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دعوة للتغيير في اإلمارات
ّ
ّ
والسعودية تتوعد
ّ
املتطفلني!
اس �ت �ب��ق وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة السعودية
س�ع��ود الفيصل «ي��وم ال�غ�ض��ب» ،الذي
دعت إليه مجموعة من السعوديني غدًا،
وأعلن أن «الحوار ،ال االحتجاجات ،هو
أفضل سبيل للتغيير في السعودية»،
م�ع�ت�ب�رًا أن «االح �ت �ج��اج��ات ل��ن تحقق
اإلص�ل�اح» .وأع��اد تأكيد تحريم رجال
الدين التظاهرات في اململكة.
وق� ��ال ال �ف �ي �ص��ل ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي
ع� �ق ��ده ف ��ي ج� � ��دة ،إن «أف � �ض ��ل وسيلة
�ى م��ا ي��ري��ده امل ��واط ��ن هي
ل �ل��وص��ول إل � ّ
ال�ح��وار» ،م�ح��ذرًا من أي تدخل أجنبي
ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية للسعودية ،في
إشارة إلى واشنطن التي دعت الرياض
إل ��ى اح� �ت ��رام ح ��ق ال �ت �ظ��اه��ر .ورأى أن
ال�ت�غ�ي�ي��ر «ي�ت�ح�ق��ق م��ن خ�ل�ال مواطني
امل�م�ل�ك��ة ،ال م��ن خ�ل�ال أص��اب��ع أجنبية
ال ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال�س�ع��ودي��ة» ،مضيفًا
«سنقطع أي إصبع يمتد إلى اململكة».
وت� ��اب� ��ع ال �ف �ي �ص��ل إن «امل� �م� �ل� �ك ��ة دولة
ترتكز على الشريعة اإلس�لام�ي��ة ،ولن
تقبل ل��وم��ة الئ��م ف��ي م��ن ي��رون ف��ي هذا
النظام شيئًا ال يريدونه» ،مشيرًا إلى
أن التغيير «يأتي عن طريق مواطنيها،
وامل �م �ل �ك��ة ت �ع��رف م�ص��ال�ح�ه��ا ،وتعرف
احتياجات مواطنيها» .وأك��د أن «باب
رئ�ي��س ال��دول��ة (امل�ل��ك عبد ال�ل��ه ب��ن عبد
ال� �ع ��زي ��ز) م �ف �ت��وح وي �ل �ت �ق��ي املواطنني
يوميًا».
وع ��ن رؤي� ��ة ال �س �ع��ودي��ة مل ��ا ي �ح��دث في
الوطن العربي من ثورات ،قال الفيصل
إن «ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ع ��دده ��ا  22وما
يحدث في  5دول ال يمكن تعميمه على
أنه ظاهرة بدأت ّ
تعم الكل».
وك� ��ان ال �ع �ش��رات م ��ن أه ��ال ��ي معتقلني

أردن �ي�ي�ن ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ق��د اعتصموا
مجددًا أم��ام مقر البعثة الدبلوماسية
السعودية في عمان للمطالبة باإلفراج
ع��ن أب �ن��ائ �ه��م ،ن �ظ �رًا ال ��ى ع ��دم تجاوب
السلطات السعودية.
في هذا الوقت ،كان الفتًا بدء التحركات
املطلبية في اإلمارات ،بعدما طالب أكثر
من مئة ناشط بمنح جميع املواطنني
ح��ق انتخاب أع�ض��اء املجلس الوطني
االتحادي (البرملان) باالقتراع املباشر،
وت� �ع ��زي ��ز ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات التشريعية
املمنوحة للمجلس .ونشر الناشطون
ع��ري �ض��ة ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت م��وج �ه��ة إلى
رئ �ي ��س اإلم� � � ��ارات خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د آل
نهيان ،يطالبون فيها بـ«انتخاب جميع
أعضاء املجلس الوطني االتحادي من
ق�ب��ل ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين ك�م��ا ه��و مطبق
في ال��دول الديموقراطية ح��ول العالم،
وتعديل امل��واد الدستورية ذات الصلة
باملجلس الوطني االتحادي ،بما يكفل
ل��ه الصالحيات التشريعية والرقابية
الكاملة».
تزامن ذلك ًمع إعالن صحيفة «اإلمارات
اليوم» ،نقال عن األمني العام املساعد في
وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني
االت� �ح ��ادي ،س�ع�ي��د م�ح�م��د ال�غ�ف�ل��ي ،أن
موعد االنتخابات املبدئي قد حدد في
أيلول املقبل.
وإل��ى الكويت ،احتج املئات مساء أول
م ��ن أم � ��س ،وط ��ال� �ب ��وا ب �ت �غ �ي �ي��ر رئيس
الوزراء ناصر املحمد الصباح ،وبمزيد
م� ��ن ال � �ح� ��ري� ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة .وتجمع
املحتجون في موقف للسيارات أطلقوا
عليه اسم «ميدان التغيير».
(يو بي آي ،رويترز)

تقرير

ّ
إسرائيل تخشى انتفاضة فلسطينية
يستعد الجيش اإلسرائيلي الحتمال
ان� ��دالع ان�ت�ف��اض��ة ش�ع�ب�ي��ة فلسطينية
ج��دي��دة غ�ي��ر عنيفة ف��ي أي �ل��ول املقبل،
ومواجهة تظاهرات حاشدة في الضفة
الغربية بتأثير الثورات واالنتفاضات
ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ون �ق �ل��ت صحيفة
«ه��آرت��س» عن ضابط في فرقة الضفة
الغربية العسكرية ق��ول��ه إن «األحداث
األخ �ي��رة ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط أدت إلى
إجراء تغيير كبير عندنا» ،موضحًا أنه
«يوجد سلوك متأثر بمفعول الدومينو
وواقع كهذا قد نواجهه نحن».
وقالت الصحيفة إن «قادة فرقة الضفة
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش اإلسرائيلي
واعون منذ فترة طويلة للعامل املدني
في أي تطور مستقبلي في الضفة ،وقد
ّ
أع ��دوا ق�ب��ل ع��ام خ�ط��ة ش��ام�ل��ة ملواجهة
تظاهرات مدنية حاشدة وغير عنيفة.
وف� ��ي ال �ف �ت ��رة األخ � �ي � ��رة ،ج � ��رى إدخال
ت �ع��دي�لات ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة في
أعقاب الثورتني التونسية واملصرية».
ويقول ضباط إسرائيليون إنه في حال
تنظيم تظاهرات كبيرة بمشاركة آالف
املدنيني ،فإن الجيش لن يحاول منعها
إال إذا حاولت الدخول إلى مستوطنات،
م �ع �ت �ب��ري��ن أن «ح ��دث ��ًا ك� �ه ��ذا سيكون
ع�ن�ي�ف��ًا .وف ��ي وض ��ع ك �ه��ذا ،سنتصرف
م �ث��ل ج �ي��ش م ��ع ض �ب��ط ال �ن �ف��س وهذا
يشمل تحمل مخاطر».
ووس � ��ط ه� ��ذه االس � �ت � �ع� ��دادات ،أشارت
الصحيفة إل��ى أن��ه «ال ي��وج��د رد فعل
لدى الجيش في حال ان��دالع انتفاضة
ش �ع�ب �ي��ة ف ��ي ال �س �ل �ط��ة الفلسطينية».
وق��ال ضابط إسرائيلي للصحيفة إنه
«ليس لدينا ما نفعله في حال حدوث
هنا شيء مشابه ملا حدث في تونس».
لكن تقديرات الجيش تشير أيضًا إلى

أن احتمال اندالع انتفاضة غير عنيفة
ضئيلة.
من جهته ،رجح محلل الشؤون األمنية
ـــــ السياسية في «هآرتس» ،أمير أورن،
أن انتفاضة فلسطينية ق��د تندلع في
شهر أي�ل��ول املقبل ب��ال�ت��زام��ن م��ع طرح
املبادرة الفلسطينية لالعتراف بالدولة
الفلسطينية في حدود عام  1967على
ج ��دول أع �م��ال الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
امل �ت �ح��دة .ورأى أن إس��رائ �ي��ل ستواجه
صعوبة ف��ي تبرير حصول مواجهات
ب �ي��ن ق � � � ��وات ال � �ج� �ي ��ش واملتظاهرين
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل �ط��ال �ب�ين باالعتراف
بدولتهم ،وخصوصًا في ح��ال سقوط
قتلى بني الفلسطينيني.
وسط هذا القلق ،يسعى رئيس الوزراء
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و إلى
تجنيد دع��م دول ��ي ،ل�ض�م��ان استمرار
وج � ��ود ع �س �ك��ري إس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي غور
األردن ب �ع��د ق �ي ��ام دول � ��ة فلسطينية.
وق��ال��ت «ه��آرت��س» إن نتنياهو يعتزم
ال �ت��وج��ه إل ��ى زع �م��اء دول م��رك��زي��ة في
العالم بهدف الحصول على تأييدهم
إلب �ق��اء اح �ت�ل�ال غ ��ور األردن ،ف��ي إطار
ات �ف��اق س�ل�ام مستقبلي ب�ي�ن إسرائيل
والفلسطينيني.
وأع �ل��ن نتنياهو ،خ�ل�ال ل�ق��اءات��ه بعدد
م��ن امل �س��ؤول�ي�ن األوروب � �ي �ي�ن« ،ال أقول
كيف سيكون شكل الوجود اإلسرائيلي
ف��ي غ ��ور األردن ،ف �ه��ذا ي�ج��ب تحديده
ب��واس�ط��ة امل �ف��اوض��ات ،لكننا ملزمون
ب ��ال �ت ��وص ��ل إل � ��ى وض � ��ع ال ت� �ك ��ون فيه
املنطقة مخترقة لتهريب أس�ل�ح��ة من
طهران وحتى بيتاح تيكفا» ،في إشارة
إلى املدينة الواقعة في وسط إسرائيل
والقريبة من الضفة الغربية.
(يو بي آي ،األخبار ،رويترز)

مبوب
◄ وفيات
ّ
تتقبل عائلة املرحومة
فاطمة زين العابدين صبرا
زوجة الحاج أمني كامل إسماعيل
(صاحب مؤسسات شوبان)
التعازي ف��ي مركز «الجمعية اإلسالمية
للتخصص والتوجيه العلمي» سبينس
قرب مركز أمن الدولة نهار السبت الواقع
ف �ي��ه  2011/3/12ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة

ذكرى أسبوع
ّ
ّ
والبلديات
الداخلية
ينعى معالي وزي��ر
وأه��ل الفقيد املدير العام السابق لألمن
العام
ّ
اللواء الركن وفيق إبراهيم جزيني
تقبل التعازي في منزله الكائن في بلدته
كفرحتى أي��ام األح��د واالث �ن�ين والثالثاء
واألرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه  6و 7و 8و 9آذار
 ،2011وف � ��ي ب � �ي� ��روت ي ��وم ��ي الخميس
والجمعة ال��واق��ع فيه  10و 11آذار 2011
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال�ت��وج�ي��ه العلمي (ق ��رب مبنى مديرية
أمن الدولة) وذلك من الساعة الثالثة بعد
ً
مساء.
الظهر لغاية السابعة
اآلس �ف��ون :آل جزيني ون�ص��ار والدهيني
وعموم أهالي بلدته كفرحتى.

ت� �ص ��ادف ي ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع  12آذار
2011م امل��واف��ق  7ربيع الثاني ه�ـ ذكرى
مرور أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم اللواء الركن
وفيق إبراهيم جزيني
امل��دي��ر ال �ع��ام ال�س��اب��ق للمديرية العامة
لألمن العام
حرمه :السيدة عائدة أحمد نصار
أوالده :علي ـــــ محمد ـــــ وسيم
اب� �ن� �ت ��ه :ك � � ��ارال زوج � � ��ة ال ��دك � �ت ��ور حسن
دهيني
أشقاؤه :محمد ـــــ أحمد ـــــ هالل ـــــ املهندس
نزار ـــــ زاهي
شقيقاته :م��واه��ب زوج��ة ال�ح��اج محمد
نصار وامل��رح��وم��ة كوثر زوج��ة األستاذ
صافي جزيني.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة األل �ي �م��ة س�ت�ت�ل��ى على
روح��ه الطاهرة آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم
ومجلس ع��زاء حسيني ف��ي الحسينية
ال �ج��دي��دة ف��ي ب�ل��دت��ه ك�ف��رح�ت��ى للرجال
والنساء الساعة الحادية عشرة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
تقبل التعازي بتاريخ  10و2011/3/11
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص
العلمي من الساعة  15.00ولغاية الساعة
.19.00
ال ��راض ��ون ب �ق �ض��اء ال �ل��ه آل ج��زي �ن��ي ،آل
ن �ص��ار ،آل ده�ي�ن��ي وع �م��وم أه��ال��ي بلدة
كفرحتى

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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◄ مبوب

►

ت�ص��ادف نهار األح��د ال��واق��ع فيه  13آذار
 2011ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وفاة
املرحومة
الحاجة إنعام علي خفاجة
(أم عدنان)
زوجة الحاج حسني حجازي
أوالده� � � � ��ا :ع� ��دن� ��ان ،م �ح �م��د ،ع� �ل ��ي ،فؤاد
وبسام
تتلى ف��ي املناسبة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم
عن روحها الطاهرة في حسينية بلدتها
كفرفيال الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل التعازي في بيروت يومي األربعاء
والخميس في  9و 10آذار  2011من الساعة
الرابعة لغاية السادسة في منزل الحاج
حسني ح�ج��ازي (أب��و ع��دن��ان) الكائن في
تلة ال�خ�ي��اط ـــــ متفرع م��ن ش��ارع امل��ام��ا ـــــ
بناية الوفاء ـــــ الطابق الخامس.

تصادف نهار األحد  13آذار  ،2011ذكرى
م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا الغالي
عميد آل فياض املرحوم
الحاج رضا ابراهيم فياض
(أبو ابراهيم)
رئيس بلدية أنصار األسبق
زوجته املرحومة لطيفة فياض.
أوالده :االستاذ ابراهيم ،املغتربون هاني،
س��ام��ي ،ج �م��ال ،ط� ��ارق ،وامل �ه �ن��دس داني
فياض.
بناته :الحاجة رجاء زوجة الدكتور قاسم
ج��اب��ر ،وف ��اء أرم �ل��ة امل��رح��وم ع�ل��ي جميل
ف�ي��اض ،املحامية س�ن��اء ،وس��ام�ي��ة زوجة
الخبير حسن جميل فياض.
أشقاؤه :املرحوم الشاعر االستاذ سعيد
ف �ي��اض (أب ��و ط �ل�ال) ،ط�ل�ع��ت (أب ��و أنور)،
املرحوم يوسف (أب��و سعدالله) ،املرحوم
ع ��ادل (أب ��و ج �ه��اد) ،امل��رح��وم عبدالكريم
(أب��وع�ل��ي) ،امل��رح��وم رف�ع��ت (أب��و سعيد)،
واملرحوم عصام فياض (أبو أسد).
ول�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن روحه
ال �ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي ال�ح�س�ي�ن��ي لبلدته
أنصار ،عند الساعة العاشرة صباحًا.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ط ��وال أي ��ام االس �ب��وع في
م�ن��زل الفقيد ،ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ل��دة أن�ص��ار ـــــ
قضاء النبطية.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس �ف��ون :آل ف �ي��اض،آل ظ��اه��ر ،آل جابر،
وعموم أهالي بلدة أنصار.

►

مطلوب
مطلوب مدقق لغة عربية ومترجم اتصال
71/505958
FD261@CANTAB.NET

مفقود
ُ
ف � �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م ،ري � �م ��ا أسعد
ت��رح�ي�ن��ي ،ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االتصال
على الرقم 07/764524
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب ��اس ��مMeron Arego ،
 Abyoإث�ي��وب�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/755738
ُ
فقد جواز سفر باسم ،ريم محمد الغندور،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/168700
ُ
فقد جواز سفر باسم ،محمد حمد سعادة،
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/426828
ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف ��ر ب� ��اس� ��م ،م ��ري ��م عدنان
دروي��ش لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/587111
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م م��رس �ي��ل رياض
طليس ،لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/206902
ُ
فقد جواز سفر باسم يمنا أحمد طفيلي،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 71/355233

ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ح� �س ��ام محمد
عيسى ،لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/834927

غادر ولم يعد
غادرت العاملة  Meseret deres chekolمن
الجنسية اإلثيوبية ،منزل مستخدميها
الرجاء ّ
ممن يجدها االتصال على الرقم
03/506568

www.josephsamaha.or g

