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�إعالنات

كلمة األستاذ /عبده املوتي  -ناشر اجلريدة

اإن ما ت�صهده الدول العربية الآن هو طلب
ال�صعوب العربية للحرية وتكافوؤ الفر�ص
بعيداً عن ت�صلط احلكام وقمعهم  ...فلم
يعد هناك جمال للتاأخر والرجوع للوراء
حيث اأننا يف ع�صر التكنولوجيا والعامل
الذي اأ�صبح كالقرية ال�صغرية ب�صبب
ثورة الإت�صالت  ...مل يعد هناك جمال

لقمع احلريات اأو الت�صبث بال�صلطة اأو اإحتكار الرثوات اأو الظلم
والقهر وما نراه حالي ًا على كافة الأ�صعدة هو اأن ال�صعوب العربية
بداأت ت�صتيقظ وتنه�ص لكي ت�صتعيد احلرية والدميقراطية
وهي اأن يحكم ال�صعب نف�صه ول�صالح ال�صعب.
على ال�صعوب العربية التي تربو للتقدم والنهو�ص اأن تاأخذ
بالأ�صاليب الدميقراطية والع�صرية لكي تخطط لنف�صها خطط
ق�صرية الأمد وخطط طويلة الأمد وعلى هذه الدول اأن تهتم
بالعلم والرقي بالعلم لكي تنه�ص على م�صار التقدم ب�صواعد
اأبناءها ...
 ...وقل اإعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون ...

718.943-6961
7 DAYS A WEEK, 9 AM - 11 PM
www.ghorbanews.com

مطعم باب اليمن العائلي يف
البرييدج
يرحب بزبائنه الكرام
بالزي اليمني،
امل�صيفني
ّ
يقدمون
لكم اخلدمات املميزة ،اأ�صلها
الكرم واأهلها اأهل اليمن.
مدخل خا�ص للعائالت مع
ّ
م�صتة.
مقاعد
من املطبخ :الأكالت العرق ّية
اليمن ّية ال�صعب ّية احل�صرم ّية
وال�صنعائ ّية.
الأكالت :الغرب ّية من ّ
ال�صيف
احلا�صل على �صهادة يف فن
ّ
الطبخ.
اأ�صعارنا :منا�صبة.
�صعارنا :الإخال�ص يف العمل
واإر�صاء ّ
الزبون.
نقدم خدمات احلفالت
413 BAYRIDGE AVE.
BROOKLYN, NY 11220
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�لهجرة

انواع تاأ�صريات الدخول اىل امريكا واللوائح املنظمة
انواع التاأ�سريات املتاحة لل�سفر اىل امريكا
و النظم واللوائح املنظمة لعملية احل�سول على
تلك التا�سريات وفقا لنظام ولوائح اإدارة اجلن�سية
والهجرة الأمريكية
( U.S. CITIZENSHIP AND
) IMMIGRATION SERVICES
ت�سمح الإدارة الأمريكية بدخول الأجانب اإىل
الأرا�سي الأمريكية مبوجب تاأ�سريات دخول للإقامة
املوؤقتة لغري املهاجرين
( ) NON-IMMIGRANT VISAS
وللإقامـة امل�ستدميـة للمهاجرين
( PERMANENT RESIDENT GREEN
) CARD
الإجراءات املتعلقة ببع�ض تاأ�سريات الدخول للإقامة
املوؤقتة- :
• للزيارة ( ال�سياحة +الأعمال ()B-VISA
• الدرا�سة
• لل�ستثمار اأو التجارة ()E.VISA
• للعمل املوؤقت اأو التدريب ()H.VISA
• للزواج ( )K. VISA
• للعمل يف رئا�سة اأو فـرع �سـركة اأجنبيـة يف
الـوليات املتحدة الأمريكية ( )L.VISA
ومتنح اإدارة الهجرة واجلن�سية الأمريكية هذه
التاأ�سريات بعد تعبئة ا�ستمارات معدة لذلك ميكن
احل�سول عليها من �سفارات وقن�سليات الوليات
املتحدة لدى الدول الأجنبية اآو عرب �سبكة الربيد
اإلكرتوين ( .) WWW.BCIS.GOV
يتمكن الأجنبي مقدم الطلب من الدخول للوليات
املتحدة يف حالة املوافقة على طلبه وان يبقى
فيها لفرتة زمنية موؤقتة تبينها وحتددها ا�ستمارة
الدخول  94-Iالتي متنح عادة للأجنبي عند نقطة
العبور ويجوز جتديد تلك الفرتة لفرتات اأخرى
موؤقتة وفقا لظروف كل حالة على حده وذلك
بعد ا�ستيفاء ال�رشوط وتقدمي طلب لدارة الهجرة
واجلن�سية يف الوليات املتحدة الأمريكية.
اأهم تاأ�سريات الدخول لغري املهاجرين
()NON – IMMIGRANTS VISAS
• للزيارة اأو ال�سياحة اأو حل�سور اجتماعات عمل
اأو ل�رشاء معدات اأو توقيع عقود ()B.VISA
وهي نوعان :
• (  )1-Bللعمل  ،ومدتها الق�سوى �ستة ا�سهر ،
ويجوز حلاملها العمل املوؤقت يف املجال الذي
منح مبوجبه التاأ�سرية .
• ( )2-Bلل�سياحة  ،ومدتها الق�سوى عند
اإ�سدارها �ستة ا�سهر قابلة للتمديد لفرتات اأخرى
مماثلة وذلك بعد تقدمي طلب للتمديد واإبداء
الأ�سباب لذلك مع اإرفاق امل�ستندات التي تقتنع بها
اإدارة الهجرة واجلن�سية وتوافق مبوجبها على التمديد
للفرتة التي تراها منا�سبة.
• لل�ستثمار اأو التجارة )E.VISA ( :
ومتنح يف حالة وجود اتفاقية جتارية بني بلد
الأجنبي طالب التاأ�سرية والوليات املتحدة الأمريكية
وت�سمح للأجنبي اأن كان ممثل ل�رشكة يف دولته
بزيارة الوليات املتحدة لداء العمل التجاري �سمن
ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة ال�ستثمارية اأو لإن�ساء اأو تطوير
عمل جتاري فيها �سبق للأجنبي اأن ا�ستثمر فيه من
قبل.
• للدرا�سة ( )F.VISA
ومتنح يف حالة ح�سول الأجنبي على موافقة كتابية
( )20AB-Iمن اإحدى اجلامعات اأو املعاهد (
امل�سدق لها بذلك ) ت�سمح له باللتحاق بتلك املوؤ�س�سة
التعليمية ( للغة الإجنليزية ،التدريب املهني اأو
للدرا�سة الأكادميية ( دبلوم � +سهادة جامعية .اأو
فوق اجلامعية ) وتظل التاأ�سرية �سارية املفعول (
 )"DURATION STAY "D/Sحلني انتهاء فرتة
الدرا�سة اأو التدريب كما ت�سمح التاأ�سرية حلاملها
بالعمل لربع �ساعات داخل املوؤ�س�سة التعليمية
(بعد موافقة امل�رشف الدرا�سي ) ومتكن حاملها

اأ�صبوعية حرة م�صتقلة
تعنى بتغطية اأخبار
اجلاليات العربية يف املهجر،
وتغطية اأخبار الوطن العربي
والعامل،ت�صدر يف نيويورك،
وتوزع يف الوليات املتحدة
الأمريكية
النا�صران

عبــد ه املوتي /عادل قا�سم
917-488-9650
مدير التحرير
من مغادرة الوليات املتحدة الأمريكية يف
حالة الإجازات وذلك بعد احل�سول على موافقة
امل�رشف الدرا�سي باجلامعة اأو املوؤ�س�سة التعليمية
والعودة للوليات املتحدة.
• تاأ�سريات العمل املوؤقت ( )H.VISA
ت�سمح الوليات املتحدة للعمال املهرة والفنيني
املتعاقدين مع جهات عمل يف الوليات املتحدة (
وفقا لل�ستمارة ( )129H-Iبالدخول والإقامة
والعمل املوؤقت ملدة � 3سنوات قابلة للتجديد لفرتة
اأخرى مدتها الق�سوى � 3سنوات اأخرى ل يجوز
متديدها بعد ذلك اإل بعد موافقة املخدم حلاجته
للأجنبي وتعبئه ال�ستثمارات اخلا�سة بذلك
مل�سلحة العمل الأمريكية للموافقة على منحه حق
الإقامة امل�ستدمية ( .) GREEN CARD
ومتنح هذه التاأ�سريات للفنيني والعمال املهرة
الأجانب ل�سغل وظائف �ساغرة يف الـوليات
املتحدة الأمريكية وهى ذات اأنواع متعددة (
 )2B-2A،H-H&،3-H،2-H،1-Hوهي
تاأ�سريات ت�سمح للأجنبي بالعمل فقط يف املوؤ�س�سة
اأو ال�رشكة التي قامت بطلب تاأ�سرية الدخول ول
يحق للأجنبي العمل مع جهة اأخرى اإل بعد موافقة
م�سلحة العمل الأمريكية.
• تاأ�سريات تبادل الزيارات والربامج التعليمية
()J-VISA
ومتنح يف حاله قبول جهة اأمريكية
( )SPONSORوتعبئتها لل�ستمارة اخلا�سة بذلك
( )66-IAPوترفق مع طلب التاأ�سرية لدى القن�سل
الأمريكي يف اخلارج وتنتهي بنهاية فرتة التدريب
اأو الدرا�سة.
• تاأ�سريات القدوم للزواج ()K.VISA
ي�ستوجب اأن يكون اخلطيب الأمريكي ()FIANCE
حامل للجن�سية الأمريكية وان يتقدم بطلب ل�سلطات
الهجرة واجلن�سية على ال�ستمارة املخ�س�سة لذلك
( )129F-Iوي�ستوجب اأي�سا اأن يوؤكد اأن الطرف
الأمريكي قد تقابل �سخ�سيا مع الطرف الأجنبي
خلل العامني املا�سني ( اإل اأن كانت هناك
ظروف اجتماعية اأو �سيا�سية حتول دون ذلك
وقبلها املدعى العام الأمريكي ).
هذا وي�ستوجب اأن تكون نية الطرفني اإكمال
اإجراءات الزواج خلل  90يوما من تاريخ
الدخول كما ي�سرتط اأن يتم ذلك بالفعل يف خلل
تلك الفرتة وهي ت�سمح حلاملها بحق العمل.
اإنتظرونا الأ�سبوع القادم:
ا�سئلة متكررة بخ�سو�ض الهجرة و التاأ�سرية اىل
الوليات املتحدة المريكية

تاأ�صرية الزيارة
اىل كندا

اأمين جاب اهلل
املد ير التنفيذي

عبــد ه اأحمد املوتي
املد ير العام

يف كل عام ،يزور كندا اأكرث من  35مليون �سخ�ض،
وهو رقم يفوق تعداد ال�سكان البالغ  32مليون
ن�سمة .وياأتي الزائرون ك�سياح اأو طلبة اأو للعمل
املوؤقت .وك�سائح اإىل كندا �ستكون العديد من
املفاجاآت بانتظارك حيث الطبيعة اخللبة واجلو
املعتدل خلل الربيع وال�سيف واخلريف اإ�سافة
اإىل املرافق ال�سياحية املتميزة واملهرجانات
الرتفيهية والثقافية والفلكورية ،واإذا كنت من هواة
الريا�سات الثلجية فيمكنك ال�ستمتاع كثريا باملرافق
ال�سياحية الكندية خلل ف�سل ال�ستاء.

يحيى �سليم
مديرة مكتب م�صر

اأماين �سرف الدين
مكتب مي�صيغن

حممد حزام
313-522-6996
مدير مكتب اليمن �صنعاء

وتعترب �سللت النياغرا واحدة من اأهم الأماكن
ال�سياحية يف العامل والتي يتقاطر عليها مئات
الآلف من ال�سياح ،وهي حماطة باملرافق ال�سياحية
وبامل�سارح وبدور ال�سينما وباملطاعم ومبدن
للألعاب واأهمها  Marine Landحيث العرو�ض
احلية للحيتان القاتلة والتي تعترب جتربة فريدة من
نوعها.

�سعيد الأتب

كما تتمتع كندا مبناظر طبيعية خلبة واأ�سواق
متنوعة .ويف تورونتو ومونرتيال ،لن ي�سعر ال�سياح
العرب بالغربة حيث تنت�رش جاليات عربية وا�سحة
ويتبعها مطاعم وحملت توفر الأكل احللل..
وميكن لل�سياح العرب احل�سول على م�ساعدات اجلالية
يف معرفة اأف�سل الأماكن ال�سياحية اجلاذبة.

Ghorba News
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Publishers
Abdo Almutti
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واإذا �سادفت زيارة ال�سياح لآول يوم من يوليو،
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اأمريكا

ملكة جمال امريكا
 2011عمرها  17عاما
و تعد تريي�سا
ا�سغر فتاة تفوز
بتاج ملكة جمال
امريكا علي
مدار  90عاما
لتطيح بذلك بـ
 52متناف�سة من
جميع الوليات
المريكية و لتفوز
مبنحة درا�سية
تقدر قيمتها
بخم�سني الف
دولر ايل جانب
جولة عاملية متتد
ملدة �سنة ب�سفتها
امللكة .

فازت ممثلة ولية نربا�سكا تريي�سا
�سكانلون البالغة من العمر  17عاما بلقب
ملكة جمال امريكا  2011يف احلفل الذي
اقيم يف مدينة ل�ض فيجا�ض المريكية
م�ساء ال�سبت .

و تعد تريي�سا
ا�سغر من �سارك
بامل�سابقة منذ اقامتها عام 1921
عندما فازت مارجريت جورمان انذاك
بالتاج و كانت من مقاطعة كولومبيا و
تبلغ من العمر  15عاما فقط
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مي�صيل اأوباما :باراك مل
يدخن منذ عام
اعرتف الرئي�ض الأمريكي
بــاراك اأوباما اأنــه حاول
جاهدا الإقلع عن التدخني
وذلك منذ الفرتة التي �سبقت
انتخابه عام  2008ولكن
زوجــتــه الــ�ــســيــدة الأوىل
مي�سيل اأوباما قالت اأنها
مل ت�ساهده يدخن �سجائر
منذ مــا يــقــرب مــن عــام.
ونــقــلــت وكــالــة بلومربغ
للأنباء عن مي�سيل قولها
ملجموعة من ال�سحافيني
«اإنــه حتد �سخ�سي بالن�سبة
لـــه « ،واأ�ـــســـافـــت «اأنـــا
فـــخـــورة بـــه لــلــغــايــة».
واأ�سارت اىل اأنها مل تناق�ض
هــذا الأمـــر مــعــه ،وقالت
مي�سيل «اإنني مل اأحثه اأو
اأ�ــســجــعــه عــلــى ذلـــك لأنـــه
عندما يفعل املــرء ال�سيء
ال�سحيح ل يحتاج لتحفيز».

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: (718) 301-1795
@ghorbanews1
yahoo.com
mail@ghorbanews.com
www.ghorbanews.com
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اأمريكا

«اأمريكا اأونالين» ت�صتي �صحيفة اإليكتونية بـ  315مليون دولر
ذكرت �سحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية
اأن �ــرشكــة «اأمــريــكــا اأونـــليـــن» AOL
العملقة يف جمــال الإعـــلم اللكرتوين
تعتزم �رشاء �سحيفة «هوفينجتون بو�ست»
الإلــكــرتونــيــة يف اتــفــاقــيــة مت التو�سل
اإليها يف وقــت مبكر من اليوم الثنني.
وقال التقرير اإن «اأمريكا اأونلين» �سوف
تــدفــع  315مليون دولر لل�ستحواذ
على ال�سحيفة مــن بينها  300مليون
دولر نــقــد ًا والــبــاقــي يف �سكل اأ�سهم
.ومن املتوقع اأن تعلن ال�رشكتان ر�سميا
عــن ال�سفقة يف وقــت لحــق مــن اليوم
.اجلدير بالذكر اأن «هوفينجتون بو�ست»
كــانــت قـــد ت ـاأ�ــســ�ــســت يف عـــام 2005
بــا�ــســتــثــمــارات بــلــغــت مــلــيــون دولر.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن «هوفينجتون
بو�ست» اأ�سبحت اأحد املواقع الإخبارية
الأمريكية على �سبكة الإنــرتنــت الأكــرث

اإقبال من جانب امل�ستخدمني
حتت رئا�سة الكاتبة ال�سهرية
«اأريـــــانـــــا هــوفــيــنــجــتــون».
ومــن �ساأن ال�سفقة اأن تكون
اأكــــرب عــمــلــيــة ا�ــســتــحــواذ من
جــانــب «اأمــريــكــا اأونـــليـــن»
بــعــد انــفــ�ــســالــهــا عـــن �رشكة
«تــــامي وارنــــــر» الإعــلمــيــة
الــعــمــلقــة يف عـــام .2009
ووفقا للتقرير� ،سوف تتوىل
«اأدريانا هوفينجتون» من�سب
الــرئــيــ�ــض ورئــيــ�ــض التحرير
ل�سحيفة «هوفينجتون بو�ست
مــيــديــا جـــــروب» م�ستحوذة
على كل املحتوى التحريري
لــ�ــرشكــة «اأمــريــكــا اأونــليــن»
ومــنــهــا مــواقــع التكنولوجيا
الــ�ــســهــرية «تـــيـــك كــرانــ�ــض»

حـــــقـــــوقـــــيـــــون يــــرحــــبــــون
ب ـاإلــغــاء بــو�ــض زيــــارة اإىل �سوي�رشا
رحــــــب نـــ�ـــســـطـــاء حـــقـــوقـــيـــون بــــقــــرار الـــرئـــيـــ�ـــض الأمــــريــــكــــى الــ�ــســابــق
جـــــورج بـــو�ـــض اإلــــغــــاء زيــــــارة كــــان �ــســيــقــوم بــهــا اإىل �ــســويــ�ــرشا الأ�ـــســـبـــوع
الــــقــــادم ،وتـــعـــهـــدوا مبــلحــقــتــه قــانــونــيــا فـــى حــــال تـــوجـــه اإىل دول اأخـــــرى.
وقــالــت نائبة رئي�ض الحتـــاد الـــدوىل لرابطة حــقــوق الإنــ�ــســان كاثرين جــالجــر ،فى
بــيــان اأورده راديـــو "�سوا" الأمــريــكــى الــيــوم ،الــثــلثــاء ،اإن "نطاق معاهدة مكافحة
الــتــعــذيــب وا�ــســع وهــــذا املــلــف (بـــو�ـــض) جــاهــز و�ــســيــكــون فــى انــتــظــاره اأيــنــمــا ذهـــب".
وقــــــــال املـــــدافـــــعـــــون عـــــن حــــقــــوق الإنـــــ�ـــــســـــان اإن" :اثـــــنـــــني مـــــن �ــســحــايــا
الـــتـــعـــذيـــب" رفــــعــــا �ـــســـكـــوى �ـــســـد بــــو�ــــض فــــى حــــــال وطـــــــ أا اأر�ــــــــض �ـــســـويـــ�ـــرشا.
وكانت املنظمة العاملية املناه�سة للتعذيب قد دعــت ،اخلمي�ض املا�سى� ،سوي�رشا اإىل فتح
حتقيق جنائى بحق الرئي�ض الأمريكى ال�سابق لنتهاكه معاهدة الأمم املتحدة �سد التعذيب.
وذكرت املنظمة فى ر�سالة اإلكرتونية موجهة اإىل الرئي�سة ال�سوي�رشية ال�سرتاكية مي�سلني كاملى،
اأنه "متت الإ�سارة بو�سوح فى منا�سبتني اإىل اللجوء اإىل اأ�سلوب الإيهام بالغرق" ،مو�سحة اأن
هذا الأ�سلوب فى ال�ستجواب "يعرتف به فى معظم دول العامل باأنه �سكل من اأ�سكال التعذيب".
منظمة
وكــــــــان بــــو�ــــض قـــــد األــــــغــــــى ،الأحـــــــــــد ،مـــ�ـــســـاركـــتـــه فـــــى حــــفــــل عــــ�ــــســــاء خـــــــريى تــقــيــمــه
يـــهـــوديـــة فــــى  12فــــربايــــر بـــعـــد اأن اأثــــــــارت الأنـــــبـــــاء عــــن زيــــارتــــه احـــتـــجـــاجـــات فــــى �ــســويــ�ــرشا.

كلينتون :م�صر عظيمة ولبد اأن تتوحد لت�صل اإىل اإتفاق لأف�صل ال�صبل
قالت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيلري
كلينتون اإن م�رش بلد عظيم ولها تاريخ
ميتد على مدى  7اآلف عــام ،ولبــد اأن
توحد �سفوفها للتو�سل اإىل اإتفاق حول
اأف�سل ال�سبل للم�سي قدم ًا ،لأن هناك طرق
عدة ميكن اأن ل تكون يف م�سلحة م�رش اأو
املنطقة اأو الــوليــات املتحدة ،موؤكد ًة
اأن حتقيق ذلك يعود للم�رشيني اأنف�سهم.
واأكـــدت ،يف مقابلة مع حمطة "فوك�ض
نيوز" الأمريكية ،اأن الوليات املتحدة
تريد اأن تــرى نتائج نهائية ل تزعزع

الإ�ستقرار ،ول تعطي ملذ ًا اآمن ًا للتطرف،
وحتقق نتيجة اأف�سل ملن يطالبون بذلك.
كما �رشحت باأن اخليار يف م�رش الآن لي�ض
بني حتقيق الدميقراطية والأ�سواق املفتوحة
وبني حتقيق الإ�ستقرار والأمــن ،ولكنه
اإختيار يجمع هذه العنا�رش جنب ًا اإىل جنب.
واأعلنت كلينتون قائل ًة "نريد اأن نرى
الــعــمــلــيــة الــتــي بـــــداأت حتــقــيــق خــطــوات
ملمو�سة توؤدي اإىل الإ�سلح الد�ستوري،
واإن�ساء جمموعة من القوانني ال�سيا�سية
والأنظمة التي تنتهي باإجراء اإنتخابات

حــرة ونزيهة لرئي�ض جديد" ،بعد اأن
اأعــلــن الــرئــيــ�ــض ح�سنى مــبــارك اأنـــه لن
يرت�سح للإنتخابات الرئا�سية القادمة.
واأ�سافت "ما نــراه الآن هو اأن ال�سعب
املــ�ــرشي ،وخــا�ــسـ ًة ال�سباب ،يطالب
باملزيد من احلقوق ،والوليات املتحدة
تقف اإىل جانب الدميقراطية وحقوق
الإن�سان واحلرية ..وتريد اأمريكا اأن ترى
اإنتقال �سل�ض لل�سلطة ..يوؤدي يف النهاية
اإىل اإنتخابات رئا�سية حــرة ونزيهة".
و�سددت على اأن الوليات املتحدة ل تتخذ

القرارات يف هذا ال�ساأن ،ولكن موقفها
وا�سح متام ًا ب�ساأن عدم جلوء احلكومة
اإىل العنف ،ويف نف�ض الــوقــت اإعــراب
املتظاهرين عن اإحتجاجهم ب�سكل �سلمي،
و�سو ًل اإىل اإنتقال �سل�ض ومنظم لل�سلطة.
ولفتت اإىل احلاجة اإىل روؤية قيادة م�سئولة
يف م�رش حتــرتم الإتــفــاقــات الدولية،
مبا يف ذلك معاهدة ال�سلم مع اإ�رشائيل
الــتــي حافظت على اأرواح امل�رشيني
والإ�رشائيليني من املــوت والــدخــول يف
حرب م�ستمرة على مدى  30عام ًا م�ست،
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ميدان التحرير اأ�صهر ميادين العامل الآن
ابــات مــيــدان التحرير بو�سط الــقــاهــرة ،اأ�سهر مكان
يف الــعــامل على مــدار الأ�سبوعني املا�سيني ،بعدما
اندلعت فيه مــظــاهــرات  25يناير /كــانــون الثاين،
الــتــي عــرفــت با�سم "ثـــورة الغ�سب" ،والــتــي حتدثت
عنها كــل و�ــســائــل الإعــــلم الــعــاملــيــة ،و�ــســقــط فيها
 11قتيل ،ومــئــات اجلــرحــى ،ومــازالــت م�ستمرة.
وميدان التحرير ،هو اأكرب ميادين العا�سمة امل�رشية
القاهرة ،و�سمي يف البداية با�سم "الإ�سماعيلية"،
ن�سبة اإىل اخلديوي اإ�سماعيل ،الــذي بنى منطقة و�سط
الــقــاهــرة عــلــى الــطــراز الأوروبــــــي ،ثــم تــغــري اأ�سمه
اإىل "التحرير" بعد ثــورة  1919ن�سبة اإىل التحرر
من ال�ستعمار ،ثم تر�سخ اأ�سمه بعد ثــورة .1952
وي�سبه ميدان التحرير يف �سكله ،ميدان �سارل ديغول،
الذي يحوي قو�ض الن�رش يف العا�سمة الفرن�سية باري�ض،
ويقع فيه العديد من املعامل الرئي�سة يف القاهرة ،منها
مبنى جامعة الــدول العربية ،واجلامعة الأمريكية،
وجامع عمر مكرم ،وجممع التحرير ،ومبنى وزارة
اخلارجية القدمي ،قبل نقلها اإىل كورني�ض النيل بجوار
التلفزيون امل�رشي ،وفندق النيل هيلتون ،واملتحف الــوافــد اإىل مــيــدان التحرير ميــر مبنطقتي تفتي�ض من
املــ�ــرشي ،فهو يعترب مــدخــل منطقة و�ــســط املدينة .قبل اللجان ال�سعبية التي ت�سكلت حول جميع املداخل،
الأوىل تبد أا قبل الو�سول للميدان بحوايل  100مرت،
ولـــكـــن مــنــذ انــــــدلع مـــظـــاهـــرات الــغــ�ــســب يف  25ثم هناك منطقة تفتي�ض اأخــرى على املدخل مبا�رشة.
يــنــايــر /كــانــون الـــثـــاين ،اأ�ــســبــح مــيــدان التحرير
مبثابة قبلة الغا�سبني واملــتــظــاهــريــن �سد النظام جمرد الدخول مليدان التحرير ،ي�سعر املرء باأنه اأمام
املــ�ــرشي ،حــيــث متــكــن املــتــظــاهــرون مــن ال�سيطرة منظر جديد مل يتعود عليه ال�سارع امل�رشي على مدار
على امليدان الأكــرب والأ�سهر يف م�رش ،و�سط تاأمني �سنوات طويلة ..فاملحتجون ينظمون حلقات ،كل منها
قـــوات اجلــيــ�ــض املــ�ــرشي املــتــواجــدة عــلــى اأطــرافــه .تختلف عن الأخرى ،وهناك من يهتف �سد النظام امل�رشي
بهتافات خمتلفة وفكاهية ،والبع�ض ينظم حلقات للخطابة،
وخـــلل الأ�ــســبــوع الأخــــري ،اأ�ــســبــح مــيــدان التحرير اإ�سافة اإىل تعليق امل�رشفني على املظاهرات �سور من
مبثابة "هايد بــارك" ،ومل يعد جمــرد مكان للتظاهر اأ�سموهم بـ "ال�سهداء" الذين قتلوا خلل املظاهرات،
واإبــــــداء الــغــ�ــســب مـــن الــنــظــام املـــ�ـــرشي فــقــط ،اإذ مو�سحني حتت كل �سورة ،ال�سم ونبذة ق�سرية عنه.
جتــد فــيــه كــل اأطــيــاف وطــبــقــات املجتمع املــ�ــرشي.
م�سهد مثري اآخــر يظهر مــدى ت�سميم املتظاهرين على
ويف ظل مت�سك املتظاهرين ب�رشورة رحيل الرئي�ض ال�ستمرار يف احتجاجهم ،عندما حــاولــت دبابات
امل�رشي ح�سني مــبــارك ،واأمـــام رف�ض النظام لهذا اجلي�ض امل�رشي للتقدم لت�سيق امليدان بع�ض ال�سيء
الطلب ،قرر املتظاهرون البقاء داخــل امليدان حلني عليهم ،وهو ما دفع بع�ض املحتجني للقفز على جنازير
تنفيذ مطلبهم الرئي�سي ،قبل الدخول يف اأي حوار .الدبابة والنوم فوقها ملنعها من التقدم ،وهو ما اأثار
اإعجاب ال�سابط امل�سوؤول ،واأمر الدبابة بالتوقف فورا.
وهكذا ،حتول ميدان التحرير اإىل قبلة اجلميع ،فن�سبت
اخليام للمبيت ليل ،وتركت القوات امل�سلحة املتظاهرين وميتلئ مــيــدان التحرير مبئات الــلفــتــات املناه�سة
يف املنطقة الواقعة ما بني املتحف امل�رشي �سمال ،وجممع للرئي�ض مبارك ،واأغلبها فكاهية ،كما تنت�رش النكات
التحرير جنوبا ،واجلامعة الأمريكية �رشقا ،ومبنى جامعة ال�سيا�سية املرتبطة باحلدث الأهــم يف م�رش واملنطقة
الــدول العربية غربا ،وهي منطقة �سا�سعة الأطراف .الــعــربــيــة ،وهــنــاك عــ�ــرشات الــهــتــافــات الــتــي يرددها
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املتظاهرين ،منها "كلموه بالعربي  ..اأرحــل يعني
اأم�سي" و"م�ض هنم�سي هو مي�سي" ،بخلف الهتاف
الر�سمي للمظاهرة "ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام".
ويف الأيـــــام الأخـــــرية ظــهــرت الــلفــتــات املطالبة
بــــ�ــــرشورة ا�ــــســــرتداد اأمـــــــوال الــ�ــســعــب مـــن ثـــروة
"األ مـــبـــارك" ،وكــبــار املــ�ــس ـوؤولــني يف النظام
املــ�ــرشي ،بعدما تناقلت تقارير �سحفية مو�سوع
ثــــروة الــرئــيــ�ــض ،وعــــدد مــن الــــــوزراء ال�سابقني.
ويـــلحـــظ تـــواجـــد الإخـــــــوان املــ�ــســلــمــني يف مــيــدان
الــتــحــريــر ،رغــم اأنــهــم ل ي�سكلون الــعــدد الأكـــرب من
املــتــظــاهــريــن كــمــا يــــردد الــبــعــ�ــض ..كــمــا ل توجد
لفـــتـــة واحـــــدة اأو هــتــافــات ذات �ــســعــار ديــنــي.
ولوحظ اأن املتظاهرين على اإطلع يف على الأخبار ،اإذ
هتفوا �سد اإيران يف اليوم التايل لكلمة خامئني ..كما
هتفوا �سد اأمريكا ملا اأ�سموه بالتدخل يف ال�سوؤون الداخلية.
كما يلحظ الغ�سب ال�سديد جتــاه الأحـــزاب ال�سيا�سية
الر�سمية امل�رشية ،التي اتهمت بالقفز على احلدث،
وحمــاولــة حتقيق مكا�سب مــن وراء املــظــاهــرات.
وو�ــــســــعــــوا قـــائـــمـــة بــــاأ�ــــســــمــــاء جمـــمـــوعـــة مــن
الإعــلمــيــني "املطلوب حمــاكــمــتــهــم وعــلــى راأ�سهم
وزيــــر الإعــــــلم اأنـــ�ـــض األــفــقــي" عــلــى حـــد قولهم.
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اأمريكا تدعو لنتقال فوري
لل�صلطة مب�صر
دعا البيت الأبي�ض الأمريكي جمددا اإىل "اإجراءات فورية" ت�سمن انتقال �سلميا لل�سلطة يف
م�رش يكون "ذا مغزى ودائما" ،يف وقت اتهم فيه وزير م�رشي وا�سنطن مبحاولة فر�ض
هيمنتها على بلده التي ت�سهد منذ  17يوما مظاهرات حا�سدة تطالب برحيل الرئي�ض ح�سني
مبارك.
وقال البيت الأبي�ض اإن الرئي�ض باراك اأوباما اأكد -يف ات�سال مع ملك ال�سعودية امللك عبد
الله بن عبد العزيز ،املوجود يف فرتة نقاهة طبية يف املغرب� -رشورة اأن تتخذ احلكومة
امل�رشية "اإجراءات فورية" لتحقيق انتقال "منظم لل�سلطة يكون ذا مغزى ودائما و�رشعيا".
واأو�سحت ال�سحيفة اأن نتائج املحادثات تعتمد على عدة عوامل منها مدى ا�ستعداد �سليمان
واجلي�ض للتخلي عن مبارك.

انتقادات اأمريكية خلطاب
مبارك
عقد الرئي�ض الأمريكي باراك اوباما اجتماعا مع فريقه للمن القومي فور
عودته اىل البيت البي�ض من مي�سيغن ،مع ت�ساعد التوتر ب�سبب اخلطاب
الذي القاه الرئي�ض امل�رشي ح�سني مبارك وقال فيه اإنه لن يتنحى بل �سينقل
�سلحياته اىل نائبه عمر �سليمان.
وقد تابع اأوباما خطاب الرئي�ض امل�رشي ح�سني مبارك على منت الطائرة.
وزاد خطاب مبارك من حدة الأزمة التي يواجهها اأوباما يف �سيا�سته
اخلارجية.
وكانت وا�سنطن قد دعت يف وقت �سابق اىل نقل �سل�ض و�سلمي لل�سلطة يف
م�رش ،متهيدا لجراء انتخابات حرة.
واأدان ال�سناتور الأمريكي جون ماكني ما و�سفه "رف�ض مبارك املزعج"
للتنحي الفوري ،وحثه على ال�ستجابة ملطالب �سعبه.
وحث الرئي�ض امل�رشي على "اأن يبداأ ال�ستماع اىل مطالب �سعبه واأن يثق
به" ،حيث ان الأ�سوات التي تنادي بتنخي مبارك موحدة وعالية ،ح�سب
قوله.
وقال ماكني "اأنا اأدعم ب�سكل كامل مطالب ال�سعب امل�رشي واآماله ال�سلمية،
وي�ساورين القلق اأنه مع كل يوم ل يت�سجاب لهذه املطالب يزيد احتمال
التوجه اىل التطرف".

تعلن �صحيفة غربة نيوز ،عن
اإف�صاحها املجال للجالية العربية
اأفرادا وموؤ�ص�صات للتعبري عن
اآراءها ون�صر بياناتها ،علم ًا اأن
ال�صحيفة ل تتحمل اأي م�صوؤولية
ول تتبنى ما تت�صمن هذه الآراء
اأو البيانات اأو الإنتقادات
www.ghorbanews.com

8

�خبار�لعرب

تقرير :اأزمة م�صر
تكلف البالد 310
ماليني دولر يوميا
على القل
القاهرة (رويرتز)  -قال تقرير اأ�سدره كريدي
اأجريكول �سي.اي.بي ان الزمة امل�رشية الراهنة
تكلف البلد ما ل يقل عن  310مليني دولر يوميا
وان قطاع ال�سياحة �سيكون اأكرث قطاعات القت�ساد
ت�رشرا جراء الزمة.
ول يزال حمتجون ينادون عرب تظاهرات حا�سدة
لليوم الثاين ع�رش على التوايل با�سقاط حكم الرئي�ض
امل�رشي ح�سني مبارك بعد  30عاما ق�ساها يف
من�سبه ويطالبون با�سلحات �سيا�سية واقت�سادية
وا�سعة النطاق.
وقال التقرير الذي تلقت رويرتز ن�سخة منه
عرب الربيد اللكرتوين "ياأتي القت�ساد يف قلب
امل�ساكل امل�رشية� .سقط نظام مبارك للفتقار
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اإنفجار خط اأنابيب الغاز من م�صر لإ�صرائيل
اىل نظام اقت�سادي ي�سمن و�سول الرثوة
اىل خمتلف طبقات املجتمع ولت�ساع فجوة
عدم التكاف ؤو (بني طبقات املجتمع) وارتفاع
ن�سبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل
الت�سخم".
واأ�ساف "الزمة ال�سيا�سية احلالية يف
م�رش تكلف البلد خ�سائر ل تقل عن 310
مليني دولر يوميا .ال�سياحة اأول القطاعات
املت�رشرة .ا�ستمرار حالة عدم اليقني ال�سيا�سية
واأعمال العنف �سيكون لها اأثر مدمر على
عائدات ال�سياحة هذا العام".
واأ�ساف مو�سى -يف ات�سال مع اجلزيرة -اأنه
حذر يف وقت �سابق من مغبة الو�سول اإىل هذه
املرحلة ،ودعا احلكومات اإىل العمل �رشيعا
على تنفيذ اإ�سلح حقيقي يوفر للمواطنني
الر�سا والأمل.

مت تعليق �سخ اإمدادات الغاز امل�رشي اإىل اإ�رشائيل والأردن
و�سوريا بعد النفجار ال�سخم يف اأحد فروع خط الأنابيب
الذي ينقله ومير عرب �سمايل �سبه جزيرة �سيناء.
وت�سبب النفجار يف اندلع النريان التي ارتفعت األ�سنتها
عالية يف ال�سماء واأمكن روؤيتها على بعد عدة كيلومرتات،
اإل اأنه قد متت ال�سيطرة عليه.
وكان م�سوؤولون م�رشيون قد قالوا اإن التفجري حدث يف
الفرع الذي يو�سل الغاز للأردن.
فيما اأكدت الإذاعة الإ�رشائيلية اإن النفجار مل ي�ستهدف
اإمدادات الغاز امل�رشي اإىل اإ�رشائيل ،اإل اأنه مت وقفها
كاإجراء احرتازي.
واأكدت م�سادر اأمنية م�رشية اأن اخلط تعر�ض لعمل
تخريبي ،واأن اجلي�ض وال�سلطات متكنت من اإغلق امل�سدر
الرئي�سي الذي يو�سل الغاز خلط الأنابيب ،وتقوم مبحا�رشة
النريان التي اندلعت ب�سبب النفجار.
فيما ا�سارت م�سادر �سحفية اإىل اأن النفجار كان قويا جدا
واأمكن �سماع دويه يف قطاع غزة املجاور ل�سبه اجلزيرة.
وقالت امل�سادر اإن اخلط يبداأ من ميناء بور�سعيد
وينق�سم قرب العري�ض اإىل فرعني اأحدهما لنقل الغاز اإىل
الأردن والآخر اإىل ال�سيخ زويد ومنه اإىل حمطة للغاز يف
اإ�رشائيل.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي ت�سهد فيه م�رش موجة من
الحتجاجات املطالبة بتنحي الرئي�ض امل�رشي مبارك.

الب�صري" :قبلنا ب�صدر رحب" نتيجة ا�صتفتاء تقرير م�صري اجلنوب
أقرت بالإجماع وقبلت
اأعلن الرئي�ض ال�سوداين عمر ح�سن الب�سري الثنني اأن حكومته ا َّ
"ب�سدر رحب" النتائج النهائية لل�ستفتاء على تقرير م�سري جنوب ال�سودان ،والتي
اأظهرت اأن  98.83يف املائة من املقرتعني قد �سوتوا ل�سالح انف�سال اجلنوب عن
ال�سمال.
وقال الب�سري" :لقد اأر�سلنا هذه النتيجة وقبلناها ب�سدر رحب ،لأنها رغبة املواطن
اجلنوبي ،والهدف الرئي�سي هو ال�سلم".
"علقات قوية"
من جانبه ،قال �سيلفا كري ،نائب الرئي�ض ال�سوداين ورئي�ض حكومة جنوب
ال�سودان ،تعليقا على النتائج النهائية لل�ستفتاء الذي جرى بني التا�سع واخلام�ض
ع�رش من ال�سهر املا�سي" :انف�سال اجلنوب لي�ض نهاية الطريق ،ولي�ض معناه اأن
نكون اأعداء لبع�سنا البع�ض ،بل يجب اأن نتمتع بعلقات قوية".
وتعهد الزعيم ال�سوداين اجلنوبي �سيلفا كري بالتعاون مع اخلرطوم يف امل�ستقبل،
قائل" :اإن هناك الكثري مما يربط ال�سمال باجلنوب".

وائل غنيم :م�صتعد للموت من اأجل التغيري مب�صر
القاهرة ،م�رش ( -- )CNNقال النا�سط الإلكرتوين ال�ساب ومدير الت�سويق الإقليمي ل�رشكة غوغل ،وائل غنيم ،الأربعاء ،اإنه م�ستعد للموت من اأجل التغيري يف
م�رش ،وذلك يف مقابلة ح�رشية مع  ،CNNم�سيف ًا اأنه مل يعد هناك جمال للتفاو�ض مع نظام الرئي�ض امل�رشي ح�سني مبارك ،م�سيف ًا اأن "دم ًا كثري ًا �سال الآن".
وكان غنيم ،الذي احتجزه الأمن امل�رشي طيلة  12يوم ًا وامل�سوؤول عن �سفحة "كلنا خالد �سعيد" على الإنرتنت ،قد لعب دور ًا حموري ًا يف تنظيم الحتجاجات
الدائرة الآن يف م�رش منذ اأكرث من اأ�سبوعني.
ومنذ الإفراج عنه ،يتم العامل مع غنيم بو�سفه بط ً
ل ،حيث رحب به الآلف عندما توحه اإىل ميدان التحرير وحتدث اإىل املتظاهرين الذين يطالبون بالتغيري منذ
اأكرث من  16يوم ًا.

ربع مليون يفو�صون ''غنيم'' للتحدث باإ�صمم ..واأ�صئلتهم يف انتظاره
ما يزيد عن الربع مليون �سخ�ض حتى الآن فو�سوا ''وائل غنيم للتحدث باإ�سم ثوار م�رش ،من خلل �سفحة اأ�س�سها اأحد ال�سباب على موقع ال�سبكة الجتماعية ''في�ض
وحث امل�سئول عن ال�سفحة فى املقدمة ال�سباب على تفوي�ض غنيم ،قائل'' :هذه ال�سفحة لتفوي�ض ال�سيد  /وائل �سعيد عبا�ض غنيم ،للتحدث باإ�سم ثوار م�رش
بوك''؛
َّ
اأ�سحاب الف�سل فى اأحداث يوم  25يناير وما تلها من اأحداث ..باإن�سمامك لل�سفحة ت�سيف �سوتك لإجماىل عدد التفوي�سات لهذا ال�ساب امل�رشى الذى يفخر به
كل م�رشى''.
www.ghorbanews.com
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�لقذ�يف :مبارك فقري ال ميلك ثمن مالب�شه ..ونر�شل له �لدعم
انتقد الرئي�ض الليبي معمر القذايف املتظاهرين يف ميدان التحرير ومطالبهم بتنحي
الرئي�ض مبارك ،واجراء ا�سلحات ت�رشيعية ود�ستورية ،م�سري ًا اإىل اأن قناة
"اجلزيرة" ،وال�سيخ يو�سف القر�ساوي كانا �سمن املحر�سني للم�رشيني للإنقلب
على مبارك.
جاء ذلك يف اجتماع للرئي�ض الليبي مع جمموعة من الإعلميني وال�سحفيني
والنا�سطني على املواقع الجتماعية ملدة ثلث اأيام متتالية ناق�ض معهم تطورات
ما حدث يف تون�ض وم�رش.
وذكرت �سحيفة "ليبيا اليوم" امل�ستقلة اأن القذايف اأبدى قلقه وغ�سبه مما يجري يف
م�رش ،حيث دافع عن الرئي�ض مبارك قائل" :اإن مبارك فقري ول ميلك ثمن ملب�سه،
ونحن نقدم له الدعم" ،موؤكد ًا اأن "عملء املو�ساد وراء ما يجري يف م�رش.
كما دافع عن الرئي�ض التون�سي املخلوع زين العابدين بن علي ،وقال" :اإن التوان�سه
الليكرتوين اإن ثروة اأ�رشة الرئي�ض مبارك تقدر بحوايل  70مليار دولر وفقًا
يكرهونه لأن زوجته "طرابل�سية".
لتحليل خرباء ال�رشق الأو�سط ..واأ�سافت '':هذه الرثوة موزعة ما بني اأر�سدة يف
وحذر القذايف من مغبه اأن ي�سارك اأي ًا من الليبيني يف اأية اأعمال تخل بالأمن اأو بنوك �سوي�رشية وبريطانية وعقارات يف بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية
وم�رش''.
ت�سبب الفو�سى ،متوعدا باأن قبائلهم �ستتحمل امل�سوؤولية يف حال قيامهم بذلك.
ونقلت ال�سحيفة الليبية اأن القذايف خاطب احل�سور ومعظمهم من مدن ال�رشق الليبي
بنربة التحذير من مغبة امل�ساركة يف اأي ا�سطرابات حمتملة ،فى ا�سارة اىل تخوف
ال�سلطات الليبية من دعوة املعار�سة الليبية ون�سطاء ليبيون فى الداخل اىل اعتبار
يوم ال�سابع ع�رش من ال�سهر اجلارى يوما للغ�سب فى ذكرى انتفا�سة الطلبة �سد
حكم العقيد القذافى الذيى يتوىل ال�سلطة فى بلده منذ اكرثمن اربعني عاما.

كرئي�سا للجمهورية وكم�سئول ع�سكري رفيع امل�ستوى ،ا�ستطاع
'' خلل  30عام ًا
ً
مبارك احل�سول على اأرباح تقدر مبليني من خلل �سفقات ال�ستثمار معظمها
مت اإخراجها من البلد وو�سعها يف ح�سابات �رشية ببنوك �سوي�رشية وبريطانية،
مثل بنك "يو .بي .اإ�ض" ال�سوي�رشي وبنك ا�سكتلندا ،اأو مت ا�ستثماره يف املنازل
والفنادق.

وكانت �سحيفة ''جارديان'' الربيطانية قد قالت يف عدد اجلمعة على موقعها

تون�ص  :ا�صتدعاء الحتياط واملتقاعدين من اجلنود ل�صبط الأمن
ا�ستدعت وزارة الدفاع التون�سية جنود الحتياط واملتقاعدين للخدمة وهددت اأفراد ال�رشطة بالقالة لتقاع�سهم عن اخلدمة يف خطوة جديدة لعادة النظام بعد ثلثة
اأ�سابيع من الإطاحة بالرئي�ض ال�سابق زين العابدين بن علي.
وكان م�سوؤولون اأمنيون يف احلكومة الئتلفية قد قالوا ان هناك موؤامرة دبرها م�سوؤولون مقربون من النظام ال�سابق بهدف ن�رش الفو�سى وا�ستعادة ال�سلطة.
و�سهدت تون�ض اندلع اأعمال العنف جمددا منذ الأ�سبوع املا�سي بعد فرتة وجيزة من ال�ستقرار عقب الإطاحة بالرئي�ض التون�سي.
وذكر بيان ر�سمي اأن وزارة الدفاع الوطني " دعت �سباط ال�سف ورجال اجلي�ض التابعني جلي�ض البحر وجي�ض الطريان الذين اأحيلوا على التقاعد لللتحاق باملراكز
اجلهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات �سكناهم".

رحيل الفريق �صعد ال�صاذيل مدبر هجوم "بارليف"
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ( -- )CNNذكرت
وكالة اأنباء ال�رشق الأو�سط امل�رشية اأن الفريق �سعد
الدين ال�ساذيل رئي�ض الأركان امل�رشي ال�سابق تويف
اخلمي�ض ،عن عمر يناهز  88عاما ،بعد �رشاع طويل
مع املر�ض.
و�سغل ال�ساذيل من�سب رئي�ض اأركان حرب القوات
امل�سلحة امل�رشية يف الفرتة من  16مايو/اأيار
 1971وحتى دي�سمرب/كانون اأول من عام ،1973
ويو�سف باأنه مدبر الهجوم امل�رشي الناجح على خط
بارليف الإ�رشائيلي يف حرب .1973
ووفقا للوكالة الر�سمية امل�رشية ،ولد الراحل يف
اأبريل/ني�سان عام  1922بقرية �سرباتنا مركز
ب�سيون يف حمافظة الغربية يف دلتا النيل.
و�سغل عدة منا�سب منها من�سب امللحق الع�سكري يف

لندن بني عامي  1961و ،1963و�سفري م�رش يف
بريطانيا بني عامي  1974و ،1975ثم �سفري م�رش
يف الربتغال بني عامي 1975و.1978
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مبارك يفو�ص �صالحياته لنائبه وغ�صب يف �صفوف املتظاهرين
اأعلن الرئي�ض امل�رشي حممد ح�سني مبارك اأنه فو�ض نائبه عمر �سليمان تويل
اخت�سا�ساته مبقت�سى الد�ستور .واأ�ساف مبارك يف خطاب بثه التليفزيون امل�رشي
م�ساء اخلمي�ض اإنه �سي�ستجيب ملطالب ال�سعب امل�رشي وانه �سيعمل على نقل ال�سلطة بال�سبل
الدميقراطية بعد انتهاء وليته يف �سبتمرب/اأيلول املقبل.
واأعرب مبارك عن اأ�سفه العميق لأرواح ال�سباب التي اأزهقت يف الأحداث الأخرية موؤكدا
اأنه اأمر بالتحقيق فيها وحما�سبة امل�سوؤولني عنها.
واأ�ساف اأنه �سيلغي قانون الطواريء فور ا�ستعادة النظام يف البلد .واأكد الرئي�ض اأنه مل
ي�سع يوما ما من اأجل �سلطة اأو من�سب واأنه يرف�ض ال�ستجابة لأي �سغوط اأجنبية.
وكانت التكهنات التي تداولتها و�سائل العلم قبيل اإلقاء اخلطاب تفيد بان الرئي�ض
امل�رشي �سيعلن تنحيه عن ال�سلطة ونقل �سلطاته بالكامل اىل نائبه عمر �سليمان.

موؤقت دون ممار�سته ملهامه ،احالة �سلحياته اىل نائبه با�ستثناء حق تعديل الد�ستور
وحل جمل�سي ال�سعب وال�سورى واقالة احلكومة.
وقد ثار املتظاهرون في ميدان التحرير مساء اخلميس غضبا لعدم اعالن الرئيس حسني
مبارك تنحيه الفوري عن السلطة وطالب بعضهم اجليش باالنضمام اليهم في
احتجاجاتهم.
وابدى املتظاهرون تصميمهم على التوجه اجلمعة الى القصر الرئاسي في مصر
اجلديدة،وقال مراسلنا عمرو جميل إن املتظاهرين يعتزمون تنظيم مظاهرات حاشدة في
عدة اماكن ومحاور رئيسية في العاصمة املصرية وليس ميدان التحرير فقط.
كما طالب املتظاهرون برحيل عمر سليمان ،وأفادت أنباء بأن مجموعات من املتظاهرين
خرجوا بالفعل في طريقهم إلى القصر الرئاسي،فيما اجتهت تظاهرة أخرى إلى مبنى
التلفزيون املصري.

وتق�سي املادة  82من الد�ستور امل�رشي باأنه يحق لرئي�ض اجلمهورية ،اذا ما حال حائل

فتاة اإ�صرائيلية اأجنبت
اأبرز رجال الف�صاد يف نظام
"فجرت �سحيفة "هااآرت�ض" العربية ،قنبلة مدوية يف اإطار ر�سدها
ّ
لقائمة رجال الأعمال ،الذين راأت وقوفهم وراء "وعكة" النظام
امل�رشي ولو ب�سكل غري مبا�رش .وك�سفت "هااآرت�ض" النقاب يف هذا
ال�سياق عن اأن رجل الأعمال امل�رشي ،اأحمد عز ،اأمني التنظيم ،وع�سو
جلنة ال�سيا�سات باحلزب الوطني احلاكم ،ينحدر يف اأ�سوله الأ�رشية من
اإ�رشائيل".
"قالت ال�سحيفة العربية اإن اجلرنال املتقاعد يف اجلي�ض امل�رشي ،عبد
تزوج من فتاة اإ�رشائيلية عام ،1956
العزيز عز ،والد اأحمد ّ
عزّ ،
وقالت ال�سحيفة" :اإن اجلرنال املتقاعد يف اجلي�ض امل�رشي عبد العزيز
عز ،كان قد تزوج من فتاة اإ�رشائيلية عام  ،1956واأجنب منها ابنا اأطلق
عليه ا�سم "اأحمد"".
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اأحمد زويل يطلق علي الثوار في�ص اإيجبت
يف موؤمتره
ال�سحفي قدم
الدكتور اأحمد
زويل حتية
خا�سة ايل �سباب
ثورة الغ�سب .
قال اإنهم
يعرفون يف
العامل اخلارجي
باعتبارهم �سباب
الفي�ض بوك ..
لكنني اأري اأن
هناك مليني
املليني من
�سباب الفي�ض
بوك  .وعلينا اأن
منيزهم عن غريهم  .ونفخر بهم  .ونتباهي بهم عرب الأمم والتاريخ ..
دعونا ن�سميهم في�ض اإيجيبت
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ثروات ال�صعوب
ثروة مبارك واأ�صرته  70مليار دولر
''ثروة الرئي�ض امل�رشي ح�سني مبارك الأ�رشة ميكن اأن ت�سل اإىل  70مليار
دولر'' ..هكذا ذكرت �سحيفة ''جارديان'' الربيطانية.
واأ�سارت ال�سحيفة ،على موقعها الليكرتوين  -اجلمعة ،اأن ثروة اأ�رشة
الرئي�ض مبارك تقدر بحوايل  70مليار دولر وفقًا لتحليل خرباء ال�رشق
الأو�سط ..واأ�سافت '':هذه الرثوة موزعة ما بني اأر�سدة يف بنوك �سوي�رشية
وبريطانية وعقارات يف بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية وم�رش''.
كرئي�سا للجمهورية وكم�سئول ع�سكري رفيع امل�ستوى،
'' خلل  30عام ًا
ً
ا�ستطاع مبارك احل�سول على اأرباح تقدر مبليني من خلل �سفقات
ال�ستثمار معظمها مت اإخراجها من البلد وو�سعها يف ح�سابات �رشية ببنوك
�سوي�رشية وبريطانية ،مثل بنك "يو .بي .اإ�ض" ال�سوي�رشي وبنك ا�سكتلندا ،اأو
مت ا�ستثماره يف املنازل والفنادق.
الثورة ل تقت�رش بالطبع على مبارك ..حيث ح�سل كل من علء وجمال
 -جنلي الرئي�ض  -على جزء من هذه الرثوة ..ووفقًا لل�سحيفة فاإن جنلي

الرئي�ض اأ�سحاب ثروة تقدر باملليني وهي عبارة عن عقارات يف مانهاتن
وبيفريل هيلز ولندن.
كري�ستوفر ديفيد�سون ،اأ�ستاذ �سيا�سات ال�رشق الأو�سط يف جامعة ،قال -
وفقًا ملا جاء بال�سحيفة  -اأن مبارك وزوجته �سوزان ،وجنليهما متكنوا
من جني مليني الأرباح وذلك من خلل التعاون ال�ستثماري مع العديد من
ال�رشكات الأجنبية واخلا�سة.
''بنوك لندن و�سوي�رشا هي البنوك املف�سلة لدى زعماء ال�رشق الأو�سط لإيداع
اأرباحهم'' ..وتابع ديفيد�سون ":كل م�رشوع يف م�رش يحتاج اإىل ما ي�سبه
الراعي الر�سمي له ..ومبارك كان يتقدم بذلك ..ولكن لي�ض بهدف التنمية..
ولكن من اأجل احل�سول على جزء من اأرباح امل�رشوع''.
يوؤكد اأحد اخلرباء الأملان اأن ثروة عائلة مبارك ل ميكن م�سادرتها ب�سكل
ر�سمي اإل اإذا قامت حكومة م�رشية جديدة بفتح حتقيق ق�سائي وتقدمي اأدلة
على كون هذه الرثوة قد مت احل�سول عليها بطرق غري �رشعية

ك�صف ثروات هائلة مل�صوؤولني مب�صر
بداأت و�سائل اإعلم م�رشية يف فتح ملفات الوزراء وامل�سوؤولني الذين اأقيلوا
يف الأيام املا�سية يف ما بدا حماولة من النظام لتقدمي تنازلت اأمام الثورة
ال�سعبية التي ت�رش على اأن هدفها الرئي�سي هو الإطاحة بالرئي�ض ح�سني مبارك
ونظامه.
وبعدما ك�سفت �سحف اأجنبية عن ثروات هائلة بع�رشات املليارات للرئي�ض
ح�سني مبارك وعائلته ،جاءت �سحيفة الد�ستور امل�ستقلة لتقدم ر�سدا لرثوات
الوزراء الذين �سدرت قرارات من النائب العام مبنعهم من ال�سفر وجتميد
ح�ساباتهم املالية يف البنوك ،وهم وزراء الداخلية حبيب العاديل والإ�سكان
اأحمد املغربي وال�سياحة زهري جرانة اإ�سافة اإىل اأمني التنظيم ال�سابق باحلزب
احلاكم اأحمد عز.
وقدرت ال�سحيفة ثروة املغربي بـ 17مليار جنيه م�رشي (الدولر= 5.8
جنيهات تقريبا) وفقا لإقرار الذمة املالية اخلا�ض به ،يف حني اأن ثروته
قبل توليه من�سبه قبل �سنوات قليلة كانت حوايل  4مليارات جنيه فقط ،كما
نقلت عن م�سادر اأنه رف�ض ت�سديد قرو�ض ح�سل عليها من البنوك اأثناء توليه
الوزارة بقيمة  3مليارات جنيه.
اأما جرانة ،فقالت الد�ستور اإنه اقرت�ض  4مليارات جنيه من البنوك قبل توليه
الوزارة وذلك لإنقاذ �رشكته اخلا�سة التي تعمل يف جمال ال�سياحة والفنادق،
وبعدما توىل من�سبه قام ب�سداد ديونه ف�سل عن جمع ثروة تقدر بثمانية
مليارات جنيه.
وبالن�سبة للعاديل قالت الد�ستور اإن هناك تكتما على قيمة ثروته احلقيقية،
يف حني تبقى التهمة الرئي�سية التي يتوقع اأن يحا�سب عليها هي انهيار
الأمن واختفاء ال�رشطة بعد اندلع �رشارة الثورة ،خا�سة مع ظهور وثيقة
لويكيليك�ض مل تتاأكد بعد ت�سري لتورطه يف هذا ال�ساأن.
الإمرباطور
كما اأملحت ال�سحيفة اإىل غمو�ض مماثل يتعلق بحقيقة ثروة اأحمد عز الذي
ا�ستهر بلقب "اإمرباطور احلديد" بالنظر اإىل غياب ال�سفافية يف م�رش ،لكنها
قالت اإنه ح�سل على قرو�ض من البنوك تقدر بنحو مليار و 600األف جنيه،
كما بلغت مديونية �رشكته للحديد امل�ستحقة ل�رشكة الدخيلة اململوكة للدولة نحو
 750مليون جنيه �سنويا ومل يقم ب�سدادها.

من جهة اأخرى نقلت ال�سحيفة عن خرباء اقت�ساديني وقانونيني انتقادهم لبيان
النائب العام ب�ساأن هوؤلء امل�سوؤولني ال�سابقني ،وقالوا اإن البيان افتقد لتحديد
�سقف زمني لبدء التحقيقات معهم ،كما اأنه ات�سم بالغمو�ض ب�ساأن م�سوؤولني
اآخرين اأعلن عن اإحالتهم للتحقيق ب�ساأن جرائم ا�ستيلء على املال العام.
يف ال�سياق نف�سه ،قالت الد�ستور اإن هناك بلغات قدمت للنائب العام تطالب
باحلفظ على اأموال رئي�ض الوزراء ال�سابق اأحمد نظيف و�سلفه عاطف عبيد
اإ�سافة اإىل وزير الإ�سكان الأ�سبق حممد اإبراهيم �سليمان.
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معت�صمو التحرير يقيمون حلقة ''زار''
لـ''�صرف'' نظام مبارك
فجرت مظاهرات الغ�سب طاقات الإبداع الكامنة داخل الإن�سان امل�رشي ..فبني روح
الدعابة وال�سخرية التي بدت وا�سحة ب�سدة يف الهتافات واللفتات التي اأطلقها ورفعها
املحتجون.
ويف واحدة من التقاليع التي اأبدعها املحتجون وامل�ساركون يف املظاهرات ،وتعبريا عن
تباطوؤ النظام يف الرحيل و�سعوبة تنفيذ هذا املطلب ،اأقاموا حلقة "زار" للم�ساعدة يف رحيل
النظام اأو �رشفه متا�سيا مع اأجواء الزار.
ونظم املتظاهرون حلقة يف حماكاة حللقات الزار اأو الذكر مرددين هتافات على نف�ض وزن
ما يقال يف حلقات الذكر والزار ،وعلى نف�ض اأنغامها ،مطالبني النظام بالرحيل.
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يا �صعب م�صر العظيم ...
ح�صروا قلة و زير
بث نا�سطون ر�سائل باملوبايل للآلف من امل�رشيني حتت عنوان :
يا �سعب م�رش العظيم ..ح�رشوا قلة وزير ..
ويف لقطة طريفة مت التقاطها من داخل ميدان التحرير قام احد املتظاهرين بحمل
بل�ض مكتوب عليه يف يوم الوفاء  30عاما .
وهو موروث �سعبي متعارف عليه يقوم به �سخ�ض بك�رش بل�ض اأو دورق ماء
م�سنوع من الفخار وراء �سخ�ض يكرهه عندما يغادر املكان .
وهو بالفعل ما قام به �ساب م�رشي موجود مبيدان التحرير ام�سك بل�ض بيده ،
وكتب عليه يوم الوفاء  30عاما وهو ما يعني الفرتة التي مكث فيها ح�سني مبارك
بال�سلطة وانه �سوف يودعه بك�رش البل�ض وراءه عندما يتنحي رغبة يف عدم روؤيته
مرة اأخري

اإرحل يعني اإم�صي ...
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ليلة بكى فيها خالد غنيم واأبكى ماليني امل�رصيني
دموعه كانت اأبلغ تعبري عن �صدقه ..كلماته
مل تكن بحاجة لأدلة ..ب�صاطته وحواره
التلقائي كان عنوانه ..فاأبكى امل�صريني
جمي ًعا ..وا�صتحق اأن يكن ما مل يحب اأن ي�صف
نف�صه به '' بط ً
ال''.
وائل �صعيد عبا�ص غنيم� ..صاب م�صري يحب
بلده ..مل ت�صعفه الكلمات ليقدم اأ�صفه
وتعازيه لكل اأهايل �صهداء ثورة الغ�صب ..ومل
ت�صعفه ا ً
أي�صا يف تقدمي اعتذاره للم�صريني عن
اأ�صرار حلقت مب�صاحلهم ..قال اإنه وغريه ل
يتحملوا م�صئوليتها..
نحن اأ�صحاب حق ،ول�صت بطال اأو ً
فار�صا ،اأنا بطل '' كي بورد اأو لوحة مفاتيح الكمبيوتر''  ..ول�صت خائ ًنا ..اأو مدفوعً ا من قبل اأحد..
رمزا اأو
ً
�صمم اأن يتحدث عن نف�صه  ..متوجهًا ل�صباب ميدان التحرير باأنهم من ي�صتحقوا البطولة ..لأنهم من قبلوا الت�صحية يف الوقت الذي كان ل
هكذا ّ
ميتلك فيها حريته عندما اختطفه اأمن الدولة ليلة ال�صرارة الأوىل للمظاهرات..
انهياره يف البكاء عند روؤيته ل�صور �صباب ال�صهداء لأول مرة ..وعدم ا�صتكماله حللقة برنامج العا�صرة م�صاءا على قناة درمي  ..جعل جميع من
ي�صاهدونه ل ميتلكون اأن مينعوا دموعهم من الفرار ...
وائل غنيم يعتذر ...
'' اأنا عاوز اأقول لكل اأب واأم اأنا اآ�صف ،ب�ص م�ص غلطتي ،دي غلطة كل واحد كان ما�صك يف ال�صلطة ومتبت فيها'' ..كانت اأوىل الكلمات التي نطق
بها وائل غنيم يف حواره مع الإعالمية منى ال�صاذيل ،عقب الإفراج عنه من مقر اأمن الدولة ،بعد اختطافه ليلة اخلمي�ص  25يناير من قبل  4من
خمربي اأمن الدولة.
موؤ�ص�ص �صفحة '' كلنا خالد �صعيد'' اأو وائل غنيم ،اأكد يف حديثه اإنه مل يتعر�ص لأي نوع من اأنواع التعذيب البدين ،يف اأمن الدولة ،ولكنهم قاموا
فور اعتقاله بتع�صيب عينيه ،فلم يرى من يحدثونه ،اأو حتى عرف اأي معلومات عن ما حدث بعد مظاهرة  25يناير ،حتى التحقيق الأخري قبيل
ميعاد الإفراج عنه.
مل يكن ذلك تاأكيده فقط ،بل �صدد على اأنه لي�ص خائ ًنا ،اأو حتركه هو ومن يعرفه من �صباب م�صر ،اأي اأجندات خارجية ،اأو جماعات اأو اأحزاب
�صيا�صية ،كما ت�صور اأمن الدولة ،وحاول اأن ينتزع منه اعتاف بذلك ،اإىل اأن اقتنعوا باأنه �صاب م�صري يريد اخلري لبلده  -ح�صبما قال وائل.-
وائل مع وزير الداخلية واأمني الوطني
وائل قال اإنه قابل اللواء حممود وجدي ،وزير الداخلية اجلديد ،قبيل الإفراج عنه ،وحتدث معه حول م�صكلتني اأ�صا�صيتني ..الأوىل  ..ل يوجد
حوار بني ال�صباب والنظام يف م�صر ،الثانية  ..انعدام الثقة بني الطرفني ،اإ�صافة اىل الت�صليل الذي ميار�صه الإعالم امل�صري ،ورد عليه وجدي،
باأن اجلميع منده�ص لدرجة ال�صدمة مما اأحدثه ال�صباب ،فلم يكن اأحد يعرف ماذا تفعلون ،ولكنه حذر ال�صباب من النتهاز من قبل بع�ص
الأ�صخا�ص.
اإ�صافة اإىل مقابلته لوجدي ،قابل وائل الدكتور ح�صام بدراوي ،الأمني العام اجلديد ا ً
أي�صا للحزب الوطني احلاكم ،واأمني جلنة ال�صيا�صات ،والذي
قام بتو�صيله ملنزله ،وقال له اإنه ل يود اأن يرى اأي �صعار للحزب الوطني يف اأي �صارع يف م�صر ،مو ً
ؤكدا اأن الوطني �صبب ما يحيا فيه امل�صريني ،وطلب
من بدراوي اأن يتقدم با�صتقالته من احلزب الوطني ،وتكوين كيان م�صتقل ،وذلك لأنه يحتمه على امل�صتوى ال�صخ�صي.
ثورة الغ�صب كما يراها اأول من دعا لها
وائل غنيم ،كان واحد من اأوائل من دعوا اىل املظاهرات ،التي قال اإنه مل يكن متفائال بنزول امل�صريني لها بهذا العدد الكبري ،والذي اأذهله ،كما
قال يف حوار له مع م�صراوي قبيل القب�ص عليه ،واأكد انه جهده كان اأقل من جهد �صباب كتري اأمثال النا�صط م�صطفى النجار ،اأو املخرج عمرو
�صالمة ،الذي تعر�ص لل�صرب املربح من قبل قوات الأمن اأثناء مظاهرة اأمام دار الق�صاء العايل.
اأكرث ما اأكد عليه وائل اأن الوقت الآن يف م�صر لي�ص " وقت تق�صيم تورته ،اأو ت�صفية ح�صابات ،اأو ن�صر اأيدولوجيات" ..واكرث ما اأحزنه هو معرفة
كالنا خالد �صعيد ،والذي قال اإنها جنحت ب�صبب اتباعه لأ�صلوب ال�صتماع للجميع وعمل ا�صتطالعات للراأي ،ن الدولة الذي
النا�ص اأنه اأدمن �صفحة
www.ghorbanews.com
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مرة دكتور دخل عنرب فى �رصاية املجانني لقى واحد
بي�رصب نف�سة بال�سب�سب �ساأل املمر�سة ماله ده ؟ قالت
اأ�سله كان بيحب واحدة ومتجوزها�ش ..دخل العنرب
اىل بعده لقى واحد بيخبط دماغة فى احليطة قالها وده
ماله قالتله ا�سل ده اىل اجتوزها...
………………………..
مرة مدر�ش دخل الف�سل فقال للتالميذ يعي�ش ال�سمك فى
املاء رد التالميذ يعي�ش يعي�ش يعي�ش ..
……………………..
مره واحد �سايق عربيه �ساف يافطه مكتوب عليها
( خفف  100ك) راح خمفف  100ك لقى يافطه تانيه
مكتوب عليها (خفف  50ك) راح خمفف50ك لقى يافطه
مكتوب عليها "اهال بكم يف مدينه خفف"
………………………..
مره واحد غنى جاب عربيه فور باى فور جديده
وركنها حتت البيت وكل يوم بليل يعدى من حتت البيت
واحد م�سطول يالقى مكتوب ع العربيه  4x4يروح
كاتب =  16ينزل الراجل �ساحب العربيه ال�سبح ي�سايق
ويوديها امليكانيكى يروح ي�سلح ال�ساج وكذا مره تتكرر
احلكايه دى فامليكانيكى اقرتح على �ساحب العربيه فكره
انه يكتب هو =  16بدل ما الراجل ال�سكران يكحت ال�ساج
فرح الراجل وعمل كده قام الراجل ال�سكران رجع بليل
لقى مكتوب ع العربيه  16 = 4×4راح جاب حجره وعمل
عالمة �سح
………………………..
واحد و هو بيموت ب�ش ملراته ب�سه كلها رومان�سيه و
قالها  :انا ملا اترفدت كنتي معايا  ،و ملا عييت وقفتي
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التانية واقوله .come here
………………………..
عري�ش م�سطول على االآخر يف يوم فرحه..
بعد املعازمي مام�سيوا دخل البيت لقى العرو�سة
قاعدة ،قال والله انا كنت عارف يف الهي�سة دي
هاين�سوا حد!
………………………..
واحد غبي جاله عقد عمل فى الكويت ،يوم
ال�سفر قاعد فى املطار فاملذيع الداخلى بيقول :
"على ركاب الرحله  770املتوجهه اىل الكويت
التواجد ب�ساله الدخول"" ،النداء االخري لركاب
الرحله  770املتوجهه اىل الكويت التواجد ب�ساله
الدخول ".فموظف املطار بيقوله "رحله الكويت
هتطلع يا اأ�ستاذ"  ،فريد عليه ويقوله " :يا عم
جنبي ،وملا فل�ست بر�سوا كنتي معايا  ،و دلوقتى ل�سا
دول طالعني رحله  ..انا طالع �سغل".
جنبي  ،م�سك ايدها بحنيه و قالها  :م�ش عاريف ليه
………………………..
حا�سي�ش انك نح�ش
مرة واحد م�سطول مروح البيت وبقالو �ساعة
-----------------------م�ش عارف يفتح الباب مراتة من البلكونة بتقولو
ايف املدر�سه ا�ستاذ احل�ساب بي�سال التلميذ بتاعه :لو
ارميلك املفتاح قالها ال املفتاح معاية ارميلى خرم
باباك ا�ستلف الف جنيه من البنك والف جنيه تانيه من
جاركم يبقى هريجع كام الف ،التلميذ :م�ش هريجع حاجه الباب
يا ا�ستاذ  ،اال�ستاذ :ياابني ا�ستلف الف وبعديها الف تانيه ………………………..
واحد غبي معاه  150جنيه .قاعد يق�سمهم ويقول 50
التلميذ  :م�ش هريجع حاجه يا ا�ستاذ ،اال�ستاذ :اقعد يا
ابني انت متعرف�ش حاجه يف احل�ساب ،التلميذ :انت اللي جنيه لل�سكن 50 ،جنيه لالأكل ،و 50جنيه للباجنو.
الباب خبط .مني .افتح بولي�ش .راح مقطع
متعرف�ش ابويا يا ا�ستاذ
اخلم�سني جنيه بتاعة الباجنو
.............................
مدر�ش اجنليزى بي�ساأل متيذ بيقوله لو عايز تقول لواحد ………………………..
م�سطول �ساف لوحة على حمل انرتنت مكتوب
تعاىل هنا تقوله ايه؟ قاله  :اقوله  come hereقاله :
ولو عايز تقوله ارجع هناك تانى ؟ قاله  :الف من الناحية عليها "ال�ساعة بع�رصة جنيه" دخل للمحل وقال
"هي �سد امليه"
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البنك الدويل مينح
�صفري اليمن بالقاهرة 31 :رحلة
اأقلت  5000من اأبناء اجلالية اليمنية اليمن  5.7ماليني دولر
يف م�صر اإىل ار�ص الوطن
لتح�صني جودة التعليم
اأكد �سفري اليمن بالقاهرة الدكتور
عبدالويل ال�سمريي ان  31رحلة
على اخلطوط اجلوية اليمنية من
مطارات القاهرة وبرج العرب
وا�سيوط اقلت اأكرث من خم�سة
اآلف راكب حتى اليوم " اأم�ض
" من العائدين من اأبناء اليمن
من طلب ودار�سني ومقيمني
ومر�سى للعودة اإىل ار�ض
الوطن بعد الأحداث الأخرية يف
م�رش
كما نا�سد �سعادة ال�سفري الباقني
من اأبناء اليمن يف جمهورية
م�رش العربية اللتزام باحلذر
ال�سديد واللتزام بعدم التجول
يف اوقات احلظر مهما كانت ال�رشورة ويف حالة التجول لل�رشورة لبد من حمل الوثائق
ال�سخ�سية جواز ال�سفر ويف حالة احتجاز اأي مواطن ميني يف اأي جلنة من اللجان ال�سعبية اأو كمني
من كمائن اجلي�ض فعليه الت�سال بال�سفري مبا�رشة على رقمه ال�سخ�سي "0122103912قط
عنوان ال�سفارة اليمنية بالقاهرة
� 28ســارع اأمني الرافعى – الدقي – ميدان امل�ساحة – اجليزة .
الهــواتف 37614226 -37614225 -37614224 :
مكتب القن�سل تليفاك�ض37483268 :

القربي  :اليمن قادرة على الت�صدي
للعنا�صر الإرهابية
اأكد الدكتور اأبوبكر القربي وزير اخلارجية اإن مكافحة الإرهاب يف الأرا�سي اليمني هي م�سئولية
مينية  ،وقال اأن الأجهزة الأمنية التي مت تدريبها واإعدادها ملكافحة الإرهاب قادرة على الت�سدي
للعنا�رش الإرهابية
وعنا�رش القاعدة يف اليمن  ،واأ�ساف يف لقاء مع قناة (فران�ض " )24ان اليمن تتعاون مع املجتمع
الدويل يف حماربة الإرهاب باعتباره م�سكلة عاملية" .
وحول احلوار يف اليمن ،قال باب احلوار مل يغلق اأبدا وان حتديد الرئا�سة بدورتني انتخابيتني
ت�سمنه الربنامج النتخابي لرئي�ض اجلمهورية .

وقــعــت ب�صنعاء الــيــوم �ــصــت اتــفــاقــيــات لتح�صني جـــودة بــرامــج
اجلــامــعــات الــيــمــنــيــة احلــكــومــيــة بــتــمــويــل مـــن الــبــنــك الـــدويل
مبــبــلــغ خــمــ�ــصــة مـــاليـــني و  756الــــف دولر بــحــ�ــصــور وزيـــر
الــتــعــلــيــم الـــعـــايل والــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور �ــصــالــح بــا�ــصــرة .
ت�صمنت التفاقية الأوىل متويل برناجمي امليكاترونيك�ص ،ومعلمي
ال�صفوف الأوىل بجامعة �صنعاء مببلغ مليون و  306الف دولر ،فيما
تت�صمن التفاقية الثانية متويل برناجمي الكيمياء ال�صناعية ،و�صبكة
احلا�صوب وانظمة املعلومات بجامعة تعز مببلغ مليون و  270الف دولر .
فيما تت�صمن التــفــاقــيــة الثالثة متــويــل بــرنــاجمــي املختربات
الطبية،والهند�صة البحرية بجامعة عــدن مببلغ مليون و 310
الف دولر ،والتفاقية الرابعة ت�صمنت متويل برنامج الفيزياء
التطبيقية بجامعة اإب مببلغ  630الـــف دولر  ،والتــفــاقــيــة
اخلام�صة خا�صة بتمويل بــرنــامــج الكيمياءاحليوية بجامعة
ذمــــار مبــبــلــغ  620الـــف دولر ،والتــفــاقــيــة الــ�ــصــاد�ــصــة خا�صة
بتمويل علوم احلا�صوب بجامعة عمران مببلغ  620الــف دولر .
وقع التفاقيات روؤ�صاء جامعات �صنعاء ،اإب  ،ذمار ،عمران ،ونائب رئي�ص
جامعةتعزل�صئونالطالبمهيوبالبحري،وم�صاعدنائبرئي�صجامعة
عدن ل�صئون الدرا�صات العليا والبحث العلمي الدكتور حممد �صالح
عبادي ،وعن البنك الدويل كمال برهام رئي�ص فريق التعليم يف البنك.
وعقب توقيع التفاقيات اأ�صاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي
بدعم البنك الـــدويل يف جمــال حت�صني جــودة التعليم الــعــايل يف
اليمن ..موؤكدا اأهمية تعزيز �صبل التعاون بني اليمن والبنك الدويل .
ودعـــا بــا�ــصــرة اإىل ال�ــصــتــفــادة مــن هــذه املــنــح لتطوير اجلامعات
وبــراجمــهــا التعليمية  ،م�صددا على �ــصــرورة اأن تقوم اجلامعات
بتعليم الــطــالب على التفكري والإبـــــداع وحت�صني خمرجاتها .
من جهته اأبدى رئي�ص فريق التعليم يف البنك ا�صتعداد البنك ملوا�صلة
دعم تطوير وحت�صني التعليم العايل يف اليمن ،مثنيا اجلهود املبذولة
لإجنــاح هذه امل�صاريع خلدمة اجلامعات والتعليم العايل يف اليمن.
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«ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام» نغمة لـ«موبايالت» املتظاهرين
تامر ح�صني لثوار ميدان التحرير:
�صاحموين مكن�ص ق�صدي
يف غ�سون �ساعات قليلة اأ�سبح مقطع
الفيديو الذي ظهر من خلله املطرب
تامر ح�سني وهو يبكي بحرقة
�سديدة تاأثر ًا واأ�سف ًا وندم ًا بعد
ردة الفعل الغا�سبة والهجوم
العنيف الذي قوبل به اليوم
من قبل املتظاهرين يف ميدان
التحرير هو اأكرث الفيديوهات
التي يتم يتداولها وانت�سارها
على نطاق وا�سع جد ًا يف جميع
ربوع م�رش.
ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام» ..اأربع
كلمات عرب بها ال�سباب عن مطالبهم
كاملة فى مظاهرات  25يناير،
ومل يكتفوا بهذا اإذ حولوا �سعارهم
اإىل نغمة خ�س�سها املتظاهرون
على تليفوناتهم املحمولة ،التى
تردد مطلبهم فى كل وقت يرن فيه
املوبايل.
ع�سام ال�رشيف ،رئي�ض اجلبهة احلرة
للتغيري ال�سعبى ،توىل م�سوؤولية
توزيع هذه النغمة على املتظاهرين
قبل يوم واحد من ثورة  25يناير
من خلل الـ«في�ض بوك» واليوتيوب،
وهو مقطع ماأخوذ من الثورة العربية
التون�سية التى اأدت اإىل رحيل رئي�ض
اجلمهورية زين العابدين بن على.
يقول ع�سام ال�رشيف كان هدفى حث
ال�سباب على امل�ساركة فى الثورة
ال�سعبية فى  25يناير ،ومل اأعرف

وكان تامر ح�سني قد توجه اإىل
كيف اأجمعهم ،فوجدت اأن ال�سعار ميدان التحرير يف �ساعة مبكرة
الذى رفعه املتظاهرين فى تون�ض من �سباح الربعاء للم�ساركة
هو اأبلغ تعبري عن املطالب ال�سعبية يف الإحتجاجات لكن مبجرد
امل�رشية ،ووزعت ال�سعار «ال�سعب اأن ملحته ح�سود املحتجني حتى
يريد اإ�سقاط النظام» ،لأن من املمكن تدافعوا نحوه وقاموا بطرده
تكراره فى م�رش فقمت بتحويل اأحد من �ساحة امليدان باأكملها و�سط
مقاطع الفيديو التون�سية اإىل �سوت ،هتافات هجومية �سده بناء
ووزعته على ال�سباب ،وعلى الفي�ض على ت�رشيحات �سابقة اأدىل بها
بوك واليوتيوب ولقى رواج ًا
التليفزيون امل�رشي يهاجم خللها
واإعجاب ًا كبري ًا.
يوؤكد حممود فرج ،اأحد
املتظاهرين املرابطني فى ميدان
التحرير ،الذى طلب احل�سول على
النغمة اأثناء مناق�سة «امل�رشى
اليوم» ع�سام فى ميدان التحرير
لقاهرة  -قررت
اأن النغمة هى املطلب لكل امل�رشيني ،الفنانة مي �سليم الغاء
فاجلميع يريد اإ�سقاط النظام،
حفل زفافها والذى
وي�سيف �سمعت النغمة ،واأنا اأحترك كان من املفرت�ض
فى امليدان ،فطلبت احل�سول عليها ان يقام حفل الزفاف
فى نهاية ال�سبوع
القادم ورف�ست مى
تاأجيل احلفل وقررت
الغائه نهائي ًا ت�سامنا
مع �سهداء م�رش فى
الأحداث الدامية التي
�سهدتها م�رش موؤخرا.

مي �صليم تلغي حفل زفافها
ت�صامنا مع �صهداء م�صر

وقالت مى انها
تابعت مبزيد من الأمل
واحلزن خلل الفرتة
املا�سية الأحداث
الدامية التي �سهدتها
م�رش وا�ست�سهاد
العديد من �سباب م�رش
فى ثورة ال�سباب يف
م�رش يوم  25يناير،
واأ�سافت مي بالقول
www.ghorbanews.com
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هيكل للجزيرة :النظام امل�سري �سقط
احلقيقي  ..واأن الظروف اأوجدت رباعي "نائب الرئي�ض عمر �سليمان ،رئي�ض
احلكومة اأحمد �سفيق ،امل�سري طنطاوي ،رئي�ض الأركان �سامي عنان" ول ميكن
تغيري هوؤلء  ،واإجمال فاإنهم �سمن موؤ�س�سة ع�سكرية يوثق بها وهي �سامن
روح البلد
ولكن حوار نائب الرئي�ض مع ال�سباب واحلكماء والأحزاب يف قاعة مبجل�ض
الوزراء كان براأي الكاتب علمة على اأنه حوار داخل موؤ�س�سة تنفيذية،
والغر�ض منه تطبيق ورقة معدة �سلفا من خطاب الرئي�ض نف�سه وتطبيق له،
وجمرد م�سهد ال�سورة الكبرية للرئي�ض املهيمنة على مائدة التفاو�ض توحي
بالكثري.
و�ساأل هويدي  :كيف ينجح حوار جاء كاإلتفاف على اأغرا�ض الثورة ؟ فقال
هيكل اأن اإدراك اأطراف احلوار واأغرا�سهم و�سلحياتهم ومن فو�سهم للحديث
جتيب عن هذا ال�سوؤال.
وبالرغم من الهجوم ال�سعبي على احلوار الذي ا�سرتك به جمل�ض احلكماء
والأحزاب مع نظام يفرت�ض رف�ض ال�سارع له ،اإل اأنه ل يجب تخوينهم،
واحلق اأنهم يفكرون مبنطق عمري خا�ض بهم ،وي�ستعدون خرباتهم التي ل
تتكاف أا مع وعي ال�سباب بالع�رش واللحظة  ،فهم يتحدثون عن جلان وعقلء وكل
ذلك مل يعد يجدي .
وحتى عمر �سليمان نائب الرئي�ض يريد اأن يوجد نقاط تلقي مع ال�سباب ،ولكنه
ي�ستدعي ثقافته وخربته كرجل خمابرات ،ويتحدث ب�سكل قد يت�سابه مع حواره
يف حوار دار بني الكاتب ال�سحفي فهمي هويدي والكاتب الكبري حممد ح�سنني
مع �سباب من حركة حما�ض وغريها ،ولهذا ن�ستمع للحكومة تقول لل�سباب اأما
هيكل بثته قناة "اجلزيرة" القطرية حول الثورة امل�رشية ،قال هيكل اأن م�رش
ت�سهد ثورة �سعبية حقيقية ولن تعود للوراء ول ميكن جتبريها عرب اأي تر�سيات واإنكم قد قلتم ما لديكم فعودوا ملنازلكم و�سنحقق كل �سيء ،ول يدركون اأن
هذا لن يحدث واأن ذلك لي�ض هو اخلطاب املنا�سب لل�سارع احلايل من �سباب واع
من النظام .
جيدا مبطالبه ب�سقوط نظام كامل.
وقال هيكل اأن النظام امل�رشي اأ�سبح بحكم من �سقط فعل حتى لو حاول
كما اأكد هيكل اأن العامل كله وخا�سة الأربع كتل  :اأمريكا ال�سمالية واأوروبا،
التظاهر بالتما�سك  ،ولكن قد ل نرى حطامه الآن فوق الأر�ض ،لأن ذلك
اآ�سيا وخا�سة ال�سني والهند ،اأمريكا اجلنوبية ،والعامل العربي ،يتابع كل
يحتاج اإىل وقت ،واأكد اأن اأدواته كنظام فقدت فعاليتها.
هوؤلء بجدية جمريات الأو�ساع يف م�رش وي�سرتكون يف احلوار اأي�سا الدائر
كما اأكد الكاتب الكبري اأن الثورات عرب التاريخ متر مبراحل تبد أا بتحديد
املطالب واأهمها �سقوط ال�سلطة ثم تن�سج حتى تت�سح الروؤية اأمامها لكيفية اإدارة بني القوى يف م�رش ،لأ�سباب منها اأهمية موقع م�رش ومواردها وقوتها والذي
هو اأخطر لهم من اأن يرتك للم�سادفة .
امل�ستقبل ،وقد انت�رشت الثورة الفرن�سية ولكن مل يرحل امللك لوي�ض ال�ساد�ض
اأما عن ان�سحاب ال�رشطة يف م�سهد الإحتجاجات ،قال هيكل اأن جزء من اخلطة
ع�رش عمليا بنظامه اإل بعد �سبع �سنوات ،ولكن الثورة امل�رشية لن تنتظر طويل
الأمنية كان اإحداث الفو�سى  ،فهي عملية متعمدة ،ثم كان خمططا لإ�سابة
لأن التكنولوجيا جعلت عجلة الأحداث تتحرك �رشيع ًا جدا .
النا�ض بالذعر  ،هذه الأغلبية ال�سامتة التي تتحرك فجاأة وتنزل لل�سارع لتهتف،
ويرى الكاتب اأن تون�ض مل تكن النموذج الذي األهم امل�رشيني لأن م�رش كانت
وقد و�سل احلد لأن ير�سل النظام للمتظاهرين بغال وخيول لبث اخلوف
�سغط عليه
تعي�ض موقفا ثوريا يختمر ويتفاعل ولكن تون�ض كانت زناد ما اإن ُ
حتى خرج ال�سباب امل�رشي متحملني خماطر مواجهة اآلة الأمن وبط�سها  ،وحتى والفو�سى ،ولكنه مع ذلك اأثبت اأنه نظام يقبع فيه ب�رش عهدهم طال بال�سلطة
خروجهم جاء ب�سكل لفت للنظر ومدرو�ض من حيث التجمع واجتذاب اجلمهور ففقدوا اإح�سا�سهم بالتاريخ ،ومل تعد خططهم ناجعة .
وهنا حتدث فهمي هويدي قائل اأنه بالرغم من ترك حبيب العاديل وزير
لو�سط القاهرة.
الداخلية ال�سابق ملن�سبه اإل اأن �سيا�سة القتل والردع والتنكيل ا�ستمرت بعده ،ما
ون�سح هيكل باأن يرتك رجال الأحزاب التقليديون ومن و�سفهم بـ"العجائز"
�سباب الثورة ليوا�سل عمله الكبري بدون حماولت فر�ض الو�ساية اأو حماولت يعني اأن ما يجري كان �سمن �سيا�سة عامة يرعاها النظام .
ورد ًا على ذلك عاد هيكل حلديثه عن الفو�سى املتعمد اإحداثها من جانب
الظهور الكاذب  ،لأن الثورة يعرف اجلميع اأن اأي من الأحزاب اأو غريهم مل
ي�سنعها واأنها �سنيعة ال�سباب حقا ولهم لغة ع�رشية ا�ستعانوا فيها بالتكنولوجيا النظام ،حتى اأن هذه الفو�سى و�سلت ل�سناع القرار  ،فدائما حتدث
�سيناريوهات يف ال�سارع لي�ض خمططا للتعامل معها بفعالية  ،و�ساعد على ذلك
وميزت ثورتهم .
اأما عن ال�رشطة ومواجهتها املتظاهرين فراأى هيكل اأنها اأخطاأت ولكن يجب األ الت�رشف التلقائي لل�سباب والذي �سد العامل كله اإليه .
ولكن هيكل يوؤكد اأن النظم العربية تختلف ،ففي حني فهم "بن علي" ر�سالة �سعبه
نن�سى اأنها اأداة تنفيذية تفعل ما ي�سب ب�سالح ما تت�سور اأنه م�سدر ال�رشعية يف
يف وقت وجيز ،مل يفهم حتى الآن النظام امل�رشي ر�سالة التغيري
الوطن  ،ولكن عليها اأن تدرك اأننا اأمام �رشعية جديدة تنتقل بعيدا عن النظام
احلايل  ،ولكي تقوم بدورها اجلديد وتفيق للحقائق لبد اأن ي�ساعدها النا�ض .
ويف النهاية اأكد هيكل اأن التاريخ لي�ض �سفحة نطويها وننتقل فورا للتالية،
وامتدح الكاتب الطريقة التي اأديرت بها الثورة حيث ح�سلت على املعلومات
خا�سة اأننا نتحدث عن بناء عمره ثلثني عاما ،ولكن الثورة عملية تفاعل
مبا فيها بح�سب البع�ض خطط مواجهة ال�رشطة وت�سدت لذلك بعفوية ومهارة
تاأخذ وقتا قد يق�رش اأو يطول ،ولكنها تن�سج يوما بعد يوم وحتقق اأهدافها يف
فا�ستطاعت تاأمني احلركة  ،وف�سل الأمن يف الت�سدي لهم للنهاية لأنه يت�رشف
النهاية.
بعقلية الأمن والقمع بينما هم يتحركون بعقلية الأمل يف امل�ستقبل.
اأما عن القوات امل�سلحة فراأى الكاتب اأنها ميزان املوقف وترعى النتقال
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للل

خالد �صعيد� ...صهيد التعذيب الذي األهم �صباب الثورة

�سورة خالد �سعيد وهو حي يرزق

�سورة �ل�سهيد خالد �سعيد بعد تعذيبة على �أيدي �ل�رشطة (بلطجية مبارك)

خالد حممد �سعيد ( 27يناير  6 -1982يونيه � )2010ملعروف ب�سهيد �لطو�رئ و ب�سحية �لتعذيب باال�سكندريه� .ساب م�رشى
عنده � 28سنه
(كلنا خالد �سعيد) جمموعة من �ل�سباب �مل�رشي رفعت ق�سية �ل�ساب خالد �سعيد �-لذي قتل تعذيبا على يد �الأمن باالإ�سكندرية-
�سعار� لها لالحتجاج على �لف�ساد ونظام �حلكم وقب�سته �الأمنية.
وال تعلن هذه �ملجموعة نف�سها تيار� �سيا�سيا �أو حركة منظمة بقدر ما تقدم نف�سها كتجمع ��ستفاد من و�سائل �الت�سال �حلديثة
على �الإنرتنت لي�سكل و�حد� من �لتيار�ت �ملطالبة باحرت�م حقوق �الإن�سان.
ووفقا ملوقع "كلنا خالد �سعيد" –�لذي ي�ستبدل دالليا بكلمة خالد �سهيد -على في�سبوك ،مت �الإعالن عن �أن �ل�سفحة مفتوحة
للجميع بغ�س �لنظر على �جلن�س �أو �لدين �أو �لعمر �أو �ملوؤهل �لتعليمي �أو �النتماء �ل�سيا�سي.
و�لهدف �لرئي�سي -ت�سيف �ل�سفحة -حت�سني �الأو�ساع يف م�رش و�إذكاء روح �ملو�طنة و�لت�سدي لال�ستبد�د و�لتعريف بق�سايا
وهموم �ل�سعب �مل�رشي وحتديد� تلك �ملت�سلة بحقوق �الإن�سان �لتي كفلها �لد�ستور.
وتعترب هذه �ملجموعة �لتي ال يعرف لها تنظيما و��سحا� ،أحد �ملكونات �لرئي�سية للمظاهر�ت �الحتجاجية �لتي بد�أت يوم
 25يناير /كانون �لثاين  2011بجميع �ملدن �مل�رشية ،و�لتي تعرف �أي�سا بثورة يناير.
�لت�سمية
وتعود ت�سمية �ملجموعة �إىل خالد حممد �سعيد �سبحي قا�سم ،وهو �ساب من مدينة �الإ�سكندرية مت تعذيبه حتى �ملوت على
�أيدي �ثنني من خمربي �ل�رشطة �أر�د� تفتي�سه مبوجب قانون �لطو�رئ.
وعندما �ساألهما عن �سبب تفتي�سه مطالبا باإخر�ج مذكرة ر�سمية من �لنيابة ،قاما ب�رشبه حتى �ملوت �أمام �لعديد من �سهود
�لعيان مبنطقة �سيدي جابر.
و�أفاد �سهود عيان باأن �ملخربين قاما ب�سحل خالد ملدخل �لعمارة ودفع ر�أ�سه �أكرث من مرة يف �لبو�بة �حلديدية عند مدخل
�ملبنى وباجتاه درج �لعمارة ،ثم قاما بالتعدي عليه بال�رشب �ملربح.
وحينما �سكا يف وفاته �سمحا الأحد �الأطباء �ملوجودين بال�سارع بالك�سف عليه ،فاأكد لهما �أنه مات وهو ما دفعهما ال�سطحاب
�لقتيل د�خل �سيارة �ل�رشطة ثم عاد� بعد قليل وقاما باإلقاء جثته على �الأر�س و�سارعا با�ستدعاء �سيارة �إ�سعاف.
و�أثارت هذه �حلادثة موجة عارمة من �الإد�نات �لعاملية و�ملحلية ،و�حتجاجات علنية باالإ�سكندرية و�لقاهرة قام بها ن�سطاء
حقوق �الإن�سان مب�رش �تهمو� �ل�رشطة با�ستمر�ر ممار�ستها �لتعذيب يف ظل حالة �لطو�رئ ،وو�سف حافظ �أبو �سعدة ،رئي�س
�ملنظمة �مل�رشية حلقوق �الإن�سان ،خالد �سعيد باأنه "�سهيد قانون �لطو�رئ �لذي مت فر�سه منذ عام  1981ويعطي �حلق الأفر�د
�الأمن �لت�رشف كما ي�ساوؤون مع من ي�ستبه فيهم".
�الأ�سباب
وتعددت �لرو�يات حول �ل�سبب �حلقيقي ملقتل �ل�ساب خالد ،منها �أن �الأخري متكن من �حل�سول بطريقة ما على فيديو يظهر
ما يبدو �أنه و�قعة ف�ساد تتعلق باملخدر�ت د�خل ق�سم �سيدي جابر ،قام بو�سعه على �الإنرتنت.
وعندما تو�سلت عنا�رش �الأمن �إىل �سخ�سية خالد من خالل �ملر�سد "حممد ر�سو�ن عبد �حلميد" و�سهرته "ح�سي�س" قامو�
با�ستدر�ج خالد �إىل خارج منزله ،وتعقبوه �إما بغر�س �إرهابه �أو قتله عقابا له على ن�رش مقطع �لفيديو.
وحاولت �ل�سلطات �لر�سمية ت�سويه �سورة �ل�ساب خالد على �أنه من �أرباب �ل�سو�بق ومدمني �ملخدر�ت وفار من �خلدمة
�الإلز�مية ،لكن �أ�رشة و�أ�سدقاء ومنا�رشي �ل�ساب فندو� هذه �التهامات وقدمو� وثيقة تثبت �أنه �أدى �خلدمة �لع�سكرية ،لكن
�أجهزة �الأمن مل تتوقف عن حملتها �مل�سادة.
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لقاء

�صور لقاء املدعي العام بقيادات اجلالية اليمنية
عقد �ملدعي �لعام بنيويورك �إجتماع مع قياد�ت �جلالية �ليمنية بنيويورك لبحث ومناق�سة �لكثري من �لق�سايا و�ملو�سوعات �لتي تهم �جلالية �ليمنية
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مذكر�ت حتية عبد �لنا�رش � -جلزء �لثالث
كنا فى اإجازة طويلة اإذ كان جمال ي�سغل ويقول� :سوف اأتناول اإفطارى فى الكلية،
من�سب مدر�ض فى الكلية احلربية ..قال ىل واأحيانا يخرج متاأخرا يعنى قبل الثامنة
اإنه �سيبداأ املذاكرة فى اأول نوفمرب ليح�رش بقليل فالكلية قريبة من منزلنا.
لمتحان القبول فى كلية اأركــان حرب.
مكثنا اأ�سبوعني فى القاهرة ..كنا كاأى كــان منظما فــى كــل �ــســىء ،ول يحب اأن
زوجني نخرج ون�ستقبل الــزوار ..اأغلبهم ي�ساعده اأحد فى لب�سه ،وكان عند رجوعه
من الأقــارب يح�رشون للتهنئة ،ولحظت البيت يخلع البدلة ويعلقها بنف�سه على
اأنه يف�سل ال�سينما ..واأنا اأي�سا اأف�سلها .ال�سماعة وي�سعها فى الــدولب ،ودائما
بعد اأ�سبوعني �سافرنا اإىل الإ�سكندرية فى حجرة النوم ال�سماعة التى هى قطعة
من موبيليا احلجرة ومازالت موجودة فى
ومكثنا هناك اأ�سبوعني.
حجرته ،وهى م�سممة بحيث ي�سهل و�سع
كانت الإ�سكندرية فى ذلــك الوقت مليئة امللب�ض عليها ،وكنت اأبــدى رغبتى فى
بالإجنليز اإذ مل تكن احلرب قد انتهت بعد ..م�ساعدته لكنه كان ل يقبل.
فكانت الأماكن مزدحمة وال�سوارع تكاد بــد أا �سهر نوفمرب ..وبالتحديد فى اأول
تكون مظلمة ب�سبب احلــرب والــغــارات ،يوم منه وبد أا جمال فى املذاكرة ..يرجع
واأذكــر مــرة وكنا من�سى على الكورني�ض من الكلية ال�ساعة الواحدة بعد الظهر اأو
وكان مظلما واأنا خائفة واأنا اأرى الإجنليز بعدها بقليل ونتناول الغداء فى الواحدة
مي�سون بكرثة ..فكان ي�سحك ويقول :كيف والن�سف ،واأيام يرجع للكلية بعد الظهر،
واأيام يظل فى البيت ح�سب نظام التدري�ض.
تخافني؟
رجعنا للقاهرة وكنا مازلنا فى الإجازة نظم وقت املذاكرة ..يبتدئ ال�ساعة الثالثة
نخرج �سويا ،وزرنــا �سقيقاتى ،وكانت بعد الظهر حتى املغرب اأو بعده بقليل،
�سقيقتى التى تزوجت قبلى فى امل�ست�سفى ،ثم يح�رش زوار ..واأغلبهم من ال�سباط،
حيث و�سعت طفلة (ليلى) ..بعد ع�رشين يقابلهم ويجل�ض معهم ول يح�رشون كلهم
عاما ح�رش الرئي�ض وامل�سري حفلة زواجها ،مــع بع�ض ..يعنى واحــد يجىء وواحــد
يذهب ،واأحيانا يكون اثنني اأو ثلثة مع
وكانا �ساهدى عقد القران.
بع�ض ،ثم بعد ذلك اإما اأن يبقى فى البيت اأو
كانت زياراتى لأخواتى قليلة جدا وهن يخرج ..اإما مبفرده اأو مع زائر اأو اثنني.
ي�سكن اجليزة ،ومل يكن �سكن اأخى بعيدا مثل وابتداأت اأميز الأ�سوات ،وعرفت �سوت
اجليزة لكن وجوده فى البيت كان قليل .مل عبداحلكيم عامر اإذ كانت له طريقة فى
يزرنا اأحد من اأ�سدقائه ال�سباط وقال :كلمه و�سحكه ..ثم يرجع البيت اإما مبكرا
اإنه اأخربهم باأنه �سوف ل يت�سل باأحد منهم اأو متاأخرا لكن ل يتاأخر كثريا.
طول مدة الإجازة ،فكل وقته كان يق�سيه
معى ،وال�سديق.
كانت املذاكرة فى حجرة السفرة ..يضع
معه
كان
إنه
ا
وقال
أمامى
الذى ذكر ا�سمه ا
الدوسيهات واملراجع واألوراق وخرامة األوراق ،إذ
فى منقباد هو عبداحلكيم عامر ،وقال :كان يعد الدوسيه الذى سيذاكر فيه بنظام
اإنه الآن فى بلده املنيا مع زوجته يق�سى
الإجازة ،وقد اأخربه اأي�سا األ يت�سل به اأو وترتيب .والحظت أنه يكتب كثيرا فى مذكرته،
ويتناول العشاء معى إذا كان فى البيت ولم
يزوره ال بعد انتهاء الجازة.
يخرج أو خرج ورجع مبكرا.

انتهت الجازة وابتداأت زيارات ال�سباط..
وح�رش عبداحلكيم عامر من املنيا وزار
جمال فى البيت.
كان راأى جمال فى الختلط اأنه ل يحبه..
مبعنى اأن ال�سباط والأ�سدقاء يح�رشون
ومعهم زوجاتهم واأجل�ض معهم ،بل كان
اإذا ح�رش اأحد ومعه زوجته يقابله مبفرده
وي�سافحه ثم ي�سطحب الزوجة اإىل ال�سالة
ويدخل ىل فى احلجرة ويقول :توجد �سيدة
فى ال�سالة فلت�سلمى عليها وجتل�سى معها
حتى تنتهى زيــارة زوجها .وكنت غالبا
ل اأ�سلم على ال�سيف اإذ كان يخرج من باب
ال�سالون وتخرج زوجته وين�رشفان..
فـــاإذا اأراد جمال اأن اأزورهـــا يقول ىل
اأن اأذهـــب لزيارتها مبــفــردى ..فطبعا
اإذا زارتنى ال�سيدة مرة اأخــرى تزورنى
مبفردها ،ول يتكرر ح�سور ال�سيف مع
كان يتردد عليه الضباط أحيانا ،وهو يذاكر
زوجته.
وعندما يقترب موعد االمتحان كان يظل يذاكر
حتى الصباح ،ويتناول عشاءه ساندويتش أثناء
املذاكرة.
قال لى :إن دخول كلية أركان حرب ليس بالسهل،
وأصعب شىء فيها هو دخولها إذ العلوم كلها
باللغة اإلجنليزية واملدرسون إجنليز ،وكل سنة
يتقدم عدد كبير من الضباط وال ينجح إال عدد
قليل إذ كان االمتحان على مرتني ..يعنى تصفية.
أول امتحان ينجح عدد ثم الثانى ينجح منهم
عدد ويرسب عدد ،وعلى ذلك فال يدخل كلية
أركان حرب كل سنة إال عدد قليل ،وأول امتحان
كان فى شهر مايو يعنى بعد ستة أشهر.

اليوزبا�سى جمال عبدالنا�رش مدر�ض فى
الكلية احلربية وله نوبت�سية ..اأى يبيت مرة
فى الأ�سبوع فى الكلية ،واأحيانا مرة فى
اأكرث من اأ�سبوع ح�سب نوبات املدر�سني.
عند ذهابه للكلية فى ال�سباح اأحيانا يخرج
مبكرا جدا لدرجة اأنه كان ي�ستعمل بطارية
�سغرية عند نزوله ال�سلمل وي�سعها فى
جيبه ،ورغم اأنه يوجد فى ال�سلمل اإ�ساءة
اإل اأنه كان ي�ستعمل البطارية ،وكان يطلب
منى األ اأقوم ول اأجهز �سيئا وباإحلاح لدرجة
اأنى كنت اأ�سعر اأنى اإذا قمت �ساأ�سايقه..

فكنت أراه يسمع خبطة الباب فيفتح الباب
من حجرة السفرة ،وأراه يدخل الصالة ثم يدخل
الصالون وي ُ ْد ِخل الضيف من باب الصالون الذى
على الساللم ،ثم يحضر ضيف آخر يدق الباب
فأالحظ أنه يخرج إلى الصالة ويدخل حجرة
السفرة وي ُ ْد ِخل الضيف اآلخر حجرة السفرة
من بابها ،وميكث مع أحد الضيفني فترة حتى
يذهب وغالبا ال ميكث كثيرا ،ثم يذهب للضيف
اآلخر أى ال يجمع بني االثنني ،ثم بعد ذلك يرجع
للمذاكرة.

كان بعض الضباط يحضرون وميكثون فى حجرة وطبعا ضحكنا.
السفرة معه وهو يذاكر ،وهم يذاكرون معه
سافرت الشغالة لبلدها فى الريف ،وكان ال بد
أحيانا.
وكان يجهز الدوسيهات اخلاصة بكلية أركان أن يكون أحد فى املنزل ،فأحضر جمال مراسلة
حرب من املراجع الكبيرة الكثيرة التى كانت وقال لى :إنه خاص به يقوم بلوازمه ويشترى
أغلبها باللغة اإلجنليزية .وكنت أسمع خرامة لنا ما يلزمنا فقط ،فكنت أنفذ رغبات جمال
األوراق وهى «تتكتك» لترتيب الدوسيهات ،واذا بدقة وأنا سعيدة ومقتنعة بكل شىء يقوله.
سمعت حديثا ــ وبعضهم يكون صوته عاليا وكان اجملندون فى ذلك الوقت من أسر فقيرة
ــ يكون كله عن العلوم ،وأكثرهم مذاكرة معه أو أوالد الفالحني املعدمني الذين يشتغلون فى
أراضى املالك األغنياء ،ولم يستطيعوا أن يدفعوا
صديقه عبداحلكيم عامر.
كان يخرج معى يوم فى األسبوع وغالبا السينما ،عشرين جنيها «البدلية».
وكان املوسم قد بدأ باألفالم اجلديدة فى سينما استمر جمال فى املذاكرة لدخول االمتحان فى
مترو ،ريفولى إلى آخره ..فكان يحجز التذاكر من ديسمبر والضباط وغير الضباط يحضرون واحدا
قبل ليختار املكان الذى يفضله ،ويطلب أن أكون بعد اآلخر أو اثنني ،وأحيانا يجتمع عدد كبير ميأل
جاهزة للخروج فى وقت يحدده لى ،وذلك بدون أن الصالون وميكثون وقتا طويال ،وعند حضورهم
أطلب منه اخلروج معه ،بل هو نفسه الذى رتب ال يحضرون فى وقت واحد وال ينصرفون فى
يوما للخروج معى .استمر احلال على ذلك حتى نفس الوقت أيضا .وهذه االجتماعات كانت على
شهر مايو ،ودخل االمتحان وجنح وكان ترتيبه فترات أكثر من أسبوع ،فكان فى األيام األخيرة
قبل االمتحان يذاكر حتى الصباح ،وكان عدد
الرابع ،وهو كما قال لى امتحان تصفية.
من الضباط يحضرون ويدخلون حجرة السفرة،
وأكثرهم مذاكرة معه عبداحلكيم عامر ،وفى
يكره نظام املراسلة
مرة أحضر معه زوجته لتبقى معى وهو يذاكر
ابتدأت أشعر بحمل فاصطحبنى لدكتور مع جمال.
مشهور فقال لى :إنه يجب أن يتابعنى مدة
احلمل ،فكان جمال يذهب معى كل شهر حسب وفى األيام األخيرة قبل االمتحان حضر ضابط
تعليماته .لم يكن عندنا مراسلة أى العسكرى ،اسمه زكريا محيى الدين ..كان يدخل جلمال وهو
الذى يكون مع الضابط فى منزله ،إذ كان جمال يذاكر فى حجرة السفرة ،وكنت أسمعه وهو
يكره نظام املراسلة ويقول :إنه نظام خاص يدقق فى فهم العلوم ويكرر ،وقد ميزت صوته
بالضابط فقط ،لكن البعض ــ وهم األغلبية أيضا من تدقيقه فى الفهم وترديده اجلملة،
ــ يعاملونهم كخدم لألسرة وأكثر ،ألنه ال ميلك وقال لى جمال عنه إن والده ميلك عزبة وإنه لم
أن يشتكى أو يتظلم إذا ثقل عليه الشغل يتزوج بعد ،وكان يحضر بعربته اخلاصة اجلديدة.
أو عومل بقسوة أو أن يترك املنزل ويبحث عن امتحن املتقدمون لدخول كلية أركان حرب وجنح
شغلة أخرى ،وكنت على رأيه ،كما كان يعتبر أن عدد قليل بالنسبة للمتقدمني ،ال أذكر عددهم
فى الطريقة هذه امتهانا لكرامة وعزة اجلندى .بالضبط لكنه لم يكن أكثر من ثالثني ..جنح
جمال وعبداحلكيم وزكريا.
كنت أقوم بتجهيز البدلة الرسمية بنفسى..
النجوم واألزرار أعطيها للشغالة تلمعها ،وأنا
أركبها فى البدلة إذ كانت فى ذلك الوقت
تركب إنتظرونا في اجلزء الرابع
بدبل نحاسية .وأذكر أنه مرة كان يزورنى قبل
الزفاف وكان يرتدى البدلة العسكرية ..فسألته
عن النجوم التى على األكتاف وكيف هى
معلقة ..فأدار اجلزء امللحق بكتف البدلة وأرانى
فوجدتها دبال نحاسية تعلق من ثقوب صغيرة
بالنجمة التى بها زردية صغيرة وقال :ها هى..
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ريال مدريد النادي الغنى يف العامل للعام ال�صاد�ص على التوايل

لندن (ا ف ب)  -ك�سف تقرير ن�رشته موؤ�س�سة ديلويت الربيطانية املتخ�س�سة يف ال�ست�سارات ال�رشيبية واملالية ان ريال مدريد ال�سباين هو النادي الكروي الغنى يف العامل بعدما و�سلت
عائداته اىل 6ر 438مليون يورو خلل مو�سم .2010-2009
وهذه املرة ال�ساد�سة على التوايل التي ينال فيها ريال مدريد "لقب" النادي الغنى يف العامل ،وذلك بعدما تفوق على غرميه التقليدي بر�سلونة (1ر 398مليون يورو) ومان�س�سرت يونايتد
النكليزي (8ر )349وبايرن ميونيخ الملاين ( )223وار�سنال (1ر )274وت�سل�سي النكليزيني (9ر )255وميلن اليطايل (8ر )235وليفربول النكليزي (3ر )225وانرت ميلن
(8ر )224ويوفنتو�ض اليطاليني (.)205
وكانت الندية الع�رشين الوىل من البطولت اخلم�ض الكربى يف القارة العجوز :انكلرتا ( 7اندية) وايطاليا ( )4واملانيا ( )4وا�سبانيا ( ،)3ا�سافة اىل فرن�سا ( )2التي احتل فريقاها ليون
ومر�سيليا املركزين الرابع ع�رش (1ر 146مليون يورو) واخلام�ض ع�رش (1ر )141على التوايل.
ومل يطر أا اي تعديل على اول خم�سة مراكز مقارنة مع ت�سنيف املو�سم املا�سي ،لكن التغيري الهم كان بالن�سبة ملان�س�سرت �سيتي النكليزي الذي �سعد من املركز الع�رشين اىل احلادي ع�رش
بعدما بلغت عائداته 8ر 152مليون يورو ،مقابل 2ر 102يف الت�سنيف ال�سابق.

الدوري المريكي للمحتفني :دال�ص يوا�صل انت�صاراته وكليفالند
وا�سنطن (الوليات املتحدة) (اأ ف ب)  -وا�سل دال�ض
مافريك�ض عرو�سه املميزة هذا املو�سم وحقق فوزه
العا�رش على التوايل بتغلبه على �ساكرامنتو كينغز
 ،100-102فيما توا�سل م�سل�سل هزائم كليفلند
كافاليريز ب�سقوطه للمرة ال�ساد�سة والع�رشين على
التوايل بخ�سارته امام ديرتويت بي�ستونز -94
 103الربعاء �سمن مناف�سات الدوري المريكي
للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
على ملعب "اركو ارينا" وامام  12311متفرجا،
قاد البورتوريكي خو�سيه فاريا دال�ض اىل ح�سم
مواجهته مع م�سيفه �ساكرامنتو  100-102وحتقيق
فوزه العا�رش على التوايل وال�سابع والثلثني يف 52
مباراة ،وذلك بت�سجيله  15من نقاطه الع�رشين يف
الربع الخري ،اي اكرث من ن�سف نقاط فريقه (28
نقطة) خلل هذا الربع احلا�سم.
وارتقى اجلناح اىل م�ستوى امل�سوؤولية وا�ستلم زمام
املبادرة يف هذه املباراة ،معو�سا غياب النجم
الملاين ديرك نوفيت�سكي عن اجواء اللقاء ب�سبب
معاناته من ا�سابة يف مع�سمه ما دفعه للكتفاء
بع�رش نقاط طيلة اللقاء ( 4ت�سديدات ناجحة من ا�سل
 14حماولة).
ومل يكن �ساكرامنتو خ�سما �سهل على الطلق اذ
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تقدم معظم فرتات الربع الول وح�سمه مل�سلحته من املباراة الرتكابه خطأين فنيني 19 ،نقطة مع  15متابعة
 ،20-28قبل ان ي�رشب دال�ض يف الثاين بت�سجيله وتايريك ايفانز  16نقطة مع  10متابعات.

 19نقطة متتالية مقابل  4فقط مل�سيفه ،بينها

ثلثيتان من �سانع العابه املخ�رشم جي�سون كيد ،وعلى «كويكن لونز ارينا» وامام  19475متفرجا ،عمق ديترويت
جراح مضيفه كليفالند واحلق به الهزمية السادسة والعشرين
ليتقدم يف نهايته  47-56بعدما ح�سمه مل�سلحته
على التوالي بالفوز عليه .94-103

.19-36

وا�ستعاد الفريق الذي متلكه عائلة معلوف ،اللبنانية
ال�سل ،زمام املبادرة جمددا يف الربع الثالث
وقل�ض الفارق يف نهايته اىل نقطة واحدة فقط -73
 ،74ثم بقي قريبا من �سيفه يف الربع الخر حتى
الدقيقتني الخريتني عندما جنح جي�سون تريي بثلثية
ثم ا�ساف باريا اخرى ليبتعد دال�ض  95-100يف
اخر 31ر 1دقيقة ،ثم حافظ على هذه الف�سلية
حتى �سافرة النهاية ،ملحقا ب�ساحب الر�ض
هزميته الرابعة على التوايل وال�سابعة والثلثني هذا
املو�سم من ا�سل  42مباراة.

واصبح كليفالند بخسارته اجلديدة صاحب اسوأ سجل من
ناحية الهزائم املتتالية في تاريخ الرياضات اجلماعية في
الواليات املتحدة مشاركة مع فريق كرة القدم االميركية تامبا
باي باكانيرز ( ،)1977بعد ان اصبح االحد املاضي صاحب الرقم
القياسي في الدوري من حيث الهزائم املتتالية ( )23والذي كان
يتشاركه فانكوفر غريزليز (موسم  )1996-1995ودنفر ناغتس
(.)1998-1997
ولم يذق كليفالند الذي تأثر كثيرا برحيل جنمه ليبرون جيمس
الى ميامي هيت ،طعم الفوز في  18كانون االول/ديسمبر
املاضي وهو سقط امس للمرة السادسة والثالثني من اصل
مبارياته ال 37االخيرة ،واخلامسة واالربعني من اصل  53مباراة
حتى االن.

وكان تريي اف�سل امل�سجلني يف �سفوف دال�ض وكان رودني ستوك افضل العبي ديرويت بتسجيله  22نقطة،
بر�سيد  22نقطة وا�ساف كيد  14نقطة مع  8كما ساهم ويل باينوم وتشارلي فيالنويفا بالفوز العشرين
متابعات و 5متريرات حا�سمة وتاي�سون ت�ساندلر لفريق والية ميشيغني من اصل  55مباراة بتسجيل االول 17
نقطة مع  7متريرات حاسمة والثاني  13نقطة.
 13نقطة.
اما من ناحية ساكرامنتو فكان صامويل داالمبير االفضل
برصيد  20نقطة سجلها في حوالي  20دقيقة فقط وبينها
 12في الربع االخير ،واضاف دمياركوس كازينس الذي طرد

25

www.ghorbanews.com

�إعالنات

Friday February 11, 2011- Vol 3 Issue# 99

26

ت�ضلية

Friday February 11, 2011- Vol 3 Issue# 99

ا�صحك مع مبارك  ...النكتة ال�صيا�صية
اطرف النكت
 اأمنية واحد م�رشي :يا ريت مبارك كان �رشبنا اإحناال�رشبة اجلوية ،وراح حكم اإ�رشائيل � 30سنة ،كان
زمانهم بي�سحتوا دلوقتي!
 مبارك بعد ما مات قابل ال�سادات وعبد النا�رش،�ساألوه :هاه؟ �سم ول من�سة؟ رد عليهم بحرقة وقال:
في�سبوك!
 الرئي�ض يعلن يف بيان :وفاء مني مل�رش ورغبة يفتلبية طلبات ال�سعب لن اأرحل حتى اأحقق مطلب ال�سعب يف
القب�ض على ال�سفاح وحماكمته.
 بيقولك واحد لقي الفانو�ض ال�سحري ودعكه ..طلعلهالعفريت وقاله� :سبيك لبيك تطلب اأيه؟ قاله الراجل :اأنا
عايز كوبري بني القاهرة واأ�سوان .العفريت قاله :دي
�سعبة قوي ..نقي حاجة تانية .الراجل قاله :خل�ض
خلي ح�سني مبارك ي�سيب احلكم .العفريت قاله :انت
عايز الكوبري رايح جاي؟ ول رايح ب�ض؟
 "بلطجي" لقناة العربية :العيال بريموا علينا قنابل"بلوتوث".
 �سهود عيان فى اأروقة وزارة الرتبيه والتعليم تفيدباأنه قد مت تاأجيل امتحانات الدور التانى اإىل اأجل غري
م�سمى ،معللة هذا باأن النظام �سقط وعاوز وقت ع�سان
يلحق يذاكر.
 عقد الري�ض جل�سة مع وزير الداخلية ال�سابق حبيبالعديل قاله حمتدا :منعت احل�سي�ض يا فالح؟ اأهو ال�سعب
�سح�سح.
 عمر �سليمان :ح�سني مبارك ده هو اأبونا كلنا..حم�س�ض :ده اإحنا طلعنا ولد حرام يا رجالة.
اطرف ال�سعارات التي حملها املتظاهرون املعت�سمون
يف ميدان التحرير ،فلعل من بني اأبرزها:
 رابطة جناري م�رش ي�ساألون الأ�سطى مبارك" :مانوع الغراء الذي ت�ستخدمه؟"
 ارحل ..الولية عاوزة تولد والولد م�ض عايز ي�سوفك ارحل عاوز اأجتوز ارحل مراتي وح�ستني ..متزوج من  20يوم ده لو كان عفريت كان طلع لو ما ا�ستحمت�ض النهاردة يف بيتنا ..ها�ستحمى يوماجلمعة يف ق�رش الريا�سة
وتعقيب ًا على التهامات بوجود اأجندة لدى املعت�سمني
يف ميدان التحرير ،ومند�سني من اخلارج بينهم� ،سخر
البع�ض مبا و�سفوه بـ"ن�سيد الأجندة" ،الذي يقول:
اأنا مند�ض ..اأنا مند�ض ،هاتلي اأجندة ووجبة وب�ض
من هارديز اأو من كنتاكي ،هاتلي وجبة ديرن بوك�ض
اأو �سوبر زجنر من غري خ�ض
هاتلي اأجندة من الفجالة اأعمل بيها ثورة يف م�رش
اأنا مند�ض ..اأنا مند�ض ،وكل ال�سعب كمان مند�ض
كل النا�ض هنا م�ض عايزينك ،وانت يا ح�سني م�ض
بتح�ض
كل ف�سايحك ،كل جراميك ،كلو موجود على ويكيليك�ض
اأنا مند�ض ..انا مند�ض ،عندي اأجندة م�سرت اإك�ض
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