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)اليمن و�ضوريا( 
الثورة بني الكر والفر 

االخوان امل�ضلميني يطالبون الناتو بغزو اليمن ا�ضوة بليبيا  �ص19

افراح تعم اجلالية  العربية  فى نيويورك ل�ضقوط القذايف / �ص9 

ا�ضرائيليون يبكون القذايف 

امريكا جتند
 جوا�ضي�ص مب�ضاجدها ..؟ 

ابنة تعز اليمنية  .. ل�ضان 
املدينة ودمعتها احلزينة
�ص23

ملك ملوك الهرب 
)ابـو زنقــــــــة(

 ي�ضتعد  للثوار فى 
�ضرت بـ الكيماوي 



ــــــوت بـــاCمـــريـــكـــا  ــــن امل ـــائـــ≤ يــنــجــو م �ـــض
Aالــــهــــوا يف  TـــضـــاMـــنـــتـــ¬  تـــعـــلـــ≤  رZــــــم 
ب�سور  �ساحنته  ا�سطدام  بعد  باأعجوبة  املوت  من  �ساحنة  �سائق  جنا 
موقف �سيارات ب�ساحية كوينز يف نيويورك؛ ما اأدى اإىل حتطم ال�سور، 

وظلت ال�ساحنة معلقة يف الهواء على ارتفاع عدة طوابق من الأر�ض.
 60 تزن  التي  ال�ساحنة  على  ال�سيطرة  فقد  قد  ليجال  روبرت  وكان 
تعلق جزء  اأن  بعد  الأر�ض  ت�سقط على  لكنها مل  ال�سور،  ا فاخرتقت  طنًّ

منها بحافة جدار املوقف املتعدد الطوابق.
الطوارئ  عمال  نيوز“ الأمريكية،  ”�سكاي  �سبكة  بثته  فيديو  واأظهر 
يحاولون �سحب ال�ساحنة مرة اأخرى داخل املوقف، يف الوقت الذي كان 

يحاول فيه رجال الإطفاء اإنقاذ ال�سائق ”املحبو�ض“ داخل ال�ساحنة.
اجلانبي  النافذة  زجاج  حتطيم  من  ذلك  بعد  متكن  اآخر  �سائًقا  لكن 

لينجح ليجال يف النهاية من اخلروج م�ساًبا من ال�ساحنة.

االردن  ـــر  ـــائ ـــض ûـــ Y  Aابـــــنـــــا رابـــــطـــــة 
ــا  ــه ــائ ــض ــ� Yـــــار  ال ـــــط تـــقـــيـــم Mـــفـــلـــة اف
اقامة  رابطة ابناء ع�سائر الردن حفل افطار فى مقر الرابطة  ) 

باتر�سون (- نيوجر�سي
حيث ح�سر احلفل اع�ساء الرابطة و�سيوف عرب   وامام م�سجد عمر 

يف باتر�سون ف�سيلة ال�سيخ
عبد اخلالق امام امل�سجد  وال�سخ�سية الدينية  املعروفة يف باتر�سون 

ونيوجر�سي 
والع�ساء..  بال�سيوف     عربيات  زايد  الرابطة  رئي�ض  رحب  وقد 

فكانت �سهرة رم�سانية   
الخري  ال�سهية  والكللات  الردين  املن�سف  تخللها  ممتعة   اردنية 

واحللويات  ...  واطباق اخرى من 
النقا�ض ال�سيا�سي وامور عامة اخري تهم اجلالية والرابطة   

الطائفة العلوية
حراك  من  �سوريا  يف  يحدث  ما  بللان  يعتقد   من  يخطئ  
ثوري و�سعبي �سد النظام  انه �سراعا  )بني القلية العلوية 

احلاكمة  والكرثية ال�سنية( ..؟
فهذا  الراي اذ وجد فهو جمرد هراء و�سيقا فى التفكري 

،،،
 واجندات يبثها النظام   للخروج من ازمته  مع ال�سعب  او 
النظام    ..كافا�ض  املفل�سة  املعار�سة  اركان  بع�ض  اطروحات 

...؟ 
  فال�سعب ال�سوري  مل يعرف التميز  الطائفي او القليمي 
على مدى حياته.. ل بل ان ف�سيف�ساءخارطة التعاي�ض بني  
هزات  باية  ابدا   تتاثر  مل  �سوريا  فى  والقوميات  الطوائف 
�سيا�سية  فكانت اجمل العاقات فى التعاي�ض  بني امل�سيحي 
والرمني  والكردي  والعلوي   وال�سني   ال�سيعي  و  وامل�سلم  
العرب  للجميع ووطن كل  �سورية وطنا  فكانت  وال�سرياين.. 
ويحدث ذالك التعاي�ض اجلميل فى كل ارجاء الوطن العربي 

... تعاي�ض م�سرتك  وعلى مر الع�سور ...
ما  لها  عريقة  وطنية  طائفة  ...هي  العلوية  فالطائفة 
النظام  �سيا�سات  جراء  باهظا  ثمنا  ودفعت  ال�سوريني  لكل 
ول  طائفته   ميثل  ل  وا�ستبداده  النظام  فف�ساد    . ال�سوري 
لن  الخرى  دون  طائفة  على  تقت�سر  ل  وحماربته   . دينه 
الف�ساد وال�ستبداد مت�سرر منه كل ال�سعب بكل طوائفه ،...

يل �سديق �سحفي) من الطائفة العلوية ( ال�ستاذ  نزار 
واعتقال..  �سجن   .. ال�سد  نظام  من  الكثري  عانى  نيوف 
وتعذيب م�ستمر حتي اقعده النظام على) كر�سي  متحرك( 
من  العديد  وهناك   الدميقراطية   اجل  من  حياته  فدفعا 
�سد   القمعية  النظام  يرف�سون ممار�سة  الطائفة  ابناء هذه 

ابناء �سعبهم .. 
  ففى الثورات ال�سعبية العربية تخرج علينا  ا�سوات �ساذة 
ون�سازت�سرتك احيانا وبدون ق�سد مع النظمة فى جتيي�ض 
احد..  على  تنطلي  ل  التي  املتخلفة  البائدة  الفكار   هذه 
ال�سولية  بني  مللرة   ..�للسللراع   العربية  الللثللورات  ان  ومنها 
واخرى  وال�سنة  ال�سيعة  واخرى بني  والنظام..  ال�سامية  
تدعم  ا�سرائيلية  وموؤامرة  غربية  واجندات  امريكا  بان 
الثورات .. فهوؤلء   ب�سراحة ...و بدون موؤاخذة.. انظمة 

او مثقفيني..   م�ض عارفني على اي  خازوق   يقعدوا .. 
 فى  الردن  مثا احلراك ال�سعبي  حراك   �سد الف�ساد 
ولجل ا�ساح النظام  فيخرج علينا بع�ض الطبول ) والطبل 
كما افهم هو  احلمار وهوؤلء احلمري(  عقولهم بني رجليهم 

؟؟
من  م�ستفيد  لنلله  والف�ساد   النظام  عن  يدافع  بع�سهم 
الخر  البع�ض  يخرج  ان  اما  وظيفته..  وهللذه   .. الف�ساد  
ودفاعه  العقل   يقبله  ل  فهذا  والف�ساد  النظام   عن  يدافع 

املجاين  ل يف�سره احد ؟ ..
 فامللك  مثا تعر�ض للنقد وامللكة كذلك اما ان يخرج علينا 
البع�ض يدافع عن امللكة   بحجة انها فل�سطينية وان الردين 
يق�سد  ال�ساءة لها  لنه اقليمي .. ) فت�سيع الطا�سة ( فبدل 
ان نحارب الف�ساد ا�سبحنا نتحارب هذا اردين وهذا فل�سطيني  

وبهذا ا�ستفاد  النظام من هكذا �سراعات ليلهينا بق�سايا 
�سغرية وتافهة حتي ميار�ض هو ف�ساده وا�ستبداده  بحرية   
ميكن  ما  اجمل  الفل�سطيني  الردين  التعاي�ض   ان   رغم   ...
بعيدا عن هذه ال�سوات ال�ساذة اردنية  كانت او فل�سطينية  

؟؟ 
وللمو�سوع هذا رجعة اخري   .. 

كبت  نتاج  هي  العربية  الثورات  ان  اقللول  ان  ق�سدت  انا 
�سنوات عديدة من احلرمان من احلرية 

�سغرية   غرفة  ا�سبح  العامل  ...وان   والكرامة  الفكرية 
والكل ا�سبح مك�سوف  .. 

وعلينا ان ل نحول ال�سراع بني ا�ستبداد وف�ساد النظمة 
منحى  ياخذ  تافه  �سراع  اىل  ال�سعب  ..وجمموع  العربية 

اقليمي او عرقي او طائفي  
وا�سرائيل  اخلللارجللي   والعدو  النظام  هو  امل�ستفيد  لن 

لجها�ض ثورات ال�سعب العربي  
 awni.haddadin@yahoo.com
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ال�ضلطات االمcÒية تلقي القب�ص 
 âويÎراقي فى ديY لى تن¶يمY

ل¬ �ضالت باملافيا املك�ضيكية 

خا�ض غربة نيوز

م�سوؤولني  عن  المريكية  اجنل�ض  لو�ض  �سحيفة  نقلت 
القب�ض على 60 عن�سرا من تنظيم  القي  بانه  امرييكني 
الكاهون  منطقة  يف  باملخدرات  الجتار  يف  يعمل  عراقي 

بولية كاليفورنيا اخلمي�ض املا�سي .
على  القب�ض  القت  ال�سلطات  ان  ال�سحيفة  واكللدت 
عنا�سر التنظيم العراقيني امل�ستبه بهم و�سبطت مايزيد 
من  الرطل  ون�سف  ارطللال  و3  نقدا  دولر  الف   360 عن 
املاريجونا وع�سرات ال�سلحة النارية املتطورة وعدد من 

املتفجرات .
واعلنت ال�سحيفة ان التنظيم يدار من ناد اجتماعي 
املافيا  علل�للسللابللات  احلللدى  بللرئلليلل�للض  �للسللاتلله  يف  ي�سبه 
كارتل  وا�سمة  املخدرات  يف  بالتجارة  املتخ�س�س�س�سة 
�سلتها  عن  ف�سا  اجلن�سية  مك�سيكي  ا�سر�ض  �سينالوا 
بح�سب  ال�سحيفة  وك�سفت   . منظمة  عراقية  بع�سابات 
التنظيم  هذا  عمل  ان  املخت�سة  ال�سلطات  عن  معلومات 
هو عراقي كلداين ميار�ض اجلرمية املنظمة يف ديرتويت 
القي  التنظيم  ان  يذكر  المرييكة  الوليات  من  وعدد 

القب�ض عليه بعملية

ال�ضعودية خüضüضz25{ â مليار 
دوالر الE�ضقاط احلكومة العراقية 

واCفûضا∫ العملية ال�ضيا�ضية

من  تتخذ  عربية  عراقية  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت  
عمان ودم�سق وبريوت مقرًا لها

التجربة  لإف�سال  النطاق  وا�سع  �سعودي  حترك  عن 
مبلغ  تخ�سي�ض  خال  من  احلكومة   واإ�سقاط  العراقية 

»25« مليار دولر ف�سًا عن وجود خطط اأمنية لاأجهزة 
يف  لتن�سب  جهودها  لتوحيد  املنطقة  يف  ال�ستخبارية 
واأجندة  ال�سعودية  خلفه  تقف  الذي  امل�سروع  هذا  اإطار 

عربية ودولية .
ن�ساطه  من  عزز  ال�سعودي  النظام  باأن  امل�سادر  وقالت 
ال�سيا�سيني  من  بعدد  الدفع  خال  من  العراق  يف  الأمني 
العمل  ي�ستهدف  وا�سع  برنامج  واأعداد  املواقف  لت�سعيد 
على  ال�سغط  اإىل  يللهللدف  �سيا�سي  الأول  خطني  وفللق 
احلكومة والأخر امني يهدف اإىل  قيام جماعات اإرهابية 
بتفجريات وا�سعة يف مدن عراقية لإعطاء مربرات بعدم 
ال�سعودية  باأن  اأكدت  امل�سادر   . الأمني  الو�سع  ا�ستقرار 
امل�سروع  اإ�سقاط  بهدف  و�سيا�سية  اأمنية  جلانًا  �سكلت 

ال�سيا�سي و�سحب الثقة من احلكومة.

القاYدة تûضكو ال�ضعف املا› والبûضري 
وYطاA انهيار التن¶يم يف العراق قريبا

يواجه  الللقللاعللدة  تنظيم  ان  اخللبللاري  تقرير  اكللد 
�سعوبات كبرية بعد مقتل بن لدن و�سقوط وزراء حربية 
بيد القوات العراقية وا�سار التقرير بان تنظيم القاعدة 
مازال »يهدد وكاأنه ة يعي�ض »�سحوة موت« يرافقها �سراع 
من  بغداد  عمليات  قللت  وقللت  يف  زعامته  على  داخلي 
واعتربتها  عملية   »100« هجوم  اطاق  القاعدة  اعان 
للدعاية  التنظيم  ي�ستخدمها  يائ�سة  اعامية  حملة 

با�ستمرار خللق ت�سورات مغلوطة عنه

نائبة تتهم نواب Yراقيون بالدYم 
ماديا وفنيا ال�ضقاط �ضوريا

مادي  دعللم  وجللود  عن  فللاروق  بتول  النائبة  ك�سفت 
وفني يقدمه اع�ساء يف جمل�ض النواب لطراف املعار�سة 
ال�سورية التي تعمل على ا�سقاط النظام ال�سوري وقالت 
باننا منتلك معلومات عن وجود دعم مايل وفني من قبل 

اكتفت  لكنها  ال�سماء  الفاروق  ت�سم  ومل  النواب  اولئك 
بال�سارة لهم فقط >

 âون والكو‚ر�ص والبيZالبنتا AخالEا
االCبي�ص وتوقف احلرcة يف واTضنطن

الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأن  اإعامية  م�سادر  ذكرت 
هزة  حللدوث  عقب  والكبيتول  البنتاغون  مبنيي  اأخلت 
اأعلنت  نيويورك  مللطللارات  اأن  امل�سادر  واأكلللدت  اأر�سية 
تاأجيل رحاتها واإعان الطوارئ يف املطارات وبلغت قوة 

الزلزال 5.6اإىل 8 على مقيا�ض رخرت.
ومنع  توقفت  وا�سنطن  يف  احلركة  اأن  امل�ساد  وذكرت 
واأن  اأعمالهم  ومقار  منازلهم  اإىل  العودة  من  املواطنني 

اأ�سوات �سيارات ال�سعاف جتوب معظم �سوارع املدينة.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي تخلي فيها وزارة الدفاع 
الأمريكية  مبنى البنتاغون حيث اأ�سدرت وزارة الدفاع 
حيث   2002 عام  اآخرها  كان  مرات  عده  الإخللاء  قرار 
مئات  ان  )البنتاغون(  المريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ال�سخا�ض مت اجاوؤهم  من البنتاغون كاجراء احتياطي 

بعد اكت�ساف رائحة مواد كيميائية.

مطلوب  مندوبات اYالن 
فى نيويورك  جلريدة Zربة نيوز 
االتüضا∫ م™ 7192444050

مبارك cتب و�ضيت¬

اأكد زوار الرئي�ض املخلوع اأنه كتب و�سيته و�سجلها لدي حمامي الأ�سرة، ومت ال�سماح له من 
مكتب النائب العام بتوثيق و�سيته يف ال�سهر العقاري التي ل يعلم اأحد حتي الآن حمتواها 
للو�سية  اأثناء كتابة املحامي  اأن املخلوع قد طلب من زوجته اخلروج  �سوي حماميه، يذكر 
الو�سية  ت�سجيل  اأثناء  املحامي  ورافق  70 دقيقة  املحامي  مع  املخلوع  ا�ستمرت جل�سة  وقد 

كاتب قام بت�سجيلها علي جهاز كمبيوتر حممول. 
اأفراد  من  اأيا  يعلم  اأن  دون  ر�سمي  ب�سكل  الو�سية  بت�سجيل  املحامي  قام  الإطار  هذا  ويف 

الأ�سرة تف�سيات هذه الو�سية.
لإغماءات  لتعر�سه  وذلك  مبارك  �سحة  يف  حللادًا  تدهورًا  املا�سية  الأيللام  �سهدت  وقد 
للوعي، ويف بع�ض الأحيان ي�ساب بحالة قيء و�سداع مزمن وتغري  متكررة وفقدان جزئي 

يف لون اجللد ب�سكل ملحوظ. 
ويربز يف هذا ال�سياق اأن الأطباء منعوا املخلوع من اأكات بعينها ترفع �سغط الدم وكذلك 
مت منع ال�سحف باأنواعها حتي ل تثريه ع�سبيا. واأ�سار الزوار اإيل اأنه يق�سي اأوقاتًا طويلة 
نف�سي  بتوتر  مبارك  �سوزان  اأ�سيبت  للمخلوع،  ال�سحية  النوم ترتبا علي تدهور احلالة  يف 
من  زيارة  ت�ساريح  علي  حت�سل  اأن  وعليها  زوجها،  مع  دائم  ب�سكل  القامة  من  متكنها  لعدم 
النائب العام. املعروف اأن املتهم املحبو�ض يف امل�ست�سفيات اخلا�سعة لل�سجون امل�سرية ي�سرح 
لقاربه بالزيارة من خال مكتب النائب العام، ويدون يف ت�سريح الزيارة ال�ساعات املحددة 

للزيارة. 
زوجها،  مع  ال�سيخ  �سرم  م�ست�سفي  يف  دائمة  اإقامة  تقيم  كانت  مبارك  �سوزان  اأن  يذكر 
واختلف الو�سع باملركز الطبي العاملي علي النقي�ض متاما خل�سوعه لتعليمات �سارمة ل متكن 
�سوزان من التجاوز يف البقاء مع زوجها ملدد زمنية طويلة خا�سة بعد ت�سلم وزارة الداخلية 
اجلي�ض  يقوم  التي  الوحيدة  واحلالة  املخلوع  الرئي�ض  يخ�ض  ما  كل  يف  الكاملة  م�سئوليتها 

خالها بتاأمني املخلوع اأثناء نقله من واإيل املحاكمات
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مبادرات اCرب™ �ضيدات اCمcÒيات م�ضلمات

وجتربتهن ــي  cÒــ االCم املجتم™   AــــراKEا يف  امل�ضلمة  املــــراCة  دور  Yلى   Aــوا ــض VCا

ــــو√ ــــدم ــــع ـــــــا ي ـــــــــــــداΩ قـــــبـــــπ م Yــــم ا ــــل ــــي ـــــو± ف ـــــــــد√ يـــــûـــــض ب

 اأربع �سيدات اأمريكيات م�سلمات– معلمة، 
واإخ�سائية  �سحفية،  ونا�سرة  و�سيا�سية، 
حياة  مت�ض  مبادرات  يتزعمن  اجتماعية- 

اآلف الأمريكيني.
حكاياتهن  الأربلللع  ال�سيدات  عر�ست   
بعنوان  جلل�سة  احلا�سرين  من  مئات  على 
جمتمعات  يخلقن  �سيدات  بقوة:  »ال�سمود 
ال�سنوي  املوؤمتر  فعاليات  �سمن  تللراث«  لها 
ال�سمالية  لأمللريكللا  الإ�سامية  للجمعية 

)اإ�سنا( .
اأدارت اجلل�سة النا�سطة يف جمال حقوق 
و�سلطت اجلل�سة  العدوية،  الإن�سان عائ�سة 
الأ�سواء على ال�سيدات امل�سلمات الأمريكيات 
من  والقدرات  العقيدة  بني  يجمعن  الاتي 
بني  ومن  جمتمعاتهن.  اأحوال  حت�سني  اأجل 
الو�سائل املتبعة لبدء بناء املجتمع الرت�سح 
ل�سغل منا�سب �سيا�سية، وهو ما فعلته ر�سيدة 

طالب .
الوالدين  ابنة  طالب  ر�سيدة  واأ�سبحت 
م�سلمة  �سيدة  اأول  الفل�سطينيني  املهاجرين 
بولية  النواب  جمل�ض  يف  كنائبة  نتخب  oت
�سها،  يكن  مل  ذلللك   Æبلو ولكن  مي�سيغان. 
فقد بداأت ر�سيدة طالب حملتها النتخابية 
اإىل  بيت  من  بالتنقل  معروف،  ا�سم  بللدون 
الأقلللدام  على  �للسللائللرة  منطقتها  يف  اآخلللر 
عدة  ا�ستهلكت  اأنها  لدرجة  طويلة  م�سافات 

اأزواج من الأحذية.
حملتها  ا�للسللرتاتلليللجلليللة  ملللن  وكلللجلللزء 
بطاقات  طالب  ر�سيدة  وزعللت  النتخابية 

على ال�سكان وعدتهم فيها بزيارتهم.
اأمريكا  ملوقع  قالت  فعلته  ملا  �سرحها  ويف 
كان  اأمامهم  اأظهر  كنت  »حينما  غوف  دوت 
’اإنك جئت اإلينا بالفعل،  النا�ض يقولون يل 
معظم  اأن  اإىل  واأ�سارت  منزيل’.«  اإىل  جئت 
بع�ض  �سرت�سل  اأنها  يتوقعون  كانوا  النا�ض 
ثم  عنها،  بالنيابة  لزيارتهم  املتطوعني 
اأكرب لأن  »اإن ذلك حفزين بدرجة  اأ�سافت 
البت�سامات التي ارت�سمت على وجوههم مع 
التاأكيدات باإمكانية اأن يتحقق تغيري، وباأن 
�سخ�سا ما �سيكون حا�سرا )خلدمتهم( واأنه 

�سيجيد اأداء اخلدمة العامة.«
اأ�سوات  من  بللل%44  طالب  ر�سيدة  فللازت 
ثمانية  عليها  يتناف�ض  كان  التي  الناخبني 
للحزب  الأوللليللة  النتخابات  يف  مر�سحني 
الدميقراطي. ثم فازت بل90% من الأ�سوات 
يف النتخابات العامة. واملنطقة التي ر�سحت 
املتحدرين  من   %40 من  تتكون  فيها  نف�سها 
غري  البي�ض  من  و%30  لتينية،  اأ�سول  من 
الأفارقة  الأمريكيني  الاتينيني، و25% من 

)ال�سود(، و2% من الأمريكيني العرب.
بقولها  ذلك  على  طالب  ر�سيدة  وعلقت 
يعلمون  منطقتي  �سكان  اأن  رائع  �سيء  »اإنلله 
كانوا  عندما  بللي  وات�سلوا  م�سلمة  اأنللنللي 
عيد  يف  لبني  خا�ض  �سيء  فعل  يللريللدون 
لقد  الف�سح،  عيد  �سلqة  اأهللدوه  حني  الف�سح 
كان �سيئا رائعا لأنهم تقبلوين وهم يعرفون 
اأن الإ�سام عقيدة رحمة عظيمة من خال 

ما اأوؤديه من اأعمال.«
ر�سيدة  قللدمللت  املن�سب،  توليها  ومللنللذ 
منطقتها،  لأهلللل  عللديللدة  خللدمللات  طللالللب 
اإقرار  لإعللداد  جمانية  خدمة  وفللرت  فقد 

ال�سرائب ال�سنوية لاأ�سر الفقرية ، ووفرت 
م�ساعدات  على  للح�سول  حللالت  فح�ض 
الإن�سانية  باخلدمات  تتعلق  مو�سوعات  يف 
على  احل�سول  قيمة  لت�سديد  وم�ساعدات 
ت�سعة  من  اأكرث  ووزعت  الأ�سا�سية،  املرافق 
اآلف كتاب جمانا على الأطفال ليزيد عدد 

من يعرفون القراءة والكتابة.
اأن  يف  اأملها  عن  طالب  ر�سيدة  واأعربت 
حتذو ال�سيدات امل�سلمات حذوها فيما يتعلق 

بامل�ساركة يف املجتمع.
اأرى  لأن  جدا  مت�سوقة  »اإنني  واأ�سافت 
ما  لفعل  خرجن  وقللد  امل�سلمات  اأخللواتللي 
اأفعله... ولأن يكن �سادقات، لأننا �سيدات، 
�سميم  من  قادرات  اإننا  كذلك،  خلقنا  واˆ 
باأ�سلوب  )ال�سيا�سة(  ممار�سة  على  قلوبنا 

فريد.«
اأما روبينا نياز، وهي مهاجرة اإىل اأمريكا 
دائما  تكن  مل  فاإنها  باك�ستان،  يف  ومولودة 
القيادة، ولكنها  اأو  الزعامة  متحم�سة لدور 
نيويورك  مدينة  يف  ل�سنوات  عملت  اأن  بعد 
هناك  اأن  راأت  اجتماعية،  كاإخ�سائية 
اأبناء  لهم بني  مل�ساعدة من ل �سوت  حاجة 

جاليتها امل�سلمة.
كنت  »اإنني  بقولها  حكايتها  واأو�سحت 
اأن  وظننت  القائد.  لقب  قبول  يف  مللرتددة 
مع  يتفق  هو  ول  فعله،  اأريللد  ما  لي�ض  ذلك 
اأخدم  واأنا  عادية  عاملة  فاإنني  تركيبتي، 

الإن�سانية.«
من  نياز  روبينا  اأ�س�ست   2004 العام  ويف 
اأ�سمتها »نقطة  على مائدة مطبخها منظمة 
حتول للمراأة والأ�سرة« مقرها يف نيويورك، 
داخل  الأ�سري  العنف  Ãعاجلة  تهتم  وهي 
حوايل  معها  يعمل  والآن  امل�سلمة.  الأ�سر 
الن�ساء  مل�ساعدة  ومتطوعة  متطوع   30

والأطفال املحتاجني.
يعاين  الأ�سري  العنف  اأن  اإىل  واأ�للسللارت 

منه اأتباع كل العقائد.
من  العديد  مع  عملت  »لقد  اأ�سافت  ثم 
وما  امل�سلمات،  وغللري  امل�سلمات  ال�سيدات 
ميزق  ملو�سوع  ال�سديد  الإنكار  كان  �سهدته 
تكن  مل  اإن  اأنه  اأعتقد  واإنني  بيوتنا.  ن�سيج 
الن�ساء  Ãقدور  يكن  مل  واإن  اآمنة،  بيوتنا 
اإ�ساءة  تتوقف  مل  واإن  عنف،  بدون  العي�ض 
معاملة الأطفال، فلن تكون لدينا جمتمعات 
حت�سن  اأن  على  قللادرة  تكون  ولللن  رحيمة 

الرتبية والرعاية.«
 

اأو  �سدى  نياز  روبينا  جهود  تذهب  ومل 
 2009 العام  ففي  اأحللد،  يلحظها  اأن  دون 

لقب  الإخبارية  اإن  اإن  �سي  �سبكة  منحتها 
بطل يف فئة الأبطال الذين »يحمون من ل 
للدرا�سات  امللكي  املركز  وقدمها  لهم«،  قوة 
بالعا�سمة  جورجتاون  بجامعة  الإ�سامية 
 500 بني  من  واحللدة  باعتبارها  وا�سنطن 

�سخ�سية م�سلمة موؤثرة.
عما  الدفاع  فاإن  نياز  لروبينا  وبالن�سبة 
هو �سائب وم�ساندته هو جزء ل يتجزاأ من 

اأن تكون م�سلما.
اإن  باأننا  ر  qذكoن كم�سلمني،  »اإننا  واأ�سافت 
ولو  حتى  مكان،  اأي  يف  جاريا  ظلما  راأيللنللا 
اأنف�سنا،  اأو  اأقاربنا  ن�سهد �سد  اأن  كان علينا 

فينبغي علينا اأن نفعل ذلك.«
القرن  من  الت�سعينيات  �سنوات  وخللال 
الن�ساء  اأن  تيلور  طيبة  لحظت  الع�سرين 
فهن  qعر oالأمريكيات امل�سلمات لي�ض لهن �سوت ي
يف و�سائل الإعام. وبدل من ال�سكوى قررت 
اأن تفعل �سيئا. وقررت تيلور بدل العمل يف 
بديا  تخلق  اأن  الرئي�سية  الإعللام  و�سائل 

ين�سب تركيزه على املراأة امل�سلمة.
وكانت النتيجة �سدور جملة »عزيزة« .

»عزيزة«  جملة  »اإن  عنها  تقول  وهللي 
امل�سلمة.  املللراأة  �سوت  لتكون  نف�سها  كر�ست 
وهي  حكاياتنا،  لللتللبللادل  fl�س�سة  اإنللهللا 
حوار  بينهم  يكون  بللاأن  للم�سلمني  ت�سمح 
حول ق�سايانا بدل اأن يتحدث عنها اآخرون 

وي�سعون هم لنا اأجندتنا.«
قوية  اأداة  الإخبارية  الإعام  فو�سائل 

يف يد املراأة امل�سلمة.
»و�سيلة  فلللاإن  تلليلللللور  قللالللتلله  ملللا  وطللبللقللا 
الآراء.  وت�سكيل  ل�سياغة  و�سيلة  الإعللام 
 ، ا  qعن �سلبية  �سورة  النا�ض  لللدى  كللان  واإذا 
علينا  واإمنا  تغيريها،  Ãقدورهم  لي�ض  فاإنه 

نحن اأن نخلق التغيري.«
تقول  للم�سلمني  معادلة  تيلور  وو�سعت 
املعادلة  ا�سم  �ستخلق جمتمعات قوية.  اإنها 
كلمات  اأنها  اأ�سا�ض  على  ال�سبع’  ’التاءات 
باللغة   Tالل اأو  التاء  بحرف  جميعها  تبداأ 
للمبتدئني  بالن�سبة  واأ�سا�سها  الإجنليزية، 
الهللتللمللام،  اأو  والللتللفللكللري  الللتللقللوى،  هلللي: 

واملوهبة اأو القدرات.
اˆ  اأن  اأعتقد  »اإنني  تيلور  قالت  وعنها 
جل جاله وكماله، و�سع يف كل منا مواهب 
وقدرات ن�ستطيع ا�ستخدامها لو ع�سنا �سبعة 
اأمثال اأعمارنا. ومن الواجب علينا اأن ندرك 
القدرات الكامنة فينا واأن ن�ستخدمها لي�ض 
من اأجل عائاتنا اأو جمتمعنا فح�سب، واإمنا 
من اأجل الأمة الأكرب واإن�ساء اˆ من اأجل 

احلفاظ على الطبيعة وعلى العامل.«

واحلنان،  والهللتللمللام،  الثبات،  ويعترب 

ل بقية التاءات ال�سبع. qوالتوك

واأكدت تيلور على اأهمية الثبات بالن�سبة 

للمراأة امل�سلمة من اأجل حتقيق اأهدافها.

نختار  اأن  Ãقدورنا  اأن  »اأعتقد  واأ�سافت 

بني اأن نكون جمرد متفرجني على م�سائرنا 

اأو اأن ن�سوÆ ون�سيطر على تلك امل�سائر. اإنها 

لديك  يكون  اأن  ويجب  جللدا.  قوية  فكرة 

اأن  ت�ستطيع  لكي  واملثابرة  والللداأب  الثبات 

حتقق بالفعل املجتمع الذي تريده.«

يف  كمعلمة  املنت�سر  ديبي  تراث  عترب  oوي

حد ذاته درا�سة يف الداأب.

اأفراد  اأن هناك حاجة بني  راأت  فحينما 

العربي،  والتاريخ  الثقافة  لتعلم  جاليتها 

خليل  جللربان  اأكللادميلليللة  بنف�سها  اأ�س�ست 

Ãدينة  بروكلني  حي  يف  الدولية  جللربان 

مدر�سة  اأول  الأكادميية  وكانت  نيويورك. 

يف  معا  والعربية  الإجنليزية  تدر�ض  عامة 

على  تركز  درا�سية  مناهج  وتقدم  اأمريكا، 

اللغة والثقافة العربية.

لاأكادميية،  �سابقة  ناظرة  وباعتبارها 

اأجل احل�سول على  تعمل ديبي املنت�سر من 

درجة الدكتوراه يف قيادة املدار�ض باملناطق 

احل�سرية. لكنها ل تريد التوقف عند هذا 

احلد.

اأجعل  باأن  »ملتزمة  تقول  ما  ح�سب  فهي 

درا�سة  اختيارات  اأحللد  العربية  اللغة  من 

اللللللغللات الأجللنللبلليللة بللاملللدار�للض الللعللامللة يف 

نيويورك.«

اخلربة  من  عقدين  من  يقرب  ما  وبعد 

ابنة  املنت�سر  فاإن ديبي  التعليم،  يف تطوير 

من  اأكللرث  هو  ما  تفعل  اليمنيني  املهاجرين 

التدري�ض. فقد كانت القاطرة املحركة وراء 

نيويورك،  يف  العربي  الللرتاث  اأ�سبوع  تبني 

وهي نا�سطة يف جمال احلوار بني الأديان. 

حتقق  لكي  امل�سلمة  امللللراأة  اإن  تقول  وهللي 

يف  وم�ساركة  نا�سطة  تكون  اأن  يجب  فارقا 

جمتمعها.

يظل  »اأن  هي  امل�سلمة  للمراأة  ون�سيحتها 

اأجل  انتباهها مركزا واأن توا�سل العمل من 

هي  فهذه  املجتمع.  يف  دورهللا  نطاق  تو�سيع 

بلدنا وهذا هو دورنا وم�سوؤوليتنا اأن نتحمل 

ال�سعادة  نحقق  لكي  املو�سوعات  تلك  مثل 

اأذهاننا  اأعددنا  قد  نكون  �سيء  كل  ونحقق 

البلد  هذا  يف  ما  اأروع  هو  وهللذا  لتحقيقه. 

وفهم  بالتعلqم  يتعلق  مو�سوع  اإنه  العظيم. 

نح�سن  واأن  البلد،  هذا  يف  املوجود  التنوع 

اإ�ساح  اأجل  من  والتن�سيق  التعاون  ون�سقل 

اأحوال الإن�سانية.
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رف�ض حمكوم عليه بالإعدام فى اأمريكا تنفيذ احلكم ال�سادر بحقه 
بعد  يتاأكد  حتى  قبله  اآخر  �سخ�ض  اإعللدام  عملية  ت�سوير  مت  اإذا  اإل 
م�ساهدتها من اأن الإعدام باحلقن ينهى حياة املحكوم عليه فى احلال و 

لي�ض بعد فرتة من حقنه.
وذكرت جملة » لوبوان« الفرن�سية اأن ال�سلطات املخت�سة فى ولية 
جورجيا وافقت على ت�سوير عملية اإعدام اأندرو ديا„ البالغ من العمر 
37 عاما بناء على طلب �سخ�ض اآخر حمكوم اأي�سا عليه بالإعدام حتى 
اأن الإعدام باحلقن يتمتع  الفيلم من  يتاأكد هذا الأخري بعد م�ساهدة 
بالفعالية الازمة لإنهاء حياته فى احلال ولي�ض بعد وقت من تنفيذ 

احلكم. 
تقدم  قد  �سخ�سيته  عن  يك�سف  مل  الللذى  عليه  املحكوم  هذا  وكللان 
اأن  اإعدام ديا„ بعد  بطلب اإىل ال�سلطات فى جورجيا لت�سوير عملية 
منا اإىل علمه اأن اآخر �سخ�ض نفذ فيه عقوبة الإعدام فى جورجيا ظل 
يحرك راأ�سه ويتمتم بكلمات لفرتة من الوقت بعد اأن مت حقنه باملادة 

ال�سامة املنوط بها اإنهاء حياته فى احلال.
وقد مت بالفعل ت�سوير عملية اإعدام ديا„ حيث اأثبتت اأن الإعدام 
الكهربائى الذى يعتربه  باحلقن ل يقل فعالية عن الإعدام بالكر�سى 

البع�ض غري اإن�سانى ب�سبب ما ي�سببه للمحكوم عليه من اآلم.



ـــري   ـــض üـــ ـــي امل ـــك ـــي ـــول Kـــا ـــك المــــــرcــــــز ال

ــة  ــي ــن Wــو ـــدة ال Mـــو ـــل يــقــيــم اEفــــــطــــــاراk ل
اأحمد عديل و�سريف عبد ربه

    اأقام املركز الكاثوليكي اإفطاره ال�سنوي م�ساء اأم�ض الأول و�سط 
ح�سور عدد من الفنانني ورجال الدين الإ�سامي والقبطي.

اأقام املركز الكاثوليكي  القاهرة: داخل اأحد املطاعم النيلية 
حيث  الأول  اأم�ض  م�ساء  الوطنية  للوحدة  ال�سنوي  اإفطاره  حفل 
رجال  من  عدد  بدعوة  املركز  رئي�ض  دانيال  بطر�ض  الأب  قام 
الدين الإ�سامي والفنانني، و�سط اجواء احتفالية ب�سهر رم�سان 

يف تقليد اعتاد املركز على القيام به كل عام.
ح�سر من الفنانني ليلي علوي التي و�سلت بعد الفطار بدقائق 
برفقة ابنها بالتبني خالد، كما حر�ست الفنانة نبيلة عبيد على 
عاقات  جتمعها  حيث  املركز  ا�سرة  مع  للجلو�ض  مبكرًا  احل�سور 
طيبة معهم، اي�سا ح�سر كل من الهام �ساهني، و�سو�سن بدر، وزوجها 
املخرج حممد فا�سل، ورندا البحريي، ومادلني طرب، وليلي طاهر، 
حالته  �سوء  رغم  ح�سر  الللذي  احلريري  عمر  القدير  والفنان 

ال�سحية.
ح�سر حفل الفطار اي�سا كل من الفنان يو�سف فوزي، وطارق 
د�سوقي، وغادة ابراهيم، امرية نايف، ايهاب فهمي وعدد كبري من 

قيادات املركز الكاثوليكي ورجال الدين الإ�سامي.
كلمة  يف  احل�سور  من  طلب  املركز  رئي�ض  دانيال  بطر�ض  الب 
الذين  ال�سهداء  ارواح  على  دقيقة  بالوقوف  احل�سور  موجزة 
موؤخرًا  الأجل  وافاهم  الذين  والفنانني  احلدود  على  ا�ست�سهدوا 
احلالية  املرحلة  اأن  اىل  م�سريًا  والرحمة،  باملغفرة  لهم  داعيًا 
عللدوان  لي  الت�سدي  اأجللل  مللن  امل�سريني  يتكاتف  ان  تتطلب 

خارجي.
ناجح  ال�ساعر  قدمها  �سعرية  ق�سيدة  الفطار  حفل  �سهد  كما 
فرج عن الوحدة الوطنية بعنوان« انا واخويا واحد م�ض اتنني«، 
م�سايخ  ابرز  احد  القو�سي  ا�سامة  الدكتور  م�ساركة  حظيت  فيما 
الطرق ال�سوفية باإ�سادة من اجلميع ، لرائه املنفتحة التي ادىل 
بها، خا�سة وانها املرة الأوىل التي يتم دعوته فيها للم�ساركة يف 

حفل الأفطار.
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احلقيقة  Ωـــا اCم وي�ضعها   .. الــعــرب  ــا√  جت االCمــريــكــيــة  الن¶رة   zخــرافــات{  i qيتحد زZــبــي  جيم�ص 

املزارYون واملوزYون يطرMون Mلوال لعدΩ توفر cميات cافية من التمور الطازجة

cتب¬ بعنوان }اC�ضوات Yربيةz: ماPا يقولون لنا؟ وملاPا يعتP Èلك مهما لنا؟ يكûضف واق™ الراCي العاΩ العربي جتا√ واTضنطن

 πونها االف�ضÈضائمني يف رم�ضان وا�ضحاب املحالت  يعتüدمة الÿ هبCية تتاcÒمCة التمور االYضنا�
توقيت  يجيء  ال�سنني  بع�ض  يف  وا�سنطن- 
يت�سنى  حينما  الطبيعة  مع  متناغما  رم�سان 
يبداأوا  اأن  ال�سائمني  الأمريكيني  للم�سلمني 
اإفطارهم كل يوم بتناول حبات من الرطب اأو 
التمر الطازج اللذيذ املذاق. ولكن رم�سان هذه 

ال�سنة لي�ض كذلك.
ل�سركة  العام  املدير  غولت،  مللارك  يقول 
»اإنه  كاليفورنيا:  �سيلدز يف ولية  نخيل متور 
لن  فغالنا  فيه.  لنا  حيلة  ل  متواتر  �سراع 

تتغري 
ول يخفى اأن مو�سم قطف الرطب والتمور 
اآب/اأغ�سط�ض  اأوا�للسللط  مللن  يللبللداأ  اأمللريكللا  يف 
الثاين/نوفمرب  ت�سرين  اأوا�للسللط  يف  وينتهي 
اأن �سهر رم�سان  ح�سب نوعية الأ�سناف. وÃا 
تكون  فلن  اأغ�سط�ض  ال�سنة  هذه  علينا  يحل 
ال�سائمني  جميع  متناول  يف  الطازجة  التمور 

الأمريكيني على موائد الإفطار.
يف  مللتللوفللرة  �ستكون  الللتللمللور  اأن  �سحيح 
اأو من  املتاجر، ولكن معظمها لن يكون طازجا 
النوعية املمتازة. ولهذا ال�سبب ين�سح حممد 
الإ�سام«  »مدينة  �سركة  مدير  العليم  عبد 
الإلكرتونية واأحد موؤ�س�سيها زبائنه بالتح�سري 
لهذا الحتمال. ويقول يف هذا ال�سدد: »لقد 
اأنه ينبغي  العنكبوتية(  ال�سبكة  اأذعنا )عرب 
اإذا  الآن  متويانتهم  يطلبوا  اأن  النا�ض  على 
كانوا يريدون احل�سول عليها يف اأول رم�سان. 
وقلنا  زبائننا  نبهنا  املا�سية  ال�سنة  ففي 
طازجا  مترا  تريدون  كنتم  اإذا  انظروا؛  لهم: 

فبو�سعكم اأن ت�سرتوه الآن ثم جتمدوه«.
ويتفق جتار املفرق مثل حممد عبد العليم 
هو  التمور  جتميد  اأن  على  التمور  ومنتجو 

يكون  ما  اأقرب  مذاق  ل�سمان  الأمثل  ال�سبيل 
اإىل املذاق الطازج عرب فرتات طويلة. وين�سح 
عليهم،  بللاأن  ال�سائمني  العليم  عبد  حممد 
يغطوا  اأن  التمور،  تناول  موعد  يحني  عندما 
الفرن  يف  وي�سعوها  مبلولة  Ãن�سفة  متورهم 
الطريقة،  فبهذه  منخف�سة.  حرارة  بدرجة 

حتتفß التمور برطوبتها الطبيعية.
وت�سري تقديرات مزارعي التمور الأمريكيني 
التمور  من  رطل  مليون   30 ينتجون  اأنهم  اإىل 
 95 نحو  تنتج  كاليفورنيا  ولية  واأن  عام  كل 
باملئة من هذه الكمية. جدير بالتنويه اأي�سا 
يف  يعود  الأمريكية  التمور  اأ�سناف  من�ساأ  اأن 

الأغلب اإىل العراق واجلزائر واملغرب.
اأمريكا-بالن�سبة  يف  الأ�للسللنللاف  واأجللللود 
هو  �سواء-  حد  على  امل�سلمني  وغري  للم�سلمني 
املغرب  من  ال�سنف  بهذا  جيء  وقد  املجهول. 
اإىل اأمريكا يف الع�سرينيات من القرن املن�سرم 
بارد  ووادي  �سهل كوت�سيا  وزرع لأول مرة يف 
اأينع وازدهر واأ�سبح  بولية كاليفورنيا؛ وقد 
و�سماكة  ال�سهي  ملذاقه  املف�سلة  التمور  من 

جلده.
على  الع�سري  مللن  �سيكون  لللاأ�للسللف  ولللكللن 
التمر  على  احل�سول  اأمللريكللا  يف  ال�سائمني 
املجهول يف �سهر رم�سان الو�سيك. ولكن حممد 

ي�سمن  اأن  حيلته  ب�سعة  ا�ستطاع  العليم  عبد 
ليجا  نخيل  من  عليها  ح�سل  كمية  لزبائنه 

ب�سهل كوت�سيا.
ويقول غريغ ليجا، مدير املبيعات يف �سركة 
متور  وتر�سل  تغلف  متاجره  اإن  ليجا،  نخيل 
غري  العليم.  عبد  حممد  زبائن  اإىل  املجهول 
بتخزين  �سركته  قيام  اإن  قائا  ا�ستدرك  اأنه 
حم�سول كامل من التمر من قطاف �سنة م�ست 

لي�ض اأمرا عمليا.
باهظة  ذللللك  تكلفة  اأن  غللريللغ  واأو�لللسلللح 
للتخزين  مكانا  توفر  اأن  ال�سركة  على  لأن 
والتجميد. والأف�سل لل�سركة اأن تبيع متورها 

لاأ�سواق العامة بدل من تخزينها.
اإن  التمور  منتجي  من  وغريه  غريغ  ويقول 
ازدادت  رم�سان  �سهر  خللال  التمور  مبيعات 
هذه  رم�سان  �سهر  اأن  Ãا  ولكن  عللام؛  بوجه 
فمن  القطاف  مو�سم  بداية  يف  يجيء  ال�سنة 
اأن   ßاأي�سا. وياح املبيعات  اأن تخف  املتوقع 
5 باملئة فقط من متور نخيل ليجا �ستباع خال 

رم�سان هذه ال�سنة.
يحل  كان  »حينما  بالذاكرة  غريغ  ويعود 
اأو  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  �سهر  يف  رم�سان 
حتى اأوائل كانون الأول/دي�سمرب، فاإن ن�سبة 
هو  ذلللك  باملئة.   25 قللرابللة  كانت  مبيعاتي 
الوقت الأن�سب للمزارعني و�سركات التو�سيب 
والتغليف وال�سحن لأنهم ي�ستطيعون تخفي�ض 
تكاليف التخزين لفرتات طويلة«. وهو اأي�سا 
الوقت املواتي للم�ستهلكني بف�سل كرثة التمور 

الطازجة.
مل  اأم  الللطللازجللة  التمور  تللوفللرت  و�للسللواء 
للغاية  ال�سائمني يعولون  امل�سلمني  فاإن  تتوفر 

التمر.  من  تي�سر  Ãا  اإفطارهم  ا�ستهال  على 
املتني  عبد  يرى  اأن  هللذه،  واحلالة  وطبيعي، 
�سيدا �ساحب متجر حالكو الإ�سامي يف ولية 
فرجينيا اأن بيع التمور يف �سهر رم�سان اأمر يف 
الإملللدادات.  تتوفر  حينما  ال�سهولة  غاية 
ويقول: »Ãجرد اأن نبعث بطلبية للتمور جند 
الرئي�سي )يف  املمون  اأنها قد نفدت يف flازن 
البحث عن  اإىل  ن�سطر  كاليفورنيا(. وعندئذ 
التمر يف كل مكان؛ واإذا حالفنا احلß نح�سل 

عليه من م�سادر flتلفة«.
ويللقللر عللبللد املللتللني بللللاأن قللللدرا ملللن متللور 
هذه  ولكن  متجره،  رفوف  �سيحتل  كاليفورنيا 
متور  مللع  جنب  اإىل  جنبا  �ستعر�ض  التمور 
فاإن  وبالتايل  وتون�ض؛  اجلزائر  من  م�ستوردة 

بع�ض الزبائن �سيخيب اأمله.
ثم يخل�ض �ساحب متجر حالكو الإ�سامي 
نوعية  »اإن  القول:  اإىل  فرجينيا  وليللة  يف 
غريها.  من  بكثري  اأجللود  الأمريكية  التمور 
اأي  من  مذاقا  اأطيب  اأمريكا  يف  املجهول  فتمر 

متر اآخر«.
اأملهم  �سيخيب  الذين  فاإن  حال،  اأية  وعلى 
ال�سنة  هللذه  رم�سان  متللور  من  �سياأكلونه  مما 
ال�سنة  يف  �سينالونه  Ãللا  اأنف�سهم  �سيعللون 
رفوف  حتتل  و�سهية  طازجة  متور  القادمة: 
املتاجر وتباع عرب ال�سبكة العنكبوتية بحلول 
املقبل.  الأول/ديلل�للسللمللرب  كللانللون  �سهر  نهاية 
والنبهاء من الزبائن �سي�سارعون اإىل جتميدها 
اأما  القادمة.  ال�سنة  يف  رم�سان  �سهر  اأجل  من 
الآخرون فعليهم اأن ينتظروا ع�سرين عاما اأو 
نحو ذلك قبل اأن يتواقت مو�سم قطاف الرطب 

والتمور مع حلول �سهر رم�سان. 

قراءة: هيثم ال�سيد
ل ميكن ملتابع مل�سار العاقات العربية للل الأمريكية 
ورئي�ض  موؤ�س�ض  زغبي،  جيم�ض  الدكتور  يعرف  األ 
املعهد العربي للل الأمريكي، الكاتب والأكادميي الذي 
لغة  اإيجاد  �سبيل  يف  �سنوات  منذ  كبريا  دورا  يلعب 
م�ستخدما  الطرفني  بني  ال�سحيح  احل�ساري  الفهم 
يف ذلك اأ�ساليب موؤ�س�سية تنوعت بني اإن�ساء املراكز 
واملنظمات والقيام بجهود البحث العلمي والدرا�سات 
والربامج الإعامية والثقافية التي تتناول مو�سوع 
الأ�سول  ذو  الأمريكي  النا�سط  وال�سراكة.  التعاون 
العربية قدم اإ�سهاما نوعيا يف هذا ال�سياق من خال 
كتابه اجلديد <> اأ�سوات عربية>>: ماذا يقولون 
اإنه  <> والذي يقول  لنا وملاذا يعترب ذلك مهمًا لنا 
بل>>اخلرافات>>  و�سفه  ما  خاله  من  يتحدى 
الذهنية  يف  العربي  املجتمع  ب�سورة  يت�سل  فيما 
بال�ستماع  ذاتلله  الللوقللت  يف  مطالبا  الأمللريللكلليللة، 
كقيمة  وبالتعلم  لبع�سهما،  الطرفني  مللن  اجليد 
مهمة وموؤثرة على �سعيد جتاوز املفاهيم اخلاطئة 
خلق  على  والعمل  املغلوطة  النمطية  والأحللكللام 
بيئة اأف�سل من التعامل والحرتام املتبادل. الكتاب 
وحقق  املتحدة  الللوليللات  يف  توزيعه  مت  اجلللديللد 
حتول  كما  وجيزة  فرتة  خال  جيدة  اإقبال  ن�سبة 
اإىل حمور لعدد من النقا�سات الإعامية يف �سحف 
اإ�سافة  تاميز>>،  <>نيويورك  مثل  اأمريكية 
واملواقع  العربية  الإعام  و�سائل  من  عددا  اأن  اإىل 
اأن  وينتظر  وا�سع،  نطاق  على  تناولته  الإلكرتونية 
مرتجمة  ن�سخة  اإ�سدار  هي  املقبلة  اخلطوة  تكون 
العربي  العامل  يف  توزيعها  يتم  العربية  اللغة  اإىل 
لتكون اإ�سافة مهمة لكل الباحثني واملهتمني Ãجال 

احلوار العاملي والتقارب بني الثقافات.
واقع املنطقة..�سرورة مراجعة ال�سيا�سات

زغبي طرح روؤية �ساملة يف مقدمة الكتاب للواقع 
على  الأحللداث  م�ستجدات  فر�سته  الذي  ال�سيا�سي 
م�ستعر�سا  املتحدة،  والوليات  العرب  بني  العاقة 
ق�سة  �سمنها  من  ال�ساأن  هذا  يف  املراحل  من  عللددا 
تويل امل�سوؤولة التنفيذية �سارلوت بريز قيادة جهود 
مع  العاقات  لتح�سني  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
زغبي  قراأها  التي  التجربة  وهي  العربي..  الوطن 
من منظور نقدي يتناول اأ�سلوبها يف اأداء مهمتها مع 
تلك  واجهتها  التي  الإ�سكاليات  بع�ض  عند  الوقوف 
التجربة، ويقول <> لقد حاولت بريز اإجناح مهمتها 

من خال اأ�سرطة فيديو ق�سرية تعر�ض على حمطات 
اأمريكا  يف  م�سلمة  اأ�سر  فيها  وتظهر  التلفزيون، 
اأ�سلوب  يف  جتدها  التي  الراحة  عن  تتحدث  وهي 
ببع�ض  تاأثري  من  الرغم  لأمريكية.وعلى  احلياة 
امل�سامني الإن�سانية الداعية اإىل امل�ساواة والعدل يف 
من  الأ�سلوب  هذا  اأن  اأدرك  كنت  اأنني  اإل  اإعاناتها 
التعاطي لي�ض اأمامه فر�ض وا�سعة للنجاح يف الوطن 
العربي. وميكن القول اإنه اإذا كانت بريز ناجحة يف 
ن�ساطها الإعاين مع ال�سركات، فاإن اإدارتها لل�سوؤون 
البيت  بللداأ  فقد  وبالتايل  ناجحة،  تكن  مل  العامة 
الأبي�ض يف التفكري بو�سائل اأخرى لتح�سني عاقات 
اأمريكا مع العامل العربي، ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
بداية  مع  من�سبها  من  بللريز  ا�ستقالت  حتى  ككل. 
زغبي  ي�سيف   .2003 عام  للعراق  الأمريكي  الغزو 
عاقتها  وطبيعة  املنطقة  لواقع  �سريعة  قراءة  يف 
حيوية  منطقة  الأو�للسللط  <>ال�سرق  بللاأمللريللكللا 
للوليات املتحدة، وللعامل ككل من حيث الأمور ذات 
العاقة بالأمن وال�ستقرار. ومل ت�ستثمر الوليات 
املتحدة يف اأي منطقة من العامل باأكرث مما فعلته يف 
اأوائل  يف  فيتنام  حرب  نهاية  منذ  الأو�سط  ال�سرق 
اأمريكي،  األف   150 من  اأكرث  ال�سبعينيات.وهنالك 
يف  الآن  حروبًا  يخو�سون  بريطاين  األف   50 ونحو 
اأجزاء من منطقة ال�سرق الأو�سط، اأو على تخومها. 
وهنالك كذلك مئات الآلف من الأمريكيني املعنيني 
بال�سرق الأو�سط �سمن عاقات خا�سة بالن�ساطات 
 ، احليوية>>  الأهمية  ذات  وال�سراكات  العملية، 
وقال اإن العداء بني هذه املنطقة والوليات املتحدة 

اإزاء كل �سيء ينتمي  العداء  اأن ين�سر لي�سمل  ميكن 
وال�سيا�سي،  الع�سكري،  الثقل  اأن  موؤكدا  الغرب،  اإىل 
ال�سرق  يف  املتحدة  للوليات  الكبري  والقت�سادي 
الأو�سط يجعلها بحاجة ما�سة اإىل معرفة فر�سياتها 

اخلاطئة يف هذه املنطقة من العامل>>.
ج�سر التفاهم يبداأ بال�ستماع اجليد

جانبا  زغبي  ا�ستعر�ض  اأن  وبعد  اآخللر،  جانب  يف 
ولدتلله  فللرتة  منذ  الللعللربللي  بللالللعللامل  عاقته  مللن 
من  عللدد  اإن�ساء  يف  جتربته  عللن  حتللدث  ون�ساأته، 
وكتابة  العربية،  للل  الأمريكية  التعاون  منظمات 
عمود اأ�سبوعي يظهر يف 12 �سحيفة عربية، واإدارة 
الوليات  عاقات  حول  كثرية  تلفزيونية  مقابات 
درا�سات  على  والإ�للسللراف  العربي  بالعامل  املتحدة 
خا�سة بكل هذه الق�سايا. وعر�ض املوؤلف جانبا من 
جتاربه يف هذا املجال مع �سخ�سيات عربية اتفقت 
اأن  ميكن  اجليد  ال�ستماع  اإىل  اللجوء  اأن  على  معه 
ي�ساهم يف اإقامة ج�سر من التفاهم بني الأمريكيني 
الذين  بني  من   <> يقول  حيث  العربي،  والللعللامل 
ال�سيخ  ذلك  يفهمون  ممن  املنطقة  هذه  يف  قابلتهم 
لل�سوؤون  وزيرًا  الآن  اأ�سبح  الذي  زايد  بن  اˆ  عبد 
حيث  املتحدة،  العربية  الإمللللارات  يف  اخلارجية 
التفكري.  وعمق  الللهللدوء،  من  بكثري  الرجل  يتمتع 
ولدى هذا الرجل مهارة ال�ستماع اجليد. وكثريًا ما 
�ساعديه، وي�ستوعب  يجل�ض وهو يركز نظره ويلف 
ما يدور حوله. وحني يتحدث يلجاأ اإىل الكام اللني 
ويعرفه  اإليه.  ال�ستماع  من  الآخللرون  يتمكن  حتى 
يف  عملوا  الذين  املتحدة  الوليات  �سفراء  من  عدد 
الإمارات، حيث يقولون اإنه بقدر احرتامه للعاقات 
بع�ض  يف  يكون  اأن  ميكن  فاإنه  املتحدة،  الوليات  مع 
الأمريكية>>.  لل�سيا�سة  �سديدًا  ناقدًا  الأحيان 
امل�ساركة  فر�سة  يل  <>�سنحت  زغللبللي  وي�سيف 
عام  لاإعام  وزيللرًا  كان  حني  اإليه  دعا  اجتماع  يف 
املنطقة،  يف  الللوزراء  من  عدد  فيه  و�سارك   ،2002
يف  وامل�سلمني  العرب  �سورة  حت�سني  ملناق�سة  وذلللك 
ال�سيخ عبد اˆ م�ستمعًا جيدًا خال  الغرب. وكان 
الأمريكيني،  يفهمون  ل  العرب  اأن  وراأى  املناق�سات. 
فاإن  ولذلك  الللعللرب.  يفهمون  ل  الأمريكيني  واأن 
تف�سل  ما  كثريًا  التقارب  �سبيل  يف  اجلانبني  جهود 
رغم ح�سن النيات. وقد ركز يف ذلك الجتماع على 
�سرورة فهم اجلانبني بع�سهما بع�سا كو�سيلة لتج�سري 

الفجوة القائمة بينهما>>.
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طارق عبد الواحد
جتنيد  ق�سية  جتلللددت   
الفدرايل  التحقيقات  مكتب 
flللربيللن  اآي(  بللللي  )اأف 
بق�سد  امل�ساجد  يف  وزرعللهللم 
امل�سلمني  علللللى  الللتللجلل�للسلل�للض 
و�سلت  بعدما  الأمللريكلليللني، 
حني   2009 عام  ذروتها  اإىل 
هلللللددت اأكلللللرث ملللن ثللاثللني 
وحقوقية  اإ�سامية  موؤ�س�سة 
ات�سالتها وتعاماتها  بوقف 

مع مكتب التحقيقات.
التقارير  بع�ض  وتللرجللح 
ارتلللفلللاع اأعللللللداد املللخللربيللن 
يعملون  الللذيللن  املللجللنللديللن 
Ãقدار  اآي  بللي  اأف  ل�سالح 
اأ�للسللعللاف عللمللا كانت  ثللاثللة 
عاما،   25 قبل  عليه  كللانللت 
وهللللو ملللا اعلللتلللرب طلللفلللرة يف 
ن�ساط املكتب الفدرايل الذي 
الإرهلللاب  مكافحة  اأ�سيفت 
 11 هجمات  بعد  مهامه  اإىل 
اإىل   ،2001 اأيلول  �سبتمرب/ 
جللانللب حملللاربلللة اجلللرميللة 

املنظمة وتهريب املخدرات.
احلقوقيني  بع�ض  وي�سري 
لتقارير  املتابعني  واملراقبني 
املاحقات الق�سائية املتعلقة 
بالن�ساطات الإرهابية اإىل اأن 
املخربين،  اأعللداد  يف  الزيادة 
باأكرث  عددهم  يقدر  الذين 
من 15 األفا، تندرج يف الفئات 
املجتمعات  Ãراقبة  املكلفة 
الإ�لللسلللامللليلللة ونلل�للسللاطللاتللهللا 
ومللللراكللللزهللللا وبلللراجملللهلللا 

الدينية.
يللللتللللم الللل�لللسلللغلللط علللللى 
املللدرجللني على  الأ�للسللخللا�للض 
قللللوائللللم اللللرتحللليلللل وعللقللد 
ال�سفقات معهم للعمل ل�سالح 
اأف بي اآي مقابل غ�ض النظر 
عن اإقامتهم غري ال�سرعية يف 
�سلطات  مع  بالتن�سيق  الباد، 

الهجرة املخت�سة
»جت�س�ض وحتري�ض

وظلللائلللف  تللقللتلل�للسللر  ول 
بي  اأف  وعللمللاء  املللخللربيللن 
التج�س�ض  على  ال�سريني  اآي 
اإىل  تتعداها  بل  واملراقبة، 
وتاأليبهم  النا�ض  حتري�ض 
النخراط  على  وت�سجيعهم 
بق�سد  وهمية،  عمليات  يف 
مللعللرفللة ملليللولللهللم والإيلللقلللاع 
عن  للك�سف  حماولة  يف  بهم، 
متورطني  اأ�سخا�ض  اأو  م�سادر 

بن�ساطات غري قانونية. 
ي�سكك  ال�سياق،  هللذا  ويف 
باملنظمات  وعاملون  ن�سطاء 
احلللللقللللوقلللليللللة واملللللدنلللليللللة 
 ñالأفخا ن�سج  بل«م�سروعية« 
ل�سيما  باملواطنني،  والإيقاع 
التحقيقات  مللن  الكثري  واأن 
املخربين  هللللوؤلء  اأن  بينت 
يلللخلللتلللارون �للسللحللايللاهللم من 
ويقومون  الفقرية،  الطبقات 
بللللا�للللسللللتللللدراج الللبلل�للسللطللاء 
وال�ساذجني الذين ل يعرفون 
مبادئه  اإل  الإ�لللسلللام  علللن 
يك�سفون  مما  اأكللرث  الأوللليللة، 
»خايا  ي�سمى  اأن  ميكن  عما 

اإرهابية«.
وتلللنللل�لللسلللط امللللنلللظلللملللات 
واملللوؤ�للسلل�للسللات احلللقللوقلليللة يف 
جتنيد  لعمليات  الللتلل�للسللدي 

خرقها  بللدعللوى  املللخللربيللن 
املدنية،  احلللريللات  لللقللانللون 
وا�للللسللللتللللهللللداف امللل�للسلللللمللني 
الأمريكيني وامل�سلمني املقيمني 
ب�سبب  املللتللحللدة  بللالللوليللات 
يخالف  اأملللر  وهلللذا  ديللنللهللم، 
ب�سكل  الأمللريكللي  الللد�للسللتللور 

�سريح. 
بعدا  امللل�للسللاألللة  وتللتللخللذ 
خلفية  على  اآخلللر،  حقوقيا 
بتجنيد  اآي  بللي  اأف  قلليللام 
امللللخلللربيلللن مللللن اأو�للللسللللاط 
ال�سرعيني  غللري  املللهللاجللريللن 
يتم  حيث  كثرية،  حللالت  يف 
اللل�للسللغللط علللللى الأ�للسللخللا�للض 
امللللللدرجلللللني علللللللى قلللوائلللم 
ال�سفقات  وعللقللد  الللرتحلليللل 
بي  اأف  ل�سالح  للعمل  معهم 
عن  النظر  غ�ض  مقابل  اآي 
ال�سرعية  غلللري  اإقللامللتللهللم 
بالتن�سيق مع �سلطات الهجرة 

املخت�سة.
ورغم اأن اأف بي اآي يواظب 
على اإنكار جتنيد flربين اأو 
عماء  تكليف  اأو  ابتزازهم 
امل�ساجد،  Ãراقبة  �سريني 
باملكتب  مللل�لللسلللوؤوللللني  فلللللاإن 
اعلللرتفلللوا ملللللرات علللديلللدة، 
بللاأنللهللم »يللراقللبللون اأفللللرادا 

مللعلليللنللني داخللللل امللل�للسللاجللد، 
اأقللروا  كما  امل�ساجد«  ولي�ض 
Ãللل�لللسلللاعلللدتلللهلللم ملللخللربيللن 
البع�ض  تللرحلليللل  وتللوقلليللف 
اأ�سماوؤهم  وردت  ممن  منهم، 

بقوائم الرتحيل.
رئللليللل�لللض جللللنلللة الأمللللللن 
الللكللونللغللر�للض  يف  اللللداخلللللللي 
كينغ  بيرت  اجلمهوري  النائب 
م�ساجد  هللنللاك  بلللاللللقلللول: 
املتحدة،  الوليات  يف  كثرية 
85 % منها يديرها متطرفون

»جتدد الق�سية
الللقلل�للسللايللا  جلللديلللد  ويف 
تتناقل  ال�ساأن،  بهذا  املت�سلة 
و�سائل الإعام ق�سة الهندي 
قام  اللللذي  �سينغ  اآرفلليللنللدر 
بتجنيده  التحقيقات  مكتب 
اأيلول   11 هجمات  اأعقاب  يف 
امل�ساجد،  »زيللارة  منه  طالبا 
امل�سلمني«  على  والتج�س�ض 
لو�سائل  ما قال حماميه  وفق 

الإعام.
وتلللتلللزاملللن امللل�للسللايللقللات 
الأملللنللليلللة مللللع ملللوجلللة من 
احللللللملللللات اللل�للسلليللا�للسلليللة 
امل�ساجد  على  والإعللاملليللة 
الذين  الأمريكيني  وامل�سلمني 
ن�سبتهم على 1% من  ل تزيد 

لل�سكان،  الإجللمللايل  الللعللدد 
عدة  الكونغر�ض  عقد  حيث 
�سرح  ال�ساأن،  بهذا  جل�سات 
جلنة  رئي�ض  اإحللداهللا  خللال 
بالكونغر�ض  الداخلي  الأمللن 
كينغ  بيرت  اجلمهوري  النائب 
بالقول »هناك م�ساجد كثرية 
ومدعيا  املتحدة«  بالوليات 
امل�ساجد  تلك  مللن   %  85 اأن 

يديرها متطرفون.
ن�سر  اللل�للسلليللاق،  هلللذا  ويف 
مللركللز �لللسلللاذرن بللافللرتللي لو 
تقريرا، ال�سهر املا�سي، و�سف 
بل«الهي�سترييا«  املوجة  تلك 
واأبلللللغ عللن عللدد مللن جرائم 
اللللكلللراهللليلللة اللللتلللي وجللهللت 
وعدد  م�سلمني،  �سد  موؤخرا 
الحتجاجية  امل�سريات  مللن 
امل�ساجد يف عدة وليات  �سد 

اأمريكية.
 واأ�سار التقرير اإىل اإ�سدار 
لقوانني  مناه�سة  قللوانللني 
يوم  )الإ�سامية(  ال�سريعة 
flاوف  عن  تعرب  وليللة   12
و�سفها  الأملللريكللليلللني  لللللدى 
لها  اأ�سا�ض  »ل  باأنها  التقرير 

من ال�سحة«.
امل�سمار  بللهللذا  وتللنلل�للسللط 
لاإ�سام،  معادية  منظمات 
مللنللهللا علللللى �للسللبلليللل امللللثلللال، 
اأ�سلمة  »اأوقللللفللللوا  مللنللظللمللة 
اأكرث  من  تعترب  التي  اأمريكا« 
لإقامة  املناه�سة  املنظمات 
Ãمنطقة  اإ�للسللامللي  مللركللز 
Ãدينة  زيلللللرو«  »غلللراونلللد 
نللليلللويلللورك، حلليللث اعللتللربت 
بتاأ�سي�ض  امل�ساهمات  اإحللدى 
هذه املنظمة بانيا غيلر، اأن 
بناء املركز الإ�سامي �سيكون 
يف  الن�سر«  »م�سجد  Ãثابة 

اأحداث 11 اأيلول

ـــص مبـــ�ـــضـــاجـــدهـــا ـــ� ـــي ـــض ـــوا� ــــــا جتــــنــــد ج cÒــــــ اCم

�ضÎو�ص-cان Yن  التهم  جمي™  ت�ضق§  نيويورك    )Ïمانه( fiكمة 

م�سلمو الوليات املتحدة ينظمون �ساة فى 
الذكرى العا�سرة ل �سبتمرب بعد مقتل بن لدن   

 - نيويورك  غربة نيوز« -: ينظم م�سلمو �سرتلنغ يف الوليات املتحدة 
جريا على عادتهم ال�سنوية يف كل 11 ايلول/�سبتمرب �ساة م�سكونية 

يف ذكرى �سحايا العتداءات. 
ويبقى امل�سلمون يف الوليات املتحدة على حال من احلذر على الرغم 

من اندماجهم ويطلبون تعزيز حماية ال�سرطة.
بعد  على  �سرتلنغ  يف  ادامللز  مركز  يف  القيادي  جاكا  ر�سوان  وقللال 
الذكرى  ان  يرون  املتحدة  الوليات  م�سلمي  ان  وا�سنطن  كلم غرب   30
العا�سرة لهجمات 11 ايلول/�سبتمرب 2001 تكت�سي اهمية مزدوجة: 
عنف  اعمال  من  والوقاية  الرهاب«  Ãحاربة  التزامنا  تاكيد  »اعادة 

حمتملة. 
تعر�سوا  كافة،  واجلماعات  المريكيني،  »جميع  اليوم،  هللذا  ويف 
اكرب  احدى  يف  امل�سوؤول  هذا  بح�سب  قتلوا«،  م�سلمني  وثمة  للهجوم. 

املجموعات ال�سامية يف الوليات املتحدة. 
كما  بالرتياح  ن�سعر  العا�سرة،  ال�سنوية  الذكرى  هذه  »يف  وا�ساف 
قتل،  القاعدة«  تنظيم  »زعيم  لدن  بن  فا�سامة  المريكيني.  جميع 

والعدالة حتققت«. 
على  حذرين«  البقاء  »فعلينا  ال�سرطة:  حماية  طلب  ينوي  انه  ال 

حد تعبريه. 
التخريبية  والعمال  ال�ستائم  حدة  تراجعت   ،2001 العام  فمنذ 

والتدابري ال�ستفزازية بحق امل�سلمني ال انها مل تزل متاما. 
مت  اي«،  بي  »اف  المريكية  الفدرالية  ال�سرطة  ارقللام  وبح�سب 
ت�سجيل 481 حالة من »جرائم الكراهية« »اي تلك التي يكون دافعها 
للم�سلمني« عام 2001، مقابل 28 عام 2000 ونحو 150 حتى  العداء 

العام 2006، ثم تراجع العدد اىل قرابة املئة منذ ذلك احلني. 
وكل حدث يف هذا ال�سياق يتخذ ابعادا وطنية وعاملية. 

 -- م�سجدا  وي�سم   -- ا�سامي  ثقايف  مركز  ان�ساء  م�سروع  اثار  وقد 
قرب موقع »غراوند زيرو« يف نيويورك جدل كبريا. ويبدي 60% من 

المريكيني معار�سة لهذا امل�سروع بح�سب مركز بيو لابحاث. 
وكانت م�ساريع من هذا النوع لقت عامي 2009 و2010 معار�سة يف 

35 مدينة امريكية. 
الوظائف  يف  للتمييز  عر�سة  يزالون  ل  امل�سلمون  كان   ،2010 وعام 
العربية  اللجنة  بح�سب  الهجرة،  ويف  املدار�ض  يف  ومل�سايقات  وال�سكن 

المريكية ملناه�سة التمييز. 
وقد احتل خرب امل�سروع الذي توله ق�ض مت�سدد يف فلوريدا باحراق 
العامل  �سحف  يف  العناوين  �للسللدارة  املا�سي  العام  امل�سحف  من  ن�سخ 

اجمع. 
وحتاول نحو ع�سر وليات حاليا مترير قوانني تت�سمن متييزا �سد 
المريكية- العاقات  جمل�ض  يف  امل�سوؤول  وليد  داود  بح�سب  امل�سلمني 

امل�سلمني التي ترى ان »مراقبة  ال�سامية، جمعية الدفاع عن حقوق 
ال�سرطة للم�سلمني تعممت«. 

التهديد  م�سالة  عللن  حاليا  املتحدة  الللوليللات  تت�ساءل  وبللذلللك، 
الداخلي. 

جامعة  يف  الجتماع  علم  يف  الخت�سا�سي  كروزمان  ت�سارلز  ويقول 
من  تنفيذها  او  لها  العللداد  مت  اعتداء   161 ان  ال�سمالية  كارولينا 
مت  اعتداء   11 وادى  اعللوام.  ع�سرة  خال  امريكيني  م�سلمني  جانب 
اطاق  العللتللداءات  هللذه  بني  ومللن  قتيا،   33 �سقوط  اىل  تنفيذها 
النار على القاعدة الع�سكرية يف فورت هود يف تك�سا�ض »13 قتيا عام 
2009«. ومن بني م�ساريع العتداءات البالغ عددها 120، مت احباط 

fl 48ططا بف�سل معلومات ادىل بها م�سلمون. 
وذلك مرده اىل ان امل�سلمني البالغ عددهم 2،6 مليون �سخ�ض »%0،6 
وبح�سب  املتحدة.  الللوليللات  يف  جيد  ب�سكل  مندجمون  ال�سكان«  من 
ا�ستطاع راي ملعهد غالوب، ي�سعر 70% من امل�سلمني بالر�سى عن و�سعهم 

كما يرى 80% منهم ان الو�سع �سيتح�سن خال خم�ض �سنوات. 
�سرتلنغ  يف  امل�سلى  من  خروجها  لللدى  عاما«   18« يا�سمني  وتقول 
»انتقاد امريكا ل يجعل منكم �سخ�سا اقل انتماء اىل امريكا، بل يزيد 
من امريكيتكم. عندما نحب �سيئا ما، ن�سعى لتح�سينه«. وت�سري اىل ان 
اكرث ما يزعجها هو ا�سطرارها »لن تدافع عن نف�سها لكونها م�سلمة. 
فيجب ال يكون علي ان اعتذر عن اعمال ارتكبها ارهابيون ل ميتون 

ايل ب�سلة«.

ا�سقطت   - نيوز  غربة  نيويورك  
حمكمة يف نيويورك جميع التهم �سد 
دومينيك �سرتو�ض-كان املدير ال�سابق 
لتنتهي  اللللللدويل،  الللنللقللد  للل�للسللنللدوق 
ثاثة  ا�ستمرت  التي  الق�سية  بذلك 
بني  من  كان  الللذي  الرجل  �سد  ا�سهر 

املر�سحني لرئا�سة فرن�سا. 
عليا  حمكمة  رف�ست  الثللر،  وعلى 
حمامي  قللدملله  الللللذي  ال�للسللتللئللنللاف 
مدع  لتعيني  ديالو  نفي�ستو  املدعية 
مدعي  اتهام  بعد  الق�سية  يف  خا�ض 
بتجاهل  فان�ض  �ساير�ض  مانهاتن  عام 
جن�سي،  اعتداء  حللدوث  على  الدلللة 
مما يعني انه بات بو�سع �سرتو�ض-كان 

مغادرة الوليات املتحدة.
ا�ستقطبت  قانونية  ق�سية  وبعد 
ا�سهر  العامل على مدى ثاثة  اهتمام 
على  را�سا  الفرن�سية  ال�سيا�سة  وقلبت 
مانهاتن  حمكمة  مدعي  قللرر  عقب، 
بحق  املللاحللقللات  جميع  وقللف  طلب 
�سرتو�ض كان بعد ان قال ان الكاذيب 
قو�ست  املللدعلليللة  بللهللا  ادلللللت  الللتللي 

م�سداقيتها ب�سكل كبري. 
عاملة  وهي  ديالو  نفي�ستو  وكانت 
اتهمت  الللفللنللادق،  احللد  يف  تنظيف 
اجلن�سي  بللالعللتللداء  �للسللرتو�للض-كللان 

عليها.
مانهاتن  حمكمة  قللاعللة  وداخللللل 

اوبو�ض  مايكل  القا�سي  وافق  املكتظة 
ووقللف  الللتللهللم  جميع  ا�للسللقللاط  علللللى 
بللهللا حمامو  قللللام  اخلللللرية  حملللاوللللة 

اخلادمة بتعيني مدع خا�ض. 
�سرتو�ض-كان لانتظار  ومل ي�سطر 
30 يوما لتنظر يف ا�ستئناف تعيني مدع 
ال�ستئناف  قا�سية  رف�ست  اذ  خا�ض، 

هيلني فريدمان ب�سرعة الطلب.
وقال مكتب مدعي مانهاتي �ساير�ض 
الذي ح�سل فيه  الوقت  انه يف  فان�ض 
ات�سال جن�سي بني اجلانبني، فان كذب 
ب�سورة  م�سداقيتها  اىل  ا�ساء  ديالو 
الق�سية  رفللع  املمكن  غللري  مللن  جعلت 
وا�سحا  الرتياح  وبدا  املحكمة.  اىل 
عاما«   62« �سرتو�ض-كان  وجلله  على 
املبنى ترافقه زوجته  اثناء مغادرته 
التي  �سنكلري  ان  الفرن�سية  املليونرية 
وقفت اىل جانبه منذ اندلع ف�سيحة 
ايار/ يف  بحقه  اجلن�سية  التهامات 

مايو املا�سي. 
وا�سدر �سرتو�ض-كان بيانا �سكر فيه 
ان�ساره الذي دعموه اثناء »الكابو�ض« 

الذي عا�سه. 
جميع  ا�للسللكللر  ان  »اود  وقلللللال 
ال�للسللدقللاء يف فللرنلل�للسللا واللللوليلللات 
واىل  بللرباءتللي  امنوا  الللذي  املتحدة 
الف النا�ض الذين قدموا يل تاييدهم 

�سخ�سيا او كتابة«. 

وا�ساف »انا ممÏ لزوجتي وعائلتي 
الذين عا�سوا هذه املحنة معي«. 

اىل  �سرتو�ض-كان  عللاد  لو  وحتى 
ب�سكل  �سمعته  تلطخت  فقد  فرن�سا، 
ا�سطره  ما  الق�سية  هذه  ب�سبب  �سيء 
�سندوق  رئا�سة  مللن  ال�ستقالة  اىل 
احامه  وجتللملليللد  اللللللدويل،  الللنللقللد 

بالرئا�سة الفرن�سية. 
وجتللمللع علللدد ملللن املللتللظللاهللريللن، 
املحكمة  امللام  الن�ساء«  من  معظمهم 
وهفتوا ب�سعارات من بينها »انت حقري 

وزوجتك احقر«. 
�سبع  يللواجلله  �سرتو�ض-كان  وكللان 
الغت�ساب  حمللاولللة  بينها  مللن  تهم 

والعتداء اجلن�سي والحتجاز.
�سفحة   25 يف  تللقللع  وثلليللقللة  ويف 
املدعي  قللال  القا�سي،  اىل  موجهة 
ديالو،  نفي�ستو  ان  فان�ض  �سايرو�ض 
عاما،   32 العمر  من  البالغة  اخلادمة 
املحققني،  على  متكرر  ب�سكل  كذبت 
على  تدل  مادية  عنا�سر  ان  مو�سحا 
لها  �سريعة«  جن�سية  »عاقة  وجللود 
املمكن  غري  من  لكن  �سرتو�ض-كان،  مع 

التاأكيد من انها فر�ست عليها.
وا�ساف ان اكاذيب عاملة التنظيف 
Ã�سداقيتها  كبري  حد  اىل  »ا�للسللرت 
موؤكدا  الق�سية«،  هللذه  يف  ك�ساهدة 
انها كذبت يف »كل لقاءاتها تقريبا مع 

املدعني على الرغم من الدعوات التي 
وجهت اليها لقول احلقيقة«.

وقللللللال حملللاملللو �لللسلللرتو�لللض-كلللان 
من  ال�ساد�ض  يف  برباءته  دفللع  الللذي 
 »Ïمم« موكلهم  ان  حزيران/يونيو 
»قلنا  بيان  يف  واكللدوا  املدعي.  لقرار 

منذ البداية انه بريء«.
وبلللذللللك انللتللهللت هلللذه املللواجللهللة 
الق�سائية التي دارت منذ ثاثة ا�سهر 
بني املدير العام ال�سابق ل�سندوق النقد 
ان  بدون  التنظيف،  وعاملة  الدولية 
رقم  اجلناح  يف  فعا  حللدث  ما  يعرف 

2806 يف فندق �سوفيتيل.
بتوقيف  امللللر  اللللللذي  واملللللدعللللي 
بداأ  ايار/مايو   14 يف  �سرتو�ض-كان 
الت�سكيك  حزيران/يونيو  نهاية  يف 
على  وقللدرتللهللا  املدعية  Ã�سداقية 

اقناع هيئة للمحلفني.
ب�ساأن  عدة  مرات  كذبت  انها  وقال 
بعد  جلللرى  مللا  كللل  وبلل�للسللاأن  ما�سيها 
لفرتة  رف�ست  كما  متللامللا.  احلللادثللة 
 -- هاتفي  بات�سال  العرتاف  طويلة 
ايار/  15 يف  فيه  حتدثت   -- م�سجل 
ثروة  عن  م�سجون،  �سديق  مع  مايو 

�سرتو�ض-كان.
بنف�سها  المية  ال�سيدة  واعرتفت 
مقابلة  يف  اخللطللاء،  ارتللكللبللت  بللانللهللا 

تلفزيونية يف نهاية متوز/يوليو.
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الجهزة  ان  حقوقي  نا�سط  افلللاد 
الربعاء  فجر  نفذت  ال�سورية  المنية 
�سملت  واعللتللقللالت  مداهمة  حللمللات 
ريف  يف  الواقعة  حر�ستا  يف  ع�سرات 
التظاهرات  ا�للسللتللمللرت  حلليللث  دملل�للسللق 
املطالبة با�سقاط النظام.وذكر املر�سد 
»اجهزة  ان  حلقوقالن�سان  اللل�للسللوري 
الربعاء  فجر  نفذت  ال�سورية  المللن 
حر�ستا  يف  واعتقالت  مداهمة  حملة 
يف حماولة لوقف التظاهرات احلا�سدة 
حمات  رغم  املدينة  يف  ا�ستمرت  التي 

العتقال ال�سابقة«.
العتقال  »حملة  ان  املر�سد  واعلن 

اليوم �سملت 37 �سخ�سا«.
»قللللوات  ان  اىل  املللر�للسللد  وا�لللسلللار 
ع�سكرية وامنية اغلقت مداخل مدينة 
الثنني  للليللل  منت�سف  بللعللد  حر�ستا 
فقط«  املدينة  اهايل  بدخول  و�سمحت 
بحملة  الثاثاء  »فجر  قامت  بعدما 
ا�سفرت  واعتقالت  للمنازل  مداهمات 

عن توقيف اكرث من 120 �سخ�سا«.
»عملية  ان  اىل  املللر�للسللد  ولللفللت 
العتقال ترافقت مع ال�سرب والتنكيل 
وتخريب  املنازل  بع�ض  اثللاث  وتك�سري 
ملطلوبني  عللائللدة  مللتللاجللر  حمللتللويللات 

لاجهزة المنية«.
ويف ريف دم�سق اي�سا، خرجت م�ساء 
مطالبة  »تللظللاهللرات  الللثللاثللاء  املل�للض 
بللا�للسللقللاط الللنللظللام يف دومللللا وداريللللا 
والك�سوة  والزبداين  وكناكر  وحر�ستا 

وم�سايا«، بح�سب املر�سد.
وت�سهد �سوريا تظاهرات احتجاجية 
غري م�سبوقة منذ منت�سف اذار/مار�ض 
�للسللد الللنللظللام اللل�للسللوري ا�للسللفللرت عن 
دفع  مما  مللدين   2200 من  اكللرث  مقتل 
الللدول الوروبلليللة والللوليللات املتحدة 
الدعوة  اىل  املتحدة  ال·  الربللعللاء 
ال�سوري  الرئي�ض  على  عقوبات  لفر�ض 

واملحيطني به.
والوليات  الوروبية  الدول  ودعت 
اىل  املتحدة  ال·  الربللعللاء  املتحدة 
ال�سوري  الرئي�ض  على  عقوبات  فر�ض 
لقمعهم  بلله  واملحيطني  ال�للسللد  ب�سار 

التظاهرات الحتجاجية يف بلده.
قدمت  للم�ساورات،  جل�سة  وخللال 
والربتغال  واملانيا  وفرن�سا  بريطانيا 
الثاثاء م�سروع قرار اىل الدول ال15 
اي�سا  يدعو  المن  جمل�ض  يف  الع�ساء 
�سوريا  ت�سليم  على  حظر  فر�ض  اىل 

ا�سلحة.
لدى  الفرن�سية  املمثلية  واكلللدت 
�سبكة  على  موقعها  على  املتحدة  ال· 
قدموا  و�سركاءها  »فرن�سا  ان  تويرت 
م�سروع قرار لفر�ض عقوبات يف جمل�ض 

المن« على �سوريا.
جتميد  على  القرار  م�سروع  وين�ض 
ممتلكات ال�سد و23 �سخ�سية و�سركة. 
ت�سم  لئحة  على  يدرج  مل  ال�سد  لكن 
من  ممللنللوعللني  �سخ�سية   22 ا�للسللمللاء 

ال�سفر.
غربيون  دبلوما�سيون  قللال  وبينما 
القرار  على  الت�سويت  يف  ياأملون  انهم 
قريبا، يتوقع ان يواجه الن�ض معار�سة 
الدائمتني  الع�سوين  وال�سني  رو�سيا  من 
متلكان  اللتني  الدويل  المن  جمل�ض  يف 

حق النق�ض )الفيتو(.
تعرب  بان  اي�سا  دبلوما�سيون  وتوقع 
عن  افريقيا  وجنوب  والهند  الربازيل 

حتفظات كبرية على امل�سروع.
ال·  يف  الللرو�للسللي  ال�سفري  وقلللال 
اجتماع  قبل  ت�سوركني  فيتايل  املتحدة 
لفر�ض  مائما  لي�ض  الوقت  ان  املجل�ض 

�سرورة  فاكدت  ال�سني  امللا  عقوبات. 
اجراء مزيد من احلوار.

وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية 
ان  بللكللني  يف  تلل�للسللاوجللو  مللا  ال�سينية 
حل  اىل  ت�سعى  ان  يجب  »الطللللراف 
عرب  منا�سب  وب�سكل  �سلميا  الق�سية 

احلوار والت�ساور«.
وا�ساف ان »م�ستقبل �سوريا يجب ان 

تقرره �سوريا بنف�سها«.
ويق�سي م�سروع القرار الذي ح�سلت 
منه  ن�سخة  على  بر�ض  فران�ض  وكالة 
كل  اللللدويل  الللتللحللرك  ي�ستهدف  بللان 
ا�سدار  يف  امل�ساركني  او  عن  »امل�سوؤولني 
اعمال  وقيادة  على  وال�سراف  اوامللر 

القمع العنيفة للمدنيني يف �سوريا«.
اكللرث  ان  املللتللحللدة  ال·  وتلللقلللول 
بداأت  ان  منذ  قتلوا  مللدين   2200 من 

احلركة الحتجاجية �سد ال�سد.
ال�سوري،  الرئي�ض  �سقيق  وادرج 
الرابعة  الفرقة  قائد  ال�للسللد  ماهر 
على الائحة املقرتحة بتهمة لعب دور 
وابن  الحتجاجات،  قمع  يف  مركزي 
اكرب  ميلك  الللذي  flلوف  رامللي  خاله 
�سركة للهاتف النقال يف �سوريا، ح�سب 

الن�ض.
الرئي�ض  نائب  اي�سا  الائحة  وت�سم 
فاروق ال�سرع ووزير الدفاع داود راجحة 
احلكومة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  وعددا 

ال�سورية واجهزة ال�ستخبارات.

املخابرات  ادارة  الائحة  وت�سمل 
موؤ�س�سة  بينها  �سركات  وثللاث  العامة 
ال�سكان الع�سكرية التي ت�سيطر عليها 
البناء  و�سركتي  الدفاع  وزارة  جزئيا 
اللتني  لا�ستثمار  وامل�سرق  العقارية 

ي�سيطر عليهما رامي flلوف.
وي�ستبه بان كل هذه ال�سركات متول 

حكومة ال�سد.
ويلللديلللن ملل�للسللروع اللللقلللرار »بللقللوة 
النتهاكات اخلطرية واملنهجية حلقوق 
ال�سورية  ال�سلطات  قبل  من  الن�سان 
مثل العدامات التع�سفية وال�ستخدام 
املفرط للقوة وقتل وا�سطهاد املحتجني 

واملدافعني عن حقوق الن�سان«.
كما يطالب »بوقف العنف فورا«.

ول يت�سمن م�سروع القرار اي تهديد 
بعمل ع�سكري.

يف  املتحدة  الوليات  �سفرية  وقالت 
مقابلة  راي�ض يف  �سوزان  املتحدة  ال· 
مع �سبكة �سي ان ان، ان »ال�سعب ال�سوري 
تدخل  اي  يريد  ل  انلله  بو�سوح  قللال 

ع�سكري اجنبي«.
بحاجة  ال�سد  ان  »اعتقد  وا�سافت 
لن يعرف انه على طريق خطري وغري 
على  وخيمة  نتائج  له  �سيكون  اخاقي 

قيادته«.
م�سروع  ان  اخللر  دبلوما�سي  وذكللر 
احلكومة  مللنللع  اىل  »يللهللدف  اللللقلللرار 
)الللل�لللسلللوريلللة( ملللن املللتلللاك و�للسللائللل 
توقع  بلليللنللمللا  اللللعلللنلللف«،  ا�للسللتللخللدام 
مكثفة  مناق�سات  غربيون  دبلوما�سيون 

قبل اي ت�سويت حمتمل على الن�ض.
العنف  باعمال  المن  جمل�ض  وندد 
الثالث من  يف �سوريا يف بيان ا�سدره يف 

اب/اغ�سط�ض.
من جهته، اقر جمل�ض حقوق الن�سان 
ت�سكيل  الثاثاء  املتحدة  لا·  التابع 
حول  م�ستقلة  دوللليللة  حتقيق  جلنة 

انتهاكات حقوق الن�سان يف �سوريا.

ت�سهد اأو�ساط اليهود من اأ�سل ليبي داخل 
القذايف  معمر  �سقوط  حول  جدل  اإ�سرائيل 
توا�سل  بينما  بلللاده،  يف  احلللكللم  �للسللدة  مللن 
جللذوره  على  التاأكيد  اإ�سرائيلية  م�سادر 

اليهودية.
ويقيم 120 األفا من اليهود الليبيني يف 16 
بلدة اإ�سرائيلية وجتمعهم جمعية اأور �سالوم 
حلماية تراث يهود ليبيا، وي�سدر عنها جملة 

دعى عادا. oناطقة با�سمهم ت
بديت�سور  �سالوم،  اأور  مركز  رئي�ض  ويعرب 
اأ�سفه  عن  م�سراتة،  يف  املللولللود  عطية  بن 
اإ�سامية  جهات  اإن  ويقول  القذايف  ل�سقوط 
زيارة  دون  وحتللول  بعده  من  ليبيا  �ستحكم 

اليهود لها، بح�سب موقع »اجلزيرة. نت«.
بالأمل  ي�سعرون  ليبيا  يهود  اأن  ويو�سح 
ل�سقوط القذايف وهم يتذكرون عدم م�سا�سه 

Ãن تبقى منهم يف ليبيا.
ويك�سف بن عطية )64 �سنة( يف ت�سريح 
بقليل  الثورة  قبل  اأنه  العربي  »والا«  ملوقع 
ليبيني  م�سوؤولني  مع  بات�سالت  يقوم  كللان 
بطرق flتلفة لتي�سري زيارة يهود اإ�سرائيليني 

لليبيا بغر�ض زيارة اجلذور وال�سياحة.
واملقيم  �سنة(   67( ليجزيال  عامو�ض  اأما 
الللقللذايف  م�سري  فيبكي  حللولللون،  Ãللديللنللة 
اإنه �سقط يوم فقد هيبته ال�سيا�سية  ويقول 
على  للح�سول  م�ساعيه  عن  تنازله  نتيجة 
ابن  وهللو  ليجزيال،  واأو�للسللح  نلللووي.  �ساح 
معقل  بللنللغللازي  مدينة  مللن  اأ�سلها  لعائلة 
الثورة الليبية، للقناة العا�سرة الإ�سرائيلية 
�سد  يوما  يكن  القذايف مل  اأن  الثاثاء،  ليلة 

اإ�سرائيل واليهود، لفتا اإىل اأن يهود ليبيا مل 
يطردوا منها بل غادروها Ãح�ض اإرادتهم.

�سنة(   35( حللداد  رفللرام  يبدي  باملقابل 
املللنللحللدر مللن عللائلللللة اأ�للسلللللهللا للليللبللي، عللدم 
اإنها  ويللقللول  ليبيا  يف  يللجللري  Ãللا  اكلللرتاث 
نظام  قبل  من  وحتكم  مملة  �سحراوية  باد 

�سمويل غري اإن�ساين.
حداد الذي اعتقل يف ليبيا خال زيارتها 
مقابر  ت�سوير  حماولته  خال  املا�سي  العام 
ي�ستذكر  اأوروبية،  بو�ساطة  واأطلق  يهودية، 

تعر�سه لتحقيق قا�ض يف تاجوراء.
اأ�سل  من  يهود  اأ�سف  يتفهم  اأنلله  ويللوؤكللد 
لهم  �سمح  لأنلله  الللقللذايف  رحيل  على  ليبي 
بزيارة الباد خل�سة يف رحات للتعرف على 

جذورهم، ومل يتعر�ض لهم ولأماكهم.
متقدمة  مفاو�سات  هناك  »كانت  وتابع 
ح�ستهم  على  احل�سول  بهدف  وبينه  بينهم 
نيتها  عن  اإيطاليا  اأعلنت  التي  الأمللوال  من 
قبل عامني حتويلها لليبيا تعوي�سا عن حقبة 

ا�ستعمار بادهم«.
وتو�سح حليمة احلياين )80 �سنة( والتي 
العام  لفل�سطني  ولدت يف طرابل�ض وهاجرت 

1952، اأن ما يجري يف ليبيا اليوم ل يهمها.
يف  الللدائللر  للجدل  ا�ستغرابها  وتللبللدي 
القذايف  اأن  اإىل  وت�سري  ليبيا،  يهود  اأو�ساط 
األفي  نحو  عمره  كني�ض  بهدم  مللوؤخللرا  قللام 

عام.
التي  �سنة(   75( بوارين  جيتا  تزال  ول 
الإ�سرائيلية  نتانيا  Ãدينة  وعائلتها  تقيم 
مع  تربطها  دم  قللرابللة  اأن  تللوؤكللد  اللليللوم، 

هو  اإليه  اآل  ما  على  حزنها  وتبدي  القذايف 
وجتريده  بت�سفيته  الثوار  متهمة  وعائلته، 

من احلكم.
وتوؤكد اأن غ�سة كبرية ماأت قلبها حينما 
اأيام  �ساهدت قناة اجلزيرة وهي تنقل قبل 
حديثا مع جنل القذايف حممد، وقد بدا من 

�سوته اأن كل �سيء انتهى.
وتتابع القول »ما زلت اأذكر �سورة القذايف 
بزيه  بدا  حيث  لإيطاليا  له  زيللارة  اآخللر  يف 
اجلميل وا�ستقبل ا�ستقبال امللوك. اإن م�سريه 

ملحزن جدا«.
�سحيفة  ملوقع  ت�سريح  يف  بوارين  وقالت 
الثنني  الإ�سرائيلية  اأحرونوت«  »يديعوت 
معروفة  ق�سة  للقذايف  اليهودية  اجلذور  اإن 
لدى اأو�ساط اليهود الليبيني، وا�ستذكرت اأن 
قريبتها اليهودية اعتنقت الإ�سام وتزوجت 

يف ليبيا من اأحد �سيوñ ع�سائرها.
فيها  �سمعت  التي  الأوىل  املرة  اأن  وذكرت 
اأبيها  من  كانت  اليهودية  القذايف  جدة  عن 
تنتقل  اأن  قبل  �سرت  يف  طفلة  كانت  عندما 

اإىل م�سراتة وبنغازي.
م�سامعي  على  يروي  والدي  »كان  وتابعت 
زوجها  طلقت  ديلللدا،  وتللدعللى  خللالللتلله،  اأن 
تزوجت  اأن  لبثت  وما  بها  لتنكيله  اليهودي 
من �سيخ عربي واأجنبت منه عدة اأولد منهم 

والدة معمر القذايف«.
كما تذكر بوارين نقا عن والديها اأن ديدا 
�سعائرها  على   ßحتاف ظلت  اإ�سامها  ورغم 
ومتنحهم  اأقاربها  تللزور  وكانت  اليهودية، 

املال وتتربع به للكني�ض.

وتوؤكد اأنها تتذكر مامح »احلفيد ال�سهري« 
القذايف عندما كان طفا م�ساغبا يف ال�سابعة 
من  وعائلتها  هي  هاجرت  حينما  عمره  من 
ليبيا العام 1948، وبعدها انقطعت العاقات 

مع اليهود املتبقني فيها.
وتقول يهوديت رونني -الباحثة املخت�سة 
اإن  اأبلليللب-  تل  بجامعة  واملحا�سرة  بليبيا 
نظرا  تفاجئها  مل  بللواريللن  جيتا  روايللللة 
اليهود  ربللطللت  الللتللي  الأخلللويلللة  للللللعللاقللات 

وامل�سلمني يف ليبيا وخارجها وقتها.
بللخللاف  الللللقللللذايف  اإن  رونلللللني  وقلللاللللت 
وعائلته  هللو  يكن  مل  املعلنة  ت�سريحاته 
م�سرية  مطلقا،  الللعللداء  اليهود  ينا�سبون 
على  ليبيني  يللهللود  ح�سول  على  ملوافقته 

الإيطالية  التعوي�سات  اأمللوال  من  اأن�سبتهم 
عن فرتة ال�ستعمار.

املنظمة  وع�سو  الإ�سرائيلي   ñامللللوؤر اأمللا 
ليلوف،  حجاج  يعقوب  ليبيا،  ليهود  العاملية 
اإدارة  بع�ض  بني  ان  qnعم يف  مت  لقاء  اأن  فذكر 
عن  �سخ�سي  ومللنللدوب  املللذكللورة  املنظمة 
مقد�سات  تناول  املللبللادرة،  �ساحب  القذايف 

واأماك اليهود يف ليبيا.
اأح�سرت  الثاين  اللقاء  »يف  ليلوف  واأردف 
ليبيا  يللهللود  حللول  كتابي  مللن  ن�سخة  معي 
ونقلت  للعللتلله  qnوق بعدما  للللللقللذايف  واأهللديللتلله 
لإ�سرائيل  �سفري  اأول  اأكللون  بللاأن  حلمي  له 
اأن الأخري  الغرب. ولحقا علمت  بطرابل�ض 

قراأه واأمر برتجمته للعربية«

Ωاليو فجر  دمûض≤  ــف  ري يف  اYــتــقــاالت  Mملة  نــفــذوا  Tضعب¬  ار  qضûن Tضبيحة 

لليبيا الــ�ــضــريــة  ــم  ــه ــارات ــتــذcــرون زي ــهــوديــة ويــ�ــض ــي ال ــــذور√  ـــدون ج cDـــو الـــقـــذايف وي يــبــكــون  ــيــون  ــيــل ــرائ اE�ــض

�سي ان ان: قوات خا�سة بريطانية وفرن�سية 
واأردنية وقطرية ت�ساعد الثوار يف طرابل�ض ..

الأمريكية  املتحدة  الوليات  وا�سنطن، 
)CNN( -- اأكد م�سوؤول يف حلف �سمال 
اأن   ،CNN ل�سبكة  الأربعاء،  الأطل�سي، 
قوات خا�سة من كل من بريطانيا، وفرن�سا، 
يف  الأر�ض  على  موجودة  وقطر،  والأردن، 
واملدن  طرابل�ض  يف  عمليات  واأجرت  ليبيا 

الأخرى مل�ساعدة قوات املعار�سة.
وذكر امل�سوؤول اأن »القوات الربيطانية، 

ب�سكل  اأنف�سهم  »تنظيم  يف  املقاتلني  وحدات  �ساعدت  اخل�سو�ض،«  وجه  على 
اأف�سل للقيام بعمليات،« بينما �ساعدت القوات القطرية والفرن�سية يف عملية 

»الت�سلح.«
وقد تنقل اأفراد يف هذه القوات الدولية مع وحدات املقاتلني عرب املدن يف 

flتلف اأنحاء ليبيا واأثناء تقدم املعار�سة اإىل طرابل�ض.
ورف�ض امل�سوؤول الك�سف عن ا�سمه ب�سبب ح�سا�سة املعلومات ال�ستخبارية، 
حت�سني  يف  املقاتلني  �للسللاعللدت  قللد  اخلللا�للسللة  الللقللوات  »عللمللومللا،  قللال  لكنه 

اأ�ساليبهم.«
التي  احلربية  للطائرات  معلومات  اأي�سا  »وفللرت  القوات  تلك  اأن  واأ�ساف 

جتري غارات جوية وتقوم Ãهمات ا�ستطاعية يف طرابل�ض.«
وتابع »لقد كان لهذا اأهمية خا�سة يف الأيام الأخرية يف العا�سمة، بعدما 
جمال  يف  الثوار  القوات  �ساعدت  لقد  طرابل�ض..  باجتاه  املقاتلون  جتمع 

الت�سالت قبل اأن ت�سن الهجوم على العا�سمة.«

ا�سرائيل وتركيا 
فعله  الإ�سرائيلية  الدبلوما�سية  حتاول  ما  هذا  العتذار...  من  النجاة 
جتاه الأزمة بينها وبني تركيا على خلفية اعتداءها على �سفينة امل�ساعدات 
هذه  على  املوؤ�سرات  اأتللراك..   9 مقتل  اإىل  ت  qاأد والتي  غزة،  اإىل  الإن�سانية 
اإ�سرائيل  اأن  �سيا�سي  م�سدر  عن  نقلت  اإ�سرائيلية،  اأو�ساط  ت�سوقها  املحاولت، 
موافقة  مقابل  ال�سحايا،  عائات  من  عائلة  لكل  م�ساعفة  تعوي�سات  عر�ست 

تركيا على الرتاجع عن مطلبها بالعتذار عن احلادثة.
لكل  دولر  األف   100 نحو  اإىل  ي�سل  احلايل  العر�ض  فاإن  امل�سدر،  وح�سب 

عائلة، ومت نقله اإىل اجلانب الرتكي عرب قنوات غري ر�سمية..
وتقول الأو�ساط اإن هذه القرتاحات نابعة من عدم متكن حمفل الوزراء 
الأتراك  مطلب  حول  اتفاق  اإىل  الو�سول  من  نتنياهو،  حكومة  يف  الثمانية 
تعار�ض  اخلارجية،  وزير  ليربمان،  بقيادة  غالبية  وجود  ظل  يف  بالعتذار، 
على  بللدوره،  ي�سغط  الأمريكي،  اجلانب  اأن  اإىل  الأو�ساط  اأ�سارت  كما  ذلك. 
اإ�سرائيل من اأجل اإيجاد �سيغة توافقية قبل موعد ن�سر تقرير الأ· املتحدة 

لفح�ض اأحداث اأ�سطول احلرية.
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 زعمت م�سادر اأمنية  اأن القذايف وعائلته وكبار 
من  الثاثاء  اليوم  �سباح  طرابل�ض  من  فروا  رجاله 

مقر اإقامتهم بق�سر العزيزية
 عرب نفق اأ�سفل الق�سر اإىل منطقة اآمنة جنوب 
ظهور  فيديو  فيه  ا�ستخدم  الذي  الوقت  يف  الباد 
املوقف  ليزيد  اأم�ض  م�ساء  للتمويه  الإ�سام  �سيف 

غمو�سًا و�سبابية.
قبائل  اإىل  جلوئه  ان   امللل�للسللادر    بع�ض  وقللال    
األف  بل 100  اأعدادهم  له يف اجلنوب تقدر  موالية 
�سخ�ض يجندها بعد ذلك يف الهجوم على طرابل�ض 
من خال حرب قبائل وع�سابات با�ستخدام اأ�سلحة 
حتت  تخزينها  مت  ممنوعة  وبيولوجية  كيماوية 

الأر�ض Ãنطقة »�سبها« لدى اأفراد قبيلته.
مكان  عن  كافية  معلومات  لتوجد   « واأ�سافت    
كتائبه،  من  غفرية  اأعللداد  مع  وهروبه  اختفائه 
وما ورد بتحليات اأجهزة flابرات �سرق اأو�سطية 
اختفاء  حللول  كافية  معلومات  وجللود  بعدم  يفيد 
اإىل  العا�سمة  مللن  وان�سحابها  الللقللذايف  كتائب 
اإل  ال�ساح  منهم  ي�سلم  ومل  غريمعلومة  مناطق 
�سيطرتهم  الليبيون  الثوار  ب�سط  قليلة«.    اأعللداد 
يف  الللقللذايف  معمر  العقيد  مقر  على  الكاملة  �سبه 
حني  يف  طرابل�ض،  العا�سمة  يف  العزيزية  بللاب 
راأ�سه، التي بداأت  �سيقوا الطوق على �سرت م�سقط 
دخول  اإىل  للتو�سل  املحلية  القبائل  مع  حمادثات 
املدينة ب�سكل �سلمي ودون مواجهات، من جانبه قال 
اإن  اجلليل  عبد  النتقاليم�سطفى  املجل�ض  رئي�ض 

مئات القتلى �سقطوا يف معركة طرابل�ض.
وقال ثوار 17 فرباير اإنهم يواجهون مقاومة من 
بع�ض جيوب الكتائب على اأطراف جممع العزيزية، 
اأتباع  من  العديد  على  القب�ض  األقوا  اأنهم  واأ�سافوا 

القذايف.
ويوا�سل الثوار تعزيز وجودهم يف العا�سمة عرب 
لتطهري  املحررة  املناطق  كافة  من  قللوات  ا�ستقدام 
ت�ستعد  حيث  ال�سابق  النظام  بقايا  مللن  املدينة 

لانت�سار وحفß الأمن يف جميع اأنحاء العا�سمة.
التطهري  عمليات  ت�ستغرق  اأن  الللثللوار  ويتوقع 
اأخرى  تقوم وحدات  اأن  كاأق�سى حد، على  اأ�سبوعا 
بتاأمني ال�سوارع والأحياء بالتعاون مع جلان �سعبية 
واإعللادة  الأمللن  على  احلفاظ  على  الثوار  مل�ساعدة 

احلياة ب�سكلها الطبيعي للمدينة.
طرابل�ض  لثوار  الع�سكري  املجل�ض  رئي�ض  وكللان 
داخل  مللن  للجزيرة  �سرح  بللاحلللاج  احلكيم  عبد 
طرابل�ض(  جنوب  كلم   30( العزيزية  باب  جممع 
من   %90 نحو  على  ال�سيطرة  اأحكموا  الثوار  بللاأن 
اأن  دون  القذايف  مكاتب  جميع  واقتحموا  املجمع 

يلقوا القب�ض عليه، اأو على اأحد من اأفرد اأ�سرته.
»بيت  ي�سمى  ما  فللوق  الللثللورة  علم  الللثللوار  ورفللع 
اإلللقللاء  الللقللذايف  العقيد  اعللتللاد  حلليللث  اللل�للسللمللود« 
خطاباته منذ اندلع الثورة يوم 17 فرباير/�سباط 

املا�سي.
وقال باحلاج اإنه باقتحام جممع باب العزيزية 
الع�سكري يف وجه  املوقف  الثوار قد ح�سموا  يكون 

نظام القذايف.
العزيزية،  باب  اقتحام  عن  اأخرى  تفا�سيل  ويف 
الدخول  اإن  العملية  تلك  قللاد  الللذي  باحلاج  قللال 
الثوار  واإن  حماور،  اأربعة  خال  من  مت  املجمع  اإىل 

الكتائب  مللن طللرف  كللبللرية  مللقللاومللة  يللواجللهللوا  مل 
اأفرادها  اأ�سر عدد من  للقذايف ومتكنوا من  التابعة 

وال�ستحواذ على اأ�سلحة قنا�سة وم�سفحات.
من جانبها نقلت وكالة رويرتز لاأنباء اأن القذايف 
توجه بكلمة عرب اإذاعة حملية بث ن�سها تلفزيون 
لي�ض  العزيزية  بللاب  مقر  اإن  فيها  قللال  العروبة، 
�سمال  حلف  قوات  قبل  من  ق�سفه  بعد  ركام  �سوى 
باب  مللن  الن�سحاب  اإن  وقللال  )نللاتللو(،  الأطل�سي 

العزيزية تكتيكي.
اأما املتحدث با�سم النظام الليبي مو�سى اإبراهيم 
فقال اإن اأكرث من 6500 متطوع و�سلوا يف ال�ساعات 
املتطوعني   qللدÃ واعلللدا  طللرابللللل�للض،  اإىل  املا�سية 

بالذخرية وال�ساح.
واأ�ساف يف ت�سريح ملحطة العروبة التلفزيونية 
التابعة  الليبية  ملحطة  الإلللكللرتوين  املللوقللع  بثه 
اأن  الللبللث،  عللن  املتوقفة  الللقللذايف  الإ�للسللام  ل�سيف 
القوات امل�سلحة الليبية األقت القب�ض على عدد من 
ا�ستمر  اإذا  باأنه  وهدد  للثوار.  الع�سكرية  القيادات 
النار  من  كانونا  ف�سيتم حتويلها  ليبيا  الق�سف على 

وفخا للموت.
الأمني  الإ�سناد  �سرايا  اآمللر  اأكللد  املقابل،  ويف 
الغماري  طارق  املقدم  املحررة  املناطق  م�ستوى  على 
القح�سي  الهمايل  حممد  العميد  ان�سمام  للجزيرة 
الرجل  القح�سي  ويعترب  بنغازي.  يف  الثوار  اإىل 
الثاين يف جهاز ال�ستخبارات الليبي بعد عبد اˆ 

ال�سنو�سي. 

 ويف اجلبهة ال�سرقية وبعد مفاو�سات عدة، مت 
التفاق مع م�سايخ بلدة بن جواد على الن�سمام اإىل 
اإراقة  املجل�ض النتقايل ورفع علم ال�ستقال دون 

دماء.
قبائل  م�سايخ  مع  مفاو�سات  حاليا  جتري  كما 
�سرت لتحرير املدينة �سلميا، ومت التفاق مع قبيلة 
دخول  على  الثورة  اإىل  ان�سموا  الذين  عمر  اأولد 

الثوار املدينة دون قتال.
الوطني  املجل�ض  رئي�ض  قللال  مت�سل  �سياق  يف 
النتقايل م�سطفى عبد اجلليل يف مقابلة مع حمطة 
»فران�ض 24« اإنه التقى وفدا من �سرت اجلمعة، ومت 
ملدينة  الثوار  دخللول  يكون  اأن  على  معه  التفاق 

�سرت �سلميا.
واأكللللد عللبللد اجلللللليللل »للللن نللدخللل �للسللرت للنهب 
كتائب  قب�سة  من  اإخواننا  لتحرير  ولكن  وال�سرقة 

القذايف«.
يف غ�سون ذلك وا�سلت طائع من الثوار القادمة 
على  ال�سرقي  اجلنوب  نحو  تقدمها  م�سراتة  من 
طول الطريق ال�ساحلي املوؤدي اإىل �سرت، بح�سب ما 
جاء يف بيان للمجل�ض الإعامي للمجل�ض الع�سكري 

للثوار يف م�سراتة.
وذكر البيان اأن الثوار »و�سلوا اإىل بلدة الو�سكة 

)137 كلم جنوب م�سراتة(«.
موا�سلة  على  عازمون  »الثوار  اأن  البيان  واأكللد 
الثوار  باملقاتلني  لالتقاء  �سرت  باجتاه  تقدمهم 

القادمني من �سرق الباد

النظام  اإن  لوموند  �سحيفة  قالت 
اأدواره، وذلك  تنويع  يبدع يف  ال�سوري 
باإظهار نف�سه �سروريا للتوازن الداخلي 

والإقليمي.
ب�سار  الرئي�ض  اأن  ال�سحيفة   وترى 
الأوىل  الع�سر  ال�سنوات  ق�سى  الأ�سد 
من حكمه يف لعب دور املقاوم للم�ساريع 
تدخات  رف�ض  وبطل  الإ�سرائيلية، 
والناطق  اجللللديلللدة،  الإمللربيللاللليللة 
وحامي  الللعللربلليللة،  الللكللرامللة  بللا�للسللم 
لإعلللادة  يطمح  اللللذي  الفل�سطينيني 

حقوقهم، كما ي�سعى لإثبات خطاأ
امل�سيحيني،   وا�سنطن يف قلقها على 
Ãظهر  الظهور  على  بحر�سه  وذلللك 

حامي الأقليات.
الأكلللادميللليلللني  اأن  واأو�لللسلللحلللت   
دائما  يجدون  الغربيني  والربملانيني 

يح�سرونها،  التي  اللقاءات  يف  طقو�سا 
م�سلمة  دينية  �سخ�سيات  يف  وتتمثل 

وم�سيحية يتم اختيارها بعناية.
حقيقة  اإن  ال�سحيفة  وقللالللت   
ل  لاأقليات  ال�سوري  النظام  حماية 
حتتاج وقتا كبريا حتى تنجلي لأولئك 
جمازر  عن  عيونهم  يغم�سون  الذين 
ال�سورية �سد عموم  الأمنية  الأجهزة 
يقولون  وهللم  يوميا،  ال�سعب  اأفلللراد 
حقوق  ي�سمن  من  هو  النظام  هذا  اإن 
بل  فح�سب،  �سوريا  يف  لي�ض  امل�سيحيني 
اأنهم  كما  الأو�للسللط،  ال�سرق  كامل  يف 
اأغلبية  ال�سحايا من  اأن معظم  ين�سون 

ال�سكان، وهم امل�سلمون ال�سنة.
»اأن  هو  املثري  اإن  ال�سحيفة  وقالت   
نبيل  اللبناين  النائب  مثل  م�سوؤول، 
اأعلن  عللون،  مي�سال  من  املقرب  نقول 

قناة  على  املا�سي  مايو/اأيار   23 يوم 
�سقوط  اأن  اˆ  حلللزب  التابعة  املنار 
الأقليات  اإبادة  يعني  ال�سوري  النظام 

يف املنطقة«.
يحمي  من  �سد  يقل  مل  نقول  لكن   
النظام ال�سوري هذه الأقليات وي�سمن 
هو  الللعللدو  هللذا  كللان  فلللاإذا  م�ستقبلها، 
الإخوان امل�سلمون فيجب اأن نعلم اأنهم 
حمكوم  فهم  املخيفة،  بالقوة  لي�سوا 
كما   ،1980 عام  منذ  بالإعدام  عليهم 
مع  فيه  دخلوا  الللذي  القوة  رهللان  اأن 
العنف،  عن  بتخليهم  انتهى  النظام 
الحتجاجات  فللاإن  الأمللر  يكن  ومهما 
من  هم  لي�سوا  اأنهم  اأثبتت  �سوريا  يف 
فقط،  ودعموها  اأيللدوهللا  بل  اأطلقها، 
يوجهونها،  ول  فيها  يتحكمون  ل  وهم 
الحتجاجات  يف  ح�سورهم  اأن  كما 

لي�ض كبريا.
يخيف  ما  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت   
�سقوط  هو  ال�سوري  النظام  اأ�سدقاء 
العلوية  الأقللللليللة  مللن  وهلللو  الأ�لللسلللد، 
اأمني  بللحللزام  نف�سها  اأحللاطللت  الللتللي 
اأي  من  املحرومة  الأغلبية  ملواجهة 
دينية  لي�ست  والق�سية  �سيا�سي،  حق 
اأبدا، بل كان الدين جمرد اأداة فقط. 
اأي  يوجد  ل  النظام،  لدعاية  وخافا 
بريوت،  اإىل  امل�سيحيني  لطرد  توجه 
اإبادة  اأو  الأكفان  يف  العلويني  و�سع  اأو 
الللدروز  ا�ستئ�سال  اأو  الإ�سماعيليني 
العك�ض  بل  واليزيديني،  والبهائيني 
الأقليات  عللمللوم  ففي  ال�سحيح،  هللو 
يوجد  املهم�سة  ال�سنية  والأغلبية 
يعتمد  ل  نظام  اإىل  للو�سول  توجه 

الإق�ساء.
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~ �’أbQاd� Ωقيا�سية qسي�
لي�ض  يرحم.  ل  العربي  الربيع  هللذا  الثالث.  القتيل  اإنلله 
�سروريًا اأن يخرتق الر�سا�ض ج�سد احلاكم. اأو اأن يلتف احلبل 
يرتك  حني  قلعته.  من  يطرد  حني  احلاكم  يقتل  عنقه.  حول 
وي�ساأل  ال�سفينة.  الأختام ويتوارى. وحني يقفز م�ساعدوه من 

عن امل�ست�سارين ول يجيبون. وحني يتبدد احلرا�ض.
من  القتل  اآلة  تنتزع  حني  احلاكم  يقتل  الثالث.  القتيل  اإنه 
ال�ساحات.  يف  الللدم  ويرتاكم  هيبته.  وتتفكك  احلانية.  يده 
ويتلف اأهل الق�سر الوثائق. وتنتف�ض املدن والأحياء. وتهاجم 
الكتب  وحتللرق  اخلا�سة.  الللوحللدات  بنادق  العارية  ال�سدور 

وال�سور.
جل�ض زين العابدين بن علي طويًا على �سدر باده. كان قا�سيًا 
وامتهنت  الباد.  خريات  البطانة  وا�ستباحت  وظاملًا.  و�سارمًا 
بالد�ستور.  ولعب  بالق�ساء.  تاعب  العباد.  كرامة  الأجهزة 
د. لكن ح�سيلة عهده الطويل تبدو �سديدة التوا�سع  qد ومد qجد

حني تقارن باإجنازات القتيل الثالث.
تللراوده  مل  م�سر.  �سدر  على  طللويللًا  مللبللارك  ح�سني  جثم 
العط�ض  يرد  الذي  كالنيل  باق  اأنه  توهم  التقاعد.  يف  الرغبة 
الفا�سدين  حلقات  واملوؤ�س�سات  احلزب  يف  وانعقدت  ترابها.  عن 
الإقامة  ارتكب  بعيدًا.  الرجل  وذهب  رين.  qواملبخ احني  qواملد
حاول  فظيع.  هذا  كثري.  هذا  التوريث.  حلم  ومعها  املفتوحة 
م�سحكة.  اجلمل«  »موقعة  بدت  انفجر.  الذي  الربيع  اإجها�ض 
ار منهك يحاول رد الطوفان Ãا تبقى من يديه. وعلى رغم  qبح
ما  اإذا  التوا�سع  �سديدة  الثاين  القتيل  ذلك تبدو ح�سيلة عهد 

قورنت باإبداعات القتيل الثالث.
نف�سي  و�ساأعلن  م�سبوق  غري  رجل  »اأنا  وقال:  يوم  ذات  وقف 
املزرك�سة  والثياب  والأ�ساور  التاج  اأعد  افريقيا«.  مللوك  ملكًا 

ذ وعده. اإنه القتيل الثالث. اإنه معمر القذايف. qونف
اإنه فعًا رجل غري م�سبوق. �سفحة مميزة يف كتاب ال�ستبداد 
�سية. وممار�سات غريبة.  nر nالعربي. طموحات متهورة. واأحام م
ب�سعبه  الويل  تنزل  اأن  الأحلللام  لتلك  متيحًا  يتدفق  ونفط 

وجريانه والدول البعيدة اي�سًا.
اربعة  اأقام  لأنه  فقط  لي�ض  القيا�سية.  الأرقللام  �ساحب  اإنه 
عقود وت�ساعفت �سهيته. بل اأي�سًا لأنه مل يحدث ان انتهك حاكم 
القانون الدويل قدر ما انتهكه. مل ير�سل حاكم من املتفجرات 
ا�ستثنائية  قدرة  وجوًا.  وبرًا  بحرًا  انفجرت  هداياه  اأر�سل.  ما 
من  غرفوا  كثريون  واليتامى.  والأرامللل  احلرائق  اإجنللاب  على 
»اأبو  م�سرية  يف  الأخ�سب  الأعلللوام  مهمات.  يف  واأر�سلهم  نبعه 
واإجنازات  كارلو�ض.  عن  نف�سه  والأمر  ب�سماته.  حتمل  ن�سال« 
الإيطالية.  احلمر«  »الألوية  و  الياباين«.  الأحمر  »اجلي�ض 
يف  ال�ستقرار  زعزعت  واأمواله  وهناك.  هنا  انفجرت  حقائبه 
»يوتا«  طائرة  وق�سة  معروفة.  لوكربي  ق�سة  قارة.  من  اأكرث 
العامل.  اإخ�ساع  القائد يحب الإثارة. يريد   ñالنيجر. الأ فوق 
واقتداء Ãاو ت�سي تونغ وجوزف �ستالني كان له كتاب – منارة 

اه »الكتاب الأخ�سر«. qسم�
امل�ستبد ي�ستجلب الكارثة. ل�سعبه وباده. جلريانه ولعائلته. 
هذا  تاعب  حقبة.  نهاية  اإنها  زلزال.  م�سروع  اأعمى.  امل�ستبد 
القامو�ض.  ومفردات  ال�سهور.  وباأ�سماء  باده.  Ã�سري  الرجل 
ظله.  يف  عقود  اأربعة  ليبيا  اأ�ساعت  والأعللمللار.  الللرثوات  د  qبللد

واأ�سعنا نحن �سنوات نبحث عن ب�سماته وننقل ارتكاباته.
�سيكون مفيدًا ان يعتقل حيًا. واأن يروي اأمام ال�سا�سات ق�سة 
امل�ساهدين  تفيد  الللروايللة   qعللل الرتكابات.  من  عقود  اأربعة 
ول  املوؤ�س�سات  حتكمها  طبيعية  دولة  بناء  على  الثوار  وت�سجع 

ت�سمح بولدة »قائد تاريخي«.

office assistant title
 looking for office assistant

 position, office
 duties , secretary ,speak

 arabic,m.s. office programs
in new jersey

 Maria
Tel:1201 3454952
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اأمين بن التهامي من الدار البي�ساء
الدار البي�ساء: ما اإن بداأت تلوح يف �سماء ليبيا 
توالت  حتى  القذايف،  ر  qمعم نظام  �سقوط  ب�سائر 
ت�سررًا  الأكللرث  اجلهات  حول  املراقبني  تعليقات 

مما يحدث.
البولي�ساريو  جبهة  اأن  اإىل  املراقبون  واأ�سار 
�ستكون �سمن لئحة املت�سررين من هذا ال�سقوط، 
الثوار  اأن تزيد عزلتها، بعدما قلب  التوقعات  مع 

الطاولة على القذايف.
وقال الب�سري الدخيل، اأحد املوؤ�س�سني ال�سابقني 
للبولي�ساريو، اإن »هذا النهيار �سيكون در�ًسا كبرًيا 
»املت�سرر  اأن  ب�سفة عامة«، مربزًا  العربي،  للوطن 
الأكرب من هذا ال�سقوط هي الأنظمة املتوازية اأو 
امل�سابهة لنظام القذايف، ويتعلق الأمر، على �سبيل 
املثال، بجبهة البولي�ساريو، التي يوجد على راأ�سها 
عبد العزيز املراك�سي، الذي يعد اأقدم واحد على 

راأ�ض هذا النظام«.
»اإياف«  لل  واأو�سح الب�سري الدخيل، يف ت�سريح 
اأن  موؤكًدا  نف�سه«،  ال�سيء  فيها  يقع  »املخيمات  اأن 
على  املبا�سر  الأثللر  له  القذايف  بنظام  الإطاحة 
ال�سابق  املوؤ�س�ض  واأ�للسللاف  واجلللزائللر«.  اجلبهة 
املغرب،  يف  حالًيا  يعي�ض  اللللذي  للبولي�ساريو، 
»البولي�ساريو �سيتاأثر، لكنني ل اأظن اأنه قادر على 

اأن يتعلم الدر�ض«.
تيندوف،  يف  »انتفا�سة«  وقوع  احتمال  وحول 
تيندوف  يف  »الللو�للسللع  اإن  الدخيل  الب�سري  قللال 
لأن  الللنللظللام،  على  مبا�سرة  يللوؤثللر  اأن  ميكن  ل 
تقف  ع�سكري  نظام  يحكمها  فقرية  اأقلية  هناك 
نوع  كان  »مهما  اأنلله  اإىل  م�سريا  اجلللزائللر«،  خلفه 

النتفا�سة، اإل اأنه ل ميكن اأن يكون لها تاأثري«.
وكان موقع »بولي�ساريو كونفيدون�سيال«، املهتم 
على  وتاأثرياته  ال�سحراء  ملف  تطورات  بر�سد 
املحاربني  من  مائة  قرابة  اأن  ك�سف  اجلوار،  دول 
اإىل  قاتلوا  الذين  البولي�ساريو،  على  املح�سوبني 
عللادوا،  ليبيا،  يف  القذايف  العقيد  كتائب  جانب 

اجلمعة املا�سي، بًرا اإىل �سحراء تندوف.
واأكد اأن ال�سلطات الع�سكرية اجلزائرية �سهلت 
عملية عبور املرتزقة الذين ق�سوا زهاء ال�سهرين 
عن  ليقل  ما  مقابل  الللقللذايف،  كتائب  خدمة  يف 
اأوىل  وكانت  خدمة.  كاأتعاب  يومًيا  دولر   500
البولي�ساريو  قياديي  اإىل  و�سلت  التي  الأ�سلحة 
كما  ليبيا،  من  اآتية  املغاربة  �سد  �سوبوها  التي 
اإياها ماديًا  القذايف اجلبهة داعمًا  احت�سن نظام 

وع�سكريًا وديبلوما�سيًا.
يجريان  البولي�ساريو  وجبهة  املغرب  اأن  يذكر 
يف  املتحدة  الأ·  برعاية  مبا�سرة  مفاو�سات 
حللزيللران  مللنللذ  الأمللريكلليللة  مانها�ست  �ساحية 

)يونيو( 2007.
اللللدفلللاع يف جبهة  بللوزيللر  للى  qيلل�للسللم وكلللان مللن 
اأخرًيا،  هدد،  البوهايل،  ملني  حممد  البولي�ساريو، 

حيث  املللغللرب،  �سد  ال�ساح  حمل  اإىل  بالعودة 

�سرح باأن »جي�ض البولي�ساريو يف اأكمل اجلاهزية، 

وميتلك جتربة غنية توؤهله ملواجهة اأي طارئ يف 

وع�سكرًيا  تقنًيا  »تاأهيله  بفعل  وذلك  املنطقة«، 

من  كللبللرية  اأعللللداد  والللتللحللاق  ميزانيته  وزيللللادة 

ال�سباب به«، على حد قوله.

بحمل  للبولي�ساريو  اجلديدة  التهديدات  تاأتي 

بعد  املغربي،  اجلي�ض  وجه  يف  جديد  من  ال�ساح 

ف�سل اجلولة الثامنة من املفاو�سات غري الر�سمية 

تد�سني  اأفق  يف  وذلك  والبولي�ساريو،  املغرب  بني 

الأطلللراف  بللني  اخلام�سة  الر�سمية  املفاو�سات 

املتنازعة حول ق�سية ال�سحراء

�dليبيو¿ æd�hاJو hحت≈ �dبيH’� âي ¢ jبãëو¿ جبهة }البولي�ضاريوz االÌcC ت�ضرراk من �ضقوط ن¶اΩ القذايف 
عd� øقW ‘ ‘�òر�Hل�¢ ... fRh Q�O Q�Oقة fRقة

  
قال الناطق با�سم البنتاغون الكولونيل ديفيد لبان الثنني ان الزعيم 
من  ملجموعة  لبللان  العقيد  ليبيا.وقال  يف  يللزال  ل  الللذايف  معمر  الليبي 
ال�سحافيني: »نعتقد انه ل يزال يف الباد. لي�ست لدينا معلومات تفيد بانه 
غادر البلد«.من جهة اخرى قال الناطق با�سم وزير الدفاع المريكي ليون 
و�سارك  اجازته  فيه  يق�سي  الذي  املكان  من  الو�سع  يتابع  الوزير  ان  بانيتا 
يف موؤمتر على الهاتف مع الرئي�ض باراك اوباما م�ساء الحد.ومنذ بداية 
الدعم   Ëبتقد املتحدة  الوليات  تكتفي  ليبيا  يف  الطل�سي  احللف  عملية 
طيار،  بدون  املراقبة  وطائرات  املقاتلة  طائراتها  بف�سل  وخا�سة  اجلوي 

واكدت على الدوام ان من غري الوارد بالن�سبة اليها ار�سال قوات اىل املكان
»لن  ال�سيا�سة وقال  الكولونيل لبان عدم وجود اي تغيري يف هذه  واكد 
هناك  كانت  اذا  »حتى  الر�ض«.وا�ساف:  على  امريكية  قوات  هناك  تكون 
او  الطل�سي  �سمال  حلف  او  املتحدة  ال·  ا�سراف  حتت  انتقالية  مهمة 
غريهما فانها لن تت�سمن قوات امريكية على الر�ض. وهذا لن يغريموقفنا 
الذي  طرابل�ض  يف  الر�سمي  التلفزيون  مبنى  على  �سيطروا  قد  الثوار  وكان 
بنغازي  يف  الللثللوار  با�سم  ع�سكري  ناطق  اكللد  كما  اللليللوم  ار�ساله  توقف 
)�سرق(.وقال حممد زاوية »كل قنوات تلفزيون الدولة توقفت عن البث 
عليها«.واكد  و�سيطروا  املباين  هذه  مقاتلونا  دخل  لقد  طرابل�ض(.  )يف 
ان  ال  املدينة  يف  القتال  توا�سل  القذايف  فلول  من  �سغرية  »جمموعات  ان 
�ستنتهي قبل م�ساء  املعارك  ايدينا. هذه  ا�سبحت يف  كلها تقريبا  طرابل�ض 
اليوم  البث  عن  الر�سمية  الليبية  »اجلماهريية«  قناة  توقفت  اليوم«.وقد 
حوايل ال�ساعة 14،00 ت Æ. ومع توقف الر�سال ا�سبحت ال�سا�سة �سوداء 
متاما قبل عودة ظهور �سعار القناة بعد دقائق ا�سفل ال�سا�سة من جهة اليمني 

لكن من دون �سورة او �سوت
على �سعيد اخر هناأ المني العام ملنظمة التعاون ال�سامي اكمل الدين 
دخول  غداة  وذلك  ثورته«  بل«جناح  الليبي  ال�سعب  الثنني  اوغلي  اح�سان 
»فلول  بيان  يف  اوغلي  اح�سان  طرابل�سودعا  الليبية  العا�سمة  اىل  الثوار 
اإرادة  واحرتام  العنف  لأعمال  الفوري  الوقف  اإىل  ال�سابق  النظام  كتائب 
ال�سعب الليبي ورغبته يف التغيري«.كما حث »ال�سعب الليبي يف هذه املرحلة 
لليبيا  والرتابية  الوطنية  الللوحللدة  على  للحفاظ  تاريخه  من  الهامة 
واللتفاف حول املجل�ض الوطني النتقايل ب�سفته املمثل ال�سرعي والوحيد 
ومكت�سبات  ممتلكات  على  املحافظة  �سرورة  »على  الليبي«.واكد  لل�سعب 
ال�سعب الليبي العامة واخلا�سة« م�سددا »على جميع الأطراف يف ليبيا اإىل 

عدم اللجوء للو�سائل النتقامية واللتزام بالقوانني الوطنية والدولية«.

قال اهلل تعالى :

 )) 
ِ
الَّ َمَتاُع الُْغُرور

ِ
نَْيا إ  وَأُدِْخَل اْلَنََّة َفَقْد َفازَ وَما اْلََياُة الدُّ

ِ
 النَّار

ِ
َح َعن

ِ
ْوَن أُُجورَُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة َفَمن زُْحز َا تَُوفَّ نَّ

ِ
 ذَآئَِقُة اْلَْوِت وَإ

ٍ
)) ُكلُّ نَْفس

صدق اهلل العظيم

تعزية
ينعي ال�ضيد Yلي Tضبيب وYوM Êدادين 

مبزيد من احلزن واالC�ضى لوفاة  

 خطيبة الüضدي≤ مهدي M�ضن زيدان 
التي وافتها املنية اKر Mادç مرو´ Yن Yمر يناهز Y 22اما 

 Èضüالفتاة ال πهCوال�ضلوان وال Èضüون اˆ ان يلهم¬ الYويد

والن�ضيان  والرMمة لها  ... 

اEن ˆ واEن اEلي¬ راجعون        
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ا�ستطاع: غربة نيوز 

العربية يف نيويورك  ابناء اجلالية  عرب عدد من 
بت�سريحات لغربة نيوز عن فرحتهم العارمة ب�سقوط 
العا�سمة الليبية طرابل�ض بيد الثوار الليبني ونهاية 
عهد الظامل العقيد معمر القلذايف الذي �سرب اآب�سع 
المثلة يف الظلم وا�ستعباد �سعبه البي حاله كحال 

غريه من احلكام العرب الديكتاتوريني ،غربة
ولية  ومناطق  �سوارع  من  عدد  يف  جتولت  نيوز   
التي  الللفللرحللة  لكم  لÔ�سد  المللريكلليللة  نلليللويللورك 
خلا�ض  العرب  و�سياب  �سباب  وجللوه  على  ارت�سمت 
ابنا جلدتهم يف ليبيا من الظلم والقهر ،وكانت �سطور 

ال�ستطاع التايل
ما  نتابع احداث  كنا  �سليم  �سيد  قال  البداية    يف 
ليبيا ب�سكل متوا�سل وباهمية ل تقل عن  يجري يف 
الثوار  متكن  ان  ومللا  م�سر  بلدنا  لحللداث  متابعتنا 
الليبني من ال�ستياء على العا�سمة الليبية طرابل�ض 
حتى �سعرنا بفرحة عارمة ل ميكن و�سفها ،كيف ل 
بعد  طليقا  حرا  ال�سقيق  الليبي  ال�سعب  ا�سبح  وقد 

اعوام من ال�ستعباد والظلم ،وتابع  
فرباير   17 يف  الليبية  اللللثلللورة  لللقللدانللدلللعللت   
ان  ال   ، التون�سية  للثورة  امللتللدادا  وكانت  املا�سي 
عرب  تهياأت  غا�سمة  بقوة  ا�سطدمت  الليبية  الثورة 
وجودها  عن  والللدفللاع  نف�سها  حلماية  عقود  اأربعة 
وال�ستماتة يف ذلك مهما كلفها الأمر من ارتكاب قمع 
وباعتماد  ال�سقيق  الليبي  ال�سعب  لإرادة  اأخاقي  ل 
حتولت  لذلك  الام�سروعة،ونتيجة  الو�سائل  كل 
النظام  فيها  مار�ض  اأهلية  حرب  اإىل  الليبية  الثورة 
تهيئتها  مواقع دفاعية �سرف يف  املتح�سن يف  الليبي 
اأموال ال�سعب وثرواته الطائلة دون حما�سبة ومار�ض 
�سد هذا ال�سعب مظاهر فاقت يف وح�سيتها ممار�سات 
يف  الدكتاتورية  الأنظمة  وبقية  ومو�سوليني  هتلر 
هذه  فاقت  لقد  ومعار�سيها،و  �سعوبها  �سد  العامل 
يت�سور  اأن  ميكن  ما  كل  ب�ساعة  القذافية  املمار�سات 
الليبيني على  واأجربت ع�سرات الآلف من املواطنني 
اأجوارهم  لدى  والحتماء  ومواطنهم  ديارهم  هجر 
كل  املهجرون  الإخللوة  هللوؤلء  وجد  وقد  واإخوانهم  
لي�ض  وهذا  والحت�سان،  احل�سن  والقبول  امل�ساندة 
التاريخ  عرب  دماوؤها  امتزجت  �سعوب  على  بجديد 
والت�سلط  التع�سف  مواجهة  يف  الع�سور  اأقللدم  ومنذ 
الداخلي  اأو  الللغللازي  الأجللنللبللي  مللن  �للسللواء  والظلم 
ارادتها   يف  تتوحد  جعلها  الللذي  المللر  امل�ستبد.  
والدكتاتورية  ال�ستبدادية  الأنظمة  على  للق�ساء 
وبناء  والكرامة  ال�سيادة  وا�سرتجاع  للتحرر  املحلية 

امل�ستقبل امل�سرتك.
اىل  الطاغية  هذا   Ëتقد من  لبد  �سليم  واآ�ساف 
حاله  يللداه  اقرتفت  ما  عل  ن�سيبه  لينال  املحاكمة 
لل�سعب  امتللنللى  كما  مللبللارك  ح�سني  املخلوع  كللحللال 
وعبودية  ظلم  من  التحرر  ال�سوري  وال�سعب  اليمني 

القادة الديكتاتورين  
 من جانبه قال حممد ك�ساب والذي بدت  مامح 
يوجد  ل  وجهه  على  وا�سحة  وال�سعادة  الفرحة 

عربي اأو م�سلم اأو اإن�سان مل يتحم�ض للثورة الليبية، 
ال�سعوب  مللن  كغريه  حللق   �ساحب  الليبي  فال�سعب 
وب�ساعتها،واأنا  القذايف  دكتاتورية  لطول  امل�سطهدة 
الذي  احلما�ض  بنف�ض  الليبية  الثورة  اأتابع  �سخ�سيا 
للعثور  اأ�سعى  �سباح  فكل  امل�سرية،  الثورة  به  تابعت 
:ان  وتابع   ، انزاح  قد  الكابو�ض  اإن   يقول  خرب  على 
اإىل  يتوق  �سعب  بني  �سراعا  كللان  ليبيا  يف  ال�سراع 
اأجل  من  �سعبه  اإبللادة  يريد  دمللوي  ونظام  احلرية 

البقاء يف ال�سلطة
ال�سيا�سة  ومللن  الدكتاتورية  من  �سنة  فاآربعون   
باخلطاب  والنحطاط  املوؤ�س�سات  لتدمري  املمنهجة 
كل  على  كارثية  نتائج  اإىل  اأدت  ليبيا  يف  ال�سيا�سي 
تلك  نتائج  اإحللدى  هي  الليبية  امل�ستويات،والثورة 
احلقبة، ثورة اأخذت طابعا عنيفا يف غياب العنا�سر 
غياب  ظللل  ويف  وال�سلطة  املجتمع  بللني  الو�سيطة 
القبليةوالع�سائرية،  للع�سبيات  وح�سور  للموؤ�س�سات 
ال�ستعانة  اإىل  باملعار�سة  دفللع  العقيد  بط�ض  وان 
بقوات الناتو وتقدË تنازلت اإىل دوائر �سنع القرار 
الدولية، و�سدد ك�ساب عا �سرورة حماكمة القذايف 

وكل من كان �سفه و�ساهم يف قتل وت�سريد اللف  
ليبيا  ان  اىل  الطلخاوي  م�سطفى  ا�سار  بللدوره      

عا�ست على وقع 
 ثورة خطت بدم �سهدائها الأبرار، ولئن  املخا�ض 
كان ع�سريا فاأنه ب�سر ببزوÆ فجر احلرية والكرامة  
ال�ستبداد  ويللات  قا�سى  الللذي  الأبللي  ليبيا  ل�سعب 
جاأ�سهم  برباطة  ليبيا  ثللوار  والف�ساد،واإن  والقمع 
يحملوننا  الداخلي  ال�ستعمار  من  بادهم  لتحرير 
لنقيم  الن�سال  م�سوار  نوا�سل  حتى  كبرية  م�سوؤولية 
دماء  تذهب  ل  حتى  والدميقراطية  العدل  دولللة 
احتاد  معا  نبني  اأن  من  نتمكن  وحتى  �سدى  �سهدائنا 
اأنف�سنا وندخل تاريخ  �سادة  لن�سبح  العربية  �سعوبنا 

الأ· املتحررة من اأو�سع اأبوابه

الليبي عن  ال�سعب  انتف�ض  الطلخاوي :لقد  وتابع 
بكرة اأبيه؛ يطالب باحلرية واإزاحة طاغية م�ستبد، 
د خالها ثروات  qجثم على �سدره اأكرث من 42 عاًما، بد
�سعبه  الأفواه، بل عزل  م  qالأنفا�ض وكم باده، وكتم 

كله عن العامل 
يف  وامليادين  ال�سوارع  اإىل  الليبي  ال�سعب  وخللرج 
وجميع  وطرابل�ض  وم�سراتة  والبي�ساء  غازي  بني 
رم منها  oاملدن الليبية، ل يريد �سوى احلرية التي ح
فاق  الذي  القذايف،  بالطاغية  فاإذا  عديدة؛  عقوًدا 
يف طغيانه كل الع�سور، يقذفهم بالقنابل والر�سا�ض 

احلي وحتولت ال�سوارع  مذابح وجمازر 
ومل يكف القذايف اأنq ي�ستخف ب�سعبه لأكرث من 42 
بوعده  عليهم  ليطل  ابنه  لهم  يخرج  به  فاإذا  عاًما، 
الليبي  ال�سعب  مهدًدا  التلفاز،  ال�سا�سة  عرب  ووعيده 

بالقتل والت�سرد واجلوع
القذايف  على  القب�ض  �سرورة  على  م�سطفى  واأكد 
نظامه  رمللوز  وكللل   هو  العادلة  للمحاكمة  وتقدميه 

البائد 
�سابقيه  مللن  فرحة  اأقللل  ح�سن  �سامح  يكن  ومل 
نظام  و�سقوط  الليبية  العا�سمة  يف  الثوار  باإنت�سار 
بجنون  م�ساب  رجل  القذايف  اأن   اإىل  م�سريا  القذايف 
التاأله والعظمة؛ فهو الذي قال لقادة اجلي�ض الليبي، 
الذين طالبوه بوقف املذابح والتنحي عن الرئا�سة: 

»اأنا الذي �سنعت ليبيا، واأنا الذي �سوف اأنهيها«. 
وال�ستبداد،  الطغيان  مللن  طويلة  حكاية  اإنلله 
اأن  حقه  من  وحكيًما  فلي�سوًفا  نف�سه  يرى  فالرجل 
كتابه  خللال  مللن  الللعللامل  بللل  الللبللاد،  د�ستور  ي�سع 
الأخ�سر، وهو كتاب �ساذج، بل يرى نف�سه ثائًرا يجب 
على ال�سعوب امل�ست�سعفة اأن ت�سري خلفه، ويرى نف�سه 
على  يجب  اأر�سه،  يف  اˆ  وخليفة  للم�سلمني  اإماًما 
ملك  نف�سه  �سمي  oوي يتبعه،  اأن  كله  الإ�سامي  العامل 

امللوك، ويطلق على نف�سه العديد من الألقاب

والأ�سماء، التي ن�سحك عند �سماعها، والغريب اأن 
كل خطاباته ا�ستخفاف بعقول الليبيني ومن يتحدث 
اإليهم، فهو  الذي اذاق �سعبه واملنطقة والعامل الويل 
بجربوته ودمويته من خال دعمه للحركات املتمردة 

يف العامل وفقا مل�ساحله ال�سخ�سية
مع  التهاون  بعدم  الليبني  الللثللوار  ح�سن  وطالب 
ليحاكمو  الليبي  للق�ساء  وتقدميهم  واأذنابه  القذايف 

امام ال�سعب الذي ذاق طعم الظلم والقهر
ومن جانبه  قال ابراهيم البيلي :اإن  

يتم  اأن  النت�سارات  �سهر  رم�سان  �سهر  يركة  من   
القذايف  اأمثال  والطواغيت  الظاملني  ح�سون  تك�سري 

وزمرته و املرتزقه الذين ا�سرتاهم باملال 
وت�سحياتهم  الثوار  انت�سار  بعد  الآن  اخلوف  لكن 
اأن يك�سر الغرب عن اأنيابه ويظهر اأطماعه وتتحول 

ليبيا اىل ما ي�سبه العراق بعد �سقوط �سدام
و�سدد البيلي على �سرورة احلر�ض من عدم حتول 

ليبيا اىل عراق اخر  ومتنى م�ستقبل اف�سل لليبني
اأما وجيه ك�ساب فقد اأ�سار اإىل اأن 

القذايف ان�سان مري�ض غري طبيعي �سفك دماء مئات 
اللف من الليبني ال�سرفاء ولكن

كانوا  البطوله   �سعب  الثوره  �سعب  الليبي  ال�سعب   
يهربوا  ل  لكي  اأقدامهم  يربطون  كانوا  و  يحاربون 
من دبابات الإيطاليني �سعب مكون من قبائل عربيه 
موروثها  يف  وتفتخر  ب�سجاعتها  تفتخر  عريقه 

وب�سمعتها
بالنجاح  و�سموده  وثباته  �سربه  تكلل  واأخلللريا 
نظام  اإ�للسللقللاط  مللن  ليبيا  يف  احلللريللة  ثلللوار  ومتللكللن 
الذي جثم على �سدورهم قرابة  القذايف  الدكتاتور 
ب�سكل  الأ�للسللري  النظام  اأركلللان  وتللهللاوت  و  �سنة   42
العا�سمة طرابل�ض  اإىل  الثوار  و�سول  �سريع  Ãجرد 
القذايف  يجد  ومل  كعادتهم  املنافقون  تبخر  حيث 
من  للموت  م�ستعد  هو  ومن  عنهم  يدافع  من  واأبناوؤه 

اأجل بقائهم يف ال�سلطة. وتابع ك�ساب
رئي�سية  بدرجة  ن�سر  هو  القذايف  نظام  �سقوط 

لل�سعب الليبي ولل�سعوب العربية الراغبة يف احلرية
فان النظام الدكتاتوري الذي ربى اجهزته القمعية 
يف  الوللليللة  حقوقه  وم�سادرة  ال�سعب  مللعللاداة  على 
من  حديديا  �ستارا  وبنى  والدميقراطية  احلرية 
تفاجئ   ، الليبيني  رقلللاب  يللطللوق  واخللللوف  الللرعللب 
بانتفا�سة ال�سعب العارمة التي تريد الق�سا�ض منه. 
واملاحقة  بالقتل  ال�سعب  الللقللذايف  نظام  روع  فقد 
الدكتاتورية  جربوت  ولكن  واذلله  ابنائه  وبتغييب 
الغا�سمه مل ت�ستطع تركيع هذا ال�سعب الذي تطلع اىل 
احلرية وحب احلياة والتحرر من ليل الفا�سية .كما 
عمل النظام على واأد اي فكر علمي و تقدمي ي�ساهم 
يف زرع الوعي احل�ساري يف املجتمع الليبي ، وعمل على 
ا�ساعة ثقافة حمددة يف اطار فكر النظام لكي يكبح 
منو الوعي الوطني والفكر التقدمي والثقافة العلمية 
يف حماولة لتجهيل املجتمع وال�سيطرة على تطلعاته 
التي يريدها ان تكون بحدود ما يفكر به النظام وهو 
يف  الوحد  والقائد  املفكر  باعتباره  القذايف  تاليهه 

العامل وغري ذلك من احامه املري�سه

مطالبات بتقدË القذايف  واYون¬ للعدالة
ليبيا Yلى YرTص Wرابل�ص العربي يف نيويورك لÎب™ Kوار  الûضار´  افراح تعم 
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ــن ــم ــي ــــــود لـــــروD�ـــــضـــــاA ال ــــــض �Cــــضــــنــــدوق االüــــبــــدالــــغــــنــــي.. الــــY ـــز ـــزي ـــع ـــدال ـــب Y

ـــــí ومـــــــبـــــــارك والــــــــقــــــــذايف بــــــال ابــــتــــ�ــــضــــامــــة...  ـــــال ـــــض بــــــن Yــــلــــي و�

بللوفللاة رئلليلل�للض جمللللل�للض اللل�للسللورى 
عبدالعزيز عبد الغني جراء اإ�سابته 
يكون  الللرئللا�للسللة،  جللامللع  حلللادث  يف 
رجالته  اأبللرز  اأحد  خ�سر  قد  اليمن 
اليمن  روؤ�ساء  جميع  عا�سروا  الذين 
ثورة  قيام  بعد  مللا  منذ  اجلللمللهللوري 
حيث  امللكي،  النظام  على  �سبتمرب 
مللن احلقائب  الللراحللل علللددا  تللوىل 
الوزارية منها اأول حقيبة له يف العام 

1967 وهي وزارة ال�سحة.
 يعد رئي�ض جمل�ض ال�سورى اليمني 
الغني احلا�سل على  عبدالعزيز عبد 
البكالوريو�ض واملاج�ستري يف القت�ساد 
الوليات  يف  كللولللورادو  جامعة  مللن 
املتحدة، اأهم رجل رافق الرئي�ض علي 
عبداˆ �سالح منذ توليه الرئا�سة يف 
1978 حيث توىل يف عهده الكثري من 
املنا�سب منها رئا�سة حكومة ملرتني يف 
الرئي�ض  عهد  يف  كانت  وثالثة  عهده 

احلمدي والغ�سمي.
 مل يعلن خال تاريخه اأنه اختلف 
الروؤ�ساء  �سواء  الأطللراف  من  اأي  مع 
اآخللريللن  ملللع  اأو  عللا�للسللرهللم  اللللذيلللن 
فالرجل ميلك من ال�سرب وطول البال 

الكثري.
�سلبية  عللن  الللبللعلل�للض  ويللتللحللدث   
عبدالغني كونه مل يكن رجل مواجهة 
ياأخذ  بينما  حياته  مللراحللل  اأي  يف 
عليه حمبي الرئي�ض الراحل اإبراهيم 
ال�سخ�ض  اإنلله  كللرث-  -وهللم  احلمدي 
الوحيد الذي يعرف تفا�سيل اغتياله 
بتلك  يللخللرج  ومل   1977 الللعللام  يف 
وبوفاته  حياته  طللوال  التفا�سيل 

يكون امللف على و�سك الإغاق.
ال�سندوق  يعد  الللرجللل  اأن  كما   
علي  للللللرئلليلل�للض  بالن�سبة  الأ�لللسلللود 
حله  يف  رافقه  حيث  �سالح  عبداˆ 
الرئا�سية مع  وترحاله طوال فرتته 
امليزة،  تلك  لهم  كان  ممن  قليلة  قلة 
وبتلك الطريقة يكون الرئي�ض �سالح 
الذي  الوقت  يف  اأ�سراره  على  اأمن  قد 
ظهر  وقللد  اأ�سدقائه  اأعللز  فيه  فقد 
ذلك من خال توجيه �سالح باحلداد 
وفتح  الأعام  وتنكي�ض  اأيام   3 العام 
قراآن كرË يف كل الإذاعات والقنوات 

الف�سائية الر�سمية.

من  كبري  عللدد  عبدالغني  تللوىل   
ملرتني  وزيرا لاقت�ساد  منها  املنا�سب 
يف فرتة ال�ستينات وال�سبعينات بعد اأن 
توىل حقيبة وزارة ال�سحة كما تقلد 
والتعمري  الإن�ساء  بنك  رئي�ض  من�سب 

واأي�سا البنك املركزي اليمني.
 وتوىل عبدالغني رئا�سة احلكومة 
يف فرتتي الرئي�سني اإبراهيم احلمدي 
رئا�سة  اإىل  اإ�سافة  الغ�سمي،  وح�سني 
الوزراء ملدة �سبع �سنوات يف الثمانينات 
حتى حتقيق الوحدة اليمنية يف عام 
1990 وقبلها كان نائبا للرئي�ض �سالح 

ملدة 3 �سنوات مطلع الثمانينات.
اليمنية  الللوحللدة  حتقيق  بللعللد   
جمل�ض  علل�للسللويللة  يف  اخللتلليللاره  مت 
مت  النف�سال  حللرب  وبعد  الرئا�سة 
الئتاف  حلكومة  رئي�سا  تكليفه 
املعار�ض  الإ�ساح  حزب  بني  الثنائي 
انف�ست  حتى  احلاكم  واحلزب  حاليا 
ذلك  ومنذ   1997 العام  يف  ال�سراكة 
احلني وهو يراأ�ض املجل�ض ال�ست�ساري 
جمل�ض  اإىل  ا�سمه  تغيري  مت  اللللذي 
دار  تفجري  يف  اإ�سابته  حتى  ال�سورى 
الرئا�سة يف 3 يونيو حزيران املا�سي.

دار  حادثة  يف  الغني  عبد  وبوفاة 
الرئا�سة يكون اأكرب �سخ�سية ت�سقط 

يللزال عدد  ذلللك احلللادث فيما ل  يف 
ال�سعودية  امل�سايف  يف  ال�سخ�سيات  من 
ل�سوؤون  اللللوزراء  رئي�ض  نائب  بينها 
املحلية  الإدارة  وزير  والأمن  الدفاع 
اإىل  اإ�سافة  العليمي  ر�ساد  الدكتور 
احلاكم  للحزب  امل�ساعد  العام  الأمني 
�سادق اأمني اأبو راأ�ض وحمافß �سنعاء 
يظهر  مل  حيث  وغريهم  دويد  نعمان 

بع�سهم على ال�سا�سة حتى اليوم.
 ويلللقلللول اللللبلللاحلللث اللل�للسلليللا�للسللي 
عبدالغني املاوري لل )اإياف( اإن وفاة 
مهم  حللدث  عبدالغني  عبدالعزيز 
ا�ستغال  يتم  اأن  واخل�سية  واخلللوف 
وفاته من قبل النظام لقلب الطاولة 

على الثورة والثوار.
اإنلله »مللن الناحية   ويللرى املللاوري 
وفاة  اإن  القول  اأ�ستطيع  ل  العملية 
على  �ستوؤثر  عبدالغني  عبدالعزيز 
رجال  اإىل  ينتمي  لأنه  النظام  بنية 
اليمنية  الللدولللة  يف  الللتللكللنللوقللراط 
ب�سكرتارية  اأ�سبه  يكونون  وهللوؤلء 
اأنه لي�ض لهم تاأثري  يف الدولة Ãعنى 

كبري يف م�سار الأحداث«.
منذ  القبيلة  اإن  »اأعتقد  واأ�ساف:   
اغتيال الرئي�ض احلمدي عادت بقوة 
يكن  ومل  اليمني  ال�سيا�سي  للم�سهد 

من  وغللريه  عبدالغني  العزيز  لعبد 
رجال التكنوقراط القوة والإمكانية 
منذ  وحلللدث  بللتللغلليللري،  يللقللومللوا  لأن 
الدولة  �سارت  اأن  احلمدي  اغتيال 
اأ�سبه بكيان بدائي وبالتايل اأ�سحاب 
الخت�سا�سات وال�سهادات مل يعد لهم 

اأهمية«.
بحقيقة  يللتللعلللللق  مللللا  وحللللللول   
اإبللراهلليللم احلللمللدي وعلم  اغللتلليللال 
»اإن  املللاوري  يقول  بذلك  عبدالغني 
دراية  على  اآخرين  اأ�سخا�ض  هناك 
عبدالغني  من  اأكرث  رÃا  بالتفا�سيل 
ومل ميوتوا ومازالوا اأحياء، واحلقائق 
عن  النظر  بغ�ض  بعد  فيما  �ستت�سح 
وهو  عبدالغني  عبدالعزيز  وفلللاة 
كان  عبدالغني  اإن  اجلميع  يعلم  كما 
طعما جللب احلمدي اإىل املنزل الذي 
Ãوؤامرة  يعلم  يكن  ومل  فيه  اغتيل 

اغتيال احلمدي«.
املاوري حديثه  الغني  واأنهى عبد   
بالقول«اإن مقتل احلمدي فيه �سظايا 
واأنا  الدولة  رمللوز  من  بكثري  �ستلحق 
�ستك�سف  املقبلة  الفرتة  اإن  اأعتقد 
قليا  النللتللظللار  ينبغي  احلللقلليللقللة، 

اأف�سل من التكهنات

التقطت يوم  التي  ال�سورة  يف هذه 
الليبي  الرئي�ض   2010 اأكتوبر    10
معمر القذايف وامل�سري ح�سني مبارك 
وقد  واليمن  تون�ض  من  كل  ورئي�سا   ،
ابت�سامة  وجللوهللهللم  على  ارت�سمت 
ال�سف  يف  الكامريات  اأمللام  عري�سة 
القمة  موؤمتر  اجتماع  خال  الأمامي 
العربي الأفريقي امل�سرتك يف مدينة 

�سرت بليبيا.
 ولكن بعد اأقل من عام، اأجرب هوؤلء 
ال�سلطة،  عللن  التخلي  على  الللقللادة 
فالرئي�ض اليمني على عبداˆ �سالح 
جناته  بعد  ال�سلطة  عن  يتنازل  قد 

يبدو  والآخلللر  اغتيال،  حماولة  من 
من  فقط  �ساعات  اأو  اأيللام  اأمللاملله  اأن 

النهاية.
الرئي�ض التون�سي زين العابدين بن 
علي، على الي�سار يف حلة زرقاء، كان 
ثورة  خال  من  به  يطاح  زعيم  اأول 
البوعزيزي  حممد  �سرارتها  اأ�سعل 
الذي اأحرق نف�سه يف دي�سمرب املا�سي 
واأدت  حياته  ظروف  على  احتجاجا 
النهاية لاإطاحة بÍ علي يف 14  يف 
التي  الثورات  واأثار موجة من  يناير، 
ذلك  منذ  العربية  الللدول  اجتاحت 
ال�سعودية  اإىل  علي  بن  وفر  احلللني، 

بعد 23 عاما يف 
ال�سلطة.

ح�سني  اأمللللا 
مبارك يف م�سر، 
يف  اليمني  على 
حلللللللة داكلللنلللة 
مللللع اأ�للسللابللعلله 
ملللتللل�لللسلللابلللكلللة، 
ا�للللسللللتللللقللللال يف 
فللللربايللللر   11
انتفا�سة  بللعللد 

الإعللام  و�سائل  مللن  بدعم  �سعبية 
يقرب  ما  ا�ستمرت  التي  الجتماعية 
Ãبارك  واأطلليللح  اأ�سابيع،  ثاثة  من 
ويحاكم  ال�سلطة،  من  عاما   30 بعد 

وهو يف ال�سن ال 82 بتهمة الف�ساد.
اليمن،  يف  �سالح  اˆ  عبد  علي 
زين  من  الي�سار  اإىل  رمادي  �سارب  ذو 
العابدين بن علي، وافق على التنحي 
ال�سوارع،  بعد احتجاجات �سخمة يف 
عاما،   33 ملدة  الباد  حكم  قد  وكان 
وقال انه يعتزم ت�سليم ال�سلطة، ولكن 
اتفاق  على  التوقيع  رف�ض  ذلك  بعد 
بالكاد  وجنللا  ال�سلطة،  عن  التنازل 
من حماولة اغتيال، واأ�سبح يف اليوم 

ع�سكري  م�ست�سفى  يف  يعالج  التايل 
باململكة العربية ال�سعودية.

الرجل  وهللو  الللقللذايف  معمر  واأملللا 
ثيابه  مللن  عليه  التعرف  يف  ال�سهل 
املميزة، وذراعاه حول مبارك و�سالح، 
والأطلللول مللن اأي مللن الللقللادة، حيث 
انقاب  يف  ال�سلطة  علللللى  ا�للسللتللوىل 
عمت  فقد   ،1969 عللام  دملللوي  غللري 
فرباير،  يف  ال�سوارع  الحتجاجات 
ومع ذلك ، حتولت اإىل حرب �ساملة، 
اأ�سهر  �ستة  ا�ستمرت  معركة  وبعد 
جانب  من  تدخل  وبعد   ، متاأرجحة 
القذايف  وجد  الأطل�سي،  �سمال  حلف 
 22 يف  طرابل�ض  يف  حما�سرا  نف�سه 

اأغ�سط�ض.
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حممد كري�سان

ثاث  قبل  املللبللارك  رملل�للسللان  �سهر  يف 
مع  الإفلللطلللار  مللائللدة  جمعتني  �للسللنللوات 
يف  �سالح  عبداˆ  علي  اليمني  الرئي�ض 
فقد  �سدفة  حم�ض  تعز.  مدينة  يف  بيته 
تلفزيونيا  لقاء  الأ�سل  يف  املنا�سبة  كانت 
مع الرئي�ض وحني و�سلنا مع كامل الطاقم 
الفني مل يكن قد تبقى على الإفطار �سوى 
بعد  الرئي�ض  �ساألني  �ساعتني.  من  اأقللل 

ملا  اأو نرتكه  الآن  اللقاء  ن�سجل  اأن  الأف�سل  اإذا كان من  الرتحيب عما 
بعد الإفطار و كان راأيي اأننا بعد الأكل قد ن�سبح يف حالة من اخلمول 
قد تعيق تدفق احلديث وحيوية اللقاء فوافقني الراأي. كان الرئي�ض 
وقتها كاأي مواطن يف بيته ع�سر يوم رم�ساين يلب�ض الد�سدا�سة ولهذا 

طلب بع�ض دقائق حتى يلب�ض البدلة وي�سع ربطة العنق.
كانت تلك املرة الثالثة رÃا اأو الرابعة التي األتقي فيها الرئي�ض �سالح 
ولكن هذه املرة كان اأكرث عفوية وحفاوة فالرجل يف بيته اخلا�ض و ما 
من بروتوكول رئا�سي ثقيل يكبل ما يعرف عادة يف اللقاءات بالقادة 
والزعماء يف مكاتبهم الر�سمية. كما اأنه كان تلقائيا ومرحا اإىل اأبعد 
احلدود. ما اإن �سافح املخرج العراقي املعروف عماد بهجت الذي كان 
امل�سرف على كل التفا�سيل الفنية للمقابلة حتى بادره ب�سوؤال مبا�سر 
ومفاجئ: »اأñ عماد اأنت �سني اأم �سيعي؟«. كنا يف تلك الأيام يف خ�سم 
من  الكثري  �سحيته  راح  الللعللراق  يف  العنوان  هللذا  حتت  مرير  �سريع 
الأبرياء الذين قتلوا على الهوية اأو ق�سوا يف تفجريات حتمل ب�سمات 
طائفية بغي�سة. ابت�سم عماد وقال لله »واˆ �سيد الرئي�ض اأنا ل هذا 
ول ذاك...« قبل اأن اأتطوع اأنا بالقول: اأخونا عماد م�سيحي. �سحك 
اأنت... با �سنة، با �سيعة، با وجع  الرئي�ض وقال: ممتاز لتبق كما 

راأ�ض! و�سحكنا جميعا.
امل�سوق.  ال�سجال  من  الكثري  وفيها  ممتعة  وكانت  املقابلة  �سجلنا 
بينها  من  وقتها  باليمن  تع�سف  عديدة  خافية  م�سائل  يف  حتدثنا 
التوتر احلا�سل بني احلكومة واملعار�سة واجلدل حول ق�سايا الف�ساد 
تتهمه  املعار�سة  كانت  كما  عليه  يت�سرت  نف�سه  الرئي�ض  كان  اإذا  وما 
اإ�ساعة  وقتها. تطرقنا وقتها اإىل العاقات اليمنية ال�سعودية و�سط 
ب�سبب  اأجلت  اململكة  اإىل  ل�سالح  مرتقبة  زيارة  اإن  وقتها  تقول  كانت 
متاما  رف�ض  الرئي�ض  والريا�ض.  �سنعاء  بني  العاقة  يف  التوتر  بع�ض 
هذا التف�سري و اعترب جمرد اخلو�ض فيه يدخل من باب نكاية املحطة 
يف ال�سعودية لي�ض اإل. جرى اأخذ ورد حول هذه النقطة وعبثا حاولت 
�سرح اأن لل�سوؤال وجاهته و اأن ل عاقة له Ãا ميكن ت�سميته باملماحكة 
املفتعلة �سواء مع اليمن اأو ال�سعودية اأو حماولة الإيقاع املبيت بينهما. 
و ما زال هذا املقطع بالذات موجودا على موقع »يوتيوب« على �سبكة 
مذيع  يحرج  �سالح  عللبللداˆ  علي  الرئي�ض  عللنللوان  حتللت  الإنللرتنللت 

اجلزيرة.
بعد النتهاء من الت�سجيل مل يكن بقي على اأذان املغرب �سوى زهاء 
الربع �ساعة. رف�ض الرئي�ض ب�سدة مغادرتنا وطلب من كامل الفريق اأن 
يكونوا �سيوفا على مائدته. ومع كلمة اˆ اأكرب كان الرئي�ض بنف�سه 
ف�سلى  املغرب  �ساة  يف  اجلميع  يوؤم  اأن  قبل  والع�سري  التمر  لنا  يقدم 
اجلميع وراءه اإل عماد طبعا. على املائدة كان هناك ما لذ وطاب وكان 
الرئي�ض مرة اأخرى هو من يخدمنا بنف�سه وي�سع الطعام اأمامنا ويلح 
علينا يف التذوق من كل الأطباق وكنت متجاوبا معه متاما لي�ض من باب 
اللياقة فقط بل لأن الأكل اأحد هواياتي املف�سلة القليلة! و بالطبع 
مل يكن هناك من مفر لتجنب احلديث عن »اجلزيرة« و ماآخذ الرئي�ض 
الروؤ�ساء  واأحد  لها  املتابعني  اأكرث  اأحد  اأنه  مع  عليها  حت�سى  ل  التي 
العرب القائل احلري�سني على احلديث اإليها بني فرتة واأخرى قبل اأن 

حت�سل القطيعة الأخرية.
هنا فجر الرئي�ض مفاجاأة من العيار الثقيل. ت�ساءل »اأتدري يا فان 

ملاذا ل ترتك حمطتكم �ساردة ول واردة عن اليمن اإل اأوردتها؟!«.
- ملاذا �سيد الرئي�ض؟!

- لأن مرا�سلكم مراد ها�سم يتلقى ثاثة اآلف دولر على كل خرب 
اأن  ولذا فمن م�سلحته  الق�سة!  املحطة... هذه هي كل  اإىل  به  يبعث 

يلتقط اأي �سيء على ال�ساحة اليمنية مهما كان..
- �سيد الرئي�ض اإذا كان هذا الأمر �سحيحا فاأنا �ساأطلب فور عودتي 
نقلي مديرا ملكتب �سنعاء . يا واˆ نعيم... ثاثة اأخبار فقط يف اليوم 
يعني 9 اآلف دولر كل يوم ويعني نهاية ال�سهر 270 األف دولر واأنا ل 

اأتقا�سى حاليا حتى ع�سر هذا املبلغ!.
ثم  مبالغة  الأمر  يف  فعا  اأنه  اكت�سف  وكاأنه  قليا  الرئي�ض  �سمت 
اأن يحدد من بالطبع. ومل  قال: واˆ هذا ما قاله يل اجلماعة دون 
ويحاول  �سادق  غري  الكام  هذا  له  قال  من  باأن  فورا  القول  يف  اأتردد 
ت�سليله. �ساد �سمت ثقيل لربهة، من يدري فقد يكون من قال له هذا 

الكام اأحد اجلال�سني على املائدة من م�ساعدي الرئي�ض وم�ست�ساريه.
عن  كان  اأنه  الأرجح  غريه  حديث  يف  وخ�سنا  احلديث  هذا  للرنا  qغي

الطعام اليمني واأنواعه فذلك اأمتع با جدال.
ترحاب  Ãثل  الللبللاب  يف  مللودعللا  الرئي�ض  �سافحنا  املللغللادرة  عند 
ال�ستقبال واأن يقول لعماد �ساحكا »ل تن�ض عماد، مثلما اأو�سيتك... 

خليك م�سيحي اأح�سن!«
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اجلراحة  يف  املخت�ض  الللربازيلللللي  الطبيب  ريبيريو  ليا�سري  قللال 
حتت   ñانتفا من   1994 يف  القذايف  معمر  عالج  كان  الذي  التجميلية 
العينني، الربعاء لوكالة فران�ض بر�ض انه كان احد ال�سخا�ض القليلني 

الذين زاروا ح�سن القذايف الذي »يفوق الو�سف« يف طرابل�ض.
وكان الطبيب امل�سهور )70 عاما( الذي ميلك عدة عيادات يف ريو دي 
جانريو ي�سارك يف موؤمتر عن جراحة جتميل ال�سدر يف طرابل�ض حني 

طلب منه وزير ال�سحة الليبي حينها »فح�ض �سخ�ض عزيز عليه«.
زوجته.  عن  يتحدث  انه  اعتقد  »كنت  الربازيلي  الطبيب  وا�ساف 
ونقلني ب�سيارته وحني و�سلنا فهمت اأن الأمر يتعلق بالقذايف. احتوى 
مت  ثم  مكتبة«  يف  النتظار  مني  وطلب  تعرجات  عدة  احل�سن  مدخل 

نقله اإىل بناية »ن�سبت فيها خيمة«.
وتابع ريبيريو »هناك ا�ستقبلني القذايف. قلت له اأن املكان معتم ول 

ي�سمح بفح�سه فاقتادين اإىل عيادة طب ا�سنان فائقة التطور«.
وا�ساف انه اجتاز يف القلعة احل�سينة »قاعة ريا�سة ت�ستمل على 
م�سبح اوملبي. لقد كان القذايف حينها يف لياقة بدنية عالية« م�سريا 
انه عاد بعد عام من تلك الزيارة لإجراء العملية للقذايف عاوة على 

عملية زرع �سعر.
ومما يتذكره الطبيب اأن املوقع املح�سن كان ي�سم »غرفتني للعمليات 
اأمرا يفوق  املانية ممتازة، وقاعة للراحة«. وقال »كان  مع جتهيزات 

الو�سف مل اكن اتوقع مثل ذلك«.
واأكد الطبيب اأن »جميع العاملني اجانب. طبيبه باك�ستاين. وكان 
هناك flت�سان يف التخدير )رو�سي وم�سري( وممر�سة يوغ�سافية. 

اعتقد انه كان يخ�سى اأن يغتاله ليبيون«.
بالدكتاتور  يو�سف  )الللقللذايف(  يكن  مل  عاما   16 »قبل  وا�للسللاف 
الدموي كان ينفتح على الغرب ويو�سف برئي�ض دولة. لقد كان مهذبا 
جدا ومثقفا ويتحدث النكليزية بطاقة لكنه مل يكن ينظر اأبدا يف 

عيني«.
وبح�سب الطبيب الربازيلي فان القذايف »لن يخرج حيا« من الثورة 

يف ليبيا.
وتابع »بعد اأن �سحبته �ستة اأيام وما عرفته من طباعه، ل اعتقد 

انه �سينفد بجلده. �سيقتل نف�سه اأو فانهم �سيجعلونه )ينتحر(

Wبيب جراMة جتميلية برازيلي: املوق™ 
الذي يتحüضن في¬ القذايف يفوق الو�ضف

من  العربي  الللعللامل  حترير  قطار  توقف  حللني 
الدكتاتوريات يف حمطة طرابل�ض الغرب يوم الأحد 
املا�سي، ونزل ركابه الثوار لل�سيطرة على العا�سمة، 
اإىل ما كان حمجوبا عنهم  اليوم التايل  تعرفوا يف 
 42 طوال  القذايف  التعتيم  من  حديدي  �ستار  وراء 
�سنة، ومنه »منزل« البنة الوحيدة للعقيد الهارب 

من عدالة �سعبه هذه الأيام.
هو  القذايف  عائ�سة  »منزل«  اأن  الليبيون  وجد 
كلوحة »امراأة بوجهني« ال�سهرية لبيكا�سو، فهو يبدو 
ب�سيطا من اخلارج يف حي بن عا�سور بو�سط طرابل�ض، 
»العربية.نت«  عليه  اطلعت  فيديو  من  ظهر  كما 
وفيه ليبيون يرتاك�سون متلهفني وفرحني لدخوله 
نراهم  لكننا  البتهاج،  ر�سا�ض  ويطلقون  ويهتفون 
منده�سني وهم عند مدخله وقد حمل بع�سهم بع�ض 

الأغرا�ض اخلفيفة للذكرى.
واأكرث،  فرعوين  ق�سر  فالبيت  الداخل،  من  اأما 
كانوا  الللذي  ليبيا«  �سيفر  »كللاوديللا  فلقب  لذلك 
ا�سم  العقيد على  �سماها  التي  الفتاة  يطلقونه على 
الأزيلللاء  بعار�سة  ال�سيء  بع�ض  ل�سبهها  والللدتلله 

لقب  اإل  ينا�سبها  ول  عليها،  قليل  هو  الأملللانلليللة، 
»كليوباترا ليبيا« على الأقل، وتوؤكد ذلك �سورتان 
اطلعت عليهما »العربية.نت« من جمموعة التقطها 
م�سور بريطاين ا�سمه جاك هيل، من دون اأن يق�سد 
الق�سر بحد ذاته، بل كانت �سور من جولة قام بها 

هنا وهناك يف العا�سمة الليبية.
اأين اختفت البنة املدللة بكنوزها ؟

ال�سالون  تلل�للسللدرت  كنبة  �للسللورة  هللي  والأهللللم 
وبدت  بالذهب،  مطلية  ونراها  بالق�سر،  الداخلي 
كم�سند للجلو�ض على ظهر حورية وجهها هو وجه 
لها  نحت  مللن  نعرف  ول  نف�سها،  الللقللذايف  عائ�سة 
التمثال، لكن يبدو اأنه فنان اإيطايل، لأن »كليوباترا 
ليبيا« كانت تع�سق روما، والعي�ض مل يكن يهناأ لها اإن 
مل تزرها 3 اأو 4 مرات بالعام، وفق ما يكتبون، حيث 

كانت تتب�سع وت�سرتي اأفخر ما ت�ستهيه.
الق�سر  داخل  م�سبحا  نرى  الثانية  ال�سورة  ويف 
م�سبح  فيها  كان  رÃا  حديقة  على  مطل  اأنلله  يبدو 
بنية  �ستائر  الرخامي  بامل�سبح  وحتف  اأي�سا.  اآخر 
اللون تنا�سب لون �سطحه اخل�سبي. وفيه نرى األعابا 

لاأطفال مرتوكة وهي طافية على املاء، كما وكاأنه 
البالغ  القذايف  عائ�سة  لأن  لل�سغار،  خا�ض  م�سبح 
يعرف  ل  لأبللنللاء  واأم  متزوجة  �سنة   35 عمرها 
الليبيون عددهم، وهم من زوجها الذي اختاره لها 
القذايف  اأحمد  وهو  الع�سرين،  اأمتللت  حني  والدها 

القح�سي.
وكان القح�سي �سابطا يف فرقة باجلي�ض خا�سة، 
من  زواجلله  بعد  ترقيته  متت  مللاذا  اىل  نللدري  ول 
اأي�سا،  باجلي�ض  فريق  رتبة  حتمل  التي  عائ�سة 
وعائلته هي من فرع عائلة العقيد نف�سه يف قبيلة 

القذاذفة، اأي القحو�ض.
عائ�سة  فرت  اأين  اىل  تعرف  املقربني  من  وقلة 
القذايف مع زوجها واأولدها الأحد املا�سي، والذين 
�سوى  معهم  يحملونه  ما  يجدوا  مل  ق�سرها  دخلوا 
راأيللنللاه يف  كللاأحللدهللم  للللللذكللرى،  اأغللرا�للض �سغرية 
فرت  اأين  اىل  راديللو..  جهاز  يتاأبط  وهو  الفيديو 
خف  كنز  من  معها  حملت  وكم  ليبيا«  »كليوباترا 

وزنه وغا ثمنه؟.

cليوباترا  íوم�ضب Pهبية  مقاYد  القذايف..  لعائûضة   ÊوYالفر القüضر   πداخ من  �ضور 

لن�سرة  الأردنية  »الهيئة  اأعلنت   
ال�سعب ال�سوري« عن اإحياء ليلة القدر 
ال�سفارة  اأمللام  ال�سبت  اجلمعة  ليلة 
ال�سورية يف عمان حتت عنوان »ليلة 

ال�ستب�سار ب�سقوط ب�سار«.
وقال الناطق الر�سمي با�سم الهيئة 
الفعالية  اإن  برهومة  مو�سى  الدكتور 
�ستبداأ يف التا�سعة من م�ساء اجلمعة، 

وتنتهي يف الثالثة من فجر ال�سبت .
واأنا�سيد  الفعالية كلمات  وتت�سمن 
اإىل  بللالإ�للسللافللة  �سعرية،  وفللقللرات 
حلكم  مناه�سة  وهللتللافللات  اأدعلليللة 
النظام ال�سوري، وداعية اإىل اإ�سقاطه 
الفعالية  فلللاإن  بللرهللومللة  وبح�سب 
�ست�ستمل على اإطاق مناطيد احلرية 
ال�سوري  الن�سر  بللاقللرتاب  »ابتهاجا 
يف  الأ�للسللد  ب�سار  الطاغية  ورحلليللل 
ال�ستبداد  يف  رفيقه  رحيل  اأعقاب 

والقتل معمر القذايف« .
عودة  د.  الفعالية  يف  ويتحدث 
ود.  العكايلة،  عبداˆ  ود.  القوا�ض، 
كلمة  اإىل  بالإ�سافة  نللوفللل،  اأحللمللد 
ال�سعب  لن�سرة  الأردنلليللة  »الهيئة 
مو�سى   . د  يلقيها  الللتللي  اللل�للسللوري« 

برهومة .
الثورة  »�ساعر  الفعالية  و�سيح�سر 
للنللدري، وهو  nاللل�للسللوريللة« اأحللمللد الللك
بق�سائده  لللرف  oع اجلن�سية  كويتي 

احلما�سية الثورية .
  و�سيلقي ال�سيخ معاذ حوا حما�سرة 
بالثورة  رملل�للسللان  يف  اجلللهللاد  تللربللط 

ال�سورية �سد الظلم وقتل الأبرياء.
حوى  يحيى  املن�سد  �سيقوم  كما 
والرجال  الن�ساء  من  امل�سلني  باإمامة 
ح�سودهم  متلللاأ  اأن  يللتللوقللع  الللذيللن 
ال�سورية  لل�سفارة  املقابلة  ال�ساحة 

بعبدون .
وتعد هذه الفعالية الرابعة للهيئة 
الأردنية لن�سرة ال�سعب ال�سوري، بعد 
اأمام  حا�سدتني  ت�سامنيتني  فعاليتني 
املفرق  يف  وثالثة  ال�سورية،  ال�سفارة 
مقربة  »على  البيت  اآل  جامعة  قرب 
باحلرية     qال�ساج ال�سوري  النب�ض  من 
ت�سريحا  اأ�لللسلللدرت  الهيئة  وكللانللت 
الأردنلليللة  احلللكللومللة  دعللا  �سحافيا 
عمان  من  ال�سوري  ال�سفري  »طرد  اإىل 

حال«.
  وقالت يف ت�سريحها باأن »الأردن 
وبقاء  وال�سهداء،  الأحلللرار  بلد  هو 
ال�سفري ال�سوري على اأر�سه اإمنا ي�سكل 

و�سمة عار يف جبني احلرية«.
با�ستدعاء  الهيئة  طالبت  كما 
لفتة  دم�سق،  مللن  الأردين  ال�سفري 
اأقدمت  الإجلللراء  هللذا  مثل  اأن  اإىل 
عدة،  وخليجية  عربية  دول  عليه 
ول يتعني، كما قالت الهيئة، اأن يبقى 
عن  ومتخلفا  متلكئا  الأردين  املوقف 

مواقف الآخرين ».
  و�سددت الهيئة على اأن »موا�سلة 
والتدمري  القتل  نهج  ال�سوري  النظام 
الآمنة  والللقللرى  امللللدن  وا�ستباحة 
هو  واملللدنلليللني  النا�سطني  واعللتللقللال 
الللدمللويللة،  �سيا�سته  علللللى  تللاأكلليللد 
برمته  �سعبه  معاقبة  يف  ورغللبللتلله 
يائ�سة  حمللاولللة  يف  بهم،  والتنكيل 
ومللفللللل�للسللة لإجللهللا�للض اأحللامللهللم يف 
احلللريللة والنللعللتللاق واإقللامللة نظام 
وطني تعددي دميقراطي يلغي احلكم 
انبثاق  اأمللام  املجال  ويتيح  العائلي، 
اإىل  حتتكم  ودوللللة  ملللدين،  جمتمع 

معايري القانون والعدالة وامل�ساواة »

ليلة القدر يف االCردن: ليلة اال�ضتبûضار ب�ضقوط بûضار 



�ضفات املبتعå اليمني
احمد غراب - اليمن 

ز  qمتي �سفة  ع�سرين  مللن  اأكللرث   
عن  اخلللللارج  يف  اليمني  الللطللالللب 
ول  qالد من  املبتعثني  الطاب  بقية 

الأخرى:
غلب  )ملللن  ذكلللللاًء  الأكلللللرث   -1

ا�سرتاح(.
الللعللامل  يف  مللعللا�للسللا  الأقللللل   -2

)الطالب ال�سومايل ي�ستلم اأكرث منه(.
واأحيانا  اأ�سهر(  الربع )كل ثاثة  ي�ستلم معا�سه بنظام   -3

»ثلثني بثلث«.
التي  الدولة  اإىل  اليمن  من  كال�سلحفاة  مي�سي  معا�سه   -4
واإل  املللطللار  مللن  ال�سلحفاة  خرجت  قللد  )اآللللوه  فيها:  يللدر�للض 

ما�سي؟!(.
واإل  العلمي  بالتح�سيل  يهتم  يدري  )ما  املحاتري  حمتار   -5

ياحق بعد م�ستحقاته(.
6- �سابع دين لدرجة اأنه قد يرهن جوازه لياأكل اأو ي�سرب. 

7- ما ي�ستلمه ل يكفي لإعانة دجاجة مثلجة يف اخلارج.
قد  لحقية  oللم �سفري  ف�ساد  )طبق  حلقة  نفر  من  يعاين   -8

يت�سبب به�سم ر�سومه الدرا�سية(.
ات�سالت  اإل وقد قرح كروت  ما تنجز  اإذا معه معاملة   -9

Ãعا�ض �سنة!
الربع  يف  مطوبر  وكاأنه  املايل  الربع  بانتظار  يطوبر   -10

اخلايل.
11- تاحقه البريوقراطية الإدارية اأينما ذهب )حنجيبك 

يعني حنجيبك(.
ه منا�سدات وا�ستغاثات )وا معا�ساه، وا  q12- اأكرث مبتعث يوج

ربعاه، وا ماليتاه، وا حرافاه، ...(؟.
13- تتعامل معه امللحقيات بطريقة »احلقني واإذا حلقتني 

حلقت دقني«.
حبة  قيمة  يللجللد  لللن  مللر�للض  اإذا  لأنللله  ميللر�للض  ل   -14

»بارامول«.
15- يف الغالب يعاين ب�سمت دون اأخبار اأهله

اجلامعة؛  تطرده  قد  الذي  العامل  يف  الوحيد  املبتعث   -16
لأن حكومته تاأخرت يف دفع ر�سومه الدرا�سية.

17- ما يقدر ي�سرتي �سيئا، كل ما ي�ستخدمه ير�سلونه له من 
الباد.

18- لول وجود النرتنت اإنه »قدوه جمنون خال�ض«.
العايل  التعليم  بني  التن�سيق  انعدام  اآثللار  من  يعاين   -19

واملالية واملoحلقيات وال�سفارات.
20- يفتقد الكثري من املتطلبات الازمة لدرا�سته )معك قلم 

�سلف؟!(.
21- اإذا ح�سل فر�سة عمل يف اخلارج ي�سبح بطل فيلم خرج 

ومل يعد«.
يخرج  حتى  اإ�سافية  منحة  له  لري�سلوا  اأهله  يكافح   -22

التعزيز.
23- اإذا اأنت ت�ستي تتجمل له اأر�سل له »قات مطحون«.
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عن  ال�سابع«  »اليوم  �سحيفة  ذكرت 
م�سادر مطلعة داخل املعار�سة اليمنية 
املوجودة داخل م�سر، اأن الرئي�ض علي 
اإقامته  مقر  من  اأ�سدر  �سالح  اˆ  عبد 
اأحمد  جنله  اإىل  تعليمات  بالريا�ض 
وبقية عائلته امل�سيطرين على احلر�ض 
العائلي ب�سرعة احل�سد الع�سكري ون�سر 
جتنيد  و�سرعة  وال�سواريخ  الدبابات 
50 األف جندي اإ�سايف للبدء يف معركة 
الع�سكري  باحل�سم  ي�سمى  فيما  النهاية 
يف  والتغيري  احلرية  ميادين  لجتياح 
كل من �سنعاء وتعز ، وا�ستخدام �ساح 

اجلو لق�سف املوؤيدين للثورة.
علي  الرئي�ض  اإن   ، امل�سادر  وقالت 
نف�سية  ب�سدمة  اأ�سيب  �سالح  عبداˆ 
القذايف  نللظللام  انللهلليللار  ب�سبب  هائلة 
مامح  بداأت  وقد   ، اأم�ض  يوم  وعائلته 
على  وتوزيعها  الأ�سلحة  ون�سر  احل�سود 

»الباطجه« واملرتزقة.
املجتمع  الللثللورة  قللوى  تنا�سد  فيما 
ال�سعودية  العربية  واململكة  الللدويل 

اأي  اإراقة  حتمل امل�سئولية الكاملة عن 
يف  اليمن  اأر�للض  على  ت�سيل  دم  قطرة 
�سبيل اإطالة اأمد ال�سراع، واإطالة مدة 

بقاء على �سالح يف ال�سلطة.
وتهيب كافة قوى الثورة اليمنية يف 
الداخل واخلارج ، بت�سعيد ثورة ال�سعب 
الأخللري  الف�سل  يف  ال�سلمية  اليمني 

ال�ستبداد  حكم  �سد  الكفاح  ق�سة  من 
على  يعتمد  الذي  الدكتاتوري  العائلي 
املللرتللزقللة مللثللل نللظللام الللقللذايف ومثل 
قوى  نا�سدت  كما  ب�ساعة،  من  جد�سة 
الدول  وخارجها  اليمن  بداخل  الثورة 
الوقوف  واحلرية  بالعدل  تدين  التي 
وتاأييد   ، اليمني  ال�سعب  جانب  اإىل 

القب�ض  اإلللقللاء  يف  وامل�ساعدة  ثللورتلله 
واأ�سرته  وتقدميه   ، اليمن  قذايف  على 

للعادلة جزاء ما �سفكوه من دماء.
ال�سبوع  قللال  قد  �سالح  وكللان  هللذا 
انه  التلفزيون  بثها  كلمة  يف  املا�سي 
من  وكللان  »قريبا«  اليمن  اإىل  �سيعود 
اىل  �سالح  الرئي�ض  يعود  ان  املتوقع 

اليمن اليوم.
حممد  علي  الللللوزراء  رئي�ض  وعلللاد  
بعد  اللليللمللن  اإىل  اأمللل�لللض  يللللوم  جمللللور 
ويعد   ، الريا�ض  يف  للعاج  خ�سوعة 
يف  يلل�للسللاب  كللبللري  �سيا�سي  اأول  جملللور 
حماولة الغتيال ويعود اىل اليمن بعد 

خ�سوعه للعاج يف ال�سعودية.
وتلللللويف رئلليلل�للض جمللللل�للض اللل�للسللورى 
الريا�ض يوم  عبدالعزيز عبدالغني يف 
اأ�سيب  التي  بجروحه  متاأثرا  الثنني 
م�سجد  يف  وقللع  الللذي  النفجار  يف  بها 
وت�سبب  الللرئللا�للسللة  بق�سر  الللنللهللديللن 
من  وعللدد  �سالح  الرئي�ض  ا�سابة  يف 

م�ساعديه

غربة نيوز - �سنعاء 
مع تهاوي نظام الزعيم الليبي معمر 
امل�سلحة  املعار�سة  وو�للسللول  الللقللذايف 
�ساحات  ت�سهد  العا�سمة  طرابل�ض  ايل 
النظام  العت�سامات املطالبة با�سقاط 

يف اليمن احتفالت كبرية.
وحتللللدث علللدد ملللن الللنللا�للسللطللني يف 
ا�للسللرارهللم  عللن  اليمنية  اللل�للسللاحللات 
اهدافهم  لتحقيق  للت�سعيد  وخططهم 
�سباب  واحللتللفللل  الللنللظللام  ا�للسللقللاط  يف 
ال�ساحات يف عدد من املدن اليمنية Ãا 
ا�سموه انت�سار الثوار يف ليبيا على نظام 
العقيد القذايف. و�سهدت كل من �ساحة 
ب�سنعاء  التغيري  و�ساحة  بتعز  احلرية 
خليج  و�ساحة  بعدن  احلرية  و�ساحة 
احلرية Ãدينة اب و�سط اليمن اطاق 
حققه  Ãللا  ابتهاجا  النارية  اللللعللاب 

الثوار يف ليبيا.
الحد   ( ليلية  م�سريات  وخللرجللت 
الثللنللني( حللا�للسللدة يف عللدد مللن املللدن 
اليمنية ورددت �سعارات تنادي باحل�سم 
قبل  �سالح  الرئي�ض  نظام  ا�سقاط  يف 

انتهاء �سهر رم�سان .
�ساحات  �للسللبللاب  مللن  علللدد  وحتلللدث 
نيوز   غربة  ل  اليمن  يف  العت�سامات 
بان �سقوط نظام القذايف عامل ا�سا�سي 
الثورة  ملوا�سلة  معنوياتهم  رفللع  يف 
والطاحة بنظام الرئي�ض اليمني علي 
عبداˆ �سالح الذي يحكم الباد منذ 

33 عاما .
التغيري  �ساحة  يف  النا�سط  وقلللال 
�سقوط  ان  ابراهيم«  حممد   « ب�سنعاء 
نظام القذايف اعطانا معنويات كبرية يف 
موا�سلة حتقيق اهدافنا با�سقاط نظام 

الرئي�ض علي عبداˆ �سالح .
واو�سح ابراهيم بان لديهم خيارات 
متعددة حاليا ل�سقاط نظام �سالح . . 
م�سريا بانه اذا ا�ستع�سى المر فا مانع 
من اجراء ما ا�سماها »عملية جراحية 
بعملية   « اخلبيث  الورم  لإزالة  �سغرية 
ع�سكرية ت�سنها القوات امل�ساندة للثورة 

Ã�ساندة رجال القبائل .
ا�ستمر  اذا  بانه  ابراهيم  واعللتللرب 
قطيع  كاأنه  ومعاملته  ال�سعب  جتويع 
من الغنام من قبل النظام فاننا نوؤكد 
الرد  �سيكون  ولكن  �سلمية  ثورتنا  بان 
للثوره  املوؤيدين  واجلي�ض  القبائل  من 
انه  اأعتقد  ما  وهذا  الع�سكري  باحل�سم 

�سيحدث يف اليام القليلة القادمه .
عامر   Ëعبدالكر« اكتفى  جهته  من 
بتعز  احلللريللة  �للسللاحللة  يف  الللنللا�للسللط   «

نهاية  القذايف تعني  بقوله بان :نهاية 
العائلي  وحكمه  �سالح  عبداˆ  علي 
وكذلك نهاية م�ساريع القمع والق�ساء 

والتوريث يف العامل العربي .
»امرية  اليمنية  النا�سطة  واعتربت 
ي�سكل  الللقللذايف  �للسللقللوط   « الللعللرا�للسللي 
ب�سكل  اليمن  يف  الو�سع  على  خللطللرا 
علي  الرئي�ض  ان  اىل  م�سرية  مبا�سر.. 
العودة  على  يجرئ  لن  �سالح  عبداˆ 

اىل اليمن .
يفرت�ض  بانه  العرا�سي«   « واو�سحت 
على ال�ساحات يف اليمن اليوم ان حت�سم 
الثورة لنها تعد احد الفر�ض ال�سانحة 
لل�سارع اليمني ول ينبغي اهمالها لنها 

فر�سة حتمية ح�سمية حقيقية.
وبتوجهات عدد من ال�ساحات باجتاه 
ل�سقاط  الكامل  واحل�سم  الت�سعيد 
المنية  الجللهللزة  تللبللدي  مل  النظام 
انها  الوقت  نف�ض  يف  مللوؤكللدة   .. قلقها 
بالمن  ي�سر  قد  ت�سعيد  اي  �ستواجه 

وال�سكينة العامة.
وقال املقدم حممد املاوري ال�سكرتري 
اليمنية   الداخلية  لللوزيللر  العللامللي 
من  الحتجاجات  ت�سعيد  فكرة  بللان 
ال�ساحات  يف  املعت�سمني  ال�سباب  قبل 
الليبية  املعار�سة  و�سول  مع  بالتزامن 
يقلق  لن  طرابل�ض  العا�سمة  امل�سلحة 

الجهزة المنية يف اليمن .
امل�سلحة  املعار�سة  ان  اىل  واأ�للسللار 

باملعار�سة  نقارنها  ان  لميكن  ليبيا  يف 
دوللللة  اللليللمللن  يف  فللنللحللن  اللليللمللن  يف 
�سيا�سية  احللزاب  ولدينا  دميقراطية 
لي�ض  لدينا  والنظام  مدنية  ومنظمات 
كما هو يف ليبيا نظام �سمويل. . م�سيفا 
التي  هللي  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  بللان 
وا�سع  املحلي  واحلللكللم   ، اليمن  حتكم 

ال�ساحيات .
وتابع » املاوري » بان هناك خروقات 
»ملي�سيات  ا�سماها  ما  قبل  من  امنية 
 ( امل�سرتك  اللقاء  لحلللزاب  تابعة   «
ال  اللليللمللن(  يف  الرئي�سية  املللعللار�للسللة 
ال�سيادة  �سيحمي  اليمني  اجلي�ض  ان 
الوطنية من اي حماولت للزج بالباد 

نحو العنف.
واو�سح » املاوري« بان فكرة الت�سعيد 
لللاحللتللجللاجللات انللتللهللت يف اللليللمللن مع 
�سقوط اخر ورقة من يد املعار�سة وهو 
لكنه   .. الوطني  املجل�ض  ت�سكيل  ف�سل 
ا�ستدرك قائا : اذا حدث وان �سعدت 
اليمني  باملثل  ف�سنعمل  الحتجاجات 

القائل » مابدى بداأنا عليه ».
ال�سيا�سي  واملللحلللللل  الللكللاتللب  وقلللال 
ماحدث  ان  اأوؤكد  بادي  راجح   « اليمني 
ووا�سحة  قوية  ر�سالة  اعطى  ليبيا  يف 
بان  اللليللمللن  يف  بال�سلطة  للمم�سكني 
قرارهم الجتاه حل�سم المور ع�سكريا 
من  فقط  لي�ض  تام  الغاء  اىل  بحاجة 
اي�سا  اأذهللانللهللم  يف  وامنلللا  ممار�ساتهم 

هم  رÃللا  الللذيللن  م�ست�ساريهم  واأذهلللان 
متاما  اليمنية  البيئة  علللللى  غللريللاء 
كانوا  امل�ست�سارين  هللوؤلء  رÃا  والذين 
اخرى  انظمة  �سقوط  يف  رئي�سيا  �سببا 

كانوا هم على دراية عميقة بها.
واو�سح »بادي« بان ماحدث يف ليبيا 
للقوة  اللجوء  ان  على  عمليا  در�سا  كان 
يف  متللامللا  خا�سر  اأملللر  اليها  والللركللون 
مواجهة ال�سعوب . وعن و�سع ال�ساحات 
ليبيا  يف  حدث  Ãا  وعاقتها  اليمنية 
»بللادي«  اليمني  ال�سيا�سي  املحلل  اكللد 
رفع  قد  الليبي  الدر�ض  اأن  �سك  ل  بانه 
اأكرث  وجعلهم  ال�سباب  معنويات  مللن 
وكذلك  مطالبهم  حتقيق  على  ا�سرارا 
لل�ساحات  بالن�سبة  رائعا  التوقيت  كان 
اليمنية خ�سو�سا وان اليمنيون عموما 
التململ  بع�ض  ا�سابهم  كللان  قد  رÃللا 
ال�سيا�سية  املمار�سات  من  الحباط  اأو 
بع�ض  قبل  مللن  والقا�سرة  الطائ�سة 
يبدو  الليبي  الدر�ض  لكن  ال�سيا�سيني.. 
اليمنيني  لللدى  الهمم  برفع  كفيل  انلله 
وخا�سة �سباب ال�ساحات وال�سيا�سيني يف 

الداخل واخلارج لعمل بعقل وبتاأين.
منذ  احتجاجات  اليمن  وت�سهد  هذا 
با�سقاط  تطالب  املا�سي  فرباير  بداية 
�سالح  عللبللداˆ  علي  الرئي�ض  نللظللام 
 33 من  احلكم  Ãقاليد  مي�سك  والللذي 

�سنة.

الع�ضكري احلûضد  ب�ضرYة  اMCمد  ‚ل¬   ¤Eا تعليمات  واC�ضدر  القذايف   Ωن¶ا انهيار  ب�ضبب  نف�ضية  بüضدمة  اC�ضيب   íضال� الرئي�ص 

اليمنية؟ باالزمة  يدف™  اين   ¤Eا ليبيا  يف  الوVض™ 

وفاةرئي�ص ‹ل�ص Tضورi اليمن متاKCرا بجروح 
fiاولة االZتيا∫

�سنعاء- قطع التلفزيون اليمني 
ليعلن  املبا�سر  بثه  الإثنني  م�ساء 
ال�سورى  جمل�ض  رئي�ض  وفللاة  عللن 
الغني  عبد  العزيز  عبد  اليمني 
الريا�ض  ال�سعودية  العا�سمة  يف 
اأ�سيب  كان  التي  بجروحه  متاأئرا 
طالت  اغتيال  حماولة  خللال  بها 

الرئي�ض على عبد اˆ �سالح و78 من كبار رجال الدولة.
اأيللام،  ثاثة  ملللدة  اليمني  امل�سوؤول  وفللاة  على  احلللداد  و�سيقام 
و�ستنك�ض الأعام يف الدوائر الر�سمية املتبقية التي ي�سيطر عليها 

النظام يف اليمن.
وكان عبد الغني تراأ�ض احلكومة اليمنية لأكرث من فرتة رئا�سية 
كرئي�ض  هو  تقلده  من�سب  اآخر  وكان  املا�سي،  القرن  �سبعينات  منذ 
يعني  والتي  الربملان،  بعد  الثانية  الغرفة  اليمني  ال�سوري  ملجل�ض 

اأع�ساوؤها من قبل الرئي�ض �سالح.
وكانت م�سادر من املعار�سة اأكدت وفاة عبد الغني يف 14 يونيو-
األيم مع اجلراح التي اأ�سابته يف عملية  حزيران املا�سي بعد �سراع 

ا�ستهدفت م�سجد النهدين التابع للرئا�سة اليمنية.
وعبد الغني من مواليد 4 يوليلو Ã 1939ديرية حيفللان حمافظة 

تعللز جنوب �سنعاء وتويف عن عمر يناهز الثانية وال�سبعني.
وكان الرئي�ض �سالح ك�سف الأ�سبوع املا�سي عن وفاة 10 من الذين 
كانوا معه خال حماولة الغتيال التي طالته، وعن وجود 5 حالت 
كانوا  الذين  امل�سوؤولني  كبار  من  جريحا  و240  م�ستدامة  اإعاقة 

متواجدين يف امل�سجد. »يو بي اي«.
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اأعلن  مفاجئ  دراماتيكي  تطور  يف   
برئا�سة  الوطني  الت�سامن  جمل�ض 
حلل�للسللني الأحللللمللللر عللللدم اعلللرتافللله 
ممثليه  وان�سحاب  الوطني  باملجل�ض 
من قوامه موجها �سيا من النتقادات 
وقال  املعار�سة  جمل�ض  ت�سكيلة  على 
اليمن  اأخللبللار  تلقى  املجل�ض-  بلليللان 
العقلية  يرف�ض  »اإنللله  منه-  ن�سخة 
بها  مت  التي  والأنانية  الدكتاتورية 
فئة  قبل  من  الوطني  املجل�ض  ت�سكيل 
لها  يحق  من  وحدها  هي  اأنها  تعتقد 

اتخاذ القرار دون الآخرين«. 
من  الأحمر  ح�سني  ا�سم  وا�ستبعد 
قوام الكتلة العائلية التي ا�ستحوذت 
القبلي  التمثيل  الأ�سد يف  ن�سيب  على 
Ã�ساركة  الوليد  املجل�ض  قللوام  مللن 

امل�سايخ الثاثة �سادق وحمري وحميد 
املجل�ض  »اإن  ح�سني  واعترب  الأحمر 
التي  اإل الأ�سخا�ض واجلهات  ل ميثل 
حينما  اأنلله   « واأ�للسللاف  فيه«،  �ساركت 
تخل�ض النيات وعندما يبتعد اجلميع 
فاإنه  الغري  واإق�ساء  الأنانية  روح  عن 
ملا  م�سرتك  لعمل  يوؤ�س�ض  اأن  م�ستعد 

فيه �سالح اليمن وثورته و�سعبه«.
اأبناء  مع  تعاطفا  البيان  واأبلللدى 
�سعروا  الذين   « اجلنوبية  املحافظات 
حقهم  يعطهم  مل  املجل�ض  هللذا  بللاأن 
اإعان قيادات احلراك  كامًا«. عقب 
يف  واملعار�سة  الللداخللل  يف  اجلنوبي 
اخلارج واأبرزها الرئي�ض الأ�سبق علي 
نا�سر حممد واملهند�ض حيدر العطا�ض 
باملجل�ض  اعرتافها  وعللدم  ان�سحابها 

الوطني، و�سط موجة من ال�ستقالت 
ع�سفت  التي  املتتالية  والن�سحابات 
ثاثة  اأيلللام  خللال  واأتلللت  باملجل�ض 
على اأكرث من ثلث القوام الكلي البالغ 

143ع�سوا.
وكلل�للسللف بلليللان حلل�للسللني الأحللمللر 
الأحمر  بيت  يف  عائلي  ت�سدع  بللوادر 
البيت  داخللل  �سيا�سية  خافات  بعد 
اتهامات  خلفية  علللللى  الإ�للسللاحللي 
حلميد  الإ�لللسلللاح  يف  عليا  قلليللادات 
�سلطات  علللللى  بللالللتللعللدي  الأحلللملللر 
عقب  ال�سيا�سي  الللقللرار  و�ساحيات 
الوطني  املجل�ض  ح�سده  الذي  الف�سل 
وتنازعت اللجنة التح�سريية بقيادة 
حميد الأحمر وتكتل اللقاء امل�سرتك 

الإعداد والتح�سري لإ�سهاره.

تüضد´ Yائلي  يف بيâ االMمر 

مناXر من اليمن خا�ضة لغربة  نيوز

منظر من حمافظة اب

اللبا�ض التقليدي اليمن » �سائلة �سنعاء القدمية«
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املباين اجلديدة
الن�ساءات

امللحقات
الكهربائيات
انابيب املياه

ادارة البنية

الت�سميم املعماري

ا�ست�سارات 
للمخالفات

موق™ اخباري Yربي متجدد 
Yلى مدار ال�ضاYة

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

Èÿالنك معنا ي�ضب≤ اYا
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جديد نابل�ض
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»جمموعة  اقامت  جديدة  ول�سنة  جديدة  ملرة 
ال�سحافة  اهللل  جمع  رم�سانيًا  افللطللارًا   »MBC
والعام مع جنوم الدراما التلفزيونية من flتلف 
م�سر  �للسللوريللا  لبنان  ول�سيما  العربية  القللطللار 
هذه  جنوم  من  كبرية  باقة  اىل  بال�سافة  واخلليج 
عامرة  رم�سانية  جمعة  فكانت  العريقة،  ال�سا�سة 

ولقاء الحبة بامتياز.
وانق�سموا  الفطار  موائد  على  احلا�سرون  توزع 
املحبة  جمعتها  ومتاآن�سة  متجان�سة  جمموعات 
الذي  ورافق الفطار   ، واللفة على طاولة واحدة 
تتوقف  ان  دون  للمدفع   اللللل19  ال�سربة  مللع  بللداأ 
لنجوم  اللقطات  اجللمللل  التقاط  عللن  الللكللامللريات 
 ،MBCالل �سا�سة  على   2011 رم�سان  يف  ح�سروا 
flرج  فيهم  Ãن  »الزعيم«  م�سل�سل  جنوم  واأبرزهم 
املا  ب�سام  املخرج  عليه  وامل�سرف  املا  موؤمن  العمل 
اجللواء  �سادتها  واحللدهللا  طللاولللة  على  فاجتمعوا 
يف  وكيدياتهم  م�ساكلهم  بعك�ض  اجلميلة  الغناء 
حارتهم التلفزيونة، فيما جل�ست امل عرفة العائدة 
اىل البيئة ال�سامية من خال هذا العمل اىل طاولة 

جماورة.
طاف�ض  ن�سرين  الن�سائية«  »اجلل�سات  بطات  ا  qام
تاألqقن  اللواتي  الللروا�للض  ونظلي  بو�سو�سة  واأملللل 
زينها  اخلللرى  طللاولللة  على  اجتمعن   qبللاإطللالتللهللن
الذي كان جنم الحاديث  جلو�ض رفيق علي احمد 

التلفزيونية دون منازع.
الفرج  �سعد   rنيnالفنان جل�ض  اأخرى   mطاولة وعلى 
واإبراهيم احلربي ابطال م�سل�سل »احلرË ال�سبعة«، 
وكان حل�سور جنوم »مواطن x« و«�سارع عبد العزيز« 

متيزت  خا�سة  نكهًة  و«اللللريلللان«- 
ار،  qن�س اإيللاد  و  كللرارة  امللري  بح�سور 
التون�سية،  ه  qودر يللو�للسللف،  وعللمللر 
ور�سا  جللودة،  واأروى  جال،  و�سفاء 
اللل�للسللربلليللنللي، وهنا  مللهللدي، وديللنللا 
بال�سافة  اإ�للسللرب،  وجيني  �سيحة، 
فبطلة  اللبنانية  الدراما  جنوم  اىل 
كانت  غ�سن  ابو  ماغي  خرب«  »اخللر 
زوجها  جانب  اىل  احلا�سرات  ابللرز 
املمثل  نف�سها  الطاولة  و�ساركهما 

وجيه �سقر.
النجمني  فكانا  الغائبني  ابرز  اأما 
منى وا�سف وق�سي اخلويل من �سوريا 
الق�سبي  نا�سر  الكوميديا  ي  nوجنم

لن�سغالهما  با  qتغي اللذين  ال�سدحان  اˆ  وعبد 
بت�سوير ومونتاج احللقات الأخرية من »طا�ض 18«.

املتحدث  حلايك  ملازن  األقى  الإفللطللار،  وخللال    
عام  مللديللر   »MBC »جمللمللوعللة  بللاإ�للسللم  الر�سمي 
ب  qرح كلمًة  التجارية،  وال�سوؤون  العامة  العاقات 
ونيqف   rاأ�سبوعني مدى  »على  قائًا:  بال�سيوف،  فيها 
من ال�سهر الف�سيل، كان جمهور املايني وما زال على 
 »MBC1« لل  الرم�سانية  الربامج  �سبكة  مع   mموعد
ت�سمل  والتي  عة،  qواملتنو املتكاملة  دراما«   MBC»و
كافة الأنواع والألوان التلفزيونية، وحت�سد �سنويًا 

اأعلى ن�سب م�ساهدة عرب ال�سنني.«
عوامل  اإىل  ة  qامل�ستمر النجاحات  حايك  وعللزا 
املعلنني،  وثقة  امل�ساهدين،  »ولء  للهللا:  qاأهللم ة،  qعلللد
املمثلني، وكذلك قدرة  املنتجني، وبراعة  واحرتاف 

وتلبية  امل�ساهدين  ا�ست�سراف حاجات  MBC على 
اأذواقهم، خال رم�سان، وطوال اأيام ال�سنة.« وختم 
يف   MBC جمموعة  »جناح  على  بالت�سديد  حايك 
ز قنواتها  qتوفري املحتوى الرتفيهي العائلي الذي ميي
تفاعلية  اأكانت  ات،  qواملن�س الو�سائط  flتلف  عرب 
�سا�سة  من  دجمًا  oم  nلي�سل  ، كة  qمتحر اأم  ثابتة  اأم 
و�سبكة  الكمبيوتر  �سا�سة  اإىل  وعربها  التلفزيون 
وكذلك  النقال،  والهاتف  الإجتماعي  التوا�سل 
عن  ف�سًا  املكتوب،  الإعام  و�سفحات  الراديو  اأثري 

الفعاليات واملنتجات الت�سويقية.«
املدعويني  حتلqق  مع  اخلتام  م�سك  كان  واأخلللريًا، 
ال�سور  للتقاط  املحببqني،  واأبطالهم  جنومهم  حول 
واللقطات  امل�ساهد  حول  الآراء  وتبادل  التذكارية 
للز الأكللللرب من  qللللرت فيهم وحلل�للسللدت احلللي qاأث الللتللي 

د اللقاء.  qاإعجابهم، على اأمل اأن يتجد
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مارادونا يهتف من دولة 
االEمارات: –يا فل�ضطني

 فاجاأ اأ�سطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا الثنني جمهور 
عامة  ورفللع  الفل�سطينية،  الكوفية  بارتدائه  الإمللاراتللي  الو�سل  نللادي 
م�سجعي  ي�سافح  ان  مللارادونللا  فل�سطني«.واعتاد  »حتيا  هاتفا  الن�سر، 
م�سجعون  له  فتقدم  التدريبات،  عقب  دبي  يف  يقوده  الذي  الو�سل  نادي 
بها  كبرية  �سعادة  فاأبدى  كهدية،  الفل�سطينية  بالكوفية  فل�سطينيون 
خلف  مرددا  الفور  على  وارتداها  له،  قدمها  الذي  الفل�سطيني  واحت�سن 
الأ�سبانية،  باللهجة  فل�سطني«  »حتيا  بدبي،  الفل�سطينية  اجلالية  ابناء 
وطلب التقاط �سور له وهو يغادر النادي وا�سعا الكوفية على كتفه.واأثار 
موقف مارادونا حالة من البهجة بني امل�سجعني الذين حيوه على موقفه، 
وا�سفني اياه بل«ال�سجاع«، ون�سروا مقطع فيديو اثناء هتافه لفل�سطني، على 

املنتدى اللكرتوين للنادي، م�ساء الثنني

رو�ضية تود´ والدتها Yلى 
الهاتف خال∫ مقتلها: 

امي الدب ياcCلني
تلت ال�سابة الرو�سية اولغا مو�سكاليوفا )19 عاما( يف �سمال �سيبرييا  oق
بعد ان هاجمها دب قطبي، خال رحلة تخييم يف الحرا�ض برفقة زوج 
باأمها  الت�سال  من  بها  يتاعب  الدب  كان  بينما  اولغا  ومتكنت  والدتها، 

لتبلغها »الدب ياكلني«.
ويف التفا�سيل، فقد كانت اولغا برفقة زوج والدتها ت�سطاد ال�سماك، 
جمجمته.  و�سحق  اول،  والدتها  زوج  الللدب  هاجم  مللزعللوم،  هللو  وكما 
وقام  بها  ام�سك  حتى  Ãطاردتها  فقام  بذلك،  يكتف  مل  احليوان  ولكن 

Ãهاجمتها.
وتقول والدتها: عندما ات�سلت بي اولغا، كانت ت�سرñ وتقول »امي، الدب 
ياكلني! انه عذاب مميت، �ساعديني. فاقنعت نف�سي انها متازحني وبداأت 
وا�سوات  �سوتها،  يف  والرعب  والمل  الفزع  �سمعت  عندما  ولكن  ا�سحك، 

الهدر وامل�سغ الذي قام بها الدب. عندها عرفت انها تتكلم احلقيقة«.
وفيما تاعب بها الدب، متكنت اولغا من الت�سال بوالدتها ثاث مرات، 

بينما كانت والدتها تطلب امل�ساعدة من ال�سرطة وتهدئ من روع ابنتها.
لقد  »امي،  اولغا ب�سوت �سعيف:  الثانية، قالت  الهاتفية  املكاملة  خال 
يلتهموين«.  انهم..  معه.  الثاثة  جللراوؤه  اح�سر  وقد  جمددا  الدب  عاد 
اولغا يف التحدث اىل والدتها مدة �ساعة كاملة، فيما تاعبت  وا�ستمرت 
بها احليوانات والتهمتها حية، اما يف املكاملة الثالثة والخرية، فلقد �سعرت 
اولغا انها على حافة املوت، وقالت: »امي، انه ل يوؤمل بعد الن. ل ا�سعر 

ب�سيء. �ساحميني على كل �سيء، احبك كثريا«.
ان  قبل  والدتها،  �سمعته  ما  اخللر  كللان  وهللذا  املكاملة  انقطعت  عندها 
يت�سل بها رجال ال�سرطة بعد ن�سف �ساعة، قائلني انهم عرثوا على زوجها 
وابنتها، كاهما ميتني. اما اولغا فقد وجدت جثتها والدببة فوقها توا�سل 

التهامها حتى بعد مماتها

اYتقا∫ اCمcÒي فار منذ 
36 �ضنة يف cاليفورنيا

اعتقلت ال�سلطات الأمريكية يف مدينة �ساليدا بولية كاليفورنيا رجًا 
فارًا منذ 36 �سنة بعد م�ساركته يف �سرقة قتل خالها �ساق بحانة يف �سان 

فران�سي�سكو.
التحقيقات  مكتب  من  »عماء  ان  الأمريكية  الإعللام  و�سائل  واأفللادت 
الفدرالية »اإف بي اآي« وعنا�سر قوة خا�سة اعتقلوا وليام والرت اآ�سر الذي 
يبلغ من العمر 66 �سنة بعد مرور 36 �سنة على قيامه مع 3 اآخرين بعملية 
�سرقة العام 1966 بحانة يف �سان فران�سي�سكو اأطلق خالها النار على �ساق 

و�سربه حتى املوت«.
واأ�سارت اإىل ان »اآ�سر فر اإىل �سيكاغو بعد جرميته لكنه اعتقل بالعام 
بال�سجن  عليه  وحكم  واأديللن  حوكم  حيث  كاليفورنيا  اىل  واأعيد   1967
املوؤبد، لكنه متكن بعد 8 �سنوات من الفرار ويجري البحث عنه منذ ذلك 

احلني«.
ماكفي وعمل  دونالد  ا�سم ديفيد  اعتمد  »اآ�سر  ان  التحقيقات  واأظهرت 
 19 ويف  زوجته«.  عن  انف�سل  لكنه  عائلة  واأ�س�ض  وتللزوج  �ساحنة  �سائق 
الفار  ان  يعتقد  �سحن  و�سركة  �ساليدا  يف  منزل  مراقبة  متت   2011 اآب 
كان يعمل فيها، ويومها خرج رجل ي�سبهه وبعد اإجراء نقا�ض معه اعرتف 
ل  معه  تقيم  التي  املللراأة  ان  وتبني  مقاومة  اأية  دون  من  واعتقل  بهويته 
اأمني  مركز  اإىل  اآ�سر  ونقل  اجلرمي.  تاريخه  ول  القدمية  هويته  تعرف 

Ãدينة تراي�سي يف كاليفورنيا

 πتف– iروCالفنانة اليمنية ا
 ΩالYEاال πبزفافها من رج

املعرو± Yبد الفتاح املüضري
احتفلت الفنانة اليمنية اأروى بزفافها يف بريوت من رجل الإعام 

والأ�سدقاء  الأهل  من  لفيف  بح�سور   ، امل�سري  الفتاح  عبد  املعروف 

اأروى  للفنانة  الإعامي  املكتب  بلدان. وبح�سب  الذي قدموا من عدة 

ياأتي  احلفل  اإعان  اأن  البدوي،  وداد  الزميلة  اليمن  يف  تديره  والتي 

�سائعة  كل  عند  قطعته  قد  كانت  الللذي  بالوعد  الفنانة  من  كوفاء 

اإن  زواجها  عن  ر�سميًا  �ستعلن  »اأنها  حينها  قالت  و  زفافها  عن  تتحدث 

حدث بالفعل«.

يف  هام  اجتماعي  حدث  امل�سري  ال�سيد  من  زفافها  اأروى  واعتربت 

حياتها �ساكرًة كل من �ساركها الفرحة وقدم لها التهاين باملنا�سبة.

اإن الأيام القادمة حتمل العديد من املفاجاآت الفنية  اأروى  وقالت 

جلمهورها.

فرقة Áنية تûضارك بجائزة 
احلرية العاملية

غربة نيوز - خا�ض 

اأن   »METERS AWAY  3« فرقة  حفات  تنظيم  مدير  نا�سر  �سادي  قال 
منظمون  �سمع  اأن  بعد  وذلك  العاملية  احلرية  جلائزة  تر�سحت  اليمنية  فرقتهم 
اجلائزة عن اأعمال الفرقة واأغانيها التي ت�سب حول احلقوق واحلريات يف اليمن، 
خلدمة  وت�سخره  اليمن  يف  الريجي  بفن  تغني  التي  الأوىل  الفرقة  لكونها  واأي�سًا 

احلرية وال�سام..
حفات  باإحياء  قامت  قد  كانت  ع�سريي  اأحمد  ال�ساب  للفنان  التابعة  الفرقة 
اأي�سًا  اأحيت  كما  اليمنية،  العوا�سم  ال�سابقة يف flتلف  الفرتة  فنية كثرية خال 

بع�ض احلفات يف مناطق متفرقة من العا�سمة الأثيوبية اأدي�ض اأبابا..
ويف ت�سريح �سحفي قال الفنان اأحمد ع�سريي اأنهم لي�سو الوحيدون من ال�سرق 
الأو�سط الذين مت تر�سيحهم للم�ساركة يف اجلائزة التي اأغلق باب الرت�سيح لها يف 
من  نوفمرب  يف  �سيكون  العام  لهذا  اجلائزة  احتفال  اأن  م�سيفًا  املن�سرم..  يوليو   30

العام احلايل وذلك يف كيب تاون..
وجائزة احلرية بداأت عام 2007لاحتفال ب�سجاعة واإبداع الفنانني، وتاأثريهم 
روح  واإلهام  الجتماعية  العدالة  لتعزيز  وتهدف  ال�سعبي..  للو�سط  الإيجابي 
الإن�سان.. وتعد اجلائزة مفتوحة جلميع اأ�سكال الفن يف اأي جمال والإبداعية من 

اأي فرد اأو جمموعة من اأي نوع اجلن�ض اأو الدين اأو اجلن�سية.



العادية  الأحا�سي�ض  من  احلللزن  م�ساعر  عترب 
يف  معينة  لللدرجللة  �سخ�ض  كللل  منها  يعاين  التي 

حياته.
 qت�ستد نف�سانية  حللالللة  فهو  الإكللتللئللاب  اأملللا   -
الن�ساطات  يف  �سلباآ  توؤثر  بحيث  الأحا�سي�ض  فيها 

اليومية.
الذهنية  امل�ساكل  اأكللرث  اأحللد  هو  والكتئاب   -

�سيوعاآ.
ي�سيب  مللا  �سعف  الن�ساء  الكتئاب  ي�سيب   -

الرجال.
اأو  اأيام  بعد  تلقائياآ  الإكتئاب  يزول  ما  غالباآ   -
يتطلب  قد  اأخللرى  حالت  يف  لكنه  قليلة،  ا�سابيع 

دعماآ وم�ساعدة متخ�س�سة،
كاآبة  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  يحتاج  وقد 
بوا  qي�سب ل  حتى  امل�ست�سفى  اإىل  الدخول  �سديدة 

الأذى لأنف�سهم.
الأمزجة  من  كامل  طيف  من  جزء  الإكتئاب   -
اأوقات  املختلفة التي مير بها النا�ض، فكلنا مير يف 

�سعادة ووحزن وغالباآ
ما ينعك�ض ذلك على احا�سي�سنا و�سعورنا.

احلني  بللني  طبيعي  امللر  بللاحلللزن  واللل�للسللعللور   -
ي�سبح  م�ستمراآ  �سعوراآ  ا�سبح  اإن  لكن  والخلللر، 

اكتئاباآ ، وهذا يدل على
يف  الع�سبية  النواقل  تللوازن  يف  ما  خلل  وجللود 

م القيام ب�سيء جتاهه. qالأمر الذي يحت ،Æالدما
الزهو  مللن  بللفللرتات  مللنللا  كللل  ي�سعر   ، وبللاملللثللل 
دائمة  احلالة  تلك  اأ�سبحت  اإن  لكن  والن�ساط، 

وكان الن�ساط مفرطاآ اأو ما
يعرف بالهو�ض mania فهذا يعني اأن وظيفتك 
العقلية تعاين من خلل وت�ستدعي م�ساعدة طبية 

لإعادة وظائف العقل
و�سلوكياته اإىل الو�سع الطبيعي .

عامات واأعرا�ض الكتئاب
- عدم املبالة والإكرتاث ب�سكل عام.

- تدينq م�ستويات الن�ساط ب�سكل متوا�سل.
- وجع الظهر.
- حزن دائم.

- �سعف يف الذاكرة.
- ال�سداع.

- اإ�سطراب املعدة.
- مزاج �سيء باإ�ستمرار.

- عدم القدرة على مواجهة ال�سعاب.
- الأرق اأو الإ�ستيقاظ باكراآ يف ال�سباح)رغم ان 

البع�ض مييل اإىل الإفراط يف النوم(.
- فقدان الرغبة العاطفية .

ينتابه  قد  البع�ض  ان  رغم  ال�سهية)  فقدان   -
�سهية مفرطة للطعام(.

- فقدان الرتكيز

الإعلللتلللداد  قلللللة   -
بالنف�ض.

- ال�سعور بالذنب.
- القلق.

�سقيمة  و�ساو�ض   -
وخللللليلللللالت وهللملليللة 

واأفكار غري عقانية
اإيذاء  يف  التفكري   -

النف�ض.
وعلللدم  اللللهللليلللاج   -

الإ�ستقرار البدين.
وك�سف  اإ�للسللتللبلليللان 

الإكتئاب
متاكداآ  تكن  مل  اإذا 
هلللللل اأنللللللللت ملل�للسللاب 
 ، ل  ام  بلللالإكلللتلللئلللاب 
واأجللب  ورقللة  اأح�سر 
التالية  الأ�سئلة  عن 

بنعم اأو ل:
باحلزن  اأ�للسللعللر   .1
والللللللهللللللم بللللاأغلللللللللب 

الأوقات.
اأ�ستمتع  اأعد  مل   .2
بللال�للسلليللاء كللمللا كللان 

فيما م�سى.
3. فكرت بالإنتحار.

يحتاجني  ول  فائدة  يل  لي�ست  باأنه  ا�سعر   .4
اأحد.

5. اأفقد وزين.
6. اأعاين من الأرق الطويل.

7. اأنا كثري احلركة ول ميكنني البقاء ثابتاآ.
8. ذهني لي�ض بال�سفاء الذي اإعتدت عليه.

9. ا�سعر بالإرهاق دون �سبب.
10. ا�سعر بالياأ�ض من امل�ستقبل.

النتيجة:-
ال�سوؤالني الأول والثاين  اأجبت بنعم على  اإذا   -

فرÃا كنت تعاين من اإكتئاب رئي�سي
من  الأقللل  على  �سوؤالني  على  بنعم  اجبت  اإذا   -
من  تعاين  كنت  فرÃا   10 حتى   4 مللن  الأ�سئلة 

اإكتئاب طفيف)ويف�سل زيارة الطبيب(
اأ�سباب الإكتئاب

باحلياة:  الكربى  الإنتقالية  الفرتات  اثناء   -
مثل الطاق اأو الإنتقال من فرتة املرهقة اإىل �سن 

الر�سد.
- �سغوط ع�سبية �سديدة.

م�سابني  الأ�سرة  من  اآخرين  اأفراد  مع  العي�ض   -
بالإكتئاب.

بالقلق  امل�سابون  الأ�سخا�ض  غالباآ  يعاين   -

النف�سية  والإ�للسللطللرابللات  القهري  والللو�للسللوا�للض 
الأخرى من الإكتئاب.

اء اأو املقربون منا. qفقدان اأو وفاة اأحد الأحب -
- م�ساكل يف العاقات مع الخرين.

- �سعف ال�سحة.
- الإعتناء ب�سحة �سخ�ض لفرتات طويلة.

- متاعب وم�ساكل مادية.
- م�ساكل لها عاقة بالعمل.

- نزاعات مازالت عالقة
معها  ي�ستطيع  ل  لللدرجللة  امل�ساكل  تللراكللم   -

ال�سخ�ض اأن يتحملها.
- عوامل فيزيولوجية كتدين م�ستويات هرمون 

الدرقية)ق�سور الغدة الدرقية(.
- م�ساكل هرمونية ميكن ان حتدث بعد الولدة 

اأو يف فرتة اإنقطاع الطمث.
يف  كالإ�سراف  احلياة  بنمط  متعلقة  عوامل   -

تناول الكحول اأو تعاطي املخدرات.
- ميكن ان يظهر الكتئاب فجاأة دون اأن تتوفر 
بالإكتئاب  يللعللرف  وهلللذا  وا�للسللحللة  عللوامللل  ايلللة 

الداخلي املن�ساأ.
مياآ  الأ�سخا�ض  لبع�ض  اأن  على  دليل  هناك   -
من  جمموعة  اأو  حادثة  تثريه  لاكتئاب  جينياآ 

الأحداث
فاإت�سل   3 رقم  ال�سوؤال  على  بنعم  اجبت  اإذا   -

بطبيبك على الفور.
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حركات  اأبو  يلعن  يقول  �سحك  فار  ياحق  قطو  عنده  من  مر  منر  يف 
البتدائي 

ذي  ل  قال  العام،  املدير  قالوا  املدير  وين  قال  �سركه  دخل  قروي 
ال�سنه 

احرتق  امللعب  يف  ي�سخن  راح  واحد  مرة 
للخروف  ويقول  يده  يف  ال�سكني   ñز خروف  ليذبح  �سكني  عطوه  دلوع 

موت 
يف تكرونيه انطفى عليها النور قامت تدور على ولدها وقالتلوه مهمد 

ا�سهكي 
مذوبني  يا  ال�سكر  قال  حلو  يا  ال�ساي  قال  و�ساي  �سكر  يف 

اأ�سرع  نزل  ؟  لي�ض  مالقاهم  نزل  ال�سطح  فوق  من  فلو�سه  طاحت  بخيل 
منهم 

تغ�سلوين  ل  مت�سبح  فيها  كاتب  جيبه  يف  ر�ساله  لقوا  مات  بخيل 
قول  الثاين  قال  احلمار  ت�سبه  انك  ت�سدق  للثاين  يقول  حم�س�ض  فيه 

ما �ساء اˆ
وقال  وقفهم  ال�سبه  يبعد  يبي  دوريلله  �ساف  ال�سارع  يف  ما�سي  حم�س�ض 

اللومينا للبيع 
مايجي  قال  اأبر  فيها  ال�سالفه  �ساف  يوم  flدرات  ب�سله  دخل  خكري 

منها حتاميل 

ا�ضحك مع غربة نيوز  ....

ÜاÄتc’� øع äم©لوما

�ضبايدر مانz املüضري يت�ضل≤ W 17ابقا 
الE�ضقاط Yلم اE�ضرائيπ من فوق �ضفارتها

بللدء  مللنللذ  �للسللابللقللة مل حتلللدث  يف 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  العاقات 
بني م�سر واإ�سرائيل، قام �ساب م�سري 
ال�سفارة  التي تقع بها  البناية  بت�سلق 
اجليزة  حمافظة  يف  الإ�سرائيلية 
واأحرقه  الإ�سرائيلي  العلم  واأ�سقط 
مللنلله، يف  بللدل  امللل�للسللري  العلم  ورفلللع 
امل�سريني  مايني  على  �سيطر  م�سهد 
اأم�ض،  من  اأول  م�ساء  تابعوه  الذين 

عرب الف�سائيات وعرب مواقع التوا�سل الجتماعي. ال�ساب امل�سري الذي نفذ 
رغبات مئات من املتظاهرين اأمام ال�سفارة الإ�سرائيلية، يدعى اأحمد ال�سحات، 
)التي  ال�سرقية  Ãحافظة  فاقو�ض  ملركز  وينتمي  عاما،   23 العمر  من  ويبلغ 

تبعد 180 كلم �سمال القاهرة(.
�سباب  نظمها  مظاهرة  يف  للم�ساركة  جللاء  نقا�سا،  يعمل  الللذي  ال�سحات، 
م�سريون اأمام ال�سفارة الإ�سرائيلية للتنديد Ãقتل جنود م�سريني يف �سيناء 
من  فقط  دقائق   5 بعد  قرر  م�سر،  من  الإ�سرائيلي  ال�سفري  بطرد  واملطالبة 
اأمام البناية الكبرية التي تتكون من 17 طابقا وت�سغل فيها ال�سفارة  و�سوله 
اأعلى  وال�سعود  بحياته  املخاطرة  الأخللرية،  طوابق  الثاثة  الإ�سرائيلية 
البناية لإ�سقاط العلم الإ�سرائيلي، بعدما �ساهد يف وجوه جموع املتظاهرين 
قائا  الأو�سط«،  لل»ال�سرق  اأكللده  ما  ح�سب  وذلك  العلم،  اإ�سقاط  يف  رغبتهم 

بب�ساطة: »اأردت ك�سر ال�سعف داخلي وداخل نفو�ض امل�سريني«.
اأحمد  املتظاهرين،  جموع  ا�ستقبل  م�سري«،  اأنت  فوق  راأ�سك  »ارفع  بهتاف 
اإ�سقاط  من  )الأحللد(،  اأم�ض  �سباح  الثانية  ال�ساعة  يف  متكن  الذي  ال�سحات، 
العلم الإ�سرائيلي من اأعلى �سفارة اإ�سرائيل باجليزة، وو�سع علم م�سر لريفرف 

مكانه.
وا�ستقبل املتظاهرون املحت�سدون اأمام مقر ال�سفارة منذ ثاثة اأيام، م�سهد 
اإنزال العلم الإ�سرائيلي، والذي ظل قابعا فوق مقر ال�سفارة منذ 17 عاما، منذ 
بن  اأن�ض  �سارع  اإىل  القاهرة(  )جنوب  املعادى  حي  من  ال�سفارة  مقر  انتقل  اأن 
املتظاهرين  على  و�سيطرت  عارمة.  بفرحة  باجليزة،  النه�سة  Ãيدان  مالك 
حالة من ال�سعادة والبكاء يف الوقت نف�سه، جمددين مطلبهم بالق�سا�ض لأرواح 
ال�سهداء امل�سريني، وطرد ال�سفري الإ�سرائيلي من م�سر والبعثة الدبلوما�سية 
املرافقة له، والتي بداأت يف ممار�سة مهام عملها منذ عام 1980، واإغاق مقر 
Ãجل�ض  التن�سيقية  اللجنة  ع�سو  طمان،  حممد  الدكتور  وح�سب  ال�سفارة. 
الأو�سط«  لل»ال�سرق  و�سف  الذي  املظاهرة  يف  امل�ساركني  اأحد  الثورة،  اأمناء 
حلظة اإ�سقاط العلم بل»اللحظة التاريخية« التي ت�سبه م�سهد اجلندي امل�سري 
تعهد  الثورة  اأمناء  جمل�ض  اأن  م�سيفا  �سيناء،  اأر�ض  على  م�سر  علم  رفع  الذي 
بحماية »ال�سحات«، لفتا اإىل اأن املجل�ض ل ي�سعى اإىل اأي جمد من وراء ذلك.

الفتى  نف�ض  اإل  امل�سريني  بخاطر  يجول  ما  نفذ  الللذي  ال�سحات  يكن  مل 
املا�سي  )متوز(  يوليو   8 الق�سا�ض  جمعة  يف  املتظاهرين  فاجاأ  الذي  الأ�سمر 
Ãيدان التحرير بت�سلقه اأحد اأعمدة الإنارة حاما علم م�سر، فال�سحات كان 

بطل امل�سهدين برباعة فائقة.
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معلومات  الردين  بلدنا  اخبار  موقع  ن�سر 
انه  الردين  املوقع  قال  و  مرة  لول  تن�سر 
خفايا  عللن  اخللرى  معلومات  ك�سف  ب�سدد 
ال�سيا�سات الردنية و جاء يف تقريره ما يلي 
:- يف اأوائل �سهر يونيو 2005 كان قد ا�ستوى 
الأمر، وهداأت الباد اىل حد الغرابة، فاأزمة 
قد  كانت  بلللدران،  عدنان  الدكتور  حكومة 
انتهت باإعادة تعديلها، وخروج با�سم عو�ض 
اˆ منها بالإ�ستقالة كوزير للمالية، وكذلك 
مظلة  حتت  للعمل  خري  �سعد  امل�سري  تفريغ 
وكالته املن�ساأة حديثا با مهام اأو �ساحيات، 
اإذ اأ�سبح يعمل اإنطاقا من الق�سر امللكي، اىل 
وقتذاك   – اللواء  اأم�سك  فيما  امللك،  جوار 
– �سميح ع�سفورة بقيادة دائرة املخابرات، 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  هياأ  الللذي  الأمللر  وهللو 
الأردنية لهدوء ي�ستلزمه التحرك الداخلي 
التعيينات  اأن  اإل  امللك،  جلالة  واخلارجي 
العليا يف دائرة املخابرات اأبقت جزئيا حالة 
با�سم  امل�ستقيل  الوزير  بني  واجلللذب  ال�سد 
بات  فكاهما  خري،  �سعد  وامل�سري  اˆ  عو�ض 
الباب  من  »اخللللروج  قللاعللدة:  على  يعمان 
غادر  اˆ  فعو�ض  ال�سباك«،  مللن  والللعللودة 
امللكي  الق�سر  يف  حا�سرا  بقي  لكنه  امل�سهد 
ب�سبب تكليف امللك له Ãتابعة وتنفيذ بع�ض 
املهمات، وكان يح�سر با اأي �سفة اإجتماعات 
و�سغوطه  راأيلله،  ويبدي  وح�سا�سة،  خا�سة 

اأحيانا.
قدم  جللدا،  اخلا�سة  اللقاءات  اأحللد  ويف 
قائمة  ع�سفورة  �سميح  وقتذاك-   – اللواء 
ب�ساأن  والرتفيع،  للتقاعد  باإحالت  تتعلق 
العديد من �سباط الدائرة، اإل اأن الإجتماع 
الذي ح�سره عو�ض اˆ – با �سفة- وامل�سري 
اأو  �ساحياته  بعد  حتللدد  مل  Ãن�سب  خري 
مهامه، حتول اىل �سجال بينهما، فقد اقرتح 
حممد  يعني  اأن  اللقاء  خللال  اˆ  عللو�للض 
�سابط  لأنلله  الللدائللرة،  ملدير  نائبا  الذهبي 
الإجنليزية،  باللغة  احلديث  ويجيد  �ساب 
م�سكلة  اأن  كللمللا  اإعللاملليللة،  تطلعات  ولللله 
اأنها ل تعطي  – براأي عو�ض اˆ-  الدائرة 
الفر�سة ل�سباط ال�سباب ال�سعود اىل قمرة 
القيادة، اأ�سف اىل ذلك، اأن عو�ض اˆ قال 
�سميح  مكتب  برتوؤ�ض  قام  الذهبي  اأن  اأي�سا: 
)ي�سيل(  كللان  واأنلله  خللري،  و�سعد  البطيخي 

�سغلهما اأثناء �سفرهم.
احل�سور  واأفللهللم  خللري،  �سعد  تدخل  هنا 
للموقع  مللوؤهللل  غللري  الذهبي  ال�سابط  اأن 
)ال�سكرتاريا(  �سغل  يجيد  واأنه  اإليه،  امل�سار 
لكن  املللواعلليللد،  وتنظيم  )املللرا�للسللات(،  و 
تنفيذية  ملهام  ي�سلح  ل  الذهبي،  ال�سابط 

الو�سع  مع  للتعامل  لحقا  توؤهله  رفيعة، 
الداخلي، وهنا اعرت�ض عو�ض اˆ جمددا، 
ثناءا  امللللللك  جللالللة  مللن  �سمع  اأنللله  مللوؤكللدا 
كام  واأن  الذهبي،  ال�سابط  ب�ساأن  مبا�سرا 
خل�سومة  وت�سفية  جتني،  فيه  خري  امل�سري 

يبدو اأنها �سخ�سية. 
بعد اأيام �سدرت موافقة امللك على تعيني 
لع�سفورة،  نائبا  الللذهللبللي  حممد  العميد 
يريد  كللان  الأخلللري  بلللاأن  ترجيحات  و�للسللط 
ع�سفورة  اأ�ساف  مع  خربته  ب�سبب  الذهبي 
اأن  اأخرى  املوقع، وفيما تقول ترجيحات  يف 
عو�ض اˆ مار�ض �سغوطات باإجتاه flتلفة 
ليكون الذهبي يف موقعه اجلديد، الذي جاء 
كبار  ل�سباط  للتقاعد  اإحللالت  موجة  بعد 
ل�سالح  الأقدمية  دور  ياأتي  كي  وحمرتفني، 

ال�سابط الذهبي.
حتالف عو�ض اˆ الذهبي بات وا�سحا يف 
مرحلة لحقة اأنه موجها لإق�ساء امل�سري خري 
من قمرة القيادة، واإبعاده عن جالة امللك، 
رغبة يف ت�سفية نفوذه الداخلي واخلارجي، 
اإذ اأن امل�سري خري قد بلغ مرتبة دولية رفيعة، 
اهلته حتى بعد مغادرته املخابرات اأن يبقى 
لعبا موؤثرا يف امل�سهد الأمني الإقليمي، اإل 
اأن زيارة مفاجئة ملدير اإ�ستخبارات يف دولة 
امل�سري  لقاء  على  واإ�للسللراره  كللربى،  خليجية 
خري، رغم اأن الأخري با �ساحيات اأو مهام، 
الأمنية  امل�سوؤولية  قلب  اىل  خري  اأعلللادت 
اخلليجي،  الإ�ستخباري  فامل�سوؤول  العليا، 
و�سل اىل مدينة العقبة �سرا وب�سكل مفاجئ 

لعلمه بوجود امللك هناك.
فلللللور اإجلللتلللملللاع امللللل�للللسللللوؤول اخلللللليللجللي 
الإ�ستخباري، طلب لقاء امللك، وهناك اأبلغه 
من  اأنتزعت  ومعلومات  خرائط  يحمل  اأنلله 
اأحد عنا�سر تنظيم القاعدة خال التحقيق 
معه، اإل اأن الوحيد الذي ميكن اأن يحيط بها، 
اأو يتعامل معها هو امل�سري خري، واأنه يريد اأن 
يلتقيه والإجتماع به مطول، اإذ طلب مكتب 

امللك امل�سري خري ب�سورة فورية اىل العقبة.
اخلليجي  امللل�للسللوؤول  لللقللاء  اإنللتللهللاء  بللعللد 
ال�سيف  الأخللري  اأبلغ  فقد  خللري،  امل�سري  مع 
معلومات  ما حمله معه من  اأن كل  اخلليجي، 
واأن  امل�سوؤول اخلليجي،  بلد  واألغاز ل تخ�ض 
بقوة  حا�سر  لكنه  بللاده،  عن  بعيد  اخلطر 
يف�سح  مل  خري  امل�سري  اأن  اإل  اآخللر،  بلد  يف 
ذلك  عللن  بلللاده،  اىل  غلللادر  اللللذي  لل�سيف 
و�سيك،  خلطر  عر�سة  يكون  قد  الذي  البلد 
لحقا،  خري  امل�سري  مع  اجتمع  امللك  اأن  اإل 
واأفهمه الأخري اأن البلد املق�سود الذي ميكن 
اأن يتعر�ض لهزة اأمنية هو الأردن، واأن كلمة 

اخلليجيني  الأ�سقاء  اأخافت  التي  )اململكة( 
خري  فامل�سري  احلذر،  وعلينا  وحدنا،  تخ�سنا 
بحوزة  التي  باملعلومات  تدقيقه  خال  كان 
ال�سيف اخلليجي، ي�ست�سف بخربته الأمنية 
فمخطط  بلللالأردن،  تتعلق  خا�سة  معطيات 
الدولة  يف  �سبط  اللللذي  الللقللاعللدة  تنظيم 
اخلليجية كان يتحدث عن عملية ي�سقط بها 
عدد كبري من ال�سحايا كنوع من الإنتقام، اإذ 
التن�سيق  هو  يطلب  اأن  امللك  من  امل�سري  طلب 
ب�ساأن  واملخابرات  الوطني  الأمن  وكالة  بني 
ح�سا�سية  لإثللللارة  منعا  املللعلللللومللات،  هلللذه 
يف  للت�سارب  منعا  وكذلك  ع�سفورة،  اللواء 

الأعمال.
كان  حتى  قليلة  �ساعات  �سوى  مت�ض  مل 
امللكي  الق�سر  اىل  ي�سل  ع�سفورة  اللللللواء 
على  اقت�سر  لقاء  عقد  حيث  العقبة،  يف 
ع�سفورة  اأبلغ  حيث  وع�سفورة،  وخري  امللك 
عن  خللري  و�للسللرح  واملللعلللللومللات،  باملعطيات 
ت�ستهدف  اأن  تريد  القاعدة  بللاأن  اعتقاده 
الب�سر،  من  ممكن  عدد  باأكرب  ماأهول  هدفا 
واإزاء خا�سات اأمنية خلري وع�سفورة جرى 
بني  �سترتاوح  القاعدة  اأهداف  اأن  الإعتقاد 
اإحتمالني، الأول مطار امللكة علياء الدويل، 
يرتادها  التي  التجارية  املجمعات  اأحد  اأو 

عدد كبري من النا�ض.
روؤية امل�سري خري اجتهت �سريعا نحو اأحد 
�سوارع  اأهللم  اأحللد  يف  جللدا  ال�سهرية  املللولت 
اللقاء  خال  الإتفاق  ومت  عمان،  العا�سمة 
الأمنية يف حميط  على تغليß الإجللراءات 
املول  اإدارة  مع  والتن�سيق  ال�سهري،  املول  هذا 
الأمنية  العنا�سر  اأكرب عدد ممكن من  لن�سر 
يف املحات داخل املول، ويف مواقفه الداخلية 
كامه  وجه  خري  امل�سري  اأن  اإل  واخلارجية، 
يتم  اأن  منه  طالبا  لع�سفورة  اللقاء  خللال 
خطة  توفري  على  املللول  اإدارة  مع  الإتللفللاق 

اأمنية تتكون من اإقناع املول ب�سرورة اأن يتم 
توفري عنا�سر اأمنية تتبع دائرة املخابرات، 
حتل حمل العنا�سر الأمنية اخلا�سة باملول، 
دائرة  مرتبات  يلب�ض  اأن  املثال  �سبيل  على 
املخابرات العامة نف�ض لبا�ض )ال�سكيورتي( 
الإجللللراءات  تظهري  لأن  بللاملللول،  اخلللا�للض 
يدفع  اأن  �ساأنه  من  املول،  حميط  يف  الأمنية 

القاعدة للرتاجع.
اأطلق  لللهللذا الإجللتللمللاع  الللتللايل  اللليللوم  يف 
�ساروخا مفاجئا من �سحراء مدينة العقبة 
)بيت  العقبة  يف  امللللللكللي  الق�سر  بللاإجتللاه 
�سقط Ãحاذاة  ال�ساروñ قد  اأن  اإل  البحر(، 
ال�سور اخلارجي للق�سر، وكان هنالك اإرتباكا 
ا�ستهدفها  التي  الوجهة  حتديد  يف  اأمنيا 
تكون  اأن  على  الإتفاق  فتم   ،ñال�سارو هذا 
ي�ستهدف  كللان   ñاللل�للسللارو اأن  الأملللن،  روايلللة 
ميناء العقبة، للق�ساء على اأي اإنت�سار ميكن 
وجه  اإذ  عامليا،  ت�سويقه  القاعدة  لتنظيم 
حول  العامة  املخابرات  لللدائللرة  الإنتقاد 
التق�سري الأمني، فكيف يتم اإدخال �سواريخ 
اللوجي�ستي  والتح�سري  ون�سبها،  للللاأردن، 
مهم  هللدف  بللاإجتللاه  اإطاقها  ثم  لإطاقها، 

وح�سا�ض للغاية.
حلقات  فيه  كللانللت  وقللت  يف  ذلللك  حللدث 
ر�سمية ت�ستعلم بحثاثة عن دواعي الإعان 
اإن�ساء وكالة اأمن وطني مل تر النور، يف  عن 
من  تقرتب  الر�سمية  الت�ساوؤلت  كانت  حني 
احلكومية  الر�سمية  اجلهات  تخوين  حد 
الأمن  لوكالة  قانون  ت�سريع  منها  التي طلب 
داخليا  عملها  و�سرعنة  لد�سرتة  الوطني، 
تقوم  ل  اجلللهللات  هلللذه  فلليللمللا  وخللارجلليللا، 
خري  امل�سري  كان  اأ�سئلة  وهي  منها،  باملطلوب 
امل�سري خري  اأبدى  اإذ  امللك،  يطرحها بح�سرة 
للتقاعد،  اإ�ستعداده  لقاء  من  اأكللرث  خللال 
والعودة اىل بيته للتفرÆ لأي اأعمال خا�سة 

البقاء  خري  من  طلب  امللك  اأن  اإل  ينفذها، 
وكالة  ت�سكيل  رمت  لت�سريع  اإ�ستعداد  على 
الداخلي،  دورهللا  وتر�سيخ  الوطني،  الأمللن 

واخلارجي اإن اأمكن.
اأيام  ثاثة  وقبل   2006 �سبتمرب   26 يف 
الأمنية  كانت اخلطة  رم�سان،  �سهر  من بدء 
التي و�سعها امل�سري خري حلماية اأحد املولت 
اإكت�ساف  اإذ مت  تاأتي بنتائج كبرية،  ال�سهرية 
12 �سيارة مفخخة كانت قد و�سعت Ãواقع 
�سرر  اأكرب  ل�سمان  وذلك  املللول،  حول  مهمة 
اأن  اىل  اأ�سارت  الأمنية  فالتقديرات  ممكن، 
اأن  �ساأنه  من  كان  �سيارة مفخخة  تفجري 12 
املول،  من  طبقات   3 من  كبرية  اأجللزاء  يهيل 
قتيل،  اآلف  ثاثة  عللن  ليقل  مللا  موقعة 
و�سك  على  كانت  التي  اخللية  �سبطت  اإذ 
اأن  وخ�سية  اإعامية،  بهرجة  دون  التنفيذ، 
تزال  ل  اأخللرى  تبعات  املخطط  لهذا  يكون 

حتت التح�سري، اأو رÃا التنفيذ
له  �سابق  ل  ملكيا  ثناءا  تلقى  خري  امل�سري 
اأبلغ  امللك  اأن  اإل  بامللك،  جمعه  لقاء  خال 
امل�سري خري خال اللقاء باأن الرئي�ض الرو�سي 
فادميري بوتني – وقتذاك- قد طلب منه اأن 
لاإ�ستعانة  مو�سكو  اىل  خري  امل�سري  يح�سر 
يف  الإحرتافية  وخربته  الأمنية  بقدرته 
ل  مو�سكو  لأن  القاعدة،  تنظيم  مع  التعامل 
تعرف الكثري عن هذا التنظيم، بينما امل�سري 
الأو�سط  ال�سرق  �سباط  اأبلللرز  يعترب  خللري 
منذ  التنظيم  هللذا  مع  ال�سارية  احلللرب  يف 
مو�سكو،  اىل  خري  امل�سري  �سافر  اإذ  ن�ساأته، 
وهللنللاك الللتللقللى بللالللرئلليلل�للض بللوتللني الللذي 
لديها  الرو�سية  الإ�ستخبارات  اأن  فللاجللاأه 
يتعمق  بداأ  حتالفا  اأن  تفيد  اأولية  معطيات 
مو�سكو  تعتربها  �سي�سانية  منظمات  بللني 
القاعدة،  وتنظيم  راديكالية(   – )اإرهابية 
مدن  يف  تخ�سل  بللداأت  التي  العمليات  لأن 
رو�سية توؤ�سر اىل تطور يف نوعية الهجمات، 
اأكرب، وهنا ل بد من الإ�ستفادة من  وتركيز 

جهود امل�سري خري.
امل�سري خري اأبلغ بوتني اأن خربته الأمنية 
اأن تنظيم القاعدة بداأ مييل اىل  ت�سري اىل 
اأ�سغر  اإ�سامية  منظمات  مع  الظل  حتالفات 
يف  واللللقلللدرات،  ال�سعبية  �سعيد  على  منه 
تنظيم  واأن  دخولها،  ي�ستطيع  ل  التي  املدن 
جديدة  مناطق  ي�سرب  اأن  يريد  القاعدة 
القوى  لإخللافللة  وقللدراتلله  عامليته،  لتاأكيد 
العظمى، اإذ �سلم امل�سري خري نظرائه يف رو�سيا 
اأبرز الأ�سرار واخلطط الكفيلة بر�سد اأتباع 
خططه  اأثللر  اإقتفاء  اأو  القاعدة،  تنظيم 

وطرائق تفكريه.
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غربة نيوز - �سنعاء 

نللظللم الأخللللللوان امللل�للسلللللمللني »حلللزب 
�سل�سلة  الثنني  ام�ض  م�ساء  ال�ساح« 
Ãنا�سبة  مينية  مدن  عدة  يف  م�سريات 
القذايف«،  نظام  بل«�سقوط  و�سفوه  ما 
حتيي  �سعارات  امل�سريات  خال  ورفعوا 
حلف  داعلليللة  وتهتف  ليبيا«  »ثلللوار 
ومللوؤازة  ع�سكريًا  اليمن  لغزو  الناتو 
و«ا�للسللقللاط طاغية  الللثللورة«  »�للسللبللاب 

�سنعاء«- على حد تعبريهم.
اللقاء  اأحللزاب  بقية  رف�ست  وفيما 
فاإن  للم�سريات،  الن�سمام  امل�سرتك 
و�سفوا  ونا�سريني  ا�سرتاكيني  نا�سطني 
م�سريات الخوان على »في�سبوك« باأنها 
»مللهللزلللة«، ووجللهللوا انللتللقللادات لذقة 
يقوم  اأن  م�ستغربني  ال�للسللاح،  حلللزب 
»ال�سليبيني  بلللدوة  ا�للسللامللي«  »حلللزب 
للللغلللزو بلللللللاده«!! وطلللاللللبلللوا قلليللادة 
العتذار   Ëبتقد امل�سلمني  الخلللوان 

الثورة  ومكونات  العت�سام  ل�ساحات 
اليمنية  الق�سية  تدويل  »حماولة  عن 
عماء  م�سالح  اإل  تللذدم  ل  حل�سابات 

ال�ستعمار واملرتزقه اجلهاديني«.. 
مظاهرات الخوان امل�سلمني الداعية 
كل  �سملت  اليمن  لغزو  الناتو  لتدخل 
ودمت،  وذمار،  واإب،  وتعز،  �سنعاء،  من 
كلمات  فيها  واألقيت  واملكا،  والبي�ساء، 
وق�سائد تبارك لليبيني وت�سيد بجهود 
اىل  للنظر  وتلللدعلللوه  الللنللاتللو  حلللللف 
ليبيا.. ومن  مع  اليمنيني بعني واحدة 
عقب  اليوم  م�ساء  تتكرر  اأن  املتوقع 
امل�سريات  هذه  اأن  حيث  الع�ساء،  �ساة 
التي  الرتاويح  �ساة  وقت  مع  تتزامن 
بعد  امل�ساحد  مللن  كثري  يف  تقام  تعد 

ا�ستبدالها بامل�سريات. 
املللل�لللسلللريات املللطللالللبللة بللالللتللدخللل 
من  الأوىل  لي�ست  باليمن  الأجللنللبللي 
ففي  الإ�للسللاح،  ينظمها  التي  نوعها 
اأحلللزاب  نظمت  28/يلللونللليلللو/2010م 

تظاهرات  )املعار�سة(  امل�سرتك  اللقاء 
بتدخل  طالبت  �سنعاء  بالعا�سمة 
�سليبي من قبل دول الحتاد الأوروبي 
عنا�سر  من  املعتقلني  ق�سايا  يف  للف�سل 
وفر�ض  امل�سلحة،  احلللراك  ملي�سيات 

اأحكامها على ال�سلطات اليمنية. 
»اآنللذاك«  امل�سرتك  قيادات  وقامت 
الأوروبلللللي  الحتللللاد  مكتب  بت�سليم 
ب�سنعاء قوائمًا تت�سمن اأ�سماء املعتقلني 
من عنا�سر امللي�سيات امل�سلحة، والذين 
للق�ساء  ملفاتهم  ال�سلطات  اأحللالللت 
اأعمال  �سل�سلة  اإرتكابهم  خلفية  على 
ومئات  ال�سباط،  لع�سرات  اغتيالت 
اأطفال  فيهم  Ãا  واملدنيني-  اجلنود، 
بال�سكاكني،  طعنًا  اأح�سائهم  متزيق  مت 
ال�سمالية  املحافظات  اأبناء  من  وعمال 
عمليات  �سمن  دمللويللًا  ت�سفيتهم  مت 
خالها  متت  التي  العن�سرية،  البللادة 
تهديد  حتللت  ق�سري  تهجري  عمليات 
التي  »ال�سمالية«  الأ�سر  لآلف  ال�ساح 

اجلنوبية،  باملحافظات  تعمل  كانت 
طالت  بتفجريات  متهمني  عللن  ف�سًا 

من�ساآت خدمية واقت�سادية. 
وطللالللبللت اأحلللللزاب امللل�للسللرتك دول 
�سليبي  بتدخل  الأوروبلللللي  الحتلللاد 
قبل  املعتقلني،  �سراح  لطللاق  عاجل 
اأن تخ�سعهم ال�سلطات اليمنية لأحكام 
تعاقب  الللتللي  ال�للسللاملليللة  ال�سريعة 
اجلرائم  وا�للسللفللة  بالقتل..  الللقللاتللل 
حريات  �سياق  يف  باأنها  ارتكبوها  التي 
الللذي  ال�سلمي  والللنلل�للسللال  الللتللعللبللري، 
تبيحه الدميقراطية.. وهو ما و�سفه 
علني  ترخي�ض  اأول  بللاأنلله  املللراقللبللون 
بال�سئون  للتدخل  الأجنبية  للللللدول 
حرمة  وانتهاك  اليمنية،  الداخلية 
الق�ساء، واأحكام ال�سريعة ال�سامية، 
ال�سليبية  اجللليللو�للض  اأيلللدي  واإطللللاق 
ال�سيادة  لنتهاك  قوتها  ل�ستخدام 
رف�ست  مللا  اإذا  اللليللمللنلليللة،  الللوطللنلليللة 
ال�سلطات الن�سياع لل�سغوط الغربية. 

Mار�ص بن الدن يحذر 
من هجمات اCخطر 

Èمن 11 �ضبتم
تنظيم  زعلليللم  حلللرا�لللض  اأحللللد  حلللذر 
القاعدة الراحل اأ�سامة بن لدن، من »اإن 
ي�سن  وقد  نف�سه  ترتيب  يعيد  التنظيم 
 11 هجمات  مللن  خللطللورة  اأكللرث  هجمات 

اأيلول/ �سبتمرب 2001.«
»اأو�سح  �سحيفة:  م�سادر  وبح�سب 
احلار�ض ال�سخ�سي ال�سابق نا�سر البحري 
والتلفزيون  الإذاعة  يف مقابلة مع هيئة 
اليابانية مل تك�سف عن مكان اجرائها ان 
ف بعد مقتل بن لدن  oتنظيم القاعدة �سع
يف اأيار/ مايو، ولكنه يعيد تنظيم �سفوفه 

ومن املحتمل اأن ي�ستعيد قوته.«
بعد  تنفذ  قد  »القاعدة  اأن  واأ�للسللاف 
خطورة  اأكرث  هجمات  تنظيمها  ا�ستعادة 
 »،2001 �سبتمرب  اأيلول/   11 هجمات  من 
وقال ان »اجلماعات املت�سددة التي كانت 
اأفغان�ستان  يف  الع�سكري  التدريب  تتلقى 
ال�سنوات  مللدى  على  بللادهللا  اإىل  عللادت 

الع�سر املا�سية،« 
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ــان ؟ ــض ــ� ــون اCيـــامـــهـــم يف Tــضــهــر رم ــان ــن ــف ــف Áــ�ــضــي ال ــي c
يف اليام العادية ميار�ض الفنانون حياتهم 
والت�سجيل  بالت�سوير  وقتهم  ومي�سون  املهنية 
ال�سيناريوات،  وقلللراءة  الغللنلليللات   ßوحللفلل
ا  qام ال�سحافية،  واللقاءات  باملقابات  والقيام 
يف �سهررم�سان الف�سيل فكل �سي يتغري بالن�سبة 
لهم، ورزنامة مواعيدهم تاخد اجازة طوعية، 
فكيف يق�سي الفنان  اأيامه يف رم�سان؟ ومع من 

يفطر ويت�سحر وماذا ياأكل و من يزور؟
ال�سهر  هللذا  جو  يعي�ض  زكللي  خالد  الفنان 
الكرË بدون اي ارتباط فني و يحر�ض على 
تناول الفطار يوميًا مع عائلته داخل املنزل 
ا فرتة ال�سحور  qام .Ëبعد قراءة القراآن الكر
ل  ان مي�سيها خارج البيت، بعك�ض املمثلة  qفيف�س
طقو�ض  متار�ض  ل  بانها  توؤكد  التي  زكي  منى 
اأداء  على  حتر�ض  ولكنها  حمللددة  رم�سانية 
ال�سلوات باأوقاتها ومتتنع عن ت�سوير اأي عمل 

يف رم�سان وتقوم بزيارة الهل وال�سحاب.
  الفنانة امل حجازي مت�سي وقتها يف البيت 
وابنها  زوجها  جانب  واىل  العائلة  اأفللراد  مع 
بطقو�سه  رم�سان  �سهر  تعي�ض  ان  حتب  ،فهي 
ومتتنع   ، عادية  بطريقة  وتقاليده  وعاداته 
الرم�سانية  اخليم  وارتياد  ال�سهر  عن  اي�سا 
موائد  اقللامللة  على  حتللر�للض  وهللي  والللغللنللاء، 
الرحمان ودعوة ال�سخا�ض الذين ي�ستحقون 

امل�ساعدة احلقيقية.
ق�ساء  على  حتر�ض  زكللي  ماجدة  الفنانة 
للعبادة   Æوالتفر الأ�سواء  عن  بعيدًا  رم�سان 

وال�ساة.
املمثلة هند �سربي ل حتب اخلروج وال�سهر 
خارج البيت فهي حتب ليل رم�سان وت�سعر فيه 
بال�ساة  فراغها  وقللت  وت�ستغل  بال�سكينة، 

وخا�سة بالع�سر الأواخر من ال�سهر الف�سيل.
الفنان �ساح ال�سعدين يق�سي معظم ليايل 
رم�سان على مقهى الفي�ساوي Ãنطقة احل�سني 

ا اكلته املف�سلة فهي امللوخية . qام
 الفنانة مي حريري ت�ستعيد خال ال�سهر 
خ�سو�سًا  احللوة  الطفولة  ذكريات    Ëالكر
وهو  البيوت  بني  بالليل  الطبال  مير  عندما 
 »Ëالدا وحد   Ëسا� »يا  �سوته  باأعلى  ينادي 
وال�سوربة  الفتو�ض  اعداد  على  حتر�ض  ومي 

بنف�سها .
ما  وقتها  تق�سم  �سوقي  فريد  رانيا  الفنانة 
وبناتها  فهمي  م�سطفى  وزوجها  عائلتها  بني 

ملك وفريدة.
الفنان عمرو دياب اعتاد على القيام باإجازة 

مع  والللتللواجللد  الف�سيل  ال�سهر  طللوال  فنية 
�سي يومه الرم�سانى بالتواجد  qعائلته، وهو مي
ب�سالة اجليم اخلا�سة فيه واملوجودة  داخل 
منزله، وباقي الوقت مي�سيه مع اولده حتى 
موعد الإفطار مثله مثل الفنانة �سمرية �سعيد 
التمارين  ممللار�للسللة  بللني  وقتها  تق�سم  الللتللي 

الريا�سية وبني جمال�سة ابنها �سادي.
عن  الأبللتللعللاد  يف�سل  منري  حممد  الفنان 
وبعد  رم�سان  �سهر  خللال  الفنية  ال�ساحة 
الأ�سدقاء  بع�ض  مع  �سهرته  مي�سي  الفطار 
يحر�ض  ح�سني  تامر  الفنان  الطاولة   بلعب 
وقلللراءة  اللل�للسللاة  بللني  الللعللبللادات  اداء  على 
ا�سحابه  مع  ان يفطر  الكرË، ويحب  القراآن 
على  يحر�ض  احلايل  رم�سان  ويف  النجوم   من 

متابعة م�سل�سله الول »ادم« .
بال�سات  تقوم  الدين  فخر   Ëمر املمثلة   
والعطف  الزكاة  واأداء  باوقاتها  والفرائ�ض 

على املحتاجني.
بالن�سبة للممثلة جال فهمي ف�سهر رم�سان 
على  خاله  من  للح�سول  فر�سة  اأعظم  هو 

ومت�سي  والع�سبي،  النف�سي  التوتر  من  اجازة 
وقتها بقراءة القراآن الكرË وتاأدية ال�ساة 
ل  وجال  التليفزيون  اأمللام  وال�سهر  والعبادة 

تنام اإل بعد �ساة الفجر.
اأداء  على  يحر�ض  توفيق  وليد  الفنان   
اللل�للسللاة واللل�للسللوم خلللال رملل�للسللان ويللحللاول  
اأن  يف�سل  لأنلله  امل�ستطاع  قدر  الغناء  جتنب 
الدينية  بواجباته  بالقيام  اأوقللاتلله  ي  qمي�س
مع  وحتللديللدًا  العائلة  جللانللب  اىل  والللبللقللاء 
يحب  ل  وهللو   ، والولد  جورجينا  زوجللتلله 
ملو�سة  التي حتولت  الرم�سانية  ارتياد اخليم 
و ا�ستعرا�ض لاأراكيل والتدخني واملجوهرات 

واملكياج والرق�ض بح�سب تعبريه.
يحيى  للفنان  بالن�سبة  رملل�للسللان  �سهر   
ول  احللللللوة،  الذكريات  �سهر  هو  الفخراين 
ميكن ان ين�سى اليام الأوىل من �سهر رم�سان 
حي  يف  العائلة  بيت  يف  يق�سيها  كللان  الللذي 
مع  وقته  Ã�سي  حاليا  وهللو  زينب  ال�سيدة 

زوجته الدكتورة ملي�ض واأولده يف املنزل.
ت�سعر  بانها  فتقول  �سرييهان  الفنانة  اأمللا   

الذي  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  النف�ض   ب�سفاء 
مت�سيه بتاوة القراآن الكرË وتاأدية فرو�ض 

ال�ساة والرتاويح .
نللللور  الللللفللللنللللان   
اللل�للسللريللف ميللار�للض 
ال�سهر  هللللذا  خللللال 
الللفلل�للسلليللل  هللوايللتلله 
بللللللقللللللراءة الللكللتللب 
الللديللنلليللة واملللراجللع 
الللتللاريللخلليللة الللتللي 
تلللفللليلللده بللاعللمللاللله 

الفنية .           
وÃخت�سر  وهكذا 
ملللفللليلللد نللللكللللون  قد 
عرفناكم على كيفية 
متلل�للسلليللة الللفللنللانللني 
هذا  خال  اوقاتهم، 
اللل�للسللهللر الللفلل�للسلليللل، 

ان  العلللزاء  قللراءنللا  اي�سا  انتم  لكم  نتمنى  
مت�سوا اوقاتكم خاله Ãا يتنا�سب مع افكاركم 

ومعتقداتكم، وكل رم�سان وانتم بخري.

πمY مطلوب
اأنا اقيم بوليه نيوجر�سي احمل رخ�سه �سوق  

ابحث عن عمل بنف�ض الوليه اذا ممكن 
 Mohammad :  .ال�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

πمY نY åيبح Êلبنا ñباW
طباñ لبناين لديه خربة �سنوات يف املاكولت 

واحللويات العربية يبحث عن عمل

call georges : 3474576897 



هنيÄا لكم احلرية
جمال الهنداوي:

يكذب  ومل  �للسللدًى..  اللل�للسللهللداء  دملللاء  تللذهللب  مل 
التاريخ.. وانت�سرت الإرادة ال�سعبية احلرة املر�سعة 
العقيد  ح�سدها  التي  املللوت  جحافل  على  بللالإميللان 
اأنفا�سه على هذه الأر�ض التي لطاملا تدن�ست  لإطالة 

بوقع الأقدام الغريبة ملرتزقة ملك امللوك..
ن�سر كان جليا على وجه مو�سى اإبراهيم املتحدث 
الوقت،  متو�سا  يتحدث  وهللو  العقيد  عائلة  با�سم 
زيتون  ب،غ�سان  مذكرا  الثوار  مع  التفاو�ض  عار�سا 
على  الراق�ض  �سيده  بها  لللوح  متى  يعلم  مل  مبهمة 
القتل الوح�سية لكتائبه ومرتزقته.. وعن  اآلة  وقع 
جحافل  اأمام  املري�ض  الوهم  جلحافل  مزعوم  �سمود 
الزيف  اأ�سوار  عابرة  طرابل�ض  على  املتدفقة  الثوار 
والت�سليل، مكربين مهللني حامدين �ساكرين فوزا طال 
ا�ستهاوؤه على نظام عز عليه اأن يدرك امل�سار الطبيعي 

لاأ�سياء..
 ñالأ« �سوت  ارجتللاف  قع  و  على  جليا  كللان  ن�سر 
اأ�سماء  ترديد  يف  خربته  ي�ستعر�ض  وهللو  القائد« 
الذي  الطويل  ال�سمت  ويف  حيا  حيا  املدينة  اأحياء 
تخلل جمله املفككة اليائ�سة وهو ي�ست�سرñ اجلماهري 
امل�سغولة بالحتفال حتت الأنوار املنبعثة من النريان 
اأن تخرج  ال�سار  املتكاثرة كالدغل  التي تلتهم �سوره 

لن�سرة نظامه املحت�سر.. 
زنقة زنقة، كان على قوات العقيد اأن تبحث لها عن 
ملجاأ من غ�سبة اجلماهري التي تتلم�ض حاوة قطوف 
ثورتهم املباركة التي عمدت بالدموع والدماء الزكية 
العقيد  حنجرة  بقاء  لوجه  مللوؤمل  باإ�سراف  املراقة 
تزعق عرب اأ�ساك الهاتف واأجهزة الت�سجيل منادية 
بحرب ل اأفق اأمامها اإل اأن تكبد اجل�سد الليبي املزيد 

من اجلراح واملوت املجاين..
ال�ساحة  اأرجللاء  يف  اإل  �سدى  يجد  ل  كللان  زعيق 
جلموع  م�ستباحة  كرهينة  املحتجزة  اخللل�للسللراء 
مع  الللهللاربللني  املتناق�سني  املتقافزين  املللرتاقلل�للسللني 
الأر�ض  تدمدم  التي  الثائرة  الأقللدام  خطوات  وقع 
وتزلزلها حتت اأقدامهم.. تلك ال�ساحة التي تطهرت 
برتاب  الللوجللوه  معفري  ال�سعث  املنا�سلني  بهتافات 

الوطن وق�ساياه وم�ستقبل و�سام �سعبهم العظيم..
القذايف  �سقوط  واإن  متللامللا..  انللهللار  قللد  النظام 
واأولده الذي كان يعد Ãنظور الكثريين بعيدا ب�سبب 
وح�سية وتفلت النظام وعدم احرتامه لأب�سط حقوق 
الدعم  ل�سراء  �سعبه  ملللقللدرات  وت�سخريه  الإنلل�للسللان 
باإع�سار  مب�سرة  واقعة  حقيقة  اأ�سبح  قد  لنظامه 

مدمر يجرف الأنظمة الهرمة الآيلة لل�سقوط.
حقيقة  اأ�سبح  والتغيري  متاما..  انهار  قد  النظام 
ال�سعبي  احلللراك  يتجاوز  وهو  املنطقة..  يف  واقعة 
ثقل  تتلم�ض  بللداأت  التي  الكربى  الللدول  مواقف  اإىل 
وعبئية الأنظمة الديكتاتورية املتعاظم على م�سالح 
و�سمري وا�ستقرار واأمن املنظومة الدولية املتوا�سجة 
�سائكة  و�سيا�سية  اقت�سادية  بعاقات  بينها  فيما 
ومعقدة Ãا ل ي�سح اأن ترتك بيد العائات العربية 
ال�سيا�سية  والظروف  الأيللام  ن�سيتها  التي  احلاكمة 
الدولية ال�سابقة تتعتق وتتعفن على كرا�سيها املبتزة 
من احلقوق ال�سرعية لل�سعوب يف اختيار قادتها و�سكل 

احلكم الذي يائم خ�سو�سيتها..
اأول ما يجب على القوى الثورية الآن الوعي بقوة 
حتدت  والدماء  الدموع  بف�سل  حتقق  الللذي  الن�سر 
بحق  والإميللان  بال�سرب،  وت�سلحت  والتنكيل  القمع 
النت�سار  وحتمية  والعدالة  احلرية  يف  ال�سعوب 
وبعزم  الللقللدر..  اأبلللواب  على  تللدق  التي  للجماهري 
مايني ال�سواعد التي كانت م�ستعدة للم�سي مع الثورة 
تلك  كانت  ومهما  النهاية..  اإىل  احلرية  طريق  يف 

النهاية..
با�سم  الذي يتعمد  الرتاب  بلون  املكلل  الن�سر  هذا 
الوطن الغايل يجب البناء عليه الآن للتاأ�سي�ض للنظام 
خيارات  عن  املعرب  النظام  والتطلع..  واحللم  الأمللل 
تلك  حتويل  على  يعمل  والللذي  املنتف�سة  ال�سعوب 
الت�سحيات اجل�سام اإىل واقع واأ�سلوب وخطاب فكري 
التعددية  الدولة  ل�سعارات   qÍمت وثقايف  و�سيا�سي 
التداولية احلرة.. دولة املوؤ�س�سات واحلقوق املدنية 
ينت�سر  وبهذا  املت�ساوية..  واملواطنة  وال�سيا�سية 

الليبيون لإرادة احلياة.. وبهذا يتحقق الفتح..
فاأنتم  الكرام..  ليبيا  اأهل  يا  احلرية  لكم  هنيئا 
عليه..  وال�سعب  اˆ  عاهدمت  ما  �سدقتم  قد  واˆ 
واأنللتللم املللرابللطللون.. واأنللتللم املللجللاهللدون.. واأنللتللم 
الأعلللللون.. واأنللتللم الأ�للسللدق واأنللتللم الأعلللز.. واأنتم 

الأن�سع جبينا.

fiتومة تبدو  �ضوريا  يف  الوûMضية  اال�ضد  دcتاتورية  نهاية 
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تلغراف«  »ذي  �سحيفة  يف  املحلل  يقول 
ن�سرته  حتليل  يف  كوغلن  كون  الربيطانية 
نظام  �سقوط  ان  اجلمعة  اليوم  ال�سحيفة 
امرًا  يبدو  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض 
اململكة  تخلي  اعقاب  يف  خ�سو�سًا  حتميًا، 
العربية ال�سعودية عنه. وهنا ن�ض املقال: 
يف  ال�سد  عائلة  حكم  �سقوط  يكون  »لللن 
�سوريا جميًا، لكنه �سيخلف عندما يحدث 
�سدى وا�سعا وم�ستدميا بالن�سبة اىل جميع 
تللنللاطللح النظم  الللتللي  اللللثلللورات احلللاللليللة 

القائمة يف العامل العربي.
القوات  فيه  تللقللوم  اللللذي  الللوقللت  ويف 
ال�سد  ب�سار  اللل�للسللوري  للرئي�ض  املللواللليللة 
ان  يبدو  قد  املحتجني،  ارهللاب  Ãوا�سلة 
للبدء يف اعداد كلمة  بعد  الوقت مل يحن 
ذكرت  قد  النللبللاء  وكانت  النظام.  رثللاء 
 18 قتلت  احلكومية  الللقللوات  ان  بالم�ض 
و�سط  يف  حم�ض  مدينة  يف  اخرين  �سخ�سا 
يف  اخلللرون  علل�للسللرات  قتل  بينما  الللبللاد، 
عدد  ويقدر  منها.  القريبة  حماة  مدينة 
فقدوا  الذين  للحكومة  املناوئني  الن�سطاء 
ارواحهم على مدى خم�سة ا�سهر منذ بداية 
اىل  ا�سافة  قتيل،  بللل1700  الحتجاجات 
الف اخرين اعتقلوا او تعر�سوا للتعذيب.

قد  الللرد  هللذا  وح�سية  ان  املمكن  ومللن 
اجل  من  الوللليللة  النللدفللاع  قللوة  احبطت 
الحتجاجات  ولللدتللهللا  والللتللي  الللتللغلليللري 
الوح�سية  هللذه  لكن  الللبللاد،  عمت  الللتللي 
احتمالت  لتح�سني  يذكر  �سيئا  تفعل  مل 
بل  البعيد.  املللدى  على  ال�سد  نظام  بقاء 
يف  ال�ستهتار  فللان  ذلللك،  من  العك�ض  على 
ا�ستخدام الدبابات والقنا�سة �سد مدنيني 
املزيد من عزل  غري م�سلحني مل يحقق ال 
بدا  انه  لدرجة  دوليا  ال�سورية  احلكومة 
ال�سطرابات  بداية  منذ  الوىل  للمرة 
هزمية  على  قدرتها  ان  )مار�ض(،  اآذار  يف 

النتفا�سة ا�سحت مو�سع ت�ساوؤل علني.
لتغيري  حلظة  �سيا�سية  ازملللة  لكل  ان 
امليزان  التي مييل فيها  – النقطة  الجتاه 
وجه  على  معينة  نتيجة  ل�سالح  رجعة  با 
اجلي�ض  قللرار  كللان  م�سر  ففي  التحديد. 
ح�سني  ال�سابق  للرئي�ض  دعللملله  �سحب 
به،  الطللاحللة  يف  حا�سما  عللامللا  مللبللارك 

بينما يف ليبيا جاء تاأييد اجلامعة العربية 
العقيد  �سد  الع�سكري  للتدخل  الجماعي 
ال�سيا�سي  الغطاء  ليمنح  الللقللذايف  معمر 

لتدخل »ناتو« الع�سكري.
م�سري  فللان  بلل�للسللوريللا،  يتعلق  مللا  يف  امللا 
من  �سابق  وقللت  يف  ح�سم  قد  ال�سد  نظام 
جمموعة  �سرب  نفد  عندما  ال�سبوع  هللذا 
متاحقة من احللفاء القليميني الرئي�سيني 
ول  الدكتاتور.  من  ايديهم  ونف�سوا  اخريا 
بانها  الدعللاء  اىل  �ستعمد  دم�سق  ان  ريب 
�سحب  والبحرين  الكويت  بقرار  تتاأثر  لن 
القب�سة  ا�ساليب  على  احتجاجا  �سفرييهما 
احلكومة  ت�ستخدمها  الللتللي  احلللديللديللة 
وجه  على  البحرينيني  ولعل  ال�سورية. 
التحديد لي�سوا يف و�سع ي�سمح لهم بانتقاد 
بعد  الت�سامح  بعدم  اخللرى  عربية  دول 
الطريقة التي كتموا فيها النتفا�سة التي 

قامت �سدهم يف الربيع.
اململكة  مع  الدبلوما�سية  القطيعة  لكن 
اي�سا،  �سفريها  �سحبت  التي  ال�سعودية، 
بينما  انلله  ذلللك  متللامللا.  flتلفة  م�ساألة 
تللنلل�للسللغللل ملل�للسللر حللاللليللا بللال�للسللطللرابللات 
ال�سيا�سية فيها، فانه ينظر اىل ال�سعودية 
بوجه عام على انها القوة البارزة يف العامل 
القدرة  لديها  فللان  ذلللك،  وعلى  العربي. 
فالتدخل  تفتيتها:  او  النظمة  لتدعيم 
الع�سكري ال�سعودي يف البحرين كان عاما 
ال�سيعية، فيما  املعار�سة  ا�سكات  حا�سما يف 
للقذايف  المد  الطويلة  الكراهية  ان  تبني 
اجلامعة  ت�سويت  يف  حا�سما  عاما  كانت 

العربية ل�سالح الجراء الع�سكري.
ال�سعوديون  كان  املا�سية،  ال�سنوات  ويف 
حكومة  جتللللاوزات  عللن  الللعللني  يغم�سون 
انها  اثبتت  انها  اقلها  لي�ض  ال�سد، ل�سباب 
ال�سغوط  على  املحافظة  يف  مفيد  حليف 
اىل  للتو�سل  ا�سرائيل  على  الدبلوما�سية 
العام  يف  انه  حتى  الفل�سطينيني.  مع  �سام 
1996 انه مل ي�سدر اي عمل توبيخ ر�سمي 
ال�سعودية  املللخللابللرات  اكت�سفت  عندما 
املجمع  دمللرت  التي  امللغومة  ال�ساحنة  ان 
واأدت  الللظللهللران  يف  المللريكللي  الع�سكري 
يف  تركيبها  جرى  قد  �سخ�سا   20 قتل  اىل 

دم�سق.

اكرث  كان  املللرة  هذه  ال�ستفزاز  ان  غري 
مما ميكن احتماله، ومل يكن من اقل اوجهه 
بالفيديو  التقطت  التي  ال�سور  تلك  �ساأنًا 
مياأ  التي  القوات  تطحنهم  ابرياء  ملدنيني 
�للسللدورهللا النللتللقللام. وكلللان اكللرث مظاهر 
اقلية  ت�سميم  بلللروزا  ال�سورية  الزملللة 
ال�سنية  العلوية على منع الكرثية  ال�سد 
امل�سلمة من ت�سلم زمام ال�سلطة. وفيما ميثل 
فانهم  ال�سكان،  من  املائة  يف   10 العلويون 
منذ  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  على  �سيطروا 
ا�ستياء حزب البعث على احلكم يف الباد 
ووجهت  وقللد  املا�سي.  القرن  �ستينات  يف 
النتفا�سات املتاحقة التي قام بها ال�سنة 
ثورة  يف  حدث  ما  واو�سحها  وح�سي،  بقمع 
حماة العام 1982، عندما ازهقت املذبحة 

ارواح اللف من الهايل.
ويف ال�سنوات الخرية، �سعى ال�سعوديون 
امل�سلمني،  الخللوان  مع  العاقات  لتح�سني 
ال�سنة  ملللن  الللكللثللرييللن  ميللثلللللون  اللللذيلللن 
قطع  الريا�ض  قللرار  ويعك�ض  ال�سوريني، 
العاقات مع دم�سق امتعا�ض العائلة امللكية 
من الطريقة التي يعامل بها ال�سد اخوانه 

يف العقيدة.
لي�سوا  اللل�للسللعللوديللني  ان  يف  ريلللب  ول 
الوحيدين الذين يرون ان م�ستقبل املنطقة 
عن  بال�سد  اطيح  اذا  كثريا  اف�سل  �سيكون 
كر�سي احلكم. فقبل اي امر اخر، من غري 
يف  �سنية  م�سلمة  حكومة  تقدم  ان  املرجح 

دم�سق امل�ستوى ذاته من الدعم الاحمدود 
حلزب اˆ الذي يحظى بالدعم اليراين 
لبنان  من  كبرية  قطاعات  على  وي�سيطر 

املجاورة.
مدة  منذ  ايللران  مع  �سوريا  حتالف  ان 
يللحللركلله اىل حللد كبري  طللويلللللة حتللالللف 
يف  ال�سيعة  امل�سلمني  اˆ  اآيللات  ان  حقيقة 
لقبول  م�ستعدين  زالوا  وما  قكانوا  طهران 
برئا�سة  العلوية  الطائفة  م�سروعية 
ال�سد، يف وقت ينظر فيه معظم ال�سنة اىل 
الكفرة.  من  هراطقة  انهم  على  العلويني 
انتفاء  اىل  بالعلويني  الطاحة  و�ستوؤدي 

ا�سباب التحالف ال�سوري مع ايران.
بامكان حزب اˆ بدون هذا  ولن يكون 
الدعم ارهاب املوؤ�س�سة ال�سيا�سية اللبنانية 
حزب  يف  امل�سوؤولني  مللن  اربللعللة  ان  )علما 
بالتورط  الدولية  املحكمة  اتهمتهم  اˆ 
ال�سابق  اللبناين  الوزراء  رئي�ض  اغتيال  يف 
بامكانه  يكون  لن  كما  احلللريللري(،  رفيق 
ل�سرائيل  ال�سمالية  احلللللدود  تللهللديللد 

بقذائفه و�سواريخه اليرانية ال�سنع.
ان  لفللرتا�للض  �سبب  مللن  هللنللاك  ولي�ض 
حذو  حتللذو  لللن  دم�سق  يف  �سنية  حكومة 
من  وتتفاو�ض  وم�سر  الردن  يف  جريانها 
ا�سرائيل.  مع  دائمة  �سلمية  ت�سوية  اجل 
لأن  ال�سباب  من  مزيد  اىل  يدعو  ما  وهو 
يوؤمل يف ان حتقق احلملة لاطاحة بنظام 

ال�سد جناحا باهرا.

ارتفع   --  )CNN( غزة  قطاع  غزة، 
الإ�سرائيلي  الق�سف  عمليات  قتلى  عدد 
على  �سخ�سًا   12 اإىل  غللزة  قللطللاع  على 
اإ�سابة  بجانب  طللفللان،  بينهم  الأقلللل، 
ملا  وفقًا  واأطفال،  ن�ساء  بينهم  الع�سرات، 
ويبدو  فل�سطينية،  طبية  م�سادر  ذكرته 
ي�ستهدف  بللات  الإ�سرائيلي  الق�سف  اأن 
من   4 اإن  اإذ  النارية،  الللدراجللات  راكبي 
با�ستهداف  قللتلللللوا  الأقللللل  علللللى  القتلى 

الدراجات النارية.
واأعلنت وكالة الأنباء الفل�سطينية اأن 
طائرة  �سنتها  »غارة  يف  قتا  فل�سطينيني 
نارية  دراجللة  على  اإ�سرائيلية  ا�ستطاع 
و�سط  الربيج  �سرق flيم  ي�ستقانها  كانا 
اأ�سيبا  اأنهما  اأن  اإىل  م�سرية  غللزة«،  قطاع 
ا�ستطاع،  اأطلقته طائرة  ب�ساروñ مبا�سر 
اإ�سماعيل  اأ�سرف  وفللاة  عن  اأعلنت  فيما 
الللزيللتللون،  علللزام )31 عللامللا( مللن حللي 
اأ�سيب بها يف غارة  التي  متاأثرا بجراحه 

اإ�سرائيلية فجر الثاثاء املا�سي.
وكانت القوات الإ�سرائيلية قد وا�سلت 
الهجمات  ردًا على  »النتقامية«  هجماتها 
التي تعر�ست لها �سيارة وحافلة اإ�سرائيلية 
 7 بحياة  اأودت  اخلمي�ض،  اإيلللات  قللرب 

اإ�سرائيليني، بينهم جندي واحد.
م�ست�سفى  يف  طبية  م�سادر  ذكرت  فقد 
اأن  اجلمعة،  حانون  بيت  يف  عدوان  كمال 
�سابًا يدعى �سامد عبد املعطي )25عاما( 
دراجة  ا�ستهدف  اإ�سرائيلي  بق�سف  قتل 
يف  زايللد  ال�سيخ  اأبلللراج  منطقة  يف  نارية 

بلدة بيت لهيا ب�سمال قطاع 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقًا  غللزة، 

الأنباء الفل�سطينية »وفا.«
ويف وقت �سابق، قتل مواطن 
حممد  يلللدعلللى  فللللل�للسللطلليللنللي 
واأ�سيب  عللامللًا(،   22( عناية 
اثنان اآخران »بجروح خطرية 
ا�ستهدف  اإ�سرائيلي  بق�سف 
دراجة نارية يف منطقة دوار 
مدينة  �سرقي  جنوب  ملكة 

غزة«، بح�سب »وفا.«
وكللانللت »وفلللا« قللد اأفلللادت 

طفان،  بينهم  اأ�سخا�ض،  �سبعة  Ãقتل 
�سل�سلة  يف  الإ�سابات  اجلرحى  وع�سرات 
م�ساء  غلللزة  علللللى  اإ�للسللرائلليللللليللة  غللللارات 

اخلمي�ض وفجر اجلمعة.
اأبو  عاطف  حممود  الطفل  اإن  وقالت 
اجلمعة،  فجر  قتل  عللامللا(   13( �سمرة 
flتلفة  بللجللروح  اآخللللرون   17 واأ�للسلليللب 
غارة  يف  والأطفال،  الن�ساء  من  غالبيتهم 
منطقة  يف  منزل  ا�ستهدفت  اإ�سرائيلية، 

ال�سودانية Ãدينة غزة.
ويف وقلللت مللتللاأخللر اخلللملليلل�للض قللتللل 6 
اثنان  واأ�سيب  طفل،  بينهم  فل�سطينيني، 
ا�ستهدفت منزل يف حي  اآخللران، يف غارة 

ال�سعوث Ãدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وهم:  القتلى،  اأ�سماء  اأن  وفا  وذكللرت 
حمد  خالد  حماد،  عماد  النريب،  كمال 
�سعث، عماد ن�سر، خالد امل�سري، والطفل 
مالك خالد �سعث )عامان(> وجميعهم من 

مدينة رفح.
الإ�سرائيلي،  الللللوزراء  رئي�ض  وكلللان 
اغتيال  اأن  اأعلن  قد  نتنياهو،  بنيامني 
الأويل  الرد  هي  ال�سعبية«  »اللجان  قادة 
موقع  ذكللره  ملا  وفقًا  اإيللات،  عملية  على 
من  اأن  اإىل  م�سريًا  الإ�سرائيلية،  الإذاعة 
الأوامللر  اأ�للسللدروا  من  »هللم  اغتيالهم  مت 
اأن  وا�سحة  �سيا�ستنا  العملية..  لتنفيذ 
الثمن  بنا  مي�سن  اأن  يحاول  من  كل  يدفع 
اأر�ض  على  حاليا  تنفذ  ال�سيا�سة  وهللذه 

الواقع.«
من جهتها، نفت جلان املقاومة ال�سعبية، 
جماهد،  اأبو  با�سمها،  املتحدث  ل�سان  على 
التي  الهجمات  عن  م�سوؤوليتها  اجلمعة 

وقعت قرب اإيات.
ما  فل�سطينيون  ملل�للسلللللحللون  واأطلللللللق 
الأرا�سي  باجتاه  �ساروخًا   16 اإىل  ي�سل 
اجلي�ض  اأعلن  ما  بح�سب  الإ�سرائيلية، 

الإ�سرائيلي

Mزب اˆ وازدواجية 
املعايÒ جتا√ الثورات

فيما  و  انطلقت  التي  العربية  الثورات  ادت 
عرف بربيع الثورات اىل بروز تيارات flتلفة 
ال   ، التغيري  �ساندت  بلدانا  ان  جند  فبينما   ،
ردا  وجدت  ال�سورية  التظاهرات  ان  جند  اننا 
 ، اللبناين  اˆ  وحزب  ايللران  قبل  من  flتلفا 
بر�ض  اأ�سو�سيتد  اوردته  الذي  التايل  التقرير 
مع  تعامله  نتيجة  اˆ  حزب  مللاأزق  لنا  ير�سد 

الثورات العربية.
الكثري  غللريت  �للسللوريللا  يف  المللنلليللة  احلملة 
املنطقة  يف  ال�سرتاتيجية  احللل�للسللابللات  مللن 
مواجهة  تللتللم  ان  احلللد  يللتللوقللع  مل   حلليللث   ،
املتظاهرين بالدبابات واملدفعية وحتى ال�سفن 
قبل  طهران  �سيكون  اخلا�سرين  احلربية،اأكرب 
من  ال�ستفادة  طللهللران  حتللاول  حيث  �سوريا 
على  الللدور  جللاء  وعندما   ، العربية  الللثللورات 
بل  الثورة  جانب  يف  لي�ض  نف�سها  وجدت  �سوريا 
مع احلملة �سدها،  مواقع النرتنت مليئة ب�سور 
الفيديو التي تظهر تورط ايران وحزب اˆ يف 
هذه احلملة ، كل هذه املعطيات حتمل خ�سائر 

فادحة حلزب اˆ حليف ايران.
�سد  ال�سورية  المنية  احلملة  ا�سبحت 
عليها  ترتب  حيث   ، دموية  اكرث  املتظاهرين 
عواقب على واحد من اكرث حلفاء دم�سق اهمية 
اللبناين. اˆ  حللزب  �سمعة  لتاكل  يللوؤدي  ما 
املتظاهرون   اطلق  الخللرية  الحتجاجات  يف 
لدعمه  اˆ  حللزب  على  غ�سبهم  ال�سوريون 
ال�سريح للنظام ، حيث احرق املتظاهرون علم 

احلزب و�سور زعيمه ح�سن ن�سر اˆ.



الرجπ الثاÊ يف الن¶اΩ: القذايف 
لينتحر اجلراCة  لدي¬   âلي�ض

ال�سام  عبد  الللركللن  الللرائللد  اأكلللد   
جلود، ع�سو قيادة ثورة �سبتمرب �سابقًا، 
خللارج  يكن  مل  اإذا  الللقللذايف  معمر  اأن 
طرابل�ض فهو لن ي�ستطيع الهروب، لأنه 
م�سريًا  الجتاهات،  جميع  من  حما�سر 
اجللللراأة  لللديلله  لي�ض  الللقللذايف  اأن  اإىل 
املقربني  من  اأحللدًا  يكلف  وقد  لينتحر، 

منه ليغتاله.
قناة  يف  له  حديث  يف  جلود  وقللال   

»العربية« اإن تطور الأحداث يف الل 24 �ساعة املا�سية كان طبيعيًا، 
حيث اإن خطة القذايف كانت باأن يق�سي على الثورة يف مهدها ب�سربة 
اأنواع  باأحدث  اأهم قواته وكتائبه املدججة  اأر�سل  �ساعقة، ولذلك 
الأ�سلحة اإىل بنغازي وم�سراته والربيقة واجلبل الغربي، وعندما 
مك�سوفة  لطرابل�ض  الغربية  املنطقة  اأ�سبحت  القوات،  هذه  مرت  oد

ولي�ست بها مقاومة حقيقية.
�سقطت  اأن  منذ  �سقط  قد  ليبيا  يف  النظام  اأن  اإىل  جلود  واأ�سار   

الزاوية و�سرباطة وغريهما يف اأيدي الثوار.
 واأنه حتى عملية خروج القذايف برتتيب دويل انتهى وقتها، ومل 

يعد عنده اأي اأوراق ليلعبها، وفقًا جللود.
ها،  nم qوختم جلود باأن القذايف دمر �سعبه ودمر اقت�ساد ليبيا وقي 
اإبادة  واأن كلمة طاغية وفرعون غري كافية بحقه، فقد �سن حرب 

�سد �سعبه.

ياCتي  ملن  دوالر  (مليون   1^7(
 kميتا اCو   kياM القذايف  براC�ص 
من  مالية  مكافاة  عن  الربعاء  الليبيون  الثوار  اعلن  طرابل�ض: 
1.7 مليون دولر )مليونا دينار ليبي( ملن ياأتي براأ�ض العقيد معمر 
القذايف حيًا او ميتًا. وقدم هذا العر�ض رجال اعمال ليبيون اعلن 
يدعم  انه  للثوار،  ال�سيا�سية  الهيئة  النتقايل،  الوطني  املجل�ض 

مبادرتهم.
ح القذايف يف ر�سالة �سوتية بثتها قناة الراأي، التي  qاإىل ذلك، �سر
اىل  موؤيديه  ودعا  طرابل�ض،  يف  متخفًيا  جتول  انه  دم�سق  من  تبث 
املتمردين  �سيطرة  الليبية من »اجلرذان«، غداة  العا�سمة  »تطهري« 

على اجلزء الأكرب منها.
وقال القذايف املتواري عن الأنظار »خرجت يف طرابل�ض من دون 
الذين  الثوريني  ال�سباب  ي  qاحي« النا�ض متخفًيا«. وا�ساف  ان يراين 
تطهري  اىل  الليبية  القبائل  »كل  داعًيا  طرابل�ض«،  يف  بهم  التقيت 

طرابل�ض من اجلرذان«.
ابراهيم  مو�سى  الليبية  احلكومة  با�سم  الناطق  قال  جهته،  من 
ت�ستمر...  المد  طويلة  �سوارع  ملعركة  مهياأون  »نحن  نف�سها  للقناة 
ومن  ل�سارع  �سارع  من  »�سنقاتلهم  وا�ساف  فيها«.  ن�سرنا حتمي  �سنني 

زنقة لزنقة حتى نطردهم من ليبيا«.
الثوار  �سيطرة  ان  �سوتية  كلمة  يف  اكللد  الليبي  الزعيم  وكللان 
الليبيني الثاثاء على مقره العام يف باب العزيزية يف طرابل�ض مل 

يكن �سوى »ان�سحاًبا تكتيكًيا« من
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zضاماتüتYاال يحب  }الرزق  االE�ضرائيلية..  ال�ضفارة  مقر   ΩماCا وترم�ص  و�ضمي§  وجبنة  وYرق�ضو�ص  “ر 

�ضرقة لوMة املوناليزا

Yاما  150 منذ  رم�ضان  Yن  وMكايات  �ضور  وMوي..  يا  وMوي 

   غادة حممد ال�سريف   

فى  اإ�سرائيل  �سفارة  اإىل  التحرير  ميدان  من 
اجليزة، انتقل الباعة اجلائلون مع املتظاهرين 
املعت�سمني اأمام مقر ال�سفارة حلني طرد ال�سفري 
العربات  معهم  حاملني  م�سر،  من  الإ�سرائيلى 
اأطعمة  مللن  ب�سائعهم  عليها  يللقللدمللون  الللتللى 
التى  الطريقة  وهللى  وم�سليات،  وم�سروبات 
يتحايلون بها على الرزق.. رافعني �سعار »الرزق 

يحب اخلفية«.
ومقرم�سات  ترم�ض  بائع   ،Ëعبدالكر حممد 
وتلل�للسللاىل، قللللال: تللركللت املللليلللدان وجللئللت مع 
بوجودهم،  مرتبط  رزقلللى  لأن  املتظاهرين 
ال�سفري  يرحل  حتى  معهم  معت�سمًا  و�ساأظل 
لو  يحارب  لأن  م�ستعد  اأنه  موؤكدا  الإ�سرئيلى، 
يجد  اإنه  قال   Ëعبدالكر ذلك.  اجلي�ض  اأعلن 
وي�سرتى  يبيع  فهو  للرزق،  و�سيلة  التظاهر  فى 
ومن الطبيعى اأن يبحث عن الأماكن املزدحمة، 

بالإ�سافه اإىل اأنه ثورى.
بائع  هند�سة،  بكالوريو�ض  ال�سربواى،  اأحمد 
تخرجه  منذ  يعمل  اإنه  قال  غازية،  م�سروبات 
اأ�سهر فى ميدان التحرير، لكنه انتقل  من عدة 

حيث  اجليزة  اإىل  بفر�سته  الأول  اأم�ض  منذ 
يقف  الإ�سرائيلية.  ال�سفارة  اأمللام  املعت�سمون 
حتى  ال�سفارة  اأملللام  ال�سباح  منذ  اللل�للسللربواى 
فى  لكنه  وامللل�للسللروبللات،  امللليللاه  يبيع  ال�سحور 
املتظاهرين  من  اأجللرا  ياأخذ  ل  الإفطار  �ساعة 
املياه جمانا على  املارة، حيث يوزع زجاجات  اأو 
املارة واملتظاهرين، واإىل جانب ب�ساعته حملت 
عربة ال�سرباوى لفتات واإعام ثورة 25 يناير 

»حرية ثورة، كرامة، عدالة اجتماعية«.
عرق�سو�ض  بائع  �سنة(   26( حممد  جمال 
باب  اأمللام  الرئي�سى  مقره  تللرك،  هندى  ومتللر 
واملتظاهرين  الثوار  مع  ليقف  القاهرة  جامعة 
امل�سروبات  ليوزع  الإ�سرئيلية  ال�سفاره  اأمللام 

ربع  ملدة  جمانا  ال�سائمني  على  الإفطار  �ساعة 
وفريا  مك�سبا  يحقق  اأن  واأكللد  يوميا،  ال�ساعة 
معت�سم  »اأنللا  ال�سحور:  حتى  الإفطار  بعد  من 
حتى  مطالبهم  كل  فى  الللثللوار  ومللع  ومتظاهر 
مع  اأننى  كما  الإ�سرائيلى،  ال�سفري  طللرد  يتم 
رزقى  اأجللل  مللن  يللروحللوا  مللا  فللني  املتظاهرين 

ول�سرتداد كرامتنا كم�سريني«.
التحرير  ميدان  ترك  ب�سيط  �ساب  حممود 
وجاء اإىل مقر ال�سفارة حاما فوق راأ�سه »�سبت 
ال�سميط« ويقول: »دمى بيغلى من اللى بيح�سل 
اأحارب  ونف�سى  احلدود  على  امل�سريني  للجنود 
اأحللارب  هللاروح  �سلحنا  اجلي�ض  ولللو  ال�سهاينة 
وهاكون مع املتظاهرين واملحاربني فى اأى مكان 
ع�سان كرامتنا وحريتنا ودم جنودنا مايروح�ض 

هدر«.
حممود يعمل ويك�سب من بيع ال�سميط �سواء 
فى التحرير اأو اأمام ال�سفارة، لأن عمله مرتبط 
بالنا�ض كما يقول، »فى التحرير اأنا معاهم، اأمام 

ال�سفارة اأنا بر�سه معاهم«

)اجليوكاندا(  اأو  املوناليزا  هى 
واللوحة املثرية، �سواء فيما يتعلق 
الإيطاىل  ر�سمها  التى  بال�سخ�سية 
اأو حول تف�سري  ليوناردو دافين�سى 
حول  اأو  الللغللاملل�للسللة  ابت�سامتها 
مللوجللودة  وهلللى  �سرقتها،  حلللادث 
وهى  بللبللاريلل�للض،  اللللللوفللر  Ãتحف 
 ×  77 ومقا�سها  الزيتية  بالألوان 
53 �سنتيمرتا بداأ دافين�سى ر�سمها 
اأعللوام،   4 وا�ستغرقت   1503 فى 
وقيل عن ال�سخ�سية الأ�سلية التى 
ر�سمها دافين�سى اإنها �سيدة اإيطالية 
للتاجر  زوجة  وكانت  ليزا،  تدعى 
الفلورن�سى فران�سي�سكو جيوكوندو 
منه  طلب  الذى  دافين�سى،  �سديق 
ليزا  ولكن  لزوجته  اللوحة  ر�سم 
مل حتبq زوجها الذى كان متزوجًا 
الرجل  اأن  كما  قبلها،  اثنتني  من 
وفى، وهذا ما يف�سر  oالذى اأحبته ت

نظرتها وابت�سامتها احلزينة،
حول  الللروايللات  اختلفت  وقللد 
اأحدثها  ومن  املوناليزا  �سخ�سية 
بالنتى  جوزيبى  لاإيطاىل  بحث 
الذى اأم�سى 25 عامًا فى البحث فى 
والزواج  العقارات  ت�سجيل  وثائق 
القرن  ت�سعينيات  فللى  متللت  التى 
اخلام�ض ع�سر، واأثبت اأن املوناليزا 
عائلة  واأن  حقيقية،  �سخ�سية 

بزوجها  �سلة  على  كانت  دافين�سى 
عند  زبونا  كللان  الللذى  جيوكوندو 
فى  العدل  )كاتب  ليوناردو  والللد 
املوؤرخني  بع�ض  اأن  غري  فلورن�سا(، 

�سككوا فى اأبحاث بالنتى.
للعمل،  التاريخى  امل�سار  عن  اأما 
دافين�سى  اأن  امل�سادر  ذكللرت  فقد 
 1516 فلللى  فللرنلل�للسللا  اإىل  جلللللبللهللا 
فرن�سي�ض  فرن�سا  ملك  وا�سرتاها 
ق�سر  فى  اأوًل  و�سعها  ومت  الأول 
ق�سر  اإىل  نقلت  ثم  فونتابلو  �ساتو 
الفرن�سية  الللثللورة  بعد  فللر�للسللاى، 
بغرفة  الأول  نللابللللليللون  وعلقها 
فى  املقام  بها  ا�ستقر  اأن  اإىل  نومه 
متحف اللوفر فى باري�ض، وفى مثل 
 ،1911 اأغ�سط�ض   22 اليوم  هللذا 
تعر�ست اللوحة لل�سرقة بوا�سطة 
كان  بللريوجللى  هللو  فرن�سى  �للسللاب 
يقوم برتميم بع�ض اإطارات ال�سور 
لعامني  لديه  واأخللفللاهللا  باملتحف 
اإيطاىل  لفنان  باعها   1913 وفى 
هو األفريدو جريى، الذى تاأكد اأنها 
ال�سلطات  فاأبلغ  الأ�سلية  املوناليزا 
األقت القب�ض على  الإيطالية التى 
الل�ض واأودعت اللوحة فى متحف 

بوفري جالريى،
وملqلللللا علللللمللت فللرنلل�للسللا بلللالأملللر 
بني  دبلوما�سية  مفاو�سات  جللرت 

فرن�ساواإيطاليا، وا�ستطاعت فرن�سا 
اإعلللادة  على  اإيللطللاللليللا  للرغللم  oت اأن 
يوم  وكان  اأي�سًا،  وال�سارق  اللوحة 
م�سهودًا  يللومللًا  بللريوجللى  حماكمة 
الفرن�سيني  املحامني  كبار  وت�سابق 
دفاعه  معر�ض  وفى  عنه،  للدفاع 
دافعه  اإن  بريوجى  قال  نف�سه  عن 

فتاة  يحب  كان  اأنلله  ال�سرقة  على 
لكنها  �سديدًا،  حبًا  ماتيلدا  تدعى 
توفيت بعد عاقة ق�سرية بينهما، 
فلما �ساهد املوناليزا باللوفر وجد 
�سدر  وقد  ف�سرقها،  ماتيلدا  فيها 
عام  ملللدة  بال�سجن  عليه  احلللكللم 

واحد فقط.

القاهرة - ي�سجل كتاب م�سور ي�سدر يف القاهرة يوم الثنني حكايات 
وطرائف عن عادات م�سرية يف �سهر رم�سان ا�سافة اىل طبع »الم�ساكية« 
الفجر وت�سمل  وال�سراب منذ  الطعام  التي حتدد مواعيد الم�ساك عن 

اأي�سا مواعيد ال�ساة.
اأنها  اأول ام�ساكية ولكنه يرجح  ول يحدد يا�سر قطام�ض متى طبعت 
ويورد   1805 عام  م�سر  حكم  توىل  الللذي  علي  حممد  ع�سر  يف  طبعت 
 1846 اأيلول  »�سبتمرب/  هجرية   1262 عام  لرم�سان  ام�ساكية  الكتاب 
ميادية« وطبعت »ببولق م�سر القاهرة« على ورقة �سفراء ذات زخارف 

طولها 27 �سنتيمرتا وعر�سها 5 ر17 �سنتيمرت.
وكتب على الم�ساكية التي حتمل �سورة حممد علي »اأول يوم رم�سان 
الرتفاع...  قليل  النور  كثري  ظاهرا  اجلنوب  يف  هاله  ويرى  الثنني 
فكتبت  وال�ساة  ال�سيام  مواعيد  اأمللا  دقيقة«  وثاثون  خم�ض  ومكثه 
بالتوقيت العربي فمثا موعد اأذان الفجر 9.25 عربي وت�ساوي 3.25 

فجرا بالتوقيت الذي نتعامل به حاليا.
ويقع كتاب »وحوي يا وحوي.. رم�سان �سور وحكايات« يف 269 وي�سم 

اأكرث من 140 �سورة و�سدر عن الدار امل�سرية اللبنانية.
ويورد الكتاب ام�ساكية رم�سان 1356 هجرية »نوفمرب ت�سرين الثاين 
Ãدينة  التاجر  اأفندي  هدايت  علي  توفيق  وطبعها  و�سممها   »1937
تليها  الم�ساكية  اأعلى  �سورته  و�سع  على  وحر�ض  ال�ساحلية  بور�سعيد 
وكان  فللاروق  امللك  �سورة  ثم  النحا�ض  م�سطفى  الللوزراء  رئي�ض  �سورة 

يبلغ  كتيب  من  جزءا  الم�ساكية  هذه  وكانت  ع�سرة.  ال�سابعة  يف  �سبيا 
ال�سغري »كتاب اجليب« ي�سم اعانات عن ب�سائع  القطع  28 �سفحة من 
تدوين  يريد  ملن  بي�ساء  و�سفحات  ال�سيام  اأحكام  وخا�سة  هدايت 

مذكراته ومواعيده.
ويقول قطام�ض ان �ساحب هذه الن�سخة من الم�ساكية كتب فيها »27 
خارج  وال�سحور  للريحاين  خري«  يف  »�سامة  فيلم  مع  �سهرة  لزوم  قر�سا 

املنزل مع حرمنا ال�ست بهيجة والولد«.
من  جزءا  كانت  الغنائية  وامل�سرحيات  الفام  م�ساهدة  اأن  وي�سجل 
طقو�ض ليايل رم�سان بالقاهرة ففي عام 1915 كان ميكن بع�سرة قرو�ض 
اأبي�ض  جورج  جوقة  لت�ساهد  ال�سلطانية  الوبرا  »تياترو  اىل  الذهاب 
�سيد  ال�سيخ  ت�سهر مع  اأو  باأمر اˆ«  رواية »احلاكم  و�سامة حجازي يف 

دروي�ض وهو ين�سد.. حب الوطن فر�ض عليه-اأفديه بروحي وعينيه«.
وكان ال�سلطان ح�سني كامل يتوىل حكم م�سر بني عامي 1914 و1917 
وتوىل بعده اأخوه اأحمد فوؤاد الول الذي ظل �سلطانا حتى عام 1922 
ثم حمل لقب ملك. وحملت دار الوبرا يف تلك الفرتة ا�سم »دار الوبرا 

امللكية«.
ويقول املوؤلف ان �سهرات رم�سان عام 1935 كان اأبرزها يف دار الوبرا 
املوافق   1354 رم�سان   16 اخلمي�ض  يوم  مو�سمها  افتتحت  التي  امللكية 
عبد  منهم  واملمثات  املمثلني  من  بنخبة  الول  /كانون  دي�سمرب   12
اأبي�ض وزينب �سدقي وح�سني ريا�ض  اأبي�ض وجورج  اˆ عكا�سة ودولت 

وعبا�ض فار�ض. وكان �سعر التذكرة �سبعة قرو�ض لل�سالة.
نوفمرب/  من  ال�ساد�ض  يف  عر�ض  الللذي  »العزمية«  فيلم  اأن  وي�سجل 
ت�سرين الثاين 1939 »اأول فيلم رم�ساين يف ال�سينما امل�سرية« اذ عر�ض 

لول مرة يوم 25 رم�سان ومعظم اأحداثه تدور يف �سهر رم�سان.
ال�سينما  مئوية  Ãنا�سبة  م�سري  فيلم  مئة  اأف�سل  حول  ا�ستفتاء  ويف 
عام 1996 جاء يف املرتبة الوىل فيلم »العزمية« تاأليف واخراج رائد 

الواقعية كمال �سليم.



www.ghorbanews.com

23 –قي≤ FRIDAY , AUGUST 26 . 2011   / Vol . 4 - Issue 117

احلزينة  ودمعتها  املدينة  ل�ضان  اليمنية...  تعز  ابنة  اCفنان 
اCلهبâ النا�ص Yند بدA االMتجاجات واCبكتهم مبقتπ والدها 

اأفنان.. هذا ال�سم لي�ض بحاجة اإىل كثري من 
من  كثري  ويف  اليمنية  تعز  حمافظة  يف  التعريف 
ربيعا  ع�سر  الأربللع  ذات  الطفلة  الباد،  مناطق 
خرج  حني  مبكر  وقت  منذ  ال�سا�سات  على  ظهرت 
و�ساءت  ال�ساحات يف فرباير/�سباط،  اإىل  النا�ض 
بيته  جللوار  بقذيفة  والدها  ي�سقط  اأن  الأقللدار 
و�سجاع  وبللاك  حزين  ب�سوت  النا�ض  على  لتطل 

ا. اأي�سً
قائد  اأفللنللان  كانت  حللني   : اليو�سفي  غللمللدان 
عبداˆ  علي  الرئي�ض  �سد   ñت�سر اليو�سفي 
اأنت  اإم�سي..  يعني  »اإرحللل  ال�سا�سات  اأمللام  �سالح 
الباد،  اأرجاء  يف  يرتدد  �سداها  كان  ماتفهم�ض«، 
حيث خرج النا�ض اإىل ال�ساحات يف كثري من املدن 

اليمنية.
تلهب  تعز،  �ساحة  نا�سطات  اإحدى  اأفنان  كانت 
على  حللادث  اأول  وقللع  وحللني  املحتجني،  حما�ض 
على  القنبلة  اإلقاء  حادثة  وهو  احلرية،  �ساحة 
مازن  وهو  فيها،  �سحية  اأول  و�سقوط  املحتجني، 
وا  qالبذيجي، كانت اأفنان تهتف للمحتجني حني فر
عقب احلادث، وقالت لهم باأعلى �سوتها »تريدون 
اأن مت�سون من هنا.. الن�ساء بقيت واأنتم خفتم؟«.

املوقف  ذلللك  على  وتبت�سم  اأفللنللان  تتحدث 
»من  حينها:  وعي  دون  من  قالتها  عبارة  متذكرة 

يريد اأن مي�سي من هنا فهو امراأة خر�ساء«.
قبل اأ�سابيع قليلة ظهرت بت�سجيل �سوتي بثته 
يف  والللدهللا  مقتل  عن  تتحدث  »اجلللزيللرة«  قناة 

حديث موؤثر اأبكى الآلف ممن �ساهده.
اأفنان  مع  خرجنا  املدينة  �سواحي  اإحدى  اإىل 
بدون  املعتادة  بلغتها  وحتدثت  خالها،  ب�سحبة 
يف  طاقتها  هللو  اأفللنللان  مييز  مللا  خللوف.  اأو  تلكوؤ 
احلديث ولغتها الثورية الراقية، حيث يعتقد من 
يراها اأنها فتاة نا�سجة وكبرية، غري اأن اأفنان لت 

زال تدر�ض يف ال�سف التا�سع حالًيا.
يف اأحد املقاطع الذي كانت تبثه قناة »�سهيل« 
املعار�سة كانت اأفنان تردد اإن كل �سيء ميلكه علي 
اإىل  الفرا�ض  من  لل�سعب  ملك  هو  �سالح  عبداˆ 
اإعانات  يف  تتكرر  العبارة  تلك  ظلت  اجلللوارب.. 

القناة ب�سوت اأفنان حتى ا�ستهرت بها.
اإن من يعمل معك كموظف حني ينتهي  تقول: 
عمله وتريد ت�سريحه، بالتاأكيد تاأخذ كل العهد 
التي ا�ستلمها منك.. وعلي عبداˆ �سالح يجب اأن 

ي�سلم كل �سيء لل�سعب«.
ودعمها  الللطللريللقللة  بللتلللللك  حما�سها  وحللللول 
املحتجني، تقول اإن خروجها كان ب�سبب الظلم.. 
ميلوؤون  ال�سحاذون  اأمللامللك،  الظلم  تللرى  »حللني 
الثورة  هذه  النا�ض..  وجوه  يف  والقهر  ال�سوارع، 
الوقت،  طللوال  كبت  بداخلنا،  ما  نخرج  جعلتنا 
 .. ل  فيها  يقول  لزم  مرحلة  اإىل  ي�سل  الواحد 
للقمع.. نعم حلرية  للظلم، ل لا�ستبداد.. ل  ل 
لأنهم  ال�ساحات  اإىل  خرجوا  النا�ض  ال�سحافة.. 

مل يعودوا قادرين على الحتمال اأكرث«.
ا،  اأي�سً والوالدة  ي�سجعنا  كان  »والدي  وتتابع: 
ما  واأخللرجللوا  وقللولللوا  ا�سرخوا  لنا  يقول  وكللان 

بداخلكم، وكان يتمنى ال�سهادة دائًما«.
اأفنان »قائد حممد م�سعود« كان يعمل يف  والد 
جمال التدري�ض، وي�سكن يف حي الرو�سة يف �سمال 

املدينة، وقد �سقط بجوار منزله بعد ق�سف للحي 
منزل  ي�ستهدف  كان  اإنلله  قيل  فيه،  يقطن  الللذي 
اأحد زعماء امل�سلحني املدافعني عن املحتجني، وهو 
احلي  يف  منزله  يقع  الذي  املخايف  حمود  ال�سيخ 

نف�سه الذي ت�سكنه فيه عائلة اأفنان.
لل«اإياف«  �سيف  عبداحلميد  اأفنان  خال  يروي 
بو�ساطة  املنزل  قرب  اإىل  قائد  و�سل  حني  اإنلله 
فاأ�سابته �سظية يف  نارية �سقطت قذيفة  دراجة 

عنقه تويف على اإثرها مبا�سرة.
اإىل  اأفنان  والد  اأو�سلت  التي  الدراجة  �سائق 
الآخر  هو  تويف  ليًا  ع�سرة  احلادية  عند  منزله 

بعد ثاثة اأيام اإثر اإ�سابته بتلك القذيفة.
اإن �سائق الدراجة النارية  ويقول عبداحلميد 
اأحد  بللادر  وحللني  الإ�للسللعللاف،  طالًبا   ñي�سر كللان 
قذيفة  جللاءت  لإ�سعافهما  احلللي  يف  القاطنني 
اأخرى، فقتلت امل�سعف ب�سظاياها مبا�سرة، و�سقط 

اإىل جوار »قائد« و�سائق الدراجة.
على  قائمة  مللازالللت  الللقللذائللف  �سقوط  اآثلللار 
بينما  الأ�سفلت،  وعلى  التجارية  املحال  اأبللواب 
ي�سغرها  الذي  و�سقيقها  ووالدتها  اأفنان  هجرت 
�سقيق  قللام  حيث  احللللي،  ذلللك  اأعلللوام  بخم�سة 
لتاأمني  اآخر  اإىل منزله يف حي  باأخذهم  والدتها 
حياتهم. اأفنان ت�سري اإىل موقع �سقوط القذيفة 
ووفلللاة والللدهللا-وتللروي اأفللنللان حلللظللات ق�سف 
احلي قائلة: »كانت القذائف تت�ساقط ونحن يف 
اأطل من  البيت، وكلما كانت ت�سقط قذيفة كنت 
النافذة لأرى اأين �سقطت تلك القذيفة.. والدي 
كان يف ال�سارع، ومل اأكن اأعرف اأنه هو الذي اأتت 
القذائف عليه وهو حتت املنزل مبا�سرة.. كانت 
الكهرباء مطفاأة، ومل اأمتكن من روؤية من هو.. يف 
تلك اللحظة انقطع الت�سال عنا، وهو دائًما كان 

يت�سل يطمئنا اإليه ويطمئن اإلينا«.
والد اأفنان كان مع جمموعة من اأ�سدقائه قبل 
حتى  باأ�سرته  يت�سل  وكللان  منزله،  اإىل  عودته 
لبنته:  قائا  الهاتف  عرب  معهم  ميزح  كان  اإنه 
القذائف«،  من  خائفة  اإنك  عارف  اأنا  خوافة  »يا 
وتنكر اأفنان اأنها خائفة، فريد عليها »هذا قريان 
القذائف،  بهذي  دلع  يدلعكم  تعز-  اأمن  -مدير 
عادة بيجيب لكم �سواريخ تهزكم هز« وي�سحك، 
ذلك  الللعللودة  بعدم  واأولده  زوجللتلله  فن�سحته 
من  بالقرب  و�سقط  قادته  اأقلللداره  لكن  امل�ساء، 

منزله.
منت�سف  بعد  الواحدة  »عند  اأفنان:  ت�سيف 
اأنريت  الق�سف  على  �ساعتني  مللرور  وبعد  الليل 
الكهرباء، واأتى خايل واأخذنا اإىل منزله، وذهبنا 
غري  ب�سكل  يت�سرف  خايل  كان  خايل،  منزل  اإىل 
يف  وهو  بالقدم  م�ساب  الوالد  يل  وقال  طبيعي، 
ياأتي  اأن  اأريللد  الليلة  تلك   Âاأ ومل  امل�ست�سفى، 
ال�سباح لأرى اأبي.. عند الفجر �سعرت باأن �سيًئا 
القرية،  من  اأقاربي  من  عدد  و�سول  بعد  حدث 
وجه  يف  �سرخت  بعدها  خالتي..   ñسرا� و�سمعت 
خلللايل، وقلللللت للله قللول لنا اأيلل�للض flللبللئ.. قال 
مات  افرحوا،  ا�ست�سهد..  قائد  افرحوا  خللايل: 

�سهيًدا.. حينها كان ال�سراñ يعلو من كل مكان«.
اأربعني  قبل  والدها  رحيل  اأفنان  تتجاوز  مل 
اإنه �سيطرق الباب يف اأي وقت، مل  يوًما.. »اأ�سعر 

خفيف  وكللان  واأًخللا،  �سديًقا  كان  فقط،  اأًبللا  يكن 
قريًبا  كللان  العائلي،  اجلللو  ويحب  ومللرح،  الظل 
منا.. كنا اأنا واأخي نن�سد وهو كان يقوم بتحريف 
ن�سحك  ونرجع  علينا  الأنا�سيد  ويخرب  الكلمات 

عليه وهو ي�سحك اأي�سا«.
على  ت  qاأ�سر حال  يف  اأفنان  اأمللام  طويل  طريق 
طب  درا�للسللة  اإىل  تطمح  حيث  اأمنيتها،  حتقيق 
لكنها يف  ا،  اأي�سً رئي�سة وزراء  واأن ت�سبح  الأ�سنان 
الوقت عينه ت�سرq على اأنها لن ترتك دم جميع من 

�سقطوا من دون حما�سبة املت�سببني به.
كان  »فقد  والللدهللا:  تتذكر  رم�سان  �سهر  ومللع 
اآخر  يعود  ثللم  ليفطر،  اإل  يللاأتللي  ل  رم�سان  يف 
الليل، كان يجمع للفقراء مواد غذائية وماب�ض 
بالتاأكيد  هللوؤلء  اخلللري.  ورجللال  اجلمعيات  من 

�سيفتقدونه يف هذه الأوقات«.
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�ضـر املراCة التى اC�ضقطY âرTص مبارك واCدخلت¬ القفüص
 .. املراأة  ين�سى هذه  ان  مبارك  ي�ستطيع  لن   
ف�سوف يذكرها حتى اآخر نف�ض .. كما �سيذكرها 

التاريخ
مبارك  اأ�سقطت عر�ض  التى  املللراأة هى   هذه 
امل�سيد .. هى التى اأ�سعلت �سرارة ثورة 25 يناير 

بدون وعى او ادراك .
 انها ال�سدفه التى اأدخلته اىل قف�ض التهام 
دورها   .. العامل  �سا�سات  كل  على  عربة  لي�سبح 
و�سلطتها   ، مر�سوما  كان  Ãبارك  الطاحة  فى 
النهاية على  فى  املعبد  فهدمت   ... كانت قوية 

من فيه .
دور  عن  التاريخ  اأوراق  يف  نبحث  عندما  و   
درجات  اأعلي  من  بالرجل  الإطاحة  يف  املللراأة 
�سعبه  احرتام  عدم  درجات  اأدين  اإيل  ال�سلطة 

له لن نكون بحاجة اإيل الذهاب بعيدا .
 ففي اإ�سرائيل لعبت املراأة دورا يف الإطاحة 
بالرئي�ض ال�سابق مو�سيه كات�ساف بعد اأن ثبتت 
مرتني  للله  م�ساعدة  باغت�ساب  فعليا  اإدانللتلله 
بثاث  اجلن�سي  بالتحر�ض  اتهامه  اإيل  اإ�سافة 
وحتر�سه  لل�سياحة  وزيرا  كان  عندما  موظفات 
ف�سا  رئا�سته  فرتة  اأثناء  معه  عملتا  بامراأتني 

عن اتهامه بعرقلة �سري العدالة.
العامل  كللان  الأويل  الألفية  انتهاء  وقبل   
علي موعد مع اأ�سهر ف�سيحة يف تاريخ الرئا�سة 
بالرئي�ض  تطيح  ان  اأو�سكت  والتي  الأمريكية 
املتدربات  اإحللدي  ب�سبب  كلينتون  بيل  الأ�سبق 
<مونيكا  تللدعللي  وكللانللت  الأبلليلل�للض  البيت  يف 
لوني�سكي> والتي ا�ستطاعت اأن تورط الرئي�ض 
ال�سبق يف ف�سيحة جن�سية وتعر�سه للمحاكمة 
ان  ورغلللم  الأبلليلل�للض..  البيت  يف  زال  مللا  وهللو 
كلينتون ا�ستطاع ان يعرب هذه الأزمة وان يكمل 
الف�سيحة ما زالت  اأن  اإل  الثانية  فرتة رئا�سته 

تاحقه حتي الآن.
<الرق�ض علي فرا�ض ال�سلطة>   ويف كتابها 
من  عللددا  ال�سايف  عبد  �سحر  الكاتبة  ر�سدت 
حلللالت اللل�للسلليللدات الللائللي حللركللن الأحلللداث 
وغرين جمري التاريخ ب�سبب اقرتابهن ب�سكل اأو 

باآخر من اأعلي درجات ال�سلطة..
الراق�سة  اللل�للسلليللدات  هللذه  بللني  مللن  وكلللان   
بل  اللل�للسللهللرية  كللوهللني  ليفي  ليليان  اللليللهللوديللة 
)كاميليا( والتي قال عنها اأحد موؤ�س�سي الكيان 
ال�سهيوين ديفيد بن جوريون <اإنها اأعظم امراأة 
يف تاريخ ال�سعب الإ�سرائيلي> حيث ا�ستطاعت 
واأن  �سباكها  يف  فاروق  بامللك  توقع  اأن  بذكائها 
حرب  اأثناء  مهمة  معلومات  علي  منه  حت�سل 

وتوقيت  امل�سري  اجلي�ض  باإعداد  تتعلق   1948
اجتاهه اإيل فل�سطني وكذلك كل كبرية و�سغرية 
ملهاجمة  تاأهبت  التي  العربية  اجليو�ض  عن 

اإ�سرائيل..
 ومل يللتللوقللف الأمللللر عللنللد هلللذا احللللد بل 
اإطاق  وقف  بقبول  امللك  تقنع  اأن  ا�ستطاعت 
فيه  كانت  وقت  يف  الهدنة  علي  والتوقيع  النار 
اأبيب..  تللل  نحو  متقدمة  العربية  اجليو�ض 
وو�سل الأمر بكاميليا اإيل تردد ا�سمها بقوة يف 
�سفقة مترير الأ�سلحة الفا�سدة للجي�ض امل�سري 
التي حارب بها يف حرب عام 1948 وهو ما اأثاره 
م�سطفي  الوقت  ذلك  يف  النواب  جمل�ض  ع�سو 
مرعي ورغم ذلك مل يحرك امللك فاروق �ساكنا 
متاما  العك�ض  علي  بللل  بها  عاقته  ينه  ومل 
�ساعف من ارتباطه بها اأكرث واأكرث لدرجة اأنه 
كاميليا  غريت  اأن  بعد  عرفيا  تزوجها  قيل  كما 
كني�سة  يف  امل�سيحية  اإيل  اليهودية  من  ديانتها 

�سان جوزيف.
الت�سعينيات   ويف فرن�سا وحتديدا يف حقبة 
والتي  جونكور>  دوفييه  <كري�ستني  كانت 
وهو  اجلمهورية  عاهرة  باأنها  نف�سها  و�سفت 
اأي�سا عنوان كتابها الذي روت فيه �سرية حياتها 
يف  اأ�سداوؤها  وتللرددت  فرن�سا  يف  حدثت  التي 
بني  الأزلية  احلكاية  نف�ض  وهي  العامل  اأنحاء 
�سحر الأنثي وبني ال�سيا�سي الكبري.. وقد بداأت 
احلكاية عندما تزوجت كري�ستني مرتني عانت 
فيهما ولكن معاناتها يف الزواج الثاين كانت اأكرث 
اأو  نخوة  با  انتهازيا  الللزوج  كان  حيث  ق�سوة 
رجولة رغم ثرائه الفاح�ض.. ويف ذلك الوقت 
كانت كري�ستني ترتبط بعاقة �سداقة مع وزير 
دوما�ض>والذي  <رولن  الفرن�سي  اخلارجية 
الراحل  الفرن�سي  الرئي�ض  رجللال  اأملللع  من  كان 
من  ت�سجيعا  حينها  ووجللدت  ميرتان  فران�سوا 
زوجها علي تعميق هذه العاقة لأنه كان يطمع 

يف من�سب كبري..
ب�سديقه  جاء  بل  بذلك  الللزوج  يكتف  ومل   
اأكرب  لرئا�سة  مر�سحا  كان  الذي  <�سريفان> 
�سركة برتول فرن�سية ليزيد من هذا الت�سجيع 
حيث فتح لها ح�سابا يف البنك وقدم لها مميزات 
الوقت  مرور  ومع  بها..  حتلم  تكن  مل  حياتية 
اأ�سبح وجودها بجوار الوزير اأمرا حتميا حتي 
اخلارجية  وزراء  اجتماعات  حت�سر  اأ�سبحت 
دبلوما�سية..  مهمة  كللل  اإيل  معه  وت�سافر 
الوزير  هذا  �سيطرة  من  الهروب  قررت  وعندما 
لها  اتهامات  عللدة  بللاإعللداد  <�سريفان>  اأ�سرع 

�سفقات  يف  عمولت  علي  احل�سول  اأبرزها  كان 
الفرن�سيني  كراهية  اأثلللار  مللا  وهللو  لاأ�سلحة 
للوزير ولكري�ستني التي األقي القب�ض عليها ومت 
حماكمتها لت�سجل بذلك اأكرب ف�سيحة �سيا�سية 

يف فرن�سا.
 ويحفل التاريخ العاملي بكثري من ال�سخ�سيات 
<ايفا  فهناك  الإطللار  هذا  يف  دورا  لعبت  التي 
<هتلر> والتي  براون> رفيقة الزعيم النازي 
هتلر  دعاية  وزيللر  جوبلز  جوزيف  عنها  كتب 
الكثري  تعني  كانت  واأنها  بارعة  فتاة  كانت  اأنها 
كانت  اأنللهللا  ويكفي  الللنللازي  للزعيم  بالن�سبة 
حت�سر الجتماعات التي كانت تعقد بني هتلر 
من  متكنت  اأن  بعد  النازي  احلللزب  قللادة  وكبار 
مع  متعاطفة  وكانت  عواطفه  علي  ال�ستحواذ 
�سيا�سته النازية وم�سدر دعم نف�سي له كما كانت 
ت�ساطره نظرته اإيل العامل ونظرته ال�سيا�سية 
دون اأن يوجه اليها اي انتقاد وقد و�سل ارتباط 
احلرب  انتهاء  قبيل  قوله  حد  اإيل  بها  هتلر 
العاملية الثانية عندما كانت اأوروبا خربة <ما 

من اأحد flل�ض يل غري براون وكلبتي>.
عار�سة  اإيل  اأي�سا  التاريخ  اأوراق  ت�سري  كما   
والتي  كيلر>  <كري�ستني  الربيطانية  الأزيللاء 
من�سبه  وزيللر  فقدان  اإيل  الباهر  جمالها  اأدي 
جذورها  من  بريطانية  وزارة  ب�سببه  واهتزت 
حتت  اعرتفت  حيث  ال�سقوط.  علي  واأو�سكت 
يف  للللللرو�للض  بالتج�س�ض  ال�سهرة  يف  الللرغللبللة 
اإنها علي عاقة  �ستينيات القرن املا�سي وقالت 
باأربعة رجال من بينهم امللحق الع�سكري الرو�سي 
الربيطانية  احلللربلليللة  ووزيلللر  <ايفانون> 
انها  كري�ستني  ادعللت  والللذي  <بروفيومو> 
ح�سلت منه علي معلومات �سرية..ورغم تكذيب 
الوزير اإل اأن زماء يف جمل�ض العموم الربيطاين 
مل ي�سدقوه حيث ا�سطر اإيل تقدË ا�ستقالته 

من من�سبه يف الرابع من يونيو عام 1963.
العديد   Ëالقد التاريخ  اأوراق  حتوي  كما   
ال�سياق  نللفلل�للض  يف  تللللدور  الللتللي  الأمللثلللللة  مللن 
اأغرب  باأنها  و�سفت  التي  <تيودورا>  هناك 
كانت  الذي  الوقت  ففي  التاريخ..  يف  �سخ�سية 
علي  نفوذها  تب�سط  الرومانية  الإمرباطورية 
األف  علي  يزيد  ما  منذ   Ëالقد العامل  معظم 
عاهرة  <تيودورا>  كانت  �سنة  وخم�سمائة 
ت�سل  كيف  تعرف  وكانت  ج�سدها  قيمة  تعرف 
العقل  حتتل  وكيف  تريده  الللذي  الرجل  اإيل 
والفوؤاد معا وهو ما �سهل لها بعد ذلك ان ترتقي 
عر�ض الق�سطنطينية بعد حياة دنيئة احرتفت 

يف  ك�سلعة  ج�سدها  وعر�ض  الللدعللارة  خالها 
الأيلللام  وملللرت  الللرجللال..  يح�سرها  ملللزادات 
اإيل  للو�سول  ج�سدها  )تلليللودورا(  وا�ستغلت 
الأمري  من  زواجها  بعد  الق�سطنطينية  عر�ض 
اأوج�ستني  الإمللرباطللور  �سقيق  ابللن  ج�ستنيان 
يق�سي  م   527 عام  مر�سوما  بدوره  ا�سدر  الذي 

باأن تكون تيودورا �سريكة لزوجها بالعر�ض..
بالدموية  تلليللودورا  �سخ�سية  عرفت  وقللد 
التاريخ  ذكللره  ما  واأ�سهر  والطغيان  والق�سوة 
احلاكم  بلللاأن  ملللرة  ذات  علمت  اأنللهللا  ذللللك  يف 
<فيناليان> يريد العتداء علي اإمرباطوريتها 
العظيمة فطلبت من زوجها اأن يقوم بدعوته هو 
فاأكرموهم  كبرية  طعام  ماأدبة  علي  وحا�سيته 
ا�للسللد اإكلللللرام وتلللرحلللاب واأقلليللمللت احلللفللات 
يت�سمن  تكرميي  حفل  اإيل  اإ�سافة  واملراق�ض 
يف  جائعا  اأ�للسللدا  خلم�سني  �سجني  مائة  اإلللقللاء 

ال�ساحة..
احلا�سية  تلليللودورا  اأمللرت  الللوداع  ليلة  ويف   
باملتعة وان�سرفت وهم ي�ستمتعون مع الراق�سات 
�سهد  الق�سر  ال�سم�ض  خيوط  اخرتقت  وحللني 
اأب�سع منظر فقد مزجت دماء ال�سيوف  التاريخ 
الراق�سات  اأملللرت  اأن  بعد  واخلللمللور  بالنبيذ 
تذبح  ثللم  ومللن  الللوعللي  اأ�سحابهم  يفقدوا  اأن 
�ساحبها.. وبعد هذه احلادثة احتقرها ال�سعب 
الذي عا�ض يف اأردي اأحواله فانت�سرت البطالة 
املعرت�سة  ال�سعوب  اأ�سوات  وارتفعت  والفجور 
العاهرة  <ت�سقط  يللرددون  ق�سرها  باب  اأمللام 

ت�سقط ال�سفاحة>..
ممدة  <تيودورا>  كانت  الأثناء  هذه  ويف   
اأمام  ال�سعب  �سيحات  علي  لتفيق  الفرا�ض  علي 
امللكي  بثوبها  كللربيللاء  يف  فخرجت  ق�سرها 

<ماهي  لل�سعب  تللقللول  الللنللافللذة  مللن  واأطلللللت 
ل  <اخلبز..  اأ�سواتهم  فاعتلت  مطالبكم؟> 
�سيء �سوي اخلبز> فقالت لهم �ست�سهدون حفلة 
مل ت�سهدها الباد من قبل ففرح ال�سعب ال�ساذج 
هذه  وراء  من  القدر  لهم  يخبئ  ما  يدركوا  ومل 

احلفلة..
 ويف اليوم املوعود للحفلة بداأت املهرجانات 
الظهرية  منذ  احلفل  وا�ستمر  وال�ستعرا�سات 
بتوزيع  ل�سعبها  الأمللرية  فاأمرت  ال�سباح  حتي 
طعام فاخر مزود بالنبيذ واخلمور علي ح�سابها 
اخلا�ض وتعالت الأ�سوات <حتيا الإمرباطورة> 
جاء  اجلميل  امل�سهد  هللذا  مللن  انتهائها  وبعد 
وجوده  ان  اجلميع  وظن  الأمللرية  جيو�ض  قائد 
�سوت  وانطلق  احلفل  يف  ا�ستعرا�ض  لعمل  رÃا 
القائد <ا�ستعدوا وا�سربوا> وتطايرت ال�سهام 
للنجاة  ويفر   ñي�سر واجلميع  احل�سود  تخرتق 
حا�سرهم  الفرارحيث  ي�ستطيعوا  مل  لكنهم 
األف   30 �سحيتها  راح  Ãذبحة  وقاموا  اجلنود 
بهذا  لاأمرية  الب�سري  يزف  القائد  وجاء  رجل 

النجاح فهزت راأ�سها وابت�سمت.
 اأما فى م�سر فيمكننا القول بان �سوزان ثابت 
عن  مبارك  ا�سقاط  نحو  الوىل  اخلطوة  كانت 
لنجلها  احلكم  توريث  ا�ستعجالها  ب�سبب  عر�سه 

ال�سغر جمال مبارك ..
 هكذا قادت �سوزان اجلميع اىل قف�ض التهام 

عرب �سل�سلة مت�سابكة من الف�ساد والف�ساد

الديكتاتور الليبي رقم 2 يدعو الليبيني اىل 
النتفا�سة على الديكتاتور الليبي رقم واحد
 قال الرجل الثاين ال�سابق يف ليبيا الرائد عبد ال�سام جلود الذي �سارك 
القذايف يف كل جرائمه وكان الرجل الثاين يف احلكم يوم علق القذايف تاميذ 
املدار�ض على امل�سانق والذي هرب من طرابل�ض بدعم من الناتو �سباح الأحد 
»اأنتم  القذايف قائا  ليبيا قربت.وخاطب جلود كتائب  �ساعة احل�سم يف  اإن 
تقاتلون من اأجل نظام ينهار يف حالة موت �سريري.. اأمامكم �ساعات وحلظات 
اأقفزوا من قارب اخليانة والطغاة اإىل قارب ال�سعب.. �ساعة احل�سم قربت 
ال�سعب  الإخبارية  اجلزيرة  قناة  بثتها  كلمة  يف  جلود  اˆ«.وطالب  اإن�ساء 
الليبي بالنتفا�سة مرة واحدة بدل من مدينة مدينة حتى ي�سيق اخلناق 

على القذايف
وتردد اأن جلود، ع�سو ما ي�سمى Ãجل�ض القيادة التاريخية يف ليبيا، قد 
مناطق  اإىل  الأخرية  الآونة  يف  وتوجه  القذافى  قب�سة  من  الهرب  من  متكن 
ي�سيطر عليها الثوار يف اجلبل الغربي.واأكد عبد املنعم الطاهر الهونى، ممثل 
املجل�ض الوطني النتقايل الليبي لدى م�سر واجلامعة العربية اأم�ض نباأ خروج 
جلود، معلنا اأن الأخري �سي�سدر بيانا يعلن فيه ان�سمامه للثورة ال�سعبية التي 

جتتاح ليبيا �سد القذافى منذ ال�سابع ع�سر من �سهر �سباط/فرباير املا�سي
يف طرابل�ض قال �سيف الإ�سام جنل القذايف يف كلمة م�سجلة بثتها القناة 
الف�سائية الليبية يف �ساعة مبكرة الأحد اإن النظام الليبي لن ي�ست�سلم ولن 
يرفع الراية البي�ساء واأ�سار اإىل اأن القوات املوالية للقذايف حتقق انت�سارات 
كبرية على الر�ض.وكذب �سيف الإ�سام كل الروايات التي تتحدث عن قرب 
�سقوط طرابل�ض اأو �سقوط مدن ليبية بيد الثوار م�سريا اإىل اأن »كل املعارك 
التي دخلها املتمردون والنيتو »قوات حلف الأطل�سي« خ�سروها« منوها اإىل 
اأن منحنى الأداء القتايل لقوات القذايف يف ارتفاع .واأكد �سيف الإ�سام اأن 
»ال�سعب الليبي لن يرفع الراية البي�ساء .. م�ستحيل هذه بادنا واأر�سنا ولن 
نطلع منها، ونحن منت�سرون ونحقق النت�سارات على جميع اجلبهات«.واأ�ساف 
قرار رفع الراية البي�ساء وال�ست�سام مرفو�ض لأن القرار لي�ض قرار معمر 

القذايف، ول �سيف الإ�سام هذا قرار ال�سعب الليبي

ــــــــــÒة ــــــــــــــدودz االCخ ــــد احل ــــي ــــه ــــض T{ ــــص مــــكــــاملــــةüنــــ
كتبت- �سمر فواز:

ن�سرت �سفحة »�سباط �سد الف�ساد« 
بوك  الفي�ض  الجتماعي  املوقع  علي 
حياة  فى  الخللرية  املكاملة  تفا�سيل 
الذي  جللال  اأحمد  النقيب  ال�سهيد 
الجللرامللي  احللللادث  عقب  ا�ست�سهد 
امل�سرية  احلللللدود  علللللي  ال�سهيوين 

الإ�سرائيلية .
ال�سهيد  �سقيقه  جال  لعا  ووفقا 
وابن خالته و�سديقه املقرب د. احمد 
تفا�سيل  رووا  ،الللذيللن  الللتللواب  عبد 
املكاملة الخرية من النقطة احلدودية 
ان   « الف�ساد:  �سد  »�سباط  ل�سفحة 
 ، ع�سرا  الرابعة  تدق  كانت  ال�ساعة 
حني ا�ستقبلت �سقيقته عا ات�سال من 
رقم اأخيها على هاتفها وهي واأ�سرتها 
ال�سباح  منذ  القلق  غاية  فللى  كللانللوا 
حافلة  تللفللجللري  تللداعلليللات  بلل�للسللبللب 
فاجاأها  احلللللدود،   على  ال�سهاينة 
وهو  ه�ستريية  حالة  يف  احمد  �سوت 
من  وح�سي  �للسللرب  �سربونا   ñي�سر
الناحية التانية يا عا بدون �سبب اأو 
اإنذار وبكلمهم على الا�سلكي وعارفني 
انهم بي�سربونا وم�ض بريدو..ب�ض م�ض 
ه�سيبهم انا عندي �سهيد وم�ساب واأنا 
وهما  كتفي  يف  ب�سيطة  �سظية  واخد 
النا�ض  انللقللل  وعللايللز  دلللوقللت  م�سيو 
زميلي  تطلبي  عرفت  لللو  امل�ست�سفى 

فان تبلغيه يبعتوا ا�سعاف وتعزيزات 
�سقيقته  لتعي�ض  الت�سال  وانقطع 

واأ�سرتها حاله قلق ه�ستريية .
كانت  اأنللهللا  تللذكللره  مللا  كللل  وتكمل 
ويللحللاول  يللرتاجللع  اأن  فلليلله   ñتلل�للسللر
اأخللرى  �ساعة  مللرت  الللنللجللدة،  طلب 
بها  الت�سال  يعاود  اأن  قبل  كالدهر 
امل�ست�سفى  و�سل  انلله  ليبلغها  اأخلللريا 
يرافقانه  كانا  اللذان  اجلنديني  وان 
ا�ست�سهدا  قد  احلدودية  النقطة  يف 
وانه �سليم ومتكن من قتل احد هوؤلء 
على  مت�سلا  راآه  اللللذي  املللهللاجللمللني 
مع  امل�سرية  احللللدود  داخللل  قدميه 
التي  الهليكوبرت  الطائرة  من  تغطية 

�سنت الهجوم.
اأنهم  جيدا  يعلمون  اإنهم  لها  وقال 
امل�سرية  احللللدود  نقطه  يهاجمون 
ويعرفون من فيها فردا فردا بالأ�سماء 
الأمللنللي  التن�سيق  �للسللمللن  واللللرتلللب 
حاول  وانلله  اجلانبني  على  امل�سرتك 
يف  للله  املقابلة  بالنقطة  التلل�للسللال 
بداية الهجوم عرب الا�سلكي اخلا�ض 
اأنهم  ،ورÃللا  يجيبوا  فلم  بالتن�سيق 
التي  العنا�سر  اأخفينا  اأننا  يعتقدون 

قامت Ãهاجمة احلافلة �سباحا.
ثم قال لها »اأنا راجع هناك دلوقت 
تاين ومتخافي�ض انا طالع معايا مقدم 
نرجع  ولزم  مركزي  امن  ع�ساكر  و6 

ناقي  ع�سان  كلها  املنطقة  من�سط 
دللليللل على الخلللرتاق وجنلليللب جثة 
القتيل بتاعهم اللي مات يف الهجوم » 
اأنهى  اإثناءه  حتاول  منهارة  هي  بينما 

الت�سال.
وكلللللان ذلللللك اآخلللللر اتللل�لللسلللال مع 
واحدة  �ساعة  بعد  ليتلقوا  �سقيقها 
النقطة  نف�ض  عند  ا�ست�سهاده  نباأ 
احلدودية واإ�سابة املقدم الذي ذهب 
اإثرها  على  فقد  بالغة  اإ�سابة  معه 
وفقد  اآخللر  جمند  وا�ست�سهاد  �ساقه 
ذهبوا  الذين  ال�ستة  املجندين  باقي 

معه.
بعد  ال�سهيد  �سقيقة  عا  وعلمت 
جال  احللمللد  ال�سهيد  ان  احلللللادث 
مع  احلللدوديللة  للنقطة  عودته  فللور 

الر�سمية  ماب�سهم  مرتدين  جنوده 
ال�سوداء«  املللركللزي  المللن  »ماب�ض 
املنطقة  Ãهاجمة  ال�سهاينة  ،قللام 
قيامهم  اثللنللاء  مللروحلليللة  بللطللائللرة 
ال�سهيد  ،وكلللان  التم�سيط  بعملية 
م�سلحني  غري  اآنللذاك  ورفاقه  اأحمد 
اثناء  جال  احمد  النقيب  ،وتلقي  
يف  اأوىل  طلقة  التم�سيط  عملية 
من  وخرجت  ج�سمه  اخرتقت  كتفه 
قاتله  اأخللرى  يتلقى  اأن  قبل  الفخذ 
مدافعا  �سهيدا  لي�سقط  الللراأ�للض  يف 
رمقه  حتى  وطنه  وكرامة  تراب  عن 
املبدئي  التقرير  ان  الأخري،وتقول:  
نوع  من  الطلقات  اأن  ذكر  للم�ست�سفى 
من  اإنها  حيث  دوليا  املحرم  الذخرية 

الذخائر املتفجرة يف اجل�سم.
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املتحدة  بالوليات  »وا�سنطن«  جلامعة  حديثة  علمية  درا�سة  اأثبتت 
وبني  ومرهقة  �ساقة  وظيفة  بني  يجمعن  الائى  الأمهات  اأن  الأمريكية 
رعاية اأ�سرة كاملة معر�سات لاكتئاب ب�سورة اأكرب عن غريهن من الأمهات 

الائى يف�سلن اجللو�ض باملنزل والهتمام بالعائلة فقط .
من  مابني  يتفاوتن  متزوجة  اإمراأة  و600  األف  حواىل  الدرا�سة  و�سملت 
تف�سل  من  وبني  الأ�سرة  ورعاية  العمل  وهى  flتلفتني  وظيفتني  متار�ض 

اأ�سرتها على م�ستقبلها الوظيفى .
ووجدت الباحثة الأمريكية »كاترينا ليوب« وامل�سرفة على الدرا�سة اأن 
اإكتئاب �سديد ب�سبب  الن�ساء الائى يجمعن بني الأمرين يعانني من  معظم 
الرهاق وال�سغط الع�سبى ال�سديد الذى يقع عليهن ب�سبب كرثة الأعباء..
�سئون  فى  مل�ساندتهن  الأزواج  م�ساعدة   Íيطل الائي  الن�ساء  اأن  اىل  لفتة 

املنزل هم اأقل عر�سة لاإ�سابة بالكتئاب .

ä�Rرa »عل Òبµd� …Qسو�d� ¿اæØd� ≈س≤ علûمO ‘ Üسر dاH A�~عت’�
اعتدت ع�سابة ملثمة يف دم�سق ) �ساحة المويني (  بال�سرب على الفنان 
ال�سوري الكبري ور�سام الكاريكاتري الكرث �سهرة يف العامل العربي علي فرزات 
وذلك بعد ايام من عودته من بريوت ومت نقل الفنان الكبري اىل  م�ست�سفى 
العتداء  بني  معار�سة  �سورية  م�سادر  ربطت  وقد  �سيئة   وحالته  الللرازي 
على فرزات وظهوره قبل ايام على �سا�سة حمطة العربية يف برنامج تقدمه 

جيزيل خوري
علي  الكبري  الفنان  ال�سديق  على  الغا�سم  بالعتداء  تندد  نيوز  غربة   
فرزات وتدعو ال�سلطات ال�سورية اىل �سرعة �سبط الفاعلني وتقدميهم اىل 
العدالة وتاأمني احلماية للفنان الكبري باعتباره احد اهم رموز الفن العربي  

الذي يجب ان تفخر به �سوريا .

…hاæسûd� ∫اªc علي¡ا Ω~f »تd� قةØسüd�
 مات النجم الكبري كمال 
يناهز  عمر  عن  ال�سناوي 
عا�ض  ممثل  وهو  عاما،   90
على  الللنللجللوملليللة  اأوج  يف 
وجنح  طويلة  �سنوات  مدى 
مكانة  �ساحب  يكون  اأن  يف 
ال�سينما  جنوم  بني  رفيعة 
هذا  ولكن  والتليفزيون، 
النجم الكبري عا�ض �سنواته 

الأخرية يعلن ندمه على عدم امتامه �سفقة اأثرت بعد ذلك على حياته كلها، 
وعا�ض طوال عمره يندم عليها، هل تعرفون ما هي هذه ال�سفقة؟

الواعد،  جنمنا  يدي  بني  ت�سيل  النقود  كانت  املا�سي،  القرن  �ستينات  يف 
كان غنيا ب�سكل كبري، وكانت اأر�سدته بح�سابات هذا الزمان مرتفعة، وكان 
ميتلك �سقة وا�سعة، ومل يفكر وقتها يف ا�ستبدالها، بل اإنه رف�ض اأن ي�سرتي 
فيا خا�سة به ، اأو منزل كامل ي�سكن فيه Ãفرده، كان يحب عمارته هذه 

ويحب احلياة فيها.
بال�سجيج  وامتاأت  م�سر،  يف  احلياة  ازدحمت  طويلة  �سنوات  بعد  ولكن 
من  كثريا  يعاين  واأ�سبح  للغاية،  مزعجة  ال�سناوي  كمال  �سقة  واأ�سبحت 
ال�سو�ساء خا�سة بعد تكالب الأمرا�ض عليه، كما اأنه بداأ يعاين من م�سايقات 
على  الندم  ال�سناوي  كمال  اأعلن  �ساعتها  اجلللريان،  من  اجلديدة  الأجيال 

تفريطه يف ال�سفقة التي كان يجب اأن يقوم بها، ولكن ماذا يفيد الندم؟
ولد ال�سناوي يوم 26 دي�سمرب كانون الول عام 1921 باملن�سورة وعمل 
الفن  مار�ض  كما  الثانوية  باملدار�ض  )الر�سم(  الفنية  الرتبية  ملادة  مدر�سا 
 1947 عام  ال�سينمائية  بدايته  كانت  حيث  للتمثيل   Æتفر ثم  الت�سكيلي 
اخر  اأما   )1986  -  1911( م�سطفى  نيازي  للمخرج  حرب(  )غني  فيلم  يف 

اأفامه فهو )الواد حمرو�ض بتاع الوزير( عام 1999 مع الفنان عادل امام.
وال�سناوي الذي قام ببطولة ع�سرات العمال ال�سينمائية والتلفزيونية 

اأخرج فيلما واحدا عام 1965 عنوانه )تنابلة ال�سلطان(.
وتنوعت اأعماله مع مراحله العمرية اذ كانت اأفام البدايات متيل اىل 
اخلفة اأمام ا�سماعيل ي�ض ثم اجته لعمال حتتاج جهدا متثيليا منها )الل�ض 
والكاب( و)املراأة املجهولة( و)حبي الوحيد( و)الهارب( و)العوامة 70( 
اأدوار ذات طابع كوميدي كما يف  ال�سنوات الخرية كان يف�سل اختيار  ويف 

فيلمي )الرهاب والكباب( و)طاأطاأ وريكا وكاظم بيه(.
اأمام عدد من املطربات مثل �سادية و�سباح وليلى  اأفاما  وقدم ال�سناوي 

مراد التي �ساركها بطولة فيلمي )من القلب للقلب( و)احلبيب املجهول(.

Tضرفة من  �ضقوWها  بعد  الرومي  ماجدة  وفاة  Yن   AنباCا

الدين Vضد  لي�ص  ورقüضي  اC–جب  ان  الüضعب  من  دينا: 

القüضÒة  Òالتنان  AرتداEا من  Wالباتها  “ن™  بريطانية  مدر�ضة 

 ترددت اأنباء عن وفاة املطربة ماجدة الرومي 
، اثر �سقوطها من �سرفة منزلها مغ�سيا عليها ونقلها 
فان  املختلفة  الروايات  .وبح�سب  امل�ست�سفى  اىل 
الفنانة ماجدة الرومي كانت ت�سقي النباتات علي 
الأر�للض،  على  املللاء  وجللود  وبفعل  منزلها،  �سرفة 
تزحلقت ووقعت اأر�سًا،مغ�سيا عليها و متq نقلها علي 
اإثره اإيل م�ست�سفى ”بيل فو“ يف املن�سورية ال انها 

فارقت احلياة .
والللدهللا  لبنانية  مللطللربللة  الللرومللي  ومللاجللدة 
ولدت  لبنانية،  ووالدتها  الرومي  حليم  املو�سيقار 
يف 13 دي�سمرب 1957م يف كفر �سيما. تعد ماجدة 
يف  وجنللمللة  الللعللرب  الفنانات  اأ�سهر  مللن  الللرومللي 
بيت  يف  العربي.ولدت  والغناء  املو�سيقى  عللامل 
العربي  العامل  ال�سهري يف  املو�سيقار  ابنة  فني فهي 
»ا�سطورة  بللروز  وراء  كللان  والللذي  الللرومللي  حليم 
الغناء« ال�سيدة فريوز.تاأثرت ماجدة الرومي منذ 
الطفولة بكبار املو�سقيني العرب اأمثال حممد عبد 
 ßحاف احلليم  وعبد  كلثوم  اأم  وال�سيدة  الوهاب 
عم  ابللن  �سديف  راميللونللد   ßلحلل وقللد  وا�سمهان، 
ماجدة »اأنها متلك �سوتا ا�ستثنائيا ميكن اأن يحدث 
ثورة اإن هي احرتفت الغناء«.لكن العقبة الوحيدة 
كانت تكمن يف حليم الرومي الذي رف�ض يف البدء 
برنامج  نحو  اجتهت  املوافقة  وبعد  الفكرة  هذه 

ا�ستديو الفن الربنامج الأكرث �سهرة يف لبنان وذلك 
التحكيم  جلنة  اأذهلت  حيث  عمها،  ابن  Ã�ساعدة 
»اأنا  مللراد  ليلى  املطربة  لأغنية  املتميز  باأدائها 
تفوق. وبكل  الأول  املركز  فمنحتها  دليلي«  قلبي 
اأمام التفوق  اأن يقول ل  حليم الرومي مل ي�ستطع 
مباركته  فاأعطاها  ماجدة  حققتة  الذي  امللحوظ 
اأغانيها  لها بع�سًا من  التوفيق بل وحلن  لها  ومتنى 
 « الأوىل  اأغنيتها  �سنة 1975  فيما بعد.قدمت يف 

عم بحلمك يا حلم يا لبنان ». لفتت نظر املخرج 
�سنها يف  �ساهني فقدمها رغم �سغر  يو�سف  امل�سري 
ال�سال(  البن  )عللودة  الآن  حتى  الوحيد  فيلمها 
على  حا�سلة  ملحوظًا.   oجناحا اآنذاك  حقق  الذي 
�سهادة البكالوري�ض يف الأدب العربي من اجلامعة 
»ها  هما  لإبنتني  اأم  الرومي  اللبنانية.ماجدة 
ال�سعراء  من  للعديد  ماجدة  دفوين«.غنت  ونللور 
ويف  والروؤ�ساء،  امللوك  من  العديد  واأمام  وامللحنني 
اأغلب املهرجانات الكربى يف العامل العربي. واأطلق 
العربي«  الطرب  »مللاك  منها  األقاب  عللدة  عليها 
�سوتها  متيز  على  للدللة  املثقفني«  و«مطربة 
الرئا�سي  بعبدا  ق�سر  يف  حفا  فنها.اأحيت  ورقي 
اإليا�ض  الراحل  اللبناين  الرئي�ض  اأقامه  يف بريوت 
ال�سابق جورج  الهراوي تكرميا للرئي�ض الأمريكي 
اأثناء زيارته اإىل بريوت وقد انتقدها  بو�ض الأب 
بالغناء  قامت  اأنها  �سرحت  لكنها  لذلك  البع�ض 
نظرا لكون بو�ض كان �سيفا على لبنان واأ�سافت اأن 
قيامها بالغناء يف احلفل »ل يعني انني مع ال�سيا�سة 
المريكية، بل اأنا �سدها وراف�سة لها متاما فلبنان 
ظلم كثريا من هذه ال�سيا�سة، واأعمايل الغنائية لها 

خ�سو�سيتها.
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 قالت الراق�سة دينا اإن قرار ارتدائها احلجاب 
اأ�سارت  لكنها  احلجاب،  �سد  مهنتها  لأن  �سهًا  لي�ض 
الدين،  �سد  لي�ض  الرق�ض  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف 
�ساربة املثل بوالدتها غري املحجبة، لكنها متدينة 
باˆ  وعاقتها  وال�ساة  ال�سوم  على  وتللواظللب 

جيدة.
قناة  على  يريد«  »ال�سعب  لربنامج  دينا  وقالت 
عندما  اجللللاري  الأحلللد  م�ساء  والنا�ض  القاهرة 
تتحجبني  ل  ملللاذا  خليفة  طوين  لاإعامي  �ساألها 
ما  اأنللت  هو  ليه؟  واحتجب  فاأجابت:  وتعتزلني؟ 
لكي  اأمتنى  حينما  هل  طوين  ف�ساألها  بتحبني�ض؟، 
احلجاب اإًذا اأنا اأكرهك؟ فقالت: اأنا ل�سة ما نلت�ض 
ما بتحبني�ض ع�سان  اأنت  ولكن هو  �سرف احلجاب، 

كدة عايزين اأحتجب واأعتزل؟.
اإىل  �سبقنها  كثريات  فنانات  اإن  دينا  واأ�سافت 
لهن  بالن�سبة  كللان  الأمللر  لأن   Íوحتج احلجاب 
�سهًا، بينما احلجاب �سعب بالن�سبة لها لأن مهنتها 
�سد احلجاب، ف�ساألها طوين خليفة: معنى هذا اإن 
هي  من  كل  تعترب  وهل  فقالت  الدين؟  �سد  مهنتك 
غري حمجبة �سد الدين؟ فاأنا والدتي غري حمجبة، 

لكنها ت�سوم وت�سلي وتعرف ربنا كوي�ض.
الدين  من  جزء  احلجاب  اإن  اإىل  دينا  واأ�سارت 
كثريات  حمجبات  غللري  هللنللاك  واأن  كللللله،  ولي�ض 
ويوؤدين ال�ساة والزكاة وال�سيام، واأن اأمها واحدة 

منهن.
تتحقق  كي  لكن  للثورة،  موؤيدة  اأنا  دينا  وقالت 
ل  الثورة  اأهللداف  من  وهي  الجتماعية  العدالة 
�ساعات  زيادة  يف  باليابانيني  ونتاأ�سى  نعمل  اأن  بد 

العمل«.
ال�سيا�سية  يف  لها  تكن  مل  باأنها  دينا  واعرتفت 
لكني  �سيا�سًيا،  ثقفتني  »الثورة  قائلة  الثورة  قبل 
الثورة  يف  اأ�للسللارك  ومل  التحرير  ميدان  اأنللزل  مل 

خلويف من الزحام«.
وعن الإخوان قالت دينا »هم جزء من املجتمع 
ي�ستطيعوا  اأي�سا  هللم  ول  رف�سهم،  اأ�ستطيع  ول 
للحكم  و�سلوا  ولو  �سيا�سي،  حزب  ولديهم  رف�سي، 

�سيحكمون من خاله.
واأ�سافت »اإذا مل يقبل الإخوان اأن اأظل على ما 
اأنا عليه الآن، �ساأرق�ض يف الأفراح الإ�سامية، لأن 
الإخوان يف�سلون يف الأفراح بني الرجال والن�ساء 

ويف هذه احلالة �ساأرق�ض مع ال�سيدات«.
اأنها ترف�ض التطبيع  واأكدت الراق�سة امل�سرية 
الأ�سكال  من  �سكل  وبللاأي  تاًما  ا  رف�سً اإ�سرائيل  مع 
براق�سة  عاقتها  نافية  غللريه،  اأم  الفن  يف  �سواء 
و�سددت  معها،  �سورة  يف  ظهرت  بعدما  اإ�سرائيلية 
ومل  وقتها  فقبلت  معها  الت�سوير  طلبت  اأنها  على 

تكن تعرف اأنها اإ�سرائيلية.

»الأنللدبللنللدنللت«  �سحيفة  قللالللت 
)نللورث  مللدر�للسللة  اإن  الللربيللطللانلليللة: 
جلليللت( الللثللانللويللة حللظللرت ارتلللداء 
املوحد  املدر�سي  الللزي  مللن  التنانري 
الدرو�ض  ح�سور  من  الطالبات  لتمنع 
بذلك  لتكون  منا�سبة«  »غري  باأزياء 
ثالث مدر�سة باملدينة ت�ستخدم ذلك 

احلظر.
يف  الإجلللللراء  ذللللك  ت�سبب  وقلللد 
اعتربه  حيث  متباينة  اأفعال  ردود 
حلرية  تقييًدا  الأمللور  اأولياء  بع�ض 
البع�ض  به  رحب  حني  يف  الختيار، 
الآخر باعتباره و�سيلًة للحفاظ على 

احلدود العامة.
اأقرت  اأن  بعد  القرار  ذلك  وياأتي 
Ãقاطعة   ) توك�سربي   ( مللدر�للسللة 
يف  م�سابًها  قللراًرا  �ساير(  )جلو�سرت 
ناظر  قال  حيث  املا�سي  اأبريل  �سهر 

ياأتون  الطالبات  بع�ض  اإن  املدر�سة: 
ت�سبه  تنورات  مرتدين  املدر�سة  اإىل 

)الأحزمة(.
واأ�ساف: اإن انت�سار ظاهرة ارتداء 
التنانري الق�سرية يف املدر�سة قد حدا 
اإر�سال املدر�سني  ببع�ض املدر�سني اإىل 
بتغيري  مطالبينهن  ملنازلهن  للطالبات 

تلك املاب�ض.
من  نتوقع  »اإنللنللا  الللنللاظللر:  وقللال 
اأن يح�سنوا الت�سرف  طاب مدار�سنا 
يلتزموا  واأن  بللجللد  يللعللملللللوا  واأن 

بقوانيننا،
تعليم  على  يح�سلون  املقابل  ويف 
اإيجابية؛  تعليمية  بيئة  يف  جيد 
الغالبية  حت�سيل  اإىل  �للسلليللوؤدي  مللا 
ملهارات  واكت�سابهم  ملوؤهات  العظمى 

تعزز من فر�سهم امل�ستقبلية«.
بالزي  يتعلق  فيما  »اأمللا  واأ�ساف: 

فلاأ�سف  املللوحللد 
اللل�للسللديللد وعلللللى 
الرغم من ات�سالنا 
بلللاآبلللاء حمللدديللن 
لبع�ض  واإر�للسللالللنللا 
اإىل  اللللفلللتللليلللات 
لتغيري  مللنللازلللهللن 
ومطالبتنا  ثيابهن 
الفتيات  لللبللعلل�للض 
الأخللللللللللريللللللللللات 
بلللارتلللداء تللنللورة 
طويلة  مللدر�للسلليللة 
املدر�سة  يف  مادمن 

الفتيات  لبع�ض  امل�ستمرة  ومطالبتنا 
على   .... تنوراتهن   ) يطلن   ( بللاأن 
الرغم من كل ذلك فاإن بع�ض الفتيات 
يف  املللدر�للسللة  اإىل  يللحلل�للسللرن  لزلللللن 

تنورات غري مائمة«.
فقد  »لللذا  يقول:  الناظر  وم�سى 
البناطيل  لعتماد  بطلب  تقدمت 
يركز  اأن  مللن  للطاب  مللوحللد  كللزي 
توفري  يف  وجهدهم  وقتهم  املدر�سون 

اأف�سل تعليم ممكن للطاب«.
اأول مدر�سة  اأننا »ل�سنا  اإىل  واأ�سار 
اأن  للطاب  الأفلل�للسللل  مللن  اأنلله  تقرر 
فعلت  حلليللث  الللبللنللاطلليللل  يلللرتلللدوا 

وبحديثنا  قبلنا،  مللدر�للسللتللان  ذلللك 
املدر�ستني  كلللا  يف  امللل�للسللئللولللني  ملللع 
قد  لاأف�سل  كبرًيا  تغيرًيا  اأن  اأكللدوا 
تلك  اإدخللال  بعد  املدر�سة  يف  حللدث 

التعديات«.
ذلك  على  يعرت�ض  مل  اأنه  واأ�ساف 
الأمور  اأولياء  اإىل  اأر�سل  القرار حني 
�سوى اثنني فقط اأحدهما كان ب�سبب 
املدر�سة  ظروف مادية وهو ما قامت 
اأما  الظروف،  بامل�ساعدة يف حل تلك 
الوالدان الآخران فلم يكونا على علم 
املدر�سة  اتخذتها  التي  بالإجراءات 

ملعاجلة امل�سكلة من البداية.

πfi  قرو�ضري للبي™ 
فى املâ بارك نيوجر�ضي 

االتüضا∫ Yلى 2017423624
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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 الشاركة 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، الغرب، النيجر، ُعمان، الباكستان، فلسطني، قطر، السعودية، السنغال، السودان، سوريا، توجو، تونس، تركيا، اإلمارات العربية التحدة واليمن( وذلك عن طريق أي موقع وكيل مشارك في الواليات التحدة 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( ستدخل تلقائياً في السحب. ال ميكن مشاركة الرمز الترويجي مع أي عرض آخر. السحب متاح للحواالت الالية اخملّولة، لألشخاص القاطنني بشكل قانوني داخل الواليات التحدة األمريكية، ومن حملة رقم دفع ضريبي ساري الفعول

والذين جتاوزوا سن الـ18 بتاريخ 8/1/2011. يتم اإلقصاء حيث ُمتنع. مجموع الوائز )30( يتم توزيعها على الفائزين. تتألف كل جائزة من القيمة التي تعادل البلغ الذكور في فاتورة التحويل الصادرة من قبل ويسترن يونيون والتي دخلت السحب، والتي يبلغ أقصى حد لها 

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

ǀƁǋƀ�ǚŴȤȖ
ȴƾƬžȤ�Ǡź�ǀƁǋƲſ

ƾƶƴƫƱů
�ȝƾźƾƉƓȚ

ƾƶƯƵƆƁ
ƗǍƳŽȚ�ǍƷƪŽȚ

فقط قم بذكر الرمز الترويجي ”RAMADAN“ عند إرسالك حوالة مخّولة إلى الشرق األوسط، تركيا، باكستان، بنغالدش، الغرب،

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 الذكورة في الوقع اإللكتروني

www.westernunion.com/Ramadan 

وتذكر، بأن ويسترن يونيون تضمن لك بأن من حتبه

سيتسلَّم الهدية النقدية التي ترسلها له.

ǀǧǍƱŮ�ǟƮƇƄŴ�Ȇ2011�ǏƭƉŹȖ�30�ǟƄŲȶ�1�ǜž�ȹȔȚǋƄŮȚ�ȆȳǞƁ�ǚżȶ�ȴȃȚ
ȝǽȚǞƇƴŽ�ǙŽȣȶ�ȆƗǍƳŽȚ�ȴƾƬžȤ�ǍƷƪŮ�ǚƱƄƇƄŽ�ȆǝƴŴǍů�ȸǌŽȚ�ǖƴƃƓȚ�ǉŮȤ

�ǠƳƁǍžȖ�ȤǽȶȢ�1.000�ǋƑ�ǚƫů�ǠƄŽȚ
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