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مطعم باب اليمن العائلي يف 
البرييدج

 يرحب بزبائنه الكرام 
امل�سيفني بالزّي اليمني، 

يقدمون 
لكم اخلدمات املميزة، اأ�سلها 

الكرم واأهلها اأهل اليمن.
مدخل خا�ص للعائالت مع 

مقاعد م�سرّتة.
من املطبخ: الأكالت العرقّية 
اليمنّية ال�سعبّية احل�سرمّية 

وال�سنعائّية.
الأكالت: الغربّية من ال�ّسيف 

احلا�سل على  �سهادة يف فن 
الّطبخ.

اأ�سعارنا: منا�سبة.
�سعارنا: الإخال�ص يف العمل 

واإر�ساء الّزبون.
نقدم خدمات احلفالت 

 413 BAYRIDGE AVE. 
BROOKLYN, NY 11220 7 DAYS A WEEK, 9 AM - 11 PM

718.943-6961

كلمة األستاذ/ عبده املوتي - ناشر اجلريدة
فبعد  تنه�ص  ب��داأت  العربية  �سعوب  اإن 

رئي�سة  وه��روب  التون�سي  ال�سعب  ثورة 

ال��دول  يف  �سعبية  مظاهرات  اإندلعت  ؛ 

العربية واحدة تلو الأخري يف زمن يفكر 

احلكام العرب بعقلية قدمية �سلطوية ل 

مكان لها الآن يف ع�سر الثورة املعلوماتية 

ولكن  �سغرية  كرة  العامل  اأ�سبح  اأن  بعد 

اأن  يدركون  ول  احلجري  الع�سر  اأي��ام  يعي�سون  العرب  احلكام 

العامل تغري واأن ال�سعوب العربية بداأت ت�ستيقظ لتحا�سب هوؤلء 

احلكام قبل اأن يحا�سبهم اخلالق ؛ فلعل يتعظون من الذي يح�سل 

هنا اأو هناك اأم يظلوا حبي�سي اأفكارهم التليدة ؛ اإن الظلم ظلمات 

وعليهم قبل الرحيل من بالدهم اإىل ملجاأ - اإن وجدوه - عليهم 

فيها  عاثوا  التي  الدنيا  هذه  من  نهائيًا  يرحلوا  عندما  يفكروا  اأن 

وجل  عز  اخلالق  اأمام  احل�ساب  يوم  يف  يفكروا  اأن  عليهم  ؛  ف�ساداً 

وبدًل من اأن يفكروا يف توريث الظلم بتوريث اأبناءهم عليهم اأن 

يواجهوا   اأن  قبل  وهناك  هنا  حت�سل  التي  الأحداث  من  يتدبروا 

يوم احل�ساب - يوم ل ينفع مال ول بنون 
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تعنى بتغطية اأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�سدر يف نيويورك، 

وتوزع يف الوليات املتحدة 
الأمريكية
النا�سران

عبــد ه املوتي/ عادل قا�سم
917-488-9650

مدير التحرير

اأمين جاب اهلل

املد ير التنفيذي

عبــد ه  اأحمد املوتي
املد ير العام

يحيى �سليم

مديرة مكتب م�سر

اأماين �سرف الدين

مكتب مي�سيغن

حممد حزام
313-522-6996

مدير مكتب اليمن �سنعاء

عبد الغني اليو�سفي
Tel:777252765
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�آر�ء

�رحل كزين �لعابدين وما نر�ه �أ�ضل منك
�رحل وحزبك يف يديك

�رحل فم�رص ب�ضعبها وربوعها تدعو عليك
�رحل فاإين ما �أرى يف �لوطن فرد� و�حد� يهفو 

�إليك
ال تنتظر طفال يتيما بابت�ضامته �لربيئة �أن يقبل 

وجنتيك
ال تنتظر �أّما تطاردها هموم �لدهر تطلب �ضاعديك

ال تنتظر �ضفحا جميال فاخلر�ب مع �لف�ضاد يرفرفان 
مبقدميك

�رحل وحزبك يف يديك
�رحل بحزب �متطى �ل�ضعب �لعظيم

وعتى و�أثرى من دماء �لكادحني بناظريك

�رحل وف�ضلك يف يديك
�رحل ف�ضوت �جلائعني و�إن عال ال تهتديه مب�ضمعيك
فعلى يديك خر�ب م�رص مبجدها عار� يلوث ر�حتيك

م�رص �لتي كانت بذ�ك �ل�رصق تاجا للعالء وقد غدت 
قزما لديك

كم من �ضباب عاطل �أو غارق يف بحر فقر وهو يلعن 
و�لديك

كم من ن�ضاء عذبت بوحيدها �أو زوجها تدعو عليك

�رحل و�بنك يف يديك
�إرحل و�بنك يف يديك قبل طوفان يطيح

ال تعتقد وطنا تورثه لذ�ك �البن يقبل �أو يبيح
�لب�رص �ضاقت من وجودك.. هل البنك ت�ضرتيح؟

هذي نهايتك �حلزينة هل بقى �ضيء لديك؟
�رحل وعارك �أي عاْر

مهما �عتذرَت �أماَم �ضعبَك لن يفيد �العتذ�ْر
وملن يكوُن �العتذ�ْر؟

لالأر�ِض.. للطرقاِت.. لالأحياِء.. للموتى..
وللمدِن �لعتيقِة.. لل�ضغاْر؟!

وملن يكوُن �العتذ�ْر؟
ملو�كب �لتاريخ.. لالأر�ض �حلزينِة

لل�ضو�طِئ.. للقفاْر؟!
لعيوِن طفٍل

مات يف عينيه �ضوُء �ل�ضبِح
و�ختنَق �لنهاْر؟!

لدموِع �أمٍّ مل تزل تبكي وحيد�
فر �أمال يف �حلياة و�نتهى حتت �لبحار

ملو�كِب �لعلماء �أ�ضناها مع �الأيام غربتها وطول 
�النتظاْر؟!

ملن يكون �العتذ�ر؟

**
�رحل وعارك يف يديْك

ال �ضيء يبكي يف رحيلك..
رغم �أن �لنا�ض تبكي عادة عند �لرحيْل

ال �ضيء يبدو يف وجودك نافعا
فال غناء وال حياة وال �ضهيل..

ما يل �أرى �الأ�ضجار �ضامتًة
و�أ�ضو�َء �ل�ضو�رِع �أغلقْت �أحد�قها
و��ضت�ضلمْت لليِل يف �ضمت خميف..

ما يل �أرى �الأنفا�َض خافتًة
ووجَه �ل�ضبح مكتئبا

و�أحالما بلون �ملوِت
ترك�ُض خلَف وهٍم م�ضتحيْل

ماذ� تركَت �الآن يف �أر�ض �لكنانة من دليل؟
غري دمع يف ماآقي �لنا�ض ياأبى �أن ي�ضيْل

�ضمُت �ل�ضو�طئ.. وح�ضُة �ملدن �حلزينِة..
بوؤ�ُض �أطفاٍل �ضغاٍر

�أمهات يف �لرثى �لد�مي
�رص�ٌخ.. �أو عويْل..

طفٌل يفت�ض يف ظالم �لليِل
عن بيٍت تو�رى

ي�ضاأل �الأطالَل يف فزٍع
وال يجُد �لدليْل

�رصُب �لنخيل على �ضفاِف �لنيل ي�رصخ
هل ُترى �ضاهدَت يوما..

غ�ضبَة �ل�ضطاآِن من قهِر �لنخيْل؟!
�الآن ترحُل عن ثرى �لو�دي

حتمل عارك �مل�ضكوَن
باحلزب �ملزيِف

حلَمَك �لو�هي �لهزيْل..

***

�رحْل وعاُرَك يف يديْك
هذي �ضفيَنتك �لكئيبُة

يف �ضو�ِد �لليل تبحر يف �ل�ضياع
ال �أماَن.. وال �رص�ْع

مت�ضي وحيد� يف خريف �لعمِر
ال عر�ض لديَك.. وال متاْع

ال �أهَل.. ال �أحباَب.. ال �أ�ضحاَب
ال �ضند�.. وال �أتباْع

كلُّ �لع�ضابِة تختفي �ضوب �جلحيِم
و�أنت تنتظُر �لنهايَة..

بعد �أن �ضقط �لقناْع.

ارحل يا ح�سني ... وعارك يف يديك 

فاروق جويدة *
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اأمريكا

و��ضنطن، �لعا�ضمة
قال �لرئي�ض �الأمريكي بار�ك �أوباما �إنه 

�أبلغ �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني مبارك بوجوب 
�أن تبد�أ عملية �نتقال �ل�ضلطة �ضلميا �الآن.

و�أو�ضح �أوباما يف كلمته �لتي جاءت عقب 
�إعالن مبارك عدم تر�ضحه لوالية رئا�ضية 

جديدة ومغاردته �ل�ضلطة عقب �نتهاء واليته 
�حلالية �أنه حتدث معه و�أن يدرك جيد� " 

�أن �لو�ضع �حلايل ال ميكن �أن يدوم ويجب 
حدوث تغيري".

وأشاد أوباما باجليش املصري ومهنيته 
لسماحه للجماهير بالتظاهر سلميا.

وخاطب أوباما الشباب املصري قائال 
»نحن نسمع اصواتكم وأنتم ستحددون 

بأنفسكم مصيركم«.
وكان مبارك قد اجتمع وفرانك ويسنر 
مبعوث الرئيس األمريكي باراك أوباما 

الذي يقوم حاليا بزيارة مصر.
 الذي صرح إن هناك إجماعا داخل اإلدارة 
األمريكية على ضرورة أن ينتحي مبارك 

عن السلطة اآلن وعدم االنتظار حتى 
سبتمبر املقبل.

وأعلن البيت األبيض األمريكي أن 
مبعوث اوباما حث مبارك على التحضير 

النتقال منظم للسلطة وقال له إن 
واشنطن ترى أن رئاسته قد انتهت.

اأوباما يبلغ مبارك 
بوجوب بدء عملية انتقال 

�ملتحدة  �لواليات  و��ضنطن، 
�أدىل   --  )CNN( �الأمريكية 
�الأ�ضبق،  �الأمريكي  �لرئي�ض 
ملفت  مبوقف  كارتر،  جيمي 
للغاية ب�ضاأن �الأحد�ث �لد�ئرة 
�جت��اه  �إن  ف��ق��ال  م�����رص،  يف 
�لرئي�ض  �أن  على  يدل  �الأم��ور 
"�ضيكون  م���ب���ارك  ح�����ض��ن��ي 
كما  �ل�ضلطة،"  مغادرة  عليه 
�لقاهرة  يف  يجري  ما  و�ضف 
"مزلزلة." ت��ط��ور�ت  باأنها 

الوضع  تناول  الذي  كارتر،  وقال 
ألقاها  كلمة  خالل  مصر  في 
وج��رى  محلية  كنيسة  ف��ي 
أنه  باعتبار  توزيعها على اإلعالم، 
املقابالت  لطلبات  يستجب  لم 
»ما  ل��ه:  املقدمة  الصحفية 
موقف  أصعب  هو  حالياً  يجري 
أن  منذ  األوسط  الشرق  يشهده 
تركت موقعي في البيت األبيض.

تولى  ال���ذي  ك��ارت��ر،  وأض���اف 
بني  ما  الفترة  خالل  الرئاسة 

واليته  وشهدت  و1981،   1977
بني  التاريخي  السالم  اتفاق  إجناز 
»أنا   :1978 عام  وإسرائيل  مصر 
وأعرف  كثب،  عن  األوض��اع  أراق��ب 
الالعبني.« من  الكثير  جيد  بشكل 

كارتر: على مبارك ترك 
ال�سلطة 



5 Friday February 04,  2011- Vol 3  Issue# 98

www.ghorbanews.com

اأمريكا

)روي����رتز( - ت��ط��ور �مل��وق��ف �الم��ري��ك��ي م��ن �الزم��ة 
�الح����د�ث  ت��ط��ور  م��ع  مت��ا���ض��ي��ا  ك��ب��ري  ب�ضكل  م�����رص  يف 
�أن  و��ضنطن  �ع��الن  م��ن  �أ�ضبوع  فبعد  �الر����ض.  على 
�ذ�  م�ضتقرة  مبارك  ح�ضني  �مل�رصي  �لرئي�ض  حكومة 
�لفور. على  �ل�ضلطة  �نتقال  ب��دء  �ىل  �الن  تدعوه  بها 
�لثاين ك��ان��ون  يناير   25 �ل��ث��الث��اء   - �الول  �ل��ي��وم 
- بد�أت �الحتجاجات يف م�رص يف �ليوم �لذي �ألقى فيه �لرئي�ض 
�المريكي بار�ك �أوباما خطاب �الحتاد �أمام �لكوجنر�ض.
كلينتون  هيالري  �المريكية  �خلارجية  وزي��رة  �أدل��ت   -
هو  "تقييمنا  وقالت  كبري  �أمريكي  م�ضوؤول  من  رد  باأول 
لتلبية  �ضبل  عن  وتبحث  م�ضتقرة  �مل�رصية  �حلكومة  �أن 
�مل�رصي." �ل�ضعب  وم�ضالح  �مل�رصوعة  �الحتياجات 
ل�ضبط  �ل��دع��وة  على  �المريكية  �لت�رصيحات  ورك���زت 
�الف  ��ضتبك  بعدما  �لعنف  �ىل  �للجوء  وع��دم  �لنف�ض 
مبارك. حكم  بانهاء  وطالبو�  �ل�رصطة  مع  �مل�رصيني 
لكنه  �الحت��اد  حالة  خطاب  يف  م�رص  �أوباما  يذكر  مل   -
�ل��والي��ات  �ن  وق���ال  تون�ض  يف  �الح����د�ث  �ىل  �أ���ض��ار 
�ل�ضعوب." لكل  �لدميقر�طية  �لتطلعات  "تدعم  �ملتحدة 
و����ض���ف���ق �أع���������ض����اء �ل����ك����وجن����ر�����ض الوب�����ام�����ا.
- وبعد كلمة �أوباما قال روبرت جيبز �ملتحدث �ل�ضحفي 
لل�ضعب  �لعاملية  �حلقوق  "ندعم  �البي�ض  �لبيت  با�ضم 
�لتجمع.  وحرية  �لتعبري  حرية  حق  بينها  ومن  �مل�رصي 
�أمام �حلكومة �مل�رصية فر�ضة مهمة لت�ضتجيب �ىل تطلعات 
و�قت�ضادية  �ضيا�ضية  ��ضالحات  وتنفذ  �مل�رصي  �ل�ضعب 
و�جتماعية ميكن �أن حت�ضن حياته وت�ضاعد على رخاء م�رص."
ي���ن���اي���ر  26 �الرب�������ع�������اء   - �ل�����ث�����اين  �ل�����ي�����وم 
�أثناء  معدة  ت�رصيحات  يف  م�رص  �أوب��ام��ا  يذكر  ال   -
يف  �القت�ضادية  ر�ضالته  لتعزيز  لوي�ضكون�ضن  زيارته 
مع  �ل�رصطة  ��ضتبكت  م�رص  ويف  �الحت��اد.  حالة  خطاب 
�الف �مل�رصيني �لذين حتدو� حظر �حلكومة لالحتجاج.
ك���ان���ت  �ذ�  م�����ا  ح������ول  ������ض�����وؤ�ل  ع���ل���ى  رد�   -
و����ض��ن��ط��ن ال ت����ز�ل ت��دع��م م���ب���ارك ق���ال ج��ي��ب��ز على 
م����ن ط����ائ����رة �ل���رئ���ي�������ض "م�������رص ح��ل��ي��ف ق�����وي."
�ل�ضلطات  "نحث  كلينتون  ق��ال��ت  و����ض��ن��ط��ن  ويف   -
�عاقة  �أو  �ل�ضلمية  �الحتجاجات  منع  عدم  على  �مل�رصية 
�الجتماعي." �الع��الم  مو�قع  ذلك  يف  مبا  �الت�ضاالت 
تتم  �أن  �مل��م��ك��ن  م���ن  �أن  "�أع��ت��ق��د  ق��ائ��ل��ة  وت��اب��ع��ت 

له." ون��دع��و  عليه  ن��ح��ث  م��ا  ه��و  وه���ذ�  ����ض��الح��ات 
ي���ن���اي���ر  27 �خل���م���ي�������ض   - �ل����ث����ال����ث  �ل�����ي�����وم 
حيث  �ل�ضوي�ض  مدينة  �ىل  �الحتجاجات  �م��ت��د�د  مع   -
بايدن  جو  و�ضف  �الم��ن  ق��و�ت  مع  �ملحتجون  ��ضتبك 
�ل�ضالم  جهود  يف  حليف  ب��اأن��ه  م��ب��ارك  �أوب��ام��ا  نائب 
دكتاتور." ب��اأن��ه  �أ�ضفه  "ال  وق��ال  �الو���ض��ط  بال�رصق 
- قال �أوباما يف مقابلة نقلها موقع يوتيوب على �النرتنت 
" كانت م�رص حليفا لنا يف كثري من �لق�ضايا �حليوية... 
لكنني كنت �أقول له )مبارك( د�ئما �ن �لتاأكد من �مل�ضي قدما 
يف �ال�ضالح -�ال�ضالح �ل�ضيا�ضي و�ال�ضالح �القت�ضادي- 
�لبعيد." �ملدى  على  م�رص  م�ضلحة  �جل  من  للغاية  مهم 
ي���ن���اي���ر  28 �جل����م����ع����ة   - �ل�������ر�ب�������ع  �ل������ي������وم 
لالمريكيني  حتذير�  �المريكية  �خلارجية  �أ���ض��درت   -
�مل�رصية  �حلكومة  فر�ضت  �أن  بعد  م�رص  �ىل  �ل�ضفر  من 
و�ل�ضوي�ض. و�ال�ضكندرية  �لقاهرة  يف  للتجول  حظر� 
�أمريكي  فعل  رد  �أق���وى  يف  �الب��ي�����ض  �لبيت  ق��ال   -
�ضرت�جع  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �ن  �للحظة  ت��ل��ك  ح��ت��ى 
مليار   1.5 بنحو  تقدر  و�لتي  م�رص  �ىل  م�ضاعد�تها 
بناء  م�ضاعد�تنا  موقف  "�ضرن�جع  جيبز  وقال  دوالر. 
�لقادمة." �الي���ام  ويف  �الن  �جل��اري��ة  �الح���د�ث  على 
�أوب���ام���ا م��ع م��ب��ارك مل���دة 30 دق��ي��ق��ة بعد  - حت���دث 
�لتلفزيون  نقلها  كلمة  يف  �مل�����رصي  �لرئي�ض  دع��ا  �أن 
بنزول  و�أم����ر  �ل��ف��و���ض��ى  لتجنب  وط��ن��ي  ح����و�ر  �ىل 
�ل�ضيطرة. ال�ضتعادة  �ل�����ض��ارع  �ىل  �مل�����رصي  �جلي�ض 
�ت��خ��اذ ��ضالحات  �ن��ه ح��ث م��ب��ارك على  �أوب��ام��ا  ق��ال 
�ن  له  وقلت  كلمته  بعد  معه  حتدثت   " و�أ�ضاف  �ضاملة 
و�تخاذ  �لكلمات  ل��ه��ذه  معنى  �ع��ط��اء  م�ضوؤولية  عليه 
�لوعد." ب��ه��ذ�  ل��ل��وف��اء  ملمو�ضة  و�أف���ع���ال  خ��ط��و�ت 
ي���ن���اي���ر  29 �ل�������ض���ب���ت   - �خل����ام���������ض  �ل�����ي�����وم 
ل���الم���ن  ف����ري����ق����ه  م������ع  �أوب��������ام��������ا  �ج����ت����م����ع   -
م���������رص. يف  �ل�����و������ض�����ع  ل����ب����ح����ث  �ل�����ق�����وم�����ي 
�المريكية  �خلارجية  وز�رة  با�ضم  �ملتحدث  ق��ال   -
�نه  تويرت  موقع  على  ر�ضالة  يف  ك��ر�ويل  جيه.  ب��ي. 
�الور�ق"  ترتيب  "باعادة  �الكتفاء  ملبارك  ميكن  ال 
وعني  حكومته  �مل�����رصي  �لرئي�ض  �أق���ال  بعدما  وذل��ك 
له. نائبا  �مل�رصية  �مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ر  �ضليمان  عمر 
ي���ن���اي���ر  30 �الح���������د   - �ل���������ض����اد�����ض  �ل�����ي�����وم 

على  كثري�  �لتلفزيونية  �حل��و�ري��ة  �ل��رب�م��ج  �ضغطت   -
�لرئي�ض  على  يجب  ك��ان  �ذ�  ما  ح��ول  باأ�ضئلة  كلينتون 
عبارة  �المريكية  �ل��وزي��رة  وق��ال��ت  �لتنحي  �مل�����رصي 
�المريكي  �خلطاب  يف  �الوىل  �ملنظم" للمرة  "�النتقال 
"نريد  �لر�ضمي. وقالت لربنامج )فوك�ض نيوز �ضند�ي( 
�ن نرى �نتقاال منظما حتى ال ميال �أحد �لفر�غ .. يجب 
�أال يكون هناك فر�غ و�ن تكون هناك خطة مدرو�ضة جيد� 
من �جل �قامة حكومة دميقر�طية تقوم على �مل�ضاركة."
وج������������اءت ت���������رصي����ح����ات ك���ل���ي���ن���ت���ون ب��ي��ن��م��ا 
�ل�����ق�����اه�����رة. و������ض�����ط  يف  �الالف  ت����ظ����اه����ر 
ي���ن���اي���ر  31 �الث������ن������ني   - �ل���������ض����اب����ع  �ل������ي������وم 
�المريكي  �ل�ضفري  وي��زن��ر  ف��ر�ن��ك  �أوب��ام��ا  �أر���ض��ل   -
حديث  يف  مبارك  ليخرب  م�رص  �ىل  �لقاهرة  يف  �ل�ضابق 
لل�ضلطة. منظم"  "النتقال  يعد  �أن  يجب  �ن��ه  خ��ا���ض 
- و��ضتمر �لبيت �البي�ض علنا يف �لدعوة �ىل ��ضالحات 
دميقر�طية لكنه مل يتطرق �ىل م�ضري مبارك. وقال جيبز 
"نحن ال نختار بني من هم يف �ل�ضارع ومن هم يف �حلكومة."
�ضباط ف���رب�ي���ر  �أول  �ل���ث���الث���اء   - �ل��ث��ام��ن  �ل���ي���وم 
كل  ب���رح���ي���ل  �الم���ري���ك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  �أم�������رت   -
�أف�������ر�د �ل���ط���اق���م غ���ري �ل�������رصوري���ني يف �ل�����ض��ف��ارة 
�الم��ري��ك��ي��ة �مل���وج���ودي���ن يف م�����رص وع��ائ��الت��ه��م.
�نه  فيه  ق��ال  �البي�ض  �لبيت  يف  ببيان  �أوب��ام��ا  �أدىل   -
كلمة  يف  �مل�رصي  �لرئي�ض  قال  بعدما  مبارك  مع  حتدث 
للرئا�ضة.  جم��دد�  نف�ضه  ير�ضح  لن  �نه  �لتلفزيون  نقلها 
يجب  �ملنظم  "�النتقال  ب��اأن  م��ب��ارك  �أخ��رب  �ن��ه  وق��ال 
�الن." ي��ب��د�أ  �أن  وي��ج��ب  و�ضلميا  معنى  ل��ه  ي��ك��ون  �أن 
ف����رب�ي����ر  2 �الرب�������ع�������اء   - �ل����ت����ا�����ض����ع  �ل�����ي�����وم 
�ن��دل��ع  �ل�����ذي  �ل��ع��ن��ف  �الب���ي�������ض  �ل��ب��ي��ت  �أد�ن   -
قلقة  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  �ن  وق������ال  م�������رص  يف 
ب�������ض���اأن �ل���ه���ج���وم ع���ل���ى م���ت���ظ���اه���ري���ن ���ض��ل��م��ي��ني.

�ل�ضغط  عند  �لغمو�ض  �المريكيون  �مل�ضوؤولون  يلتزم   -
عليهم حول ما �ذ� كانت دعوة �أوباما النتقال فوري لل�ضلطة 
قبل  �الن  مبارك  تنحي  تريد  �ملتحدة  �لواليات  �أن  تعني 
�أيلول. �لرئا�ضة �مل�رصية �ملقررة يف �ضبتمرب  �نتخابات 

ت�سل�سل زمني لرد فعل اأمريكا على الحداث يف م�سر 
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حكاية املتحف امل�سري الذي يحرتق
�ملتحف �مل�رصي بالقاهرة. يحتوي على �أكرب جمموعة من 
�آثار م�رص �لقدمية، و�إن ناف�ضه �ملتحف �لربيطاين و�للوفر 
ومتحف مرتوبوليتان )نيويورك(. ويقبع �ملتحف �مل�رصي 
مبيد�ن �لتحرير بقلب �لقاهرة منذ عام 1906، يحتوي 
معر�ض �ملتحف على 136 �ألف �أثر فرعوين، باالإ�ضافة 
خمازنه. يف  �مل��وج��ودة  �الآث��ار  من  �الآالف  مئات  �إىل 

نشأة وتأسيس املتحف
بدأت قصة تأسيس املتحف مع االهتمام العاملي الكبير باآلثار 
الفرنسي  العالم  يد  علي  رشيد  رموز حجر  فك  بعد  املصرية 
عند  صغير  ببيت  للمتحف  األولي  النواة  وكانت  شامبليون. 
بتسجيل  باشا  أمر محمد علي  القدمية حيث  األزبكية  بركة 
اآلثار املصرية الثابتة ونقل اآلثار القيمة ملتحف األزبكية وذلك 

عام 1848.

بعد وفاة محمد علي عادت سرقة اآلثار مرة أخرى وسار خلفاءه 
عام  وفي  املتحف.  مقتنيات  فتضاءلت  اإلهداءات  نهج  علي 
1858م مت تعيني )مارييت( كأول مأمور )إلشغال العاديات( أي )ما 
يقابل حالياً رئيس مصلحة اآلثار(. وقد وجد أنه البد من وجود 
إلنشاء  بوالق  منطقة  باختيار  قام  ولذلك  لآلثار  ومتحف  إدارة 
أثناء  عليها  عثر  التي  اآلثار  إليها  ونقل  املصرية  لآلثار  متحف 

حفائره )مثل آثار مقبرة إعح حتب(.

    وفي عام 1863م قام اخلديوي إسماعيل بإقرار مشروع إنشاء 
اكتفي  وإمنا  املشروع  ينفذ  لم  ولكن  املصرية  لآلثار  متحف 
بوالق  في  األنتيكخانة  دار  أمام  بخانة(  )عر  مارييت  بإعطاء 

ليوسع متحفه.
    في عام 1878م حدث ارتفاع شديد في فيضان النيل مما تسبب 

ف���ي إغ���راق 
بوالق  متحف 
بعض  وضياع 

محتوياته.
عام  ف��ي      
1م  8 8 1
افتتاح  أعيد 
وفي  املتحف 
العام  نفس 
مارييت  توفي 
وخ���ل���ف���ه 
 ) و سبير ما (
لآلثار  كمدير 

وللمتحف.
عام  ف��ي      
1م  8 9 1
وعندما تزايدت 
ت  عا مجمو
بوالق  متحف 
إلي  نقلها  مت 

سراي اجليزة.
    وعندما جاء 

بإعادة  قام  واملتحف  للمصلحة  كرئيس  مورجان(  )دي  العالم 
باسم  عرف  الذي  اجلديد  املتحف  في  اجملموعات  هذه  تنسيق 

متحف اجليزة.
Loret كخليفة  1899م جاء لوريه   –     وفي الفترة من 1897 

لدي مورجان.
    ولكن عاد ماسبيرو مرة أخرى ليدير املصلحة واملتحف من 
عام 1899 – 1914م وفي عام 1902م قام بنقل اآلثار إلي املبني 
احلالي للمتحف )في ميدان التحرير( وكان من أكثر مساعديه 
نشاطاً في فترة عمله الثانية العالم املصري أحمد باشا كمال 
وعمل  القدمية  املصرية  اآلثار  في  أول من تخصص  كان  والذي 

لسنوات طويلة باملتحف.
    أما أول مدير مصري للمتحف فكان هو )محمود حمزة( ومت 

تعيينه عام 1950م.
    هذا وقد كان للمتحف دليل موجز من وضع ماسبيرو يرجع 
انه قام بعمل دليل كبير للمتحف اجلديد  إلي عام 1883م إال 
ظل يطبع ويكرر من عام 1915م وحتى اآلن )ولكن مع مجموعة 

من التعديالت(.
أهم مقتنيات املتحف

يتكون املتحف من طابقني خصص األرضي منها لآلثار الثقيلة 
الكاملة  واجملموعات  اخلفيفة  لآلثار  خصص  فقد  العلوي  أما 

)مثل مجموعة توت عنخ آمون(.
    ويضم املتحف عدد هائل من اآلثار املصرية منذ عصور ما 
قبل التاريخ وحتى نهاية العصر الفرعوني باإلضافة إلي بعض 

اآلثار اليونانية والرومانية، منها:
    مجموعة من األواني الفخارية )من عصور ما قبل التاريخ(.

    صالية نعرمر )عصر التوحيد(.

    متثال خع سخم )األسرة 2(.
    متثال زوسر )األسرة 3(.

    متاثيل خوفو/خفرع/منكاورع )األسرة 4(.
    متثال كاعبر/متاثيل اخلدم )األسرة 5(.

    متثال القزم سنب )األسرة 6(.
    متثال منتوحتب نب حبت رع )األسرة 11(.

    متاثيل أمنمحات األول/ الثاني/ الثالث )األسرة 12(.
    متثال الكا للملك حور )األسرة 13(.

    متاثيل حتشبسوت/ حتتمس الثالث )األسرة 18(.
    مجموعة توت عنخ آمون )األسرة 18(.

    مجموعة كنوز تانيس.... إلخ.
    مجموعة كبيرة من املميات من مختالف العصور.

هل ينجح اجلي�ص 
امل�سري يف حماية 

املتحف امل�سري 
الذي يحتوي كنوز ل 

تقدر بثمن
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ت حمليا

تعلن �سحيفة غربة نيوز، عن 

اإف�ساحها املجال للجالية العربية 

اأفرادا وموؤ�س�سات للتعبري عن 

اآراءها ون�سر بياناتها،  علمًا اأن 

ال�سحيفة ل تتحمل اأي م�سوؤولية 

ول تتبنى ما تت�سمن هذه الآراء 

اأو البيانات اأو الإنتقادات

نيويورك تاميز: اإدارة اأوباما 
تبحث �سيناريو تنحي مبارك 

فوراً

ذكرت �ضحيفة نيويورك تاميز �الأمريكية �أن �إد�رة �لرئي�ض بار�ك �أوباما تناق�ض حاليا 
مع م�ضوؤولني م�رصيني �قرت�حا باأن يتنحى �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني مبارك عن من�ضبه فور� 

وي�ضلم �ل�ضلطة �إىل حكومة �نتقالية برئا�ضة نائبه عمر �ضليمان حتظى بدعم �جلي�ض.

ون�ضبت �ل�ضحيفة �إىل م�ضوؤولني �أمريكيني وم�ضادر دبلوما�ضية عربية �أنه رغم رف�ض مبارك 
حتى �الآن �لتنحي فاإن �ملفاو�ضات جتري بني حكومتي و��ضنطن و�لقاهرة لي�ضتلم عمر 

�ضليمان �ل�ضلطة ويبد�أ �إ�ضالحات د�ضتورية.

ا�سطرابات م�سر ترفع 
اأ�سعار الذهب والنفط

نيويورك، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية )CNN( -- �الأحد�ث �جلارية يف 
م�رص مل توؤثر على �لبور�ضة �مل�رصية فح�ضب، بل �متدت لت�ضمل �القت�ضاد 

�لعاملي، حيث �نخف�ض موؤ�رص �الأ�ضهم يف �لبور�ضات �الأمريكية و�رتفع �ضعر 
�لنفط مدفوعا بتز�يد "ع�ضبية" �مل�ضتثمرين من �ال�ضطر�بات �ل�ضيا�ضية يف 

م�رص.
فقد هبط موؤ�رص د�و جونز �ل�ضناعي يف بور�ضة نيويورك 140 نقطة عند 

تد�والت منت�ضف 
�لنهار، �أو ما 

يعادل 1.2 يف 
�ملائة.
و�أدت 

�لتظاهر�ت يف 
�لعديد من �ملدن 

�مل�رصية كذلك 
�إىل �رتفاع �ضعر 

�لنفط �خلام 
ت�ضليم �ضهر مار�ض/�آذ�ر �ملقبل 3.7 دوالر�ت مرة و�حدة، خ�ضية ��ضطر�ب 
حركة نقل ناقالت �لنفط عرب قناة �ل�ضوي�ض، �لتي ت�ضيطر عليها م�رص، �إذ متر 
من خاللها نحو 8 يف �ملائة من �ضحنات �لنفط �لعاملية، و�رتفع �ضعر برميل 

�لنفط �إىل 89.29 دوالرً�.
كذلك �رتفع �ضعر �أون�ضة �لذهب 22 دوالرً� مدفوعًا باال�ضطر�بات �ل�ضيا�ضية 

و�الجتماعية يف م�رص.
وكانت وكالة "فتي�ض" �لدولية للت�ضنيفات �الئتمانية قد خف�ضت تقييمها مل�رص 

من "م�ضتقر" �إىل "�ضلبي" وذلك بعد يوم على �إطالقها مو�قف تفيد �أنه "من 
�ملبكر" مر�جعة �لتقييم يف م�رص، و�إ�ضارتها �إىل �أن �الأو�ضاع يف ذلك �لبلد 

غري مر�ضحة لل�ضري بال�ضيناريو �لتون�ضي.
وقالت �لوكالة يف بيان لها، �إن هذ� �لتعديل على تقييم م�رص: "يعك�ض �آثار 

تفاقم �الحتجاجات �ل�ضيا�ضية وحالة عدم �ال�ضتقر�ر �لتي تزيد من وطاأة 
�لو�ضعني �ل�ضيا�ضي و�القت�ضادي قبل �النتخابات �لرئا�ضية �ملقررة يف 

�ضبتمرب/�أيلول �ملقبل."
�لتطور�ت �ل�ضيا�ضية يف م�رص �أدت �إىل هزة �قت�ضادية عنيفة يف م�رص، فاأنهى 

موؤ�رص EGX 30 �أ�ضبوعه بخ�ضارة قر�بة 1052 نقطة، ليغلق عند 5646 
نقطة، بخ�ضارة 15.7 يف �ملائة من قيمته.

�أما �لقيمة �ل�ضوقية لالأ�ضهم �مل�رصية فرت�جعت بن�ضبة 14.3 يف �ملائة، 
لتخ�رص 68 مليار جنيه تعادل 11.6 مليار دوالر، بعد �أن قامت �إد�رة 

�ل�ضوق بتعليق تد�والتها ظهر �خلمي�ض لن�ضف �ضاعة، ب�ضبب �نهيار �رصيع يف 
قيمة �الأ�ضهم على خلفية �الأزمة �ل�ضيا�ضية يف �لبالد و�لرت�جع �مل�ضجل على 

�ضعر �رصف �جلنيه.
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�ضليمان  تعيني  يف  عديدة  م�رصية  �ضخ�ضيات  ر�أت 
نائبا للرئي�ض و �ضفيق رئي�ضا للحكومة تكري�ضا للحل 
�الأمني، وحذرت من حماولة �اللتفاف على مطالب 

�جلماهري.
 82 �لعمر  من  �لبالغ  �مل�رصي  �لرئي�ض  و�ختار 
عاما، رئي�ض �ملخابر�ت عمر �ضليمان نائبا للرئي�ض 
لتويل  �ضخ�ضا  فيها  يختار  �لتي  �الأوىل  �ملرة  وهي 
هذ� �ملن�ضب. و�ختار مبارك �أي�ضا �حمد �ضفيق وهو 
للطري�ن  �ضابق  ووزير  �جلوية  للقو�ت  �ضابق  قائد 

�ملدين لتويل من�ضب رئي�ض �حلكومة.
�مل�رصي  �لعامل  قال  �لقر�رين،  على  تعليقه  ويف 
�أحمد زويل �إّنه ال ميكن حّل �الأزمة �مل�رصية بتغيري 

�الأ�ضخا�ض دون تغيري �لنظام.
وتوجه عامل �لكيمياء �مل�رصي �حلا�ضل على جائزة 
الإخر�ج  بنود  �أربعة  من  باقرت�ح  للكيمياء  نوبل 
 . جديدً�  عهدً�  و�إدخالها  �لر�هنة  �أزمتها  من  م�رص 
وقال زويل �إن ما دفعه لهذ� �القرت�ح هو �إح�ضا�ضه 

بالو�جب جتاه م�رص و�ضبابها .
"جلنة حكماء"  ت�ضكيل  �إىل  ويف �قرت�حه دعا زويل 
�حلرية  �أ�ضا�ضه  للبالد  جديد  د�ضتور  �ضياغة  مهمتها 
و�ملو�طنة و�حرت�م حقوق �الإن�ضان وتد�ول �ل�ضلطة 

�ضلميًا. 
ودعا يف �لبند �لثاين �إىل �ضمان ��ضتقاللية �لق�ضاء، 
ورئا�ضية  برملانية  �نتخابات  �إجر�ء  �لثالث  ويف 
�قرت�حه  وختم  �مل�رصي.  �لق�ضاء  رعاية  حتت 
باملطالبة بحكومة وطنية جديدة وباأن تتوىل �لقو�ت 
�مل�ضلحة، �لتي حتظى باحرت�م �جلميع، بحماية �لبلد 

من �لفو�ضى و�لتخريب .

”نحن  باأبنائها، م�ضيفًا  �إن م�رص غنية  وقال زويل 
�لوطن“،  خدمة  يف  حياتنا  لدفع  م�ضتعدون  جميعًا 
من  وحمايتهم  �مل�رصيني  حياة  تاأمني  �إىل  د�عيًا 

خالل تدخل �لقو�ت �مل�ضلحة، وختم باأن ”ثورة 

حماية  متمنيًا  �الأمل“،  ثمار  توؤتي  �أن  البد  �لغ�ضب 
م�رص من كل �رص .

وبينما دعا زويل �لقو�ت �مل�ضلحة �إىل حماية �لبالد 
من �لفو�ضى، و�ضف رئي�ض �جلمعية �لوطنية للتغيري 

باأنهما  مبارك  �لرئي�ض  قر�رْي  �لرب�دعي  حممد 
ال  �أ�ضخا�ض  تغيري  وعملية  �الأمني،  للحل  تكري�ض 

غري.

�أن  �جلزيرة-  مع  مقابلة  -يف  �لرب�دعي  و�أ�ضاف 
بتغيري  �جلماهري  مطالب  على  لاللتفاف  �أي حماولة 
�لنظام �ضتوؤدي �إىل مزيد من �لتدهور. د�عيًا مبارك 

ونظامه �إىل �أن "يرحل �ليوم قبل غدً�".

وقال �لرب�دعي )68 عاما( �إن �لرئي�ض ح�ضني مبارك 
مل ي�ضتمع لل�ضعب. وكان �لرب�دعي �أ�ضار �إىل �نه قد 
تغيري�ت دميقر�طية  �ذ� جرت  للرئا�ضة  نف�ضه  ير�ضح 
عدمية  بانها  مبارك  تعيينات  وو�ضف  ود�ضتورية 

�لفائدة.

تغيري  جمرد  باأنها  �لتعيينات  وو�ضف 
للنظام.  تغيري  هو  �ملطلوب  لكن  لالأ�ضخا�ض 
وقال �ن �ل�ضعب �مل�رصي يطالب ب�ضيء و�حد 

وهو رحيل �لرئي�ض.

للوكالة  �ل�ضابق  �لعام  �ملدير  ودعا 
حكومة  بت�ضكيل  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�نتقالية للتجهيز النتخابات نزيهة وذلك 

خالل مكاملة هاتفية مع �جلزيرة.

�لتي  �الحتجاجات  حدة  وت�ضاعدت 
�لبالد  �أنحاء  يف  مبارك  برحيل  تطالب 
و�أبلغت  �ل�ضبت.  يوم  خام�ض  ليوم 
�ل�ضبت  يوم  مبارك  �ملتحدة  �لواليات 
"�إعادة  مبجرد  �الكتفاء  ميكنه  ال  باأنه 
تغيري  خالل  من  �الأور�ق"  ترتيب 
وعده  لتلبية  عليه  و�ضغطت  �حلكومة 

باإجر�ء �إ�ضالح حقيقي.

قائال  �ملخاوف  نف�ض  �لرب�دعي  وردد 
�ن �أي حماولة لاللتفاف على �ملطالب 
�الأمني  �لو�ضع  يف  كبري  تدهور  �إىل  �ضتقود  �ل�ضعبية 
يف م�رص. و�أ�ضاف �نه �بلغ �لرئي�ض مبارك بتحمل 

�مل�ضوؤولية �لكاملة.

وقال �لرب�دعي �ن �لرئي�ض يجب �أن يختاره �ل�ضعب 
. و�أ�ضاف �أن م�رص �ضوف تنهار ما 

د�م �أن �لنظام ال يفهم �أن �لوقت قد حان للرحيل يف 
�لوقت �لذي تريد فيه �لبالد نظاما جديد�

�لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  قال  جانبه،  ومن 
�لعربية عمرو مو�ضى �إن �ل�ضيا�ضة يف م�رص يجب �أن 

تتغري، ويجب �أن توؤخذ مطالب �لنا�ض بجدية.

العامل امل�سري اأحمد زويل يدعو اإىل تغيري النظام يف م�سر  

الربادعي ملبارك: 
اإرحل اليوم قبل غداً

الآن فهمنا �سعار احلزب الوطني 
بقيادة مبارك 

بينا"  بتتقدم  " م�سر 
املق�سود م�سر يف عهد مبارك تتقدم 

بنا اإىل الآخرة
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�أعلنت �رصكة "جوجل" عن تطوير تقنية جديدة تتيح للمو�طنني يف م�رص �ال�ضتمر�ر يف بث �لر�ضائل �لن�ضية �مل�ضغرة على موقع "تويرت" من دون �حلاجة خلدمة 
�النرتنت.

ووفرت �ل�رصكة ثالثة �أرقام هو�تف دولية جمانية هي )0016504194196( و )00390662207294( و )0097316199855(، حيث ميكن للم�ضتخدمني 
من د�خل م�رص ترك ر�ضالة �ضوتية عليها ويقوم �لنظام بنقلها حرفيا �إىل مو�ضوع "Egypt×" �ملخ�ض�ض لنقل �الحد�ث �مل�رصية.

وال تتطلب تلك �لتقنية وجود �ضبكة �نرتنت، كما ميكن للم�ضتخدمني �ال�ضتماع �إىل �لر�ضائل �لتي بثها �الآخرون باالت�ضال على نف�ض �الأرقام �لهاتفية، كما ميكن 
http://twitter.com/speak2tweet للمت�ضفحني خارج م�رص متابعة ما مت �إر�ضاله عرب �ضفحة

جوجل وتويرت ت�ساند ثورة امل�سريني لأول مرة يف التاريخ

ثورة م�سر ميالد جديد

 انعكا�شات االنتفا�شة ال�شعبية امل�شرية على الدول املجاورة
بتفاقم  يوم  بعد  يوما  م�ضاهدها  تعر�ض  �مل�رصية  �الأحد�ث  م�ضل�ضل  حلقات  بقيت 
كبري يف �الأحد�ث ، رمبا مل ي�ضتطع �ى تيار م�رصي �أو �قليمى بالت�ضدي �ضلميا لهذه 
�مل�ضاهد �لتي باتت �الأوىل من نوعها على �ضعيد �ل�ضارع �مل�رصي منذ توىل " حممد 

ح�ضنى مبارك" رئا�ضة �جلمهورية منذ " ثالثني عاما"
 هكذ� كان �ل�ضيناريو �لغري متوقع ناجم عن خروج �ل�ضعب �مل�رصي عن �ضمته جتاه 
�ل�ضغوطات �لتي متار�ض بحقه ، �الأمر �لذي �أدى �إىل �جتاهه لتنظيم م�ضري�ت �ضعبية 
�حتجاجية طالبت يف �ضعار�تها �إ�ضقاط �لنظام �مل�رصي و��ضتقالة رئي�ض �جلمهورية 

. �مل�رصي  �ل�ضعب  متطلبات  �دين  تلبيته   مبارك" لعدم  " ح�ضنى 
بد�ية  منذ  م�رص  �أحد�ث  م�ضل�ضل  م�ضاهد  ر�قب  باأ�رصه  �لعامل  بل  �لعربي   �ل�ضارع   
باأحد�ث  �لثورة ، مقارنني ذلك  �ندالع هذه  �أ�ضباب  �لتحليل حول  بد�أ  �الأمر ، مع 
تون�ض و�إ�ضقاط " زين �لعابدين بن على " ، وتوقعاتهم باندالع مثل ذلك يف �لعديد 
�لر�أي  �لدميقر�طية وحرية  عن  بعيد�  �ضعبها  تعامل  باتت  �لتي  �لعربية  �لدول  من 
و�لتعبري، يف حني تكد�ض �أكرث �لتوقعات بانت�ضار  عدوى هذه �الأحد�ث يف �الر��ضى 
�لفل�ضطينية كونها تعانى من �نق�ضام حاد منذ �أربع �ضنو�ت �أو يزيد ، وتوىل حركة 

حما�ض زمام �الأمور وفر�ض �الأمر �لو�قع علي قطاع غزة.

 �إىل ذلك حكمت �أحد�ث م�رص �الأخرية على قطاع غزة �رتفاع كبري يف �أ�ضعار �ل�ضلع 
�ال�ضتهالكية ، و�ملحروقات  كون قطاع غزة ي�ضتمد كل مقومات حياته من جمهورية 
م�رص �لعربية ، عرب �الأنفاق �لتي حفرت على �حلدود �مل�رصية �لفل�ضطينية  كمحاولة 

لك�رص �حل�ضار �ال�رص�ئيلى �لفرو�ض على قطاع غزة منذ �أربع �ضنو�ت.
وفى نف�ض �ل�ضياق قال ع�ضو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية د. و��ضل 
للق�ضية  �لعربية  �لدول  دعم  �إىل  يتطلع  وقياد�ته  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �إن  يو�ضف  �أبو 

�لفل�ضطينية .
 و�أو�ضح �أبو يو�ضف يف ت�رصيح خا�ض ل��" غربة نيوز" �أن جمهورية م�رص �لعربية 
كانت �أكرث �لدول �لعربية �لر�عية للق�ضية �لفل�ضطينية ، م�ضدد� يف �لوقت ذ�ته على 
�أحد�ث  مقابل  وقت  �أ�رصع  يف  �الأحد�ث  هذه  من  و�لتخل�ض  �لهدوء  لعودة  دعوته 
�لتغيري�ت و�لتعديالت على �لد�ضتور �مل�رصي يف حني يتم مبوجبه ��ضتيعاب متطلبات 

�ل�ضعب .
 و�أ�ضار �أبو يو�ضف �إىل �أن �ل�ضعب �لفل�ضطيني حري�ض كل �حلر�ض على عدم �لتدخل 
يف مناكفات �لدول �لعربية �لد�خلية ، ذلك حفاظا على تعزيز �لتو��ضل بني �ل�ضلطة 

�لفل�ضطينية و�ل�ضعب �أي�ضا وباقي �لدول �لعربية و�الأجنبية.

اإىل روح خالد �سعيد �سهيد التعذيب
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اإيهود باراك: عهد مبارك انتهى

اأردوغان ملبارك: اإرحل كلنا هنموت والدنيا فانية

دعوات دولية لنتقال ال�سلطة مب�سر

دعا زعماء خم�ض دول �أوروبية، �إ�ضافة �إىل �ليابان و�أ�ضرت�ليا، �إىل �نتقال فوري 
لل�ضلطة يف م�رص، يف حني حثت م�ضوؤولة �ل�ضيا�ضة �خلارجية باالحتاد �الأوروبي كاثرين 

�أ�ضتون �جلي�ض �مل�رصي على �ل�ضيطرة على �لو�ضع حلماية �ل�ضعب.

ويف بيان م�ضرتك، ��ضتنكر زعماء كل من فرن�ضا و�أملانيا وبريطانيا و�إيطاليا و�إ�ضبانيا 
�ليوم �أعمال �لعنف يف م�رص، وعربو� عن قلقهم �لبالغ �إز�ء �الأو�ضاع هناك، ودعو� �إىل 

�الآن". لل�ضلطة  �نتقال  "بدء 

وقالو� �إن �نتقال �ل�ضلطة �ل�رصيع و�ملنظم باجتاه حكومة ذ�ت متثيل مو�ضع متكن م�رص من 
جتاوز �لتحديات �لتي تو�جهها.

وطالب �لقادة �الأوروبيون باأن يكفل للم�رصيني حقهم يف �لتظاهر بحرية و�ضالم و�أن 
يح�ضلو� على �حلماية، و�عتربو� �لهجمات �لتي تعر�ض لها �ل�ضحفيون غري مقبولة على 

�الإطالق.

كما د�نت �خلارجية �الإيطالية ب�ضدة �أعمال �لعنف و�مل�ضايقة �لتي يتعر�ض لها �ل�ضحفيون 
يف م�رص حيث ت�ضتمر �الحتجاجات �ملطالبة بتنحي �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني مبارك.

    
قال وزير �لدفاع �الإ�رص�ئيلي �إيهود بار�ك �الأربعاء �إن عهد �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضنى مبارك 

�نتهى، بينما قال رئي�ض �حلكومة بنيامني نتنياهو �إن �إ�رص�ئيل حتتاج �إىل تعزيز قوتها 
ملو�جهة �لظروف غري �مل�ضتقرة يف �ملنطقة، يف �إ�ضارة �إىل �حتمال �ضقوط معاهدة �ل�ضالم 

مع م�رص.
 وقال بار�ك -يف مقابلة �أجرتها معه �لقناة �لثانية للتلفزيون �الإ�رص�ئيلي م�ضاء �الأربعاء- 
�إن "عهد مبارك �نتهى من دون �ضك". و�أ�ضاف "�ضين�ضاأ هناك )يف م�رص( �ضيء �آخر، وهذ� 

يلزمنا باأن نكون م�ضتعدين الأي تطور".
 وتاأتي ت�رصيحات بار�ك يف ظل حالة من �لقلق ت�ضود �الأو�ضاط �ل�ضيا�ضية �الإ�رص�ئيلية من 

تد�عيات �نهيار حمتمل 
لنظام �لرئي�ض مبارك، 

يف ظل �الحتجاجات 
�ل�ضعبية غري �مل�ضبوقة، 

و�ل�ضغوط �الأمريكية 
و�الأوروبية �لقوية �لتي 

متار�ض على مبارك 
الإحد�ث تغيري �ضيا�ضي 

حقيقي وفوري.

حث رئي�ض �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني 
مبارك على �الإ�ضغاء ل�ضوت �ضعبه قائال يف كلمة له �ليوم �أمام �لربملان �لرتكي 

�إن �للعبة �لدميقر�طية تقت�ضي �حرت�م �إر�دة �ل�ضعب ومطالبه وعدم جتاهله. 
وقال �أردوغان م�ضري� لالأحد�ث �ل�ضاخنة يف م�رص : يكفي هذ� �لظلم �لدميقر�طية 

يف تركيا جاءت بعد معاناة وهي م�ضتمرة �لدميقر�طية تاأتي مرة و�حدة ولكن 
بناء على طلب �ل�ضعب وقوته ومطالبه، نحن نريد �لدميقر�طية و�لرخاء ونريد 

�ل�ضيء نف�ضه جلري�ننا ونريد �لوحدة و�الحتاد و�الندماج جلري�ننا �أي�ضا .. 
و�أ�ضاف �أردوغان : �النتخابات �ملعروفة نتائجها م�ضبقا ال ميكن ت�ضميتها 

�نتخابات.

�أقول ملبارك و�أو�ضيه تو�ضية قوية و�أقول له : نحن ب�رص نحن فانون لن 
نبقى على وجه �الأر�ض. وتوجه �أردوغان لل�ضعب �مل�رصي بالقول: �حرتمو� 

ح�ضارتكم وثقافتكم وكونو� �أحر�ر� وكونو� �أ�ضخياء يف كر�متكم يجب على 
�لنظام يف م�رص �أن يرقى مل�ضتوى �مل�ضئولية. وقال : نحن ب�ضفتنا تركيا �ضنبقى 

مع �ملو�طنني يف تون�ض �ل�ضقيقة وم�رص �ل�ضقيقة و�ضنظل ن�ضاطرهم �أفر�حهم 
وماآ�ضيهم هوؤالء �أخوتنا و�ضنبقى معهم يف كل �أحو�لهم �جليدة و�ل�ضيئة
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مفاجاأة مذهلة...
املخابرات الربيطانية: الداخلية امل�سرية فجرت 

الكني�سة - التفا�سيل كاملة
    

ك�ضف دبلوما�ضي بريطاين �أمام دو�ئر ق�رص �الليزيه �لفرن�ضي، عن �ضبب 
�إ�رص�ر �إنكلرت� على �ملطالبة برحيل �لرئي�ض �مل�رصي وفريقه، خ�ضو�ضًا 

�أجهزة وز�رة �لد�خلية �لتي كان يديرها �لوزير حبيب �لعديل، و�ل�ضبب هو 
�أن �ملخابر�ت �لربيطانية تاأكدت، ومن �مل�ضتند�ت �لر�ضمية �مل�رصية �ل�ضوتية 

و�لورقية، �أن وزير �لد�خلية �مل�رصي �ملقال حبيب �لعديل كان قد �ضكل 
منذ �ضت �ضنو�ت جهازً� خا�ضًا يديره 22 �ضابطًا، وعد�ده  من بع�ض �أفر�د 

�جلماعات �الإ�ضالمية �لتي ق�ضت �ضنو�ت يف �ضجون �لد�خلية، وعدد من جتار 
�ملخدر�ت وفرق �ل�رصكات �الأمنية، و�أعد�د من �مل�ضجلني خطرً� من �أ�ضحاب 

�ل�ضو�بق، �لذين ُق�ضمو� �إىل جمموعات ح�ضب �ملناطق �جلغر�فية و�النتماء 
�ل�ضيا�ضي، وهذ� �جلهاز قادر على �أن يكون جهاز تخريب �ضامل يف جميع 

�أنحاء م�رص يف حال تعر�ض �لنظام الأي �هتز�ز.. 
كما ك�ضفت �ملخابر�ت �لربيطانية �أن �لر�ئد فتحي عبد �لو�حد �ملقرب من 

�لوزير �ل�ضابق حبيب �لعديل، بد�أ منذ يوم 11 كانون �الأول/ دي�ضمرب �ملا�ضي 
بتح�ضري �ملدعو �أحمد حممد خالد، �لذي ق�ضى �أحد ع�رص عامًا يف �ضجون 

�لد�خلية �مل�رصية، ليقوم باالت�ضال مبجموعة متطرفة م�رصية، لدفعها �إىل 
�رصب كني�ضة �لقدي�ضنْي يف �الإ�ضكندرية، وبالفعل قام �أحمد خالد باالت�ضال 

مبجموعة متطرفة يف م�رص ��ضمها )جند �لله(، و�أبلغها �أنه ميلك معد�ت ح�ضل 
عليها من غزة ميكن �أن تفجر �لكني�ضة ل�"تاأديب �الأقباط"، فاأعجب حممد عبد 

�لهادي )قائد جند �لله( بالفكرة، وجّند لها عن�رصً� ��ضمه عبد �لرحمن �أحمد 
علي، قيل له �إنك �ضت�ضع �ل�ضيارة وهي �ضتنفجر لوحدها فيما بعد، لكن �لر�ئد 

فتحي عبد �لو�حد كان هو بنف�ضه من فجر �ل�ضيارة عن بعد، بو��ضطة جهاز 
ال�ضلكي، وقبل �أن ينزل �ل�ضحية عبد �لرحمن �أحمد علي من �ل�ضيارة، وكانت 

�جلرمية �ملروعة �لتي هزت م�رص و�لعامل ليلة ر�أ�ض �ل�ضنة �ملا�ضية.

مت توجه �لر�ئد نف�ضه فورً� �إىل �ملدعو �أحمد خالد، وطلب منه ��ضتدعاء 
رئي�ض جماعة )جند �لله(؛ حممد عبد �لهادي، �إىل �أحد �ل�ضقق يف �الإ�ضكندرية، 

ملناق�ضته بالنتائج، وفور لقاء �الثنني يف �ضقة يف �ضارع �ل�ضهيد عبد �ملنعم 
ريا�ض باالإ�ضكندرية، بادر �لر�ئد فتحي �إىل �عتقال �الثنني ونقلهما فورً� 

�إىل �لقاهرة بو��ضطة �ضيارة �إ�ضعاف حديثة جدً�، و��ضتطاع �لو�ضول ب�ضاعتني 
ون�ضف �إىل مبنى خا�ض يف منطقة �جليزة بالقاهرة تابع للد�خلية �مل�رصية، 

حيث حجز �الثنني لغاية حدوث �النتفا�ضة يوم �جلمعة �ملا�ضي، وبعد 
�أن متكنا من �لهرب جلاآ �إىل �ل�ضفارة �لربيطانية يف �لقاهرة حفاظًا على 

�ضالمتهما، وقال �لدبلوما�ضي �لربيطاين، �إن �لقر�ر يف تفجري �لكني�ضة جاء من 
قبل �لنظام �مل�رصي لعدة �الأ�ضباب �أهمها:

1� �ل�ضغط �لذي مياَر�ض على �لنظام من قبل �لد�خل �مل�رصي و�خلارج 
�لعربي و�الإ�ضالمي ملو��ضلته حما�رصة مدينة غزة، لذ� فاإن �تهام )جي�ض 

�الإ�ضالم( �لغز�وي بالقيام بالعملية ي�ضكل نوعًا من دعوة �مل�رصيني التهام 
"�مل�ضلحني" يف غزة بتخريب م�رص لك�ضب نوع من �لوحدة �لوطنية حول �لنظام 

�لقائم، و�إيهام �لعامل �خلارجي باأنه يحمي �مل�ضيحيني.

2� �إعطاء هدية لنظام �لعربي يف تل �أبيب، ليو��ضل ح�ضاره على غزة، 
و�لتح�ضري لعملية كبرية عليها، وتاأتي هذه �لهد�يا �مل�رصية للكيان �الإ�رص�ئيلي 
لي�ضتمر قادة �إ�رص�ئيل يف دعم تر�ضيح جمال مبارك لرئا�ضة م�رص يف كل �أنحاء 

�لعامل.

3� ن�رص نوع من �لغطاء على �لنظام �مل�رصي د�خل م�رص يخوله �النتقال 
حينذ�ك من حمى تزوير �النتخابات �إىل �تهام �الإ�ضالميني بالتطرف و�العتد�ء 

على �مل�ضيحيني، لكي يح�ضل �لنظام على �رصعية غربية بنتائج �النتخابات 
�ملزورة، وحقه يف �عتقال خ�ضومه، كما ح�ضل بعد �حلادثة، حيث بلغ عدد 

�ملعتقلني �الإ�ضالميني �أكرث من �أربعة �آالف فرد.

وختم �لدبلوما�ضي �لربيطاين �أن نظام مبارك فقد كل م�ضوغات �رصعيته، 
بل �إن عملية "�لكني�ضة" قد تدفع �لكثري من �ملوؤ�ض�ضات �لدولية و�الأهلية �إىل 

�ملطالبة مبحاكمة هذ� �لنظام، ناهيك عما فعله بال�ضعب �مل�رصي طو�ل ثالثني 
عامًا، و�الأهم ما قام به يف �الأ�ضبوع �الأخري.
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20 مليار دولر خ�سائر القت�ساد امل�سري 
يف ال�سبوع الول من )ثورة الغ�سب(

بلغت خ�ضائر �القت�ضاد �مل�رصي خالل �ال�ضبوع �الول من ثورة �لغ�ضب نحو 20 مليار 
دوالر، ما يعادل نحو 120 مليار جنيه م�رصي ح�ضب تقدير�ت خرب�ء �القت�ضاد و�ملال 
يف م�رص، و�لذين حذرو� من تر�جع �القت�ضاد �مل�رصي �ىل �ق�ضى �لدرجات بعد توقف 

�النتاجية يف عدد من �مل�ضانع، وتر�جع �ل�ضياحة بن�ضبة 30 باملئة، وقال �خلبري �القت�ضادي 
�لدكتور حمدي عبد�لعظيم �ن خ�ضائر �لبور�ضة بلغت نحو 70 مليار جنيه مما �دى �ىل هروب 

�مل�ضتثمرين �الجانب و�لعرب، و�رتفاع تكلفة �لتاأمني على �ل�ضند�ت، بعد �ن خف�ضت وكالة 
�لت�ضنيف �الئتماين «موديز �ينف�ضرت �رصفي�ض» عالمة م�رص �ىل )بي �يه 2( و�كدت �نها قد تقوم 

بتخفي�ضها جمدد� الن �آفاق تقدم هذه �لعالمة يبدو �ضلبيا مع �ملخاطر �ل�ضيا�ضية يف م�رص، 
وحذر �خلبري �القت�ضادي �لدكتور حممود �ضيف �لدين من تو��ضل نزيف �خل�ضائر بعد �ن 

تعر�ضت خمتلف �لقطاعات �القت�ضادية �ىل خ�ضائر بلغت �كرث من 100 مليار جنيه، ت�ضمنت 
توقف حركة �لعمل �مل�رصيف مع �غالق �لبنوك و�رصكات �ل�رص�فة، وتوقف �الت�ضاالت عرب 

�ضبكة �النرتنت، وحرق وتدمري عدد من �ملقار �حلكومية و�ل�ضيار�ت، وتعرث حركة �لت�ضدير 
ل�ضفقات كبرية من �ل�ضلع و�ملنتجات �مل�رصية ومع توقف حركة �لنقل خالل �ضاعات حظر 

�لتجو�ل �لتي متتد من �لثالثة ع�رص� وحتى �ل�ضاعة �لثامنة �ضباحا، وهي فرتة حيوية ��رصت 
بحركة �لنقل مما �دى �ىل �ضبه توقف للعمل د�خل �ملو�نئ �مل�رصية.

و�كد �حتاد �ل�ضناعات �مل�رصية توقف م�ضانع �اللبان ومنتجاتها، ومنتجات �للحوم 
و�حللوى و�لب�ضكويت ومز�رع �لدو�جن متاما عن �النتاج بعد ف�ضل ��ضحابها يف �يجاد و�ضيلة 

لنقل م�ضتلزمات �النتاج، ورف�ض معظم �لعمال �ال�ضتمر�ر يف �لعمل، كما رف�ضت �رصكات 
�لتوزيع �خر�ج �ي �ضيار�ت لتو�ضيل �ل�ضلع �لغذ�ئية �ىل مر�كز �لبيع و�لتوزيع ب�ضبب طول فرتة 

حظر �لتجو�ل و�لتخوف من عمليات �لنهب و�ل�رصقة، وقال رئي�ض غرفة �ل�ضناعات �لغذ�ئية 
�ملهند�ض حممد �ضكري - �ن ��ضتمر�ر �الو�ضاع يعني تدمري� لكافة و�ضائل �النتاج يف م�رص، 

وقد �جرينا ع�رص�ت �الت�ضاالت بامل�ضوؤولني و��ضحاب �مل�ضانع اليجاد بد�ئل �آمنة لتو�ضيل 
�ل�ضلع �لغذ�ئية �ىل �ملو�طنني يف خمتلف �نحاء �جلمهورية.. وقال �ضكرتري عام �ضعبة �ملو�د 

�لغذ�ئية بغرفة �لقاهرة �لتجارية - عماد عابدين - �ن �ملخزون �ال�ضرت�تيجي لل�ضلع �لتموينية 
يكفي م�رص 6 �ضهور، غري �ن هذ� �ملخزون موجود �الن يف خمازن �رصكات �جلملة خوفا من 

�ل�رصقات و�عمال �ل�ضلب و�لنهب، وطالبنا �لقو�ت �مل�ضلحة بتاأمني خمازن �ل�رصكات وت�ضيري 
�ل�ضيار�ت �ملحملة باملو�د �لتموينية حتت حر��ضتها!!

من جانبه �كد ع�ضو جمل�ض �د�رة �لبور�ضة �مل�رصية ه�ضام توفيق �ن �لتغيري �هم من �ال�ضهم 
و��ضعارها.. وقال توفيق �مل�ضارك يف �نتفا�ضة �لغ�ضب ت�ضامنا مع �ل�ضباب و�ملتظاهرين 
�ملطالبني بالتغيري، �ن ��ضعار �ال�ضهم حتددها قيمتها، و�ن �نخفا�ض �ملوؤ�رص �لرئي�ضي �ىل 
�دنى م�ضتوياته �مر طبيعي يف ظل هذه �الحد�ث، و�ن �ل�ضغل �ل�ضاغل يف هذه �الوقات هو 

��ضتقر�ر �لبالد و�رصورة �لتغيري.

و��ضنطن: ح�ضل خطاب �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني مبارك �الأخري على �هتمام كبري يف  �ل�ضحف �الأمريكية. وت�ضّدر تعهُده بعدم �لرت�ضح لوالية رئا�ضية جديدة �لعناوين يف �ملو�قع 
�اللكرتونية �خلا�ضة ب�ضحف نيويورك تاميز، وو��ضنطن بو�ضت، ولو�ض �جنلو�ض تاميز. كما حتدثت هذه �ل�ضحف عن خطاب �لرئي�ض بار�ك �أوباما و��ضتعر�ضت �أبرز �لفقر�ت �لو�ردة 

فيه لقر�ءة ما بني �ل�ضطور.
وقالت �ضحيفة نيويورك تاميز �إن خطاب �أوباما �لذي �حتوى على جملة "�إن �لتغيري يف م�رص يجب �أن يكون �ضلميا، ويجب �أن يكون �الآن" هو �إ�ضارة من �أوباما �إىل مبارك بوجوب 

�لرحيل �لفوري عن �ل�ضلطة يف م�رص.
و�أ�ضارت �ل�ضحيفة يف مو�ضع �آخر �إىل �أن �لتغيري يف م�رص �أ�ضفى ما و�ضفته بالهيبة �جلديدة  عليها على �مل�ضتوى �لعربي بعد �أن كانت م�رص تهيمن على �ملنطقة �ضيا�ضيًا وثقافيًا منت�ضف 

�لقرن �ملا�ضي. من جانبها قالت و��ضنطن بو�ضت 
�إنه ال يوجد �أي �إ�ضارة �إيجابية لدى �جلماهري 

�ملحت�ضدة يف ميد�ن �لتحرير جتاه خطاب مبارك 
�لذي ت�ضمن تنازالت "هامة" بح�ضب  �ل�ضحيفة.

واشنطن تتابع عن كثب تطورات األحداث في مصر

من جانب آخر، ذكر مصدر في وزارة اخلارجية 
األميركية أن السفير األميركي املتقاعد فرانك 
ويزنر أبلغ الرئيس مبارك بأن أيامه في الرئاسة 

صارت معدودة  وطلب منه اإلعداد النتقال سلس 
للسلطة في مصر يتم بأسلوب دميقراطي عن طريق 

االنتخابات.

وذكرت مصادر سياسية في واشنطن أن البنود 
التي تضمنها املقال الذي نشره في نيويورك تاميز 

رئيس جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الشيوخ 
السيناتور الدميقراطي جون كيري هي املوقف 

األميركي الذي نقله إلى الرئيس مبارك السفير 
فرانك ويزنر. 

�حلدث

الأمريكية  ال�سحف  م�سر" يت�سدر  يف  "التغيري 

تنديد دويل بامل�سايقات التي 
يتعر�ص لها ال�سحافيون يف م�سر 
�لقاهرة: يتعر�ض عدد كبري من �ل�ضحافيني �لذين ينقلون وقائع �ملو�جهات �لد�مية 

يف �لقاهرة بني �أن�ضار �لرئي�ض �مل�رصي ح�ضني مبارك ومعار�ضيه، لل�رصب 
و�العتقال و�لرتهيب، وي�ضتكون من تز�يد �أعمال �لعنف �لتي ت�ضتهدفهم.

وت�ضهد �ضو�رع �لعا�ضمة �مل�رصية، مطاردة ملر��ضلي و�ضائل �العالم. فكل من 
يتجول حامال كامري� و�آلة ت�ضوير، �رصعان ما يهاجمه رجال يرتدون ثيابا مدنية 

من موؤيدي �لرئي�ض مبارك.
�جلي�ض �مل�رصي �إعتقل موفد �الم بي �ضي بالقاهرة �لزميل عو�ض �لفيا�ض حيث 

كان قد �كد يف �آخر �ت�ضال معه �ل�ضاعة �لثانية من يوم �جلمعة �نه معتقل من قبل 
�جلي�ض �مل�رصي، وبعدها �إنقطعت �خباره. ويف هذ� �الطار تتابع �ل�ضفارة �ل�ضعودية 
و�لقن�ضلية خرب �عتقال �لفيا�ض وجتري �الت�ضاالت �لالزمة الطالق �رص�حه يف �قرب 

وقت ممكن.

وكانت �لقناة �الوىل �خلا�ضة يف �لتفزيون �لفرن�ضي وقناة فر�ن�ض 24 �علنتا �عتقال 
�ضتة من �ضحافييهما يف م�رص. يف حني �علنت قناة "�رتي" �الملانية �لفرن�ضية توقيف 

�حد �ضحافييها لعدة �ضاعات �خلمي�ض.

كما �أكدت �خلارجية �لفرن�ضية توقيف �ضتة �ضحافيني، كما �علن �ملتحدث با�ضم وز�رة 
�خلارجية �لفرن�ضية برنار فالريو �ن ب�ضعة حو�دث "عر�ضت للخطر �ضالمة عدد من 

�ل�ضحافيني �لفرن�ضيني �لذين يعملون يف �ضبكات تلفزة ويف �ضحيفة لوموند". و��ضاف 
"نطلب باحلاح من �ل�ضلطات �مل�رصية وقف هذه �لتحركات غري �ملقبولة و�ضمان �من 

�ل�ضحافيني وحرية عملهم".

وطالبت ��ضبانيا كذلك م�رص ب�ضمان �ضالمة �ل�ضحافيني ب�ضورة عامة و�ضحافييها 
ب�ضورة خا�ضة، معربة عن قلقها ورف�ضها تعر�ض نحو 15 من �ل�ضحافيني �ال�ضبان 

للتوقيف و�العتد�ء "من قبل جمموعات �ر�دت منعهم من �لقيام بعملهم" يف �لقاهرة، 
كما قالت وز�رة �خلارجية يف بيان �خلمي�ض.



13 Friday February 04,  2011- Vol 3  Issue# 98

www.ghorbanews.com

عالنات �إ



14

www.ghorbanews.com

Friday February 04,  2011- Vol 3  Issue# 98 �لغالف

فو�ص ال�سباب املوجودون يف ميدان التحرير النا�سط احلقوقي وائل غنيم – مدير 

الت�سويق ب�سركة جوجل يف ال�سرق الأو�سط – واملختفي منذ يوم اجلمعة املا�سي، 

ليكون على راأ�ص جلنة يتم ت�سكيلها حاليًا، للتحاور مع من يريد اإجراء مفاو�سات مع 

ال�سباب الغا�سب.

وقالت النا�سطة احلقوقية اإ�سراء عبد الفتاح، يف مداخلة مع حمطة اجلزيرة 

الف�سائية، ''اإنه لن يكون هناك تفاو�ص مع اأي جهة كانت حتى يتم اإطالق �سراح 

غنيم، ولن يكون هناك اأي متثيل لل�سباب حتى مع املعار�سة نف�سها دون غنيم''.

وتواترت اأنباء عن توافد ع�سرات املتظاهرين اإىل ميدان التحرير لتقدمي الدعم 

لنظرائهم املعت�سمني، وقالت عبد الفتاح ''اإن هناك اأكرث من 5000 متظاهر يف 

الطريق مليدان التحرير من �سربا على را�سهم القيادي الإخواين حممد البلتاجي''.

وتردد اأن وائل غنيم هو ''اأدمن'' �سفحة ''كلنا خالد �سعيد'' على في�سبوك، التي دعت 

لغالبية الوقفات الحتجاجية يف العام املا�سي

اأين وائل غنيم؟.. كلنا وائل غنيم.. �ساعدنا فى العثور على وائل غنيم.. كلها 

جروبات واأ�سماء انت�سرت على موقع التوا�سل الإجتماعي ال� ''في�ص بوك'' اإحداها 

تت�ساءل اأين هو؟ والآخرى تت�سامن معه وبع�سها يبحث عنه.. ولكن من هو وائل 

غنيم.

وفًقا لأحد �سفحات الت�سامن معه على موقع ال� ''في�ص بوك''، التي اأن�ساأها اأحد 

الأ�سخا�ص املجهولني، قال اأن وائل غنيم هو ''�ساب م�سرى ونا�سط �سيا�سي بيحب بلده 

بجد وحرك عل�سانها ماليني اختفى من يوم اخلمي�ص املا�سى 27 يناير ومفي�ص اأي 

معلومات عنه حتى الآن''.

ويعمل غنيم، الذي در�ص علوم الكومبيوتر بجامعة القاهرة، مدير ت�سويق ب�سركة جوجل العاملية.. كما ترددت اأنباء - اإن مل تكن موؤكدة - باأن غنيم 

هو موؤ�س�ص �سفحة ''كلنا خالد �سعيد'' التي دعت لثورة الغ�سب يوم 25 يناير.

''�سلوا من اجل م�سر. اإنني قلق للغاية.. يبدو اأن احلكومة ُتعد جلرمية حرب غًدا �سد ال�سعب.. جميعنا م�ستعدون للموت''.. كانت هذه هي ن�ص 

الر�سالة التي كتبها غنيم على املوقع الإجتماعي ال�سهري ال� ''تويرت''.. وذلك بعد الدعوات التي اأطلقها من خالل �سفحة ''كلنا خالد �سعيد'' للتظاهر 

يوم 25 يناير فيما ي�سمى بثورة الغ�سب التى ا�ستمرت حتى - الأربعاء - وطالبت بالعديد من املطالب منها اإ�سقاط نظام الرئي�ص مبارك، حل الربملان، 

تعديل الد�ستور ف�سال عن الإ�سالحات القت�سادية وال�سيا�سية والإجتماعية التي طالب بها املتظاهرون خالل مظاهرات الغ�سب التي ت�ستمر ليومها 

التا�سع على التوايل.

الر�سالة الأخرية ل� غنيم �ساهدها الكثريون قبل انقطاع خدمة النرتنت يف م�سر حيث كانت ال�سركات الأربع الكربى املزودة خلدمة النرتنت يف 

م�سر توقفت عن تزويد م�سرتكيها باخلدمة منذ، اخلمي�ص، مما جعل م�سر منقطعة متاما عن النرتنت.

جمموعة ''جوجل'' الأمريكية لالنرتنت، التي يعمل لديها غنيم منذ نوفمرب 2008، اأطلقت نداًءا بعد اإختفاءه، اخلمي�ص املا�سي، واأكدت املجموعة 

الأمريكية ''نحن نهتم كثرياً ب�سالمة موظفينا''... وتاأكدت معلومات اختفاء غنيم بعد ت�سريحات املتحدث با�سم جوجل الذي اأكد بقوله:الذي 

قال:'' فقد وائل غنيم يف م�سر .. ومل ي�ساهد منذ وقت متاخر م�ساء اخلمي�ص يف و�سط القاهرة''.

''442070313008+'' ذلك هو الرقم الذي اأعلنت جوجل التوا�سل من خالله يف حال ورود اأي معلومات جديدة ب�ساأن اختفاء وائل غنيم.

وكانت الأنباء قد ترددت اإىل اأن الأجهزة اأمنية هي التي اختطفت غنيم لقيامه بالدعوة اىل تظاهرة الغ�سب التي بداأت الثالثاء 25 يناير... ياأتي 

ا.. حيث �سرح حازم غنيم �سقيق وائل بعدوم ورود اأخبار عنه منذ اإختفاوؤه. ذلك يف الوقت الذي ل يعرف اأقاربه مكانه اأي�سً

 وتعترب �سفحة ''كلنا خالد �سعيد'' من اأبرز �سفحات حقوق الإن�سان يف العامل وتعد ال�سفحة الأوىل الأكرث ن�ساطًا يف م�سر والوطن العربي.. عليها 
. Like"K"و “share“ حاليًا ما يقرب من ن�سف مليون م�سرتك، يقومون باأكرث من 2.5 مليون زيارة يوميا، واآلف التعليقات وامل�ساركات

وائل غنيم: قائد ثورة �شباب م�رص
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نكت 
مره اثنني بلدياتنا راحوا امريكا فلقوا اأتوبي�ص 

بدورين فقال الول للثانى .. نركب فوق يا ولد 
فقال له الثانى يا غبى فوق ما في�ص �سواق...

..………………………
مرو واحد �سماك ابنه مات قعد يعيط فى اجلنازة 

بيقول كان �ساحى وبيلعب ..
..……………………

حم�س�ص ي�ساأل حم�س�ص تتوقع اجلمعة يوافق اآخر 
ال�سهر ؟ رد لو �سغطنا عليه ميكن يوافق

..………………………
اثنني مب�سوطني قوى قاعدين يعملوا دماغ قدام 

املراية فواحد منهم قال للتاين �سايف التنني اللي 
قاعدين قدمنا دول ؟ قالوا ايوة قالوا دول بيعملوا 

زيينا بالظبط ، فقام قاله طب ما تيجي نروح 
لهم...... وهما جايني يقوموا فواحد منهم قال 

للتاين ا�ستني..هما اللى جايني خال�ص
..………………………

واحدة �ست جالها وجع الولدة ات�سلت بامها جت 
اأمها ات�سلت بالدكتور ، الدكتور دخل يوّلدها جاب 

العيل وم�سكه من رجليه و�سربه �سرخ الطفل 
فاطمئن الدكتور ، وب�ص لقي عيل تاين م�سكه من 

رجليه و�سربه ف�سرخ الطفل فاطمئن الدكتور ، 
بعد كده الدكتور غ�سل ايده وم�سي .. ال�ست قالت 

لمها انا حا�سه بحاجة بتتحرك! ك�سفت الأم لقيت 
عيل بيب�ص وبيقول هو الراجل الِغِتت اللي بي�سرب 

العيال م�سي ول ل�سه
------------------------

اتنني م�ساطيل قاعدين يح�س�سوا ...فمرت جنازة 
فواحد بيقول للتاين هي جنازة مني دي يا مدحت؟ 

فرد علية دي جنازة عّم حمرو�ص فقال الولنى اهلل 
يرحمه ، وتاين يوم وهما قاعدين يف نف�ص املكان 

مرت جنازة فنف�ص ال�سخ�ص �سال هي جنازة مني دي 
يا مدحت ؟ فرد عليه دي جنازة عّم حمرو�ص فقال 

اهلل برحمه ، وتالت يوم وهما قاعدين يف نف�ص املكان 
مرت جنازة فنف�ص ال�سخ�ص �سال هي جنازة مني 

دى ؟ قاله دي جنازة عّم حمرو�ص فقاله: هي الدنيا 
ملط�سة معاه كدة لية

.............................
بلدياتنا �سافر امريكا وا�سحابه ن�سحوه ياخد معاه 3 

زلع م�ص عل�سان الكل المريكانى
م�ص حالل ب�ص نبهوه ي�سمى قبل ما ياكل اح�سن 

ال�سيطان ياكل معاه.اول �سهر اكل اول

زلعة ب�ص ن�سى ي�سمى، تانى �سهر بر�سه ن�سى 
ي�سمى، ثالث �سهر طلع له ال�سيطان قال
له:"ابو�ص ايدك �سمى، �سدرى احترق!"

..………………………
مره خم�ص �سعايده داخلني امتحان فجالهم 

�سوال ما هي عدد ارجل املعزه؟ كلهم قعد بقي
ي�سالوا الدحيح بتاعهم مكن�ص بريد عليهم

بعد المتحان بي�سالوا انت مكنت�ص برتد ليه 
قالهم ا�سل املراقب كان جنبي معرفت�ص

اطلع املعزه
..………………………

�سعيدي وامريكي المريكى قال لل�سعيدي 
و�سلتو فني بالتطور

ال�سعيدي رد وقال ياعم تطور ايه دا اححنا 
رجعنا لورا

ثم �ساأل ال�سعيدي المريكي انتوا و�سلتوا فني 
بالتطور المريكي قاله احنا و�سلنا

بالتطور اذا القمر ال�سناعى عطل يف ال�سما 
نقدرن�سلحه ال�سعيدي فكر �سويةوقل

يااااااااااااااه هو املفك بتاعكم طوله اأد ايه
..………………………

واحد �سعيدي قام يفتح التلفزيون اآخر الليل 
تقول له مراته لي�ص تعمل كدة قال : ع�سان 

ا�سوف املذيعة وهي نائمه
اعايزاه" العيال تاكل

..………………………
واحدة �سعيدية رماها زوجها من الدور الثالت 

طلعتله وقالتله بال�ص الهزار التقيل ده
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الرئي�ص علي عبداهلل 
�سالح يتعهد بعدم 

ال�سعي لتجديد وليته

�نه لن ي�ضعى لفرتة والية جديدة بعد  �ليمني علي عبد�لله �ضالح  �لرئي�ض  �علن 
�نتهاء واليته �حلالية عام 2013. يذكر �ن �لرئي�ض �ضالح ما لبث يحكم �ليمن 
بني  �لوحدة  عام 1978. وعندما حتققت  �حلكم  �ىل  �إذ جاء  عاما،  منذ 23 
كما  �ملوحد.  �ليمن  رئي�ض  من�ضب  �ضالح  توىل   ،1990 عام  �ليمن  �ضطري 
واليته. فرتة  �نتهاء  بعد  البنه  �حلكم  مقاليد  ت�ضليم  بعدم  �ليمني  �لرئي�ض  تعهد 

وقال �لرئي�ض �ضالح يف كلمة �لقاها يف جل�ضة ��ضتثنائية عقدها جمل�ضا �ل�ضعب 
يوم  "تظاهرة  عليها  �طلق  �ضنعاء  يف  كبرية  تظاهرة  �نطالق  قبيل  و�ل�ضورى 
�لغ�ضب": "ال للتمديد، ال للتوريث، وال العادة عقارب �ل�ضاعة �ىل �لور�ء"، 
وطنية. وحدة  حكومة  يف  و�مل�ضاركة  للحو�ر  �لعودة  �ىل  �ملعار�ضة  د�عيا 

و�علن �لرئي�ض �ليمني عن جتميد �لتعديالت �لد�ضتورية �الخرية وتاأجيل �النتخابات 
�لنيابية �لتي كانت مقررة يف �أبريل �لقادم حتى يتم ت�ضحيح �ل�ضجل �النتخابي وهي 
�لنقاط �لتي كانت مثار خالفات حادة مع �ملعار�ضة طو�ل �ال�ضهر �ملا�ضية.

وطنية،  وح��دة  حكومة  ت�ضكيل  �ىل  �ملعار�ضة  �ليمني  �لرئي�ض  دع��ا  كما 
خلريجي  عمل  فر�ض  وتوفري  �لفقر  من  للحد  حكومية  بر�مج  عن  وك�ضف 
�ملوؤ�ض�ضات  من  ع��دد  يف  �ملو�طنني  �م��ام  �الكتتاب  ب��اب  وفتح  �جلامعات 
�ضالحيات  تو�ضيع  عن  خطابه  يف  �لرئي�ض  ك�ضف  كما  �لعامة.  �القت�ضادية 
دميقر�طي. ب�ضكل  �ملديريات  وم��در�ء  �ملحافظني  و�نتخاب  �ملحلي  �حلكم 

مهرجانا  ن��ظ��م  ل��ه  م��و�ل��ي��ه  �ضعبية  وم��ن��ظ��م��ات  �حل��اك��م  �حل����زب  وك����ان 
فيه  ���ض��ارك  �لرئي�ض  خطاب  م��ع  بالتز�من  �ضنعاء  بالعا�ضمة  جماهرييا 
�ملعار�ضة. باحتجاجات  وتندد  �لرئي�ض  توؤيد  �ضعار�ت  مرددين  �الآالف 

�جل  م��ن  �ل��ت��ن��ازالت  ب��ه��ذه  "�أق����وم  كلمته:  يف  �ضالح  �لرئي�ض  و����ض��اف 
�ل�ضخ�ضية." �مل�����ض��ال��ح  ق��ب��ل  ت��اأت��ي  �ل��ي��م��ن  فم�ضلحة  �ل���ب���الد،  م�ضلحة 

وكانت �لقوى �ليمنية �ملعار�ضة قد دعت �ىل تظاهرة كربى �طلقت عليها "يوم 
�لغ�ضب" يوم غد �خلمي�ض، ينظر �ليها كمقيا�ض الر�دة �ل�ضعب �ليمني يف �لتغيري.

مقتل جنل الفنان اليمني عبد الإله 
البعداين 

الوليات املتحدة تدعم مبادرات 
الرئي�ص اليمنى الإ�سالحية

��ضتقبل �لرئي�ض �ليمنى على عبد �لله �ضالح �ليوم، �خلمي�ض، جري�لدفاير �ضتاين �ضفري �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية ب�ضنعاء و�لذى نقل ر�ضالة من وزيرة �خلارجية �الأمريكية هيالرى كلينتون عربت 

خاللها عن �إ�ضادتها وتقديرها للمبادرة �اليجابية �لتى �أعلنها �لرئي�ض �ليمنى �أم�ض �أمام �الجتماع 
�مل�ضرتك ملجل�ضى �لنو�ب و�ل�ضورى بتجميد م�رصوع �لتعديالت �لد�ضتورية ونفيه �ملز�عم بوجود 

نية لتوريث �حلكم فى �ليمن، م�ضرية باأنها خطوة هامة �ضيكون لها �أثرها �لعميق على م�ضتقبل �ليمن 
و�ضعبه و�أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تدعم هذه �خلطو�ت �الإ�ضالحية.

و�أ�ضارت �ضحيفة "26 �ضبتمرب" �ليمنية �إىل �أن كلينتون نوهت �إىل نتائج �لزيارة �لتى قامت بها 
موؤخرً� �إىل �ضنعاء وما �أجرته من مباحثات مثمرة مع �مل�ضئولني، موؤكدة حر�ض �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية على تعزيز عالقتها مع �ليمن فى خمتلف �الأ�ضعدة �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية و�لتنموية وفى 
جمال مكافحة �الإرهاب.و�ملن�ضاآت �لتي تنفذها قطر يف �طار ��ضتعد�د�تها الحت�ضان كاأ�ض �لعامل 

2022م

بعد لقا ء�لفنان عبد �الإله �لبعد�ين 
يف �ل�ضفري �الأمريكي يف �ليمن  يف 

نيويورك وقبل حتمي�ض �ل�ضور 
وت�ضود �لقر� ر�ت و�لتو�ضيات  

ب�ضان حماية �ملغرتبني و�أ�رصهم 
و�أمو�لهم  تعلن �ضفارة �النذ�ر 
مبدينة �ب عن مقتل جنل �لفنان 

عبد �الإله �لبعد�ين
�عت�ضام �ملئات من �بنا بعد�ن 

�حتجاجا ملابدر  من قبل �رصطة 
�لنجده يف حمافظة �ب

نظم �بناء مديرية بعد�ن �عت�ضا م 
�ملئات  �ضباح �الحد  �مام بو�بة حمافظه �ب  منددين باجلر�ئم �المنيه �ضد �ملو�طنني �البرياء 
وقد �رصح �لعقيد �مني �لور�يف  �ن �جلاين  يف �لبحث �جلنائى  و�ضوف ي�ضلم �ىل �لقظا�ء لينال  

�ملحاكمة �لقانونية
وعي نف�ض �ل�ضعيد نظم م�ضاء �أم�ض �ملئات من �أبناء �إب �عت�ضامًا �أمام م�ضت�ضفى �لن�رص ب�ضارع تعز 

بعد مقتل مو�طن يدعى – حمود عبد�الإله �لبعد�ين – جنل �لفنان/ عبد�الإله �لبعد�ين 27 عامًا.
و�أكدت م�ضادر خا�ضة  الب نيوز �أن �ملجني عليه مت مالحقته من قبل �ثنني جنود يف �لنجدة 

بدرجات نارية و��ضتوقفوه جو�ر �ملركز �لثقايف وطلبو� منه ت�ضليم �ل�ضيارة وعندما رف�ض ذلك 
قامو� باالعتد�ء عليه بال�رصب باأعقاب �ل�ضالح ومن ثم �إطالق �لنار عليه، حيث �أ�ضابته �إحدى 
�لر�ضا�ضات يف فخذه ومت �إ�ضعافه �إىل م�ضت�ضفى �لن�رص وفارق �حلياة عقب و�ضوله �مل�ضت�ضفى.

وقالت �مل�ضادر �إن �ملجني عليه ظل ينزف يف غرفة �لطو�رئ الأكرث من ن�ضف �ضاعة، يف حني ظل 
�ملو�طنون معت�ضمون حتى كتابة هذ� �خلرب. تنفذها قطر يف �طار ��ضتعد�د�تها الحت�ضان كاأ�ض 
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�ن�ضم �ملمثل �مل�رصي �لعاملي عمر �ل�رصيف �الثنني �إىل دعوة �لرئي�ض �مل�رصي 
ح�ضني مبارك �إىل �لتنحي وقال �إنه ف�ضل يف حت�ضني م�ضتوى معي�ضة �ملو�طن 

�لعادي وتكفيه 30 عاما من �ل�ضلطة.
وقال �ل�رصيف لر�ديو فر�ن�ض �إنرت من منزله يف �لقاهرة "ينبغي �أن ي�ضتقيل 

�لرئي�ض يف �ضوء رف�ض �ل�ضعب باأ�رصه له، �أم�ضى يف �ل�ضلطة 30 عاما وهذ� 
كاف".

ويو��ضل �ملحتجون �عت�ضامهم بو�ضط �لقاهرة ويتعهدون بالبقاء حتى �إ�ضقاط 
�لرئي�ض ح�ضني مبارك �لذي �أ�ضبح م�ضريه فيما يبدو بني �أيدي �جلي�ض مع ت�ضاعد 

�ل�ضغوط من �ل�ضارع و�خلارج.
وقال �ل�رصيف "مل ينجح �لرئي�ض يف حت�ضني م�ضتوى معي�ضة �ملو�طنني هناك، 

�لبع�ض يف غاية �لرث�ء رمبا و�حد باملائة و�لباقون فقر�ء يبحثون عن �لطعام".
و�أبدى قلقه من تاأثري جماعة �الإخو�ن �مل�ضلمني �لتي قمعتها �ل�ضلطات ل�ضنو�ت.

وقال �ل�رصيف "ال �أريد �الإخو�ن �مل�ضلمني، كانو� حما�رصين ويحاولون 
�خلروج، يحظون بتاأييد 20% من �ل�ضكان وهذ� يخيفني".

و��ضتهر �ملمثل �لبالغ من �لعمر 78 عاما وهو من مو�ليد �الإ�ضكندرية بدوره 
يف فيلم "لور�ن�ض �لعرب" �لذي مثله يف عام 1962 و�أدى �ضخ�ضية �لثوري 

و�الإ�ضالحي �لعربي �ل�رصيف علي.                                                                                                   

�ملحتجون يف ميد�ن �لتحرير 
ميار�ضون حقوقهم يف حرية �إبد�ء 

�لر�أي �ل�ضلمي. و�أنا فخور �إننا 
كنا 8 مليون م�رصي يف �ل�ضارع 

�مل�رصي يوم �لثالثاء �ملا�ضي 
�لذي كان يومًا �آمنًا جدً� ومل 

ي�ضوبه �أية عنف.

�ليوم هذ� �حلق يتعر�ض للبط�ض 
لت�ضويه نتيجته. ال �أحد ي�ضمح بذلك 

�أبدً� وبالذ�ت �ملو�طن �مل�رصي 
�للي �أنا �ضايفه �لنهاردة.

�أرجوكم �ضاعدوهم يقولو� كلمة 
حق يف �أمان. ال حتاولو� �أن 

تطفئو� عزميتهم وال تعرت�ضوهم 
وال تنددو� مبا يفعلون.

هوؤالء �رصفاء و�أبطال وعمالقة 
يف جمد �حلرية وبقائهم هو من 

�أجل �مل�ضتقبل �لكرمي لكل مو�طن 
م�رصي. م�ضتقبل �ضد �لبط�ض 

بال�ضوت �الآخر. م�ضتقبل حافل 
بالكر�مة. م�ضتقبل �ضد �خلنوع. 

م�ضتقبل �ضد �الإعالم �لكاذب 
�لقدمي و�لقليل �حليلة. م�ضتقبل �ضد 

�الإعتقال �لع�ضو�ئي �أو �ل�ضيا�ضي.

م�ضتقبل �ضد جيو�ض �لبلطجية. 
م�ضتقبل �ضد �لتزوير. م�ضتقبل �ضد 

�ل�ضلطة �الأحادية �ملبجلة �لتي ال 
يجوز م�ضائلتها �أو حما�ضبتها. 
م�ضتقبل �ضد زو�ج ر�أ�ض �ملال 

بال�ضلطة.

�ليوم �مل�ضتقبل نبنيه �ضويًا وال 
ت�ضيعو� �لفر�ضة من �أيديكم فلن 

حتظو� مبثلها �أبدً� �إذ� خمدمت. 
و�أ�ضمعونا �ل�ضوت �لذي يرج 

�لعامل يوميا منذ ع�رصة �أيام 
و�أعلى و�أعلى. هكذ� هي �حلرية.

�أيد عديد من جنوم �لفن و�لغناء يف 
م�رص مظاهر�ت �لغ�ضب �لعارمة �لتي 

ت�ضهدها بالدهم حاليا، ووجهو� 
�تهامات عنيفة حلكومة وطنهم باأنها 

عدلت عن �لقيام بو�جباتها جتاه 
�ل�ضعب، وكانت �لنتيجة �ضقوطها 

ورحيلها.

وكان �لالفت يف �الأمر جماهرة 
فناين م�رص مبوقفهم �ملوؤيد للتظاهر، 

وخرج كثري منهم عرب �ضا�ضات 
�لف�ضائيات وكل و�ضائل �الإعالم، 

يباركون مظاهر�ت �لغ�ضب، حتى 
�إن �لفنان �لكبري "�لزعيم" عادل �إمام 

تر�جع �رصيعا عن موقفه �ملناه�ض 
للمظاهر�ت، بح�ضب �ضحيفة �لوطن 
�ل�ضعودية �ل�ضبت 29 يناير 2011.

وظهر -يف مد�خلة هاتفية مطولة مع 

برنامج "م�رص 
�لنهار ده" �لذي 
يقدم على �ضا�ضة 

�لتلفزيون 
�لر�ضمي 

للدولة- ليعلن 
عن تاأييده 

�لكامل حلق 
�ل�ضعوب 

يف �لتظاهر 
و�لتعبري 

عن ر�أيها 
ومطالبها، ما 
د�م �الأمر يتم 

يف �ضورة ح�ضارية.

بينما �تهم �لفنان �لكبري �ضالح 
�ل�ضعدين حكومة بالده بف�ضلها يف 

قر�ءة �ضيناريو م�ضهد �ملظاهر�ت منذ 
�ندالعها �لثالثاء �ملا�ضي، وكانت 

�لنتيجة تز�يدها، و�أ�ضبحت �الآن ت�ضم 
�ملاليني من �أبناء �ل�ضعب.

وطالب �ل�ضعدين باأن يكون حاكم 
م�رص نبيا للفقر�ء، مندد� بالنظام 
�حلايل يف م�رص �لذي �أطاح بكل 

من بناه �لزعيم �لر�حل جمال عبد 
�لنا�رص.

و�أ�ضار �لفنان حممود حميدة �إىل 
�أن خروج �مل�رصيني يف �ل�ضو�رع 

للمطالبة بحقوقهم �لب�ضيطة �أمر 
طبيعي، وكان متوقعا بعد �مل�ضهد 

�لتون�ضي �لكبري.

عمر ال�سريف:
يوؤيد تنحية مبارك

عمرو واكد: ل تطفئوا ثورة 
التحرير

فنانو م�سر ي�ساندون "ثورة الغ�سب".. و"الزعيم" تراجع 
ويوؤيد املظاهرات 
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مل يفهمونا بعد.
و� �آذ�نهم لكي ال ي�ضمعو� هدير �جلماهري، �إما الأنهم �ضمُّ

و�إما الأنهم ت�ضلمو� �لر�ضالة ومل يكرتثو� بها حتديًا ملر�ضليها و�حتقارً� ل�ضاأنهم.

ال �أ�ضتطيع �أن �أحدد على وجه �لدقة، ولكن ما ميكن �لقطع به �أن ثمة �لتبا�ضًا ما 
حدث، كان من نتيجته �أن ما �ضمعناه يف خطاب منت�ضف ليلة �أم�ض من �لرئي�ض 
مبارك مل تكن له عالقة بر�ضالة �لغ�ضب �لتي ظل �لغا�ضبون ير�ضلونها طو�ل 

�الأيام �ل�ضبعة �لتي خلت، منذ يوم 25 يناير �ملا�ضي.
فمئات �الألوف �لذين خرجو� منذ ذلك �ليوم يف �أرجاء م�رص، و�حل�ضد �ملليوين 

�لذي جتّمع يف �لقاهرة �أم�ض �الأول »�لثالثاء 2/1«، و�ل�300 مو�طن �لذين 
قتلو� بر�ضا�ض �ل�رصطة منذئذ، و�خلم�ضة �آالف م�ضاب وجريح، بخالف �ل�500 

�لذين �ختفو� ومل يعرف م�ضريهم بعد،

ذلك �حلدث �لفريد يف بابه يف �لتاريخ �مل�رصي مل يكن �لهدف منه �إقالة رئي�ض 
�حلكومة وتعيني نائب للرئي�ض، وتغيري مادتني يف �لد�ضتور. فذلك ثمن بخ�ض 
للغاية �إما �أنه يعرب عن ��ضتخفاف و�حتقار لالألوف �لتي خرجت وللت�ضحيات 

�لتي قدمت. �أو �أنه يفرت�ض فيهم �لبالهة و�لغباء.
و�ضو�ء كانت �لر�ضالة مل ت�ضتقبل �أ�ضاًل، �أو �أنها ��ضتقبلت ومل تفهم �أو �أنها فهمت 
ومت جتاهلها عنادً� و��ضتكبارً�، فيبدو �أننا �رصنا بحاجة الأن نو�ضح م�ضمونها، 

على �الأقل لكي يدرك �جلميع عمق �لهوة بني �ملطلوب و�ملعرو�ض، وبني 
�الأ�ضو�ق �لتي تعلق بها �لنا�ض، و�الأ�ضد�ء �لتي �ضدمو� بها،

ذلك �أن �جلماهري �لتي �نفجر غ�ضبها �أخريً�. بعد ثالثني �ضنة من �ل�ضرب 
و�الختز�ن مل تفعل ما فعلته �إال الأنه فا�ض بها �لكيل ومل تعد حتتمل مزيدً� من 

�الإهانة.
فقد عانت د�خليًا من �حتكار 

�ل�ضلطة و�خل�ضوع للطو�رئ وتقييد 
�حلريات �لعامة وتزوير �إر�دتها، 
بقدر ما عانت من �لف�ضاد �لذي بدد 
ثرو�ت �لبالد وبط�ض �ل�رصطة �لذي 

�أهدر كر�مات �لنا�ض و��ضتخّف 
بحياتهم، و�الإفقار �لذي �أذلهم 

وق�ضم ظهورهم.

�أما خارجيًا فقد �أهينت م�رص حني مت تقزميها و�إحلاقها مبعك�رص �لتبعية لل�ضيا�ضة 
�الأمريكية، �لذي دفعها �إىل ح�ضار غزة و�الإ�ضهام يف �لدفاع عن �أمن �إ�رص�ئيل 

مع �لتفريط يف �أمنها �لقومي.

وتلك جمرد عناوين حتتمل �لتف�ضيل و�الإ�ضافة. لكن �أهم ما فيها �أنها كانت 
ثمرة �ضيا�ضات �تبعت خالل تلك �لفرتة و�أو�ضلت �لبلد �إىل ما و�ضل �إليه من 

�ضغار ووهن.
حني تكون تلك �أ�ضباب �نفجار غ�ضب �جلماهري، ثم يكون »�لتجاوب« معها على 

�لنحو �لذي ذكرناه. فذلك يوؤكد �أنه ال توجد ثمة عالقة بني �الأ�ضو�ق و�الأ�ضد�ء. 
ذلك �أننا �إذ� دققنا يف تلك �الأ�ضد�ء، خ�ضو�ضًا خطاب �لرئي�ض �الأخري، ف�ضنجد ما 

يلي:
- �إن �لرئي�ض مل ير غ�ضب �لنا�ض و�أ�ضبابه يف �مل�ضهد، ومل يتحدث �إال عن 

�لتخريب و�لتدمري �لذي حدث، ومل يكن �ملتظاهرون م�ضوؤولني عنه ولي�ض لهم 
�أي عالقة به.

كما �أنه غمز �ضمنًا من �الإخو�ن �مل�ضلمني وبع�ض �جلماعات »ذ�ت �الأجند�ت 
�خلا�ضة« معتربً� �أنهم هم �لذين ��ضتثارو� �جلماهري وفّجرو� غ�ضبها، وذلك 
�أي�ضا لي�ض �ضحيحا، الأن �جلماهري �لغا�ضبة هي �لتي قادت �جلميع، وكان 

�الإخو�ن وغريهم �ضمن �لذين لبو� ند�ءها وجتاوبو� مع غ�ضبها. مبا يعني �أنه 
نظر �إىل �ل�ضورة من �لز�وية �خلطاأ، و�أدرك مكوناتها على نحو مغلوط.

� �إن �لرئي�ض جلاأ �إىل �إحد�ث تغيري يف �الأ�ضخا�ض و�الإجر�ء�ت ومل يغري �ضيئًا 
من �ل�ضيا�ضات، �لتي هي مو�ضوع �لغ�ضب وم�ضدره �الأ�ضا�ضي. �إ�ضافة �إىل �أنه 

�أر�د �أن يك�ضب وقتًا وقدم وعودً� لي�ض بو�ضع �أحد �أن ير�هن على تنفيذها يف ظل 
�خلرب�ت �لتي مررنا بها.

فاملادتان �للتان دعا �إىل تغيريهما يف �لد�ضتور

»�الأوىل تخ�ض �رصوط �لرت�ضح للرئا�ضة و�لثانية تتعلق مبدة بقائه يف �ل�ضلطة« 
�ضبق �أن قدما لنا يف �ضياق وعده باالإ�ضالح �ل�ضيا�ضي،

كما وعدنا الحقًا بانتخابات ت�رصيعية نزيهة حول �لتزوير �لفج �إىل كارثة، 
و�ضارت ف�ضيحة غذت �ل�ضعور باملهانة و�الزدر�ء باملجتمع.

� �إن وعد �لرئي�ض بعدم �لرت�ضح لوالية �ضاد�ضة �أمر طيب ال ريب، بقدر ما �أنه بد� 
خطوة تثري �لقلق وتفتح �لباب للهو�ج�ض و�ل�ضكوك.

ذلك �أنه مل ي�رص بكلمة �إىل م�ضاألة �إلغاء �لطو�رئ و�إطالق �حلريات �لعامة، وهما 
�لعقبتان �للتان ال يطماأن �إىل �إمكانية �إجر�ء �نتخابات يف غيابهما.

بكالم �آخر فاإنه �إذ� مل ير�ضح �لرئي�ض نف�ضه و��ضتمر �لو�ضع كما هو عليه 
�الآن، فاإن �حلزب �لوطني بتو�طئه �لتقليدي مع جهاز �الإد�رة �ضيظل قاب�ضًا 

على �ل�ضلطة وحمتكرً� لها، ولديه مهلة كافية لرتتيب ذلك، يف حني �أن �إطالق 
�حلريات و�إلغاء �لطو�رئ �إذ� متا �الآن، فمن �ضاأنهما توفري مناخ ميكن �ملجتمع 

من �إفر�ز �لبد�ئل �ملنا�ضبة �لتي ميكن �أن تناف�ض مر�ضح �حلزب �لوطني وتعطيه 
حجمه �لطبيعي.

� �إن �لرئي�ض حني وعد بعدم �لرت�ضح للرئا�ضة �ملقبلة ومل ي�رص �إىل �أن ذلك �لوعد 
ي�ضمل �أفر�د �أ�رصته، فاإنه فتح �لباب الحتمال �لتالعب بالوعي و�لذ�كرة خالل 

�الأ�ضهر �ملقبلة، مبا يجعل تر�ضيح �بنه جمال �حتمااًل و�ردً�. و�ضتكون حظوظه 
كبرية يف هذه �حلالة، ووجود و�لده يف �ل�ضلطة �ضي�ضمن له ذلك �� ولن �أ�ضك يف 

�أن �أبال�ضة �لنظام م�ضتعدون للقيام بهذه �ملهمة.

ويف هذه �حلالة فاإن �أكرب �نتفا�ضة �ضعبية يف تاريخ م�رص، �ضتتحول �إىل �أكرب 
مقلب �رصبه �ل�ضعب �مل�رصي فى تاريخه.

فهمي هويدي
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ف�سائيات

م�سر من الفرعونية اإىل الدميقراطية
كل �لذي حدث يف م�رس هو �أننا ��ستعدنا �حللم �لذي �رسق منا لعدة عقود، ومن ثم جاز لنا �أن 

جنهر ب�سوقنا �إىل �النتقال من �لفرعونية �إىل �لدميقر�طية
)1(حتى ال يلتب�س �الأمر على �أحد، فاإنني �أحتدث فقط عن حلم ��ستعدناه، يف حني �أن و�قعنا ال 

يز�ل كما هو مل يتغري فيه �سيء يذكر،
وكل �لتغيري �لذي حدث حتى كتابة هذه �ل�سطور مل يتجاوز حدود �لرتميم وحت�سني �ل�سورة.

�أحتدث �أي�سًا عن �الأمل يف �أن تنتقل من حكم �لفرد �إىل حكم �ل�سعب، ومن والية �لرئي�س �إىل والية 
�الأمة، ومن �سيق �لطو�رئ �إىل ف�ساء �حلرية و�آفاقها �لرحبة.

�أن نحني روؤو�سنا تقديرً� و�حرت�مًا الأولئك �ل�سبان و�ل�سابات  �أي كالم يف �ملو�سوع، البد  قبل 
�لر�ئعني �لذين تقدمو� �ل�سفوف ورفعو� ر�يات �لغ�سب �لنبيل، فانت�سلونا من هوة �لياأ�س �لذي 

تلب�سنا حتى بتنا نرى �مل�ستقبل بائ�سا ومظلما، ونرى بلدنا عزيز قوم �نك�رس وذل.
�إن هناك من يتعمد ت�سويه �سورة �أولئك �ل�سجعان �لر�ئعني بتحميلهم �مل�سوؤولية عن �لتخريب 

و�لتدمري وعمليات �لنهب �لتي متت يف �أنحاء �لبالد، وذلك ظلم بني و�فرت�ء مف�سوح.
ذلك �أن ما يح�سب ل�سالح �أولئك �ل�سبان هو تلك �ملظاهر�ت �ل�سلمية �لتي خرجت يف �أول يومني 

و��ستمرت طو�ل نهار �الأيام �لتالية.
يح�سب لهم �أي�سًا �أن �أقر�نهم هم �لذين تنادو� �إىل ت�سكيل �للجان �ل�سعبية �لتي خرجت يف �أنحاء 
عن  وتخلو�  �ل�رسطة  رجال  �ل�ساحة  من  �ن�سحب  بعدما  روعهم،  وتهدئ  �لنا�س  م�رس، حتر�س 

و�جبهم يف تلك �للحظات �لدقيقة.
�أما �لذين خرجو� ودمرو� و�أحرقو� ونهبو� فاإنهم ال يح�سبون على �ملتظاهرين �لد�عني �إىل �لتغيري و��ستعادة �حللم، ولكنهم يح�سبون على �لذين نهبو� 

�لبلد و�رسقو� �حللم.
يف كل مكان بالدنيا ما �إن تعم �لفو�سى �أو ينقطع �لتيار �لكهربائي لبع�س �لوقت، حتى ي�سارع �لعاطلون و�أرباب �ل�سو�بق �إىل نهب �ملتاجر و�ملحال 
فيها  يحظر  �لتي  �الأوق��ات  يف  �مل�ساهد  تلك  تتكرر  �أن  ن�ستغرب  �أن  ينبغي  ال  لذ�  �لنوع.  هذ�  من  عدة  جتارب  �الأمريكية  �ملتحدة  وللواليات  �لعامة. 

�لتجول.
وال �سك �أن �لغياب �لتام لل�رسطة كان �إغر�ًء قويا �سجع �لعاطلني و�لناقمني وخريجي �ل�سجون على �أن يفعلو� ما فعلوه، وب�سبب ذلك فاإن �خللط يف بع�س 

�لبيانات �لر�سمية ومقاالت كتاب �ل�سلطة بني �ملتظاهرين �لد�عني �إىل �لتغيري و�أولئك �الأ�رس�ر يتعذر �فرت��س ح�سن �لنية فيه.
والأن �لتمييز بني كل منها مما ال تخطئه عني، فال تف�سري للخلط ينهما �سوى �أنه يتعمد �لت�سويه و�لتلويث وي�ستهدف �الغتيال �ملعنوي للظاهرة �لنبيلة 

�لتي حدثت.
)2( �تهام �ملتظاهرين بالتخريب لي�س �الأكذوبة �لوحيدة �لتي �أطلقت، ولكنه �لعنو�ن �الأول يف �سجل �لت�سويه وحماولة �غتيال �لدعوة �إىل �لتغيري،

�إن هوؤالء �ملتظاهرين  "�سباح �خلري يا م�رس" �لذي يقدمه �لتليفزيون �مل�رسي )يف 1/29(-  �أحد �سيوخ �حلكومة يقول -يف برنامج  لقد �سمعت باأذين 
بخروجهم �إىل �ل�سو�رع يكونون قد قطعو� �لطرق، مما �أدى �إىل �إطالق حملة �لرتويع و�لتخريب، لذلك فاإنهم ي�ستحقون �أن يطبق عليهم "حد �حلر�بة"!.

وكان �لتعميم �لذي وزع على خطباء �مل�ساجد يوم �جلمعة �ملا�سية )يف نف�س �ليوم �لذي بثت فيه �حللقة �سابقة �لذكر( يدعوهم �إىل ثني �لنا�س عن 
�لتظاهر �لذي يوؤدي �إىل �لتخريب و�العتد�ء على خلق �لله ومر�فق �حلكومة.

ويف �لوقت ذ�ته روج نفر من كتاب �ل�سلطة و�أبو�قها الأكذوبة �دعت �أن عنا�رس �الإخو�ن �مل�سلمني ور�ء �النتفا�سة، يف م�سعى غري بريء لت�سغيل "�لفز�عة" 
�لتقليدية �لتي ت�ستهدف �أمرين:

�إثارة قلق �مل�سلمني، ويف �لوقت ذ�ته تخويف �الأقباط.
وهي �الأكذوبة �لتي مل تنطل على �أحد، خ�سو�سا �أن �جلميع يعلمون �أن كل �لقوى �لوطنية ومعها �لعنا�رس �مل�ستقلة من �أبناء م�رس، هوؤالء جمعيا كانو� 

يف قلب �حلدث، ومل يكن لالإخو�ن �أي دور مميز فيما جرى.
من �الأكاذيب �الأخرى �لتي جرى �لرتويج لها يف �ليومني �الأولني قول بع�س �أبو�ق �ل�سلطة �إنه لوال �حلرية و�لدميقر�طية �لتي تتمتع بها م�رس ملا خرج 

�ملتظاهرون �إىل �ل�سارع ورفعو� �أ�سو�تهم �لتي �نتقدت �ل�سلطة ودعت �إىل �لتغيري
وهو �دعاء �إذ� �سح، فمعناه �أن تون�س تتمتع بدرجة �أعلى من �حلرية و�لدميقر�طية. الأن �لنا�س هناك خرجو� �إىل �ل�سارع و�أجربو� رئي�س �جلمهورية على 

�لفر�ر من �لبلد كلها،
وقد ن�سي �إخو�ننا هوؤالء �أن �لذين خرجو� للتظاهر يف م�رس مل يحتملو� وطاأة �لقهر و�لكبت �لذي خ�سعت له �لبالد طيلة ثالثني عاما فانفجرو� غا�سبني 

و�ساخطني على �إهد�ر كر�متهم وم�سادرة حرياتهم.
من تلك �الأكاذيب �أي�سا حماولة �لبع�س �تهام حكومة �أحمد نظيف باأنها ف�سلت و�أثارت غ�سب �لنا�س الأنها مل تلتزم بربنامج �حلزب �لوطني، وحماولة 
�لت�سحية باملهند�س �أحمد عز �أمني �لتنظيم باحلزب �لوطني – بعد ��ستقالته طبعا- من خالل حتميله �مل�سوؤولية �الأكرب عما جرى، وهو �لكالم �لذي ن�سب 

�إىل من و�سف باأنه زعيم �الأغلبية باحلزب �لوطني،
وهذ� �لكالم لي�س من قبيل �لهر�ء �لذي يتعذر ت�سديقه فح�سب ولكنه �أي�سا يعد نوعا من �لهروب من �مل�سوؤولية. ويعرب عن �فتقاد �ل�سجاعة �أو �لنز�هة، 
حيث يعلم �جلميع �أن �حلكومة تخ�سع للتوجيه �مل�ستمر من جانب رئي�س �جلمهورية، و�أن �أحمد عز مل تكن له �سيا�سته �خلا�سة و�إمنا كان حتى �آخر حلظة 
�لذر�ع �ليمنى لرئي�س جلنة �ل�سيا�سات �ل�سيد جمال مبارك، ومن ثم فلي�س من �ملروءة يف �سيء �أن يو�سع �الثنان �الآن يف قف�س �التهام، ورمبا كان ما 

ن�سب �إليهما �سيلقى �حرت�ما و�آذ�نا �ساغية لو �أن �لكالم �لذي قيل بحقهما �سدر �أثناء وجودهما يف �ل�سلطة، ولي�س بعد �أن غادر� من�سبيهما.
... قلت �إن �حللم ��ستيقظ وعاد يد�عب خياالتنا ...

 فهمي هويدي
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مذكر�ت حتية عبد �لنا�رس - �جلزء �لثاين
معنويا  تكرميا  �أالق��ى  �لرئي�ض  رحيل  بعد 
فجمال  �الأع���ز�ء  �ملو�طنني  كل  من  كبري� 
من  ي�ضلنى  وما  قلوبهم،  فى  �لنا�رص  عبد 
�لربقيات و�لر�ضائل و�ل�ضعر و�لنرث و�لكتب 
�لكثرية من �أبناء م�رص �الأعز�ء، ومن جميع 
�لدول �لعربية و�لغربية �أى من كل �لعامل، 
لل�ضفر  لدعوتى  �لربقيات  من  ي�ضلنى  وما 
�ل�ضديقة،  �ل��دول  روؤ���ض��اء  من  لزيارتهم 
وبتكر�ر �لدعوة �أو زيارتهم ىل عند ح�ضور 
من  عنهم  مندوبني  �إر�ضال  �أو  منهم،  �أح��د 
�لتقدير  لدليل  �لدعوة..  ليبلغونى  �لوزر�ء 

و�لوفاء.

وعندما �أخرج �أرى عيون �لنا�ض حوىل.. 
من  ومنهم  حتية،  بيده  ىل  يلوح  من  منهم 
ينظر ىل بحزن، و�أرى �لوفاء و�لتقدير فى 
و�أحيانا  لهم.  �ضاكرة  �أنا  كم  نظر�تهم.. 
�أكون فى �ل�ضيارة و�لدموع فى عينى فتمر 
�أ�ضعر  فيها..  من  يحيينى  بجانبى  عربة 

بامتنان. 

وغالبا ما �أكون قد مررت على جامع جمال 
عبد �لنا�رص مبن�ضية �لبكرى. �إنى �أرى هذه 
�لتحية جلمال عبد �لنا�رص.. وكل ما �أالقيه 

من تقدير فهو له.

جمال يتقدم لتحية

حياتى  م��ن  ذك��ري��ات  ع��ن  �الآن  فالأتكلم 
عرفنى  كيف  �ل��ن��ا���رص..  عبد  ج��م��ال  م��ع 

وتزوجنى؟

كانت عائلتى على �ضد�قة قدمية مع عائلته، 
كانت  �لتى  عمه وزوجته  مع  يح�رص  وكان 
�لثانى،  �ضقيقى  ويقابل  لو�لدتى،  �ضديقة 
فعندما   . على  وي�ضلم  ير�نى  كان  و�أحيانا 
وزوجته  عمه  �أر���ض��ل  ي��ت��زوج  �أن  �أر�د 
ليخطبانى، وكان وقتها برتبة يوزبا�ضى، 
فقال �أخى �� وكان بعد وفاة �أبى يعد نف�ضه 
مل  تكربنى  �لتى  �ضقيقتى  �إن   �� �أم��رى  وىل 

تتزوج بعد.

�إنه  وق��ال:  �أي�ضا،  جمال  ر�أى  هذ�  وكان 
ال يريد �أن يتزوج �إال بعد زو�ج �ضقيقتى.. 
�ضنة  نحو  وبعد  �ل��زو�ج،  يتم  �لله  �ضاء  �إن 

تزوجت �ضقيقتى.

لقد  على زو�ج��ى..  �أخى  يو�فق  بعدها مل 
كانت تقاليد �لعائلة فى نظرى �أن ىل �حلق 
فى رف�ض من ال �أريده ولكن لي�ض ىل �حلق 
فى �أن �أتزوج من �أريده، وكنت فى قر�رة 
جمال  �ليوزبا�ضى  �أت��زوج  �أن  �أري��د  نف�ضى 

عبد �لنا�رص.

فاأ�ضبحت  و�لدتى  توفيت  قليلة  �ضهور  بعد 
�أعي�ض مع �أخى وحيدة �إذ كان �أخى �لثانى 

فى �خلارج.
�لذى  �أبى  تركه  ما  �إد�رة  يتوىل  �أخى  كان 
�أخى  وك��ان  �ل��رث�ء،  من  على جانب  ك��ان 
مثقفا �إذ كان من خريجى كلية �لتجارة �أى 
�لتجارة  فى  وي�ضتغل  بكالوريو�ض،  يحمل 
و�الأعمال �ملالية و�ل�ضفقات فى �لبور�ضة، 
وكان �ضديد� فى �لبيت حمافظا الأق�ضى حد 

لكنه فى �خلارج كانت له حياته �خلا�ضة.

وحيدة  و�أن��ا  �ضهور  ب�ضعة  �أخ��ى  مع  مكثت 
تزورنى �ضقيقاتى من وقت الآخر، وفى يوم 
�ليوزبا�ضى  �إن عم  �ضقيقتى وقالت:  ز�رتنا 

جمال عبد �لنا�رص وزوجته ز�ر�ها و�ضاأال 
�لزو�ج  يريد  جمال  �إن  لها:  وق��اال  عنى، 
فرحب  �أخ��ى..  تبلغ  �أن  وطلبا  حتية،  من 
�أخى وقال: �إننا �أ�ضدقاء قدماء و�أكرث من 
وكان  ملقابلتهم،  ميعاد�  وحدد  �أق��ارب، 

يوم 14 يناير �ضنة 1944. 

قابلت جمال مع �أخى، ومت حتديد �خلطوبة 
�لزو�ج  �لدبل و�ملهر وكل مقدمات  ولب�ض 
�أن  بعد  �حلديث  كان  وطبعا  �أ�ضبوع،  بعد 

جل�ضت فى �ل�ضالون فرتة وخرجت. 

وفى يوم 21 يناير �ضنة 1944 �أقام �أخى 
وح�رص  �أق��ارب��ى،  دعونا  ع�ضاء..  حفلة 
و�لده وطبعا عمه وزوجته، و�ألب�ضنى �لدبلة 
وقال ىل �إنه كتب �لتاريخ يوم 14 يناير.. 
ثم  لزيارتى،  �أتى  يوم  �أول  يق�ضد  وكان 
�أنه عندما ز�رنا مل يح�رص لروؤيتى  �أ�ضاف 
هل �أعجبه �أم ال �� كما كانت �لعادة فى ذلك 

�لوقت � هذ� ما فهمته من كالمه معى.

يوم  يكون  �لقر�ن  عقد  �إن  �أخ��ى:  له  ق��ال 
�لزفاف بعد �إعد�د �مل�ضكن، على �أن يح�رص 
�أكربنا  �ضقيقتى  بح�ضور  �الأ�ضبوع  فى  مرة 
�أخى  �أو بح�ضوره هو، وطبعا كان وجود 
قبل  حت�رص  �ضقيقتى  فكانت  قليال  �لبيت  فى 
عليه  �أم��اله  ما  كل  جمال  وقبل  و�ضوله. 
�أب��دى رغبة فى �خل��روج معى  �أخ��ى، وقد 
ميانع  فلم  وزوجها  �ضقيقتى  ب�ضحبة  طبعا 

�أخى.

لنذهب ملكان  يحب �خلروج  ال  �أنه  الحظت 
كان  بل  مكان،  فى  نتم�ضى  �أو  قعدة  جمرد 
وكان  �مل�رصح..  و�أحيانا  �ل�ضينما  يف�ضل 
�لريحانى، وكنت مل �أر �إال �لقليل فكل �ضىء 
كان بالن�ضبة ىل جديد�.. �أى ال ي�ضيع وقتا 
هباء بدون عمل �ضىء، وكل �خلروج كان 
بالتاك�ضى، و�ملكان �لذى نذهب �ليه �ل�ضينما 
وكنا  ل��وج،  �أو  بنو�ر  يكون  �مل�رصح  �أو 
بعد  بعد رجوعنا.  بيتنا  �لع�ضاء فى  نتناول 
لليوزبا�ضى  �أ�ضهر ون�ضف مت زفافى  خم�ضة 
�ضنة  يونيو   29 يوم  �لنا�رص..  عبد  جمال 
زف���اف..  حفلة  �أخ���ى  ىل  1944.�أق�����ام 
جمال  مع  خرجت  مبا�رصة  �لقر�ن  عقد  بعد 

للذهاب للم�ضور 

»�أرمان«، وكان قد حجز موعد� من قبل، 
�ضقيقتى  بدون  معه  �أخ��رج  مرة  �أول  كانت 
وزوجها. مالأنا عربة باأكاليل �لورد لتظهر 
فى  رحيله  بعد  ن�رصت  وقد  �ل�ضورة،  فى 
عبد�لنا�رص  جمال  ب�ضور  �خلا�ض  �ل�ضجل 

�لذى قدمه �الأهر�م.

رجعنا �لبيت لنق�ضى �ل�ضهرة، وفى �ل�ضاعة 
�لو�حدة �ضباحا �ن�رصف �ملدعوون و�نتهى 
حفل �لزفاف، وكنا جال�ضني فى �ل�ضالون �� 
�ضاعته  فى  ونظر  �ضقيقى  فدخل   �� و�أنا  هو 
�ضاعة  فلتبقو�  �لو�حدة  �الآن  �ل�ضاعة  وقال: 
يكن  ومل  �لثانية،  �ل�ضاعة  حتى  �أى  �أخرى 
وكان  ر�ح��و�،  �أق��ارب��ى  حتى  �أح��د  هناك 
�ضنبقى  جمال:  له  فقال  �لتاأثر  عليه  باديا 
�ل�ضاعة  وفى  روحو�.  لنا  تقول  حتى  معك 
�لثانية �ضباحا قام �أخى وبكى، و�ضلم على 
وقبلنى وقال: فلتذهبا.. �أما �أنا فانحدرت 

من عينى دمعة �ضغرية تاأثر لها جمال.

�ل�ضفرة  على  جال�ضني  وكنا  مرة  فى  و�أذكر 

وقت �لغد�ء وكل �أوالدنا كانو� موجودين 
وجاءت ذكرى �أخى فقال �لرئي�ض الأوالده 
وهو ي�ضحك: �لوحيد فى �لعامل �لذى �أملى 
على �رصوطا وقبلتها هو عبد �حلميد كاظم.. 

و�ضحكنا كلنا.

�إىل منزل �لزوجية

�لفر�ض  وال  قبل  من  �مل�ضكن  ر�أي��ت  �أكن  مل 
�لدور  فى  وكان  ي�ضمونه،  كما  �جلهاز  �أو 
�لثالث. �ضعدنا �ل�ضالمل حتى �لدور �لثانى 
م�ضكننا،  �لثالث..  �ل��دور  حتى  حملنى  ثم 
�أبو�ب..  ثالثة  وله  باأكمله،  طابقا  وكان 
وباب  �لي�ضار  على  وباب  �ليمني  على  باب 
على �ل�ضالة. �الأول يو�ضل حلجرة �ل�ضفرة، 
و�لثانى حلجرة �جللو�ض، و�لثالث.. وهو 
�لبيت كله  �لو�ضط. وجدنا  �ل�ضالة فى  باب 
�أم�ضك  غ��رف.  خم�ض  من  م�ضاء..مكون 
�ملنزل  حجر�ت  كل  و�أدخلنى  بيدى  جمال 
و�أنا  �ضىء  كل  �أعجبنى  وقد  عليه،  الأتفرج 
فى غاية �ل�ضعادة. �رصفت فى تاأثيث �ملنزل 
مما ورثته من �أبى.. وكان ال يقارن برث�ء 

�أخى.

بد�أت حياتى ب�ضعادة مع زوجى �حلبيب وكنا 
نعي�ض بب�ضاطة مبرتب جمال، وتركت �أخى 
وثر�ءه ومل �أفتقد �أى �ضىء حتى �لتليفون.. 

مل �أ�ضعر �أن هناك �ضيئا ناق�ضا ون�ضيته.

من  �أي��ام  ثالثة  بعد  كان  خرجت  مرة  �أول 
لرنى  �أرم���ان  للم�ضور  ذهبنا  زو�ج��ن��ا.. 
ىل  ق��ال  �ثنتني  وكانتا  �ل�����ض��ور،  ب��روف��ة 
و�خرتت  تعجبك..  �لتى  �ختارى  جمال: 
�ل�ضورة �لتى هى معلقة فى �ضالون �ملنزل 

فى من�ضية �لبكرى مع �ضور �أوالدنا �الآن.

كانت عائلتى على �ضد�قة قدمية مع عائلته، 
كانت  �لتى  عمه وزوجته  مع  يح�رص  وكان 
�لثانى،  �ضقيقى  ويقابل  لو�لدتى،  �ضديقة 
فعندما   . على  وي�ضلم  ير�نى  كان  و�أحيانا 
وزوجته  عمه  �أر���ض��ل  ي��ت��زوج  �أن  �أر�د 

ليخطبانى، وكان وقتها برتبة يوزبا�ضى.

إنتظرونا في اجلزء الثالث

تاريخ
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قطر  حتقق اإجنازاً جديداً .. تفوز بتنظيم كاأ�ص العامل لليد

م�سر ت�سقط للمركز 
الثالث والثالثون يف ت�سنيف الفيفا

اأمريكا تلغي مباراة ودية مع م�سر ب�سبب ال�سطرابات ال�سيا�سية 

لك هبط �ملنتخب �مل�رصي للمركز �لثالث و�لثالثون يف �لت�ضنيف �ل�ضهري ملوقع �لفيفيا �لر�ضمي،  ذ و
بعج �أن كان من �أف�ضل ع�رصة منتخبات على م�ضتوى �لعامل يف �ل�ضهر �ملا�ضي.

وجاء تريتيب �ملنتخبات �لع�رصة �الأو�ئل كما يلي:
1- �أ�ضبانيا
2- هولند�
3- �أملانيا

4- �لرب�زيل
5- �الأرجنتني

6- �إجنلرت�
7- �أورجو�ي

8- �لربتغال
9- كرو�تيا

10- �ليونان

وكان �ملنتخب �مل�رصي قد جاء من �ضمن �أف�ضل ع�رصة منتخبات عاملية على �مل�ضتوى �لعاملي وذلك يف �ضهر يناير �ملا�ضي.

�لعامل  كاأ�ض  ��ضت�ضافة  ب�رصف  �لقطري  �مللف  فاز 
�خلمي�ض  �ليوم  مت  �أن  بعد   2015 �ليد  لكرة  رجال 
لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  د�خل  ت�ضويت  �إجر�ء 
كما  م�ضطفى،  ح�ضن  �مل�رصي  ير�أ�ضه  �لذي  �لدويل 
فازت �لد�منارك بتنظيم �لبطولة �خلا�ضة بال�ضيد�ت 

يف �لعام نف�ضه.

بتنظيم  �لفائز  �أن  م�ضطفى  ح�ضن  �مل�رصي  و�أعلن 
كان  �أن  بعد  �لقطري  �مللف  هو   2015 مونديال 
دول  من  مقدمة  ملفات  مع  مناف�ضة  يف  دخل  قد 
وتفوق  وبولند�،  و�لرنويج  فرن�ضا  وهي  كربى 
هو  �لد�مناركي  �مللف  كان  فيما  جميعًا،  عليهم 
�مللف �لوحيد �ملقدم ال�ضت�ضافة بطولة �ل�ضيد�ت بعد 

�ن�ضحاب كوريا �جلنوبية.

وتنظم �ل�ضويد حاليًا بطولة �لعامل للرجال، فيما �ضيتم 
تنظيم بطولة �ل�ضيد�ت يف �لرب�زيل خالل وقت الحق، 

بينما تقام �لبطولة �لقادمة يف �إ�ضبانيا عام 
2013 "رجال" و�رصبيا "�ضيد�ت".

�إىل  �أ�ضافت  قد  قطر  تكون  �لفوز،  وبهذ� 
�الأحد�ث  تنظيم  �ضعيد  على  �إجناز�تها 
فرتة  خالل  جديدً�  �إجنازً�  �لريا�ضية 
وجيزة، وذلك بح�ضولها على �رصف تنظيم 
من  �ضهرين  من  يقرب  ما  بعد  �ليد،  بطولة 
يف  �لقدم  كرة  مونديال  بتنظيم  فوزها 

.2022

�ضيكاجو )�يلينوي( )رويرتز( - �ألغى �ملنتخب �المريكي لكرة �لقدم 
مبار�ة ودية يف �ضيافة م�رص كانت مقرة يف �ال�ضبوع �ملقبل ب�ضبب 

�ال�ضطر�بات �ل�ضيا�ضية �مل�ضتمرة يف م�رص حاليا.

�ضباط  فرب�ير  من  �لتا�ضع  يف  �ملبار�ة  �إقامة  �ملقرر  من  وكان 
�ملقبل لكن �ل�ضكوك �ملحيطة باالو�ضاع �حلالية يف م�رص �أدت �ىل 

�إلغاء �للقاء.

وقال �ضونيل جوالتي رئي�ض �الحتاد �المريكي لكرة �لقدم يف بيان 
�ملوقف �حلايل  ب�ضبب  لكن  �أمام م�رص  �للعب  بفر�ضة  �ضعد�ء  "كنا 

و�فقت كل �الأطر�ف على �نه من �الف�ضل �إلغاء �للقاء."

و�ملبار�ة �ملقبلة ملنتخب �أمريكا �ضتكون يف 27 يف مار�ض �ذ�ر 
�أمام �الرجنتني يف نيوجريزي
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 ا�سحك مع مبارك ... النكتة حينما تولد من رحم ثورة الغ�سب 
�مل�رصيني،  �أن  على  �جلميع  يتفق  يكاد 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  �ل�ضعوب  �أكرث  من 
قيادتها  من  ت�ضخر  �لتي  للنكت  �إنتاجا 
�أبناء  �ل�ضعبي،  بالتعبري  فهم  ورئي�ضها، 
نكتة، يف �لوقت �لذي يف�رص فيه �لعلماء 
باأنه  �ل�ضعب،  طرف  من  �لتوجه  هذ� 

�ضحك كالبكاء، �أو مثلما يقال
يف �الأمثال �ل�ضعبية، ”هّم  ي�ضحك  وهّم  

يبكي “ !
من  كانو�  وعائلته،  مبارك،  �لرئي�ض 
�لنكت،  لتلك  �ضحية  �الأ�ضخا�ض،  �أكرث 
د�ئمني،  ووحي  �إلهام  م�ضدر  ومثلو� 
�لنكتة  خلق  عن  �لباحثني  جلماعة 
�ال�ضتبد�د  من  عتمة  و�ضط  و�ضناعتها 
ثالثة  منذ  �مل�ضتمر  �لع�ضكري  و�حلكم 
توظيفها  �لنظام حاول  �أن  عقود، رغم 
�لدميقر�طية  على  كموؤ�رص  بعد،  فيما 
وحرية  �لتعبري،  لكنه  رغم  ذلك،  مل  
من   و�نزعاجه   غيظه   كتمان   يقدر  
�لنكت  �خلطرية، و�ملمنوعة،  و�لتي  مل  
جتد  غري  منتديات  �الأنرتنت  ومو�قع  
رحب  ف�ضاء   �الجتماعي،   �لتو��ضل  
�لقهقهة  حّد   عليها   و�ل�ضحك   لن�رصها  

! ؟
�الأنرتنت،  مو�قع  يف  ن�رصها  مت  �لتي  �لنكت  �أبرز  بني  ومن 
�لفاي�ض  دور  عن  تتحدث  �لتي  تلك  �الجتماعي،  و�لتو��ضل 
بوك يف �الإطاحة مببارك، وخلخلة نظامه �مل�ضتبد.. مثل هذ� 
�خلرب �لعاجل �لذي يقول ”�إن �لرئي�ض �لتون�ضي �ملخلوع بن 
علي �ضارك يف برنامج ما يطلبه �مل�ضتمعون على �إذ�عه “ �أف  
�أم “  وطلب  �أغنية  “ م�ضتنياك “  ويهديها  للرئي�ض  �مل�رصي  

حممد  ح�ضني  مبارك “ .
م�ضرتك  �آخر  يف  �لفاي�ض  بوك  قال : “ �ت�ضل  �أم�ض،  مبارك  
بزين  �لعابدين  بن  علي  وقال  له :  “ �ألو وحياة  �أبوك  �إذ�  

بتنام  بدري  خبيلي  �ملفتاح  حتت  دعا�ضة  �لباب ”!
نكته  �أخرى  تقول : “ �تنني  حم�ض�ضني  مب�رص . و�حد  بي�ضاأل  
�لتاين،  لو  �نت�رصنا  وفزنا  على  �حلكومة �ضو  ر�ح  ي�ضري . 

قال  �لثاين،  بنلعب  مع  تون�ض  يف  ت�ضفيات  �لنهائي “ .
�ضعايدة   جمموعة   تنظيم   �إىل   �أخرى،   نكتة   ت�ضري   فيما  
ح�ضني   قناع  �أحدهم   باإلبا�ض   خاللها   قامو�   مظاهرة،  

مبارك  و�أحرقوه .
ويف هذ� �ل�ضدد، مل تقت�رص �ضفحات �لفاي�ض بوك، على �لنكت 
وح�ضب، بل ن�رصت �ضور� مت دبلجتها عرب �لفوتو�ضوب، حيث 
يف  مبارك  وح�ضني  �لعابدين  زين  بني  جمعت  �ضورة  نرى 
�إحدى �جلل�ضات، حيث يقول �الأول: ”ال تتاأخر يا كبري، �أنت 
عارف �لوحدة وح�ضة، فريد عليه �لثاين وهو ح�ضني مبارك، 

�أنتم �ل�ضابقون  ونحن  �لالحقون “ .
ومن �لنا�ضطني عرب مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي، من �قتب�ض 
يا  ”�للهم  قالت:  حينما  م�ضتغامني  �أحالم  �لكاتبة  �أقو�ل  من 
رب �لعر�ض �لعظيم، هّد عر�ضه، وعجل نع�ضه، وحا�ضبه يوم 
قتلوها،  دمنا وجوعنا وهو�نا، وعلى روح  على  �لقيامة، 

دون خوف من جالل غ�ضبك“.
�ضحية  مبارك،  فيها  يكون  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�ضت  ولعلها 
ملئات بل �آالف �لنكت، بل لقد ظل على مرور �لوقت، و�حد� 
من �أبرز حماور �ل�ضحك على �لروؤ�ضاء و�لزعامات �ل�ضيا�ضية، 

وهنا بع�ض �أ�ضهر �لنكت على �متد�د فرتة رئا�ضته:
*  “ �لتقى  مبارك  باإبلي�ض  يف  يوم  من  �الأيام،  فقال  له 
:  عارف  يا  �إبلي�ض  يا  خويا،  �أنا  عاوز  �عمل  يف �ل�ضعب  

�مل�رصي  حركه  تطلع  من  نافوخهم؟
رّد  �إبلي�ض :  طب  هات  ودنك  وخد  �لفكره  دي  ) عر�ض  

عليها  هم�ضا (..
مبارك :  الال  يا  �إبلي�ض  �لفكره  دي  م�ض  نافعه ..  عاوز  

حاجه  �أ�ضد ..
�إبلي�ض :  طب  خد  دي؟

مبارك :  الال ..  بر�ضه  م�ض  نافعه ..  �إيه  يا  �إبلي�ض  �أنت  
بقيت  م�ض  نافع  كده  ليه ..  هات  بقه  ودنك  و�أنا �أقولك  

�أنا  نويت  �أعمل  فيهم  �إيه
) ملا  عر�ض  عليه  �لفكرة (  قال  �إبلي�ض :  ال  يا  ر�جل  حر�م  

عليك !
ونكتة  �أخرى  تقول  ) مو�طن  قال  الآخر :  �لرئي�ض  ح�ضنى  
مبارك  خطفوه  و�لفدية  5  مليون  دوالر،  ولو �لفدية  ما  
تدفعت�ض ..  �خلاطفني  هددو�  يدلقو�  عليه  بنزين  ويحرقوه  

و�أحنا  بنجمع  تربعات .. حتب ت�ضارك؟
�لرجل  �ضاأل : “ ويف  �ملتو�ضط  �لنا�ض  بتتربع  بكام “ ..

�لرجل  �لثاين :  “ من  5  �إىل  10  لرت  بنزين (! ؟
ورئي�ض   مبارك،   بني   حو�ر�   �لنكت،   �إحدى   وتروي  
حكومته  �لذي  �أ�ضقطته  �الحتجاجات،  �أحمد نظيف،  حيث  
ي�ضاأل  مبارك  �لثاين،  قائال : “ �أخربين  ب�رص�حة  يا  نظيف  

وال  د�عي  للمجاملة  �أو �لنفاق ..
نظيف :  �أمرك  يا  ري�ض ..

�لري�ض :  �أنا  �الأف�ضل  وال  عبد  �لنا�رص؟
نظيف :  �أنت  طبعا  يا  ري�ض ..

جمال :  مني  �للي  كان  بيخاف  من  �لرو�ض !
�لري�ض :  طيب  �أنا  �الأف�ضل  وال  �ل�ضاد�ت؟

من   بيخاف   كان   �للي   ري�ض   يا   مني   �ضاد�ت     : نظيف 
�الأمريكان !

�لري�ض :  طيب  �أنا  �الأف�ضل  وال  عمر  بن  �خلطاب؟
كان   بن  �خلطاب   عمر    .. ري�ض  يا   �أنت  طبعا     : نظيف 

بيخاف  من  ربنا،  و�أنت  ال “ .
�أن   �أخرى،  تقول   نكتة   �أي�ضا  يف   وجند  نظيف  متكرر�  
مبارك  كان  على  �رصير  �ملر�ض،  و�أخذ  يلقي بو�ضاياه  

�الأخرية  لوزيره  نظيف :
- و�ضيتك  �حلكم  من  بعدى  يا  �أحمد ..

- يف  رقبتي  يا  ري�ض .. كله  متام  و�ل�ضلطة  هيا  خدها  �بنك  
جمال .. ثم  ر�ح  فى  غيبوبة .. �أفاق  منها بعد  قليل

- و�ضيتك  �ل�ضعب  من  بعدى  يا  �أحمد .
- ما  تخاف�ض  يا  ري�ض .. �ل�ضعب  ياكل  �لزلط ..

ثم  ر�ح  فى  غيبوبة .. �أفاق  منها  بعد  قليل ..  �أحمد
- نعم  يا  ري�ض؟

- ماتن�ضا�ض .. تعطي  توكيل  �رصكة  �لزلط  البني  عالء !
�أحمد  حكومته  رئي�ض  مع  ملبارك،  بال�ضحر�ء،  جولة  ويف 
�ل�ضخ�ض  هذ�  من  مبارك،  ف�ضاأل  متثال،  على  عرث�  نظيف، 
�ملو�ضوع  يف  حتقيقا  �ضنفتح  نظيف،  رد  متثال؟  يف  �ملج�ضد 
�أيام، دخل نظيف على مبارك، وقال له،  يا فخامتك، بعد 
فخامتك..  يا  �لفر�عنة  عهد  من  �لثاين  لرم�ضي�ض  �لتمثال  �إن 
ف�ضاأل مبارك،  وكيف  عرفتم  ذلك؟  رد : لقد  �عرتف  بنف�ضه  

فخامتك ! ؟
وعن  �ملخربين  و�ل�رصطة،  هذه  �لنكتة،  ) كان  هنالك  �ضيخ  
�أم�ضكه  �أمن  �لدولة،  ثم  �أطلقو�  �رص�حه مع  مر�قبته،  �أول  

يوم  لقوه  ما�ضي  يف  �ضارع ..
�لهرم ر�حو� مكلمني �لري�ض و قالولو �ل�ضيخ تاب يا ري�ض، 
ثاين يوم لقوه يف كباريه قالو� �ل�ضيخ تاب و�أناب يا ري�ض.. 
�ل�ضيخ تاب  �الأتوبي�ض ي�رصق و�حد قالو�  لقوه فى  ثالث يوم 

و�أناب و�أ�ضبح ع�ضو� من �حلزب �لوطني يا ري�ض!
�إىل  نظيف  �حلكومة  رئي�ض  ذهب  تقول،  �أخرى،  نكتة  وهذه 
ببندقيته،  مم�ضكًا  يقف  �ملجهول  للجندي  متثاال  فوجد  نزهة 
من  تعبت  لقد  �لتمثال:  له  فقال  يتاأمله،  و�أخذ  منه  فاقرتب 
�لوقوف فاأح�رص يل ح�ضانًا �أركب عليه، فتعجب نظيف مما 
ي�ضدقه،  فلم  جرى،  مبا  مبارك  �أخرب  عاد  وعندما  حدث، 
وطلب من  نائبه  �أن  يذهب  �ضويًا  للتحقق  من  �الأمر  وعندما  
�لتمثال   �لتمثال  قال   و�ضل  نظيف  ومبارك  و�قرتبا  من 

لنظيف : لقد  طلبت  منك  ح�ضانًا  ولي�ض  حمارً� ! ؟
وعن  عائلة  مبارك  هذه  �لنكت ..  بيقولك  جمال  مبارك  بعد  
�خلطوبة .. �أبوه  حب  ي�ضمنله  م�ضتقبله .. جابله  عقد  عمل  
يف  �ل�ضعودية .. و�ضغلوه  �بن  رئي�ض  جمهورية  بال�ضاعة 

! ؟
ويف  عيد  ميالد  حفيد  ح�ضنى  مبارك .. كل  وزير  جابله  
هدية .. �للي  جابله  طيارة  لعبة .. و�للي  جابله م�ضد�ض  
ثالث   �أهد�ه   �لد�خلية،   وزير   �لعاديل،   حبيب    .. مائي 

�ضيار�ت  �أمن  مركزي  و�أربع  خمربين لعبة ! ؟
ويف �أحد �الأيام، ركب ح�ضني مبارك طائرته رفقة �لعائلة، 
فاأخرج ورقة نقدية ب�100 جنيه من جيبه وقال �أنا حارمي 
له  قالت  �ضوز�ن  حاأ�ضعده.  حياأخدها  و�للي  دي  جنيه  �ملية 
طب ما تخليهم ورقتني بخم�ضني وت�ضعد �تنني. عالء قال طيب 
ماتخليهم خم�ض ورقات بع�رصين وت�ضعد خم�ضه. جمال قال 
طيب  ما  تخليهم  ع�رص  ورقة  بع�رصه  جنيه  وت�ضعد  ع�رصه 
.. �لطيار  قال  طيب  ما  ترمي نف�ضك  وت�ضعد  80  مليون  

م�رصي
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