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Yaniv Lavy , Attorney
للمحاماة ليفي  يانف  ق�ضايا جنائيةمكتب 

الهجرة
الطالق

325 Broadway , Suite 40L New York, NY 10007
212 - 507- 9200

ويل �ضميث ي�ضتوحي ديكور 
منزله من الرتاث املغربي

م�����ض��ت��ع��دي��ن  ن���ك���ون  اأن  ي��ج��ب   : الأم���ري���ك���ى  ال�����ض��ي��وخ 
مل���واج���ه���ة ال���و����ض���ع الإن�������ض���ان���ى امل���ت���ده���ور ب��ال��ي��م��ن      

�ملحكمة تقرر �يد�عه م�ست�سفى بالقاهرة و��ستمر�ر حب�سه

اآب  15 اإىل  ال�ضابق  امل�ضري  الرئي�س  حماكمة  تاأجيل 

يف غ�ضون 72 �ضاعة القادمة الرئي�س 
اخللجية املبادرة  على  يوقع  قد 
اخلمي�س  تنتهي  بال�ضلطة  وعالقته 
طبقا للد�ضتور اليمني لغيابه 60 يوما

الرئي�س اليمني يدعو للحوار خالل �ضهر رم�ضان 

امل�ضعودي: م�ضكلتنا الكربى يف اليمن ت�ضيي�س كل �ضيء



هدية رم�ضان .. حماكمة الفرعون
اوال اهنئ اجلالية العربية واال�ضالمية ب�ضهر رم�ضان املبارك  وامتني 

لها
التقدم واالندماج فى املجتمع االمريكي   ولتكون  رقم

ال�ضامد  الفل�ضطيني  ال�ضعب  املجاالت..واهنئ  كل  فى  وفعال  مهم 
واملرابط 

واقول كما قال ال�ضاعر حممود دروي�ش اخر الليل نهار .. و�ضيبزغ يوم 
جديد...

قريبا لقيام الدولة الفل�ضطينية وكن�ش االحتالل والظلم ...  
و�ضع  على  وق��درت��ه  وح��زم��ه  حل�ضمه  اوال  امل�ضري  ال�ضعب  واه��ن��ئ 

العدالة
 معيارا جوهريا فى حما�ضبة الفا�ضدين وزعمائه ال�ضابقيني ..

.........
  فتاريخ م�ضرالذي يعترب اطول تاريخ لدولة فى العامل ملا يزيد عن 

3000 عام
مبحاكمة  االن  نف�ضها  ت��ع��ي��د  وال���ت���اري���خ  احل�����ض��ارة  م�����ض��ر  ه���ي   

تاريخيةلرئي�ضها  ال�ضابق ح�ضني
مبارك  فقد عادت م�ضر اىل   هيبتها وكرامتها وجمدها

كما كانت فى زمن عبد النا�ضر الذي اعطي مل�ضر والعامل العربي مكانة 
مرموقة

واحرتام العامل .للعرب  .. فم�ضر ام الدنيا  عندما   تغ�ضب
يغ�ضب العامل العربي  معها وعندما تنت�ضر وتفرح  يفرح معها ال�ضعب 

العربي
 هذه هي م�ضر تقدم للعامل ح�ضارتها وتقدم فى رم�ضان هدية ال�ضائم 

التي يناجي
بها ربه وخالقه ان يبعد الظاملني والفا�ضدين عنه وعن بلده ..؟

اىل  ..ال�ضادات  حقبة  من  عاما   اربعني  عذابات  امل�ضري  ين�ضى  فلن 
مبارك 

من قمع وم�ضادرة للحريات.. وف�ضاد.. وخنوع مذل للعدو ال�ضهيوين  
ين�ضي  ولن  يناير   و�ضهداء  �ضعيد  خالد  عذابات  امل�ضري  ين�ضى  ولن 

وزراء الف�ضاد
للمتظاهرين   ال�ضرطة  �ضيارات  ال�ضعب وده�ش  اموال  و�ضرقة  والنهب 

العزل
ولن ين�ضي ال�ضعب امل�ضري �ضياع املليارات فى الهواء وتدخل ا�ضرائيل 

الوقح
وبيع  العراق  ل�ضرب  االمريكان  ودعم  غزة  وح�ضار  م�ضر  �ضووؤن  فى 

الغاز ال�ضرائيل
وامتهان كرامة  امل�ضريني فى العامل  

ال�ضعب  فى ك�ضر كل  انها �ضجاعة   .. امل�ضريون كرامتهم  انتزع  اليوم 
حواجز اخلوف والرعب

التي زرعها النظام فى قلوب النا�ش 
تاريخه  يف  م�ضرقه  �ضفحة  امل�ضري  العربي  التاريخ  �ضجل  اليوم   
املعا�ضر  وانتقلت م�ضر من دوله من دول العامل الثالث اىل م�ضاف الدول 
املتقدمه ...  وقف الرئي�ش امل�ضري املخلوع ح�ضني مبارك  امام �ضعبه يف 
قف�ش االتهام  وعادت الروح الوطنيه مل�ضر العربيه والتي يحق معها لكل 
م�ضري وعربي ان يفخر.. واننا ننحني امام ثورة م�ضر و�ضجاعة �ضعبها 

و�ضبابها مبختلف
التيارات ال�ضيا�ضية 

فمن اذل  ال�ضعب امل�ضري  له يوما ان يذل انه  انت�ضار الرادة ال�ضعوب
التي ال تقهر .. حماكمة مبارك ثاين رئي�ش عربي يحاكم ولكن �ضتان 
بني �ضدام الذي وقف على املق�ضلة متحدي االحتالل وعمالءه مرفوع 

الرا�ش �ضلبا مردد 
الن�ضيد العربي وا�ضم فل�ضطني وتعاطفت معه كل اجلماهري العربية

اما مبارك فذهب للمحكمة ذليال ال يتعاطف معه احد النه عبثا فى 
االر�ش ف�ضادا

وباعا االمة العربية وافقدها االحرتام والكرامة ؟؟؟ 
فى رم�ضان هذا ال�ضهر الف�ضيل نقول ونردد دائما احلرية كل احلرية 

لل�ضعوب املقهورة . .. 
واللعنة كل اللعنة للخونة والفا�ضدين والظامليني  واملجرميني �ضارقي 

قوت ال�ضعب
وكل عام واالمة بخري 

من  خال�ضنا  ويوم  لفل�ضطني  عودتنا  يوم  وعيدنا   ... ال�ضعوب  عا�ضت 
االنظمة الفا�ضدة  

يف ال�صميم
عوين حدادين

  املعار�ض ال�ضوري 
الدكتور مازن تناوي  
يرد على غربة نيوز 

االخ رئي�ش التحرير   اال�ضتاذ عبده 
املوتى

الرد على ما جاء فى  عمال بحرية 
�ضحيفتكم املحرتمة غربة نيوز

تغطيتكم  اوال  اث���م���ن  ف��ان��ن��ي   
ال�ضورية  املعار�ضة  ف��ى  لن�ضاطاتنا 

ومواقفكم النبيلة  وامل�ضرفة 
الذي  ال�����ض��وري  �ضعبنا  معاناة  م��ع 
ي��واج��ه ال��ق��ت��ل وال��ت��ع��ذي��ب ع��ل��ى يد 

النظام الدموي فى �ضوريا
اود ان   اقول ان ما جاء فى معر�ش 

حواري مع مندوبكم  

مع  احل���وار  ح��ول  خطاأ  فهم  ال��ذي 
ال�ضلطة وخا�ضة مع خدام 

مع  يل  ع��الق��ة  ال  ان��ن��ي  قلت  ان��ن��ي 
ال�ضلطة    احلوار الذي يجري االن  مع 

...  اما عالقتي  بالدكتور
حمبة  عالقة  فهي  اخل��وام   حممد 
واح������رتام  وه���و ���ض��دي��ق��ي وه���و من 

املعار�ضيني القدامى
جبهة  وفى  معه  وانا  اال�ضد  لنظام 
جبهة  ف��ى  خ��الف  يوجد  وال  واح���دة 

املعار�ضة 
ال�ضبب ارجو لو تكرمتم و�ضع  لهذا 

ردي هذا 
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الفنانة اخلم�ضينية والعا�ضق 
ال�ضبعيني..و«الرتويقة« يف �ضتورة !! 

لبنانية  فنانة   
الن�ضف  ق��ط��ع��ت 
العمر،  م��ن  االول 
جليًا  يظهر  وه��ذا 
على وجهها بالرغم 
من الكمية الكبرية 
م���ن ال��ب��وت��وك�����ش 
على  بها،  املحقونة 
عاطفية  ع��الق��ة 
ب����رج����ل اع���م���ال 

�ضوري قطع الن�ضفني من العمر ولكن امواله املنقولة 
»�ضيخ  يجعالنه  امل���ايل  ور���ض��ي��ده  منقولة  وال��غ��ري 

ال�ضباب«.
�ضنة  من  اكرث  عمرها  ا�ضبح  التي  العالقة  هذه 
الفا�ضلة  امل��ح��اوالت  م��ن  بالرغم  تنك�ضف  ب���داأت 
طلعاته  كل  يف  ترافقه  فهي  باخفائها،  للطرفني 
دائما  ُي�ضاهدان  وهما  �ضوريا،  واىل  من  ون��زالت��ه 
تناول  اج��ل  م��ن  يتوقفان  حيث  �ضتورة  مبنطقة 
االفطار �ضويًا من احدى املحالت املعروفة وامل�ضهورة 
يف املنطقة، ودائما ما ي�ضمع املوظفون العا�ضق ينادي 

.»»BABY ع�ضيقته بكلمة

�ضرطة باتر�ضون فى جامع عمر
علمت ع�ضفورة )غربة نيوز( ان اللجنة اجلديدة 

التي و�ضعتها جلنة اجلامع الرئي�ضية
ملدة �ضنة قد مت اق�ضائها ال�ضباب عديدة.. بع�ش 

امل�ضادر تقول لوجود اجندات
م�ضبوهة وخمتلفة لهذه اللجنة منها التن�ضيبات 

واال�ضرتاكات املق�ضودة ال�ضباب
�ضيارات  �ضاهدت  الع�ضفورة   .. انتخابية وغريها 

ال�ضرطة داخل امل�ضجد  فجل�ضت تراقب   ما يحدث

فكت�ضفت  ح�ضب �ضهود عيان ان اللجنة اجلديدة 
ال�ضيطرة على اجلامع  ف�ضل فى  علمت ان خمططها 

وادارته
�ضرقة  و  خ��ل�����ض��ة  امل�����ض��ج��د  اق��ت��ح��ام  ف���ق���ررت 

الكمبيوترات واوراق اال�ضرتاكات و�ضوية فلو�ش
قدرت ب�ضبعة االف دوالر  .. مما ا�ضطرت االدارة 

اجلديدة و�ضيخ اجلامع اىل ابالغ
اللجنة فقدت  ان  امل�ضليني من  ال�ضرطة وحتذير 

�ضرعيتها فى ادارة امل�ضجد   ...  

اأوباما فى عيد ميالده الـ50: 
زوجتى ترانى جذابًا

اأوباما،  باراك  االأمريكى،  الرئي�ش  يتم  االربعاء 
عامه ال�50 وهو ما قال عنه: »على الرغم من )�ضيب 
�ضعرى( مازالت زوجتى مي�ضيل ترى اأننى )جذاب(«، 
»ت��ل��ج��راف«  �ضحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  ح�����ض��ب  وذل����ك 

الربيطانية اأم�ش االأول.
اأ�ضبح  الوظيفة  بهذه  عملت  اأن  »منذ  واأ�ضاف:   
�ضعرى رمادى اللون، ولكنى على اأى حال اأ�ضعر اأننى 
اإنه  له  تقول  زوجته  اأن  اإىل  م�ضريًا  جيدة«  ب�ضحة 
يبدو  يجعله  االأبي�ش  ال�ضعر  لكن  جذابًا،  »الي��زال 

عجوزا«، وتقول له اأي�ضًا اإنها ترى
 »القلق يجعد وجهه«، بينما تقول له ابنتاه ماليا 

و�ضا�ضا اإن ال�ضعر االأبي�ش يجعله اأكرث متيزًا.
الذى  االأمريكى،  الرئي�ش  اأن  »تلجراف«   وذكرت 
اأقدام، اليزال نحيفًا مثلما كان  يزيد طوله على 6 
قبل دخوله البيت االأبي�ش، فلم يك�ضب اأى وزن زائد 
رغم �ضغط العمل الذى ي�ضطر الغالبية للذهاب اإىل 

الثالجة لياًل للت�ضلى بتناول الطعام والراحة.
املتحدة  للواليات  ال�44  الرئي�ش  يعد  و»اأوباما«   
رئي�ش  واأول   ،2009 يناير   20 منذ  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأنه  كما  االأبي�ش،  للبيت  ي�ضل  اأفريقية  اأ�ضول  من 
جائزة  على  ح�ضل  ال�ضلطة  فى  �ضنة  اإكماله  قبل 
تقوية  فى  جهوده  نظري   2009 لعام  لل�ضالم  نوبل 

الدبلوما�ضية الدولية والتعاون بني ال�ضعوب.

الفنان �ضعيد االتب م�ضغول هذه االيام
ان�ضغاالته  رغ��م  االت��ب  �ضعيد  الفنان  ي�ضتعد 

الكثرية 
اىل  والر�ضم  واالجنبية   العربية  ال�ضحف  بني 

ا�ضدار
كتاب م�ضور لل�ضور االكرث �ضهرة واللقطات املهمة

لبنان  فى  احل��رب  خ��الل  الفنان  �ضورها  والتي 
وفل�ضطني وافغان�ضتان

مع �ضور لر�ضوماته الت�ضكيلية  والفنان  يعتربمن 
الفنانيني الت�ضكيليني

نيويورك  فى  معار�ش  عدة  اقام  وقد  امريكا  فى 
- منهاتن 

وهذا اال�ضبوع ن�ضرت احدى ال�ضحف �ضورة على 
غالفها لفنانة امريكية م�ضهورة

كانت من ت�ضوير الفنان العربي  �ضعيد االتب 

�ضيا�ضي عراقي يبيح لع�ضيقته 
اللبنانية ا�ضرار الدولة العراقية ..

ع�ضفورة غربة /خا�ش
على  انها  ب��ريوت  يف  الليل  فتيات  اح��دى  ك�ضفت 
عالقه ب�ضيا�ضي عراقي بارز طلبت عدم ذكر ا�ضمه 
وقالت ان ع�ضيقها يبلغها اوال باول عما تو�ضلت اليه 
الع�ضفورة   »« م�ضادر   وا�ضارت  ال�ضيا�ضية  العملية 
وما  العراق  عن  الليل  فتاة  بحديث  تفاجاأت  بانها 
يتعر�ش له وهناك ا�ضرار الميكن ن�ضرها وكانت هذه 
واو�ضحت  ال�ضرية  االجتماعات  يف  حا�ضرة  الفتاة 
وماتو�ضلت  �ضرية  بنتائج  ابلغتهم  بانها   « امل�ضادر 
اليه احد االجتماعات املهمة وا�ضافت  بانها ابلغتهم  
بان حبيبها » مل يخف عنها �ضيئا » حتى نوع الطعام 
الذي يقدم له وانه على ات�ضال بها اوال باول ا�ضافة 
اىل اللقاء معها كل ع�ضرة ايام تبداأ من الثالثاء اىل 

اجلمعة ..!!

حكاية رئي�ضة حترير: التمويل من احلبيب..
واالأعداد مكّد�ضة..والدفع بـ«القّطارة« !!

اأن �ضحافية   «  علمت ع�ضفورة »غربة 
احدى  حترير  رئي�ضة  باأنها  نف�ضها  ت�ضف 
املجالت الفنية التي قلما ن�ضمع بها ترتبع 
بينما  مكتبها  وراء  الفخم  الكر�ضي  على 
اجلديدة  املجلة  باأعداد  املكاتب  متتلىء 
وال�ضابقة الأن املبيعات كما يبدو »مزدهرة 
بالد  يف  الثلج  مكعبات  كتجارة  جدا«  جدا 
طاملا  بالعطاء  املجلة  وت�ضتمر  اال�ضكيمو، 
�ضديق رئي�ضة التحرير قادر على الدفع - 
يبدو  كما  عليها  يبخل  مل  االآن  حتى  وهو 
- وان كان الكرم مل ي�ضل اىل حدود طموح 

هذه »االعالمية«.
اأما ن�ضاط رئي�ضة التحرير يف املجلة فيكاد يقت�ضر على مو�ضوع واحد 
اأو افتتاحية مع �ضورة كبرية لها تظهر طبعا فتحة القمي�ش التي ينخف�ش 
م�ضتواها كل مرة، بينما املوا�ضيع الداخلية تتوزع فمنها ل�ضحافيني عملوا 
ا�ضمها دون  واأل�ضقت عليها  بجهد على معظم االأعداد ف�ضرقت موا�ضيعهم 
�ضوؤال او تربير، ومنها اأ�ضماء وهمية كي يظن من يقراأ املجلة - وهم قلة - 

اأن االأحوال مزدهرة وفريق العمل يزداد مع الوقت.
الزمالء  روات��ب  بدفع  تتاأخر  ه��ذه  »زميلتنا«  اأن  ا�ضتهجانا  واالأك���رث 
ي�ضل  ما  فان  ب��االأم��وال  ال�ضديق  جاد  اذا  وحتى  دفعت،  اذا  هذا  لديها، 
رئي�ضة  مزاجية  بها  تتحكم  التي  اأتعابهم  ربع  يوازي  ال  ال�ضحافيني  اىل 

التحرير وعبقريتها.

تهنئة بحلول ال�ضهر الف�ضيل
القلبية  التهاين  باأحر  نيوز  غربة  �ضحيفة  حترير  اأ�ضرة  تتقدم 
اأعاده  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  االأفا�ضل  وكتابها  لقرائها 
اهلل على اأمتنا وقد بزغ فجر احلرية على اأمتنا العربية واالإ�ضالمية. 
وتنا�ضد ... جميع القراء  بالدعاء واملوؤازرة لل�ضعوب العربية باحلرية 

والكرامة والن�ضر .
ن�ضرهم  االأمويني،  عا�ضمة  ابناء  ،..من  العربية   لل�ضعوب  الن�ضر    
اهلل وثبت اأقدامهم بال�ضهر الف�ضيل، ون�ضر اأهل م�ضر العروبة  ووحد 
كلمتهم، ودعاوؤنا الأهل اليمن باأن ين�ضرهم والأهل ليبيا والبحرين و�ضائر 
الديكتاتورية  االأنظمة  ا�ضطهاد  حتت  تعي�ش  التي  العربية  ال�ضعوب 
األي�ش ال�ضبح بقريب. وكل عام  ال�ضمولية.. لقد اقرتب فجر العرب.. 

واأنتم بخري

ال�ضائعات تالحق ال�ضبوحة..وجوزيف 
غريب ما زال ال�ضديق االأقرب!!

فعلت،  ومهما  حلت  اأينما  دائما  »ال�ضبوحة«  مالحقة  على  اال�ضاعات  ت�ضر 
اأنها على خالف مع رفيقها الدائم جوزيف  ومن اال�ضاعات التي انت�ضرت موؤخرا 

غريب.
الطوابع  اطالق  حفل  �ضباح  ال�ضحرورة  ح�ضور  بعد  اال�ضاعة  انت�ضرت  وقد 
الربيدية التي حتمل �ضورتها ،واي�ضا حفل تكرميها يف مهرجانات »بيت الدين« 
حيث مل يظهر جوزيف مع �ضباح يف ال�ضورة، ليتبني الحقا اأن االمر كان ب�ضبب 
ح�ضور ال�ضيدة االأوىل وفاء �ضليمان، وعلمنا ان االمر كله جمرد ا�ضاعة وجوزيف 

ما زال ال�ضديق االقرب لل�ضبوحة.
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رم�ضان �ضهر  ت��ت��ج��اوز  امل�����ض��ل��م��ن.....  ل���أم��رك��ي��ن  اخل��ري��ة  امل�����ض��اع��ي 

ال�����ض��وري ال�����ض��اأن  يف  امل��ب��ا���ض��ر  ال��ع�����ض��ك��ري  ال��ت��دخ��ل  ي�ضتبعد  االم��ري��ك��ي  االرك������ان  رئ��ي�����س 

اأمثال     من  امل�صلمون  االأمريكيون  يكّر�س 
للواليات  االإ���ص��ام��ي��ة  االإغ��اث��ة  جمعية 
 .. وقتها  من  الكثري  تعطي   التي  املتحدة، 
مل�صاعدة الغري داخل اأمريكا وخارجها، وعلى 

مدار ال�صنة.

يف  احل��ال  هو  كما   - خا�س  نيوز  غربة   
املجتمعات امل�صلمة يف خمتلف اأرجاء العامل، 
يتميز رم�صان بالن�صبة للم�صلمني يف اأمريكا 
بال�صوم واالإح�صان. ولكن يف حني ي�صتغرق 
�صيام امل�صلمني �صهرا كل عام فاإن عددا جما 
من االأمريكيني امل�صلمني يوا�صلون تربعاتهم 

وعطاءهم ملجتمعاتهم على مدار ال�صنة.
اجل��ه��ود  يف  االإح�������ص���ان  روح  وت��ت��ج��ل��ى 
االأمريكية  االإغاثة  منظمات  تبذلها  التي 
ال�صنة  يف  دوره���ا  امتد  وق��د  االإ���ص��ام��ي��ة، 
ففي  املتحدة.  الواليات  خارج  اإىل  املا�صية 
املنكوبة  اال�صامي  ال��ع��امل  مناطق  بع�س 
االإ�صامية  االإغ��اث��ة  جمعية  ت��وا���ص��ل  و 
للواليات املتحدة وموؤ�ص�صة »زكاة« جهودهما 
زال  م��ا  ال��ت��ي   الفقرية   ال�صعوب  مل�صاعدة 
ال�صروف  ج��راء   من  يعاين  منها   البع�س 
كلتا  وتعمل  واحل���روب    والفقر  القا�صية 
الباك�صتانيني   م�صاعدة  االآن على  املنظمتني 
او االفغان او العراقيني  وفل�صطني وغريهم 
من  يعانون  ال��ذي��ن  املنكوبة  ال�صعوب  م��ن 

احلروب والكوارث  .
وقال، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة زكاة، اإن 
يف  منظمته  بها  تقوم  التي  االإغاثة  اأعمال 
كل  فى  خريي  دور  لها  املنكوبة  املناطق  فى 
تتم  و  رم�صان  �صهر  فى  وخا�صة  االوق��ات 
املتوا�صل.  وعطائهم  النا�س  �صخاء  بف�صل 
النا�س  ا�صتجاب  لقد   « ق��ائ��ا:  واأ���ص��اف 
ب�صورة هائلة لطلبنا املعونات. واحلال هنا 

فنحن  االإ�صامية-  ال��دول  يف  اأن��ه  لو  كما 
نتلقى التربعات دون توقف«.

موؤ�ص�صة  تنفذ  رم�صان،  ل�صهر  وبالن�صبة 
زكاة برناجما الإغاثة املنكوبني يف 34 بلدا، 

مبا يف ذلك الواليات املتحدة.
االإ�صامية  االأمريكية  املنظمات  ولي�صت 
وح��ده��ا ه��ي ال��ت��ي ت��خ��ت��ار رم�����ص��ان وقتا 
العاديون،  فاملواطنون  االآخرين.  مل�صاعدة 
يطلقون  نيويورك،  من  رامليز  يو�صف  مثل 

العنان لكرمهم يف م�صاعدة املعوزين.
�صيبا�صر  التوايل،  على  الثانية  ولل�صنة 
رامليز الذي يعمل كم�صور وفنان تخطيطي 
الأ�صبوع«.   »املت�صردون  امل�صمى:  م�صروعه 
وي�����ص��ل��ط امل�����ص��روع ال�����ص��وء ع��ل��ى حمنة 
على  ولكن  نيويورك.  �صوارع  يف  املت�صردين 
خاف ال�صنة املا�صية، �صي�صمل امل�صروع هذه 

املرة الذي يبداأ يف 15 اآب/اأغ�صط�س خال 
فرتة ال�صيام يف رم�صان.

موقعه  ع��ل��ى  رام��ل��ي��ز  ي��و���ص��ف  وك��ت��ب 
يقول:  الأ�صبوع«  املت�صردون   « االإلكرتوين: 
على  الب�صر  بني  مع  يربطني  ال�صيام  »اإن 
اأ�صعر  يجعلني  اإن��ه  ج��دا.  عميق  م�صتوى 
ب��االم��ت��ن��ان ل��ك��ل م��ا اأح��ظ��ى ب��ه م��ن نعم 
ي�صد  ما  يجدون  ال  الذين  اآالم  واأحت�ص�س 

رمقهم كل يوم«.
م�صروعه  تنفيذ  خ��ال  رامليز  ويعكف 
ع��ل��ى ت��وث��ي��ق جت���ارب���ه وم��ق��اب��ات��ه مع 
وي�صتخدم  فيديو.  ت�صوير  باآلة  املت�صردين 
اأي�صا هذا الربنامج جلمع التربعات ملنظمة 
خريية تقدم العون للمت�صردين. ويف ال�صنة 
جلمعية  نقدية  ت��ربع��ات  جمع  املا�صية، 
هذه  ويف  املت�صردين«،  اأج��ل  من  »االئتاف 

ملدينة  الغذاء  لبنك  اأمواال  �صيجمع  ال�صنة 
نيويورك.

نخوة  رامليز  يو�صف  ي�صتحث  وبينما 
تتيقن  املت�صردين،  جتاه  وكرمهم  املح�صنني 
�صيدتان اأمريكيتان م�صلمتان من اأن االأطفال 
امل�صلمني يف الواليات املتحدة الذين يعي�صون 
عند  الهدايا  �صيتلقون  الفقر  خ��ط  حت��ت 

حلول عيد الفطر.
فال�صيدة هداية جميد، املوؤ�ص�صة امل�صاركة 
ل�صبكة بيت ال�صام، بداأت احلملة القومية 
للعب العيد يف ال�صنة املا�صية حينما اأح�صت 
ال�صنة،  وهذه  جاليتها.  يف  اإليها  باحلاجة 
ان�صمت اإليها دبي احلربي من �صركة »اللعب 
جلمع  ف��ق��ط  لي�س  االإ���ص��ام��ي��ة«  وال��دم��ى 
التربعات للم�صروع بل اأي�صا لتوزيع الهدايا 

يف جميع اأرجاء الواليات املتحدة.
  » اأمتنى لو اأكون هناك عندما يفتحون 
وجوههم.  على  ال��ف��رح��ة  واأرى  ال��ه��داي��ا 
اهلل  باأن  اأوؤم��ن  الأنني  ذلك  يف  يل  ف�صل  وال 
)�صبحانه وتعاىل( هو الذي ي�صدد طريقي  
ب�صخاء  يتربعون  خ��ريي��ن  ان��ا���س  وه��ن��اك 
النظر  وبغ�س   للفقراء  ال�صهر  ه��ذا  ف��ى 
وعن  وجن�صياتهم    ودينهم  انتمائهم  عن 
قال  رم�صان  فى  لدورها  اجلالية  ممار�صة 
طقو�س  متار�س  اجلالية  ان   الن�صطاء  احد 

رم�صان وكانها فى الباد
وتتربع للم�صاجد  والفقراء واملحتاجني  
االقارب  زي��ارت  االفطار  بعد  طقو�س   ولها 
ال��والئ��م  اجلاعية   واال���ص��دق��اء واق��ام��ة 
التي  املقاهي   وهي  رم�صانية  خيم  ويوجد 
االفطار  بعد  العرب  بها  ويت�صامر   ي�صهر 
حتي ال�صباح ...  وتقام فى معظم امل�صاجد 
اخلري  اه��ل  يقدمه  للجميع  جم��اين  افطار 

طوال �صهر رم�صان  

رئي�س  م��ول��ن  م��اي��ك  االم������ريال  دع����ا   
اليوم  امل�صرتكة  االمريكية  االرك��ان  هيئة 
�صوريا  يف  للعنف  �صريع  انهاء  اىل  الثاثاء 
املبا�صر  االمريكي  التدخل  ان  ق��ال  لكنه 
اأبعد  تذهب  لن  وا�صنطن  وان  حمتمل  غري 
ال�صوري  الرئي�س  على  ال�صغط  موا�صلة  من 
اال�صاحات.وقال  لتطبيق  اال�صد  ب�صار 
للعراق  زي���ارة  ختام  يف  لل�صحفيني  مولن 
ويجب  العنف  ن�صجب  ب�صوريا  يتعلق  »فيما 
ان يتوقف العنف باأ�صرع وقت ممكن. �صعب 
وحكم  حكومة  اإىل  بالتاأكيد  ي�صعى  �صوريا 
من  العديد  ودع��ت  خمتلفان.  اإ�صاحيان 
االأ�صد  الرئي�س  العامل  م�صتوى  على  الدول 
التغيريات  ه��ذه  الإح���داث  ق��ادت��ه  وف��ري��ق 
الفور  على  العنف  يتوقف  اأن  ناأمل  ونحن 
»ال  االإ�صاحات.«واأ�صاف  ه��ذه  تبداأ  واأن 
االمريكيني..  ان  على  موؤ�صرات  اأي  توجد 
هذا.  يف  مبا�صر  ب�صكل  �صنتدخل  اننا  على 
ان  نريد  ودبلوما�صيا  �صيا�صيا  اننا  اعتقد 
منار�س اأكرب قدر من ال�صغط املمكن لتحقيق 
من  كبري  ع��دد  ب��ه  يطالب  ال���ذي  التغيري 
تريد  انها  اي�صا  بريطانيا  الدول.«وقالت 
ممار�صة �صغط دويل اأقوى على �صوريا لكنها 

ا�صتبعدت التدخل الع�صكري
اخلارجية  وزيرة  جتتمع  اأن  املقرر  ومن 
االمريكية هياري كلينتون اليوم الثاثاء 
اخل��ارج. يف  يعي�صون  �صوريني  ن�صطني  م��ع 
يوم  اأوباما  باراك  الرئي�س االمريكي  وقال 
مار�صته  ال��ذي  العنف  من  روع  ان��ه  االح��د 
احلكومة ال�صورية وانه �صيعمل مع احللفاء 
اأوباما  على فر�س عزلة على اال�صد. وكان 
قد اأعلن اأن الرئي�س ال�صوري فقد �صرعيته 
مزيد  فر�س  تدر�س  املتحدة  الواليات  وان 
�صناعة  ت�صمل  دم�صق  على  العقوبات  من 

النفط والغاز
اخلارجية  وزي��ر  رحب  اخر  �صعيد  على 
باإقرار  الثاثاء  هيج  ويليام  الربيطاين 
االحت����اد االأوروب������ي ج��ول��ة ج��دي��دة من 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  نظام  العقوبات �صد 

اليوم  االأوروب�����ي  االأ���ص��د.ون�����ص��ر االحت���اد 
�صورية مقربة من  اأ�صماء خم�س �صخ�صيات 
امل�صوؤولني  قائمة  اإىل  لت�صم  االأ�صد  نظام 
 27« االحت���اد  دول  دخ���ول  م��ن  املمنوعني 
االأ�صول.وقال  بتجميد  وامل�صمولني  دولة« 
عقوبات  تطبيق  اليوم  »بداأ  بيان:  يف  هيج 
وا�صحة  الر�صالة  �صورية.  بحق  اأوروب��ي��ة 
وبائنة. ينبغي حتديد امل�صئولني عن القمع 

املروع«  »الهجوم  اأن  وحما�صبتهم«.واو�صح 
حماة  يف  ال�صورية  ال��ق��وات  �صنته  ال���ذي 
ومدن اأخرى يومي ال�صبت واالأحد املا�صيني 
النظام  »�صرعية«  تاآكل  اإىل  يوؤدي  اجلاري 

ال�صوري ويزيد ال�صخط �صده
من  ال�صغوط  �صتوا�صل  باده  اأن  واأعلن 
االأوروبية  العقوبات  من  مزيد  اإق��رار  اأجل 
�صد �صورية اإذا مل يتوقف العنف »االأحمق« 

حقيقي. �صيا�صي  اإ���ص��اح  عملية  وت��ب��داأ 
تو�صي اخلارجية الربيطانية رعايا الباد 
مواطنيها  وتدعو  �صورية  اإىل  ال�صفر  بعدم 
مغادرتها.واأكد  اإىل  حاليا  بها  املوجودين 
 1583 اأن  االإن�صان  حلقوق  ال�صوري  املر�صد 
يف  االحتجاجات  بداية  منذ  حتفهم  لقوا 
اإ�صافة  اآذار/مار�س املا�صي  �صورية منت�صف 

اإىل 369 من اجلي�س وقوى االأمن الداخلي
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رم�ضان �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  الرئي�س  من  بيان 

�أن  �أود  م�شال،  وعن  �لأمريكي  �ل�شعب  عن  وبالنيابة  نف�شي،  عن  بالأ�شالة 
�أزجي �أطيب �لأماين للم�شلمني يف �أمريكا وحول �لعامل. رم�شان كرمي.

و�لهد�ية  �حلكمة  يف  �لعامل  حول  �مل�شلمون  فيه  يتفكر  �شهر  رم�شان  �إن 
�لب�شر جتاه بع�شهم بع�شا وجتاه �هلل.  �لإميان، ويف م�شوؤولية  �لتي ت�شاحب 
ويتم  �لإفطار  ماآدب  �لأ�شدقاء  ويقيم  �لعائالت  �شمل  فيه  يلتئم  وقت  وهذ� 
فيه  ي�شوم  وقت  و�لتهجد،  للتقوى  وقت  �أي�شًا  رم�شان  ولكن  �لطعام.  تقا�شم 
�لعون  �مل�شلمون  فيه  يقدم  وقت  �لليل؛  خالل  وي�شلون  �لنهار  خالل  �مل�شلمون 
�إىل �لآخرين لدفع عجلة �لفر�س و�لرخاء للنا�س يف كل مكان. وينبغي علينا 
�أن  نريد  �لتي  و�لتغيري�ت  نبنيه،  �أن  نريد  �لذي  �لعامل  �أن  نتذكر  �أن  جميعًا 

نحدثها، يجب �أن تبد�أ يف قلوبنا نحن ويف جمتمعاتنا.
تعزيز  يف  �لإ�شالم  وبدور  نت�شاطرها  �لتي  باملبادئ  تذكرنا  �ل�شعائر  وهذه 
�إن رم�شان �حتفاء  �لب�شر.  و�لت�شامح و�لكر�مة جلميع بني  �لعد�لة و�لتقدم 
�لوليات  يف  وهنا  �لأع��ر�ق.  بني  و�مل�شاو�ة  �لعظيم  �لتنوع  عنه  عرف  بدين 
و�أن  �أمريكا  �لدو�م جزءً� من  �لإ�شالم يظل على  باأن  �ملتحدة، يذكرنا رم�شان 
�لأمريكيني �مل�شلمني قدمو� م�شاهمات ��شتثنائية لبلدنا. و�ليوم، �أود �أن �أتقدم 
باأطيب �لأماين للم�شلمني �لبالغ تعد�دهم �ألفًا وخم�شمئة مليون ن�شمة حول 

�لعامل، ولعائالتكم و�أ�شدقائكم، فيما ترحبون باإطاللة �شهر رم�شان.

القادمة  ال���دورة  ف��ى  جناحه  م��ن  واث��ق��ا  اوب��ام��ا 

و��شنطن - قال �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما يوم �جلمعة �نه ل ي�شعر 
�لن بقلق ب�شاأن �حتمالت �عادة �نتخابه يف عام 2012 يف هذه �ملرحلة وهو 

يركز على �لقت�شاد �لمريكي.
نورث  بولية  )دبليو.تي.يف.دي(  ملحطة  �لت�شريح  بهذ�  �وباما  و�دىل 
�لعالم  و�شائل  مع  يجريها  �لتي  �ملقابالت  من  �شل�شلة  �شمن  كارولينا 
�لقليمية يف يوم �رتفع فيه معدل �لبطالة يف �لوليات �ملتحدة �ىل 9.2 يف 

�ملئة يف يونيو حزير�ن.
وفاز �وباما بولية نورث كارولينا يف 2008 ومن �ملحتمل �ن ت�شهد تلك 

�لولية مناف�شة قوية يف �نتخابات �لرئا�شة �لعام �ملقبل.
لدى  �لن.  �نتخابي  �عادة  �حتمالت  ب�شاأن  بقلق  ��شعر  »ل  �وباما  وقال 

عام قبل دخول يف خ�شم مو�شم �حلملة �لنتخابية.«
ود�فع �وباما عن ��شلوب معاجلته لالقت�شاد �لمريكي وقال �نه ي�شتيقظ 
يف  للم�شاعدة  تطبيقها  ي�شتطيع  �لتي  �ل�شافية  �خلطو�ت  يف  مفكر�  يوميا 

حفز زيادة فر�س �لعمل.
�كرث من  وفرنا  �ملا�شية.  �شهر�  وقال«حققنا تقدما خالل �خلم�شة ع�شر 
مليوين وظيفة يف �لقطاع �خلا�س وحده. وكنتيجة للخطو�ت �لتي �تخذناها 

�نقذنا �و وفرنا ثالثة ماليني وظيفة.«
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�لأمريكى  �ل�شيوخ  مبجل�س  �أع�شاء  دعا 
بعد  ما  مرحلة  مع  للتعاطى  لال�شتعد�د 
معربني  �شالح،  �هلل  عبد  على  �لرئي�س 
�ليمن  فى  �لأو���ش��اع  ت��ردى  من  قلقهم  عن 
�لقاعدة.  تنظيم  نفوذ  تز�يد  و�حتمال 
عقدتها  ��شتماع  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل��ت��اب��ع��ة للجنة  �ل��ف��رع��ي��ة  �آ���ش��ي��ا  جل��ن��ة 
�ل�شيوخ  مبجل�س  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
ملناق�شة �لو�شع فى �ليمن، وطلب �ل�شيناتور 
�لإد�رة  كي�شى  روب����رت  �ل��دمي��ق��ر�ط��ى 
�لأمريكية بال�شتعد�د للتعامل مع مرحلة 
�شالح. �هلل  عبد  على  �لرئي�س  بعد  م��ا 
�أعلن  �ملا�شية  �لأيام  »خالل  تي�شى:  وقال 
ظل،  حكومة  ت�شكيل  �ملعار�شة  من  �أع�شاء 
وعلى �لرغم من �أن تركيب هذه �ملجموعة 
وطبيعتها غري و��شحني، �إل �أنه من �لو��شح 
�أم  عاجال  �شتحدث  �لنتقالية  �ملرحلة  �أن 
�آجال، و�لرئي�س �ليمنى تعهد بالتنحى، مما 
مرة  لأول  �ليمن  فى  جديدة  قيادة  يعنى 
�أن  �ملتحدة  �لوليات  وعلى  عاما،   33 منذ 
تكون م�شتعدة للتعاطى مع مرحلة ما بعد 
�لرئي�س �شالح، مهما تكن.. يحب �أن نكون 
م�شتعدين كذلك ملو�جهة �لو�شع �لإن�شانى 

�ملتدهور ب�شبب �ملو�جهات هناك«. 

�لأمريكيني  �مل�شلمني  �أن  ي��ب��دو 
باقي  م��ن  بامل�شتقبل  ت��ف��اوؤًل  �أك���رث 
�ل��ولي��ات  يف  �لدينية  �جل��م��اع��ات 
�ملتحدة �لأمريكية، بح�شب ��شتطالع 
ون�شرت  غ��ال��وب  موؤ�ش�شة  �أج��رت��ه 

نتائجه �لثالثاء.
�لذي  يون�س  �أح��م��د  �ملحلل  وق��ل 
يف  غ��ال��وب  م��رك��ز  يف  حم��ل��اًل  يعمل 
�أكرث  �أنهم  يبدون  »عمومًا  �أبوظبي: 
تفاوؤًل ويحملون �آر�ء �إيجابية ب�شاأن 
وموؤ�ش�شاتها  �لأمريكية  �حلكومة 
�أف���ادو�  لكنهم  �مل�شتقبل..  وح��ي��ال 
�لتمييز  من  مرتفعًا  م�شتوى  بوجود 

�شدهم.«
ن�شف  ن��ح��و  �إن  ي��ون�����س  وق�����ال 
��شتطلع  �لذين  �لأمريكيني  �مل�شلمني 
�إنهم  ق��ال��و�  �آر�ءه����م  غ��ال��وب  مركز 
�أو  �لعرقي  �لتمييز  جتربة  عا�شو� 
م�شريً�  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �لديني 
هي  �مل�شلم  �لأمريكي  ق�شة  �أن  �إىل 
نو�ح  من  عام  ب�شكل  �لأمريكي  ق�شة 

عديدة.
�آر�ء  ��شتطالع  �أن  يون�س  و�أ�شاف 
جاء  �لأخ���رى  �لدينية  �جلماعات 
�مل�شلمني  �آر�ء  ل���ش��ت��ط��الع  د�ع��م��ًا 
�آر�ء  �أن  �إىل  منوهًا  �لأم��ري��ك��ي��ني.، 

كما  منق�شمة  م��از�ل��ت  �لأمريكيني 
ماز�ل  �لأمريكيني  �مل�شلمني  ولء  �أن 
كبري  ج��زء  قبل  من  ت�شكيك  مو�شع 
عربو�  �أنهما  رغ��م  �لأمريكيني،  من 
�أن  عن ولئهم لبلدهم، كما ل يرون 
�أمريكيني  كونهم  بني  تناق�شًا  هناك 

وم�شلميني يف �لوقت ذ�ته.
�أجر�ها  �لتي  �لدر��شة  وبح�شب 
مدى  على  �أب��وظ��ب��ي  غ��ال��وب  م��رك��ز 
من  �مل��ائ��ة  يف   93 ق��ال  فقد  ع��ام��ني، 

يعتقدون  �إنهم  �مل�شلمني  �لأمريكيني 
يدينون  �لأم��ري��ك��ي��ني  �مل�شلمني  �أن 
�مل��ت��ح��دة، بينما  ل��ل��ولي��ات  ب��ال��ولء 
�لأخرى  �لدينية  �لأقليات  ت�شكك 

بهذ� �لولء.
�لأم��ري��ك��ي��ني  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   37
من  �مل��ائ��ة  يف  و35  �ل��ربوت�����ش��ت��ان��ت 
يو�فقون  ل  �إنهم  قالو�  �لكاثوليك 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م�شلمي  �أن  على 

يدينون بالولء لأمريكا.

كل  �أن  �ل���در�����ش���ة  و�أو����ش���ح���ت 
�لدر��شة  يف  �مل�شلمني  �لأمريكيني 
تقريبًا �أو ما ن�شبته 92 يف �ملائة منهم 
يعتقدون �أن �ل�شلمني �لذين يعي�شون 
متعاطفني  غري  �ملتحدة  �لوليات  يف 
تتحمل  �لتي  �لقاعدة،  تنظيم  مع 
من  ع�شر  �حل��ادي  هجمات  م�شوؤويل 

�شبتمرب/�أيلول عام 2001.
ومع ذلك، و�شاأنهم �شاأن �جلماعات 
فقد  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �لأخ��رى 
�إج��ر�ء�ت  من  ��شتيائهم  عن  ع��ربو� 
منذ  فر�شت  �لتي  �لإره��اب  مكافحة 
نيويورك،  على  �لإرهابية  �لهجمات 
مبكتب  منهم  كبري  جزء  يثق  ل  كما 
�لأمريكي  �ل��ف��ي��در�يل  �لتحقيقات 

.FBI
فقد قال 60 يف �ملائة من �مل�شلمني 
ي��ث��ق��ون مبكتب  �إن��ه��م  �لأم��ري��ك��ي��ني 
�لتحقيقات �لفيدر�يل مقارنة لن�شبة 

75 يف �ملائة من بقية �لأمريكيني.
�مل�شلمني  من  �ملائة  يف   81 و�أ���ش��ار 
�أن  يعتقدون  �أنهم  �إىل  �لأمريكيني 
من �مل�شتحيل حتديد هوية �لإرهابي 
بناء على �ل�شفات �جلغر�فية، بينما 
و�فقهم يف ذلك 49 يف �ملائة من باقي 

�لأمريكيني.

لال�شتخبار�ت  ���ش��ّري  ت��ق��ري��ر 
�لأمريكّية »�شي �آي �إيه« مّت ت�شريبه 
�ع��رف  م�شتند  �أل���ف   24 �شمن 
وزير  نائب  لني  جي  وليم  �جلرن�ل 
ك�شف  ب�شرقتها  �لأمريكي  �لدفاع 
عن �لتحليالت �لنف�شية �لأمريكية 
ل�شخ�شية �لرئي�س �مل�شري �ملخلوع 

ح�شني مبارك..
�ل��ت��ق��ري��ر خّل�����س ���ش��ف��ات عدة 
خل�س �إليها علماء �لنف�س �ملكلفون 
عنيد�،  كونه  يف  �شخ�شيته  حتليل 

�ل�شخ�شية،  ومنتفخ  �لفهم  بليد 
طبيعته،  يف  �شّكاكا  �لكذب،  يع�شق 
ويع�شق  ومّناما  وفارغا  ومتغطر�شا 
متدّين،  وغ��ري  �لآخ��ري��ن،  �غتياب 

ي�شعر بالدونية و�شهل �لنقياد.
علماء  �أّن  �لتقرير  يف  وي��ذك��ر 
يف  ف�شلو�  �لأم��ريك��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت 
�لرئي�شني  من  كل  نف�شية  حتليل 
�لنا�شر  ع��ب��د  ج��م��ال  �ل��ر�ح��ل��ني 
�لعلوم  لكّن  �ل�شاد�ت،  �أنور  وحممد 
عن  �لك�شف  يف  �شاهمت  �حلديثة 

مبارك  للرئي�س  �لنف�شية  �خلبايا 
نف�شيا  �لأ���ش��ع��ف  ع��ّدت��ه  �ل����ذي 

بينهم.
علماء  �أّن  �ل��ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
�ملخابر�ت �لأمريكية و�شعو� ملبارك 
للوليات  �ملتعددة  زيار�ته  خالل 
عدة  نف�شية  �خ��ت��ب��ار�ت  �ملتحدة 
يف  ي��دور  م��ا  ملعرفة  ���ش��ّر�  متطورة 
ي�شاهد  يجعلونه  كانو�  كما  عقله، 
بع�س �لأفالم �لت�شجيلية يف �شينما 
�لبيت �لأبي�س، حيث توجد كامري� 

�حل��م��ر�ء  حت��ت  ب��الأ���ش��ع��ة  تعمل 
�إىل  بالإ�شافة  حركاته.  تتابع 
�لعديد من �لختبار�ت �لتي حتدث 

عنها �لتقرير..
�أو�شاط �أمريكية قالت �إن �أ�شلوب 
لل�شخ�شيات  �لنف�شي  �لتحليل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ح���ول �ل���ع���امل ب��ات 
�ل�شتخبار�ت  لدى  معتاد�  �أ�شلوبا 
�لأمريكية، متوقعة �أن يكون مئات 
�لعامل  حول  و�ل�شيا�شيني  �لروؤ�شاء 

خ�شعو� لهذه �لختبار�ت

م�ضتعدين  نكون  اأن  يجب   : الأمريكى  ال�ضيوخ 
باليمن       املتدهور  الإن�ضانى  الو�ضع  ملواجهة 

امل�������ض���ل���م���ون الأم����ري����ك����ي����ون اأك�������ر ت�����ف�����اوؤل م����ن ب����اق����ي اجل����م����اع����ات ال��دي��ن��ي��ة

ت����������ق����������ري����������ر �������������ض������������ري ام�����������ري�����������ك�����������ي ع��������������ن م����������ب����������ارك 
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ـ وكاالت: طالب    عوا�صم 
القائد  عــائــلــة  مـــن  ـــــراد  اأف
عبد  اللواء  الليبي  الع�صكري 
يف  بالتحقيق  يون�س  الفتاح 
�صريعة  ومبحاكمة  مقتله، 
ـــذوا الــعــمــلــيــة.  ـــف ــن ن ــذي ــل ل
االإدارة  دعــــت  ــــدورهــــا  وب
حتقيق  اإىل  االأمـــريـــكـــيـــة 

موثوق و�صامل يف احلادث.
واتهم عبد اهلل، جنل اللواء 
وكذلك  يون�س،  الفتاح  عبد 
ت�صريحات  يف  اأخــيــه  ـــن  اب
بر�س<  >اأ�صو�صيتد  لوكالة 
و�صفوهما  من  االثنني،  م�صاء 
ليبيا  �ـــصـــرق  يف  بـــاخلـــونـــة 

بالوقوف وراء العملية.
>اإن  االبـــن  يون�س  وقـــال 
اأ�صخا�صا بيننا< نفذوا عملية 
الهدف  اأن  اإىل  م�صريا  القتل، 
هو اأوال لوقف الثورة الليبية، 
وثانيا للتحري�س على العنف 

باملناطق املحررة. 
م�صتمرا  اجلــدل  زال  ومــا 
عملية  خلف  يقف  من  حــول 
ظـــروف  اإن  بـــل  االغـــتـــيـــال، 

احلادث ال تزال غام�صة. >
مطلعة  ــادر  ــص ــ� م وقـــالـــت 
باملعار�صة  عــدة  اأجنحة  اإن 
تـــطـــالـــب رئـــيـــ�ـــس املــجــلــ�ــس 
كي  اجلــلــيــل،  عبد  م�صطفى 

يقّدم معلوماٍت وافية و�صفافة 
ــي اعــتــرت  ــت ــة ال ــه عـــن اجل
يون�س،  مقتل  عــن  م�صوؤولة 
جمموعة  اأن  اإىل  مــ�ــصــرية 
ليون�س  كمينا  عملت  م�صلحة 
ا�صتجوبته  واحتجزته ورمبا 

قبل اأن تقتله.
اأو�صح  اجلليل  عبد  وكــان 
يون�س  قــتــلــوا  مهاجمني  اأن 
ا�صتدعائه من اخلطوط  بعد 
االأمامية للمواجهات مبدينة 
جلنة  اأمــام  للمثول  الريقة، 
تنظر  كانت  ق�صاة  اأربعة  من 

يف العمليات الع�صكرية.
اأنه  اإىل  امل�صادر  واأ�ــصــارت 
ا�صتدعاء  �صبب  يــعــرف  مل 
للتحقيق  الريقة  من  يون�س 
اأوىل  روايتان:  وهناك  معه، 
احلاجات  لتقومي  اإنــه  تقول 
اجلبهة،  عــلــى  الــعــ�ــصــكــريــة 
وجـــود  اإىل  تــ�ــصــري  ــيــة  وثــان
وبع�س  يون�س  بـــاأن  ا�صتباه 
ات�صال  على  منه  القريبني 

بجهات يف النظام الليبي.
املعار�صة  اأو�ــصــاط  وكانت 
اإّن  القول  على  متفقة  �صبه 
هي  للقذايف  تابعة  جماعة 
التي قتلت يون�س، لكن هناك 
يتعلق  االأمـــر  اأّن  يعتقد  مــن 
من  من�صبطة  غري  مبجموعة 

غري بنغازي، كانت على خالف 
مع يون�س الأنه رف�س اإ�صراكها 

يف القتال على اجلبهات.
يوؤكد  الــ�ــصــيــاق،  هــذا  ويف 
اأّن  باملعار�صة  مطلع  م�صدر 
يون�س  ا�صتدعاء  اأف�صل  َمــن 
عمليًا  �صلمه  َمن  هو  للتحقيق 
الق�صية  �صّخم  ثــم  للقتلة، 
يبدو  الذي  االغتيال  لترير 
اأكرث من طرف، مبا  اأنه خدم 

يف ذلك نظام القذايف. 
اأن  ـــر  ـــذك ـــال ب ــــر  ــــدي اجل
اإن  قالت  الليبية  احلكومة 
وراء  يقف  القاعدة  تنظيم 
نفى  حني  يف  يون�س،  اغتيال 
وجود  اأي  االنتقايل  املجل�س 
لــيــبــيــا. وكـــان  لــلــقــاعــدة يف 
االنتقايل،  الوطني  املجل�س 
الهيئة ال�صيا�صية للمتمردين، 
بــنــغــازي  ــة يف  ــع ــم عـــني اجل
حتقيق  جلنة  التمرد  معقل 
ملحاولة ك�صف احلقيقة حول 
مالب�صات مقتل اللواء يون�س. 
جثة  ــى  عــل ــور  ــث ــع ال ومت 
نارية  بطلقات  م�صابة  يون�س 
�صباح  ــا  ــي ــزئ ج وحمـــرقـــة 
وقــال  بــنــغــازي.  يف  اجلمعة 
اخلارجية  بــا�ــصــم  املــتــحــدث 
>اننا  تونر  مارك  االمريكية 
ن�صيد بخطوة املجل�س الوطني 

جلنة  ــاء  ــ�ــص بــان االنـــتـــقـــايل 
يف  �صتحقق  حيادية  حتقيق 

احلادثة<. 
النتائج  >ننتظر  وا�صاف 

بفارغ ال�صر<. 
>نظرا  تـــونـــر  وتــــابــــع 
املــيــداين،  الــو�ــصــع  له�صا�صة 
املجل�س  يتاكد  ان  املــهــم  مــن 
ــن ان  ــتــقــايل م الــوطــنــي االن
هي  يتخذها  التي  اخلطوات 
املثال  �صبيل  على  ال�صحيحة، 

التحقيق يف هذه الوفاة<. 
املتحدة  الــواليــات  وكانت 
ــي  ــهــر املــا�ــص ــص ــ� ـــت ال ـــرف اع
االنتقايل  الوطني  باملجل�س 
ليبيا.  �صرعيا< يف  >حماورا 
املتمردون  اعلن  ليبيا،  ويف 
على  �صخ�صا   63 ــال  ــق ــت اع
املا�صية  االيــام  خالل  االقــل 
مع  مــتــعــاونــون  انــهــم  ي�صتبه 
اغتيال  بعد  الــقــذايف،  قــوات 

اللواء عبد الفتاح يون�س. 
ــرى مــن جهة  مــن جهة اخ
اخرى قال �صيف االإ�صالم جنل 
القذايف  معمر  الليبي  العقيد 
القتال  ترك  لن  قواتهم  اإن 
على  ليبيا  كل  حتــرر  اأن  اإىل 
�صيف  واأ�ــصــاف  تعبريه.  حــد 
االإ�صالم اأن قواتهم لن تتخلى 
ــف  اأوق لــو  حتى  القتال  عــن 
حلف �صمال االأطل�صي )ناتو( 
غاراته على ليبيا. واأو�صح اأن 
احلرب �صت�صتمر اإىل اأن يعود 
على  م�صاكنهم  اإىل  النازحون 

حد تعبريه، وذلك اأمام ح�صد 
اإنهم  الليبي  التلفزيون  قال 
بنغازي  مدينة  من  نــازحــون 

التي ي�صيطر عليها الثوار.
وقال �صيف االإ�صالم القذايف 
التلفزيون  ــا�ــصــات  �ــص عــلــى 
احلــكــومــي الأ�ــصــر نــزحــت من 
يف  املعار�صة  معقل  بنغازي 
اأال  يــجــب  اإنـــه  ليبيا  �ــصــرق 
هذه  كل  بعد  اأنــه  اأحــد  يظن 
و<ا�صت�صهاد<  الت�صحيات 
االأبناء واالأ�صقاء واالأ�صدقاء 

�صيتوقفون عن القتال.
النظر  بغ�س  اأنــه  واأ�صاف 
�صمال  حــلــف  كـــان  اإذا  عــمــا 
فاإن  ال  اأم  �صريحل  االطل�صي 
القتال �صي�صتمر حتى تتحرر 
اأدىل  ت�صريحات  وهي  ليبيا 
اأذيعت  لكنها  االأحــد  يوم  بها 

اأم�س االثنني.
االأمم  مــبــعــوث  ـــــــد  واأوف
ليبيا  اإىل  لل�صالم  املــتــحــدة 
وكانت  املا�صي  االأ�ــصــبــوع  يف 
ذكرت  قــد  الــقــذايف  حكومة 
تبداأ  لن  اأنها  �صابق  وقــت  يف 
توقفت  اإذا  اإال  املــحــادثــات 
حمالت الق�صف حللف �صمال 

االأطل�صي.
لكن بعد حمادثات مع كال 
عبد  املبعوث  غــادر  اجلانبني 
دون  ليبيا  اخلــطــيــب  االإلــــه 
وقالت  ملمو�س  تقدم  اإحــراز 
اإن هناك هوة  املتحدة  االأمم 

كبرية بني اجلانبني.

االإعالم  وزيــر  نائب  اتهم 
اللواء  اجلندي،  عبد  اليمني 
االأحمر  �صالح  حم�صن  على 
للرئي�س  ال�صقيق  غــري  االأخ 
تفجري  مبــحــاولــة  الــيــمــنــي، 
عر  البالد  يف  اأهلية  حــرب 
الع�صكرية  فــرقــه  ـــال  اإر�ـــص
لل�صيطرة على منطقة اأرحب 
تعز  ومدنية  �صنعاء  �صمال 
الــقــريــبــة مــن مــديــنــة عدن 
اليمن.  جــنــوب  مـــدن  كـــرى 
اليمنية قد  ال�صلطات  وكانت 
ذكرت ان قطر تقوم بت�صليح 

معار�صي الرئي�س علي �صالح
وقــــال اجلـــنـــدي مبــوؤمتــر 
االإثنني  اأم�س  م�صاء  �صحايف 
»ان اللواء علي حم�صن والذي 
الفرقة  قائد  من�صب  ي�صغل 
حزب  وحليفه  مدرع  االأوىل 
لالإ�صالح  اليمني  التجمع 

املعار�س »االأخوان امل�صلمني«، 
على  بــاالإعــتــداءات  يقومون 
مع�صكرات احلر�س اجلمهوري 
املتواجدة بعدد من املحافظات 
مع�صكرات  بينها  اليمنية، 
مبنطقتي  �صنعاء  مبحافظة 
تعز  وحمافظة  ونهم  اأرحــب 
الــواقــعــة جــنــوبــي الــيــمــن«.

ان  اليمني  ــوؤول  املــ�ــص وذكـــر 
من  معظمهم  م�صلح   2000
�صباط الفرقة االأوىل مدرع 
بقيادة  قبليني  وم�صلحني 
قاموا  الفرقة،  قيادات  احد 
بـــاالإعـــتـــداءات على  ــوم  ــي ال
مبدينة  االأمنية  احلــواجــز 
راح  عليها  لالإ�صتيالء  تعز 
من  وجرحى  قتلى  �صحيتها 
مل  االأمـــن  ورجـــال  امل�صلحني 

يحدد عددهم
وبــني نائب وزيــر االإعــالم 

اليمني ان حتركات ع�صكرية 
احلر�س  ومن   ،33 اللواء  من 
اجلمهوري من منطقة اجلند 
ــال  ــص بــتــعــز متــكــنــت مـــن اإفــ�
على  لالإ�صتيالء  خمططهم 
ــام  ــي ــق ــة تـــعـــز، وال ــظ ــاف حم
كبار  اغتياالت  من  ب�صل�صلة 
ان  اإىل  فيها.ولفت  امل�صوؤولني 
ا�صت�صلموا  امل�صلحني  من  عدد 
اىل  قتل،  حتى  اآخــر  ــاوم  وق
ــب �ــصــبــط اأ�ــصــلــحــة من  ــان ج
اخلفيفة  االأنـــــواع  خمتلف 
كانت  والثقيلة  واملتو�صطة 
مــعــهــم.وتــطــرق املــ�ــصــوؤول 
اليمني اىل ما ت�صهده �صنعاء 
اليوم  اجتماعات  من  حاليا 
القبائل  خمتلف  من  مل�صايخ 
موقف  لــتــحــديــد  الــيــمــنــيــة 
م�صايخ  �ــصــيــخ  تــ�ــصــريــح  مــن 
االأحمر  �صادق  حا�صد  قبيلة 

الرئي�س  اليها  ينتمي  التي 
الرئي�س  خلع  ب�صاأن  اليمني 
يقوم  ومــا  �صرعيا،  املنتخب 
ـــواء على  ـــل بــه اخـــوانـــه وال
البالد  لدفع  االأحمر  حم�صن 
ــــرب اهــلــيــه رغــم  ــــاه ح جت
على  اليمني  الرئي�س  حر�س 
تنفيذ  على  �صالح  اهلل  عبد 
املبادرة اخلليجية باعتبارها 
املرجعية للحوار بني خمتلف 

االأطراف اليمنية
م�صلحني  اجلــنــدي  واتــهــم 
من حزب اال�صالح وجنود من 
اجلي�س  عن  املن�صقة  الفرقة 
ام�س  يوم  باالعتداء  ليمني 
ــاء يف  ــرب ــه ــك عــلــى ابـــــراج ال
نهم  مبنطقة  الــغــيــل  نــقــيــل 
حيث  ــاء،  ــع ــن ــص � ــة  ــظ ــاف حم
اليمنية  العا�صمة  ا�صبحت 
عن  يــزيــد  مــا  ي�صكنها  الــتــي 

ظــالم  يف  ــمــة  نــ�ــص مــلــيــوين 
الفرق  ان  مو�صحا  دامــ�ــس، 
لــوزارة  التابعة  الهند�صية 
ــكــهــربــاء مــنــعــت مـــن قبل  ال
امل�صلحني من ا�صالح الكهرباء 
للمواطنني  الــتــيــار  واعــــادة 
ورقــة  ا�صتخدامها  بغر�س 
حلرق احلزب احلاكم املوؤمتر 
ال�صعبي العام باليمن، م�صددا 
قطع  م�صلحته  من  لي�س  انه 
الكهرباء.ويف رده على �صوؤال 
 - اليمنية  الــعــالقــات  ــول  ح
امل�صوؤول  اجـــاب  الــقــطــريــة، 
جيدة  بحالة  بانها  اليمني 
قيل  كما  كــان  اذا  وتتح�صن 
قبل  مـــن  ــاين  ــه ت ــاك  ــن ه ان 
للرئي�س  القطرية  القيادات 

�صالح مبنا�صبة �صهر رم�صان

ال���ل���واء ع��ل��ي حم�����ص��ن �صالح  ال��ي��م��ن��ي ي��ت��ه��م   وزي����ر االع����ام 
االح���م���ر  ب��ت��ف��ج��ر ح���رب اه��ل��ي��ة يف ال��ي��م��ن ب��ت��م��وي��ل ق��ط��ري

ع���ائ���ل���ة ع���ب���د ال���ف���ت���اح ي���ون�������س ت���ط���ال���ب ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
االغ���ت���ي���ال  ب��ع��م��ل��ي��ة  ي���ح���ي���ط  وال���غ���م���و����س  م��ق��ت��ل��ه  يف 

office assistant title
 looking for office assistant

 position, office
 duties , secretary ,speak

 arabic,m.s. office programs
in new jersey

 Maria
Tel:1201 3454952

ــــني �ــــصــــوريــــني ــــص ــــار� ــــع كـــلـــيـــنـــتـــون جتــــتــــمــــع مــــــع م
اأن وزيرة  اأحرونوت« على ل�صان مرا�صلها يف الواليات املتحدة  نقلت »يديعوت 
اخلارجية االأمريكية هيالري كلينتون ا�صت�صافت معار�صني �صوريني يف مقر وزارة 
اإدارة  جانب  من  اإ�صارة  اأنه  على  اعترته  الذي  االأمــر  وا�صنطن،  يف  اخلارجية 
اأن  اأمريكية  جهات  افرا�س  من  انطالقا  معار�صني،  مع  للتعاون  اأوباما  بــاراك 

النظام ال�صوري �صي�صل نهايته يف ال�صهور القريبة.
 وكتبت ال�صحيفة اأنه على خلفية ق�صف مدينة حماة بالدبابات حيث قتل 
دبلوما�صية دولية من ت�صريحاتها  االأخرية، �صعدت عنا�صر  االأيام  الع�صرات يف 
وخطواتها جتاه النظام ال�صوري، بالرغم من اأن جمل�س االأمن مل يتمكن من بلورة 

اتفاق حول خم�صودة لت�صديد العقوبات على النظام ال�صوري.
اأن  بهم  اجتمعت  الذين  للمعار�صني  قالت  اأنها  كيلنتون  عن  ال�صحيفة  ونقلت   
اإىل  �صلميا  االنتقال  ودعــم  ال�صوري  ال�صعب  دعم  �صتوا�صل  املتحدة  الواليات 
يقتل  نظام  من  �صيئا  تربح  لن  املتحدة  الواليات  اإن  قالت  كما  الدميقراطية. 

ويعتقل ويعذب مواطنيه للحفاظ على ال�صلطة.
 وتابعت كلينتون اأن وا�صنطن �صوف ت�صدد من عقوباتها لعزل النظام ال�صوري 
االأمن  جمل�س  يف  اأع�صاء  دول  عدة  اأن  اأقــرت  اأنها  اإال  ال�صيا�صية،  الناحية  من 

تعار�س اأي عملية تدعو الرئي�س ال�صوري لوقف عمليات القتل.
 وكتبت ال�صحيفة اأن الهدف من اإجراء اللقاء الر�صمي االأول مع معار�صني هو 
متكني االإدارة االأمريكية من درا�صة املعار�صني واأية م�صاعدة يحتاجونها وما هي 

التوقعات ب�صاأن اليوم الذي يلي �صقوط النظام.
 كما لفتت ال�صحيفة اإىل اأن ال�صفري االأمريكي يف �صورية، روبرت فورد، يتواجد 
حاليا يف وا�صنطن، واأنه اجتمع مع الرئي�س االأمريكي، كما �صارك يف جل�صة للجنة 

اخلارجية التابعة ملجل�س ال�صنات للم�صادقة على تعيينه ب�صكل ر�صمي.
 ونقل عن فورد قوله اإن ت�صديد العقوبات االأمريكية على �صورية لن يكون له 
اأي تاأثري على ما يح�صل يف داخل �صورية. وبح�صبه فاإن املعار�صة متنوعة وغري 

منظمة جيدا، واأن ذلك لي�س اأمرا مفاجئا.
اإىل  لالنتقال  اأفــكــار  بتطوير  املعار�صة  تــبــداأ  اأن  املــهــم  مــن  اأنـــه  ــاف  ــص واأ�  
الدميقراطية، واأنه من املهم االإ�صغاء للمعار�صة ورفع �صوتها. وتابع اأن »وظيفته 

هو م�صاعدتهم يف اإعادة اال�صتقرار ل�صورية«.
�صورية  يف  �صفريها  با�صتدعاء  اإيطاليا  قيام  اإىل  ال�صحيفة  لفتت  ذلك،  اإىل   
الإجراء م�صاورات ب�صاأن ق�صف مدينة حماة ومدن اأخرى، اإ�صافة اإىل �صم وزير 
االحتاد  عليها  فر�س  التي  ال�صخ�صيات  قائمة  اإىل  حبيب  علي  ال�صوري  الدفاع 
االأوروبي اإجراءات عقابية، كما مت اإدخال قائد اأجهزة االأمن الداخلي توفيق 

يون�س اإىل »القائمة ال�صوداء«

لها   والًء  االأكـــــرث  هـــم  ــا  ــك ــري اأم م�صلمو  ــتــطــالع:  ــص ا�
  غربة نيوز

»كري�صتيان  �صحيفة  ذكرت 
االأمريكية  مونيتور«  �صاين�س 
يف  املــوجــوديــن  املــ�ــصــلــمــني  اأن 
االأمريكية  املتحدة  الــواليــات 
االأكرث  الدينية  الطائفة  هم 
والًء لها، ح�صبما ذكر ا�صتطالع 
»جالوب«  مركز  اأجــراه  للراأي 

للدرا�صات باأبوظبي.
ــــف اال�ــــصــــتــــطــــالع  وكــــ�ــــص

املتحدة  الواليات  يف  املوجودة  الدينية  واملجموعات  الطوائف  كل  �صمل  الذي 
على  ومنغلقون  منعزلون  امل�صلمني  اإن  تقول  التي  النظر  وجهة  اأن  االأمريكية، 
اأنف�صهم وجمتمعهم لي�صت �صحيحة، كما اأن الفكرة ال�صائعة عن عدم اندماجهم 

يف املجتمعات االأجنبية وعدم اإخال�صهم لها اأثبتت خطاأها.
احلقوقيني  النا�صطني  يف  االأمريكيني  امل�صلمني  ثقة  عدم  اال�صتطالع  واأو�صح 
واملنظمات التي تعمل با�صمهم غالبا. وقالت ال�صحيفة االأمريكية اإنه على الرغم 
من نتائج اال�صتطالع املب�صرة، فاإنه مازال هناك طريق طويل لكي يثق املواطنون 
يف  ا�صتقروا  الذين  االأخــرى  واجلن�صيات  الديانات  من  زمالئهم  يف  االأمريكيون 

الواليات املتحدة االأمريكية.
واأظهر اأن اجلاليات امل�صلمة هي االأقل م�صاركة يف الن�صاط ال�صيا�صي االأمريكي، 
واالأكرث تعر�صا للتفرقة والتمييز ممن حولهم، بينما ك�صف اأن 93% من امل�صلمني 
نزاهة  يف  يثقون  منهم   %57 من  واأكــرث  الأمريكا،  بالوالء  يدينون  االأمريكيني 
بالن�صبة  تفاوؤال  االأكرث  اأنهم  كما  منها،  االأخرية  خا�صة  الرئا�صية  االنتخابات 

للم�صتقبل باملقارنة بغريهم من الديانات االأخرى.
الروت�صتانت  امل�صيحيني  من   %56 راأى  فقد  »القاعدة«،  لتنظيم  بالن�صبة  اأما 
من   %63 اعتر  بينما  التنظيم،  مع  متعاطفني  غري  امل�صلمني  اأن  االأمريكيني 
امل�صيحيني الكاثوليك، و70% من اليهود اأن امل�صلمني االأمريكيني لي�س لهم عالقة 

بالتنظيم االإرهابي.

حمليات
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رئي�س  رفعت  �أحمد  �مل�شت�شار  ر  قرَّ �لقاهرة- 
�لقاهرة،  جنايات  مبحكمة  �خلام�شة  �لد�ئرة 
جنايات   1227 رقم  بالق�شية  �لنظر  ��شتمر�ر 
حبيب  �لأ�شبق  �لد�خلية  وزي��ر  فيها  �ملتهم 
�لعاديل و�شتة من كبار معاونيه بجل�شة تعقد 

�خلمي�س مع ف�س �لأحر�ز »�لأدلة«.
كما قّرر رفعت، تاأجيل �لنظر بالق�شية رقم 
�ل�شابق  �مل�شري  �لرئي�س  فيها  �ملتهم   3642
عالء  وجنليه  م��ب��ارك  �ل�شيد  ح�شني  حممد 
وجمال، �إىل جل�شة تعقد يف 15 �أغ�شط�س/�آب، 
�لطبي  »�ملركز  م�شت�شفى  مبارك  باإيد�ع  و�أمر 
�لإ�شماعيلية   - �لقاهرة  طريق  على  �لعاملي« 
�ل�شحر�وي مع ��شتمر�ر مر�فقة �لفريق �لطبي 

�ملعالج له.
حبيب  �ملتهم  حمامي  �ل��دي��ب  فريد  وك��ان 
هيئة  �إىل  �ل��دع��وى  �إع����ادة  ط��ل��ب  �ل��ع��اديل 
�ملحكمة �لأوىل �لتي كانت تنظر �لق�شية قبل 

�شمها �إىل �لق�شية �لثانية.
ق�شية  �شم  ب��اإل��غ��اء  طلبه  �ل��دي��ب  وع��ّل��ل 
ح�شني  �ل�شابق  �لرئي�س  ق�شية  �إىل  �لعاديل 
ق��ررو�  �ل��ذي��ن  �لق�شاة  ل��ك��ون  ي��رج��ع  م��ب��ارك 
مذكرة  للمحكمة  م  وق��َدّ »م���ردودون«،  �شمهما 

مكتوبة ُتبطل هذ� �ل�شم.
وطلب حمام �آخر للعاديل، من هيئة �ملحكمة، 
�مل�شري  �مل��ت��ح��ف  مل��ق��ر  للمعاينة  �لإن��ت��ق��ال 
و�جلامعة �لأمريكية، ووز�رة �لد�خلية، ومبنى 
باب  و���ش��ن��ر�ل  �جل��ن��ائ��ي��ة،  �لأدل����ة  م�شلحة 
»لإثبات  وذلك  هلتون  رم�شي�س  وفندق  �للوق، 
و��شتحالة  للجرمية  �ملكون  �لفعل  حدوث  نفي 

حدوث �لو�قعة كما رو�ها �شهود �لإثبات«.
�ل�شهد�ء  �أ�شر  عن  �لدفاع  طالب  جهته  من 
رئي�س  ط��ن��ط��اوي  ح�شني  �مل�شري  با�شتدعاء 
ونائبه  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ح��رب  �أرك���ان  هيئة  رئي�س 
�لفريق �شامي عنان، وعمر �شليمان نائب رئي�س 
�ملناوي  �للطيف  وعبد  �ل�شابق،  �جلمهورية 
�لأوىل  �لقناة  ورئي�س  �لأخبار  قطاع  رئي�س 
�شهادتهم  ل�شماع  �شابقًا  �مل�شري  بالتلفزيون 

بالق�شية.
باأق�شى  �مل���دين  ب��احل��ق  �مل��دع��ون  وط��ال��ب 
�شد  �لعنف  ل�شتخد�مهم  للمتهمني  عقوبة 
قتل  ق�شايا  جميع  وب�شم  �شلميني،  متظاهرين 
و�إ�شابة �ملتظاهرين بجميع �أنحاء �جلمهورية 

�إىل نف�س د�ئرة �ملحاكمة.
كما طالبو� بنقل مبارك �إىل م�شت�شفى �شجن 
طرة متهمينه بالإ�شرك مع �لعاديل بارتكاب 
جر�ئم قتل �ملتظاهرين عمدً� مع �شبق �لإ�شر�ر 

وعقد �لعزم وتبييت �لنية لفعل ذلك.
�لرئي�س  حماكمة  جل�شات  �أوىل  و��شتمرت 
عالء  وجنليه  مبارك  ح�شني  �ل�شابق  �مل�شري 
باأ�شبانيا  �مل��وق��وف  �لأع��م��ال  ورج��ل  وج��م��ال 
حبيب  �لأ�شبق  �لد�خلية  ووزير  �شامل،  ح�شني 
ثالث  نحو  معاونيه،  كبار  من  و�شتة  �لعاديل 
�شاعات ون�شف تخللها ��شر�حة ق�شرية عقب 
ملدة  للتد�ول  ترفع  �أن  قبل  بد�يتها  من  �شاعة 

40 دقيقة تقريبًا.
هي  تهم  ثالث  عامًا«   83« مبارك  ويو�جه 
قتل �ملتظاهرين خالل �أحد�ث �لثورة �مل�شرية 

�لثاين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   25 يف  �ن��دل��ع��ت  �ل��ت��ي 
وظيفته  ��شتغالل  خالل  من  و�لرّبح  �ملا�شي، 
من  �لعام  للمال  �لعمدي  و�لإه��د�ر  �لر�شمية، 

لإ�شر�ئيل  �مل�شري  �لطبيعي  �لغاز  بيع  خالل 
باأ�شعار تف�شيلية تقل عن �لأ�شعار �لعاملية.

تهم  �ل�شتة  ومعاونوه  �لعاديل  يو�جه  كما 

على  و�لتحري�س  بقتل  �أو�م��ر  و�إ�شد�ر  �لقتل 
قتل �ملتظاهرين، وهي تهم ت�شل عقوبتها �إىل 

�لإعد�م وفقًا لقانون �جلنايات �مل�شري.

�آب  15 �إىل  �ل�سابق  �مل�سري  �لرئي�س  حماكمة  تاأجيل 

�أعدته  �أكد تقرير   � �لقد�س �ملحتلة 
�لتابعة  و�لأم�����ن  �خل��ارج��ي��ة  جل��ن��ة 
بدولة  �لع���ر�ف  �أن  على  للكني�شت 
�أيلول/  يف  �ملتحدة  بالأمم  فل�شطينية 
يف  لإ�شر�ئيل  �شي�شيء  �ملقبل  �شبتمرب 
�نتقاد  ت�شمن  كما  �ل��دول��ي��ة،  �حللبة 
لرف�س  �ل�شتخبار�ت  �أج��ه��زة  جميع 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 

��شتئناف �ملفاو�شات مع �لفل�شطينيني.
عن  �إ�شر�ئيلية  �إعالم  و�شائل  ونقلت 
جلنة  رئي�س  ��شتعر�شه  �لذي  �لتقرير 
�لكني�شت  ع�شو  و�لأم����ن  �خل��ارج��ي��ة 
على  تاأكيده  �لأرب��ع��اء،  م��وف��از  ���ش��اوؤل 
يف  فل�شطينية  دول��ة  عن  »�لإع��الن  �أن 
�شبتمرب  �أيلول/  �شهر  �ملتحدة يف  �لأمم 
يف  �إ�شر�ئيل  و�شع  �شوء  �إىل  �شيوؤدي 
�حللبة �لدولية وقد يوؤدي �إىل ت�شعيد 

متو��شل«.
�لتقرير  �أعد  �لذي  �لطاقم  وتر�أ�س 
من  بل�شرن  ي��وح��ن��ان  �لكني�شت  ع�شو 
�أن  فيه  وج��اء  �ملعار�س  كدميا  ح��زب 
�لإ�شر�ئيلية،  �ل�شتخبار�ت  �أج��ه��زة 
�لع�شكرية  �ل�شتخبار�ت  �شعبة  وهي 
و�ملو�شاد وجهاز �لأمن �لعام »�ل�شاباك«، 
قدرت �أنه لو مت �لبدء بعملية �شيا�شية 
لكان بالإمكان وقف �مل�شعى �لفل�شطيني 
�لفل�شطينية  بالدولة  �ع��ر�ف  لنيل 

بالأمم �ملتحدة.
مطالب  رف�����س  نتنياهو  �أن  ي��ذك��ر 
بتجميد  �أمريكية،  وخ�شو�شا  دولية، 
��شتناد�  مفاو�شات  وب��دء  �لإ�شتيطان 
وط��ال��ب   ،1967 �ل���ع���ام  ح����دود  �إىل 
بيهودية  ب��الع��ر�ف  �لفل�شطينيني 
�إ�شر�ئيل �لأمر �لذي عّمق جمود عملية 

�ل�شالم و�أو�شلها �إىل طريق م�شدود.
�خلارجية  جلنة  تقرير  و�ع���رف 
�أن  ل��ل��ك��ن��ي�����ش��ت  �ل��ت��اب��ع��ة  و�لأم�������ن 

جنحت،  �لفل�شطينية  �لإ�شر�تيجية 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  و�أن 
�شبتمرب  �أي���ل���ول/  يف  ت���و�ف���ق  ���ش��وف 
�لع���ر�ف  �لفل�شطينيني  طلب  على 

بدولتهم.
مقابلة  خ���الل  ق���ال  م��وف��از  وك����ان 
�أجرتها معه �إذ�عة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
قو�ت  جتنيد  يتم  �أن  يتوقع  �إنه  �أم�س، 
�أيلول/�شبتمرب  �شهر  يف  �لإح��ت��ي��اط 
باندلع  تقدير�ت  خلفية  على  �ملقبل 
�لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف  مظاهر�ت 
�مل�شعى  على  �لت�شويت  م��ع  بالتز�من 
لنيل  �مل��ت��ح��دة  ب����الأمم  �لفل�شطيني 
�عر�ف دويل بالدولة �لفل�شطينية يف 

حدود �لعام 1967.
ورب��ط م��وف��از، �ل��ذي ت��وىل من�شب 
�شارون،  �أرييل  حكومة  يف  �لدفاع  وزير 
ل�شهر  �لإ�شر�ئيلية  �لإ�شتعد�د�ت  بني 
�أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب و�لإح��ت��ج��اج��ات 
�إ�شر�ئيل،  يف  �جل��اري��ة  �لإجتماعية 

»�إننا نرى يف هذه �لأيام �لطبقة  وقال 
�ل��و���ش��ط��ى ت��دف��ع ث��م��ن��ا غ��ال��ي��ا على 
�إخفاقات نتنياهو باملجالني �لإجتماعي 
لنتنياهو  »ويل  و�لإقت�شادي«.و�أ�شاف 
ولنا كمو�طني دولة �إ�شر�ئيل �إذ� دفعت 
�شبتمرب  �أي��ل��ول/  يف  نف�شها  �لطبقة 
رف�شه  ب�شبب  نتنياهو«  �إخفاقات  ثمن 

��شتئناف �ملفاو�شات مع �لفل�شطينيني.
�لجتماعية  »�لإخفاقات  �إن  وقال 
�ملتمثل  �ل�شيا�شي،  باملجال  و�لإخفاق 
مع  مبفاو�شات  نتنياهو  دخ��ول  بعدم 
ون�شف  �ل�شنتني  خ��الل  �لفل�شطينيني 
�ل�شهور  يف  �شيلتقيان  �ملا�شية،  �ل�شنة 
نتنياهو  ع��ل��ى  ك���ان  م��ا  وك���ل  �مل��ق��ب��ل��ة، 
�لأمريكي  ل�«�لرئي�س  �لقول  هو  فعله 
تكن  ومل  ولكن«..  »نعم،  �أوباما  بار�ك« 
و�ل�شيا�شية  �لقيادية  �ل�شجاعة  لديه 
»نتنياهو  �أن  موفاز  و�أ�شاف  �لكافية«. 
»�إ�شر�ئيل  ح��زب  »رئ��ي�����س  م��ن  ي��خ��اف 
�فيغدور«  �خل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  بيتنا« 

�أع�شاء  وم��ن  حتالفه،  وم��ن  ليربمان 
ح���زب���ه، وه���و ي�����ش��اب ب��ال��ذع��ر ل��دى 
مع  للتحدث  �إمكانية  �أية  عن  �حلديث 

�لفل�شطينيني«.
وع�شو  �ل�����ش��اب��ق  �ل���وزي���ر  وح����ذر 
بن  بنيامني  �لعمل  حزب  عن  �لكني�شت 
�ليعزر �أم�س �لأول، من �أن �لإحتجاجات 
�لإقت�شادية  �لأزمات  �شد  �إ�شر�ئيل  يف 
�ن���دلع  م��ع  �شت�شكل  و�لإج��ت��م��اع��ي��ة 
عقب  متوقعة  فل�شطينية  �حتجاجات 
�لفل�شطينية  بالدولة  دويل  �ع��ر�ف 
�شبتمرب  �أي��ل��ول/  يف  �ملتحدة  ب���الأمم 
تعقيد�  �لأك��ر  �لطو�رئ  حالة  �ملقبل 

منذ قيام �إ�شر�ئيل يف �لعام 1948.
و�أكد بن �ليعزر �أن »�ملليار�ت تذهب 
�إىل  تذهب  تز�ل  ول  �مل�شتوطنات  �إىل 
هناك، و�إذ� مل يوقفو� هذ� �لأمر على 
ت�شوية  �إىل  �لتو�شل  يتم  حتى  �لأق��ل 
بيننا وبني �لفل�شطينيني فاإنه �شتحدث 

كارثة هنا«. »يو بي �ي«

بفل�سطــني  �العرت�ف  �لكني�ست: 
�لعـــــــامل يف  الإ�سر�ئيل        �حلدث �ليمنية - خا�س�سي�سيء 

�لتحقيق  ت�شجيالت  باإفر�ع  مبارك  ح�شني  �لرئي�س  حمامي  طالب 
�إىل ن�شو�س مكتوبة .

وقد نعت مبارك ولأول مرة  يف وجه بال�شفاح دون �أن يحرك �شاكنًا 
�ملخلوع  �مل�شري  �لرئي�س  جنل  مبارك  عالء  فيه  ظهر  �لذي  �لوقت  يف 
�لإتهام.قررت  قف�س  د�خ��ل  بيدة   م�شحف  حاماًل  مبارك  ح�شني 
�لرئي�س  فيها  �ملتهم  �لق�شية  نظرت  �لتي  �لقاهرة  جنايات  حمكمة 
م�شت�شفى  �ي��د�ع��ه  �لرب��ع��اء  �ليوم  مبارك  ح�شني  �ل�شابق  �مل�شري 

بالقاهرة و��شتمر�ر حب�شه.
ويحاكم مع مبارك )83 عاما( عالء وجمال ووزير �لد�خلية �ل�شبق 
حبيب �لعاديل و�شتة من كبار �شباط �ل�شرطة ورجل �لعمال ح�شني 
غ�شل  بتهمة  ��شبانيا  يف  و�ملحتجز  مبارك  من  مقربا  كان  �لذي  �شامل 

�أمو�ل هناك ويحاكم غيابيا.
 وبد�أت يف وقت �شابق يوم �لربعاء حماكمة �لرئي�س مبارك �لذي 
ظهر على �شا�شة �لتلفزيون على �شرير طبي يف قف�س �لتهام مبحكمة 
�شرق  يف  �ل�شرطة  �أكادميية  �ىل  جل�شتها  نقلت  �لتي  �لقاهرة  جنايات 

�لقاهرة.
�ملتظاهرين  قتل  تهم  �ل�شتة  و�ل�شباط  و�لعاديل  مبارك  ويو�جه   
و�لتهم  و�لر�شوة.  �لنفوذ  ��شتغالل  تهم  �ملتهمني  باقي  يو�جه  بينما 

�لخرية يو�جهها مبارك �أي�شا.
�أقلت  ��شعاف  لعربة  لقطات  �لتلفزيون  عر�س  �جلل�شة  بدء  وقبل   
و�أحاط  �ل�شرطة.  باكادميية  حماكمته  مقر  �ىل  �ل�شابق  �لرئي�س 
دون  حال  مما  و�خ��رون  �لم��ن  رج��ال  من  كبري  عدد  �ل�شعاف  بعربة 

م�شاهدة مبارك وهو يغادر �لعربة �لتي كانت قادمة من مطار قريب.
وقال �مل�شت�شار �أحمد رفعت بعد عودة �ملحكمة من �ملد�ولة �ن �ملحكمة 
قررت »�يد�ع �ملتهم �لول حممد ح�شني �ل�شيد مبارك م�شت�شفى �ملركز 

�لطبي �لعاملي بطريق م�شر )�لقاهرة( - �ل�شماعيلية �ل�شحر�وي«.
مبارك  �بني  وجمال  عالء  حب�س  ��شتمر�ر  �أي�شا  �ملحكمة  وق��ررت   
�ب  �أغ�شط�س  �لق�شية �ىل جل�شة 15  وتاأجيل نظر  �لق�شية  على ذمة 

�حلايل.
بتهم  حماكمته  بد�ية  يف  �ليه  �ملن�شوبة  �لتهامات  مبارك  و�أنكر 

تت�شل بقتل �ملتظاهرين عمد� و��شتغالل �لنفوذ و�هد�ر �ملال �لعام.
طبي  �شرير  على  ممدد�  �لتهام  قف�س  يف  ظهر  �لذي  مبارك  وقال   
�أنكرها  �أن��ا  �لتهامات  هذه  »كل  بالتهامات  ووج��ه  �أن  بعد  متحرك 

كاملة«.
�ليهما  �ملوجهة  �لت��ه��ام��ات  م��ب��ارك  �بنا  وج��م��ال  ع��الء  �أن��ك��ر  كما 
با�شتغالل �لنفوذ متمثال يف �حل�شول على منازل فاخرة يف منتجع �شرم 
�ل�شيخ على �لبحر �لحمر من �ملتهم �لذي يحاكم غيابيا رجل �لعمال 

ح�شني �شامل �لذي كان �شديقا مقربا من مبارك.

املحكمة تقرر ايداعه م�ست�سفى بالقاهرة وا�ستمرار حب�سه

القف�ص داخل  »م�سحف«  يحمل  »وجنلة  يافندم  يرد«حاظر  مبارك 
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»الأحـداث  عنوان  حتت   
»�سانا«  كتبت  حقيقتـها«  علـى 
بفوازيرها  يعرف  بات  ما  يف 

الرم�سانية الآتي:
 اأكـــــد مــ�ــســدر اإعـــامـــي 
الإرهــابــيــة  املــجــمــوعــات  اأن 
حماة  مــديــنــة  يف  امل�سلحة 
املوؤ�س�سات  ا�ستهداف  توا�سل 
العامة  واملمتلكات  الر�سمية 
واخلـــا�ـــســـة وقــطــع الــطــرق 
وقامت  املــواطــنــن  ــع  ــروي وت
يف  العديل  الق�سر  مبهاجمة 
حمتوياته  وحـــرق  املــديــنــة 
امل�سرف  مــهــاجــمــة  ــك  ــذل وك
املوؤ�س�سات  الزراعي وعدد من 

اخلدمية.
هذه  اأن  امل�سدر  ــح  واأو�ــس  
قامت  امل�سلحة  املجموعات 
املطاطية  الإطــــارات  بحرق 
ـــن الـــدخـــان  ــار م ــت ــس ــق � ــل خل
املدينة  باأن  لايهام  الكثيف 

قبل  ــن  م للق�سف  تتعر�ض 
ما  على  والتغطية  اجلي�ض 
اأعمال  من  امل�سلحون  ميار�سه 
ـــاأهـــايل  قـــتـــل وتـــرهـــيـــب ل
والعتداء  لل�سكان  وترويع 
ــى قـــــوات حــفــظ الأمــــن  عــل

وال�سرطة.
ـــه  ــــاف املـــ�ـــســـدر اأن  واأ�ــــس
بالرغم من بث ال�سور احلية 
الـــتـــي قـــدمـــت الـــوقـــائـــع ملا 
يجري يف حماة من ا�ستباحة 
للمدينة  امل�سلحة  املجموعات 
واإطــــــــاق الــــنــــار وتـــرويـــع 
وحرقها  وترهيبهم  الأهــايل 
بع�ض  ت�ستمر  ونهبها  للمنازل 
بتجاهل  الف�سائية  القنوات 
هــــذه احلـــقـــائـــق واخـــتـــاق 
نقا  والتحري�ض  التهامات 
ــود عـــيـــان احــيــانــا  ــه ــس عـــن �
وبتعليقات وحتليات م�سنعة 

اأحيانا اأخرى.

اأن  اإىل  املــ�ــســدر  واأ�ـــســـار   
وقلب  القتل  على  التحري�ض 
وظيفة  اأ�ــســبــح  احلــقــائــق 
بع�ض  ــل  ــم ع يف  ــة  ــي ــس ــا� ــس اأ�
و�سائل الإعام التي ت�سابقت 
للتاأليب �سد �سورية والتعتيم 
امل�سلحون من  ما يقرتفه  على 

الوطن  اأبــنــاء  بحق  جــرائــم 
�سلميتهم  عن  للدفاع  وانــرت 
ل  مبا  اأكدتها  التي  املزعومة 
يدع جمال لل�سك تلك امل�ساهد 
يطلقون  وهم  �سورتهم  التي 
النار يف اأكرث من مكان ويلقون 
يف  اجل�سر  من  ال�سهداء  جثث 

دليا  ي�سكل  ما  العا�سي  نهر 

تلك  انــخــراط  على  اإ�سافيا 

القنوات و�سراكتها مع اأهداف 

ــرب الأمــــن  ــس ــ� املــ�ــســلــحــن ب

وال�ستقرار يف �سورية.

اوروبـــي  دبلوما�سي  ذكــر 
ال�سوري  النظام  ان  بدم�سق 
ـــة الـــذي  ـــدول ميــثــلــه امـــن ال
وي�سم  مملوك  علي  يرا�سه 
�ـــســـابـــط التــــ�ــــســــال مــع 
العميد  الملانية  املخابرات 
يراأ�ض  الــذي  خملوف  حافظ 
يومن  قبل  قدم  دم�سق  ق�سم 
املخابرات  لرئي�ض  عــر�ــســا 
الملانية ارن�ست اورلو يت�سمن 
بالعمل  ــق  ــس ــ� دم تـــقـــوم  ان 
ال�سرائيلي  اجلندي  لطاق 
يف  املحتجز  فرن�سي  ا�سل  من 
غزة وذلك ب�سكل �سريع جدا 

مقابل ان تتعاون
 املانيا يف تخفيف العقوبات 
�سواء  ال�سوري  النظام  على 

من خــال دورهــا يف الحتاد 
املتحدة  المم  او  ـــي  الوروب
وكذلك لتوجيه ر�سالة تعاون 
ملوقفها  للعودة  ا�سرائيل  مع 
طــــــوال الـــعـــقـــود الخـــــرة 
ال�سوري  للنظام  والـــداعـــم 
ـــــذي بــدا  ول�ـــســـتـــمـــراره وال
ال�سبوعن  ــال  خ يتزعزع 

الخرين .
 وقــــــام اورلــــــــو بـــابـــاغ 
املفاو�ض الملاين مللف �ساليط 
غــرهــارد كــونــراد الــذي بداأ 
بدرا�سة العر�ض كما مت اباغ 
الحتاد  يف  الكبار  الع�ساء 
 , موافقتهم  لخــذ  الوروبـــي 
وذكر الدبلوما�سي ان التوجه 
لبتزاز  اخلــ�ــســوع  لــعــدم  هــو 

دول  لن  ــ�ــســوري  ال الــنــظــام 
الحتـــاد الوروبــــي ل ميكن 

ان تتخلى عن تاريخها بدعم 
ال�سعوب وحقوق الن�سان بعد 

الذي تراه من جمازر يرتكبها 
هذا النظام �سد �سعبه .

ف���������������وازي���������������ر )������������ض�����������ان�����������ا( ال�������رم���������������ض�������ان�������ي�������ة

���ض��ال��ي��ط ع��ل��ى  امل��ق��اي�����ض��ة  ي���ري���د  خم���ل���وف  امل��ف��ل�����س:  ال��ن��ظ��ام  اوراق  اخ����ر 

كمواطن اإ�ضتقباله  وت��ع��ر���س  دول���ة  كرئي�س  اإ�ضتقبال«�ضالح«  ترف�س  امل��ان��ي��ا 

ن�سح اأ�سقف بريطاين اأهل باده امل�سيحين 
الذين يعي�سون يف مناطق ي�سكل فيها امل�سلمون 
الغالبية بقبول اأنهم اأقلية والعي�ض على هذا 

الأ�سا�ض.
امل�سيحين  على  لندن:  من  اأحمد  �ساح 
�سارت  بريطانية  مــدن  يف  يعي�سون  الــذيــن 
هوؤلء  من  التعّلم  امل�سلمن  باملهاجرين  تعّج 
وفًقا  ثقافية,  اأقلية  اأنهم  وقبول  الأخرين 
فيها  ميثل  التي  برادفورد,  اأ�سقف  بينز  لِنك 

امل�سلمون اأكر اجلاليات.
يف  ي�سكلون  امل�سلمن  اإن  الأ�ــســقــف  وقــال 
ن�سبة 95 % من  اأبر�سيات مدينته  العديد من 
ال�سكان, ولكن يجب األ يتعامل امل�سيحيون مع 
اأنها »م�سكلة«. وقال, وهو  هذه احلقيقة على 
يف  انكلرتا  لكني�سة  ال�سنوي  املوؤمتر  يخاطب 
اأنها  و�سحيح  عطيمة.  فر�سة  »هذه  يــورك: 
للم�سيحين  ا  اأي�سً فر�سة  لكنها  كبر,  حتــدٍّ 

لكي يعيدوا التفكر يف معنى اأن يكونوا اأقلية 
ثقافية, لأن ال�سيء نف�سه نطلبه من امل�سلمن 

يف املناطق التي ي�سكلون فيها اأقليات«.
وقت  يف  بــرادفــورد,  اأ�سقف  ن�سيحة  تاأتي 
اأن  من  املــوؤمتــر  الدين  رجــال  كبار  فيه  حــذر 
يهدد  بريطانيا  يف  الــديــنــي  الــتــنــوع  تنامي 
باعتبارها  انكلرتا,  كني�سة  و�سع  بزعزعة 
املوؤ�س�سة الدينية الكرى يف الباد, وباعتبار 
ُرفع  تقرير  وقال  الرئي�ض.  دينها  امل�سيحية 
املناطق  بع�ض  يف  امل�سيحينن  اإن  املوؤمتر  اىل 

�ساروا حما�سرين بغرهم من كل اجلهات.
يف  الكني�سة  بـــاأن  اأقــــّروا  املــوؤمتــريــن  لكن 
حاجة لأن تتقبل بالتنوع الثقايف املتزايد يف 
باجتاه  حترًكا  ودعموا  الريطاين,  املجتمع 
اإىل  للو�سول  الأقليات  اأبناء  اأمام  املجال  فتح 

مواقع قيادية ت�سمل الأ�سقفية نف�سها.
مل�سلحة  كبرة  بغالبية  املوؤمترون  و�سّوت 

الباهتة  »الرجالية  الكني�سة  �سورة  تغير 
يف  رف�ستها  مبفاهيم  والــقــبــول  اجلـــامـــدة« 
اأبـــــواب مثل  ــا يف  ــه ــت اأدرج ــا  ــه الــ�ــســابــق, لأن
الإيجابي  والتمييز  واملحاباة  »املح�سوبية 
مل�سلحة الأقليات بغ�ّض النظر عن موؤهاتها«.
جاء هذا التحرك بعد تقرير اأعده دانيال 
كاجومبا, كبر �سّما�سي كني�سة رايغيت, وجاء 
ي�سغلون  الذين  الأقليات  اأبناء  ن�سبة  اأن  فيه 
مثل  انــكــلــرتا,  كني�سة  يف  قــيــاديــة  منا�سب 
تتعدى  ل  والعمداء,  وال�سّما�سن  الأ�ساقفة 
من  امل�سيحين  اأن  من  بالرغم  وهــذا   .%  1.1
اأعراق مهاجرة ي�سكلون ن�سًبا ت�سل اإىل 90 % 
يف بع�ض املناطق املدينية الفقرة, واأن اأعداد 
املهاجرين تت�ساعد بانتظام, حتى يف املنطاق 

املدينية والريفية الغنّية.

م�سرًيا اإىل اولئك الذين يعي�سون يف مناطق الغالبيات الإ�سالمية داخل اململكة املتحدة 
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ا�ستهداف كني�سة قرب كركوك
قالت م�سادر من م�ست�سفى اإن �سيارة كانت م�سطفة اأمام كني�سة يف مدينة 
كركوك يف �سمال العراق انفجرت الثاثاء ما اأ�سفر عن اإ�سابة 23 �سخ�سا 
املدينة  يف  املقد�سة  العائلة  كني�سة  من  بالقرب  النفجار  بجروح.ووقع 
املنازل  من  وعدد  الكني�سة  من  باأجزاء  اأ�سرارا  اأحلق  ما  بالنفط  الغنية 
املجاورة.وحطم النفجار عددا من ال�سيارات كذلك.وجاء النفجار بعد 
من  للفرار  امل�سيحية  الأ�سر  من  األوف  دفعت  املا�سي  العام  هجمات  �سل�سلة 
مدينة املو�سل يف �سمال العراق والتي مثل كركوك ت�سم طوائف واعراقا 

خمتلفة
وعادت اأغلب الأ�سر يف نهاية الأمر اإىل الباد.وتقل�ست اأعداد امل�سيحين 
عام  املتحدة  الوليات  قادته  الذي  الغزو  منذ  كبرة  بدرجة  العراق  يف 
عدد  تناق�ض  والآن  م�سيحيى.  مليون   1.4 نحو  هناك  كان  عندما   2003
كيلومرتا   250 كركوك  العدد.وتبعد  هذا  ن�سف  من  اأقل  اإىل  امل�سيحين 
�سمايل بغداد وهي مدينة يتنازع عليها العرب والكراد والرتكمان والعنف 
�سائع هناك. وحتديد و�سع كركوك النهائي من الق�سايا احل�سا�سة للغاية 

يف العراق

ميولون خ�سومه بال�سالح وي�سخرون 
منه يف جزيرتهم ... ويبعثون له 

برقيات تهاين ب�سهر رم�سان
الرئي�ض  تلقى 
ــي  ــل الــــيــــمــــنــــي ع
�سالح  ـــداهلل  ـــب ع
ــات  ــي ــرق اأمــــ�ــــض ب
�سهر  ــة  ــب ــس ــا� مبــن
ــر  ــن اأم رمــ�ــســان م
حمد  ال�سيخ  قطر 
اآل  ــة  ــف ــي ــل خ بــــن 
عهده  وويل  ثــاين, 
حمد  ــــن  ب متـــيـــم 
ورئي�ض  ــاين,  ث اآل 
ال�سيخ  الـــــــوزراء 
جا�سم,  بــن  حمد 
الأمـــر الــذي عده 
مبنزلة  مراقبون 

حت�سن يف عاقات �سنعاء والدوحة التي �سحبت بعثتها الدبلوما�سية من 
اليمن .وكان الرئي�ض �سالح قد اتهم قطر يف اإبريل املا�سي بالتاآمر عليه, 
وقال “اإن دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفو�سى يف اليمن ويف م�سر 
ويف �سوريا ويف كل الوطن العربي” . وتابع: “عندهم مال كثر وتعدادهم 
يكونوا  اأن  ويريدون  به  يت�سرفون  كيف  يعرفون  ل  مال  فعندهم  �سغر, 
املنطقة, دولة عظمى من خال قناة اجلزيرة” .وعقب  دولة عظمى يف 
اخلليجية  املــبــادرة  يف  م�ساركتها  ب�سحب  قطر  قامت  الت�سريحات  هــذه 
من  الدبلوما�سية  بعثتها  �سحبت  كما  اليمن  يف  الأزمــة  حل  اإىل  الهادفة 
�سنعاء يف مايو املا�سي . ونقلت وكالة الأنباء القطرية حينها عن م�سدر 
�سحب  قــررت  الدوحة  “اإن  قوله  القطرية  اخلارجية  بــوزارة  م�سوؤول 
العنف والقتتال وتتم  اأن يتوقف  اإىل  موؤقت  ب�سكل  الدبلوما�سية  بعثتها 
ال�ستجابة ملطالب ال�سعب اليمني وخياراته” .و�سبق اأن توترت العاقات 
اليمنية - القطرية اإثر و�ساطة تقدمت بها الأخرة لوقف النزاع امل�سلح 
لكن  اليمن  �سمال  �سعدة  حمافظة  يف  احلوثي  وجماعة  احلكومة  بن 

الدوحة جنحت يف نهاية امل�ساعي يف اإيقاف احلرب منت�سف فراير

ذكرت �سحيفة اأخبار اليوم امل�ستقلة اأن دولة 
اأملانيا الإحتادية رف�ست اإ�ستقبال الرئي�ض علي 
بعد  هذا  وجــاء  دولــة  كرئي�ض  �سالح  عبداهلل 
لعمل  اأملانيا  اىل  التوجه  �سالح  الرئي�ض  نية 

فحو�سات طبية .
وعر�ست املانيا على الرئي�ض »�سالح«اإ�ستقباله 
اأن  ال�سحيفة قد ذكرت  كمواطن ميني .وكانت 

ال�سيد  �سالح   للرئي�ض  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  اأن 
العا�سمة  اإىل  وتوجه  اإجازته  قطع  الإريــاين 
ال�سعودية مما له عاقة مبا�سرة بتفعيل املبادرة 
اخلليجية, والدخول يف عملية انتقال ال�سلطة 
تلقى  الإريــاين  اأن  اإىل  م�سرة  اليمن,  يف  �سلميا 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  عام  اأمن  من  مكاملة 
املبادرة  حتريك  اأهمية  معه  ناق�ض  الــزيــاين 

والتي  تنفيذها  يف  الفوري  والبدء  اخلليجية 
عليها. اليمني  الرئي�ض  توقيع  تنتظر  زالت  ما 
�سنعاء  يف  الأمريكية  ال�سفارة  نفت  جانبه  من 
اأن تكون الدارة المريكية ت�سجع العودة اإىل 
املفاو�سات حلل الأزمة اليمنية,م�سّددة على ان 
ال�سلطة  نقل  �سالح  الرئي�ض علي عبداهلل  على 

فورًا.
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نقا�شية  اليوم حلقة  اليمنيني  ال�شحفيني  نظمت نقابة 
حول مفاهيم  ال�شحافة االأخالقية  بالتعاون مع االحتاد 

الدويل يف فندق تاج �شباأ بالعا�شمة �شنعاء.
دماج  م��روان  ال�شحفيني  لنقابة  العام  االأم��ني  ورح��ب   
يف افتتاح احللقة باحل�شور  مو�شحا االأهمية للدور الذي 
�شكلت  التي  االأخالقية  ال�شحافة  جلنة  تلعبه  اأن  يجب 

العام املا�شي.
يف  امل�شعودي  يا�شني  اليمنيني  ال�شحفيني  نقيب  وق��ال 
اأخالقيات  يف  ركن  العامة  امل�شلحة  بعنوان«  عمل  ورق��ة 
�شيء  ن�شي�س كل  اأننا  اليمن  الكربى يف  م�شكلتنا  اأن  املهنة« 
لتطغى  بالروؤى  لل�شيا�شة  ممار�شاتنا  يف  �شلة  كل  ونقطع 
ماعداه  على  االأفعال  لردود  والتاأليب  التحري�س  اأ�شاليب 
من و�شائل خللق القناعات وت�شكيل راأي عام حول م�شاألة 

وق�شية عامة.
اأف�شل  اإىل  الو�شول  اإمكانات  اأن  امل�شعودي  واأ���ش��اف 
اأ�شلم املخارج واأجنع احللول تغرق و�شط  البدائل الإيجاد 
االفتقار  على  التغطية  اإليه  ي�شعى  فيما  ي�شعى  �شجيج 
احلجة  مقارعة  �شبل  انتهاج  عن  ثم  من  والعجز  للروؤى 

باحلجة وينتهي االمر باجلميع اإىل بحر التوهان.
قال اأن الت�شيي�س وجد له منفذ جلر امل�شاألة اإىل ميادين 
خطوة  كل  مع  تثور  التي  اخلالفات  خ��الل  من  املهاترات 
االإ�شالحات  و�شف  احلكومة  عليه  تطلق  برنامج  لتنفيذ 
اإىل  احل��ال  وينتهي  اجل��رع  �شفة  املعار�شة  عليه  وتخلع 

ال�شكون بعد اأن ينف�س اجلميع وينق�شع الغبار.
القوة  اأن يف اال�شتقاللية وقول احلقيقة  تكمن  اأكد  و 
بدا  الوطنية،واإذ  امل�شلحة  الإع��الم  احلقيقية  وال��ق��درة 
للو�شيلة  املالكني  غري  ال�شحفيني  لدى  املنال  �شعب  االأمر 
اأن  لهم  واالأج���دى  بهم  االأح���رى  ف��اإن  فيها  يعملون  التي 
تتنامى  التي  املهنية  والقواعد  االأ�شاليب  عن  ينافحوا 

وتتعاظم امل�شلحة العامة باإتباع املنهج املهني.
التزام  اأن  يدركون  ال�شحفيني   اأن  امل�شعودي  واأو�شح 
�شبيلهم  احلقيقة  وق��ول  واال�شتقاللية  املهنية  القواعد 
املجتمعي  ودوره��م  االإعالمية  بر�شالتهم  اال�شطالع  اإىل 
للو�شائل  املالكني  برف�س  ي�شطدم  التوجه  هذا  مثل  ولكن 
يف  م�شلحة  لهم  اأن  اإدراك  فيها  القرار  و�شناع  ال�شحفية 

ذلك.
يف  االأخالقية  ال�شحافة  اإ�شكالية  بعنوان  ورقته  ويف   
الزميل  قال   ) منوذجًا  اال�شتقاللية   ( اليمنية  ال�شاحة 
ملهنة  االخ��الق��ي��ه  القيم  مكانة  اأن  ع��ب��دال��وارث  ح�شن 
للمهنة  الكوين  التاأثري  ال�شحافة تعا�شمت، جراء تعاظم 
الذي  االت�شاالت  لتقنية  الهائل   التطور  ب�شبب  ذاتها، 

اأ�شفر عن الظاهرة التي عرفت بثورة املعلومات.
واأو�شح  عبدالوارث انه يف هذا امل�شمار اتفقت اأطراف 
املعايري  من  ع��دد  على  واملعلوماتية  االإعالمية  العملية 
التي ات�شمت بالطابع االأخالقي، �شارت تعرف باأخالقيات 
اأطلقتها  التي  اجلديدة  الت�شمية  بح�شب  اأو  ال�شحافة، 
قبل  لل�شحافيني  الدويل  االحتاد  عن  ال�شادرة  املبادرات 

اأعوام قليلة – ال�شحافة االأخالقية.
جملة  حدد  لل�شحافيني  ال��دويل  االحت��اد  اأن  واأ�شاف 
من املفاهيم اأو املعايري اأو ال�شروط التي ت�شتند ال�شحافة 
احليادية   : اأب��رزه��ا  وم��ن  مداميكها،  على  االأخ��الق��ي��ة 
تدفق  حرية   .. احلقيقة  اح���رام     .. اال�شتقاللية  و 
العمل   .. االإعالم عمومًا  اأ�شا�شي حلرية  املعلومات كمعيار 
من اأجل ال�شالح العام .. عدم تدخل احلكومات يف العمل 
الهوية  اإىل  ت�شري  التي  املفاهيم  من  وغريها  ال�شحايف.. 

املهنية و االجتماعية واالأخالقية لل�شحافة.

االأ�شا�س  يف  و  االإع���الم،  حرية  اإن  عبدالوارث  وق��ال  
قبل  م��ن  تدخل  دون  واالأف��ك��ار  املعلومات  تدفق  حرية 
فيها  مبا  �شلطة  اأية  اأو  الر�شمية  اأو  احلكومية  ال�شلطات 
هي  املختلفة،  امل�شالح  ذات  والتجمعات  االأحزاب  �شلطات 
م�شتقر  دميقراطي   حر  جمتمع  الإقامة  اأ�شا�شي  متطلب 

ومزدهر.
اإيل  تهدف  االأخالقية«   ال�شحافة   « مبادرة  اأن   اأكد  و 
ن�شر الوعي اجلمعي بحقيقة الدور الذي  ميكن – بل يجب 
– اأن ت�شطلع به ال�شحافة يف بناء هذا النوع من املجتمعات 
واأهله  .. فبدون �شحافة حرة و م�شتقلة، يخ�شر املجتمع 
رئي�شًا  �شرطا  يخ�شر  مثلما  الكرمية،  احلياة  يف  مهمًا  حقًا 
تطالب  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  م�شريا  حريته.  �شروط  من 
احلقيقة،  احرام  ب�شرورة  ال�شحافة  مهنة  يف  امل�شتغلني 
الق�شايا  مع  تعاطيهم  يف  واحلياد  اال�شتقاللية  والتزام 
واالإحداث حمل التناول ال�شحايف، يف اإطار عملهم من اأجل 

ال�شالح العام.
وحتدث عبدالوارث حول معايري ال�شحافة االأخالقية 
يف  امل�شتغلون  اأن  وق��ال   ، اليمنية  ال�شحافية  العملية  يف 
االأداء  �شروط  اإىل  ينظرون  اليمن  يف  ال�شحافة  مهنة 
مهنتهم  نطاق  –يف  الرفيع  التقني  والتطور  الراقي  املهني 
�شروط  اأب�شط  اإىل  افتقارهم  ظل  يف  الرف  من  – كنوع  
باأب�شط  التمتع  اأو   .. ، من جهة  ال�شالمة  و  االأمن واالأمان 
�شمانات احلرية و احليادية واال�شتقاللية واحل�شول على 

املعلومات من جهة اأخرى !!
و  ال�شلطة  عليها  تقدم  التي  املمار�شات  قائمة  اإن  واكد 
اأهلها  و  ال�شحافة  �شد  اأخ��رى،  متخلفة  اجتماعية  قوى 
يف اليمن ، تتطاول اإىل ابعد احلدود التي ميكن للمرء اأن 
و   ، االأمل  الرزق، مرورًا بقطع  .. بدءًا من قطع  يت�شورها 

�شواًل اإىل قطع الراأ�س !.
وقال اأن ال�شحايف  يف اليمن يحارب يف اأكرث من جهة، و 
على اأكرث من جبهة .. و كاأنه ال تكفيه معاناته على �شعيد 
اأو كاأنه ال تكفيه معاناته على �شعيد  الفاقة املعي�شية .. 
اأو  املوؤ�ش�شي..  التطور  انعدام  اأو  والتقني،  الفني  التخلف 
كاأنه ال تكفيه املنغ�شات الكامنة يف الن�شو�س الت�شريعية 
بع�س  يف  مقتل،  يف  وحريته،  املهنية  حياته  مت�س  التي 

االأحيان .
واأ�شار اإىل اأنه على �شعيد الف�شاد، يجد ال�شحايف نف�شه 
فهو  جهنم  من  �شفتني  بني  لهب  من  ب��رزخ  على  كالراجل 
مطالب بك�شف ومكافحة بوؤر الف�شاد يف الدولة و املجتمع ، 
فيما هو  يعاين  من هذه االآفة يف حميطة املهني على نحو 

مبا�شر.
ح�شن  ق��ال  بالدنا  يف  ال�شحايف  ال�شرف  ميثاق  وح��ول 
و  ذات��ي��ة  اأزم���ة  يعانى  ال�����ش��رف  ميثاق  اأن  ع��ب��دال��وارث 
مو�شوعيه خانقة ، اإذ ال تقت�شر االإ�شكالية احلقيقية – يف 
– على �شعوبة تفعيل هذا امليثاق يف اأو�شاط  هذا امل�شمار 
– ورمبا  اأ�شا�شا يف �شعوبة  اإمنا تتمثل   .. اأنف�شهم  املاهنني 
ال�شلطة  اأجهزة  – توفري ميثاق �شرف تلتزم به  ا�شتحالة 
بالفطرة  قمعية  اأجهزة  وهي  اأنف�شهم  ال�شحافيني  جتاه 
وباملمار�شة،  ال ي�شعب ا�شتيعابها لفكرة امليثاق بحد ذاته 

فح�شب، بل ي�شعب تاأقلمها  مع مفهوم ال�شرف اأ�شا�شًا.
�شار   القومي  ل��الأم��ن  امل��رك��زي  اجل��ه��از  اأن  اإىل  وا���ش��ار 
جانب  – اإىل  وال�شحافيني  ال�شحافة  �شوؤون  يف  متخ�ش�شًا 
اجلوا�شي�س والعمالء واملخربني ، كاأنه �شار جهازًا مركزيًا 

لالإعالم القومي!!.
االإعالم  لو�شائل  خا�شة  ملكية  جود  و  بدون  اأنه  واأكد 
كلها  امل�شاألة  وتنح�شر  االإعالم  وا�شتقاللية  حرية  تنتقى 

يف هام�س حمدود حلرية الراأي، اأي حرية الكالم !
خ�شم  يف  م��وؤخ��رًا   انخرطوا  ال�شحفيني  اأن  وا���ش��اف 
ما  بقدر  االأ�شا�س،  يف  ثورة  تعد  مل  التي  ال�شلمية  الثورة 
ومك�شوفة  االأيدي  مكتوفة   - �شلمية  مقاومة  حالة  غدت 
جماعية  اإب��ادة  حرب  مواجهة  يف   – الروؤو�س  و  ال�شدور 
مبعنى الكلمة، ت�شنها الر�شانة احلربية واالأمنية لل�شلطة 
�شد املواطنني العزل يف �شتى مدن وقرى البالد، بلغت حًدًا 
الثقيلة  االأ�شلحة  �شنوف  �شتى  با�شتخدام  للغاية  وح�شيًا 
التي ح�شدت االآالف من االأرواح، ودمرت اأحياء و مناطق 
وقرى باأكملها، و اأحرقت الزرع واأهلكت ال�شرع، ومل ي�شلم 

من منجلها احلا�شد االأطفال و الن�شاء وال�شيوخ.
عبدالباري  اال�شبق  ال�شحفيني  نقيب  قدم  جانبه  من 
ال�شحفية  واحلريات  احلقيقة  بعنوان  عمل  ورقة  طاهر 
و  احلقيقة  عن  باحث  احلقيقى   ال�شحفى  اأن   فيها  اأك��د 
نا�شر لها ، و احلقيقة واحدة متنوعة و متعددة فهي عند 
اللغوي غريها عند ال�شويف و غريها عند الفلي�شوف ووالخ 
وم�شروطة  مرتبطة  واأخ��ريًا  اأواًل   ال�شحفية  احلقيقة   ،
تفقد  ال�شحافة  حرية  فبدون   ، ال�شحافة  حرية  مبناخ 

الكلمة معناها و يفقد اخلرب م�شداقيته .
و  مو�شوعي  و  اأم��ني  �شادق  ال�شحفي  اخل��رب  اأن  وق��ال 
التعليق عليه حر. التعليق ال يتعلق فقط ب�شدق االأخبار 
اإمنا باأيدلوجية القارئ و موقعه  و موقفه من الروؤية،  و 

ومدى  عالقة احلدث بامل�شالح و امليول واالنتماء .
 واأ�شاف  اأنه يف بيئه غري دميقراطية كبالدنا العربية 
و اليمن فى طليعتها بني مزودجني تغيب احلقيقة اأو ت�شوه 
تنعدم املعلومة و يغيب اخلرب ال�شادق واالأمني  و املو�شوعي 
و يكون التعليق غري حمايد وال نزيه و المتوزان يعتم على 

اخلرب احلقيقي فت�شود  االإ�شاعة.
و  الزائف  الإعالمنا  �شيئا  اليمن  يعنى  ال  اأن��ه  واأو�شح 
العامة،  الطرقات  يف  االأوبا�س  ي�شادرها  احلرة  ال�شحافة 
عن  العاجزين  امل��دن   مداخل  يف  النقط  ا�شاو�شة  يقدم  و 
القانون  و  النظام   على  اخلارجيني  و  االرهابيني  احتجاز 
لل�شحف  يت�شدون   واملدن  املواطن  حماية  عن  يعجزون  و 
وحديث  الو�شط  و  ال�شارع  و  .فاالوىل  امل�شادرة  و  بالنهب 
عر�شة  غريهم  و  غريهم  و  التجمع  و  ال�شحوة  و  املدنية 

�شبة يومية لهذا النهب الوقح.
 وقال اأن احلقيقة ، و اجلوع ال يجتمعان . كاحلرية و 
يعي�س  اليوم  و  ال�شلمية  ال�شعبية  الثورة  قبل  اي�شا  القمع 

ال�شحف  او  الدولة  جهاز  فى  العاملون  �شواء  ال�شحفيون 
البوؤ�س   و  الق�شوة  فى  غاية  اأو�شاعا  امل�شتقلة  او  اجلزبية 
فاأعلى راتب ملوظف يف االإعالم ال يتجاوز االربعمائه دوالر 
و و الغالبية ال ت�شل املائتي دوالر اأما العاملون يف ال�شحف 

احلزبية فيعملون ك�شخرة بدون رواتب حمددة .
باأح�شن  لي�س  امل�شتقلة   ال�شحف  يف  العمل  اأن  واأ�شاف 
حال منه يف احلزبية و احلكومية فا �شحاب هذه ال�شحف 
الدولة  تقوم  و  لها  ح��دود  ال  متاعب  يواجهون  نف�شها 
من  امل�شتقلة  االأه��ل��ي��ة  و  احلزبية  ال�شحافة  بحرمان 
االإعالن ، و متار�س ال�شغوط على التجار و متنع املوؤ�ش�شات 
من  �شالح  فا جلوع   . املختلط  و  العام  القطاع  و  وال�شركات 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل فى اليمن ي�شتخدمه احلكم املتهالك 

مل�شادرة احلق فى احلياة و احلرية .
جمرد  ال��دول��ة  جهاز  ف��ى  ال�شحفيني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
و   ، املدنية  اخلدمة  لقانون  يخ�شعون  اإداري��ني  مواطنني 
هم كاملواطنني حمرمون من ال�شمان االجتماعي و من حق 
. و  الكفاءة  رفع  و  التدريب  و  امل�شتمر  والتاأهيل  التطبيب 
احلقيقة اأن التعامل مع ال�شحفي كعامل يجعله تابعا لرب 

العمل و تطبق عليه لوائح املوظف االإداري.
قراأها  التي  التو�شيات  من  بجملة  احللقة  وخرجت 
اال�شتاذ عبد الباري طاهر منها اإجراء تعديالت د�شتورية 
جوهرية خا�شة بحرية ال�شحافة، واإلغاء املواد املجرمة 
للعمل ال�شحفي  اأو تفر�س عقوبات على ال�شحفي يف قانون 

ال�شحافة والقوانني االأخرى.
ومنع  املعلومات،  تدفق  ي�شمن  ت�شريع  باإ�شدار  واأو�شت  
ق�شاء  ببناء  القادمة  ال��ث��ورة   دول��ة  تقوم  واأن  حجبها، 

م�شتقل، وال�شماح مبلكية و�شائل االإعالم املختلفة.
وت�شعيد   ، االإع��الم  وزارة  اإلغاء  التو�شيات  �شمن  ومن 
نقابة ال�شحفيني الحتجاجاتها، واملطالبة باإطالق �شراح 

الزميل وعبداالله حيدر �شائع.
كما اأو�شت احللقة  بو�شع كادر معني لل�شحفيني واإلزام 
ال�شحفيني  مع  عقود  اإب��رام  واحلزبية   االأهلية  ال�شحف 
والعملية،  املعي�شية  احلياة  ملواجهة  حد  اأدنى  لهم  ت�شمن 

وتفعيل جلنة ال�شحافة االأخالقية
من  املداخالت  من  عدد  النقا�شية  احللقة  يف  وقدمت   
قبل ال�شحفيني حول مفاهيم ال�شحافة االأخالقية ومدى 
االو�شاع  ظل  يف  املفاهيم  لهذه  اليمنية  ال�شحافة  تطبيق 

التي تعي�شها اليمن

غربة نيوز - وكاالت 

 2 الثالثاء  يوم  وخليجية  مينية  م�شادر  توقعت 
اغ�شط�س/اآب اأن يعلن الرئي�س اليمني علي عبد اهلل 
خطوات  عن  القادمة  �شاعة   72 ال�  غ�شون  يف  �شالح 
يف  والبدء  اخلليجية  املبادرة  تفعيل  باجتاه  عملية 

نقل ال�شلطة.
واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن امل�شت�شار ال�شيا�شي للرئي�س 
يف  حاليا  م��وج��ود  االإري����اين  ال��ك��رمي  عبد  اليمني 
اأوروب��ا  يف  ال�شنوية  اإجازته  قطع  اأن  بعد  الريا�س 
بناء  ال�شعودية  العا�شمة  اإىل  وعاد  مفاجئة  ب�شورة 
على اأمر من الرئي�س �شالح الذي الزال يتلقى العالج 
املا�شي  يونيو/حزيران  �شهر  مطلع  منذ  الريا�س  يف 

بعد حادث تفجري م�شجد النهدين.
وك�شفت امل�شادر، التي رف�شت ذكر ا�شمها، عن لقاء 
عام  واأم��ني  االري��اين  بني  املا�شيني  اليومني  خالل  مت 

ركز  الزياين  اللطيف  عبد  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
والبدء  اخلليجية  امل��ب��ادرة  تفعيل  يف  البحث  على 

الفوري يف تنفيذها.
عددها  يف  اليوم«  »اأخبار  �شحيفة  ذكرت  بدورها 
اأن  مينية،  دبلوما�شية  م�شادر  عن  نقال  الثالثاء  يوم 
االإرياين  ال�شيد  �شالح   للرئي�س  ال�شيا�شي  امل�شت�شار 
قطع اإجازته وتوجه اإىل العا�شمة ال�شعودية مما له 
عالقة مبا�شرة بتفعيل املبادرة اخلليجية، والدخول 
يف عملية انتقال ال�شلطة �شلميا يف اليمن، م�شرية اإىل 
اأن االإرياين تلقى مكاملة من اأمني عام جمل�س التعاون 
اخلليجي الزياين ناق�س معه اأهمية حتريك املبادرة 
اخلليجية والبدء الفوري يف تنفيذها والتي ما زالت 

تنتظر توقيع الرئي�س اليمني عليها.
اخلارجية  وزير  و�شول  اإىل  ميني  م�شدر  املح  كما 
اليمني اأبو بكر القربي كذلك اإىل العا�شمة ال�شعودية 
الريا�س بعد اأن قطع زيارة كان من املقرر اأن يقوم بها 

اىل الواليات املتحدة االأمريكية بعد زيارة اإىل لندن 
اختتمها قبل ثالثة اأيام.

وا�شتنتجت هذه امل�شادر املختلفة اأن الرئي�س �شالح 
قد يعمد اإىل التوقيع على املبادرة اخلليجية متهيدا 

لنقل �شالحياته اإىل نائبه عبد ربه من�شور هادي.
هذا  اىل  دفعتها  �شببني  اأه��م  اأن  امل�شادر  وقالت 
اال�شتنتاج، اأوال وجود ن�س �شريح يف الد�شتور اليمني 
اأ�شبح  »اإذا  اليمني  الرئي�س  �شلطة  »انتفاء«  يوؤكد 
اإعالن  هو  وثانيا،  �شهرين«.  ملدة  احلكم  عن  عاجزا 
حلول  مبنا�شبة  االأخ��ري  خطابه  يف  �شالح  الرئي�س 
اخلليجية  باملبادرة  مت�شكه  عن  املبارك  رم�شان  �شهر 
، ما ف�شره املراقبون »باأنه مقدمة لالإعالن عن قبول 
على  اي  اخلليجية«  املبادرة  على  بالتوقيع  الرئي�س 

نقل ال�شلطة.

امل�شعودي: م�شكلتنا الكربى يف اليمن ت�شيي�س كل �شيء

اخللجية املبادرة  على  يوقع  قد   الرئي�س  القادمة  �شاعة   72 غ�شون  يف 
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اليمني  الرئي�س  دع��ا   - �صنعاء 
االحد  ي��وم  �صالح  اهلل  عبد  علي 
�صهر  خالل  معار�صيه  مع  حوار  اىل 
االزمة  حل  يف  للم�صاعدة  رم�صان 
ال�صعبية  املطالبات  عن  الناجمة 
له بالتنحي عن احلكم وهي االزمة 
التي ا�صابت اليمن بال�صلل وعرقلت 

جهود الو�صاطة.
م���ن قبل  امل��ع��ار���ص��ة  ورف�����ص��ت 
ان  قائلة  التفاو�س  اىل  الدعوات 
جتري  ان  امل��م��ك��ن  م��ن  امل��ح��ادث��ات 
املبادرة  على  �صالح  وق��ع  اذا  فقط 
عن  بتنحيه  تعجل  التي  اخلليجية 

احلكم بعد 33 عاما يف املن�صب.
ن�صرته  ب��ي��ان  يف  ���ص��ال��ح  وق���ال 
مبنا�صبة  اليمنية  االن��ب��اء  وكالة 
احلوار  عن  بديل  »ال  رم�صان  �صهر 
الوطنية  الثوابت  من  ينطلق  الذي 
احل�صارية  الو�صيلة  فهو  والد�صتور 

احل��رة  ال�صعوب  ك��ل  تتبعها  ال��ت��ي 
والتغيري  اال�صالح  لتحقيق  واحلية 

نحو االف�صل.«
من  االالف  مئات  �صالح  وا�صاب 
اليمنيني بخيبة االمل بعد ان ظنوا 
عندما  االخ��رية  للمرة  يرونه  انهم 
زال  ما  حيث  ال�صعودية  اىل  غ��ادر 
خ�صع  جراحات  ثماين  من  يتعافى 
لها بعد حماولة اغتيال تعر�س لها 

يف يونيو حزيران.
واث��ب��ت ���ص��ال��ح ان���ه ق����ادر على 
حيث  ال�صيا�صية  ال�صغوط  مواجهة 
من  ال��رغ��م  على  بال�صلطة  مت�صك 
�صد  االحتجاجات  من  ا�صهر  �صتة 
حكمه وال�صغوط الدولية من اجل 

اقناعه بالرحيل.
وقال �صالح يف ا�صارة اىل املبادرة 
وافق  قد  انه  مرات  ثالث  بدا  التي 
يف  توقيعها  عن  تراجع  ثم  عليها 

بهذه  نوؤكد  »كما  االخرية  اللحظات 
املنا�صبة على �صرورة التزام اأطياف 
العمل ال�صيا�صي باملبادرة اخلليجية 
وجهود وبيان جمل�س االمن كاأر�صية 

حلل االزمة التي متر بها البالد.«
التي  ال�صيا�صية  »احلالة  وا�صاف 
اأحاط  ما  بكل  بالدنا  اليها  و�صلت 
�صيا�صية  اأزم����ات  م��ن  بها  ويحيط 
واق��ت�����ص��ادي��ة واأم��ن��ي��ة وظ���روف 
توجب  ال�صعوبة  بالغة  اجتماعية 
ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 

جتاوزها.«
وت�صببت االزمة ال�صيا�صية يف �صل 
اليمن الذي يقف على حافة احلرب 
ال�صمال  يف  مترد  وجود  مع  االهلية 
وانف�صاليني يف اجلنوب وان�صقاقات 

لقادة اجلي�س عن �صالح.
خالل  العنف  يف  اليمن  و�صقط 
ا�صتيالء  م���ع  االخ�����رية  اال���ص��ه��ر 

انتمائهم  يف  ي�صتبه  م��ت�����ص��ددي��ن 
مناطق  ع��ل��ى  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 
من  اب���ني  حم��اف��ظ��ة  يف  م�صطربة 

بينها العا�صمة زجنبار.
وت��خ�����ص��ى ال����ق����وى ال��غ��رب��ي��ة 
ت�صتغل  ان  امل��ج��اورة  وال�صعودية 
اليمن  يف  االمني  ال��ف��راغ  القاعدة 
على  هجمات  �صنت  ان  �صبق  حيث 

الواليات املتحدة وال�صعودية.

     �صود جدل وا�صع النطاق بني 
االأو�صاط ال�صيا�صية والربملانية يف 
حول  اليمنية  واملعار�صة  ال�صلطة 
ق�صية انتقال ال�صلطة من الرئي�س 
علي عبد اهلل �صالح اإيل نائبه عبد 
ربه من�صور هادي ، يف �صوء غياب 
 - يوما   60 مل��دة  البالد  عن  �صالح 
بالعا�صمة  للعالج   - غ��دا  تنتهي 

ال�صعودية الريا�س .
 وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي قد 
تعر�س يوم 3 يونيو املا�صي ملحاولة 
اغ��ت��ي��ال اأث��ن��اء اأدائ����ه وق��ي��ادات 
مب�صجد  اجلمعة  �صالة  حكومية 
 ، اليمنية  الرئا�صة  بدار  النهدين 
ويف اليوم اخلام�س من ال�صهر نف�صه 
نقل اإيل الريا�س لتلقي العالج ، ما 
 4 املوافق  اخلمي�س  غدا  اأن  يعني 

�صالح  الرئي�س  �صيكمل  اأغ�صط�س 
مدة �صهرين خارج البالد للعالج.

من   )116( امل�����ادة  وت��ن�����س   
الد�صتور اليمني علي اأنه: يف حالة 
اأو  اجلمهورية  رئي�س  من�صب  خلو 
يتوىل  العمل  عن  ال��دائ��م  عجزه 
مهام الرئا�صة موؤقتا نائب الرئي�س 
من  يوما  �صتني  ع��ن  تزيد  ال  مل��دة 
يتم  الرئي�س  من�صب  خلو  تاريخ 
جديدة  انتخابات  اإج��راء  خاللها 

للرئي�س.
 ومبوجب هذه املادة فاإن قيادات 
املعار�صة اليمنية تري اأن الرئي�س 
�صالح يف حكم امل�صتقيل من من�صبه 
اعتبارا من يوم غد اخلمي�س واأنه 
يجب نقل كامل �صالحياته لنائبه 
اأن  غري   ، ه��ادي  من�صور  رب��ه  عبد 

قوي معار�صة اأخري خا�صة ما بات 
يعرف با�صم ثورة ال�صباب ال�صلمية 
قد  �صالح  الرئي�س  اأن  يعتربون 
خروجه  منذ  للنظام  كرمز  �صقط 

من اليمن قبل �صهرين .
ال���ق���وي منذ  ه����ذه  وت��ط��ال��ب   
�صهرين باإ�صقاط من ت�صفهم ببقايا 
للقيادات  اإ�صارة  ، وذلك يف  النظام 
ال�صيا�صية احلالية وخا�صة اأقارب 
يتقلدون  ال��ذي��ن  �صالح  الرئي�س 
ويف  ال�صلطة  يف  قيادية  منا�صب 
اأحمد  العميد  جنله  منهم  املقدمة 
ال�����ذي ي���ت���ويل ق���ي���ادة احل��ر���س 

اجلمهوري .
القيادات  ت��وؤك��د   ، املقابل  يف   
حزب  يف  والربملانية  ال�صيا�صية 
 ) )احلاكم  العام  ال�صعبي  املوؤمتر 

اأنه رغم وجود الرئي�س اليمني علي 
عبد اهلل �صالح للعالج خارج البالد 
ملدة �صهرين ، اإال اأن ذلك مل مينعه 
من ممار�صة بع�س �صالحياته ، واأن 
من�صور  ربه  عبد  نائبه  فو�س  قد 
احلزب  بني  ح��وار  اإدارة  يف  ه��ادي 
االأزم��ة  حل��ل  واملعار�صة  احل��اك��م 

ال�صيا�صية الراهنة.
اأن  ال��ق��ي��ادات  ت��وؤك��د ه��ذه   كما 
مهام  من  اآخر  جانبا  ميار�س  �صالح 
باخلارج  موجود  وهو  حتي  عمله 
للعالج ، حيث يتوا�صل مع عدد من 
قادة العامل يف املنا�صبات الوطنية 
يتلقي  كما   ، القادة  ه��وؤالء  ل��دول 
ات�صاالت هاتفية من قادة اآخرين 
، وي�صدر التوجيهات لعدد من قادة 
زاروه  الذين  وم�صت�صاريه  الدولة 

موؤخرا بالريا�س.
 ي��اأت��ي ذل���ك يف ال��وق��ت ال��ذي 
حل  ب�صاأن  منق�صمة  البالد  مازالت 
اجلهود  ورغ��م  ال�صيا�صية  االأزم��ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة واآخ��ره��ا 
لالأمم  العام  االأم��ني  مبعوث  زي��ارة 
عمر  ب��ن  ج��م��ال  لليمن  امل��ت��ح��دة 
حتقيق  دون  اأيام  قبل  انتهت  التي 
جمع  يف  املتمثل  ال���زي���ارة  ه���دف 
اليمنية  ال�صيا�صية  املعادلة  طريف 
اإيل مائدة  ال�صلطة واملعار�صة (   (

حوار حلل االأزمة
ال�صيا�صية .

 ويف هذا ال�صدد ، ي�صر حتالف 
اأحزاب اللقاء امل�صرتك )املعار�صة 
�صرورة  علي   ) باليمن  الرئي�صية 
�صالح  الرئي�س  من  ال�صلطة  انتقال 
جل�صات  اأي  ب��دء  قبل  نائبه  اإيل 
العام  ال�صعبي  امل��وؤمت��ر  م��ع  ح���وار 
يوؤكد  بينما   ،  ) احلاكم  )احل��زب 
يف  باق  �صالح  الرئي�س  اأن  االأخ��ري 
املعار�صة  �صرط  ويعترب  ال�صلطة 

�صرطا تعجيزيا غري مقبول.
رئي�س  ك��ان   ، ال�صياق  نف�س  يف 
احل��زب  يف  ال�صيا�صية  ال���دائ���رة 
احل��اك��م ع��ب��د ب��ن غ���امن ق��د اأك��د 
اأن  موؤخرا  له  �صحفي  ت�صريح  يف 
البالد  اإىل  �صيعود  �صالح  الرئي�س 
ولن ي�صلم ال�صلطة ، لكنه �صيفو�س 
ن��ائ��ب��ه ع��ب��د رب���ه م��ن�����ص��ور ه��ادي 

ببع�س مهام الرئا�صة .
املمنوح  التفوي�س  »اإن  واأ�صاف   
ت�صليما  يعني  ال  الرئي�س  لنائب 
واأن   ، ل��ه��ا  ان��ت��ق��اال  اأو  لل�صلطة 
الرئي�س �صالح �صيبقى هو الرئي�س 
حني  اإىل  للجمهورية  ال�صرعي 

انتخاب رئي�س جديد«

الرئي�س اليمني يدعو للحوار خالل �ضهر رم�ضان 

عالقة �ضالح بال�ضلطة تنتهي اخلمي�س طبقا للد�ضتور اليمني لغيابه 60 يوما

رم�ضان يف عدن بني املا�ضي واحلا�ضر
وئام �صروري - - 

�صهر  جديد،  من  علينا  يهل  رم�صان  �صهر  هاهو 
الرحمة واملغفرة والعتق من النار والذي ن�صت�صعر 
واالإميانية  الروحانية  النفحات  بتلك  مبجيئه 
اخلوايل،  االأي��ام  اإىل  وليالينا  ذكرياتنا  فتعود 
اأيام اآبائنا واأجدادنا التي الزلنا نتذكر تفا�صيلها 
معها  فن�صتح�صر  وعقولنا  اأذهاننا  يف  املحفورة 
مدينة  يف  اعتدناها  التي  الرم�صانية  التقاليد 
املتاأ�صلة،  التاريخية  بجذورها  و�صواحيها  عدن 

تلبية للنداء الروحي بهذا ال�صهر الف�صيل.
وعادات  تقاليد  عن  تختلف  الكرمي  ال�صهر  يف  خا�س  مذاق  عدن  وملدينة 
املدن اليمنية االأخرى التي ورثها اأهايل املدينة اأبًا عن جد، فمن التجهيزات 
نكهة خا�صة تختلف  املتعارفة جتد يف حوايف )�صوارع( عدن  واال�صتعدادات 
عن باقي املدن اليمنية االأخرى، حيث يبداأ النا�س بتزيني احلوايف باللمبات 
الفوت  اإىل  لت�صل  اللمبات  هذه  تخرج  )بالرتيكات(  يعرف  ما  اأو  الكهربائية 

بات )الر�صيف( ويف القدم جتد االأ�صالة وعبق وذكريات املا�صي.
فقد كان النا�س يخرجون االأمياز )الطاوالت( والكرا�صي اإىل خارج منازلهم 
�صكان  فيها  ا�صتهر  التي  الرم�صانية  العدنية  واالألعاب  لل�صهرات  ا�صتعدادًا 
املدينة )كالكريم ولعبة ورق البطة والدمنة وبيع التي�س والغمي�صان وغريها 
ال�صاي  بتبادل  رم�صان  قرب  االأ�صر  وتقوم   ) عدن  يف  امل�صهورة  االألعاب  من 
املُلنب، والقهوه املزغول، الفيمتو واملاء البارد اإىل ال�صهرانني واملتواجدين اأمام 
اأوا�صر املحبة والود و والتالحم بني االأ�صر  املنازل كنوع من الرتاحم وزيادة 

واجلريان،، .
واأما الكتاب وال�صعراء وال�صيا�صيون فتجد �صهراتهم الرم�صانية خمتلفة، فبني 
ال�صعبية  واالأغاين  واملو�صيقى  وال�صيا�صية  االأدبية  والفكاهات  وال�صعر  االأدب 
يتجمع الكثري منهم يف اأ�صهر واأعرق املقاهي العدنية كمقهى ال�صجرة يف ال�صيخ 
عثمان ومقهاية فارع يف �صارع ح�صن وغريها من املقاهي امل�صهورة يف اأرجاء مدينة 
حني  من  ال�صعبي  والرق�س  العدنية  واالأغاين  واالأ�صعار  الدندنات  تبداأ  عدن، 
املميزة  النكهة  ذي  العدين  ال�صاي  احت�صاء  من  اجلل�صات  تلك  تخلو  وال  الآخر 
واملذاق االأ�صيل امل�صنوع بطريقة خا�صة ال يجيد �صنعها اإال من له باع طويل يف 
عمل ال�صاي العدين االأ�صيل واأما االأطفال فرتى �صعادتهم الت�صاهيها اأي �صعادة 
اأتذكر واأنا طفلة �صغرية كيف  وكاأن رم�صان بكل ما فيه خلق الأجلهم و مازلت 
كان رم�صان بالن�صبة لنا نحن االأطفال فقبيل ال�صهر بثالثة اأيام اأو يومني كنا 
التي  امل�صاءة  وامل�صابيح  الفواني�س  و�صعادة نحمل  االأطفال ببهجة  نخرج نحن 
تعني لنا الكثري وكاأننا اأمام كرنفال مملوء باأجمل االألوان البهيجة، نن�صد ونغني 
اأجمل االأحلان واالأغاين  املاأثورة و امل�صهورة يف املدينة )مرحب مرحب يارم�صان 

يامرحبًا بك يارم�صان( )مي�صا مي�صا اخلري مي�صا اجينا من�صي عندكم ....((
ومع تلك االغاين ن�صتمتع بالهدايا الب�صيطة التي يقدمها لنا  اجلريان وكل 

من يرانا ونراها اأجمل الهدايا يف تلك احلارات واحلوايف العدنية.
وتعد وجبة الفطور يف رم�صان من الوجبات الب�صيطة التي تتكون من القهوة 
وال�صوربة  التمر  وحبات  )الق�صر(املزغوله  بالقهوة  اأجدادنا  ي�صميها  التي 
بقليل  املغرب  اآذان  فقبل  وال�صفوت،  احلايل  واخلمري  والباجية  وال�صمبو�صة 
جتد اأعظم حركه اإن�صانية يف �صوارع وازقة وحوايف عدن تتزاحم فيها االأ�صر 
احلوايف  وتعج  بالفقراء  االأغنياء  وي�صعر  ال�صغري  الكبري  يرحم  واالأط��ف��ال، 
املتنوعة  وال�صحون  االأطباق  ير�صلون  وال�صغار  فالكبار  م�صبوقة،  غري  بحركة 
وما  املجاورة  البيوت  اإىل  العدين  وال�صفوت  وال�صربة  وال�صمبو�صة  كالباجية 
االأ�صناف ومن كل  ياأكلون من جميع  الفقرية يف احلافة  حولها، عيال احلارات 
ما لذ وطاب، فال يوجد تخزين للطعام وهموم وجبات ال�صحور فالطعام متوفر 
جلميع النا�س ومن جميع الفئات وبوقت واحد وعند الطلب وبنظرة اإىل واقعنا 
و حالنا اليوم جند اأن رم�صان بكل ما فيه  قد تغري عن رم�صان اأجدادنا واآباءنا 
فمعظم العادات والتقاليد الرم�صانية امل�صهورة يف عدن قد تال�صت يف معظمها 
ومل يبقى منها �صوى القليل، فالظروف االقت�صادية املتدهورة انعك�صت �صلبًا على 
نف�صية املواطن الب�صيط الذي اأ�صبح همه البحث عن لقمة العي�س له والأبنائه 
و يتمنى انتهاء ال�صهر الف�صيل اإيذانًا مبوعد زكاة الفطر، يجد ن�صيبًا من زكاة 
يف  اإال  ومعاناتهم  الفقراء  حال  يتلم�صون  االأغنياء  من  الكثري  يعد  ومل  الفطر 
نهاية ال�صهر الف�صيل وبني كل هذه املعاناة جند حالة من اجلمود وال�صلل العام 

ينتاب معظم اأهايل املدينة وهم ي�صتقبلون �صهرهم هذا.
فبني م�صاعر القلق والرتقب واخلوف جند م�صاعر االأمل بانفراج و�صيك لهذه 
االأزمة ال�صيا�صية التي طال اأمدها واأدخلتنا اإىل طريق وبني ذاك وذاك جند 
موجة احلر ال�صديدة تع�صف بهذه املدينة واأرجاءها يف ظل انقطاعات متكررة 
للتيار الكهربائي التي اتخذت منحى غريبا هذا العام وكاأنه مكتوب على هذه 
املدينة اأن تعي�س بهذا البوؤ�س وال�صقاء فمن امل�صوؤول اإذن عن  كل يجري بهذه 
املدينة؟ ومن يتحمل ماأ�صاة اآالف النازحني يف كل من مدن زجنبار وجعار والقرى 
املجاورة ملحافظة اأبني والذين خرجوا عن بكرة اأبيهم فتقطعت بهم ال�صبل؟ باأي 
نف�صية �صي�صتقبلون هوؤالء �صهرهم الف�صيل ومن �صيعيد اإليهم الب�صمة واحلياة 
مطمئنني؟  امنني  وذويهم  اأحبابهم  وبني  منازلهم  يف  اأعزة  كانوا  وقد  الكرمية 
الت�صاوؤالت كثرية واملعاناة قد تكون اأ�صد ولكن عزاءنا اأن يدخل اهلل الرحمة 
ب�صهر الرحمة ملن انتزعت من قلوبهم الرحمة و اأملنا املاأمول باأن تعود عدن كما 
كان يعي�س بها اأجدادنا ال�صابقون وكما ينبغي اأن تكون منارة وهامة تاريخية 

يتفيئ بخرياتها وثرواتها الكبري وال�صغري.



�صفارة وا�صنطن ب�صنعاء : فورًا على 
الرئي�س �صالح نقل ال�صلطة

ن��ف��ت ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة 
الدارة  ت��ك��ون  اأن  ���س��ن��ع��اء  يف 
الم���ري���ك���ي���ة ت�����س��ج��ع ال���ع���ودة 
الأزم����ة  حل��ل  امل��ف��او���س��ات  اإىل 
على  ان  على  اليمنية،م�سّددة 
الرئي�س علي عبداهلل �سالح نقل 

ال�سلطة فورًا.
ال�سفارة  عن  م�سادر  ونقلت    

قولها يف بيان تعليقا على لقاء للملحق القت�سادي تينج وو« مع 
اإن »وجهات نظر الوليات  م�سئويل الغرفة التجارية ب�سنعاء 
اليمن  تواجهها  التي  ال�سيا�سية  الأزم��ة  يخ�س  ما  يف  املتحدة 
منا�سبات  يف  م��رارًا  بها  الت�سريح  ومت  للغاية،  وا�سحة  حاليًا 
اخلارجية  ووزي��رة  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  قبل  من  عديدة 

هيالري كلينتون«.
اأجل  ومن  باأنه،  توؤمن  املتحدة  »الوليات  اإن  البيان  وقال 
معاجلة الو�سع ال�سيا�سي يف اليمن، يتوجب على الرئي�س �سالح 
اأن يوّقع وينفذ مبادرة  اأن ي�سرع فورًا يف نقل ال�سلطة وكذلك 

جمل�س التعاون اخلليجي ».
القومي  الأمن  م�ست�سار  موؤخرًا  كرره  املوقف  »هذا  واأ�ساف 
ال�سيد جون برينان يف 10 يوليو املن�سرم، حني قال اإن الوليات 
الفور  على  يبداأ  اأن  يجب  اليمن  يف  النتقال  اأن  توؤمن  املتحدة 

حتى يتمكن ال�سعب اليمني من حتقيق تطلعاته«.
ونفت ال�سفارة ما ن�سرته و�سائل اإعالمية ر�سمية مينية على 
التعليقات  اأملها من حتريف  وو، معربة عن خيبة  تينج  ل�سان 

التي ت�سدر من موظفي ال�سفارة .
القت�سادي  امللحق  اإن  الأمريكية  ال�سفارة  بيان  وق��ال 
ال�سحف  من  عددًا  راأت  »عندما  اأمل  خيبة  واأ�سابتها  تفاجاأت 
تدعي النقل عن بيان كان يفرت�س اأنني اأ�سدرته خالل لقائنا 

ال�سبت املا�سي يف الغرفة التجارية«.
»الوليات  بان  نقل عن تينج  ملا  اأن ل �سحة  البيان  واأ�ساف 
لالأزمة،  كحل  املفاو�سات  طاولة  اإىل  العودة  ت�سجع  املتحدة 
وتعتقد باأن عودة الرئي�س �سالح اإىل هنا �سرورية حلل اأزمتي 

اليمن ال�سيا�سية والقت�سادية«.
مع  اللقاء  خالل  كهذه  تاأكيدات  ُتقّدم  مل  اإنه  البيان  وقال 
حيث  �سالح،  حممد  ب�سنعاء  التجارية  الغرفة  رئي�س  نائب 
ترّكز البحث حول التحديات القت�سادية التي تواجه اليمن 

فقط.
تقدر  الذي  الوقت  »يف  اأنه  اىل  بيانها  يف  ال�سفارة  واأ�سارت 
ل  لكنها  اليمنية،  التجارية  بالغرفة  تربطها  التي  العالقة 
ت�ستطيع يف الوقت ذاته احلفاظ على هذه العالقة، اإذا ما كانت 
التعليقات التي ت�سدر عن موظفي ال�سفارة اأثناء املناق�سات يتم 

حتريفها يف ال�سحف«.
اأ�سهر تظاهرات  منذ  ت�سهد  اأن مدنا مينية عدة  اإىل  وي�سار 

تطالب بتنحي �سالح الذي يحكم البالد منذ العام 1978.

الأمطار جترف خميمات �صاحة التغيري 
وتدمر حت�صيناتها و�صكان اجلامعة يكربون

اج���ت���اح���ت الأم����ط����ار 
اليوم الأحد  الغزيرة ظهر 
التغيري«  »�ساحة  خميمات 
ب�سنعاء،  اجلامعة  حي  يف 
و���س��وه��دت اخل���ي���ام وه��ي 
بع�سها  وتنت�سل  ت��ت��ه��اوى 
منها  ف��ّر  اأن  بعد  ال�سيول 
امل��ع��ت�����س��م��ون واأ���س��ب��ح��ت 
خاوية تلتهمها املياه من كل 
تكبريات  ت�سمع  فيما  �سوب 

�سكان حي اجلامعة من كل �سوب ابتهاجًا مبا يعتقدونه انفراجًا 
لأزمتهم التي يكابدونها منذ �سهور. 

واأكدت م�سادر »نباأ نيوز« يف موقع احلدث: اأن �سيوًل جارفة 
خيام  واقتحمت  �سنتمرتًا   70-60 عن  يزيد  ما  اىل  ارتفعت 
املعت�سمني اأمام جامعة �سنعاء، واأطاحت بكثري من التح�سينات 
وهي  كثرية  اأمتعة  و�سوهدت  واخل�سب،  وال�سفيح  الأ�سمنتية 
من  املخيمات  خلت  ال��ذي  الوقت  يف  الأمطار  مياه  فوق  تعوم 
غ��ادروا  املعت�سمني  معظم  اأن  اىل  م�سرية  نهائيًا،  املعت�سمني 
جتتاح  التي  الأمطار  �سقوط  بعد  ال�سبت  اأم�س  منذ  املخيمات 

ب�سيولها املنطقة لليوم الثاين على التوايل.
اأذان  وقت  رفعوا  اجلامعة  حي  �سكان  اأن  امل�سادر:  واأف��ادت 
الع�سر اليوم تكبريات احلمد والثناء هلل الذي اأغرق خميمات 
املعت�سمني الذين يحا�سرون بيوت احلي على نحو ماأ�ساوي منذ 
تعطل  جراء  فادحة  خ�سائرًا  الأه��ايل  ويكبدون  �سهور  عدة 

م�ساحلهم وانقطاع م�سادر رزقهم.
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اأو�سح قيادي يف حزب املوؤمتر ال�سعبي 
احلاكم يف اليمن، اأن مبعوث الأمني العام 
بن  جمال  اليمن،  اإىل  املتحدة  ل��الأمم 
رئا�سية  انتخابات  اإج��راء  اقرتح  عمر، 
جزئي  نقل  بعد  اجلاري،  العام  نهاية  يف 
لل�سلطة من الرئي�س علي عبداهلل �سالح 
من�سور  ع��ب��درّب��ه  ال��ف��ري��ق  نائبه  اإىل 
عن  تقارير  ورود  مع  بالتزامن  ه��ادي، 
قتلى يف عدد من الأماكن، بينها زجنبار، 
حيث اأفيد مبقتل 15، وتعز حيث جتدد 
ق�سف احلر�س اجلمهوري على اأحياء يف 

مدينة تعز.
يف  ال�سيا�سية  ال��دائ��رة  رئي�س  وق��ال 
اأحمد  عبداهلل  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر  ح��زب 
لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  مبعوث  اإن  غ��امن، 
اآلية  امل��ت��ح��دة ج��م��ال ب��ن ع��م��ر، ق���دم 
اإىل  اخلليجية  ل��ل��م��ب��ادرة  تنفيذية 
واأحزاب  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  قيادات 
تفوي�س  يف  تتمثل  امل�����س��رتك،  ال��ل��ق��اء 
الرئي�س �سالح نائبه ببع�س �سالحياته، 
وفقًا للمادة 124 من الد�ستور لالإ�سراف 
على الإعداد لنتخابات رئا�سية مبكرة 
جتري يف نهاية العام اجلاري، والدخول 

يف حوارات مع اأحزاب اللقاء امل�سرتك.
واأ�ساف غامن يف ت�سريحات لل�سحافة، 
واأن  اليمن«  اإىل  �سيعود  »الرئي�س  اأن 
الرئي�س  لنائب  �سيمنح  الذي  »التفوي�س 
لها«،  انتقاًل  اأو  لل�سلطة  ل يعني ت�سليمًا 
واأن �سالح »�سيبقى هو الرئي�س ال�سرعي 
انتخاب  حني  اإىل  اليمنية  للجمهورية 

رئي�س جديد«.
م��ن هذه  امل��وؤمت��ر  وع��ن موقف ح��زب 
امل��ق��رتح��ات ق���ال ال��ق��ي��ادي يف احل��زب 
بهذه  يرحب  مبدئيًا  »املوؤمتر  احلاكم: 
الأفكار، خا�سة واأنها ت�سمنت اأن يجري 
اإ�سافة  مع  وامل�سرتك  املوؤمتر  احلوار بني 

مم��ث��ل��ني ع��ن احل����راك اجل��ن��وب��ي وعن 
رعاية  حت��ت  احلوثيني  وع��ن  ال�سباب 
يف  الع�سوية  دائ��م��ة  اخل��م�����س  ال����دول 
الأوروب��ي ودول  الأمن والحتاد  جمل�س 
م�سيفًا  اخل��ل��ي��ج��ي«،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
اليمن«،  خارج  حوار  اأي  »نرف�س  القول: 
يجري  اأن  على  م�سّر  »املوؤمتر  اأن  كا�سفًا 
احلوار داخل اليمن لأنه ل مربر لإجراء 
حوارات بني اأطراف وطنية يف اخلارج«. 
يف  ال�سيا�سية  ال��دائ��رة  رئي�س  وات��ه��م 
باتخاذ  الإ�سالح  حزب  احلاكم  احلزب 

قرار �سري للتخل�س من الرئي�س �سالح.
 15 قتل  الع�سكري،  ال�سعيد  على 
اآخ���رون  واأ���س��ي��ب  الأق���ل  على  م�سلحًا 
على  ال��ط��ريان  �سنها  غ��ارات  يف  بجروح 
حميط  يف  ال��ق��اع��دة  لعنا�سر  م��واق��ع 
ي�سيطر  التي  اجلنوبية  زجنبار  مدينة 

اإن  اأمني  م�سدر  وق��ال  التنظيم.  عليها 
15 عن�سرًا من القاعدة على الأقل قتلوا 
نادر  املحلي  القيادي  بينهم  الغارات  يف 
حملية  م�سادر  اأ�سارت  فيما  ال�سدادي، 
و�سلت  الغارات  �سحايا  ح�سيلة  اأن  اإىل 

اإىل 32 قتياًل وجريحًا.
واأكد م�سوؤول حملي اأن غارة ا�ستهدفت 
نقطة تفتي�س تابعة للقاعدة بالقرب من 
ملعب الوحدة اأ�سفرت عن تدمري مدرعة 
تابعة  وم��دف��ع  جند  وناقلة  و�ساحنة 
القاعدة  م�سلحو  عليها  ا�ستوىل  للجي�س 

خالل املعارك ال�سابقة.
م�سادر  قالت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
مدنيني  �ستة  اإن  تعز،  مدينة  يف  حملية 
اأ���س��ي��ب��وا يف جت����دد ق�����س��ف احل��ر���س 
املدينة،  يف  ال�ستني  حل��ي  اجل��م��ه��وري 
القبلية  للعنا�سر  معقاًل  يعد  وال���ذي 

امل�سلحة املوؤيدة للمتظاهرين.
ما  امل�سرتك  اللقاء  اأح���زاب  ودان���ت 
قوات  قبل  من  امل�ستمر  العدوان  �سمته 
احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي على 
ونهم،  اأرحب  منطقتي  وعلى  تعز  مدينة 
العديد  يوم  كل  �سحيته  يذهب  »والذي 
وهدم  واإت��الف  واجلرحى،  ال�سهداء  من 
وممتلكات  واملنازل  ال�سرب  واآبار  املزارع 
ال�سكنية  الأح��ي��اء  وق�سف  املواطنني، 

والقرى وقتل املواطنني«.
�سنه  الذي  الق�سف  املعار�سة  ودان��ت 
الطريان احلربي �سباح اجلمعة املا�سية 
على جتمعات ومواقع املتطوعني القبليني 
هبوا  الذين  ال�سلمية  الثورة  اأن�سار  من 
احلرب  يف  ميكانيكا   25 اللواء  مل�ساندة 

�سد م�سلحي تنظيم القاعدة

ال�سامل،  النهيار  و�سك  على  اليمن 
هكذا هو احلال بعد ان�سداد الطرق اأمام 
التي  الأزمة  ينهي  �سيا�سي  حلل  الو�سول 
تع�سف بالبلد منذ �ستة اأ�سهر، رغم تعدد 
املبادرات والو�ساطات املحلية والإقليمية 
والدولية، التي مل ت�ستطع اإقناع اأطراف 
اإ�سرار كل  الأزمة باحللول املقرتحة مع 

طرف على �سروطه.
ال�سعبية  امل��خ��اوف  تت�سع  باملقابل 
تقذف  اأن  ميكن  ال��ذي  املرعب  امل��اآل  من 
الأزم���ات  تفاقم  م��ع  اإل��ي��ه،  الأزم���ة  بهم 
القت�سادي  الو�سع  وت��ردي  احلياتية، 
و�سيدفع  دف��ع  م��ا  م��راح��ل��ه،  اأ���س��واأ  اإىل 
اإ�سافية من اليمنيني اإىل خانة  مباليني 
احلرب  نذر  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  الفقر، 

الأهلية قائمة وممكنة يف اأية حلظة.
ال�سيا�سية من  وبني مترت�س الأطراف 
املعت�سمني يف  وال�سباب  ومعار�سة  �سلطة 
للمطالبة  املا�سي  فرباير  منذ  ال�ساحات 
�سالح،  علي  الرئي�س  ن��ظ��ام  باإ�سقاط 
باحللول  القبول  وع��دم  مواقفها  وراء 
الو�سط، تراوح الأزمة ال�سيا�سية مكانها، 
تع�سف  ومتالحقة  مركبة  اأزمات  وتنتج 
من  دوام��ة  يف  البلد  وتدخل  باملواطنني 

املجهول.
عبده  اليمني  الإع���الم  وزي���ر  ن��ائ��ب 
اجلندي حذر من حدوث انهيار كامل يف 
الأو�ساع  ا�ستمرت  اإذا  اليمني  القت�ساد 
لالزمة  ح��ل  اإي��ج��اد  يتم  ومل  احلالية 
ال��راه��ن��ة ..حم�����ذرا ك��اف��ة الأط����راف 

ال�سيا�سية من هذه الكارثة التي ميكن اأن 
حتل باليمن.

الأزم��ة  ت�سبب  عن  اجلندي  وك�سف 
اإغالق 500 م�سنع  الراهنة يف اليمن يف 
العمال وارتفاع ن�سبة  وترحيل كثري من 
خ�سائر  واإحلاق  قيا�سي،  ب�سكل  البطالة 
مببالغ  ال��ي��م��ن��ي  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  يف 

جتاوزت 17 مليار دولر.
ويوؤكد نائب رئي�س الغرفة التجارية 

حممد  �سنعاء  بالعا�سمة  ال�سناعية 
الإنتاجية  القطاعات  معظم  اأن  �سالح 
نتيجة  ت�سررت  اليمن  يف  والقت�سادية 
الإن�ساءات  قطاع  اأن  مبينا   .. الأزم���ة 
والقطاع   %90 تتجاوز  بن�سبة  توقف 
ال�سياحي  والقطاع  بنحو%80  التجاري 
القطاعات  لبقية  وباملثل   %100 بن�سبة 

الإنتاجية والقت�سادية.
القت�سادية  الأو�ساع  اأن  اإىل  ويلفت 

يف اليمن تت�ساعف يف �سورة لفتة وت�سري 
منذ �ستة اأ�سهر اإىل خطورة غري م�سبوقة 
على الو�سع القت�سادي، خ�سو�سًا لذوي 
ال��دخ��ل امل��ح��دود والأ���س��ر ال��ف��ق��رية، اإذ 
احلياتية  املتطلبات  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
الرئي�سة بن�سبة 500 % يف غ�سون اأ�سهر 
الكهربائي  النقطاع  اأن  واعترب  قليلة.. 
املتكرر يوؤدي اإىل تراجع م�ستوى الإنتاج 

يف القطاعات القت�ساديًة.

�صالحياته  بع�س  عن  �صالح  لتنازل  اليه  عن  الك�صف 
اجلاري العام  نهاية  رئا�صية  انتخابات  واجراء  لنائبه 

م�صنع  500 اإغالق  مع  اليمن  يف  القت�صادي  للو�صع  خميفة  اأرقام 
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ط�ل انتظ�ر ح�سم الأزمة يف اليمن، التي تت�أرجح بني 
حلني ل ث�لث لهم�، اإم� النهج ال�سلمي الذي بداأت به ثورة 
احل�سم  اأو  اأ�سهر  �ستة  قبل  التغيري  �س�ح�ت  يف  ال�سب�ب 
الع�سكري الذي بداأت مظ�هره تظهر �سيئً� ف�سيئً�، بخ��سة 
يف الأ�س�بيع الأخرية، حيث بدا اأن الطرفني يقرتب�ن من 
عن  اأذنيه  النظ�م  �سد  اأن  بعد  واأكثثر،  اأكثثر  اخلي�ر  هذا 
مر�ض  حل  اإىل  للو�سول  والدولية  الإقليمية  املن��سدات 
حيث  الأمثث�ن،  بر  اإىل  احل�لية  اأزمته�  من  ب�لبالد  يخرج 
ال�سلمي،  احلل  توؤخر  حلول  عن  يبحث  كع�دته،  ا�ستمر، 
الأنظمة  عليه  �س�رت  نهج  وهو  الع�سكري،  اخلي�ر  مف�ساًل 

اجلمهورية يف اليمن، �سواء قبل الوحدة، اأو بعده� .
 على الرغم من اأن النظ�م احل�يل يتب�هى ب�أنه ي�سلك 
اأكدت  الأحداث  اأن  اإل  والتعددي،  الدميقراطي  النظ�م 
ذه�ب  اإىل  ذلك  اأدى  ولو  الواحد،  الفرد  ب�سلطة  مت�سكه 
كل  يتن�مى  خطر  وهو  التق�سيم،  مربع  اإىل  كله�  البالد 
ال�ستم�ع  عدم  على  ال�سي��سية  الأطثثراف  اإ�سرار  مع  يوم 
اإىل �سوت العقل من اأجل احلف�ظ على مين واحد م�ستقر 
وقوي، ف�أقط�ب النظ�م الق�ئم ل يزالون على ح�لهم من 
التعنت يف التع�طي مع املب�درات التي تقدم لإخراج اليمن 
من اأزمته الراهنة، م�ستع�سية احلل، فيم� الطرف الث�ين 
ل يزال متمرت�سً� خلف مواقفه التي اأعلنه� يف وقت مبكر 
والق��سية ب�إ�سق�ط النظ�م ورحيل الرئي�ض علي عبداهلل 

�س�لح .
اليمن،  م�ستقبل  عن  فيه  احلديث  ميكن  اإذًا،  اأفق،  اأي   
واأي خي�ر ميكن اأن ينت�سر يف ح�لة التج�ذب الق�ئم ب�س�أن 
متعددة؟  ولءات  بني  تتمزق  التي  للبالد  الأف�سل  احلل 
طريق  اإم�  اثنني،  خي�رين  يف  اليوم  تنح�سر  ف�خلي�رات 

الأمن وال�سالم اأو طريق احلرب والدم�ر .
بروفة حرب

الأحداث التي ت�سهده� بع�ض املن�طق اليمنية، بخ��سة 
اأن  واأبني وتعز )جنوبً�(، توؤكد  �سم�ًل  اأرحب،  يف كل من 
ك�فة الأطراف يف الأزمة تنتظر “�س�عة ال�سفر” للبدء 
املوالية  اجلي�ض  فقوات  والي�ب�ض،  الأخ�سر  ت�أكل  بحرب 
ع�سكري  منظور  من  الأزمثثة  مع  تتع�طى  تزال  ل  للنظ�م 
وتعز  اأرحثثثب  على  واملثثركثثز  امل�ستمر  ف�لق�سف  بثثحثثت، 
ترجح  موؤ�سرات  جميعه�  اأبثثني،  يف  الدائرة  واملواجه�ت 
وفق  الأقثثل  على  ال�سالم،  خي�ر  من  اأكثثر  احلثثرب  خي�ر 

املعطي�ت احل�لية .
الع�م  ال�سعبي  املثثوؤمتثثر  حثثزب  يف  ال�سقور  اأن  ويثثبثثدو 
احل��سر،  الوقت  يف  املوقف  يت�سيدون  الذين  هم  احل�كم 
بخ��سة مع الغي�ب الطويل للرئي�ض علي عبداهلل �س�لح، 
الذي يتع�لج يف اململكة العربية ال�سعودية منذ الرابع من 
�سهر يونيو/ حزيران على اإثر حم�ولة لغتي�له تعر�ض 
الرئ��سة،  دار  ج�مع  يف  نف�سه  ال�سهر  من  الث�لث  يف  له� 
تبدر  ال�سي��سية  احللول  من  الن��ض  اقثثرتب  كلم�  اإنثثه  اإذ 
ت�سريح�ت من قبل قي�ديني يف احلزب احل�كم ت�سري اإىل 
رغبة يف ا�ستمرار الأزمة ل يف اإنه�ئه�، حتى اأن العقالء يف 
هذا احلزب �سلموا ملف الأزمة للمت�سددين اعتق�دًا منهم 

اأن هوؤلء ميكنهم اأن يقلبوا الط�ولة على اجلميع .
الذي  �س�لح  عثثبثثداهلل  علي  الرئي�ض  خط�ب  وجثث�ء   
املب�رك،  رم�س�ن  �سهر  حلول  مبن��سبة  عنه  ني�بة  األقي 
ليوؤكد اأن اخلط�ب الذي �سنع الأزمة ل يزال هو ال�س�ئد 
والذي  والتحري�سي  التخويني  ف�خلط�ب  الأزمثثة،  بعد 
هو  وبعده�،  ال�سعبية  الحتج�ج�ت  قبل  الأزمثثة  �سنع 
دع�  �س�لح  الرئي�ض  اأن  �سحيح   . احلرب  اإىل  يقود  الذي 
اخلط�ب  يف  اأنثثه  اإل  �سواء”،  “كلمة  واإىل  احلثثوار  اإىل 
“موؤامرات”  عن  ويتحدث  ويتوعد،  يهدد  يزال  ل  نف�سه 
�سببً�  ك�نت  التي  امل�سطلح�ت  من  و”انقالبيني” وغريهم� 
يف ا�ستدع�ء الأزمة مع بقية اأطراف العملية ال�سي��سية 

منذ �سنوات ولي�ض فقط منذ عدة اأ�سهر .
مفتوحة  املق�بل  الطرف  اأمثث�م  اخلثثيثث�رات  تثثزال  ول   
ال�سب�ب  ا�ستثنين�  مثث�  واإذا  الحثثتثثمثث�لت،  كثث�فثثة  على 
املجتمع  ومنظم�ت  التغيري  �س�ح�ت  يف  يتواجدون  الذين 
�س�لح  الرئي�ض  لتوجه�ت  املع�ر�سة  الأطراف  ف�إن  املدين، 
�سنة من حكمه،  بن�ه� طوال 33  التي  وموؤ�س�س�ت احلكم 
احلل  عثثن  البحث  مثثن  اأكثثر  الع�سكري  احل�سم  ترتقب 

ال�سلمي، لأنه� تدرك اأن الرئي�ض �س�لح ونظ�مه ل يوؤمن�ن 
اإل مبثل هذه احللول .

من�وئي  �سفوف  يف  ترت�سخ  القن�عة  بثثداأت  هن�  من   
القوة،  لغة  �سوى  يعرف  ل  النظ�م  اأن  مف�ده�  النظ�م 
واأن احللول ال�سلمية التي ين�دي به� البع�ض يف الداخل 
الع�سكرية  ب�لقب�سة  يحكم  نظ�م  مع  تفيد  ل  واخلثث�رج 
ب�أن بق�ءه  العقيدة، ويوؤمن  منذ عقود، وتربى على هذه 
مرتبط ب�لقوة التي ت�ستخدم اليوم وب�إفراط يف اأكر من 
اأبني، تعز  التي ت�سمل  امللتهبة  املن�طق  مك�ن، بخ��سة يف 

واأرحب .
امل��سية  القليلة  الأي�م  �سهدته�  التي  التطورات  ولعل   
�سنع�ء،  مبح�فظة  اأرحثثثب  يف  عنيفة  مثثواجثثهثث�ت  مثثن 
والقريبة من مط�ر �سنع�ء الدويل، توؤكد اقرتاب اجلميع 
اجلمهوري  احلر�ض  فقوات  الكبري،  النفج�ر  حلظة  من 
التي ي�سرف عليه� النجل الأكرب للرئي�ض �س�لح )اأحمد( 
الأ�سغر  جنله  عليه�  ي�سرف  التي  جبلي  م�س�ه  وقثثوات 
منذ  الربيط�نية  اجل�مع�ت  اإحدى  خريج  وهو  )خ�لد(، 
م� ل يزيد على ع�مني، تخو�ض مع�رك يومية مع رج�ل 
العنف  ملواجهة هذا  اإمك�ن�تهم  ا�ستنفروا  الذين  القب�ئل 
الذي ت�ستخدم فيه املدفعية وراجم�ت ال�سواريخ وحتى 
اإىل  الأ�سر  مبئ�ت  دفع  الثثذي  العنف  احلربي،  الطريان 
اجتهت  وقثثد  اجلب�ل،  كهوف  ب�جت�ه  قراه�  من  النزوح 
الأنظ�ر اإىل اأرحب ب�عتب�ره� اجلبهة التي �ستندلع منه� 
املعركة الأ�سمل، يف ظل اإ�سرار النظ�م على ت�سويره� ب�أنه� 
“املعقل الأبرز جلم�عة الإخوان امل�سلمني”، واأن املعركة 
على  الق�س�ء  من  تبداأ  احلديثة  املدنية  الدولة  اأجل  من 

هذه احلركة يف هذه املنطقة .
 احلليف ب�ت خ�سمً�

ال�سيخ  راأ�ثثثثض  م�سقط  بثث�عثثتثثبثث�رهثث�  اأرحثثثثب  تثثرتثثبثثط 
ال�سيخ  اإىل  اإ�س�فة  حتول،  الذي  الزنداين،  عبداملجيد 
الفرقة  وق�ئد  الأحمر،  ح�سني  بن  عبداهلل  بن  �س�دق 
األد  من  واحثثد  اإىل  الأحمر،  حم�سن  علي  مثثدرع،  الأوىل 
قريب،  وقت  واإىل  الرجل،  ك�ن  اأن  بعد  النظ�م،  اأعثثداء 
عبداهلل  علي  الرئي�ض  اإىل  املقربني  اأقثثرب  من  واحثثدًا 
�سد  معركته  يف  القوية  الدينية  ذراعه  ك�ن  فقد  �س�لح، 
خ�سومه يف احلزب ال�سرتاكي اليمني ع�م ،1994 مت�مً� 
ذراعه  �س�دق  وجنله  الأحمر  عبداهلل  ال�سيخ  ك�ن  كم� 
الع�سكرية،  ذراعه  الأحمر  حم�سن  علي  واللواء  القبلية 
“مت�آمرين  اإىل  حتولوا  الثالثة  احللف�ء  ف�إن  اليوم  اأم� 
ك�أن  والدميقراطية،  للوحدة  اأعداء  النظ�م” واإىل  �سد 
�سنوات طويلة من  نت�ج  اليوم ومل يكن  التحول ولد  هذا 

التع�مل مع هذا الفريق .
من  قثثويثثة  جبهة  كثثونثثوا  الثثذيثثن  احلثثلثثفثث�ء  اأن  يثثبثثدو   
تفرق  قد  والدينية  والقبلية  الع�سكرية  التح�لف�ت 
والع�سكري  الأحثثمثثر،  �ثثسثث�دق  القبلي  ف�ل�سيخ  �سملهم، 
عبداملجيد  ال�سيخ  والديني  الأحمر،  حم�سن  علي  اللواء 
الزنداين وجدوا اأنف�سهم خ�رج احللف الرب�عي، بل اإنهم، 
اإىل  يهدف  �سيط�ين”،  “حلف  اإىل  حتولوا  النظ�م  براأي 
النق�س��ض على النظ�م اجلمهوري، حيث ي�ستخدم النظ�م 
�سنوف  وكل  امل�سلمني”  و”الإخوان  “الق�عدة”  فزاعة 
من  ويوؤكد  منهم،  للتخويف  وال�سي��سي  الفكري  الإره�ب 
الثالثي  هذا  و�سول  وال�سي��سي  الإعالمي  خط�به  خالل 
اإىل مبتغ�ه ب�إق�مة “دولة اخلالفة”، وهي الق�سية التي 
الأخرية  الأ�س�بيع  خالل  عنه�  احلديث  من  النظ�م  كثف 
بعد اأن بداأت تت�سح قوة هذا التح�لف، ف�ل�سيخ الزنداين 
مل يعد يغيب عن امل�سهد، ح�له مت�مً� كح�ل ال�سيخ �س�دق 
حت�لف  اأمثث�م  اأق�سم  الذي  ح��سد،  م�س�يخ  �سيخ  الأحمر، 
قبلي مطلع الأ�سبوع اأنه لن يدع الرئي�ض �س�لح يحكم ط�مل� 
بقي على قيد احلي�ة، واللواء علي حم�سن الأحمر، ق�ئد 

الفرقة الأوىل مدرع .
 خي�ر ال�سالم

اأطثثراف  من  تبذل  التي  الأخثثثرية  التحرك�ت  تطرح 
خي�ر  عن  بديل  كخي�ر  ال�سالم  خي�ر  ودولية  اإقليمية 
احلرب الذي يتق�طع ب�سكل كلي مع امل�س�عي التي اأعلنت 
الكرامة”  “جمعة  مبجزرة  وتوجت  الأزمثثة  بداية  مع 
راح  التي  امل��سي،  اآذار  م�ر�ض/  �سهر  من  ع�سر  الث�من  يف 
اأم�م  التغيري  �س�حة  يف  معت�سمً�   50 من  اأكثثر  �سحيته� 

ج�معة �سنع�ء .
التي  اخلليجية  املب�درة  اإىل  التحرك�ت  هذه  ت�ستند   
اإل  اجل�معة،  �س�حة  اأحثثداث  من  لحق  وقت  يف  طرحت 
مت  وب�لت�يل  ا�ستحق�ق�ته�،  من  يتهرب  ظل  النظ�م  اأن 
تعديله� اأكر من مرة لتتواءم مع املط�لب التي ك�ن ي�سعه� 
الرئي�ض �س�لح مق�بل تنفيذه�، مع اأن اجلميع ك�ن يعلم اأن 
املب�دة اأعطت للرئي�ض �سم�ن�ت مل تكن املع�ر�سة ترغب 
جرت  كبرية  �سغط  عوامل  اأن  اإل  عليه�،  يح�سل  اأن  يف 
على املع�ر�سة، �سواء من الو�سط�ء الإقليميني اأو حتى من 

�سرك�ء اليمن الدوليني، ونق�سد بذلك الولي�ت املتحدة 
الأمريكية والحت�د الأوروبي .

اليوم  يع�ين  الثثذي  لليمن  الأف�سل  هو  ال�سالم  خي�ر   
ك�رثة اقت�س�دية، ف�ل�سعب اليمني يع�ين اأزم�ت متعددة، 
عن  الع�طلني  م�س�حة  ات�س�ع  ظل  يف  ينه�ر  والقت�س�د 
واخل�س�ئر  النفط،  اإنثثتثث�ج  عثثن  الثثبثثالد  وتثثوقثثف  العمل 
اليومي  النف�ق  ب�سبب  الدولة  خزينة  تتكبده�  التي 
منطقة  من  اأكثثر  يف  اجل�رية  الع�سكرية  العملي�ت  على 
اإىل  البالد  تعر�ض  الأن�س�ر،  وح�سد  ل�ستقط�ب  ونفق�ت 
مع�ن�ة  وهن�ك  ف��سلة،  دولة  اإىل  وب�لت�يل  �س�مل  اإفال�ض 
تتزايد كل يوم من جراء ا�ستمرار انهي�ر العملة الوطنية 
ال�سرورية  اخلدم�ت  انعدام  ذلك  اإىل  ي�س�ف  )الري�ل(، 
وانعدام  ال�سحي  وال�سرف  واملي�ه  الكهرب�ء  مثل  للن��ض، 
واحدة  كل  التي  الأزم�ت  من  وغريه�  النفطية  امل�ستق�ت 

منه� جتر اأخرى .
 وخي�ر ال�سالم ل ميكن اأن يتم من دون اأن يكون هن�ك 
فتتخلى عن  الأزمثثة،  اأطراف  ك�فة  توافق عليه من قبل 
اأي طرف من هذه  املقبل، بحيث ل ي�سعر  ت�سدده� للحل 
الأطراف ب�أنه خ�رج بخ�س�رة من هذه املعركة لأن اليمن 
هو الذي �سيك�سب ولي�ست امل�سروع�ت املطروحة للحل من 
قبل هذا الطرف اأو ذاك، اليمن الذي متزقه ال�سراع�ت 
فقط  ولي�ست  �سنوات  منذ  امل�ستمرة  الأزمثث�ت  وتتج�ذبه 

منذ اأ�سهر، هي مدة الأزمة الأخرية .
اأمثثث�ين ك�فة  مثثن اخلثثث�رج  الثثقثث�دم  لثثن ير�سي احلثثل   
اأو مب�درة، وب�لت�يل ف�إن  الأطراف، واإل مل� ك�نت و�س�طة 
على الأطراف ال�سي��سية اأن متنح ال�سعب اليمني اأماًل يف 
اأن تتمكن من ردم الهوة التي خلفته� الأزمة الأخرية بني 

اليمنيني بع�سهم بع�سً� .
اإىل  البلد  توجه  لإيق�ف  يتحرك  اأن  اجلميع  على   
“ال�سوملة”، وهو م� حذر منه مبعوث الأمم املتحدة اإىل 
اليمن جم�ل بن عمر، الذي ق�ل اإن اليمن ل يع�ين اأزمة 
�سي��سية فقط، بل اأزمة بلد ينه�ر ويتجه نحو حرب اأهلية 
اليمنيني  اأم�م  فهل  ال�سوم�يل،  ب�لنموذج  �سبيهة  �س�ملة 
خي�ر اآخر غري خي�ري “احلرب” اأو “ال�سالم”؟ ب�لت�أكيد 
على  قدرة  اأكر  فهو  ب�لث�ين،  ي�أخذوا  اأن  عليهم  لكن  ل، 
اأ�سهر اإىل  اأ�س�به� منذ  نقل البلد من ح�لة التمزق الذي 
يكون  لن  الت�س�لح  وهثثذا  نف�سه�،  مع  الت�س�لح  من  ح�لة 
ممكنً�، م� مل تقتنع الأطراف ال�سي��سية ك�فة يف ال�سلطة 
تنتهي  لن  التي  مل�سكالتهم،  الأمثل  احلل  ب�أنه  واملع�ر�سة 

اإذا م� مت الأخذ ب�خلي�ر الأول .
 املب�درة اخلليجية

التحرك لتحقيق خي�ر ال�سالم رمب� تكون بداأت بوادره 
تتك�سف ب�ملعلوم�ت التي مت تداوله� موؤخرًا، ومن اأبرزه� 
الدكتور  به�  يقوم  اأن  املتوقع  من  بزي�رة  املت�سلة  تلك 
علي  للرئي�ض  ال�سي��سي  امل�ست�س�ر  الإريثث�ين،  عبدالكرمي 
عبداهلل �س�لح اإىل الري��ض يف مهمة على م� يبدو لاللتق�ء 
ب�لرئي�ض �س�لح وحتريك املب�درة اخلليجية التي ل تزال 
بخ��سة  الأزمة،  حلل  املطروحة  اخلي�رات  اأف�سل  تعترب 
ال�سلطة واملع�ر�سة قد وقعت  ال�سي��سية يف  اأن الأحزاب 
التوقيع  �س�لح  ورف�ض  امل��سي،  اأي�ر  م�يو/  �سهر  يف  عليه� 

عليه� .
الإري�ين  الدكتور  اأن  اإىل  اأ�س�رت  دبلوم��سية  م�س�در   
الحتثث�د  دول  اإحثثثدى  يف  يق�سيه�  الثثتثثي  اإجثث�زتثثه  قطع 
اأن  يبدو  زيثث�رة  يف  الري��ض  اإىل  العودة  وقرر  الأوروبثثي 
له� عالقة مب��سرة بتفعيل املب�درة اخلليجية والدخول 
ن�ئبه  اإىل  �س�لح  الرئي�ض  من  ال�سلطة  انتق�ل  عملية  يف 
عبدربه من�سور ه�دي، الذي ل يزال مي�ر�ض مه�مه كن�ئب 
رئي�ض ولي�ض ق�ئمً� ب�أعم�ل الرئي�ض، موؤكدة اأن الإري�ين 
اخلليجي  الثثتثثعثث�ون  جمل�ض  عثث�م  اأمثثني  مثثن  مك�ملة  تلقى 
حتريك  اأهمية  خالله�  معه  ن�ق�ض  الزي�ين  عبداللطيف 

املب�درة اخلليجية والبدء الفوري بتنفيذه� .
الع�م  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  من  مقربة  م�س�در  وراأت   
الدكتور  زيثث�رة  نت�ئج  تكون  اأن  معً�  واملع�ر�سة  احل�كم 
الإري�ين للري��ض ب�سورة مف�جئة هي الإعالن عن توقيع 
الرئي�ض �س�لح على املب�درة اخلليجية وال�سروع يف عملية 
نقل ال�سلطة اإىل ن�ئب الرئي�ض، ق�ئلة اإن “اإعالن الرئي�ض 
اأُلق�ه  الذي  خط�به  يف  اخلليجية  ب�ملب�درة  مت�سكه  عن 
الأحد مبن��سبة حلول �سهر رم�س�ن املب�رك ميكن قراءته 
على  ب�لتوقيع  الرئي�ض  قبول  عن  لالإعالن  مقدمة  ب�أنه 

املب�درة اخلليجية” .
للجهود  تعر  “اأي  اأن  مثثن  ذاتثثهثث�  املثث�ثثسثث�در  وحثثثذرت   
الأخرية التي يبذله� الدكتور الإري�ين يعني وف�ة املب�درة 
الأزمثثة  وبثث�أن  الراهنة  الأزمثثة  من  للخروج  ال�سي��سية 
والأحداث وثورة ال�سب�ب �ستحدد م�س�ره� املتغريات على 

اأر�ض الواقع ويف خمتلف ال�سعد” .
خطورة  ت�ست�سعر  ب�تت  الدولية  الأطراف  اأن  ويبدو   

التوتر،  من  عليه  هي  م�  على  البالد  يف  الأو�ثثسثث�ع  بق�ء 
بيده�،  اأن احلل  تعتقد  املت�س�رعة  الأطراف  اأن  بخ��سة 
حقيقة  يف  وهو  وحده�،  الأمثثور  ح�سم  على  ق�درة  واأنه� 
بني  ولي�ض  واحلرب”  “احلرب  خي�ري  بني  �سب�ق  الأمثثر 
ال�سلمي  احلل  لغة  اأن  ذلك  وال�سالم”،  “احلرب  خي�ري 
الر�سمي  فثث�لإعثثالم  الثثواقثثع،  �سعيد  على  متوفرة  لي�ست 
من  يحدث  م�  واأن  وحثثده  بيده  احلل  اأن  يعتقد  يثثزال  ل 
البع�ض  قبل  مثثن  رغبة  كونه  يعدو  ل  الثثيثثوم  تثثطثثورات 
اأن  الآخثثر  الطرف  يرى  فيم�  ال�سلطة،  على  لال�ستيالء 
املاليني  بخروج  �سرعيته  وفقد  فعليً�  �سقط  قد  النظ�م 
من املواطنني اإىل ال�سوارع واإىل �س�ح�ت التغيري للمط�لبة 

ب�إ�سق�ط النظ�م ورحيل الرئي�ض علي عبداهلل �س�لح .

اليمن على حافة االنفجار الكبري!

حميد االأحمر يكافئ قتلة اجلنود وقطاع 
الطرق ومهاجمي الكهرباء بـ)120( �سيارة

حميد  الت�جر  اأن  الطالع  وثيقة  م�س�در  ك�سفت 
)الخثثوان  ال�ثثسثثالح  جتمع  يف  والقي�دي  الأحثثمثثر 
من  بثثه  قثثوم  ي  مثث�  �سي�ق  ويف   ) اليمن  يف  امل�سلمني 
املتطرفة  القوى  تلك  ج�نب  اإىل  ي�ئ�سة  حمثث�ولت 
ق�م  امل�سلمني  الإخثثثثوان  جم�عة  مثثن  والإرهثث�بثثيثثة 
بتوزيع 120 �سي�رة خمتلفة الأنواع ل�سب�ط الفرقة 
اإره�بية  بعملي�ت  يقومون  الذين   ‘ مثثدرع  الأوىل 
واعتداءات ت�ستهدف اأبن�ء القوات امل�سلحة والأمن 
الطرق�ت  يف  والتقطع  للمواطنني  الع�مة  وامل�س�لح 
لن�قالت الغذاء وامل�ستق�ت النفطية والعتداء على 

اأبراج الكهرب�ء.
وق�لت امل�س�در اإن معظم ال�سي�رات التي ق�م حميد 
مدرع  الأوىل  الفرقة  ل�سب�ط  بتوزيعه�  الأحثثمثثر 
اإىل  وتوجهوا  الدائمة  مع�سكراتهم  تركوا  الذين 
 ‘ الإره�بية  الإعم�ل  بتلك  للقي�م  املح�فظ�ت  بع�ض 

هي من نوع ) �س��ض وه�يلوك�ض وحبة (.
مثثنثثوهثثة بثثث�أن هثثثذه اخلثثطثثوة مثثن جثث�نثثب حميد 
على  ال�سب�ط  لأولئك  منه  كمك�ف�أة  ج�ءت  الأحمر 
م� يقومون به من اأعم�ل اإجرامية واعتداءات على 
النق�ط  ومه�جمة  والأمثثن  امل�سلحة  القوات  اأبن�ء 
عملي�ت  اإىل  ب�لإ�س�فة  الع�مة  واملن�س�آت  الأمنية 
املواد  اإمثثدادات  و�سول  ومنع  الطرق�ت  يف  التقطع 
وامل�ستق�ت  والثثغثث�ز  الأ�س��سية  وال�سلع  التموينية 
النفطية للمواطنني و�سرب ابراج وخطوط ال�سبكة 

الكهرب�ئية.
هذه  وراء  من  كذلك  الأحمر  حميد  يهدف  كم� 
املك�ف�أة املغرية ل�سب�ط الفرقة الأوىل اإىل دفعهم 
والعثثثتثثثداءات  الأعثثمثث�ل  تلك  مثثن  مبثثزيثثد  للقي�م 
والت�آمري  النقالبي  املخطط  اإطثث�ر  يف  الإجرامية 

الذي يعد حميد الأحمر اأحد اأطرافه.
لي�ست  اخلثثطثثوة  هثثذه  مثل  اأن  مثثراقثثبثثون  ويثثثرى 
ال�سي��سة  ت�جر   ‘ الأحثثمثثر  حميد  على  بجديدة 
بتعط�سه  ُعثثرف  والثثذي   ‘ املواطنني  دمثث�ء  وم�س��ض 
بدم�ء  واملت�جرة  الأبثثريثث�ء  اأرواح  واإزهثثث�ق  للقتل 
متجردًا   ‘ للم�ل  تعط�سه  بقدر  واملواطنني  اجلنود 
الإن�س�نية وذلك يف  والأخالقي�ت  القيم  اأب�سط  عن 
�سبيل حتقيق م�س�حله ال�سخ�سية ال�سيقة الق�ئمة 
على لغة التج�رة و«البزن�ض« ودخل اإىل ال�سي��سية 
من هذا الب�ب املخزي و�س�ر كل �سيء لديه خ��سعً� 
الق�س�ي�  �س�رت  بعدم�  واخل�س�رة  الربح  حل�س�ب�ت 
لبلوغ  زائثثف  قن�ع  اأو  �سع�ر  جمثثرد  لديه  الوطنية 
اأهدافه املري�سة ‘ �سنً� منه ب�أن اأمواله التي جمعه� 
ل�سراء  ي�سخره�  والتي  م�سروعة  غري  م�س�در  من 
وامل�أجورين  والقتلة  النفو�ض  و�سع�ف  ال�سم�ئر 

�ستمكنه من الو�سول اإىل تلك الأهداف.
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تفا�صيل  تروي  )نيويوركر( 
بن الدن قتل  اباد:  ابوت  عملية 

ملجلة  مطول  تقرير  يف   :
�صي�صدر  االمريكية  نيويوركر 
القادم  اال�صبوع  يف  عددها  يف 
بريطانيا  �صحف  عنه  ونقلت 
عن ال�صاعات االخرية لزعيم 
ال��ق��اع��دة ا���ص��ام��ة ب��ن الدن 
ايار  من  االول  يف  قتل  والذي 
التقرير  يف  وج���اء  )م��اي��و(، 
بن  م�صكن  مداهمة  عملية  ان 
الدن كانت تقوم على اغتيال � 
قتل بن الدن ولي�س اعتقاله. 
ونقلت عن م�صوؤول قالت انه 
يعرف بعمق تفا�صيل العملية 
من  جم��م��وع��ة  نفذتها  ال��ت��ي 
اخلا�صة  القوات  فرقة  افراد 
>�صيل< التي قامت مبهاجمة 
البيت يف ابوت اباد >مل يكن 
مل  االمر،  حول  جدال  هناك 
للقب�س  تفكري  اي  هنا  يكن 
عليه حيا، مل يكن احد يرغب 

مبعتقلني<. 
وقالت املجلة ان املجموعة 
اق��ل��ع��ت ع��ل��ى م���ن ط��ائ��رة 
م���روح���ي���ة ب���ع���د ال�����ص��اع��ة 
من  بقليل  احل��ادي��ةع�����ص��رة 
 26 وعليها  اب��اد  ج��ال  مطار 
ومرتجم  اخلا�صة  القوات  من 
وكلب  >احمد<  باك�صتاين 

ا�صمه >القاهرة<.
الكيفية  التقرير  ويقدم 
املروحية  فيها  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 
االم����ري����ك����ي����ة االج���������واء 
ب�����دون ان  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 
وبرر  رادار  اي  لها  يتعر�س 
باك�صتاين  ع�صكري  م�صوؤول 
>ثغرة  بانه  االمني  اخل��رق 
الباك�صتان  بني  تكنولوجية 

وامريكا<. 
للحديث  التقرير  ومي�صي 
>جيم�س<  عن قائد العملية 
وفريقه التي قالت انهم قاموا 
مبراجعة العملية يف روؤو�صهم 
يف  املوجودين  �صور  وراجعوا 
وذل��ك  اب���اد  اب���وت  يف  البيت 
خال الرحلة التي ا�صتغرقت 
اف���راد  90 دق��ي��ق��ة، وم��ع��ظ��م 
الفريق تنقلوا يف عمليات بني 

العراق واليمن وافغان�صتان. 
وب���ع���د خ��م�����س وارب���ع���ني 
املروحية  اق��اع  م��ن  دقيقة 
نوع  من  طائرات  ارب��ع  اقلعت 
االف��غ��اين،  امل��ط��ار  ت�صينوك 
على  ط���ائ���رت���ان  وراب����ط����ت 
احلدود االفغانية فيما وا�صلت 
االخريان رحلتهما اىل داخل 
املجلة  وتتحدث  الباك�صتان. 
للعملية  ال��ت��ح�����ص��ريات  ع���ن 
وامل��راق��ب��ة ال��ت��ي ب���داأت عام 
اب���وت  يف  ل��ل��م�����ص��ك��ن   2010
الفرق  الحظت  وكيف  اب��اد 
�صكانها  ان  ل���ه  امل���راق���ب���ة 
من  ب��دال  نفاياتهم  يحرقون 
فيه  لي�س  البيت  وان  رميها 

هاتف او انرتنت. 
م��ر���ص��ال بن  ان  والح��ظ��وا 
الكويتي  اح��م��د  اب���و  الدن، 
من  يخرجان  ك��ان��ا  و�صقيقه 
البيت ويعودان اليه اال رجا 
الطابق  يف  يظل  ك��ان  واح��دا 

ظهره  ظل  خ��رج  وان  العايل 
للجدران مما قادهم لاعتقاد 

ان الرجل هو بن الدن. 
ب��اراك  ان  املجلة  وت��ق��ول 
ليون  من  علم  عندما  اوب��ام��ا 
ايه<  اي  >�صي  مدير  بانيتا، 
مل  لكنه  ج��ذال  ك��ان  ال�صابق 
الع�صكري  للعمل  جاهزا  يكن 
قبل التحقق من املعلومات، ويف 
اوباما  امر   2010 عام  نهاية 
على  والعمل  بالبدء  بانيتا 
�صربة  لتوجيه  طرق  درا�صة 
وعندها  لل�صكن،  ع�صكرية 
ات�����ص��ل ب��ان��ي��ت��ا ب���االدم���ريال 
ق��وات  ق��ائ��د  ماكريفني  بيل 
اخلا�صة  البحرية  الوحدات 
االمر  االخ��ري  ووك��ل   ،� �صيل   �
مل�����ص��وؤول ع�����ص��ك��ري اخ���ر يف 
الذي  براين  ا�صمه  البحرية 
م�صماة  غري  وحدة  اىل  انتقل 
يف  ايه<  اي  >�صي  م��ق��ر  يف 
بتغطية  ق��ام  وال��ذي  النغلي، 
ملقر  اجلوية  بال�صور  غرفته 
اب����وت اب����اد. وع��ل��ى ال��رغ��م 
�صيل  وح�������دات  ق���ي���ام  م����ن 
بالعملية اال انها تظل عملية 
لها  خ��ط��ط��ت  ل��ل��م��خ��اب��رات 
وا�صدرت امرا مبتابعتها ولكن 

نفذتها وحدات �صيل. 
 14 يف  ان��ه  املجلة  وت��ق��ول 
اوباما  التقى  مار�س(   ( اذار 
القومي  لامن  م�صت�صاريه  مع 
املطروحة  اخل��ط��ط  وراج���ع 
امامه والتي ترتاوح بني غارة 
عن  حتدثت  وبع�صها  وهجوم 
مل  واخ��رى  باك�صتاين  تعاون 
تتحدث لكن اوباما قرر انه لن 
>هناك  الباك�صتانيني  يخرب 
بالباك�صتانيني  ث��ق��ة  ع���دم 
االحتفاظ  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م 
امل�صي  اوباما  وقرر  بال�صر<، 
ماكريفني  وكلف  العملية  يف 
بالتخطيط للهجوم على ابوت 

اباد. 
وق�صى الفريق الذي اوكلت 
اليه املهمة اكرث من ا�صبوعني 
ل���درا����ص���ة ط����رق ال���دخ���ول 
اث��ارة  ان  ب���دون  البيت  اىل 

االنتباه،.
)م���ار����س(  اذار   29 ويف 
اخلطة  م��اك��ري��ف��ني  اح�����ص��ر 
القادة  انق�صم  حيث  للرئي�س 
الع�صكريون بني موؤيد للهجوم 
واخ�����رون ي��ف�����ص��ل��ون ال��غ��ارة 

اجلوية. 
وك��������ان وزي��������ر ال����دف����اع 
من  غيت�س  روب���رت  ال�صابق 
للهجوم،  امل��ع��ار���ص��ني  اك����رث 
بالعملية  احلا�صرين  وذك��ر 
لتحرير   1981 عام  الفا�صلة 
ال���ره���ائ���ن االم��ري��ك��ي��ني يف 
طائرة  ار�صال  واي��د  طهران، 
بالقنابل.  حم��م��ل��ة   2- ب��ي 
الهجوم  على  االت��ف��اق  وبعد 
باختيار  وجيم�س  بريان  قام 
احلمراء  ال��ف��رق��ة  م��ن  ع��دد 
اىل  بالقدوم  وام��روا  �صيل  يف 
ن���ورث  م��ن��ط��ق��ة يف ���ص��ح��راء 
ومت  ل��ل��ت��دري��ب.  كاليفورنيا 

ني�صان   18 يف  التمرين  اعادة 
من  االنتهاء  بعد  )اب��ري��ل(. 
كل التح�صريات �صافر الفريق 
�صي   � بيونغ  طائرة  من  على 
يف  اجل��وي��ة  القاعدة  م��ن   17
للتزود  وتوقفت  غلومبا�صرت 
رام�صتني  قاعدة  يف  بالوقود 
قاعدة  اىل  ووا�صلت  اجلوية 
كابول  قرب  اجلوية  باغرام 
ث����م حت����رك����ت ن���ح���و ج���ال 
عقد  نف�صه  ال��وق��ت  يف  اب���اد. 
املحللني  مع  اجتماعا  بانيتا 
و�صاأل  الوكالة  يف  وم�صوؤولني 
متاأكد  كل واحد منهم كم هو 
داخل  يف  الدن  بن  وج��ود  من 
االجابات  وتراوحت  امل�صكن 

بني ن�صبة 40 90 باملئة. 
ل�صك  واع��ي��ا  باينتا  وك��ان 
يعتقد  ك��ان  ولكنه  املحللني 
ح�صلت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ان 
االف�صل  ه��ي  الوكالة  عليها 
عام  يف  الدن  بن  اختفاء  منذ 

 .2001
وك����ذل����ك ع���ق���د اوب���ام���ا 
اخلرائط  غرفة  يف  اجتماعا 
االم����ن  يف  م�������ص���وؤول���ني  م����ع 
اجلمعة  ي���وم  ويف  ال��ق��وم��ي. 
الرئي�س  مع  ماكريفني  ات�صل 
�صتتم  العملية  ان  واخ���ربه 
اوب��ام��ا  ورد  االح���د  ي���وم  يف 
ال���رب  ل���ك  >ليعجل  ق��ائ��ا 
ان  منه  وط��ل��ب  ولقواتك<، 
وان��ه  ���ص��ك��ره  ل��ل��ف��ري��ق  ينقل 
العملية.  ي��ت��اب��ع  �صخ�صيا 
الغى  االح��د  ي��وم  �صباح  ويف 
كل  االبي�س  البيت  م�صوؤولو 
الزيارات املجدولة، ثم ح�صر 
الكبار  م�صت�صاريه  مع  اوباما 
ربطهم  ومت  العملية،  ملراقبة 
>�صي  يف  بانيتا  م��ع  بفيديو 
اي ايه< واخرى مع ماكفرين 
دخ��ول  وم��ع  افغان�صتان.  يف 
البيت  ���ص��اح��ة  اىل  ال��ف��ري��ق 
ابو  �صاهدوا  عبوات  وتفجري 
يجري  وه��و  الكويتي  احمد 
واوالده  زوج���ت���ه  ل��ت��ح��ذي��ر 
يحمل  وه����و  ع����اد  وع��ن��دم��ا 
النار  عليه  اط��ل��ق  بندقية 

وخر قتيا. 
وكان الفريق ي�صك بوجود 

اخرين يف البيت، ابرار �صقيق 
وحمزة  وخ��ال��د  اح��م��د  اب���و 
اثناء  ويف  الدن.  ب��ن  جن��ل��ي 
ذلك قامت وحدة من الفريق 
مبلط،  مم���ر  يف  ب��ال��ت��ح��رك 
ب�صارب  �صخ�س  منه  وظ��ه��ر 
زوجته  وكذا  الفور  على  قتل 
)ب�صرى(  بجانبه  كانت  التي 
اخلارج  يف  م�صلحة.  تكن  ومل 
كان املرتجم الباك�صتاين يقف 
ب�صكل  يحر�صه  البيت  ام���ام 
�صرطة  رج���ل  وك���اأن���ه  ي��ب��دو 
وكان  م��دين.  بزي  باك�صتاين 
معه الكلب واربعة من القوات 
املنطقة.  يحر�صون  اخلا�صة 
وم����ع ت�����ص��اع��د ال�����ص��وت من 
خرج  النار  واطاق  املروحية 
لا�صتطاع  اجل����ريان  بع�س 
اىل  بالعودة  احمد  وامرهم 
عملية  ان  لهم  وقيل  بيوتهم 
تنظيف  بعد  جارية.  امنية 
من  وال��ت��اأك��د  االول  ال��ط��اب��ق 
حترك  املتفجرات  من  خلوه 
الثاين  الطابق  اىل  الفريق 
بباب  م��ف�����ص��وال  ك���ان  ال����ذي 
حديدي مقفل وبعد تفجريه. 
الدن  بن  خالد  اوال  وظهر 
ثم  زاوي��ة  من  راأ�صه  ميد  وهو 
بندقية  ي��ح��م��ل  وه���و  ظ��ه��ر 
ال��ن��ار  واط���ل���ق   17  � ك���ي  اي 
عليه  وردا  االمريكيني  على 
قتل  االن  وح��ت��ى  وق��ت��ل��وه. 
يتوقع  كان  الذين  من  ثاثة 
وجودهم يف املكان، فحمزة مل 
واحلالة  وبقي  املكان  يف  يكن 

هذه بن الدن نف�صه. 
الفريق  حت��رك  هنا  وم��ن 
مارا قرب جثة خالد وفجروا 
ويف  اخ��رى،  حديدية  بوابة 
الطابق العلوي �صاهد اجلنود 
�صخ�صا ينظر من غرفة نومه 
وا�صرع  الدن،  بن  انه  وعرفوا 
النوم  اجلنود اىل باب غرفة 
قامت  حيث  ال��ب��اب،  وفتحوا 
زوجتا بن الدن بالوقوف امام 
الباب حلمايته، وكانت زوجة 
عبد  ام��ل  اخلام�صة  الدن  بن 
الفتاح ت�صرخ وتتحدث بكام 

بالعربية. 
نزع  تريد  وكاأنها  وحتركت 

عليها  فاطلق  م��ا  ���ص��يء  زن���اد 
وا�صابوها  حاال  النار  اجلنود 
يف كعبها. وعندما مت ابعادها، 
وكان  الغرفة  اىل  اخر  دخل 
بزيه  اع��زل،  واقفا  الدن  بن 
�صاة،  وطاقية  الباك�صتاين، 
قتل  ان  املجلة  م�صدر  ويقول 
بن الدن كان امرا، على الرغم 
من تاأكيد االدارة على انه لو 

ا�صت�صلم العتقل. 
وت��ق��ول امل��ج��ل��ة ان���ه بعد 
ا�صهر  و�صبعة  اع���وام  ت�صعة 
اح��داث  م��ن  ي��وم��ا  وع�صرين 
م�صط  اول  �صحب  مت  �صبتمرب 
و�صت  اخلام�صة  ال�صاعة  يف 
واف��رغ��ت  دق��ي��ق��ة  وخم�صني 
الر�صا�صة االوىل يف �صدر بن 
راأ�صه، ومت  ثانية يف  الدن ثم 
الراديو  على  القيادة  اب��اغ 
هلل وللوطن جريونيمو � اال�صم 
يف  الدن  بن  على  اطلق  ال��ذي 
اثناء  يف  م��ات  اي��ه-  اي  �صي 
املواجهات، وبعد قتله اح�صر 
جثته.  فيه  وو���ص��ع��ت  كي�س 
ومت ج��م��ع ك��ل امل����واد داخ��ل 
غرفة بن الدن فيما مت تقييد 
اىل  البيت  يف  من  كل  وو�صع 
جانب اجل��دار واك��دت احدى 
فيما  الدن  ب��ن  ان��ه  زوج��ات��ه 
ا�صارت اخرى اىل انه ال�صيخ. 
عينة  اخ���ذ  ذل���ك  ب��ع��د  ومت 

نخاعه للتاأكد من هويته. 
اوباما  ق��ال  وا�صنطن  ويف 
حتى  بالفرح  ي�صعر  ل��ن  ان��ه 
يخرج الفريق من الباك�صتان، 
فيما قال جوزيف بايدن يجب 
للقدا�س.  الليلة  ن��ذه��ب  ان 
وع��ن��دم��ا و���ص��ل��ت ج��ث��ة بن 
الكي�س  فتح  اباد  جلال  الدن 
واخر  لوجهه  �صورة  واخ��ذت 

جل�صده كاما.
بعد  فيما  اجل��ث��ة  ون��ق��ل��ت 
اثناء  وق��ام يف  ب��اغ��رام.  اىل 
باالت�صال  برينان  جون  ذلك 
ال�صعودي  املخابرات  برئي�س 
واخ�����ربه ع���ن خ��ط��ة ال��ق��اء 
كانت  وان  البحر،  يف  اجلثة 
باخذ  م��ه��ت��م��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة 
اجلثة فرد امل�صوؤول >خطتكم 
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"ينقر" اأنفه!  اإنه  حتى  �س  �س" كويِّ "الريِّ
اأجمد نا�صر

ت��اري��خ��ي��ة. حقًا  ه���ذه حل��ظ��ة 
انها كذلك. فلم ي�صبق لنا ان راأينا 
�صنعت  قف�س  خلف  عربيًا  حاكمًا 
ق�صبانه ثورة �صعبية. اأكرر: ثورة 
ع�صكريًا.  انقابًا  ولي�س  �صعبية 
اح��ت��ااًل  ول��ي�����س  �صعبية  ث����ورة 
اللحظة  هذه  قبل  فمن  اأجنبيًا. 
التاريخية الفا�صلة كنا نرى )وال 
بلد عربي  من  اأك��رث  نرى يف  ن��زال 
ولكن لبع�س الوقت( �صعوبنا وراء 
يف  املوؤبد  للحاكم  العالية  االأ�صوار 
احلاكم،  ه��ذا  نر  مل  لكننا  ق�صره 

نه���به و�صلبه اإىل  اأمنه ال�صر�صة وع�صابات  ر واأجهزة  الذي رفعه برملانه املزوَّ
بالعني  نراه  نحن  وها  الق�صبان. مل يحدث ذلك من قبل  وراء  االآلهة،  م�صاف 
التي ترى وال تكاد ت�صّدق ما ترى. هذه حلظة تاريخي����ة مل نكن نح���لم بها 
�صتا  قبل ثورتي تون�س وم�صر اللتني د�صنتا مرح����لة جديدة من تاريخ���نا واأ�صَّ

حل��ياة عربية لن تعود، كما ناأمل ونرجو، اإىل الوراء اأبدًا. 
ق اأنه �صريى ما راأى باالأم�س على �صا�صات التلفزيون؟ فمن منا كان ي�صدِّ

اأق���وى ح��اك��م عربي،  اأن  اأح��ام��ه،  اأع���ايل  ق��ب��ل، يف  م��ن  ك��ان يتخيل  م��ن 
>الفرعون< الذي ميلك اأكرب االأجهزة االأمنية يف العامل العربي واأ�صّدها باأ�صًا 
تا عينيه ووزير داخليته وجرناالته، وراء قف�س من  �صيمثل، هو �صخ�صيًا وقرَّ

حديد؟
غري املتخيَّل ح�صل.

غري املمكن راأيناه اأمام اأعني ترتاق�س ده�صًة وعجبًا يف �صباح الثالث من اآب 
)اأغ�صط�س( لعام 2011 املوافق للثاين من �صهر رم�صان من عام 1432 للهجرة.

احفظوا هذا التاريخ جيدًا.
< < <

التلفزيون  �صا�صات  اأمام  روا  ت�صمَّ َمْن  املقهورة،  ال�صعوب  ابناء  نحن  نكن،  مل 
الفرعون:  ل�صم�س  الكلّي  الك�صوف  اآخرون تابعوا مثلنا هذا  فقط. كان هناك 
ثورات  وقع  على  االأيام  هذه  بع�صهم  عرو�س  تهتزُّ  الذين  العرب  احلكام  اإنهم 
، قريبًا، عرو�س بقيتهم ما بقوا على ما هم عليه االآن من تاأّله  �صعوبهم، و�صتهتزُّ

وطغيان.
هذه اللحظة التاريخية لي�صت موجهة لل�صعوب العربية التي اأهداها ال�صعب 
امل�صري العظيم حدثًا فارقًا يف تاريخنا، بل اأزعم اأنها هدية �صباحية كئيبة 
ة )حركة م�صرحية  للحكام اأي�صًا. فها هو كبري الفراعنة يوؤتى به على حمفَّ

فا�صلة من خمرج م�صرحي اأف�صل( ليمثل وراء القف�س الذي اأعدَّ له خ�صي�صًا!
اأ�صتطيع اأن اأتخيل �صحن حكامنا املُربَّدة، اأ�صتطيع اأن اأرى ارتعاد فرائ�صهم 
اأ�صنانهم، خوفًا وغيظًا، وهم يرون كبريهم الذي علَّمهم ال�صحر ُتتلى  و�صرير 

عليه �صحيفة جرائمه.
�س< مل يكن هو >الريَّ�س< املعتاد. اليوم >الريِّ

تكن  مل  املحك����مة  قاعة  يف  امل����رات  ع�صرات  دت  ت��ردَّ التي  الكلمة  هذه 
د على حمّفة بل الرج����ل الذي يتقلد و�صاح العدالة االأخ�صر  تعني ذلك املمدَّ

وي�صبط، يف تهّيب وجفاف ريق، ايقاع اجلل�صة التاريخية.
ة  د على املحفَّ اأما ذلك املمدَّ �س< غريه،  >ريِّ �س< اليوم، وال  >الريِّ هذا هو 

امل�صرحية، فكان لديه الوقت الكايف لكي >ينقر< اأنفه! 
ل�صوء حظه فقد األقت الكامريا عليه القب�س وهو يدخل ا�صبعه يف اأنفه اأو 

وهو ميطُّ �صفتيه يف وجٍه خاٍل، تقريبًا، من التعبري.
< < <

املحامون احلواة كانوا هناك اأي�صًا. اإنهم يعملون وفق دفرت �صروط قدمي. 
يريدون اإغراق املحاكمة يف بحر من ال�صكليات القانونية التي اعتادوا عليها 
من قبل وكانت تنفعهم يف اإفات احليتان الكبرية من ال�صبك. اليوم لن تنفع 
راحت  حتى  لا�صرتاحة  اجلل�صة  ُرفعت  اإن  فما  ال�صكلية.  االأالع��ي��ب  ه��ذه 
اإىل  والنا�صطني يف اخلارج. معظم من حتدثوا  النا�س  اآراء  تلتقط  الكامريات 
حذروا  امل�صري  الر�صمي  التلفزيون  عن  بثها  نقلت  التي  العربية  الف�صائيات 
الرئي�س  حمامي  اندفاعة  اأي�صًا  الحظوا  املعلقون  املحاكمة.  �صري  حرف  من 
ال�صكلية للمحاكمة. كيف حولت الق�صية  املخلوع فريد الديب نحو اجلوانب 
من قا�س اىل اآخر وكيف �صمت اأوراق ق�صية اىل اأوراق ق�صية اأخرى اإلخ.. غري 
ان ذوي ال�صحايا ال تهمهم هذه االأمور ال�صكلية. فهم يريدون ق�صا�صا عادال 
ممن ت�صبب بهذا العدد الكبري من ال�صحايا. هوؤالء لي�صوا وحدهم يف ال�صاحة. 
ال�صبان الذين فجروا الثورة واأجربوا املجل�س الع�صكري وحكومته املوؤقتة على 
القف�س )ولي�س حماميه كما كان يتجه  للمثول وراء  اح�صار مبارك �صخ�صيا 

االأمر( وعلى جعل املحاكمة علنية، موجودون بيقظة هناك.
اللحظة  ه��ذه  راأي��ن��ا  كنا  ما  فلوالهم  ال�صبان.  ل��ه��وؤالء  ننحني  اأن  علينا 
بالثورة  اكتفى  الر�صمية من  املعار�صة  كان هناك يف �صفوف  التاريخية. فقد 
يكملوا  اأن  اإال  اأب��وا  الثورة،  �صانعي  ال�صبان،  اأن  بيد  مبارك،  ح�صني  بتنّحي 
امل�صوار. فالثورة لن تتوقف ما مل تتجذر وهي لن تتجذر مبجرد اطاحة راأ�س 

النظام. حتى هذا احلدث الباهر ما كان ليتم لوال اعت�صامهم االأخري. 
< < <

بداأت  لقد  بعد.  نر مفاجاآتها  مبارك ومل  تنته ف�صول حماكمة ح�صني  مل 
لها. فلول  فقط. و�صتكون هناك حماوالت، على طول اخلط، اليجاد ت�صوية 
النظام ال�صابق الذين ح�صدوا اأن�صارهم خارج قاعة املحكمة، على نحو يوحي 
اأو حرفها  بالتنظيم، �صوف يوا�صلون حماوالت وقف املحاكمة عند حد معني 
املايل  بثقلها  �صوف ترمي  امل�صادة يف اجلوار  الثورة  يف اجتاهات فرعية، دول 
قوم  عزيز  ارحموا  اأو  م�صى،  عما  اهلل  عفا  �صيغة  اإىل  للو�صول  وال�صيا�صي 
اأحمد  امل�صت�صار  >�صمود<  على  ف�صاعدًا،  االآن  من  �صيكون،  الرهان  لكن  ذل، 
الثورة  �صباب  يقظة  على  وبالتاأكيد  اجللل..  املهمة  لهذه  ت�صدى  الذي  رفعت 

وا�صرارهم على جتذير ثورتهم.
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غ�سان كنفاين.. ما لهذ� كتبت �إليك 
ب�سام الهل�سه

اأعرفك..  لكنني  يومًا.  نلتق  مل  اننا  رغم  لك  اكتب  عليك..  ال�سالم  غ�سان.  العزيز    
اعرفك منذ زمن بعيد بهي كو�سم الطفولة.

مرت ذكرى ا�ست�سهادك وانت كما انت، موغل يف اال�ست�سهاد، فلم تاأِت.. 
لعلك ن�سيتها؟ كما هي عادتك يف كل عام، مذ تناثرَت ورحلَت يف �سبيحة ذلك اليوم 

املباغت، الثامن من متوز- يوليو-1972.
كيف اأمكنك ان تغافل اجلميع وت�ست�سهد؟ 

رمبا مل ترد ان تزعج عائلتك وا�سدقاءك..
اأنه لي�س ق�سية من ميوت بل ق�سية من  ورمبا مل تكن مكرتثا باملوت الذي قلت عنه 

يبقى.
* * *

- >ق�سية من يبقى<؟
على  اغبطك  فرمبا  عمرك،  لها  وهبت  التي  الق�سية  حال  عن  ت�ساألني  ال  ان  ارج��و 

ا�ست�سهادك قبل ان ت�سهد حالها اليوم! 
لن اجيبك بكالم موجع.. فقط، �ساأُعيدك اإىل ما راأيته انت، وكتبته يف روايتك البكر 

ال�ساخطة ال�ساجبة > رجال يف ال�سم�س<. 
عن  بعيدًا  ذهبوا  الذين  والرجال  الظل!  يف  حتى  وال  فايز..  اأبا  يا  ال�سم�س  يف  ل�سنا 
بالدهم، وا�سلموا قيادتهم >الأبي اخليزان<، فماتوا اختناقًا يف خزان املاء على حدود 

ال�سحراء، تنا�سلوا من جديد..
وال اأحتدث عن تيٍه هنا، بل عن اختياٍر واٍع واإرادة م�سممة.

فحينما ي�سري ا�ستجداء احلقوق وال�سالم مع العدو وجهة نظر ر�سمية مرعية، وحينما 
ال تعود فل�سطني كلها هي وجهة ال�سري، واملقاومة اأداتها احلاملة الناقلة، فلي�س بو�سعنا 

اأن نت�ساءل- كما ت�ساءلت- >ملاذا مل يدقوا جدران اخلزان؟< 
* * *

نحن االآن ندق جدران قلوبنا خوفًا على م�سري وطن و�سعب، ال طلبًا ال�ستغاثة ان�سانية 
م�ستحقة قد تاأتي وقد ال تاأتي.. 

- هل تتخيل؟
اإمالة وجهك، ومن �ستاٍء حزين عميق يلوح يف عينيك  اآملتك كلماتي..اأعرف هذا من 
الرباقتني، ايها >العا�سق< الكبري الذي راأى فل�سطني من �سرفة العروبة، وراأى العروبة 

من باب فل�سطني. ويف احلالني، راأى االن�سانية ُافقًا يجمع امل�ست�سعفني.
* * *

ها انت ترى.. 
ل�سنا يف ال�سم�س وال يف الظل. نحن األقاء يف ال�سوارع، نتخبط عر�سة حلوادث ال�سري، 

وجنهد، فقط، للو�سول اإىل االر�سفة!
معذرة غ�سان على هذه املكا�سفة..

ما لهذا كتبت اإليك.
اأردت فقط ان ُاقرئك ال�سالم..

ال�سالم عليك.
alhalaseh@gmail.com

�لأوىل للمرة  تن�سر  لر�سومات  كتاب  و�إ�سد�ر  فرن�سا،  يف  �لعايل  لناجي  تكرميي  �سهر 

678 فيلم  عر�ض  يعر�ض   هل 

�ل�سوري �لد�ستور  »ن�سف«  و�أمتنى  مت�ساويني  طرفني  بني  يكون  �حلو�ر  �لنوري:  عبا�ض 

الفرن�سية،  ت��ول��وز  مدينة  يف 
�سهر  م��ن  االأوىل  اخل��ط��وة  ب���داأت 
ت��ك��رمي��ي ل��ر���س��ام ال��ك��اري��ك��ات��ور، 
ناجي  ال�سهيد  الفل�سطيني  الفنان 
العلي، عرب اإطالق كتاب جديد عن 
حنظلة«،  »كتاب  بعنوان  اأعماله 
مل  ر�سًما   140 الكتاب  هذا  وي�سم 
ومبعظمها  قبل،  م��ن  ن�سرها  يتم 
ال�سخ�سية  »ح��ن��ظ��ل��ة«،  بطلها 
�سيا�سّيا  رم�����ًزا  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
ونقد  فل�سطني  وحت��ري��ر  ل��ل��ع��ودة 
والغرب  العرب  احلكام  �سيا�سات 

وال�سهيونية.
ال�����س��ور  اخ���ت���ي���ار  مت  ول���ق���د 
ال�سخ�سية  هذه  ي�سع  مبا  للكتاب 
واحل�سا�سة،  االع��ت��ي��ادي��ة،  غ��ري 
الفنان  و�سعها  ال��ت��ي  وال��ث��وري��ة، 

ال��ع��ل��ي يف ال��واج��ه��ة، وق���د ق��دم 
يف  وذك��ر  االأ�سعد،  حممد  الكتاب 
حلنظلة:  دقيًقا  و�سًفا  مقدمته 
من  ال��ع��ا���س��رة  يف  ال��ف��ت��ى  »ذاك 
عمره، الذي ظهر للمرة االأوىل يف 
يف  ذلك  وكان  >القب�س<،  جريدة 
حنظلة،  اأن  غري   ...»1969 العام 
يف العام 1973، اأدار ظهره للقارئ، 
ليتحول  ظهره،  وراء  يديه  وعقد 
اأحداًثا  يتابع  فقط،  متفرج  اإىل 
املقبول،  نطاق  عن  خرجت  لطاملا 
وال ميكن اأن ترى مالمح وجهه اإال 
فل�سطني  نحو  وجهه  يدير  عندما 

عائًدا اإليها.
كتب ناجي العلي بنف�سه ذات يوم 
»ُوِل��د حنظلة  وق��ال:  عن حنظلة 
و�سيظل  ع��م��ره،  م��ن  العا�سرة  يف 

ففي  عمره،  من  العا�سرة  يف  دائًما 
وحني  فل�سطني،  غ��ادر  ال�سن  تلك 
يعود حنظلة اإىل فل�سطني �سيكون 
بعد يف العا�سرة، ثم يبداأ يف الكرب، 
عليه  تنطبق  ال  الطبيعة  فقوانني 
فقدان  اأن  ك��م��ا  ا���س��ت��ث��ن��اء،  الأن���ه 

الوطن ا�ستثناء«.. واليوم ي�ستعيد 
حنظلة احلياة من جديد، يف كتاب 
معاناة  ل��ريوي  بالفرن�سية  �سدر 

فل�سطني.
جمعية  ت��ق��وم  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
ثقايف  )مركز  »ال���رواد«  اأ�سدقاء 
ال��روح يف  ق��رب بيت حل��م(، بنفخ 
م�سرحي  عر�س  بتقدمي  حنظلة، 
ل�سور ناجي العلي، وت�ستمر جولة 
ي��زور  مت���وز،   16 حتى  »حنظلة« 
فيها ع�سرة �سبان من فرقة »اأرواد« 
جولة  يف  ع���دة،  فرن�سية  م��دًن��ا 
حية حلنظلة، لريى العامل معاناة 
العلي،  ناجي  منظار  من  فل�سطني 
تارًكا   1987 ع��ام  اغتيل  ال���ذي 

حنظلة ليكمل امل�سرية وحده.

امل�ستعجلة  لالأمور  القاهرة  حمكمة  ق�ست 
عر�س  وقف  دعوي  بنظر  اخت�سا�سها  بعدم 
والذي  ب�سري  الفنانة  بطولة   .678. فيلم 
املجتمع  يف  اجلن�سي  التحر�س  ق�سية  يتناول 

امل�سري.
ق�سائية  دعوي  اأقاما  قد  حماميان  وكان 
الذي   .678. فيلم  عر�س  بوقف  فيها  طالبا 
يف  جاء  اجلن�سي..  التحر�س  ظاهرة  يتناول 
الفتيات  الفيلم يحر�س  اأن  الدعوي  �سحيفة 
وال�سيدات الالتي يتعر�سن للتحر�س بارتكاب 
املتحر�س  ا�سابة  خالل  من  جنائية  جرائم 
واأن  اجلن�سي  العجز  له  ت�سبب  ح��ادة  باآلة 
الفيلم يدعوا الفتيات اإيل العنف والتحري�س 
مع  تتعار�س  م�سيئة  باألفاظ  التلفظ  علي 
برئا�سة  احل��ك��م  ���س��در  ال��ع��ام��ة..  االآداب 
ومن  املحكمة  رئي�س  ح�سن  حممد  امل�ست�سار 
م�ستاأنف  جنح  حمكمة  ق�ست  اأخ��ري  ناحية 
ح�سني  نا�سر  دع��وي  برف�س  االقت�سادية 
خمرج فيلم .الفقراء اأوالدي. للراحل فريد 
اأفالم حممد فوزي  �سركة  �سوقي �سد كل من 
طالب  والتي  ال�سيخ  اأنور  الفيلم  منتج  وورثة 
�سركة  ل�سالح  الفيلم  بيع  نفاذ  بعدم  فيها 
برئا�سة  احل��ك��م  ���س��در  ف���وزي  حممد  اأف���الم 
امل�ست�سارين  وع�سوية  م�سلم  ح�سني  امل�ست�سار 
نن�سي حبيب وماأمون ال�سيد باأمانة �سر عالء 

اإبراهيم.
وك���ان امل��دع��ي ق��د اأك���د يف دع���واه اأن���ه يف 
ل�سركة  القانوين  املمثل  وب�سفته   1978 عام 
املا�سة لالإنتاج الفني املنتجة لفيلم .الفقراء 

اأوالدي. قد تعاقد مع اأنور ال�سيخ منتج الفيلم 
علي ا�ستغالل الفيلم بجميع دول العامل ما عدا 
ل�سركة  الفيلم  ببيع  قام  االأخري  اأن  اإال  م�سر 
بدورها  باعته  والتي  للفيديو  العاملية  �سباح 

ل�سركة اأفالم حممد فوزي االأمر الذي اعتربه 
موؤلف وخمرج الفيلم تعديًا علي حقوقه مما 
الق�سية  وبتداول  دعواه  اإقامة  اإيل  ا�سطره 

يف املحكمة اأ�سدرت حكمها املتقدم.

   دعا الفنان عبا�س النوري، امل�سارك يف 
الوطني«  احلوار  ل�«هيئة  الت�ساوري  اللقاء 
اجلبهة  اأح���زاب  عقد  ف��ك  اإىل  �سوريا،  يف 
البعث  ح��زب  بقيادة  التقدمية  الوطنية 
خمتلفة  �سيا�سية  ح��ي��اة  اإن��ت��اج  الإع����ادة 
وجريئة يف �سوريا، معتربًا اأن عهد ال�سعارات 
قد وىل، خا�سة واأن الدم ال�سوري ينزف يف 

ال�سارع.
عقل  من  حكمًا  يبداأ  االإ�سالح  اإن  وق��ال 
واإن  حم��اف��ظ،  عقل  م��ن  ولي�س  اإ���س��الح��ي 
وداخل  الدولة  �سقف  حتت  يتم  االإ���س��الح 
النظام  وتفكيك  اأهله،  وبني  ال�سوري  البيت 

ال يعني تفكيك الدولة. 
طرفني  بني  يكون  احل��وار  اأن  على  و�سدد 

اال�ستماع  طريقة  على  ولي�س  متعادلني 
املا�سي،  يف  جرى  كما  ال�سعبية  الوفود  اإىل 
اأجراها  التي  اللقاءات  اإىل  اإ�سارة  وذلك يف 
»وف��ود  مع  االأ���س��د  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
اأنها  على  الر�سمي  االإع��الم  قدمها  �سعبية« 
من  واأحياء  وبلدات  ومدن  حمافظات  متثل 

جميع اأنحاء اجلمهورية.

مطلوب عمل
اأنا اقيم بواليه نيوجر�سي احمل رخ�سه �سوق  

ابحث عن عمل بنف�س الواليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .اال�سم

 العمر: 42 �سنه ، رقم التلفون : 6465085295  

office assistant   title
 looking for office assistant position, office duties ,

secretary ,speak arabic,m.s. office programs in new jersey
Maria tel:1201 3454952

طباخ لبناين يبحث عن عمل
طباخ لبناين لديه خربة �سنوات يف املاكوالت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل
call georges : 3474576897 



جمددا .. ال�شيخة موزة 
اكرث ن�شاء العامل اناقة

 اختارت جملة )فانيتي فري( 
الفرن�سية  ال�سيدة  الأمريكية 
الأوىل كارل بروين �ساركوزي، 
ال�سيخة  قطر  اأم���ري  وزوج���ة 
موزة بنت نا�سر امل�سند، ودوقة 
كامربدج كايت ميدلتون كاأكرث 

ن�ساء العامل اأناقة.
اخلمي�س  املجلة  واأ���س��درت 
لأكرث  ال�72  ال�سنوية  لئحتها 
العامل،  يف  اأن��اق��ة  الأ�سخا�س 
اختارت فيها بروين وال�سيخة 
م�����وزة وامل����دي����رة اجل���دي���دة 
ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
لغ��ارد،  كري�ستني  الفرن�سية 

وزوجة اأمري موناكو �سارلني ويت�ستوك، واملمثلة كاري موليغان، واملمثلة تيدا 
�سوينتون، و�سيدة الأعمال ليزي تي�س، و�سيدة املجتمع اأندريا ديالل بني اأكرث 

الن�ساء اأناقة.
العر�س  على  ثانيًا  امل�سنف  ويليام،  الأم��ري  زوج��ة  الالئحة  اىل  ودخلت 
العائلة  من  كفرد  الأوىل  للمرة  ميدلتون  كايت  كامربدج  دوقة  الربيطاين، 

املالكة الربيطانية بعد اأن كان ا�سمها ورد على الالئحة عام 2008.
فريث  وكولني  تيمربليك  جا�سنت  املمثلني  املجلة  اختارت  الرجال،  وعند 
بني اأكرث رجال العامل اأناقة بالإ�سافة اإىل قائد �سيارة الفورميال 1، جين�سني 

باتون وعدد من رجال الأعمال البارزين.
واختري الثنائي باراك ومي�سال اأوباما، الزوج الأكرث اأناقة يف العامل، فيما 

اختريت املغنية ليدي غاغا عن فئة الأزياء الفريدة.
ن�ساء  اكرث  بلقب  لتفوز  �سابقة  اوقات  موزة يف  ال�سيخة  ان اختريت  و�سبق 

العامل اناقة

احلب�س �شنة مع ايقاف التنفيذ 
مل�شلمني بريطانيني ر�شما النقاب على 

�شور فتيات عاريات 
بريطانية  حمكمة  ق�ست   � ل��ن��دن 
التنفيذ  اإيقاف  مع  �سنة  مل��دة  باحلب�س 
�سابَّنينْ  ب��ح��ق  م��ال��ي��ة،  غ��رام��ة  و���س��داد 
اإعالنية  لوحات  ت�سويه  بتهمة  م�سلَمنينْ 
حتتوي على �سور فتيات يرتدين مالب�س 
وجوه  على  النقاب  ور���س��م  ب��ل  ع��اري��ة، 

بع�سهن.
ح�سناث  وحممد  طاهر  حممد  وك��ان 
طالًء  ا�ستعمال  قد  عاًما(   18 )كالهما 

اأنحاء  اإعالنات  لوحات  على  عديدات  ن�ساء  وجوه  تغطية  يف  و�سرعا  اأ�سود، 
بهذا  الإعالنات  هذه  ترك  لهما  خطيئًة  ُيعترب  اإن��ه  وق��ال  بلندن.  خمتلفة 

العري، ح�سب �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.
املتعلقة  الأولية  التهم  اأنكرا  قد  هما،  نف�َسينْ ميثالن  اللذان  ال�سابان  وكان 
على  ُعر�سا  عندما  تهم  ب�ست  اعرتفا  ذلك  ومع  لالآخرين،  باأ�سرار  بالت�سبب 

املحكمة اجلزئية بلندن.
اأبلغوا  قد  بريطانيني  مواطنني  اإن  الدع���اء  ممثل  اأكينورو  تايو  وق��ال 
)فرباير(  �سباط   26 �سبيحة  يف  اأ�سخا�س،  ثالثة  �ساهدوا  بعدما  ال�سرطة 

املا�سي، يحطمون اإعالنات موجودة على حمطة حافالت عامة.
بطالء  الإعالن  يف  »املوديل«  فتيات  اإحدى  يطلي  وهو  اأحدهم  �سوهد  وقد 
اأ�سود، كما كان يطلي اإعالًنا لفيلم »درايف اأجنري« ملمثلة كانت ترتدي مالب�س 
�ساخنة بجوار املمثل نيكول�س كيدج، فراقبتهم ال�سرطة وتابعتهم حتى األقت 

القب�س عليهم وهم يطلون وجه فتاة على واجهة حمل.
وبعد اأن و�سلت ال�سرطة فر الثالثة هرًبا، لكن بعدها األقي القب�س عليهم 
ر الفتيات  اأن الطريقة التي ُت�سوَّ واعرتفوا بكل ما فعوا.. واأخربوا املحققني 

بها تتعار�س متاًما مع دينهم.
وقالوا »خطيئة كربى يف الإ�سالم اأن ينظر رجل اإىل امراأة مرتني وهي غري 

مغطاة بالكامل«.
واأو�سحوا اأنه عندما ينظر رجل اإىل امراأة عارية لأول مرة فالأمر ُيعترب 
فُتعترب خطيئة. وتابعوا  الثانية  النظرة  اأما  ا«،  حينها »غري مق�سود وعر�سيًّ

اأنهم ل يريدون اأن يرى اأطفالهم هذا النوع من ال�سور العارية.
»ل�سنا  اأكد ح�سناث  اأ�سا�س ديني،  اأن التهامات مقامة على  اإىل  وبالإ�سارة 
�سد اأي �سخ�س«. وقال »لدينا اأ�سدقاء من الزنوج وال�سينيني والبي�س.. نحن 

ل�سنا عن�سريني«.
قدرها  غرامة  بدفع  حن�ساث  وحممد  طاهر  حممد  املتهمني  من  كل  واأُل��زم 
اإيقاف  مع  �سنة  ملدة  بال�سجن  حكم  مع  عنهما  واأفرج  ا،  اإ�سرتلينيًّ جنيًها   283

التنفيذ.
لكن املتهم الثالث )ويدعى عبد احلكيم( مل يح�سر جل�سة حماكمته، و�سدر 

ا. اأمر باعتقاله. وهو متهم بارتكاب �ست جرائم جنائية اأي�سً
ُيذكر اأن �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية قد ذكرت، اأن اإ�سالميني متطرفني 

يعتزمون تاأ�سي�س مناطق يف بريطانيا خا�سعة لل�سريعة الإ�سالمية

باالمل يتم�شكون  اليمنيون  املحتجون  رم�شان..  �شهر  بدء  مع 

لكنه رف�س اعتقادا  اليهما  اللجوؤ  ا�شرائيل وال�شعودية طلبا من مبارك 
منه انه �شيعي�س كرئي�س �شابق بكل امتيازاته الد�شتورية يف �شرم ال�شيخ
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التغيري  �ساحة  يف  ملعت�سمني  ال�سورة 
ب�سنعاء ينتظرون موعد الأفطار، ت�سو

بينما يهطل املطر على اخليام يتجمع 
ع�سرات اللف من اليمنيني املعت�سمني 
الظروف  متحدين  الفطار  موائد  على 
التي تزداد بوؤ�سا داعني ان يجدد �سهر 

رم�سان حركة احتجاجية مرتاجعة.
 لقد اعت�سموا يف �ساحة التغيري منذ 
التي  �سنعاء  جامعة  قرب  اأ�سهر  �ستة 
انطلقت منها الحتجاجات لنهاء حكم 

الرئي�س علي عبد اهلل �سالح.
يف  زال  م��ا  اليمني  ال��رئ��ي�����س  ل��ك��ن   
العربية  اململكة  يف  مقيم  وهو  ال�سلطة 
ال�سعودية التي نقل اليها لتلقي العالج 
بعد اأن اأ�سيب ا�سابات بالغة يف حماولة 

اغتيال يف يونيو حزيران.
 وي��ت��م�����س��ك امل��ح��ت��ج��ون ب��الم��ل 
وي��ح��اول��ون رف���ع ال����روح امل��ع��ن��وي��ة يف 
جماعية  افطار  بوجبات  اعت�سامهم 
بتنظيم  وك��ذل��ك  م��ت��ط��وع��ون  ي��ع��ده��ا 
خالل  وامل�����س��ريات  احل�سود  م��ن  امل��زي��د 
اأعداد كبرية  التي حتت�سد فيها  الفرتة 
فر�سة  يتيح  مم��ا  امل�سجد  يف  لل�سالة 

طبيعية للتجمع.
يف  الحتفالية  الج��واء  وبخالف   
امليدان يت�ساءل ال�سكان الذين ي�سريون 
مياه  غمرتها  التي  املكتظة  ال�سوارع  يف 
حكم  �سد  الكفاح  كان  اذا  ما  المطار 
بلد  يف  الثمن  هذا  ي�ستحق  كان  �سالح 
يقل فيه دخل اكرث من 40 يف املئة من 

ال�سكان عن دولرين يف اليوم.
يف  الغذائية  املواد  اأ�سعار  وارتفعت   
كبرية  ب�سورة  العربية  ال���دول  اأف��ق��ر 
العا�سمة  واأ���س��ب��ح��ت  ال���وق���ود  و���س��ح 
يف  فقط  واح��دة  �ساعة  ت�ساء  �سنعاء 
والبنية  القت�ساد  ينهار  بينما  اليوم 

ال�سا�سية يف البالد.
�سيارة  ق��ائ��د  وه��و  حممد  وت��ذم��ر   
ل  ذلك  قبل  و�سعنا  »كان  قائال  اأج��رة 
ث��ورة والن  ي��ري��دون  انهم  ب��ه.  ب��اأ���س 
�سنتا(   72( ريال   175 �سعره  البنزين 
 .70 ال�سابق  يف  ال�سعر  كان  بينما  للرت 
اأو  �ساعة  ملدة  تنقطع  الكهرباء  كانت 
�ساعتني يوميا قبل ذلك والن الكهرباء 

موجودة بالكاد ملدة �ساعة ون�سف«.
 واأ�ساف »لي�س بو�سعنا �سوى الت�ساءل 

عما اذا كانت الو�ساع اأف�سل من قبل«.
 لكن بالن�سبة للمحتجني فان جمرد 
التي  الهجمات  ال�سوارع رغم  بقائهم يف 
وال�ستباكات  املتظاهرين  ا�ستهدفت 
حكومية  جم��م��وع��ات  ب��ني  ال�����س��اري��ة 

ومعار�سني م�سلحني يدعو لالحتفاء.
 وهم يتعهدون بت�سعيد احتجاجاتهم 

مثلما يعتزم املحتجون يف �سوريا.
بينما  اخل��ولين  علي  املحتج  وق��ال   
انتظار  يف  خيمته  داخ��ل  يجل�س  ك��ان 
ق���وة...  �سيزيدنا  »رم�����س��ان  الف��ط��ار 
واأتوقع  واحدة  اأ�سرة  جميعا  اأ�سبحنا 
�سهر  لن��ه  ال�سهر  ه��ذا  ثورتنا  انت�سار 

الن�سر للم�سلمني«.
تدفع  اأن  اجنبية  ق��وى  وتخ�سى   
الدولة  و�سع  اىل  اليمن  الحتجاجات 
التي  ال�سعودية  اأعتاب  على  الفا�سلة 
ت�سم اأكرب احتياطي للنفط يف العامل. 
ويواجه اليمن اأي�سا نزعة انف�سالية يف 

اجلنوب ون�ساطا لتنظيم القاعدة.
 وما زالت وا�سنطن والريا�س تدعمان 
دول  رعتها  التي  ال�سلطة  نقل  عملية 
اخلليج وتراجع عنها �سالح ثالث مرات 
وبدل من ذلك تعهد بالعودة اىل اليمن 

ليقود حوارا من اأجل انهاء الزمة.
 ومبنا�سبة رم�سان اكد �سالح جمددا 
الدعوة  على  املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف 

املعار�سة  جتاهلت  بينما  احل��وار  اىل 
يف  بالعت�سام  والتزمت  العر�س  هذا 

ال�سوارع.
والف���ط���ار تطوع  ال�����س��الة  وق��ب��ل   
لو�سع  واأ���س��دق��اوؤه  الفتاح  عبد  زكريا 
ارتفاع  اأ�سمنتية لرفع اخليام بعد  كتل 

من�سوب مياه المطار.
 وقال بينما ا�سطف اللف لل�سالة 
عجز  مثل  متاما  تثنينا..  لن  »المطار 
من  اخل��روج  على  اجبارنا  عن  النظام 

هذه ال�ساحة«.
 ويقول حمتجون انهم اأعدوا وجبات 
افطار من خالل جمع تربعات من رجال 
اأعمال ومنظمات خريية وكذلك بجمع 

مدخراتهم معا.
متطوعون  يعد  حملية  مطاعم  ويف   
ح�ساء اخل�سر وطواجن كبرية من الرز 
واللحم والدجاج بينما يفطر املحتجون 

ال�سائمون على التمر.
يف   50 نحو  التمر  تكلفة  وارتفعت   
ال�سكر  وكذلك  احلايل  رم�سان  يف  املئة 
الذي ي�ستخدم يف �سنع حلوى رم�سان. 

بل ان �سعر اخلبز ارتفع 30 يف املئة.
�سنعاء  يف  ال�سكان  بع�س  وي��ق��ول   
فانهم  احباطهم  م��ن  ال��رغ��م  على  ان��ه 
يلقون باللوم على احلكومة يف الظروف 
حتى  تتدهور  كانت  التي  القت�سادية 

يتهمون  وه���م  الح��ت��ج��اج��ات.  ق��ب��ل 
امل�����س��وؤول��ني ب��رف��ع ال���س��ع��ار ع��ن عمد 

لزيادة ال�ستياء من املحتجني.
 وقال و�ساح �سيباين وهو رجل اأعمال 
يف �سنعاء »انهم يحاولون حتويل غ�سب 
من  اىل  املعي�سية  الح��وال  من  النا�س 
النظام.. بدل من  ا�سقاط  يدعون اىل 
ال�سماح برتاكم ال�ستياء لن احلكومة 

ل ميكنها تلبية طلباتنا«.
كان  املحتجني  من  لكثري  وبالن�سبة   
ال�سخط من احوال القت�ساد هو الذي 
ثلث  وك��ان  لل�سوارع  ينطلقون  جعلهم 
مليون   23 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  اليمنيني 
ن�سمة يعانون بالفعل من اجلوع املزمن. 
نحو  تبلغ  بطالة  اليمنيون  واجه  كما 

40 يف املئة نتيجة الف�ساد امل�ست�سري.
 

�سكان  من  وهو  العو�سي  حممد  لكن 
�ستكون  احلايل  رم�سان  ان  قال  �سنعاء 
ال�سنوات  م��ن  اأ����س���واأ  ف��ي��ه  الو����س���اع 

املا�سية.
اأفراد  ثمانية  »لدي  العو�سي  وقال   
يف اأ�سرتي لطعامهم وال�سعار مرتفعة 
اأن  اىل  ا�سطررنا  اأننا  لدرجة  للغاية 
نتخلى عن الكثري من ال�سياء يف رم�سان 
مثل احللوى واللحوم... �سنتمكن بالكاد 

من �سراء الحتياجات ال�سا�سية«.

ر امل�ست�سار اأحمد رفعت رئي�س الدائرة اخلام�سة   قرَّ
بالق�سية  النظر  ا�ستمرار  القاهرة،  جنايات  مبحكمة 
رقم 1227 جنايات املتهم فيها وزير الداخلية الأ�سبق 
حبيب العاديل و�ستة من كبار معاونيه بجل�سة تعقد 
رفعت،  قّرر  »الأدلة«.كما  الأح��راز  ف�س  مع  اخلمي�س 
تاأجيل النظر بالق�سية رقم 3642 املتهم فيها الرئي�س 
وجنليه  مبارك  ال�سيد  ح�سني  حممد  ال�سابق  امل�سري 
عالء وجمال، اإىل جل�سة تعقد يف 15 اأغ�سط�س/اآب، 
العاملي«  الطبي  »املركز  م�ست�سفى  مبارك  باإيداع  واأمر 
مع  ال�سحراوي  الإ�سماعيلية   - القاهرة  طريق  على 

ا�ستمرار مرافقة الفريق الطبي املعالج له
العاديل  حبيب  املتهم  حمامي  الديب  فريد  وك��ان 
التي  الأوىل  املحكمة  هيئة  اإىل  الدعوى  اإعادة  طلب 
كانت تنظر الق�سية قبل �سمها اإىل الق�سية الثانية.
اإىل  العاديل  ق�سية  �سم  باإلغاء  طلبه  الديب  وعّلل 
لكون  يرجع  مبارك  ح�سني  ال�سابق  الرئي�س  ق�سية 
م  وق��َدّ »م����ردودون«،  �سمهما  ق���رروا  ال��ذي��ن  الق�ساة 
ال�سم.وطلب  هذا  ُتبطل  مكتوبة  مذكرة  للمحكمة 
الإنتقال  املحكمة،  هيئة  م��ن  للعاديل،  اآخ��ر  حم��ام 
الأمريكية،  واجلامعة  امل�سري  املتحف  ملقر  للمعاينة 
اجلنائية،  الأدلة  م�سلحة  ومبنى  الداخلية،  ووزارة 
وذلك  هلتون  رم�سي�س  وفندق  اللوق،  باب  و�سنرتال 
»لإثبات نفي حدوث الفعل املكون للجرمية وا�ستحالة 
جهته  الإثبات«.من  �سهود  رواها  كما  الواقعة  حدوث 

امل�سري  با�ستدعاء  ال�سهداء  اأ�سر  عن  ال��دف��اع  طالب 
للقوات  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  ط��ن��ط��اوي  ح�سني 
القوات  ح��رب  اأرك��ان  هيئة  رئي�س  ونائبه  امل�سلحة، 
نائب  �سليمان  وعمر  عنان،  �سامي  الفريق  امل�سلحة 
املناوي  اللطيف  وعبد  ال�سابق،  اجلمهورية  رئي�س 
رئي�س قطاع الأخبار ورئي�س القناة الأوىل بالتلفزيون 

امل�سري �سابقًا ل�سماع �سهادتهم بالق�سية
عقوبة  باأق�سى  امل��دين  باحلق  امل��دع��ون  وط��ال��ب 
متظاهرين  ���س��د  ال��ع��ن��ف  ل�ستخدامهم  للمتهمني 
�سلميني، وب�سم جميع ق�سايا قتل واإ�سابة املتظاهرين 
اأنحاء اجلمهورية اإىل نف�س دائرة املحاكمة. بجميع 

طرة  �سجن  م�ست�سفى  اإىل  مبارك  بنقل  طالبوا  كما 
جرائم  بارتكاب  ال��ع��اديل  مع  بالإ�سرتك  متهمينه 
قتل املتظاهرين عمدًا مع �سبق الإ�سرار وعقد العزم 
جل�سات  اأوىل  ذلك.وا�ستمرت  لفعل  النية  وتبييت 
مبارك  ح�سني  ال�سابق  امل�سري  الرئي�س  حماكمة 
وجن��ل��ي��ه ع���الء وج��م��ال ورج���ل الأع���م���ال امل��وق��وف 
الأ�سبق  الداخلية  ووزي���ر  ���س��امل،  ح�سني  باأ�سبانيا 
ثالث  نحو  معاونيه،  كبار  من  و�ستة  العاديل  حبيب 
�ساعة  ا�سرتاحة ق�سرية عقب  �ساعات ون�سف تخللها 
دقيقة   40 مل��دة  للتداول  ترفع  اأن  قبل  بدايتها  من 
تقريبًا.ويواجه مبارك »83 عامًا« ثالث تهم هي قتل 
املتظاهرين خالل اأحداث الثورة امل�سرية التي اندلعت 
يف 25 يناير/كانون الثاين املا�سي، والرتّبح من خالل 
للمال  العمدي  والإهدار  الر�سمية،  وظيفته  ا�ستغالل 
العام من خالل بيع الغاز الطبيعي امل�سري لإ�سرائيل 
باأ�سعار تف�سيلية تقل عن الأ�سعار العاملية.كما يواجه 
اأوامر  واإ�سدار  القتل  تهم  ال�ستة  ومعاونوه  العاديل 
تهم  وه��ي  املتظاهرين،  قتل  على  والتحري�س  بقتل 
اجلنايات  لقانون  وفقًا  الإع��دام  اإىل  عقوبتها  ت�سل 
واأ�سرته  مبارك  يواجهها  التي  امل�سري.التهامات 

و�سديقه ومعاونوه
كل  يواجهها  التي  لالتهامات  تو�سيح  يلي  وفيما 
منهم وفقا لبيان كان قد اأ�سدره النائب العام امل�ست�سار 

عبد املجيد حممود
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اال�سكان اجلديد قانون  من  ا�سرائيل غا�سبون  املحتجون يف 
اال�سرائيلية  االحتجاجية  احلركة  نا�سطو  عرب 
الربملان  تبنى  ان  بعد  االربعاء  ال�سديد  غ�سبهم  عن 
يخدم  انه  ي��رون  اال�سكان  حول  قانونا  اال�سرائيلي 

م�سلحة االغنياء وي�سكل خطرا على البيئة.
ل�سالح  الت�سويت  مت  انه  برملانية  م�سادر  واف��ادت 
ظهر  بعد  واالخ���رة  الثالثة  ال��ق��راءة  يف  ال��ق��ان��ون 

الثالثاء ب57 �سوتا مقابل 45.
بالقانون.  نتانياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�س  ورحب 
وقال بيان �سدر عن مكتبه ان »دولة ا�سرائيل فتحت 
با�سعار  للم�ساكن  املحتاجني  لهوؤالء  الطريق  اليوم 

مقبولة«.
ال�سقق  االف  ب�سرعة  البيان«�ستبنى  وا���س��اف 

و�ستخف�س اال�سعار«.
م��ئ��ات من  ال�����س��رط��ة اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ان  وق��ال��ت 
خمتلفة  مدن  يف  الطرق  مفارق  اغلقوا  املتظاهرين 
يف انحاء ا�سرائيل من بئر ال�سبع ال�سحراوية جنوبا 
اوقف  بينما  ال�سمال  اق�سى  �سمونة يف  وحتى كريات 

اخرون حركة ال�سر يف تل ابيب.
اال�سرائيلية  ال�سرطة  با�سم  متحدثة  واعلنت 
ال�سبع  بئر  يف  منهم  ثالثة  متظاهرين  �ستة  اعتقال 

وثالثة يف تل ابيب.
وذكرت االذاعة العامة اال�سرائيلية ان املتظاهرين 
انحاء  كافة  يف  تقاطعات  ع�سرة  جمموعه  ما  اغلقوا 

ا�سرائيل.
للنزول  االح��ت��ج��اج��ي��ة  احل��رك��ة  روؤ����س���اء  ودع���ا 
بعد  ال�سبت  كبرة  باعداد  والتظاهر  ال�سوارع  اىل 
من  اك��ر  فيها  ���س��ارك  التي  التظاهرات  م��ن  ا�سبوع 

100.000متظاهر يف جميع انحاء ا�سرائيل.
لالذاعة  الطالب  ممثلي  اح��د  ب��روم  يوتام  وق��ال 
�سوت  ي�سمعون  ال  وحكومته  »نتانياهو  ان  العامة 
ال�سوارع  ا�سرائيل يف  ال�سعب على الرغم من ان �سعب 

وعلى الرغم من املظاهرات الكبرة ال�سبت«.
غر  قانون  على  و�سادقوا  اقرتحوا  »لقد  وا�ساف 
االموال  روؤو���س  �سيفيد  قانون  لنا.  بالن�سبة  مقبول 

الكبرة ولي�س مواطني ا�سرائيل«.
يفهم  حتى  ن�سالنا  ت�سعيد  »�سنوا�سل  بروم  واكد 
ولي�س  ال�سعب  يخدمون  انهم  وحكومته  نتانياهو 

اباطرة املال«.
ملخاي  كريات  بلدية  رئي�س  اعلن  االوىل  وللمرة 
انه  لل�سحافيني  ملكاه  م��وت��ي  اب��ي��ب(  ت��ل  )ج��ن��وب 
�سيق�سي الليلة يف احدى اخليام »تعبرا عن الت�سامن 

مع ال�سباب الذين ميثلون م�ستقبلنا«.
وطنية  فرعية  »جلنة  �ستقوم  القانون  وبح�سب 

للبناء« بالنظر يف م�ساريع اال�سكان واملوافقة عليها.

رئي�س  مكتب  عن  ممثلني  خ�سو�سا  اللجنة  و�ست�سم 
التظاهرات  ق��ادة  ان  اال  الداخلية  ووزارة  ال��وزراء 
من  بدال  الفخمة  للم�ساكن  ي��روج  انه  من  يتخوفون 

امل�ساكن منخف�سة الثمن.
وقبل الت�سويت قال رئي�س احتاد الطالب يت�سحاق 
�سمويل يف حديث لالذاعة الع�سكرية حمذرا »�سن�سعد 
القانون  هذا  على  اليوم  الت�سويت  مت  ان  احتجاجنا 
الذي ال يوفر م�ساكن با�سعار معقولة كما يطالب االف 

املتظاهرين يف ا�سرائيل او من يدعموننا«.
عرب  البيئة  عن  الدفاع  حركة  من  نا�سطون  وحذر 

البناء  م��دة  من  يق�سر  ال��ذي  القانون  من  االذاع���ة 
ويهدد البيئة.

من جهته، قال رئي�س جلنة االقت�ساد يف الكني�ست 
يتزعمه  الذي  الليكود  حزب  من  كوهني  �سامة  كرمل 
بع�سرات االف  ال�سوق  اغراق  ان »هدفنا هو  نتانياهو 
�سوق  يف  اال�سعار  انخفا�س  اىل  �سيوؤدي  مما  امل�ساكن 

العقارات«.
ويتخوف املعار�سون من ان ي�سجع القانون املتعهدين 
ا�سعارها  بيوت  من  ب��دال  فخمة  م�ساريع  بناء  على 

معقولة.
و ي��وا���س��ل مم��ث��ل��و امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل���وج���ودي���ن يف 
من  والعديد  امل��دن  من  العديد  يف  االحتجاج  خيام 
ال�سبابية واحلركات االجتماعية املختلفة  املنظمات 
ينوون  التي  املطالب  قائمة  اىل  للو�سول  مناق�ساتهم 

تقدميها لنتانياهو.
ا�ستطالعا  بو�ست  ج��روزال��ي��م  �سحيفة  ون�سرت 
للراي افاد انه يف حال ان�ساء »حزب اجتماعي« ميثل 
�سيح�سل على 20 مقعدا  فانه  احلركة االحتجاجية 

يف الربملان )من ا�سل 120(.
على  للدرا�سات  �سميث  مركز  اال�ستطالع  واج��رى 
املجتمع  ميثلون  �سخ�س   500 م��ن  متثيلية  عينة 

اال�سرائيلي مع هام�س خطا %4،5.
وي�سارك عدد كبر من اال�سرائيليني منذ منت�سف 
الكبر يف  متوز/يوليو يف »ثورة اخليم« �سد االرتفاع 

ا�سعار امل�ساكن �سواء لل�سراء وااليجار.

�سور نادرة تن�سر الأول مرة للم�سور �ستيبان ال�سهري بـ  فولغوغراد

عبد النا�سر فى يوغ�سالفيا

القائد فيدل كا�سرتو 

يوجني Vucetic وفيدل كا�سرتو يف كورغان نفد 
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اأمايه.. وانتى برتحى بالرحى..
على مفارق �ضحى..
ـ وحدك ـ وبتعددى

على كل حاجه حلوه مفقوده
ماتن�ضي�ش ياامه يف عدوده

عدوده من اأقدم خيوط �ضودا يف توب احلزن
التولوىل فيها وال تهللى..

وحطى فيها ا�ضم واحد مات
كان �ضاحبى يا امه..

وا�ضمه
ناجى العلى

ـــــــــــــــ
ياقرب ناجى العلى وينك ياقرب

ياقرب معجون ب�ضوك مطلى ب�ضرب
املوت يقرب عليك .. يرتد خوف
واذا ماخاف�ش املوت.. يرتد جرب

****
ياقرب ناجى العلى .. يادى ال�ضريح

كان ميتك ..للأ�ضف .. وطنى �ضريح
حتتك فتى نا�ضر القلب ..غ�ش

كان قلبه .. اأر�ش خميمات ال�ضفيح.
****

االأر�ش متغربه .. واحللم ِْملك
خريطه �ضبه الوطن حما�ضرها �ِضلك

واقف وراها �ضريد عاقد اإيديه
حن الوطن ذلك .. للأر�ش .. تلك

****
غ�ضيم فى حب الوطن .. طبعا غ�ضيم

ياللى حتب الوطن .. من ال�ضميم
على طريقة العرب يف احلب .. عي�ش

وىِل .. نقى .. متقى .. لكن لئيم
ـــــــــــــــــــــــ

اأمايه.. وانتى برتحى بالرحى..
على مفارق �ضحى..
ـ وحدك ـ وبتعددى

على كل حاجه حلوه مفقوده
ماتن�ضي�ش ياامه يف عدوده

عدوده من اأقدم خيوط �ضودا يف توب احلزن
التولوىل فيها وال تهللى..

وحطى فيها ا�ضم واحد مات
كان �ضاحبى يا امه..

وا�ضمه
ناجى العلى

يف الأردن جاّلد يحلم
معني ب�ضي�ضو 

يف االأردن جّلد يحلم
بربيع الفجر وبال�ضعب االأخ�ضر

غ�ضنا يك�ضر
يف جبل امل�ضنقة االأ�ضفر

باالأردن مي�ضخه �ضفدع
يف م�ضتنقع

يف الوحل االأبي�ش
والوحل االأزرق

مق�ضلتك لن ت�ضبح ذاك الزورق
فاالأردن وال�ضعب االأخ�ضر

كفرا�ضة اإع�ضار تربق
***

يف االأردن جّلد يحلم
باالأردن يحلم يف قمقم

�ضجن اأبدّي ال يحّطم
�ضجن كجهنم

ال النار متوت وال تهرم
واأنا اأحلم

بالري�ش �ضينمو كالغابه
باملارد طار
بالزنزانه

ويد ال�ضّجان
تدمي مفتاح الزنزانه

وفم ال�ضّجان
من جوع مي�ضغ ق�ضبانه

يف االأردن جّلد يحلم
ميت يحلم

ويجوع ومي�ضغ اأكفانه

العراق نهبت من  لبغداد حتفا  اأمريكا تعيد 
اأمريكيون  اأعاد م�ضوؤولون  وا�ضنطن  
للحكومة العراقية حتفا اأثرية بع�ضها 
بينها  من  البابلي  الع�ضر  اىل  يرجع 
الفخار  مــن  ولــوحــات  ــرز  اخل مــن  عقد 
واحلرب  احلــب  الهة  لع�ضتار  احداها 
الراحل  العراقي  للرئي�ش  ومل�ضقات 

�ضدام ح�ضني.
احلكومة  ت�ضلمت  اخلمي�ش  ويــوم 
يرجع  وبع�ضها  التحف  هذه  العراقية 
الــوراء وجــاء ذلك يف  4000 عام اىل 
اأكرث  مكان  ملعرفة  جارية  مهمة  اطــار 
نهبت  انها  يعتقد  قطعة  األــف   15 من 
االثرية  ومواقعه  العراق  متاحف  من 
الواليات  قادته  الذي  الغزو  بدء  منذ 

املتحدة عام 2003.
وقال �ضمري ال�ضميدعي �ضفري العراق 
اجلهود  هــذه  ان  املتحدة  الــواليــات  يف 
بناء  اعادة  مع  خا�ضة  اأهمية  تكت�ضب 
االمريكية  القوات  وا�ضتعداد  العراق 
نهاية  بحلول  الــبــلد  مــن  للن�ضحاب 

العام.
»حني  لــرويــرتز  ال�ضميدعي  ــال  وق
من  واملــزيــد  املــزيــد  الــوطــن  اىل  نعيد 
العراق  بـــاأن  ال�ضعور  يرت�ضخ  القطع 

يتعافى.«

وتت�ضمن التحف اأواين ولوحات من 
الفخار »ترياكوتا« من عام 1600 اىل 
احلياة  ت�ضور  امليلد  قبل   2000 عام 
وعرث  النهرين.  بني  ما  اللهة  اليومية 
اخلرباء يف مزاد ب�ضالة كري�ضتي على 
 2500 عام  اىل  يرجع  اخلرز  من  عقد 
قبل امليلد يعتقد انه من املقابر امللكية 
ال�ضومرية  املــدن  من  وهــي  اأور  ملدينة 

القدمية.
ملكتب  تابعة  خا�ضة  مهمة  وحققت 
»اف. االمريكي  االحتادي  التحقيقات 

متعاقدين  مــع   2006 عـــام  ــــي.اي«  ب
ر�ضا  بتلقي  اتهموا  الــدفــاع  جمــال  يف 
واالحتيال وكان بع�ضهم يجمع ويهرب 
الـــواليـــات  اىل  ــة  ــي ــراق ــع ال الــتــحــف 

املتحدة.
وخلل التحقيق عرث رجال اف.بي.
التي  والفخار  ــزف  اخل قطع  على  اي 
ا�ضتوثق ق�ضم اجلرائم الفنية من انها 

القطع اال�ضلية املنهوبة.
عن  امل�ضوؤول  هو�ضكو  رونالد  وقــال 
امليداين  املكتب  يف  اجلــنــائــي  الق�ضم 

وا�ــضــنــطــن  لــلــمــكــتــب االحتـــــــادي يف 
»باال�ضافة اىل ك�ضف خمطط احتيال 
املتعاقدين نحن نعيد اىل �ضعب العراق 
تقدر  ال  التي  االثــريــة  التحف  تلك 

مبال.«
موقع  على  ــرى  اأخ قطع  واكت�ضفت 
االعلنية  للخدمات  »كريجزلي�ضت« 

على االنرتنت.
 2010 عــام  ايــلــول  �ضبتمرب/  ويف 
اف.بـــي. مــن  متنكرون  رجـــال  ات�ضل 
يف  جنديا  حينها  كان  حتف  ببائع  اي 
على  اعلنا  ون�ضر  االمريكي  اجلي�ش 

املوقع.
منزله  يف  ــال  ــرج ال الــتــقــاه  وحـــني 
عر�ش عليهم لوحا �ضميكا من املرمر من 
م�ضادرة  وقبل  بغداد.  يف  �ضدام  ق�ضر 
القطعة قال لهم انه ا�ضرتاها من بائع 

يف العراق.
ــب مدير  ــائ ن كـــومـــار كــيــبــل  وقــــال 
الواليات  ان  واجلمارك  الهجرة  ادارة 
املتحدة اأعادت 1200 قطعة فنية اىل 

العراق. »رويرتز«

�سوماليون ميوتون جوعًا وامل�سلحون يغلقون اأبواب الفرار 
تاميز«  »نيويورك  �ضحيفة  تناولت 
االأمريكية كارثة املجاعة التي تع�ضف 
بجنوب ال�ضومال، وتهدد حياة املليني 

يف منطقة القرن االأفريقي.
املجاهدين«  »ال�ضباب  حركة  متنع 
االإ�ضلمية املت�ضددة، التي ت�ضيطر على 
مناطق وا�ضعة من جنوب ال�ضومال، من 
مغادرة  من  املجاعة،  كارثة  ت�ضربهم 
خميمات  اإىل  باأرواحهم  للفرار  البلد 
االآالف  عليها  يتدفق  التي  النازحني 
املناطق  مــن  ــفــرار  ال مــن  متكنوا  ممــن 

اخلا�ضعة ل�ضيطرة ال�ضباب.
وُيلقى باللوم على احلركة املت�ضددة 
بــالــتــ�ــضــبــب يف كـــارثـــة املــجــاعــة يف 
من  العديد  دفعها  خلل  من  ال�ضومال، 
خارج  اإىل  الغربية  االإغاثة  منظمات 
�ضحايا  حرمان  اإىل  اأدى  مما  البلد، 
الدولة  ت�ضرب  التي  القحط  موجة 
العربية من احل�ضول على احتياجاتهم 
�ضوءًا  االأو�ضاع  وتتفاقم  الغذاء.  من 
ع�ضرات  �ضقوط  و�ضط  يوم،  بعد  يومًا 
ال�ضوماليني  بــني  القتلى  مــن  االآالف 
األف  اإىل نحو 500  باالإ�ضافة  بالفعل، 

طفل على �ضفا املوت.
عن  االأمريكية  ال�ضحيفة  ونقلت 
طب  ق�ضم  رئي�ش  حممد،  لول  الطبيب 
قوله:  »بنادير«،  مب�ضت�ضفى  االأطفال 
 ،»1992 عــام  ح�ضل  ممــا  ــواأ  اأ�ــض ــذا  »ه
�ضربت  التي  املجاعة  اإىل  اإ�ــضــارة  يف 
الــ�ــضــومــال اأواخـــــر الــقــرن املــا�ــضــي، 

االأقل  على  الوقت،  ذلك  »يف  واأ�ضاف: 
كان لدينا بع�ش امل�ضاعدة.«

اأطفالهم  االأهــال  يتدفق  �ضباح،  كل 
هناك  بنادير.  م�ضت�ضفى  اإىل  الهزال 
يف  الــنــقــ�ــش  ب�ضبب  االأطـــفـــال  ميـــوت 

املعدات واالأدوية.
تو�ضيع  االغــاثــة  جماعات  حتــاول 
املتحدة  االأمم  وبداأت  عملياتها،  نطاق 
املخ�ض�ضة  الغذائية  امل�ضاعدات  بنقل 
الــعــديــد من  لكن  الـــطـــوارئ.  حلـــاالت 
بت�ضاوؤم  ينظرون  امل�ضاعدات  م�ضوؤويل 
اإىل واحدة من اأ�ضواأ الكوارث االإن�ضانية 
اأكرث  من  واحــدة  ا�ضابت  اأفريقيا  يف 
البلدان التي يتعذر الو�ضول اإليها على 

االأر�ش.
جيم�ش،  اريك  ال�ضحيفةعن  ونقلت 

االأمريكية  اللجنة  منظمة  يف  م�ضوؤول 
للجئني، قوله »لو كانت هذه الكارثة 
قد ا�ضابت هايتي، لكنا جندنا ع�ضرات 
من النا�ش للم�ضاعدة على االأر�ش حتى 

االآن«.
خطورة  اكرث  ال�ضومال  تعترب  لكن 
وفو�ضاوية من هايتي، وتكافح اللجنة 
جماعات  مثل  للجئني،  االأمريكية 
احل�ضول  اأجــل  من  ــرى،  االأخ االإغاثة 

على موظفني مدربني هناك.
القول  »ميــكــن  انـــه  جيم�ش  ويـــرى 
نتيجة  �ضيموتون  النا�ش  من  كثريا  اأن 
امكانية الو�ضول املحدودة او املعدومة 

اإىل ال�ضومال«.
ال�ضوماليني  من  املليني  يرتك  هذا 
لهما،  ثالث  ال  خيارين  مــع  اجلائعني 

اإ�ضافة اإىل خيار الفرار من البلد اإىل 
كينيا اأو اأثيوبيا املجاورة، حيث هناك 

مزيد من امل�ضاعدة.
اخليار االأول هو ا�ضتجداء امل�ضاعدة 
ال�ضعيفة  االنتقالية  احلــكــومــة  مــن 
اأما  العا�ضمة.  مقدي�ضو  يف  واملنق�ضمة 
التي  االأرا�ــضــي  يف  البقاء  فهو  الثاين، 
املجاهدين«،  »ال�ضباب  عليها  ي�ضيطر 
لتنظيم  ـــوالء  ـــال ب ــدوا  ــه ــع ت الـــذيـــن 
مناطقهم  تخلي�ش  وحاولوا  القاعدة 
من كل املفاهيم واملظاهر الغربية بدءًا 
و�ضواًل  الغربي،  واللبا�ش  املو�ضيقى  من 
اإىل جماعات امل�ضاعدات الغربية حتى 

خلل زمن املجاعة.
الغربية  املعونة  وكــاالت  وحتــاول 
املنظمات  خــــلل  مـــن  ــعــمــل  ال االآن 
اجلهات  هذه  لكن  املحلية،  االإ�ضلمية 
ال ملك من اخلربة الفنية اأو التقنية. 
كما ان اندالع قتال عنيف يف مقدي�ضو 
ـــــددًا يــجــعــل عــمــل االإغــــاثــــة يف  جم

ال�ضومال اأمرًا خطريًاً.
االأماكن  من  واحــدة  هي  »ال�ضومال 
حيث  مــن  الــعــامل  يف  تعقيدا  االأكـــرث 
تعقيدا  اأكرث  حتى  امل�ضاعدات،  تقدمي 
من اأفغان�ضتان«، يقول �ضتيفانو بوريتي، 
الذي يراأ�ش منظمة الربنامج الغذائي 
يف  عمل  اأن  بعد  ال�ضومال،  يف  العاملي 

االآونة االأخرية يف اأفغان�ضتان.

ا حلما�سنة ينقلون ال�ساعة اجلديدة اإىل باب هود ويعت�سمون حولها 
�ضغريا  جم�ضما  احلما�ضنة  �ضنع 
هود  ــاب  ب حــي  يف  اجلــديــدة  لل�ضاعة 
قرب قلعة حم�ش بجمعة »ال للحوار«، 
وذلك بعد اأن منعتهم االأجهزة االأمنية 
�ضاحة  اإىل  الــتــوجــه  مــن  واجلــيــ�ــش 
»ال�ضاعة اجلديدة« اأو احلرية كما بات 
ي�ضميها احلما�ضنة، من اأجل االعت�ضام 

والتجمع يف ال�ضاحة.
وكانت اأجهزة االأمن ارتكبت جمزرة 
»ال�ضاعة اجلديدة«  �ضاحة احلرية  يف 
اآالف  بحق  اأبريل،  18/ني�ضان  بتاريخ 

املتظاهرين

�ضاعة  حتى  حينا  اعت�ضموا  الذين   
متاأخرة من الليل، ما اأ�ضفر عن �ضقوط 

اأكرث من 100 �ضهيد وجريح.
»زمــان  لـ  العيان  �ضهود  ــد  اأح ــال  وق
لل�ضاعة  جم�ضما  �ضنعنا  لقد  الو�ضل« 
والبل�ضتيك  الكرتون  مــن  اجلــديــدة 
اأننا قادرون على  »لنثبت  اأخرى  ومواد 
كل �ضيء، نحن م�ضرون على املظاهرات 

حتى اإ�ضقاط النظام«.
ــاإطــلق  وقـــد عـــرف احلــمــا�ــضــنــة ب
والقتل،  القمع  اآلة  مواجهة  يف  النكات 
ال�ضفحات  من  العديد  خ�ض�ضوا  حيث 

النظام  على  النكت  واإطلق  لل�ضخرية 
واأجــهــزتــه االأمــنــيــة. ومـــن بــني هذه 

النكات:
»مت افتتاح باب الرت�ضيح ملن�ضب اأمري 
حم�ش بعد القب�ش على االأمري ال�ضابق، 
دبابة  على  �ضيح�ضل  املنتخب  االأمــري 
القدمية  الهليكوبرت  مع  ال�ضنة  موديل 

تبع االأمري ال�ضابق.
ملحظة: على املرت�ضح اإح�ضار �ضند 
غريحمكوم عليه، ويجب عليه اأن يكون 
من�ضم اإىل احلزب ال�ضلفي االإند�ضا�ضي 

» فرع حمــ�ش«
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حقائق عن مبارك   ... خالل املحاكمة

وائل غنيم: احلكم الفرعوين انتهى لالأبد بنهاية حكم مبارك.. وال ينبغي التعاطف مع الرئي�س ال�سابق

ال�سلطات االردنية حتاكي النموذج اليمني
العمل  جبهة  قبل  من  املدعومة  الأردن  يف  ال�شبابية  القوى  ب��داأت    
بال�شالح  املطالبة  الحتجاجية  املظاهرات  حدة  من  ت�شعد  ال�شالمي 
ال�شيا�شي، وحتاول حماكاة نظرياتها يف كل من م�شر و�شورية بالعت�شام 
اردنيًا،  حترير  ميدان  بجعله  العا�شمة  و�شط  النخيل  �شاحة  ميدان  يف 
وتتخذ من يوم اجلمعة موعدًا ا�شبوعيًا للنزول اىل ال�شارع يف حتد وا�شح 

للحكومة والقوى المنية.
يف املقابل جلاأت ال�شلطات الردنية اىل حماكاة النموذج اليمني الذي 
�شعبية  م�شريات  اطالق  حيث  من  �شالح،  اهلل  عبد  علي  الرئي�س  ابتدعه 
ال�شعارات  وترفع  للنظام،  املوؤيدة  ال�شعبية  القوى  فيها  ت�شارك  م�شادة 
النظام  �شد  الردين  ال�شعب  ابناء  كل  لي�س  انه  على  للتاأكيد  امل�شادة، 

ويتبنى التغيري الذي تطالب به احلركة ال�شالمية وال�شباب الغا�شب.
التي  املظاهرات  مع  قمعية  بطريقة  تعاطت  الردن��ي��ة  الم��ن  ق��وات 
كانت �شلمية ومرخ�شًا لها من قبل وزارة الداخلية، وانهالت بال�شرب على 
املوالة يف  م�شرية  م�شاركون يف  اليها  وان�شم  بالقوة،  وفرقتهم  املعت�شمني، 
العتداء على ال�شالحيني، مما ادى اىل وقوع ا�شابات خطرية، خا�شة يف 

�شفوف ال�شحافيني الذين جاءوا لتغطية احلدث.
العتداء على ال�شحافيني من قبل قوات المن الردنية ظاهرة خطرية 
ان الردن مقدم على مرحلة قمعية عنوانها تكميم الفواه، ومنع  توؤكد 
املهني يف تغطية العت�شامات  الرابعة من تاأدية واجبهم  ال�شلطة  رجال 

ال�شلمية املطالبة بال�شالح.
حرب امل�شريات يف الردن اذا ما اندلعت �شتوؤدي اىل احداث �شرخ كبري 
يف ال�شارع الردين بني املوالة واملعار�شة، وتطور هذه احلرب اىل �شدامات 
مثلما �شاهدنا بالم�س قد يوؤدي اىل هز حالة ال�شتقرار التي تعترب احد 
على  �شلبا  النعكا�س  وبالتايل  الردن،  يف  الجتماعي  المن  اعمدة  اأبرز 
املت�شع�شع  الردين  بالقت�شاد  كبريا  �شررا  تلحق  خطرية  نتائج  �شكل 

ا�شا�شا.
اىل  جلاأت  ما  اذا  فادحا  ا�شرتاتيجيا  خطاأ  ترتكب  الردنية  ال�شلطات 
ا�شاليب البلطجة املتبعة يف دولة اجلار ال�شوري، او نظريتها يف القاهرة، 
لن اعمال البلطجة اذا ما جرى توظيفها لقمع م�شريات ال�شالح تعطي 
نتائج خطرية، وت�شب املزيد من الزيت على نريان الغ�شب ال�شعبي. ورمبا 
يف  التحرير  ميدان  يف  اجلمل<  >بواقعة  امل�شمار  هذا  يف  التذكري  يفيد 

القاهرة، وجرائم ع�شابات ال�شبيحة يف �شورية.
م�شروعة،  مطالب  هي  ال�شيا�شي  بال�شالح  ال�شبابية  القوى  مطالبة 
عمليات  ووق��ف  النتخابي،  النظام  با�شالح  منها  املتعلقة  تلك  خا�شة 
حقيقية  د�شتورية  ملكية  ا�ش�س  وتكري�س  احلريات  واط��الق  التزوير، 
يلعب فيها الربملان املنتخب دورا ت�شريعيا ا�شا�شيا، يحميه الق�شاء العادل 

امل�شتقل يف اطار ف�شل كامل وحقيقي لل�شلطات.
الردنية  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  بني  مفقودا  ودا  هناك  ان  جيدا  ن��درك 
وجبهة العمل ال�شالمي راأ�س حربة التيار ال�شالمي يف الردن، لن هذه 
طريقة  ولكن  يهددها،  رئي�شيا  خطرا  ال�شالمي  التيار  تعترب  املوؤ�ش�شة 
وت�شخيم  فيه،  النفخ  حم��اولت  مع  نتفق  ل  ال��ذي  اخلطر  هذا  معاجلة 
حجمه ب�شكل مبالغ فيه، قد تدفع بالبالد اىل �شدامات دموية على غرار 

ما يحدث يف العديد من الدول العربية حاليا.
ال�شالح  يف  ال�شعبية  املطالب  مع  الردن��ي��ة  ال�شلطات  جت��اوب  ع��دم 
الدميقراطي هو املفجر ال�شا�شي لالحتجاجات وت�شاعد وتريتها، والهم 
املطالب  �شقف  رفع  اىل  ادى  التجاوب  هذا  غياب  ان  والخطر  ذلك  من 

تدريجيا يف ال�شارع.

107 مليارات دوالر انفقت على 
الكهرباء يف العراق.. و)ماكو كهربا(

اأثار ت�شريح وزير املالية رافع العي�شاوي ، الكثري من اجلدل لدى الراأي 
الطاقة  على  اأنفقت  التي  املبالغ  اأن  من  التاأكيد  بعد  وذلك  املحلي،  العام 
الكهربائية يف العراق منذ 2003 تكفي ل�شراء �شقة موؤثثة يف منتجعات 

اأوروبا الفخمة لكل عائلة عراقية.
 وكان العي�شاوي قد ك�شف » اأن 107 مليار دولر هو جمموع ما انفق على 
الكهرباء خالل احلكومات املتعاقبة منذ عام 2003 ».ويقول اأحد خرباء 

القت�شاديني يف ال�شرق الو�شط » بهذا املبلغ ميكن بناء ميناء الفاو 
الكبري والنهر اجلاف وحل اأزمة ال�شكن وبناء امل�شانع وتغطية امل�شاحات 

اخل�شراء يف عامة العراق«.
على  باأ�شعاف  تزيُد  الكهربائية  العراق  م�شروفات  ان  خ��رباء  واأك��د 
وميت�شوبي�شي  الكرتونيك  �شيمنز  »�شركة  ل�شراء  وتكفي  دول  ميزانيات 
العراق ما زالت متخلفة  باور وجرنال الكرتيك«، فيما قطاعات مهمة يف 

كال�شناعة والزراعة والنقل وال�شحة واغلب القطاعات الخرى.
واكد اخلرباء ان اأزمة الكهرباء م�شى عليها عقود طويلة و�شرفت عليها 
اأموال طائلة تعادل على �شبيل املثال »ميزانية بلد باأهمية البحرين ملدة 
20 عاما«. ومازالت ق�شايا الف�شاد يف عقود الكهرباء م�شتمرة ، فقد ك�شفت 
ملياري دولر  الوليد لالإعالم ( ق�شية ف�شاد كبرية تبلغ بحدود  �شبكة   (

على عقود وهمية وقعت ال�شهر اجلاري .

فيما يلي بع�س احلقائق الأ�شا�شية عن الرئي�س 
ذكرت  ح�شبما  مبارك  ح�شني  ال�شابق  امل�شري 

وكالة »رويرتز«: 
*تنحى مبارك يف 11 �شباط بعد خروج ماليني 
حكمه  باإنهاء  للمطالبة  ال�شوارع  اإىل  امل�شريني 
يف  الوقت  ذلك  منذ  ويقيم  عامًا،   30 منذ  املمتد 
منتجع �شرم ال�شيخ على البحر الأحمر الذي كان 
الأخرية  ال�شنوات  يف  طويلة  ف��رتات  فيه  يق�شي 

حلكمه. 
*من املقرر اأن ميثل اأمام حمكمة يف الثالث من 
اآب بتهمة قتل متظاهرين ت�شل عقوبتها يف حال 

اإدانته اإىل الإعدام.
* ظل مبارك )83 عامًا( حمتجزًا يف م�شت�شفى 
القلب  يف  م�شاكل  من  عانى  اأن  منذ  ال�شيخ  ب�شرم 
اإن  م�شوؤولون  ويقول  ني�شان.  يف  ا�شتجوابه  خالل 
نقله  دون  حالت  �شحته  ب�شاأن  املتوا�شلة  املخاوف 

اإىل �شجن قرب القاهرة لنتظار املحاكمة. 
يف  �شحية  م�شاكل  من  ال�شابق  الرئي�س  *عانى 
الأعوام القليلة الأخرية وخ�شع يف اأملانيا جلراحة 
 2010 اآذار  يف  امل��راري��ة  احلوي�شلة  ل�شتئ�شال 

وخ�شع جلراحة يف الظهر يف اأملانيا عام 2004 . 
اإ�شالميون  اغتال  حني  احلكم  مبارك  توىل   *
عر�س  خ��الل  ال�����ش��ادات  اأن���ور  �شلفه  مت�شددون 

ع�شكري عام 1981 . 
ال�شرق  ال�شالم يف  رئا�شته دعم مبارك  *خالل 
الأو�شط ومنذ عام 2004 اتخذ اإجراءات لتحرير 
من  الكثري  اأن  غري  ق��وي  منو  اإىل  اأدت  القت�شاد 
الهوة  تو�شيع  يف  عليه  بالالئمة  اأنحوا  امل�شريني 

بني الأغنياء والفقراء. 
املعار�شة  على  اخلناق  ي�شيق  مبارك  ك��ان   *
ال�شيا�شية وقاوم اإجراء اإ�شالحات �شيا�شية كبرية 
التي  املتحدة  الوليات  من  ال�شغوط  ظل  يف  حتى 
اأغدقت مليارات الدولرات من املعونات الع�شكرية 
اأول  اأ�شبحت  منذ  م�شر  على  املعونات  من  وغريها 
دولة عربية توقع معاهدة �شالم مع اإ�شرائيل عام 

 . 1979
التعددية  الرئا�شة  بانتخابات  مبارك  فاز   *
النتيجة كانت  لكن  والوحيدة عام 2005  الأوىل 
املركز  مناف�شيه  اأق��رب  واحتل  م�شبقا  معروفة 
حقوقية  جماعات  وتقول  كبري،  بفارق  الثاين 
اإن النتخابات �شابتها خمالفات كحال  ومراقبون 

كل النتخابات التي جرت يف عهده. 
املوجهة  التهم  عن  احلقائق  بع�س  يلي  وفيما 

اإليه وتفا�شيل حماكمته ومعه اآخرون. 
من �شيقف اأمام املحكمة؟ 

*يحاكم مع مبارك ولداه عالء وجمال ووزير 
كبار  من  و�شتة  العاديل  حبيب  الأ�شبق  الداخلية 
ال�شابقني ورجل الأعمال ح�شني  ال�شرطة  �شباط 

�شامل الذي كان مقربا من مبارك. 
البالد  م��ن  ف��ر  وك��ان  غيابيًا.  �شامل  *يحاكم 
خالل النتفا�شة ال�شعبية التي اأ�شقطت مبارك يف 
�شباط. * ينتظر عالء وجمال املحاكمة يف �شجن 
طرة يف جنوب القاهرة، ويعتقد كثريون اأن مبارك 

كان يعد ابنه الأ�شغر جمال )47 عاما( خلالفته، 
الوطني  للحزب  م�شاعدًا  عامًا  اأمينًا  جمال  وكان 
الدميقراطي الذي كان يحكم البالد كما كان اأمينا 
لل�شيا�شات ورئي�شا للمجل�س الأعلى لل�شيا�شات اأهم 

جلان احلزب. 
جلعله  الوا�شح  وال�شعي  جمال  ت�شعيد  وك��ان 
رئي�شا للبالد - وهو ما نفاه الرئي�س ال�شابق وابنه 

- من اأ�شباب الحتجاج على »التوريث«. 
بتهمة  اأ�شبانيا  يف  �شامل  على  القب�س  األقي   *
الأموال هناك ويعالج يف م�شت�شفى، وطلبت  غ�شل 
الثقة  اأه��ل  من  �شامل  وك��ان  اإليها،  ت�شليمه  م�شر 
اإليه  املوجهة  التهم  بني  ومن  مبارك.  من  املقربني 
مع  الطبيعي  الغاز  �شفقة  يف  العام  امل��ال  اإه���دار 

»اإ�شرائيل«. 
العاديل  حبيب  الأ�شبق  الداخلية  وزير  *كان 
مبارك  حكومة  يف  املمقوتة  ال�شخ�شيات  اأكرث  من 
ب�شبب الطريقة الوح�شية التي �شحقت بها قوات 
خا�شة  ال�شنوات  عرب  ملبارك  املعار�شني  ال�شرطة 
يف الأيام الأوىل لالنتفا�شة التي اندلعت يوم 25 

كانون الثاين. 
وا�شتخدمت ال�شرطة الر�شا�س احلي والر�شا�س 
امل�شيل  الغاز  املطاطي وطلقات اخلرطو�س وقنابل 
كثريون  وتوجه  املتظاهرين.  �شرب  يف  للدموع 
والن�شطاء  واملحامني  النتفا�شة  قتلى  اأقارب  من 
العاديل  حماكمة  جل�شات  حل�شور  املحكمة  اإىل 
مت  التي  الق�شية  وهي  املتظاهرين  قتل  ق�شية  يف 
الأعمال  ورجل  وولديه  مبارك  ق�شية  اإىل  �شمها 

املقرب منه. 
ومن قبل �شدر حكم بال�شجن ملدة 12 عاما على 
العاديل لإدانته بالرتبح وغ�شل الأموال، كما �شدر 
�شنوات يف ق�شية  ملدة خم�س  بال�شجن  عليه حكم 

اتهم فيها باإهدار املال العام. 
*كان اأربعة من ال�شباط ال�شتة املتهمني من بني 

كبار معاوين العاديل، ومن بينهم اللواء ح�شن عبد 
الرحمن الذي كان م�شاعد اأول الوزير ورئي�س جهاز 
مباحث اأمن الدولة واللواء عديل فايد الذي كان 
م�شاعد الوزير لالأمن العام، ومت حل جهاز مباحث 
اأمن الدولة الذي كان املواطنون يبغ�شونه واإن�شاء 

قطاع الأمن الوطني بدل منه. 
التهم املوجهة اإليهم؟ 

مع  بالتاأمر  م��ب��ارك  العامة  النيابة  *تتهم 
م�شاركني  لقتل  ال�شرطة  �شباط  وبع�س  العاديل 
اآخرين  قتل  يف  وال�شروع  ال�شلمية  املظاهرات  يف 

بق�شد اإخافة الباقني و�شرفهم عن التظاهر. 
*قتل نحو 850 متظاهرًا واأ�شيب اأكرث من �شتة 

اآلف يف النتفا�شة التي ا�شتمرت 18 يومًا. 
على  ال�شباط  بع�س  بتحري�س  متهم  *مبارك 
وده�س  املتظاهرين  على  احلي  الر�شا�س  اإط��الق 
فر�س  يف  ي�شتمر  اأن  اأجل  من  بال�شيارات  بع�شهم 

قب�شته على احلكم واأن يبقى يف من�شبه. 
�شخمة  ث��روة  تكوين  يف  من�شبه  *ا�شتغالل 
على  ق�شر  بينها  من  ولولديه  له  ميزات  وك�شب 

م�شاحة كبرية واأربع فيالت يف �شرم ال�شيخ. 
*وقدرت النيابة العامة قيمة الق�شر والفيالت 
دولر(،  مليون   6.7( جنيه  مليون  باأربعني  الأربع 
على  باحل�شول  ل�شامل  بال�شماح  متهم  وم��ب��ارك 
جنوب  حمافظة  يف  الأر���س  من  وا�شعة  م�شاحات 
اأي�شا  ومتهم  �شهري،  �شياحي  مق�شد  وه��ي  �شيناء 
�شامح  الأ�شبق  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزير  مع 
الطبيعي  الغاز  العام يف �شفقة  املال  باإهدار  فهمي 

مع ا�شرائيل. 
منف�شلة  ق�شية  يف  متهمان  و���ش��امل  *وفهمي 
ب�شبب �شفقة الغاز، وقالت النيابة العامة ان عالء 
والدهما.  مبركز  تت�شل  بجرائم  متهمان  وجمال 
اأخرى  اتهامات  يف  معهما  جاريا  التحقيق  زال  وما 

بالف�شاد 

الثالثني  حكمه  ب�شنوات  مثقاًل 
قف�س  اإيل  اأدخ��ل  عليه،  وما  له  مبا 
التهام حمموًل علي �شرير طبي، مل 
ليفتح  مر�شه،  رغم  املجيء  يرف�س 
تاريخا جديدا يف م�شر واملنطقة ل 

بل يف العامل اجمع.  
ال�شابق  الرئي�س  ببال  يخطر  مل 
من  ي����وم  اأي  يف  م���ب���ارك  ح�����ش��ن��ي 
من  اتهام  اأي  اإليه  يوجه  اأن  الأي��ام 
التهامات، اأو انه �شيتعرف علي �شكل 
يومًا  ك��ان  مكانًا  يف  الت��ه��ام،  قف�س 
عان  »�شرطة«  اأم��ام  خلطابه  منربًا 

ال�شعب منها كثريًا.
»حمكمة  اأو  ال���ث���ورة«  »حم��ك��م��ة 
ل�شخ�شًا  وذاك  ه��ذا  كل  �شيا�شية« 
كان يومًا كبري الزعماء العرب، لأنه 

رئي�شا مل�شر الكبرية.
حماكمة  باأنها  م�شريون  و�شفها 
الع�شر رمبا هو ع�شرًا م�شريا جديدا 
يف  بالقانون  ال�شتناد  علي  ي��ب��دء 

الدميقراطية،  املدنية  الدولة  بناء 
البلطجة  من  الرعب  فيها  يختفي 

الر�شمية اأو من الأجهزة الأمنية.
مبارك  حماكمة  اأ�شقطت  حيث 
قد�شية الأنظمة، و�شقط معها تاأليه 
�شابقة  فهي  عر�شها،  علي  يرتبع  من 
�شعبه  اأمام  اأن يحاكم زعيما  عربية 
باإرادتهم ال�شعبية ولي�س عرب قوات 

غازية.
ومن جانبه، قال النا�شط ال�شيا�شي 
اليوم الأربعاء،  امل�شري وائل غنيم، 

»بتويرت«:  ال�شخ�شي  ح�شابه  علي 
العدالة  حتقيق  هو  نريده  ما  كل   «
لكي يرتبى جيل اأبنائنا على الإميان 
لالأبد  انتهى  الفرعوين  احلكم  ب��اأن 

بنهاية حكم ح�شني مبارك«
وائل غنيم

بخ�شوع  ال�شديد  اإعجابه  وابدي 
اإيل  ال�����ش��اب��ق  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����س 
عقد  مت  اجلها  من  التي  املحاكمة، 
احلا�شدة  امل��ظ��اه��رات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
رم��وز  حم��اك��م��ة  ب�شرعة  امل��ط��ال��ب��ة 

النظام ال�شابق.
الذي  امل��وؤام��رات  فكر  انتقد  كما 
امل�شري،  ال�شارع  م�شتوى  علي  ي��دور 
واخد  �شعب  »اإح��ن��ا  اأ���ش��اف:  حيث 

دكتوراه يف نظريات املوؤامرة«.
حاله  مع  التعاطف  اأن  اأك��د  كما 
علي  املحاكمة  دخوله  اأثناء  مبارك 
مبجرد  ي��زال  �شوف  الطبي  �شريره 
�شماع التهامات املوجهة اإليه، حيث 

النائم  م�شهد  مع  »التعاطف  اأو�شح: 
بعد  كثريا  �شيقل  املر�س  �شرير  على 

مرافعة النيابة العامة«.
املحاكمة،  ���ش��ري  م�شتوى  وع��ل��ي 
املمثلني  املحاميني«  من  »عددًا  انتقد 
الذي  املحامي  وخا�شة  ال�شهداء  عن 
قيد  علي  م��ب��ارك  وج���ود  يف  �شكك 
هوؤلء  دخ��ول  بعدم  وطالب  احلياة 

املحامني.
واختتم حديثه قائاًل: »ب�شراحة 
املفرو�س  دول  املدين  احلق  حماميي 
حكمت  اجل��ل�����ش��ات..  ميح�شرو�س 
كل  على  بالقب�س  ح�شوريا  املحكمة 
جايني  اللي  امل��دين  احل��ق  حماميي 

يت�شوروا«
بح�شور  ال�����ش��م��اح  ط��ال��ب  ك��م��ا 
حمامي ال�شهداء الذين لهم باع كبري 
وا�شتخراج  وال��دف��اع،  امل��ح��ام��اة  يف 
حماميي  حل�شور  الالزمة  الت�شاريح 

احلق املدين.



جاذبية واالكرث  االجمل  يكن  اأن  يف  يرغنب  الن�ساء  كل 

لبناين اإعالمي  من  اأروى  الفنانة  زواج 

 واآلن حلمهن ميكن أن يدرك 
مبساعدة منتجات ماكياج 

متخصصة وذات جودة عالية. 
نقدم لك أحدث مجموعة 
ماكياج اآلماسكا بااللوان 

البنفسجية الرمادية، 
القرمزية الرمادية، التي 
ستمنح عيونك إطاللة 

جذابة.
 هذ اجملموعة الفريدة تناسب 

السهرات الليلة ألنها ذات 
ظالل براقة، جذابة وأنثوية. 

وحتتوي اجملموعة على املنتجات 
التالية:

 Illamasqua Cream 
Pigment

هذه املنتجات اجلديدة امللونة 
رائعة خلدودك وعيونك 

وجسمك، فهي تعطي جلدك 
ملسة من البهجة بفضل 

الصبغات اللماعة املضادة 
للماء. ميكنك تطبيقها باليد 

أو الفرشاة. إختاري ظلك 
املفضل من:

Dab – a matte finish lilac

 Mould – a matte finish
grape

Illamasqua Pure Pigment 
مع صبغة ظالل العيون 
املعدنية هذه، املسماة 

Android، ميكنك أن تصنعي 

العجائب، سواء عن طريق ابراز 
جمال عيونك أو زيادة وهجها. 

ميكنك استعماله لوحده 
أو مع ظالل العيون لنظرة 

لطيفة وجذابة.
Illamasqua Liquid Metal 

أبرزي عيونك أو وجهك أو 

جسمك باستعمال هذا 

املنتج السائل بظل نحاسي 

معدني سيمنح جلدك 

وهجا. اضيفي البريق جللدك 

باستعمال الفرشاة اخملصصة 

أو اصابعك.

Illamasqua Lipstick 

امنح شفاهك ملسة مترفة 

مبساعدة هذه الظالل الرائعة 

اجلديدة. بفضل التركيبة 

الغنية ميكنك احلصول على 

نتائج مثالية جدا.

Test – matte pink beige

 Underworld – an iridescent

violet

Illamasqua Sheer Lipgloss 

إجعل شفاهك تبدو مغرية 

جدا بفضل ملمع الشفاه 

اجلذاب الذي ميكن أن 

تستعمليه لوحده أو مع أي 

نوع مفضل أخر من

أحمر الشفاه.

www.ghorbanews.com

25 منوعات FRIDAY , AUGUST 5 . 2011   / Vol . 4 - Issue 114

ويل �سميث ي�ستوحي ديكور 
منزله من الرتاث املغربي

اأظهرت �سور من داخل منزل املمثل واملغني الأمريكي ويل �سميث 
تاأثر العائلة الفنية بالرتاث املغربي؛ حيث ا�ستوحى طراز منزله 
زواياه  من  العديد  يف  �سرقية  مغربية  مل�سات  من  كاليفورنيا  يف 

واأثاثه اخل�سبي واحلجري.
دايج�ست«  »اآرك��ي��ت��اك��ت�����س��رال  ملجلة  وزوج��ت��ه  �سميث  وق���ال 
املتخ�س�سة يف جمال الديكور اإنهم اأرادوا من خالل ت�سميم املنزل 
الأثاث  من  العديد  اختيار  عرب  وذلك  الطبيعة،  مع  يتوا�سلوا  اأن 

اخل�سبي الطبيعي.
وبدا يف اإحدى ال�سور العائلة مكتملة من ويل �سميث اإىل زوجته 
اإ�سافة  جايدن،  املمثل  وابنه  املغنية،  ويلو  وابنته  جادا،  املمثلة 

اإىل ابنه الأكرب تراي من زواج �سابق.
قطع  بع�ض  يف  املغربي  بالرتاث  املتاأثرة  الت�سميمات  وجتلت 

الأثاث، اإ�سافة اإىل الرثيات والعواميد التي زينت مدخل املنزل.
زواي��ا،  بال  دائ��ري  �سكل  عن  عبارة  املنزل  اإن  �سميث:  وق��ال 
جت�سيدا حلبه لزوجته الذي ل يعرف حدودا. على حد تعبريه. 

وتبلغ م�ساحة املنزل نحو 25 األف قدم مربع.
�سامويل�سون  �ستيفن  الديكور  مهند�ض  �سميث  اآل  منزل  و�سمم 
الذي ا�ستخدم العديد من املنحوتات اليدوية اخل�سبية لإعطاء 

الطابع احلميم واخلا�ض باأ�سحاب املنزل.
الفار�سي  الرتاث  من  م�ستوحاة  ديكورات  اأي�سا  املنزل  وت�سمن 
من  لزوجته  خا�سة  تاأمل  غرفة  على  يحتوي  كما  والإ�سباين، 
اأجل اإراحة اأع�سابها، والتي بدورها قالت: »ميثل هذا البيت يل 

ولزوجي ملجاأ روحانيا«. 
ميامي،  يف  منزل  من  اأكرث  ميتلك  �سميث  ويل  اأن  بالذكر  جدير 

و�ستوكهومل، وفيالدلفيا.

مطلوب مندوبيني ومندوبات اعالن
والراتب مغري 

العمل فى مبدينة نيوجر�سي  تلفون 

العمل مبدينة نيويورك  تلفون 

9174889650

والأ�سدقاء  الأه��ل  ح�سور  و�سط 
اأروى  الفنانة  ق��ران  عقد  املقربني؛ 
الفتاح  عبد  اللبناين  الإع��الم  ورجل 
بريوت  اختارا  حيث  موؤخرا؛  امل�سري 

مكانا لهذا احلدث الجتماعي.
قد  اأروى  الفنانة  عائلة  اأفراد  كان 
ح�سروا خ�سي�سا من بلدان الغرتاب 
موؤخرا  بالزواج  فرحتها  لي�ساركوها 
من عبد الفتاح امل�سري، وبذلك تكون 
حيث  للجمهور؛  بوعدها  وف��ت  اأروى 
�سُتعلم  تتزوج  حني  اأنها  م��رارا  اأك��دت 

جمهورها بذلك.
»اأروى« مغنية مينية يعود اأ�سلها اإىل 
حمافظة ح�سرموت الواقعة يف جنوب 
اليمن. ولدت يف الكويت لأب ميني، واأم 
م�سرية، ولها اأخوان. انتقلت للقاهرة 
درا�ستها  ا�ستكملت  حيث  1986؛  عام 
يف  واجلامعية  والثانوية  الإعدادية 

القاهرة.
ب����داأت ال��غ��ن��اء م��ن��ذ اأك���رث م��ن 12 
اليوم  حتى  الفني  ر�سيدها  ويف  �سنة، 
بينها:  من  األبومات،  خم�سة  من  اأكرث 
»رج��ع��ت وق��ت��ك«، و«اأح��ل��ى اأي��ام��ي«، 
وعدد  عنك«  و«غ�سب  ع��ارف«،  و«انت 
مبنا�سبات  امل��ط��روح��ة  الأغ����اين  م��ن 
كثرية، وعدد من املهرجانات الغنائية 

والوطنية.
خا�ست  قد  »اأروى«  الفنانة  كانت 
يف جمال تقدمي الربامج التلفزيونية 
»اآخر  للمرة الأوىل من خالل برنامج 
 ،MBC1 من يعلم« الذي عر�ض على
على  يعتمد  ترفيهي  ب��رن��ام��ج  وه���و 
اإ�ساءة م�ساحة �سرية يف حياة �سيوف 

الربنامج من امل�ساهري والفنانني.
برنامج  تقدمي  يف  بعدها  وتاألقت 
MBC؛ حيث  »لو« الذي ُعر�ض على 
ا�ست�سافت جمموعة كبرية من امل�ساهري 

من جميع اأنحاء البالد العربية.
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ويسترن يونيون تضمن لك بأن األموال احملّولة ستكون قابلة للدفع أو االسترجاع.

الدخول في السحب أو الفوز ال يتطلب بالضرورة القيام بالشراء أو حتويل األموال. القيام بتحويل األموال ال يعزز فرصتك بالربح.  
في كل مرة يتم إرسال األموال فيها عبر ويسترن يونيون® إلى الدول املشاركة التالية (البحرين، بنغالدش، بينني، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الدميقراطية، الكوت ديفوار، مصر، الغابون، غينيا بيساو، العراق، 
األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، املغرب، النيجر، ُعمان، الباكستان، فلسطني، قطر، السعودية، السنغال، السودان، سوريا، توجو، تونس، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة واليمن) وذلك عن طريق أي موقع وكيل مشارك في الواليات املتحدة األمريكية، أو عبر موقع 
westernunion.com مع ذكر الرمز الترويجي ”RAMADAN“ خالل فترة العرض التي تبدأ من الساعة 12:00:00 صباحاً (حسب التوقيت الغربي) في األول من أغسطس، ولغاية الساعة 11:59:59 مساًء (حسب التوقيت الغربي) في الثالثني من شهر أغسطس 2011، حيث 
 ،(SSN) أو رقم التأمني اإلجتماعي (TIN) ّولة، لألشخاص القاطنني بشكل قانوني داخل الواليات املتحدة األمريكية، ومن حملة رقم دفع ضريبي ساري املفعولستدخل تلقائياً في السحب. ال ميكن مشاركة الرمز الترويجي مع أي عرض آخر. السحب متاح للحواالت املالية ا
والذين جتاوزوا سن الـ18 بتاريخ 8/1/2011. يتم اإلقصاء حيث ُمتنع. مجموع اجلوائز (30) يتم توزيعها على الفائزين. تتألف كل جائزة من القيمة التي تعادل املبلغ املذكور في فاتورة التحويل الصادرة من قبل ويسترن يونيون والتي دخلت السحب، والتي يبلغ أقصى حد لها 

1000 دوالر أمريكي. القيمة األقصى لقيمة اجلوائز املقدمة: 30.000 دوالر أمريكي. يخضع للقوانني الرسمية، والتي حتتوي على شرح لكيفية دخول السحب دون إرسال النقود، واملتوفرة لدى مواقع وكالء ويسترن يونيون، وأيضاً في املوقع 
E. Belford Ave., Englewood, CO 80112 12500 الراعي: شركة ويسترن يونيون للخدمات املالية www.westernunion.com/Ramadan

فقط قم بذكر الرمز الترويجي ”RAMADAN“ عند إرسالك حوالة مخّولة إلى الشرق األوسط، تركيا، باكستان، بنغالدش، املغرب،
أو دول وسط إفريقيا، عندها ستتأهل للدخول في السحب من أجل فرصة الفوز. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا

westernunion.com/RAMADAN أو عبر االتصال بالرقم 3366-579-800-1 القيام بالشراء غير ضروري.
يخضع العرض للقوانني الرسمية املذكورة في املوقع اإللكتروني

www.westernunion.com/Ramadan 
وتذكر، بأن ويسترن يونيون تضمن لك بأن من حتبه
سيتسلَّم الهدية النقدية التي ترسلها له.
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