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حكمة العدد  
قال اإبلي�س: العجب لبني اآدم!

 يحبون اهلل و يع�ضونه، و يبغ�ضونني و  يطيعوين!!

واملــال  احلكم  رجــال  مع  مذكراتها  تكتب  هيامت  الراق�ضة 
ع���ل���ى ط���ري���ق���ة رواي�������ة »ال���راق�������س���ة 
وال�سيا�سي« للأديب امل�سري الراحل اإح�سان 
ال��راق�����س��ة هيامت  اأع��ل��ن��ت  ع��ب��دال��ق��دو���س، 
�سروعها يف كتابة مذكرات حياتها بالتفاق 
العام  نهاية  �ست�سدرها  عربية  ن�سر  دار  مع 
رف�ست  ك��ب��ري  م���ايل  مبلغ  م��ق��اب��ل  اجل����اري 

الإف�ساح عن قيمته.
مذكراتها  قيمة  اأن  ه��ي��امت  واأو���س��ح��ت 
تاأتي من جهة ارتباط اأغلب فرتات حياتها 
رم��وزًا  ميثلون  كانوا  اأ�سخا�س  مع  بعلقات 
الزواج  يف  متثلت  العلقة  تلك  واأن  مبارك،  ح�سني  ال�سابق  امل�سري  الرئي�س  نظام  يف 
اأحيانًا كثرية.وقالت  اأحيانًا والرغبة يف العلقة غري املحددة ب�سورة ر�سمية  ال�سري 
امل�سرية  الراق�سة  وت�سري  امل�سروع،  الر�سمي  قالبها  يف  اإل  العلقات  ترف�س  كانت  اإنها 
العرب  الأثرياء  بع�س  �ست�سمل  بل  فقط  م�سرية  رم��وزًا  تف�سح  لن  مذكراتها  اأن  اىل 
الذين حاولوا بكل الو�سائل التقرب اإليها، لدرجة اأن قدم لها اأحدهم ق�سرًا يف �سوي�سرا 

وجموهرات ثمينة و�سيكًا على بيا�س، اإل اأنها رف�ست.ة
ع�سر  انتهى  امل�سرية  الثورة  فبعد  يغ�سبوا،  األ  بها  ارتبطوا  ممن  هيامت  وطلبت 
القب�سة احلديدية التي كانت ترهب اجلميع، وت�سع رقاب الراف�سني لأوامر ال�سلطة 
�سوى احلق، ومن يعرت�س  لن تذكر  اأنها  م�سرية اىل  والف�سائح،  الت�سويه  حتت مق�سلة 

ميكنه اللجوء اإىل الق�ساء.
تلقى  اأن  من  نف�سها  على  بخ�سيتها  ال�سابق  العهد  خلل  مذكراتها  ن�سر  عدم  وبررت 
مذكرات  كتابة  بداأت  عندما  حتفها  لقيت  التي  ح�سني  �سعاد  الراحلة  الفنانة  م�سري 

حياتها وليزال الفاعل جمهوًل حتى الآن.ي
وتر�سد هيامت يف مذكراتها م�سوارها الفني الذي بداأ من احلانات والأفراح ال�سعبية 
اأن  بعد  الهرم  �سارع  بكباريهات  مرورًا   ،1949 عام  مولدها  �سهدت  التي  بالإ�سكندرية 

انتقلت من الإ�سكندرية اإىل القاهرة.
ومتّنت هيامت من القّراء األ ي�سابوا بال�سدمة يف الأ�سخا�س الذين �ستعلن اأ�سماءهم 
اأعمال معروف  النيابات امل�سرية، ورجل  ومنهم كاتب �سحايف م�سهور، ورئي�س لإحدى 

ومهم يف العهد ال�سابق، قائلة اإنها مل ت�سهر زواجها �سوى مرتني فقط.

طرد عداءة بريطانية من ماراثون 
اإ�ضرائيلي لرتدائها العلم الفل�ضطيني

اأجندتها  فر�س  يف  التع�سفية  �سيا�ستها  �سمن 
قامت  الريا�سية،  املنا�سبات  على  ال�سيا�سية 
الثاين،  الدويل  القد�س  ملاراثون  املنظمة  اللجنة 
بطرد  املدينة  يف  الحتلل  بلدية  نظمته  والذي 
ب�سبب  وذلك  هارديز،  بوبي  الربيطانية  العداءة 
ف�سًل  الفل�سطيني  العلم  حتمل  ملب�س  ارتدائها 

عن تو�سحها بالكوفية الفل�سطينية.
معهد  يف  حاليًا  تعمل  التي  ه��اردي��ز  واأب���دت 
مع  كبريًا  تعاطفًا  بالقد�س  التطبيقية  الأبحاث 
اجلميع  ف��اج��اأت  حينما  الفل�سطينية،  الق�سية 
عندما حملت العلم الفل�سطيني ف�سًل عن تو�سحها 
الكثريين  ذهول  اأثار  مما  الفل�سطينية،  بالكوفية 
وعلى راأ�سهم اللجنة املنظمة الذين �سارعوا لطرد 

العداءة الربيطانية.
واأعربت العداءة الربيطانية يف حديث خا�س 
لطردها  ال�سديد  ا�ستغرابها  عن  ل�«العربية.نت« 

ت�ستخدم  اإ�سرائيل  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سباق،  من 
الريا�سة كاأداة �سيا�سية لفر�س روؤيتها يف املناطق 
الفل�سطينية وخا�سة يف مدينة القد�س والأحياء 
الو�سائل  ب�ستى  ت�سعى  اأنها  كما  منها،  العربية 
والطرق التي تبتدعها اإىل تغيري املفاهيم املغلوطة 
عن  )اإ�سرائيل(  تبثها  التي  للحقيقة  واملغايرة 

مدينة القد�س املحتلة.
واأ�سافت هارديز التي �ساركت يف ماراثون لندن 
العام 2010 اأنها تدربت يف كل املدن الفل�سطينية 
الفر�س  يف  التناق�س  مل�ست  حيث  والإ�سرائيلية 
منطقة،  كل  يف  للمواطنني  املتاحة  والإمكانات 
تقييد  م��ن  ي��ع��ان��ون  الفل�سطينيني  ب���اأن  م��وؤك��دًة 
احل�سول  من  متكرر  رف�س  خ��لل  من  حتركاتهم 

على اأرا�سي القد�س واملناطق.
ميثل  ال�سباق  يف  دخولها  باأن  هارديز  واأعلنت 
يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود  لتحقيق  ج��ادة  خطوة 

ال�سباق حتى لو كان بعلم ب�سيط.
قطعت  التي  انامو  ميهرييت  الإثيوبية  وكانت 
 38،48،2 قدره  زمن  يف  كلم(   42;195( امل�سافة 
فيه  �سارك  الذي  ال�سباق  لقب  اأحرزت  قد  �ساعة 

اأكرث من 15 األف عداء من 50 دولة.

م�ضور ميني يتاأهل اىل املرحلة 
النهائية من م�ضابقة ال�ضور ملجلة وقناة 

نا�ضيونال جيوغرافيك ابوظبي

اأبو ظبي �  تاأهلت الزميل امل�سور ال�سحفي عبدالعزيز عمر 
جملة  تنظمها  التي  ال�سور  م�سابقة  يف  النهائية  املرحلة  اىل 
غرافيك  جيو  نا�سونال  وقناة  العربية  جيوغرافيك  نا�سيونال 

اأبو ظبي حتت عنوان » �سوٌر ُتروى » للعام 2012م.
ابزر  من  ب�)زيزو(  ال�سهري  عمر  عبدالعزيز  الزميل  ويعد 

الكوادر ال�سحفية العاملة يف وكالة النباء اليمنية )�سباأ(.
و�سيتم عر�س ال�سورة الفائزة على �سفحات جمّلة نا�سيونال 

جيوغرافيك العربية وقناة نا�سونال جيوغرافيك اأبوظبي .
يف  للفائزين  جوائز  ثلث  توزيع  امل�سابقة  جوائز  وتت�سمن 
يف  الأوىل  باملرتبة  الفائز  �سورة  ن�سر  �سيتم  حيث  امل�سابقة 
نا�سونال  قناة  على  وعر�سها  العربية  جيوغرافيك  نا�سونال 
جيوغرافيك اأبو ظب�ي كما يح�سل الفائز باملرتبة الأوىل على 
�سلة مكونة من لوازم ت�سوير وكتب بقيمة 5000 دولر اأمريكي 
والثالثة  الثانية  باملرتبتني  الفائزة  ال�سور  عر�س  �سيتم  فيما 
الفائزان  ويح�سل  ظب�ي  اأبو  جيوغرافيك  نا�سونال  قناة  على 
�سلة من لوازم ت�سوير وكتب بقيمة 2500 دولر و1500  على 

دولر على التوايل.
ر حركة احلياة  اأن مو�سوع امل�سابقة يعرب عن �سوِّ ي�سار اىل 
مثل طيوٌر حُتّلق، �سغاٌر يلعبون، �سروق ُيطّل، وغروب مي�سي اإىل 

ما وراء الأفق.
�سورة  التقاط  ُت��روى«يف  »�سوٌر  م�سابقة  يف  التحّدي  ويكمن 
ُتعرّب فيها عن هذه احلركة ل ت�سرتط تقنيات الت�سوير العالية 

، بل ال�سدق والب�ساطة يف التعبري عن حركة احلياة ذاتها.

 
حمافظة تعز  

وتبعد  �سنعاء،  العا�سمة  جنوب  اإىل  تعز  حمافظة  تقع 
تعز  حمافظة  وحتتل  م���رتًا،  كيلو   )256( ب��ح��وايل  عنها 
ي�سكل  اإذ  اجلمهورية،  �سكان  عدد  حيث  من  الأوىل  املرتبة 
وعدد  اجلمهورية،  �سكان  من   )%12.16( ن�سبته  ما  �سكانها 
يحت�سنها  التي  تعز  ومدينة  مديرية،   )23( مديرياتها 
جبل �سرب مركز املحافظة ، وتتميز املحافظة بتنوع ن�ساطها 
املحا�سيل  بع�س  فيها  ي��زرع  حيث  ؛  وال��زراع��ي  القت�سادي 
الزراعية كاحلبوب واخل�سروات، والفواكه،اإىل جانب الرثوة 
ف�سًل  املخا،  مدينة  �ساحل  يف  الأ�سماك  و�سيد  احليوانية 
املحافظة  يف  يوجد  حيث  ال�سناعي،  الن�ساط  ممار�سة  عن 
الربح  اأ�سمنت  م�سنع  منها  ال�سناعية،  املن�ساآت  من  العديد 
بع�س  املحافظة  اأرا�سي  وت�سم  الغذائية.  ال�سناعات  وبع�س 
من  وجمموعة  الكوبلت  النيكل،  النحا�س،  اأهمها  من  املعادن 
عنا�سر البلتينيوم ومعامل ال�سياحة يف حمافظة تعز كثرية 

ح�ضرموت الواديومتعددة، منها جامع اجلند التاريخي وقلعة القاهرة. 



بالإجماع  الدويل   الأمن  جمل�س  اعتمد 
تطبق  ب��اأن  �سوريا  يطالب  رئا�سيا  بيانا 
املبعوث  عر�سها  التي  ال�سلم  خطة  »فورا« 
ال��دول  جامعة  و  املتحدة  ل��لأمم  اخل��ا���س 
ويت�سمن   ، اأنان  كويف  �سوريا  اإىل  العربية  
دولية،  اإج��راءات  باتخاذ  مبطنا  حتذيرا 
اأعلنت اليابان اإغلق �سفارتها  ويف الأثناء 
الأو�ساع  تدهور  ب�سبب  موؤقتا  دم�سق  يف 

الأمنية يف �سوريا .
وقال مرا�سل اجلزيرة يف نيويورك مراد 
فيهم  مبن  الأم��ن  جمل�س  اأع�ساء  اإن  ها�سم 
رو�سيا وال�سني وافقوا على البيان الرئا�سي 
يف  الأزم��ة  لإنهاء  اأن��ان  مهمة  يدعم  ال��ذي 
اإذا  اأخرى  بخطوات  دم�سق  ويهدد  �سوريا، 
اأنان، كما دعا لهدنة  مل تتجاوب مع خطة 
مواد  و�سول  ل�سمان  �ساعتني  مل��دة  يومية 
واأعرب  للمت�سررين،  وامل�ساعدات  الإغاثة 
يف  الو�سع  تدهور  من  ال�سديد  القلق  عن 
يف  خطرية  اأزم��ة  من  عنه  جنم  وما  �سوريا 

حقوق الإن�سان.
ال�سورية  احل��ك��وم��ة  ال��ب��ي��ان  وط��ال��ب 
مع  اإيجابي  ب�سكل  بالتعاطي  واملعار�سة 
ت�سوية  اإىل  للتو�سل  امل�����س��رتك  امل��ب��ع��وث 
�ست  م��ن  املكونة  خطته  وتنفيذ  ل��لأزم��ة 
املبعوث  مع  بالعمل  اللتزام  ت�سمل  نقاط 
فيما يتعلق بالت�سوية ال�سيا�سية واللتزام 
العنف  ووقف  عاجل  ب�سكل  القتال  بوقف 

بجميع اأ�سكاله من جميع الأطراف.
كما تن�س خطة اأنان على ال�سماح بعمل 
ال�سجناء،  واإط���لق  الإن�سانية  املنظمات 
و���س��م��ان ح��ري��ة ع��م��ل و���س��ائ��ل الإع����لم 
ال�سلمي،  والتظاهر  التجمع  حق  واح��رتام 
بقيادة  �سيا�سية  انتقالية  عملية  وت�سهيل 
حوار  عرب  تعددي  نظام  اإىل  تقود  �سورية 
املعار�سة  اأط��ي��اف  وجميع  احلكومة  ب��ني 

ال�سورية.

ول يعترب البيان الرئا�سي بنف�س اأهمية 
قرار �سادر عن جمل�س الأمن، حيث ل ميكن 
موافقة  اأن  اإل  عقوبات،  اأي  يت�سمن  اأن 
اإ�سارة  تعد  البيان  على  بالإجماع  املجل�س 

وا�سحة ونوعا من ال�سغط على دم�سق.
وكان الأمني العام للأمم املتحدة بان كي 
�سوريا  اأن  من  الثلثاء  اأم�س  حذر  قد  مون 
قد  اخلطورة  بالغة  عميقة  اأزم��ة  تواجه 
تكون لها اآثار خطرية على املنطقة والعامل، 
املحتمل  ب�«غري  �سوريا  يف  الو�سع  وو�سف 
وغري املقبول« داعيا جمل�س الأمن اإىل نبذ 

الفرقة، واإىل التوافق يف هذا ال�ساأن.
يف  الو�سع  اإن  اإندوني�سيا،  يف  بان  وق��ال 
لقلق  اإث���ارة  الأك���رث  الق�سية  �سار  �سوريا 

اأن  م�سيفا  ال����دويل.  املجتمع  وخم����اوف 
اأولويات الأمم املتحدة اإيقاف العنف وبدء 

حوار �سيا�سي.
واجتمع اأع�ساء جمل�س الأمن ظهر اأم�س 
وناق�سوا  اخل��رباء،  م�ستوى  على  الثلثاء 
ع��ل��ى م���دى اأرب����ع ���س��اع��ات م�����س��روع بيان 
الدويل  املبعوث  قدمته فرن�سا لدعم مهمة 
لكنهم  اأن���ان  ك��ويف  ���س��وري��ا  اإىل  وال��ع��رب��ي 
ف�سلوا يف التفاق على م�سودة بيان رئا�سي 
اأن  قبل  الرو�سي،  بالرتدد  ا�سطدامه  بعد 
يوافقوا اليوم بالإجماع على ن�سخة معدلة 

من امل�سودة.
�سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزير  وكان 
رف�س  �سابق  وق��ت  يف  اأع��ل��ن  ق��د  لف���روف 

اأن ياأخذ الإعلن »�سكل منح مهلة«  مو�سكو 
مقابلة  يف  اعترب  لكنه  ال�سوري،  للنظام 
بلده  اأن  الرو�سية  كومر�سانت  اإذاع��ة  مع 
ب�سكل  ردت  ال�سورية  القيادة  اأن  »تعتقد 
غري �سحيح على اأول مظاهر الحتجاجات 
ال�����س��ل��م��ي��ة. ورغ����م وع���وده���ا ال��ع��دي��دة 
من  الكثري  ترتكب  لدعواتنا،  بال�ستجابة 

الأخطاء«.
ت�سري  التي  »الأم��ور  اأن  الوزير  واأ�ساف 
كثريا«،  ت��اأخ��رت  ال�سحيح  ب��الجت��اه  فعل 
الذي  الوقت  يف  الت�سريحات  هذه  وتاأتي 
اإىل احتمال تغري يف  الإ�سارات  فيه  تتعدد 
وفيا  الآن  حتى  ظل  الذي  الرو�سي  املوقف 

يف دعمه لنظام دم�سق.

المريكية  اخلارجية  وزيرة  ا�سادت 
ا�سدره  الذي  بالبيان  كلينتون   هيلري 
�سوريا،  ب�سان  ال���دويل  الم���ن  جمل�س 
ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  وح�ست 
حلل  ان����ان  ك���ويف  خ��ط��ة  تطبيق  ع��ل��ى 
من  »املزيد  �سيواجه  فانه  وال  الزم��ة 

ال�سغوط«.
المريكية  اخلارجية  وزيرة  ا�سادت 
هيلري كلينتون الربعاء بالبيان الذي 
ب�سان  ال���دويل  الم���ن  جمل�س  ا���س��دره 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  وح�ست  �سوريا، 
ال�سد على تطبيق خطة كويف انان حلل 
من  »املزيد  �سيواجه  فانه  وال  الزم��ة 

ال�سغوط«.
التي  اخل��ط��وة  ان  كلينتون  وق��ال��ت 
حيال  املنق�سم  الم��ن  جمل�س  اتخذها 
وذل��ك  »اي��ج��اب��ي��ة«،  �سوريا  يف  الزم���ة 
�سوريا  يطالب  بيانا  املجل�س  تبني  بعد 
العنف  وقف  خلطة  الفوري  بالتطبيق 
املتحدة  المم  مبعوث  اقرتحها  التي 
كويف  �سوريا  اىل  العربية  واجل��ام��ع��ة 

انان.
نحن  »ن��ق��ول  لل�سحافيني  و�سرحت 
وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��ل��رئ��ي�����س ال���س��د 
ونظامه، ا�سلك هذا الطريق والتزم به، 
وال فانك �ستواجه املزيد من ال�سغوط 

والعزلة«.
ال�سوريني  »جميع  كلينتون  ودع���ت 
الذين يحبون بلدهم ويحرتمون تاريخها 
يف  الكامنة  الهائلة  القدرات  ويدركون 

العمل معا« على تنفيذ اخلطة.
وكانت رو�سيا وال�سني �سوتتا بالنق�س 
الدويل  الم��ن  جمل�س  يف  قرارين  على 

يدينان �سوريا.
�سحايف  م��وؤمت��ر  يف  كلينتون  وق��ال��ت 
م�����س��رتك م��ع ن��ظ��ريه��ا الف��غ��اين زمل��اي 
اننا  ج��دا  املهم  م��ن  ان��ه  »نعتقد  ر���س��ول 
كويف  مهمة  وراء  الن  جميعا  متحدون 

الوليات  ان  كلينتون  وق��ال��ت  ان���ان«. 
ال�سورية  املعار�سة  مع  تعمل  املتحدة 
ال�سلطة  انتقال  ملرحلة  الع��داد  على 

املحتملة يف �سوريا.
وا�سافت »نحن ندعو اجلي�س ال�سوري 

النار  باطلق  الوامر  رف�س  اىل  كذلك 
ندعو  ابناء وطنهم، كما  املواطنني  على 
جمتمع الأعمال الذين ل زالوا يوؤيدون 
بيان  تطبيق  على  العمل  اىل  النظام 

جمل�س المن ومهمة انان«.
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عراك بني اأرامل بن لدن
يف حمكمة باك�ضتانية 

ذكرت �سحيفة »�سن« الربيطانية،  اأن اثنتني من اأرامل الزعيم ال�سابق 
لتنظيم القاعدة اأ�سامة بن لدن، ُف�سلتا عن بع�سهما البع�س بعد عراك 

ن�سب بينهما داخل حمكمة باك�ستانية.
وخريية  ع��ام��ًا،   20 العمر  من  البالغة  اأم��ل،  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
غري  بطريقة  باك�ستان  دخ��ول  بتهمة  املحكمة  اأم��ام  ُمثلتا  عامًا(   61(

م�سروعة.
قيام  منذ  باك�ستان  يف  حمتجزتان  لدن  بن  اأرملتي  اأن  اإىل  واأ�سارت 

قوات خا�سة اأمريكية بقتله يف مدينة اآبوت اأباد يف مايو املا�سي.
اأمل  بني  اندلعت  �سر�سة  كلمية  م�ساحنة  »اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
وخريية داخل املحكمة الباك�ستانية، حني هاجمت الأوىل �سرتها بعد 
اأن نعتتها بالوقحة، واتهمتها بالقاتلة لقيامها باإعلم الوليات املتحدة 

مبكانه«.
وقالت ال�سحيفة اإن اأرملتي بن لدن مت ف�سلهما عن بع�سهما البع�س 
قا�سي  لكن  اآم��ن،  منزل  يف  وو�سعتا  بينهما،  اندلع  ال��ذي  العراك  بعد 

املحكمة الباك�ستانية رف�س و�سعهما يف منزلني منف�سلني.
الثلث،  لدن  ب��ن  زوج���ات  و�سعت  الباك�ستانية  ال�سلطات  وك��ان��ت 
بعد  اجلربية  الإق��ام��ة  قيد  اأولده  من  ع��دد  مع  ومينية،  �سعوديتان 

مقتله.

ـــفـــارتـــهـــا بـــالـــقـــاهـــرة ا�ـــضـــرائـــيـــل تـــطـــلـــب اخـــــــالء �ـــض

اليوم  امل�سرية  اخلارجية  بوزارة  م�سادر  قالت 
الأربعاء اإن اإ�سرائيل طلبت من م�سر الإذن باإر�سال 
طائرتني لنقل حمتويات �سفارتها بالقاهرة، وذلك 
يف ظل تراجع العلقات بني البلدين منذ الإطاحة 
العام  مبارك  ح�سني  ال�سابق  امل�سري  بالرئي�س 

املا�سي.
اخلارجية  ب��وزارة  م�سوؤول  عن  روي��رتز  ونقلت 
بنا  ات�سلت  الإ�سرائيلية  »ال�سفارة  قوله  امل�سرية 
يف  للهبوط  لطائرتني  الإذن  تطلب  الثلثاء  يوم 

القاهرة لنقل حمتويات ال�سفارة«.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن هناك حاجة للح�سول على 
الأعلى  املجل�س  يدير  حيث  اجلي�س،  من  موافقة 
للقوات امل�سلحة �سوؤون م�سر منذ الإطاحة مببارك 
عقب انتفا�سة �سعبية يف فرباير/�سباط من العام 
هذا  ب�ساأن  قرار  �سدور  يتوقع  اإنه  وقال  املا�سي، 

الطلب اليوم الأربعاء.

القاهرة  مبطار  م�سدر  ق��ال  لح��ق،  تطور  ويف 
هبوط  ع��ل��ى  م��واف��ق��ة  بالفعل  تلقى  امل��ط��ار  اإن 

الطائرتني.
اإ�سرائيل  دفع  ال��ذي  ما  الفور  على  يت�سح  ومل 
هذا  ك��ان  اإن  يت�سح  مل  كما  الطلب،  بهذا  للتقدم 
بال�سفارة،  العاملني  اإجلء  اأي�سا  �سي�سمل  الإجراء 
الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  ل��دى  يتوفر  ومل 

تعليق على الفور.
اأ�سدرت  ق��د  امل�سري  ب��ال��ربمل��ان  جلنة  وك��ان��ت 
ال�سفري  بطرد  فيه  طالبت  املا�سي  الأ�سبوع  بيانا 
مع  العلقات  ومراجعة  القاهرة  من  الإ�سرائيلي 
اإ�سرائيلية  غارات  عقب  وذلك  اليهودية،  الدولة 

على قطاع غزة.
لكن حزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة 
اإنهم  ق��ال��وا  اأخ���رى  واأح���زاب  امل�سلمني  الإخ���وان 
التي  الدولية  واملعاهدات  بالتفاقيات  ملتزمون 

وقعت عليها م�سر، ومن بينها معاهدة ال�سلم التي 
وقعتها القاهرة وتل اأبيب عام 1979.

ليفانون  اإ�سحق  الإ�سرائيلي  ال�سفري  وغ���ادر 
اأن  بعد  املا�سي  العام  �سبتمرب/اأيلول  يف  القاهرة 
اقتحم متظاهرون ال�سفارة احتجاجا على حادث 
احلدود،  على  الر�سا�س  اإ�سرائيليني  جنود  اإطلق 
الأم��ن  ق���وات  م��ن  خم�سة  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر  مم��ا 

امل�سريني يف اأغ�سط�س/اآب املا�سي.
وعاد ال�سفري ليفانون لفرتة وجيزة يف نوفمرب/
ت�سرين الثاين يف مهام �سكلية يف ختام فرتته، ثم 
اميتاي  ياكوف  هو  جديد  اإ�سرائيلي  �سفري  توىل 

عمله يف فرباير/�سباط املا�سي.
وتو�سطت م�سر يف هدنة بني اإ�سرائيل وحركات 
من  اأي��ام  اأربعة  بعد  ال�سهر  هذا  غزة  يف  مقاومة 
الغارات الإ�سرائيلية على غزة التي ا�ست�سهد فيها 

25 فل�سطينيا .

ــــا ــــض ــــ� ــــرن ف يف  ـــــــــاب«  ـــــــــض ـــــــــ� ـــــــــت »الإغ بــــــــجــــــــرم  طــــــــال�ــــــــس  ــــــة  ــــــق ــــــالح مل ـــــــــة  ـــــــــاول حم
 رفعت جمعية مل�ساعدة ال�سعب ال�سوري �سكوى يف 
م�سطفى  ال�سابق  ال�سوري  الدفاع  وزير  �سد  باري�س 
طل�س املوجود يف فرن�سا منذ ب�سعة ايام، تتهمه فيها 
اجلمعية  افادت  ما  بح�سب  حرب،  جرائم  بارتكاب 

الحد لفران�س بر�س.
احلرية  اج��ل  م��ن  ال�����س��وري��ة  اجلمعية  وتعترب 
حكومية  غري  منظمة  انها  على  نف�سها  تقدم  التي 
ال�سوري، ان م�سطفى  لل�سعب  للم�ساعدات الن�سانية 
كبري  بنفوذ  يتمتع  للدفاع  وزي��را  كان  ال��ذي  طل�س 
م�سوؤولية  »يتحمل   2004 اىل   1972 من  �سوريا  يف 
م�سرتكة عن جرائم حرب منها جمزرة مدينة حماه 
يف 1982« التي ذهب �سحيتها ما بني 20 اىل 40 الف 

قتيل.
اجلمعة  رفعت  التي  �سكواها  يف  اجلمعية  وكتبت 
امام املحكمة العليا يف باري�س »منذ ان علمنا بوجوده 
يف فرن�سا نريد ان ن�ستغل هذه الفر�سة لرفع �سكوى 
حرب  جرائم  ارتكاب  بتهمة  فرن�سا  يف  وحماكمته 
وانتهاكات  واختفاء  واغت�ساب  تعذيب  واع��م��ال 

اخرى حلقوق الن�سان«.
 300 با�سماء  »لئحة  لديها  ان  اجلمعية  واكدت 
وا�سر  مفقودين  وا�سر  للتعذيب  )تعر�سوا  �سخ�س 
�سحايا جمزرة حماه(« م�ستعدين للدلء ب�سهاداتهم 
ما  »فرن�سيا-�سوريا«   15 حواىل  بينهم  طل�س  �سد 
رئي�س  بح�سب  بالتحرك  الفرن�سي  للق�ساء  ي�سمح 

املنظمة الهنيدي عبد النا�سر لفران�س بر�س.
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من  وق��واري��ر  زاهية،  واأل���وان  جذابة،  ت�سميمات 
الكرز  رائ��ح��ة  منها  تفوح  ��ب��ة،  ُم��ذَهّ واأخ���رى  ف�سة، 
اللطيف  اجلن�س  تغري  والعنب.  والفراولة  والتفاح 
مزاجها،  يف  الن�ساء  م��ن  ثلة  وقعت  حتى  بقربها، 
األطفها املع�سل،  اأكرث من ا�سم،  واأخرى يف ع�سقها. لها 
وت�سمى اأي�سا بالأرجيلة وال�سي�سة. تنت�سر يف اأو�ساط 
اأو جهرا،  �سرا  النا�سجات منهن واملراهقات ميار�سنها 

ويرونها متعة، و�سرا لبد منه.
اأرجيلة فوق ال�سطوح يف ال�سعودية، ل توجد مقاه 
واملدينة  ج��دة،  يف  اإل  الأرجيلة،  لتدخني  ن�سائية 
املنورة. فاملراأة املدخنة ت�ستهجن وتعاب من الرجل، 
وال�سرتاحات  والفنادق  امل�ساغل  بع�س  جعل  ما  وهو 
ن الأرجيلة. والتي تعجز  اأماكن جتمع للفتيات، ليدِخّ
عن ذلك، ت�سطر لتتعلم فن اإعداد الأرجيلة، وجتهيز 
تخ�سى  ومن  �سديقاتها.  وتدعو  البيت،  يف  لها  ركن 
للنفراد  لها،  الآمن  امللذ  هو  املنزل  ف�سطح  اأ�سرتها، 

باأرجيلتها.
العاملية،  ال�سحة  منظمة  اأعدتها  لدرا�سة  وفقا 
جملة  من   %5.7 اململكة  يف  املدخنات  ن�سبة  جتاوزت 
مليون  قرابة  اإىل  عددهن  لي�سل  باململكة،  الإن��اث 
املرتبة  حتتل  اململكة  جعل  الذي  الأم��ر  األ��ف،  ومئة 
عدد  حيث  من  عامليًا،  واخلام�سة  خليجيًا،  الثانية 

الن�ساء املدخنات.
ترك  �سعوبة  ومتعةتعود  عاطفة  امل��دخ��ن��ات.. 
العادة  بهذه  عاطفيا  ارتباطهن  اإىل  لديهن  التدخني 
اأكرث من الرجل، ولي�س لإدمان النيكوتني، فالتدخني 
ع���ادة ممتعة ت��زي��د م��ن ق��درت��ه��ن ع��ل��ى الن��دم��اج 
مدير  العباد،  �سالح  »للعربية.نت«  ويوؤكد  اجتماعيا 
تتابع  اجلمعية  اأن  التدخني  ملكافحة  »نقاء«  جمعية 
املقلعني عن التدخني ب�سكل دوري كل 6 �سهور، ووجدت 
مع  بقائهم  ب�سبب  للتدخني  يعودون  منهم   %20 اأن 

اأ�سحابهم املدخنني.
امراأة  من  الن�ساء  لدى  التدخني  اأ�سباب  وتختلف 
وبنات  فاملراهقات  املدخنة،  عمر  بح�سب  لأخ��رى، 
اأو  ال�سينما  جن��وم  يقلدن  املدخنات  م��ن  الع�سرين 
ن�سرين  تقول  حيث  و«الرب�ستيج«،  املو�سة  يجارين 
حجاج »اندفعت خلف التدخني بال�سيجارة والأرجيلة 
كنوع من التباهي اأين حرة نف�سي، وحتى ل اأ�سعر اأين 
اأقل من �سديقاتي املدخنات، وعندما اأدخن اأ�سعر اأين 

قوية«.
كانت  ولكن  �سليمان،  رميا  تدخن  الأ�سباب  ولنف�س 

ب��داي��ت��ه��ا اأن���ه���ا ت��خ��رج مع 
ومع  مدخنات  لها  �سديقات 
اأن  عليها  اإحل��اح��ه��ن  ك���رثة 
الأرجيلة  ورائحة  جتربه، 
اجل��ذاب  و�سكلها  ال��ف��واح��ة 
عامل  ودخلت  رميا  تقاوم  مل 

املدخنات.
العتيبي  دان�����ة  ب��ي��ن��م��ا 
�سامدة  تبقى  اأن  ا�ستطاعت 
اأم�����ام م��غ��ري��ات ال��ت��دخ��ني 
وتقول  ال�سديقات،  واإحل��اح 
»جل�سة  ل���«ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«: 
ل ممتعة وهي كجل�سات  املع�ِسّ
تبادل  يف  وال�����س��اي  ال��ق��ه��وة 
ال�سديقات،  ب��ني  احل��دي��ث 
موقف  اأن  اإل  جتذبني  وهي 
املدخنة  من  واملجتمع  الأهل 
خوفا  التدخني  عن  مينعني 

من اأن ينبذوين«.
النظرة ال�سلبية للمدخنة 
وق���اي���ةم���ن ج���ان���ب���ه ي���رى 
د.  النف�سي  الطب  ا�ست�ساري 
التدخني  اأن  املن�سور  فهد 
عادة و�سلوك يتعلمه املدخن 
عن طريق التقليد واملحاكاة، 
وق����ال ل���«ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«: 
املُقلدة  النماذج  غياب  »اإن 
يدعو  املقبولة  ال��ق��دوة  اأو 
الفتاة اإىل تقليد مناذج غري 

مقبولة«.
واأ�ساف: »النظرة ال�سلبية للمراأة املدخنة من قبل 
من  ووقايتها  حمايتها  يف  دور  لها  املحافظ  املجتمع 
العاملية يف  الن�سب  اأثبتته  التدخني، وهذا  الوقوع يف 
اأن 7% من الن�ساء مدخنات يف العامل الثالث، ويقابله 

24% يف العامل الغربي احلديث«.
وترف�س ن�ساء مدخنات وغري مدخنات اأن ترتبط 
الرجل،  من  اأك��رث  املدخنة  باملراأة  ال�سلبية  النظرة 
اأن  اعرتافهن  رغم  اخللق،  �سيئة  اأنها  اإليها  ينظر  اأو 
التدخني عادة �سيئة وم�سرة، اإل اأن هناك مدخنات 

ربات بيوت وعاملت ذوات خلق ومنا�سب عالية. 
التدخني  »اإن  قولها  يف  هيثم  اأم  ذل��ك  وت��وؤك��د 

من  الأ�سر  من  وهناك  احلجاز،  يف  منت�سر  وال�سي�سة 
اأخذته عادة ول ت�ستهجنه للمراأة«.

وترى اأم هيثم اأن التدخني لي�س دليل على اأخلق 
البنت.

مناطقية يف التدخينمن جهة اأخرى ي�ستهجن كثري 
من ال�سباب ال�سعودي املراأة املدخنة ويرف�س الرتباط 
بها، وبع�سهم يف�سل يف الأمر، فمحمد املالكي يرى اأن 
اأخذت عادة التدخني من �سديقات �سوء  التي  البنت 
ويف خفاء من الأهل غالبا ما تتاأثر باأخلقهن، اأما من 
ن�ساأت يف اأ�سرة تربت على هذا ال�سيء فيكون بالن�سبة 
ل�«العربية. املالكي  وق��ال  ال��ع��ادات،  �سمن  م��ن  لها 
نت«: »اإن املدخنة يف املنطقة الغربية غري الو�سطى 

وال�سرقية يف النظرة والأ�سباب«.

وحذر الدكتور عبداهلل البداح امل�سرف العام على 
برنامج مكافحة التدخني يف وزارة ال�سحة من ظاهرة 
تتوارى  مازالت  واأنها  الفتيات،  بني  التدخني  انت�سار 

خلف جدران التقاليد واخلوف.
املراأة  اأن  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  حذرت  كما 
موؤكدة  التبغ  �سناعة  دوائر  من  الأك��رب«  »امل�ستهدف 

انت�سار التدخني ب�سكل وا�سح.
الأرجيلة  حم��ال  يف  الباعة  اأح��د  لذلك  واأ���س��ار 
الأخريتني  ال�سنتني  يف  �سهد  اإنه  قال  حيث  واملع�سل، 
الأراجيل،  ل�سراء  والفتيات  الن�ساء  من  كبريًا  اإقبال 
ويتفنن يف طلباتهن واختياراتهن يف ال�سكل والنكهات، 
والتوت  الفراولة  طلبا  النكهات  اأك��رث  »اإن  ويقول 

والفانيل«.

هــو �ـــضـــوريـــا  يف  الإيـــــــــــراين  ـــــوري  ـــــث ال ــــس  ــــر�  احل
ــس والـــر�ـــضـــن ــ� ــم ــني عـــلـــى ح ــوم ــج ــه ــل الــــــذي خـــطـــط ل

ل توجد مقاه ن�ضائية لتدخني الأرجيلة اإل يف جدة، واملدينة املنورة

ــــح املــــنــــازل ــــط ــــض ـــني بــــالأرجــــيــــلــــة فـــــــوق اأ� ـــل ــــات يـــخـــت ــــودي ــــع ــــض �

قوات  اأّن  غربية  ا�ستخباراتية  م�سادر  ك�سفت   
احل��ر���س ال��ث��وري الإي�����راين و���س��ع��ت ت��واج��ده��ا يف 
بح�سب  املا�سيني  ال�سهرين  يف  كبري  ب�سكل  �سوريا 
جيو�سرتاتيجي دايركت وذلك بهدف حماية النظام 

ال�سوري وعلى راأ�سه الرئي�س ب�سار الأ�سد.
 1000 اأر�سل  الثوري  احلر�س  اإّن  امل�سادر  وقالت 
العام اجلاري 2012  �سوريا خلل  اإىل  اإ�سايف  �سابط 
وذكرت  الإحتجاجات.  على  الق�ساء  يف  للم�ساعدة 
وقوات  ال�سوري  اجلي�س  مع  »يعملون  اأّنهم  امل�سادر 
على  وي�سيطرون  الرئي�سية  العمليات  كّل  يف  الأم��ن 

جهاز الإ�ستخبارات«.
وقالت امل�سادر اإّن احلر�س الثوري يلعب دورًا رئي�سيًا 
يف حماية نظام الرئي�س ب�سار الأ�سد، وهو الذي خطط 
واأ�سافت  والر�سنت.  حم�س  على  الكبريين  للهجومني 
اأّن احلر�س الثوري كان ي�سهل العمليات، وميّد النظام 
ال�سوري بالإ�ستخبارات، ويختار الوحدات والأ�سلحة 

كما يوزع انت�سار القوات اخلا�سة.
امل�سهد  ي��دي��رون  »الإي��ران��ي��ني  اإّن  امل�سدر  وق���ال 

ن�سر  كما  فعال«.  ب�سكل  النارية  القوة  وي�ستخدمون 
من  اهلل  حزب  من  مقاتلني  الإيراين  الثوري  احلر�س 
اأجل العمليات خا�سة يف جنوب غرب �سوريا. وقالت 
امل�سادر اإّن قوات حزب اهلل ا�ستخدمت يف املعارك من 

يف  املبا�سر  الإي��راين  بالتدخل  اتهامات  تفادي  اأجل 
احلرب �سد املتمردين.

اأّن احل��ر���س ال��ث��وري ي��دّرب    واأ���س��اف��ت امل�����س��ادر 
واحلرب  الإ�ستخباراتي،  العمل  على  �سورية  وحدات 

حرب  يف  خا�سة  الإ�ستطلع  وعمليات  الإلكرتونية، 
ال�سوارع. وقالوا اإّن احلر�س الثوري وظف اأع�ساء من 

امليلي�سيات ال�سيعية املوالية لإيران.
 20 اإىل  �سوريا  يف  الثوري  احلر�س  وج��ود  وميتد 
عامًا خلت لكّنه منذ ب�سع �سنوات بات وخا�سة فيلق 
التابع له يو�سع ن�ساطه حيث التزم بحماية  القد�س 

من�ساآت اأ�سلحة و�سواريخ الدمار ال�سامل ال�سورية.
فيلق  قائد  زار  املا�سي  )يناير(  الثاين  كانون  ويف 
يف  و�ساعد  �سوريا  �سليماين،  قا�سم  اجل��رال  القد�س 
وت�سري  املتمردين.  على  الهجوم  ل�سن  اخلطط  اإعداد 
يف  الإي��راين  الع�سكري  الوجود  اأّن  اإىل  التقديرات 
من  املنت�سرة  الثوري  احلر�س  فقوات  متفاوت.  �سوريا 
 15 ت�سم  اأّنها  يعتقد  اللبنانية  احل��دود  اإىل  دم�سق 
اأما  املقاتلني.  من  تقريبًا  الن�سف  بينهم  �سخ�سًا  األف 
اأّنه ين�سر اأكرث من 3 اآلف مقاتل  حزب اهلل فيعتقد 

يف �سوريا. 
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تتناف�س مع اإبنة �سفري �سوريا يف الأمم املتحدة ب�سار اجلعفري يف تقدمي املعلومات للأ�سد

والنا�ضطني  الــثــوار  �ضفحات  على  الأ�ــضــد  عني  هــديــل.. 
ال�سابة  وجهت   ،2011 نوفمرب  من  والع�سرين  ال�سابع  يف 
هديل العلي ر�سالة اإىل رئي�سها ب�سار الأ�سد، تت�سمن رابطًا 
وحيدًا ملقال ل�سحايف اأجنبي يعمل مرا�سًل ملحطة ف�سائية 
معابر  اأح��د  ع��رب  مت�سلًل  حم�س  دخ��ل  وال���ذي  اأجنبية، 

التهريب على احلدود اللبنانية ال�سورية.
الثوار  حركة  عن  كافية  �سورة  اأعطى  ال�سحايف  تقرير 
ل�سحيفة  تقرير  بح�سب  حم�س،  اأح��ي��اء  يف  امل�ستعلة 

الغارديان الربيطانية. 
بعثت هديل، املتخرجة يف اإحدى اجلامعات الأمريكية، 
اأفراد  على  ا�ستعماله  يقت�سر  خا�س،  بريد  اإىل  ر�سالتها 
عائلة الأ�سد وزوجته، بالإ�سافة اإىل حلقة �سيقة جدًا من 

املقربني منه وامل�ست�سارين املوثوقني.
�سمن  �سربت  والتي  بالتحديد،  الر�سالة  تلك  وتك�سف 
الأ�سد  علم  الرئي�س،  بريد  من  الأخ���رى  الر�سائل  اآلف 
البلد  دخلوا  حم�س،  يف  اأجانب  �سحافيني  بوجود  امل�سبق 
اإ�سارة  ويف  لبنان.  من  وخطرية  �سرية  تهريب  ممرات  عرب 
ومرا�سلة  اأو�سليك  رميي  امل�سور  لقي  ودللة،  و�سوحًا  اأكرث 
القوات  قيام  اإثر  حتفهما،  كولفني  ماري  تاميز  ال�سانداي 
يف  لل�سحافيني  مبنى  با�ستهداف  يبدو  ما  على  ال�سورية 

حم�س، يف فرباير املا�سي.
اأن  امل�سربة،  الر�سائل  الن�ساءوتك�سف  من  م�ست�سارون 
كانت  »الذكور«، وعمد، يف وقت  م�ساعديه  الرئي�س تخطى 
لن�سائح  الإ���س��غ��اء  اإىل  العنف  نحو  اأك��رث  تنزلق  ال��ب��لد 
املغرتبني  ال�سباب  من  جمموعة  قبل  من  موجهة  اإعلمية 
اأن معظمهم من الن�ساء، من بينهن هديل  املثقفني، واللفت 
�سركة  يف  ال�سابقة  املتدربة  اجلعفري،  و�سهرزاد  العلي 

العلقات العامة الأمريكية براون ليودز جامي�س.
العلقات  من  قوية  �سبكة  لديها  كانت  اجلعفري  اأن  اإل 
ولديها  املتحدة،  الأمم  يف  �سوريا  �سفري  فوالدها  واملعارف، 
نظرة  لكن  دم�سق،  مع  و�سريع  مبا�سر  ات�سال  خط  بالتايل 
�سريعة على خلفية �سهرزاد و�سريتها الذاتية، اإىل املعلومات 
ال�سخ�سية املتوفرة يف ح�سابها على الفي�سبوك الذي حذفته 

لحقًا، تعطي فكرة وافية عن �سبب �سعودها ال�سريع هذا.

فهي متامًا، كما العديد من النخبة التي حتيط بالأ�سد، 
من الطائفة العلوية، ن�ساأت يف مدينة القرداحة ال�ساحلية، 

املعروفة بغلبة الهوية العلوية عليها.
بالذكية واجلذابة واللينة، وت�سيف  اأ�سدقاوؤها  ي�سفها 
العامة،  العلقات  م�سمار  يف  ت��ربع  كانت  اأن��ه��ا  اإح��داه��ن 
يف  مونتانا  بجامعة  و2008   2006 عامي  بني  والتحقت 

بوزمان، لتدر�س العلوم ال�سيا�سية. 
تظهر �سورها اجلامعية بع�سًا من �سخ�سيتها، تلك ال�سابة 
الظاهرتني،  والوجنتني  الأ�سود  ال�سعر  �ساحبة  اليافعة، 

الواثقة من نف�سها.

�سوريا،  اإىل  اجلعفري  ���س��ه��رزاد  ع��ادت  تخرجها  بعد 
در�ست الأدب الإنكليزي يف جامعة دم�سق. كما در�ست اللغة 
الإنكليزية، يف اجلامعة العربية الدولية، وتطوعت بدوام 
اأنها  �سديقاتها  اإحدى  واأك��دت  اليوني�سف  يف  للعمل  جزئي 

كانت اجتماعية جدًا وملتزمة ومتحدثة لبقة.
من  الرغم  وعلى  املقابل  النا�سطينفي  على  التج�س�س 
تقدم اجلعفري على هديل، فاإنه مع تطور الأمور يف �سوريا 
املقالت  ن�سر  خط  على  العلي  ن�سطت  ال��ث��ورة،  وت�ساعد 
املوالية للنظام، كما تخلت عن اأ�سدقائها الذين اعتربتهم 

متعاطفني مع املعار�سة. 

التزامها  م��دى  الرئي�س  اإىل  املوجهة  ر�سائلها  وتظهر 
ال�سيا�سي بنهجه و�سخ�سه.

اأيام، �سورة ل�سفحة في�سبوك  اأر�سلت له بعد 5  اأنها  كما 
من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  املعار�سني،  النا�سطني  لأحد  تعود 
متاأ�سفة  اأنها  م�سيفة  الرئي�س،  تناولت  التي  التعليقات 
على  لكنها  وقحة،  باأنها  و�سفتها  التي  التو�سيفات  لبع�س 
ك�سف  من  يتمكنون  لعلهم  اإر�سالها،  ارت��اأت  ذلك  من  الرغم 
وكنيات  باأ�سماء  يعملون  اأنهم  العلم  مع  النا�سطني،  هوية 

م�ستعارة، كما اأو�سحت.
ال�سورية،  الأزمة  �سهدته  الذي  الدراماتيكي  التطور  مع 
انتقلت العلي يف �سبتمرب املا�سي اإىل جامعة اإيرا�سمو�س يف 
وار�سو، لتقف اإىل جانب الرئي�س، وكانت اإىل جانب �سهرزاد 
ومقابلته  خطاباته  حول  ملحظات  بانتظام،  له  تر�سل 

ونظرة عن خلفية النطباعات التي تركتها عند موؤيديه.
اأح��د  ح��ول  ملحظة  اأع��ط��ت��ه  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب  ويف 
خطاباته، وحثته على الت�سديد على م�ساألة عداء ال�سعب 
يكون  اأن  منه  طلبت  كما  اإ�سرائيل.  جتاه  الوحيد  ال�سوري 

متوازنًا وعقلنيًا عند اإطلق الإ�سلحات.
وبني  بينه  مر�ساًل  اأو  و�سيطًا  �سكلت  هديل  اأن  ويبدو 
الن�سائح  ه��ذه  اإح��دى  اأ���س��ارت  وق��د  الإي��ران��ي��ة.  الن�سائح 
املوجهة من قبل مدير قناة العامل الإيرانية ح�سني مرت�سى 
اإىل اأنه من م�سلحة النظام ال�سوري األ يوجه امل�سوؤولية عن 

تفجريات ال�سيارات اإىل عنا�سر من القاعدة.
وحزب  بطهران  النظام  علقة  اإىل  مرت�سى  تطرق  كما 
اإىل  الر�سائل  تلك  اأو�سلت  من  هي  العلي  اأن  ويبدو  اهلل، 

الربيد الأ�سدي.
�سيكون  الر�سائل  تلك  ت�سريب  اأن  الوحيد  الثابت  يبقى 
»قاتًل« بالن�سبة للفتاتني، ل�سيما اأنه مل ي�سدر اأي ت�سريح 
ال�سحيفة  تعبري  بح�سب  الف�سيحة،  ه��ذه  منذ  عنهما 

الربيطانية.

دائرة نا�سحات الأ�سد تت�سع.. واأ�سماء تغازله
ال�ضخ�ضية بطاقته  ـــزور  ت ــرزاد  ــه ــض و� اخلـــط  عــلــى  ــت  ــل دخ ــدة  ــدي ج نا�ضحة 

718-238-6300

Free counseling by appointmentمبوعد م�سبق
زورو� مكتبنا يف ��ستوريا

لب�سار  الإلكرتوين  الربيد  من  امل�سربة  الر�سائل  تظهر   
امل�ست�سارات  دائ���رة  ات�����س��اع  منها،  الآلف  على  الأ����س���د،  
النا�سحات، حيث تظهر نا�سحة جديدة هي  اأو  الإعلميات 
ملا ح�سن، فيما يقفز ا�سم ليلى ال�سباعي، مديرة مكتب اأ�سماء 

الأ�سد زوجة الرئي�س ب�سار، اإىل الدائرة املحيطة.
ويف ذروة الأحداث التي ت�سهدها �سوريا واملجازر اليومية 
التي تقوم بها قوات النظام �سد املتظاهرين، متار�س اأ�سماء 
رومان�سية،  �سعر  ق�سيدة  له  وتر�سل  زوجها  مع  رومان�سيتها 
باأنها  وتوهمه  بينهما،  الزوجي  ال��دفء  عن  كلماتها  تعرب 
لكن  الرومان�سية،  الق�سيدة  كلمات  �سياغة  يف  اأيامًا  ق�ست 
�سحافيي »العربية« اكت�سفوا اأن الق�سيدة من كلمات »تيفاين 
ماري« ومن�سورة على موقع لأ�سعار احلب والرومان�سية على 

الإنرتنت.
»العربية  قامت  والتي  الرئا�سية،  امل�سربات  احتوت  كما 
على  املا�سية  الأيام  خلل  منها  كبري  جانب  بعر�س  احلدث« 
من  وعائلته،  ال�سوري  للرئي�س  اخلا�سة  ال�سور  من  العديد 
�سوريا  ك�ست  التي  الثلوج  حتت  وزوجته  للأ�سد  �سورة  بينها 

لأيام عديدة هذا العام.
املرفهة  به  املحيطني  وحلقة  الأ���س��د  حياة  وتتناق�س 
اليومي  القنع  يعانون  الذين  ال�سوريني،  املواطنني  حياة  مع 
اآلف  ال���10  ب�سوريا  القتلى  ح�سيلة  ت��راوح  ففيما  والقتل، 
بطاقة  للأ�سد  تر�سل  اجلعفري  �سهرذاد  راح��ت  �سخ�س 
اأن�ساره  من  وكاأنها  لتبدو  الفوتو�سوب  عرب  نفذتها  خمتلقة، 

وموؤيديه.
حافظ  ووالده  ب�سار  ا�سم  بياناتها  يف  البطاقة  وت�سمنت 
ال�سعب  وقلوب  عيون  فكان  للعنوان  بالن�سبة  اأم��ا  الأ���س��د، 
مليني  �سهادة  وحتمل  املميزة  العلمات  واأخ��ريا  ال�سوري، 

ال�سوريني والعرب.
�سخ�سيات  عن  الرئا�سية  الر�سائل  من  اآخر  �سق  وك�سف 
جديدة يف حلقة املحيطني بالرئي�س ال�سوري، من بينها ليلى 
والتي  الأخر�س،  لأ�سماء  ال�سخ�سية  ال�سكرترية  ال�سباعي 
ورد ا�سمها يف اأحد الإمييلت الواردة لأ�سماء، والتي �سارعت 
بدورها لإر�سالها لزوجها، وحتوى الر�سالة تهديدات لأ�سماء 
نبداأها  جديدة  »معلومات  وفحواها  النا�سطني،  بع�س  من 

مبقدمة:

اإىل زوجة املجرم ب�سار ال�سيدة اأ�سماء اأخر�س، هل تعلمني 
معلومات  باعونا  اجلمهوري  احلر�س  من  بك  املحيطني  اأن 
زوجك  املجرم  وعن  عنك  والدقة  الأهمية  يف  غاية  موثقة 
اأننا  تعلمني  ه��ل  ب��ك؟  يحيط  م��ن  ك��ل  وع��ن  اأولدك  وع��ن 
ا�سرتينا كل تلك البيانات مببلغ ل يتعدى الع�سرة اآلف لرية؟ 
�سنن�سر بع�س البيانات كدليل على كلمنا ونتحفظ اإىل حني 

على ن�سر الباقي.
مديرة مكتبك: الآن�سة ليلى ال�سباعي، لون العينني اأخ�سر، 
بي�ساء، 27 عامًا، الطول 168�سم الوزن 71 كغ. هاتف مكتبك 
املبا�سر: 3342342 فاك�س مبا�سر: 3343022. اإمييل ليلى 

leila.sibaey@mopa.gov.sy:احلكومي
�سنقوم بن�سر املزيد قريبًا لذلك احفظي نف�سك واأولدك 
على  يخطر  ل  ما  حرا�سك  بع�س  علينا  عر�س  فقد  وارحلي 

بال ب�سر وكل ذلك يف �سبيل املال.
جديدة،  �سخ�سية  للأ�سد  النا�سحات  باقة  اإىل  وان�سمت 
وهي ملا ح�سن، وتعرفنا عليها من ر�سالة ن�سح وحتذير وجهتها 
الرو�سي  اخلارجية  لوزير  الأخ���رية  ال��زي��ارة  قبل  للأ�سد 
فرادكوف  ميخائيل  ب�سحبة  �سوريا  اإىل  لف��روف  �سريغي 
ر�سالة  ت�سمنت  حيث  الرو�سية،  اخلارجية  املخابرات  مدير 
حتذيرات   2012 فرباير/�سباط   6 بتاريخ  للأ�سد  ملا  من 
زيارة  يف  مرتقب  اأمني  حدث  الر�سالة  وفحوى  الزيارة،  من 
ميخائيل فرادكوف اإىل �سوريا... املخابرات الرو�سية و�سعت 
بالتاآمر  ا�سطنبول«  اأدلة ووثائق تدين »جمل�س  اأيديها على 
بالأ�سلحة  الطلب«  حتت  »جم��زرة  لرتكاب  الفرن�سيني  مع 

الكيميائية!؟
الر�سالة  وثيقة  على   - امل�سربات  من  الآلف  بني  من    
امل�سرتكة املوقعة من اأمني عام اجلامعة العربية نبيل العربي 
ورئي�س الوزراء وزير اخلارجية القطري حمد بن جا�سم اإىل 
عنا�سر  وتت�سمن  مون،  كي  بان  املتحدة  للأمم  العام  الأمني 
�سيا�سيًا، وطلبًا بعقد  ال�سورية  الأزمة  العربية حلل  اخلطة 
لقاء م�سرتك معه يف مقر الأمم املتحدة، لطلب دعم جمل�س 

الأمن لهذه اخلطة«.
الوثيقة  تلك  ب��اإر���س��ال  اجلعفري  ���س��ه��رزاد  قامت  وق��د 
للرئي�س ال�سوري بتاريخ 25 يناير وهو نف�س التاريخ املوؤرخة 

به الر�سالة.



www.ghorbanews.com

7 FRIDAY , MARCH 23 . 2012   / Vol . 5 - Issue 132اأخبار العرب

الربيع واأمي
ها�شم غرايبة

واحلمي�ض  والعلت  والعكوب  خبيزتها  زالت  ما  تواأمان:  والربيع  اأمي 
واللفيته وال�شعيط واملرار وال�شناريا وذكراها خ�شراء يف قلبي.

باأمومتها!  �شديدة احلفاوة  ن�شاء جيلها،  مثل  مثلها  اهلل  اأمي رحمها  كانت 
لكنها مل تكن تهتم بعيد الأم، بل كانت حتتفي باحلياة يف هذا اليوم الربيعي 

منذ وعيتها!
اذكر ذات نريوز قالت لنا »ن�شيم نريوز يحمي من العلل«؛ وذهبنا مبعيتها 
اإىل حقل الفول.. كانت مهمتي البحث عن عروق الكزبرة الربية بتتبع رائحتها.. 
التجربة مع عائلتي ع�شرات  اأمي فول وكزبرة.. ملا كربت كررت  لنا  طبخت 

املرات لأحظى بتلك النكهة املخزونة يف الذاكرة لذلك النريوز.. وهيهات!
اأم ناجح مل تكن جتيد القراءة والكتابة، ولكنني كنت اأرى فيها اأهم معلمة 

لنا، ب�شبب فهمها ملتطلبات احلياة.. 
مل تكن واعظة فقيهة، ول نا�شطة يف  احلركة الن�شائية؛ لكنها عالية العتزاز 
جاراتها  عن  قوية  ومنافحة  جن�شها،  لبنات  النتماء  �شديدة  امراأة،   بكونها 
للن�شاء من  تنحاز  اأولدها.. وكانت  كناتها يف مواجهة  وقريباتها وحتى عن 

حولها اإذا ما اختلفن مع الذكور اآباء اأو اإخوانا اأو اأزواجا..
وكانت حتر�شهن على اأخذ حقهن من املرياث.. مع اأن هذه من الكبائر يف 

قريتنا! 
كانت »�شيخة« بحجم ا�شمها.

بيني وبينه حدد.  قالت:  �شيئا  اإذا رف�شت  لكنها كانت  اأمي مل تكن وثنية 
و«حدد« كان اإلًها اآرميا للعوا�شف والأمطار يتجول على منت عربته يف ال�شماء 
ويجلد الغمام بال�شوط لتت�شاقط منها الأمطار بينما كان ثوره يزجمر م�شببا 

�شوت الرعد الذي يهز اأركان الدنيا.
واأمي مل تكن م�شيحية، لكنها اإذا انده�شت اأو تفاجاأت تهتف: يعذراااااااا 

!
واأمي مل تكن �شيعية، لكنها كانت تودعني قائلة: روح اهلل وعلي معاك.

واأمي مل تكن بهائية، لكنها كانت حتتفي بالنريوز. 
ة..  كانت تعي�ض حياتها كامراأة واأم وحتنو على الكون بعاطفتها اخلريرّ

وكانت حتتمي باأمومتها: 
ذات مرة اأوقفنا حاجز اجلي�ض يف الطريق اإىل الغور وطلب منا الع�شكري 
الهويات.. نهرته قائلة بح�شور اأمومي عفوي:  اأمك ت�شيل هوية يا معرث!؟.. 

�شحك ومررنا.
دخول طعام  مينعوا  اأو  وي�شايقها احلرا�ض  ال�شجن،  يف  تزورين  كانت  ملا 
اأو مالب�ض، كانت تقول لهم: خافوا اهلل مالكو�ض اأمهات؟ وغالبا ما كانت  حتل 

امل�شكلة عند تذكري ال�شباب باأمهاتهم.. 
كانت  التلفزيون  �شا�شة  على  وجرحى  قتلى  م�شاهد  ت�شاهد  كانت  عندما 
لها  قلت  م�شهد  وذات  اأمهاتهم«..  يعني  »اهلل  بحزن  هاتفة  بوجهها  ت�شيح 
»هذول من الأعداء ميه« ردت موؤنبة: ولو.. ما الهم اأمهات يحزنن. »اهلل يعني 

اأمهاتهم«..
اجلائعون.  ُي�شردون.  الذين  ُي�شجنون.  الذين  ُيقتلون.  الذين  هوؤلء   

الربدانون. الظامئون. املعتقلون. املظلومون. املقهورون..
» اهلل يعني اأمهاتهم«.

هوؤلء الذين يقتلون، والذين يعتقلون النا�ض. والذين ينبهون. الفا�شدون 
وحماتهم. النهابون. الظاملون. ال�شالون. املف�شدون يف الأر�ض..

اأي�شا: » اهلل يعني اأمهاتهم«.. 
ودمت خ�شراء يا اأمي.

اأيام غ�ضون  يف  �ضوريا  �ضد  تركية   - اأمريكية  جوية  غارات 

ليربمان : احلرب مع طهران �ضتكون »كابو�ضا عامليا«

�شرق  دبلوما�شية  م�شادر  من  بلدنا«  »اأخبار  علم    

ل�شن عمليات  بداأ  قد  التنازيل  العد  اأن  اأو�شطية خا�شة 

ع�شكرية برية وجوية �شد اأهداف �شورية اإنطالقا من 

الأرا�شي الرتكية، حيث بداأت قوات اأمريكية  وتركية 

الهجمات  يف  للمبا�شرة  ومعداتها  قواتها  بتجميع 

الع�شكرية املكثفة �شد مراكز القيادة وال�شيطرة داخل 

باأي  التورط  دون  ال�شورية،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شات 

تبداأ  اأن  يرجح  اإذ  �شورية،  لأرا�ض  اإحتالل  عمليات 

العمليات خالل اأيام قليلة جدا.

الع�شكرية  للحملة  الأويل  الهدف  فاإن  للم�شادر  ووفقا 

�شل�شلة  �شد  ومكثفة  وحمددة  قوية  �شربات  �شن  هو 

من الأهداف الع�شكرية ال�شورية املوكل اإليها الإ�شراف 

حتليالت  اأن  اإل  ال�شورية،  الثورة  اإجها�ض  على 

من  ال�شوري  الع�شكري  الرد  طبيعة  حول  وتكهنات 

اأ�شابيع،  اأو  اأياما  الع�شكرية  العملية  توؤجل  اأن  �شاأنها 

والرهان  الع�شكرية،  العملية  م�شار  حتديد  لإعادة 

اأيدي  على  ال�شوري  الداخل  يف  الأو�شاع  اإنقالب  على 

اجلي�ض ال�شوري احلر. 

اإ�شرائيل واإيران  الت�شعيد بني   توا�شلت �شيا�شة 
الطرفان  يتبادلها  التي  والتحذيرات  التهديدات  يف 
على خلفية الربنامج النووي الإيراين والتهديدات 
النووية  اإيران  مواقع  با�شتهداف  الإ�شرائيلية 
ب�شربة ع�شكرية. ويف هذا النطاق حذر اأم�ض وزير 
اأن  من  ليربمان  اأفيغدور  الإ�شرائيلي  اخلارجية 
�شتتحول  الإ�شالمية  اجلمهورية  مع  حرب  اندلع 
فيها  �شي�شارك  اجلميع  واأن  عاملي«،  »كابو�ض  اإىل 
بارز  نائب  رد  وبدوره  اخلليج.  دول  ذلك  يف  مبا 
اإن  بالقول  )الربملان(  الإيراين  ال�شورى  يف جمل�ض 
لن  الربملان  واإن  النووية  بحقوقها  متم�شكة  بالده 
اأحمدي  حممود  الإيراين  الرئي�ض  حلكومة  ي�شمح 
ال�شيا�شة  يف  واحدة  خطوة  ولو  بالرتاجع  جناد 
�شحيفة  مع  مقابلة  يف  ليربمان  وقال  النووية. 
لل�شني  زيارته  خالل  اأحرونوت«  »يديعوت 
اإنه  اأم�ض،  لل�شحيفة  الإلكرتوين  املوقع  ون�شرها 
تكون  �شوف  فاإنها  اإيران،  مع  حرب  اندلعت  اإذا 
ذلك  يف  مبا  فيها  اجلميع  اإ�شراك  �شيتم  كابو�شا.. 
دول اخلليج وال�شعودية«، بح�شب وكالة الأنباء 

الأملانية.
ق�شارى  بذل  علينا  »يتعني  ليربمان  واأ�شاف 
امل�شوؤولية  الدويل  املجتمع  يتحمل  حتى  اجلهود 
اإىل  و�شل  قد  ليربمان  وكان  اإيران«.  ويوقف 
مع  ال�شبت،  واجتمع،  املا�شي،  اخلمي�ض  ال�شني، 
ونظريه  جينبينج  ت�شي  ال�شيني  الرئي�ض  نائب 
بدعم  اإقناعهما  اأمل  على  جيت�شي  ياجن  ال�شيني 

ت�شديد العقوبات �شد اإيران.
واأبلغ ليربمان امل�شوؤولني ال�شينيني اأن املحادثات 
طهران  بني  املقبل  ال�شهر  جتري  �شوف  التي 
الأزمة  لت�شوية  الأخرية  الفر�شة  متثل  والغرب 

النووية �شلميا.
للطاقة  الدولية  للوكالة  الأخري  التقرير  وكان 
حتدث  قد  املا�شي  ال�شهر  يف  �شدر  الذي  الذرية 
التخ�شيب  اأن�شطة  نطاق  بتو�شيع  اإيران  قيام  عن 
ليربمان  ويدرك  ناتنز.  حمطة  يف  خا�شة  النووية 
الأزمة.  هذه  ت�شوية  يف  املحوري  ال�شني  دور 
وا�شتطرد الوزير الإ�شرائيلي يف املقابلة »اإ�شرائيل 
اأنه  غري  الطاولة«،  على  من  خيار  اأي  ت�شتبعد  ل 
قال »نعتقد اأنه مع وجود جبهة دولية متحدة فاإنه 
طموحاتهم  عن  بالتخلي  الإيرانيني  اإقناع  ميكن 
دائمة  اخلم�ض  الدول  كل  تقدمت  اإذا  النووية. 
بطلب  لإيران  الدويل  الأمن  جمل�ض  يف  الع�شوية 
وا�شح، فاإنه لن يكون اأمام الإيرانيني اأي خيار«، 
حتتفظان  اللتني  وال�شني  رو�شيا  اإىل  اإ�شارة  يف 

بعالقات طيبة مع طهران.
اإيران  على  تاأثري  لهم  »ال�شينيون  ليربمان  وقال 
التي �شوف جتري  املفاو�شات  واإن موقفهم خالل 
واأردف  حا�شما«،  يكون  �شوف  املقبل  ال�شهر  يف 
»رغم اخلالفات يف الراأي فاإن ال�شينيني يعاملون 

)اإ�شرائيل( باحرتام، واأنهم براغماتيون واأن هذا 
الق�شية  من  قلقون  ال�شينيون  الأمل.  يعطيني 
اإيران غري مقبول على  الإيرانية اأي�شا لأن �شلوك 
ي�شكل،  امل�شوؤول  غري  النظام  هذا  مثل  الإطالق.. 
للعامل  اأ�شلحة نووية، تهديدا  يف حال ح�شل على 
باأ�شره«. وردا على �شوؤال حول ما اإذا كان يف�شل 
العي�ض  احتمال  على  ع�شكرية  �شربة  توجيه 
مثل  بلدا  »اإن  ليربمان  قال  نووية،  اإيران  بجانب 
النووية  الأ�شلحة  للح�شول على  ي�شعى  ل  اإيران 
التي  البدائل  فاإن  وبالتايل،  ال�شلمية..  لالأغرا�ض 
نواجهها هي اإما ا�شتخدام اإيران لالأ�شلحة النووية 

�شدنا اأو مننع مثل هذا ال�شيناريو«.
رئي�ض  بوروجردي،  الدين  عالء  قال  طهران،  ويف 
ال�شورى  جمل�ض  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة 
لوكالة الأنباء الإيرانية الر�شمية )اإرنا( اإن اإيران 
لن تتنازل عن مكا�شبها النووية اأثناء املفاو�شات 
جمموعة  يف  الكربى  الدول  مع  املتوقعة  املقبلة 
»5+1«. واأكد بوروجردي اأن »الربملان لن ي�شمح 
خطوة  ولو  ترتاجع  باأن  للحكومة  الإطالق  على 
اإعالن  اإن  وقال  النووية«،  ال�شيا�شة  يف  واحدة 
اليورانيوم  تخ�شيب  عمليات  تطور  باأنها  اإيران 
واأنها �شنعت وقودا نوويا خم�شبا بن�شبة 20 يف 
العلوم  من  متاما  »متمكنة  البالد  اأن  يظهر  املائة 
لديهما  والربملان  احلكومة  اإن  وقال  النووية«. 

مواقف مماثلة حيال هذا املو�شوع.
الإجناز  لهذا  الرئي�شية  »الر�شالة  اأن  واأ�شاف 
اجلمهورية  اأن  هو  النجاحات  من  وغريه 
النووي.  بالعلم  تتحكم متاما  اإيران  الإ�شالمية يف 

واإذا مل تقبل دول جمموعة 5+1 حقيقة القدرات 

هذه  وتاأتي  ذلك«.  من  ف�شتعاين  لإيران،  النووية 

للمحادثات  املتوقع  ال�شتئناف  قبل  الت�شريحات 

اإيجاد  بهدف   »1+5« وجمموعة  اإيران  بني 

اإيران  وطلبت  الإيرانية.  النووية  لالأزمة  خمرج 

ر�شميا باأن يتوافق الطرفان ب�شرعة لتحديد مكان 

وزمان ا�شتئناف املفاو�شات. وجرت اآخر �شل�شلة 

يناير  يف  اإ�شطنبول  يف  ال�شاأن  هذا  يف  مفاو�شات 

جمددا  تركيا  وعر�شت   .2011 الثاين(  )كانون 

ا�شت�شافة املحادثات.

يف  الغربية  والدول  املتحدة  الوليات  وعززت 

�شيما  ل  القت�شادية،  العقوبات  الأخرية  الأ�شهر 

على  لإرغامها  اإيران  بحق  وامل�شرفية،  النفطية 

التخلي عن برناجمها النووي. يف املقابل، تعار�ض 

رو�شيا وال�شني فر�ض عقوبات جديدة على اإيران. 

الأمريكيون  »ا�شتطاع  بوروجردي  واأ�شاف 

اجلمهورية  اأن  من  يتاأكدوا  اأن  وحلفاوؤهم 

الإ�شالمية يف اإيران جنحت بف�شل �شبابها العلماء 

الوقود  �شنع  يف  اأخرى  دول  م�شاعدة  دون  من 

ال�شروري للمحطات النووية«. وقال اإن »النواب 

ب�شاأن  للتفاو�ض  الإيراين  الفريق  من  يتوقعون 

الو�شع ويح�شل على  اأن يغري  النووي  الربنامج 

واإزالة  اإيران،  �شد  املتحدة  الأمم  لقرارات  اإلغاء 

واإعادته  الأمن  الإيراين من جمل�ض  النووي  امللف 

اإىل جمل�ض حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. 

�ضلع اإ�ضرائيلية يف الأ�ضواق 
الردنية 

 

وجمابهة  الوطن  حلماية  العليا  التنفيذية  اللجنة  من  وفد  زار 

التطبيع برئا�شة رئي�ض اللجنة اأمني عام حزب جبهة العمل الإ�شالمي 

ال�شوق  الزراعي �شرار م�شعود،  املهند�ض  حمزة من�شور وع�شوية 

التي  ال�شركات  من  لعدد  ال�شكر  وقدم  والفواكه  للخ�شار  املركزي 

اأعلنت مقاطعتها ملنتجات الحتالل.

قام  الوفد  اأن  اأم�ض  لها  التطبيع« يف ت�شريح  واأو�شحت »جمابهة 

التي مازالت تتعامل مع منتجات الحتالل حمذرا  ال�شركات  بزيارة 

اإياها من خطورة ال�شتمرار يف التعامل التطبيعي نظرا ملا ي�شببه من 

»�شخط اهلل تعاىل« ومن »�شرر بالغ على الق�شية الفل�شطينية والأمة 

العربية مبجموعها«، م�شرية اإىل اأن التجار ابدوا ا�شتعدادهم للتوقف 

التطبيع«  »جمابهة  واأهابت  ال�شرائيلية.  املنتجات  مع  التعامل  عن 

منهم  اإ�شهاماً  الحتالل  ب�شائع  مقاطعة  التجزئة  وجتار  باملواطنني 

ال�شعب  بحق  جرائمه  تنا�شوا  اأو  »ن�شوا  الذين  املطبعني  ردع  يف 

الفل�شطيني والأردن ومقد�شات الأمة«.

يف  املتوفرة  ال�شهيونية  ال�شلع  اأن  اىل  بيانها  يف  اللجنة  واأ�شارت 

اأن اجلزر  اىل  منوهة  والكاكا والفوكادو،  الآن هي اجلزر  الأ�شواق 

يحمل لوحة تعلوها كلمة »�شاليط«. 
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Grants available for Syrian Students at US Campuses
 IIE Opens Emergency Student Fund to Provide Financial Relief to

Syrian Students Studying on U.S. Campuses
 Grants of $2,000 will help Syrian students with urgent financial needs to continue their

studies in the United States

اعت�ضام ت�ضامني مع الثورة ال�ضورية يف البقاع

 NEW YORK, February 15,
 2012— The Emergency Student

 Fund (ESF) of the Institute of
 International Education (IIE) is

 issuing a call for nominations from

 U.S. colleges and universities that

 have Syrian students on campus

 with urgent financial need due to

 the escalating unrest in Syria. The

 program aims to help international
 students from Syria pursuing
 higher education in the United

 States complete their studies so

 that their academic careers are not

 interrupted as a result of turmoil in
their home country.

 
 Syria-ESF will provide grants of

 $2,000 each to Syrian students

 nominated by their U.S. host
 colleges and universities who

 may be unable to continue or

 complete their degree program in

 the United States due to serious
 financial difficulties precipitated

 by the situation in their home

 country. Administrators and faculty

 from accredited U.S. campuses

 can nominate up to four Syrian

 students at their institutions who
 need financial assistance to

complete spring semester 2012.

 
 International Student Advisers

 or other campus officials should

 submit applications to IIE by

 February 29, 2012. To nominate
 students, advisers must complete

 the Syria-ESF nomination form and
 e-mail it to SyriaESF2012@iie.org.
 Applications directly from students

will NOT be accepted.

 U.S. host campuses nominating

 students for Syria-ESF awards
 are expected to provide some

 emergency assistance to the

 nominated students, through tuition
 waivers, full or partial scholarships,

 housing, stipends, loans, work
                study, or other forms of support.

 IIE anticipates that the need will

 exceed funding currently available

 in its Emergency Student Fund,

 and is actively seeking donations

 from interested individuals and

foundations.
 
 Awards will be announced in early

 March. IIE may announce a second

 call for nominations in late March

 2012 depending on the availability of

funds and ongoing need.
 
 “The Institute is committed to helping

 students finish their chosen courses

 of study so that they will be prepared
 to help meet their home countries>

 needs,” said IIE President and
 CEO Allan Goodman. “Supporting

 students now is critical to educating

 future leaders for our increasingly

 interdependent world.”
 
 
 According to data from the 2011

 Open Doors Report on International
 Educational Exchange, published

 annually by IIE in partnership with the
 Bureau of Educational and Cultural

 Affairs of the U.S. Department of

 State, more than 500 students from
 Syria studied in the United States in
 2010/11, an increase of 24 percent

 from the previous academic year.

 
 IIE’s Emergency Student Fund

 provides grants to post-secondary

 students matriculated at accredited

 educational institutions outside their

 home countries whose sources of

 support have been impacted by

 natural disaster or other crises. Since

 2010, IIE’s ESF has provided over $1

 million to nearly 400 students from

 Japan, Haiti, Libya, and Thailand
 whose home sources of financial

 support were impacted by crisis

  or natural disaster.
 
 Building on a Freeman
 Foundation designation of
 $2.5 million for emergencies

 involving students from East

 and Southeast Asia studying in

 the U.S., IIE is issuing a request
 to donors around the world
 to support this fund for other
 world areas. The Institute seeks
 additional contributions for the

 Emergency Student Fund so

 that it can respond quickly to

 help international students when
 disasters and emergencies in

 their home countries threaten to

 jeopardize the completion of their

studies.
 

###
 
 Institute of International
Education

 Founded in 1919, the Institute of
 International Education (IIE) is a

 private not-for-profit leader in the

 international exchange of people

 and ideas. In collaboration with

 governments, foundations and

 other sponsors and donors,
 IIE creates programs of study

 and training for students,
 educators and professionals

 from all sectors. These

 programs include the flagship

 Fulbright Program and Gilman
 Scholarships administered

 for the U.S. Department of
 State. IIE also conducts policy

 research, provides resources

 on international exchange

 opportunities and provides

 support to students and scholars

in danger.

يف  الثورة  مع  ت�سامني  اعت�سام  اأقيم 
�سورية وال�سعب ال�سوري، يف بلدة �سعدنايل 
وذلك  لبنان(،  )�سرق  الأو�سط  البقاع  يف 
املنطقة.  يف  العربية  الع�سائر  من  بدعوة 
اأبناء  م��ن  امل��ئ��ات  العت�سام  يف  و���س��ارك 
اإىل  اإ�سافة  ال�سوريني  واملعار�سني  املنطقة 
وحتدث  وفاعليات.  الأ�سري  اأحمد  ال�سيخ 
الأ�سري عن �سرورة دعم الثورة يف �سورية، 
منتقدًا نظام الرئي�س ب�سار الأ�سد وداعيًا 
وقال:  عنه،  الن�سقاق  اإىل  حوله  هم  من 
ب�سار  ح��ول  ه��و  م��ن  ليتوب  الأوان  »اآن 
اأو�سع  من  التاريخ  بذلك  ليدخل  الأ�سد... 
ودعا  ن�سوحًا«.  توبًة  تاب  ويكون  اأبوابه، 
ال�سيد  ل� »حزب اهلل«  العام  الأ�سري الأمني 
حوار  طاولة  اإقامة  اإىل  ن�سراهلل  ح�سن 
و»ن��زع  ال�سلح  م�ساألة  لدرا�سة  وحمبة 

فتائل احلرب الأهلية«. 



دبي  �سرطة  يف  للمرور  العامة  الدارة  نظمت 
مبنا�سبة ا�سبوع املرور اخلليجي ان�سطة متميزة يف 
حممد  اللواء  قام  حيث  باجلمريا،  املم�سى  منطقة 
من  بدل  ال�سائقني  على  احللويات  بتوزيع  الزفني 

املخالفات ولأول مرة على م�ستوى المارات.
اعترب  الماراتية،  »البيان«  �سحيفة  وبح�سب 
توعية  اىل  ت��ه��دف  الن�سطة  ان  ال��زف��ني  ال��ل��واء 
ال�سائقني ولي�س خمالفتهم، حيث �سوهد عدد كبري 
وتوعيتهم  ايقافهم  ومت  املخالفني  ال�سائقني  من 
يف  احلديث  بعدم  ون�سحهم  الم��ان  حزام  باأهمية 
بال�سماعات  وال�ستعانة  القيادة  اثناء  الهاتف 

حفاظا على الرواح.
اعجابا  اب��دى  اجلمهور  ان  الزفني  اللواء  واك��د 
وا�ستغرابا كبريين من وجود مدير املرور والدوريات 
وعدم  ال�سارع  يف  ال�سائقني  على  احللوى  لتوزيع 
حترير املخالفات لهم، حيث لقت الن�سطة ترحيبا 

كبريا من اجلمهور من خمتلف اجلن�سيات.

التاريخ  معار�س  تركي  نائب  يدخل  ق��د 
اأمام الربملان ل�12 �ساعة  األقى خطابًا  اأن  بعد 
متوا�سلة ملناق�سة اإ�سلحات النظام التعليمي 

يف تركيا.
وذكرت و�سائل الإعلم الرتكية اأن النائب 
عن حزب ال�سعب اجلمهوري بداأ خطابه عند 
الثنني  اأم�س  ظهر  بعد  من   3:20 ال�ساعة 
واأنهاه عند ال�ساعة 3:20 من فجر الثلثاء، 
ومل ي��ت��ن��اول ���س��وى امل����اء وال��ع�����س��ري خ��لل 

خطابه.
م�سروع  على  امل��ذك��ور  ال��ن��ائ��ب  وي��ع��رت���س 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  بتغيري  يق�سي  حكومي 
منها   8 �سنة،   12 ي�ستمر  ال��ذي  الإج��ب��اري 

اإلزامية، لتق�سيمه اإىل 3 مراحل من 4 �سنوات، 
حيث يحق للتلميذ الإنتقال اإىل اأنظمة تعليم 
عار�سته  ما  وهو  املهنية،  املدار�س  مثل  اأخرى 
العديد من موؤ�س�سات املجتمع املدين ومنظمات 
اأمام  املجال  �سيفتح  اإنه  وقالت  امل��راأة،  حقوق 

الت�سّرب املدر�سي وعمالة الأطفال.
وقال بعد اخلطاب يف مقابلة �سحافية مع 
بالتعب  ي�سعر  ل  اإنه  الأنا�سول  اأنباء  وكالة 
وهو فخور مبا قام به، واأ�سار اإىل اأنه مل يكن 
يعار�س  ولكنه  قيا�سي«  رقم  »حتطيم  يحاول 
القانون  ب�سدة �سعي احلكومة لتمرير م�سروع 
بت�سّرع، وقد بقي عدد كبري من اأع�ساء حزبه 

يف املجل�س دعمًا له.

يف م��ف��اج��اأة ك��ب��رية ت��ق��وم اإ���س��رائ��ي��ل ح��ال��ي��ا عن 
اخلارجية  ب��وزارة  الأم��لك  اإدارة  عام  مدير  طريق 
علي  �سيطرح  قانون  م�سروع  ب��اإع��داد  الإ�سرائيلية 
الكني�ست يف مار�س املقبل يلزم احلكومة الإ�سرائيلية 
اليهود  اأم���لك  ب��رد  امل�سرية  ال�سلطات  مبطالبة 
امل�سريني الذين تركوا املدن امل�سرية املختلفة بداية 
املفاو�سات  مائدة  علي  لو�سعها  متهيدا   1948 عام  من 
عودة  بحق  اإ�سرائيل  علي  ال�سغط  حالة  يف  الدولية 
القانون  م�سروع  ينق�سم  الفل�سطينيني.  اللجئني 
واملغرب  وموريتانيا  م�سر  يطالب   : الأول  لق�سمني 
والعراق  و�سوريا  وال�سودان  وليبيا  وتون�س  واجلزائر 

ولبنان والأردن والبحرين بتعوي�سات عن اأملك 850 
اأمريكي مق�سمة  مليار دولر  يهودي قيمتها 300  األف 
فيما بينهم طبقا للتعداد ال�سكاين الأخري لليهود عام 

.1948
بينما الق�سم الثاين من القانون فتطالب فيه وزارة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  الإ�سرائيلية  اخلارجية 
دولر  مليار  املائة  تتجاوز  قيمتها  تعوي�سات  بدفع 
الر�سول  عهد  منذ  اململكة  يف  اليهود  اأم��لك  مقابل 
يعمل  ال��ذي  امل�����س��روع  وه��و  وال�����س��لم،  ال�سلة  عليه 
والتاريخ  ال��دويل  القانون  خ��رباء  كبار  عليه  حاليا 
وبئر  اإيلن  بار  جامعات  يف  الإ�سرائيليني  واجلغرافيا 

ال�سبع وتل اأبيب والقد�س وحيفا بتمويل خا�س حدد 
ب�100 مليون دولر اأمريكي اقتطع من ميزانية وزارة 

اخلارجية الإ�سرائيلية لعام 2012.
نف�سه  امل�سروع  اإطار  يف  خا�س  ق�سم  فلها  اإيران  اأما 
حيث تطالبها اإ�سرائيل بدفع مائة مليار دولر وحدها 
اليهود  م��ن  وامل��ف��ق��ودي��ن  القتلى  م��ئ��ات  ع��ن  تعوي�سا 
حتى  م�سريهم  علم  دون  اإي���ران  داخ��ل  الإي��ران��ي��ني 
اليوم. املثري اأن اإ�سرائيل تطالب البحرين هي الأخرى 
يف  تعي�س  كانت  يهودية  اأ�سر  اأملك  عن  بالتعوي�سات 
اليوم  حتى  البحرين  يف  يهودية  مدافن  ولها  املنامة 

طبقا للمعلومات املت�سربة من امل�سروع الإ�سرائيلي.
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املخالفات!! من  بدًل  احللويات  توزع  دبي  يف  ال�ضرطة 

الربملان ــام  اأم متوا�ضلة  �ضاعة   12 يتكلم  تركي  نائب 

مليار دولر  بـ 100  ال�ضعودية  )اإ�ضرائيل( تطالب 
النبي عهد  منذ  اليهود  ممتلكات  عن  تعوي�ضات 

رئي�س الوزراء الربيطاين ي�ضتخدم 
عطرًا مميزًا لك�ضب اأ�ضوات الناخبات

عطر  ا�ستخدام  اإىل  كامريون  ديفيد  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  جلاأ 
مميز ك�سلح جديد لك�سب اأ�سوات الناخبات، بعد اأن اظهرت ا�ستطلعات 
الراأي الأخرية اأن اعدادًا كبرية منهن تنفر منه ول تعتزم الت�سويت له 

يف النتخابات املقبلة.
يحر�س  كامريون  اإن  الأحد  اليوم  �سندي  �ستار  ديلي  �سحيفة  وقالت 
ميزة  رائحته  متنحه  ب��اأن  اآم��ًل  مياكي  اآي�سي  عطر  ا�ستخدام  على  الآن 

خا�سة على مناف�سيه ال�سيا�سيني. 
واأ�سافت اأن العطر و�سف باأنه »يحمل رائحة ذكورية مميزة وله عبق 
احدى  ا�ستديو  اإىل  كامريون  ح�سور  بعد  اكت�سافه  وجاء  وح��ار«،  طازج 

القنوات التلفزيونية الربيطانية لجراء مقابلة.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن موظفي ال�ستديو لحظوا اأن رائحة رئي�س 

الوزراء مميزة عندما كان ي�ستعد للذهاب اأمام الكامريات.
ون�سبت اإىل اأحد املوظفني قوله »كنا ن�ستعد لو�سع ميكروفون لرئي�س 
�ُسئل عن  الرائحة، وحني  بعطر لطيف  م�سمخ  اأنه  الوزراء حني فوجئنا 

ا�سمه اأجاب باأنه اآي�سي مياكي«.
�سعر  ويبلغ   1994 عام  الربيطانية  الأ�سواق  اإىل  دخل  العطر  وكان 

الزجاجة الواحدة املتو�سطة احلجم منه 54 جنيهًا ا�سرتلينيًا.

�ضوريا حتاول اإغراق دول اخلليج 
باملخدرات يف رد على موقفهم من الثورة

املخدرات  تهريب  حم��اولت  تزايد  عن  مطلعة  اأمنية  م�سادر  تتحدث 
الأردنية،  الأرا�سي  عرب  العربي  اخلليج  دول  اإىل  ال�سورية  الأرا�سي  من 
ب�سورة لفتة منذ اندلع الثورة ال�سورية يف اآذار )مار�س( املا�سي، وهو اأمر 
ا�ستدعى تكثيف جهود احلرا�سة والت�سديد الأمني من قبل الأردن للحد 

من ذلك. 
وذكرت امل�سادر اإىل »الغد« اأن الأجهزة الأمنية والقوات امل�سلحة �سددت 
من قب�ستها الرقابية على ال�سريط احلدودي املحاذي ل�سورية منذ اندلع 

الثورة هناك، ب�سبب حالة النفلت على اجلانب ال�سوري.
اخلليج  اإىل  التهريب  حم��اولت  تزايد  تف�سري  يف  حتليلت  وتذهب 
العربي من �سورية، اإىل اأنه يتم عرب غ�س النظر من قبل الأجهزة الأمنية 
اأنه  يبدو  فيما  عملياتهم  اإعاقة  وعدم  املخدرات،  مهربي  عن  ال�سورية 
حماولة ملعاقبة دول اخلليج على مواقفها املناه�سة للنظام ال�سوري، عرب 

اإغراق دولها باملخدرات.
ويعد الأردن من دول العبور للمخدرات، بحيث يكون ت�سويقها وترويجها 

مل�ستوردين يف دول اخلليج.
الأرا�سي  التي تدخل  املخدرات  من   %  70 اأكرث من  اأن  امل�سادر  وك�سفت 
الأردن  ت�سديد  لكن  اخلليج،  دول  اإىل  طريقها  يف  ع��ادة  تكون  الأردنية 
�سحنات  و�سول  مينع  بات  اأي�سا،  اجلنوبية  احلدود  على  الأمنية  للقب�سة 

املخدرات اإىل الدولة املتفق عليها بني املهربني. 
واجلنوبية،  ال�سمالية  الأردنية  احلدود  فاإن  الأمنية،  امل�سادر  ووفق 
الأمنية،  الأجهزة  وخمتلف  امل�سلحة  القوات  من  م�سددة  حرا�سات  ت�سهد 
املخدرات،  وحتديدا  دخوله،  القانون  مينع  ما  وكل  املهربات،  دخول  ملنع 
ال�سوري.  ال�سعب  ثورة  بدء  بعد  امل�سبوطة  كمياتها  تتزايد  بداأت  والتي 
الأردن،  مع  حدودها  »ح�سنت«  ال�سعودية  ال�سلطات  فاإن  امل�سادر  ووفق 
بالتعاون مع القوات امل�سلحة ومكافحة التهريب اجلمركي، ومت تزويدها 

باآليات ومعدات قادرة على ملحقة املهربني، مهما بلغت امكانية اآلياتهم.
ويف الوقت ذاته، فاإن اأجهزة الأمن ال�سوري ت�سدد قب�ستها على عمليات 
الدخول من حدودها مع الأردن، خ�سية ت�سلل م�سلحني اأو نا�سطني داعمني 

لل�سعب ال�سوري يف ثورته.
واأكد النائب حممد املراعية اأنه نظرا لتح�سني احلدود الربية املحاذية 
لل�سعودية فاإن مهربي املخدرات يف�سلون يف اي�سال حمولتهم اإىل الأرا�سي 
التي  املخدرات  كميات  يجعل  ما  املجاورة،  اخلليج  دول  اإىل  اأو  ال�سعودية، 
تكون معدة للتهريب اإىل دول اخلليج، ت�ستقر يف النهاية بالأردن، اإذ ت�سوق 
�ساخنة، مطالبا  بوؤر  اإىل  البادية اجلنوبية، والتي حتول بع�سها  يف قرى 

بت�سديد احلرا�سات على احلدود ال�سمالية ملنع دخول املخدرات.



�سياح وم�ستوطنون يدن�سون امل�سجد الأق�سى
فايجلني«  مو�شيه   « املدعو  ان   « والرتاث  للوقف  الأق�شى  »موؤ�ش�شة  ك�شفت 
الق�شى  امل�شجد  باقتحام  املا�شي  الثالثاء  قام  الليكود«-  حزب  قيادات  احد   -
املبارك بحرا�شة م�شددة من قبل قوات الحتالل وحتت غطاء من ال�شرية، وقام 
امل�شجد  اأنحاء  يف  بالتجول  امل�شتوطنني  من  له  مرافقة  وجمموعة  »فايجلني« 
الق�شى، وهم يوؤدون ال�شلوات اليهودية وال�شعائر التلمودية يف اأكرث من موقع 

يف امل�شجد الق�شى املبارك.
جمموعة  من  امل�شتوطنني  احد  ان  لها  بيان  يف  الأق�شى  موؤ�ش�شة  واو�شحت   
فوجيل كان يحمل خريطة ُتظهر �شورة الهيكل املزعوم مكان قبة ال�شخرة وعليها 

عالمات ومواقع حمددة ح�شب خريطة للم�شجد الأق�شى املبارك.
متادي  الخرية  واليام  ال�شبوع  يف  الأق�شى«  »موؤ�ش�شة  ووثقت  ور�شدت   
الحتالل بانتهاك حرمة امل�شجد الق�شى املبارك، فيما بدى انه ا�شرار من قبل 
انها  على  الق�شى،  امل�شجد  يف  �شاحات  مع  التعامل  اىل  ال�شرائيلي  الحتالل 
�شاحات عامة او متنزه عام، حيث �شمحت قوات الحتالل لنحو الف �شائح اأجنبي 
باقتحام امل�شجد الق�شى يوميا وان عدد من جمموعات ال�شياح يتعمدون الرق�ض 

اجلماعي والغناء داخل �شاحات الق�شى، والقيام بحركات م�شينة.
د  بداأ يتعمرّ الأق�شى« ان الحتالل   وبال�شافة اىل ذلك فقد ر�شدت »موؤ�ش�شة 
من  الع�شكري  هم  بزيرّ الحتالل  جي�ض  من  جمموعات  اإدخال  يومي  �شبه  ب�شكل 
ال�شرائيلية  املخابرات  اقتحامات  تكررت  الوقت  نف�ض  ويف  والناث،  الذكور 
من  وجمموعات  افراد  قام  كما  والناث،  الذكور  من  اأي�شا  الق�شى،  للم�شجد 
 ، اليهودية باقتحامات متكررة للم�شجد الق�شى  امل�شتوطنني وافراد اجلماعات 
رافقتها تاأدية ال�شلوات اليهودية وال�شعائر التلمودية، خا�شة قبالة م�شجد قبة 

ال�شخرة وعند امل�شلى املرواين.
 هذا و ن�شرت عدد من املواقع اللكرتونية ال�شرائيلية موؤخرًا تقريرًا تلفزيونياً 
ُيظهر اقتحام جمموعة من الن�شاء اليهوديات للم�شجد الق�شى وادائهنرّ لل�شلوات 
اليهودية والتلمودية، تخلل دعوة �شريحة اىل اقتحام الق�شى مرة كل �شهر من 

قبل هذه املجموعة .
الأوقاف  دائرة  �شالحيات  يف  التدخل  ال�شرائيلي  الحتالل  يوا�شل  ذلك  اىل   
ال�شالمية يف القد�ض ويحاول اإعاقة بع�ض م�شاريع ال�شيانة والرتميم يف امل�شجد 

ا�شها يف امل�شجد الق�شى املبارك. الق�شى، ويالحق موظفيها وعامليها وحررّ
وقلقيلية  اهلل  رام  مدن  يف  مواطنا   12 ام�ض  فجر  الحتالل  قوات  واعتقلت   
مواطنني  اخلليل  حمافظة  يف  اعتقلت  حيث  املحتلة،  الغربية  بال�شفة  واخلليل 
حمافظة  جنوب  الظاهرية  بلدة  يف  املواطنني  منازل  من  عدد  مداهمة  بعد  اثنني 

اخلليل بال�شفة الغربية املحتلة. 
منازل  بهدم  ام�ض  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  �شرعت  ثانية،  ناحية  من   
ال�شفة  يف  نابل�ض  مدينة  يف  فوريك  بيت  �شرق  اجلعوانة  خربة  يف  و)برك�شات( 

الغربية.
دغل�ض  غ�شان  الغربية  ال�شفة  �شمال  يف  ال�شتيطان  ملف  م�شوؤول  وقال   
بهدم  �شرعتا  الحتالل  لقوات  تابعتني  جرافتني  ان  اهلل  رام  يف  )برتا(  لـمرا�شل 
منازل و)برك�شات( يف خربة اجلعوانة، مو�شحا اأن عددا من الآليات الع�شكرية 

الإ�شرائيلية تتواجد بكثافة يف املنطقة حلماية جرافات الحتالل.
الأرا�شي  يف  الإن�شان  حلقوق  اخلا�ض  املقرر  اأعرب  اخر،  �شعيد  على   
املعتقلة  �شلبي  هنا  و�شع  ب�شاأن  قلقه  عن  فولك  ريت�شارد  املحتلة  الفل�شطينية 
الفل�شطينية لدى اإ�شرائيل وامل�شربة عن الطعام منذ نحو �شهر. وقال فولك يف بيان 
�شحفي الليلة قبل املا�شية :«اإن حالة �شلبي خطرة وتهدد حياتها وحث املجتمع 
اإ�شرائيل معاملتها  اأن تنهي  الدويل على التدخل نيابة عنها م�شددا على �شرورة 
غري الإن�شانية لها واأن تفرج عنها على الفور«. وا�شار اىل ان �شلبي حتتجز ب�شكل 
انفرادي، واأنها تعر�شت ملعاملة غري اإن�شانية ومت ع�شب عينيها ومعاملتها هي 

واأخيها بخ�شونة من قبل عدد من اجلنود اخلم�شني الذين اأر�شلوا للقب�ض عليها.
اإ�شرائيل  يف  ال�شائد  ال�شمت  الإن�شان  حلقوق  اخلا�ض  املقرر  وا�شتنكر   
عدم  اإىل  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  داعيا  �شلبي،  هنا  م�شري  جتاه  الدويل  واملجتمع 
موا�شلة جتاهل م�شوؤولياتها وفق القانون الدويل. وت�شرب �شلبي عن الطعام منذ 
نحو �شهر احتجاجا على اعتقالها بدون توجيه اتهامات �شدها، واملعاملة املهينة 
واحتجازها  معها  والتحقيق  اعتقالها  اأثناء  لها  تعر�شت  التي  ج�شديا  والقا�شية 
بح�شب مقرر الأمم املتحدة اخلا�ض. وا�شيب ثالثة فل�شطينيني بر�شا�ض مطاطي 
ام�ض الول خالل تظاهرة قرب مع�شكر عوفر ال�شرائيلي للت�شامن مع ال�شرية 

ال�شلبي.
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و�ضول املعارك قرب الق�ضر اجلمهوري يف �ضوريا .. و80 قتيل من اجلي�س النظامي
ما زال الغمو�ض يلف ما ح�شل يف حي 
املزة فيالت غربية يف العا�شمة ال�شورية 
الثنني،  اأم�ض  وفجر  الأحد  ليل  دم�شق 
مذعورين  هناك  ال�شكان  ا�شتيقظ  حيث 
انفجارات  خم�شة  اأ�شوات  وقع  على 
�شخمة متتالية، بداأت بعد منت�شف الليل 
ا�شتمر  كثيف  ر�شا�ض  اإطالق  �شماع  مع 
لغاية ال�شاعة الرابعة فجرا، جرى خاللها 
املنطقة،  اإىل  املوؤدية  الطرق  كافة  اإغالق 
مع ت�شغيل ك�شافات �شوئية كانت ت�شلط 

على الأبنية املحيط مبوقع النفجارات.
من  عيان  �شهود  روايات  وبح�شب 
�شبق  فقد  غربية  فيالت  املزة  �شكان 
يف  كثيف  اأمني  انت�شار  النفجارات 
تعتقل  الأمن  قوات  و�شوهدت  املنطقة 
�شوت  �شماع  تواىل  ثم  ال�شبان،  اأحد 
النفجارات ال�شخمة مع اإطالق ر�شا�ض 
كثيف، مع توارد اأنباء عن ان�شقاق �شخم 
بني  عنيفة  وا�شتباكات  املزة  منطقة  يف 
املن�شقني وقوات الأمن وال�شبيحة، دخل 
بعدها اجلي�ض ال�شوري احلر اإىل املنطقة 
وتكت�شب  وتاأمينهم«.  املن�شقني  ملوؤازرة 
خا�شة،  اأهمية  املزة  حي  يف  ال�شتباكات 
الرئا�شي،  الق�شر  من  مقربة  على  يقع  اإذ 
كبار،  و�شباط  م�شوؤولون  فيه  ويقيم 

اإ�شافة اإىل وجود مراكز اأمنية عدة فيه.
باأعداد  �شبيحة  اإن  عيان  �شاهد  وقال 
ال�شعبي   86 املزة  حي  �شكان  من  كبرية 
بال�شالح  غربية  فيالت  املزة  اإىل  نزلوا 
اأ�شوات  �شماع  بداية  مع  الكامل  والعتاد 
الأمن  قوات  �شوهدت  كما  النفجار، 
ماركت  )�شوبر  مبنى  �شكان  تخلي  وهي 
تالة(  )برج  مقابل  ويقع  حمادة( 
التجاري، حيث دارت ال�شتباكات يف هذا 
املبنى، كما و�شلت ع�شرات من �شيارات 
الإ�شعاف اإىل املوقع بدون �شوت، وجرى 
نقل ع�شرات القتلى واجلرحى اإىل م�شفى 
من  قريبا  الواقع  احلكومي  املوا�شاة 

منطقة احلدث.
بـ  القتلى  عدد  ُقدر  نا�شطني،  وبح�شب 
80 قتيال من قوات الأمن واأكرث من 140 
هذه  من  التاأكد  يتم  مل  اأنه  غري  جريحا، 

احل�شيلة.
حقيقة  حول  املعلومات  وت�شاربت 
الواقع  غربية،  فيالت  املزة  يف  جرى  ما 
وزاد  العا�شمة،  من  الغربي  اجلانب  يف 
وقعت  اإذ  احلي،  خ�شو�شية  ذلك  يف 

كبار  من  عدد  منازل  من  قريبا  الأحداث 
ويف  واحلزبية  الأمنية  الأجهزة  قادة 
�شهر  �شوكت،  اآ�شف  اللواء  مقدمتهم 
اأهم  اأنه رئي�ض  الرئي�ض ب�شار الأ�شد، كما 
جهاز ا�شتخبارات يف البالد، واللواء علي 
العامة،  املخابرات  جهاز  رئي�ض  مملوك 
و�شعيد بخيتان، الأمني القطري امل�شاعد 
اأمنية  مقار  اإىل  بالإ�شافة  البعث.  حلزب 
والأجنبية  العربية  ال�شفارات  من  وعدد 

واملوؤ�ش�شات احلكومية والدولية.
املر�شد  مدير  اأ�شار  جانبه،  ومن 
عبد  رامي  الإن�شان،  حلقوق  ال�شوري 
ال�شحافة  لوكالة  ت�شريح  يف  الرحمن، 
بني  جرت  ا�شتباكات  اأن  اإىل  الفرن�شية، 
من�شقني وقوات الأمن، وقال اإن »العملية 
يرتاوح  من�شقة  جمموعة  �شنتها  التي 
يف  وع�شرة  اأ�شخا�ض  �شتة  بني  عددها 
اأ�شفرت عن مقتل عن�شري  املزة،  منطقة 
اأمن وجرح 16 اآخرين«. واأ�شاف: »قتل 
اأو  الباقون  جرح  فيما  من�شقني،  اأربعة 

اعتقلوا«.
بو�شت«  »وا�شنطن  �شحيفة  واأعلنت 
ل  �شكرّ احلر  ال�شوري  اجلي�ض  اأن  اأم�ض 
فرقة جديدة يف العا�شمة ال�شورية للمرة 
العا�شمة«،  �شهداء  با�شم »كتيبة  الأوىل، 
يف  و�شاهم  دم�شق،  يف  فعال  بات  وهو 
من  واأول  اأم�ض  املزة  يف  ال�شتباكات 
الكتائب  عدد  اإن  ال�شحيفة  وقالت  اأم�ض. 
اأ�شبحت  احلر  ال�شوري  للجي�ض  التابعة 
مناطق  يف  تعمل  كتيبة   30 من  اأكرث 

متفرقة يف البالد.
اأما وكالة الأنباء ال�شورية )�شانا( فقد 
فجر  داهمت  املخت�شة  اجلهات  اإن  قالت 
م�شلحة  اإرهابية  ملجموعة  »وكرا  اأم�ض 
املزة  مبنطقة  لل�شكن  خم�ش�ض  بناء  يف 
فيه  القاطنة  العائالت  من  اإخالئه  بعد 
واأن  و�شالمتهم«.  حياتهم  على  حر�شا 
املخت�شة  اجلهات  »بني  جرى  ا�شتباكا 
واعتقلت  اثنني  وقتلت  الإرهابيني  مع 
وقنابل  اآلية  بنادق  ثالث  و�شادرت  ثالثا 
ال�شتباك  واأن  ودفاعية«.  هجومية 
اجلهات  من  عن�شر  ا�شت�شهاد  عن  »اأ�شفر 

املخت�شة«.
»حمطة  موقع  نقل  اأخرى  رواية  ويف 
اإخباري  موقع  وهو  �شوريا«  اأخبار 
قول  للنظام  مواٍل  اإلكرتوين  �شوري 
الأجهزة  »اأحد  عن  نقال  اإعالمية  م�شادر 

اإىل طرف  تو�شلت  اأنها  ال�شورية  الأمنية 
خيط اأدى التحقيق معه اإىل ك�شف وكرين 
ل  بعد  وعلى  املزة  حي  يف  لـ)القاعدة( 
مركز  اأهم  عن  مرت  خم�شمائة  عن  يزيد 
»ال�شقة  اأن  واأو�شح  املنطقة«  يف  اأمني 
وجرى  خليجية  ل�شخ�شية  ملك  الآمنة 
اإىل املبنى  التمويه على دخول املجموعة 
يف ظل تردد ن�شاء واأطفال اأحد الإرهابيني 
حم�ض  من  اأنهم  بحجة  ال�شقة  على 
اكت�شف  الأمن  »لكن  وتابع  ومهجرون«. 
املجموعة  وهاجم  الهدف  وحدد  الأمر 
التي بدا اأن اأغلبها ذو تدريب عال وانتماء 
قاعدي اأكيد، فبعدما قفز اأحد الإرهابيني 
)طابقني(  ال�شارع  اإىل  ال�شقة  نافذة  من 
وكذا  نف�شه،  بتفجري  فقام  رجليه  ك�شر 
فعل ثالثة اآخرون كلما حو�شر اأحدهم يف 

طبقات املبنى«.
احلي  يف  ل�شكان  روايات  اأكدت  بينما 
عما  نا�شطون  تناقله  ما  مع  تطابقت 
نحو   - ال�شباب  من  جمموعة  باأن  ح�شل 
اإىل  دخلوا   - م�شلحني  اأ�شخا�ض  ع�شرة 
ال�شحافة« عند  »بناء  يدعى  �شكني  بناء 
عملية  لتنفيذ  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة 
يف  ي�شكن  عميد  برتبة  ل�شابط  اختطاف 
اأن  اإل  املبنى،  هذا  من  الرابع  الطابق 
معلومات  اأن  يبدو  التي  الأمن  قوات 
قامت  العملية  عن  ب�شرعة  اإليها  و�شلت 
مائتي  من  باأكرث  البناء  مبحا�شرة 
بي  )اآر  متو�شطة  اأ�شلحة  مع  اأمن  عن�شر 
منزل  داخل  ال�شباب  واعت�شم  جي(، 
جرت  وبداية  املجاورة،  وال�شقة  العميد 

اأحلق  مما  البناء  داخل  ال�شتباكات 
الأمن  قوات  �شفوف  يف  كبرية  خ�شائر 
وا�شطروا اإىل الرتاجع اإىل خارج البناء، 
ال�شكان  من  كامال  البناء  اإخالء  وبعد 
ق�شف  مت  تالة،  برج  داخل  وو�شعهم 
بنحو  الرابع  الطابق  يف  العميد  منزل 
خم�ض قذائف »اآر بي جي« وقتل ال�شباب 
بعد  املجاور  واملنزل  العميد  منزل  يف 
ا�شتباكات ا�شتمرت لأربع �شاعات، جرى 
اإىل  املوؤدية  الطرقات  كافة  قطع  خاللها 
املنطقة، ون�شب حواجز بكرثة يف جميع 
م�شلحني  �شبيحة  ونزول  املزة  مناطق 
العلوية من  الأغلبية  الـ 86 ذي  من حي 
للنظام والعاملني  املوالني  ال�شاحل  اأبناء 
وعند  الأمن.  قوات  ملوؤازرة  الأمن،  يف 
و�شلت  �شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
الذي  احلريق  لإخماد  الإطفاء  �شيارات 
ت�شببت به القذائف، وانتهت العملية عند 

ال�شاعة العا�شرة من �شباح اأم�ض.
الر�شمي  الإعالم  و�شائل  و�شول  ومع 
هناك  موؤيدة  م�شرية  انطلقت  املوقع  اإىل 
غالبية امل�شاركني فيها من عنا�شر الأمن 

وال�شبيحة.
جمموعة  مقتل  عن  العملية  واأ�شفرت 
وجرح  وقتل  بالكامل،  امل�شلحة  ال�شباب 
الذين  والأمن.  ال�شبيحة  من  الع�شرات 
ب�شيارات  املوا�شاة  م�شفى  اإىل  نقلهم  مت 
اإ�شعاف كانت تتحرك بدون �شوت اأبواق 
عن  الكهرباء  قطع  بعد  وذلك  الإ�شعاف. 
عموم املنطقة، وت�شغيل ك�شافات �شوئية 

للمباين وال�شوارع املحيطة.

لنتفا�شة  ال�شنوية  الذكرى  يف 
ال�شعب ال�شوري على حكم ب�شار الأ�شد 
يو�شف  ال�شيخ  طالب  العلوية،  وزمرته 
العاملي  الحتاد  رئي�ض  القر�شاوي 
لعلماء امل�شلمني اأفراد اجلي�ض ال�شوري 
واإرادتهم  رجولتهم،  ي�شت�شعروا  باأن 
ويرف�شوا ال�شتعباد، واأن ينف�شلوا عن 
اجلي�ض ما ا�شتطاعوا، واأن ين�شموا اإىل 

اجلي�ض احلر.
اأهمية  على  القر�شاوى  ال�شيخ  واأكد 
ال�شورية  املعار�شة  ف�شائل  كل  مت�شك 
بالعمل اجلماعي يف هذه اللحظة الفارقة 
ملواجهة الإجرام املت�شاعد يف الأرا�شي 

ال�شورية.
ال�شوري  ال�شعب  على  �شدد  كما 
يف  بقوة  ثورته  موا�شلة  �شرورة 
موؤكًدا  الأ�شد،  ب�شار  الطاغية  مواجهة 
مببادئ  مت�شك  لأنه  انت�شر  ال�شعب  اأن 
الر�شول  خرج  مثلما  وبالإ�شالم،  ثورته 
و�شلم  وعليه  اهلل  �شلى  حممد  الكرمي 
تعاىل:  قوله  فنزل  للمدينة،  مكة  من 
ُ( كما التف  َرُه اهللرّ َفَقْد َن�شَ ُروُه  )اإَِلرّ َتن�شُ
حولها كل الأحرار وال�شرفاء يف العامل، 
وليبيا  وتون�ض  م�شر  حول  التف  كما 

واليمن.
ثوار  اإىل  خطابه  القر�شاوي  ووجه 

اأهل  وحدكم،  »ل�شتم  قائاًل:  �شوريا 
م�شر كل م�شر وتون�ض كل تون�ض وكل 
وال�شرفاء  والأحرار  العربية  ال�شعوب 
اهلل  جميًعا  وفوقهم  معكم،  العامل  يف 
واملالئكة، ف�شدوا اأزر بع�شكم البع�ض، 
ووحدوا �شفكم، فاأنت �شعب حر ل يقبل 

الهوان والعبودية«.
»فاأر«  باأنه  الأ�شد  ب�شار  وو�شف 
ملك  لأنها  ميلكها؛  ل  هو  اأ�شلحة  متلكه 
ب�شار  يقتله  الذي  ال�شوري  ال�شعب 

فيه  راعى  ول  واملدافع،  بال�شواريخ 
اإ�شالًما ول اإن�شانية.

ب�شدة  القر�شاوي  ال�شيخ  وانتقد 
حزب  »اإنه  قائاًل:  واإيران،  اهلل  حزب 
اهلل  حزب  لأن  اهلل؛  حزب  ولي�ض  الالت 
الغي والقتل  ينادي هلل، ول يتبع �شبيل 

ودعم الطغيان«.
ياتي ذلك يف وقت تنظم القوى الثورية 
مليونية  وال�شورية  امل�شرية  ال�شيا�شية 
اليوم اجلمعة، فى ميدان التحرير واأمام 

جامعة الدول العربية فى الذكرى الأوىل 
اجلالية  مب�شاركة  ال�شورية،  للثورة 
الربيع  بالقاهرة وجتمع قوى  ال�شورية 
 25 لثورة  العام  والئتالف  العربى 
الثورة  حلماية  الثورية  واجلبهة  يناير 
ال�شعب  جمال�ض  من  واأع�شاء  امل�شرية 

امل�شرى وال�شورى والكويتى.
الئتالف  من�شق  عامر  اأمين  واأكد 
واملن�شق  يناير   25 لثورة  العام 
العربى،  الربيع  قوى  لتجمع  الإعالمى 
اأنه من املقرر اأن يخطب ال�شيخ الدكتور 
اجلمعة  �شالة  القر�شاوى  يو�شف 
مع  ت�شامن  كلمة  واإلقاء  بالتحرير، 
العربى  والربيع  ال�شورية  الثورة 
املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  عن  والدفاع 
واحلكومات  امل�شرية  احلكومة  مطالبا 
العربية بتجميد كافة العالقات مع نظام 
الوطنى  باملجل�ض  والعرتاف  الأ�شد 
حتى  ال�شورى،  لل�شعب  �شرعيا  ممثاًل 
جامعة  لعرتاف  مبدئية  خطوة  تكون 
للنظام  وجتميدها  به  العربية  الدول 
ال�شيا�شية  القوى  جموع  داعيا  احلاىل، 
والثورية للت�شامن مع ال�شعب ال�شورى 
مازال  والذى  الأوىل  ثورته  ذكرى  فى 
والإبادة  الوح�شية  املجازر  حتت  يقبع 

اجلماعية وجرائم �شد الإن�شانية.

اللت بحزب  وي�سفه  اهلل  حزب  وينتقد  بالفاأر  ب�سار  ي�سف  القر�ساوي 
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اليمني  ال�ضاأن  يف  الإيرانية  التدخالت  من  اخلارجية  لوزير  جديدة  حتذيرات 

القاعدة يد  على  واإعدامه  �ضيا�ضي  اأمن  �ضابط  اختطاف 

اأبو  اليمني  اخلارجية  وزير  جدد 
للمجتمع  بالده  حتذير  القربي  بكر 
الإيرانية  التدخالت  حجم  من  الدويل 
وقال  اليمنية.  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
القربي لـ»ال�شرق الأو�شط« اإن الأمور 
يدركه  حقيقي  نحو  على  اأ�شحت 
اجلميع، وعلى الدول الكربى التحرك 
»التدخل  اأن  موؤكدا  ذلك،  ملنع  الفعلي 
الإيراين يف اليمن ي�شر باأمن وا�شتقرار 

املنطقة«.
اأ�شلحة  اإيران  اإر�شال  وب�شاأن 
وزير  اأو�شح  احلوثيني  للمتمردين 
مرتبط  ذلك  اأن  اليمني  اخلارجية 
الأمنية  الأجهزة  حتقيقات  بنتائج 

وال�شتخبارات.
على  اليمن  خارجية  وزير  و�شدد 
ل�شندوق  الأول  الجتماع  هام�ض 
 ،2010 اليمن  يف  الطارئة  ال�شتجابة 
لدول  العامة  الأمانة  مبقر  عقد  الذي 
بالريا�ض،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
وامل�شاعدة  اخلليجي  الدعم  اأن  على 
�شي�شاعدان  ال�شتثمارية  التنمية  يف 
الإيرانية.  التدخالت  اإزالة  يف 
بالعا�شمة  ح�شره  الجتماع  وكان 
دولة   30 اأم�ض  الريا�ض  ال�شعودية 
م�شدر  مبثابة  ويعد  دولية،  ومنظمة 
الأو�شاع  نتيجة  املرن،  للتمويل 
الإن�شانية باليمن التي ما زالت اآخذة 
املتاأثرين  عدد  بلوغ  مع  التدهور  يف 
للتقارير  وفقا  �شخ�ض،  مليون   10.8

التي نوق�شت يف الجتماع.
رئي�ض  الكحالين،  اأحمد  وك�شف 
خميمات  لإدارة  التنفيذية  الوحدة 
طوارئ  حالة  عن  النقاب  النازحني، 
جراء  منت�شر  نزوح  ت�شمل  معقدة 
بطيئة  واأزمة  الداخلي،  القتتال 
اإىل  التغذية،  و�شوء  الغذائي  بالأمن 
جانب تف�شي الأمرا�ض ال�شارية، مفيدا 
حمافظة  من  فقط  نازح  األف   50 باأن 
يعي�شون  م�شرد  مليون  ون�شف  عدن، 
اأو�شاعا ماأ�شاوية، اإىل جانب ا�شتمرار 
تدفق املهاجرين وطالبي حق اللجوء 

من بلدان القرن الأفريقي.

الوفود  اأمام  كلمته  يف  واأ�شار 
عجز  اإىل  الجتماع  يف  امل�شاركة 
عن  الدولية  واملنظمات  احلكومة 
ال�شعب  الإن�شاين  الو�شع  احتواء 
واملنظمات  »احلكومة  واأن  باليمن، 
الدولية اأ�شبحت عاجزة عن التعامل 
وال�شيطرة  الإن�شانية  احلالت  مع 
الأ�شر يف قوائم  بلغ عدد  عليها، حيث 
النتظار للم�شاعدات 34 األف اأ�شرة«.

التنفيذية  الوحدة  رئي�ض  وطالب 
يف  باليمن  النازحني  خميمات  لإدارة 
بعدم  الأو�شط«  لـ»ال�شرق  حديثه 
الأو�شاع  بتح�شن  امل�شاعدات  رهن 
معقدة  احلالة  كون  الأمنية؛ 
ونق�ض  الداخل  يف  الرتكيبة  ب�شبب 
وانت�شار  احلكومية،  ال�شتعدادات 

ال�شالح، اإىل جانب انق�شام اجلي�ض.
اأن اليمن يبحث  اإىل  ولفت الكحالين 
اإن�شانية طارئة،  اليوم عن م�شاعدات 
ل م�شاعدات للتنمية، ودعم احلكومات 
قد  التي  ال�شتثمارية  للم�شاريع 
وحدد  اأمني.  حل  اإيجاد  حتى  تتوقف 

امل�شاعدات  من  اليمن  مطلب  حجم 
بـ270 مليون دولر، كما اأقرتها الأمم 
اإىل  املتحدة، مل يتوفر منها �شوى 10 
وب�شاأن  قوله.  حد  على  املائة،  يف   15
خلفان  �شاحي  الفريق  ت�شريحات 
التي  الأخرية،  دبي  �شرطة  مدير 
الق�شاء  ب�شرورة  اليمن  فيها  طالب 
القات قبل تقدمي  على ظاهرة تخزين 
اأن  الكحالين  اأي م�شاعدات مالية، بنيرّ 
اليمن م�شتمرة منذ  القات يف  اإ�شكالية 
700 عام، وهي م�شالة ثانوية ل تعيق 

الزدهار القت�شادي باليمن.
فراندزين،  جينز  اأعلن  املقابل  يف 
�شندوق  على  الرئي�شي  امل�شرف 
ال�شتجابة الطارئة واملن�شق الإن�شاين 
اليمن  مواجهة  عن  املتحدة،  لالأمم 
م�شاعدات  اإىل  بحاجة  حقيقية  كارثة 
الوفيات،  ن�شبة  من  للحد  عاجلة 
�شرورة  الدويل  املجتمع  منا�شدا 
يف  واأولوية  اأهمية  اليمن  اإعطاء 
معاجلة ق�شاياه، موؤكدا اأن ما يقارب 
من  ومهاجر  لجئ  ميني  مليون   4

و�شعا  يواجهون  واجلنوب  ال�شمال 
اإن�شانيا �شيئا للغاية.

و عاد �شندوق ال�شتجابة الطارئة 
من  لال�شتئناف  لليمن  املانحة  للدول 
الأو�شاع  نتيجة  توقف  بعدما  جديد 

ال�شيا�شية التي مر بها اليمن.
ما  اإن�شائه  منذ  ال�شندوق  وتلقى 
دولر،  ماليني   10 على  قليال  يزيد 
واجلهات املانحة ل�شندوق ال�شتجابة 
الأمم  تقرير  بح�شب  حاليا  الطارئة 
والدمنارك،  اأ�شرتاليا،  هي:  املتحدة 
و�شوي�شرا،  وال�شويد،  واآيرلندا، 
واململكة املتحدة. وقد متت امل�شاهمة 
 ،2011 يف  التمويالت  هذه  مبعظم 
املائة  ال�شندوف ب�شرف 50 يف  وقام 
والوطنية  احلكومية  غري  للمنظمات 
املقابل  ويف  املتحدة،  الأمم  ووكالت 
من   2012 يف  املائة  يف   20 �شرف  مت 
جمموع املبلغ املقدم لرتدي الأو�شاع 

ال�شحية والأمنية.
امل�شدر: �شحيفة " ال�شرق 
الأو�شط " اللندنية 
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اليمنية  ح�شرموت  حمافظة  يف  اأمني  م�شدر  اأكد 

جنوب البالد اأن عنا�شر اإرهابية من تنظيم » القاعدة 

الأمن  يف  �شابط  اعدام  على  اأم�ض  م�شاء  اأقدموا   «

ال�شيا�شي باملكال بعد اختطافه .

ان   ، امل�شدر  عن  اليمنية  الدفاع  وزارة  ونقلت 

الأمن  يف  ال�شابط  باختطاف  قاموا  التنظيم  عنا�شر 

واأعدموه رميا  العوب�شاين،  ال�شيا�شي فرج بن قحطان 

بالر�شا�ض ورموا جثته على قارعة الطريق يف منطقة 

مركز �شيف بالوادي.

اأن  امل�شدر  اأو�شح  فقد  نت  التغيري  موقع  وح�شب 

وهو  العوب�شاين  »اختطفوا  القاعدة  تنظيم  عنا�شر 

وملا  اأم�ض،  �شباح  املكال  مبدينة  منزله  اإىل  طريقه  يف 

و�شلوا به اإىل مركز �شيف وهم يف طريقهم اإىل حمافظة 

اإ�شابة  عنه  نتج  اجلنود  من  عدد  مع  ا�شتبكوا  �شبوه 

جندي ومتكن اخلاطفون من الفرار بال�شابط املختطف 

عليه  واأطلقوا  عينيه  على  وع�شبوا  بتقييده  وقاموا 

الر�شا�ض فاأردوه قتيال، م�شريا اإىل اأن جثة ال�شهيد بن 

قحطان �شيتم نقلها اليوم يف وقت لحق اإىل اأ�شرته«.

اأن   ، اأم�ض   ، اليمنية  الدفاع  وزارة  نقلت  وكانت 

عنا�شر من تنظيم القاعدة اختطفوا ال�شابط يف الأمن 
جمهول  مكان  اىل  واقتادوه  املكال  مبدينة  ال�شيا�شي 

قحطان  بن  اعرت�شت  الرهابية  اجلماعة  باأن  قائال 

وهو يف طريقة اىل منزله �شباح ام�ض وقامت ب�شدمه 

بدرجة نارية ثم قامت يف اختطافه. 

قوات مارينز حتمي ال�سفارة المريكية 
ب�سنعاء من فندق جماور

»مارينز«  قوات  وجود  عن  القربي  بكر  ابو  اليمني  اخلارجية  وزير  ك�شف 
اأمريكية جديدة حلماية �شفارة وا�شنطن يف �شنعاء من اأية خماطر اثر تهديدت 
لأ�شبوعية  القربي  وقال  الغربية.  ال�شفارات  با�شتهداف  القاعدة  تنظيم  اأطلقها 
الأمريكية  املارينز  قوات  »ان  الأربعاء  ال�شادر  عددها  يف  امل�شتقلة  »الو�شط« 

اجلديدة متواجدة يف فندق �شرياتون ب�شنعاء املطل على ال�شفارة«.
املتعدد  �شرياتون  فندق  يف  الأمريكية  املارينز  قوات  تواجد  »ان  واأ�شاف 

الأدوار هو لغر�ض حماية ال�شفارة الأمريكية القريبة من موقع الفندق«.
لال�شتقطاب  �شاحة  ا�شبحت  بالده  اأن  اإىل  اليمني  اخلارجية  وزير  واأ�شار 

اخلارجي ب�شبب اخلالفات الإقليمية والداخلية.
لأنها  والعامل  املنطقة  نظر  بعيدة عن  اليمن  تكون  اأن  القربي »ل ميكن  وقال 

تعترب م�شدر حتول وتهديد مل�شاحلها«.
وياأتي الك�شف عن وجود قوات »مارينز« اثر تهديدات اأطلقها تنظيم »قاعدة 
وعقب  الأجنبية،  ال�شفارات  با�شتهداف  ال�شهر  مطلع  العرب«  جزيرة  يف  اجلهاد 
يومني من قتل مدر�ض اأمريكي مبدينة تعز جنوب �شنعاء اتهمه التنظيم القيام 

بعمليات تب�شري.
وتعر�شت ال�شفارة الأمريكية يف �شنعاء لأعنف هجوم من قبل تنظيم »قاعدة 
وجرح  مقتل  اىل  اأدى   2008 ايلول/�شبتمرب   17 يف  العرب«  جزيرة  يف  اجلهاد 

العديد من العاملني املحليني يف ال�شفارة واجلنود اليمنيني.
يف  املتواجدة  الأمريكية  املارينز  من  قوات  حينها  الهجوم  �شد  يف  و�شارك 

ال�شفارة والذين يقدر عددهم باملئات.
اأطراف  بتوقيع  انتهت  عام  منذ  احتجاجات  موجة  ي�شهد  اليمن  ان  اىل  ي�شار 
الأزمة اليمنية على مبادرة لدول اخلليج يف العا�شمة ال�شعودية الريا�ض يف 23 

نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�شي برعاية اأمريكية ودول الإحتاد الأوربي.

�سقيقة بن عمر اأمام حتذيرات 
رابطة ال�سحافة القومية  

م�شوؤول  م�شدر  عرب 
ال�شحافة  رابطة  يف 
اعتذاره  عن  القومية 
ملا  ال�شديدين  واأ�شفه 
ت�شريحات  من  �شدر 
ل�شان  الرابطة على  با�شم 
بن  التهامي  بنت  عائدة 
و�شائل  من  عدد  يف  عمر 
الإعالم ومواقع النرتنت 

خالل الثالثة الأيام املا�شية ب�شاأن تكرمي الرئي�ض اليمني ال�شابق ودعوته لرئا�شة 
الت�شريحات  تلك  معتربا  بامل�شايقة،  التغيري  �شاحة  ل�شباب  واتهامها  الرابطة 

�شخ�شية ول تعرب عن مواقف وتوجهات و�شيا�شات الرابطة.
لل�شيدة  دعوة  وجهت  الرابطة  باأن   - نت  التغيري  ح�شب   - امل�شدر  واأو�شح 
عائدة بنت عمر للم�شاركة باأعمال املوؤمتر العام للرابطة املقرر انعقاده منت�شف 
للفرتة  الرابطة  خطة  واإقرار  جديدة  قيادة  لنتخاب  ب�شنعاء  القادم  ال�شهر 

القادمة.
ومهامها  اخت�شا�شاتها  جتاوز  يف  اأ�شرفت  عمر  بنت  اأن  اإىل  امل�شدر  ولفت 
ما  وهو  حرج  موقف  يف  الرابطة  و�شع  الذي  الأمر  اليمن  اإىل  زيارتها  وبرنامج 
اإنذارا لها بتعليق ع�شويتها وحرمانها من امل�شاركة يف املوؤمتر  ا�شتدعى توجيه 

القادم.
ومتنى امل�شدر من قيادات املوؤمتر ال�شعبي العام وال�شكرتري ال�شحفي ل�شالح 
احمد ال�شويف حتديدا عدم التدخل يف برنامج زيارة اأمني عام الرابطة اأو ممار�شة 
ال�شغوط عليها بغية احل�شول على موقف اأو ت�شريح اإعالمي قد ي�شيء ملوقف 
الرابطة من ثورة الربيع العربي ويفقدها ثقة ال�شعب اليمني والعربي عموما باأي 
القادم  العام  الرابطة وموؤمترها  ترك  اإىل  القيادات  تلك  الأ�شكال..داعيا  �شكل من 
يقرر ما يراه منا�شبا على �شوء التداعيات الراهنة وميا يخدم ويعزز توجهاتها 

على امل�شتويني الوطني والقومي.
عام  واأمني  لرئي�ض  الهتار  حمود  القا�شي  ا�شتقبال  عقب  الت�شريح  هذا  ياأتي 
الكرامة  جمعة  ذكرى  يوم  ل�شالح  زيارتها  ،معتربا  اليوم  مكتبه  يف  الرابطة 

ودعوتها لن يكون رئي�شا للرابطة والإعالن عن تكرميه خاطئا وغري موفقا.
يف  دم�شق  ال�شورية  بالعا�شمة  انعقد  للرابطة  تاأ�شي�شي  اجتماع  اأول  وكان 
اليمني  وال�شفري  باحلزب  امل�شاعد  العام  الأمني  بح�شور  10دي�شمرب2009م 
مب�شاركة  بالل  د.حم�شن  ال�شوري  الإعالم  ووزير  طواف  عبدالوهاب  امل�شتقيل 
اليمن ولبنان وفل�شطني والأردن وتون�ض  الوفد الإعالمي الرتكي وحمدودة من 
ال�شحف  حترير  روؤ�شاء  م�شتوى  على  وموريتانيا  واجلزائر  وال�شودان  وليبيا 
حترير  ورئي�ض  نا�شر  برئا�شة  للرابطة  قيادة  وانتخاب  القومي  التوجه  ذات 
ال�شحايف احلقوقي  والكاتب  البعيثي  ال�شدي وحمفوظ  علي  الأ�شواء  �شحيفة 
من  اجلبوي  هوازن  و  اليمن  قطر  من  اجتاهات  حترير  ورئي�ض  ال�شدي  في�شل 
العراق واأمة الرحمن علي عي�شى من فل�شطني وعبداحلميد غامن من �شوريا ومنح 
ونا�شر  بكري  امل�شرية م�شطفى  الأ�شبوع  نا�شر ورئي�ض حترير �شحيفة  كل من 
ورئي�ض حترير �شحيفة القد�ض العربي والكاتب م�شطفى تاج احلق من املغرب 
وعلي ال�شاطر من ليبيا وعائدة بنت عمر من تون�ض الع�شوية الفخرية وتقديرا 
لن�شاط بنت عمر يف الثورتني التون�شية والليبية مت تعيينها املن�شق العام للرابطة 
املوؤمتر  انعقاد  )موؤقتا(حتى  العام  الأمني  ومن�شب  وم�شر  العربي  املغرب  يف 

العام الأول .
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يف اليوم العاملي للمراأة : كم كان رائعًا اأن يكون قطاف الربيع زهورًا ..!!
بقلم / هايل علي املذابي 

- كان جدير بالربيع العربي اأن يجيد اختيار من يقوم على حقوقه ويرعى م�ساحله مثلما اأبدع 
التي واجهته هي عدم وعيه  املع�سلة  اأن  بيد  الأنظمة،  اإ�سقاط  �سبيل  والنفي�س يف  الغايل  وبذل 
مبدى خطورة فعاليته » ثورة الربيع« ومدى اأهميتها، فكانت جراأته فيما فعله جراأة املقلد اجلاهل 
باخلطر، ولكن الن�سر كان حليفه بتظافر اجلهود وت�سامن املت�سامنني ودعم الداعمني ممن لهم 

م�سالح وممن هم فقط حاملني بغٍد اأف�سل وم�سرق متاما مثلما يحلم الآخرون .. 
يف هذا اليوم العاملي للمراأة كان جديٌر بنا اأن نحتفي مب�ساوئ الرجل واملوقف ال�سلبي للحكومات 
جتاهها، وعليه فاإن معاناة املراأة ملا تعانيه يف املجتمعات الذكورية املت�سلطة جتعلها جديرة باأن 
تكون راعيًا ملبادئ الدميقراطية ومر�سيا لقيم امل�ساواة وعدم التمييز واإن�ساف احلقوق، لكن ومع 
الأ�سف كان الهروب اإىل ع�سر ديكتاتوري جديد مت�سلط على املراأة وحقوقها يف ال�سابق و�سيكون 

كذلك بتغيريات الربيع امل�ستجدة ...
اأقول هذا بب�ساطة لأنه لن يرعى حقوقك ويعرف مبدى معاناتك اإن حقا لديك معاناة ولي�ست 
جمرد األعاب نارية ومفرقعات �سيا�سية من اأجل نيل ما حتلم بِه من �سلطة وكان الربيع والدماء 
عن  العاجزون  عجز  الذي  احللم  اإىل  للعبور  ج�سر  جمرد  والهتافات  ال�سعارات  وتلك  �سالت  التي 
حتقيقه لعقود من الزمن، لن يعرف بكل همومك �سوى من يعي�سها مثلك، اأما املغردون خارج ال�سرب 
وخلف واحة العيون، املراهنون على ف�سلهم، فكان جديٌر بالربيع واأهلِه اأن يبداأ باإ�سقاطهم قبل اأن 
يفكر يف اأن ي�سقط اأنظمة احلكم، وعليه فاإن املراأة كانت اأجدر من يتوىل هذا املن�سب، لن اأ�سرب 
للتدليل على هذا باأمثلة من التاريخ حتى يقول املتقولون ويردوا مبا جاء يف الأثر » ما اأفلح قوم 
ولوا اأمرهم امراأة« وهم يجهلون متاما معنى الولية املق�سودة يف هذا الأثر كما يجهلون ملاذا لن 
يفلحوا من فعلوا ذلك، ولن اأقول اأن اهلل بعث �سليمان عليه ال�سلم اإىل اأهل �سباأ بتلك املعجزات 
فكل  عظمتهم،  على  كتاأكيد  اململكة  اأهل  اإىل  بها  بعثه  حينما  بعده،  اأو  قبله  لنبٍي  تنبِغ  مل  التي 
قوم بعث اهلل نبيا اليهم كانت معجزاته من جن�س ما يبهرهم وميار�سونه ومتيزوا به، فكان الطب 
لعي�سى وال�سحر ملو�سى والبيان لنبينا حممد عليه ال�سلة وال�سلم، اأي اأن ال�سياء لي�ست لها قيمة 
اإل لدى م�ستهلكيها ، ولهذا كانت مملكة �سباأ مملكًة عظيمة توؤكدها عظمة املعجزات التي وهبها 
املراأة لتويل زمام ومقاليد احلكم هو  ا�ستحقاق  ، وغري كل هذا الذي يوؤكد  ال�سلم  �سليمان عليه 
كل  على  ينطبق  وهذا  فئاته  بكل  املجتمع  يحتاجه  ما  ومعرفة  رقيا  اأكرث  جتعلها  التي  معاناتها 
هناك  لي�س  كثرية  اأمثلة  وهناك  املراأة  قدرة  على  تاأكيد  �سوى  ال�سبئية  احل�سارة  وما  املجتمعات 

جمال لذكرها ..
اإليه  اللتفات  كيمنيني  بنا  يجدر  ما  اأه��م  من  هذا  ولعل  القراآن،  عليه  دلل  وغ��ريِه  ذلك  كل 
ومعرفته حتى ير�سدنا اإىل معنى الدميقراطية وال�سوروية التي ن�ستوردها الآن من الآخر يف حني 
العامل ينبغي  اأن  اأي  اآلف �سنة،  العامل كله، ومنذ ثلثة  امللكة قبل  اأننا مار�سناها يف ع�سر تلك 
بال�سرورة يف حال وعينا هذا اأن يعتربنا نحن مرجعيته يف هذه الدميقراطية واملدنية واأنظمة 
احلكم،  وعليه فاإن تقلد املراأة يف نهاية مو�سم قطاف هذا الربيع هو من باب التجربة اأول ومن 
باب الإن�ساف ثانيا وهروبا من ت�سلط الكهنة وال�سيا�سيني األ يعربوا على دماء ال�سهداء واأوجاع 

الوطن اإىل مئاربهم التي ليعلمها اإل اهلل ...
ولعل ع�سر الديكتاتورية الذكورية �سد املراأة �سيبداأ ع�سرًا جديدًا يف ظل خمرجات الربيع 
التي و�سل اإليها، ول اأق�سد بالديكتاتورية اجلديدة اأن نظام احلكم ال�سابق كان كذلك ولكن فيما 
العربية الذكورية هي الديكتاتور والآن ن�سبت  اأن املجتمعات  اأي  املراأة فقط  التعامل مع  يخ�س 
ديكتاتورا بنظام ديكتاتوري جديد حتى اأن بع�سهم قد و�سلت به اجلراأة اإىل القول باأن اخلطاب 
القراآين خطاب ذكوري وقد حررت ر�سائل دكتوراة وماج�ستري يف هذا، وكاأنهم بل �سعور يرددون 
ما جاء يف الفكر واملعتقد اليهودي الذي يقول اأن لفظة »اإن�سان » ل تطلق اإل على الرجل فقط اأما 

املراأة فل ..
قال حممود دروي�س يف اآخر ق�سيدة له » لعب الرد« : اأدرب قلبي على احلب / ليت�سع الورد 
�ساأنه  ودروي�س   ...  « الأنثوية  واأنا  اأنا   « الثنتان  تلتقي  عندما  اإل  الآن  اأنا  من  واأنا  وال�سوك/ 
�ساأن الكثريين يف جميع الأنواع الأدبية والإبداعية، ك�سخ�سية فاطمة يف ر�سومات ناجي العلي، 
وال�سخ�سيات الذكورية يف روايات الكاتبات، وهو هنا – اأي دروي�س - يوؤكد نظرية القطبية لعامل 
، فداخل كل رجل يوجد  الإن�سان ثنائي اجلن�سية  اأن  اأي  التعلل والنتقال«   « النف�س كارل يوجن 
يحقق  ما  وهما  الأنيما«   « ي�سمى  ذكوري  ح�س  اأنثى  كل  وداخل  الأنيمو�س«   « ي�سمى  اأنثوي  ح�س 
الغريزي  وامليل  املراأة،  جتاه  للرجل  الغريزي  امليل  اأي�سا  وهو  با�سباعهما،  الإن�سان  لدى  التوازن 
، اأي اأن التعدد يف الكيان الب�سري من خلل هذا يوؤكد  للمراأة نحو الرجل، لتحقيق هذا التوازن 
فكرة التعددية »النامو�س الذي خلق على اأ�سا�سه هذا الكون« اأي اأن ال�سراع بني الرجل واملراأة هو 
�سراع عقيم ليولد اإل املزيد من النق�سامات والنكو�س والرتدي يف املجتمعات، وم�ساألة اأن حتكم 
املراأة واأن تكون لها ال�سيادة اأمر مهم جدا اأن يتحقق لي�س من اأجل امل�ساواة ودرو�س التاريخ مثل 
ق�سة احل�سارة الكبرية التي حتققت يف ع�سر ملكة �سباأ واملعجزات التي �سوغها اهلل ل�سليمان عليه 

ال�سلم ومل توؤت لنبي قبله او بعده كما ذكرنا اآنفًا... 
اأن  اأُثبَت  وقد  طاملا  وح��ده  الرجل  يخ�س  القراآين  اخلطاب  اأن  القائلني  لقول  دح�س  وه��ذا 
الإن�سان ثنائي اجلن�سية، حتى من القراآن نف�سه فكانت املراأة �سكن الرجل والرجل ي�سكن املراأة 

وتلب�سه ويلب�سها اأي اأن العلقة بينهما علقة تكاملية ..
   لكن هناك �سوؤال : اإذا كان الأمر هكذا فلماذا خاطب القراآن احل�س الذكوري لدى املراأة واأغفل 

احل�س الأنثوي ...؟!
يخاطب  ول  مل  والقراآن  الغريزية،  باجلهة  تخت�س  الأنثوي  احل�س  خماطبة  لأن   : اجلواب 
الغرائز، وخماطبة احل�س الذكوري لدى املراأة هو نوع من امل�ساواة يف اخلطاب بني الرجل واملراأة 
ونوع من العدالة الإجتماعية مع عدم اغفال اأنوثة املراأة وماتتطلبه اأنثويتها يف حياتها، من زواج 
وحتمل اأعباءه وو�سع وولدة وتربية الأبناء، وما اإىل ذلك ....اأي لها ن�سف حظ الرجل من ذلك 
اخلطاب كما للذكر مثل حظ الأنثيني، ول اأق�سد اأن خماطبة احل�س الذكوري يف املراأة له علقة 
بفهمها ولكن لأن خماطبة احل�س الأنثوي يعني خماطبة الغريزة، وقد جعل اهلل هذا اخلطاب 
من اخت�سا�سات الرجل ..وعليه فاإنه يحملها الن�سف فقط من م�ستوجبات اخلطاب مثلما اعطاها 

الن�سف من احلقوق .. 
       يف البدء حكمت املراأة.. كان النظام اموميا/امو�سيا/ماطرياركيا قبل ان يتحول اىل نظام 

ابوي ذكوري ملغوم بنزعة اللغاء لكل ماهو موؤنث..
كان النظام المومي دال خ�سب، وكانت اللهة املوؤنثة دالة خ�سب اي�سا، وحينما حكم الرجل 

حتول النظام اىل دال حرب ودمار وات�سعت �سهوة الق�ساء وال�سيطرة..
ل جمال لعودة املراأة اىل دورة اخل�سب بعد ان �سوه معاملها الرجل.. بامكانها ان حتكم لكن لي�س 

بنف�س الطريقة الكرث نقاء التي بداأتها يف الزمن البعيد بل البعد..
املراأة بالتاأكيد �ستكون اكرث رفقا ورحمة واجنازا من الرجل.. والتاريخ اليمني على القل مليء 

بال�سواهد الفاعلة.
كم كان رائعا اأن يكون قطاف الربيع زهورًا ..ولكنه متخ�س لينجب فئرانًا ...

املراأة عظيمة، ووجود ن�ساء �سيئات يف هذا العامل يقابله رجال اأ�سواأ وجمتمعات فظة ومتخلفة 
لتبدع اإل يف �سناعة الإنحراف واجلرمية، ويقابله اأي�سا وجود تلك الفئة اجليدة التي جتربك 
باأ�سرِه وجتربك  للعامل  ال�سيئات بل  للن�ساء  اأن تغفر لي�س فقط  واإن�سانيتها  الراقية  باأحا�سي�سها 
اأي�سا كما عن غري ق�سد اأن حتب كل ن�ساء العامل، وبراأيي لو كان ال�سيطان يعرف له �ساحبة كما 
اأنعم اهلل على اآدم بحواء ملا كان رف�س اأن ي�سجد لآدم ...لل�سيء اإل لأنه كان �سيجد يف هذه الدنيا 

ماي�ستحق الت�سبث لأجله ....!!

ــا ــي ــض ــا� ــي ــض �ـــضـــلـــفـــيـــو الــــيــــمــــن يــــوؤ�ــــضــــ�ــــضــــون حــــزبــــا �

�ضالح هّدد ب�ضحب وزراء حزبه من حكومة الوفاق الوطني ولّوح هادي بت�ضكيل حكومة وحدة وطنية

وبا�ضندوة ـــادي  وه �ضالح  بــني  متبادلة  تــهــديــدات  الــيــمــن..  يف 

ي�شم  حزب  تاأ�شي�ض  عن  اليمن  �شلفيو  اأعلن 
وهي  الواحد،  اليمن  م�شتوى  على  ال�شلفيني  كافة 
احلزبي  العمل  فيها  يخو�شون  التي  الأوىل  املرة 
الدميقراطية  اعتماد  منذ  ر�شميا،  وال�شيا�شي 
اإعادة حتقيق  وال�شيا�شية مع  والتعددية احلزبية 

الوحدة اليمنية يف العام 1990. 
ال�شلفي  »املوؤمتر  يف  ال�شلفي  التيار  زعماء  واأكد 
وبح�شور  �شنعاء  بالعا�شمة  افتتح   الذي  العام« 
ومن  املحافظات  خمتلف  من  امل�شاركني  مئات 
ال�شيا�شي خرج من  كيانهم  اأن  اجلنوب خ�شو�شا، 
رحم �شاحات الثورة والتغيري، وياأتي بعد حتقيق 
علي  بالرئي�ض  الإطاحة  وهو  للثورة  الأول  الهدف 

عبد اهلل �شالح . 
املوؤيدين  ال�شلفيني  موؤمتر  اأن  الالفت  من  وكان 
للثورة التي انطلقت العام املا�شي لإ�شقاط النظام، 
عقد على بعد عدة اأمتار من »دار الرئا�شة« جنوب 
�شنعاء، الذي كان مقر حكم واإقامة الرئي�ض املخلوع 
�شالح، ويب�شط احلر�ض اجلمهوري �شيطرته عليه.

من  عددا  العام  موؤمترهم  يف  ال�شلفيون  ويبحث 
روؤى  وتقدمي  بالدميقراطية،  املتعلقة  الق�شايا 
تركز  ودرا�شات  اأبحاث  ومناق�شة  ب�شاأنها،  �شرعية 
�شيخو�شونه،  الذي  ال�شيا�شي  العمل  على مربرات 
ال�شيا�شة  للم�شاركة  الراف�ض  لنهجهم  خمالفة  يف 

واحلزبية.
ال�شعي للتغيري 

للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  رئي�ض  وقال 
اإن  العامري،  مو�شى  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شلفي، 
املوؤمتر  هذا  عن  �شينبثق  الذي  ال�شيا�شي  كيانهم 
وطنية،  وباأ�ش�ض  وال�شنة«  »الكتاب  �شيحكمه 
و�شيقدم روؤيته ال�شيا�شية اخلا�شة للنهو�ض بالبلد 

والنطالق نحو اآفاق امل�شتقبل.
للتيار  ال�شيا�شي  احلزب  اأن  العامري  واأكد 
ال�شلفي باليمن، »لي�ض موجها �شد اأحد، بل ملا فيه 
اخلري لكل اأبناء ال�شعب اليمني«، وقال »مند اأيدينا 
لكل املحبني لوطنهم، فنحن نريد مينا تتحقق فيه 
مين  وال�شورى،  والعدل  والفقه  واحلكمة  الإميان 

اآمن م�شتقر موحد«.
املبادرة  على  املوقعة  ال�شيا�شية  القوى  ودعا 
اليمن  الوفاء بالعهود حتى ل ينزلق  اإىل  اخلليجية 
نحو املجهول، وهو ما اعتربه املراقبون تاأييدا من 
التيار ال�شلفي للت�شوية ال�شيا�شية التي ن�شت على 
نقل ال�شلطة �شلميا، وفقا للمبادرة اخلليجية ولقرار 

جمل�ض الأمن الدويل رقم 2014.
من جانبه اأكد ال�شيخ عقيل املقطري اأن ال�شريعة 
ال�شلفيني  م�شاركة  واأن  املتغريات،  كل  ت�شتوعب 
ودرءا  للم�شالح  »حتقيقا  ياأتي  ال�شيا�شي  بالعمل 

للمفا�شد، من خالل امل�شاركة يف �شناعة القرار«.
والدعاة  للعلماء  ينبغي  ل  اإنه  املقطري  وقال 
واحلكم،  ال�شيا�شة  يف  النا�ض  هموم  عن  يغفلوا  اأن 
العلماء  اإليه  ي�شارع  اأن  اأعظم همرّ يجب  اأن  واعترب 
واإر�شاء  ال�شورى،  مبداأ  اإىل  الأمة  اأمر  »اإرجاع  هو 
العدالة وتقرير احلقوق واحلريات ال�شيا�شية لأنها 

من مقا�شد ال�شرع«.
واأو�شح اأن املنهج ال�شلفي ل يعرف النعزالية 
جتاه  والتقوقع  الذات  تهمي�ض  اأو  وال�شلبية، 
الوقائع والأحداث، بل منطلق ال�شلفيني هو ال�شعي 
وحترير  احلياة،  يف  والفعالية  والإ�شالح  للتغيري 
العقول والأفكار، موؤكدا اأن الولء هو للقيم ولي�ض 

لالأ�شخا�ض والزعامات.
من جهته، ك�شف ال�شيخ مراد القد�شي، اأن �شباب 

التيار ال�شلفي ب�شاحات التغيري واحلرية، كان لهم 

الدور الأبرز يف التوجه لإن�شاء حزب �شيا�شي ي�شم 

اأعطوا  بعد  وذلك  البلد،  اأنحاء  يف  ال�شلفيني  كيان 

لإن�شاء  ال�شلفية  وم�شائخ  لرموز  واحد  �شهر  مهلة 

حزب، واإل �شيبادرون لذلك بدونهم.

واأ�شار اإىل اأن العمل ال�شيا�شي م�شوؤولية ج�شيمة، 

ال�شيا�شة  خو�ض  على  ال�شلفيني  قدرة  اأكد  لكنه 

واحلزبية، وقال »لن نكون طائفيني ول عن�شريني، 

يغلرّب  وم�شلح  غيور  لكل  �شادقني  اأيدينا  و�شنمد 

م�شلحة اليمن«.

نفي 

للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  اأمني  نفى  بدوره 

حديث  يف  احلميقاين  الوهاب  عبد  ال�شيخ  ال�شلفي، 

ال�شلفي  التيار  اإن  تقول  التي  التهمة  نت  للجزيرة 

الفاعلني  اإن  وقال  امل�شتبد،  احلاكم  مع  وقف  قد 

ال�شلفي  التيار  من  هم  املوؤمتر  بهذا  وامل�شاركني 

الذين اأ�شهموا يف الثورة ال�شعبية �شد نظام �شالح.

ال�شلفيني  منهج  اأن  الوهاب  عبد  ال�شيخ  واعترب 

ولي�ض  لها،  وممثال  الأمة  عن  نائبا  احلاكم  يعترب 

اأو حاكما  ي�شتخدم الدين يف م�شلحة  نائبا عن اهلل 

حكمه، وكما اأن لالأمة اختياره، اأي�شا لها اأن تعزله 

وحتاكمه.

وعما اإذا كان موؤمتر ال�شلفيني ودخولهم املعرتك 

ال�شيا�شي هو ا�شتباق للتيار ال�شيعي، قال احلميقاين 

ولي�ض  اليمن،  يف  امتداده  له  ال�شلفي  التيار  »اإن 

خري  فيه  ملا  الآخرين  مع  تناف�ض  هو  بل  ا�شتباقا، 

�شرائح  لكل  اأيدينا  ومند  والعباد،  البالد  و�شالح 

املجتمع يف اإطار التعاون على الرب والتقوى.«

الرئي�ض  بني  �شيا�شية  اأزمة  موؤ�شرات  برزت 

الرئي�ض  و�شلفه  هادي  من�شور  عبدربه  اليمني 

ال�شابق علي عبداهلل �شالح تهدد ب�شقوط حكومة 

الوفاق الوطني.

حكومة  من  قريبة  �شيا�شية  م�شادر  واأكدت 

با�شندوة اأن »�شالح هدد ب�شحب وزراء حزبه من 

بالن�شحاب  اأمرهم  كما  الوطني،  الوفاق  حكومة 

اليوم  الأ�شبوعي  الوزراء  جمل�ض  اجتماع  من 

الثالثاء، وهو ما مت تنفيذه من قبل وزراء املوؤمتر 

الجتماع  من  ان�شحبوا  حيث  العام،  ال�شعبي 

لنحو �شاعتني تقريباً، ثم عادوا اإليه بعد ات�شالت 

والرئي�ض  الوزراء  رئي�ض  بني  جرت  وم�شاورات 

عبدربه من�شور هادي«.

با�شندوة  اأنه عند ات�شال  واأو�شحت امل�شادر 

الوزراء  رئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  اأمر  بهادي 

من  تبقى  مبن  احلكومة  اجتماع  عقد  مبوا�شلة 

واخلدمة  الدفاع  وزيرا  بقي  قد  وكان  الوزراء، 

جانب  اإىل  ال�شعبي  املوؤمتر  وزراء  من  املدنية 

وزراء تكتل اللقاء امل�شرتك وحلفائهم.

وطنيواأجرى  وفاق  حكومة  احلكومة  هادي: 

الرئي�ض هادي ات�شالت مع قادة الأحزاب املكونة 

حكومة  احلكومة  اأن  فيها  اأكد  الوزراء  ملجل�ض 

اأو  باإف�شالها  لأحد  ي�شمح  لن  واأنه  وطني،  وفاق 

متطابقة  �شيا�شية  م�شادر  اأكدت  كما  ذراعها،  يلرّ 

وحدة  حكومة  بت�شكيل  ح  »لورّ هادي  الرئي�ض  اأن 

ت�شعى  التي  ال�شيا�شية  الأحزاب  دون  وطنية 

لإف�شال حكومة الوفاق الوطني«.

اإىل  اليمنية  الرئا�شة  م�شوؤول يف  واأ�شار م�شدر 

عدد  من  �شيا�شية  جلنة  ل  �شكرّ هادي  الرئي�ض  اأن 

خطة  لو�شع  وال�شيا�شية  احلزبية  القيادات  من 

حتديات  مواجهة  �شاأنها  من  واإعالمية  �شيا�شية 

القادمة، ومن �شمنها العمل على جتاوز  املرحلة 

حكومة  مهام  تعيق  التي  وامل�شكالت  العراقيل 

الوفاق الوطني اأو ت�شتهدف اإف�شالها.

اجلديدة  ال�شيا�شية  اللجنة  هادي  كلرّف  كما 

بالت�شال بقيادة املوؤمتر ال�شعبي يف حماولة لثني 

حزبه  وزراء  ب�شحب  تهديداته  تنفيذ  عن  �شالح 

ب�شحب  التهديد  اأن  معتربًا  الوفاق،  حكومة  من 

الوفاق  حكومة  تعطيل  ي�شتهدف  عمل  الوزراء 

الوطني وحماولة لإ�شقاطها.

�شيلجاأ  اللجنة  ف�شل  حال  يف  اأنه  هادي  واأكد 

اىل  ا�شتنادًا  وطنية  وحدة  حكومة  ت�شكيل  اىل 

ح�شل  التي  وال�شعبية  الد�شتورية  امل�شروعية 

واإىل  املا�شية  الرئا�شية  النتخابات  يف  عليها 

املبادرة  مبوجب  له  املمنوحة  ال�شالحيات 

اخلليجية واآليتها التنفيذية، وقرار جمل�ض الأمن 

الإقليمي  الدعم  اإىل  اإ�شافة   ،2014 رقم  الدويل 

من  اليمن  لإخراج  به  يحظى  الذي  والدويل 

جولت  اإىل  النزلق  وجتنيبه  الراهنة  و�شعيته 

جديدة من العنف وال�شراعات الدامية.
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ترقبوها قريبا

غربة إنطالق   ... قريبا  ترقبوا 
عربية  تلفزيونية  حمطة  ك�أول 
تبث عرب االنرتنت من نيويورك

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

 ت�سم يف باقــــــــتها اقـــوى امل�سل�سالت العـــربية 

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

 تربط املا�سي باحلا�رش با�ستذكار الفن العربي 

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

 غربة يف ا�سمها ر�سالة
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موقع اخباري عربي متجدد 
على مدار ال�ضاعة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالنك معنا ي�ضبق اخلرب
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بروكلني  يف  ال�سحية  للرعاية  لوثرن  م�ست�سفى  اأقام   
ال�سحة  عنوان  حتت  الثانية  ال�سنوية  الندوة  نيويورك 
املوافق  اجلمعة  ي��وم  م�ساء  وذل��ك  الأمريكية  العربية 
مف�سل  �سرح  على  الندوة  �سملت  وقد   2012 مار�س   16
واوراق عملية وور�س عمل متخ�س�سة حول اأمرا�س القلب 

وال�سكتة الدماغية وطرق معاجلتها والوقاية منها.
اجلمعيات  م��ع  بالتعاون  ال��ن��دوة  تنظيم  ج��اء  وق��د 

العربية يف مدينة نيويورك 
وافتتحت الندوة بكلمة من ال�سيدة ويندي كولد �ستني 
رئي�س جمل�س الأدارة مل�ست�سفى لوثرن للرعاية ال�سحية ، 
حتدثت فيه عن اخلدمات التي يقوم بتقدميها امل�ست�سفى 
من  �سحي  طاقم  توفري  طريق  ع��ن  العربية  للجالية 
العربية  لغة اجلالية  واداريني عرب يتحدثون  الأطباء 
لت�سهيل الرعاية ال�سحية للجالية ، كما ا�سافت ال�سيدة 
كولد �ستني بان امل�ست�سفى يقوم بتقدمي الوجبات العربية 

يراعي  اأن��ه  كما  العربي  املري�س  اقامة  خ��لل  احل��لل 
تواقيت تقدمي الطعام يف �سهر رم�سان الكرمي بالأ�سافة 

اىل وجود م�سجد داخل امل�ست�سفى.
خمترب  ق�سم  رئي�س  زلوم  روب��رت  الدكتور  حتدث  كما 
ماي الني وجريالد ريرت لفحو�سات القلب والق�سطرة عن 
طريق  عن  منه  الوقاية  وطرق  وم�ساكله  القلب  اأمرا�س 
�سرحا  وق��دم  ال�سحية  والريا�سة  ال�سليمة  التغدية 
وما  لها  الأع��داد  وكيفية  الق�سطرة  عملية  عن  تف�سيليا 
بالأ�سافة  العملية  بعد  بها  الأخ��د  يتم  التي  الأم��ور  هي 
كالعمر  القلب  اأمرا�س  اىل  توؤدي  التي  خطر  عوامل  اىل 
والعوامل  بها  التحكم  ميكن  ل  والتي  العائلي  والتاريخ 
الوزن  كزيادة  بها  التحكم  ل�سخ�س  ميكن  التي  الأخ��رى 
الدم  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  وارتفاع  ال�سكري  ومر�س 

وقلة الن�ساط البدين والتدخني والأجهاد يف العمل
ال�سكتة  ب�سب  حت��دث  ال��ت��ي  الأع��را���س  وبخ�سو�س 

اأزهر  �سلمان  الدكتور  حتدث  القلب  واأمرا�س  الدماغية 
يف  التاأهيل  مركز  ورئي�س  الدماغية  ال�سكتة  مركز  مدير 

م�ست�سفى لوثرن للرعاية ال�سحية و
تبداأ  الدماغية  ال�سكتة  اأعرا�س  اأن  اىل  اأ�سار  حيث 
الذهني  الوعي  ق��درة  يف  وتغريات  والدوخة   ، بال�سداع 
واإ�سطرابات الروؤية و�سعوبة يف النطق والبلع و�سعف اأو 
�سلل يف اأحد اأطراف اجل�سم . وتعترب هذه علمات اإنذار 

وميكن اأن تختفي يف اأقل من 24 �ساعة .
ال�سكتة  اأن��واع  عن  كلمته  يف  اأزه��ر  الدكتور  وا�سافت 
ال�سكتات  من  اأ�سا�سية  اأنواع  اأربعة  هناك  باأنها  الدماغية 
الدماغية  ال�سكتة  و�سيوعًا  ح�سوًل  اأكرثها   ، الدماغية 
اأو التخرثية وال�سكتة الدماغية الن�سدادية  التجلطية 
وكلهما  ال��دم  جم��اري  اأح��د  يف  ان�سداد  نتيجة  وحت��دث 
الدماغية  ال�سكتة  والثالثة   . ذاتها  النتيجة  اإىل  يوؤدي 
نتيجة نزيف بالدماغ والرابعة ال�سكتة الدماغية نتيجة 

النزف حتت الغ�ساء العنكبوتي حول املخ
اأن ندوة كانت ناجحة حيث ح�سر العديد  وي�سار اىل 
الذين  ال�سيدات  العربية خ�سو�سا من  اأفراد اجلالية  من 
هم عماد الأ�سرة العربية يف املهجر حيث جرى مناق�سة 
املخت�س  ال�سحي  والطاقم  اجلالية  ابناء  بني  مفتوحة 
باأمرا�س القلب طرحوا فيها م�سكلتهم واحللول الواجب 
اأفراد الأ�سرة العربية  اأحدى  القيام بها يف حال تعر�س 

اىل مكروه ل �سمح اهلل 
اأقدم   من  ال�سحية  للرعاية  لوثرن  م�ست�سفى  ويعترب 
امل�ست�سفى  يقدم  حيث  املتحدة  الوليات  يف  امل�ست�سفيات 
خدماته منذ 120 عاما ويقوم بتقدمي الندوات ال�سحية 

خلدمة اجلالية العربية على مدار العام  .

اخلدمات اخلا�ضة ملر�ضانا العرب وعائالتهم
و  االنجليزية  و  العربية  باللغتني  ناطقني  موظفني   *

ثنائيي احل�سارة 
* خدمات الرتجمة املتاحة جمانا 

* ممثل عربي ل�سوؤون املر�سى 
* لفتات و وثائق مكتوبة باللغة العربية 

* وجبات احللل املتاحة عند الطلب 
* عبائات �ساترة 

* امام عند الطلب 
* جمموعة من اخلدمات الدينية املختلفة 

* م�سجد داخل امل�ست�سفى و اقامة �سالة اجلمعة 
* جداول وجبة رم�سان ح�سب املتطلبات الدينية 

* االتحويل اىل اخلدمات الجتماعية عند احلاجة 
*يقع امل�ست�سفى بالقرب من برييدج يف بروكلني

ملزيد من املعلومات يرجى االت�سال :
م�سوؤولة العلقات مع اجلالية العربية 

فوزية اجليباوي 718-630-6919
www.lmcmc.com

الندوة  يقيم  ال�ضحية  للرعاية  لوثرن  م�ضت�ضفى 
العربية للجالية  الثانية  ال�ضنوية  ال�ضحية 

بالتعاون مع اجلاليات العربية يف نيويورك

الدكتور اأحمد جابر رئي�س اجلمعية العربية الأمريكية يف نيويورك

فوزية اجليباوي م�سوؤولة العلقات مع اجلالية العربية

Wendy Z. Goldstein, President and CEO Robert Zaloom, M.D
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ناعمة وخ�سنة ، بقلوة م�سكلة ، وربات بالق�سطة 
، وكافة انواع احللويات ال�سرقية الفاخرة

ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

جديد نابل�س
 كيك بكل النواع 

والحجام التي  تطلبونها 
ملنا�سباتكم ال�سعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

Tel: 718 -748- 1214
Fax : 718-748-6148
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6812.5th ave
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ويكيليك�س تن�ضر تفا�ضيل الدقائق الأخرية لإعدام �ضدام 

القبة ثوار  قتل  فى  اآخرين   3 وتربئ  �ضنة  �ضابطا   11 حب�س  تقرر  اجلنايات 

�ضلفيو الأردن يرف�ضون ت�ضكيل اأحزاب

دول  يف  �سلفية  اأحزاب  قيام  الأردن  يف  رئي�سية  �سلفية  تيارات  رف�ست 
ال�سلفيني يف  اإ�سوة بتجارب  اأحزاب  لن تتجه لإقامة  اأنها  واأكدت  عربية، 

م�سر واليمن وتوجهات لهم يف دول اأخرى.
وعلى الرغم من الختلفات املنهجية بني تياري »ال�سلفية اجلهادية« 
الذي يعترب يف حالة �سدام مع الدولة و«ال�سلفية العلمية« التي تعترب يف 
حالة وفاق معها، فاإن التيارين اتفقا على رف�س اإقامة اأحزاب �سلفية رغم 

اختلفهما يف تخريج امل�ساألة والنظر لها.
علي  ال�سيخ  الأردن  يف  العلمية  ال�سلفية  تيار  م�سايخ  اأب��رز  اأحد  وقال 
اإنكار  على  جميعا  متفقون  الأردن  يف  ال�سلفية  الدعوة  م�سايخ  اإن  احللبي، 

احلزبيات بكافة اأ�سكالها.
لفتاوى  ذلك  يف  »متابعون  الأردن  يف  ال�سلفية  الدعوة  م�سايخ  اإن  وقال 
منهم  اأحد  عند  ولي�س  ومعا�سرين،  ومتاأخرين  متقدمني  الكبار  علمائهم 

اأدنى تفكري مبثل هذا الأمر«.
واليمن  م�سر  يف  اأحزاب  باإن�ساء  �سلفية  جماعات  قيام  احللبي  ورف�س 
ال�سلفي،  التيار  من  معروفني  م�سايخ  من  مبباركة  اإعلنها  ج��رى  والتي 
ومنها حزب النور يف م�سر الذي حل باملركز الثاين بالنتخابات امل�سرية 

الأخرية.
لهذه  لل�سلفية«  اأنف�سهم  ين�سبون  »من  و�سفهم  من  مباركة  وا�ستغرب 
اإىل  اأنف�سهم  ين�سبون  من  بع�س  عن  وبَلَغنا  �سمعنا  »نعم  وقال  الأح��زاب، 

ال�سلفية اأنهم يحاولون ويفعلون، فهوؤلء ل ميثلون اإل اأنف�سهم«.
اأخر التطورات 

�سلفيي  �ستدفع  العربية  املنطقة  يف  الأخرية  التطورات  كانت  اإذا  وعما 
»اإن كنا نحن ل  �سيا�سية قال احللبي  اأحزاب  اأو  الأردن لت�سكيل جماعات 
ننخرط يف ال�سيا�سة بح�سب التعبري الإعلمي، لكن لنا مواقف وا�سحة من 
كل ما يجري يف بلدنا خ�سو�سا ويف �سائر البلد الإ�سلمية عموما، وبغيتنا 
يف كل هذا اإر�ساء املوىل �سبحانه حتى لو خاَلَفنا َمن خالف، اأو خاَلْفنا َمن 

نخالف«.
من  البلد  بع�س  يف  جرى  ما  اأن  »نعتقد  للقول  ال�سلفي  املرجع  وخل�س 
حتزبات لبع�س ال�سلفيني لي�س عاّما �سامل، فهناك من �سلفيي تلك البلد 
من ينكر هذا ول يقبله، اإ�سافة اإىل ما يغلب على الظن من ف�سل جتاربهم 

احلزبية هذه وانعكا�س ذلك بال�سلب على الدعوة«.
وبدا موقف ال�سلفية اجلهادية اأكرث حدة من موقف ال�سلفية العلمية، 

علما اأن التيارين ينكر كل منهما على الآخر »�سلفيته«.
حممد  اأب��و  الأردن  �سمايل  يف  اجل��ه��ادي  ال�سلفي  التيار  منظر  وق��ال 
و�سنة  اهلل  لكتاب  رده  ويجب  عقدي  امل�ساألة  هذه  من  »موقفنا  الطحاوي 

نبيه وغري خا�سع للتبديل والتغيري«.
واأ�ساف »هناك توجه لتيارات ت�سمي نف�سها �سلفية ول علقة لنا بها يف 
م�سر واليمن وغريها لإن�ساء اأحزاب، وهذه جماعات من ال�سلفية املرجئة 

التي تدور يف فلك �سيوخ ال�سعودية«.
وتابع الطحاوي »ثوابتنا ك�سلفية جهادية اأننا نرف�س ب�سدة حماولت 

اإدخالنا بهذه املعمعة وم�سابهتنا مبنهج الإخوان امل�سلمني«.
ال�سلفية اجلهادية 

وذكر اأن منهج ال�سلفية اجلهادية هو منهج تغيريي ا�ستئ�سايل ول يقبل 
تبعي�س وترقيع الدين، »واهلل عز وجل حذرنا من اأن نقبل ببع�س ما اأنزله 

اهلل با�سم الدميقراطية وحكم الأغلبية وغريه«.
اجلاهلية  الأنظمة  ظل  يف  باحلزبية  القبول  اأن  اعتبار  اإىل  وذه��ب 
القائمة مرفو�س لأنه يدخل يف دائرة الكفر عرب القبول بالعمل بد�ساتري 
ل حتكم مبا اأنزل اهلل، ثم اإن الداخل يف هذه اللعبة �سيكون مقيدا بد�ساتري 

وقوانني تقيد حتى ق�سمه عند انتخابه بالولء لغري اهلل.
حول  اجلهادي  ال�سلفي  التيار  داخ��ل  خللف  وج��ود  الطحاوي  ونفى 
رف�س ت�سكيل حزب، وقال »من يقبل بالعمل ال�سيا�سي حتت راية الأنظمة 

اجلاهلية خارج عن تيارنا ولنا و�سائلنا يف اإي�سال دعوتنا للمجتمع«.
لكن الباحث يف �سوؤون التيارات ال�سلفية ب�سام نا�سر ت�ساءل عن الطرف 

ال�سلفي املخول باإ�سدار اأحكام �سرعية با�سم ال�سلفيني.
وقال للجزيرة نت »هناك تيار �سلفي ثالث هو ال�سلفية الإ�سلحية ترى 
�سمن قراءة �سرعية م�سروعية تاأ�سي�س اأحزاب وجماعات للعمل ال�سيا�سي 
ال�سلفية  اأحد م�سايخ  الرحمن عبد اخلالق  ال�سيخ عبد  روؤية  انطلقا من 
يف  ال�سلفيني  انخراط  على  و�سجع  الكويت  يف  الرتاث  جمعية  اأ�س�س  الذي 

جماعات واأحزاب �سيا�سية«.
وحتدث نا�سر عن »بوادر م�سجعة للتيار الثالث لتاأ�سي�س حزب اأو جماعة 
واأ�ساتذة  امل�سايخ  من  العديد  واأن  خطاه  يتلم�س  يزال  ل  لكنه  �سيا�سية 
اأو  احلزب  هذا  ولدة  ينتظرون  التيار  هذا  اأتباع  من  وال�سباب  ال�سريعة 

اجلماعة للن�ساط �سيا�سيا من خللها«.

خفايا  ويكيليك�س  وثائق  ن�سرت 
�سدام  لإع���دام  الأخ���رية  اللحظات 
ح�سني ، وعر�س موقع <ويكيليك�س> 
فيها  تظهر   ،2007 لعام  تعود  وثيقة 
الأمريكي  ال�سفري  بني  لقاء  تفا�سيل 
زاد،  خليل  زمل��اي  ب��ال��ع��راق،  ال�سابق 
اجلنائية  املحكمة  يف  العام  واملدعي 
العليا، منقذ اآل فرعون، طلب فيها زاد 
الرئي�س  اإعدام  خلل  جرى  ما  �سرح 
ح�سني،  ���س��دام  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��راق��ي 
وهتافات  ت�سجيلت  من  رافقه  وم��ا 
واأن  خا�سة  اأمريكا،  اإحراج  اإىل  اأدت 
الإعدام تزامن مع عيد الأ�سحى، فرد 
للحظات  م�سهب  بعر�س  فرعون  اآل 
احل�سول  تاأكيد  مع  الأخ��رية،  �سدام 
وتنقل  الإع����دام.  جتيز  فتوى  على 
�سعر  انه  قوله  فرعون  عن  الوثيقة 
لدى  �سدام  على  )العطف(  من  بنوع 
الأول  دي�سمرب/كانون  نهاية  روؤيته 
الرئي�س  اإن  وقال  الإعدام،  قاعة  يف 
الراأ�س  مغطى  كان  ال�سابق  العراقي 
غري  ب�سكل  ويرجتف  اليدين  ومقيد 
اإرادي، ولكنه عندما حتدث بدا وكاأنه 

رئي�سًا.> نف�سه  يعتقد  زال  <ما 
وقال فرعون خلليل زاد انه �ساهد 
امل�سوؤولني  م��ن  اث��ن��ني  الأق����ل  ع��ل��ى 
هواتفهم  بوا�سطة  �سورا  يلتقطون 
عملية  ح�����س��وره��م  ل���دى  امل��ح��م��ول��ة 
ممنوعة،  كانت  اأنها  رغ��م  الإع���دام، 
احلا�سرين  م��ن  طلب  اأن���ه  واأ���س��اف 
التزام ال�سمت، واأن رجال دين قالوا 
الذي  بالإعدام  ال�سري  ميكنه  اإنه  له 
وقع فجرًا لأن عيد الأ�سحى لن يحل 

قبل �سروق ال�سم�س.
خليل زاد وجه التحية لآل فرعون 
العدالة  تنفيذ  يف  �سجاعته  على 
اإىل  اأ���س��ار  ولكنه  ���س��دام،  وحماكمة 
ما  <�سوه> كل  الإع��دام  رافق  ما  اأن 

�سبقه.
وروى اآل فرعون كيف انتقل مع 14 
م�سوؤوًل حكوميًا، بينهم م�ست�سار الأمن 
موقع  اإىل  الربيعي،  موفق  القومي 
وخ�سعوا  باملروحية،  �سدام  اإع��دام 
للتفتي�س الدقيق من عنا�سر اجلي�س 
الأمريكي الذين �سادروا منهم اأجهزة 
العنا�سر  اأن  علمًا  املحمولة،  الهاتف 
الأمريكية مل تدخل قاعة الإعدام.

بو�سول  علمه  فرعون  اآل  واأن��ك��ر 
جمموعة اأخرى من الأ�سخا�س الذين 
�سغرية،  حافلة  يف  الإع��دام  ح�سروا 
اإىل  اأ���س��ارت  قد  الوثيقة  كانت  واإن 
مرات  عدة  بدل  العراقي  اجلانب  اأن 
ال�سهود  ت�سم  كانت  قائمة  اأ�سماء 

املفرت�سني للإعدام.
جرى  فقد  ف��رع��ون،  اآل  وبح�سب 
فوقف  القاعة،  اإىل  �سدام  اإدخ���ال 
عليه،  الإع����دام  حكم  ل��ت��لوة  معه 
تقدم الربيعي اإىل �سدام و�ساأله عما 
بالنفي،  �سدام  فرد  خائفًا،  كان  اإذا 
اللحظة  هذه  يتوقع  كان  اإن��ه  قائًل 
كان  لأن��ه  احلكم  اإىل  و�سل  اأن  منذ 

يدرك اأن لديه الكثري من الأعداء.
اأعدم  �سدام  اأن  فرعون  اآل  واأك��د 
ي�ستخدمه  كان  الذي  املوقع  نف�س  يف 
لإع���دام  ال�سابق  ال��ع��راق��ي  النظام 
ال�سيعي،  ال���دع���وة  ح���زب  ع��ن��ا���س��ر 
كان  اإذا  عما  ب�سوؤاله  زاد  خليل  فقام 
املهدي  جي�س  عنا�سر  من  اجل��لدون 
مقتدى  ال�سيعي  الدين  لرجل  التابع 
باأن  العراقي  القا�سي  ف��رد  ال�سدر، 
وحدة  من  اأنهم  اإىل  ت�سري  معلوماته 

حرا�سة ال�سجون.
اأن  ذل���ك  ب��ع��د  ف��رع��ون  اآل  وذك���ر 
من  ���س��دام  بتقييد  ق��ام��وا  احل��را���س 
رجليه، فاعرت�س الأخري باأن ذلك لن 
ي�سمح له بال�سعود على اأدراج من�سة 
بالقول  عليه  احلر�س  فرد  الإع��دام، 
اآل  فتدخل  اجلحيم>  اإىل  <اذهب 
فرعون ليوؤكد اأنه لن ي�سمح للحرا�س 
اأ�ساف  لكنه  بالتحدث،  ال�سهود  اأو 
اللحظة اثنني من  اأنه �ساهد يف هذه 
امل�سوؤولني احلكوميني يلتقطون ال�سور 

عرب هواتفهم اجلوالة.
<خلل  قائًل:  فرعون  اآل  وتابع 
قام  الأخ��رية،  لأدعيته  �سدام  تلوة 
اأحد احل�سور و�سرخ مقتدى مقتدى، 
ال�سمت،  منه  طالبًا  �سوتي  فرفعت 
وه���ذا الأم����ر مل ي��ع��رق��ل الإع����دام 
وتوفى  فقط،  واح���دة  م��رة  وح�سل 
و�سعه  وج���رى  ال��ف��ور،  على  ���س��دام 
رجل  وق���ام  اجل��ث��ث  لنقل  كي�س  يف 
وفق  ج�سده  غ�سل  من  بالتاأكيد  دين 

التعاليم الإ�سلمية.>
كانت  اإذا  عما  زاد  ���س��وؤال  ول���دى 
اإثارة  اإىل  اأدت  قد  الإع��دام  طريقة 

غ�سب الكثريين رد اآل فرعون بالقول 
وه��ن��اك  الآلف،  ق��ت��ل  ���س��دام  اإن 
اإع��دام��ه  يف  ج��رى  م��ا  �سي�ستغل  م��ن 
الأخذ  اإىل  داعيًا  مبحاكمته،  للطعن 
من  هناك  اأن  واق��ع  الع��ت��ب��ار  بعني 
ملحاكمة  بالفرح  �سعر  من  العراقيني 

الرئي�س ال�سابق.
 2006 نهاية  �سدام  اإع��دام  وك��ان 
الحتجاجات،  م��ن  الكثري  اأث���ار  ق��د 
بعد اأن جرى ت�سريب ت�سجيل فيديو 
للعملية ظهرت فيه ما و�سفها الإعلم 
من  بدت  انتقام>  ب�>مظاهر  العاملي 
من  ال�سدر  ملقتدى  الهتافات  خ��لل 
ورد  احلا�سرين،  من  جمموعة  قبل 
الرئي�س املخلوع عليهم خلل ال�سنق.

ت�سريب  ج��رى  لح���ق،  وق��ت  ويف 
من  ح�سد  فيه  يظهر  اآخ��ر  ت�سجيل 
يحتفلون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  امل�سلحني 
حتمل  هتافات  و�سط  �سدام  باإعدام 
يف  امل�سلحون  وق��ام  املذهبي،  الطابع 
نف�سه  فرعون  اآل  برفع  لح��ق  وق��ت 
هو  وق���ام  ل��ه،  حتية  الأك��ت��اف  على 

مب�ساركتهم الهتاف.

القاهرة،   جنايات  حمكمة  ق�ست 
رئي�س  حامد  �سربى  امل�ست�سار  برئا�سة 
�سنة  �سابطا   11 بحب�س  امل��ح��ك��م��ة، 
اآخرين   3 وب��راءة  التنفيذ  اإيقاف  مع 
بحدائق  املتظاهرين  بقتل  لتهامهم 
القبة فى الق�سية املتهم فيها 14 �سابطًا 
متظاهرًا،   22 بقتل  ���س��رط��ة،  واأم���ني 
جمعة  اأحداث  فى  اآخرين   44 واإ�سابة 

الغ�سب.
العميد  ه��م:  املتهمون  وال�����س��ب��اط 

حدائق  ق�سم  م��اأم��ور  خ���لف،  اإي��ه��اب 
ال���ق���ب���ة، وال��ن��ق��ب��اء ق�����درى حم��م��ود 
الغرباوى، وكرمي حممد يحيى، واأحمد 
م�سهور،  م�سطفى  وه�����س��ام  م�سطفى، 
وامللزم  فوزى،  وعلى  الدين،  عز  ووائل 
اأول حممد حممود عبد القادر، واأمناء 
م�سطفى،  كمال  و�سابر  هم  ال�سرطة 
عبد  وحمدى   ، عمرية،  خليفة  واأحمد 

املجيد اإبراهيم.
من  كل  ب��رباءة  املحكمة  ق�ست  كما 

رئي�س  ي��و���س��ف،  اأح��م��د  حممد  امل��ق��دم 
عبد  �سابر  ال�سرطة  واأم��ني  املباحث، 

اهلل اإبراهيم، و�سربى عبد احلميد.
والثلث،  العا�سرة  فى  اجلل�سة  بداأت 
واح���دة،  دقيقة  ���س��وى  ت�ستغرق  ومل 
ال��دخ��ول  الأه����اىل  ي�ستطع  مل  فيما 
اأمام  وتواجدت  الأ�سا�س،  من  للمحكمة 
اأعداد غري م�سبوقة من رجال  املحكمة 
وال��ق��وات  امل��رك��زى  والأم����ن  ال�سرطة 
الداخل  من  املحكمة  لتاأمني  اخلا�سة؛ 

�سدور  عقب  الأه���اىل  وردد  واخل���ارج، 
اأولدنا  حقوق  »�سناأخذ  هتافات  احلكم 
نددوا  فيما  للقتلة«،  »امل��وت  باإيدينا«، 
بالق�سا�س لأبنائهم الذين مل ين�سفهم 

الق�ساء.
اإل الإعلميون،  ومل يح�سر اجلل�سة 
احلكم  اأن  ق�سائية  م�سادر  اأك��دت  فيما 
اإذا  �سنوات   3 مدة  خلل  تنفيذه  �سيتم 
قام اأحد املتهمني بارتكاب جرمية اأخرى 

فى تلك الفرتة، ومت حب�سه فيها.
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احلر ال�ضوري  اجلي�س  لت�ضليح  الردن  اىل  �ضعودية  ع�ضكرية  معدات 

اإيران اأمري الكويت: اتخذنا كل التدابري يف حالة �ضرب 

عربي  دبلوما�سي  م�سدر  اأعلن 
ال�سبت  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
»حترك معدات ع�سكرية �سعودية 
اىل الردن لت�سليح اجلي�س ال�سوري 
عن  عنا�سره  ان�سقت  الذي  احلر« 

اجلي�س النظامي ال�سوري.
م�سرتطا  امل�������س���در  وا�����س����اف   
»التفا�سيل  ان  ا�سمه  ك�سف  عدم 
يف  �ستعلن  العملية  بهذه  املتعلقة 

وقت لحق«.
من  وهي  ال�سعودية،  ان  يذكر   
املحتجني  لقمع  املنتقدين  اب���رز 
على النظام يف �سوريا، كانت اعلنت 
الربعاء املا�سي اغلق �سفارتها يف 
دم�سق و�سحب جميع الدبلوما�سيني 
من  �سفريها  ا�ستدعت  كانت  بعدما 

هناك يف اب/اغ�سط�س الفائت.
المري  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان   
�سعود الفي�سل اعلن قبل ا�سبوعني 
املعار�سني  ت�سليح  تاييده  جم��ددا 
للدفاع  حقهم  »هذا  لن  ال�سوريني 

عن انف�سهم«.
»رغبة  ان  ال�سان  هذا  يف  وقال   
عن  دف��اع��ا  الت�سلح  يف  ال�سوريني 
ا�ستخدمت  لقد  لهم.  حق  انف�سهم 
ا�سلحة يف دك املنازل ت�ستخدم يف 

حرب مع العداء«.
اعترب  ك��ان  الفي�سل  ان  يذكر   

اخلارجية  وزي��رة  مع  لقاء  خلل 
على  كلينتون  هيلري  المريكية 
هام�س املوؤمتر الدويل حول �سوريا 
�سباط/فرباير   24 يف  تون�س  يف 
املا�سي، ان ت�سليح املعار�سة »فكرة 
توفري  اىل  بحاجة  لنهم  ممتازة 

احلماية لنف�سهم«.

امللك  ال�سعودي  العاهل  وك��ان   
بحث  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد 
الثاين  اهلل  عبد  الردن  ملك  مع 
ال��ري��ا���س  امل��ا���س��ي يف  الث���ن���ني 
�سوريا«  يف  الو����س���اع  »ت���ط���ورات 
اأيجاد  »�سرورة  على  التاكيد  مع 
اطار  يف  ال�سورية  للزمة  خم��رج 

الجماع العربي«.
 وبح�سب املر�سد ال�سوري حلقوق 
الحتجاجات  قمع  فان  الن�سان، 
ت�سعة  �سقوط  ا�سفر عن  �سوريا  يف 
بدء  منذ  الق��ل  على  قتيل  الف 
احلركة الحتجاجية �سد النظام 

يف اذار/مار�س 2011. 

اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمري  اأكد   
دول  تقوم  اأن  واملنطقي  الطبيعي  من  اأن��ه  ال�سباح 
جمل�س التعاون اخلليجي باتخاذ كافة الإجراءات 
والحتياطات اللزمة ملواجهة اأي عمل ع�سكري اأو 
م�سيق  اأن  اإىل  م�سريا  اإي��ران،  �سد  حمتمل  ت�سعيد 
هرمز يعد �سريانا حيويا للعامل برمته، حيث مير ما 
النفط عن طريقه، وقد  اإمدادات  ن�سف  يقرب من 
بالت�سال  الكويت  �سمنها  ومن  اخلليج  دول  قامت 
بامل�سوؤولني يف اإيران ل�سمان عدم اتخاذ اأي اإجراء 
لإغلق م�سيق هرمز اأو حتى التهديد بذلك ملا يعنيه 
ذلك من تاأثري �سلبي على املنطقة، م�سريا اإىل جهود 
دولية ت�سب يف نف�س الجتاه، وقد تلقينا تاأكيدات 

من اإيران بعدم اإقدامها على هذه اخلطوة.
يف  النفط  لت�سدير  بديلة  طرق  اإيجاد  وح��ول 
خلل  �سباح  ال�سيخ  بني  هرمز،  م�سيق  اإغلق  حال 
الكويت  »اأن  اليابانية  اأ�ساهي  �سحيفة  مع  ح��واره 
خمزون  ت��وف��ري  على  عملت  طويلة  ف���رتات  وم��ن��ذ 
خارج  من  العاملية  �سركاتها  طريق  عن  النفط  من 
اإمداداتها  توقف  ع��دم  ل�سمان  اخلليج  منطقة 
للدول امل�ستوردة للنفط الكويتي، ولديها ات�سال مع 

�سقيقاتها يف اخلليج ملواجهة مثل هذا الحتمال«.
وعن اأ�سعار النفط، اأو�سح اأمري الكويت يف املقابلة 
التي ن�سرتها وكالة »اأنباء الكويت« ان بلده ت�سعى 
للنفط  امل�سدرة  الأع�ساء  الدول  منظمة  يف  كع�سو 
وفق  لل�سوق  اللزمة  الإم��دادات  توفري  على  اأوب��ك 
هذه  وتوفري  الأ�سعار  ا�ستقرار  ل�سمان  احتياجاته 
تعمل  واأنها  عادلة،  باأ�سعار  ال�سرتاتيجية  ال�سلعة 
زيادة  على  العاملية  باخلربات  بال�ستعانة  حاليا 
حاجة  يلبي  مب��ا  النفط  م��ن  الإنتاجية  طاقتها 
ال�سوق امل�ستقبلية، موؤكد اأن �سعر مئة دولر للربميل 

هو ال�سعر العادل للدولة املنتجة وامل�ستهلكة.
�سرورة  اإىل  ال��دول  كافة  �سباح  ال�سيخ  ودع��ا 
اتخاذ اأق�سى درجات احليطة عند تفكريها باإن�ساء 
عن  البعد  فيها  تراعي  النووية  للطاقة  حمطة 
الزلزل والكوارث الطبيعية وحت�سني تلك  مناطق 
املواقع مبا يعزز من تبديد كافة املخاوف. مبينا اأن 
الكويت قامت من خلل التن�سيق مع دول اخلليج يف 
مقره  الكوارث  ملواجهة  مركز  باإن�ساء  املجال  هذا 
اخلطط  وو�سع  املجل�س  دول  بني  للتن�سيق  الكويت 

الوقائية ملواجهة اأي كارثة حمتملة.
الكويت كانت قد خططت  اأن  املقابلة،  موؤكدا يف 
لإقامة حمطة للطاقة النووية وقد بداأت اجلهات 
هذا  ملثل  والت�سورات  الدرا�سات  باإعداد  املخت�سة 

تعر�ست  ال��ذي  احل��ادث  بعد  ارت��اأت  وقد  امل�سروع، 
له منطقة فوكو�سيما اإعادة النظر يف ذلك امل�سروع 
حولت  التي  ال��دول  من  ع��دد  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنها 
براجمها النووية للطاقة اإىل جمالت اأخرى اأكرث 

اأمنا و�سلمة.
وعما اإذا كانت الكويت ت�سعر بالقلق جتاه برنامج 
اإيران النووي، وما �سيكون ردة فعل اخلليج يف حال 
قيام ا�سرائيل اأو اأمريكا بعمل ع�سكري جتاه ايران، 
قال ال�سيخ �سباح اإننا ن�سعر بقلق جتاه برنامج اإيران 
النووي خ�سو�سا اأن مفاعل بو�سهر يقع على اخلليج 
اخلليج،  دول  لكل  املياه  م�سدر  ميثل  الذي  العربي 
الأمر الذي �سي�سكل يف حال حدوث اأي ت�سرب نووي 
من هذا املفاعل اإىل كارثة، لي�س على الكويت فقط، 
العربي  اخلليج  على  املطلة  ال��دول  كل  على  واإمن��ا 

والتي تعتمد مياه �سربها على حتلية مياه اخلليج. 
يف  �ساأنها  بقلق  ت�سعر  الكويت  اأن  كما  م�سيفا: 
ذلك �ساأن بقية دول العامل من طبيعة عدم التعاون 
الدولية  الوكالة  متطلبات  مع  الدائم  الإي���راين 
للطاقة الذرية. م�سيفا: ناأمل اأن تتم ت�سوية هذه 
اآثار  اأية  لتفادي  وذلك  ال�سلمية،  بالطرق  امل�ساألة 

ان  مو�سحا  ع�سكري.  بعمل  القيام  حال  يف  كارثية 
الكويت ودول اخلليج ت�سعى اإىل حث واإقناع اجلانب 
الأمثل  التعاون  وحتقيق  الت�سعيد  بعدم  الإي��راين 
اأمنها  الذي يوفر الطمئنان لدول املنطقة ويدعم 

وا�ستقرارها.
اأما فيما يتعلق برد الفعل على اأي عمل ع�سكري 
من  اإن��ه  ال�سباح  ق��ال  فقد  اإي����ران،  �سد  ي�سن  ق��د 
باتخاذ  املجل�س  دول  تقوم  اأن  واملنطقي  الطبيعي 
ملواجهة  اللزمة  والحتياطات  الج��راءات  كافة 

اأي ت�سعيد حمتمل.
فوز  العربيوحول  والربيع  الإ�سلمية  الأحزاب 
الأحزاب الإ�سلمية بعد الربيع العربي، ذكر اأمري 
ال�سيا�سية ذات الطابع  اأن ت�سكل الأحزاب  الكويت 
الإ�سلمي جزء من الن�سيج ال�سيا�سي لدول املنطقة، 
بناء  تنخف�س  اأو  الأحزاب  تلك  اأ�سهم  ترتفع  وقد 
على معطيات ال�ساحة املحلية وقدرتها على التفاعل 
اأو  الإيجابي مع تلك املعطيات وفوز تلك الأحزاب 
نزيهة  دميقراطية  ملمار�سات  نتيجة  ياأتي  غريها 
والتعامل  نتائجها  اح���رتام  اجلميع  على  ينبغي 

الواقعي معها باعتبارها خيارات لل�سعوب.

كلمات مهداة ...
اإليك  انت  هو  من  التعبري  عن  احرِفها  حُترج  التي  كلماتي  اأهدي  اإليك 
وتتبع  ولقاء  وبرنامج  دورة  كل  يف  ت�ساهدك  كانت  التي  عيناي  ت�ستاق 
ا�سطر كتبك الرائعة التي ل تخلو من احلب وال�سدق والتنمية والت�سجيع 
اهلل  بقول  وعملة  ن�سرة  يامن  اإليك  املعنوية  الروح  ورفع  والن�سح  واحلث 
الذين  اإل   . خ�سر  لفي  الإن�سان  اإن   ، والع�سر   ( الع�سر  �سورة  يف  وجل  عز 
اآمنوا ، وعملوا ال�ساحلات ، وتوا�سوا باحلق وتوا�سوا بال�سرب( اإليك يامن 
قدمة كل ما ت�ستطيع وكنت تريد ان تقدم لهذه الب�سرية اكرث ولكنه هادم 
اللذاة ومفرق اجلماعات من فرق بني كلماتك التي ما زال �سداها يف اذاننا 
وقرارها يف قلوبنا لو كتبت ما وفية يف حقك يامن كان لك دور فعال ً يف 
امتنا العربية خا�سة والعامل عامة يامن كنت وما زلة رمز امل�ستقبل يا من 

كانت اجمل اأقوالك :-
_ اذا كنت مع اهلل فانت مع الغلبيه املطلقه !

-ابت�سم ف�سبحان من جعل البت�سامه يف ديننا ) عباده ( وعليها نوؤجر 
ل يقلل من �سلبه الرخام كونه لمعا وم�سقول . 

ا�سرع طريقه ليكون لك اعداء ، هو التكف عن ال�سكوي ل�سدقائك !
ل تب�سق يف البئر فقد ت�سرب منه يوما .

اأف�سل ان تبدد �سبابك من ال تفعل به �سيئا !
ابداأ من هنا ، ب�سرط ال تبقي هنا طويل !

_ �سامح اعداءك .. ولكن اءياك ان تن�سي ا�سماءهم !
_ ل ت�سعل نارا تعجز عن اطفائها !

_ عندما جتد اأن كل الظروف �سدك يجب اأن تتذكر اأن الطائر عندما 
ي�سعد لبد اأن يكون �سد الريح !

_ جرب جرب ول تخف .. فالذين �سنعوا �سفينه نوح كانوا من الهواه 
اأما املحرتفون فهم اللذين �سنعوا تيتانك !

ما  واللي  �سريك  بقت  الدنيا   .... بنهرج  م�س  !!هنا  قرب  جرب  قرب   -
حرقه  قفاه  لط�سه  الزمان  بليتا�سو  كام  فيها  دي  ..الدنيا  يتفرج  ي�سرتي 

بجاز الزمن وعده ده م�سدق هت�سه واهي �سربت �ساألباظ
ونبتلي حتي  لنمتحن  ال  فيها  ما يف احلياه فما خلقنا  - ل حتزن علي 
يرانا اهلل هل ن�سرب ؟ لذلك هون عليك ول تتكدر وتاأكد باأن الفرج قريب 

فاءذا ا�ستد �سواد ال�سحب .. فعما قليل �ستمطر !!
واأذا هاجمك النا�س واأنت علي حق .. اأو قذفوك بالنقد .. فاأفرح انهم 
ال�سجر  امليت ل يركل ول يرمي ال  اأنت ناجح وموؤثر فالكلب  يقولون لك 

املثمر !
ازرع » لو« حت�سد« يا ريت » .

اأنني اأهتم بامل�ستقبل لنني �ساق�سي هناك بقيه حياتي .
النجاح لي�س حمطه الو�سول بل قد يكون بدايه �سفر .

لي�ست احلياه األيام التي م�ست .. بل األيام التي نتذكرها 
دقه املواعيد هي اأدب امللوك.) لوي�س الثامن ع�سر ملك فرن�سا ( 

ل جتادل احمق فقد يخطيء امل�ساهدين التمييز بينكما. 
الن�سان العظيم هو الذي ل يفقد قلب الطفل . 

اليوم هو يومك الول يف حياتك القادمه . 
خلل ما انت ت�سكي.. هناك احد اخر يعي�س بالفعل حلمك انت 

الرائعة  الكلمات  املميز هاذه  ال�سخ�س  هاذا  اكتب يف  ملاذا  الن  عرفتم 
ب�سحبة  العلى  الفردو�س  ي�سكنة  ان  اهلل  من  وا�ساأل  رائع  بالفعل  لنه 
الفاحتة  املقال قراأة  واأرجو من من قراء هذا  امل�سطفى و�سحبة  احلبيب 

على روحه الطاهرة ول حول ول قوة ال باهلل العلي الع�سيم .
 

حافظ املوتي
معني قا�سم

الحتاد الأوروبي يعاقب 
»اأ�ضماء الأ�ضد« اقت�ضاديًا

بعد ف�سيحة الر�سائل الرئا�سية امل�سربة، 
التي ك�سفت عن قيام اأ�سماء الأ�سد بالت�سوق 
ال�سيدة  اأن  يبدو  العاملية،  املحال  اأفخر  من 
امل�سمولني  لئ��ح��ة  اإىل  �ستن�سم  الأوىل 

بالعقوبات القت�سادية.
دبلوما�سيون  به  اأفاد  ما  الأقل  على  هذا 
ت��ل��ي��غ��راف«  »ذي  ل�سحيفة  اأوروب����ي����ون 

الربيطانية. ويبدو اأن القرار قد يتخذ نهار اجلمعة املقبل، يف لقاء وزراء 
اخلارجية الأوروبيني يف بروك�سيل. كما �سي�سار اإىل �سم اأفراد اآخرين من 
عائلة الأ�سد اإىل لئحة العقوبات، حيث �ستجمد اأر�سدتهم وح�ساباتهم، 

وتفر�س عليهم عقوبات اقت�سادية يف جممل دول الحتاد الوروبي.
تلك  اأن  والربيطانية  الأوروبية  الر�سمية  املراجع  من  العديد  ويعتقد 
من  متكنه  من  الرغم  على  ال�سوري،  النظام  على  اخلناق  �ست�سدد  اخلطوة 

ال�سمود حتى الآن بوجه 11 جولة من العقوبات.
ويف حال اتخذ قرار �سمها اإىل اللئحة، ف�سيحظر على ال�سيدة الأوىل 
ال�سفر اإىل اأي من دول الحتاد الوروبي، با�ستثناء بريطانيا اإذا كانت مل 

تتخل بعد عن جن�سيتها.
النرتنت،  عرب  لت�سوقها  ملحقتها  احتمال  عندها  تواجه  قد  لكنها 
واقتنائها م�سرتيات قد تكون عائدة ل�سالح زوجها. ما قد يعر�سها لل�سجن 

�سنتني اإذا ثبتت �سحة ا�ستفادة ب�سار الأ�سد من امل�سرتيات.
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من مذكرات حذاء!!
ح�سريا – قناة الأولد ال�سيئني 

وجلت  ح��ني  ع���ددا..  اأح�سهم  مل 
حناياه  ب��ني  يجمعنا  ال��ذي  املجل�س 
همي  جل  كان   ،.. اأ�سبوع  كل  من  يوما 
ذلك  م�سوغ  �ساغر  مب��ك��ان  اأظ��ف��ر  اأن 
�سدة ازدحام املجل�س على غري عادته 
اأنتظر  واق��ف  واأن���ا  اللحظة  ب��ذات   ،
لتوارد  �سببًا  اأدر  مل  اجلال�سني  تف�سح 
اأنه  ورغ��م  ذهني  اإىل  �سعري  مقطع 
اأنه ح�سرين  يقول :«  اإل  كان غريبًا 
نعلِك اأو�سع من فرن�سا كلها ..، نعلك 
ونف�سا  ج�سدا  كلها  فرن�سا  من  اأطهر 
حتى  الذهن  يف  لتمر  ك��ادت  وم��ا   ،»..
�ساحكا  يهم�س  اجلال�سني  اأحد  �سمعت 
ولكن  باأهلها  بلد  �ساقت  ما  لعمرك   «

اأحذية الن�ساء ت�سيُق«
جرى  ما  وعللت  جل�ست  ذل��ك  اإث��ر 
باأنه جمرد تخاطر ل اأكرث ، وطفقت 
عليه  تقع  من  لكل  البت�سامات  اأوزع 
يف  قلت  ث��م   ، احلا�سرين  م��ن  عينّي 
الكثيف  احل�سور  اأده�سني  وقد  نف�سي 
وال���زخ���م ال��ث��ق��ايف ال��ع��ج��ي��ب »مل���ا ل 
..؟«  مفتوحا  يوما  هذا  اليوم  جنعل 
هذا  ُي�ستغل  اأن  ميكن  كيف  وت�ساءلت 
فكرة  يل  وخطرت  ؟  الوا�سع  احل�سور 
مو�سوع  تاأليف  وهي  رائعة  من  اأك��رث 
 ، املجل�س  يف  حا�سر  كل  فيه  ي�سرتك 
الف�سف�سة  من  نوعا  الأم��ر  واعتربت 
ومل   ، عليها  لقيود  التي  الرثثرة  اأو 
كثريا  بخاطري  يجول  ما  �سرية  تدم 
جاهرت  حتى  حلظات  �سوى  هي  فما 
اجلميع  موافقة  اأده�سني  ولكم   ، به 
فلم  ذلك  رغم   ، بالفكرة  واإعجابهم 
 : يل  احلا�سرين  اأحد  �سوؤال  يربكني 
بل  فاأجبت  ؟!  املو�سوع  �سيكون  وماذا 
تخطيط م�سبق ارجتال :  عن احلذاء 
اجلميع  �سحك  اأن  بعد  اأ�سفت  ثم   ،
وزادوا ترحيبا بالأمر : �سيتناول كل 
عن  يريد  ما  فيها  ويكتب  ورقة  منكم 
ول  تامة  بحرية  والأحذية  احلذاء 
نقوم  ثم   ، ا�سمه  ذك��ر  عليه  ي�سرتط 
اجلميع  م�سمع  على  ونقراأها  بجمعها 
�سيكون  الأوراق  ترتيب  ب���اأن  علما 

ع�سوائيا ، فماذا ترون ؟
حما�سا  ازدادوا  وقد  اجلميع  وافق 
موعدا  �ساعة  رب��ع  وحددنا  وترقبا، 
بعدها  وخل�سنا  الأوراق،  لت�سليم 

مبو�سوع مل يكن على احل�سبان اإطلقا 
�سميناه » من مذكرات حذاء »...

الورقة الأوىل ..
جبابرة  من  جبارا  )من���رود(  ك��ان 
ب���اأن  اهلل  ع��اق��ب��ه  وق����د  الر��������س، 
اأنفه  من  دخلت  بعو�سة  عليه  �سلط 
طنني  لها  كان  ،و  دماغه  يف  وا�ستقرت 
يكن  ومل   ، وال��راح��ة  ال��ن��وم  يحرمه 
ي�سربه  اأن  بعد  اإل  طنينها  ل��ي��ه��داأ 
فلله  والقباقيب  ب��الأح��ذي��ة  خدمه 

درها ...!
الورقة الثانية ..

اأنا من ن�سيت ح�ساين/
�سقر  اأي���ام   / غرناطٍة  ب��اب  على   

قري�س ..
اأنا من ن�سيت امت�ساق احل�سام ..

»حنان  بخفي  احل��رب  من  وع��دت   
...«

الورقة الثالثة ...
ع�سرًا  تعي�س  الأح��ذي��ة  اأن  يبدو 
فحذاء  قبل  م��ن  ت��األ��ف��ه  مل  ج��دي��دًا 
ع�سر   ال��ع�����س��ر  اأن  اأث���ب���ت  ال���زي���دي 
.............مالية  الراأ�س  الأحذية 

»؟؟
الورقة الرابعة ....

القدمني  حافية  ترق�س  قاتلتي   «
يف مدخل �سرياين ..« 

الورقة اخلام�سة .....
املجتمع  وت��ق��ال��ي��د  ع�����ادات  م���ن 
منذ  الفتيات  اأق���دام  رب��ط  ال�سيني 
تظل  حتى  بقما�س  اأظفارهن  نعومة 
�سغرية ، واأحيانا ي�سنعون لهن اأحذية 
ذات قوالب حديدية بغية منع منوها 
ال�سغرية  فالأقدام   ) القدم  )اق�سد 
رم��ز م��ن رم���وز اجل��م��ال والأن��اق��ة .. 
ق����راأت ع��ن ذل���ك يف رواي����ة الر����س 

الطيبة ...
الورقة ال�ساد�سة ...

» عنوان املراأة حذاءها ..«
الورقة ال�سابعة ...

دولة  يحكم  ك��ان  ملكًا  اأن  يحكى 
يوما  امللك  ه��ذا  ..اأراد  ج��دًا  وا�سعة 
. وخلل  برية طويلة  القيام برحلة 
عودته وجد اأن اأقدامه تورمت ب�سبب 
فاأ�سدر  ال��وع��رة،  ال��ط��رق  يف  امل�سي 
�سوارع  كل  بتغطية  يق�سي  مر�سومًا 
مدينته باجللد ولكن احد م�ست�ساريه 

ب��راأي  عليه  اأ���س��ار 
وه���و عمل  اأف�����س��ل 
قطعة جلد �سغرية 
امللك  ق��دم��ي  حت��ت 

فقط .
ف���ك���ان���ت ه���ذه 
ب�������داي�������ة ع���م���ل 
واملغزى  الأح��ذي��ة 
اأن تعي�س  اأردت  اإذا 
العامل  يف  �سعيدا 
تغيري  حت���اول  ف��ل 
كل العامل بل اأعمل 
نف�سك  يف  التغيري 

 ..
وم���ن ث��م ح��اول 
ت���غ���ي���ري ال����ع����امل 

باأ�سره ..
الورقة الثامنة.....

» ل �سيء يربطني بهذا العامل �سوى 
ربطة حذائي ..« املاغوط 

الورقة التا�سعة ....
امل�سريات كل  ال�سرق لحُتِدث  يف 
ولحُتِرك  ذابال  �سيئًا  املظاهرات  ول 
خل  اأح���د  م�ساعر  ولُت��ث��ري  ���س��اك��ن��ًا 
م�ستفيد من كل  ولي�س ثمة  الأحذية 
ذلك �سوى �سخ�ٌس واحد هو الإ�سكايف 

..!؟
الورقة العا�سرة ...

املذلة  بالدللت  مرتبط  احل��ذاء 
اأن  على  الناطق  يجرب  نطقها  وجمرد 
ومرتبط   ) اهلل  اأع��زك��م  ب)  يردفها 
ب���دللت  تختلط  ال��ت��ي  ب���الأق���دام 
» فلن ل ي�ساوي حذا  الأ�سفل فيقال 

اأو هو حذاء ..«
الورقة احلادية ع�سرة ...

وهو  اأف��ك��اره  ق���راءة  ح��اول��ُت  
يخ�سف نعلي املمزق فاألفيته يفكر يف  

قلب زوجته ..!!
الورقة الثانية ع�سرة ...

املواقع  اأح��د  يف  اأي���ام  قبل  ق���راأت 
اأن  يقول  طريفا  خ��ربا  اللكرتونية 
حذاءا  عر�س  الأزي��اء  م�سممي  اأحد 
الثمينة  اجل��واه��ر  م��ن  �سنع  ن�سائيا 
دولر  املليون  ماي�ساوي  قيمته  بلغت 
معرو�س يف متاجر »هاردوز » ال�سهرية 

..
الورقة الثالثة ع�سرة ......

غوار الطو�سة ..؟!
الورقة الرابعة ع�سرة ....

�سقاء الرجال بالأحذية ل يختلف 
هذا  فحنني   ، بها  الن�ساء  �سقاء  عن 
احتال   ، احل��رية  اأه��ايل  من  الإ�سكايف 
على اأعرابي حني اأغاظه ف�سرق ناقته 
، وعاد الأعرابي بخفي  مقابل حذاء 

حنني..!!
الورقة اخلام�سة ع�سرة ...

اأحذية  عن  تبحث  الأق��دام  لي�ست 
دائما ، بل اأحيانا الأحذية تبحث عن 

اأقدام ..؟!
الورقة ال�ساد�سة ع�سرة ..

من  الأح��ذي��ة  اأ���س��لح  مهنة  تعد 
من  يجعل  الذي  احلد  اإىل  املهن  اأدن��ى 
بلد كاجلزائر مثل متنع ممار�سة هذه 
اأنها لتليق ببلد املليون  املهنة بداعي 

�سهيد ..؟!
الورقة ال�سابعة ع�سرة ....

رقعة  وج��ه��ك  جلد  م��ن  يل  اأن  ل��و 
جلعلت منها فر�سة حلذائي ..

»يا ليت اأمك مل تلدك وليتها ماتت 
بع�سر ولدة بحماٍر«

الورقة الثامنة ع�سرة....
القا�سم  كاأبي  للحذاء  اأحد  يِف  مل 
الطنبوري ، واملدر�س الذي در�سنا على 

يديه يف اجلامعة ..
الورقة التا�سعة ع�سرة ...

اأ�سهر من جعل للحذاء وزنا وقيمة 
ندد به هم  واأ�سهر من   ، اللعبون  هم 

املثقفون ..
الورقة الع�سرون ...

الأحذية  عن  يقال  اأن  ميكن  م��اذا 
الراأ�سمالية..؟!

الورقة احلادية والع�سرون ...
املحقق  ك��ح��ذاء  ح����ذاء  يل  ل��ي��ت 

كونان..؟!
الورقة الثانية والع�سرون ..

والقباقيب  الأح���ذي���ة  ت��ذك��رين 
ا�ستاأثرت  التي  ال��در  �سجرة  بق�سة 
عز   ( زوجها  على  وتاآمرت  بال�سلطة 
الأوىل  زوجته  دفع  ما   ) اأيبك  الدين 
لئن تثاأر له بطريقة غري تقليدية .. 

الورقة الثالثة والع�سرون...
عندما خذلني جميع اأ�سدقائي مل 

اأجد اأحدا بجانبي اإل حذائي ..!!
الورقة الرابعة والع�سرون ..

ل�����ع�����ل ������س�����ان�����ع الأح�������ذي�������ة 
اأراد  )الرتكمان�ستانى( كان ذكيًا حني 
حذاًء  باإهدائه  بلده  رئي�س  تكرمي 
هذا  باإهداء  اإن��ه  ذلك  وع��زا  عملقًا 
اخلطوات  ُنظهر  اأن  ))نريد  احل��ذاء 
حققها  ال��ت��ي  وال��ن��اج��ح��ة  العظيمة 
الذهبي((  ع�سره  يف  امل�ستقل  بلدنا 
ُيذكر  اأن  الهدية  بهذه  اأراد  وك��اأن��ه 
بالأحذية  ال�سيا�سيني  رئي�سه بعلقة 
على   .. املطاف  نهاية  يف  تنتهي  التي 

الروؤو�س
يتبع العدد القادم

مدر�س لغه عربيه وتربية ا�ضالمية يحفظ 
القران الكرمي ويقيم فى نيويورك 

ويبحث عن عمل فى مدر�ضة ا�ضالمية 
ملزيد من املعلومات الت�ضال على هاتف رقم :-

9082059809

مدر�س تربية ا�ضالمية ولغة عربية 
يبحث عن عمل

�سيكولوجيات
�سيكولوجية �خللق 

 « تعاىل  قال  وُي�سرّي  ويبدع  يخلق  اأن  هي  الإن�سان  حاجات  اأعمق  اإن 
فتبارك اهلل اأح�سن اخلالقني » ..

 ( الأ���س��لف  تقدي�س  ع��دا   ، العربي  الذهن  اأزم��ة  اأن  فيه  م��راء  ل  ما 
atavism(  وعبادة املا�سي، واعتقاده مبقولة )ل جديد حتت ال�سم�س ( 
اأنه فقد قدرته على اخللق، ل اأعني فقط قدرته على خلق عامله، وت�سميم 
على  نف�سه،  ت�سميم  على  قدرته  الأه��م،   وهو  بل،  فيها  يحيا  التي  الدنيا 
اإعادة ال�سياغة، على اأن يكون لديه جديد كل ليلة ، الذهن الذي يحفظ 
اأو ينقل اأو يقلد ي�ساب بال�سلل اإن فقد ماهيته اأن يخلق ويبدع وي�سري، ول 
غرو من اأن كل ذهن فقد قدرته على ت�سميم نف�سه �سيقوم غريه بت�سميمه 

..
حقيقة  يف  النا�س  اأن  من   ، الكتب  عن  بورخي�س  قاله  ما  دقيقًا  يكن  مل 
الأمر يظّلون يتوارثون كتابًا واحدًا بعناوين خمتلفة واأن ن�سًا واحدًا كتب 

مّرة واحدة وبات يتكرر من دون توقف ..
ولكاأين بزهري �ساعر » احلكمة » يهم�س يف اأُذن بورخي�س حني قال منذ 

ع�سور:
ما اأرانا نقول اإّل معارًا                       اأو معادًا من قولنا مكرورا

ولكاأين باأبي عثمان اجلاحظ مل يبتغ �سيئًا �سوى الرد على اأولئك جميعًا 
حني 

للآخر  الأول  ما ترك  اأ�سر من قولهم  �سيء  النا�س من  ما على   «  : قال 
ر  �سيئًا.. » وكذلك قول اأبي عثمان املازين » ل ينفع املتقدم تقدمه اإذا ق�سّ

كما ل ي�سر املتاأخر تاأخره اإذا اأجاد..« 
منذ ع�سور �سحيقة والعرب حتديدًا ما برحوا ير�سفون يف اأغلل التقليد 

درجة اأنهم فقدوا قدرتهم على اخللق  والإبداع ..

�سيكولوجية �لتقليد 
يف القرن الثالث قبل امليلد األّف اأر�سطو كتابًا عن ال�سعر ،واأرجاأ انبثاق 
اللحن  »وغريزة   « التقليد  غريزة   «  .. غريزتني  اإىل  الإن�سان  يف  ال�سعر 
فا�ست  ال�ستعداد  هذا  تنمية  على  حياته  ظروف  �ساعدته  فمن  والنغم« 

قريحته بال�سعر ..
تعاىل  قال    ، اأخيه  ل�سوءة  مواراته  يف  الغراب  قابيل  قّلد  ذاك  وقبل 
القراآن  يف  معنيني  لها  بعث  وكلمة   « الأر���س  يف  يبحث  غرابًا  اهلل  »فبعث 
مبعنى  وتكون  الن�سور  يوم  واإحيائهم  املوتى  بعث  مبعنى  فتكون  وال�سنة 
الكيفية  قابيل  تعليم   ، الغراب  مهمة  كانت  وهذه  مبهمة  الر�سل  تكليف 
التي �سيواري بها �سوءة اأخيه » ياويلتي اأعجزُت اأن اأكون مثل هذا الغراب 
لدى  امل�سبق  الفطري  ال�ستعداد  اأن  واملعنى   »...... اأخي  �سوءة  ف��اأواري 
يف  الرا�سخة  وجذورها  التقليد  اأ�سالة  يوؤكد  واملحاكاة  التقليد  يف  قابيل 

اأعماق الإن�سان ..
متحي�س  دون  �سابقًا،  امل�ستنبطة  اجلاهزة  بالأفكار  الإميان  ظاهرة  اإن 
وحتى ملعرفة ما اإذا كانت �سحيحة اأم باطلة وذلك خ�سية اأن ت�سيب الفرد 
م�سقة كبرية يف عملية التفكري من جديد حول تلك املوا�سيع .توؤكد ما عرّب 
عنه الفيل�سوف الأملاين ديكارت وعن ذات امللحظة حني قال عن نف�سه »اأنا 
واأحاذر  القدمية،  اآرائي  تيار  اإىل  مني  وعي  ودون  نف�سي  تلقاء  من  اأن�ساق 
اأن اأ�سحو من غفوتي هذه خ�سية اأن اأجد اليقظة ال�ساقة التي تعقب هذه 
عن  النا�سئة  العامل  يف  املفكرين  قلة  اأن  على  يدلل  ما    « الهادئة  الراحة 

ال�سعوبة التي يقت�سيها التفكري املركز..
تبناها  اأفكار  يف  الت�سكيك  من  اخل��وف  بني  النتيجة  هذه  يف  فرق  ول 
الظروف  اأملتها  اأو  حديثًا  اأو  قدميًا  العلماء  تبناه  ما  وبني  نف�سه  الإن�سان 
اخلطاأ  جذر  يف  جميعًا  ل�سرتاكها  ذلك  الثقافية  البيئة  اأو  الجتماعية 
اأفكار  تبني  اإىل  يدعو  وال��ذي  الراحة،  حب  يف  يتلخ�س  ال��ذي  النف�سي 
جاهزة ،ورمبا يكون حب الذات، واحرتام العلماء يكون وراء هذه الظاهرة 
النف�س  يف  اأ�سيلة  اجل��ذور  هذه  اأن  يظهر  النف�سيات  حتليل  لدى  اأنه  اإل   ،

الب�سرية ،�ساعدته اجلذور الأخرى اأم ل ..
واملقلدَّ  املقلدِّ  بني  عاطفية  علقة  وجود  دون   – يوجد  قد  التقليد  و 
حول  بنف�سه  للبحث  م�ستعد  وغري  النف�سية  �سعيف  املقلدِّ  اأن  بل.مبجرد 

الق�سية اأو اخللق والبتكار والبتداع فيتبع غريه يف ذلك0
اإن من تاأخذهم هيبة البحث عن حقيقة معينة ل ي�ستطيعون ك�سفها اإذ 
اأنهم حكموا على اأنف�سهم –�سلفًا –بالعجز والف�سل ،والذين متتلكهم هيبة 
العلماء ال�سابقني ي�ستحيل عليهم فهم اأي �سيء جديد، اإذ اأنهم ل يوؤمنون 
باأي اكت�ساف ذاتي يتو�سلون اإليه والأجيال التي تعبد جيًل �سابقا،وتعتقد 
اأوح��ال  يف   – الأج��ي��ال  ه��ذه  ،تبقى  واملعرفة  العقل  قمة  اإىل  و�سل  اأن��ه 
اجلهل لأنها تفقد الثقة بقدرتها على فهم اأي �سيء مل يفهمه ذلك اجليل 

ال�سابق0
والثقة بالعقل ل تكفي،بل يجب اأن يثق الإن�سان بكامل قدراته لي�ستطيع 
ا�ستثمار عقله ذلك لأن �سغوط احلياة املادية تفقد الإن�سان ا�ستقلله يف 

التفكري وال�سلوك وتفقده حريته يف القرار ..
والتقليد يف الفن فن يف حد ذاته وهو اأول درجة من درجات �ُسّلم الإبداع 
رغم ذلك فالرباعة لي�ست يف الدخول اإىل عامل التقليد بل يف القدرة على 
اخلروج من دائرة التقليد وخل�س املُقّلد من هيمنة املُقّلد،اأما اأ�سواأ التقليد 
فالتقليد يف الزندقة لأنها اإذا ر�سخت يف قلب اإمرٍء تقليدًا اأطالت جراأته 

وا�ستغلق على اأهل اجلدل اإفهامه . على حد قول اأهل الفطن .

يتبع العدد القادم



FAT MAN 6
- عرفنا يف احللقة املا�سية كيف اأنقذ فات مان 
الرهائن من اأيدي قرا�سنة �سومال بني �سبيان، 
ال�سمعة  ال�سيئ  اجل�سور  بكلبه  افتداهم  اأن  بعد 
وال�سوت ، بعد اأن جعل منه عنزة حلوة م�سكينة، 
رائحتها  لأن  ياأكلوها  مل  اأنهم  نعرف  مل  ولكننا 
القرا�سنة  موؤ�س�سة  زعيم  على  وتبولت  عفنة، 
وبدون حياء، فاأ�سابته نوبة غ�سب عارمة، فقد 
�سيء  كل  على  الر�سا�س  واأط��ل��ق  �سوابه،  فيها 
العنزة،  وه��رب��ت  بهم،  اخل��ا���س  ال��ب��وت  وانقلب 

وظلت ت�سبح حتى و�سلت اإىل �ساطئ » GOLD MOR« ، وعرفنا اأي�سًا اأنه مت 
اإلقاء القب�س على فات مان من قبل قوات خفر ال�سواحل، بعد اأن وجدوا معه كي�سًا 
مرتو�سًا باحل�سي�س الأفغاين الفاخر، الذي عقوبته يف القانون اخلليجي الإعدام 
�سنقًا بالر�سا�س مدى احلياة، ولكن لأن فات مان ما يزال متهمًا وحتى واإن وجدت 
ال�سواحل من  الوحيدة خلفر  الو�سيلة  فاإنه كان  اأي�سًا،  الكمية ومتلب�سًا  معه تلك 
اأجل معرفة طريق قوافل احل�سي�س والبخور الذي متر منه هذه الع�سابات، والذي 
كان كما ت�سفه كتب التاريخ، طريقاأً لتجار احلب�سة واليمن وال�سام وقري�س، حيث 
كانوا يبيعون ب�سائعهم يف الأ�سواق ال�سوداء يف اجلزيرة العربية، ومبا فيها ظفار 

وح�سرموت وعكاظ..!!   
لكن الأهم من كل ذلك اأن » فات مان » كان �سحية للمجرم » ال�سوت«   -
تنظيمه  يف  العاملني  ال�سيئني  الأولد  من  وع�سابته  والرائحة،  ال�سمعة  ال�سيئ 
�سبيان  بني  �سومال  كان جوع قرا�سنة  فقد  والدينجر�س،  الديفيكلت  الإجرامي 
تلبي  كانت  التي  الإغاثة  قوافل  لكل  ويتقطع  ي�سادر  كان  من  فهو  تخطيطه  من 
جميع  من  حتويلها  يتم  كان  التي  اأموالهم  ينهب  وكان  مكان،  كل  من  ا�ستغاثاتهم 
والعوامل  ه��ذه  بالعامل  ي�ستغيثوا  اأن  يعقل  فل  املتحدة  والأمم  العامل،  اأنحاء 
فعل  اأن  وبعد  نداءاتهم،  ي�ستثريه  اأو  قلبه،  لهم  يرق  من  فيه  يوجد  ول  الأخ��رى 
فوق  القوى  وت�سبه  دينجر�س  بطريقة  يعرف  كان   ، هذا  كل  بهم  ال�سوت  املجرم 
الطبيعية للتخاطر والإيحاء للآخرين، فاأوحى لزعيم كارتيل القرا�سنة ب�سرورة 
الت�سال به، من اأجل اإنقاذه، وات�سل به امل�سكني ال�سيئ ال�سمعة، زعيم القرا�سنة، 
ومت بالفعل خمططه، ثم جهز فريقه الذي �سيقوم القرا�سنة باختطافه ومعهم 
ال�سحنة الإك�س بن�سف من احل�سي�س، واختطفهم القرا�سنة، ثم اأبلغ » فات مان« 
بذلك عرب امل�سادر املوثوقة التي تزوده باملعلومات، وحدث بعد ذلك ما حدث، اإىل 
اأن مت حترير الرهائن، وقام هوؤلء بو�سع كي�س احل�سي�س الفاخر يف بوت فات مان، 
وذهبوا ببوتهم املدجج باحل�سي�س، وكل ذلك ذلك كان متويهًا منهم خلفر ال�سواحل، 
وت�سحيًة بفات مان والكي�س الذي معه من اأجل اإنقاذ الكمية الكبرية التي لديهم، 
فخفر ال�سواحل ونتيجًة للك�ساد الذي يعانونه  كانوا وطبيعي جدًا  �سيفرحون مبا 
وجدوه لدى فات مان« فيلهيهم ذلك عن اأي �سيء اآخر، ول يتوقعونه اأي�سًا، وجنحت 
بالفعل خطة املجرم ال�سيئ ال�سمعة » ال�سوت« ، وجرت الأمور كما خطط لها متامًا، 

وكما اأراد، واآخرها اأن يتم اإلقاء القب�س على فات مان..
يف ال�سجن كان موقفًا ع�سيبًا على فات مان اأن ل يعرف اأحدًا يخرجه   -
مكافحة  يف  وال��دوؤب  الدائم  وب�سعيه  وبنزاهته،  به،  يعرف  اأو  الورطة  هذه  من 
اأتباع املجرم » ال�سوت »، ولأنه كذلك فقد مت حب�سه  اجلرمية والأولد ال�سيئني 

يف ال�سجن ملدة �سهر كامل، وكان كل ذلك من تخطيط املجرم » ال�سوت » اأي�سًا .. 
ولكن ماذا حدث مع فات مان يف ال�سجن يف هذه الفرتة، وماذا فعل به   -
اأتباع املجرم ال�سوت الذين كانوا يدخلون ال�سجن يف تهم تافهة من اأجل تنغي�س 
ال�سجن،  يف  له  يقدمونها  التي  الأك��ل  من  ح�سته  واأك��ل  وعي�سته،  مان  فات  حياة 
موقفه  يف  قليًل  يلني  حتى  للذاكرة،  م�سح  عقاقري  من  له  ُيد�س  كان  ما  وكذلك 

الديفيكلت جتاه املجرم ال�سيئ ال�سمعة والرائحة » ال�سوت »   ..!؟  
» فات مان » رجل ديفيكلت وعنيد جدًا، لأنه من مواليد برج الثور،   -
حليم اإىل درجة الذل، يتحمل ال�سعاب والكلب والأولد ال�سيئني، وكذلك املجرم 
املجرم   لعنف  الثور  حتمل  ذلك  كل  يتحمل  ال�سوت«،   « والرائحة  ال�سمعة  ال�سيئ 
الذي ي�سغله دائمًا عن حراثة الأر�س، مثل » الذباب«، وغري ذلك، ولأنه يتحمل 
كل ذلك، فقد تنخدع اإذا تبادر اإىل ذهنك اأنه ذليل، وقد يبدو كذلك ولكن بل ذل، 
لأنه لو �ساء لأ�سبح ثورة عارمة، يف حلظة خاطفة، ل يبقي ول يذر، ول يرتك 
اأو  اأنف�سهم،  عن  للدفاع  فر�سة  اأي  ال�سيئني،  الأولد  من  واأتباعه  ال�سوت  للمجرم 
ال�سجن  اأرواحهم وحياتهم من غ�سبه، ولأنه كذلك فقد حتمل حياة  اإنقاذ  حتى 
الذي و�سع فيه، وحتمل اجلوع، والعط�س، والأولد ال�سيئني اأتباع املجرم ال�سوت، 
وبدًل عن ال�سجيج والغ�سب الذي قد يفعله اأحدهم ظل طيلة حياته يدافع عن 
يتم  طريف،  يرتد  اأن  وقبل  وفجاأة  وب�سرعة  ثم  الأ�سرار  ومكافحة  اخلري  ق�سية 
اإلقاء القب�س عليه، وبدون حياء، ويو�سع يف زنزانة انفرادية، بدًل عن كل ذلك، 
فيها، بل  اأقحم  التي  الورطة،  ، يبحث عن حل يخرجه من هذه   « مان  اأخذ فات 
اأو جرمية ارتكبها، ولأن القائمني على ال�سجن، ل يعرفونه، فقد ا�سرتطوا  ذنب، 
عليه، من اأجل اأن يخرج من هذه الورطة، اأن يعطيهم رقمًا، لأحد يعرفه لإثبات 
ما يقوله، ولأنه رجل حر، وموؤ�س�سة بنف�سه، وجهازًا اأمنيًا اأخطر من اأجهزة الدولة 
نف�سها، ول ينتمي اإىل اأي موؤ�س�سة منها، فقد احتار يف الأمر، فهل يعقل اأن يجري 

ات�ساًل بنف�سه، ؟!!
احتار كثريًا، وفجاأة وب�سرعة وقبل اأن يرتد طريف، وجد رقمًا ذهبيًا،   -
فقد  لهفته،  ول�سدة  النفرادية،  زنزانته  حيطان  على  منقو�سًا  وم�سكينًا،  حلوًا، 
تذكر وب�سرعة اأن هذا الرقم، ماألوف لديه، وتذكر اأي�سًا، اأنه رقم �سديقه، احللو 
امل�سكني، رجل الأعمال الذي تعرف عليه، على �سفحات الفي�س بوك، ومل يتوانى 
مل  مان  فات  ولكن  به،  بالت�سال  يقوم  اأن  اأجل  من  لل�سجان  يعطيه  اأن  يف  حلظة 
ال�سوت«، وقد   « ال�سمعة  ال�سيئ  اأرقام املجرم  الرقم هو احد  اأن هذا  يكن يعرف، 
انتحل �سخ�سية �سديقه رجل  اأن  الفي�س بوك، بعد  له، يف  اأعطاه  خدعه عندما 
ال�سوت ذلك،  املجرم  العهد، وقد فعل  ما تزال �سداقتهم حديثة  الذي  الأعمال، 
»، واإعطاءه معلومات وهمية، عن رجل الأعمال هذا،  » فات مان  اأجل ت�سليل  من 
لأنه �سيقوم بعملية ن�سب و�سطو واحتيال عليه قريبًا، ويعرف اأي�سًا اأن فات مان 
�سيكون موجودًا، ولذلك وعندما يكون فات مان موجودًا، �ستكون معلوماته ناق�سة، 
وخاطئة، ول ينجح يف اإنقاذ رجل الأعمال امل�سكني، فيفقد ماء وجهه اأمام نف�سِه، 

واأمام حبيبته...
وقد يبدو اأن يكون طلب �سرطة خفر ال�سواحل غريبًا، حني يطلبون   -
من �سخ�س وجدوا معه كمية مول من احل�سي�س، اأن يعطيهم رقمًا، من اأجل الإفراج 
عنه، وبدون حياء، فهل خططوا اأن يبيعوها ..! وي�ستخدموها ل�ساحلهم، ومن اأجل 

ثرائهم ..!!؟
FAT MAN« ذلك ما �سنعرفه يف احللقة القادمة من » فات مان
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تدفعها  جزية  فتلك  مرة،  حياتك  يف  ت�سيع  اأن   
�سعب   �سهوٍة  لقاء   – وارده��ا  اإل  منا  وم��ا   – للأيام 

كبحها ..
واأن ت�سيع مرتني ، فل�ست مبوؤمٍن، فاملوؤمن ل ي�سيع 

لقاء �سهوٍة مرتني ..
ولي�س  �سياعًا  ويت�سور  وي�سيع  �ساع  من  اأن��ا  اإن��ه 
اأ�سيع ..كل �سهٍر  اأ�سيع ..كل ف�سٍل  مبوؤمن، كل  عاٍم 
اأ�سيع، كل اأ�سبوٍع اأ�سيع ..كل يوٍم  اأ�سيع ..كل �ساعٍة 
اأ�سيع  حلظٍة  ك��ل    ،... اأ�سيع  دقيقٍة  ..ك��ل  اأ�سيع 
عيني  يف  يكون  عندما  �سياع  من  اأجمله  ما  وي��اهلل 

امراأة ..
�سيعني �سغريًا و�سيعتني الهوى كبريًا .!!

اإنني �سائٌع   ، اأ�سيع  اأنني �سائٌع  اأن فكر  اإن جمرد 
ي�ستميت  فعلم  ال�ستاء  قمر  من  واأ�سيُع  بالطبيعة 

هذا العامل الغبي يف �سبيل اإ�ساعتي ..!؟
كلما راأيت ب�سي�س �سوٍء ُيهتدى بِه زادين �سياوؤه 
�سياعًا، كلما راأيت بعيني امراأة جتددت �سياعا كما 
زعيٍم  كما  اأو  جلدها،  وتخل�س  ذاتها  جت��دد  اأفعى 
عربي يكرر ذاته ويتجدد بانتخابات مزورة، اأو كما 

عنقاء تلُد من بني الرماد..!!
ال�سياع ...يالل�سياع يا ..

ول  بعينيِك  ..يكتبني  يجمعني  ث��م  يب�سطني 
يف  بي   يلقي  ول  للغ�سب  يهيئني   ،.. خماويف  ميحو 

هّوة الفراق الأخري ..
ال�سياع ن�سفه لقاء ون�سفه وداع ..

ال�سياع فٌم ي�سرخ وعينان ت�ستهيان ويدان تعانقان 
الأوهام وال�سنون الآتية من الكتب والدروب ..!!

ال�سياع �سجٌن بل جدران .. 

ال�سياع وطن يبحث يف قلبي عن ماأوى ..
من  ناق�سة  ح�سرٌة  وهو  ال�سياع  جدوى  ما  ولكن 

يديِك وعينيِك وفمِك ..!؟
خيط  ب��ني  م��ا   - �سعُت   - اأن��ن��ي  ل��و  اأغ��ف��ر  كنت   «

ال�سواب وخيط اخلطاأ » 
كانت  فلو  ك��ل،  و  ..ل  ج�سدية  �سهوتي  تكن  مل 
 ، هنيٌّ  �سهوتي  واأم��ر  مق�سية  حاجتي  لكانت  كذلك 
الروح  وت�سافر   ، باخلل�س  واأحظى  اجل�سد  يفنى 
ذلك  يل  واأّنى   ، جناح  بجناحيها  ليلحق  حيث  اإىل 
و�سهوتي ح�سية، هي �سهوٌة ل ُتكبح ول يخبو لها اأوار 
، �سهوٌة ل تن�سب ول تتئد ، وجمرد التفكري يف كبحها 

هو ال�سياع ذاتُه ..!!
ال�سياع  �سوى  فعلُه  ي�سعنا  الذي  وما  ؟  كيف  لكن 
؟  بال�سياع  املوبوءة  امل��دن  هذه  يف  ال�سياع  وتربية 
امل�سكونة   .. ال�سياع  الراقدة يف   .. ال�سياع  ال� جترّت 

بال�سياع .!!
الآخرون  يحلم  مثلما  يوٍم  ذات  حلمُت 
�سركة  ل��دى  وت�سويق  مبيعات  مندوب  اأ�سبح  ب��اأن 
كان  ل��و  كما   تعرث  حلمي  اأن  بيد   ، عاملية  كبرية 
يعلم بل اكرتاثي لقاء ماهية ما �ساأ�سّوقه واأروج له 
،  ورمبا كان ال�سر وراء حتقق هذا احللم، اإذ اأ�سبحت 
مندوبًا ل�سركة ال�سياع الكربى، هو ترديدي الدائم 
لهذا احللم وتر�سبه من ثّم يف اهراءات عقلي الباطن، 
كاملغناطي�س  الأفكار  اأن  ق�سد  غري  عن  ن�سيت  ورمبا 
اأي�سًا  ال�سياع  وجتذب  ال�سر  وجتذب  اخلري  جتذب 
اإذ  الأث��ري��اء..،  عامل  يف  ال�سياع  اأُ���س��ّوق  اأن��ذا  فها   ،
اأنه  حيث  من  جدًا،  باهٌظ  اأ�سوقه  الذي  ال�سياع  اأن 
»�سياع« ذا موا�سفات عالية اجلودة، ودواليك وبعد 

هذا النجاح اأ�سابني فقدان الن�سجام مع هذا احللم 
حققته،  اأو  حتقيقه  على  اأو�سكت  عندما  الهدف،  اأو 
زعيم  لأ���س��ب��ح  وحلمي  طموحي  ث��ّم  م��ن  وارت��ق��ى 
وموؤ�س�س اأكرب كارتيل �سياع يف العامل �ساأين �ساأن بابلو 
ل  فاخلربة  ل  املخدرات...وكيف  عامل  يف  اأ�سكوبار 
تنق�سني وال�سياع ل ينق�سني ، عدا ذلك اأين �ساأ�سري 
والأحياء  عظامهم،  اأ�ساعوا  الذين  للأموات  وكيًل 
ال�سياع  من  �سخمة  ث��روة  احلياة  اأهدتهم  الذين 
ذهابه  اأو  العفاء  اإىل  تبديده  يخ�سون  زائد  كرتٍف 
يف  �سياعهم  با�ستثمار  اإقناعهم  يف  �ساأ�ستميت  �ُسدى، 
اأن  على  و�ساأحر�س  الأرباح،  من  ن�سبة  لقاء  �سركتي 
اأبقى على ات�سال غري منقطع مع كبار ال�سائعني يف 
كل  يف  ال�سياع  ومروجي  جتار  وكذلك  العامل  هذا 
اأنا �سائع   « �سعار منظمتي  و�سيكون  املعمورة،  اأ�سقاع 
ثم  واأهربه  ال�سياع  �ساأ�سدر  كما   ،« موجود  اأنا  اإذن 
اأغ�سل اأموايل التي ربحتها يف هذه التجارة ال�سائعة 

كما يفعل جتار املافيا ......
�سائعًا  اأنفق  قد  كما  اأحمقًا  اأكون  قد 
الذي  اأنني كذاك  اآن  اأدرك بعد  اأفكر فيه، وقد  مبا 
قرارة  يف  يعلم  هو  ق�سية  عن  حياته  لطيلة  داف��ع 
اأو  خا�سرة  ق�سية  اأنها  الأوىل  الوهلة  ومنذ  نف�سه 
�سائعة، اأو كمن حارب يف جي�ٍس هو يعلم من قبل اأن 

تبداأ املعركة اأنه ُيحارب يف جي�ٍس مهزوم..!!
وحاربت  خا�سرة  ..ق�سيتي  اأن��ا  اإن��ه 
ريب  ل  الذي  ال�سياع  ذلك  وعيناِك  مهزوم  بجي�ٍس 
فيه ..!                                                                                                                                          

- اأهًل بكم من جديد يا حلوين 
ال�سينمائية  احل��رب  ���س��وؤون  يف  اخلبري  م�ست�سارنا   -
عن  حدثنا  ال�سينمائي  والعنف  ال�سينمائية  واحلياة 

تاريخ هذه الأ�سياء ؟
- طبعًا مع نهاية احلرب العاملية الأوىل 1914م بداأت 
قوى كثرية تظهر على م�سرح ال�سيا�سة العاملي، هذه  القوى 
الأنظمة  ناحية  من  �سواًء  املطلقة  ال�سيطرة  تريد  كانت 
هذه  كل  فكانت  الثقافية  اأو  القت�سادية  اأو  ال�سيا�سية 
القوى تريد تطبيق ون�سر الكاتلوج اخلا�س بها وتعميمه 
احلديثة  والعوملة  المربيالية  ي�سبه  فيما  العامل  على 
حتى ولو اختلفت الت�سميات لهذه الأنظمة اإل اأنها كانت 
ولو ادعت غري ذلك، ومن  اإمربيالية  ا�ستعمارية  جميعها 
ذلك يف الثلثينات بداأت القوة ال�سيوعية متد �سيطرتها 
ونفوذها وبداية حركتها يف تعميم كتلوجها فلجاأ �ستالني 
ال�سبعة  ق�سة  طبعا  ومعروفة  الأ�سبان  ثروات  نهب  اإىل 
اآلف �سندوق من الذهب التي نهبها هو ورجاله من اأ�سبانيا 
على ال�سفن ال�سوفيتية ، ثم وبطريقة اأخرى اأراد تدمري 
الكني�سة التي كانت هي امل�سرية واملتحكمة بزمام ال�سعب 
الأ�سباين ولتدمريها كان ينبغي اإيجاد و�سائل هي �سمات 
ذلك  فمن  ال�سيوعي،  بالكتالوج  خا�سة  واأ�ساليب  اأ�سيلة 
منط العنف الذي يت�سل بالثورة منط ال�سيوعية ف�سنعت 
منط الأفلم الإجرامية الدموية العنيفة التي انتزعت 
وحر�ست ال�سباب على العنف ورغبته اإىل نفو�سهم اأي�سًا، 
ومثل ذلك الألعاب النارية اخلا�سة بالأطفال واملج�سمات 
التي  الألعاب  �سمن  كانت  التي  للأ�سلحة  البل�ستيكية 
�سوف تن�سئ جيل بل اأجيال دموية حتب العنف وتناق�س 
اأفلم ت�ستمر ملدة  ، فوجدت  امل�ساملة والإن�سانية  فطرتها 
تخ�سي�س  يتم  ثم  واإج��رام  عنف  وكلها  واأكرث  ال�ساعتني 
دقيقة اأو دقيقتني م�سهدًا لعقاب املجرمني، فكانت تروج 
للعنف وتدعو اإليه وكما هو معروف يف القت�ساد اإن كرثة 
العر�س تنتج زيادة الطلب، ولعل النا�س كانوا ل ينامون 
والكوابي�س  التقيوء  عدا  دم  فيه  م�سهدًا  راأوا  اإذ  ليلهم 
ولعل  ذاكرتهم،  يف  كالو�سم  ي�سبح  الذي  ميموري  والباد 
اأكرب دليل على ذلك اأنه مت عر�س فيلم الثورة املك�سيكية 
يف اخلم�سينات فت�سبب يف نف�س النتائج، ثم قام ال�سيوعيني 
من اأجل تدمري الكني�سة ب�سنع جملت اإباحية مدبلجة 
كانت اأغلفتها حتمل �سور القدي�سات عاريات من اأجل هد 
الكني�سة وت�سويه �سورتها يف نفو�س ال�سباب كافة والآباء 
اأي�سًا، ومن بعد هذا ا�ستمرت ال�سيوعية تتحكم يف حياة 
انهزام  بعدها  حدث  ع��ام،  �سبعني  ملدة  وعقولهم  النا�س 
فيه  غرق  ال��ذي  الوحل  من  �سعوبها  وخ��روج  ال�سيوعية 
تلك  اأن  العامل  اعتقد  كما  والعباد،  الديار  ولف  اجلميع 
كانت نهاية ال�سيوعية بذلك النهيار للحتاد ال�سوفيتي، 
اأن  هو  ب�سيط  ل�سبب  اأب��دًا،  كذلك  لي�ست  احلقيقة  لكن 
العقل ال�سيوعي والكتالوج ال�سيوعي ما يزال هو املتحكم 
يف حياة النا�س اإىل الآن حتى ولو مل يدركوا ذلك واأكرب 
الثقافية  ال�سيوعية  الأمن���اط  اأن  هو  ذل��ك  على  دليل 
باأ�سماء  م�ستمرة  تزال  ما  والقت�سادية  وال�سينمائية 
اأخرى لكنها بنف�س امل�سامني، ومن ذلك نكت�سف اأن تاريخ 

ال�سينما هو �سيوعي بالأ�سالة ، واكتفي بهذا ..
- �سوؤال اآخر : هناك نوعية اأو منط جديد من الأفلم 
وكله  العربية   اأو  الغربية  �سواء  ال�ساحة  على  ظهر 

يخالف كلمك ؟
حلظات ونعود بدون فوا�سل ....ابقوا معنا ..

اأهًل يا حلوين
اأهًل يا �سيئني �ستيوبد ماك�سيمام كونقراتلي�سنز

عدنا بدون ملب�س ..
تف�سل  ح�سرة امل�ست�سار ال�سينمائي ..

- �سكرا ..يف احلقيقة اأن كل الأمناط التي ظهرت ما 
الآلهة  اأبطلت  التي  ال�سيوعية   الأفكار  نف�س  زالت تردد 
واألغتها من ح�ساباتها وزعمت اأن الإن�سان هو الإله طبعًا 
الغاب  حكم  فكرة  نف�س  وهي  الأق��وى  املت�سلط  الإن�سان 
ولكنها اأو�سع بكثري ف�سار الإن�سان هو الإله وهو املحا�سب 
�سك  ال�سعيف  مينح  اأن  بيده  ال��ذي  وه��و  املعاقب  وه��و 
اأن  بيده  من  هو  طعامه  حتى  �سيء  وكل  والغفران  العفو 
يو�سح  كمثال  جوعًا،ونذكر  ميوت  يجعله  اأو  اإياه  مينحه 
العامل  �سجنت  التي  والظلم  ال�سيوعية  ال�ستبدادية 
فيه فيلم » in the hill« بطولة املمثل الأمريكي العاملي 
رو�سي  �سجن  يف  ق�سته  كانت  والذي  فاندام«،  كلود  »جان 
وكان »فاندام« جمرد رمز لأمريكا عمومًا ثم نا�سل ونا�سل 
احلقيقة  لهم  و�سح  مبعنى  ال�سجناء  جميع  حر�س  حتى 
عن ال�سيوعية وهكذا  قدمت ت�سحيات كثرية كانت جت�سد 
اخلل�س  �سبيل  يف  العامل  خا�سها  التي  العاملية  احلروب 
الأ�سا�س  يف  �سببها  كانت  والتي  والظلم،  ال�ستبداد  من 
اإذ  ت�سميتها،  لريغان  يروق  كان  كما  ال�سر  اإمرباطورية 
ثم  من  لتن�سئ  ال�سعوب  بني  الفتنة  اإحداث  تتعمد  كانت 
احلرب وهي امل�ستفيد الذي يبيع ال�سلح للطرفني وكذلك 
اأحدهما رغم  باملراهنة على غلبة  للعنف وت�ستلذ  تروج 
 – يخرج  حتى  ودواليك  الغلبة،  �ستكون  ملن  يهمها  ل  اأنه 
ال�سيوعي  الهيكل  دمر  وقد  اأخ��ريًا    - فاندام  كلود  جان 
وكان لديه املذكرات التي كتبها اأحد ال�سجناء موثقًا بها 
اجلوهرية  الفكرة  فكانت  و�ساديتها،  ال�سيوعية  ف�ساعة 
من  للعامل  املرحلة  تلك  يف  املخل�س  هي  اأمريكا  اأن  هي 
 « sow ذلك الظلم،  ومثال اآخر على ذلك �سل�سلة اأفلم
وكذلك فيلم »الكابينة » وغريها كثري، وهناك منط اآخر 
راقي جدًا يتخذ من التاريخ م�سدرًا فيما يقدمه ، كامللك 
وثلثمائة  7نوفمرب،  وكذلك   »troy« وط��روادة  اآرث��ر 
مقاتل 300 وغريها كثري وكانت جيدة جدًا ولها اأهداف 
عظيمة توؤكد عظمة م�سدرها ، وهناك مناذج رمزية ذات 
اأقنعة لها اأهداف رغم خياليتها كفيلم املاتريك�س وكذلك 
�سريك ومثله »هونغ يونغ« الذي يحكي ق�سة احلب الذي 
يجعل من الوح�س، حمًل وديعًا، واأي�سًا منحه قوة لي�ست 
اأ�سًل ومنحه هدفًا يعي�س من  موجودة يف بنيته اجلبارة 

اأجله ويحارب من اأجله وهكذا ..
حلظات  اأي�سا  احللوين  ال�سيئني  امل�ساهدين  اأعزائي   -

ونعود انتظرونا . 
-  عدنا من املوت 

- اأهًل بكم يا �سيئني من بعيد 

- ح�سرة ال�سينمائي : هل من املمكن حتكي لنا اأغرب 
بعيد  من  اأو  قريب  من  �ساهدتها  او  قراأتها  لفيلم  ق�سة 

واعطنا حتليل دقيق اأو بر املهم الفكرة و�سلتك ؟
حتى  اأو  لفيلم  ق�سة  اأغرب  ولعل  و�سلت  نعم  �سكرا   -
لإن�سان عرفتها يف حياتي هي اإن�سان مت اتهامه بتهم كثرية 
وا�ستجوابه  احلقيقة  معرفة  من  وب��دًل  حياء  وب��دون 
فجاأة وب�سرعة وقبل اأن يرتد طريف حتولت حياته اإىل 
فيلم �سينمائي لي�س فيلم ولكن اإىل موؤ�س�سة اأ�سبه بهوليود 
اأ�سبح  ولكن لي�س لإنتاج الأفلم بل ليعي�سها على الواقع 
كان  العقاب  وهذا  اجللد  وهو  ال�سحية  وهو  البطل  هو 
العقاب  هذا  اأو  حياته  اأ�سبحت  ورمب��ا  نوعه  من  فريدًا 
اأعجبتهم  اأق�سد   بهذا  يتلذذون  ال�ساديني  لأن  اأب��دي��ًا 
امل�سلحة  قواتنا  اأبطال  يا  وهكذا  كثريًا،  وراقتهم  اللعبة 
الأ�ساو�س ت�ستمر املهزلة التي �سيغ�سب ب�سببها اهلل على 
العامل ولي�س ذلك فقط بل اإنه ترك املدينة نعم مل يعد 

ياأتي اإليها ب�سبب �سوء ما يفعله اأهلها ...
اأعطنا حتليًل لفيلمًا  -  �سكرا م�ست�سارنا و�سوؤال اآخري 

راأيته ؟
التي حتدثت  الفكرة  نف�س  » هو  املتعة  �سوق   « - فيلم 
عنها يف اإجابتي على �سوؤالك ال�سابق وهو بطولة حممود 
عبد العزيز واإلهام �ساهني واآخرين وتدور اأحداث الق�سة 
من  ل  بها  علقة  العزيز  عبد  ملحمود  لي�س  تهمة  حول 
قريب ول من بعيد مت تلبي�سها له وتدبي�سه فيها ، واأدخل 
اإىل  �سجنه  وي�ستمر  ال�سيئني  الأولد  عن  بدًل  ال�سجن 
الفرتة كفيلة بخروجه ممتلئًا  ع�سرون عامًا، كانت هذه 
بالُعقد التي ورثتها فيه حياة ال�سجن ومن ثم ينتقل من 
اأق�سى النقي�س اإىل اأق�سى النقي�س من ال�سجن وقذارته 
عليه  ي�سرتط  ثم   ، الغنى  وع��وامل  ال��رتف  اإىل  و���س��وءه 
اإدخالِه  يف  �سببًا  كان  من  منحه  اأن  بعد  كبرية  ب�سفاقة 
األ ي�ساأل عن  هذا ال�سجن منحه ماًل وفريًا وال�سرط هو 
املال ول عن الذي كان �سببًا يف اإدخاله ال�سجن وهذا هو 
م�ساكله  كل  يحل  قد  املال  اأن  امل�سكني  يظن   ، ذاته  العهر 
اكت�سبها  التي  والعقد  عا�سها  التي  ال�سجن  حياة  وين�سيه 
فيه والتي مل يكن قد علم عنها �سيئًا، لأن من كان داخل 
اإل  املدبغة ل يعرف ف�ساعة ما كان يعي�سه فيها وعفنها 
اأن يغادرها وكما يقال واحُل�سن يظهر ُح�سنه ال�سدا  بعد 
نعرف  ل  اأننا  مثلما  ومتامًا  الأ�سياُء«  تتبني  ِدها  ِب�سِ و«   «
اجليد اإل بالرديء ول نعرف اخلري اإل بال�سر وهذه هي 
املعادلة الإلهية يف هذا الكون، املهم بعد هذا تكون العقد 
املكت�سبة يف ال�سجن متعذرة الزوال حتى باملال فيت�سرف 
اأي�سًا،  ب�سببها  العاهرة  قبل  من  رف�سه  ويتم  دافعه  وهي 
اأق�سد ب�سبب نف�س العقدة التي اختارها ب�سببها، واأدرك 
لن  جدران  له  يكون  اأن  مهمًا  لي�س  ال�سجن  اأن  اأدرك  اإذ 
روحه  بو�سائج  وممتزج  اأ�سًل  راأ�سه  يف  موجود  ال�سجن 
اإلغاء  هو  اأم��ام��ه  ك��ان  ال��ذي  الوحيد  واحل��ل  وخلجاتها 
ال�سرط والنكوث به والتخلي عن املال من اأجل اأن يريح 
نف�سه والدنيا ممن ت�سبب يف �سجنه ويرتاح هو اأي�سًا من 

عناء احلياة وهذا هو ما فعله ....اإلخ .
�سكرًا لكم ونلقاكم يف اأي وقت .    -

يكتبها / هايل علي املذابي

حوار مع م�ضت�ضار قناة الأولد ال�ضيئني يف احلروب وال�ضوؤون ال�ضينمائية

ال�ضياع



نكت م�ضرية
اخرتعوا يف امريكا اآله بتم�سك احلرامية

م�سكت20  30دق��ي��ق��ه  خ��لل  امريكا  يف  جربوها 
حرامي

يف اجنلرتا خلل 30 دقيقه م�سكت 50 حرامي
يف ا�سبانيا خلل 30 دقيقه م�سكت 65 حرامي

يف غانا خلل 30 دقيقه م�سكت 600 حرامي
يف م�سر خلل 15 دقيقه املاكينه ات�سرقت

يدفاأ  احلمار  ان  اأت��دري   : له  ل�سديق  م�سطول  قال 
مرة واحدة يف ال�سنة ؟

اجاب �سديقه م�ستغربا : �سبحان اهلل ل يعرف هذا 
ال من كان حمارا .

كانو ثلثة م�سطولني بيتقاتلو ب�سكاكني حتى املوت 
خل�س  الخر  منهم  واحد  قال  منهم  واحد  مات  فلما 

نبداوها �سح

م�ساءا  الثالثه  ال�ساعه  بنت  مرته  جابت  �سعيدي 
ذبح البنت ال�سبب يقول ماعندي بنات جتي اخر الليل

للفنان رامي عيا�س  لبنان وح�سر حفله  �سافر  غبي 
وملن �سمع رامي يغني،، ))بحطها عا را�سي من فوق( 

عرفتها.. ))عرفتها  وي�����س��رخ:  اإي���ده  ورف���ع  ق��ام 
الطاقيه(( 

اإذن��ك  لي�س  �ساألوه  حم��روق��ه!  اأذان��ي��ه  حم�س�س  يف 
حمروقه؟ 

قال املح�س�س: كنت اأكوي الغرتة ورن اجلوال ورديت 
باملكوى. 

قالوا له والثانيه لي�س حمروقه؟ 

قال: اإبن الكلب دق مرة ثانيه!!! 

�سعيدي بيتكلم بال�سيا�سه يقول : كوي�س ان امريكا 
اتهمت طالبان ما اتهمت�س املدر�سة كلها 

ول  اإبلي�س  اأخذت  ليتني  يا   : لزوجها  تقول  وحده 
اأخذتك 

قال ل ... ما يجوز اأخو ياخذ اأخته 

نكت مينيه
 

؟  لي�س  عارفني  غرق�س  ما  البحر  يف  �سقط  واح��د 
لأنه لوح

نف�سها  �سمت  مر�سيد�س  م��اري��ا  م��ن  غ��ارت  ب��دوي��ه 
نفي�سه هيلوك�س

مره واحد حب ودوه على الطاحون

اغنية  وي�سغل  عاملقربه  يروح  يوم  كل  نذل  واحد 
احلياه حلوه

مبا�سرة  الح���داث  بعد  امريكا  راح��وا  نا�س  فيه 
لي�س؟؟ ... ع�سان يجمعون رماد للتمباك 

فتحوا  كيففففففف  يعذبوة  بدهم  �سيني  واح��د 
عينية ها ها ها ها 

الباب  عند  ال�سينماوهو  رايح  كان  �سر�سور  واحد 
�ساف �سورة بف باف قال من اولها رعب

يف واحد خرج من الأختبار مدوخ ليييييييييييييي�س 

؟ عل�سان كتب الغ�س يف املروحه

حبل  ل��ه  رم��وا  النجده  ج��ت  حفره  يف  ط��اح  غبي 
على  ولفه  احلبل  ربط  لي�س  ميت  طلع  انقاذه  عل�سان 

رقبته 

ال�سرطة  ب�سيارة  تعرب  ال�سجن  من  هرب  حرامي 
..... ب�س�س�س�س�س�س�س�س�س�س�س؟ 

يف مرة وقعت مناف�سة بني قطط العامل وكان القط 
قط  كل  غلب  القط  ه��ذا  ك��ان  الفائز  هو  المريكي 
اليمني  القط  مع  مقابلة  فعلو  اليمني  القط  ماعدا 
قالو كيف ا�ستطعت ان تغلب هذا القط المريكي قال 
القط اليمني انا يف ال�سل كنت منر ولكن بفعل القات 

حتولت ايل قط 

ابنه  واخ��ذو  املافية  ع�سابة  ج��اوة  واح��د  مرة  يف 
وبنتة  مرته  اخذو  ثم  بي�سحك  وال�سعيدي  وذبحوة 
الكامريا  ان��ه��ا  ع���ارف  ان��ا  ههههههههههه  ي��ق��ول  وه��و 

اخلفية 

حرام  قال  نوكيا  باأخذ  لأبوه  قال  بودي  واحد  يف 
على ابوك بتاأخذ بنت عمتك فاطمة

 .. اليمني  للرئي�س  نف�سه  قدم  الفرن�سي  الرئي�س 
قال له : جاك �سرياك رد عليه الرئي�س : جاك علي 

عبداهلل �سالح 

..يغط�سوه  البحر  يف  معلقينه   --------- واحد 
..ليييييييي�س؟؟؟  ويخرجوه  ...يغط�سوه  ويخرجوه 

اعلنات ل�ساي لبتون

يف مرة �سال املعلم التلميذ ملاذا ينب�س القلب فاجاب 
لرتق�س املعدة 

يوم  اول  فعل  للذهب  حم��ل  اك��رب  فتح  واح���د  يف 
جماين 

واح���د ك���رمي خلفت م��رات��ه ت���وام ج���اب واح��د 
للدكتور 

واحد تعني يف وزارة احلج والوق��اف راح اول يوم 
لب�س ملب�س الحرام 

فيه واحد بدوي ترك ابنته تذهب اىل من �سريبح 
املليون ملاذا؟ من �سان يعرف من �سديقها 

يف واحد بخيل دخل احلمام ومر�سا�س يخرج لي�س 
................. لنه مكتوب على الباب ادفع 
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 �ضيناريو ال�ضربة ال�ضرائيلية ح�ضب »�ضي ان ان«:
 100 طائرة �ضتخرتق اجواء الردن والعراق و�ضول اىل ايران

 م�ضرية القد�س العاملية

ان«  ان  »���س��ي  �سبكة  ر�سمت   - ن��ي��وي��ورك 
ال�سرائيلية  لل�سربة  �سيناريو  المريكية 
و�سفتها  التي  اليرانية،  النووية  للمن�سات 
وجهتها  ال��ت��ي  ال�سربة  ع��ن  تختلف  بانها 
ا�سرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 1981 

ول�«املفاعل النووي ال�سوري« عام 2007.
�ستكون،  ايران  �سد  ال�سرائيلية  ال�سربة 
�سي�سارك  حيث  مركبة  ان«  ان  ال�«�سي  ح�سب 
وطائرات  مقاتلت  ت�سم  طائرة   100 فيها 
قطع  عليها  يتوجب  ب��اجل��و،  بالوقود  ت��زود 
توجه  لكي  الكيلومرتات  مئات  تبلغ  م�سافة 
الرا���س��ي  داخ���ل  م��واق��ع  لثمانية  ���س��رب��ات 

اليرانية.
يتطلب  كان  حيث  و�سوريا  العراق  وبعك�س 
املن�سات  فان  منهما �سرب هدف واحد،  يف كل 
مواقع  عدة  على  موزعة  اليرانية  النووية 
جوية،  دفاعات  بحماية  وحتظى  الدولة  يف 
خا�سة موقع »فوردو« الواقع على مقربة من 

مدينة قم املقد�سة.
مهمة  اليرانية  النووية  املن�سات  ق�سف 
معهد  مدير  كام،  افرامي  يقول  تعقيدا،  اكرث 
�سرب  من  ات�ساعا  اكرث  لنها  القومي،  المن 
 30 قبل  مت  ال��ذي  العراقي  النووي  املفاعل 
�ستنفذ  املهمة  ان  واخ��رون،  كام  ويقول  عاما، 
ولي�س   16 واف   15 اف  ط��ائ��رات  بوا�سطة 
غوا�سات،  من  اطلقها  يتم  �سواريخ  بوا�سطة 
للمن�سات  ب�سرر  الت�سبب  ان  ي�سيف،  ال��ذي 
دقيقة  ا�سلحة  ا�ستخدام  يتطلب  النووية 

ال�سابة وال�سواريخ ل تفي بهذا الغر�س.
ح�سب املجلة المنية »جين�س«، التي تتمتع 
ا�سرائيل  متلك  امل�سداقية،  من  التي  بالكثري 
�سرب واحد من طائرات ال� »اف 15« )راعم( ما 
يقارب 25 طائرة واربعة ا�سراب من طائرات 
ال� »اف 16« ) �سوفا(، ناهيك عن ان �سلح اجلو 
طائرات  ا�ستخدام  اىل  �سي�سطر  ال�سرائيلي 
من  ب��اري،  داغل�س  وح�سب  بالوقود  التزود 
يف  ال���دويل  ال�سرتاتيجية  الب��ح��اث  معهد 
�سبع  ال�سرائيلي  العدو  جي�س  ميلك  لندن، 
�سي  »ك��ي  ط��راز  من  بالوقود  ت��زود  ط��ائ��رات 

707« واربع طائرات هركول�س.
ال��ط��ائ��رات  ي��ع��ت��ق��د ان  اخل��ب��ري الم���ن���ي 
ال�سرائيلية �ستحمل قنابل من طراز »جي بي 
يو 28« التي يبلغ وزنها 2200 كغم وت�ستطيع 
»اف  طائرة  كل  الر�س،  حتت  اهداف  ا�سابة 
ي�سار  قنابل.  ثلث  حتى  حمل  ت�ستطيع   »15
ان اجلي�س المريكي ميلك قنابل من نوع »جي 
بي يو 57« التي تبلغ زنتها 13600 كغم ولكن 
طلبت  ا�سرائيل  ان  على  موؤ�سرات  توجد  ل 
طائرات  متلك  ل  انها  عن  ناهيك  بها،  التزود 
ال��ق��ادرة على  »ب��ي 2« و«ب���ي 52«  م��ن ط���راز 

حملها.
الون��ة  يف  �سربة  ا���س��رائ��ي��ل  وج��ه��ت  اذا 
م�ساعدة  دون  ذل��ك  �سيفعل  فانه  القريبة 
ام��ري��ك��ي��ة، ي��ق��ول اخل��ب��ري امل���ذك���ور، وه���و ما 
ي�����س��ارك��ه م��ع ال��ع��دي��د م��ن اخل����رباء. اميلي 
تقول،  »جين�س«  يف  امنية  خبرية  ت�سوريل، 

لل�سربة  رئي�سية  اه���داف  ارب��ع��ة  هناك  ان 
يف  اليورانيوم  تخ�سيب  من�سات  ال�سرائيلية، 
واملن�ساأة  »ا�سفهان«  من�ساأة  و«ف��وردو«،  »نتنز« 
النووية يف »اراك«، وهي ت�سري اىل ان من�ساأة 
ا�سفهان ومن�ساأة اراك تقعان فوق الر�س ومن 
»نتنز«  من�ساأة  تقع  حني  يف  �سربهما،  ال�سهل 
فان  باملقابل  �سربها  وي�سعب  الر���س  حتت 
يف  تكمن  لنها  �سعوبة  اكرث  »ف��وردو«  من�ساأة 

قلب اجلبل.
ت�سوريل ت�سيف، ان ق�سف من�ساأة »فوردو« 
من �ساأنه ان يجلب نتائج عك�سية، اذ ان انهيار 
بتدمريها  الت�سبب  دون  من  املن�ساأة  مدخل 
�سيحميها من �سربة ا�سافية، وهي غري واثقة 
»فوردو«  من�ساأة  تدمري  على  ا�سرائيل  بقدرة 
وا�سفهان  اراك  من�سات  وتدمري  جوي  بق�سف 
املخاطرة،  ي�ستحق  ل  »ف���وردو«  تدمري  دون 
نقل  مت  ان��ه  مذكرة  المنية  اخلبرية  تقول 
الكثري من اجهزة الطرد املركزي اىل املن�ساأة 

النووية يف »فوردو« الواقعة بالقرب من قم.
بحماية  حتظى  جميعها  الرب��ع  املن�سات 
انظمة دفاع جوي من نوع »ا�س 200« و«هوك«، 
كما يقول خبري الدفاع اجلوي جيم اوهلوران 

ل�سبكة »�سي ان ان«.
ال�سرائيلي  ال��ط��ريان  �سي�سل  كيف  ام��ا 
ثلث  هناك  ان  املجلة،  فتقول  اي���ران  اىل 
التي  تركيا  عرب  ومير  ال�سمايل  ممكنة  طرق 
هذه  يف  ب�«ا�سرائيل«  علقتها  التوتر  يعرتي 
التي  ال�سعودية  عرب  ومير  اجلنوبي  الفرتة، 

ب�«ا�سرائيل«  دبلوما�سية  علقات  تربطها  ل 
والو�سطى التي متر عرب الردن والعراق، ويف 
للطريان  الردن  ي�سمح  ان  ال�سعب  من  حني 
فان  اجوائه  عرب  املرور  ال�سرائيلي  احلربي 
العراق ل ميتلك الرادارات اللزمة لكت�ساف 
هذه  ا�ستخدام  يرجح  ولذلك  الطائرات  هذه 
»�سي  لل�  ماجي�س  هلو�سي  يقول  كما  الطريق، 

ان ان«.

ا���س��ك��ال��ي��ة اخ���رى ���س��ت��واج��ه ���س��لح اجلو 
ففي  �سيطري  ارت��ف��اع  ب��اأي  ه��ي  ال�سرائيلي، 
من  الفلت  من  املرتفع  الطريان  ميكنه  حني 
منها،  �سيمر  التي  للدول  اجلوية  الدفاعات 
المر  اليرانية،  ل��ل��رادارات  �سيك�سفه  فانه 
�ساعات  ثلث  فر�سة  الخ��رية  �سيعطي  الذي 

لل�ستعداد.

القد�س  ل�«م�سرية  املنظمة  املركزية  اللجنة  وا�سلت 
العاملية« ا�ستعدادها لتنظيم احلدث الأ�سخم على م�ستوى 
»يوم  ذك��رى  ي�سادف  ال��ذي  اجل��اري  اآذار   30 ي��وم  العامل 

الأر�س اخلالد«.
وقال الناطق الإعلمي با�سم امل�سرية زاهر البرياوي يف 
اإن  القاهرة  من  الهاتف  عرب  »معا«  حترير  لغرفة  حديث 
اأكرث من 64  الفل�سطيني �ستنظم يف  »فعاليات يوم الأر�س 
دولة عربية واإ�سلمية واأجنبية ويتوقع ان ي�سارك فيها 

مليني الأ�سخا�س الذين يوؤيدون الق�سية الفل�سطينية«.
دول الطوق مراكز رئي�سية للم�سرية

اأن دول »الطوق العربي« التي حتيط  واأو�سح البرياوي 
بفل�سطني وهي الأردن ولبنان وم�سر و�سوريا �ستنطلق منها 
م�سريات �سخمة ت�سامنا مع احلدث، حيث ت�ستعد الفعاليات 
ال�سعبية والقوى الوطنية يف الأردن لتحريك مئات الآلف 
اإ�سرائيل،  مع  احل��دود  باجتاه  الأردن��ي��ني  املواطنني  من 
التي  احلا�سدة  اجلماهري  لتمركز  نقطة  هناك  و�سيكون 
اأرواحهم،  على  حفاظا  وذلك  امل�سريات  هذه  يف  �ست�سارك 
معنية مبواجهة  للم�سرية غري  املنظمة  اللجنة  ان  خا�سة 
عاملية  قوى  النهاية  يف  و«نحن  الأر���س  على  اإ�سرائيل  مع 
مع  الت�سامن  هو  يهمنا  فما  جي�س،  ولي�س  �سلمية  �سعبية 

فل�سطني والقد�س«.
مع  بالتن�سيق  تقوم  الأردن��ي��ة  الفعاليات  ان  واأ���س��اف 
املواطنني  لتجمع  املنا�سب  املوقع  لختيار  هناك  احلكومة 
الذين �سيزحفون من كافة ارجاء الأردن و�سيتم الإعلن 

عنه قريبا.
مدار  على  تعمل  اي�سا  ال�سعبية  فالقوى  لبنان  يف  اما 
ال�ساعة للتجهيز لهذا احلدث الكبري وتقوم بالتجهيز ملوقع 

جتمع امل�ساركني بالقرب من احلدود الإ�سرائيلية.
يف  خطابي  مركزي  مهرجان  هناك  �سيكون  م�سر،  ويف 
الأزهر �سي�سارك فيه ما ل يقل عن 30 الف مواطن م�سري، 

فيما �سيكون هناك جتمع اآخر يف ميدان التحرير.
امل�سرية  املحافظات  يف  فعاليات  ع��دة  و�ستنظم  كما 
بالإ�سافة  الفل�سطينية،  والق�سية  للقد�س  دعما  املختلفة 

اإىل ماراثون ريا�سي يف القاهرة.
مع  تن�سيقا  ه��ن��اك  ان  ال��ب��رياوي  ف��اأك��د  ���س��وري��ا،  ام��ا 
احلكومة  مع  تن�سيق  اي  يوجد  ول  هناك  الفل�سطينيني 

ال�سورية او الثورة لن القد�س جتمع ول تفرق.
احلكومات  مع  ج��ار  التن�سيق  ان  ال��ب��رياوي  اك��د  بينما 

الأردنية وامل�سرية واللبنانية لهذه امل�سرية.
ع�سر  احلادية  ال�ساعة  بعد  الفعاليات  جميع  وتنطلق 

ظهرا.
�سعوب العامل تريد...

وحول الهدف من هذه امل�سرية قال البرياوي ل�«معا«: »اإن 
ال�سعبي  العاملي والعربي  تاأكيدا على الدعم  تاأتي  امل�سرية 
ال�ستيطان  للنتهاكات  ورف�سا  الفل�سطينية  للق�سية 
يف  الإ�سرائيلي  الحتلل  حكومة  تتبعه  الذي  والتهويد 
تريد  العامل  »�سعوب  �سعار  امل�سرية  حتمل  حيث  القد�س«، 
يريد  »ال�سعب  مبقولة  نا  تيمُّ وفل�سطني«،  القد�س  حترير 
تغيري النظام« التي انت�سرت يف بع�س الدول العربية اثر 

ثورات الربيع العربي.
700 موؤ�س�سة من 5 قارات

واأعلن البرياوي ان اأكرث من 700 موؤ�س�سة من 64 دولة 
يف خم�س قارات ت�ساهم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف دعم 
الت�سامن  منظمات  من  مطلق  دعم  وهناك  الفعاليات  هذه 
الدولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين �ساركت لتوؤكد بذلك ان 
هناك خطرا حقيقيا يهدد القد�س وفل�سطني، لفتا اإىل ان 
منها  امل�سرية  تدعم  عاملية  �سخ�سية   400 من  اأكرث  هناك 
رئي�س وزراء ماليزيا الأ�سبق ماهاتري حممد واحلائز على 
�سلح  رائد  وال�سيخ  توتو  ديزموند  لل�سلم  نوبل  جائزة 
والأب  الفل�سطيني  الداخل  يف  الإ�سلمية  احلركة  رئي�س 
عطاهلل حنا، ورئي�س وزراء الأردن الأ�سبق احمد عبيدات 
ونائب  �سعث  نبيل  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  وع�سو 
رئي�س املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني احمد بحر وعدد من 
حزب  ونواب  اأوروبية  ودول  وامل�سريني  الأردنيني  النواب 

احلرية والعدالة يف م�سر.
احتجاجات امام ال�سفارات الإ�سرائيلية

وقال البرياوي ان عدة وقفات �سعبية �ستقام امام مقرات 
الأوروبية  ال��دول  من  العديد  يف  الإ�سرائيلية  ال�سفرات 
والعربية رف�سا ل�سيا�سة الحتلل يف كل الأرا�سي املحتلة 
عرقي  وتطهري  تهويد  من  بها  يجري  ملا  للقد�س  ودعما 
قامت  الأخ��رية  �سنوات  الع�سر  يف  اإ�سرائيل  ان  خ�سو�سا 

ببناء اكرث من 50 الف وحدة ا�ستيطانية.
م�سريات يف خمتلف انحاء فل�سطني

وممثل  امل�سرية  يف  العليا  املركزية  اللجنة  ع�سو  وقال 
بداأ  امل�سرية  لهذه  الإع���داد  ان  اخلواجا  �سلح  فل�سطني 
العديد  املركزية  اللجنة  اأج��رت  حيث  اأ�سهر  اأربعة  منذ 

من الجتماعات يف م�سر والأردن ولبنان لإخراج احلدث 
بال�سكل املطلوب.

واحلملة  والوطنية  الإ�سلمية  ال��ق��وى  ان  واأ���س��اف 
امل��دين  املجتمع  ومنظمات  اجل���دار  مل��ق��اوم��ة  ال�سعبية 
اجتماعات  تعقد  للم�سرية  داعمة  اعتبارية  و�سخ�سيات 
دورية مع خمتلف الفعاليات املحلية يف خمتلف حمافظات 
اط��لع  ب��ه��دف  الأخ�����س��ر  ال�سفة وغ���زة وداخ���ل اخل��ط 

املواطنني على اأهداف هذه امل�سرية واأهميتها.
املوؤ�س�سات  قبل  م��ن  كبريا  تفاعل  هناك  ان  واأو���س��ح 
ل��ل���س��رتاك بهذه  وال��ر���س��م��ي��ة واله��ل��ي��ة وامل��واط��ن��ني 

الفعاليات.
وو�سط  �سمال  منطقة  ان  اخل��واج��ا  ق��ال  فل�سطينيا، 
حاجز  منطقة  باجتاه  م�سريات  �ست�سري  الغربية  ال�سفة 
حلم  بيت  منطقة  م��ن  م�سريات  �ستزحف  فيما  قلنديا، 

واخلليل باجتاه �سارع 60 وقبة راحيل.
يف  م�سريات  تنظيم  ف�سيتم  الأخ�سر،  اخلط  داخل  اما 
املناطق التي �سقط فيها �سهداء عام 1976 وجتمع يف دير 

جمتمعة  العربية  املتابعة  جلنة  ان  كما  و�سخنني،  حنا 

بكل قواها موحدة يف هذا الن�ساط �ستقوم بتنظيم ن�ساط 

مركزي يف النقب، بالإ�سافة اىل ت�سيري عدد من احلافلت 

اىل منطقة القد�س.

ميدان  حميط  يف  املواطنون  �سيتجمع  غزة  قطاع  ويف 

الكتيبة وت�سيري م�سرية اىل منطقة التما�س بحيث ي�سمل 

الربنامج عدة كلمات للقوى الوطنية.

ويف ا�سرائيل، قالت م�سادر ا�سرائيلية ان حالة ترقب 

الع�سكرية  ال�ستخبارات  �سفوف  ت�سود  �سديد  وقلق 

الإ�سرائيلية على �سوء امل�سرية.

وقوع  من  امل�سرية  خلل  ال�سرائيلي  اجلي�س  ويخ�سى 

ويوم  النكبة  ي��وم  م�سريات  يف  ح��دث  كما  ت�سلل  عمليات 

الفل�سطينيني  املتظاهرين  من  عدد  ت�سلل  حيث  الأر���س 

وال�سوريني لبلدة جمدل �سم�س يف ه�سبة اجلولن.



اأ�سل  من  املك�سيكي  حني ت�سدر 
حلو،  �سليم  ك��ارل��و���س  ل��ب��ن��اين، 
باأ�سحاب  املا�سي  ال��ع��ام  لئحة 
كتبت  الثانية،  للمرة  املليارات 
يربح  ك��ان  ب��اأن��ه  »العربية.نت« 
من  دقيقة  كل  يف  دولر  األف   39
ثروته  لأن  ت��وق��ف،  ب��ل   2010
مليار دولر،  العام 74  بلغت ذلك 
ما  اىل  و�سلت   2009 عن  بزيادة 
 20 وه��ي  �سواه،  اإليه  ي�سبقه  مل 
اأرب��اح  دولر  مليون  و500  مليار 
اللئحة  وف��ق  واح���دة،  �سنة  يف 
»فورب�س«  جملة  اأ�سدرتها  التي 

الأمريكية.
 ودارت روليت الزمن يف 2011 
ع��ل��ى ام����رباط����ور الت�����س��الت 
لئحة  م��ن  ف��ت��ب��ني  ب��امل��ك�����س��ي��ك، 
�سغرية اأ�سدرتها �سبكة »بلومبريغ« 
الثنني  الأمريكية  الإخبارية 
املا�سي، و�سبقت لئحة »فورب�س« 
التي �ست�سدر مف�سلة اخلمي�س، اأن 
حلو خ�سر 5 مليارات و500 مليون 

كانت   2011 يف  وث��روت��ه  دولر، 
دولر،  مليون  و500  مليارا   68
مليونا   458 يخ�سر  ك��ان  اأن��ه  اأي 
بال�سهر، اأو 114 مليون و500 األف 
بالأ�سبوع، واأكرث من 16 مليون مع 
كل طلعة �سم�س طوال عام كامل 

بل توقف اأي�سا.
اأكرث  بال�سماتة  يرغب  وم��ن   
ميكنه  ح��ل��و،  �سليم  ب��ك��ارل��و���س 
ب��اأن  ليعرف  احل�����س��اب  موا�سلة 
بال�ساعة  يخ�سر  ك���ان  ال��رج��ل 
الواحدة 667 األفا من الدولرات، 
كل  يف  ت�سل  خ�سارته  كانت  فيما 
الراتب  ي��ع��ادل  م��ا  اىل  دقيقة 
بلده  يف  متو�سط  ملوظف  ال�سنوي 
الأ�سلي لبنان، اأي تقريبا 11000 
حلو  فكان  بالثانية  اأم��ا  دولر. 
 183 يعني  دولرا..   183 يخ�سر 
الزفري،  عند  ومثلها  ال�سهيق  عند 
ا�ستمر  ذلك  مع  نائم،  وهو  حتى 

الأغنى بني اأ�سحاب املليارات.
 خ�سر 8 مليارات يف اأ�سبوع

تكبدها  خ�سائر  واأ�سرع  واأكرب 
يف  ا�سمه  يخت�سرون  كما  »�سليم« 
النور  فيها  اأب�سر  التي  املك�سيك 
قبل 72 �سنة، كانت يف اأول اأ�سبوع 
حني  املا�سي  اأغ�سط�س/اآب  م��ن 
املالية  ل��لأوراق  حمفظته  هبطت 
مقارنة   %11 ب��ال��دولر  املقّومة 
الأ�سهم  ملوؤ�سر   %7.1 بلغ  برتاجع 
 »500 ب��ي  ان��د  »ا���س  الأمريكية 
 8 فخ�سر  نف�سها،  ال��ف��رتة  خ��لل 

مليارات دولر.
بع�س  حمفظته  حت�سنت  ث��م   
و500  مليارين  وا�ستعاد  ال�سيء 
اأ�سهر،   4 من  باأقل  دولر  مليون 
بح�سب  املزيد  ي�ستعيد  زال  وم��ا 
ما يبدو من اأخباره التي راجعتها 
حركة  عن  وه��ي  »العربية.نت« 
يف  حمفظته  وتقييمات  اأعماله 

ال�سهر املا�سي ب�سكل خا�س.
حلو،  ���س��ل��ي��م  ك��ارل��و���س  ل��ك��ن   
زوجته  من  اأبناء  ل�ستة  اأب  وهو 
يف  توفيت  التي  �سومط  �سمية 

بال�سرطان ومل يتزوج من   1999
باخل�سائر  كثريا  يهتم  ل  بعدها، 
زار  حني  قال  ملا  طبقا  ال�سمية، 
ملعت  وهناك  املا�سي،  العام  لبنان 
بلدة  زار  عندما  بالدمع  عيناه 
جزين يف اجلنوب اللبناين، حيث 
ولد اأبوه �سليم حداد الذي هاجر 
القرن  باأوائل  املك�سيك  اىل  منها 
ابنة  من  ت��زوج  وهناك  املا�سي، 
مهاجر لبناين ا�سمها ليندا �سالح 

احللو.
اأغنى  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  وه����ذه 
لن�سر  متهيد  هي  العامل  يف  رجل 
»فورب�س«  لئ��ح��ة  ع��ن  ملخ�س 
�ساملة  اخلمي�س  �ست�سدر  التي 
ما  اأو  دولر  مليار  ميلك  م��ن  ك��ل 
اأكرث  العامل  يف  وعددهم  يزيد، 
واأ�سغرهم  ملياردير،   1200 من 
ع��م��را ه���و م����ارك ت��زوك��رب��رغ، 
ال�سريك املوؤ�س�س ملحرك الثورات 
والحتجاجات يف الربيع العربي، 

وهو »في�سبوك« ال�سهري.
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اأغنى رجل بالعامل كان يخ�ضر 16 مليون دولر يوميًا

جــــــــاءت لــــمــــى  اإل اأنِت اأمي
ج��������اءت ل����م����ى 

كالغيث من بع�د الظم�اأ 
هي يف �سفاه�ي ب�سم�ة 

وغدت جلرحَي بل�سم�ا 
ج��������اءت ل����م����ى 

كال�سم�س يف اأُفِق ال�سما 
�م�ا  كالب�در غ��اظ الأجْنُ

كالط�ي�ر ف��ي تغ�ري�دِه 
وعلى الغ�س�ون ترمن�ا 

ج��������اءت ل����م����ى 
وب��دا اجل�م�ال ك�اأن�م�ا 
يف وجهها الزاهي من�ا 

ورُد ال�رب�ي�ِع ب�خ�ده��ا 
وعل�ى ال�س�ف�اه تب�س�م�ا 

ج��������اءت ل����م����ى 
يا�س�اح ع��ذرا حين�م�ا 
اأب�دو بو�سف�َي ُمغ�رم�ا 

فلق�د اأعي��س ب�دون م��ا 

اأو دون اأك����ٍل ُرب��م��ا 
لك�ن ب�دون�ك ي��ا ل�م�ى 
ل ل�ن اأعي��َس واأ�ْسل�م�ا 

ج��������اءت ل����م����ى 

ل�سيء يعطيني الأمان بهذِه 
الدنيا �سواِك  

ل����س���يء رت��ب��ن��ي ك��ط��اب��ور 
ال�سباح 

وعلمني احلروف الأبجدية 
غري   « باأر�ٍس  اأنبتني  ل�سيء 

ذي زرٍع »  اإل اأنِت يا اأمي 
ل�سيء اأ�سعلني كم�سباٍح 

واألهمني الفلح 
مبعهد  الفرح  در�سني  ل�سيء 

الأحزان اإل اأنِت يا اأمي
ل�سيء  علمني باأن الطري 

حماٌل اأن يطري بغري الرع�سة 
الأوىل 

جوار  احل��رف  ب��اأن  وعلمني 
احلرف فوق ال�سطِر 

ي�سنع اأغنية 
واأن ال�سرب على الآلم ي�سنع 

معجزة 
الإخ��ل���س  م��ع  اجل��ه��د  واأن 

ي�سنع اأمنية
ل�سيء حلنني ك�سمفونيٍة 

واأعطاين الأمل يف الآن  
اإل اأنِت يا اأمي 

ل�سيء 
ا�ست�سقي  باأن  علمني  ل�سيء 

من الأيام ُحّبًا
حتى لميوت النا�س من جوع 

املحبة 
اجلهل  ب���اأن  علمني  ل���س��يء 

مفتاح التعا�سة 
واأعطاين مفاتيح  النجاح 

كل  اإىل  ترجمني  ل���س��يء 
اللغات 

اإل اأنِت يا اأمي ...

اليمن و الفرتة النتقالية
ت���ع���ت���رب ال����ف����رتة 
اليمن  يف  النتقالية 
العابر   اجل�����س��ر  ه���ي 
ال����ذي  مي��ر ف��ي��ه كل 
او  �سرخ  و  �سارك  من 
ال�سنوات  منذ  عار�س 
اندلع  اىل  الخ��رية  
ال����ث����ورة وت��وه��ج��ه��ا 
جمعة  ح��ادث��ة  ب��ع��د 
الغام�سة   ال��ك��رام��ة 
ومازال  اليمن....  يف  

النظام قائم لن النظام لميثل فقط رئي�سا ول �سابطا وامنا 
ازمات  وخلق  القدمي  ال�سلوب  نف�س  على  اعتاد  �سعبا  ميثل 
وافتعال العنف املادي العقلي  والروحي من ول �سي لتمويه 

و جتميد ا�سياء  تعترب يف غاية الهمية . 
يف اليام الخرية لوحظ ان هنالك انت�سار للقاعدة مندرجة 
حتت ا�سام  متعددة يف الوقت الذي كان بوق القاعدة  خافتا 
القاعدة من دعم  ان  املعروف  النتقالية، فمن  املرحلة  قبل 
غربي  من اجل احلفاظ على م�سالح ا�سرتاتيجية معينه يف 
بداية المر لكنها اأ فلتت من حتت ايدهم  كما يقال ،و مازالت 
القاعدة عذرا من اجل �سفقات متنوعة لدى مت�سلطني جدد 

يف هذة املرحلة   
نحو  طريقا  وت�سق  تن�سد  ل�سعوبا  العربي  الربيع  ثورات   
تبديل  هو  .فقط  والع�سكري  ،القت�سادي  ال�سيا�سي  التغري 
القدمي باجلديد وكيفية   التالف اي ان عملية  دمج احلديث 
بالقدمي لباقة م�سكلة ،ومن ثم ظهور فئات متعدده خمتلفة 
العقائد والفكار يف ظل توافق ومقاطعات اقليمية فدرالية 
التفرقة  �سيا�سة  وا�ستمرار  التق�سيم  عن  بديل  متعددة 

ل�ستمرار الفو�سى واحلرب لفرتات متقطعة م�ستمرة 
مرحلة  هي  املقبلة  املرحلة  يف  ودجم��ة  اجلي�س  فهيكلة 
ال�سعبة  لدى الرئي�س التوافقي وحكومة الوفاق ..يف الوقت 
ومزاول   حزبه  رئي�سا  ميثل  ال�سبق  الرئي�س  م��ازال  اللذي 
تن�س  مل   انه  املعروف  فمن  احل�سانة  بعد  ال�سيا�سي  العمل 
املبادرة بعدم مزاولته العمل ال�سيا�سي ،واخ�سى  بدل الرتكيز 
على   البناء والعمار يف اليمن  هو الن�سطة ال�سيا�سة  حتت 
بديل   املقبلة  املرحلة  يف  جديد  من  ح�سابات   ت�سفية  اطار 
من ال�ستفادة من املا�سي والبدء  بال�سلح ال�سيا�سي لنقاذ 

وانها�س دولة 
فماذا عن اكرث من خم�سة ملين طفل حتت فقر وجماعة 
ومازلنا  ننتظر دعما خليجا ام نقدا دوليا  اخر لتعود فقط 
احلياة لطبيعتها  يف الفرتة املقبلة لرى ما الذي �سيخرج يف 

هذه املرحلة )) املرحلة النتقالية ((
اطفال وعوائل ميوتون  يت�سورن جوعا ،يف ابني م�سردين 
مما  �سوبرمان  من  اقوى  القاعدة  ان  يدعي  والمن  واجلي�س 
ي�سعب ا لقب�س عليهم وادخالهم م�سحات عقلية مع ان بع�س 
كل  لنهم  امل�سحات  هذه  اىل  بحاجة  والمن  اجلي�س  افراد 
القاعدة  و�سدمة عن  يتفجائون  مو�سوعا جديدا عن  يوم 
التغيب والتعتيم .وهذا فقط ب�سبب  موت ا�سداقئهم ب�سبب 
ال�ساحة  ث��وار  ..ام��ا  الب�سر  ب��ارواح  والت�ساهل  القادة  اوم��ر 
ان  بعد  انف�سهم  تلميع  يردون  الذين   )) املن�سمة  ))اللجنة 
اهانو واتهمو كل من رف�س النتخابات وا�ستمر مظاهر بكل 
مازال  �سعبا  ظل  حتت  ث��ورة   جديد  من  و   املتنوعة  التهم 
يتعاطى الورق الخ�سر مي�سي براي وي�سبح برايا اخر فكيف 
فحظا  القادمة  املرحلة  يف  هولء  مع  الدميقرطية  �ستكون 

موفقا لت�سعيد الثوري ..
ول  مطالبهم  �سقف  ارت��ف��ع��ت  واحل��وث��ي��ون  احل��راك��ي��ون 
كل  وتلقوا  وا�سطهاد  حقوقهم  نهب  من  عانو  فقط  الوموهم 
وثباتهم  �سراخهم  يرتكوا  ولن  واملعنوي  املادي  العنف  انواع 
عن مبادئهم. اىل ان يجدو انف�سهم وامانهم  زاذا عن ابناء 

تهامة واملهم�سني .
تعز هي البو�سلة  ال�سرتاتيجية  بني �سمال اليمن واجلنوب  
الدماء يف ظل   الكثري من  العنا وال�سقاء و�سالت  فقد حتملت 
واجلوع  الفقر  من   تعاين  مهما  فتعز  الثورات  وبعد  الثورات 
املرحلة  هذه  يف  ال�سرتاجي  اليمن  م�سري  .فهي  اليوم  اىل 

وامل�ستقبل  القرار القريب 
الف�سائل  .وجمع  الوطني  احلوار  ننتظر  ان  ال  علينا  فما 
اليمن  �سرت�سم  و  ال�سيا�سي  الهيكل  بناء  تعزز  التى   املتعددة 

امل�ستقبلي اجلغرايف لمل واعد وجيل م�ست�سرق جديد .

ماجدة طالب

جمال البحري هايل علي املذابي
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الفل�سطينية  اجلن�سية  ���س��اك��ر:  ف�سل 
����س���رف يل..ول���ي�������س ه���ن���اك ع�����س��اب��ات 
ينتف�س ال�سعب  اإن��ه  �سوريا  ف��ى  م�سلحة 

 

واأحب  �سدري..  على  وو�سام  يل،  �سرف  الفل�سطينية  »اجلن�سية 
»اأبو مازن« واأحرتم مواقفه.. اإنه رئي�س معتدل وطيب«.

هذا ما قاله الفنان ف�سل �ساكر تعليقا على ح�سوله على اجلن�سية 
موؤخرا  تعلن  الإع��لم  و�سائل  بع�س  »اأن  اىل  واأ�سار  الفل�سطينية. 
املخيم،  يف  تربيت  فاأنا  عارا،  اأو  تهمة  ذلك  وكاأن  فل�سطيني  باأنني 
وزوجتي فل�سطينية. فطلبت من »اأبو مازن« منحي اجلن�سية، واأمتنى 

اأن اأزور يومًا هذه الأر�س الغالية املقد�سة«.
اهلل  عطا  الأردن  يف  الفل�سطيني  ال�سفري  بي  »ات�سل  ويقول: 
قائل: »�سيادة الرئي�س بدو يحكي معك«. ثم حتدث اإيّل الرئي�س 
اجلن�سية  اأعطيك  اأن  »اأت�سّرف  يل:  وق��ال  فحّياين  الفل�سطيني، 

الفل�سطينية«.
لبنان«،  م��ن  »طليت  اأغنيتي  ق��دم  ك��ان  ال���ذي  �ساكر  وف�سل 
و»فل�سطني«، هل �سيغني جمددا للق�سية الفل�سطينية؟ يرد بالقول: 
»�ساأعتزل الفن لأنه مل يعد ي�سرفني يف ظل ما يجري من حولنا من 
ظلم وقمع. ولكنني �ساأختار الوقت املنا�سب لأغّني فقط لفل�سطني، 
ال�سورية  للثورة  �ساأغني  ال��ع��امل..  يف  املظلومني  ولكل  وحم�س، 

والثوار، و�ساأدعمهم باملال، والطبابة، واملواد الغذائية، وال�سلح«.
ولدى �سوؤاله عما اإذا كان ميتلك فعل ال�سلح، وكيفية اإي�ساله اىل 
الداخل ال�سوري؟ يرد �ساكر بالقول: »ما من �سيء �سعب. من املوؤكد 

اأن هناك اإمكانية متاحة. هناك مليون طريق لتحقيق ذلك«. 
وكان الفنان �ساكر قد �سارك يف تظاهرة لل�سلفيني بقيادة ال�سيخ 
اأحمد الأ�سري يف الرابع من اآذار اجلاري، دعما للثورة ال�سورية، يف 
خطوة اختلط فيها ال�سيا�سة بالفن. وردا على �سوؤال ينفي تدخله 
يف ال�سيا�سة ويقول: »اأنا ل اأفهم فيها. اإنه مو�سوع اإن�ساين بحت. فاأنا 
اأعرت�س على الظلم والقتل والغت�ساب يف �سوريا، وحرق امل�ساجد 

وامل�ساحف، و�سلخ جلود الأطفال.. اليهود مل يفعلوا ذلك«.
»غري  منفعل:  يعلق  امل�سلحة،  الع�سابات  دور  عن  �سوؤاله  ولدى 

�سحيح. لي�س هناك ع�سابات م�سلحة. اإنه ال�سعب ينتف�س«.
�ساكر:  يجيب  راأيه؟  عن  للتعبري  كو�سيلة  ال�سلفية  يختار  وملاذا 
بنظر  اجلماعة  عن  خاطئة  فكرة  هناك  تهمة.  لي�ست  »ال�سلفية 
نزلوا  اإنهم معتدلون، وعادلون، ويخافون اهلل. وعندما  الكثريين. 
يف التظاهرة، قالوا كلمة حق ووزعوا الورود واحللوى على اجلي�س 
عليهم  وتتعرف  منهم،  تقرتب  ال�سحافة  اأن  لو  اأمتنى  والنا�س. 

فعليا.. فاملو�سوع ل يقا�س بال�سكل واللبا�س«.
م�ستعد  واأنا  م�سي�سة،  وغري  �سادقة  تظاهرة  »نظموا  وي�سيف: 
للموت من اأجل الدين، ولكنني غري م�ستعد لتلقي �سفعة واحدة من 

اأجل ال�سيا�سة«.
ويبدي �ساكر موقفا انتقاديا لذعا من بع�س الفنانني اللبنانيني، 
الذين قدموا اأغنيات دعما للنظام ال�سوري، ويقول: »اإنهم عديدون، 
مرهف  فنان  يغني  كيف  علمة.  وراغ��ب  احل��لين  عا�سي  ومنهم 
لديهم  يكون  اأن  اأمتنى  الفنية؟  الر�سالة  هي  اأي��ن  جم��رم؟  لنظام 
�سمري و�سرف. ول ي�سرفني اأن يكون مثل هوؤلء اأ�سحابي. ثم اإنه 
يف املجال الفني مل يحب فنان يوما زميله. الكل كاذبون وممثلون. 
الفن يف املا�سي كان ذا قيمة، اأما اليوم، فاإنه كذبة كبرية ي�سحكون 
وال�سيارات  للتجارة  م��رادف  وه��و  وم�ساعرهم،  النا�س  على  فيها 

والق�سور!«.
يحبني  من  »هل  يقول:  موؤخرا  منه  الفني  جمهوره  موقف  وعن 
يفعل ذلك فقط من اأجل فني؟ وهل يعني ذلك اأنني اإذا وقفت �سد 
الظلم ف�سيكرهني؟ عليهم اأن يقفوا معي وي�ساندونني. اأما اجلمهور 

الذي يوؤيد النظام ال�سوري، فل اأريد حمبته!«.

بالتعليقات املواقع  يغرقون  واتباعي  مهزوم  رجل  ال�ضرع  فاروق  لالأ�ضد:  ال�ضبل  لونا  الإعالمية 

ي�ضرا: تكفري عادل اإمام كارثة للفن.. واأتقرب هلل باأعمال اخلري

 يف ر�سالة، يف الثاين والع�سرين من يناير املا�سي، 
فاروق  ال�سوري  الرئي�س  نائب  ال�سبل  لونا  و�سفت 
�سدر  ما  اإث��ر  ذل��ك  ك��ان  امل��ه��زوم،  بال�سخ�س  ال�سرع 
الرئي�س  دعت  والتي  حينها،  العربية  اجلامعة  عن 
�سلحياته  تفوي�س  اإىل  الأ���س��د  ب�سار  ال�����س��وري 
برملانية  انتخابات  اإج��راء  اإىل  متهيدًا  نائبه،  اإىل 

ورئا�سية حتت اإ�سراف عربي ودويل.
اأن  الأ���س��د  الرئي�س  ال�سبل  امل�ست�سارة  طالبت 
لرف�س  مكتوب  اأو  متلفز  بيان  باإ�سدار  ال�سرع  ياأمر 
نائب  و�سفت  وحينها  العربية،  اجلامعة  اق��رتاح 
�ساعات  بعد  جاء  هذا  ال�سبل  كلم  باملهزوم،  الأ�سد 
من �سدور املبادرة العربية بتاريخ الثاين والع�سرين 

من يناير.
مواقع  بخ�سو�س  ل��لأ���س��د  ال�سبل  تطمينات 

الإنرتنت
كانت  املا�سي،  العام  من  دي�سمرب  من  ال�سابع  ويف 
بي  »اأي��ه  قناة  مع  ال�سوري  الرئي�س  مقابلة  ق�سية 
للقناة  النظام  ات��ه��ام  بعد  تتفاعل  زال��ت  م��ا  �سي« 

باجتزاء املقابلة.
وتتلقى لونا ال�سبل من �سهرزاد اجلعفري املوظفة 
يف الرئا�سة ر�سالة ت�سري اإىل تعليقات موؤيدي نظام 
فتحول  ب��وك،  الفي�س  على  املقابلة  على  الأ���س��د 
ال�سبل ر�سالة �سهرزاد اإىل الرئي�س، وتعلق للرئي�س 
اأغرقت  التي  هي  لها  تابعة  جمموعات  اأن  مو�سحة 
مواقع الإنرتنت بالتعليقات على اخلرب ب�ساأن هيئة 

التن�سيق.
ويف ر�سالة تالية تخرب ال�سبل الرئي�س الأ�سد اأن 
ال�سباب املوايل ي�سن هجوما بالتعلقيات على �سفحة 

املذيعة الأمريكية باربرا والرتز على الفي�س بوك، 
بعد املقابلة التي اأجرتها مع الرئي�س ال�سوري.

ال�سبل توجه الرئي�س بخ�سو�س خطابه
يف العا�سر من يناير املا�سي، وهو اليوم الذي �سبق 
اأر�سلت  الأمويني  �ساحة  من  خلطابه  الأ�سد  توجيه 
نقاطًا  فيها  عليه  تقرتح  الأ�سد،  اإىل  ر�سالة  ال�سبل 
ومن  اخلطاب،  يف  عليها  بالرتكيز  وطالبته  عديدة، 
اأبرزها �سرورة اأن يظهر وخلفه جمهور، حتى يعطي 
يفعل  كما  واآم���ن  مبريديه،  حم��اط  اأن��ه  النطباع 

الرئي�س الأمريكي اأوباما.
الأ�سد التزم باقرتاح ال�سبل هذا، ونفذه بظهوره 
على طريقة الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، الذي 
كما  موؤيديه،  من  عدد  و�سط  خطاباته  اإلقاء  تعود 

ا�ستعان باقرتاحات ال�سبل.
اقرتاح ب�سرورة خطف الرئي�س راية الإ�سلم من 

املعار�سة
ر�سالة حتتوي على خطاب لأوباما

اجلانب  يف  ن�ساط  له  ك��ان  ال��ذي  الآخ��ر  ال�سم 
ما يبدو من  ال�سيدة هديل، وهي على  الإعلمي هو 
الر�سائل امل�سربة �سخ�سية الظل، التي تتابع لأجل 
بحزب  متعلقة  و�سوؤونًا  اإعلمية  تفا�سيل  الرئي�س 

البعث احلاكم.
ر�سالة  هديل  تنقل  ومرفقاتها  الر�سالة  هذه  يف 
اإىل  دم�سق  يف  الإي��راين  ال�ستخباري  امل�ستوى  من 
لل�سفري  ال�سيا�سي  و  الإعلمي  فامل�ست�سار  الرئي�س، 
ا�سمه  �سخ�س  م��ع  اج��ت��م��ع  دم�����س��ق،  يف  الإي�����راين 
بهذه  للقيام  هديل  من  يبدو  ما  على  مكلف  ح�سام، 
الرئي�س  خل��ط��اب  اق��رتاح��ات  و���س��ع  وه��ي  املهمة، 

الإعلمي  امل�ست�سار  و�سعها  التي  املقرتحات  املقبل، 
وال�سيا�سي لل�سفري الإيراين يف دم�سق، اإ�سافة لبع�س 
راية  الرئي�س  خطف  �سرورة  عن  يتحدثون  النا�س 
الإ�سلم من املعار�سة، والرتكيز على ق�سية فل�سطني 
الدولة  اأن  على  والتاأكيد  الإ�سلمية،  ومقد�ساتها 
التق�سري يف  اإىل  اأدى  ما  املوؤامرة،  ان�سغلت مبواجهة 

تلبية حاجات املواطنني ال�سوريني.
مع  املقابلة  على  التعليق  فكرة  �ساحبة  هديل 
طريقة  يف  هديل  ال�سيدة  م�ساهمة  وال��رتز  باربرا 
اأي�سا نقل اقرتاحات عدد  التعاطي الإعلمي �سمل 
منها  مبا�سرة،  الرئي�س  اإىل  معهم  تتوا�سل  مم��ن 
ملحظات على لقاء الأ�سد مع باربرا والرتز مذيعة 
قناة »اأية بي �سي«، اإذ تقرتح اأن يتم ت�سجيل املقابلة 
بالكامل ويخرج متحدث اإعلمي يعلق على طريقة 
بالفعل  مت  ما  وهو  عنها،  والإع��لن  املقابلة  تغطية 
ال�سورية  اخل��ارج��ي��ة  با�سم  املتحدث  ظ��ه��ور  ع��رب 
للحديث حول هذا  جهاد مقد�سي يف موؤمتر �سحايف 

املو�سوع.

اأن  ي�سرا  امل�سرية  الفنانة  اأكدت   
”الزعيم“  اإم��ام  عادل  النجم  اتهام 
وتكفريه  الإ�سلمي  الدين  ب���ازدراء 
كارثٌة للفن وحلرية الفكر والإبداع 
بينها  م��ن  ال��ت��ي  ال���ث���ورة  ومل��ط��ال��ب 
توقعت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  احل��ري��ة، 
ل  واأن��ه��ا  امل�سلمني،  الإخ���وان  �سعود 

تخ�ساهم وم�ستعدة للعمل معهم.
اإىل  تتقرب  اأنها  ك�سفت  حني  ويف 
باأعمال اخلري،  اهلل �سبحانه وتعايل 
ل�سقوط  حزنها  ع��ن  اأع��رب��ت  فاإنها 
التي  واحل��ال��ة  ذن��ب،  ب��دون  �سهداء 

و�سل اإليها ال�سارع امل�سري.
مع  م��ق��اب��ل��ة  -يف  ي�����س��را  وق���ال���ت 
برنامج ”واحد من النا�س“ على قناة 
اخلمي�س  م�ساء  الف�سائية  ”املحور“ 
15 مار�س/اآذار- ”ل ي�سح ما يتعر�س 
الفنانني  من  غريه  اأو  اإم��ام  ع��ادل  له 
كارثٌة  التهامات  ه��ذه  واملبدعني، 
ب���ازدراء  اإم���ام  يتهم  وال���ذي  للفن.. 

الأديان يريد اأن يكفر من؟”.
اإمام  له  يتعر�س  ما  ”اأن  واأ�سافت 
مبثل  هو  واملبدعني  الفنانني  وبع�س 
وكذلك  والإبداع،  الفكر  حلرية  ردة 
ملطالب الثورة التي من �سمنها حرية 

وعدالة اجتماعية“.
على  امل�سرية  الفنانة  و���س��ددت 
اأنها ل تخ�سى ما حدث للزعيم، واأنها 
لأي  وت�سديه  الفن  قوة  من  واثقة 
ال�سعب  اأن  معتربة  تيار،  اأو  �سخ�س 
امل�سري يحب الفن الذي ظهر منذ اأن 
يف  اأم  املعابد  يف  �سواء  م�سر،  وجدت 

الأهرامات اأم يف جمال الطبيعة.
احلجر  ميكن  ل  اأن��ه  ي�سرا  وراأت 
اأو  الفنان  اأحا�سي�س  اأو  م�ساعر  على 
منعه من تقدمي الفن، لفتة اإىل اأن 
الفن ل بد يظهر اجليد وال�سيئ، لأنه 
ل ميكن اأن يكون كل الب�سر ملئكة.. 
الكفار  تقدمي  كيفية  عن  وت�ساءلت 
لو مت عمل فيلم يتناول اأيام الر�سول 

�سلي اهلل عليه و�سلم.
ُرفعت  التي  الق�سايا  اأن  واعتربت 
املبدعني،  وبع�س  اإم���ام  ع��ادل  على 

املد  ”�سم�سية  حتت  منها  ج��زء  ك��ان 
الإ�سلمي“ الذي طغى على ال�ساحة 
عدم  على  �سددت  اأنها  اإل  م��وؤخ��ًرا، 
الإخ��وان  مع  وثيق  ب�سكل  ارتباطه 

امل�سلمني.
واأك�����دت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة اأن 
اأن  م��ن  اأذك����ى  امل�سلمني  الإخ�����وان 
الإب���داع،  حرية  اأو  الفن  يحجموا 
لأن��ه��م ي���درك���ون ق����درة ال��ف��ن على 

ك���ان من  اأن���ه  اإىل  ال��ت��اأث��ري، لف��ت��ة 
اإنتاج  �سركة  اإن�ساء  اأولوياتهم  بني 
�سينمائي، و�سددت على اأنها م�ستعدة 
جيًدا  ال���دور  ك��ان  اإذا  معهم  للعمل 

ولي�س م�سي�ًسا.
�سعود  توقعت  اأنها  ي�سرا  وك�سفت 
الإخ�������وان امل�����س��ل��م��ني وف���وزه���م يف 
اإىل  م�سرية  الربملانية،  النتخابات 
و�سلوا  حتى  واجتهدوا  عملوا  اأنهم 

يجنون  الآن  واأنهم  فيه،  هم  ما  اإىل 
الفرتة  خ��لل  وتعبهم  عملهم  ثمار 

املا�سية.
�سبحانه  باهلل  علقتها  اأن  وراأت 
ت�سمح  ول  ا،  ج����دًّ خ��ا���س��ة  وت��ع��اىل 
اإىل  لفتة  فيها،  يتدخل  اأن  لأح��د 
لإر�ساء  اهلل  فرو�س  ت��وؤدي  لن  اأنها 
تيار اأو �سخ�س، لأنها �ستتحمل تبعية 
اأفعالها، �سواء بالذنوب اأم احل�سنات.
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 Wanted, weekend 3 days live-in ONLY
nanny for two children ages 2 & 4

yrs old in
 Staten Island NY.  Must be able to

speak English/Arabic.  Someone with
 experience who will take care of

children and help with some
 housekeeping. For more information

please call 646-584-6418.

�عـــــــــــــالن

مطلوب مدبرة منزل م�سلمة جتيد �للغة �لإنكليزية يف 
ولية كنكتيكت بر�تب مغر. �لرجاء �لت�سال بالرقم: 

 860-543-5400
 Muslim family in Connecticut seeking a

 Muslim live-in nanny/housekeeper who is
 fluent in English, Great pay plus room and

board. Please email: aidlibi@yahoo.com

�عـــــــــــــالن

I،m looking for halal work
 

Maria Kareem
657 Schuyler Ave.

North Arlington, NJ 07031
Tel:12017029991

Objective:
• Looking for Islamic work
Education:

 Kaplan University Online –Information
technology
Nov.2009-march2010
• Ten credits
• Reading , writing,  office , intro to IT classes.
Employment:
• No work experience.
Skills:  
• Windows

 • MS office, word, excel, access , outlook,
powerpoint
• Software
• IT
• English

 • Spanish
• arabic

طلب عمل كجلي�سه �طفال ل�سر م�سلمه
 مقيمه فى بروكلني �و منهاتن 

للمعلومات �لت�سال على
 �لرقم 9082059809
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طريقة عمل النوجا واأطباق حلوى بها
املحببة  احللويات  من  النوجا  حلوى  تعد 
يف  �سنعها  ميكنك   ، وال��ك��ب��ار  الأط��ف��ال  ل��دى 
منزلك لأطفالك ولأ�سرتك بطريقة ب�سيطة. 
اللذيذة  النوجا  لعمل  �سهلة  طريقة  اإل��ي��ك 
ا�ستخدام  ميكنك  التي  احللوى  اأطباق  وبع�س 

النوجا يف ح�سوها .
طريقة عمل حلوى النوجا :

املقادير:
بي�سة

كوبا م�سحوق ال�سكر الأبي�س
ملعقة �سغرية من اجللوكوز

ملعقتان كبريتان من الع�سل الأبي�س
ملعقتان كبريتان من املاء

كوب من اللوز املق�سر واملحم�س
طريقة التح�سري:

�سفاره  ع��ن  البي�س  بيا�س  بف�سل  قومي 
قومي  ث��م  احلجم  متو�سط  اإن���اء  يف  و�سعيه 

بخفقه جيدًا.
و�سعي  احلجم  كبري  اآخ��ر  اإن���اء  اأح�����س��ري 
الع�سل  ملعقة   ، الأبي�س  ال�سكر  م�سحوق  فيه 
على  �سعيهم  ثم   ، اجللوكوز  وملعقة  الأبي�س 
النار يف درجة حرارة هادئة وقّلبي املحتويات 
جيدًا ملدة من 3 اإىل 5 دقائق ثم ارفعي الإناء 

من على النار .
مع  ال��ب��ي�����س  ب��ي��ا���س  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ط  �سعي 
�سميكا  قوامه  ي�سبح  حتى  امل�ستمر  التقليب 

ولمع اللون .
اأ�سيفي اللوز املق�سر و املحم�س اإىل النوجا 
و�سعي  �سينية  اح�سري  ث��م   ، جيدا  وقّلبي 
، �سعي عليها النوجا ثم  طبقة من ورق الزبد 
غطيها بطبقة اأخرى من ورق الزبد واتركيها 

ملدة 10 دقائق حتى تربد .
قطعي النوجا بال�سكل الذي ترغبني فيه ) 

يف�سل مربعات �سغرية مت�ساوية احلجم 
( وقدميها لأ�سرتك .

الفول  ب��زب��دة  ب�سكويت   
ط���رق   3 ال���������س����وداين: 

خمتلفة
 من املطبخ الرتكي: 3 

اأ�سناف حلوى
ك��ي��ك ال�����س��وك��ولت��ة 

املح�سو بحلوى النوجا :
املقادير :

من  ك��ب��رية  م��لع��ق  خم�س 
قطع ال�سوكولتة

خم�س ملعق كبرية من املاء املغلي
ن�سف كوب من الزبد
ن�سف كوب من اللنب

ن�سف كوب �سفاربي�س
الدقيق  م��ن  ك���وب  اأرب�����اع  وث��لث��ة  ك���وب 

الأبي�س
ملعقتان كبريتان من البيكينج بودر

ن�سف ملعقة �سغرية من امللح
كوب ون�سف كوب �سكر اأبي�س

ن�سف كوب بيا�س بي�س
ملعقة كبرية فانيليا

500 جم من حلوى النوجا
طريقة التح�سري:

اأح�سري اإناء واخلطي ال�سوكولتة مع املاء 
اخلطي  اآخ��ر  اإن��اء  يف  جانبا  واتركيهم  املغلي 

الدقيق ، البيكينج بودر و امللح .
الزبد  فيه  واخلطي  اآخ��ر  اإن���اء  اأح�سري 
اأ�سيفي   ، وال�سكر حتى ي�سبح قوامهما كرمييا 
�سفار البي�س ، اللنب وال�سوكولتة ثم اأ�سيفي 
مع  والفانيليا  البي�س  وبيا�س  الدقيق  خليط 

ال�ستمرار يف 
اخلفق .

الفرن لدرجة حرارة 350 .�سخني 
من  ج��زءا  فيها  و�سعي  �سينية  اأح�����س��ري 
حلوى  غطي  ث��م  ال��ن��وج��ا  ح��ل��وى  ث��م  الكيك 
النوجا بباقي خليط الكيك و�سعيها يف الفرن 

ملدة من 25 اإىل 30 دقيقة .
اأخرجي ال�سينية من الفرن واتركيها حتى 

تربد ثم قطعيها .
���س��ع��ي ق��ط��ع ال��ك��ي��ك يف ط��ب��ق ال��ت��ق��دمي 

وا�ستمتعي باملذاق الرائع مع عائلتك .
كوكيز بالنوجا والكراميل

املقادير :
ن�سف كوب �سكر اأبي�س

ن�سف كوب �سكر بنّي
ن�سف كوب زبد

ملعقة �سغرية فانيليا
ن�سف كوب زبد الفول ال�سوداين

بي�سة
كوب ون�سف دقيق اأبي�س

ن�سف ملعقة �سغرية بيكينج �سودا

ن�سف ملعقة �سغرية بيكينج بودر
ربع ملعقة �سغرية ملح

الرقيقة  ال��ن��وج��ا  ح��ل��وى  م��ن  ج��م   500
واملغطاة بالكراميل

طريقة التح�سري:
ال�سكر  فيه  جيدا  واخلطي  اإن��اء  اأح�سري 

الأبي�س ، ال�سكر البنّي ، الزبد، 
زبد الفول ال�سوداين والبي�سة 

.
الأبي�س  الدقيق  اأ�سيفي 
البيكينج   ، �سودا  البيكينج   ،
مع  اخلليط  اإىل  وامل��ل��ح  ب���ودر 

التقليب اجليد .
خبز  ���س��ي��ن��ي��ة  اأح�������س���ري 
من  ج��زءا  ،�سعي  الب�سكويت 
النوجا  ح��ل��وى  ث��م  اخل��ل��ي��ط 

وغطيها بباقي اخلليط من ال�سطح .
حرارة  درجة  يف  الفرن  يف  ال�سينية  �سعي 

350 درجة ملدة من 13 اإىل 16 دقيقة .
اأخرجي ال�سينية من الفرن واتركيها تربد 
التقدمي وا�ستمتعي بها مع  ثم �سعيها يف طبق 

عائلتك .

طريقة عمل امللفوف بال�ضور
املقادير

ملفوتني و�سط  ماء ل�سلق امللفوف 
الطريقة

اول �سي حتطوا الطنجرة على النار حتى يغلي املاء 
بهالوقت بنجيب امللفوف وبنقورها بهالطريقة 

وترتكونها  باملاء  ملفوفة  اول  بتحطوا  املاء  يغلي  وب�س 
�سي خم�س دقائق بتغطي الطنجرة بهالطريقة 

بعد ما ت�سوفون الوراق بتطلع حلالها نطلعهم من على 
النار ونرتكهم ربع �ساعة حتى يربدوا 

ومن ثم ن�سعهم بامل�سفاة
وبعدها نعيد نف�س اخلطوات مع امللفوفة الثانية ....

احلني جني للخلطة
للملفوتني ن�ستخدم 3 كوبات رز مع حلمة مفرومة 

بنحطلها معلقة �سغرية من �سبع بهارات وقرفة وكمون 
وملح وزيت

بتحركهم زين ليختلطوا مع بع�س
وهاي احل�سوة جاهزة

كبرية  الورقة  كانت  اذا  القطع  خ�سبة  بنجيب  واحلني 
بنق�سها بالن�س

وبنحط عليها احل�سوة بهالطريقة 
ونبداأ نلفها من را�سها ب�سكل مائل

يعني  الطنجرة  يف  بهال�سكل  امللفوف  ورق  ن�سف  ونبداأ 
�سف بالطول والثاين بالعك�س

ون�سع �سرو�س ثوم بني امللفوف ون�سب عليها ماء ال�سلق 
اأو ماء �ساخن

بنوطي  تغلي  ب�س  يغلي  حتى  ونرتكها  نغطيها  وبعدها 
حتتهم النار وبنرتكهم على نار هادية تقريبا 

بعد �ساعة ون�س من بعد الغلي بنطفى عليهم النار
وتقدم يف �سحن التقدمي

4اأغذية �ضحية للح�ضول على ب�ضرة �ضحية
لكي تتمتعني بب�سرة �سحية 
بالأغذية  اله��ت��م��ام  عليك 
اإليك  لذلك  تتناوليها  التي 
�سحية  اأغذية  اأربعة  اأف�سل 
�سحية  ب�سرة  على  للح�سول 

وحيوية.
ال�ساي الأخ�سر

ي��ع��ت��رب ال�����س��اي الأخ�����س��ر 
ال�سحية  الأطعمة  من  واحد 
التي ميكن ت�سمينها يف النظام 
ال��غ��ذائ��ي اخل��ا���س ب��ك على 
انه ل يعترب غذاء  الرغم من 
، ويعترب ال�ساي الأخ�سر غني 
التي  للأك�سدة  امل�سادة  باملواد 

تعترب فعالة جدا يف احلد من اللتهابات وحماية اأغ�سية اخلليا، وي�ساعد 
يف الق�ساء على اجلذور احلرة التي تت�سبب يف تلف خليا اجللد مما يوؤدي 

لظهور علمات �سيخوخة اجللد مثل التجاعيد وبقع ال�سيخوخة .
�سمك ال�سلمون والتونة

يحتوي �سمك ال�سلمون والتونة على ن�سبة عالية من الأحما�س الدهنية 
ال�سحية التي تعترب مفيدة جدا بالن�سبة للب�سرة، وهذه الأحما�س الدهنية 
الأ�سا�سية ت�ساعد على احلفاظ على ال�سحة العامة لأغ�سية خليا اجللد 
احلد  يف  اأي�سا  وت�ساعد  ال�سارة،  املواد  من  حفظه  عن  م�سئولة  تعترب  التي 
اإنتاج عوامل من �ساأنها الإ�سرار والت�سبب يف التهابات اجللد مما ي�سبب  من 
ن�سب  على  والتونة  ال�سلمون  �سمك  ويحتوي  للجلد،  املبكرة  ال�سيخوخة 

مرتفعة من الربوتني الذي ي�ساعد على ترميم الأن�سجة التالفة.
العنب الربي

الغذائية  املواد  م�سدر  يعترب  الربي  العنب  فاإن  الدرا�سات  لبع�س  وفقا 
التي حتتوي على ن�سبة كبرية من املواد امل�سادة للأك�سدة احلرة التي ت�سبب 
على  اأي�سا  العنب  ويحتوي   ، املبكرة  ال�سيخوخة  وظهور  اجللد  خليا  تلف 
 ،E كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان والغري قابلة للذوبان وفيتامني

.C وفيتامني
املاء

ل تعترب املاء من املواد الغذائية ولكنها مهمة جدا بالن�سبة ل�سحة اجللد 
، لأن اجلفاف هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية لتلف خليا اجللد ، لذلك فاملاء 
اجل�سم  يكون  فعندما   ، اخلطرة  ال�سموم  اإزالة  على  وي�ساعد  اجللد  يرطب 
ي�ساعد على احلفاظ على  اأكرث كفاءة مما  يف و�سع جيد ورطب فهو يكون 

الب�سرة نظيفة ، وعليك على الأقل �سرب حوايل 8 اأكواب من املاء باليوم .
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ملتقى الأ�ضدقاءمقهى املخاء

183 Atlantic Avenue, Brooklyn , NY 11201
718-624-6764

رمز الأ�ضالة والرتاث
مطعم عربي باكالته العربية املنوعة

مقهى �ضرقي وجل�ضات عائلية ممتعة
جميع انواع الأي�س كرمي واجلاتوه واحللويات ال�ضرقية 

والغربية
جميع انواع امل�ضروبات ال�ضاخنة والباردة 

الأراجيل وال�ضي�ضة 
 ا�ضتعداد تام لتو�ضيل الطلبات اخلارجية
ق�ضم خا�س باحلفالت واملنا�ضبة اخلا�ضة

ORDER ONLINE
delivery .com
grubhub.com

snapfinger.com
seamlessweb.com

VISIT US AT
www.mochahookah.com

 COME IN AND TRY
OUR HOOKAH

WIDE VARIETY
OF FLAVORS AVAILABLE

OPEN 24 HRS
DELIVERY 7AM - 1AM
 SPORTING EVENTS

AVAILABLE


