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AGQBG

 É«côJ âàØJ

واإيران، طوال 

معظم القرن 

الع�رشين، نحو 

الغرب، بينما 

�شّكل العراق احلّد 

ال�شمايل للمنطقة 

العربية. لكن الثورة 

الإ�شالمية يف عام 

1979 يف اإيران، 

و�شعود حزب 

»العدالة والتنمية« 

يف تركيا، جاءا 

ليعيدا اهتمام اإيران 

وتركيا بالعامل 

العربي، بينما جعل 

الجتياح الأمريكي 

للعراق يف عام 

2003 هذا الأخري �شاحًة للنفوذ الإقليمي، بدًل من اأن يكون حاجزًا يف وجهه. 

واليوم، اإذ جتد دول امل�رشق العربي وتركيا واإيران نف�شها يف منطقة حيوية 

ل اإىل �شبل ناجعة للتخفيف من املواجهات وزيادة  م�شرتكة، عليها العمل للتو�شّ

التعاون يف ما بينها، من اأجل بناء م�شتقبل م�شرتك اأف�شل.

تلتقي دول امل�رشق العربي )واأعني ال�شعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي 

والعراق و�شورية وغريها( مع تركيا واإيران على جمموعة وا�شعة من امل�شالح 

امل�شرتكة: اأمن اأنظمتها، قيام و�شع اإقليمي غري مهدد لها، دور يف الرتتيبات 

الإقليمية، تاأمني اإي�شال النفط والغاز يف �شكل ثابت بحرًا وبرًا اإىل الأ�شواق 

ال�رشقية والغربية، مكافحة الإرهاب وتهريب املخدرات واأ�شكال التهريب 

الأخرى، احلّد من القر�شنة، ت�شجيع ال�شتثمار الإقليمي والدويل، وال�شتفادة من 

اأ�شواق اإقليمية نامية.

اإل اأن العديد من عالقات هذه الدول اّت�شم يف املرحلة الأخرية بالتوّتر والعدائية. 

فهذه الدول تختلف يف ما بينها حول نطاق تواجد الوليات املتحدة وحلف 

�شمال الأطل�شي يف املنطقة، والربنامج النووي الإيراين، وال�رشاع العربي- 

الإ�رشائيلي اأو عملية ال�شالم، اإ�شافًة اإىل طرق ونطاق انخراط خمتلف الفاعلني 

اأو تدّخلهم )مثل ال�شعودية وتركيا واإيران و�شورية( يف الأزمات املختلفة )مثل 

اأزمات العراق ولبنان واليمن وغزة، اإلخ(.

وحتى الآن، طغى منطق اخلالفات على منطق التعاون يف حتديد امل�شار العام 

للعالقات الإقليمية.

فمن م�شلحة هذه الدول، على املدى الطويل، اأن تعمل لإيجاد منظومة اإقليمية 

تعاونية لتجنب املواجهات وتخفيف التوتر وتعزيز امل�شالح امل�شرتكة. ويف 

غ�شون ذلك، يجب اأن حتر�س على األ توؤّدي التوترات احلالية، التي تثريها ق�شية 

العراق والربنامج الإيراين النووي وغريها من الق�شايا اخلالفية، اإىل حالة 

عداء دائم ت�شبح العامل الأ�شا�شي امُلزعِزع ل�شتقرار وازدهار املنطقة يف القرن 

احلادي والع�رشين.

على اجلانب العربي، تعّكرت ال�شيا�شة الإقليمية منذ ال�شلم الذي عقدته م�رش منفردًة 

مع اإ�رشائيل، واجتياح العراق الكويت، والتوتر ال�شعودي - ال�شوري حيال 

الجتياح الأمريكي للعراق، اإ�شافًة اإىل الو�شع يف لبنان، وغريها من الق�شايا. 

هذه اخلالفات اأ�شعفت اجلانب العربي وزادت من خماوفه وعّقدت عالقاته مع 

دول اجلوار.

اأما �شعود تركيا فكان ثابتًا وُمَطمِئنًا يف �شكل عام ملعظم الأطراف، اإذ تعطي 

اأنقرة الأولوية للتعاون القت�شادي، وتنخرط يف الو�شاطات واملبادرات 

الديبلوما�شية، وتتمّتع بعالقات جيدة مع جريانها العرب والإيرانيني.

اأما اإيران فكانت لعبًا �شعبًا. �شحيح اأنها قّدمت �شورًة تعاونيًة وتوفيقيًة يف 

عهَدي الرئي�شني علي اأكرب ها�شمي رف�شنجاين وحممد خامتي، اإل اأن �شعود 

الرئي�س حممود اأحمدي جناد وعودة ق�شية الربنامج النووي الإيراين اإىل 

التداول اأثارا التوّترات الإقليمية جمددًا. ت�شاعدت هذه التوترات بعد اأن اجتاحت 

الوليات املتحدة جارَتي اإيران الأقرب، العراق واأفغان�شتان، وبعد اأن �شّنفت 

اإدارة الرئي�س جورج بو�س اإيران من بني دول حمور ال�رّش.

فما كان من هذه ال�شيا�شات الأمريكية اإل اأن عّززت خماوف اإيران الوجودية التي 

ترتبط بربناجمها النووي، وما كان من الإطاحة بنظام �شدام اإل اأن اأطلق جماح 

التوّترات ال�شّنية - ال�شيعية واأف�شح املجال اأمام تو�ّشع النفوذ الإيراين يف العراق. 

واأ�شبحت هذه الق�شايا املحّرك الأ�شا�شي للتوتر العربي - الإيراين.

يبدي املجتمع الدويل والإقليمي خماوف منطقية حيال عدم التعاون الكامل لإيران 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خماوف اأّدت اإىل العقوبات الأخرية التي 

فر�شتها الأمم املتحدة على اإيران، والتي تتعاون تركيا والدول العربية على 

تطبيقها. هذا علمًا اأن لإيران م�شلحة كربى يف اخلروج من هذه العزلة التي ت�شّكل 

عبئًا ثقياًل عليها وعلى جمتمعها واقت�شادها، كما اأن لدول املنطقة م�شلحة يف عدم 

بناء منظومة من العدائية الدائمة، تزعزع ا�شتقرار اخلليج ومنطقة ال�رشق الأو�شط 

يف �شكل عام لعقود طويلة.

تنطوي ال�شيا�شة الإيرانية على بع�س املعامل الواقعية، حتى مع القيادة احلالية، 

وهي معامل يجب ت�شجيعها. وتعي اإيران اأن م�شلحتها يف ا�شتقرار اأفغان�شتان 

كما العراق، وتدرك حاجتها اإىل ت�شدير الطاقة، واإىل التعاون الإقليمي، 

وال�شتثمار، واأ�شكال التعاون الأخرى. اإن اإيران لي�شت كوريا ال�شمالية، ويجب 

األ ن�شل اىل حالة كتلك، وعلى اإيران ودول املنطقة اأن تتعاون لتجّنب الت�شّبب 

بحالة من العزلة واملواجهة ال�شديدتني قد تدوم عقودًا من الزمن.

�شبق ملعظم مناطق العامل اأن اأحرزت تقّدمًا �رشيعًا يف جمال بناء منظومات 

التعاون الإقليمي يف الأمن والقت�شاد وال�شيا�شة، حتى بني دول متناف�شة اأو 

متخا�شمة. فا�شتطاع املع�شكران الغربي وال�شوفياتي اأن يتوا�شال وي�شتك�شفا اآفاق 

التفاهم والتعاون، حتى يف اأوج احلرب الباردة، وذلك عرب اآلية موؤمتر الأمن 

والتعاون يف اأوروبا، الذي اأن�شئ بعد قمة هل�شنكي يف عام 1975. �شاهم هذا 

املوؤمتر املتكّرر يف بناء الثقة، وتخفيف حّدة التوترات، واإنهاء احلرب الباردة 

يف �شكل �شلمي.

فاإذا ا�شتطاع املع�شكران هذان اأن يتفاهما يف اأوج احلرب الباردة، فال �شك يف 

اأن الدول العربية وتركيا واإيران ت�شتطيع بذل جهود مماثلة للتوا�شل والتفاهم 

والتعاون يف ما بينها يف املرحلة الراهنة. هذا التوا�شل قد يوؤّدي، يف اأح�شن 

احلالت، اإىل اإزالة التوتر، خ�شو�شًا بني اإيران والدول العربية، والتقّدم باجتاه 

بناء منظومة تعاون اأمني واقت�شادي و�شيا�شي، ملا فيه م�شلحة اأهل املنطقة. 

ويف اأ�شواأ احلالت، يوّفر هذا التوا�شل مزيدًا من احلراك الديبلوما�شي لإدارة 

الأزمات احلالية وتذليل عقباتها.

وميكن البدء من خالل عقد موؤمتر اإقليمي �شنوي ت�شتك�شف فيه دول املنطقة العربية 

مع تركيا واإيران م�شاحلها امل�شرتكة وحتاول اأن تتعاون على تعزيزها. وميكن 

اأن ينظر موؤمتر كهذا يف �شبل بناء تعاون اأف�شل حول م�شاألة العراق واأزمات 

اأخرى، والو�شول اىل اتفاقات حول �شمان النتقال احلّر للطاقة بحرًا وبرًا، 

ومكافحة القر�شنة والإرهاب والتهريب، والعمل باجتاه منطقة خالية من اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل.

اإن ال�شيا�شة الدولية مل تكن يومًا اأمرًا ب�شيطًا، وعلى رغم اأن دول املنطقة والعامل 

تختلف مع اإيران يف ما يتعّلق ببع�س �شيا�شاتها، خ�شو�شًا النووية منها، اإل اأن 

الهدف الطويل الأمد يجب اأن يكون ت�شجيع اإيران على اّتباع �شيا�شات اأكرث انفتاحًا 

وتعاونًا، واإن�شاء نظام اإقليمي م�شتقّر ومزدهر، ولي�س الو�شول اإىل حالة دائمة 

ومفتوحة من املواجهة.

اإن قرار املواجهة قرار ب�شيط، اأما بناء الثقة والتعاون فعملية معّقدة. لقد 

وجدت القيادة الإيرانية يف املرحلة الأخرية اأن خيار املواجهة اأ�شهل من خيار 

التعاون، لكن يجب األ يكون قادة املنطقة والعامل على القدر نف�شه من �شيق 

النظر. فمن املمكن التزام موقف حازم من الق�شية النووية، ويف الوقت نف�شه، 

ت�شجيع النفتاح والتفاهم والتعاون يف جمالت اأخرى. اإنها مقاربة �شبقت اأن 

جنحت يف �شاحات اأخرى من العامل، وهي اأي�شًا قابلة للنجاح يف املثّلث العربي- 

الرتكي- الإيراين.

* مدير مركز كارنيغي لل�رشق الأو�شط يف بريوت.

 å∏ãŸG ‘ ¿hÉ©àdG ¤G áLÉ◊G
ÊGôjE’G »cÎdG »Hô©dG
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∑Qƒjƒ«f ‘ ¿ÉæÑd ∫Ó≤à°SG ∫ÉØàMG

غربة نيوز خدمة �شيدر نيوز - مي�شال الزبيدي - نيويورك

اأقامت قن�شلية لبنان العامة يف نيويورك حفل ا�شتقبال Ãنا�شبة العيد ال67 

لال�شتقالل بح�شور ممثلني عن املرجعيات الروحية ال�شالمية واملعتمد البطريركي 

املاروين واأ�شاقف الأرمن وال�رشيان والأرثوذك�س اىل جانب اأع�شاء ال�شلكني 

الدبلوما�شي والقن�شلي املعتمدين يف نيويورك، ومتيز احلفل بح�شور املدير 

التنفيذي للخارجية المريكية توما�س غالو والقا�شد الر�شويل اىل جانب ال�شادة 

ال�شفراء يحيى املحم�شاين �شفري جامعة الدول العربية لدى المم املتحدة و�شفري 

م�رش ماجد عبد العزيز و�شفري دولة عمان فوؤاد احلنائي و�شفراء ايطاليا وبلجيكا 

ورو�شيا الحتادية وجمموعة من القنا�شل العامني من اململكة العربية ال�شعودية، 

اأملانيا، �شوي�رشا، بلجيكا، ا�شبانيا، تركيا، بريو، اليونان، قرب�س، رومانيا 

ومونتينيغرو والقائم باأعمال دولة المارات العربية، وامللحق الع�شكري اللبناين 

العميد جوزيف جنيم، اىل جانب عدد كبري من اأبناء اجلالية اللبنانية.

األقى القن�شل اللبناين اأنطوان ع`زام كلمة من وحي املنا�شبة �شدد فيها على الوحدة 

واأهمية العودة اىل احلوار الذي دعا اليه فخامة رئي�س اجلمهورية حتت �شقف 

اتفاق الطائف وا�شاد بدور املوؤ�ش�شة الع�شكرية حامية الوطن، واملوؤ�ش�شات الأمنية 

التي حتارب الرهاب موؤكدا اأن احلكومة ما�شية بدعم اجلي�س اللبناين وجتهيزه 

ليكون احل�شن املنيع وحامي احلدود والأمن.

كذلك �شكر عزام الوليات املتحدة على م�شاهمتها يف دعم اجلي�س اللبناين لوج�شتيا 

وكذلك اأكد على احرتام لبنان املواثيق والأعراف الدولية، كما اأكد ان الوطن 

للجميع وان التنوع م�شدر غنى.

كذلك ا�شاد بدوراملغرتبني ل�شهامهم بدعم القت�شاد الوطني. 

ويف ختام كلمته حث القن�شل عزام املغرتبني على تعبئة الطلبات املدرجة على 

املوقع اللكرتوين للقن�شلية

Üô©dG AGôØ°ùdGh IóëàŸG ·’G iód á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ÒØ°S Qƒ°†ëH
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 Qhõj ¿ÉZhOQG
 ÖdÉ£jh ¿ÉæÑd

QGòàY’ÉH π«FGô°SG
طالب رئي�س وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ا�رشائيل يوم 

الربعاء خالل زيارة للبنان ت�شتمر يومني بوقف »العمال 
التحري�شية« والعتذار ل�شعوب املنطقة.

وجاءت ت�رشيحات اردوغان خالل مهرجان ترحيبي اقيم يف 
قرية الكوا�رشة ب�شمال لبنان التي يحمل ابناوؤها الهوية اللبنانية 

لكن جذورهم تركمانية ويتحدثون اللغة الرتكية اىل جانب 
العربية.

وقال اردوغان واىل جانبه نظريه اللبناين �شعد احلريري و�شط 
ح�شد �شم اللف » يجب ان تدرك حكومة ا�رشائيل متاما انه 

عندما ي�شتتب المن وال�شالم يف املنطقة فانها �شرتبح هي الخرى 
من هذا ال�شالم. واذا ن�شبت احلرب فلن يكون اخلا�رش اهل هذه 

املنطقة وحدهم بل �شيخ�رش مواطنو ا�رشائيل اي�شا.«
وا�شاف من خالل مرتجم »لذا ومرة اخرى اكرر ندائي اىل 

حكومة ا�رشائيل بان ترتاجع عن اخطائها وتعتذر لبناء املنطقة 
وان تعمل من اجل ال�شالم ومن اجل رفاهية اهل املنطقة 

ومواطنيها.«
وم�شى يقول »نحن نطالب ا�رشائيل بان تتوقف عن اعمالها 

التحري�شية وان ل تلقي Xالل على ال�شالم.«
وكانت املدار�س اقفلت يف عكار يف �شمال لبنان للرتحيب 

بال�شيف الرتكي. وانت�رشت لفتات الرتحيب باردوغان على 
الطرق الرئي�شية يف بريوت وكتب على بع�شها عبارات ترحيب 

باللغة الرتكية يف ا�شارة اىل �شعبية تركيا يف لبنان ومنها 
»اهال و�شهال بحفيد ال�شلطان عبد احلميد« و«اهال بالذي قال ل 

لل�شهاينة«.
ووطدت تركيا عالقاتها مع الدول العربية Ãا يف ذلك �شوريا 

ولبنان يف ال�شنوات الخرية وحظي اردوغان نف�شه ب�شعبية وا�شعة 
بني العرب ملواقفه من ا�رشائيل وال�رشاع يف ال�رشق الو�شط.

ووقع اجلانبان اللبناين والرتكي اتفاقيات اقت�شادية وجتارية 
وقال اردوغان يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع احلريري يف 

بريوت »فيما يتعلق بعالقاتنا التجارية والقت�شادية فاننا ن�شعر 
بالمتنان الكبري من التطور احلا�شل يف هذا ال�شدد.«

وا�شاف »وقعنا على اتفاقية ال�رشاكة لقامة منطقة جتارة حرة 
بني البلدين.«

واحت�شدت جمموعة من اللبنانني عند املطار للرتحيب باردوغان 
فيما تظاهر عدد قليل اخر من اللبنانيني من اأ�شل اأرمني على بعد 

امتار قليلة احتجاجا على الزيارة.
ويعرب كثري من الرمن عن عدائهم لرتكيا منذ قتل عدد كبري 

من الرمن على اأيدي التراك العثمانيني اأثناء احلرب العاملية 
الوىل. و�شهدت الفرتة املا�شية حتركات من حكومتي البلدين 

نحو تطبيع العالقات.
ووقع لبنان حتت وطاأة احلكم العثماين لكرث من 400 عام 

لكن العالقات تطورت خالل العام املا�شي بعد الغاء تاأ�شريات 
الدخول بني البلدين. ويعتزم اردوغان خالل زيارته توقيع 

اتفاقيات ا�شافية والتوقيع على اعالن ان�شاء املجل�س العلى 
للتعاون ال�شرتاتيجي بني البلدين.

كما افتتح مدر�شة وو�شع حجر ال�شا�س مل�شاريع تنموية يف 
قرية عيدمون وغريها من القرى يف �شمال لبنان التي ينتمي 

بع�س �شكانها اىل القومية الرتكمانية قبل ان يزور اجلنوب لتفقد 
مقر القوات الرتكية امل�شاركة يف القوات الدولية العاملة يف 

لبنان )يونيفيل(.
وعقب لقائه مع احلريري خالل ال�شتقبال الر�شمي باملطار عقد 

اردوغان حمادثات مع الرئي�س مي�شال �شليمان ورئي�س جمل�س 
النواب نبيه بري.

وقال اردوغان يف مقابلة مع جريدة ال�شفري ن�رشت يوم الربعاء 
ان بالده �شتمنع وقوع حرب اهلية يف لبنان الذي ي�شهد توترا 

متزايدا مرتبطا باحتمال توجيه املحكمة الدولية اخلا�شة 
باغتيال رئي�س وزراء لبنان ال�شبق رفيق احلريري التهام اىل 

حزب الله.
وا�شاف »يف حال Xهرت بوادر مثل هذه احلرب الداخلية ل 

�شمح الله �شنقوم ل تركيا فقط بل اي�شا مع دول اجلوار بكل �شيء 
ملنع مثل هذه احلرب.«

وجاء حديثه ولبنان يرتقب �شدور قرار اتهام عن املحكمة 
الدولية قد يوجه ا�شابع التهام اىل حزب الله. ويقول 

�شيا�شيون لبنانيون ان هذا القرار قد يوؤدي اىل فتنة اذا اتهم 
حزب الله يف اغتيال احلريري.

وقال اردوغان »اذا ترتب علي �شخ�شيا او علينا كرتكيا ان نعمل 
�شيئا فنحن جاهزون ونحن الن يف �شدد ذلك.«

من نزيه �شديق
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 …òdG ôjôŸG ™bGƒdG áeGhO ‘ ¿ƒbô¨j Ú£°ù∏a ∫ÉØWCG
. á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dG πX ‘  ¬fƒ°û«©j

تقرير خا�س /   

غربة نيوز / عبدالله 

فوؤاد اأبو ح�شي�س ~ 

فل�شطني

 

من ال�شعب اأن 

يو�شف الو�شع 

املاأ�شاوي الذي 

يعي�شه اأطفال فل�شطني 

يف Xل توا�شل 

النتهاكات بحقهم 

على مدار الأيام 

بل ال�شاعة من قبل 

اإ�رشائيل التي ل متيز 

بني طفال و�شابا 

وامراأة .

 

يف قطاع غزة اأكرث 

املناطق ا�شتد فيها 

اخلناق على اأطفاله ` 

وحتديدا بعد احلرب 

الأخرية عليه منذ اقل 

من عامني ، �شاهدوا 

خاللها اأب�شع �شور 

املجازر التي ترتكب 

بحقهم وهم اأبرياء 

يطالبون ليل نهار 

بالعي�س بكرامة 

وحرية كباقي 

اأطفال العامل الذين 

يعي�شون يف رفاهية 

دون �شماع كل فرتة 

ق�شرية �شوت ال�شواريخ والر�شا�شات احلية، الأمر الذي اأدى اإىل جلوء بع�س ال�شبان 

اأ�شحاب اخلربة العلمية والنف�شية بالعمل على تاأ�شي�س فرق للطفولة ، يعملون خاللها على 

اإخفاء ذاكرة العنف من وجدان اأطفال غزة ، بتنفيذ العديد من امل�شاريع الرتفيهية الب�شيطة .

 

فريق �شموع الأمل ~ دعونا نفرح ، اإحدى فرق الطفولة يف قطاع غزة ، نالت اإعجاب 

الغالبية يف اأدائه املتميز ، يف تغري واقع موؤمل عاي�شه الأطفال ، اإىل فقرات �شيقة تعليمية 

وترفيهية بعيدا عن اأجواء بقيت مالحمها يف وجدانهم.

 

  تاأ�ش�س الفريق  يف العام 2008 كمبادرة من جمموعة من �شخ�شيات ن�شطة جمتمعية فاعلة 

يف املجتمع الفل�شطيني خا�شة بعد التغريات التي �شهدتها ال�شاحة الفل�شطينية على ال�شعيد 

ال�شيا�شي و الثقايف و الجتماعي و املتمثلة بالتدهور احلا�شل يف احلالة النف�شية للطفل 

الفل�شطيني وال�شغط النف�شي لديه التي ت�شود يف حالة الطفل الفل�شطيني ، و ما ت�شكله هذه 

التغريات من تهديد حقيقي و خطري ل�رشائح الأطفال يف املجتمع الفل�شطيني ،

 

هذا ويهدف الفريق  من خالل منهجيته املتمثلة يف تعزيز ثقافة املجتمع يف ق�شايا الدعم  

النف�شي واملادي للطفل  الفل�شطيني ورفع الروح  املعنوية لأطفالنا ور�شم الأبت�شامه  على 

�شفاهم و اإتاحة الفر�شة لهذه ال�رشائح للفرحة  .

 

اإىل ذلك  ي�شعى الفريق خللق اأجواء ايجابية مالئمة و حمفزة قائمة على اإحداç تغيريات 

جوهرية يف ثقافة الطفل الفل�شطيني و فتح الباب مل�شاركة اجلميع للتعبري عما يحل بداخلهم  

و توفري اخلدمات ب�شكل ي�شمن تقليل ال�شيطرة املفرو�شة عليها و يزيد من فر�س امل�شاركة 

لهذه الفئة ورفع الروح املعنوية لهم ور�شم البت�شامة على �شفاهم.

 

من ناحيته قال مدير فريق �شموع الأمل ~ دعونا نفرح » ال�شيد / م�شباح الكتنانى  اأن 

فريقه انطلق من واقع موؤمل يحمل مواهبه  معه رغم كل ال�شعاب واملعيقات التي واجهوها  

، واأي�شا بكاء الأطفال يف قطاع غزة املحا�رشين خا�شة بعد حرب غزة التي رفعت من 

خاللها معدل الأيتام فكان يدور يف ذهنه حماولت عديدة لر�شم ابت�شامة على الطفل الغزي 

رغم عمق اجلرح النازف على اأج�شادهم وقلوبهم ال�شغرية.

 

واأو�شح الكتنانى يف حديث خا�س ملرا�شل  » غربة نيوز »  يف فل�شطني  اأن ر�شالة فريقه هو 

تقدË فن راقي يليق بالفن امل�رشحي وما نحمله من هموم ومتاعب وما يتنا�شب مع �شعبنا ، 

موجها يف الوقت ذاته ر�شالته اإىل العامل باأن الفن خري و�شيلة للتعبري عن الراأي.

 

واأ�شاف : ل نتبع اأي اأحد ول ‰لي قرارات اأي �شخ�س مهما كان فنحن من رحم الفن 

انطلقنا  ، فطموحاتنا كبرية كموج البحر ل يوقفها احد ، حتى يتغري واقع اأطفالنا يف 

فل�شطني .

 

واأكد الكتنانى يف ختام حديثه على اأن فريقه ي�شعى  للرقي والتميز من خالل عرو�شه 

املتنوعة من م�رشح وغناء ودبكة و�شعر وفقرات التفري≠ الكبت الع�شبي لدي الطفل 

الفل�شطيني  .
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AGQBG

 ájGóH

اهتمامى بالقراءة تولدت مع 

توافر جمالت و �شحف متعددة 

و�شعت حتت يداى و بلغات عديدة ..اكرث ما لفت 

انتباهى هى �شور ال�شخا�س  وكنت ا�رشع لق�س 

هذه ال�شور و تعليقها على حائط الذكريات فى 

غرفتى حتى امتالأت بالعديد من ال�شور و مل اكن فى 

حينها اعرف ا�شحابها اىل ان وفقت فى من �شنف 

ىل هذه ال�شور طبقًا ملا قدمه للدنيا فهم �شيا�شيون  

- فنانون – علماء وهكذا وXلت عندى عادة ان 

اقلب فى وجوه الب�رش وحماوله منى ملزيد من الفهم 

او املعرفة و اعجبتنى فكرة معر�س وجوه الفيوم 

والتى قدمها الفنان القدير الدكتور احمد نوار .

و التقيت فى مبنى المم املتحدة Ãدينة نيويورك 

مع �شاب م�رشى يعمل رئي�شًا لق�شم الرتجمة الفورية 

و�شاحب كتاب وجوه نيويورك حيث يحكى فيه 

ق�شته او رحلته كيف بدات مع امريكا وي�شتعر�س 

جتربته وذكرياته مع 15 �شخ�شية متباينة فى 

املالمح و الهتمامات اثرت فيه عند قدومه اىل 

املدينة و جعلته يتعامل Ãزيد من الواقعية فى هذه 

املدينة ذات الطابع العاملى  .

ان اعجابنا و تقديرنا لال�شخا�س يرجع اىل ا�شباب 

كثرية – وان كان التميز هبة من ال�شماء تاتى ملن 

ي�شتحقها فان حماولت الب�رش فى النجاح و التاألق ل 

تنتهى حيث ينجح باإقتدار البع�س و يف�شل اخرون .

و يحتار النا�س فى تف�شري ا�شباب النجاح و الف�شل . 

فالن�شان العبقرى او �شاحب الكاريزما ال�شخ�شية 

ل ي�شتطيع هو او املحيطني به ان يف�رشوا متاما �رش 

متيزه و تاألقه – فال توجد و�شفة �شحرية للنجاح و 

التميز ..لكننا جند انف�شنا امام �شال�شل من التجارب 

ال�شخ�شية ننقلها من حياة الخريني و نحاول ان 

نتعاي�س و نتوا�شل معها .

فى ع�رش من الع�شور كان الكتاب و املفكرين و 

الفال�شفة و قبلهم رجال الدين يحتلون اهمية ق�شوى 

عند النا�س فهم Ãثابة املراجع التى يرجع اليها 

النا�س فى امور دينهم و دنياهم ي�شتقون منهم العلم 

و املعرفة و الن�شيحة. وتغيري احلال حيث ا�شبح 

الفنانون و لعبى كرة القدم او الريا�شيون عامة 

هم �شفوة املجتمعات.

 و حتتل �شورهم مكان ال�شدارة فى و�شائل العالم 

بانواعها حيث ن�شت�شهد بوفاة مايكل جاك�شون والتى 

ازدحمت اخبار الدنيا بنباأ رحيله و الذى غطى 

على اكرث الحداX çهورا على ال�شطح فى العالم 

العاملى وخا�شة مر�س انفلونزا اخلنازير . 

وي�شيف اني�س من�شور عن عالقاته بالديب الكبري 

توفيق احلكيم  انه ) اني�س ( خالل رئا�شته لتحرير 

جملة اكتوبر طلب من توفيق احلكيم ان يكتب مقاًل 

ا�شبوعيًا فى املجلة و ا�شرتط عليه ان يدفع  100 

جنية فى املقالة وان تكون اوراق النقد من فئة 

اجلنية حتى ي�شعر بقيمة املبل≠ وهو ي�شتلمه .

و عندما قال له اني�س بان لعب كرة القدم فى 

الفريق الجنليزى يتقا�شى مليون جنية ا�شرتالينى 

قال توفيق احلكيم معلقًا على ذلك باننا قد ودعنا 

ع�رش القلم ونعي�س فى ع�رش القدم و ان هذا الالعب 

قد تقا�شى فى مباراة واحدة اكرث مما تقا�شه كل 

كتاب م�رش فى حياتهم ...هذا هو حال الدنيا و ل 

داعى للندم .

و لزلنا حائرون فى تف�شري Xاهرة التميز او التفرد 

فال العلم ول اخلربة ي�شتطيعان الجابة عن هذا 

ال�شوؤال لكننا لو عدنا اىل ا�شل ال�شياء و معانى 

احلياة ادركنا الرتجمة احلقيقية ملعنى ) كل م�شخر 

ملا خلق له (.

ان الله يعلم حيث ي�شع ر�شالته و هو القائل ان من 

عبادى من اذا اغنيته ف�شد حاله – ومن عبادى من 

اذا افقرته ف�شد حاله . و املعنى هنا ان هناك انا�س 

خلقوا ليكونوا اغنياء و اخرين فقراء حلكمة يعلمها 

املوىل جل و عال  -كما اننا اي�شا نوؤمن متاما ) 

وتلك اليام نداولها بني النا�س  ( .فان دامت لغريك 

ما و�شلت لك.

 ويجمع ا�شحاب الراى على ان هناك قا�شم م�شرتك 

اعظم بني الذين متيزوا وجنحوا فى احلياة و تالقوا 

وكانوا م�شدر فخر واعتزاز فهم يقرتبون من كل 

�شىء ال قلياًل.

 لديهم �شرب علمهم احلكمة وجعل لديهم قناعة بان 

القليل فيه بركة و مع ر�شائهم و قناعتهم بهذا القليل 

Xلت افعالهم ت�شري اىل كثري من العطاء و الت�شحية و 

الطموح وحماولة ا�شعاد الخريني .

و قد يتعجب النا�س من ان هناك ا�شخا�س لديهم 

الكثري من املوؤهالت و التى تدفع بهم اىل النجاح 

و التاألق لكنهم ل�شبب او لخر Xلوا فى حماولت 

جادة ومازالوا ييبحثون عن مكان لهم حتت ال�شم�س 

.. لديهم اح�شا�س ان التوقيت مل ياتى بعد و ان 

الفر�شه لزالت �شانحة – و يح�رشنى هنا مقولة 

�شيدنا على بن ابى طالب ) لو مل يكن عونًا من الله 

للفتى فان اول ماي�شيعه اجتهاده (.

نحن جميعًا نبحث عن تف�شري لهذه الظاهرة و الكل 

عنده كالم لكن اهم مافى الكالم ان يكون له معنى.

 وجتارب الخريني هامة فى ان تفتح نفو�س و 

عقول القراء و املهتمني بان يجدوا او يقرتبوا من 

حقيقة اى تف�شري ل�رش التميز فالكل ياأمل فى ان يكون 

متميزا اميانًا باحلكمة القائلة ) ان مل تكن متميزا 

�شعت

 و�شط الزحام (. 
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اأقامت اجلمعية العربية الأمريكية يف نيويورك اإحتفالها ال�شنوي 

اجلمعة ، 19 نوفمرب 2010 ، يف بروكلني ، نيويورك.

ح�رشها قادة املجتمعمن �شيا�شيني وموؤيدين. كان �شمن الربنامج تكرË   �شخ�شيات منهم رئي�س مقاطعة بروكلني مارتي بورو ماركويتز.

بال�شافة اىل ال�شيدة مها فريج، والدكتور ح�شن وهبة ، 

الدكتور احمد جابر قال انها »فر�شة للتفكري يف موقعنا ويف اإجنازات العام املا�شي،ونحيي اأولئك الذين �شاعدونا يف اإبقاء اأبوابنا مفتوحة«. 

اجلمعية العربية الأمريكية يف نيويورك ل ت�شتهدف الربح وهي منظمة خريية اجتماعية تقع يف بروكلني ، نيويورك. وتتمثل مهمتها يف دعم 

ومتكني  العرب املهاجرين من الندماج يف املجتمع من خالل تقدË خدمات مل�شاعدة الأ�رش لتحقيق ال�شتقالل ، والإنتاجية وال�شتقرار.

∑Qƒjƒ«f ‘ á«µjôeC’G á«Hô©dG á«©ªé∏d …ƒæ°ùdG ∫ÉØàM’G
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¿Éæ°SCÓd õ°ùcCG õcôe
Special Offer  75 $

initial exam
x-ray

 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج ال�شنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�شب بجل�شة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة ال�شنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�شور

))الرتكيبات

dentures"
اطقم ال�شنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و ال�شنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�س ال�شنان يف جل�شة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�شكال تقوË ال�شنان ÚeCÉàdG ´GƒfCG Ö∏ZCG πÑ≤f

äÉfÓYG
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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¨الل äاQتعلم م¡اh áتعلم ال‚ليزي
:πت�سم èبرام

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG  -
…QGOG ó`YÉ°ùe  -

ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J  -
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG  -

.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG  -
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe  -

Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf  -
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ  -

¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d  -
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ  -

´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`fi ∫ƒ°üØdG
 É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J

ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G -
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G -
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G -

:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

    * ESL WITH BUSINESS
    * ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
    * ESL-With Office Applications (ESL-OA)

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

    * ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
    * ESL STAND-ALONE COURSES
    * Comprehensive ESL (COMP/ESL)
    * Intensive ESL (INT/ESL)
    * Stand Alone English as a Second Language
          o ESL 100
          o ESL 101
          o ESL 102
          o ENGLISH 100
          o ENGLISH 200
          o ENGLISH 300
    * U.S. Citizenship Exam Preparation

212 -381  -  8831  áحبيبNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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ä ÉÑ°S Éæe

»«– á«aÉ≤ãdG á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G 
∑Qƒjƒ«f ‘ ∫Ó≤à°SE’G ó«Y

اإحتفاًل بالذكري ال` 67 لإ�شتقالل لبنان اأقامت اجلامعة الثقافية يف العامل لفرعي نيويورك ونيوجر�شي ع�شاًء يف 

مطعم الب�شتان بح�شور �شيادة املطران غريغوري من�شور والأب جيم�س روت عن اأالبر�شية املارونية الأب اليا 

�شابو عن كني�شة ال�رشيان الأورتوزك�س الأب ناجي يو�شف عن كني�شة امللكيني الكاثوليك الأب خ�رش اليتيم عن كني�شة 

ال�شالم يف بروكلني، الدكتور اأنطوان عزام القن�شل العام يف نيويورك، امل�شت�شار الأ�شتاذ ابراهيم ع�شاف من البعثة 

اللبنانية يف الأمم املتحدة اجلÔال جوزيف جنيم امللحق الع�شكري يف ال�شفارة اللبنانية يف وا�شنطن الأ�شتاذ اأديب 

ق�شي�س مدير عام �رشكة طريان ال�رشق الأو�شط يف اأمريكا.

افتتح الدكتور هÔي حبيب نائب رئي�س فرع نيويورك الأول الإحتفال بالن�شيدين اللبناين والأمريكي بعدها قّدم 

ملحة وجيزة عن اأهداف اجلامعة الثقافية ون�شاطها الإغرتابي ثم رّحب  رئي�س فرع نيويورك املهند�س فرن�شوا اأبو 

نعمان باإ�شم الرئي�س العاملي عيد �شدراوي والرئي�س القاري اليا�س ك�شاب ورئي�س فرع نيوجر�شي املهند�س مراد 

كاريو باحلا�رشين وهناأهم بهذه الذكرى. كما هناأ املهند�س هداد قوربو باحلا�رشين وهناأهم بهذه الذكرى. 

 والقى نائب الرئي�س الثاين الدكتور حممد ال�شومي كلمة فرعي اجلامعة م�شددًا على اإ�شتقاللية اجلامعة الثقافية يف 

العامل وعدم اإنزلقها يف ال�رشاعات ال�شيا�شية الداخلية لتبقى قوة لبنان يف دنيا الإنت�شار و�شدد على وجوب تالحم 

اللنانيني يف اخلارج ليبقو ر�شل �شالم وحمبة.

املطران م�شور األقى كلمة حمبة و�شالم م�شددا على التنوع الطائفي املتمثل باأع�شاء اجلامعة.

ووجه الإمام عبد اللطيف بني ر�شالة اىل اجلامعة الثقافية يف نيويورك ونيوجر�شي �شكرهم فيها على غريتهم على 

الوحدة الوطنية كم هناأهم بذكرى الإ�شتقالل

 áæjóe ‘ ™«Ñ∏d …ô°ShôZ πfi
¢ùµfhÈdG
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ا�شتعان اليمن بالداعية الإ�شالمي امل�رشي ال�شهري عمرو خالد للم�شاعدة يف الق�شاء على الت�شدد يف 

جمتمعه، وخا�شة مع ن�شاط جناح تنظيم القاعدة الذي يقول اخلرباء اإنه ي�شتغل عدم ال�شتقرار يف البالد 

ل�شن هجمات يف املنطقة وخارجها.

واجتذب خالد -وهو داعية كان له عديد من الربامج التلفزيونية- ال�شبان من اأبناء ال�رشائح العليا من 

الطبقة املتو�شطة يف م�رش، وهو يبداأ الآن م�رشوعا للفوز بقلوب وعقول ال�شبان اليمنيني، بح�شب رويرتز.

وي�شارك اليمن يف متويل م�رشوع التوعية اجلديد الذي يقوم به اإىل جانب منظمتي معونة حمليتني حتت ا�شم 

»بلدة طيبة«. ويهدف الربنامج اإىل تدريب 70 واعظا �شابا يف كل حمافظة، بالإ�شافة اإىل التعاون مع 

رجال الدين احلاليني للنهو�س بالعتدال.

وقال خالد -يف احتفال Ãنا�شبة افتتاح امل�رشوع يف مدينة عدن ال�شاحلية بجنوب اليمن الأربعاء 24 

نوفمرب ت�رشين الثاين اجلاري-: »هدف هذا امل�رشوع هو اقتالع جذور التطرف ون�رش الو�شطية ون�رش 

وجه الإ�شالم ال�شحيح واإXهار �شورة اليمن النا�شعة لكل العامل با�شتخدام كل ال�رشكاء لدفع القائد 

احلقيقي، وهو ال�شباب اليمني ملواجهة التطرف ون�رش الو�شطية«.

وقال ح�شن اللوزي -من وزارة الإعالم اليمنية-: اإن اليمن يعتقد اأن امل�رشوع �شي�شاعده يف الو�شول 

بر�شالته بخ�شو�س الإميان والوعي، ويف كيفية بناء جمتمع �شحي وموؤمن ملتزم بالقيم ال�شحيحة.

ولي�س وا�شحا بعد، اإن كانت جاذبية و�شحر عمرو خالد �شيكون لهما تاأثري فعال يف اليمن الذي ل تقت�رش 

همومه على الت�شدي جلهود القاعدة، وذلك لأن املجتمع له تركيبة قبلية وتنت�رش يف �شفوفه بع�س التيارات 

املت�شددة.

وقال �شاب من عدن -يدعى هاين يعقوب )17 عاما(-: »عمرو خالد م�شهور وله تاأثري على النا�س، لكن 

هل على اجلميع? ل اأعرف.. الربنامج جيد على ما يبدو، لكننا ننتظر �شماع املحا�رشات لÔى ما هي 

النتائج«.

وقال املحلل اليمني اأحمد ال�شويف: اإن الربنامج لن يغني عن احلاجة اإىل ا�شتخدام القوة �شد الت�شدد يف 

اليمن. واأ�شاف اأن الربنامج �شيوجد حتالفا معتدل ملحاربة عنف التطرف يف اليمن ل اأكرث، لكن الكلمات 

لن تكفي; لأن النا�س �شيحتاجون اإىل اإيجاد توازن بني ا�شتخدام الكلمات وا�شتخدام ال�شالح.

وقامت قوات الأمن اليمنية موؤخرا بعدة حمالت ع�شكرية �شملت غارات جوية وح�شار بع�س املدن 

والبلدات للق�شاء على الأ�شخا�س الذين ي�شتبه باأنهم من مت�شددي القاعدة يف جنوب البالد.

ورغم نهجه غري ال�شيا�شي، فقد كانت قدرة عمرو خالد يف التاأثري على ال�شباب والفتيات يف وراء منعه من 

األقاء املحا�رشات يف م�رش. ويق�شي خالد كثريا من وقته يف لندن ب�شبب ال�شغوط يف القاهرة.

وموؤخرا اأثار جدل بعد عودته لإلقاء املحا�رشات يف الإ�شكندرية، ولكن من خالل جمعية تابعة لوزير 

التنمية املحلية عبد ال�شالم حمجوب املر�شح يف النتخابات الربملانية املقبلة، وهو ما انتقده بع�س اأن�شار 

خالد واعتربوه نوعا من الرتويج ملر�شح احلزب احلاكم.

 ÉcÒeCG ¿ƒª¡àj ¿ƒ«Kƒ◊G
 ÒéØàdG AGQh ±ƒbƒdÉH
øª«dG ∫Éª°ûH …QÉëàf’G

الأربعاء  اليوم  احلوثيون  اتهم   

بالوقوف  الأمريكية  املخابرات 

الذي  النتحاري  الهجوم  وراء 

Ãحافظة  لل�شيعة  موكبا  ا�شتهدف 

اجلوف ب�شمال اليمن كانوا يحتفلون 

مقتل  اىل  واأدى  الغدير  بعيد 

ع�رشين �شخ�شا وجرح الع�رشات.

املكتب  عن  �شادر  بيان  وقال 

عبد  اجلماعة  لزعيم  الإعالمي 

العدوان  احلوثي«هذا  امللك 

الإجرامي يحمل النمط والأ�شلوب 

الأمريكي ال�شاعي اإىل خلق م�شاكل 

وطائفية«. مذهبية  اأبعادا  حتمل 

واأ�شار البيان اىل ان »هذه اجلرمية 

املنا�شبات  اإيقاف  اإىل  ت�شعى 

الدينية التي تنمي الوعي ال�شيا�شي 

متر  التي  الكربى  املخاطر  جتاه 

والإ�شالمية،  العربية  اأمتنا  بها 

وخلق فو�شى واإقالق لأمن النا�س 

كم�شلمني«. حياتهم  وا�شتهداف 

من  �شخ�شا  ع�رشين  ان  اىل  ي�شار 

احلوثيني قتلوا يف وقت �شابق اليوم 

ا�شتهدفت  بانفجار �شيارة مفخخة 

الغدير. بعيد  لالحتفال  موكبا 

جمل�س  ع�شو  اأعرب  ذلك  اىل 

عبد  �شوقي  اليمني  النواب 

ت�رشيح  يف  القا�شي  الرقيب 

التفجري  بعالقة  �شكوكه  عن 

ان  قائال  الطائفي،  باملو�شوع 

طائفية. لي�شت   çاحلاد اأ�شباب 

»البواعث  ان  القا�شي  واأو�شح 

واإما  ا�شتخباراتية  تكون  اإما 

لإدخال  اأخرى  لأ�شباب  تكون 

خطرية  دوامة  اىل  البالد 

وربط  الطائفية  الفتنة  واإ�شعال 

وتوتر  الغدير  بعيد   çاحلاد

وال�شنية«. ال�شيعية  العالقات 

القادمة  التداعيات  ان  وقال« 

اأطراف  تدخالت  هي   çللحاد

ال�رشاع  اخذ  وان  جديدة 

زعزعة  ي�شبب  اآخر  منحى 

اليمن«. يف  وال�شتقرار  الأمن 

مينية  م�شادر  ان  اىل  ي�شار 

القاعدة  تنظيم  اتهمت  كانت 

ب�شبب   çاحلاد وراء  بالوقوف 

وال�شيعة ال�شنة  بني  اخلالفات 

 ºFGô÷G áæ÷h áæ÷G áÁôL
 20 »é«∏ÿ á«eÓYE’G

اليو�شفي الغني  عبد  عدن/ 

                 

اجلنة  ت�رشيح  ان  العيب  من 

�شبا  الأنباء  وكالت  يف  الإعالمية 

ء اأنها اجنزة  البطائق للالإ 

مني   عال   ̀ `````````  ̀
ويف  ال�شعوبات   كل  لهم  ووفرة 

احد  مع  التقية   الإعالمي  كز  امل 

وهو  البحرين     من  الإعالميني 

اأيام  اأربع  ملدة  معاناته  ي�شكوا 

امل�شاركة   بطاقة  علي  يح�شل  مل 

وكذالك  م�شور التلفزيون العماين  

نيويورك    نيوز  غربة  وجريدة 

اليالد  �شحفية  الله  وجعفر 

واحمد  البالد    �شحيفة  بحريني 

الرجحى  موقع العربية نت وفهمي 

وعلي  �شبئون   اذاعة  �شليمان 

الع�رشي واخرون اله ام ل�شماته  

حال   مثل  اجلنة  حال  وهاهو 

كلفها  الذى  الني  وحال  املنتخب 

العبة  مع العلم اأن البطائق وزعت 

لفرا�شني   ونعرف منهم ا-ب ج د 

وعلي نف�س ال�شعيد تظاهر �شباح  

يف  امل�شارك   ال�شباب  ليوم  هذا 

كرنفال الفتتاح  اأمام فندق مارك 

ور يف مديرية �شريه احتجاجا علي 

تق�شري اجلنة املن�شمة يف اإعطائهم 

حقوقهم هروب اجلنة املنظمة يف 

دفع م�شتحقاتهم واإغالق التلفونات 

اأمامهم  كما فعلها معاذ اخلمي�شي 

الإعالميني  من  الع�رشات  اأمام 
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�ِشباكي  امِلالِح  ُطُرِق  ِمن  مُت  َومَلَ باِك   mِبَقلب اأَحالمي  �َشَيّعُت 

�شواِك  الأَ َعلى  َمكاَنُهما  م�شي  اأَ َوَورِدهِ  ال�َشباِب  اأَدراَج  َوَرَجعُت 
امُلَتباكي  َجه�َشُة  َت  َتَلَفّ ا  مَلّ ُخفوَقهُ  َنّ  َكاأ  mواه َوِبجاِنبي 

ِب�شاِك  َفَلي�َس  ِبِه  اأُهيَب  ذا  َفاإِ لوِعهِ  ِب�شُ َخال  اإِذا  ال�ِشالِح  �شاكي 
َوِفكاِك   mَتناُول طوِل  َبعِد  ِمن  َحباِئلي  َطَويُت  يّن  اأَ راَعُه  َقد 
الإِدراِك  َعزيَزُة  ال�َشباِب  َبعَد   mة َلَذّ غاَيِة  ُكُلّ  َجنبي  ِابِن  َويَح 

ِلِعراِك   lَف�شَلة اأَو   mة ِلُفُتَوّ َبِقَيّةً  اُد  ُفوؤ يا  ِمّنا  ُتبِق  مَل 
الُفّتاِك  الُع�شَبِة  �َشَدّ  َوَن�ُشُدّ  الَهوى  َن�شَتِبُق  قَت  َفّ �شَ اإِذا  ُكّنا 

الُن�ّشاِك  يف  الناقو�ُس  َيبَعُث  ما  ين  َتَهُزّ حنَي  يِفَّ  َتبَعُث  َوالَيوَم 
ِذكراِك  ِمن  الأَحالَم  ُي�شِبُه  ما  َوعاَدين  َطِربُت  الوادي  جاَرَة  يا 

احلاكي  ال�ِشننِي  دى  �شَ َوالِذكَرياُت  الَكرى  َويف  َهواِك  الِذكرى  يف  لُت  َمَثّ
لقاِك  اأَ ِحياَلها  ُكنُت  َغّناَء   mِبَربَوة الِريا�ِس  َعلى  َمَررُت  َوَلَقد 

َرّياِك  نفا�ِشها  اأَ يف  َوَوَجدُت  َوُعيوُنها  ُوجوُهها  يَلَّ  اإِ ِحَكت  �شَ
َحواِك  َوالُعيوِن  اجَلداِوِل  َبنَي  َرفَرفاً  ذُكُر  اأَ ّياِم  الأَ يف  َفَذهبُت 

ُخطاِك  ُيَقِبّالِن  َخَطرِت  ا  مَلّ َوالَهوى  باَبِة  ال�شَ َهرَوَلَة  َذَكرِت  اأَ
َفطواِك  �شاِعدي  َق  َتَرَفّ َحّتى  الَهوى  َعلى  الِعناِق  ماطيُب  اأَدِر  مَل 

َخّداِك  َخفَريِهما  ِمن  َوِاحَمَرّ  َيدي  يف  باِنِك  اأَعطاُف  َدت  َوّ َوَتاأَ
فاِك  ِر  امُلَنِوّ بِح  َكال�شُ َوَلَثمُت  َوالُدجى  َفرِعِك  َليَلنِي  يف  َوَدَخلُت 

مَلاِك  �ُشالِف  َوِمن  فيِك  طيِب  ِمن  َن�شَوةً  اجَلواِنِح  ُكنِه  يف  َوَوجدُت 
َعيناِك  الَهوى  ُلَغِة  يف  َعيَنَيّ  َوخاَطَبت  الَكالِم  ُلَغُة  َلت  َوَتَعَطّ
َوَت�شاكي   mَتعاُتب ُكَلّ  َوَن�شيُت  خاِطري  ِمن   mُلباَنة ُكَلّ  وُت  َوحَمَ

ِر�شاِك  َيوَم  َفكاَن  الَزماُن  ُجِمَع   lَغد َول  الَزماِن  ُعمِر  ِمن  اأَم�َس  ل 
َدراِك  ِللَحياِة   mَشري� اأَقداُر  الَنوى  ِمَن  َليَك  اإِ تني  َرَدّ ُلبناُن 

الأَفالِك  واِلِج  �شَ َوراَء   lُكَرة  mُفرَقة ِمن  Xَهِرها  َنزيَلي  َجَمَعت 
الأَ�رشاِك  َمكاِمِن  َفوَق  َكالَطرِي   mُفجاَءة ُكِلّ  َفوَق  َعَليها  َ‰�شي 

الذاكي  َثراِك  َعلى  الِرحاِل  ُملقى  َوَجدَتني  امَلزاُر  ِبال�َشوُق  َنّ  اأَ َوَلو 
َبرداِك  َوِا�شُكبي  َكِجَلَّق  طيبي  َبردوِنَيّها  َمّ  َواأُ الِبقاِع  ِبنَت 

ُرباِك  َعدِنِهَنّ  َة  �ُشَدّ لَفيُت  اأَ ا  ّ‰َ َواإِ الَنعيِم  َجّناُت  َوِدَم�شُق 
َ‰اِك  ُثَمّ  الِفرَدو�ُس  َلَتَهَلَّل  َوالُربا  اجَلداِوُل  ِانَتَمِت  َلِو  َق�َشمًا 

باِك  اأَ َيكوُن  ل  ُزَحيَلُة  يا  مِل  َعيُنهُ  َوَعيُنِك  ُه  َمراآ ِك  َمراآ
َجناِك  الباِبِلِيّ  َن�شَي  َهيهاَت   mباِبل ِمن   lَبِقَيّة الُكروُم  ِتلَك 

ِحياِك  َلِذّ  اأَ اإِىل  ِللناXِريَن   mبَغة �شِ  َÏَف اأَ الُفر�ِس  َكَو�شِي  ُتبدي 
الأَ�شالِك  ِمَن  كافورًا  اأوِدعَن  الَكهَربا  ُعقوَد  اأَو   mِم�شك َخَرزاِت 
ِطالِك  َم�َسّ  املاَء  يُت  َراأَ ا  مَلّ َوَخمِرها  اجِلناِن   ِÍََل يف  رُت  َفَكّ

ِبَذراِك  ت  َوِانَق�شَ ِبِظِلِّك  �َشَلَفت  َع�ِشَيّةً  الَزماِن  ِهَبِة  ِمن  ن�َس  اأَ مَل 
َجالِك   Ëِالَكر الَو�شِي  يف  ُلبناُن  ِجنِحها  ِة  َمَن�شَّ َعلى  الَعرو�َس  ُكنِت 
تاِك  اأَ ال�ِشعاِب  ِيّ  اأَ ِمن  العاِج  يف  اأَو  الديباِج  يف   ßُالَلح َليِك  اإِ مَي�شي 
ناِك  َفِاحَت�شَ َواحَلَرموَن  ّننَي  �شِ ةً  ِرَقّ الَطبيَعُة  ِذراَعيها  ت  َمّ �شَ

َوُحالِك  الرَثى  َعلى  ُحالُه  �شاَلت   lر ُمَنِوّ ال�َشماِء  َثَبِج  يف  َوالَبدُر 
�ُشّباِك  َوِمن   mِشرت� ِمن  َكالغيِد   lُمِطَلّة ال�َشحاِب  ِمَن  اُت  َوالَنرِيّ

�ِشماِك  ِجداُر  و  اأَ ِة  امَلجَرّ ُركُن   mشاِهق� ِمن   mاَبة ُذوؤ ُكَلّ  َنّ  َوَكاأَ
ِحراِك  �َشِجَي  َوَترًا  اأَو  يِك  الأَ يف  ةً  َنّ اأَ ّل  اإِ الَليِل  َنواحي  �َشَكَنت 

ِفداِك  الِبالِد  ِمَن  ال�َشماِء  حَتَت   mَخريَدة ُكُلّ  الأَرِز  َعرو�َس  فًا  �رَشَ
َمغناِك  يف  ال�ِشعِر  ُملوُك  َوَم�شى  ِلواَئهُ  َذراِك  َعلى  الَبياُن  َرَكَز 

�ِشواِك  ِبال�ُشمو�ِس  �ُس  َخّ مَتَ ر�شًا  اأَ رى  اأَ َول  ال�ُشمو�ُس  الُزهُر  ِك  َدباوؤُ اأُ
الِك  َÃِ ُخلِقِه  ِمن  َوَيراُعُه  �ِشعِرهِ  يف  ِعلُمُه  اأَرَوَع  ُكِلّ  ِمن 

باِك  �شَ َن�شيِم  ِمن  ال�َشماِئَل  َق  �رَشَ ا  ّÃََوُر ُرباِك  ِمن  الَق�شاِئَد  َجمَع 
َع�شاِك  الَبياِن  �ِشحِر  يف  َوَع�شاُه  َوالُعال  امَلكاِرِم  يف  ِبباِبِك  مو�شى 

الأَمالِك  ِبِرواَيِة  َوَجَمعِتِه  الُذرا  ُعليا  يف  ِمنِك  �ِشعري  اأَحَللِت 
ّلِك  اإِ  mَق�شيَدة ُكَلّ  نَكرُت  اأَ ني  َنّ اإِ �ِشعري  َزحُل  يا  ُتكِرمي  اإِن 

 ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
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 ÉgógÉ°ûe ôjƒ°üJ

الأوىل يف بطولة 

العمل الكوميدي  

 zÚ©jÉ°V Ú©jÉ°U{

Ã�شاركة كل من 

 É°VQ øÁCG ¿ÉæØdG

والفنان عبد املنعم 

عمايري ونخبة 

من جنوم الدراما 

 ájQƒ°ùdG

وعن م�شاركتها 

 ó°ùLCG : ¿É¡«L ìöüJ

�شخ�شية »دلل« التي 

 ™e ÖM á°üb ¢û«©J

 øe É°VQ øÁCG ¿ÉæØdG

طرف واحد ومن ثم 

تقلب المور ليعي�شها 

اأمين ر�شا من طرف واحد مع »دلل« والعمل اجتماعي مييل اىل الكوميديا يف بع�س 

زواياه كما وير�شد حالة املعي�شة يف الع�شوائيات من الطبقة املن�شية اأو طبقة البيئة ما 

حتت الو�شط وعندما  قراأت الن�س �شعدت جدا بال�شيناريو املقدم ب�شورة لطيفة 

ويقود عمل »�شايعني �شايعني » املخرج  �شفوان نعمو و�شيناريو رازي وردة 

 Ëومن جانب اخر فاإن الفنانة جيهان عبد العظيم ت�شتعد لأوىل جتاربها يف التقد

الإذاعي يف برنامج »وتوتة« وهو برنامج فني ناقد جريئ مع اإذاعة �شورية الغد عرب 

حلقات ا�شبوعية مع كل يوم خمي�س

وت�شيف جيهان عن الربنامج: اأحببت فكرة التقدË الإذاعي مع اعجابي بفكرة الربنامج 

التي تقوم بنقد الو�شط الفني با�شلوب ممتع بعيدا عن ال�شخرية وا‰ا يقوم على خلق �شاعة 

من الزمن بو�شع الفن والفنانني ال�شوريني على املحك ونقدهم باأ�شلوب كوميدي راقي 

وخفيف.

يذكر ان الربنامج �شيبداأ حلقاته الأوىل  يوم  اخلمي�س 2010/11/11 ال�شاعة التا�شعة 

مع حفل  Ãنا�شبة اطالق الربنامج يف مقر الإذاعة بح�شول رجال الإعالم وال�شحافة

 IQƒ°U Ωó≤j zôÁÉgR{ º∏«a
ΩÉeG ∫OÉY øY áØ∏àfl

فيلم »زهامير« لعمر عرفة 

الذي طرحته ال�رشكة 

á«Hô©dG ‘ 80 دارا من 

دور العر�س التابعة لها، 

يقدم �شورة خمتلفة لنجم 

الكوميديا عادل امام 

الذي تعر�شت افالمه 

الخرية لنتقادات لعدم 

تقدميها اطارا فنيا جيدا.

فعادل امام يعود اىل 

التمثيل للمرة الوىل بعد 

افالم عدة اأدى فيها دور 

البطولة وكانت ترتكز 

على القوة البدنية وجذب 

للن�شاء.

وقد واجه عدد من افالمه 

انتقادات من بع�س 

النقاد، خ�شو�شا فيلم 

»بوبو�س« و«مرجان 

احمد مرجان«، و«امري 

الظالم«، و«ال�شفارة 

يف العمارة« و«ح�شن 

ومرق�س«، رغم مالم�شة 

الفيلمني الخريين 

لق�شايا �شيا�شية ودينية 

ين�شغل فيها الراأي العام 

.…öüŸG

لكن ذلك ل يعني عدم وجود اأدوار له حظيت بر�شى كبري، مثل دوره يف »عمارة يعقوبيان«، الذي 

يعترب من بني الفالم امل�رشية املهمة يف ال�شنوات الع�رش الخرية.

ي�شور الثلث الول من فيلم »زهامير« املوؤامرة التي يتعر�س لها عادل امام من ولديه )فتحي عبد 

الوهاب واحمد رزق( وزوجة ابنه الخري )رانيا يو�شف(، الذين جندوا كل املحيطني به Ãا يف ذلك 

�شديقه احمد راتب لقناعه بانه مري�س بالزهامير وفقدان الذاكرة لال�شتيالء على امواله ل�شداد 

ديونهم املرتاكمة من عملهم يف البور�شة، بعد ان رف�س م�شاعدتهم وقرر معاقبتهم لت�رشفهم يف 

امواله بدون م�شوؤولية.

وخالل هذا الق�شم من الفيلم يقوم عادل امام بتقدË قدرته التمثيلية كرجل يقاوم هذه املوؤامرة، 

وهو لي�س على يقني من اي �شيء، وخالل هذا ال�رشاع يقدم العديد من املواقف واملفارقات 

امل�شحكة اىل جانب تاديته اجلميلة لدور الرجل الذي ابتداأ يقتنع انه مري�س خ�شو�شا بعد مقابلته 

ل�شديق عمره )�شعيد �شالح( امل�شاب باملر�س والذي قدم م�شهدا رائعا ي�شجل �شمن ر�شيده الفني.

ينتهي الثلث الول من الفيلم مع اكت�شاف عادل امام موؤامرة ابنائه من خالل عامل التمديدات 

ال�شحية، ومع هذا الكت�شاف يعود اىل الفيلم ليعيد تقدË �شخ�شية عادل امام التي عرفناها يف 

الفالم ال�شابقة من اXهار لقوته البدنية، وكذلك ابراز ذكائه يف تدبري املقالب وجناحه يف جتنيد 

 Ëكل ال�شخ�شيات التي تامرت مع ابنائه للعمل �شمن خطته يف اعادة تربية ابنائه )املمر�شة نيلي كر

والطبيب هناء عبد الفتاح واحلار�س �شياء املرغني واخلادمة اميان ال�شيد اىل جانب الب�شتاين 

وملمع الحذية(.

يف احد امل�شاهد من الفيلم امل�شورة يف لبنان، ي�شع عادل امام ابناءه امام حلظة اختيار بني ان 

يكونوا ابناء �شاحلني او ان يتحيزوا للمال ويقوموا بتهريب املخدرات اىل م�رش، فيختارون 

الخرية.

وبعد العودة واعتقالهم يف املطار والفراج عنهم، بعد ان تبني ان املخدرات التي اختاروا 

تهريبها اىل م�رش عبارة عن دقيق، يواجه ابناءه ويبلغهم انه �شدد ديونهم وانه �شيمنحهم اي�شا مال 

ليبداأوا حياتهم من جديد ويبلغم بقراره العتزال م�شرتطا عليهم ان تعي�س حفيدته معه يف الزرعة 

التي اختارها ليم�شي ما تبقي من ايام حياته فيها.

يرى بع�س نقاد ال�شينما امل�رشية، ومن بينهم طارق ال�شناوي، ان »عادل امام راهن يف هذا الفيلم 

على الفنان يف داخله، لكنه مل مي�س يف التجربة اىل النهاية« فعاد اىل تقدË ال�شخ�شية التي عرفت 

عنه، وان كانت بحدود قليلة.

واعاد ال�شناوي ذلك اىل ان »كاتب ال�شيناريو لعب دراميا ب�شخ�شياته دون �شابط، فا�شبح اجلميع 

يخون اجلميع دون اي مربر دارمي با�شتثناء دور عادل امام وامل�شهد الذي Xهر فيه �شعيد 

�شالح«.

يراهن ا�شحاب ال�رشكة املنتجة على ان يحقق الفيلم اعلى ايرادات يف مو�شم عيد ال�شحى 

خ�شو�شا وانه يعر�س يف ثمانني دارا للعر�س ويناف�س ثالثة افالم هي »بلبل« بطولة احمد حلمي 

و«ابن القن�شل« بطولة احمد ال�شقا و«حمرتم ال ربع« بطولة حممد رجب.

 ..zá°übGQ{ QhóH º∏MCG :áeÓ°S ∫Éæe
ájQÉ©dG ¢ùHÓŸG øe IQÉKEG ÌcCG ÜÉÑ∏÷Gh

قالت الفنانة امل�رشية منال �شالمة اإنها حتلم بالتمرد على اأدوارها وجت�شيد 

�شخ�شية الراق�شة، معتربة اأن الرق�س باجللباب قد يكون اأكرث اإثارة من 

املالب�س العارية.

واأعربت على مت�شكها برف�س العمل مع زوجها املخرج عادل اأديب حتى ل 

تتوتر عالقتهما الأ�رشية، موؤكدة يف الوقت نف�شه اأن اأ�رشتها اأهم من فنها، 

ف�شال عن اأنها ل حتلم بالنجومية واأنها تتمنى لو كانت غري م�شهورة حتى 

ت�شتمتع ب`«اجللو�س على الر�شيف«.

وقالت منال �شالمة -يف حوار ل�شحيفة البيان الإماراتية ن�رشته الثالثاء 23 

نوفمرب/ت�رشين الثاين اجلاري-: »اأنا ممثلة اأقدم كل ال�شخ�شيات، ب�رشط 

اأن يكون الدور مهما والعمل ذا قيمة ويف اإطار عمل فني منا�شب، ولكني 

اأمتنى تقدË ال�شخ�شيات التي بها مترد وتركيبات �شعبة; مثل تقدË �شخ�شية 

راق�شة«. وردا على �شوؤال عما اإذا كان ميكنها تقدË �شخ�شية الراق�شة بكل 

تفا�شيلها ومالب�شها،

 اأجابت »ملاذا ل، فعاًل اأمتنى عمل �شخ�شية راق�شة ولي�س �رشوريا اأن ترتدي 

الراق�شة بدلة الرق�س الكا�شفة العارية، فيمكن اأن ترتدي اجللباب ويكون 

اأكرث اإثارة من مالب�س الرق�س العارية«.

 çوتابعت: »كما اأن الراق�شة لن ترق�س كل حلقة، بل �شتكون هناك اأحدا

اأخرى، ويف النهاية اأقول اإين ممثلة اأ�شتطيع اأن اأقدم كل الأدوار«.

øa
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حتت عنوان »ا�شتطالع: يهود اإ�رشائيل 

مازالوا ل ي�شاحمون اأملانيا والأملان على 

الهولوكو�شت« كتبت ال�شحيفة الإ�رشائيلية 

تقول:

يف �شوؤال مفاده: »هل حان الوقت مل�شاحمة 

ال�شعب الأملاين واأملاين على اجلرائم التي 

ارتكبت يف الهولوكو�شت?« جاءت النتيجة 

اأن معظم امل�شاركني يف ال�شتفتاء عار�شوا 

ال�شفح عن اأملانيا والأملان.

وقالت الغالبية العظمى من امل�شاركني اإنه 

من امل�شتحيل عليهم اأن ي�شفحوا عن اأملانيا 

اأو ي�شاحموها ب�شبب الهولوكو�شت.

وجاءت النتيجة اأن 51 يف املائة 

يعار�شون ال�شفح عن اأملانيا ب�شكل مطلق، 

بينما عار�س ذلك ب�شورة اأقل حوايل 19 

يف املائة، يف حني اأبدى 23 يف املائة فقط 

ا�شتعدادهم لل�شفح وامل�شاحمة، وكان 7 يف 

املائة من دون راأي.

الندبندنت

يف حتقيق اأجرته ال�شحيفة الربيطانية 

ون�رشته بعنوان »غزة: حب ل يعرف 

احلدود« كتبت تقول:

نيكول حمدان، فتاة اإ�رشائيلية مل تلتحق 

باخلدمة الع�شكرية الإلزامية قبل �شنتني، 

فتوجهت ال�رشطة الع�شكرية الإ�رشائيلية اإىل 

منزل اأعمامها يف تل اأبيب واحلولة وبات 

يام، وعلت الده�شة وجوه �شباط ال�رشطة 

الع�شكرية عندما علموا اأن نيكول ووالديها 

واأ�شقائها و�شقيقتها يعي�شون يف منزل موؤلف 

من غرفتني يف غزة، اأو »حما�شتان« كما 

يحلوا لإ�رشائيليني اأن ي�شموها.

نيكول تتكلم العربية والعربية وترتدي 

العباية واحلجاب يف غزة، وتعرف كذلك با�شم يا�شمني.

وهي البنة الكربى لأ�رشة غري عادية تعي�س يف غزة 

اإىل جانب 5^1 مليون ن�شمة مع والدها عماد حمدان 

الالجئ الفل�شطيني وزوجته داليا، اليهودية الإ�رشائيلية، 

التي تزوجت عماد منذ 22 عامًا بعد اأن اأدت خدمتها 

الع�شكرية.

ت�شاينا دايلي

كتبت ال�شحيفة ال�شينية يف �شفحة الأنباء الغريبة حتت 

عنوان »1000 جرذ للتبني يف كاليفورنيا« تقول:

اأفادت اأنباء اأن نحو 1000 جرذ ينتظر التبني يف 

كاليفورنيا بعد اأن ” اإنقاذها من اأحد املنازل.

و�شاهم 30 �شخ�شًا يف اإنقاذ اجلرذان التي ” نقلها 

ب�شورة موؤقتة اإىل اأحد املالجئ اإىل اأن يتم تبنيها.

وكانت فتاة �شغرية قد اأح�رشت اأنثى اجلرذ احلامل اإىل 

منزلها، ثم بداأت بالتكاثر ب�رشعة كبرية.

القد�س العربي

م�رش: حمى الرق�س ال�رشقي تنتاب الوزراء مر�شحو 

احلزب احلاكم لالنتخابات النيابية بهذا العنوان ا�شتهلت 

ال�شحيفة اللندنية احلمالت النتخابية يف م�رش: »بدون 

�شابق اإنذار انتابت عددا من وزراء احلكومة امل�رشية 

املر�شحني خلو�س النتخابات الربملانية املقبلة حمى 

الرق�س ال�رشقي، على مدار الأيام املا�شية، وبينما 

اختار وزير الإنتاج احلربي الرق�س بالع�شا، اكتفى 

وزير املالية بطر�س غايل العائد موؤخرًا من الوليات 

املتحدة الأمريكية، حيث اأجرى جراحة دقيقة يف عينيه 

كللت بالنجاح، بالرق�س على اأنغام الطبل واملزمار، 

بينما حر�س وزير الزراعة امني اأباXة على الرق�س 

باحل�شان وال�رشب على الدفوف يف م�شقط راأ�شه 

Ãحافظة ال�رشقية.«

وتعود ق�شية مياه النيل للواجهة جمددًا، وجاء يف ذات 

ال�شحيفة حتت عنوان: اأثيوبيا حتذر م�رش من حرب ب�شاأن 

مياه النيل وتتهمها Ãحاولة زعزعة ا�شتقرار املنطقة

»قال رئي�س الوزراء الأثيوبي مل�س زيناوي يف مقابلة 

اإن م�رش ل ميكنها اأن تك�شب حربا مع اأثيوبيا على مياه 

نهر النيل واإنها تدعم جماعات متمردة يف حماولة 

لزعزعة ا�شتقرار اإثيوبيا.«

»وجتري دول حو�س النيل الت�شع ومن بينها م�رش 

واأثيوبيا حمادثات منذ ما يزيد على ع�رش �شنوات لت�شوية 

اخلالفات حول اقت�شام مياه النهر حيث ترى بع�س الدول 

اأنها تعر�شت للغÍ يف اتفاقية �شابقة ب�شاأن مياه النيل. 

وقعت عام 1929.«

القب�س

طهران اأوقفت التخ�شيب يف »نطنز«..اإ�رشائيل: اخرتقنا 

حا�شوب املفاعل النووي الإيراين!«

تناولت ال�شحيفة الكويتية امللف النووي الإيراين باخلرب 

التايل: »اأوقفت اإيران »ب�شكل موؤقت« اأن�شطة تخ�شيب 

اليورانيوم يف من�شاأة نطنز النووية ب�شبب �شل�شلة من 

امل�شكالت الفنية الكبرية، وال�شبب قد 

يكون فريو�س الكمبيوتر Stuxnet الذي 

ي�شتبه يف اأنه ا�شتهدف تدمري اأجهزة الطرد 

املركزي الإيرانية واإخراجها عن نطاق 

ال�شيطرة.«

»وزعم موقع »ق�شايا مركزية« 

ال�رشائيلي ان تل اأبيب هي التي اجربت 

ايران على اغالق نطنز نهائيا، من خالل 

التفوق التكنولوجي واخرتاق منظومة 

احلا�شوب يف املفاعل.«

امل�رشيون

عبد الرحيم يغني للرئي�س مبارك: 

لو ماتر�شحت�س يا ري�س اأنا هانتخب 

جمال.. م�س هانتخب الربادعي.. ول 

حتى يف اخليال.«

»اأو�شك املطرب ال�شعبي �شعبان عبد 

الرحيم على النتهاء من ت�شجيل اأغنيته 

اجلديدة »م�س هنتخب الربادعي«، والتي 

يعرب فيها عن رغبته يف اأن يقوم الرئي�س 

ح�شني مبارك برت�شيح نف�شه لنتخابات 

الرئا�شة يف العام املقبل ويعار�س 

مناف�شه املفرت�س الدكتور حممد 

الربادعي املدير ال�شابق للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية..«

وبالعودة اإىل �شاأن مياه النيل، نقلت 

�شحيفة »اأجرا�س احلرية« ال�شودانية 

»باقان: �شنتقا�شم ح�شة ال�شودان من 

املياه مع ال�شمال يف حالة النف�شال.«

»ك�شف الأمني العام للحركة ال�شعبية وزير 

ال�شالم بحكومة اجلنوب باقان اأموم 

عن روؤية حكومة اجلنوب جتاه ق�شية 

مياه النيل يف حالة انف�شال اجلنوب عرب 

ال�شتفتاء املقرر اإجراوؤه يف التا�شع من 

يناير القادم.

وقال باقان اإن حكومة اجلنوب �شتتقا�شم ح�شة 

ال�شودان من مياه النيل مع ال�شمال يف حالة النف�شال.

البيان

كلينتون يعر�س الع�شاء معه يف مزاد علني

ون�رشت ال�شحيفة ال�شادرة يف اإمارة دبي: »اأطلق 

الرئي�س الأمريكي الأ�شبق بيل كلينتون مزادًا علنيًا 

يعر�س فيه على الفائز و3 من اأ�شدقائه ع�شاء خا�شًا 

معه، على اأن يعود ريع املزاد لدعم اأعمال »موؤ�ش�شة 

كلينتون«. ونقل موقع بيبول الأمريكي عن كلينتون 

قوله اأنا اأتوق لأطلع الفائز يف املزاد على بع�س 

معرو�شاتي املف�شلة وا�شتمتع بالع�شاء معه يف مكان 

مطل على نهر اأركن�شا�س«

ال�شو�شنة

اأجانب ميار�شون » الإباحية » علنا يف البحر امليت 

.. والإخوان ي�شتنكرون »ا�شتنكرت جماعة الخوان 

امل�شلمني قيام �شياح اجانب بت�شوير دعاية م�رشوب 

للطاقة وهم عراة وميار�شون اأفعال منافية للحياء 

العام يف منطقة البحر امليت.«

»وو�شف الناطق الإعالمي جلماعة الإخوان امل�شلمني 

جميل ابو بكر  هذا العمل باملنكر داعيا احلكومة اإىل 

�رشورة وقفه وحما�شبة امل�شوؤولني عنه.«
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نكات 
اأخذ الولد ورقة الإمتحان اإىل اأبيه بنقطة 120 

مكتوب حتتها حمار فغ�شب الأب فقال: 120 ل 

يكفي فزاد حمار قال الولد: مل تفهم يا اأبي. حمار 

هو اإم�شاء املعلم.

..………………
اختبا جمرم يف قرب مفتوح.. وملا قب�شت عليه 

ال�رشطة.. اراد ان يهرب .. وقال لهم: انا ميت.. 

ولكنى خرجت ا�شم هواء..!

..………………
دخل زبون املطعم وطلب الطعام ثم نادى 

اجلر�شون وقال له ا�شكركم على نظافة مطعمكم 

.. وقال له كيف عرفت ? قال الزبون الكل كلة 

�شابون.

..………………
تلميذ ك�شول جدا ادى المتحان وحده.. كان 

ترتيبه الثاين .

..………………
املعلم قال للتالميذ اعطوين جملة فيها �شكر قال 

التلميذ: ال�شاي قال املعلم : واين ال�شكر قال 

التلميذ:انه يف ال�شاي.

..………………
واحد عنده كلب بيطلع ي�شطاد معاه طيور كل ما 

ي�رشب طلقة الكلب يخاف �شال واحد �شاحبه 

يعمل ايه قاله روح بيه اأفراح كترية فيها �رشب 

نارملدة 6 �شهور عل�شان قلبه يجمد وبعد 6 �شهور راح 

ي�شطاد وعندما �رشب طلقة راح الكلب مزغرت زى ما 

�شاف فى الفراح.

..………………
انزلقت �شيارة تاك�شي على منحدر �شديد ف�شاح ال�شائق 

برعب: ل اأ�شتطيع ايقاف ال�شيارة فرد الراكب البخيل: 

اأوقف العداد ب�رشعة.

..………………
قالت الطفلة ل�شديقتها : ملاذا تقف الع�شافري يف اأ�شالك 

الكهرباء ? اأجابت �شديقتها : بالتاأكيد لكي ت�شحن نف�شها 

قبل معاودة الطريان.

..………………

مره واحده حامل ابنها ال�شغري بي�شاألها:ايه 

اللي يف بطنك ده يا ماما قالتله :ده اأخوك يا 

حبيبي...تاين يوم و هوه يف املدر�شه املدر�س 

�شاأله:انت عندك اخوات? قاله:كان عندي واحد 

ب�س ماما اأكلته.

..………………
زوج وزوجة عاي�شني كل يوم يف نكد راح 

جوزها قال »نخلى يوم الربعاء ب�س هو النكد« 

قالت له »ما�شى«، يوم الثالثاء جوزها راجع 

من ال�شغل، وكانت مراته فرحانة قوي، بي�شاألها 

»فرحانة قوي كدة ليه?« ردت و قعدت تغني 

»بكرة النكد بكرة، بكرة النكد بكرة«

..………………
يف ديك ودجاجه مرو عند حمل ي�شوي �شاورما 

دجاج فقال الديك للدجا جه �شفت�س اللي ما ت�شمع 

كالم زوجها يعملوها �شاورمة دجاج.

..………………
وحده �شاعت �شنطتها راحت تبل≠ ال�رشطه قالولها 

ول يهمك روحي البيت و حنا بنطلع ال�شنطة من 

حتت الر�س وهي رايحه �شافت بال�شارع عمال 

البلديه يحفرون قالت لهم : �شّدوا حيلكم يا �شباب 

ترى لون ال�شنطة بني.
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تبادرت فكرة تق�شيم فل�شطني اإىل دولتني عربية 
ويهودية مع حتديد منطقة دولية حول القد�س يف 
تقرير جلنة <يل من 1937 وتقرير جلنة وودهد 
من 1938، و�شدر هذان التقريران عن جلنتني 

” تعييهما على يد احلكومة الربيطانية لبحث 
ق�شية فل�شطني اإثر الثورة الفل�شطينية الكربى التي 

.1939h 1933 دارت بني ال�شنوات
بعد احلرب العاملية الثانية واإقامة هيئة الأمم 

املتحدة بدل لع�شبة الأمم، طالبت الأمم املتحدة 
اإعادة النظر يف �شكوك النتداب التي منحتها 

ع�شبة الأمم لالإمرباطويات الأوروبية، واعتربت 
حالة النتداب الربيطاين على فل�شطني من اأكرث 

الق�شايا تعقيدا واأهمية.
اإن�شاء اخلطة

قامت هيئة الأمم املتحدة Ãحاولة لإيجاد حل 
للنزاع العربي/اليهودي القائم على فل�شطني، 
 UNSCOP وقامت هيئة الأمم بت�شكيل جلنة

املتاأّلفة من دول متعّددة با�شتثناء الّدول دائمة 
الع�شوية ل�شمان احلياد يف عملية اإيجاد حّل 

للنزاع.
قامت اللجنة بطرح م�رشوعني حلل النزاع، 

متّثل امل�رشوع الأول باإقامة دولتني م�شتقّلتني، 
وُتدار مدينة القد�س من ِقبل اإدارة دولية. ومتّثل 

امل�رشوع الثاين يف تاأ�شي�س فيدرالية ت�شم كال من 
الدولتني اليهودية والعربية. ومال معظم اأفراد 

جلنة UNSCOP جتاه امل�رشوع الأول والرامي 
لتاأ�شي�س دولتني م�شتقّلتني باإطار اقت�شدي 

موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول م�رشوع جلنة 
UNSCOP الّداعي للتق�شيم مع اإجراء بع�س 

التعديالت على احلدود امل�شرتكة بني الدولتني، 
العربية واليهودية، على اأن ي�رشي قرار التق�شيم 

يف نف�س اليوم الذي تن�شحب فيه قوات النتداب 
الربيطاين من فل�شطني.

اأعطى قرار التق�شيم 55% من اأر�س فل�شطني 
ة اليهود من اأر�س  للدولة اليهودية، و�شملت ح�شّ

فل�شطني على و�شط ال�رشيط البحري )من اإ�شدود 
اإىل حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا( واأغلبية 

م�شاحة �شحراء الّنقب )ما عدا مدينة بئر ال�شبع 
و�رشيط على احلدود امل�رشي(. ومل تكن �شحراء 
الّنقب يف ذاك الوقت �شاحلة للزراعة ول للتطوير 
املدين، وا�شتند م�رشوع تق�شيم الأر�س الفل�شطينية 

على اأماكن تواجد الّتكّتالت اليهودية بحيث تبقى 
تلك التكّتالت داخل حدود الدولة اليهودية.

Q�قرd� ≈عل âjسوüتd�
ت�شويت الأمم املتحدة على قرار التق�شيم عام 
1947، الأخ�رش: مع ،البني: �شد، الأ�شفر 

:امتنع عن الت�شويت ،الأحمر :غائب
يف نوفمرب 1947 بل≠ عدد الدول الأع�شاء يف 
الأمم املتحدة 57 دولة فقط. ما زالت الدول 

املهزومة يف احلرب العاملية الثانية - اأملانيا، 
اليابان وحلفائها - خا�شعة ل�شلطات الحتالل 
اأو ممنوعة من الن�شمام اإىل املنظمة الدولية. 

اأما اأغلبية دول القارة الإفريقية واآ�شيا اجلنوبية 
ال�رشقية فما زالت خا�شعة لل�شلطات ال�شتعمارية 
ومل تكن م�شتقلة. و�شارك يف ت�شويت 56 دولة، 

اأي جميع الدول الأع�شاء با�شتثناء دولة واحدة 
هي مملكة �شيام )تايلند حاليا(. وافقت الدول 
العظمى يف ذلك احلني - الحتاد ال�شوفييتي، 

الوليات املتحدة وفرن�شا - على خطة التق�شيم، 
با�شتثناء بريطانيا التي دارت �شلطة النتداب 

والتي ف�شلت المتناع. ومن بني الدول 
املعار�شة للخطة كانت جميع الدول العربية 

والإ�شالمية وكذلك اليونان، الهند وكوبا.
بذل زعماء احلركة ال�شهيونية جهودا 

كبرية لإقناع الدول املرتددة، وا�شتعانوا 
بالديبلوما�شيني الداعمني للخطة داخل الأمم 

املتحدة من اأجل تاأجيل الت�شويت من ال 26 اإىل 
من نوفمرب، مما اأعطاهم الفر�شة لإقناع ليربيا 
الفيليبني وهايتي بالت�شويت مع موؤيدي اخلطة، 

وتاأمني دعم ثلثني من الدول الأع�شاء، وهي 
الن�شبة التي كانت لزمة لإقرار خطة التق�شيم. 
حاول الدول العربية منع هذا التاأجيل فتنازل 
مندوبيها اخلطب توفريا للوقت، ولكن البعثة 
الأمريكية املوؤيدة خلطة التق�شيم اأ�رشت على 
تاأجيل جل�شة الت�شويت اإىل ما بعد عيد ال�شكر 

الأمريكي الذي حل يف ذلك العام يف 27 نوفمرب.

يف م�شاء 29 نوفمرب جرى الت�شويت فكان 
ثالثة وثالثون �شوتا اإىل 

جانب التق�شيم، وثالثة 
ع�رش �شوتا �شّده وامتنعت 
ع�رش دول عن الت�شويت، 

وغابت دولة واحدة، 
وكانت الدول ال33 التي 

وافقت على القرار هي 
:اأ�شرتاليا، بلجيكا، بوليفيا، 

الربازيل، بيلورو�شيا، 
كندا، كو�شتاريكا، 

ت�شيكو�شلوفاكيا، الد‰ارك، 
الدومينيكان، اليكوادور، 

فرن�شا، غواتيمال 
هاييتي، اي�شلندا، ليبرييا، 

لوك�شمبورÆ، هولندا، 
نيوزيلندا، نيكوراغوا، 

الÔويج، بنما، الباراغوي، 
بريو، فيليبني، بولونيا، 

ال�شويد، اوكرانيا، جنوب 
اأفريقيا، الحتاد ال�شوفييتي، 
الوليات الأمريكية املتحدة، 

الأوروغواي وفنزويال.
والدول ال13 �شد القرار 

هي اأفغان�شتان، كوبا م�رش اليونان، الهند، 
اإيران، العراق، لبنان، باك�شتان وال�شعودية، 

�شوريا، تركيا، اليمن.
اما الدول الع�رش التي امتنعت عن الت�شويت 

فهي :الأرجنتني، ت�شيلي، ال�شني، كولومبيا، 
�شلفادور، اأثيوبيا، هندورا�س، املك�شيك، 

اململكة املتحدة ويوغو�شالفيا. وغابت تايلند عن 
الت�شويت.

وعندما اأعلنت النتيجة ان�شحب املندوبون العرب 
من الجتماع واأعلنوا يف بيان جماعي رف�شهم 

للخطة وا�شتنكارهم لها.
قال وزير الدفاع الأمريكي اآنذاك جيم�س 

فور�شتل يف مذكراته تعليقا على هذا املو�شوع: 
»اإن الطرق امل�شتخدمة لل�شغط ولإكراه الأمم 

الأخرى يف نطاق الأمم املتحدة كانت ف�شيحة«
π©Ød� OhOQ

تنامت ال�شغوط ال�شيا�شية على هيئة الأمم املتحدة 
لقبول خطة التق�شيم، وا�شتح�شن معظم اليهود 

ة الوكالة اليهودية، اإل  م�رشوع القرار وبخا�شّ
اأن املت�شددين اليهود من اأمثال مناحيم بيغن 
رئي�س منظمة الإرجون ال�شهيونية، وع�شو 

ع�شابة ال�شترين، ا�شحاق �شامري رف�شوا هذا 
امل�رشوع. وت�شري �شجاّلت الأمم املتحدة اإىل 

فرحة الفل�شطينيني اليهود الذين ح�رشوا جل�شة 
الأمم املتحدة بقرار التق�شيم. واإىل هذا اليوم، 

ت�شيد كتب التاريخ الإ�رشائيلية باأهمية ال` 29 من 
نوفمرب 1947.

رف�شت الزعامات العربية، با�شتثناء زعماء 
احلزب ال�شيوعي، خطة التق�شيم وو�شفتها 

باملجحفة يف حق الأكرثية العربية التي متّثل 
67% مقابل 33% من اليهود. فقد اأعطى القرتاح 

5^56% من فل�شطني لليهود الذين كانوا ميلكون 

7% فقط من الرتاب الفل�شطيني. وال�شبب الثاين 

لرف�س العرب خطة التق�شيم كان اخلوف من 
امل�شتقبل، اإذ خ�شي العرب اأن تكون خطة التق�شيم 

نقطة البداية ل�شتيالء اليهود على املزيد من 
الأرا�شي العربية. ومل تاأت خماوف العرب من 

فراÆ، فقد اأعلن بن غوريون يف حزيران/يونيو 
1938، يف كالم اأمام قيادة الوكالة اليهودية، 

ب�شاأن اقرتاح اآخر لتق�شيم فل�شطني، عن نّيته يف 
اإزالة التق�شيم العربي-اليهودي وال�شتيالء على 
كّل فل�شطني بعد اأن تقوى �شوكة اليهود بتاأ�شي�س 

وطن لهم.
يف بث راديو يف 30 نوفمرب/ت�رشين الثاين 
1947، �رّشح مناحيم بيغن،الذي كان يف 

ذلك احلني اأحد زعماء املعار�شة يف احلركة 
ال�شهيونية، عن بطالن �رشعية التق�شيم، واأن كل 

اأر�س فل�شطني ملك لليهود و�شتبقى كذلك اإىل الأبد 
اجتمعت اجلامعة العربية النا�شئة بعد هذا القرار 

واأخذت بع�س القرارات كان اأهمها:
  1. اأ�شدروا مذكرات �شديدة اللهجة لأمريكا 

واجنلرتا
  2. اإقامة مع�شكر لتدريب املتطوعني يف قطنة 

بالقرب من دم�شق ب�شوريا لتدريب الفل�شطينيني 
على القتال

  3. تكوين جي�س عربي اأطلق عليه 

جي�س الإنقاذ وجعلوا عليه فوزي 
القوقجي

  4. ر�شد مليون جنيه لأغرا�س 

الدفاع عن فل�شطني
وبداأ بالفعل تنفيذ القرارات 

بتدريب الفل�شطينيني بقطنة وت�شكيل 
جي�س الإنقاذ. اعرت�شت بريطانيا 

واأر�شلت ر�شالة تقول فيها: »اإن 
بريطانيا تعترب ت�شليح الفل�شطينيني 

وتدريبهم يف قطنة عمال غري 
ودي«. فاجتمعت اجلامعة العربية 

وت�شاورت واتخذت قرارا بغلق 
مع�شكر قطنة وت�رشيح املتطوعني 

و�شحب اأ�شلحة املع�شكر والكتفاء 
بتجهيز جي�س النقاذ 

مع حتديد عدده 
H` 7700 جندي 

واإمداده ببع�س 
الأ�شلحة. اأما الأموال 

فلم ي�شل اإىل فل�شطني 
اإل �شيء قليل منها. 

عاد بعدها املفتي اأمني احل�شيني اإىل 
فل�شطني - وكان قد هرب منها اإىل 
لبنان - وبداأ يقود اجلهاد امل�شلح 

�شد اليهود ومعه البطل عبد القادر 
احل�شيني واجتمع النا�س على قيادة 

املفتي الذي اأراد احل�شول على 
التاأييد العربي فاجته اإىل اجلامعة 

العربية يعلن رغبته يف تكوين حكومة 
فل�شطينية وطنية يكون املفتي على 

راأ�شها كما يريد ال�شعب هناك. لكن 
اجلامعة العربية رف�شت الطلب دون 
تربير وا�شح. بل اإن امللك عبد الله 
الأول بن احل�شني ملك الأردن قال 

ل` جولدا مائري وكانت وقتها ممثلة 
الوكالة اليهودية اأنه يعزم اأن ي�شم 

اإىل الأردن اجلزء املخ�ش�س للعرب 
يف م�رشوع التق�شيم )ال�شفة الغربية( 
كما يعزم على اإقامة عالقات �شالم 
و�شداقة مع الدولة اليهودية وختم 
كالمه بقوله: »كالنا يواجه خ�شما 

م�شرتكا يقف عقبة يف طريق خططنا، 
ذلك هو املفتي اأمني احل�شيني«.

ثار ال�شعب الفل�شطيني بقيادة املفتي 
اأمني احل�شيني والقائد البطل عبد 

القادر احل�شيني اإل اأن جي�س الإنقاذ 
ال�شعيف رف�س التعاون مع احلاج 

اأمني احل�شيني حتى قال عنه الدكتور 
عبد الله عزام يف تاأريخ هذه الفرتة: 
»اإن فوزي القوقجي هذا كان رجال 

حتوم حوله ال�شبهات«. وانت�رش 
الفل�شطينيون يف بع�س املواقع 

ب�شالحهم البدائي وروحهمم العالية 
منها »Xهر احلجة« و«عني باهل« 

و«�شعفاط« و«الدهي�شة« لكن فارق 
الت�شليح املهول جعل الكفة متيل 

ل�شالح اليهود.
حترك ال�شباب امل�شلم يف الدول 

الإ�شالمية وعلى راأ�شها م�رش 
و�شوريا وطلبوا حمل ال�شالح 
واجلهاد يف فل�شطني ورف�شت 

احلكومات يف البداية ثم ر�شخت 
لل�شغط ال�شعبي[بحاجة مل�شدر[ 

فخرجت الكتائب لتدافع عن فل�شطني 
وحققت انت�شارات هائلة يف البداية 

يف م�شتعمرات النقب وبيت حلم 
واخلليل وكفار ديروم وبئر ال�شبع 
وحا�رشوا القد�س ح�شارا �شديدا 

بينما كانت مدن عربية اأخرى 
ت�شقط الواحدة تلو الأخرى وحدثت 

مذبحة دير يا�شني وغريها ورف�شت 
الدول العربية اإر�شال اأي تعزيزات 

للمجاهدين ثم انقلبت الأمور حتى 
كانت حرب 1948.

ºتق�سيd� ≈عل âjسوüتd� ó©H
تعاقبت الأحداç بعد تو�شية التق�شيم 181، 

وتو�ّشعت اإ�رشائيل على الأرا�شي التي ا�شتولت 
عليها يف نزاعها مع جريانها. وحتى العام 

2004، ت�شتويل اإ�رشائيل على 50% من 

الأرا�شي العربية Ãقت�شى قرار التق�شيم وت�شيطر 
�شيطرة تاّمة على الن�شف الباقي.

يف املادة ال-19 من امليثاق الوطني الفل�شطيني 
الذي اأقرته منظمة التحرير الفل�شطينية يف متوز/

يوليو 1968 يقال:
   »تق�شيم فل�شطني الذي جرى عام 1947 وقيام 
اإ�رشائيل باطل من اأ�شا�شه مهما طال عليه الزمن 

ملغايرته لإرادة ال�شعب الفل�شطيني وحقه الطبيعي 
يف وطنه ومناق�شته للمبادÇ التي ن�س عليها 
ميثاق الأمم املتحدة ويف مقدمتها حق تقرير 

امل�شري.« 

 - 1875 Èªaوf 25
 �jóÿو… �E�سªاعيj πبي™ �أ�س¡º مæb ‘ öüاة 
 º¡أ�س’� Oóع Qóقj ¿اch ,ياfا£jÈd ¢�jسو�d�

.º¡س� ∞dأ� Ú©سب�h ةFاÃ
1990Èªaوf 26

 ÖيL ºLا¡j øح�س øÁأ� …öüŸ� …óæ÷�
 Ohó◊� »عل ÚيليF�ö�E� Újرµع�س Úي�سHوJأ�h

ا عOó مd� øقتل≈  k©bيلية موF�ö�E’� ةjöüŸ�
 ÚليF�ö�E’� Újرµس�©d� ±وØسU ‘ ≈رح÷�h

� عل≈ ما عر± Hا�سº مëHòة �’أübس≈  kOQ ∂dPh
.¤hأ’�

1919Èªaوf 27
 ¢�óقd� ‘ ∫hأ’� »æل�س£يØd� ر“DوŸ� Oقا©f�

.Ú£ل�سa ∫Óا�ستقH ÖdاW …òd�h

 – 2004 Èªaوf 28
 Êاãd� ¬لd� óية عبªا�س¡d� يةfOQة �’أµلªŸ� ∂مل

 Úس�◊� øH ةõªح Òا√ �’أمNأ� »Ø©j Úس�◊� øH
 ‘ö� ÖسüæŸ� �òg ¿أ� iرj ¬fأ’ ó¡©d� ةj’h øم

 äاª¡Ÿ� ¢†©بH ةØليµJ يةfاµمE� øم óëjh √óقيjh
.äياdhDسو�Ÿ� ¢†©H πª– ÚHh ¬æيH ∫وëjh

1947  Èªaوf 29
Uسb Qhóر�Q ‹ل�¢ �’أمód�h 181 ºbQ ‹hód� ø�ع« 

.Oي¡وd�h Üر©d� ÚH Ú£ل�سa ºق�سيJ ¤E�
 – 1939 Èªaوf 30

 âæت« �أعلd� �óæلæa hõ¨j »يتaسو�d� Oا–’�
 Üر◊� ∫ÓN يةŸا©d� äعا�õæd� ‘ اgOحيا
 Üحر ºا�سH ±و ما عرgh ,يةfاãd� يةŸا©d�

.Aستاûd�
 – 2008Èªس�jO 1

 øل©j اماHhأ� ∑�QاH ÖîتæŸ� »µjي�¢ �’أمرFرd�
�NتياæŸ √Qاa�ست¬ Hا’fتîاHاd� äتª¡يjóة 
 íر�سيJ ≈سو∫ علüëلd »W�قرÁód� Üõëلd

�◊fÓd ÜõتîاHاd� äرFا�سية gيc …QÓليæتو¿ 
üæŸسjRh Öر �ÿاLQية, dتµو¿ c ∂dòHليæتو¿ 

 ÚdOما ó©H ÖسüæŸ� �òg ¤توJ √مر�أ� ådاK
.¢�j�Q �õيdhófوch âj�Èdhأ�

 – 1942 Èªس�jO 2
ûJس¨يπ �أh∫ مØاعf πوd� ‘ …h©ا⁄ æjóÃة 
�سيµاZو �’أمرµjية Hاd� ±�ö�E©ا⁄ �’jE£ا› 

�fEرµjو Òaم«.

ô¡°ûdG çGóMCG

ïjQÉJ
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