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عامل هولندي يخرتع �ضطائر 
برغر من خاليا جذعية

 CNN
عن  ي��ع��زف��ون  مم��ن  كنت  اإذا 
اإنتاجها  لتنفاي  اللحوم  تناول 
مع معتقدات دينية اأو �صخ�صية، 
وترف�ض يف ذات الوقت اأن ت�صبح 

نباتيًا، فالأمر قد اأ�صبح �صهاًل بعدما اأعلن عامل هولندي عن 
ابتكار حلم من اخلاليا اجلذعية.

ما�صرتيخت  بو�صت، من جامعة  مارك  الربوفي�صور  ويعمل 
العامل  يف  الهامبورغر  من  نوع  اأول  تطوير  على  هولندا،  يف 
خاليا  م��ن  م�صتق  ا�صطناعي  حل��م  ب��روت��ن  اأول  م��ن  منتج 

جذعية لالأبقار.
وقال بو�صت، خالل اجتماع للجمعية الأمريكية لتطوير 
العلوم يف فانكوفر، اإنه �صيك�صف عن هذا النوع من الربغر يف 

�صهر اأكتوبر/ ت�صرين الأول املقبل.
العقود  خالل  �صيت�صاعف  اللحوم  »ا�صتهالك  باأن  و�صرح 
م�صكلة  حلل  بدائل  اإي��ج��اد  علينا  لذلك  املقبلة،  الأرب��ع��ة 

الأر�ض.«
تلك  بجانب  الزراعية،  الأرا�صي  م�صاحات  اأن  اإىل  وي�صار 
املخ�ص�صة للرعي، حتتل نحو 35 يف املائة من م�صاحة كوكب 

الأر�ض اخلالية من الثلوج، وفق درا�صة ن�صرت عام 2007.
واأ�صاف العامل الهولندي: »الهامبورغر امل�صنع من بروتن 
اأبقار ا�صطناعي هو حجر الأ�صا�ض يف تطوير اأ�صاليب جديدة 
ل�صد الطلب العاملي املتزايد على اللحم، واملتوقع اأن يت�صاعف 

بحلول عام 2050.«
الذي  العلمي  الدليل  �صنقدم  اأكتوبر  »يف  وا�صتطرد: 
التي  اجلذعية  اخلاليا  من  منتج  خلق  ن�صتطيع  اأننا  يو�صح 
ت�صبه اللحم والذي ناأمل اأن يكون يف مثل مذاقه. ومل يقرر 
بعد الراعي مل�صروع تطوير هذا النوع من الربغر من اللحم 
ال�صناعي بتمويله مببلغ 250 األف يورو )330 األف دولر(، 
ومل ُيك�صف عن هويته، ال�صخ�ض الذي �صيتناول اأغلى قطعة 

هامبورغر يف العامل، وفق بو�صت.
ويعمل فريق الباحثن على جعل لون اللحم ال�صطناعي، 
الذي ُيعد يف اأوعية التخمري و مييل لونه للوردي والأ�صفر، 
اأكرث جاذبية، على يتم اإنتاج الدهون ب�صكل منف�صل، لت�صفي 

ه�صا�صة وطعمًا على ال�صطرية.
اجلذعية  اخل��الي��ا  تقنية  ا�صتخدام  اإن  ال��ع��امل  واأك���د 
�صي�صاعف بنحو مليون مرة ما ميكن اإنتاجه من بقرة واحدة 
تتطلب  مكلفة  عملية  اأنها  اإىل  لفتًا  الربغر،  �صطائر  من 

الكثري من اجلهد.

�ضقوط بع�س االأنظمة وتغر الو�ضع ال�ضيا�ضي اأهم اأ�ضباب قرار العودة

العربي  ال��رب��ي��ع  ري���اح  ب��ع��د  ال��ع��ودة  ي��ق��ررون  م��ه��اج��رون ع���رب 
اأعلنت رابطة الطالب امل�صلمن يف جامعة نيويورك قبل اأيام عن انطالق برنامج بحثي ترعاه 
جامعتا نيويورك وكولومبيا لدرا�صة اأثر الربيع العربي على قرارات املهاجرين العرب بالعودة 

اإىل اأوطانهم.
املتحدة  الوليات  العرب يف  املهاجرين  الت�صاوؤلت ونكاأت جراح  العربية  الثورات  اأثارت  وقد 
األف ليلة وليلة جاءت ثورة  اأ�صبه بحكايات  اأر�ض الوطن  اإىل  الأمريكية، فبعدما كانت العودة 
اإبان نك�صة  اأبو كمال الذي هاجر من م�صر  ال�25 من يناير لتفتح اجلرح وتعيد الأمل اإىل قلب 
امللكية  تنا�صر  كانت  اأ�صرة  �صليل  اأنه  خا�صة  يرف�صه  واقع  على  متمردا   1967 يونيو/حزيران 

وكان نفي امللك فاروق يف نظر اأ�صرته لي�ض اأكرث من انقالب ع�صكري.

»ع�ضابات ال�ضبيحة« تخطف 
وتعذب املارة يف �ضوارع دم�ضق

 اأكدت م�صادر �صحافية بريطانية اأن ع�صابات تابعة 
لنظام ب�صار الأ�صد تقوم باختطاف النا�ض وتعذيبهم يف 

العا�صمة دم�صق.
و�صفته  ما  اإىل  تلغراف  ديلي  ذي  �صحيفة  واأ���ص��ارت 
ب�«ع�صابات ال�صبيحة« التابعة لنظام ب�صار الأ�صد، والتي 
تقوم  الع�صابات  تلك  اإن  وقالت:  دم�صق،  على  ت�صيطر 
بخطف وتعذيب وقتل املارة يف ال�صوارع يف حال ال�صتباه 

باأنهم موؤيدون للثوار.
و�صفتهم  م��ن  ي��وظ��ف  الأ���ص��د  ن��ظ��ام  اأن  واأو���ص��ح��ت 

اأج��ل  م��ن  ال��ط��رق  وق��ط��اع  الل�صو�ض  م��ن  بالع�صابات 
واأنهم  وريفها،  دم�صق  العا�صمة  اأنحاء  على  ال�صيطرة 

يقومون بخطف وتعذيب وقتل املارة والأهايل.
اأجواء الرعب التي ت�صيطر على مدينة  واأ�صارت اإىل 
املعظمية الثائرة من ريف دم�صق، يف ظل انت�صار ع�صابات 
من  ال�صبيحة  اأحد  اأن  واإىل  ال�صبيحة،  وعنا�صر  الأ�صد 
ال�صعب  اأب��ن��اء  من  جثث  ف��وق  وق��ف  العلوية  الطائفة 
ال�صوري الثائرين، وهتف وهو يحرك راأ�ض اإحدى اجلثث 
�صيبقون  والعلوين  الأ�صد  ب�صار  »اإن  بالقول:  بحذائه 

يحكمون �صوريا اإىل الأبد«.
و�صبيحته  الأ�صد  ع�صابات  اأن  تلغراف  ديلي  واأ�صافت 
لرية  األفي  يتلقى  منهم  الواحد  واأن  بال�صالح  م��زودون 
زائًدا  ماًل  ويتقا�صون  بالقتل  خمولون  واأنهم  �صورية، 
اإزاء عملهم الإ�صايف يف اأيام اجلمعة، وذلك يف ظل تزايد 

اأعداد املتظاهرين واملحتجن �صد نظام الأ�صد.
الأ�صد  ق��وات  ا�صتمرار  اإىل  ال�صحيفة  اأ���ص��ارت  كما 
بق�صف املدن والبلدات ال�صورية الثائرة يف اأنحاء البالد 
املختلفة باملدافع وراجمات ال�صواريخ، واإىل اأن اجلرحى 
�صح  ظل  يف  متوا�صعة  ميدانية  م�صت�صفيات  يف  يعاجلون 

الإمكانات.
وكانت قوات الأ�صد و«ال�صبيحة« قد فر�صوا اإجراءات 
اأ�صفر  حا�صدة  تظاهرة  غداة  دم�صق  يف  م�صددة  اأمنية 
من  حالة  و�صط  الأق���ل،  على  قتيل  �صقوط  عن  قمعها 
الرعب احلقيقي يف اأو�صاط النظام مع و�صول الثورة قلب 

العا�صمة، وفًقا ملوقع »�صوريون«.

حممد  وريفها  دم�صق  تن�صيقية  با�صم  املتحدث  وقال 
لي�ض  وه��ذا  دم�صق  يف  اأم��ن��ي  انت�صار  »ه��ن��اك  ال�صامي: 
وهناك  الكثيف،  هو  امل��زة  يف  النت�صار  ولكن  ج��دي��ًدا، 
حواجز اأقيمت يف حميط املزة لف�صل املناطق بع�صها عن 

بع�ض«.
اأن »الكثري من املحالت مغلق يف برزة  ال�صامي  واأ�صاف 
العام  بالإ�صراب  التزاًما  وكفر�صو�صة«  وجوبر  والقابون 
والع�صيان املدين الذي دعت اإليه املعار�صة »رغم اخلوف 

من انتقام الأجهزة الأمنية«.
احلجر  مناطق  يف  طالبية  تظاهرات  خرجت  كما 
ال��دوام  انتهاء  بعد  وب���رزة  وج��وب��ر  وامل��ي��دان  الأ���ص��ود 
على  نا�صطون  بثها  مقاطع  اأظ��ه��رت  فيما  ال��درا���ص��ي، 
الإنرتنت تظاهرة يف حي القدم بدم�صق، ردد امل�صاركون 

فيها هتافات �صد النظام وموؤيدة حلم�ض وحي املزة.
ال�صارع  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  ال�صامي  معاذ  النا�صط  وق��ال 
الرئي�ض: اإن »ال�صري يف املزة ينطوي على خطر العتقال، 
املنطقة هادئة وحتى متاجر الطعام امل�صهورة يف ال�صيخ 

�صعد خالية«.
ولفت نا�صطون يف ريف دم�صق اإىل حترك قوة ع�صكرية 
اأمنية على الطريق الدولية من دم�صق اإىل حم�ض، كما 
مدينة  حميط  اإىل  مدرعة  قوة  ا�صتقدام  عن  حتدثوا 

رنكو�ض يف ريف دم�صق.
اأفاد �صكان متكنوا من  ويف تدمر يف حمافظة حم�ض، 
مغادرة املدينة فران�ض بر�ض اأن مدينتهم تتعر�ض حل�صار 

اجلي�ض منذ اأ�صبوعن.

حكمة العدد  
ما من ظامل اإال �ضيبلى بظامل

حمافظة ح�ضرموت
حت��ت��ل ح�����ص��رم��وت اأك����رب م�����ص��اح��ة م��ن اأرا���ص��ى 
 161749 م�صاحتها  تبلغ  حيث  اليمنية  اجلمهورية 
على  تقع  و   . الدولة  م�صاحة  من   %  36 اأي  مربع  كم 
درجة   15 بعد  على  عدن  �صرقي  العرب  بحر  �صاحل 
عر�ض �صمال خط ال�صتواء و 50 درجة طول �صرقي 
جرينت�ض و تنق�صم اإىل ح�صرموت الداخل ) الوادي 
( و ح�صرموت ال�صاحل ، و ت�صم ح�صرموت ب�صكل عام 
كما  �صاحلية  �صهول  بن  متنوعة  طبيعية  ت�صاري�ض 
العرب  ال�صواطئ اجلميلة على بحر  من  حتوي عددا 
و بن جبال و ه�صاب ي�صل ارتفاعها اإىل 2000 مرتا 

فوق �صطح البحر 

اأجهزة  اعتقلت   --)CNN( وا�صنطن، 
ال�صرطة املكلفة بحرا�صة مبنى »الكابيتول«، 
 ،FBI بالتعاون مع مكتب املباحث الفدرالية
هجوم  �صن  حماولته  اأث��ن��اء  مغربيًا  �صابًا 
العا�صمة  يف  الكونغر�ض،  مقر  على  انتحاري 

الأمريكية وا�صنطن اجلمعة.
دين  العدل،  وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
عن  الك�صف  يتم  مل  الذي  ال�صاب،  اإن  بويد، 
اأنها  ُيعتقد  كان  ما  ت�صلم  الفور،  على  هويته 
»�صرتة مفخخة«، قدمها له عمالء متخفون 
م�صريًا  الفدرالية،  املباحث  حل�صاب  يعملون 
اإىل اأن املواد التي كانت �صمن ال�صرتة مل تكن 

متثل اأي خطورة.
املغربي  ال�صاب  على  القب�ض  اإلقاء  ومت 

بح�صب  املفخخة«،  »ال�صرتة  ت�صلمه  مبجرد 
ال�صاب  اأن  اإىل  م�صريًا  اأمني،  م�صوؤول  اأكد  ما 
كان يخ�صع ملراقبة ل�صيقة منذ فرتة، �صمن 
م�صريًا  الفدرالية،  للمباحث  �صرية  عملية 
اإىل اأنه مت، وفق توقيت حمدد م�صبقًا، اإبالغ 

�صرطة الكابيتول، للم�صاركة بالتحقيقات.
و�صدد امل�صوؤول الأمريكي على عدم وجود 
اأي مرحلة من  العامة يف  تهدد  اأية خماطر 
امل�صتبه  اأن  اأكد  العملية، كما  مراحل تنفيذ 
»اإرهابية«،  جماعات  اأي  اإىل  ينتمي  ل  به 

وكان يعمل ب�صكل منفرد.
ُيذكر اأن مبنى الكابيتول كان هدفًا لعدة 
اأيلول  �صبتمرب/  ففي  ال�صابق،  يف  هجمات 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، اأدان���ت اإح���دى املحاكم 

الحتادية رجاًل بالتخطيط ملهاجمة مقري 
»البنتاغون«،  ال��دف��اع  ووزارة  الكونغر�ض 
التحكم  يتم  باملتفجرات،  حمملة  بطائرات 

بها عن بعد.
اعتقلت   ،2008 عام  من  ال�صهر  نف�ض  ويف 
مبنين  بعد  على  رجاًل  الأمريكية  ال�صرطة 
اأف���راد  اأح���د  ر���ص��د  بعدما  الكابيتول،  م��ن 
ناري  ب�صالح  يحتفظ  الرجل  اأن  ال�صرطة 

داخل �صيارته.
اأطلق   ،1998 ع��ام  من  مت��وز  يوليو/  ويف 
�صخ�ض م�صلح النار باجتاه مبنى الكونغر�ض، 
�صرطة  من  اأم��ن  رجلي  مقتل  عن  اأ�صفر  مما 

الكابيتول.

ح�ضرموت ال�ضاحل



من اأ�صرار اأكرب دولة يف العامل اأن رئي�صها 
لبناين  ل�صاب  بحياته  مدين  اأوباما  باراك 
يعمل يف مطعم، ومل ينل لقاء ما فعل �صوى 
و�صام قدمه اإليه مكتب التحقيقات الفدرايل 
)اأف.بي.اآي( ول يدري ماذا ي�صنع به، لأنه 
ال�صدر،  على  يعلقونه  الذي  النوع  من  لي�ض 

فحجمه كقطر زجاجة كوكاكول.
 فندق كارلتون واخلرب عن اللبناين بالل 
حر�صي بقي �صرا طوال 4 اأ�صهر تقريبا، اىل 
اأن �صرحت �صحيفة »ني�ض ماتان« ال�صادرة 
والتي  الفرن�صي،  باجلنوب  كان  مدينة  يف 
به  ات�صلت  ال��ذي  لبالل  �صورة  مع  ن�صرته 
املطعم  هاتف  عرب  فزودها  »العربية.نت« 

الذي يعمل فيه باملزيد عما حدث متاما.
وما حدث كان قبل يوم من و�صول اأوباما 
يف  عقدت  التي  الع�صرين  بقمة  للم�صاركة 
الثاين  نوفمرب/ت�صرين  و4   3 يومي  ك��ان 
املجموعة  دول  زعماء  وح�صرها  املا�صي، 
التي  للقمة  ك�صيوف  املدعوين  من  وع��دد 
ال�صيادية  الديون  اأزمة  اأعمالها  على  طغت 
يف  املتاأزم  الو�صع  تفاقم  ظل  يف  الأوروبية 

اليونان اىل الآن.
ال�صرق«  »مطعم  يف  كان  بالل  اأن  وحدث 
عند  زب���ون  دخ���ل  ح��ن  ف��ي��ه  يعمل  ال���ذي 
نوفمرب/ت�صرين   2 الأرب��ع��اء  ي��وم  ال��غ��داء 
�صاورما،  �صنويت�ض  وطلب  املا�صي  ال��ث��اين 
تقريبا  �صفحة   25 من  ملف  بحوزته  وكان 
عندها  جل�ض  التي  الطاولة  على  وو�صعه 
امللف،  ون�صي  خ��رج  ثم  طلبه،  ما  ليتناول 
فاأ�صرع بالل ليبحث فيه على عنوان اأو رقم 

هاتف الزبون ليعيده اليه.
وفوجيء بالل باأن امللف يحتوي على كل 
الذي  باأوباما  اخلا�صة  احلماية  تفا�صيل 
اأن ي�صل يف اليوم التايل اىل  كان من املقرر 
اخلام�ض  بالطابق  يتعلق  ما  كل  وجد  كان. 
البعيد  كارلتون  فندق  يف  لأوباما  املحجوز 
اأمكنة  ووجد  تقريبا،  مرتا   75 املطعم  عن 
الرئي�ض  حماية  م��ن  عن�صر  ك��ل  ت��واج��د 
�صي�صلكها موكبه يف  التي  وال�صوارع  والطرق 
كل مرة يتنقل فيها طوال يومن من انعقاد 

القمة.

امللف �صور بيانية عن خمطط  ووجد يف 
اأوباما اىل مطار  احلماية، بدءا من و�صول 
م��دي��ن��ة ك��ان،  م��ع  امل�����ص��رتك  م��دي��ن��ة ني�ض 
يومن.  بعد  امل��دي��ن��ة  م��غ��ادرت��ه  ح��ن  اىل 
يد  يف  ك��ان  اأوب��ام��ا  م�صري  »ف��ان  وباخت�صار 
ما  بح�صب  �صاعة«   48 ط��وال  لبناين  �صاب 
ذكر بالل ل� »العربية.نت« من املطعم املعترب 
فقد  ك��ان،  يف  لبناين  مطعم  واأك���رب  اأق���دم 
�صنة   21 منذ  دهيني  جمال  خاله  اأ�ص�صه 

ويت�صع لأكرث من 200 زبون.
ل�  ذك��ر  م��ا  بح�صب  ب��الل��وب��الل،  حكاية 
»العربية.نت« عازب عمره 26 �صنة ومتخرج 
، لكنه يف�صل  من جامعة ني�ض باملعلوماتية 
ادارته  على  يتناوب  ال��ذي  باملطعم  العمل 
جباع  بلدة  من  انه  وق��ال  ح�صن.  اأخيه  مع 

احلالوي القريبة من مدينة جزين ال�صهرية 
ب�صاللها يف اجلنوب اللبناين، ويقيم منذ 15 

�صنة يف كان.
ارتباك  اأو  قلق  ب���اأي  ب��الل  ي�صعر  ومل 
لأوباما  الأم��ن��ي  املخطط  على  ع��ث��وره  م��ن 
�صيجعل  مب��ا  قمت  لأين  العك�ض  على  »ب��ل 
واحدا  ب��اأن  للبنانين  ممتنن  الأمريكين 
منهم �صاهم بانقاذ رئي�صهم، و�صيعلمون باأننا 
كما  لل�صالم«  حمبن  وباأننا  ارهابين  ل�صنا 
قال. وذكر اأنه بحث عن رقم هاتف »الأف.
وات�صل  امللف  بخطورة  علم  حن  ب��ي.اآي« 
ليخرب  املتحدة  الوليات  يف  مكاتبه  باأحد 
اأن  »ال  عليه  عرث  مبا  املكتب  على  القيمن 
مبا  �صكك  ات�صايل  على  رد  ال��ذي  ال�صخ�ض 

قلت«، وفق تعبريه.

بع�ض  بالل  له  ق��راأ  اأن  بعد  اقتنع  لكنه 
ال�صفحة الأوىل من امللف »وبعدها بدقائق 
عن�صرين  املطعم  يف  اأم��ام��ي  وج��دت  قليلة 
من »الأف.بي.اآي« ف�صاألين اذا قمت بعمل 
افعل،  مل  اين  فطماأنتهما  امللف  عن  ن�صخة 
ف�صكراين ويف اليوم نف�صه �صلموين الو�صام، 
والع�صاء  ال��غ��داء  وق��ت  زبائني  م��ن  وك��ان��ا 

طوال يومن«، كما قال.
ومنذ اليوم بداأ بالل بكتابة ر�صالة اىل 
حمبن  اللبنانين  باأن  فيها  �صيخربه  اأوباما 
حدث  عما  اليه  يكتب  مل  وب��اأن��ه  لل�صالم، 
قبل الآن كي ل ي�صيء للقيمن على »الأف.

بي.اآي« ويك�صف عن اهمالهم »اأما وقد و�صل 
اخلرب اىل العالم فيجب اأن يعلم بتفا�صيله 

اأوباما مني على الأقل«

 ترددت اأنباء عن اإ�صدار الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما 
الأرا�صي  داخل  يف  اأمريكي  جندي  األف   12 بن�صر  توجيًها 

الليبية قادمن من قاعدة يف مالطا.
من  يعاين  الليبي  النتقايل  املجل�ض  اأن  مراقبون  وذك��ر 
الثوار،  من  �صريحة  جانب  من  الأر���ض  على  �صر�صة  مقاومة 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�ض  �صعبية  مثل  �صعبيته  وتبدو 
حاجة  هناك  تكون  حيث  الأفغانية،  احلكومة  اأو  عبا�ض 

ما�صة لوجود دعم غربي مل�صاندة مثل هذه ال�صلطات.
واأ�صارت الكاتبة »�صينثيا مكيني« - وفق الدورية املن�صورة 
يناير   14 بتاريخ  للدرا�صات  ري�صر�ض«  »جلوبال  مركز  يف 
2011 -  اإىل اأن املجل�ض النتقايل الليبي يعاين من ميلي�صيات 
تتمتع بقوة كبرية تتناحر فيما بينها من اأجل ك�صب مزيد من 
النفوذ على الأر�ض، وهو امل�صهد نف�صه الذي حدث يف العراق 
ت�صتهدف  كانت  التي  املقاومة  عمليات  اإطار  يف  واأفغان�صتان، 
زعزعة امل�صالح الأمريكية وال�صهيونية، لذلك يتمركز الآن 
12 األف جندي اأمريكي يف مالطا ح�صب املعلومات التي وردت 
للكاتبة ي�صتعدون للدخول اإىل ليبيا يف اأي وقت فيما يبدو 

لتاأمن املن�صاآت النفطية يف البالد.
ووردت تقارير من مدينة م�صراتة الليبية عن اأن العديد 
بنريان  للتدمري  تعر�صت  قد  الليبية  النفط  م��وان��ىء  من 
طائرات حلف �صمال الأطل�صي الناتو، واأو�صح اأحد الأطباء 
اأن جميع موانىء النفط  الذين تعاونوا مع املقاومة الليبية 
وال�صفن  الناتو  منظمة  قبل  من  احتالل  حالة  يف  تعترب 
الإيطالية  للمع�صكرات  �صور  عن  وك�صف  الغربية،  احلربية 

والفرن�صية يف ال�صحراء الليبية.
قطر  م��ن  ال��ق��ادم��ن  املهند�صن  اأن  اإىل  م�صادر  وت�صري 
العمال  ومينعون  النفطية  امل�صايف  يف  يتحكمون  والإم��ارات 
تقف  وبينما  املجال،  هذا  يف  للعمل  يتوقون  الذين  الليبين 

لل�صائقن  الطويلة  الطوابري 
احل�صول  اأج���ل  م��ن  الليبين 
القوات  تتمكن  ال��وق��ود  على 
الأجنبية من موا�صلة عمليات 

الت�صدير ب�صكل �صل�ض.
الليبي  ال�����ص��ع��ب  وي���ع���اين 
ال��غ��ذاء  اإىل  الح��ت��ي��اج  م���ن 
الأ�صا�صية  وامل�صتلزمات  الكايف 
انقلبت  ب��ع��دج��م��ا  للمعي�صة 
���ا  راأ����صً ال���ب���الد  الأو�����ص����اع يف 
اأع���داد  واأ�صبحت  عقب  على 
خ��ارج  وامل��ف��ق��ودي��ن  ال�صحايا 

نطاق اأي اإح�صاء.
وتتحدث امل�صادر عن اأنه يف 
اأمريكية  ق��وات  و�صول  حالة 
بالفعل  الليبية  الأرا�صي  اإىل 

اأوباما  الرئي�ض  فيه  ت�صبب  حقيقًيا  جحيًما  �صتواجه  فاإنها 
ليبيا  �صد  احلملة  يف  �صاركت  التي  الغربية  ال��دول  وق��ادة 

والتي خلفت اأعداًدا كبرية من ال�صجايا.
واأكدت العديد من امل�صادر الليبية اأن هذه الأنباء اخلا�صة 
بقرب و�صول قوات اأمريكية لي�صت موؤكدة نظًرا لأن امل�صت�صار 
م�صطفي عبداجلليل رئي�ض املجل�ض النتقايل كان قد نفي كل 
الإ�صاعات التي بثتها و�صائل الإعالم عن اأنه قد ي�صمح للناتو 

باإقامة قاعدة ع�صكرية علي الأر�ض الليبية.
اأن  ك�صفت  م�صرية  �صحافية  م�صادر  اأن  بالذكر  جدير 
امل�صري حممد ح�صن طنطاوي - رئي�ض املجل�ض الأعلى للقوات 
امل�صلحة - اأبلغ امل�صت�صار م�صطفى عبد اجلليل رئي�ض املجل�ض 
رف�ض  بالقاهرة  ا�صتقباله  خالل  الليبي  النتقايل  الوطني 

الأطل�صي  حللف  ع�صكرية  قواعد  اأية  لإقامة  الكامل  م�صر 
»الناتو«.

الع�صكرية  العملية  اإنهاء  احللف  اإعالن  من  الرغم  وعلى 
ا اإل اأن هناك معلومات موؤكدة حت�صلت عليها م�صر تفيد  ر�صمًيّ
ببقاء اأعداد كبرية من قوات وخرباء حلف الأطل�صي يف ليبيا 
لدرا�صة واختيار املواقع التي ميكن اأن تكون م�صتقباًل لإقامة 

قواعد ع�صكرية.
وبح�صب تلك امل�صادر، فاإن حلف الأطل�صي طلب من املجل�ض 
اإقامة عدة قواعد ع�صكرية  النتقايل الليبي املوافقة على 
مقابل  وذلك  امل�صرية،  الغربية  احلدود  من  بالقرب  بليبيا 
الليبية املجمدة يف  الأم��وال  الإف��راج عن دفعات من  ت�صهيل 
اإعمار  مرحلة  يف  للبدء  والأوروب��ي��ة  الأمريكية  امل�صارف 

ليبيا.
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االنتخابات   متثل بداي������������ة حلقب��ة جديدة
لالنتخابات  العليا  اليمنية  اللجنة  ع�صو  اأك��د 
باللجنة  الأمنية  اللجنة  وم�صرف  وال�صتفتاء 
اأن عملية القرتاع فى  �صباأ احلجى،  القا�صى  العليا 
النتخابات الرئا�صية املبكرة على املر�صح التوافقى 

عبد ربه من�صور هادى ت�صري ب�صورة اآمنة.
مبقر  عقده  �صحفى  موؤمتر  خالل  احلجى  وق��ال 
املركز الإعالمى التابع للجنة اإن الأحداث الأمنية 
التى �صهدتها بع�ض املراكز النتخابية فى حمافظات 
عدن وال�صالع وحلج بجنوب البالد لن توؤثر على �صري 

النتخابات.
اقرتاع  مركز  هز  انفجارا  اإن  مينى  م�صئول  وقال 
اإطالق  دوى  و�صمع  اليمن  بجنوب  عدن  مدينة  فى 

نريان بعد وقت ق�صري من النفجار.
النتخابية متر  العملية  �صري  اأن  واأ�صاف احلجى 
ت�صهد  النتخابية  املراكز  واأن  لها،  كما هى خمطط 
فاقت  كبريين،  واإق��ب��ال  وتدفقا  ازدح���ام  عمليات 
ن�صبة  فاق  الناخبن  توافد  واأن  املتوقعة،  الأع��داد 
باأى  تبلغ  مل  اللجنة  اأن  املائة.واأو�صح  فى   80 اآل��� 
�صري  على  يوؤثر  ل  الذى  القليل  اإل  اأمنية  اإخ��اللت 

العملية النتخابية، لكنه بن عن »حوادث اأمنية ل 
تكاد تذكر«، منها حادثة حماولة قن�ض فى الدائرة 
اإ�صافة  اأربعة،  وعددهم  منفذيها  �صبط  ومت   ،142
اإىل حادثة اأخرى مل يو�صح نوعها فى الدائرة 25.

تعمل  املحافظات  فى  دائ��رة   292 اأن  اإىل  واأ�صار 
وجترى فيها عمليات القرتاع، فى حن اأن الدوائر 
فى   5 منها  دوائ���ر،   9 اإىل  ع��دده��ا  ي�صل  املعطلة 
ودائ��رة  ال�صالع،  حمافظة  فى  و3  حل��ج،  حمافظة 

واحدة فى حمافظة اأبن.
الإع��الم  وزي��ر  العمرانى  على  دع��ا،  جهته  م��ن 
اخلالفات  نبذ  اإىل  ال�صيا�صية  القوى  كل  اليمنى، 
املا�صى  تنب�ض  تظل  واأل  وراءه���ا،  املا�صى  وت��رك 
اإن وجدت، مطالبا بتحقيق  وترمى عليه عرثاتها«، 

م�صاحلة تاريخية، وعدم جلد الذات.
وعلى �صعيد اآخر قال الدكتور يا�صن �صعيد نعمان 
الأمن العام للحزب ال�صرتاكى اليمنى اإن اليمنين 
ي�صتطيعون القول اليوم وبكل ثقة اإن ثورة )فرباير 
2011( والتى توا�صلت مع احلراك ال�صلمى فى يوليو 
2007 فى خط مت�صاعد ملواجهة ال�صتبداد والظلم 

اإىل مرحلة جديدة فى  باليمن  اأن تعرب  ا�صتطاعت 
تاريخه املعا�صر.

واأ�صاف يا�صن  اأن الثورة ال�صلمية فى اليمن التى 
كان ال�صباب فى طليعتها قد انتزعت الثورة اليمنية 
ت�صحيح  عملية  فى  مغت�صبيها  من  واأكتوبر  �صبتمرب 
هذا  �صورة  فى  ال�صعب  يد  اإىل  واإعادتها  تاريخية 
الكبري لنتخاب رئي�ض توافقى  الإقبال اجلماهريى 

لليمن.
وكان امل�صري عبد ربه من�صور هادى مر�صح التوافق 
يحدث  مبا  الغامرة  �صعادته  عن  اأعرب  قد  الوطنى 
على اأر�ض اليمن..م�صريا اإىل اأن هذا اليوم ال� 21 من 
الرئا�صية  لالنتخابات  العام  الق��رتاع  يوم  فرباير 
حكمة  مدى  يعك�ض  تاريخيا  منعطفا  ميثل  املبكرة 
والظروف  الأزم���ة  من  اخل��روج  اأج��ل  من  اليمنين 
العام  مطلع  منذ  بالبالد  ع�صفت  ال��ت��ى  ال�صعبة 
اجلميع  ي�صتوعب  اأن  فى  اأمله  عن  املا�صى.واأعرب 
اأج��ل  م��ن  واحل�صا�صة  الدقيقة  املرحلة  طبيعة 
اجتياز الواقع ال�صعب والولوج نحو ال�صالم والوئام 

والإ�صالحات ال�صاملة. 

ال���ي���م���ن���ي���ون  ي��ن��ت��خ��ب�����������������������������������ون رئ��ي�����ض��ا ج����دي����دا ل��ه��م 

ن�ضبة االإقبال فى االنتخابات فاقت ال�%80
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االنتخابات   متثل بداي������������ة حلقب��ة جديدة
مراكز  ن�صف  بالقوة  جنوبيون  متمردون  اأغلق 
اجلنوب  م��دن  ك��ربى  ع���دن،  مدينة  يف  الق����رتاع 
جنوبيون  نا�صطون  نفذها  هجمات  جراء  اليمني، 
ت�صهدها  التي  الرئا�صية  لالنتخابات  معار�صون 

البالد.
عن  الك�صف  ع��دم  طلب  حكومي،  م�صوؤول  واأك��د 
�صقطت  عدن  يف  الق��رتاع  مراكز  »ن�صف  اأن  ا�صمه، 
بعد ان اقتحمت من قبل م�صلحي احلراك اجلنوبي« 

املطالب بالنف�صال، وفقا لوكالة »فران�ض بر�ض« .
الق��رتاع  م��راك��ِز  اإىل  اليمنين  مالين  واجت��ه 
وذلك  �صالح،  للرئي�ض  خلفا  جديد  رئي�ض  لنتخاب 
لإخراج البالد من الأزمِة التي متر بها، بعد عاٍم من 

الحتجاجات والتظاهرات والعت�صامات.
الرئا�صي  للمر�صِح  النتخابية  احلملة  وتوجت 
التوافقي يف اليمن، عبد ربه من�صور هادي، مبهرجان 
�صعبٍي م�صرتك حلزب املوؤمتر ال�صعبي العام وحلفائه، 
وتكتل اأحزاب اللقاء امل�صرك و�صركائهم يف �صنعاء، 
واأكد خالله زعماء املوؤمتِر واملعار�صة اأن اليمن يقف 
على عتبِة مرحلة جديدة بف�صل املبادرة اخلليجية 

واآليتها التنفيذية لختيار رجل التوازنات عبد ربه 
من�صور رئي�صا انتقاليا للبالد.

اللقاء  لأح���زاب  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض  وق��ال 
يف  ثقة  على  »نحن  الآن�صي:  الوهاب  عبد  امل�صرتك 
نحو  ب�صعبنا  ال�صري  م�صوؤولية  حتمل  على  مقدرته 
الأمام، وذلك ملا ميثله من عامل توازن بن اجلميع، 
وما ميلكه من كفاءة واقتدار و�صرية ن�صالية وعلمية 

متميزة«.
و�صرح النائب الأول لرئي�ض املوؤمتر ال�صعبي العام 
انتقال  »لنحقق  الإري���اين:  الكرمي  عبد  الدكتور 
املدافع  اأ���ص��وات  ع��ن  بعيدا  لل�صلطة  و�صل�صا  اآم��ن��ا 
وهدير الدبابات، لقد نبذ �صعبنا ذلك الأ�صلوب اإىل 

الأبد«. 
الع�صكري  وال��ق��ي��ادي  الرئي�ض  نائب  وينحدر 
من  ه��ادي  من�صور  رب��ه  عبد  اجلنوبي  وال�صيا�صي 
اأبن،  مبحافظِة  الو�صيع  منطقة  يف  م��ارم  قبيلة 
وبريطانيا  ع��دن  يف  الع�صكرية  علومه  وتلقى 
يف  ع�صكريٍة  منا�صب  يف  وتدرج  ورو�صيا،  والقاهرة 
الإم��داد  دائ��رة  رئي�ض  اآخرها  ك��ان  اليمن،  جنوب 

والتموين الع�صكري. 
نا�صر  علي  الأ�صبق  اجلنوبي  الرئي�ض  مع  ن��زح 
وزيرا  هادي  وُعن   ،1986 عام  �صنعاء  اإىل  حممد 
عبد  علي  للرئي�ض  ونائبا  املوحد  اليمن  يف  للدفاع 

اهلل �صالح اأواخر عاِم 1994.
للحوار  التح�صريية  للجنة  العام  الأم��ن  وعلَّق 
مقتدر  »�صخ�ض  ق��ائ��ال:  الأح��م��ر  حميد  الوطني 
اأننا طيلة تلك  ن�صع ثقتنا به، ويكفي  اأن  وي�صتحق 
قد  هادي  من�صور  ربه  عبد  باأن  ن�صمع  مل  ال�صنوات 
التي ثار  املفا�صد  اأي من  �صارك م�صاركة مبا�صرة يف 

اليمنين من اأجلها«.
العربي  الربيِع  ث��ورة  ُذروة  يف  ه��ادي  وا�صتطاع 
على  يحافظ  اأن  ال�صعبية  الحتجاجات  وت�صاعِد 
�صوؤون  ت�صيري  يف  وحنكة  حكمة  واأظهر  نظيفة،  يد 
اأن  وا�صتطاع  املا�صي،  ال��ع��ام  منت�صف  منذ  اليمن 
ل�صالح،  بديال  ليكون  ودوليه  اإقليمية  ثقة  يك�صب 
وهو يدرك اليوم اأن العبء كبري والتحديات اأمامه 

كثرية.

ال���ي���م���ن���ي���ون  ي��ن��ت��خ��ب�����������������������������������ون رئ��ي�����ض��ا ج����دي����دا ل��ه��م 

متمردون يغلقون ن�ضف مراكز االقرتاع بعدن
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����ض���اروخ )ن���ي���رتون���ى( ا���ض��رائ��ي��ل��ي  ي��ه��دد االم����ن ال��ق��وم��ى ال��ع��رب��ي
 فى الوقت الذى يحاول بع�ض امل�صرين لال�صف تدمري 
قواتنا امل�صلحة بت�صريحات مناه�صة لها و�صحن املواطنن 

�صدها بهدف ا�صقاطها ل�صالح جهات اجنبية .
لتكون  ال�صاروخية  منظوماتها  بتطوير  ا�صرائيل  تقوم 
عنها  يتحدث  التى  املرتقبة  امل�صرية  للمواجهة  م�صتعدة 
موؤخرا فجي�ض  ال�صرائيلى  با�صتمرار قيادات فى اجلي�ض 
الدفاع ال�صرائيلى ي�صتعد ونحن او بع�صنا يكيل التهامات 

خلف�ض الروح املعنوية لقواتنا امل�صلحة. 
وبالتحديد  املا�صية  ال�صهر  ف��ى  ق��ام��ت  فا�صرائيل 
الذى  ال�صالمى  التيار  و�صعود  امل�صرية  الثورة  قيام  بعد 
ال�صاروخية  منظوماتها  بتطوير  ال�صيا�صى  امل�صهد  ت�صدر 
الفنيات  بع�ض  ف��ى  املتحدة  ال��ولي��ات  على  واع��ت��م��دت 
منظومة  ال�صهم  ���ص��اروح)ارو4(او  وت�صدر  والختبارات 
م�صاد  دفاعى  ���ص��اروخ  وه��و  ل�صرائيل  الدفاعى  امل�صهد 
الدفاع  جي�ض  فى  اخلدمة  ودخل  البالي�صتية  لل�صواريخ 
وطولة  تقريبا  كيلوون�صف  عام2000ووزنة  ال�صرائيلى 
6خانات  بها  من�صة  خ��الل  من  ويطلق  7ام��رت  اىل  ي�صل 
حرب  برنامج  اط���ار  ف��ى  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ام��ت  وق��د 
املدى  ومتو�صط  ق�صري  ���ص��اروخ  بحوث  بتمويل  النجوم 
لل�صواريخ  م�صادا  �صاروخا  علية)جيت�ض(لي�صبح  واطلقوا 
امل�صروع  فى  امل�صاركة  ا�صرائيل  ب��دات  .وق��د  البالي�صتية 
املتحدة  الوليات  20%بنما  قدرة  1984با�صهام  عام  منذ 
النتهاز  فى  وامعانا  التكاليف  80%من  تتحمل  المريكية 

اطلقت على ال�صاروخ)ارو(اى ال�صهم باللغة العربية .
تبناها  التى  الغرب  على  النفتاح  �صيا�صة  وق���دادت 
البطاء  اىل  جوربات�صوف  ال�صابق  ال�صوفيتى  الرئي�ض 
فى تنفيذ برنامج حرب النجوم عامة وعمليات ال�صاروخ 
ال�صاروخ  تطوير  فى  البحوث  تنتهى  ان  مقدرا  وكان  ارو 
لحراز  اجنازاتها  فى  ن�صطت  ا�صرائيل  ع��ام1995ل��ك��ن 
التجارب فى ت�صارع �صديد بن عامى  تقدم �صريع فتوالت 
العربية  ال�صاروخية  القدرات  منو  1990و1992ب��زع��م 
وانت�صار ال�صواريخ ار�ض-ار�ض فى منطقة ال�صرق الو�صط 
وفى  بالف�صل  ب��اءت  ل��الط��الق  جت��ارب  ث��الث  .واج��ري��ت 
يونيو1992قام وفد فنى امريكى بزيارة ل�صرائيل للتحقق 
ال�صاروخ)ارو( تطوير  خطة  فى  ال�صتمرار  ج��دوى  من 
وفى �صبتمرب 1992اعتمدت الوليات املتحدة المريكية 
320مليون دولر ا�صافى حلل جميع امل�صكالت التى ا�صفرت 
23�صبتمرب  فى  ان��ة  ال  الفا�صلة  الثالث  التجارب  عنها 

1992حتقق جناح اطالق ال�صاروخ
التطوير  خطة  م��ن  الثانية  املرحلة  انتهت  وب��ذل��ك 
وبدات الثقة تعاود القائمن على امل�صروع وت�صجيعهم على 
بدا املرحلة الثالثة والخرية والتى كان من املفرت�ض ان 
تنتهى فى عام 1995.وتخت�ض هذة املرحلة بالختبارات 
جمموعات  منها  تتالف  اىل  املتكاملة  لل�صبكات  النهائية 
لدخول  ا�صتعدادا  التحكم  واجهزة  والرادارات  ال�صواريخ 
وا�صرائيل  املتحدة  الوليات  ال�صاروخ اخلدمة فى كل من 
الربنامج  1997.ولكن  عام  يكون  ان  مقررا  كان  وقت  فى 
جتربة  انتهت  فقد  بدقة  ينفذ  ان  لة  يقي�ض  مل  الزمنى 
انحرف  عندما  1993ب��ال��ف�����ص��ل  اغ�صط�ض  ف��ى  اج��ري��ت 
ال�صاروخ عن م�صارة وتلى ذلك القيام باربعة جتارب اخرى 

حققت جناحات جزئية حتى اعلنت ا�صرائيل فى �صبتمرب 
1998عن جناح جتارب كل مكونات انظمة �صاروخ ارو وانة 
وتدمري  لعرتا�ض  حقيقية  جتربة  اجراء  امامها  ا�صبح 
ا�صتعدادا  لحق  وقت  فى  �صتجرى  اجلو  فى  اخر  �صاروخ 
اى  ع��ام1999لع��رتا���ض  فى  املتقدم  ال�صالح  ه��ذا  لن�صر 

�صواريخ توجة اليها من الدول العربية املجاورة.
ا�صعاف  ع�صرة  تبلغ  الق�صوى  و�صاروخ)ارو(�صرعتة 
�صرعة ال�صوت وباختبار ال�صاروخ ارو4زادت ال�صرعة اىل 
120كيلومرت  مداة  ويبلغ  ال�صوت  �صرعة  �صعف  ع�صرين 
من  اق���رتاب  م��ع  ويعمل  النفجار  را�صا�صديدة  ويحمل 
التى  الليزر  ا�صعة  من  با�صارة  لتفجرية  املعادى  ال�صاروخ 
ال�صناعية  الق��م��ار  م��ن  او  ار�صية  حمطات  م��ن  تاتية 
فى  �صرعتة  وت�صل  18�صاروخا  من  ارو  بطارية  وتتكون 

اجلو اىل 2500كيلومرتا فى الدقيقة
الرت�صانة  )لن�ض(و)اريحا(�صمن  �صاروخى  وياتى 
ال�صاروخية التى تعتمدعليها ا�صرائيل وهما من ال�صواريخ 
1000رط��ل  لن�ض  �صاروخ  دفع  ق��درة  وتبلغ  البالي�صتية 
واري��ح��ا1200وه��م��ا ���ص��اروخ��ان جم��ه��زان حلمل روؤو����ض 
ت�صميمة  مت  ال�صنع  امريكى  هو  لن�ض  .فال�صاروخ  نووية 
)الناتو( بوا�صطة  �صغرية  باعداد  اوربا  فى  لال�صتخدام 

يحمل  اذ  م��زدوج��ة  ق��وة  ذا  ميدانيا  �صاروخا  باعتبارة 
خالل  من  يقذف  ال�صاروخ  وهذا  نووية  او  تقليدية  را�صا 
60ميال  م��داة  ويبلغ  ومتحركة  ثابتة  �صواريخ  بطارية 
ا�صرتاتيجيا  رادعا  ل�صرائيل  )اريحا(فيمثل  �صاروخ  .اما 
م�صتقال ت�صتطيع من خاللة نظريا امتالك حرية احلركة 
من  وقت  اى  فى  اليها  حتتاج  التى  وال�صيا�صية  الع�صكرية 
بارزة  باهمية  يحظى  ال�صواريخ  من  النوع  وهذا  الوقات 
فى  والت�صليحية  الع�صكرية  الهتمامات  خريطة  على 

ا�صرائيل
ا�صرائيلية  ح�صابات  من  انطالقا  الهمية  هذه  وتاتى 
القدرات  ان  العتبار  اىل  م�صمونها  فى  ت�صتند  دقيقة 
النووية  ال��ق��درات  من  ا�صيل  ج��زء  مبثابة  ال�صاروخية 

الجمالية .
و�صواريخ اريحا لتقت�صر على طراز واحد فقط وامنا 
)1 )اري��ح��ا  ال�صاروخ  فهناك  ن��وع  من  اك��رث  على  ت�صتمل 

القوات  ت�صتخدمة  ار���ض-ار���ض  ���ص��اروخ  اول  ك��ان  ال��ذى 
ال�صرائيلية ويرتاوح مداة مابن 450-650كيلومرت .

وال�����������ص�����اروخ)اري�����ح�����ا2( ال������ذى ي�������رتاوح م����داة 
مابن1250كيلومرت -1450كيلومرت

 ث���م ال�������ص���اروخ )اري����ح����ا3(ال����ذى ي�����ص��ل م����داة اىل 
 210 لديها  ا�صرائيل  ان  التقارير  7500كيلومرتوت�صري 
خا�صا  )لن�����ض(و231ق��اذف��ا  لل�صواريخ  اح��ادي��ة  من�صة 
ا�صرائيل  )اريحا2(وقدرة  خا�صا  ب)اريحا1(و200قاذفا 

على انتاج 12-18�صاروخ �صهريا .
اه��م واخ��ط��ر منظومة  ���ص��اروخ)ال��ن��ي��رتون(م��ن  وي��ع��د 
2200كيلومرت  م��داة  �صاروخ  وهو  ال�صرائلية  ال�صواريخ 
ا�صعاعى  �صالح  وه��و  النيرتون  من  م�صنوعا  را�صا  ويحمل 
تر�صانتها  فى  وجودة  على  ا�صرائيل  وتعتم  ال�صنع  امريكى 
حلظرة دوليا لنة �صاروخ من �صمن ا�صلحة الدمار ال�صامل 
فالقنبلة النيرتونية متيت الب�صر بال�صعاع وترتك ال�صلحة 

اختباراعلى  املتحدة  الوليات  اجرت  وقد  كماهى  وامل��دن 
وجنح  �صاروخ)لن�ض(  على  حملها  مت  التى  القنبلة  هذة 
الختبار فى وقد ا�صفرت التجارب عن ان قنبلة)نيرتونية(

قوة الف طن اذا توجة بها �صاروخ لن�ض نحو هدف لتنفجر 
فوق ارتفاع 100مرت فان اثارها تتعر�ض كل املن�صات للتدمري 
ال�صامل فى دائرة ن�صف قطرها 130مرتا ويفنى كل الب�صر 
اثار  على  قيا�صا  للغاية  حم��دود  النطاق  ه��ذا  ان  ول�صك 

قنبلة نووية مماثلة .
وفى دائرة ن�صف قطرها 850 مرتا يتعر�ض الب�صر للموت 
املفاجئ خالل ثوان معدودة بدون ظهور اعرا�ض او ا�صابات 
الب�صر  يتعر�ض  كيلومرتون�صف  قطرها  ن�صف  دائرة  .وفى 

تخرتق  التى  النيوترون  ل�صعاعات  نتيجة  البطئ  للموت 
يتعر�ض  كيلومرتين  قطرها  ن�صف  دائرة  .وفى  اج�صامهم 
امد طويل .وبهذا  املوؤجل لالورام تظهر بعد  للموت  الب�صر 
ا�صبح لدى جي�ض الدفاع ال�صرائيلى قنبلة ا�صعاعية تقتل 

فى �صمت وقد تخفى تفا�صيل وجودهها فى �صمت اي�صا.

ال�صيا�صي  املكتب  اأن  امل�صرية  الأه��رام  �صحيفة  ذكرت   
اأم�ض الأول  املغلق م�صاء  حلركة حما�ض قرر يف اجتماعه 
يف  بند  اأهم  تنفيذ  اأم��ام  جديدة  �صروط  و�صع  بالقاهرة 
اتفاق الدوحة املوقع يف ال�صاد�ض من ال�صهر احلايل ،  الذي 
رئا�صة  اأبومازن (   عبا�ض )   حممود  الرئي�ض  بتويل  يتعلق 
النتخابات  اإج���راء  ح��ن  اإيل  الفل�صطينية ،   احلكومة 

الت�صريعية املقبلة . 
واأكدت م�صادر فل�صطينية مطلعة ل� الأهرام اأن �صروط 
لقائه بخالد  اأبومازن بها خالل  اإبالغ  �صيتم  �التي  حما�ض 
م�صعل رئي�ض املكتب ال�صيا�صي حلما�ض يف القاهرة تت�صمن 
اأن يقوم اأبومازن باأداء اليمن الد�صتورية كرئي�ض للوزراء 
اأمام املجل�ض الت�صريعي الذي ت�صيطر حما�ض علي غالبيته، 
نائب  من�صب  ليتويل  قياداتها  اأح��د  حما�ض  تختار  واأن 
وزارية  حقائب  ثالث  حما�ض  ت�صغل  واأن  ال��وزراء،  رئي�ض 

هي: الداخلية، والعدل، واملالية.
ال�صروط  ه��ذه  اأب��وم��ازن  يرف�ض  اأن  امل�صادر  ورجحت 
هذه  يف  دوليا  مقبولة  �صخ�صيات  اختيار  علي  لإ���ص��راره 

املنا�صب احل�صا�صة.
اأع�صاء  من  اختيار%15  تتويل  اأن  حما�ض  تقرتح  كما 
املجل�ض  يف  الأغ��ل��ب��ي��ة  �صاحبة  اأن��ه��ا  بحكم  احل��ك��وم��ة، 

الت�صريعي.

التنفيذ  »�صرورة  على  حلما�ض  ال�صيا�صي  املكتب  واأك��د 
واإع��الن  القاهرة  يف  امل�صاحلة  لتفاق  والأم��ن  الدقيق 
الدوحة من اأجل اإنهاء النق�صام وتوحيد ال�صف الوطني 
وثوابتنا  امل�����ص��روع��ة  بحقوقنا  التم�صك  ق��اع��دة  على 
الوطنية ومقاومتنا البا�صلة، وعلى طريق دحر الحتالل 
ال�صهيوين عن اأر�صنا واإقامة دولتنا الفل�صطينية امل�صتقلة 

وعا�صمتها القد�ض«.
الت�صريعي  املجل�ض  ع�صو  البيتاوي  حامد  ال�صيخ  وكان 
عر�ض  �صرورة  على  اكد  قد  وال�صالح  التغيري  كتلة  عن 
الثقة  لنيل  الت�صريعي  املجل�ض  على  مقبلة  حكومة  اأي 

القانونية.
وقال البيتاوي يف ت�صريحات له ان املادة 65 و66و67 
من القانون الفل�صطيني ين�ض على �صرورة عر�ض احلكومة 
فتح  حركة  داعيا  الثقة«،  لنيل  الت�صريعي  املجل�ض  على 
عبا�ض  لتويل  ق��ان��وين  خم��رج  واإي��ج��اد  الت�صريعي  لعقد 

احلكومة املقبلة.
واأ�صاف :« نحن يف مرحلة اتفاق وم�صاحلة وما دام اأبو 
املقبلة  احلكومة  رئا�صة  �صيتوىل  ال�صلطة-  رئي�ض  مازن- 
قانوين  خم��رج  لإي��ج��اد  للت�صريعي  جل�صة  عقد  فيجب 
لي�ض يف  اأن اعرتا�ض قادة فتح على ذلك  لذلك«، مو�صحا 

حمله. 
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�صهداء جدد لل�صحافة يف بابا عمرو 
معار�صون  اأو�صح 
للنظام يف بابا عمرو 
ال�����ص��ح��اف��ي��ن  اأن 
ثالثة  واأُ�صيب  قتال 
اأج��ان��ب  �صحافين 
الأق��ل  على  اآخ��ري��ن 
يف  ب��ج��روح  غريهما 
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الليل،  منت�صف  حلول  ومع  حم�ض.  يف  عمرو  بابا  حي  يف  اإعالمي  مركز 
حتدثت م�صادر من ال�صليب الأحمر اللبناين يف منطقة القاع البقاعية 
عن اأن �صيارات اإ�صعاف تابعة له تنتظر ا�صتقبال �صتة �صحافين فرن�صين 
اإىل  لنقلهم  جريحان،  الآخران  والثنان  قتلى،  منهم  اأربعة  واأمريكين، 
�صوريا  من  نقلهم  عملية  اأن  اإىل  م�صرية  بريوت،  يف  ديو  اأوتيل  م�صت�صفى 
هذا  يف  امل�صلحة  املعار�صة  جلرحى  املعتادة  التهريب  طرق  عرب  �صتكون 

البلد.
وكولفن مرا�صلة كبرية ل�صحيفة »�صنداي تاميز« الربيطانية. عرفت 
بتغطيتها لالأحداث يف مناطق عدة من العامل ت�صهد نزاعات. وقد نالت 
اأف�صل مرا�صلة يف اخلارج لعام 2010 يف بريطانيا. ورميي م�صور  جائزة 
يف  الأح��داث  من  الكثري  غطى  باري�ض،  ومقرها  بر�ض«  بي3  »اي  لوكالة 
باري�ض والنزاعات يف العامل. ون�صرت ال�صور التي التقطها يف جملتي باري 
مات�ض وتامي و�صحيفة وول �صرتيت جورنال. وقد نال جائزة وورلد بر�ض 

2012 عن تغطيته لأحداث ليبيا.
ومنذ تطور الأحداث يف حم�ض، دخل عدد كبري من ال�صحافين الأجانب 
اإىل املدينة بطريقة غري �صرعية، واأعلنت ال�صلطات ال�صورية اأم�ض اأن ل 
علم لها بوجود اأو�صليك وكولفن على اأرا�صيها. وقال وزير الإعالم عدنان 
اأو�صليك  رميي  ال�صحايف  بدخول  علم  اأي  ال�صلطات  لدى  »لي�ض  حممود: 
وطلبنا  ال�صورية.  الأرا�صي  على  وجودهما  اأو  كولفن  ماري  وال�صحافية 
ومتابعة  وجودهما  مكان  عن  البحث  حم�ض  يف  املخت�صة  ال�صلطات  من 
الأجانب  الإعالمين  جميع  من  تطلب  »ال��وزارة  اأن  واأ�صاف  املو�صوع«. 
مركز  اأق��رب  مراجعة  �صرعية  غري  بطريقة  �صوريا  اإىل  دخلوا  الذين 

للهجرة واجلوازات لت�صوية اأو�صاعهم وفق القوانن املرعية«.
وطالبت باري�ض باإمكان »الو�صول الآمن« لإ�صعاف اجلرحى يف حم�ض. 
»اإثر  قائاًل:  بيان  يف  جوبيه،  األن  الفرن�صي  اخلارجية  وزي��ر  و�صرح 
تعر�صت  �صحافين  جمموعة  اأن  مفادها  حم�ض  من  وردتنا  معلومات 
للهجمات واحرتام  الفوري  الوقف  ال�صورية  اأطلب من احلكومة  لق�صف، 

اللتزامات الإن�صانية الواجبة عليها«.
واأ�صاف: »طلبت من �صفارتنا يف دم�صق اأن تطلب من ال�صلطات ال�صورية 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  من  بدعم  ال�صحايا  لإ�صعاف  اآمن  ممر  �صمان 
الأحمر«. وراأى الرئي�ض الفرن�صي نيكول �صاركوزي اأن مقتل ال�صحافين 
التنحي«. وقال: »هذا يكفي الآن، على هذا  النظام  اأن »على هذا  يثبت 
بحق  ال�صوريون  يحظى  ل  لكي  �صبب  اأي  هناك  ولي�ض  التنحي،  النظام 

عي�ض حياتهم واختيار م�صريهم بحرية«.
وزارة  با�صم  املتحدثة  وقالت  ال�صحافين.  مبقتل  وا�صنطن  ون��ددت 
ميّثل  املاأ�صوي  احل��ادث  »هذا  اإن  نولند  فيكتوريا  الأمريكية  اخلارجية 
الأ�صد«.  ب�صار(  )الرئي�ض  لنظام  الوقحة  للوح�صية  جديدًا  منوذجًا 
وقالت وزارة اخلارجية الرو�صية اإن »مو�صكو تدين بقوة، وهي قلقة جدًا« 
بعد مقتل ال�صحافين الغربين، م�صرية اإىل اأن هذا »احلدث املاأ�صوي يوؤكد 

مرة جديدة �صرورة قيام كل اأطراف النزاع ال�صوري بوقف العنف«.
واأفادت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �صي( باأن م�صورًا بريطانيًا 
البالغ  كونروي  بول  اإن  �صي«  بي  »بي  وقالت  الهجوم.  يف  بجروح  اأُ�صيب 
امل�صور  ُقتلت مع  التي  ال�صحافية كولفن  العمر 47 عامًا كان برفقة  من 
اأو�صليك. واأ�صافت اأن جون ويرثو رئي�ض حترير �صحيفة »�صنداي تاميز« 
اأعلن اأن التقارير تفيد باأن اجلروح التي اأُ�صيب بها امل�صور كونروي لي�صت 
�صحيفة  مالك  م��ردوخ،  روب��رت  اأن  اإىل  �صي«  بي  »بي  واأ�صارت  خطرية. 
لإنقاذ  بو�صعها  ما  »تبذل  الإعالمية  موؤ�ص�صته  اأن  اأعلن  تاميز«،  »�صنداي 
ونريان  الق�صف  مواجهة  يف  ب��اأم��ان  حم�ض  من  ونقله  ك��ون��روي  امل�صور 

القنا�صة، وا�صتعادة جثة ال�صحافية ماري«.
بدء  منذ  �صوريا  يف  قتلوا  الذين  الغربين  ال�صحافين  ع��دد  وبلغ 
اآذار املا�صي ثالثة. وقتل يف 11 كانون الثاين  ال�صطرابات يف منت�صف 
ال�صحايف الفرن�صي جيل جاكييه يف قذيفة خالل زيارته برفقة جمموعة 

من ال�صحافين الأجانب حم�ض يف رحلة منظمة من ال�صلطات.
ال�صحافين  املواطنن  اأحد  ال�صيد،  رامي  مقتل  عن  معار�صون  واأف��اد 
على  قذيفة  �صقوط  يف  حم�ض،  مدينة  اأح��داث  نقل  يف  ن�صاطًا  الأك��رث 
�صيارته يف حي بابا عمرو م�صاء الثالثاء. وقال ع�صو ما ي�صمى »الهيئة 
العامة للثورة ال�صورية« هادي العبداهلل اإن رامي ال�صيد )26 عامًا(، هو 
اأحد اأعمدة �صبكة املواطنن ال�صحافين الذين يزودون و�صائل الإعالم 
العاملية و�صبكة الإنرتنت بالأخبار واأ�صرطة الفيديو وال�صور عن اأحداث 
�صوريا. واأ�صار اإىل اأن رامي ال�صيد كان من اأكرث الأ�صخا�ض الذين ي�صورون 
يف املدينة، ومن اأبرز مزودي ال�صور التي بداأت خالل الفرتة الأخرية تبث 

مبا�صرة من حم�ض عرب الإنرتنت.
ال�صحايف  املواطن  ال�صيد )24 عامًا(،  با�صل  ابن عم  ال�صيد هو  ورامي 
الذي قتل يف 29 كانون الأول 2011 خالل قيامه بالت�صوير يف بابا عمرو 
يف حم�ض. كما قتل قبل اأ�صابيع املواطن ال�صحايف عمر ال�صوري، وا�صمه 
حماولته  اأثناء  حم�ض  يف  الإن�صاءات  حي  يف  طيارة،  مظهر  احلقيقي 

اإ�صعاف جرحى اأُ�صيبوا يف �صقوط قذيفة فاأُ�صيب بدوره اإ�صابة قاتلة.
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اأبلغ امللك ال�صعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
الرو�صي دميرتي ميدفيديف، خالل ات�صال  الرئي�ض 
اأي حوار  اأم�����ض، ع��دم ج��دوى  الأخ���ري معه  اأج���راه 
�صعودي  ت�صعيد  يف  �صوريا،  يف  يجري  ما  ب�صاأن  الآن 
منذ  رو���ص��ي��ا،  جت��اه  اللهجة  حيث  م��ن  م�صبوق  غ��ري 
الذي  الفيتو  ما يخ�ض  التي �صدرت عنها يف  الإدانة 
ا�صتخدمته مو�صكو وال�صن يف جمل�ض الأمن. ون�صبت 
قوله  امللك  اإىل  الر�صمية  ال�صعودية  الأنباء  وكالة 
ملدفيديف »كان الأوىل بالأ�صدقاء الرو�ض اأن يقوموا 
يف  النق�ض  حق  ا�صتعمال  قبل  عربي  رو�صي  بتن�صيق 
القمع  يدينان  ق��رار  م�صروعي  �صد  الأم��ن«  جمل�ض 
يجري  ما  حول  حوار  اأي  فاإن  الآن،  »اأم��ا  �صوريا.  يف 
مدفيديف  »اأج���اب«  امللك  اأن  واأ�صافت  يجدي«.  ل 
باأن  اأو�صاع املنطقة، و»خ�صو�صًا �صوريا«،  لدى عر�ض 
موقفها  عن  تتخلى  اأن  اإطالقًا  ميكن  ل  »ال�صعودية 
الديني والأخالقي جتاه الأحداث اجلارية« يف هذا 

البلد.
الدولية  اللجنة  دعوة  تدعم  اإنها  رو�صيا  وقالت 
يف  �صاعتن  مل��دة  يومية  لهدنة  الأح��م��ر  لل�صليب 
تعار�ض  اأنها  اإل  الإن�صانية،  امل�صاعدات  لنقل  �صوريا، 
وزارة  با�صم  املتحدث  وقال  اإن�صانية.  ممرات  اإقامة 
اإن  لوكا�صيفيت�ض،  األك�صندر  الرو�صية،  اخلارجية 
الو�صع  ب�صاأن  متزايد  بنحو  للغاية«  »قلقة  رو�صيا 
الإن�صاين يف �صوريا، واإنها تدعو الرئي�ض ب�صار الأ�صد 

واملعار�صة امل�صلحة اإىل وقف العنف.
غينادي  الرو�صي،  اخلارجية  وزي��ر  نائب  اأن  اإل 
الق��رتاح  تعار�ض  رو�صيا  اأن  اأم�ض  اأك��د  غاتيلوف، 
حيث  �صوريا،  يف  اإن�صانية«  »ممرات  باإقامة  الفرن�صي 
وقال  النزاع«.  »تفاقم  اإىل  �صوى  ي��وؤدي  لن  ذلك  اإن 
علمنا  وبح�صب  جدًا،  معقدة  م�صاألة  »اإنها  غاتيلوف 
ومنطقيًا  وق��وات،  خا�صة  اآلية  �صيتطلب  الأم��ر  فاإن 
اإن  وقال  القوة«.  ا�صتخدام  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك  فاإن 
هي  الأحمر  وال�صليب  مو�صكو  توؤّيدها  التي  الفكرة 
�صمان »هدنة اإن�صانية ولي�ض ممرات اإن�صانية«. وقال 
اأنباء عن  القلق يتزايد يف رو�صيا ب�صاأن  اإن  غاتيلوف 
تلّقي املعار�صة امل�صلحة يف �صوريا م�صاعدات ع�صكرية 
امل�صلحة  املعار�صة  تلّقي  »اأن  اإىل  ولفت  اخل��ارج.  من 
واأ�صاف  مثبتة«.  حقيقة  ه��و  اخل���ارج  م��ن  ال��دع��م 
تدعم  لبنان  من  احل��دود  تعرب  التي  »ال�صحنات  اأن 
املعار�صة امل�صلحة، ون�صعر باأن ذلك ل يوؤدي �صوى اإىل 

اإ�صعال الو�صع وت�صعيده«.
قوله  غاتيلوف  عن  رو�صية  اإع��الم  و�صائل  ونقلت 
لل�صيناتور  ت�صريحات  على  معلقًا  �صحايف،  موؤمتر  يف 
ال�صا�صة  بع�ض  وم��واق��ف  م��اك��ن  ج��ون  الأم��ريك��ي 
الأمريكين، اإن »دعوات الوليات املتحدة اإىل اإن�صاء 
حتري�ض  ه��ي  �صوريا  ف��وق  للطريان  حظر  منطقة 
وو�صف  الع�صكري«.  ال�صيناريو  تطبيق  على  مبا�صر 
هذه الدعوات بغري املقبولة، قائاًل »ن�صمع با�صتمرار 

م�صتحيل.  الأمني  ال�صيناريو  باأن  تفيد  ت�صريحات 
لكننا نعرف اأن �صيناريوات كهذه تدر�ض، ول ميكن األ 
يبعث ذلك بالن�صبة اإلينا اإل القلق«. وقال يف اإ�صارة 
اإىل ت�صريحات للمتحدثة با�صم اخلارجية الأمريكية 
اإج��راءات  اتخاذ  ت�صتبعد  ل  اأنها  نولند  فيكتوريا 
حلل  الدبلوما�صية،  الإج���راءات  عن  عدا  اإ�صافية، 
الأزمة يف �صوريا، »اإذا كان الق�صد ا�صتخدام القوة اأو 
تنفيذ �صيناريو ع�صكري يف �صوريا، فاإننا نرف�ض هذا 

رف�صًا قاطعًا بالطبع«.
واأعلن الكرملن اأن مدفيديف اأجرى ات�صاًل بنظريه 
الرئي�صان  واأك��د  جن��اد،  اأح��م��دي  حممود  الإي���راين 
اأزمة �صوريا من دون  الرو�صي والإيراين �صرورة حل 
ات�صاًل  مدفيديف  اأج���رى  كذلك  اأجنبي.  تدخل 
بيان  وذكر  املالكي.  نوري  العراقي  ال��وزراء  برئي�ض 
�صادر عن املكتب الإعالمي للمالكي اأن »وجهات النظر 
�صاماًل  وقفًا  العنف  وقف  �صرورة  على  متفقة  كانت 
�صيا�صي  حل  اإىل  التو�صل  �صاأنه  من  ح��وار  واإق��ام��ة 

يحقق الأهداف امل�صروعة لل�صعب«.
ال�صوؤون  م�صوؤولة  اإن  اأم�ض  املتحدة  الأمم  وقالت 
الإن�صانية فالريي اأمو�ض �صتتوجه اإىل �صوريا قريبًا، 
لإي�صال  امل�صاعدات  عمال  دخول  لتاأمن  حماولة  يف 
م�صاعدة عاجلة اإىل املحا�صرين يف مناطق ال�صراع يف 
البالد. وقال املتحدث با�صم المم املتحدة، ادواردو 
مون  كي  ب��ان  للمنظمة  العام  الأم��ن  اإن  ب��وي،  دي��ل 
الن�صاين  الو�صع  »لتقييم  �صوريا  اإىل  اأمو�ض  �صيوفد 
وجتديد الدعوة لإتاحة الدخول على نحو عاجل« 
يجر  مل  اأنه  واأ�صاف  الن�صانية.  امل�صاعدة  لتقدمي 

حتديد موعد لزيارة اأمو�ض.
موؤمتر  اإن  تون�ض  يف  مقيم  عربي  دبلوما�صي  وقال 
قطر«،  دول��ة  ومُت��ّول��ه  »ُتنظمه  �صوريا«  »اأ���ص��دق��اء 
بينما تكتفي تون�ض بت�صهيل الإجراءات التنظيمية. 
املجموعة  اأم�ض،  ال�صوري،  الوطني  املجل�ض  وطالب 

الدولية باإقامة »مناطق اآمنة« يف البالد، م�صريًا اإىل 
الوحيد«.  »اخليار  يكون  قد  الع�صكري  التدخل  اأن 
وخالل موؤمتر �صحايف يف باري�ض، اأعلن املجل�ض الوطني 
ال�صوري اأنه �صي�صارك يف موؤمتر اأ�صدقاء �صوريا، واأنه 
لإف�صاح  �صوريا«  داخل  اآمنة  »مناطق  اإقامة  �صيطلب 

املجال اأمام املعار�صة لتنظيم �صفوفها.
وك�صفت املتحدثة با�صم املجل�ض، ب�صمة ق�صماين، 
دعا  تون�ض،  يف  اجلمعة  اجتماع  يف  �صيقدم  بيان  عن 
خالله املجل�ض رو�صيا اإىل ال�صغط على نظام الرئي�ض 
الن�صانية.  القوافل  بدخول  لل�صماح  ال�صد  ب�صار 
التي  ال�صالم  خطة  اإخ��ف��اق  »بعد  ق�صماين  وقالت 
و�صعتها اجلامعة العربية حلل الأزمة يف �صوريا، فقد 
التدخل  يف  ال��دويل  املجتمع  يفكر  لكي  الوقت  حان 
الع�صكري يف �صوريا كما فعل يف ليبيا«. واأكدت »لقد 
ت�صتنفد  اأن  وانتظرنا  اخل��ي��ارات،  ك��ل  ا�صتك�صفنا 
اأن ذلك  اإل  العربية جميع هذه اخليارات.  اجلامعة 
كله مل يثمر عن نتائج«. واأ�صافت »رمبا كان ذلك هو 
اخليار الوحيد. نحن نختار بن �صّرين: �صّر التدخل 

الع�صكري، و�صّر احلرب الأهلية«.
ولحقًا، دعت ق�صماين من جنيف يف ت�صريحات 
اللجنة  مقر  يف  حم��ادث��ات  بعد  ال�صحافين،  اإىل 
ممرات  ثالثة  تاأمن  اإىل  الأحمر،  لل�صليب  الدولية 
اإن�صانية، وقالت »اإذا ح�صلنا على التزام من النظام مع 
الن�صانية  امل�صاعدة  باإدخال  ت�صمح  رو�صية  �صمانات 
ثالثة  �صنطلب  فاإننا  الآمنة،  املمرات  تلك  خالل  من 
حم�ض،  اإىل  لبنان  من  الأق���ل..  على  اآمنة  مم��رات 
ومن الأردن اإىل درعا، ومن تركيا اىل اإدلب«. ودعت 
اإىل  ال�صوري  ال�صعب  اأم�ض،  املحلية«،  التن�صيق  »جلان 
اإنه  قائلة  جديد،  الد�صتور  على  ال�صتفتاء  مقاطعة 
حماولة من الرئي�ض ب�صار الأ�صد للتغطية على حملة 

عنيفة ي�صّنها على احتجاجات �صعبية.
)رويرتز، اأ ف ب، يو بي اآي(

�ضوريا  ح��ول  ح��وار  ال  ال��رو���س:  خماطبة  ال�ضعودية 

���ك���م ق��ب�����ض��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ي��م��ن  ع��ائ��ل��ة ���ض��ال��ح تحُ
اختلف م�صري عائلة �صالح عن م�صري عائالت روؤ�صاء دول الربيع العربي الذين 
باأرفع  يتحكمون  الآن  حتى  يزالون  ل  فاأقاربه  الآن،  حتى  بهم  الإطاحة  متت 

املنا�صب يف الدولة.
وياأتي على راأ�ض �صجرة العائلة البن الأكرب ل�صالح، اأحمد علي عبداهلل �صالح 
حممد  يحيى  �صالح،  �صقيق  وجنل  اخلا�صة؛  والقوات  اجلمهوري  احلر�ض  قائد 
حممد  طارق  �صالح،  �صقيق  وجنل  املركزي؛  الأم��ن  قوات  قائد  �صالح،  عبداهلل 

عبداهلل �صالح، قائد احلر�ض الرئا�صي اخلا�ض.
�صالح،  عبداهلل  حممد  عمار  �صالح،  �صقيق  جنل  اأي�صا  العائلة  �صجرة  وت�صم 
م�صاعد مدير الأمن القومي؛ وجنل الأخ غري �صقيق، حممد �صالح الأحمر، قائد 
القوات اجلوية؛ والأخ غري ال�صقيق، علي حم�صن الأحمر، قائد اللواء الأول وقائد 
املنطقة ال�صمالية والغربية يف اجلي�ض؛ والأخ غري ال�صقيق، علي �صالح الأحمر، 

مدير مكتب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
اخلالق  عبد  �صالح،  �صهر  العائلة  �صجرة  حتوي  القت�صادي،  ال�صعيد  وعلى 
�صالح،  �صقيق  وجنل  اليمنية،  اجلوية  اخلطوط  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صي، 
�صهر  و�صقيق  التبغ؛  �صركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الأحمر،  عبداهلل  �صالح  توفيق 

�صالح، عمر الأرحبي، مدير �صركة النفط والغاز.
حمافظ  الكحالين،  حممد  اأحمد  الرابعة،  �صالح  زوجة  عم  ال�صجرة  وت�صمل 
حمافظة عدن؛ وعم زوج ابنة �صالح، عبدالكرمي ا�صماعيل الأرحبي، نائب رئي�ض 
الوزراء وزير التخطيط ومدير ال�صندوق الجتماعي للتنمية؛ وزوج ابنة �صالح، 

خالد الأرحبي، مدير الق�صور الرئا�صية.
اليمن حركة احتجاج تطالب باإطاحة �صجرة عائلة �صالح، ويف  هذا وت�صهد 
هذا ال�صياق، نظم �صباط القوات اجلوية اليمنية اأم�ض الثالثاء م�صرية حا�صدة 
�صد  ارحل«،  »ارح��ل..  ويهتفون  لفتات  حاملن  �صنعاء،  اليمنية  العا�صمة  نحو 

قائد القوات اجلوية، وهو اأخ غري �صقيق ل�صالح، بح�صب تقرير ل�صحيفة »ال�صرق 
الأو�صط« ال�صعودية.

املظاهرات،  يف  ي�صاركون  الذين  والن�صطاء  ال�صيا�صيون  املعار�صون  ويقول 
عائلته.  اأف��راد  ظل  طاملا  ال�صلطة  يف  يظل  �صالح  اإن  الغربيون،  والدبلوما�صيون 
ويعني ذلك اأنه ل يوجد تغيري حقيقي يف دولة تواجه �صراعا مع عنا�صر تنظيم 

القاعدة، ف�صال عن ال�صراعات القبلية والإقليمية. 
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اإ���ض��رائ��ي��ل م�����ض��ت��ع��ّدة ل��ع��م��ل��ّي��ة يف غ������ّزة... وت���ك���ّرر اق��ت��ح��ام »االأق�����ض��ى« 

اأحزاب اجلزائر: مو�ضم املكائد واالن�ضقاقات 

���ص��ّع��دت اإ���ص��رائ��ي��ل م���ن ا���ص��ت��ف��زازات��ه��ا 
باحة  اقتحام  جبهتن؛  على  للفل�صطينين 
م�صجد الأق�صى مب�صتوطنيها وقواتها الأمنية 
جهة،  من  الفل�صطينين  من  ع��دد  واعتقال 
وا�صتهداف قطاع غزة بغارات جوية بذريعة 
ر.  اإطالق �صواريخ جديدة من القطاع املحا�صَ
اأركان جي�ض الحتالل بني  رئي�ض  وقد وّجه 
غانت�ض، ر�صالة حتذير اإىل غزة، على خلفية 
ت�صاعد حدة التوتر، ويف اأعقاب �صقوط عدد 
واأعلنت  فل�صطن.  جنوب  يف  ال�صواريخ  من 
اأ�صدر  غانت�ض  اأن  العربية  الإع��الم  و�صائل 
تنفيذ  لإم��ك��ان  بال�صتعداد  للجي�ض  اأوام���ر 
الربيع  يف  غ��زة  يف  وا�صعة  ع�صكرية  عملية 

املقبل.
وخالل مقابلة اأجراها مع عدد من قنوات 
تناول  والأم��ريك��ي��ة،  الإ�صرائيلية  التلفزة 
غانت�ض الو�صع يف القطاع بالقول »اإذا توا�صل 
املطلوب  م��ن  ف�صيكون  ال�����ص��واري��خ،  اإط���الق 
العمل«. و�صدد على اأن جي�ض الحتالل »على 
القطاع،  لتنفيذ عملية ع�صكرية يف  ا�صتعداد 
والأوامر دائمًا جاهزة، واإذا ما تطّلب العمل، 
ف�صنعرف كيف نقوم بذلك«. وعن اإمكان ن�صوب 
حرب خالل العام اجلاري، اأعرب غانت�ض عن 
املمكن  غري  من  »لكن  ذل��ك،  يح�صل  ب��األ  اأمله 
حا�صمة«.  فرتة  نعي�ض  لأننا  ه��ذا،  نعرف  اأن 
»القبة  بطارية  غانت�ض  زار  ال�صياق،  ويف 
اإ�صرائيل،  جنوب  يف  املن�صوبة  احلديدية« 
اإ�صرائيل اىل  »األ ت�صطر  اأمام جنوده  ومتّنى 
هذا  باأن  تقديره  رغم  ال�صواريخ«،  اعرتا�ض 

الأمر �صيح�صل.
ا�صتهدف  قد  الإ�صرائيلي  الطريان  وك��ان 
يف  غزة  مدينة  يف  الأ�صلحة«  لت�صنيع  »مكانًا 
وقت متاأخر من ليل ال�صبت، وموقعًا اآخر يوم 

تعبري  حد  على  اإرهابيًا«  ن�صاطًا  »ي�صهد  اأم�ض 
اأربعة  اإطالق  على  ردًا  وذلك  اجلي�ض،  اإعالن 
تقارير  ترد  ومل  اإ�صرائيل.  باجتاه  �صواريخ 
ع��ن وق���وع اإ���ص��اب��ات ك��ب��رية م��ن ج���راء هذه 
�ض  تعرُّ فيديو  ت�صجيل  اإظهار  مع  ال�صواريخ، 
اإ�صافة  لأ���ص��رار،  الإ�صرائيلية  املنازل  اأح��د 
قد  عيان  �صهود  وك��ان  �صخ�ض.  اإ�صابة  اإىل 
موجهة  كانت  التي  ال�صواريخ  اأحد  اأّن  اأفادوا 
من  واأطلق  الإ�صرائيلية،  الأرا�صي  عمق  اإىل 
طريق  عن  اأم�ض  من  اأول  �صباح  �صقط  غ��زة، 
حي  يف  غزة  يف  فل�صطيني  منزل  على  اخلطاأ 
جولتي  يف  فل�صطينين   6 ُجرح  وقد  الرمال. 
�صنتهما  اللتن  الأخرية  الإ�صرائيلية  الغارات 

الطائرات.
الحتالل  �صّجل  املحتلة،  ال��ق��د���ض  ويف 
حماولة جديدة ل�صتفزاز الفل�صطينين، حن 
اقتحم »م�صتعربون« مدعومون وحمميون من 
الأق�صى،  م�صجد  الإ�صرائيلية  الأم��ن  ق��وات 
وتبعتهم اأعداد اأخرى من امل�صتوطنن واثنان 
اأع�صاء الكني�صت الإ�صرائيلي الليكودين،  من 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  بح�صب 
التحرير الفل�صطينية، وم�صوؤول ملف القد�ض 
فيها، اأحمد قريع )اأبو عالء(. وراأى قريع اأن 
»هناك ت�صميمًا اإ�صرائيليًا على عملية انتهاك 
ممنوعًا  يعّد  وم��ا  الأق�صى،  امل�صجد  حرمة 

وحرامًا جتري اإباحته وا�صتباحته«.
يف  لالأوقاف  العام  املدير  قال  ال�صياق،  ويف 
ال�صلطة  اإن  اخلطيب،  عزام  القد�ض،  مدينة 
)الإ�صرائيلية( »اأدخلت جمموعة من ال�صياح 
اأثار  ما  املتطرفن  من  وجمموعة  الأج��ان��ب 
�صهدت  ل��ذل��ك،  ونتيجة  امل�صلن«.  حفيظة 
ال�صرطة  مع  ا�صتباكات  »الأق�صى«  �صاحات 
البوابات  فاأُغلقت  املهاجمن،  حمت  التي 

املوؤدية اىل امل�صجد، واعُتقل 18 فل�صطينيًا.
والإ�صالمية  العربية  امل��واق��ف  وت��وال��ت 
للتنديد بال�صتفزاز »الرببري« للفل�صطينين 
يف »الأق�صى«، على حد تعبري م�صيخة الأزهر 
وال�صوؤون  الأوق���اف  وزي��ر  دع��ا  كما  م�صر،  يف 

ال�صالم  عبد  الردين  الإ�صالمية  واملقد�صات 
العبادي، »العامل ال�صالمي واملجتمع الدويل« 
ال�صارخة  النتهاكات  لوقف  »التدخل  اإىل 
اأما  الأق�صى.  امل�صجد  باحة  يف  وامل��ت��ك��ررة« 
ب�صدة  نددت  فقد  الإ�صالمي،  التعاون  منظمة 

اقتحام  على  الإ�صرائيلية  القوات  ب��اإق��دام 
من  ع��دد  على  والع��ت��داء  الأق�صى،  امل�صجد 
هذا  وو�صفت  داخله،  كانوا  الذين  امل�صلن، 
الت�صعيد باأنه »اعتداء على الأمة الإ�صالمية 

جمعاء«.

ما يقارب  بتاأ�صي�ض  اأخريًا  ال�صلطات اجلزائرية  �صمحت 
20 حزبًا جديدًا ت�صتعد خلو�ض انتخابات اأيار الربملانية. 
هذه الأحزاب كلها �صظايا من تفجريات وقعت يف اأحزاب 
اأخرى كانت قائمة، ل يوجد اأي جديد فيها، ل يف الربامج 
حالة  اجلزائر  يف  الأح��زاب  وتلغيم  الأ�صخا�ض.  يف  ول 
الإ�صالمية  اجلبهة  فجرت  التي  تلك  واأ�صهرها  دائمة، 
وحركتي  املارك�صي  ال�صرتاكية  الطليعة  وحزب  لالإنقاذ 
جبهة  يف  ان��ق��الب��ات   8 ع��ن  ف�صاًل  والإ����ص���الح،  النه�صة 

التحرير.
وطاملا �صعت اأروقة اأجهزة الأمن اإىل متزيق اأكرث القوى 
حزب  هي  القوة  وه��ذه  اجلزائر،  يف  ال�صلطة  اأّرق��ت  التي 
الطليعة ال�صرتاكية، وريث احلزب ال�صيوعي اجلزائري. 
اأكرب عدد من الأتباع يف اجلامعات  فقد كان احلزب ميلك 
وينتمي  امل�صانع،  باأكرب  النقابية  احلركة  يف  ويتحكم 
بعث  يف  كبري  دور  له  وك��ان  واملثقفن  الكتاب  معظم  اإليه 
ي�صّمون  كانوا  من  مع  حتالف  حن  �صامل  تنموي  برنامج 
الرئي�ض  بقيادة  النظام  يف  الثورين«  »الدميوقراطين 

الراحل هواري بومدين.
اإىل  مق�صمًا  ال�صرتاكية  الطليعة  حزب  اأ�صبح  اليوم 
اأربعة كيانات كّل منها يّدعي اأنه الأ�صيل واأنه وريث الفكر 
قيادة  يف  ال�صراع  منحرفن.  جمموعات  وغ��ريه  الثوري 
اأ�ص�ض  احلزب بداأ يف موؤمتر عقد يف العا�صمة انتهكت فيه 
اإرادة املوؤمترين ونتائج انتخابهم  الدميوقراطية بتجاهل 
للقيادة، وامتد اإىل الكوادر الو�صطى والقواعد، واأدى اإىل 
ان�صحاب اجليل اجلديد من ال�صحافين من اجلريدة، ومل 
اأ�ص�ض  املقابل،  يف  ال�صدور.  عن  فتوقفت  منهم،  واحد  يبق 
فريق من القيادين »اجلبهة اجلزائرية املعا�صرة«، بقيادة 
احلميد  عبد  بزعامة  اآخرون  واأ�ّص�ض  �صرقو،  القادر  عبد 
وال�صرتاكية«  للدميقراطية  اجلزائري  »احلزب  زين  بن 
العام  الأم��ن  فيما  التحدي«،  »حركة  اأّل��ف  ثالث  وفريق 
�صّدوا  به  املتعلقن  من  وقليل  هجري�ض  ال�صادق  للحزب 
تاأ�صي�ض  يف  وف�صلوا  ح��اول��وا  ومنها  فرن�صا  اإىل  ال��رح��ال 

تنظيم جديد.
جميع  ندم  الذكاء«،  ب�»حزب  حّل  الذي  النفجار  بعد 
اخل��راب،  ح�صدوا  بعدما  بغفلتهم  ��وا  واأح�����صّ الأف��رق��اء 
واأن  الهدم،  عملية  وراء  الر�صمية  الأجهزة  اأن  واأدرك��وا 

النتيجة كانت يف م�صلحة الإ�صالمين.
بل  الطليعة،  بحزب  حل  مبا  الأم��ن  اأجهزة  تكتف  ومل 

اهلل  عبد  اأق��دام  حتت  من  الب�صاط  ب�صحب  عملها  اأكملت 
جاب اهلل، موؤ�ص�ض حركة النه�صة، بعدما قادته اإىل الفوز 
ب�34 مقعدًا يف الربملان عام 1997. فقد ثار عليه قياديون 
يف  الع�صوية  من  وج��ّردوه  املن�صب،  من  واأزاح���وه  ون��واب، 
بتمكينهم  الداخلية  وزارة  من  املتمردون  وكوفئ  احلزب، 
ر�صميًا من وراثة احلزب بكل ممتلكاته، وُعن بع�ض منهم يف 
منا�صب حكومية. وعاد جاب اهلل فاأ�ص�ض »حركة الإ�صالح 
الوطني« عام 1998، وخا�ض بها النتخابات الربملانية لعام 
2002، ونال 43 مقعدًا، و�صار حزبه اأكرب ت�صكيلة اإ�صالمية 
يف البالد، لكن بع�ض معاونيه انقلبوا عليه اأي�صًا مب�صاعدة 
كوفئ  فيما  الع�صوية،  من  جمددًا  وُجّرد  الداخلية،  وزارة 
اأيار  انتخابات  يف  الرجل  و�صي�صارك  باملنا�صب.  خ�صومه 

املقبل بحزب جديد يحمل ا�صم جبهة العدالة والتنمية.
الأول  امل�صوؤول  تغرّي  ال�صتقالل،  من  عامًا   50 وخ��الل 
اأبدًا  يحدث  مل  مرات،  ثماين  الوطني  التحرير  جبهة  يف 
ومناف�صة  انتخاب  خالل  من  اأو  ب�صال�صة  ذلك  ح�صل  اأن 
داخلية  بانقالبات  �صقطوا  تغرّيوا  من  فكل  دميوقراطية، 
خريف  يف  كان  انقالب  واآخر  الأمن.  اأجهزة  عادة  ُتعّدها 
فلي�ض  بن  علي  الأ�صبق  احلكومة  رئي�ض  على   2003 عام 
الذي كان يف الوقت نف�صه اأمينًا عامًا للحزب، حيث رف�صت 
ثانية،  لفرتة  عامًا  اأمينًا  انتخبه  موؤمتر  نتائج  ال�صلطات 
بلخادم،  العزيز  عبد  بقيادة  معار�صة  جمموعة  ودعمت 
الرت�صح  على  جت��ّراأ  لأنه  فاأطاحته  احل��ايل،  العام  الأم��ن 
مناف�صًا للرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة يف انتخابات ني�صان 
الأحزاب  تكون  باأن  العتقاد  وي�صود  الرئا�صية.   2004
التي تاأ�ص�صت حديثًا اأي�صًا مفخخة، فتطلق �صظايا تتحول 

اإىل اأحزاب جديدة اأخرى.



و«اأ�صدقاء  ال�صورية  املعار�صة  حماولت  و�صلت 
م�صدود  ط��ري��ق  اإىل  رو�صيا  م��ع  للتقارب  ���ص��وري��ا« 
لقاء  يف  م�صاركتها  عدم  عن  مو�صكو  اأعلنت  اأن  بعد 
خالل  تون�ض  يف  عقده  املزمع  �صوريا«  »اأ���ص��دق��اء 

الأيام القادمة.
عدم  اأن  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  واع��ت��ربت 
�صيوؤدي  ال�صورية  احلكومة  ملمثلي  الدعوة  توجيه 
ال�صعب  من  وا�صع  قطاع  واإرادة  م�صالح  لتجاهل 
غياب  يعني  ما  الأ�صد،  ب�صار  حكم  يدعم  ال�صوري 

وجهة نظر اأ�صا�صية عن هذا القطاع عن اللقاء. 
باأن  قناعتها  عن  الرو�صية  اخلارجية  واأعربت 
ولكنها  وا�صحة،  غ��ري  م��ازال��ت  اللقاء  ه��ذا  مالمح 
تت�صابه مع خطوات ت�صكيل جمموعة الت�صال مع 
اأطراف  لأحد  م�صاندة  اعتربته  الذي  الأمر  ليبيا، 
ال�صراع  اأطراف  بقية  مواجهة  يف  ال�صورية  الأزمة 

الداخلي.
اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  واأعلن 
األك�صندر لوكا�صيفيت�ض اأن مو�صكو مل حت�صل على اأي 
معلومات حول الأطراف امل�صاركة يف اللقاء واأهداف 
جمموعة اأ�صدقاء �صوريا، ما يجعل م�صاركة رو�صيا 

غري ممكنة يف اللقاء.
ودعا امل�صوؤول الرو�صي الوليات املتحدة والدول 
الأوروبية لتوحيد اجلهود من اأجل ت�صوية الأزمة 
اإقناع  ع��رب  املتحدة  الأمم  اإط���ار  �صمن  ال�صورية 
اأطراف الأزمة ال�صورية ببدء احلوار ووقف العنف 
يف  املن�صودة  الإ�صالحات  حتقق  لت�صوية  والتو�صل 

�صوريا. 
اأن  الرو�صية  اخلارجية  با�صم  املتحدث  واأك��د 
اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات  واإر���ص��ال  العنف  وق��ف 
�صوريا يعترب من اأكرث املهمات املطروحة اإحلاحا، ما 
ي�صتوجب اأن ترتكز جهود الأمم املتحدة على اإجناز 

هذه املهمات.
الأمن  جمل�ض  يف  الدائم  رو�صيا  مندوب  واأع��رب 
جمموعة  لقاء  باأن  قناعته  عن  ت�صوركن  فيتايل 

زي���ادة  ن��ح��و  م��وج��ه��ا  �صيكون  ���ص��وري��ا«  »اأ���ص��دق��اء 
ب�صار  نظام  على  وال�صيا�صية  الع�صكرية  ال�صغوط 
عرب  تكون  قد  ال�صغوط  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف  الأ���ص��د، 
العقوبات  م��ن  امل��زي��د  وف��ر���ض  امل��ع��ار���ص��ة  ت�صليح 
اأي  من  حمذرا  ال�صوري،  النظام  �صد  القت�صادية 
�صربات ع�صكرية باعتبار اأنها �صتوؤدي لنهيار �صوريا 
ال�صدامات  من  �صل�صلة  لتفجري  و�صتقود  وتق�صيمها، 

وال�صراعات الدامية يف املنطقة.
مبعهد  ال�صيا�صي  التحليل  م��رك��ز  م��دي��ر  وراأى 
العالقات الدولية اإيفان تيموفييف اأن وا�صنطن لن 
�صتقدم  ولكنها  ع�صكري،  تدخل  اأي  بتنظيم  تغامر 
بهدف  املعار�صة  بت�صليح  و�صتقوم  مادية  م�صاعدات 
الو�صع  واأن هذا  الأ�صد، خا�صة  ب�صار  اإ�صقاط نظام 
�صي�صعف النفوذ الإيراين يف املنطقة، فيما ا�صتبعد 
فريق اآخر من الباحثن اأن يقدم اأوباما على اتخاذ 
الرئا�صة  انتخابات  اع��ت��اب  على  ال��ق��رارات  ه��ذه 
ت��وؤدي  ق��د  ق���رارات  اأي  اأن  باعتبار  الأم��ري��ك��ي��ة، 
على  �صتق�صي  الأو�صط  ال�صرق  يف  الو�صع  لتفجري 
املتحدة،  للوليات  كرئي�ض  انتخابه  اإع��ادة  فر�ض 
الدميقراطي يف  توؤدي لرتاجع يف دور احلزب  وقد 

احلياة ال�صيا�صية الأمريكية.
واأفاد الباحث يف مركز رو�صيا املعا�صرة الدكتور 
فالريي �صكلوف�صكي اأن جتاهل بع�ض اأطراف املعار�صة 
وعدم دعوتها اإىل لقاء جمموعة »اأ�صدقاء �صوريا« 
املن�صودة  �صالته  وج��د  الغرب  اأن  يعني  تون�ض  يف 
املجل�ض  دور  ليلعب  ال�صوري  الوطني  املجل�ض  يف 
النتقايل يف ليبيا، واعترب �صكلوف�صكي اأن املعار�صة 
�صوريا  الدماء يف  ال�صورية تتحمل م�صوؤولية نزيف 
ومنح  مواقفها  وتوحيد  التقارب  يف  ف�صلها  ب�صبب 
القوة  ا�صتخدام  لت�صعيد  الفر�صة  الأ���ص��د  نظام 
والتم�صك باحلل الأمني لالأزمة، وذلك يف ظل غياب 
ال�صعبية، كما ف�صح  �صيا�صية لالحتجاجات  قيادات 
املجال للتدخل اخلارجي يف كيفية ت�صوية الأزمة.

اأن وفدا  وك�صفت م�صادر من اخلارجية ال�صورية 
مو�صكو  اإىل  ي�صل  قد  الوطني  التن�صيق  هيئة  من 
وزير  مع  ل��ق��اءات  لإج���راء  القادمة  الأي���ام  خ��الل 
واملبعوث  لف���روف  �صريجي  ال��رو���ص��ي  اخل��ارج��ي��ة 
الأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون  الرو�صي  للرئي�ض  اخلا�ض 
ميخائيل بوجدانوف لبحث تطورات وم�صار الأزمة 

ال�صورية.

 وكالت -هيا هدد نائب قائد القوات 
حجازي  حممد  الإي��ران��ي��ة  امل�صلحة 
�صتتخذ  اإي����ران  ب���اأن  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم 
اإذا  »اأع��دائ��ه��ا«  ���ص��د  م�صبقا  اإج����راء 
تتعر�ض  القومية  م�صاحلها  اأن  �صعرت 
فار�ض  وك��ال��ة  نقلت  م��ا  بح�صب  خلطر 

الإيرانية.
للوكالة  ح���ج���ازي  حم��م��د  وق�����ال 
�صعرنا  اإذا  اأنه  الآن هي  »اإ�صرتاتيجيتنا 
م�صلحة  تعري�ض  يريدون  اأعداءنا  باأن 
ايران القومية للخطر ويريدون اتخاذ 
قرار بذلك فاإننا �صنتحرك دون انتظار 

ت�صرفهم«.
ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ي��وم��ن م��ن قيام 
القوات الربية التابعة للحر�ض الثوري 
الإيراين مبناورات ع�صكرية حملت ا�صم 
املحيطة  واملناطق  البادية  يف  »الفجر« 
باإقليم يزد و�صط اإيران. وتقول اإيران 
�صيما  اأ�صلحتها ول  اإنها تطور  با�صتمرار 

ال�صواريخ.
من  �صدرت  حتذيرات  بعد  ياأتي  كما 
الأح��د  وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات 
على  اإي��ران  على  الهجوم  من  لإ�صرائيل 
التقى  كما  ال��ن��ووي.  الربنامج  خلفية 
بنيامن  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�ض 
نتنياهو م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي 
لهذا  اأبيب  تل  يزور  الذي  دونيلون  توم 

الغر�ض.
الأرك��ان  هيئة  رئي�ض  من  كل  وح��ذر 
مارتن  اجل��رال  امل�صرتكة  الأمريكية 
الربيطاين  اخلارجية  ووزي��ر  دميب�صي 
وليام هيغ -يف ت�صريحات متزامنة- من 

اأي هجوم �صد اإيران.
حدوث  اأن  وهيغ  دميب�صي  واع��ت��رب 
و�صيعمل  مهلكة  بنتائج  �صياأتي  ذل��ك 
وطالبا  املنطقة،  ا�صتقرار  زعزعة  على 
الدولية  العقوبات  باإعطاء  اإ�صرائيل 

مزيدا من الوقت لتوؤدي الغر�ض منها.
وك������ان رئ���ي�������ض اأرك��������ان اجل��ي�����ض 
الإ�صرائيلي اجلرال بيني غانت�ض قال 
وحدها  �صتتخذ  اإ�صرائيل  اإن  ال�صبت 

قرار �صرب اإيران.
وزارة  ذك����رت  اأخ�����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
الوكالة  وفد  اأن  الإيرانية  اخلارجية 
الدولية للطاقة الذرية الذي و�صل اإىل 
نووية  من�صاآت  يزور  لن  الثنن  طهران 
للتفتي�ض عليها واإمنا �صيجري حمادثات 
لت�صريع  الإي��ران��ي��ن  امل�����ص��وؤول��ن  م��ع 
التعاون مع هذه املنظمة الدولية. وقال 
التعاون  هذا  اإن  الوزارة  با�صم  املتحدث 

و�صل اإىل م�صتوى جيد.
وتعد زيارة الوفد الثانية خالل اأقل 

تو�صيح  حماولة  اإىل  وترمي  �صهر  من 
الربنامج  يف  الغام�صة  النقاط  بع�ض 
النووي الإيراين الذي ل تزال الوكالة 
اأهدافه  حيال  �صكوكا  تبدي  الدولية 

الفعلية.
الوكالة  مفت�صي  رئ��ي�����ض  واأع����رب 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ه��رم��ان 
قبيل  فيينا  مطار  يف  الأح��د  ناكريت�ض 
مغادرته اإىل طهران عن اأمله يف حتقيق 
ال��زي��ارة.  ه��ذه  خ��الل  ملمو�صة  نتائج 
يف  للنظر  تبقى  الأول���وي���ة  اأن  واأك���د 
البعد الع�صكري املحتمل لربنامج اإيران 
اإىل  �صيتطرق  اأنه  اأ�صاف  لكنه  النووي، 

كل املوا�صيع املهمة.
التوتر الذي يطبع  ياأتي ذلك و�صط 

عالقات اإيران مع الغرب ب�صبب ا�صتمرار 
اإنه  تقول  ال��ذي  برناجمها  يف  طهران 
الغرب  �صلمية، بينما يتخوف  لأغرا�ض 
لغايات  اإيران يف تطويره  اأن تنجح  من 

ع�صكرية.
فر�صت  املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  ي�صار 
عن  ف�صال  اإي���ران،  على  عقوبات  رزم��ة 
الوليات  فر�صتها  اأح��ادي��ة  عقوبات 
املتحدة والحتاد الأوروبي حلث طهران 
على التخلي عن برناجمها النووي. وقد 
واإي���ران  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب��ن  التوتر  ازداد 
موؤخرا، بعد اتهامات لطهران با�صتهداف 
يف  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  دبلوما�صية  ط��واق��م 

نيودلهي وتبلي�صي وبانكوك. 
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رو���ض��ي��ا ت��ع��ل��ن احل����رب ع��ل��ى اأ����ض���دق���اء »���ض��وري��ا«

ا�ضتباقي  باإجراء  »اأعداءها«  تهدد  اإيران 

اإ�ضرائيل تن�ضر اأ�ضلحة م�ضادة 
لل�ضواريخ العابرة

اأع����ل����ن م��ت��ح��دث 
اجلي�ض  اأن  ع�صكري 
�صين�صر  الإ�صرائيلي 
بطارية  اأبيب  تل  يف 
لل�صواريخ  م�����ص��ادة 
م�صيفًا  ال���ع���اب���رة، 
يف  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأن 
القبة  م�صروع  اإط���ار 
مت  الذي  احلديدية، 

اعتماده من قبل اجلي�ض.
ومن املنتظر اأن ُين�صر هذا النظام يف عدة مناطق يف اإ�صرائيل، و�صيكون 

يف منطقة »غو�ض دان« حول تل اأبيب خالل الأيام املقبلة.
ال�صنوية  التدريب  خطة  من  جزء  النت�صار  هذا  اأن  املتحدث  واأ�صاف 
على هذا النظام، وياأتي قرار ن�صر البطاريات امل�صادة لل�صواريخ متزامنا 
النووية  املن�صاآت  ب�صرب  اإ�صرائيل  قيام  اإمكانية  عن  احلديث  ازدياد  مع 

الإيرانية.
عن  الي��راين  الثوري  احلر�ض  اأعلن  اآخر  جانب  اإيرانيةمن  مناورات 
مناورات برية جديدة يف و�صط اإيران، يف ال�صحراء الو�صطى وحمافظة 
يزد حتديدًا، بهدف تعزيز جهوزية قواته ملواجهة اأي اعتداء قد يطال 

اإيران.
برناجمها  لتو�صيع  جمددا  ت�صتعد  اإي��ران  اأن  مطلعة  م�صادر  واأف��ادت 

النووي يف موقع جديد حتت الأر�ض قرب مدينة قّم جنوب طهران.
رئي�ض  اأع��رب  طهران،  اإىل  فريقه  مغادرة  وقبل  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
يف  اأمله  عن  ناكريت�ض  هرمان  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفت�صي 
الربنامج  حول  املحادثات  ا�صتئناف  على  الإيرانين  امل�صوؤولن  موافقة 

الإيراين النووي.
واأ�صاف ناكريت�ض اأن الأولوية تبقى للنظر يف البعد الع�صكري املحتمل 
الإيراين  اجلانب  مع  �صيبحثون  وفريقه  اأنه  اإل  النووي،  اإيران  لربنامج 

كل املوا�صيع املهمة.
ويذكر اأن هذه هي الزيارة الثانية لناكريت�ض اإىل طهران خالل ثالثة 
احلقيقية  الطبيعة  ملعرفة  الدولية  الوكالة  حماولة  اإطار  يف  اأ�صابيع، 

لربنامج اإيران النووي. 

متظاهرون يف البحرين باأ�ضلحة اإيرانية

مواطنن  �صتة  على  القب�ض  البحرينية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
بتهمة العتداء على منزل اأحد �صباط ال�صرطة بالزجاجات احلارقة 
العرب  حممد  البحرين  يف  »العربية«  مرا�صل  اأك��د  فيما  »املولوتوف«، 
اعرتاف املتهمن ال�صتة با�صتهدافهم لهذا ال�صابط لأنه يعمل �صمن جهاز 

مكافحة ال�صغب بالبحرين.
واأ�صاف: هذا العتداء كان ي�صتهدف منزل ال�صابط والعائلة داخله، 
اأ�صيب  كما  باخلطرية،  و�صفت  ال�صابط  هذا  لأولد  حروق  عن  واأ�صفر 

ال�صابط نف�صه.
ا�صتخدام  ُيظهر  »اليوتيوب«  موقع  على  فيديو  مقطع  موؤخرا  وانت�صر 
احتجاجات  اأثناء  الدير  منطقة  يف  ناري  ل�صالح  املتظاهرين  من  عدد 

ُنظمت داخل املنطقة.
ويف هذا ال�صدد اأكد العرب اأن هذا الفيديو م�صور من قبل املتظاهرين 
اأنف�صهم، وهو يثبت امتالكهم لأ�صلحة، م�صريا اإىل اأن ما تبقى من الر�صا�ض 
هو من عيار8مل ومكتوب عليه �صخت اإيران، اأي �صنع يف اإيران، ح�صبما 
اأكد بدوره  الذي  اللواء ح�صام �صويلم  الع�صكري  العرب عن اخلبري  نقله 
اأن هذه الأ�صلحة ت�صنع يف حمافظة اآراك الإيرانية، وهو متواجد لدى 
حما�ض وحزب اهلل، وهذه الأ�صلحة خم�ص�صة لالغتيالت وا�صتخدامها 

�صهل للغاية.
وبالن�صبة اإىل ما يتعر�ض له رجال الأمن يف البحرين من اعتداءات 
قال العرب: »منذ فرتة، يتعر�ض كثري من رجال الأمن ومنت�صبي الأجهزة 
ال�صباط  وم��ن��ازل  الر�صمي،  ال���دوام  وق��ت  خ��ارج  لع��ت��داءات  الأمنية 
معاقل  تعترب  التي  القرى  من  بالقرب  الأط��راف  على  تكون  امل�صتهدفة 
احلركات غري املرخ�صة، كحركة حق واأحرار البحرين وخال�ض ووفاق، 
اأ�صبح  لذا  تريد،  ما  لتنفيذ  العنف  انتهجت  راديكالية  حركات  وهي 

العتداء على رجال الأمن يف هذه املنطقة م�صاألة طبيعية.
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م�ضبقًا معّدة  �ضوريا«  »اأ�ضدقاء  ملوؤمتر  اخلتامّية  الوثيقة 

اإ�ضرائيل: نتابع تركات ال�ضفن احلربية االإيرانية

تتابع   --  )CNN( القد�س، 
حربيتني  �سفينتني  حركة  اإ�سرائيل 
�سوريا  اإىل  توجههما  يرجح  اإيرانيتني 
للبحر  ال�سوي�س  قناة  عربتا  اأن  بعد 
ت�سعيد  و�سط  ال�سبت،  املتو�سط، 
من  وخماوف  وطهران،  اأبيب  تل  بني 
ا�ستباقية  �سربة  العربية  الدولة  �سن 
الإ�سالمية  اجلمهورية  من�ساآت  �سد 

النووية.
عن  الإ�سرائيلية  الإذاعة  ونقلت 
م�سوؤول يف وزارة اخلارجية، مل ت�سمه، 
القطع  حتركات  تتابع  اإ�سرائيل  اأن 

البحرية الإيرانية.
احلربية  ال�سفن  حتريك  وتزامن 
الإيرانية مع اتهام اإ�سرائيل للجمهورية 
اعتداءات  وراء  بالوقوف  الإ�سالمية 
من  لرتفع  باخلارج،  �سفاراتها  طالت 
حدة التوتر القائم اأ�ساًل بني اجلانبني، 
الذي  الإيراين،  النووي  الربنامج  جراء 
اأوجه  له  باأن  العربية  الدولة  ت�ستبه 

ع�سكرية.
وموؤخرًا، تزايدت املخاوف من قيام 
اإ�سرائيل ب�سربة ا�ستباقية �سد املن�ساآت 

النووية الإيرانية.

الأركان  رئي�س  اأعلن  وباملقابل، 
غانت�س،  بيني  اجلرنال  الإ�سرائيلي، 
اإ�سرائيل  اأن  ال�سبت،  م�ساء  مقابلة  يف 
�ستتخذ مبفردها يف نهاية املطاف قرارها 

ب�ساأن �سرب اإيران.
القناة  مع  مقابلة  يف  غانت�س،  وقال 
هي  »ا�سرائيل  اإن  الأوىل،  الإ�سرائيلية 
م�سيفاً:  لإمنها.«  الرئي�سي  ال�سامن 
دولة  على  ويجب  كجي�س  دورنا  »هذا 

اإ�سرائيل الدفاع عن نف�سها.«
الدفاع  وزير  دعا  وبدوره، 
املجتمع  باراك،  اإيهود  الإ�سرائيلي، 

�سد  العقوبات  وت�سديد  للتحرك  الدويل 
اإيران، قبل ان تتمكن من تطوير اإ�سلحة 

نووية، ح�سبما اأورد امل�سدر.
ب�سعي  والغرب  اإ�سرائيل  وت�ستبه 
حني  يف  نووية،  اأ�سلحة  لإنتاج  اإيران 
�سلمية  الإ�سالمية  اجلمهورية  توؤكد 

برناجمها النووي.
امل�سوؤولني  ت�سريحات  وتاأتي 
م�ست�سار  يجري  حني  يف  الإ�سرائيليني، 
الأمن القومي الأمريكي، توم دونيلون، 
الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  مع  م�ساورات 

ب�ساأن ملفات عدة من بينها اإيران.

عن�سر من »اجلي�س ال�سوري احلر« يف 
اإدلب، اأم�س )بولنت كيليك – اأ ف ب(اآخر 
 | بريوت  بتوقيت   06:08PM حتديث 

خا�س باملوقع
التون�سي،  النه�سة  حزب  زعيم  اأكد 
ا�سرتطت  تون�س  اأن  الغنو�سي،  را�سد 
�سوريا،  اأ�سدقاء  موؤمتر  ل�ست�سافة 
قرار  يتخذ  »ل  اأن  اجلمعة،  يوم  املقرر 
م�سريًا  �سوريا«،  يف  الع�سكري  بالتدخل 
باملجل�س  تون�س  اعرتاف  اإمكان  اإىل 
الوطني ال�سوري. ويف �سياق مت�سل، اأفاد 
الك�سف  عدم  طلب  ر�سمي،  لبناين  م�سدر 
ي�سارك  لن  لبنان  اأن  اليوم،  ا�سمه،  عن 
رو�سيا  اأعلنت  فيما  تون�س،  موؤمتر  يف 
دعوة  لعدم  املوؤمتر  يف  م�ساركتها  عدم 
و�سوح  ولعدم  له  ال�سورية  احلكومة 
�سادر  بيان  يف  جاء  كما  املوؤمتر،  اأهداف 
وراأى  الرو�سية.  اخلارجية  وزارة  عن 
ملوؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  اأن  البيان 
فيما  م�سبقاً.  معّدة  �سوريا«  »اأ�سدقاء 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  �سّرح 
ال�سينية هونغ يل اأن بكني مل حت�سم بعد 

اأمر قبول الدعوة للم�ساركة يف املوؤمتر.
را�سد  النه�سة،  حزب  زعيم  اأكد 
الغنو�سي، اأن بالده ا�سرتطت ل�ست�سافة 
يوم  املقرر  �سوريا،  اأ�سدقاء  موؤمتر 
بالتدخل  قرار  يتخذ  »ل  اأن  اجلمعة، 
اإمكان  اىل  م�سريًا  �سوريا«،  يف  الع�سكري 
الوطني  باملجل�س  تون�س  اعرتاف 
ال�سوري، كما جاء يف مقابلة اأجرتها معه 
�سحيفة »اخلرب« اجلزائرية اليوم. وقال 
)رفيق  للخارجية  »وزيرنا  ان  الغنو�سي 
موؤمتر  ل�ست�سافة  ا�سرتط  ال�سالم(  عبد 
األ  جملتها  من  �سروطاً،  �سوريا  اأ�سدقاء 
يتخذ قرار بالتدخل الع�سكري يف �سوريا، 
واأن ت�سارك كل الأطراف يف املوؤمتر، مبا 

يف ذلك الرو�س وال�سينيون«.
لبناين  م�سدر  اأفاد  مت�سل،  �سياق  ويف 
ا�سمه،  عن  الك�سف  عدم  طلب  ر�سمي، 

موؤمتر  يف  ي�سارك  لن  لبنان  اأن  اليوم، 
اأن »لبنان لن ي�سارك يف  تون�س، مو�سحاً 
الجتماع ان�سجاما مع موقفه من الزمة 

ال�سورية وهو الناأي بالنف�س«.
لن  اأنها  رو�سيا  اأعلنت  ناحيتها،  من 
احلكومة  دعوة  لعدم  املوؤمتر  يف  ت�سارك 
اأهداف  و�سوح  ولعدم  له  ال�سورية 
عن  �سادر  بيان  يف  جاء  كما  املوؤمتر، 
وزارة اخلارجية الرو�سية. وراأى البيان 
»اأ�سدقاء  ملوؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  اأن 
�سوريا« معّدة م�سبقاً، ويبدو ملو�سكو »اأن 
لدعم  دويل  حتالف  بت�سكيل  يتعلق  الأمر 

طرف يف النزاع الداخلي �سد اآخر«.
وقال املتحدث با�سم الوزارة األك�سندر 
بت�سكيلة  اإبالغنا  يتم  »مل  لوكا�سيفيت�س 
لكن  الأعمال،  بجدول  ول  امل�ساركني 
املبادرة  لهذه  احلقيقي  الهدف  اأن  الأهم 
لي�س وا�سحاً ... ونظرًا اىل هذه الظروف، 
موؤمتر  يف  للم�ساركة  اإمكانية  نرى  ل 

تون�س«.
هذه  »يف  اأنه  لوكا�سيفيت�س  وراأى 
احلالة لي�س مرجحاً اأن ي�ساهم املوؤمتر يف 
بدء حوار وطني �سوري يرمي اىل اإيجاد 

حلول لتجاوز الأزمة الداخلية«.
با�سم  املتحدث  �سّرح  جانبه،  من 
يل  هونغ  ال�سينية  اخلارجية  وزارة 
دعوة  قبول  اأمر  بعد  حت�سم  مل  بكني  اأن 
حديث  يف  وقال  املوؤمتر.  يف  للم�ساركة 
�سحفي اأنه »تلقت ال�سني بالفعل الدعوة 
تزال  ل  وهي  الجتماع...  بهذا  املتعلقة 
اإىل  وما  واآلياته  الجتماع  دور  تدر�س 

ذلك«.
الوزراء  رئي�س  قال  اأخرى،  جهة  من 
»على  بالده  اإن  اخل�ساونة  عون  الأردين 
حت�سباً  دولية«  منظمات  مع  ات�سال 
الالجئني  من  كبرية  اأعداد  لتدفق 
»كل  اإن  واأ�ساف  اململكة.  اىل  ال�سوريني 
ملثل  جهوزية  لديها  تكون  اأن  يجب  دولة 
هذه الظروف، ويجب اأن نكون م�ستعدين 

لالأ�سواأ«. ويعتزم الأردن فتح اأول خميم 
منطقة  يف  ال�سوريني  الالجئني  ل�ستقبال 
 70( املفرق  حمافظة  يف  ال�سرحان  رباع 
كلم �سمال عمان( بالقرب من احلدود مع 

�سوريا.
رو�سيا  كثفت  اآخر،  �سعيد  على 
التبادلت التجارية مع �سوريا خالل العام 
املا�سي، وبلغ حجم التبادل التجاري بني 
مدير  وقال  دولر.  ملياري  نحو  البلدين 
الرو�سية  ال�سفارة  يف  القت�سادي  الق�سم 
حديث  يف  ميدفيديف  ميخائيل  بدم�سق 
ن�سرته،  ال�سورية  »الوطن«  �سحيفة  اإىل 
�سوريا  يف  ال�سعب  الو�سع  »رغم  اليوم، 
واملالية،  القت�سادية  العقوبات  نتيجة 
التجاري  التبادل  حجم  اإجمايل  بلغ  فقد 
واجلمهورية  الحتادية  رو�سيا  بني 
دولر،  ملياري  قرابة  ال�سورية  العربية 
يف  املوؤ�سرات  اأف�سل  من  موؤ�سر  وهذا 
تاريخ التبادل التجاري بني بلدينا، وهو 
قريب من موؤ�سر عام 2008«. وتابع قائاًل 
القت�سادية  العقوبات  تاأثريات  »ظهرت 
وخليجية  غربية  دول  اأعلنتها  التي 
نظرًا  وذلك  �سوريا،  �سد  وحلفاوؤها 

املنتجات،  نقل  يف  �سعوبات  ظهور  اإىل 
و�سعوبات يف ت�سدير املعدات والتقنيات 
املعقدة  وتقنياتنا  معداتنا  لأن  املعقدة 
اأو  القطع  بع�س  فيها  يكون  ما  غالباً 
الأجزاء والتقنيات من �سناعة �سركات يف 
الدول التي اأعلنت عقوبات �سد �سوريا«. 
م�ساكل  »هناك  اأن  اإىل  ميدفيديف  واأ�سار 
باحلوالت  يتعلق  ما  يف  جدًا  جدية 
املالية، التحويل اإىل �سوريا ومنها يواجه 

�سعوبات جدية ب�سبب العقوبات«.
اجلوية  اخلطوط  اأعلنت  جهتها،  من 
رحالتها  جميع  اأوقفت  اأنها  ال�سعودية 
الكبري يف  الرتاجع  »اإىل  اإىل �سوريا، نظرًا 
الدامية  الأحداث  ب�سبب  امل�سافرين  عدد 
عن  �سعودية  �سحف  ونقلت  هناك«. 
العامة  للعالقات  العام  املدير  م�ساعد 
الأجهر  اهلل  عبد  ال�سعودية  باخلطوط 
لديهم  الذين  »امل�سافرين  اإن  قوله 
اإعالن  قبل  وموؤكدة  م�سبقة  حجوزات 
حقهم  من  �سوريا،  اإىل  الرحالت  اإيقاف 
تخيريهم  اأو  التذاكر  قيمة  ا�سرتجاع 
بتعديل وجهات �سفرهم مع عدم حتميلهم 

اأي ر�سوم اإ�سافية«.

تون�ض تنفي اإنت�صار قوات ع�صكرية 
قطرية على حدودها مع ليبيا

رويرتز
نفت وزارة الدفاع التون�سية تقارير اأ�سارت اىل وجود قوات ع�سكرية قطرية 

منت�سرة على احلدود التون�سية-الليبية.
اإن »ما ورد يف  الر�سمي،  التون�سي  التلفزيون  بثه  بيان  الوزارة يف  وذكرت 
ع�سكريني  وجود  م�ساألة  حول  الإجتماعي  التوا�سل  ومواقع  ال�سحف  بع�س 

قطريني ي�ساركون يف تاأمني حدود تون�س ل اأ�سا�س له من ال�سحة«.
بتون�س  »كانوا  الذين  القطريني  مهمة  اأن  بيانها  يف  الوزارة  واأو�سحت 
اإقت�سرت على العمل الإن�ساين دون �سواه يف املخيم القطري الذي اأقيم باجلنوب 

التون�سي ل�ستقبال واإيواء الالجئني الوافدين من ليبيا«.
واأكدت يف هذا ال�سياق، اأن املخيم القطري مت تفكيكه يوم الثاين من فرباير 
ا�ستئجاره  مت  تطاوين  مبدينة  م�ستودع  يف  مكوناته  اإيداع  ،ومت  اجلاري 

للغر�س«.
وكانت �سحف تون�سية اأ�سارت يف وقت �سابق اإىل ر�سد عدد من الع�سكريني 
القطريني يف اجلنوب التون�سي ي�ساركون اجلي�س التون�سي يف عملياته حلماية 

احلدود التون�سية-الليبية.
ي�سار اإىل اأن م�ساألة التواجد الع�سكري القطري يف اجلنوب التون�سي اأثريت 
ومنظمات  �سيا�سية  اأحزاب  اإتهمت  حيث  الليبية،  الأزمة  اأثناء  مرة  من  اأكرث 
ع�سكرية  »منطقة  اإىل  تطاوين  حمافظة  بتحويل  التون�سية  ال�سلطات  اأهلية 

قطرية«.
بدعوة  اأنذاك  التون�سي  الوحدوي  الدميقراطي  الإحتاد  حزب  يرتدد  ومل 
تطاوين  »الذهيبة« و«رمادة« مبحافظة  منطقتي  لتطهري  التحّرك  اإىل  ال�سعب 

من » الوجود الع�سكري القطري«.

طعن مدونة اأردنية يف عمان
عمان - 

احلراك  يف  نا�سطة  م�سلم،  اإينا�س  تدعى  �سابة،  اأردنية  مدونة  تعر�ست 
عن  �سادر  بيان  افاد  ح�سبما  اأم�س،  عمان  يف  بطنها  يف  الطعن  اإىل  ال�سبابي، 

احلملة الوطنية من اأجل حقوق الطلبة »ذبحتونا« .
يف  الرابعة  ال�سنة  يف  الطالبة  م�سلم،  اإبراهيم  »اإينا�س  اإن  البيان،  وقال 
اجلامعة الأردنية تعر�ست للطعن يف بطنها من قبل �سخ�س جمهول كان يرتدي 
قفازات وغطاء على الوجه والراأ�س، حيث قام بالهجوم عليها قرب دارة الفنون 

يف منطقة اللويبدة )و�سط عمان( .
با�سم  الر�سمي  الناطق  والت�سال  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  وعاد 
احلكومة راكان املجايل اليوم، اإينا�س يف م�ست�سفى لوزميال يف عمان لالطمئنان 

على �سحتها، ح�سبما افادت وكالة النباء الردنية الر�سمية.
عليها  »العتداء  اأن  معتربًا  »العتداء«،  الزيارة  خالل  املجايل  وا�ستنكر 
على  الغريبة  املمار�سات  هذه  ترف�س  احلكومة  واأن  جميعا  علينا  اعتداء  هو 

جمتمعنا الأردين وعلى اأخالق ال�سعب الأردين الكرمي«.
املقدم حممد  العام،  الأمن  با�سم مديرية  الإعالمي  الناطق  قال  من جانبه، 

اخلطيب، اإن »التحقيق يف احلادث ل يزال جاريا«.

ال�صعودية تعن اأول �صفري لها يف بغداد منذ 1990
رويرتز

العربية  اململكة  اإن  زيباري،   هو�سيار  العراقي،  اخلارجية  وزير  قال 
الكاملة  الدبلوما�سية  العالقات  لعادة  العراق  لدى  �سفريا  عينت  ال�سعودية 

لأول مرة منذ اأن غزا الرئي�س العراقي الراحل �سدام ح�سني الكويت.
واأ�ساف اأنه لأول مرة منذ عام 1990 يعني ال�سعوديون �سفريا للمملكة لدى 

العراق.
حول  انق�ساما  الأو�سط  ال�سرق  فيه  يواجه  الذي  الوقت  يف  العالن  وجاء 

اأزمة �سورية وال�سغط الغربي على اإيران.
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»اإ�ضرائيلي« مواجهة  من  ين�ضحب  ميني  جودو  العب 

!!.. فقط  دوالر  االآف  خم�ضة  تكلفتها  اأمريكا  يف  �ضالح  الرئي�س  وم�ضافحة  مقابلة   : مينيون  مغرتبون 

اال�ضالمي  ال�ضباب  حركة  من  ع�ضو   500 و�ضول 
القاعدة  تنظيم  يف  للتجند  اليمن  اىل  ال�ضومايل 

علي  الدويل  للجودو  اليمني  املنتخب  لعب  ان�سحب 
بطولة  �سمن  اإ�سرائيلي  لعب  مواجهة  من  خ�سروف 
كاأ�س العامل للجودو املقامة حالياً يف مدينة دو�سلدورف 
لندن  لأوملبياد  املوؤهلة  البطولت  اإحدى  وهي  الأملانية، 

.2012
اليمني  املنتخب  اأوقعت لعب  البطولة  وكانت قرعة 
يف  اإ�سرائيلي،  لعب  مواجهة  يف  خ�سروف  للجودوعلي 

اأول نزالته يف البطولة العاملية لوزن حتت 60 كغم.
نعمان  للجودو  اليمني  الحتاد  رئي�س  واأو�سح 
�ساهر اأن خ�سروف �سي�سعى لتعوي�س خ�سارة النقاط، 
البطولة،  هذه  يف  م�ساركته  يف  عليها  �سيح�سل  كان  التي 
العا�سمة  يف  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  م�ساركته  خالل  من 
فرباير  �سباط/   25 يف  انطالقها  املقرر  براغ  الت�سيكية 

اجلاري.
اأ�سار  الر�سمية »�سباأ«،  اليمنية  الأنباء  لوكالة  ووفقاً 
�ساهر اإىل اأن خ�سروف يخو�س حالياً مع�سكرًا تدريبياً يف 
اأملانيا ا�ستعدادًا لبطولة »براغ«، برفقة زميله زياد ماطر 
حتت وزن 73 كغم، باإ�سراف املدرب حلمي ح�سني مدرب 
املنتخب امل�سري ال�سابق، لفتاً اإىل اأن حظوظ خ�سروف 

يف التاأهل لأوملبياد لندن ل تزال كبرية.
الالعب  اأمام  من  خ�سروف  بان�سحاب  �ساهر  واأ�ساد 
الوطنية  الروح  يعك�س  ذلك  اأن  معتربًا  الإ�سرائيلي، 
التي  والإن�سانية  الأخالقية  واملبادئ  الدينية  والقيم 
قائاًل:  �ساهر  واأ�ساف  اليمنيون.  الالعبون  بها  يتحلى 
جراء  دولية  لعقوبة  خ�سروف  يتعر�س  رمبا  اأنه  »مع 
اإ�سالمية  وباإرادة  نف�سه  تلقاء  من  ت�سرف  اأنه  اإل  ذلك، 
ما  اأب�سط  باأن  كاملة  قناعة  من  نابعة  خال�سة،  وعربية 

التطبيع مع  لفل�سطني و�سعبها هو رف�س  اأن يقدم  ميكن 
الكيان ال�سهيوين يف اأي جمال كان«.

وكان خ�سروف اأحرز ميدالية ذهبية لليمن يف اجلودو 
اأقيمت يف  التي  الثانية ع�سرة  العربية  الألعاب  يف دورة 

قطر يف كانون الأول/ دي�سمرب من العام املا�سي.
امل�سرف  باملوقف  مينية  ريا�سية  اأو�ساط  واأ�سادت 
لالعب اجلودو اليمني الدويل علي خ�سروف، الذي ف�ّسل 
بفر�سة  احلائط  عر�س  رامياً  ووطنه  لدينه  ينت�سر  اأن 
ذهبية لك�سب نقاط كانت �ستقربه بجدارة من التاأهل اإىل 

اأوملبياد لندن.

وحتدث  املحلل الريا�سي عمر مده�س معتربًا اأن هذا 
خ�سروف،  �سجلها  وطنية  مواقف  مع  ين�سجم  املوقف 
املحتجني  ال�سباب  اإىل  املا�سي  العام  ان�سم  كان  الذي 
بطلق  واأ�سيب  الفا�سدين،  وحماربة  بالتغيري  املطالبني 
قتلى  خاللها  �سقط  التي  التظاهرات  اإحدى  خالل  ناري 

وجرحى.
اأن خ�سروف واجه ظروفاً �سعبة واإهماًل  اإىل  ولفت 
خو�س  يف  رغبته  مع  يتفاعلوا  مل  الذين  امل�سوؤولني  من 
ليعود  الظروف  كل  حتدى  اأنه  غري  العربية،  الدورة 

لبالده من الدوحة مبيدالية ذهبية غالية .

             - هايل املذابي 

اليمنية  العا�سمة  يف  ال�سومالية  ال�سفارة  ك�سفت 
ال�سومال  املقاتلني  من   500 ان  الحد  يوم  �سنعاء 
اليمن  اإىل  و�سلت  ال�سالمية  ال�سباب  حلركة  املنتمني 
قادمة من ال�سومال لالن�سمام اإىل تنظيم القاعدة يف �سبه 

اجلزيرة العربية وتعزيز ن�ساطها .
وقال ح�سني حاجي اأحمد، ال�سفري ال�سومايل يف اليمن 
حتركات  ان  خالل  الإعالم  و�سائل  من  لعدد  ت�سريح  يف 
ال�سالميني امل�سلحني بداأت يف الأ�سابيع القليلة املا�سية 
ال�سباب  اليمن بهدف دمج حركة  اىل  ال�سومال  هربا من 
ال�سالمية املتطرفة يف ال�سومال وتنظيم القاعدة يف �سبة 
اجلزيرة العربية الذي يتخذ عدد من املناطق اجلنوبية 

يف اليمن مقرا له.
ال�سباب  حركة  اندماج  اأن  اأحمد  ال�سيد  واأ�سار 
منهما  كل  ودعم  التعاون  من  مزيد  �سيعزز  والقاعدة 
وال�سدمة  ان هذه اخلطوة خلقت اخلوف  الآخر. وقال 
يف  يعي�سون  الذين  ال�سوماليني  املهاجرين  اأو�ساط  يف 

خميمات الالجئني يف اليمن.
وقال ح�سني حاجي اأحمد، ال�سفري ال�سومايل يف اليمن 
ان قوات الأمن يف اليمن مل تنجح حتى الن يف اعتقال اي 
ع�سو من عنا�سر حركة ال�سباب ال�سالمي داخل البالد. 
اأو  ال�سباب  حزب  اأو  الإ�سالمية  ال�سباب  حركة  وتعترب 
حركة ال�سباب املجاهدين اأو ال�سباب اجلهادي اأو ال�سباب 
الإ�سالميي حركة اإ�سالم �سيا�سي قتالية �سومالية تن�سط 
الذيتزعمه  القاعدة  لتنظيم  فكرياً  تتبع  ال�سومال،  يف 
اأطراف  عدة  من  وتتهم  لدن.  بن  اأ�سامة  وا�س�سه 
الأمريكية.احلركة  اخلارجية  وزارة  بينها  بالإرهاب 

الع�سكري  الذراع  كانت   2004 اأوائل  يف  تاأ�س�ست  التي 
القوات  اأمام  انهزمت  التي  الإ�سالمية  املحاكم  لحتاد 
التابعة للحكومة ال�سومالية املوؤقتة غري اأنها ان�سقت عن 
املحاكم بعد ان�سمامه اإىل مايعرف بـ«حتالف املعار�سة 
لأفراد هذه  الدقيق  العدد  ال�سومالية«.ليعرف حتديدا 
احلركة اإل اأنه عند انهيار احتاد املحاكم الإ�سالمية التي 
قدر  ال�سباب  حركة  قبيل  من  اإ�سالمية  حركات  خلفتها 
ويعتقد  تقريبا.  اإىل 7000 ع�سو  الأوىل بني 3000  عدد 
اأن املنتمني اإىل احلركة يتلقون تدريبات يف اإريرتيا حيث 
يقيمون ل�ستة اأ�سابيع يف دورة يكت�سبون خاللها مهارات 
كما  واملتفجرات.  القنابل  وا�ستخدام  الع�سابات  حرب 

باأن تلك احلركة متول ن�ساطاتها من  اأن هناك من يقول 
يتواجد  كما   . ال�سومال  �سواحل  قبالة  القر�سنة  خالل 
دعوا  قد  كانوا  احلركة  داخل  م�سلمني  اأجانب  مقاتلني 
للم�ساركة يف )جهاد( �سد احلكومة ال�سومالية وحلفائها 
ال�سليبيني الإثيوبيني. كذلك تقوم عنا�سر تابعة للحركة 
بالقيام بالتفجريات ال�ست�سهادية، من بينها اغتيال وزير 
الداخلية ال�سومايل ال�سابق عمر حا�سي اأدن يف 18 يونيو 
2009 الذي ق�سى يف التفجري داخل فندق ببلدة بلدوين 
و�سط ال�سومال وقتل معه 30 �سخ�سا على الأقل حيث 
اأعلن متحدث با�سم احلركة يف موؤمتر �سحفي لحق تبني 

احلركة للهجوم وو�سفها للوزير »باملرتد الكافر«.

مذيعة مينية تبكي اأثناء قراءتها 
خرب ترك �صالح لل�صلطة

 
بقناة  م��ذي��ع��ة  اأج��ه�����ص��ت 
بالبكاء  الف�صائية،   اليمن 
اأثناء  مبا�صرة  ال��ه��واء  على 
الأخبار  ن�صرة  يف  ق��راءت��ه��ا 
فيه  اأع��ل��ن  خ���ربا  الرئي�صة 
�صالحيته  املنتهية  الرئي�ض 
وداع��ه  �صالح  ع��ب��داهلل  علي 
وجهها  ك��ل��م��ة  يف  لل�صلطة 
مبنا�صبة  ال��ي��م��ن��ي��ن  اإىل 
النتخابات الرئا�صية املبكرة 

املقرر اجراوؤها الثالثاء.
فيها  مبا  طبيعي  ب�صكل  الكلمة  معظم  ال�صرامي«  »اأمل  املذيعة  وقراأت 
الفقرات التي دعا فيها �صالح، الناخبن والناخبات اإىل امل�صاركة الفاعلة 
يف هذا ال�صتحقاق الدميقراطي والتوجه اإىل �صناديق القرتاع لالإدلء 
باأ�صواتهم لنتخاب مر�صح التوافق الوطني عبد ربه من�صور هادي رئي�صا 

للبالد.
�صالح  فيها  اأعلن  التي  الكلمة  من  الأخرية  الفقرة  اإىل  و�صولها  وعند 
توا�صل  اأن  قبل  لربهة،  وتوقفت  املذيعة،  تلعثمت  لل�صلطة،  وداع��ه 

القراءة و�صوتها م�صحوب بنربة بكاء وحزن.
واأخواتي:  اإخ���واين..  واأمهاتي:  اآب��ائ��ي..   « كلمته  يف  �صالح  وق��ال 
اأبنائي.. وبناتي: اأحتدث اإليكم اليوم بقلب مفتوح وبثقة عالية باأنكم 
و�صحى  �صحيتم  التي  والثوابت  والقيم  باملبادئ  متم�صكن  �صتظلون 
اأباوؤكم واأجدادكم من اأجلها ويف املقدمة.. الثورة واجلمهورية والوحدة 
والدميقراطية واحلرية .. واأقول: وداعا لل�صلطة التي �صتظل يف نظري 
خلدمة  وموقعا  مغنما..  ل  مغرما  الوطن  اأبناء  من  العقالء  كل  ونظر 

ال�صعب والوطن والبذل والت�صحية من اأجلهما«..
املتحدة  الوليات  يف  حاليا   - ال�صابق   - اليمني  الرئي�ض  ويتواجد 
يف تفجري  به  التي حلقت  الإ�صابات  العالج جراء  ل�صتكمال  الأمريكية 

جامع دار الرئا�صة اأثناء �صالة اجلمعة ال�صيف املا�صي.

اليمن ت�صدر طابعا بريديا خا�صا 
بالنتخابات الرئا�صية

اأ�صدرت الهيئة اليمنية العامة للربيد والتوفري الربيدى طابعا بريديا 
خا�صا بالنتخابات الرئا�صية املبكرة.

اإن  للربيد  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  غ��امن  اأب��و  اللطيف  عبد  وق��ال 
الإ�صدار ياأتى اإ�صهاما من الهيئة لتخليد هذا احلدث الذى ميثل منعطفا 
الأمن  لدعائم  واإر�صاء  ال�صيا�صية  الأزم��ة  من  للخروج  لليمن  تاريخيا 

وال�صتقرار.
واأ�صاف، اأن الهيئة تقوم دائما من خالل اإ�صداراتها للطوابع الربيدية 
اأو  اليمنية  ال�صاحة  على  حتدث  التى  واملنجزات  الأحداث  اأهم  بتخليد 
هذه  خالل  من  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  النظر  لفتا  الدولية،  اأو  العربية 

الطوابع للتعريف باملوروثات اليمنية.

هادي يطالب بدعم مايل عاجل 
ويعد ب� »ا�صتعادة الدولة«

دعا نائب الرئي�ض اليمني، عبدربه من�صور هادي، ع�صية انتخابه رئي�صًا 
توافقيًا للبالد بعد �صنة من الأزمة، املجتمع الدويل اإىل تقدمي دعم مايل 
الدولة«  ب�»ا�صتعادة  اليمنين  واع��دًا  اقت�صاديًا،  املنهارة  لبالده  عاجل 
وحكم القانون. فيما ت�صاعد التوتر ب�صكل ملحوظ يف جنوب اليمن ع�صية 
النتخابات التي يرف�صها النف�صاليون الذين دعوا اىل ع�صيان مدين يف 

يوم النتخابات، واملتمردون احلوثيون.
واأطلق هادي يف خطاب اىل اليمنين، م�صاء اأول من اأم�ض، �صل�صلة وعود، 
احياء  واعادة  ال�صيا�صي  النظام  ا�صالح  على  خ�صو�صا  �صيعمل  انه  موؤكدا 
القت�صاد، وامل�صي قدما يف احلوار حلل ق�صيتي اجلنوب والتمرد احلوثي 
يف ال�صمال، ف�صال عن اعادة اللحمة للقوات الع�صكرية والأمنية املنق�صمة، 
والق�صاء على تنظيم القاعدة. وقال يف خطابه »جندد طلبنا من الدول 
خالل  من  لليمن  العاجل  الدعم  تبني  يف  الإ�صراع  وال�صديقة  ال�صقيقة 

حتريك ما مت ر�صده يف موؤمتر املانحن واأ�صدقاء اليمن«.
احلكومة  مل�صاعدة  طوارئ  �صندوق  اإن�صاء  تبني  املفيد  »من  انه  واعترب 
على  بظاللها  ترمي  بداأت  التي  القت�صادية  اأزمتها  جتاوز  على  اليمنية 
خمتلف النواحي، ويف مقدمتها املعي�صية والإن�صانية«. كما دعا جمموعة 

ال�20 اىل تبني موؤمتر لدعم اليمن اقت�صاديا.
من  الدولرات  ملليارات  موارد حمدودة جدا  الذي ميلك  اليمن  ويحتاج 

الدعم الدويل من اجل اخلروج من النفق القت�صادي املظلم.

 خا�س –         – هايل املذابي 

اأكد مغرتبون مينيون مقيمون يف مدينة نيويورك باأمريكا اأنه مت منعهم ورف�س طلب لقائهم 
لأ�سباب  مرافقيه،  قبل  من  ومقابلته  لأمريكا،  بزيارته  الحتفاء  اأرادوا  حني  �سالح  للرئي�س 
بقبولِه  تفاجاأوا  ولكنهم  لفخامته،  الطبية  الفحو�سات  بانتهاء  يتعلق  ما  منها  بها  حتججوا 
ملقابلة البع�س منهم، وحني �ساألوا وا�ستف�سروا الأ�سباب عرفوا اأن من حظي بفر�سة مقابلته 
وال�سالم عليه، كان قد دفع ملرافقيه مبلغ مايل من اأجل املوافقة على املقابلة، واأكد الكثري منهم 
يف ت�سريح خا�س اأنهم دفعوا خم�سة األف دولر للمقابلة والبع�س الآخر األفي دولر للم�ست�سار 

الإعالمي املرافق ل�ساحب الفخامة حممد البا�سا..
املرافق  الطاقم  ن�سب بني  قد  ثمة خالف  اأن  ا�سمه  ذكر  الذي رف�س  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 

للرئي�س �سالح �سببه عدم ت�ساويهم يف احل�س�س املالية وريع املقابالت ...
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هل اأعادت الثورة ال�ضلطة لليمنيني؟

عبده عاي�س-�سنعاء 
�سباط  فرباير/   11 يوم  انطلقت  التي  ال�سلمية«  ال�سباب  »ثورة  اأن  على  اليمنيون  يجمع 
2011، قد اأجنزت اأول واأهم اأهدافها وهو رحيل الرئي�س علي عبد اهلل �سالح من ال�سلطة بعد 

حكمه البالد 33 عاما.
ويوؤكد حمللون �سيا�سيون ون�سطاء �سبابيون ب�ساحة التغيري يف �سنعاء اأن انتخابات الرئا�سة 
ا�ستفتاء �سعبي على  التوافقي عبد ربه هادي رئي�سا جديدا مبثابة  املر�سح  املبكرة، لنتخاب 

اإنهاء حقبة حكم �سالح.
ويرى النا�سط ب�ساحة التغيري فهد املنيفي، يف حديث للجزيرة نت، اأن الثورة جاءت لإ�سقاط 
نظام الرئي�س �سالح، وا�ستعادة ال�سعب لل�سلطة املغت�سبة، مو�سحا اأن عبد ربه هادي �سيكون 

اأول رئي�س يجئ اإىل ال�سلطة بر�سا واختيار �سعبي.
التغيري  ب�سرورة  ال�سعب  اأبناء  لدى  قناعات  ت�سكل  اأن  ا�ستطاعت  الثورة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ورف�س ال�ستبداد وا�ستئثار عائلة اأو حزب بال�سلطة، واإنهاء م�سروع التوريث للحكم، والقبول 

بال�سراكة باحلكم والرثوة، واعتماد احلوار حلل اخلالفات دون اللجوء للقوة.
واعترب اأن �سباب الثورة ما زالوا هم القوة املحركة لكل الأحداث بامل�سهد ال�سيا�سي، وحذر 
اأيدوا  الثوار  اإن  وقال  الثورة،  اأهداف  حتقيق  اأمام  عرثة  حجر  الوقوف  من  املرتقب  الرئي�س 
اأهداف  بقية  وا�ستكمال  �سفحته،  وطي  �سالح  الرئي�س  حكم  لإنهاء  انتقاليا  رئي�سا  انتخابه 

الثورة.
احل�سم الثوري

من جانبه قال رئي�س مركز درا�سات امل�ستقبل فار�س ال�سقاف للجزيرة نت اإن الثورة حققت 
هدفها الأ�سا�سي وهو اإزاحة راأ�س النظام من ال�سلطة، وجاء ذلك بفعل العمل الثوري ال�سلمي 

وبالت�سوية ال�سيا�سية، وبقرار دويل من جمل�س الأمن، وفقا للمبادرة اخلليجية.
واأ�سار اإىل اأن الثورة التي بداأت بفعل ثوري بال�سوارع، مل حتقق احل�سم الثوري لأن بع�س 

الأطراف التي التحقت بالثورة كانت جزءا من النظام الذي يراد اإ�سقاطه.
كما لفت اإىل اأن الثورة جرت ع�سكرتها من خالل دخول اجلي�س املوؤيد للثورة والقبائل امل�سلحة 
يف حرب مع احلر�س اجلمهوري املوايل لنظام الرئي�س �سالح بالعا�سمة �سنعاء ومبنطقة اأرحب 

�سمال العا�سمة، ومبدينة تعز و«لعل هذا ما اأخر احل�سم الثوري«.
اإ�سعال  وهو  العربية،  الثورات  دون  متفرد  باأمر  جنحت  اليمن  ثورة  فاإن  ال�سقاف  ووفق 
ومرافق  مبوؤ�س�سات  �سالح  الرئي�س  ومعاوين  رموز  بكبار  اأطاحت  التي  املوؤ�س�سات«  »ثورة 

ع�سكرية واأمنية وحكومية، وما زالت م�ستعلة بعدد من اأهم املوؤ�س�سات الع�سكرية.
الرئي�س  واأقارب  اأبناء  واإزاحة  والأمن،  اجلي�س  هيكلة  باإعادة  ال�سرعة  عدم  من  حذر  لكنه 
الرئي�س  �سيواجه  حتد  اأكرب  يعترب  ذلك  اأن  موؤكدا  والأمنية،  الع�سكرية  منا�سبهم  من  �سالح 

اجلديد.
اإليه بقايا  وب�ساأن توقعاته ملا �سيحدث عقب انتخابات الرئا�سة، قال اإن ثمة خيارا قد يلجاأ 
النظام من اأبناء �سالح واأقاربه كاأن يتم�سكوا مبواقعهم باجلي�س والأمن، مما يعني عرقلة تنفيذ 
املبادرة اخلليجية، والوقوف اأمام ا�ستكمال اأهداف الثورة »وهنا رمبا تن�سب حرب بني قوات 

احلر�س اجلمهوري التي يقودها جنل �سالح وقوات اجلي�س املوؤيد للثورة«.
لكنه اأ�سار اإىل اأن الثورة جنحت يف ت�سليط ال�سوء على اليمن، وهو ما دفع الدول الكربى وعلى 
راأ�سها اأمريكا لرتعى الت�سوية ال�سيا�سية، وت�سرف على تطبيق بنود املبادرة اخلليجية، وتهدد 

بعقاب من يعرقل اإجراء انتخابات الرئا�سة اأو يقف حجر عرثة اأمام الت�سوية ال�سيا�سية.
اإعادة الأمل

بدوره راأى الكاتب ال�سحفي عادل الأحمدي اأن »الثورة اأعادت الأمل لليمنيني باأن الأهداف 
التي نا�سل لأجلها ال�سابقون ميكن اأن تتحقق، وواأدت حماولت حتويل النظام اجلمهوري اإىل 

حكم عائلي«.
زيف  واأثبتت  والتحديث،  للتطوير  قابلة  دولة  م�سروع  اليمن  جعلت  »الثورة  اأن  واعترب 
اأقوى  العنف  لغة  كانت  فلو  ومنق�سم،  م�سلح  ك�سعب  اليمن  اإىل  تنظر  كانت  التي  الدعاءات 
ال�سهور  معظم  عا�س  املجتمع  اإن  بل  احل�سا�س،  املنعطف  بهذا  يح�سم  من  هي  لكانت  باملجتمع 

املا�سية بال دولة ول مرافق اأمن، مع ذلك مل حتدث جرائم جنائية نتيجة هذا الغياب«. 

كما لفت اإىل اأن الثورة ال�سلمية باآلمها واآمالها وجمرياتها عمقت الرابط الوجداين بني اليمن 

اليمن  على  وحر�سهم  باخلليج  اأ�سقائهم  بحميمية  اليمنيون  �سعر  حيث  اخلليجي،  وجواره 

وم�ستقبله.

لكن الأحمدي يقول اإن »من �سلبيات الثورة التي كانت �سعبية بكل معنى الكلمة اأنها احتوت 

التيارات  اجلنوبي-وهذه  واحلراك  احلوثيني  اإىل  اإ�سارة  يف   - وطنية  غري  تيارات  ببداياتها 

كانت مبثابة الألغام املوؤقتة التي انفجرت بح�سن الثورة، لكنها بتوفيق اهلل مل حتدث اإ�سابات 

بليغة«. 

ال��ي��م��ن  يف  االأو��������ض�������اع  ع���ل���ى  ت���ه���ي���م���ن  ال�������ض���ب���اب���ي���ة 

اأ�سرف اأبوجاللة من القاهرة: تلك الواقعة، 
اإىل  املذعورين  بال�سحافيني  دفعت  التي 
الهروب من املبنى، واأتاحت الفر�سة لأن�سار 
اجلريدة،  على  هيمنتهم  يفر�سوا  باأن  �سالح 
كانت �سبباً يف اإعادة ال�سورة مرة اأخرى على 
عدد  يف  اعتذار،  جانب  اإىل  الأوىل،  ال�سفحة 

الثالث من ال�سهر اجلاري.
وا�سنطن  �سحيفة  ال�سياق  هذا  يف  ونقلت 
بو�ست الأمريكية عن فتاة تدعى هنا الديني، 
املوالني  مئات  من  واحدة  وهي  عاماً،   28
لالعت�سام  خيامهم  و�سعوا  الذين  ل�سالح، 
مي�سك  كان  وقت  يف  اجلريدة،  مقر  اأمام 
بع�سهم ببنادق كال�سينكوف، قولها: »عليهم 
لي�س  فهو  �سالح.  اهلل  عبد  علي  يحرتموا  اأن 

رئي�سنا فح�سب، بل اإنه والدنا و�سقيقنا«.
اأن  على  بتاأكيدها  ال�سحيفة  وتابعت 
يبني  الثورة  جريدة  مقر  على  ال�ستيالء 
بلدان  اأفقر  تواجه  التي  العقبات،  حقيقة 
ال�سرق الأو�سط، يف الوقت الذي تتح�سر فيه 
ر�سمياً  �ستنهي  التي  النتقالية،  املرحلة  لتلك 

حكم �سالح امل�ستمر منذ 33 عاماً. 
اأن  يتوقع  اجلاري،  ال�سهر  نهاية  فبحلول 
نائبه  اإىل  ال�سلطة  بنقل  ر�سمياً  �سالح  يقوم 
املختار،  خليفته  هادي،  من�سور  الرب  عبد 
الرئا�سة  انتخابات  بالتزكية  �سيخو�س  الذي 
�سهر  من  والع�سرين  احلادي  يف  املقررة 
الأمور  �سارت  واإن  اجلاري.  فرباير  �سباط/ 
كما هو خمطط لها، فاإن �سالح �سي�سبح رابع 
رئي�س عربي تطيح به النتفا�سات التي بداأت 

يف العام املا�سي.
الثورة  بدء  على  عام  مرور  بعد  لكن 

اأيام  بعد  على  البالد  باتت  وبعدما  اليمنية، 
مازالت  تاريخية،  رئا�سة  انتخابات  من 
ويف  ال�ساحة،  على  وا�سحة  انق�سامات  هناك 
ال�سارع، ويف دوائر ال�سيا�سة، وداخل اجلي�س 
والقوات الأمنية، ويف املوؤ�س�سات احلكومية. 
اإىل  نف�سها  اجلزئية  يف  ال�سحيفة  ولفتت 
الوليات  يف  للعالج  الذي يخ�سع  اأن �سالح، 
يبدو  ما  على  يعتزمون  وحلفاءه،  املتحدة، 
لعب دور بارز يف اليمن خالل املرحلة املقبلة، 
بالقلق  اأوباما  اإدارة  فيه  ت�سعر  وقت  يف 
وا�ستمرار  هناك،  القاعدة  تنظيم  فرع  من 
الأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات  على  هيمنته 
يف اجلنوب. وهو ما اأثار ت�ساوؤلت عدة ب�ساأن 
احلكومة  مبوجبها  �ستتمكن  التي  الطريقة 
تغيريات  اإحداث  من  اجلديدة  الئتالفية 
هيمنة  حتت  حالياً  الواقعة  البالد  يف  فعلية 
وال�سراعات  والقبلية  ال�سيا�سية  النزاعات 
وامل�سكالت  املتاعب  من  وجمموعة  الداخلية 

القت�سادية والإن�سانية.
الثورة،  جريدة  واقعة  على  له  تعقيب  يف 
من  »اأ�ست�سّف  بارز:  غربي  دبلوما�سي  قال 
من  الكثري  اأمامنا  زال  ما  اأنه  الواقعة  تلك 
كال  يف  عنا�سر  هناك  تزال  فال  التحديات. 
املرحلة  مع  بعد  تت�سالح  مل  املع�سكرين، 
النتقالية، ومل تلتزم متاماً مبتطلبات املرحلة 

النتقالية«.
اأكدت  ال�سحيفة،  مع  لها  حديث  ويف 
اليمن  يف  املعار�سة  قادة  اأبرز  من  جمموعة 
النتهاء.  على  �سارفت  �سالح  حكم  فرتة  اأن 
ال�سابق  القيادي  حلوم،  اأبو  حممد  هنا  وقال 
يف احلزب احلاكم، الذي ان�سق، واأ�س�س حزباً 

اإىل  حقبة  من  الآن  »ننتقل  به،  خا�ساً  جديدًا 

اأخرى. وامل�ساهد التي نراها يف �سوريا وليبيا 

فالو�سع  اليمن،  يف  اأما  م�سّجعة.  لي�ست 

خمتلف، حيث متكننا من التو�سل اإىل ت�سوية، 

فاز فيها اجلميع يف نهاية املطاف«.

عبده  عن  بنقلها  ال�سحيفة  وتابعت 

اجلنادي، نائب وزير الإعالم، قوله »جميعنا 

يعتقد اأن الرئي�س �سيظل يف امل�سهد ال�سيا�سي. 

بقي  اإن  الرئي�س  نائب  م�سلحة  يف  و�سيكون 

الرئي�س يف ال�سورة«. 

ودبلوما�سيون  املعار�سة  قادة  قال  فيما 

غربيون اإن النتخابات الرئا�سية خطوة مهمة 

�سلمياً،  النتقالية  املرحلة  اإمتام  اأجل  من 

اإىل  �سالح  عودة  حال  يف  حتى  اأنه  موؤكدين 

�ستت�ساءل.  و�سالحياته  قوته  فاإن  اليمن، 

واأ�سافوا »لن يعود مبقدوره ا�ستخدام موارد 

الدولة يف ح�سد الدعم، و�سيهجره اأن�ساره يف 

اآخر املطاف«.

حممد  عليه  اأكد  الذي  نف�سه  املعنى  وهو 

الإ�سالح  حزب  رئي�س  نائب  ال�سعدي، 

�سالح  اهلل  عبد  »علي  قال  حيث  املعار�س، 

من  اأكرث  ي�سبح  ولن  م�ستقبل.  لديه  لي�س 

فعل  على  يقوى  ولن  �ساخب،  �سوت  جمرد 

�سيء، لأنني اأرى اأنه مات �سيا�سياً«. 

ُينَظر  الذي  �سالح،  اأن  اآخرون  يرى  بينما 

اإليه باعتباره خبرًيا يف املناورات ال�سيا�سية، 

مبقدوره التحكم يف ال�سلطة وجمريات الأمور 

بينه  مقارنة  وعقدوا  الكوالي�س.  وراء  من 

فالدميري  ال�سابق،  الرو�سي  الرئي�س  وبني 

زال  وما  من�سبه،  من  تنّحى  الذي  بوتني، 

ي�ستعد  هو  وها  البالد،  يف  الأبرز  ال�سخ�سية 

من�سب  ل�سغل  جديد  من  للرت�سح  الآن 

الرئي�س. وقال النا�سط البارز خالد الأني�سي: 

فهو  بوتني.  مثل  مثله  �سالح  اهلل  عبد  »علي 

ميتلك الرثوة والإعالم وحلفاءه يف ال�سلطة. 

ونظامه ل يزال قائماً«.

يبدو اأن امل�صاعي التي يبذلها الثوار يف اليمن لإمتام املرحلة النتقالية، ووداع حقبة 
الرئي�ض علي عبد اهلل �صالح، �صتواجه العديد من ال�صعوبات والعقبات، يف ظل التطورات 
املعقدة واملتالحقة التي ي�صهدها الو�صع ال�صيا�صي يف البالد. ولعل احلادثة الأبرز التي 
وقعت اأخرًيا وجاءت لتدلل على تلك احلقيقة هي تلك املتعلقة باإقدام مئات من املوالن 
ال�صهر اجلاري، بعدما  الثاين من  الثورة احلكومية يف  ل�صالح على اقتحام مبنى جريدة 
قام رئي�ض التحرير اجلديد يف اليوم ال�صابق باإزالة �صورة �صالح التي كانت تو�صع يف اأعلى 

اجلانب الأي�صر لل�صفحة الأوىل على مدار 33 عامًا.



www.ghorbanews.com

13 اعالنات FRIDAY , FEBRUARY 24 . 2012   / Vol . 5 - Issue 130

ترقبوها قريبا

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

هويتها قومية , ر�سالتها عربية

  تنطلق من ال�رشق اىل الغرب

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

االجتماعية الهادفة والربامج العائلية املنوعة

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

العربي اال�سيل

 باال�سافة اإىل  برامج خا�سة منوعه لالطفال تعمق 

ارتباط االطفال مبا�سيهم العريق

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

تغطية اخبارية 
تواكب احلدث

اعالنك معنا ي�ضبق اخلرب

 RECONGIZED LEADER IN :

Security Cameras

Intercom

P.O.S  System

Credit Card Acceptance

 ATM World Authorized

Dealer

Web Design

Phone System

Access Control



www.ghorbanews.com

15 اعالن FRIDAY , FEBRUARY 24 . 2012   / Vol . 5 - Issue 130

نقوم بتجهيز وجبات االفراح واملنا�ضبات

اأ�ضهى املاأكوالت 
اليمنية والعربية

تو�ضيل جماين

Yemeni and Arabian Food
Free Delivery

6726 5th Ave . Brooklyn , NY 11220  Between 68 st . and Senator St
718-748-4500

facebook.com/yemenrestaurant
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NABLUS  SWEETSحلويات نابل�س
ال�صهرية يف

 بروكلن - نيويورك
كنافة نابل�صية باجلبنة وال�صمن  البلدي 

ناعمة وخ�صنة ، بقالوة م�صكلة ، وربات بالق�صطة 
، وكافة انواع احللويات ال�صرقية الفاخرة

ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

جديد نابل�ض
 كيك بكل النواع 

والحجام التي  تطلبونها 
ملنا�صباتكم ال�صعيدة 

نقبل الفود �ضتامب

Tel: 718 -748- 1214
Fax : 718-748-6148

www.nablussweets.com

6812.5th ave
BROOKLYN,NY  11220

احل��راره  �صديد  اجل��و  ك��ان  ..اإذا 
اإىل  وب�صره  �صمعه  اهلل  األ��ق��ى   ...
اأهل الأر�ض فاإذا قال الرجل: ل اإله 
اللهم  اليوم  اأ�صد حر هذا  ال اهلل ما 
اهلل  قال   ] جهنم  حر  من  اأج��رين 
جلهنم " اإن عبداآ من عبادي اأ�صتجار 
قد  اأين  اأ�صهدك  واإين  حرك  من  بي 
اأعظمك  ماآ  " �صبحاآنك  منك  اأجرته 

ياهلل ..
                                                                               عجبا لك ياابن اآدم

من  اذنك  ف�ِ�ْي  ي��وؤذن  تولد  عندما 
غري �صالة

وعندما متوت ي�صلى عليك من غري 
اآذان. 

 
عجبا لك ياابن اآدم

ال��ذي  م��ن  تعلم  ل  ت��ول��د  ع��ن��دم 
اأخرجك من بطن اأمك

الذي  من  تعلم  ل  مت��وت  وعندما 
اأدخلك اإىل قربك

 
عجبا لك ياابن اآدم

عندما ولدت تغ�صل وتنظف
وعندما متوت تغ�صل وتنظف

 
عجبا لك ياابن اآدم

ع��ن��دم��ا ت��ول��د لت��ع��ل��م م���ن ف��رح 
وا�صتب�صر بك

بكى  م��ن  لتعلم  مت��وت  وع��ن��دم��ا 
عليك وحزن 

 
عجبا لك ياابن اآدم

�صيق  مكان  يف  كنت  اأم��ك  بطن  يف 
ومظلم

وعندما متوت تكون يف مكان �صيق 
ومظلم

 عجبا لك ياابن اآدم
بالقما�ض  تغطى  ول���دت  عندما 

لي�صرتوك
بالقما�ض  تكفن  مت��وت  وع��ن��دم��ا 

لي�صرتوك
 

عجبا لك ياابن اآدم
ي�صاألك  وك����ربت  ول����دت  ع��ن��دم��ا 

النا�ض عن �صهادتك 
وخرباتك

وعندما متوت ت�صاألك املالئكة عن 
عملك ال�صالح 

 
فماذا اأعددت لآخرتك ؟

 
جرب تقولهاآ من قلب :

اآ�صهد اآن لآ اآله اآلآ اآهلل واآ�صهد اآن 
حممد ر�صول اآهلل .. 

 
وانت  ذنوبك  تو�صع  اين  تعلم  هل 

يف �صالتك؟؟
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ق��ال 

وعلي اله و�صحبه و�صلم
اتى  ي�صلي  ق��ام  اذا  العبد  ))ان 
و  را�صه  على  فو�صعت  كلها  بذنوبه 
عاتقيه فكلماركع او �صجد ت�صاقطت 

عنه(
يامن تتعجل يف الركوع وال�صجود

اطل
ب��ق��در  رك����وع����ك  و  ����ص���ج���ودك 

مات�صتطيع
فالتفوت  الذنوب  عنك  لتت�صاقط 

هذاالجر

بلجام  اهلل  جلمه  علما  كتم  »من   
من نار يوم القياآمه .

اقراأ وتدبر
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م�ضر ت�ضتدعي �ضفرها لدى �ضوريا ...
 و�ضوريا ت�ضحب �ضفرها من القاهرة ردا على ا�ضتدعاء امل�ضرى من دم�ضق

املوت حتى  بال�ضلطة  لالحتفاظ  �ضيحاربون  ب�ضوريا  العلويون 

اأوغلى يدين اقتحام االأق�ضى ويعتربه 
م�ضا�ضًا باالأمة االإ�ضالمية جمعاء

 

اأدان الأمن العام ملنظمة التعاون الإ�صالمى، اأكمل الدين اإح�صان اأوغلى، 
الأق�صى،  امل�صجد  اقتحام  على  الإ�صرائيلى  الحتالل  قوات  اإقدام  ب�صدة 
هذا  معتربًا  بداخله،  تواجدوا  الذين  امل�صلن  من  عدد  على  والعتداء 
هذا  اأن  وموؤكدًا  جمعاء،  الإ�صالمية  الأمة  على  اعتداًء  اخلطري  الت�صعيد 
حّمل  كما  الدولية.  والقوانن  للمواثيق  �صارخًا  انتهاكًا  ميثل  العتداء 
هذه  مثل  ا�صتمرار  تبعات  عن  الكاملة  امل�صئولية  الإ�صرائيلى  الحتالل 

العتداءات ال�صتفزازية اخلطرية.
الدوىل  الأم��ن  جمل�ض  الإ�صالمى،  التعاون  ملنظمة  العام  الأم��ن  ودعا 
واملجتمع الدوىل اإىل التحرك ب�صكل جاد وعاجل من اأجل و�صع حد لهذه 
ومقد�صاته،  الفل�صطينى  ال�صعب  بحق  املتوا�صلة  الإ�صرائيلية  النتهاكات 

ومنع تكرار هذه اجلرائم التى تغذى العنف والتوتر فى املنطقة.

مينيون جنوبيون يتظاهرون بالقاهرة 
تنديدًا باالنتخابات الرئا�ضية 

تظاهر ع�صرات اليمنين من اأبناء اجلنوب اأمام مقر اجلامعة العربية 
بالقاهرة معلنن رف�صهم لالنتخابات الرئا�صية، ومعتربين اأن النتخابات 

مبثابة تكري�ض لالحتالل الذى يعانى منه جنوب اليمن منذ عام 1994.
ورفع املتظاهرون �صعارات منددة لالنتخابات منها »ل لتمرير النتخابات 
بيانًا  املتظاهرون  واأ�صدر  عدن«.  وعا�صمتنا  اجلنوب  »دولتنا  اليمن«،  فى 
طالبوا فيه اجلامعة العربية بالعرتاف بحق اجلنوب فى تقرير امل�صري 

�صواء بالوحدة اأو بتقرير امل�صري.

مقتل االعالمية هالة امل�ضراتي 
يف �ضجنها بطرابل�س 

ن���ق���ل���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة 
عاجل  خ��رب  اجل��زائ��ري��ة 
موالون  اأك���د  ف��ي��ه:  ج��اء 
الراحل  الليبي  للزعيم 
جرى  م��ا  اون��الي��ن  للنهار 
تداوله من معلومات حول 
الليبية  العالمية  مقتل 
ال�صديد  بولئها  املعروفة 
هالة  ال�����ص��اب��ق  ل��ل��ن��ظ��ام 
زنزاتها  داخ��ل  امل�صراتي 
اجلمعة  اليوم  بطرابل�ض 
على  تهجمها  خلفية  على 
الح��ت��ف��الت  يف  ال���ث���وار 
الليبية  للثورة  ال�صنوية 

يف �صجنها.

 --)CNN( م�����ص��ر  ال���ق���اه���رة، 
لدى  �صفريها  ا�صتدعاء  م�صر  اأعلنت 
دبلوما�صي  حترك  اأح��دث  يف  �صوريا، 
عربي لت�صعيد ال�صغوط على النظام 
اأطلقها  دموية  حملة  جراء  ال�صوري 

لقمع احتجاجات مناه�صة له.
وقال الناطق الر�صمي با�صم وزارة 
ر�صدي،  عمرو  امل�صرية،  اخلارجية 
وزير  ا�صتقبال  بعد  اتخذ  القرار  اإن 
اخلارجية، حممد كامل عمرو، لل�صفري 
امل�صري لدى �صوريا، �صوقي اإ�صماعيل، 
اأخبار م�صر عن  ما نقل موقع  بح�صب 

وكالة اأنباء ال�صرق الأو�صط.
اإبقاء  ت��ق��رر  ب��اأن��ه  ر���ص��دي  وذك���ر 

ال�صفري يف القاهرة حتى اإ�صعار اآخر.
قد  امل�صري  اخلارجية  وزير  وكان 
�صحب  اإمكانية  اإىل  ال�صبت،  اأ���ص��ار، 
اأن  اإىل  لف��ت��ًا  وق��ت،  اأي  يف  ال�صفري 
م�صدرًا  جلعله  ك��ان  ه��ن��اك،  اإبقائه 
موثوقًا للوزارة عن »تفا�صيل احلقيقة 

على اأر�ض الواقع«، طبقًا للم�صدر.
�صياق  يف  امل�صري  التحرك  وياأتي 
حتركات لت�صعيد �صغوط دبلوما�صية 
الأ�صد،  ب�صار  ال�صوري،  الرئي�ض  على 
لجتثاث  اأطلقه  دم��وي  قمع  ب�صبب 

انتفا�صة �صعبية تطالب بالتغيري.
كما ياأتي بعد اأقل من اأ�صبوعن من 
ال�صورية  ال�صفارة  لطاقم  ليبيا  طرد 
عدد  اإىل  بذلك  لتن�صم  طرابل�ض،  يف 
التي  والأجنبية  العربية  الدول  من 
ال�صورين  الدبلوما�صين  بطرد  قامت 
لديها، كما �صحبت �صفرائها من دم�صق، 
احتجاجًا على اأعمال القتل اجلارية 

يف �صوريا.
التعاون  جمل�ض  دول  اأن  ُي��ذك��ر 
قبل  من  ب��ادرت  قد  كانت  اخلليجي 

�صوريا،  م��ن  ���ص��ف��رائ��ه��ا  ل���ص��ت��دع��اء 
النظام  ���ص��ف��راء  جميع  م��ن  وطلبت 
»ب�صكل  اأرا�صيها  م��غ��ادرة  ال�����ص��وري، 

فوري.«
قليل  بعد  العربي  التحرك  وجاء 
من اإغالق وزارة اخلارجية الأمريكية 
طاقمها  و�صحب  دم�صق  يف  �صفارتها 
لندن  ا�صتدعت  بينما  الدبلوما�صي، 
الإجراء  نف�ض  هو  للت�صاور،  �صفريها 

الذي قامت به دول اأوروبية اأخرى.
يو�صف  �صفريها  �صوريا  و�صحبت 
على  ردا  ال���ق���اه���رة،  م���ن  الأح���م���د 
�صوقى  ل�صفريها  الأخ��رية  ا�صتدعاء 
ردا  ا�صتباقية  خطوة  فى  اإ�صماعيل،  
ب�صار  نظام  م��ن  امل��وج��ه  القمع  على 

فى  املدنين  املتظاهرين  جتاه  الأ�صد 
دم�صق. 

املتحدث  ر����ص���دى،  ع��م��رو  وق����ال 
قرار  "اإن  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  با�صم 
لل�صارع  ا�صتجابة  جاء  ال�صفري  �صحب 
الطرق  كافة  ا�صتنفاد  بعد  امل�صرى 
لفتا  ال�صورى،  النظام  مع  والو�صائل 
اإىل العالقات التاريخية التى تربط 
والتى كانت متنع  البلدين  �صعبى  بن 
اأى حماولة لقطع العالقات و�صرورة 
تدريجى  ب�صكل  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ 
خالل  م��ن  م�صر  ب��ه  قامت  م��ا  وه��ذا 
وغري  املعلنة  والر�صائل  الت�صالت 
املعلنة والتفاق مع قرارات اجلامعة 
العربية واللجوء ملجل�ض الأمن �صمن 

القرار العربى، والذى ف�صل فى اإيقاف 
ومن  ال�صورية،  الأرا�صى  على  العنف 
وتقدمي  املتحدة  ل��الأمم  التوجه  ثم 
اإىل  ي��ه��دف  ب��ا���ص��م 72 دول���ة  ق���رار 
حقوق  �صد  النتهاكات  جميع  وقف 

الإن�صان. 
اأن احلكومة امل�صرية  واأكد ر�صدى 
�صوى  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ى  �صبيال  جت��د  مل 
النهاية  ف��ى  اخل��ط��وة  ه���ذه  ات��خ��اذ 
بالإبقاء على ال�صفري امل�صرى بدم�صق 
فى القاهرة حتى اإ�صعار اآخر ما يعنى 
القائم  عند  �صتقف  ال��ع��الق��ات  اأن 
على  ذلك  يوؤثر  األ  وناأمل  بالأعمال، 
امل�صرين فى �صوريا لأن م�صر و�صوريا 

دولة واحدة.

 ذكرت �صحيفة »مونرتيال جازيت« 
الكندية اأن الأقلية العلوية فى �صوريا 
لالحتفاظ  املوت  حتى  حتارب  �صوف 
�صوى  ميثلون  ل  اأنهم  رغم  بال�صلطة، 
وذلك  هناك،  ال�صكان  من  باملئة   12
ال�صنية  الأغلبية  انتقام  من  خوفا 
قوات  يد  على  للقمع  تعر�صت  التى 
اأن  هو  م�صريهم  �صيكون  واإل  الأ�صد، 
اجلبلية  باملناطق  مطاردين  يعي�صوا 

وال�صاحلية فى �صوريا.
فى  الكندية،  ال�صحيفة  واأب��رزت 
الأو�صاع  حول  اليوم  ن�صرته  تقرير 
فى �صوريا، الت�صريحات التى اأدىل بها 
»فابري�ض بالن�ض« مدير مركز جيمو 
والتى  فرن�صا،  ف��ى  بليون  لالأبحاث 
يخ�صون  العلوين  اأن  خاللها  اأك���د 
ال�صنة،  ال�صورين  اأم��ام  الهزمية  من 
التى  الحتمالت  تزايد  مع  خا�صة 
طائفى  ���ص��راع  ا�صتعال  ح��ول  ت��دور 

ب�صوريا اإذا �صقط النظام.
الآن  العلوين  اأن  بالن�ض  واأ�صاف 
ال��الع��ودة،  نقطة  اإىل  و���ص��ل��وا  ق��د 
الأ�صد  نظام  اأن  يدركون  اأنهم  موؤكدا 
ال�صنية،  املعار�صة  ي�صحق  اأن  ينبغى 
اإىل  واإل �صيرتكون بيوتهم ويتجهون 
اأو  لهم  معقال  منها  ليجعلوا  اجلبال 
يعي�صون مطاردين من جانب الأغلبية 
ال�صنية التى تنظر اإليهم باعتبارهم 
مغت�صبن، نظرا ل�صيطرتهم على كافة 
املحلل  فاإن  ولذا  احلكومية،  املنا�صب 
يجد  الأ�صد  نظام  اأن  يرى  الفرن�صى 
نف�صه م�صطرا فى ظل هذه املعطيات 

حلكمه  املناوئة  الحتجاجات  لقمع 
الذى ا�صتمر لأحد ع�صر عاما.

الفرن�صى  ال�صيا�صى  املحلل  وي��رى 
اأن اجلي�ض ال�صورى الذى تتكون كافة 
العلوين  من  جمموعة  من  قياداته 
ي�صتمر  �صوف  الأ�صد،  لنظام  املوالن 
انتهجها  ال��ت��ى  ال��ق��م��ع  �صيا�صة  ف��ى 
املا�صية  �صهرا  ع�صرة  الأح��د  خ��الل 
�صتة  م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودت  وال��ت��ى 
اآلف قتيل من اأبناء ال�صعب ال�صورى، 
يريد  ل  ال�صورى  اجلي�ض  اأن  مو�صحا 
اأن تتكرر ماأ�صاة املقاتلن اجلزائرين 
بعدما  اجلزائريون  بهم  مثل  الذين 
امل�صتعمر  من  ا�صتقاللهم  على  ح�صلوا 

الفرن�صى، نظرا لأنهم �صاركوا القوات 
الفرن�صية فى قمع املحتجن اآنذاك.

املحلل  اأو���ص��ح  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
املحا�صر  ب��ي��ري،  ت��وم��ا���ض  الفرن�صى 
اأن �صقوط نظام  اإيدينبريج،  بجامعة 
الرئي�ض ال�صورى احلاىل ب�صار الأ�صد 
مناوئيه احلالين  اأمام  الباب  �صيفتح 
لالنتقام من طائفة ال�صيعة العلوية، 
التى ينتمى اإليها الأ�صد. واأو�صح بيري 
اأن الطائفة العلوية فى �صوريا تعانى 
هناك  ال�صنية  الأغلبية  احتقار  من 

منذ حكم العثمانين.
خالفا  ه��ن��اك  اأن  ب��ي��ري  واأو����ص���ح 
الطائفتن  ب���ن  ك��ب��ريا  ع��ق��ائ��دي��ا 

ال�صنية والعلوية، قد يزيد من عمق 
ال�صراع الطائفى بن امل�صلمن ال�صنة 
�صقوط  بعد  �صوريا  ف��ى  والعلوين 

الأ�صد.
ب��اوىل مدير  ب��رون��و  اأن  ف��ى ح��ن 
التابع  ال��ع��رب��ن  ال��درا���ص��ات  م��رك��ز 
ال�صرق  ل�صئون  الفرن�صى  للمعهد 
نظام  �صقط  اإذا  اأن��ه  ي��رى  الأو���ص��ط 
�صوف  العلوين  فاإن  �صوريا  فى  الأ�صد 
املناطق  فى  م�صتقال  كيانا  يوؤ�ص�صون 
م���ا واف����ق عليه  ال�����ص��اح��ل��ي��ة، وه���و 
بالن�ض الذى عاد ليوؤكد اأن العلوين 
و�صوف  م�صتقال  كيانا  يوؤ�ص�صون  �صوف 

يجعلون من الالذقية عا�صمة لهم.
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وّقع على تاأ�ضي�ضه نحو 80 �ضخ�ضية معار�ضة وحقوقيون ورجال دين

جديدي�ضعى  �ضيا�ضي  تيار  تاأ�ضي�س  عن  يعلنون  �ضوريون  معار�ضون 
احلر اجلي�س  ودعم  الثورة  اأهداف  وتر�ضيخ  النظام  الإ�ضقاط 

ممكن  اأمر  الإيران  اأحادية  �ضربة  توجيه  اإ�ضرائيلي:  قائد 

اأعلن معار�صون �صوريون بارزون عن 
ت�صكيل تيار جديد ي�صعى اإىل اإ�صقاط 
النظام ال�صوري وتر�صيخ اأهداف الثورة 
ح�صب و�صف موؤ�ص�صيه، كما ي�صعى اإىل 
دعم اجلي�ض احلر ح�صب تاأكيد وحيد 

�صقر اأحد املوؤ�ص�صن. 
للتيار،  التاأ�صي�صي  البيان  واأ���ص��ار 
برتكيا  ا�صطنبول  يف  عليه  وقع  الذي 
نحو 80 �صخ�صية معار�صة وحقوقيون 
اأن  الداخل،  يف  ون�صطاء  دين  ورج��ال 
دميقراطية  دولة  لبناء  ي�صعى  التيار 
وال�صيا�صية  املدنية  احلريات  و�صون 

والقت�صادية والثقافية والدينية.
موؤ�ص�صي  اأح��د  قربي  عمار  وق��ال 
جاء  الوطني  التغيري  تيار  اإن  التيار 
مبادئها  وت��ر���ص��ي��خ  ال���ث���ورة  ل��دع��م 
ومفاهيمها وامل�صاركة يف بناء م�صتقبل 
اأنه  معتربًا  ال�صورين«،  جميع  ي�صم 
ومفهوم  ك��رك��ي��زة  للمواطنة  ي�صعى 
دميقراطية  مدنية  ل��دول��ة  يوؤ�ص�ض 

مدنية تعددية. 
البارز  املعار�ض  �صرح  جانبه،  ومن 
�صديدة  »ب�����ص��راح��ة  ���ص��ق��ر:  وح��ي��د 
واملجل�ض  التن�صيق  هيئة  اأن  وجدنا 
ال�صوري،  الن�صيج  ي�صكالن  ل  الوطني 
بدون  واحدا  نكون ج�صدًا  اأن  وغايتنا 
املجتمع  يف  اأح��د  لأي  واإق�صاء  متييز 

ال�صوري«. 
الثورة  ندعم  »نحن  �صقر:  واأ�صاف 
عن  م��ع��رب��ًا  احل���ر«،  اجلي�ض  ون��دع��م 
من  للخال�ض  ح���راك  ب���اأي  ترحيبه 

نظام الأ�صد. 

العربية  اللجنة  رئي�صة  واعتربت 
للدفاع عن حرية الراأي والتعبري  واأحد 
اأن  مارديني  بهية  املوؤ�ص�صن  الأع�صاء 
ال�صعب ال�صوري �صُي�صقط ب�صار الأ�صد، 
ح�صب  واحد  طيف  �صوريا  يحكم  ولن 
اأهمية  ي�صرتعي  ما  وه��و  اعتقادها، 
حقيقية  ج��دي��دة  اأح����زاب  تاأ�صي�ض 
حالة  وت��واج��ه  الأر�����ض  على  تعمل 
خلفها  التي  القادمة  ال�صيا�صي  الفراغ 

حزب البعث.

وراأت مارديني اأن التحديات الأكرب 
الذي �صتواجه الأحزاب امل�صتقبلية يف 
حتديات  �صتكون  الأ�صد  مابعد  ف��رتة 

تنموية واقت�صادية بامتياز.
ال�صيا�صية  احل���رك���ة  وع���رف���ت 
ن�صطة  حركة  ال�صورية  للمعار�صة 
الركود  من  عقود  بعد  ال��ث��ورة  خ��الل 
الأب  الأ���ص��د  الرئي�صن  حكم  اأث��ن��اء 
والب�����ن، ح��ي��ث ن�����ص��ت امل�����ادة 8 من 
الد�صتور ال�صوري على اأن حزب البعث 

القائد  العربي ال�صرتاكي احلاكم هو 
منع  اإىل  اإ���ص��ارة  يف  واملجتمع  للدولة 

تداول ال�صلطة.
ال�صيا�صية  الئتالفات  ومتخ�صت 
اأ�صهر  بعد  ال�صورين  املعار�صن  بن 
مار�ض/  منت�صف  يف  الثورة  اندلع  من 
ت�صكيل جبهتن  املا�صي عن  العام  اآذار 
رئي�صيتن هما املجل�ض الوطني ال�صوري 
برئا�صة برهان غليون، وهيئة التن�صيق 

الوطنية برئا�صة هيثم مناع.

اأك������د رئ���ي�������ض اأرك��������ان اجل��ي�����ض 
اأن  بيني غانتز،  الإ�صرائيلي، اجلرال 
�صرب  قرار  وحدها  �صتتخذ  اإ�صرائيل 
مع  غانتز  ت�صريحات  وتتزامن  اإيران، 
بدء زيارة م�صت�صار الرئي�ض الأمريكي 
ب����اراك اأوب���ام���ا ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي توم 

دونيلون لإ�صرائيل.
القناة  مع  مقابلة  يف  غانتز  وق��ال 
على  اإن  الأوىل  العامة  ال�صرائيلية 
م�صيفًا  نف�صها،  عن  الدفاع  اإ�صرائيل 
ا�صرائيلية  م�صكلة  متثل  ل  اإي��ران  اأن 
اإقليمية  م�صكلة  واإمن�����ا  ف��ح�����ص��ب، 

ودولية.
واأ�صار غانتز اإىل اأن: »اإ�صرائيل هي 
دورنا  هذا  لأمنها،  الرئي�صي  ال�صامن 
اإ�صرائيل  دول��ة  على  ويجب  كجي�ض 
الدفاع عن نف�صها )...( علينا متابعة 
التطورات يف ايران وم�صروعها النووي 
ل��ك��ن ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع اآخ���ذي���ن يف 
قررته  وما  العامل  يفعله  ما  احل�صبان 

اإيران وما �صنفعله اأو ل نفعله«.
وا���ص��ن��ط��ن ت��ط��ل��ب م���ن اإ���ص��رائ��ي��ل 
»ه��اآرت�����ض«  �صحيفة  ال��ت��م��ه��ل��وذك��رت 
من  طلبت  وا�صنطن  اأن  ال�صرائيلية 
لإعطاء  اأ�صهر  عدة  التمهل  اأبيب  تل 
ايران  �صد  الدولية  للعقوبات  فر�صة 

لردعها عن تطوير من�صاأتها النووية.
الأرك��ان  رئي�ض  ت�صريحات  و�صبق 
اأوباما  م�صت�صار  و�صول  ال�صرائيلي 
لإجراء  اإ�صرائيل  اإىل  القومي  لالأمن 
»م�������ص���اورات م���ع ك���ب���ار امل�����ص��وؤول��ن 
من  ع��دة  ملفات  ب�صاأن  ال�صرائيلين 

اأخرى  وم�صائل  و�صوريا  اإي��ران  بينها 
قال  كما  املنطقة«،  يف  بالأمن  تتعلق 

البيت البي�ض.
مع  حم��ادث��ات��ه  دون��ي��ل��ون  و�صيبداأ 
عدد  ح��ول  ال�صرائيلين  امل�صوؤولن 
قبل  اي����ران،  فيها  مب��ا  الق�صايا  م��ن 
رئي�ض  بها  �صيقوم  زيارة  من  اأ�صبوعن 
نتانياهو  بنيامن  ال�صرائيلي  الوزراء 
الرئي�ض  مع  للتباحث  وا�صنطن  اىل 
حول  الب��ي�����ض  البيت  يف  الم��ري��ك��ي 

امل�صاألة نف�صها.
مت�صل  �صياق  العقوباتويف  ت�صديد 
اخلارجية  وزارة  يف  م�����ص��وؤول  اأ���ص��ار 
الإ�صرائيلية اليوم اإىل اأن بالده تتابع 
اللتْن  الإيرانيتْن  ال�صفينتْن  حترك 
البحر  ودخلتا  ال�صوي�ض  قناة  عربتا 

املتو�صط.
اأن وزير الدفاع الإ�صرائيلي  ويذكر 
الدويل  املجتمع  دعا  قد  باراك  ايهود 
قبل  ايران  على  عقوباته  تعزيز  اىل 

هجمات  اأي  من  »حم�صنة«  ت�صبح  ان 
م��ادي��ة ل��وق��ف ب��رن��اجم��ه��ا ال��ن��ووي، 
م�����ص��ي��ف��ًا خ���الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ايف يف 
فر�ض  وترية  ت�صريع  »علينا  طوكيو: 

العقوبات« على طهران.
املجتمع  »ع��ل��ى  اأن  ب����اراك  واأك����د 
على  الإي��ران��ي��ن  ي��رغ��م  اأن  ال���دويل 
لدفع  م�صتعدون  نحن  هل  الت�صاوؤل: 
علينا  اأم  نعانيها(  )التي  العزلة  ثمن 

اأن نقرر اإنهاء جهودنا النووية؟«.

اأكرث من 2500 جندي �ضوري من�ضق 
يوؤدون الق�ضم على بذل دمائهم 

واأرواحهم يف �ضبيل اإ�ضقاط نظام االأ�ضد 

يف ان�صقاق جماعي هو الأكرب بح�صب املعار�صة ال�صورية، اأدى اأكرث من 
اإ�صقاط  �صبيل  يف  واأرواحهم  دمائهم  بذل  على  الق�صم  مين  جندي   2500

نظام الأ�صد، وحماية املتظاهرين املدنين.
ق�صم  ن�ضُّ  ك��ان  »ي��وت��ي��وب«،  موقع  على  ن�صر  فيديو  مقطع  وبح�صب 
الن�صمام للجي�ض ال�صوري احلر، واأداه اجلنود، هو: »نق�صم باهلل العظيم، 
اأن نحافظ على �صيادة الوطن، برًا وبحرًا وجوًا، واأن نعمل على اإر�صاء اأ�ص�ض 
نظام دميوقراطي تعددي، واأن نحرتم جميع التفاقات الدولية، املربمة 
مع كافة الدول، واأن نحافظ ونلتزم باأخالقيات ومبادئ الدولة، واأن نلتزم 
اإ�صقاط  اأجل  من  واأرواحنا  دماءنا  ونبذل  املدنين،  املتظاهرين  بحماية 

النظام الأ�صدي، النظام املجرم، واهلل على ما اأقول �صهيد«.
وبعد اأداء الق�صم، اأعلن املتحدث الذي لقن اجلنود الق�صم باأنهم منتمون 

اإىل كتيبة معاوية التابعة للجي�ض احلر.
ُيذكر اأن اجلي�ض النظامي ال�صوري قد تداعى ب�صكل كبري موؤخرًا، بعد 
اأن و�صلت موجة الن�صقاقات اإىل �صباط وم�صوؤولن كبار يف وزارة الدفاع، 

بعد ا�صتمرار نظام الأ�صد يف قتل املتظاهرين ال�صلمين ب�صكل ممنهج.
اخلمي�ض  بالأغلبية  تبنت  قد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وكانت 
املا�صي قرارًا يدعو اإىل الوقف الفوري حلملة القمع العنيفة التي ي�صنها 

نظام الرئي�ض ال�صوري ب�صار الأ�صد على املناه�صن له.
وكانت ال�صن ورو�صيا واإيران من بن الدول التي عار�صت م�صروع القرار 
حقوق  »انتهاكات  لإدان��ة  العربية  ال��دول  من  وعدد  م�صر  طرحته  الذي 

الإن�صان الوا�صعة واملنهجية« يف �صوريا.
ويطالب القرار احلكومة ال�صورية بوقف هجماتها على املدنين ويدعم 
جهود اجلامعة العربية ل�صمان انتقال دميقراطي يف �صوريا ويو�صي بتعين 

موفد خا�ض لالأمم املتحدة اىل �صوريا.

اإ�ضرائيل تهدد بحرب جديدة على غزة
ه����������دد اجل����ي���������ض 
ل�صان  على  الإ�صرائيلي 
بني  اأرك����ان����ه  رئ��ي�����ض 
حملة  ب�����ص��ن  غ��ان��ت�����ض 
على  وا�صعة  ع�صكرية 
اإ�صتمر  م���ا  اإذا  غ����زة 
اإط���الق ال�����ص��واري��خ من 

قطاع غزة. 
اأك����دت  امل���ق���اب���ل  يف 
الفل�صطينية  الف�صائل 
اأي  �صد  على  جاهزيتها 
عدوان اإ�صرائيلي جديد 
التي  احلرب  غرار  على 

�صنتها اإ�صرائيل قبل ثالث �صنوات على غزة.
اجلانبان،  يطلقها  التي  وال�صواريخ  الإعالمية  الت�صعيد  لهجة  وتعيد 
�صكان  على  حربها  اإ�صرائيل  ب��داأت  حينما  �صنوات  ثالث  لقبل  الأذه��ان 
قطاع غزة واأ�صتمرت لأكرث من ثالث اأ�صابيع، �صقط خاللها اأكرث من 1450 
جزئي  بن  منزل  اآلف   8 نحو  دمر  فيما  اآخرين،  اآلف  واأ�صيب  فل�صطيني 

وكلي.
واأتهمت حركة حما�ض التي حتكم غزة، على ل�صان الناطق باإ�صمها فوزي 
ال�ّصاحة  د ت�صعيد الأو�صاع يف قطاع غزة، لإرباك  اإ�صرائيل بتعُمّ برهوم، 

الفل�صطينية التي ت�صتعد لتطبيق اتفاق امل�صاحلة الوطنية على الأر�ض.
وتتهم اإ�صرائيل املقاومة الفل�صطينية امل�صلحة يف غزة بت�صعيد الأو�صاع 
من خالل اإطالق ال�صواريخ على البلدات واملدن الإ�صرائيلية املجاورة لقطاع 
غزة، لكن برهوم اأكد اأن املقاومة مل تكن اإل »نتيجة للعدوان الإ�صرائيلي 

املتوا�صل، وكذلك للدفاع عن النف�ض وعن ال�صعب والأر�ض واملقد�صات«.
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تلك »اال�ضتثناءات« اجلميلة

هكذا تّكم مبارك ب�»ذات« امل�ضرّيني

ولدة  على  العقود  ع�صرات  بعد 
بات  الكال�صيكية،  ال��روائ��ع  بع�ض 
ك���اإرث  ال��ي��وم  معها  يتعامل  ال��ع��امل 
ب�صري، بعدما تخطت قيمتها الفنية 
�صحيح  وجن�صياتهم.  موؤلفيها  هوية 
اأّن عنوان الدورة احلالية ل�»مهرجان 
الب�صتان« جعل ح�صور اأعمال املوؤلفن 
على  طاغيًا  الالتينين  الأمريكين 
برامج الأم�صيات املرتقبة، لكن بع�ض 
الالتينية  غ��ري  ال��ك��ب��رية  الأع���م���ال 
��م امل��واع��ي��د  مل ت��غ��ب ك��ل��ي��ًا، ل��ت��ط��عِّ

با�صتثناءات جميلة.
البيانو  اأبرز هذه الروائع �صوناتة 
لبيتهوفن   )Pathétique( الثامنة
يف  ل�صومان   Kinderszenen�وال
يتمثل  ب��اخ  ف��غ��ايل.  ج��وزي��ه  اأم�صية 
يف  والبيانو  للفلوت  واح��د  عمل  يف 
فيغا،  ل  م��رت�����ص��ي��ان��و/دي  ب��رن��ام��ج 
خالل  للت�صيلو  كون�صرتو  يف  وهايدن 
يف  وبولريو«.  »كون�صرتوهان  اأم�صية 
الربنامج  تزّين  اخلتامية،  الأم�صية 
 Rhapsody in غر�صوين  رائعة 
يف  حا�صٌر  الأهم  ال�صتثناء   .Blue
الربازيلية  البيانو  ع��ازف��ة  اأم�صية 
حجزت  ال��ت��ي  اأورت���ي���ز  كري�صتينا 
ن�صف برنامج اأم�صيتها لأعمال املوؤلف 
دوبو�صي  كلود  النطباعي  الفرن�صي 

.)1918 �� 1862(
هذه ال�صنة ت�صادف الذكرى ال�150 
اعتبار  ميكن  بالتايل  ولدت��ه،  على 
تخ�صي�ض ن�صف ليلة لروائعه مبثابة 
املوؤلفن  بن  من  معَلنة.  غري  حتية 

»الب�صتان«  يف  احلا�صرين  الأوروبين 
ال��ب��ول��وين/ال��ف��رن�����ص��ي ف��ري��دري��ك 
البيانو  عازفة  ت��وؤدي  ال��ذي  �صوبان 
من  مقطوعات  خم�ض  ب�صتاين  ليندا 
الأوبرا  اإليه رموز  ريربتواره، ت�صاف 
لقاعدة  ا�صتثناء  ثمة  الإيطالية. 
الفرن�صي  »بولريو«  يف  يتمثل  اأخ��رى 
الت  �صِ ذو  العمل  راف��ي��ل.  م��وري�����ض 
رغم  الالتينية  باملو�صيقى  بنيوية 
هويته الفرن�صية. لكننا نتناوله هنا 
ملروره مرتْن يف هذه الدورة، الأوىل 
عر�ض  ملرافقة  م�صّجلة  ن�صخة  يف 
اأداء  يف  والثانية  املعا�صر،  الرق�ض 
دي  األ��ون��درا  املك�صيكية  بقيادة  حي 
وهايدن  وبيتهوفن  باخ  اإذًا،  ب��ارا.  ل 
وغريهم  ودوبو�صي  و�صومان  و�صوبان 

اأما  احل�صور.  يف  ال�صتثناء  �صّكلوا 
فحمل  ال�صتثناء  هذا  يف  ال�صتثناء 

!Absent :توقيع موزار

اآ�صتور بياتزول

�صخ�صية  ال��ت��ان��غ��و  ي���ع���رف  مل 
بياتزول  اآ�صتور  بحجم  مو�صيقية 
اإن��ه  ال�����ص��ورة(.   ،1992  ����  1921(
باملعنى  وم��وؤل��ف  ب��ان��دون��ي��ون  ع���ازف 
ب�صهولة  ميكن  ل  للكلمة.  ال�����ص��ارم 
انطلق  بالتانغو، فقد  ح�صر بياتزول 
من هذه املو�صيقى ال�صعبية يف بالده، 
لكنه كان يبني موؤلفاته على القواعد 
يف  اجلاز.  اأو  الكال�صيكية  املو�صيقية 
ي�صجل  لرحيله،  الع�صرين  الذكرى 

احل�صور  »ال��ب�����ص��ت��ان«  يف  ب��ي��ات��زول 
يف  املوؤلفن  �صيخ  جانب  اإىل  الأق��وى 
هايتور  الربازيلي  الالتينية  اأمريكا 
فيال- لوبو�ض. ن�صمع عددًا من اأعماله 
وخ�صو�صًا  »الب�صتان«  اأم�صيات  يف 
الأورات��وري��و  فئة  من  ال��ن��ادر  العمل 
 .El Pueblo Joven وهو بعنوان 
اأبرزها  كال�صيكياته،  اإىل  بالإ�صافة 

 .Libertango

هايتور فيال � لوبو�ض
اأه���م  ل ي��خ��ت��ل��ف اث���ن���ان ح����ول 
القارة  يف  كال�صيكي  مو�صيقي  موؤلف 
فيال-  هايتور  الالتينية:  الأمريكية 
لوبو�ض )1887 – 1957(. ترك هذا 
الرمز الربازيلي تر�صانة من املوؤلفات 
املعروف  الأ���ص��ف،  مع  الكال�صيكية. 
منها قليل عند اجلمهور العري�ض مثل 
 5  .Bachiana Brazileira no
ب�صوت  »الب�صتان«  يف  �صن�صمعها  التي 
غوادالوبيه  املك�صيكية  ال�صوبرانو 
خيمينيز. هذه الدورة من »الب�صتان« 
تعّد فر�صة نادرة للتعّرف اإىل اأعمال 
العديد  اأدِرج  اإذ  له.  مغمورة  اأخ��رى 
اأب��رزه��ا  اأم�����ص��ي��ات،  ث��م��اين  يف  منها 
كري�صتينا  برنامج  يف  املنفرد  للبيانو 
قيمًا  ت�صجياًل  اأجن��زت  التي  اأورتيز 
اخلم�ض  ال��ب��ي��ان��و  ل��ك��ون�����ص��رت��وه��ات 

ملواطنها.

ب�صري �صفري 

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

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

9082059809

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

خو�طر مهاجر

رئي�س مهاجر ولكن  ! 
الرئي�ض  رحلة  �صكلت 
علي  ولي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
من  حالة  �صالح   عبداهلل 
الغمو�ض من اول يوم اعلن 
فيها ال�صفر اىل يومنا هذا.  
مرت هذه الرحلة مبراحل 
ميني   مهاجر  ك��ل  بها  مي��ر 
بقايا  امام  خطابة  يف   >
�صريحل  انه  وعد  اأن�صاره 
لي�ض  لنزهة!  امريكا  اىل 
الت�صريح  وب��ذل��ك  ل��ع��الج 
ب�����داأت ت��ت��اأرج��ح الم���ور 
با�صم  امل��ت��ح��دث  وخ����رج 
اخل��ارج��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة 

يعلن ان �صالح �صُيمنح فيزة  عالج ! بعد ان �صرح �صالح انه بخري » وهذا 
ما ي�صرنا انه بخري« لتتاح الفر�صة امام اأن�صار الثورة يف امريكا للتنديد 

مبجيئه !  
انتظر �صالح الفيزة كما ينتظرها اي مهاجر ميني خلف اأ�صوار ال�صفارة 
على  وراق�صا  البلبلة  حماول  ق�صره  اأ�صوار  خلف  انتظرها  �صالح  ولكن 
روؤو�ض الثعابن التي لدغته ا�صال   تاركا خلفه اأعوانه بدون ح�صانة بعد 
تعديل قانون احل�صانة » فبقي قانون »ح�صانة »هنا يف امريكا بعيدا عن 

كوالي�ض تطبيق املبادرة اخلليجية.  
يف  ا�صتقر  واأخ���ريا  اليمني  املهاجر  يتنقل  كما  وتنقل  �صالح   �صافر 
نيويورك ويف اأغلى فنادقها »رتز كارلتون« حيث يطل الفندق على متثال 
حل�صان » هادئ بدون �صهيل« عك�ض ح�صان املوؤمتر الذي يكاد ان يختفي 

من اليمن وهذا ما اأثبته اكرث املحللن! 
وجة  ليجعلوه  املهجر  يف  اليمن  لثوار  مكانه  ُاكت�صف  ال��ذي  الفندق 
لفعالياتهم الأ�صبوعية منددين بقدوم �صالح كمتهم اول يف قتل اإخوانهم 
! مطالبن مبحاكمته   الزمن  لعقود من  البالد  ونهب ثروات  ال�صاحات  يف 

وجتميد اأر�صدته التي هي من اأموال ال�صعب ... 
اإقامته  حمل  ويف  ار�صه  يف  مقبول  غري  املهاجر  الرئي�ض  ي�صبح  بهذا 
قبلة  على  ردًا  اليه  نعله  ت�صل  ان  اأراد  العمروط  ان  درج��ة   اىل  اأي�صًا  
األقاها الرئي�ض  املهاجر امل�صكن »الغريب« للمتظاهرين  امام مقر اإقامته  
عنوة  حكمه  طاملا  ل�صعب  القبالت  ليلقي  رئي�صًا   ي�صبح  مل  انه  متنا�صيا 
لفرتة غفلة من الزمن !  قبلة رئي�ض مهاجر تواجه بنعل ثائر مهاجر ! ل 
تقل يل مل ! قل من اأو�صل هذا الرئي�ض  املهاجر اىل هذا املوقف ال هو » 

وكل نف�ض مبا ك�صبت رهينة« 
اأتى  �صالح للعالج  ؛ ل خالف يف ذلك بل هذا واجب اإن�صاين. لكنه هو 
من قال انها رحلة لي�صت للعالج ! األي�ض كذلك؟  فا�صُتقبل بالنعال ولالأ�صف 

! على تلك النعال اخلارجة عن القانون ان تعتذر للمهاجر): 
و�صبحان من قلب الأحوال وو�صع امليزان  ويالها من رحلة بدات برئي�ض 

وانتهت مبهاجر 

م. اإبراهيم العن�صي - نيويورك 

القاهرة 
»ذات«  م�صل�صل  اكت�صبها  التي  الوحيدة  ال�صهرة   
من  العمل  فريق  ط��رد  نتيجة  كانت  ال�صاعة،  حتى 
جامعة »عن �صم�ض« )حيث كان ي�صّور بع�ض امل�صاهد( 
ب�صبب »مالب�ض بع�ض املمثالت« التي اعتربت »فا�صحة 
ومثرية«. لكن، ماذا عن م�صمون امل�صل�صل نف�صه؟ العمل 
املقتب�ض عن رواية ل�صنع اهلل اإبراهيم بالعنوان نف�صه، 
ير�صد املتغريات ال�صلبية التي طاولت امل�صرين ب�صبب 
نتعّرف يف  املخلوع ح�صني مبارك. هكذا  الرئي�ض  حكم 
ال�صيناريو الذي كتبته مرمي نعوم اإىل �صخ�صية �صابة 
تدعى »ذات« )نيللي كرمي ��� ال�صورة( تولد عام 1952 
كانت  يومها،  ال�صبعينيات.  بداية  يف  اجلامعة  وتدخل 
حترير  مع  تزامنًا  ن�صاطها،  عّز  يف  الطالبية  احلركة 
�صيناء من الحتالل الإ�صرائيلي )1973(. لكن عندما 
العامة،  احلياة  اإىل  اجلامعة  من  اجليل  ه��ذا  يخرج 
النهاية،  على  �صارف  قد  ال�صادات  اأن��ور  عهد  �صيكون 
يقتل  ثم  واقعًا.  اأمرًا  باتت  دايفيد«  »كامب  واتفاقية 

ال�صادات، تاركًا مبارك يتحكم مب�صتقبل امل�صرين.
كان من املفرت�ض اأن تقدم املخرجة كاملة اأبو ذكرى 
املبدئية  ال�صيغة  �صمن  فقط  حلقة   15 يف  الأح��داث 
ف�صل  لكن  خ��وري.  غابي  املنتج  مع  بالتفاق  للم�صروع 
دفع  نف�صها  بالطريقة  قدمت  التي  امل�صل�صالت  معظم 
العام  منذ  الت�صوير  تاأجيل  ا�صتغالل  اإىل  العمل  فريق 

اأن تعر�ض طيلة  لكتابة احللقات جمددًا، على  املا�صي 
ثالثن يومًا. واإىل جوار نيللي كرمي، اختارت اأبو ذكرى 
التلفزيونية  اخلربة  اأ�صحاب  النجوم  من  كبريًا  عددًا 
عادل،  وه��اين  �صمرة،  با�صم  بينهم  من  وال�صينمائية، 
وعمر  اإ�صماعيل،  وه�صام  ال�صباعي،  وناهد  وانت�صار، 

ال�صعيد، واأحمد كمال.
اأخرى  مواقع  يف  الت�صوير  العمل  فريق  ب��داأ  وفيما 
عن  »جامعة  يف  الهند�صة  كلية  اأزم��ة  حلل  انتظارًا 
بع�ض  من  متوقعة  غري  ت�صريحات  خرجت  �صم�ض«، 
التي  الأزم��ة  من  ج��زءًا  اأّن  توؤكد  امل�صل�صل  يف  العاملن 
يف  العاملون  م�صوؤوليتها  يتحمل  اأ�صبوع  قبل  وقعت 

امل�صل�صل.
اإذ اختريت فتيات »�صمينات وق�صريات«، الأمر الذي 
جعل املالب�ض ال�صبعينية تبدو عليهن خاد�صة للحياء! 
وقال هوؤلء اإنه �صيتّم ا�صتبدال هوؤلء املمثالت بفتيات 
»اأرفع واأطول«، »منعًا ل�صتفزاز الطالب«، لكن من دون 
مع  حاليًا  مفاو�صات  وت��دور  املالب�ض.  »�صتايل«  تغيري 
يعني  ف�صلها  لكن  الت�صوير،  ل�صتئناف  الكلية  اإدارة 
�صرورة البحث عن مكان قريب ال�صبه من الكلية التي 
يف  �صّورت  التي  امل�صاهد  ت�صوير  واإعادة  الأزمة  �صهدت 

»عن �صم�ض«.

حممد عبد الرحمن 



FAT MAN  فات مان
  Fat man  " فات مان " 

  » مان  بات   « �صخ�صية  مثل  ال�صيئن،  ل��الأولد  معا�صرة  تاريخية  �صخ�صية 
و»�صنايرب مان«، » و�صوبر مان«،  » �صبايدر مان » و » Zorro » و »  احلمار العا�صر 

: «
- » فات مان » �صخ�صية اإ�صتيحائية من عبارة الربيزدنت ال�صهرية التي حتب 
فتاة اجلزيرة اأن تعيدها دائمًا على م�صامع النا�ض، وهي » فاتكم القطار« وكاأنها 
تريد اأن توؤكد للنا�ض يف املجتمع العربي اأننا ل منلك هذا القطار، وهي ل تدري 
– اأي هذه الفتاة ال�صيئة، فتاة اجلزيرة – اأننا منلك ما هو اأقوى من القطار وهو 
:« فات مان »، ثم اأمل ت�صمع الفنانة كوكب ال�صرق وهي تقول :« ف����������������ات من 
عمري �صنن ، �صنن، �صفت كتري كتري ، وقليل عا�صقن، واللي ي�صكي حاله حلاله، 
واللي يبكي على مواله، دا اهل احلب �صحيح م�صاكن،« ، وهذه ال�صخ�صية » فات 
مان » اأقوى من �صخ�صية �صنايرب مان، و �صبايدر مان، وحيدر مان، ولطفي جعفر 
اأم  من  اأقوى  مان، وكذلك  العقيد  من  واأقوى  مان،  والعاقل  مان،  ال�صيخ  و  اأمان، 
العيال مان، و�صاحب الفندق مان، والتاك�صي درايفر مان، و اأقوى من جميع  اآل 
مان«، و« فات مان »، متميز عن كل اأولئك باأنه ياأكل الأولد ال�صيئن، وب�صرعة، 
عن  يبحث  فهو  ولذلك  دائمًا،  وجائع   « مان  فات   « لأنه  طريف،  يرتد  اأن  وقبل 
والأولد  اجلرمية  ويكافح  جوعه  ي�صبع  اأن  اأجل  من  دائمًا،  ال�صيئن  الأولد 

ال�صيئن....
 

FAT MAN 4
بحرية،  مهمة  يف  يذهب  وهو   ،« مان  فات   « ت�صاهدون  احللقة  هذه  يف 
اختطفها  التي  الرهائن  ينقذ  اأن  اأج��ل  من  مرئية،  ل  �صفينة،  منت  على 
الأولد ال�صيئن » القرا�صنة« اأتباع املجرم » ال�صوت«، وفريق العمل لديه 

بحريًا...!! 
م�����ان يف ه���ذه  ف�����ات  وي����ذه����ب   -
والديفيكلت  والعظيمة  اجل�صيمة  املهمة 
يعي  ولأن���ه   ،  »TAKE A WAY»��وال
اقتفاءها،  ال��الزم  ال�صالمة  قواعد  جيدًا 
اخلاطفن،  مع  التعامل  كيفية  يف  والتزامها، 
كل  وقبل  اأوًل  الرهائن  �صالمة  على  حفاظًا 
من  ممكنة  ن�صبة  باأقل  اخل��روج  ثم  �صيء، 

الأرباح، عفوًا اأق�صد من اخل�صائر يف الأرواح، ولأنه » فات مان« ويعرف كل 
واخلاطفن،  الطريق  وقاطع  القر�صان  اأن  اأكرث  ويعرف  ويعيه،  جيدًا  هذا 
يف  ويظل  له،  ي�صفع  ل  ذلك  فاإن  �صبيان،  بني  من  اأ�صولهم  كانت  ولو  حتى 
نظر العامل قر�صانًا وخاطفًا، ولأنه هكذا فال ميكن اأن يكون له مكان دائم 
ال�صيئة  والزقازيق  وال�صحاري،  الكهوف  بن  متنقاًل  فيظل  فيه،  يتواجد 
وقد  متامًا،  الربي  كالدب  ال�صبياين  ال�صومايل  اأن  اأي  والرائحة،  ال�صمعة 
اأول ما فكر » فات مان » يف الطريقة الناجعة واملثلى بالن�صبة ل�صياد  فكر 
يريد اأن ي�صطاد دبًا بريًا، واهتدى اإىل اأن الطريقة املثلى يف فعل ذلك هي 
اأن ي�صطحب ال�صياد معه كلبًا يف هذه املهمة، ولي�ض اأي كلب، بل كلبًا �صيئ 
ال�صمعة والرائحة، متامًا مثلما ت�صتطيع اأن جتعل جمرمًا خطريًا واإرهابيا 
والعباد،  البالد  ودوخ  اأدل��ة  اأي  عليه  يوجد  ل  عظيمًا،  وحمتاًل  �صريرًا، 
التي  جرائمه  بكل  طريف،  يرتد  اأن  وقبل  وب�صرعة،  ويعرتف،  يقر  جتعله 
اقرتفها، والتي مل يقرتفها، والتي �صريتكبها يف امل�صتقبل، والتي مل يفكر يف 
ارتكابها بعد، وكل ذلك فقط، بهذا الكلب ال�صيئ ال�صمعة والرائحة، فت�صع 
املجنون  هذا  ب�صحبة  النفرادية  التهام  زنزانة  يف  اخلطري،  املجرم،  هذا 
بعد  على  تقتل  ورائحته  نف�صِه،  على  التبول  يحب  والذي  ال�صمعة  ال�صيئ 
اجلن�ض  تهدد  التي  النووية  الأ�صلحة  من  اأخطر  اأنه  اأي  ميل،  اآلف  ثالثة 
واأقوى  الأخرى،  التعذيب  اأ�صلحة  من  جدوى  واأكرث  بالنقرا�ض،  الب�صري 
من اأجهزة ك�صف الكذب اخلا�صة بالتحقيقات، ولأن هذا املجرم اخلطري قد 
تعود على حياة الرفاه والنعيم، فاإنه، وب�صرعة، وقبل اأن يرتد طريف، لن 
اأق�صد  عفوا  الفتاك  البولوجي  ال�صالح  وهذا  الزكية،  الروائح  هذه  يطيق 
البيولوجي، لأكرث من ليلة واحدة يق�صيها، مبعية هذا الكلب عفوا اأق�صد 

ب�صحبة هذا املجنون يف زنزانة واحدة ..!!
و«فات مان » الذي يعرف هذا ويعرف اأكرث منه، اأنه ذاهب ملواجهة قرا�صنة 
بني �صبيان ال�صومالين، ل اأق�صد اأن اأ�صولهم من بني �صبيان ولكن احلكاية، 
هي اأنه كان هنالك تاجر �صيئ ال�صمعة يحب املتاجرة يف الرقيق والعبيد، 
وبيعهم يف اأ�صواق بيع القات ال�صوداء من اأجل العمل يف تنظيف ال�صيارات، 
اأن  وبينما قام بتهريب حاوية بها ما يقارب ال��500 �صومايل، وقد �صادف 
جماعة قرا�صنة من بني �صبيان، قاموا باختطافها، خطاأً ظنًا منهم اأن بها 
�ُصياحًا، اأو عطورًا اأو ح�صي�صًا اأو خمدرات، اأو حتى مالب�ض ن�صائية، اأو غري 
ذلك من م�صتح�صرات التجميل، ولكن ونظرًا لعجلتهم فقد هرولوا باحلاوية 
بن الطرق الوعرة، والوعرة جدًا، فرحن بهذه الغنيمة، ومل يكادوا ي�صلوا 
حتى يتفاجاأوا، باأن كل من فيها من ال�صومال، ولأن ال�صومايل يعاين من فقر 
�صبيان  بني  ولأن  ا�صطراري،  هبوط  من  يعاين  كذلك  ولأنه  بالفطرة،  دم 
�صبيان،  بني  من  �صخ�ض  خم�صمائة  قام  فقد  ع�صرة،  قبائل  الأه��م،  وهو 
حقوق  مببادئ  منهم  عماًل  بدمائهم،  �صومايل  �صخ�ض  للخم�صمائة  بالتربع 
ومن  مقتلهم،  يف  يت�صببوا  كادوا  اأن  بعد  حياتهم،  اإنقاذ  �صبيل  يف  الإن�صان، 
اأنهم  اإل  يومها �صار الدم ال�صبياين يجري يف عروق اخلم�صمائة �صومايل، 
تطوروا واأ�صبحوا اأخطر من بني �صبيان يف هذه املهنة، واأ�صبحوا قرا�صنة 

وخاطفن ديفلومبنت ..!!
- لكن ورغم ذلك كله، ملاذا اأح�صر » فات مان » وهو ذاهٌب يف هذه املهمة 

كلبًا معه، اأمل يكن يعلم اأنه ذاهب ل�صطياد ُدبًا بحريًا ...!!؟ 
. « fat man « « ذلك ما �صنعرفه يف احللقة القادمة من  » فات مان -

�صوؤال احللقة املا�صية من م�صل�صل فات مان : 
- من هو ال�صومايل الذي تربع له �صيخ بني �صبيان بدمه ، ثّم ذهَب وقاد 

واأ�ص�ض منظمة القرا�صنة البحرين ...!!؟ 
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حوار مع عمال ديفلومبنت
 « وير  اإيفري  باد  الباد  العدد  حوار  مع  والآن   -
واأي�صًا  نظافة  اأق�صد  عفوًا  و�صاخة  عامل  مع  حوار 
اأبواب  ب��دون  يعني  مفتوح  ..ح��وار   « �صباكة  عامل 

اأ�صاًل : 
-  اأهاًل بكم يا �صيئن ولكن من النوع املنا�صل من 

اأجل تنظيف ال�صيئن ..
- حدثونا – طبعًا اأعزائي ال�صيئن العاملن هنا 
مثقفن يعني خريجي جامعات ولكن اأنت تريد واأنا 
– نكمل حدثونا عن اأهم  اأريد واهلل يفعل ما يريد 

الأ�صباب التي األقت بكم هنا يف الر�صيف ..
- عامل ال�صباكة : ب�صراحة اأنا تورطت يف درا�صتي 
اأربعة  افتتح  الوزير  اأن  �صمعت  اأن  فبعد  اجلامعية 
التحقت  الكلية  تخ�ص�صات  �صمن  جديدة  اأق�صام 
وب�صرعة  فجاأة  ولكن  الكثريين  �صاأن  �صاأين  باأحدها 
وقبل اأن يرتد طريف ومبجرد اأن تخرجت تفاجاأت 
بعدم وجود اأي جمال يف اأي مكان ميكنني ممار�صة ما 
مبلفي  الوزارة  اإىل  ذهبت  عندما  يعني  فيه  تعلمته 
قالوا يل اأن هذه التخ�ص�صات اجلديدة مل ولن يتم 

احتواءها لأنها غري موجودة ..
اأم  خدعكم  الوزير  اأن  ال�صيئ   عزيزي  تق�صد   -

ماذا ؟ 
يخفف  حتى  اخلدعة  ه��ذه  عمل  الوزير  نعم   -
من  املزيد  تقبل  يتم  ل  وحتى  وزارت��ه  عن  احلمل 
الطلبات عفوا اأق�صد من الدرجات وكاأنه �صياأتي بها 
مثل  كذاب  الوزير  وب�صراحة  يعني   ، اأبيه  بيت  من 

م�صيلمة ..
ماذا   : النظافة  عامل  الأخ  ..ن�صاأل  حلظات   -

جعلك اأو جعلنا جندك هنا يف الر�صيف ..؟
- ب�صراحة العرق ....

- عفوًا ...!!
- العرق كما يقولون العرق د�صا�ض 

هل  وب�صهادتك،  العمل  بهذا  العرق  �صاأن  وم��ا   -
�صتنا�صب الوزير ؟

اأ�صرتي  وعلى  علّي  حلت  لعنة  وكاأنها  اأ�صاًل  اأنا   -
وعلى الأجداد والأحفاد وامليتن والأحياء وبدون 

حياء ..
- كيف اأمتنى التو�صيح اأكرث ؟

بالعادات  يكتظ  جمتمع  يف  نعي�ض  اأننا  اأق�صد   -
الأخدام   « عليها  يطلقون  �صريحة  ونحن  والتقاليد 
هذه  اقرتنت  فقط  كذلك  ولأننا   ، حياء  وب��دون   «
تعلمت  لو  فحتى  ال�صيئ   النتماء  بهذا  الوظيفة 
 « الوزير  نظر  ويف   « »خ��ادم  ال�صيخ  نظر  يف  ف�صاأظل 
بقية  �صاأن  �صاأين  » خادم«  املجتمع  » ويف نظر  خادم 
املحرومن من حظهم من الأ�صل النبيل والدم ال�صيئ 
عفوًا اأق�صد الدم الأزرق املتو�صط عفوا اق�صد الدم 

الأزرق فقط ..
ممكن  هل  ال�صباك  عزيزنا  والآن  لكما  �صكرا   -

حتدثنا عن تاريخ املهنة ؟ 
اأعظم اخرتاع قد  اأن  - يعتقد الكثريين ال�صيئن 
الهيدروجينية  القنبلة  هو  الب�صرية  اإليه  تو�صلت 
اأو  الكمبيوتر  اأو  التلفون  اأو  الكهربائي  امل�صباح  اأو 
نظريات فرويد اأو غريه وهذا خطاأ �صنيع جدًا ، ملاذا 

؟ 

- ملاذا ؟ 
اأن  هو  وال�صحيح  خاطئ  العتقاد  ه��ذا  لأن   -
اأدوات  ه��و  الب�صرية  اإل��ي��ه  و�صلت  اخ���رتاع  اأع��ظ��م 

ال�صرف ال�صحي واأدوات ال�صباكة يا �صيئن ..
- ملاذا يا عزيزي ؟

على  يتبولون  يزالون  ل  الذين  ال�صيئن  لأن   -
قوارع الطرقات وعر�صاتها وبدون حياء، مل يدركوا 
جمرد  ال�صحي  ال�صرف  اأدوات  ب��دون  الإن�صان  اأن 
كان  كيف   ، املثال  �صبيل  على   ، حيوان  نعم  حيوان 
النا�ض يعي�صون يف ع�صر الإمامة املتخلف احليواين 
ال�صيئة تكره  الأري��اف  ما تزال بع�ض قرى  ، كذلك 

احلمامات وتكره النظافة ...
اأق�صد  تقول  فيما  الدليل  هو  ما  ولكن  اتفقنا   -

اأ�صباب وجيهة، ومقارنات مقنعة ..؟
امللك  من  الزواج  اإليزابيث  امللكة  اأرادت  عندما   -
لوي�ض كان عليها اأن تقدم له اأ�صياء و�صفات حتببها 
اإىل نف�صه واإىل الزواج منها فاأخربته فيما اأخربته 
اأنها ت�صتحم يف ال�صنة مرة ...!! وهذا دليل عظمة 
تتباهى  كانت  لأنها  ال�صحي  ال�صرف  اأدوات  اخرتاع 
قريناتها  عن  به  وتتميز  ال�صنوي  ال�صتحمام  بهذا 
لنعدام خدمات ال�صرف ال�صحي اأ�صاًل ....!!ومثال 
اآخر اأن نابليون بونابرت الذي ل تقل كلماته اأهميًة 
معاركِه  اإح��دى  يخو�ض  اأن  وقبل  اأن��ه  معاركه  عن 
و�صخ  مغ�ض  طريف  يرتد  اأن  وقبل  وب�صرعة  فاجاأه 
حاجته  فيه  ليق�صي  مكان  عن  البحث  اإىل  ا�صطره 
وحيدًا  اجلي�ض  وت��رك  وت��اأخ��ر  و�صاخته  وي��زي��ل 
؟  م��اذا  ب�صبب  ه��زم  ق��د  جي�صه  ك��ان  ع��اد  وعندما 
واعتقد   ، ال�صحي  ال�صرف  خدمات  انعدام  ب�صبب 
اإن   « ال�صهرية  عبارته  قال  ال�صيئ  ال�صبب  لهذا  اأنه 
من  اأف�صل من جي�ٍض  اأ�صد  بقيادة  الأرانب  جي�صًا من 
ما  ذلك  ورغم  ذلك  ..ومع   ».. اأرنب  بقيادة  الأ�صود 
وزارة  تزال  وما  احلمامات  يكرهون  ال�صيئن  يزال 
النظافة اأي�صًا حتب الو�صاخة وحتر�ض النا�ض عليها 
فاإنها  لهم  بنت  واإن  عامة  حمامات  لهم  تبني  فال 
ل  ...واأنا  الو�صاخة  من  للتك�صب  و�صيلة  منها  تتخذ 

اأفهم العهر هذا اأبدا ل اأفهمه ..
ف�صن�صاأله  لياًل  يعمل  اأن��ه  ومب��ا  النظافة  عامل 

ال�صوؤال التايل : 
مناظري  يف  الأخ�����ص��ر  ال��ل��ون  ي�صتخدم  مل���اذا   -

ال�صنيابرز والروؤية الليلة ؟ 
- اأعتقد رغم اأين مل اأجربها اأن ال�صبب هو اأن العن 
والو�صاخة  واحل�صرات  امليكروبات  متييز  ت�صتطيع 
ترتاح  العن  لأن   ، ه��ذا  الأخ�صر  اللون  خ��الل  من 
للون الأخ�صر ول يثريها مثل اللون الأحمر وموجة 
اللون الأخ�صر متو�صطة لي�صت حادة ول منخف�صة 
متييز  خالله  من  ت�صتطيع  فالعن  ولذلك  ك��الأزرق، 
درجات ظالل اأعلى وتكون العن مرتاحة  بالروؤية 

من خالله  خ�صو�صًا يف الليل .
ما ذكرته عن  براأيك ومن خالل   : اآخر  �صوؤال   -
فيما  فقلت  �صريحتكم  �صد  متار�ض  التي  العن�صرية 
تريدون  وكاأنكم  معكم  يتعاملون  اجلميع  اأن  قلت 
ب�صالم  فقط  العي�ض  اأو  العمل  ولي�ض  م�صاهرتهم 
وحمبة �صاأنك يف ذلك �صاأن بقية من ينتمون اإىل هذا 

 « العرق   « م�صطلح  عن   ذكرته  ما  خالل  من  الوطن 

نعم العرق ؟ 

نك�صوا  ه���ذه  �صريحتنا  ح��ت��ى  احلقيقة  يف   -

ور�صخوا و�صلموا بهذه القناعة وكاأنها من كالم اهلل 

املنزل وي�صعب اإلغاءها من الذهنية اليمنية، وطاملا 

نتوقع  فماذا  اإرادتنا  هي  وهذه  خيارنا  هو  هذا  اأن 

هذه  غري  معنا  املجتمع  تعامل  يف  الكيفية  تكون  اأن 

النظرة..!!؟

اأن  ت��ود  فيما  رغبتك  ت�صنع  م��ن  اأن��ك  تق�صد   -

املجتمع  مع  تعامالتك  خ��الل  من  وتفر�صه  تكونه 

عليهم فر�صًا، فكما يف اأعماقك هكذا تكون كما يقول 

بوذا، وطاملا واأن هذه القناعة ت�صكنك انت فنتيجة 

طبيعية اأن تكون هي نف�صها ما يراه الآخر فيك وكما 

» اإن اهلل ل يغري ما بقوٍم حتى يغريوا ما باأنف�صهم » و 

» حياتك من �صنع اأفكارك »...هل هذا ق�صدك ؟!!

تطور  العامل  اأن  هو  اآخ��ر  اأم��ٌر   ، بال�صبط  نعم   -

ُم�صتغنى  و�صريحة  فائ�صة  فعمالة  نحن  واأم��ا  جدًا 

ونحن  حديثة  اآلت  وهناك  فكيف  واإل  �صلفًا،  عنها 

ن�صتطيع  اأننا  مبعنى  والع�صرين  الواحد  القرن  يف 

الأخرى  والأعمال  الدرا�صة  ميادين  اإىل  التوجه 

ثمنها قد  الآلت  باآدميتنا، هذه  الأقل  لنح�ض على 

من  نقب�صها  التي  الرواتب  من  �صنة  ميزانية  يكون 

امل�صلحة  قواتنا  اأبطال  يا  وهكذا  النظافة  وزارة 

الأ�صاو�ض وكما قال النوا�صي قدميًا :

�صفاتك  فاجعل   / الُقدِم  بالغة  الطلول  �صفة   «

لبنة الكرِم 

ال�صحيح  �صقم   / جعلت  التي  ع��ن  ُتخدعن  ل 

و�صحة ال�صقِم

واإذا و�صفت ال�صيء متبعًا / مل َتخُل من غلٍط ومن 

وهِم 

اأ�صيف على ما ذكرته  اأن  اأريد  - �صكرًا لك ولكن 

ذكرته  م��ا  ع��دا  املجتمع  ل��دى  ال��وع��ي  اأن  وه��و  هنا 

واأن  طاملا  ولكن  امل�صكلة  ح��ل  يف  �صي�صاهم  �صابقًا 

املجتمع يحب الو�صاخة ووزارة النظافة تتك�صب من 

الو�صاخة فحتى لو جلبت لهم اأقوى واأعظم واأحدث 

ومكافحة  بالنظافة  اخلا�صة  والآلت  الخرتاعات 

وي�صتاقون  البكترييا  يحبون  ف�صيظلون  الو�صاخة 

وهبات  اأمرا�ض  من  عليهم  به  تعود  ما  واإىل  اإليها 

الأ�صيل  فالإن�صان  الأ�صالة  دليل  وه��ذا  عظيمة 

الو�صاخة  هذه  بدون  لأنه  و�صاختِه  عن  لي�صتغني 

لي�صاوي يف نظر البكترييا �صيئًا،  ومثلما قال الفنان 

القدير » كاظم ال�صاهر » :« اإذن �صتم�صي بال بكترييا 

حياتي عفوًا اأق�صد اإذن �صتم�صي  بال ليلى حكاياتي 

.. «

يكتبها / هايل علي املذابي

خرب �ضيئ اآند ِوذ اآوت بوردرز
باأخيه  هاتفيًا  ات�صاًل  الرائحة  ال�صيئ  ال�صيخ  اليوم  اأج��رى   -
املهنة  هذه  ميار�ض  اأنه  مبعنى  املنازل«،   « بال�صيخ  ال�صهري  ال�صال�صل  ال�صيخ 
منازل ونهاية العام يذهب اإىل القرية ليختربهناك، ولكنه را�صب دائمًا ول 
اأو بر�صوة املراقبن، وهكذا دائمًا ل ي�صتطيع  ينجح اإل بالغ�ض من زمالئه 
ال�صيخان  بحث  الت�صال   ويف  �صوؤال،  اأي  اأق�صد  عفوًا  ق�صية  اأي  يحل  اأن 
واآفاق  الديزل،  براميل  وعلى  املاء  على  املتقاتلة  القبائل  �صئون  الرا�صبان 
تاأليف  يف  �صي�صرع  الرائحة  ال�صيئ  ال�صيخ  اأن  ويذكر  هذا  تعزيزها،  �صبل 
كتابه اجلديد اخلا�ض بعلم القبيلة و�صمن �صل�صلة قبائل بال حدود والذي 
�صيهديه كما جاء يف ت�صريٍح له لأخيِه ال�صيخ املنازل  والذي ا�صماه: » كيف 
والذي   !! معلم وبدون برميل  للطريق يف طرفة عن  بدون  ت�صبح قاطعًا 

يعترب �صرخة جديدة يف علم تنمية الع�صبية القبلية..
القبائل  دار  موؤ�ص�صة  عن  ي�صدر  الكتاب  اأن  بالذكر  اجلدير   -
للطباعة والرتجمة والن�صر والتوزيع و�صيتم ترجمته اإىل �صبع لغات عاملية، 
منها لغة الهنود احلمر » قبائل اأمريكا الع�صرة » وكذلك لغة » البنجاب » 
قبائل الهند وقبائل اأفريقيا » الطوارق » وقبائل بابيميا، جنوبًا، وكذلك، 

القبائل  الأمازيغية،  وقبائل اأُخرى ..

» حكاية م�ضتعمر »
- فيما كان الربيزدنت يبحث يف برناجمه النتخابي عن اآفاق اأرحب من اأجل 
ال�صمعة  ال�صيئ   ال�صهري  ال�صيئ وال�صعب الأ�صواأ كان الفنان  التنمية لهذا الوطن 
وال�صوت يغني » برع يا ا�صتعمار برع/ من اأر�ض الأحرار برع » وفجاأة وب�صرعة 
وقبل اأن يرتد طريف �صار ال�صعب كله يغني نف�ض الأغنية ولكن بانزياح  فرددوا 
»ولو   : اأ�صاف  وبع�صهم   « برع  الأح��رار  اأر�ض  من  برع/  ا�صتثمار  يا  برع   « جميعًا 
موؤ�ص�صات  يف  تعمل  التي  اجلوقة  وكانت  رجلك«،  نك�صر  ف�صوف  اأخرى  مرة  اأتيت 
ا�صتثمار  يا  برع   « ال�صيئة  الأغنية  نف�ض  تردد  �صغار  جوقة  ولكنهم  احلكومة 
يبق  اأن يرتد طريف مل  وب�صرعة وقبل  ، وفجاأة   « برع  الأح��رار  اأر�ض  من  برع/ 
ال�صيئة،  الأغنية  هذه  ب�صبب  م�صتثمر  ول  اأق�صد  عفوًا  م�صتعمر  ول  البالد  يف 
واأف�صلوا م�صروع الربيزدنت النتخابي الذي كان يريد حتريك العجلة النائمة، 
اأق�صد عجلة التنمية ب�صرعة، و اأمتنى يف نهاية هذه احلكاية اأن ل يغني ال�صعب 
هذه الأغنية مرة اأخرى، لأن ع�صر الإ�صتعمارات قد وىل ونحن الآن نعي�ض ع�صر 
ال�صتثمارات، ل تغني هذه الأغنية اأيها ال�صعب ال�صيئ ال�صمعة من اأجل الأجيال 
القادمة، ومن اأجل م�صتقبٍل اأف�صل لهم، واأ�صنان بي�صاء، وحدائق غناء مع�صو�صبة، 
و�صفرة عامرة .....وهكذا يا اأبطال قواتنا امل�صلحة الأ�صاو�ض وكما قال الزير 
قابلتهم يف  اأحد ممن  اأجد يف عينّي  :« حاربت لأربعن عامًا ومل  لقاتليه  �صامل 
�صاحة املعركة اأنه قاتلي ولأول وهلة نظرت بعينيكما اأدركت اأنكما قاتليا ....« 

من مبلغ احلين اأن مهلهاًل / اأم�صى قتياًل يف الفالة جمندل 
       هلل دركما ودر اأبيكما / ل يربح العبدان حتى يقتال » ....



نكت م�ضرية
مرة واحد لغى معاده مع الدكتور عل�صان تعبان 

موديل  واخر  مفتوحه  بعربية  جاي  واحد  مره 
؛رفع  عربيته  �صرقت  فع�صابه  مطعم  على  دخ��ل 
اعمل  ها  العربية  مرجهتو�ض  وق��ال:ل��و  امل�صد�ض 
خافت  الع�صابه  اوروب����ا.  يف  عملت  م��ا  زي  فيكو 
ورجعت ال�صيارة . نط واحد و�صاأل؟ وعملت اإيه يف 

اأوروبا ؟ قال : روحت م�صي . 

اأموت واعرف  بلديتنا ما�صك ثلجة..وقال :ب�ض 
بتنقط منن؟؟!! 

ابنها  برت�صع  زجنية  ام  �صاف  �صعيدى  طفل  مرة 
قالها ع�صان  … ليه  يا بخته فردت  .. فقال لأمه 

بري�صع �صيكولتة . 

ولد بيقول لبوه عايز 2 جنيه عل�صان رايح عند 
حممدين فقال الب تاخد جنيه وتروح عند حممد 

.
 

قال  المريكى  امريكي  وواح��د  بلديتنا  واح��د 
لبلديتنا و�صلتوا فن بالتطور رد وقال

�صاأل  ثم  ل��ورا  رجعنا  احنا  دا  اي��ه  تطور  ياعم 
بالتطور؟  ف��ن  و�صلتوا  ان��ت��وا  المريكي  بلديتنا 
القمر  اذا  بالتطور  و�صلنا  احنا  قاله  المريكي 
بلديتنا فكر  نقدرن�صلحه  ال�صما  ال�صناعى عطل يف 
�صوية و قال يااااااااااااااه هو املفك بتاعكم طوله 

اأد ايه 

�صواق تاك�صى دخل ينام مراته قفلت عليه الباب 

ندهلها وقالها افتحى الباب واقفلية تانى . 

مره واحد �صباك ر�صح نف�صه عل�صان عنده م�صروع 
ميخر�ض امليه . 

حتب  فيلم  اأحلى  عن  بي�صاألوه  جنار  واحد  مرة 
ت�صوفه رد : املفك املفرت�ض 

عليه  دخ��ل  اأح��ول  دكتور  فيها  عيادة  فى  م��رة 
�صخ�ض اأحول قال له ما تدخلو�ض بالأثنن قال له 

م�ض جايلك جاى للدكتور اإللى جنبك . 

ابنه  خطف  ارهابى  يعمل  حب  بلديتنا  واح��د 
حمد�ض �صال عليه قتله . 

مره واحده حامل ابنها ال�صغري بي�صاألها:ايه اللي 
يف بطنك ده يا ماما قالتله :ده اأخوك يا حبيبي…
تاين يوم و هوه يف املدر�صه املدر�ض �صاأله:انت عندك 

اخوات؟ قاله:كان عندي واحد ب�ض ماما اأكلته . 

مرة ولد �صغري راح جلارته وطلب منها انها توريه 
ان  بتقول  ماما  ع�صان  فقالها  ليه:  ف�صالته  ل�صانها 

ل�صانك زي العقربة . 

فى  وقعوا  بع�ض  ورا  ما�صين  بلديتنا  من  ثمانية 
بالعة واحدة . 

العرو�صه  ابو  يخطب  راح  جزار  واحد  مره  كان 
قال له املهر خم�صون الف جنيه قال له اجلزار ليه 

الكيلو بكام. 

مره واحد خياط ا�صتغل �صواق تاك�صى بقى ينزل 
الزبائن ويركب زراير . 

نكت مينيه
 

راح  متى  مليانة  كوباية  كلمت  فا�صية  كوباية 
ملا  اهلل  �صاء  اأن  املليانة  الكوباية  لها  قالت  ؟  تزورينا 

اأف�صي راح ازوركم

عراِء َي�صرُي يف �َصَوارِع  اُط الأَْعوُر َكان اأحُد ال�صُّ اخَليَّ
اٍط لَيِخيَط لُه َثوًبا ، وبيَنَما ُهَو  الُكوَفِة ، َيْبَحُث َعن خيَّ
اٍط اأْعَوٍر  َمِعيُّ ، فاأََخَذُه اإىَل خيَّ ريِق ، َقابَلُه الأ�صْ يف الطَّ
ُه  لأخيَطنَّ واهلِل  اعِر  لل�صَّ اُط  اخليَّ .َفَقاَل  َزْيًدا  ى  ُي�صمَّ
اِعُر  ال�صَّ َفَقاَل  َقِمي�ٌض  اأَْم  ُهَو  اأََعباءٌة  ِخياطًة َل تْدِرى 
واهلِل َلو َفَعلَت لأَُقولنَّ ِفيَك �ِصعًرا َل َتدِرى اأَمدٌح ُهَو اأَْم 
َومَلْ   ، اعُر  اأََخَذُه ال�صَّ وَب  اأَمتَّ اخلّياُط الثَّ ا  ِهَجاٌء . فلمَّ
يِف  فَقاَل  َقِمي�ٌض  اأَْم  َعباءٌة  اأنهَّ  َعَلى  يلِب�ُصُه  َهل  َيْعِرْف 
َعْيَنْيِه  َليَت  ق�َباء  زي�ٌد  يِل  َخاَط  ْعَر  ال�صِّ َهذا  اِط  اخليَّ
يدِر  َفلم  ِهج�َاء  اأَم  َمديٌح  اأَ ِجميًعا  ا�َض  النَّ فا�صاأِل  �َصواء 
اأَْن  َيدُعو  اأَْم   ، ِبالَعَمى  َعليِه  اعُر  ال�صَّ اأَيدُعو  اُط  اخليَّ

ة َي�ْصِفَى اهلُل عيَنُه املِري�صَ

قروي م�صى فوق ج�صر مرتفع و�صل اىل الن�ض داخ 
رجع 

واحد �صات بلنتي ومل ي�صجل هدف ليييييييييييييي
يييييييييييييييييييييي�ض؟ �صدها احلار�ض 

واحد راح يخطب قالو له املهر 30000 ريال فاجاب 
ه واحد حامل طلبو مني مهر 1000  عليهم قد وجد 

وب�صروط واحد حتي تولد 

بخالء فتحوا حمل ات�صالت وخ�صروا لي�ض؟؟؟

خالوه ا�صتقبال فقط 

يب�صت  تت�صم�ض  ال�صطوح  طلعت  ع��ج��وز  م��رة  يف 
هههههههه 

اثنن �صلعان تقاتلو على م�صاط 

واحد راح البحرين خذا معاة قارب 

روؤو�صهم  على  واق��ف��ن  ال�صخا�ض  م��ن  جمموعة 
امام مقر احلكومة جاء واحد و�صالهم لي�ض قالوا له 

عاملن انقالب

يف  النملة  ت��رى  هل  للثاين  ،الول  ف�صاران  اثنن 
اعلىاجلبل ؟ الثاين : املغم�صة عينها ام املفتحة 

�صكاله  ال��ط��ب��ي��ب  ع��ن��د  راح  م��اي��ن��ام  واح���د  م���ره 
ينام  ما  فاعند  النوم  حبوب  اعطله  والطبيب  املر�ض 
العيون  على  حبنت  ط��رح  م�صمخ  وه��و  حبتن  ياخذ 

هههههههههههههههههههههههه 
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)) ن�ضاء �ضاذات ((
بقلم د.يو�صف احلا�صري

-  ُيعرف ال�صاذ باأنه كلما خرج عن املاألوف اإىل القبح 
،،، وعن الفطرة اإىل النزوة ،،، وعن احلق اإىل الباطل 
الإنحطاط  اإىل  والكمال  وال�صمو  الأخ��الق  وعن   ،،،
�صواذ  عليه  يطلق  ف��ه��ذا   ،،، والنق�صان  وال��ت��خ��اذل 
وال�صفة منه �صاذ ،،، فيقال فالن �صاذ يعني اأنه اأقرتف 
اأو  الأخ��الق  اأو  املجتمع  اأو  الدين  عن  خارجة  اأعمال 
وفقا  �صليمة  فطرة  كل  وخالف  والتقاليد  ال��ع��ادات 
ملقايي�ض الدين واملجتمع املحيط ،،، ويطلق على الذكر 
والتذكري  التاأنيث  مو�صوع  يف  الإختالف  مع  الأنثى  اأو 
اليمني  جمتمعنا  ولأن   ،،، ال�صاد  لغة  لقواعد  وفقا 
والعادات  بالدين  ومتم�صك  ومتزن  حمافظ  جمتمع 
الدين  روح  م��ن  منبثقة  معظمها  وال��ت��ي  والتقاليد 
للدين  متد  ل  التي  التجاوزات  بع�ض  )م��ع  احلنيف 
الفكر  يحملن  مينيات  ن�صاء  جند  ما  فقليال  ب�صلٍه( 
ال�صذوذية واإن وجدت فهي تلفت الأنظار  واملمار�صات 
كامريات  عليها  ووتركز  و�صوب  ح��دب  كل  من  اإليها 
تع�صق  الأ�صل  يف  والتي  الب�صرية  النفو�ض  وعد�صات 
 ،،، والعاملي  املجتمعي  املحيط  ماألوف يف  �صيء غري  كل 
والدمار  والقتل  واجلن�ض  والف�صائح  بالدماء  فتتاأثر 
ومتزن  و�صوي  ماألوف  هو  ما  بكل  تبايل  ول  والكوارث 
ومنها جاءت �صهرة واإنطالقة ن�صاء مينيات �صذن عن 
املحيط املجتمعي بهن لي�صلن اإىل الأ�صواء والنجومية 
اأ�صواتهن )فلم ي�صبحن لهن  اأن خانتهن  وال�صهرة بعد 
اأج�صادهن  وخانتهن   ) الطرب  اأو  الغناء  يف  فر�صة 
 ) وامل��ج��ون  وال�صفور  الرق�ض  يف  حم��ل  لهن  )فلي�ض 
وخانهن عقولهن )فلم يقدرن اأن يبحرن يف عامل العلم 
والعلماء ( وخانهن مربيهن وذويهم )فلم يجدن حظا 
من الرتبية والتعليم املنزيل املجتمعي ( ،،، ومل يخنهن 
يف  تا�ص�صت  والتي  اخلارجية  املنظمات  الأطالق  على 
البلدان لن�صر ال�صذوذية فيها من خالل اإخراج النا�ض 

يف جمتماعتنا من عبادة رب العباد اإىل عبادة العباد 
روؤية  وفق  والعدالة  احلرية  ثقافات  ن�صر  خالل  من 
ما�صونية غربية مربجمة م�صتغلن يف ذلك كل عن�صر 
اأنثوي لديهن طاقة واإنطالقة لت�صبح �صاذة عن الدين 
مت  لو  فتاك  �صالح  الن�صاء  لأن  والأخ���الق  واملجتمع 
فقط توجيهه توجيها دقيقا و�صليما ،،، ومنها اإنطلقن 
ول  قليل  انهن  رغم  منهن  منه  باأ�ض  ل  عدد  اليمن  يف 
ميثلن اليمن ون�صاء اليمن ووفقا لقاعدة ال�صواذ )لكل 
قاعدة �صواذ والنادر ل حكم له (،،، وياأتي على راأ�ض 
املحافظ  املتزن  احلبيب  ميننا  يف  ال�صاذات  الن�صاء 
مكمن  وقلوبهم  الإمي���ان  اأ���ص��ل  اأه��ل��ه  ب��اأن  امل��و���ص��وف 
اإم��راأة �صذت  الهوى  للحكمة من لدن من ل ينطق عن 
عن كل العادات والتقاليد وجتردت من كل حياء وفكر 
ديني وفطري وح�صرت يف �صذوذها هذا كل جوارحها 
وروؤيتها  واإجتاهاتها  )املحدودة(  وثقافتها  وحوا�صها 
يف  وغامرت  خا�صته  اإل  �صاذ  قبيح  �صيء  ترتك  ومل 
الأمثل  هو  الأ�صلوب  ه��ذا  اأن  اأدرك��ت  اأن  بعد  بحارة 
ليعرف العامل اأن هناك اإمراأة يف اليمن اإ�صمها )توكل 
و�صذت عنها  الدينية  القيود  فك�صرت كل   ،،،  ) كرمان 
القنوات  اإحدى  ال�صاذ يف  اأن ظهر فكرها ول�صانها  بعد 
كجل�صة  العامل  )اأم��ام  رجل  فوق  رجل  وا�صعة  وهي 
�صاذة �صمن الفكر اجلتمعي اليمني( قائلة وبحماقة 
غري حم�صوبه )الدين الإ�صالمي لي�ض م�صدر للت�صريع 
اإليه هذه  اإلهام( فاأي قبح وخنوع و�صلت  واإمنا م�صدر 
الأقاويل  بهذه  لتتقول  وفكريا  دينيا  ال�صاذة  امل��راأة 
والعلماء  واملحمدية  ال�صماوية  التعاليم  كل  �صاربه 
احلائط  عر�ض  الإ�صالمية  املذاهب  وكل  الالحقون 
متنا�صيه اأنها مل تتلق من العلم ال�صرعي �صيء ول تفقه 
ال�صهرية  »ال��دورة  تاأتيها  عندما  وت�صوم  ت�صلي  هل 
املناديل  اأن  متاما  متغافلة  تنظف  حتى  ت�صرب  اأم   «
واإيطاليا  اأمريكا  فنادق  حمامات  يف  ت�صتخدمها  التي 

منها  لتجعل  جدوى  ذات  غري  حاجتها  تق�صي  اأن  بعد 
متاما  متغابية  منها  خ��رج  ال��ذي  اخلبث  من  طاهرة 
تقو�صت  والتي  للناظرين  املثرية  ال�صجود  حركة  اأن 
اأكرث  احل�صود  اأثارت  �صنعاء  مطار  باحة  يف  بج�صدها 
مازلتي  اللحظة  تلك  يف  لأنكي  قلوبهم  اأ���ص��رت  مما 
يكون  اأن  يجب  ف�صجودك  ال��غ��رب  ب��الد  م��ن  وا�صله 
ال�صجود  بهذا  لأن��ك  اجلميع  اأم��ام  ولي�ض  غرفتك  يف 
يكون وجهتي قبلتك اإىل مثلث بارمودا )موقع عر�ض 
معلمك الأكرب اإبلي�ض ( ومل يكن ملكة ورب مكة ن�صيب 
منها فالأعمال ال�صاذة لي�صت يف الدين من �صيء،،، اأما 
جائزة نوبل والتي حم�صت فيك كل م�صاعر الإنطالق 
جهازك  خالل  من  نف�صيتك  على  لتنعك�ض  وال�صذوذ 
الع�صبي املت�صل بعقلك وتالفيف دماغك فلي�ض �صرفا 
اإليها  تنتمي  لأر���ض  ول  لقبيلتك  ول  اأهلك  ول  لك 
 ) ال�صواذ  بها ي�صنفون �صمن  ت�صرفوا  قليلة  )اإل فئة 
و�صذوذك  عيبوك  يخفي  لن  ال�صليبي  الغفران  ف�صك 
واملوهوب  معروف  فالواهب  الأط��الق  على  املجتمعي 
معلوم وال�صبب جلي ووا�صح فل�صتي اأكرث من دمية مت 
�صناعتها لإلهاء ال�صباب اخلنيع تربيًة والهزيل فكريا 
البهائم  اإقتياد  يتم  كما  لتقوديهم  اأخالقيا  واملنحط 
اإىل م�صريهم املحتوم من ذبح و�صلخ )كعربون ثقة بن 
الالمقيد  اإندفاعك  مو�صوع  اأما   ،،، واملوهوب(  الواهب 
لهن  وتن�صريك  وم�صر  �صوريا  م�صاكل  عن  وحديثك 
)بعد  ورو�صيا  ال�صن  مبقاطعة  ودعواتك  وحتليلك 
�صاذة  منك  �صنع  من  �صد   ) الفيتو  حق  اأ�صتخدمتا  اأن 
لو  اأنك  فاأظن  لهدفك  ت�صلي  ومل  والتعامل  العمل  يف 
القادم  �صجودك  ف�صيكون  ال�صن  تقاطعي  اأن  تفكري 
لو  اإل  عورتك(  يحفظ  اأو  ي�صرتك  �صيء  دون  )م��ن 
يف  جديد  و�صاأن  راأي  لإيطاليا  الأخرية  لزيارتك  كان 
مو�صوع الإمداد والتموين ،،، ول�صوريا رجالها ون�صائها 
ورب يحميها ومل ينعدم فيها الرجال حتى تاأتي �صاذة 

فقط  فعليك  عليهم  اأو  لهم  تتكلم  الأر���ض  اأق�صى  من 
تتعدي  ول  وال�صخ�صية  الذاتية  مب�صاكلك  تهتمي  اأن 
ول  له  حكم  ل  وديننا  جمتمعنا  يف  فال�صاذ  حدودك 
وقيمتك  ومقدارك  حجمك  وهذا  ميزان  ول  تقدير 
حتى واإن اأغرتتي ذات حلظة بالكم الهائل من النعاج 
والإعالم امل�صلط عليك فكما اأ�صلفت يف ذكره فالإعالم 
ي�صعى لل�صهرة والظهور من خالل ت�صليط الأ�صواء على 
املتزن  الإع��الم  كون  اإليه  الأنظار  ليفلت  �صاذ  ذي  كل 

والرائع وال�صوي دائما ما يو�صف بالإعالم الفا�صل .
يف  �صاذ  مل�صطلح  واإ�صتخدامي  و�صفي  اإ���ص��اءة:-   
مقايل هذا مل ولن يتجاوز الو�صف اجلن�صي وال�صذوذ 
يف  وجدناها  وقد  اإ�صتخدامات  عدت  له  امل�صطلح  لأن 
اأحاديث خري الب�صر �صلى اهلل عليه و�صلم )من �صّذ �صّذ 
يف النار(  وفقه العلماء من بعده يف و�صفهم )ال�صاذ ل 

حكم له ( وغري ذلك.

Alhadree_yusef@hotmail.com

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 
)يا �يتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي �ىل ربك ر��سية مر�سية  فادخلي يف عبادي و�دخلي جنتي   ( 

�سدق �هلل �لعظيم 

وقد ولد �ملغفور له يف قرية د�ر همد�ن يف �ليمن �سنة ١٩٦٠ 
وكان رفيقا للدرب يف حياة �لغربة مع �لزميل

  عبده �أحمد �سالح �ملوتي
ن�ساأل �هلل �أن يتغمده يف و��سع رحمته و�ن ميهل �هله ودويه 

�ل�سرب و�ل�سلو�ن
 �نا هلل و�نا �ليه ر�جعون

ينعى الزميل عبده اأحمد �ضالح املوتي
مبزيد من احلزن واال�ضى

ا�ضرة الفقيد املغفور له 

في�ضل علي ناجي اجلرادي 
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يف اليمن مدينة اأب عند 

مغدارته اليمن متوجها اىل الواليات املتحدة االأمريكية 

نعي  
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 

)يا �يتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي �ىل ربك ر��سية مر�سية 
فادخلي يف عبادي و�دخلي جنتي   ( 

�سدق �هلل �لعظيم 

الزميل عبده اأحمد �ضالح املوتي

يعزي �آل �للحام و�هايل بيت حنينا 
و�الخ عبا�س زوج �ملرحومة باذن �هلل

مــــنــى �للحـــــــام
راجيا من اهلل  ان يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته  وان 

يلهم ذويها ال�ضرب وال�ضلوان  
�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون

نعي فا�سلة 
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معركة اإثبات الذات وتقيق الوجود !!

 » ل������������ع������ط�������������ر ا «

 باتريك زو�صكند 

العطر  رواية 
ق�صة  لتحكي  مده�ض  باأ�صلوب  ،ج��اءت  العطر  رواي��ة 
 « وهو  حياته  من  حلظة  اآخر  وحتى  ميالده  منذ  قاتل 
وغريبة  مثرية  �صخ�صية  وهي  غرنوي«  باتي�صت  جان 
فاأول �صرخة منه  يتعلق مبن عا�ض معهم  خ�صو�صًا فيما 
امل�صنقة  حبل  اإىل  اأمه  اأر�صلت  الدنيا  اإىل  خروجه  بعد 
ملجرد اأنها اأرادت التخل�ض منه بغ�ض النظر عن اأنه ابن 
غري �صرعي اإ�صافًة اإىل كونها فقرية وهذا هو امل�صار الذي 
�صخ�صية  ي�صور  وهو  الرواية  طيلة  زو�صكند  التزامه 
غرنوي  عندهم  عا�ض  من  كل  اأن  اأو�صح  مبعنى  غرنوي 
كان املوت هو امل�صري الذي ينتظرهم مبجرد اأن يفارقهم 
ابتداء  من اأمه مرورا ب�صاحبة امللجاأ التي ق�صى طفولته 
عندها انتقال اإىل الدباغ الذي ا�صرتاه منها ثم العطار 

الذي ابتاعه من الدباغ ثم ....اإلخ 
كل  وانتهى  الطريقة  بهذه  غرنوي  حياة  وا�صتمرت 
لأ�صباب  فارقهم  ث��م  لديهم  وعمل  عندهم  عا�ض  م��ن 
خمتلفة وهذه الأ�صباب كانت يف الأ�صا�ض تخ�ض غرنوي 
اإدراك تلك  نف�صه ر�صمها له القدر » زو�صكند » وملحاولة 
الأ�صباب يلزمنا التحليل املنطقي والنظر اإليها من زاوية 
مغايرة فالهاج�ض الذي كان ي�صكن غرنوي منذ البداية 
هو نف�ض الهاج�ض الذي ي�صكن اأي اإن�صان يف العامل حباه 
اهلل مبوهبة، اإنه هاج�ض النتماء ورغبة حتقيق الذات 

واإثبات الوجود..
الدائمة وامللحة على الإن�صان هي رغبة  الرغبة  اإن   
الوجود، وكل مغامرات الإن�صان الطويلة لي�صت يف اأق�صى 
غاياتها اإل طريقًا لتحقيق وجوده واإثبات ذاته ومن ثم 
املغامرات  اأخذت هذه  ، وقد  الوجود  لإدراك معنى هذا 
اأ�صكال خمتلفة ، فهي تتمثل مرة يف البحث عما ن�صميه 
احلقيقة واأخرى يف البحث عن اهلل ، وثالثة يف حماولة 
يف  املحاولت  هذه  ترجمنا  نحن  واإذا   ، النف�ض  ما  تفهم 
بالكون،  الإن�صان  عالقة  يف  نتمثلها  اأن  اأمكننا  اأهم  اإطار 
ويتفرع  نف�صه،  بالإن�صان  وعالقته   ، ب��اهلل  وعالقته 
يف  النظر  من  الثانوية  املواقف  كل  العالقات  هذه  عن 
، يف  احلياة واملوت، يف احلب والكره، يف اخللود والفناء 
ال�صجاعة واخلوف ، يف اخل�صب والالحمال ، يف النجاح 
والف�صل ، يف العدل والظلم ، يف الفرح واحلزن، وكل هذه 
املعاين م�صتقرة يف ال�صمري الإن�صاين ، وقد ا�صتقرت فيه 
منذ وقت مبكر ، منذ اأن تبلورت التجربة الإن�صانية  يف 
العقيدة الدينية.. لقد ا�صتقرت يف ذاكرة الإن�صان التي 
اآثارها من ثم يف عاداته  وانطبعت  الع�صور  تكونت عرب 

املجتمعية .
العرب  املناطقة  اأح��د  املدر�صي  تقي  حممد  يقول   -
– اأ�صوله ومناهجه »  و�صاحب كتاب » املنطق الإ�صالمي 
اإن ال�صوؤال الكبري الذي يرت�صم اأمام الفال�صفة والعلماء 
معًا هو البحث عن جذر كل غريزة يف نف�ض الإن�صان وهل 
اأن  اأم  الأخ��رى  عن  خمتلفًا  ج��ذرًا  منها  واح��دة  لكل  اأن 

الغرائز تلتقي عند جذر واحد ..؟«
ال��غ��رائ��ز  وح����دة  اإىل  ي��ه��دي  ال��ع��م��ي��ق  ال��ن��ظ��ر  اإن 
ال�صيكولوجية ، مبعنى اأنها نابعة من جذر واحد هو حب 
الذات ، ورجاء اخلري لها واخل�صية عليها من ال�صر ، بيد 
اأن هذه الوحدة ال�صيكولوجية ل تتنافى مع الختالف 
الف�صيولوجي لها ، بل ن�صتطيع اأن نقول اإن كافة ال�صهوات 

تعود اإىل غريزة واحدة ،اإذ ما من عمل غريزي يقوم به 
مبا�صرة  ب�صورة  يقوم  باأنه  اعتقاده  ب�صبب  اإل  الإن�صان 
واملرء   ، الأولية  غرائزه  اإحدى  باإ�صباع  مبا�صرة  غري  اأو 
يتبع جماعته خوف تفرده لدى انف�صاله عنها وبالتايل 
 . ذلك  من  املزيد  ورج��اء   ، اجلماعة  منافع  من  حرمانه 
اأخرى  طبقة  �صد  الطبقي  ال�صراع  نهج  يتبع  والرجل 
خوفًا من حرمانه من اأكله واأمنه ورجاًء يف احل�صول على 

املزيد من اإ�صباع اجلوع وتوفري الأمن ..
اإح�صا�ض  م�صاألة  هي  امل�صاألة  اأن  ن�صتخل�ض  هذا  ومن 
بالنتماء وحتقيق وجود واإثبات ذات وكمثال حي على 
الع�صر اجلاهلي  �صداد من  ال�صاعر عنرتة بن  ناأخذ  هذا 
الذي قام بكل بطولته ومعاركه �صعيًا لر�صى قومه عنه 
وع�صريته  قومه  بن  له  مكانة  لتحقيق  منه  وحماولة   ،
وبغ�ض النظر عن الأ�صباب ، فال�صاعر هذا راأى اأن اإثبات 
ذاته وحتقيق وجوده ل ميكن اأن يتم اإل بان�صمامه اإىل 
اإنتماء  بالال  الفرد  فاإح�صا�ض  بالعك�ض  والأم��ر  القبيلة 
وهو بن قومه وع�صريته ويدعوه اإىل النف�صال والتمرد 

على القبيلة اأو الع�صرية اأو املجتمع..!!
ملاذا ؟ بل ومن اأجل ماذا ؟!  

تختلف  وقد  ال��ذات  اإثبات  اأجل  من  تاأكيد  بكل  اإنه   
الطريقة اأو املنهج الذي ي�صلكه الأفراد لتحقيق ذواتهم 
من جيل اإىل جيل ، ومن �صعب اإىل �صعب ح�صب الثقافة 
البيئة  اأو  العادات والتقاليد  الفرد وح�صب  التي تلقاها 
القتل  اإىل  يلجاأ  قد  فالفرد   ، به  حتيط  التي  والظروف 
و..  والتخريب  الطريق  والنهب وقطع  وال�صلب  وال�صطو 
التعبري  ،اإىل  اإىل الكلمة  اإلخ ،كذلك هناك من يلجاأ  و.. 
يعتلج بداخله  وما  اأحا�صي�صه  ، عن  النف�صية  عن حالته 
البيئة  نف�ض  من  عنرتة  حلالة  مغايرًا  مثال  ،ولناأخذ 
والذي  ال�صنفرى«   « ال�صعاليك  ال�صعراء  اأحد   ، والع�صر 
ذاته  واإثبات  وج��وده  لتحقيق  الوحيد  ال�صبيل  اأن  راأى 
القبيلة  عن  بانف�صاله  اإل  يتم  لن  متامًا  عنرتة  خالف 
والتمرد عليها و�صاأنه يف ذلك �صاأن بقية ال�صعاليك الذي 
كان يتزعمهم عروة بن الورد، يقول ال�صنفرى يف لميته 

خماطبًا قومه وع�صريته:
زهلوٌل   واأرق���ط   عمّل�ٌض     �صيٌد  اأه��ل��ون  دون��ك��م  ويل 

وعرفاُء جياأل 
الإن�صان   « كتاب  �صاحب  كامو  البري  عند  والتمرد   
التمرد » جتربة فردية اأقرب ما تكون اإىل حالة القلق 
ل  عبثي  عامل  له،  معنى  ل  عامل  مواجهة  عن  ال�صادر 
الذي  للتمرد  مناذج  يقدم  اأن  كامو  ا�صتطاع  وقد  معقول 
م�صرحياته  �صخ�صيات  يف  والعدمية  التدمري  اإىل  ينتهي 
ك�صخ�صية مارتا يف م�صرحية » �صوء تفاهم » وكاليجوال 

يف امل�صرحية التي اتخذت هذا ال�صم .
ل  عبثي  عامل  اإزاء  الإن�صان  ت�صع  التمرد  جتربة  اإن 
معنى له ففي ح�صن التمرد تن�صاأ القيم كلها �صواء كانت 
املتمرد  والإن�صان  جمالية  اأو  اأخالقية  اأو  اجتماعية 
الواقع  يقبل  ل  كالتمرد  الفن  لأن   ، فنان  بالأ�صالة 
ويتلقاه ب�صلبية ول ين�صرف عنه كلية واإمنا هو عالقة 
وت�صمينه  له  حتوير  حماولة  اإن��ه   ، بالواقع  جدلية 
 « الرئي�صي  مو�صوعنا  اإىل  الآن  عدنا  ولو  معينًا  اأ�صلوبا 
عمن  يختلف  ل  اأن��ه  لعرفنا  العطر  رواي��ة  يف  غرنوي« 
ذكرناهم و�صربنا بهم املثل من حيث الرغبة يف حتقيق 
نعي  اأن  علينا  كذلك   ، وتاأكيدها  الذات  واإثبات  الوجود 
اأن الآخرون يف هذا العامل قدميا وحديثا ما هم اإل نحن 

ثمة  ك��ان  واإن  خمتلفة  �صور  يف  ولكن 
اختالف فهو يف الثقافات ل اأكرث اأما 

ال�صراع فثابت ..
اأمٌر اآخر يف رواية العطر ميكن   

اختزاله بت�صاوؤل : 
جمرما  غ���رن���وي  ك����ان  ه���ل 
بالفطرة ؟ وهل ميكن اأن يكون 

هنالك جمرٌم بالفطرة ؟
وهذه  م�صتحيال  ذلك  يبدو 

اجل���رمي���ة  ع���ل���م  يف  ن���ظ���ري���ة 
اأثبتت  وقد  لم��ربوزو  لالإيطايل 
اإل  تنطبق  ل  اإذ  بجدارة  ف�صلها 
على �صخ�صية » اأحدب نوتردام » 

لفيكتور هوجو يف حال قبلنا تطبيقها 
الأم��ر  ك��ان  كما  روائ��ي��ة  من���اذج  على 

قدميا .
unbreakable  بطولة  فيلم  يف 
 ، جاك�صون  و�صاموئيل  ويليز  ب��رو���ض 
 ،M.Night shyamalan واإخراج 
داون  ديفيد  دور  ويليز  ب��رو���ض  لعب 
والذي ميثل جانب اخلري يف حن لعب 
، وحن  ال�صر  دور  �صاموئيل جاك�صون 
ميد  الفيلم  نهاية  يف  الثنان  يتقابل 
داون  ديفيد  مل�صافحة  يده  جاك�صون 
فه باحلقيقة التي ل يعرفها ، عن  لُيعرِّ

ن طريق اللم�ض فيكت�صف ديفيد »ويليز »  اأ
حدثت  التي  الغام�صة  اجلرائم  تلك  ه�������������ي كل 

جاك�صون  ب�صوؤال  فيبادر  جاك�صون،  �صاموئيل  عمل  من 
اجلرائم  تلك  كل  ارتكاب  على  حمله  الذي  ال�صبب  عن 
الفيلم  ه��ذا  يف  احلقيقي  ال�صيء  ه��ي  اإج��اب��ة  ليجيب 
هامة  اجتماعية  ق�صية  م�ض  وال��ذي  اخليايل  الدرامي 
ع�صت  ال��ذي  احلي  يف  ي�صمونني  كانوا  لقد   « قوله  وهي 
» والأمر  له�صا�صة عظامي  الزجاج  بال�صيد  فيه طفولتي 
باملثل مع غرنوي يف رواية العطر فحن ي�صاأله والد اآخر 
فتاة قتلها عن ال�صبب الذي جعله يقتل ابنته حتت وطاأة 
التعذيب يجيب بقوله : »احتجتها » وهذا منطق التعامل 
فما  املرء يف حياته  التي يحتاجها  والأ�صياء  الآلت  مع 

الذي حمل غرنوي على التحدث به ؟! 
اإننا حن نتاأمل حياة غرنوي �صنكت�صف اأن هذا املنطق 
يبدو متوائما مع نوعية املعاملة التي تعامل بها كل من 
عمل وعا�ض معهم فغرنوي منذ طفولته كان جمرد �صيء 
ل اأكرث ول اأقل بالن�صبة لهم كالآلة وما �صابهها وبالتايل 
ل غرابة يف اأن يكون منطقه يف التعامل مع الأ�صياء فيما 

بعد منطق احلاجة املجردة من الإن�صانية ..
  جاء يف الآية الكرمية » ُقل كٌل يعمل على �صاكلته » لو 
تاأملنا كلمة �صاكلته يف الآية الكرمية لوجدنا اأنها حقاًل 
semantic failed  وقابلة لقراءات خمتلفة  دلليًا 
ما  مبعنى  تاأتي  قد  و�صاكلته  كثرية  وج��وٍه  على  وحُتمُل 
وكل  وغريها  وثقافة  بيئة  من  وعيه  ت�صكيل  على  عمل 
العمل  وراء  الكامن  والدافع  ال�صبب  هي  الأ�صياء  هذه 
وال�صنيع الذي ي�صنعه الإن�صان �صواًء اأكان �صنيعه خريًا 

اأو �صرًا. 
 من ذلك جند اأن املجتمع والبيئة هما من ي�صنعا املجرم 
وي�صكال ثقافة الأفراد �صواء �صلبًا اأو اإيجابًا، اأما اجلرمية 
يف حياة غرنوي يف رواية العطر فال يعدو كونها �صوى اأن 
اأعماقه هو حتقيق  كانت و�صيلة لهدٍف ن�صده غرنوي يف 
ذاته واإثبات وجوده بيد اأن  هدفه  كان  هدفًا ق�صريًا مل 
يرتبط بعقيدة لذلك  انتهى  مبجرد اأن  بلغه وحققه ، 
اأي  وهو ما يطلق عليه يف النف�صيات بفقدان الإن�صجام  
اأو القرتاب ال�صديد منه يفقد الإن�صان  اأن بلوغ الهدف 
اأكرب  البحث عن هدف  اإىل  به  ما يحيد  الإن�صجام معه، 
واأعظم، واأبعد فيتحول عن امل�صار الذي كان �صائرًا فيه اأو 
تنتهي الرحلة بالن�صبة له مثلما انتهت رحلة غرنوي يف 
العطر بتحقيق الهدف وبلوغه، لأمٍر ب�صيط وهو فقدان 
العن�صر الديني والإميان الذي يحفظ لالإن�صان التوازن 
والإن�صجام، ويحثه على ال�صتمرار وهنا نذكر �صخ�صية 
عامل النف�ض ) ديل كارينجي( �صاحب كتاب ) اخلطابة( 
و) دع القلق وابداأ احلياة ( لكن نظرًا لأن الإميان الذي 
يحفظ لالإن�صان والتوازن تنتهي احلياة ، حتى ورغم كل 

ذلك 

ال���ع���ل���م 
كارينجي  ل����دى  وامل���ع���رف���ة 
تنتهي حياته بالنتحار،  ومثله الكثريين 
، وغريه وحتديدًا يف الغرب كثري..،  كاإرن�صت هيمنغواي 
�صاحب  التوحيدي  حيان  اأب��و  فنذكر  ال�صرق  لدى  اأم��ا 
م�صواره  ينهي  والذي  و«املقاب�صات«  واملوؤان�صة«  »الإمتاع 
ارتباط ديني  موؤلفاته ولو مل  يكن له عقيدة  باإحراق 

وثيق لكان �صنيعه �صنيع  كارينجي و�صواه .
الذات  اإيجاد  وهو  الرواية  ثنايا  يف  جندُه  اآخر  اأمٌر 
فغرنوي  الآخرين،  خالل  من  واكت�صافها  عنها  والبحث 
يف رحلته الأخرية نحو املدينة التي يحقق فيها هدفه، 
ذاته  على  يعتكف  وجوده،  ويحقق  ذاته  فيها  ويكت�صف 
ما  اأعوام رغبًة وحماولًة يف تفهم  �صبعة  الكهف ملدة  يف 
النف�ض ومعرفة الذات والإ�صغاء اإىل الروح، يكت�صف يف 
العامل،  له قيمة  يف هذا  لي�ض  اأنه  اإىل  نهايتها ويخل�ض 
له يف  ل قيمة  له  رائحة  وال��ذي ل  رائ��ح��ة،   بال  لأن��ه 
الذي من خالله يتم  ياأتي دور الآخر  العامل، وهنا  هذا 
اكت�صاف الذات وحتقيقها، ومثلما اأن الإن�صان ل ي�صتطيع 
الو�صول اإىل اهلل اإل من خالل الآخر �صواًء يف اخلري اأو 
يف ال�صر، ففعل اخلري مع الآخر هو ما يو�صلني اإىل اهلل 
ولكنه  اهلل  اإىل  و�صول  هو  لالآخر  الإ�صاءة  فعل  وكذلك 
و�صول �صيء وكالهما له جزاوؤه، ومثل ذلك املوهبة التي 
ل قيمة لها من دون الآخر فالآخر هو من مينح وجودنا 
اأ�صاوي �صيئًا، وهكذا ُيدرك غرنوي  اأنا ل  قيمة وبدونه 
الذات  معرفة  رحلة  يف  اإليه  و�صل  ما  اإىل  و�صل  اأن  بعد 
ت�صبهها زبدة التجربة وخال�صة املعرفة ونهاية املطاف 
يف حياة �صقراط » اعرف نف�صك« ، وكذلك  النبي الكرمي 
ربه  فيها  ناجى  خلوة  يف  ذاته  على  يعكف  يتعبد  الذي 
اإعالن  ح��راء  غار  يف  اإليها  واأ�صغى  روح��ه  فيها  و�صّذب 
دعوته وحتقيق ر�صالته  خالل الآخرين، وجند مثل هذا 
الإن�صان  اإنعتاق   « تعني  والتي  البوذية  يف  الرفانية  يف 
 ».. الكونية  بالروح  روحه  واحت��اد  و�صعورًا  عقاًل  ذاته 
وعمومًا فاإن امل�صوار احلقيقي يف جتربة غرنوي يف رواية 
ال�صبع �صنوات التي ق�صاها يف الختالء  العطر بداأ بعد 
لتحقيق  م�صى  ثم  اأوًل  نف�صه  فعرف  الكهف  يف  بالذات 
ذاته من خالل الآخرين وبينهم، ومثلما خل�ض الفيل�صوف 
الفرن�صي )جان بول �صارتر ( هذا يف قوله ) اإن الإن�صان 
ذلك   يحدث  واإمنا  والعتكاف  بالعزلة  ذاته  يكت�صف  ل 

بن الزحام وو�صط اجلماهري ...(.

هايل على املذابي
hotmail.com@7-Strings

ومثقف  متعلم  اأب  كنف  يف  وترعرع  ون�صاأ  الألب.  �صفوح  على  اأمباخ  يف   1949 العام  يف  زو�صكند  باتريك  ولد 
، در�ض باتريك التاريخ  ورث عنه باتريك البن هذه الثقافة واملعرفة وجاء هذا الإرث يف �صكل ق�ص�صي وروائي 
يف جامعة ميونيخ وحن انتقل باتريك اإىل باري�ض ليكمل تعليمه كان ي�صكنه هاج�ض البحث عن التفرد والتميز 
من خالل خلق �صيء جديد وبالفعل جاء هذا ال�صيء املتميز يف �صكل م�صرحية عنوانها عازف الكونرتبا�ض وذلك 
عام 1981م والتي ُعرف بها كاتبًا ، ثم العطر ، اأوىل رواياته 1985 والتي نحن ب�صددها ، ومتاما مثلما يبعث الأ�صى 
اأٌلهم باتريك ق�صة  اأفكارًا اأخرى فبعد فرتة وجيزة  الأ�صى ويبعث الكالم الكالم بعثت رواية » العطر » باأفكارها 
جديدة عنوانها » احلمامة« وكان وجه التميز فيها هو موهبة بطلها التي بدت يف قوة حا�صة ال�صمع لديه ب�صكل 
اأنها  فكرة  باتريك  ذهن  يف  ملعت  ما  �صرعان  ولكن  ق�صة  جمرد  البدء  يف  كانت  فقد  العطر  اأما   ، ومثري  معهود  غري 
تنا�صب اأن تكون رواية فبا�صر العمل فيها وحمله ذلك اإىل التنقل م�صافرا لأكرث من مكان بحثا عن �صاحب الأنف 
الكبرية ، و�صعر باتريك بعد اإمتام عمله اجلديد باأنه و�صل اإىل بغيته �صاعده يف ذلك ثقافته املكت�صبة من البيئة 
ا ق�صرية و�صيناريوهات �صينمائية.اأما العطر  الفرن�صية حيث كتب �صيناريوهات مل�صل�صالت تلفزيونية عديدة وق�ص�صً

فقد طارت �صهرتها يف العامل بغري جناح ..
ا بن باري�ض  ل حاليًّ ح�صل باتريك زو�صكند على جائزة غوتنربغ ل�صالون الكتاب الفرانكوفوين ال�صابع. ويتنقَّ

ًغا للكتابة.  ومونيخ، وباتريك يرف�ض املقابالت بكل اأنواعها ويعي�ُض متفرِّ
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ط��ب��ي��ب  اإىل  ت���ل���ج���اأ  ج����اج����ا  ل����ي����دي 
ال�����ص��ري��رة الأرواح  ل���ط���رد  ج��اك�����ص��ون 

 

اأعربت النجمة الأمريكية ليدي جاجا عن خوفها ال�صديد من اأن يكون 
ال�صيطان يطاردها يف نومها؛ لذلك جلاأت اإىل طبيب ملك البوب الأمريكي 
من  ال�صريرة  الأرواح  ط��رد  على  مل�صاعدتها  جاك�صون  مايكل  الراحل 
حياتها.وقالت ليدي جاجا ل�صحيفة »ديلي �صتار« الربيطانية، اإنها طلبت 
جاك�صون؛  من  ا  جدًّ مقرًبا  كان  الذي  �صوبرا  ديباك  الهندي  الطبيب  من 

م�صاعدتها على التخل�ض من الأرواح ال�صريرة يف حياتها.
اأنها  مو�صحًة  بهناء،  النوم  على  ي�صاعدها  اأن  منه  تريد  اأنها  واأ�صافت 
فتاة  توجد  حيث  غرفة؛  اإىل  وياأخذين  بيتي  يف  �صبًحا  »اأن  دائًما  حتلم 
كان  لأن��ه  احللم؛  عن  لديباك  »قلت  بحبال«.وتابعت:  مقيدة  �صقراء 

مرعًبا. واأظن اأن قوة �صريرة حتاول التحكم بي«.
ا عندما قالت له اإن »ال�صيطان يحاول  واأ�صارت اإىل اأنه �صحك، خ�صو�صً

اأخذي«، فاأكد اأْن ل داعي للقلق.
حياتي،  يف  يوؤثر  �صخ�ض  اأف�صل  »ه��و  الهندي  الطبيب  اأن  واأ�صافت 

ور�صالته اإلهام حقيقي؛ فهو ي�صاعدين على بلوغ ما بداخلي«.
النوم  على  مل�صاعدته  جاك�صون  مع  �صنوات  عمل  �صوبرا  اأن  اإىل  ُي�صار 

اأف�صل.

م��ظ��اه��رة  ق���م���ر ع���م���راي���ا يف  امل��م��ث��ل��ة 
ل����ت���������ص����ي����ي����ع ق�����ت�����ل�����ى ح��������ي امل��������زة

 

مظاهرة  يف  عمرايا  قمر  ال�صورية  املمثلة  م�صور  ت�صجيل  اأظ��ه��ر   
لت�صييع اأحد القتلى الذين �صقطوا يف تظاهرات حي املزة وهي تهتف مع 

املتظاهرين.
ال�صوري كمقدمة لربامج  التلفزيون  اأن قمر عمرايا عملت يف  ويذكر 
م�صل�صالت  يف  كممثلة  عملت  كما  الأخرى  الربامج  من  والعديد  الأطفال 

�صورية عدة.
وكانت احتجاجات قد انطلقت يوم اجلمعة من حي املزة، القريب من 
عن  قمعها  واأ�صفر  دم�صق،  العا�صمة  داخل  واحلكومية،  الرئا�صية  املقار 

�صقوط ع�صرات القتلى واجلرحى.
وكثفت قوات الأمن وجودها ملنع حتول جنازات �صحايا حي املزة اىل 

مظاهرات مناه�صة لالأ�صد، اإل اأنها مل تفلح يف ذلك. 

االأمريكية..  املعونة  اأرف�س  النبوي:  خالد 
امل�ضريني على  عار  بور�ضعيد  وح�ضار 

يرف�ض  اأنه  النبوي  خالد  امل�صري  الفنان  اأكد   
ب�صدة املعونة التي تقدمها الوليات املتحدة مل�صر، 

م�صددا على اأن م�صر قادرة على ال�صتغناء عنها.
على  املفرو�ض  <احل�صار>  اأن  اأك��د  ح��ن  ويف 
الأهلي  م��ب��اراة  جم���زرة  بعد  بور�صعيد  مدينة 
وامل�صري عار على امل�صرين، فاإنه دعا امل�صرين اإىل 
<في�ض  تبني مبادرة رئي�ض �صاب التي اأطلقها على 

بوك> لأن ال�صباب هم الذين قادوا الثورة.
وقال النبوي –يف مقابلة مع برنامج <العا�صرة 
م�صاء> على قناة <درمي> الف�صائية م�صاء ال�صبت 
الأمريكية  املعونة  <اأرف�ض  فرباير/�صباط-:   18
لأنها غري مفيدة ول حتقق اأي اكتفاء، وامل�صريون 
الذي  القمح  وتعوي�ض  الأرا�صي  زرع  على  ق��ادرون 

نح�صل عليه من اأمريكا>.
امل�صرية  الأرا�����ص����ي  م��ع��ظ��م  <اأن  واأ����ص���اف 
اخلاطئة  ال�صيا�صات  ب�صبب  م�صرطنة  اأ�صبحت 
ثماين  حتتاج  اخل��رباء  وح�صب  ال�صابق،  للنظام 
لو  ال�صباب  اأن  اأثق  لكني  جلودتها،  لتعود  �صنوات 
الإمكانات  لهم  وتوفرت  الأر�ض  هذه  على  ح�صلوا 
�صيحققون الكتفاء الذاتي للبالد من كل املحا�صيل 

الزراعية>.
املفرو�ض  احل�صار  اأن  امل�صري  الفنان  واعترب 
مباراة  اأحداث  منذ  البا�صلة  بور�صعيد  مدينة  على 
امل�صرين جميعا، م�صريا  الأهلي وامل�صري عار على 
للحفاظ  حاربوا  من  هم  بور�صعيد  اأه��ايل  اأن  اإىل 
اأجل  من  الكثري  وحتملوا  امل�صرية،  الأرا�صي  على 

هذا البلد.
البع�ض  املحافظة وحديث  النبوي عزل  وانتقد 

اإىل  لفتا  البور�صعيدي>،  ب�>ال�صعب  و�صفوه  عما 
اأزمة  اأي  بعد  �صتوؤدي  اخلاطئة  ال�صيا�صة  هذه  اأن 
وال�صعب  الإ�صكندراين  لل�صعب  البالد  تق�صيم  اإىل 

الإ�صماعيالوي وال�صعب املحالوي.
و�صدد على اأن ال�صعب امل�صري الذي قام بالثورة 
ما  ي�صتحق  ول  عظيم،  م�صر  حمافظات  جميع  يف 
اأن  اإىل  لفتا  وت�صتيت،  تق�صيم  من  الآن  يحدث 
امل�صرين حفروا قناة ال�صوي�ض وبنوا ال�صد العايل، 
�صبب  هو  ال�صابق  احلكم  خالل  اإدارتهم  �صوء  واأن 

ماأ�صاتهم احلالية.
اإىل  امل�����ص��ري  ال�صعب  امل�����ص��ري  ال��ف��ن��ان  ودع���ا 
موقع  على  اأطلقها  التي  �صاب،  رئي�ض  مبادرة  تبني 
التوا�صل الجتماعي <في�ض بوك>، لفتا اإىل اأن 
ال�صباب الذين اأحدثوا التغيري من خالل الثورة من 

حقهم اأن يقودوا البالد يف الفرتة املقبلة.
املر�صحن  كل  يحرتم  اأن��ه  على  النبوي  و�صدد 
يحلم  وه��و  بالرئا�صة،  يحلمون  لكنهم  للرئا�صة، 
بلد  م�صر  اأن  اإىل  لفتا  �صاب،  برئي�ض  الآخ��ر  هو 
موؤ�ص�صات، ومن املفرت�ض اأن تدعم وت�صاند الرئي�ض 
القادم �صواء كان �صابا اأو غري �صاب من اأجل ال�صالح 

العام.
اأجل  من  التحرير  ميدان  ن��زل  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
<ثاأر>  لديه  يكن  ومل  ال�صباب،  كل  مثل  التغيري 
على  م�صددا  مبارك،  ح�صني  ال�صابق  الرئي�ض  مع 
�صرية  لديه  �صابا  القادم  الرئي�ض  يكون  اأن  �صرورة 
ن�صعر  حتى  جيدة  اإمكانات  وميلك  حمرتمة  ذاتية 

بالتغيري.
واأكد الفنان امل�صري اأنه لي�ض لديه مر�صح �صاب 

�صرورة  على  �صدد  لكنه  الرئا�صة،  لتويل  بعينه 

اأن  اإىل  لفتا  القائد،  مبوا�صفات  �صاب  اختيار 

الرئي�ض الراحل جمال عبد النا�صر توىل الرئا�صة 

وعمره 32 عاما، وخلق �صخ�صية عاملية مل�صر يف 18 

عاما، لكنه مل يحقق الدميقراطية.

على  امل�صري  ال�صعب  عظمة  على  النبوي  و�صدد 

اإىل  مر الع�صور مهما تعر�ض لظلم ومعاناة، م�صريا 

واأنهم  بثورتهم،  يفخروا  اأن  ال�صباب  حق  من  اأن��ه 

الآن،  العامل  يف  ميدان  اأعظم  التحرير  من  جعلوا 

حيث يحلم كل مواطني العامل بزيارته.

اأنه مثلما يفخر اأجدادنا الفراعنة ببناء  وراأى 

الأهرامات واأبو الهول، فاإن من حق اجليل احلايل 

اأن يفخر اأنه خلق ميدان التحرير، معربا عن اأمله 

يف اأن ت�صبح م�صر بعد 10 �صنوات مثل اإجنلرتا.

���ص��ي��ئ��ان ق��ي��م��ان يف ه���ذا ال���وط���ن، وج��دي��ران 
وهو�ض  الع�صكرية،  البزة  هو  الأول  بالهتمام، 
يعرتي  ال��ذي  لل�صعور  رمب��ا  وارت��دائ��ه��ا،  اقتنائها 
يظن  التي  التا�صعة  وبال�صلطة  باجلربوت  مرتديها 
ويفت�ض  لهذا،  ويتقطع  ه��ذا  في�صلب  ميتلكها،  اأن��ه 
لياأخذ  ال�صائلة، ويذهب  هذا، ومينع هذا من عبور 
من  �صيخرجه  لأن��ه  ذلك  من  حق  وجه  ب��دون  م��اًل 
كل  وت�صبب  وهكذا،  فيها،  يتورط  مل  التي  الورطة 
خالل  من  وامتالكها،  بال�صلطة  والهو�ض  الظن  هذا 
احل�صول على بدلة ع�صكرية ديفلومبنت ويفرنت، 
اإجها�ض  يف  ت�صبب  كامندوز،  اأوب�صن،  فول  وبيادة 
والفكرية،  والثقافية  التعليمية  التنمية  عملية 
بالعلم  بالت�صلح  للمتعلمن تهتم  الع�صكرية  اأن  رغم 
بالبدلة،  الت�صلح  من  اأك��رث  الأ�صا�ض  يف  واملعرفة، 
التي ينتهي مفعولها مبجرد اأن يخلعها هذا اجلندي 

ال�صيئ التفكري وال�صمعة وامل�صاعر،...!!
الأمر الثمن والقيم الآخر هو اللحى : نعم اللحى، 
اإجها�ض عملية التوا�صل وحماولة  فقد ت�صببت يف 
الدمج بن ثقافة ال�صرق والغرب، واأجه�صت م�صروع 
اأمرها،  على  املغلوبة  ل��الأمم  الكربى  الأمم  تنمية 
فقط لأن بع�صًا من اأ�صحابها ا�صتخدموها ا�صتخدامًا 
امل�صكينن  احللوين  اإ�صابة  يف  فت�صببوا  �صلميًا،  غري 
عفوا  اللحوح  ذوي  من  بالفوبيا  القوية  ال��دول  يف 
اأق�صد من ذوي اللحى واأنقطع الطمث عفوا اق�صد 
هوؤلء  اأن  لنا  ويبدو  ه��ذا،  ب�صبب  الدعم  وانقطع 
اهلل  وبحمد  الفوبيا  من  يتعاجلون  بداأوا  امل�صاكن 
ت�صتب�صل  التي  امل�صلحة  قواتنا  عبقرية  وبف�صل 
وت�صتميت من اأجل تطهري هذه اخلاليا التي تتعطى 
ب�صمعة  و�صوهت  ح��ي��اء،  وب���دون  منومة،  حبوب 
ذلك  ورغ��م  ولكن  الرعب،  واأث��ارت  والعباد  البالد 

ال�صوداء  ال�صا�صات  على  يظهر  اآخ��ر  بع�ض  فهناك 
ليديل بت�صريحات خميفة تعيد الفوبيا اإىل قلوب 
امل�صكينن وتثنيهم عن نواياهم التي جتددت بدعم 
البالد من اجل مال مت تخريبه وم�صاعدتنا لوجه 
اهلل، ولي�ض لوجه النفط الذي يب�ض ب�صبب القبائل 
كلما فكرت يف قهر احلكومة  التي  ال�صمعة  ال�صيئة 
اأبراج  الآب��اروت��دك  وتدمر  النفط  اأنابيب  تفجر 
، وهذا  ، وبدون حياء  الكهرباء، وتختطف ال�صياح 
الدورات  عقد  ب�صرورة  وب�صدة  نطالب  يجعلنا  ما 
املعرفية وتكثيفها يف املوؤ�ص�صات الع�صكرية، بدل من 
ممار�صة الع�صكرية يف املنازل وا�صتالم الرواتب اإىل 
البيوت، وقبول كل �صيء حا�صاًل حم�صاًل وهذا هو 
النكو�ض، كما نطالب وب�صدة با�صترياد م�صتح�صرات 
عن  اخل��ارج��ة  الع�صوائية  للحى  ازال���ة  ك��رمي��ات 

التخطيط، واهلل املوفق

تاأمالت 
ولد 
�ضيئ
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 Wanted, weekend 3 days live-in ONLY
nanny for two children ages 2 & 4

yrs old in
 Staten Island NY.  Must be able to

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

children and help with some
 housekeeping. For more information

please call 646-584-6418.

�عـــــــــــــالن

مطلوب مدبرة منزل م�سلمة جتيد �للغة �الإنكليزية يف 
والية كنكتيكت بر�تب مغر. �لرجاء �الت�سال بالرقم: 

 860-543-5400
 Muslim family in Connecticut seeking a

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

board. Please email: aidlibi@yahoo.com

�عـــــــــــــالن
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خطر اال�ضرتاتيجية االأمريكية اجلديدة
احل����ايل،وحت����دي����دًا  ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  يف   
يف2012/1/6اأعلن الرئي�ض الأمريكي»باراك 
اأوباما«ومن مقر البنتاغون عن ال�صرتاتيجية 
املتحدة،والتي  للوليات  اجلديدة  الع�صكرية 

تركزت يف حماور رئي�صية ثالثة:

يف  الأمريكية  القوات  عدد  تقلي�ض      -1
اأوروبا.

2-    خف�ض الإنفاق الدفاعي مع احلفاظ 
على التفوق النوعي.

3-    الرتكيز على منطقة املحيط الهادي 
اإيالء الأهمية  ال�صن مع  لتفادي تنامي قوة 

ملنطقة ال�صرق الأو�صط،واآ�صيا.
التي  ولالأ�صاليب  للكيفية  �صرحه  ويف      
اجلهود  على  �صدد  مبوجبها  التعاطي  �صيتم 
ال���الزم���ة ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة احل���رب 
الباردة،ومكافحة الإرهاب،والعمل يف املناطق 
وا�صنطن  الأعداء»براأيه«منع  يحاول  التي 
عدد  تخفي�ض  على  معتمدًا  فيها  العمل  من 
بالتفوق  ذل��ك  ع��ن  ال��ق��وات،وال���ص��ت��ع��ا���ص��ة 
يف  �صيما  ال�صرتاتيجية  القدرات  يف  النوعي 
القتال  واأنظمة  اللكرتونية  احل��رب  جمال 
وعدم  طيار  بدون  الطائرات  املتطورة،ومنها 
خ��و���ض اأك���رث م��ن ح��رب واح��دة،ف��الأو���ص��اع 
يف  العجوز  والقت�صادية،وتنامي  املالية 
وبتقدير  زاد  الحت���ادي���ة،وال���ذي  امل��وازن��ة 
اخلرباء عن18تريليون دولر اأي مايزيد عن 
الإجمايل،وذلك  املحلي  الناجت  ن�صبة90%من 
بعد موافقة امل�صّرعن الأمريكين على الطلب 
اجلديد- ولن يكون الأخري- برفع �صقف الدين 
دولر،وبالتايل  مبقدار1،2تريليون  العام 
دولر  خف�ض487مليار  م��ن  لب��د  اأن��ه  تقرر 
ال�صنوات  ع�صر  خالل  الع�صكري  الإنفاق  من 
القادمة....ذلك �صيوؤدي حتمًا وفق ما كتبته 
�صحيفة )الإندبندنت اللندنية( اإىل تقلي�ض 

القوات الأمريكية بنحو ن�صف مليون فرد.
    » املتتبع لل�صيا�صات الأمريكية منذ مطلع 
وترتكز  تنطلق  اأن��ه��ا  يتاأكد  املا�صي  ال��ق��رن 
و�صعها»جورج  الحتواء«والتي  يف»نظرية 
ك��ي��ن��ان«  ���ص��اح��ب م��وؤل��ف��ات ع���دة ع��م��ل يف 
اخلارجية الأمريكية،واعُترب مهند�ض احلرب 
الباردة،وتقاعد عام1953لي�صرتك يف موؤ�ص�صة 
الدرا�صات املتقدمة يف)بري�صتون(ولقد جتلت 
الباردة  احل��رب  عنوان  حتت  النظرية  هذه 
احلرب  ال�صوفيتي،وبعد  الحتاد  مواجهة  يف 
واأ�صكال  ج��دي��دة  مفاهيم  اأخ���ذت  ال��ب��اردة 
املارقة،الإرهاب،والإ�صالم  كالدول  ًخمتلفة 
الأ����ص���ويل،وج���م���ي���ع���ه���ا ج��م��ع��ه��ا ع���ن���وان 
الأمريكية«،وبقيت  امل�صالح  واح��د»اأع��داء 
ثوابت ال�صرتاتيجية معتمدة يف اإطار البقاء 

للكونية الأمريكية.
على  ب��ن��اء  اأه��داف��ه��ا  اأم��ري��ك��ا  طبقت  لقد 
والإرهاب،ولكن  الردع  هما  اأ�صا�صين  اأ�صلوبن 
ال�صكل  تطور  منذ  احل��ايل  القرن  مطلع  ويف 
حتى  ال��رتك��ي��ع  مبعنى  ل��ريت��ب��ط  وامل�����ص��م��ون 
اأ�صبحت منظمات الدفاع عن احلقوق الوطنية 

منظمات اإرهابية ».
    املرجع:
كتاب)بن انهيارين:ال�صرتاتيجية 
الأمريكية اجلديدة(
ملوؤلفه:لهيب عبد اخلالق

ف�صل  جن��اح،اأو  ملدى  املو�صوعي  وللتقدير 
ه���ذه اخل��ط��ة لب���د م��ن اإل���ق���اء ن��ظ��رة على 
العوامل  على  �صواء  بها  املحيطة  ال��ظ��روف 
معار�صة  م��دى  على  ال��ذات��ي��ة،اأو  الأمريكية 
يف  �صلبًا  بها  �صتتاأثر  التي  والبلدان  ال��دول 

ال�صنن القادمة.
   حول العوامل الذاتية فكما ذكرنا،فالو�صع 
القت�صادي مبجمله يف حالة تراجع،والعجوز 
تتنامى،ودليلنا ك�صف الرئي�ض»اأوباما«موؤخرًا 
العيب  يبّن  ميزانية2013والتي  م�صروع  عن 
املُقبلة  للرئا�صة  اجل��م��ه��وري  املُ��ر���ص��ح  فيها 

ي�صجل  امل�صروع  :»اإن  قائال ً روم��ن��ي«  »ميت 
باأكرث  عجزًا  التوايل  الرابعة،وعلى  لل�صنة 
الرتاكمات  ه��ذه  وم��ع     « دولر  تريليون  من 
بن�صب  الرئي�ض   َيعد  وال��ق��دمي��ة  احلديثة 
من2،7%يف  لتنتقل  »مرتفعة«  لالقت�صاد  منو 
ع�����������������ام2011اإىل3%يف ع������ام2013،ث������م 
اإىل4%يف2014،و���ص��ُي��ق��ل�����ض الإن���ف���اق على 
دولر  بقرابة364مليار  ال�صحية  ال��ربام��ج 
البطالة  ن�صبة  بقاء  متوقعًا  �صنوات  ع�صر  يف 
وعوده  غاية2017رغم  ف��وق6%اإىل  البالغة 
البنى  م�صروعات  يف  دولر  باإنفاق50مليار 
التحتية لزيادة فر�ض العمل،واإحداث وظائف 
ال�صرائب  رف��ع  زي��ادة  من  م�صتفيدًا  جديدة 
الواحد  دخ��ل  يقل  ل  الذين  الأغنياء  على 
التوقع  م��ع  �صنويًا  دولر  املليون  ع��ن  منهم 
بتح�صيل206مليارات دولر اإيرادات �صريبية 
اأرباح كربيات ال�صركات من خالل زيادة  على 
الفوري  من15%اإىل20%،وال�صتنتاج  ن�صبتها 
الأمريكي  القت�صاد  اأن  يبّن  املعلومات  لهذه 
الذي دخل دوامة العجوز بعد ولية الرئي�ض 
»كلينتون« مازال تائهًا يف دورانها،و�صيظل لأمد 
املو�صوعة  احللول  واأن  خا�صة  مدته  تطول 
مثار  اأنها  بالرتقيعية،كما  ت�صمى  اأن  ميكن 
والدميقراطين  اجل��م��ه��وري��ن  ب��ن  خ���الف 
العام  الراأي  اإر�صاء  عن  عبثًا  يبحثون  الذين 
الدقيقة  فالدرا�صات  املقابل  الأمريكي،ويف 
الأول  البلد  ال�صيني  القت�صاد  منو  ملعدلت 
املُ�صتهدف بالحتواء من هذه اخلطة توؤكد اأنه 
عام2012،وباملقابل  بن8%و9%يف  ما  �صيكون 
فاإن دول الحتاد الأوروبي احلليف الرئي�صي 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ت��ع��اين م��ن اأزم���ة مالية 
متفاقمة تتخبط بها حتى قاربت من التاأثري 
اقرتاب  حاليًا  الوا�صح  بنيته،والعنوان  على 
ال��ي��ون��ان م��ن الإف���ال����ض وال���ص��ط��راب��ات يف 

اإ�صبانيا،اإيطاليا،وفرن�صا.
 اأما العامل الذاتي الثاين،فالواقع ُيظهر اأنه 
ومنذ عام1973نهاية التجنيد الإجباري،فاإن 
اأع�����داد الأم��ري��ك��ي��ن ال��ذي��ن ان��خ��رط��وا يف 
اخلدمة الع�صكرية تراجع ب�صكل كبري،والهوة 
التي  ال�صعب  وغالبية  املقاتلن  بن  وا�صعة 
جتهل ال�صراعات النف�صية التي مّير بها اآلف 
عن  اأع�صاوؤهم،وُتعرب  ُب��رتت  الذين  اجلنود 
تاون»باربرا  جورج  جامعة  يف  الأ�صتاذة  ذلك 
املجتمع  ب��ن  ال��ه��وة  م��وج��ي�����ص��ا«ل��ت��ق��ول:»اإن 
التي  ،وه��ي  ال��دوام«  على  موجودة  والع�صكر 
معاناتها  ال��ع��راق،وت�����ص��رح  يف  اب��ن��ه��ا  خ���دم 
قائلة:»هذه احلروب جتري والنا�ض ل تعرف 
الأ�صخا�ض،واأقول  هوؤلء  اإىل  بها...اأحتدث 
العراق؟!.... يف  زلنا  ما  هل  مثل  اأ�صياء  لهم 
هناك  اجلي�ض....اإن  عن  كليًا  انف�صلوا  لقد 
الذين  الكونغر�ض  اأع�صاء  م��ن  قليال ً ع��ددًا 
يخدم اأبناوؤهم يف اجلي�ض هم ير�صلون اأبناءنا 
ل  ذلك،فهم  يف  يفكروا  اأن  دون  من  للقتال 
خلف  احلرب،ويختبوؤن   تفعله  ما  يدركون 
،  وكما هو معروف  املنمقة«  بع�ض اخلطابات 
على  القائمة  العدوانية  احلروب  فارتدادات 
من  ترتك  ما  ،فبمقدار  ال�صعوب  خريات  نهب 
ال�صعوب  اأب��ن��اء  على  وال��ع��زة  ال�صهامة  اآث��ار 
مناق�ض  وب�صكل  توؤثر  فهي  للعدوان  املقاومة 
حالت  ت�صتاأثر  الذين  املعتدين  جنود  على 
اجلنون واخللل النف�صي بهم،فمحكمة اأمريكية 
حكمت على قائد جمموعة من اجلنود كانوا 
يخدمون يف ولية قندهار جنوبي اأفغان�صتان 
بال�صجن لأنهم قتلوا ثالثة من املدنين بهدف 
بع�ض  اأو�صال  بتقطيع  بع�صهم  الت�صلية،وقام 
املجموعة  بها،وقائد  والح��ت��ف��اظ  اجلثث 
اعرتف بقطع اإ�صبع من اجلثث واحتفاظه بها 
،  والأ�صد خطورة يف هذه ال�صرتاتيجية على 
برمته  العامل  على  املتحدة،وحتى  الوليات 
اللكرتونية....�صحيح  احلرب  على  الرتكيز 
اأن اأمريكا تت�صارع خطواتها يف هذا املجال....
لقد ثبت اأن وزارة الدفاع اأجرت جتربة اإطالق 
ناجحة لقنبلة طائرة تتحرك ب�صرعة تفوق 
�صرعة ال�صوت مُتكن املخططن الع�صكرين من 
�صرب اأي هدف يف العامل باأقل من �صاعة....

يف  حملقًا  )ه��اواي(  من  ال�صاروخ  اأطلق  لقد 
ب�صرعة  ال��ه��ادي  للمحيط  اجل���وي  ال��غ��الف 
جزر)مار�صال(التي  يف  هدفه  عالية،واأ�صاب 
النطالق  نقطة  عن  ح��وايل4000ك��م  تبعد 
بخم�ض  ال�صوت  �صرعة  �صرعته  يف  متجاوزًا 
مرات،وطاملا اأن احلديث يدور عن اخلوف من 
يف  ل�صيما  العامل  اأنحاء  يف  النووية  املواقع 
الأمريكي  ال�صمالية،فاجلي�ض  وكوريا  اإي��ران 
طلب يف �صهر اآب من العام املا�صي ثمانية قنابل 
من �صركة)بوينغ(امل�صماة»بذخرية الخرتاق 
اأمتار،ووزنها13،6طنًا  �صتة  الهائل«وطولها 
بينها2،3طنًا من املواد املتفجرة،وهي تخرتق 
هذه  وط��ورت  بعمق20مرتًا،كما  التح�صينات 
بينها8،5طنًا  وزنها11،3طنًا  لي�صبح  القنبلة 
م��ن امل���واد امل��ت��ف��ج��رة،وه��ك��ذا ف��ال��ع��امل اأم��ام 
،ونتائجها  احل���رب  ت��ف��وق  ج��دي��دة  ك����وارث 
على  املا�صي  ال��ق��رن  يف  األقيت  ي��وم  امل��دم��رة 
اليابان  مدينتي)هريو�صيما(و)ناغازاكي(يف 
قنابل ذرية ،وتتعاظم اخلطوب والكوارث براأي 
املا�صي  العام  �صيف  ال�صيا�صين،ففي  املحللن 
التهديد  اللكرتونية  ك��ت��اب)احل��رب  �صدر 
ال�صابق  املقبل(للم�صت�صار  القومي  الأم��ن��ي 
الإرهاب»ريت�صارد  الأبي�ض يف مكافحة  للبيت 
من�صبًا  �صغل  ال��ذي  نيك«  ك���الرك«و»روب���رت 
حذرا  اخلارجية  العالقات  جمل�ض  يف  رفيعًا 
تتعر�ض  ق��د  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  م��ن  فيه 
لهجوم الكرتوين قد يدمرها،اأو ي�صل قدراتها 
على الرد يف غ�صون15دقيقة،ووفق ت�صورهما 
الدقيق فاإن خدمة الإنرتنت حينما تتعر�ض 
اأن  ميكن  كارثية  احتمالت  تثري  للت�صوي�ض 
م�صايف  يف  النريان،وانفجارت  حت�صل،كاندلع 
الكيمائية،وانت�صار  امل�صانع  النفط،وتعطل 
رمبا  ذل��ك  اجل��و،وك��ل  يف  القاتل  الكلور  غ��از 

يح�صل وخالل15دقيقة على يد»اإرهابي«.
املرجع:درا�صة لعمر جنيب

الدقيق،والأخطار  العلمي  ال��راأي  ه��ذا     
وقعت  الواقع،فلقد  اأثبته  بالعامل  املحدقة 
مدينة)�صربنغفيلد(الأمريكية  يف  حادثة 
اأح��د  اأك���د  املا�صي  ب��ولي��ة)اإل��ي��ن��وي(ال��ع��ام 
فيها  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  م�صوؤويل 
اخ��رتاق  م��ن  متكن   « رو���ص��ي��ًا  ق��ر���ص��ان��ًا   « اأن 
امل��ن��ظ��وم��ات احل��ا���ص��وب��ي��ة خل��دم��ات امل��راف��ق 
تعطيل  اإىل  اأدت  معينة  بعملية  قام  العامة 
م�صخة املنظومة التي تزود املدينة باملاء،كما 
واأن احلدث الذي مّت موؤخرًا فهو الهجوم على 
ا�صتخدمت فيه فريو�صات  اإيراين  موقع نووي 
معينة مما اأدى اإىل ت�صتت يف عمله،والطائرة 
تعر�صت  اأفغان�صتان  يف  طيار  ب��دون  املقاتلة 
عراقي  اأي�����ص��ًا،و���ص��اب  بالفريو�صات  لهجوم 

املتحكمة  القيادة  منظومة  اخرتاق  من  متكن 
طيار  ب��دون  الطائرات  وتوجيه  ت�صغيل  يف 
اأه��داف  نحو  العراق،وتوجيهها  يف  العاملة 
وهمية،واإنذار امل�صلحن باقرتاب اخلطر رغم 
املتحدة ويف  الوليات  الهيئة يف  اأن مقر هذه 
الرو�صي»ليونيد  قاعدة ع�صكرية،    واخلبري 
����ص���اف���ن«ي���ب���ّن يف ك��ت��اب��ات��ه ف��ف��ي رب��ي��ع 
جديدة  موؤ�ص�صة  البنتاغون  عام2010اأن�صاأ 
عام2011اأعلن  اللكرتونية،ويف  القيادة  هي 
ال��ولي��ات  اح��ت��ف��اظ  على  م�����ص��ددة  وب�صفة 
اإج����راءات  ات��خ��اذ  ب��ح��ق  لنف�صها  امل��ت��ح��دة 
اللكرتونية،وال�صن  الهجمات  �صد  جوابية 
اإدارة  اإن�صاء  عن  اأعلنت  احتواوؤه  املُراد  البلد 
اللكرتوين  الف�صاء  حماية  اأجل  من  خا�صة 
اخلا�ض باجلي�ض على �صبكة الإنرتنت،والعمل 
خمتلف  يف  ال�صبكة  اأم��ن  م�صتوى  زي��ادة  على 

اأجهزة القوات امل�صلحة والأمن ال�صيني.
من  قادمة  ويالت  اأمام  اليوم  اإذًا،فالعامل   
حدودها،ونتائجها  ت�صورها،ومعرفة  ال�صعب 
الكلمة  يف  ما  بكل  كارثية  تاأكيد  بكل  لكنها 
انعقدت  ال��ت��خ��وف��ات  ه���ذه  م��ع��ن��ى،وم��ن  م��ن 
دول  ملجموعة  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا  يف  ب���ايل  ق��م��ة 
والوليات  رو�صيا  الع�صر،وح�صرتها  اآ�صيا 
منها  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال���ه���دف  امل���ت���ح���دة،وك���ان 
ح��ل اخل���الف���ات احل���دودي���ة ال��ب��ح��ري��ة مع 
لعالقاتها  اجلدية  الآفاق  يف  ال�صن،والبحث 
تعميق  اأه��م��ي��ة  على  م�صددين  اخل��ارج��ي��ة 
والوليات  اآ�صيا  بن  القت�صادية  العالقات 
وعدم  ال�صتثمارات  ج��ذب  ل�صيما  املتحدة 
اأخ��رى،ول  اأط��راف  مع  للمواجهة  الجن��رار 
واأم��ري��ك��ا،  ال�صن  ب��ن  الخ��ت��ي��ار  ي��ك��ون  اأن 
باخلطة  ترحيبها  عن  اأعربت  الهند  بينما 
الأمريكي  الرئي�ض  زارها  اجلديدة،واأ�صرتاليا 
الوجود  تعزيز  عن  وزرائها  رئي�صة  مع  واأعلن 
الع�صكري الأمريكي يف منطقة اآ�صيا واملحيط 
الهندي باإر�صال اآلف من قوات م�صاة البحرية 
اإىل ميناء داروين،وقالت رئي�صة الوزراء:باأن 
القوات  من  املزيد  �صرت�صل  املتحدة  الوليات 
اإىل �صمال اأ�صرتاليا مبوجب اتفاقية جديدة 
بوجود2500جندي  املطاف  نهاية  يف  تق�صي 
من  املزيد  م��رور  اأ�صرتاليا  اأمريكي،و�صت�صهد 
القوات الأمريكية عربها مما يجعل الو�صول 
اأ�صهل  اجل��ن��وب��ي  ال�صن  بحر  منطقة  اإىل 
اليابان  من  الأمريكية  ال��ق��وات  انطالق  من 
ل�صان»ليو  وعلى  وال�صن  اجلنوبية.  وكوريا 
ال�صينية  اخلارجية  با�صم  وامين«املتحدث 
مهتمة  كلها  ال��ه��ادي  املحيط  دول  ق���ال:»اإن 
وال�صتقرار  اآ�صيا  يف  ال�صالم  على  باحلفاظ 
والزدهار «موؤكدًا اأن بناء القدرات الع�صكرية 

ال�صينية ل ميثل اأي تهديد للخارج. 

 
   هي ال�صيا�صة الأمريكية ذاتها بعناوينها 
ك�صفت  امل��ت��ج��ددة،ف��ل��ق��د  ال��ق��دمي��ة  ال��ك��ب��رية 
الوثائق الأمريكية ومنها )ال�صيا�صة الأمنية 
اأهمية  اأن  اآ�صيا(  ب�صاأن  املتحدة  للوليات 
الأمريكية،فقد  ال�صيا�صة  يف  كربى  تاريخية 
اآ�صيا  �صرق  �صمال  مبنطقة  اهتمامها  اأول��ت 
الوليات  مع  ت�صكالن  ال�صن،واليابان  حيث 
املتحدة مثلثًا ا�صرتاتيجيًا،ثم تلي ذلك الدول 
املطلة على املحيط الهادي،وو�صط اآ�صيا الذي 
حيث  ولأهميته    ، الرخوة   بالبطن  يدعونه 
الرثوة الهائلة النفطية يف بحر قزوين كانت 
�صيا�صة حماولة الحتواء لدوله حفاظًا على 

امل�صالح الأمريكية. 
املُتوقعة  الآف��اق     كانت جولة عجالة يف 
اجلديدة....تخفي�ض  الأمريكية  للربامج 
للتواجد الع�صكري يف اأوروبا مما �صيدفعها ل�صد 
فراغات الن�صحاب الأمريكي وزيادة الأعباء 
املالية لدولها التي يقع العديد منها يف دائرة 
الأزمة املالية مقابل زيادة التواجد يف �صرق 
لكن   ، ومراميها،  غاياتها  على  اآ�صيا،واحلفاظ 
ليكون  الذهن،ويطرح  اإىل  يتبادر  هام  �صوؤال 
مدى  اي  وه��و:اإىل  األ  ودرا�صة  نقا�ض  مو�صع 
�صمن  اجل��دي��دة  خطتها  يف  اأمريكا  �صتنجح 
داخليًا،والتحديات  ذكرناها  التي  املعوقات 
املُ�صتهدفة  ال��دول  من  دوليًا  تعرت�صها  التي 
والذي  راأي��ي  ب��رباجم��ه��ا؟!.....واجل��واب يف 
غري  ترى  القلة  بينما  العديد  فيه  ي�صاركني 
ذلك وهو اأن هذه اخلطة حمكوم عليها بالف�صل 
معظم  يف  املرتدي  الأمريكي  احلتمي،فالواقع 
خري  والجتماعية  القت�صادية  جمالته 
الرتدي  هذا  يقابل  حن  يف  ذلك  على  موؤ�صر 
اآ�صيا)ال�صن  يف  جديدة  عاملية  قوى  تنامي 
الالتينية)الربازيل( اأمريكا  وال��ه��ن��د(ويف 

وي�����ص��رتع��ي الن��ت��ب��اه ال�����ص��دي��د ه��ن��ا اخل��وف 
يف  واحليطة  ال��دق��ة  يف  الف�صل  م��ن  امل��رع��ب 
حروب  جناحها  اللكرتونية،ففي  احل��رب 
تدمريًا  اأ���ص��د  فهي  ف�صلها  ح��ال  م��دم��رة،ويف 
لنهاية  الكارثة  تكون  الأر���ض،وق��د  ل�صعوب 

العامل. 
الكثري  حروبها  يف  اأمريكا  خّربت  لقد     
اإىل غربه،ومن �صماله  البلدان من �صرقه  من 
اإىل جنوبه،واأمتنا العربية داهمتها امل�صائب 
بدعمها لإ�صرائيل،وحتى م�صاركتها يف حروبها 
ك��ان ذل��ك خ��الل عمرها الإم���رباط���وري،ويف 
اإىل  ل  الب�صرية  �صتو�صل  القادمة  الأي���ام 
حرب عاملية جديدة،بل اإىل حرب كونية قد 

ل تبقي  الأخ�صر،ول الياب�ض. 

حممد علي احللبي
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718-624-6764
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االأراجيل وال�ضي�ضة 
 ا�ضتعداد تام لتو�ضيل الطلبات اخلارجية
ق�ضم خا�س باحلفالت واملنا�ضبة اخلا�ضة

ORDER ONLINE
delivery .com
grubhub.com
snapfinger.com

seamlessweb.com

VISIT US AT
www.mochahookah.com

 COME IN AND TRY
OUR HOOKAH

WIDE VARIETY
OF FLAVORS AVAILABLE

OPEN 24 HRS
DELIVERY 7AM - 1AM
 SPORTING EVENTS

AVAILABLE


