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{’äÓ°SƒJ ¤EG âdƒ– Üô©dG zäGA
فهمي ه�يدي
اأراأيت كيف اأن «لءات» العرب حت�لت اإىل ت��صالت
ورجاءات ،حتى انتهى بنا اله�ان اأن �رشنا نقف عراة
عاجزين على اأب�اب وا�صنطن ،ننتظر منها «�صدقة»
ن�صرت بها ع�رتنا؟!
` `1
لي�صت هذه هي الكارثة ال�حيدة ،لأن الكارثة الأكرب اأن
ذلك اله�ان وجد من يدافع عنه وي�صتعذب ا�صتمراره،
ويتجر أا على التنديد ببدائله ،على الأقل فذلك ما �صمعناه
يف خطاب ال�صيد حمم�د عبا�س ،الذي األقاه يف مهرجان
ذكرى عرفات الذي اأقيم يف رام الله ي�م اخلمي�س
املا�صي ( .)11/11اإذ اعترب اأن املمانعة واملقاومة
اأكذوبة وجمرد �صعارات تنفع لال�صتهالك يف الف�صائيات
وه� الكالم الذي احتفت به واأبرزته �صحيفة «ال�رشق
الأو�صط» على �صدر �صفحتها الأوىل يف الي�م التايل
مبا�رشة.
قبل اأيام قليلة من خطبة اأب� مازن كان الدكت�ر �صائب
عريقات كبري مفاو�صيه يتحدث يف ندوة عقدت يف
مركز «ودرو ويل�ص�ن» ب�ا�صنطن (ي�م  ،)11/5واأعلن
اأن ال�صلطة الفل�صطينية �صتعطي الإدارة الأمريكية مزيدا
من ال�قت حلل م�صكلة ال�صتيطان الذي ت�رش احلك�مة
الإ�رشائيلية على ا�صتمراره ،يف حني ترف�س ال�صلطة
الفل�صطينية ا�صتئناف املفاو�صات املبا�رشة ما مل ت�قف
م�رشوعات ال�صتيطان .وهذه «املهلة» التي حتدث عنها
ال�صيد عريقات لها ق�صة ل بد اأن تروى.
ذلك اأن الأمريكيني بعدما ا�صتدرج�ا الفل�صطيني اإىل لعبة
املفاو�صات غري املبا�رشة التي حت�لت بعد ذلك اإىل
مبا�رشة .وجدوا اأن الأخرية و�صلت اإىل طريق م�صدود
وت�قفت يف � 26صبتمرب املا�صي .وه� الي�م الذي
ا�صتاأنفت فيه اإ�رشائيل بناء امل�صت�طنات ب�ص�رة علنية
ور�صمية .وكانت تلك اخلط�ة مبثابة �صفعة لأب� مازن
وفريقه ،ف�صارع اإىل عر�س الأمر على جلنة املتابعة
العربية التي اأ�صبحت ت�ؤدي دور «املحلل» خلط�اته
التي ل ي�صتطيع متريرها من خالل ال�رشعية الفل�صطينية
املعتربة .حينذاك مل جتد جلنة املتابعة �صيئا تفعله �ص�ى
اإعطاء الإدارة الأمريكية التي اأ�صبحت متلك مفاتيح
امللف مهلة �صهر للبحث عن خمرج من ذلك املاأزق.
واأغلب الظن اأنه و�صع يف العتبار يف ذلك القرار اأن
تك�ن انتخابات التجديد الن�صفي للك�نغر�س الأمريكي
قد متت خالل ذلك ال�صهر ،واأن يك�ن الرئي�س الأمريكي
قد حتلل ب�ص�رة ن�صبية من بع�س �ص�اغله الداخلية.
املهم اأن هذه املهمة انتهت يف  9ن�فمرب ،من دون
اأن ي�صدر �صيء عن الإدارة الأمريكية .يف حني اأن
اإ�رشائيل وا�صلت م�رشوعاتها ال�صتيطانية باندفاع لفت
لالأنظار ،فقررت بناء  1300وحدة �صكنية يف القد�س
املحتلة و 800وحدة اأخرى يف م�صت�طنة «اأرئيل»
كربى م�صت�طنات ال�صفة الغربية .وكل الذي فعله
الرئي�س اأوباما اأنه �رشح باأن مثل هذه اخلط�ات «ل
ت�صاعد» يف عملية ال�صالم ،كما اأن فرن�صا ودول الحتاد
الأوروبي اأعربت عن «اأ�صفها» اإزاء ذلك.
ولأن ال�صلطة الفل�صطينية راهنت على امل�قف الأمريكي،
فاإنها مل جتد مفرا من متديد املهلة لأ�صب�عني اأو ثالثة،
اإىل ما بعد العيد ،وكاأن البيت الأبي�س �صيك�ن بدوره
يف عطلة خالل عيد الأ�صحى!

Ωƒ«dG ∂dP{ ÜÉàµd á©jô°S á©LGôe
ΩÉ«°U ó«ª◊G óÑY ÖJÉµ∏d zÖ«°ü©dG
IQÉÑL Ò°ù«J .O
يق�ل الأ�صتاذ عبد الباري عط�ان يف
مقدمته« :يكاد يك�ن ال�صيد �صيام الكاتب
ال�حيد الذي يكتب يف ق�صايا دولية
من�عة ب�صكل غري م�صب�ق ،فتجد مقال هذا
الأ�صب�ع يتعلق بالعراق ،واملقال التايل
يركز على العنف �صد املراأة الأفغانية،
ثم يليه مقال عن جن�ب اأفريقيا واآخر عن
ال�ليات املتحدة و�صيا�صاتها النتقائية
ثم يتبع ذلك مبقال عن اإريرتيا واآخر عن
ال�صاأن الفل�صطيني واآخر عن امل�صل�صالت
الرتكية وت�ظيفها لأغرا�س �صيا�صية واآخر
عن التحديات القت�صادية التي ت�اجهها
الدول العربية وغري ذلك ،»...ويختم
ال�صيد عط�ان مقدمته قائال« :اإنني اأوؤكد
للقراء الكرام وخا�صة ملن مل يطلع�ا على
تلك املقالت من قبل اأنهم �صي�صتمتع�ن بهذه
الباقة الغنية واملن�عة من املقالت والتي
يتعلم منها �صيئا كل من قراأها».
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اأطلق الأ�صتاذ عبد احلميد �صيام م�ؤخرا
كتابه اجلديد «ذلك الي�م الع�صيب» والذي
كتب مقدمته الأ�صتاذ عبد الباري عط�ان،
رئي�س حترير جريدة «القد�س العربي».
وقد �صارك يف حفل الت�قيع على الكتاب
�صخ�صيات مرم�قة جاوؤوا للحديث عن
اجل�انب املتميزة يف كتابات �صيام .ومن
بني الذين حتدث�ا يف الأم�صية �صيف ال�رشف
ال�صفري الدكت�ر ب�صار اجلعفري ،املمثل
الدائم للجمه�رية العربية ال�ص�رية لدى
الأمم املتحدة ،وال�صيد عبد الرحيم فقرا
مدير مكتب اجلزيرة ب�ا�صنطن ،والأب
خ�رش اليتيم راعي كني�صة ال�صالم بربوكلن
وال�صيخ حممد القطناين اإمام املركز
الإ�صالمي مبنطقة با�صيك بني� جرزي
وال�صحفي �صعيد عريقات والكاتب ي��صف
حمدان واملحامي وال�صاعر حمدان الق�صاة
والدكت�رة وهيبة اأب� را�س وال�صحفية
باإذاعة الأمم املتحدة ملي�س اأن�س وال�صيد
عدنان احلروب رئي�س حترير جريدة
احل�ادث املحلية والناقد الأ�صتاذ على
العطع�ط .وقد اأ�صاد املتحدث�ن باأ�صل�ب
الكاتب و�صعة اطالعه وتن�ع م�ا�صيعه
و�صالمة روؤيته ال�صيا�صية وقدراته التعبريية
الفائقة.
وكتاب «ذلك الي�م الع�صيب» املك�ن من
� 312صفحة ،بالإ�صافة اإىل باقة من
ال�ص�ر من خمتلف اأ�صقاع الأر�س ،يجمع
مقالت وبح�ثا وذكريات كتبها ال�صيد
�صيام ون�رشها اأ�صا�صا يف «القد�س العربي»
وجريدة «اآخر خرب» الألكرتونية وم�قع
«اأمني» و�صحيفة «ال�صباح» الت�ن�صية
وبع�س ال�صحف العربية املحلية وامل�اقع
ال�صبكية الأخرى .ينطلق الكاتب من
حادثة تفجري مقر الأمم املتحدة يف بغداد
ي�م الثالثاء  19اآب (اأغ�صط�س) 2003
والتي ذهب �صحيتها  22من زمالء الكاتب
من بينهم مديره �صريجي� فيريا دي ميل�
وزميلته رهام الفرا التي و�صلت قبل ليلة
فقط لتاأخذ مكانه ملدة اأ�صب�عني ثم ينتقل
الكتاب ملعاجلة ال�صاأن الفل�صطيني فالق�صايا
العربية والدولية ثم يتعر�س لعدد من
امل�صائل املتعلقة بالأمم املتحدة وق�صايا
من�عة اأخرى .واأكرث ما يلفت النتباه
يف كتابات الزميل �صيام �صعة الطالع
وت�ثيق املعل�مات والقدرة اللغ�ية الفذة.
فتجد يف الكتاب مقالت عن ث�رة جن�ب
اأفريقيا وث�رة اأرتريا وحروب اأفغان�صتان
والتحديات القت�صادية التي ت�اجه العامل
العربي وح�صار غزة واجلزر الإماراتية
الثالث التي حتتلها اإيران وغري ذلك من
امل�ا�صيع ال�صيقة واملعا�رشة واحل�صا�صة.

والزميل عبد احلميد �صيام ،الذي جمعتني
واإياه مقاعد الدرا�صة يف جامعة ني�ي�رك
اأثناء درا�صاتنا العليا قبل نيف وثالثني
عاما ،يعمل حاليا اأ�صتاذا حما�رشا يف
مركز درا�صات ال�رشق الأو�صط والعل�م
ال�صيا�صية يف جامعة رتغرز التابعة ل�لية
ني�جرزي .كما يعمل م�صت�صارا ومدربا
اإعالميا مع «مركز الت�صال التنم�ي» وهي
�رشكة خا�صة مقرها وا�صنطن العا�صمة.
وعادة ما يظهر ال�صيد �صيام بحكم عمله
كاإعالمي وخبري �صيا�صي يف مقابالت اأو
تعليقات تلفزي�نية واإذاعية مع اأكرث من
حمطة ف�صائية ودار اإذاعة.
قبل التدري�س اجلامعي ابتداء من كان�ن
الثاين (يناير)  ،2007عمل �صيام لأكرث
� 25 øeصنة يف الأمم املتحدة يف عدة
ميادين جلها يف ميدان ال�صحافة والإعالم
بالإ�صافة اإىل ال�ص�ؤون ال�صيا�صية وبرامج
اللغة العربية .فقد كلف مبهمة املتحدث
الر�صمي يف ال�صحراء الغربية والعراق
وباك�صتان/اأفغان�صتان ،كما عمل يف
مكتب املتحدث الر�صمي لالأمني العام يف
املقر الدائم وم�ص�ؤول �صيا�صيا يف اإدارة
ال�ص�ؤون ال�صيا�صية وم�ص�ؤول اإعالميا يف
اإدارة �ص�ؤون الإعالم ،ورئي�صا ل�حدة
الإذاعة العربية ومركز الأنباء اوقبل ذلك
عمل من�صقا لربنامج اللغة العربية يف الأمم
املتحدة.
ويعترب �صيام خبريا يف �ص�ؤون ال�رشق
الأو�صط والإعالم .فقد ق�صى فرتات
من عمره ال�ظيفي اأو قام مبهمات عمل
متكررة يف كل من فل�صطني والأردن
ولبنان و�ص�ريا والعراق وم�رش واملغرب
واجلزائر وت�ن�س وليبيا وزار العديد
من دول العامل وكان ع�ص�ا يف اأكرث من
فريق اأممي معني باإحدى ق�صايا النزاع
يف املنطقة .كما اأن معظم درا�صاته
العليا وبح�ثه التي قدمها يف امل�ؤمترات
الأكادميية العديدة تتعلق مبنطقة ال�رشق الأ
و�صط___________.
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~
* اأ�صتاذ تاريخ يف اجلامعات الفل�صطينية
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ل اأعتقد اأن هناك عالقة اأكرث حميمية بني
�صيئني مثل عالقة الفالح الفل�صطيني ب�صجرة
الزيت�ن .فاإذا �رشبت تلك العالقة �رشعت
الأب�اب للمزيد من الت�رشد وال�صياع،
فالزيت�نة بالن�صبة للفالح الفل�صطيني حبيبته
ورفيقته وظليلته وزينته واإفطاره وغداوؤه
وع�صاوؤه ودواوؤه وراأ�صماله وم�صدر
دف`ئه و�صاب�ن حمامه وم�صدر عزته
وميدان تدريب اأبنائه على الرج�لة وحتمل
امل�ص�ؤولية وهي يف النهاية �ص�رته الأجمل
التي تعرب عن الت�صاقه بالأر�س من الأزل
عبد احلميد
اإىل الأبد .لقد ط�ر الفالح لغة خا�صة به
�صيام*
تتعلق بال�صجرة ومراحل عمرها واأن�اعها
ون�عيات ثمرها زيتا وحبا .والفالح�ن
جاء يف تقرير �صادر عن املكتب الإقليمي ملن�صق
فقط ،ولي�س �صاكني املدن من يعرف�ن
ال�ص�ؤون الإن�صانية التابع لالأمم املتحدة ومقره
اأن�اع الزيت والزيت�ن العديدة .وكما
القد�س ،اأن امل��صم احلايل لقطاف الزيت�ن
دخلت الزيت�نة حياة الفالح ولغته الي�مية
ه� الأع`نف منذ �صن�ات ،فقد اأعلن امل�صت�طن�ن
دخلت �صعره ال�صعبي واأمثاله ونكاته
امل�زع�ن يف جبال و�صه�ل ووديان ال�صفة
قد بقيت يف اأيادي اأ�صحابها؟ بعد ع�رشين �صنة اأخرى من
وق�صائد �صعرائه الكبار وال�صغار والزجالني واحلدائني
املحتلة حربا ل ه�ادة فيها على كروم الزيت�ن اأثناء
بركات اأو�صل� �صيك�ن املق�ص�د بال�صتيطان ه� ا�صتيطان
الفل�صطينيني «الغرباء» الذي يعكرون نقاوة يه�دية الدولة الذين يج�ب�ن البالد مب�واليهم واأ�صعارهم ال�صعبية
م��صم القطاف احلايل ف�رشق�ا الغلة وخلع�ا الأ�صجار
يتغن�ن بالزيت�نة وبركاتها.
وك�رشوا ما مل ي�صتطيع�ا خلعه واأ�صبع�ا ال�صكان �رشبا
الذي تط�ع اأحد رم�ز ال�صلطة الأ�رشع هرولة ب`اإبداء
كان بفل�صطني نح� اأربعة ماليني �صجرة زيت�ن قبل احلرب
واإهانات واإرهابا.
ا�صتعداده لالعرتاف بها بعد اأن يعطى دولة له ولأمثاله.
يه�دية الدولة واحلرب على الزيت�ن وجهان لعملة واحدة العاملية الأوىل وكان بن� عثمان ي�صت�صهل�ن قطعها
تقرير الأمم املتحدة هذا يقتب�س وثيقة ر�صمية �صادرة
لل�ق�د واأورث�ا العادة الذميمة هذه لالإ‚ليز الذين مل
عن «جي�س الدفاع الإ�رشائيلي» يعرتف فيها بارتفاع
كما جتري معركة داخل اخلط الأخ�رش يف فل�صطني على
ي�صاعدوا الفالحني على ا�صتخدام و�صائل الزراعة احلديثة
الفل�صطينيني
حدة اعتداءات امل�صت�طنني على املزارعني
يه�دية الدولة كمقدمة لطرد من ه� غري يه�دي ،جتري
وا�صتخدام املبيدات وو�صائل الري فماتت مئات الأل�ف
اأثناء هذا امل��صم .ومن املفارقات الغريبة اأن ي�ؤكد
الآن معركة اأخرى يف ال�صفة الغربية املحتلة على �صجرة
من الأ�صجار ،اإىل اأن و�صل الأمر اإىل حرب اإ�رشائيل
اجلي�س يف وثيقته اأنه قام بن�رش بع�س وحدات اجلي�س
الزيت�ن �صعار الفل�صطينيني ورمز �صم�دهم وانزراعهم
عميقا يف جذور الأر�س وم�صدر رزقهم وطاردة اجل�ع املعلنة على �صجرة الزيت�ن واأ�صحابها الأ�صليني الذين
قرب امل�صت�طنات الكربى حلماية الفل�صطينيني اأثناء
يعربون عن مدى الت�صاقهم بالأر�س مبدى ع`نياتهم
القطاف وكاأن ظاهرة ال�صتيطان بعيدة عن ممار�صات
من بي�تهم .املعركتان تكمالن بع�صهما بع�صا والهدف
باأ�صجار الزيت�ن .اإنها عالقة تاريخية بني الفالح
اجلي�س .اإننا نرى يف تفاقم ظاهرة العتداءات على
ه� تفري≠ الأر�س من اأهلها الأ�صليني .فامل�صت�طن�ن
القادم�ن من بروكلني هم اأبناء �رشعي�ن لكيان ا�صتيطاين و�صجرة الزيت�ن غري قابلة للف�صام يحاول ه�ؤلء القتلة
اأ�صجار الزيت�ن واأ�صحابها جت�صيد لدخ�ل خطط اإ�رشائيل
مرحلة جديدة ميكن اأن ن�صنفها بداية منظمة لعملية التطهري وجت�صيده الأكرث ب�صاعة .فعندما يعلن�ن حربا على م�صدر اأن يت�صلل�ا يف جنح الظالم ليف�صل�ا بني العا�صقني ويقطف�ا
ثمرة تعبهم وجه�دهم خالل عام كامل .وعند الت�صدي
العرقي للفل�صطينيني.
رزق الفالح الفل�صطيني اإ‰ا ميهدون الطريق لطرده من
لهم ي�ؤثر ه�ؤلء الغرباء على الأر�س والبيئة خلع
عينة من العتداءات
q
بيته واأر�صه ووطنه .يف و�صح النهار يهرول�ن نح�
الأ�صجار اأو حرقها لأنهم يعرف�ن اأن �صجرة الزيت�ن
عينة
منها
أخذ
ا
ن
احل�ادث
من
كبري
عدد
إىل
ا
ال�ثيقة
ت�صري
كروم الزيت�ن العزيزة على قل�ب اأهلها وميار�ص�ن
تنت�رش على اجلرح وتع�د للعطاء وتتعافى دون حاجة
فقط لإعطاء فكرة عن تلك العتداءات واأن�اعها .فقد
ال�رشقة والنهب نهارا جهارا .وعندما يهب اأ�صحاب
اإىل طبيب ،فاقتالعها اأو حرقها اإ‰ا يعني تغييب جزء
بلغت العتداءات خالل الأ�صب�ع الأخريمن �صهر ت�رشين
الأر�س التي رووها عرقا وتعبا وم�اويل واأحلان
�صبابة تبكي غياب الأحبة ،يت�صدى لهم ه�ؤلء امل�صت�طن�ن من ذاكرة اأ�صحابها وم�صدر رزقهم والت�صاقهم بالأر�س
الأول (اأكت�بر) والأ�صب�ع الأول من �صهر ت�رشين الثاين
احلن�ن.
(ن�فمرب) اإىل اأكرث من  28حادثا .فقد هاجم م�صت�طن�ن املدجج�ن باآلت امل�ت وعقيدة «اأقتل كي تك�ن»
م�صكلة الأمة يف طاقم املفاو�صني الكبار وال�صغار الذين
من الب�ؤرة ال�رشطانية امل�صماة حفات جلعاد قرب نابل�س
فيبداأون معركتهم بالع�صي واحلجارة فاإن ف�صل�ا يف �صد
تخل�ا عن طبق الزيت والزعرت واملناقي�س وامل�صخن
كروم قرية «تل» فت�رشرت � 2،000صجرة زيت�ن،
اأ�صحاب ال�صجر والأر�س وال�طن واحلق هرع�ا اإىل
 .غابت عنهم �صجرة الزيت�ن وثمارها فهانت عليهم
اأما يف قرية كفر لقف قرب قلقيلية فتم حرق 1،000
بنادقهم حلماية غريزة القتل لديهم وفظاظة الل�ص��صية
وب�صاعة الأيدول�جيا ،فاإن تدخل اجلي�س للف�س بني القتلة ومن تهن عليه �صجرة الزيت�ن املباركة يهن عليه ال�طن
�صجرة ،ويف قرى ح�صان (بيت حلم) وامل�صحة (�صلفيت)
والتاريخ والرتاث ويتح�ل اإىل مت�ص�ل ي�صتجدى اأعداءه
فقد قام امل�صت�طن�ن بخلع نح� � 300صجرة ويف اللÍ
واأ�صحاب الأر�س اأ�صعل�ا النار وترك�ا كروم الزيت�ن
بقايا عيدان �ص�داء ت�صت�رش� ñصمري العامل :اأهناك ظلم يف ليعط�ه دولة اأو �صبه دولة .وهل نال �صعب يف الع�رش
ال�رشقية (نابل�س ) واجلانية (رام الله) فقد خلع�ا 30
احلديث ا�صتقالله وحريته بالت�ص�ل والتم�صكن والتذلل؟
�صجرة ويف قرى كفر حار�س (�صلفيت) ودير ابزيع (رام
الدنيا اأب�صع من هذا الظلم؟
اأروين مثال واحدا لأعلن ت�بتي واأق�ل اأنا غلطان.
الله) فقد �رشق�ا غلة الزيت�ن بعد قطافها .يف خمما�س
يلجاأ الفل�صطيني�ن اأحيانا للجي�س الإ�رشائيلي ليحميهم من
الذي ي�صنع احلرية وال�صتقالل وال�حدة والكرامة لي�س
الثمر
(رام الله) فقد اختار امل�صت�طن�ن امل�اجهة ف�رشق�ا
ميلي�صيات �صلحها اجلي�س نف�صه ودربها ووزعها ال�زراء
املت�ص�ل بل املنا�صل املتم�صك بحقه واأر�صه و�صجراته،
واعتدوا على الأهايل خملفني اأربعة جرحى اإل اأن الأهايل وقادة احلروب على روؤو�س اجلبال الفل�صطينية ليمنع�ا
و»يحمل روحه على راحته» ويردد �رشخة دروي�س
ا�صتطاع�ا جرح م�صت�طنني �صبط�هما ي�رشقان دون
قيام الدولة الفل�صطينية فمنع�ها ولينهب�ا مزيدا من
«�صنظل يف الزيت�ن خ�رشته وح�ل الأر�صدرعا»».
�صالح فاأ�صبع�هما �رشبا ،ويف كفر قدوم (قلقيلية) �رشق
الأر�س فنهب�ا ولي�رشق�ا ينابيع املياه ف�رشق�ا ولتعبد
امل�صت�طن�ن غلة الزيت�ن التي جمعها الأهايل .وعندما
لهم الطرق اخلا�صة بهم ف»برطع�ا» يف طرق �رشيعة ل
اأ�صتاذ جامعي وكاتب عربي مقيم يف ني�ي�رك*
هجم اأهايل البلدة حلماية اأ�صجارهم من الل�ص��س اأطلق
مير منها الفل�صطيني�ن .اأية مفارقة اأكرث اأملا من هذه:
امل�صت�طن�ن النار على الأهايل لإرهابهم واإجبارهم
اأن ي�صكي الفالح الفل�صطيني اأمره للجي�س ...اأن يهرب
التخلي كرها عن غلتهم.
www.ghorbanews.com
من بندقية امل�صت�طن اإىل دبابة اجلي�س ...اأن ي�صتجري
هذا غي�س من في�س ثمرات كارثة اأو�صل� التي فاو�س
من نار القاتل ال�ح�س برم�صاء القاتل امل�ؤلل ؟ األي�صت
Tel: 718-680-6800
اأ�صحابها على عدد بطاقات الفي اآي بي و»طن�ص�ا»
دولة اجلي�س هي التي اأفرزت مثل هذه التن�يعات لغريزة
Fax: (718) 301-1795
فعلى
ال�صتيطان لبحثه يف مفاو�صات ال��صع النهائي –
الإبادة اجلماعية؟ اأمل يقل كل املنظرين لل�طن اليه�دي
@ghorbanews1
الفل�صطينيني اأن ينتظروا ع�رشين �صنة اأخرى (بعد 20
بهذا من جاب�تن�صكي وبن غ�ري�ن وغ�لدا اإىل �صامري
yahoo.com
يف
�صامري الأوىل) لت�صل املفاو�صات العتيدة اىل البت
وبيغن و�صارون ونتنياه�؟
mail@ghorbanews.com
ق�صية ال�صتيطان وعندها ل نعرف كم �صجرة زيت�ن تك�ن الزيت�ن والفالح الفل�صطيني
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م pنى ،مكة املكرمة ( -العربية)
ن�اف القثامي ،ماجد حميد
يق�صي ماليني احلجاج الي�م
2010-11-18 ¢ù«ªÿG
ثاين اأيام الت�رشيق ،بينما ي�صتعد
املتعجل�ن منهم اإىل املغادرة،
وه� ما ي�صمى بالتعجل ،وذلك يف
املرحلة الأخرية من م��صم احلج
الذي �صهد اأكرب عدد من احلجاج
واأقل قدر من احل�ادث.

وقال الأمري نايف
بن عبدالعزيز ،وزير
الداخلية ال�صع�دي ،يف
كلمة وجهها للحجاج
نيابة عن العاهل
ال�صع�دي ،اإن الأمةn
الإ�صالمية ت�صتحق و�صع kا
اجتماعي kا وثقافي kا اأف�صل
من احلايل.
وجاءت كلمة الأمري
نايف بح�ص�ر �صتة
روؤ�صاء دول وعدد
من القيادات ال�صيا�صية
والدينية يف العاملني
العربي والإ�صالمي.

يف ال�قت نف�صه ،اأعلن وزير
ال�صحة ال�صع�دي عبدالله الربيعة
اأن م��صم احلج لهذا العام كان
خالي kا من تف�صي الأمرا�س ال�بائية
اأو املحجرية .جاء ذلك يف م�ؤمتر
�صحايف عقده يف مقر م�صت�صفى منى
للط�ار.Ç
هذا وقد حذر الدفاع املدين
ال�صع�دي من اأمطار و�صي�ل بني
جدة ومكة ،بعد ت�ا�صل هط�ل
الأمطار الغزيرة امل�صح�بة ب�صحب
رعدية على امل�صاعر املقد�صة
يف منى ومكة املكرمة اخلمي�س
 ،للي�م الثاين على الت�ايل دون
الت�صبب يف اأي م�صاكل.
وقال مدير الدفاع املدين اإن
الأمطار مل تت�صبب يف وق�ع اأي
ح�ادث يف م�صعر منى نتيجة
لالأمطار ،كما نفى حدوث حريق
يف قطار امل�صاعر.
وو�صعت ال�صلطات ال�صع�دية خطة
اأمنية ت�رشف على تنفيذها الق�ات
الأمنية بالتن�صيق مع الدفاع املدين
من اأجل ت�صهيل عملية ال�صري من
منى اإىل امل�صجد احلرام .ومن
املنتظر اأن ي�صارك قطار امل�صاعر
يف نقل احلجاج املتعجلني.
وت�قعت الهيئة العامة لالأر�صاد
اجل�ية وحماية البيئة يف ال�صع�دية ا�صتمرار �صق�ط الأمطار
حتى ي�م الثنني املقبل.
كانت الهيئة ت�قعت اأم�س الأربعاء اأن «ي�صتمر ت�اجد ت�صكيالت
من ال�صحب املت��صطة واملنخف�صة على منطقة املدينة املن�رة
ومناطق �صمال اململكة ت�صمل
حائل والأجزاء ال�صمالية ملنطقة الق�صيم والريا�س متتد حتى
احلدود ال�صمالية».
واأ�صافت اأن «ت�صكيالت من ال�صحب تتخللها ال�صحب الركامية
الرعدية ت�صحب بن�صاط يف الرياح ال�صطحية حتد من مدى
الروؤية الأفقية على و�صط البحر الأحمر
والفر�صة مهياأة لتحركها نح� �ص�احل منطقة مكة املكرمة
يف حني ل ي�صتبعد اأن ت�صمل ال�صحب الرعدية اأجزاء من مكة
املكرمة وامل�صاعر املقد�صة قد تهطل منها
اأمطار خفيفة اإىل مت��صطة».
ونبهت ال�صلطات ال�صع�دية على احلجاج باتخاذ الإجراءات
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الالزمة ا�صتعدادا لهط�ل الأمطار على امل�صاعر املقد�صة ،
والتي يت�قع اأن تت�ا�صل على مدى
الأيام اخلم�س املقبلة  ،وفقا لت�قعات هيئة الأر�صاد اجل�ية
ال�صع�دية.
وجه العاهل ال�صع�دي
ومع اقرتاب م��صم احلج من نهايتهq ،
امللك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة اإىل �صي�ف الرحمن اأكد فيها
حاجة الأمة الإ�صالمية اإىل احل�ار مع نف�صها قبل غريها.
وج qدد امللك عبدالله يف كلمته تفاوؤله بنجاح م�رشوع اململكة
للح�ار بني اأتباع الأديان ،ودعا اإىل تذكر ما يجمع بني
الأديان واملعتقدات والثقافات ،واإىل التاأكيد على ما ه�
م�صرتك ،لتتمكن الأمة من جتاوز خالفاتها و oتقرب امل�صافات
بينها.
و�ص qدد امللك عبدالله اأي�ص kا على اأن اململكة لن ت�صمح لأحد
بتعكري �صف� �صعرية احلج املبارك اأو النيل من اأمن �صي�ف
الرحمن.

ويف حديث لقناة
«العربية» ،قال الأمري
خالد الفي�صل ،رئي�س
جلنة احلج املركزية ،اإن
اجلدوى من كل اجله�د
املبذولة يف م��صم احلج
ه� اأن تقدم ال�صع�دية
حك�مة و�صعب kا خدمة
اإن�صانية وروحانية
واإ�صالمية اإىل �صي�ف
الرحمن.
ج�رش اجلمرات
ومل ت�صهد منطقة
اجلمرات ازدحامات
خانقة حيث اإن ج�رش
اجلمرات ال�صخم
املتاألف من خم�صة
م�صت�يات اأ�صهم يف
�صال�صة التحرك .وي�صلك
احلجيج طريقهم على
هذه اجل�ص�ر لرمي
اجلمرات ويع�دون
اأدراجهم من طريق
خمتلفة ،وي�صت�عب كل
ج�رش  120األف حاج
وزود كل منها بع�رشات ال�صالمل الكهربائية وامل�صاعد لذوي
الحتياجات اخلا�صة.
وبدا جلي kا تاأثري م�رشوع تط�ير منطقة اجلمرات يف م�صعر منى
الذي نفذته حك�مة خادم احلرمني ال�رشيفني ،والذي بلغت
تكلفته نح� اأربعة مليارات و 200ملي�ن ريال �صع�دي،
يف حل م�صكالت الزحام عند رمي اجلمرات التي كانت ت�صكل
هاج�ص kا وخ�ف kا عند ا o
حلجاج ب�صبب احل�ادث التي وقعت يف
الأع�ام ال�صابقة جراء التدافع والتزاحم عند الرمي.
واأتاح امل�رشوع للحجاج اأداء ن�صك رمي اجلمرات براحة تامة
وب�صه�لة لتعدد ط�ابق اجل�رش وتعدد امل�صارات امل�ؤدية اإليه
وت�افر كل اخلدمات الأمنية وال�صحية على مدار ال�صاعة يف
م�اقع خمتلفة من اجل�رش.
اإىل ذلك ،اأكد الدكت�ر اأ�صامة البار ،اأمني مكة املكرمة ،اأن
مكة �صت�صهد الكثري من امل�صاريع التط�يرية لت�صهيل عملية احلج
يف امل�صتقبل ،واأن وجه املدينة �صيتغري يف العقد املقبل.
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:‹ÉàdG ¿É«ÑdG á«æª«dG á«©ª÷G øe ÉfAÉL
còjhzر �أ¿ d� �ògبيا¿ �أ�Qس πم ¬æما  ójõjعá«dÉ÷G OGôaC’ ójÈdÉH áî°ùf 1000 ∫� ø
�dيæªية ’�h äÓëŸ� ‘ ´Rh ∂dòcأمæµة �©dامة ójõŸ ,م©Ÿ� øلوماj äرüJE’� ≈Lسا∫
Hا÷©ªية �dيæªية �’أمµjÒيةz

øjódG Qƒf ™WÉ°S
يخال املرء اأن اجلهد الهائل الذي تبذله
ال�صلطات ال�صع�دية �صن�ي kا من اأجل تاأمني
راحة احلجاج ورفاهيتهم وي�رش منا�صكهم،
اأنه �صياأتي ي�م ي�صبح فيه احلج نزهة �صياحية
جذابة ،ل م�صقة فيها ول تعب ،ول عالقة
لها بالفكرة الوىل عن احلج باعتباره التزام kا
بفري�صة دينية �صعبة وتقليد kا ل�صل�ك قد Ëخطه
الأوائل و�صار عليه املاليني من امل�صلمني على
مر الع�ص�ر.
ولي�س من امل�صتبعد ان يت��صل علماء امل�صلمني
يف امل�صتقبل اىل فتاوى تبيح احلج الفرتا�صي
او على الأقل العمرة الرقمية التي ي�ؤديها
امل�ؤمن على جهاز الك�مبي�تر عرب الدخ�ل
اىل م�قع حمدد على �صبكة الإنرتنت ي�صتفيد
من تط�ر التكن�ل�جيا وو�صائل الت�صال
والكامريات امل�زعة على خمتلف مقا�صد
احلجيج ،وي�ؤمن تفاع k
ال حي kا و�رشعي kا بني
احلاج وبني تلك البقعة املقد�صة التي طاملا
غ�صت بزوارها الآتني من خمتلف انحاء
العامل.
لكن هذه القفزة عرب الزمن ،مل ولن ت�صتبدل ذلك
اللقاء الإن�صاين احلا�صد ،الذي ي��صف باأنه
اكرب جتمع ديني �صن�ي يف العامل ،والذي كان
و�صيظل ميثل عالمة بارزة على �صلة امل�صلمني
بدينهم ور�صالتهم ،وعلى �صع�رهم بالفخر
بذلك التن�ع يف اله�يات واللغات والأل�ان
التي تت�اعد كل عام على ممار�صة ذلك الطق�س
الفريد ،فتثري ح�صد امل�صيحيني واليه�د الذين
لي�س يف ديانتهم مثل هذه الفري�صة ،وتثري
حما�س الهندو�س والب�ذيني الذين ميار�ص�ن
يف �صعائرهم ومنا�صباتهم ما ي�صبه احلج اىل
اأماكنهم املقد�صة.
لكن م��صم احلج هذا العام مل يكن يخترب احد kا
من امل�صلمني ومل يكن يقي�س امل�صافة عن
املا�صي ول عن امل�صتقبل .كان فر�صة للعبادة
والتجارة وال�صياحة ،كما هي احلال عرب
التاريخ ...من دون اأي مدل�ل �صيا�صي او
اجتماعي خا�س ،عدا عن ك�ن معدل اأعمار
احلجاج ينخف�س �صنة بعد اخرى ،بعدما كانت
زيارة الأماكن املقد�صة تقت�رش على الطاعنني
يف ال�صن والراغبني يف الت�بة عن خطايا العمر
واآثامه.
وهي معجزة فع k
ال اأن يجتمع ذلك احل�صد من
امل�صلمني وامل�صلمات املت��صطي الأعمار
واملتعددي اجلن�صيات والنتماءات من دون
اي حادث يذكر .وه� ما ي�صجل لل�صلطات
ال�صع�دية ،التي كانت ول تزال حتر�س
على وجه واحد للحج ،وت�صتبعد بقية ال�ج�ه
املن�ص��س عليها او املتعارف عليها...
والتي ميكن لأي منها اأن يفجر اأو يف�صل
امل��صم برمته ،وينقل حروب امل�صلمني
و�رشاعاتهم وان�صقاقاتهم اىل ذلك املكان
املقد�س.
ثمة ما ميكن اأن ي�صجل للحجاج انف�صهم الذين
يلتزم�ن بالتعليمات ال�صع�دية لتفادي اأي
ت�صيي�س للحج ،لكنهم اأي�ص kا يدرك�ن خماطر
ان تتح�ل مكة واملدينة اىل خط�ط متا�س،
وي�صعرون ان تلك احلروب وال�رشاعات
ل ت�صتدعي ان حتمل اىل ار�س احلج ،على
ما جاء يف بيان تنظيم القاعدة يف اجلزيرة
العربية الذي تعهد عدم امل�س باحلجيج ،وعلى
ما جاء يف اخلطاب الر�صمي الإيراين الذي
داأب على �صد اي ثغرة ميكن اأن تت�صلل منها
الفتنة املذهبية.
حج غري �صيا�صي ،ه� دليل على ت�ا�صع
ال�صع�دية ،وان�صباط احلجاج ،وانط�اء
امل�صلمني ..اما بعد العيد فحديث اآخر عن
الأ�صاحي والهدنات التي تعم العامل الإ�صالمي
من اق�صاه اىل اق�صاه.

www.ghorbanews.com
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 متخ�ص�سËوقل ماتي �صتاينربج وه� رجل خمابرات ا�رشائيلي قد
يف �ص�ؤون ال�صالميني ان هذه اأول �صابقة من ن�عها ل�صتخدام
.العربية يف منتدى للقاعدة
واأ�صاف انه على الرغم من ان اتباع ا�صامة بن لدن زعيم تنظيم
القاعدة وجه�ا نداءات بلغات اأخرى غري العربية فان ذلك كان
.»بق�صد «ك�صب العامل ال�صالمي الو�صع نطاقا ووعظه
وم�صى قائال «لكن على النقي�س يبدو ان الفكرة هنا هي جعل
».اليه�د ي�صعرون ان اخلطر قريب ولي�س ببعيد
ونقل رادي� اجلي�س ال�رشائيلي مقتب�صات من الت�صجيل الذي ت�حي
ا�صارة املتحدث فيه اىل ال�ص�اريخ باأن لالمر �صلة بن�صطاء غزة
.الذين ي�صن�ن هجمات �صاروخية على ا�رشائيل

3PVUF&BTU 4VJUF#t$MJGUPO /+t'BYt&NBJMBJNBO!JCSBIJNMFHBMDPN

اأ�صدرت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ي�م اخلمي�س تهديدا
بالعربية ت�عدت فيه بالثاأر من قتل ا�رشائيل لثنني من الن�صطني يف
غزة فيما و�صفه خبري باأنها املرة الوىل التي ت�صتخدم فيها هذه
.اللغة يف دعاية من هذا الن�ع
ويف ت�صجيل مدته ن�صف دقيقة بث على م�قع على النرتنت
ت�صتخدمه جماعات تابعة للقاعدة قال �ص�ت رجل اأج�س ان «اليه�د
املعتدين» لن ياأمن�ا من ال�ص�اريخ والهجمات الخرى اىل ان
».«يرحل�ا عن اأر�س فل�صطني
وعرف املتحدث نف�صه باأنه ع�ص� جماعة اأن�صار ال�صنة التي لها
.اأع�صاء يف غزة

نم وا�صالم يا�صني يف �رشبتني ج�يتني ا�رشائيليتني‰ وقتل حممد
 ن�فمرب ت�رشين الثاين يف غزة وكانا من قادة جي�س17 و3 ي�مي
وقال �صتاينربج ان جماعة ان�صار ال�صنة لها وج�د يف غزة منذ
 واتهمتهما.ال�صالم وه� جماعة فل�صطينية ت�صتلهم فكر القاعدة
¼?�صن�ات وانها م�صتقلة عن جي�س ال�صل±¥≥± W−(«
.مب�رش
�صيناء
أر�س
على ا
ا�رشائيليني
Ë– ±∞
o�«u*«
≠ ≤∞±∞
w½U¦�«
s¹dAð ±∂ملهاجمة
¡UŁö¦�« ا�رشائيل بالتخطيط

g`¡DH/H g`¡(v9

cB_{4 cB-  {xdA /®' c9_{zB 9 hmG fu B

da¡- E d¡,1`±`( 2*E d7`²' 9 ,v* Wd¡?'vA'X
Æò 5MÞ«u*« UłUO²Šô
w� ÊU??Ð ¨…b??×?²?*« 3ú??� ÂU??F? �« 5??�_« ÊU??�Ë
vKŽ ‚U??H? ðôU??Ð o??ÐU??Ý X??�Ë w??� V??Š— b??� Êu??�
t½QÐ tH�ËË ¨WO�«dF�« W�uJ(« qOJAð WOKLŽ
WOKLF�« —U??�?� vKŽ ÂU?? �_« v??�≈ …dO³� …u??D?š
ÂUF�« 5??�_« œU??ý√ËÆœö??³? �« w??� W??O?Þ«d??I?1b??�«
rNK�u²� UNðœU�Ë WOÝUO��« »«eŠ_« lOL−Ð
VFAK� WOŽUL'« `�UB*« Âb�ð W¹u�ð v??�≈
vKŽ w½U³�UÞ ‰ö??ł f??O?zd??�« Q??M?¼Ë ¨w??�«d??F?�«
VzU½Ë fOz— »U�²½UÐ V??Š—Ë tÐU�²½« …œU??Ž≈
Æ¡«—“u�« fOz— `OýdðË ÊU*d³�« fOz—
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3_« b�√Ë Æ…b¹b'« W�uJ(« qOJAð ‰UL�ù
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ÍËöŽ œU??¹√ W�UŽeÐ WO�«dF�« WLzUI�« XMKŽ√
b�√Ë WOÝUO��« WOKLF�« WFÞUI� sŽ UNFł«dð
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ÆWOł—U)«

∫WO�«dF�«

∫vŠdłË vK²�
ÈuMO½ WE�U×� w� wM�√ —bB� œU??�√ UOM�√
5²��H*« 5ð—UO��« —U−H½« WKOBŠ ÊQÐ f�√
v�≈ XFHð—« q�u*« ‰ULý ‘ËœUÐ s−Ý »d�
∆—«uÞ WÞdý Ãu� d�¬ rNMOÐ UÎ ×¹dłË öÎ O²� ±∏
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WO�«dF�« W�uJ(« rOOIð V�×Ð UÎ OM�√ WMšU��«
WHK²�� oÞUM� bNAð YOŠ ¨w�dO�_« gO'«Ë
«uI�« b??{ W??×?K?�?� U??O?K?L?Ž W??E? �U??;« s??�
Æ5O½b*«Ë WOM�_«
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UM½U1≈ b�R¹ W�uJ(« qOJAð WOKLŽ bOF� vKŽ
‚«dF�« …dO�� W�UŽ≈ ÊUJ�ùUÐ ÊuJ¹ s� ·uÝ t½QÐ
U*UÞ tMŽ WFł— ô wÞ«dI1œ ÂUE½ u×½ t�bIð w�
W�«dA�«Ë —«u(« ∆œU³0 5�e²K� œö³�« …œU� ÊU�
Æò
…dL²�*« œuN'UÐ «Î dOš dA³²Ý√ wM½≈ å∫ lÐUðË
UÎ �b� wCLK� WO�«dF�« ·«dÞ_« lOLł UN�c³ð w²�«
r¼býU½√ w??½√ UL� Æ W�uJ(« qOJAð WOKLŽ w??�
ÂU9≈ ÊULC� bOÐ «Î b¹ qLF�«Ë r¼œuNł WHŽUC0
WK�UýË VFAK� W??K?¦?2 W??�u??J?Š qOJAð WOKLŽ
WO�UFHÐ ÍbB²�« UN½UJ�SÐ ÊuJ¹ W�Uð …—u??B?Ð

¨W¹cOHMð U??O? Šö??� t??×? M? �Ë Êu??½U??I? Ð U??O? K? F? �«
5KI²F*« ŸU??{Ë√ WFł«d* WOMÞË WM' qOJAðË
wzUNM�« lO�u²�« WDKÝ v�≈ W�U{≈ ¨s¹e−²;«Ë
Æ UHK*« lOLł vKŽ
3ö� ÂU??F? �« 5??�ô« q??¦?2 U??Žœ X??�u??�« «c??¼ w??�
5O�«dF�« …œU??I?�« dJK� œ¬ ‚«d??F?�« w??� …b×²*«
ÊULC� bOÐ «Î b??¹ qLF�«Ë r¼œuNł WHŽUC� v??�«
WK�UýË VFAK� WK¦2 W�uJŠ qOJAð WOKLŽ ÂU9≈
WO�UFHÐ ÍbB²�« UN½UJ�SÐ ÊuJ¹ W�Uð …—u??B?Ð
Æ 5MÞ«u*« UłUO²Šô
UNLŽœ w� —«dL²ÝôUÐ …b×²*« 3_« Â«e²�« b�«Ë
v�≈ WO�«d�« r¼œuNł w� ‚«dF�« VFýË W�uJ(
œö³K� 5�«b²�� WOLMðË s??�√Ë —«dI²Ý« oOI%
ÆUNOMÞ«u� lOLłË
v×{ô« bOŽ ‰uKŠ W³ÝUM* W??�U??Ý— w??� ‰U??�Ë

d @E|3G'Ã(B)sGs,cB2'# ujN *¢'2u@f_mGu{y*

rOŽ“Ë W??O?�«d??F?�« W??L?zU??� w??� ÍœU??O? I? �« s??K? Ž√Ë
t²LzU� Ê√ pKD*« `�U� wMÞu�« —«u??(« WN³ł
W�uJ(« w??� W?? ¹—«“Ë W³OIŠ ±≤ vKŽ qB×²Ý
- t??½√ b�√Ë ¨WOł—U)« …—«“Ë UNMOÐ …b??¹b??'«
ÊU*d³K� W�Kł ‰Ë√ w� X³A½ w²�« W�“_« “ËU&
ÆUNM� WLzUI�« »«u½ »U×�½UÐ XN²½«Ë w�«dF�«
UC¹√ qB×²Ý WLzUI�« Ê√ pKD*« ·U?? {√Ë
VzU½Ë W??¹—u??N?L?'« f??O?z— V??zU??½ w³BM� v??K?Ž
Êu½U� «¡«dł≈ ¡UG�≈ v�≈ W�U{≈ ¨¡«—“u�« fOz—
ÆUNzUCŽ√ s� œbŽ sŽ YF³�« ÀU¦²ł«
ÊöŽ≈ vKŽ Âu¹ bFÐ pKD*« U×¹dBð wðQðË
ÍœU¼ w�«dF�« wMÞu�« n�U×²�« uCŽ VzUM�«
sŽ dE(« l�d� qLŽ UO�¬ l??{Ë sŽ Íd�UF�«
pKD*« `�U� r¼ WO�«dF�« WLzU� ¡UCŽ√ s� WŁöŁ
- UO�¬ o??�Ë ¨w½UF�« d�UþË Íœ«u??F?�« r??Ý«—Ë
ÊU*d³�« w� …dGB� WM' q³� s� UNOKŽ ‚UHðô«
Æw�«dF�«
b� ÍËö??Ž œU??¹≈ WÝUzdÐ WO�«dF�« »«u??½ ÊU??�Ë
w²�« fOL)« Âu¹ ÊU*d³�« W�Kł s� «u³×�½«
U�Oz— wHO−M�« W??�U??Ý√ »U�²½« W�Kł bNý
nOKJðË œö³K� U�Oz— w½U³�UÞ ‰ö??łË ÊU*d³K�
Í—u½ t²¹ôË WON²M*« ¡«—“u�« fOzd� w½U³�UD�«
ÆW�uJ(« qOJA²Ð wJ�U*«
WOHKš vKŽ ¡Uł UN²FÞUI� Ê≈ WLzUI�« X�U�Ë
l�dÐ wCI¹ ÊU??� ‚UHð« sŽ UFł«dð tðd³²Ž« U�
rNðöB� UNzUCŽ√ iFÐ vKŽ ÷ËdH*« dE(«
»U�²½« q??³?� q??×?M?*« Y??F?³?�« »e??×? Ð W??�u??Že??*«
v�≈ «ËœUŽ UNÐ«u½ Ê√ dOž ÆÁbFÐ fO�Ë fOzd�«
q²J�« …œU� ‚UHð« WOHKš vKŽ X³��« bIŽ W�Kł
ÆX¹uB²K� WOCI�« Ác¼ ÕdÞ vKŽ WOÝUO��«
Êu½U� —«b�SÐ UC¹√ X³�UÞ b� WLzUI�« X½U�Ë
UÝUO�K� w??M?Þu??�« fK−*« U??O?Šö??� œb??×?¹
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B??� b???�√
s� ÊUDO²Ýô«
Nðd³²Ž« w²�« ¨
×²*« ‰U??�Ë
Ê√ w??�“ ÂU�Š
sŽ œœd²¹ U�
bOL−²Ð «œb−�
— p??�– ¡U??ł
� X½U� «–« ULŽ
Ž s� ÷d²H*«
w???�“ ‰U????�Ë
« w½UDO²Ýô«
¼UÐ ÊULŁ√ l�œ
G³M¹ »uKD*«
� WOKOz«dÝô«
O�Ë ¨ Âö??�??�«
w²�« ¨ WC¹UI*«
F�« Ác¼ b�Hð
« dB� n�u�

&'v|3%'

ËR�� ‰U�
dÝô« Íu'«
ÝË ≤∞±µ ÂUŽ
«—UL�√Ë Èb*«
ËÆ¡UCH�« w�
K� ÷dF� w�
K²;« ”bI�«
d¹« tO� sJL²ð
�uJ�« ‰U�Ë
Ýô« Íu???'«
u???Ž√ W�L)«
{√Ë åÆWIOIŠ
ÈdMÝ WK³I*«
−N�« s� X½UŽ
∞∞∂ ÂUŽ ÊUM³�
mK³¹ a¹—«u�
�u1UŠ ‰U�Ë
� WO{«d²Žô«
*« qLAðË
½ wKOz«dÝô«
B²K� rLB*«Ë
U??ŽU??H??ð—« vKŽ
UMB�« W�dý
u??D??*« ≥ Ë—«
�« Ã—U??š l�œ
{√ËÆW??¹œU??F??*«

O???zd???�« b????�√
« WOL¼√ bÝ_«
�H�« WK�UMI�«
Ë 5ÐË Ã—U)«
w� r¼bŽU�¹
*« w� W¹—u��«
?¹u??�??²??�« w???�
ŁË U¹œUB²�≈Ë
z— ÊUOÐ ‰U�Ë
U??¹—u??Ý W???¹ƒ—
w²�« œuN'«Ë
w²�« q�UALK�
U??F??²??�« WD¹dš
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Æ…b×²*« U¹ôu�« l� WOÝUOÝ
jOD�²�« W???M???'ò X????½U????�Ë
‰ö²Šù« W??¹b??K??Ð w??� åW??O??z«u??K??�«
Ÿu³Ý_« d??A??½ b??� ”b??I??�« w??�
n�« u×½ ¡UM³� «¡UDŽ w{U*«
q³ł w� …b¹bł WO½UDO²Ý« …bŠË
¨WK²;« ”bI�« »uMł ¨rOMž uÐ√
ÆdCš_« j)UÐ ·dF¹ U� ‚dýË
jOD�²�« W??M??'ò X??�œU??� U??L??�
W�U�« vKŽ tð«– ÂuO�« w� åWOK;«
…b¹bł W??O??½U??D??O??²??Ý« …b????ŠË ≥≤
nO¾¹“ UG�Ðò WMÞu²�� w??�
‚dýË WK²;« ”bI�« w� åÕ«—e�
vKŽ o???K???D???¹ËÆd???C???š_« j?????)«
åÃ U�uŠ —U??¼ò b??¹b??'« jD�*«
WOMJÝ …b??ŠË π≥∞ ¡UMÐ qLA¹Ë
¡UDŽ f�« dA½ UL� ÆWO½UDO²Ý«
U�uŠ —U??¼ò w??Š lOÝu²� b¹bł
uÐ« q³ł w??{«—« vKŽ rzUI�« å»
—Uý√ËÆ…bŠË ¥∏ qLA¹Ë rOMž
dA½ - t??½« v??�« åf??ð—P??¼ò l�u�
¡UM³� 5??Žu??³??Ý« q??³??�d??š¬ ¡U??D??Ž
w� …b¹bł WO½UDO²Ý« …bŠË ≥≤∞
WK²;« ”bI�« w� u�«— WIDM�
ÆdCš_« j)« ‚dýË
X???łd???�« d?????š« b??O??F??� v???K???Ž
W�uJ(« w??� W??O??K??š«b??�« …—«“Ë
5½ULŁ s??Ž W�UI*« WOMOD�KH�«
…—œU³0 …e??ž ŸU??D??� w??� UMO−Ý
w� WOM¼ qOŽULÝ« UN�Oz— s??�
UL³�Š ¨v??×??{ô« bOŽ W³ÝUM�
Æ”ULŠ W??�u??J??Š W??Þd??ý X??M??K??Ž«
w−OMD³�« s???1« b???z«d???�« ‰U????�Ë
W�uJ(« WÞdý rÝUÐ Àb×²*«
sŽ Ã«d??�ô« ÂuO�« -ò t½« W�UI*«
sŽ Ã«d????�ô« - ULMOÐ ö??¹e??½ ∏∞
w{U*« Ÿu³Ýô« ‰öš ö¹e½ ≤∏¥
d¹“ËË ¡«—“u�« fOz— s� W�dJL�
UL� ÆåœU???L???Š w??×??²??� W??O??K??š«b??�«
qI²F� W¾� s??Ž …—«“u???�« X??łd??�«
bOF�« …“Uł« ¡UCI� X�R� qJAÐò
ÆårN¹Ë– l�
©ULÝÆ√Æ‘Æ√ ≠“d²¹Ë— ≠»Æ·Æ« ®

oe> }3`9 f,'v*
d¡B#' g`D`*
”ULŠ W�dŠ w??� ÍœU??O??� ‰U??�
sŽ XFł«dð `²� W�dŠ Ê« f??�«
Ê« U??×??{u??� W??I??ÐU??Ý U??L??¼U??H??ð
UEŠö*« U²�œU³ð `²�Ë t²�dŠ
qOŽULÝ« ‰U�Ë ÆwM�ô« nK*« ‰uŠ
wM�ô« b???�u???�« f???O???z— d???I???ýô«
W�dŠ l� —«u×K� ”ULŠ W�d(
w� 5O�U×B�« l� ¡UI� w� `²�
sŽ XFł«dð `²� Ê« d³²F½ò …e??ž
«dOA� å—d³� dOž «c¼Ë UL¼UH²�«
nK*UÐ oKF²¹ ·ö????)«ò Ê« v???�«
ÆåWOM�ô« …eNłô«Ë wM�ô«
b{ò ”ULŠ Ê« b??�« Ê« bFÐË
…eNłô« qOJAð w� åWB�U;«
…bOIŽò Ê« v??K??Ž œb???ý ¨W??O??M??�ô«
ÊuJð Ê« V−¹ W??O??M??�ô« …e??N??łô«
oO�M²�«Ë ržUM²�« X�O�Ë WOMÞË
UHOÝ Êu??J??ð Ê« Ë« ‰ö??²??Šô« l??�
Ê« «b??�R??� ¨åUM³Fý vKŽ UDK��
Ê« vKŽ ÊuFL−¹ 5OMOD�KH�« q�
WOMÞË W½UOš ËbF�« l� oO�M²�«ò
Æå‰UŠ ÍQÐ UNÐ q³I½ Ê« sJ1 ô
©»Æ·Æ« ®

©%®' d? !`,1%'
ba|x( dC|4v( 
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U%ô« WL� Ê« f�« WO½U³Ýô« W�uJ(« XMKŽ«

©»Æ·Æ√® f�« …ež w� dLŠô« VOKB�« dI� ÂU�« 5OMOD�KH�« ÈdÝ_« …—u� ÊuF�d¹ ‰UHÞ«Ë ¡U�½
ÊuJ¹ Ê√ `łd*« s� Ê√ åfð—P¼ò
s� ULOKFð —Ëb� ¡Uł—ù« V³Ý
Y×³�« ¡Uł—SÐ ¨u¼UOM²½ V²J�
l� …b??¹b??ł W???�“√ Ÿôb????½« WOAš
v�« vF�ð w²�« …b×²*« U¹ôu�«
…dýU³*« U??{ËU??H??*« ·UM¾²Ý«
s� ÊU�ËÆWOMOD�KH�« WDK��« l�
jOD�²�« WM' Y×³ð Ê√ —dI*«
f�« WO½UDO²Ý« l¹—UA� WOK;«
¨WE( dš¬ w� Á¡Uł—≈ —dIð tMJ�
WM−K� W??�??K??ł ¡U???G???�« —d??I??ð U??L??�
l¹—UA� Y×³� WOz«uK�« jOD�²�«
·U???{√ËÆ…b???¹b???ł W??O??½U??D??O??²??Ý«
lÐU²¹ u¼UOM²½ V²J� Ê√ l�u*«
l¹—UA*« …d??O??š_« —u??N??A??�« w??�
jOD�²�« ÊU???' w??� W??ŠËd??D??*«
U�“_ UÎ ¹œUHð WK²;« ”bI�« w�

—œUI�«b³Ž ‰ö??²??Šô« «d??ÐU??�??�
X½U�ËÆoOI×²�«Ë »«u−²Ýö�
—d???� b???� W??O??K??O??z«d??Ý≈ W??L??J??×??�
-UŠ vKŽ rJ(UÐ oDM�« qOłQð
dNA�« s??� ≥∞ v²Š —œU??I??�«b??³??Ž
tFM0 —«d� WH�U�� WLN²Ð v�U(«
ÆvB�_« b−�*« ‰ušœ s�

l¹—UA� ¡Uł—≈
WO½UDO²Ý«
WM' XMKŽ√ p??�– Êu??C??ž w??�
”bI�« w??� W??O??z«u??K??�« jOD�²�«
WOK;« jOD�²�« WM'Ë WK²;«
¡U???ł—« s??Ž ‰ö???²???Šù« W??¹b??K??Ð w??�
±≥∞∞ ¡U???M???³???� l???¹—U???A???� Y???×???Ð
w� …b??¹b??ł W??O??½U??D??O??²??Ý« …b????ŠË
WHO×� d??�–Ë ÆWK²;« ”bI�«

»U�( ‰U??*« qI½ Ê« «u�dF¹ Ê«
Ê« t??½Q??ý s??� W??O??ÐU??¼—« ULEM�
ÆådD�K� rNðUJK²2 ÷dF¹
XŽb²Ý« Èd?????š« W??N??ł s???�
-U???Š ‰ö??????²??????Šô« «d????ÐU????�????�
”bI�« WM' ‰ËR�� —œUI�«b³Ž
rOEM²�«Ë W??¾??³??F??²??�« V??²??J??� w???�
w� È—u????¦????�« f??K??−??*« u???C???ŽË
“UNł ÂU??�√ ‰u¦LK� ©`²�® W�dŠ
oOI×²K� ©„UÐUA�«® ÂUF�« s??�_«
oOI×²�«Ë n??O??�u??²??�« e??�d??� w??�
”bI�« w??Ðd??ž w??� ©W??O??Ðu??J??�??*«®
«dÐU�� XKN�√ YOŠ ¨WK²;«
UŽUÝ ≥ —œU??I??�«b??³??Ž ‰ö??²??Šô«
…d*« Ác??¼ bFðËÆUN�U�√ ‰u¦LK�
dNA�« W??¹«b??Ð c??M??� W??O??½U??¦??�« v??¼
UNO� w??Žb??²??�??ð w???²???�« v???�U???(«

qO� w??K??O??z«d??Ýô« g??O??'« ÂU??�
‰ULý® ÂdJ�uÞ w� 5MŁô« bŠô«
…—œUB� UOKLFÐ ©WOÐdG�« WHC�«
tOKŽ rJŠ wMOD�K� dłUð Èb??�
qI½ WLN²Ð …d??O??šô« W????½Ëô« w??�
W�dŠ »U�( ‰«u???�« iOO³ðË
WOKLF�« Ác???¼ ‰ö????šË Æ”U???L???Š
åWOzUM¦²Ý«ò UN½UÐ XH�Ë w²�«
œU−��« dłUð ‰eM� X�bN²Ý«Ë
…—œUB0 œuM'« ÂU� ¨Ëœ«œ wKŽ
…eHKðË dðuO³L� …e??N??ł«Ë wKŠ
X×{Ë« UL� ¨5??ð—U??O??Ý p??�c??�Ë
UL� ÆwKOz«dÝô« gO'« W??Ž«–«
ÆÁd−²� s??� «œU??−??Ý «Ë—œU????�
WK¾Ý« v??K??Ž «œ— j??ÐU??{ ‰U????�Ë
«bł W×{«Ë W�UÝ— UN½«ò WŽ«–ô«
ÊuL¼U�¹ s¹c�« ¡ôRN� WNłu�
”ULŠ W???D???A???½« q????¹u????9 w?????�
oÞU½ b�« ÊUOÐ w�Ë ÆåWOÐU¼—ô«
s�ô« «u????�ò Ê« g??O??'« r??ÝU??Ð
h�ð UJK²2Ë ‰U??*« —œU??�
rJŠ ”U??L??Š s??� «dO³� ôËR??�??�
WLN²Ð …d??O??šô« W???½Ëô« w??� tOKŽ
Ã—U)« v�« ”ULŠ s� ‰«u�« qI½
åå…d�U��«Ë «œu??N??¹ò ÁU???&« w??�
Æ©WOÐdG�« WHC�«®
w�ÝR� b???Š« Ëœ«œ w??K??ŽË
ÂdJ�uÞ WIDM� w� ”ULŠ WJ³ý
ÊU� W???O???M???�ô« «u????I????�« V??�??×??Ð
Æw{U*« Ê«d??¹e??Š ≤∑ w??� qI²Ž«
‰ö????šò t?????½« ÊU???O???³???�« `???????{Ë«Ë
∂≤∞ wIK²Ð Ëœ«œ d�« tÐ«u−²Ý«
qI²Ž«Ë Æå”U??L??Š s� —ôËœ n??�«
ÊUÐ d�«Ë ÆUC¹« Ëœ«œ ¡UO{ tMÐ«
v�« —ôËœ n�« π∞∞ XF�œ ”ULŠ
rJŠ w{U*« »« ≤∂ w�Ë ÆÁb??�«Ë
WF�ð s−��UÐ Ëœ«œ wKŽ vKŽ
n�« ±µ WLOIÐ W�«dž l�œË dNý«
—cŠË Æ©—ôËœ ·ô« WŁöŁ® qJOý
Ê« ‰uI�UÐ w??K??O??z«d??Ýô« oÞUM�«
ÂdJ�uÞ w� X9 w²�« WOKLF�«ò
wDýU½ v??�« WNłu� W�UÝ— w¼
rNOKŽ s¹c�« rN¹d�UM�Ë ”ULŠ

Vc-dB 'H /Es-W _{3_d {3 (,E '/{wA' _{4

!`ee|3%ÇA ¡k|xeA' 9 d>`h( `a?%ÇA 9tG Ê@`|3
—UD�ô«Ë qIM�«Ë ôUBðô« q�UA� s�
Æåq�UA� ÊËbÐË ÕU−MÐ UNz—œ s� …d¹eG�«
rOEMð lOD²�½ UM½« bI²Ž« p�c�ò ·U{«Ë
ÆåÕU−MÐ ¡U²H²Ýô«
»uM'«Ë ‰ULA�« 5Ð l{u�« WzbN²�Ë
qO−�ð W??O??K??L??Ž s???� ‰Ëô« Âu???O???�« w???�
f�« wI¹d�ô« œU??%ô« sKŽ« ¨5³šUM�«
ÊULÝUI²OÝ tÐuMłË Ê«œu��« ‰ULý Ê«
bFÐ U??N??L??Ý— r²OÝ åW??Šu??²??H??� «œËb????Šò
sJð U¹« ¨»uM'« dOB� vKŽ ¡U²H²Ýô«
WŠUð« qł« s� p??�–Ë ¨X¹uB²�« W−O²½
XMKŽ«Ë Æ’U???�???ýô«Ë l??K??�??�« ‰U??I??²??½«
Ê«œu��« ‰u??Š wI¹d�ô« œU???%ô« WM'
uÐUð UOI¹d�« »uMł fOz— U¼œuI¹ w²�«
Í—UÞ« ‚UHð« v�« q�u²�« f�« wJO³�
s¹œdL²*«Ë wMÞu�« d??9R??*« »e??Š 5??Ð
d¹d×²� WO³FA�« W�d(« w� 5IÐU��«
UHK*« s???� W??K??�??K??Ý ‰u????Š Ê«œu????�????�«
WO�UI²½« WOKLŽ 5�Qð qł« s� WO�ö)«
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باري�س  -رندة تقي الدين
اأعلن الرئي�س العراقي جالل طالباين اأن «حك�مة
ال�حدة ال�طنية �صت�صكل قريب kا مب�صاركة «القائمة
العراقية» .واأكد اأنه «لن ي�قع» قرار اإعدام نائب رئي�س
ال�زراء يف عهد الرئي�س الراحل �صدام ح�صني طارق
عزيز.
وجدد يف حديث اإىل «احلياة» اإدانته لالعتداءات التي
تعر�صت لها القلية امل�صيحية يف العراق ،م�ؤكد kا ان
امل�صيحيني يتعر�ص�ن لهجمات اإرهابية لإخراجهم من
العراق .وزاد اأن اإقليم كرد�صتان مفت�ح اأمامهم كي
ينتقل�ا اإليه اإىل حني ا�صتتباب الأمن يف باقي املناطق.
اإىل ذلك ،قال طالباين ان املجل�س ال�طني لل�صيا�صات
ال�صرتاتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقي�ن على
ت�صكيله يف اطار اتفاق تقا�صم ال�صلطة �صريى الن�ر بعد
�صدور قان�ن ان�صائه عن الربملان .و�صدد على اأن
احلك�مة �صرتى الن�ر قريب kا ،مب�صاركة القائمة «العراقية».

< هل باإمكان احلك�مة العراقية ،اإذا �صكلت ،العمل اإذا كان
عالوي معار�ص kا؟
 هذه احلك�مة �صت�صكل وت�صري اىل الأمام .نتمنى اأن يلعبالدكت�ر عالوي دور kا اإيجابي kا يف احلياة ال�صيا�صية العراقية.
ولكن ،ل �صمح الله ،حتى اإذا عار�س احلك�مة لن تت�قف
لأنها ت��صلت مع الإخ�ة يف «العراقية» اىل اأن يك�ن�ا جزء kا
منها .ثم انها لديها وحدها اأكرث من � 229ص�ت kا ومع
«العراقية» تك�ن اأكرثيتها � 300ص�ت لذلك لن تت�قف.
نحن نحر�س على وج�د اإياد عالوي يف احلك�مة ووافقنا
على تاأ�صي�س املجل�س ال�طني لل�صيا�صات ال�صرتاتيجية كي
يك�ن عالوي م�ج�د kا يف احلك�مة ون�صتفيد من فكره وتك�ن
حك�مة متجان�صة ول تتهم باأنها مت�صي باأوامر اإيران.
ويف غيابه تك�ن حك�مة الأكرثية غري مقب�لة لأن العراق ل
ميكن اأن oيدار اإل اإذا ت�صكلت فيه حك�مة وحدة وطنية .ومن
دون العراقية ل تك�ن ال�حدة ،واإل كان ميكن اأن تت�صكل من
زمان .لكننا اأ�رشينا على اأن تك�ن احلك�مة املقبلة حك�مة
�رشاكة ووحدة وطنية.

من جهة اأخرى قال طالباين رد kا على �ص�ؤال ،عن ال�صيعة
يف العراق اإنهم عرب يختلف�ن عن ال�صيعة يف اإيران فهم ل
ي�ؤمن�ن ب�لية الفقيه ويعتربون اأنف�صهم اأ�صل املذهب ،لذلك
ل ميكن اأن يك�ن�ا تابعني لطهران ،م�صدد kا على �صعي بغداد < ترى دول عربية اأن هناك نف�ذ kا اإيراني kا يف العراق عرب
اإىل اإقامة عالقات جيدة مع طهران لأنها جار عزيز لنا
الطائفة ال�صيعية .كيف ترون اإىل هذه امل�صاألة.
م�صالح كثرية معها».
 اأنا �صد هذه الفكرة مئة يف املئة .نعتقد اأنها خطاأ قائم علىعدم فهم ال�اقع العراقي .اأو kل ال�صيعة يف العراق لي�ص�ا تابعني
ورد kا على �ص�ؤال اآخر عن اخلالف بني بغداد واإقليم
لإيران اإطالق kا ،ل من حيث الفكر ول املذهب ول ال�صيا�صة.
كرد�صتان على الرثوة النفطية ،اأكد اأن «النفط ثروة وطنية
هناك ثالثة اأمثلة :اأو kل يف اإيران ت�جد نظرية ولية الفقيه.
عراقية عامة وحتى النفط امل�صتخرج يف كرد�صتان ي�صدر
واملرجعية العراقية ال�صيعية بقيادة �صماحة ال�صيد (علي)
عرب الأنب�ب املار اىل جيهان يف تركيا ،ووارداته تع�د
ال�صي�صتاين تعار�س هذه النظرية .وهذا اختالف كبري بني �صيعة
اإىل احلك�مة املركزية ،هذه م�صاألة متفق عليها يف الد�صت�ر .العراق و�صيعة اإيران .ثاني kا ال�صيعة العرب يف العراق يعتربون
املادة  111منه تن�س على اأن النفط والغاز ثروة وطنية.
اأنف�صهم اأ�صل ال�صيعة يف العامل .ويجب اأن يك�ن�ا متب�عني ل
ويف ما ياأتي ن�س احلديث:
تابعني .ثالث kا الأماكن املقد�صة لل�صيعة م�ج�دة يف العراق:
كربالء ،النجف ال�رشيف ،الكاظمية� ،صامراء .ثم الأئمة
< هل تت�قع ت�صكيل حك�مة قريب kا يف العراق؟ وما
ال�صيعة الكبار الإمام علي واحل�صني والكاظم والعبا�س ،كل
�صالحيات املجل�س ال�صرتاتيجي الذي يت�قع اأن يراأ�صه اأياد اأ�رشحتهم يف العراق.
عالوي؟
اإىل ذلك ،فال�صيعة يف الربملان وافق�ا على اتفاقية «�ص�فا»
 لقد �ص�يت امل�صكلة الأ�صا�صية بالتفاق على الرئا�صاتمع ال�ليات املتحدة يف حني اأن اإيران كانت تعار�س هذه
k
الثالث وعلى الروؤ�صاء .اأنا كرئي�س جمه�رية كلqفت الدكت�ر التفاقية .والرئي�س املالكي ه� الذي دعا علنا اىل امل�صادقة
(ن�ري) املالكي ت�صكيل احلك�مة اجلديدة .واأعتقد باأنها
و�ص�ت�ا عليها .واملالكي لي�س مر�صح kا اإيراني kا.
على التفاقية
q
�صتك�ن حك�مة �رشاكة وطنية ،ت�صم ممثلي كل مك�نات
الإخ�ان الإيراني�ن كان�ا يريدون مر�صح kا اآخر مع ذلك ا�صبح
ال�صعب العراقي .و�صتك�ن حك�مة ائتالف وطني اي�ص kا.
املالكي رئي�س وزراء العراق.
واأت�قع اأن تنجح يف ان ت�صم كفاءات وقدرات مهنية
وعلمية ،حيث تك�ن حك�مة عمل من اأجل ا�صتقرار الأمن
اإن ال�صيا�صة العراقية يف كثري من امل�اقف ل تتفق مع ال�صيا�صة
وال�صالم والزدهار يف البالد.
الإيرانية .لكن اإيران جار كبري للعراق مع حدود  1000كلم.
ونريد اأن نك�ن على وئام و�صالم معها كي ن�صمن م�صاحلنا
اأما املجل�س ال�صرتاتيجي فمن �صالحياته الق�صايا
ال�طنية .اتهام العراق باأنه خا�صع للنف�ذ الإيراين ظامل ل
ال�صرتاتيجية الأ�صا�صية يف قراراته التي تتخذ بالإجماع اأو ا�صا�س له.
اأكرثية الثلثني oملزمة ولي�صت ت��صيات ،ه� جمل�س مهم.
اإيران تعترب ال�ليات املتحدة ال�صيطان الأكرب ونحن نعترب
< هل �صيك�ن جمل�ص kا تنفيذي kا؟
اأمريكا دولة حليفة و�صديقة وقعنا معها معاهدة .هذا اختالف
اإن قراراته التي تتخذ بالإجماع �صتك�ن تنفيذية وملزمة .كبري .وعالقتنا مع الدول العربية جيدة .لدينا مع م�رشاحتاد ا�صرتاتيجي واتفاقية مع �ص�رية والأردن والك�يت
< لكن عالوي عرب عن ت�صاوؤمه من ال��صع؟
وال�صع�دية ،عندما ت�رشفت مبقابلة امللك عبدالله بن عبدالعزيز
 ه� مل يح�صل على غالبية الأ�ص�ات .لديه الكتلة الأكرثوقلqدين ال��صام الأكرب ،وعد مب�صاعدتنا بعد ت�صكيل احلك�مة.
عدد kا وهي لي�صت اأكرثية يف الربملان .اإن ح�ص�ل كتلته
على  91مقعد kا نيابي kا اأقل من الثلث .التقيت قبل اأن اآتي
< كيف تف�رش امل�صاحلة بني �ص�رية واملالكي ،األي�صت بطلب
اىل فرن�صا بقادة «العراقية» .زاروين للتهنئة .قال�ا اإنهم
اإيراين من �ص�رية؟
�صي�صرتك�ن يف احلك�مة .الأ ñالدكت�ر اياد عالوي مت�صائم  -بالعك�س اأنا لعبت هذا الدور .عندما التقيت اأخي الدكت�ر
لكن باقي قادة «العراقية» م�صمم�ن على ال�صرتاك يف
ب�صار الأ�صد يف ليبيا طلبت جل�صة خا�صة ،وطلبت منه �صيئني:
احلك�مة.
الأول تط�ير العالقات ال�صرتاتيجية والحتاد ال�صرتاتيجي
ووافق على هذا املبداأ .وقلت اإذ kا رئي�س وزرائنا �صيزور
< اخلالفات ال�صيا�صية يف العراق ت�صبه ما يجري يف لبنان� .ص�رية .قال فلياأت لن�ص�ي مع kا كل امل�صاكل .وقال نحن نن�صى
هل تك�ن حك�مة ال�رشاكة يف بغداد مثل احلك�مة اللبنانية
املا�صي.
املعطلة؟
خابرت رئي�س ال�زراء وابلغته اأن الأ ñالرئي�س ب�صار الأ�صد
 بالعك�س ،حك�مة ال�فاق ال�طني يف العراق تتمتع ،حتى يرحب بك فاذهب اىل زيارته وهذا ما ح�صل .الق�ل اإن اإيرانمن دون «العراقية» باأكرثية الثلثني يف الربملان ،هي لي�صت تدخلت خطاأ .اإيران مل ت�صتطع خالل فرتات ط�يلة اأن حت�صن
حك�مة اأقلية« .التحالف ال�طني» و «التحالف الكرد�صتاين» العالقة (بني الطرفني) .الرئي�س الأ�صد و�صل اىل نتيجة اأن
لديهما  214نائب kا ،اإ�صافة اإىل خم�صة م�صيحيني .لذلك فاإن
امل�صالح كثرية وكبرية بني �ص�رية والعراق واأراد طي �صفحة
ا�صرتاك «العراقية» مهم لأنه ميثل
املك�ن ال�ص qني العربي يف املا�صي .والأمر الثاين انني طلبت منه اأن اأجدد عالقتي
q
العراق ووج�ده �رشوري كي تك�ن هناك �رشاكة وطنية .التاريخية بعائلة الأ�صد فتف�صل م�افق kا وم�صك�راk.
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< هل قطاع نقط كرد�صتان منف�صل عن قطاع النفط يف
العراق عم�م kا؟
 ل .النفط ثروة وطنية عراقية عامة وحتى النفط امل�صتخرجيف كرد�صتان مقرر اأن يدخل �صمن الأنب�ب املار اىل جيهان يف
تركيا ،ووارداته تع�د اإىل احلك�مة املركزية ،هذه م�صاألة منتهية
يف الد�صت�ر .املادة  111منه تن�س على اأن النفط والغاز ثروة
وطنية.
< هل �صيبقى (ح�صني) ال�صهر�صتاين وزير kا للنفط يف احلك�مة
اجلديدة؟
 اأنا ل�صت رئي�س وزراء .الدكت�ر ال�صهر�صتاين برهن اأنه وزيرنفط قدير .عدا بع�س امل�صاكل مع كرد�صتان ،كان ناجح kا جد kا
يف ت�قيع اتفاقات مع ال�رشكات الأجنبية .وه� بروف�ص�ر لديه
كتلة داخل التحالف ال�طني ول اأدري اإذا كان �صيبقى اأو ينتقل
اىل من�صب اآخر .واأنا كرئي�س جمه�رية اأقف على م�صافة واحدة
من اجلميع ول اأتدخل واأعمل كحكم اأنا ل�صت رئي�س جمه�رية
كرد�صتان بل رئي�س العراق.
< هل �صيتم اإعدام طارق عزيز؟
 ل .اأو kل اأنا لن اأوقع حكم اإعدام طارق عزيز ثم لن ن�صدرمر�ص�م اإعدامه .اإن الجتاه العام يف العراق ال يعدم لكرب �صنه،
وثاني kا لأنه م�صيحي ونحن نعترب اأن علينا اأن نراعي م�صاعر الأخ�ة
امل�صيحيني يف �صكل جيد وهناك طلبات كثرية بهذا املعنى من
قدا�صة البابا ووزراء خارجية فرن�صا ورو�صيا وكثري من الدول
طلبت عدم اإعدامه.
تخ�ف على م�صري امل�صيحيني يف العراق؟
< هل هنالك q
 نعم ،هنالك اعتداء ظامل ي�صنه الإرهابي�ن املجرم�ن علىالإخ�ة امل�صيحيني يف العراق .وهذه �صيا�صة �صارة بالعراق
هدفها تهجري امل�صيحيني ونحن ندع� اىل بقائهم لأنه وطنهم
الأ�صلي .ثم اإذا تعر�ص�ا اىل م�صاكل يف بغداد اأو يف اأماكن
اأخرى فكرد�صتان مفت�حة اأمامهم ي�صتطيع�ن الذهاب اإليها كما
ذهبت اآلف العائالت امل�صيحية اىل مدن كرد�صتان لتعي�س اآمنة
اإىل اأن يع�د ال�صتقرار ال�صامل اىل العراق ويع�دون اىل املدن
العراقية.
< ما ح�صة فرن�صا من العق�د مع العراق؟
 نريد اأو�صع العالقات مع فرن�صا فقد ت��صلنا مع الرئي�س�صارك�زي اىل حت�صني العالقات يف املجالت النفطية
والقت�صادية والع�صكرية والثقافية.
< هل اأنتم م�صتعدون لالإن�صحاب الأمريكي؟
 نعم .الآن كل املدن العراقية تتم حمايتها من ق�ات الأمنالعراقية .اجلي�س الأمريكي ان�صحب من املدن اىل مع�صكرات
خا�صة .ق�ات الأمن العراقية قادرة على حف ßالأمن ،خ�ص��ص kا
اأن اجلماهري العراقية بداأت تكره الإرهابيني وتتعاون مع
ال�صلطات احلك�مية.
< كان املالكي يتهم �ص�رية بال�صماح للم�صلحني بالت�صلل اإىل
العراق هل ت�قف ذلك؟
 ا�صاأيل املالكي اأنا �صديق ل�ص�رية اأعتز ب�صداقتي وحتالفيال�صرتاتيجي معها .ول اأوافق على تبادل التهامات .عار�صت
وبينت راأيي اأننا ل يجب اأن نن�صى اأف�صال �ص�رية
احلملة الكالمية q
علينا .كلنا عا�س يف �ص�رية ومتتع بخرياتها وم�صاعداتها فال
يج�ز ت�تري العالقات معها.
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�« v�« UÎ FL²�� wMO�

¡«—“Ë W??F??Ð—« Âb???�
uJ(« s� rNðôUI²Ý«
— ·ö²z« UNM� w½UF¹
ÆlOÐUÝ« dL²�ð
Ë ¨WFÐ—ô« ¡«—“u�«Ë
œ« ÍœUB²�ô« WOLM²�«
*d³�« fOz— s� ÊUÐdI�
—“u�« fOz— l� tH�U%
�dŠò »e??Š sKŽ«Ë
ÆÊUOÐ w� WFÐ—ô«
d� ¨Êö??Žô« q³�Ë
uJŠ Õd²I½ò Í—U³šô«
� sB×²¹ w½uJÝu�dÐ
uMO�uÐ u�U²¹« ‰U�Ë
Að V−¹ t½« ¨U³�U²Ý ô
—U�O�« W{—UF*« rCð
½ Ê« UMOKŽò ·U{«Ë
ŠË W�uJŠ w� qšbð Ê«
JÝu�dÐ Ê« ·U{«Ë
Bš v�« WłU×Ð ULz«œ
� dš« ‰ËR�� Âb�Ë
« l� UM�UCð t²�UI²Ý«
tLÝUÐ WŁb×²*« œU�«
Ýu�dÐ wMO� U??ŽœË
W�uJ(« s� t� 5�«u*«
Fð p�– vKŽ œ— w�Ë
w� t�uBš WNł«u�Ë
D�« Ê« wMO� ‰U??�Ë
Vł«u�«Ë WO�ËR�*«Ë
�« Èu??I??�« X??I??�«ËË
s� t??½« vKŽ Ÿu³Ýô«
vKŽ ÊuŽdA*« o�«u¹
WKOI¦�« Êu¹b�« dŁ« s�
� √b³ð Ê« —dI*« s�Ë
�« fK−� s� WOzUNM�«
ðË ¨‰Ëô« Êu½U� w� Ë«
VO�UÝ«ò w½uJÝu�dÐ
U� ¨WK³I*« ÂU¹ô« ‰öš
²½« cM� WDK��« v�u²ð
(« ‰«R��«ËÆ≤∞±≥ w�
u¹—UMO��« 5Ð s�Ë
JÝu�dÐ W�UŽeÐ …b¹bł
zdÐ ◊«d�uMJð U¼ôu²¹
ÆwMO� UNLŽb¹
vKŽ ¡«d³)« oH²¹Ë
Ð WO³Fý —u¼bðË
ł UNMOÐ s� `zUCH�«
Ž ±∑ U¼dLŽ wKO� vNK�
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Æò 5MÞ«u*« UłUO²Šô
w� ÊU??Ð ¨…b??×??²??*« 3ú??� ÂU??F??�« 5???�_« ÊU???�Ë
vKŽ ‚U??H??ðôU??Ð o??ÐU??Ý X???�Ë w??� V???Š— b??� Êu???�
t½QÐ tH�ËË ¨WO�«dF�« W�uJ(« qOJAð WOKLŽ
WOKLF�« —U??�??� vKŽ ÂU???�_« v??�≈ …dO³� …u??D??š
ÂUF�« 5???�_« œU??ý√ËÆœö??³??�« w??� W??O??Þ«d??I??1b??�«
rNK�u²� UNðœU�Ë WOÝUO��« »«eŠ_« lOL−Ð
VFAK� WOŽUL'« `�UB*« Âb�ð W¹u�ð v??�≈
vKŽ w½U³�UÞ ‰ö??ł f??O??zd??�« Q??M??¼Ë ¨w??�«d??F??�«
VzU½Ë fOz— »U�²½UÐ V??Š—Ë tÐU�²½« …œU??Ž≈
Æ¡«—“u�« fOz— `OýdðË ÊU*d³�« fOz—
v�≈ 5??O??�«d??F??�« …œU??I??�« ÂU??F??�« 5???�_« U???ŽœË
qłUŽ qJAÐ rN�d% ‰ö??š W�«dA�« WK�«u�
3_« b�√Ë Æ…b¹b'« W�uJ(« qOJAð ‰UL�ù
W�uJ(«Ë VFA�« …bŽU�0 UN�«e²�« …b×²*«
WOMÞu�« W(UB*« oOI% œuNł w� ‚«dF�« w�
Æ¡Ušd�« tLF¹ Íu� bKÐ ¡UMÐË

∫vŠdłË vK²�
ÈuMO½ WE�U×� w� wM�√ —bB� œU??�√ UOM�√
5²��H*« 5ð—UO��« —U−H½« WKOBŠ ÊQÐ f�√
v�≈ XFHð—« q�u*« ‰ULý ‘ËœUÐ s−Ý »d�
Î O²� ±∏
∆—«uÞ WÞdý Ãu� d�¬ rNMOÐ UÎ ×¹dłË ö
W¹d�u��«å?� Y¹bŠ w� —bB*« ‰U�ËÆs−��«
5ð—UO��« —U???−???H???½« W??K??O??B??Šò Ê≈ ¨å“u????O????½
”«d( wMJÝ lL−� WŠUÝ q??š«œ 5²��H*«
q�u*« ‰ULý ‘ËœUÐ ¡UC� w� ‘ËœUÐ s−Ý
WOM�_« d�UMF�« s� 5MŁ« q²I� v??�≈ XFHð—«
WÐU�≈Ë s−��« ∆—«uÞ WÞdý Ãu� d�¬ rNMOÐ
Æå5O½b�Ë WOM�√ d�UMŽ rNMOÐ s¹dš¬ ±∂
…—UOÝ Ê≈ U??I??ÐU??Ý ‰U???� w??M??�√ —b??B??� ÊU???�Ë
s−Ý »d???� Âu???O???�« ÕU??³??� d??−??H??½« W??�??�??H??�
dš¬ —U??−??H??½« t??³??I??Ž√ ¨q??�u??*« ‰U??L??ý ‘ËœU????Ð
Ê√ UÎ MO³� ¨t??�??H??½ ÊU??J??*« w??� W��H� …—U??O??�??Ð
5MŁ« 5??O??½b??� q??²??I??� s??Ž «d??H??Ý√ s??¹—U??−??H??½ô«
¨ÈuMO½ WE�U×� Ê√ d�c¹Æs¹dš¬ ±∞ W??ÐU??�≈Ë
oÞUM*« s� bFð ¨œ«bGÐ WL�UF�« ‰ULý r� ¥∞µ
WO�«dF�« W�uJ(« rOOIð V�×Ð UÎ OM�√ WMšU��«
WHK²�� oÞUM� bNAð YOŠ ¨w�dO�_« gO'«Ë
«uI�« b??{ W??×??K??�??� U??O??K??L??Ž W??E??�U??;« s??�
Æ5O½b*«Ë WOM�_«

f�« f¹—UÐ w� WOLM²�«Ë ÊËUF²�« WLEM� dI� w� w�Ëb�« w�«d²ýô« ŸUL²łô« ÕU²²�« —uC( t�u�Ë Èb� w½U³�UÞ
‚«dF�« w� …b×²*« 3_« sŽ WÐUOM�UÐ œË√ å∫ „—U³*«
UÎ ³FýË W�uJŠ ‚«dF�« v�≈ wðUOM9 dŠQÐ ÂbIð√ Ê√
Æò v×{_« bOŽ ‰uKŠ W³ÝUM0
«Î dšR� Á“«d??Š≈ - Íc??�« “U??$ù« Ê≈ ò ·U??{«Ë
UM½U1≈ b�R¹ W�uJ(« qOJAð WOKLŽ bOF� vKŽ
‚«dF�« …dO�� W�UŽ≈ ÊUJ�ùUÐ ÊuJ¹ s� ·uÝ t½QÐ
U*UÞ tMŽ WFł— ô wÞ«dI1œ ÂUE½ u×½ t�bIð w�
W�«dA�«Ë —«u(« ∆œU³0 5�e²K� œö³�« …œU� ÊU�
Æò
…dL²�*« œuN'UÐ «Î dOš dA³²Ý√ wM½≈ å∫ lÐUðË
UÎ �b� wCLK� WO�«dF�« ·«dÞ_« lOLł UN�c³ð w²�«
r¼býU½√ w??½√ UL� Æ W�uJ(« qOJAð WOKLŽ w??�
ÂU9≈ ÊULC� bOÐ «Î b¹ qLF�«Ë r¼œuNł WHŽUC0
WK�UýË VFAK� W??K??¦??2 W??�u??J??Š qOJAð WOKLŽ
WO�UFHÐ ÍbB²�« UN½UJ�SÐ ÊuJ¹ W�Uð …—u??B??Ð

¨W¹cOHMð U??O??Šö??� t??×??M??�Ë Êu??½U??I??Ð U??O??K??F??�«
5KI²F*« ŸU??{Ë√ WFł«d* WOMÞË WM' qOJAðË
wzUNM�« lO�u²�« WDKÝ v�≈ W�U{≈ ¨s¹e−²;«Ë
Æ UHK*« lOLł vKŽ
3ö� ÂU??F??�« 5???�ô« q??¦??2 U??Žœ X??�u??�« «c??¼ w??�
5O�«dF�« …œU??I??�« dJK� œ¬ ‚«d??F??�« w??� …b×²*«
ÊULC� bOÐ «Î b??¹ qLF�«Ë r¼œuNł WHŽUC� v??�«
WK�UýË VFAK� WK¦2 W�uJŠ qOJAð WOKLŽ ÂU9≈
WO�UFHÐ ÍbB²�« UN½UJ�SÐ ÊuJ¹ W�Uð …—u??B??Ð
Æ 5MÞ«u*« UłUO²Šô
UNLŽœ w� —«dL²ÝôUÐ …b×²*« 3_« Â«e²�« b�«Ë
v�≈ WO�«d�« r¼œuNł w� ‚«dF�« VFýË W�uJ(
œö³K� 5�«b²�� WOLMðË s??�√Ë —«dI²Ý« oOI%
ÆUNOMÞ«u� lOLłË
v×{ô« bOŽ ‰uKŠ W³ÝUM* W??�U??Ý— w??� ‰U??�Ë

d @E |3G'Ã( B )sGs, cB2'# uj*
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WO�Ëb�«Ë WO�dO�_« «uI�« tÐ ÂuIð U�
Âö��« oOI% qł√ s� ÊU²�½UG�√ w�
h�¹ ULO� U??�√ò ∫ö??zU??� ¨—«d??I??²??Ýô«Ë
oK� d??O??¦??ð w??²??�«Ë W??O??�U??(« ·Ëd???E???�«
s� W??¹—Ëd??{ UN½S� ¨Í“«d????� f??O??zd??�«
Ê√ V−¹Ë ¨t³FýË t²�uJŠ W¹ULŠ qł√
u×½ vKŽË ¨W¹UMŽË W�bÐ dOOGð Í√ r²¹
qJAÐ WFł«dLK� lC�¹ Ê√Ë ¨Ê“«u²�
ÆådL²��
e½uO� p??¹U??� `???{Ë√ ‚U??O??�??�« w??�Ë
WJ³A� W¹dJ�F�« ÊËR??A??�« —UA²��
WÐU−²Ýô« Ê√ W¹—U³šù« å”≈ wÐ wÝò
W�dŠ r??O??Žb??ð w??M??F??ð Í“«d?????� V??�U??D??*
Í—uNL'« —uðUM��« ‰U� p�c�ÆÊU³�UÞ
Í“«d� l� lL²ł« Íc�« ¨ÂU¼«dž ÍeMO�
t½≈ ¨ÊU²�½UG�_ «d??šR??� …—U???¹“ ‰ö??š
ÆdOš_« U×¹dBð V³�Ð åq¼–ò
f�√ W??O??½U??G??�ô« W??�u??J??(« X??F??ÝË
U×¹dBð …b???Š s??� n??O??H??�??²??�« v???�«
Àb×²*« dLŽ bOŠË ‰U� YOŠ ¨Í«“d??�
l� XŁb% W�uJ(« Ê« Í«“d??� rÝUÐ
rN� w�KÞô« nKŠ Ê«Ë V½Uł« …œU??�
UDK��« ·ËU�� rEF� vKŽ o??�«ËË
vKŽ wzb³� o�«uð błu¹ UL� ¨WO½UG�ô«
Æ «uI�« UNNł«uð w²�« q�UA*«
WL� s� ÂU¹« q³� À«bŠ_« Ác¼ wðQð
hB�²Ý w??�??K??Þô« ‰U??L??ý n??K??(
w� W??O??�Ëb??�« «u???I???�« W??O??−??O??ð«d??²??Ýô
Ê≈ f??�√ „Ëd??³??�u??¼ ‰U�ËÆÊU²�½UG�«
w� ‰u???% WDI½ Êu??J??²??Ý W??L??I??�« Ác???¼
w¼Ë ÊU??²??�??½U??G??�« w??� »d???(« rOOIð
wNMð Ê« s??J??1 o??¹d??Þ W??Þ—U??š l??C??ð
Æ≤∞±¥ ÂUŽ ‰uK×Ð WO�U²I�« UOKLF�«
©«Æ‘Æ« ≠ “d²¹Ë— ≠ »Æ·Æ«®

ô« WO{uH*« X�U�
«dI²Ýô« vKŽ åUÎ IK�ò Ë
D� fO� sKÐb� …bŽU��
�« W¹œUB²�ô« UHKLK�
s�ò ·U{«Ë Æ «bM��«
ÆåW¹bM�d¹ô« W�UF�«
�H½ ‰ËR�*« lÐUðË
m�U³*« s� sJ� UN²�dÐ
Ë« WO�U� …bŽU�* åWO�¬
www.ghorbanews.com
Ë« Êu�ËR�� UNÝ—U1
qł« s� ÁcN� …bŽU��
�ò oÞUM�« ‰U??�Ë

dn|3#®' dn|4 ¢eB

ÆÍ«“d� Âö�
w� WO�dO�ô« «uI�« bzU� »d??Ž«Ë
”u¹«d²Ð bOH¹œ ‰«dM'« ÊU²�½UG�«
—c???ŠË åt???K???�« W??³??O??šË t???²???A???¼œò s???Ž
U×¹dBð Ê« s� ÊUG�ô« 5�ËR�*«
- Íc�« ÂbI²�« ÷uIð Ê« sJ1 Í«“d�
W�dŠ ÁœuIð Íc�« œdL²�« b{ Á“«d??Š«
sDMý«u�« WHO×� V�×Ð ¨ÊU³�UÞ
ÆXÝuÐ
”u¹«d²Ð Ê« WHO×B�« XHA�Ë
w� n???�U???×???²???�« «u??????� œu???I???¹ Íc??????�«
ÊU� UŽUL²ł« dC×¹ r??� ÊU²�½UG�«
ÆbŠô« Í«“d� l� «—dI�
b???Šô« v??I??²??�« ”u???¹«d???²???Ð Ê« ô«
jOD�²�« f??O??z— w??½U??ž ·d????ý« l???�
Ê« v???�« —U????ý«Ë ¨w??½U??G??�ô« ‰U??I??²??½ô«Ë
vKŽ …—œU??� ÊuJð s� WO�dO�ô« «uI�«
bFÐ ‰UF� qJAÐ W¹dJ�Ž UOKLŽ cOHMð
ÆÍ«“d� U×¹dBð
WOł—U)« …d???¹“Ë X??F??�«œ U??¼—Ëb??Ð
sŽ Êu??²??M??O??K??� Í—ö????O????¼ W???O???�d???O???�_«
ÊU²�½UG�√ w??� W¹dJ�F�« UÐdC�«
fOzd�« ·ËU�0 oKF²¹ ULO�ò X�U�Ë
Æ·ËU�*« Ác??¼ t�—UA½ ÆÆs×½ Í«“d??�
ÆÆ U³ÝUM*« s??� œb??Ž w??� U¼UMA�U½Ë
UOKLF�« Â«b�²Ý« Ê√ bI²F½ UMMJ�Ë
«dÐU�*« U??�u??K??F??� v???�« …b??M??²??�??*«
b{ œb;« ·bN�« «–Ë W�bÐ WNłu*«Ë
rNðUJ³ýË Èu²�*« wFO�— 5×K�*«
WO½b*« UMðUOKLŽ s??� w??ÝU??Ý√ dBMŽ
åÆWK�UA�« W¹dJ�F�«
„Ëd³�u¼ œ—UA²¹— œbý t³½Uł s�
v�≈ ’U??)« U??�U??ÐË√ fOzd�« ÀuF³�
WK�«u� vKŽ ÊU²�½UG�√Ë ÊU²��UÐ

XÐd²�« Íb²F*« ËbF�« W1eN� …dOšô«
s¹œUO� w� ÂeNM*« ËbFK� o³¹ r�Ë ©ÆÆÆ®
qO¦9Ë WO�öŽô« «¡UŽœô« ô« W�dF*«
qzUÝË o¹dÞ sŽ ÂbI²�« W�UŠ w� t�H½
ÆåÂöŽô«
©ÆÆÆ® Ê« w¼ WIOI(« sJ�ò ·U{«Ë
—UBŠË »U??×??�??½« w??�U??Š w??� Ëb??F??�«
v�« Âu¹ s� Õ«Ë—ô« w� ÁdzU�š œ«œeðË
l�— vKŽ ËbF�« d³ł« Íc�« «c¼ Ë dš¬
UŁœU;«Ë `KBK� …—U??*« «—UFA�«
ÆåtMŽ ÍdJ�F�« jGC�« nOH�ð ·bNÐ
vKŽ dLŽ ö*« qLŠ ¨Èdš« WNł s�
‰U� w²�« Í«“d� bOLŠ fOzd�« W�uJŠ
V½Ułô« UNÐ ¡Uł ©ÆÆÆ® WKOLŽ …—«œ«ò UN½«
u×½ bK³�UÐ ÂbI²K� rNÝuH½ w� W³ž— ôË
VFA�« ŸU{Ë«ò v�« «dOA� ¨å—U¼œ“ô«
Æå¡u��« u×½ …cšü« bK³�«Ë
b¹dðò …b×²*« U¹ôu�« Ê« ·U{«Ë
¡ôR¼ …œUO� X% ÊUG�ô« Â«b�²ÝUÐ
vKŽ kH²% Ê« s¹dłQ²�*« ¡öLF�«
…b�U�Ë WKOLŽ …—«œU????Ð WDK��« ”√—
vKŽ …bL²F�Ë œËb(« bFÐ« v�« …œ«—ö�
UNI¹dÞ s??Ž bNL²� »d??G??�« «b??ŽU??�??�
«c¼ w� ‰ö??²??Šô« b??�Ë ¡UI³K� qO³��«
ÆåbK³�«

W�“√
U×¹dBð X�u% X�u�« «c??¼ w�
…b×²*« U¹ôu�« tO� UŽœ w²�« Í«“d??�
W¹dJ�F�« U??N??ðU??O??K??L??Ž n??O??H??�??ð v????�≈
“eŽ Z??K??Ł …d???� v???�≈ ÊU??²??�??½U??G??�√ w??�
YOŠ q??ÐU??�Ë sDMý«Ë 5??Ð i�UM²�«
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ع�صقه لريا�صة كرة القدم ،فه� دائم الت�صجيع للمنتخب
الق�مي الأردين ،وظهر يف منا�صبات عديدة مرتديا
قمي�س املنتخب الأردين ،و�ص�هد مرارا ياأتي
اىل املالعب الريا�صية دون جلبة لي�صاهد من على
املن�صة الرئي�صة بع�س املباريات.

عامر احلنت�يل
اإيالف
بعد نح� عامني من قرار
تعيينه وليا للعهد يف الأردن،
مال خاللها اىل البقاء يف
دائرة الظل ،مف�صال تك�ين
ال�ص�رة الإنطباعية بعيدا عن
الأ�ص�اء ،فقد ظهر الأمري
الأردين ال�صاب م�ؤخرا
بكثافة يف امل�صهد الأردين
جال�ص kا اإىل جانب والده امللك
عبد الله الثاين.
بداأ ويل العهد الأردين
ال�صاب الأمري ح�صني بن عبدالله تناول ح�صته من امل�صهد
الر�صمي الأردين ،يف اأوىل اإطاللته املكثفة اىل ج�ار
والده عاهل
الأردن
امللك عبدالله
الثاين ،اإذ
ظهر للمرة
الأوىل مقتفيا
اأثر والده
يف منا�صبة
داخلية
ر�صمية متثلت
يف ا�صتقبال
والده
امللك اآلف
املهنئني مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك ،الذي �صادف
الثالثاء يف معظم الأقطار الإ�صالمية ،اإذ �صافح الأمري
ح�صني اىل جانب والده اآلف ال�صخ�صيات ال�صيا�صية
والأمنية والع�صكرية ،واأطياف املجتمع املدين الأردين،
يف اأول منا�صبة يلتقي فيها الأمري ال�صاب هذا العدد
من ال�صا�صة ،وجلهم خدم�ا �صابقا على مدى العقدين
املا�صيني يف م�اقع عامة مرم�قة ،علما باأن املنا�صبات
التي ظهر خاللها ويل العهد الأردين منذ تعيينه بهذا
امل�قع مطلع مت�ز|ي�لي�  2009كانت قليلة جدا.
ومذاك التعيني الذي ح�صم م�قع ولية العهد ال�صاغرة
منذ اأواخر العام  ،2004فاإن الأمري ح�صني بن عبدالله
قد مال اىل الظل ،والإندماج يف مرحلة تك�ين ال�ص�رة
الإنطباعية عن امل�صهد ال�صيا�صي الأردين ،بعد اأن فاجاأه
والده امللك بعد اأيام من اإمتامه �صن اخلام�صة ع�رشة
بهذا القرار ،و�صط اإنطباعات يف الداخل الأردين باأن
�صن اخلام�صة ع�رشة يف تقاليد الأ�رشة امللكية الها�صمية
الأردنية ه� �صن الن�صج ،و�صن مغادرة التعليم الأ�صا�صي
والإعدادي ،واإ�صتباقا ملرحلة تعليمية اأهم ،ينتظر

www.ghorbanews.com

لالأمري ال�صاب اأن يتمها يف اخلارج اىل جانب حت�صني
عل�مه احلياتية بعل�م ع�صكرية يف اأرقى املعاهد
الع�صكرية املتخ�ص�صة ،ليعني لحقا �صابطا يف الق�ات
امل�صلحة الأردنية.
وواجه الأمري ال�صاب الذي يتم
ال�صيف املقبل ،عامه ال�صابع ع�رش
اأ�ص�اء الكامريات وه� اىل جانب
والده امللك يف حفل الإ�صتقبال
بابت�صامة ،وبتجاذب لأطراف
احلديث مع بع�س ال�صخ�صيات
الأردنية التي �صافحها ،ول�حß
وه� يكلم قيادات ع�صكرية خليجية
تنتمي اىل الع�ائل احلاكمة يف
الدول اخللجية ،وفدت لتهنئة
امللك وويل عهده ،ك�نها تقيم
يف الأردن،
لغر�س الدورات الع�صكرية يف
عمان ،وهي دورات تقيمها
امل�ؤ�ص�صة العك�رشية الأردنية ب�صفة
متكررة ،لت�فري التدريب الع�صكري
ب�ص�ية عالية على غرار املعاهد
الع�صكرية العاملية.
وحتى اللحظة فاإن الأمري الأردين
يتلقى درا�صته يف العا�صمة
الأردنية عمان ،وي�صتعد مل�ا�صلتها
يف الأ�صهر القليلة املقبلة ،يف
اإحدى اجلامعات العاملية العريقة،
اأ�ص�ة بجده امللك الراحل ح�صني بن طالل الذي ت�يف عام
 ،1999ووالده امللك عبدالله الثاين الذي ت�ىل احلكم
يف العام ذاته ،اإ�صافة اىل كبار اأفراد الأ�رشة الأردنية
املالكة ،اإذ عرف عن الأمري ال�صاب �صغفه وولعه بعل�م
التكن�ل�جيا ،واأنه �ص�هد مرارا يقر أا جمالت علمية
متخ�ص�صة يف تكن�ل�جيا املعل�مات ،كما اأنه ل يخفي

ومبغادرته دائرة الظل يف الأيام الأخرية ،فاإن
الأمري ح�صني �صت�كل اإليه مهمات ر�صمية واأخرى
ت�رشيفية ين�ب بها عن والده امللك ،فقد �صافر
مبعيته م�ؤخرا اىل م�رش و�صلطنة عمان ،ول�ح ßباأن
ال�صلطان قاب��س بن �صعيد قد رحب به ترحيبا �صديدا
يف الإ�صتقبال الر�صمي على اأر�س املطار ،قبل اأن
تنقل ال�ص�ر امللتقطة للقاء امللك الأردين و�صلطان
عمان احلفاوة ال�صلطانية نف�صها بالأمري ح�صني،
الذي ح�رش اللقاءات الر�صمية بني والده وال�صلطان
قاب��س.
ووفقا للد�صت�ر الأردين فاإن م�اد الأخري ل ترتب اأي
�صالحيات ل�صاغل من�صب ولية العهد ،لكن �صاغل هذا
املن�صب يف العق�د الأخرية ،ل�ح ßاأنه ين�ب عن امللك
يف �ص�ؤون كثرية ،وميثله يف لقاءات وقمم خارجية
ت�صتدعي م�صاغل امللك األ يح�رشها ،فيما مل ينب الأمري
ال�صاب حتى الآن عن والده يف من�صب نائب امللك ،ك�ن
ويل العهد مل يبل≠ ال�صن الد�صت�رية التي تتيح له هذه
النيابة ،واملحددة ببل�غه �صن الثامنة ع�رشة ،التي يبلغها
يف الثامن والع�رشين من �صهر حزيران| ي�ني� .2012
وين�س الد�صت�ر الأردين يف املادة ( )28منه باأن من
يت�ىل العر�س يجب اأن يك�ن قد اأ” الثامنة ع�رشة من
عمره ،واأن يك�ن قد ولد لأب�ين م�صلمني ،واأن يك�ن
اأكرب اأبناء امللك الراحل �صنا ،طبقا لك�ن الأردن ذات

نظام ملكي نيابي وراثي ،علما باأن من يرتقي العر�س
ومل يتم بعد ال�صن الد�صت�رية ،ف�ص�ف ميار�س ملكه من
خالل جمل�س و�صاية اىل حني بل�غه ال�صن املحددة يف
الد�صت�ر الأردين.
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” القب�س يف اململكة ال�صع�دية علي ثالثة خمم�رين
الأول اأملاين والثاين اأمريكي والثالث عراقي،
وحكم القا�صي ال�رشعي بجلد كل منهم ع�رشون جلدة
..
 واأثناء جتهيزهم للجلد اأقبل اجلالد عليهم م�رشوراوقال لهم :لقد و�صعت زوجتي الي�م م�ل�دا جديدا
وطلبت منى اأن اأمنح كل منكم اأمنية بهذه املنا�صبة.
 قال الأملاين وكان اأول من تقرر البدء بجلده:اأرج� اأن تربط اإىل ظهري و�صادة قبل اجللد ..
فقام اجلالد بذلك ،فتمزقت ال��صادة يف اجللدة
العا�رشة ،فلما انتهى اجلالد اأخذ الأملاين يبكى
ب�صدة وقد متزق ظهره و�صالت دمائه.
 قال الأمريكي وقد حان دوره :اأما اأنا فاأمنيتياأن تربط و�صادتني اإىل ظهري ..
ففعل اجلالد ذلك ،ولكن ما لبثت ال��صادتان اأن
متزقتا من اجللدة اخلام�صة ع�رش ،وتلقى الأمريكي
باقي اجللدات وه� ي�رش ñويبكى من الأمل.
 قال اجلالد للعراقي وقد كان اآخرهم :اأنت اأñعربي وجار �صقيق لذا �صاأمنحك اأمنيتني ،،،
قال العراقي� :صكرا لك يا �صيدي على كرم اأخالقك،
وتقديرا لإح�صانك فاإن اأمنيت الأوىل هي اأن جتلدين
مئة جلدة بدل من ع�رشين ..
فقال اجلالد متعجبا :ما اأ�صجعك من رجل ،لك ذلك،
وما اأمنيتك الثانية؟
فتب�صم العراقي وقال :اأما الثانية فاأن تربط
الأمريكي اإىل ظهري !!!
………………………….
اتنني م�صاطيل ركب�ا ات�بي�س بدورين اللي ف�ق
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نكات

�صاأل اللي حتت انت�ا ما�صيني ب�رشعة كام؟ قاله  80و
انت�ا؟ قاله ل اإحنا ال�ص�اق ل�صة ماجا�س.
………………………….
اثنني �صاكنني يف خيمة وراقدين على ظه�رهم بالليل
ناظر الأول لل�صما وقال للثاين و�س ت�ص�ف ؟ قال
ا�ص�ف ‚�م كثرية ....قال هذا و�س يدل علية ؟ قال
الثاين  :ان فيه جمرات وك�اكب غرينا يف هالك�ن .
قال الأول هذا يدل ان �صقف خيمتنا ان�رشق ياغبي.
………………………….
واحد راح حديقة احلي�ان اعجب بال�صد فدخل را�صه
بني احلديد
احلار�س قاله خرج را�صك  ..قاله ه� انا هاكله

………………………….
طبيب و ر�صام �صديقان يف احدى اليام ر�صم
الر�صام ل�حة فدعى الطبيب لتناول الع�صاء معه
وعر�س ال�ص�رة له وكانت ال�ص�رة �ص�رة
ان�صان فقال له الر�صام ما رايك؟ فرد الطبيب اظن
انه م�صاب بالتهابات الرئة نظرا اىل ا�صفرار
وجهه.
………………………….
يف واحدبيتعلم english
قال له ال�صتاذ:اذا اردت ان تق�ل لأحد تعال اىل
هنا بالنكليزي ماذا تق�ل له ?
فقال التلميذاق�ل come here:
الأ�صتاذ:واذا اردت ان تق�ل له اذهب اىل هناك ؟
التلميذ:اأذهب انا اىل هناك واق�ل لهcome here
………………………….
واحد مه�صرت قال ل�صديقه حتب ت�صمع نكته
باملقل�ب ؟
اجاب ياريت .
قال  :اذن ا�صحك اول ثم اق�ل لك النكته.
………………………….

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

15

äÉfÓYG

Thursday November 18, 2010- Vol 3 Issue#91

á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæª∏d QÉéjÓd ádÉ°U

:øµÁ
á«YÉªàLG áÑ°SÉæe …G áeÉb’ áYÉ≤dG õéM *
ïÑ£e + É¡≤aGôe πeÉµH áYÉ≤dG ΩGóîà°SG *
¢üî°T 700 ¤EG 50 øe *

≈Lôj õéë∏dh äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ
:OÉjCG ƒHCG ó«°ùdÉH ∫É°üJE’G
347-733-1929

á¨ اللäاQتعلم م¡اh áتعلم ال‚ليزي
:π ت�سمèبرام

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG
* ESL WITH BUSINESS
…QGOG ó`YÉ°ùe
* ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J
* ESL-With Ofﬁce Applications (ESL-OA)
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG
* ESL-Medical Ofﬁce Assistant (ESL-MOA)
.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG
* ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe
* ESL STAND-ALONE COURSES
Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf
* Comprehensive ESL (COMP/ESL)
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ
* Intensive ESL (INT/ESL)
¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d
* Stand Alone English as a Second Language
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ
o ESL 100
´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`ﬁ ∫ƒ°üØdG
o ESL 101
É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J
o ESL 102
ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 100
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 200
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 300
:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d
* U.S. Citizenship Exam Preparation
New York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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ÜƒæL ‘ äGôgÉ¶J
z¿ƒ«dÉ°üØf’G{h øª«dG
¥ô£dG ™£≤H ¿hóYƒàj
تظاهر املئات من اأن�صار
”احلراك اجلن�بي“ النف�صايل
يف جن�ب اليمن ،اأم�س يف
بع�س املدن ،وذلك يف الذكرى
الأ�صب�عية ملا بات يعرف ب`“ي�م
الأ�صري اجلن�بي“ ،فيما يعتزم
م�صلح�ن انف�صالي�ن قطع الطرق
امل�ؤدية اإىل اجلن�ب غدا ال�صبت.

علي �صامل البي�س ،الذي يقيم
يف املنفى منذ عام  .1994كما
رفع املتظاهرون لفتات منددة
بال�حدة بني �صمال اليمن وجن�به
والتي حتققت يف عام .1990
وح�صب امل�صادر ذاتها فاإن
التظاهرة التي �صهدتها مدينة
” ™dÉ°†dGكانت كبرية“ ،فيما
قدر عدد املتظاهرين يف
مدينة احلبيلني بالع�رشات.
وكان امل�صلح�ن النف�صالي�ن
ك�صف�ا م�ؤخرا عن برنامج
”احتجاجي ت�صعيدي“ ينطلق
ال�صبت القادم وي�صتمر حتى 6
دي�صمرب املقبل ،هدفه اإف�صال
بط�لة كاأ�س اخلليج لكرة القدم
”خليجي  ،“20ح�صب بيان �صادر
عن قيادة اأحد ف�صائل احلراك.

وقالت م�صادر حملية واأمنية
مينية ل`«الحتاد» اإن املئات
من النف�صاليني تظاهروا يف
حمافظتي ال�صالع وحلج ،مطالبني
ال�صلطات اليمنية بالإفراج عن
املعتقلني يف ال�صج�ن احلك�مية
وعلى راأ�صهم ح�صن باع�م رئي�س
ما يعرف ب`“املجل�س الأعلى
للحراك ال�صلمي لتحرير اجلن�ب“،
الذي يتزعم الحتجاجات
النف�صالية املتنامية يف اجلن�ب وح�صب البيان ،فاإن امل�صلحني
اليمني منذ مار�س  .2007النف�صاليني يعتزم�ن ”™£b
الطرق امل�ؤدية“ اإىل املحافظات
واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن اجلن�بية غدا ال�صبت ،بالإ�صافة
املتظاهرين الذين جاب�ا �ص�ارع اإىل تنظيم تظاهرة ”ملي�نية“
مدينتي ال�صالع واحلبيلني يف تت�جه اإىل مدينة عدن الثنني
حلج ،رفع�ا رايات خ�رشاء املقبل م�عد انطالق البط�لة
واأعالم دولة ما كان يعرف الريا�صية اخلليجية .ومن املقرر
ب`“جمه�رية اليمن الدميقراطية اأن ت�صت�صيف مدينتا عدن وز‚بار
ال�صعبية“ ،و�ص�ر kا للمعتقلني ،يف اأبني البط�لة الريا�صية
ولنائب الرئي�س اليمني ال�صابق و�صط اإجراءات اأمنية م�صددة.

IôFÉW ∑ôëÃ ≥jôM
‘ É¡YÓbEG ∫ÓN á«æÁ
AÉ©æ°U QÉ£e
جت طائرة �صحن مينية الي�م ال�صيطرة على الطائرة واإيقافها
اخلمي�س من حريق �صب يف يف املدرج الرئي�س للمطار ،مما
احد حمركاتها مما ت�صبب ت�صبب يف ت�قف حركة املالحة.
يف ت�قف حركة املالحة
الدويل واأكد امل�صدر بان رجال الإطفاء
�صنعاء
مبطار
يف مطار �صنعاء متكن�ا من اإطفاء
وقال م�صدر ميني مطلع لي�ناتيد احلريق الذي مل يعرف بعد اأ�صبابه.
بر�س انرتنا�ص�نال « بان
طائرة �صحن من طراز األ  6ي�صار اإىل اأن ح�ادث الطريان تعد
« »130اندلع بها حريق خالل نادرة يف مطار �صنعاء قيا�صا
عملية الإقالع لكن قائد الطائرة مبطارات عاملية اأخرى ب�صبب قلة
متكن يف اللحظات الأخرية من حركة الطريان من وايل اليمن.
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ن�ص�ب حريق يف ي�م
2010/11/18AÉ©HQ’Gم امل�افق
/11ذى احلجة 1431ه يف اجلامع
الثرى بقرية ذى ا�رشق وامل�صمى
جامع عمر بن عبد العزيز ب حيث
اتلف احلريق مكتبتة التي بها من
املحتمل واكرث احتمال خمط�طات
قدميه والتي تع�د ايل اقدمية
اجلامع ك�ن اجلامع بني بت�جية
عمر بن عبد العزيز وا�رشف عل
بنائه كيال بن اجلراح
وهنا قد يك�ن احلريق مق�ص�د
اوغري مق�ص�د ايل انه كان مالمة
للمعلمني وامل�ؤلفني وال�ص�ؤال يق�ل
اين ذهبت م ؤ� األفاتهم واإعمالهم
وهنا هل انطم�صت معاملهم وم�ؤ
الفاتهم وتاريخ وحظارة املنطقة
واليمن يف حال ال�صك�ت عن هذا
وذي اأ�رشق :
امل�قع يحدها من ال�صمال قرية
�رشا�س
ومن ال�رشق الدمنة ومن اجلن�ب
وادي الدمنة ومن الغرب جبل
احليزم و ت�صتهر ذي اأ�رشق بجامعها
الأثري ذو املنارتني تهدم اأحدهما
بالق�صف املدفعي الرتكي والأخرى
باقية جعلت ع�ص�ر اجلامع حمط
للزائرين وحمط اجلامع مركز
لالإ�صعاع العلمي ومدر�صة علمية
�صمية با ملعالمة والتى تتخ�ص�س
فى تدري�س وتاأهيل املدر�صني
يف عل�م الفقه وال�صنة والفرائ�س
واحكام التج�يد والتف�صري والغة
العربية والعل�م الأخرى وتخذ من اجلامع مركز علم واإ�صعاع اأيام الدولة ال�صليحية ومركز تعليم ال�صنة
واملذهب ال�صافعي مل�اجهة الدولة الفاطمية
بني امل�صجد عام 77ه`) باأمر اخلليفة عمر بن عبد العزيز اأول من قام يف مبا�رشة العمل فيه ح�صب
املخط�ط يف امل�صجد( كيال بن اجلراح ) وكما ” ترميمه للمرة الثانية يف عهد الأمري احل�صن با�صالمة
اأعيد بنائه وترميمه ( القرن  5ه`) و11م وعمل على ت��صيل املاء للجامع عرب �صقاية مبنية من احلجر
والق�صا�س ومتتد من جبل
احليزم اإىل اجلامع و” ترميمه يف عام2006م على نفقة ال�صندوق الجتماعي للتنمية ومب�صاهمة فاعل
اخلري ال�صيخ  /حممد على �صالح اأحلا�صدي ع�ص� جمل�س الن�اب
مميزاته :
له منارتان مميزتان تبقى واحدة وهي ذات زخرفة معمارية فريدة واملنارة الخري ق�صفة مبدافع
الدولة الرتكية اأثناء احتاللها لليمن
بني العم�د والأخر خ�صب منح�ت بطريقة اإ�صالمية هند�صية فريدة من ن�عها .
املنرب من خ�صب ال�صندل بخ�رية وله م�ؤخرة �صم�صية بها العديد من الزخارف والر�ص�م الفنية الهادفة
علي اأحجار خمتلفة.
املاء ياأتي من اجلبل عرب ال�ص�اقي .
واأذيع �صيت اجلامع على خلفية ماكان ي�صمى الكني�صة او املعبد اليه�دي وله مكتبة جهزها واعدها من
األأهايل عبد الكر Ëاحلداد واأهم الكتب فيه م�صحف خمط�ط يدوي يع�د اإىل �صنة (6^3ه`) و يف الباب
اخلارجي مكت�ب �صفرة ل يعرفها األ علماء احل�صاب والفلك (هكذا تاريخه باجلمل كعرب حمكم ) .
ياتى هذ �صمن ت�جهات الدولة يف جمال احلفا�س علي امل�روث الثقافى وال�صياحى والآثار حيث ن�س
ت�جههاب:
املحافظة على املخط�طات وحماية الآثار واملناطق الأثرية ومنع العتداء عليها.
-1
املحافظة على املدن التاريخية واحل�صارية وطابعها املعماري
-2
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قرا oأت وما غري الطبيعة من �pصفرp
اأرى غرر ال�صعار تبدو ن�صيدة k
وما حادثات الدهر ا qnل ق�صائد
وما املرء اإل بيت �صعر عرو�صه
q
تنظمنا اليام �صعر kا وا‰ا
فمنا ط�يل oم�صهب بحر عمره
وهذا مديح �صي≠ من اأطيب الثنا
ورب نيام يف املقابر زرتهم
qn
وقفت على الجداث وقفة عا�صق
فما �صال في�س الدمع حتى قرنته
اأ�صكان بطن الأر�س هال ذكر”
ر�صيتم باكفان البلى حل k
ال لكم
كم
وقد كنتم ت�ؤذ pي احل�صايا
n
جن�ب r
األ يا قب�ر kا زرتها غري عارف
لقد حار فكري يف ذويك وانه
فقلت ولالأجداث nكفى م�صرية
دايف اجلناحني بته
وليل غqn o
واأقلع من �صفن اخليال nمرا�صي kا
اأرى القبة الزرقاء ف�قي كاأنها
ول�ل خروق يف الدجى من ‚�مه
خليلي ما اأبهى واأبهج يف الروؤى
qn
اإذا ما ‚�م الغرب ليال تغ�رت
جت�لت من ح�صن الك�اكب يف الدجى
q
اإىل اأن راأيت الليل و qnلت جن�ده
فيالك من ليل قراأت ب�جهه
فقلت وطريف �صاخ�س لنج�مه
وي�م به ا�صتيقظت من هجعة الكرى
فاأطربني والديك oم�صج �صياحه
ومما ازدهى نف�صي وزاد ارتياحها
فقمت وقام النا�س lq
كل ل�صاأنه
وقد طلعت �صم�س النهار كاأنها
بدت من وراء الفق ترفل للعلى
غدت تر�صل الأن�ار حتى كاأنها
اىل اأن جلت يف ن�رها رونق ال�صحى
واأهدت حياة يف ال�صعاع جديدة
فقلت م�صري kا نح�ها بحفاوة
وبي�صة خدر ان دعت نازح اله�ى
من الالء ميلكن القل�ب بكلمة
تهادت تريني البدر حمدقة  nبها
فلله ما قد هجن يل من �صبابةة
ت�صافح احداهن يف امل�صي تربها
مررن وقد اأق�رشت خط�ي تا oqأدب kا
منهن اأروؤ�ص kا
فطاأطا nأن للت�صليم
qn
فاألقيت كفي ف�ق �صدري م�ص qلم kا
واأر�صلت قلبي خلفهن oم�صيع kا
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�صحائف حت�ي كل فن من ال�صعر
n
على �صفحات الك�ن �صطر kا على �صطر
يف�ه بها لل�صامعني فم الدهر
م�صائب لكن �رشبه حفرة القرب
ترد املنايا ما nنظمن اإىل النرث
oq
خمت�رش العمر
ومنا ق�صري البحر
n
وذاك هجاء �صي≠ من منطق oهجر
مبنهل qدمع ل oينهن oه بالزجرp
على الدار يدع� دار�س الطلل القفر
اإىل زفرات قد ت�صاعدن من �صدري
عه�د kا م�صت منكم واأنتم على الظهر
وكنتم اأويل الديباج واحللل pاحلمر
اأمني اأبي التدلي�س يف الق�ل حاكي kا
بها �صاكن ال�صحراء من �صاكن الق�رش
ليحتار يف مث�ى ذويك اأول� الفكر
األ ان هذا ال�صعر من اأفجع ال�صعر
اأ�صامر يف ظلمائه واقع الن�رش
فتجري من الظلماء pيف n o
جلج oخ� p
رش
رواق من الديباج qر�صع بالدر
قب�صت على الظلماء بال‰ل الع�رش
‚�م kا باأج�از الدجى مل تزل ت�رشي
بدت اأ‚م يف ال�رشق اأخرى على الإثر
وقبح ظالم الليل يف العرف والنكر
بال�صقrر
على ال oدهم يقف� اإثرها ال�صبح oq
نظيم البها يف نرث اأ‚مه الزهر
األ اإن هذا ال�صعر من اأح�صن ال�صعر
درع الليل �صم�صام oه الفجر
وقد ق qد n
 Âع�صف�ر يزقزق يف وكر
تر o
طيب الن�رش
هب�ب ن�صيم �nص rج �nصج q
كاأنا حجيج البيت يف �صاعة النفر
مليك من الأ�ص�اء يف ع�صكر nجمر
رويد kا رويد kا يف غالئلها احلمر
ت�صيل على وجه الرثى ذائب الترب
�صقيال ويف بحر الف�صاء غدت جتري
اإىل حي�ان الأر�س والنبت والزهر
األ ان هذا ال�صعر من ابدع ال�صعر
اأجاب األل لبيك يا بي�صة اخلدر
ويحيني ميت ال�جد بالنظر ال�úر
اوان�س اإpحداق الك�اكب بالبدر
طي ال�صل�ع على اجلمر
ا o
ألفت بها qn
فنحر اىل حتر وخ�رش اىل خ�رش
واأجمعت اأمري يف حمافظة ال�صرب
�صفرن من ال�صعر
عليها اأكاليل o
واأطرقت نح� الر�س منحني الظهر
فراح ومل يرجع اإىل حيث ل اأدري
www.ghorbanews.com
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ød h ∫h’G øµj ⁄
ÒN’G ¿ƒµj

ídÉ°U óªMG

لقد القت الزمة املالية العاملية بظللها على املجتمع
الدوىل مب�صت�يات متباينة من التاثر و ردود الفعال
و رب �رشة نافعه لقد اتخذت املجم�عة القت�صادية
و ا�صحاب القرار فى م�رش جمم�عة من اغلتدابري
لتعامل مع هذا الظرف ب�صكل ايجابى مما اتاح
الفر�صة لن تك�ن م�رش فى �صدارة دول املنطقة
ا�صتعدادا لتاحة فر�س ا�صتثمارية متميزة للم�صتثمرين
 ،حيث عقد م�ؤمتر اقت�صادى دوىل هام نظمته جمله
اليك�ن��صت بح�ص�ر معاىل رئي�س ال�زراء دكت�ر
احمد نظيف و جمم�عة من ال�زراء فى احلك�مة
امل�رشية وعلى مدى ي�مني ناق�س امل�ؤمتر العديد
من فر�س ال�صتثمار املتاحة فى م�رش و ا�صاد
احلا�رشون من دول العامل مبدى التح�صن فى م�صت�ى
الداء فى القت�صاد امل�رشى و بارتفاع عن�رشى
المان الجتماعى و ال�صيا�صى مما يب�رش بان م�رش
�ص�ف تك�ن وجهه لال�صتثمار فى ال�صن�ات املقبلة.

�aتتا ìمت�’� øØd� ∞ëسÓم≈ hód� ≈aحة
عاUسªة £bر
بح�ص�ر الف �صيف ميثل�ن العديد من دول العامل
” افتتاح متحف الفن ال�صالمى فى الدوحة والذى
ا�صت�حى م�صممه فكرته من م�صجد ابن ط�ل�ن
بالقاهرة وه� يحت�ى على  800حتفة نادرة
” جمعها من  3قارات متثل بدايه و تط�ر الفن
ال�صالمى و كان الكاتب ال�صحفى الكبري حممد ح�صنني
هيكل �صيف kا متحدث kا امام �صي�ف امل�ؤمتر و لذين
تقدمهم �صم� امري دولة قطر و �صم� ال�صيخة م�زة
و جمم�عة من ال�زراء وامل�ص�ؤلني فى حك�مة قطر
ولقد ا�صادا احلا�رشون مب�صت�ى الرائع الذى مل�صه
فى مقتيات املتحف و ا�صل�ب العر�س و اعتربوه
ا�صافة للثقافة و الفكر ال�صالمى على م�صت�ى العامل
.
�Q âë‚hساdة Lرójة �üæŸسة �©dرHية ≈a
�dوUسو∫ ��Ÿ� ¤سÄوÚd
منذ اكرث من � 5صن�ات وحتت عن�ان ( ع�دة الذهب
لالر�س الفراعنة) هذا املقال ن�رش فى املن�صة
العربية حيث ان ال�رشكة الفرع�نية ملناجم الذهب
وهى �رشكة م�رشية ا�صرتاليه تتخذ من مدينة
ال�صكندرية مقر ملكتبها قد بدات م�رشوعا منذ اكرث
من � 10صن�ات فى �صحراء ال�رشقية مبنطقة مر�صى
علم و حتديدا فى جبل ال�صكرى حيث قد بل≠ اجماىل
ا�صتثمارات ال�رشكة اكرث من  300ملي�ن دولر
و كانت لهم م�صكالت مع وزارة ال�صناعه و من
خالل الدعم العالمى ” الت��صل حلل�ل منا�صبة و
ا�صتمروا فى اداء عملهم و قريبا �صيك�ن لدينا اول
�صبيكة ذهبية من انتاج املناجم امل�رشية و يدع�
املهند�س امى الراجحى رئي�س جمل�س الدارة العديد
من ال�رشكات العاملية ان ت�صتثمر فى م�رش فى جمال
الرثوة املعدنية .

www.ghorbanews.com

ال�صلطة حيث يعتربون ان القرتاب منها كالقرتاب من
ال�صم�س يجب ان يك�ن مب�صافات مدرو�صة فل� بعدوا كثريا
عان�ا ال�حدة و الربودة و النعزال و الن�صيان  ...وان
اقرتب�ا اكرث من الزم احرتق�ا و �صاع�ا و لن يظهر لهم
بعد ذلك اثر .
و املتابع للعديد من برامج تليفزي�ن يعجب بالكاريزما
ال�صخ�صية ملقدمى هذه الربامج – و اجلميل فى المر
ان الغالبية منهم قد خرج�ا من مدر�صة ال�صحافة وكان
ΩQÉﬁ óªMG
‚احهم و متيزهم فى العمل ال�صحفى ه� الدافع و ج�از
الدكت�ر م�صطفى حمم�د –
الطبيب  -الديب  -الفلي�ص�ف املرور ل�صتمرار ‚احهم فى تقد Ëاملعل�مة ب�صكل
منا�صب يجعل امل�صاهد فى حالة من اليقظة و التقدير
و الزاهد فى الدنيا و الذى تعر�س من خالل كتاباته
للعديد من امل�اقف ال�صعبة التى تعتمد على اإعمال العقل – لنه قد يك�ن من ال�صهل احل�ص�ل على معل�مة لكن
و الجتهاد فى جمتمع عا�س و ليزال حتت قهر الظروف ت�ظيفها يحتاج اىل جهد ودقة واتقان .
ينظر النا�س باإعجاب و تقدير للكثريين ومنهم ( مفيد
و م�ؤمن بنظرية �صلم ت�صلم او مق�له هذا ما وجدنا عليه
ف�زى – خريى رم�صان – حمم�د �صعد – جالل عنايات
اباءنا .
فى كتابه ( رحلتى من ال�صك اىل الميان ) و كتابه الخر – احمد امل�صلمانى – احمد م��صى – حمدى رزق –
حمدى قنديل ).
(ح�ار مع �صديقى امللحد ) وجد نف�صه متحرر kا من قي�د
اخل�ف وم�ؤمن kا بان ر�صالة العلم هى تب�صري الن�صان مبا و بالطبع هناك من العن�رش الن�صائى مقدمات برامج لهن
ح�ص�ر ق�ى و م�ؤثر فى املجتمع – رغم ان البدايه مل
يدور من ح�له للمنفعة الب�رشية .
تكن فى جمال ال�صحافة على وجه التحديد .
اول كتاب له كان عن�انه ( انا و الله )  ....ومل يرى
k
k
k
و يقال بان العمل العالمى يعترب عمال علميا فنيا حيث
الن�ر حيث اثار جد kل �صديد kا – وحتدث معه الرئي�س
ان�ر ال�صادات بخ�ص��س افكاره والتى وجد فيها ا�صياء يحتاج اىل درا�صة و اإتقان و اإ�صتعداد �صخ�صى للعطاء و
الت�صحية و القب�ل من منظ�مة املجتمع املحيط .
تعجبه – و ا�صتمر اعجاب ال�صادات ب�صخ�س الدكت�ر
و يتحدث النا�س كثريا معجبني بالطريقة او بال�صل�ب
م�صطفى حمم�د وعر�س عليه من�صب وزير لكنه اعتذر
الذى يقدم به احمد امل�صلمانى برناجمه املتميز الطبعة
برقة و لطف قائال ...رمبا اك�ن �صاحب وجهات نظر
الوىل  -حيث انه ومن خالل ن�صف �صاعة يطلع النا�س
او نظريات و افكار تفيد الخرين و ت�صاعد فى تط�ير
على كل ماه� هام وجديد و ملفت للنظر ما قدمته
فكر الن�صان و ا�صل�ب حياته لكننى ف�صلت فى ادارة
حياتى اخلا�صة فلدى ولد و بنت و مل ت�صتطع زوجتى ان ال�صحف او املجالت خالل � 24صاعة فلديه ح�صن اختيار
تكمل معى الرحلة – وانا اعذرها فى ذلك – فكيف ىل ان للم��ص�عات – دقة املعل�مات – امانة العر�س و
احليادية التامة خا�صة فى امل�صائل ذات البعد الق�مى
احتمل م�صئ�لية وزارة و جمتمع فانا ان�صان زاهد لي�س
ىل طم�حات اكرث من ان ا�صاعد النا�س و نف�صى او kل على �صيا�صي kا و اقت�صاديا واجتماعي kا – و الظريف فى المر ان
لديه ب�صاطة غري عادية فى عر�س ا�صعب امل��ص�عات
فهم ما يدور ح�لنا حتى تك�ن الدنيا و�صيلة نعي�س فيها
بفهم �صحيح ننتج و نفيد انف�صنا و املجتمع ونك�ن م�ؤهلني للم�صاهد العادى كاإمام امل�صجد الذى يب�صط و ي�رشح
الم�ر للم�صلني على كافة م�صت�ياتهم الفكرية و العلمية
لكى نك�ن م�اطنني �صاحلني ننفع انف�صنا و املجتمعات
حيث هدفه الرئي�صى ان ت�صل لهم الر�صالة ب��ص�ح بال
التى نعي�س فيها فى الدنيا و الخرة .
فه� ان�صان زاهد ل تبهره املنا�صب و يعترب من ا�صحاب فل�صفة او حذلقة .
و اجلميل فى المر ان املذيع املتاألق احمد امل�صلمانى
امل�اهب املتعددة حيث قال ي�ما عن نف�صه انه فى
يحظى بتقدير و اإعجاب امل�صاهدين و اي�صا ل يجد العديد
بداية حياته مل يكن يدرى بالتحديد ما الذى يريده حيث
من امل�صئ�لني غ�صا�صة فى التعامل معه حتى ل� كان
كان يهتم بامل��صيقى �صماع kا وعزف kا و بنف�س القدر من
k
قا�صيا فى تناول بع�س امل��ص�عات با�صل�ب لذع لكنه
الهتمام كانت له مي�ل ادبية ف�صال عن انه قد اهتم
يهدف لتحقيق الفائدة و تعظيم مبداأ امل�صلحة العامة .
بدرا�صة الطب – وكان هذا التن�ع فى الفكر و ا�صل�ب
و بالتاىل فالنا�س لديها ب��صلة ت�صعرهم بالجتاهات
احلياة ه� �رش التاألق و اجلاذبية التى جعلت امل�صاهدين
فى م�رش و انحاء العامل العربى يتابع�ن باهتمام �صديد ولن ت�صتطيع ان تقنع م�صاهد او م�صتمع ب�صىء ل ي�صتطيع
ان يه�صمه او يجد له تف�صري  .املعنى الذى نريد ان نركز
برناجمه التليفزي�نى ( العلم و الميان ) و الذى يجعل
عليه ان م�رش التى ا‚بت كثريين امثال الدكت�ر العالمة
الن�صان يق�ل عندما ي�صاهده و يتابع حلقاته  ...يردد
م�صطفى حمم�د و الذى رف�س املن�صب ال�زارى – هى
من اعماقه  ....الله  ..مرتني ...مرة لن الربنامج
اي�صا التى ا‚بت اعالميني نابغيني ومتميزيني امثال
جميل و املرة الخرى لنه اق�ى منا .
وما حدث مع الدكت�ر م�صطفى حمم�د قد حدث اي�ص kا مع احمد امل�صلمانى فكالهما لن يك�ن الول كما انه اي�ص kا
اخرين متيزوا وعر�صت عليهم املنا�صب لتعظيم ال�صتفادة لن يك�ن الخري – فاحلكم للنا�س وهم فى بالدنا اذكياء
ولن ير�ص�ا اإل بالتميز .
منهم لكنهم رف�ص�ا هذه املنا�صب رمبا لعتقادهم
ال�صخ�صى بان �صاحب الفكر و الن�صان املبدع قد ي�صتطيع
ان يقدم كل ما عنده بال ح�صا�صية طاملا انه بعيد عن
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لعائلة ك�هني من بتاح تكفا.

âfóæHófE’G
–øe êÉf{ ¿GƒæY â
¬LGƒj â°Sƒcƒdƒ¡dG
¬àaÉ°†à°S’ äƒŸG ô£N
áØ«ë°üdG âÑàc zÉHôY
الربيطانية تق�ل:
اتهم رجل اإ�رشائيلي
‘ ÚfÉªãdGh á©°SÉàdG
من عمره باخليانة بعد
ÉHÓW ±É°†à°SG ¿CG
ájGóÑdG ‘h ,Ék HôY
هددوه بحرق منزله ،ثم
ترك�ا من�ص�رات على
باب منزله ت�صفه باأنه
«يه�دي خائن».
غري اأن رد الناجي من
اله�ل�ك��صت ،اإيل
ت�صفيلي البال≠ من العمر
 89عاما ،التحدي،
«فجرميته» هي اأنه قام
بتاأجري غرف يف منزله
اإىل ثالثة طالب عرب يدر�ص�ن يف كلية �صفد.
و�صن احلملة �صده �صام�ئيل اإلياه� ،حاخام املدينة املتطرف ،الذي و�صع
قان�ن kا يحظر تاأجري املنازل والغرف للعرب.
وقال ت�صفيلي« :اأنا ل اأ�صعى وراء امل�صاكل ،لكن اإذا كانت هناك م�صكلة،
ف�ص�ف اأواجهها ..ه�ؤلء امل�صتاأجرون اأولد رائع�ن ..اأ‰ا اأفعل ما
ب��صعي جلعلهم ي�صعرون بالراحة».

�dتل¨ر�±
وكتبت حتت عن�ان «الأمريكي�ن الأوائل و�صل�ا اأوروبا قبل  5قرون على
رحالت ك�ل�مب�س» تق�ل اإن علماء تتبع�ا الأ�ص�ل اجلينية لأ�رشة اأي�صلندية
يعتقد اأنها تنحدر من الأمريكيني الأوائل الذين و�صل�ا اأوروبا يف القرن
العا�رش امليالدي ،اأي قبل خم�صة قرون على بدء رحالت ك�ل�مب�س للعامل
اجلديد يف العام .1492
ويبدو اأن حكايات الأي�صلنديني عن رحالت الفايكين≠ لالأمريكيتني ،ال�صابقة
بقرون عديدة لرحالت ك�ل�مب�س ،تدعم املعل�مات اجلديد باأنهم جلب�ا
معهم �صكانا اأ�صليني من اأمريكا ال�صمالية اإىل �صمال اأوروبا.
وت�صري الأبحاث اإىل اأن امراأة من قارة اأمريكا ال�صمالية و�صلت على الأرجح
اإىل اأي�صلندا يف العام  1000امليالدي ،وتركت جيناتها التي ت�جد يف نح�
 80اأي�صلندي kا حالي kا.

gاjQBت�¢
كتبت ال�صحيفة الإ�رشائيلية حتت عن�ان «دافع� ال�رشائب الأمريكيني مي�ل�ن
الحتالل الإ�رشائيلي لل�صفة الغربية» تق�ل:
وفقا لك�صف احلقائق يف ي�ني�/حزيران  2010على م�قع الإنرتنت ال�كالة
الأمريكية للتنمية ،فقد قام دافع� ال�رشائب الأمريكيني يف العام املا�صي
بتم�يل تعبيد طريق بط�ل  63كيل�مرت يف ال�صفة الغربية.
وميكن للم�صافرين على ط�ل الطرق «الأ�صلية» يف ال�صفة الغربية ،التي
تتيح لل�صائقني جتاوز القرى الفل�صطينية ،روؤية يافطات اإعالنية مفادها اأنها
«م�صاعدات من ال�صعب الأمريكي».
الطرق هي واحدة من املبادرات التي تق�م بها ال�كالة الأمريكية للتنمية
الدولية لبناء البنية الأ�صا�صية يف البلدان املتخلفة .لقد تركت اإ�رشائيل بفخر
جمم�عة الدول النامية ولكنها لي�صت من بني عمالء ال�كالة الأمريكية .ومع
ذلك ،يبدو اأن عائلة �صميث عن ولية ايلين�ي جتعل الحتالل اأقل تكلفة

�¨dاjOQا¿
حتت عن�ان «جيم�س ب�ند الرتكي يدخل املياه
اخلطرة ينتقم من الق�ات الإ�رشائيلية» كتبت �صحيفة
الغارديان الربيطانية متناولة حكاية الفيلم الرتكي
الأحدث يف �صل�صلة «وادي الذئاب» والذي يحمل
عن�ان «وادي الذئاب  -فل�صطني».
وقالت ال�صحيفة اإن الفيلم يتناول حكاية بطل
تركي ي�صعى للثاأر للهج�م الإ�رشائيلي على اأ�صط�ل
احلرية ،و�صفن املع�نات اإىل غزة ،الأمر الذي قد
يزيد من ت�تر العالقات بني تركيا واإ�رشائيل.
ويف الفيلم يح�ل ‚م وادي الذئاب ،ب�لت
اأملدار ،جيم�س ب�ند الرتكي ،البطل الذي ل يقهر
وعميل الق�ات اخلا�صة كما ظهر يف يف �صل�صلة
من الربامج التلفزي�نية والأفالم ،انتباهه اإىل
الإ�رشائيليني.
ومن املقرر اأن يبداأ عر�س اأحدث اأفالم اأملدار،
بعن�ان «وادي الذئاب  -فل�صطني» ،يف  28يناير/
كان�ن الثاين املقبل ،وه� ي�ص�ر البطل الرتكي
وه� يق�د هج�م kا انتقامي kا �صد الق�ات الإ�رشائيلية
التي �صاركت يف الهج�م على اأ�صط�ل احلرية الذي
كان يقل النا�صطني يف طريقهم اإىل غزة يف ماي�/اأيار املا�صي واأ�صفر عن مقتل
ت�صعة اأ�صخا�س.
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اعرتف كهل يف
,Éà«°ûàjh áæjóe
ب�لية كن�صا�س
الأمريكية ،الأ�صب�ع
اجلاري ،بذنبه يف
ت�زيع وحيازة م�اد
جن�صية ،ت�صمل اأكرث
 3 øeماليني �ص�رة
اإباحية لأطفال.
وقال مكتب الإدعاء
العام الحتادي
اإن دونالد ج�رج
�صميدت البال≠ من
العمر  74عاما،
اعرتف يف املحكمة اجلزئية الأمريكية يف ويت�صيتا
هذا الأ�صب�ع باأنه جمع اأكرث من  3ماليني �ص�رة
اإباحية لالأطفال.
واأو�صحت وزارة العدل الأمريكية باأن �صميدت
اعرتف اأي�صا باأنه تداول امل�اد الإباحية عرب
الإنرتنت من خالل برامج م�صاركة امللفات،
وحتدث �صمن برامج الدرد�صة على ال�صبكة ،ح�ل
التحر�س بالأطفال.
واعتقل �صميدت بعدما متكن حمقق ال�رشطة يف
ولية فل�ريدا من حتميل م�اد اإباحية من جهاز

www.ghorbanews.com

الكهل ال�صبعيني.
ويف مار�س/اآذار
املا�صي ،ا�صت�صدرت
ال�رشطة مذكرة
تفتي�س ملنزل �صميدت
وعرثت جهازي
كمبي�تر و�صناديق
حتت�ي على اأقرا�س
املدجمة واأقرا�س
فيدي� رقمية ،ووفقا
ملكتب الإدعاء فاإن
خرباء الأدلة متكن�ا
من حتديد اأكرث
من ثالثة ماليني
�ص�رة اإباحية لالأطفال على اأجهزة الكمبي�تر،
والأقرا�س.
و�صي�صدر احلكم بحق �صميت يف  31يناير/
كان�ن ثاين  ،2011وه� ي�اجه عق�بة ل
تقل عن خم�س �صن�ات ول تزيد على  20عاما
يف ال�صج�ن الحتادية ،ودفع غرامة ت�صل اإىل
 250األف دولر ،بتهمة ت�زيع م�اد اإباحية
لأطفال ،اأما تهمة احليازة فقد ي�صجن ب�صببها
ملدة اأق�صاها � 10صن�ات وغرامة ت�صل اإىل
 250األف دولر
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ت�صهد الأو�صاط الأكادميية الأمريكية يف هذه الأيام حالة من اجلدل ب�صبب قرار مدير
مدر�صة يف مدينة اأوكاله�ما عدم ال�صماح لطالبتني بالتخرج ب�صبب مي�لهما اجلن�صية
ال�صحاقية.
k
وتق�ل كي�صلي هيك�س ،التي تبل≠ من العمر  17عاما ،اإنها تطمح لأن تعمل يف امل�صتقبل
�صمن فرق الإطفاء ،ولديها خطط كثرية لأيامها املقبلة ،ولكن مدير املدر�صة ل ي�صمح
لها مب�ا�صلة الدرا�صة يف مدر�صة دل �صيتي الثان�ية.
واأ�صافت هيك�س« :اإذا حاولت الي�م الع�دة للمدر�صة �صيق�ل يل املدير :اأنت �صحاقية
ولن يك�ن حلياتك اأي م�صتقبل ،وميكنك بالتايل ترك الدرا�صة الآن».
وبداأت ق�صية هيك�س بعد اأن ك�صفت ل�صديقاتها يف املدر�صة باأنها تعي�س مع �صديقتها
ميلي�صا ماكنزي ،مبنزل واحد ،وترتبط معها بعالقة عاطفية.
وقامت الإدارة بطرد ماكنزي يف اأغ�صط�س/اآب املا�صي ،وتق�ل الطالبة املطرودة اإن
املدير قال لها اإنه �صي�صمح بع�دتها اإن تركت �صديقتها وعادت لت�صكن يف منزل عائلتها.
وتبع ذلك ف�صل ماكنزي وهيك�س من فريق البي�صب�ل الن�صائي باملدر�صة ،اإثر امتعا�س
�صائر الالعبات من حديثهما العلني عن عالقتهما.
وتعاطفت بريتني ماكدول مع ق�صية ماكنزي وهيك�س ،قائلة اإن املدير نف�صه ف�صلها من
املدر�صة يف ال�صابق ب�صبب مي�لها اجلن�صية ،وقالت« :اأنا اأتفهم اأن املدير يريد الهتمام
بي ،ولكنني مل اأفهم ما عناه بق�له اإن اأ�صل�ب حياتي ل يعجبه ،وهنا يحق يل اأن اأق�ل
باأن اأ�صل�ب حياتهم ل يعجبني وه� غري �صحي».
من جانبها ،قالت ناطقة با�صم مدر�صة دل �صيتي اإن جميع الطالبات املعنيات مل
يتقدمن باأي �صك�ى �صد الإدارة اأو اأحد اأع�صاء الهيئة التعليمة ط�ال فرتة وج�دهن يف
املدر�صة ،م�صيفة اأن �صيا�صة املدر�صة مت�صددة حيال عدم التمييز بني الطالب على اأ�صا�س
العرق اأو الل�ن اأو اجلن�س.
ومل ترغب الناطقة باحلديث عن طرد طالبات ب�صبب مثليتهن ،مكتفية بالق�ل اإن الطالبات
الل�اتي ظهرت اأ�صمائهن يف التقرير بات�ا من غري امل�صجالت يف املدر�صة.
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�’أgلية هي حرب دارت يف �صمال اليمن بني
امل�الني للمملكة املت�كلية اليمنية والف�صائل
للجمه�رية العربية اليمنية من �صنة
امل�الية
q
 1962اإىل �صنة  .1970وقد �صيطرت الف�صائل
اجلمه�رية على احلكم يف نهاية احلرب.
كان اجلانب امللكي يتلقى الدعم من اململكة
العربية ال�صع�دية ،بينما تلقى اجلانب
اجلمه�ري الدعم من م�رش .وقد جرت معارك
احلرب ال�صارية يف املدن والأماكن الريفية،
و�صارك فيها اأفراد اأجانب غري نظاميني ف�ص k
ال
عن اجلي��س التقليدية النظامية.
دارت رحى هذه احلرب يف و�صع كانت فيه
الدول العربية م�صتقطبة بني املع�صكرين ال�رشقي
والغربي .وعا�س العامل العربي العديد من
الأزمات واحلروب العربية-العربية اإىل جانب
اإىل احلرب يف اليمن ،مثل حرب الرمال بني
اجلزائر واملغرب واأزمة انف�صال �ص�ريا
عن اجلمه�رية العربية املتحدة .وقد غرقت
م�رش بهذه احلرب مما اأدى اإىل اإحلاق ال�رشر
ب�صمعتها واأدائها خالل حرب �صنة 1967
واحتالل �صبه جزيرة �صيناء ،ه�صبة اجل�لن
وال�صفة الغربية مبا فيها القد�س من قبل
اإ�رشائيل.
وكان من نتائج هذه احلرب اعرتاف اململكة
العربية ال�صع�دية باجلمه�رية العربية اليمنية
عام  1970و�صبقها اأي�ص kا ان�صحاب بريطانيا
من احتاد اجلن�ب العربي الذي كان ي�صم
حمميتها يف عدن عام .1967

§«£îàdG
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اأدرك اليمني�ن منذ البداية اأنه يجب العتماد
على �صباط ع�صكريني للقيام بالإطاحة بحكم
الإمام ثم oيدعم�ن بالقبائل بعد ذلك .وعلى
الرغم من ذلك فاإن العقل املدبر لالنقالب كان
مدني kا وه� الدكت�ر عبد الرحمن البي�صاين
الذي كان يعتقد ب�رشورة وج�د خم�صة ركائز
اأ�صا�صية للقيام بث�رة يف اليمن وهي:
اجلي�س الذي �صيق�م بالنقالب.
·
بناء ميناء احلديدة ل�صترياد الأ�صلحة
·
الثقيلة التي تختلف عن الأ�صلحة امل�ج�دة يف
اأيدي القبائل.
اإن�صاء طريق بني احلديدة و�صنعاء
·
ل�صمان ال��ص�ل للعا�صمة �رشيع kا حلمايتها.
دولة ت�صاند الث�رة.
·
اإعالم قادر على التب�صري مببادÇ
·
الث�رة.
ويف �صنة  ،1962كانت هناك ن�اة للجي�س كما
و�صق الطريق بني امليناء
” بناء ميناء احلديدة o
و�صنعاء و oبنيت الإذاعة يف الأخرية وبقي فقط
الدعم الدويل.
” و�صع خطة النقالب يف مدينة جرم�س
باأملانيا عندما اأجتمع البي�صاين وعبد الغني
مطهر .ثم بعد ذلك �صافر البي�صاين اإىل القاهرة
لعر�س اخلطة على امل�ص�ؤولني امل�رشيني هناك
وكان من �صمنهم اأن�ر ال�صادات� ،صالح ن�رش
مدير املخابرات العامة ونائبه علي �صليمان
والرئي�س امل�رشي جمال عبد النا�رش .وكان
ي�صاحب البي�صاين يف بع�س هذه اللقاءات حممد
قائد �صيف الذي �صارك يف انقالب �صنة 1948
الذي قاده عبد الله ال�زير .ورغم تردد عبد
النا�رش يف بداية الأمر ،اإل اأنه وافق على دعم
الأحرار اليمنيني.
وكانت خطة الث�رة مق�صمة على ثالثة خاليا:
الأوىل يف تعز حيث يقيم الإمام اأحمد والثانية
يف العا�صمة �صنعاء والثالثة يف احلديدة حيث
ي�جد امليناء .وكانت بداية اخلطة من تعز
حيث ي�جد  800جندي منهم  530جمندين
ل�صالح الأحرار وكان من �صمن قادة اأفرع
اجلي�س املجندين اأي�ص kا قائد املدرعات وقائد
املدفعية ]4].وكانت تنق�س خلية تعز بع�س
الأ�صلحة فقام عبد الغني مطهر بنقلها لهم من

�صنعاء .وكانت على خلية تعز القيام باغتيال
الإمام اأحمد داخل ق�رشه وه� ما حدث على يد
حممد العلفي وعبد الله اللقية]7].
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عندما ت�يف الإمام اأحمد يف � 19صبتمرب عام
 ،1962خلفه ابنه الإمام بدر .ويف هذه
الأثناء ،تناق�س �صباط اجلي�س اإذا كان هذا ه�
ال�قت املنا�صب للقيام بالنقالب اأو النتظار
حتى ع�دة الأمري احل�صن من اخلارج للقب�س
عليهما مع kا يف وقت واحد.
ولكن العقيد عبد الله ال�صالل قرر التحرك واأمر
باإعالن حالة التاأهب الق�ص�ى يف الكلية احلربية
يف �صنعاء وفتح جميع م�صت�دعات الأ�صلحة
وت�زيعها على كل ال�صباط ال�صغار واجلن�د.
ويف م�صاء � 25صبتمرب ،جمع عبد الله ال�صالل
القادة املعروفني يف احلركة الق�مية اليمنية
وال�صباط الذين تعاطف�ا معها اأو �صارك�ا
يف حماولة انقالب الثاليا عام ]4].1955
] ]8وكان كل �صابط وكل خلية بانتظار تلقي
الأوامر وبدء التحرك مبجرد بدء ق�صف ق�رش
الإمام بدر .وت�صمنت الأماكن الهامة التي
يجب تاأمينها ق�رش الب�صائر (ق�رش الإمام);
ق�رش ال��ص�ل (ق�رش ا�صتقبال ال�صخ�صيات
الهامة); الإذاعة; الت�صالت التليف�نية; ق�رش
ال�صالح (خمزن ال�صالح الرئي�صي); ومقرات
الأمن الداخلي واملخابرات .و” تنفيذ
الث�رة ب�ا�صطة  13دبابة من الل�اء بدر6 ،
عربات م�صفحة ،مدفعني متحركني ،ومدفعني
م�صادين للطائرات .وكانت الكلية احلربية هي
مقر القيادة وال�صيطرة على الق�ات التي تق�م
بالنقالب.

مر�حd� πقتا∫

ق�صمت قيادة الأركان العامة امل�رشية حرب
اليمن اإىل ثالثة اأهداف عملياتية .الأول كان
ال�صق اجل�ي ،وبداأ هذا ال�صق بطائرات تدريب
قامت بعمليات مت�صيط كما قامت اأي�ص kا بحمل
القذائف وانتهى بثالثة اأ�رشاب من القاذفات
املقاتلة ،متركزت بالقرب من احلدود اليمنية
ال�صع�دية .وقام امل�رشي�ن بطلعات ج�ية على
ط�ل �صاحل تهامة ويف مدن ‚ران وجازان
ال�صع�ديتني .وكان هدف هذه الطلعات
ق�صف ت�صكيالت امللكيني الأر�صية وتع�ي�س
قلة الت�صكيالت امل�رشية على الأر�س بالق�ة
اجل�ية .وبجانب الغارات اجل�ية امل�رشية،
كان ال�صق العملياتي الثاين ه�ال�صيطرة على
الطرق الرئي�صية امل�ؤدية للعا�صمة �صنعاء
والطرق التي تربطها باملدن والقرى الرئي�صية.
وكانت حملة «رم�صان» هي اأكرب هج�م نoفذ من
اأجل هذه ال�صق العملياتي الذي بداأ يف مار�س
من �صنة  1963ودام حتى فرباير �صنة ،1964
وركز على فتح وتاأمني الطرق من �صنعاء اإىل
�صعدة يف ال�صمال ،وطريق �صنعاء-ماأرب
يف ال�رشق .وكانت نتيجة ‚اح امل�رشيني
اأن امللكيني �صيتخذون اله�صاب واجلبال ملجاأ
لإعادة التجمع والقيام بالكر والفر.
وكان ال�صق العملياتي الثالث ه�اإخ�صاع
القبائل واإغراءهم لتاأييد اجلمه�ريني.
وتطلب ذلك اإنفاق اأم�ال كثرية لإمداد القبائل
بامل�صاعدات بل ور�ص�ة زعماء القبائل]2].
وبقدوم عام  ،1967متركزت الق�ات
امل�رشية يف مثلث احلديدة  -تعز � -صنعاء
للدفاع عنه .وقامت بعمل طلعات ج�ية لق�صف
جن�ب اململكة العربية ال�صع�دية و�صمال
اليمن .وقد اأراد عبد النا�رش ان�صحاب kا متزامناk
للق�ات امل�رشية وال�صع�دية من اليمن حلفß
ماء ال�جه .ولكن هذه الن�صحاب جاء عند
اندلع حرب ي�ني� ل�صنة  ،1967فب�صبب
طلب عبد النا�رش �صحب ق�ات الأمم املتحدة
من �صيناء] ]32ووج�د عدد كبري من الق�ات
امل�رشية يف اليمن ،ت�صجعت اإ�رشائيل على
القيام بهج�م جريء على ثالثة دول عربية هي
م�رش� ،ص�ريا ،والأردن .وبعد نك�صة ،67

23
Picture: NY Times

»eÉëŸG Öàµe

The Law Offices of

º«gGôHG øÁCG

AIMAN IBRAHIM, P.C.

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
 ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e*NNJHSBUJPOt$SJNJOBM-BXt3FBM&TUBUFt"VUP"DDJEFOUT
8JMMT&TUBUFTt%JWPSDF'BNJMZ-BXt#VTJOFTT-BX

 : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Free Consultation:

XXXJCSBIJNMFHBMDPN

بداأ العرب
يف الإحتاد
�صد
اإ�رشائيل.
وقد اأعطى
ذلك عبد
النا�رش
الفر�صة
للخروج
من اليمن
يف قمة
اخلرط�م.
ومن �صنة
1968
اإىل �صنة
،1971
ان�صحبت
م�رش
وال�صع�دية
ومعهم مئات املرتزقة من اليمن.
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ريا على م�رش خالل حرب ي�ني�
اأثر ذلك كث k
1967
�dقªة �©dرHية Hا’�EسjQóæµة hمو“Dر ومبقارنة الأداء امل�رشي يف هذه احلرب مع
�أcQوâj
بقية احلروب التي خا�صتها ،فاإن امل�رشيني
عبد
تقابل
،1964
�صنة
من
�صبتمرب
ويف
اأظهروا م�صت�ى عايل من املبادرة والبتكار
النا�رش وامللك في�صل يف م�ؤمتر القمة العربية الع�صكري .وعلى �صبيل املثال ،قام امل�رشي�ن
بالإ�صكندرية ]43].وكان ليزال يف اليمن
بتعديل طائرات التدريب والناقالت ال�ص�فيتية
 40،000جندي م�رشي وق oتل 10،000
للعمل كطائرات مت�صيط وقاذفات .وقام�ا
تقرر
جندي اآخر .ويف البيان اخلتامي للقمة
بتط�ير تكتيكاتهم ولكنها تعرثت يف حرب
الآتي:
ع�صابات الف�صائل امللكية .وقد اأدرك
امل�صاهمة يف حل اخلالفات بني
·
خمطط� احلرب امل�رشي�ن بعد هذه احلرب
خمتلف الف�صائل اليمنية.
اأن م�صيق باب املندب يعطي عمقkا اإ�صرتاتيج kيا
·
ريا ميكنهم من منع و�ص�ل اإمدادات النفط
العمل �ص�ي kا ل�قف القتال امل�صلح يف كب k
اليمن.
لإ�رشائيل ،وه� ما حدث يف حرب اأكت�بر عام
·
ال��ص�ل اإىل حل بالطرق ال�صلمية1973 .
ويف  2ن�فمرب من نف�س العام
oعقد م�ؤمتر �رشي يف اأرك�يت
بال�ص�دان .واأعلن املتحارب�ن
وقف kا لإطالق النار ي�رشي مفع�له
ال�صاعة ال�احدة من ظهر ي�م
f 18و1970 Èªa
3
الإثنني  8ن�فمرب .ويف  2و
bاOة �◊رcة �dتüسëيëية ‘ �سوjQا ©jيæو¿
ن�فمرب ،تناق�س  9مندوب�ن من
FQي�سا dل¡ªéوjQة dيîل∞
الطرفني ومعهم مالحظني م�رشي �أح�◊� óªس£ÿ� øيÖ
k
fو’� øjód� QأJا�س»
و�صع�دي ح�ل �رشوط التفاق.
و” التفاق على عقد م�ؤمتر م��صع f 19و2005 Èªa
يح�رشه �صي� ñالقبائل يف 23
�aتتا ìمو“Dر �dوaا©d� ¥ر� ‘ »bمقر Lام©ة
بالن�صبة
ن�فمرب .وكان امل�ؤمتر
�©d� ∫hódرHية Hاdقاgرة †ëHسوd� QرFي�¢
للملكيني ن�اة جمل�س ن�اب �صيق�م
�©dر�W ∫ÓL »bاdباFQh Êي�d� ¢وHE� A�QRر�gيº
بتعيني جلنة تنفيذية م�ؤقتة تتك�ن
من اثنيني من كل طرف بالإ�صافة �÷©Øر… hم ÚHhóæعc øاaة �’أWيا�d� ±سيا�سية
ﬂhتل∞ �dتياæjód� ä�Qية ©d�hرbية ¢†©Hh
اإىل �صخ�س حمايد ،حلكم البالد
عام
م�ؤقت kا متهيد kا لأجراء ا�صتفتاء
�ûdسüîسيا©d� ‘ äر�.¥
أم
ا
ملكي
لتحديد طبيعة نظام احلكم
f 20و1979 Èªa
جمه�ري .وتقرر تنحية ال�صالل
¡Lيªا¿ �©dتيب» �hأJباع¬ jقتªëو¿ ��Ÿسóé
والبدر من اأي منا�صب ر�صمية].
�◊ر� ‘ Ωمµة ©jhلæو¿ ع¡X øو…ó¡Ÿ� Q
ولكن امل�رشي�ن قام�ا بق�صف
�æŸت¶ر
بع�س امل�اقع امللكية ي�م 4
ن�فمرب ،فتاأجل امل�ؤمتر امل��صع
f 21و1248 Èªa
اإىل ي�م  30ن�فمرب ثم اإىل اأجل
�سقو• مæjóة ��Eسبيلية ◊� iÈcو�’� öVأ�dófسية
غري م�صمى .وتبادل اجلمه�ري�ن
‘  ójمل∂ ‡لµة ûbستاdة aرfاãd� hófا.åd
وامللكي�ن التهامات لعدم
f 22و1963 Èªa
احل�ص�ر.

ô¡°ûdG çGóMCG

�Zتيا∫ �dرFي�’� ¢أمرL »µjو¿ cيæيëH …óاçO
Jو�◊� ™HرÜ
الع�صكري�ن
ي�صري امل�ؤرخ�ن
� ∂dPh ¢üæbأæKاjR AاæjóŸ ¬JQة .¢�’�O
أنها
ا
ب
اليمن
حرب
امل�رشي�ن اإىل
f 23و1964 Èªa
فيتنام م�رش .وبحل�ل عام ،1967
كان هناك  55،000جنديا م�رشيا �dرFي�ªL …öüŸ� ¢ا∫ عبæd� óاh öUمل∂
k
k
��dس©وjOة aيüس øH πعبj õjõ©d� óو©bا¿ ‘
k
مرابطا يف اليمن ،من �صمنهم
k
�ØJاbا ûHساأ¿ حرd� Üي.øª
مæjóة óLة
ال�حدات الأكرث خربة وتدري kبا
وجتهيزا يف كل الق�ات امل�صلحة
k
f 24و1993 Èªa
قتالهم
من
وبالرغم
امل�رشية.
�Zتيا∫ عªا Oعق� πأحd� óقاOة �dبا ‘ øjRQحرcة
العنيد �صد الف�صائل امللكية ،اإل
اأن غيابهم عن اأر�س ال�طن خلف حªا��H ¢سب©UQ ÚساUسة.
فج�ة يف الدفاعات امل�رشية .وقد
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‘ z20 »é«∏Nz`d kGOGó©à°SG á«dhO ájOh IGQÉÑe

¥Gô©dGh âjƒµdG ∫OÉ©Jh øª«dG Rƒa
ô°ùîJ ¿ÉªYh
o
πeCÉj øª«dG :20 »é«∏N
≈∏Y áØ∏àﬂ ácQÉ°ûÃ
¬°VQG
عدن (ا ف ب)  -ياأمل منتخب اليمن لكرة القدم يف ان تك�ن
م�صاركته اخلام�صة يف دورة كاأ�س اخلليج لكرة القدم خمتلفة عن
�صابقاتها عندما ي�صت�صيف «خليجي  »20على ار�صه وبني جمه�ره
من  22اجلاري حتى اخلام�س من ال�صهر املقبل.
ي�صارك منتخب اليمن يف دورة اخلليج للمرة اخلام�صة ،فقد ان�صم
اليها يف «خليجي  »16يف الك�يت عام  2003حني كانت تقام
من مرحلة واحدة وحل يف املركز الخري ،ثم خا�س دورات
«خليجي  »17يف قطر عام  2004و»خليجي  »18يف المارات
عام  2007و»خليجي  »19يف عمان عام  ،2009وخرج
يف الن�صخات الثالث الخرية من الدور الول اذ كانت ت�زع
املنتخبات على جمم�عتني بعد ان�صمام العراق.
ويلعب اليمن يف «خليجي  »20يف املجم�عة الوىل اىل جانب
الك�يت وقطر وال�صع�دية.
انهى املنتخب اليمني الربعاء �صل�صلة مباريات ال�دية للبط�لة
فتغلب على نظريه الليبريي بهدفني دون رد ،وكان فاز على
منتخب �صنغايل  ،1-4ثم تعادل مع نظريه الوغندي 2-2
ال�صب�ع املا�صي.
ويق�د املنتخب اليمني املدرب الكرواتي �صرتي�صك� ي�ري�صيت�س
الذي قال بان فريقه «ا�صبح جاهزا خل��س مباريات ق�ية
وامام فرق مناف�صة يف كاأ�س اخلليج وان كل املباريات تعترب
مهمة لنا يف هذا البط�لة».
وا�صاف يف ت�رشيح ل�كالة فران�س بر�س «انا مرتاح مل�صت�ى
الفريق خا�صة بعد ادائه يف املباريات ال�دية الأخرية ،فقد
و�صلنا اىل امل�صت�ى الذي كنا نريده».
وعن م�اجهة ال�صع�دية يف املباراة الوىل قال «اجلميع يعرف�ن
بان املنتخب ال�صع�دي ق�ي لكننا جاهزون للعب معه يف الفتتاح
التي �صتك�ن مفت�حة يف كل الحتمالت ،املهم من هذا كله ان
املنتخب اليمن يقدم اداء جيدا حاليا وبامكانه التاأهل اىل ن�صف
النهائي وما ابعد من ذلك اي�صا».
وي�صتعد منتخب اليمن للبط�لة منذ فرتة ط�يلة متتد اىل � 15صهرا
بقيادة ي�ري�صيت�س ،حيث خا�س فيها  30مباراة ما بني ر�صمية
وودية ،ففاز يف  15وتعادل يف  8وخ�رش  ،7و�صجل  46هدف
وتلقت �صباكه  34هدفا.
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تغلبت اليمن على ليبرييا  ،0-2وتعادلت الك�يت والعراق  ،1-1فيما تلقت oعمان خ�صار kة قا�صية اأمام
بيالرو�صيا  ،4-0وذلك يف مباريات ودية دولية ا�صتعداد kا لكاأ�س اخلليج املقررة يف اليمن من  22ن�فمرب/
ت�رشين الثاين احلايل اإىل  5دي�صمرب/كان�ن الأول املقبل.
يف املباراة الأوىل� ،صجل اأكرم ال�صل�ي ( )5ومات�صبا ( )7هديف املباراة ،فيما اأراح مدرب اليمن
الكرواتي �صرتي�صك� معظم عنا�رشه الأ�صا�صية التي خا�صت  33مباراة جتريبية على مدار � 15صهر kا.
وكانت هذه املباراة التح�صريية الأخرية للمنتخب اليمني منا�صبة لالفتتاح الر�صمي مللعب ال�حدة يف حمافظة
اأبني.
ويف املباراة الثانية ،وعلى ا�صتاد بني يا�س يف اأب�ظبي� ،صجل ي�ن�س حمم�د ( )45هدف العراق ،وم�صاعد
ندا ( )67هدف الك�يت.
وكانت املباراة التجربة ال�دية الأخرية للمنتخبني اللذين يع�صكران حالي kا يف الإمارات ا�صتعداد kا خل��س
غمار «خليجي  ،»20حيث تلعب الك�يت �صمن املجم�عة الأوىل التي ت�صم اأي�ص kا اليمن وال�صع�دية وقطر،

والعراق يف الثانية اإىل جانب الإمارات وعمان والبحرين.
واأكدت الك�يت ح�صن ا�صتعداداتها للبط�لة اخلليجية عندما اكت�صحت الهند ودي kا  1-9الأحد املا�صي يف
اأب�ظبي ،منها اأربعة اأهداف لبدر املط�ع وهدف لكل من ي��صف نا�رش وجراح العتيقي (ركلة جزاء) وفهد
العنزي وخالد خلف وحمد العنزي.
من جهته ،خا�س العراق مباراة ودية اأي�ص kا مع الهند اخلمي�س املا�صي يف ال�صارقة انتهت بف�زه بهدفني
نظيفني �صجلهما م�صطفى كر( Ëركلة جزاء) ومهدي كر.Ë
ويف املباراة الثالثة� ،صجل الك�صندر مارتين�فيت�س ( )5و( )11والك�صندر هليب ( )35وفيتايل رودي�ن�ف
) )57اأهداف املنتخب البيالرو�صي يف مرمى oعمان.
وهذه اخل�صارة الثانية على الت�ايل للمنتخب ال oعماين بعد تلك التي تلقاها على اأر�صه اأي�ص kا اأمام ت�صيلي
) )1-0يف الثامن من ال�صهر املا�صي.
ويتح�رش املنتخب ال oعماين للدفاع عن لقبه بط k
ال للخليج وه� وقع يف املجم�عة الثانية اىل جانب البحرين
والإمارات والعراق.
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