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Viva l’Algerie
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يف م�سر واإ�سرائيل

Our new heros...

Magic Ali & Prince Samir
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احلدث

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 

Iôé¡dG äBGôLG h áªLôJ äÉeóN

.äGóæà°ùŸG áªLôJ  
 äôµdGh á«µjôeC’G á«°ùæ÷ÉH á°UÉÿG ¥GQhC’G áÄÑ©J

.ô°†NC’G

  .∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ähôc     
.…õ«∏‚G h »HôY ìGôaC’G ähôc  

.á«µjôeC’G á«°ùæ÷G ¿Éëàe’ Ò°†ëàdG ‘ óYÉ°ùf 

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

 øe  áæ°S  24  ¿ƒjôFGõ÷G  iƒW
 ,∫Éjófƒª∏d  πgCÉà∏d  á∏LDƒŸG  ΩÓMC’G
 AÉ©HQC’G  á∏«d  º¡æe  ÚjÓŸG  êôNh
 RÉ‚E’ÉH ∫ÉØàMÓd ¢ù«ªÿG ôéa ¤EG
 Ö©∏Ã “ô°†ÿG”  ¬≤≤M …òdG ÒÑµdG
 ÖîàæŸG ΩÉeCG ¿ÉeQO ΩCG áæjóÃ ïjôŸG

.…ô°üŸG

ä’Éch-Rƒ«f áHôZ

احلكم  �صافرة  اإعالن  ومع 

زغاريد  تعالت  ال�صي�صلي 

م�صاكن  �رشفات  كل  يف  الن�صوة 

خرج  اجلزائرية  وبالعا�صمة  اجلزائريني. 

ال�صوارع،  يف  لالحتفال  باالآالف  ال�صباب 

حاملني  العامة  ال�صاحات  يف  جتمعوا  حيث 

الرايات الوطنية و�صورًا لالعبني، ويهتفون 

وباجلماهري  ”اخل�رش“،  العبي  بحياة 

ال�صودانية.

و�صاركت عائالت جزائرية اأبناءها الفرحة، 

يف  لالأعرا�س  اأقرب  هي  حفالت  اأقيمت  اإذ 

من  ع�رشات  ان�صم  بينما  املدن،  خمتلف 

عنا�رش ال�رشطة لالحتفاالت.

وتردد ا�صم الالعب الدويل عنرت يحيي على 

الهدف  اأحرز  من  كونه  اجلزائريني،  األ�صنة 

لالإذاعة  ريا�صيون  خرباء  وقدر  القاتل، 

بـ100  يحي  عنرت  هدف  �رشعة  اجلزائرية 

لو�صائل  يحيي  عنرت  وقال  ال�صاعة،  يف  كلم 

االإعالم بعد نهاية املباراة اإن ”الهدف الذي 

موؤكدا  خميلته“،  يف  خالدًا  �صيبقى  �صجله 

املباراة  بعد  تفاقمت  لالأ�صف  ”اإ�صابته  اأن 

اأدخل  الأنه  لذلك  حزينا  لي�س  لكنه  االأخرية 

اجلزائر اإىل التاريخ“.

اجلزائري  االحتاد  رئي�س  اأعلن  ذلك،  اإىل 

لكرة القدم حممد روراوة عن ترتيب احتفال 

الطريق  طول  على  ”اخل�رش“  لالعبي  �صعبي 

وو�صط  الدويل  اجلزائر  مطار  بني  الرابط 

العا�صمة اجلزائرية على م�صافة متتد الأكرث 

من 20 كلم. ومتر حافلة املنتخب اجلزائري 

الكبري،  الفوز  على  لتحيتها  اجلماهري  بني 

الرئي�س  طرف  من  ا�صتقبالهم  يتم  اأن  قبل 

بوتفليقة �صخ�صيا مبقر الرئا�صة.

”اأمر  اإنه  وقال بوتفليقة يف ر�صالة لالعبني 

الأنه  لل�صودان  لل�صفر  االأن�صار  مهمة  بت�صهيل 

كان مقتنعا بالفوز“.

اأنهم ميلكون مدربًا من  وتاأكد اجلزائريون 

حيث  �صعدان،  رابح  ا�صمه  الرفيع،  الطراز 

متكن من اإ�صعاد ماليني اجلزائريني باقتطاع 

تاأ�صرية التاأهل اأمام مدرب حمنك كامل�رشي 

مونديال  يف  �صعدان  وكان  �صحاتة.  ح�صن 

الوطني،  للمدرب  م�صاعدا  باإ�صبانيا   82
لتدريب  باملك�صيك   86 عام  ينتقل  اأن  قبل 

”حماربي ال�صحراء“.

وقال روراوة لالإذاعة اجلزائرية االأربعاء 

التاأهل  ورقة  حل�صم  �صعدان  اختيار  ب�صاأن 

”�رشوط  املقبل  اإفريقيا  جنوب  ملونديال 

اأثبت  لكنه  كبرية  كانت  �صعدان  املدرب 

كان  �صعدان  اأن  اإىل  اإ�صارة  يف  كفاءته“، 

واختياراته  عمله  يف  التدخل  يرف�س 

التدريبية وكذا اختيار الالعبني.

ولعب الفريق اجلزائري 16 مباراة منذ بداأ 

للمونديال،  التاأهل  تاأ�صرية  على  املناف�صة 

فاز خاللها بثمان مباريات.

áYÉ°ùdG ‘ º∏c 100 áYô°ùH ¿Éc πJÉ≤dG ≈«ëj ±óg :AGÈN

∫Éjófƒª∏d “سر†ÿل ”اgCÉàH “áيfƒم∏ي” ä’ÉØàMا
 وا÷õائر ùJس¡ر àM≈ اéØdر

3 22

LرZ Iójرf áHيÅæ¡J Rƒ اØdرj≤ ا÷õائر… اãªŸل 
 ÜƒæL ∫Éjófƒيف م áميÓوا’�س áيHر©dا áمCÓd óيMƒdا

اaرj≥يÉ و–ي« اØdرj≤ اŸ�سر… Y∏≈ اOBاA√ اdرائ™
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‘ ∂ªس�d� ¢ûي©j,ÚسûسûëŸ ìöûj Ωعلو ¢�Qóم
...¢ûي©j,¢ûي©j,¢ûي©j: �وdاb..AاŸ�

******

-b êhRا∫ Lhõdت¬: �أc »Hلªة حلو√ bاëW:âdيæية 
bا∫ �أc »Hلªة b..Êõ¡Jاâd: مرLيëة??

******

-�سµر�¿ �أHلûستة HPاfة م�سµ¡ا æL ™£bhاحاJ¡ا 
!!!!*********∫� âæHاj ليةLQ ي¡اbO :∫اbh

******

ïØæJ’:∫قوj ∞يµŸ� Ω�ób ∞bh ¢ûسûfi
******

 óª◊� :âdاb Ω�حر ¢�ód� ¿أ� â©ªس� Rوéع
??π£س�H ¢�hرJا �أf�h ةæل¬70�سd

******

 Ωوj πch ¬fوæaój ºgh √وH� وjóØdاH QسوU ∫òf
مûس¨jöûd� π§ عóæ �أم¬??

******

???????¬dا◊ πس�©d� س¡ر� ì�Q êhõJ ∫òf
******

øع ¬dساأ�J ¬علي âسلüJأ�h Aب¨اH âæH ¬Jógأ� …hóH
êاLód� º©W πãم …Oا: عا¡dاb . ¬jó¡d�

******

 ‘ øNój ¬fلوîjل¬ ماg� ......Òسüb óح�h
�dبيîj ??? âاaو¿ ëjر¥ �Ødر�سة

*****

 óح�h وH� äا..... ماµjسو¿ ‘ �مر�Qój Üسبا�
 º¡æم óح�h ..... ¬fوªل©j ∞يc �hQحتا�h º¡æم
Lل∞ bا∫ : �fا �علd ì�Q .... ¬ªل« ماH� äو√ 

..... bhا∫ d¬ : مت≈ �NBر مرة �سH� âØو∑ ? bا∫ 
: bبπ �س¡رb ..... øjا∫ �÷ل∞ : �aلقæ« �¿ �سØت¬ 

ÊاK مرة

*****

�أحو∫...... �سπé ‘ �÷يû¢ ...... ح£و√ ‘ 
»F�سوû©d� ∞سüقd� ºس�b

****

 πch .... √حلو √óحh √óæع âلNO πfi ÖساحU
 »éح �òg ºµH ... »éح �òg ºµH : ¬d ∫قوJ …سو�
 âيéا ماحf� ‘ا∫ : �سوb ا¡æم ¢ûØW �ÒN� ....
äòN� »æµd عªرة .. علûسا¿ J �òcقJ øjQóقو› 

.... jاعªر…
******

j ódh�ساأ∫ �Hو√ .... Ö◊� πg �عOQ ??? ≈ª علي¬ 
�Hو√ .. bhا∫ : �سو± �م∂ J âf�h©ر±

******

عéوQ R�حd âلª�ستûسØ≈ م™ gódhا ... ûcس∞ 
علي¡ا �d£بيbh Öا∫ : �م∂ J©اÊ مd� øوحóة ... 

 ºgh ... Úس�ªN √رªع óح�h ا¡LhõJ ΩR’h
 øµd ?? …óيdhاj ¿سلو�h âØم¬ : �س� ¬dقوJ Ú©dاW

�dل¬ j©يc ¿�h ... ∂æاf∂ ماdقيh â�حó عªر√ 
øjöûعh سة�ªN وH� øم ÚæK� ∂لØس� ... Úس�ªN

******

 .... ìhرd� ‘ ™ل£j ¬قيd √óL ¤� AاL óح�h
Úµس�H ¬ق◊

*****

aي¬ h�حd ì�Q óلûسيd ö�Øj ï¬ حلbh ºا∫ : �fا 
 ‘ ¢�dاLh —اa »æH ا¡fوd ةdóH ¢�H’ Ê� âªحل
 ..... ºل◊� Òس�ØJ : ïسيûd� ∫اb Öسûي¬ عa ¿اµم

¬ªر�سيH ‘ ¬لd� QوK ∂f�

****

 ........ ¬dس¨اûd� ™حرمت¬ م âbا£J óح�h ¬يa
âيH ‘ √óحh πc §ح

*****

 óح�h ... Ω�óع� º¡علي Ωوµfi øéس�d� ‘ ÚæK�
 ∫h’� �وdساأ�j Ω�óع’� Ωوj ‘ .. �óL Oح�سو º¡æم
عø �مæيت¬ �’ÒNة .. bا∫ : ��سو± �م« . �ساأdو� 

�◊�سوO عø �مæيت¬ �’ÒNة .. bا∫ : Uساحب« 
ماûjسو± �م¬

*****

 ¬aح�سا âdاb ¬j�رŸ� ‘ س¡ا�Øf âaقر√ �ساH ‘
gاd©يو¿ عل≈ gاûµdس¬0000

*****

aي¬ bرf� …hت¡â مóة üNQست¬ bا∫ dبو√ üNQست« 
´Q�سوûdاH ∂f�QhO Ìc øل¬ مd�h وH� ∫اb â¶b

*****

ûfiسû¢ م�سµت¬ b00 ¬jQhOاdوb00 ÖcQ� ¬dا∫ 
Öjرb âبيd� ¬لd�h’

نكت X نكت
∂æM  ≥W∂æM  ≥W

:º∏≤H
»ÑZõdG ¢ùª«L.O

عن  ن�صبيًا  غابت  التي  الق�ص�س  من 

االأ�صبوع  االإعالم  و�صائل  اهتمام 

اال�صتثنائي  النقا�س  ذلك  املا�صي 

 ¢Sô‚ƒµdG  ‘  çóM  …òdG

قرار  على  الت�صويت  قبل  االأمريكي 

ورمبا  جولد�صتون.  تقرير  ب�صاأن 

¶ر  oيرجع ذلك اإىل اأن تلك الق�صة قد ن

اإليها على اأنها غري جديرة باهتمام 

و�صائل االإعالم، مثل الق�ص�س االأخرi التي كانت تتم يف ذات الوقت 

مثل اجلوالت اخلاطفة لوزيرة اخلارجية اإىل كل من القد�س ومراك�س 

خلو�س  نف�صه  ير�صح  لن  اأنه  عبا�س،  حممود  واإعالن  والقاهرة، 

قالت  �صفينة  على  اإ�رشائيل  وا�صتيالء   ،2010 عام  القادمة  االنتخابات 

اإنها كانت تنقل االأ�صلحة من اإيران لـ“حزب الله“.

يف   iجر الذي  النقا�س  لتجاهل  دفع  اآخر  �صبب  هنا∑  كان  ورمبا 

املعار�س  القرار  ل�صالح  املتوازن  غري  الت�صويت  وهو  الكو‚ر�س، 

تفا�صيل  تك�صفت  اأن  ما  اأنه  هنا  نتذكر  اأن  وعلينا  جولد�صتون.  لتقرير 

هذا التقرير يف بادÇ االأمر حتى �صارع اأع�صاء من الكو‚ر�س ل�صجبه 

م�صتخدمني يف بع�س احلاالت ل¨ة �صبه هي�صتريية. ون¶رًا الأن القا�صي 

جولد�صتون لي�س لديه اأن�صار يدافعون عنه علنًا، فاإنه كان من املتوقع 

عندما قدم رئي�س جلنة العالقات اخلارجية ”هوارد بريمان“ وامل�رشعة 

املعار�س  قرارهما  ليهتينني“  روز  ”اإيلينا  البارزة  ”اجلمهورية“ 
ال�صوؤون  جلنة  من  مدعومًا  كان  والذي  جولد�صتون  القا�صي  لتقرير 

من  �صيح�صم  املو�صوع  اأن  ”اإيبا∑“،  االإ�رشائيلية  االأمريكية-  العامة 

خالل اإجماع �صبه كامل.

القا�صي  اأن  اأ�صباب، منها  ولكن ذلك ⁄ يحدç.. وهو ما يرجع لعدة 

جولد�صتون كان قد رتب من جانبه دفاعًا قويًا عن قرار√، وذلك عندما 

نه تفنيدًا مف�صال  qnوجه خطابًا مفتوحًا اإىل موؤيديه يف الكو‚ر�س، �صم

للبيانات والت�رشيحات واالأقوال امل�صللة وغري ال�صحيحة يف جوهرها، 

التي قيلت اعرتا�صًا على التقرير. وباالإ�صافة اإىل ذلك حتر∑ ع�صوان 

مينو�صوتا) و“براين  من  (دميقراطية  اإليثون  كيث  هما  الكو‚ر�س  من 

بعد  غزة  زارا  قد  كانا  اللذان  وا�صنطن)  والية  من  (دميقراطي  بريد“ 

زمالئهما  من  عدد  على  �صاغطني  املقاالت،  من  عددًا  وكتبا  احلرب، 

جولد�صتون.  تقرير  يف   Êعقال اأ�صا�س  على  الن¶ر  اإعادة  على  حلثهم 

و⁄ يقت�رش االأمر على ذلك حيث قامت عدة من¶مات غري حكومية، مبا 

يف ذلك من¶مات حقو¥ اإن�صان بارزة، و‹موعات من االأمريكيني من 

اأ�صول عربية، واالأمريكيني من اأ�صول يهودية، وحتالف من الكنائ�س 

امل�صيحية، بتعبÄة زمالئهم وتوجيه خطابات اإىل الكو‚ر�س. ونتيجة 

لذلك، وبدال من ت�صويت �رشيع وم�صمون -كما كان متوقعًا- ا�صتلزم 

الكو‚ر�س  اأع�صاء  من   16 األقى  حيث  وطويال.  مريرًا  نقا�صًا  االأمر 

خطبًا بلي¨ة اأعربوا فيها عن اعرتا�صهم على م�رشوع القرار الذي كان 

متوقعًا �صدور√ من الكو‚ر�س �صد تقرير جولد�صتون.

ومن خالل تلك الكلمات واملالح¶ات دافع هوؤالء االأع�صاء عن نزاهة 

القا�صي جولد�صتون وحيادية تقرير√ كما حتدثوا عن اأهمية الدفاع عن 

مبداأ حكم القانون، و�صجبوا املحاوالت التي تبذل من اأجل الت¨طية على 

ف¶ائع احلرب يف غزة، كما اأعربوا عن قلقهم من عدم وجود اأية عملية 

 Çوا�صحة و�صفافة تبني الطريقة التي ” بها دفع هذا االإجراء املناو

جلولد�صتون للت�صويت. فقد قال ع�صو الكو‚ر�س“جون دينجل“ وهو 

”دميقراطي“ من والية ميت�صيجان: ” ال اإ�رشائيل، وال حما�س وال اأية 
دولة، وال اأي العب �صيا�صي اآخر دون م�صتوi الدول، معفي من قوانني 

حقو¥ االإن�صان، اأو من العواقب املرتتبة على انتهاكها“.

وهنالك كثري من امل�رشعني االآخرين الذين اأدلوا باآرائهم حول التقرير، 

الت�صميم  عن   ìبو�صو يك�صفان  اأي�صًا-  -والت�صويت  قالو√  ما  ولكن 

املتزايد لبع�س من اأهم اأع�صاء الكو‚ر�س االأمريكي على التعبري عن 

اآرائهم بحرية والت�صدي للوثوقية املتطرفة املوؤيدة الإ�رشائيل

¢Sô‚ƒµdG ¥Îîj .... ¿ƒà°SódƒL
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 …öüم  πسUأ�  øم  »µjأمر�  Ωاbأ�
�◊µومة   óسV b†ساFية   iعوO
 Öتµم aي¡ا   º¡تj �’أمرµjية 
 ±E�”  ‹�QóيØd�  äقيقاëتd�
 …ö� πµسûH ¬dاعتقاH  “…B�  »H
cيæيا   ‘ �أ�س¡ر  �أHQ©ة  óŸة 
 ¿hO KE�hيوHيا,  üd�hسوما∫ 
 , mΩاëÃ �’üJسا∫   øم  ¬æيµ“
 öüم  ‘  Öjò©تdاH  √ójó¡Jh
عل≈   √QباLE’  ,πيF�ö�E�h
 ºي¶æتH Hا’JQبا•   ±�Îع’�

�dقاعóة.
 äاjرëلd  »µjأمر’�  Oا–’�
 ÖساحU  πãÁ  …òd� �fóŸية, 
jقو∫   π©سûم  Òأم�  iعوód�
 AÓªع  óأح�”  ¿E�  :¬d Hيا¿   ‘
 (π©سûم)  √Oóg  …B�  »H  ±E’�
 ¤E� ¬dسا�QEاH äقيقاëتd� ∫ÓN
 ÚjöüŸ� ¿E�  ¬d ∫اbh ,öüم
 ,“ºلµتj ÷©ل¬  Wر¥   º¡jód
�أمرµjا   Aباfأ� chاdة   Öس�ëH
�E¿ �أH�Qي∂ �dيوªÿ� Ωي�¢ -12

.11-2009
 

 πيªع Oóg óقa” :¿لبياd قاahh
 ºقيŸ�) π©سûم …B� »H ±EÓd رNB�
�’أمرµjية)  fيوÒL�س«  Hو’jة 
bhا∫   ,πيF�ö�E�  ¤E�  ¬dسا�QEاH
 ¬fلو©éسي� ÚيليF�ö�E’� ¿E� ¬d

.“»Øتîj
 

 ¤hأ’�  iعوód�  √òg  ó©Jh
�dت« jقيª¡ا �أمرj »µjت¡a ºي¡ا 
ªÃاQ�سة  �’أمرµjية  �◊µومة 
 ,“»Fاæãست�’� ºت�سليd�” Üأ�سلو�
 äسل£ا�d� �Jب©ت¬   …òd�
 Ú¡ستبûم  óسV �’أمرµjية 
 ∫hO ¤E� �ö� º¡قلæH ,ÜاgQE’اH
 Öjò©تd� سة�Qا ‡ا¡æر± ع© oj

.Ü�وéست�’� ∫ÓN
 

 Ü�وéست��  èامfرH �أ¿  còjر 
 êQاN  ÜاgQE’اH  Ú¡ستبûŸ�
 ‘  óªعت� �Ÿتóëة   äاj’وd�

 ó©H ¢�وH êQوL ¢�يFرd� ó¡ع
 ∞bوJh ,Èª11 �سبت ä�A�óعت�
�H πª©d¬ مUh òæسو∫ �dرFي�¢ 
 âبيd�  ¤E� �أHhاما   ∑�QاH

�’أHي†¢.
 

»µjأمر� øW�مو
 

ûJhسÒ عرj†سة �ódعوE� i¤ �أ¿ 
�üdسوما∫ ‘   ¤E� �ساaر   π©سûم
 øµd  ,ΩÓس�E’� Qód��سة   2006
�üdسوما∫   ‘  â©dóf�  Üر◊�
 âست£اع��h  ,Ωا©d�  ∂dP  ‘
 øعومة مóŸ� يةHيوKE’� ä�قوd�
�d�سي£رة  �Ÿتóëة   äاj’وd�
�üdسوماdية  �d©اUسªة  عل≈ 

مقûjóسو.
 

 π©سûم �أ¿   iعوód� Jh†سي∞ 
 åيا; حيæيµd Üر¡d� ¤E� س£رV�
 ÜقرdاH ∑اæg ¬قب†¢ عليd� ”
�üdسوماdية,   Ohó◊�  øم
 øم Hاأمر   √Rاéحت�  ”h
 ¢Vر©Jh ,Úيµjأمر� ÚdوÄم�س
 …ójا�سية عل≈ �أb äاH�وéست�’
 30 øم Ìcأ� …B� »H ±E’� AÓªع
 ±�Îع’� عل≈   √QباLE’ مرة, 
�dقاعóة,   ºي¶æتd  Aاªتf’اH
 ‘  ¬d  ìاªس�d�  ºتj �أ¿   πبb
 äاj’وd� ¤E� ةOو©dاH ةjا¡æd�
 ¿hO ,2007 وjة ‘ ماóëتŸ�

.¬d Ωا¡J� …ي¬ �أLوJ hت¬ �أf�OE�
 

 ø£æس��h” UسëيØة   ÒسûJh
 Ωيوd� �’أمرµjية   “âو�سH
 iعوód� �أ¿   ¤E� �ªÿي�¢ 
 »H  ±E�”  ‘  Úيلªع  âaó¡ست��
 Ωا¡Jبوæ¨يg  ¢�jرc ªgا   “…B�
 ÚdوÄم�سh  ,ºر�سg h�ستي∞ 
J©ر± gوjتي¡ªا   ⁄ Úيµjأمر�
 ‘ π©سûا مHوéا ��ستª¡fأ� hóبj
�أ¿   ¤E� ’aتة  h�أKيوHيا,  cيæيا 
 ¢†aQ “…B� »H ±E�” ºا�سH قاWاf

�dت©لي≤.
 

 ∫RاæJ Khيقة   π©سûم  ™bhh
 ó©H  mΩاfi  Úت©يH حق¬   øع
 “…B�  »H ±E�”  Óيªع ¬d ∫اb ¿أ�
�dت«  �dوحيóة  �d£رjقة  �fE¡ا 
 Öس�ëH  ,√OÓH  ¤E�  √óي©J  ób
�أ¿   ¤E�  âØلJ �dت«  �üdسëيØة 
 â©aQ »تd� لةKاªŸ� ihعاód�
 Ü�وéست�’�  äسيا�سا�  óسV
 ójó¡تd�h êQاÿ� ‘ يةµjأمر’�
 äاحا‚  âلéس�  Öjò©تdاH
 óأح�  øµd  ,ºcاëŸ�  ‘ bليلة 
 π©سûم  øع �aódا´  fiام« 
�fE¡ا  bا∫   õتaاg LوfاKا¿ 
b†سية م¡ªة ’أ¿ مj øرa©¡ا gو 

.»µjأمر� øW�مو

 :»µjôeCG : á«µjôeC’G áeƒµ◊G ó°V á«FÉ°†b iƒYO ΩÉbCG 

 π«FGô°SEGh  ô°üe  ‘  Öjò©àdÉH  »æJOóg “…BG  »H  ±EG”
:ÖJÉµdG π«eõdG

»°SÒLƒ«f  áÑ°SÉ°ùµdG  ódÉN 

 πªع (¿اªع) ‘ اما“ ä�وæس� ¢�ªN πبb çóما ح 
 ,(ΩÓس�’�)  ºا�سH  ÖµJQ�  QÈم  ’  »HاgQ� �Lر�م« 
 ä�A�óعت’� √QÈJ ’ اªc ÒªسV h� πعق √QÈj ’ πªع
 Ú£ل�سa h ¥�ر©d� ‘ ¿وªسل�Ÿ� ا¡d ¢Vت©رj »تd�

ûchسÒª �أgÒZ hا مø مæاd� ≥W©ا⁄ .
�gQاHية:  عªلية   πc م™    êرëH   Úªسل�ªc ûfس©ر 
 ΩÓس�’�  ºا�سH  ºتj  ÖµJرj ما   ¿� حJóة   øم  ójõj
 AاjرH’� πقتJ ¿� äOQأ� h أÓJاb رما› äódh �P�,

ò¡a� �ساأd� ∂d h ∂f©قاd�h Üقüساfód� ‘ ¢Uيا مb øبd� π�سل£اN’� ‘ h äرة 
 ºF�ر÷� √òg ÖµJرJ ’  øµdh, Aاªس�d�h ¢VQ’� ‘ ä�سل£و�d� πc ¬d ø‡
 ¬f�, سا†j� اæd ¬f�, ÚHاgQ’� ا¡j� ºcóحh ºµd ¢�يd ΩÓا’�سa ,ΩÓس�’� ºاأ�سH

.Údóت©Ÿ� Úªسل�Ÿ� øëf (اæم) √وbö�J Óa ,ºµæjO وg اªلãا مææjO
Øf�س«  عل≈  Nوaا  dي�¢    ójóس� H†سي≤   äس©ر�  ∑Qوjيوf  »LرH  ç�óح�  ó©H
 âس�d »æf� ºZQ, øjód� �òg øع ™a�O�h ¢†Øتf� âæch , »æjO ≈ا علaوN ا‰�h
 øjód� âª¡a  ليةb� ¬سبب� Ωوé¡d ¢Vت©رJ يةæjód� »تjوg ¿� ∂dP  , اæjóمت

عل≈ Wرjقت¡ا ,Jhرfójا �¿ ª¡Øf¬ عل≈ Wرjقت¡ا, h‰اQ�س¬ عل≈ Wرjقت¡ا.
 …òd� êا¡æŸ� ≈عل Qسا� Ωة عاFاªس�ªNh اØd�  πبb (¢U)óªfi »بæd� ¿�  dو 
 ºاأ�سH ¬لت©a QرHh ةµم πg� ™يªL AماO ∂Øس�d Ωيوd� ¿يوHاgQ’� ¬علي Òس�j
 øم OرWh Oö�h Üòما عóæسيا عüîو �سg ¬d ¢Vر©J اÃ  اgQرH اªc , ΩÓس�’�

. ∂dP øت¬ م©æم ΩÓب« �’�سfQóسU ¬HحاQh ΩÓاحة �’�سªا �س¡æµd ,¬æWh
 �j¡ا �’gQاHيو¿ ,ºµd ,øjO ‹h ºµæjO ºµd ��سÓمŸ� ºµت£ر± h› ��سÓم« 
�Ÿ©تb ºµd ,∫óلوd� ºµH�سوb ‹h A�Oلب« �’Hي†¢, ��سÓم« Qحªة h�سªاحة 
  Êسا�f’�  (…ÒªسV)  ‘ ,��سÓم«    íHPh  πتbh  ∞æع  ºµمÓس��h,  íØسUh
 ‘ ºµمÓس��h, (íتØæŸ� »عقل) ‘ »مÓس�� , (ةØا�سæd� ºµمتõح�) ‘ ºµمÓس��h

(�Oم¨تŸ� ºµ¨�سوdة).
 ’  øµdh, JوDمæو¿  Ãا  �مæو�   ,¿hójرJ ªcا   �hóب©J  ,¿hDhساûJ ما  �a©لو� 
 Üلوb ¿بوdDوJ ا‰�h, øjód� ¿موóîJ’ ∂dòH ºµf’ ,ΩÓس�’� ºا�سH �òg لو©ØJ

. ΩÓعل≈ �’�س º¡dعقوh øjرN’�
 óسV Øbو�   ä�وæس�  ¢�ªN  πبb عªا¿   ä�ÒéØJ  ºتfO� مãلªا  �’fOQيو¿  �j¡ا   
gQ’� ä�ÒéØJاHيd� ‘ Ú©ر�¥ �h �… عªلية �gQاHية �ªæjا cا¿ مµاf¡ا , ’ 
 äاأj ماóæع ºµd Òسüf Óa ¿’� √و“QرH �P�, πقتd� �hQÈJ ’, ÜاgQ’� �hQÈJ

.�óZ ºµbOاæa h� ºµيgمقا h� ºµعر��س� ¤� ÜاgQ’�
 º¡æµdh ¥�ر©d� ‘ (…hاbQõd� Ö©سüو مH�)  äلياªع  �hójأ�  ÚيfOQ’� º¶©م
�fقلبو� علي¬  ä�ÒéØJ ó©H عªا¿ , ‘ æJاûµj  ¢†bس∞ �¿  �’gQاj ’ Üتõé�أ, 
J ’ ¬©a�hOhتõé�أ , J ’ ¬a�óg�hتõé�أ , Jhاأjيd� h� √óوbو± Vسj ’ √óتõé�أ 
 hا¿ �أµŸ� hأ� , ±ó¡d� ±ÓتNاH Ò¨تj ’ �óح�h اØbو¿  موµj ¿� Öéj ا‰�h

. Üسبا�’�
 √õZ ‘ ¿يلوF�ö�’� ¬ل©a ما ,ÜاgQ� Òªسûc »b …óæ¡d� ¢ûل¬ �÷ي©Øj ما 
 ÜاgQ’� �و¡L�وJ ’ øµdh ,ÜاgQ� ¥�ر©d� ‘ ¿اµjل¬ �’مر©a ماh , ÜاgQ�
dيبق≈  علي¡ا  حاa¶و�  �س©رة  �æd†سا∫   h�  Oا¡÷�h  ÜاgQ’�  ÚH  ,ÜاgQ’اH
 äلياªع  , égh¡ا    ºل¶d�  óسV dhلãوQة   ع¶ªت¬  dhلæ†سا∫  bيªت¬   Oا¡éلd
 ‘ AاjرH’� πتb øµdh , مةhل¬) مقاd�  Üõح) äلياªمة ,عhمقا   (¢�اªح)

.ÜاgQ� …QاŒ ¥سو�
bتØW’� πا∫ dي�¢ L¡اb ,�Oتæd� π�ساd Aي�¢ f†سا’ , bتπ مj ’ øوDمæو¿ Ãا 
�dل¬   øµdh âحبب�  øم ió¡J ’h, øjód� �cر�√ ‘   ’h, (ةQوK) dي�¢   øمDوJ

. Aساûj øم ió¡j
 …òd� √óحh ¬لd� ,¬لd� ¬£س£و عل≈ �سل�J ∂fاa πقتd� ‘ øjód� ºس�� Ω�óîا�ستH
 ¥ö�J âfاa ΩÓس�’�  ºا�سH πقتJ ¿� , اgòNاأj øم  √óحh ¬لd�h ,ياة◊� Ö¡j

. øjرN’� ¬باعJ� øم øjód�
 º¶ع� »g , ΩاK’� Oاªع »g ( ةbö�d�) ¿اa øjód� Oاªع(ةÓسüd�) »g اªلãمh
 øاأمªK� º¶أع� ,ÜساüتZ’� øاأ مªK� º¶ع� , Üòµd� øاأمªK� º¶ع�,πقتd� øا مªK�

?�PاŸ  ?¬لdاH ¿اÁ’� Ωóع
 ÜòµJ ماóæعh ,ياة◊� Ü ¢�Øæd� √òg ≥ح ¥ö�تd ∂fاa سا�Øf πقتJ ماóæع
 øم �AõL ¥ö�J Öسüت¨J ماóæعh ,ة �◊قيقةaر©Ã رN’� ≥ح ¥ö�J ∂fاa
 πقتJ ماóæع âfاa πقتd� ¤� ةOو©dاHh, سيا�Øf �AõLh اjóس�L �AõL,رN’�
 øمDوJ ’ âfاa ¬لd� ≥ح âbö� ¿�h ,ìhرd� ¢†بb ‘(¬لd�) ≥ح ¥ö�J  ∂fاأa

      . ¬H
’ �aت«  ,g øµdhوgQ’� A’Dاb øjòd� ÚH†سو� ‘ d�  πcتgQ’�  ä�ÒéØاHية  
‘ �… مµا¿ bتلة (cاfو�),bhتل≈ (�Vسëو) ,�¿ Uسº¡æØæ ∑(�س¡A�ó)aاأâf �‰ا 
 AاjرH’�, (A�ó¡س�)  º¡ل©éj ’ Úªم�سل º¡fوc ,¬H اموb ما ójDوJh º¡ªعóJ
 Úªو� م�سلfاc� A�سو� , A�ó¡سûd� ºg ä�ÒéØتd� ‘ �تلوb øjòd� ÚŸسا�Ÿ�
 πقتj …òd� óية �س¡يëسV Öسب� ÓH (Aياd� ºس†H ) πقتj …òd�,Oو¡j,Úيëم�سي,

.πJاb Ωر› Öسب� ÓH (Aياd� íتØH )

 !! ΩÓ°SG ‹h ºµeÓ°SG ºµd

khaledkasasbeh@yahoo.com

 GójóL É«°SÉ«b ÉªbQ πé°ùJ »µjôe’G ¢û«÷G ‘ QÉëàf’G ä’ÉM 

قال جÔال كبري الثالثاء ان حاالت 

 »µjôeC’G  ¢û«÷G  ‘  QÉëàf’G

هذا  جديدا  قيا�صيا  رقما  �صت�صجل 

هذا  يزيد  ان  املرجح  ومن  العام 

االعالن املخاوف ب�صاأن ال�ص¨ط على 

القوات االأمريكية قبيل زيادة متوقعة 

للقوات يف اف¨ان�صتان.

حاالت  عدد  ان   èالنتائ وت¶هر 

االآن  حتى  اخلدمة  اثناء  االنتحار 

املا�صي  العام  عدد  نف�س   2009  ‘

الوقت  يف  حالة   140 وهو  بالفعل 

االأمريكي  الرئي�س  فيه  يقرتب  الذي 

قوات  ار�صال  من  اوباما  بارا∑ 

40 الف جندي  ا�صافية يبل≠ قوامها 

الف¨ان�صتان.

 

نائب  ت�صياريلي  بيرت  اجلÔال  وقال 

رئي�س هيÄة اركان اجلي�س يف افادة 

”من  ”البنتاجون“  الدفاع  بوزارة 

املوؤكد تقريبا اننا �صننهي العام على 

رقم اعلى من العام املا�صي“.

 

وا�صاف ”هذا اأمر ف¶يع واأنا ال اأريد 

ان اأقلل من اأهمية هذ√ االأرقام باأي 

حال“.

 

وانتحر 71 جنديا اخرين بعد �رشفهم 

من اخلدمة يف 2009 بزيادة حوايل 

عام  نهاية  اجمايل  عن  باملÄة   25
ديارهم  اإىل  بع�صهم  وعاد   .2008

قبل ا�صابيع فقط من االنتحار.

 

اجلي�س  على  االرقام  هذ√  وتنطبق 

االأمريكي فقط و⁄ تتوافر على الفور 

امل�صلحة  القواات  افرع  من  بيانات 

.iاالخر

 

ا�صباب  تعميم  من  ت�صياريلي  وحذر 

�صالت  افرتا�س  او  االنتحار 

ملكافحة ال�ص¨ط على القوات املنهكة 

من احلرب يف العرا¥ واف¨ان�صتان.

 

غري  تزال  ال  اال�صباب  ان  وقال 

اجلنود  ثلث  ان  اإىل  وا�صار  وا�صحة 

تقريبا الذين انتحروا ⁄ ين�رشوا يف 

اخلارج ابدا.

 

االونة  يف  ك�صف  قد  اجلي�س  وكان 

كل  من  واحد  حوايل  ان  االخرية 

خم�صة جنود من الرتب االقل يعانون 

مثل  نف�صية  �صحة  م�صكالت  من 

االحباط.
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á«dÉ÷G ä’ÉØàMG Qƒ°U 
õæjƒc ‘ ájôFGõ÷G 

¢SCÉc ¤G πgCÉàdG áÑ°SÉæÃ 
⁄É©dG

≥jôØdG Åæ¡J Rƒ«f áHôZ 
≥«aƒàdG ≈æªàJh …ôFGõ÷G 

‘ ≥dCÉàŸG …ô°üŸG ≥jôØ∏d 
»°VÉjôdG √QGƒ°ûe
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Ú°üdG ‘ “Ió°ûH ¿É≤fÉ©àj” ÉeÉHhCG ¿GƒNC’G

 A ÉæK CG

 ¬J Q Éj R

 ، لل�صني

وجد الرئي�س االأمريكي 

مت�صعا  اأوباما  بارا∑ 

غري  اأخا√  ليلتقي 

اأوباما  مار∑  ال�صقيق 

والذي  ندي�صان¨و، 

يقيم جنوب البالد، بعد 

الرئي�س  اأقامه  ع�صاء 

ال�صيني هيو جنتاو.

كان  ب�صدة..  بع�صنا  عانقنا  ”لقد  اأوباما  مار∑  وقال 

عناقا قويا الأنه اأخي الكبري.. فاأنا ال اأرا√ على اأنه رئي�س 

الواليات املتحدة االأمريكية عندما اأكون بجانبه.“

اأوباما  انتخب  اأن  منذ  االإعالم،  عن  ندي�صان¨و  واختفى 

قبل  �صمته،  عن  خرج  لكنه  املتحدة،  للواليات  رئي�صا 

�صينزن“  اإىل  نريوبي  ”من  روايته  عن  للحديث  اأ�صبوعني 

وهي ا�صم مدينة جنوب ال�صني يعي�س فيها.

عقد√  �صحفي  موؤمتر  يف  مار∑  قال  ال�صهر،  هذا  ومطلع 

االأربعاء، لالإعالن عن كتاب جديد له، اإن والد√ امل�صرت∑ 

االأحيان،  مع¶م  يف  ”ثمال  كان  االأمريكي  الرئي�س  مع 

وم�صيÄا ومتع�صفا.“

واأ�صاف ندي�صان¨و لل�صحفيني يف ال�صني، حيث يقيم جنوبا 

”والدي كان ي�رشبني اأنا واأمي، لقد حاولت اأن ال اأتذكر 
هذ√ االأ�صياء ل�صنوات عدة، ال ميكن للمرء اأن ي�رشب زوجته 

وابنه.“

اإىل  باخلربة،  مهند�صا  يعمل  الذي  ندي�صان¨و  انتقل  وقد 

مدينة �صينزن بعد اأن فقد وXيفته يف الواليات املتحدة قبل 

نحو �صبع �صنوات، وميتلك االآن �صل�صلة مطاعم �ص¨رية يف 

البيانو  على  العزف  يف  درو�صا  ويعطي  ال�صينية  املدينة 

لالأيتام.

لكن ومنذ  اأوباما،  ا�صم  اإنه كان يعاÊ الأنه يحمل  وقال 

انتخاب اأخيه رئي�صا للواليات املتحدة االأمريكية، اختلف 

 iراأ عندما  اأمل  اإىل  داخلي  يف  الياأ�س  و“حتول  الو�صع 

املاليني يدعمون ويحبون اأخي بارا∑.“

اليهود  من  ‹موعة  ب�صفر  اأمريكى  تقرير  اأفاد 

املحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صى  اإىل  االأمريكيني 

حاليا لدعم عمليات �رشاء ملنازل فل�صطينية فى 

ال�صفة ال¨ربية والقد�س ال�رشقية لدعم ال�صيا�صة 

اليمينية  االإ�رشائيلية  للحكومة  اال�صتيطانية 

خارجيته  ووزير  نتانياهو  بنيامني  بزعامة 

اليمينى املتطرف اأفيجدور ليربمان.

 

وكالة  بثته   iالذ التقرير،  واأو�صح 

اأم�س  االأمريكية  اليهودية  التل¨راف 

يهوديا  اأعمال  نا�صطا ورجل   46 اأن  الثالثاء، 

املهمة  هذ√  فى  اإ�رشائيل  و�صلوا  اأمريكيا، 

 iالتى ت�صت¨ر¥ بداأت االثنني 16 نوفمرب اجلار

هنا∑  يلتقوا  اأن  املقرر  من  حيث  اأيام،   3
لدعم اال�صتيطان  العقارات  ب�صما�رشة فى ‹ال 

ال�صفة  فى  املحتلة  االأرا�صى  فى  االإ�رشائيلى 

ال¨ربية والقد�س.

 

املهمة  قائد  هينكيند،  دوف  قال  جانبه،  من 

نيويور∑  والية  مبجل�س  الدميقراطى  والع�صو 

الوجود  اأن  نو�صح  اأن  اإىل  بحاجة  ”نحن 
تراثنا  من  املناطق هو جزء  هذ√  فى   iاليهود

”نحن  م�صيفا  التفاو�س“،  يقبل  ال  �صىء  وهو 

ينب¨ى  العا⁄  اأنحاء  فى جميع  اليهود  اأن  نعتقد 

اأن يكونوا جادين فى التفكري فى القيام باأعمال 

�رشاء فى هذ√ االأماكن بدال من فلوريدا وجزر 

اأخرi.. هذ√ ق�صية  اأماكن   iاأ اأو فى  البهاما 

وا�صتثماراتنا  اأموالنا  ن�صع  اأن  حقيقة  ت�صتحق 

الأجلها بالتوافق مع ما متليه قلوبنا“.

 

من  ”املجموعة  اإن  اليهودية  الوكالة  وقالت 

املقرر اأن ت�صافر اإىل م�صتوطنات عدة عرب ال�صفة 

امل�صتوطنات  هذ√  اأهمية   iمد ملعرفة  ال¨ربية 

بالن�صبة الأمن اإ�رشائيل الدائم“.

 

امل�صاندة  املهمة  تنتهى  اأن  املقرر  ومن 

القد�س،  ال¨ربية وحميط  ال�صفة  لال�صتيطان فى 

االأ�صا�س  حجر  بو�صع  االأربعاء  اليوم  ع�رش 

نوف  �صاحية  فى  جديد  ا�صتيطانى  مل�رشوع 

عت�صيون املتاخمة ل�صاحية جبل املكرب العربية 

فى القد�س ال�رشقية.

 

الواليات  اأبدت   iالذ الوقت  فى  هذا  ياأتى 

املتحدة ا�صتياءها من قرار احلكومة االإ�رشائيلية 

القد�س  فى  امل�صتوطنات  تو�صيع  فى  امل�صى 

 çاملبعو لقاء  من  قليلة  �صاعات  بعد  ال�رشقية، 

االأو�صط  ال�رش¥  فى  لل�صالم  اخلا�س  االأمريكى 

جورج ميت�صل ومفاو�صني اإ�رشائيليني فى لندن 

بوقف  اإ�رشائيل  نوفمرب حيث طالب   16  ÚæK’G

ن�صاطها اال�صتيطانى.

 Aسراûd áª¡م ≈a ¿ƒيµjمرCا Oƒ¡j 
 ¢�ó≤dوا áØس†dÉH ∫RÉæم

“¢ùæ÷ل اHÉ≤م ÚjÉcƒµdا” ¢Vر©H ΩÉNÉM ΩÉ¡Jا
مدينة  يف  املحاكم   iاحد يف  االدعاء  قال 

اليهودي  احلاخام  ان  الربيطانية  مان�ص�صرت 

باروñ كالومي�س متورط باالجتار باملخدرات 

وقاي�س الكوكايني باجلن�س وانه ا�صتاأجر �صقة 

ا�صتاأجرها  انه  بينما قال احلاخام  الهدف  لهذا 

بهدف ”اال�صرتخاء واقامة حفالت فيها“.

وقد عرثت ال�رشطة على حوايل مائة غرام من 

الكوكايني و17 الف جنيه داخل ال�صقة.

لكن  الكوكايني  بامتال∑  احلاخام  اعرتف  وقد 

انكر نيته االجتار به.

الذي  نزارعبا�س  �رشيكه  اجلل�صة  يح�رش  و⁄ 

تبحث ال�رشطة عنه االن.

كانا  عليهما  املدعى  ان  اىل  االدعاء  وا�صار 

ال�رشطة  اقتحمت  عندما  واحدة  نوم  غرفة  يف 

يتاجران  وانهما  اجلاري  العام  اوائل  ال�صقة 

باملخدرات يف ال�صقة التي ا�صتاأجراها.

االجتار  ادوات  على  ال�صقة  داخل  وعرث 

غرامات   6 بينها  ومن  وتعاطيها  باملخدرات 

واورا¥ عملة ملفوفة وبطاقات بنكية.

 ìوكانت نقاوة الكوكايني الذي عرث عليه ترتاو

ÚH Ée 29 اىل 82 باملائة.

الكوكايني  نقاوة  متو�صط  اىل  االدعاء  ولفت 

باملائة   28 هو  بريطانيا  يف  تداوله  يتم  الذي 

باملائة   82 نقاوته  كوكايني  على  والعثور 

يعترب ذو اهمية خا�صة.

وقالت ال�رشطة ان نزار عبا�س الذي تبحث عنه 

”�صيل“  با�صم  احلاخام  يعرف  انه  اخربها  قد 

” لال�صرتخاء  با�صمه  ال�صقة  باإ�صتجار  قام  وانه 

ال�صقة  على  يرتدد  وكان  فيها  حفالت  واقامة 

من  واغلبهم  موؤخرا  النا�س  من  كبري  عدد 

الن�صاء“.

ونقلت ال�رشطة عن عبا�س قوله ان احلاخام ⁄ 

اذا  ميانع  يكن   ⁄ لكنه  باملخدرات  يتاجر  يكن 

تعاطى ال�صيوف املخدرات التي كانت متوفرة 

مادة  بو�صع  يقوم  مرة  �صاهد√  وقد  ال�صقة  يف 

ثم  زجاجي  وعاء  يف  بي�صاء  بودرة  �صكل  على 

يخلطه مبادة اخرi ‡اثلة وكان بامكان زوار 

ال�صقة تعاطي هذا اخلليط اذا �صاوؤوا.

 iا�صرت بانه  ال�رشطة  امام  احلاخام  اقر  بينما 

لال�صتخدام  لكن  الكوكايني  من  كبرية  كميات 

 Êال�صخ�صي وانه كان يتعاطاها عندما كان يعا

من االر¥.

وكان نزار عبا�س قد ادين باالجتار باملخدرات 

عام 1996. 

امام  عبا�س  به  اقر  ما  االدعاء  ي�صتبعد  و⁄ 

اللواتي  الفتيات  من  البع�س   ” ان  من  ال�رشطة 

كن يرتددن على ال�صقة كنا يتعاطني املخدرات 

خدمات  قدمن  قد  منهن  البع�س  ان  وميكن 

جن�صية“.
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áªcÉfi øe ÚØFÉÿG øÄª£j ÉeÉHhCG 
 !“óªfi ï«°ûdG ódÉN” 

الرئي�س  اأر�صل 

”بارا∑  االأمريكي 

ر�صالة  اوباما“ 

اإىل  تطمني 

الذين  االأمريكيني 

اأعربوا عن خوفهم من حماكمة خم�صة اأ�صخا�س متهمني بتنفيذ 

2001، وذلك  اأيلول عام  هجمات احلادي ع�رش من �صبتمرب/ 

بعد قرار اأمريكي بنقل ”خالد ال�صيخ حممد“ واأربعة اأخرين من 

�صجنهم يف غوانتانامو اإىل اآخر يف نيويور∑.

اإن“  اإن  ”�صي  �صبكة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  اأوباما  وقال 

اإحتمال  من  يخافوا“  ”ال  اأن  االمريكيني  على  اإن  االخبارية 

حماكمة خم�صة اأ�صخا�س متهمني بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/

�صبتمرب يف مدينة نيويور∑“.

يخ�صى  اأن  فكرة  باأن  اعتقاد√  عن  االأمريكي  الرئي�س  واأعرب 

اأي �صخ�س من اأن هوؤالء ”االرهابيني“ لديهم قوi خا�صة - 

متنعنا من تقدË االأدلة �صدهم و�صجنهم وتطبيق العدالة ب�رشعة 

عليهم،- باأنه خطاأ كبري“.

40 يف املÄة من  اأن  اأXهر  للراأي ن�رش حديثًا  ا�صتطالع  وكان 

�صكان نيويور∑ يعتقدون اأن حماكمة ”خالد �صيخ حممد“ املتهم 

بتدبري هجمات 11 �صبتمرب/ اأيلول جتعل الهجوم على املدينة 

اأكرث ترجيحا، لكن خرباء اأمن يقولون اإن نيويور∑ هي دون 

ذلك اأكرث املدن بالفعل ا�صتهدافا يف الواليات املتحدة.

متهمني  �رشكاء  واأربعة  ملحمد  املزمعة  املحاكمة  واأثارت 

جدال يف املدينة التي لقي فيها نحو ثالثة اآالف �صخ�س حتفهم 

يف هجمات 11 �صبتمرب اأيلول عام 2001 التي ا�صتهدفت مركز 

التجارة العاملي.

ويقول رودي جولياÊ الذي كان رئي�صا لبلدية نيويور∑ وقت 

وقوع الهجمات واآخرون اإن املحاكمة جتعل املدينة م�صتهدفة 

 .çلكن ال�رشطة تقول اإن باإمكانها التعامل مع مثل هذ√ االأحدا

ويقول بع�س العاملني يف وول �صرتيت الذين فقدوا زمالءهم 

يف الهجمات اإن هذا االحتمال ي�صعرهم باالنزعاج ال�صديد.

لكلية  التابع  العام  الراأي  معهد  اأجرا√  ا�صتطالع  واأXهر 

نيويور∑  �صكان  املÄة من  40 يف  اأن  الثالثاء  اأم�س  ماري�صت 

يقولون اإن اجراء هذ√ املحاكمة قرب املوقع ال�صابق لربجي 

اآخر  هجوم  وقوع  احتمال  من  يزيد  العاملي  التجارة  مركز 

باملدينة.

االأ�صبوع  قال  ”اريك هولدر“  االأمريكي  العدل   وكان وزير 

 èخلي �صجن  من  حماكمتهم  قبل  �صينقلون  اخلم�صة  اإن  املا�صي 

مبانهاتن  احتادية  حمكمة  اأمام  ليمثلوا  كوبا  يف  غوانتانامو 

والتي و�صفها باأنها مكان مثايل و�صهدت الكثري من املحاكمات 

الناجحة ملتهمني باالإرهاب منذ عام 2001.

وميكن نقل املتهمني اخلم�صة اإىل نيويور∑ يف غ�صون اأ�صابيع 

ومن املرجح احتجازهم يف ق�صم تفر�س عليه حرا�صة م�صددة 

اأ�صبه  للتهذيب واال�صالì وهو وحدة  يف مركز مرتوبوليتان 

ما يكون بالقالع يف قلب احلي.

وكان ‹ل�س ال�صيوñ االمريكي رف�س الثالثاء تعديال يهدف 

اإىل منع حماكمة املتهمني اخلم�صة بتدبري اعتداءات 11 ايلول/

�صبتمرب اأمام حمكمة يف نيويور∑.

ال�صناتور  به  تقدم  الذي  التعديل   ñال�صيو ‹ل�س  ورف�س 

اجلمهوري ”جيم�س انهويف“ يف اطار م�رشوع ميزانية وزارة 

املحاربني القدامى، باغلبية 57 �صوتا مقابل 43.

ودعا الن�س اىل ح¶ر ا�صتعمال اأموال عامة ”لبناء او تعديل 

اأجل  من  اأرا�صيها   iاأحد اأو  املتحدة  الواليات  يف  �صجون 

اعتقال اأي من �صجناء غوانتانامو ب�صكل دائم اأو موؤقت“.

حماكمة  ليمنع  عليه،  امل�صادقة  متت  لو  التعديل،  هذا  وكان 

املتهمني اخلم�صة اأمام احدi حماكم احلق العام ومينع اي�صا 

على  حماكمة  دون  نهاية  ال  ما  اإىل  املعتقل  يف  املتبقني  نقل 

اعتبار انهم ي�صكلون خطرا كبريا وال ميكن اإطال¥ �رشاحهم.

äGAÉ```a`°VäGAÉ```a`°V

 á«µjôeCG  á«ë«°ùe  ΩÓ°S  áª¶æe  âYO
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ á«ë«°ùŸG äÉª¶æŸG
 Ú«µjôeC’G  Úª∏°ùŸG  ™e  π°UGƒàdG  ¤EG
 »àdG õ««ªàdGh §«ªæàdG ∫ÉªYCG á¡LGƒŸ
 11  çGóMCG  ó©H  á°UÉN  ,É¡d  ¿ƒ°Vô©àj
 øe ±ƒÿÉH Qƒ©°ûdG OGR å«M ;ÈªàÑ°S
 IôgÉ¶H  ±ôY  Éª«a  º∏°ùe  ƒg  Ée  πc

.“É«HƒaƒeÓ°SE’G”

الـ66  ال�صنوي  موؤمترها  وخالل 

اأعلنت  اجلاري،  ال�صهر  عقد  الذي 

”جلنة االأ�صدقاء املعنيني بالت�رشيع 
الوطني“ -وهي من¶مة �ص¨ط م�صيحية اجتماعية 

التزامها  احلروب-  من  خال  عا⁄  اإىل  تدعو 

االإ�صالمية  املن¶مات  مع  العمل  ”موا�صلة 
اأجل تناول املخاوف املجتمعية  االأمريكية من 

والت�رشيعية امل�صرتكة“.

ومقرها  للمن¶مة،  العامة  اللجنة  و�صدقت 

ال�صنوي  موؤمترها  خالل  وا�صنطن،  العا�صمة 

وكالة  بح�صب  االلتزام،  هذا  يوؤكد  خطاب  على 

اأمريكا اإن اأرابيك الثالثاء 17-11-2009.

للمن¶مة يف  التنفيذي  ال�صكرتري  فولك  وقال جو 

االأمريكيني  امل�صلمني  تنميط   iجر ”لقد  بيان: 

ب�صكل خاطÅ ك¨رباء وغري موؤمنني ومتعاطفني 

�صبتمرب  منذ  خا�س  وب�صكل  االإرهابيني،  مع 

.“2001

 

اأجل  من  معا  وقفنا  ”اإذا  فولك:  واأ�صاف 

نعزز  اأن  ف�صيمكننا  والعدالة  امل�صاواة  ‡ار�صة 

فهمنا للم�صلمني االأمريكيني وفهمهم لنا، واإبراز 

الروؤية االإ�صالمية االأمريكية ب�صورة اإيجابية“، 

مع  امل�صرت∑  العمل  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  داعيا 

اإىل  الت�صامح  جتاوز  اأجل  ”من  اأمريكا  م�صلمي 

حماولة الفهم واحرتام ودعم التعاون“.

 

ºgÉØà∏d “áeCGƒJ”
يهودية  من¶مة  اأطلقت  ذاته،  ال�صعيد  وعلى 

اأمريكية تقول اإنها معنية بالتفاهم بني االأديان 

مبادرة ”تواأمة“ بني 100 م�صجد وكني�صة ومعبد 

يهودي يف الواليات املتحدة واأوروبا.

ووفقا للمبادرة، التي اأطلقتها موؤ�ص�صة التفاهم 

اإجراء   ” فقد  نيويور∑،  ومقرها  االإثني، 

لقاءات بني رواد امل�صاجد والكنائ�س واملعابد 

االأ�صبوع  نهاية  واحدة  منطقة  يف  تقع  التي 

العبادة  دور  اأن�صطة  توحيد  بهدف  املنق�صي; 

الق�صايا  بع�س  على  للرتكيز  معينة  فرتة  خالل 

التي تهم املتدينني من جميع االأطراف.

العبادة  دور  االإثني  التفاهم  موؤ�ص�صة  واأو�صت 

اأحد  يف  بالعمل  امل�صاركة  الدينية  واملن¶مات 

‹االت اإنقاذ البيÄة، اأو حماية املهاجرين، اأو 

االإ�صالموفوبيا،  اأو  ال�صامية،  معاداة  مكافحة 

اأو حماربة الفقر.

االإ�صالمية  اجلمعية  املبادرة  يف  وي�صار∑ 

االإ�صالمية  ال�صÄون  و‹ل�س  ال�صمالية،  الأمريكا 

وامل�صلمني،  لليهود  الكندية  واجلمعية  العامة، 

اإنديانابولي�س  يف  املتحدة  امل�صيح  وكني�صة 

بوالية اإنديانا، وغريها.

وتاأتي هذ√ املبادرات يف الوقت الذي يتخوف 

 çفيه امل�صلمون يف الواليات املتحدة من حدو

اإطال¥   çحاد بعد  جتاههم  عنيفة  اأفعال  ردود 

النار يف قاعدة ”فورت هود“ الع�صكرية بوالية 

من  م�صلم  اأمريكي  طبيب  نفذ√  الذي  تك�صا�س، 

اأ�صل عربي.

خا�س  ب�صكل  االإ�صالمية  املخاوف  وازدادت 

الواليات  يف  ميينية  اإعالم  و�صائل  تركيز  مع 

املتحدة على اخللفية االإ�صالمية ملرتكب الواقعة 

التي راì �صحيتها 13 جنديا اأمريكيا.

 á¡LGƒŸ ¿ƒYój ¿ƒ«ë«°ùe ..ÉµjôeCG 

 “É«HƒaƒeÓ°SE’G”

 áÑéfi ≈∏Y AاóàYيف ا ≥≤– áيµjمرC’ا áWسرûdا 
والية  يف  االأمريكية  ال�رشطة  بداأت 

اإلينوي حتقيقا ب�صاأن حادç اعتداء �صيدة 

متجر،  يف  حمجبة  م�صلمة  على  اأمريكية 

له  يتعر�س  هجوم   çحاد  Êثا وهو 

طبيب  قيام  خلفية  على  باأمريكا  م�صلمون 

موؤخرا  ح�صن  مالك  ن�صال  يدعى  م�صلم 

بفتح النار على زمالئه يف قاعدة ”فورت 

تك�صا�س  والية  يف  الع�صكرية  هوود“ 

واإ�صابة  مقتل  اإىل   iاأد ما  االأمريكية 

نحو 50 �صخ�صا.

يف  �صمية  اأبو  اأمل  عليها  املجني  وقالت 

حديثها ل�صبكة ”اإيه بي �صي“ التليفزيونية 

12-11- اجلمعة  االأمريكية  االإخبارية 

2009، اإن �صيدة اقرتبت منها اأثناء ت�صوقها 
يف اأحد املتاجر يف �صاحية ”تينلي بار∑“ 

اإلينوي وحاولت  �صيكاغو يف والية  مبدينة 

تعليقا  وجهها  يف  �صارخة  حجابها،  نزع 

يعرب عن ازدرائها لالإ�صالم.

واأ�صافت اأمل: ”كنت مرتبكة وم�صتاءة جدا 

هذا  مثل  �صيء  يل   çيحد  ⁄  ..çحد ‡ا 

 ñرشا� بني  من  اأن  اإىل  م�صرية  قبل“،  من 

”فورت  هجوم  منفذ  اإن  لها  قالت  ال�صيدة 

هود“ م�صلم.

وقالت اأمل اإنها تقدمت ب�صكوi لل�رشطة يف 

وال�صيدة  هي  الحقا  ا�صتدعتها  التي  اإلينوي 

يف  للتحقيق  عليها  باالعتداء  املتهمة 

تتنازل  لن  اأنها  موؤكدة   ،çمالب�صات احلاد

اإ�صالمها  رمز  هو  فـ“حجابها   iال�صكو عن 

وكرامتها“.

املدير  رحاب،  اأحمد  علق  ناحيته  من 

االأمريكية  العالقات  ملجل�س  التنفيذي 

 çحاد على  �صيكاغو  يف  (كري)  االإ�صالمية 

االعتداء قائال: ”نعتقد اأنه تطور مقلق جدا 

وخميب لالآمال“.

وب�صدة  تنتقد  ”كري“  اأن  رحاب  واأ�صاف 

ال�صامية  ومعاداة  االإ�صالموفوبيا  Xاهرة 

باالإ�صافة اإىل اأي هجمات تقع على اأ�صا�س 

اأمل  وا�صفا  العر¥،  اأو  اللون  اأو  العقيدة 

باأنها �صحية ”جرمية كراهية“.

 

“Oƒg äQƒa” Ωƒég
اأمريكية، �صوب امليجور  وبح�صب م�صادر 

كان  �صالحني  نريان  ح�صن  مالك  ن�صال 

زمالئه  على   5-11-2009 يوم  يحملهما 

”فورت هود“ الع�صكرية  يف مبنى بقاعدة 

يجرون  اجلنود  من  كبري  عدد  فيه  كان 

العرا¥  اإىل  اإر�صالهم  قبل  طبية  فحو�صا 

اإىل  ذلك  بعد  وتوجه  اأف¨ان�صتان.  اأو 

قاعة جترi فيها مرا�صم توزيع �صهادات 

 iاأود ما  �صخ�س;   600 يح�رشها حواىل 

 40  ìوجر �صخ�صا   13 بحياة  اإجماال 

.ìاآخرين، كما اأ�صيب هو بجرو

من  تخوفات  �صدرت  احلادثة  هذ√  واإثر 

تعر�صهم  احتمال  من  اأمريكا  م�صلمي  قبل 

لردة فعل �صلبية ب�صبب هذ√ احلادç. ويف 

”را�صمو�صن  موؤ�ص�صة  اأجرت  ال�صدد،  هذ√ 

للراأي  ا�صتطالعا  االأمريكية  ريبورت�س“ 

 11-11-2009 االأربعاء  نتائجه  ن�رشت 

اآراوؤهم  ا�صتطلعت  ‡ن   57% فيه  اأعرب 

يوؤدي  اأن  من  قلقهم  عن  االأمريكيني  من 

امل�صلمني  �صد  عنيف  فعل  رد  اإىل   çاحلاد

لي�صوا  اإنهم   40% قال  بينما  االأمريكيني، 

االإطال¥  على  قلقني  لي�صوا  اأو  جدا،  قلقني 

عنيف  فعل  رد  اإىل   çاحلاد يوؤدي  اأن  من 

�صد م�صلمي اأمريكا.

”فورت   çحاد على  فعل  ردة  اأول  ويف 

هود“ اعتدi �صابط احتياط مب�صاة البحرية 

االأمريكية ”املارينز“ موؤخرا بال�رشب على 

ق�س يوناÊ وو�صفه باأنه اإرهابي Xنا منه 

اأن الق�س عربي; ‡ا دفع املعلق االأمريكي 

بداأت“  قد  ”احلماقة  اإن  للقول:  اآبي زمييت 

يف الواليات املتحدة.
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Magic Ali
ماجيك  ولد 

عبد  ”عماد  علي 

 áæ°S علي“  احلليم 

مبدينة   1981
�صبب  امل�رشية.  اال�صماعيلية 

هو  املالكمة  لعا⁄  دخوله 

”�صحبه“  الذي  ”�صيد“  اأخو√ 

وادخله  تعبري√  حد  على 

منذ  مالكما  ليكون 

ال  �صنه  كان  ان 

 12 يتجاوز 

فدخل  �صنة 

ي  د نا

ء  ا ل�صهد ا

بقي  و

فيه 

ملدة 5 

ت  ا �صنو

كاملة.

ملاجيك   èتتوي اول 

مدينة  يف  كان  علي 

ال  وعمر√  ال�صوي�س 

يتجاوز 13 �صنة حيث 

ميدالية  على  حاز 

كانت  ذهبية 

فاحتة  له  بالن�صبة 

جوائز  حل�صد 

.iاأخر

علي  دخل 

الوطني  املنتخب 

�صنة  امل�رشي 

فÄة  يف   1999
لل�صباب  م�رش 

اول  وكانت 

لعب  بطولة 

هي  فيها 

العرب  بطولة 

وح�صل  الدولية 

خاللهل على ف�صية.

ال�رشطة  نادي  ان  علي  يقول 

حيث   2000  áæ°S  “Êا�صرتا”
بطوالت  يف   ìالنجا فيه  حقق 

ثانية.

والتحاقه  للجي�س  دخوله  لكن 

امل�رشي  الع�صكري  باملنتخب 

با�رشاف اللواء ”توفيق م¶هر“ 

على  Xهور√  يف  ال�صبب  كان 

�صافر  حيث  عديدة  م�صتويات 

اىل جنوب افريقيا وحاز على 

امليدالية الربونزية.

التحق  م�رش  اىل  رجع  ملا 

واول  االأول  م�رش  مبنتخب 

بطولة دولية �صار∑ فيها كانت 

على  حاز  حيث  ال�صني  يف 

الرتبة اخلام�صة.

يف بطولة م�رش الدولية، يقول 

امليدالية  على  حاز  علي، 

الذهبية خالل 3 مرات.

هي  ذكراياته  ا�صعد  من  ولعل 

امل�صاركة يف بطولة اذرابيجان 

مالكم  هزم  حيث  الدولية 

ثقة  اعطا√  ما  ا�رشائيلي..هذا 

يف النف�س وعزمية اكرب.

ميداليات  عدة  علي  ح�صد  كما 

عربية  بطوالت  يف  ذهبية 

واخرi افريقيا.

ÉµjôeG ™e »∏Y á°üb

يف �صنة 2007 اقرتì القائمون 

على  م�رش  يف  املالكمة  على 

املالكمني  رفاقه  من  و5  علي 

العا⁄ يف  بطولة  امل�صاركة يف 

�صيكاغو. 

فلم يكن خيار علي �صوi البقاء 

يف بالد العم �صام وذلك لتحقيق 

حلم االحرتاف.

فاول ما دخل ملطار نيويور∑ 

دون  وان�صحب  حقائبه  اخذ 

امل�صاركة يف بطولة �صيكاغو.

احلياة يف امريكا ⁄ تكن �صهلة. 

فر�س  اليومية  احلياة  ف�ص¨ط 

قوت  ي�صمن  كي  يعمل  ان  عليه 

املالكمة  من  فان�صحب  يومه، 

6 ا�صهر، لكن رفيق دربه  ملدة 

”برن�س �صمري“ اخذ يرتدد عليه 
كي  عليه  و�ص¨ط  يومي  ب�صكل 

يعود اىل عا⁄ الريا�صة حتقيقا 

معا  �صطراها  التي  لالهداف 

قبل املجيÅ اىل امريكا.

املالكمة  اىل  علي  رجع 

م�صرتكة  اول  وكانت 

”القفازات  هي  له 

الذهبية“  حيث كتب يف 

يف  �صاهم  انه  بطاقته 

م�رش يف اكرث من 200 

املن¶مني  لكن  مقابلة، 

حيث  ين�صفو√   ⁄

الذين  فÄة  يف  ادرجو√ 

لديهم 20 مقابلة.

“ƒjQÉe”Ü √AÉ≤d
لقاء√  ان  علي  يقول   

�صكل  ”ماريو“  باملتعهد 

له بداية جديدة  بالن�صبة 

املالكمة  عا⁄  يف 

ماريو  �صجعه  حيث 

اكرث  االحرتاف  على 

وتبنا√ يف امريكا كي 

من  مالكما  يكون 

الطراز االول.

م�صاركاته  خالل 

االخرية   çالثال

فاز علي بال�رشبة 

يف  القا�صية 

االوىل،  اجلولة 

الف�صل  ويعود 

ملاريو على حد 

تعبري علي.

لعب  مرة  اول 

ا�رشاف  حتت  علي  فيها 

 çصاو�” ماريو كانت يف 

وفاز  كاروالينا“ 

بال�رشبة القا�صية.

فلوريدا  يف  كانت  الثانية 

القا�صية  ال�رشبة  وكانت 

اي�صا يف اجلولة االوىل.

يف ”كونيكتكت“ كانت بالتن¶يم 

امل�صرت∑ مع القنوات الف�صائية 

”ا�س بي او√“ حيث فاز علي يف 
بال�رشبة  االوىل  اجلولة  اآخر 

القا�صية.

التي  للمناف�صة  يح�رش  حاليا 

يف4  كاليفورنيا  يف  �صتجري  

دي�صمرب املقبل.

?á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG
علي  يقول  كبرية  نف�س  بثقة 

العا⁄  بطولة  عن  يف�صله  ال  انه 

�صنة   iصو� الثقيل  الوزن  يف 

ذلك  غاية  واحدة...واىل 

الوقت ينت¶ر√ الكثري من العمل 

ل�صديقنا  �صعيد   ßفح واجلهد 

علي. 

Our new heros...

Magic Ali & Prince Samir
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Prince Samir
او  �صمري  اأحمد 

�صمري“  ”برن�س 
مواليد  من 

يف  اال�صكندرية 

م�رش �صنة 1984..

يحفز   ⁄ علي،  �صديقه  عك�س 

افراد  من  احد  اي  �صمري 

ي�صاهد  كان  فقد  عائلته، 

على  االوملبية  االلعاب 

جدا  �صعيدا  وكان  التليفزيون 

كلما راأi احد املالكمني ينجح 

يف املقابلة.

املالكمة  عا⁄  �صمري  دخل 

نادي  يف   1996  áæ°S

بقيادة  العربية  ال�رشكة 

عبد  �صيد  املدربني 

العليم، وحممد طه.

ال�صنة  نف�س  ويف 

ذهبية  ميدالية  اأخذ 

يتجاوز  ال  وعمر√ 

تدريب  بعد  �صنة   12
يف  اآ�صهر   3 دام 

اال�صكندرية.

دخل �صمري فريق ال�صبان 

باال�صكندرية  امل�صلمني 

املوؤ�ص�صة  نادي  اىل  انتقل  ثم 

ح�صن   Ïالكاب مع  الع�صكرية 

ال�صخاوي.

مع  ال�صباب  منتخب  دخل 

د.�صياء العزم.

كانت اول بطولة دولية يف قطر 

ل�صنة  العب  اح�صن  لقب  واخذ 

.2000
اأهم البطوالت التي �صار∑ فيها 

اين  العرب  بطولة  هي  �صمري 

بطولة  االول،  باملركز  Xفر 

املتو�صط  بطولة  اذربيجان، 

يف املانيا، حيث اخذ امليدالية 

اجلزائر  ويف  الربونزية، 

بدورة االلعاب االفريقية حيث 

نال امليدالية الذهبية.

ÉµjôeG ™e »∏Y á°üb

ا�صتدعي  علي،  �صديقه  مثل 

البطولة  يف  للم�صاركة  �صمري 

ب�صيكاغو،  للمالكمة  الدولية 

املطار  من  املالكمني  ان�صحب 

عالم“  ”حممد  عمه  فاحت�صنه 

 èنه يف  للموا�صلة  وحفز√ 

ودفع  والتدريبات  املالكمة 

ملا  ولوال√  امل�صاريف  كل  له 

و�صل  ما  اىل  �صمري  و�صل 

اليه.

كانت  امريكا  يف  مقابلة  اول 

�صمري  فيها  وك�صب   2008  áæ°S

ثانية  مرة  ولعب  املقابلة، 

يف  اي�صا  لعب  اي�صا،  وك�صب 

هيلتون  فند¥  يف  ايلند  لون≠ 

امل�صهور وك�صب اي�صا.

�صاهمت  املقابالت  هذ√  وكل 

يف �صهرته ببالد العم �صام.

“ƒjQÉe”Ü √AÉ≤d
ماريو  املالكمة  مبتعهد  التقى 

اىل  �صنة،  وان�صم  قبل حوايل 

عة  ‹مو

يو  ر ما

ة  مل�صما ا

:Ü

360 

Boxing
مقابالت   çثال ماريو  مع  لعب 

وك�صبها كلها.

يف  كانت  االوىل  املقابلة 

حيث  كاروالينا“   çصاو�”
بال�رشبة  جولة  اول  يف  فاز 

القا�صية.

يف  كانت  الثانية  املقابلة 

منهاتن وك�صبها اي�صا.

يف  كانت  له  مقابلة  واآخر 

خليفه  الفوز  وكان  فلوريدا 

اي�صا.

ô°üe âcôJ ÜÉÑ°S’G √ò¡d

يقول الربن�س �صمري بح�صارة اأنه 

تر∑ م�رش  وا�صتقر يف امريكا 

حقه... يعطو√  و⁄  لم  oX النه 

فاملدرب ”عبد العزيز غنيم“ ⁄ 

يكن يف امل�صتوi املطلوب و⁄ 

يكن حمرتفا.

ان  �صمري  الربن�س  ويقول 

مبني  م�رش  يف   Åصي� كل 

ال�صخ�صية  علىامل�صالح 

ال�صيقة وال�صحية الكبرية 

هم املالكمني...

جاء  انه  �صمري  يقول 

اف�صل  حلياة  امريكا  اىل 

له  كما  ولعائلته،  له 

وهو  وحيد  هدف 

االحرتافية وبلوÆ مواقع كبرية 

يف املالكمة.

?á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG
بثقة نف�س كبرية يقول �صمري انه 

يف  العا⁄  بطولة  عن  يف�صله  ال 

من  �صنتني   iصو� الثقيل  الوزن 

ال�صا¥... والتدريب  العمل 

ينت¶ر√  الوقت  ذلك  غاية  واىل 

 ßفح واجلهد  العمل  من  الكثري 

ورفيق  �صمري  ل�صديقنا  �صعيد 

دربه علي.

á«Hô©dG á«dÉé∏d AGóf

طالب برن�س �صمري وماجيك علي 

العربيةوامل�رشية  اجلالية  من 

ان يقفوا معهم وي�صجعوهم يف 

املتحدثان  ووعد  مقابالتهم 

لن  انهما  العربية  اجلالية 

ينهزما يف كل مقابالتهما.
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�صاأجتاوز ال�صعفاء والفا�صلني وذوي االل�صنة 

ر�صم  اعادة  واحاول  الرثثارة،  الطويلة 

م�صار حقيقي مل�صطلح املوؤامرة بعد ان ك�صفت 

الوقائع على االر�س ان ثمة موؤامرة حقيقية 

لهيب  ال�صعال  وتهدف  اليمن  لها  تتعر�س  كذبة  ولي�صت 

الدوؤوب  وال�صعي  بقيادتها  الثقة  وزعزة  داخلها  التوتر 

 Ëال�صت¨الل كافة الفر�س ال�صفاء مزيد من االحتقان وتقد

االكاذيب داخلها �صعيا الربا∑ البلد و�صوال الهداف اأبعد 

من حدود اليمن.

تاخذنا العواطف ويلهبنا احلما�س فنق�صوا على انف�صنا يف 

حل¶ة معينة وهو ما يعزز قيمة احلب واالنتماء احلقيقي 

لكن  دائما،  الطليعة  يف  يكون  ان  على  واحلر�س  للوطن 

البع�س هكذا دون متحي�س وتفكري  ين�صا¥  من املوؤ⁄ ان 

انها  الوقائع  كافة  تثبت   iاملد طويلة  موؤامرة  مب�صرية 

احلدود  خلارج  و�صوال  واهله  الوطن  �صد  من¶مة  حملة 

وتزيف  واخلديعة  املوؤامرة  على  االأوىل  بالدرجة  تعتمد 

احلقائق.

كرث ”اأبطال“ هذ√ املوؤامرات، ولعل احلاقد واملتاأمراالكرب 

الذي يتخفى �رشا ويدعم كل تلك املخططات ل�رشب اليمن 

ون�رش امل�صاكل داخل اليمن هو ذلك ال�رشطان اخلبيث الذي 

ا�صبح يبث �صمومه احلاقدة يف ارجاء املنطقة والعا⁄.

لهب  من  االقرتاب  نف�صه  له  ت�صول  من  لكل  نقول  اننا  غري 

اذيال  حاملني  و�صÔدكم  تفلحوا  لن  اليمني،  ال¨�صب 

اخلزي والعار حتى لو حاربتونا او ا�صت¨ليتوا من هم من 

ان  ميكن  فال  املوؤامرات  تلك  لتنفيذ  ووطننا  جلدتنا  اأبناء 

ينطلي علينا كمجتمع واع مدر∑ حمب لوطنه وجريانه اأي 

خمطط تاأمري.

وقتل  ونفذ  ودمر  فجر  من  ا�صالبنا  من  خرج  لقد  نعم 

القتل  بل¨ة   iصو� يوؤمنون  ال  من  وخرج  وطنه   iوحتد

والتدمري لبلدهم ومن باع وطنه لكم ولكنهم االن يدفعون 

الثمن ارواحهم و�صيدفع من بقي منهم نف�س الثمن.

حادا  كان  وان  حتى  والبناء  املو�صوعي  لالنتقاد  نعم 

بع�س ال�صي لكن من ال¶لم ان نعترب قتل االبرياء وتدمري 

الد�صتور  عن  واخلروج  والنهب  والقتل  البلد  منجزات 

الراي  عن  التعبري  حق  دميوقراطية  من  جزاء  الوقانون 

وحتقيق اأي مطالب.

اطالقا مبن مي�س  ن�صمح  ال  لكن  نت�صارع،  نختلف حمليا، 

وطننا او ي�صعى لفر�س و�صايته على بلدنا.. اليمن مين 

االميان واحلكمة فتحت ابوابها و�صدرها للجميع وطوال 

ال�صامخ ⁄ ت�صÅ الأي دوله ونتمتع بعالقات معى  التاريخ 

جرياننا تعترب ا‰وذجا لل�صعور بامل�صري الواحد امل�صرت∑ 

اجلار  بلد  و�صالمة  امن  على  طرف  كل  من  واحلر�س 

االخر.

بهذ√  تدمرينا  وطنهم  باعوا  الذين  هوؤالء  يريد  ملاذا 

ع�صنا  وطننا..!?  وتدمري  والرخي�صة  الدنيÄة  املوؤامرات 

ع�رشات ال�صنني ⁄ نعرف طائفية وال عرقية و⁄ نرتبq على 

ابناء وطن  اننا  على  تربينا  لقد  ملوثة..  او  م¨لوطة  قيم 

واحد نعي�س مب�صري م�صرت∑ واحد، نحب بع�صنا، ون�صعى 

بنيان واحد نكمل بع�صنا  ونحلم بان نكون معى جرياننا 

البع�س وهكذا �صنكون..

لزارعي  بخ�صة  باثمان  وطنهم  باعوا  للذين  ونقول 

 iعلى مد ينجح  متاأمر و⁄  اأي  ينجح  لن  والت�رشذم   Ïالف

التاريخ..!! هنا∑ حقائق كثرية وموثقة �صتكون حا�رشة 

وبقوة لكل من يتطاول على اليمن او ي�صعي من خالل من 

خربة  له  من  وكل  جريانها،  على  التطاول  وطنهم  باعوا 

مطالبة  كونه  من  اكرب  امل�رشوع  ان  يدر∑  يح�صل  ما  يف 

بحقو¥ وامل�صتقبل القريب جدا �صيك�صف كل �صي..

قبلة وفاء و�صكر وتقدير لكل ابطال قواتنا امل�صلحة الذين 

يعتربون هم االبطال احلقيقيون وا�صحاب الف�صل االول- 

بعد الله �صبحانه وتعاىل- لكل االنت�صارات التي حتقق كل 

يوم.. ورحمة الله ت¨�صى كل �صهدائنا الذين لن تن�صى كل 

االجيال ت�صحياتهم.

…ÒãµdG √óc øH ÚeCG

 ‘  á«dÉ°üØf’G  äGOÉ«≤dG  ÈcCG  â«æe
 ÒZ  áÁõgh  ,™jQP  π°ûØH  êQÉÿG
 ‘ äÉaÓÿG âØ°üY ¿CG ó©H ,ábƒÑ°ùe
 ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  √hó≤Y  ô“Dƒe  ábhQCG
 ôeC’G  º¡H  »¡àæ«d  ,É°ùªædG  ‘  »°VÉŸG
 kÉ≤∏£e  ¥ÉØJ’G  ΩóY  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ¤EG
 πªY  á¨«°U  hCG  ,Üƒæé∏d  ™°Vh  …CG  ≈∏Y
 ≥FGôM  Gƒ∏©°TCG  øjòdG  ÉŸÉW  ,ácÎ°ûe
 ºg á«°ûMƒdG √QRÉ› GhOÉbh ,Üƒæ÷G
 ¿Óª◊G  á©æbCÉH  ¿hóFÉ©dG   º¡°ùØfCG

.á©jOƒdG

منيت اأكرب القيادات االنف�صالية يف 

اخلارج بف�صل ذريع، وهزمية غري 

م�صبوقة، بعد اأن ع�صفت اخلالفات 

يف اأروقة موؤمتر عقدو√ نهاية االأ�صبوع املا�صي 

االتفا¥ على  اإىل  االأمر  بهم  لينتهي  النم�صا،  يف 

للجنوب،  و�صع  اأي  على  مطلقًا  االتفا¥  عدم 

اأ�صعلوا  الذين  طاملا  م�صرتكة،  عمل  �صي¨ة  اأو 

حرائق اجلنوب، وقادوا ‹ازر√ الوح�صية هم 

اأنف�صهم  العائدون باأقنعة احلمالن الوديعة.

االجتماع  اأن  نيوز“:  ”نباأ  م�صادر  واأفادت 

اأبو  حيدر  من:  كاًل  �صم  النم�صا،  يف  عقد  الذي 

بكر العطا�س، و�صالح عبيد اأحمد، وحممد علي 

اأحمد واآخرين، فيما قاطعه كاًل من علي نا�رش 

اأملانيا  يف  املتواجد  باعوم  وح�صن  حممد، 

حاليًا ال�صتكمال عالجه.

املجتمعني  بني  ع�صفت  اخلالفات  اأن  واأكدت: 

والتع�صب  للذات،  التع�صب  �صاد  اأن  بعد 

املناطقي، ورف�س البي�س مبارحة حلè، مثلما 

فيما  اأبني..  اأو  ال�صالع،  رف�س غري√ مبارحة 

اأثار �صلو∑ البي�س وخطابه اال�صتعالئي ا�صتياء 

العطا�س  بكر  اأبو  حيدر  خا�صة  امل�صاركني 

الذي ⁄ يح�رش ”كتابع“ يف دولة البي�س واإ‰ا 

وو�صاطات   ìاحلا بعد  ح�رش  جنوبي  ك�رشيك 

بعث بها البي�س ال�صفاء م�رشوعية جنوبية على 

م�صاريعه التي ن¶م هذا املوؤمتر الجل اقرارها، 

للجنوبيني- كمفاجاأة عيد اجلالء- على  وزفها 

حد و�صفه يف ت�رشيحات �صابقة.

وت�صيف امل�صادر: اأن عددًا من امل�صاركني ويف 

مقدمتهم حيدر ابو بكر العطا�س قدم مقرتحات 

بديلة مل�رشوع البي�س الذي يدعو الن�صاء كيان 

مكونات  كل  م¶لته  حتت  جتتمع  جديد  تن¶يمي 

احلرا∑ يف الداخل واخلارج، واإن�صاء موؤ�ص�صة 

البي�س  اأن  غري  النم�صا،  مقرها  موحدة  مالية 

Xل متم�صكًا بخيار√ و�صقف مطالبه، وعندما ” 

بحوزة  التي  اجلنوب  اأموال  ملو�صوع  التطر¥ 

البي�س ، وم�صادر التمويل �صاط البي�س غ�صبًا، 

توحي   iواأخر نابية،  عبارات  عدة  واأطلق 

ثم  امل�صاركني،  من  و�صاخطًا  �صاخرًا  بالطرد، 

غادر قاعة االجتماع بطريقة ا�صتفزازية اأثارت 

حفي¶ة وا�صتياء اجلميع.

حاولت  امل�صاركة   iاالأخر االأطراف  اأن  ومع 

االجتماع،  با�صتÄناف  املو�صوع  مللمة  جاهدة 

مكونات  اأمام  الوجه  مباء  اخلروج  وحماولة 

االأمر  اأن   qاإال واخلارج،  الداخل  يف  احلرا∑ 

اأن  اإىل  ”اخلمي�س“  التايل  اليوم  م�صاء  اأف�صى 

هزيل  ببيان  وخرجوا  يتفقوا،   qاأال على  يتفقوا 

البيانات  تلك  عن  �صيء  باأي  يختلف   ⁄ جدًا 

اأي  يف  احلرا∑  مكونات  من  اأيًا  ت�صدرها  التي 

مديرية اأو قرية.

االعداد  ا�صت¨ر¥  الذي  املوؤمتر  فاإن  وهكذا 

”نباأ  ن�رشت  اأن  و�صبق  �صهرين،  من  الأكرث  له 

يف  ذريعًا  ف�صاًل  ف�صل  حوله،  اأخبارًا  نيوز“ 

بل  واخلارج،  الداخل  حرا∑  �صفوف  مللمة 

التع�صب  من  ومزيدًا  جديدًا،  متزقًا  كر�س  اأنه 

بـ“قيادات  ي�صفوهم  من  فجميع  املناطقي.. 

اجلنوب التاريخية“ اأخفقوا يف جتاوز املا�صي 

يدورون  اجلميع  وXل  االنتقامية،  وح�صاباته 

يدعو  وكال  h“الزمرة“،  ”الط¨مة“  حلبة  يف 

�صاحبة للت�صامح والت�صالح، ويلعنه يف �رشيرته 

باأقذع االلفا®..

êQÉÿG »«dÉ°üØfGô“DƒÃ í«£J äÉaÓN
 بالنم�صا و�لبي�ض يفقد�أع�صابه

احلجري يدعو اإىل ا�ستغالل املواقع الأثرية 
يف اإب وحتويلها اإىل ا�سرتاحات �سياحية 

 »Ø°Sƒ«dG »æ¨dGóÑY /Rƒ«f áHôZ
اإب احمد عبدالله احلجري   ßدعا حماف  

اإىل ا�صت¨الل املواقع االأثرية التي تتميز 

ا�صرتاحات  اإىل  املحاف¶ة وحتويلها  بها 

�صياحية . 

زيارته  خالل  احلجري   ßاملحاف وقال 

والتاريخية  االأثرية  للمعا⁄  التفقدية 

اأن   ،Êال�صيا مديرية  يف  وال�صياحية 

هامة  مناطق  يف  تقع  املعا⁄  هذ√ 

و�صياحية ولها م�صتقبل يف جذب ال�صياحة 

واال�صتثمار. 

ال�صلطة  توجهات  اأن   ßاملحاف واأ�صاف 

باالآثار  االهتمام  يف  ت�صب  املحلية 

وجوانب ال�صياحة التي تعك�س عراقة اليمن 

وت¶هر احل�صارة القدمية. 

وكان حمافß اإب قد اطلع على موقع جبل 

لrك وح�صن اخل�رشاء وا�صرتاحة حمراء  oامل

تاريخها  يعود  التي   ،ìصنا� اليمن وح�صن 

على  اإطلع  كما  احلمريية.  الدولة  عهد  اإىل 

الإن�صاء  موقعًا  يعد  الذي  الب¨دة  موقع 

ا�صرتاحة �صياحية على الطريق العام الرابط 

اأن  املتوقع  من  والذي  وتعز  �صنعاء  بني 

يقدم خدماته لل�صائحني. 

 Êواأكد القا�صي احلجري اأن مديرية ال�صيا 

الزراعية  للتنمية  �صاملة  بخطة  �صتح¶ى 

وال�صياحية من خالل رفع م�صتوi ال¨طاء 

النباتي عرب م�رشوع الت�صجري القادم. 

اإىل  توجيهاته  احلجري  اأ�صدر  وقد   

املقاول  مبتابعة  االأ�ص¨ال  عام  مدير 

املنفذ مل�رشوع طريق القاعدة ـ االأزار¥ 

ابتداًء  ال�صق  ب�رشعة  واإلزامه  اأدمات،  ـ 

من خط القاعدة. 

ا�صتمع  قد  احلجري  القا�صي  وكان 

هموم  اإىل   Êال�صيا مديرية  قيادة  من 

وم�صاكل املديرية واعدًا بتذليل ال�صعاب 

املحلية  ال�صلطات  عمل  �صري  تعيق  التي 

باملديرية. 

وكالء  االإخوة  احلجري   ßاملحاف رافق 

املحاف¶ة ال�صيخ عبدالعزيز الوائلي، عقيل 

عموم  ومدراء  ال�رشجبي،  قائد  فا�صل، 

اجلهات املعنية.     

3 22

3 22

- ¢UÉN /Rƒ«f CÉÑf

توجهت اليوم اإىل مديرية حر�س حماف¶ة 

حجة قافلة االإغاثة واالإيواء املقدمة من 

اأبناء مديرية عتمة مبحاف¶ة ذمار الإغاثة 

النازحني جراء فتنة عنا�رش االإرهاب 

والتخريب مبحاف¶ة �صعدة ودعما الأبطال 

القوات امل�صلحة واالأمن الذين يت�صدون بب�صالة 

لعنا�رش الفتنة.

واأو�صح مدير عام املديرية ح�صني مو�صى 

وا�صل الذي يراأ�س القافلة لوكالة االأنباء 

اليمنية (�صباأ) اأن القافلة ت�صم 100 �صيارة 

حتمل 300 طنا من مواد االإغاثة واالإيواء 

واالأبقار واالأغنام ومنتجات ملختلف 

املحا�صيل الزراعية التي تنتجها املديرية 

وبتكلفة اإجمالية ت�صل اإىل 45 مليون ريال. 

الفتا اإىل اأنه يرافق القافلة ‹اميع كبرية من 

اأبناء املديرية الذين اأعلنوا تطوعهم مل�صاندة 

اأخوانهم اأبطال القوات امل�صلحة واالأمن يف 

مواجهتهم لع�صابة التخريب واالإرهاب.

øeC’Gh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ∫É£HC’ ÉªYOh Ió©°U »MRÉæd áªàY AÉæHCG øe áKÉZEG á∏aÉb
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�d©رHية  dلª¶æªة  QO��سة 
�Qõd�عية  dلتªæية 
�d£اbة  �أ¿   ¤E�  äQأ�سا�
 »æªيd�  Íلd �dتüسjóرjة 
 πبb øW ∞dأ�  12  øم ÌcاأH äQó ob
 ºK �ãdاfية,  �d©اŸية   Üر◊�
 Qوgóتd� fتيéة   ™L�ÎdاH óH�أ 
�fEتاLية  م�ساحة   ‘ �Ÿ�ستªر 
 øم  ójó©d�  π©ØH �üëŸسو∫ 
�d©و�مb’� πتüساjOة L’�hتªاعية 

d�hتæµوdوLية d�h£بي©ية.
 äQób  óقa �ª¶æŸة,   Öس�ëHh
ة  qيªµلd �dر�سªية   äياFساüحE’�
 ‘  »æªيd�  Íd�  øم Qة  qóسüŸ�
æWا,   527h  ÚØdأ� ëæHو   2007
ة  qيªc ‘ رةªست�Ÿ� ةOاjõd� πHمقا
 ‘ âسلUh »تd� Íd� øم O�Òست�’�
 øم Ìcت¬ �أªيb ما ¤E� ¬س�Øf Ωا©d�
 πãÁ ا∫, ماjQ ¿100 مليوh Qمليا
 …Qاéتd� ¿�õيŸ� ≈عل �Òبc اÄعب

.»æª«dG

 Úعي�Qõd�  Úãباحd�  øم  Oóع
 çاëHأ’ �d©امة  �d¡يÄة  aر´   ‘
 õ©تH �÷æوHية   äا©ØJرŸ�
QO��سة   2008-2009  ∫ÓN  �hòØf
�dبãëية   Oو¡÷�  øªسV ãëHية 
 Íd� J£وjر   çوëH”  ´höûŸ
 Gô¶f  ;“»æWوd�  iستو�Ÿ� عل≈ 
J�سوjقية   äسا��QO ر  qaوJ  Ωó©d
 ™b�h  ¢�µ©J  Íلd LاOة  ميf�óية 
 ¬J�hOأ�h Ãر�حل¬   Íd�  ≥jسو�J
 ™aاæŸ�h �îŸتلØة   ¬a�رWأ�  QhOh
 ójó–  ¤E�  âaóg �dت�سوjقية, 
 ™aاæŸ�h  äلياª©d�h  πر�حŸ�
 Öيdأ�سا�h µJhاdيØ¡ا  �dت�سوjقية 
ØcاAة  عل≈   ∂dP h�أKر  �E‚اgRا, 
 ºgأ�  πلي–h  ójó–h �dتüسjóر, 
�أ�سباh Üم©يقاJ ä£وjر �dتüسjóر 
�dت£وjر,   äاfاµمE�h  kوعاfh  kاªc

 äاjوdhأ�  ójó–  ‘ Ÿ�h�ساªgة 
 �òch �üëŸسو∫,  J£وjر   çوëH
ØcاAة   Úس�–  ‘ �Ÿ�ساªgة 
 äسياUتوd�h  äياæتقd�  ºيªسüJ

�dبãëية.
 øم æة  qعي  äOóح �dت«  �Qód��سة 
 πc  ‘  ÚعQ�õŸ�h  ™b�وŸ�
hحéة   Aا©æسU fiاa¶ة   øم
Qhö†Hة   âسUhأ�  ,âjوëŸ�h
�dر�سªية  �æ©Ÿية   äا¡÷�  πNóJ
fقjóة   ¢Vhرb  ËóتقH �jö©ا 
 ºو�سŸ�  ∫ÓN  Íd� Q�õŸع« 
عل≈   º¡© qéسûJ ة  qö�مي  •höûHh
HاüëŸسو∫   Ωاªتg’�h  Q�رªست�’�

Hhي©¬, Hhا’أ�س©اd� Qتæاa�سية.
 ÚعQ�õŸ� �Qód��سة   âسUhأ� ªcا 
J©اfhية   äيا©ªL  πيµسûتH
 πت�س¡يd Jh�سوjقية;  fE�hتاLية 
 :ä’ا›  ‘  º¡d  äماóÿ�  ËóقJ
 Úس�–h  ,≥jت�سوd�  ,¢V�رbE’�

.¥ô£dG

��ستæتاL¡ا   ‘ �Qód��سة   äQأ�سا�h
 iód �d�ساóFة  �d£رjقة  �أ¿   ¤E�
ة �üëŸسو∫  qيªc ¢�قياd ÚعQ�õŸ�
 ¿RوdاH  ºتJ �Qód��سة   ™b�مو  ‘
 hأ� .πWرd� :ا¡F�õLأ�h “ر��سلةØd�“`H

 ,øª qoãd�  :¬F�õLأ�h  ìóقdاH  πيµdاH
�d�ساóFة  �d£رjقة  Hيªæا  �Øædر. 
 ø£d�  :`H  ¿Rوd�  »g Hا’أ�سو�¥, 
Hhاdتا›   ,Ω�رLيلوµd�  :¬F�õLأ�h
 ÚH ¢�قياd�  ‘ øjتباd�  �òg  ¿Eاa
 ‘  Öت�سبj  Qاéتd�h  ÚعQ�õŸ�
bة hعd� ΩóوVسوVh ìس©∞  qód� Ωóع
 ,∫h�óتd�  óæع  πت©امd�  ‘ �ãdقة 
 äا¡÷� عل≈  æjب¨«   ¬fEاa  ∂dòdh
 ójõŸ�  ∫òH �dر�سªية  ة  qيæ©Ÿ�
�Ÿقاjي�¢   óتوحيd  Oو¡÷�  øم

.∂dòH ÚعQ�õŸ� وعيةJh
æH�سبة   ºgسا�j  Íd� �أ¿   âëسVhأ�h
 πNO �ªLEا›   ‘ f�سبيا  متfóية 
 πسيUاëÃ مقاfQة   ,´Q�õŸ�
HيÄيا  مæاa�سة   iرNأ� J�سوjقية 
 , ∫ dلüëªسو
عل≈  �أ h
 ,¬æم ëHQية 
 , ä dقا cا
 ¢†©H h
 πسيU fiا
c¡ة  Ødا �
 , Q ÿ†سا � h
 ¿Eاa  ∂dòdh
 Íd� مQ�õع« 
 ™b�مو  ‘

 Oاªعت’�  øم jتæµªو¿   ’ �Qód��سة 
 ,πNóلd  Qóسüªc aق§   Íd� عل≈ 
عل≈   Oاªعت’�  º¡æµÁ  Úح  ‘
�dEي¡ا   QساûŸ�  πسيUاëŸ�  øم �أ… 
 ∂dòdh  ,πNóلd  óحيh  Qóسüªc
 äÓNóتd�  øم  ójõŸ�  ∫òH æjب¨« 
�Øµdيلة Hتë�سd� Ú©اóF مh øحóة 
üëÃسو∫  �hQõŸعة  �Ÿ�ساحة 

.ÍdG

 Ωياb �أ¿  �Qód��سة   âëسVhأ� ªcا 
�dتو�س™   ‘  Íd� مQ�õع«   ¢†©H
 ä�وæس�d�  öû©d�  ∫ÓN QõH�عت¬ 
 ⁄ �Qód��سة   ™b�وÃ �Òÿة 
HرëHيت¬   º¡æم æbاعة   øع  øµj
 ä�Qعتبا’ E�h‰ا  �d©اdية, 
 ä�ÈN øم º¡jód ا: ما¡æم ,iرNأ�
متو�KQة ‘ �Q�OEة �üëŸسو∫, h�أ¿ 
�üëŸسو∫ ëjق≤ c� º¡dتØاJ�P Aيا 
�F�ö¡ا   øع  º¡يæ¨j �dق¡وة,   øم
�أd� A�ö� h�سل™ �dبjóلة cاûdسا…. 
W ÒZ ∂dP øµdhا±m عل≈ �dت£وjر 
 êتاfE�h QR�عة   ‘  ™ qتو�سd�h
�üëŸسو∫ ما ⁄ ëjق≤ �üëŸسو∫ 
dلŸ�h ´Q�õª�ستªãر �أHQاحا عاdية 
©ة, ghو ما øµÁ –قيق¬,  qéسûمh

ح�سبªا JبqÚ ’حقا.
��ستæتاLاJ¡ا   ‘ �Qód��سة   âæ qيHh
 Íd� üJhسjóر   êتاfE� J£وjر  �أ¿ 
üHسØة  مرgوfة  dي�¢   kوعاfh  kاªc
æaية   äسياUوJ  ´Q�õŸ� FQي�سية 
 ø¶j  ób ªcا  æة,  qس�fi äياæقJ  hأ�
 äسا��Qód�  èFتاæa �dب©†¢, 
�أ¿ �ûŸسµلة   ¤E�  ÒسûJ ’ تاحةŸ�
dت£وjر  �Ÿ©يقة  �dرFي�سية 
üfiسو∫ �ØJQ� »g Ídا´ µJاdي∞ 
�fEتاLيت¬,   ÊóJ ‘ ’h ,¬LتاfE�
 » qpæتبH مرgوfة   »g ما   QóقH
aاعلة  �س©رjة  d�سيا�سة  �dhódة 
 ´Q�õŸ� ëHQية   Úس�– ±ó¡ست�J
�Ÿ�ستªãر   ÜòLh �üëŸسو∫,   øم
ëfو  عل≈  �üëŸسو∫   êت¡اf’
 Oاªعت�  ∫ÓN  øم  ∂dPh  ,…QاŒ
 O�Òست��  ™æم d�سيا�سة  �dhódة 

 êتاfE’� ûJhسéي™   »LQاÿ�  Íd�
¬ م©¶d ¬ªلتüسjóر. qLوŸ�

 Qعتبا�  øµÁ ¬fE� �Qód��سة   âdاbh
��سJ�Îيéيا  üfiسو’   Íd�
 øµÁ  åيëH  ,»æªيd�  OساüتbÓd
 Úس�ëتd  Óم�ستقب علي¬   πjت©وd�
Hhاdتا›   ,…Qاéتd�  ¿�õيŸ�
H�سيا�سة   ≈¶ëj �أ¿   ≥ëست�j
dت£وjر  aاعلة  ûJسéي©ية 
 kاªc �üëŸسو∫  üJhسjóر   êتاfE�h
fhوعاPE�h ,k� �عتüfi Íd� Èسو’ 
 ,»æªيd�  OساüتbÓd ��سJ�Îيéيا 
aاj ∂dP ¿E©تóª عل≈ عOó مj�õŸ� øا 
 Íd� ¿ا: �أ¡æامة, م¡d� ةjOساüتb’�
�dيæª« �سل©ة م£لوHة ‘ �’أ�سو�¥ 
مرØJ©ة,   Qاأ�س©اHh �d©اŸية, 
 ∫hód�  ‘ èتæŸ� √Ò¶æH ةfQمقا
 Íd� ¬H õيªتj اŸ ∂dPh ,iرNأ’�
�÷وOة  عاdية  �س¡رة   øم  »æªيd�
عل≈   ¬F�حتو� �ªŸيõة,  (�µæd¡ة 
ر  qaوJh  ,(Úيaاµd�  øم f�سبة   πbأ�
 êتاfE�  ‘ �Ÿتو�KQة   ä�Qياÿ�
ر  qaوJh �üëŸسو∫,   ≥jسو�Jh
Qõd�عة  مªFÓة  h��س©ة  م�ساحة 
 ∂dPh ŒاjQة,  üHسØة  �üëŸسو∫ 
 ºFÓŸ�  »NاæŸ� �æd£ا¥  ’J�سا´ 
dلüëªسو∫ ‘ �dيh ,øªعΩó حاLت¬ 
�µJ ¤Eاdي∞ ��ستªãاjQة ûJhس¨يلية 
 øم √Ò¨H ةfQمقا ,¬LتاfE’ ةÒبc

�ëŸاUسيd� πت�سوjقية.
 ÚعQ�õŸ� äاÄa سة��Qód� âª qس�bh
æة �Qód��سة) عH óæي™ üfiسو∫  qعي)
 :¤hة �’أÄØd� ,äاÄa çÓK ¤E� Íd�
 AاæKأ� �d�سيوdة  �سëة   øم  Êا©J
 ¢V�Îb�  ¤E� aت†س£ر   ,ºو�سŸ�
 Íd� QاŒ ¢†©H øة مjóقf ≠dمبا
حت≈ H Úëjي™ �üëŸسو∫, aاأf¡ا 
 •höûdاHh ,º¡d ¬©يH ¤E� س£ر†J
 QاŒ) ØjرVسوf¡ا  �dت«   Qأ�س©ا’�h
�ãdاfية:  ÄØd�hة  Zاdبا.   (Íd�
 πقf äÓµسûم øو¿ مfا©j ¿عوQ�õم
 ¿hي†س£رa ¥�أ�سو’� ¤E� ∫سوüëŸ�
�H ¤Eي™ üfiسوº¡d ‘ �أbرÜ مµا¿ 

�dتاLر  aي¬   óL�توj  º¡عQ�õم  øم
�Q�õŸعو¿   ºسل�j  ’h  ,…ÎسûŸ�
 ∂Ädhأ�  º qoµ–  øم �◊اdة   √òg  ‘
�ÄØdة  �أما   .Qا’أ�س©اH  Qاéتd�
 º¡dسوüfi æjقلو¿  �ãdاãdة: 
 õcمر  ‘  óL�توŸ� �d�سو¥   ¤E�

�jóŸرjة �أëŸ� hاa¶ة.
 äOóح �Qód��سة  �أ¿   ¤E�  Qساûj
 ‘  ÚعQ�õŸ�h  ™b�وŸ� æة  qpعي
hحéة   Aا©æسU fiاa¶ة   øم  πc
 QتباN�  ∫ÓN  ∂dPh  ,âjوëŸ�h
QõH�عة  �ûŸس¡وQة   ≥WاæŸ�  qºgأ�
 äا¶aاëŸ� øم πc ‘ ∫سوüëŸ�
 ” مæ£قة   πc  øمh �còŸوQة, 
 øم ÚعQ�õم øع πقj ’ ما QتياN�
مQ�õع« �üëŸسو∫, ’ Jقπ حياRة 
 ÚعhQõم  Úحقل  øع  ´Q�õم  πc
 ,êتاfE’�  QوW  ‘  øH  Qاéاأ�سH
 ™b�وŸ� ¤E� Ê�óيŸ� ∫hõæd� ”h
 ,»æL  ºمو��س  ∫ÓN �OóëŸة 
�üëŸسو∫,   ≥jسو�J ØŒي∞, 
�VEساaة   ,™bمو πc ±hر¶d قاahh
 ‘ �’أ�سو�¥  jRhاQة   QتياN�  ¤E�
�dتاdية:  h�’أ�سو�¥   ¿óŸ�  øم  πc
 ,πLاH �◊ójóة,   ,Aا©æسU”
�◊يªة   ,âjوëŸ� حéة, 
�d£وjلة,   ,ºLرd� �ÿاLQية, 
 ä�Qاjõd�  √òg  âلªس�  .“Ωسبا�
 ,ÚعQ�õŸ� م™  مبا�öة   ä�Aقاd
 äاfبياd�  øjhóJh  ,Qاéتd�
 QاéتdاH سةUاN ä�Qاªو��س£ة ��ستH

.ÚعQ�õŸاH iرNأ�h
 ä�Qاjõd� ∫ÓN ” ,∂dP ¤E� ةaساVE�
 ,πق◊� ±hر¶d يةf�óمي ä�ógساûم
 ä�hOأ�h  Öيdأ�سا�  ,Qاéأ�س’� حاdة 
 ,»æ÷�  äلياªع  Rا‚E� Whر¥ 
 ,èjQóتd�  ,RرØd� �dتØéي∞, 
 ,¢üيªëتd�  ,Òسûتقd�  ,πقæd�
 ógساûŸ� JوKي≤   ”h  ,øë£d�
 äاæ qpي©d�h  ä�hOأ’�h  äسا�QاªŸ�h

مd� ∫ÓN øتüسوjر, gÒZhا.

 “»æª«dG ÍdG“`d QÉÑàY’G IOÉYE’ áë∏e áLÉ◊G âJÉH
 AÉîŸG AÉæ«e ¤EG áÑ°ùf ,“Écƒe“`H ±ô©j ¿Éc …òdG

 Iô¡°T Öjô≤dG »°VÉŸG ‘ ó¡°Th ,¬æe Q qó°üj ¿Éc …òdG
 ÍdG ±Éæ°UCG πc âbÉa »àdG ¬JOƒL å«M øe á«ŸÉY
 É«dÉM íÑ°UCGh ,⁄É©dG ‘ IQ qó°üŸGh áéàæŸG ∫hódG ‘

.ájôjó°üàdG ábÉ£dG ‘ ôªà°ùe QƒgóJ øe ÊÉ©j

?áيŸÉ©dا ¥ƒسùdيف ا √QÉÑàYا óي©j øم .. øªيdا øH3 22

Oƒªfi Iôµa :âfCÉÑ°S
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"∂«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
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

Quality Care With Heart & Commitment
- Offering our patients cutting edge knowl-
edge & technology for optimal diagnosis & 

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

Qƒ°üæe óªMCG /O
!Qƒjƒ«æH Î°ù°ThQ á©eÉL øe ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J »FÉ°üNCG

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

.êÓ©dGh áeóÿG øe iƒà°ùe %$YCG Ëó"J Éæàª¡e

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

Most unsurances accepted
ô¡°T 24 IóŸ IóFÉa 0%

GAÉ°ùe 5 $àM ÉMÉÑ°U 9 øe âÑ°ùdGh á©ª÷G -¢ù«ªÿG :%ÉjCG IOÉ«©dG

Tel: 718-618-4945
email: sunsetortho@hotmail.com

!"#$% &'()/*
Ahmed Mansour, D.D.S

476 48 th street (corner of 
5th Avenue), Brooklyn 11220

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e πeÉ°T »ÑW ∞°ûc
∫hÎ°ù«dƒµdGh ΩódG §¨°V êÓYh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh ôµ°ùdG êÓY

ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûgh Ωõ«JÉehôdGh π°UÉØŸG Ω’BG
áFôdG ¢VGôeCGh Ö∏≤dG ∞©°V øY ôµÑŸG ∞°ûµdG

 C&B »FÉHƒdG …óÑµdG ÜÉ¡àd’G êÓY
iô¨°üdG äÉMGô÷Gh ÇQGƒ£dG ä’ÉM ™«ªL

á«Ñ£dG π«dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG ∞°ûµdG

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

ô¶ædGh ™ª°ùdG ∞°ûc
∫ÉØWCÓd á«°SQóŸG ôjQÉ≤àdG ™«ªLh

áeRC’Gh Qó°üdG á«°SÉ°ùM
ájó∏÷G ¢VGôeC’G

è◊G äÉª«©£J ™«ªL
´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

ÚeCÉàdG »∏eÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Òµjó«ŸGh ó«µjó«ŸG πÑ≤f

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

364 86th Street, 4th Ave. Brooklyn,  NY 11209á∏FÉ¨dG ÖW ‘ »µjôeC’G OQƒÑdG ≈∏Y π°UÉM
»Ñ£dG ¿ôKƒ∏dG õcôe -ÇQGƒ£dG º°ù≤H ÜhÉæe Ö«ÑW

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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á¨∏dا äاQÉ¡م º∏©Jو ájõا’‚∏ي º∏©J
HرامûJ èسªل:

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG  -
…QGOG ó`YÉ°ùe  -

ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J  -
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG  -

.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG  -
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe  -

Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf  -
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ  -

¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d  -
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ  -

´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`fi ∫ƒ°üØdG
 É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J

ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G -
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G -
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G -

:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

    * ESL WITH BUSINESS
    * ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
    * ESL-With Office Applications (ESL-OA)

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

    * ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
    * ESL STAND-ALONE COURSES
    * Comprehensive ESL (COMP/ESL)
    * Intensive ESL (INT/ESL)
    * Stand Alone English as a Second Language
          o ESL 100
          o ESL 101
          o ESL 102
          o ENGLISH 100
          o ENGLISH 200
          o ENGLISH 300
    * U.S. Citizenship Exam Preparation

212 -381  -  8831  áÑيÑMNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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حلويات نابل�س

Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc

á£°û≤dÉH äÉHQh á∏µ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏ا´ احلƒfCا áaÉch

IôNÉØdG á«böûdG

6812 5th Ave.

Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ´ôa

Main st, Paterson  1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

www.nablussweets.com

õæ«Ø«f á«dó`«°U

Nevins Pharmacy
ب�سرى �سارة للجالية العربية

ي�صô �أSصU Iôصي`دليf áيفينõ �أ¿ ø∏©J عààa� øاì �ل�صي`دليá �ل©ôبيá �’أو¤ ‘ eن£قO á�و¿ 

Ú∏cوôاو¿ بJ

áل£بي� äصفاUƒ∏ل á∏eاc áeد`îب Ωƒقf

Öل£بي� øe ôeباأ áويOأ’� ±ôصUو ÖيcôJ

cاáa �أƒf�´ �’أOويá �÷اIõg و�Ÿ�صµناä و�Ÿ©`د�ä �ل£بيá و�أb Iõ¡LياSض �ل�صôµ و�ل`` Vص¨§ 

Nدb áeياSض Vص¨§ �ل`دΩ وNدëa áe�ض �ل�صôµ ‹اfا

àM� πcياLاä �’أWفا∫

  ( Ω2-3  �أيا) ΩÓaب™ و–مي�ض �’أW

–ƒيπ �’أπN�O ∫�ƒe �لƒ’ياëàŸ� ä`دI وNاLQ¡ا

áبيô©ل� áالي÷� O�ôaض ’أUاN ºص�N

�أSص©اfQا ‘ àeناو∫ �÷مي™    

Full Service Perscription Dept
Diabetics & Surgical Supplies Available
Full Line of Health & Beauty Aids- Baby Needs
Film Processing & Developing (2-3 days)
Money Gram Transfer services, Money Orders
Bill Payment Center- Free Pickup & Free Delivery 
Come Visit US and speak to our professional staff
  

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

Tel: 718-422-0100
Fax: 718-422-0118We gladly accept Medicaid, Most Insurance 

& Major Union Plans

Ú°ùM ó`›CG :IQGOEÉH
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Tel: (718) 833- 1152
8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:
Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
Sun 11:00AM- 7:00 PMwww.mrelectronicsnyc.com



Ghorba News

Thursday November, 19th  2009- Vol 2  Issue#5618 äÉfÓYGäÉfÓYG

8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152
»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH
»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

¿GOƒ°ùdG -ájQƒ°ùdG-¿OQC’G -ôFGõ÷G -¢ùfƒJ-⁄É©dG-á«Hô¨ŸG-á«æª«dG-ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH Iôjõ÷G
 -á«Hô¨ŸG-∫Éeƒ°üdG-ÉjÒé«f-âjƒµdG-¿Éà°SOôc-á«Ñ«∏dG-á«bGô©dG-ô£b-¿ÉªY-ábQÉ°ûdG

äGƒæb 3 âjƒµdG-ÉeGQO ÉjQƒ°S-¿GOƒ°ùdG ÜƒæL-á«°VÉjôdG ¢SÉµdG
á«côJ äGƒæb 3-äGôØdG-QGƒfC’G -AÉë«ØdG-ÚJÉæb ájOƒ©°ùdG

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152
8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:
Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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ΩÓaC’اh âfCا
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áµe ¤EG á∏MQáµe ¤EG á∏MQ
áWƒ£H øHG ≈£N ≈∏YáWƒ£H øHG ≈£N ≈∏Y

Liberty Science Center 
 Liberty State Park 
 222 Jersey City Boulevard  
Jersey City- NJ  07305 
 201.200.1000

 óي©dا ΩÉjCا ∫ÓNو ¿B’ا

 Hallal Food and a prayer
area during EID days

 IÓ°ü∏d ¿Éµeh ∫ÓM ¬«aƒH
ó«©dG ΩÉjCG ∫ÓN
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