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قبل تدخل ال�شرطة لإخراجهن

ن�ساء يقتحمن قاعة م�سجد 
بوا�سنطن لل�سالة مع الرجال!!

5¢U

نع فيهما ال�شعود اإىل الطائرة اأول حالتني يمُ

منع م�سلمتني من ال�سفر بربيطانيا لرف�سهما املرور بجهاز ”ك�سف اجل�سد“
نعت م�شلمتان من ال�شعود اىل الطائرة يف رحلة من بريطانيا اىل باك�شتان بعد رف�شهما املرور عرب اآلة امل�شح اجل�شدي )�شكانر( لأ�شباب دينية وطبية، على ما اعلن م�شوؤولو  ممُ

مطار مان�ش�شرت اخلمي�س.
وهما اول حالتني ينع فيهما على م�شافرين ال�شعود اىل الطائرة منذ اأ�شبح ا�شتخدام اآلت امل�شح اجل�شدي اإلزاميًا يف الول من �شباط )فرباير( يف املطارات املجهزة بها.

U¢5وكان يفرت�س ان تغادر امل�شافرتان معًا يف 19 �شباط )فرباير( من مطار مان�ش�شرت )�شمال غرب بريطانيا( باجتاه ا�شالم اباد عا�شمة باك�شتان.

تطالعون يف �شفحة حواء

زيت الزيتون �شر ال�شباب 
واجلمال للب�شرة وال�شعر

طالع �س 20
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انتقادات  ”الو�شوء“ يثري 
جلامعة اأمريكية!!

انت�شرت �شوره على �شا�شات الدعاية التلفزيونية

�سعودي يفوز مبن�سب رئي�س
 منظمة الطلبة العاملية بفرجينيا
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 á«°UƒdG äÓeÉ©e - Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉق©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdGh

Free Consultation: 973-767-2050 :á«fÉ›  äGQÉ°ûà°SEG

The Law Offices of 

Aiman Ibrahim, P.C.
»eÉëŸG Öàكe
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 بالدعاء.. اإمام م�شلم
 يفتتح جل�شة 

للكوجنر�س الأمريكي 

افرت�شوا  م�شلني   7 

الأر�س يف ”ل�س 

فيجا�س“ لل�شالة.. 

فاحتجزتهم ال�شرطة!! 

 و�شفوه بجزار غزة..
 منظمات اأمريكية 

تطالب باعتقال 
ا�شكنازي خالل 

تواجده يف نيويورك 
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 اأمريكية �سقراء متهمة بتجنيد ارهابيني حول 
العامل عرب الإنرتنت وحتمل ’ا�سم جهاد جاين‘ 
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        Yemenia Yemen Airways Resumes It’s Flights       
اÿطو• اجلوية اليمنية J�ستاأنف رحJÓها

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

Iسار� iب�سر
Jعلن اÿطو• اجلوية اليمنية

عرب وكيلها املعتمد ‘ اأمريكا
 äفا¥ العربية لل�سياحة وال�سفرياBال

     Arabian Horizons Travel
عن اإ�ستÄنا± رحJÓها اإ¤ اليمن عرب اأوروبا

 وبهò√ املنا�سبة Jعلن عن اأ�سعارها املîف�سة

»Jف�سة اإ¤ كل من - اأ�سمرا - اأدي�س اأبابا - جيبوfl كما يوجد لدينا اأ�سعار
We also have special low fare to – Asmra – Addis - Djibouti

للمõيد من املعلوماä وا◊جõ اإJ�سلوا بنا عل≈ رbم
718 – 797 -0906

اأو زورونا ‘ مكتبنا الواbع عل≈
203   Court St. Brooklyn, NY 11201

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCGل

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e لeÉ°T »ÑW ∞°ûc
ùdG êÓY°كdG ¢VGôeCGh ôقلódG §¨°V êÓYh Öم dGhكhÎ°ù«dƒل

BG’م UÉØŸG°ل õ«JÉehôdGhم É¶©dG á°TÉ°ûghم
áFôdG ¢VGôeCGh ÖقلdG ∞©°V øY ôكÑŸG ∞°ûكdG

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

á«Ñ£dG ل«dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG ∞°ûكdG

IO’ƒdG »ãjóM لÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

ô¶ædGh ™ª°ùdG ∞°ûc
àdG ™«ªLhقÉØWCÓd á«°SQóŸG ôjQÉل

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

è◊G äÉª«©£J ™«ªL
´ƒÑ°SC’G مÉjCG لGƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

ÚeCÉàdG »لeÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Òكjó«ŸGh ó«كjó«ŸG لÑقf

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

364 86th Street, 4th Ave. Brooklyn,  NY 11209áلFÉ¨dG ÖW ‘ »كjôeC’G OQƒÑdG لىY ل°UÉM
»Ñ£dG ¿ôKƒلdG õcôe -ÇQGƒ£dG º°ùقH ÜhÉæe Ö«ÑW

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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اأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية اأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية اأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�شدر يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
الأمريكية

النا�شران

»Jعب``د √ املو
عادل bا�سم

ال�شحايف امل�شر±

IôØ°TƒH É°VQ
  

املد ير العام

يëي≈ �سليم

مدير مكتب اليمن

يëي≈ fiمد اجلماع«

Tel:777252765
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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 

خدمات ترجمة و اجراآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة الأورا¥ اخلا�شة باجلن�شية الأمريكية والكرت 

الأخ�شر.

     كروت رجال الأعمال.  
  كروت الأفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�شري لمتحان اجلن�شية الأمريكية.

Please call:    (718)581-3738 

احلدثاحلدث

المريكية  العدل  وزارة  اعلنت 
ان امريكية تعمل عرب النرتنت 
”جهاد جاين“، جندت  ا�شم  –ت 
الوليات  يف  جهاديني  مقاتلني 
flططات  لتنفيذ  واآ�شيا  واوروبا  املتحدة 
ارهابية او ”املوت وهم يحاولون Pل∂“.

وقالت ال�شلطات المريكية ان الأمريكية 
عاما   46 العمر  من  البالغة  لروز  كولني 
واملقيمة يف بن�شلفانيا، اوقفت يف ت�شرين 
 Ìاك اأم�شت  بعدما   2009 الول/اكتوبر 
مقاتلني  لتجنيد  النرتنت  على  �شنة  من 

ل�شن هجمات يف جميع اأنحاء العا⁄.
 

لتجنيد رجال ون�ساء وجمع  �سعت الروز  وقد 

تربعات ووافقت حتى على القيام بقتل �سويدي 

يقيم يف الواليات املتحدة، موؤكدة ان ”املوت 

وحده �سيمنعني“ من تنفيذ املهمة، ح�سبما ورد 

يف حم�رض االتهام.

 

االتهامات  االأمريكية  العدل  وزارة  وك�سفت 

اعتقال  من  �ساعات  بعد  الروز  اىل  املوجه 

متهمني  ا�سخا�ص  �سبعة  االيرلندية  ال�رضطة 

بالتاآمر لقتل ر�سام كاريكاتور �سويدي.

 

دعم  مواد  لتقدمي  ”بالتاآمر  متهمة  والروز 

اجنبية  دولة  يف  للقتل  والتاآمر  الرهابيني 

حكومي  م�سوؤول  اىل  كاذبة  ببيانات  واالدالء 

وحماولة انتحال هوية“.

 

وكتبت ال�سيدة ال�سقراء ذات العينني اخل�رضاوين 

ت�ستطيع  انها  االلكرتونية  الر�سائل  احدى  يف 

الذهاب اىل اي مكان بدون ان تثري �سبهات، 

موؤكدة انه ”ي�رضفها وي�سعدها املوت او القتل“ 

يف اجلهاد.

 

اي�سا  متهمة   1963 يف  املولودة  والروز 

بتجنيد ن�ساء ”ميلكن جوازات �سفر وقدرة على 

اجلهاد  لدعم  داخلها  ويف  اوروبا  اىل  ال�سفر 

العنيف“، وحيازة جواز �سفر امريكي م�رضوق 

h“نقله او حماولة نقله يف جهود لت�سهيل عمل 

ارهابي دويل“.

 

يحكم  ان  ميكن  التهم،  بهذه  ادينت  حال  ويف 

على الروز بال�سجن مدى احلياة ودفع غرامة 

قدرها مليون دوالر.

 

اآذار/ يف  تلقت  انها  االتهام  حم�رض  ويفيد 

دولة  يف  �سخ�ص  من  ر�سالتني   2009 مار�ص 

�سويدي  بقتل مواطن  تاأمرها  اآ�سيا  من جنوب 

مل يك�سف ا�سمه.

 

ما  هذا  ”اقتليه..  االوىل  الر�سالة  يف  وكتب 

”اقتليه  اآمرك به“، قبل ان توؤكد ر�سالة ثانية 

ي�سعرون  العامل  يف  الكفار  كل  جتعل  بطريقة 

باخلوف“.

 

ان  اىل  هديف  ذلك  ”�ساأجعل  الروز  وردت 

اجنزه او اموت وانا احاول اجنازه“.

 

�سوؤال حول  على  الرد  العدل  ورف�ست وزارة 

رجال  باربعة  مرتبطة  الروز  كانت  اذا  ما 

التاآمر  بتهمة  ايرلندا  يف  اوقفوا  ن�ساء  وثالث 

الر�ص  ال�سويدي  الكاريكاتور  ر�سام  لقتل 

فيلك�ص.

 

القاعدة  بتنظيم  مرتبطة  جمموعة  وكانت 

احد  فيلك�ص  لقتل  دوالر  الف  مئة  خ�س�ست 

وا�سعي الر�سوم الكاريكاتورية للنبي حممد.

 

هما  با�سمني  االنرتنت  على  الروز  وعرفت 

”فاطمة الروز“ h“جيهاد جاين“.
 

االجتماعي  للتوا�سل  ماي�سبي�ص  موقع  ويف 

من  المراأة  جاين“  ”جهاد  با�سم  �سفحة 

بن�سلفانيا تقول انها ”اعتنقت اال�سالم“.

 

بن�سلفانيا  يف  ”اعي�ص  املوقع  على  وتقول 

)قبل  موؤخرا  اعتنقت  تك�سا�ص.  من  واحتدر 

ان  بثقة  القول  وميكنني  اال�سالم  قليلة(  ا�سهر 

اعتناقي اال�سالم هو اكرث من اعتز به من كل 

ما قمت به يف حياتي“.

 

�سفحتها  على  ابطالها  بني  الروز  وتدرج 

ا�سارة  الـ“يف  بي  او  ”ال�سيخ  االلكرتونية 

تنظيم  زعيم  الدن  بن  ا�سامة  اىل  وا�سحة 

القاعدة، اىل جانب ”االخوة يف اجلهاد“.

 

�سايت  ك�سفتها  التي  واملواد  االتهام  وي�سري 

املجموعة االأمريكية املتخ�س�سة بر�سد املواقع 

اال�سالمية على االنرتنت، اىل ان الروز تتمتع 

اق�سيت  انها  مع  ال�سبكة  على  ن�سيط  بح�سور 

ورغم  يوتيوب  بينها  من  مواقع  من  مرارا 

خماوف من انها قد تكون مراقبة.

 

”هذه  ان  ليفي  مايكل  العام  املدعي  وقال 

عن  يبحثون  االرهابيني  ان  تظهر  الق�سية 

وتنفي  ق�سيتهم  يف  اليهم  لالن�سمام  امريكيني 

اننا قادرون على ر�سد االرهابيني من  فكرة 

مالحمهم“.

 

االمن  ادارة  يف  العام  املدعي  م�ساعد  وا�ساد 

القومي يف وزارة العدل ديفيد كري�ص باالتهام 

وقال ان احلكومة تبقى متيقظة.

 

”اتهام اليوم الذي يفيد ان �سيدة  وا�ساف ان 

امريكية وافقت على القيام بالقتل يف اخلارج 

على  يدل  الرهابيني  مادي  دعم  تقدمي  وعلى 

الطبيعة املتبدلة للتهديد الذي نواجهه“.

 اأمريكية �سقراء متهمة بتجنيد ارهابيني حول العامل 
عرب الإنرتنت وحتمل ’ا�سم جهاد جاين‘ 

غربة نيوز-وكالت
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...
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تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
G’أمريكية
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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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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يف ولد قاله الأبوه .... بابا اأنا من وين 

????â«L

 Êقام قله اأبوه : ر�سينا �سكر حتت ال�سجادة وتا

يوم فقنا قمنا �سفناك

..وبعد �سوي.. راì الولد ور�ص �سكر حتت 

ال�سجادة وتاÊ يوم فاق ورفعها قام �ساف 

�رض�سور فقال له اأñ ب�ص لو مانك ابني

-------

رجال العرب اتفقوا كل واحد يحط يف كوب 

ال�ساي مكعبات �سكر بعدد املرات اللي خان قيا 

مرتوا العماÊ بدون �سكر الكويتي حط90حبة 

االماراتي 80حبة البحراÊ 3حبات القطري 

9حبات اللبناÊ:طلب �سكر بودرة
--------

يف واحد غني مر بازمة مالية وبينما هو جال�ص 

بالبيت قال ملرتو:يا مرتي نحن الزم نخفف 

م�رضوفنا،�سو رايك تتعلمي الطبخ ونطرد 

ñالطبا

فقالت له:�سو رايك تتعلم كيف بيجيبوا والد و 

نطرد ال�سوفري

------

واحد بيقول ملراته على فكره انا بحب فيرتاك 

íاوى.....قالتله طاملا انت طلعت �رضي

معايا فانا كمان بحب ابراهيم....فم�سكها 

خنقها وقالها فيرتاك دى مربى ...

قالتله طب دا ابراهيم دا والله ع�سل

-------

 íواجدة ابتحكي جلوزها ? اي�ص راأيك ندب

خروفني Ãنا�سبة مرور 10 �سنزات على 

جوازنا? قال جوزها : و�سو ذنب اخلروفني 

ب¨لطة ارتكبها حمار ???

-------

رة واحد �سعيدى ب�ص عاي�ص فى القاهرة بعت 

بنته عل�سان جتيبله فيلم فلما رجعت وخبطت على 

الباب االب قال مني اللي على الباب? قالت له 

انا يا بابا قال لها جبتيلنا ايه معاكي? قالت له 

العار قال ادفنوها

---------

احد غبي كل النا�ص بتقول له يا   

حمار ، فقام يف مرة قال لهم بال�ص كلمة حمار 

دي �سموÊ حاجة تانية ف�سموه جح�ص....

فراì ملراته فرحان بيقول لها م�ص النا�ص 

خال�ص �سموÊ جح�ص .. قالت له وهي 

غ�سبانة.....اتنيل م انت بكره تكرب وتبقي 

Êحمار تا

-------

�سعيدى بيطلع فى الروì حلقه �سيخ و قاله انط≤ 

ال�سهادة ب�رضعة

فال�سعيدى قال: دبلوم �سنايع

-------

مرة واحد هو وابنه ميعرفو�ص هو ايه 

 íاال�سن�سري( ب�ص �سايفني احليطة عمالة تتفت(

وتتقفل ونا�ص تدخل فى احليطة وهما م�ص 

فاهمني حاجة ...املهم جت واحدة عجوزة 

�س¨طت على الزر اللي يف احليطة ودخلت 

اال�سن�سري وبعد �سوية اال�سن�سري نزل وطلعت 

منه �سابة جميلة فالراجل قال البنه روì هات 

امك هنا

-------

حاليا يف اال�سواق افالم جديده عن الزواج :

1(زوجتي قنوعه ...“خيايل“
”فكاهي“ 2(القرار بيد الزوج ... 

3(الذهاب لل�سوق ...“دراما“
4(متاخر ليه ...“حربي“

5(فني امل�رضوف ...“اك�سن“
6(حماتي عندنا ...“رعب“

-------

واحد بيجكي ل�ساحبه

مره دخلت البيت لقيت راجل مع مراتي دمي 

فار جريت ´ املطبخ وبدون وعي جبت �سكينه 

ورحت قاطع ن�ص ملونه وعملت ع�سري يهديني

�ساحبه قاله : طب والراجل ?

قاله :هو انا خدام ابوه لو عايز يقوم يعمل 

لنف�سه

-------

زوج بيقول لزوجته انا حا�س�ص انى عاي�ص فى 

حديقه حيوان .. فا�ست¨ربت وقلتله ليه قاللها 

ال�سبí ا�سحى من النوم زى الديك واجرى 

لل�س¨ل زى احل�سان وال�ساعه خم�سه ارجع من 

ال�س¨ل وانا الهå من التعب زى الكلب وبالليل 

انام جنب بقره

------

النمر كان كل ما ي�سوف االأرنب ي�رضبه و 

يقول له انت ودانك طويلة كده ليه فاالأرنب 

راì ا�ستكى لالأ�سد فاالأ�سد طلب النمر و قاله ملا 

تعوز ت�رضبه قول له هاتلي جزر لو جابلك جزر 

ا�سفر قوله هات جزر اأحمر و لو جاب جزر 

احمر قوله هات اأ�سفر ، النمر قال لالأرنب 

عاوز جزر االأرنب �ساأله اأحمر وال اأ�سفر قام 

النمر �رضبه و قال له انت ودانك طويله كده ليه

--------

مره واحد �سحي من النوم علي �سوت اجلريان 

بتزع≤ قالهم فيه ايه قالولو امليه ات�سممت .... 

مراته �سحيت �سالته فيه ايه قالها ابدا مفي�ص 

ا�رضبي ونامي

--------

موزه بتقول لب�سله اف ريحتك وح�سه فالب�سله 

قالتلها م�ص اح�سن من اللي بيقلعوها وهي 

�ساكته

-------

نكت X نكت
الزميل الكاتب:

 خالد  الك�شا�شبة  نيوجري�شي

اجلدل الدائر حاليا يف ال�سحافة االردنية حول غايات حتويل رئي�ص الوزراء �سمري 

الرفاعي ملف م�رضو´ تو�سعة)م�سفاة البرتول االردنية ( اىل حمكمة امن الدولة يثري 

جمددا مو�سوعة الف�ساد يف االردن الذي عانى وال يزال طوال ال�سنوات املا�سية من 

ف�سائí ف�ساد كربى مل تبداأ بف�سيحة) بنك البرتاء( يف بداية الثمانينيات التي تور• 

فيها العراقي )احمد اجللبي( مع م�سوؤوليني كبار يف النظام واحلكومة يف االردن ولن 

تنتهي ب ف�سيحة م�سفاة البرتول مرورا بف�سيحة )الت�سهيالت البنكية ( وبطلها مدير 

. íالبطيخي( وغريها من الف�سائ íاملخابرات اال�سب≤ )�سمي

لن ادخل يف تفا�سيل الق�سية لي�ص النها منظورة امام الق�ساء وا‰ا ل¨ياب ال�سفافية 

لدى احلكومة يف اطال´ املواطنني او ال�سحفيني عل تفا�سيل الق�سية وهو االمر الذي 

لو ح�سل ملنع التقوالت حول ا�سباب تقدمي الرفاعي لهوؤالء للق�ساء اال�ساعات التي مالأت البلد ،كم انني لن وال ا�ستطيع ان 

ادين اي من )اربعة امل�سفاة( ، كما انني لن ،وال ا�ستطيع ان اجزم بربائتهم يف Xل �سí املعلومات، ولكنني �ساردد الالزمة 

التاريخية:“ املتهم برÇ حتى تثبت ادانته“ رغم انه جتمعت لدي معلومات مل تن�رضها ال�سحف بعد وهي معلومات اقل ‡ا 

لدى املدعي العام بالتاكيد ،جتعلني اعرف ما �ستوؤول اليه االحكام بالن�سبة لكل واحد من االربعة املتهمني.

ان كنت ال اود ان ادخل يف تفا�سيل الق�سية اال انني �سادخل يف م�ساألة ال¨ايات من حتويل امللف ملحكمة اأمن الدولة بعد ان 

بقي منذ حكومة نادر الذهبي يف عهدة هيئة مكافحة الف�ساد وهي غايات �سخ�سية تتعل≤ بعمل ثاأري من قبل الرفاعي جتاه 

االربعة الذين كانوا �سد الر�سوñ ل�س¨وطات كابيتال دبي باحالة عطاء م�رضو´ تو�سعة امل�سفاة عليها ب�رضو• لي�ست يف 

�سالí امل�سفاة وثلها ال�س¨وطات التي مور�ست على مدير �رضكة الكهرباء احمد حيا�سات ل�سهيل ح�سول كابيتال دبي على 

�رضكة الكهرباء بدون الدخول يف عطاء ومناف�سة مع ال�رضكات االخرى وهو مار ف�سه حيا�سات فتمت احالته على التقاعد 

Ãجرد دخول الرفاعي للدوار الرابع وهي م�سالة ا�رضت اليها يف مقايل )قانون احلذف واالزاحة(، باخت�سار فالق�سية 

كلها )ح≤ اريد به باطل(، واال مامعنى فتí هذا امللف لوحده دون باقي امللفات وهي كثرية.

موؤ�س�سة  غياب  ان  ذلك   ، البرتاء  بنك  ف�سيحة  قبل  بدات  قدمية  مو�سوعة  االردن  يف  الف�ساد  مو�سوعة  فان  احلقيقة  ويف 

الربملان عن البلد منذ اعالن حالة الطوارÇ يف اعقاب حرب “وز 1967وعدم وجود حريات �سحفية جعل م�ساألة الك�سف 

عن مثل هذه امللفات امرا �سبه م�ستحيل.

واول مرة يلتفت فيها املواطن يف االردن اىل م�سالة الف�ساد كانت يف عام 1984 عندما جاء)احمد عبيدات( رئي�سا للوزراء 

ورفع �سعار) من اين لك هذا?( ، الذي �سعى من خالله اىل الك�سف عن م�سادر ثروات امل�سوؤولني يف االردن ، وهو ما ادى 

بامللك ح�سني اىل اقالته رغم عدم مرور �سوى ب�سعة ا�سهر على توليه الوزارة .

واىل اليوم ورغم مرور 25 عاما على ال�سعار الذي طرحه عبيدات اال ان اي م�سوؤول ي�سعى اىل الك�سف عن ملف للف�ساد يفكر 

مليا قبل ان يعلن عن اهدافه وا�سعا م�سري عبيدات ن�سب عينييه ، وان �سذ عن هذه القاعدة بعد عدة �سنوات )ليå �سبيالت( 

الذي فتí ت�سعة ملفات للف�ساد دفعة واحدة بعد وقت قليل من انتخابه لربملان عام 1989 وهو االمر الذي ادى به اىل ال�سجن 

بتهمة اطالة الل�سان بعد ان تو�سع يف ملفاته ليطال العائلة املالكة نف�سها ، وهو االمر نف�سه الذي حدث ل )توجان في�سل( 

بعد ع�رض �سنوات حيå ” زجها بال�سجن بتهم خمتلفة النها جتراأت يف ك�سف ف�ساد حكومة )علي ابو الراغب( متهمة )الق�رض( 

بالت¨طية على الف�ساد.

وان  امللك  اي  وهو  الرفاعي(  )زيد  ح�سني  امللك  اقال  �سعبية  �س¨و•  ونتيجة  االردن  يف  الدميقراطي  التحول  اعقاب  يف 

حاول جتنيب حليفه و�سديقه اي حماكمة بتهمة الف�ساد اال انه وب�س¨ط �سعبي واف≤ على تقدمي الرفاعي للمحاكمة وان كانت 

)حماكمة �سورية( قررت فيها املحكمة عدم م�سوؤولية الرفاعي يف اي �سبهة ف�ساد رغم توليه احلكومة خالل ال�سنوات اخلم�ص 

ال�سابقة لهبة ني�سان عام 1989 وت�سليمه الراية ملن جاء من بعده Ãديونية جتاوزت ال�ستة مليارات.

 íبعد الرفاعي بخم�سة ع�رض عاما كان امللك عبدالله ويف خطوة فريدة يقدم احد رجال الدولة للمحاكمة وهنا نعني ) �سمي

البطيخي( وهو وان “ت ادانته بتهم اختال�ص اموال من بنوك حتت غطاء الت�سهيالت البنكية اال ان عقوبته مل تتجاوز اربعة 

�سنوات يعتقد غالبية ال�سعب االردÊ انه ام�ساها يف فيال خا�سة يف العقبة ولي�ص يف ال�سجن.

ان �سيا�سة ال�رضب بيد من حديد التي يطبقها )الدرك( واالجهزة االمنية يف االردن على املعار�سني واملعت�سمني ال تتوازى 

مع �سيا�سة التهاون التي يبديها )احلكم (واحلكومة يف م�سالة الف�ساد ومكافحته رغم وجود دائرة مكافحة الف�ساد التي تتبع 

دائرة املخابرات مبا�رضة والتي ” تا�سيها منذ خم�سة ع�رض عاما والتي تركز معظم اعمالها على انوا´ الف�ساد ال�س¨رى مثل 

املح�سوبية و ا�ست¨الل املن�سب واالبتزاز و�سوء ا�ستخدام املن�سب من قبل عاملني �س¨ار يف القطاعني العام واخلا�ص .

ان )االردن اجلديد( القائم على حتالف الطبقة ال�سيا�سية مع طبقة رجال االعمال ملقت�سيات امل�سلحة اوال وملقت�سيات تتعل≤ 

يف  اال�ستثمارية  احلركة  على  واملتنفذين  ال�سيا�سيني  وامل�سوؤوليني  الذوات(  )ابناء  �سيطرة  بعد  الطبقتني  بني  القرابة  ب�سلة 

البالد جتعل من عمليات الف�ساد تتم ب�سورة ا�سهل ‡ا قبل رغم االأدعاءات بعمليات اال�سالì ال�سيا�سي واالقت�سادي ورغم 

التاكيدات الدائمة للملك بعدم وجود خطو• حمراء يف مكافحة الف�ساد.

يف تقرير لديوان املحا�سبة يف االردن اعلن الديوان ان حجم الف�ساد يف االردن ادى اىل خ�سارة البلد 50 مليونا بني عامي 

2006-2000 وهو رقم اعتقد لو كان �سحيحا جلعل االردنيني يهللون فرحا النهم يعتقدون بان عمليات الف�ساد ا‰ا كلفت 
البلد ع�رضات ا�سعاف هذا الرقم بل ان البع�ص يذهب اىل ان الرقم ي�سل اىل عدة مليارات ويعززون وجهة نظرهم بالت�ساعد 

الدائم حلجم مديونية البلد الذي ارتفع من حوايل �ستة مليارات عام 1989 اىل حوايل 11 مليار اي تقريبا ال�سعف خالل 

ع�رضين عاما.

ان االردن رغم ما يدعيه بالدميقراطية وال�سفافية ال يعلن �سوى ميزانية احلكومة فقط فيما تبقى ميزانية )الديوان امللكي( 

و)املخابرات( و )اجلي�ص(�رضية ال يعرف احد بها ان وجد هناك ميزانية ذلك ان االعتقاد ال�سائد ان بند امل�رضوفات يف هذه 

املوؤ�س�سات الثالث مفتوì وال يخ�سع الي اعتبارات او رقابة من اي جهة يف البالد.

لقد انتظر االردن ثمانني عاما قبل ان ي�رض´ قانون مكافحة الف�ساد يف بلد ي�سنف دائما بانه يف مراتب متقدمة على الئحة) 

منظمة ال�سفافية الدولية( فيما يتعل≤ بحجم الف�ساد ،وحتى عام 1996 مل يكن هناك اي موؤ�س�سة يف االردن ملكافحة الف�ساد 

وان ” تا�سي�ص ديوان املحا�سبة قبل ذلك بكثري اال انه موؤ�س�سة رقابية ولي�ص )مكافحتية(- ان �سí التعبري- .

والن امل�سائل ترتبط ببع�سها البع�ص فان وجود �سحافة حرة وبرملان منتخب بقوانني دميقراطية وبال تدخالت واحزاب 

فاعلة ونقابات قوية لهي ال�سمان االكيد ملكافحة الف�ساد وب¨ري ذلك فان مهام دائرة مكافحة الف�ساد التابعة للمخابرات 

�ستبقى حتوم نحو املهام التي قام بها طوال ال�سنوات املا�سية ) ديوان املحا�سبة( وهي مهام ترتكز على متابعة الف�ساد 

دون التمتع بالقوة الكافية اليقافه ولعل يف هذا ل¨ر�ص معني يتعل≤ برغبة جهات عليا بعدم التطرق ملثل هذه امللفات.

الدرجة  الو�سع االقت�سادي يف االردن منحدرا اىل هذه   íالت�ساوؤالت ملاذا ا�سب لتبدو االجابة على  او بعد كل هذا فانه 

وملاذا ال يزال يعي�ص معظم ال�سكان )حتت خط الفقر( لتبدو ا�سهل بكثري من و�سع حد ل�رضقة مال البلد الفقري الذي يعتا�ص 

اي�سا  حولها  حتوم  م�ساعدات  وهي  واجنبية  عربية  دول  من  )م�ساعدات(  و  م¨رتبيه(  )حواالت  و  جريانه(  ازمات   ( على 

ال�سبهات النه ال يتم االعالن عن االرقام احلقيقية لها كما انه تقتطع منها عموالت �رضية ال يتم االعالن عنها باملطل≤ .

البلد  �سيطروا على مفا�سل  الذين  القرار  ا�سحاب  )الربجوازيون( من  بها  قام  ان مايحدث يف االردن هي عمليه منهجيه 

اىل  ادت  ل�رضكات خا�سة  ابنائهم واقاربهم  تا�سي�ص  االقت�ساديه عرب  املنا�سب واملفا�سل  اعلى  ا�ستالمهم  ال�سيا�سية عرب 

)اأثرياء  ال�سيا�سية االردنية طبقة جديدة من  انتجت املنظومة  ان  بعد  م�سبباتها  اقتال´  بدال من  االقت�سادية  جتذير االزمة 

الف�ساد( التي حتولت اىل ذئاب تفرت�ص ثروات البالد واأموالها وتهمن على الن�ساطات االقت�سادية رغم ما نقراأ يف ال�سحافة 

عن طرق مكافحه الف�ساد، وثقافة الف�ساد، وحاالت الف�ساد الكربى التي يتم اكت�سافها.

ان االردن اليوم وكما كان طوال الت�سعني عاما املا�سية يقوم على )حكومات ال حتكم (و)برملانات ال تراقب وال ت�رض´( 

و)اعالم اعمى( او يدعي العمى فهو ال ميع وال ير وال هذا االهم ال يتكلم و)احزاب ه�سة( با�ستثناء حزب االخوان امل�سلمني 

الذي يتعر�ص مل�سايقات احلكومة واعالمها يف كل مرة ي�سعى فيه اىل اقرار برامè ا�سالحية �سيا�سية او اقت�سادية و)نقابات 

يتقربون من  للح�سول على عموالت �رضية و)اقت�ساديون  يتملقون االقت�ساديني(  حما�رضة( من قبل احلكومة و)�سيا�سيون 

ال�سيا�سيني( للح�سول على ت�سهيالت غري قانونية .

امل�شكوت عن¬ يف م�شاألة الف�شاد

khaledkasasbeh@yahoo.com
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حيثيات  على  داال�ص  مدينة  يف  مطلعة 

حماكمة ال�ساب االأردÊ ح�سام ال�سمادي  

املكلف  االأمريكي  الدفا´  فري≤  باأن 

حكوميا بق�سية اEتهام  ال�سمادي Ãحاولة 

تفجري عمارة يف مدينة داال�ص االأمريكية 

يف العام املا�سي �سي�سلون اEىل العا�سمة 

 16 واE�ستجواب  ملقابلة  عمان  االأردنية 

�ستعزز  �سهاداتهم  باأن  يعتقد  �ساهدا 

يف   Êاالأرد ال�ساب  عن  الدفا´  موقف 

الق�سية .

وكانت قا�سية املقاطعة التي جتري بها 

املحاكمة ”باربارا مني ”وافقت -ح�سبما 

الدفا´  اآخر خرب -على طلب هيئة  علمت 

نهاية ال�سهر املا�سي على ان جتري كافة 

التحقيقات واالEت�ساالت بال�سهود يف مبنى 

ال�سفارة االأمريكية يف العا�سمة االأردنية 

يف  حكوميني  عاملني  رقابة  حتت  عمان 

وت�سجيلها  االأقوال  لت�سدي≤  ال�سفارة 

ر�سميا بعد حتفß هيئة االEدعاء على زيارة 

هيئة الدفا´ للعا�سمة االأردنية عمان .

مقابلتهم  ال�سمادي  طالب  الذين  ال�سهود 

اأقاربه  من  جمموعة  االأ�سلي  موطنه  يف 

التنمية  مديرية  يف  وموXفني  ومعلميه 

املدينة  يف  يعي�سون  واأطباء  االEجتماعية 

كثب  بها ويعرفونه عن  يعي�ص  كان  التي 

اأن  ويتوقع    . املحكمة  هيئة  اأخرب  كما 

تكون �سهاداتهم ل�ساحله �سمن �سياق اأنه 

النف�سية  امل�ساكل  من  العديد  لديه  �ساب 

التي قد تكون هي ال�سبب ملا جرى و�سط 

اأثناء حماكمته - كما  املتكررة  تاأكيداته 

يوما  رغبته  عدم    - خرب  اآخر  علمت 

االأمريكية  املتحدة  للواليات  باالE�ساءة 

التي اأحبها وال يزال .

ال�ساب  عن  الدفا´  فري≤  ويحاول 

ال�سمادي اEثبات اأن ح�سام كان قد تربى 

يف اأ�رضة حمافظة يف عجلون ودر�ص يف 

تلك  بن�ساطات  و�سارك  م�سيحية  مدر�سة 

على  تربى  وباأنه  الالمنهجية  املدر�سة 

عن  النظر  ب¨�ص  االأ�سخا�ص  جميع  حمبة 

الدفا´  فري≤  من  حماولة  يف  االأديان 

الثبات اأن ح�سام ال�سمادي مل يكن متدينا 

الن�ساطات  اأو  باالEرهاب  له  عالقة  وال 

يف  املحاماة  فري≤  دون  كما  ال�سيا�سية 

 ” باربارا   ” القا�سية  من  طلبهم  وثيقة 

واالEلتقاء  االأردن  بزيارة  لهم   ìلل�سما

اأقوال  لتعزيز  هناك  االأ�سخا�ص  ببع�ص 

املتهم .

الوثائ≤ التي قدمها فري≤ الدفا´ للمحكمة 

من   Êيعا كان  ح�سام  اأن  عن  تتحدث 

�سديدة  نف�سية  ومعاناة  اEكتئاب  عالمات 

اEزدادت هذه احلالة  اEنف�سال والديه  بعد 

�رضطان  Ãر�ص  والدته  وفاة  بعد  �سوءا 

. Æالدما

وح�سب الوثائ≤ املقدمة التي اEطلعت اآخر 

قد  ال�سمادي  باأن  منها  بع�ص  على  خرب 

للواليات  ح�رض  قد  باأنه  املحكمة  اأخرب 

املتحدة لت¨يري الظروف التي كان يعي�سها 

يكن  ومل  املتحدة  الواليات  اأحب  وباأنه 

له اEي اEت�ساالت مع اجلماعات االE�سالمية 

املناه�سة للواليات املتحدة.

العمر  من  يبل≠  الذي  ال�سمادي  وكان 

الرابع  يف  عليه  القب�ص   ” قد  عاما   20
بعد  املا�سي  اأيلول  �سهر  من  والع�رضين 

اأن اEتهمته ال�سلطات الفدرالية بعد اأن قام 

ح�سب  يعتقد  كان  التي  �سيارته  باEيقاف 

مفخخة  باأنها  احلكومية  الرواية 

حتت عمارة مكونة من 60 طابقا يف 

و�سط مدينة داال�ص بوالية تك�سا�ص 

ال�سمادي  قام   åاالأمريكية.حي

Ãحاولة التفجري عن بعد من خالل 

زوده  قد  كان  برقم  االEت�سال 

الفيدرالية  التحقيقات  �سبا•  به 

ال�سبا•  من  ومعظمهم  ال�رضيني 

الل¨ة  يتقنون  الذين  او  العرب 

العربية يف مكتب االEحتاد الفدرايل 

اأن  بعد  بها  يعي�ص  التي  بالوالية 

اأوهموه باأنهم يعملون ل�سالí خلية 

يف  القاعدة  لتنظيم  تابعة  نائمة 

الواليات املتحدة االأمريكية.

الفدرالية  التحقيقات  مكتب  ويقول 

بح�سام  االEت�سال  بداأو  قد  موXفيهم  باأن 

ملوقع  املتعددة  زياراته  راقبوا  اأن  بعد 

اEلكرتوÊ ملت�سددين اE�سالميني .

املحاميان اللذان �سيح�رضان لعمان الأخذ 

االأمريكية  ال�سفارة  يف  االأردنيني  اأقوال 

هما كل من ”ريت�سارد اأندر�سون“ h ”بيرت 

االEعالم  و�سائل  لبع�ص  �رضحا  فلوري“ 

االأمريكية باأن �سعوبة �سفر ما يقارب 16 

�سعوبة  ورÃا  املتحدة  للواليات  �ساهدا 

ما  هو  زيارة  تاأ�سريات  على  ح�سولهم 

ومقابلة  لعمان  بال�سفر  يفكران  جعلهما 

التحقيقات  وت�سجيل  االأ�سخا�ص  هوؤالء 

التي  املحلفني  لهيئلة  لتقدميه  بالفيديو 

يف  ال  اأم  مذنبا  املتهم  كان  اEن  �ستقرر 

�سهر  من  ال�سابع  يف  النهائية  حماكمته 

حزيران  هذا العام.

امل�سادر  اأبل¨ت  كما   - القا�سية  وكانت 

فري≤  �سفر  على  وافقت  قد   - خرب  اآخر 

من  والع�رضين   Êالثا بني  ما  الدفا´ 

ني�سان  من  التا�سع  ول¨اية  احلايل  اآذار 

وثيقة  ال�سمادي  وقع  اأن  .بعد  املقبل 

بالتواجد  مطالبته  وعدم  موافقته  تثبت 

ح≤  وهو  عمان  يف  املحامني  مع 

يف  للمتهمني  االأمريكي  القانون  يكفله 

مراحل  كافة  حل�سور  م�سابهة  ق�سايا 

حماكمتهم.

–قيقات م�شجلة وموKقة مع 16 اأردنيا يف مبنى ال�شفارة 
الأمريكية بعمان حول ق�شية ح�شام ال�شمادي

نع فيهما ال�شعود اإىل الطائرة اأول حالتني يمُ
منع م�شلمتني من ال�شفر بربيطانيا لرف�شهما املرور 

بجهاز ”ك�ش∞ اجل�شد“

اىل  بريطانيا  من  رحلة  يف  الطائرة  اىل  ال�سعود  من  م�سلمتان  نعت  oم

باك�ستان بعد رف�سهما املرور عرب اآلة امل�سí اجل�سدي )�سكانر( الأ�سباب 

دينية وطبية، على ما اعلن م�سوؤولو مطار مان�س�سرت اخلمي�ص.

الطائرة  اىل  ال�سعود  م�سافرين  على  فيهما  مينع  حالتني  اول  وهما 

منذ اأ�سبí ا�ستخدام اآالت امل�سí اجل�سدي اEلزامياk يف االول من �سبا• 

)فرباير( يف املطارات املجهزة بها.

وكان يفرت�ص ان ت¨ادر امل�سافرتان معاk يف 19 �سبا• )فرباير( من 

عا�سمة  اباد  ا�سالم  باجتاه  بريطانيا(  غرب  )�سمال  مان�س�سرت  مطار 

باك�ستان.

الك�سف  امل�سافرتان  ”رف�ست  مان�س�سرت  مطار  با�سم  متحدث   íواأو�س

”تطبيقا لتعليمات  عليهما عرب ال�سكانر ال�سباب طبية ودينية“. وتابع 

احلكومة حول اآالت امل�سí، مل ي�سمí لهما بال�سعود اىل الطائرة“.

مع  �ساعة  ن�سف  ام�سوا  االمن  عنا�رض  ان  املطار  �سلطات  واأ�سافت 

عدم  اختارتا  لكنهما   ،íامل�س اآالت  عمل  كيفية  لتف�سري  امل�سافرتني 

ال�سعود اىل الطائرة.

باآالت  املجهزان  الوحيدان  هما  ومان�س�سرت   Êاللند هيرثو  ومطارا 

اخل�سو´  رف�ص  حالة  اي   Êاللند املطار  ي�سهد  ومل  ج�سدي.   íم�س

للتفتي�ص بتلك االآالت.

وت�سكل اآالت امل�سí اEحدى االجراءات التي فر�ست لتعزيز اأمن النقل 

اجلوي غداة املحاولة الفا�سلة لتفجري طائرة امريكية اأثناء رحلة بني 

ام�سرتدام وديرتويت يوم 25 كانون االول )دي�سمرب(. واأوقف املنفذ 

التفتي�ص  عمليات  يف  ر�سدها  يتم  مل  متفجرات  حمل  الذي  النيجريي 

املعتادة.

%5 من امل�سافرين امل¨ادرين من مطار  للتفتي�ص بال�سكانر  ويخ�سع 

�سبا•  من  االول  منذ  �سخ�ص  الف   15 العدد حواىل  وبل≠  مان�س�سرت، 

 ، kفرباير(. ويتم اختيار امل�سافرين بناء على اربعة معايري: ع�سوائيا(

ايجابية يف جهاز ر�سد  ا�سارة  ت�سجيل  امل�سافر، يف حال  بطلب من 

الك�سف عما  اليدوي يف  التفتي�ص  ف�سل  او يف حال  املتفجرة،  املواد 

يطل≤ �سفارة اآلة ر�سد املعادن.

وتعطي اآالت امل�سí اجل�سدي الباهظة الكلفة، حيå يبل≠ �سعر الواحدة 

للج�سم ما يعتربه  األف دوالر، �سورة ثالثية االبعاد   130 منها نحو 

البع�ص انتهاكاk للخ�سو�سية.

 15 �سهدت حقوق املراأة تطوراk يف 

دولة من ا�سل 18 يف ال�رضق االو�سط 

ال�سابقة،  اخلم�ص  ال�سنوات  يف 

واجلزائر  الكويت  يف  ال�سيما 

امريكية  درا�سة  بح�سب  واالردن، 

العاملي  اليوم  من  ايام  قبل  ن�رضت 

للمراة يف 8 اآذار )مار�ص(.

واعتربت موؤ�س�سة ”فريدوم هاو�ص“ 

راأ�ستها  التي  احلريات  عن  للدفا´ 

يف ال�ساب≤ اليانور، زوجة الرئي�ص 

روزفلت،  د.  فرانكلني  اال�سب≤ 

اال�سبو´  هذا  املن�سور  التقرير  يف 

ثالث  يف  �ساءت  الن�ساء  Xروف  اأن 

دول يف املنطقة هي العراق واليمن 

واالرا�سي الفل�سطينية.

من  قدر  باأكرب  التون�سيات  وتتمتع 

ن�ساء  تليهن  املنطقة،  يف  احلرية 

اما  لبنان.  ثم  واجلزائر،  امل¨رب 

اليمن ف�سنفتهما الدرا�سة يف املرتبة 

االخرية.

ونالت الكويتيات احلقوق ال�سيا�سية 

فيما  الرجال  بها  يتمتع  التي  نف�سها 

يف  النيابة  اىل  ن�ساء  اربع  انتخبت 

ايار )مايو( 2009 للمرة االوىل يف 

تاريخ البالد.

اE�سالحات  اأدت  اجلزائر  ويف 

حت�سني  اىل   2005 عام  اتخذت 

العائلة  اEطار  يف  الن�ساء  ا�ستقاللية 

زوجها.  باEطاعة  اEلزامها  واأزالت 

ويف االردن، ان�سئت حمكمة خا�سة 

وهي  ال�رضف“،  ”جرائم  يف  للنظر 

هذه  تتخذ  التي  الثانية  الدولة 

هذه  وت�سهد  تون�ص.  بعد  املبادرة 

من  كبري  عدد  يف   kتفاقما اجلرائم 

الدول.

وتدهورت Xروف الن�ساء يف العراق 

التي  الفل�سطينية  واالرا�سي  واليمن 

ت�سهد حروباk او اأعمال عنف.

”جرائم  �سهدت  العراق  ففي 

االغت�ساب  وحاالت  ال�رضف“ 

”ارتفاعاk ملحوXاk منذ  واالختطاف 

خم�ص �سنوات، ما اأجرب الن�ساء على 

لزوم منازلهن وحرمهن من فر�ص 

التعليم والعمل“، بح�سب الدرا�سة. 

مقاعد  ربع  ي�س¨لن  الن�ساء  ان  غري 

جمل�ص النواب العراقي.

وي�سمل ال�رضق االو�سط جمرد 28% 

من الن�ساء العامالت او ”النا�سطات 

االدنى  الن�سبة  وهي   ،“ kاقت�ساديا

ت�سهد  املنطقة  ان  غري  العامل.  يف 

تطوراk يف عدة دول على غرار قطر 

الن�ساء  من   42% ن�سبة  �سجلت   åحي

 36% مقابل   2007 عام  العامالت 

ارتفا´  ر�سد  كما   .2000 عام 

يف  العامالت  الن�ساء  ن�سبة  يف  كبري 

%38( وليبيا  )6+% لتبل≠  اجلزائر 

)4+% لتبل≠ 27%(.

قبل تدخل ال�شرطة لإخراجهن

ن�ساء يقتëمن bاعة م�سجد بوا�سنطن لل�سIÓ مع الرجال
االحد  امل�سلمات  من  جمموعة  جازفت 

حاولن  عندما  للتوقيف  تعر�سهن  باحتمال 

الكبري  للم�سجد  الرئي�سية  القاعة  يف  ال�سالة 

حي  يف  اال�سالمي  املركز  يف  وا�سنطن  يف 

ال�سفارات.

وقالت فاطمة توم�سون التي اعتنقت اال�سالم 

وان  احلواجز  ازالة  ”نريد  عاما   18 قبل 

ي�سمí للن�ساء بال�سالة خلف الرجال يف قاعة 

ال�سالة الرئي�سية“.

وا�سافت املراأة التي احاطت بها خم�ص من 

الف�سل  نعار�ص  ”نحن  التقدميات  الن�ساء 

بني اجلن�سني. هذا لي�ص �سليما وال يعرب عن 

جمتمعنا“.

وهي املرة الثانية التي حتاول فيها هوؤالء 

مل�سجد  الرئي�سية  القاعة  يف  ال�سالة  الن�ساء 

امراأة يف  وا�سنطن. و�ساركت نحو ع�رضين 

هذه املبادرة يف �سبا• )فرباير(.

غطني  اللواتي  اخلم�ص  الن�ساء  ودخلت 

الكبرية  القاعة  باب  من  Ãنديل  روؤو�سهن 

املخ�س�سة للرجال وجل�سن يف اخللف.

وتدخل  رجال.  ع�رضون  القاعة  يف  وكان 

�س¨ري  باب  من  عادة  واالطفال  الن�ساء 

خلف  ركن  يف  ويجل�سن 

حاجز يف�سلهن عن القاعة 

الرئي�سية.

وقطع ال�سيخ الذي ام �سالة 

عرب  وقال  ال�سالة  االحد 

ينتظر  انه  ال�سوت  مكرب 

ان  بعد  ال�رضطة  ”جمىء 
بالت�سوي�ص  ا�سخا�ص  قام 

وخالل  ال�سالة“.  على 

دقائ≤ و�سل ثالثة �سبا• 

الخراج الن�ساء حمذرينهن 

يتعر�سن  قد  انهن  من 

للتوقيف ان رف�سن.

الر�سيف  على  و�سلني  الن�ساء  واذعنت 

ثم  ال�رضطة  اعني  امام  امل�سجد  بوابة  قبالة 

ان�رضفن.

وقال امام امل�سجد الذي طلب عدم ذكر ا�سمه 

ان هوؤالء الن�ساء ”ال يحرتمن القانون“.

تطور حقو¥ املراأة يف 15 دولة باملنطقة
الن�شاء العربيات.. التون�شية اأكÌهن حرية 

واللبنانية يف املرتبة الرابعة
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 و�شفوه بجزار غزة..
 منظمات اأمريكية تطالب باعتقال ا�شكنازي خالل 

تواجده يف نيويورك 

 IQGOÓd  Iôcòe  ™aQ  á«µjôeCG  ájOƒ¡jh  á«HôY  äÉª¶æe  äQôb

االحتالل  جي�ص  اركان  رئي�ص  باعتقال  تطالبها  االمريكية 

اال�رضائيلي، غابي ا�سكنازي خالل تواجده االثنني يف الواليات 

املتحدة االمريكية

وتوجه ا�سكنازي اىل الواليات املتحدة لعقد �سل�سلة لقاءات عمل 

Ã�ست�سار  اجتما´   - اال�رضائيلية  التقارير  ح�سب   - �سمنها  من 

الرئي�ص االمريكي ل�سوؤون االمن القومي اجلÔال، جيم�ص جون�ص 

االمريكية،  امل�سلحة  للقوات  امل�سرتكة  االركان  هيئة  ورئي�ص 

يف  ال�رضف  �سيف  ا�سكنازي  وكان  مالن.  مايكل  االمريال 

” اأ�سدقاء اجلي�ص اال�رضائيلي“  االجتما´ ال�سنوي ملا يعرف بـ 

يف الواليات املتحدة وح�رض مرا�سم بهذا اخل�سو�ص �ستقام يف 

نيويورك وميامي.

اأمريكية قررت  ”معاريف“ اأن منظمات عربية ويهودية  ونقلت 

تنظيم مظاهرات احتجاجية على زيارة ا�سكنازي الذي و�سفوه 

بجزار غزة، امام الفندق حيå �ستجري املرا�سم، وهم يرتدون 

الزي االأ�سود حدادا على �سهداء غزة، ورف�سا ال�ستقبال االEدارة 

االأمريكية له.

باعتقال  االأمريكية، تطالبها  لالEدارة  ورفعت املنظمات مذكرة 

رفع  اأجل  من  وال�س¨ط  حرب  جرائم  ارتكابه  بتهمة  ا�سكنازي 

يف  م�ستقل  حتقي≤  واEجراء  غزة،  على  املفرو�ص  احل�سار 

عدوانها،  يف  غزة  �سكان  �سد  ا�رضائيل  ارتكبتها  التي  اجلرائم 

ال�ستاء املا�سي.

äGAÉ```a`°VäGAÉ```a`°V

العالقات  ‹ل�س  تقدم 
 iب�شكو  “Òc” الإ�شالمية  الأمريكية 
�شد اأحد اأق�شام ال�شرطة Ãدينة ”ل�س 
كاليفورنيا،  ولية  جنوبي  فيجا�س“ 
م�شلمني  �شبعة  احتجاز  خلفية  على 
وهو  �شيارات،  موق∞  يف  ي�شلون  كانوا 
مريبا“  ”ت�شرفا  ال�شرطة  اعتربت¬  ما 
موقع  بح�شب  تعبريها،  حد  على 

املجل�س على �شبكة الإنرتنت.
 

وقالت منرية �سيادة، وهي متحدثة با�سم ”كري“ 

ب�سكوى  املجل�ص  ”تقدم   :6-3-2010 ال�سبت 

االأول  ق�سم �رضطة مقاطعة هندر�سون امل�سئول 

عن اعتقال امل�سلمني ال�سبعة“.

وا�ستنكرت منرية ما اأقدمت عليه ال�رضطة قائال: 

”ال نفهم ملاذا ي�سك رجال ال�رضطة يف م�سلمني 
يوؤدون ال�سالة“.

هندر�سون  مقاطعة  �رضطة  من  عنا�رض  وكانت 

احتجزت  قد  فيجا�ص،  ال�ص  ملدينة  التابعة 

كانوا  م�سلمني  �سبعة  املا�سي  دي�سمرب   20 يف 

لل�سيارات  انتظار  �ساحة  يف  ال�سالة  يوؤدون 

توقفوا  بعدما  التجارية;  املراكز  الأحد  تابعة 

ل�رضاء بع�ص امل�ستلزمات، واأقام )كري( �سكواه 

Ãجرد علمه بالواقعة.

فقد  اليوم،  )كري(  موقع  ن�رضه  ما  وبح�سب 

اEىل  بالتحرك  اأمريكيتان  �رضطة  �سيارتا  قامت 

اأ�سول  من  -وهم  ال�سبعة  كان  الذي  املكان 

فيه،  ال�سالة  يوؤدون  واآ�سيوية-  اأو�سطية  �رضق 

و�سوؤالهم  دقيقة،  اأربعني  ملدة  واحتجزتهم 

اEطالق  ذلك  بعد  جرى  ثم  يفعلونه،  كانوا  عما 

�رضاحهم.

 

للريبة“ ”مثري 
وبررت ال�رضطة موقفها ب�ساأن احتجاز امل�سلني 

ا للريبة“ يف  kال�سبعة باأنها ”وجدت �سلوكهم مثري

اE�سارة اEىل ما كان يقوم به ال�سبعة الأداء طقو�ص 

ال�سالة.

�ساغلنا  ”اEن  منرية:  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 

هوؤالء  توقيف   ” ملاذا  معرفة  هو  الرئي�سي 

ال�سبعة، وما الذي وجدته ال�رضطة مثريا للريبة 

ب�سيء  يقوموا  مل  اEنهم  ال�سالة..  اأدائهم  يف 

حركة  بتعطيل  يقوموا  ومل  للقانون،  خمالف 

املرور وال�سيارات“.

ال�ص  �رضطة  اEىل  بها  بعثت  التي  ال�سكوى  ويف 

فيجا�ص اأو�سحت اأمينة قا�سي -وهي قيادية يف 

اأن رجال ال�رضطة االأمريكيني  )كري( باملدينة- 

التعامل  على  الكفاية  فيه  Ãا  مدربني  ”لي�سوا 
للم�سلمني،  الديني  ال�سلوك  مع  املنا�سب  بال�سكل 

ومعرفة طبيعة طقو�ص العبادات االE�سالمية“.

وطلبت ال�سكوى باأن يتم تعريف رجال ال�رضطة 

االأمريكيني بكيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت 

يف امل�ستقبل.

االEعالم  نقلها عدد من و�سائل  ويف ت�رضيحات 

هناك  اأن  على  اأمينة  �سددت  اليوم،  االأمريكية 

تعامل  يف  تظهر  التي  امل�سكالت  من  العديد 

ال�رضطة االأمريكية مع امل�سلمني ب�سبب ما و�سفته 

االأ�سماء  يف  يحدثان  اللذين  واخللط  بالق�سور 

االأمريكية  املعلومات  قواعد  يف  والبيانات 

املتعلقة Ãكافحة ما يعرف باالEرهاب.

-املتحدث  را�سمو�سن  تود  قال  جهته،  من 

تلقوا  اEنهم  با�سم مركز �رضطة ال�ص فيجا�ص-: 

كري  واEعالم  بحثها،  يتم  و�سوف  ال�سكوى، 

ذاتها  الواقعة  على  يعل≤  مل  اأنه  اEال  بنتائجها، 

التي اأ�سارت اEليها �سكوى ”كري“، وقال اEنه ”ال 

ي�ستطيع اأن يوؤكد الواقعة اأو ينفيها“.

 

ويقدر عدد امل�سلمني االأمريكيني بنحو ما بني 6 

اEجمايل  %2.2 من  ن�سبة  ي�سكلون  7 ماليني  اEىل 

البال≠  املتحدة  الواليات  يف  ال�سكان  تعداد 

تقارير  وبح�سب  ن�سمة،  ماليني   310 حوايل 

من  عانوا  فاEنهم  اأمريكية  وحقوقية  ر�سمية 

كونهم  ب�سبب  التمييزية  املمار�سات  من  العديد 

م�سلمني بعد اأحداث 11 �سبتمرب.

 “¢SÉé«a ¢S’” ‘ ¢VQC’سوا ا�Îaا Ú7 م�سل 
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢UالتاBمر مل�سلëة حÜõ اˆ

3 22
Gأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
G’أمريكية
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.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

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

حل ال�شمت على القاعة 
للكوجنر�س   iالكرب
النواب  ووق∞  الأمريكي، 
احرتاما لالإمام عبد اˆ عنتبلي 
الكوجنر�س  جل�شة  افتتح  الذي 
الأربعاء 2010-3-3. وبداأ الإمام 
عنتبلي، ع�شو املجل�س التنفيذي 
يف  امل�شلمني“  الأئمة  ل`“رابطة 
”ال�شالة  وا�شنطن،  العا�شمة 
بالدعاء  للجل�شة  الفتتاحية“ 
رب  يا  عليكم..  ”ال�شالم  قائال: 
املجل�س  هذا  �شاند  العاملني.. 
القرارات  �شنا´   ßاحف املوقر.. 

الهامة بنورك الإلهي“.
 

للقوة  م�سدرا  ”كن  واأ�ساف: 

خدمة  من  مكنهم  والرحمة.. 

العظيمة  االأمة  هذه  يف  املواطنني 

عن  النظر  ب¨�ص  جمعاء،  والب�رضية 

اجلن�ص اأو العرق اأو الدين“.

 

وهذه هي املرة الثالثة التي يتم فيها 

”ال�سالة  لتقدمي  م�سلم  اEمام  دعوة 

االأمريكي  للكوجنر�ص  االفتتاحية“ 

منذ اأن بداأ هذا التقليد يف عام 1789، 

ويقوم يف ال¨الب بتقدمي هذه ال�سالة 

اأحد ال�سخ�سيات امل�سيحية.

 

ويعتقد االEمام عبدالله عنتبلي، الذي 

بوا�سنطن  ”ديوك“  جلامعة  ان�سم 

كاأول اEمام م�سلم عام 2008، والذي 

بعد  الين.نت“  اأون  لـ“اE�سالم  قال 

اجلل�سة اEن دعوته للدعاء يف ”ال�سالة 

االفتتاحية“ للكوجنر�ص تر�سل ر�سالة 

وامل�سلمني  االE�سالم  اأن  وهي  واحدة 

الواليات  اهتمامات  مركز  يف 

املتحدة.

 

يف  وجوده  اأن  اEىل  عنتبلي  واأ�سار 

من  ن�سمة  Ãثابة  جاء  الكوجنر�ص 

”لقد  م�سيفا:  املنع�ص،  الهواء 

العالقة  الهموم  من  بع�سا  رفع 

الذين  امل�سلمني  وعقول  قلوب  يف 

تعر�سوا مل�سايقات بعد اأحداث 11 

�سبتمرب“.

 

من ناحيته، اأ�ساد ع�سو الكوجنر�ص 

ديفيد  ال�سمالية  كارولينا  والية  من 

اEنه  قائال:  عنتبلي  باالEمام  براي�ص 

”طوال عامني قام عنتبلي باEجنازات 
عظيمة من حيå ن�رض التفاهم والتنو´ 

واأ�ساف:  امل�سلمني وغريهم“،  بني 

هنا  يكون  اأن  عظيم  ل�رضف  ”اEنه 
.“ìلتقدمي �سالة االفتتا

 

بالفخر“ ”�شعور 
 

الكوجنر�ص  قاعة  وامتالأت 

وقادة  امل�سلم  املجتمع  من  باأع�ساء 

املنظمات االE�سالمية حل�سور ال�سالة 

االفتتاحية.

 

�سعرت  اEنها  تقول  يا�سني  عائ�سة 

ب�سعادة غامرة عندما عرفت اأن اEماما 

م�سلما �سوف يلقي ال�سالة االفتتاحية 

مده�ص  ”هذا  واأ�سافت:  املرة،  هذه 

جدا.. �سعور جميل اأن يكون االEمام 

عميقة  التقاليد  هذه  مثل  يقدم  امل�سلم 

اجلذور يف التاريخ االأمريكي“.

 

ال�سنو�سي،  حممد  الدكتور  اأما 

باجلمعية  املجتمعية  التوعية  مدير 

)اE�سنا(،  ال�سمالية  الأمريكا  االE�سالمية 

فاأبدى اEعجابه قائال: ”من املهم جدا 

بالفخر  ي�سعروا  اأن  للم�سلمني  بالن�سبة 

اEزاء هذا التواجد“.

 

على  ر�سالة  يعطي  اأنه  ”كما  وتابع: 

يكتب  وما  يحدث  ما  كل  من  الرغم 

امل�سلمني..  عن  االEعالم  و�سائل  يف 

ال يزال هناك اأمل.. امل�سلمون جزء 

االأمريكي ال ميكن  ن�سيè املجتمع  من 

جتاهله“.

 

بني  ما  املتحدة  بالواليات  ويقطن 

اأقل  �سكلون  oي م�سلم،  ماليني   7h  6
ال�سكان االأمريكيني  من%3 من جملة 

البال≠ عددهم 300 مليون ن�سمة.

 »µمريC’ا ¢Sو‚رµجل�سة لل íتتØي ºم�سل ΩماEبالدعاء.. ا 
غربة نيوز 
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢UالتاBمر مل�سلëة حÜõ اˆ

3 22
Gأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
G’أمريكية

TÉædG°ران

»Jعب``د √ املو
ºسSاb ادلY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IôØ°�ا بو°VQ

املد ير العام

يëي≈ �سليم

مدير مكتب اليمن

»Yمد اجلماfi ≈يëي

Tel:777252765
»æØdG ôj `ŸG

TCGسر± �سديد

ت�°وير

Sسعيد الأJب

Ghorba News 

Arab-American Newspaper
published in New York

Publishers

Abdo Almutti
Adel Kassim

Editor-in-chief

Reda Bouchefra

General Manager

Yahia Salim
Art Director

Ashraf Shadid

Photographer

Said Elatab

6825 5th ave 

Brooklyn ny 11220

Tel: 718-680-6800

email:ghorbanews1@

yahoo.com

mail@ghorbanews.com

www.ghorbanews.com

احلدثاحلدث

غربة نيوز-وكالت

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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 kÉ«ª°SQ Qòà©J á«µjôeC’G á«LQÉÿG
عن تعلي≤ تهكمي على الزعيم الليبي

تقدمت اخلارجية االأمريكية الثالثاء باعتذار عن تعلي≤ تهكمي 

اأدىل به الناط≤ با�سمها، فيليب كرويل، حول الرئي�ص الليبي، 

حلظرها  �سوي�رضا  �سد  اجلهاد  الEعالن  ودعوته  القذايف  معمر 

بني  الدبلوما�سية  العالقات  هددت  واقعة  يف  ماآذن،  بناء 

طرابل�ص ووا�سنطن.

التعليقات  ”هذه  الثالثاء:  وقال كرويل، خالل موجز �سحفي 

االEهانة..  منها  الهدف  يكن  ومل  االأمريكية  ال�سيا�سة  تعك�ص  ال 

اأعتذر اأن تعليقاتي اأ�سبحت عقبة يف طري≤ مزيد من التقدم يف 

عالقاتنا الثنائية.“

وكان الناط≤ با�سم اخلارجية االأمريكية، واأثناء موجز �سحفي 

ت�رضيحات  ب�ساأن  �سحفي  �سوؤال  على  رد  قد  املا�سي،  ال�سهر 

الزعيم الليبي قائالk باأن الدعوة تذكره ”بكلمة القذايف املطولة 

اأمام اجلمعية العمومية لالأ· املتحدة يف �سبتمرب/اأيلول.“

واالأوراق  الكلمات  من  الكثري  الكثري..  ”اأذكر   : kمتهكما وتابع 

الكثري  لها  اأن يكون  لي�ص بال�رضورة  املتطايرة يف كل مكان، 

من املعنى.“

واالأ�سبو´ املا�سي، لوحت طرابل�ص باEمكانية اتخاذ اEجراءات 

�سد امل�سالí االأمريكية يف البالد ما مل تتقدم اأمريكا باعتذار 

ر�سمي.

اأكد  الذي  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناط≤  وكان 

�سخ�سي  كهجوم  موجهة  تكن  مل  تعليقاته  اأن  �ساب≤  وقت  يف 

يف  وا�سنطن،  لدى  الليبي  بال�سفري  التقى  قد  القذايف،  على 

الوقت  يف  ت�رضيحاته،  بها  ت�سببت  التي  االأزمة  حلل  حماولة 

الذي ي�ستعد جيفري فيلتمان، م�ساعد وزيرة اخلارجية، وكبري 

الدبلوما�سيني االأمريكيني يف �سوؤون ال�رضق االأو�سط، لل�سفر اEىل 

طرابل�ص للقاء امل�سوؤولني الليبيني.

”اآ�سف الأن ت�رضيحاتي اأ�سبحت  ويف هذا ال�سياق قال كرويل: 

عقبة اأمام اEحراز مزيد من التقدم يف عالقاتنا الثنائية.“

وكان الرئي�ص الليبي قد دعا ال�سهر املا�سي اEىل ”اجلهاد“ �سد 

الله،“ يف مزيد  بيوت  ”تدمر  اEنها دولة كافرة  قائال  �سوي�رضا 

من الت�سعيد للتوتر الذي يلف العالقات بني الدولتني.

االأنباء  وكالة  نقلتها  ت�رضيحات  يف  الليبي  الزعيم  واأ�ساف 

بيوت  تدمر  التي  الفاجرة  الكافرة  ”�سوي�رضا  الر�سمية  الليبية 

الو�سائل..  بكل  اجلهاد  عليها  علن  oي اأن  يجب  التي  هذه  الله، 

طائراتها،  قاطعوا  ب�سائعها،  قاطعوا  �سوي�رضا،  قاطعوا 

قاطعوا �سفنها، قاطعوا �سفاراتها.“

القذايف  اأبناء  اأحد  اعتقال  بعد  الدولتني  بني  العالقة  وتوترت 

عنه  االEفراج  ثم   ،2008 عام  يف  ق�سرية  لفرتة  جنيف  يف 

اEمدادات  قطعت  ليبيا  لكن  له،  املوجهة  االتهامات  واE�سقا• 

يف  ح�سابات  من  الدوالرات  مليارات  و�سحبت  ل�سوي�رضا  النفط 

االأعمال  رجال  من  اثنني  واعتقلت  ال�سوي�رضية  البنوك  اأحد 

ال�سوي�رضيني العاملني يف ليبيا.

بو�سطن  يف  لوغان  مطار  عر�ص 

�سوئي   íم�س اأجهزة  اجلمعة  اأم�ص  االأمريكية 

اجل�سدي  التفتي�ص  لتعزيز  ت�ستعمل  جديدة 

حماولة  بعد  رت  pقoاأ خطوة  وهي  للم�سافرين، 

واأثارت  املا�سي،  العام  نهاية  جوي  تفجري 

اعتداء  اعتربتها  حقوقية  جماعات  انتقادات 

على احلياة اخلا�سة.

ل ثالثة من االأجهزة، التي كلqف الواحد  q̈ و�ست�س

قد  ما  اXEهار  وت�ستطيع  دوالر  األف   170 منها 

يخبئه امل�سافر حتت مالب�سه، هذا االثنني Ãطار 

لوغان، لتكون االأوىل يف دفعة من 150 تاأمل 

وزارة االأمن القومي ن�رضها خالل ب�سعة اأ�سهر، 

على اأن ت�سل اEىل 450 مع نهاية العام، ‡ولqة 

باأموال خطة اEنقاذ اأقرت العام املا�سي.

 

التفتي�ص  ت�سديد  بالكون¨ر�ص  اأع�ساء  وطلب 

يف  كانت  طائرة  تفجري  حماولة  بعد  اجل�سدي 

اأعياد  خالل  وديرتويت  اأم�سرتدام  بني  رحلة 

امليالد.

 

وقال م�سوؤولون 

بو�سطن،  يف 

 åحي من 

اثنتان  اأقلعت 

الطائرات  من 

ا�ستعملت  التي 

هجمات  يف 

اEنهم   ،2001
تكون  اأن  طلبوا 

من  اأول  الوالية 

االأجهزة  ي�ستلم 

�ستن�رض  التي 

قريبا  اأي�سا 

مطارات  يف 

ولو�ص  �سيكاغو 

اأجنلو�ص.

 

�سكل  يف  اجلهاز  عرب  مير  من  ج�سد   oويظهر

جتريبي  عر�ص  يف  تظهر  ومل  �سبحية،  �سورة 

اأوجه  بو�سطن  يف  ال�سحفيون  تابعه  ملتطوعني 

االأ�سخا�ص اأو مناطقهم احل�سا�سة.

 

و�سائل  اأمن  اEدارة  برجمت  التاأييد  ولك�سب 

امللحقة  احلا�سوب  اأجهزة  االأمريكية  النقل 

كما  تخزن،  وال  ال�سور  تدمر   åبحي باالأجهزة 

 íاأن امل�سافرين لن يروا من ي�س¨ل اأجهزة امل�س

ال�سوئي. 

 

اآراء امل�سافرين تباينت يف مطار لوغان،  لكن 

فمنهم من راأي اأنه ال باأ�ص يف ا�ستعمال االأجهزة 

امل�سافرون  جيدة  ب�سورة  اختري  اEذا  خا�سة 

الذين يجب اأن يخ�سعوا لها، لكن اآخرين قالوا 

اEنه ”اعتداء على اخل�سو�سية ال�سخ�سية“. 

ÉcÒeCG äGQÉ£Ÿ IójóL Aƒ°V äÉë°SÉe 

اأمريكية جلامعة   äانتقادا  Òãي “Aƒ°VƒdG”
عن  اأمريكية  جامعة  اEعالن  بعد 

لو�سوء  اأماكن  اEن�ساء  عزمها 

اأعدادهم  ب�سبب  امل�سلمني  الطالب 

الكبرية يف اجلامعة �سنq مت�سددون 

اجلامعة  اEدارة  �سد  وا�سعة  حملة 

مع   kت�ساهال اعتربوه  ما  جراء 

الواليات  يف  االE�سالمية  ال�سعائر 

بني  الف�سل  ملبداأ  ومنافيkا  املتحدة 

الدين والدولة.

واأعلنت جامعة ميت�سجان يف مدينة 

 25 الEنفاق  خططت  اأنها  ديربورن 

اأماكن  اEن�ساء  على  دوالر  األف 

ال�سعائر  ‡ار�سة  لت�سهيل  للو�سوء 

االE�سالمية للطالب امل�سلمني، بح�سب 

وكالة ”اأمريكا اEن اأرابيك“.

مثل  اEن�ساء  اأن  اجلامعة  واعتربت 

للتخفيف  �رضوري;  االأماكن  هذه 

يجب  الذين  امل�سلمني  الطالب  على 

ا قبل كل  kعليهم اأن يتو�سئوا اأحيان

�سالة.

من  الكثري  يف  منتقدين  لكن 

ا  kذاعات �سنوا هجومEاملدونات واال

م�سريين  القرار  لهذا  االEدارة  على 

اEىل اأنه يجب عدم تخ�سي�ص اأموال 

عامة لهذا االأمر.

ونقلت �سحيفة ”ديرتويت نيوز“ عن 

هال داونز -رئي�ص ق�سم ميت�سجان 

التابع ملنظمة ”اأمريكيون متحدون 

الكني�سة  بني  الف�سل  اأجل  من 

وا�سنطن-  ومقرها  والدولة“ 

هناك  الفنية  الناحية  ”من  قوله: 

م�سكلة نتجت ب�سبب ا�ستخدام املال 

العام يف دفع التكلفة“.

ينتهك  التحرك  هذا  اأن  اعترب  كما 

الد�ستور  من  االأول  التعديل 

Ãنع  يق�سي  الذي  االأمريكي 

معني  دين  تف�سيل  من  احلكومة 

حد  على  له،  مايل  دعم  تقدمي  اأو 

قوله.

OôJ á©eÉ÷G
با�سم  املتحدث  جاجلر  تريي  لكن 

قال:  ميت�سجان-ديربورن  جامعة 

لن  ال�رضائب  دافعي  اأموال  اEن 

ت�ستخدم يف اEن�ساء حمامات الطالب 

التي  املبال≠  من  بل  امل�سلمني، 

 ،Êاملبا ل�سيانة  الطالب  يدفعها 

يبل≠  التي  اجلامعة  اأن  واأn�ساف 

ال  طالب   8600 طالبها  تعداد 

تتعقب الطالب على اأ�سا�ص الدين.

اجلامعة  اأن  اEىل  جاجلر  واأ�سار 

Ã�ستوى  اأماكن  بعمل  �ستقوم 

لو�سوء  حمامني  يف  االأر�ص 

يف  بناوؤهما  يتم  امل�سلمني  الطالب 

اجلامعة;  مركز  Ãبنى  اأغ�سط�ص 

من  امل�سلمون  الطالب  يتمكن  لكي 

الفرائ�ص  )اأحد  اأقدامهم  غ�سل 

بوؤر  يف  الو�سوء(  يف  االأ�سا�سية 

جتمع املياه.

توقع اأن تثري هذه الق�سية املزيد  oوي

منطقة  يف  وخا�سة  اجلدل،  من 

تعداد  يبل≠  التي  ديرتويت  مرتو 

امل�سلمني فيها 250 األف م�سلم..

ومل يتدخل فر´ ”االحتاد االأمريكي 

يف  املنطقة  يف  املدنية“  للحريات 

رانا  اعتربت   åحي اجلدل،  هذا 

اأن  االحتاد  با�سم  املتحدثة  اEيلمر 

حمامات الو�سوء �سيء ال عالقة له 

امل�سلمني  ي�ستطيع غري   åبالدين حي

اأن ي�ستخدموها.

ا(،  kوت�ساءل بالل داباجا )22 عام

يف  متخ�س�ص  م�سلم  طالب  وهو 

كانوا  ”اEذا  ال�سيا�سية:  العلوم 

احلمامات  من  املزيد  �سيبنون 

ينا�سب  Ãا  ذلك  يفعلون  ال  فلم 

اEىل  ا  kم�سري الطالب?“،  احتياجات 

الطالب  من  كبرية  اأقلية  وجود 

امل�سلمني باجلامعة.

هجوم م�سابه

يف  اأoثري  قد  م�سابه  جدل  وكان 

ميني�سوتا  بوالية  املا�سي  اEبريل 

بعد االEعالن عن خطط بناء حمامات 

لو�سوء امل�سلمني.

كما �سنت �سحيفة ”اEنف�ستورز بزن�ص 

ا  kم�سابه ا  kهجوم املت�سددة  ديلي“ 

مطار  �سلطات  على  مايو  اأوائل 

بناء  ب�سبب  الدويل  كن�سا�ص  مدينة 

ل�سائقي  وال�سالة  للو�سوء  مكان 

”التاك�سي“  االأجرة  �سيارات 

امل�سلمني.

االأمر  هذا  اجلريدة  اعتربت  فقد 

الواليات  يف  لل�رضيعة  فر�ص 

و�سفته  ما  انتقدت  كما  املتحدة، 

”امل�سلمني  مع  ال�سلطات  بت�ساهل 

”اأمريكا  يريدون  الذي  الوقحني“ 

�سديقة للم�سلمني“.

بينما اأقامت جامعة �رضق ميت�سجان 

ا  kب�سالنتي القريبة حمامEيف مدينة ا

االحتاد  يف  للو�سوء  ا  qkخا�س

الطالبي اجلديد والذي ” افتتاحه 

رث  oي مل  لكنه  املا�سي،  نوفمرب  يف 

اأي اعرتا�سات.

امل�سئولني  اأحد  ميللر  فرانك  وقال 

اأماكن  اEن�ساء  فكرة  اEن  باجلامعة: 

اأثريت  الطالب  مبنى  يف  للو�سوء 

عند االجتما´ مع املئات من اأع�ساء 

املجتمع الذين ” دعوتهم للمناق�سة 

التعليمية.  العملية  تخطيط  حول 

ب�سورة  اأتى  االأمر  اأن  واأ�ساف 

ا  kتقدير طبيعي  نحو  وعلى  عادلة 

امل�سلمني. عند  ال�سالة  ل�سعرية 
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢UالتاBمر مل�سلëة حÜõ اˆ
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Gأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
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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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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انتعا�ص  االثنني  لل�سيارات  اليابانية  تويوتا  رئي�ص   íرج

ال�سهر  تراجعها  بعد  ال�سهر  هذا  ال�سمالية  باأمريكا  مبيعاتها 

اجلمهور  اأمام  اختبارات  اEىل  ال�رضكة  جلاأت  بينما  املا�سي، 

الEثبات اأن العيوب التي ا�سطرتها ال�سرتجا´ ماليني ال�سيارات 

.ÊلكرتوEلي�ست ناجمة عن خلل ا

 

يوكيو  الوزراء  برئي�ص  اجتماعه  بعيد  تويودا  اأكيو  وقال 

 ìسال�Eاال لعمليات  متزامنة  ”نتخذ خطوات  بطوكيو  هاتوياما 

وحتقي≤ انتعا�ص املبيعات. يعمل فري≤ العاملني املحلي بجد 

يف هذا ال�سدد“.

 

يف  تراجعت  املتحدة  بالواليات  تويوتا  مبيعات  وكانت 

فرباير/ �سبا• املا�سي بن�سبة %11 تقريبا بعدما ارتفع عدد 

�سياراتها امل�سرتجعة من ال�سوق االأمريكية وحدها نحو �ستة 

من  ال�سرتجاعها  ا�سطرت  ماليني   8.5 جممو´  من  ماليني 

 íواملكاب ال�رضعة  دوا�سات  يف  لعيوب  العامل  اأنحاء  خمتلف 

على وجه اخل�سو�ص.

 

طرز  عدة  اEنتاج  وقف  اEىل  ال�رضكة  العيوب  تلك  وا�سطرت 

بالواليات املتحدة مع ت�ساعد ال�سكاوى والدعاوى الق�سائية 

التي رفعها مت�رضرون  من حوادث �سري ب�سبب تلك العيوب. 

تلك  �سحايا  عدد  االأمريكية  املرور  �سالمة  اEدارة  وتقدر 

احلوادث بنحو خم�سني قتيال.

 

التي  ثقة عمالئها وترميم �سورتها  تويوتا ال�ستعادة  وجتهد 

ت�رضرت بفعل عمليات اال�سرتجا´ الوا�سعة.

 

قررت  �سواها،  ما  على  نظرها  وجهة   íلرتجي حماولة  ويف 

اليوم  اأجنلو�ص  بلو�ص  علني  اختبار  اEجراء  اليابانية  ال�رضكة 

االEلكرتونية  االأنظمة  �سالمة  الEثبت  االEنرتنت  عرب  وبثته 

ل�سياراتها.

 

تاأكيدات  فيه  دح�ست  بيانا  ال�سبت  اأم�ص  اأول  ن�رضت  وكانت 

اEلينوي  �ساوثرن  بجامعة  ال�سيارات  تكنولوجيا  الأ�ستاذ 

ت�سبب  الذي  الالاEرادي  الت�سار´  باأن  ديفد غيلربت  االأمريكية 

يف حوادث قاتلة -وفقا لبيانات اأمريكية- �سببه خلل بالنظام 

االEلكرتوÊ ل�سيارات تويوتا ولكز�ص.

 

ويف وقت �ساب≤، طالبت جلنة بالكون¨ر�ص االأمريكي تويوتا 

 íبوثائ≤ تثبت اأن العيوب املتعلقة بدوا�سات ال�رضعة واملكاب

.ÊلكرتوEلي�ست ناجمة عن خلل ا

الدفا´  وزارة  �رضطة  قالت 

اجلمعة  يوم  ”البنتاغون“  االأمريكية 

كاليفورنيا  من  رجل  اEطالق  اEن   5-3-2010
مقر  مداخل  اأحد  عند  اأمن  �سبا•  على  النار 

الوزارة، والذي اأ�سفر عن اE�سابة منفذ الهجوم 

و�سابطني، كان عمالk فردياk على ما يبدو واأنه 

اأو  املحلي  باالرهاب  تربطه  �سالت  توجد  ال 

الدويل.

 ìالذي اأ�سيب بجرو íن امل�سلEوقالت ال�رضطة ا

قاتلة، والذي اأفادت ال�سلطات باأنه يدعى جون 

; كان  k36 عاما العمر  بيدل، ويبل≠ من  باتريك 

يحاول فيما يبدو دخول املبنى ال�سخم للوزارة 

يف  بداأ  اأمنية  تفتي�ص  نقطة  من  اقرتب  عندما 

اEطالق النار.

…Oôa çOÉM
البنتاغون  �رضطة  رئي�ص  كيفل  ريت�سارد  وقال 

راأ�سه  يف  بر�سا�ص  اأ�سيب  بيدل  اEن  لل�سحفيني 

الرئي�سي  النار قرب املدخل  تبادل الEطالق  يف 

اثنان  بينهم  اأمن  �سبا•  ثالثة  مع  للبنتاغون 

اأ�سيبا بجروì طفيفة وتلقيا العالج يف م�ست�سفى 

حملي وخرجا منه.

واأ�ساف ”ال يوجد ما ي�سري يف هذه اللحظة اEىل 

اأو  وجود �سلة بني كل هذا واالEرهاب املحلي 

الدويل، ال يبدو اأن هناك اأي �سخ�ص اآخر يعمل 

مع ال�سيد بيدل“.

ال�سلطات  اEن  كيفل  وقال 

يف  بيدل  دوافع  تعلم  ال 

عند  وقع  الذي  احلادث 

بالقرب  البنتاغون  مدخل 

لكنه ذكر  للمرتو  من حمطة 

اأن ال�سلطات تبحå جمموعة 

بثها  االEنرتنت  على  ر�سائل 

نف�سه  على  اأطل≤  م�ستخدم 

ا�سم ”جيه باتريك بيدل“.

وت�سري الر�سائل اEىل قوانني 

باملاري¨وانا  خا�سة 

اأ�سدرتها الواليات املتحدة 

واتهامات تتعل≤ بتعاطيها وجهت اEىل بيدل يف 

هجمات  اأي�سا  وتذكر   ،2006 عام  كاليفورنيا 

احلادي ع�رض من �سبتمرب اأيلول وق�سية كولونيل 

يف م�ساة البحرية االأمريكية مات عام 1991.

واأو�سí كيفل اأن ال�سلطات مل تتاأكد بعد من اأن 

امل�سلí هو من بå هذه الر�سائل.

 kجيدا  kم�سلحا ”كان  املهاجم  اEن  كيفل  وقال 

قطعتي  بحوزته  كان  اEنه  لكم  �ساأقول   .kجدا

والعديد  ملليمرت  ت�سعة  عيار  اآليني  ن�سف   ìسال�

من خزانات الر�سا�ص“.

التي  ال�سيارة  ر�سدت  ال�رضطة  اأن  واأ�ساف 

احتوت  واأنها  كاليفورنيا  من   íامل�سل قادها 

هناك  اأن   íواأو�س الذخرية،  من  املزيد  على 

�رضيط فيديو للمراقبة يوؤكد ”اEىل حد كبري ما كنا 

نقوله اEنه يعمل Ãفرده“.

 kناريا  kسالحا� اأخرج   íامل�سل اEن  كيفل  وقال 

البنتاغون  لدخول   kت�رضيحا يظهر  اأن  من   kبدال

الوزارة  مقر  اEىل  الدخول  يريد  من  على  يجب 

اأن يحمله.

وميكن للنا�ص اأن ي�سلوا اEىل البنتاغون من حمطة 

مرتو  وحمطة  عوائ≤.  دون  مبا�رضة  املرتو 

للبنتاغون  الرئي�سي  للمدخل  مال�سقة  االأنفاق 

بوتوماك  لنهر  االآخر  اجلانب  على  فرجينيا  يف 

قبالة وا�سنطن.

وكان البنتاجون اأحد اأهداف هجمات الطائرات 

املخطوفة يف احلادي ع�رض من اآيلول )�سبتمرب( 

اEحدى  وحتطمت  املتحدة  الواليات  يف   2001
 k125 �سخ�سا الطائرات يف مقر البنتاغون فقتل 

طاقمها  واأفراد  الطائرة  ركاب  اEىل  باالE�سافة 

وعددهم 59 �سخ�ساk وخم�سة خاطفني.

الهجوم اأ�شفر عن اإ�شابة منفذه و�شابطني

á¡Ñ°T OÉ©Ñà°SG ”الإرهاÜ“ ‘ اإÓW¥ النار عل≈ البنتاZو¿
غربة نيوز /غار ع�شتار

Ghorba News

Thursday November, 26th  2009- Vol 2  Issue#577

 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢UالتاBمر مل�سلëة حÜõ اˆ

3 22
Gأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
G’أمريكية

TÉædG°ران

»Jعب``د √ املو
ºسSاb ادلY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IôØ°�ا بو°VQ

املد ير العام

يëي≈ �سليم

مدير مكتب اليمن

»Yمد اجلماfi ≈يëي

Tel:777252765
»æØdG ôj `ŸG

TCGسر± �سديد

ت�°وير

Sسعيد الأJب

Ghorba News 

Arab-American Newspaper
published in New York

Publishers

Abdo Almutti
Adel Kassim

Editor-in-chief

Reda Bouchefra

General Manager

Yahia Salim
Art Director

Ashraf Shadid

Photographer

Said Elatab

6825 5th ave 

Brooklyn ny 11220

Tel: 718-680-6800

email:ghorbanews1@

yahoo.com

mail@ghorbanews.com

www.ghorbanews.com

احلدثاحلدث

غربة نيوز-وكالت

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

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

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: 718-408-1845

ghorbanews1@
yahoo.com

mail@ghorbanews.com

انت�شرت �شوره على �شا�شات الدعاية التلفزيونية

�سعودي يفوز مبن�سب رئي�س منظمة الطلبة العاملية بفرجينيا
�سعودي  طالب  �سورة  انت�رضت 

على  اأمريكية،  جامعة  يف  يدر�ص 

لتعلن  التلفزيونية  الدعاية  �سا�سات 

الطلبة  منظمة  رئي�ص  Ãن�سب  فوزه 

مع  انتخابي  �رضا´  بعد  العاملية 

طالب اآخرين.

حممد  فهد   åاملبتع الطالب  وفاز 

الذي يدر�ص  �سليمان  اآل  �سكوان  بن 

�ستيت  ”بلوفيلد  جامعة  يف   kحاليا

منظمة  رئي�ص  Ãن�سب   ،“èكولي

بعد   2010 للعام  العاملية  الطلبة 

املن�سب  هذا  على  انتخابي  �رضا´ 

اأملانيا  من  اأحدهما  طالبني  مع 

واالآخر من �رضبيا.

وقال فهد ل�سحيفة ”الوطن“ ال�سعودية االأربعاء 

انتخابية  جتربة  عا�ص  اEنه   ،10-3-2010
 kانتخابيا kللمرة االأوىل يف حياته وقدم برناجما

�رضì فيه قدرته على تقدمي الكثري من اخلدمات 

اأعجبوا  الناخبني  اأن  اEىل   kم�سريا للمنظمة، 

بالن�سبة  كان  باأنه  فهد  و�سفه  الذي   èبالربنام

لهم يحمل اجلديد وخارج عن التقليد.

به،  خا�سة  انتخابية  حملة  نظم  اEنه  فهد  وقال 

 kومل يعمل معه اأي �سخ�ص يف هذه احلملة م�سريا

اEىل اأن خطته كانت ت�ستند على توزيع من�سورات 

الفعاليات  وح�سور  االجتماعات  حل�سور 

اخلا�سة بحملته Ãا فيها اخلطابات التي األقاها 

على الناخبني من الطالب.

احلرمني  خادم   èبرنام اEىل  املنتمي  فهد  واأكد 

 kدافعا اأعطاه  الفوز  اأن  لالبتعاث  ال�رضيفني 

اEيجابي  ب�سكل  اململكة  لتمثيل   kكبريا  kمعنويا

كل  يف  ال�سعودي  العلم  لرفع   kواأي�سا اأكرب، 

تعك�ص  �سورة  تقدمي  اEىل  باالE�سافة  حمفل، 

 íال�سحي بال�سكل  ال�سعودية  واحل�سارة  الثقافة 

خ�سو�ساk يف جمتمع ا�ستنبط كثرياk من معلوماته 

عن اململكة ب�سكل م¨لو•.

ويدر�ص فهد يف جمال اEدارة االأعمال والت�سوي≤ 

جامعة  يف  الدرا�سة  واختار   ،2008 عام  منذ 

بلوفيلد.

الطالب  م�ساكل  حل  به  املنوطة  املهام  ومن 

ال�سعوديون،  فيهم  Ãا  اجلامعة  يف  االأجانب 

يواجه  ما  امل�ساكل  هذه  تت�سمن  اأن  وميكن 

الطالب اجلدد من عوائ≤ كالل¨ة اأو االEقامة يف 

الوالية اأو ما يخ�ص املعامالت الر�سمية داخل 

اأو خارج اجلامعة والتن�سي≤ مع �سفارات الدول 

املختلفة.

واجهته  التي  التحديات  اأكرب  اأن  فهد  واأ�ساف 

الطالب  كان  اأنه  هو  باملن�سب  فوزه  بعد 

الفوز  من  “كن  الذي  الوحيد  ال�سعودي 

.kن�سب كهذا وبعدد اأ�سوات كبري جداÃ

هو  يل  بالن�سبة  التحدي  ”كان  واأ�ساف 

وغري  ال�سعوديني  للطالب  العون  يد  تقدمي 

الطالب  ملنظمة  التابعني  ال�سعوديني 

العاملية يف اجلامعة باالE�سافة اEىل اأننا مل 

يتم ابتعاثنا لهذا املكان من اأجل الدرا�سة 

فقط بل الأننا نريد اأي�ساk اأن ننقل ح�سارتنا 

وثقافتنا اEىل االآخرين ونقدم اأنف�سنا ب�سكل 

جيد“.

يف  �سورته  ن�رضت  عندما  �سعوره  وعن 

حتت�سن  التي  فرجينيا  و�ست  بلوفيلد  مدينة 

اجلامعة، قال فهد ”كان ال�سعور ال يو�سف.. 

�سعودي  اأول  اأنني  باعتبار  بذلك   kفخورا كنت 

يف  اأم�سي  كنت  فقد  ال�سكل،  بهذا  به  يحتفى 

اجلامعة واأتلقى التهاÊ من الطالب االأمريكيني 

وغريهم“.

قال  اجلديد،  العام  خالل  مل�ساريعه  وبالن�سبة 

بعنوان  حلفل  باالEعداد   kحاليا من�س¨ل  اEنه  فهد 

 17 يف  وذلك  املتعددة“  العاملية  ”احل�سارات 
اآذار )مار�ص( املقبل وي�ستمر ملدة ثالثة اأيام.

اEىل  �سيتطرق  املتنو´  احلفل  اأن  فهد  واأ�ساف 

بع�ص  خالله  من  و�ستقدم  عدة  مو�سوعات 

العامل  يف  احل�سارات  بع�ص  عن  املحا�رضات 

وعاداتها  وثقافاتها  ودياناتها  وعلومها 

عن  حما�رضات  اEىل  باالE�سافة  وتقاليدها، 

حدث  ما  عن   kواأي�سا االآيرلندية  احل�سارة 

ال�سهر  �رضبها  الذي  الزلزال  بعد  هايتي  يف 

املا�سي.

ريت�شارد كيفل رئي�س �شرطة البنتاغون
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الطالبي  اليوم  كندا  يف  اليمنية  ال�سفارة  رعت 

كلية  يف  العرب  الطالب  احتاد  اقامه  الذي  العربي 

”اجلنكوين“ يف العا�سمة الكندية اوتاوا، حيå قدم 
�سعبية  ورق�سات  ولوحات  معرو�سات  عدة  الطلبة 

العربي وتعريف اجلمهور  الثقافة والرتاث  الXهار 

للدول  امل�رضف  احل�ساري  اجلانب  على  الكندي 

العربية.

ويف ت�رضيí لـ“نباأ نيوز“، قال رئي�ص احتاد الطلبة 

اليمنيني يف  الطلبة  ”من  العولقي  العرب االñ في�سل 

كندا“: ان اليوم العربي يف اجلنكوين ت�سمن م�ساركة 

واللوحات  املعرو�سات  Ãختلف  عربية  دول   10
جعل  ‡ا  بلدانهم،  “ثل  التي  ال�سعبية  والرق�سات 

اليوم العربي غنيا بالعديد من الفعاليات املميزة.

يف  اليمنيني  الطلبة  احتاد  الفعالية  يف  اليمن  ومثل 

الثقافة  عن  م�رضفا  عر�سا  قدموا  والذين  اوتاوا 

عن  املعر�ص  لزائري  و�رضحوا  اليمني،  والتاريخ 

بع�ص  وعر�سوا  اليمن،  يف  احلياة  جوانب  خمتلف 

ال�سهرية يف  ال�سياحية  الق�سرية عن املناط≤  االفالم 

اليمن.

الطلبة  احتاد  رئي�ص  نائب  هالل  ح�سن   ñاال واأكد 

يف  ي�ساركون  دائما  اليمنيني  الطلبة  ان  اليمنيني: 

 ìخمتلف الفعاليات وين�سطون كثريا يف ابراز و�رض

الذين  الكنديني  للزائرين  لليمن  امل�رضقة  اجلوانب 

يبدون دائما اعجابهم باملعرو�سات اليمنية.

من جانبه، قال االñ لوؤي يحيى االرياÊ- امل�سئول 

ال�سفارة  ان  كندا:  يف  اليمنية  ال�سفارة  يف  الثقايف 

دعم  على  دائما  حتر�ص 

كندا،  يف  الثقافية  الن�ساطات 

�سعادة  يوليه  ما  اEىل   kم�سريا

 ìبحا حمفو®  خالد  ال�سفري 

اليمنية  اجلمهورية  �سفري 

لالن�سطة  ودعم  رعاية  من 

واجلالية  للطلبة  الثقافية 

ان  اىل   kمنوها اليمنية، 

من  بالعديد  قامت  ال�سفارة 

الفرتة  الثقافية يف  الن�ساطات 

ال�سابقة، والتي كان ابرزها 

الذي  اليمني  الفني  املعر�ص 

الكندي  الربملان  يف  اقيم 

يف  اليمني  الثقايف  واليوم 

ترك  والذي  اوتاوا  جامعة 

انطباعا جميال لدى الزوار واالعالم الكندي.

كثيف  بح�سور  اوتاوا  يف  العربي  اليوم  “يز 

على  للتعرف  الكندي  اجلمهور  من  كبري  واهتمام 

اجلوانب  ومعرفة  العربية  للدول  الثقايف  اجلانب 

التاريخية والرتاثية للدول العربية.

ال�سفارة اليمنية يف اأوتاوا ترعى اليوم الطالبي 

العربي يف كندا

 ¿hó°TÉæj ájOƒ©°ùdÉH ¢Tƒ«aC’G ƒHÎ¨e
الداNلية ◊ماية اأ�سرهم

  Rƒ«f CÉÑf /Rƒ«f áHôZ
يف  اليمنيني  امل¨رتبني  من  عدد  �سكا 

اململكة العربية ال�سعودية قيام ع�سابة 

الأفراد  واخلوف  الذعر  بخل≤  م�سلحة 

يف  تخريبية  اأعمال  واEحداث  اأ�رضهم 

قراهم دون حما�سبتهم من قبل اجلهات 

االأمنية يف املنطقة.

Ãحافظة  االفيو�ص  عزلة  اأبناء  ورفع 

منا�سدة  ال�سعودية  يف  امل¨رتبني  اEب 

ومدير  اEب   ßوحماف الداخلية  لوزير 

اأمن املحافظة �رضعة اتخاذ االEجراءات 

يقف  ومن  اجلناة  �سد  القانونية 

ورائهم حلمايتهم وعدم القب�ص عليهم 

والد�ستور  القانون  لنيل جزائهم وف≤ 

الذي يكفل حماية املواطنني وحما�سبة 

االأعمال املخلة باالأمن واال�ستقرار .

اململكة  يف  اليمن  ل�سفري  مذكرة  ويف 

قال  بالريا�ص  اجلالية  ورئي�ص 

االأفيو�ص  عزلة  اأبناء  من  امل¨رتبون 

نرفع  اEب  حمافظة  مذيخرة  Ãديرية 

تو�سلوا  اأن  كبري  واأملنا  ال�سكوى  هذه 

ما  وهو  املعنية  اجلهات  اىل  �سكوانا 

يحدث من اأحداث تخريبية ورعب يندلع 

قلوب  يف 

ئنا  بنا اأ

ئنا  ن�سا و

العزلة  يف 

له  تق�سعر 

االأج�ساد وال 

عدو  ت�رض 

مراي  على 

م�سمع  و

عدول  من 

ملنطقة  ا

ء  ع�سا اأ و

ملجل�ص  ا

ملحلي  ا

ة  ر ا د Eا و

الناحية.

اأ�سبحنا  نحن  امل¨رتبون:  واأ�ساف 

وبداأنا  املنطقة  يف  اأهلنا  على  نخاف 

قد  ال¨البية  اأن  ل  العزلة  من  بالهجرة 

اخلوف  ب�سبب  املدينة  اىل  هاجروا 

يف  حتدث  التي  والقالقل  والهلع 

اأ�سواتنا  تو�سلوا  اأن  املنطقة،نتمنى 

بت�سكيل  تقوم  كي  املعنية  اجلهات  اىل 

ومتابعة  االأحداث  تق�سي  جلنة 

ق�سايا  ملفات  يف   åوالبح املق�رضين 

يف �سلة املهمالت،حيå هناك اأكرث من 

املنطقة  يف  حدثت  جنائية  ق�سية   100
العام  وبداية  2009م  العام  خالل 

مبا�رض  نار  اEطالق  بني  ما  اجلاري 

وحري≤  ذلك  �سابه  وما  املنازل  على 

 åوب بجوارها  قنابل  وتفجري  منازل 

الرعب يف املنطقة اE�سافة اىل حوادث 

ال�رضقات.

الق�سايا  اأغلب  فاEن  النا�سدة  وح�سب 

و”  الناحية  اىل  عنها   Æالبال  ”

�سد  قيدت  الق�سايا  وكل  جلان  نزول 

جمهول وال توجد ق�سية واحدة عرف 

اجلهات  ومهمة  للجرمية  مرتكب  لها 

واالأتعاب  االأجرة  يف  تقت�رض  االأمنية 

وعدم متابعة املجرمني يف Xل تق�سري 

املنطقة  واأعيان  العدول  من  وتواطوؤ 

يهمهم  ال  االأمر  وكاأن  باملتابعة 

والت�سرت على خفايا اجلرائم.

على  احلجري   ßاملحاف وجه  وبدوره 

طه  بالريا�ص  اجلالية  رئي�ص  مذكرة 

حممد احلمريي: اىل اEدارة االأمن �رضعة 

املت�سببني  و�سبط  بالتحري  التوجيه 

يف اEطالق النار واEحالتهم اEىل النيابة 

مديرية  اEدارة  اEىل  وجهت  جهته  ومن 

االأمنية  االEجراءات  التخاذ  مذيخرة 

امل�سلحة  الع�سابة  تلك  والقانونية �سد 

اأبناء  يرعبون  مازالوا  اجلناة  اأن   Eاال

القب�ص  دون  واأ�رضهم  امل¨رتبني 

عليهم.

وكرر امل¨رتبني عددهم 300 منا�سدتهم 

املوقعني عليها اجلهات االأمنية وكافة 

املنطقة  يف  االجتماعية  ال�سخ�سيات 

بالقب�ص  اأ�رضهم  �سبط اجلناة وحماية 

عليهم واEحالتهم اىل اجلهات املخت�سة 

ملحا�سبتهم.
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�سكا عدد من امل¨رتبني يف رو�سيا معاناتهم من 

الذين  والدبلوما�سيني  Ãو�سكو،  اليمنية  ال�سفارة 

”اأن همهم االأول واالأخري هو جمع املال  قالوا 

ولو على ح�ساب �سمعة بالدهم احلبيبة اليمن“.

وك�سف بيان جماعي مذيل باE�سم م¨رتبو رو�سيا 

االحتادية- ”عن مطالبة �رضكه د‰ركيه تدعى ) 

ل�سفارتنا   )  Peter Justesen جو�ستي�سني   بيرت 

األف دوالر،  اأربعه  يف مو�سكو Ãديونية قدرها 

تاأ�سريات  كقيمة  ر�سميه  غري  �سندات  اEىل  اE�سافة 

الأع�ساء  )خا�سة(  طلبية  مقابل  اليمن،  اEىل  �سفر 

”اأن  قالوا  حني  ويف  مو�سكو“،  يف  �سفارتنا 

قبل  من  حمرم  الد‰ركية  ال�رضكات  مع  التعامل 

ب�سكل  االE�سالمي  العامل  قبل  العربية ومن  الدول 

عام على اثر الر�سوم الد‰ركية امل�سيئة لر�سول 

الله حممد �سلى الله عليه و�سلم“.

التمثيل  اليمن واأين  مت�سائلني“ فاأين املعنيني يف 

واأين  مو�سكو،  يف  ل�سفارتنا  اجليد  الدبلوما�سي 

ال¨رية جتاه ما ي�سنعونه الد‰ركيني جتاه ديننا 

عليه  الله  �سلى  حممد  الكرمي  ور�سولنا  احلنيف 

ونتاجر  اأح�سانهم  اEىل  نهرول  ونحن  و�سلم 

تعبري  وف≤  وغريها“-  )امل�سبوهة(  بب�سائعهم 

البيان املر�سلة بريدياk عرب بريد ماأرب بر�ص.

اأن   ” ر�سمي  �سند  بوثائ≤  املرف≤  البيان  وقال 

خمتلفة  مبال≠   ، اأخرى  جهة  من  دفع  oتــ ال�سفارة 

مقابل تاأ�سرية دخول اEىل اليمن ب�سندات خمتلفة، 

من قبل وزارة املالية يف اليمن وب�سندات ر�سمية 

مو�سكو  يف  �سفارتنا  قبل  من  ر�سمية،  وغري 

ال�سياحة  على  ت�سجع  ال   kجدا باه�سة  وÃبال≠ 

اليمنية“.

معتربين اأن �سبب ذلك ناجم عن االأطما´ ال�سخ�سية 

تتم  �سفارتنا يف مو�سكو  التعميدات يف  وكذا كل 

بطريقة غري منظمة وباأ�سعار خياليه.

مطالبني اجلهات الر�سمية – املتمثلة يف وزارتي 

الف�ساد-باليمن  ومكافحة  واملالية  اخلارجية 

بكرامة  االأخذ  و  املو�سو´  عن  بالتحري 

ر�سولنا احلبيب الذي ي�سادف هذه االأيام مولده 

املعظم”.

تفقد وزيرا الدفا´ اللواء الركن حممد نا�رض اأحمد، 

امل�رضي  ر�ساد  مطهر  الركن  اللواء  والداخلية 

بن  اأحمد  املهند�ص  اأبني   ßحماف ومعهما  اليوم، 

اأحمد املي�رضي، �سري العمل يف طري≤ باتي�ص ر�سد 

دوالر  مليون   41 بتكلفة  ينفذ  الذي  اال�سرتاتيجي 

بتمويل من دولة قطر ال�سقيقة.

االأ�س¨ال  اEىل �رضì من قبل وكيل وزارة  وا�ستمعوا 

العامة والطرق لقطا´ الطرق املهند�ص عبد الوهاب 

احلاكم حول ما ” اEجنازه يف هذا امل�رضو´ احليوي 

�ست�ستفيد  والذي  مرتا،  كيلو   96 طوله  البال≠  الهام 

منه عدد من مديريات يافع باأبني ومديريات لبعو�ص 

Ãحافظة حلè، باالE�سافة اEىل �سهولة تنقل املواطنني 

من يافع اEىل البي�ساء والعك�ص.

الدفا´  وزيرا  �سم  لقاء  عقد  امل�رضو´  موقع  ويف 

والداخلية، وحمافß اأبني، ووكيل وزارة االأ�س¨ال 

حممد  املحافظة  وكالء  بح�سور  والطرق  العامة 

ا�ستعرا�ص  فيه  جرى  الرهوي،  واأحمد  الدهبلي، 

وكيل  اأكد   åحي امل�رضو´،  تنفيذ  خطوات  �سري 

جاري  العمل  اأن  والطرق  العامة  االأ�س¨ال  وزارة 

يف امل�رضو´ بوترية عالية، الفتا اEىل اأن امل�رضو´ 

يجري تنفيذه يف منطقة جبلية �سديدة الوعورة.

 ßوحماف والداخلية  الدفا´  وزيرا  اأكد  جانبهم  من 

 åبحي امل�رضو´  تنفيذ  يف  االE�رضا´  اأهمية  على  اأبني 

يتم اEجنازه يف املوعد املحدد له العام القادم وفقا 

للمخططات واملوا�سفات املقرة.كما اأكدوا على اأن 

بحاجة  العمالقة  التنموية  امل�ساريع  هذه  مثل  تنفيذ 

املواطنني  جهود  وتكاتف  واال�ستقرار  االأمن  اEىل 

امل�ساريع،  هذه  من  االأول  امل�ستفيد  باعتبارهم 

لت�رضيع  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  اEىل  م�سريين 

وتائر التنمية وتر�سيخ االأمن واال�ستقرار يف ربو´ 

عن  اخلارجة  التخريبية  العنا�رض  ومالحقة  اليمن، 

االEجرامية  االأعمال  من  عددا  ارتكبت  التي  القانون 

املتنافية مع القيم االEن�سانية واالأخالقية النبيلة.

وزيرا الدفاع والداخلية وحمافظ اأبني: امل�ساريع التنموية

 بحاجة اإىل االأمن واال�ستقرار وتكاتف املواطنني
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كل  من  مار�ص  من  الثامن 

عام يحتفي العامل بيوم املراأة 

فر�سة  باعتباره  العاملي، 

النف�ص  مع  للوقوف  �سانحة 

وااليجابي  الفاعل  باالأداء  والتذكري 

الذي حققته املراأة يف م�سريتها احلياتية 

والن�سالية التي �سجلت يف التاريخ اأرو´ 

البطوالت وا�ستطاعت اأن تتجاوز الكثري 

من ال�سعوبات والعقبات لت�سارك الرجل 

االأعداء  ملواجهة   íامل�سل الن�سال  يف 

معركة  يف  املجهول  كاجلندي  وتعمل 

اأعلنت جمعية االأ· املتحدة   åاحلياة حي

الدول  كافة  يدعو   1977 عام  يف  نداء 

بحقوق  لالحتفال  اليوم  هذا  لتخ�سي�ص 

للتقاليد   kوفقا الدويل  وال�سالم  املراأة 

واالأعراف التاريخية الوطنية لكل دولة 

يف العامل وتقديراk لن�سالها وكفاحها يف 

اأ�سوات  ولتوحيد  العامل  اأرجاء  جميع 

عن  الدفا´  يف  كافة  العامل  ن�ساء 

حقوقهن.

تاريخها  العربية  املراأة  �سنعت  لقد 

االجتماعي والثقايف من خالل بروزها 

يف جماالت خمتلفة كاالEذاعة وال�سحافة 

والفن  والطب  والتعليم  الرتبية  وقطا´ 

واملو�سيقى واالأدب والعلوم واالقت�ساد 

باالE�سافة اEىل جمال ال�سيا�سة وقطاعات 

بها  التفكري  حتى  خمتلفة  ومهن  اأخرى 

عائقا،  للكثري  بالن�سبة  كان  للمراأة 

فاحلرية ال تتجزاأ لذكر اأو اأنثى بل ت�سمل 

جميع اأفراد املجتمع.

يف  �ساهمت  العامل  يف  امراأة  كل  اEن 

وامل�ستقبل  واحلا�رض  املا�سي  ر�سم 

ال¨ايل والنفي�ص  التي تعطي وتبذل  فهي 

وعطاء  حب  بكل  بالدها  وتطور  لتقدم 

يف  �رضعيا  حقا  تعاىل  الله  وهبها  فقد 

م�ساركة الرجل يف احلقوق والواجبات 

يف تنمية املجتمع.
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وقفت املراأة اليمنية بجوار اأخيها الرجل 

الثورة  لن�رضة  وم�رضفة  فاعلة  وقفة 

 Êالربيطا اال�ستعمار  حماوالت  رغم 

االEمامة  وحماولة  جتميدها  واأعوانه 

 åبقاءها يف جهلها املطب≤ واملظلم بحيEا

�سعورها  لكن  �سيئاk ‡ا حولها،  تعي  ال 

اال�ستعمار  حماوالت  من  اأقوى  الوطني 

الربيطاÊ واالEمام املتخلف اEذ لبqت نداء 

البارز  دورها  لتوؤدي  الوطني  الواجب 

واالEمامة  اال�ستعمار  اأنف  رغم  الفاعل 

والثورة  التاريخ  جعل  ‡ا  واأعوانهم 

واجلماهري حتفß لها دورها واE�سهامها 

الثورة  منا�سلي  مع  وامل�رضف  الفاعل 

يف جبهات القتال حيå كان لها دور يف 

الثورة  ويف  التحرير  بحرب  امل�ساركة 

ثورة  انطالقة  اأول  منذ   íامل�سل  ìوالكفا

اأكتوبر   14 وثورة   1962 �سبتمرب   26
التي  املعارك  خالل  من   1963 عام 

يف  الفدائيات  املنا�سالت  خا�ستها 

املدن واالأرياف واجلبال.

ال�رضيفات  الفدائيات  من  العديد  وذهب 

الالئي �سطرن بدمائهن الطاهرة، ملحمة 

كما  احلروب،  تلك  يف  وطنية  تاريخية 

التنظيمات  يف  امل�ساركة  ا�ستطاعت  اأنها 

ال�سيا�سية وت�سدرت املظاهرات وقامت 

واأي�سا  والبيانات  املن�سورات  بتوزيع 

والذخرية  واالأ�سلحة  الر�سائل  نقل 

�ساركت  كما  للمنا�سلني  ال¨ذاء  وتوفري 

الربيطانية  القوات  حتركات  ر�سد  يف 

باملعلومات  الثوار  وتزويد  وعمالئها 

وقادت االE�رضابات و�ساعدت يف اEخفاء 

الن�ساء  توعية  على  وعملت  الفدائيني 

الثورة  جانب  اEىل  للوقوف  وتعبئتهن 

وجمع التربعات منهن وا�ستطاعت اأي�سا 

الريفية  املناط≤  يف  نف�سها  تربز  اأن 

رغم �سعفها وجهلها حيå اأدت واجبها 

املنا• بها نحو الثورة باأ�سلوب ع�سكري 

وبكل جناì وذكاء فاأكدت للجميع اأهمية 

 íو�رضورة م�ساركتها يف الن�سال امل�سل

فن�سال  الثورة   ìلنجا اأ�سا�سي  ك�رض• 

يف  م�سيئة  عالمة  تعترب  اليمنية  املراأة 

�سجل تاريخ ال�سعب اليمني املنا�سل.

املراأة الفل�شطينية.. ن�شال 
م�شتمر

م�ساركات  اأي�سا  الفل�سطينية  للمراأة  كان 

التاريخ  عرب  الوطني  الن�سال  يف  فاعلة 

امل�ساهمة  ا�ستطاعت   åحي الفل�سطيني 

جهة  من  الفل�سطيني  املجتمع  بناء  يف 

والوقوف  املواجهة  يف  وامل�ساركة 

جهة  من   Êال�سهيو االحتالل  اأمام 

اأخرى، حيå انخرطت املراأة يف الن�سال 

وخا�ست  وخارجها  فل�سطني  داخل 

الثورة  عن  الدفا´  معارك  بب�سالة 

الفل�سطينية يف مواقع و�ساحات ج¨رافية 

لواء  حتت  وان�سوت  خمتلفة  ون�سالية 

و�ساركت  الفل�سطينية  املقاومة  منظمات 

املحتل  من  وطنها  لتحرير  الن�سال  يف 

و�سعت اEىل حماولة حتقي≤ تقرير امل�سري 

الفل�سطينية  الدولة  وبناء  العودة  وح≤ 

وعا�سمتها القد�ص ال�رضيف.

وتعر�ست الن�ساء الفل�سطينيات كالرجال 

باالآالف  وزج  لالعتقال،  الفل�سطينيني 

�سنني  مدى  على  ال�سجون  يف  منهن 

االحتالل  ليتعر�سن الأب�سع اأنوا´ التنكيل 

رغم  لكن  االعتقال;  اأثناء  والتعذيب 

اجنازات  الفل�سطينية  املراأة  حققت  ذلك 

ون�سالها  م�سريتها  خالل  من  تاريخية 

القرن  من  الع�رضينيات  اأوائل  منذ 

اأدركت املراأة   åىل االآن، حيEا املا�سي 

الفل�سطينية مبكراk اأن خال�سها من عبودية 

بزوال   qالEا يتحق≤  اأن  ميكن  ال  املجتمع 

املحتل  من  وطنها  وبتحرير  االحتالل 

ولهذا فقد اندفعت املراأة الفل�سطينية اEىل 

�ساحة الن�سال واأ�سبí همها وهم الرجل 

الوطن امل¨ت�سب وتنمية  معا هو حترير 

جمتمعها ف�ساهمت يف الن�ساالت ال�سيا�سية 

وانخرطت يف منظمات املقاومة املختلفة 

االحتادات  من  العديد  ذلك  بعد  و�سكلت 

طاقاتها  توحيد  بهدف  بها  اخلا�سة 

وجهودها وتطوير عملها واأن�سطتها Ãا 

يخدم اأهدافها واأهداف �سعبها.
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املراأة العراقية مل تكن بعيدة عن �ساحات 

ال�سجون  دخلت  فقد  الوطني،  الن�سال 

للمالحقات  وتعر�ست  واملعتقالت 

الدفا´  اأجل  من  واملوت  والتعذيب 

غيبتrها  التي  امل�رضوعة  حقوقها  عن 

�ساركت  فقد  املتعاقبة.  احلكومات 

واملظاهرات  الوطنية  االنتفا�سات  يف 

االحتالل  وواجهت   ìال�سال وحملت 

االأمريكي وعملت عرب املنظمات ال�رضية 

يف الدفا´ عن وطنها حيå ملعت اأ�سماء 

 kالعديد من ال�سهيدات التي اأ�سبحن رمزا

من رموز العراق الوطنية و�ستبقى على 

مر االأجيال باقية يف الذاكرة العراقية، 

تعتمد  قوية  �سخ�سية  خل≤  على  وعملت 

امليدان  يف  بقوتها  وتعمل  نف�سها  على 

جمتمعها  يف  القرار  �سنع  يف  وت�سارك 

املراأة  خرجت  كما  فيها.  حتيى  التي 

العراقية تن�سط وتترب´ وت�ساهم يف كافة 

خارجها  ويف  العراق  يف  املجاالت 

وو�سعت لنف�سها مبادÇ واأ�س�سا تتما�سى 

مع كينونتها كامراأة مثقفة يتوجب عليها 

كم�سدر  العلمية  بال�سهادات   íتت�سل اأن 

.ìللنجا

املراأة امل�شرية.. نه�شة غري 
م�شبوقة

واملراأة امل�رضية لها تاريخ عري�ص يف 

�سد  واالE�رضار   ìوالكفا الن�سال  رحلة 

ا�ستمر  الذي  والظلم  والتخلف  االحتالل 

ف�سفحات  الزمان،  من  قرن  من  اأكرث 

التاريخ امل�رضي تذكرنا بن�سال ”حواء“ 

التي �سطرت بحروف من نور كفاحها من 

كفرد  م�ساركتها  يف  حقها  اEثبات  خالل 

ال�سيا�سية  اأ�سا�سي وفاعل داخل احلركة 

1881 يف اجلهود  فقد �ساركت منذ عام 

اال�ستعمار  ملكافحة  بذلت  التي  ال�سعبية 

اأن�سطة  خالل  من  العربية  الثورة  اEبان 

يف  هام  بدور  تقوم  كانت   åحي عديدة 

عملية االت�ساالت وتو�سيل الر�سائل بني 

الثوار اآنذاك كما �ساركت يف امل�سريات 

االأجنبي  االحتالل  �سد  واملظاهرات 

والتموين  باالأ�سلحة  الثوار  وتزويد 

والقيام باأعمال التمري�ص واالE�سعافات 

يف  م�ساركتها  اEىل  باالE�سافة  االأولية 

وغريها  والثقافية  اخلريية  اجلمعيات 

اأنها  للجميع  به  التي تربهن  من االأعمال 

“تلك القدرة على ت¨يري الواقع.

كما يعتز التاريخ امل�رضي بن�سال املراأة 

امل�رضية التي تنا�سل من اجل امل�ساواة 

الو�سول  طري≤  على  والعدالة  احلقيقية 

اEىل رفع الظلم نهائياk عنها واخذ مكانها 

الطبيعي يف احلياة ال�سيا�سية واملجتمعية 

امل�رضية  للمراأة  املحورية  فامل�ساألة 

النه�سة  فكرة  هي  االآن  واىل  اآنذاك 

من  بداأت   åحي للمراأة  وخا�سة  العربية 

مطلع القرن الع�رضين.

املراأة اجلزائرية.. �شعي من اأجل 
ا◊رية

وللمراأة اجلزائرية دور هام يف حتقي≤ 

احلرية التي تتمتع بها الدولة حاليا وذلك 

من خالل م�ساركتها يف تنظيمات ن�سائية 

احلرية  حتقي≤  اEىل  �سعت  وعالنية  �رضية 

الفرن�سي  االحتالل  من  واال�ستقالل 

تنظيم  بذور  اأول  نت  qتكو فقد  اآنذاك، 

وبرزت   1945 �سنة  اجلزائر  يف  ن�سائي 

الن�ساء  ”جمعية  با�سم   1947 �سنة  يف 

امل�سلمات اجلزائريات“ التي تال�ست بعد 

انطالق ثورة اأول نوفمرب واندجمت ككل 

القوى الوطنية دون “ييز يف الثورة.

كما مثqلت املراأة اجلزائرية يف امللتقيات 

الدولية الن�سوية لرفع �سوت الثورة اأمام 

العامل وكانت تقابل فيها بحما�ص منقطع 

وباملناداة  بالعناق  وتقابل  النظري 

“ثيلها  اEىل  باالE�سافة  اجلزائر  بحرية 

يف املوؤ“رات الدولية كاملوؤ“ر الدويل 

الدميقراطي  الن�سائي  لالحتاد  الرابع 

 ،1958 �سنة  فيينا  مدينة  يف  عقد  الذي 

يطالب  العامل  اأمام  �سوتها  انطل≤   åحي

يفر�سها  التي  هيبة  qالر احلرب  باEيقاف 

ال�سعب  على  الفرن�سي  اال�ستعمار 

ق�سية  اأجل  من  ينا�سل  الذي  اجلزائري 

اأن  فا�ستطاعت  واال�ستقالل،  احلرية 

تكون قادرة على امل�ساركة الفعلية لي�ص 

بناء  يف  بل  ال�سيا�سي  الن�سا•  يف  فقد 

�سفوف  مع  بالوقوف  املجتمع   وتطور 

يف  وامل�ساركة  البالد  لتنمية  املنا�سلني 

املنظمات القومية واالجتماعية للنهو�ص 

Ã�سوؤولياتها لتحقي≤ الهدف.

.

املراأة ال�شودانية.. fiاولت 
لإبراز مكانتها

وغري بعيد عن الن�ساالت ال�سابقة للن�ساء 

ال�سودانية  املراأة  ا�ستطاعت  العربيات، 

خمتلفة  ن�سالية  تراكمات  خالل  من 

لبع�ص  ووفقا  متفاوتة  وÃ�ستويات 

حت�سل  اأن  امل�ساندة  املجتمعية  العوامل 

فعندما  وكبرية،  هامة  مكا�سب  على 

الوطنية  احلركة  يف  املراأة  ا�سرتكت 

 ،Êالربيطا اال�ستعمار  �سد  والن�سال 

-اآنذاك-  اال�ستعمار  حكومة  وحاولت 

من  واحلد  الن�ساء  لتقييد   íلوائ و�سع 

الرجال  مع  النقابات  يف  م�ساركتهن 

نقابات  تكوين  يف  �ساعد  الذي  االأمر 

خا�سة بالن�ساء، فكونت املعلمات نقابة 

حتى  املمر�سات  ونا�سلت  بهن  خا�سة 

املمر�سني  نقابة  يف  التمثيل  �رضف  نلن 

منذ   Êال�سودا  Êاملد املجتمع  و�سهد 

من  العديد  قيام  االربعينيات  نهاية 

التنظيمات الن�سائية وكان اأهمها االحتاد 

الن�سائي الذي كونته الرائدات املتعلمات 

االأمر الذي �ساعد يف ان�سمام الن�ساء اEىل 

االأحزاب ال�سيا�سية.

نالت  الن�سائية  احلركة  ن�سال  وبعد 

 íالرت�س وح≤  االنتخاب  ح≤  املراأة 

الن�ساء  بع�ص  ومار�ص   1965 عام  يف 

الدميقراطية،  فرتات  يف  احلقوق  هذه 

عملية  يف  ال�سودانية  املراأة  ف�ساركت 

عدة  اEىل  ينتمني  وكن  ال�سيا�سية  التعبئة 

اأحزاب �سيا�سية، كما ” تعيني ن�ساء يف 

ال�سبعينيات ويف  اال�سرتاكي يف  االحتاد 

و�سهد  الت�سعينيات  يف  الوطني  املجل�ص 

وزيرات،  عدة  تعيني  ال�سودان  تاريخ 

لكن يف الكثري من القرى جند اأن املراأة 

لي�ص لديها “ثيل يف اللجنة ال�سعبية لذلك 

اتخاذ  عملية  يف  الن�ساء  م�ساركة  فاEن 

القرار وو�سع القوانني Xلت غري فاعلة 

اEىل االآن حيå مازالت املراأة ال�سودانية 

حريتها  امتالك  اجل  من  تنا�سل 

تنمية  الفعالية يف  امل�ساركة  الكاملة يف 

املجتمع.

كلمة اأخرية
”اEنه رغم االهتمام  من املوؤ�سف القول: 

املتقدمة  املجتمعات  يف  البال≠ 

واملنظمات الدولية وحتى يف جمتمعاتنا 

اEال  املراأة  بحقوق  املعنية  العربية 

ال�سلبية  التمييز  مظاهر  من   Êنعا اأننا 

واأ�سكال  واالأمية  الفقر  يف  واملتمثلة 

خمتلفة يف العنف والتمييز، وغريها ‡ا 

يرتكب بح≤ املراأة، ورغم اأننا نعي�ص يف 

املراأة  اأن  اEال  والع�رضين  الواحد  القرن 

كل  تاأخذ  العربية  الدول  يف  وخا�سة 

ح≤ من حقوقها Ãعارك �سارية تتدخل 

فيها املنظمات احلقوقية واالأ· املتحدة 

لنا  فهل  الدويل  العدل  حماكم  واأحيانا 

احل≤ اأن نذكر تلك البطوالت التي قامت 

بها كل الن�ساء املنا�سالت يف جمتمعاتنا 

احلرية  لتحقي≤  دمائهن  ذهبت  التي 

الكاملة لبالدنا وحتقي≤ امل�ساواة الفعلية 

بني الرجل واملراأة يف كافة املعامالت 

واحلقوق والواجبات?!

OÓÑdG  QÉÑNCGOÓÑdG  QÉÑNCG

)ال�شيا�شية( -:
منال اأمي
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�شرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة الرهاب يف ال± 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف ولية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �شتنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�شعي 
واعادت  اˆ  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�شابقة  باعتقالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اˆ كما �°ملت التهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�شتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رضة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رضوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ص اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�ص  وÃوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب   Êها وديب 

ر�سTÉص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل وÃ�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن   Êواللبنا حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رض اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رض االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رضقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالí حزب 

الله“ Ãوجب ن�ص االتهام

اخرين  ا�سخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي   Êسو� جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رضوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رضاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ص  وقالت  الريا�سية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�س≤  جهد 

ان�سطته  الله “ويل  توجيه �رضبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليí نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داÊ ‰ر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستين¨ر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉص  االف  ع�رضة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

 حملة اعتقالت �°ملت بن�شلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢UالتاBمر مل�سلëة حÜõ اˆ
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Gأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄،ت�°در يف نيويورك، 

وتوز´ يف الوليات املتحدة 
G’أمريكية
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غربة نيوز-وكالت

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

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 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�شتندات.
تعبÄة ا’أورا¥ اخلا�°ة باجلن�شية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراì عربي و اجنليزي.

 ن�شاعد يف التح�°ري لمتحان اجلن�شية ا’أمريكية.

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

املراأI العربية.. b�سة ن�سال عرب التاريï.. وb�سة القانو¿? 
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وXائ∞       وXائ∞        وXائ∞
Professional Positions

Gأعوا¿ Gأمن-وXائف ‘ املطاراU -äسيانة
 اÿربÒZ I مطلوبة

 ,á«æ¡ŸG ÊÉÑŸG ,äGQÉ£ŸG ,äÉ«Ø°ûà°�ت¨ل ‘ : امل°TG
....ájQÉéàdG äÓëŸG ,™fÉ°üŸG
اJ�سل عل≈ 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”  مكتب fiاماة متخ�ش�س يف الهجرة

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°اعدكم يف ا◊�شول على: بطاقة القامة الدائمة }الغرين كاردz - اجلن�°ية المريكية
zريات }الفيز°TCÉأنوا´ التG ت�شريح بالعمل - وكافة

S°يكون لديكم الو�°عية القانونية التي –تاجونها
بالثمن الذي تقدرون علي¬
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مل∂ ا’aCن»و اÿام�¢
N�سر-فواك¬-كروä التلفو¿..وكافة متطلباä البيت العرب«

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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¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

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�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

www.nablussweets.com

Learn English
املركز الأمريكي لتعليم اللغة الجنليزية

متخ�ش�شون يف تعليم اللغة الجنليزية منذ عام 1975 
ومعرت± بنا من طر± الدارة الرتبوية لولية نيويورك

- �شتتعلم القراءة، الكتابة، ا◊وار، القواعد
 واملفردات يف وقت قيا�شي

- جميع امل�شتويات من املبتدÇ اىل املتطور
- املدر�شة مفتوحة �شبعة اأيام من الثامنة �شباحا وحتى 

kالتا�شعة م�شاء
- اخرت وقت∂ املنا�شب ح�شب برنا‹∂ اليومي.

- تغيري فيزا ال�شياحة اأو البزن�س اىل فيزا طالب.

 çن�سة من≈ للتحدB’ا ÖلWا Ωست©الSلال
ÊجاŸا ºبالل¨ة ال©رب»ة عل≈ الرق ºµ©م

1-800-ENGLISH

1-800-364-5474

229 West 36th Street,

Between 7th and 8th Ave. Manhattan

Subway: B, D, F, N, Q, R, V, W, A, C, E, 

1, 2, 3

Path: LIRR, AMTRAK, NJT

75-01 Broadway,

Jackson Height Queens

Subway: E, F, G, R, V, #7

$13.00

per week only!

فق§ يف الأ�شبو´

“up to $75 off and 2 

weeks free for new

students”
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FREE CONSULTATION

IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

- الدفا´ عن املهددين بالرتحيل
- التاأ�شريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�شوية الو�شعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة
 - ت�شهيالت للم�شتثمرين من اأجل القامة يف اأمريكا 

 كل ق�شايا واأنوا´ النزاعات  يف العقارات والبيع وال�شراء 
واليجار

(Office Phone: 718-680-9700 (English
(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.

Jعلم ال‚ليõية وJعلم مهاراä الل¨ة
برامJ è�سمل:

املحا�شبة للمبت`دئني وللمراحل املتقدمة  -
م�شاع`د اداري  -

تطبيقات ا◊ا�شوب – وورد، اك�شل، بوربوينت...واملزي`د  -
الطبي – اي كي جي، امل�شطلحات الطبية، اع`داد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتح`�ش`ري لنيل ال�شهادة الثانوية.  -
م�شرì لنا من قبل ا◊كومة الفي`درالية بقبول الطلبة الأجانب "‰وêP -20اأ"  -

ن�شاع`د يف ا◊�شول على رخ�شة العمل من دائرة الهجرة  -
توج`د م�شاع`دات مالية للموؤهلني  -

لي�س هناك حاجة لخذ قر�س  -
يكنكم ال`درا�شة من الKنني اىل اخلمي�س  -

الف�شول fi`دودة الوقت يف امل�شاء وخالل عطلة نهاية ال�شبو´
تعليم الجنليزية لغري الناطقني بها 

- الجنليزية 100 للمت`دئني
- الجنليزية 101 للمتو�شطني
- الجنليزية 102 للمتق`دمني

للمزي`د من املعلومات ات�شل Ã�شوؤولة الق�شم العربي:  -

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 New York Institute of English And Businessحبيبة 
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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M r  E l e c t r o n i c s
8505 A 4TH Avenue Brooklyn, NY 11209

Tel (718) 833-1152
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Ghorba News

8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

�ساgد التلõØيو¿ ال©رب«
بدaO …CG ¿h©اä �س¡رية
�ساgد التلõØيو¿ ال©رب«
بدaO …CG ¿h©اä �س¡رية

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
مع الطب≤ العربي

اجلزيرة باللغة ا’جنليزية-اليمنية-املغربية-العا⁄-تون�س- اجلزائر- الأردن-ال�شورية- ال�شودان
ûdG°ارقة-عمان-قطر-العراقية-الليبية-كرد�شتان-الكويت-نيجرييا-ال�°ومال-املغربية- 

الكا�س الريا�°ية-جنوب ال�شودان-�شوريا دراما-الكويت 3 قنوات
ال�شعودية قناتني-الفيحاء- الأنوار-الفرات-3 قنوات تركية

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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م�شاهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�ش�س، مقالت، ق�شائد �شعرية..

مين ويبقى ال�شعب واحد

äÉªg É°ùeäÉªg É°ùe

ين ويبقى ال�شعب واحد

ز‹ر ب�شوت∂ كالرواعد

يا ن�شل �شفوتنا الأماجد

وا�شرê �شموخ∂ للعال

اأمل - ال�شعيدة - في∂ واعد 

يا باPل الروì التي

عنها الربية كم تكابد

iطاول بهامت∂ الذر

لتطا باأخم�ش∂ الفراقد

فلقد وهبت النف�س ⁄

تاأب¬ بعي�س يف الرغائد

وعلمت اأن العي�س لن 

يبقى فما �شيء بخالد

فوKبت يف �شاì الوغى

كالليå ل تخ�شى ال�شدائد

فاهناأ فمنزل∂ العال

وافخر باأو�شمة املجاهد

ˆ درك كلما 

لقيت خ�شم∂ كالأوابد

فانحر بناب∂ مارقا

واPبح Ãخلب∂ املعاند

واهت∞ Ã�شمع من غدا

Pيال وللنعماء جاحد

ل لن يز¥ وحدتي

باÆ ومند�س وحاقد

iا �شهد الورPاإل اإ

اإبلي�س للرحمن �شاجد

من Pا يجزاأ اأر�شنا

اأتكون ك∞ دون �شاعد

اإن البالد بالدنا

من اأر�س fi�شار ◊ا�شد

فيها ماآKر عزنا   

وبها �شناديد اأماجد

باعوا النفو�س رخي�شة

وبها ا�شرتوا �شر± املقا�شد

iمهما تكالبت القو

وتنوعت فيها املكائد

تبقى البالد عزيزة

وال�شعب يف الأزمات �شامد

اإنا - بنو الأن�شار - ل

نغلو ول نر�شى بجاحد

ين العروبة اأر�شنا

وب�شرعنا الو�شطي �شائد

لن نب≤ fiتال كذا

حكم الإمامة في¬ بائد

�شن�شون طهر تراب¬

من كل معتدي وفا�شد

ونذود عن اأرجائ¬

�شعب وقوات وقائد

هيهات يبقى بيننا

يف اأر�س - بلقي�س - fiايد

نحن اليمانيون لن

ن�شق§ باأ�شراك املرا�شد

نهب العرين دماءنا 

واˆ يف علياه �شاهد

ليظل ا�شم∂ - موطني -

- ين - ويبقى ال�شعب واحد

بقلم/ �شفوان بن عبدامللك البحري
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هل تعلم

]

 “ ”

تعلمت من الدنيا

أمثال و حكم
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¿GójR øÁCG
 ÖdÉZ øÁCG

 ÈªàÑ°S 1) ¿GójR

1956(، ‡ثل 
 èوخمرج ومنت

 èومقدم برام

 øe …Qƒ°S

مدينة الرحيبة يف ريف دم�س≤.

ا�ستهر Ã�سل�سالته التلفزيونية 

واأفالمه ال�سينمائية واأعماله 

امل�رضحية.

يعترب اأمين زيدان من اأهم الفنانني 

 åيف تاريخ الدراما ال�سورية حي

�ساهم يف اEحداث ثورة فيها بعد 

توليه الEدارة �رضكة ال�سام الدولية 

 Êنتاج ال�سينمائي و التلفزيوEلال

و خا�سة بعد اEنتاج م�سل�سل نهاية 

رجل �سجا´.

اأعمال¬ التلفزيونية
    * احتماالت

    * اEخوة الرتاب

    * يوميات جميل وهناء

    * األو جميل األو هناء

    * اأنت عمري

    * اأيام ال¨�سب

    * تاج من �سوك

    * تل الرماد

¬eGóîà°SG AÉæKCG “Iا◊ار Üسابة ‰�س ”باUاإ
 كÓ�سينكو± مب�سل�سل جديد

 Êاأ�شيب الفنان ال�شوري م�شطفى اخلا
”باب  يف  النم�س  ب�شخ�شية  -املعرو± 
ا◊ارة“- يف يده الي�شرi اأKناء ت�شوير 
مل�شل�شل¬  الأخرية  اخلارجية  م�شاهده 
 êللمخر اأيانكم“  ملكت  ”ما   ójó÷G

جندت اإ�شماعيل اأنزور.
ل` خا�شة   mت�شريحات يف   Êاخلا وقال 
اأKناء  لالإ�شابة  تعر�س  اإن¬   mbc.net
ل¬  اجلنائي  الأمن  دورية  مالحقة 
د  qبحكم اأن¬ اأمري جماعة اإرهابية يجن
التطر±  خاليا  اإىل  لالن�شمام  ال�شباب 
الديني يف م�شل�شل ”ما ملكت اإيانكم“.

الي�رضى  يده  يف  يحمل  كان  اأنه   íواأو�س

الر�سا�ص من النو´ الرو�سي وعند هروبه 

بجانب احلائط انح�رضت يده بني الر�سا�ص 

االآيل )كال�سينكوف( واحلائط، االأمر الذي 

اأدى اEىل اE�سابةm يف يده.

اأن  اEال  لالE�سابة،  تعر�سه  من  وبالرغم 

اليوم  يف  امل�ست�سفى  اEىل  يذهب  مل   Êاخلا

ا�ستكمال  يده، حيå وا�سل  نف�سه ملعاجلة 

اأنه  اEىل  م�سريا  االأخرية،  م�ساهده  ت�سوير 

لدى ذهابه يف اليوم الثاÊ اEىل امل�ست�سفى 

تعجب الطبيب من كيفية حتمله لالE�سابة.

وقال اخلاÊ: على الرغم من وجود الكثري 

من امل�ساهد اخلطرية يف امل�سل�سل كعمليات 

مل  اأنه  اEال  القنابل   ñفخا ون�سب  تفجريية 

ي�سبه اأي مكروه، وذلك ب�سبب توافر طاقم 

من اخلرباء الربيطانيني معهم، االأمر الذي 

تعر�ص  لتفادي  الكافية  احلماية  لهم  ن  qnاأم

مل�ساكل خطرية.

املتطرف  توفي≤  ل�سخ�سية  جت�سيده  وحول 

من  اEن  ال�سوري  النجم  قال  امل�سل�سل،  يف 

التي  الو�سطى  الطبقة  مع  التحاور  املهم 

تلجاأ اEىل التطرف الديني، وت�ست¨ل م�ساعر 

خاليا  يف  لتجندهم  ال�سباب  واندفاعات 

الكرمي،  القراآن  بل¨ة  املتطرفة،  الدينية 

 ، kمعا ودينية  عقالنية   èبحج وجمادلتهم 

Xاهرة  على  ال�سوء  ت�سليط  اأن   kمعتربا

التطرف ب�سكله العمي≤ مهم جداk لتاأثريه على 

بلدان العامل ككل.

بتجنيد  امل�سل�سل  خالل  يقوم  اأنه  واأ�ساف 

والتحري�ص  اEرهابية،  خلية  يف  ال�سباب 

واأف¨ان�ستان،  العراق  اEىل  الذهاب  على 

ومن ثم يحاول القيام بالعمليات التفجريية 

يف دم�س≤ بنف�سه.

العادية  حياته  يف  اأنه   Êاخلا واعترب 

يوؤديه  الذي  املتطرف  بالفكر  مقتنع  غري 

فكرة  من  الهدف  اأن   kالفتا امل�سل�سل،  يف 

اEىل اجلمهور  امل�سل�سل تقدمي ر�سالة معينة 

نف�ص  وهو  الديني،  والعنف  التطرف  تنبذ 

يف   Êاخلا م�سطفى  يحمله  الذي  الفكر 

حياته العادية على حد قوله.

ولفت اخلاÊ اأنه يوؤمن بالدين الذي يهدف 

اEىل  يرمز  الأنه  والعقالنية;   íالت�سام اEىل 

الوقت  راف�ساk يف  احلقيقي،  الدين  جوهر 

نف�سه كل اأ�سكال التطرف �سواء على ال�سعيد 

الديني اأو االأخالقي اأو االجتماعي، واأنه 

وعادات  دينية  تعاليم  على  ى  qnترب م�سلم 

بالعقيدة  وت�رضب  �رضقية،  اجتماعية 

االE�سالمية ب�سكله احلقيقي Ãا فيه الكافية.

قررت ال�سلطات الفرن�سية نقل اأمرياأغنيةالراي اجلزائري ال�ساب 

مامي من �سجنه ال�سونتي اEىل موالن; بعد رفعه لدعوى 

رته اأثناء نومه بزنزانته،  qسو� mق�سائية �سد جملة

وو�سفه باملجرم القابع يف ال�سجن و�سط 

ا´ الطرق. qالل�سو�ص وقط

وعربq خالد لزبر حمامي ال�ساب مامي عن 

ارتياحه للقرار، م�سريا اEىل اأنه جاء يف اأعقاب 

ف�سيحة ال�سور التي التقطت خل�سة للمطرب 

اجلزائري يف زنزانته، بح�سب �سحيفة ال�رضوق 

اجلزائرية االأحد 7 مار�ص/اآذار اجلاري.

واأ�ساف اأن ال�سجن اجلديد فيه قدر اأف�سل من احلريات واحلقوق 

للنزالء، ف�سال عن اأن Xروف االEقامة فيه اأف�سل.

كان حمامي املطرب اجلزائري قد قال موؤخرا اEن ال�ساب مامي 

قد تعر�ص اEىل موؤامرة حقيقية يف �سجن ال�سونتي، بعد اأن اأقدم 

رون من جملة ”اأونرت يف“ على ت�سويره داخل زنزانته،  qم�سو

والت�سهري به واEهانته.

وقال اEنه حرك دعوى ق�سائية �سد املجلة يف اEحدى 

حماكم باري�ص بتهمة الت�سهري العلني والقذف وامل�سا�ص 

ب�سمعة موكله، وكذلك اقتحام حياته ال�سخ�سية، 

وم�سحوبة بادعاء مدÊ للمطالبة بحقوقه املادية 

واملعنوية.وك�سف اأن ال�ساب مامي اأبل¨ه اأنه مل ي�سعر 

بت�سلل امل�سورين يف اأثناء نومه اللتقا• تلك ال�سور، التي 

كان الق�سد من ورائها االنتقا�ص من قيمة مامي واEذالله بعد 

ال�سهرة التي بل¨ها.كانت حمكمة فرن�سية قد حكمت العام املا�سي 

على ال�ساب مامي بال�سجن خم�ص �سنوات يف فرن�سا; الEدانته 

Ãحاولة اEجها�ص �سديقته ال�سابقة بالقوة.

الفيلم ت�شدر الإيرادات ب`116.3 مليون دولر
بروكلني“ ”�شرطة  من  العجائب“ تفلت  بالد  يف  ”األي�س 

 Alice” )ت�سدر الفيلم اجلديد ثالثي االأبعاد )األي�ص يف بالد العجائب

in Wonderland“ اEيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية، اEذ حق≤ 
116.3 مليون دوالر يف فرتة ثالثة اأيام.

وتدور اأحداث الفيلم -املقتب�ص من رواية بنف�ص اال�سم للكاتب لوي�ص 

كارول وهي من عيون االأدب االEجنليزي- عودة األي�ص التي تبل≠ من 

العمر 19 عاما اEىل عاملها ال�سحري، حيå تتحد مع اأ�سدقائها القدامى 

وتعلم م�سريها احلقيقي، وتتواىل االأحداث.

ميا  االأ�سرتالية  املمثلة  وبطولة  بورتون،  تيم  اEخراج  من  الفيلم 

وا�سيكوا�سكا وجوÊ ديب وان هاثاوي وهيلينا بونهام كارتر.

وجاء يف املركز الثاÊ الفيلم اجلديد )�رضطة بروكلني(

 ”Brooklyn’s Finest“ اEذ حق≤ 13.5 مليون دوالر يف فرتة ثالثة 

اأيام.

وتدور اأحداث الفيلم حول ثالثة من اأفراد �رضطة بروكلني ال تربطهم 

‡يت  موقع  يف  الظروف  جتمعهم  ولكن  البع�ص،  ببع�سهم  �سلة  اأي 

يف  �سا�سعة  اختالفات  بعد  املخدرات  عمليات  من  �سخمة  لعملية 

م�ساراتهم الوXيفية.

الفيلم من اEخراج اأنطوان فوكوا وبطولة ريت�سارد جري ودون �سيدل 

وايثان هوك وليلي تايلور و�سانون كني.

تراجع ”جزيرة م¨لقة“

بينما هبط من املركز االأول اEىل الثالå فيلم )جزيرة م¨لقة( 

”Shutter Island“ اEذ حق≤ 13.3 مليون دوالر يف فرتة ثالثة اأيام، 
لي�سل اEجمايل ما حققه منذ بدء عر�سه اEىل 95.8 مليون دوالر.

ال�سبل يف  به  تتقطع  ق�سة �سابط احتادي  الفيلم حول  اأحداث  وتدور 

عام  ما�سا�سو�ست�ص  �ساحل  قبالة  املجانني  للمجرمني  �سجن  م�ست�سفى 

.1954
الفيلم من اEخراج مارتن �سكور�سيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو 

ومارك روفالو ومي�سيل وليامز.

وهبط من املركز الثاÊ اEىل الرابع الفيلم الكوميدي )�رضطي نيويورك( 

لي�سل  اأيام  9.1 ماليني دوالر يف فرتة ثالثة  ”Cop Out“ اEذ حق≤ 
اEجمايل ما حققه منذ بدء عر�سه اEىل 32.4 مليون دوالر.

باEدارة  يعمل  ل�رضطي خم�رضم  كوميدية  ق�سة  الفيلم  اأحداث  وتتناول 

هذه  والأن  نادرة،  بي�سبول  بطاقة  ل�رضقة  يتعر�ص  نيويورك  �رضطة 

البطاقة كانت اأمله الوحيد ل�سداد نفقات حفل زفاف �سقيقته يجنqد اأحد 

االأ�سخا�ص مل�ساعدته يف مالحقة الل�ص.

الفيلم من اEخراج كيفن �سميå وبطولة برو�ص ويليز وتري�سي مورجان 

وخوان كارلو�ص هرنانديز.

اإKر مقا�شاة ‹لة اخرتقت زنزانت¬ وو�شفت¬ باملجرم

نقل ال�ساÜ مام« اإ¤ �سجن اNBر بفرن�سا بعد ف�سيëة ”ال�سور“

يف اأو�سكار اأف�سل فيلم يف حفل جوائز االأكادميية االأمريكية فاز فيلم )خزانة االأمل( ”The Hurt Locker“ بجائزة  اأقيم  الذي  )اأو�سكار(  ال�سينمائية  والفنون  يتناول هوليوود عا�سمة ال�سينما االأمريكية.للعلوم  الذي  التكاليف  املنخف�ص  خزانة  فيلم  التكاليف وتفوق   ßباه العلمي  اخليال  فيلم  على  العراق،  حرب 
.“Avatar” )طالق وح�سلت كاثرين بيجلو خمرجة الفيلم على جائزة اأف�سل )اأفاتارEاال على   mامراأة اأول   íلت�سب االأوىل،  للمرة  خمرجة 

وكانت بيجلو تناف�ص زوجها ال�ساب≤ جيم�ص كامريون عن وبيجلو رابع امراأة تر�سí جلائزة اأو�سكار اأف�سل خمرجة. تفوز بجائزة اأو�سكار.
.“Avatar” )للفيلم مع مارك بوال فيلمه )اأفاتار اأربعة منتجني  االأو�سكار ونيكوال �سارتييه وجريè �سابريو.وكانت بيجلو �سمن  حفل  مرا�سم  ح�سور  من  �سارتييه  نع  oم بالربيد وقد  ر�سائل  باEر�سال  االأو�سكار  قواعد  ك�رض  اأن  االEلكرتوÊ الأفراد جلنة التحكيم للرتويè للفيلم.بعد 

á°TÉ°ûdGΩÓaC’Gh âfCG

فيلم ”خزانة الأ⁄“ يفوز بجائزة اأو�شكار
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.»Hô©dG øWƒdG øe º jód á °†ØŸG á«Hô©dG èeGÈdÉH Gƒ©à“

.á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG èeGÈdGh QÉÑNC’Gh äÓ°ù °ùŸGh ÓaC’G Y Gƒ °üMG
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