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        Yemenia Yemen Airways Resumes It’s Flights       
اخلطوط اجلوية اليمنية ت�ستاأنف رحالتها

 Asmara – Addis      Sana’a -  Aden     Kuala Lumpur        Kartoum    Jakarta    
Mumbai     Dubai – Jeddah    Djibouti

ب�سرى �سارة
تعلن اخلطوط اجلوية اليمنية

عرب وكيلها املعتمد يف اأمريكا
الآفاق العربية لل�سياحة وال�سفريات 

     Arabian Horizons Travel
عن اإ�ستئناف رحالتها اإىل اليمن عرب اأوروبا

 وبهذه املنا�سبة تعلن عن اأ�سعارها املخف�سة

كما يوجد لدينا اأ�سعار خمف�سة اإىل كل من - اأ�سمرا - اأدي�س اأبابا - جيبوتي
We also have special low fare to – Asmra – Addis - Djibouti

للمزيد من املعلومات واحلجز اإت�سلوا بنا على رقم
718 – 797 -0906

اأو زورونا يف مكتبنا الواقع على
203   Court St. Brooklyn, NY 11201

á«µjôeC’G á«æª«dG á«©ª÷G á°SÉFôd IóMƒdG áªFÉb GƒÑîàfG

:ºµd ó«MƒdG ÉfóYh
ºµJGƒ°UCG Éfƒ£YCG
 Éfó¡L ºµ«£©f

‹Gõ¨dG ËôµdG óÑY الأخ نبيل اجلماعي

القائمة مفتوحة 
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Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

NدماLôJ äمة h اôLاäB ال¡ôéة

.äداæت°ùŸمة اLôJ  
 äôالكh يك»ةôمC’ة ا«°ùæ÷ة با°Uاÿا¥ اQhC’ة اÄÑ©J

.ô°†NC’ا

     LQ ähôcا∫ ا’YCما∫.  
.…õ«∏‚ا h »بôY ìاôaC’ا ähôc  

 ùf°اYد ‘ التÒ°†ë ’متëا¿ ا÷ùæ°»ة ا’Cمôيك»ة.

Please call:    (718)581-3738 

احلدثاحلدث

 è`eÉfôH” “¿Éµ`°ùdG  OGó©J Ö`àµe” �أطلـق 

�ل�سكان  لتعد�د  �للغويـة  �مل�سـاعدة 

�لعرب  من  �ل�سكان  مل�ساعدة   “2010
�ال�ستمارة  ��ستكمال  على  �الأمريكيني 

على  وبناًء  بالتعد�د.  �خلا�سة  �الإجنليزية  باللغة 

�ل�سكان  لتعد�د  �للغوية  �مل�ساعدة  برنامج  جناح 

عديدة  مو�رد  �ل�سكان  تعد�د  مكتب  يقدم   ،2000
�إح�ساء  �إىل  �لتو�سل  على  جالية  كل  مل�ساعدة 

و�سي�ساعد   .2010 �ل�سكاين  �لتعد�د  خالل  �سحيح 

برنامج �مل�ساعدة �للغوية على تخفي�ض كلفة تعد�د 

�لقائمني  عدد  تخفي�ض  خالل  من   2010  ¿Éµ°ùdG

على �لتعد�د �لذين عليهم �لذهاب من بيت �إىل بيت 

مل�ساعدة �ل�سكان �لذين ال ي�ستكملون مناذجهم وال 

ير�سلونها عن طريق �لربيد.

و�أدلة �مل�ساعدة �للغوية متوفرة عند �لطلب يف 59 

ل�سـرح  م�ستخدمة  وهي  �لعربية،  فيها  مبا  لغة، 

باللغة  �ل�سكان  تعد�د  ��ستمارة  ��ستكمال  كيفية 

هذه  على  �الإطالع  �ل�سكان  وي�ستطيع  �الإجنليزية. 

�الأدلة يف ”مر�كز �مل�ساعدة يف �لنماذج“  �لكائنة 

�أو  للقر�ءة  متوفر  �لدليل  �أن  كما  منطقتهم.  يف 

www.2010Census. لتنزيل �أو �لطباعة على�

.gov

كما ي�سمل هذ� �ملوقع على �الإنرتنت فيلما �إعالميا 

خطو�ت  حول  �لتعليمات  بالعربية  ي�رشح  بالفيديو 

وباالإ�سافة  �ل�سكاين.  �لتعد�د  ��ستمارة  ��ستكمال 

�الت�سال  بالعربية  �لناطقون  ي�ستطيع  ذلك،  �إىل 

�لرقم  �لنماذج“ على  �لهاتفية يف  ”�مل�ساعدة  بخط 

فرب�ير/�سباط   25  ó©H  6868-872-866-1
بالعربية  �للغوية  للم�ساعدة  دليل  �إر�سال  لطلب 

�أنه لن  �إىل  �لعرب  لل�سكان  �إليهم. وجتدر �الإ�سارة 

يكون هناك �أي مندوبني ناطقني بالعربية على خط 

�مل�ساعدة �لهاتفية يف �لنماذج .

حكومات  م�سوؤويل  �ل�سكان  تعد�د  مكتب  وي�سجع   

�إىل  باالإ�سافة  �ملحلية،  و�حلكومات  �لواليات 

جاليتهم  م�ساعدة  على  �ملحلية،  �ملجتمعات  قادة 

�لتمويل  من  �لعادلة  ح�سته  على  �حل�سول  على 

حملية  توعية  حمالت  �سن  خالل  من  �لفدر�يل 

حمددة �الأهد�ف للو�سول �إىل �لفئات �ل�سكانية �لتي 

ي�سعب �إح�ساوؤها. وقد يتكلم �لقادة �ملحليون لغة 

جاليتهم كما �أنهم يعرفون نب�ض �ملجتمع �ملحلي، 

�جلميع  قدرة  �سمان  على  �مل�ساعدة  وي�ستطيعون 

على �مل�ساركة يف تعد�د �ل�سكان 2010. على �سبيل 

مو�رد  �الأمريكي“  �لعربي  ”�ملعهد  يقدم  �ملثال، 

�الإنرتنت  على  موقعه  على  �الأمريكيني  للعرب 

.www.aaiusa.org

�الإقليمي  باملركز  �الت�سال  �ل�سكان  وي�ستطيع 

على  للح�سول  منطقتهم  يف  �لكائن  �ل�سكان  لتعد�د 

قائمة باملر�كز �ملحلية للم�ساعدة يف  �لنماذج �إذ� 

��ستمارة  ��ستكمال   يف  م�ساعدة  �إىل  بحاجة  كانو� 

�أنه رمبا  ي�سعرون  �ل�سكاين. وي�ستطيع من  �لتعد�د 

مل يتم �إح�ساوؤهم �أن يزورو� �أحد مو�قع ”فلُيح�سب 

ح�سابك“ للح�سول على ��ستمارة �لتعد�د.

òÑfة Yن J©داO الù°كا¿ 2010

�سخ�ض  لكل  �إح�ساء  هو   2010  ÊÉµ°ùdG  OGó©àdG

عليه  من�سو�ض  وهو  �ملتحدة  �لواليات  يف  يعي�ض 

بيانات  وت�ستخدم  �الأمريكي.  �لد�ستور  مبوجب 

على  �لكونغر�ض  مقاعد  لتوزيع  �ل�سكان  تعد�د 

دوالر  مليار   400 من  �أكرث  ولتوزيع  �لواليات، 

�أمريكي �سنويًا من �لتمويل �لفدر�يل على جاليات 

�ل�سكان �الأ�سليني وحكومات �لواليات و�حلكومات 

�ملحلية، والتخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن �أنو�ع �خلدمات 

��ستبيان  و�سيكون  تقدميها.  �لو�جب  �ملجتمعية 

��ستبيانات  �أق�رش  2010 و�حد� من   ¿Éµ°ùdG  OGó©J

�لتعد�د يف �لتاريخ �الأمريكي �إذ هو موؤلف من 10 

�أ�سئلة وي�ستغرق ��ستكماله نحو 10 دقائق. و يحمي 

�لقانون �رشية �ملجيبني عن �ال�ستبيان و�ملعلومات 

�لتي يقدمونها.

املكتÖ الأمريكي لتعداد ال�سكا¿ ي≥دN Ωدمات 
Üامل�ساعدة الل¨وية للمهاجرين العر

ä’اch-Rو«f بةôZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°»ل حو∫ ال©م∏»ة الô°ùية الت« 
bامâ ب¡ا hحدة مكاëaة ا’gQاÜ ‘ ا’± 
من   Ú«æWموا باYتقا∫   â¡تfاh ا…  ب« 
UG°و∫ لæÑاf»ة  ‘ h’ية OÓaلف»ا بت¡مة 
اŸ†°اOة   ô¨æت°S  ïيQوا°U  AGô°ûل  »©°ùال
 äOاYاh اˆ   Üõح  íال°üل  äاôل∏£ائ
S°ابقة   ä’تقاYبا  Òcòالت ال©م∏»ة 
بتëويل  اJ¡موا  اي†°ا   Ú«fاæÑل  â∏م°T
 äاما¡J’ا â∏م°T ماc ˆا Üõاموا∫ ا¤ ح
 äاôابîŸا  ‘  â∏مY لæÑاf»ة  مواæWة 
 º¡تJ ¿ا ا’مôيك»ة بوX»فة ÒÑcة Ñbل 
 ∫ÓN Y∏»¡ا   â∏°üح  äم©∏وما  Ωداîت°Sبا

Yم∏¡ا hمJQô¡ا ÷¡اN äاLQ»ة

وجهت  قد  �المريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �التهام  ن�ض  ومبوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�ض �التهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت  وثالث   2  øستي�س�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�سائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�سائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله “ويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�سوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�س�

�الجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سو�ريخ  �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

...∑Qويو«fh ا«fفا∏°ùæب â∏م°T ä’تقاYحم∏ة ا 

JG¡اΩ ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلëة حزÜ اˆ
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.áæ°S 15 É¡Jóe øé°S áHƒ≤Y ¬LGƒj ¿ÉæÑd ,ähÒH øe êQóM ø°ùM -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 30 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1978 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,ÜôM ÊÉg ÖjO -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1959 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,»côc ÎæY ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1972 ó«dGƒe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ¿GóªM »∏Y ≈°Sƒe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1982 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe QÉ‚ »∏Y ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h ófÓjCG ÏjÉà°S øe º°SÉb Ö«ÑM ≈Ø£°üe -
 ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ƒgh ,¿É¨«°û«e áj’h ¿QƒHôjOh Ójhõæa ‘ ófÓjCG ÉàjQÉZôe øe ¿Éfó©H Ö≤∏ŸGh Ëõg πeÉc ∞«£d -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y
 ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1966 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ,ÉéædG ƒHCG óªfi óªMCG AÓ©H Ö≤∏ŸG ,óªfi óªMCG AÓY -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1971 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h ¢ùµfhôH øe øjÉc hOhÉe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1942 ó«dGƒe »°SÒL ƒ«f áj’h hQƒÑ°ùæjÓH øe ,õJÉc πµjÉe -

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

NدماLôJ äمة h اäBGôL ال¡ôéة

.äداæت°ùŸمة اLôJ  
 äôالكh يك»ةôمC’ة ا«°ùæ÷ة با°Uاÿا¥ اQhC’ة اÄÑ©J

.ô°†NC’G

     LQ ähôcا∫ ا’YCما∫.  
.…õ«∏‚ا h »بôY ìاôaC’ا ähôc  

 ùf°اYد ‘ التÒ°†ë ’متëا¿ ا÷ùæ°»ة ا’Cمôيك»ة.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

نبيل اجلماعي وعبد الكرË ال¨زا› يف قاFمة الوحدة
قرر كل من �ملرت�سحني لرئا�سة �جلمعية �الأمريكية 

�لغز�يل،  �لكرمي  وعبد  �جلماعي  نبيل  �ليمنية، 

�سميت  بقائمة موحدة  �النتخابية  �ملعركة  �لدخول 

بقائمة ”�لوحدة“ تربكا بالوحدة �ليمنية..

قر�ر  �أن  �ملرت�سحان  �أكد  بهما  لقاءنا  وخالل 

�لقائمة جاء بغية توحيد وتظافر �جلهود،  توحيد 

�ملرت�سحني  لباقي  مفتوحة  �لقائمة  �أن  موؤكدين 

فالتناف�ض يف �النتخابات لن يكون فقط على من�سب 

رئي�ض �جلالية، فهناك منا�سب �أخرى ال تقل �أهمية 

�لعام،  �الأمني  ومن�سب  �لرئي�ض  نائب  كمن�سب 

وكذ� �نتخاب ثالث مرت�سحني عن كل منطقة د�خل 

نيويورك)منهاتن، بروكلن، كوينز، �لربونك�ض، 

و�ستاينت �آيلند(.

كما �أكد �ملرت�سحني �أن �النتخابات يجري �لتح�سري 

مار�ض   20 تاريخ  قرر  كما  �يجابي،  جو  يف  لها 

�ملقبل الجر�ءها.

وعن برناجمهما �النتخابي �أكد عبد �لكرمي �لغز�يل 

جمرد  هو  �ملرت�سحني  بقية  به  يتغنى  ما  �غلب  �أن 

قائمة  تقدمه  �لذي  �لوحيد  �لوعد  �أوهام..و�أن 

�لوحدة هو ”�عطيني �سوتك �عطيك جهدي وتعبي“ 

�أن �جلالية �ليمنية  وذكر نبيل �جلماعي من جانبه 

يخدموها  من  خمل�سني  رجاال  جتد  �أن  تتمنى 

فيها،  تتخبط  �لتي  �مل�ساكل  على حل  وي�ساعدوها 

لذلك فاإن قائمة �لوحدة ت�سمن للجالية �لتفرغ �لتام 

توحيد  هي  �الأولويات  �أولوية  و�أن  �مل�ساكل  حلل 

�أما  �ملهجر،  يف  �ليمنيني  كلمة  وتوحيد  �لقلوب 

تنظيم  بعد  ياأتي  �إجناز�ت مادية فهذ�  �حلديث عن 

وترتيب �لبيت �ليمني باملهجر.

�لوحدة  قائمة  يف  �ملرت�سحان  دعا  �الأخري  ويف 

ملباركة  �ليمنية  �جلالية  �أبناء  من  �خلريين  جميع 

�أجل  من  حولها  و�اللتفاف  �لقائمة  توحيد  خطوة 

�لفرتة  خالل  �لتمثيل  �رشعية  ذ�ت  قيادة  �سمان 

�ملقبلة.  
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�سكر�ن عم يحاكي مرته و يقلها حا�رش 

ياحياتي تكرمي ياعمري �مري ياقلبي �ساأله 

رفيقه لي�ض هيك عم –كي معها قام قله بيني 

وبينك ن�سيان ��سمها

---------

مرة و�حد جال�ض يف �لدي�سكو م�ست من 

جنبه بنت و كانت الب�سي تنورة ،فرفعتها 

�سوي فقال:مايف �دب? كمان مرة رفعتها 

،فقال:مايف �خالق? كمان مرة رفعتها 

،فقال:مايف مانع.

--------

كان يف و�حد بخيل بيفتح عني وبيغم�ض عني �أم 

�ساألو� و�حد لي�ض بتعمل هيك �ألو �إذ� فيني �سوف 

بعني وحدة لي�ض حلتى فتح �لتانية??

--------

طرز�ن ر�ح الإمه لقاها تطبخ ورق عنب قال لها 

كم مره قلت لكي التلعبي بكال�سيني

--------

�سيخ جامع !!تربعتله رقا�سه بالدم طلع للمنرب 

يخطب

قاللهم ??�أحلى �سالم للم�سلني و�سمعني �الأذ�ن 

يا غدع !

-------

كو�فريه ت�ساأل حم�سية : بدك ميك �ب ?

قالت ال �ذ� فيه بيب�سي تنك �ح�سن!

------

جندية �مريكية عادت �ىل بلدها بعد حرب 

�لعر�ق وهي حامل قال لها زوجها عملوها 

�لعر�قيني قالت له ال و�لله بنري�ن �سديقة

------

�أبو �لعبد و�أبو �سطيف �سافرو� مرة على 

ني�ض بفرن�سا عل�سان ي�سطادو� �سمك �ساالمون 

فرن�ساوي، �سافرو� بالطيارة و��ستاأجرو� 

ياخت على �لكوت د�زور وبعد حو�يل ��سبوعني 

رجعو� وما ��سطادو� �ال �سمكة �ساالمون 

و�حدة،

�أبو �لعبد : عجبك هيك يا �بو �سطيف ... �سمكة 

و�حدة كلفتنا فوق �لع�رش �الف دوالر

، �أبو �سطيف : ع�رشة �الف دوالر .. �حلمد�لله 

�للي ما ��سطادنا �ال �سمكة و�حدة و�ال كان 

�نخرب بيتنا....

-------

حم�سي تزوج مدر�سة لغة �جنليزية يوم �سحو 

�ل�سبح قالت ”�سباح �خلري يازوجي �لعزيز“

قال ”يلعن �بو �الجنلي�ض

-------

�أبو �لعبد كان يعمل �متحان �إنكليزي �الأ�ستاذ 

�ساأله: �أبو �لعبد كيف بتقول لو�حد �إنكليزي تعى 

لهون? �أبو �لعبد: ب�سيطة ،�أقول

come here

�الأ�ستاذ : بر�فو �أبو �لعبد، و�إ�سا كيف بتقول له 

روح لهناك ? �أبو �لعبد : ب�سيطة بروح �أنا لهناك 

وبقول له

come here
--------

كتب رجل بخيل ر�ساله �إىل زوجته زوجتي 

�حلبيبة! ال �أ�ستطيع �إر�سال ر�تبي هذ� �ل�سهر، لـذ� 

مر�سـلl لكp 100 قـبلـة زوجـك �ملـخـلــ�ض

عد �أ�سبوع �أر�سلت �لزوجة �إىل زوجها زوجي 

�لغايل: �سكرً� لقبالتك �لـ 100، و�إليك تفا�سيل 

�أنفقت مع بائع �حلليب قبلتني، �أنفقت على �لبقال 

7 ُقبnالت، �ساحب �ملنزل ياأتي كل يوم وياأخذ 
قبلة �أو قبلتني، نا�ض �آخرون كالبو...�ب 

و�ل�سباك ما كانو� ر��سني بالقبالت ب�ض، لذ� 

�أعـطيتهم مـو�د �أُخــرى، رجـاًء ال تقلق، ال ز�ل 

عندي 35 قبلة، و�أ“نى �أن تكفيني لهذ� �ل�سهر، 

و�سوف �أتبع هذه �لطريقة يف �الأ�سهر �ملقبلة، 

الأنها حلت يل �لكثري من �مل�ساكل. زوجـتك 

�ملـخـلــ�سة

--------

�بو �سطيف �ساف �بو عبد بعد كام يوم من 

جو�زه....قام قله ها �سو �الخبار عملت 

�سي....

.�بو �لعبد: ال يا زملة ��ستحيت ��سله �خوها 

�ساحبي �لروح بالروح

---------

�أبو �لعبد و�بو �سطيف كانو� بيوم ر�جعني 

باآخر �لليل �سكر�نني وقفهم �ل�رشطي و�ساأل �أبو 

�سطيف: ��سمك وعنو�نك? �بو �سطيف : �أنا ��سمي 

�بو �سطيف، ب�ض نا�سي وين �ساكن �أبو �لعبد: 

و�أنا ��سمي �أبو �لعبد، �ساكن بالبيت �للي جنب 

بيت �أبو �سطيف.

--------

حم�سي

ت عليه وحدة. قلها:  qت�سل باال�ستعالمات رد�

”عطيني رقم �الإطفاء“ قالتله:
”يعني تالت ت�سعات?“ قالته:  ”999“ �ساألها: 

”ب�ض �أنا ما عندي على ”�إي“ قلها: 
تليفوين غري ت�سعة وحدة“ قالتله: ”بحياة �لله 

نـqك حم�سي?“ قلها: nم

ركـqبة كا�سف يا ملعونة? rم”
-------

�خرتعو� يف �أمريكا �آلة بتم�سك �حلر�ميةجربوها 

يف �أمريكا خالل 30 دقيقة م�سكت 20 حر�مي

يف �إجنلرت� خالل 30 دقيقة م�سكت 50 حر�مي

يف �إ�سبانيا خالل 30 دقيقة م�سكت 65 حر�مي

يف غانا خالل 30 دقيقة م�سكت 600 حر�مي

يف �لبالد �لعربية خالل 15 دقيقة �ملاكينة 

�ن�رشقت!!!

نكت X نكت
:ÖJم»ل الكاõال

»°SÒLو«f  ةÑ°Sا°ùالد  الكN 

حاولت �أال يغلب على �سطوري �لوجع ، و�ن تكون )رق�ستي( ترنيمة 

�أن  مالحمي  �سحوب  مع  ي�ستطع  مل  �لذي  و�لتعب  �حلزن  تغطي  فرح 

ُيحا�رش �أحالمي �لتي ال زلت �عي�سها رغم �لبعاد ، ولكنها )ح�رشجة 

و  )�لقهر(  ل  ترق�ض  �لكلمات غا�سبة وهي  تكون  �ن  �ال  �أبت  �لقمع( 

)�لعهر( و)�لفقر( .

�نا �سعب )�ملايا( و)�النكا(، �ن قبيلة )�لنفاغو( �نا قبيلة )�ملوهيجان( 

�لذي ولدت على هذه �الر�ض قبل �ن ياتي )�جد�دكم( مبئات �ل�سنني، 

�لتي ��سعلتها يف )مي�سلون( مع )يو�سف �لعظمة(،  �لنار(  �نا )ر�ق�ض 

�نا )ز�رع �الع�ساب(  �لريح( ،  �ل�سبع( مع )هبوب  )بئر  )يعبد( مع )عبد�لقادر �حل�سيني( ، ويف  ويف 

)�ل�سو�سنة  �لذي حافط على  )�ل�سيح( و)�لدحنون( و)�لزعرت( ،�نا )ر�عي �الزهار(  �لذي حافß على 

�ل�سود�ء(، �نا �لذي )تزنر بالعروبة( ليقاتل )�التر�ك( نا�سد� حلريته ال باحثا عن )�سالطني جدد(، �نا 

)�ل�سحابة �حلمر�ء( جاهدت من �جل جند وتطو�ن وم�رش وبغد�ن ، ولكني مل �طل )جغر�فيا �ل�سام( 

وال )تاريخ �ليمن(، وال �مل يل الأن �رى )زنوبيا( تطل من )تدمر(، �و )بلقي�ض( تخرج علي من �ر�ض 

)�سباأ(، ولهذ� �عود دوما �ىل �ل )يوتوب( و�ل )تويرت( يف كل مرة ��ستاق فيها ل )�مللكات( .

يا  للحرية،  ونرنو  �لبنغالو(  و)رق�سة  �ل�سم�ض(  )رق�سة  نرق�ض  دعنا  �لعظيمة(  )�لروح  و�هب  يا 

�لنار  ��سعلو�  )�لنار(  حول  �ملتحلقني  �يها  ،يا  �سعبي  و�نقذ  عزلتك  من  �خرج  �حلمر(  �لهنود  )زعيم 

و�رق�سو� ولكن ال تديرو� Xهركم ل )لبي�ض(، ال تاخذو� بكالمهم �ملع�سول، ال تاخذو� )مالء�تهم( 

ب  تثقو�  ،وال  فا�سد  فهو  )دو�ئهم(  تتناولو�  ،وال  فا�سد  فانه  )طعامهم(  تاكلو�  ،ال  م�سمومة  فانها 

)حكوماتهم( فانها فا�سدة .

يف بالدي �لكل ي�سلي وينافق و)�الله و�حد(، يف بلدي )�سيمفونيات �لقتل( تعزف يوميا ، و)��سعار 

�النتحار( تتلى كل �ساعة، و) مو�سيقات �مل�ساجر�ت �لع�سائرية( ت�سدح حلنها �الول و�الخري كل ليلة 

، و �ملو�طن ميوت عدة مر�ت و)�سيد �لبي�ض( و�حد .

يا �يها )�لبي�ض( تركتموين بال )مياه( وال )نفط( وقلتم يل : �نها )�ر�سك �ليباب( �لتي ال “لك �لذهب 

 Çولكن ال ترتكونني بال ع�ساء، �تركو� يل بع�ض �لطعام على �ملائدة ، �تركو� يل ك�رشة خبز �هد،

بها �الطفال و�منع غ�سبتهم، �تركوين وحيدة بال )زو�ر يف �لفجر( �طبخ قدر �ملاء �لهي به �الطفال 

�جلياع حتى ينامون فانا �وؤمن بان )عمر بن �خلطاب( لن يعود مهما تخفى )�ل�سلطان( .

نعي�ض على  زلنا  ت�سعني عاما ال  بعد  و   ، كنا  و)�ل�سعا�سيل( و�لكفاف  )�ملن�سف(  نعي�ض على  بدويون 

)�لكفاف( ،كنا نعي�ض على قمح �ر�سنا ،وطهر �ر�سنا ،وب�ساطة �ر�سنا ، وطيبة �لنا�ض �ىل �ن جاء 

)كولومبو�ض( وحولنا �ىل عبيد ، و ق�سى على )زعماء قبيلتي( و�بطال قبيلتي .

يا )كولومبو�ض( ال ت�ستبيح �ر�سي و�بطايل و�ماكن لهو طفولتي ، ال تبيع بلدي وتبيعنا ل )�الغر�ب( ، 

ال تتقا�سم �ر�سي ،و�خلري، مع �الغر�ب ، يا كولومبو�ض قل لرجالك �ن �طلقو� �رش�ح عمان .

�نا هندي �حمر وحيد ، )�نا و�حل�سان و�لر�سن و�جلالد (، مت �نا ،ومات �حل�سان ، و�ىل �البد 

يعي�ض �جلالد ، �نا هندي �سوف �حرر وطني ،ولكن قبل �ن �فعل �بحث عن من يحررين ، يطلق يدي 

، يفك قيودي .

�نا هندي �حمر �ملك )�سقيفة بني �ساعدة( خا�ستي ، ف )�ل�سقائف (يف بلدي حكر على �ملوؤمنني �لذين 

هم ل�سلو�ت نفاقهم حلافظون ، و�لكتابة على )�حلجر �ال�سود( حكر على )�سادة قري�ض(و غ�سل )�لكعبة( 

مهمة ال يجيدها �ال )��رش�ف قري�ض(، و�ما نحن ف )كفار( و)خو�رج( الننا كفرنا بالعبودية وخرجنا 

عن ملة �ل�سلطان و�لنفاق ، ونقل )�الحاديث( ال مير �ال عرب )�بو هريرة( و�حد ينطق با�سم �حلكومة 

و��سم �ل�سلطان .

�نا هندي �حمر بلدي مل ي�ستعمرها �الجنليز بل �لباحثني عن )مفاتيح مكة( ،�نا هندي �حمر ال ثاأر يل 

مع )�حلجاز( وال �ت�سول مال �حلجاز ، �نا هندي �حمر ب�سيط ال حق يل بوXيفة �و من�سب بل �قاد مثل 

�لقطيع �ىل �جلي�ض �تعلم كيف �هر�ض �لهنود ،�و �ىل ب�ساتني �لبي�ض �تعلم كيف يهر�سونني .

�نا زعيم �لهنود �حلمر �ملهزومني �لقي )ق�سيدة هزميتي( و)بيان عبوديتي( و)�سك �بادتي( بعد خطاب 

،ويخون  بع�سي  بع�سي  ويقاتل   ، و�نافق  و�د�هن  �البي�ض  �ل�سيد  ح�رشة  يف  قي�ض(  )�م  يف  �لن�رش 

بع�سي بع�سي .

�نا عمان فال تبحثو� عن )غار حر�ء( عندي ، �نا عمان فال تبحثو� عن )�سخرة �ملعر�ج( يف �ر�سي 

�لتي مل تعد طريقا للحجاج ، �و موئال لالحر�ر ، �و �رشيحا ل )جعفر( و)�بو عبيدة( و)�رشحبيل( .

يا )تي�سري �سبول( �سعبك ال يز�ل هنديا �حمر� ،و��سباب �النتحار ��سحت كثرية ، و��سباب �لنفاق كثرية 

، و��سباب �لف�ساد كثرية.

تقا�سمو� �ر�سي و)عماين( ورمو� يل كفن �بطايل )ر��سد �خلز�عي( ،)كليب �ل�رشيدة(،)قدر �ملجايل( 

،)ح�سني �لطرو�نة( ،)ح�سني �بو حمور(، )ر�سالن ��سالن( و) و�سفي �لتل( ، وقالو� يل هذ� �لبلد مل 

يعد لك ،�ترك �لتاريخ خلفك، وعد بدويا رحال .

�يها�لبي�ض لكم �ردنكم ويل �ردن ،�ردين حر وحر وحر، �ما �ردنكم فال حمالة يف يوم من �اليام 

ز�ئل ، �يها�لبي�ض لكم �ردنكم ويل �ردن ،�ردين هو�ء طلق و�ردنكم )زنازين �نفر�دية(، �ردين 

�سفاف و�ردنكم )غرف �رشية( .

عندما زرت ��الردن يف �ل�سيف �ملا�سي �سجدت وقبلت �الر�ض، وكنت على قهري �كرث �سرب� من 

�الر�ض �لتي كادت تنفجر يف وجه �ساريقيها ، وقطعت �الر�ض بعيني من جبال )عي( نحو )�لبحر 

�مليت( فوجدته ال يز�ل مثل �ل�سعب، ميت، فوجدتني ��رشñ على طريقة )بدر �ساكر �ل�سياب( :“ ما 

مر عام و�الردن لي�ض فيه جوع وكل دمعة من �جلياع و�لعر�ة وكل قطرة دم تر�ق من دم �لبعيد فهي 

�بت�سام يف �نتظار مب�سم جديد وعيد جديد“ .

يا �ردن يا مر�سى �سفينتي ، يا مثو�ي �الول و�الخري ،��سعفني الكتب عن �مايل و�المي ، عن وهني 

)ب�ساطري  ب  وجههي  على  يدو�سون  �حلمر(  )�لدرك  �رى  و�نا  دموعي  الحب�ض  ��سعفني   ، و�حز�ين 

�لبي�ض(.

�نا هندي �حمر مينعوين من خو�ض �النتخابات، وي�رشدونني �ىل �لبالد �لبعيدة لتكون منفاي، ولكنها 

لهم )م�رشح �للهو( و)حديقة توقيع �التفاقيات( ،�نا �لديك يرق�ض فرحا من �سدة �المل.

يا �سيدي �البي�ض - باالعتذ�ر من �جلو�هري- ” ��سعف فمي ليقول فيك قوال جميال“.

(ôو¿ ا◊م«fOQ’ا) ة°übQ
 ‘ ح†°ôة (الù°»د ا’ب»†¢)

khaledkasasbeh@yahoo.com



Ghorba News

Thursady March, 4th  2010- Vol 3  Issue#665

قررت حمكمة �لنق�ض �مل�رشية �خلمي�ض 

رجل  حماكمة  �عادة   4-3-2010
�الأعمال ه�سام طلعت م�سطفى و�ل�سابط 

�ل�سابق طلعت �ل�سكري �ملد�نني باالإعد�م 

�للبنانية  �لفنانة  مقتل  ق�سية  يف  �سنقا 

�سببا   41 �لدفاع  وقدم  “يم.  �سوز�ن 

للطعن يف �أحكام �الإعد�م �ل�سادرة.

�إعادة  ت�ستغرق  �أن  �ملرجح  ومن 

يقرب  ما  و�ل�سكري  م�سطفى  حماكمة 

من عامني.

مايو  �سهر  �ىل  �لق�سية  ف�سول  وتعود 

وجدت  حني   ،2008 �لعام  من  )�أيار( 

بدبى.  �سقتها  فى  مقتولة  “يم  �لفنانة 

�لقب�ض   ” دبى  �رشطة  من  –قيقات  وبعد 

بارتكابه �جلرمية  �ل�سكري، و�عرتف  على 

مليوين  مقابل  م�سطفى  من  بتحري�ض 

دوالر.

�أعد�د�  �مل�رشية  �الأمن  �أجهزة  وح�سدت 

�لعايل  �لق�ساء  د�ر  �أمام  كبرية من �جلنود 

بو�سط �لقاهرة لتاأمني �ملحاكمة.

هيئة  ع�سو  �ملناوي،  عاطف  وو�سف 

لـ“�لعربية.نت“  طلعت  ه�سام  عن  �لدفاع 

�الأجو�ء �لتي يعي�سها �الأخري قبل 24 �ساعة 

بالقول  م�سريه  و–ديد  باحلكم  �لنطق  من 

”هو يعي�ض �الآن مرتقبًا بفارغ �ل�سرب جل�سة 
�لله،  �ىل  �البتهال  د�ئم  وهو  �خلمي�ض، 

ودعاء ”يا رب“ ال يفارق ل�سانه“.

�لعربية  لقناة  �ل�سكري  حمامي  قال  فيما 

�إعادة  �إن �الثنني �سيظالن قيد �حلب�ض حتى 

يف  تتمثل  �جر�ء�ت  وهي  �ملحاكمة، 

��ستئناف  حمكمة  رئي�ض  �إىل  �مللف  �نتقال 

�لد�ئرة  بتحديد  �سيقوم  �لذي  وهو  �لقاهرة 

�أن  �ملتوقع  ومن  �أمامها  �سيحاكمان  �لتي 

ي�ستغرق ذلك �سهر� �أو �سهرين.

وحول �ملدة �لتي ت�ستغرقها �إعادة �ملحاكمة 

تبد�أ  عندما  �إنها  قال 

�أخرى،  د�ئرة  �أمام 

نبدي  �أن  كدفاع  فلنا 

�أن  وللمحكمة  نقدمه  ما 

ما  نظر  تاأخذ وقتها يف 

نقوله.

و�لد  قال  جهته  من 

و�ثقا  كان  �إنه  �ل�سكري 

من بر�ءته �أمام �لد�ئرة 

 ” وعندما  �الأوىل، 

�لطعن ”كان �أملنا كبري� 

وهم  �لنق�ض  ق�ساء  يف 

وكذلك  �لق�ساء،   ñسيو�

مر�فعات �لدفاع، ومن 

�أخطاء  و�سابته  فا�سد  �حلكم  �أن  عرفو�  ثم 

كثرية يف �لقانون.

حماميه  مع  �سيتوجه  �أنه  �ل�سكري  وذكر 

ملحب�ض �بنه الخباره بقبول �لنق�ض للطعن، 

و�أنه رمبا علم بذلك من �لتلفزيون حيث �أن 

لديه جهاز� يف �ل�سجن، م�سري� �إىل �أن �بنه 

�أي  �أو  �جلرمية  هذه  يرتكب  مل  �أنه  له  �أكد 

خطاأ ي�ستوجب حب�ض بوم و�حد.

قا�سيًا   13 من  �لنق�ض  حمكمة  وتتكون 

وير�أ�سها �مل�ست�سار عادل عبد�حلميد وينوب 

عنه 12 �آخرون.

º«“ ¿اRو°S قا ‘ مقتلæ°T ΩداY’ت¡ما باfاOEب©د ا
…ôك°ùالh â©∏W Ωا°ûg ن©W لÑقJ يةô°üŸق†¢ اæكمة الfi

حواQ بÚ اU°اب™ ال»د اÿمù°ة

حدÓN ç± بÚ اUC°اب™ ال»د اÿمù°ة , cل hاحد يôيد 
.. º¶YC’يكو¿ ا ¿Cا

 
aوb∞ ا’Eب¡اΩ ل»©∏ن :

 Ó°üفæو¿ مcCا ¿Cا OاcCا ÊEاa , åëب ¤Eا êتاëي ’ ôمC’ا ¿Eا
æYكch , ºاfCكL ºم»©ا “ã∏و¿ cفة , hاfCا ÃفOô… اCمãل 

cفة اiôNC , اfEكÑY º»د ’ JقدhQ¿ اJ ¿CقÎبوا اE› .. اfCا 
S°»دºc , اÊE اºî°VC ا’UC°اب™ hاYC¶م¡ا .. 

‘ ôî°Sية .. اiÈf الÑ°ùابة يقو∫ :
 ΩOBا »æب ≈∏Y الف»ل §∏°ùلت ºé◊ة با°Sئاôال ¿Cلو ا

 …òال ™Ñ°UC’ابة , اÑ°ùا الfCا ÊEا , º¡æم º¶YCا Ö°ùحh
يh ≈¡æياCمæY , ôدما يÒ°û الôئ»ù¢ اA»°T ¤E اhC ي©∏ن 

اCمôاk , يù°تîدمa , »æاfCا اhC¤ بالôئاS°ة ..

ë°V∂ اÑ°UC™ الوgh ≈£°Sو يقو∫ :
J ∞«cتû°احæا¿ Y∏≈ الôئاS°ة ‘ ح†°h , »JôاfCا اWCو∫ 
 ¿Cة › اLحا ’ ¬fEاa , ΩاõbC’اc …Qواéقفو¿ بJ , الكل
 ¤Eا êتاëا ’ يòg ¿Eاa , »امتYõو´ ل°†ÿا ºكæم Ö∏WCا

Lدا∫ ..

: Óائb ô°üæÑال ¢ùم–
اCين مكاÊ يا اNEوة ? اhô¶fا ! aاE¿ بôي≤ اÿا” ي∏م™ ‘ , 

.. ´Rاæم Óب ºgد«°Sh ™اب°UC’م∏∂ ا ÊEا
اÒNCا بداC اô°üæÿ يتك∏U .. º°مâ الكل ûgO ‘h°ة ..

ماPا يقو∫ ògا ا’Ñ°UE™ الÒ¨°ü اô°üæÿ !? لقد bا∫ :
اS°م©وÊ يا اNEوJ« , اÊE لî°V â°ùما مãل ا’Eب¡اΩ بل 
اaQC©كh .. ºلâ°ù اYC£« اCمôاk اf hC¡»ا مãل الÑ°ùابة .. 

 ⁄h .. ºcô°übCبل ا ≈£°Sالو ™Ñ°UCل اãم ÓويW â°ùلh
 ºcô¨°UCا اfCا .. ô°üæÑل الãم êاhõا” الN ±ô°T لfCا

 , »∏Y ¿hدæت°ùJ ة©aاf دمةN ‘ ºتم©تLم»©ا, مت≈ اL
aاCحم∏كL ºم»©ا .. 

  
æYد Pل∂ اQOC∑ ا÷م»™ اC¿ من يù°اYد ال¨h Òيق∞ 

.ΩاÎا’ح ≥ëت°ùيh ةOياôال Ö°ùمن يك ÌcCو اg , º¡©م

�أمريكية  ”�إ�سالمية“  منظمة  تعر�ض 

من  نوعا  ”�ل�سذوذ“  يعترب  فيلما 

للفيلم  مهرجان  خالل  من  �جلهاد، 

بني  �لعالقة  يتناول  ”�الإ�سالمي“، 
وي�ستعر�ض  و�ل�سذوذ  �الإ�سالم 

جتارب عديدة ل�سو�ذ يف م�رش ودول 

�إ�سالمية كربى كاإير�ن وتركيا.

 

حيث يعر�ض �الثنني �سمن مهرجان 

فيلم  بو�سطن  يف  �الإ�سالمي  �لفيلم 

�أجل  من  ”جهاد  بعنو�ن  وثائقي 

�سخ�سية  جتارب  ي�ستعر�ض  �حلب“ 

ودول  م�رش  يف  م�سلمني  ملثليني 

و�لهند  وتركيا  كفرن�سا  كربى 

برعاية  �أفريقيا،  وجنوب  و�إير�ن 

�الأمريكي  ”�لكوجنر�ض  منظمة 

�الإ�سالمي“.

بيان  بح�سب  �لفيلم،  ويتناول   

�أمريكا  �أنباء  وكالة  تلقت  للمنظمة، 

يتناول  منه،  ن�سخة  �أر�بيك  �إن 

�لتفكري  �إعادة  مو�سوع �جلهاد عرب 

�أنه  على  ”�جلهاد“  م�سطلح  يف 

�رش�ع من �أجل �حلب بني �ل�سو�ذ. 

و�لفيلم من �إخر�ج بارفيز �سارما، 

هندي  كاتب  �إنه  �لبيان  قال  �لذي 

�لوقت، ومن  نف�ض  م�سلم و�ساذ يف 

�ساندي  �الأمريكي  �ملنتج  �إنتاج 

�أي�سا  �ساذ  وهو  دوبوي�سكي 

ومعروف بدفاعه عن �ل�سو�ذ.

 

وي�سار �إىل �أن �لفيلم من �إنتاج �لعام 

نحو  بلغت  �إير�د�ت  وحقق   2007
مائة �ألف دوالر �أمريكي.

 

يذكر �أن منظمة �لكوجنر�ض �الأمريكي 

�لرعاة  من  تعد  �لتي  �الإ�سالمي، 

منظمة  هي  للمهرجان،  �لرئي�سيني 

مقربة من �حلزب �جلمهوري، وقد 

للعر�ق،  �الأمريكي  �لغزو  دعمت 

�مل�رشي  �الجتماع  عامل  ويعد 

�أحد  �إبر�هيم،  �لدين  �سعد  �لدكتور 

�لتي  �ملنظمة  �إد�رة  جمل�ض  �أع�ساء 

تتخذ من و��سنطن مقًر� لها.

بينما الأترا∑ يفرVسو¿ منط≤ اعتذر يا قذر
وزراA اخلارجية العرÜ ي≥رو¿ العودة للمفاوVسات 
 ال≥يادة الفل�سطينية تخرê عن الجما´ الوWني 

�ملتابعة  جلنة  خارجية  وزر�ء  قر�ر  �ثار 

�لقيادة  لل�سالم �ملو�فقة على عودة  �لعربية 

مع  �ملبا�رشة  غري  للمفاو�سات  �لفل�سطينية 

فل�سطينية  خالفات  �سهور   4 ملدة  ��رش�ئيل 

�ىل  �ل�سلطة  دفع  �لعربي  �لقر�ر  �ن  بذريعة 

�لفل�سطيني  �لوطني  �الجماع  عن  �خلروج 

�لر�ف�ض �لعودة للمفاو�سات يف Xل تو��سل 

�ملحتلة  باالر��سي  �ال�رش�ئيلي  �ال�ستيطان 

للجامعة  �لعام  �الأمني  1967.وقال  عام 

�لدورة  �فتتاح  يف  مو�سى  عمرو  �لعربية 

رقم 133 ملجل�ض وزر�ء �خلارجية �لعرب 

�إن �للجنة �لوز�رية �لعربية ملتابعة مبادرة 

�ل�سالم قررت �إعطاء فر�سة للمباحثات غري 

’يف حماولة �أخرية )للو�سول �إىل  �ملبا�رشة 

لدور  وت�سهيال  �إ�رش�ئيلي(  ـ  فل�سطيني  �سالم 

�لواليات �ملتحدة‘.

لها  �ملباحثات  تكون  �ن  ’قررنا  و�أ�ساف 

حد زمني مدته �أربعة �سهور‘.

وتقول جامعة �لدولة �لعربية �إن �ملباحثات 

تتطلب  و�إ�رش�ئيل  �لفل�سطينيني  بني  �ملبا�رشة 

�ل�سفة  �ليهودي يف  وقفا كامال لال�ستيطان 

�لغربية و�لقد�ض �ل�رشقية �لتي يطالب �لعرب 

باأن ت�سبح عا�سمة للدولة �لفل�سطينية �ملزمع 

قيامها بجانب �إ�رش�ئيل.

�لعربية ملتابعة  �لوز�رية  �للجنة  و�جتمعت 

مبادرة �ل�سالم �م�ض برئا�سة قطر.

�أقرها  �لتي  �لعربية  �ل�سالم  مبادرة  وتدعو 

�إىل   2002 عام  بريوت  يف  �لقمة  موؤ“ر 

�لعربية  �لدول  بني  للعالقات  كامل  تطبيع 

قيام  على  �إ�رش�ئيل  و�فقت  �إذ�  و�إ�رش�ئيل 

وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  يف  فل�سطينية  دولة 

وتو�سلت  �ل�رشقية  �لقد�ض  عا�سمتها  غزة 

�إىل حل عادل لق�سية �لالجئني �لفل�سطينيني.

على  �لعربية  �لدول  جامعة  مو�فقة  وتعزز 

�لرئي�ض  موقف  �ملبا�رشة  غري  �ملحادثات 

�لفل�سطيني حممود عبا�ض �إذ قال �إنه يو�فق 

�إ�رش�ئيل  ورحبت  �للجنة.  موقف  على 

�لواليات  القرت�ح  �لعربية  �جلامعة  بدعم 

�ملتحدة.

رئي�ض  با�سم  �ملتحدث  ريغيف  مارك  وقال 

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�لوزر�ء  رئي�ض  �لقر�ر..  بهذ�  ’نرحب 
بنيامني نتنياهو يدعو ال�ستئناف �ملباحثات 

“�سي  �أن  �الآن  وناأمل  �لوقت  بع�ض  منذ 

�ملباحثات قدما‘.

غري  �ملباحثات  تت�سمن  �ن  �ملرجح  ومن 

�ملبا�رشة دبلوما�سية مكوكية يقوم بها و�سيط 

�أمريكي بني �إ�رش�ئيل و�ل�سلطة �لفل�سطينية يف 

ر�م �لله.

�همية  من  قللو�  فل�سطينيني  م�سوؤولني  لكن 

قائلني  �ملحتملة  �ملبا�رشة  غري  �ملباحثات 

�لتي  �ملكوكية  �لدبلوما�سية  �جلهود  �ن 

ميت�سل  جورج  �الأمريكي  �ملبعوث  بها  قام 

�سكال  بالفعل  كانت  �ملن�رشم  �لعام  خالل 

من ��سكال �ملحادثات غري 

�ملبا�رشة .

حنان  �لدكتورة  و�كدت 

�للجنة  ع�سو  ع�رش�وي 

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

لـ‘�لقد�ض �لعربي‘ �الربعاء 
�الحد  �ستجتمع  �للجنة  باأن 

�لرئي�ض  برئا�سة  �لقادم 

عبا�ض  حممود  �لفل�سطيني 

�لعربي  �لقر�ر  لدر��سة 

من  حمدد  موقف  وبلورة 

�لعودة  �المريكي  �لطرح 

للمفاو�سات غري �ملبا�رشة 

مع ��رش�ئيل، رغم رف�سها 

وقف �ال�ستيطان �المر �لذي كانت تطالب به 

�ملجدالوي  جميل  �كد  �لفل�سطينية،  �لقيادة 

�ل�سعبية  للجبهة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو 

�لفل�سطينية  �لقيادة  بان  فل�سطني  لتحرير 

�ستمرر قر�ر �لعودة للمفاو�سات من خالل 

�ملوؤ�س�سات  من  وغريها  �لتنفيذية  �للجنة 

�لفل�سطينية.

و�سدد �ملجدالوي على �ن �لقيادة �لفل�سطينية 

برئا�سة عبا�ض �ستخرج بقر�ر عربي ر�سمي 

�لقا�سي  �لفل�سطيني  �لوطني  �الجماع  عن 

يف  ��رش�ئيل  مع  للمفاو�سات  �لعودة  بعدم 

Xل تو��سل �ال�ستيطان.

�لقيادة  عادت  ’�ذ�  �ملجدالوي  و��ساف 

عن  تخرج  فهي  للمفاو�سات  �لفل�سطينية 

�ل�سديد  ’لالأ�سف  متابعا  �لوطني‘،  �الجماع 

ثم  قر�ر�تها  تاأخذ  �ن  �لقيادة  هذه  عودتنا 

جتد �غلبية لتمرر قر�ر�تها �سو�ء يف �للجنة 

�ملجل�ض  يف  �و  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

�ملركزي للمنظمة‘.

ا Yن  kم∏«a ≈YôJ يك»ةôمCم»ة اÓ°SEمة ا¶æم
(L¡اO الû°واP) ‘ مh ô°üاEيôا¿ côJh»ا !
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�لقائمة  �لليبية  �خلارجية  وز�رة  ��ستدعت 

باالأعمال �الأمريكية يف طر�بل�ض �لغرب و�أبلغتها 

�لبلدين  �ل�سيا�سية و�القت�سادية بني  �أن �لعالقات 

�ستت�رشر �إذ� مل تعتذر و��سنطن عن تعليق مل�سوؤول 

�لزعيم  بدعوة  ي�ستخف  �الأمريكية  �خلارجية  يف 

�لليبي معمر �لقذ�يف للجهاد �سد �سوي�رش�.

طلب  �إن  �لر�سمية  لالأنباء  �لليبية  �جلماهريية  وكالة  وقالت 

�العتذ�ر جاء ب�سكل �حتجاج ر�سمي قدمه نائب وزير �خلارجية 

�لواليات  �سفارة  باأعمال  للقائمة  �لعبيدي  �لعاطي  عبد  �لليبي 

�ملتحدة يف طر�بل�ض على ما جاء يف ت�رشيحات �لناطق �لر�سمي 

با�سم �خلارجية �الأمريكية ديفد كر�ويل.

و�أ�سارت �خلارجية �لليبية �إىل �أن ”ت�رشيح �مل�سوؤول �الأمريكي 

يو�سح عدم �طالعه وجهله مبا ورد يف هذ� �حلديث“ يف �إ�سارة 

منها �إىل �لكلمة �لتي �ألقاها �لقذ�يف يف مدينة بنغازي �خلمي�ض 

�ملا�سي يف �الحتفال بذكرى مولد �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم 

و�لتي دعا فيها �إىل �إعالن �جلهاد �سد �سوي�رش� ب�سبب حظر بناء 

�ملاآذن يف �أر��سيها ومقاطعتها.

�الأمريكية  �ل�سفارة  باأعمال  �لقائمة  �لليبية  �خلارجية  وذكرت 

�أن �لرئي�ض �الأمريكي بار�ك �أوباما عومل بكل تقدير و�حرت�م 

�الإعالم  �سائل  مع  �لقذ�يف  �أجر�ها  �لتي  �ملقابالت  يف  �سو�ء 

�الأجنبية �أو و�سائل �الإعالم �لليبية.

�الأربعاء  �ليوم  �سنت  �لر�سمية  �لليبية  �ل�سم�ض  �سحيفة  وكانت 

هجوما عنيفا على �لواليات �ملتحدة و�لغرب، معتربة �أن �الأزمة 

�أخرى خطاأ  �أثبتت مرة  مع �سوي�رش� وما نتج عنها من تد�عيات 

”�ل�سيا�سات �لناعمة“ �لتي مار�ستها ليبيا.
فال  جد�  �ملهمة  �القت�سادية  �لورقة  منلك  دمنا  ”ما  وتابعت 

الإيذ�ء  ويعمل  ي�سعى  ملن  منافع  وال  يحرتمنا  ال  ملن  �حرت�م 

�أنها  �أم�ض  �أعلنت  �لتي  �أمريكا  معنوياتنا وكر�متنا ولن�سخر من 

من  ولنقاطع  –تقرنا  �لتي  �لغرب  قوى  ولنحتقر  منا  ت�سخر 

يقاطعنا“. موقف و��سنطن

�إن م�سادر  ويف و��سنطن قال مر��سل �جلزيرة نا�رش �حل�سيني 

�ملتحدة  �لواليات  �سعي  للجزيرة  �أكدت  �الأمريكية  باخلارجية 

و��سنطن  �أن  �إىل  �مل�سادر  تلك  و�أ�سارت  �الأزمة،  هذه  لتجاوز 

تبحث عن عالقات متينة مع ليبيا.

لكن �مل�سادر –وفق �ملر��سل- �عتربت �ملطالبة باجلهاد ميكن 

�أن يلحق �لكثري من �الأذى وطالبت باإيجاد حل �إيجابي لالأزمة 

بني �سوي�رش� وليبيا.

�عتربت  حيث  �لت�سعيد،  تريد  ال  و��سنطن  �أن  �ملر��سل  و�أو�سح 

�مل�سادر يف �خلارجية �الأمريكية �أن ت�رشيحات �لناطق كر�ويل 

”جانبية وال تعرب عن موقف ر�سمي“.
ملا  �أمريكي  ر�سمي  وغري  ر�سمي  جتاهل  �إىل  �ملر��سل  و�أ�سار 

ت�رشيح  يف  جاء  ملا  ترجمة  ونقل  �لليبي  �لزعيم  كالم  يف  جاء 

”يذكر  �إنه  �لقذ�يف  ت�رشيح  على  تعليقا  قوله  ن�سها  كر�ويل 

�جلمعية  �أمام  خطابه  �إىل  �إ�سارة  يف  �ملا�سي  �سبتمرب“  بخطاب 

�لعامة لالأ· �ملتحدة يف 23 �سبتمرب/�أيلول �ملا�سي

و�أ�ساف ”كثري من �لكلمات و�لورق �ملتطاير، لي�ض بال�رشورة 

كالما يحمل معنى“.

وكان �لقذ�يف دعا �إىل �جلهاد �سد �سوي�رش� �لتي نعتها بالكافرة 

�ملجاالت.  خمتلف  يف  مبقاطعتها  �مل�سلمني  وطالب  �لفاجرة، 

مبنا�سبة  �ملا�سي  �الأ�سبوع  بنغازي  مبدينة  كلمة  يف  و�عترب 

�الحتفال باملولد �لنبوي �أي م�سلم يتعامل معها كافر�.
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ÉeÉY 14 نé°ùيك« بالôمCا ≈∏Y ºك◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وز�رة  Gأعلنت 

�لعدل �الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحر�ق م�سجد 
فرب�ير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG �لوز�رة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  �ملحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما(   24( غولدن  كور�ي 

بعد Gأن �عرتف بنهب وحرق �مل�سجد.

 

و�عرتف باأنه ��ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري �مل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )�ل�سلطة للبي�ض( على جدر�ن �مل�سجد.

 

برييز  توما�ض  �ملدنية  للحقوق  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  وقال 

من  �لنوع  هذ�  من  �خلوف  بدون  �لديانة  ‡ار�سة  حق  Gإن 

�لتدخالت �لعنيفة هو جزء من حقوقنا �الأ�سا�سية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 

Gأو �لذين  Gأية فئة ب�سبب معتقد�تها و‡ار�ساتها �لدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  �لق�سية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  �لعدل  Ghأو�سحت وز�رة 

جوناثان �دو�رد �ستون و�ريك �يان بيكر، �عرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر �حلكم بحقهما يف كانون �الأول/ دي�سمرب 

�ملقبل.

2011 ΩاY ∞bو ” يتو°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج �لفني Gأن �لربنامج �ل�سهري ” Gأوبر� 

وينفري �سƒ“ �لذي تقدمه �ملذيعة �الأمريكية �لالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من �لنجاح �ملتو��سل.

�سبكة  على  حو�ري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبر�  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور و�كت�سب �سعبية على مدى �اليام 

مبليار�ت  قيمتها  تقدر  �عالمية  المرب�طورية  قاعدة  لي�سبح 

�لدوالر�ت.

وتقول وكالة Gأنباء ��سو�سيتدبر�ض Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد �حللقة �الخرية من برناجمها على �لهو�ء يف حلقة يوم 

غد �جلمعة.

ومل يك�سف �ملتحدث با�سم هاربو ما Gإذ� كان وقف �لربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  �لتقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبر�  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”�وبر� نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äق»قاëلتG  Öمكت bا∫ 
ŸGتëدة   äلو’ياG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VاŸG  áæ°ùdG  äó¡°T
مدaوYة   “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V  ¢ùæL  hCا  ¥ôY  hCا لدين   õ«ëبالت
 ∂∏J  ∞°üf من   ÌcCا  ¿Cا  ≈∏Y  ,ôNBا

.ájô°üæY äف»ا∏îب âfاc ºئGô÷G

وبح�سب �الأرقام، فاإن �جلر�ئم �لتي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008، يف حني �سجلت �جلر�ئم 

�لنابعة من كر�هية �سد �ليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجر�ء  �ل�سعب  من  Gإنه  �ملكتب  وقال 

معدالت  �جتاه  ملعرفة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  مع 

�لبيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  �لكر�هية،  جر�ئم 

ب�سكل  �لواليات  تقدمها  و�لتي  بها،  �ملتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  �جلر�ئم   FBI تقرير  ويق�سم 

�ملمتلكات،  �لثاين  يطال  بينما  �الأفر�د،  �الأول 

يقع  �الأول  �لنوع  Gأن  Gإىل  �الإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب �الأماكن �ل�سكنية Gأو يف �لطرقات 

�لعامة، بينما ترتكز �سور �لنوع �لثاين بتدمري 

�ملمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو Gإحد�ث Gأ�رش�ر فيها، 

Gإىل جانب �ل�رشقة.

و“كن FBI من �كت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
�لبي�ض  ي�سكل  �لق�سايا، 

منهم،  �ملائة  يف   61
بينما ي�سكل �ل�سود 20 ‘ 

�لباقي  ويتوزع  �ملائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرً�  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعد�د  يف  تز�يد  Gإىل 

�ليمينية  و�مللي�سيات  �مل�سلحة  �ملجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  �مل�سلحة 

�ملتحدة  �لواليات  بدخول  يهدد  قد  قدر�تها 

�مل�ستقبل  ”يف  �لد�خلي  �لعنف  من  دو�مة  يف 

�لقريب“ على حد تعبريها.

�الأمريكية  �الأمنية  �الأجهزة  ”Gأن  �ملركز  وذكر 

�لبالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 

ونقل  م�سلحة،  تدريبات  “ار�ض   ،2009 عام 

عنف  �ندالع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديد�ت بات ”م�ساألة وقت.“

�مل�سلحة  �لعنا�رش  Gأن  Gإىل  �ملركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�س �لتنظيمات  هذه  يف  �ملن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

�ل�رش�ئب  دفع  تعار�ض  تيار�ت  Gأو  م�سلحة 

تنادي  �جتاهات  Gأو  �ملركزية  للحكومة 

بـ“�ل�سيادة �لوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  �ملا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h

�لتنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�سم  �ملعروفة  و�لعن�رشية  �ملت�سددة 

”جمموعات �لكر�هية“، �لتي ت�سع ن�سب Gأعينها 
معاد�ة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة، تز�يدت 

بن�سبة 54 يف �ملائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعد�د غري م�سبوقة يف تاريخ �لبالد.

كانت  �لتي  �ملجموعات  تلك  Gأن  �لتقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على �ملهاجرين �لالتينيني، 

بات لديها �ليوم Gأعد�ء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  بار�ك  �للون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب �الأزمة �ملالية �لعاملية، �لتي رفعت 

من�سوب �مل�ساعر �لعد�ئية.

 Úª∏°ùe ó°V ºFGôL 105 
FBI ≥ah ÉµjôeCÉH Oƒ¡j ó°V 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
�لرئي�ض  الأد�ء  �لتاأييد  ن�سبة  �نخف�ست 

 50% من  الأقل  Gأوباما  بار�ك  �الأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ��ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول نظام �لرعاية �ل�سحية 

Vhسعف �القت�ساد.

�لرGأي  ال�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأد�ء  �الأمريكيني و�فقو� على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ��ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�ض لنتيجة ‡اثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  �الأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرت�جع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة �الأغلبية يف هذين �ال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من �ملرجح Gأن يكون 

تر�جع Gأوباما يف ��ستطالعه �لتتبعي �ليومي 

ناجما عن �لنقا�ض ب�ساأن �لرعاية �ل�سحية، 

لالقت�ساد   Åل�سي� �لو�سع  Gإىل  باالإ�سافة 

�الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  �الأمريكي 

من �لبطالة.

�لذي  ال�ستطالعه  –ليل  يف  �ملعهد  Gأ�ساف 

حتى  �لثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 

Gأربع  ن�سبة �خلطاأ فيه  يوم �خلمي�ض وكانت 

نقاط، Gأن ”�الأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

�الإنفاق  على  Gأوباما  Gإد�رة  �عتماد  من 

�حلكومي حلل م�ساكل �لبالد وتز�يد �لعجز 

يف �مليز�نية �ال–ادية“.

Gأ�رشع  ر�بع  �لدميقر�طي  Gأوباما  Ghأ�سبح 

�لثانية  Gأمريكي منذ �حلرب �لعاملية  رئي�ض 

�الأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�سبة  ترت�جع 

�جلمهوري  بعد  غالوب  ��ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  و�لدميقر�طي  فورد  جري�لد 

و�جلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

موGQCG ¿G ¿G »°S ™bب»∂

طالب حمافظون و�سهاينة �أمريكيون 

�إ�سالمية  طالبية  منظمة  بحظر  �أمريكية  جامعة 

بزعم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ل�سيا�سات  مناه�سة 

ودعمها  �لفل�سطينية  حما�ض  حلركة  م�ساعدتها 

لالإرهاب.

والية  مبجل�ض  �جلمهوري  �لع�سو  طالب  حيث 

والية  جامعة  فور  ـ  دي  ت�سوك  كاليفورنيا 

مايكل  �جلامعة  رئي�ض  �إرفني  ـ  كاليفورنيا 

مبجل�ض  �جلمهوري  �لع�سو  طالب  حيث  دريك 

والية كاليفورنيا ت�سوك دي فور جامعة والية 

كاليفورنيا �إرفني رئي�ض �جلامعة مايكل دريك 

حرم  من  �مل�سلمني  �لطالب  �–اد  بـ“حظر 

�جلامعة و�سحب كل �عرت�ف ر�سمي بوجوده،“ 

حلركة  �أمو�ل  جمع  �أن�سطة  يف  �نخر�طه  بزعم 

�لطالب  �–اد  ”حظر  ب  �لفل�سطينية.  حما�ض 

�مل�سلمني من حرم �جلامعة و�سحب كل �عرت�ف 

�أن�سطة  يف  �نخر�طه  بزعم   ، بوجوده“  ر�سمي 

جمع �أمو�ل حلركة حما�ض �لفل�سطينية.

وقال دي ـ فور: ”ميكن �إثبات �أن �–اد �لطالب 

وقال  حما�ض“.  ل�سالح  �أمو�ل  جمع  �مل�سلمني 

�لطالب  �–اد  �أن  �إثبات  ”ميكن   : فور  دي 

�مل�سلمني جمع �أمو�ل ل�سالح حما�ض“.

مبيوله  �ملعروف  فور  ـ  دي  –رك  وجاء 

�أمريكيني  طالب  مقاطعة  خلفية  على  �ملحافظة 

�مل�سلمني  �لطالب  با–اد  �أع�ساء  بينهم  من 

لل�سفري  ملحا�رشة  كاليفورنيا-�إرفني  بجامعة 

�الإ�رش�ئيلي يف �لواليات �ملتحدة مايكل �أورين 

يف �لثامن من فرب�ير/�سباط. وجاء –رك دي 

خلفية  على  �ملحافظة  مبيوله  �ملعروف  فور 

�أع�ساء  بينهم  من  �أمريكيني  طالب  مقاطعة 

كاليفورنيا  بجامعة  �مل�سلمني  �لطالب  با–اد 

يف  �الإ�رش�ئيلي  لل�سفري  ملحا�رشة  �إرفني   --

�أورين يف �لثامن من  �لواليات �ملتحدة مايكل 

فرب�ير / �سباط.

خاطبه  فيما  الأورين  �نتقادت  �لطالب  ووجه 

ووجه  قتلتم?“  فل�سطينيا  ”كم  قائلني:  بع�سهم 

بع�سهم  خاطبه  فيما  الأورين  �نتقادت  �لطالب 

�إىل  �إ�سارة  يف  قتلتم?“  فل�سطينيا  ”كم   : قائلني 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة �ل�ستاء �ملا�سي، 

و�آالف  قتيل،   1400 من  �أكرث  �أ�سقط  �لذي 

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �إىل  �إ�سارة  يف  �جلرحى. 

على غزة �ل�ستاء �ملا�سي ، �لذي �أ�سقط �أكرث من 

1400 قتيل ، و�آالف �جلرحى.

حرية  لي�ض  للقتل  ”�لرتويج  �إن  �لطالب  وقال 

تعبري“. وقال �لطالب �إن ”�لرتويج للقتل لي�ض 

حرية تعبري“.

مغادرة  �إىل  �أورين  �الحتجاجات  و��سطرت 

�ملن�سة لفرتة، و�إلغاء فقرة �الإجابة عن �الأ�سئلة 

�الحتجاجات  و��سطرت  �ملحا�رشة.  بعد 

�أورين �إىل مغادرة �ملن�سة لفرتة ، و�إلغاء فقرة 

�الإجابة عن �الأ�سئلة بعد �ملحا�رشة.

ح�سلت  دريك  �إىل  خطاب  يف  فور  ـ  دي  وقال 

منه  ن�سخة  على  �أر�بيك  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة 

�إن مقاطعة �ملنظمة �لطالبية لل�سفري �الإ�رش�ئيلي 

”مكر�سة لدعم �الإرهاب و�لعد�ء لل�سامية وقمع 
�إىل  �لتعبري“. وقال دي فور يف خطاب  حرية 

�أر�بيك  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة  ح�سلت  دريك 

�لطالبية  �ملنظمة  مقاطعة  �إن  منه  ن�سخة  على 

�الإرهاب  لدعم  ”مكر�سة  �الإ�رش�ئيلي  لل�سفري 

و�لعد�ء لل�سامية وقمع حرية �لتعبري“.

وقال دي ـ فور �لذي ي�سعى للح�سول على مقعد 

�ل�سناتورة �لدميقر�طية باربر� بوك�رش يف جمل�ض 

 :2010 عام  �ملقررة  �النتخابات  يف   ñل�سيو�

ن�ساطات  من  �لعميق  قلقي  عن  الأعرب  ”�أكتب 
ـ  كاليفورنيا  بجامعة  �مل�سلمني  �لطالب  �–اد 

للح�سول  ي�سعى  �لذي  فور  وقال دي  �إرفني.“ 

باربر�  �لدميقر�طية  �ل�سناتورة  مقعد  على 

�النتخابات  يف   ñل�سيو� جمل�ض  يف  بوك�رش 

قلقي  عن  الأعرب  ”�أكتب   :  2010 عام  �ملقررة 

�مل�سلمني  �لطالب  �–اد  ن�ساطات  من  �لعميق 

بجامعة كاليفورنيا �إرفني“.

لتعطيل مطول  )�ال–اد(  ”تنظيمهم  �أن  و�أ�ساف 

�إ�رش�ئيل  �سفري  زيارة  �أثناء  حلدث  عام  و�إنهاء 

ورجل  �ملميز  �لعامل  �ملتحدة  �لواليات  لدى 

فرب�ير/  8 يف  �أورين  مايكل   ñو�ملوؤر �لدولة 

�سل�سلة  �سمن   Åس� �أحدث  �سوى  لي�ض  �سباط، 

�جلامعة“.  ونز�هة  ل�سيا�سات  �النتهاكات  من 

لتعطيل مطول  )�ال–اد(  ”تنظيمهم  �أن  و�أ�ساف 

�إ�رش�ئيل  �سفري  زيارة  �أثناء  حلدث  عام  و�إنهاء 

ورجل  �ملميز  �لعامل  �ملتحدة  �لواليات  لدى 

8 فرب�ير /  �لدولة و�ملوؤرñ مايكل �أورين يف 

�سباط ، لي�ض �سوى �أحدث �سÅ �سمن �سل�سلة من 

�النتهاكات ل�سيا�سات ونز�هة �جلامعة“.

و��سحا  يكون  �أن  ”ينبغي  فور:  ـ  دي  وقال 

�–اد  �أن  ب�ساطة  �الأكرث  للمر�قب  حتى  �الآن 

�إيرفني  كاليفورنيا  بجامعة  �مل�سلمني  �لطالب 

كيان عد�ئي الأهد�ف �جلامعة نحو تقدمي تعليم 

دي  وقال  �الأكادميية“.  �حلرية  من   ñمنا يف 

حتى  �الآن  و��سحا  يكون  �أن  ”ينبغي   : فور 

�لطالب  �–اد  �أن  ب�ساطة  �الأكرث  للمر�قب 

كيان  �إيرفني  كاليفورنيا  بجامعة  �مل�سلمني 

يف  تعليم  تقدمي  نحو  �جلامعة  الأهد�ف  عد�ئي 

مناñ من �حلرية �الأكادميية“.

�ل�سهيونية  �ملنظمة  طالبت  ناحيتها  ومن 

�الأمريكية �ملتربعني �الأمريكيني بعدم تقدمي �أي 

ودعت  للجامعة  مالية  تربعات  �أو  �إ�سهامات 

باجلامعة.  لاللتحاق  �لتقدم  عدم  �إىل  �لطالب 

�ل�سهيونية  �ملنظمة  طالبت  ناحيتها  ومن 

�الأمريكية �ملتربعني �الأمريكيني بعدم تقدمي �أي 

ودعت  للجامعة  مالية  تربعات  �أو  �إ�سهامات 

�لطالب �إىل عدم �لتقدم لاللتحاق باجلامعة.

�أنباء  وكالة  و�سلت  بيان  يف  �ملنظمة  وقالت 

�إن  منه  ن�سخة  �جلامعة  �إن  �أر�بيك  �إن  �أمريكا 

بـ“ترويج  ل�سنو�ت  لال–اد  �سمحت  �جلامعة 

و�ل�سهيونية  �ليهود  عن  مقيتة  �فرت�ء�ت 

و�إ�رش�ئيل“ على حد زعمها. وقالت �ملنظمة يف 

بيان و�سلت وكالة �أنباء �أمريكا �إن �أر�بيك �إن 

�جلامعة ن�سخة منه �إن �جلامعة �سمحت لال–اد 

�ليهود  ”ترويج �فرت�ء�ت مقيتة عن  ل�سنو�ت ب 

و�ل�سهيونية و�إ�رش�ئيل“ على حد زعمها.

  وقالت �ملنظمة �إن دريك مل يدن �–اد �لطالب 

�أو  با�سمه  �ملتحدثني  من  �أي  �أو  �مل�سلمني 

قيم  و�سد  لل�سامية  معادية  باعتبارها  بر�جمه 

و�لت�سامح.  �الحرت�م  من  �ملفرت�سة  �جلامعة 

وقالت �ملنظمة �إن دريك مل يدن �–اد �لطالب 

�مل�سلمني �أو �أي من �ملتحدثني با�سمه �أو بر�جمه 

�جلامعة  قيم  و�سد  لل�سامية  معادية  باعتبارها 

�ملفرت�سة من �الحرت�م و�لت�سامح.

�نخر�ط �ال–اد  �ملنظمة مز�عم حول  ورددت 

يف ن�ساط يف حرم �جلامعة جلمع �أمو�ل ل�سالح 

�لتي  فل�سطني(  )–يا  بال�ستينا“  ”فيفا  منظمة 

ومو�رد  ماليا  دعما  قدمت  ”رمبا  �أنها  �دعت 

�ملنظمة  ورددت  �الإرهابية“.  حما�ض  ملنظمة 

يف  ن�ساط  يف  �ال–اد  �نخر�ط  حول  مز�عم 

حرم �جلامعة جلمع �أمو�ل ل�سالح منظمة ”فيفا 

بال�ستينا“ )–يا فل�سطني( �لتي �دعت �أنها ”رمبا 

حما�ض  ملنظمة  ومو�رد  ماليا  دعما  قدمت 

�الإرهابية“.

منعت  �لطالبية  �الحتجاجات  من  �سل�سة  وكانت 

عدد� من �ملتحدثني �الإ�رش�ئيليني �إ�سافة الأورين 

�جلامعات  من  عدد  يف  حما�رش�ت  �إ“ام  من 

فيها  حاولو�  فرب�ير/�سباط  مطلع  �الأمريكية 

�لرتويج لوجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية، وخ�سو�سا 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  بالعدو�ن  يتعلق  فيما 

�الحتجاجات  �سل�سة من  �ملا�سي وكانت  �لعام 

�لطالبية منعت عدد� من �ملتحدثني �الإ�رش�ئيليني 

عدد  يف  حما�رش�ت  �إ“ام  من  الأورين  �إ�سافة 

�سباط   / �الأمريكية مطلع فرب�ير  من �جلامعات 

حاولو� فيها �لرتويج لوجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلي  بالعدو�ن  يتعلق  ، وخ�سو�سا فيما 

على غزة �لعام �ملا�سي

�أمريكية  يهودية  منظمات  قلق  �أثارت  و�أثارت 

�الأمريكية  �ل�سهيونية  �ملنظمة  بينها  من  كربى 

ور�بطة مكافحة �لت�سهري حيث �نتقدت �ملنظمات 

باالعرت��سات  ل�سماحهم  �جلامعات  م�سئويل 

�أثارت  و�أثارت  �الإ�رش�ئيليني.  �مل�سئولني  على 

بينها  من  كربى  �أمريكية  يهودية  منظمات  قلق 

مكافحة  ور�بطة  �الأمريكية  �ل�سهيونية  �ملنظمة 

م�سئويل  �ملنظمات  �نتقدت  حيث  �لت�سهري 

على  باالعرت��سات  ل�سماحهم  �جلامعات 

�مل�سئولني �الإ�رش�ئيليني.
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وجهت  قد  �المريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �التهام  ن�ض  ومبوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�ض �التهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت  وثالث   2  øستي�س�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�سائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�سائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله “ويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�سوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�س�

�الجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سو�ريخ  �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

...∑Qويو«fh ا«fفا∏°ùæب â∏م°T ä’تقاYحم∏ة ا 
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حذر تقرير �أمريكي من �أن عدد �ملنظمات �ملتطرفة و�مللي�سيات 

يف  كبري  ب�سكل  �رتفع  �الأمريكية  �لفيدر�لية  للحكومة  �ملعادية 

و�سفه  ما  جناح  ب�سبب   ،2008 بالعام  مقارنة   2009 �لعام 

�لغ�سب  ��ستغالل  يف  للحكومة  �ملعادية  �ملوؤ�مرة  بنظريات 

من  �لرئي�سي  �لتيار  �إىل  وت�سللها  �لبلد  �أنحاء  يف  �ل�سعبي 

�الأمريكيني. و��سنطن ، 3 مار�ض / �آذ�ر )وكالة �أنباء �أمريكا 

�إن �أر�بيك( حذر تقرير �أمريكي من �أن عدد �ملنظمات �ملتطرفة 

�رتفع  �الأمريكية  �لفيدر�لية  للحكومة  �ملعادية  و�مللي�سيات 

ب�سكل كبري يف �لعام 2009 مقارنة بالعام 2008 ، ب�سبب جناح 

��ستغالل  يف  للحكومة  �ملعادية  �ملوؤ�مرة  بنظريات  و�سفه  ما 

�لغ�سب �ل�سعبي يف �أنحاء �لبلد وت�سللها �إىل �لتيار �لرئي�سي من 

�الأمريكيني.

وقال �لتقرير �ل�سادر عن �ملركز �لقانوين �جلنوبي لدر�سات 

�أالباما،  بوالية  جامري  مونت  مدينة  يف  مقره  �لذي  �لفقر 

�ملنظمات  من  وغريها  ”�لوطنية“  بامليلي�سيات  ي�سمى  ما  �إن 

موؤ�مرة  من  ”جزء�  �حلكومة  ترى  �لتي  �الأخرى  �ملتطرفة 

’حكومة عامل و�حد‘ على �الأمريكيني �ملحبني للحرية“  لفر�ض 

�أكرث من عقد من  بقائها  بعد  �إىل �حلياة من جديد  قد عادت   ،

�لزمن بعيدة عن �الأ�سو�ء. وقال �لتقرير �ل�سادر عن �ملركز 

مونت  مدينة  يف  مقره  �لذي  �لفقر  لدر�سات  �جلنوبي  �لقانوين 

”�لوطنية“  �إن ما ي�سمى بامليلي�سيات  �أالباما ،  جامري بوالية 

�حلكومة  ترى  �لتي  �الأخرى  �ملتطرفة  �ملنظمات  من  وغريها 

”جزء� من موؤ�مرة لفر�ض‘ حكومة عامل و�حد ’على �الأمريكيني 
بقائها  بعد  �حلياة من جديد  �إىل  قد عادت  للحرية“ ،  �ملحبني 

�أكرث من عقد من �لزمن بعيدة عن �الأ�سو�ء.

ور�سد �لتقرير �لذي جاء بعنو�ن ”غ�سب يف �ليمني“ وح�سلت 

زيادة  ر�سد  منه،  ن�سخة  على  �أر�بيك  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة 

 ‘ �لن�سطة“  �لوطنية  ”�ملنظمات  عدد  يف  باملائة   244 بن�سبة 

يف  ”غ�سب  بعنو�ن  جاء  �لذي  �لتقرير  ور�سد   .2009 �لعام 

�ليمني“ وح�سلت وكالة �أنباء �أمريكا �إن �أر�بيك على ن�سخة منه 

، ر�سد زيادة بن�سبة 244 باملائة يف عدد ”�ملنظمات �لوطنية 

�لن�سطة“ يف �لعام 2009.

�ال�ستخبار�تي“  ”�لتقرير  بف�سلية  �سدر  �لذي  �لتقرير  وقال 

�إن  2010 ، وقال  �لتي ي�سدرها �ملركز ، يف عدد ربيع عام 

2008 �إىل  149 منظمة يف �لعام  عدد تلك �ملنظمات �رتفع من 

363 منظمة جديدة  �أي بزيادة   ، 2009 �لعام  512 منظمة يف 
يف عام و�حد.

�ال�سد�ر�ت  مدير  بوتوك  مارك  كتبه  �لذي  �لتقرير  وف�سل 

و�ملعلومات باملركز �أن �مليلي�سيات وهي �لذر�ع �سبه �لع�سكري 

ملا يعرف بـ“�حلركة �لوطنية“ مثلت جزء� كبري� من �لزيادة يف 

 2008  ‘ 42 عدد �ملنظمات �ملتطرفة حيث �رتفع عددها من 

�لذي كتبه مارك  �لتقرير  2009. وف�سل  127 ميلي�سيا يف  �إىل 

بوتوك مدير �ال�سد�ر�ت و�ملعلومات باملركز �أن �مليلي�سيات 

�لوطنية“  ”�حلركة  ب  يعرف  ملا  �لع�سكري  �سبه  �لذر�ع  وهي 

�ملتطرفة  �ملنظمات  عدد  يف  �لزيادة  من  كبري�  جزء�  مثلت 

حيث �رتفع عددها من 42 ‘ 2008 �إىل 127 ميلي�سيا يف عام 

.2009
مرتفع  عدد  على  حافظت  �لكر�هية  منظمات  �إن  �لتقرير  وقال 

قيا�سي حيث �سجلت 932 منظمة ن�سطة يف 2009 رغم �النهيار 

�لكامل لثاين �أكرب منظمة للنازيني �جلدد يف �لواليات �ملتحدة 

حافظت  �لكر�هية  منظمات  �إن  �لتقرير  وقال  �لعام.  نف�ض  يف 

على عدد مرتفع قيا�سي حيث �سجلت 932 منظمة ن�سطة يف 2009 

يف  �جلدد  للنازيني  منظمة  �أكرب  لثاين  �لكامل  �النهيار  رغم 

�لواليات �ملتحدة يف نف�ض �لعام.

بن�سبة  �رتفع  للمهاجرين  �ملعادية  �ملنظمات  عدد  �أن  وتابع 

عدد  �أن  وتابع   .2009 منظمة جديدة يف   136 باإ�سافة   80%
�ملنظمات �ملعادية للمهاجرين �رتفع بن�سبة 80 % باإ�سافة 136 

منظمة جديدة يف عام 2009.

�ملركز  ي�سنفها  �لتي  �ملنظمات  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 

متطرفة“  وطنية  ”منظمات  �لفقر  لدر��سات  �جلنوبي  �لقانوين 

�لتي تتجاوز جمرد �لدعوة ل�سيا�سات تقيد �لهجرة �إىل �ملو�جهة 

173 منظمة  �أو مالحقة �ملهاجرين، �رتفع عددها من  �لفعلية 

�أن عدد  �لتقرير  �لعام �ملا�سي. و�أو�سح   309 �إىل   2008  ‘

لدر��سات  �جلنوبي  �لقانوين  �ملركز  ي�سنفها  �لتي  �ملنظمات 

�لدعوة  جمرد  تتجاوز  �لتي  متطرفة“  وطنية  ”منظمات  �لفقر 

مالحقة  �أو  �لفعلية  �ملو�جهة  �إىل  �لهجرة  تقيد  ل�سيا�سات 

�ملهاجرين ، �رتفع عددها من 173 منظمة يف 2008 �إىل 309 

�ملا�سي �لعام.

للمجتمعات  �خلا�سة  �ملمثلة  ذكرت 

و  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف  �مل�سلمة 

�أ�ستاذة �لقانون و �لدبلوما�سية بجامعة فلت�رش، 

�ملر�قبون  و  �خلرب�ء  �أن  بانديث،  �أنور  فرح 

وبرنامج  �سحيفة  كل  يف  �سارعو�  �لعامل  يف 

�الإ�سالم،  �سد  �لغرب  �أن  �لقول  �إىل  تلفزيوين 

�لد�منركية،  �لكاريكاتورية  �لر�سوم  �أزمة  بعد 

�لغربية  �أوروبا  يف  �الآن  �لقائم  �لنقا�ض  �أن  و 

طريقة  على  مبا�رشة  ب�سورة  ويوؤثر  �لقلق  يثري 

تفكري كل �ساب م�سلم مب�ستقبله.

 

�الأمن  جمل�ض  يف  �ل�سابقة  �لع�سوة  قالت  و 

�لقومي �الأمريكي، فرح بانديث، �أن �لواليات 

�لفكري  �الإطار  تقبل  ال  �الأمريكية  �ملتحدة 

على  يعتمد  �لذي  و  �لغرب  يف  حاليا  �ملتد�ول 

�أو  �لعامل  �سكل  لتحديد  هم“   ” و  نحن“  منطق“ 

ل �جلزء �ملركزي  qpُي�سك م�ستقبله، و�أن �الحرت�م 

نظر  وجهة  �حرت�م  يجب  و  �ل�سلمي  للتعاي�ض 

�لبيت  �إد�رة  �أن  مو�سحة  و�أفكاره،  فرد،  كل 

�الأبي�ض ت�سعى العتماد �إطار فكري جديد، مبني 

على �النخر�ط �جلاد مع �مل�سلمني حول �لعامل 

باالحرت�م  يت�سم 

 ، مة � لكر � و

خطابات  مقدمة 

ئي�ض  لر �

�الأمريكي بار�ك 

على  �وباما 

توؤ�س�ض  �أنها 

�أ�سا�ض  لو�سع 

للطريقة  جديدة 

�أن  يريد  �لتي 

�ل�سعب  ينخرط 

مع  �الأمريكي 

حني  �مل�سلمني، 

قال �إنه يريد �أن 

�إىل  طريقًا  يبني 

�الأمام ي�ستند �إىل 

”�مل�سلحة �ملتبادلة و�الحرت�م �ملتبادل“.
 

و �أ�سافت �الأ�ستاذة �أن �إقد�م وزيرة �خلارجية 

�مل�سلمة  باملجتمعات  خا�ض  مكتب  ت�سكيل  على 

للمرة �الأوىل يف تاريخ �لواليات �ملتحدة يدخل 

حول  �مل�سلمني  مع  �النخر�ط  –قيق  �إطار  يف 

م�ستوى  من  جديدة  �رش�كات  وبناء   ، �لعامل 

�لقاعدة �سعودً� �إىل �الأعلى، والإيجاد مبادر�ت 

–ديد  على  ترتكز  و��سنطن  �سفار�ت  خالل  من 

من  �جلديد  �جليل  �إىل  للو�سول  �لكفيلة  �ل�سبل 

من  مفكرين  ت�سم  �سبكات  وبناء   ، �مل�سلمني 

�رشورة  �إىل  د�عية  �ملماثل،  �لتفكري  ذوي 

�سادقة  �رش�كة  وفق  �لعمل  باأهمية  �العرت�ف 

جديدة  و�رش�كات  عالقات  لبناء  �مل�سلمني  مع 

و�لكر�مة،  و�الزدهار،  �ل�سالم،  على   qث–

�مل�سلمني  �إ�رش�ك  وتعززها، من خالل  و�الأمل 

عرب �ل�رش�كات �حلقيقية، و �حلقوق �ملت�ساوية 

يف Xل �لقانون.

 á°SÉ«°S øe “øëf” h “ºg” ≥£æe »¨∏J ø£æ°TGh 
 Úª∏°ùª∏d ójó÷G π«÷G êGQóà°SG

نيوزوي∂: الربادعي �سيت�سبÖ بكارKة
 للمعارVسة يف م�سر اإPا ترTسí للرFا�سة

�الأمريكية  نيوزويك  جملة  حذرت 

�ل�سابق  �الأمني  تر�سح  �أن  من 

�لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة 

م�رش  يف  للرئا�سة  �لرب�دعي  حممد 

بـ“كارثة“ للمعار�سة  رمبا يت�سبب 

�لتي �أ�سعفها �لف�سل بالفعل.

وقالت �ملجلة �الأمريكية �ملرموقة 

�إنه حال تر�سح �لدكتور �لرب�دعي، 

ح�سني  �لرئي�ض  �سد  عاما،   67
بل  فقط،  يخ�رش  لن  ”فاإنه  مبارك 

خ�سوم  من  �له�ض  �الئتالف  �سي�سق 

و�أكرث  �أ�سعف  ليرتكهم  مبارك، 

�إحباطا عن �أي وقت م�سى“.

ن�رشته  تقرير  نيوزويك يف  وقالت 

�أنباء  وكالة  عليه  و�طلعت  �الثنني 

�أمريكا �إن �أر�بيك �إن ”ذلك بدوره 

�سوف ميكن فقط �لرئي�ض �ل�سلطوي“ 

على حد و�سفها.

وكان �لدكتور �لرب�دعي �لذي �أعلن 

��ستعد�ده لرت�سيح نف�سه  �ل�سابق  يف 

�ملزمعة  �لرئا�سية  �النتخابات  يف 

ت�رشيحات  يف  قال   ،2011  ‘

�لتغيري  �إن  �الأ�سبوع  هذ�  �سحفية 

”قادم“ و“حتمي“ يف م�رش.
وقال �لرب�دعي: ”�لتغيري بالطريق 

�ل�سلمي �سيكون �ل�سبيل �لوحيد ملنع 

�حتمال قيام �أي ت�سادم“ على حد 

تعبريه

كان  ”�إذ�  �أنه  ر�أت  �ملجلة  لكن 

يريد �لرب�دعي �سالح �ملعار�سة، 

فيجب �أن يتنحى من �لطريق“.

�إليه  ذهبت  ما  نيوزويك  وبررت 

بقولها �إن تر�سح �لدكتور �لرب�دعي 

�سوف ي�رشذم �الئتالف �لذي يجمع 

خ�سوم �لرئي�ض �مل�رشي.

يف  �لرب�دعي  ”حق  و�أو�سحت: 

مدعوم  �ل�سيا�سي  �ملعرتك  دخول 

ـ  �الئتالف  بهذ� 

�سيا�سية  �أحز�ب 

ت  منظما و

و�أع�ساء  �سبابية 

جماعات  باأقوى 

يف  �ملعار�سة 

�الإخو�ن  م�رش، 

�مل�سلمون.“

 : فت �سا �أ و

تر�سح  �إذ�  ”لكنه 
ميكن  ال  بالفعل، 

�أن  �الئتالف  لهذ� 

ي�ستمر“.

ناثان  وقال 

�أ�ستاذ  بر�ون 

�ل�سيا�سية  �لعلوم 

ن  ل�سئو � و

بجامعة  �لدولية 

و��سنطن:  جورج 

�سة  ر ملعا � ”
و�لرب�دعي  للغاية  منق�سمة  نف�سها 

مدينا  لي�ض  باالأ�سا�ض  الأنه  رمز 

�لتي  �للحظة  منهم..يف  الأي 

يتجاوز عندها �الأر�سية �مل�سرتكة 

يف  �سيبد�أ  �ل�سيا�سي،  لالإ�سالح 

�إبعاد جماعات معار�سة معينة“.

�لدبلوما�سي  �إن  نيوزويك  وقالت 

�لدويل �ل�سابق لن ي�ستطيع �أن يفوز 

�لعلمانيني  �الإ�سالحيني  بتاأييد 

و�الإ�سالميني على �ل�سو�ء.

ولفتت �إىل �أن �لنجاح يف �النتخابات 

�نتخابي،  برنامج  �إعالن  �سيتطلب 

مثل موقفه من دور �لدين بالن�سبة 

ما  وهو  �مل�رشية،  �لدولة  �إىل 

�لتي تختلف مع  �سيق�سم �ملعار�سة 

بع�سها على �ملبادÇ �الأ�سا�سية.

حتى  �إنه  �الأمريكية  �ملجلة  وقالت 

 ßيحاف �أن  للرب�دعي  �أمكن  لو 

فاإنه  �الأو�سع  �حلركة  وحدة  على 

�سيفتت �أهم �أجز�ئها متمثلة بجماعة 

�الإخو�ن �مل�سلمني.

�الإ�سالمية  �جلماعة  �أن  و�أبانت 

من   20% مر�سحوها  ح�سد  �لتي 

�لربملانية  �النتخابات  �ملقاعد يف 

2005، تعاين �ليوم �نق�ساما  عام 

م�ساركتها  م�ستقبل  يهدد  د�خليا 

�ل�سيا�سية �مل�ستقبلة.

ويريد قياد�تها �ملحافظون �الأكرب 

يبقى  �أن  ـ  للمجلة  و�حلديث  ـ  �سنا 

�ملحفزون  �سنا  �الأ�سغر  �الأع�ساء 

�سيا�سيا �أن يبقو� خارج �ل�سيا�سات 

و�أن يركزو� بدال من ذلك على مهمة 

�لعمل �الجتماعي �جلوهرية.

�أن  �إىل  و�أ�سارت نيوزويك 

�ل�سباب  �الإخو�ن  هوؤالء 

تاأييد  يف  �سيخرجون 

للرب�دعي على �الأرجح، مبا 

تر�بط  تخريب  يف  يت�سبب 

�النق�سام  وتعميق  �جلماعة 

بني �الأجيال د�خلها.

�ملجلة  بح�سب  �لرب�دعي 

يزيح  �سوف  �الأمريكية 

�جلماعات �لعلمانية �أي�سا، 

ويقر �أمين نور �لذي �أعلن 

حزب  عن  للرئا�سة  �لرت�سح 

�ملا�سي،  �الأ�سبوع  �لغد 

من  �لرب�دعي  باأن  يقر 

�سيفوز  �أنه  �ملحتمل 

بقاعدته.

يقول  نور  �أن  و�أ�سافت 

�نتخابية  قاعدة  تفتيت  �إن 

�سبيال  لي�ض  بالفعل  �سغرية 

�ل�سلطة  على  �حل�سول  �إىل 

�ل�سيا�سية. وقالت �ملجلة: ”�لذ�تية 

�أخرى  �أماكن  يف  بالفعل  تت�سادم 

بني �لعلمانيني“.

و�نتهت نيوزويك �إىل �أن �لرب�دعي 

رمبا يت�سبب بكل هذ� �لقلق من دون 

حتى  و��سحا  لي�ض  الأنه  طائل، 

فالتعديالت  �لرت�سح  ي�ستطيع  �أنه 

“ريرها  جرى  �لتي  �لد�ستورية 

�سارمة  قيود�  ت�سع   2005 عام 

على �ملناف�سة �لرئا�سية �ملحتملة.

موجة  �أن  ”رغم  �ملجلة:  وقالت 

�لتاأييد للرب�دعي تظهر �أن �مل�رشيني 

متلهفني للتغيري �ل�سيا�سي، فاإنه لن 

�حلما�سة  نقل  على  قادر�  يكون 

�ملثالية �إىل �النتخابات“.

 Rو«f بةôZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°»ل حو∫ ال©م∏»ة الô°ùية الت« 
bامâ ب¡ا hحدة مكاëaة ا’gQاÜ ‘ ا’± 
من   Ú«æWموا باYتقا∫   â¡تfاh ا…  ب« 
UG°و∫ لæÑاf»ة  ‘ h’ية OÓaلف»ا بت¡مة 
اŸ†°اOة   ô¨æت°S  ïيQوا°U  AGô°ûل  »©°ùال
 äOاYاh اˆ   Üõح  íال°üل  äاôل∏£ائ
S°ابقة   ä’تقاYبا  Òcòالت ال©م∏»ة 
بتëويل  اJ¡موا  اي†°ا   Ú«fاæÑل  â∏م°T
 äاما¡J’ا â∏م°T ماc ˆا Üõاموا∫ ا¤ ح
 äاôابîŸا  ‘  â∏مY لæÑاf»ة  مواæWة 
 º¡تJ ¿ا ا’مôيك»ة بوX»فة ÒÑcة Ñbل 
 ∫ÓN Y∏»¡ا   â∏°üح  äم©∏وما  Ωداîت°Sبا

Yم∏¡ا hمJQô¡ا ÷¡اN äاLQ»ة

وجهت  قد  �المريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �التهام  ن�ض  ومبوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�ض �التهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت  وثالث   2  øستي�س�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�سائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�سائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله “ويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�سوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�س�

�الجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سو�ريخ  �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

...∑Qويو«fh ا«fفا∏°ùæب â∏م°T ä’تقاYحم∏ة ا 

JG¡اΩ ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلëة حزÜ اˆ
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Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-
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 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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áaô£àŸG äÉYƒªéŸG OóY ´ÉØJQG
 ‘ اCمcÒا ÓN∫ ال`2009

 OóY  ¿G  »cÒeC’G  “ƒd  »JôaƒH  ¿QPhÉ°S” مركز  �أعلن 

�لواليات  يف  للحكومة  و�ملعادية  �ملتطرفة  �ملجموعات 

�ملتحدة �سجل �رتفاعًا يف �لعام 2009.

 øe  Ö°†¨dG” �لف�سلي  �ال�ستخباري  تقريره  يف  �ملركز  وذكر 

�سد  �لتاآمر  نظريات  يف  ”�ملتعمقة  �ملجموعات  �ن  �ليمني“ 

�حلكومة“ ��ستغلت �لغ�سب �ل�سعبي و“ت�سللت �إىل �لعامة“.

 

وقال حمرر �لتقرير مارك بوتوك �ن �ملنظمة وثقت �رتفاعًا 

بن�سبة %244 يف عدد �ملجموعات �لوطنية يف �لعام �ملا�سي، 

.2009`dG ‘ 512 أي من 149 يف �لعام 2008 �إىل�

باأنها  �ملنظمة  ت�سفها  �لتي  �مليلي�سيات  عدد  �ن  �إىل  و�أ�سار 

�لعام  يف   42 من  �رتفع  �لوطني“  للتحرك  �لع�سكري  �لذر�ع 

127 يف �لعام �ملا�سي. 2008 �إىل 
 

فقد  �لقلق،  ي�ستدعي  �ال�ستثنائي  �لنمو  ”هذ�  �ن  بوتوك  وقال 

�أنتج �الأ�سخا�ض �ملرتبطون بالتحرك �لوطني خالل ت�سعينيات 

تفجري  وبخا�سة  �لعنف،  من  هائاًل  كمًا  �ملا�سي  �لقرن 

�أوكالهوما �لذي خلف 168 قتيال“.

 

من  �لغ�سب  هو  �لوطنية  �ملجموعات  د�فع  �ن  �لتقرير  وذكر 

�لدين  و�رتفاع  الأمريكا،  و�الإثني  �لعن�رشي  �لوجه  تغري 

�إد�رة  تعتمد  �أن  من  و�خلوف  �القت�سادي  و�لرت�جع  �لعام 

�أوباما �سيا�سات ”فا�سية“ hCG ”��سرت�كية“.

 

بينها  من  كر�هية  جمموعات  تقريرها  يف  �ملنظمة  وذكرت 

�لبي�ض و�لكونفدر�ليون �جلدد  �لنازيون �جلدد و�ملو�طنون 

توؤمن  ”�لتي  كالن“  كالك�ض  و“كلو  �ل�سود  و�النف�ساليون 

ومعاد�ة  و�لعن�رشية  �ل�سامية  ومعاد�ة  �الأبي�ض  بالتفوق 

�لكاثوليكية“.

YOوة ’ûf°اA حÜõ ل∏ùŸ ¢û«°ûë°اYدة 
º¡Yا°VhCل ا qم– ≈∏Y Úيô°üŸا

مدون  من  غريبة  دعوة  برزت 

يد�فع  حزب  لتاأ�سي�ض  م�رشي 

ب�سبب  و�ملدمنني  �ملخدر�ت  عن 

�لبالد  �سكان  فو�ئدها وم�ساعدتها 

�ملتدهورة  �أو�ساعهم  ل  qم– على 

باتت  و�لتي  �الأ�سعدة  كافة  على 

��سطهاد  من  �لتعريف  عن  غنية 

�جتماعي  وقهر  فقر  �إىل  �سيا�سي 

مدونة  على  ورد  حيث  وطبقي 

كتب  �لتي  جدع“،  يا  ”رق�سني 
جتار  بيان   : عنو�ن  –ت  �جلماهري“  ”مهيqج  ن  qملدو� فيها 

�ملخدر�ت �إىل �الأمة

�ختار �ملدون �حل�سي�ض الأنه �ملخدر �ملف�سل لدى �أبناء �ل�سعب 

ن: ”بعد �أن �أثبتت �لدر��سات �لتي قام بها  qمل�رشي قال �ملدو�

�ل�سيا�سية  باحلالة  وطيدة  عالقة  لها  �ملخدر�ت  �أن  علماوؤنا 

�لعاطل على  �ل�ساب  ت�ساعد  �أنها:  بالدولة حيث  و�القت�سادية 

�أن  تقبل  على  �لغلبان  �ملوXف  وت�ساعد  �لو�قع،  مع  �لتاأقلم 

كيلو �للحمة باأربعني جنيه، وت�ساعد �ملو�طن على �ال�ستماع، 

ولوالها  �مل�سوؤولني،  بع�ض  ت�رشيحات  ت�سديق(  )و�أحيانًا 

وم�سلمني  وفالحني  عمال  من  �ل�سعب  فئات  جميع  الجتمعت 

و�أقباط على Xاهرة �النتحار �جلماعي.“

و�أ�ساف: ”كما �أنها و�سيلة فعالة لعالج حاالت ) وجع �لقفا( 

ويل  وت�ساعد  �ل�سعب،  هذ�  �أبناء  من  �لكثري  منها  يعاين  �لتي 

�الأمر على تقبل و�قع �نه بيدفع الأبنه كل �سهر ) درو�ض ب�ض 

م�ساهدة  تقبل  على  �لبع�ض  ت�ساعد  نف�سه..  مرتبه  من  �أكرت   )

كليبات نان�سي وهيفاء وماريا ومروى.“

ب�سوؤون  يهتم  حزب  �إن�ساء  �الآتي:  قررنا  عليه  وبناًء  وختم: 

�ملهدورة،  �ملخدر�ت  جتار  حقوق  عن  ويد�فع  �ملخدر�ت 

ومطالبة �حلكومة باإدر�ج )�حل�سي�ض( ب�سفته �ملخدر �ملف�سل 

لدى �أبناء �ل�سعب يف قائمة �لدعم )ياريت لو يبقى مع �لتموين.( 

وفتح فر�ض عمل جديدة لل�سباب يف جمال �ملخدر�ت

)وكالة  مار�ض/�آذ�ر   3 و��سنطن، 

�أنباء �أمريكا �إن �أر�بيك( – ي�سدر يف �لواليات 

جديد  كتاب  �جلاري  �ل�سهر  منت�سف  �ملتحدة 

يحذر  ومتطرفني;  ميينيني  باحثني  تاأليف  من 

�لغربيني من �أن �الإ�سالميني ميثلون خطر� كبري� 

�لعاملية.  �الإن�سان  وحقوق  �لدميقر�طية  على 

�أنباء  )وكالة  �آذ�ر   / مار�ض   3  ، و��سنطن 

�لواليات  يف  ي�سدر   -- �أر�بيك(  �إن  �أمريكا 

جديد  كتاب  �جلاري  �ل�سهر  منت�سف  �ملتحدة 

يحذر   ; ومتطرفني  ميينيني  باحثني  تاأليف  من 

�لغربيني من �أن �الإ�سالميني ميثلون خطر� كبري� 

على �لدميقر�طية وحقوق �الإن�سان �لعاملية.

”�مل�سلمون  بعنو�ن  �جلديد  �لكتاب  وي�سدر 

ن�رش  د�ر  عن  وعلمانيون“  معتدلون  �الآخرون: 

من  وهو  نيويورك،  يف  �الأمريكية  ماكميالن 

�لدر��سات  مركز  مديرة  بار�ن  زينو  تاأليف 

�الأمريكي  هيد�سون  مبعهد  �الآ�سيوية  �الأوروبية 

بعنو�ن  �جلديد  �لكتاب  وي�سدر  �ليميني. 

وعلمانيون“  معتدلون   : �مل�سلمون  ”�الآخرون 
عن د�ر ن�رش ماكميالن �الأمريكية يف نيويورك 

مركز  مديرة  بار�ن  زينو  تاأليف  من  وهو   ،

�لدر��سات �الأوروبية �الآ�سيوية مبعهد هيد�سون 

�الأمريكي �ليميني.

يف  ي�سدر  �لذي  �لكتاب،  تاأليف  يف  و�ساهم 

�أمريكية  �سخ�سيات  16 مار�ض/�آذ�ر �جلاري، 
جا�رش  زهدي  �أبرزها  من  لالإ�سالم  معادية 

رئي�ض ما يعرف بـ“�ملنتدى �الأمريكي �الإ�سالمي 

 ، �لكتاب  تاأليف  يف  و�ساهم  للدميقر�طية“. 

 ، �جلاري  �آذ�ر   / مار�ض   16 يف  ي�سدر  �لذي 

�سخ�سيات �أمريكية معادية لالإ�سالم من �أبرزها 

”�ملنتدى  ب  يعرف  ما  رئي�ض  جا�رش  زهدي 

�الأمريكي �الإ�سالمي للدميقر�طية“.

ويتبنى جا�رش ومنظمته مو�قف معادية للم�سلمني 

”�لتطرف  حماربة  بزعم  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�ليمني  منظمات  بدعم  يحظى  كما  �الإ�سالمي“، 

�لد�عمة  و�ملنظمات  �ملتطرف  �الأمريكي 

ل  حتال لال

 . ئيلي � �رش الإ �

جا�رش  ويتبنى 

ومنظمته مو�قف 

معادية للم�سلمني 

 äÉj’ƒdG  ‘

بزعم  �ملتحدة 

بة  ر حما

ف  لتطر � ”
 “ مي �سال الإ �

يحظى  كما   ،

منظمات  بدعم 

�الأمريكي  �ليمني 

ف  ملتطر �

ت  ملنظما � و

عمة  � لد �

لالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�ليوم  موؤ“ر�  هد�سون  معهد  وي�ست�سيف  هذ� 

و��سنطن  �الأمريكية  �لعا�سمة  يف  �الأربعاء 

ملناق�سة �لكتاب، يتحدث فيه نائب م�ست�سار �الأمن 

�الإرهاب  مكافحة  ل�سئون  �الأمريكي  �لقومي 

ملوؤلفة  �إ�سافة  جا�رش  وزهدي  ز�ريت  جو�ن 

معهد  وي�ست�سيف  هذ�  بار�ن.  زيونو  لكتاب 

�لعا�سمة  يف  �الأربعاء  �ليوم  موؤ“ر�  هد�سون 

�الأمريكية و��سنطن ملناق�سة �لكتاب ، يتحدث فيه 

ل�سئون  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�ست�سار  نائب 

مكافحة �الإرهاب جو�ن ز�ريت وزهدي جا�رش 

�إ�سافة ملوؤلفة لكتاب زيونو بار�ن.

وقال معهد هد�سون يف بيان �لثالثاء، و�سلت 

�إن  منه،  ن�سخة  �أر�بيك  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة 

فريد  جهد�  ميثل  �الآخرون“  ”�مل�سلمون  كتاب 

وقال  �الإ�سالمي.  و�لفكر  �الإ�سالم  بني  للتمييز� 

معهد هد�سون يف بيان �لثالثاء ، و�سلت وكالة 

كتاب  �إن   ، منه  ن�سخة  �أر�بيك  �إن  �أمريكا  �أنباء 

”�مل�سلمون �الآخرون“ ميثل جهد� فريد للتمييز� 
بني �الإ�سالم و�لفكر �الإ�سالمي.

مل�سلمني  �ملقاالت  من  جمموعة  ”�إنه  و�أ�ساف: 

�ملتحدة،  و�لواليات  �أوروبا  من  معتدلني 

�أن �لغربيني ي�سعون  �لذين يتفقون جميعا على 

يف  �لعاملية  �الإن�سان  وحقوق  �لدميقر�طية 

جمازفة خطرية �إذ� جتاهلو� �لتهديد �الإيديولوجي 

تف�سريهم  عر  �الإ�سالميون  ميثله  �لذي  �ل�سيا�سي 

 : و�أ�ساف  قوله.  حد  على  لالإ�سالم“  �ل�سيق 

معتدلني  مل�سلمني  �ملقاالت  من  جمموعة  ”�إنه 
من �أوروبا و�لواليات �ملتحدة ، �لذين يتفقون 

�لدميقر�طية  ي�سعون  �لغربيني  �أن  على  جميعا 

خطرية  جمازفة  يف  �لعاملية  �الإن�سان  وحقوق 

�ل�سيا�سي  �الإيديولوجي  �لتهديد  جتاهلو�  �إذ� 

�ل�سيق  تف�سريهم  عر  �الإ�سالميون  ميثله  �لذي 

لالإ�سالم“ على حد قوله.

�إيديولوجي  �رش�ع  ”�أهم  �إن  بارنان  وتقول 

بني  �الإ�سالم،  د�خل  هو  �ليوم  �لعامل  يف 

�لذين يختطفون  �الإ�سالميني �ملتطرفني  �لن�سطاء 

الإعادة  �ل�سيا�سية  لل�سلطة  وي�سعون  �الإ�سالم 

و�ملعتدلني  �مل�سلمني  وبني  �ملجتمعات،  ت�سكيل 

و�لعلمانيني �لذين يعتنقون �لتو�فق بني �الإ�سالم 

و�لدميقر�طية و�حلريات �لفردية �لتي نعتز بها 

�رش�ع  ”�أهم  �إن  بارنان  وتقول   .“Üô¨dG  ‘

�إيديولوجي يف �لعامل �ليوم هو د�خل �الإ�سالم 

�لذين  �ملتطرفني  �الإ�سالميني  �لن�سطاء  بني   ،

�ل�سيا�سية  لل�سلطة  وي�سعون  �الإ�سالم  يختطفون 

�مل�سلمني  وبني   ، �ملجتمعات  ت�سكيل  الإعادة 

و�ملعتدلني و�لعلمانيني �لذين يعتنقون �لتو�فق 

�لفردية  و�حلريات  و�لدميقر�طية  �الإ�سالم  بني 

�لتي نعتز بها يف �لغرب“.  

كتاÜ اأمريكي جديد يëذر من Nطر ”Ú«eÓ°SE’G“ على الدÁ≥راWيات ال¨ربية
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°»ل حو∫ ال©م∏»ة الô°ùية الت« 
bامâ ب¡ا hحدة مكاëaة ا’gQاÜ ‘ ا’± 
من   Ú«æWموا باYتقا∫   â¡تfاh ا…  ب« 
UG°و∫ لæÑاf»ة  ‘ h’ية OÓaلف»ا بت¡مة 
اŸ†°اOة   ô¨æت°S  ïيQوا°U  AGô°ûل  »©°ùال
 äOاYاh اˆ   Üõح  íال°üل  äاôل∏£ائ
S°ابقة   ä’تقاYبا  Òcòالت ال©م∏»ة 
بتëويل  اJ¡موا  اي†°ا   Ú«fاæÑل  â∏م°T
 äاما¡J’ا â∏م°T ماc ˆا Üõاموا∫ ا¤ ح
 äاôابîŸا  ‘  â∏مY لæÑاf»ة  مواæWة 
 º¡تJ ¿ا ا’مôيك»ة بوX»فة ÒÑcة Ñbل 
 ∫ÓN Y∏»¡ا   â∏°üح  äم©∏وما  Ωداîت°Sبا

Yم∏¡ا hمJQô¡ا ÷¡اN äاLQ»ة

وجهت  قد  �المريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �التهام  ن�ض  ومبوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�ض �التهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت  وثالث   2  øستي�س�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�سائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�سائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله “ويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�سوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�س�

�الجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سو�ريخ  �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

...∑Qويو«fh ا«fفا∏°ùæب â∏م°T ä’تقاYحم∏ة ا 

JG¡اΩ ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلëة حزÜ اˆ
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.áæ°S 15 É¡Jóe øé°S áHƒ≤Y ¬LGƒj ¿ÉæÑd ,ähÒH øe êQóM ø°ùM -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 30 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1978 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,ÜôM ÊÉg ÖjO -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1959 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,»côc ÎæY ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1972 ó«dGƒe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ¿GóªM »∏Y ≈°Sƒe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1982 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe QÉ‚ »∏Y ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h ófÓjCG ÏjÉà°S øe º°SÉb Ö«ÑM ≈Ø£°üe -
 ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ƒgh ,¿É¨«°û«e áj’h ¿QƒHôjOh Ójhõæa ‘ ófÓjCG ÉàjQÉZôe øe ¿Éfó©H Ö≤∏ŸGh Ëõg πeÉc ∞«£d -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y
 ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1966 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ,ÉéædG ƒHCG óªfi óªMCG AÓ©H Ö≤∏ŸG ,óªfi óªMCG AÓY -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1971 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h ¢ùµfhôH øe øjÉc hOhÉe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1942 ó«dGƒe »°SÒL ƒ«f áj’h hQƒÑ°ùæjÓH øe ,õJÉc πµjÉe -

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

NدماLôJ äمة h اäBGôL ال¡ôéة

.äداæت°ùŸمة اLôJ  
 äôالكh يك»ةôمC’ة ا«°ùæ÷ة با°Uاÿا¥ اQhC’ة اÄÑ©J

.ô°†NC’G

     LQ ähôcا∫ ا’YCما∫.  
.…õ«∏‚ا h »بôY ìاôaC’ا ähôc  

 ùf°اYد ‘ التÒ°†ë ’متëا¿ ا÷ùæ°»ة ا’Cمôيك»ة.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

J©اh¿ اCمôيك« اô°SEائ»∏« ‘ اCمن ال£Òا¿
�لد�خلي  �الأمن  وز�رة  �أعلنت   

�الأمريكية عن عقد �تفاقية تفاهم 

لتبادل  �إ�رش�ئيل  مع  وتعاون 

باأمن  �خلا�سة  �ملعلومات 

�لطري�ن.

�لد�خلي  �الأمن  وزيرة  و�أعلنت 

نابوليتانو  جانيت  �الأمريكية 

�لطرق  و�أمن  �لنقل  ووزير 

كاتز  �إ�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي 

�لثالثاء عن توقيع �تفاق تعاون 

بني �لواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل 

�ملعلومات  ”تبادل  لتح�سني 

�لطري�ن  �أمن  بحو�دث  �خلا�سة 

�لتن�سيق  و�سمان  �ملدين 

�الإرهاب  الأعمال  لال�ستجابة  و�لفعال  �لكايف 

�ملحتملة وغريها من طو�رÇ �ل�سالمة �ملرتبطة 

�لد�خلي  �الأمن  وزيرة  و�أعلنت  �لطري�ن“. 

�لنقل  ووزير  نابوليتانو  جانيت  �الأمريكية 

و�أمن �لطرق �الإ�رش�ئيلي �إ�رش�ئيل كاتز �لثالثاء 

�لواليات �ملتحدة  تعاون بني  �تفاق  توقيع  عن 

”تبادل �ملعلومات �خلا�سة  لتح�سني  و�إ�رش�ئيل 

�لتن�سيق  �لطري�ن �ملدين و�سمان  �أمن  بحو�دث 

�الإرهاب  الأعمال  لال�ستجابة  و�لفعال  �لكايف 

�ملحتملة وغريها من طو�رÇ �ل�سالمة �ملرتبطة 

�لطري�ن“.

وقالت نابوليتانو �لثالثاء يف بيان م�سرتك مع 

�لوزير �الإ�رش�ئيلي تلقت وكالة �أنباء �أمريكا �إن 

�أر�بيك ن�سخة منه: ”�لتبادل �حلقيقي للمعلومات 

مع �رشكائنا �لدوليني �أمر مهم جلهودنا لتعزيز 

وقالت  عام“.  ب�سكل  �لعاملي  �لطري�ن  �أمن 

نابوليتانو �لثالثاء يف بيان م�سرتك مع �لوزير 

�الإ�رش�ئيلي تلقت وكالة �أنباء �أمريكا �إن �أر�بيك 

مع  للمعلومات  �حلقيقي  ”�لتبادل   : منه  ن�سخة 

لتعزيز  جلهودنا  مهم  �أمر  �لدوليني  �رشكائنا 

�أمن �لطري�ن �لعاملي ب�سكل عام“.

�جلانب  مع  �التفاق  �أن  �لوزيرة  و�أ�سافت 

�ملتحدة  للواليات  ”�سي�سمح  �الإ�رش�ئيلي 

�أمن  حو�دث  يف  �أف�سل  بتن�سيق  و�إ�رش�ئيل 

لتقوية  لها،  و�ال�ستجابة  �ملحتملة،  �لطري�ن 

�أن  �لوزيرة  و�أ�سافت  �مل�سرتك“.  �أمننا 

”�سي�سمح  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مع  �التفاق 

�أف�سل يف  للواليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل بتن�سيق 

و�ال�ستجابة   ، �ملحتملة  �لطري�ن  �أمن  حو�دث 

لها ، لتقوية �أمننا �مل�سرتك“.

�لبيان  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  قال  جانبه  من 

مذكرة  تنفيذ  ”�إن  نابوليتانو:  مع  �مل�سرتك 

فاعلية  –�سني  �إىل  يوؤدي  �سوف  �لتفاهم 

�ملدين  �لطري�ن  �أمن  هيئات  بني  �لتعاون 

�ملعنية، وهذ� �لتعاون �لدويل له �أهمية خا�سة 

�ملت�ساعد  للتهديد  �لفعالة  �ال�ستجابة  ل�سمان 

�لوزير  قال  جانبه  من  �لدويل“.  للطري�ن 

نابوليتانو  مع  �مل�سرتك  �لبيان  يف  �الإ�رش�ئيلي 

�إىل  يوؤدي  �سوف  �لتفاهم  مذكرة  تنفيذ  ”�إن   :

–�سني فاعلية �لتعاون بني هيئات �أمن �لطري�ن 

له  �لدويل  �لتعاون  وهذ�   ، �ملعنية  �ملدين 

�أهمية خا�سة ل�سمان �ال�ستجابة �لفعالة للتهديد 

�ملت�ساعد للطري�ن �لدويل“.
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عبد  �إبر�هيم  مب�رش-  �ليمنية  �جلالية  رئي�ض  قدم 

��ستقالته من عمله يف �جلالية وذلك  �لعزيز �جلهمي 

و�لتف�سري   Åخلاط� بالفهم  و�سفه  ما  على  �حتجاجًا 

�ل�سحفية  �ملقابلة  يف  جاء  �لذي  لكالمه  �ملغلوط 

�إيالف �ليمنية وتناقلته  �أجريت معه يف جريدة  �لتي 

خمتلف و�سائل �الإعالم وما تال ذلك من ردود �أفعال 

و�لتف�سري   Åخلاط� للفهم  نتيجًة   : قائاًل  متباينة. 

�ملغلوط ملا جاء يف �للقاء �ل�سحفي من قبل �لبع�ض 

�أ�سفي  �أبدي  فاإنني  �لعام  �ل�سالح  منا على  وحر�سًا 

مهامي  من  �إعفائي  و�أطلب  حدث  عما  و�عتذ�ري 

كرئي�ض للجالية ”.

و�أكد �جلهمي يف ��ستقالته“ �ن �جلالية تبدي �أ�سفها 

و�عرت��سها ورف�سها �لقاطع على �الأ�سلوب �لذي ” 

به عنونة �ملقابلة وهي عبارة) �أبناء �ليمن يف م�رش 

�لقاهرة( و�لذي نال  ب�سفري ميني مقيم يف  يطالبون 

�ل�سمريي  �لويل  عبد  �لدكتور/  �ل�سفري  �سخ�ض  من 

وهو ما ن�ستنكره يف حقه ، فهو هامه وطنية تت�رشف 

بها �جلالية �ليمنية“.

�سعادة  باأن  وتعرتف  �جلالية  ُتقر  و�أ�ساف“ 

�أكفاأ  من  ُيعد  �ل�سمريي  �لويل  عبد  �لدكتور/  �ل�سفري 

�ل�سفر�ء �لذين تولو� مهام �ل�سفارة بالقاهرة بحنكة 

خر ُجهدً� من ماله ووقته يف �سبيل  qو�قتد�ر.. فلم يد

خدمة �لوطن و�أبنائه،وعمل جاهدً� للُرقي مب�ستوى 

�ملتميزة  �ل�سفار�ت   qم�ساف لتت�سدر  �ل�سفارة  �أد�ء 

يف �لقاهرة.. و�لذي �نعك�ض ب�سورة �إيجابية جتاه 

وجزيل  �لف�سل  ويعود   ، �سعبًا  و  حكومة  �لوطن 

�ل�سكر يف ذلك �إىل �لقيادة �ل�سيا�سية ‡ثلة يف فخامة 

وحر�سه   ، �سالح  �لله  عبد  علي   / �لرئي�ض   ñالأ�

و�لزمن  �ملكان  يف  �ملنا�سب  �لرجل  �ختيار  يف 

�ملنا�سبني“.

به  �رشفه  ‡ا  �إعفائه  �جلهمي  �إبر�هيم  طلب  كما 

بالبعثة  فخريًا  م�ست�سارً�  بتعيينه  �جلمهورية  رئي�ض 

�لدبلوما�سية بالقاهرة.

ن�ض بيان �ال�ستقالة:

�ليمنية  �إيالف  جريدة  يف  ورد  ما  على  تعقيبًا 

�جلالية  رئي�ض  مع  حفي  �ل�ض  حو�رها  �ملت�سمنة 

�ليمنية بالقاهرة موؤخرً� و�لذي تناقلته بع�ض و�سائل 

�الإعالم و ما تال ذلك من ردود �أفعال متباينة.. .  

على  و�عرت��سها  �أ�سفها  ُتبدي  �ليمنية  �جلالية  فاإن 

نة �حلو�ر ، وهي عبارة  nالأ�سلوب �لذي ” به عنو�

مقيم  ميني  ب�سفري  ُيطالبون  م�رش  يف  �ليمن  بناء  ”�أ 
بالقاهرة“ ...

و�نطالقا من ذلك فاجلالية تود تو�سيح ما يلي:

�أواًل: رف�سها �لقاطع وعدم قبولها باالأ�سلوب �لذي 

” به عنونة �حلو�ر و�لذي نال من �سخ�ض �ل�سفري 

ن�ستنكره يف  ما  �ل�سمريي وهو  عبد�لويل  �لدكتور/ 

حقه ، فهو هامه وطنية تت�رشف بها �جلالية �ليمنية 

.

�ل�سفري  �سعادة  باأن  وتعرتف  �جلالية  ُتقر  ثانيًا: 

�ل�سفر�ء  �أكفاأ  من  ُيعد  �ل�سمريي  عبد�لويل  �لدكتور/ 

بحنكة  بالقاهرة  �ل�سفارة  مهام  تولو�  �لذين 

يف  ووقته  ماله  من  ُجهدً�  خر  qيد فلم  و�قتد�ر.. 

للُرقي  و�أبنائه.. وعمل جاهدً�  �لوطن  �سبيل خدمة 

�ل�سفار�ت   qم�ساف لتت�سدر  �ل�سفارة  �أد�ء  مب�ستوى 

ب�سورة  �نعك�ض  و�لذي  �لقاهرة..  يف  �ملتميزة 

�إيجابية جتاه �لوطن حكومة و �سعبًا ، ويعود �لف�سل 

‡ثلة  �ل�سيا�سية  �لقيادة  �إىل  ذلك  يف  �ل�سكر  وجزيل 

 ، �سـالح  عـبـد�لله  عــلي   / �لرئي�ض   ñالأ� فخامة  يف 

�ملكان  يف  �ملنا�سب  �لرجل  �ختيار  يف  وحر�سه 

و�لزمن �ملنا�سبني .. .

رئي�س اجلالية اليمنية مب�سر يقدم ا�ستقالته احتجاجاً على 

التف�سري اخلاطئ حلديثه يف مقابلة �سحفية

gاôL ا’ÜC ا’hC∫ اÑb Ú£°ù∏a ¤Eل احتÓل¡ا

اأ�سرة Áنية يف Zزة تطلÖ امل�ساعدة وتتمنى زيارة اليمن
نا�سدت �أ�رشة مينية تعي�ض يف قطاع غزة 

بفل�سطني �ملحتلة �أهل �خلري م�ساعدتها 

على جتاوز Xروفها �ل�سعبة �لتي “ر 

�أن  تريد  كما  طويل،  وقت  منذ  بها 

تزور �أهلها يف �سنعاء �لقدمية.

 49( �لقطر�ن  �أحمد  على  يقول حممود 

ع�رشة  من  تتكون  �أ�رشته  �إن  عاما( 

�أبناء،  وثمانية  وزوجته  هو  �أفر�د، 

مرت�   48 م�ساحته  منزل  يف  يعي�سون 

الأ�رشة  حتى  ي�سلح  ال  ”�إذ  مربعا، 

�إىل  ي�سل  �ملطر  ينزل  حني  �سغرية.. 

الأ�رشته  ي�سبب  ما  وهذ�  �لد�خل“، 

فاأ�رشة  ذلك  �إىل  �إ�سافة  كبري�.  �أذى 

�لقطر�ن تعاين قلة �حليلة، فلي�ض لديها 

منظمة  به  جود  ت  ما  غري  دخل  �أي 

غوث لالجئني )�الونرو�(.

�لقدمية  �سنعاء  يف  حممود  عائلة  ��سم 

تغيريها  على  �سعى  لكنه  ”�لقطر�ن“ 
من  �لكثري  الأن  ”�ملقطر�ن“;  �إىل 

يهزئون  كانو�  �ملد�ر�ض  يف  �ل�سغار 

”فف�سلنا  وي�سخرون من كلمة �لقطر�ن 

لقب �ملقطر�ن“.

لـ“ماأرب  �أو�سح  كما  �حلكاية،  تعود 

�إىل  �أي   ،1948 قبل  ما  �إىل  بر�ض“ 

فل�سطني،  �ليهود  يحتل  �أن  قبل  ما 

�لقطر�ن  �أحمد  علي  و�لده  هاجر  حني 

�إىل  �ليمن  من   )1988  1922-(

�ل�سعودية ثم �إىل فل�سطني ومكث يف يافا 

حتى �سنة 1948م وهاجر من يافا �إىل 

بفل�سطينية،  وتزوج  بغزة  يون�ض  خان 

و�أجنب منها 4 �أوالد هم: �أحمد وحممد 

و�أربع  حممود،  �إىل  �إ�سافة  وح�سن 

ونتيجة  متزوجات،  جميعهن  بنات 

و�لبطالة  لظروف �حل�سار و�الحتالل 

�إىل  يعد  مل 

 ، ليمن �

ء  �ستثنا با

 ، تني ر يا ز

نت  كا

عام  �الأوىل 

يف   ،1967
كانت  حني 

عام  �لثانية 

.1987

ل  يقو

 : د حممو

هبت  ذ ”
و�أخي  �أنا 

جدة  مدينة  �إىل   1982 �سنة  يف  �الأكرب 

ذلك  يف  فذهبنا  �ليمن،  ثم  بال�سعودية 

�سنعاء  يف  �لعائلة  بيت  �إىل  �لوقت 

�لعزي  وهم:  عمى  �أوالد  ووجدنا 

�لقطر�ن،  �لله  عبد  و�أخيه  �لقطر�ن 

يف  �لكبري  �مل�سجد  من  بالقرب  وهم 

�سنعاء �لقدمية ومكثنا عندهم 3 �أ�سهر 

�لقطر�ن  عائلة  باقي  عن  نعرف  وال 

�أخرجنا  �لزيارة  هذه  ويف  �سيئا، 

فل�سطني.  �إىل  ورجعنا  �سفر  جو�ز�ت 

�سعبة  �لوقت  ذلك  يف  �لظروف  كانت 

لو�سعنا –ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي“.

1961م  مو�ليد  من  �لقطر�ن  حممود 

جو�ز  ولديه  �ليمنية  �جلن�سية  ويحمل 

تزوج   ،)1110529( رقم  ميني  �سفر 

منها  و�أجنب  1980م،  عام  بفل�سطينية 

 ، qو�أبي بالل،  هم:  �أوالد،  �أربعة 

وحممد، ومعاذ، كما �أجنب منها �أربع 

متزوجة  �سنة   26 هنادي  هن:  بنات، 

بنتني وولد، ونادية  �أوالد   3 وعندها 

�إ�سافة  وبنت،  ولد  وعندها  متزوجة 

�لثانوية،  يف  طالبة  ”�أمية“  �إىل 

و“�رشوق“ طالبة يف �الإعد�دية.

من  �سنو�ت  ثالث  منذ  تعاين  زوجته 

وولد�ه  �لقلب،  و�سمام  �لكلى  مر�ض 

”�أبي وبالل“ �أكمال �لثانوية  �لكبري�ن 

�جلامعة;  دخول  ي�ستطيعا  ومل  �لعامة 

�لطفل  وبا�ستثناء  �ملادية،  لظروفه 

بلغو�  �لثالثة  �أوالده  فجميع  ”معاذ“ 
عليه  ي�سكل  ما  وهذ�  �لزو�ج،  �سن 

”حمال ثقيال يف تكاليف �لزو�ج“، وال 
يهد�أ له بال من ذلك.

”عمال  �ملقطر�ن  �أوالد  يجد  �أحيانا 

وكثري  وغزة،  م�رش  بني  �الأنفاق  يف 

حمتالني  �الأنفاق  عن  �مل�سئولني  من 

ومنهم  �لعمال،  �أجر  وياأكلون 

�أوالدي، بالرغم ‡ا يجرى عندنا يف 

غزة“.

7�سنني  ”مدين منذ  يقول �ملقطر�ن �إنه 

ال  �الأوقات  �أكرث  �أنه  ويق�سم  و�أكرث“، 

يخرج من بيته، ي�سيف ”كنا م�ستورين 

�الآن،  ولكن  �سنو�ت  ب�سع  قبل  �حلال 

��سطررنا  �لوكيل  ونعم  �لله  وح�سبنا 

�أن نت�سل بكم يا �أهلي ونا�سي و�حلال 

و�قف عن �لعمل“.

لوال �لله، كما يقول، ثم وكالة غوث 

من  هلكو�  لكانو�  )�الونرو�(  لالجئني 

�أن وكالة غوث  �إىل  قلة �حليلة. ي�سري 

تعطي لكل الجÅ يف �لقطاع ما ي�سمونه 

”وهى  �أ�سهر  ثالث  كل  بالـ“كابونة“ 

تكفى  ”ال  �أنها  �إال  عنا“،  تفرج  �لتي 

حتى ل�سهر و�حد“.

�الأرز  من  مكونة  �لـ“كابونة“  وهذه 

�ملجفف  �حلليب  وبع�ض  و�لطحني 

�ملعلبات، و�لظروف  و�ل�سكر وبع�ض 

كما ي�سفها ”�سعبة جد�“.

�ملقطر�ن يثق �أن �أهل �ليمن فيهم �خلري 

زيارة  و�أوالده  يتمنى  فهو  �لكثري، 

به  هم  ‡ا  �لرغم  على  و�أهلها،  �ليمن 

يف غزة، ويحمد �لله �أنه يف فل�سطني- 

�أر�ض �لرباط و�مليعاد ولي�ض يف �أي 

دولة غربية �أو �أجنبية، حد تعبريه.

لالت�سال:

حممود على �أحمد �لقطر�ن

غزة-  يون�ض-  خان  �لكتيبة-  حي 

فل�سطني �ملحتلة

�لهوية �لفل�سطينية: )9351051639(.

�لهاتف )0599916563(.

�لربيد �اللكرتوين:

waoo~2008@hotmail.com
mahmoud200808@hotmail.

com

fiاcمة اŸت¡مÚ بقتل T°¡»د اLô¡Ÿا¿
Öن ح°üëاب™ (7) ب°ùاح« ال«°ùال 

عبد �لغني �ليو�سفي 

�ىل  بعد�ن  مبديرية  �البتد�ئية  �ملحكمة  جلاأت 

 )9( �لـ  �ملتهمني  ملفات  ��ستقبال  فرتة  “ديد 

حمكمة  بقاعة  ح�سني  نا�رش  بكر  �بو  مقتل  يف 

�ال�ستئناف باملحافظة �ىل �ال�سبوع �لقادم وكما 

�لزمت �لنيابة يف �ي�سال بقية �ملتهمني وهم عبد 

جل�سة  �ىل  �سم�سان  عبده  وعلى  �سحرة  �لرقيب 

�الحد �لقادم 

من  كبري  جمع  �ملحكمة  �ساحة  �سهدت  وكما  هذ� 

للق�ساء  �لذين رفعو� الفتات �ملطالبة  �ملغرتبني 

�لذي  �ملغرتبني  قانون  بتنفيذ  �ملحافظة  وقيادة 

يعطي �ملغرتبني وق�سايهم �سفة �ال�ستعجال 

اhCباما: الوحدة ال»مæ»ة Qhô°Vية
 لéæاh ìامن hاS°تقôاQ اæŸ£قة

دعم  �وباما  بار�ك  �المريكي  �لرئي�ض  جدد 

�ليمنية،  للوحدة  �لقوي  �ملتحدة  �لواليات 

عبد  علي  للرئي�ض  بها  بعث  ر�سالة  يف  موؤكدً�- 

لتعزيز  لليمن  بالده  دعم  ��ستمر�ر  �سالح-  �لله 

قدر�تها �المنية.

�لتي  �لر�سالة  يف  �المريكي-  �لرئي�ض  و�أعترب 

�الأمريكي  �خلارجية  وزير  م�ساعد  بنقلها  قام 

�ن  فلتمان-  جيفري  �الأدنى  �ل�رشق  ل�سوؤون 

�لوحدة �ليمنية عن�رش� مهما لنجاح �ليمن ولالأمن 

و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة.

�ملتحدة  �لواليات  حر�ض  �لر�سالة  و�أكدت 

يف  لليمن  دعمها  مبو��سلة  و�لتز�مها  �الأمريكية 

وتعزيز  �لدعم  ذلك  وزيادة  �لتنموي،  �ملجال 

�الإرهاب،  ملكافحة  وجهودها  �الأمنية  قدر�تها 

جمموعة  �إطار  يف  �ليمن  م�ساندة  �إىل  �إ�سافة 

�أ�سدقاء �ليمن، و�لتي من �ملقرر عقد �جتماعها 

يف �أو�خر �سهر مار�ض �جلاري يف �أملانيا.

وبحث �لرئي�ض �سالح مع م�ساعد وزير �خلارجية 

�لتعاون  وجماالت  �لعالقات  جو�نب  �الأمريكي 

�أ�ساد  حيث  �الأ�سعدة،  خمتلف  على  �مل�سرتك 

بالتعاون  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  م�ساعد 

�لقائم بني �لبلدين، وما تبذله �ليمن من جهود يف 

فخامة  بقر�ر  منوهًا  �الإرهاب،  مكافحة  جمال 

�لع�سكرية،  �لعمليات  باإيقاف  �جلمهورية  رئي�ض 

و�إحالل �ل�سالم يف �سعدة.

 ÚبÎ¨Ÿل ا«ã“ ةæ÷h منC’ا ∫ اLQ
 ≈∏Y ¢†Ñي∏قوا الق ÜEة ا¶aاëÃ

üY°ابة مJ »∏°ûæ∏فوfاä ا÷وا∫ ‘ 
.äوا¥ القا°Sا

عبد�لغني �ليو�سقي- �إب

�ملغربتني  جلنة  مع  �جلنائي  �لبحث  رجال  �ألقت 

باأ�سو�ق  �جلو�الت  منت�سلي  ع�سابة  على  �لقب�ض 

�لقات، و�ملكونة من �أربعة �أ�سخا�ض من خارج 

ع�سام  للم�ساعد/  �ملقدم  و�ل�سكر  �ملحافظة 

�لتهامي مع �مل�سوؤول �الإعالمي  للجنة �ملغرتبني 

�ملتلب�سة  �لع�سابة  على  �لقب�ض  بالقاء  لتعاونهم 

ب�رشقة تلفون �الأñ/ يحيى �جلماعي ع�سو �للجنة  

وتلفونات �أخرى مع �لعديد �ل�رش�ئح �الخرى بعد 

مرور ت�سع �ساعات من جرمية �النت�سال و�رشح 

�لعقيد/  باملحافظة  �جلنائي  �لبحث  عام  مدير 

�أنور حا” باأنه �سوف يتم �حالة �ملذكورين �إىل 

�قرتفوه يف حق  ما  لينالو� جز�ئهم بحق  �لنيابة 

�ملو�طنني من �رشقات. 
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عبد  �ل�ساعر  و�سف  هكذ� 

�سنعاء  مدينة  زلعاط  �لكرمي 

�لتاريخية، �لتي ما �إن تطاأها 

�إبد�عاته  وتفجرت  �إال  �ساعر  �أي  قدما 

و�نت�ست رو�ئعه يف �سمائها. 

 تتميز مدينة �سنعاء، �لتي ي�سل ُعمرها 

�أكرث من  �إىل  -كما ت�سري ُكتب �لتاريخ- 

�ملعماري  بطابعها  عام،  �آالف  �سبعة 

�لهند�سي  �لنمط  بذلك  �ملبني  �الأ�سيل 

�آالف  �إىل  ُعمره  ميتد  و�لذي  �لفريد 

و�أعمالها  رفها  pح يف  وكذلك  �ل�سنني، 

تندثر  مل  �لتي  �أ�سو�قها  د�خل  �ملهنية 

�لدهر  وتقلبات  �لزمن  عو�مل  بفعل 

و–والته �ملختلفة.

�أو�ئل  من  �أنها  �إىل  �ملوؤرخون  وي�سري 

�مُلدن �ليمنية �لتي ُ�ختطت، ومن �الأرجح 

�أن تخطيطها كان �إما د�ئريًا �أو بي�ساويًا 

�لقدمية  �ليمنية  �مُلدن  باقي  مثل  مثلها 

�لتي  مارب  مدينة  كتخطيط  �الأخرى 

Xهرت يف �لعهد �ل�سبئي.   

�ملا�سي  �سجالت  فتحنا  ما  و�إذ�   

مدينة  �أقدم  �سنعاء  �إن  تقول  ف�سنجدها 

ماأهولة يف �سبه �جلزيرة �لعربية، حيث 

�لفار�سية  �حل�سار�ت  تاريخ  فيها  يرقد 

و�لبيزنطية  و�لرومانية  و�ليونانية 

و�لفنيقية و�الإ�سالمية.

مدينة  ��سم  حول  �الأقاويل  هي  وكثرية 

حني  �إنه  يقول  من  فهناك  �سنعاء، 

دخلها �الأحبا�ض كانت م�سيqدة باحلجارة 

”�سنعة“  هذه  فقالو�:  �حل�سينة، 

ذهب  من  وهناك  ”ح�سينة“.  ومعناها 

قبل  ��سمها  كان  حيث  �آخر،  تف�سري  �إىل 

دخول �الأحبا�ض �إىل �ليمن ”�آز�ل“ وهو 

��سم ورد يف �لتور�ة على ��سم �أحد �أبناء 

بن  �رفخ�سد  �سامخ  بن  عامر  بن  يقطن 

�سام بن نوح، �لتي تعني باللغة �حلب�سية 

”�سنع“ �أي �لُقوة و�ل�سالبة.
و�حلديث عن تاريخ مدينة �سنعاء حديث 

جملد�ت  بل  ال  �سطور،  تكفي  وال  يطول 

حل�رشه، لكننا �سنتناول يف هذه �جلزئية 

�سورها، وما ” ت�سييده من �أبو�ب لها، 

لتزد�د بذلك “يزً� عن �سائر ُمدن �لعامل 

�أجمع.

وعن �سور �سنعاء �لقدمية، يذكر كتاب 

�أن  �لثامن  ”�الإكليل“ للهمد�ين يف جزئه 
خالل  حكم  �لذي  �أوتر،  �سعروم  �مللك 

”�لربع �الأخري من �لقرن �لثاين �مليالدي 
�لثالث  �لقرن  من  �الأول  �لربع  �إىل 

�سنعاء  �أحاط  �لذي  هو  �مليالدي“، 

�الأول  �لدفاع  حائط  وهو  بحائط، 

كرثة  ورغم  �ملدينة  عن  �لهجمات  ل�سد 

�إال  �ملعارك �لتي �سهدتها مدينة �سنعاء 

�أن ذلك �ل�سور مل يتم هدمه �أو خر�به.

�أحد  ذكر  فقد  �ل�سور،  �سكل  عن  �أما 

�ل�سكل  ُ�تخذ  رمبا  �أنه  �إىل  �الأثريني 

عن  �لدفاع  �أمر  ل  qي�سه ُكي  �لد�ئري 

عظيم  كان  �أنه  كما  وحمايتها،  �ملدينة 

�الرتفاع وال يقلq يف نقطة من نقاطه عن 

ثمانية �أمتار، كما �أ�سار �أثري �آخر �إىل 

كل  بني  باأبر�ج  مزودً�  كان  �ل�سور  �أن 

برج و�آخر م�سافة حمدودة، وبع�ض من 

حربية  –�سينات  ذ�  كان  �الأبر�ج  هذه 

وغريها(  �ل�سهام  رمي  فتحات  )مثل 

وبع�سها ” بناوؤه من �حلجر.

 وقد ” بناء هذ� �ل�سور �أ�سا�سًا من �لطني 

�لزمن، كما ”  لعو�مل  �الأ�سم �ملقاوم 

�لدفاع  ي�سهل  كي  معيqنة  بطريقة  بناوؤه 

عن �ملدينة، فقد كان ي�سكل خطًا دفاعيًا 

بثبات يف وجه �ملعتدين  للوقوف  �سلدً� 

وتعزيز �ل�سمود و�ملقاومة.

 1984 عام  �ليون�سكو  منظمة  قامت  وقد 

حلماية  �لدولية  �حلملة  م�رشوع  بتبنqي 

�سورها  بناء  باإعادة  و�أ�سهمت  �سنعاء، 

مبانيها  من  �لعديد  وترميم  �لتاريخي 

�لد�خلية  و�ملمر�ت  �جل�سور  و�إ�سالح 

يف �ملدينة بنمطها �لقدمي نف�سه.

AÉ©æ°U ÜGƒHCG
باالأبر�ج  م�سترتة  �سنعاء  �أبو�ب  كانت 

ر معها �لدخول  qعلى طريقة ملتوية يتعذ

�حلار�ض،  من   mعلم بدون  و�خلروج 

�لرغم  �أيام �حلرب، وعلى  وال�سيما يف 

م بع�ض هذه �الأبو�ب يف  qمن ذلك فقد تهد

هدم  عن  ُذكر  ما  مثل  �حلروب،  بع�ض 

�لفر�ض الإنقاذ  باب �سنعاء عند ما جاء 

�لبالد من �الأحبا�ض فهدم �لباب حتى ال 

بالر�ية منك�سة نظرً� لق�رش  �لقائد  يدخل 

�لباب.  

رئي�سة،  �أبو�ب  ثمانية  �سنعاء  ول�سور 

يات خمتلفة ومنها ما Xل  qمنها ما له م�سم

��سمه ثابتا مذ تاريخ ت�سييده حتى �ليوم 

وهذه �الأبو�ب هي:

 

- باب �سعوب: يف جزئها �ل�سمايل وهو 

�سنعاء،  باب  ي�سمى  كان  �لذي  �لباب 

وهو من �الأبو�ب �لقدمية �ل�سابقة للع�رش 

وبر  منه  بالقرب  نزل  وقد  �الإ�سالمي، 

بن يحنث مبعوث ر�سول �لله -�سلى �لله 

ويربط  �سنعاء،  �أهل  �إىل  و�سلم-  عليه 

هذ� �لباب بني �سنعاء وبالد همد�ن.

- باب �ليمن: هو جزء من �سور �سنعاء 

�جلنوبية،  �لناحية  من  يزينه  �لقدمية 

 8 و�رتفاع  مرت   6200 بطول  وميتد 

ج، وقد  qملدينة ب�سكل متعر� qأمتار، ليلف�

ُعرف باب �ليمن باأ�سماء �أخرى مل تكت�سب 

�سهرة �لت�سمية �الأ�سلية مثل ”باب عدن“، 

ة“. qباب غمد�ن“، ”باب �حُلري”

�لكلمة  هذه  )وتعني  �ل�سقاديف  باب   -

�ملدينة  و�سط  يف  يقع  �حلطب(،  بقايا 

�سمااًل.

قدمي  باب  وهو  جنوًبا:  �ل�سبح  باب   -

يعرف بباب �حلقل، وكان له ترتيب يف 

�لدخول منه، فكان عليه حر�ض مرتبون 

�أجر��ض، وبني كل  لها  ب�سل�سلة  مي�سكون 

للتنبيه  وذلك  �سهم،  رمية  منهم  و�حد 

بقدوم من يدخل منه. وُذكر هذ� �لباب 

يف �أحد�ث دخول �الإمام �لزيدي يو�سف 

 - 368هـ/978م  عام  يف  �سنعاء  �إىل 

979م.

عند  �ل�سمايل  �جلزء  يف  �لروم:  باب   -

نهاية �ملدينة غرًبا

- يقابله باب �لبلقة جنوًبا.

�جلهة  على  �ملفتوح  �لقاع:  -باب 

حلماية  �أ�سا�سًا  ُبني  و�لذي  �لغربية، 

�ليهود.

-باب ”��سرت�ن“ ومعناه �لباب �مل�ستور: 

يقع يف �رشق �ملدينة.

وقد  �لك�سوري،  باب  �أي�سًا  وهناك 

”تاريخ  كتابه  يف  �لر�زي  �إليه  �أ�سار 

مدينة �سنعاء“ بقوله ”كان ُيعرف بباب 

�بن  بباب  يعرف  �ليوم  وهو  �لك�ساور، 

من  ماعز  �بن  �سوق  طرف  يف  عبا�ض 

ناحية �ملد�ور“.

�جلهة  يف  يقع  �مل�رشع:  باب  وكذلك 

�ل�سمالية للمدينة من �لطرق �ملوؤدية �إىل 

و�سهد  �جلمال،  �سوق  عرب  �سعوب  باب 

هذ� �لباب من �الأحد�ث قتل 72 رجاًل من 

�الأبناء على يد ُي�رش بن �أرطاأة عام 40هـ/ 

660م661-م، عند دخوله �سنعاء. 
تاأتي بجانب هذه �الأبو�ب نوبة. و�لنوبة 

�لباب،  عن  للمد�فعة  ح�سني  مكان  هي: 

حتى ال يتمكن �أحد من �قتحامه.

�سالة  بعد  تغلق  �الأبو�ب  هذه  كانت 

�لع�ساء، حيث ينادي مبا ي�سمى باللهجة 

و�لبورز�ن:  بـ“�لبورز�ن“،  �ل�سنعانية 

حاد�،  �سوتا  ت�سدر  �لتي  �لبوق  �آلة 

مع  وتفتح  �الأبو�ب  �إغالق  يتم  وبهذ� 

بد�ية �سالة �لفجر.

كان  من  �ملدينة  و�سعف  �خلوف  ”�إنه 
يدفع �إىل �إغالق هذه �الأبو�ب“، هذ� ما 

�أبو  �أحمد  علي  �الأ�ستاذ  �لقا�سي  ذكره 

�لرجال، رئي�ض �ملركز �لوطني للوثائق 

��ستطرد  �لذي  �جلمهورية،  برئا�سة 

قائاًل: ”مل تكن �الأ�سلحة يف �ملا�سي مثل 

وجب  فقد  وهكذ�  �ليوم،  عليه  هي  ما 

�إغالق �الأبو�ب يف تلك �الأوقات“.

و�أ�ساف ”يف ذلك �لوقت، مل يكن هناك 

عن  للدفاع  بة  qمدر �أو  مة  qمنظ جيو�ض 

للدفاع  قانون  هناك  كان  بل  �ملدينة، 

باأ�سلحة  فو�سى  وجود  حال  يف  عنها 

�سبq خالف يف  يوم جمعة  يدوية، ويف 

�لقاطنني  �ملو�طنني  بني  �سعوب  منطقة 

ي�سكن  من  وبني  �لقدمية  �سنعاء  مدينة 

الأد�ء  ياأتون  كانو�  �لذين  خارجها 

الأنه  �لكبري،  �جلامع  يف  �جُلمعة  �سالة 

يتم  �لذي  �لوحيد  �جلامع  �آنذ�ك  كان 

مدينة  �أبناء  �أن  �إال  فيه،  �جلمعة  �سالة 

�أُ�سدر  و� لهم بُقوة وبعدها  qسنعاء ت�سد�

قر�ر باإغالق �أبو�ب �ملدينة وقت �سالة 

�جُلمعة“.  

وبالرغم من �ندثار معظم هذه �الأبو�ب 

ى باأ�سمائها،  qإال �أن �ملناطق ال ز�لت ت�سم�

وهكذ� Xلت حمفورة يف ذ�كرة �لبع�ض، 

وبع�سهم ال يعرفون منها �إال ��سمها، وال 

يت بهذ� �ال�سم.   qيعرفون ملاذ� �ُسم

OÓÑdG  QÉÑNCGOÓÑdG  QÉÑNCG

:- (á«°SÉ«°ùdG)
ádhódG iô°ùj
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°»ل حو∫ ال©م∏»ة الô°ùية الت« 
bامâ ب¡ا hحدة مكاëaة ا’gQاÜ ‘ ا’± 
من   Ú«æWموا باYتقا∫   â¡تfاh ا…  ب« 
UG°و∫ لæÑاf»ة  ‘ h’ية OÓaلف»ا بت¡مة 
اŸ†°اOة   ô¨æت°S  ïيQوا°U  AGô°ûل  »©°ùال
 äOاYاh اˆ   Üõح  íال°üل  äاôل∏£ائ
S°ابقة   ä’تقاYبا  Òcòالت ال©م∏»ة 
بتëويل  اJ¡موا  اي†°ا   Ú«fاæÑل  â∏م°T
 äاما¡J’ا â∏م°T ماc ˆا Üõاموا∫ ا¤ ح
 äاôابîŸا  ‘  â∏مY لæÑاf»ة  مواæWة 
 º¡تJ ¿ا ا’مôيك»ة بوX»فة ÒÑcة Ñbل 
 ∫ÓN Y∏»¡ا   â∏°üح  äم©∏وما  Ωداîت°Sبا

Yم∏¡ا hمJQô¡ا ÷¡اN äاLQ»ة

وجهت  قد  �المريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �التهام  ن�ض  ومبوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�ض �التهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت  وثالث   2  øستي�س�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�سائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�سائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله “ويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�سوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�س�

�الجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سو�ريخ  �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

...∑Qويو«fh ا«fفا∏°ùæب â∏م°T ä’تقاYحم∏ة ا 

JG¡اΩ ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلëة حزÜ اˆ

3 22
Ñ°SCGوY»ة حôة مù°تق∏ة

 QاÑNCG بت¨£»ة ≈æ©J
 ,ôé¡Ÿب»ة ‘ اô©ال äا÷ال»ا

Jh¨£»ة ÑNCGاQ الوWن ال©ôب« 
 ,∑Qويو«f ‘ Qد°üJ,⁄ال©اh

JhوR´ ‘ الو’ياä اŸتëدة 
C’Gمôيك»ة

ô°TÉædGا¿

عب``د ه املوتي
ºسSاد∫ قاY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IôØ°Tا بو°VQ

Ωال©ا ôد يŸا

يëيى �سليم

مديô مكتÖ ال»من

»Yمد اجلماfi يىëي

Tel:777252765
»æØdG ôj `ŸG

TCGسرف Tسديد

ôوي°üJ

Öسعيد الأتS
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احلدثاحلدث

ä’اch-Rو«f بةôZ

.áæ°S 15 É¡Jóe øé°S áHƒ≤Y ¬LGƒj ¿ÉæÑd ,ähÒH øe êQóM ø°ùM -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 30 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1978 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,ÜôM ÊÉg ÖjO -
.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1959 ó«dGƒe ,¿ÉæÑd ,ähÒH øe ,»côc ÎæY ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ áæ°S 25 ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1972 ó«dGƒe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ¿GóªM »∏Y ≈°Sƒe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1982 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe QÉ‚ »∏Y ø°ùM -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S öûY ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ,∑Qƒjƒ«f áj’h ófÓjCG ÏjÉà°S øe º°SÉb Ö«ÑM ≈Ø£°üe -
 ¬LGƒjh 1980 ó«dGƒe øe ƒgh ,¿É¨«°û«e áj’h ¿QƒHôjOh Ójhõæa ‘ ófÓjCG ÉàjQÉZôe øe ¿Éfó©H Ö≤∏ŸGh Ëõg πeÉc ∞«£d -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y
 ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1966 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h Ú∏chôH øe ,ÉéædG ƒHCG óªfi óªMCG AÓ©H Ö≤∏ŸG ,óªfi óªMCG AÓY -

.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1971 ó«dGƒe øe ƒgh ,∑Qƒjƒ«f áj’h ¢ùµfhôH øe øjÉc hOhÉe -
.øé°ùdG ‘ äGƒæ°S ¢ùªN ¤G π°üJ ób áHƒ≤Y ¬LGƒjh 1942 ó«dGƒe »°SÒL ƒ«f áj’h hQƒÑ°ùæjÓH øe ,õJÉc πµjÉe -

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

NدماLôJ äمة h اäBGôL ال¡ôéة

.äداæت°ùŸمة اLôJ  
 äôالكh يك»ةôمC’ة ا«°ùæ÷ة با°Uاÿا¥ اQhC’ة اÄÑ©J

.ô°†NC’G

     LQ ähôcا∫ ا’YCما∫.  
.…õ«∏‚ا h »بôY ìاôaC’ا ähôc  

 ùf°اYد ‘ التÒ°†ë ’متëا¿ ا÷ùæ°»ة ا’Cمôيك»ة.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

UسنعاA.. عاUسمة للروì..اأبوابها �سبعة
aن, cل   äحو من  يا   Aا©æ°U”

 اpâfC الفن ahن cل aن
 æ°U©اA يا اéYCوبة ògا الõمن

 اpâfC التاQيc ‘ ïل اRh ¢VQCمن
اpâfC ا÷ما∫ بY Úواº°U اŸد¿

æ°U©اA.. اâfC ا◊h ÖاâfC الوWن
ûfh°وة ا◊VQC’ Ö¢ ال»من“
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Xhائ∞       Xhائ∞        Xhائ∞
Professional Positions

Gأعوا¿ Gأمن-وXاFف يف املطارات- Uسيانة
 اخلربة ÒZ مطلوبة

 ,á«æ¡ŸG ÊÉÑŸG ,äGQÉ£ŸG ,äÉ«Ø°ûà°�ت¨ل يف : امل°TG

....ájQÉéàdG äÓëŸG ,™fÉ°üŸG

ات�سل على 212-252-2236

"∂«Ø°ûj ˆد ا°SÉM ÚY hCا ¢ùØf πc öT øeh , ∂jPDƒj Å°T πc øe , ∂«bQاˆ ا º°ùH"
á«Yöûdا á«bôdÉH …hد اàdا

øe اh ÜÉàµdاe áæ°ùd™ ا’ñC اS ƒHC°©د

Healing by Quran & the Sunah
By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788

*Get the Immigration Status You Deserve*

*At a Price You can Afford»*

“IMMIGRATION ATTORNEYS”  مكتfi Öاماة متü°üî¢ ‘ ال¡ôéة

ANN C. BARCHER, ESQ.  A.B (HARVARD), J.D (NYU), LL.M (NYU)

SYED H. IMAM, ESQ.  M.A, LL. M (NYU), M.P.A (HARVARD), I.T.P 

(HARVARD) 

Law Offices of Barcher & Imam, P. C.

65 Broadway, Suite 712, New York, NY 10006

212-430-6579         917-847-9154           845-702-3739

GREEN CARDS, CITIZENSHIP, WORK PERMITS, VISAS

ùf°اYدºc ‘ ا◊ü°و∫ Y∏≈: ب£اbة ا’bامة الدائمة }ال¨ôين cاzOQ - ا÷ùæ°»ة ا’مôيك»ة
zõ«الف{ äاÒ°TCÉوا´ التfCG ةaاch - بال©مل íيô°üJ

S°»كو¿ لديكº الوV°©»ة القاfوf»ة الت« –تاLوf¡ا
¬«∏Y ¿hQقدJ …òمن الãبال
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¢ùeÉÿG ƒ«æaC’G ∂∏e
N�سر-فواك¬-كروت التلفو¿..وكافة متطلبات البيâ العربي

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

6824 5th Ave brooklyn NY 11220
718-238-9696

حلوم ودجاج حالل
كروت تليفونات ب�سعر اجلملة

خ�سار -فاكهة-بهارات
ا�ستعداد تام لتلبية كافة 

منا�سباتكم
منتجات األبان

كافة الأطعمة ال�سرقية 
وامل�سويات الرتكية
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