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ال�صفري الأمريكي لعبده املوتي  :اليمن ينه�ض بت�صافر جهود اأبناءه
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كلمة األستاذ /عبده املوتي  -ناشر اجلريدة

اإن �صعوب العربية ب��داأت تنه�ض فبعد
ثورة ال�صعب التون�صي وه��روب رئي�صة

؛ اإندلعت مظاهرات �صعبية يف ال��دول
العربية واحدة تلو الأخري يف زمن يفكر
احلكام العرب بعقلية قدمية �صلطوية ل
مكان لها الآن يف ع�صر الثورة املعلوماتية
بعد اأن اأ�صبح العامل كرة �صغرية ولكن
احلكام العرب يعي�صون اأي��ام الع�صر احلجري ول يدركون اأن
العامل تغري واأن ال�صعوب العربية بداأت ت�صتيقظ لتحا�صب هوؤلء
احلكام قبل اأن يحا�صبهم اخلالق ؛ فلعل يتعظون من الذي يح�صل
هنا اأو هناك اأم يظلوا حبي�صي اأفكارهم التليدة ؛ اإن الظلم ظلمات
وعليهم قبل الرحيل من بالدهم اإىل ملجاأ  -اإن وجدوه  -عليهم
اأن يفكروا عندما يرحلوا نهائي ًا من هذه الدنيا التي عاثوا فيها
ف�صاداً ؛ عليهم اأن يفكروا يف يوم احل�صاب اأمام اخلالق عز وجل
وبد ً
ل من اأن يفكروا يف توريث الظلم بتوريث اأبناءهم عليهم اأن
يتدبروا من الأحداث التي حت�صل هنا وهناك قبل اأن يواجهوا
يوم احل�صاب  -يوم ل ينفع مال ول بنون
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ا�صتجاب القدر يا اأبا القا�صم لأن �صعبك يحب احلياة
اأ�صبوعية حرة م�صتقلة
تعنى بتغطية اأخبار
اجلاليات العربية يف املهجر،
وتغطية اأخبار الوطن العربي
والعامل،ت�صدر يف نيويورك،
وتوزع يف الوليات املتحدة
الأمريكية
النا�صران

عبــد ه املوتي /عادل قا�سم

عبد احلميد �صيام*
مئات الألوف يا اأبا القا�سم التي تربت
على وقع كلماتك اخلالدة والتي اأطلقتها
من م�سحتك التي كنت تـًعالج فيها يف
"عني دراهم" قبل نيف وثمانني �سنة،
خرجت وجابهت الر�سا�ص وانت�رصت
عليه .اأبناوؤك يا اأبا القا�سم الذين مل تنجب اأيا منهم
لكنهم جميعا كونوا وعيهم على يديك ،قرروا �سعود
اجلبال لأن الذي ل يتحدى ال�سعاب "يع�ص اأبد الدهر
بني احلفر" .قم يا اأبا القا�سم ا�ستقبل �سعبك العظيم
الذي انتف�ص لكرامته وعزة نف�سه وقرر اأن يعانق
احلياة لأنه ل يريد اأن "يتبخر يف جوها ويندثر".
اأنظر الألوف املوؤلفة يف �سوارع بو زيد والعا�سمة
و�سفاق�ص والق�رصين ونابل و�سو�سة وحلق الواد
وهي تردد معا ن�سيد احلياة اخلالد الذي تعلمناه يف
م�سارق الوطن العربي ومغاربه منذ طفولتنا .اإنظر اإىل
�سواعدهم املت�سابكة وهي تهتف يا اأبا القا�سم للحرية
كما علمتهم وبثثت فيهم درو�ص التحدي والتغلب على
ال�سعاب عندما قلت لهم اإن الذي يطمح اإىل غاية يركب
"املنى وين�سى احلذر" ولأن هذا الكون حي ويحب
احلياة و"يحتقر امليت مهما كبــر" .ها هم يرفعونك
�سعارا يا اأبــا القا�سم يا من تركت كل هذا الرتاث
وق�سيت واأنــت يف اخلام�سة والع�رصين ،وي�سعونك
تاجا على روؤو�سهم و�سيفا يف اأياديهم و�رصخة �سد
الظلم يف حناجرهم ودرعا يقيهم من ر�سا�ص رجال
اأمن النظام البائد .كم رددت اجلماهري العربية يا اأبا
القا�سم تلك الكلمات القوية التي تهز اجلبال وهي تكافح
�سد ال�ستعمار والكولونيالية والكيان ال�ستيطاين
الإحاليل التفريغي .بارك يا اأبا القا�سم لل�سهيد حممد
بو العزيزي الذي اأطلق ال�رصارة التي حركت البالد
فنزلت الأيــادي العارية لتناطح املخارز املدججة
ولت�سع حدا لتغول نظام الف�ساد والقهر وكتم الأنفا�ص
وخنق احلريات وحتويل البالد اإىل منتجع ل�س ّياح
اأوروبا ليجني وعائلته كل العوائد .خرجت جماهري
ال�سعب "تدمدم اأ�سواتها بني الفجاج وفوق اجلبال
وحتت ال�سجر" .تلك ال�سواعد العارية يا اأبا القا�سم
خرجت للتحدى غري اآبهة "بوعور ال�سعاب ول ُكبة
اللهب امل�ستعر" املنطلقة من بنادق النظام البائد .تلك
اجلموع ال�سجاعة الب�سيطة الفقرية املهم�سة املظلومة مل
تتهيب "ركوب اخلطر" رغم معرفتها ب�رصا�سة حرا�ص
القتلة والفا�سدين .لقد كان هدير كلماتك اخلالدة يا
اأبا القا�سم ي�سحن الهمم ويدفع باآلف جديدة لالن�سمام
اإىل احل�سود كل يوم حتى بد أا امليزان مييل ل�سالح
"اأهل الطموح" وملن "ي�ستلذ ركوب اخلطر" لأن هذا
قلت لهم " ،ل يح�سن ميت الطيور" ولأن
الأفق ،كما َ
النحل "ل يلثم ميت الزهر".

917-488-9650
مدير التحرير

اأمين جاب اهلل
املد ير التنفيذي
ا�ستقباله بل وطالبوا اأع�ساء زبانيته من مغادرة البالد
كذلك ،فلم يجد له ماأوى اإل يف نظام عربي �سلطوي
اآخر يف ال�سعودية .كم اأهينت م�رص عندما ا�ستقبلت
ال�ساه املخلوع وكم اأهينت اأر�ص الر�سالة عندما قبلت
اأن تكون املالذ لل�ساه التون�سي املخلوع.
حقيقة اأمتنى األ يتعلم ه ـوؤلء احلكام �سيئا من هذه
التجارب لأنهم لو تعلموا لأ�سبحوا اأكرث خداعا وقدرة
على البقاء .نريد لهذه التجربة اجلميلة احل�سارية
اأن تعمم واأن تنتقل عدواها من بلد اإىل اآخر لتكن�ص
كافة هذا الطاقم من احلكام املكروهني املنبوذين
من �سعوبهم ،طاقم من احلكام غري ال�رصعيني الذين
ل عالقة لهم بهموم النا�ص وم�ساعرهم واآمالهم
واآلمــهــم .لذلك مل نــر حاكما واحـــدا حقيقة يعلن
ت�سامنه مع ال�سعب التون�سي بجدية وعلنا .بل متادى
اأحد هـوؤلء الدينا�سورات باإهانة ال�سعب التون�سي
وثورته املباركة بـاأن متنى لو بقي بن علي رئي�سا
لتون�ص مدى احلياة .هل هناك ا�ستخفاف مب�ساعر
ال�سعوب اأكرث من هذا؟
اخلوف يا اأبناء تون�ص الأحرار اأن يتم اللتفاف على
الثورة واأن ين�سب طرف واحد و�سيا على الثورة
وتـٌق�سى اأطراف اأخرى .اإننا ننتظر اأن ت�سل الثورة
اإىل مبتغاها النهائي يف بناء تون�ص الدولة النموذج:
دولــة احلريات والتعديدية وحرية التعبري وحرية
التجمع وحرية الدين واملعتقد و�سيادة القانون
ومتكني املــراأة وتــداول ال�سطة عن طريق انتخابات
حرة وعادلة و�سفافة ومراقبة دوليا .ل نقبل باأقل
من هذا من تالميذ اأبي القا�سم ال�سابي الذي ب�رصنا قبل
اأكرث من ثمانني عاما باأن ال�سعوب التي تريد احلياة ل
بد اأن تنك�رص اأمام اإرادتها كل القيود .

الآن اأعود بالذاكرة يا اأبا القا�سم واأنا اأقف باإجالل
اأمام متثالك ال�سغري يف مدينة توزَ ر باجلنوب التون�سي
بوابة ال�سحراء الكربى قبل اأن تغزوها فنادق اخلم�سة
جنــوم حيث تعرفت يومها على البيئة النقية غري
امل�سوهة التي ر�سعت منها حليب احلرية و�سالبة
املوقف ونقاوة اللغة و�سدق امل�ساعر .تخيلت يومها
اأن يو�سع متثال كبري لك بيدين مفتوحتني فوق اآثار
قرطاج اأو يف اأعلى نقطة يف قمة اجلبل يف بلدة "�سيدي
بو�سعيد" لينظر بحنو اإىل منطقة العا�سمة الكربى التي
تتكئ على �ساطئ املتو�سط مثلما يفتح متثال املخل�ص
عي�ص بن مرمي يديه فوق مدينة ريو دي جانريو .كم
اأمتنى اأن تتحقق هذه الأمنية فمن ي�ستحق غريك اأن
يكون رمزا لتون�ص اخل�رصاء ،املنا�سلة ال�رصيفة التي
اأعادت للعرب �سيئا من كرامة اأهدرها هوؤلء احلكام
الفا�سدون.
لقد حطم هذا النظام كل الأرقــام القيا�سية يف قمع
احلريات وكتم الأنفا�ص اإىل انفجرت يف وجهه كلماتك
التي اأطلقتها اجلماهري مدوية فرمت بالدكتاتور
ونظامه البولي�سي اإىل مزبلة التاريخ .لقد متادى النظام
البائد يف خنق حرية �سعبك احلر فح�سب عليهم اأنفا�سهم
وتدخل بني الإن�سان وتفكريه وقراءاته و�سداقاته
وهاتفه و�سفره ولبا�سه و�سالته و�سيامه وغنائه.
ول زلت اأذكر فرقة مو�سيقية غنائية تدعى احلمائم
البي�ص قدمت اأغنياتها يف موؤمتر حلقوق الإن�سان يف
مدينة احلمامات عام  2002بحذر �سديد حيث كان
بع�ص اأع�سائها قد خرجوا من ال�سجون موؤخرا لأنهم
ل ي�سبحون ول يحمدلون بف�سائل النظام .هذا ما جناه
جرعها
على نف�سه وها هو ي�رصب من كاأ�ص الذل التي ّ
لل�سعب التون�سي ملدة  23عاما.
من ال�ساه املخلوع اإىل بن علي املطرود
غريب اأمر هذه الأنظمة البالية .ملاذا ل تتعلم من كاتب املقال
التاريخ؟ األ ت�ساهد باأم العني ما هو م�سري احلاكم * اأ�ستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم يف منطقة
الظامل الفا�سد بينما وكيف اأن اأنظمة الظلم والقهر نيويورك
والقتل ل ميكن اأن تنت�رص على اإرادة ال�سعوب؟ قبل WWW.Siyam.info
� 32سنة بال�سبط ويف  16كانون الثاين (يناير) عام
 1979هرب �ساه اإيران من طهران ولف الدنيا ليجد
له مقرا نهائيا بعد اأن تخلى عنه حلفاوؤه الأمريكان فلم
يقبل به اإل نظام قمعي اآخر يف م�رص .ويا للمفارقة
يف نف�ص الذكرى تقريبا يهرب دكتاتور تون�ص بعد
انتفا�سة جماهريية عارمة فلم يجد له ماأوى بعد اأن
تخلى عنه حلفاوؤه الأ�سا�سيون يف فرن�سا ورف�سوا
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اأوباما يحدد معامل حالة الإحتاد يف خطابه ال�صنوي
وا�سنطن ،العا�سمة
اأكد الرئي�ص الأمريكي باراك اوباما يف
اخلطاب ال�سنوي للرئي�ص عن حالة الحتاد
الذي األقاه بوا�سنطن الثالثاء اأن النظام
القت�سادي العاملي تغري يف غ�سون جيل
واحد ،داعيا الأمريكيني اإىل ال�ستثمار
والبتكار كي يكونوا على م�ستوى التحدي
الذي تطرحه الدول النا�سئة مثل ال�سني
والهند.
وا�ستهل اوباما خطابه ال�سنوي حول حال
الحتاد بعر�ص حتليلي للواقع القت�سادي،
اأ�سار خالله اإىل اأن الكثري من الأمريكيني
يتذكرون كيف كان الو�سع عليه قبل
العوملة وكيف كان يكفي الواحد منهم اأن
يعمل بكد حتى يح�سل على راتب ومنافع
اجتماعية كافية.
واأ�ساف يف خطابه الذي األقاه اأمام
الكونغر�ص وافتتح فيه العام ال�سيا�سي
اجلديد "لكن الو�سع تغري ،وبالن�سبة
للكثريين التغيري كان موؤملا".
و اقرتح باراك اأوباما جتميد بع�ص الإنفاق
احلكومي املحلي ملدة خم�ص �سنوات،
مو�سحا اأن من �ساأن ذلك خف�ص العجز يف
املوازنة بقيمة  400مليار دولر على مدى
ع�رص �سنوات ،ولكن ذلك مل ي�سل اإىل حد
تخفي�سات �سخمة طالب بها معار�سوه.

وقال اإن التجميد ل ي�سمل الربامج
الكربى مثل ال�سمان الجتماعي
والرعاية ال�سحية.
و بخ�سو�ص اأرباح �رصكات النفط
قال"ل اأعلم ان كنتم لحظتهم ولكنهم
يحققون نتائج طيبة دون م�ساعدة.
لذا بدل من دعم طاقة الأم�ص دعونا
ن�ستثمر يف الغد.
وعلى ال�سعيد اخلارجي اأعلن الرئي�ص
الأمريكي اأن بالده ت�ساند "�سعب
تون�ص وتدعم تطلعاته الدميقراطية
 ،داعيا يف الوقت نف�سه ال�سلطات
امل�رصية للتعامل بهدوء مع
الحتجاجات التي �سهدتها هذا الثالثاء
عدة مدن.
واأ�سار اأوباما اإىل اأن القوات
الأمريكية �ستنهي ان�سحابها من العراق
خالل هذا العام -وفقا جلدول زمني-
"وروؤو�سهم مرفوعة" ،جمددا التاأكيد
على خطته للبدء يف �سحب حوايل 97
األف جندي اأمريكي يف اأفغان�ستان يف
جويلية املقبل رغم تهديدات تنظيم
القاعدة .
وقال اإن القوات الأمريكية يف اأفغان�ستان
�سيطرت على مراكز القاعدة ،وهناك
معارك �سعبة يف امل�ستقبل ،م�سيفا اأن

قادة القاعدة يف باك�ستان يواجهون اأياما
�سعبة.
ومن جهة اأخرى اأكد اأوباما التزام بالده
بنزع فتيل التهديدات النووية يف العامل،
م�سريا اإىل ا�ستمرار ال�سغوط الأمريكية على

اإيران وكوريا ال�سمالية ،على الرغم من
اجلهود املبذولة لإ�رصاكهما يف مباحثات
حول براجمهما النووية.
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مع هيالري كلينتون والنواعم وراء الكوالي�ض
هيالري كلينتون ،وزيرة اخلارجية الأمريكية احلالية ،عن الوعود
واحدة من اأكرث ن�ساء العامل نفوذ ًا ،ح�سب ت�سنيف جريدة
الإندبندنت الربيطانية ،ومتثل رمز ًا قوي ًا للمراأة القادرة
على الوقوف ب�سالبة واتخاذ القرارات اجلريئة .ولأنها
امراأة مثابرة ،كانت حمط اأنظار الن�ساء ،وحلت �سيفة
على الربنامج ال�سهري ”كالم نواعم“ ،على قناة MBC1
لتكون جل�سة ن�سائية من نوع خا�ص.
عندما �ساهد املاليني من املتفرجني تلك احللقة من برنامج
”كالم نواعم“ ،على حمطة  ،MBC1كانت الت�ساوؤلت
كثرية ،كيف و�سلت هيالري كلينتون لربنامج كالم
نواعم؟ وكيف مت التفاق معها؟ وما هي التفا�سيل؟
مازن حايك ،املتحدث الر�سمي با�سم جمموعة MBC
ك�سف لـ ”�سيدتي“ ،عن الظروف التي رافقت اإعداد احللقة
والت�سوير” :تعترب هيالري براأينا رمز ًا ن�سائي ًا هام ًا،
واللقاء معها على هذا الربنامج ل يقل اأهمية عن لقاء
الرئي�ص اأوباما على حمطة العربية ،باأول اإطاللة عاملية
له بعد دخوله البيت الأبي�ص ،وكان التخطيط يف البداية اأن
يكون الت�سوير واللقاء يف البحرين ،على هام�ص منتدى
املنامة ،ولكن ح�سلت بع�ص التعديالت يف اللحظات
الأخرية ومل يتم العمل ،لتتم اإعادة الطلب من جديد ،واأتى
رد وزارة اخلارجية الأمريكية يوم الثنني يف  3يناير الكثرية التي يطرحونها ب�ساأن حمادثات ال�سالم ،ويف
2011م ،على اأن تكون ال�ست�سافة يف  10يناير“ .نف�ص
ي�سيف حايك�” :ساألوين ما اإذا كان باإمكاننا التح�سري الوقت جند امل�ستوطنات تبنى با�ستمرار.
للقاء خالل هذه الفرتة ،وتذكرت على الفور باأنه يف هذا
التاريخ بالتحديد لدينا منا�سبة مهمة يف القاهرة ،وهي معلومات مثرية
اإطالق الـ  ،MBC4وترددت قلي ً
ال ،لكننا اأحببنا خو�ص اأما فوزية �سالمة ،التي ح�رصت من لندن اإىل دبي ،قالت
املغامرة ،ومل يكن اأمامنا من خيار اإل تق�سيم فريق لـ ”�سيدتي“ بتاأثر” :لقد تركت لدي انطباع ًا اإيجابي ًا عن
العمل ،والبدء بدرا�سة مدى اإمكانية اإنهاء التح�سريات املراأة ذات املن�سب القيادي ،وكانت تبدو اأكرث ر�ساقة
الكثرية يف غ�سون خم�سة اأيام ،ووقع خيارنا على جامعة مما تبدو عليه يف الإعالم .ولديها قدرات توا�سل عالية
زايد يف اأبوظبي لتكون مكان اللقاء ،وبداأنا الإعداد ،بعد جد ًا .واأعطتنا كثري ًا من املعلومات املثرية ،ومنها اأنها
موافقة وزارة اخلارجية الأمريكية ،وا�ستطعنا مرا�سلة لن تر�سح نف�سها للرئا�سة مرة اأخرى“.
فريق العمل ومذيعات كالم نواعم والطلب اإليهم التواجد
يف الإمـــارات ،ومتكنت فوزية �سالمة ورانيا برغوث زوجة حمبة وحماة مثالية
وهبة جمال من احل�سور ،بينما مل ت�ستطع فرح ب�سي�سو تابعت فوزية ،وهي ت�ستعيد ما حدث يف اللقاء التاريخي
الو�سول ب�سبب التاأ�سرية .لقد عمل ع�رصات الأ�سخا�ص يف بالن�سبة لها ،وروت لنا ما اأخربتهم به هيالري عن اأول
وقت ق�سري لإجناز عمل كبري واإظهاره بال�سكل الالئق“ .لقاء لها يف اجلامعة مع زوجها بيل كلينتون ،وكيف
لحظت اأنه يطيل النظر اإليها ،فما كان منها اإل التوجه
ويعرتف حايك لـ ”�سيدتي“” :هيالري �سخ�سية �سيا�سية اإليه قائلة” :اإن كنت تنوي التحديق يف ب�سكل دائم فلم ل
حمرتفة من الطراز الأول ،كانت قاب قو�سني من البيت نتعارف“ ،ومن يومها بداأت الق�سة .ومل تلبث ال�سيفة
الأبي�ص ،وبرهنت اأنها قادرة على النفتاح نحو الآخر .اأن حتولت لمــراأة عادية عندما اأ�سبح احلديث عن بيل
وتخطي نف�سها ب�سكل رائع ،ومل�سنا هذا عندما حتدثت عن كلينتون” ،لقد كانت تتحدث عــن زوجــهــا الــذي حتب
عالقتها بزوجها ب�سكل جعلنا ن�سعر اأنها مازالت تعي�ص ب�سغف .واعرتفت باأنه مازال و�سيم ًا ،وحني �ساألناها عن
حالة حب ،واأنها حتاول اكت�سافه ،وكاأن عالقتها بهذا دورها كحماة وعن عالقتها بزوج ابنتها ت�سيل�سي ،قالت
الزوج مل متر باأي �سائبة ،واأن ما ح�سل من م�ساكل كان اإنها عالقة مثالية ،لأنه �سهر مثايل .تعرف على ت�سيل�سي
كاأي م�سكلة مير بها الأزواج ،وكاأنها طوت تلك ال�سفحة من الطفولة ،وعمق عالقته بها على مدى خم�سة ع�رص
القامتة يف حياتهما“.
عام ًا ،قبل اأن يتقدم للزواج منها“ ،قالت فوزية.
ردود بال حتفظات
هل اأ�سبحت هيالري كلينتون بعد تلك املرحلة ”املراأة
احلديدية“؟ وماذا عن �سخ�سيتها ال�سيا�سية والعامة؟
ه�سام م�رصفيه ،معد احللقة ،نقل اإلينا انطباعه اخلا�ص
حول طريقة هيالري يف الرد على الأ�سئلة املتنوعة دون
اأي حتفظات .اأما ال�سوؤال الذي �سعر م�رصفيه اأنه كان يجب
�سوؤاله لل�سيفة ،فهو عن النتخابات الأمريكية وكيف اأنها
يف البداية كانت ت�سجل اأرقام ًا عالية ،وانحدرت هذه
امل�ستويات يف ما بعد ،وهــل كــان لظهور الــزوج بيل
كلينتون معها اأثر على نتائج النتخابات ،وكذلك �سوؤالها

املعروفة” :كانت ترتدي بذلة عادية ل تختلف كثري ًا عن
بذلتي“.
�ــســيــا�ــســيــة
بامتياز
اأن
اإل
هـــــيـــــالري
الــتــي تبدو
بــ�ــســيــطــة يف
مــظــهــرهــا،
تخفي حنكة
�ــســيــا�ــســيــة
لحـــظـــتـــهـــا
رانــــــــيــــــــا
برغوث التي
راأت فيها
�سيدة منفتحة
عــلــى الآخـــر
و �سيا �سية
بــامــتــيــاز،
ال�سيء الــذي خولها الو�سول ملن�سبها احلــايل .تقول
رانيا” :اإنها متتلك ذكاء خارق ًا ،وتلعب لعبة ال�سيا�سة
ب�سكل �سحيح .لديها مقدرة رهيبة على معرفة الأ�سخا�ص
من حولها ،وتوجه ر�سالتها ب�سكل �سحيح ومبا�رص
لل�سخ�ص املعني بطريقة خالية من اللف والدوران“.
وت�سيف” :رغم حتفظاتي حول ال�سيا�سة الأمريكية ،اإل
اأين اأعتربها �سيدة قوية ،جديرة بالحرتام ،وقد طالبت
املــراأة العربية خالل لقائنا بها ،بالو�سول مل�ستويات
عالية ،واأن ت�سع ن�سب عينها طموحها ،واأن ل تنظر
للخلف“.
وتعرتف رانيا بده�سة” :اإنها �سيدة تثري الإعجاب،
فهي ت�ستيقظ قبلنا وتنام بعدنا ،ومازالت حمافظة على
ن�سارتها وابت�سامتها ،وتتميز بذكاء حاد ،فقد تعرفت
علينا قبل
بدء احلوار بخم�ص دقائق ،وطوال احلوار كانت تخاطبنا
باأ�سمائنا وتتذكر معلومات عنا ،اإنها تنظر يف عيني
حمدثيها مبا�رصة ،وهذا دليل ذكاء وقدرة على التاأثري،
ح�سب نظريات علم النف�ص ،فهي توحي ملحدثها اأنه مهم
لها وي�ستقطب كل تركيزها“.

عملية ومهذبة
وت�رصح رانيا كيف اأنها مل ت�ستغرق يف ت�رصيح �سعرها
وتعديل زينتها اأكرث من خم�ص دقائق ،ومل نفاجاأ ،فقد
كانت ت�سري ح�سب جدولها بدقة كاملة ،ول تتاأخر ولو
وعن التنوع يف طريقة اللبا�ص ،علقت هيالري بذكاء ثوان معدودة ،وتقول عنها” :اإنها مهذبة ،وتعرف تقاليد
على تعددية املظهر بني احلــا�ــرصات ،واأمعنت النظر املنطقة ،وحاولت اأن جتعلنا نثق بها ،واأرى اأنها لعبت
يف طالبات جامعة زايد ،فوجدت كثريات منهن بالزي دورها ب�سكل �سحيح ،وعرفت من اأين توؤكل الكتف“.
الــوطــنــي ،وعــــدد ًا مــن ال�سيفات بــاأنــواع خمتلفة من
لقاء تاريخي ًا
كان
لقد
”�سيدتي“:
لـ
رانيا
وتعرتف
املالب�ص ،واعتربت اأن هذه ظاهرة ”�سحية“ ،لأنها تدل
ً
على حرية الختيار يف جمتمع الإمــارات .وحني �سئلت بالن�سبة يل ،فهيالري كلينتون �سخ�سية عاملية هامة،
اإن كان املجتمع الأمريكي م�ستعد ًا لمراأة تتوىل من�سب لكن بحكم اللغة والعادات والق�سايا اخلا�سة ،كانت
الرئا�سة ،قالت لعله ينتظر و�سول مر�سحة ذات جلد ت�ستعري م�ساعرها التي اأتت اإلينا بها ،ومازال حلمي اأن
�سميك .واأ�سافت فوزية” :رمبا اأحد اأ�رصار جناحها عدم اأجري لقاءات مع �سخ�سيات ن�سائية عربية ،مثل امللكة
ال اأنها ت�سع ماكياج ًا خفيف ًا ،ومل رانيا ،وال�سيخة موزة ،واأ�سماء الأ�سد ،واأ�سعر اأن هذه
تكلفها .من الوا�سح مث ً
تكن اأظافرها خ�سعت للمانيكري“ ،وتابعت بروحها الدمثة اللقاءات ”�ستك�رص الدنيا“.
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الحتجاجات ت�صل املدن امل�صرية
اأربعة قتلى وع�صرات اجلرحى يف "يوم الغ�صب"

القاهرة :قالت م�سادر طبية واأمنية الثالثاء اإن اأربعة
اأ�سخا�ص قتلوا بينهم جمند �رصطة واأ�سيب الع�رصات يف
ا�ستباكات بني ال�رصطة واألوف امل�ساركني باحتجاجات
غري م�سبوقة يف "يوم الغ�سب" الذي دعت اإليه املعار�سة
امل�رصية والــذي وافق عيد ال�رصطة ،تخللها �سعارات
حادة �سد الرئي�ص ح�سني مبارك وجنله وطالبته بالرحيل.
واأعــلــن م�سدر اأمــنــى مقتل املجند اأحــمــد عــزيــز من
قــوات الأمـــن املــركــزي مــتـاأثــرا باإ�سابة يف الراأ�ص
نتيجة قــذفــه بــاحلــجــارة بــالإ�ــســافــة اإىل اإ�ــســابــة 36
مــن اأفــــراد الــ�ــرصطــة بـاإ�ــســابــات خمتلفة وذلـــك خالل
ال�ستباكات مع املحتجني باملنطقة املتاخمة مليدان
الــتــحــريــر و�ــســارع قــ�ــرص العيني و�ــســط العا�سمة.

بشارع القصر العيني ،فضالً عن مظاهرات في مدن طنطا
واإلسكندرية ودمياط واملنصورة والسويس واملنيا وأسيوط.
وجتمع اآلالف من املتظاهرين والنشطاء السياسيني وقيادات
من املعارضة ،أمام دار القضاء العالي حاملني الفتات مكتوبا
عليها شعارات «مصر دولة عظيمة بشعبها ،الشهادة أو
الكرامة ،االستشهاد حتى حترير الشعب ،ال ذل وال إهانة
للمصريني» ،واخترقوا السياج األمني مرددين شعار «إحنا
الشعب» ،وعجزت أجهزة األمن عن السيطرة على املتظاهرين.
وانطلق عدد من نواب البرملان السابقني ،منهم رامي لكح وحازم
فاروق محمد شردي وأمين نور ،رافعني الفتات «احلرية والرغيف
مطلب كل وطني شريف ،عاشت وحدة كل الشعب» ،موجهني
نداء للشرطة بأن يحموا املواطنني وأن يوجهوا غضبهم للعدو،
ومت غلق نقابة احملامني باألمن ومنع أي أحد من الدخول أو اخلروج،
وحدثعددمناالشتباكاتعندماحاولاحملاموناخلروجإلىالشارع.

يف حني قالت م�سادر اأمنية وطبية اأن قتيلني �سقطا
بطلقات مطاطية م�ساء الــثــالثــاء يف مدينة ال�سوي�ص
يف �ـــرصق الــبــالد وتـــويف اآخـــر مــت ـاأثــرا بــجــراحــه يف
ال�ساعات الأوىل من �سباح الأربــعــاء .واأ�سافت اأن ل���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��دع��و ل���»ض��ب��ط ال��ن��ف��س»
اكــرث من � 100سخ�ص اأ�سيبوا يف املظاهرات التي
دعا اإليها ن�سطاء عرب النرتنت و�سملت اأنحاء البالد .ودع����ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وه���ي ح��ل��ي��ف وثيق

و شهد حي املهندسني بالعاصمة أكبر هذه املظاهرات التي قدر مل��ص��ر وم��ان��ح كبير ل��ل��م��س��اع��دات ك��ل األط���راف
عدد املشاركني فيها بعشرات اآلالف بعد انضمام ذوي الناشطني إل���ى ال��ت��ح��ل��ي بضبط ال��ن��ف��س لتجنب العنف.
املتظاهرين واألهالي ,بينما اندلعت مظاهرات احتجاج أخرى
في ميدان عبد املنعم رياض ومصطفي محمود بشارع وقالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون «تقديرنا
جامعة الدول العربية ،وأمام دار القضاء العالي ،ودار احلكمة هو إن احلكومة املصرية مستقرة وتبحث عن سبل
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لالستجابة حلاجات الشعب املصري ومصاحله املشروعة».
وق��ال شهود عيان ان االحتجاجات في القاهرة وامل��دن
األخ��رى رمبا اجتذبت  20ألف شخص او أكثر .وقال بيان
ل��وزارة الداخلية ان أكثر من عشرة االف شخص جتمعوا
في ميدان التحرير وح��ده بوسط القاهرة لكنها لم
تعط تقديرا إلجمالي املتظاهرين في باقي األماكن.
ويصعباعطاءتقديردقيقبسببانتشاراملظاهراتكماأنوسائل
االعالم احلكومية ال تعطي سوى اشارة خاطفة ملثل هذه االحداث.
وجتتذباالحتجاجاتاملصريةعادةبضعمئاتمنالناس.وتكتسب
أحداث الثالثاء قوة غير مسبوقة منذ تولي مبارك السلطة
عام  1981بسبب االعداد الكبيرة وحقيقة ان االحتجاجات
في العديد من املدن نسقت بطريقة لم يسبق لها مثيل.

احلكومة امل�صرية
حتجب تويت
والفي�صبوك حت�صب ًا
جلمعة الغ�صب
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«اأوباما» يعلن « 16يناير» يوما ل�
«احلرية الدينية»

فريق كريغيز�صتان لكرة
ال�صلة يتبع اأحالم كرة
ال�صلة اإىل الوليات املتحدة
وا�سنطن -،فريق من لعبي كرة ال�سلة ال�سباب من كريغيز�ستان اجلبلية حقق
حلم ًا له :زيارة بالد الريا�سة التي يع�سقونها – الوليات املتحدة.
خالل زيارة دامت ع�رصة اأيام نظمها مكتب ال�سوؤون التعليمية والثقافية
( ،)ECAبوزارة اخلارجية مع الرابطة القومية الأمريكية لكرة ال�سلة ()NBA
والرابطة القومية للريا�سات اجلامعية (� )NCAAسوف يقابل الريا�سيون
ال�سبعة ال�سباب ،الذين ترتاوح اأعمارهم بني  15و� 21سنة لعبني يف كرة
ال�سلة على م�ستويات مدر�سية ،وجامعية ،واحرتافية.

اأعلن الرئي�ص الأمريكى ،باراك اأوباما « 16يناير» يوم ًا للحرية الدينية ،داعيا جميع اأفراد
ال�سعب الأمريكى لالحتفال بهذا اليوم عن طريق تنظيم فعاليات واأن�سطة لتعريف العامل
باإجراءات وا�سنطن لتاأمني هذه احلرية لالأجيال القادمة فى اأمريكا وكل اأنحاء العامل.
واأكد اأوباما ،فى بيان ن�رصه البيت الأبي�ص ال�سبت  ،اأن اإدارته �ستوا�سل الدفاع عن ق�سية
احلرية الدينية فى الوليات املتحدة والعامل ،م�سريا اإىل اأن «الإدارة تدين العتداءات
الأخرية �سد امل�سيحيني فى م�رص والعراق ،اإىل جانب اأى هجمات �سد النا�ص من جميع
اخللفيات واملعتقدات».

تتبع هذه الرحلة من  21اإىل  31اآذار/مار�ص ،زيارة اإىل اآ�سيا الو�سطى
قام بها لعب الرابطة القومية لكرة ال�سلة �سام بركينز ،وم�ساعدة املدرب
يف فريق كرة ال�سلة لل�سيدات يف جامعة لويفيل ،بيكي بونر .اأر�سل مكتب
ال�سوؤون التعليمية والثقافية ( )ECAيف وزارة اخلارجية يف اآب/اأغ�سط�ص
 2008الثنني كمبعوثني ريا�سيني لإدارة دورات تدريبية لكرة ال�سلة لل�سباب
يف كازاخ�ستان وكريغيز�ستان.
وكان فريق كرة ال�سلة يف كريغيز�ستان قد مني مباأ�ساة يف  24اآب/اأغ�سط�ص
 2009مبا�رصة بعد انتهاء الزيارة .اإذ ق�سى ع�رصة اأع�ساء من الفريق يف
حادث حتطم طائرة جتارية اأثناء توجههم اإىل اإيران للم�ساركة يف البطولة
الآ�سيوية لل�سباب يف كرة ال�سلة.

تعلن �صحيفة غربة نيوز ،عن
اإف�صاحها املجال للجالية العربية
اأفرادا وموؤ�ص�صات للتعبري عن
اآراءها ون�صر بياناتها ،علم ًا اأن
ال�صحيفة ل تتحمل اأي م�صوؤولية
ول تتبنى ما تت�صمن هذه الآراء
اأو البيانات اأو الإنتقادات
www.ghorbanews.com
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هروب الرئي�ض التون�صي اإىل ال�صعودية بعد اإنتفا�صة �صعبية
دعا الغرب اإىل عملية انتقالية �سلمية فى تون�ص بعد
رحيل الرئي�ص زين العابدين بن على الذى كان
اأحد حلفائه فى املنطقة وجلاأ اإىل ال�سعودية وغادر
بن على تون�ص بعد حكم دام  23عاما اإثر حركة
احتجاج ل �سابق لها �سد نظامه الذى حاول قمعها
بعنف.
وقال الديوان امللكى ال�سعودى فى بيان اإن
"حكومة اململكة العربية ال�سعودية رحبت بقدوم
فخامة الرئي�ص زين العابدين بن على واأ�رصته اإىل
اململكة" نظرا "للظروف ال�ستثنائية التى مير بها
ال�سعب التون�سى ال�سقيق".
وعربت اململكة عن اأملها فى اأن "ي�سود الأمن
وال�ستقرار هذا الوطن العزيز على الأمتني العربية
والإ�سالمية جمعاء ،وتاأييدها لكل اإجراء يعود
باخلري لل�سعب التون�سى ال�سقيق" ومل ي�سدر اأى رد
فعل عن عا�سمة عربية اأخرى على رحيل بن على
الذى ا�سطر ملغادرة تون�ص حتت �سغط ال�سارع.
من جهته ،اأ�ساد الرئي�ص الأمريكى باراك اأوباما
"ب�سجاعة" ال�سعب التون�سى ودعا "كل الأطراف
اإىل املحافظة على الهدوء وجتنب العنف" ،كما
دعا احلكومة التون�سية اإىل "احرتام حقوق الإن�سان
واإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى امل�ستقبل
القريب تعك�ص الإرادة والتطلعات احلقيقية لل�سعب
التون�سى".
وكان بن على حليف الوليات املتحدة فى مكافحتها
التطرف الإ�سالمى ،لكن وا�سنطن انتقدت مع ذلك
مرات عدة اأداءه فى جمال حقوق الإن�سان وقال
اأوباما "اأدين واأ�ستنكر ا�ستخدام العنف �سد املدنيني
فى تون�ص الذين يعربون �سلميا عن راأيهم واأ�سيد
ب�سجاعة وكرامة ال�سعب التون�سى".
من جهته ،دعا الأمني العام لالأمم املتحدة بان كى
مون جميع الأطراف فى تون�ص اإىل "�سبط النف�ص"
و"حل امل�ساكل ب�سكل �سلمى جتنبا لفقدان مزيد
من الأرواح وت�ساعد العنف"،وقال فى بيان اإنه
"يدعو اإىل الحرتام الكامل حلرية التعبري والتجمع
والإعالم ويطلب من كل اجلهات املعنية بذل كل
جهد ممكن لإجراء حوار وحل امل�ساكل ب�سكل �سلمى
والعمل معا من اأجل ت�سوية �سلمية تر�سى تطلعات
ال�سعب التون�سى".
وفى باري�ص ،قالت الرئا�سة الفرن�سية فى بيان اإن

هل ت�صلم
ال�صعودية الرئي�ض
التون�صي الهارب
اإىل الإنتبول
الدويل ملحاكمته ؟
www.ghorbanews.com

"فرن�سا اأخذت علما بالعملية الد�ستورية النتقالية
التى اأعلنها رئي�ص الوزراء الغنو�سى" واأ�سافت اأن
"فرن�سا تاأمل بالتهدئة واإنهاء العنف .وحده احلوار
ميكن اأن يوؤمن حال دميقراطيا ودائما لالأزمة
الراهنة" ،موؤكدة اأن "فرن�سا تقف اإىل جانب ال�سعب
التون�سى فى هذه املرحلة احلا�سمة".
وقد اأكد م�سدر قريب من احلكومة اأن فرن�سا "ل
ترغب" فى جمىء الرئي�ص التون�سى املخلوع زين
العابدين بن على اإىل اأرا�سيها خوفا من اأن يثري
ذلك ا�ستياء اجلالية التون�سية فى فرن�سا من جهته،
دعا الحتاد الأوروبى اإىل "حلول دميقراطية
دائمة" فى تون�ص كما دعا اإىل الهدوء بعد الإطاحة
بنب على.
وقالت وزيرة خارجية الحتاد الأوروبى كاثرين
اآ�ستون واملفو�ص الأوروبى لتو�سيع الحتاد
�ستيفان فوىل "نود اأن نعرب عن دعمنا لل�سعب
التون�سى واعرتافنا بتطلعاته الدميقراطية التى
يجب حتقيقها بالطرق ال�سلمية" واأ�سافا "نحث
جميع الأطراف على �سبط النف�ص والهدوء من اأجل
جتنب وقوع مزيد من ال�سحايا اأو حدوث مزيد من
العنف" ،موؤكدين اأن "احلوار اآمر اأ�سا�سى" واأكد
م�سئول الحتاد "جندد التزامنا جتاه تون�ص و�سعبها
وا�ستعدادنا للم�ساعدة على اإيجاد حلول دميقراطية
دائمة لالأزمة اجلارية".
وفى لندن ،دعا وزير اخلارجية الربيطانى وليام
هيغ ال�سلطات التون�سية اإىل اأن تبذل ما فى و�سعها
لإيجاد حل "�سلمى" لالأزمة واإىل اإجراء انتخابات
حرة ومزيد من احلريات ال�سيا�سية فى هذا البلد.
وفى وا�سنطن ،اأعربت وزيرة اخلارجية الأمريكية

الثورة التون�صية
تلهب حما�ض
باقي ال�صعوب
العربية
هيالرى كلينتون عن اأملها فى العمل مع التون�سيني
طوال هذه الفرتة النتقالية لل�سلطة وقالت "نحن
م�سممون على م�ساعدة ال�سعب واحلكومة على اإر�ساء
ال�سالم وال�ستقرار (فى تون�ص) وناأمل اأن يعمال
�سويا من اأجل بناء جمتمع اأقوى واأكرث دميقراطية
ويحرتم حقوق النا�ص".
اأما ال�سيناتور الدميقراطى جون كريى رئي�ص جلنة
ال�سوؤون اخلارجية فى جمل�ص ال�سيوخ فاعترب اأن
فرار الرئي�ص بن على "�ستتجاوز تداعياته حدود
تون�ص" ،وقال اإن ال�رصق الأو�سط ي�سم �سعوبا فتية
"تتطلع اإىل م�ستقبل خال من اأى قمع �سيا�سى وف�ساد
واجلمود اقت�سادى
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اأوباما ي�صيد ب�صجاعة
التون�صيني
اأ�ساد الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما بـ"�سجاعة"
و"كرامة" ال�سعب التون�سي ،و�سدد على �رصورة
اإجراء انتخابات نزيهة وحرة عقب الإطاحة بالرئي�ص
التون�سي زين العابدين بن علي.
وا�ستنكر اأوباما يف بيان له "ا�ستخدام العنف �سد
املدنيني يف تون�ص الذين يعربون �سلميا عن راأيهم".
وقال اإن "الوليات املتحدة تقف مع املجتمع الدويل
�ساهدا على هذا الن�سال ال�سجاع من اجل احل�سول
على احلقوق العاملية التي علينا جميعا اأن نلتزم بها.
و�سنتذكر لفرتة طويلة �سور ال�سعب التون�سي وهو
ي�سعى اإىل جعل �سوته م�سموعا".
ودعا اأوباما "كل الأطراف التون�سية اإىل املحافظة
على الهدوء وجتنب العنف .كما دعا اأي�سا احلكومة
التون�سية اإىل احرتام حقوق الإن�سان واإجراء
انتخابات حرة ونزيهة يف امل�ستقبل القريب .تعك�ص
الإرادة والتطلعات احلقيقية لل�سعب التون�سي".
واأكد اوباما اأن "على كل بلد اأن مينح احلياة ملبداأ
الدميقراطية بطريقته .بناء على تقاليد �سعبه".
م�سريا اإىل اأن " الدول التي حترتم احلقوق العاملية
ل�سعوبها هي اقوي واأكرث جناحا من الدول التي ل
تفعل ذلك" ،م�سيفا "ل ا�سك يف اأن م�ستقبل ال�سعب
التون�سي �سيكون اأكرث اإ�رصاقا اإذا ما قادته اأ�سوات
ال�سعب التون�سي".
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حكاية الفتى االذي جعل رئي�س تون�س
يهرب
مل يكن ال�ساب حممد
البوعزيزي ،البائع التون�سي
املتجول ،يعلم اأن احتجاجه
على م�سادرة ب�ساعته من
قبل رجال الأمن يف بالده،
�ستطلق �رصارة لن تنطفئ
حتى مع مغادرة الرئي�ص
التون�سي زين العابدين بن
علي للبالد وال�سلطة يف اآن.
وال�رصارة التي اأ�سعلها
البوعزيزي 26 ،عاما،
بداأها بنف�سه ،عندما اأقدم
على اإ�رصام النار يف نف�سه،
بعدما تعر�ص لل�رصب على
اأيدي قوات ال�رصطة ،ال�سهر املا�سي ،ثم تويف لحقا
على �رصير العالج يف م�ست�سفى "بن عرو�ص" متاأثرا
بجروحه.
وا�سطر البوعزيزي ،الذي مل يجد فر�سة عمل بعد
تخرجه من اإحدى اجلامعات التون�سية ،اإىل العمل
بائع ًا للفواكه واخل�رصوات ،ولكنه مل يح�سل على
ت�رصيح من ال�سلطات الر�سمية ،مما جعله مو�سع
مالحقة من قبل ال�رصطة ،يف وقت �سابق من دي�سمرب/
كانون الأول املا�سي.
وذكرت خديجة �رصيف ،التي تعمل مع منظمة فرن�سية
حقوقية" :مل يقت�رص الأمر على قيام اأفراد الأمن
مب�سادرة عربته التي كان يعمل عليها وح�سب ،بل

اعتدوا عليه بال�رصب" ،مما دفعه اإىل الإقدام على
اإ�سعال النار يف نف�سه ،احتجاج ًا على امل�سايقات التي
تعر�ص لها.
وظل البوعزيزي على قيد احلياة قرابة  18يوم ًا ،اإل
اأنه اأ�سبح "رمز ًا" ملعظم خريجي اجلامعات الذين مل
يجدوا فر�سة عمل يف بلدهم ،مما اأدى اإىل اندلع
احتجاجات �ساخبة ،اأجربت يف نهايتها الرئي�ص على
مغادرة البالد.

بان كي مون يدعو اىل عودة �صريعة لالمن يف تون�ض
دعا المني العام لالمم املتحدة بان كي مون اىل "عودة �رصيعة" لالمن والنظام يف تون�ص حيث ي�سود انعدام
المن بعد �سقوط الرئي�ص زين العابدين بن علي اجلمعة ب�سغط من ال�سارع.
وقال بان كي مون خالل موؤمتر �سحايف يف ابوظبي حيث ي�سارك يف قمة حول الطاقات املتجددة "ل ازال
قلقا جدا ازاء العنف يف تون�ص".
وا�ساف "ادعو احلكومة التون�سية وكل الطراف اىل �سمان المن" يف هذا البلد.

تون�ض تطلب م�صاعدة
النتبول الدويل للقب�ض على
''بن علي'' وزوجته
طالبت احلكومة التون�سية املوؤقتة من النرتبول الدويل م�ساعدته يف القب�ص
على الرئي�ص التون�سي املخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابل�سي واأفراد عائلته الذين هربوا خارج البالد عقب املظاهرات التي طالبت بخلع الرئي�ص
التون�سي وعدم اإعالنه توليه فرتة رئا�سية جديدة.
وكانت ال�رصطة التون�سية قد ا�ستبكت مع بع�ص املتظاهرين ،الأربعاء ،بعد اندلع اأعمال عنف يف اأعقاب اأيام من الحتجاجات ال�سلمية املطالبة بتخلي�ص حكومة
الوحدة الوطنية من املوالني للنظام احلاكم ال�سابق.
وقال بع�ص الوزراء اإنه من املقرر اإجراء تعديل وزاري يف احلكومة املوؤقتة لتون�ص وذلك بعد احت�ساد مئات التون�سيني ،الثالثاء ،تاأيي ًدا للحكومة املوؤقتة التي
ت�سكلت بعد الطاحة بالرئي�ص زين العابدين بن علي لكنهم ا�ستبكوا يف وقت لحق مع حمتجني يطالبون بابعاد املوالني للنظام ال�سابق
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حمكمة اأمريكية تتهم �صابا رو�صيا باإدارة �صبكة عاملية للربيد الألكتوين املزعج
وجهت حمكمة فدرالية اأمريكية ل�ساب رو�سي تهمة ت�سغيل �سبكة دولية وا�سعة لإر�سال ما
يعادل ثلث الربيد املزعج حول العامل.
ونفي اأوليج نيكوليكوف املوقوف حاليا يف ولية وي�سكان�سون الأمريكية هذه التهمة عن
نف�سه وطالب حماموه بالإفراج عنه بكفالة والكتفاء بو�سعه رهن احلجز املنزيل.

ويقول خبراء أن الشبكة كانت قادرة على إرسال  10مليار بريد الكتروني يوميا وهي متثل
حوالي ثلث الرسائل املزعجة التي يتم إرسالها حول العالم.
وفي حال إدانته ،قد يواجه نيكواليكوف حكما بالسجن ملدة سبع سنوات.

ورف�ص القا�سي الأمريكي املخول النظر يف هذه الق�سية هذا الطلب قائال باأن
نيكوليكوف قد يحاول العودة اإىل بالده لتجنب املحاكمة.
ومن جانبه قال املدعي العام يف هذه الق�سية اإن املتهم "هو مواطن رو�سي ويقيم هناك،
ولذلك فاإن احلكومة (الأمريكية) تعتقد باأنه �سيحاول العودة اإىل رو�سيا يف حال الإفراج
ولن تتمكن حينها من حماكمته".
ويتهم نيكوليكوف بزرع فريو�سات يف حوايل ن�سف مليون جهاز كمبيوتر حول العامل
ليتمكن من ا�ستغاللها ب�سكل غري قانوين لإر�سال ر�سائل الكرتونية مزعجة ،وهو ت�رصف
يعد خرقا لقوانني الوليات املتحدة.

ع�صرات القتلى اجلرحى يف هجوم
انتحاري ب�صمال رو�صيا
اأوقع انفجار �سيارة مفخخة يف جمهورية "اأو�سيتيا ال�سمالية" ،اإحدى جمهوريات
رو�سيا الحتادية 15 ،قتي ً
ال على الأقل ،واأكرث من  85جريح ًا ،بح�سب ما اأكدت
م�سادر حكومية رو�سية اخلمي�ص.
ونقلت وكالة "اإنرت فاك�ص" الرو�سية لالأنباء عن رئي�ص اجلهمهورية ،تيموراز
مام�سوروف ،قوله اإن النفجار وقع بالقرب من �سوق �سعبية مبدينة "فالديقوقاز"،
كربى مدن اجلمهورية املعروفة اأي�س ًا با�سم "األنيا" ،وتقع يف منطقة �سمال القوقاز.
وتابع مام�سوروف قائ ً
ال" :املعلومات املتوافرة لدي ت�سري اإىل اأن النفجار الذي
وقع يف فالديقوقاز مت تنفيذه من قبل مهاجم انتحاري ،كان يقود �سيارة من نوع
"فولغا"" حتمل اأرقام  ،3102قرب مدخل ال�سوق".

ا�صتبدال رائد ف�صاء يف مهمة
دي�صكفري ب�صبب حادث دراجة
هوائية
اعلنت وكالة الف�ساء المريكية  -نا�سا انها اختارت رائد الف�ساء �ستيف بوين ليحل حمل
تيم كوبرا يف طاقم املكوك "دي�سكفري" بعد ا�سابته يف حادث دراجة ال�سبت املا�سي.
وكانت الوكالة قد املحت اىل انها قد تغري كل طاقم دي�سكفري املقرر اطالقه يف 24
فرباير �سباط املقبل.
و�سبق واكدت الوكالة ان كوبرا بحالة جيدة ،لكنها قالت انها تعمل على اعادة تقييم
الو�سع.
وبداأ تيم كوبرا عمله كرائد ف�ساء عام  ،2000و�سارك يف رحلتني �سابقتني اىل
الف�ساء ،كما عمل يف املحطة الف�سائية الدولية.
ويتوقع ان تكون هذه الرحلة الخرية لدي�سكفري حيث ت�ستعد نا�سا لحالة ا�سطولها على
التقاعد.

منتدى دافو�ض ينطلق الأربعاء بح�صور ممثلني عن  90دولة
دافو�ص� ،سوي�رص ًا ( -- )CNNمن املنتظر اأن يناق�ص زعماء �سيا�سيون وقادة اأعمال من اأكرث من  90دولة عدد ًا من الق�سايا العاملية ،وعلى راأ�سها تقدمي امل�ساعدة لهايتي املنكوبة
بالزلزال ،وهي الق�سية التي فر�ست نف�سها على احلدث على املنتدى القت�سادي العاملي يف
دافو�ص ب�سوي�رصا الأربعاء ،والذي يحتفل بالذكرى الأربعني على تاأ�سي�سه.
ويعقد املنتدى ،الذي ي�ستمر على مدى خم�سة اأيام ،بح�سور  2500م�سارك من بينهم حوايل
 30رئي�ص دولة و 60وزيرا ،من بينهم روؤ�ساء فرن�سا والربازيل واملك�سيك وجنوب اإفريقيا
وكوريا اجلنوبية ونائب رئي�ص وزراء ال�سني ،كما يعقد حتت �سعار "من اأجل حت�سني و�سع
العامل ..اإعادة التفكري وال�سياغة والبناء".
وبح�سب موقع "�سوي�ص اإنفو" ،فاإن اأغلب هذه اجلل�سات اتخذت �سعار "اإعادة ال�سياغة والتفكري
والت�سور" ،اإما للنظام املايل العاملي ،اأو للنمو القت�سادي العاملي على املدى الطويل ،اأو
اإعادة التفكري يف منو القارة الإفريقية ،بل حتى اإعادة ت�سور نظام راأ�ص املال الذي تتحكم فيه
الأ�سواق ،مبا يف ذلك اإعادة التفكري يف اأخالقيات املهنة يف املجال التجاري.
وقال موؤ�س�ص املنتدى كالو�ص �سفاب ،حول الدعوة اإىل اإعادة التفكري والت�سور والبناء ،اإن
ت�سوره للنظام "يعني نظام ًا راأ�سمالي ًا ت�سارك فيه جميع الأطراف يف حتمل امل�سوؤولية� ،سواء
جتاه الدولة اأو جتاه املجتمع".
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�خبار�لعامل

التنني ال�صيني  -عمالق القت�صاد القادم
جمهورية ال�سني ال�سعبية
العا�سمة  :بكني
العلم الوطني
علم اأحمر اللون يحمل خم�سة جنوم �سفراء .والن�سبة بني
الطول والعر�ص .2:3
رئي�ص الدولة
هو جني تاو

نهر اليانغت�سي هو اأطول اأنهار ال�سني ،يبلغ
جممل طوله  6300كيلومرت،
وثالث اأطول اأنهار العامل بعد نهر النيل يف
اإفريقيا ونهر الأمازون يف اأمريكا
اجلنوبية .النهر الأ�سفر ثاين اأطول اأنهار
ال�سني ،يبلغ جممل طوله  5464كيلومرتا.
الوادي الأكرب
على نهر يالوت�سانغبو الواقع على ه�سبة
التبت واد كبري يبلغ طوله 504.6
كيلومرت والعمق  6009اأمتار ،ويعترب اأكرب
واأعمق واد يف العامل

رئي�ص جمل�ص الدولة
ون جيا باو

املوقع اجلغرايف
تقع ال�سني يف الن�سف ال�رصقي من الكرة الأر�سية واجلزء
ال�رصقي
من قارة اآ�سيا وال�ساحل الغربي من املحيط الهادي.
امل�ساحة
 9.6مليون كيلومرت مربع ،وبذلك تاأتي يف املركز الثالث
من حيث
امل�ساحة بعد رو�سيا وكندا.

املناخ
تقع معظم اأقاليم ال�سني يف املناطق املعتدلة واملناطق
�سبه املدارية،
ويقع جزء منها يف املناطق املدارية جنوبا ،اأما �سمالها
فيقرتب من
املناطق املتجمدة.

احليوانات
يف ال�سني اأكرث من  4400نوع من احليوانات الفقارية،
والبندا العمالق
والقرد الذهبي والأيل الأبي�ص ال�سفاه ومنر جنوبي ال�سني
والتدرج البني
الأذن والدلفني النهري الأبي�ص ومت�ساح نهر اليانغت�سي
والكركي الأحمر
التاج وغريها من مائة نوع من احليوانات النادرة النفي�سة
اخلا�سة بال�سني.

الت�ساري�ص
تت�سف ت�ساري�ص ال�سني بارتفاعها غربا وانخفا�سها
�رصقا ،ون�سبة الت�ساري�ص
املختلفة يف م�ساحة ال�سني الكاملة :اجلبال، %33.3
اله�ساب ، %26
الأحوا�ص  ، %18.8ال�سهول  ،%12التالل .%9.9
اجلزر
تتناثر يف مناطق ال�سني البحرية الوا�سعة  5400جزيرة.
اأكربها جزيرة
تايوان (م�ساحتها حوايل  36األف كيلومرت مربع) ،وتليها
جزيرة هاينان
(م�ساحتها  34األف كيلومرت مربع تقريبا).
اجلبال
يف العامل  19قمة جبلية يزيد ارتفاع كل منها عن 7000
مرت عن �سطح البحر،
منها  7قمم جبلية تقع داخل حدود ال�سني وعلى اخلطوط
احلدودية ال�سينية.
وتنت�رص على ه�سبة ت�سينغهاي – التبت التي تلقب با�سم
"�سقف العامل" كثري
من اجلبال ال�ساهقة .يبلغ معدل ارتفاع جبال هيماليا
 6000مرت عن �سطح
البحر ،ويبلغ ارتفاع قمة جومولنغما – قمة هيماليا
الرئي�سية 8848.13
مرت عن �سطح البحر ،لذلك تعد اأعلى قمة يف العامل.
النهر الأطول

النباتات
يوجد يف ال�سني تقريبا جميع اأنواع النباتات الرئي�سية
للمنطقة املتجمدة
واملنطقة املعتدلة واملنطقة املدارية يف ن�سف الكرة
ال�سمايل.
فيها اأكرث من  32الف نوع من النباتات العليا.
الزهور امل�سهورة
الفوانيا والأزاليا وزهرة الربيع
تعداد ال�سكان
قامت ال�سني يف الأول من نوفمرب  2000بت�سجيل بيانات
الإح�ساء ال�سكاين
اخلام�ص  ،حيث و�سل عدد �سكان ال�سني 1.29533
مليار ن�سمة .اإجمايل
عدد �سكان  31مقاطعة ومنطقة ذاتية احلكم ومدينة تابعة
مبا�رصة للحكومة
املركزية (ل ت�سمل جينمن ومات�سو مبقاطعة فوجيان
وغريهما من اجلزر)
والع�سكريني يف اخلدمة يف بر ال�سني الرئي�سي،
 1.26583مليار ن�سمة.
اإجمايل عدد �سكان منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�سة
 6.78ماليني ن�سمة.
اإجمايل عدد �سكان منطقة ماكاو الإدارية اخلا�سة 440
األف ن�سمة.
اإجمايل عدد �سكان مقاطعة تايوان وجينمن ومات�سو
مبقاطعة فوجيان
وغريهما من اجلزر  22.28مليون ن�سمة.

ن�سبة زيادة ال�سكان
مقارنة مع عدد ال�سكان يف الإح�ساء ال�سكاين الرابع الذي
اأجري يف �ساعة
�سفر من اأول يوليو عام  1990وهو  1.13368مليار
ن�سمة ،ازداد اإجمايل عدد
ال�سكان يف الـ  31مقاطعة ومنطقة ذاتية احلكم ومدينة
تابعة مبا�رصة للحكومة
املركزية والع�سكريني يف اخلدمة برب ال�سني الرئي�سي
 132.15مليون ن�سمة
يف مدة ع�رص �سنوات واأربعة اأ�سهر ،بن�سبة .%11.66
ومعدل زيادة 12.79
مليون ن�سمة �سنويا اأي � %1.07سنويا يف املتو�سط.

اللغات املنطوقة واملكتوبة
من بني الـ  55اأقلية قومية ت�ستخدم قوميتا هوي ومان
اللغة ال�سينية،
بينما ت�ستخدم كل من الـ  53اأقلية قومية لغة منطوقة
خا�سة لكل منها؛
ولـ  21اأقلية قومية لغاتها املكتوبة ت�ستخدم  27لغة
مكتوبة.
الأعياد
من الأعياد الر�سمية يف ال�سني :عيد راأ�ص ال�سنة اجلديدة
(اأول يناير)،
لهذا العيد عطلة يوم واحد يف كل اأنحاء البالد؛ عيد الربيع
(عيد راأ�ص
ال�سنة القمرية اجلديدة) ،له عطلة ثالثة اأيام يف كافة اأنحاء
البالد؛
عيد العمال العاملي (اأول مايو) ،لهذا العيد عطلة ثالثة
اأيام يف كل
اأنحاء البالد؛ العيد الوطني (اأول اأكتوبر) ،لهذا العيد عطلة
ثالثة اأيام
يف كل اأنحاء البالد
وتقع حمطة الف�ساء الدولية على ارتفاع  400كيلومرت
تقريبا ،ويقيم بها اربعة رواد يتم ا�ستبدالهم ب�سكل دوري
كل �ستة ا�سهر.
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عجز قيا�صي يف املوازنة المريكية

وا�سنطن  -يحث بيل غيت�ص ووارن بافيت ،اأغنى رجلني يف الوليات املتحدة ،اأثرياء
اأمريكا والعامل من اأ�سحاب الباليني على التربع بالن�سيب الأكرب من ثرواتهم لأعمال الرب
والإح�سان.

م�ستوى هو الأعلى
من املتوقع اأن يبلغ العجز املايل يف موازنة احلكومة الأمريكية
ً
على الإطالق ،بحيث ي�سل اإىل نحو ترليون ون�سف الرتليون دولر.

فقد

جاء ذلك يف تقرير �سادر عن مكتب املوازنة يف الكونغر�ص الأمريكي.
وذكر التقرير اأن هذا العجز َ َيزيد عن التوقعات ال�سابقة بن�سبة اأربعني يف املائة.
واألقى التقرير بالالئمة يف ذلك على الأزمة املالية العاملية والركود الإقت�سادي
الذي اأعقبها.
ودعا التقرير اإىل تخفي�ص كبري يف النفاق العام اأو رفع ال�رصائب للحيلولة دون
حتول الدين احلكومي اإىل و�سع ل ميكن ال�سيطرة ُ عليه.

اأطلق بيل غيت�ص ،ال�رصيك املوؤ�س�ص ملوؤ�س�سة مايكرو�سوفت للربجميات ،ووارن بافيت ،رئي�ص
�رصكة بريك�ساير هاثاواي لالإ�ستمثار ،حملتهما حتت �سعار "عهد العطاء" يف حزيران/يونيو
 2010لدعوة اأغنى الأثرياء من اأفراد واأ�رص يف الوليات املتحدة اإىل التعهد بالعطاء
والتربع بن�سبة  50باملئة على الأقل من ثرواتهم لالأعمال اخلريية.
وقد وقّ ع العهد �ستيف كي�ص ،موؤ�س�ص �رصكة الإنرتنت اإي اأو اإل ( )AOLوزوجته جني الرئي�سة
امل�ساركة ملوؤ�س�سة كي�ص فاوندي�سن.
واأعلن �ستيف وجني كي�ص يف بيان لهما باملنا�سبة قائلني "لقد تعلّمنا الكثري على مر ال�سنني
�سواء من خالل جناحنا يف منا�رصة الرب واخلري وف�سلنا ،ونعتقد اأننا بعملنا معا وتبادل
الدرو�ص التي تعلمناها ميكن زيادة التاأثري الذي ميكن اأن يحدثه موؤيدو عهد العطاء".
واأ�ساف البيان قولهما "اإننا لهذا ال�سبب نن�سم اإىل بيل ومليندا ووارن والكثريين غريهم يف
اإعالن هذا اللتزام العلني".
وكان  57بليونريا قد ان�سموا اإىل حملة العهد بحلول �سهر كانون الأول/دي�سمرب .2010
وتق ّدر جملة فورب�ص اأن قيمة التربعات مبوجب هذا التعهد �ستبلغ  600بليون دولر.
و�رصح بافيت ل�سبكة اإي بي �سي الإخبارية يف ت�رصين الثاين/نوفمرب بقوله اإن "فكرة الرثوة
الأ�رصية فكرة �ساذة .فالفكرة القائلة باأن ل تكون قادرا على فعل �سيء يف العامل بقية
حياتك وحياة اأبنائك واأحفادك  ..ل تبدو يف احلقيقة اأنها اأمريكية فعال ".وقال بافيت
الذي يبلغ الثمانني من عمره اإن ثروته تكونت من جمموعة من عوامل احلظ مبا فيها اأنه ولد
ذكرا اأبي�ص ويف الوليات املتحدة حيث يوجد نظام �سوق حرة.
و�سبق لبافيت اأن �رصح يف منا�سبات عديدة باأنه ا�ستطاع جمع ثروته ال�سخمة نتيجة لرباعته
يف التعرف على الأ�سهم ذات الأ�سعار الأدنى من قيمتها يف حني كان اأنا�ص اآخرون يوؤدون
اأعمال اأكرث نبال وكرما يف حياتهم دون مقابل اأو نفع مادي يذكر .ولإي�ساح ما يعنيه قال
اإن اجلنود الذين ينقذون اأرواح رفاقهم يف �ساحات املعارك يكافاأون بالأو�سمة ويتلقى
املعلمون القديرون ر�سالت �سكر .اأما هو فقال اإنه ممنت جدا ملا وهبته احلياة ولذا فاإن
هدفه الآن هو ا�ستغالل ثروته بذكاء بحيث تفيد اأكرب عدد من النا�ص.
واأ�ساف بافيت قائال" :اأريد اأن اأفعل �سيئا يكون اأكرث ما اأ�ستطيع من عقالنية وذكاء بغ�ص
النظر عن مكان وجود امل�ستفيدين و�سواء اأكانوا ذكورا اأو اإناثا� ،سودا اأو بي�سا اأو اأمريكيني
اأو اأفريقيني اأو كائنني من كانوا .فاأنا اأريد اأن يكون لأموايل اأكرب الأثر يف حت�سني حياة
معظم النا�ص".
وينوي بافيت اأن يهب ن�سبة  99باملئة من ثروته لأعمال اخلري يخ�س�ص منها ن�سبة  75باملئة
ملوؤ�س�سة بيل ومليندا غيت�ص التي ت�سعى من عملها اإىل حت�سني الو�سع ال�سحي العاملي ونظام
التعليم يف الوليات املتحدة.
وقالت مليندا غيت�ص زوجة بيل غيت�ص يف نف�ص املقابلة التي اأجريت مع بافيت على �سبكة اإي بي
�سي "اإن الرثوة الكبرية جتلب معها م�سوؤولية ج�سيمة" نحو رد اجلميل اإىل املجتمع .وت�سارك
مليندا يف رئا�سة موؤ�س�سة غيت�ص اخلريية.
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علماء بريطانيون ينتجون "اأول"
�صاللة دجاج مقاوم لإنفلونزا الطيور
اأعلن علماء بريطانيون اأنهم
اأنتجوا اأول �ساللة يف العامل
من الدجاج املع َّدل وراثيا،
واملقاوم لنت�سار مر�ص اإنفلونزا
الطيور ،ون�رصوا نتائج جتربتهم
يف جملة "�ساين�ص" (العلوم)
املتخ�س�سة.
وقال فريق العلماء الربيطانيني اإن التجارب والدرا�سات التي اأجروها اأظهرت
اأنه من املمكن اإن�ساء مزرعة من الطيور املعدلة وراثيا واملقاومة لالأمرا�ص التي
ت�سببها الفريو�سات.
مورثة ا�سطناعية"
ِّ
مورثة ا�سطناعية يف جمموعة من
وك�سف فريق الباحثني كيف اأنه قام باإدخال ِّ
الدجاجات ،وبتلك التقنية مت اإدخال جرعة �سغرية من فريو�ص اإنفلونزا الطيور يف
خاليا الدجاجات التي اأُخ�سعت للتجرية.
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ال�سفري الأمريكي باليمن يلتقي
بقيادات اجلالية اليمنية بنيويورك
�صرح الدكتور خالد العامري النا�صط ال�صيا�صي اليمني وممثل التن�صيق الذي مت مع وزارة اخلارجيه المريكيه
انه مت ا�صت�صافة ال�صفري المريكي يف اليمن "جريالد فاير�صتان" والوفد املرافق له يف قاعة كور يارد بفندق
ماريوت بنيويورك والذي كان الدكتور خالد العامري من م�صتقبليه والأ�صتاذ /عبده املوتي  -نا�صر جريدة غربة
نيوز -ال�صتاذ  /عبد ال�صالم مبارز -رئي�ض اجلاليه �صابقا  -والخ فتح عاليه  -رئي�ض اجلاليه حاليا  -والخ عبد
الكرمي اليو�صفي والخ �صاكر ال�صول وعدد اآخر من قيادات واأبناء اجلاليه اليمنيه يف نيويورك
كما �صرح الدكتور خالد العامري على انه مت طرح عدة موا�صيع مهمه امام ال�صفري الأمريكي
منها اهتمام ابناء اجلاليه اليمنيه المريكيني واحلث واظهار نواياهم واهتمامهم بوحدوة اليمن و�صالمة ارا�صيه
والتوعيه الدميقراطيه و عن ما يتطلعون اليه بخ�صو�ض النتخابات واأي�صا هذا اللقاء يعني مدى التابط
الوطني بني المريكيني اليمنني والداره المريكيه ممثله بوزارة اخلارجيه المريكيه ويعني اي�صا الكيان القوي
يف الواقع المريكي لالمريكيني اليمنيني
كما اكد ال�صفري على ان احلكومه المريكيه تقدم دعما لليمن ووحدته وامنه وا�صتقراره  .وطرح اي�صا ابناء
اجلاليه امام ال�صفري متطلبات وهمومهم كما طالبو بت�صهيل معامالتهم يف ال�صفاره المريكيه ب�صنعاء
نبذه خمت�صره عن �صعادة ال�صفري جريالد فاير�صتاين :
 التحق بال�صلك الدبلوما�صي عام  1975م متخ�ص�ض يف �صئون ال�صرق الدنى وجنوب ا�صيا . عمل يف املا�صي نائبا مل�صاعد من�صق الربامج يف مكتب من�صق مكافحة الرهاب خدم يف باك�صتان – تون�ض  -الريا�ض –ا�صرائيل – وم�صقط  -وبريوت . متزوج واأب لثالثة اطفال .ن�صطات �صعادات ال�صفري منذ فتة ت�صلمه العمل �صفريا يف اليمن يف �صبتمرب2010م :
 اأول ظهور له يف موؤمتر �صحفي يف اكتوبر 2010- 11م ، زار املتحف الوطني .لتقي �صيا�صني اللقاء امل�صتك يف منزل ال�صيخ حميد الحمر الذي اقام مادبة غداء على �صرفه . زار حمافظة عمران -.قابل وزير الزراعة .قابل رئي�ض احلكومة .قابل نائب رائي�ض الوزراء ل�صئون الدفاع والمن.-زار جامعة �صنعاء وجامعة تعز وحتدث وتناق�ض مع الطالب واملدر�صني
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وجه الأ�صتاذ  /عبده املوتي عدة ت�صاوؤلت اإىل ال�صفري الأمريكي عن اإنطباعاته عن ال�صعب
اليمني وروؤيته مل�صتقبل اليمن ودور ال�صفارة الأمريكية ب�صنعاء يف بلورة العالقة بني احلكومة
الأمريكية واجلالية اليمنية وكيفية الإ�صتفادة من اجلالية اليمنية الكبرية يف اأمريكا يف
النهو�ض باليمن
وقد اأجاب ال�صفري على هذه الت�صاوؤلت باإ�صتفا�صة موؤكداً على دعم بالده لليمن واإ�صتقراره
واأهمية التوا�صل الدائم بني ال�صفارة الأمريكية يف �صنعاء واملواطنيني اليمنيني �صواء يف داخل
ال بال�صوت وال�صورة عرب موقع جريدة غربة
اليمن اأو خارجها .وميكنكم م�صاهدة اللقاء كام ً
نيوز
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نكت
………………………..

حم�صح�ض م�صري �صالوه ؟؟
ماهي اأ�صهل طريقه ل�صت�صافه كاأ�ض
العامل !؟
قال ب�صيطه نحتل قطر...
………………………..

واحد بلديتنا رجع بيته لقى مراته فى
ال�صرير مع اأثنني � ..صرخ وهاج مراتى بتخونى
 ...ب�صرع رد عليه �صاب منهم احنا الكامريا
اخلفية لو م�ض عايز تذيع قول ما تذيع�صى ...
رد بلديتنا لأ ذيع خللى النا�ض تنب�صط

مره املدر�ض �صاأل الطفال فى الف�صل اىل يفتكر
نف�صه غبى يقف  ...بعد �صويه وقف تلميذ
...ف�صاله املدر�ض و ليه بقه يا �صيدي بتفتكر
نف�صك غبي ..فرد عليه التلميذ ا�صلي حمبيت�ض
ا�صوفك واقف لواحداك يا اأ�صتاذ ..

………………………..

………………………..
واحد جدته عيانة و راف�صه الكل ف�صاألها تاكلى
مهلبية وال اجوزك ..قالت له لأ يابنى املهلبية
نا�صفة على �صنانى
………………………..
م�صطول لب�ض جزمة  ،فردة بي�صة والتانية �صوده
 ....قابله م�صطول تاين وقاله" :ايه ياواد اجلزمه
ال�صيك دي .راح امل�صطول الولين حط رجل علي
رجل وقاله :و�صرفك اإنت ..عندي جوز جزم تاين
فى البيت �صبهه بالظبت
………………………..
فيل على عالقة بنمله قرر فجاأه ينهى العالقه
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فقالت النمله وهى تتجاه ارحمنى و ارحم الفيل
اإىل فى بطنى.
واحد م�صطول راح مطعم وقال ل�صاحب املطعم
�صندوت�ض طعمية من غري �صلطة� ..صاحب املطعم
كمان م�صطول قال له من غري �صلطة ايه؟ قال له :
من غري �صلطة قوطة � -صاحب املطعم  :ماعندي�ض
�صلطة قوطة اعمله من غري �صلطة طحينة؟؟؟
.............................
واحد بلدينا بي�صال اخوه تعرف مبنى التجارة
الدوىل اللى فى نيويورك اتهدم ليه رد علية ليه
قالوا ا�صله كان على ار�ض زراعية.
………………………..
لية ال�صمك بيخاف من اجلنية....؟! عل�صان اجلنية
فية  100قر�ض

واحد م�صطول بي�صاأل مراته هو ملا بنفتح باب
احلمام النور بينور قالت له ل قالها يبقى اأنا
عملتها فى الثالجة
………………………..
بخيل �صحى من النوم قال ملراته اأنا حلمت اإنى
ا�صتيت لالأولد  3كيلو موز و 2كيلو تفاح قالت
له يا راجل ليه التبذير ده قال لها ا�صكتى خلى
العيال تاكل
………………………..
مرة واحد مدر�ض �صاأل واحد تلميذ اأبوك
ا�صتى من الفكهانى اتنني كيلو برتقال �صعر
الكيلو اتنني جنية يبقى ابوك دفع كام؟ فقالو
التلميذ يبقى دفع اتنني جنية يااأ�صتاذ فقالو
ال�صتاذ ب�ض يابنى انت ماتعرف�ض ح�صاب فقالو
التلميذ ل يااأاإ�صتاذ دا انت اللى ماتعرف�ض ابويا
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اول ميني ي�صعل النار يف نف�صه
احتجاجا على البطالة
حاول �ساب ميني النتحار با�رصام النار
يف نف�سه امام منزله يف البي�ساء �سمال
العا�سمة �سنعاء احتجاجا على عدم متكنه
من احل�سول على وظيفة  ،لتكون اول حالة
يف اليمن حتاول النتحار بنف�ص الو�سيلة
التي اتبعها بع�ص ال�سباب يف دول عربية
مثل تون�ص واجلزائر وم�رص وموريتانيا.
وذكرت قناة "اجلزيرة" ان ال�ساب اليمني
�سليم العمراين البالغ من العمر  25عاما
�سكب البنزين على ج�سده امام منزله يف
البي�ساء قبل ان ي�رصم النار فيها ومت نقله
اىل امل�ست�سفي اجلمهوري  ،ويرقد حاليا يف
العناية املركزة يف حالة حرجة .وجدير
بالذكر انه منذ اقدامال�ساب التون�سي حممد
البوعزيزي با�سعال النار يف نف�سه يوم
 17دي�سمرب/كانون الول املا�سي ،وهو
الفتيل الذي فجر انتفا�سة �سعبية يف تون�ص
انتهت ب�سقوط الرئي�ص زين العابدين بن علي

وفراره خارج البالد يوم اجلمعة املا�سي
 ،اتبع بع�ص ال�سباب يف دول عربية مثل
م�رص واجلزائر وموريتانيا نف�ص الطريقة
احتجاجا على تدين م�ستوى املعي�سة.

رئي�ض اليمن واأمري
قطر بحثا العالقات وا�صتيعاب العمالة
اليمنية يف م�صاريع مونديال 2022
عرب الرئي�ص اليمني خالل لقائه امري دولة قطر �سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين ،على هام�ص
اعمال القمة العربية القت�سادية التنموية الجتماعية املنعقدة حاليا يف �رصم ال�سيخ امل�رصية ،عن
تقديره ملواقف دولة قطر الداعمة لليمن واأمنه وا�ستقراره ووحدته .من جانبه اأكد �سمو ال�سيخ
حمد بن خليفة اآل ثاين ،وقوف قطر اىل جانب اليمن يف كل ما يحقق له اخلري والنماء والتقدم
والزدهار .
ونوه امري دولة قطر بالعالقات الثنائية املتينة التي تربط بني قطر واليمن على خمتلف ال�سعدة .
وكانرئي�ص اليمن وامري دولة قطر قد بحثا العالقات الثنائية احلميمة وجمالت التعاون امل�سرتك
بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها ،بال�سافة اىل بحث الق�سايا واملو�سوعات املدرجة على
جدول اأعمال القمة والت�ساور اإزاءها.
كما بحث الزعيمان الأو�ساع اجلارية يف املنطقة ،ف�سال عن بحث ال�سبل الكفيلة بزيادة ن�سبة
اليادي العاملة اليمنية وخا�سة الفنية منها يف دولة قطر وا�ستيعاب هذه العمالة يف امل�ساريع
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اليمن يعتقل نا�صطة
قادت احتجاجات
لالإطاحة بالرئي�ض
�صالح

األقى اليمن القب�ص على نا�سطة قــادت احتجاجات للطلبة �سد احلكومة
يف العا�سمة ال�سبوع املا�سي مما اأدى اىل ا�سعال موجة جديدة من
الحتجاجات الحد ،وقادت توكل كرمان احتجاجني يف جامعة �سنعاء
منتقدة احلكم ال�سمويل للحكام العرب ودعت اليمنيني لالطاحة بالرئي�ص علي
عبد الله �سالح من خالل الر�سائل الن�سية ور�سائل الربيد اللكرتوين م�ستلهمة
بالحتجاجات التي اأطاحت بالرئي�ص التون�سي زين العابدين بن علي.
وقـــال مــ�ــســدر اإنـــه األــقــي القب�ص عــلــى تــوكــل وهـــي ع�سو يف حزب
ال�ــســالح ال�سالمي اليوم باأمر من مكتب النائب الــعــام ،واأكــد حممد
ا�سماعيل النهمي زوج تــوكــل الـــذي كــان برفقتها اأثــنــاء اعتقالها
اأن الــ�ــرصطــة اأوقــفــت زوجــتــه وهــي يف طريقها اىل املــنــزل يف وقت
مبكر مــن �سباح الحـــد واتهمتها بتنظيم مــظــاهــرات دون ت�رصيح.
وا�ساف النهمي -يف مكاملة هاتفية -اأنه لي�ص لديه معلومات دقيقة عن مكانها
وانها رمبا تكون يف ال�سجن املركزي اأو رمبا يف مكان اخر ،وبعد القب�ص
على كرمان جتمع مئات من الطلبة اأمام جامعة �سنعاء مطالبني بالفراج عنها.
ودعــــت تــوكــل اأيــ�ــســا وهــــي تـــراأ�ـــص مــنــظــمــة �ــســحــفــيــات بـــال قيود
اليمنيني اىل دعـــم الــ�ــســعــب الــتــونــ�ــســي ،ومــثــلــت الطـــاحـــة بالرئي�ص
التون�سي زلـــزال �سيا�سيا ق�ست على �ــســورة احلــاكــم العربي امل�ستبد
املــدعــوم مــن اجلــيــ�ــص بــاعــتــبــاره يف مــنــاأى عــن ال�ــســتــيــاء ال�سعبي.
ويحكم �سالح اليمن منذ اأكرث من  30عاما كما اأن حكومته التي تعاين
من نق�ص �سديد يف المــوال تواجه متردا يف ال�سمال وحركة انف�سالية
ومقاتلي القاعدة يف اجلنوب ،وهو ي�سعى جاهدا لخراج اليمن من الفقر
رغم النتاج املحدود واملتناق�ص للنفط والنق�ص املتزايد يف املياه،
ويقل دخل اأكرث من  40يف املئة من �سكان اليمن البالغ عددهم  23مليون
ن�سمة عن دولرين يوميا كما اأن نحو الثلث يعانون من اجلوع املزمن.
وحــمــل مــئــات املحتجني يف �سنعاء ال�ــســبــوع املا�سي لفــتــات تطلب
مــن الــنــظــام اأن يــرحــل قبل اجــبــاره على ذلـــك ،وتــظــاهــر اللف يف
اجلــنــوب اخلمي�ص لبـــداء معار�ستهم لــال�ــســالحــات ال�سيا�سية التي
اقــــرتحــــتــــهــــا احلــــكــــومــــة مبـــــا يف ذلـــــــك و�ـــــســـــع قـــــيـــــود عــلــى
فـــــرتات تــــويل الـــرئـــا�ـــســـة والـــتـــي قـــالـــوا انـــهـــا لــيــ�ــســت كــافــيــة..
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من هنا وهناك

عمر ال�صريف:
فلو�ض الفن حرام
اأكد الفنان العاملي عمر ال�رصيف اأن فلو�ص املمثلني حرام ،واأن اأفالم
ال�سينما امل�رصية الآن "زبالة" واأنه ل يعرف الفنان الكوميدي اأحمد
حلمي ول ي�سمع عنه – على حد قوله –.
واأ�ساف ال�رصيف يف حواره مع بوابة الأهرام :اأنا اأعترب اأنني عملت يف
اخلارج  4اأفالم فقط جيدة

والباقي ل يعجبني وهنا يف م�رص فيلم اأو اتنني ،وكنت اأ�سطر اأحيانا
اإىل عمل اأفالم "وح�سة" ع�سان اأ�ستغل وما اأقعد�ص يف البيت على طول.
واأو�سح – يف مفاجاأة مذهلة – اأنه مل يطلق الفنانة فاتن حمامة اإل
منذ � 6سنوات وقال" :بعد زواجنا كانت فاتن ل تريد اأن ت�سافر معي
ول حتب العمل يف اأمريكا ،فقلت لها يا حبيبتي ب�سي اإحنا م�ص هنتطلق
ول حاجة ،اأنا ه�سافر ،ولو يف يوم من الأيام حبيتي حد اأو عايزة
تتجوزي تاين كلميني يف التليفون هبعتلك الورقة على طول ،وكل
الفرتة دي وهي زوجتي ومل اأطلقها اإل بعدين وعمرنا نحن الثنني
تخطى ال�سبعني عاما ،حينما تعرفت هي على زوجها احلايل واأرادت
الزواج منه.
ويف رده عن �سوؤال حول �سبب قبوله لفيلم "اإ�ساعة واحدة ل تكفي"،
رغم اأن فكرته �سبق تقدميها يف فيلم "اإ�ساعة حب" قال ال�رصيف :قبلت
لأنني منذ عامني ل اأ�ستغل ،و�سعب على ال�سخ�ص اأن يجل�ص بدون عمل،
كما اأنني وافقت على هذا الفيلم لأنه جيد ومن ال�سعب اأن جتد فكرة
جيدة فى هذه الأيام !.
واأكد الفنان العاملي اأنه يوؤمن باأن هناك الكثري من الفنانني اأكرث
موهبة منه ،لفتا اإىل اأنه يعترب اأحمد زكي بالن�سبة له اأح�سن ممثل يف
م�رص ،وكان من املمكن اأن ي�سل للعاملية لول عدم اإجادته لالإجنليزية
!!.
واأو�سح اأنه رف�ص بطولة م�سل�سل عمر املختار رغم اأن القذايف عر�ص

مطربة تت�صبب يف موقف
حرج ل� عمرو خالد
ت�سببت املطربة رحمة يف موقف حرج للداعية ال�سالمي ال�سهري
عمرو خالد ،وذلك بعدما قابلته �سدفة اأثناء خروجه من احد
ا�ستديوهات الربامج وعلى الفور ا�ستوقفته لتقول له " :ما ت�ساألني�ص
اأنا ا�سمي ايه ول با�ستغل ايه ول لب�سه كده ليه ب�ص عاوزة اأقولك
اإين بحبك" وهو الأمر الذي و�سعه يف موقف حرج وخا�سة اأنها
كانت ترتدي مالب�ص مثرية ،لريد عليها اأمام اجلميع قائال  :ربنا
يهديكي".
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هيفاء وهبي
تخ�صى عني احل�صود
تطري املطربة اللبنانية هيفاء وهبي اإىل هولندا اأواخر الأ�سبوع احلايل من اأجل
امل�ساركة اإىل جانب املطرب تامر ح�سني يف اإحياء حفل غنائي للجاليات العربية
املقيمة هناك.
من ناحية اأخرى تتكتم هيفاء وهبي ب�سدة على كل التفا�سيل والأخبار املتعلقة
مب�سل�سلها الرم�ساين القادم الذي يعد مبثابة باكورة جتاربها يف جمال الدراما
التليفزيونية خ�سية عني احل�سود التي اأ�سبحت مبثابة عقدة �سخ�سية لها وذلك بعدما

اأ�سابها من تعطل تنفيذ م�رصوع الفوازير العام املا�سي عقب اإعالنها عنه يف
و�سائل الإعالم وبالرغم من اإبرامها اتفاق ًا مع املنتج عمرو عفيفي لهذا الغر�ص.
وتقوم هيفاء مع مطلع ال�سهر اجلديد بتوقيع عقد م�سل�سلها مع �رصكة "عرب �سكرين"
التي جنحت يف احل�سول على موافقة هيفاء للقيام باأول بطولة لها على ال�سا�سة
ال�سغرية مقابل ثالثة ماليني دولر.
كما قررت هيفاء وهبي طرح األبومها الغنائي اجلديد باللهجتني امل�رصية واللبنانية
يف �سهر اأبريل املقبل الذي يوافق احتفالها بعيد زواجها الثاين من رجل الأعمال
امل�رصي اأحمد اأبو ه�سيمة.
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اإذا ّ
ال�ص ْع ُب َي ْو َم ًا ا َأرا َد ْ َ
يب َ
احل َي َ
الق�دَ ر
�اة َفال ب َُّد ا ْأن َي ْ�ص َت ِج َ
َول ُبـــــ َّد لــلــقَــ ْيــ ِد اأَ ْن َيـ ْن َك�سِ ـر
ـــجـــلِـــــــــــي
َول ُبـــــــ َّد لِــ َّلــيـــْــلِ ا ْأن َيـــ ْن َ
ـــوقُ ْ َ
ـــــن َ ْ
ــو َهـــــــا َوا ْنـــ َد َثـــــــر
احلــــ َيـــــــــا ِة
ــعـــا ِنـــ ْقـــ ُه َ
َو َمـ ْ
مل ُيـ َ
ـــــر يف َجـ ِّ
�ـــس ْ
َت َــبــخَّ َ
مل َتــ�ـ ُـس ـ ْقـــ ـ ُه ْ َ
ــعـــــــ َدم ا ُ
ــــن َ ْ
ـــل ِ َ
ـــو ْيـ ٌ
مل ـ ْن ـ َتــ�ــرص
احلــــــ َيــــــا ُة
مِ ـ ْ
ملـ ْ
�ــس ـ ْفـ َـعـــــةِ الـ َ
ــــن َ
فَ ـ َ
ـــهــــا ا ُ
َ
َكــــذ ِلـ َ
ــ�ــســ َتــرت
ــــات
ــي
الــــكــــائِــــ َن ُ
ـــك قَ ـــا َلـــــ ْ
وحــــــ َ
َو َحـــ ّد َثـــنـــــــي ُر ُ
مل ْ
ــت ِلـــــ َ
َو َدمـــــ َد َمـ ِ
ــــــت ال�سَّ َجر
ـــبـــال َو َ ْ
ـــح َب ْ َ
ِـــج ِ
حتـ َ
ــــــو َق اجلِ َ
ـــــني الـــف َ
ـــريـ ُ
ـــاج َوفَ ـ ْ
ــــت الـ ِّ
َ
ــــت ْ ُ
احلــــذَر
ــت
ـــــت إالِـــــــى غَ ـــــــــا َيــــ ٍة
املــــ َنــــى َو َنـــ�ـ ِــســـيـ ُ
ــــب ُ
ــح ُ
َركِ ْ
ــم ْ
اإذَ ا َمــــا َط َ
ــب ا ُ
َو َ ْ
ــبـــــ َ
ملــ�ـْـس ـ َتــعِ ـــــر
ـــــــاب
ـــع
ـــــــــور
ــــب ُو ُع
ِّ
ــهـــــ ِ
ِ
مل اأَ َ َ
ــة الـــ َّلـ َ
الـــ�ـــس َ
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َ
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اإذا ّ
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ـــبـــــــــالِ
حلفَـر
َيــعِ ْ
ــ�ــص اأ َبــــــ َد الـــ َّد ْهـــرِ َبـ ْ َ
�اة َو َمـ ْ
�ــســ ُع َ
ــود اجلِ ـ َ
ــب ُ
ــــن ل ُيـــحِ ـ ّ
ـــــاح اأُ َخـــر
ــاب
ـــــاء الـــ�ـ َّــسـ َــبـــــ ِ
ــجـ ْ
ــج ْ
الق�دَ ر فَ َ
ــت ِبـــ� َـــســـ ْدرِ ي رِ َيـ ٌ
ــت بِــقَــ ْلــبِــي دِ َمـ ُ
َو� َـــسـ َّ
ــع َّ
يب َ
َفال ُب َّد ا ْأن َي ْ�ص َ
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يل الأ ْر�ـ ُـــــص َّ َ -
الب َ�رص؟"
ــرهِ ـ َ
ملــــا �ـَــســـاأ ْلـ ُ
َوقَ ـــا َل ْ
ــني َ
ــت  " :اأ َيـــــــا اأ ُّم َهـــلْ َتـــ ْكـ َ
َ
َ
ُّ
ــا�ــص اأ ْهـــــلَ
"اأُ َبـــــــارِ ُك يف الــ َّن ِ
اخل َطـر
ـــــوب
ــــن َيــ� ْــسـ َتـ ِلــــ ُّذ ُر ُك
ــوح َو َمـ ْ
ــم ِ
الــط ُ
َ
ــ�ــص َ
ــع ِبــالـ َـع ـ ْيـــــ�ـ ِـص َعــ ْي ِ
احلـ َـجــر
الـــز َم
ميـــا�ـِــســـي
َّ
ــــع ُ
َ
ــــن َم ْ
واأَ ْل َ
ـــــــان َو َيـــ ْقـــ َنـ ُ
ــــن ل ُ َ
ــب َ
ــر ْ َ
ـــو الـ َ
ــمـــا َكـــــرب
احلــــــ َيــــــا َة
املــــ ْيـ َ
ـــت َمـ ْ
َو َيـ ْ
ــهـ َ
ُهـ َ
ـــكـ ْ
ـــي ُ ،يـــحِ ـــــ ُّ
ــحـــ َتـــ ِقـ ُ
ـــو ُن َحـ ٌّ
ــت الـ ُّ
ـــطــــ ُيــــورِ
الز َهــر
ــت َّ
ِــم َمـــ ْيـ َ
فَ ـــال الأُفْ ــــــقُ َيـ ْـحــ� ُــسـ ُـن َمـــ ْيـ َ
َول الــ َّن ْ
ــحــلُ َيــ ْلــث ُ
اأبي القا�سم ال�سابي
ُ
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ــعـــــــ َد ِم ا ُ
ــــن َ ْ
ـــل ِ َ
ـــو ْي ٌ
مل ْن َت ِ�سـر!"
احلــــ َيـــــــــا ُة
مل َتــ�ـ ُـس ـ ْقـــ ـ ُه
مِ ـ ْ
ملـ ْ
ــعـــ َنـــةِ الـ َ
ــــن َلـ ْ
فَ َ
َ
ـــايل َ
اخلــــــرِ يـ ِ
ال�س َجـر
ـــــف
ُم ـ َث ـ َّق ـ َلـــ ـ ٍة ِبـــالأ�ـَــســـــــى َو َّ
ويف َلـــ ْيـــ َلـــ ٍة مِ ـ ْ
ــــن َلـــ َي ِ
ـــز ِن َحـــ َّتـــى َ�سكِ ـر
ـــح ْ
ــهـــا مِ ْ
ـــوم َوغَ ـــ َّنـــ ْيـ ُ
ـــجـ ِ
ــر ُت ِبـ َ
ــت لِـــ ْل ُ
ــــن � ِـــســـيـــاءِ الــــ ُّنـ ُ
�ـ َــســـكِ ـ ْ
َ
ــت الـــ ُّد َجـــىَ :هــــلْ ُتــعِ ــيــ ُد ْ َ
َِ
ـــع ال ُع ُمـر؟
احلـــــ َيـــــا ُة
�ـَــســـاأَ ْلـ ُ
ملـــــا اأذْ َبـــ َلـــ ْتـــــــ ُه َر ِبــــيـ َ
َو َ ْ
َّ
ـــم َتـــ َتـ َ
ال�س َحر
َارى
ـــــالم
الـــــظ
ــم �ـِــســـ َفـــــــا ُه
مل َتـ َ
ِ
ــرت َّنـــــ ْ
ــكـــ َّلـ ْ
فَ ـــ َل ْ
ــم َعــــــــذ َ
َّ
َوقَ ـــــــالَ ِ َ
ــو َتـــــــر
ـــاب يف رِ قَّ ـــــــــــــ ٍة
يل ا ْلـ َ
حمـ َّ
ُ َ
ــبـــبــــَـــ ٍة مِ ــــ ْثــــلَ َخـــ ْفـــــــقِ ا ْلـ َ
ـــغــــــ ُ
ــاء ْ َ
املـ َـطـــــر
ــاء الـــ� َّـــسـ َــبـ ِ
ــاء الـــ ُّثـــ ُلـ ِ
ــوج � ،ـِــســـ َتـ ُ
ــاب �ـِــســـ َتـ ُ
ــاء � ،ـِــســـ َتـ ُ
ـــيء الـــ�ـ ِّــســـ َتـ ُ
َيــــجِ ـ ُ
ــ�ــس ِ
ــر ال َّث َمر
فَ ـ َي ـ ْنـ َـط ـ ِفــىء الــ�ـِّـسـ ْـحـ ُـر ِ � ،ــسـ ْـحـ ُـر ُ
ــر الـ ُّ
الــغ ُ
ـــز ُهــــورِ َو�ـِــسـ ْ
ــون َو�ـِــسـ ْ
ــحـ ُ
ــحـ ُ
ــر ْ ُ
ــر ْ َ
املـــ�ـ َــســـاءِ
العطِ ر
وج
َّ
َّ
ـــــــر ِ
ـــودِ يـ ِ
ــي َ
ـــع َو�ـِــسـ ْ
َو�ـِــسـ ْ
ــي الـ َ
امل ُ
ــحـ ُ
ــحـ ُ
الــ�ــســجِ َ ِّ
الــ�ــســهِ ّ
َ
ِــيــب َن ِ�سـر
ــــهـــــا
ــهـــ ٍد َحــب ٍ
ــــهــــوِ ي ا ْلـ ُ
ــغـــ� ُـــسـ ُ
ــــار َعـ ْ
ــون َواأ ْو َراقُ ـــــــ َ
َو َت ْ
َواأ ْز َهـــــــ ُ
يـــح يف ُكـ ِّ
ــــل َوادٍ
ـــــهــا الــ�ـَّـس ـ ْيـــــلُ اأ َّنـــــى َعـرب
ــهـــا
َو َيــ ْدفــ ُن َ
َو َتـــ ْلـــ ُهـــو ِبـ َ
الـــر ُ
ِّ
َ
َ
ــجـــــــ ٍة َوا ْنـــ َد َثـــــــر
ـــع
َو َيـــفْـــ َنـــى
ــم َبــــدِيــــــ ٍ
ــحـــ ْلـ ٍ
َتـــاأ َّلـــــــقَ يف ُمـ ْ
اجلـــمِ ـــيـ ُ
ــع َكـ ُ
ــهـ َ
ـــمــــرٍ َجــمِ ـــــيــلٍ غَ ـــــرب
ـــمــــ َلــــــ ْ
َو َت ْ
ُور الـــتـــي ُحـ ِّ
ـــر َة ُعـ ْ
ـــبـــقَـــى الــــ ُبـــــــــذ ُ
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حتمية انت�صار حممد بو عزيزي
بقلم :زهري كمال

العنفوان الذي راأيناه !
هرب الطاغية وبقي نظامه كما هو ونظر ًا لق�رص الفرتة بني بداية الثورة
وانت�سارها مل ت�ستطع اجلماهري افراز قيادات جديدة حتى الآن .
ذكاء املخل�سني من ابناء تون�ص ا�ستمرار ال�سغط حتى ينهار النظام القدمي كله
 ،ي�ساعد يف ذلك عودة كل املنفيني امثال املن�سف املرزوقي ورا�سد الغنو�سي
وغريهم اىل البالد با�رصع وقت ممكن .لبد من ا�ستمرار القطار على ال�سكة
ال�سحيحة .
ولعل النقاط التالية هي التي تفرق بني انت�سار الثورة احلقيقي او التحايل عليها
و�رصقة الجناز العظيم ببع�ص التلميع وتغيري بع�ص الوجوه :

نريون مات ومل متت روما ........بعينيها تقاتل
وحبوب �سنبلة متوت� ........ستملأ الوادي �سنابل
حممود دروي�ش
وهذه ال�سنبلة هي حممد بوعزيزي الذي اأحيا مبوته �سنابل كثرية لي�ص يف تون�ص
فح�سب بل يف كل هذا الوطن العربي املبتلي بالدكتاتورية والف�ساد.
ل �سك ان م�ساعر اجلماهري التون�سية قد التهبت وهي ترى هذا ال�ساب الذي يحب
احلياة ويحاول بكل ما ا�ستطاع ان يتاأقلم مع الظروف يقتل نف�سه بعد ان �سدت يف
وجهه الطرق � ،سعرنا جميع ًا اننا نحرتق معه،
والفعل واملعاناة واملوت كان املادة التي دجمت اجلماهري التون�سية يف بوتقة
واحدة .
قدر املاء يغلي منذ زمن بعيد وفعل بوعزيزي او�سله اىل الفوران فاأطف أا النار
حتت القدر.
ي�سمي املنظرون ذلك  :ان�ساج الظروف املو�سوعية للثورة اجلماهريية .
التقى الطاغية زين العابدين مع حممد يف امل�ست�سفى والتقطت �سورة تذكارية بهذه
املنا�سبة  ،كان الطاغية بعيد ًا عن ال�ساب املم ّدد على �رصير املوت  ،ماذا كان
يدور يف فكر الطاغية وهو يرى اول �سحاياه امامه ويف نف�ص الوقت متتلىء
ال�سوارع باملظاهرات ،تهز الر�ص حتته  ،لي�ص من �سك انه كان مرعوب ًا من
امل�سجى
هذا اجل�سد املغطى باللفافات البي�ساء  ،ورمبا خطرت له فكرة ان هذا
ّ
امامه ميكن ان يقفز عليه يف اي حلظة لينتقم .
مل يكن املم ّدد على �رصير املوت حممد بو عزيزي بل كانت تون�ص كلها !
تون�ص التي احرتقت بنار الف�ساد والقهر والظلم والعبودية  ،تون�ص التي كانت
تتفرج على جمموعة من الل�سو�ص ي�رصقونها ويحرمونها حقها يف احلياة ب�رصف
وكرامة وعدل وفر�ص متكافئة.
كان رد فعل دكتاتور تون�ص على ما يح�سل يف بالده منوذج مكرر لكل الطغاة
 ،وكاأننا نرى فلم ًا �سينمائي ًا �سبق عر�سه عدة مرات  ،يراوح بني ا�ستعمال
الع�سا واجلزرة عدة مرات ثم يبد أا باقالة م�ست�ساريه ووزراءه واحد ًا تلو الآخر
ويحملهم امل�سوؤولية وي�سحي بهم بعد ان ا�ستعملهم  ،رغم كونهم عبيد ًا مطيعني
لكل اوامره وينفذونها بدقة .
ويظهر اخلطاب الخري لزين العابدين ان الطغاة يعرفون ماذا تريد اجلماهري
ويعرفون انهم ي�سريون عك�ص ما تريده �سعوبهم  ،ولكن ال�سبب معروف فهم ل
ميلكون زمام امورهم.
واعرتف انه تفوق على الآخرين باعرتافه بالف�سل  ،عزاه بالطبع لهوؤلء الذين
وتوعد مبحا�سبتهم عليها  ،ولكن اجلماهري ل تنطلي عليها
اعطوه معلومات خاطئة
ّ
حيلة مثل هذه  ،في�ستد زخمها وحركتها وتكرب مطالباتها مع الوقت  ،ففي بداية
الثورة تكون اهدافها حمدودة و�سغرية ولكنها تكرب مع الوقت امام �سغطها
وتراجع الطاغية  ،وبعد تذوقها لطعم النت�سار ،ي�سبح راأ�ص النظام هو الغاية
 .واعتقد انه ادرك هذا .
يف خطابه الخري �رصح انه فهم  ،حماو ًل تقليد اجلرنال ديغول ذلك الرجل
العظيم ،
ولكن �ستان بني فهم وفهم !
فهم اجلرنال ديغول ال�سعب اجلزائري  ،كان يعطيه ال�ستقالل م�سحي ًا مب�سالح
فرن�سا يف م�ستعمرتها
مل يفهم زين العابدين ال�سعب التون�سي وكان يريد خداع اجلماهري لي�ستمر م�سل�سل
ال�رصقة والطغيان .
وكان متوقع ًا ان ي�ستمر الطاغية ملدة اأطول بعد خطاب الفهم هذا ليعرف ردود
فعل املتظاهرين على عر�ص ال�سمن والع�سل الذي قدمه ولكنه مل يفعل ويثري
ان�سحابه املفاجيء ت�ساوؤ ًل  ،فهو خمالف للطبيعة الن�سانية التي متني النف�ص ان
الو�سع قابل لال�سالح وان كل �سيء �سيكون على مايرام .

 .1حل احلزب الد�ستوري
 .2حل الربملان
 .3الغاء الد�ستور القدمي
 .4ارجاع الهيبة ل�سلطة الق�ساء
 .5حرية ال�سحافة والعالم
 .6حرية التظاهر والتجمع وت�سكيل الحزاب والنقابات
 .7انتخابات برملانية بعد �ستة ا�سهر
 .8ت�سكيل جلنة ملحاربة الف�ساد وتقدمي الفا�سدين للمحاكم
 .9املطالبة بالقب�ص على زين العابدين وارجاعه للمحاكمة يف تون�ص ومطالبة
الدول بحجز كافة الموال امل�سجلة با�سمه وا�سم عائلته وعدم الت�رصف بها فهي
اموال ال�سعب التون�سي.
خمطط القوى امل�سادة للثورة معروف ويتمثل يف احداث اكرب قدر ممكن من
الفو�سى ولفرتة طويلة من الزمن لتجعل جماهري الثورة تكفر بها وتندم على
ما قامت به  ،و�سيعطي هذا انطباعا للجماهري العربية يف البالد الخرى بعدم
جدوى القيام بعمل مماثل ،المر الذي ي�سع م�سوؤوليات واعباء ا�سافية على
القوى املخل�سة يف تون�ص لرجاع الو�ساع اىل طبيعتها با�رصع وقت ممكن.
يطرح انت�سار الثورة التون�سية ا�سكالية جديدة امام املهتمني بق�سايا الوطن
العربي وهي  :هل ميكن للدميقراطية ان تنجح يف بلد واحد من اقطاره ؟
مت طرح هذا ال�سوؤال ب�سيغة خمتلفة بعد انت�سار الثورة البل�سفية يف رو�سيا عام
1917
كان ال�سوؤال  :هل ميكن لال�سرتاكية ان تنجح يف بلد واحد ؟
انت�رص راأي �ستالني على تروت�سكي ذلك الوقت ولكن بعد �سبعني عام ًا �سقط ما مت
تطبيقه يف رو�سيا حتت م�سميات ال�سيوعية وال�سرتاكية .

يف عاملنا العربي لن تنجح الدميقراطية ال اذا مت ن�رصها يف كافة القطار العربية
وهناك امثلة على تدخل الدول الدكتاتورية جلر الدول املتقدمة دميقراطي ًا اىل
اخللف  ،ففي ال�سبعينات من القرن الع�رصين ا�ستطاع حتالف احلركات التقدمية
بزعامة الرجل الفذ كمال جنبالط حترير  %80من الرا�سي اللبنانية مب�ساعدة
الفل�سطينيني وكان من جملة اهداف التحالف الغاء الطائفية  ،ولكن تدخل حتالف
ثبت
م�ساد من الع�سكريتاريا ال�سورية والنظامني ال�سعودي امل�رصي ( ال�سادات) ّ
الطائفية البغي�سة ومنع قيام دولة ثورية يف املنطقة.
اما النتخابات اللبنانية الخرية فقد دفع النظام ال�سعودي مليار وربع املليار
دولر من ثروة اهل اجلزيرة لتخريب النتخابات واجناح مر�سحيهم .
لي�ص بعيد ًا ان يتدخل املال الليبي وال�سعودي واجلزائري وغريه يف اي انتخابات
نزيهة فتحرف الدميقراطية عن م�سارها  ،هذه الدميقراطية التي دفع فيها الكثري
من الدم والعذاب واملعاناة .
ما �سبق ل يعني تثبيط عزم اجلماهري بل لتوخي احلذر للحفاظ على اعظم حدث
عربي يف هذا القرن حتى الآن  ،هذا احلدث الذي اعاد الثقة للمثقفني والكتاب
ب�سعوبهم وقدرتها على احداث التغيري  ،مما �سي�سارع يف انها�ص اجلماهري
وتوحيد جهودها للتخل�ص من طغاتها.
كلي ثقة  ،انه يف يوم ما قريب ًا �سرنى وجه حممد بوعزيزي على طابع بريد يف
مهما يكن  ،الثورة التون�سية معجزة بكل املقايي�ص  ،تتميز عن غريها انها ثورة
دولة عربية ما او نرى ا�سمه على �سارع او �ساحة يف مدينة ما .
جماهري مل متلك قيادة توجهها ،ال اذا اعتربنا ال�ساب امل�سجى على �رصير املوت طوبى لكل ال�سهداء ولكل النا�ص املجهولني الذين ل نعرف ا�سماءهم الذين نزلوا
هو قائدها الوحد واآلمه هي اخلطابات النارية التي دفعت اجلماهري بكل هذا
اىل ال�سوارع حاملني ارواحهم على اكفهم ف�سنعوا الن�رص العظيم.
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ف�صائيات

وثائق اجلزيرة :عبا�ض كان على علم بعدوان اإ�صرائيل على غزة
"وثائق �جلزيرة" تك�سف تنازالت
�ل�سلطة �لفل�سطينية عن �لالجئني
و�لقد�س

عبا�س كان على علم
بعدو�ن �إ�رس�ئيل على غزة
اأفــــادت وثــائــق �ــرصيــة ك�سفت عنها
اجلــزيــرة ،اأن الرئي�ص الفل�سطينى
حمــمــود عبا�ص كــان على علم بنية
اإ�رصائيل مهاجمة غزة قبل العدوان
على القطاع ،الذى ا�ستمر  23يوما
وا�ست�سهد فيه نحو  1500فل�سطينى.
كــمــا ك�سفت الــوثــائــق ،اأن ال�سلطة
الفل�سطينية عملت على �سحب تقرير جولد�ستون الذى اتهم اإ�رصائيل بارتكاب
جرائم حرب فى تلك احلرب.
وترتكز اأ�سباب دعوة اإ�رصائيل حممود عبا�ص اإىل م�ساركتها ح�ساد نتائج
احلرب املقبلة على ما �سمعوه خالل جولتهم التفاو�سية املتعددة من اجلانب
الفل�سطينى حول �رصورة اإحلاق الهزمية ال�سيا�سية بحركة املقاومة الإ�سالمية
حما�ص.
وفى اجتماع اآخر عقد فى الرابع من مار�ص  2008قال رئي�ص حكومة ت�سيري
الأعمال الفل�سطينية �سالم فيا�ص لوزيرة اخلارجية كونداليزا راي�ص ،بالن�سبة
لغزة هناك طرف وحيد منت�رص :حما�ص .اإ�رصائيل مل تربح .نحن خا�رصون
بالتاأكيد فى هذا احلــدث ،حما�ص حتاول اأن تت�سدر الأخبار ،واأن تخلق
الظروف التى اأدت اإىل النتفا�سة الأخرية.
وك�سفت الوثائق عن اأن ال�سلطة ا�ستمرت فى ات�سالتها مع الإ�رصائيليني حتى
بعد العدوان على القطاع قبل �سنتني اأو رمبا فى اأثنائه ،كما ك�سفت عن جوانب
خفية من حتري�ص ال�سلطة امل�ستمر على حما�ص.
ففى اجتماع بتاريخ  21اأكتوبر  2009يقول عريقات مل�ست�سار الأمن القومى
الأمريكى ال�سابق اجلرنال جيم جونز" :نحن نلتقى الإ�رصائيليني دوريا حول
الأمن ،بغ�ص النظر عن ال�سيا�سة".
وفى اجتماع مع ميت�سل بتاريخ  20اأكتوبر  2009يقول عريقات "�سنحافظ
على الت�سالت ولكن مع عامو�ص جلعاد" "فى اأى وقت كان" .وي�سيف
عريقات "لن نوقف الت�سال".
وكانت و�سائل اإعــالم اإ�رصائيلية عديدة قد اأفــادت بعيد احلرب اأن ال�سلطة
الفل�سطينية تعاونت فيها "ب�سكل ممتاز".
فقد ذكــرت القناة العربية الثانية فى العا�رص من مايو  ،2009اأن قائد
الأركــان الإ�رصائيلى غابى اأ�سكنازى بعث بر�سالة اإىل وزيرى اخلارجية
والق�ساء وامل�ست�سار الق�سائى للحكومة ك�سف فيها عن "تعاون نادر" بني
اجلي�ص الإ�رصائيلى وال�سلطة الفل�سطينية خالل عدوان "الر�سا�ص امل�سبوب"
على غزة.

بداأت قناة "اجلزيرة" الأحد بن�رص ما و�سفته " 1600وثيقة
�رصية متعلقة بتنازلت" قدمتها ال�سلطة الفل�سطينية خالل جولت
املفاو�سات الفل�سطينية-الإ�رصائيلية على مدى الع�رص �سنوات
الأخرية.
وقالت "اجلزيرة" يف برنامج "ح�ساد اليوم" اأنها ح�سلت على
وثائق وحما�رص مهمة جلل�سات خلف ال�ستار ،وت�سمل "تنازلت"
ال�سلطة الفل�سطينية يف ق�سايا القد�ص والالجئني واحلدود
والتن�سيق الأمني و"تقرير غولد�ستون" والعدوان الإ�رصائيلي
على قطاع غزة.
وك�سفت "وثائق اجلزيرة" ما اأ�سمته "خفايا مفاو�سات ال�سالم" ،وما حدث فيها وراء الكوالي�ص،
موثقة بال�سوت اأي�سا ،كما ن�رصت ما نقله املفاو�سون الفل�سطينيون ل�رصكائهم الإ�رصائيليني
وردودهم على املفاو�سني الفل�سطينيني.
واخطر تلك الوثائق ما طرحته ال�سلطة الفل�سطينية من اإمكانية قبولها بالتنازل عن احلي اليهودي
يف البلدة القدمية وبقاء امل�ستوطنات يف القد�ص و�سمها لإ�رصائيل بينما طالبت ال�سلطة بالإبقاء
على م�ستوطنة جبل اأبو غنيم.
وبح�سب الوثائق قدمت ال�سلطة تنازلت يف منطقة احلرم القد�سي واحلي األأرمني وحي ال�سيخ
جراح يف القد�ص القدمية ،وتعترب هذه الق�سية اأكرث امل�سائل اخلالفية تعقيدا و�سبق للرئي�ص
الفل�سطيني الراحل يا�رص عرفات اأن رف�ص التنازل عليها.
واأفــادت "الوثائق" اأن كبري املفاو�سني الفل�سطينيني �سائب عريقات اأعلن رف�سه لأي عالقة
لالأردن بالقد�ص وتاأكيده على حر�ص اجلانب الفل�سطيني على التن�سيق مع الأردن وم�رص حول
الق�سايا املطروحة للتفاو�ص.
كما نقلت عن عريقات انه ابلغ اجلانب الإ�رصائيلي خالل النقا�ص بان املفاو�ص الفل�سطيني يعر�ص
على اإ�رصائيل "اكرب اور�سليم يف التاريخ".
واأ�سارت "وثائق اجلزيرة" اأن املفاو�ص احمد قريع ،رئي�ص وزراء ال�سلطة الأ�سبق ،عر�ص
التخلي عن املطالبة باإزالة امل�ستعمرات با�ستثناء م�ستعمرة جبل ابو غنيم ،و�سدد قريع اأن هناك
م�سلحة فل�سطينية  -اإ�رصائيلية م�سرتكة لالإبقاء على بع�ص امل�ستعمرات.
وذكرت "الوثائق" اأن ن�سبة تبادل الأرا�سي يف القد�ص بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رصائيلي 1
  % 50ل�سالح اإ�رصائيل .وفيما يتعلق باحلرم القد�سي ال�رصيف عر�ص اجلانب الفل�سطيني تركهللنقا�ص يف وقت لحق لإيجاد حلول خالقة كتكوين هيئة او جلنة او مقابل تعهدات اإ�رصائيلية
بوقف احلفريات يف املكان الأمر الذي رف�سه اجلانب الإ�رصائيلي.
وبخ�سو�ص "تقرير غولد�ستون" املتعلق بالعدوان على غزة ،فبح�سب الوثائق اإىل اأن ال�سلطة
الفل�سطينية اأبدت ا�ستعدادها للتخلي عنه مقابل العودة اإىل طاولة املفاو�سات مع اإ�رصائيل.
كما تك�سف "وثائق اجلزيرة" التن�سيق الأمني بني اإ�رصائيل وال�سلطة الفل�سطينية لغتيال قيادي
يف حما�ص .وقالت اإنها �ستعر�ص وثائق ب�ساأن موقف ال�سلطة الفل�سطينية وعالقاتها مع الدول
العربية منها م�رص والأردن و�سوريا وال�سعودية.
وحول ق�سية الالجئني ،التي تعترب من امل�سائل ال�سائكة واخلالفية بني اإ�رصائيل والفل�سطينيني،
تفيد "وثائق اجلزيرة" بان اجلانب الفل�سطيني اظهر موافقته على الكتفاء بعودة ع�رصة اآلف
لجئ �سنويا ملدة ع�رص �سنوات.

واأ�سفر العدوان على غزة نهاية عام  2008وبداية  2009عن ا�ست�سهاد نحو
� 1500سهيد وجرح نحو خم�سة اآلف اآخرين ،اإ�سافة اإىل تدمري هائل فى
امل�ساكن والبنى التحتية للقطاع.
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متفر قا ت

اإعالنات مبوبة
ثالجة للبيع من احلجم الكبري
ثالجة للبيع من احلجم الكبري لالإ�ستعمال يف حمالت بيع
املربدات ،ثمن منخف�ص جد ًا لالإغراء  ،الإت�سال باأبو
جميل على الرقم )718(-843-6510

تعليم اللغة العربية
دعوة لالآباء و اأولياء التالميذ  ،اأ�ستاذ متمر�ص يف
تعليم اللغة العربية  ،ي�ستقبل الأطفال يف ح�سة نهاية
ال�سبوع ،ق�سم التدري�ص موجود يف منطقة جامايكا ،
للمزيد من املعلومات املرجو الإت�سال بعبد الله على
الرقم . )646( 853-1736

اإر�صل اإعالنك املبوب على الربيد
الإلكتوين التايل
ghorbanews1@yahoo.com
مبنا�صبة تطوير اجلريدة نن�صر اإعالنك املبوب جمان ًا
وبخ�صو�ض الإعالنات التجارية يوجد خ�صم كبري
ترقبوا يف العدد القادم من جريدة غربة نيوز
كيفية احل�سول على جميع اأنواع التاأ�سريات )الفيزا( لأمريكا
ق�سم تعليم الكمبيوتر والإنرتنت
مقتطفات طريفة وغريبة من جميع اأنحاء العامل
اأخبار ال�سحف والف�سائيات
اإعالنات مبوبة من كافة الوليات الأمريكية ومن اخلارج
معلومات �سحية
خدمات للجالية العربية جمان ًا
والكثري من اخلدمات

 ...غربة نيوز تنقل لك الأخبار وكاأنك يف بلدك
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مذكر�ت حتية عبد �لنا�رس � -جلزء �الأول
حتل بى ،لكنها احلمد لله كلها مرت على
خري.

تقدم حتية عبد النا�رص نف�سها
فـــى هـــذه املـــذكـــرات التى
كتبتها بخط منمق وجميل
كزوجة لزعيم كبري قررت اأن
تكتفى بدور الزوجة والأم،
را�ــســيــة مر�سية ،ومــن ثم
ميكن ت�سنيفها على اأنها �سرية
حياة عائلية هادئة و�سل�سة
متاما ،على الرغم مما كان
يحيط ببطلها مــن عوا�سف
واأعا�سري وزلزل �سيا�سية
اهتز لها العامل باأ�رصه.
وفـــــى اأحــــلــــك الــلــحــظــات
واأ�سعبها واأكرثها �رصا�سة
مل تــكــن الــ�ــســيــدة حتــيــة اإل
تلك الــزوجــة املحبة والأم
العظيمة ،متــار�ــص حياتها
بب�ساطة مــدهــ�ــســة ،تذهلك
اأحيانا بتوا�سعها الالنهائى
حني ت�سطحب اأطفالها وهى
زوجـــة الــزعــيــم الـــذى كان
حديث العامل فى ذلك الوقت
اإىل م�سيف متوا�سع بالإيجار
فى الإ�سكندرية دومنا بهرجة
اأو ترتيبات بروتوكولية.

لقد فكرت فى الكتابة عن حياتى مع جمال
عبد النا�رص فــى اأول مــرة ،وكــان فى
�سوريا اأيــام الوحدة فى �سنة ،1959
واأم�سيت ما يقرب من ثالث �سنوات اأكتب
با�ستمرار عما م�سى وعن احلا�رص ،لكنى
فى يوم قلت :مل اأكتب؟ وكان الرئي�ص يعلم
اأننى اأكتب وكان مرحبا.
غريت راأيى وقلت فى نف�سى :ل اأريد اأن
اأكتب �سيئا ،وتخل�ست مما كتبت ،واأخربت
الرئي�ص ،فتاأ�سف وقـــال ىل :مل فعلت
ذلــك؟ فقلت لــه :اإنــى �سعيدة كما اأنــا ول
اأريد اأن اأكتب �سيئا ،وقلت :رمبا تكلمت
عن حقائق حترج بع�ص النا�ص ،وتكون
مت�سلة بحقائق كنت اأراها تدور اأمامى،
فقال ىل :افعلى ما يريحك .اإننى كتبت
عما اأذكـــره من مواقف ومفاجاآت مما
كان يح�سل فى بيتنا ،وما كنت اأ�سمعه
واأ�ــســاهــده بعينى ،ومــا كــان يقوله ىل
الرئي�ص .وقررت األ اأكتب اأبدا ،وقلت له:
اأنا ماىل ..و�سحكنا.
فى العام املا�سى قررت اأن اأكتب واأنا
اأعلم جيدا اأن الرئي�ص كان اآ�سفا لأنى مل
اأ�ستمر فى الكتابة
وتخل�ست مما كتبت ،فاأنا اأعي�ص الآن
وكاأنه موجود بجانبى ل اأت�رصف اأو اأفعل
�سيئا كان ل يحبه ،ولو كنت اأعلم اأنه ل
يريدنى اأن اأكتب �سيئا ما فعلت.
بــداأت اأكتب واأعي�ص مع ذكرياتى ،لكنى
مل اأحتمل فكنت اأنفعل والدموع تنهمر،
و�سحتى مل تتحمل ،فو�سعت القلم وقلت
�ساأتوقف عن الكتابة ،ولأبقى حتى اأرقد
بجانبه ..وتخل�ست مما كتبت مرة ثانية.
لكنى وجدت اأن ىل رغبة فى الكتابة فى
ذكراه الثالثة ..فالأحتمل كل ما يح�سل
ىل.

غري اأن اأجمل ما فيها اأنها مل
ت�سطنع لنف�سها دورا كبريا
ومل تقتطع لنف�سها م�ساحة فى
التاريخ ،فقط اكتفت بدور
زوجـــة الرئي�ص وحــكــت ما
عا�سته وراأتــه طوال الرحلة
باأ�سلوب غاية فى الب�ساطة
مل يخل مــن بع�ص اللقطات
الطريفة التى تعرب عن روح
�ساخرة اأحيانا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كونها
«مــذكــرات زوجــة» اإل اأنها
مل تخل من بع�ص اللمحات
ال�سيا�سية ،خ�سو�سا ما يرتبط
بعالقة جــمــال عبدالنا�رص
برفاقه الثوار ،فهى مثال فى
املرحلة الأوىل من حياتها
– قبل اإعالن الثورة -كانت
ترى اأ�سياء �سديدة الغمو�ص فى بيت زوجها
ومع ذلك ل حتاول اأن تتدخل اأو تلح فى
ال�سوؤال ،مكتفية مبا قد يبوح به عبد النا�رص
من اأخبار اأو اإي�ساحات لبع�ص ما يجرى.
ومن اأجمل ما ت�سمه هذه الذكريات تلك
ال�ساعرية واحلميمية الــتــى تتحدث بها
حتية عبد النا�رص عن منزلها ،وهم ثالثة
منازل فى احلقيقة عا�ست فيها كل حياتها
مع الرئي�ص ،الأول كان قبل قيام الثورة
وت�سفه حجرة حجرة ،وركنا ركنا ،مبنتهى
الإعزاز ،وهو املنزل الذى خرجا منه �سبه
مطرودين بعد اأن اأبلغتها �ساحبة البيت اأثناء
غياب جمال فى حرب فل�سطني اأنها تريد اأن
تبنى طابقا اآخر فوق م�سكنهما.
اأما املنزل الثانى فقد كان فى كوبرى القبة
وبقيا فيه حتى اأيام الثورة الأوىل ،حتى
قــرر «الرئي�ص» مغادرته اإىل منزل اآخر
لعتبارات املن�سب حيث مل يعد منا�سبا اأن
يبقى زعيم الثورة �ساكنا فى مبنى م�سرتك
مع �سكان اآخرين.
والغريب اأن اأيا من هذه البيوت الثالثة مل
تخرته ال�سيدة حتية لكنها اأحبتها كلها.

عاما بعد قيامها فى  23يوليو �سنة 1952
لقد تزوجنا فى  29يونيو �سنة 1944
اأى ع�ست معه �ستة وع�رصين عاما وثالثة
اأ�سهر ،فبالن�سبة ىل الآن اأعي�ص مرحلة ما
بعد رحيله.
لقد ع�ست معه مرحلتني قبل الثورة وبعدها،
واملرحلة الثالثة وهى التى اأعي�سها بعد
رحيله ومل يرها.

يبقى فــى هــذه املــذكــرات اأنــه فــى بع�ص
املحطات املهمة اآثرت زوجة الرئي�ص اأن
متر عليها �رصيعا ،وبع�ص هذه املحطات
�سديد الأهمية من حيث �سخونة اأحداثها
ودراميتها ،اإل اأن هــذا املــرور ال�رصيع
وموح وكا�سف متاما
هو فى حد ذاته دال
ٍ
ل�سخ�سية �سيدة حمرتمة بدرجة زوجة مفجر
لأكرب ثورة فى الن�سف الأخــري من القرن
اآه ما اأ�سعبها ..يالها من مرحلة قا�سية من
الع�رصين.
كل الوجوه فراقه وافتقادى له ..مل اأفتقد
اليوم � 24سبتمرب �سنة  ..1973بعد اأربعة اأى �سىء اإل هو ومل تهزنى الثمانية ع�رص
اأيام �ستكون الذكرى الثالثة لرحيل القائد عاما اإل اأنه زوجى احلبيب اأى ل رئا�سة
اجلمهورية ول حرم رئي�ص اجلمهورية.
اخلالد جمال عبد النا�رص..
زوجى احلبيب .مل متر على دقائق اإل واأنا لقد ع�ست هذه ال�سنني الطويلة قبل رحيل
حزينة ..وهــو اأمــام عينى فى كل حلظة الرئي�ص لقد اعتدت اأن اأقول الرئي�ص لأنى
ع�ستها معه� ..سوته� ..سورته امل�رصقة ..اأ�سعر اأنى ل اأ�ستطيع اأن اأقول غري الرئي�ص ــ
اإن�سانياته ..كفاحه ..جهاده ..كالمه ..و�ساأظل اأقولها ..كانت مليئة باملفاجاآت،
اأقــوالــه ..خطبه ..مع الذكريات اأبكيه بل كانت كلها مفاجاآت واأحـــداث ،لكنها
بالن�سبة ىل مل تكن �سعبة ،بل كنت �سعيدة
بالدموع اأو اأختنق بالبكاء.
مرحة.
وحتى اإذا �سحكت ف�سعورى باأنى خمتنقة
بالبكاء م�ستمر لقد ع�ست مع جمال عبدالنا�رص وفى اأ�سعب امل ـاآزق التى كنت اأ�ساهدها
ثمانى �سنوات قبل الثورة ،وثمانية ع�رص كنت اأحيانا اأ�سحك من امل�سيبة التى رمبا

مبا أننى أتكلم اآلن عن املرحلة الثالثة ..أى بعد
رحيل الرئيس فألحتدث ..فأنا أعيش فى منشية
البكرى ..بيت الرئيس جمال عبدالناصر مع
أصغر أبنائى عبد احلكيم �� الطالب بكلية
الهندسة جامعة القاهرة �� ويبلغ من العمر
اآلن ثمانية عشر عاما وثمانية أشهر ،وهو الذى
طلب منى أن أكتب وألح فى أنه متشوق ملعرفة
كل شىء عن وال��ده العظيم .وكان حكيم
قد طلب من املسئولني شرائط خطب والده
ليسمعها ،ألنه لم يكن عنده فرصة لسماع
كل أقوال القائد اخلالد بصوته ،إذ كان طفال،
وبعضها قبل أن يولد ..إنه هو الذى يسعى
بنفسه فى احلصول عليها ،فقد طلب أوال من
رئيس الوزراء وهو صديق لنجله فوعده ،وطلب
من رئيس اجلمهورية وقابله بنفسه ووعده،
وسألنى أن أشترى الشرائط لتسجلها اإلذاعة،
فقلت له :إنى على استعداد ألن أدفع أى ثمن.
وأخيرا قابلت وزير الثقافة صدفة فسألته
عن الشرائط ،فقال لى :لم يطلب منى أحد،
ووعدنى بأنه سينظر فى األمر ..أرجو أن تصل
ابنى عبداحلكيم الشرائط قريبا إن شاء اهلل.

إنتظرونا في اجلزء الثاني
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اأبوتريكة "�صابع" العظماء بعد ت�صجيله الهدف رقم 100

اأ�ساف حممد اأبوتريكة �سانع األعاب النادي الأهلي واملنتخب امل�رصي رقما قيا�سيا لأرقامه
التي اأخذ يحققها منذ ان�سمامه لالأهلي قبل �سبع �سنوات ،بت�سجيله الهدف املائة يف الدوري
امل�رصي ،عقب اإحرازه هدف الأهلي يف مباراة م�رص املقا�سة �سمن املرحلة اخلام�سة ع�رصة
من البطولة لهذا املو�سم.
واأ�سبح اأبوتريكة الالعب ال�سابع الذي ينجح يف ت�سجيل مائة هدف بالدوري امل�رصي على مدار
تاريخه ،لي�سع الالعب نف�سه بني عظماء اللعبة يف م�رص.
والأهداف املائة التي �سجلها اأبوتريكة يف الدوري امل�رصي ،بواقع  27هدفا مع الرت�سانة
و 73هدفا مع الأهلي منذ ان�سمامه للفريق يف يناير من العام .2004
وي�سم نادي املائة �ستة لعبني فقط طوال تاريخ الكرة امل�رصية يتقدمهم ح�سن ال�ساذيل مهاجم
الرت�سانة بر�سيد  176هدف ،ويليه ح�سام ح�سن جنم الأهلي والزمالك وامل�رصي والرت�سانة
بر�سيد  168هدف ،ثم م�سطفى ريا�ص مهاجم الرت�سانة بر�سيد  123هدف.
وياأتي ال�سيد ال�سظوي لعب امل�رصي والأهلي يف املركز الرابع بـ 112هدف ،ثم حممود
اخلطيب جنم الأهلي بـ  108هدف ،واأخريا اأحمد الكاأ�ص لعب الأوليمبي والزمالك والحتاد
بـ 107هدف.
ويعد اأبوتريكة هو الالعب الرابع الذي يدخل نادي املائة ،ولعب لنادي الرت�سانة حيث لعب له
كل من ح�سن ال�ساذيل ،وم�سطفى ريا�ص ،وح�سام ح�سن الذي لعب لفرتة للرت�سانة.
وبخالف املائة هدف التي �سجلها اأبوتريكة يف الدوري ،فاإنه تخطى هذا الرقم مع الأهلي حيث
�سجل له  107هدفا يف خمتلف البطولت ،حيث �سجل يف الدوري  73هدفا ،و 20هدفا يف

بايرن ميونيخ يوا�صل م�صواره الناجح لالإحتفاظ بكاأ�ض اأملانيا
تابع بايرن ميونيخ م�سواره الناجح نحو الحتفاظ بلقب بطل كاأ�ص املانيا لكرة القدم ببلوغه دور الربعة اثر فوزه الكبري على م�سيفه اخن من الدرجة الثانية �-4سفر م�ساء الربعاء
يف الدور ربع النهائي.
ومنح ماريو غوميز التقدم لبايرن ميونيخ يف الدقيقة  26اثر متريرة من الربازيلي لويز غو�ستافو املن�سم اىل �سفوفه مطلع العام احلايل من هوفنهامي ،لكن الفريق البافاري مل يتنف�ص
ال�سعداء �سوى يف الدقائق ال 15الخري حيث عزز توما�ص مولر بهدف ثان يف الدقيقة  75اثر تلقيه كرة من الهولندي اريني روبن بعد  3دقائق من دخول الخري ار�سية امللعب مكان
الرتكي حميد التينتوب ،ثم ا�ساف مولر نف�سه الهدف الثالث يف الدقيقة  ،80قبل ان يختم روبن املهرجان يف الدقيقة  88اثر متريرة من با�ستيان �سفاين�ستايغر.
وهو الهدف الثاين لروبن يف ثالث مباراة له مع الفريق البافاري بعد عودته من ال�سابة التي ابعدته عن املالعب مند املباراة النهائية لكاأ�ص العامل الخرية يف جنوب افريقيا.
وكان روبن منح التقدم للفريق البافاري يف مباراته امام كايزر�سالورتن ( )1-5ال�سبت املا�سي يف املرحلة التا�سعة ع�رصة من الدوري املحلي.
وثاأر بايرن ميونيخ خل�سارتيه ال�سابقتني امام اآخن  2-1يف ربع نهائي  2004و 4-2يف ثمن نهائي  ،2007و�سمن موا�سلة م�سواره للظفر على القل بلقب هذا املو�سم كونه يتخلف
بفارق  14نقطة خلف بورو�سيا دورمتوند مت�سدر الدوري ،وتنتظره مواجهة ثاأرية مع انرت ميالن اليطايل يف ثمن نهائي م�سابقة دوري ابطال اوروبا ال�سهر املقبل.

�صاوير�ض :حلمي �صراء الأهلي  ..واأرف�ض الزمالك ولو "ب�بال�ض
اأبدي امللياردير امل�رصي جنيب
�ساوير�ص ـ �ساحب �رصكة موبينيل
لالت�سالت النقالة واأورا�سكوم
لالإن�ساءات ا�ستعداده التام ل�رصاء
النادي الأهلي ،يف حني رف�ص فكرة
�رصاء مناف�سه التقليدي "الزمالك".
وقال �ساوير�ص ،من خالل نافذة
برنامج"البيت بيتك" علي الف�سائية
امل�رصية" اإنه م�ستاء من تدهور
الأندية الريا�سية يف م�رص مطال ًبا
ببيعها علي الفور حتي تنه�ص الريا�سة
يف م�رص وتلحق بركب العامل املتقدم
يف هذا املجال.
ولدي �سوؤاله ،حول رغبته يف �رصاء النادي الأهلي ،اأكد اأن
هذا حلمه لأنه يع�سقه منذ �سغره ،مبد ًيا ا�ستعداده ل�رصائع باأي
ثمن.
وعما اإذا كان ب�سبب ال�ستقرار الإداري الذي يعي�سه النادي
الأحمر ،قال :لي�ص هذا هو ال�سبب  ..حبه وع�سقه للفريق هو
ما �سيدفعه ل�رصائه.
يف املقابل ،اأبدي �ساوير�ص رف�سه ال�سديد ل�رصاء نادي
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ي�سار اإيل اأن جنيب ان�سي �ساوير�ص ( ولد يف 15
الزمالك ،حينما قال له هل تقبل ب�رصاء الزمالك برغم م�ساكله
ال "لو عر�ص علي الفريق الأبي�ص يونيو  ،)1954اأحد اأكرب رجال الأعمال امل�رصيني ،رئي�ص
الإدارية الكثرية ،رد قائ ً
اأورا�سكوم لالت�سالت واأورا�سكوم للتكنولوجيا ،جنل اأن�سي
لن اأ�سرتيه ولو بـ"بال�ص" علي حد تعبريه.
�ساوير�ص رئي�ص وموؤ�س�ص جمموعة اأورا�سكوم املتعددة
وحني راجعه مقدم الربنامج" خريي رم�سان" باأن كالمه الن�ساطات.
�سيثري جمهور الزملكاوية بتلك الت�رصيحات قال" اللي يزعل
مني يتفلق ،كفاية علي جماهري الأهلي.
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