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الأمام واجابة الرئي�س ت�ساوؤل

م���ر����ش���ي���ل خ��ل��ي��ف��ة ي���ح���ي ح���ف���ل ل�������ش���ال���ح م�������ش���روع 
ل��ب��ن��ان  ال��ف��ل�����ش��ط��ن��ي��ة يف  امل��خ��ي��م��ات  اط���ف���ال  ت��ع��ل��ي��م 

����ش���ي���ن���اري���وه���ات وح��������دود ال����ت����دخ����ل ال��ع�����ش��ك��ري 
ل�����ع�����زل ال�����������ش�����اح ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي ال���������ش����وري

ال��ع��امل يف  ام��ن��ي  م�����ش��وؤول  ب��اك��ر  اط��اح��ت  ال��ت��ي  اللبنانية 

و�سكعلىالأمــريكيالكوجنــــر�س
اجلديدالهجرةقانونعلىالت�سديق

اقراأ يف هذا العدد

ــ�ــســرك الـــــذيبــيــنــنــاامل
والــيــهــوديــةــام ــس بــنال�

واأل جــــودة األ افـــــراح
الذهنية وال�سورة - اللوزي
املهجر يف العربية للجالية

يك�سف ــن ــس حــ� ـــدام ـــس �
فل�سطن جتاه الأ�سد تخاذل

لعزل تخطط ا�ــســرائــيــل
جديد سوي�س� بقناة م�سر
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الأخ نهنئ  والإخال�ص   املودة   بقلوب متلئها 

النظـــــــــاري  ناجــــــي  �ســعـــيد 

ــر عـــبـــدالـــكـــرمي  الــطــاهــ�ــص  ــس ــ� ب
حمــــــــرم عبده  حـــــزام  علــــي 

ــدي ــب ــع ـــده ال ـــي  عـــب  �ـــســـادق عـــل
ــدي ــب ــع �ــــســــادق حــــــزام حمـــمـــد ال
ــدي    ــب ــع اأنــــ�ــــص مــــهــــدي  حمـــمـــد ال
ــدي ــب ــع ـــد حمـــمـــد ال ـــم ـــــــوؤاد اح ف
ــدي ــب ــع ـــد حمـــمـــد ال ـــم ــــــادل اح ع

ــدي ــب ــع ـــد حمـــمـــد ال ـــم نـــبـــهـــان اح
ــدي ــب ــع ـــدي حمـــمـــد ال ـــه ـــدم ـــاه جم
ــدي ــب ــع ـــدي حمـــمـــد ال ـــه ـــري م ـــس �
ــدي ــب ــع ــد ال ــم ا�ـــســـحـــاق احـــمـــد حم
ــدي ــب ــع ــد ال ــم ـــد  حم ـــم ا�ـــســـامـــه اح
ــوقــي حمــمــد بـــن حمــمــد الــعــبــدي ــس �
ــعــبــدي ـــن حمــمــدال ــد ب ــم مـــنـــر  حم
ــــدي  ــــب ــــع ــــــــــــ ال ـــــــه اآل ـــــــاف وك

كما هي خا�سه من  ال�ستاذ 
و�ساح حممد بن حممد اآل م�سعد العبدي 

املهنئون

مبنا�سبة دخوله القف�ص الذهبي
 �سائلني املوىل عز وجل ان يبارك له يف زواجه وان يرزقه الذريه ال�ساحلة 

حممد عامر
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خا�ص- غربة نيوز
�ملجتمع  وممثلي  �لعربية  �جلالية  �بناء  من  غفري  جمع  بح�سور 
�لقدير  �لفنان  �حيا  و�لعالميون  �لعامة  و�ل�سخ�سيات  �ملدين 
�لغناء  يف  معه  جتاوب  حيث  متميز�  حفال  كعادتة  خليفة  مر�سيل 
�لكثريين من �حل�سور وقد هدف �حلفل جلمع تربعات ل�سالح �طفال 
م�سروعات  دعم  لجل  لبنان  يف  خميمات  يف  �ملقميمون  فل�سطني 

�لدر��سة و�لتعليم.
�لتفاين  مدى  و�قعية  ب�سورة  قدم  ت�سيجلي  فلم  عر�ص  وقد 
من  �لر�ص  على  �لتجاوب  ومدى  �مل�سروع  فكرة  يف  و�لخال�ص 
�لزعيم  مقولة  �سدق  �ىل  �ل�سورة  ��سارت  حيث  �لد�ر�سني  �لطالب 
�لر�حل يا�سر عرفات ) نحن �سعب �جلبارين( حيث �بهر �لتالميذ 
�جلميع  و�سعر  �د�ئهم  يف  �مل�ساهد  �بهرو�  �حلديث،  يف  ��سلوبهم  يف 

مبدى �همية مثل هذه �مل�سروعات �جلادة.

م��ر���ش��ي��ل خ��ل��ي��ف��ة ي��ح��ي ح��ف��ل ل�����ش��ال��ح م�����ش��روع
تعلي�������م اطف�����������ال املخيمات الفل�شطنية يف لبنان 
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)) يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربِك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي ((

)) يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربِك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي ((

ببالغ احلزن والأ�سـى يتقدم 
ال�سيد عادل قا�سم رئي�س حترير غربة نيوز 

وال�سيد عبده املوتي مدير حترير غربة نيوز والعاملني اإىل 

احلاج يحيي علي ال�سباعي وال ال�سباعي 
عموم يف الوليات املتحدة واليمن يف 

وفاة زوجته
�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

ببالغ احلزن والأ�سـى يتقدم
ال�سيد عادل قا�سم رئي�س حترير غربة نيوز 

وال�سيد عبده املوتي مدير حترير غربة نيوز والعاملني اإىل 

اإىل احلاج �ساهر اللحام  واحلج 
من�سورواخوته وجميع األ اللحام واأل مو�سى 
يف الوليات املتحدة وفل�سطني  لوفاة عمتهم 

ح�سنية الطرميخ )ام �سالح( 
�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ،،

)) يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربِك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ((

ببالغ احلزن والأ�سـى يتقدم

 األ جودة واأل اللوزي 
بتعازيهم احلارة

 للحاج من�سور واحلاج �ساهر اللحام وعموم عائلة اللحام
 وال مو�سى يف الوطن واملهجر

 بوفاة فقيدتهم

 ح�سنية الطرميخ )ام �سالح( 
ا�سكنها اهلل في�سح جناته،واألهم ذويها ال�سرب وال�سلوان،  
�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته
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�إعد�د �أني�س من�صور
�ل���ك���ات���ب  ع����اق����ة  ت���ك���ن  مل 
�أني�س من�صور بالرئي�س  و�ل�صحفي 
�ل�����ص��اد�ت ع��اق��ة ع��ادي��ة حيث 
و�صف �أني�س �ل�صاد�ت باأنه �صاحب 
ووطني  قومي  وح�س  قوية  ذ�كرة 
رئي�س  �أي  �أن  �إىل  و�أ�صار   .. عايل 
 .. �صفات  بثاث  يتحلى  �أن  يجب 
�أن يكون قوي �لذ�كرة – و�أن يكون 
وب��دوره  بالتاريخ  �إح�صا�س  لديه 
هو يف �لتاريخ و�أن ينام بعمق وكل 
�ل�صاد�ت  عند  كانت  �ل�صفات  هذه 
بكتاب  �ل�����ص��اد�ت  �أع��ج��ب  ولقد   .
وعنو�نه  �لعقاد  عن  من�صور  �أني�س 
�أيام  لنا  كانت  �لعقاد  �صالون  يف   (
�أروع  باأنه  �ل�صاد�ت  و�صفه  حيث   )
و�أع��ظ��م م��ا ق���ر�أ .. ف��الإع��ج��اب 
وكاتب  رئي�س  ب��ن  م��ت��ب��ادل  هنا 
كان  و�لذي  �ل�صاد�ت  و�لرئي�س هو 
�صحفيا من قبل . ويقول �ل�صاد�ت 
�أن  وي�صتطيع  قيمه  �لإن�صان  �أن 
وحلركته  قيمة  لنف�صه  يجعل 
هدفا ولدوره يف �حلياة وزنا .. �إن 
ولكن  �لنا�س  �إر�دة  ت�صلب  �ل�صلطة 
وتوقف  �لإن�����ص��ان  وق��ت  �أت�صع  ل��و 
حياته  ي�صتعر�س  و�ح��دة  حلظة 
وينقي عقله من �صو�ئبه ونف�صه من 
�صو�غلها ووجد�نه من هو�ج�صه .. 
هنا فقط تنك�صف لاإن�صان حقيقة 
ت�صاوي  �أن يقرر كم  .. وهنا يجب 
هو  ي�صاوي  كم  �أو   .. �حلياة  هذه 
لأني�س  �ل�صاد�ت  �أج��اب  ولقد   ..
ت�صاوي  �إن حياتي   : من�صور قائا 
�أ�صتهان  فقد  ولذلك  �لكثري  �ل�صيئ 
وقد  باخلوف  و�أ�صتخف  باخلطر 
نهما  كان خال فرتة �صجنه قارئا 
�أحد�  كان  فهل  وفيل�صوفا  ومفكر� 
�ل�صاب  ه��ذ�  �أن  ت�صور  على  ق��ادر� 
�صوف  مت��ام��ا  مفل�صا  ك���ان  و�ل����ذي 
له  يختار  ث��م  مل�صر  رئي�صا  يكون 
بال  على  يخطر  ل  م�صري�  �لقدر 
وللعرب  مل�صر  يقدم  �أن  وهو  �أح��د 
�لع�صر  يف  حقيقي  �إنت�صار  �أول 
�أكتوبر  ح��رب  خ��ال  من  �حلديث 

ويعلن بكل ثقة و�صجاعة يف كلمته 
�أمام  �إ�صر�ئيل  ل�صعب  وجهها  �لتي 
كانت  �حل��رب  ه��ذه  �أن  �لكني�صت 
لقد   . بيننا  ح��رب  �آخ��ر  و�صتكون 
�لرو�س  نو�يا  يف  �ل�صك  د�ئ��م  كان 
�إجتاه م�صر و�ملنطقة لأن �لعاقة 
كانت �صائكة وهذ� نابع من طبيعة 
و���ص��وء  �صكهم  و�إىل  �ل�صوفييت 
كثري�  عانى  حيث  بالنا�س  ظنهم 
هو وعبد �لنا�صر يف �لتعامل معهم 
ه�صم  على  قادر�  يكن  مل  وكاهما 
�إ�صتفز�ز�ت �ل�صوفييت بل وقيل �أن 
�لنك�صة  �أ�صباب  �أحد  �لرو�س كانو� 
ومل يكن لهم موقفا جاد� خال �أو 
فلقد   73 �صنة  �أكتوبر  حرب  بعد 
�صاخن  �صفيح  ف��وق  نا�صر  و�صعو� 
�إتخاذ  يف  �صجاعا  �ل�صاد�ت  وك��ان 
�إتخاذ  يف  �صجاعا  �ل�صاد�ت  وك��ان 
�إجر�ء�ت مل تكن تخطر على بال 
�أحد عندما طرد �لرو�س من م�صر 
بحجر  ع�صفورين  ���ص��رب  ح��ي��ث 
�إنطباع  �أع��ط��ى  �إن��ه  �لأول  و�ح��د 
باأنه  و�لغرب  �إ�صر�ئيل  لدى  كاذب 
�أن���ه عندما  ل��ن ي��ح��ارب و�ل��ث��اين 
�إنه  �لر�صالة  كانت  و�أنت�صر  حارب 
ل ف�صل لأحد علينا بل هذ� �لن�صر 
من ت�صحيات �صعبنا . كان �ل�صاد�ت 
هادئ �لأع�صاب يف تعامله مع كثري 
و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لق�صايا  م��ن 
تعامله  يف  وحا�صما  حكيما  وك��ان 
مع �لطابور �خلام�س و�ل�صر�ع على 
�لنا�صر  عبد  رحيل  بعد  �ل�صلطة 
�لد�خلي  �لنقد  من  �لكثري  وحتمل 
خا�صة عندما �أعلن عن عام �حل�صم 
ي��وؤج��ل  جعلته  �ل���ظ���روف  ول��ك��ن 
�لنكات  و�أن��ط��ل��ق��ت  �حل���رب  ق���ر�ر 
كان  لكنه  م��ك��ان  ك��ل  يف  ت��و�ج��ه��ه 
بعيد �لنظر وطويل �لبال وعندما 
�لتمويه  �أ�صلوب  كان  �حلرب  بد�أت 
�أ�صباب  �أهم  �أتبعه  �لذي  و�لذكاء 
يوم  يف  �لعدو  فاجاأ  حيث  �لن�صر 
�إعجابه  كان  لقد   . �لغفر�ن  عيد 
هرني  �لأمريكي  �خلارجية  بوزير 
ك�صنجر هو فاحتة عهد جديد يف 

و�أمريكا  م�صر  بن  �جلليد  �إذ�ب��ة 
باأن ك�صنجر رجل  حيث كان يوؤكد 
�لنظر  و�أط���ال  �لتاريخ  در���س  قد 
�أي�صا  عليه  وتقلب  بل  وقلبه  فيه 
و�ل�صيا�صة  �ل��در����ص��ة  ب��ن  ورب��ط 
�لتاريخ  �لتاريخ و�أحد�ث  بن كتب 
ولذلك مل يجد �ل�صاد�ت �ل�صعوبة 
ك�صنجر  �أي  لأن��ه  �لرجل  فهم  يف 
 .. كذلك  و�ل�����ص��اد�ت  �صبور  رج��ل 
�أو  للو�قعية  يعود  �صربه  وم�صدر 
�لنف�صي  �لبعد  هو  �أو  �ملو�صوعية 
كان  وهذ�   .. بو�صوح  �أدركه  �لذي 
ه��و ج��وه��ر �خل����اف ب��ن �ل��ع��رب 
ق��دمي  �خل���اف  لأن   .. و�ل��ي��ه��ود 
�ل�صاد�ت  وكان  مرت�كمة  ونتائجه 
يت�صور  �أن  غريب  �صيئ  باأنه  يقول 
يف  باحلل  تنفرد  م�صر  �أن  �أح���د� 
�لأط��ر�ف  �ملتعددة  �لق�صية  ه��ذه 
لق�صية  م�صريا  �حلل  يكون  وكيف 
يكون  �أن  ي��ج��ب  ف��احل��ل  ع��رب��ي��ة 
ذلك  بعد  �لأي��ام  و�أثبتت   . عربيا 
م�صر  بها  قامت  خطوة  كل  �صحة 
رحلة  وكانت  حينها  يف  و�أعلنتها 
�ل�صاد�ت �إىل �أمريكا �صيئ �أكرب من 
) عبور �لأطلنطي ( حيث �أن كلمة 

عند  خا�س  مذ�ق  لها  �أ�صبح  عبور 
�ل�صيا�صة  قو�مي�س  ويف  �ل�صاد�ت 
يجعل  �أن  يف  جن��ح  ولقد  �لعاملية 
�أمريكا وهي �لقارة �لكربى تن�صغل 

كثري� بق�صايانا 
من  قريبا  هيكل  �لأ�صتاذ  ك��ان 
عبد �لنا�صر وكان �أني�س من�صور هو 
و�أما  �ل�صاد�ت  عند  �لأول  �لكاتب 
�صمري  �أخ��ت��ار  فقد  مبارك  ح�صني 
�جلمهورية  حترير  رئي�س  رج��ب 
ليكون كاتبه �ملف�صل و�ملقارنة هنا 
كل  تفكري  و�أ�صلوب  طريقة  تعك�س 
زعيم لكننا حتى �لآن ل نعرف ما 
هو �لكاتب �ملف�صل للرئي�س مر�صي 
�ل�صوء  من�صور  �أني�س  �أنتظر  لقد 
لكي  مبارك  �لرئي�س  من  �لأخ�صر 
حيز  �إىل  �ل�صاد�ت  �أور�ق  تخرج 
 2010 ع��ام  يف  فخرجت  �ل��وج��ود 
هاما  �أحد�ثا  بعدها  م�صر  و�صهدت 
نف�صه  �لكاتب  رحيل  �أي�صا  ومنها 
م��ذك��ر�ت  ل��دي��ه  �أن  ي��ق��ال  ل��ك��ن��ه 
عنها  تك�صف  رمب��ا  �أخ��رى  و�أور�ق 

�لأيام .. ورحم �هلل �جلميع .
�أحمد حمارم نيويورك 
�إبريل 2013

كتاب من �أور�ق �ل�ساد�ت

�جل������ال������ي������ة  �أخ������������ب������������ار   
1- �أحت�صنت جمعية �إيهاب �خلريية فعاليات حفل ع�صاء خريي 
عام  مدير  بح�صور  بالقاهرة  �لأطفال  �صرطان  م�صت�صفى  ل�صالح 
�لنبوي  خالد  �لفنان  و�أي�صا  �لنجا  �أبو  �صريف  �لدكتور  �مل�صت�صفى 
حية  �صورة  �جلمعية  رئي�س  عبود  فاطمة  �لدكتورة  قدمت  حيث 

لتفاعل �أفر�د �جلالية �لعربية مع �أعمال �خلري .

2- اإحتاد م�سلمي اأمريكا وجريا على عادته ال�سنوية عقد 
اللقاء ال�ساد�س ع�سر بح�سور العديد من ال�سخ�سيات العامة 
احلكومية  واملنظمات  والأج��ه��زة  امل��دين  املجتمع  وممثلي 
حيث  والإعالميون  الأعمال  و�سيدات  ورجال  الأمريكية 
واقعية  �سورة  للحا�سرين  يون�س  حممد  املهند�س  ق��دم 
ربلند  برندا  ال�سيدة  واألقت  الإحتاد  واأن�سطة  فعاليات  من 
اخلاطئة  النظرة  حول  وكانت  للموؤمتر  الرئي�سية  الكلمة 

لالإ�سالم يف الإعالم الأمريكي وكيف ميكن اإ�سالحها . 

مع  بروكلن  ريدج  باي  يف  �ليمنية  �جلمعية  مقر  �إفتتاح  مت   -3
بد�ية �صهر مار�س وهي من �أن�صط �جلمعيات �لتي تقدم دعما ملمو�صا 
خلدمة �أفر�د �جلالية �لعربية حيث �أ�صت�صافت وبدعوة من رئي�صها 

عبد �لنا�صر �مل�صماري �لعديد من �لفعاليات منذ �لإفتتاح .

نعمات  والأ���س��ت��اذه  �سالح  ماجدة  الدكتورة  جنحت   -4
حب�سي يف اإ�ست�سافة فعاليات ثقافية وفنية على مدى �سهر 
امل�سريني  حل�سارة  الذهنية  ال�سورة  لالأذهان  لتعيد  كامل 
على مدى �سهر اأحت�سنت قاعات مركز الفنون لنكولن �سنرت 
يف مينهاتن عرو�سا مو�سيقية واأفالم وندوات لقت اإعجاب 

وتقدير املجتمع الأمريكي 

�ملعبد  رب��اي  مع  جمعه  لقاء  يف  دوي��د�ر  �أحمد  �لإم��ام  �صارك   -5
حيث  باتريك  �صانت  كني�صة  من  و�لق�س  مينهاتن  و�صط  يف  �ليهودي 
�لأدي��ان  ر�أي  �أو  موقف  هو  ما   : �ل�صوؤ�ل  عن  لاإجابة  �حل��و�ر  كان 
�لثاثة يف حالة حدوث �أزمات �إقت�صادية .. كان �حلو�ر هادفا حيث 
�أن هناك �أمور� كثرية م�صرتكة بن �أ�صحاب �لديانات .. �صوف ت�صتمر 
هذه �حلو�ر�ت ب�صكل د�ئم و�صتعقد �حللقة �لقادمة مب�صجد عثمان 

بن عفان برعاية �لدكتور �أحمد دويد�ر .

الرتكي  الثقايف  املركز  ومقره  ال�سالم  معهد  ي�ست�سيف   -6
م�سوؤولة  �سامه  فاطمة  ال�سيدة  ي�ست�سيف   – مينهاتن  يف 
من  الثامنة  يف  نيويورك  عمدة  مكتب  يف  الهجرة  �سئون 
م�ساء الثالثاء 18 اإبريل حيث �ستتحدث عن تعليم الأديان 

واأهمية اأن ن�سعر بقيمة الأديان من حولنا .

 – و�ليهود  �مل�صلمن  – عاقات  �إبر�هيم  طاولة  عنو�ن  حتت   -7
�لتحديات و�ملز�يا �صتقام هذه �لندوة 6 ون�صف م�صاء يوم 24 �إبريل 

يف مقر �ملركز �لثقايف �لرتكي بو�صط مينهاتن .

حيث  الوفاء  جلمعية  ال�سنوي  اخلريي  الع�ساء  حفل   -8
جمل�س  وجنح  العربية  اجلالية  وغهتمام  بتقدير  حظي 
اإدارة هذه املوؤ�س�سة اخلريية واحل�سول على دعم متميز من 
الهام  اخلريي  امل�سروع  هذا  اأهمية  برزت  حيث  احلا�سرين 
والذي حتتاج اإليه معظم الأ�سر والعائالت العربية وامل�سلمة 
يف  الإجتماعي  والعرف  والتقاليد  العادات  لأهمية  نظرا 
قدرتها  مدى  ج��دارة  وعن  اجلمعية  اأثبتت  ال�سدة  اأوق��ات 

على الوفاء مبا وعدت واإ�سعاد النا�س .

�ملر�أة  9- م�صت�صفى ماموندي�س يف بروكلن دعا لندوة عن �صحة 
�أعقبها حفل ع�صاء بح�صور ممثلي �ملجتمع �ملدين و�جلمعيات �لعاملة 

يف خدمة �ملجتمع .

قاعات  يف  مكانا  لها  اأت��خ��ذت  الفعاليات  م��ن  كثري   -10
يف   ) �سنرت  )جاكوب  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  مبركز  العر�س 
بجراحات  اخلا�س  واملعر�س  املوؤمتر  كان  واأحدثها  مينهاتن 

التجميل واأدوات ومعدات مراكز التجميل والإ�ست�سفاء

�ملقروؤة  �لإع��ام  و�صائل  �إىل  �لنا�س  ينظر 
�ل�صورة و�خلرب  لهم  و�مل�صموعة و�ملرئية تنقل 
بالتحليل و�لتعليق ويف ع�صر �ل�صرعة و�لقرية 
�لكونية �لتي نعي�س فيها �أ�صبح �لتلفاز هو �أ�صهل 
يف  �لنا�س  �إليها  ينظر  �إعامية  و�صيلة  و�أ�صرع 
من  �لآد�ء  م�صتوى  ويتفاوت  ومكان  زم��ان  كل 
وم�صتوى  �حلرية  ملفهوم  طبقا  لآخ��ر  جمتمع 
ثقافة �ملو�طنن . �أذكر منذ عام تقريبا وخال 
يف  �أظهرت  و�لتي  يناير  ثورة  و�أح��د�ث  ظروف 
نف�س �لوقت �أجمل و�أقبح ما يف �مل�صرين حيث 
�ملوجة  يعتلي  �أن  يريد  ملن  �لفر�صة  �أت��اح��ت 
عندما  حتقيقه  على  بقادر  يكن  مل  ما  ويحقق 
مذيعة  �أ�صت�صافت  حيث   .. دولة  هناك  كانت 
�أ�صت�صافت   .. ومتميز  م�صهور  برنامج  �صاحبة 
ليطلق  �صابقا  �ل�صعب  جمل�س  ع�صو  حمامي 
قذ�ئف من �لنوع �لردئ ويهاجم م�صروع منجم 
�ل�صكري يف مدينة مر�صى علم حيث �أن �صاحب 
جيولوجي  �ل�صركة  و�صاحب  �مل�صروع  فكرة 
م�صري �أ�صرت�يل يعترب من �لأ�صماء �لامعة يف 
 .. �لعامل  م�صتوى  على  �لتعدين  �صناعة  جمال 
لقد فو�س �أمره هلل عندما جتاوبت �لإعامية 

مع  جت��اوب��ت   .. �ل��ق��دي��رة  و�مل��ذي��ع��ة  �ل�صهرية 
�إتهامات و�صخافات �أخذ يطلقها �ملحامي لأ�صباب 
�صخ�صية حيث مل يكن موفقا يف �حل�صول على 
�أي مك�صب �صخ�صي له من �ل�صركة و�إذ� باملذيعة 
مبثابة  هو  �ملنجم  هذ�  �أن  عندها  من  ت�صيف 
�إعام  هذ�  يعد  ل  وبالطبع   .. بابا  علي  مغارة 
بل هو رق�س ومبتذل �أي�صا .. حيث يف حماولة 
من جانب �لربنامج مل�صاحلة �ل�صركة و�أ�صحابها 
�لقانون  طائلة  �أم��ام  �أنف�صهم  ي�صعو�  ل  حتى 
�لر�جحي  �صامي  للجيولوجي  �لدعوة  وجهت 
ومعه وزير �ل�صناعة �لأ�صبق �لدكتور �إبر�هيم 
�أن  �إل  �ل��ر�ج��ح��ي  �صامي  م��ن  ك��ان  فما  ف���وزي 
بابا  علي  �أنا   ( �ل�صهرية  للمذيعة  متهكما  قال 
�أبدت  حيث   ) �خل��ارج  يف  باإنتظاري  و�لأربعن 
�ملذيعة �صيئ من �لأ�صف ل�صوء �لفهم .. تذكرت 
يف  حفل  حل�صور  دعيت  حيث  �ل��و�ق��ع��ة  ه��ذه 
مار�صيل  �ل�صهري  �لفنان  �أحياه  نيويورك  مدينة 
�جلالية  �أبناء  من  كبري  بح�صورعدد  خليفة 
�لقائمن  ف��اإن  خريي  حفل  ولأن��ه   .. �لعربية 
على تنظيمه بد�أو� يف توجيه �لتحية للجالية 
�لفل�صطينية ثم دعو� ل�صوريا باأن ين�صرها �هلل 

 .. و�لظامل  �لباط�س  �حلكم  هذ�  من  ويخل�صها 
ينقل  �إعامي  وهو  �مليادين  قناة  مبر��صل  و�إذ� 
حمايد�  يكون  �أن  مهنيا  فيه  ومفرت�س  �حلدث 
�إل �أنه خرج عن �إطار �ملهنية وبد�أ يف مهاجمة 
معه  و�جلال�صون  هو  بد�أ  ثم  �ملتحدث  �ل�صخ�س 
ين�صدون .. �هلل .. �صوريا .. ب�صار وب�س وما كان 
�صريعا  �إعتذ�ر�  قدم  �أنه  �إل  �حلفل  منظم  من 
بلفتة ذكية حتى ل نوؤكد للعامل من �أننا �أمة قد 
�أم  و�أخ��ري� يف م�صر   . �أجلها �لأمم  �صحكت  من 
ملحا�صبة  �ملحتدم  و�ل�صر�ع  �جلد�ل  هذ�  �لدنيا 
وزير �لإعام على �لكلمة �أو �لتعليق �لذي �صدر 
له  وجهته  �لذي  �ل�صوؤ�ل  على  �إجابته  يف  منه 
�إحدى �لإعاميات مبعنى �أين ن�صتطيع �أن نرى 
 .. �لو�قع  �أر���س  على  �لإع��ام  حرية  جند  �أو 
�لكثريون قد ف�صرو� �إجابة �لوزير باأنها حتر�س 
لفظي ل يليق و�لبع�س يرى �أنها غري ذلك ولكن 
�إع��ام  م��ع  نتعاي�س  �أن��ن��ا  على  ت��دل  �مل��وؤ���ص��ر�ت 

يرت�ق�س على و�حدة ون�صف .
�أحمد حمارم

عندما يرق�ص �لإعالم على و�حده ون�سف
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.. اللبنانية التي اطاحت باكرب م�شوؤول امني يف العامل ومر�شح قوات الناتو؟

!ال���������ش����ن����ة الأك������������ر رع�����ب�����ا م����������ّرت ع����ل����ى ال�����ع�����امل

مدير  اطاحت  التي  اجلن�سية  العالقة  ف�سيحة  تو�سعت 

عن  لتك�سف  برتايو�س،  ديفيد  اجلرنال  ال�سابق  ايه  اي  ال�سي 

عالقة اخرى حمتملة بني احل�سناء اللبنانية جيل خوام كيلي 

االمريكية  للقوات  االعلى  القائد  الني  جون  جني  واجلرنال 

حلف  لقوات  العام  القائد  ملن�سب  واملر�سح  افغان�ستان  يف 

االطل�سي. 

التحقيقات  ان  االمريكية  الدفاع  وزارة  يف  م�سوؤول  وقال 

االلكرتوين  الربيد  ر�سالة على  الف  ثالثني  نحو  ك�سفت وجود 

مع اجلرنال الني، و�سفها بـ›غري املنا�سبة›.

وطلبت االدارة االمريكية من الكونغر�س اال�سراع بتعيني 

خليفة للجرنال الني يف افغان�ستان.

اىل  ترقيته  يف  النظر  �ستعيد  االدارة  ان  اىل  انباء  وا�سارت 

من�سب القائد العام للناتو.
املنا�سبة›  غري  ‹االمييالت  طبيعة  الفور  على  تت�سح  ومل 
التي هاجر والدها من جونية جنوب  اللبنانية  بني احل�سناء 
القرن  من  ال�سبعينيات  يف  املتحدة  الواليات  اىل  بريوت 
فخما،  مطعما  ومتلك  امريكي  جراح  من  واملتزوجة  املا�سي، 

ومنزال يف والية فلوريدا.
)اف  الفيدرالية  التحقيقات  هيئة  ان  قالت  انباء  ان  اال 
يف  للتحقيق  عينته  كانت  الذي  العميل  تغيري  قررت  اي(  بي 
ع�سيقة  برودويل  بوال  من  تلقتها  تهديدات  انها  جيل  قالت  ما 
برتايو�س، بعد ان وجدت ان العميل قام باإر�سال �سوره وهو 

عاري ال�سدر اىل احل�سناء اللبنانية )..(.
الثالثاء،  االأمريكية  اإن› االإخبارية  اإن  ‹�سي  �سبكة  وقالت 
اإن مالب�سات �سقوط رئي�س جهاز اال�ستخبارات االأمريكي 
عالقة  ب�سبب  وتنحيه  برتايو�س،  ديفيد  ال�سابق، 
خارج اإطار الزوجية، ال تزال تهز اأروقة وا�سنطن، 
اجلن�سية  الف�سائح  تتجاوز  ف�سيحة  لكونها  نظرا 
م�سوؤول  اأعلى  ومت�س  االإدارة،  اعتادتها  التي 
احتمال  من  ذلك  يعنيه  مبا  اأمريكي،  اأمني 

تعري�س االأمن القومي للبالد للخطر.
فر�ست  اجلرنال  ف�سيحة  اأن  واأ�سافت 
حدوث  احتمالية  ب�ساأن  الت�ساوؤالت  من  عددا 
االأمن  منها  االأ�سعدة،  من  عدد  على  اخرتاقات 
الذي  بنغازي  هجوم  وحتى  وال�سيا�سة،  القومي 
ال�سفري  بينهم  من  اأمريكيني،  اأربعة  �سحيته  راح 
كري�ستوفر �ستيفنز، يف 11 ايلول /�سبتمرب املا�سي.
‹�سديقة  بت�سريحات  ذلك  على  التقرير  ودلل 
برتايو�س›، باوال برودويل، 40 عاماً، التي عزت الهجوم اإىل 
احتجزوا  رفقائهم  ليبيني تخلي�س عدد من  م�سلحني  حماولة 
مبلحق بالقن�سلية تابع لوكالة اال�ستخبارات االأمريكية ‹�سي 

اآي اإيه›.
التحقيقات  جمرى  على  مطلعة  حكومية  م�سادر  وقالت 
عالقتها  لك�سف  قادت  ‹برودويل›  غرية  اإن  اإن›،  اإن  لـ›�سي 
عرب  تهديد  ر�سائل  باإر�سالها  االأمني،  بامل�سوؤول  ال�سرية 
 37 كيلي،  جيل  تدعى  اأخرى  المراأة  االإلكرتوين  الربيد 

عاما.
هنا  اأكد ‹برتايو�س› باأنه مل تربطه عالقة خارج و

ا�ستقالته  قدم  قد  وكان  برودويل.  مع  �سوى  الزوجية  اإطار 

للرئي�س االأمريكي، اجلمعة، عقب انك�ساف تلك العالقة.

‹�سي اإن اإن› اأن ا�ستقالة اجلرنال ال�سابق، الذي  واأ�سارت 

اأدار حربي الواليات املتحدة يف كل من العراق واأفغان�ستان، 

مكتب  احلزبني،  من  اأع�ساوؤه،  ودعا  الكونغر�س  اأروقة  هزت 

و�سط  التحقيقات  �سري  على  الإطالعهم  الفيدرايل  التحقيقات 

التحقيقات  �سري  على  برتايو�س  ا�ستقالة  تاأثري  ب�ساأن  تكهنات 

القائمة يف الوقت الراهن حول هجوم بنغازي.

ورغم تاأكيدات حمللني باأنه ما من اأدلة على حدوث اخرتاق 

اأمني ب�سبب العالقة، تدور تكهنات على نطاق وا�سع بح�سول 

برودويل على معلومات �سرية، وازدادت تلك القناعة بف�سل 

ت�سريحاتها ال�سابقة حول هجوم بنغازي.

االإثنني، مبنزل  اآي›، م�ساء  ‹اإف بي  وتواجد حمققون من 

ورف�ست  كارولينا،  بنورث  ‹�سارلوت›  مبنطقة  برودويل 

الناطقة با�سم اجلهاز االأمني االإف�ساح عما يفعلونه هناك.

عثور  اإىل  االأحد،  تاميز›،  ‹نيويورك  �سحيفة  ‹واأ�سارت 

املحمول  الكمبيوتر  جهاز  يف  �سرية  معلومات  على  املحققني 

فيها  نفى  ملحققني  بت�سريحات  وا�ست�سهدت  لـ›برودويل›، 

لـ›�سديقته›. املعلومات  تلك  ‹برتايو�س› تقدميه 
اأثناء  االأوىل  للمرة  التقيا  وبرودويل  برتايو�س  وكان 

افتتاحية  وو�سعت   ،2006 عام  هارفارد  جامعة  يف  درا�ستها 

يف  و�ساعدت  ال�سابق،  للجرنال  الذاتية  ال�سرية  تناول  لكتاب 

اإعداده، وهي حالياً �سابط يف قوات االحتياط.

بداأت عالقتهما بعد �سهرين من تويل برتايو�س رئا�سة جهاز 

املا�سي، وانتهت بر�سا  العام  االأمريكي يف �سبتمرب  التج�س�س 

الطرفني، منذ اأربعة اأ�سهر م�ست.

كينغ  بجامعة  الدكتوراة  ر�سالة  برودويل  تعد  وحاليا 

كوليج الربيطانية، وهي خريجة االأكادميية الع�سكرية مبرتبة 

التج�س�س  اأجهزة  نطاق  �سمن  مبهام  تكليفها  وجرى  ال�سرف، 

العمليات اخلا�سة، وق�سم مكافحة االإرهاب  االأمريكية وقيادة 

مبكتب التحقيقات الفيدرالية

حروب  تخللتها  كثرية،  حرجة  بفرتات  العامل  مّر 
التي  ال�سنوات  حتديد  ال�سعب  ومن  واأوبئة،  وجماعات 
العام  اإىل  اأكرث خوفا، لكن ميكن الإ�سارة  العامل فيها  كان 
‹›خليج  الكوبية  ال�سواريخ  اأزمة  ح�سلت  حيث   1962
يف  وت�سمى  الكاريبي،  اأزمة  رو�سيا  يف  وت�سمى  اخلنازير›› 

كوبا باأزمة اأكتوبر.
الوليات  بني  ما  مواجهة  هي  اخلنازير››..  ‹›خليج 
 1962 اأكتوبر  يف  كوبا  مع  ال�سوفيتي  والحتاد  املتحدة 

خالل احلرب الباردة.
خالل  املواجهات  اأ�سد  من  كواحدة  برلني  بح�سار  وتقارن 
اإىل  للو�سول  حلظة  اأقرب  باأنها  وتعترب  الباردة،  احلرب 

احلرب النووية.
فا�سلة  عمليات  عدة  اأعقاب  ويف   1962 اأغ�سط�س  يف 
خليج  )غزو  الكوبي  النظام  لإ�سقاط  املتحدة  للوليات 
والحتاد  كوبا  حكومتا  بداأت  النم�س(  وعملية  اخلنازير 
ال�سواريخ  من  لعدد  �سرية  قواعد  بناء  يف  ال�سوفياتي 
يف   )IRBMs و   MRBMs( املدى  متو�سطة  النووية 
كوبا والتي لديها قدرة على �سرب معظم اأرا�سي الوليات 

املتحدة.
بداأ هذا العمل بعد ن�سر �سواريخ ثور IRBM يف بريطانيا 
جوبيرت  �سواريخ  ون�سر   1958 �سنة  اإميلي  م�سروع  �سمن 
اأ�سبح  حيث   ،1961 �سنة  وتركيا  اإيطاليا  يف   IRBM
بهذا لدى اأمريكا املقدرة على �سرب مو�سكو باأكرث من 100 

�ساروخ ذي راأ�س نووي.
اأزمة  من  كاًل  برلني  ح�سار  اأزمة  مع  الأزمة  تلك  فاقت 
ال�سوي�س وحرب 67 اللتني تعتربان اإحدى اأكرب املواجهات 
من  جًدا  اقرتبتا  الأزمتني  تلك  اأن  اإل  الباردة  احلرب  يف 

املواجهة النووية.
اأول واقعة موّثقة خلطر تدمري متبادل موؤكد  اأي�سا  وهي 
يف  حا�سًما  عاماًل  باعتبارها  مناق�ستها  جري   )MAD(

التفاقيات الكربى للت�سليح الدويل.
 14 1962، وو�سلت ذروتها يف  8 اأكتوبر  بداأت الأزمة يف 
التقطت من طائرة  ا�ستطالع  �سور  اأظهرت  اأكتوبر عندما 

قواعد  وجود  عن  يو2-  لوكهيد  الأمريكية  التج�س�س 
�سواريخ �سوفيتية نووية حتت الإن�ساء يف كوبا.

فكرت الوليات املتحدة يف مهاجمة كوبا عن طريق اجلو 
والبحر، ثم ا�ستقر الراأي بعمل حظر ع�سكري عليها.

اأ�سلحة  بت�سليم  ت�سمح  لن  اأنها  املتحدة  الوليات  فاأعلنت 
قواعد  اأي  تفكيك  ال�سوفيت  وطالبت  لكوبا،  هجومية 
جميع  واإزالة  كوبا  يف  الإن�ساء  حتت  اأو  مبنية  �سواريخ 

الأ�سلحة الهجومية.
الكرملني  ي�ستجيب  اأن  تتوقع  كينيدي  اإدارة  تكن  ومل 
بني  ع�سكرية  مواجهة  حدوث  وتوقعت  ملطالبهم، 
الزعيم  كتب  فقد  ال�سوفيتي  اجلانب  على  اأما  الدولتني. 
‹›حظر  باأن  كنيدي  اإىل  ر�سالة  يف  خروت�سوف  نيكيتا 
املالحة يف املياه الدولية اأواملجال اجلوي›› ي�سكل ‹›عماًل 
حرب  هاوية  اإىل  الب�سرية  تدفع  العدوان  اأعمال  من 

�سواريخ نووية عاملية››.
ولكن  الأمريكية،  املطالب  جميع  علًنا  ال�سوفيت  رف�س 
حلل  اقرتاحات  بداأت  الت�سالت  من  �سرية  قنوات  عرب 

الأزمة.
انتهت الأزمة يف 28 اأكتوبر 1962، عندما تو�سل كّل من 
الرئي�س الأمريكي جون كينيدي واأمني عام الأمم املتحدة 
يو ثانت اإىل اتفاق مع ال�سوفيت لإزالة قواعد ال�سواريخ 
غزو  بعدم  املتحدة  الوليات  تتعهد  اأن  �سريطة  الكوبية 
ال�سواريخ  من  �سري  ب�سكل  بالتخل�س  تقوم  واأن  كوبا 
 )PGM-19 Jupiter( بجوبيرت  امل�سماة  البال�ستية 

.)PGM-17 Thor( وثور
اأنظمة  جميع  التفاق  من  اأ�سبوعني  بعد  ال�سوفييت  اأزال 
ال�سواريخ ومعدات الدعم، ومت حتميلها على ثماين �سفن 
تابعة لهم يف الفرتة من 5 اإىل 9 نوفمرب. وبعدها ب�سهر اأي 

يف 5 و6 دي�سمرب حملت القاذفة ال�سوفيتية اليو�سن28- 
احلظر  ر�سمًيا  وانتهى  رو�سيا.  اإىل  �سحن  �سفن  ثالث  على 
 6:45 ال�ساعة  يف   1962 نوفمرب   20 يوم  كوبا  على 
ع�سر  اأحد  بعد  املتحدة.  الوليات  �سرق  بتوقيت  م�ساء 
مفعول  اإبطال  مت   1963 �سبتمرب  ويف  التفاق  من  �سهًرا 
كنتيجة  حدث  ثم  تركيا.  يف  الأمريكية  الأ�سلحة  جميع 
مو�سكو  بني  ال�ساخن  اخلط  اإن�ساء  اإ�سافية  ملفاو�سات 

ووا�سنطن.
ويف اأول خطاب له عن تلك الأزمة، اأطلق كينيدي يف 22 

اأكتوبر 1962 اإنذاره الرئي�سي:
نووية  �سواريخ  اأي  اإزاء  الأمة  هذه  �سيا�سة  ‹›�ستكون 
هجوما  الغربي  الن�سف  يف  دولة  اأي  �سد  كوبا  من  تنطلق 
النتقامية  الفعل  ردة  و�ستكون  املتحدة،  الوليات  على 

كاملة على الحتاد ال�سوفيتي››
رئي�سية  �سيا�سية  خطوط  على  اخلطاب  هذا  �سمل  وقد 

اأخرى، بداأت بـ:
على  وب�سرامة  �سنحجر  العدواين  احل�سد  هذا  ‹›لوقف 
�سحنها  يجري  التي  العدائية  الع�سكرية  املعدات  جميع 
كوبا  موانئ  اإىل  املتجهة  ال�سفن  جميع  كوبا.  اإىل 
على  حتتوي  اأنها  وجد  اإذا  كانت  جهة  اأي  من  والقادمة 
�سحنات من اأ�سلحة عدوانية ف�سنعيدها. هذا احَلْجر �سوف 
يتم تو�سعته اإذا اقت�ست ال�سرورة لي�سمل اأنواًعا اأخرى من 
�سرورات  اأي  مننع  اأن  نريد  ل  نحن  واملنقولت.  الب�سائع 
اإن�سانية ويف هذا الوقت بالذات كما حاول ال�سوفيت فعله 

عندما حا�سروا برلني عام 1948››.
اأمر بتكثيف الرقابة، واأ�ساد بالتعاون من وزراء خارجية 
اجلي�س  ‹›اأمرنا  وقال:  الأمريكية.  البلدان  منظمة 
للتح�سري جلميع الحتمالت، واإنا على ثقة من اأن م�سلحة 
كل من ال�سعب الكوبي والفنيني ال�سوفييت يف تلك املواقع، 
اإذا  الأطراف  جميع  �ست�سيب  التي  الأخطار  يعرفوا  اأن 

ا�ستمر التهديد››.
البلدان  منظمة  يف  عاجل  لجتماع  طلب  قدم  وقد 

الأمريكية وجمل�س الأمن للنظر يف هذا املو�سوع.



وا�صنطن تاأ�صف الن�صحاب م�صر 
من حمادثات نووية

‹�أ�صفها› الن�صحاب م�صر من حمادثات  �ملتحدة عن  �لواليات  �أعربت 
عدم  على  �حتجاجا  بجنيف،  �لنووي  �النت�صار  حلظر  �ملتحدة  �الأمم 
من  خالية  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  بجعل   1995 يف  �صدر  قر�ر  تنفيذ 

�ل�صالح �لنووي.
قوية  بر�صالة  تبعث  ‹كي  �ملحادثات  من  �ن�صحبت  �إنها  م�صر  وقالت 
بعدم قبول �ال�صتمر�ر يف �الفتقار للجدية يف �لتعامل مع �إقامة منطقة 
�صمني  �نتقاد  وه��و  �الأو�صط›،  �ل�صرق  يف  �لنووي  �ل�صالح  من  خالية 

الإ�صر�ئيل �لتي ُيعتقد �أنها �لدولة �لوحيدة �مل�صلحة نوويا يف �ملنطقة.
على  ت�صادق  مل  الأنها  نظر�  جنيف  حمادثات  �إ�صر�ئيل  حت�صر  ومل 

معاهدة حظر �النت�صار �لنووي لعام 1970.
�أن تتفق كل  �أنها ما ز�لت تاأمل يف  ويف رد على ذلك، ذكرت و��صنطن 
�ل�صرق  يف  �لنووية  �الأ�صلحة  حظر  حول  موؤمتر  عقد  على  �الأط��ر�ف 

�الأو�صط.
�لدويل  لالأمن  �خلارجية  وزي��ر  م�صاعد  كنرتميان  توما�س  و�أع��رب 
من  �الن�صحاب  م�صر›  لقر�ر  بالده  ‹�أ�صف  عن  �لنووي  �النت�صار  وحظر 
�جتماع �للجنة �لتح�صريية ملعاهدة حظر �النت�صار �لنووي، م�صري� �إىل 
�أن هذ� �الأمر ال يوؤثر على �لتز�م �لواليات �ملتحدة بعقد موؤمتر جلعل 

�ل�صرق �الأو�صط منطقة خالية من �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل.
و�أعلن كنرتميان -�لذي ير�أ�س �لوفد �الأمريكي يف هذه �ملحادثات- �أن 
بالده �صتو��صل �ل�صعي يف �صبل �جلمع بني كل �الأط��ر�ف، وهي ال تز�ل 
م�صتعدة للم�صاعدة باأي طريقة مطلوبة، م�صري� �إىل �أن �لقيادة يجب �أن 

تكون �أي�صا من دول �ملنطقة.
ومل يتم بعد حتديد موعد عقد موؤمتر جعل �ل�صرق �الأو�صط منطقة 
من  ك��ان  �ل��ذي  �ملوعد  من  �صهر  قبل  �أّج��ل  �ل��ذي  �الأ�صلحة،  من  خالية 
�ملفرت�س �أن ُيعقد فيه يف دي�صمرب/كانون �الأول �ملا�صي يف هل�صنكي، وفق 
ما مت �التفاق عليه خالل حمادثات معاهدة حظر �النت�صار �لنووي يف 

.2010
و�أعربت دول غربية -خالل حمادثات �الأمم �ملتحدة حلظر �النت�صار 

�لنووي �لتي ت�صتغرق �أ�صبوعني- عن �أملها يف عقد �ملوؤمتر هذ� �لعام.
يف حني طالبت �إير�ن و�صوريا �الأ�صبوع �ملا�صي بعقد موؤمتر حول حظر 
م�صاعدة  عن  �لتوقف  على  �لكربى  �لقوى  وحثت  �لنووية،  �الأ�صلحة 

�إ�صر�ئيل يف �حل�صول على �لتكنولوجيا �لنووية.
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ق��������������ان��������������ون ال�����������ه�����������ج�����������رة اجل���������دي���������د
ال�شرعيني  غري  للمهاجرين  ي�شمح 

الذين عا�شوا يف الواليات املتحدة منذ ما 

قبل 31 دي�شمرب 2011 بالتقدمي يف �شجل 

»حالة املهاجر املوؤقت » اإذا  :

1. قاموا بت�شديد ال�شرائب.

2. يقوموا بدفع 500 دوالر غرامات.

3. مل يدانوا بجناية.

للعمل  الو�شع  هذا  يف  للأفراد  ميكن 

خارج  وال�شفر  عمل  �شاحب  اأي  لدى 

للإنتفاع  موؤهلني  لي�شوا  ولكن  البلد 

العامة  الفوائد  الإختبارات  واخل�شوع 

االإحتادية.

الت�شجيل  من  �شنوات   10 بعد 

االأفراد  فاإن   , املوؤقت  املهاجر  حالة  يف 

البطاقة  لك�شب  موؤهلني  �شيكونوا 

اإذا  اجلدارة  اأ�شا�س  على  اخل�شراء 

كانوا :

املتحدة  الواليات  يف  عملوا  قد   .1

االأمريكية.

2. اأظهروا املعرفة باللغة االإجنليزية.

كغرامة  دوالر   1000 دفعوا   .3

اإ�شافية.

ال�شماح للمقدمني ال�شرعيني لقانون 

الزراعيني  العمال  وبع�س   ,  « احللم   «

غ�شون  يف  اخل�شراء  للبطاقة  التطبيق 

خم�س �شنوات.

 « جديد  ناأ�شرية  برنامج  اإن�شاء 

غري  املوؤقتني  للعمال  لل�شماح   «  W
املتحدة  الواليات  اإىل  للقدوم  الزراعيني 

العمل  اأ�شحاب  لدى  للعمل  االأمريكية 

امل�شجلني .

: االإ�شتبعاد 

االأ�شرة  على  القائمة  التاأ�شريات   .1

املتحدة  الواليات  مواطني  الأ�شقاء 

االأمريكية.

2. برنامج تاأ�شرية االتنوع .
لتاأ�شريات دخول بع�س  3. و�شع حد 

الفئات على اأ�شا�س العمالة .
للح�شول  النقاط  نظام  اإ�شتخدام 
اأ�شا�س   « على  جديدة  تاأ�شرية  على 
منها   120,000 البداية  يف   ,  « اجلدارة 
 250,000 و�شع  مع   , �شنويا  �شتمنح 
من  النوع  هذا  ملثل  اأق�شى  كحد 
على  النقاط  منح  و�شيتم   , التاأ�شريات 

اأ�شا�س هذه املعايري :
1. التعليم .
2. العمالة .

املتحدة  الواليات  يف  االإقامة  مدة   .3
االأمريكية.

ال�شنوي على  االأق�شى  و�شع احلد 
تاأ�شريات B-H1 للعمال ذوي املهارات 
اإىل 110,000 , مع  العالية من 65,000 
اإ�شعاف  من  العمال  هوؤالء  ملنع  اأحكام 
االأجور االأمريكية . مع و�شع 180,000 
من  النوع  لهذا  اأق�شى  كحد  تاأ�شرية 

التاأ�شريات .
امل�شجلني  غري  للمهاجرين  ميكن 
طريق  عن  القانوين  الو�شع  اإىل  الو�شول 
ت�شجيل يف »حالة املهاجر املوؤقت« اإىل ان 
اأمن احلدود يف  اإ�شرتاتيجيات  يتم تقدمي 

وزارة االأمن الداخلي للكونغر�س .
قد  اإ�شايف   « زناد   « وجود 
�شجل   « حلالة  املقدمني  هوؤالء  مينع 

موؤهلني  يكونوا  اأن  » من  املوؤقت  املهاجر 

االإقامة  على  احل�شول  بطلب  للتقدمي 

وزارة  تعلن  حتى  امل�شروعة  الدائمة 

باأن  العام  واملراقب  الداخلي  االأمن 

ونظام  احلدود  اأمن  ا�شرتاتيجيات 

االإلزامي قد مت  العمل  التحقق من فر�س 

تنفيذها .

 ملزيد من املعلومات  ميكنكم االت�شال 

على

مكتب املحامي 

حممد ال�شواعري

Mohammad Al Sawaeer
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ب�أن  ليفينج�ستون  كني  ال�س�بق  لندن  عمدة  �سَرّح 

اأ�سَرّت  عندم�  بو�ش  جورج  ال�س�بق  الرئي�ش  اإدارة 

الع�مل  مع  التع�مل  يف  ع�دلة“  ”غري  �سي��س�ت  على 

اخل�رجي قد ت�سببت ب�سورة غري مب��سرة يف وقوع 

تفجريات بو�سطن.

”بر�ش“ الإيرانية  وق�ل عمدة ملدن ال�س�بق لقن�ة 

الن��ش  ”اأحي�ًن� كثرية،  الإجنليزية:  ب�للغة  الن�طقة 

التي  العدالة  عدم  من  ي�سدق  ل  ب�سكل  تغ�سب 

يرونه�، لقد قراأوا عن التعذيب يف خليج جوانت�ن�مو، 

وق�عدة ب�غرام اجلوية“.

مع  تع�ونت  خمتلفة  دولة   56 ”هن�ك  واأ�س�ف: 

اأ�سخ��ش  وهن�ك  التوقيف،  برن�مج  يف  ا  �سًرّ اأمريك� 

للتعذيب؛  ليتعر�سوا  ال�سوارع  من  اختطفوا 

اإره�بيون  جميًع�  ب�أنهم  اعتقدت  بو�ش  اإدارة  لأن 

حمتملون“.

مع  حتقيًق�  فتح  قد  الأمريكي  الكوجنر�ش  وك�ن 

عن  اأ�سفر  الذي  بو�سطن  تفجري  ب�س�أن  الأمن  اأجهزة 

مقتل 3 اأ�سخ��ش واإ�س�بة الع�سرات.

واتهم بع�ش اأع�س�ء الكوجنر�ش مكتب التحقيق�ت 

الالزمة،  الإجراءات  اتخ�ذ  يف  ب�لف�سل  الحت�دي 

يف  �سكوكه�  عن  رو�سية  اأمن  اأجهزة  عربت  اأن  بعد 

تيمورلنك ت�س�رن�ييف ع�م 2011.

فين�ست�ين  داي�ن  الدميقراطية  ال�سن�تور  وق�لت 

التي تراأ�ش جلنة املخ�برات يف جمل�ش ال�سيوخ التي 

الق�سية  مالب�س�ت  على  الأمن  م�سوؤولو  �سيطلعه� 

حل“،  اإىل  نتو�سل  اأن  ”علين�  مغلقة:  جل�سة  خالل 

ورف�ست الإدلء مبزيد من الت�سريح�ت.

وق�ل م�س�عدون: اإن من املتوقع اأن ُيطِلع م�سوؤولو 

على  اأع�س�ئه  بك�مل  ال�سيوخ  جمل�ش  املخ�برات 

الق�سية يف وقت لحق.

واتهم ال�سن�تور اجلمهوري لينزي جراه�م مكتب 

التحقيق�ت الحت�دي ب�لإخف�ق فيم� يتعلق ب�ل�سقيق 

الأكرب.

الأمريكي  »بيو«  معهد  اأجراه�  درا�سة  اأظهرت 
واملتخ�س�ش يف اأبح�ث ال�سعوب، اأن غ�لبية امل�سلمني 
يف الع�مل يرغبون يف تطبيق ال�سريعة يف بلدانهم، لكن 

بتف�وت من دولة اإىل اأخرى.
و2012،   2008 ع�مي  بني  الدرا�سة  واأجريت 
و�سملت 38 األف �سخ�ش من 39 بلدا، حول مو�سوع 
الإ�سالمي،  الع�مل  يف  واملجتمع«  ال�سي��سية  »الدي�نة 

الذي ي�سم 1.6 ملي�ر �سخ�ش. 

امل�سلمني  معظم  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
الأو�سط-  وال�سرق  واأفريقي�  اآ�سي�  يف  -خ�سو�س� 
تف�وت  مع  الإ�سالمية،  ال�سريعة  بتطبيق  يرغبون 
ح�سب املن�طق اجلغرافية، حيث بلغت الن�سبة %99 
يف اأفغ�ن�ست�ن، و84% يف ب�ك�ست�ن و8% يف اأذربيج�ن.

وبرر املعهد -الذي اأجرى الدرا�سة- هذا التف�وت 
بت�ريخ الدول، ومبداأ ف�سل الدين عن الدولة.

وتظهر الدرا�سة اأن تطبيق ال�سريعة مرغوب فيه 

اأو  الع�ئلية  امل�س�ئل  لت�سوية  اخل��سة،  ال�سوؤون  يف 

العق�رية، من قبل امل�سلمني املقيمني يف البلدان التي 

توجد فيه� حم�كم �سرعية، اأو تعمل وفق ال�سريعة.

ل  امل�سلمني  معظم  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

بدي�نتهم  اللتزام  بني  تن�ق�ش  بوجود  ي�سعرون 

واحلي�ة الع�سرية، ويف�سلون نظ�م� دميقراطي�.

متم�سك بزيارته لغزة ..

لندن تتهم الرئي�ش ال�سابق جورج بو�ش بتفجريات بو�سطن

معهد اأمريكي:
 معظم امل�سلمني حول العامل يوؤيدون تطبيق ال�سريعة يف بلدانهم

ت��ذه��ب  اأي�����ن  واإىل  وك���ي���ف  م��ت��ى  ت���ق���رر  ال���ت���ي  ه���ي  اأن���ق���رة   :  اردوغ�������ان 
الأ���س��دق��اء اأق����رب  ك��ان��وا  ول���و  ح��ت��ى  اأح���د  م��ن  الن�سائح  نقبل  ،ل���ن  ق��ي��ادات��ه��ا 

الفر�سة ال�سعيفة التي ك�ن وزير اخل�رجية 

وجوده  اأثن�ء  ميلكه�  كريي،  جون  الأمريكي، 

للمرة الث�لثة يف تركي� خالل 3 اأ�سهر وفرط فيه�، 

الفل�سطيني،  الرئي�ش  التن�سيق مع  هي حم�ولة 

حممود عب��ش، الذي ك�ن موجودا يف اإ�سطنبول 

وقته�، ب�جت�ه اإقن�ع رجب طيب اأردوغ�ن عنيد 

»ق��سم ب��س�« يف اإلغ�ء زي�رته املعلنة اإىل قط�ع 

غزة. 

هذه  كل  بتج�هل  يكتف  مل  اأردوغ�ن 

مع�ونيه  اأقرب  اأحد  اإىل  اأوعز  بل  التو�سي�ت، 

الأمريكي  الطلب  هذا  على  ب�لرد  اأرن�ش  بولند 

عندم�  خ�سو�س�  دبلوم��سي�«،  املقبول  »غري 

املنطقة  به  متر  حرج  وقت  عن  كريي  يتحدث 

النوع.  هذا  من  لتحرك  مالئمة  غري  وظروف 

اأين  واإىل  وكيف  متى  تقرر  التي  هي  »اأنقرة 

اأحد  من  الن�س�ئح  نقبل  لن  قي�داته�.  تذهب 

ك�نت  ومتى  الأ�سدق�ء.  اأقرب  ك�نوا  ولو  حتى 

الظروف مالئمة يف القط�ع؟ الزي�رة هي خطوة 

على طريق ت�أمني هذه الظروف«.

وزير  يح�سر  اأن  اأكرث  اأغ�سبه�  تركي� 

اخل�رجية الأمريكي على عجل لرتجمة مواقف 

الرئي�ش الأمريكي اأوب�م� يف التو�سط بني تركي� 

اأبيب  تل  تقوله  م�  يردد  ج�ء  لكنه  واإ�سرائيل، 

به  تركي�  قبول  ا�ستح�لة  م�سبق�  يعرف  وهو 

ط�مل� اأنه� و�سعت م�س�ألة رفع احل�س�ر عن غزة 

اأبيب،  تل  مع  للم�س�حلة  �سروطه�  راأ�ش  على 

»العدالة  حكومة  تتخلى  اأن  املحتمل  من  فهل 

مطلبه�  عن  الب�س�طة،  هذه  ومبثل  والتنمية«، 

هذا؟

هو  اأردوغ�ن  اأن  ونتني�هو  كريي  يفوت  قد 

الذي ك�ن بني الالعبني الأ�س��سيني يف مو�سوع 

له�  والت�سويت  الفل�سطينية  الدولة  اإعالن 

اجلن�ئية  بورقة  والتلويح  املتحدة  الأمم  يف 

اأن  اأي�س�  ويفوتهم�  اإ�سرائيل،  �سد  الدولية 

يفتح  قد  الزي�رة،  هذه  خالل  من  اأردوغ�ن، 

اإقليمي جديد، لكن لن  اأم�م حوار  لهم� الطريق 

الثمن  �سيدفع  الذي  هو  اأردوغ�ن  اأن  يفوتهم� 

عند  واخل�رج  الداخل  يف  املكلف  ال�سي��سي 

الرتاجع عن زي�رة يريده� كثريا دون احل�سول 

على �سم�ن�ت وبدائل �سي��سية ودبلوم��سية ل 

تقل عنه� قوة واأهمية.

التي  ال�سب�نخ«  »علبة  مبث�بة  الزي�رة 

هذه  مثل  يف  اأردوغ�ن  حكومة  عنه�  تبحث 

الظروف ال�سعبة التي متر به� ا�سرتاتيجي�ته� 

اإقليمي� ب�سبب ال�سرب�ت املتالحقة التي تعرقل 

�سي��س�ته� يف املنطقة.

تل اأبيب حت�ول ا�سرتداد بع�ش النق�ط التي 

فقدته� يف اأعق�ب العتذار الر�سمي املقدم لأنقرة 

عرب تعطيل اأو جتميد املطلب الث�لث لأردوغ�ن، 

معلنة اأن مو�سوع احل�س�ر على غزة م�س�ألة له� 

عالقة مب��سرة ب�لأمن القومي الإ�سرائيلي وهي 

لن ترتدد يف الت�سعيد �سد القط�ع عندم� تفر�ش 

اأن  اأي�س�  تعرف  لكنه�  ذلك،  اإ�سرائيل  م�سلحة 

ميكن  ل  مت�س�بكة  متداخلة  الرتكية  ال�سروط 

حكومة  تدفعه  الذي  الثمن  واأن  بينه�،  الف�سل 

نتني�هو ل ميكن التعوي�ش عنه بهذه الطريقة، 

التي  الأممية  التق�رير  كل  عن  تراجعت  فهي 

احلرية«،  »اأ�سطول  على  العتداء  له�  بررت 

قدم  قوي  ودبلوم��سي  ق�نوين  دعم  عن  وتخلت 

له� يف هذا املج�ل، واأن اأف�سل م� ميكن اأن تفعله 

عرب  الأم�م  اإىل  الهروب  هو  ال�س�عة  هذه  بعد 

اأنقرة  له�  تقدمه�  التي  الفر�سة  هذه  ا�ستغالل 

الفل�سطينية  و�سي��س�ته�  مواقفه�  مبراجعة 

والإقليمية.

وطريقة  التعوي�س�ت  حجم  حول  التف�و�ش 

لأردوغ�ن،  ب�لن�سبة  ث�نوية  م�س�ألة  دفعه�، 

لالإ�سرائيليني  يقدمه  م�  اأف�سل  �سيكون  الذي 

الرتكية  الإغ�ثة  منظمة  اإقن�ع  هو  الآن  بعد 

ب�لتع�ون وفتح الطريق اأم�م احلكومة الرتكية 

احل�س�ر  اإنه�ء  على  الإ�سرائيليني  ملف�و�سة 

�سد  ال�سخ�سية  دع�واه�  �سحب  عرب  غزة  يف 

اجلنود وال�سب�ط الإ�سرائيليني الذين �س�ركوا، 

ب�سكل اأو ب�آخر، يف خطة الهجوم على »اأ�سطول 

احلرية«.

نف�سه�  حم��ش  قي�دات  اأردوغ�ن  يط�لب  فهل 

والهيئ�ت  اجلمعي�ت  على  الت�أثري  يف  بدعمه 

مواجهة  يف  دخلت  التي  والإن�س�نية  املدنية 

ودبلوم��سي�  ق�نوني�  اإ�سرائيل  مع  مفتوحة 

واإعالمي�، ملنحه الوقت والفر�ش التي يريده�؟

اإىل  زي�رته  اإرج�ء  قبل  اأردوغ�ن  يكون  قد 

من  الث�ين  الن�سف  يف  مقررة  ك�نت  التي  غزة، 

من  �سخ�سي  طلب  على  بن�ء  امل��سي  ال�سهر 

لق�ء  نت�ئج  معرفة  ب�نتظ�ر  الأمريكي،  الرئي�ش 

اأن رئي�ش  املوؤكد  لكن  اأ�سبوعني،  وا�سنطن بعد 

حتى  مبواقفه  �سيتم�سك  الرتكي  الوزراء 

الأمريكي  الرئي�ش  مهمة  و�ستكون  النه�ية، 

ال�سيف  ا�ستقب�له  خالل  م�ستحيلة  �سبه  اأوب�م� 

ب�لتخلي عن زي�رة  الرتكي يف حم�ولة لإقن�عه 

القط�ع الذي ينتظره على اأحر من اجلمر.

بر�سم  الكتف�ء  �سوى  اأيدين�  بني  يبق  مل 

ال�سين�ريوه�ت، وطرح الفر�سي�ت اأو التمني�ت 

يكون  قد  التي  )اأي�ر(،  م�يو  �سهر  اأواخر  حتى 

الرئي�ش  اإقن�ع  يف  اأردوغ�ن  جن�ح  اأبرزه� 

زي�رة  تعقبه�  غزة،  اإىل  مبرافقته  الأمريكي 

مم�ثلة اإىل ال�سفة الغربية، يف مف�ج�أة قد تتحول 

اإىل خطوة ثمينة على طريق اإقن�ع اجلميع ببدء 

مو�سوع  يف  التف�وؤل  من  الكثري  حتمل  �سفحة 

اإقن�ع  اأو  الإ�سرائيلي،   - العربي  ال�سراع 

ب��سطح�به  نف�سه  عب��ش  الفل�سطيني  الرئي�ش 

معه اإىل القط�ع لتكون فر�سة جديدة يف ت�سريع 

واإجن�ز امل�س�حلة الفل�سطينية - الفل�سطينية، 

اأمريكي  بح�سور  ال�سفة  يف  اآخر  لق�ء  يعقبه� 

م�  اإذا  الإ�سرائيلية  القي�دات  خميلة  يدغدغ 

حلظة  على  احل�سول  يف  حق�  راغبة  ك�نت 

ال�سالم  عملية  دفع  ب�جت�ه  اأخرى  ت�ريخية 

اأن  هو  رمب�،  الإمي�ن،  واأ�سعف  املنطقة.  يف 

تعهدات  بعد  الزي�رة  عن  اأردوغ�ن  يرتاجع 

مطلب  بتحقيق  جديدة  اإ�سرائيلية   - اأمريكية 

فتح  �سرط  والتزام  القط�ع،  عن  احل�س�ر  رفع 

املع�بر وت�سهيل حركة التنقل اأم�م الغزاويني. 

من اأين ج�ء هذا الدبور اللعني الذي اأيقظن� من 

احللم بهذه الفظ�ظة!

اأوباما ي�ستعد لإر�سال اأ�سلحة فتاكة 
للمعار�سة ال�سورية

اأكدت �سحيفة وا�سنطن بو�ست الأمريكية، اأن م�سوؤولني رفيعني يف اإدارة 

اأ�سلحة  لإر�س�ل  ي�ستعد  اأوب�م�،  ب�راك  الأمريكي،  الرئي�ش  اأن  ك�سفوا  اأوب�م�، 

فت�كة اإىل املع�ر�سة ال�سورية، مع ا�ستعداده ملزاوجة هذا اخلي�ر مع اإر�س�ل 

جنود اأمريكيني اإىل هن�ك، بح�سب م� ذكرت »العربية«، 

حلف�ئه�  بني  املتحدة  الولي�ت  قي�دة  لت�أكيد  خطوات  اأوب�م�  واتخذ 

و�سرك�ئه� يف ال�سعي لالإط�حة ب�لنظ�م ال�سوري.

لكن هوؤلء امل�سوؤولني ع�دوا لي�سريوا اإىل اأن املف�و�س�ت ال�سي��سية م� زالت 

اخلي�ر املف�سل يف التع�مل مع الأزمة ال�سورية.

يف  ا�ستخدم  الكيمي�وي  ال�سالح  اإن  ق�ل  قد  الأمريكي  الرئي�ش  وك�ن  هذا 

�سوري�، واإن لدى وا�سنطن اأدلة ملمو�سة على ذلك، لكنه ل ميلك ت�أكيدات عن 

مك�ِن ا�ستخدامه اأو اجلهة التي ا�ستخدمته.

اإن  اجلعفري،  ب�س�ر  املتحدة،  الأمم  لدى  �سوري�  مندوب  اأف�د  ج�نبه،  من 

�سعبه�،  �سد  الكيمي�وي  ال�سالح  ت�ستخدم  لن  اأنه�  اأعلنت  ال�سورية  احلكومة 

خ�ن  يف  ح�سلت  التي  اجلرائم  يف  ب�لتحقيق  الأمن  جمل�ش  ط�لبت  التي  وهي 

الع�سل يف م�ر�ش /اأذار امل��سي.
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ن�سرت قناة ليبية حملية �أوىل جل�سات حماكمة 
�سيف �لإ�سالم جنل �لعقيد �لليبي �لر�حل معمر 
�لقذ�يف، يف مدينة �لزنتان )غربي �لبالد( بتهم 
�مل�سا�س باأمن �لدولة على خلفية خمالفة قانونية 
�رتكبتها �ملحامية �لأ�سرت�لية مليند� تايلور عند 

زيارتها له، وحماولتها تبادل وثائق معه.
�جلبل  قناة  ن�سرته  -�لذي  �مل�سرب  �لفيديو  ويف 
�لإ�سالم  �سيف  من  �لقا�سي  طلب  �لف�سائية- 
توكيل حمام يختاره �أو تختاره له �ملحكمة فقال 

�سيف �لإ�سالم �إنه يوكل �هلل.
�ليوم  �لإ�سالم  �سيف  ميثل  �أن  �ملتوقع  من  وكان 
�لزنتان  يف  �جلنايات  حمكمة  �أمام  �خلمي�س 
�أن  بعد  طر�بل�س(  �لعا�سمة  جنوب  كلم   180(
مثل �أمامها يف يناير/كانون �لثاين �ملا�سي بتهمة 
وفد  مع  �لتن�سيق  وحماولة  �لدولة  باأمن  �مل�سا�س 
من �ملحكمة �جلنائية �لدولية للهروب من �لبالد.
�لعدل  وزير  قال  �ملحاكمة  تلك  على  وتعليقا 
لي�ست  �إنها  �ملا�سي  �لثنني  �ملرغني  �سالح  �لليبي 
بها  يتهم  �لتي  �لرئي�سية  بالق�سايا  عالقة  لها 
�لتي  �حلرب  بجر�ئم  و�ملتعلقة  �لإ�سالم  �سيف 
�رتكبت بحق �ل�سعب �لليبي يف خ�سم �لثورة �لتي 
و�أطاحت   2011 17 فرب�ير/�سباط  �نطلقت يف 

بنظام و�لده.
و�أو�سح وزير �لعدل �أن �لو�قعة ح�سلت يف مدينة 
�لتي  �ملدينة  يف  �ملحاكمة  تعقد  لذلك  �لزنتان 
�أن  منذ  �لعتقال  رهن  �لإ�سالم  �سيف  بها  يوجد 

نوفمرب/ت�سرين  يف  �ملدينة  ثو�ر  عليه  قب�س 
عن  �لفر�ر  حماولته  خالل   2011 عام  �لثاين 

طريق �ل�سحر�ء �إىل دولة �لنيجر �ملجاورة.
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  وفد  �أن  �إىل  ي�سار 
يونيو/حزير�ن  �سهر  يف  �لإ�سالم  �سيف  ز�ر  �لذي 
�لفرتة  تلك  خالل  �أوقف  �ملا�سي،  �لعام  من 
حماميته  �أن  �كت�ساف  �إثر  �لزنتان  مدينة  يف 
�لأ�سرت�لية مليند� تايلور -�لتي عينتها �ملحكمة 

مت�س  �عتربت  وثائق  بت�سليمه  قامت  �جلنائية- 
�لأمن �لقومي �لليبي.

�لأ�سرت�لية  �ملحامية  �لليبية  �ل�سلطات  و�عتقلت 
ورئي�سة ق�سم دعم �ملحامني يف �ملحكمة �جلنائية 
حماولة  بتهمة  ع�ساف  هيلني  �للبنانية  �لدولية 
ت�سليم �سيف �لإ�سالم قلما هو عبارة عن كامري�، 
ور�سالة م�سفرة من م�ساعده حممد �إ�سماعيل، غري 

�أنه مت �لإفر�ج عنهما بعد �سهر من �عتقالهما.

لتهريب  ت�ستخدم  كانت  انفاق  يدمر  امل�سري  الأمن 
ال�سالح القادم من الأرا�سي الليبية و �سيارات من م�سر

قالت �لإذ�عة �لعربية �لقناة �لثانية، �أن �لأمن �مل�سري دمر �نفاق كانت 
�ىل  بالإ�سافة  �لليبية،  �لأر��سي  من  �لقادم  �ل�سالح  لتهريب  ت�ستخدم 

�سيار�ت من م�سر.
�ليومني  يف  �مل�سرية  �لأمن  قو�ت  قامت  فقد  �لعربية،  �لإذ�عة  وبح�سب 
وقام  ليبيا،  من  قادمة  متو�سطة  ��سلحة  وفيه  نفق  ب�سبط  �لأخريين 
�ىل  لإدخالها  ��ستعد�د�ت  جتري  كانت  �لتي  �لأ�سلحة  وم�سادرة  بتدمريه 

�لقطاع.
ووفقا للتلفزيون �مل�سري �لذي نقل �خلرب، فقد مت �حباط تهريب ��سلحة 
بعد تدمري �لنفق، كما �أ�سار �لتلفزيون �ىل �أن �لأمن �مل�سري �عتقل �سبعة 
فل�سطينيني ومعهم كميات كبرية من �لأمو�ل �ي�سا كانو� ي�ستعدون لتهريبها 

�ىل د�خل قطاع غزة.

الإ�سرائيلية عن قرب موعد  الت�سريبات  توالت 
اآراء  �سن حملة جديدة على غزة يف حني تتفاوت 
معلقني حتدثوا للجزيرة نت اليوم عن ذلك لكنهم 
متفقون على اأن �سيولة الأو�ساع من �ساأنها الدفع 

لعدوان جديد.
الإ�سرائيلي  اجلي�ش  يف  كبري  م�سدر  واأو�سح 
امل�سحال  اغتيال قوات الحتالل هيثم  اأم�ش وقبل 
يف  جديدة  ع�سكرية  عملية  نحو  التنازيل  العد  اأن 

قطاع غزة قد بداأ.
وقال امل�سدر الذي مل يك�سف عنه ملوقع ‹وال ‹ 
الإخباري بالعربية اإن امل�ستوى ال�سيا�سي ما زال 
مفرطة  بقوة  الرد  اجلي�ش  على  يحظر  الآن  حتى 
على اإطالق �سواريخ من غزة نتيجة وجود توتر 

اأمني يف املنطقة لكن ‹لل�سرب حدود›.
احل�سار  ا�ستمرار  يتجاهل  الذي  امل�سدر  لكن 
على غزة بخالف تفاهمات مت التو�سل اإليها عقب 
يف  م�سرية  بو�ساطة  ال�سحاب›  ‹عمود  عدوان 
ا�ستمرار  اأن  يوؤكد   ،2012 الثاين  نوفمرب/ت�سرين 
الإ�سرائيلي  والرد  غزة  من  ال�سواريخ  ت�ساقط 
اأن املواجهة الع�سكرية القادمة باتت  عليها يعني 

م�ساألة وقت.
تهديدات نتنياهو

بنيامني  الإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�ش  وّكرر 
حلملة  املحتملة  باملبادرة  تلميحاته  نتنياهو 
اإ�سرائيل  اأن  بتاأكيده  غزة  على  جديدة  ع�سكرية 
�سرتد بعنف خارج نطاق دائرة الفعل ورد الفعل 

فقط.
الفل�سطينية  لل�سوؤون  املعلق  يرجحه  ما  وهذا 
الإ�سرائيلية اآيف �سخاروف الذي يقول للجزيرة نت 
الجنرار  عدم  تقت�سي  الآن  الطرفني  م�سلحة  اإن 
وارد  نحوه  النزلق  لكن  وا�سع  ع�سكري  ل�سدام 
جدا نتيجة تطورات ميدانية ك�سقوط �ساروخ يف 

منطقة ح�سا�سة.
عملية  اإ�سرائيل  �سن  ي�ستبعد  �سخاروف  لكن 
الأمني  التدهور  رغم  غزة  على  وا�سعة  برية 
الراهن م�سريا اإىل اأن ‹اإ�سقاط حكم حركة املقاومة 
وي�سيف  عمليا›.  لي�ش  )حما�ش(  الإ�سالمية 
غزة  يف  حلما�ش  بديل  بوجود  ترى  ل  ‹اإ�سرائيل 
اأنها تبذل م�ساعي للمحافظة على  اليوم ول �سيما 

تفاهمات ما بعد عمود العنان›.
ال�سرق  �سوؤون  يف  الباحث  يوؤكد  جهته  من 
نت  للجزيرة  ميتال  يورام  الربوفي�سور  الأو�سط 

لعمليات  دائما  نف�سه  يعد  الإ�سرائيلي  اجلي�ش  اأن 

من  خماوف  ظل  يف  �سيما  ول  غزة  �سد  هجومية 

حيازتها اأ�سلحة متطورة.

ومع ذلك ل يرى ميتال -املحا�سر بجامعة بن 

املن�سوبة  بالتهديدات  ال�سبع-  بئر  يف  غوريون 

اإعالمية  ت�سريحات  املذكور  الع�سكري  للم�سدر 

احلالة  ب�سبب  تطبيقها  اإ�سرائيل  ت�ست�سعب 

الإقليمية الراهنة اإل يف حال وقوع حدث �ساذ.

ويعترب اأن املوؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية ترغب 

بعملية اغتيال امل�سحال تبليغ ر�سالة تهديد حادة 

حلما�ش مفادها اأنها لن تقف مكتوفة اليدين يف حال 

ا�ستمر اإطالق ال�سواريخ نحوها.

تركيا وم�سر

وجود  اأفنريي  اأوري  الكاتب  ي�ستبعد  باملقابل 

م�سلحة  وجود  لعدم  غزة  على  و�سيكة  حملة 

لإ�سرائيل بامل�سا�ش مب�ساعي امل�ساحلة بينها وبني 

تركيا وم�سر.

ويرى اأفنريي اأن اإ�سرائيل غري متحم�سة حلملة 

ع�سكرية على غزة خ�سية �سرف الأنظار عن اإيران 

هناك  تكون  ‹رمبا  ويتابع  و�سوريا.  اهلل  وحزب 

خطة �سرية اإ�سرائيلية ملثل هذا العدوان على غزة 

اعتبارات  نتيجة  املذكورة  املحاذير  رغم  اليوم 

اأجهلها›.

لل�سوؤون  املعلق  عليه  يوافق  ما  وهذا 

يرى  ل  الذي  ميلمان  يو�سي  ال�ستخباراتية 

اعتبارات  نتيجة  بالت�سعيد  للجانبني  م�سلحة 

وم�سر،  اهلل،  وحزب  ب�سوريا،  تتعلق  اإقليمية 

وتركيا.

على  ردا  ميلمان  يرى  �سخاروف  غرار  وعلى 

�سوؤال اجلزيرة نت اأن اإ�سرائيل اليوم حائرة وغري 

معنية بهجوم وا�سع على غزة لعدم وجود بديل 

حلما�ش وخوفا من امل�سا�ش بالعالقات مع م�سر.

حملة  حدوث  الآخر  هو  ي�ستبعد  ل  ذلك  ومع 

حما�ش  امتنعت  حال  يف  وذلك  غزة  على  جديدة 

اجلهاد  ردع  عن  الرغبة  فقدان  اأو  عجز  نتيجة 

الإ�سالمي اأو جهات �سلفية عن ا�ستهداف اإ�سرائيل 

من  حما�ش  تتعلم  اأن  ‹املرجح  وتابع  ب�سواريخ. 

ت�سمح  واأل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  درو�ش 

بنمو املنظمات ال�سلفية لدرجة تهديد حكمها›.

من جهته رف�ش الناطق بل�سان جي�ش الحتالل 

نت  اجلزيرة  �سوؤال  على  التعقيب  الإ�سرائيلي 

بخ�سو�ش احتمالت �سن حملة وا�سعة على غزة.

الأمم املتحدة تنتظر ردا �شوريا ب�شاأن الكيمياوي
على  ال�سورية  احلكومة  من  الآن  حتى  حت�سل  مل  اأنها  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
ال�سوء الأخ�سر حتى يبا�سر فريق خرباء يف التحقيق ميدانيا يف احتمال ا�ستخدام 

اأ�سلحة كيمياوية، بينما حبذت الإدارة الأمريكية الرتيث قبل اتخاذ اأي اإجراء.
ال�سورية  احلكومة  اإن  ن�سريكي  مارتن  املتحدة  الأمم  با�سم  املتحدث  وقال 
وجهت ر�سالة جديدة اإىل املنظمة الدولية ‹جددت فيها موقفها باأن التحقيق يجب 

اأن يقت�سر على منطقة خان الع�سل›.
التعاون  يف  ال�سورية  ال�سلطات  تبديها  التي  ‹بالإرادة›  املتحدث  رحب  وقد 
ب�ساأن اأحداث خان الع�سل م�سيفا اأن ‹هذا التعاون يجب اأن ي�سمل حم�ش، املكان 

الآخر مو�سع التهامات›.
مقاتلي  اجلعفري  ب�سار  املتحدة  الأمم  يف  ال�سوري  ال�سفري  اتهم  جهته،  من 
املعار�سة با�ستخدام ‹مادة كيمياوية› �سد ال�سكان يف بلدة بريف اإدلب يف �سمايل 
البالد ‹لإيهام العامل باأن اجلي�ش ال�سوري ي�ستخدم اأ�سلحة كيميائية �سد �سعبه›.

اإىل  الثنني  يوم  عمدت  اإرهابية  ‹جمموعات  اإن  لل�سحفيني  اجلعفري  وقال 
ال�سكان  اإنه مادة كيمياوية، و�سط جمموعة من  ر�ش م�سحوق ما، يرجح كثريا 
‹توريط  اإىل  ترمي  الأعمال  هذه  اأن  اجلعفري  واعترب  اإدلب.  �سراقب› بريف  يف 
احلكومة ال�سورية على اأ�سا�ش ادعاءات كاذبة›، كما ترمي اإىل ‹حتويل النتباه› 

عن اتهام النظام للمعار�سة با�ستخدام ال�سالح الكيمياوي يف خان الع�سل.
وجدد اجلعفري التاأكيد على موقف دم�سق الراف�ش لأي حتقيق جتريه الأمم 
املتحدة على الأرا�سي ال�سورية ‹طاملا اأن احلكومة ال�سورية مل تتلق معلومات 

جديرة بالثقة حول التهامات الفرن�سية والربيطانية›.
تقوي�ش  حاولتا  والربيطانية  الفرن�سية  احلكومتني  اإن  قائاًل  ا�ستطرد  ولكنه 
با�ستخدام  ادعاءات  ب�ساأن  حتقيقات  لإجراء  طلب  بتقدمي  ال�سورية  املبادرة 

اأ�سلحة كيمياوية يف مناطق اأخرى يف �سوريا.
على  بحرية  تتحرك  حتقيق  بعثة  وقت  اأي  يف  توجد  اأن  ميكن  ‹ل  واأ�ساف 
من  لها  اأ�سا�ش  ل  ادعاءات  حتوي  خطابات  على  فقط  بناء  ال�سورية  الأر�ش 

ال�سحة وتهدف بو�سوح اإىل التحري�ش›.
وال�سيا�سية  الإعالمية  احلملة  من  جزء  الق�سية  اأن  اجلعفري  اعترب  كما 
والدبلوما�سية للتحري�ش على �سوريا التي اأكدت اأنها لن ت�ستخدمها �سد �سعبها، 
�سد  احلملة  هذه  من  جزءًا  تكون  األ  املتحدة  لالأمم  العامة  الأمانة  من  متوقعاً 

بالده.
ي�سار اإىل اأن ال�سلطات ال�سورية رف�ست ا�ستقبال فريق التحقيق الدويل الذي 
مت ت�سكيله يف مار�ش/اآذار املا�سي بعد اأن طلب الأمني العام لالأمم املتحدة بان 
حم�ش  يف  �سيما  ول  ال�سورية  الأرا�سي  كل  على  بالتنقل  له  ي�سمح  اأن  مون  كي 
وريفي حلب ودم�سق حيث وردت اتهامات با�ستخدام �سواريخ مزودة بروؤو�ش 

كيمياوية، بينما تريد ال�سلطات ال�سورية منه اأن يحقق فقط يف خان الع�سل.
من ناحيته، قال الرئي�ش الأمريكي باراك اأوباما م�ساء اأم�ش الثالثاء اإنه على 
الرغم من وجود اأدلة على ا�ستخدام اأ�سلحة كيمياوية يف �سوريا فاإنه مل يت�سح 

بعد من الذي ا�ستخدمها. 
وقال اأوباما يف موؤمتر �سحفي بالبيت الأبي�ش اإنه اإذا ثبت ا�ستخدام الأ�سلحة 
يف  التفكري  �ستعيد  املتحدة  الوليات  فاإن  ال�سوري،  النظام  قبل  من  الكيمياوية 
اأ�سئلة عن  تزال هناك  اأنه ل  واأ�ساف  �سوريا،  التحرك يف  ب�ساأن  نطاق خياراتها 
واجلهة  ا�ستخدامها،  وتوقيت  الأ�سلحة،  هذه  فيها  ا�ستخدمت  التي  الكيفية 

امل�سوؤولة عن ذلك.
‹ل  اأمام خياراته ب�ساأن �سوريا قائال  واأبقى الرئي�ش الأمريكي الباب مفتوحا 
نريد خروج هذا املارد من القمقم›، وحذر من اتخاذ قرارات مت�سرعة ب�ساأن هذا 
‹�سنعجز عندئذ عن ح�سد املجتمع الدويل لدعم حتركنا، وقد نواجه  امللف واإل 

باعرتا�ش، حتى من جانب اجلهات الإقليمية التي تتعاطف مع املعار�سة›.

هل تّعد اإ�سرائيل لعدوان جديد على غزة؟

حماكمة �سيف الإ�ســـــــالم القذايف بالزنتان
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مو�ضوع  حول  الغربية  الت�ضريحات  جل  اأجمعت 
ال�ضالح الكيميائي يف �ضوريا على اأن ا�ضتعماله �ضوف 
النزاع  مع  التعامل  يف  كلها  اللعبة«  »قواعد  يغري 
ال�ضوري. وذلك يف وقت تداولت فيه و�ضائل اإعالم 
اإ�ضرائيلية اأخبارا عن �ضيناريوهات تدخل اأمريكي 
الكيميائي. هل  ال�ضالح  لتحييد  �ضوريا  ع�ضكري يف 
تتغري قواعد اللعبة فعال اأم اأنها �ضت�ضتمر باأ�ضواط 

جديدة اأخرى؟
فران�س 24  )فيديو(

يف  الغربية  الدول  م�ضوؤويل  ت�ضريحات  تتقاطع 
ا�ضتخدام  ميثلها  حمراء  خطوط  اإىل  الإ�ضارة 
النظام ال�ضوري لالأ�ضلحة الكيميائية يف نزاعه مع 
املعار�ضة ال�ضورية امل�ضلحة. ويف الوقت الذي توؤكد 
فيه اإ�ضرائيل اأنها متلك اأدلة حول ا�ضتخدام دم�ضق 
لالأ�ضلحة الكيميائية تقول دول غربية اإنها مازالت 
يف  اللعبة  قواعد  اأن  موؤكدة  ذلك  �ضحة  يف  حتقق 

�ضوريا �ضتتغري اإذا ثبت هذا ال�ضتخدام.
ما  هي  الإ�ضرائيليني  امل�ضوؤولني  ت�ضريحات  اآخر 
اأدىل به وزير الأمن الإ�ضرائيلي الأ�ضبق »بنيامني 
اإن  قال  حني  بر�س«  »اأ�ضو�ضيتيد  ل  األيعازر«  بن 
اإىل  ال�ضورية  الكيميائية  الأ�ضلحة  نقل  عملية 

حزب اهلل قد بداأت.
ال�ضتخبارات  يف  الأبحاث  ق�ضم  رئي�س  وكان 
اأن  �ضابق  وقت  يف  اأكد  الإ�ضرائيلية  الع�ضكرية 
�ضد  كيميائية  اأ�ضلحة  ي�ضتخدم  ال�ضوري  النظام 
»اإيتاي  اجلرنال  وقال  �ضوريا.  يف  املعار�ضة  قوات 
الإ�ضرائيلي  اجلي�س  نقلها  ت�ضريحات  يف  برون« 
»الأ�ضد  اإن  الر�ضمي على موقع تويرت  على ح�ضابه 

ي�ضتخدم اأ�ضلحة كيميائية يف �ضوريا«.
من  املا�ضي  اخلمي�س  وا�ضنطن  انتقلت  جانبها  من 
اأي  ح�ضول  بالقطع  تنفي  مبوجبه  ظلت  موقف 
موقف  اإىل  �ضوريا  يف  الكيميائي  لل�ضالح  ا�ضتخدام 
باتت ترجح فيه هذا ال�ضتخدام على نطاق �ضيق 

مع اإ�ضارتها اإىل اأنها ب�ضدد جمع اأدلة اإ�ضافية على 
ذلك وتعزيز ما لديها من معطيات ا�ضتخباراتية.

مو�ضوعا  �ضوريا  يف  الكيميائي  ال�ضالح  كان  وقد 
ملكاملة هاتفية بني باراك اأوباما والرئي�س الرو�ضي 
الأمريكي  الرئي�س  خاللها  اأبلغ  بوتني  فالدميري 
نظريه الرو�ضي »قلق وا�ضنطن« بخ�ضو�س املو�ضوع.

اأخرى  حتقيقات  تواكبها  الأمريكية  التحقيقات 
يجريها جوا�ضي�س بريطانيون داخل �ضوريا ل�ضالح 
جهاز الأمن الربيطاين اخلارجي املعروف با�ضم »اإم 

اأي 6«.
�ضتار  »ديلي  �ضحيفة  ك�ضفت  ال�ضياق  هذا  يف 
من  متكنوا  اجلهاز  عمالء  اأن  الربيطانية  �ضنداي« 
النظام  التي نفذت فيها قوات  املناطق  اإىل  الت�ضلل 
خاللها  ا�ضتخدم  اأنه  ويعتقد  هجمات  ال�ضوري 

اأ�ضلحة كيميائية.
بريطانيا  يف  ترقبا  هناك  اأن  ال�ضحيفة  وذكرت 
»جوا�ضي�س  �ضبكة  اإليها  �ضت�ضل  التي  للنتائج 
و�ضفه  ما  لتوؤكد  �ضوريا  داخل  اجلاللة«  �ضاحبة 
يف  كامرون«  »ديفيد  الربيطانية  احلكومة  رئي�س 
املتزايدة« عن  ولكن  املحدودة  بالأدلة  �ضابق  وقت 

ا�ضتخدام النظام ال�ضوري لل�ضالح الكيميائي.
 �ضيناريوهات اأمريكية

معر�س  يف  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  واأ�ضار 
حديثه عن الو�ضع يف �ضوريا اإىل اأنه يف حال ثبت 
فان  كيميائية  اأ�ضلحة  ال�ضوري  النظام  ا�ضتخدام 
ذلك �ضي�ضكل »خطا اأحمر« �ضي�ضتوجب تدخال اأكرب 

يف النزاع.
ور�ضمت �ضحيفة »هارت�س« الإ�ضرائيلية يف عددها 
ال�ضادر يوم اأم�س الثنني ثالثة �ضيناريوهات لهذا 

التدخل الأمريكي هي:
ا�ضتعمال  عن  الأ�ضود  خلدون  ال�ضوري  املعار�س 
اجلي�س ال�ضوري لل�ضالح الكيميائي 24/04/2013
�ضيناريو اأول: التدخل الع�ضكري الربي املكثف عرب 

الوليات  األف رجل من   75 ن�ضر قوات ل تقل عن 
املتحدة وحلفائها مع العتماد على وحدات خا�ضة 
التقديرات  تقول  التي  الكيميائية  الأ�ضلحة  لعزل 
اإنها توجد يف 18 موقعا داخل �ضوريا. غري اأن هذا 
مع  املواجهة  ا�ضتمرار  اإمكانية  يت�ضمن  ال�ضيناريو 
لالإدارة  مكلفا  يعترب  وقد  لأ�ضهر  ال�ضورية  القوات 

الأمريكية.
للمعار�ضة  نوعي  ت�ضليح  على  يقوم  ثان:  �ضيناريو 
�ضيناريو  وهو  ال�ضوري،  النظام  ب�ضقوط  يعجل  مبا 
ال�ضابقة  الغربية  املخاوف  على  متاما  يق�ضي  لن 
الن�ضرة  اأيدي  يف  الأ�ضلحة  �ضقوط  خماطر  من 

واملجموعات اجلهادية امل�ضابهة داخل �ضوريا.
الكيمائية  املواقع  �ضينايو ثالث: يقوم على ق�ضف 
يف �ضوريا وهو ما قد يدفع نظام الأ�ضد اإىل مهاجمة 
اإىل دخول حرب  اأمريكية ويجر وا�ضنطن  اأهداف 

كربى يف املنطقة.
 حرب كالمية؟

الأهرام  مبركز  اخلبري  الفتاح  عبد  نبيل  يقول 
لفران�س  ت�ضريح  يف  الإ�ضرتاتيجية  للدرا�ضات 
مو�ضوع  يف  الغربية  الت�ضريحات  توايل  اإن   24
ي�ضكل  اأن  يعدو  ل  �ضوريا  يف  الكيميائي  ال�ضالح 
على  متار�س  التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضغوط  من  نوعا 
ي�ضيف  اللحظة،  هذه  حتى  اإذ  ال�ضوري.  النظام 
اخلبري امل�ضري، ل تخرج الت�ضريحات الغربية عن 
اأهداف  دائرة احلرب الكالمية واللفظية لتحقيق 
�ضيا�ضية، وذلك بالنظر اإىل اأنه واإىل حد اليوم مل 
تتاأكد التهامات حول ا�ضتخدام ال�ضالح الكيميائي 

يف �ضوريا.
يقول نبيل عبد الفتاح اإن ال�ضغوط ال�ضيا�ضية هي 
كذلك بني الدول الغربية نف�ضها، يف اجتاه الوليات 
املتحدة الأمريكية للتدخل اأكرث يف النزاع ال�ضوري 
عرب ت�ضليح املعار�ضة، وهو ما �ضين�ضاأ و�ضعا خطريا 
بالنظر اإىل احل�ضور القوي ل«جبهة الن�ضرة » على 

املمكنة  والحتمالت  �ضوريا  يف  القتال  م�ضاحات 

حل�ضولها على الأ�ضلحة الأمريكية اإن مت تقدميها. 

اخلبري امل�ضري و�ضف »الن�ضرة« باعتبارها »خمرية 

م�ضدرا  و�ضتكون  املنطقة،  يف  مقبلة  �ضراعات« 

مثل  ل�ضوريا  املجاورة  الدول  اجتاه  يف  للفو�ضى 

الأٍردن ولبنان والعراق.

لل�ضالح  ال�ضوري  النظام  ا�ضتخدام  تبث  واإن  وحتى 

لكون  نظرا  خطريا  اأمرا  يعترب  ما  وهو  الكيميائي، 

من  ي�ضتعمل  حني  وبالأخ�س  دوليا  حمرم  ال�ضالح 

طرف نظام �ضيا�ضي �ضد املتمردين من �ضعبه.. حتى 

مركز  يف  اخلبري  يقول  ال�ضتخدام  هذا  تبث  واإن 

الأهرام فاإن الدول الغربية لن تتجاوز الإجراءات 

التقليدية من جلوء اإىل حمكمة لهاي الدولية اأو 

ا�ضت�ضدار قرار من جمل�س الأمن الدويل بخ�ضو�س 

الوليات  اأن  اعتبار  على  روما،  اتفاقية  وفق  ذلك 

املتحدة ل تريد الجنرار اإىل معركة تدرك جيدا 

اأنها لن تتوقف عند حدود �ضوريا.

عبد  الدكتور  يقول  وا�ضنطن،  اأن  نالحظ  ونحن 

الفتاح، مل ت�ضتطع مثال اأن تطبق قرار املدعي العام 

اأوكامبو«  »مورينو  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف 

عمر  ال�ضوداين  الرئي�س  على  القب�س  اإىل  الداعي 

الب�ضري..

الإ�ضرائيلية  »هارت�س«  �ضحيفة  ذكرته  ما  وحول 

اخلبري  اأكد  �ضوريا  يف  للتدخل  ع�ضكرية  خطة  من 

التدخل  اأجل  من  العدة  تعد  اإ�ضرائيل  اأن  امل�ضري 

يف  ال�ضوري  الكيميائي  ال�ضالح  اأن  قدرت  حال  يف 

طريقه اإىل حزب اهلل اللبناين.
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 Lesson of 45 Min ,

 Road Test Car for

Test

$109.00

CLASS

$50.00

H
O
U
R
S

5SCHEDULE OF FEES
45 MIN , Lesson ...............$29.32

1 HOUR Lesson ............$39.42

Car for Road Test ........$80.00

JUST APPOINTMENT ....$20.00

8509 3rd Avenue , BROOKLYN , NY 11209

Tel : 718-238-2626  /  718-491-9048

Durt Driving School

 65 - 37 B Grand Ave , Maspeth

NY 11378

Tel : 718-416-4444

SPECIAL OFFER

Packages do not include 5 Hrs, classes

BETTER RATES AND BETTER SERVICES

 5 LESSONS of 45

 Min Each ,Appt &

Car for Road Test

$215

 7 LESSONS of 45

 Min Each ,App , &

Car for Road Test

$273

 10 LESSONS of 45

 Min  Each ,App, &

Car for Road Test

$360

PACKAG 1 PACKAG 2 PACKAG 3

فرع كوينز

ال�سيـــــــــارات قــــيادة  لتعــــــليم  عــــــــربية  مدر�ســــــــة  اأول 

مبنا�سبة حلول ف�سل ال�سيف اغتنموا فر�سة عرو�سنا القوية لتعليم ال�سواقة
احجز لتعليم ال�سواقة "الربنامج رقم ٣ "واح�سل على برنامج اخلم�سة �ساعات جمانا

our special discount for the month of may
take Package 3 and get 5 hour class for free.

نحن االف�سل من خالل فريقنا املتخ�س�ص يف تعليم ال�سواقة من 

ذوي اخلربة الطويلة  

حتت ا�سراف اأبو �سادي

لدينا الأمتحان الكتابي للح�صول على 
رخ�صة القيادة الـ Permit  بالعربية
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ال�������س���ع���ودي���ة يف  ال�������س���ي���ف  ب������دل  ب���ال���ر����س���ا����ص  الإع�����������دام 

جديد بقناة �سوي�ص  م�سر  لعزل  تخطط  The Law Offices of Michaelا�سرائيل 
 L. Walker, Esq. focuses its practice in
 the areas of Real Property, Wills,
 Trusts & Estates, Criminal Law
and Immigration Law.

Michael L. Walker, Esq.
9052 Fort Hamilton Parkway

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209
Phone: 718-680-9700

Fax: 718-680-2025
www.michaelwalkerlaw.com

املحامي مايكل
 اخ�ضائي ق�ضايا 
الأفال�س - الطالق - 

الق�ضايا اجلنائية - والهجرة

عبد احلميد �صيام
اإال  بال�صيف  الروؤو�س  قطع  متار�س  العامل  يف  دولة  تبق  مل   
ين�س  مل  التي  القبيحة  املمار�صة  هذه  لكن  ال�صعودية.  
اأنها يف طريقها اإىل الزوال ففي  عليها �صرع وال قانون يبدو 
ال�صلطات  نفذت  املا�صي،  اآذار )مار�س(  �صهر  الثالث ع�صر من 
ال�صعودية حكم االإعدام رميا بالر�صا�س بدل قطع الروؤو�س 
بال�صيف �صد ع�صابة مكونة من �صبعة اأفراد وذلك الأول مرة 
اإعتقل  وقد    .1932 عام  تاأ�صي�صها  منذ  اململكة  تاريخ  يف 
على  بال�صطو  القيام  بتهمة   2006 عام  املجموعة  اأفراد 
باالإعدام  عليهم  وحكم  اأبها  مدينة  يف  جموهرات  حمالت 
عام 2009.  وقد تدخلت لدى اململكة العديد من املنظمات 
االإن�صانية لعدم تنفيذ احلكم اأو تاأجيله على االأقل وخا�صة 
اأن اإثنني على االأقل من املتهمني كانا قا�صرين اأثناء ارتكاب 
اجلرمية، اإال اأن عملية االإعدام قد نفذت   والذي يهمنا يف 
ال�صيف  بدل  بالر�صا�س  االإعدام  االأول  جانبان  اخلرب  هذا 
ت�صتحق  ال�صرقة  جرمية  كانت  ما  اإذا  الثاين  واجلانب 

االإعدام اإذا مل ينتج عنها جرمية اأكرب منها وهي القتل. 
لقد �صكلت جلنة �صعودية ملراجعة عملية االإعدام بال�صيف 
ودائرة  والعدل  الداخلية  وزارة  من  مكونة  اإلغائها  بهدف 
م�صالح ال�صجون وغريها و�صرتفع تو�صيتها للعاهل ال�صعودي. 
لقد اآن االأوان الإنهاء هذه العادة القبيحة والقا�صية خا�صة 
اأمام جمهور يراقب قطع العنق ودحرجة الراأ�س  اأنها تنفذ 
اأمام النا�س مبن فيهم االأطفال.  لقد ظلت هذه املمار�صة تثري 
انتقادات وا�صعة لغالظتها وعدم منا�صبتها للع�صر الذي نعي�س 
بحجة  الفظيعة  العادة  هذه  على  احلفاظ  كان  فاإذا  فيه.  
ا�صتخدامها اأيام ال�صلف ال�صالح يف ع�صور الدولة االإ�صالمية 
االأوىل فلماذا االنتقائية اإذن.  هناك ممار�صات كانت متبعة 
وتخلى عنها امل�صلمون كلهم يف م�صارق االأر�س ومغاربها ب�صبب 
النا�س  كان  فمثال  التكنولوجيا.   وخا�صة  الع�صر  تطورات 
اإىل احلج »رجاال وعلى كل �صامر ياأتني من كل فج  يذهبون 
عميق« فا�صتبدلت كلها بال�صيارات والطائرات.  وكانت قيادة 
الدولة االإ�صالمية ت�صتعد للمعركة وجتهز ما ا�صتطاعت »من 
واملدرعات  بالدبابات  فا�صتبدلت  اخليل«  رباط  ومن  قوة 

املوؤذن ي�صعد  للقارات، وكان  العابرة  وال�صواريخ  والطائرات 
على راأ�س املئذنة كي ير�صل �صوته اإىل اأق�صى مدى فا�صتبدل 
وقت  فتعلن  الدقيقة  التوقيت  �صاعات  اأما  بامليكرفون  ذلك 
 « اأن  اإىل  حاجة  دون  االإم�صاك  ووقت  رم�صان  يف  االإفطار 
يتبني اخليط االأبي�س من اخليط االأ�صود« وا�صتبدل ال�صواك 
مبعجون االأ�صنان والفر�صاة وغري ذلك الكثري.  �صنة احلياة 
التطور والتقدم واال�صتفادة من التكنولوجيا احلديثة التي 
يف  لن�صتخدمه  الوقت  من  كثريا  لنا  ووفرت  احلياة  �صهلت 
اأ�صياء نافعة.  فما �صاهده اإبن بطوطة يف رحالت ا�صتغرقت 
22 �صنة ميكن م�صاهدته يف اأقل من �صهرين.   ناأمل اأن تنتهي 
الذي  اليوم  ياأتي  اأن  ناأمل  ال�صعودية كما  ال�صيافني يف  مهمة 
املرور  وبعد  جدا  نادرة  حاالت  يف  اإال  االإعدام  حكم  ينتهي 
للنا�س  يحفظ  الذي  ال�صليم  العدالة  نظام  حلقات  كل  يف 

حقوقهم ويعاقب اجلاين بطريقة ال تدمر اإن�صانيته.
عن ال�صرقة واأنواعها واإقامة احلد

املتهمني  ال�صبعة  اأن  الق�صة  هذه  يف  واملهم  االآخر  ال�صيء 
قتل.   جرمية  يرتكبوا  ومل  وال�صطو  ال�صرقة  بتهم  اأدينوا 
الكرمي  القراآن  يف  وا�صح  ن�س  فهناك  معروف  ال�صرقة  وحد 
بقطع يد ال�صارق وال�صارقة ل�صببـني  »جزاء مبا ك�صبا نكاال 
للنا�س.   والعربة  الق�صا�س  اأي    .)38 )املائدة  اهلل«  من 
منهم  ل�صت  واأنا  والفقهاء،  العلماء  ت�صدد  احلكم  ولغالظة 
عديدة  �صروط  و�صع  يف  عليه،  اأجمعوا  ملا  قارئ  ولكنني 
اإىل  اأقرب  ال�صروط  هذه  بع�س  اليد.   برت  قبل  ودقيقة 
�صلفا  التامني  والعدل  امل�صاواة  جمتمع  كاإقامة  التعجيز 
وبع�صهم و�صع 12 �صرطا وبع�صهم زاد عن ذلك بكثري.  فمثال 
يجب اأن يكون ال�صارق بالغا وعاقال وعامدا ولي�س �صارقا ملال 
عام وال �صارقا ملال من والد اأو اأم وال ملال �صائب عر�س عليه 
دون تخطيط م�صبق وال ملا له ح�صة يف وراثته.  واإذا مل يكن 
هناك �صاهدان عادالن اأو اإعرتاف وا�صح طوعي من ال�صارق 
اإذا �صرق  بال�صرقة »مرتني« فال يقام احلد.  وال يقام احلد 
يطلب  كما  عنه(.   اهلل  ر�صي  الفاروق  فعل  )مثلما  جوع  من 
من ال�صارق اأن يعيد املال الذي �صرق فاإذا اأعاده فال يقام حد 
يقام  حد  فال  حالال  يكون  اأن  يجب  امل�صروق  واملال  القطع.  

وعلى  اأ�صال.  م�صروق  مال  اأو  اخلنزير  اأو  اخلمر  �صارق  على 
املال اأن يوؤخذ من حرزه اأي من مكان خمبئ فيه بك�صر الباب 
خفية  تكون  وال�صرقة  املال  اإىل  للو�صول  عمدا  القفل  اأو 

ولي�صت علنية، وهكذا..
لنفر�س جدال اأن كل هذه ال�صروط توفرت يف ما �صرق هوؤالء 
اليد  قطع  هي  ال�صريعة  ح�صب  العقوبة   فاأق�صى  ال�صبعة 
فعال  اأكلهم  اجلرمية  يف  مت�صاوون  اأكلهم  االإعدام؟   فلماذا 

وبدون لب�س اأو �صك ي�صتحقون االإعدام؟
من جهة اأخرى هل هناك �صرورة لالإبقاء على حد برت اليد؟ 
كانت تقطع اليد الأنها اأداة ال�صرقة يف جمتمع ب�صيط معظمه 
ت�صيب  املال  من  �صرة  اأو  ناقة  اأو  �صاة  ف�صرقة  الفقراء.  من 
زمن  يف  نعي�س  فنحن  اليوم  اأما  حقيقية.   بكارثة  �صاحبها 
معقد تعددت فيه االأمالك واملقتنيات وتعددت كذلك و�صائل 
ال�صرقة  من  نوع  مبئة  قائمة  اأ�صع  اأن  واأ�صتطيع  ال�صرقة.  
تختلف عن ال�صرقة التقليدية با�صتعمال اليد، فكيف ميكن 
نوتة  مو�صيقار  �صرق  فلو  واحدة؟   �صلة  يف  كلها  تو�صع  اأن 
�صخ�س  �صرق  ولو  نقطع؟  فماذا  اآخر  موؤلف  من  مو�صيقية 
ولو  يعاقب؟  فكيف  للبلدية  تابع  عامود  من  كهرباء  خط 
األي�س  االأجنبي  موؤلفه  اإذن  دون  كتاب  برتجمة  مرتجم  قام 
جاره  هاتف  رقم  �صخ�س  �صرق  ولو  ؟  ال�صرقة  من  نوعا  هذا 
�صهلتها  لئيمة  �صرقة  هذا  يعد  اأال  اإذن  دون  وا�صتخدمه 
التكنولوجيا؟ وماذا نقول ملن ي�صرق التكنولوجيا املتطورة يف 
بلد وينتج اأنواعا �صبيهة منها يف بلد اآخر؟ اأو ي�صرق عالمة 
ولكنها  �صبيهة  ب�صاعة  على  وي�صعها  م�صهور  مل�ص�صم  م�صجلة 
دفع  دون  فيديو  �صريط  االأ�صرطة  بائع  ن�صخ  ولو  رخي�صة؟ 
ر�صوم حق التوزيع فماذا نقطع؟  القائمة تطول وحتتاج اإىل 
القانون  جمموعة قوانني كثرية ومت�صعبة ي�صعها خرباء يف 
وما ينطبق على تعدد اأنواع ال�صرقة ينطبق على كافة اأنواع 

اجلرائم والتي تعك�س تعقيدات الزمن احلايل.
اإىل  اأحوجنا  وما  ومتطور  معقد  زمن  يف  االآن  نعي�س  نحن 
حتى  يعود  لن  بعيد  ملا�س  اأ�صرى  بقينا  واإال  الع�صر  مواكبة 
وع�صر  ال�صعوب  ع�صر  نعي�س  نحن  مرارا.   ذلك  حاولنا  لو 
التعددية  وع�صر  االإن�صان  حقوق  اإحرتام  وع�صر  امل�صاواة 

واأن�صنة  وحما�صبتهم  امل�صوؤولني  وم�صاءلة  االختيار  وحرية 

د�صتور  بدون  دولة  يوجد  ال  وذاك  هذه  وقبل  القوانني.  

ين�س على هوية الوطن و�صروط املواطنة وحقوق وواجبات 

احلكم  اأ�صلوب  وحتديد  والرتاث  البيئة  وحماية  املواطنني 

ولي�س  االأمم  تتقدم  بهذا  ال�صلطات  وف�صل  ال�صطة  وتداول 

حكومية  ومبان  وطرق  ومطارات  ق�صور  من  تبني  ما  مبقدار 

يفهم  كان  كما  وجتميده  الن�س  بحرفية  تعلقها  مبقدار  وال 

قبل اأربعة ع�صر قرنا اأو يزيد

www.siyam.info

تربط  قناة  ل�صق  خططًا  اال�صرائيليون  املهند�صون  و�صع 
مناف�صة  وتكون  املتو�صط،  االبي�س  بالبحر  االحمر  البحر 
والبحر  ايالت  ميناء  بني  امل�صافة  ان  ذلك  ال�صوي�س،  لقناة 
اخذتها  التي  امل�صاحة  متامًا  وت�صبه  بعيدة  لي�صت  املتو�صط 
االبي�س  البحر  مع  االحمر  البحر  لو�صل  ال�صوي�س  قناة 
املتو�صط. وهذه العملية �صتغري واقع املنطقة بعدما حتكمت 
م�صر بفعل االنتداب الفرن�صي ل�صّق قناة ال�صوي�س بوا�صطة 
مدخول  وا�صبح  ال�صاب�س  دو  فردينان  هو  فرن�صي  مهند�س 
�صنويا،  دوالر  مليارات   5 ي�صاوي  ال�صوي�س،  قناة  من  م�صر 
ال�صفن  جمموع  الن  مليارات،   8 اىل  لي�صل  ازدياد  على  وهو 
التي تاأتي من اوروبا واملحيط االطل�صي لتذهب اىل املحيط 
�صفينة  االف  بثالثة  يقدر  االحمر،  البحر  عرب  الهادىء 

�صهريًا.
وبعد الثورة ال�صناعية الكربى يف ال�صني ويف كوريا اجلنوبية 
ب�صكل  �صخمًا  الت�صدير  بات  كونغ،  هونغ  ويف  �صنغافورة  ويف 
 8 اىل  مليارات   5 من  ال�صوي�س  قناة  مدخول  زاد  مما  كبري 
من  القناة  �صقت  اذا  انها  ا�صرائيل  وترى  دوالر.  مليارات 
املتو�صط،  االبي�س  البحر  اىل  االحمر  البحر  على  ايالت 
جتتازها  التي  امل�صافة  من  بكثري  اأق�صر  م�صافة  �صتقّدم  فانها 
ثم  املتو�صط.  االبي�س  البحر  اىل  ال�صوي�س،  قناة  يف  ال�صفن 
ال�صوي�س،  قناة  لي�صت على قاعدة  قناة  �صتقيم  ا�صرائيل  ان 
حيث يف قناة ال�صوي�س ي�صتعمل ا�صلوب يوم متر فيه ال�صفن 
من اجتاه اىل اجتاه، ويف اليوم الثاين يتم ا�صتعمال االجتاه 
ا�صرائيل  اما  االجتاه.  هذا  اىل  الذاهبة  لل�صفن  املعاك�س 
اىل  االحمر  البحر  من  واحدة  م�صتقلتني،  قناتني  ف�صتحفر 
وهكذا  االحمر.  البحر  اىل  املتو�صط  من  والثانية  املتو�صط، 
ال تتاأخر اي �صفينة يف حني مت�صي ال�صفن يف قناة ال�صوي�س 

ا�صبوعني كي جتتاز قناة ال�صوي�س.
ليلية  �صهر  ونوادي  ومطاعم  فنادق  اقامة  ا�صرائيل  وتنوي 
بن  قناة  ا�صم  على  و�صت�صّميها  �صت�صّقها،  التي  القناة  على 
غوريون. وقد اعرت�صت م�صر ب�صدة على هذا االمر، مهددة 
تكرتث  فلم  ا�صرائيل،  مع  الديبلوما�صية  العالقة  بقطع 
�صبه  م�صر  مع  الديبلوما�صية  العالقات  ان  ا�صرائيل، معتربة 
الع�صكري،  للتهديد  ا�صرائيل  تكرتث  مل  كذلك  مقطوعة. 
امل�صري،  اجلي�س  ردع  على  قادر  و�صالحها  طريانها  قوة  الن 
ارا�صيه.  خارج  النه  املو�صوع،  هذا  يف  يتدخل  لن  واالردن 
50 مرتًا، اي زيادة عن قناة ال�صوي�س  و�صتكون القناة بعمق 
10 اأمتار، و�صت�صتطيع �صفينة بطول 300 مرت وعر�س 110 
اأمتار، وهي اأكرب قيا�س ال�صفن يف العامل من العبور يف القناة 
�صنوات.   3 ف�صتكون  البناء  اما مدة  ا�صرائيل.  �صتبنيها  التي 
كوريا  من  ياأتون  عامل،  األف   150 امل�صروع  يف  و�صيعمل 
القناة.  هذه  يف  للعمل  عربية  دول  ومن  اآ�صيوية،  دول  ومن 

و�صتكلف القناة ا�صرائيل حوايل 14 مليارًا، وتعتقد ا�صرائيل 
هذا  فوق.  وما  ال�صنة  يف  مليارات   4 �صيكون  مدخولها  ان 
ا�صافة اىل ان ا�صرائيل �صت�صبح لها اكرب �صريان يجمع البحر 
املتو�صط مع البحر االحمر. و�صتحاول ا�صرائيل اإقامة مدن 
على طول القناة ت�صبه املدن القدمية والبيوت القدمية على 
م�صافة �صخمة حول القناة، الن ايالت باجتاه املتو�صط هي 
�صينخف�س  امل�صروع  هذا  ا�صرائيل  نفذت  واذا  �صحراء.  �صبه 
مدخول م�صر من 8 مليارات اىل 4 مليارات دوالر، حيث �صتنال 
ا�صرائيل 4 مليارات واكرث. وبالتايل، قررت ا�صرائيل التخلي 
ا�صرائيل  الن  ديفيد،  كامب  م�صر  الغت  لو  حتى  م�صر  عن 
ت�صتطيع  فلن  ديفيد  كامب  الغاء  م�صر  قررت  اذا  انه  واثقة 
ا�صتعادة �صيناء الن القوة الع�صكرية اال�صرائيلية قادرة على 

�صرب اجلي�س امل�صري يف حال جتاوزه قناة ال�صوي�س.
يف  م�صروع  اأهم  �صيكون  غوريون  بن  قناة  اجلديد،  امل�صروع 
من  ا�صرائيل  �صت�صتفيد  كذلك  ومائيًا،  ا�صرتاتيجيًا  املنطقة، 
طول  على  ال�صياحية  املدن  هذه  �صتبني  النها  �صّياح  حركة 
�صتقوم بتو�صيع مرفاأ ايالت وتقيم  قناة بن غوريون. كذلك 
مدن مالهي لكل دول العامل على جانبي القناة، ب�صكل يكون 
كورية،  ملطاعم  ومنطقة  �صينية،  ملطاعم  منطقة  هنالك 
ومنطقة  فيتنام،  جلماعة  ومنطقة  للفيليبني،  ومنطقة 
ان  االآ�صيوية  الدول  كل  فيه  ت�صعر  ب�صكل  وباك�صتان،  للهند 
يف  ا�صرائيل  وا�صعار  متامًا،  دولها  ت�صبه  ومطاعم  فنادق  لها 
ال�صوي�س. ثم  املئة عن قناة  40 يف  �صيكون ارخ�س  الفنادق 
وايطاليا  ا�صبانيا  ت�صبه  التي  القرى  بقية  بناء  �صتكمل  انها 
قد  تكون  ا�صرائيل  فان  وبالتايل،  واملانيا.  وامريكا  وفرن�صا 
ا�صرائيل،  ومل�صلحة  للعرب  معادي  هو  �صخمًا  عماًل  حققت 
قوة  توجد  وال  بالقوة،  اال  مينعها  ان  اأحد  ي�صتطيع  ال  لكن 
ت�صتطيع منع ا�صرائيل من بناء قناة بن غوريون، الن �صرب 
حربا  �صت�صن  ا�صرائيل  ولكن  وا�صهر  اياما  �صياأخذ  ال�صواريخ 

�صاملة الإ�صكات م�صادر ال�صواريخ.
يف ذات الوقت، �صتحاول ا�صرائيل اإقناع االأردن بجّر مياه من 
�صنويًا،  مياهه  تتناق�س  الذي  امليت،  البحر  اىل  القناة  هذه 
بن  قناة  من  �صت�صّب  �صخمة  اأنابيب  فان  االأردن  وافق  فاذا 
ت�صهيالت  لالأردن  تقدم  اأن  مقابل  املّيت،  البحر  اىل  غوريون 
الإقامة فنادق ومنتجعات اأردنية على البحر املّيت. وت�صرك 
– اردنية م�صرتكة يف منطقة  ا�صرائيلية  �صياحة  االردن يف 
منطقة  اىل  �صّياح  اإر�صال  يف  االأردن  وت�صاعد  املّيت،  البحر 
وهو  �صلبي،  بتناق�س  امل�صاب  االأردين  االقت�صاد  الن  برتا، 
الدولة  هي  وا�صرائيل  مايل،  دعم  اىل  احلاجة  باأم�ّس 
الوحيدة القادرة على اعطاء االردن م�صاعدات مالية بعدما 

كان االردن يتكل على العراق، يف م�صاعدته نفطيا وماليا.
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�لدكتور حممد �جلنابي

�لدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

و�شتكون �لزيارة �لأوىل جمانا ... و�أهال و�شهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : (718)333-5898  / ( 718)333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

�حلائز على�شهادة �لبورد �لأمريكي
 يف �خت�شا�ص تقومي �لأ�شنان

�فتتح عيادته �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �لأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 �خت�شا�ص طب �لأ�شنان - لالطفال
�فتتحت عيادتها �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �لأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

األف مربوك لآل جودة واآل اللوزي
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خا�ص- غربة نيوز
الأبوين  عدمي  يتيم  فهو  الف�شل  واما  اب  مليون  له  النجاح  دائما 
هي  والنا�ص  لالوطان  العباد.  و  للبالد  الذهنية  ال�شورة  ودائما 
ان  بينا عن قرب حيث  التعامل  ملا تعودنا عليه يف  ترجمة وتعبري 
املنا�شبات التي جتمع �شمل النا�ص هي الفر�شة العملية والواقعية 

لرنى ونفهم عن قرب.
يف حفل زفاف الدكتور رمزي جودة جنل رجل العمال حبيب جودة 
�شارك  حيث  العربية،  للجالينتنا  متميزة  جميلة  �شورة  جت�شدت 
�شيوف  واي�شا  العربية  اجلالية  ابناء  من  كبري  عدد  احل�شور  يف 
جن�شيات  من  ومقيمون  الأمريكي  املجتمع  يف  عامة  �شخ�شيات  من 
ي�شاف  �شئ  احلفل  اهل  مع  وتفاعلهم  ح�شورهم  كان  حيث  اخرى 
اىل اهمية الدور الجتماعي الذي قدمته ا�شرة األ جودة للجالية 
العربية حيث �شهد ومل�ص اجلميع بان هناك ح�شارة وقيم جلاليتنا 
للحفل حيث  ك�شمة مميزة  والأننتماء  الولء  العربية، حيث ظهر 
�شارك باحل�شور عدد  متميز من رجالت ال�شيا�شة واملجتمع بولية 
ح�شروا  من  العرو�شني  اهل  من  باحل�شور  �شارك  كما  نيويورك. 

خ�شي�شا من خارج البالد ومن عدة وليات امريكية.
�شب  والذي  التنظيم  وروعة  الأداء  بدقة  اعجابهم  اجلميع  ابدى 
اجمال يف اظهار ال�شورة امل�شرقة  وامل�شرفة جلاليتنا العربية ونامل 
ان نرى عن قريب مزيدا من هذه املنا�شبات ال�شعيدة التي ترفع من 

ا�شهم اجلالية العربية و�شط املجتمع الأمريكيز

وال�����ص��ورة ال���ل���وزي  واأل  ج�����ودة  األ   اف������راح 
امل��ه��ج��ر يف  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��ج��ال��ي��ة  ال���ذه���ن���ي���ة 
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 يتقدم ال�سيد عادل قا�سم رئي�س حترير غربة نيوز 
وال�سيد عبده املوتي مدير حترير غربة نيوز 

والعاملني باجلريدة
 بخال�س التهنئة لل�سيد

 حبيب جودة واأل جودة الكرام
 واأل اللوزي مبنا�سبة زفاف 

الدكتور رمزي جودة على �ساحبة ال�سون 
والعفاف االن�سة اآالء اللوزي 

يف حفل اقيم م�ساء االأحد ٢٨ ابريل �سم جميع 
االأحبة واالأ�سدقاء يف جو من البهجة والفرح
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اجلمعية اليمنية الأمريكية ت�ستنكر اأحداث 
بو�سطن يف وقفة ت�سامنية مع �سحايا الأعتداءات
اأعلنت اجلمعية اليمنية يف باي ريديج  فى بيان �سادر عنها يوم الأحد املوافق ٢١ ابريل ٢٠١٣ ، عن رف�سها الكامل وا�ستنكارها لأحداث 
العنف التى وقعت فى مدينة بو�سطن الأمريكية، واأكدت احلركة رف�سها تعر�ض املدنيني فى اأى مكان فى العامل، لأى نوع من العنف، اأو 

الإرهاب مهما كانت الأ�سباب، اأو الدوافع،
كما قامت اجلمعية بح�سور رئي�سها ال�سيد عبد النا�سر امل�سمري ونائب الرئي�ض ال�سيد فا�سل العمامي وامني ال�سندوق ال�سيد حممود 
ايلند  ال�سيدة كاثي اخلطري والكوجنر�ض مان لربوكلني و�ستاتن  العامة  العام عادل عامر ومدير العالقات  عبد الوهاب وال�سكرتري 
الرتكي  الأ�سالمي  املركز  ورئي�ض  الدرهم  عبيد  عبده  وال�سيخ  امل�سمري  �سالح  وال�سيخ  امل�سمري  اهلل  عبد  وال�سيخ  جريم  مايكل  ال�سيد 
يف ا�ستاتند ايلند قاموا جميعا بوقفة جماعية حاملني ال�سموع يف بروكلني م�ستنكرين احلوادث الأليمة بح�سور لفيف من اجلالية 

اليمنية واجلالية العربية وبوجود اعالمي كثيف.
 وقال ال�سيد امل�سمري اإنه ل جمال نهائيا لالعتداء على حق املواطن فى احلياة باأمان وطماأنينة، وتوؤكد احلركة على اأن الإرهاب ل 

دين له.
والتعبري عن  بامل�سوؤولية جتاه جريانهم  الأمريكية وي�سعرون  املتحدة  الوليات  انهم ولدوا وتربوا يف  امل�ساركني  العديد من  اكد  وقد 

م�ساعر احلزن والأ�سى التي ظهرت على الالفتات وامل�ساركات يف كل القطاعات.



جنالء البعداين:نيويورك
 

نظمة اجلمعية اليمنية االأمريكية والية نيويورك بالتن�سيق والتعاون 
املكتب   « اليمن  يف  املدنية  احلقوق  لدعم  العاملي  التن�سيق  جمل�س  مع 
التنفيذي والية ميت�سجان حلقة نقا�سية » بعنوان دور منظمات املجتمع 
املدين يف حتقيق قانون العدالة االنتقالية يف اليمن« وقد بداأت اإفتتاحية 
العبادي  يا�سني  لل�سيخ/  احلكيم  الذكر  من  باأية  النقا�سية  احللقة 
الرتحيب  كلمة  يليه  نيويورك،  والية  الرحمن  م�سجد  وخطيب  اإمام 
اليمنية  اجلالية  رئي�س  عاليه  ناجي  فتح  االأ�ستاذ/  قبل  من  بال�سيوف 
والتي  احللقة  هذه  اأهمية  على  ركزت  التي  نيويورك  والية  االأمريكية 
املا�سي بهمومه وانتهاكاته  امل�ساعدة على طي �سفحة  اأهميتها يف  تكمن 
العنيفة والوقوف اأمام امل�سكالت وحتديد املت�سببني يف االنتهاكات كي ال 
اإن الهدف من احللقة النقا�سية التي تاأتي كجزء  يتكرر ما ح�سل وقال 
من حلقات عديدة بالتن�سيق والتعاون مع جمل�س التن�سيق العاملي لدعم 
احلقوق املدنية يف اليمن » املكتب التنفيذي والية ميت�سجان لناأخذ بعني 
قانون  وتنفيذ  اأ�سرارهم  وجرب  مظاملهم  ورد  ال�سحايا  حقوق  االعتبار 
العدالة االنتقالية الذي تعلق كثريا، واأ�ساف اأت�سور اأن يكون نتائج هذه 
احللقة النقا�سية جيدة التي من خاللها تت�سافر جهود منظمات املجتمع 
�سيادة  وتطبيق  ال�سحايا  معاناة  ومعاجلة  منا�سرة  اأجل  من  املدين 
بال�سالم  اليمن  لينعم  كانوا  اأينما  احلرب  جمرمي  وحماكمة  القانون 
االأجهزة  وت�سحيح  املدنية  احلياة  واإقامة  القادمة  املرحلة  خالل 
الق�سائية  ال�سلطة  اأمام  ال�سعوبات  كل  جتاوز  ي�سمن  مبا  الق�سائية 
للدكتور/  االأوىل  الورقة  عمل  اأوراق  ثالث  خاللها  قدمت  مهامها  الأداء 
حممود العزاين حتدث فيها عن العدالة االنتقالية وامل�ساحلة الوطنية 
وحتقيق  الدولية  اجلنائية  باملحاكم  عالقتها  اإىل  والتطرق  ومفاهيمها 
العدالة واملحا�سبة واإظهار احلقيقة وغريها من املفاهيم االأخرى، واأ�سار 
اإىل اأن مفهوم العدالة االنتقالية يعني » اإنها جمموعة تدابري ق�سائية 
م�سلحة  نزاعات  من  تخرج  التي  الدول  يف  تطبيقها  يتم  ق�سائية  وغري 
م�ستعر�س م�سروع قانون العدالة االنتقالية يف اليمن واخلطوات التي مت 

، وتطرقت الورقة اإىل جتربة كال من اململكة  اتخاذها يف هذا اجلانب 
املغربية ودولة جنوب اأفريقيا يف جمال العدالة االنتقالية واملحددات 
التاريخية لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان خا�سة يف املغرب وكذا 
النجار  دحان  للدكتور/  كانت  الثانية  الورقة  عنها  املرتتبة  النتائج 

الدويل  للقانون  ومطابقته  االإنتقالية  العدالة  قانون  عن  فيها  حتدث 
واملحاكم الدولية وم�ساألة التعوي�س واإ�سالح االأجهزة االأمنية ومناق�سة 
العدالة االنتقالية يف القانون الدويل، وقرار جمل�س االأمن الدويل ب�ساأن 
الدولية  املعايري  مع  تن�سجم  و�ساملة  وم�ستقله  نزيهه  حتقيقات  اإجراء 
اإزاء االإ�ساءت واإنتهاكات حقوق االإن�سان يف اليمن، وتطرقت حماورورقة 
اخلليجية  املبادرة  يف  وردت  التي  االنتقالية  العدالة  اأهمية  عن  العمل 
وخالل  ال�سابقة  املرحلة  يف  عملها  اأداء  عن  الق�ساء  اأجهزة  تعطل  بعد 
لالأ�ستاذ/  فكانت  واالأخرية  الثالثة  العمل  ورقة  اأما  الراهنة،  املرحلة 
قانون  حتقيق  يف  املدين  املجتمع  منظمات  دور  بعنوان  الربمكي  علي 
الورقة  وت�سمنت  القادمة  املرحلة  خالل  اليمن  يف  االنتقالية  العدالة 
وكيف  ق�سائية  والغري  الق�سائية  واآلياتها  االنتقالية  العدالة  تعريف 
ميكن ملنظمات املجتمع املدين الوطنية اأن تلعب دورا هاما يف تطوير بيئة 
متكينية ملبادرات العدالة االنتقالية و�سيادة القانون وال�سالم امل�ستدام 
وك�سف  التحقيقات  واإجراء  االإن�سان  حقوق  قانون  احرتام  خالل  من 
احلقيقة والر�سد واالإبالغ عن انتهاكات حقوق االإن�سان واملطالبة بجرب 
املوؤ�س�سي  االإ�سالح  يف  وامل�ساعدة  االإن�سان  حقوق  تعليم  وتوفري  ال�سرر 
اأهمها  والت�سريعي م�سرت�سدًا بتجارب دولية يف العدالة االأنتقالية ومن 
حققة  التي  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  ودور  النيبال«   « جتربة 
يف جمزرة اجلي�س من 19 �سخ�سا يف Doramba يف اأغ�سط�س 2003. 
كما حققت يف االنتهاكات التي ارتكبت من قبل املتمردين املاويني خالل 

احلرب ااالأهلية يف البالد.
ح�سر حلقة النقا�س عددًا من اأع�ساء اجلالية اليمنية االأمريكية والية 
نيويورك ونا�سطني حقوقيني و�سحفيني وحمامني من اجلانب االأمريكي 
يف حني اأ�سارت مداخالت عدد من امل�ساركني يف نقا�سات احللقة النقا�سية 
اإىل �سرورة الوقوف بحزم جتاه من يحاول عرقلة �سري قانون العدالة 
ممثلني  مب�ساركة  طالبوا  كما  ال�سحيح  م�ساره  عن  وحتريفه  االإنتقالية 
عن اأبناء اجلالية اليمنية االأمريكية يف موؤمتر احلوار الوطني ويف جلان 
الك�سف عن احلقيقة وامل�ساحلة الوطنية ورفع ن�سبة م�ساركة ال�سباب يف 

مراكز �سنع القرار يف اليمن
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حت���ت ���س��ع��ار اال جت����اه ن��ح��و دول�����ة امل��وء���س�����س��ات وت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون



اجلنوبيون اليمنيون فى م�صر 
يطالبون باالنف�صال عن ال�صمال

فى  اليمنية  اجلالية  اأبناء  خروج  عن  م�صرية  اأعالم  و�صائل  �صرحت 
عن  باالنف�صال  مطالبني  اأحتجاجية  وقفة  فى  اجلنوب،  من  م�صر 
ال�صمال اليمنى وعن اجلمهورية العربية اليمنية وا�صتعادة جمهورية 

اليمن الدميقراطية ال�صعبية بعلمها القدمي.
وقال خالد ال�صعدى مواطن مينى جنوبى اإن هذه الوقفة االحتجاجية 
مع  تزامنا  العربية  للدول  انتباه  الفتة  العربية،  الدول  جامعة  اأمام 
دولة  وا�صتعادة  واال�صتقالل  بالتحرير  املطالبة  اجلنوبية  املليونيات 

اجلنوب .

تفجري جديد الأنبوب نفط مباأرب اليمنية

مبحافظة  اخلام  النفط  لنقل  رئي�صيا  اأنبوبا  جمهولون  م�صلحون  فجر 
ماأرب �صرق العا�صمة اليمنية �صنعاء، ما اأ�صفر عن توقف عمليات ال�صخ 

عرب االأنبوب.
حقول  ي�صل  الذي  االأنبوب  فجروا  جمهولني  اأن  ميني  م�صدر  واأعلن 
النفط يف ماأرب مبيناء راأ�س عي�صى على البحر االأحمر مبنطقة وادي 

عبيدة. وقد �صوهدت األ�صنة اللهب تت�صاعد من موقع التفجري.
ووفق م�صوؤول حملي، فقد ‹توقف �صخ اخلام ب�صكل �صبه كامل تقريبا›.
راأ�س عي�صى  اإىل  320 كلم من حقول �صافر  وميتد االأنبوب على طول 
االأ�صهر  خالل  مرارا  تعر�س  اأن  و�صبق  بالغرب،  االأحمر  البحر  على 
اأو حتى من قبل  املا�صية للتخريب، خ�صو�صا من قبل م�صلحني قبليني 
تنظيم القاعدة الذي تعد ماأرب من معاقله باليمن. و�صجل اآخر هجوم 

على هذا االأنبوب باملنطقة نف�صها فجر الثامن من اأبريل/ني�صان. 
على  هجوما  اليمني  اجلي�س  �صن  املا�صي  االأول  دي�صمرب/كانون  ويف 
مطالبهم  على  للح�صول  بانتظام  االأنبوب  بتخريب  املتهمة  القبائل 

مبحافظة ماأرب، واأدت املواجهات اإىل �صقوط 17 قتيال.
كما اأن اأنابيب النفط واأبراج الكهرباء مبحافظة ماأرب تعر�صت خالل 
اليومني املا�صيني العتداءات متكررة ت�صببت بتوقف �صخ النفط اخلام 

واإغراق مدن عدة يف الظالم.
وينتج اليمن حواىل ثالثمائة األف برميل نفط يوميا يخ�ص�س معظمها 
للت�صدير، كما يعتمد على االإيرادات النفطية لتغذية موازنة الدولة، 
انعدام االأمن اقت�صاده على  ال�صيا�صية وحالة  االأزمات  يف وقت جعلت 

�صفري االنهيار.
اأنابيب النفط  2012 قالت ال�صلطات اإن عمليات تخريب  وخالل عام 

�صاهمت يف تراجع ال�صادرات بـ4.5%. 
وكان وزير النفط ه�صام �صرف عبد اهلل �صرح يف يوليو/متوز املا�صي اأن 
عمليات تخريب اأنابيب النفط اأدت اإىل خ�صارة حواىل اأربعة مليارات 

دوالر منذ فرباير/�صباط 2011.
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ي�����ص��األ م���ن  ت��ت��اآك��ل وال  امل��ع��م��اري��ة  ���ص��ن��ع��اء  ك���ن���وز 

اغ����ت����ي����ال م���������ص����وؤول اأم�����ن�����ي ك���ب���ري ب��ال��ي��م��ن

والن�صاط  االهمال  يهدد   – ب(  ف  )ا  ـ  �صنعاء 
يرى  التي  القدمية  �صنعاء  الع�صوائي  العمراين 
فيها �صكانها ”جوهرة ال مثيل لها“ وتعد من الكنوز 
املعمارية الفريدة املدرجة منذ 1986 على قائمة 
والعلوم  والرتبية  للثقافة  املتحدة  االمم  منظمة 
االن�صاين، يف ظل المباالة من  للرتاث  )يوني�صكو( 

قبل ال�صلطات على ما يبدو.
القدمي  الو�صط  تهدد  التي  العوامل  هي  فكثرية 
واملاأهولة  مرت   2200 ارتفاع  على  املبنية  ل�صنعاء 

منذ اكرث من 2500 �صنة، بينها
وتدمري  مالئمة  غري  مبواد  ا�صافية  طبقات  بناء 
املتعددة  الطينية  املنازل  بني  املبعرثة  الب�صاتني 

الطبقات والنق�س يف اعمال ال�صيانة.
اليوني�صكو  بح�صب  ا�صبحت  التي  �صنعاء  وو�صط 
ال�صابع  القرنني  يف  اال�صالم  لن�صر  مهما  مركزا 
فريدة  معمارية  بكنوز  غني  امليالدي،  والثامن 
و6500  تركيا  حماما  و12  م�صاجد   106 ت�صمل 

منزل، جميعها مبنية قبل القرن احلادي ع�صر.
حاليا،  اليمن  عامية  القدمية  �صنعاء  زالت  وما 

مبعظمها كما كانت قبل الف �صنة تقريبا.
وقد اعربت اليوني�صكو عن قلقها ازاء تاآكل املدينة 
�صباط/فرباير  يف  ر�صالة  يف  وطلبت  القدمية. 
حماية  ”ت�صمن  ان  اليمنية  ال�صلطات  من   2012
الرتاث الثقايف للبالد“، يف خطوة اعتربت تلميحا 
اىل امكانية رفع �صنعاء عن قائمة الرتاث العاملي.

باالزمات  املنهكة  اليمنية  ال�صلطات  ان  اال 
حتقيق  على  قادرة  تبدو  ال  واالمنية  ال�صيا�صية 
على  املحافظة  عن  امل�صوؤولون  يقول  كما  ذلك، 

�صنعاء انف�صهم.
املدن  على  للمحافظة  العامة  الهيئة  رئي�س  وقال 
التاريخية ناجي �صالح ثوابة ان ”اجلهود املحلية 
والدولية منكبة على احلوار الوطني ون�صي اجلميع 

الرتاث لال�صف ال�صديد“.
ال  ول�صنا  مهملني  ول�صنا  مق�صرين  ل�صنا   “ وا�صاف 
مبالني. لكن االمكانيات املادية املتاحة غري كافية 

لالنت�صار للرتاث“.
ومن مهام هذه الهيئة التي ا�ص�صت يف 1990 و�صع 
وملدن  ل�صنعاء  م�صتدامة  تنمية  ا�صرتاتيجية 
االمكانيات  ان  اال  اليمن.  يف  اخرى  تاريخية 

املتوفرة لها لي�صت كافية بح�صب ثوابة.
من جانبها، قالت وكيلة الهيئة امة الرزاق جحاف 
التي  الكافية  املالية  املوارد  متتلك  ال  ”الهيئة  ان 
تعينها على ترميم املنازل وما هو مر�صود للرتميم 
الهيئة خم�صة ماليني ريال )23 الف  يف ميزانية 
بهذه  �صنفعل  ماذا   )…( �صنعاء  ملدينة  دوالر( 

املبالغ حلواىل 600 منزل، والعدد يزداد يوما بعد 
يوم“.

لل�صكان  بديل  توفري  اي�صا  ميكننا  ”ال  وا�صافت 
واعانتهم“.

وطالبت الرزاق جحاف اليوني�صكو بان ”ميدوا لنا 
مانحني  عن  والبحث  االمكانيات  بح�صد  العون  يد 
الن  املدينة  داخل  جهودهم  ي�صبون  وممولني 

�صنعاء تعنيهم كما تعنينا“.
وا�صارت خ�صو�صا اىل ”الظروف ال�صعبة“ التي مر 
بها اهل املدينة خالل ال�صنوات االخرية خ�صو�صا 
علي  ال�صابق  الرئي�س  نظام  �صد  االحتجاجات  مع 
بني  والعنف  االقتتال  وجوالت  �صالح  عبداهلل 

موؤيديه ومعار�صيه.
�صنعاء  اىل  بعثات  عدة  اوفدت  اليوني�صكو  وكانت 
من اجل امل�صاعدة يف عمليات الرتميم واال�صتدامة.
لديها  معلومات  ال  ان  حاليا  تقول  املنظمة  ان  اال 
القدمية  املدينة  املحافظة على  و�صع جهود  حول 
ب�صبب  جديدة  بعثات  ار�صال  عن  عاجزة  انها  اذ 

الو�صع االمني.
تبذل  ال  ال�صلطات  ان  ال�صكان  يرى  جهتهم،  من 
جهودا كافية ويتعني عليها ان تتحمل م�صوؤوليتها.

املدينة  �صكان  احد  ال�صحياين  العزيز  عبد  وقال 
اهتمام  اي  نلق  ”مل  بر�س  فرن�س  لوكالة  القدمية 
معر�صة  االآن  املنازل  اكرث  ان  خا�صة  الدولة  من 
لالنهيار“ ال�صيما ب�صبب ”املجاري وعوامل طبيعية 

اأخرى“.
ال  ”نحن  بر�س  لفران�س  فقال  غالب  وزير  اما 
ن�صتطيع ان نرمم وال نفعل اي �صيء وننتظر الدولة 
ال  احلقيقة  يف  فراغة.  وعودا  تعطينا  والدولة 
يوجد اي اهتمام، وبع�س املنازل مدمرة منذ اكرث 

من 15 �صنة وال حياة ملن تنادي“.
القدمية مهددة وبحاجة اىل  ”املنازل  ان  وا�صاف 
ترميم ونحن االآن نخاف من االمطار اذا اتت، فهي 
منازل  املنازل وهناك حواىل ع�صرة  بع�س  �صتهدم 

تهدمت خالل مو�صم االمطار هذا“.
للمنازل  �صنويا  تهديدا  االمطار  مو�صم  وي�صكل 
فيما  الطبقات،  املتعددة  القدمية  الطينية 
العائدات من ال�صياحة مرتاجعة جدا وتكاد تكون 

منعدمة، ب�صبب الو�صع االمني يف البالد.
يوجد  وال  جوهرة  القدمية  ”�صنعاء  غالب  وقال 

لها مثل، وعلى اجلميع احلفاظ عليها“.

مدير  اأن  مينية  اإخبارية  تقارير  ذكرت 
اال�صتخبارات الع�صكرية يف حمافظة ح�صرموت 

�صرق اليمن اغتيل بر�صا�س جمهولني.
غري اأن وكالة رويرتز لالأنباء نقلت عن م�صوؤول 
من  اأنهما  يف  ي�صتبه  اثنني  اإن  القول  اأمني 
العميد  بالر�صا�س  قتال  االإ�صالميني  املت�صددين 
اأحمد عبد الرزاق يف منطقة فوه مبدينة املكال، 
التي  االغتيال  عمليات  �صمن  هجوم  اأحدث  يف 

ت�صتهدف م�صوؤولني يف جنوب و�صرق البالد.
واأو�صح م�صدر باإدارة اأمن ح�صرموت اأن م�صلحنينْ 
على منت دراجة نارية اأطلقا واباًل من الر�صا�س 
من  عودته  اأثناء  الرزاق  عبد  العميد  على 
اأنحاء  يف  طلقات  بعدة  اإ�صابته  اإىل  اأدت  عمله 
متفرقة من ج�صده واأُ�صعف اإىل م�صت�صفى قريب 

لكنه لقي حتفه متاأثرا باإ�صابته.
نحو  امل�صلحون  اغتال  املا�صيني  العامني  وخالل 
جنوب  يف  واالأمن  اجلي�س  م�صوؤويل  من  �صتني 
و�صرق اليمن مع ت�صاعد حدة التوتر يف البالد.
تنظيم  مع  متحالفون  مت�صددون  وا�صتغل 
اليمن  يف  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  القاعدة 
املا�صية  الفرتة  يف  اجلي�س  يف  واالنق�صامات 

لل�صيطرة على بع�س املدن يف اجلنوب.
االإطاحة  اإىل  االحتجاجات  هذه  واأدت 
حكومة  وتويل  �صالح  اهلل  عبد  علي  بالرئي�س 
من  قبلية  ملي�صيات  مب�صاعدة  متكنت  موؤقتة 
�صيطروا  التي  املدن  خارج  املت�صددين  طرد 

والقوات  املت�صددين  بني  القتال  لكن  عليها، 
املناطق  اأنحاء  يف  م�صتمر  للحكومة  املوالية 

الريفية يف جنوب اليمن.
اليمن  يف  واالأمن  اال�صتقرار  تعزيز  وميثل 
ب�صبب  اخلليج،  ودول  املتحدة  للواليات  اأولوية 
على  واإطالله  لل�صعودية  املجاور  البالد  موقع 

ممرات مالحية رئي�صية.
لتنظيم  بانتمائهم  ُي�صتبه  م�صلحون  وكان 

جنود  خم�صة  ال�صبت  اأم�س  قتلوا  القاعدة 
التفتي�س  نقاط  اإحدى  على  هجوم  يف  مينيني 

جنوب �صرق العا�صمة �صنعاء.
منطقة  يف  للجي�س  نقطة  الهجوم  وا�صتهدف 
وزارة  اأعلنت  حيث  البي�صاء،  مبحافظة  رداع 
اإجراءاتها  دت  �صدَّ اأنها  اجلمعة  الداخلية 
ا�صتخبارية عن هجمات  االأمنية بعد معلومات 

حمتملة قد ي�صنها م�صلحون من القاعدة.
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ت�ساوؤل الرئي�س واجابة الأمام 

عندما وقف الرئي�س باراك اوباما خماطبا الأمة بعد تفجريات بو�سطن 
وعا�سوا  تربوا  الذين  الأبناء  هوؤلء  ان  كيف  قال  حيث  حريته  ابدى 
فخورين  ويكونوا  يتميزوا  لكي  الفر�س  كل  لهم  واحتنى  امريكا  داخل 
الأبرياء  قتل  من  الأحمق  الت�سرف  هذا  من  فعلوا  فلماذا  البلد  بهذه 

وازعاج املجتمع وال�سلطات.
وي�سري امام م�سجد اويل الألباب يف بروكلني نيويورك حيث له راي هو 
ان املو�سوع او امل�ساألة ل تعالج امنيا وامنا تعالج �سيا�سيا ودعويا بتمكني 
العلماء الثقات ال�سجعان الفقهاء بان يعلموا اجليل اجلديد ان اختالف 
الدين لي�س �سببا للعدوان وان النا�س جتمعهم الخوة الن�سانية قبل ان 

جتمعهم الخوة الدينية فكلنا لأدم واأدم من تراب.
وهذا يحتاج اىل ا�سالح الفهم املغلوط للدين عند كثريين من املتدينني 

ولالأ�سف ال�سديد املنتمني للدعوات الدينية.

الذي بيننا - امل�سرتك بني ال�سالم واليهودية 
خا�س - غربة نيوز

جمعت  قيمة  حما�سرة  يف 
مبقر  عقدت  وراباي  امام  بني 
يف  الرتكي  املركزالثقايف 
كالهما  حتدث  حيث  منهاتن، 
ابناء  بني  امل�سرتك  القيم  عن 
من  ن�ساعد  وكيف  الدينات 
نزيد  ان  كب�سر   تعاملنا  خالل 
جتمع  التي  امل�ساحة  هذه  من 
تعليم  يف  نوؤكد  وكيف  بيننا 
التعود  اهمية  على  الجيال 

على قبول الأخر.
هناك  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 

�سل�سلة من هذه اللقاءات املتمزة التي يحر�س املركز الرتكي على دعوة 
املهتمني واملقمني يف نيويورك على حظورها حيث تهدف اجمال يف اظهار 

اجلانب امل�سرف واليجابي يف عالقة العرب وال�سالم مع الغرب.

اخلليج ملنطقة  غ��وا���س  ب���دون  ب��ري��ط��ان��ي��ة  غ��وا���س��ات 

ت الأ����س���د  ت��خ��اذل  يك�سف  ح�سني  ���س��دام 

دب����ل����وم����ا�����س����ي �����س����ع����ودي ك����ب����ريف وا����س���ن���ط���ن
خ��ادم��ت��ي ب��ت��ع��ذي��ب  م��ت��ورط��ا  ي��ك��ون  اأن  امل���رج���ح  م���ن 

»جارديان«  �سحيفة  ذكرت 
الربيطانية اأن 19 مركبة حتت املاء 
بدون غوا�س بع�سها من بريطانيا مت 
اإر�ساله اإىل اخلليج كجزء من عملية 
حتى  خ�سي�سا  لها  خمطط  بحرية 
التوترات  و�سط  الألغام  و�سع  تردع 
ب�سبب  واإيران،  الغرب  بني  امل�ستمرة 

برنامج طهران النووى.
وقالت ال�سحيفة فى �سياق تقرير لها 
قرابة  اإن  الإلكرتونى،  موقعها  على 
التدريب  فى  �ست�سارك  دولة   40
الذى ي�ستمر ثالثة اأ�سابيع بدءا من 
الأ�سبوع املقبل والأكرب على الإطالق 

الذى يتم اإجراوؤه فى املنطقة. 
عن  امل�سئول  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
التدريب بوجه عام نائب الأدمريال 
اإمياءة  لي�ست  »اإنها  قوله  ميلر  جون 

ا�ستفزازية موجهة نحو اإيران«. 
معه  اأجرتها  مقابلة  فى  ميلر  وقال 

املالحية  اخلطوط  اأهمية  »اإن  ال�سحيفة 
من  جعلت  العاملى  لالقت�ساد  بالن�سبة  باخلليج 
عن  الإرهابيني  وكذلك  الدول  ردع  ال�سرورى 
القيام مبحاولت زرع األغام باملياه التى مير من 
خاللها ن�سبة %20 من حركة اإمداد النفط فى 

العامل يوميا«. 
واأ�ساف ميلر قائد الأ�سطول اخلام�س الأمريكى 
هو  الألغام  مكافحة  ن�ساط  »اأن  البحرين:  فى 
يكون  اأن  ميكن  ول  بطبيعته،  دفاعى  تدريب 
باأنه  والقول  هدفه  تف�سري  فى  خطاأ  هناك 

تدريب هجومى باأى حال من الأحوال«. 
باأنه  اجلميع  التدريب  »يطمئن  ميلر:  وتابع 
فاإن  املياه  فى  األغام  ما  جهة  و�سع  حالة  فى 
العامل  اأنحاء  جميع  من  الدول  من  كبريا  عددا 

�سرتد. ولذلك فاإذا كان لديك 40 دولة تقريبا 
كيفية  فتخيل  فح�سب،  للتدريب  م�ستعدة 
م�ساركة الكثري من الدول فى حالة و�سع األغام 
و�سع  فى  يفكر  من  اأن  من  حمذرا  املياه؟«،  فى 
يتعلق  فيما  الثمن  �سيدفع  املياه  فى  الألغام 
بالراأى العاملى و�سيتم الق�ساء على تلك الألغام 

بطريقة �سريعة ن�سبيا خارج املياه«. 
واأو�سح ميلر اأن املركبات حتت املاء بدون غوا�س 
التى توفرها الوليات املتحدة وبريطانيا ومن 
�ستكون  فوك�س«  »�سى  طراز  من  املركبة  بينها 
امل�ستقبل  التدريب وللجهود فى  جزءا هاما من 
حول  مفتوحة  املالحية  اخلطوط  لإبقاء 
ال�سوي�س  قناة  فى  امل�سايق  وخا�سة  اخلليج 

وم�سيق هرمز وم�سيق باب املندب. 
بدون  املاء  حتت  املركبات  فاإن  ميلر،  وبح�سب 

غوا�س مت ن�سرها للمرة الأوىل فى اخلليج العام 
املا�سى وت�سكل حاليا جزءا من التواجد الدائم 

للوليات املتحدة وبريطانيا فى املنطقة. 
ال�سغرية  الغوا�سات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ونوهت 
املوجودة فى  الألغام  ا�سطياد وتدمري  باإمكانها 
قاع البحر اأو العائم منها وبا�ستطاعتها البقاء 

فى املياه لفرتة اأطول بكثري من الغوا�سني. 
من  البع�س  خجل  رغم  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
حول  الدول  معظم  تر�سل  بالأمر،  العرتاف 

اخلليج �سفنا اأو تزود بدعم من اأجل التدريب.
واحدة  دولة  هناك  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
األ وهى ال�سني، الع�سو  ل ت�ساهم فى التدريب 
الأمن  مبجل�س  الدائمني  اخلم�سة  من  الوحيد 

الذى يختار عدم امل�ساركة.

اأن  نيوز  غربة  �سحيفة  علمت 
الوليات  يف  الداخي  الأمن  وزارة 
يتعلق  حتقيقا  جتري  املتحدة 
متورط  والتعذيب  بال�ستعباد 
ال�سفارة  يف  كبري  دبلوما�سي  بها 

ال�سعودية يف وا�سنطن.
ب�سبب  املتوفرة  املعلومات  وح�سب 
تتعلق  التي  الق�سية  ح�سا�سية 
فان  باحل�سانة  يتمتع  بدبلوما�سي 
التابعة  واجلمارك  الهجرة  دائرة 
بالإ�سافة  الداخلي  الأمن  لوزارة 

اإىل �سرطة )فريفاك�س( يف ولية 
اإىل  توجهوا  قد  كانوا  فرجينيا 
يف  ال�سعودي  الدبلوما�سي  بيت 
يف  الفاخرة  )ماكلني(  مدينة 
بالغ  اإثر  على  فرجينيا  ولية 

لل�سرطة م�ساء الثالثاء.
الأمريكي  الأمن  قوى  وقامت 
خدم  من  �سيدتني  على  بالتحفظ 
الدبلوما�سي وو�سعهن يف مكان اآمن 
وذلك بعد اأن حاولت واحدة منهن 
الفرار من املنزل غري ان حماولتها 

مل تنجح.
واحدة  كانت  ان  يت�سح  ومل 
بالغا  قدمت  فد  اخلادمني  من 
�سخ�سا  ان  اأم  الأمريكية  لل�سرطة 

اأخر تقدم بالبالغ.
ال�سفري  اأن  امل�سادر  بع�س  وقالت 
نف�سه  هو  اجلبري  عادل  ال�سعودي 
بتعذيب  املتورط  الدبلوما�سي 

اخلادمتني.
الأمريكية   )4 )نيوز  قناة  ووفق 
فان حمققا بوزارة الأمن الداخلي 

زال  ما  التحقيق  اأن  القناة  ابلغ 
ال�ستعباد  وقائع  حول  م�ستمرا 
وان  والتعذيب  وال�سطهاد 
التحقيق ما زال يف مراحله الأوىل 
الدبلوما�سي  م�سوؤولية  لتحديد 

ال�سعودي الذي يتمتع باحل�سانة.
تعمل  الذي  املنزل  ملكية  وتعود 
الفلبني  من  وهن  اخلادمتني  فيه 
ال�سعودية  العربية  للمملكة 
اأمنية  بوابات  ويحتوي على ثالث 
متنع اأي خادم من حماولة الفرار. 

مواقع  على  ُبَثّ  نادر  ت�سجيل  ك�سف   
الراحل  العراقي  للرئي�س  الإنرتنت 
الرئي�س  خيانة  عن  ح�سني  �سدام 
الأ�سد  حافظ  الأ�سبق  ال�سوري 

للق�سية الفل�سطينية. 
ح�سني  �سدام  الفيديو  مقطع  واأظهر   
الوطني  املجل�س  اأمام  يتحدث  وهو 
العراقي  اجلي�س  كان  »لقد   : قائالاً
اأوقفنا  اأن  بعد  دم�سق  يف  يع�سكر 
�سوريا،  على  »الإ�سرائيلي«  الهجوم 
العدو  ملهاجمة  تهياأنا  قد  وكنا 
ا  منهكاً كان  كونه  »الإ�سرائيلي«؛ 
ال�سانحة  الفر�سة  وهي  وقتها، 
للجي�س  �ساحقة  هزمية  لتحقيق 
اجلي�س  �سارك  وقد  »الإ�سرائيلي«، 
كامل،  ولواء  فرق  بثالث  العراقي 

�ساعتني  خالل  نتجهز  فقط  وكنا 
يف  العراقي  اجلي�س  طالئع  وتكون 

اأر�س فل�سطني«.
»لكننا  قوله:  ح�سني  �سدام  وتابع   
اأ�سدر  الأ�سد  حافظ  باأن  تفاجاأنا 
اجلي�س  بان�سحاب  اأوامر  حينها 
وقف  اإىل  تو�سل  كونه  العراقي؛ 
»الإ�سرائيليني«،  مع  النار  لإطالق 
واملرارة  العراقي  اجلي�س  وان�سحب 
يعطوا  مل  لأنهم  ا؛  جميعاً نفو�سنا  يف 
العراقي  اجلي�س  يطهر  لأن  الفر�سة 
من  فل�سطني  واأر�س  العربية  الأر�س 

املحتل »الإ�سرائيلي««.
 واأو�سح املقطع امل�سجل ل�سدام تعليقه 
 : قائالاً الأ�سد  حافظ  موقف  على 
»اأردت اأن اأك�سف لكم عن األعيب هذا 

الأ�سدي اخلائن، وتخليه عن  النظام 
اأب�سط قيم الرجولة وال�سرف«.

مار�س  من  الع�سرين  يف  اأن  اإىل  ي�سار   
اأعوام على  املا�سي كان قد مر ع�سرة 
وقد  للعراق،  الأمريكي  الحتالل 
املوالية  العراقية  احلكومة  قامت 

حكم  بتنفيذ  الأمريكي  لالحتالل 
العراقي  الرئي�س  بحق  الإعدام 
الراحل �سدام ح�سني يف 30 دي�سمرب 
عيد  �سبيحة  وافق  والذي   ،2006
ب  �سَبّ الذي  الأمر  املبارك؛  الأ�سحى 

ا�ستياء اأهل ال�سنة يف العامل.
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 املكّونات و املقادير
دقيق جم   300

« زيروفات  »زبدة  جرام   100
عدد 2 بيا�ض البي�ض

ملح جرام   5
جمرو�ض فلفل  جم   5

زعرت جرام   5
روزمارياحل�شو جرام   5

زيروفات« »زبدة  جرام   50
جوليان ب�شل   2

مفرومة �شبانخ  جرام   500
ريحان جرام   50

ملح جرام   5
فلفل جرام   5

بي�شة  2
دايت موزريال  جبنة  جرام   100

فطائر ال�شبانخ الدايت
طريقة التح�شري 

�شعي الدقيق فى العجانة مع امللح 
والروزماري  والزعرت  والفلفل 
الأويل  ال�شرعة  على  واخلطيهم 
قطعة  قطعة  الزبدة  اإ�شافة  مع 

ثم بيا�ض 2 بي�شة اإىل اأن يتما�شك 
قوام العجينة

باإذابة  احل�شو  بتجهيز  قومي 
على  مقالة  يف  الأرز  زيت  اأو  الزبد 
اأ�شيفي الب�شل »الأحمر«  النار ثم 
اأن يذبل بدون  اإىل  �شرائح  املقطع 
اأن ياأخذ لون ثم ال�شبانخ املفرومة 
الريحان  اأ�شيفي  ثم  التقليب  مع 
مع  والفلفل  امللح  مع  الأخ�شر 
اخلليط  يح�شل  اأن  بعد   ، التقليب 
على ن�شف �شواء افرغي حمتويات 
املقالة يف اإناء ، واأ�شيفي على الفور 
التقليب  مع  خمفوقة  بي�شة   2

ب�شرعة ثم �شعي املوزريال الدايت
 10 ملدة  العجينة  اإراحة  بعد 
اإىل  العجينة  ق�شمي   ، دقائق 
الأول  اجلزء  وافردي   ، جزئني 
الفطرية«  قاعدة  ي�شكل  »الذي 
نرث  على  احلر�ض  مع  بالن�شابة 
اأثناء  واأعلي  اأ�شفل  من  الدقيق 
يف  العجينة  �شعي  ثم   ، الفرد 
القاعدة  تغطي  بحيث  ال�شينية 

من  التخل�ض  مع  واجلوانب 
خليط  �شعي  ثم   ، الزيادات 

ال�شبانخ ال�شابق جتهيزه.
العجينة  من  الثاين  اجلزء  �شكلي 
على  �شم  ن�شف  بارتفاع  »الوجه« 
الزيادات  من  وتخل�شي   ، الوجه 
قاعدة  طرف  دهن  بعد  ولكن 

الفطرية باملاء ، ليتما�شك الطرفني 

جيدًا ، ثم ا�شغطي على الأطراف 

الفرن  الفطرية  ادخلي  بال�شوكة 

 35 ملدة   180 حرارة  درجة  على 

دقيقة وتقدم 

 املقـادير:
�شدور دجاج خايل من العظم

�شكر(  بدون  فلك�ض)رقاق  كورن  2كوب 
جمرو�ض ناعمايف فرامة الب�شل

ن�شف كوب دقيق اأبي�ض
بي�شتان

ملح، وفلفل اأ�شود
فلفل اأحمر بودرة بارد )بابريكا(

اأبي�ض خل  طعام  3مالعق 
زيت ذرة عميق للقلي

الطريــقــة:
ب�شمك3�شم  مربعات  اإىل  الدجاج  -1يقطع 
ثم يدق بخ�شبة الدق )التي ن�شرب بها حلم 

البفتيك(.
الأ�شود  والفلفل  بامللح  الدجاج  -2يبهر 
حتى  ملدة  جانبا  ويرتك  واخلل  والأحمر 

يتبل جيدا.
جيدا. البي�ض  -3ي�شرب 

ثم  البي�ض  ثم  الدقيق  يف  الدجاج  -4يغم�ض 
الرقاق)الكورن فلك�ض( حتى تنتهي الكمية.

قليال  احلامي  الزيت  يف  الدجاج  -5يقلى 
حتى ي�شبح لونه ذهبيا ثم ين�شل وي�شفى.

الدجاج -6يقدم 

عـرق الفلتو باخل�ضروات

 مدة التح�شري: �شاعة و15 دقيقة
مدة الطهي: �شاعتني

املقادير:
1 عرق فلتو

2 ب�شلة مفرومة ناعم
1 ملعقة �شغرية ملح وفلفل

1 ملعقة �شغرية بهار
2/1 ملعقة �شغرية جوزة الطيب

250 جرام ب�شل مقطع مكعبات
250 جرام جزر مقطع مكعبات
1 كيلو بطاط�ض مقطع مكعبات

1 كي�ض ب�شلة مثلج
1 كوب ماء دافئ

2 مكعب مرقة احلمة ماجي
طريقة الطهي:

وجوزة  والبهار  والفلفل  وامللح  املفروم  بالب�شل  العرق  تبلي 
الطيب .. اتركيه يف الثالجة ملدة �شاعة على الأقل.

جيدًا  ولفيه  زيتون  بزيت  مدهون  فويل  ورق  على  العرق  �شعي 
الفرن  ادخليه   .. ن�شجه  اأثناء  �شائل منه  اأي  جدًا بحيث ل يخرج 

واتركيه ملدة �شاعة ون�شف على درجة حرارة عالية.
الزيت  النار به قليل من  اإناء عميق على  يف ذلك احلني، �شعي 
ان�شليه  لونه بني فاحت، ثم  الزيت حتى ي�شبح  الب�شل يف  .. �شوحي 

و�شعيه على ورق مطبخ حتى ين�شف.
نار  يف  و�شوحيهم  الإناء  يف  الب�شله  و  البطاط�ض  و  اجلزر  �شعي 

متو�شطة، ثم ان�شليهم و�شعيهم على ورق مطبخ حتى ين�شفوا.
يف  و�شعيه  الفرن  من  اخرجيه  العرق،  ن�شج  اقــرتاب  عند 
مع  الدافئ  املاء  كوب  قلبي  حوله.  من  اخل�شروات  �شعي   .. �شينية 

مكعبات مرقة اللحمة ماجي، ثم اأ�شيفي املرقة على العرق.
الفرن  يف  ال�شينية  ادخلي   .. فويل  ورق  بنف�ض  العرق  غطي 
ثم  الن�شج،  مــن  تتاأكدين  حتى  اأو  دقيقة   30 ــوايل  ح واتركيها 
ح�شب  اأو  مكرونة  اأو  اأرز  طبق  مــع  �شاخنة  وقدميها  اأخرجيها 

الرغبة.
ن�شائح للطهي

قطعية  وهي   .. تقريبًا  كيلو   2  2/1 الفلتو  العرق  وزن  يــرتاوح 
قومي  الو�شفة،  هذه  ولعمل  لل�شوي.  جــدًا  ومنا�شبة  لينة  كندوز 

ب�شرائه قطعة واحدة من اجلزار.

ــــة ــــب ــــذائ ــــم بــــاجلــــبــــنــــة ال ــــح ــــل ـــــح ال ـــــرائ ـــــض ـــــب � ـــــال ق
 املقادير:

1 كيلو جرام من حلم ال�شهباية
1 ب�شلة متو�شطة مقطعة اإىل اأربع

ملعقة كبرية من امل�شرتدة
ملعقة �شغرية من البهار احللو

ملعقة كبرية من امللح
1/2 ملعقة �شغرية من البهار الأ�شود

ورقتا غار
3 اإىل ٤ حبات هال
زيت لقلي ال�شهباية

راأ�ض ثوم كامل مع ق�شرته، حمزز بال�شكني
200 جرام من �شرائح اجلبنة

200 جرام من �شرائح جامبون البقر اأو احلب�ض
ملعقتا كبرية من الدقيق
ملعقتا طعام من الزبدة

2.5 اإىل 3 اأكواب من �شل�شة اللحم

3 حبات كو�شة م�شلوقة ومقطعة اإىل دوائر
3 وحدات جزر م�شلوقة ومقطعة اإىل دوائر

طريقة التح�شري
من  كل  بيديكى  وافركى  عميق  طبق  اح�شرى 

ال�شهباية بالب�شل وامللح والتوابل واخلردل.
ال�شغط  قــدر  يف  النباتي  الــزيــت  �شخنى  ثــم 

واقلى فيه ال�شهباية من كل اجلهات.
املــقــطــعــة التي  الــبــ�ــشــلــة  بــاإ�ــشــافــة  وقــومــى 
وورق  الثوم  وراأ�ــض  ال�شهباية،  لفرك  ا�شتخدمت 

الغار وحبات الهال.
املاء  من  كافية  كمية  �شيفى  و  بامللح  وتبلى 

ال�شاخن حتى تغطى ال�شهباية.
تطهى ال�شهباية على نار متو�شطة ملدة 55 اإىل 

٦0 دقيقة حتى ين�شج اللحم ويطرى.
ثم ارفعيها وتغطى وترتك جانبًا لتربد متامًا.

ت�شفى ال�شل�شة ويحتفظ بها جانبًا.

ثم ذوبى الزبدة يف قدر وي�شاف اإليها الدقيق 
ويخلط معها حتى تفوح رائحة لذيذة.

مع  وتخلط  امل�شفاة  ال�شهباية  �شل�شة  �شيفى 
متو�شطة  �شل�شة  على  للح�شول  والدقيق  الزبدة 

الكثافة.
بتقطيع  ــى  ــوم ق متـــامـــًا،  الــلــحــم  ـــربد  ي حــني 
جبنة  �شريحة  ر�شيها  ثم  �شرائح،  اإىل  ال�شهباية 

و�شريحة جامبون بني كل �شريحتّي حلم.
يف  واجلامبون  واجلبنة  اللحم  �شرائح  وتر�ض 
للحرارة  مقاوم  زجاجي  طبق  يف  اأو  فرن  �شينية 

و�شبى فوقها ال�شل�شة.
درجة   350 حرارته  فرن  يف  ال�شينية  ادخلى 
وتذوب  جيدًا  ال�شل�شة  ت�شخن  حتى  فهرنهايت 

اجلبنة.
امل�شلوق  ــزر  واجل الكو�شة  مع  الطبق  يقدم  و 

واملقلي يف القليل من الزيت.

الدايت ال�ضبانخ  فطائر 

ت�ضيكـن كر�ضبي 
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ن���ق���ل غ����وا�����س����ات م���������زودة ب�������س���واري���خ 
االردن  اىل  اخل���ل���ي���ج  م�����ن  ب����ات����ري����وت 

اأردن��ي��ة..!  قواعد  يف  اإ�سرائيلية  حربيه  طائرات 

االلكرتوين  موقع›ديبكا›  ذكر   
االمنية  الدوائر  من  املقرب  العربي 
وا�سرائيل  تركيا  اال�سرائيلية،ان 
اال�ستخباراتية  املعلومات  تتبادالن 
وقت  يف  �سورية،  يف  يجري  ما  حول 
تقوم فيه الواليات املتحدة االمريكية 
ب�سواريخ  مزودة  غوا�سات  بنقل 
العربي  اخلليج  منطقة  من  باتريوت 

اىل االردن.
املتحدة  الواليات  ان  املوقع  وك�سف 
بداأت بنقل غوا�سات مزودة ب�سواريخ 
باتريوت من غرب ال�سعودية والكويت 
على  بن�سرها  وقامت  االردن،  اىل 
بحيث  االردنية،  ال�سورية-  احلدود 
ال�سمال  من  حماطة  �سورية  ا�سبحت 
و�سواريخ  بالغوا�سات  واجلنوب 

الباتريوت االعرتا�سية.
�سواريخ  حتريك  فان  املوقع،  وبح�سب 
ي�سري  اخلليج  منطقة  من  الباتريوت 
يف  االمريكي  الع�سكري  الثقل  ان  اىل 

ال�سرق االو�سط، حتول من ايران اىل 
�سورية.

م�سادره  عن  املوقع  نقل   ، ذلك  اىل 
تبادل  ان  قولها،  اال�ستخباراتية 
تركيا  بني  اال�ستخباراتية  املعلومات 

امل�ستويات  ارفع  عرب  يتم  وا�سرائيل 
رئي�س  خالل  من  وحتديدا  االمنية، 
جهاز املو�ساد اال�سرائيلي تامري بوردو، 
ورئي�س اال�ستخبارات الرتكية، خاكان 

فيدان.

للتج�س�س  �سوريا  يف  بريطانيون 
ع��ل��ى االأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

اأن جوا�سي�س بريطانيني يعملون �سرًا داخل �سورية يف   ك�سفت �سحيفة »ديلي �ستار« �سندي 
مهمة للعثور على اأدلة تثبت اأن نظامها ي�ستخدم االأ�سلحة الكيميائية �سد املدنيني.

�سكانها  باأن  تردد  التي  املناطق  اإىل  ت�سللوا  الربيطانيني  اجلوا�سي�س  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
تعر�سوا لهجمات ب�سالح كيميائي.

االأمن اخلارجي يف  الوزراء الربيطاين، ديفيد كامريون، يعول على جهاز  اأن رئي�س  واأ�سافت 
بالده املعروف با�سم )اإم اآي 6( لتقدمي الدليل املطلوب.

ون�سبت ال�سحيفة اإىل م�سادر يف احلكومة الربيطانية قولها اإن جلنة اال�ستخبارات امل�سرتكة 
احلكومية »�ستقبل فقط باأدلة اجلوا�سي�س الربيطانيني«.

القوات  ا�ستخدام  على  متزايدة«  لكنها  حمدودة  اأدلة  »وجود  اإىل  اأ�سار  كامريون  وكان 
للغاية  »اأمر خطري  االأ�سلحة  ا�ستخدام هذه  اإن  وقال  كيميائية،  اأ�سلحة  ال�سورية  احلكومية 
وجرمية حرب ويجب اأن نتعامل معه على حممل اجلد«، لكنه ا�ستبعد اأن يوؤدي ذلك اإىل ن�سر 

قوات بريطانية على االأر�س يف �سورية.
واأ�ساف رئي�س الوزراء الربيطاين »نحتاج اإىل جمع املزيد من االأدلة على ا�ستخدام االأ�سلحة 
الكيميائية والقيام اأي�سًا بتوجيه حتذير وا�سح جدًا للنظام ال�سوري ب�ساأن هذه االإجراءات 

املروعة«.
من جهة اأخرى، ذكرت »ديلي �ستار« �سندي اأن قرا�سنة بريطانيني »اخرتقوا ر�سائل الربيد 

االلكرتوين للرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد واكت�سفوا باأنه يتاآمر مع اإيران لرت�سيخ نظامه«.
وقالت ال�سحيفة اإن القرا�سنة الربيطانيني »ا�ستخدموا رموزًا �سرية لتتبع تفا�سيل احلرب 

الكيميائية وهجماتها يف امل�ستقبل«.

)بو بي اآي(

وقع �سبيح �سوري يعمل حل�ساب خمابرات 
الثوار  كتائب  قب�سة  يف  ال�سوري  النظام 
حيث  حلب،  يف  الق�سر  ب�ستان  مبدينة 
ا« ومكلف من قبل  اعرتف باأنه »�ساذ جن�سيًّ
املخابرات اجلوية بالتج�س�س على مقاتلي 

الثوار واالإيقاع بهم.
مدينة  يف  عمران«  »اآل  كتيبة  وجنحت 
ال�سبيح  اأ�سر  يف  بحلب  الق�سر  ب�ستان 
ا�سم  نف�سه  على  يطلق  والذي  املذكور، 
»هيفاء«، ويرتدي مالب�س ن�سائية كاملة.

واعرتف ال�سبيح املدعو )م�سطفى رم�سان 
جنيد(، يف ت�سجيل م�سور ُن�سر على �سبكة 
اجلن�سي  بال�سذوذ  مري�س  باأنه  االإنرتنت، 
منذ فرتة طويلة واأنه حاول العالج لكنه 
املخابرات  مع  يعمل  اأنه  اإىل  م�سرًيا  ف�سل، 

ال�سرية اجلوية منذ �سهر.
لي�سل  يتل�س�س  كان  اأنه  ال�سبيح  واأو�سح 
ال�سوري  اجلي�س  متركز  اأماكن  اإىل 
التي  االأ�سلحة  اأنواع  على  ويتعرف  احلر 
الثوار  مقاتلي  ي�سور  ثم  ي�ستخدمونها، 
املخابرات  بها  لُيخطر  اأ�سماءهم  ويدّون 
عملية  لت�سهيل  االأ�سدي  للجي�س  ال�سرية 

االإيقاع بهم اأو اغتيالهم.
وقال ال�سبيح اإن خمابرات النظام االأ�سدي 
من  ير�سله  ما  مقابل  باملال  تزوده  كانت 
معلومات، م�سرًيا اإىل اأنه مل يكن يتوقع اأن 
اجلي�س  جنود  قبل  من  عليه  القب�س  يتم 

ال�سوري احلر.
كتائب  قبل  من  اعتقاله  عملية  وحول 
عليه  القب�س  مت  اأنه  ال�سبيح  ذكر  الثوار، 
وا  �سكُّ اأن  بعد  احلاجز  عنا�سر  بوا�سطة 
ومت  هويته،  اإظهار  منه  وطلبوا  اأمره  يف 
والقب�س  اإىل موقع اجلي�س احلر  اقتياده 

عليه ومعرفة ق�سته.

خمور وخمدرات:
من  العديد  ك�سفت  �سابق،  وقت  ويف 
�سوريون  ن�سطاء  بثها  التي  الفيديوهات 
على )يوتيوب( عن تعاطي �سبيحة االأ�سد 
اقتحام  اأي  بعد  الكحولية  امل�سروبات 
�سهادات  اأكدت   كما  للثوار،  تابعة  ملنطقة 
مدينة  وخا�سة  مناطق  عدة  يف  نا�سطني 
داريا بريف دم�سق وجود عقاقري متنوعة 
كانوا ي�ستخدمونها لتمكنهم من اال�ستمرار 

يف ارتكاب املذابح الوح�سية.
ياأتون  االأ�سد  »�سباط  اأن  الن�سطاء  واأكد 
حبوب  فيها  اأكيا�س  لتوزيع  ب�سياراتهم 
على  املتمركزين  للعنا�سر  خمدرة 

احلواجز«.
يف  الن�سطاء  من  العديد  ا  اأي�سً اأكد  كما 
العقاقري  من  اأنواع  »وجود  داريا  مدينة 
واحلبوب لدى ترك جنود االأ�سد ملواقعهم 
وكذلك  احلر،  اجلي�س  �سربات  حتت 

ت�سرفات غريبة من قبل جنود االأ�سد«.

اإنه  داريا  مبدينة  االإعالمي  املكتب  وقال 
نهاية  يف  داريا  على  احلملة  بداية  »يف 
النايلون  من  كي�ًسا  وجدنا  املا�سي،  العام 
عنها  �ساألنا  لونني،  ذات  عقاقري  وفيه 
االأطباء فاأخربونا باأن اأحد تلك العقاقري 
ًها ملدة 48 �ساعة، وعقار  يبقي اجل�سم متنبِّ

اآخر يوؤخذ عن طريق االإبر«.
جلنود  »كان  االإعالمي:  املكتب  واأ�ساف 

االأ�سد ت�سرفات غريبة من حرق للمعامل 
املوجودة دون �سبب وقتل الن�ساء وهن يف 
ال�سرقية  املنطقة  يف  حدث  كما  منازلهن، 
ن�ساء  ثالث  قن�س  مت  حيث  املدينة  من 
دل  اإن  وهذا  العربية(،  )البيوت  داخل 
على �سيء فاإنه يدل على ت�سرفات غريبة 

وغري متوازنة من قبلهم«.
اأ�سديا  »جنديا  اأن  نا�سطون  اأفاد  فيما 

فكانت  اعتقاله،  ومت  ناري  بطلق  اأ�سيب 

اآالم،  اأو  تعب  عالمات  اأية  عليه  تظهر  ال 

بداأت  حيث  اعتقاله  من  �ساعات  بعد  اإال 

كان  ما  ا،  وج�سديًّ ا  نف�سيًّ بالتغري  حالته 

من  نوًعا  اأو  من�سطات  تناوله  اإىل  ي�سري 

اأنواع املخدرات«.

؟!!  ج���ن�������س���ي���ا  ال�������������س������واذ  االأ���������س��������د  ن������ظ������ام  ي����ج����ن����د  مل�����������اذا 

االإيراين  ال�سورى  جمل�ِس  يف  القومي  االأمن  جلنة  رئي�س  قال   
عالء الدين بروجوردي اإن مقاتالت حربية ا�سرائيلية جتثو يف 

قواعَد ع�سكرية اأردنية وتركية.
واأ�ساف يف ت�سريحات نقلتها اليوم االأحد »قناة امليادين« املقربة 
�سربٍة  لتوجيه  ت�ستعد  املقاتالت  هذه  اإن  ال�سوري،  النظام  من 
ع�سكرية اإىل �سورية، اأو بهدف ال�سغِط على احلكومِة ال�سورية.
الثورِة اال�سالمية  �سبَقه اعالُن م�ست�ساِر مر�سِد  كالُم بروجردي 
َفوي عن اعتقاِده بوجوِد خمطٍط معد من  اللواء يحيي رحيم �سَ
قبل ِالواليات املتحدة وا�سرائيل وتركيا وبع�س ِالدوِل العربية.
عن  الفرن�سية  لوفيغروا  �سحيفة  اأوردته  ما  الكالم  هذا  و�سبق 
ل�سرب  االإ�سرائيلية  للطائرات  اأجوائه  بفتح  االأردن  �سماح 

�سوريا، قبل اأن ت�سدر اململكة نفيا لهذا الكالم.



 1938 اأثار ت�سجيل فيديو قدمي يعود اىل عام 
ده�سة الكثري ممن �ساهدوه، بعد انت�ساره يف االنرتنت 
ترتدي  �سابة  فيه  تظهر  اإذ  كامل،  عام  مدى  على 
الثالثينات،  �سنوات  مو�سة  مع  تتنا�سب  مالب�س 
حممول  هاتف  وكاأنه  يبدو  �سيئًا  يدها  يف  وحتمل 

وتتحدث من خالله مع �سخ�س ما. 
باأن  البع�س  تكهن  اىل  الت�سجيل  هذا  دفع  وقد 
الوقت  يف  تعي�س  فتاة  اإال  لي�ست  الت�سجيل  بطلة 
عاد  الذي  الزمن  يف  بالتنقل  جنحت  وانها  الراهن، 

بها اىل ثالثينات القرن الع�سرين. 
مل يخطئ هوؤالء يف جزئية من تكهناتهم، وهي 
لكنها  احلايل،  الوقت  يف  تعي�س  الت�سجيل  بطلة  ان 
طاعنة يف ال�سن االآن اإذ كانت تبلغ حني مت ت�سجيل 

هذا الفيديو الـ 17 من عمرها.
النا�سطني  اأحــد  وهو  حفيدها،  ابن  ك�سف  فقد   
املحمول«  »الهاتف  �سر  عن  العنكبوتية  ال�سبكة  يف 
وذلك  جونز،  غريترودا  وُتدعى  جدته  بيد  الذي 

بعد ان حتدث اإليها و�ساألها عن ال�سر. 
اإحدى  يف  تعمل  كانت  انها  اجلدة  له  اأكدت  فقد 
�سركات االت�ساالت، وان هذه ال�سركة كانت ب�سدد 

اإطالق م�سروع هواتف ال�سلكية. 
وي�سيف ال�ساب نقاًل عن جدته انها كانت تتحدث 
بالقرب  زمالئها  اأحــد  مع  الال�سلكي  الهاتف  بهذا 

هذه  مــن   5 �سلمت  ال�سركة  ان  اىل  م�سريًا  منها، 
الهواتف ملوظفي ال�سركة بهدف جتربته. 

لكل  حدا  جونز  غريترودا  حفيد  و�سع  وبذلك 
املحيطة  واالأ�سرار  الت�سجيل  اأ�سل  حول  التكهنات 

الوقت احلايل  به، وليوؤكد ان جدته مل تنتقل من 

هاتفًا  حتمل  وهــي  املا�سي  الــقــرن  ثالثينات  اىل 

خلويًا.

يف  ال�سخ�سية  الكمبيوترات  مبيعات  تراجعت 
 2013 االأ�سواق العاملية خالل الربع االأول من عام 
االأبحاث  �سركة  بيانات  ح�سب   ،%  13.9 بن�سبة 

.IDC
هذا  فان  الرقمي  العامل  جمال  يف  ملحللني  ووفقا 

املعدل يعترب االأعلى منذ عام 1994.
املــعــدل يظهر  هــذا  ــاإن  ف ــق ت�سريح اخلـــرباء  ووف
بو�سوح انتقال امل�ستخدمني من اأجهزة الكمبيوترات 
ال�سخ�سية اىل الهواتف الذكية واالأجهزة املحمولة 

واللوحية.
يذكر اأن مبيعات اأجهزة الكمبيوترات ال�سخ�سية 
 )Hewlett-Packard( باكارد  هيوليت  ل�سركة 
2013 بن�سبة  انخف�ست خالل الربع االأول من عام 
 ،2012 عام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %  24
ومبيعات �سركة DELL انخف�ست بن�سبة 11 % و 

اأبل )Apple ( - بن�سبة 7.5 %.
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الك�سف عن �سر فتاة ظهرت يف فيديو وبيدها خلوي عام 1938 

االنقرا�ض؟ نحو  ال�سخ�سية  الكومبيوترات 

رومانيا : اإكت�ساف جثتي روميو وجولييت !! 

مت�سابكي  دفنا  وامــراأة  رجل  جثتي  على  رومانيون  اثريون  عرث 
»روميو  ا�سم  عليه  يطلق  قد  مذهل  رومان�سي  اكت�ساف  يف  االأيــدي 

وجولييت الرومانيني« وذلك خالل
اعمال حفر متت يف الفناء الداخلي الأحد االأديرة الدومينيكانية 

ال�سابقة برومانيا.
وذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية اأن خرباء من معهد االآثار 
مبدينة كلوج نابوكا الرومانية اكت�سفوا بالفعل وجود ب�سع جثث يف 
مكان يعتقد انه كان يف ال�سابق مقربة للدير،غري ان اكت�ساف ال�سابني 
املدفونني مت�سابكي االيدي كان مفاجاأة حقيقية الأن عمليات الدفن 

املزدوج كانت نادرة للغاية يف هذه الفرتة.
ونقلت »ديلي ميل« عن اأدريان رو�سو، الذي يقود البحث، قوله »اإنه 
اأن  نرى  اأن  وباإمكاننا  الوقت  ذلك  يف  الدفن  لعمليات  نادر  واأمر  لغز 
اأ�سفرت عن ك�سر يف فخذه توفى ب�سببه  اإ�سابة بالغة  ال�ساب عانى 
من  لل�سرب  تعر�سه  هو  االإ�سابة  �سبب  اأن  ونعتقد  االأرجـــح،  على 

�سخ�س قا�س للغاية«.
واأ�ساف رو�سو اأنه نظرا لوفاة املراأة ال�سابة يف نف�س التوقيت كما 
هو وا�سح مع وجود احتماالت ت�سري اإىل اأن �سحتها كانت جيدة فاإننا 
�سريكها،  فقدان  على  حزنها  لفرط  االأرجح  على  توفيت  اأنها  نتكهن 
مو�سحا اأن االنتحار كان يعترب خطيئة يف الع�سور الو�سطى لذلك من 
امل�ستبعد ان تكون املراأة قد قتلت نف�سها، واإذا كانت قد فعلت ذلك مل 

يكن �سيتم دفنهما معا يف مكان مقد�س.
وت�سري تقديرات رو�سو اىل ان اجلثتني دفنتا ما بني عامي 1450 
و1550. كما عرث علماء االآثار اي�سا يف نف�س املقربة على جثة طفل 

لكن ال يعتقد انه مرتبط باجلثتني االأخريني.

االأطفال يعتربون �سخ�سيات االألعاب 
االإلكرتونية على اأنها حقيقية 

اأو�ـــــــــــســـــــــــح 
تـــقـــريـــر لــهــيــئــة 
الــربامــج  تنظيم 
ــــرتفــــيــــهــــيــــة  ال
ـــة عــن  ـــوؤول ـــس ـــ� امل
ــعــاب  األ ت�سنيف 
فى  الــكــمــبــيــوتــر 
اأملانيا اأن االأطفال 
فى مرحلة ما قبل 
دخول املدر�سة اأو 
ـــاء املــرحــلــة  اأثـــن
ــــة  ــــي ــــدائ ــــت االب
يــــــــعــــــــتــــــــربون 
�ـــســـخـــ�ـــســـيـــات 

االألعاب االإلكرتونية �سخ�سيات حقيقية ت�سعر باالأمل و املعاناة،لذلك فاأن 
ما ينظر اإليه البالغون على اأنه غري موؤذ رمبا ميثل م�سدر اإزعاج لالأطفال .
مثل  ال�سعبة  االأحــداث  ي�ستوعبون  االأطفال  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري   
يفهموها  اأن  ي�ستطيعون  ال  ورمبا  البالغني  عن  خمتلفة  بطريق  العنف 
ب�سورة �سحيحة، ولذلك يتعني على اأولياء االأمور التفكري جيدا فى ما اإذا 

كانوا يريدون اأن يلعب اأطفالهم باألعاب غري مالئمة العمارهم .
ويف هذه احلاالت يجب على اأولياء االأمور التحدث مع االأطفال ب�ساأن 
ي�سعرون باخلوف  كانوا  اإذا  اللعبة وحماولة تهدئتهم  انطباعاتهم حول 

اأو القلق.

العاملية  ال�سحة  منظمة  �سنفت 
ملــر�ــس  املــ�ــســبــب   H7N9 فـــريو�ـــس 
يوا�سل  والــذي  الطيور«،  »اأنفلونزا 
ال�سني،  يف  خميفة  ب�سورة  االنت�سار 
منذ ظهوره الأول مرة منت�سف مار�س/ 
اأكرث  من  واحد  اأنه  على  املا�سي،  اآذار 

الفريو�سات »فتكًا« بالب�سر.
اأربع حقائق يجب  اأبرز  يلي  وفيما 

معرفتها عن هذا الفريو�س الفتاك:
ال دليل يوؤكد قدرته على االنتقال 

بني الب�سر:
ال�سحية  ال�سلطات  اأفــادت  بينما 
ــاالت  ح  108 بت�سجيل  ال�سينية 
اإ�سابة موؤكدة بال�ساللة اجلديدة من 
حالة   23 انتهت  الفتاك،  الفريو�س 
ظهر  حتى  تتوافر،  مل  بالوفاة،  منها 
اأن  اإىل  ت�سري  دالئـــل  اأيـــة  اجلمعة، 
الفريو�س ميكنه االنتقال ب�سهولة بني 
الب�سر، واإن كان هذا ال يعني اأنه قد ال 

يحدث الحقًا.
م�ساعد  يــقــول  الــ�ــســدد،  ــذا  ه ويف 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 
والبيئة،  ــن  واالأم لل�سحة   WHO
علمي  مــوؤمتــر  اأمـــام  ــودا،  ــوك ف كيجي 

االأربعاء:  بكني  ال�سينية  بالعا�سمة 
غري  خــطــرًا  ي�سكل  الــفــريو�ــس  »هـــذا 

عادي على الب�سر.«
الفريو�س خطري وفتاك بالب�سر:

امل�سجلة  االإ�ــســابــة  حــاالت  تفيد 
الــفــريو�ــس  ـــاأن  ب  H7N9 بــفــريو�ــس 
ولكن  للب�سر من طيور م�سابة،  ينتقل 
 ،H5N1 فريو�س  من  اأ�سرع  ب�سورة 
اإىل  اإ�ـــســـارة  يف  فـــوكـــودا،  بــحــ�ــســب 
الطيور،  الأنفلونزا  امل�سبب  الفريو�س 
 2004 عــامــي  بـــني  انــتــ�ــســر  الــــذي 
حالة   332 نحو  خملفًا  و2007، 

وفاة.
يكن  مل  املا�سي  اآذار  مار�س/  وقبل 
ميكنه   H7N9 فريو�س  اأن  معروفًا 
اإىل االإن�سان، واإن كانت قد  اأن ينتقل 
اإ�سابة به بني بع�س  مت ر�سد حاالت 
ما  اإذا  حالة  ويف  الطيور،  من  اأنـــواع 
االنتقال  على  قدرته  الفريو�س  طور 
تكون  رمبا  النتيجة  فاإن  الب�سر،  بني 

كارثية.
مازال هناك الكثري من املجهول:

اللحظة،  حتى  للعلماء،  ميكن  مل 
انتقال  اأ�سباب  معرفة  اإىل  التو�سل 

ُيعرف  اإىل االن�سان، كما مل  الفريو�س 
ال�ساللة  ــهــذه  ل الــرئــيــ�ــســي  املــ�ــســدر 

اجلديدة من الفريو�س.
فح�س  اأظهر  فقد   ،WHO ووفق 
 H7N9 لفريو�س  اجليني  الرتكيب 
على  للعي�س  يتكيف  اأن  ميكنه  اأنــه 
اأنــه  وُيعتقد  الثدييات،  مــن  عــوائــل 
حرارة  درجــات  مع  التوافق  ي�ستطيع 
اأعلى  تكون  ما  عادة  التي  الثدييات، 

من درجات احلرارة لدى الطيور.
طهي الطيور قد يقتل الفريو�س:

املعتادة  الن�سج  ــرارة  ح درجــة  يف 

درجة   158 اإىل  ت�سل  والتي  للحوم، 
درجــة   70 حـــوايل  اأي  فهرنهايت، 
يتاأثر  ما  عادًة  الفريو�س  فاإن  مئوية، 
يوؤدي  قد  مما  العالية،  احلرارة  بهذه 

اإىل مقتله.
بــتــنــاول  ــعــمــوم  ال يف  ُيــنــ�ــســح  وال 
اللحوم النيئة باأي حال من االأحوال، 
حيث اأن ذلك قد يوؤدي اإىل االإ�سابة 
باأمرا�س اأخرى، كما ال ُين�سح بتناول 
الطيور اأو احليوانات التي يتم التاأكد 

من اإ�سابتها باملر�س.

 »H7N9« ع���ن  ت��ع��رف��ه��ا  اأن  ي��ج��ب  ح��ق��ائ��ق   4 اأك�����ر 
ف���رو����ض اأن���ف���ل���ون���زا ال���ط���ي���وراالأك���ر ف��ت��ك��ًا ب��ال��ب�����س��ر



الهولندي  اليميني  احلرية  حزب  ع�ضو  اأعلن   
ه  وتوجَّ الإ�ضالم،  اعتناقه  فاندور  اأرنود  ال�ضابق 
اأنه  بعد ذلك لزيارة احلرمني ال�ضريفني، ل�ضيما 
الفيلم  اإنتاج  يف  اأ�ضهم  الذي  للحزب  ينتمي  كان 

امل�ضيء للر�ضول الكرمي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
وبح�ضب �ضحيفة »عكاظ« ال�ضعودية، فقد قام 
وعيناه  ال�ضريف  النبوي  امل�ضجد  بزيارة  فاندور 
وقرب  ال�ضريفة  الرو�ضة  عند  بالدمع  تنهمران 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
الأحزاب  ينتمي لأ�ضد  كان  اإنه  فاندور:  وقال 
تطرًفا وعداًء للدين احلنيف، واأنه بعد اأن �ضاهد 
يف  وب��داأ  الفتنة،  فيلم  اإنتاج  �ضد  الأفعال  ردود 
البحث عن حقيقة الإ�ضالم ليجيب عن ت�ضاوؤلته 
حول �ضر حب امل�ضلمني لدينهم ور�ضولهم الكرمي.

ف��ان��دور  »ب��ك��اء  »ع��ك��اظ«:  �ضحيفة  ون�ضرت 
اهلل  �ضلى  الر�ضول  قرب  اأمام  وقوفه  اأثناء  ا�ضتد 
اخلطاأ  حجم  بخاطره  ج��ال  حيث  و�ضلم  عليه 
�ضدره  اهلل  ي�ضرح  اأن  قبل  فيه  وقع  الذي  الكبري 

لالإ�ضالم«.
البحث  »عملية  ال�ضحيفة:  ف��ان��دور  واأخ��رب 
ال��ذي  الكبري  اجل��رم  حجم  لكت�ضاف  قادتني 
الجن��ذاب  يف  وب���داأت  ال�ضابق،  حزبي  اق��رف��ه 
عنه  القراءة  يف  و�ضرعت  الإ�ضالمي،  الدين  اإىل 
يف  امل�ضلمني  م��ن  والق����راب  مو�ضعة،  بطريقة 

هولندا، حتى قررت اعتناق الدين احلنيف«.
عن  ق��راأت  »كم  ق��ال:  اأح��د،  جبل  زار  وبعدما 
هذا املكان وهذه املعركة وكم اأحببت اأن اأقف هنا 

اليوم، وهو �ضعور اأجمل من القراءة«.
النبوي  امل�ضجد  اإم��ام��ي  ف��ان��دور  التقى  وق��د 

علي  وال�ضيخ  ال��ب��دي��ر،  �ضالح  ال�ضيخ  ال�ضريف 
وتلقى  معهما،  ��ا  وديًّ ح���واًرا  واأج���رى  احلذيفي، 
والن�ضائح  والتوجيهات  الدعم  من  الكثري  منهما 
التي تعينه يف حياته امل�ضتقبلية، وتوجه فاندور 
وا�ضتمع  ال�ضريف،  النبوي  امل�ضجد  معر�ض  اإىل 
الكربى  التو�ضعة  مراحل  عن  مف�ضل  �ضرح  اإىل 
خادم  بها  اأمر  والتي  ال�ضريف  النبوي  للم�ضجد 

احلرمني ال�ضريفني.
م�ضجد  اإمام  زيارة  بني  فاندور  جدول  ويتنوع 
ثم  ومن  املغام�ضي،  ع��واد  بن  �ضالح  ال�ضيخ  قباء 
النتقال اإىل مكة املكرمة لأداء منا�ضك العمرة، 
وذلك قبل اأن يتوجه اإىل الريا�ض لاللتقاء بعدد 

من امل�ضئولني قبل مغادرته اإىل هولندا.
اإعجابه  عن  ع��ربَّ  ف��ان��دور  اأن  بالذكر  جدير 
ال�ضريف،  امل�ضحف  لطباعة  فهد  امللك  مبجمع 
اهلل  كتاب  يقدم  �ضخم  م�ضروع  ب��اأن��ه  وو�ضفه 
وبعد  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�ضلمني  جلميع 
لأداء  �ضيتوجه  املنورة  للمدينة  زيارته  انتهاء 

العمرة.
اأمر حمزن، ولكن  وقال: »وداع املدينة املنورة 
لأداء  املكرمة  مكة  اإىل  ذاه��ب  اأنني  هو  عزائي 
العمرة، و�ضاأعود لهذه البقاع الطاهرة مرة اأخرى 

ويف وقت قريب«.

 ذكرت طبيبة اأمريكية تدعى اأوريفيا � طبيبة 
 � الأم��ريك��ي��ة  امل�ضت�ضفيات  ب��اأح��د  وولدة  ن�ضاء 
لت�ضع  عربية  م�ضلمة  ام��راأة  جاءتها  يوم  يف  اأنه 
بامل�ضت�ضفى، فكانت تتاأمل وتتوجع قبيل الولدة، 
اأنني  اأخربتها  وقتي  انتهاء  موعد  قرب  وحينما 
طبيب  توليدها  اأم��ر  و�ضيتوىل  للمنزل  �ضاأذهب 
غريي؛ فبداأت تبكي وت�ضيح بحرارة وتردد: ل، 

ل اأريد رجل.
اأوردت  ما  وفق  الأمريكية  الطبيبة  واأ�ضافت 
فاأخربين  �ضاأنها؛  من  “عجبت  الوئام:  �ضحيفة 
زوجها اأنها ل تريد اأن يدخل عليها رجل لرياها؛ 
والدها  �ضوى  وجهها  ي��ر  مل  عمرها  طيلة  فهي 

واأ�ضقائها واإخوانها واأعمامها )حمارمها(“.
وقالت الطبيبة : �ضحكت وقلت له با�ضتغراب 
�ضديد: اأنا ل اأظن اأن هناك رجال يف اأمريكا مل ير 
وجهي بعد! فا�ضتجبت لطلبهما، ويف اليوم الثاين 
جئت لالطمئنان عليها بعد الو�ضع، واأخربتها اأن 
للتهابات  يتعر�ضن  اأمريكا  يف  الن�ضاء  من  كثريا 
العالقة  ا�ضتمرار  ب�ضبب  النفا�ض  وحمى  داخلية 
ال��زوج��ي��ة يف ف���رة ب��ع��د ال�����ولدة، واأخ��ربت��ه��ا 
على  يوما   40 ملدة  العالقة  هذه  امتناع  ب�ضرورة 

الأقل.
ويف اأثناء هذه ال�40 اأخربتها ب�ضرورة التغذية 
ال�ضليمة والبتعاد عن املجهود البدين وذلك تبعا 

ملا تو�ضلت له اأحدث الأبحاث الطبية.
ذل��ك؛  ذك��ر  ق��د  الإ���ض��الم  اأن  امل���راأة  اأخربتني 

فالنف�ضاء يف الإ�ضالم يحرم جماعها ملدة 40 يوما 
وال�ضالة  ال�ضيام  من  تعفى  وكذلك  تطهر،  حتى 
عندما �ضمعت كالمها هذا ُذهلت واأخذين العجب، 
فلقد تو�ضلت اأبحاثنا لنف�ض تعاليم الإ�ضالم ولكن 

بعد جتارب �ضاقة وكثرية جدا..!!
املولود  على  لتطمئن  الأطفال  طبيبة  دخلت 
وكان مما قالته لالأم: من الأف�ضل اأن ينام املولود 
فقال  قلبه،  دق��ات  لتنتظم  الأمي��ن  جنبه  على 
تطبيقا  الأمي���ن  جنبه  على  ن�ضعه  اإن��ن��ا  الأب: 
اهلل  �ضلى  �ضيدناحممد  الأع��ظ��م  ل�ضنةر�ضولنا 

عليه واآله و�ضحابته و�ضلم ؛ فعجبت لهذا اأي�ضا.
عمرنا  انق�ضى   : الأمريكية  الطبيبة  وقالت 
دينهم؛  م��ن  يعرفونه  وه��م  العلم  ل��ه��ذا  لن�ضل 
ف��اأخ��ذت  ال��دي��ن؛  اأت��ع��رف على ه��ذا  اأن  ف��ق��ررت 
اإجازة ملدة �ضهر، وذهبت ملدينة اأخرى فيها مركز 
فيه  ال��وق��ت  اأغ��ل��ب  ق�ضيت  حيث  كبري  اإ�ضالمي 
العرب  بامل�ضلمني  واللتقاء  وال�ضتف�ضار  لل�ضوؤال 
اأ�ضهر  عدة  بعد  اإ�ضالمي  واأعلنت  والأمريكيني، 

فقط
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ب���ع���د ���ض��ب��ه ل��ل��ن��ب��ي ال�����ك�����رمي.. دم����وع����ه ت��ن��ه��م��ر ع���ن���د ق���ربه 

اإ�������ض������الم ط���ب���ي���ب���ة اأم�����ريك�����ي�����ة ب����ع����د ت����ول����ي����ده����ا م�����ض��ل��م��ة 

اأدخ��ل��ت��ن��ي الإ����ض���الم  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة  ب���ل���ري« :   « ���ض��ق��ي��ق��ة زوج�����ة 

حكم �صعق احليوانات بالكهرباء قبل ذبحها 

قبل  بالكهرباء  احليوانات  »�ضعق  اإن  العام  الإفتاء  دائ��رة  اأو�ضحت   
حالة  ت�ضبه  حالة  اإىل  احليوان  يو�ضل  اأو  للروح  مزهقا  كان  اإن  ذبحها 
بعد  احليوان  يف  والأوداج  واحللقوم  امل��ريء  وقطع  ميتة،  فهو  املذبوح 
ذلك ل ي�ضمى ذكاة �ضرعية؛ لأن الذكاة هي التي يحل بها اأكل احليوان، 

واحليوان امليت ل تلحقه الذكاة«.
احليوانات  �ضعق  حكم  »ما  اإليها  ورد  �ضوؤال  على  ردا  الدائرة  وقالت 
بالكهرباء قبل ذبحها؟«،  اإن كان ال�ضعق الكهربائي يفقد  احليوان الوعي 
فقط لكنه ما زال حيا بحيث ميكن اأن ي�ضحو بعد فرة، فاإن ذبحه وهو يف 

هذه احلالة يعترب ذكاة �ضرعية يبيح اأكل حلمه.
عند  احليوان  اإراحة  اأجل  من  ذلك  اجل��زارون  يفعل  »اإمنا   : واأ�ضافت 
بها  تذبح  احلديثة  امل�ضالخ  واأن  خا�ضة  الذبح،  عملية  ولت�ضهل  ذبحه، 
باأن  فاأفادوا  املخت�ضني  �ضاألنا  فاإذا  واحليوانات.  الطيور  من  كثرية  اأعداد 

هذا ال�ضعق ل مييت احليوان، جاز اأن ناأكل ما ذبح بهذه الطريقة«.
يتلطفوا  واأن  تعاىل،  اهلل  يتقوا  ب��اأن  اجل��زاري��ن  ال��دائ��رة  ون�ضحت 
الإ�ضتطاعة،  بقدر  اإي��الم  دون  عليها  لي�ضيطروا  ذبحها،  قبل  باملوا�ضي 
وتكون ال�ضكينة حادة جدا ليقطع املريء، والق�ضبة الهوائية، والعروق 
)اإن  وال�ضالم:  ال�ضالة  عليه  لقوله  املمكنة؛  بال�ضرعة  بالعنق  املحيطة 
واإذا  القتلة،  فاأح�ضنوا  قتلتم  ف��اإذا  �ضيء،  كل  على  الإح�ضان  كتب  اهلل 
رواه  �ضفرته ولريح ذبيحته(  اأحدكم  وليحد  الذبحة،  فاأح�ضنوا  ذبحتم 

م�ضلم.

اإزالة نقو�ش نباتية �صبيهة بـ«ال�صليب« يف احلرم املكي 

يف  النبوي  وامل�ضجد  احل��رام  امل�ضجد  ل�ضوؤون  العامة  الرئا�ضة  اأزال��ت 
ال�ضعودية نقو�ضًا �ضبيهة ب�«ال�ضليب« يف احلرم املكي وذلك »منعًا للب�ض«.

وقالت الرئا�ضة يف بيان لها، الثالثاء، اإن النقو�ض التي ا�ضتخدمت يف 
اأنها  اإل  التو�ضعة باحلرم املكي عبارة عن نقو�ض زخرفية نباتية  اأعمال 
تظهر بخالف ذلك اإذا مت التقاط �ضورة لها من ُبعد معني وزاوية معينة.

واأ�ضارت اإىل اأنه »رغم تيقن الرئا�ضة باأنه ل �ضيء فيها اإل اأنها وّجهت 
املخت�ضني باأعمال التو�ضعة مبعاجلة ذلك الأمر، منعًا للب�ض«.

عرب  الأخ��رية  الآون��ة  يف  تداوله  مت  ما  اإىل  »اإ�ضارة  الرئا�ضة:  وقالت 
بع�ض  حول  الإلكرونية  املواقع  وبع�ض  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
اإي�ضاحًا  فاإنه  تنفيذها  اجلاري  احلرام  امل�ضجد  تو�ضعة  باأعمال  النقو�ض 
لذلك فاإن الرئا�ضة العامة ل�ضوؤون امل�ضجد احلرام وامل�ضجد النبوي تو�ضح 
اأن اأعمال النقو�ض التي ظهرت يف ال�ضور املتداولة هي على �ضكل »نقو�ض 
ُبعد  لها من  التقاط �ضورة  اإذا مت  نباتية« وتظهر بخالف ذلك  زخرفية 
معني وزاوية معينة، وقد مت معاجلة ذلك رفعًا للب�ض من قبل املخت�ضني 

باأعمال التو�ضعة«.
متامًا  تغيريه  مت  النق�ض  اأن  ل�«العربية.نت«  الرئا�ضة  واأو���ض��ح��ت 
ومعاجلته بحيث ل يكون هناك اأي �ضك، وذلك من قبل املخت�ضني باأعمال 

التو�ضعة.
ُيذكر اأن مغّردين تداولوا اأم�ض الثنني �ضورًا لبع�ض رخام احلرم املكي 
كانت  اأنها  اإل  »وردة«،  �ضورة  حمل  والذي  التو�ضعة  اأعمال  يف  امل�ضتخدم 

تبدو مقاربة لر�ضمة ال�ضليب لغري املدقق بها.

تعبريية

�ضقيقة  ب�����وث،  ل���وري���ن  ق���ام���ت 
ال���وزراء  رئي�ض  بلري،  ت��وين  زوج��ة 
م�ضجد  بزيارة  الأ�ضبق،  الربيطاين 
النا�ضر حممد قالوون، بقلعة �ضالح 
ال��دي��ن الأي���وب���ي، اجل��م��ع��ة، وروت 
�ضورة  اإن  قائلة  اإ���ض��الم��ه��ا،  ق�ضة 
تكن  مل  لديها  وامل�ضلمني  الإ���ض��الم 
الكثريين  لدى  عنها  كثريًا  تختلف 
وقتل  اإرهاب  الغربية،  ال�ضعوب  من 

األقى  ك�ضحفية  عملها  لكن  وعنف، 
املحتلة،  فل�ضطني  اأر����ض  على  بها 

فتغريت نظرتها لالإ�ضالم وامل�ضلمني.
ن�ضرة  يف  ���ض��ورة  اأن  واأو���ض��ح��ت 
اأخبار عام 2000، كانت هي البداية 
وغ��ريت  الإ����ض���الم،  م��ع  رحلتها  يف 
حياتها متامًا، وكانت ال�ضورة ل�ضاب 
اأم���ام  يف ال���� 15 م��ن ع��م��ره وي��ق��ف 

دبابة مم�ضكا بحجارة.
بزيارة  ذلك  بعد  »لورين«  قامت 
تقرر  جعلتها   ،2008 عام  غزة  اإىل 

هذه  اأن  خا�ضة  الإ���ض��الم،  دخ���ول 
وقالت  رم�����ض��ان،  يف  كانت  ال��زي��ارة 
»لورين عن ذل��ك«: »راأي��ت ام��راأة ل 
متلك �ضيئًا من هذه الدنيا �ضوى بيت 
بع�ض  ج��دران��ه  على  معلقة  �ضغري، 
ت�ضومني؟  مل���اذا  و�ضاألتها  ال�����ض��ور، 
بالفقراء،  اأ�ضعر  حتى  فاأجابتني: 
هو  ه��ذا  لو  قلت  اللحظة  ه��ذه  ويف 

الإ�ضالم ..اأريد اأن اأكون م�ضلمة«
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الإ�ســـــــالميــــــة العــــــاملية 
خلــــدمــــات اجلـــــــنـــــــازة 

 Islamic International
Funeral Services

نقوم بتقدمي اخلدمات التالية

Religious Affairs Coordinator
عو�ض املطبعجي

Awad Elsayed Elmatbagi

١- خدمة نقل الفقيد من اي مكان �شواء من املنزل او امل�شت�شفى او 

مركز الفح�ص الطبي اىل مركزنا يف بروكلني

٢- نقوم بتخلي�ص جميع الأوراق وامل�شتندات الالزمة 

من قبل القن�شليات العامة يف نيويورك

٣- غ�شل الفقيد وجتيزه على ال�شريعة الأ�شالمية

٤- اكمال طلبات الر�شمية واحل�شول على املوافقة من 

القن�شليات والدوائر الر�شمية

٥- جدولة حجوزات الطريان وال�شحن مع �شركات الطريان الدولية

٦- نقل الفقيد اىل امل�شجد لل�شالة عليه وعمل كافة 

الرتتيبات للجنازة

٧- اخريا نقل الفقيد اىل املطار باأمان وي�شر ويف الوقت 

املنا�شب للرحلة 

٨- توفري وجتهيز النع�ص اخل�شبي للفقيد

٩- نقل الفقيد من امل�شجد بعد ال�شالة اىل املقربة املقررة مع توفري 

خدمات اجلنازة كاملة اىل املثوى الأخري

١٠- يتوفر لدينا خدمات ال�شيدات يف الغ�شل والتكفني لالأناث



�إطالق نار على �سيارة يقودها 
�أمريكي بال�سعودية

قالت وكالة الأنباء ال�سعودية اإن �سائقا فتح النار على �سيارة يقودها 
اأن  دون  ب�سيارته،  ا�سطدم  اأن  بعد  اململكة،  �سمايل  مقيم  اأمريكي  مواطن 
تقع اإ�سابات. ومل يت�سح على الفور ما اإذا كان احلادث متعمدا وي�ستهدف 

الرجل الأمريكي اأم جمرد حالة غ�سب على الطريق.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية عن مدير �سرطة منطقة تبوك اللواء 
التلف  بع�ض  با�ستثناء  اإ�سابات،  وق��وع  عدم  تاأكيده  الزهراين  معتوق 

بال�سيارة جراء ال�سطدام واإطالق النار.
باملنطقة،  املتحدة  للوليات  رئي�سي  حليف  -وهي  ال�سعودية  اأن  يذكر 
من  عنا�سر  �سنتها  هجمات  حلملة  تعر�ست  بالعامل-  للنفط  م�سدر  واأكرب 
تنظيم القاعدة، ا�ستهدفت اأجانب ومن�ساآت حكومية بالفرتة من )2003-
2006(، وقتلت قوات الأمن عددا من عنا�سر القاعدة، واعتقلت اآخرين 

واأجربت بع�سهم على الفرار من اململكة.

فرن�سا تاأ�سف ال�ستقالة �خلطيب
ل�ستقالة  اأ�سفه  عن  فابيو�ض  لوران  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  اأعرب 
معاذ  اأحمد  ال�سورية  واملعار�سة  الثورة  لقوى  ال�سوري  الئتالف  رئي�ض 
واملعار�سة،  الثورة  لقوى  الوطني  لالئتالف  رئي�سا  من�سبه  من  اخلطيب 

وذلك يف مقابلة مع جملة ‹جون اأفريك› �ستن�سر الأحد.
اتخذ موقفا  كان  الذي  معاذ اخلطيب  ‹اآ�سف ل�ستقالة  فابيو�ض  وقال 
موؤيدا للحوار ال�سيا�سي. للتقدم على هذا الطريق، نحتاج اإىل قادة مثله›.
حل  نحو  لالجتاه  عمله  ا�ستئناف  من  خلفه  يتمكن  اأن  ‹اآمل  واأ�ساف 

�سيا�سي يف اإطار جوهر اتفاق جنيف العام 2012›.
تتمتع  �سوريا  يف  انتقالية  حكومة  ت�سكيل  يلحظ  املذكور  والتفاق 
ب�سلطات تنفيذية كاملة، ولكن دون اأن يحدد م�سري الرئي�ض ال�سوري ب�سار 

الأ�سد.
‹عجز› املجتمع الدويل  وا�ستقال معاذ اخلطيب ال�سبت يف ظل ما عده 
حيال ما يجري يف �سوريا. وخلفه بالإنابة جورج �سربة يف انتظار انتخاب 

رئي�ض جديد لالئتالف ال�سوري يف مايو/اأيار.
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باليمن �ل�سيطرة  ع��ن  منطقتني  »خ���روج«  ب�ساأن  تباين 

ج�����ي�����������ش ع�������������س������ائ������ري حل������م������اي������ة �مل�����ع�����ت�����������س�����م�����ني ب������ال������ع������ر�ق

‹خروج›  ب�ساأن  اليمن  يف  الآراء  تباينت 
عن  حل��ج  مبحافظة  وي��اف��ع  ردف���ان  منطقتْي 
احل���راك  ب��ي��د  و���س��ق��وط��ه��ا  ال��دول��ة  �سيطرة 
املنطقتني  هاتني  اأن  يعترب  ال��ذي  اجلنوبي، 
املحافظات  يف  وج��وده  اأماكن  واأب��رز  اأه��م  من 

اجلنوبية.
اأن  ق����ادة يف احل�����راك اجل��ن��وب��ي  وي����رى 
مديريات-  ثماين  ت�سمان  -اللتني  املنطقتني 
�سنوات،  منذ  الدولة  �سيطرة  خ��ارج  اأ�سحتا 
فقط،  �سكليا  اأ�سبح  فيهما  الدولة  وجود  واأن 
املنطقتني  اأن  حمليون  م�سوؤولون  يرى  حني  يف 
ال�سلطات  واأن  الدولة،  �سلطة  عن  تخرجا  مل 
من  ب��اإ���س��راف  عملها  مت��ار���ض  فيهما  املحلية 

ال�سلطة املحلية باملحافظة.
مبحافظة  احل���راك  جمل�ض  رئي�ض  وق���ال 
على  ي�سيطر  احلراك  اإن  اخلبجي  نا�سر  حلج 
بعد  يديرهما  من  وهو  ويافع  ردفان  منطقتْي 
خروجهما عن �سيطرة الدولة ‹التي هي اأ�سال 
اإىل  م�سريا  �سنعاء›،  يف  حتى  م��وج��ودة  غري 
وجود بع�ض اأجهزة الدولة اإل اأنها غري فاعلة، 

و�سررها �سار اأكرث من نفعها›.
اإ�سقاط املناطق

نت-  للجزيرة  ت�سريح  -يف  اخلبجي  واأ�سار 
مناطق  ك��ل  لإ�سقاط  توجها  هناك  اأن  اإىل 
اأغلب  اأ�سقط  اأن احلراك قد  اجلنوب، ل�سيما 
الإداري  اجلانب  له  وتبقى  �سيا�سيا  املناطق 
التنمية  م�ساريع  اإدارة  فيها  مبا  املناطق  لتلك 
ل  كبرية  لتمويالت  حتتاج  التي  واخل��دم��ات، 
يعمل  احل��راك  اأن  م��وؤك��دا  احل���راك،  ميتلكها 
على حل كل امل�سكالت والنزاعات بني الأهايل 
التي  املحاكم  م��ن  اأك���رث  فيه  ‹وثقوا  ال��ذي��ن 

تديرها الدولة›.
ب��اأع��م��ال  احل����راك  �سلة  اخل��ب��ج��ي  ون��ف��ى 
املناطق، متهما  انت�سرت يف تلك  التي  الفو�سى 
بالوقوف  ال�سلطة›  تدعمها  اأمنية  ‹عنا�سر 
احل��راك  ت�سويه  بهدف  الأع��م��ال،  تلك  وراء 
‹رف�ض تلك الأعمال وحاربها من خالل  الذي 
توعية النا�ض بخطرها، وت�سكيل جلان اأهلية 
ومنع  واخل��ا���س��ة  العامة  املمتلكات  حلماية 

الفو�سى›.
املجيدي  اأحمد  حلج  حمافظ  نفى  وب��دوره، 
منطقتْي  على  �سيطر  قد  احل��راك  يكون  اأن 
له  لي�ض  ‹كالما  ذل��ك  معتربا  وي��اف��ع،  ردف���ان 
احلراك›،  اأن�سار  ي��ردده  ال�سحة  من  اأ�سا�ض 
من  دائرة  اأي  على  ي�سيطروا  مل  اأنهم  مو�سحا 

دوائر الدولة هناك.

ب�سط ال�سيطرة
نت-  للجزيرة  حديث  -يف  املجيدي  وق��ال 
كل  على  الدولة  �سيطرة  ب�سط  على  ‹نعمل 
واإن كان هناك من يرون  مديريات املحافظة، 
اأنهم اأ�سقطوا مديريات فيها فاإن عليهم اإعالن 
يف  الدولة  به  تقوم  مبا  والقيام  ر�سميا،  ذلك 
ذلك  من يدعون  اأن  اإىل  م�سريا  املناطق›،  تلك 
‹ل �سلة لهم باحلراك اأو باأي فكر �سيا�سي، ول 

ميلكون اإل الفو�سى والبلطجة›.
‹تن�سيقا  هناك  اأن  حلج  حمافظ  واأ���س��اف 
وبع�ض  املحافظة  يف  املحلية  ال�سلطة  ب��ني 
الذين  احلقيقي  ال�سلمي  احل���راك  ق��ي��ادات 
ينفون اأي �سلة لهم باأعمال الفو�سى، وتربطنا 
من  كثري  يف  معهم  ونتفق  طيبة  عالقات  بهم 
احل��راك  م��ع  وه��م  نحن  ونختلف  مطالبهم، 

الفو�سوي الذي ل يريد الأمن وال�ستقرار›.
ويرى حمللون �سيا�سيون اأن ‹�سعف الدولة› 
اأدى  اأخ��رى  باأمور  وان�سغالها  املناطق  تلك  يف 
اإىل ‹فراغ كبري مالأه احلراك ف�سيطر على تلك 

املناطق›.
اإن  ال�سميعي  غالب  ال�سيا�سي  املحلل  وق��ال 
وغريهما  املنطقتني  ل�›خروج› تلك  �سبب  اأهم 
عن �سيطرة الدولة هو ‹تال�سي مفهوم ال�سلطة 
الذي  الأم��ر  والأمني،  املدين  ب�سقيها  املحلية 
اجلنوبي  احل���راك  م��الأه  ك��ب��ريًا  ف��راغ��ا  خلف 
موؤ�س�سات  يعادي  مكثف  اإعالمي  �سخ  ظل  يف 
التي  الدولة اجلنوبية  اإعادة  ويوؤّمل  الدولة، 

كانت قائمة قبل عام 1990›.
وجود �سكلي

واأ�ساف ال�سميعي -يف ت�سريح للجزيرة نت- 

‹بخروج تلك املناطق عن �سيطرة الدولة  اأنه 
ل  �سكليا  وجودا  املتبقية  اأجهزتها  وجود  ظل 
اأدى  مما  للمواطن›،  املطلوبة  اخلدمة  يقدم 
لنت�سار اأعمال التقطعات يف الطرقات والقتل 

بالهوية ونهب ممتلكات املارة.
جعلت  املمار�سات  ‹تلك  اأن  ال�سميعي  واأك��د 
هيمنة  حت��ت  ال��واق��ع  ل��الأم��ر  ير�سخ  امل��واط��ن 
الدولة  مع  يقف  من  لكل  وتخوينه  احل��راك 
التي ي�سفها باملحتلة›، م�سريا اإىل اأن ‹احلراك 
البديل  يكن  مل  املناطق  تلك  على  ب�سيطرته 
املناطق  تلك  اإدارة  ي�ستطع  مل  لكونه  املنا�سب 
التي  اخل��دم��ات  يقدم  ومل  منوذجية،  اإدارة 

كانت تقدمها الدولة›.
ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  يرى  جانبه،  ومن 
منطقتْي  خروج  ‹�سبب  اأن  حم�سن  علي  حممد 
تراجع  هو  الدولة  �سيطرة  عن  ويافع  ردف��ان 
باأ�سياء  وان�سغالها  فيهما،  املحلية  ال�سلطة 
اأخ����رى وم��داه��ن��ت��ه��ا ل��ل��ح��راك وخ��وف��ه��ا من 

ال�سطدام به›.
واأ�سار -يف حديث للجزيرة نت- اإىل وجود 
اإنتاج  عن  عاجزا  ‹اأ�سبح  احل��راك  يف  ف�سيل 
وح�سارية،  ومدنية  �سلمية  ن�سالية  اأف��ك��ار 
فاجته للعنف يف ظل انت�سار جماعات م�سلحة 

ا�ستغلت الو�سع احلا�سل وقامت بالفو�سى›.
املعاجلات  م��ن  ع��دد  وج���ود  حم�سن  واأك���د 
�سيطرتها  اإعادة  خاللها  من  الدولة  ت�ستطيع 
ال�سيا�سية  ك�›املعاجلات  املناطق،  تلك  على 
القوة  وا�ستخدام  امل�سكالت  لبع�ض  والقانونية 

اإذا ا�ستدعى الأمر ذلك›.

املحافظات  من  عدد  يف  العت�سام  �ساحات  قادة  اأعلن 
املدن  حلماية  الع�سائر  اأبناء  من  جي�ض  ت�سكيل  العراقية 
املركزية،  احلكومة  �سد  املنتف�سة  العت�سام  و�ساحات 
�ساحات  حددتها  التي  املهلة  انتهاء  م��ع  ذل��ك  وت��زام��ن 
العت�سام خلروج قوات اجلي�ض وال�سرطة الحتادية من 
‹تتجه  املدن. يف حني حذرت الأمم املتحدة من اأن البالد 
اإىل املجهول› ما مل ُتتخذ اإجراءات حا�سمة وفورية لوقف 

انت�سار العنف.
الع�سائر  م�سلحي  توحيد  اإىل  العت�سام  خطباء  ودعا 
تعبريهم.  ح�سب  حقوقهم،  ‹ينتزع›  ع�سائري  جي�ض  يف 
كما طلبوا من الع�سائر اجلنوبية �سحب اأبنائها من اجلي�ض، 
اأن معركتهم  ال�سدام بهم›، موؤكدين  ‹نحن ل نريد  وقالوا 

مع رئي�ض الوزراء نوري املالكي ولي�ست مع اجلي�ض.
واأغلقت ال�سلطات الأمنية �ساحة العت�سام يف كركوك 
�ساحة  العراقي  اجلي�ض  من  وحدات  اقتحام  من  اأيام  بعد 
اعت�سام مدينة احلويجة جنوب غربي املحافظة، يف حني 
بامل�سوؤولني  لالجتماع  كركوك  اإىل  برملانية  جلنة  توجهت 

فيها والتحقيق يف مالب�سات الأحداث.
وقال ع�سو قائمة العراقية اأحمد العلواين اإن حكومة 
املالكي ‹جتاهلت مطالب املعت�سمني اأربعة اأ�سهر، وهي فرتة 
حكومة  مع  احل��وار  اإمكانية  وا�ستبعد  كافية›.  من  اأك��رث 
املالكي وقائمة دولة القانون وحزب الدعوة بعد اأحداث 

احلويجة.
وزراء  رئي�ض  م�ست�سار  اخلزاعي  عامر  قال  املقابل،  ويف 
ي�ستقيل  لن  املالكي  اإن  الوطنية  امل�ساحلة  ل�سوؤون  العراق 
واإمن��ا  ب��دب��اب��ة  احل��ك��م  اإىل  ي���اأت  مل  ‹لأنه  يتنحى  ول��ن 

بانتخابات من قبل ال�سعب›.
�سماهم  م��ن  للجزيرة-  حديث  -يف  اخل��زاع��ي  وات��ه��م 
القاعدة والبعثيني ب�›الت�سبب يف الأزمة احلالية والرتبح 

منها›.
ويف الرمادي، دعا خطيب اجلمعة الع�سائر يف املحافظات 
عن  للدفاع  ع�سكري  ح�سد  ت�سكيل  اإىل  املحتجة  ال�ست 

مناطقها يف مواجهة ما �سماها امللي�سيات احلكومية.
وا�ستنكر ‹جمزرة احلويجة› وطالب بتقدمي امل�سوؤولني 
بال�سباط  وانتهاء  املالكي  من  ابتداء  الق�ساء،  اإىل  عنها 
اعت�سام  �ساحة  اقتحموا  ال��ذي��ن  واجل��ن��ود  امليدانيني 

احلويجة.
وطالب اخلطيب مبحاكمة املالكي ب�سفته القائد العام 
للقوات امل�سلحة التي اقتحمت �ساحة اعت�سام احلويجة. 
كما جدد املحتجون مهلة 48 �ساعة خلروج قوات الأمن من 

املدن بعدما لحظوا خروجهم من �ساحات العت�سام.
باأن  اإبراهيم  وليد  الرمادي  واأفاد مرا�سل اجلزيرة من 
املهلة التي حتدث عنها امل�ساركون يف احل�سد كانت موجهة 
املطلوب  اأن  واأو�سح  واجلي�ض.  وال�سرطة  الأمن  رجال  اإىل 

هو خروجهم من مدن املحافظة لأن الثقة بهم فقدت بعد 
اأحداث احلويجة.

وجتمعات  دينية  لهيئات  دعوات  الآلف  ع�سرات  ولبى 
ع�سائرية و�سبابية لأداء �سالة جمعة موحدة يف �ساحات 
الرمادي  مدن  يف  املطالب›،  ‹حرق  �سعار  حتت  العت�سام 
ب�سالح  و�سامراء  )غ��رب(  الأن��ب��ار  مبحافظة  والفلوجة 

الدين )�سمال( وجلولء )�سرق(.
�سخ�سا   14 اإن  العراقية  ال�سرطة  قالت  الأثناء،  ويف 
وجنوبي  �سرقي  تفجريين  يف  اآخ��رون   43 واأ�سيب  قتلوا 

بغداد.
منطقة  يف  وقع  الأول  النفجار  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
�سعبي،  مطعم  قرب  مفخخة  دراجة  فيه  وت�سببت  ال�سدر 
بحي  جتاري  �سارع  يف  موقوفة  ب�سيارة  الثاين  وقع  بينما 

الدورة.
اأربعة  اأفاد مرا�سل اجلزيرة يف بغداد باأن  ومن جانبه، 
يف  ع�سرين  من  اأك��رث  واأ�سيب  قتلوا  الأق��ل  على  اأ�سخا�ض 
�سرقي  جنوب  الكبي�سي  م�سجد  اأمام  نا�سفة  عبوة  انفجار 

العا�سمة العراقية.
حي  يف  اآخ���ر  م�سجدا  نا�سفة  ع��ب��وة  ا�ستهدفت  كما 
اأ�سفر عن مقتل �سخ�سني، يف  الرا�سدية �سمايل بغداد مما 
يف  يو�سف  ال�سهيد  م�سجد  اأمام  بانفجار  جندي  قتل  حني 

حي ال�سعب.

انفجرت  قنبلة  اإن  وم�سعفون  ال�سرطة  قالت  وبدورها، 
اأمام م�سجد يف حي ال�سعب اأي�سا مما اأدى ملقتل �سخ�ض.

حتذيرات
ويف ال�سياق، حذرت الأمم املتحدة اجلمعة من اأن العراق 
مل  اإذا  املجهول  نحو  ويتجه  الطرق›،  ‹مفرتق  على  بات 

ت�ُتخذ اإجراءات ‹حا�سمة وفورية› لوقف انت�سار العنف.
كوبلر  مارتن  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ممثل  وق��ال 
وال�سيا�سيني  الدينيني  الزعماء  جميع  يدعو  اإنه  بيان  يف 
اإىل �سمائرهم وا�ستخدام احلكمة، واأل يدعوا  لالحتكام 

الغ�سب ينت�سر على ال�سالم.
م�سوؤولية  يتحملون  ال��ب��الد  ق��ادة  اأن  كوبلر  واع��ت��رب 
‹تاريخية يف تويل زمام الأمور والقيام مببادرات �سجاعة 

كاجللو�ض معا›.



www .ghorbanews .com

29 اعالنات مبوبة FRIDAY , MAY 3 . 2013   / Vol . 6 - Issue 161

2013 ال����ف����ل����ك����ي����ة  الب������راج������ك������م  ف���������رح  م������اغ������ي  ت�����وق�����ع�����ات 

عالج طبيعي الأمرا�س التنف�س 
والرئة والقلب وال�ضكر وال�ضغط 

والعمود الفقري واملفا�ضل وعيوب 
القوام واآالم وم�ضاكل احلو�س

 Tel: 718-332-3401
www.drsnphysicaltherapy.com

Hey
 I›m  single 36 single

Christian working federal job
Looking for Christian female

Live in us / citizen
Female between 26 to 30
Contact me by e mail

Plz
Samlabib2@ gmail.com

فقدان جواز �ضفر 
اعلن انا �ضمري دروي�س ا�ضماعيل االدغم 

عن فقدان جواز �ضفر اردين رقم 

ط 1٨٨٦٨٥ �ضادر يف عمان 

 �ضادر بتاريخ ٤-1-200٤

الرجاء ممن يعرث عليه االأت�ضال على

917-402-3351

طلب عمل
مربية اطفال تطلب عمل 

الرجاء االت�ضال على 
347-798-6833

فر�ضة لل�ضكن لل�ضيدات امل�ضلمات
�ضقة غرفتني يف روزفيلت افنيو

الرجاء االت�ضال على رقم 
347-484-3513

 Wanted in Staten Island NY, Housekeeper who
 knows how to cook arabic/palestinian food. This
 person will be a mother›s helper...who will help with the
home and 2 children. Must be able to speak English/

 Arabic. Flexible hours and days. Prefer a Live-in. 2-3
days to start, may increase later.
For more information please call

 646-584-6418.

�ضقة مفرو�ضة لالإيجار
�ضقة مفرو�ضة لالإيجار من اأول �ضهر مايو اإىل اآخر اأغ�ضط�س 

لالإ�ضتعالم تليفون  3474593053
مربية اأطفال تبحث عن عمل لالإ�ضتعالم تليفون 

3477986833
مربية اأطفال تبحث عن عمل لالإ�ضتعالم تليفون 

3477845322

ابراج 2013 تعد بالتغريات والتجديدات وا�ستغالل كل 
احداث 2013 واال�ستفادة منها من كل النواحي.

احلوت  نحو  الدلو  �سباق  يف  ونيبتون  امل�سرتي  ي�ستمر 
اكرث  ا�سبحوا  انهم  ونالحظ  النا�س  نحو  تاثرهم  لرنى 
م�سوؤولية بكل ما يتعلق باالمور العلمية والطبيعية. رغبة 
اال�سد  مواليد  من  كل  لدي  نلحظها  االفكار  من  بالتحرر 

احلمل والقو�س، بح�سب الفلكية ماغي فرح.
بروؤية  والعذراء  والثور  لكل من اجلدي  �سي�سمح  بلوتو 
االمور  اختيار  على  قادرين  يجعلهم  مما  الهدافهم  او�سح 
االمثل واال�سح ل�سنة ابراج 2013. اوالنو�س بربج احلوت 
فيجعلهم  العقرب  ال�سرطان  احلوت  املائية  االبراج  يفيق 
و  للجوزاء  بالن�سبة  وفنية.  ابداعية  مب�ساريع  يهتمون 
واجلهات  بال�سلطات  العقبات  بع�س  هناك  وامليزان  الدلو 

القانونية.
احلمل 21  مار�س ـ 20  افريل

كبرية  بتغريات   2013 توقعات  خللالل  احلمل  ي�سعر 
ال�سنة  وبنهاية  ال�سنة  هذه  مبنت�سف  كبري  تغري  عاطفيا 
يدخل الكثري من عزاب برج احلمل قف�س الزواج. يواجه 
باال�سهر  خ�سو�سا  بالعمل  �سعوبات  احلمل  مواليد  كذلك 
االوىل. يعتمد احلمل خالل هذه ال�سنة على دعم مقربني 
منه يحبونه ويخ�سون من وقوعه وي�ستفيد من هذا الدعم 

على امل�ستوى ال�سخ�سي والعائلي واملهني.
الثور 21  افريل ـ 21  ماي

يودون  الذين  الثور  ملواليد  جدا  مثالية  ال�سنة  هذه 
الزواج  �سنة  هادئة  ا�سرية  و  زوجية  بحياة  اال�ستقرار 
العالقات  من  للتخل�س  فر�سة  تكون  قد  كما  الثور  لعزاب 
النهاء  فر�سة  وهي  الثور  مواليد  لبع�س  جمدية.  الغري 
جديدة.  عاطفية  بعالقة  الللدخللول  اىل  تللوؤدي  عالقة 
تنتهي بالزواج. فر�س كثرية مبجاالت العمل واملال ويجب 
مب�سروع  الدخول  قبل  جيدا  التفكري  الثور  مواليد  على 
بعملهم  ي�ستقلون  �سوف  الثور  مواليد  من  والكثري  جديد 
من  الكثري  التغريات  هللذه  ت�ستلزم.  ال�سعاب  بع�س  رغللم 

الطاقة والدقة والن�ساط.
اجلوزاء 22  ماي ـ 21  جوان

مواليد  من  لكثري  العاطفية  احلياة  يف  ايجابي  تطور 

�سنة  �سهور  باول  اختياراتهم.  بف�سل  وهذا  اجلوزاء  برج 
من  بكثري  االعللرتاف  اجلللوزاء  مواليد  على  يجب   2013
اخطائهم  يف الفرتات املا�سية وعدم االخطاء من جديد 
بني  الفا�سلة  العالقات  من  الكثري  تنتهي  ال�سريك.  بحق 
ال�سنة.  مواليد اجلوزاء واالبراج االخرى مبنت�سف هذه 
ي�سعر مولود اجلوزاء انه قادر على حتمل م�سوؤوليات اكرث 
وبفعاليات اكرب فيح�سد نتاج عمله بالثالثة �سهور االوىل 
مالية  و�سعية  اىل  ال�سنة  منت�سف  يف  وي�سل  ال�سنة  من 

مر�سية.
ال�سرطان 22  جوان ـ 22  جويلية

يثري ال�سرطان اعجاب �سريكه با�ستمرار خالل ال�سهور 
امل�ساكل  مللن  الكثري  ويتجنب   2013 �سنة  مللن  االوىل 
ال�سريك  جتاه  تللزداد  ال�سرطان  ح�سا�سة  معه  ال�سغرية 
في�سعر  ب�سهولة  ير�سى  ال  وبطبعه  ومللاي   افريل  ب�سهور 
ان �سريكه ال يقدر كثريا جمهوداته. يقل اعجاب مواليد 
 2013 ببداية  حميطه  من  اال�سخا�س  ببع�س  ال�سرطان 
يغري  قد  كثرية  مبجاالت  واقرتاحاته  بافكاره  وي�سككون 

الكثري من مواليد ال�سرطان عملهم مبنت�سف عام 2013.
الأ�سد 23 جويلية ـ 23  اوت

ال�سعور  يف  رغبة  اال�للسللد   2013 �سنة  توقعات  متنح 
باحلرية يف ال�سهور االوىل من العام ب�سهر افريل  قلق على 
�سيء.  كل  من  حمايته  اىل  وال�سعي  احلبيب  او  ال�سريك 
على  اال�سد  برج  ملواليد   2013 �سنة  �سهور  اجمل  جللوان 
مواليد  لكل  جدا  جميلة   2013 �سنة  العاطفي.  ال�سعيد 
احلب  يعرفون  قد  الذين  العزاب  وخ�سو�سا  اال�سد  برج 
اال�سد  يرغب  العمل  م�ستوى  على  خاللها.  واالرتللبللاط 
يف  ويتوقف  �سورة  باح�سن  الظهور  يف  ال�سنة  بداية  من 
متعددة  جناحات  ليعرف  ال�سنة  من  الثاين  بالربع  ذلك 
جماالت  اال�سد  مواليد  من  الكثري  يغري  قد  بها  وي�ستمتع 

عملهم اىل االف�سل ماديا واجتماعيا ومهنيا.
العذراء 24 اوت ـ 22  �سبتمرب

برج  ملواليد  والللكللبللرية  ال�سعبة  الللقللرارات  �سنة  هللي 
م�سكلة  الللعللذراء  مللولللود  يللواجلله  مللاي   ب�سهر  الللعللذراء. 
يف  ويوفق  اجليد  والتفكري  احل�سم  منه  تتطلب  عاطفية 
العذراء  مواليد  من  الكثري  يتعر�س  قد  اهلل.  ان�ساء  حلها 

خليانات وطعنات بالظهر على مدار ال�سنة وين�سحه الفلك 
العمل  مبجال  الللعللذراء  مولود  يناف�س  يقظا.  يكون  بللان 
عددا  من املقربني منه وتزيد املناف�سة بني جويلية واوت 
.لكن املوؤ�سرات الفلكية تب�سر العذراء ب�سنة ناجحة على 

م�ستوى العمل وفر�س كبرية امامه.
امليزان 23 �سبتمرب - 22  اكتوبر

معه  ويتوا�سل   2013 بداية  يف  يبدا  عاطفي  ا�ستقرار 
خلق  بعدم  الفلك  ين�سح  ال�سنة  من  االوىل  ال�سهور  طوال 
م�ساكل مع ال�سريك وتفادي اخلالفات معه الن الكثري من 
ا�ستهتارهم  ب�سبب  �سريكهم  يفقدون  قد  امليزان  مواليد 
خالل �سنة 2013 . مع بداية �سهر جويلية وحتى نهاية 
ال�سنة يعرف احلب ا�ستقرارا  كبريا لدى امليزان وخ�سو�سا 
التى  امل�سوؤوليات  �سنة  هي  العمل  م�ستوى  على  العزاب. 
رغم  بجدارة  يتحملها  ولكنه  امليزان  عاتق  على  ت�ساف 
من  افللراد  ان  البع�س  يكت�سف  ت�سادفه  �سغرية  م�ساكل 

حميطهم العملي يقفون �سدهم �سرا.
العقرب 23 اكتوبر ـ 22 نوفمرب

م�ستوى  على  ا�سطرابات   2013 ل�سنة  العقرب  بداية 
احلب والعاطفة قد ي�ستمر لب�سعة ا�سهر ثم تزيد االزمة 
مبنت�سف ال�سنة عندما يدخل ال�سك ليفاقم االختالفات 
املوجودة ولهذا ين�سحك الفلك التفكري جيدا قبل الكالم. 
كبري. عاطفي  با�ستقرار   2013 نهاية  يف  العقرب  يعي�س 
بداية  يف   االختيار  العقرب  يح�سن  العمل  م�ستوى  على 
جويلية   �سهر  يف  كثريا  املهني  و�سعهم  ي�ستقر  ثم  ال�سنة 

ويعرف ازدهارا كبريا يف ال�سهور االخرية من ال�سنة.
القو�س 22 نوفمرب ـ21  دي�سمرب

عاطفيا قد تنتهي عالقات قائمة ب�سهر فيفري ب�سبب 
احلادثة  هذه  القو�س  عزيزي  تفاديت  اذا  تفاهم  �سوء 
منت�سف  اىل  العاطفية  بحياتك  جميال  هللدوءا  تعي�س 
�سديق  ن�سائح  اىل  القو�س  مولود  يحتاج  ال�سنة.  هللذه 
مبن  باال�ستعانة  تللرتدد  ال  هامة  قللرارات  التخاذ  مقرب 
وامتحانات  باعمال  القو�س  مولود  ين�سغل  بارائهم.  تثق 
اعمالهم  بثمرات  وي�ستمتعون  ال�سنة  ببداية  ودرا�سات 

بالربع االخري من ال�سنة ولي�س قبل.

اجلدي 22  دي�سمرب ـ 20  جانفي 
عاطفيا  تكون  بللان  اجلللدي  عزيزي  الفلك  ين�سحك 
ورومان�سيا مع �سريكك بال�سهور االوىل من ال�سنة لتفادي 
مبنت�سف  اللل�للسللريللك  بللهللا  يتهمك  قللد  كللثللرية.  خللالفللات 
�سنة  هي  ال�سنة  هذه  القلب.  وقا�سي  جاف  بكونك  ال�سنة 
االلتزامات وقرارات االرتباط من عدمه لديك خذ وقتك 
بنف�س  �سخ�س  من  باكرث  تفكر  كنت  اذا  جيدا.  بالتفكري 
الوقت �ستك�سف اوراقك. عمليا يبدا اجلدي �سنته بفر�س 
م�سكلة  اوت  �سهر  االفللق  يف  وا�سفار  بلدك  خللارج  للعمل 
ودي�سمرب  نوفمرب   بني  كثرية  فر�س  حلها  عليك  بالعمل 

لبع�س مواليد اجلدي.
الدلو 21  جانفي ـ 19 فيفري

يرى الدلو لدي �سريكه االمور احل�سنة فقط ويتغاظى 
الدلو  مولود  لدى  جليا  �سيظهر  ما  هذا  دائما  عيوبه  عن 
بال�سهور االوىل. ثم ت�ستقر االمور مبنت�سف ال�سنة. بني 
العمل.على  بامور  قليال  عنه  وين�سغل  وال�سريك  الدلو 
ببداية  بنف�سه  كبرية  بثقة  الدلو  ي�سعر  العمل  م�ستوى 
بامور كثرية .بني ماي  و جوان  ا�سخا�س  ال�سنة وي�ساعد 
مع  بالتطور.  تعده  بالعمل  ايجابية  تغريات  الدلو  ي�سهد 
نهاية 2013 يجد الدلو افكار نريه ت�ساعده بتثبيت خطاه 

بالعمل وحت�سني �سمعته مهنيا.
احلوت 20  فيفري ـ 20  مار�س

بداية عاطفية جميلة ملواليد احلوت مع بداية 2013 
ي�سعر احلوت انه حمط اهتمام وبرغبة �سريكه بالتقرب 
بداية   يف  تكرث  احلب  ا�سئلة  االوىل.  بال�سهور  اكرث  منه 
�سعبية  تزيد  لها.  ي�ستعد  ان  احلوت  على  ويجب  فيفري  
العزاب مبنت�سف ال�سنة واملرتبطون يح�سون با�سطراب يف 
بع�س  العمل  م�ستوى  .على  عابرة  موجة  لكنها  عالقاتهم 
مواليد احلوت يعرفون تطورا ر�سميا بحدود �سهر فيفري و 
افريل هو اف�سل �سهور 2013 مبجال املال افريل هو اف�سل 
ب�سهر  حظهم  وينعك�س  والعمل  املال  مبجال   2013 �سهور 

�سبتمرب على حميطهم.
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