سرائيلي قوله »ان 
هناك نتائج قانونية �سخمة ترتتب على اقامة دولة ل 

اأ�ستطيع الت�سديد عليها مبا فيه الكفاية«.
التي  القانونية  الوثائق  ك��ل  »ان  راي�سرن  وا���س��اف 
وت�سمل  لغ��ي��ة«.  �ستكون  الفل�سطينيني  مع  وقعناها 
وعبور  والكهرباء  املالية  وال�سوؤون  املاء  الوثائق  هذه 
اأي  منها،  والعودة  ا�سرائيل  اىل  الفل�سطينيني  العمال 
اتفاقيات  بعد  ما  لأجيال  املدنية  الإدارة  اأ�سا�سيات  كل 
هناك  »ان  قائا  ال�سرائيلي  اخلبري  وح��ذر  او�سلو. 

امكانية هائلة حلدوث فو�سى قانونية«.
هذه  مع  يتفقون  ل  الفل�سطينيني  امل�سوؤولني  ولكن 
الأ·  ق��ب��ول  ان  يقولون  وه��م  ال�����س��وداوي��ة.  النظرة 
تعزيز  اإل  �ساأنه  من  لي�ض  الع�سوية  طلبهم  املتحدة 
موقف الفل�سطينيني يف ن�سالهم من اجل ان�سحاب القوات 
ال�سرائيلية من ال�سفة الغربية بك�سف الدولة العربية 
اىل خ�سارة دبلوما�سية ظاهرة من جهة وبتحريك اآليات 

متعددة يف نظام العدالة الدولية من جهة اأخرى.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  وقالت 
طويلة  فرتة  عملت  التي  ع�سراوي  حنان  الفل�سطينية 
ان  املفاو�ض  الفل�سطيني  ال��وف��د  با�سم  ر�سمًيا  ناطقا 
ال�سرائيليني يهددون مبعركة اأخرية فا�سلة على غرار 
يف  خاطئة  القانونية  »ا�ست�سارتهم  ولكن  ارماغيدون، 
يف  دوليا  اعرتافا  ونالت  طلبت  فل�سطني  فاإن  احلقيقة. 
عام 1988 وبالتايل فاإن لنا خربة يف ذلك بعدما خ�سنا 
اتفاقيات  اأي  يلغي  ل  وهذا  قبل.  من  التجربة  غماره 

موقعة بل يعمل على تعزيزها«. 
حمق!  ايهما  هو  املراقبون  يطرحه  الذي  وال�سوؤال   
يعتزم  ما  بو�سوح  ُع��رف  لو  متاًحا  اجل��واب  يكون  قد 
ال�سهر  خ��ال  نيويورك  يف  يفعلوه  ان  الفل�سطينيون 
املقبل. ولكنهم يبقون اوراقهم م�ستورة بعناية، اإذا كان 
يعرفون ما هي اوراقهم ا�سا، بل واإذا كانت هذه هي كل 

اوراقهم، كما تاحß جملة تامي.
اأنف�سهم انهم �سيطلبون  اإن الفل�سطينيني  تقول رواية 
يف  ت�سكل  التي  املتحدة  الأ·  يف  الأع�ساء  ال��دول  من 
مل�سلحة  ت�سّوت  ان  العامة،  اجلمعية  ق��وام  جمموعها 

قبول فل�سطني يف �سفوفها. وتوؤكد ع�سراوي ان ال�سلطة 
 193 ا�سل  من   122 ت�سويت  على  تراهن  الفل�سطينية 
ي�سل  قد  العدد  ولكن  فل�سطني،  لع�سوية  ب�«نعم«  دولة 

اىل 130 دولة، وبذلك نيل غالبية الثلثني املطلوبة.
لكن قواعد الأ· املتحدة تن�ض با لب�ض على ان تبداأ 
الدول الأع�ساء اجلدد يف جمل�ض الأمن، حيث للوليات 
حق  با�ستخدام  وا�سنطن  وتعهدت  دائم،  مقعد  املتحدة 
الفيتو �سد الطلب الفل�سطيني حلماية ا�سرائيل. وعلى 
�سيم�سون  كانوا  اإذا  ما  يقرروا  اأن  الفل�سطينيني  القادة 
ادارة  واإغ�ساب  بطلبهم  املحدق  الفيتو  هذا  رغم  قدًما 
اوباما مرة اأخرى، ل �سيما وان اجلانبني ما زال مثقلني 
باآثار الفيتو المريكي يف �سبا•/فرباير �سد قرار يدين 
الغربية.  ال�سفة  يف  ال�سرائيلي  ال�ستيطاين  الن�سا• 
مالية  م�ساعدات  لقطع  حقيقية  امكانية  هناك  ان  كما 
حيوية اىل ال�سلطة الفل�سطينية بقرار من الكونغر�ض، 

بح�سب جملة تامي. 
املتحدة،  الأ·  اىل  ذاهبون  »نحن  ع�سراوي  تقول   
واحدة  ملرة  حترًكا  لي�ض  انه  مفتوحة.  اخليارات  وكل 
ولي�ض عاجا �سحرًيا، بل حترك مرتابط لو�سع الق�سية 

الفل�سطينية يف مركز ال�ساحة الدولية«.
وي���رى م��راق��ب��ون ان���ه حت���رك اق���رب اىل امل��ن��اورة 
الفل�سطيني  الرئي�ض  ان  اىل  م�سريين  ا،  اي�سً املحفوفة 
من  الفل�سطينية  ال�سلطة  مقاليد  ت�سلم  عبا�ض  حممود 
الزعيم الراحل يا�سر عرفات لإنهاء النزاع مع ا�سرائيل 
عن طريق املفاو�سات. لكن مفاو�سات جدية مل جتر منذ 
عودة بنيامني نتنياهو اىل رئا�سة احلكومة ال�سرائيلية 

يف عام 2009.
الأ·  ع�سوية  لنيل  الفل�سطيني  التحرك  وُيعترب 
فل�سطينًيا  تكتيًكا  املراقبني  من  كثري  بنظر  املتحدة 
من  خري  املفاو�سات  ب��اأن  القتناع  اىل  ا�سرائيل  لدفع 
ال�ستماع اىل قائمة طويلة من املواقف الدولية املنددة 

ب�سيا�ستها.
يف  ي���رون  ل  الفل�سطينيني  ان  ع�����س��راوي  وق��ال��ت 
يف  امل�سكلة  مفاو�سات.  اأي  م��ع  يتعار�ض  م��ا  حتركهم 
رئي�ض  ان  تقول  التي  ت��امي،  جملة  بح�سب  التوقعات، 
الوزراء الفل�سطيني �سام فيا�ض ا�ستخدم اعان الدولة 
ال�سفة  يف  احلكم  موؤ�س�سات  لتعزيز  نفرًيا  عامني  منذ 
فاإن  جلهوده.  الفل�سطينيون  ا�ستجاب  وق��د  الغربية. 
ا�ستطاًعا اأجراه املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية 
ال�ساحقة  الغالبية  ان  اظهر  متوز/يوليو  يف  وامل�سحية 
من الفل�سطينيني يوؤيدون التحرك الفل�سطيني من اجل 

ال�سيادة.
الفل�سطينيني  م��ن   %  75 ان  ال�ستطاع  وج��د  كما 
ال�سو•  يف  مت�سي  ان  الفل�سطينية  ال�سلطة  من  يريدون 
ايلول/ بعد  الأر���ض  على  ملمو�سة  بخطوات  اآخره  اىل 
الفل�سطينية  ال�سرطة  قوات  ار�سال  يف  تتمثل  �سبتمرب، 
اىل مناطق ت�سيطر عليها القوات ال�سرائيلية وال�سروع 

يف بناء مطار ب�سرف النظر عن العواقب.
�سبًها  اأك��رث  ال��ت��ايل«  »ال��ي��وم  ح��الت  م��ن  حالة  انها 
التدريجي  الدبلوما�سي  النهج  من  ا�سرائيل  بتحذيرات 
�سهادة  حتمل  التي  ع�سراوي،  اختطته  ال��ذي  الر�سني 
ناقلة  ت��امي  جملة  بح�سب  امل��ق��ارن،  الأدب  يف  دك��ت��وراه 
متكاملة،  �سيا�سة  »ان هذا جزء من  عن ع�سراوي قولها 
كما  اللعبة  قواعد  نقبل  ل  فنحن  ومنطقية.  �سلمية 

ُتفر�ض علينا«.

قانونية  فو�ضى  تتوق™   πضرائي�Eا
واEل¨اء كπ الوKائ≤ املوقعة بعد اأو�ضلو 

´Qساûd� ËRتاأH ةWQمتوh …~سV πª©J ية علياæم� ä�Oياb
 ك�سف لقاء جرى موؤخرًا يف الديوان امللكي، عن 
من   - امل�سبوق  غري   - الثاين  عبداهلل  امللك  ا�ستياء 
اأداء املوؤ�س�سة الأمنية، اإذ مل يرتدد امللك يف و�سف 
بع�ض  وف��ق  »ال��دي��ن��ا���س��ورات«،  ب���  قياداتها  بع�ض 

احل�سور.
وبح�سب املعلومات املوؤكدة; فاإن امللك فاجاأ وفدًا 
�سده،  تعمل  اأمنية  »اأج��ه��زة  اإن  بالقول  �سبابيًا 

وتخلق له م�ساكل مع ال�سارع«.
اأن امللك هاجم  اأ�سارت اإىل  الت�سريبات املقت�سبة 
ني�سان  هبة  باإ�سعال  متهمها  »عليا«،  اأمنية  قيادات 
الراحل  وال��ده  �سد  �سراحة  و«العمل   ،1989 عام 

امللك احل�سني بن طال«.
وذهب امللك اإىل حد القول – وفق بع�ض احل�سور 

-: »اإنني على علم بوجود �سخ�سيات اأمنية ت�سعى لإحداث �سرñ بيني وبني �سعبي«.
عن  يدها  بكف  ومطالبتهم  العامة،  املخابرات  ملديرية  اللقاء  خال  �سبابية  انتقادات  اإثر  جاء  امللكي;  الهجوم 

احلياة العامة، متهمني �سخ�سيات اأمنية بالتجيي�ض �سد املطالبني بالإ�ساح وحماربة الف�ساد.
كما طالبوا باإ�ساح �سيا�سي »حقيقي«، متحدثني عما اأ�سموه ت�ساربًا يف م�سالح الدولة، واتهامهم موؤ�س�سات ر�سمية 

بالعمل �سد التغيري.
امللك اأكد اأنه لي�ض قلقًا على الإ�ساح ال�سيا�سي; بقدر ما هو قلق من ماآلت الإ�ساح القت�سادي. وقال اأي�سًا: »اإن 
م�سرية الإ�ساح وا�سحة وم�ستمرة. نتقدم بثقة نحو امل�ستقبل ول نخ�سى الإ�ساح، لأننا نوؤمن باأنه ي�سب يف م�سلحة 

اجلميع«.
القيادات الأمنية  باإقالة عدد من  ُك�سف عن توجهات ملكية  اأخرى، حينما  ال�سباب حمل مفاجاأة  امللك مع  لقاء 

خال الفرتة القادمة »لتورطها بتاأزمي ال�سارع«.
وزير با•;  من�سب  وا�ستحداث  امللكي،  الديوان  قيادات يف  لت�سريح  ر�سمي  اأي�سًا وجود توجه  اأكدت  الت�سريبات 

تزامنًا مع ارتفاع وترية الحتجاجات ال�سعبية املطالبة باإ�ساحات �ساملة.
اأنباء عن قرب رحيل مدير املخابرات العامة اللواء حممد الرقاد،  اأيام;  وكانت �سالونات �سيا�سية تداولت منذ 
لذعة  انتقادات  نتيجة  �سهر،  من  اأكرث  قبل  ا�ستقالته  �سّلم  الذي  املجايل،  هزاع  ح�سني  الفريق  العام  الأمن  ومدير 

تعر�ض لها من قبل موؤ�س�سات حقوقية انتقدت قمع ال�سرطة مل�سريات املعار�سة.
فيما تعر�ض الرقاد هو الآخر لنقد غري م�سبوق من قبل احلراك ال�سبابي الإ�ساحي، الذي اتهم موؤ�س�سته بالتدخل 

يف كافة مناحي احلياة، وفر�ض الهيمنة الأمنية على اجلامعات وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
ويتزامن النقد امللكي مع ات�ساع مطالبات املعار�سة باحلد من اأدوار املوؤ�س�سة الأمنية، وخا�سة حزب جبهة العمل 
الإ�سامي – اأكرب اأحزاب املعار�سة - الذي حتدث موؤخرًا عن »دولة لاأجهزة الأمنية تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة 

الأردنية«.
وت�سري ا�ستطاعات ملركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية، اأن نحو 73 باملئة من الأردنيني يخ�سون 

العواقب الأمنية واملعي�سية، اإذا انتقدوا الدولة و�سيا�ساتها علنًا.
وبراأي نقيب املحامني ال�سابق �سالح العرموطي; فاإن ت�سريحات امللك املذكورة تعترب �سرخة مدوية »قد يكون لها 

تاأثري اإيجابي خال الأيام القادمة«.
وقال: »حديث امللك يوؤكد �سيطرة امللف الأمني على الدولة. هناك مراكز قوى تدفع باجتاه عدم الإ�ساح، الأمر 

الذي �سينعك�ض �سلبًا على النظام«.
واأ�ساف: »يف 1999 التقيت امللك وانتقدت دور املخابرات غري الد�ستوري، حينها تبنى امللك موقفي«.

العرموطي اعترب اأن الوليات املتحدة الأمريكية رفعت الغطاء عن النظام العربي، قائًا: »اإن على النظام الأردين 
اأن ي�ستمد قوته من ال�سعب. عليه اأن ينجز الإ�ساح احلقيقي، ويحا�سب قيادات الف�ساد«.

الوطن،  واأ�سعفت دور  املا�سية،  املرحلة  املواطنني خال  »اأرعبت  القب�سة الأمنية  اأن  راأى  ال�سابق  املحامني  نقيب 
وعملت على تفتيته«.

ل عدم ن�سر ا�سمه; اأكد �سعي املوؤ�س�سة الأمنية لالتزام باأحكام القانون. لكن م�سوؤوًل اأمنيًا �سابقًا ف�سّ
الأمن  على  للحفا®  ال�سرية  من  اأج��واء  وفق  تتم  واأعمالها  القانون،  يحكمه  املخابرات  دائ��رة  »عمل  وق��ال: 

الداخلي«.
و�سيا�سية  اقت�سادية  باإ�ساحات  تطالب  م�ستمرة  احتجاجات  املا�سي  الثاين  كانون  منذ  ت�سهد  اململكة  اأن  يذكر 

ومكافحة للف�ساد.

Úيæل�س£يØd� Oس£ياU’ ∑اHساûلd ™b�موh ... ∑وH ¢�يØd� ≈عل ... Oو�ساŸ�...hQòح�
”الإ�سرائيلية“ الكثري من اجلهد يف �سناعة حيل وخدع للح�سول على معلومات عن  اأجهزة ال�ستخبارات  تبذل 
املقاومة وكوادرها، وتقوم باإعداد اخلطط الازمة لتجنيد عماء قادرين على تنفيذ مهمات حمددة، �سواء داخل 
فل�سطني اأو يف الدول العربية .ففي اإحدى امللفات التي اطلع عليها موقع ”املجد . . نحو وعي اأمني“ على النرتنت 
تبني اأن �سابًا فل�سطينيًا ُجّند وكلف من ”ال�ساباك“ باإن�ساء منتدى اإلكرتوين على النرتنت متعدد املحاور ي�سم حمورًا 
عن املقاومة يتناول فيه مو�سوعات عن الأ�سلحة واأنواعها وطرق الت�سنيع .وقام ال�ساباك مب�ساعدة العميل )م . ه( 
وهو �ساحب املنتدى باإثراء موقعه مبو�سوعات بالغة الأهمية حول ت�سنيع العبوات، وتطوير ال�سواريخ، مع اإ�سقا• 

حلقة مهمة يف عملية الت�سنيع
وبحكم خربة �ساحب املنتدى يف جمالت احلا�سوب، ُكلف بو�سع ملفات جت�س�ض )بات�ض( يف كل مو�سوع ذي �سله 
باملقاومة، وحني يقوم زوار اأو  قراء املوا�سيع اأو اأ�سحاب الهتمام بال�سغط عليها ي�سبح حا�سوبهم خمرتقًا .وا�ستطاع 
ال�ساباك من خال هذه العملية اخرتاق حوا�سيب عدد من كوادر املقاومة، واحل�سول على معلومات عن �سخ�سياتهم، 

ومكنته من الو�سول اإليهم . و�سمحت عملية الخرتاق ملخابرات العدو باغتيال عدد من املقاومني
يف ال�سياق ذاته، اأن�ساأ جهاز املخابرات ال�سهيوين ”املو�ساد“ �سفحة خا�سة به على موقع ”في�ض بوك“ حتت م�سمى 
لتنفيذ  معه  يعملون  جدد  عماء  اجتذاب  بهدف  العربية،  العماء“ باللغة  جتنيد  ق�سم  ”الإ�سرائيلي“-  ”املو�ساد 
املهام الأمنية وال�ستخبارية القذرة . ويحاول ”املو�ساد“ بهذه ال�سفحة اخرتاق التجمعات العربية من خال اإيجاد 
�سبيل لبع�ض �سعاف النفو�ض لات�سال به والتوا�سل، عار�سًا تقدمي خدمات مالية واإغراءات ملن يعمل معه .ويقول 
حملل اأمني ”هذه اخلطوة من املو�ساد مك�سوفة تهدف ل�ستدراج اأكرب عدد من ال�سحايا للعمالة ل�ساحله، وهي حماولة 
للو�سول لأكرب �سريحة من م�ستخدمي الفي�ض بوك يف الوطن العربي، ومعنى اأن تكون ال�سفحة باللغة العربية فاإن 
امل�ستهدف هم العرب“ .وبني اأن هذه ال�سفحة �ستاقي الكثري من ال�ستنكار وال�سخرية من جموع ال�سباب العربي، 

داعيًا لزيادة الوعي لدى ال�سباب العربي، كي ل يقعوا فري�سة �سهلة يف يد املخابرات الأجنبية
ولفت اإىل اأن املخابرات تبحث عرب املواقع الجتماعية عن بع�ض �سعاف النفو�ض واأ�سحاب امل�سكات الجتماعية 
وتعر�ض عليهم العمالة ل�ساحلها مقابل اإغراءات مالية وحل م�ساكلهم الجتماعية وغريها .وي�سارك ع�سرات العرب 
او  البع�ض ملرا�سلتهم، ولو على �سبيل التجربة  يف ال�سفحة الأمر الذي و�سفه مراقبون بالكارثة، ما يثري حفيظة 
املزاح . ودعت ال�سفحة ال�سبان لرت�سيح اأنف�سهم للخدمة يف املو�ساد من خال تعبئة ا�ستمارة �سرية احلياة .وحذر 
خرباء اأمنيون فل�سطينيون من التعاطي مع مثل هذه ال�سفحات ولو على �سبيل التجربة، لأن جمرد ال�سرتاك فيها 

ميكن اأن يعر�ض جهاز احلا�سوب اخلا�ض بامل�سرتك لاخرتاق، واحل�سول على معلومات وبيانات توظيف �سد �ساحبه
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ردود فعل غا�سبة و�ساخرة اأثارها املو�سوع الذي ن�سرته 
اإبراهيم عي�سى،  جريدة »التحرير« اليومية التي يراأ�سها 
مت�سمنًا كوالي�ض لقاء بني الرئي�ض ال�سابق ح�سني مبارك 
و‚ليه جمال وعاء وبني حبيب العاديل وزير الداخلية 
)الزنزانة(  احلجز  غرفة  يف  تواجدهم  اأثناء  الأ�سبق، 
امللحقة بقف�ض التهام يف اأكادميية ال�سرطة التي �سهدت 
اأغ�سط�ض/اآب  �سهر  من   3 يوم  حماكمتهم  جل�سات  اأوىل 

اجلاري. 
خال  تعليق   700 على  يزيد  ما  على  املو�سوع  وح�سد 
اأقل من �ساعة على ن�سره مبوقع اجلريدة وموقع الد�ستور 
الأ�سلي الذي يراأ�سه عي�سى اأي�سًا، حيث جاء معظم م�سمون 

اللقاء عبارة عن حوار هام�ض من ‚لي الرئي�ض يف اأذنه. 
وقد اأكد كاتب التقرير ال�سحايف خالد ك�ساب انه ح�سل 
على تفا�سيل هذا اللقاء من م�سدر ل يرقى لل�سك، اإل اأن 
م�سادر اإعامية قالت اإنه معظم ما جاء يف التقرير يبدو 
اأنه منقول مما ن�سره يف وقت �سابق نا�سط على موقع تويرت 

با�سم »�سابط جي�ض«. 
ويف نف�ض ال�سياق اأحال عي�سى �ستة �سحافيني باجلريدة 
�سفحاتهم  على  ب�سخرية  املو�سوع  هذا  لتناولهم  للتحقيق 

اخلا�سة على موقع »في�سبوك«.
التقرير ما يلي »بداأ احلديث ب�سوؤال  جاء يف فقرة من 
ق�سية  ت��ط��ورات  اآخ��ر  اإليه  و�سلت  عما  للعاديل  مبارك 
م�ض  ري�ض..  يا  »اطمن  العاديل:  طماأنه  حيث  الت�سالت 
حن�سيلها لوحدنا«.. ثم ا�ستطرد �ساحكًا: »ثم ينفع بر�سه 
اأنا اأ�سيل غرامة 300 مليون.. و�سيادتك 200 مليون ب�ض.. 
يعني اأنا اأغنى منك يا ري�ض«.. �سحك جميع من بالغرفة 

على نكتة العاديل. 
لإ�سرائيل،  الغاز  ت�سدير  ق�سية  اإىل  احلوار  تطرق  ثم 

الغ�سب  ذلك  لكل  فهمه  عدم  عن  مبارك  لهم  اأعرب  حيث 
مبثابة  يعتربها  اأن��ه  واأك��د  ال�سفقة،  تلك  عن  نتج  ال��ذي 
ورقة �سغط على اإ�سرائيل ل�سالح م�سر كما اأنها تتما�سى مع 
اتفاقية ال�سام املوقعة بيننا وبينها.. عندها مال جمال 
تفا�سيل  كل  من�سق  اأن��ا  »اطمن..  اأذن��ه:  يف  وهم�ض  عليه 

الق�سية دي مع �سامح فهمي«.
ك��ب��ريًا من  ال��ف��ق��رة حت��دي��دًا ق�سطًا  ن��ال��ت ه��ذه  وق��د 
»الرتيقة« وال�سخرية من كاتب التقرير، هذا من ناحية، 
ومن ناحية اأخرى هجومًا لذعًا على مغزى طرح مربرات 

مبارك لق�سية �سفقة ت�سدير الغاز لإ�سرائيل. 
ويف التعليقات من اتهم كاتب املو�سع ب�سرب مواد خمدرة 
وم�سكرة اأثناء كتابته خا�سة على جملة »عندها مال عليه 
وهم�ض يف اأذنه«، مت�سائلني: هل هذا امل�سدر الذي ل يرقى 

لل�سك كان جال�سًا بني اأذن مبارك و‚ليه.
واأ�سارت معظم التعليقات اإىل اأن هذا التقرير مفربك، 
كذب  يدعيه  م��ا  واأن  ال��ق��راء  عقول  يحرتم  ل  وكاتبه 

وا�ستهزاء.
مبارك: ماتوا اإزاي؟

وج���اء يف ف��ق��رة اأخ���رى م��ن ال��ت��ق��ري��ر: دخ��ل مبارك 
والعاديل يف حديث ثنائي يخ�ض قتل املتظاهرين.. �ساأله 
مبارك: »هو عدد اإللي ماتوا قد اإيه بالظبط؟«. فرد عليه 
»ماتوا  مبارك:  ف�ساأله  ري�ض«.  يا   900 »حوايل  العاديل: 
اإزاي؟«. فاأجابه العاديل: »معظمهم ماتوا قدام الأق�سام.. 
ودول كانوا بيهاجمونا وكل ق�سم فيه ما ل يزيد عن 5 اأو 
اأ�ساف:  ثم  اأنف�سهم«.  عن  يدافعوا  لزم  كان  ظبا•..   6
اإن فيه خمطط  با�سك  فاأنا  التحرير..  ماتوا يف  اإللي  »اأما 

اأمريكي يف املو�سوع يا ري�ض«.
نربة  فيها  تا�ست  فقد  الفقرة  هذه  على  التعليقات  اأما 

ح�سول  وم��ن  وقلق  خ��وف  ن��ربة  اإىل  لتتحول  ال�سخرية 
الفقرة  هذه  لأن  املحاكمة  نهاية  يف  ب��راءة  على  مبارك 
توؤكد اأن مبارك لي�ض له اأي عاقة بقتل الثوار ومل يعط 

اأوامر بذلك، بل مل يعرف اأ�سًا.. اأين ماتوا وكيف؟ 
من  جميع  »ك��ان  التقرير  م��ن  اأخ���رى  فقرة  يف  وج��اء 
انتهاء  وبعد  اخلا�سة.  موباياتهم  يحملون  بالغرفة 
على  من  مبارك  نه�ض  املكان  عن  رحيلهم  وقبل  اجلل�سة 
�سريره، و�سار على رجليه )عادي خال�ض( اإىل احلمام، ثم 
خرج منه وا�ستلقى على �سريره مرة اأخرى ا�ستعدادًا لنقله 

اإىل اجلناح الرئا�سي باملركز الطبي العاملي«.
�سبهة  لوجود  كبريًا  ج��داًل  لقيت  اأي�سًا  الفقرة  وهذه 
اتهام للمجل�ض الع�سكري احلاكم باأنه ي�سحك على ال�سعب 
بتمثيلية حماكمة مبارك واأنها غري �سحيحة، واأنه يحمل 
هو و‚اه هواتفهم املتحركة اخلا�سة، واأنه لي�ض مبري�ض 
من الأ�سا�ض، وما قد ي�سعل الراأي العام غ�سبًا ورمبا يدفعه 

للثورة مرة اأخرى على القائمني على احلكم حاليًا.
ك�ساب: الرئي�ض مل يكن يدير البلد

طرحها   Çاملباد من  جمموعة  اإىل  التقرير  خل�ض  وقد 
ال�سخ�سي  حتليله  واقع  من  ك�ساب  خالد  ال�سحايف  كاتبه 
الرئي�ض  اأن  الوا�سح  »من  تعبريه  حد  على  منها  لاأمور، 
البلد  ���س��وؤون  اإدارة  عن  �سنوات  منذ  توقف  قد  بالفعل 
حبيب  داخليته  ووزي��ر  جمال  ابنه  اأي��دي  يف  اإياها  تاركًا 
ومن  �سيء..  اأي  عن  �سيء  اأي  يعلم  ل  فالرجل  العاديل.. 
�سنوات،  عدة  منذ  بالفعل  قائمًا  كان  التوريث  اأن  الوا�سح 
النتخابات  تزوير  يتم  اأن  فقط  ينق�سه  كان  ما  كل  واأن 

القادمه لي�سبح ر�سميًا«.
واأنهى ك�ساب هذه املبادÇ بت�ساوؤل: »ما الذي كان يق�سده 
جمال من وراء جملته التي قالها لأبيه: »عايزين نظبط 

التقرير الطبي ع�سان ما جتي�ض املحكمة تاين«. هل ميلك 
اأحد تظبيط مثل هذا التقرير؟!

وهنا انفجرت التعليقات الغا�سبة لأنه يعود مرة اأخرى 
ليوؤكد اأن هناك متثيلية ولي�ست حماكمة واأن مبارك بريء 
متامًا من كل ما ن�سب اإليه من اتهامات، لأنه مل يكن يحكم 

الباد منذ عدة �سنوات ومل يعرف عن �سوؤونها �سيئًا.
عي�سى يحول 6 �سحافيني للتحقيق

رئي�ض  عي�سى،  اإبراهيم  العامي  اأن  بالذكر  اجلدير 
�سحافييها  من  �ستة  اأح��ال  »التحرير«،  جريدة  حترير 
اإىل التحقيق بعد اإعطائه اأوامر بوقفهم عن العمل، وهم 
النا�سط ال�سيا�سي ح�سام الهندي وحممود بدر ومنى �سليم 
اإ�سماعيل  والوليد  اجليو�سي  ويا�سمني  الدين  �سرف  ومنة 
بتهمة التعبري عن اآرائهم على موقع التوا�سل الجتماعي 
في�سبوك، حيث اإنهم تناولوا هذا املو�سوع على �سفحاتهم 
غ�سب  اأث��ار  ما  وهو  وا�ستهزاء،  �سخرية  بلهجة  اخلا�سة 
هذا  ن�سر  ج��راء  املتوقع  غري  الهجوم  بعد  خا�سة  عي�سى 

املو�سوع. 
للتحقيق  املحالني  ال�سحافيني  ال��زم��اء  اأح��د  وق��ال 
للتحقيق  اإحالتهم  قرار  يغفروا  »مل  اإنهم  نت«  ل�«العربية 
من  وجيل  �سعب  مع  التعامل  يف  يتنا�سب  ل  ال�سبب  لأن 
عن  التعبري  اأجل  من  كلها  م�سر  وحرر  بثورة  قام  ال�سباب 
الراأي بحرية، فكيف يتم وقفنا عن العمل لأننا عربنا عن 

راأينا على �سفحاتنا اخلا�سة على في�سبوك«. 
واأو�سح الزميل الذي ف�سل عدم ذكر ا�سمه حلني انتهاء 
والتقدير  احلب  كل  »يكّن  اإنه  نتائجه  ومعرفة  التحقيق 
ل�سخ�ض اإبراهيم عي�سى وجلريدة التحرير ولكنه يف حالة 

ذهول مما يحدث له ولزمائه«.

قتل 66 عراقيا على القل وا�سيب اكرث من 230 بجروح 
يف ما ميكن و�سفه ب�«ت�سونامي« هجمات متزامنة هزت اكرث من 
15 مدينة عراقية الثنني، بينها انفجاران يف مدينة الكوت 
جنوب �سرق بغداد قتل فيهما 40 �سخ�سا.وقال املتحدث با�سم 
مديرية ال�سحة يف وا�سط الطبيب غليß ر�سيد خزعل ان »40 
�سخ�سا قتلوا يف تفجريي الكوت »160 كلم جنوب �سرق بغداد« 
فيما ا�سيب 65 اآخرون بجروح«.واعلن م�سدر امني ان القتلى 
واجلرحى �سقطوا »يف انفجار عبوة نا�سفة ثم �سيارة مفخخة 
يف �ساحة العامل و�سط مدينة الكوت«، م�سريا اىل ان »املكان 
كان مزدحما حلظة وقوع النفجارين« عند ال�ساعة الثامنة 
من �سباح اليوم »05،00 ت غ«.وقال �سعدون مفنت »26 عاما« 
القيت  »�سعرت باين  الكرمة  م�ست�سفى  وهو احد اجلرحى يف 
على الر�ض وبعدها وجدت نف�سي يف امل�ست�سفى م�سابا ب�سظايا 
يف كل مكان من ج�سدي«.وياتي هذا الهجوم بعد حواىل عام 
من تفجري مماثل يف املكان نف�سه يف اآب/اغ�سط�ض 2010 قتل 

فيه 33 �سخ�سا اي�سا وا�سيب حواىل 80 بجروح
ويف تكريت »160 كلم �سمال بغداد« قال م�سدر يف قيادة 
بينهم  ال�سرطة  من  عنا�سر  »ثاثة  ان  الدين  �ساح  عمليات 
على  اآخ��رون  �سبعة  ا�سيب  فيما  قتلوا  مقدم  برتبة  �سابط 

الره��اب  مكافحة  دائ��رة  داخ��ل  انتحاري  هجوم  يف  الق��ل 
امل�سدر  املدينة«.واو�سح  و�سط  الرئا�سية  الق�سور  جممع  يف 
عنا�سر  يقتل  ان  قبل  ال�سرطة  ب��زي  دخ��ا  »انتحاريني  ان 
المن النتحاري الول، فيما ‚ح الثاين بالو�سول اىل مقر 
يف  م�سوؤول  نف�سه«.وقال  وتفجري  الره��اب  مكافحة  دائ��رة 
المن الوطني ان »النتحاريني حاول حترير موقوفني«.ويف 
متوز/يوليو قتل 12 عراقيا وا�سيب 31 بجروح يف هجومني 
�سخ�سا  بينما قتل 36  ا�ستهدفا م�سرفا يف تكريت،  متزامنني 
يف حزيران/يونيو يف هجمات ا�ستهدفت عنا�سر من ال�سرطة 

واجلي�ض ب�سكل خا�ض
املا�سي  اذار/مار�ض   29 يف  م�سلحة  جمموعة  هاجمت  كما 
ال�سابق  الرئي�ض  راأ���ض  م�سقط  تكريت،  يف  املحافظة  مقر 
اخرى  جهة  �سخ�سا.من   58 مقتل  اىل  ادى  ما  ح�سني،  �سدام 
قتل اربعة جنود عراقيني يف هجوم با�سلحة مزودة بكوامت 
و�سط  امللح  جرف  منطقة  يف  تفتي�ض  نقطة  ا�ستهدف  لل�سوت 
ما  بح�سب  دياىل،  مبحافظة  بغداد«  �سمال  كلم   60« بعقوبة 
بر�ض.وا�ساف  فران�ض  بعقوبة  عمليات  قيادة  يف  م�سدر  افاد 
امل�سدر ان �سيارة مفخخة انفجرت اي�سا يف ناحية الوجيهية 
فيما  بجروح،  �سخ�سا   12 ا�سابة  اىل  ادى  ما  بعقوبة  �سرق 

ما  املدينة  �سمال  العظيم يف  ناحية  انفجرت عبوة اخرى يف 
ادى اىل مقتل �سخ�ض وا�سابة اآخر بجروح وا�سيب �سخ�سان 
وبهرز  كنعان  ناحيتي  يف  نا�سفتني  عبوتني  انفجار  يف  اي�سا 

جنوب بعقوبة
بغداد«  �سرق  �سمال  كلم   50« �سعد  بني  خان  ناحية  ويف 
بجروح  �سخ�سا   17 ا�سابة  العراقي  اجلي�ض  يف  �سابط  اعلن 
بانفجار �سيارة مفخخة و�سط الناحية.وقال املتحدث با�سم 
دائرة �سحة دياىل فار�ض العزواي لفران�ض بر�ض ان »ثمانية 
ا�سخا�ض قتلوا وا�سيب 35 اخرين بجروح يف هذه الهجمات«.
النجف  �سرطة  قائد  م�سطفى  الكرمي  عبد  اللواء  واعلن 
»150 كلم جنوب بغداد« »انفجار �سيارة مفخخة عند حواىل 
ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا »05،30 ت غ« قرب مديرية 
اثر  انه  املدينة«.وقال  �سمال  يف  اخلارجية  الطرق  �سرطة 
النفجار »حاول انتحاري يقود �سيارة مفخخة اقتحام املقر 
ذاته لكن �سيارته انفجرت عند احلاجز المني« يف حماولة 

ثانية ل�ستهداف املقر
واكد متحدث با�سم مديرية ال�سحة يف النجف ان »�سبعة 
ا�سخا�ض قتلوا يف الهجوم فيما ا�سيب 60 بجروح«.ويف كركوك 
يف  بجروح   14 وا�سيب  مدين  قتل  بغداد«  �سمال  كلم   240«

انفجار دراجة هوائية قرب موقع ملركبات النقل عند مدخل 
�سارع  �سيارة مفخخة يف  وانفجار  املدينة  �سوق دوميز جنوب 
�سوق ت�سعني و�سط املدينة، بح�سب ما قال م�سدر امني.واكد 
العام  م�ست�سفى كركوك  يعمل يف  الذي  نبيل حمدي  الطبيب 
ان امل�ست�سفى »تلقى جثة قتيل وعالج 14 م�سابا«.كما اكدت 
قاعة  كامل  �سبه  ب�سكل  ن�سفوا  »م�سلحني  ان  امنية  م�سادر 
ال�ساة يف كني�سة مار افرام لل�سريان الرثوذك�ض« يف �ساحة 

العمال و�سط كركوك
مقتل  الداخلية  وزارة  يف  م�سدر  اعلن  اي�سا،  بغداد  ويف 
اآخرين بجروح يف هجمات متفرقة يف  وا�سابة 20  �سخ�سني 
جنوب وغرب العا�سمة.وا�سار اىل ان احدى الهجمات ناجمة 
�سارع  يف  العايل  التعليم  ل��وزارة  تابع  موكب  »ا�ستهداف  عن 
وا�سيب  جندي  »غرب«.وقتل  املن�سور«  مبنطقة  الم��ريات 
ت�سعة ا�سخا�ض بينهم اربعة جنود بجروح يف انفجار �سيارة 
مفخخة ا�ستهدف دورية للجي�ض يف منطقة التاجي »25 كلم 
وا�سيب  �سخ�ض  قتل  ذاته.كما  للم�سدر  وفقا  بغداد«،  �سمال 
منزل  ا�ستهدف  نا�سفتني  عبوتني  انفجار  يف  بجروح  �سبعة 
�سابط يف �سرق الرمادي »100 كلم غرب بغداد«، وفقا مل�سدر 

يف ال�سرطة .

يف غرفة )الزنزانة (

حوار هام�ش بني مبارك وجنليه والعد›

�ضî�ضا  300 من   Ìاك  ìرŒو  πوتقت عراقية  مدينة   15 تهز   äانفجارا
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خا�ض - غربة نيوز - �سنعاء 

عقدت اجلمعية الوطنية لقوى 
الأربعاء  اليوم  ال�سلمية  الثورة 
التاأ�سي�سي  اجتماعها  �سنعاء  يف 
مُتثل  وط��ن��ي  جم��ل�����ض  لخ��ت��ي��ار 
التغيري  قوى  تكوينات  كافة  فيه 
الرئي�ض  حكم  باإنهاء  املطالبة 
يحكم  الذي  �سالح  عبداهلل  علي 

اليمن منذ 33 عامًا.
واأُعلن خال املوؤمتر عن اختيار 
اإم��راأة هم  143 ع�سوًا  بينهم 11 
قوام املجل�ض الوطني لقوى الثورة 
 1000 بني  من  اليمن  يف  ال�سلمية 
الوطنية  اجلمعية  ميثلون  ع�سو 
املجل�ض  اخ��ت��ي��ار  ت���ول���ت  ال���ت���ي 

الوطني.
اأع�ساء  يعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
لحق  وق��ت  يف  الوطني  املجل�ض 
اجتماعًا لختيار رئي�سًا للمجل�ض 
من بينهم وهيئة تنفيذية مكونة 
القيادة  ت��ت��وىل  ع�����س��وًا   20 م��ن 

املبا�سرة للثورة.
قاعة  يف  الج��ت��م��اع  وع��ق��د   
يعت�سم  حيث  �سنعاء  بجامعة 
التغيري  �ساحة  يف  منها  بالقرب 
الآلف من ال�سبان منذ �ستة اأ�سهر. 
ن��ح��و 1000  وح�����س��ر الج��ت��م��اع 
الأح����زاب  ك��اف��ة  مي��ث��ل��ون  ع�سو 
وتكتات ومنظمات املجتمع املدين 

والأطراف ال�سيا�سية الأخرى.

غربة نيوز تنفرد بن�سر ا�سماء   
اأع�ساء املجل�ض الوطني املكون من 

143 ع�سوًا:
1. احمد القعطبي

2. اأحمد باحاج
3. اأحمد بازرعة

4. اأحمد �سامل عبيد
5. اأحمد �سيف حا�سد

6. اأمة ال�سام رجاء
7. اأمل البا�سا

8. اأمني العكيمي
9. اأمني الغبي�ض

10. اأن�ساف مايو
11. ب�سرى املقطري

12. بكيل ناجي ال�سويف
13. تقية عبد الواحد نعمان

14. توكل كرمان
15. جازم �سالح احلدي

16. جال فقريه
17. جمال املرتب

18. ح�سن زيد
19. ح�سني عبده عبداهلل

20. ح�سني عرب
21. ح�سني علي هيثم

22. حمود الهتار
23. حميد الحمر
24. حميد العذري

25. حمري عبد اهلل الأحمر
26. حورية م�سهور
27. حيدر العطا�ض

عبدربه  اح��م��د  خ��ال��د   .28
العوا�سي

29. خالد حريري
Â30. رنا احمد غا
31. �سامل بن طالب

32. �سعد الدين بن طالب
33. �سعيد �سعدان

34. �سلطان العرادة
35. �سلطان حزام العتواين

36. �سمري �سيباين
37. �سعفل عمر

38. �سفيع العبد
39. ال�سيخ ناجي ال�سائف

ع���ب���داهلل  ب����ن  �����س����ادق   .40
الحمر

41. �سالح بن فريد العولقي
42. �سالح �سميع

43. �سالح عبيد احمد
44. �سالح حم�سن احلاج

45. �سخر اأحمد الوجيه
46. �ساح م�سلم باتي�ض

47. طارق الف�سلي
48. الظاهري ال�سدادي
49. عبد احلافß نعمان

50. عبد الرزاق الهجري
51. عبد ال�سام رزاز
52. عبد القوي ر�ساد

53. عبد اهلل ح�سن احلاج
54. عبد اهلل �سام احلكيمي

55. عبد اهلل عو�ض بامطرف
56. عبدالباري دغي�ض

57. عبدالرحمن اجلفري
58. عبدالرحمن باف�سل
59. عبدالقوي ال�سمريي
60. عبدالكرمي ال�سلمي

61. عبداهلل الناخبي

62. عبداهلل ح�سن خريات
63. عبداهلل �سعرت

64. عبداهلل علي عليوه
65. عبداهلل عوبل
66. عبداهلل نعمان

67. عبدامللك املخايف
68. عبدالوا�سع هائل

69. عبدالوهاب الآن�سي
70. عبدالوهاب حممود

71. عبده ب�سر
72. عدالباري طاهر

73. علوي البا�سا بن زبع
74. علي احلدي

75. علي العمراين
76. علي املعمري

77. علي اليزيدي
78. علي بن علي هادي

79. علي ح�سن زكي
80. علي ح�سني ع�سال

81. علي �سالح عباد
82. علي عبد ربه القا�سي

83. علي عبدالكرمي
84. علي علي العماد

85. علي حم�سن �سالح الأحمر
86. علي حممد القفي�ض

87. علي من�سر
88. علي ناجي ال�ساحي

89. علي نا�سر حممد
90. عمر عبده قائد

91. عيدرو�ض النقيب
92. غ�سان حممد اأبو حلوم

93. ف�سل علي عبداهلل
94. في�سل مناع

95. قائد علي �ساطر
96. لطفي �سطاره
97. ماجد الذهب

98. حم�سن با�سره
99. حم�سن بن فريد العولقي

بن  اأب���وب���ك���ر  حم��م��د   .100
عجرومة

101. حممد احمد الزايدي
102. حممد احلامد

103. حممد ال�سعدي
104. حممد ال�سربي

105. حممد الظاهري
106. حممد املخايف
107. حممد املن�سور

108. حممد اليدومي

109. حممد بن ناجي الغادر

110. حممد ح�سن دماج

111. حممد �سامل با�سندوه

اهلل  ع���ب���د  حم���م���د   .112

با�سراحيل

113. حممد عبدامللك املتوكل

114. حممد علي اأبو حلوم

115. حممد علي احمد

116. حممد علي البخيتي

117. حممد علي ال�سدادي

118. حممد قحطان

119. حممد مقبل احلمريي

120. حممد ناجي عاو

121. حممد هيثم
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خا�ض  - غربة نيوز - �سنعاء- نيويورك  

ال�سلطات  ان  ع��رب��ي��ة  م�����س��ادر  ك�سفت 
معظم  جتميع  م��ن  تقريبا  انتهت  اليمنية 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  التفجري  عملية  خ��ي��و• 
م�سجد النهدين الواقع داخل »دار الرئا�سة« 
يف �سنعاء يف الثالث من يونيو املا�سي. وتبني 
ادت  التي  التفجري  عملية  ان  ذل��ك  نتيجة 
اليمني وكبار م�ساعديه  الرئي�ض  اىل ا�سابة 
التخل�ض من  ت�ستهدف  كانت  بجروح وحروق 
علي عبداهلل �سالح عن طريق اخرتاق امني 

للحلقة املحيطة به. 
يف  ج���اءت  العملية  ان  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 
التخل�ض  يف  ت�سب  انقابية  حماولة  �سياق 
حتل  باأخرى  والتيان  احلالية  القيادة  من 

مكانها.
وعولج الرئي�ض اليمني وكبار م�ساعديه يف 
اململكة العربية ال�سعودية حيث مي�سي حاليا 

فرتة نقاهة ويعّد نف�سه للعودة اىل �سنعاء.
منفذ  ان  اىل  العربية  امل�سادر  وا���س��ارت 
امل�سجد،  يف  عدة  عبوات  زرع  الذي  العملية، 
منطقة  م��ن  �سخ�ض  ه��و  اح��داه��ا،  انفجرت 

هذا  وع��م��ل  �سنعاء.  م��ن  القريبة  م�سيك 
ثاثة  ط���وال  امل�سجد  خ��دم��ة  يف  ال�سخ�ض 
تق�سي  ال�سا�سية  مهمته  وكانت  عاما.  ع�سر 
على  واملحافظة  وتنظيفه  باملكان  بالعتناء 
اليمني  الرئي�ض  ان  اىل  نظرا  فيه  الرتتيب 
وكبار م�ساعديه كانوا يق�سدونه دائما لتاأدية 

ال�ساة، خ�سو�سا يوم اجلمعة.
العملية  منفذ  ان  نف�سها  امل�سادر  ولحظت 
بعد  امل�سجد  م��ن  اخل����روج  ا���س��ت��ط��اع  ال���ذي 
ولي�ض  الن��ظ��ار  ع��ن  كليا  اختفى  التفجري 
وراء  تقف  التي  اجلهة  تولت  ه��ل  معروفا 
التفجري ت�سفيته. لكن الأكيد انه كان مو�سع 
كان  اذ  �سالح،  عبداهلل  علي  حرا�ض  من  ثقة 
ل  خا�سة  بوابة  من  الرئا�سة«  »دار  يدخل 
من  نوع  اي  اىل  عربها  ميرون  الذين  يخ�سع 

التفتي�ض.
العبوات  زارع  هوية  حتديد  اىل  وا�سافة 
واجلهة التي يرتبط بها، وهي جهة ع�سكرية 
وامنية قريبة جدا من علي عبداهلل �سالح، 
يف  التحقيق  على  م��ه��ّم  عن�سر  اخ���ريا  ط���راأ 
�سريحة  اكت�ساف  يف  يتمثل  امل�سجد  تفجري 

لهاتف نقال يف مكان ح�سول التفجري. 

احدى  ع��ن  ���س��ادرة  ال�سريحة  ان  وتبني 
ويبداأ  اليمن  يف  املحمول  الهاتف  �سركات 
الرقام  هذه  ان  اي�سا  وتبني   .719 ب�  رقمها 
غري م�ستخدمة جتاريا يف اليمن. وهذا يعني 
عمليا ان ال�سركة التي ا�سدرتها اقامت عمليا 
ال�سلطات  مراقبة  عن  خارجة  خا�سة  �سبكة 
داخل  يعملون  ا�سخا�سا  زودت  وقد  اليمنية 

»دار الرئا�سة« هواتف تابعة لل�سبكة تلك.
ويوؤكد اكت�ساف ال�سريحة ح�سول اخرتاق 
ووجود  جهة  من  اليمن  يف  الرئا�سي  لامن 
�سالح  عبداهلل  علي  على  متاآمرين  ا�سخا�ض 
جهة  من  منه  القريبة  احللقة  اىل  ينتمون 

اخرى.
للهاتف  �سركات  ثاث  هناك  ان  ومعروف 
ال�سركة  ارق����ام  ت��ب��داأ  ال��ي��م��ن  يف  امل��ح��م��ول 
ب�77.  والثالثة  ب�73  والثانية  ب�71  الوىل 
يف  امل�سرتكني  ع��دد  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  وم��ع 
با�سافة  �سركة  لكل  �سمح  الثاث،  ال�سبكات 
وذلك  الول��ني  الرقمني  بعد  جديدة  ارق��ام 
ان  الافت  لكن  املخت�سة.  ال�سلطات  مبوافقة 
ال�سركة التي تبداأ ارقامها ب�71 مل ت�سل بعد 

اىل زيادة الرقم 9 يف اطار تو�سيع �سبكتها.

امل�سرفني  بع�ض  ان  التحقيقات  من  ويظهر 
امل�سجد  تفجري  يف  �سالع  ال�سركة  هذه  على 
خا�سة  هاتفية  �سبكة  اق��ام��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
تبداأ ارقامها ب�719 غري خا�سعة لأي نوع من 

املراقبة. وي�سري ذلك اىل ان عملية التفجري 
عدة  اطرافا  وان  جّيد  ب�سكل  مدرو�سة  كانت 
�ساركت يف حماولة التخل�ض من علي عبداهلل 

�سالح ج�سديا ................ ؟ا

الرئي�ش  ــن  م  kـــدا ج قــريــبــة  ع�ضكرية  بجهة  ويــرتــبــط  بــاملــ�ــضــجــد   ــاء  ــن ــت الع وXيفته  ــح...  ــال ــض � �ــضــد  الــهــجــوم  ــذ  qمــنــف
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عودته  واعلن  خ�سومه  �سالح  اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئي�ض  هاجم 
مغادرة  نيته  �ساأن  يف  التكهنات  امام  الطريق  قاطعا  �سنعاء،  اىل  قريبا 

الباد بعد اكرث من �ستة ا�سهر من الحتجاجات �سد نظامه.
وتوجه �سالح اىل ان�ساره يف خطاب نقله التلفزيون العام من الريا�ض 
حيث مي�سي فرتة نقاهة بعد العاج الذي خ�سع له اثر ا�سابته يف هجوم 

على الق�سر الرئا�سي يف الثالث من حزيران/يونيو.
حتد  بنربة  متحدثا  جيدة  ب�سحة  الثاثاء  اليمني  الرئي�ض  وظهر 
وحزم. واتهم املعار�سة بانها »�سرقت« �سعارات ال�سباب املتظاهرين الذين 
ي�ساركون يف الحتجاجات �سد نظامه قائا انهم جمموعة من »ال�سلفيني، 

القاعدة، طالبان«.
اطاق  لع��ادة  �سنعاء  يف  الربعاء  �ستجتمع  التي  املعار�سة  وو�سف 
مطالبها لنتقال �سيا�سي يف اليمن بانها »قلة قليلة طرحت �سعارات ثورة 

ال�سباب .. من ا�سحاب امل�سالح ال�سيقة وعدميي التفكري«.
وا�ساف انه لن ي�سلم ال�سلطة »لانتهازيني، وجتار احلروب، واملتاجرين 
انهم  قال  الذين  املزمنة«  الأمرا�ض  ا�سحاب  للنفط،  واملغفرين  بالأر�ض، 
ال�سباب« والثورة عندهم هي »منع البرتول والكهرباء عن  »�سرقوا ثورة 

املواطنني«.
واعترب �سالح ان الزمة الراهنة ت�سببت بها القوى ال�سيا�سية ال�ساعية 
ال�سعبية  التظاهرات  اندلع  ا�سهر على  ال�سلطة، وذلك بعد  للو�سول اىل 

املطالبة بتنحيه نهاية كانون الثاين/يناير.
واغتنم الرئي�ض اليمني فر�سة خطابه ليعلن عودته قريبا اىل الباد 
يرد  الوا�سحة  الت�سريحات  وبهذه  قريبا«.  �سنعاء  يف  اللقاء  »اىل  قائا 
امكان  اليمنية حول  ال�سيا�سية  ال�سحافة والو�سا•  �سالح على تكهنات 

بقاء �سالح يف ال�سعودية وقيام عملية انتقالية �سريعة للحكم يف اليمن.
وتعليقا على خطاب �سالح، قال �سلطان العطواين ع�سو اللقاء امل�سرتك 
مل  التي  »النوايا  ان  بر�ض  لفران�ض  النا�سري  الوحدوي  احلزب  وزعيم 

يف�سح عنها هي جر الباد اىل احلرب الهلية«.
وا�ساف »العان عن عودته هو العان عن الفتنة بحد ذاتها«.

مع  �سعفا  اليمني  النظام  يعاين  الحتجاجات،  من  ا�سهر  �ستة  وبعد 
ان املحتجني مل  ان�سقاق جزء من اجلي�ض وقبائل ووجهاء علمائيني، ال 
 .1978 العام  منذ  الباد  را�ض  على  ال�سلطة  من  �سالح  طرد  يف  ينجحوا 

وا�سفر القمع عن مقتل 200 �سخ�ض يف �سفوف املتظاهرين.
يف  العام  اليمنية  للقبائل  موؤمترا  الثاثاء  اليمني  الرئي�ض  وخاطب 
�سنعاء �سارك فيه الف املوالني له بهدف »بحث دور القبيلة يف امل�ساعدة 
افادت  ما  ح�سب  اليمن،  يف  الراهنة«  ال�سيا�سية  الزمة  من  اخلروج  على 

وكالة النباء اليمنية �سباأ.
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ل��ع��ل م���ن ف�����س��ائ��ل ال��ث��ورة 
اليمنية   امل��راأة  اإب��راز  اليمنية 
فهي   حقيقتها  على  الأ�سيلة 
م�سبوق  غ��ري  ح�سور  اأث��ب��ت��ت 
الثورات  يف  العربية  للمراأة 
تكتفي  فلم  العامة  والأن�سطة 
بالتميز  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل�������راأة 
واجباتها  اأداء  يف  والفاعلية 

املنزلية وتربية الأبناء بل ت�سارك بقوة يف هموم املجتمع وثورته اخلالدة  
الدول  فاقت  ظاهرة  الثورة  يف  اليمنية  امل��راأة  وفاعلية  ح�سور  كان  واإذا 
ن�ساء   - الأبية  فاملراأة  والأوربية   الإ�سامية  ال��دول  من  وغريها  العربية 
�سبعة   حوايل  -قبل  ال�سبابية  ال�سعبية  الثورة  اندلع  منذ  اإب-  حمافظة 
اأ�سهر  - حا�سرة بامل�سريات والأن�سطة الثورة املختلفة  ففي كل اأ�سبوع واملراأة 
بالأن�سطة  والثوار  الثورة  فيه  تدعم  جديدا  وعمل  حدث  تبتكر  الأبية 
الثورية الن�سويه املختلفة و ب�سناعة  �ستى اأنواع الأغذية وتقدميها للثوار 
بكرم وجود يعك�ض  ثقافة املجتمع اليمني املحافظة  والغري ممانع مل�ساركة 
الن�ساء  ن�سا•  ازداد  رم�سان   �سهر  ويف  العامة   احلياة  يف  البناءة  امل��راأة 
الثوريات  و�ساركت اأخوها الثائر يف امل�سريات وح�سور بع�سرات الآلف �ساة 
انعدام  الرغم من   اإب  وعلى  ن�ساء  لها.  وكرم   املرافقة  وامل�سريات  اجلمعة 
مادة الغاز وانقطاع الكهرباء لفرتات طويلة  وارتفاع الأ�سعار ب�سكل جنوين 
الثوار ودعمهم ماديا ومعنويا  فقد قامت  اإخوانهن  مل مينعهن  من م�ساركة 
يف  بتقدمي  متثل  رم�سان  مبنا�سبة  متكامل  م�سروع  بعمل  باملحافظة  الن�ساء 
ال�سهرية  الغذائية  الوجبة  األف من  ما يزيد عن  رم�سان  الأول من  الأ�سبوع 
يف اليمن اأمل�سماه )بنت ال�سحن( – والأ�سبوع الثاين   قدمت الن�ساء ما يزيد 
عن مائة األف حبة �سنبو�سه بالإ�سافة اأيل تقدمي اخلبز وال�سربة والع�سيد 
ال�سعبية وامل�سروبات الغذائية  وت�ستعد ن�ساء اإب �سمن م�سروعهن الرم�ساين 
اإعداد حلويات العيد يف الأ�سبوع الأخري من رم�سان  و�سيقدم  للثوار  املقدم 
لكل معت�سم يف �ساحة خليج احلرية مادة متكاملة من حلويات العيد كهدية 
�ساحة خليج  ت�سهد  ال�سابق اجلماعي   امل�سروع  اإىل  اإب وبالإ�سافة  لثوريات 
احلرية يوميا يف رم�سان تقدمي مواد الإفطار من ا�سر املحافظة مبا يغطي 
جماعي   اإفطار  من  اإب  حمافظة  ت�سهده  ما  عن  ف�سا  املعت�سمني  احتياجات 
�ساة  بعد  النا�ض  من  جمموعة  يقف  م�سجد  كل  ففي  الأ�سر   من  كثري  لدى 

املغرب لدعوة من يف امل�سجد حل�سور وجبة الع�ساء   

ن�ضاء اEب Kورة من نو´ اأNر -�ضناعة 
الأغذية واEبدا´ م�ضتمر يف Nدمة الãورة

 غربة نيوز - �سنعاء

اأن  مينية  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت   
و�سع  �سالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض 
�سروطًا جديدة، للموافقة على توقيع 
اتفاق املبادرة اخلليجية الذي يق�سي 
بتخليه عن ال�سلطة، ونقل �ساحياته 
لنائبه الفريق عبدربه من�سور هادي، 
الأخري  ليقوم  اليمني  الد�ستور  وفق 
مبكرة  رئا�سية  انتخابات  ب��اإج��راء 
ا�ستقالة  تاريخ  من  يومًا   60 خ��ال 
�سالح من من�سبه كرئي�ض لليمن، بعد 

33 عامًا ق�ساها يف احلكم.
الذي  �سالح،  اأن  امل�سادر  واأك��دت   
اململكة  يف  ن��ق��اه��ة  ف����رتة  ي��ق�����س��ي 
ال�����س��ع��ودي��ة ب��ع��د ع���اج ت��ل��ق��اه بعد 
تعر�سه ملحاولة اغتيال يف م�سجد دار 
الرئا�سة يف �سنعاء مطلع �سهر يونيو/

ي�سدر  اأن  ا�سرت•  املا�سي،  حزيران 
قبل توقيعه اتفاق املبادرة اخلليجية 
امل��دع��وم من اأم��ريك��ا واأوروب����ا، ق��رارًا 
قائد  اأح��م��د،  ‚له  بتعيني  يق�سي 
والقوات  اجلمهوري  احل��ر���ض  ق��وات 
اجلمهورية  لرئي�ض  نائبًا  اخلا�سة، 
هادي،  من�سور  احل��ايل  لنائبه  خلفًا 
املرحلة  خ��ال  الرئا�سة  ت��وؤول  لكي 
النتقالية بعد ا�ستقالة �سالح لنجله 

اأحمد.
ا�سرتطت  التي  امل�سادر،  واأو�سحت   
طرح  �سالح  اأن  هويتها،  ك�سف  ع��دم 
ه���ذا امل��و���س��وع ع��ل��ى ق��ي��ادات حزب 
)احل��اك��م(  ال��ع��ام  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر 
ال��ت��ق��اه��م الأرب���ع���اء يف مقر  ال��ذي��ن 

برر  �سالح  واأن  ال�سعودية،  يف  اإقامته 
احلايل  نائبه  تفرغ  ب�����س��رورة  ذل��ك 
الرئا�سية،  النتخابات  هادي خلو�ض 
اتفاق  ن�ض  ح�سب  اإج��راوؤه��ا  امل��ق��رر 
تخليه  من  فقط  �سهرين  بعد  املبادرة 
عن ال�سلطة، باعتباره �سيكون مر�سحًا 
ل��رئ��ا���س��ة ال��ي��م��ن ع��ن ح���زب امل��وؤمت��ر 

ال�سعبي احلاكم.
 ويف حني ا�ستبعدت قبول مثل هذا 
املعار�سة  اأح���زاب  قبل  من  ال�سر• 
و�سباب  امل�سرتك«،  »اللقاء  تكتل  يف 
الثورة املعت�سمني يف ميادين و�ساحات 
واملحافظات  امل��دن  اأغلب  يف  التغيري 
معرفة  امل�سادر  ت��وؤك��د  مل  اليمنية، 
والأمريكيني  اخلليجيني  الو�سطاء 
والأوروب�����ي�����ني ب��ال�����س��ر• اجل��دي��د 
ل�سالح، اأو ما اإذا كان مثل هذا ال�سر• 
يوجد  »ل  وق��ال��ت:  لديهم،  مقبوًل 
اخل�سو�ض  ب��ه��ذا  م��وؤك��دة  معلومات 
الثورة  اأن  اإىل  م�سرية  الآن«،  حتى 
ال�سبابية ال�سعبية التي انطلقت قبل 
�سالح،  حكم  نظام  �سد  اأ�سهر  �ستة 
م�سروع  اإ�سقا•  الأ�سا�سي  هدفها  كان 
توريث احلكم الذي كان يعد الرئي�ض 
له، وبالتايل »ل ميكن قبول مثل هذا 
ال�سر• الذي يعيد اليمن اإىل م�سروع 
ال��ت��وري��ث م��ن ج��دي��د، ع��رب ب��واب��ة 
التفاقيات ال�سيا�سية، وبعد اأن خرج 
احلكم  �سد  للثورة  اليمنيني  مايني 

العائلي الفردي«.
يف  م�سدر  اأك��د  ال�سياق،  ذات  ويف   
اأن  ال�سعبي،  امل��وؤمت��ر  ح��زب  ق��ي��ادة 
قبلي،  ملتقى  لعقد  يح�سر  احل���زب 

يوم  اليمن،  م�سايخ  لقرابة 4000 من 
يليه  ثم  رم�سان،   16 املقبل،  الثاثاء 
اأن�سار الرئي�ض  يوم 18 رم�سان، جمع 

العا�سمة  اإىل  وح�����س��ده��م  ���س��ال��ح 
�سرعية  دعم  بهدف  �سنعاء،  اليمنية 

الرئي�ض، ورف�ض اللتفاف عليها.

�ضالح« ي�ضرت• Nل™ عبد ربه وتن�ضيب جنله نائب لرئي�ش ا÷مهورية مقابπ توقي™ املبادرة

عبد  علي  اليمني  الرئي�ض  يعلن 
قبوله  لح���ق  وق���ت  يف  ���س��ال��ح  اهلل 
بنقل  اخلا�سة  اخلليج  دول  مببادرة 
وك��ان  ال��ي��م��ن.  يف  �سلميا  ال�سلطة 
قد  ال��ن��ظ��ام،  م��ع��ار���س��ي  م��ن  الآلف 
�سالح  بتنحي  مظاهراتهم  يف  جددوا 
اخلليج  دول  منا�سدين  ال�سلطة،  عن 

اإرغامه على التنحي.
وطالب خطيب اجلمعة يف �سنعاء 
الأزمة  اإزاء  بالت�سرف  اخلليج  دول 
يف  الأزم���ة  مع  فعلت  مثلما  اليمن  يف 
املوالون  تظاهر  املقابل  ويف  �سوريا. 
ال�سرعية  حماية  �سعار  حتت  للنظام 

الد�ستورية.
ثاين  يف  مماثلة  تظاهرات  وجرت 
اأب  الباد تعز وكذلك يف  كربى مدن 

واحلديدة و�سعدة وعدن وماأرب.
تظاهرات موؤيدة ل�سالح

ع�سرات  جتمع  اأخ���رى  جهة،  م��ن 
�سالح  منا�سري  من  الأ�سخا�ض  اآلف 
يف �ساحة ال�سبعني يف جنوب العا�سمة 
عبد اهلل  علي  يريد  »ال�سعب  وهتفوا 

�سالح«. ورفعوا �سور الرئي�ض اليمني 
»التحالف  يوم  �سموه  الذي  اليوم  يف 

الوطني حلماية �سرعية الد�ستور«.
فرتة  مي�سي  ال���ذي  ���س��ال��ح  وق���ال 
اإن��ه  اخلمي�ض  ال��ري��ا���ض  يف  ن��ق��اه��ة 
اجل  من  اخلليج  دول  بخطة  �سيقبل 
ب��اده  يف  لل�سلطة  �سلمي  ان��ت��ق��ال 
منذ  �سعبية  احتجاجات  ت�سهد  التي 
تطالب  الثاين  يناير/كانون  نهاية 

برحيله.
وكان �سالح الذي يحكم الباد منذ 
1978 رف�ض توقيع اخلطة اخلليجية 
ودولية  اإقليمية  �سغو•  من  بالرغم 

عليه.
واخلطة التي و�سعت بالت�ساور مع 
الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي 
حكومة  املعار�سة  ت�سكيل  على  تن�ض 
�سالح  الرئي�ض  وا�ستقالة  م�ساحلة 
من  ح�سانته  �سمان  مقابل  �سهر  بعد 

املاحقة.
املعار�سة  تو�سلت  اآخ��ر،  تطور  يف 
اليمنية اإىل اتفاق مع احلوثيني على 

اجلوف  حمافظة  يف  ال�سلطة  تقا�سم 
واإدارة �سوؤون هذه املحافظة.

الأطفال الأكرث تاأثرا بالأزمة
ه���ذا، واأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر اأ���س��درت��ه 
لاأ·  التابعة  اليون�سيف  منظمة 
التي  ال�سيا�سية  الأزم��ة  اأن  املتحدة، 
مير بها اليمن، اأثرت ب�سكل كبري على 

اأو�ساع الأطفال يف الباد.
يف   70 اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
امل��ئ��ة م��ن الأط���ف���ال يف ال��ي��م��ن، مل 
املدار�ض  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  يتمكنوا 
مل  ح��ني  يف  ال���س��ط��راب��ات،  ب�سبب 
�سد  والتطعيم  ال��ل��ق��اح��ات  ت��ت��وف��ر 
اآخرين،  املئة  يف  لثاثني  الأم��را���ض 
وهو ما ُيعر�ض مئات الآلف لاإ�سابة 

باأمرا�ض خطرية مثل احل�سبة.
املعنية  �سياج  منظمة  ون��ا���س��دت 
الدويل  املجتمع  اليمن  يف  بالأطفال 
اأطفال  الذي يحتاجه  الدعم  تقدمي 
اليمن على الفور ليمكنهم من الذهاب 

اإىل املدار�ض

 èليÿالرئي�ش »�ضالح«يعلن قبوله مببادرة ا



Nال± داNلي يفجر ا�ضتباكاä بني فرعي 
القاعدة يف �ضمال اليمن وجنوبه 

من  عنا�سر  بني  ام�ض  عنيفة  م�سلحة  مواجهات  اندلعت 
حمافظة  يف  �سماله  من  واأخ��ري  اليمن،  جنوب  من  القاعدة 
اأبني علي اثر خاف داخلي يف التنظيم الذي يطلق علي نف�سه 
»اأن�سار ال�سريعة«. من جانبه اتهم حزب املوؤمتر ال�سعبي العام 
احلاكم باليمن ام�ض ال�سيخ حميد الأحمر امني عام حزب جتمع 
عبداهلل  علي  الرئي�ض  اغتيال  يف  بال�سلوع  املعار�ض  ال�ساح 
�سالح و78 من كبار قيادات الدولة يف حزيران املا�سي. وقال 
الربكاين يف ت�سريح »مل  �سلطان  للحزب  امل�ساعد  العام  الأمني 
يعد هناك جمال لل�سك يف اأن حميد الأحمر هو راأ�ض احلربة 
يف حماولة الغتيال الآثمة التي تعر�ض لها الرئي�ض وعدد من 

امل�سوؤولني يف الدولة«.
�سيارة  انفجار  يف  بجروح  ثالث  وا�سيب  �سخ�سان  قتل  فيما 
ي�سيطر  حكوميا  اداري��ا  جممعا  الحد  ليل  ا�ستهدف  مفخخة 
افاد  كما  �سنعاء،  �سرق  �سمال  احلوثيون  امل��ت��م��ردون  عليه 
بيان  يف  الزيدي  التمرد  وقال  بيان.  يف  الزيديون  املتمردون 
املركز  م�ستهدفة  الح��د  ليل  انفجرت  مفخخة  »�سيارة  ان 
هذا  عن  ونتج  اجلوف،  مبحافظة  املطمة  مديرية  يف  ال�سحي 
فيما  واحد  �سخ�ض  وجرح  �سهيدين  �سقو•  الجرامي  العمل 
اجهزة  احلوثيون  واتهم  املبني«.  يف  خمتلفة  ا�سرار  حلقت 
ال�ستخبارات المريكية بالوقوف وراء الهجوم. وقال م�سدر 
اليمن  جنوب  من  املتحدرين  القاعدة  عنا�سر  »ان  مطلع  ميني 
ميثلهم عبد اللطيف ال�سد �سده، ا�ستبكوا مع عنا�سر القاعدة 
القادمني من حمافظة ماأرب �سمال اليمن يف حي الري مبدينة 
منذ  التنظيم  عليها  �سيطر  التي  اأبني  ملحافظة  التابعة  جعار 
منت�سف اأيار املا�سي وخلفت قتلي وجرحي مل يعرف عددهم«. 
واأ�ساف اأن »اخلاف ن�سب اثر ا�سرار ف�سيل عبد اللطيف علي 
ماأرب، واتهامهم باتخاذ  الوافدين من  التنظيم  خروج عنا�سر 

اأبني �ساحة حرب، ما اأحلق �سررا بالأهايل«.
م�سلحي  �سد  عنيفة  مواجهات   25 اللواء  ق��وات  وتخو�ض 
القاعدة يف ابني عقب �سيطرتهم عليها واأدت ايل مقتل املئات 

من اجلانبني.

اعتقال �ضبعة عنا�ضر مفرت�ضني 
من القاعدة يف اليمن

من  مفرت�سني  عنا�سر  �سبعة  ان  ميني  امني  م�سوؤول  اعلن 
قبليني  مقاتلني  يد  على  اعتقلوا  �سعوديان  بينهم  القاعدة 
ومت ت�سليمهم لل�سلطات يف جنوب اليمن.وقال عبد اهلل نا�سر 
العتقالت  ان  ابني  حمافظة  المنيفي  امل�سوؤول  القعداين 

جرت يف مدينة �سقرة ال�ساحلية.
من  اعتقلوا  الذين  اخلم�سة  اليمنيني  من  اثنان  ويتحدر 
حمافظة ابني معقل القاعدة �سمال مدينة عدن اجلنوبية، كما 
يتحدر ثاثة اخرون من حمافظة ماأرب �سرق �سنعاء بح�سب 

هذا امل�سوؤول.
وانخرطت قبائل جنوبية يف ال�سابيع املا�سية يف نزاع م�سلح 
ال�سبكة  وتن�سط  ابني.  يف  القاعدة  من  مفرت�سني  عنا�سر  �سد 

ال�سامية خ�سو�سا يف مدينة ز‚بار عا�سمة املحافظة.

www.ghorbanews.com

FRIDAY , AUGUST 19 . 2011   / Vol . 4 - Issue 116اأNبار اليمن12

نيويورك - غربة نيوز 

ام�ض  قبلية  وم�سادر  م�سوؤولون  �سرح 
يف  جديدة  هدنة  ايل  التو�سل  مت  ان��ه 
التي  اليمنية  امل��دن  ك��ربي  ث��اين  تعز، 
القوات  بني  ل�ستباكات  م�سرحا  كانت 
يدعمون  م�سلحني  وقبليني  احلكومية 
الحتجاجات املطالبة برحيل الرئي�ض 
علي  التفاق  ومت  �سالح.  عبداهلل  علي 
عن  ممثلني  بح�سور  الثاثاء  الهدنة 
واملحتجني  والقبائل  املحلية  ال�سلطات 
�سهور  منذ  يعت�سمون  ال��ذي��ن  ال�سبان 
بو�سط املدينة مطالبني باإطاحة �سالح. 
احلر�ض  �سيعود  الت��ف��اق  وبح�سب 
و�سين�سحب  ق��واع��ده  ايل  اجل��م��ه��وري 
ي�سمح  ما  ال�سوارع  من  القبائل  مقاتلو 
من  ال�سرطة.  ق���وات  انت�سار  ب��اإع��ادة 

ال��دويل  الم���ن  جمل�ض  اأع���رب  جانبه 
ي�ستغل  ان  من  العميق«  »قلقه  عن  ام�ض 

احلا�سل  ال�سلطة  فراغ  القاعدة  تنظيم 
البلد،  هذا  يف  نفوذه  لتعزيز  اليمن  يف 

حمذرا من تفاقم الو�ساع القت�سادية 
الزم��ة  ا�ستمرت  م��ا  اذا  والن�����س��ان��ي��ة 
ال�سيا�سية. وقال رجال قبائل م�سلحون 
يف اليمن ام�ض اإنهم قتلوا يا�سر ال�سليلي 
الباد  جنوب  يف  ال�سريعة  ان�سار  زعيم 
يف اإطار حملة للقوات احلكومية وقوات 
قبائل ل�ستعادة ال�سيطرة علي حمافظة 
ابني يف حنوب اليمن. من جانبهم اأعلن 
�سباب حركة ال�سمود ب�ساحة التغيري يف 
�سنعاء ام�ض، عن اعتقال �سلطات الأمن 
اليمنية 3 من قادتها املحتجني املطالبني 
�سالح.  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  بتنحي 
جماعة  من  القريبة  احلركة،  وقالت 
الأمنية  »ال�سلطات  اإن  بيان  احلوثي، يف 
ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  عند  اعتقلت 
ليًا كًا من عمار احلمزي، وحممد عبد 

الرحمن الهادي واأمين القريي. ...... 

غربة نيوز - خا�ض

يف  ق�ساها  ال��ت��ي  ال��ع��اج  ف��رتة  بعد 
تطرح  الريا�ض  ال�سعودية  العا�سمة 
عبد  علي  الرئي�ض  كان  اإذا  الت�ساوؤلت 
اهلل �سالح �سيعود اإىل احلكم يف اليمن، 
ويف حال العودة كيف �سيكون الو�سع يف 
الباد؟ دويت�سه فيله حاولت ا�ستقراء 

اآ راء ال�سارع اليمني.
 ب��ع��د م�����رور اأرب����ع����ة اأ����س���ه���ر من 
املطالبة  ال�سعبية  الح��ت��ج��اج��ات 
واجهت  والتي  �سالح،  الرئي�ض  بتنحي 
الرئي�ض  اأ���س��ي��ب  امل��ف��رط��ة،  ب��ال��ق��وة 
تفجري  ح���ادث  يف  حكومته  واأرك�����ان 
وتطلب  الرئا�سة  دار  م�سجد  ا�ستهدف 
امل�سايف  يف  للعاج  جمعيا  نقلهم  الأم��ر 
العلني  الظهور  وبعد  الآن  ال�سعودية. 
يف  وا���س��ع  ج��دل  ي��دور  �سالح  للرئي�ض 
حول  واملوؤيد  املعار�ض  اليمني  ال�سارع 
ال�سلطة،  لنقل  الأول��وي��ة  كانت  اإذا  ما 
وقعت  التي  اخلليجية  للمبادرة  وفقا 
احلزب  يف  وق��ي��ادات  املعار�سة  عليها 
احلاكم، ورف�ض الرئي�ض التوقيع عليها 
الرئي�ض  عودة  على  الرتيث  يجب  اأم  ؟ 
تطبيق  لكيفية  ح��وار  بعملية  والبدء 

املبادرة؟
املوقف القبلي

اأعلن  املا�سي  ال�سهر  من  الثاثني  يف 
يف �سنعاء عن اإ�سهار حتالف قبلي ي�سم 
اأعلنوا  الذين  القبائل  وزعماء  م�سايخ 
بقيادة  ال�سعبية  ل��ل��ث��ورة  ت��اأي��ي��ده��م 
الأحمر،  �سادق  ال�سيخ  القبلي  الزعيم 

زعيم قبيلة حا�سد الأكرث قوة ونفوذا 
يف اليمن،الذي تعهد يف كلمته يف حفل 
اإ�سهار التحالف باأن ل يعود �سالح حلكم 
اأ�سرته  واأفراد  اأبنائه  من  اأيا  اأو  اليمن 
القبيلة  احلياة.وهي  قيد  على  م��ادام 
الرئي�ض �سالح ينتمي  اأن  التي يفرت�ض 

اإليها اأي�سا.
موقف املعار�سة ال�سيا�سية

 امل��ع��ار���س��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة )ال��ل��ق��اء 
امل�����س��رتك(راه��ن��ت ك��ث��ريا ع��ل��ى احلل 
وما  واإقليميا  دوليا  املدعوم  ال�سيا�سي 
عدم  اأعلنت  م��وؤخ��را  كانت  واإن  ت��زال 
ال�سلطة  نقل  بعد  اإل  باحلوار  القبول 
ال17من  يوم  وح��ددت  للنائب،  ر�سميا 
اأغ�����س��ط�����ض احل����ايل ك��م��وع��د لإع���ان 
�ست�سكل  التي  التاأ�سي�سية  اجلمعية 
�سيتم  ومنها  ال��ث��ورة  ل��ق��وى  احل��ا���س��ن 
الثورة  لقيادة  الوطني  املجل�ض  ت�سكيل 
موعد  وهو  النتقالية،  الفرتة  واإدارة 
قيل  ال��ذي  امل��وع��د  ع��ن  يومني  يتاأخر 
نقل  لإع��ان  �سالح  للرئي�ض  حدد  اأن��ه 
ال���رزاز  ال�سام  عبد  ال�سلطة.ويرى 
ع�سو املجل�ض الأعلى للقاء امل�سرتك اأن 
ت�سكيكه  مفتوحة«رغم  اخليارات  »كل 
باأن  اأقر  ولكنه  الآخر  الطرف  بجدية 

املجل�ض الوطني قد تاأخر كثريا. 
كيف ينظر ال�سارع اليمني اإىل عودة 

الرئي�ض؟
عدم  ف�سل  مي��ن��ي  ���س��اب  ي�ستغرب 
الرئي�ض  كان  اإن  ت�ساأله  اأن  ا�سمه  ذكر 
بحزم  ويرد  احلكم،  اإىل  �سيعود  �سالح 
فاإننا  يعد  مل  واإذا  �سيعود  الرئي�ض   «

يف  م��ع��ه  وي��ت��ف��ق  لإع���ادت���ه«  �سنذهب 
الذي  ال�سنعاين  �سمري  املواطن  املوقف 
حالة  يف  وكان  فيله  دويت�سه  ل�  حتدث 
املخربني  على  و�سيق�سي  »�سيعود  توتر 
والكهرباء  ال��ط��رق  يقطعون  ال��ذي��ن 

ويفتعلون الأزمات .«
ولكن املواطن اليمني خالد ال�سنباين 
يتخوف من عودة الرئي�ض �سالح ،ويقول 
اإىل  الرئي�ض  عاد  »اإذا  فيله  دويت�سة  ل� 
�سيزيد  الباد  يف  الو�سع  ف��اإن  احلكم 
ال�ساب  ال���راأي  يف  معه  ويتفق  ���س��وءا« 
»اإذا  يتوقع  الذي  �سعيد  الرحمن  عبد 
�ستتاأزم  فاإن الأو�ساع  عاد �سالح للحكم 
اأن  حممد  منري  ي�ستبعد  اأك�����رث«.ول 
يق�سي  اتفاق  »مبوجب  ال��ع��ودة  تكون 
بنقل �ساحياته للنائب وفقا للمبادرة 
اجلامعي  الأ�ستاذ  ويعقب  اخلليجية«، 
نقل  على  واف���ق  اإذا   « عثمان  حممد 
اأو  عودته  من  خطورة  فا  �ساحياته 

حتى بقائه رئي�سا فخريا »اأ
  اأم���ا اأح��م��د ح��م��رو، م��وظ��ف ع��ام، 
 ، �سالح  الرئي�ض  ع��ودة  بعدم  فيجزم 
مدلا على ما يقول » ل يوجد اإمكانية 
ا�ستدعاوؤه  ذلك  على  والدليل  لعودته، 
بها  لاجتماع  حزبه  من  عليا  لقيادات 
يف الريا�ض« وي�سيف » لي�ض لديه خيار 
اخلليجية«،  ب��امل��ب��ادرة  القبول  ���س��وى 
يعد  مل  �سالح   الرئي�ض  باأن  ذلك  معلا 
بها  يهدد  ظل  التي  احل��رب  على  معول 
عمل  على  يقدم  »لن  باأنه  ويرى  م��رارا 
تبقى  ما  اإن  يعرف  لأنه  النوع،  هذا  من 
ت�سمد  ل��ن  ع�سكرية  وح���دات  م��ن  ل��ه 

اإذا ما قرر  كثريا و�سوف تتفكك �سريعا 
ي�سعى  فهو  حربا«ولذلك  يخو�ض  اأن 
لتحقيق  القائم  الو�سع  من  لا�ستفادة 
التفاو�ض. عرب  املكا�سب  من  قدر  اأكرب 
امل��ه��ن��د���ض خمتار  ب���ال���راأي  وي��واف��ق��ه 

حممد.
امللك  عبد  اليمني  الأكادميي  ولكن 
طاهر ل ي�ستبعد »الو�سول اإىل ت�سوية، 
لأن املوقف و�سل اإىل حالة من التكافوؤ 
اأن يزيح  ي�ستطيع  اأحد  القوى، ول  بني 
�ساحة  يف  القيادي  ويتمنى  الآخ���ر«  
اللطيف املرهبي،  التغيري ب�سنعاء عبد 
لحت��اد  التح�سريية  اللجنة  رئي�ض 
كي  لليمن،  �سالح  ع��ودة  الي�سار  �سباب 
ق�سائيا  ماحقته  من  ال��ث��وار  »يتمكن 
ي�ستبعد  ولكنه  الوطنية،  املحاكم  اأمام 
عودته للحكم، لأنه »فقد �سرعيته منذ 

انطاق الثورة«.
ال�سلمية  الثورة  يف  القيادي  ويحذر 
احلكم  اإىل  للعودة  حم��اول��ة  »اأي  م��ن 
�سوريا  ك��ان  واإن  حتى  به  التم�سك  اأو 
ال�سبابي   القائد  راأي  يف  ذل��ك  لأن   ،«
يعني املزيد من »اإراقة الدماء من قبل 
املم�سكني  اأ���س��رت��ه  واأف����راد  ملي�سياته 
الع�سكرية«ويدعو  ال��وح��دات  ببع�ض 
املرهبي املجتمع الدويل ملمار�سة املزيد 
من ال�سغط على �سالح وعائلته »للقبول 
باإرادة ال�سعب اليمني الذي خرج راف�سا 

للحكم الذي اأذاقه الويات.«

هدنة يف تعز و‹ل�ش الأمن قل≤ من ا�ضت¨الل فراÆ ال�ضلطة يف اليمن 

ا÷نوب  يف  ال�ضريعة  اأن�ضار  Rعيم   πيقت  πالقبائ و–الف  احلوKيني  قادة  من   3 اعتقال 

هπ �ضيعود الرئي�ش علي �ضالح اE¤ اليمن?
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مت اأدوار  ة، وفاء عامر، اأنَّها قدَّ    قالت الفنانة امل�سريَّ
هرة، متَّهمًة وزارة  uالإغراء ب�سبب حاجتها اإىل املال وال�س

هرية لها. اخليَّة بتلفيق ق�سيَّة الأداب ال�سَّ الدَّ
لأدوار  تقدميها  عامر،  وفاء  الفنانة،  بررت  القاهرة: 
املال  اىل  بحاجتها  الفني،  م�سوارها  بداية  يف  الإغ��راء 
وال�سهرة كي ت�سنع ا�سًما فنًيا لها، م�سرية اىل انها عندما 
قامت  ما  وهو  طريقها،  تختار  ان  عليها  كان  ذلك  حققت 
من  النوعية  هذه  تقدمي  عن  ابتعدت  حيث  بالفعل  به 

الأدوار.
وقالت وفاء يف حوارها مع الإعامية، ملي�ض احلديدي، 
يف برنامج »ن�ض احلقيقة« م�ساء ام�ض، ان لديها فوبيا من 
الزحام ب�سبب حاثة قدمية تعر�ست لها يف طفولتها، وهو 
�سواء  الثورة  ما جعلها ل ت�سارك يف اي تظاهرات خال 
ال�سابق  النظام  رموز  حماكمة  موؤيدة  النظام،  �سد  او  مع 
واإعدامهم حال ثبوت اتهامهم ب�سرقة الباد، على ان يتم 

رد اعتبار وكرامة كل م�سوؤول �سريف تثبت براءته.
ونفت ان يكون عملها باأموال زوجها املنتج، حممد فوزي، 
لفتة اىل انه على الرغم من كون فوزي هو منتج م�سل�سل 
»الدايل«، اإل اأنها مل تظهر فيه اإل ك�سيفة �سرف فح�سب، 

معتربة ان فوزي هو �سبب التحول يف م�سوارها الفني.
تنتجها  �سينمائية  اعمال  يف  ادوار  بتقدمي  ورحبت 
قناعة،  عن  تقدمها  ان  على  امل�سلمني،  الأخ��وان  جماعة 
لأنها كممثلة تقدم اي دور يتوافق مع قناعتها من دون ان 

تقوم بارتداء احلجاب ملنافقة التيار الإ�سامي.
خالد  املخرج،  يقدمها  التي  ال�سينما  ان  اىل  واأ�سارت 
يو�سف، كانت ال�سبب وراء 85% من مطالب الثورة، نافية 

وجود خاف بينها وبني الفنانة غادة عبد الرازق خال 
ت�سوير فيلمهما اجلديد »كف القمر« الذي �سيطرح يف دور 

العر�ض قريًبا.
ونفت معرفتها بزوجة الرئي�ض ال�سابق، �سوزان مبارك، 
الأداب  ق�سية  ان  اىل  لفتة  ت��ردد،  كما  منها  غريتها  او 
ال�سهرية التي اتهمت فيها مع الفنانة، حنان ترك، لفقت 
من  عليها  القب�ض  مت  حيث  الداخلية،  وزارة  قبل  م��ن 
لل�سهادة  مطلوبة  انها  ال�سرطة  رجال  واخربها  منزلها، 
تعرف  مل  انها  مو�سحة  عليها،  ا  مقبو�سً ولي�ض  فح�سب، 
ال�سرطة  ايام من حب�سها، وان رجال  احلقيقة ال بعد 3 
مل يحيلوا الأمر اىل الق�ساء كي ل تتمكن من رفع ق�سية 

رد �سرف جتاههم.
احت��اد  رئي�ض  ال�����س��ري��ف،  �سامي  ال��دك��ت��ور،  وات��ه��م��ت 
م�سابقة  نتائج  بتغيري  ال�سابق،  والتلفزيون  الإذاع���ة 
مهرجان الإعام العربي خال م�ساركته يف ع�سوية جلنة 
التحكيم، من اجل ا�ستبعادها عن جائزة اف�سل ممثلة عن 
دور »امللكة نازيل« يف م�سل�سل »امللك فاروق«، ومنح اجلائزة 

لفنانة اخرى.
وعن م�سل�سلها اجلديد قالت، وفاء عامر، انها لن ترتدي 
الفنانة  الذي يتناول ق�سة حياة  امل�سل�سل  بدل رق�ض يف 
�سيعر�ض  العمل  لكون  احرتاًما  كاريوكا،  حتية  الراحلة، 
خال �سهر رم�سان، مو�سحة انها بداأت بالفعل يف ت�سوير 
اوىل م�ساهد امل�سل�سل قبل الثورة بعدة ايام، لكنهم قرروا 
رم�سان، لن  �سهر  انتهاء  بعد  الت�سوير  العودة ل�ستكمال 
فرتة التوقف كانت طويلة وي�ستحيل معها ان يلحق العمل 

بالعر�ض الرم�ساين خال العام احلايل.

اأن  الثنني  اإخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 
هذا  رح��ل��ت  اجل��زائ��ري��ة  ال�سلطات 
الأ���س��ب��وع امل��غ��ن��ي ال��ت��ون�����س��ي ب��ريام 
لتهامه  مان«  »بندير  املدعو  قرياين 
اإحيائه  بعد  ال��ث��ورة«،  ب�«ت�سدير 
حفلني رفقة املغني اجلزائري الثائر 
وولية  اجلزائر  بالعا�سمة  بعزيز 

بجاية �سرقي الباد.
 ون���ق���ل امل����وق����ع الل���ي���ك���رتوين 
اجلزائر«  عن  �سيء  »ك��ل  الخ��ب��اري 
عن بندير مان قوله لإذاعة موزايك 
اأف اأم« التون�سية »ما قلته.. يبدو انه 
لقد  اجلزائرية  ال�سلطات  يعجب  مل 
اأديت اأغنية.. وقلت اإن هذه الأغنية 
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ني  ك���ل  اإىل  م���ه���داة 

العرب«.
من  اأع��وان  جاء  »بعدها  واأ�ساف   
الأمن الع�سكري وحتدثوا اإىل بعزيز 
على  و�سغطوا  اجل��زائ��ري«  »املغني 
التون�سي  ماهذا  وقالوا  منظم احلفل 
اإىل اجل���زائ���ر لإث���ارة  ال���ذي ج���اء 

الفو�سى«.
 وتابع » اأعوان الأمن قالوا لبعزيز 
باأنه ميكن له اأن يقول اأ�سياء قبيحة 
عليهم  ف��رد  الأج��ن��ب��ي،  لي�ض  ول��ك��ن 
بعزيز باأنه عادة ما كان يقول اأ�سياء 
اأن  بتون�ض دون  لل�سمع  غري م�ستحبة 
يقلقه اأحد.. اجلماهري كانت معجبة 
تنتبه  ومل  قدمناها  التي  بالأغاين 

لكوين تون�سيا«.

 وق����ال ب��ن��دي��ر م���ان » غ��ن��ي��ت يف 
بجاية  ب��ولي��ة  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل 
التايل،  ال��ي��وم  ويف  ال�سغو•،  رغ��م 
ج���اءين اأف���راد م��ن الأم���ن وق���ال يل 
اإىل  الثورة  لت�سدير  جئت  احدهم 
بائع  ل�ست  باأنني  فاأجبته  اجلزائر 
ال�سباب  بتحري�ض  فاتهمني  طماطم 

على التحرك«.
ال�سلطات  اأن  م��ان  بندير  واأك���د   
دخول  من  منعه  ق��ررت  اجلزائرية 
الذي  الثمن  ذلك  معتربا   ، اأرا�سيها 
ي��دف��ع��ه ال��ف��ن��ان ال����ذي ي��غ��ن��ي بكل 

حرية.

مâ اأدوار الKEارة  sوفاء عامر: قد
هرة  sب�ضبب حاجاتي للمادة وال�ض

تون�ضيا  م¨نيا   πترح ا÷زائر 
الãورة ت�ضدير  بـ  اتهامه  بعد 
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املباين اجلديدة
الن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة البنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

موق™ اNباري عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èÿاعالن∂ معنا ي�ضب≤ ا
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ح�سني  ال�سابق  الرئي�ض  حماكمة  ان��ت��زع��ت 
و�سعهم  حول  املتتابعة  والأخبار  ونظامه  مبارك 
بالأعمال  امل�سري  امل�ساهد  اهتمام  ال�سجون  يف 
والكامريا  والفوازير  امل�سلية  والربامج  الدرامية 

اخلفية يف �سهر رم�سان.
اإنها املرة الأوىل خال 50 عامًا ل يهتم امل�ساهدون 
الإفطار  مدفع  العادة  يف  تعقب  التي  بامل�سل�سات 
واقعية  درام��ا  اأم��ام  فهم  ال�سحور،  حتى  وت�ستمر 
م�سوقة وجذابة ومليئة بالتفا�سيل الدقيقة التي 
ياأخذ بع�سها بع�سًا، وكانت �ست�سبح خياًل �ساذجًا لو 

�سمنها اأي موؤلف �سيناريو اأحد امل�سل�سات.
لف�سلت  والإع���ان  الدعاية  وك��الت  �ساألت  لو 
والعاديل  و‚ليه  مبارك  حماكمة  تاأجيل  يتم  اأن 
فادحة  خ�سائر  تكبدت  فقد  رم�سان،  �سهر  بعد  ملا 
رم�سان  بربامج  امل�ساهدين  اهتمام  تراجع  ب�سبب 
ل�سالح تلك املحاكمة، وهذا ما توؤكده �سحيفة »اإم 
يتعني  كان  اأنه  اإىل  م�سرية  الأ�سرتالية،  نيوز«  �سي 
ال�سرتاحة  فرتات  يف  اإعاناتهم  بث  املعلنني  على 
الربامج  بني  بثها  من  بدًل  مبارك  حماكمة  اأثناء 

التلفزيونية.
يف  الن��رتن��ت  ن�سطاء  بع�ض  وج���د  ذل���ك  وم���ع 
على  اإ�سقاطه  يتم  ما  ال�سهرية  الرم�سانية  الربامج 
على  مم��ددًا  مبارك  ظهور  اعتبار  مثل  املحاكمة، 
�سريره وهو يتثاءب اأمام مايني امل�ساهدين، لقطة 
اإل  لي�سوا  وابنيه  واأن��ه  اخلفية«.  »الكامريا  من 
اأ�سباهًا لعب املاكياج دوره يف اإظهارهم طبق الأ�سل 

من احلقيقة.
العا�سرة �سباحًا :مبارك هو النجم التلفزيوين 

والعاديل  و‚اه  العام  هذا  رم�سان  لدراما  الأول 
اأم���ا م��ا ع��دا ذل��ك من  ه��م ‚��وم ال�سف ال��ث��اين، 
م�سل�سات فعلية، فكثريون من امل�ساهدين امل�سريني 

ل يذكرونها اأو يتابعونها.
مل�ساهدة  املغرب  بعد  متتلئ  كانت  التي  املقاهي 
م�سل�سل تلفزيوين مل يعد ي�سدها ذلك، وهكذا فقد 
وبريقهم،  �سيطرتهم  العام  هذا  امل�سل�سات  ‚وم 
رغم  اخل�ساب  و�سمية  عبده  فيفي  مثًا  تنجح  فلم 
م�سل�سل  بها  قدما  التي  املكثفة  الإعانية  احلملة 
والأمر  اإليه،  امل�ساهدين  توجيه  يف  الن�سا«  »كيد 
يف  ع��ب��دال��رازق  وغ��ادة  لو�سي  على  اأي�سًا  ينطبق 
الثالث  اجلزء  يف  ال�سريف  ونور  »�سمارة«،  م�سل�سل 
وم�سل�سات  »اآدم«،  يف  ح�سني  وتامر  »ال��دايل«  من 

)�سارع عبدالعزيز ودوران �سربا وعابد كرمان

التي  امل�سرية  ال��ق��ن��وات  اأن  اأي�����س��ًا  وامل��ف��ارق��ة 
تعترب الدراما الرم�سانية �سوقًا �سنويًا لها يف جلب 
الإعانات والأرباح، تراجعت اأمام دراما حماكمات 
على  امل�ستجدة  القنوات  ل�سالح  ونظامه  مبارك 
و و25  )النهار  مثل  يناير   25 ثورة  بعد  ال�ساحة 
cbc والتحرير( والقنوات الإخبارية مثل )النيل 

.)on tvلاأخبار و
منذ  رم�سان  يف  مرة  لأول  اأنه  الثانية  واملفارقة 
العا�سرة �سباحًا  والإذاعة ت�سري  التلفزيون  ظهور 
بتوقيت القاهرة، والتي تبداأ فيها جل�سات املحاكمة 
هي الأكرث جذبًا للم�ساهدين، فمنذ �ستينات القرن 
بعد  املف�سل  ه��و  الف��ط��ار  بعد  وق��ت  ك��ان  املا�سي 
و�سويكار  املهند�ض  فوؤاد  الراحل  بوا�سطة  اختياره 
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اEعالمي »�ضو«   πلعم التحرير  نزل  ح�ضني  تامر  عبا�ش:  ه�ضام 

ب على م�ضل�ضالä رم�ضان وبتãاوب قدام الكمر√ اÿفيه qرN الري�ش

 Òطط لتدمfl نيكول: هناك
πالعرب وهذا هو الدلي

اإزاء الو�سع احلايل يف  اأعربت الفنانة اللبنانية نيكول �سابا عن قلقها 
ي�ستتبعها  ثورات  فهناك  لاأ�سواأ،  يتجه  »احلال  وقالت:  العربي،  الوطن 
‚حت  م�سر  ففي  للهدف،  توحيد  وليوجد  ال�ستقرار،  عدم  من  حالت 
والفو�سى  بعد،  احلاكمة  الأنظمة  ت�سقط  مل  اأخ��رى  بلدان  ويف  الثورة، 
كما يحدث  اأ�ستطيع حتليله،  ما ل  تناق�ض وخلل  فهناك  اإذن  الباد،  تعّم 

يف اليمن و�سوريا وليبيا«. 
وقالت نيكول يف حوارها جلريدة »الد�ستور« امل�سرية: »اأ�سعر باأن هناك 
خمططًا لتدمري املنطقة باأكملها، بدليل اأن الأمور مل ت�سل اإىل �سام، فما 
اأن تهداأ الأمور هنا حتى ت�ستعل هناك، ول اأرى اأي �سيء مب�سر، فاأنا ل اأريد 

اأن اأ�سحك على نف�سي واأقول اإن احلياة »مببي« والدنيا جميلة«. 
وعن قراءتها مل�سهد مبارك داخل قف�ض التهام، قالت: »ل�سك اأن هذا 
اأنخ  منه  ليتعلم  �سخ�ض  لكل  در�ض  اأنه  كما  احلكام،  لكل  در�سًا  يعد  املوقف 
�سوف يحا�سب على مااقرتفته يداه، لي�ض يف الدنيا فقط، لكن يف الآخرة 

اأي�سًا، وربنا ح�سابه اأكرب بكثري«. 
بعد  امل�سرية  ال�سيا�سية  الئ��ت��اف��ات  لكرثة  بروؤيتها  يتعلق  وفيما 
حد  اإىل  ت�سبه  الثورة  بعد  ال�سيا�سية  الئتافات  اأن  اإىل  اأ�سارت  الثورة، 
الذي  لبنان يف كرثتها وتعددها، وهو الأمر  الطوائف والأحزاب يف  كبري 
بدميقراطية  والأفكار  بالآراء  ونت�سارك  ونتعامل  لبنان،  يف  عليه  تعودنا 
اأعلى، وروح و�سدر اأو�سع، واأمتنى اأن ت�سل م�سر اإىل ماو�سلت اإليه ال�ساحة 

اللبنانية. 
وعن امل�ساكل التي �سادفتها اأثناء ت�سوير م�سل�سلها اجلديد »نور مرمي«، 
قالت: »مل يكن هناك م�ساكل �سخ�سية، واإ‰ا هو �سغط ب�سبب الت�سوير من 
جانب والظروف التي مرت بالبلد وحظر التجوال من جانب اآخر، ومل يكن 
وقت  وا�ستغرق  اأمان،  هناك  يكن  فلم  الظروف،  هذه  يف  ي�سور  غرينا  اأحد 

الت�سوير فرتة طويلة، وكانت ال�سخ�سية مليئة بامل�ساعر الإن�سانية«. 

عادل اEمام: اأ�ضم™ ÈN وفاتي كπ اأ�ضبو´
اأع�����رب ال��ف��ن��ان ع����ادل اإم�����ام عن 
عن  ت��رّددت  التي  الأنباء  من  ا�ستيائه 
ي�سمعها  اأ���س��ب��ح  اأن���ه  خا�سة  وف��ات��ه، 
جيدة،  ب�سحة  اأنه  موؤكدًا  با�ستمرار، 
املوؤجل  م�سل�سله  ت�سوير  و���س��ي��ع��اود 
»فرقة ناجي عطا اهلل« بعد اأن يق�سي 

اإجازة ا�ستجمام. 
»اأنا حي واحلمد  اإمام:  وقال عادل 
قائمة  اإيل  ت�ساف  �سائعة  وه��ذه  هلل، 
ال�سائعات الطويلة التي تعّر�ست لها يف 

الفرتة املا�سية، لدرجة اأين اأ�سبحت اأ�سمع خرب وفاتي مرة كل اأ�سبوع«. 
ابنتي  بزوج  »فوجئت  اليو�سف«:  »روز  جلريدة  ت�سريحات  يف  واأ�ساف 
مت�سائًا:  له  الأنباء، فقلت  �سمع هذه  اأن  بعد  ليطمئن علّي  يهرول نحوي 
اإنك مت، ف�سحكت وقلت لأولدي  �سمعت  اأنا  اإيه؟ قال  فيه  ابني  يا  مالك 

جميل اإنك تقراأ نعيك واأنت حي وترى النا�ض ماذا تفعل لأجلك«. 
وتابع عادل اإمام امللقب ب�«الزعيم« اأنه برغم ذلك يرف�ض اأي �سائعة من 
�سيوا�سل  اأنه  موؤكدًا  ن�سرها،  بالتاأكد من �سحتها قبل  النوع، ويطالب  هذا 

ت�سوير م�سل�سل »فرقة ناجي عطا اهلل« يف بور�سعيد بعد عيد الفطر. 
بتعّر�ض  تفيد  النرتنت  مواقع  ن�سرها على  مّت  اأنباء  اأن  بالذكر  جدير 
عادل اإمام لنوبة قلبية فارق على اإثرها احلياة، واأ�سارت تفا�سيل اخلرب 
الطريق  منت�سف  ويف  ال�سعدين،  �ساح  للفنان  زيارة  يف  كان  اإمام  اأن  اإىل 
الفني  املنتج  �سقيقه  يرافقه  وكان  وفاته  اإيل  اأدت  قلبية  لأزمة  تعّر�ض 

ع�سام اإمام. 
وانت�سر النباأ يف الو�سط الفني وال�سحفي كالنار يف اله�سيم ب�سبب احلالة 
ال�سحية التي مير بها عادل اإمام، و�ساهم يف زيادة التكهنات ب�سحتها اإغاق 

الفنان لهاتفه املحمول. 

انتقد املطرب امل�سري ه�سام عبا�ض 
ثورة  من  ح�سني  تامر  الفنان  موقف 
25 يناير، و�سّدد على اأنه قاطعه، ومل 
لل�سرب يف  التعّر�ض  يتحدث معه بعد 
و�سع  اأن��ه  خا�سًة  التحرير،  م��ي��دان 
نف�سه يف موقف ال�سبهات بنزوله اإىل 
بح�سب  اإعامي،  »�سو«  لعمل  امليدان 

قول عبا�ض. 
للملحن  بالنقد  عبا�ض  توّجه  كما 
اخلوف  اأن  واعترب  م�سطفى،  عمرو 
واأن  ح�سني،  وتامر  هو  يحركه  ك��ان 
اأزمة  لهما  �سّببت  املت�ساربة  اآراءهما 
الذي  تامر  خا�سًة  الثوار،  مع  كبرية 
اإىل  وق��ت  من  ت�سريحاته  ت�ساربت 

اآخر. 
 mمقابلة يف  عبا�ض  ه�سام  واأو���س��ح 
»التحرير«  قناة  على  »ل«  برنامج  مع 
الف�سائية، م�ساء ال�سبت 13 اأغ�سط�ض 
اأنه قاطع تامر، ومل يتحدث معه بعد 
العتداء عليه يف ميدان التحرير من 

جانب الثوار. 
وراأى اأن تامر نزل امليدان من اأجل 

اإعامي  »�سو«  وعمل  خا�سة،  م�سلحة 
والثورة  امليدان  م�سلحة  اأج��ل  من  ل 
اأن  اأو تاأييد �سباب الثورة، م�سريًا اإىل 
ودفعهم  الثوار،  ا�ستفز  امليدان  نزوله 

اإىل �سربه وطرده من امليدان. 
اعتذار  عن   mرا���ض اأن��ه  اإىل  ولفت 
وال��ث��ورة،  ال��ث��وار  اإىل  ح�سني  ت��ام��ر 

يف  ذكيًا  يكن  مل  اأن��ه  على  �سّدد  لكنه 
اعتذاره، واأنه كان يجب عليه النزول 
ُيحدث  ل  حتى  متنكرًا;  امليدان  اإىل 
�سجة حوله من �ساأنها اأن تلهي امليدان 
اتهمه  اجلميع  اأن  خا�سًة  الثورة،  عن 
مبحاولة عمل »�سو« اإعامي، رغم اأنه 

قد ل يق�سد هذا الأمر. 

ليلة  قام  اأنه  عبا�ض  ه�سام  وك�سف 
�سبحانه  اهلل  ودعا  »اجلمل«،  موقعة 
اأن  اإىل  م�سريًا  الثوار،  لن�سرة  وتعاىل 
دون  حائًا  وقفتا  ووال��دت��ه  زوجته 
نزوله اإىل امليدان يف هذه الليلة، واأنه 

مل ي�ستطع اأن يع�سيهما. 
واع�����رتف امل���ط���رب امل�����س��ري ب���اأن 
مواجهة  يف  �سلبية  اأك��رث  ك��ان  جيله 
النظام ال�سابق; لأنه عا�ض يف ظروف 
خمتلفة، لفتًا اإىل اأنه وجيله عا�سوا 
ال�سباب  لكن  البلد،  يف  جميلة  اأ�سياء 
مل يروا اإل اإهانة الكرامة، ف�سًا عن 
والفقر; لذلك كانت ثورتهم  البطالة 

�سريعة يف وجه النظام. 
قت  uُلف اأنه  و�سّدد ه�سام عبا�ض على 
و�سدر  �سده،  ظاملة  �سرائب  ق�سية 
فيها حكم بحب�سه، م�سريًا اإىل اأن وراء 
اأعدائه يف  الق�سية بع�ض  تلفيق هذه 
من  وم�ستفيدين  املو�سيقيني،  نقابة 
�سبحانه  اهلل  واأن  ال�سرائب،  م�سلحة 
النهاية،  يف  ب��راءت��ه  اأظ��ه��ر  وت��ع��اىل 

وُحفظت الق�سية. 

ال�ضقا ي�ضاعد ا÷مهور يف 
اNتيار »ال�ضيد الرئي�ش«

�سيقدم  ولكنه  ال�سا�سة،  علي  املذيع  بدور  قبل  من  يقم  مل  ال�سقا  اأحمد  النجم 
برناجمًا بالفعل ليكون بذلك اأوىل جتاربه يف التقدمي التليفزيوين، حيث يح�سر 
من  الرئي�ض«،  »ال�سيد  بعنوان  �سيا�سيًا  حواريًا  برناجمًا  ت�سوير  لبدء  حاليًا  ال�سقا 

املقرر عر�سه علي �سا�سة التليفزيون امل�سري بعد انتهاء �سهر رم�سان املبارك. 
اجلمهورية  رئا�سة  لنتخابات  املر�سحني  ال�سقا  فيه  ي�ست�سيف  الرئي�ض«  »ال�سيد 
براجمهم  �سيوفه  مع  ال�سقا  لي�ستعر�ض  املقبل،  �سبتمرب  اإقامتها  املتوقع  امل�سرية 

النتخابية التي �سينتخب ال�سعب من يريد رئي�سًا مل�سر علي اأ�سا�سها. 
الربنامج �سيتم الرتكيز خال حلقاته علي اأهمية التثقيف والوعي ال�سيا�سي عن 
طريق مناق�سة اأهمية النتخابات وال�ستفتاء، وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية لدي 
امل�سريني، وكذلك مناق�سة املفاهيم وامل�سطلحات والتوجهات ال�سيا�سية، يف حماولة 
املر�سحني  ال�سيوف  اأبرز  ومن  النتخابات،  من  اأ�سهر  قبل  اجلمهور  بوعي  لارتقاء 
لل�سقا علي قائمة »ال�سيد الرئي�ض« د.حممد الربادعي، وال�سيد عمرو مو�سي، ود. 

حممد �سليم العوا. 



القاهرة � اعرتف الفنان ال�سعبي امل�سري �سعبان 
عبد الرحيم باأن الوعكة ال�سحة التي تعر�ض لها 
»احل�سي�ض«،  خمدر  تعاطيه  ب�سبب  كانت  موؤخرا 
م�سريا يف الوقت نف�سه اإىل اأنه ي�سوم �سهر رم�سان 
حيث  دائما،  لي�ض  ولكن  ال�ساة،  ويقيم  الكرمي، 
ي�سلي اجلمعة، واأحيانا �ساة الفجر بعدما ينتهي 

من عمله يف الكباريه.
ح�سني  ال�سابق  الرئي�ض  يحب  اأنه  عن  وك�سف 
اأن يعلن هذا الأمر خوفا من  مبارك، لكنه يخ�سي 
اإىل  ي��وؤدي  قد  ال��ذي  الأم��ر  الثورة،  �سباب  غ�سب 
اأنه ينتظر  جلو�سه يف البيت با عمل، م�سريا اإىل 
عنهم  يعمل  حتى  ال�سابق  النظام  رم��وز  حماكمة 
اأغنية، كما اأنه ينتظر الرئي�ض القادم حتى يغني 
له، واأنه اإذا و�سل »الإخوان امل�سلمون« اإىل احلكم 

فاإنه �سيتجه اإىل الأغاين الدينية.
وقال عبد الرحيم يف مقابلة مع برنامج »فا�سل 
على الهواء« على قناة »املحور« الف�سائية »مر�سي 
واحل�سي�ض،  ال�سجائر  تناويل  �سببه  كان  الأخ��ري 
الأم��ر  ه��ذا  ع��ن  الآن  امتنعت  اهلل  بحمد  ولكن 
اأ�سرتي  اأكن  مل  اأنني  خا�سة  له،  رجعة  ول  متاما، 
احل�سي�ض، كما مل اأكن اأتعاطى اأي نوع من املخدرات 

اأو الربا�سيم لأين ل�ست �سغريا«.
واأ�ساف »مل اأخف من املوت خال فرتة مر�سي; 
لأن املوت على الب�سر حق، وهو اإرادة اهلل �سبحانه 

وتعاىل، ول اأحد ي�ستطيع العرتا�ض على م�سيئة 
معظم  عني  ���س��األ  مر�سي  ف��رتة  وخ���ال  اهلل.. 
بهم  تربطني  الذين  خا�سة  والفنانني،  املطربني 
الكثريون،  ي�ساأل عني  واأي�سا مل  عاقات �سداقة، 

لكني اأعذرهم، فاأكيد لديهم اأعمال«.
و�سدد املطرب ال�سعبي على اأنه يدعو اهلل دائما 
األ مير�ض، واأن ي�ستمر يف الغناء »طول ما �سحته 
جيدة«، م�سريا اإىل اأنه ل يخ�سى اجللو�ض يف البيت 
احلياة،  �سنة  هو  الأم��ر  ه��ذا  لأن  العمل،  وع��دم 
على  وح�سل  احلياة،  يف  دوره  اأخ��ذ  واأن��ه  خا�سة 
جديدة  اأخ��رى  اأجيال  واأن  والنجومية،  ال�سهرة 

�ستظهر بعده.
رم�سان  �سهر  ي�سوم  اأن��ه  الرحيم  عبد  واأو�سح 
الكرمي، واأنه يقيم ال�ساة ولكن لي�ض دائما، لفتا 
اإىل اأنه يوؤدي �ساة اجلمعة، كما اأنه اأحيانا ي�سلي 
الكباريه، و�سدد  الفجر بعد النتهاء من عمله يف 
على اأن عمله يف الكباريه ل يعيبه لأنه يغني ول 

يرق�ض.
ال�سابق  الرئي�ض  يحب  اأنه  الرحيم  عبد  واأكد 
الأمر  هذا  يعلن  اأن  يخ�سى  واأن��ه  مبارك،  ح�سني 
قد  ال��ذي  الأم��ر  ال��ث��ورة،  �سباب  غ�سب  من  خوفا 
يف  لفتا  عمل،  با  البيت  يف  جلو�سه  اإىل  ي��وؤدي 
الوقت نف�سه اإىل اأنه غنى ملبارك لأنه كان رئي�سا 
باب  من  القادم  للرئي�ض  اأي�سا  �سيغني  واأنه  مل�سر، 

ركوب املوجة.
و�سدد املطرب ال�سعبي على اأنه ينتظر حماكمة 
اأغنية،  عنهم  يعمل  حتى  ال�سابق  النظام  رم��وز 
خا�سة واأنه يعترب نف�سه مبثابة »مطرب احلدث«، 
حيث اإنه غنى للثورة ول�سهدائها، م�سريا اإىل اأنه مل 
اأي�سا  ينزل ميدان م�سطفى حممود، كما مل ينزل 
والزحمة  حوله  النا�ض  جتمع  من  خوفا  التحرير 

املوجودة هناك.
اإىل  امل�سلمون  الإخوان  اإذا و�سل  اأنه  اإىل  ولفت 
احلكم، فاإنه �سيتجه اإىل قراءة القراآن اأو تقدمي 
الأغاين الدينية، مو�سحا اأنه يحب عمرو مو�سى، 
ل  اإنه  قال  لكنه  الرئا�سة،  ملن�سب  �سينتخبه  واأنه 
يعرف اإذا ما كان �سيغني للدكتور حممد الربادعي 

اأم ل اإذا اأ�سبح رئي�ض م�سر املقبل.
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بيفر�سونها  انهم  يقولون  البيت  اأهل  �سمعت  ؟  لي�ض  تبكي  غرفه  فيه 
ع�سبت  اإذا  :اأنا  ويقول  له  ت�سفق  احليوانات  �ساف  ميت  اأ�سد  يجر  فار 

ما اأرحم 
اأنف�سهم  يح�سبون  لي�ض  جبل  طلُعو  قرويني  وبنات  عيال  �سبعه  يف 

اأبطال الديجيتال 
مترة  بالها  على  لي�ض؟  �سرا�سري  ورا  ترك�ض  عجوز 

فرح  يف  معزومه  لييييه؟  �سعرها  و�سابغه  متحنيه  ‰له 
واحد نذل يو�سي عياله بالنذاله قبل ل ميوت قال يا عيايل اأو�سيكم 

بالنذاله 
‰له  على  هذا  الو�سط  خ�ساره  قالت  املرايه  يف  نف�سها  �سافت  ‰له 

ما  ليه  قال  اية  قالوا  ع�ساء؟  عندكم  قال  مطعم  على  ات�سل  غبي  يف 
عزمتوين 

الأحمر  البحر  �سفت  اأخريًا  يااااااه  قالت:  فراولة  ع�سري  �سافت  ‰لة 
الو�سط  يف  مي�سي  من  تهاو�سوا  حلالهم  يتم�سون  اأغبياء  اأثنني 

ي�سمع  ما  واحد  على  ينبح  كان  لي�ض؟  ع�سبي  انهيار  �سابه  ينبح  كلب 
زعلتي لها  قال  مرته  طلق  قروي 

ال�سبورة  يف  الكتاب  كتبو  تزوجو  معلمة  و  معلم 
غلفها  الغبي  �سراف  بطاقة  البنك  عطاه  قروي  فيه 

الهواء  على  منقوله  لأنها  ؟  ليه  اجلمعه  ي�سلي  راح  ما  قروي  واحد 

ا�ضحك مع غربة نيوز  ....
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ال�ضرب من اأجمل الف�ضائل التي 
نتعلمها يف رم�ضان

علينا اأن ن�سرح لأطفالنا اأن اهلل �سبحانه وتعاىل مل ياأمرنا بالمتناع 
الكرمي  رم�سان  �سهر  خال  الأخ��رى  وال�سهوات  وال�سراب  الطعام  عن 

ليعذبنا اأو ي�سرنا ل قدر اهلل، بل لأهداف راقية ونبيلة. 
املحرومني  وامل�ساكني  بالفقراء  الإح�سا�ض  هي  الأه��داف  هذه  اأه��م 
فقط،  ال�سيام  خال  ولي�ض  الكايف  وال�سراب  الطعام  من  الوقت  معظم 
مما يجعل قلوبنا متتليء بالرحمة اجتاههم ون�سعى لتخفيف معاناتهم 
ب�ستى الطرق حتى بعد نهاية �سهر رم�سان، واإذا فرت حما�سنا لذلك على 

مدار العام، �سياأتي رم�سان القادم ليذكرنا من جديد. 
النف�ض  وتروي�ض  ال�سرب  امل�سلم  تعليم  اأي�سا  املهمة  الأه��داف  ومن 

والتحكم بها حتى تعتاد على الطاعات. 
منها:  الرائعة،  القراآنية  الآيات  من  العديد  هناك  ال�سرب  ف�سل  ويف 
اإنه من يتق وي�سرب فاإن اهلل ل ي�سيع اأجر املح�سنني( - ) وا�ستعينوا   (

بال�سرب وال�ساة واإنها لكبرية اإل على اخلا�سعني (. 
هو  ال�سابرين  جزاء  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يوؤكد  اأخرى  اآية  ويف 
وعملوا  �سربوا  الذين  اإل   ( قال:  حيث  وعفوه،  مغفرته  على  احل�سول 

ال�ساحلات اأولئك لهم مغفرة واأجر كبري(. 
ويف رم�سان ل يكون ال�سرب على اجلوع والعط�ض والبعد عن ال�سهوات 
باإ�ساءة  مقابلتها  وع��دم  الإ���س��اءة  على  ال�سرب  ه��و  الأه���م  ب��ل  فقط، 
ومتالك  ال�سرب  اأطفالنا  فلنعلم  لذا  ال�سيام.  اأجر  ي�سيع  ل  حتى  مثلها 
الأع�ساب، ون�سرح لهم اأنه اإذا ا�ستفزهم البع�ض اأو وجه لهم اأية اإ�ساءة 
و�ساو�ض  خلف  الن�سياق  وعدم  بالهدوء  التحلي  فعليهم  رم�سان،  نهار  يف 
واإ‰ا  اإليهم،  اأ�ساء  من  اأو �سرب  ال�سباب  اإىل  التي قد تدفعهم  ال�سيطان 
خري  اهلل  �سيجازيهم  وهنا  �سائم(،  اإين  )اللهم  املفحم:  بالرد  الكتفاء 
�سينهزم  كما  اهلل،  باإذن  مقبول  �سومهم  وي�سبح  �سربوا  ما  على  اجلزاء 

ال�سيطان ويندحر اأمام ح�سن خلقهم و�سربهم على ال�ستفزاز 

مطلوب مربيه/مدبره منزل 
للعمل يف نورفولك 
يف و اليه فريجينيا

 ي�ضرتط ان تتحدث اللغة العربية و ان تكون 
لديها خربة برتبية االطفال . مرتب مغر 

لل�ضخ�ص املنا�ضب .
 لال�ضتعالم الرجاء االت�ضال عل الرقم

 6415-609-978 

كل �سيء مات اإل الرهبة املختبئة.
***

اأنا اأعرف كيف ت�سيق الأقبية الرطبة
كيف ي�سيق ال�سدر،

وكيف ي�سيق ال�سارع
كيف ي�سيق الوطن الوا�سع

كيف اإ�سطرتني الأيام
لأن اأهرب من وجه عدوي وال�سيف

لكني
حتى لو �سارت علب الكربيت بيوتًا

لو ينخف�ض ال�سقف
وي�سحى حتت العتبة

لو �سم الر�سيف لر�سيف

�سار ال�سارع اأ�سيق من حد ال�سيف.
***

ع�سا ثم  يحلم  … كان 
ظل يف حلمه مفردًا …كالع�سا

نا�سفًا كاحل�سى
عاريًا كاحل�سى.

***
غري اإين قادم

رغم ح�سار الأوبة
�سوف اآتيك بخويف

واأنا اأعرب هذه املقربة
�ُسمم العمر، ارمتت اأوراقه

�سودر يف حلقي النداء

منعوا عني الهواء

غري اأين مل اأزل اأحمل يف ال�سدر رئة

***

لو جار الأهل، تخلى ال�سحب

وهاجر حبي ك�سنونوة

لو هجم ال�سيل

لو انهدمت يف حارتنا اجلدران

�ساأظل وحيدًا يف احللبة

mساأظل كاآخر قنديل�

بفتيل ل يتعبه الريح

مرتع�سًا يف العتمة

حتى تطفئني الريح.

حكمة العدد
  πمن التمادي يف الباط ÒN ≥احل ¤Eالرجو´ ا

اPEا كنâ يف كπ الأمور معاتبا �ضديق∂ ⁄ تل≤ الذي ل تعاتبه
اعر± �ضاحب∂ واتركه 



�سطام الرويلي
رائف  ال�ساب  ال�سعودي  النا�سط  يقف 
ب���دوي ب��ق��وة ح��ام��ًا ل���واء ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف 
ال�سعودية ويدير من حيث يتواجد ال�سبكة 
موقع  وه��و  احل���رة،  ال�سعودية  الليربالية 
ذلك  ورغ��م  اململكة،  يف  حمجوب  الكرتوين 
حوار  ويف  ال��زوار،  من  عالية  بن�سبة  يحظى 
خا�ض مع »اإياف« يتحدث بدوي املمنوع من 
امللفات  عديد  عن  ال�سعودية  خ��ارج  ال�سفر 
اأفكاره  عن  وي��داف��ع  ج��راأة  بكل  والق�سايا 
اإياه  متهمًا  الديني  التيار  ب�سدة  ويهاجم 
وتقدم  تطور  اأم���ام  ع��رثة  حجر  بالوقوف 

اململكة.
الريا�ض: يقف النا�سط ال�سعودي ال�ساب 
رائف بدوي بقوة حامًا لواء الليربالية يف 
ال�سعودية ويدير من حيث يتواجد ال�سبكة 
موقع  وه��و  احل���رة،  ال�سعودية  الليربالية 
ذلك  ورغ��م  اململكة،  يف  حمجوب  الكرتوين 
حوار  ويف  ال��زوار،  من  عالية  بن�سبة  يحظى 
خا�ض مع »اإياف« يتحدث بدوي املمنوع من 
امللفات  عديد  عن  ال�سعودية  خ��ارج  ال�سفر 

وال 
اأفكاره  عن  وي��داف��ع  ج��راأة  بكل  ق�سايا   
اإياه  متهمًا  الديني  التيار  ب�سدة  ويهاجم 
وتقدم  تطور  اأم���ام  ع��رثة  حجر  بالوقوف 

اململكة.
وفيما يلي ن�ض احلوار:

ارتبط ا�سم رائف بدوي بحركة الإ�ساح 
رائف  هو  من  ال�سعودية..  يف  والليربالية 
بدوي وما هي اأهدافه التي يريد حتقيقها يف 

املجتمع ال�سعودي؟
رائف بدوي مواطن ب�سيط لي�ض له اأهداف 
اإل خري و�ساح هذا الوطن.. ل اأ زعم �سيء 
ول اأدعي �سيئ لدينا اأفكار لدينا اأطروحات 
اأحد  من  نطلب  الأفكار ول  نطرح  تنويريه. 
ونحلم  اأح��د،  على  نفر�سها  ول  يتبناها  اأن 
للجميع وكل  الوطن  فيه  يكون  يوم  ياأتي  اأن 
الأفكار فيه متاحة وفيه كل الآراء وحرية 
اعتقاد  اأو  ديني  اعتقاد  ���س��واء  العتقاد 

فكري.
الليربالية  ال�سبكة  موقع  اأن  املعروف  من 
ال�����س��ع��ودي��ة احل����رة م��وق��ع حم��ج��وب عن 
لتحقيق  فاعليته  مدى  هي  ما  ال�سعوديني.. 
اأهدافه وهو حمجوب عن ال�سريحة املعنية 
لفك  م�ساعي  بدوي  رائف  لدى  وهل  بذلك؟ 

احلظر عن املوقع؟
مو�سوع  ب��اأن  التو�سيح  اأري��د  احلقيقة  يف 
مل  اأنه   تعي  اأ�سبحت  الدولة  حتى  احلجب 
وزير  معايل  بذلك  �سرح  وق��د  ينفع،  يعد 
الإعام الدكتور عبد العزيز خوجة يف اأكرث 
من منا�سبة، واأعتقد اأنه مع التطور يف برامج 
اأ�سبح من  فك احلجب واخلربة يف النرتنت 

ال�سهولة الدخول اإىل اأي موقع حمجوب.

موقع  حجب  من  الفكرة  اأن  اإىل  واأ�سيف 
مثل ال�سبكة الليربالية ال�سعودية احلرة هو 
الإ�سكات  وحماولت  العايل،  و�سوته  تاأثريه 
التيار  من  الو�ساية  ممار�سة  من  ناجتة  هي 
الديني الر�سمي يف ال�سعودية، ونحن نطالب 
عرب هذا اللقاء باأن  يفك احلجب عن موقع 
لأنه  احلرة  ال�سعودية  الليربالية  ال�سبكة 
موقع وطني  هدفه الإ�ساح ونحن ل�سنا مع 
والأخري  الأول  وهدفنا  احد  �سد  ول  احد 
قلوبنا  على  العزيز  الوطن  ه��ذا  �ساح  هو 

جميعًا.
قام بع�ض املحت�سبني برفع ق�سية يتهمون 
و�سلت  اأي��ن  اإىل  )بالردة(  ب��دوي  رائ��ف  بها 
الق�سية؟ وهل رائف بدوي ممنوع من ال�سفر 

خارج اململكة؟
املحت�سبني  ع�����س��رات  ه��ن��اك  اأن  �سمعنا 
املحكمة اجلزئية بجده  اإىل  الذين تقدموا 
ولكن مل ي�سلني �سي ر�سمي حتى الآن. وكل 
هناك  ب��اأن  وتهديدات  اأخبار  هو  و�سلنا  ما 
وقامت  الع�سرات.  قبل  من  مرفوعة  ق�سية 
الإعام  وزارة  وكيل  ب�سوؤال  الباد  �سحيفة 
اأحمد احلوت عن هذا املو�سوع واأجابهم انه 
مرفوعة  ق�سيه  هناك  ب��اأن  احد  يبلغنا  مل 
وان  الليربالية  وال�سبكة  بدوي  رائف  على 
املحاكم  يف  تلك  مثل  ق�سيه  برفع  احد  قام 
ال�سرعية فهذا لي�ض من اخت�سا�سهم لن  مثل 
الثقافة  وزارة  اخت�سا�ض  من  الق�سايا  تلك 
منعي  عن  �سوؤالك  بخ�سو�ض  واأما  والإع��ام، 
من ال�سفر فهذا �سحيح فاأنا اأكمل الآن عامي 
اجهلها  لأ�سباب  ال�سفر  من  منعي  من  الرابع 
حقيقة ول ا�ستبعد اأن التيار الديني له دور 

يف ذلك.
ال�سعوديني  الليرباليني  البع�ض  يتهم 
يتهم  كما  متاما  ملعار�سيهم  اق�سائيني  باأنهم 
الليرباليني معار�سيهم من التيار الديني.. ما 

رد رائف بدوي على ذلك؟
يفر�سون  ل  الليرباليني  اإن  احلقيقة  يف 
فكرهم كحقيقة و�سيف ويلغون جميع الآراء 
ال�سعودية،  يف  الإ�ساموي  التيار  يفعل  كما 
فالإ�سامويني يف ال�سعودية يلوحون بال�سيف 
لكل معار�ض لفكرهم.. وهناك ق�سايا كثرية 
التي  ال�سهرية  الق�سية  ومنها  كامي   تثبت 
عندما  املزيني  حمزة  الدكتور  على  رفعت 
ال�سرعية  قاموا برفع ق�سيه عليه باملحاكم 
امللك  ت��دخ��ل  ح��ت��ى  مبعاقبته.  ي��ط��ال��ب��ون 

وحولها اإىل وزارة الثقافة والإعام.
مقارعة  ي�ستطيعون  ل  احلقيقة  يف  وهم 
احلجة باحلجة. والتيار الليربايل ل ميلك 
الليربايل  بالفكر  ولي�ض  �سلطه..  اأدوات 
خري  ولنا  احد..  على  �سلطه  اأو  فكره  فر�ض 
التي  تركيا  الدميقراطية  ال��دول  من  مثال 
حتكم بالليربالية والعلمانية. فرتكيا دوله 
وحكمها  م�سلمه  فيها  العظمى  الأغلبية 

و�سل  وبعدها  �سنني  م��دار  على  العلمانيني 
والتنمية  العدالة  ح��زب  احلكم  �سدة  اإىل 
كان  ال�����س��ع��ب  لن  الإ���س��ام��ي  ال��ت��وج��ه  ذا 
الفكر  يف  لاأغلبية  ذل��ك..ف��احل��ك��م  يريد 
انه ل يوجد يف  اأقول  اأن  واأريد  الليربايل.. 

الفكر الليربايل اإق�ساء اأبدا.
�سغلهم  اأن  الليرباليني  على  البع�ض  يعيب 
ال�سعودية..  امل����راأة  حت��ري��ر  ه��و  ال�ساغل 
ويغ�سون الطرف عن بع�ض الق�سايا الوطنية 
عرب  الدعوات  بع�ض  ظهرت  املهمة..فعندما 
مواقع التوا�سل الجتماعي ملا ي�سمى )ثورة 
حنني( التزم الليرباليني ال�سمت.. مما اأدى 
التيار  من  معار�سيهم  بع�ض  يتهمهم  اأن  اإىل 
الأح��داث  ت�ساعد  ينتظرون  اأنهم  الديني 
امل��وج��ه.. م��ا  رد رائ��ف ب��دوي على  لركوب 

ذلك؟
نحن  امل��راأة  بحقوق  مطالبتنا  بخ�سو�ض 
نطالب بحقوقها واعتبارها �سريكا للرجل يف 
كل �سي. وعلى �سبيل املثال حق املراأة ال�سفر 
دون حمرم وحق ا�ستخراج جواز ال�سفر دون 
اإذن ويل اأمرها وحق املراأه يف قيادة ال�سيارة، 
الن�سال  يف  امل���راأة  �سقيقتنا  ن�ساعد  ونحن 
وبني  بيننا  وال��ف��رق  حقوقها  ك��ام��ل  لنيل 
ل  ونحن  روؤاهم  يفر�سون  اأنهم  ال�سامويني 

نفر�ض.
الق�سايا  ع��ن  النظر  غ�ض  وبخ�سو�ض 
الأخرى ومبا ي�سمى ثورة حنني اأنا ا�ستغرب 
مبا  �سد  من  هو  الديني  التيار  اأن  مقولة  من 
لأنه  احد  يخرج  مل  حنني(.  )ث��ورة  ي�سمى 
وحماولة  اخل��روج،  احد  يريد  ل  وبب�ساطه 
ولاأ�سف  منطقي  غري  معينه  جلهة  التجيري 
هناك من اقنع بع�ض الأو�سا• يف ال�سعودية 
هم  حنني(  )ث��ورة  ي�سمى  مبا  اخمد  من  اأن 
يف  الر�سمي  الديني  والتيار  ال��دي��ن  رج��ال 
ال�سعودية. وهذا خطاأ وعار من ال�سحة. واأما 
لركوب  انت�سارا  �سمتنا  باأننا  اتهامنا  م�ساألة 
غري  فهذا  الإحداث  تت�ساعد  عندما  املوجه 
اإىل  الدعوة  لن  متامًا  انفيه  واأن��ا  �سحيح  
م�سبوهة  دع��وة  حنني(  ب)ث��ورة  ي�سمى  ما 
وغري  معروفني  غ��ري  ورائ��ه��ا  ك��ان��وا  م��ن  لأن 
دعاة اإ�ساح حقيقيني..ونعلم انه لن يخرج 
املعتاد  بال�سكل  نطالب  عندما  ونحن  احد.. 
الق�سد  للملك  ووا�سحة  �سريحة  كر�سائل 
منها الإ�ساح.. واأنا من الذين وقعوا مع من 
وقع من جميع التيارات يف اململكة واذكر على 
�سلمان  والدكتور  احلمد  تركي  املثال  �سبيل 

العودة ونطالب باإ�ساحات ت�سل اإىل امللكية 
بني  ر�سائل  طريق  عن  وذلك  الد�ستورية.. 

املواطنني والقادة.
ان��ه ل  ب��دوي على من يقول  رائ��ف  رد  ما 
ال�سعودية..  ليربايل حقيقي يف  يوجد فكر 
وان من يربطون ا�سمهم بالليربالية مقلدين 
 Çمباد تخالف  ممار�سات  ولديهم  اأك��رث..  ل 

الليربالية..؟
اأنا دائمًا اأقول انه ل يجب اأن نحكم على 
الليربالية من ممار�سات �سخ�ض هنا و�سخ�ض 
هناك يدعي وينظر لليرباليه لأنه حكم غري 
ياأتي رجل دين ولديه ممار�سات  عادل. كما 
يف احلقيقة تخالف الدين.. ونقول هذا هو 
للتيار  ال�سخ�ض ينتمي  الدين فقط لن هذا 
من  لي�ض  انه  ن�ستخل�ض  هنا  ومن  الديني.. 
العدل اأن ‚ري ممار�سات بع�ض املنتمني لتيار 
واأنا  وال��دي��ن...  الفكر  على  ديني  او  فكري 
بهذا اخل�سو�ض ا�ست�سهد مبقال كتبه عبداهلل 
�ساأل  عندما  الريا�ض  جريدة  يف  الغذامي 
اأ�سمائهم  يذكر  مل  الليرباليني  من  جمموعه 
ال�سعودية  الليربالية  ال�سبكة  اإن  لهم  قال 
والتي  املح�سو�ض  الوحيد  الكيان  هي  احلرة 

متثل الليربالية يف ال�سعودية.
الأ�سوات  بع�ض  ب��دوي  رائ��ف  يقيم  كيف 
املطالبة  ال�سعودية  يف  الليربالية  الن�سائية 

بحقوق املراأة وهل يراها فاعله ؟
هناك حراك فاعل وكبري لل�سوت الن�سائي 
�سوت  الأ�سوات  هذه  �سمن  ومن  الليربايل.. 
فقد  ال�سمري  �سعاد  الأ���س��ت��اذة  ال�سديقة 
كانت اأول �سخ�ض ميثل تيار ليربايل �سعودي 
ر�سمي يف اكرب موؤمتر ليربايل عاملي واأقيم يف 
القاهرة وكان ح�سورها بدعوة ر�سميه وكانت 

�سيف �سرف وكان لها كلمه يف املوؤمتر..
�سعبي  ���س��دى  ب���دوي  رائ���ف  يلم�ض  ه��ل 

لأ�سحاب الفكر الليربايل عند ال�سعوديني؟
بالتاأكيد..ولكن من املعروف انه يف اململكة 
ل ي�سمح بالتنظيم احلزبي ول يوجد اأحزاب 
ل  لذلك  �سيا�سية  ول  حزبيه  ممار�سه  ول 
له  ليربايل  حزب  هناك  اأن  القول  ن�ستطيع 
يحملون  كبار  مثقفني  هناك  .ول��ك��ن  رم��وز 
ح�سورهم  و  تاأثريهم  ولهم  الفكر  هذا  لواء 

وحمبيهم وقرائهم .
من املاآخذ على الليرباليني اأنهم قوم نخبه 
الب�سيطة  النا�ض  لحتياجات  ينزلون  ول 

ويندجمون مع املجتمع وال�سارع؟
كما  الليربايل  الفكر  حتمل  نخب  هناك 
الليربايل  الفكر  يحملون  عمال  هناك  اأن 
الفكر  يحملون  العامة  من  اأفراد  يوجد  كما 
ويدع  يعي�ض  مبن  نوؤمن  الليربايل...ونحن 
ول  تعي�ض  اأن  ا�ستطعت  فاإذا  يعي�ض..  غريه 
ليربايل  ف��اأن��ت  اأف��ك��اره  على  اح��د  حتا�سب 
اعتقد  نف�سك.فاأنا  ت�سمي  اأن  دون  بالفطرة 
هذا  يحملون  النا�ض  من  العامة  اغلب  اأن 

الفكر اأي الفكر الليربايل.
اإ�ساح  اإىل  هل براأيك يحتاج ال�سعوديني 
اإىل  يحتاجون  اأم  م��ث��ًا؟  »ل��وث��ري��ة«  ديني 
انقاب على الفكر الديني كامًا والتحرر من 

�سلطة الدين؟
اأي  البداية قبل  ال�سعودي يف  الفرد  على 
اإ�ساح  يكون هناك  اأن  �سيا�سي يجب  اإ�ساح 
ديني ويجب اأن تف�سل املوؤ�س�سة الدينية عن 
اأو هيمنه على الدولة وموؤ�س�سات  اأي تدخل 
املوؤ�س�سات  هذه  مثل  حتكم  فعندما  الدولة 
بعقليتها التي هي فكرا دينيا يعود اإىل اأكرث 
فهي  القرن  هذا  يف  وحتكم  �سنة   1400 من 
حتكم  �سي.لأنها  كل  وتعطل  التنمية  تعطل 
تطوير  فيه  لي�ض  جامد  بقالب  ديني  بفكر 
اأو حتديث فنحن يف مناهج التعليم ل ندر�ض 
اإل فكرا اإ�ساميا واحدا وهو املذهب احلنبلي 
اأن هناك اختاف فنحن  ول ندر�ض الطاب 
الختاف  اح��رتام  عدم  على  اأبنائنا  ربينا 
والإن�سان يجب اأن ميتلك حتى حرية الكفر 
اإىل  ت�سل  الكفر  حرية  متتلك  عندما  لأنه 
امل�سلط  ال�سيف  يظل  اأن  اأما  الإمي��ان  درجة 
اأن يكون  اإل  الإن�سان  الرقاب فا ميلك  على 
ال�سامية  ب��ال��دول  اأ���س��وه  ول��ن��ا  م��ن��اف��ق��ًا. 
الدميقراطية وعلى �سبيل املثال تركيا التي 
العدالة  حزب  و�سل  ما  الدميقراطية  لول 
لفرتتني  احلكم  اإىل  الإ���س��ام��ي  والتنمية 

متتاليتني.
راأى بع�ض الليرباليني اأن خطاأ الليرباليون 
اأنهم  مبعنى  مرحليون،  اأن��ه��م  ال�سعوديون 
مثل  وي��رك��ب��ون��ه��ا  الق�سايا  ع��ل��ى  ي��ق��ف��زون 
�سبتمرب وغريها،  و 11  الريا�ض  الإرهاب يف 

دون اأن يكون فاعلني يف الأو�ساع العادية ؟
اأنا اعتقد اأنها وجهة نظر غري �سحيحة.

هل ترى اأن الليربالية ال�سعودية ناق�سة 
املجتمعية وتهمل  لأنها تركز على احلريات 

احلريات ال�سيا�سية مثا؟
من قال ان التيار الليربايل يف ال�سعودية 
ال�سيا�سية..ولدينا  باحلريات  يطالب  ل 
يطالبون  زالوا  وما  طالبوا  اللذين  من  عدد 

بالإ�ساح ال�سيا�سي.
كيف يرى رائف بدوي م�ستقبل الليربالية 

يف ال�سعودية؟
يف احلقيقة اأنا مت�سائم. لأن هناك ت�ساعد 
ال�ساموي  للتيار  املنافذ  كل  على  وهيمنة 
اهلل  با�سم  يتكلمون  لأن��ه��م  ال�سعودية.  يف 
عا�ض   متدين  �سمريه  جمتمع  تخاطب  فعندما 
اأح���داث   منذ  �سنه  ث��اث��ني  م��ن  لأك���رث  مغيبًا 
ال�سلفي  اخلطاب  وطاأة  حتت  ه�   1400 احلرم 
وال�سحوة ال�ساميه التي هي باحلقيقة غفوة 
ولي�ست �سحوة. لذلك جتد اأن الغالبية لديهم 
املطالبة بحقوق  املدنية ومن  الدولة  نفور من 

الإن�سان بعيدا عن قال اهلل وقال الر�سول.
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بال�ضعودية  الليÈالية   πمب�ضتقب ومت�ضائم  بال�ضيف  يلوحون  الE�ضالمويون 

�سرورة  �سريازي  مكارم  نا�سر  الإي��راين  املرجع  اأك��د 
اأجل  من  الباد  يف  ال�ستقرار  لدعم  �سوريا  م�ساعدة 
بها  تقوم  التي  الإجرامية  »املخططات  اأ�سماه  ما  اإف�سال 

اأمريكا والكيان ال�سهيوين يف املنطقة«.
دول  من  وكونها  �سوريا  دور  اإىل  له  بيان  يف  واأ���س��ار   
للنفوذ  الغا�سب واملانعة  ال�سهيوين  »الكيان  املواجهة مع 
ال�سرق  منطقة  يف  والفرن�سي  والربيطاين  الأم��ريك��ي 

الو�سط«.
يتعاونان  ال�سهيوين  والكيان  »اأمريكا  اأن  اإىل  ولفت   
زعزعة  اأج��ل  من  امل�سلحة  الع�سابات  من  عدد  مع  علنًا 
لهما  قدم  موطئ  اإيجاد  ويحاولن  �سوريا  يف  الإ�ستقرار 
وتون�ض  م�سر  يف  نفوذيهما  فقدا  اأن  بعد  البلد  هذا  يف 

واليمن«.
الغربية  اإيران نفت يف وقت �سابق التهامات   وكانت 
التي عززتها تقارير واردة من تركيا حول قيامها بدعم 
النظام ال�سوري بال�ساح يف احلملة الع�سكرية التي ي�سنها 
الحتجاجات  موجة  ملواجهة  الباد  اأنحاء  خمتلف  يف 
املطالبة باإنهاء حكم الرئي�ض ب�سار الأ�سد، يف حني قال 
تعتزم  دم�سق  اإن  املعلم،  وليد  ال�سوري،  اخلارجية  وزير 

اإجراء انتخابات نيابية خال اأ�سهر.
 وجاء النفي الإيراين لاتهامات املوجهة اإىل طهران 
على ل�سان وزير اخلارجية، علي اأكرب �ساحلي الذي قال 
اإن »مثل هذه الأنباء تهدف اإىل ت�سميم الأجواء واإثارة 

ال�سكوك.«
املغر�ض«  ب���«الإع��ام  و�سفه  من  اأن  �ساحلي  واأ�ساف   
وحزب  اإي��ران  من  ق��وات  وج��ود  فر�سية  هذا  قبل  اأث��ار 
يروج  التي  »الأنباء  واأ�ساف:  �سوريا،  يف  اللبناين  اهلل 
للحقيقة  وجمانبة  الواقع  عن  بعيدة  هي  الغربيون  لها 

وتفتقد اإىل املو�سوعية واملهنية.«

 واأ���س��اف ال��وزي��ر الإي���راين: »اإذا ك��ان الأم��ر كذلك 
اإنهم  والوثائق؟  بالأدلة  ذلك  الغربيون  يثبت  ل  فلماذا 
على  للتغطية  اإي��ران  �سد  ال�سائعات  هذه  مثل  يثريون 
ف�سلهم وتربير مواقفهم املتناق�سة من الثورات اجلارية 

يف دول املنطقة.«
امل�سروعة  املطالب  »تدعم  ب��اده  اأن  �ساحلي  وراأى   
لل�سعوب �سواء كانت يف �سوريا اأو يف م�سر اأو يف تون�ض اأو 
يف اأي مكان اآخر، لكنها ترف�ض يف الوقت نف�سه التدخل 
ال�سعبية  املطالب  موجة  رك��وب  يريد  ال��ذي  الأجنبي 
الذي  ب��الجت��اه  ال�سعوب  ث��ورات  وح��رف  الفنت  لإث���ارة 

يخدم امل�سالح الغربية وال�سهيونية« على حد تعبريه.
 وكانت اإيران قد اأّيدت بحما�ض منقطع النظري الثورات 
تعتربها  كانت  دوًل  طالت  عندما  بدايتها،  يف  العربية 
�سمن »حمور العتدال« املناه�ض لدورها، واعتربت اأن ما 
يجري يف الدول العربية »ي�ستلهم« جتربتها الإ�سامية.

مع و�سول  ب�سرعة  ولكن جذوة هذا احلما�ض خبتت   
�سوريا،  وهي  باملنطقة،  الأ�سا�سية  حليفتها  اإىل  الثورات 

»موؤامرة  فيها  ال�سعبي  احلراك  اأن  طهران  اعتربت  التي 
اأمريكية واإ�سرائيلية.«

 يذكر اأن اإيران نف�سها كانت قد �سهدت حتركات �سعبية 
الدميقراطية  من  باملزيد  للمطالبة   ،2009 عام  وا�سعة 
التيار الإ�ساحي يف الباد  ولاعرتا�ض على ما اعتربه 
الرئا�سية  لانتخابات  النطاق«  وا�سعة  تزوير  »عملية 
التي اأعادت الرئي�ض حممود اأحمدي ‚اد اإىل ال�سلطة 
الإيرانية  الأم���ن  اأج��ه��زة  وت�سدت  ج��دي��دة،  ل��ولي��ة 

للتحركات بالقوة.
 وت�سهد �سوريا حركة احتجاجية ل �سابق لها ا�سفرت 
الحتجاجات  ان���دلع  منذ  قتيا   2185 �سقو•  ع��ن 
مدنيا   1775 بينهم  ال���س��د  ب�سار  للرئي�ض  املناه�سة 
ال�سوري حلقوق  املر�سد  و410 من عنا�سر المن، ح�سب 

الن�سان.
ارهابية  »جم��م��وع��ات  ال�سورية  ال�سلطات  وتتهم   
العنف  اعمال  وراء  والوقوف  ال�سكان  برتهيب  م�سلحة« 

والحتجاجات التي تطالب با�سقا• النظام.
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قــريــبــة ـــــــرPان  ا÷ نــهــايــة   : جـــديـــدة  ــة  ــم ــل ك يف  ــــقــــذايف  ال

غربة نيوز - نيويورك
اليوم  اليوم>  اأخ��ب��ار   > �سحيفة  ك�سفت 
ايل  طرة  �سجن  ماأمور  نقل  ق��رار  اأن  ال�سبت  
اخلمي�ض  ال�سجون  بقطاع  الرتحيات  ادارة 
املا�سي جاء على خلفية تدليله لرموز النظام 
انه  ونائبه  هو  ظن  انه  اىل  م�سرية  ال�سابق، 
�سواء  قياداته  و�سمع  اأعني  عن  بعيدا  �سيكون 

بقطاع ال�سجون اأو بوزارة الداخلية. 
ال�سجن  ماأمور  ان  اىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
وجمال  ع��اء  ب��اإخ��راج  املا�سي  الثاثاء  ق��ام 
ورموز  مبارك  ح�سنى  املخلوع  الرئي�ض  ‚لى 
زنازنيهم  م��ن  املحبو�سني  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ظ��ام 
اأمام  املوجود  الفناء  يف  كبرية  مائدة  واأقاموا 
الزنازين، والتي امتاأت مبا لذ وطاب والتفت 
رموز النظام ال�سابق حول املائدة وجل�ض معهم 
املاأمور وحتول الوقت ايل ليلة �سمر يتبادلون 
الباد واملواقف  الحاديث فيها عما يدور يف 

القانونية لكل منهم.
وقال م�سدر اإن ماأمور ال�سجن اأخربهم اأنه 
جل�سات  يف  �سيحدث  عما  طيبة  اأخبار  �سمع 
علي  �سكروه  وب��دوره��م  القادمة  املحاكمات 
ال�سمر  جل�سة  وظلت  معهم  وجهوده  م�ساعره 
ايل الثانية �سباحا ون�سي املاأمور معها تقاليد 

وتعليمات ادارة ال�سجن.
ادارة  لقيادات  معلومات  و�سلت  قد  وكانت 
ال�سجون عما حدث فاأ�سرع اللواء حممد ‚يب 
م�ساعد الوزير لقطاع ال�سجون مبحادثة ماأمور 
ال�سجن هاتفيا وقام بتوبيخه ب�سدة ومن �سوء 
مل  ال�سجون  قطاع  تنقات  حركة  ان  حظه 
ايل  به  الإط��اح��ة  فتم  بعد  �سدرت  قد  تكن 
المتيازات  ك��ل  لت�سيع  ال��رتح��ي��ات  ادارة 
معروفا  كان  انه  رغم  عليها  يح�سل  كان  التي 
اإنه تقلد من�سب ماأمور  بال�سابط املدلل حيث 
اأنه من  �سجن املزرعة وهو عقيد حديث رغم 

عقيد  برتبة  �سابط  يتولها  اأن  املفرو�ض 
قدمي ولكن الربكة كانت يف العاديل الذي كان 

يجامله اكراما ل�سقيقه.
األ�سنة  علي  املزرعة  �سجن  داخ��ل  وت��رتدد 
�سلوكيات  ع��ن  معلومات  والف���راد  ال�سبا• 
رموز  مع  املا�سية  ال�سهور  ونائبه طوال  املاأمور 
يكفي  للغاية  خطري  بع�سها  ال�سابق  النظام 
انهما كانا يت�سرتان علي عمليات نقل وتهريب 
الرثوات اخلا�سة برموز النظام بطريقة غري 
م�سروعة طوال ال�سبوعني املا�سيني حيث كان 
يح�سرون  وم�ساعدوهم  الرموز  هذه  حمامو 
الرموز  ثروات  عن  وتنازلت  بيع  عقود  معهم 
املختلفة ويقوم اأفراد النظام بالتوقيع عليها 
�سابقة  ب��ت��واري��خ  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�ض  ل�سالح 
طبقا  ال�سجناء  ه���وؤلء  ان  خا�سة  وق��دمي��ة 
وغري  القانونية  الهلية  فاقدين  للقانون 

م�سرح لهم باإجراء اأي عمليات بيع اأو تنازل.

πمطلوب عم
اأنا اقيم بوليه نيوجر�سي احمل رخ�سه �سوق  

ابحث عن عمل بنف�ض الوليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .ال�سم

 العمر: 42 �سنه ، رقم التلفون : 6465085295  

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

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

πعن عم åيبح Êلبنا ñطبا
طباñ لبناين لديه خربة �سنوات يف املاكولت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل

call georges : 3474576897 

اE�ضالميو تون�ش ي�ضتعينون بفتاة 
»غfi Òجبة« لتقدË حفπ املراأة

يف  الإ�سامية  احلركات  اأب��رز  من  ُتعد  التي  النه�سة  حركة  ا�ستعانت 
املراأة  عيد  مبنا�سبة  اأقامته  حفل  لتقدمي  حمجبة«  »غري  بفتاة  تون�ض، 
التون�سية; وذلك بعد اتهامات وجهت اإىل احلركة باأنها »تعمل �سد حرية 

املراأة وم�سلحتها«.
م�ساء  م  ُنِظّ ال��ذي  احلفل  تقدم  وه��ي  املحجبة«  »غ��ري  الفتاة  وظهرت 
ال�سبت 13 اآب/اأغ�سط�ض، يف العا�سمة التون�سية، وح�سره مئات من الرجال 
والن�ساء، يف خطوة يراها مراقبون حماولة من احلركة الإ�سامية للتقرب 

من فئات املجتمع التون�سي.
كانت نقا�سات حادة دارت بني الإ�ساميني والعلمانيني حول حقوق املراأة 
ومكانتها بعد ثورة 14 يناير. وي�سود تخوف لدى علمانيني من جلوء حركة 
»النه�سة« اإىل »فر�ض احلجاب بالقوة« اإذا حققت فوًزا يف انتخابات مقبلة. 
يف  الإ�سامي«  التيار  متثل  التي  التاريخية  احلركة  »اإنها  النه�سة  وتقول 

تون�ض.
وقال رئي�ض احلركة ال�سيخ را�سد الغنو�سي، يف كلمة له اأمام عدد كبري 
من املحجبات واأن�سار احلركة: »اإن هذا الحتفال هو للمراأة املحجبة وغري 
مثلما  معينة  فئة  على  مقت�سًرا  ولي�ض  املتدنية،  وغري  واملتدينة  املحجبة، 

كان يف ال�سابق«.
منذ  التون�سية  املراأة  اكت�سبته  اأن حركته تعزز كل حق  الغنو�سي  واأكد 

اإطاق القوانني التي حتميها منذ اأكرث من خم�سني �سنة، على حد قوله.
ي�سادف  الذي  التون�سية  امل��راأة  بعيد  »النه�سة«  حركة  احتفال  وُيعد 
اأغ�سط�ض/اآب; الأول من نوعه منذ �سقو• نظام الرئي�ض ال�سابق  يوم 13 
العيد يحتكرها احلزب  اإذ كانت الحتفالت بهذا  العابدين بن علي;  زين 

احلاكم ال�سابق خال الأعوام املا�سية.

حتدى العقيد معمر القذايف جمددا الثوار واحللف الطل�سي الثنني، 
متوقعا »نهاية قريبة« لهم يف وقت �سرت �سائعات عن مغادرته الو�سيكة 
الثوار يف مدن عدة خ�سو�سا يف  الذي يحرزه  التقدم  للباد يف غمرة 

الغرب الليبي.
وقال القذايف يف ر�سالة �سوتية بثها التلفزيون الليبي ب�سكل »مبا�سر« 
ان »نهاية ال�ستعمار قريبة ونهاية اجلرذان قريبة. يفرون )الثوار( 

من دار اىل دار امام اجلماهري التي تطاردهم«.
للكذب  اللجوء  ال  امام ال�ستعمار واعوانهم  »لي�ض  القذايف  وا�ساف 
وللحرب النف�سية بعد ان ف�سلت كل انواع احلروب بكل ال�سلحة«، وذلك 
و�سائل  وبع�ض  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  �سرت  �سائعات  بعد 

العام عن ا�ستعداد الزعيم الليبي ملغادرة الباد يف وقت قريب.
مرتفعة  معنوية  روح  على  الب��ق��اء  اىل  ان�����س��اره  ال��ق��ذايف  ودع��ا 
وال�ستعداد للقتال »لتطهري« املدن التي ي�سيطر عليها الثوار، يف وقت 
و�سرمان  ال��زاوي��ة  مثل  الباد  غ��رب  يف  م��دن  يف  تقدمهم  الثوار  اك��د 

وغريان.
ال�ساحة  من  »مبا�سر«  ب�سكل  م�ساهد  الليبي  التلفزيون  وعر�ض 
حاملني  النظام  ان�سار  مئات  جتمع  حيث  طرابل�ض  قلب  يف  اخل�سراء 

�سورا للقذايف واعاما ليبية خ�سراء.
وكان القذايف ي�سف بني احلني والخر يف ر�سالته ال�سوتية م�ساهد 

يبثها التلفزيون ليثبت انه يتحدث ب�سكل مبا�سر على حد قوله

ملاPا ل ينتقد هيكπ اللن¶ام ال�ضعودي 
ال�سحفي  الكاتب  ‚ل  هيكل،  اأحمد  امل�سري  الأعمال  رجل  عاد   
بعد  الريا�ض  من  قادما  الإثنني،  القاهرة  اإيل  هيكل،  ح�سنني  حممد 
زيارة ق�سرية لل�سعودية ا�ستغرقت عدة �ساعات، اأجري خالها لقاءات 
من�سوبة  ت�سريحات  اأ�سرار  لتايف  ال�سعوديني  امل�سئولني  من  عدد  مع 

لوالده بانتقاد م�سوؤويل اململكة ب�ساأن موقفهم من الأزمة ال�سورية
علي  و�سعه  رغم  بال�سفر  لهيكل  �سمحت  قد  املطار  �سلطات  كانت 
قائمة املمنوعني من املغادرة بقرار من النائب العام يف ني�سان/ اأبريل 
املا�سي، يف اإطار اتهامات باإهدار املال العام يف �سفقة بيع �سركة اأ�سمنت 
عاطف  الأ�سبق  امل�سري  ال��وزراء  رئي�ض  عهد  يف  له  حلوان  بورتاند 
الأعلي  املجل�ض  من  كتابية  موافقة  الأعمال  رجل  قدم  حيث  عبيد، 

للقوات امل�سلحة
يذكر اأن هيكل البن، رئي�ض جمموعة القلعة لا�ستثمارات املالية، 
اإيل  اأعمال وم�ستثمرين �سعوديني  يرتبط بعاقات جتارية مع رجال 
علي  املواقع  بع�ض  اململكة.وكانت  يف  م�سروعات  يف  م�ساركته  جانب 
النرتنت قد رددت خال ال�ساعات املا�سية بوجود ت�سريحات للكاتب 
ال�سحفي حممد ح�سنني هيكل يف الأهرام ينتقد فيها موقف ال�سعودية 
الإن�سانية  احلريات  اأدنى  ليحرتم  بلدا  اأن  »اأرى  قائا:  �سورية  من 

ليحق له الكام عن �سورية«، وهو مانفته الأهرام م�ساء اأم�ض الأح



اهانة احد ابطال الãورة يف م�ضر ... 
على مدπN احد فنادق اÿم�ش جنوم

قام اأمن اأحد فنادق اخلم�ض ‚وم يف القاهرة باإجبار القم�ض بول�ض عوي�سة 
دخوله  اأثناء  ماب�سه  خلع  على  الثورة  ابطال  واحد  الزهراء-   كني�سة  راعى   -
الفندق الذي اأقيم فيه اإفطار الوحدة الوطنية يوم ام�ض  و هو ما و�سفه بالت�سرف 
العامة حتت  النيابة  اإىل  املو�سوع  اإحالة  الأمن، و مت  الغبي من جانب  و  القميء 
وامل��ولت  الفنادق  اىل  الداخلني  تفتي�ض  وع��ادة  ال�سياحة....  وزي��ر  اإ���س��راف 
بطريقة مهينة وجدت يف عهد مبارك وهي ت�سبه طريقة التفتي�ض يف املطارات زاد 
عليها �ساحب �سيتي �ستارز ) وهو مليونري �سعودي ( ال�ستعانة بكاب جريمن �سربد 
... وتتم اهانىة الداخلني وتفتي�سهم بطريقة مهينة تعتدي على خ�سو�سياتهم 
والدكاكني  التجارية  املحات  تنت�سر حتى يف  الظاهرة  وبداأت   ... م�ستفز  ب�سكل 
تفتي�ض  حواجز  في�سع   ... مطار  وكاأنه  يت�سرف  دكان  كل  �ساحب  ا�سبح  حيث 
ومراقبة ورجال امن على املداخل واملخارج بغر�ض ال�ستعرا�ض واهانة املواطنني

عوي�سة  بول�ض  القم�ض  تفتي�ض  ال��وزراء  رئي�ض  �سرف  ع�سام  اأدان  جانبه   من 
ال�سديد  انزعاجه  عن  القم�ض  مع  ات�سال  فى  �سرف  وعرب  املهني  ال�سلوب  بهذا 
التى  التحقيقات  بنف�سه  يتابع  اأنه  معه.موؤكدا  الفندق  اأمن  حار�ض  ت�سرف  اإزاء 
جتريها وزارة ال�سياحة ب�ساأن هذه الواقعة غري املقبولة.وكان القم�ض قد تلقى 
النيل بو�سفه واحدا من رموز  اإفطار فى فندق �سهري على كورني�ض  دعوة حل�سور 
بالبوابة  مروره  على  الأمن  اأفراد  اأحد  اأ�سر  الفندق  دخوله  ولدى  يناير،  ثورة 
اللكرتونية اأكرث من مرة للتاأكد من عدم حمله معادن اأو اأجهزة دقيقة ودون اأن 

ياحß وجود طوق معدنى طبى حول مع�سمه للعاج من اآلم الظهر
واأ�سر حار�ض الأمن على �سرورة خلع القم�ض عباءته ال�سوداء للتاأكد من عدم 
وجود حزام نا�سف حول ج�سده!! و�سارع القم�ض بتنفيذ الطلب وظل نحو ع�سر 
عن  العتذار  الإدارة  ورف�ست  الفندق  بهو  فى  الداخلية  مباب�سه  واقفا  دقائق 
هذا الت�سرف املهني من موظف الأمن.وكان القم�ض بول�ض من ال�سخ�سيات البارزة 
التى �سمدت مبيدان التحرير طيلة فرتة قمع قوات الأمن املتظاهرين اعتبارا من 
على  وداأب  التحرير  ثوار  مع  واأخوة  �سداقة  بعاقات  املا�سي.وارتبط  يناير   25
والعدل  احلرية  مطالب  تتحقق  اأن  اإىل  بامليدان  ال�سمود  على  املواطنني  ت�سجيع 

والدميقراطية بزوال النظام ال�سابق

جيهان فا�ضπ ... اعربâ عن تاأييدها 
حل�ضن ن�ضراˆ فلفقوا لها ا�ضرطة جن�ضية

ال�سريف  ل�سفوت  زيارتها  عن  ت��ردد  ما  فا�سل  جيهان  امل�سرية  الفنانة  نفت 
احل�سول  اأج��ل  من  ط��ره،  ب�سجن  حمب�سه  داخ��ل  ال�سابق  ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض 
على »اأفام خمّلة« لها قام بت�سويرها، موؤكدة اأن هذا الأفام لي�ست موجودة من 
الأ�سا�ض.ويف حني اأبدت اإعجابها بزعيم حزب اهلل اللبناين ح�سن ن�سر اهلل، فاإنها 
ترف�ض ب�سدة فكرة تويل مرت�سي من�سور رئا�سةn م�سر.وقالت جيهان -يف مقابلة 
مع برنامج »ال�سعب يريد« على قناة »القاهرة والنا�ض« الف�سائية الأربعاء : »من 
ر ال�سائعات التي تعر�ست لها ما تردد موؤخرا ب�ساأن اأنني زرت �سفوت ال�سريف  nج rاأف
يف �سجن طره حتى اأطلب منه اأن يعطيني الأفام املخلة التي �سورها يل، اأعتقد 
اأنه كان يعمل هذا الأمر مع الفنانات اأيام �ساح ن�سر فقط، واأنا وقتها كنت طفلة«.
واأ�سافت »مل اأ�سك يف ت�سوير اأفام خملة يل، لأين لي�ض عندي �سيء عملته اأخجل 
لو هذا  النهاية  لكن يف  لو مت ت�سويري هيكونوا �سوروين مع زوجي،  منه، وحتى 
حدث وو�سعوا كامريات يل يف غرفة نومي، فاأنا ل اأحب النا�ض كلها تراين يف غرفة 

نومي
اهلل  حزب  لزعيم  ال�سديد  احرتامها  امل�سرية  الفنانة  اأبدت  اآخر،  جانب  من   
اإىل  لفتة  ال�سيا�سي،  ون�سجه  اجلهاد  يف  برحلته  واأ�سادت  ن�سر،  ح�سن  اللبناين 
اأو  اأنها ل تعرف كيف و�سلت الأمور اأن يكون هناك عداوة بني م�سر وحزب اهلل 
مرت�سي  ل�سخ�سية  رف�سها  على  جيهان  �سددت  من؟.كما  ومل�سلحة  حما�ض  حركة 
من�سور الذي يوجه التهامات لكل النا�ض، لفتة اإىل اأنه يف حال و�سوله للرئا�سة 
اجلمهورية فاإنها �ستعود اإىل ميدان التحرير لاأبد حتى ولو كانت مبفردها فقط.
وك�سفت الفنانة امل�سرية عن اأنها ل ت�ستطيع اأن تظل فرتة طويلة بدون تدخني، 
تكمل  كانت  حيث  العامة،  الثانوية  يف  كانت  منذ  التدخني  بداأت  اأنها  اإىل  لفتة 
كانت  لأنها  جدتها  من  ال�سجائر  ب�سرقة  الأمر  تطور  ثم  جدتها،  بعد  ال�سجائر 

تخجل من �سراء ال�سجائر، واأن هذا الأمر مل ي�ستمر طويا حتى علمت العائلة
 ورف�ست جيهان اأن يكون �سبب نزولها ميدان التحرير هو حتقيق ال�سهرة التي 
مل حتققها من خال التمثيل، لفتة اإىل اأنها عندما نزلت امليدان يوم 25 يناير مل 
تكن تعرف اأن الأمر �سيتطور بهذا ال�سكل و�ست�سبح ثورة، كما اأنه لي�ض من املعقول 
اأن اأقف �سد النظام واأعر�ض نف�سي لاعتقال اأو القتل من اأجل ال�سهرة فقط، اإ‰ا 
كان هذا الأمر بدافع حب البلد.واأ�سارت اإىل اأن تر�سيحها للجا�سو�ض الإ�سرائيلي 
لرئا�سة اجلمهورية على الفي�ض بوك كان هدفه ال�سخرية من و�سائل الإعام التي 
بالغت يف الأمر وجعلته متهما يف كل الأزمات �سواء الفتنة الطائفية اأو الوقيعة 

بني اجلي�ض وال�سعب
 ونفت جيهان فا�سل ح�سولها على اأموال من بلدان عربية للم�ساركة يف ثورة 25 
يناير، و�سددت على اأن م�ساعدتها للثوار يف ميدان التحرير ببع�ض املواد الغذائية 
ال�سوداء للفنانني،  اأنها مل ت�سع القوائم  اإىل  لي�ست عيبا، م�سرية يف الوقت نف�سه 
على  يفعله.و�سددت  �سيء  كل  يف  احلرية  له  واأن��ه  و�سعها  الذي  هو  ال�سعب  واأن 
اأنها لي�ست منزعجة من و�سول الإخوان امل�سلمني اأو ال�سلفيني اإىل احلكم اإذا كان 
باختيار ال�سعب، لفتة اإىل اأنه ل ينفع اأن تفرت�ض اأن الإ�ساميني لو و�سلوا اإىل 
احلكم �سيعاملون الفنانني ب�سورة �سيئة وبناء على هذا الأمر اأحاربهم م�سبقا على 
روؤيتهم؟. و�سوح  وعدم  غمو�سهم  من  ريبتها  اأبدت  لكنه  الحتمال،  هذا  فر�سية 
رئي�سا  تتمّناه  التي  املر�سح  �سفات  يجمع  الربادعي  حممد  الدكتور  اأن  واعتربت 
للجمهورية، واأنه ل ميكن اأن تر�سح الدكتور حممد �سليم العوا لرئا�سة اجلمهورية 

رغم اأنه لي�ض حم�سوبا على الإخوان امل�سلمني اأو ال�سلفيني

الأ�ضد  ¤Eا  ÒNالأ الEنذار  توجه  وتركيا  الالPقية..  يف  حرب  اأجواء 
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الاذقية  مدينة  تعي�ض  بينما 
ال�ساحلية اأجواء حرب حقيقية على 
مدى يومني، ونزوح جماعي من بع�ض 
اأحيائها، التي تواجه ق�سفا عنيفا من 
اجلي�ض ال�سوري وقوات الأمن، تعالت 
الرئي�ض  املطالبة  الدولية  الأ�سوات 
لوقف  جادة  خطوات  باتخاذ  الأ�سد 
 5 منذ  امل�ستمرة  ال��دام��ي��ة  امل��ج��ازر 
اأ�سهر. ويف اأقوى حتذير وجهته تركيا 
اإىل نظام الأ�سد، قال وزير اخلارجية 
يف  اأم�ض  اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي 
موؤمتر �سحايف اإن العمليات الع�سكرية 
اأن  ينبغي  ���س��وري��ا  يف  امل��دن��ي��ني  �سد 
�سرو•،  ودون  ال��ف��ور  على  تتوقف 
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  حمذرا 
الأخ��رية«  »الكلمات  هي  ه��ذه  اأن  من 
لرتكيا. وقال داود اأوغلو »هذه كلمتنا 
ما  اأول  ال�سورية  لل�سلطات  الأخ��رية 
اأن تتوقف هذه العمليات  نتوقعه هو 
واأ�ساف  ���س��رو•«..  وبا  الفور  على 
فلن  العمليات  ه��ذه  تتوقف  مل  »اإذا 
اخلطوات  بخ�سو�ض  نقوله  ما  يبقى 

التي �ستتخذ«.
الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  وجددت 
للرئي�ض  انتقاداتها  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
با�سم  الناطق  ق��ال  اإذ  اأم�ض،  الأ�سد 
البيت الأبي�ض جاي كارين اإن »الرئي�ض 
الأ�سد عليه الكف عن العنف املنتظم 
والقتل  اجل��م��اع��ي��ة  والع��ت��ق��الت 
اأن  ك��ارين  واأ�ساف  ل�سعبه«.  املبا�سر 
»من خال ت�سرفاته، اأظهر )الأ�سد( 
والرئي�ض  القيادة  �سرعية  فقد  باأنه 
)الأمريكي باراك اأوباما( لي�ض لديه 
�سك باأن �سوريا �ستكون يف حال اأف�سل 
من دونه«. واعترب كارين اأن »ال�سعب 
�سلميا  ان��ت��ق��ال  ي�ستحق  ال�����س��وري 
للدميقراطية وي�ستحقون حكومة ل 
موؤكدا  وتقتلهم«،  وتعتقلهم  تعذبهم 
»نحن ننظر �سويا مع جمموعة وا�سعة 
من ال�سركاء الدوليني اإىل طرق زيادة 

ال�سغط على الرئي�ض الأ�سد«.
امل�ستوى  رف��ي��ع  م�����س��وؤول  وق����ال 
ل�»ال�سرق  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  م��ن 
الأ�سد  ن��رى  اأن  »ن��ري��د  الأو����س���ط«: 
تبذل  الإدارة  م��ن��ع��زل��ني،  ون��ظ��ام��ه 
اأجل  م��ن  قوية  دبلوما�سية  ج��ه��ودا 
امل�ساعدة يف عزلة النظام«. واأ�ساف: 
»الكثري من الأمور تتحرك و�ستتبعها 

اإجراءات اإ�سافية«.
وكان الرئي�ض الأمريكي قد اأجرى 
العامل  زعماء  من  عدد  مع  ات�سالت 
لتقوية  امل��ا���س��ي��ني  ال��ي��وم��ني  خ���ال 
الأزم���ة  م��ع  للتعامل  دويل  حت��ال��ف 
خادم  مع  اأوباما  وحت��دث  ال�سورية. 

اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ورئ��ي�����ض ال����وزراء 
ورئي�ض  كامريون  ديفيد  الربيطاين 
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء 
وبينما  املقبلة.  اخل��ط��وات  لبحث 
للنظام  زمنية  ف��رتة  تركيا  ح��ددت 
والعمليات  القتل  عن  بالكف  ال�سوري 
ال�سوري،  ال�سعب  �سد  الع�سكرية 
الوقت  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  تعترب 
من  اإيجابية  حتركات  لنتظار  فات 
الإدارة  وتوا�سل  ال�سوري.  النظام 
على  لل�سغط  ج��ه��وده��ا  الأم��ريك��ي��ة 
بات  اأن��ه  معتربة  ال�����س��وري،  النظام 
يف  انتقال  يحدث  اأن  ال�سروري  من 

ال�سلطة يف الباد.
عن  الك�سف  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن 
النظام  ���س��د  ج���دي���دة  اإج�������راءات 
ولكن  املقبلة،  الأي��ام  خال  ال�سوري 
تريد  وا�سنطن  اإن  اإذ  بعد  حتدد  مل 
من  عدد  بني  توافق  على  حت�سل  اأن 
الدول على عقوبات جديدة من اأجل 
وبات  ال�سوري.  النظام  عزلة  زي��ادة 
الراهن  الوقت  يف  الرئي�سي  الهدف 
»عزلة  الأمريكية  ل��اإدارة  بالن�سبة 
النظام« ال�سوري وقطع الأموال عنه. 
ومن بني الإجراءات التي يتم بحثها 
النفط  ق��ط��اع  على  عقوبات  ف��ر���ض 
اإج����راءات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��غ��از 

جديدة �سد النظام ال�سوري املايل.
اجلي�ض  وا�سل  الأث��ن��اء  ه��ذه  ويف 
ال�����س��وري ع��م��ل��ي��ات��ه يف ال��اذق��ي��ة، 
ما  مقتل  حقوقية  منظمات  واأح�ست 

املدينة  يف  �سخ�سا  ثاثني  عن  يزيد 
»اإثر  �سقطوا  الأخ��ريي��ن  اليومني  يف 
الأم��ن  وعنا�سر  اجلي�ض  م��ن  هجوم 
وك�سف  وال�سبيحة«،  امل���وت  وف���رق 
اأن  الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد 
حتت  ق�سوا  الذين  املواطنني  »ع��دد 
مار�ض  �سهر  منت�سف  منذ  التعذيب 
)اآذار( بلغ 71 �سهيدا«، لفتا اإىل اأنه 

ميلك »لئحة موثقة باأ�سمائهم«.
ال�سورية  القوات  اإن  �سكان  وق��ال 
ق�سفت حيا �سكنيا يف الاذقية اأم�ض 
يف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن ال��ه��ج��وم على 
الأحياء التي ت�سهد مظاهرات يومية 
قبل  النتفا�سة  ب��دء  منذ  منتظمة 
مدينة  اأح��دث  والاذقية  اأ�سهر.   5
ومدينة  حماه  بعد  اجلي�ض  يقتحمها 
املدن  من  وعدد  ال�سرقية  الزور  دير 
لرتكيا.  املتاخمة  اإدل��ب  حمافظة  يف 
التي  الأخ��رى  املدن  يف  حدث  ومثلما 
هاجمتها القوات ال�سورية قال �سكان 
امل��درع��ة  وال��ع��رب��ات  ال��دب��اب��ات  اإن 
املعار�سة  اأح���ي���اء  ح���ول  ان��ت�����س��رت 
قبل  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  وقطعت 

املداهمات والعتقال والق�سف.
وقال اأحد ال�سكان ل�»رويرتز« عرب 
الهاتف »جتدد الق�سف يف حي الرمل 
هناك  ال�سعب.  وح��ي  الفل�سطيني 
الدبابات  من  للنريان  كثيف  اإط��اق 
والأ�سرفية  ال�سليبة  اأح��ي��اء  على 
وقنين�ض والقلعة«. وقال �ساهد اآخر 
غري  ولكنهم  الفرار  ال�سكان  »يحاول 
لأنها  الاذقية  مغادرة  على  قادرين 

فعله  ميكنهم  م��ا  اأف�سل  حم��ا���س��رة. 
يف  لأخ��رى  منطقة  من  النتقال  هو 

املدينة ذاتها«.
يف موازاة ذلك، نفى م�سدر ع�سكري 
و�سائل  بع�ض  تناقلته  »م��ا  ���س��وري 
حلي  ب��ح��ري  ق�سف  ح���ول  الإع����ام 
الرمل اجلنوبي يف الاذقية بوا�سطة 
نقلته  ما  وفق  واأكد،  حربية«.  زوارق 
»�سانا«،  ال�سورية  الأنباء  وكالة  عنه 
تتعقب  ال��ن��ظ��ام   ß��ح��ف »ق����وات  اأن 
يف  اجلنوبي  الرمل  حي  يف  م�سلحني 
ر�سا�سة  اأ�سلحة  ي�ستخدمون  املدينة 

وقنابل يدوية وعبوات نا�سفة«.
من جهته قال م�سدر ر�سمي �سوري 
رف��ي��ع ل��وك��ال��ة »ي��ون��اي��ت��د ب��ر���ض« اإن 
�سقطوا  م�سلحني  واأرب��ع��ة  »جنديني 
حي  يف  ال��دائ��رة  ال�ستباكات  ج��راء 
الرمل، واإن 41 جنديا جرحوا جراء 
امل�سلحني«.  م��ن  وع��دد  ال�ستباكات 
ق�سف  اأي  قاطع  ب�سكل  امل�سدر  ونفى 
اأن  اإىل  م�سريا  ال��رم��ل،  حلي  مدفعي 
تنفذها  دق��ي��ق��ة«  اأم��ن��ي��ة  »ع��م��ل��ي��ة 
جمموعات  �سد  النظام   ßحف قوات 
يف  ق��ام��ت  حم���ددة  باأ�سماء  م�سلحة 
واأ�سابع  قنابل  برمي  املا�سية  الفرتة 
وكانت  املواطنني.  وترويع  ديناميت 
وكالة »�سانا« نقلت عن مدير ال�سحة 
م�ست�سفيات  اأن  الاذقية  مدينة  يف 
و41  »�سهيدين  ا�ستقبلت  املحافظة 
النظام   ß��ح��ف ق���وات  م��ن  ج��ري��ح��ا 
جمهويل  قتلى  اأرب��ع��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الهوية من امل�سلحني«.

ل يزال الكيان ر�سميا ينفي وجود املفاعل النووي 
يف دميونة، رغم اأن ل اأحد فيها يتعامل بجدية مع 

هذا النفي مبا يف ذلك الإعام ال�سهيونية.
وح�سب �سحيفة معاريف ال�سهيونية فاإن احدى 
اإىل  دخلت  ال��ن��ووي  املفاعل  مطبخ  يف  العامات 
املن�ساأة دون اخبار رجال المن ان بحوزتها هاتفا 
يعترب  ال��ذي  الأم��ر  ت�سوير،  كامريا  فيه  حممول 

خمالفا للتعليمات الأمنية.
العاملة التقت �سورا لعدد من العاملني يف املن�ساأة، 
اأي  اإىل  ال�سور  تبع  مل  منزلها  اإىل  ع��ادت  وبعدما 
واإ‰ا  كبرية  اعامية  حمطات  اأو  خارجية  جهات 

بب�ساطة و�سعت ال�سور على موقع في�سبوك.
يف اليوم التايل انتبه العاملون يف املن�ساأة واأبلغوا 
و�سحبوا  ال�سيدة  اعتقلوا  ال��ذي��ن  الأم���ن  رج���ال 

ال�سور.
انها  ب�ساطة  بكل  قالت  معها  التحقيق  وبعد 
بالأمن  ي�سر  اأن  ميكن  فعلته  ما  ان  تظن  تكن  مل 
العاملة  تلك  باإيقاف  الكتفاء  مت  وقد  ال�سهيوين 
هو  حدث  ما  ال�سهيونية  املقايي�ض  يف  العمل.  عن 

الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  ج�سيم  اأمني  خلل 
والتطور التكنولوجي اأ�سبحت خطرا حمدقا.

وحتدث ايلي ني�سان املحلل ال�سيا�سي ال�سهيوين ، 
لبي بي �سي عن كيفية درء ا�سرائيل لهذا التهديد 

فقال »هناك حرب اإلكرتونية وا�سحة، والفي�سبوك 
احلكومة  رئي�ض  مكتب  ويف  حربية،  اأداة  ا�سبح 
ذراع  فهناك  »ال�ساباك«  واي�سا  خا�ض  ق�سم  يوجد 

م�ستعد ملواجهة التهديدات املحتملة«.



الNEوان  ا�ضرتاكي:  قيادي 
وال�ضلفيون »اأقلية ديكتاتورية«

كتب – اأحمد عبد العظيم

ال�سرتاكي  احلزب  يف  القيادي  �سعبان  الدين  بهاء  اأحمد  انتقد 
امل�سري مليونية الإخوان وال�سلفيني يوم 29 يوليو املا�سي وقال اإنها 

كانت »جمزرة« با�سم احلرية والدميقراطية.
الثنني  اليوم  امل�سرية  الكتلة  موؤمتر  هام�ض  على  �سعبان  وقال 
الإخوان  اإىل  اإ�سارة  يف  ديكتاتورية«،  »اأقلية  تقوم  اأن  يرف�ض  اإنه 
الدينية  املدنية ولي�ض  الهوية  وال�سلفيني، بحكم م�سر، و�سدد على 

مل�سر يف املرحلة املقبلة.
من جانبه انتقد عبد الغفار �سكر القيادي يف احلزب ال�سرتاكي 
 Çاملباد وثيقة  م��ن  الإخ����وان  جلماعة  الأخ���ري  امل��وق��ف  امل�����س��ري 
الد�ستورية، وهاجم ال�سلفيني بقوله »هوؤلء كانوا يحرمون اخلروج 
على احلاكم وي�سبحون بحمد مبارك يف ال�سابق والآن يقفزون على 

ال�ساحة ال�سيا�سية ويريدون فر�ض اآرائهم«.

اغت�ضب �ضقيقته بعد الEفطار با÷يزة 
كتبت- دينا احل�سينى:

زنا  واق��ع��ة  اجل��ي��زة  �سهدت 
باغت�ساب   ñاأ قيام  بعد  حمارم 
الإفطار  تناول  عقب  �سقيقته 
م�ساء اليوم الثنني ومت القب�ض 
عليه ونقل الفتاة اإىل امل�ست�سفى 

لإ�سعافها.
ال��داىل  ك��م��ال  ال��ل��واء  تلقى 

اإدارة البحث اجلنائى اإخطارًا من املقدم عمرو البطل رئي�ض  مدير 
مباحث ق�سم اجليزة بورود اإ�سارة من م�ست�سفى اأم امل�سريني بو�سول 
فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مقيمة ب�سارع 10 دائرة الق�سم فى حالة 

نزيف مهبلى حاد، و�سك الأطباء فى تعر�سها لاعتداء اجلن�سى.
قيام  الفتاة قررت  و�سوؤال  امل�ست�سفى  اإىل  الق�سم  بانتقال �سبا• 
والديهما  وج��ود  ع��دم  با�ستغال  عاطل  عامًا   18 اأحمد  �سقيقها 
الأبي�ض  ال�ساح  تهديد  حتت  بالقوة  جن�سيًا  عليها  وتعدى  باملنزل 

وفر هاربًا.
اعرتف  بالتحريات  ومبواجهته  املتهم  على  القب�ض  اإل��ق��اء  مت 
بارتكاب الواقعة واأحيل اإىل النيابة امل�سائية التى تولت التحقيق 

معه.
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حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة  ا�ستنكرت 
علي  ال�سعودية  ال�سلطات  اإ�سرار  اليوم،  الإن�سان 
ا�ستخدام �سيا�سة حجب مواقع الإنرتنت ولعب دور 
الوا�سي علي ال�سعب ال�سعودي وحرمانه من حقه يف 
ان  حيث  والتعبري،  الراأي  وحرية  املعلومات  تداول 
املا�سية  ال�سعودية قد قامت يف الأ�سابيع  احلكومة 
التابعة  املواقع  اأم�سرتدام وكافة  بحجب موقع هنا 
العربية  اململكة  داخ��ل  العاملية  هولندا  لإذاع���ة 

ال�سعودية ودون ذكر اأ�سباب.
قد  ال�سعودية  داخل  الإنرتنت  م�ستخدمي  وكان 
تفاجئوا عند حماولة الدخول ملواقع اذاعة هولندا 
بر�سالة تفيد باأن املوقع قد مت حجبه دون تو�سيح 
الأ�سباب التي دفعت ال�سلطات للقيام بهذه اخلطوة 
ال�سعودية  قيام  يرجعون  مراقبون  هناك  ان  ال   ،
بحجب مواقع اذاعة هولندا ب�سبب ن�سر موقع هنا 
ام�سرتدام ”الن�سخة العربية من اذاعة هولندا“ يف 
15 يوليو املا�سي مو�سوع حول ا�ساءة معاملة العمال 
الأجانب داخل اململكة وقد �ساحب املو�سوع فيديو 

لرجل �سعودي ي�سرب عامل ا�سيوي.
الإن�سان  حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة  وتري 
ان ما حدث من ال�سلطات ال�سعودية هو اعتداء علي 

حقني يف اآن واحد فمن جهة انتهكت احلكومة حق 
جهة  ومن  املعلومات  وت��داول  املعرفة  يف  مواطنيها 
اآخري انتهكت حق نا�سر املو�سوع يف حرية التعبري 
واقعة  ال�سلطات يف  ان حتقق  الراأي، فبدل من  عن 
والتحقق من �سحة  الأجانب  العمال  ا�ساءة معاملة 
من  اململكة  داخل  املوقع  حتجب  ان  قررت  الفيديو 

الأ�سا�ض.
وقالت ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 
”ان ال�سلطات ال�سعودية م�سرة علي امل�سي بخطوات 
املنطقة  علي  هبت  التي  التغيري  رياح  عك�ض  ثابتة 

كنتيجة مبا�سرة للربيع العربي الذي بداأ يف مطلع 
مثل  دول  يف  عديدة  لتغريات  واأدي  اجل��اري  العام 
بامل�ساركة  تكتفي  فلم  واليمن،  وليبيا  وتون�ض  م�سر 
يف قمع الإحتجاجات التي ت�سهدها البلدان العربية 
�سواء بالدعم الدبلوما�سي للديكتاتوريات او بالدعم 
البحرين،  احتجاجات  لقمع  فعلت  مثلما  الع�سكري 
الدول يف  بل ا�سرت علي ان تظل يف موقعها كاأكرث 
حجبا  واأ�سرعها  لاإنرتنت  عداءا  العربية  املنطقة 

للمواقع علي ال�سبكة العنكبوتية“.
وحتذر ال�سبكة العربية ال�سلطات ال�سعودية من 
بكافة  وال�سرب  احلريات  م�سادرة  يف  الإ�ستمرار 
احلائط،  عر�ض  والدولية  الإقليمية  الت�سريعات 
طريقة  �سيجدوا  ال�سعوديني  املواطنني  وان  خا�سة 
كو�سيلة  احلجب  وا�ستخدام  ارائ��ه��م،  عن  للتعبري 
ظل  يف  خا�سة  نفعا  ي��ج��دي  ل��ن  الأف����واه  لتكميم 
اأكرث  للتكنولوجيا احلديثة ووجود  الهائل  الت�سارع 
من طريقة لتفادي احلجب والرقابة ، فمن الأ�سلم 
اإغاق  األ ت�سر علي  ال�سعودية  لل�سلطات  والأف�سل 
نوافذ التعبري ال�سلمي عن الراأي يف وجه مواطنيها-

�سهدت اجلل�سة الثانية ملحاكمة الرئي�ض ال�سابق 
ورجل  و»ج��م��ال«،  »ع��اء«  و‚ليه  مبارك  ح�سنى 
�سامل،  ح�سني  اإ�سبانيا  فى  عليه  املقبو�ض  الأعمال 
وا�ستغال  وال��رتب��ح  املتظاهرين  قتل  ق�سايا  ف��ى 
ومعارك  �ساخنة  اأحداثًا   - الغاز  وت�سدير  النفوذ 
ال�سرطة  اأكادميية  داخل وخارج املحكمة. و�سهدت 
الأجهزة  فيها  ا�ستخدمت  م�سددة،  اأمنية  اإجراءات 
األف  و20  م�سفحة  �سيارة  و40  دبابات   5 الأمنية 
البولي�سية و7  جمند، وا�ستعانت باخليالة والكاب 
لتفتي�ض  معادن  فح�ض  وجهاز  اإلكرتونية  بوابات 

احل�سور.
الأول  املتهم  على  القا�سى  بنداء  اجلل�سة  بداأت 
»اأيوه  فرد:  »عاء«  عن  و�ساأل  »موجود«،  رد:  الذى 
م��وج��ود«، وق���ال »ج��م��ال«: »م��وج��ود ي��ا اف��ن��دم«، 
املدنى  باحلق  املدعني  عن  املحامون  جتمع  بعدها 
و�سلت  م�����س��ادات  بينهم  ووق��ع��ت  ال��ق��ا���س��ى،  اأم���ام 
بال�سرب  والتهديدات  ب��الأي��دى  ال�ستباك  حل��د 
تنظيم  على  اتفاقهم  ع��دم  ب�سبب  ب���»الأح��ذي��ة« 
فى  ميثلهم  م��ن  وح��ول  الطلبات  لإب���داء  اأنف�سهم 
رئي�ض  رفعت،  اأحمد  امل�ست�سار  ا�سطر  مما  احلديث، 
اإىل  ال��ع��ودة  ب�����س��رورة  مطالبتهم  اإىل  املحكمة، 
ف�ض  بعدها  وت�سليمها،  طلباتهم  وكتابة  اأماكنهم، 
الديب،  فريد  حتدث  ثم  الق�سية،  اأح��راز  القا�سى 
اإ�سراره على �سماع ال�سهود،  حمامى املتهمني، موؤكدًا 
وطلب تاأجيًا وا�سعًا لاطاع، وقدم ورقة بطلباته 
من بينها احل�سول على �سورة من حتريات الرقابة 
من  املتهمون  ا�سرتاها  التى  الفيات  حول  الإداري��ة 
باأ�سماء  الر�سمية  والك�سوف  �سامل،  ح�سني  �سركة 

املتوفني وامل�سابني فى الفرتة من 25 يناير حتى 31 
طلباتهم،  املدنى  باحلق  املدعون  اأبدى  فيما  يناير، 
متفاوتة،  مببالغ  مدنيًا  وادع���وا  ح��دة،  على  ك��ل 
طنطاوى،  ح�سني  حممد  امل�سري  با�ستدعاء  وطالبوا 
رئي�ض املجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة، واللواء عمر 
و�سم  الق�سية،  فى  جدد  متهمني  واإدخ��ال  �سليمان، 

جميع ق�سايا املتظاهرين اإىل الق�سية.
اأ�سدرت  �ساعة  من  اأكرث  ا�ستمرت  مداولة  وبعد   
مبارك  ق�سيتى  �سم  منها:  ق���رارات،   10 املحكمة 
طلبات  واإث��ب��ات  وم�ساعديه،  وال��ع��ادىل  و‚ليه 

واعتبارها  كتابة،  املقدمة  املدنى  باحلق  املدعني 
جزءًا من حم�سر اجلل�سات، وال�سماح لهم با�ستكمال 
لدفاع  والت�سريح  الق�سيتني،  اأوراق  على  الط��اع 
الق�سية،  اأوراق  على  الط��اع  با�ستكمال  املتهمني 
واحل�سول على �سورة من حتريات الرقابة الإدارية 
�سفق  ال��ق��رارات  وعقب  ال��ف��ي��ات.  مو�سوع  ح��ول 
ال�سابق،  الرئي�ض  عن  للدفاع  املتطوعون  املحامون 
واقرتبوا من قف�ض التهام وهتفوا: »كلنا معاك يا 

مبارك.. هتف�سل الري�ض حتى املوت

وكبري  بكيل  م�سائخ  �سيخ  ‚ل  ال�سايف  ناجي  بن  حممد  ال�سيخ  اأكد 
م�سائخ اليمن اأن  موؤمتر القبائل اليمنية العام املزمع اإقامته ظهر اليوم 
يف  احلا�سلة  الق�سايا  من  العديد  �سيناق�ض  �سنعاء  بالعا�سمة   الثاثاء 

ال�ساحة اليمنية.
وتوقع ال�سائف يف موؤمتر �سحفي عقده م�ساء اأم�ض الثنني مع عدد من 
م�سائخ اليمن –  باأن يخرج املوؤمتر بعدد من القرارات اجلادة والهادفة 

اإىل اإخراج اليمن من  الأزمة احلالية.
وفيما اعترب اأنه املوؤمتر الول من نوعه

ووجهاء  م�سائخ  من  اآلف   )5( من  اأكرث  فيه  ي�سارك  حيث  اليمن  يف 
اليمن اأكد ال�سيخ ال�سايف : اأن املوؤمتر ل يعد جمرد فعالية على الإطاق 

واإ‰ا هناك �سيئا جديدا مل يكن موجودا �سيقدمه هذا املوؤمتر.
والوثائق من  الأوراق  �سيتخللة تقدمي عدد من  املوؤمتر  ان  واأ�ساف:« 
الوقت  ، معتربا يف  الأمور  �ستعمل على حل كثري من  بينها وثيقة هامة 
م�سائخ  و  كافة  من  �سيطلب  �سرف  ميثاق  تعد  الوثيقة  تلك  اأن  نف�سه 

ووجهاء القبائل اليمنية امل�ساركة يف املوؤمتر اإقرارها والتوقيع عليها.
والت�سرفات  الختالت  لكافة  حدا  �ست�سع  الوثيقة  تلك  اإن  وقال: 
اليمنية  ال�ساحة  على  ب��رزت  والتي  والقانون  النظام  عن  اخل��ارج��ة 
والفو�سى  التخريب  واأعمال  الطرقات  املا�سية منها قطع  الفرتة  خال 
وترويعهم  الآمنني  وعلى  واخلا�سة  العامة  املمتلكات  على  والعتداء 

وغريها من الأعمال اخلارجة عن القانون.
ولفت ال�سايف اإىل اأن القبائل امل�ساركة يف املوؤمتر ت�سم كافة الفعاليات 
العام  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  فيها  مبا  اليمن  يف  وال�سيا�سية  الجتماعية 
املعار�سة  امل�سرتك  اللقاء  واأحزاب  الوطني،  التحالف  واأحزاب  احلاكم 

وغريها.
م�سريا اإىل اأن امل�ساركني يف املوؤمتر �سيقفون بحزم وقوة �سد من يتهرب 
من اجللو�ض على طاولة احلوار ، وتابع: »اإن من يقف �سد احلوار و�سد 
اخلروج من الأزمة احلالية للو�سول اإىل انتخابات حرة ونزيهة هو بنظر 
كل القبائل اليمنية واأي�سا ال�سعب اليمني الذي متثله تلك القبائل يريد 

ال�سري باليمن نحو حرب اأهلية«.
اليمنية  القبائل  موؤمتر  اأن  على  دوي��د  يحيي  ال�سيخ  اأك��د  جهته  من 

�سيهدف يف الأول والأخري اإىل اإخراج اليمن من الأزمة احلالية.
من  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  عليها  �سيوقع  التي  الوثيقة  اإن  دويد  وقال 
اخلارجة  والت�سرفات  الختالت  لكافة  حدا  �ست�سع  اليمنية  القبائل 

عن النظام والقانون .
من جانبه اأ�سار ال�سيخ جليدان حممود جليدان اإىل اأن موؤمتر القبائل 

اليمنية يعد اأول واأو�سع موؤمتر ي�سم القبائل اليمنية.
الدعوة  ، موجها  امل�ساركة  ملن يريد  مازال مفتوحا  املوؤمتر  اإن   : وقال 
لإخراج  الهادف  املوؤمتر  هذا  يف  امل�ساركة  اإىل  والوجهاء  امل�سائخ  لكافة 

اليمن من اأزمته احلالية.
دورا  �سيكون  اليمنية  القبائل  دور  اأن  العجي  �سنان  ال�سيخ  اعترب  كما 

فاعا ومنعطفا كبريا يف حل الأزمة اليمنية الراهنة.
اليمنية  القبائل  من  عدد  فيه  ت�سارك  الذي  املوؤمتر  ان  العجي  وقال 
�سيتم خاله التوقيع على ميثاق �سرف مينع قطع الطرقات والعتداء 
الد�ستورية  ال�سرعية  �سد  والوقوف  واخلا�سة  العامة  املمتلكات  على 

وغريها من الأعمال اخلارجة عن النظام والقانون.
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مطالب بتعاون املوD�ض�ضاä الE�ضالمية وامل�ضاجد للق�ضاء على Xاهرة الت�ضول�ضîاPون ياأتون بفيز �ضياحية للت�ضول يف مو�ضم �ضهر رم�ضان
ت�ضول العرب يف نيويورك ..«بزن�ش« معفي من ال�ضرائب وبال راأ�ضمال!

غربة نيوR اEلتقâ عددا من ال�ضحاPين.. واE�ضتطلعâ اأراء  ا÷الية بال¶اهرة 

حتقيق : �ساح حميدان
اأبناء اجلالية العربية يف  اأن عدد ل باأ�ض به من  يبدو 
»بزن�ض«  رمبا  اأو  يزاولها  مهنة  الت�سول  يف  وجد  نيويورك 
»هيلب«  كلمة  هو  الوحيد  وراأ�سماله  ال�سرائب  من  معفي 
�سيما  ل  العرب  باملت�سولني  تغ�ض  نيويورك  �سوارع  ،وتكاد 
اأبناء جلدتهم بحثا عن لقمة  يف املناطق التي يقطن فيها 

العي�ض اأو رمبا اأكرث من ذلك .
املتحدة  الوليات  يف  الإقت�سادي  الو�سع  ت��ردي  وك��ان 
العربية  البلدان  من  بعدد  نظريه  يف  وكذلك  الأمريكية 
ذريعة من اإلتقتهم غربة نيوز من املت�سولني العرب ، طاب 
احلاجة كما يطلقون على اأنف�سهم والذين اإنت�سرو بكرثة يف 
�سوارع نيويورك رف�سوا الإدلء باأ�سمائهم وكذلك اإلتقا• 
كامريتنا  عد�سة  من  بالهروب  ينجحو  مل  انهم  الإ  ال�سور 
كلفنا  الذي  و  لنا  بعد حديثهم  اإليهم خل�سة  ت�سللت  والتي 

حفنة من الدولرت للواحد منهم لقاء وقته الثمني.
حول  العربية  اجلالية  اأبناء  عدد  اأراء  اإ�ستطلعنا  كما 

هذه الظاهرة التي اأ�سبحت تنت�سر يف كل مكان 
البداية كانت مع ال�سيدة )ف- اأ( والتي بادرت احلديث 
اإليها طالبة امل�ساعدة بقولها »هيلب«  اأن نتوجه  اإلينا قبل 
باأن حت�سل  اإليها م�سروطا  ، وكان حديثنا  با�سا  يا  »هيلب« 
على امل�ساعدة والإ فلن تتفوه بكلمة ،وبعد اأن ح�سلت على 
على  بالعتب  ملقية  الكام  يف  قريحتها  انطلقت  املق�سوم 
الظروف التي اأو�سلتها لهذا املو�سول ،فهي التي جاءت اإىل 
الأمريكي  ك��ارد  اجلرين  وحتمل  عاما   16 قبل  نيويورك 
ال�سوارع  يف  للت�سول  م�سطرة  قولها  ح�سب  وعلى  اأ�سبحت 
تبدو  �سحتها  اأن  من  بالرغم  عاجها  م�ساريف  توؤمن  لكي 

جيدة »ع�سرة على ع�سرة«.
منذ  الت�سول  يف  اأعمل  ب��داأت   : )ف-اأ(  ال�سيدة  وقالت 
فرتة  منذ  نيويورك  يف  اأعي�ض  اأنني  علما  فقط  اإ�سبوعني 
الإيجار  نفقات  تغطية  على  ق��ادرة  اأعد  مل  لأنني  طويلة 
هو  كله  ذلك  من  الأ�سواأ  ،و  الفواتري  من  وغريها  والطعام 
طلب  على  اأجربتني  وال��ت��ي  الباهظة  ال��ع��اج  م�ساريف 
منهم  ث��اث��ة  اأولد  خم�سة  ل��دي  وت��اب��ع��ت:   ، امل�ساعدة 
امل�ساعدة  طلب  اأ�ستطيع  ل  ولكنني  نيويورك  يف  يعي�سون 
لي�ست  مبالغ  حتتاج  التي  فواتريه  لديه  واحد  فكل  منهم 
اإىل  اأنهم يعرفون بو�سعي ومل يبادرو  قليلة لتغطيتها كما 
اأجوب  جعلني  ال��ذي  الأم��ر  اأنف�سهم  تلقاء  من  م�ساعدتي 
ب�سيط  جزء  على  اأح�سل  والتي  للم�ساعدة  طلبا  ال�سوارع 
منها من امل�ساجد ل �سيما خال �سهر رم�سان املبارك ولكنها 

ل تكفي ل�سراء طعام ل�سبوع .
العربية  الباد  اإح��دى  جن�سية  حتمل  التي  ال�سيدة 
الإ�سبوعني  عن  ليزيد  الت�سول  يف  عمرها  اأن  قالت  والتي 
اأنها متتلك القدرة على  بدت وكاأنها خبرية يف عملها حيث 

الإحلاح وطلب امل�ساعدة من اأكرث من �سخ�ض يف اآن واحد .
�سيدة  جتل�ض  كانت  )ف-اأ(  ال�سيدة  عن  بعيدا  ولي�ض 
مت�سحة بال�سواد حتى اأن وجهها مغطى بالكامل حر�سا على 
ان ل يعرفها اأحد  ، ال�سيدة التي بدت يف عقدها اخلام�ض اأو 
رمبا ال�ساد�ض رف�ست الإف�ساح عن اإ�سمها ومل تنطق بكلمة 
التي طلبت منا  الوقت  حتى ح�سلت على ب�سعة دولت يف 
املاريني  اأح��د  تخ�سر  ل  لكي  تعمل  وه��ي  مقاطعتها  ع��دم 
امل�ساعدة  عن  النا�ض  ت�ساأل  وهي  لها  مراقبتنا  خال  ،ومن 
تبني اأنها من اأ�سحاب املهارات املميزة حيث اأنها اإ�ستطاعت 
،وبعد  م�ساعدتها  ب�سرورة  حولها  من  من  جميع  تقنع  اأن 
البزن�ض  ل�ساحبة  احلديث  من  متكنا  الإنتظار  من  �ساعة 
املربح بالرغم من اإن�سغالها والتي اأ�سارت اإىل اأنها تاأتي اإىل 
بالت�سول  خالها  تقوم  الزيارة  بغر�ض  املتحدة  الوليات 
قيامها  عن  ف�سا  اأحيانا  اأطفال  كجلي�سة  والعمل  اأحيانا 
تعود  الزيارة  فرتة  اإنتهاء  ،وبعد  البيوت  بع�ض  بتنظيف 
اإىل بلدها لكي ترب للزيارة التالية ، كما اأو�سحت اأن هناك 
�سبه اإتفاق تفاهم بني املت�سولني العرب على اأماكن الت�سول 
لكي ل يح�سل ت�سارب يف العمل ف�سا عن احلر�ض على عدم 

تنفري املارة يف حال كرثة تواجد املت�سوليني.
لتدين  نظرا  اإذدي���اد  يف  املت�سولني  ع��دد  اإن  وتابعت: 
لأن  العمل  على  املت�سولني  قدرة  وعدم  املعي�سية  الأو�ساع 
للغة  اإجادتهم  ع��دم  عن  ف�سا  ال�سن  كبار  من  معظمهم 
الإنكليزية ،هذا بالإ�سافة اإىل عدم وجود قوانني هنا متنع 
اخلليجية  الدول  يف  به  معمول  هو  ما  خاف  على  الت�سول 
والعربية ،الإ اأن عدد املت�سوليني ينخف�ض يف ال�ستاء نظرا 
لظروف الطق�ض القا�سية وينتع�ض يف ال�سيف ويعترب �سهر 

رم�سان اأهم املو�سم للمت�سوليني العرب .
ال�سيدتني  ت�����س��ول  م��ن��اط��ق  ع��ن  ب��ع��ي��دة  منطقة  ويف 
العمر 20  من  تبلغ  التي  ال�سابة )ن.ع(  اإلتقينا  ال�سابقتني 
ملل باحثة  اأو  كلل  ال�سوارع دون  والتي راحت جتوب  عاما 
على  ال�سغار  واأخواتها  اأمها  اإعانة  على  ي�ساعدها  من  عن 
 ، الدها  وف��اة  بعد  لاأ�سرة  الوحيد  املعيل  فهي  قولها  حد 
اأنها  كما  مرة  من  اأكرث  لنا  احلديث  رف�ست  )ن.ع(  ال�سابة 
رف�ست الت�سوير خ�سية اأن يعرف بها اأ�سدقائها يف املنطقة 
التي تعي�ض فيها فهي تت�سول يف مناطق بعيدة عن منزلها ، 
ل  اأن  على  اإلينا  بالتحدث  قبلت  حماولت  عدة  بعد  ولكن 
ال�سباح  يف  املنزل  من  يوم  كل  اأخرج  ،وقالت:  اإ�سمها  نذكر 
اأتنقل بني ال�سوارع واأحيانا بني  ول اأعود حتى اأخر الليل 
املدن بحثا عن القوت وما ي�سد الرمق ولكي اأمتكن من �سراء 
الدواء لأمي التي اأعياها املر�ض ، بعد اأن ف�سلت ف�سا ذريعا 

يف اإيجاد فر�سة عمل تن�سلني من متاعب الت�سول 
ولدى �سوؤالها عن �سعورها اأثناء طلب امل�ساعدة من النا�ض 
للت�سول  مرة  اأول  خرجت  عندما   : قائلة  )ن.ع(  اأجابت 
�سعرت باخلجل والإحراج من �سوؤال النا�ض يف ال�سارع ولكن 
اأيقنت  الأاأم��ر لأين  اأو يوميني تعودت على  يوم  بعد مرور 
اأنني لو رف�ست اخلروج للت�سول فاإن عائلتي �سوف متوت من 

اجلوع .
وبالرغم من اخلربة التي متتلكها تلك ال�سابة يف الإقناع 
نتيجة خروجها للت�سول كل يوم الإ اأنه من ال�سهل اإكت�ساف 
بطاقة  الإنكليزية  جتيد  عمرها  يف  ،ف�سابة  كذبها 
يف  وجدت  قد  اأنها  الإ  اأهلها  تعيل  واأن  تعمل  اأن  ت�ستطيع 
الت�سول »بزن�سا« مربحا ول يحتاج اإىل كثري من العناء ملن 

ل يخجل اأو ي�ستحي .
كان  املت�سولة)ن.ع(  تواجد  مكان  من  �سارعني  وبعد 
حركة  معيقا  الر�سيف  على  يجل�ض  �ستيني  عربي  هناك 
ام  كان  عربي  حوله  من  جميع  من  امل�ساعدة  طالبا  امل�ساة 
اأمريكي ،فهو يحمل ورقة مكتوب عليها باللغة الإنكليزية 
،هي  املري�سة  وزوجتي  اأ�سرتي  م�ساعدة  الرجاء  تقول 
عبارة تكررت على ل�سان جميع من قابلناهم من مت�سوليني 

حتى بدى الأمر وكاأن الت�سول مادة تدر�ض يف املدار�ض .
الينا كان بارعا يف عمله  ال�ستيني الذي رف�ض احلديث 
�سديد املاحظة فما اأن �ساهد الكامريا حتى راحت عيناه 
تاحق عد�ستها يف كل مكان خوفا من اأن تلتقط �سورة له 
فهو ك�سابقيه ممن قابلناهم يخ�سى اأن يعرف اأقربائه مبا 

يقوم به .
كيف ينظر اأبناء اجلالية للمت�سولني

ال��ع��رب يف  ت�سول  :ت��ع��د ظ��اه��رة  ي��ق��ول خ��ال��د حممد 
الوليات املتحدة الأمريكية ظاهرة جديدة بداأت اأ�سكالها 
الإانه  الإقت�سادية  الأو���س��اع  ت��ردي  مع  موؤخرا  تنت�سر 
بغ�ض النظر اأن اأ�سبابها فهي ت�سكل اإحرجا لأبناء اجلالية 
عد  خال  من  الو�سائل  بكل  مكافحتها  يجب  ولذلك  ككل 
التعاطف مع هوؤلء املت�سوليني والإقت�سار على م�ساعدتهم 
من خال امل�ساجد فقط الأمر الذي يحد من اإنت�سارهم يف 

ال�سوارع والذي اأ�سبح ي�ساهد بكرثة يف كل مكان .
 وتابع حممد :يجب على اجلهات املخت�سة يف نيويورك 
،يف  ال�سوارع  يف  املت�سوليني  تواجد  متنع  قوانني  اإ���س��دار 
توزيع  بتنظيم  امل�ساجد  فيه  تقوم  اأن  يجب  الذي  الوقت 
من  احلد  �ساأنه  من  الذي  الأمر  املحتاجني  على  التربعات 
ظاهرة الت�سول . من جانبه اأو�سح يا�سر حم�سن اأن الت�سول 

ظاهرة قدمية جدا ظهرت يف املجتماعات العربية باأ�سكال 
واأ�ساليب خمتلفة حيث كانت متار�ض من قبل بع�ض الفئات 
وال�سرائح املعدمة اإقت�ساديا اأو من قبل بع�ض النا�ض التي 
الإحتياجات  ذوي  قبل  من  او  مزمنة  اأمرا�ض  من  تعاين 
اخلا�سة ولكنها مل ترق مل�ستوى ظاهرة عامة ، اأما هنا يف 
العرب  ت�سول  ظاهرة  ف��اإن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تدهور  مع  تظهر  ب��دت  ماحمها  اأن  حيث  قدمية  لي�ست 
الأخرية  الآون��ة  يف  لكنها  العاملية  الإقت�سادية  الأو�ساع 
وراح  ال��ظ��اه��رة  �سكل  وتتخذ  مهنة  اإىل  تتحول  ب���داأت 
الت�سول  يف  والطرق  الأ�ساليب  من  العديد  يبتكر  املت�سول 
يخ�ض  فيما  اأم��ا  ع��ام  ب�سكل  للمت�سولني  بالن�سبة  ،ه��ذا 
على  مربرة  غري  فهي  اأمريكا  يف  العرب  املت�سولني  ظاهرة 
قدموا  هنا  اإىل  قدموا  عندما  العرب  فال�سباب  الإط��اق 
فر�ض  اإيجاد  طريق  عن  العي�ض  لقمة  عن  البحث  بغر�ض 
عمل منا�سبة توؤمن لهم دخل يقيهم واأ�سرهم  �سر احلاجة 
ل�سيما يف ظروف بادهم ال�سيئة ،ولكنهم مل ياأتو بغر�ض 
كانو  اإذا  بادهم  يف  يت�سولو  اأن  بهم  ف��الأج��در  الت�سول 

يجدون يف الت�سول مهنة مربحة .
وطالب حم�سن امل�ساجد واملوؤ�س�سات الإ�سامية العمل على 
احلد من هذه الظاهرة من خال اإح�ساء هوؤلء املت�سولني 

من  م�ساعدتهم  على  والعمل  قوائم  يف  اأ�سمائهم  وتنظيم 
اإجتماعيا  توعيتهم  على  والعمل  امل�ساجد  تربعات  خال 
الأقل  على  اأو  الت�سول  ظاهرة  حترمي  طريق  عن  ودينا 

نبذها .
جميع  تعا�سد  �سرورة  اإىل  دع��ى  فقد  فقد  با�سل  اأم��ا 
العرب  ت�سول  ظاهرة  على  للق�ساء  املجتمع  يف  اجلهات 
طريق  ع��ن  نيويورك  يف  ب�سدة  تنت�سر  اأ�سبحت  وال��ت��ي 
اإ�سدار قانون مينع الت�سول هذا من جهة ومن جهة اأخرى 
فر�ض  باإيجاد  املت�سولني  هوؤلء  م�ساعدة  على  على  العمل 
جدا  مهمة  نقطة  على  موؤكدا  ال�سوؤال  �سر  تقيهم  عمل 
ومتنوعة  عديدة  اأب��ع��اد  ذات  الت�سول  ظاهرة  اأن  وه��ي 
من  �سواء  جمتمع  لأي  ال�ساملة  باملنظومة  عاقة  وذات 
حال  باأي  ميكن  ول  اأوالإقت�سادية  الإجتماعية  جوانبها 
من الأحوال عزلها عن تلك املنظومة.ففي كل املجتمعات 
التي تنعدم فيها ظاهرة التكافل الإجتماعي  تربز ظاهرة 
الت�سول وهي ظاهرة موجودة يف جميع بلدان العامل وعلى 
مر التاريخ ، واأحيانا الت�سول ل يكون ل�سبب العوز اأو الفقر  
واإ‰ا ال�سعور بالنق�ض واأي�سا نتيجة عدم اإمتاك املت�سول 
التي حتافß على هدر  الدينية  الثقافة  اأنواع  نوع من  اي 

الكرامة.

 �ضبه اEتفاق بني ال�ضحاPين 
على تق�ضيم مناط≤

 الت�ضول ج¨رافيا تالفيا 
 πللم�ضاك
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منق�ضمون ..وال�ضوريون  »الأ�ضد«  مبحاكمة  يطالبون  نيويورك  عرب 

اإ�ستطاع – غربة نيوز
ت�ساربت  اأراء عدد من اأبناء اجلالية العربية 
يف ولية نيويورك الأمريكية حول التعاطي مع 
فيه  طالب  الذي  الوقت  ،ففي  ال�سورية  الزمة 
الرئي�ض  بتنحي  خمتلفة  جن�سيات  من  ع��رب 
واإخ�ساعه  احلكم  عن  الأ���س��د  ب�سار  ال�سوري 
امل�سري  بالرئي�ض  ا�سوة  العلنية  للمحاكمة 
الذين  ال�سوريون  ،�سدد  مبارك  ح�سني  املخلوع 
التقتهم غربة نيوز على �سرورة اإعطاء فر�سة 
كافية للنظام من اأجل تنفيذ الإ�ساحات التي 
اجلالية  اأبناء  جميع  اإتفق  حني  ،يف  بها  تقدم 
عربيا  �سوريا  يف  اخلارجي  التدخل  رف�ض  على 
اأم دوليا موؤكدين على اأن ما متر به �سوريا  كان 
هو  ال�سوري  ال�سارع  واأن  داخلية  اأزم��ة  يعترب 
اأراء  اإ�ستطلعت  نيوز  غربة   ، حلها  على  الأق��در 
وال�سورية  العربية  اجلالية  اأب��ن��اء  من  ع��دد 
واحللول  ال�سورية  الأزم��ة  ح��ول  نيويورك  يف 

الأن�سب خلروج منها فكانت ال�سطور التالية: 
من  من�سور  امل���وىل  عبد  ق��ال  ال��ب��داي��ة  يف 
املغرب: اأن حل الأزمة ال�سورية مرهون برحيل 
فالحتجاجات  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض 
اإ�ساحات  لن تتوقف لأن  �سوريا  ت�سهدها  التي 
مل  ال�سلطة  و  مقنعة،  وغ��ري  م��راوغ��ة  النظام 
وهي  الآن  حتى  جدي  �سيا�سي  اإ�ساح  باأي  تقم 
تعلم جيدًا اأن الإ�ساح ال�سيا�سي اجلدي �سينهي 
وتدافع  اإليه  تنتمي  ال��ذي  ال�سمويل  النظام 
واأ�سحاب  الف�ساد  لرموز  ح��دًا  و�سي�سع  عنه، 

المتيازات.
ت�سويقه  ال�سوري  الإع��ام  يحاول  ما  وحول 
من وجود ع�سابات م�سلحة ومند�سني تعمل على 
اللعب  اأن  من�سور  ،اأو�سح  النا�ض  وترويع  قتل 
على وتر الع�سابات امل�سلحة واملند�سني يف �سوريا 
قبل  من  للت�سديق  قابل  وغري  مك�سوفا  اأ�سبح 
والعربي  ال�سوري  املواطن   اأن  اإىل  ،م�سريا  اأحد 
اأ�سبح  العربية  ال��ث��ورات  �سرارة  اإنطاق  بعد 
قادرا على ف�سح وك�سف الت�سليل بعد اأن جتاوز 

مرحلة اخلوف .  
اإل  اليوم  بعد  يقبل  لن  ال�سعب  اإن  وتابع: 
من  وحما�سبة  امل�سروعة  حقوقه  با�ستعادة 
املواطنني  قتل  يف  واأوغلوا  الباد  ثروات  نهبوا 
الإ�ساح  اأن  م��وؤك��دًا  وتعذيبهم،  واعتقالهم 
على  ال�سلطة  انقاب  يعني  اجل��دي  ال�سيا�سي 
ال�سعب  على  فر�ض  الذي  النظام  وتغيري  نف�سها 

فر�سًا منذ عقود.
يف  اخلارجي  التدخل  م�ساألة  يخ�ض  وفيما   
�سوريا اأ�سار عبداملوىل  اإىل اأن اأي تدخل �سواء 
كان عربيا اأم دوليا ل ي�سمن اإ�ستقالية و�سيادة 
مرفو�ض  فهو  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

رف�سا باتا
همجية النظام القمعي

من جانبه راأى �سعيد اأحمد  من م�سر اأن رحيل 
ال�سورية   الأزم��ة  حلل  املفتاح  هو  الأ�سد  ب�سار 
من  ���س��الت  و�سفه  ح��د  على  فيها  �سال  التي 
اأحمد تعاطي  واإ�ستنكر   ، الطاهر  ال�سوري  الدم 
ال�����س��وري م��ع الأزم���ة وال��ذي  اجلي�ض والأم���ن 
والذي  القمعي  النظام  وهمجية  �سرا�سة  اأك��د 
ليهتم الإ ببقائه يف ال�سلطة بغ�ض النظر عن 
مايجري من حوله من قتل وترويع ،وقال �سعيد 
اأن  اأو  يتنحى  اأن  ال�سوري  الرئي�ض  : يجب على 
تتم تنحيته وتقدميه للمحاكمة لينال اجلزاء 
العادل على ما اإقرتفته قوات نظامه الإرهابية 
،م�سريا اإىل اأنه على كافة الروؤ�ساء العرب اأخذ 
ال��ذي��ن مت  ال��روؤ���س��اء  ال��ع��ربة م��ن �سابقيهم م��ن 

خلعهم بقوة وعزمية ال�سعوب الأبية 

للع�سبات  لوج���ود  اأن��ه  اإىل  اأح��م��د  ولفت 
امل�سلحة يف �سورية م�سريا اإىل اأنها اإحدى حلقات 
م�سل�سل كذب احلكام العرب بفارق يف الت�سميات 
ويف  البلطجية  ا�سمهم  ك��ان  م�سر  ففي  فقط، 
وغريها  تون�ض  يف  والعماء  املند�سني  �سوريا 
تلك  فيه  لعبت  ال��ذي  الوقت  يف  الأ�سماء،  من 
حركات  لقمع  املنظمة  املافايات  دور  الأنظة 
التظاهر ال�سلمية التي خرج روادها للمطالبة 
فكرة  اأحمد  رف�ض  كما   ، والعدالة  باحلرية 
ال�سعب  اأن  موؤكد  �سوريا  يف  ااخلارجي  التدخل 
ال�سوري البطل قادر على دحر الطاغية والذي 
لن يكون اأقدر من الرئي�ض امل�سري املخلوع على 

ال�سمود .
�سابقيه  فل�سطني  من  اأحمد  مو�سى  و�سارك 
الأ�سد  ب�سار  الرئي�ض  رحيل  ب�سرورة  ال���راأي 
الأمثل  احلل  يعترب  الأ�سد  تنحي  اإن   : ،قائا 
النظام  اأ�ساء  اأن  بعد  ال�سورية  الأزم��ة  لتجاوز 
كان  ال��ذي  و  الإحتجاجية  احل��رك��ة  معاملة 
وبالتايل  ال�سعبي  التحدي  طبيعة  فهم  بطيئا 
اأن  وي��ب��دو  ملواجهته  م��وؤه��ا  وغ��ري  عنيفا  ك��ان 
الأمنية  الأجهزة  اأخذت  الإحتجاجات  حركة 
على حني غرة ومن خال اللجوء اإىل الذخرية 
الأجهزة  تلك  اأظهرت  املتظاهرين  �سد  احلية 

اإحتقارا لكرامة املواطن ال�سوري 
امل�سلحة يف  الع�سابات  تواجد  م�ساألة  وحول 
�سوريا ،قال اأحمد ميكن اأن يكون هناك م�سلحني 
يف �سوريا الأن ولكنهم لي�سو ع�سابات بل هم ثوار 
مافيا  بط�ض  من  وعر�سهم  اأهلهم  عن  يدافعون 
اأعمال  اأنواع  اأب�سع  مار�ض  الذي  القمعي  النظام 
املتظاهرين  اإخ��اف��ة  بهدف  والتعذيب  القتل 
ال�سلميني وردعهم ، وبالوقت نف�سه اأ�سار مو�سى 
اإىل وجود موؤامرة خارجية على �سورية حتاك 
خيوطها يف بع�ض الدول العربية املوالية للغرب 
بالتدخل  البع�ض  مطالب  مو�سى  رف�ض  ،كما 
الع�سكري اخلارجي يف �سوريا رف�سا قاطعا خوفا 
حني  ،يف  اأخر  عراق  اإىل  �سوريا  تتحول  الأ  من 
اأيد وجود تدخل عربي بنية الإ�ساح �سريطة 

ال يكون �سفريا لإحدى الدول الغربية .
الإبن القاتل

اأما اللبناين عبدال �سابر فقد عرب باإنفعال 
وغ�سب �سديدين عن �سجبه ملا يح�سل يف �سوريا 
�سوف  واهلل  قائا:  لاأعرا�ض  وهتك  قتل  من 
يف  الأ���س��د   ßحاف ملحاكمة  للقرداحة  نذهب 
قربه على اجلرائم التي اإرتكبها يف عهده وعلى 
الذي ليعرف  القاتل  الذي ورثه لإبنه  احلكم 
الإ رائحة الدماء ، واأقول ملحبي الطاغية ب�سار 
راأ�سه  ال�سوري كاذب وعلى  اإن النظام  وموؤيديه 
املمانعة  ذريعة  من  اإتخذ  وال��ذي  الأ�سد  ب�سار 
كر�سي  على  للحفا®  واهية  حجة  واملقاومة 
لأكرث  والده  وقبله  هو  اإحتكره  والذي  احلكم 
واحدة  طلقة  فيها  ن�سمع  مل  عاما  اأربعني  من 
جتاوز  الذي  بالوقت  املحتل  اجلولن  جبهة  يف 
اللف  الثاثة  ال�سوريني  القتلى  ع��دد  فيه 
الثقيلة  الأ���س��ح��ل��ة  اأن����واع  ك��اف��ة  ب��اإ���س��ت��خ��دام 
عن   ،ف�سا  والبارجات  والطائرات  والدبابات 
مئات اللف من املعتقلني الذين هتفوا للحرية 
وطالب �سابر بتنحية ب�سار الأ�سد واإ�سقا• 
نظامه الذي فقد �سرعيته من اأجل حل الأزمة 
متهيدا  لل�سلطة  ال�سلمي  والإنتقال  ال�سورية 
مع  ودميقراطية  �سفافة  اإنتخابات  لإج���راء 
بكل  ال�سوري  ال�سارع  يف  النف�ض  �سبط  �سرورة 

اأطيافه .
النظام  ي��روج��ه  م��ا  عبدال�سابر  ورف�����ض 
ال�سوري من اأكاذيب عن وجود  ع�سابات م�سلحة 

وترويع  وقتل  ب�سرب  تقوم  �سلفية  وجماعات 
الأهايل يف املحافظات ال�سورية ،مطالبا النظام 
ال�سوري  ال�سعب  اإ�ستغباء  عن  بالكف  واعامه 
وغري  قدمية  اأ�سبحت  احليل  ه��ذه  ان  م��وؤك��دا 
العربية  الثورات  ظل  يف  لاإ�ستخدام  �ساحلة 
كاأمثال  ديكتاتوريني  بحكام  اأط��اح��ت  ال��ت��ي 
مت�سائا:  وتابع   ، وغريهم  علي  وب��ن  مبارك 
ملاذا ل تظهر الع�سابات امل�سلحة وتقوم باأعمال 
املعار�سة  امل��ظ��اه��رات  يف  الإ  وال��رتوي��ع  القتل 
للنظام يف حني اأننا ل ن�سمع عن وجود مند�سني 
لبقاء  امل���وؤي���دة  ال��ت��ظ��اه��رات  يف  م�سلحني  او 
للتدخل  البع�ض  دعوات  �سابر  ورف�ض   ، الأ�سد 
اأن  اإىل  م�سريا  �سوريا  يف  اخل��ارج��ي  الع�سكري 
اإ‚اح ثورته  املغوار قادر على  ال�سوري  ال�سعب 
النظام  بالرغم من وح�سية  ال�سلمية  وبالطرق 
بدورهما طالب كل من �سدام ح�سني وطه اأحمد 
من اليمن بالرحيل الفوري لب�سار الأ�سد لوقف 

اآلة القتل والدمار 
 م�سريين  اإىل اإن ما ميار�سه النظام ال�سوري 
البعثي الظامل من مذابح وجمازر وح�سية �سد 
يف  مثيل   له  يوجد  ل  ب�سكل  �سوريا،  يف  ال�سعب 
فهم  وا�سح،  دويل  ت��ردد  ظل  يف  و  الع�سر  هذا 
ملمار�ساته  �سمنيًا  اإق��رارًا  ال�سوري  النظام  منه 
 mالهمجية، ومل ت�سلم منه بيوت اهلل ما بني منع
ومل  ع�سكرية،  ثكنات  اإىل  وحتويلها  لل�ساة 
الذي  الأمر  الكرمي،  ال�سهر  هذا  مكانة  يحرتم 
النظام  ه��ذا  رحيل  ال�سروري  من  معه  اأ�سبح 
والعباد  الباد  يف  ف�سادا  عاث  الذي  و  القمعي 
على مدى اأربعة عقود ،كما اإ�ستنكر كل من �سدام 
والإرهابية  ال�سلفية  الع�سابات  كذبة  واأحمد 
مل  اأنها  موؤكدين  واأبواقه  النظام  روجها  التي 
ولن تنطلي على ال�سعب ال�سوري الواعي اأو على 
الراأي العام العربي  والدويل ،راف�سني يف الوقت 
اأ�سكاله  نف�سه التدخل اخلارجي يف �سوريا بكل 

حفاظا على �سيادة واإ�ستقال �سوريا
الرئي�ض املثال

ومقيم  �سوري اجلن�سية  وهو  اإفرام حنا   اأما 
لكل  خمالفة  نظر  وجهة  له  فكان  نيويورك  يف 
ب�سار  ببقاء  العايل  بال�سوت  وطالب  �سبقه  من 
املثايل  بالرئي�ض  اإي��اه  وا�سفا  احلكم  يف  الأ�سد 

واملخل�ض ل�سعبه وبلده  
ي�سقط  لن  ال�سوري  النظام  اإن   : حنا  وقال 
اجلميع  لأن  خارجي  تدخل  هناك  يكن  م��امل 
داخل �سوريا يحبون الرئي�ض ويوؤيدون م�ساريع 
من  اإن  قائا:  ،وتابع  بها   يقوم  التي  الإ�ساح 
هم  �سوريا  يف  وال��رتوي��ع  القتل  باأعمال  يقوم 

الع�سابات امل�سلحة واجلماعات الإرهابية التي 
تعمل وفقا لأجندات خارجية ، واجلي�ض بدوره 
يقوم بدوره الوطني يف حماية البلد من هوؤلء  

املخربني .
ورف�ض اإفرام رف�سا قاطعا  الدعوات املطالبة 
�سوريا  يف  اأ�سكاله  بكل  اخل��ارج��ي  بالتدخل 
الرتكية  امل��ح��اولت  ال�����س��دد  ه��ذا  يف  منتقدا 
نرف�ض  نحن   : ،قائا  ال�سوري  بال�ساأن  للتدخل 
لرتكيا  ،واأق���ول  الأجنبي  التدخل  اأ�سكال  كل 
كفي عن لعب دور احلري�ض على م�سالح ال�سعب 
ب�سوؤونكم  ال�سوري مل يتدخل  فالنظام  ال�سوري 

الداخلية  يف ق�سية الأكراد
قباين  اهلل  رزق  ال�����س��وري  ���س��ارك  وب����دوره 
امل�سروعات  مع  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال��راأي  �سابقه 
ال�سوري  الرئي�ض  بها  تقدم  التي  الإ�ساحية 
ال�سخ�ض  يكون  و�سفه«   حد  »على  الأ�سد  ب�سار 
الأمثل لقيادة �سوريا اإىل بر الأمان واأكد قباين 
تقوم  �سوريا  يف  م�سلحة  ع�سابات  وج��ود  على 
�سورة  ت�سويه  بهدف  والقتل  التخريب  باأعمال 
الع�سكري  بالتدخل  املطالبة  وبالتايل  اجلي�ض 
واأn���س��اف   ، معقدة  لأج��ن��دات  وف��ق��ا  اخل��ارج��ي 
مع  يت�ساهل  العامل  يف  نظام  يوجد  ل  قائا: 
من يقوم  باإطاق عبارات ال�سب وال�ستائم على 
اأعلى �سلطة يف البلد والقيام باأعمال التخريب  
والتي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  وحتى 
لو  والدميقراطية  احلرية  ببلد  نف�سها  ت�سف 
يح�سل  كما  والتخريب  التظاهر  البع�ض  حاول 
�سوف  الأمنية  اجلهات  تعامل  ف��اإن  �سوريا  يف 
كيفية  يتابع  وكلنا  حزما   واأك��رث  اأ�سد  يكون 
ال�سغب  اأعمال  مع  الربيطانية  ال�سرطة  تعامل 

احلا�سلة فيها .
اأف�سل  اأن��ا   : �سعيد  فيكتور  ق��ال  جانبه  من 
حزمة  تطبيق  مع  �سوريا  يف  الأ�سد  نظام  بقاء 
موؤخرا  عنها  الإع���ان  مت  التي  الإ���س��اح��ات 
تكون  �سوف  النظام  اإ�سقا•  مت  حال  يف  ،لأن��ه 
هناك جمازر يذهب �سحيتها مئات اللف ، فاإن 
ال�سورية  ال�سكانية  الرتكيبة  واقع  على  املطلع 
يعي متاما النتيجة احلتمية لاإقتتال الطائفي 
يكون  �سوف  فاإنه  اهلل  قدر  ل  حدث  اإن  وال��ذي 
م�سحوبا ب�سراع ذو اأجندات خارجية ونتائجه 

�ستكون مدمرة ل�سوريا واملنطقة با�سرها .
اإرهابية  اأقتنع بوجود ع�سابات  اأنا   : وتابع 
وتقتل  والأهايل  ال�سكان  برتويع  تقوم  م�سلحة 
املدنيني لإل�ساق التهمة بعنا�سر الأمن واجلي�ض 
الأجندات  اأ�سحاب  على  ي�سهل  ال��ذي  الأم���ر 
ال�سورية  الأزم��ة  بتدويل  املطالبة   اخلارجية 

وبالتايل املطالبة بالتدخل الع�سكري اخلارجي 
حدث  اإن  والذي  الطائفي  لاإقتتال  والو�سول 
ب�سراع  م�سحوبا  يكون  �سوف  فاإنه  اهلل  قدر  ل 
مدمرة  �ستكون  ونتائجه  خارجية  اأجندات  ذو 

ل�سوريا واملنطقة با�سرها .
اإرهابية  اأقتنع بوجود ع�سابات  اأنا   : وتابع 
وتقتل  والأهايل  ال�سكان  برتويع  تقوم  م�سلحة 
املدنيني لإل�ساق التهمة بعنا�سر الأمن واجلي�ض 
الأجندات  اأ�سحاب  على  ي�سهل  ال��ذي  الأم���ر 
ال�سورية  الأزم��ة  تدويل  املطالبة   اخلارجية 
وبالتايل املطالبة بالتدخل الع�سكري اخلارجي 

والو�سول ىل تق�سييم �سوريا .
الت�سريح  ال�سوري )ي.�ض( والذي رف�ض  اأما 
واأقربائه  اأهله  من  الإنتقام  خ�سية  باأ�سمه 
جميع  م��ن  �سراحة  اأك��رث  ك��ان  فقد  �سوريا  يف 
وجه  اأن��ه  ،حيث  اأرائ��ه��م  باإ�ستطاع  قمنا  م��ن 
امل�سيحية  الديانة  اأبناء  من  لل�سوريني  التهم 
الأ�سد  بب�سار  حبا  لي�ض  وتاأييده  النظام  بدعم 
عنا�سر  وت�سلم  النظام  �سقو•  من  خوفا  واإ‰ا 
اإ�سامية مت�سددة تقوم على تقييد حرياتهم اأو 
رمبا اأكرث من ذلك ، وقال: اأيها ال�سعب ال�سوري 
اأن  واملواطنة  الأخ��وة  باإ�سم  اأناديكم  امل�سيحي 
تكفوا عن دعم نظام البعث القمعي واأن تدركو 
اأحد  ل  وان  ال�سوريني  لكل  �سوريا  اأن  متاما 
ي�ستطيع اأن يبدي  طائفة اأو ديانة على ح�ساب 
البائد حافß الأ�سد  اأخرى كما ح�سل يف عهد 

واإبنه املجرم .
وتابع: يجب التفكري حاليا مبرحلة ما بعد 
اأديان و  ب�سار واأعوانه من خال تكاتف جميع 
طوائف ومكونات املجتمع ال�سوري لبناء �سوريا 
والدميقراطية  احلرية  من  اإط��ار  يف  جديدة 

وال�سدق .   

من�سور : رحيل الأ�سد املفتاح حلل الأزمة ال�سورية     
اأحمد: الأ�سد لن يكون اأقوى من مبارك و ل بد من تقدميه ملحكمة العدالة

 �سابر: �سنحاكم حافß الأ�سد يف قربه ون�سقط ابنه القاتل 
حنا : الرئي�ض الأ�سد مثايل ..ويجب اإعطاءالنظام  فر�سة لاإ�ساحات

)ي.�ض( : امل�سيحي ال�سوري يدعم النظام خ�سية 
من ت�سلم ال�سلفيني ولي�ض حبا بب�سار 

مو�سى اأحمدعبدال �سابرعبد املوىل من�سور

�سعيد اأحمد

رزق اهلل قباين و اإفرام حنا

�سدام ح�سني فيكتور �سعيد



بكافة  احل�ضرمي(  )الدان  نوعها  من  الأو¤  هي  بادرة  يف 
الكا± علوي   Êجيال  Pلالأ�ضتا جديد  كتاب  يف  تفا�ضيله 

�ضريكها  مب�ضاعر  تتالعب  قد  واملراأة  املتعة  ل  الرجال  لEر�ضاء  ا÷ما´  اأKناء  الن�ضاء   äاأ�ضوا

ترمي / عبداهلل بن حميدان 

القدم  يف  موغل  ح�سرمي  ت��راث��ي  ل��ون  ال���دان 
وقد اختلف الباحثون يف حتديد تاريخ ن�ساأته .. 
ويقر الكثري على اأن ما و�سلنا من كلمة دان وجدت 
�سنة م�ست،  اأكرث من 500  الأ�سعار كان عمرها  يف 
من  هي  التي  الدندنة  من  ماأخوذة  كلمة  وال��دان 
من  ت�سمع  اأن  معانيها  ومن  يدندن  الرباعي  الفعل 

الرجل نغمة اأو �سوتا ول تفهم ما يقول .
التي  الأ���س��وات   : اأي�سا  الدندنة  معاين  وم��ن 
ي�سمع لها رنني �سواء كانت للنحل اأم للزنابري واىل 
هذا املعنى ت�سري بع�ض املعاجم اللغوية وهو املعنى 
والروايات  الواقع  مع  واملتوافق  املتقارب  املفهوم 

امل�سموعة لأكرث مغني الدان و�سعرائه وملحنيه.
بها  املق�سود  ال��دن��دن��ة  م��ن  م��اأخ��وذ  ال���دان  اأن 
يهمهم  املغني  يبداأ  اإذ   ، بالغناء  املوًقعة  الأ�سوات 
ويدندن بنغمات دان.. دان .. دان .. لي�سكل بذلك 
اأو  اأو حلن ثم يتم تركيب عدد من الكلمات  �سوت 
هنا  فاللحن   ، اللحن  ذلك  على  ال�سعرية  الأبيات 
ي�سبق ال�سعر ، ومبعنى اآخر اأن الدندنة )ال�سوت( 

هنا ت�سبق الكام )ال�سعر( .
اأعماق  يف  للولوج  ���س��رورة  التمهيد  ه��ذا  ك��ان 
عن  موؤخرا  �سدر  ال��ذي  واجلميل  ال�سيق  الكتاب 
والأديب  لل�ساعر  والن�سر  للدرا�سات  الكاف  مركز 
الأ���س��ت��اذ / ج��ي��اين ع��ل��وي ال��ك��اف امل��و���س��وم ب� 
ثاثة  يف  الكتاب  ج��اء  حيث  ال���دان(  )منظومة 
منظومة  مقدمة  على  الأول  الف�سل  حوا  ف�سول 
الدان و منظومة الدان اأما الف�سل الثاين فت�سمن 
يف  واأ���س��م��اء  واأع���ام  ال���دان  منظومة  حمتويات 
تعريف  ف�سمل  الثالث  الف�سل   ، ال��دان  منظومة 

بالدان وكذا تعريف باأبرز اأعامه .
الأدي���ب  الأ���س��ت��اذ  ال��ك��ت��اب  مقدمة  كتب  وق��د 
كتابه  امل��وؤل��ف  اأفتتح   ، ال�سقاف  حممد  جعفر   /
بق�سيدة رائعة عن الدان جاءت يف اأكرث من مائة 
من  بع�سا  املنظومة  واحتوت  �سعريا  بيتا  و�سبعني 
القدم  منذ  ون�ساأته  الدان  بداية  اأبرزها  املوا�سيع 
الدان يف  اأهمية   ، ومعانيها  الدان  لفظة  ا�ستقاق   ،
ح�سرموت بو�سفه ديوانا وتراثا وح�سارة ، تطور 
حتى  له  امل�ساعدة  والعوامل  مراحل  عرب  ال��دان 
ازدهر ، اأنواع الدان يف ح�سرموت ، ال�ساي ودوره يف 
اأخرى  واأ�سعاره وموا�سيع  الدان وجل�ساته  �سهرات 

كثرية مرتبطة بالدان .
)منظومة الدان(

ق�سب  على  ال���دان  منظومة  ق�سيدة  ح���ازت 
الذي  الأول  هو  الكاف  جياين  فاملوؤلف  ال�سبق 
ال��دان  تاريخ  ويوثق  الق�سيدة  ه��ذه  مثل  ينظم 
اإىل  ت�سعى  عماقة  خطوة  يف  واملغنني  وال�سعراء 
عاين  ياما  ال��ذي  وتراثنا  مورثونا  على  احلفا® 
الك��رتاث  ع��دم  وجتليات  الإه��م��ال  تراكمات  من 
اأن  هنا  القول  واج��ب  من  ال�سحفية  ولاأمانة   ،
�ساما  توثيقيا  اأر�سيفا  تعد  هذه  ال��دان  منظومة 
دللة  يف  بالدان  املتعلقة  التفا�سيل  كافة  ح��وا 
خارج  التغريد  على  املوؤلف  حر�ض  م��دى  تربهن 
�سرب املاألوف بقفزه على عتبات الركود التوثيقي 
والطريان يف ف�ساءات الأر�سفة والفعل الذي ي�سبق 
�سو�ساء الكام والبكاء على اأطال جتاعيد تراث 

الأجيال .
ورد املوؤلف جياين الكاف يف )منظومة الدان( 
ال�سعر  اأع���ام  م��ن  علما  وث��اث��ني  مائة  م��ن  اأك��رث 
ومغنيه  وملحنيه  �سعرائه   .. احل�سرمي  وال��دان 

وفنانيه وع�ساقه من الأدباء والباحثني واملوؤرخني 
اأبرزهم �سعد ال�سويني ، وال�ساعر ال�سعبي ال�سويف 
�سامل  بن  ابوبكر  ،ال�سيخ  باخمرمة  عبداهلل  عمر 
باكثري  عبداهلل  بن  عبدال�سمد  ال�سيخ  ال�سقاف، 
، زين بن عبداهلل بن علوي احلداد )خو  الكندي 
عبداحلق  م��ب��ارك  ب��ن  عبيد  ب��ن  �سعيد   ، ع��ل��وي( 
�سيبان  ب��ن  م��ب��ارك  ب��ن  ع��ب��دال��ق��ادر   ، )امل��ع��ل��م( 
بن  ابوبكر  العامة  الكبري  ال�ساعر   ، )ال�سعرية( 
�سامل  مبارك  وال�ساعر  �سهاب  بن  عبدالرحمن 
فا�سل وغريهم  الدان عو�ض عبيد  اجلليل ومغني 

الكثري .
منظومة باللغة الدارجة 

ذات  ال��دارج��ة  باللغة  ال��دان  منظومة  ج��اءت 
عامة  بني  املتداولة  الب�سيطة  ال�سعبية  الكلمات 
يف  جميل  �سر  تبقى  الكلمات  ه��ذه  ولعل  النا�ض 
املتعلقة بالدان  املنظومة  للق�سيدة  انت�سار منتظر 
و�سئونه ، يقول جياين الكاف يف مقدمة منظومته 

عن ق�سيدته والتعريف بالدان :
وبعد هذي ق�سيدة *** من نوعها هي فريدة 

يف الدان خا�سة فريدة *** لها مزايا عديدة 
الدان اأ�سله وذاته *** م�ستق من دندناته 

هذي بداية حياته *** ومل تزل ذكرياته 
الدان  لل�ساي احل�سرمي يف م�ساجات وجل�سات 
نكهة  اجلل�سات  تلك  على  ي�سفي  جميل  ح�سور 
خا�سة تزيد من احتدام امل�ساجات وتفتح �سهية 
النا�سج  ال�سعر  م��ن  امل��زي��د  ق��ول  نحو  ال�سعراء 
يحت�سون  عندما  مزاجهم  يعتدل  حينما  امل�ستوي 
يف  امل��اع��ق  حنات  اأ���س��وات  ويعلو  ال�ساي  اأك���واب 
عن  ق�سيدته  يف  املوؤلف  يقول  ذلك  يف   ، الفناجني 

هذا املو�سوع : 
للدان �ساهي و�سمرة *** وله تاأين ونظرة 

الر�ساء  على   *** م��رة  ال�سعر  يت�ساجلوا 
وامل�سرة 

الدان  مغني  من  عددا  ذكر  املنظومة  واحتوت 
البيت  وذكر بع�ض �سفاتهم كما هو احلال يف هذا 
الذي و�سف فيه الفنان ابوبكر �سامل بلفقيه الذي 
كثريا ما تغنى باأغاين الدان و�سدا اأعذب احلانة ، 
يقول املوؤلف يف منظومته يف هذا ال�ساأن عن بلفقيه 

.دكتور بوبكر �سامل *** يف الدان والفن عامل 
ل��ه ���س��وت ذه��ب��ي وح���امل *** وا���س��ح و�سوح 

املعامل 

يف  ال��دان  مغني  من  العديد  ذك��ر  امل��وؤل��ف  وورد 
معر�ض اأبياته حيث يقول : 

�سليمان  اأي�سا   *** وم�ستور  واب��ن��ه  م���رزوق 
مذكور 

معروف  ال��ك��ل   *** وع��ا���س��ور  وع��ن��رب  ك��ن��دي 
وم�سهور

ويف اأبيات اأخرى يقول :
يف  ا�ستهر  ق��د   *** داين  دان  م��ن  ���س��وت  ك��م 

الأغاين 
اأو  دح��وم  ح�سن   *** بالغواين  �سري  حامد 

جاين 
املح�سار  ابوبكر  ح�سني  الكبري  ال�ساعر  وع��ن 
يف  ج��ي��اين  ي��ق��ول  ال���دان  ف��ن  تطوير  يف  ودوره 

منظومته :
وح�سني املح�سار طًور *** يف �ساحة الدان نور 
اأب��داع  ال�سعر  يف   *** تطور  ق��د  الغناء  ب��ه 

و�سور 
تراجم  على  ال��ك��ت��اب  ف�سول  اح��د  ح��وا  كما 
اأمثال  من  الدان  اأعام  باأبرز  كتعريف  خمت�سرة 
مبارك  �سعيد   ، الكاف  ح�سن  بن  ح��داد  ال�ساعر 
 ، ، خمي�ض �سامل كندي  اأمان  ، عا�سور ي�سر  مرزوق 
با�سغيوان  هادي  عا�سور   ، حمادي  �سليمان  م�ستور 
ي�سلم  بدوي   ، الكاف  عبدالقادر  ح�سني   ، )ال�سن( 
عو�ض   ، العيدرو�ض  عبدالقادر  بن  �سامل   ، زب��ري 

حيمد با�سعيدة ، عائ�ض عبود بلوعل .
هذا  توثيق  يف  الكاف  املوؤلف  اأب��داع  وق��د  ه��ذا 
وعدم  ال�سوت  ثقافة  على  بالعتماد  الكتاب 
الكتفاء على املداد وذلك حينما جلاء اإىل توثيق 
بت�سجيل  التعريف(   � املحتوى   � )املقدمة  الكتاب 
اأن حلنها لتغنى ب�سوت مغني الدان  املنظومة بعد 
رائعة  �سورة  يف  بريك  ي�سلم  بن  عو�ض  الرتميي 
جتعل امل�ستمع يعي�ض احلدث بلحظته ، عاوة على 
من  يفقه  ل  ملن  التعريف  تتيح  اخلطوة  تلك  اأن 
اأمور الدان �سيئا حيث من املمكن جدا األن قراءة 
كائن  ليتعرف  دي  ال�سي  اإىل  وال�ستماع  الكتاب 
الرتاث  األ��وان  من  اجلميل  اللون  هذا  على  كان  من 

احل�سرمي الأ�سيل . 
اإطالة على املوؤلف 

الإ�سدار  ه��ذا  على  الط��ال��ه  ه��ذه  ختام  ويف 
جدير بنا اأن نتوقف عند ترجمة للموؤلف الأ�ستاذ 
/ جياين علوي عبدالقادر الكاف فهو من مواليد 
كلية  ع��دن  جامعة  خريج  1963م  ت��رمي  مدينة 
الآداب والرتبية )لغة عربية( اإىل جانب ال�سعر 
تغنى  وق��د   ، والغناء  وال��ع��زف  اللحن  ب��ني  جمع 
الداخل  يف  الفنانني  من  ع��دد  واأحل��ان��ه  باأ�سعاره 
العامة  املوؤ�س�سة  يف  حاليا  يعمل  وه��و   ، واخل��ارج 
يف  ع�سو  �سيئون(  )اإذاع��ة  والتلفزيون  لاإذاعة 
نقابة  وع�سو   ، اليمنيني  والكتاب  الأدب��اء  احتاد 
الإ�سدارات  من  ع��ددا  له   ، اليمنيني  ال�سحفيني 

وهي : 
ريا�ض   ، الكاف  ح�سن  بن  ح��داد  ال��دان  عميد 
ترمي  م��ن  اإ���س��راق��ات   ، �سعر(  )دي���وان  العا�سقني 
تزال  ل  اأخ��رى  وبحوث  الطبع(  )حت��ت  )�سعر( 

خمطوطه
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�سهر  خال  يعر�ض  الذي  همك«  »همي  الكوميدي  اليمني  امل�سل�سل  حظي 
رم�سان اجلاري باإقبال جماهريي وا�سع النطاق خا�سة يف �ساحات احلرية 
اأجلها ثورة ال�سعب  والتغيري لتناوله ق�سايا جمتمعية واأخاقية قامت من 

ال�سلمية املطالبة برحيل النظام.
وحتمل حلقات امل�سل�سل نقدا لذعا لظواهر �سلبية وجوانب ف�ساد اإداري 
مب�سايخ  مبا�سر  ب�سكل  ترتبط  ال�ساحلية  احلديدة  حمافظة  يف  تنت�سر 

ونافذين يف تهامة حم�سوبني على ال�سلطة. 
وا�ستطاع خمرج العمل العراقي فاح اجلبوري اأن يناق�ض تلك املمار�سات 
فعالج  ‚ومه،  موهبة  على  معتمدا  كوميدي  باأ�سلوب  امل�ستوطنة  ال�سلبية 
املثمرة  امل��زارع  وم�سادرة  بالقوة  الغري  اأرا�سي  »نهب  منها  عديدة  ق�سايا 
بالبط�ض وتف�سي الر�سوة وفر�ض الإتاوات املخالفة للقانون وتغلغل الف�ساد 
والعتماد  التوظيف  يف  واملح�سوبية  الدولة  مناق�سات  يف  والإداري  املايل 
على النفوذ املدعوم من ال�سلطة املركزية، اإىل جانب العتداء على النا�ض 

بال�سرب واإهانتهم وطردهم من منازلهم«.
تهديد 

حاد  هجوم  اإىل  ال�سعيدة-  قناة  على  يعر�ض  –الذي  امل�سل�سل  وتعر�ض 
يهدد  اأنه  لعتقادهم  بثه  اإيقاف  حاولوا  الذين  احلديدة  م�سايخ  قبل  من 

م�ساحلهم ومكانتهم ويعر�سها للخطر.
من  ل�سغو•  تعر�سه  القرين  فهد  الكوميدي  املمثل  امل�سل�سل  بطل  واأكد 

م�سايخ ونافذين اأمطروه ب�ستائم واتهموه بالإ�ساءة اإليهم.
واأو�سح القرين للجزيرة نت اأن اأحد النافذين يف تهامة ات�سل به هاتفيا 

وبداأ حديثه معه بال�سباب، واتهمه بتحري�ض رعاياه على التمرد عليه.
ومديريات  م��دن  زار  اإن��ه  وق��ال  الأح���داث،  واقعية  اإىل  القرين  ولفت 
حمافظة احلديدة ومكث فيها ما يقرب من �سهرين ملاحظة �سلوكيات اأهلها 

وامل�ساكل التي يواجهونها ومن ثم قدم العمل من واقع معا�ض.
تناولها  التي  الق�سايا  اأن  موؤكدا  امل�سايخ،  على  التجني  �سبهة  وا�ستبعد 
من  انتهاكات  من  احلديدة  يف  املواطنون  له  يتعر�ض  ما  تعك�ض  امل�سل�سل 

النافذين الذين ينتفعون من عاقتهم بال�سلطة.
وقال اإن امل�سل�سل دعوة للحرية وامل�ساواة واملواطنة احلقة والوقوف �سد 

الظلم وانتهاك حقوق الإن�سان.
ويحكي امل�سل�سل ق�سة اأ�سرة يف تهامة –�سوتر وزوجته زنبقة- وتعر�سها 
لأ�ساليب الإذلل من قبل �سيخ القرية يدعى »طّفاح«، بلغت حد طردها من 

اأر�سها ونهب مزرعتها.
ن�سبة �سئيلة 

ال�سحفي  الكاتب  اأكد  احلديدة  مدينة  من  نت  اجلزيرة  مع  ات�سال  ويف 
النا�ض  على  وجربوتهم  امل�سايخ  وت�سلط  ف�ساد  ق�سايا  اأن  اأبوعلي  غمدان 

الب�سطاء مل يتطرق اإليها العمل الفني اإل بن�سبة �سئيلة.
وتتمثل  تهامة  يف  موجودة  اإن�سانية  لق�سية  تطرق  امل�سل�سل  اإن  وق��ال 
لديهم  رعايا  يعتربونهم  نافذين  قبل  من  وظلمهم  النا�ض  على  التعايل  يف 

ولي�سوا 
عبد  باحلديدة  التغيري  �ساحة  يف  الثورة  �سباب  ع�سو  لفت  جهته  من 
اأن »امل�سل�سل لقي ردا غا�سبا من بع�ض امل�سايخ الذين  اهلل عبد الكرمي اإىل 
يعتقدون اأنه اإيقا®l لوعي املواطنني الذين عادة ما يخ�سعون لأوامر ال�سيخ 

الذي تر�سخ يف اأذهانهم باأنه الدولة وال�سجان والقا�سي«.
فاإنه  باإتقان،  اأدواره���م  اأداء  يف  ممثليه  وبراعة  امل�سل�سل  ‚اح  ورغ��م 
اأن العمل بالغ يف ت�سوير اأهايل  قوبل بانتقادات بع�ض النقاد الذين يرون 
مقاومة،  دون  فيها  والتفريط  ومزارعهم  حقوقهم  عن  بالتنازل  احلديدة 

ف�سا عن احتقار بع�ض املهن. 
واتهم الناقد و�ساح اجلليل كاتب العمل فهد القرين باحتقار مهنة الطب 
احلوارات  م�سامني  اإليه  ت�سري  واجتماعي،  اأخاقي  عيب  وكاأنها  البيطري 

وبطريقة ل متت اإىل املهنية الفنية ب�سيء، ح�سب تعبريه.
اإن »م�سل�سل )همي همك( خا من اخلطاب اجلمايل واأ�سبح ي�سبه  وقال 

البيانات ال�سيا�سية«.
لكن الناقد الفني عبد اجلليل عمر يرى اأن هذا الطرح ابتعد عن النقد 
كل  عن  الدفاع  وبالتايل  النظام  اإىل  بالنتماء  قائله  واتهم  املو�سوعي، 
اأبرزها ت�سلط امل�سايخ على النا�ض  اأفرزها على مدى 33 عاما  م�ساوئه التي 

الب�سطاء يف حمافظة احلديدة امل�ساملة.

الأ�سوات  اأن  بريطانية  درا�سة  ك�سفت   � لندن 
اأو  اجلن�سية  العملية  خال  الن�ساء  ت�سدرها  التي 
اجلماع قد تكون حماولة لإثارة الزوج اأو ال�سريك 
يف هذه العملية، ول تعرب ب�سكل مبا�سر عن اللذة 

التي ي�سعرن بها.
لنك�ساير  جامعة  اأجرتها  التي  للدرا�سة  ووفًقا 
ت�سدرها  التي  الأ�سوات  معظم  فاإن  الربيطانية، 
املراأة تكون قبل الن�سوة اخلا�سة بها اأو خال ن�سوة 

�سريكها يف العملية.
»الديلي  �سحيفة  ح�سب  الدرا�سة،  وا�ستندت 
ام��راأة   77 اأجوبة  نتائج  اإىل  الربيطانية،  ميل« 

الدرا�سة  وت��ه��دف  ع��اًم��ا،   22 اأع��م��اره��ن  متو�سط 
التي  والأ���س��وات  ال�سخب  كان  ما  اإذا  معرفة  اإىل 
عن  ناجتة  اجلماع  عملية  اأثناء  الن�ساء  ت�سدرها 

اإح�سا�ض بالن�سوة اأم تكون خمتلقة وخادعة.
على  الدرا�سة  ا�ستبيان  يف  امل�سرتكات  واأجابت 
اجلماع،  عملية  اأثناء  اجلن�سي  �سلوكها  عن  اأ�سئلة 
وكيف  اجلن�سية  ال�سهوة  ذروة  اإىل  ت�سل  وكيف 
عن  تعرب  توقيت  اأي  وعند  بال�سوت،  عنها  تعرب 

نف�سها بال�سوت.
وقالت معظم الن�ساء اأنهن ي�سلن اإىل اأق�سى قدر 
معظمهن  لكن  املداعبة،  عملية  اأثناء  الن�سوة  من 

اأ�سرن اإىل اأنهن ل يعربن باأ�سواتهن اإل خال ذروة 
ال�سريك اأو الرجل.

ويعتقد الباحثون اأن �سبب هذا التناق�ض هو اأن 
و�سريكها  الرجل  مب�ساعر  تتاعب  اأن  حتب  املراأة 
اأن  اإىل  اآخ��رون  اأ�سار  بينما  اجلن�سية،  العملية  يف 
املراأة حتاول اأن تتما�سى مع �سيناريو بعينه، خال 

ممار�سة اجلن�ض.
وقال جون جروهل، موؤ�س�ض موقع للعاج النف�سي 
على الإنرتنت: »دائًما املراأة ل ت�سدر اأ�سواًتا تعرب 
عن و�سولها لل�سهوة اجلن�سية، لكن لتحفيز الرجل 

خال العملية«.
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�ƾƷŽ�ǋŲ�ǟƫŻȖ�ǖƴƃƁ�ǠƄŽȚȶ�ȆƿƇƉŽȚ�ǁƴųȢ�ǠƄŽȚȶ�ȴǞƸſǞƁ�ȴǍƄƉƁȶ�ǚƃŻ�ǜž�ȜȤȢƾƫŽȚ�ǚƁǞƇƄŽȚ�ȜȤǞůƾź�Ǡź�ȤǞżǌƓȚ�ǖƴƃƓȚ�ȲȢƾƯů�ǠƄŽȚ�ǀƵƸƲŽȚ�ǜž�Ȝǎǣƾű�ǚż�ǗŽƺƄů��ǜƁǎǣƾƱŽȚ�ǟƴŸ�ƾƷƯƁȥǞů�ǛƄƁ��30��ǎǣȚǞƐȚ�ȬǞƵƆž��Ǖƶ ȽƢ�ǂƸŲ�ȔƾƫŻȁȚ�ǛƄƁ��8/1/2011�ǊƁȤƾƄŮ�18ȮŽȚ�ǜŴ�ȚȶȥȶƾƏ�ǜƁǌŽȚȶ

�ǕŻǞƓȚ�Ǡź�ȹƾƬƁȖȶ�ȆȴǞƸſǞƁ�ȴǍƄƉƁȶ�ȔǾżȶ�ǕŻȚǞž�ȷǋŽ�ȜǍźǞƄƓȚȶ�ȆȢǞƲƶŽȚ�ȲƾŴȤȘ�ȴȶȢ�ƿƇƉŽȚ�ȲǞųȢ�ǀƸƱƸƳŽ�ȠǍŵ�ǟƴŸ�ȸǞƄƎ�ǠƄŽȚȶ�ȆǀƸƵŴǍŽȚ�ƞſȚǞƲƴŽ�ǕƬƈƁ��ǠƳƁǍžȖ�ȤǽȶȢ�30.000��ǀžǋƲƓȚ�ǎǣȚǞƐȚ�ǀƵƸƲŽ�ǟƫŻǈȚ�ǀƵƸƲŽȚ��ǠƳƁǍžȖ�ȤǽȶȢ�1000
7��4SZT]`R�3dS���7\UZSe]]R��5A�������12500�ǀƸŽƾƓȚ�ȝƾžǋƈƴŽ�ȴǞƸſǞƁ�ȴǍƄƉƁȶ�ǀżǍŵ��ǠŸȚǍŽȚ�eee�eSabS`\c\W]\�Q][�DO[ORO\

ǀƁǋƀ�ǚŴȤȖ
ȴƾƬžȤ�Ǡź�ǀƁǋƲſ

ƾƶƴƫƱů
�ȝƾźƾƉƓȚ

ƾƶƯƵƆƁ
ƗǍƳŽȚ�ǍƷƪŽȚ

ȆțǍưƓȚ�ȆȧȢǾưƶŮ�ȆȴƾƄƉżƾŮ�ȆƾƸżǍů�ȆǓŴȶǈȚ�ȰǍƪŽȚ�ǟŽȘ�ǀŽȿǞƈž�ǀŽȚǞŲ�ǙŽƾŴȤȘ�ǋƶŸ�(RAMADAN)�ǠƆƁȶǍƄŽȚ�ǎžǍŽȚ�ǍżǌŮ�ǛŻ�ǓƲź
ƾƶƯŻǞž�ȜȤƾƁȥ�ǟűǍƁ�ǚƸǧƾƱƄŽȚ�ǜž�ǋƁǎƵƴŽ��ȥǞƱŽȚ�ǀǧǍź�ǚűȖ�ǜž�ƿƇƉŽȚ�Ǡź�ȲǞųǋƴŽ�ǚƀƺƄƄŴ�ƾƀǋƶŸ�ȆƾƸƲƁǍźȘ�ǓŴȶ�ȲȶȢ�ȶȖ

�ȸȤȶǍǤ�ǍƸŹ�ȔȚǍƪŽƾŮ�ȳƾƸƲŽȚ�1-800-579-3366�ǛŻǍŽƾŮ�ȲƾƫůǽȚ�ǍƃŸ�ȶȖ�westernunion.com/RAMADAN
ǠſȶǍƄƳŽȁȚ�ǕŻǞƓȚ�Ǡź�ȜȤǞżǌƓȚ�ǀƸƵŴǍŽȚ�ƞſȚǞƲƴŽ�ȩǍƯŽȚ�ǕƬƈƁ

eee�eSabS`\c\W]\�Q][�DO[ORO\�
ǝƃƎ�ǜž�ȴƺŮ�ǙŽ�ǜƵƬů�ȴǞƸſǞƁ�ȴǍƄƉƁȶ�ȴƺŮ�ȆǍżǌůȶ

�ǝŽ�ƾƷƴŴǍů�ǠƄŽȚ�ǀƁǋƲƶŽȚ�ǀƁǋƷŽȚ�ǛǆƴƉƄƸŴ

ǀǧǍƱŮ�ǟƮƇƄŴ�Ȇ2011�ǏƭƉŹȖ�30�ǟƄŲȶ�1�ǜž�ȹȔȚǋƄŮȚ�ȆȳǞƁ�ǚżȶ�ȴȃȚ
ȝǽȚǞƇƴŽ�ǙŽȣȶ�ȆƗǍƳŽȚ�ȴƾƬžȤ�ǍƷƪŮ�ǚƱƄƇƄŽ�ȆǝƴŴǍů�ȸǌŽȚ�ǖƴƃƓȚ�ǉŮȤ

�ǠƳƁǍžȖ�ȤǽȶȢ�1.000�ǋƑ�ǚƫů�ǠƄŽȚ
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