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جنم �جلالية...عاطف كاملتغريد م�شعل  مع �ملطربة �أحالم
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خا�ص-غربة نيوز-
بحر  �لعربية  �جلالية  هبت 
�لتربع  �ملا�سي يف  �لأ�سبوع 
يقدر  مببلغ  غزة  ل�سالح 
و�لذي  دولر  �ألف   215 ب 
�سي�ساعف ب100مرة من قبل 
جمعية "�أنري�" ح�سبما �أكدته 
منتجة  م�سعل"  "تغريد  لنا 
منظمي  و�أحد  دندنة  بقناة 
هذه  و�ستوجه  �حلفل، 
�لأمو�ل مل�ساعدة �ملنكوبني 
تزويدهم  خالل  من  بغزة 
باأدوية و�أدو�ت طبية، ومو�د 
غذ�ئية كاحلليب �جلاف وما 
�ختيار  �سبب  وعن  �سابهه، 
�لأمريكية،  "�أنري�"  جمعية 
�أنه ذلك  �رصحت لنا تغريد 
ر�جع ب�سبب م�ساعفة �ملبلغ 
ولتفادي  به،  �ملتربع 
يف  �لتالعب  حماولت  �أي 
جهة  �أي  من  �لأمو�ل  �رصف 

كانت...
معروفة  �جلمعية  �أن  كما 
�ملناطق  يف  بتو�جدها 
وخميمات  �ملنكوبة 
نف�س  و�أخربتنا  �لالجئني، 
�ملتربعني  �أن  �ملتحدثة 
يف  خ�سم  من  �سي�ستفيدون 

�ل�رص�ئب.
ولأول مرة �لتقى كل فنانني 
م�سرتكة  �أغاين  يف  �ملهجر 
ولن�رصة  لغزة  غنو�  حيث 
كما  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
�أتو�  مغرتبني  �حلفل  ح�رص 
نيويورك،  نيوجر�سي،  من 
وقد  فيالدفيا  وحتى... 
�لفل�سطينية  �لأعالم  طغت 
على �لم�سية...و�بتد�أ �حلفل 
�ل�ساعة  على  �لت�سامني 
�ل�ساد�سة م�ساء� ليتنهي على 

�ل�ساعة �لعا�رصة  ليال.
فرقة  �حلفل  يف  �سارك  كما 
�ل�سعبية  �لدبكة  �سباب 

و�لفنانني:  �لفل�سطينية 
مر�سو،  طوين  دندن،  فهيم 
حممد كبها، عامر خروبي، 
ريا�س  فاروق،  ��سالم 
جمعة،  جمال  �لتون�سي، 
يو�سف  �ملجرد،  �سعد 
�لوليد،  �سائد  �سمعون، 
بريوتي،  رنا  ز�هر،  وحيد 
�أحالم خليل... وجنوم قناة 
تغريد  كامل،  عاطف  دندنة 
عمرو  �لدكتور  م�سعل، 

�لطحاوي...
�حلفل  �أن  �ل�سارة  وجتدر 
قبل  من  نظم  �لت�سامني 
لند"  "�لهويل  جمعية 
دندنة  قناة  مع  بالتعاون 
و�سهد ح�سور �أزيد من 1200 
يف  �أهلنا  ند�ء  لبو�  �سخ�س 
�حلفل  و�سيعر�س  فل�سطني 
يف بحر �لأ�سبوع �لقادم على 

قناة دندنة.

احلدثاحلدث

�أ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية �أخبار �جلاليات 
�لعربية يف �ملهجر، وتغطية 

�أخبار �لوطن �لعربي 
و�لعامل،ت�سدر يف نيويورك، 
وتوزع يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية

�لنا�شر�ن
عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�ص �لتحرير
ر�سا بو�سفرة

�ملدير �لعام

يحيى �سليم

�ملدير �لفني
اأ�سرف �سديد

ت�شوير
�سعيد الأتب
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نف�سي �أن �أكتب ر�سالة �عتذ�ر لأبي 
جهل! لأنني �أ�ساأت �إليه يف �لعديد 
من �ملر�ت باأن ذكرته ب�سوء وهو 

�ل�سهم �لهّمام �لذي ل ياأبى �ل�سيم..! 
وعزميته بها قوة جبال مكة ورعونة 
مر�بع قري�س..! �أبو جهل مل ي�سجل 
�لتاريخ عنه �أنه رحل �إىل �إمرب�طور 

�لروم �أو �لفر�س يطلب جرية �أو ن�رصة 
كما يفعل �ليوم �مل�سلمون �لذين 

مل يفتقرو� �إىل �أخالق �لإ�سالم فقط، 
بل يفتقرون �إىل �أخالق �جلاهلية 
�أي�سا مثل �أخالق �أبي جهل! ماذ� 

لو �أن �أبا جهل ح�رص قمة �لكويت 
ور�أى �مللك �لها�سمي �لقح، ملك 
�لأردن، مي�سغ �لعلكة يف جل�سة 

تناق�س �إ�سعاف �أهل غزة وهم حتت 
�لأنقا�س؟! وماذ� كان يفعل �أبو جهل 
لو ر�أى �أحفاده �مل�سلمني يناق�سون 
ورقة تخ�س مبادرة لل�سالم مع عدو 
دكت خيله �مل�سماة )�أف 16( ربوع 
غزة؟! هذ� �لرجل، �أبوجهل، �أخذو� 

منه حمل ناقة فقط ف�سّن �حلرب 
على ر�سول مر�سل، ولي�س �سخ�سا 

عاديا؟! فما بالك لو ر�أى �ليوم خيل 
بار�ك وليفني تفعل بغزة ما فعلت؟! 
معذرة يا �أبا �حلكم فاأ�سنامك �لتي 
كنت تعبدها من لت وعز� ومنات 

وهبل... هي �أف�سل بكثري من �لأ�سنام 
�لتي نعبدها �لآن نحن يف �لوطن 
�لعربي... و�لتي ن�سميها فخامة 
وعظمة.. وجاللة..! �أ�سنامك يا 

�أبا �حلكم مل تكن عميلة لك�رصى �أو 
لقي�رص مثلما هي �أ�سنامنا �ليوم مع 

روما �حلديثة يف و��سنطن؟! �أ�سنامك ل 
تنفع ول ت�رص.. لكن �أ�سنامنا �لتي 
جتتمع يف �لقمم ت�رص ول تنفع! هل 

تقبل �عتذ�ر�ت �ملاليري �لذين لعنوك 
بالباطل يا �أبا �حلكم؟! ل �أعتقد!

عبده �ملوتي

كلمة الناش  :
عذر� يا �أبا جهل

حكمة العدد
�أربعة ت�ؤدى �ىل �أربعة: 
�ل�سمت �ىل �ل�سالمة، 

و�لرب �ىل �لكر�مة 
و�جل�د �ىل �ل�سيادة ، 

و�ل�سكر �ىل �لزيادة

�كت�شفو �حللة �جلديدة 
ملوقعنا �للكرتوين

www.ghorbanews.com

قناة دندنة وجمعية �لهويل لند �شنعتا �حلدث...

اجلالية تتربع ب21 ميلون 
ومخسمائة ألف دوال  لغزة

"كل نف�س ذائقة املوت"
يتقدم ال�سيد عبده املوتي ويحيى �سليم با�سم طاقم جريدة 

"غربة نيوز" باأحر التعازي اإىل ال�سيد جنيب علي اجلبوبي 
قن�سل اجلمهورية اليمنية وهذا اثر وفاة  ابن اأخوه 

الرحوم "حمود �رشيان اجلبوبي"مدير الأ�سغال مبحافظة 
ح�رش موت يف حادث مرور اأودى بحياته، عن عمر يناهز 

وال�سلوان. ال�سرب  يلهمهم  اأن  �سنة وندعو اهلل   48
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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بعد �للقاء �لذي جمعه مع وزير 
�خلارجية �لردنية قبل ��سبوعني 
و�لذي د�م �أكرث من �أربع �ساعات، 

�ت�سل �لتلفزيون �لردين مع 
�لزميل نايف وعر�سو� عليه 

�مل�ساركة يف برنامج مبنا�سبة 
ذكرى وفاة �مللك ح�سني-طيب 

�لله ثر�ه- وعيد ميالد �مللك 
عبد�لله �لثاين. 

كما �أنه ينتظر �أن ينظم بعد 
�أ�سبوعني لقاء مع �لوزير �ل�سفدي 

مدير �ملكتب �لعالمي للملك 
عبد�لله و�لزميل نايف �لطورة  
من �جل ترتيب للقاء �مللك يف 

و��سنطن..
ويذكر �أن �لزميل نايف �لطورة تعر�س 
ملوؤ�مرة �أدت لزجه يف �ل�سجن وق�سائه 

ملدة تفوق �ل�سنة و�أدت بغلق جريدة 
�لبالد وت�سفيتها من قبل �حلكومة، 
ما �أدى به باللجوء �إىل �أمريكا هو 

وعائلته...حيث قرر طبع �جلريدة يف 
�ملهجر، ودخول مغامرة �لتلفيزيون 

حيث ير��سل قناة �مل�ستقبل �للبنانية يف 
�لأمم �ملتحدة.

وح�سب �ملالحظني فاإن �حلكومة 
�لأردنية قررت �إذ�بة �جلليد مع �لزميل 

نايف بعدما تاأكدت �لزمرة �حلاكمة 
وعلى ر�أ�سها �مللك عبد �لله �لثاين �أن 

�لذين �أ�ساوؤو� للزميل نايف فعلو� ذلك 
من منطلق دينء، و�أن نايف �لطورة 

بريء من �لتهم �ملن�سوبة �ليه بر�ءة 
�لذئب من دم يو�سف....

وللحديث بقية

�أقو�ل وحكم...
�ذ� �ردت �ن جتنن �مر�أه فاجعلها تعي�ص يوما كامال بال مر�آه..

-�لفتاه حتب يف �لر�بعه ع�شر من عمرها لتت�شلي... ويف �لثامنه ع�شر لتتزوج... 
-مر�حل عمر قلب �ملر�أه هي: حب.. حب.. حب.. وحنان�شمعت بع�ص �لن�شائح �غم�شت عينها لتنام-عندما ت�شمع �ملر�أه عبار�ت �لغزل تغم�ص عينها لكي ت�شتمع مبعناه... فاذ� لتن�شي �ل�شيخوخهويف �لثالثني لتتاأكد من �حتفاظها بجاذبيتها... وعندما ت�شل لالربعني حتب 

-�ذ� تقدم رجل لطلب يد بنت يف �لع�شرون من عمرها فقالت ب�شوت هاديء كيف 
-�روع ما يف �لرجل �ن ير�عي يف �ملر�أه كربياءها مهما تو��شعت بني ذر�عيه؟؟هو... و�ذ� كانت يف �لثالثني قالت من هو... �ما يف �لربعني قالت وين هو...

ذوبان �جلليد بني �حلكومة �لأردنية
  و�لزميل نايف �لطورة

 يا نّو�رة...
حم�س�س دخل على بيتهم لقي �لبيت مولع 

و�لنار مولعه يف �مه قالها: منوره ميا.

در�ص �حل�شاب
�بوك ماخذ  �إذ� كان  �لتليمذ:  ي�ساأل  مدر�س 
يرجع  و�سوف  �سخ�س  من  دولر   750
�بوك  يحتاج  �سنة  فكم  دولر   75 �سهر  كل 
�سنو�ت  ع�رص  �لتلميذ:  �ملبلغ؟  لت�سديد 
بتعرف�س  �أنت  غلط  �ملدر�س:  �أ�ستاذ.  يا 
�حل�ساب. �لتلميذ: ل يا �أ�ستاذ �نت �للي ما 

تعرف �بوي.

�أحلى غزل
فقال  �سمر�ء  وحدة  يغازل  و�حد حب  مرة 
هي  فقامت  كوكاكول  يا  حلوه  يا  لها 

بالب�سق عليه فقال لها وبتفور يا جميل

 �شياد �لنمور
فيه �سباب طلعو� رحلة يف �حدى �لغابات 
و�أجيب  )�ساأذهب  �لأول  قال  جاعو�  وملا 
�أرنبني( فذهب، وعاد ومعه �أرنبني. فقال 
فذهب،  غز�لني(  و�أ�سيد  )�ساأذهب  �لثاين 
لنف�سه  �لثالث  فقال  ومعه غز�لني.  وعاد 
وقال:)�ساأذهب  منهم  �أح�سن  �أجيب  لزم 
يبحث  هو  فذهب.وبينما  و�أجيب منرين!!( 
فاإذ� بنمر جائع!! �أمامه، ف�سوب ببندقيته 
نحوه ولكن �لنمر �ساهده و�نق�س يالحقه 
ببندقيته  ،�ألقى  �ل�ساب  خوف  �سدة  ومن 

وهرب باجتاه �أ�سدقائه وملا مر بجانبهم 
�لأول  ))هذ�  عنهم:  مبتعد  وهو  لهم  قال 
�أم�سكوه �أنا م�ستعجل ر�يح �أجيب �لتانى((

 �لأبن �لذكي
ملاذ�  �ل�سغري:  �بنها  يف  �لأم  �ساحت 
�لبقالة  من  �أرجع  لك  �أقل  �أمل  تاأخرت؟ 
ب�رصعة ؟ فقال �لبن: نعم يا ماما .. ولكن 

مل تقويل يل �أن �أذهب ب�رصعة.

�أي �أخ..
مرة �رص�سور �تخانق مع �أربعنية، ما عاد 

يلحق بوك�سات... ها ها ها

�منية �حل�شود
 .. �عد�م  عليهم  �ل�سجن حمكوم  �ثنني يف 
و�حد منهم ح�سود جد� .. يف يوم �لعد�م 
قال   .. �لخرية  �منيته  عن  �لول  ي�ساألو� 
�منيته  �ساألو� �حل�سود عن   . �مي  ��سوف   :

�لخرية .. قال : �ساحبي ماي�سوف �مه

�شحتني
للجر�سون:  قال   .. مطعم  دخل  م�سطول 
يكون  ب�س  م�سوية..  حلمة  �سحن  هاتلك 
من غري �سلطة بندورة. �جلر�سون جاوبو: 
�سلطة �لبندورة خل�ست، يف �سلطة ملفوف. 
�مل�سطول قال: ما فى م�سكلة .. طيب �أعمله 

من غري �سلطة ملفوف.

لتهدئة االعصاب فقط
حنك حنكطق  04طق 

ر�شالة �عتذ�ر لالإخوة �ل�شود�نيني

نعتذر لكم عن �لأمثال �لتي ن�رصت يف �لعدد �ملا�سي و�لتي ل تنتمي لالإخوة 
�ل�سود�نيني بل كانت جمرد �أمثلة دعابية م�سلية ل �أقل ول �أكرث من �أحد �مل�ساركني

�لخوة �ل�سود�نيني مثال يحتدى به بالطيبة و�لكرم و�لتعليم و�لثقافة �لعالية ومن 
ي�سيء �إليهم ي�سيء جلميع �لعرب �ل�رصفاء

ن�سكر فيكم �ليقظة و�حل�س �لوطني وردكم �ل�رصيع ملا ن�رص وهذ� دليل �آخر �أنكم 
�أن�سط من غريكم

لقد تلقينا عدة ر�سائل و�ت�سالت كثرية من �لإخوة �ل�سود�نيني لالإحتجاج، نعتذر 
مرة �أخرى لو هناك جرح مل�ساعركم، �أنتم منا ونحن منكم.

ومتنيات لكم بال�سحة و�لعافية يا �أطيب �لعرب
مع حتيات مدير �لعام للجريدة

يحيى �شليم
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وفاة �ل�شاب �لأردين �أحمد �ل�شرخي بطلقات نارية

مسلسل تصفية الع ب يتواصل ف ينيوج س ي

حنك حنكطق  طق 

�لزميل �لكاتب:
 خالد �لك�شا�شبة  

نيوجري�شي

�لر�سا�س   ( توقف 
،و�حتفل  �مل�سبوب( 
�ملقاتلون على �لطرفني، 
ل)يو�سف(  �ن  و�كت�سفنا 
ع�رص(  )�ثني  من  �كرث 

�أخا.
�سيقه،  على  و�مل�رصح 
ح�رص   ، و��سعا  كان 
مليون  ثالثمائة  �لعر�س 
بيب�سي(،   ( �ل  �رصبو�   ،
وتناولو� ) �ملك�رص�ت ( ، 

و�أحرقو� �لعالم لكنهم ماتو� غ�سبا وقهر�.
�لتهريب ل ز�لت  هناك، وما دمر منها يحتاج لب�سع  �نفاق 
��سابيع لعادة فتحه ، )وف�سائيات( كنا نظنها حرة ل ز�لت 
هناك، لكنها �ساعت بني) جنمة د�وود( و) �لعم �سام(، �د�نت) 
�لعالم �خل�رص�ء( يف غزة مثلما  د�نت )�لعالم �خل�رص�ء( قبل 

عام ون�سف يف بريوت.
)�ل�سالح(  ،وحرب  �لنهيار  و�سك  على  �لطويلة  �ليام  ح�سار 
بني �لف�سائل ، بف�سل ��رص�ئيل، ��ستحالت �ىل حرب )كلمات(، 

و)�ساليط( ل ز�ل وحيد� ينادي: �ن �نقذوين يا  بني ��رص�ئيل.
حفل  طلب  لكنه  يتدخل  مل  )�لطقو�س(  على  �ملحافظ  �وباما 
تن�سيب هادئ، يغازل فيه �لعامل، و �حل�سود و�لزوجة:"بالله 

عليكم، �ألي�ست زوجتي جميلة "، فجائت �لهدنة .
و�سامدون يف غزة تال�سو� )ع�سيان مدين ( ر�هن عليه �ل�سامتون 

يف ر�م  �لله وتل �بيب وعو��سم )�لنفط( و )�لأهر�مات(.
بقيت  مثلما  �سيبقى  �سعبه  لكن   ، معنا  لي�س   �سيام  �سعيد 

�سعوب عمر �ملختار و عبد �لقادر �جلز�ئري.
فرن�سا قتلت مليون جز�ئري وخ�رصت ، �يطاليا قتلت ع�رص�ت 

�للف من  �للييبيني  وخ�رصت.
قد  �حلرب  وبعد   ، �حل�سار  حتت  كانت  غزة  �حلرب،   قبل 

يرتفع �حل�سار.
قبل �حلرب حما�س كانت قادرة على �طالق �ل�سو�ريخ ،وبعد 

�حلرب ل ز�لت حما�س قادرة على �طالق �ل�سو�ريخ.
)م�سعل(  �حلرب  خالل  �سلة(،  )بال  كانت  حما�س  �حلرب  قبل 
ح�رص قمة �لدوحة ، و )وفود حما�س( جل�ست مع �ل�رص�ئيليني 

عرب  �مل�رصيني يف �لقاهرة عدة مر�ت.
قبل �حلرب كانت) �ملقاومة(، وبعد �حلرب بقيت �ملقاومة .

قبل �حلرب ظن بعد �لعربان �ن هناك �رصيكا يف �لطرف �لخر 
�لخر  �لطرف  �ن  �لعربان  بال�سالم،وبعد �حلرب تيقن  يوؤمن 
ل يوؤمن �ل بالقوة و�لقتل، و�ن �ملعركة هي �لطبيعة ،و�ن 

�ل�سالم هو �حلالة �ل�ساذة.
وتقاتلت �لعر�ب ،وتاهت �لبو�سلة بني) زعيم ( ذهب فيه �لعمر 
عتيا ،و)�مري( �سيطرت عليه ن�سوة) �لزعامة(قبل �ن تت�سالح 

على طريقة )�لبدو( ب ) فنجان قهوة ( و)م�سح حلى(.
توقف ) �لر�سا�س �مل�سبوب ( ،ولكن �بد� مل يتوقف �لغ�سب 

�مل�سبوب.

باملقلوب

توقف )�لر�شا�ص �مل�شبوب (
 وبقي ) �لغ�شب �مل�شبوب( !!

�شعيد �لأتب يعود �إىل ر�شده
�لكل يتذكر �شنة 2006 كيف �نت�شر حزب �هلل على �لجتياح �ل�شر�ئيلي 

وكيف �أعلن �مل�شور �لفنان �شعيد �لأتب �أنه "ت�شيع" وطلق طائفة �ل�شنة 
�لتي مل تهزم �لعدو �ل�شهيوين...ح�شب �أقو�له...

هذه �ملرة وبعد �نت�شار حما�ص "�ل�شنية" على �جلي�ص �ل�شر�ئيلي، قرر 
�شعيد �لأتب �لعودة �إىل �لأ�شل من خالل �لرجوع �إىل �لطائفة �ل�شنية 

�لتي ينتمي �إليها يف لبنان...
اإذا كنت عايز ت�سّكر البزن�س بتاعك�ألف مربوك يا �شعيد، وعقبال بقية �ملذ�هب...

جّرب االعالن يف غربة
ممكن تغري راأيك...

Tel: 973-474-6642
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علمت �ن عائلة �حمد �ل�رصخي
بحر  نيوجر�سي  ولية  �هتزت 
جرمية  وقع  على  �لأ�سبوع  هذ� 
�أردين  �ساب  �سحيتها  ر�ح  نكر�ء 
يدعي  �سنة   30 �لعمر  من  يبلغ 
�ثناء  قتل  حيث  �ل�رصخي  �أحمد 
عمله يف بقالة و�لده  يف مدينة 
يف  بريغن  مبقاطعة  "جارفيلد" 
ما  خالل   نيوجريزي  ية  ول 
تعتقد  �جهزة �لتحقيق �نه �سطو 
�ل�رصقة.وجتري  بهدف  م�سلح 
مكثفة  �ت�سالت  حاليا  �لعائلة 
لنقل جثة �حمد �ىل عمان لي�سار 

�ىل دفنه هناك.
رئي�س  ما�سيالرو  جوزيف  وقال 
بريغن/ مقاطعة  يف  �ملحققني 
�لتحقيق  فريق  �ن  نيوجر�سي 
�لن  حتى  �سخ�س  �ي  يعتقل  مل 
، و�نه ل ز�ل يفح�س يف ملفات 
�مل�سبوهني.و��ساف ما�سيالرو:" 
يف  �ملقيمني  بع�س  �لتقينا 
�ملنطقة و�هل �ل�سحية وعر�سنا 
مل�ستبهني".  �سور�  عليهم 
و�أ�ساف : " تبدو �جلرمية بد�فع 
يف  كامري�ت  يوجد  ل  �ل�رصقة، 
مبا  �جلزم  من  متكننا  �لبقالة 

حدث".
�ور�قا  �ملحققون   وجد  وقد 
مالية حول جثة �حمد �لذي كان 
فتاة  على  قر�نه  لعقد  ي�ستعد 
�ختارتها له �لعائلة من عمان.

يعمل  كان  �لذي  �حمد  وجاء 
�مريكا يف  �ىل  �لردن  خياطا يف 
عن  بحثا   2007 عام  من  �سباط 

حياة �ف�سل عمل . 
�حمد،  بو�لد  �لت�سال  وحاولنا 
تقاعد  �لذي  �ل�رصخي،  حممود 
للم�ستودعات  مدير�  عمله  من 
يف مطار عمان �لويل قبل قدومه 
لمريكا �ل �ن �حد �فر�د �لعائلة 
�لتحدث  ي�ستطيع  ل  �ن  �خربنا 
�حلايل  �لوقت  يف  لل�سحافة 
�لناجمة  �لنف�سية  حالته  ب�سبب 

عن مقتل �بنه.خاللها يف عدة 
باملتجر  يلتحق  �ن  قبل  مهن 
�لتي  عائلته  متتلكه  �لذي 
 17 قبل  �لردن  من  هاجرت 

عاما.
باأنهم  �أحمد  عائلة  و�رصحت 
يف  بالأمان  يح�سون  كانو� 
باملتجر  �ملحيطة  �ملنطقة 
قامو�  و�لذي  بهم  �خلا�س 
ب�رص�ئه قبل عام ون�سف على 
منطقة  يف  ماكارثر  �سارع 
جارفيلد من ولية نيوجريزي 
حيث كانو� قد قامو� برتكيب 
ي�سبب  مل  مما  مر�قبة  كامري� 

�أحمد وحيدً�  �لقلق من عمل  لهم 
مع  حتى  �لنهار  �ساعات  خالل 
موظف   قتل  مبحاولة  علمهم 
عام 2005 يف نف�س �ملتجر قبل 
�لق�سية  تلك  وبقاء  له  �رص�ئهم 

مقيدة �سد جمهول.
هذ�  بالأمان  �لإح�سا�س  �أن  �إل   
�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  حتطم 
باإطالق  جمهول  قام  عندما 
عامًا   30  – �أحمد  على  �لنار 
وقد  مبقتله.  ت�سبب  مما   –
رئي�س  ماكيالرو  جوزيف  �رصح 
�لعام  �ملدعي  مكتب  حمققي 
�أحد  باأن  بريجن  مقاطعة  يف 
جثة  على  عرث  قد  كان  �لزبائن 
ر�سا�سة  تلقى  و�لذي  �ملغدور 
للمتجر  زيارته  عند  ر�أ�سه  يف 
ع�رصً�   3:30 �ل�ساعة  حدود  يف 
باأن  قائاًل  و�أ�ساف  �ل�سبت.  يوم 
�ملتجر و�سندوق �لكا�س كانا قد 
و��سحًا  يكن  ومل  للنهب  تعر�س 
�أي  له  �أحمد  مقتل  كان  لو  فيما 

عالقة باجلرمية �ل�سابقة.
لأحمد  �أن  بالذكر  �جلدير  من 
وباأنه  و�سقيقات  �أ�سقاء  خم�سة 
يف  للخياطة  حمل  لديه  كان 
بخياطة  تخ�س�س  حيث  �لأردن 
عائلة  وكانت  �لع�سكري.  �لزي 
�إىل  بالهجرة  بد�أت  قد  �ل�رصخي 

�لت�سعينات  بد�ية  يف  �أمريكا 
�آخر  متجرً�  ميلكون  كانو�  حيث 
و�ملتجر  "لودي"  منطقة  يف 

�حلايل هو �لثاين للعائلة. 
ع�ساف  عارف  و�سف  كما 
�ملغدور قائاًل "�أحمد �ساب هادئ 
�إل  مع �جلميع  لطيفًا  وكان  جدً� 
�أنه من �لو��سح �أن هذ� مل ي�سكل 
هذه  �رتكب  من  لدى  فارق  �أي 

�جلرمية".
وكان �أحمد قد ح�رص �إىل �ملتجر 
يوم  �سباح   11:30 �ل�ساعة  يف 
حممد   – و�لديه  لتمكني  �ل�سبت 
�لذهاب  من   - �ل�رصخي  وهاجر 
كما  �ملتجر  م�ستلزمات  ل�رص�ء 
على  و�لده  �إىل  بالتحدث  قام 
�لهاتف مرتني يف �لثالث �ساعات 
�لالحقة حيث كانت �آخر مكاملة 
حيث  ظهرً�   2:30 �ل�ساعة  يف 
�أو�سح �أحمد لو�لده باأن حما�سب 
منه  �ل�ستي�ساح  حاول  �ملتجر 

حول معلومات معينة.
وعندما علم و�لد �أحمد مبا حدث 
�سارع �إىل �ملتجر حيث �سقط �إىل 
�ل�سدمة  هول  من  مرتني  �لأر�س 

عليه.
مر��سم  باأن  �لعائلة  و�أو�سحت 
خالل  ما  وقت  يف  �ستتم  �لدفن 

�لأ�سبوع �لقادم.



Ghorba News

Thursday 01/29/2009- Vol 2  Issue#20 ف�ساءاتف�ساءات

If you see something, say something
                                  
      

                                                
   By: Orubba Almansouri

At first I thought that it was our entire 
fault, meaning us the Arabs, because 
we are one family and we aren’t doing 
anything to help our family members 
in Palestine. So I wanted to tell the 
Arab leaders this:
 We all carry the name of Ar-
abs, but do we ever act as Arabs? Do 
we stick together? Are we there for 
one another?  When one of us yells, 
screams and even begs for help do we 
take any actions? No! We don’t! We 
just sit around doing nothing. For 61 
years Palestine has been calling us for 
duty, for help. All the innocent chil-
dren, all the young teens, all the wom-
en and the elders, were calling and are 
still are calling. But until when their 
voices will survive? When are we go-
ing to move, Arabs? Tell me! When 
are we going to put an end to this ho-
locaust? Sixty-one years of killing in-
nocent people, breaking down houses, 
schools, mosques and even hospitals. 
So that way they have nowhere to go 
to for medicine; so even the people 
that didn’t die yet would die eventual-
ly and the Palestinian people become 
extinct. 
But NO! That’s what they want but 
what they’re never going to get. Pal-
estine will always live and the Pal-
estinians will always exist. As long 
as there is a place called earth there 
will always be a country called Pal-
estine. Yes, it may be erased from all 
of the new world maps, but it’s still 
there and it will always be. Palestine 
is the heart of the Arabic countries 
and it has always been. Just because 
Israel has the power to put its name 
on the map, doesn’t mean that Pales-
tine doesn’t exist any more. So-called 
Arabs, how can you watch them re-
name your heart and sit around and do 
nothing? How can you watch millions 
of people die? How could you watch 
them transporting the Arabic blood 
to the Israelites blood and sit around 

doing nothing? You have the to do 
something, to act, to say NO! To put 
a stop to this, but you are not doing 
anything. Until when are you wait-
ing? Until when are you waiting, until 
the 100 anniversary of the attack on 
Palestine to do something? Get up say 
“no,” say “stop”. It won’t be that hard 
if we stick together. If every country 
is there for the others we can get over 
anything. No other country will dare 
to step in our way once they know that 
we are in this together and everyone is 
ready to die for one country just like 
they are ready to die for their own. Do 
you think any other country will even 
think about attacking if all the Arabic 
countries came together? I will tell you 
the answer-NO. The strongest country 
on earth won’t attack a whole group 
of countries that are allied together. 
They can only fight one country at a 
time and if they happen to be a super 
country they may fight two, but they 
can never fight all of us together.  Re-
member we are the defenders and we 
have the right to defend our families.

 But then I remembered that 
before us being Arabs we are all hu-
mans and we have souls and hearts. 
Well, at least some of us do. I take 
the train to school every day and as 
I’m holding onto the pole with my 
body backed up by the door I’ve read 
a certain sign, not once, but many 
times. Do you know what I am talking 
about? It say’s  “If you see something, 
say something.” I know it might mean 
something else here in America, but to 
me I think this quote should tell you 
that you have to speak up for all of 
the blood that is being spilled every 
day. For all of the innocent children 
that are dying, even before reaching 
kindergarten or learning how to read. 
I believe that it’s not just Arabs who 
have to say something-it’s every hu-
man that still has a pumping heart, 
and a living soul. We might not have 
the actual power to stop this but our 
voices must be heard and the lead-
ers of every country must help put a 
stop to this. We are protesting, writ-
ing, talking and fighting for a life for 
Palestinians, while the leaders, the 
ones who have the true power, are just 
wasting time doing nothing. Some 
say that Hamas is suppose to stop fir-
ing rockets and that the Israelites are 
attacking in self-defense. Defense, 
against the children carrying rocks? 
Don’t make me laugh. But come on 

people! They are firing on schools, 
hospitals and homes. They are killing 
the children before the adults. Are they 
afraid of them growing up and fight-
ing back and retrieving their land? 
And Bush says that Hamas should 
use the money they spend on rockets 
(that barely have killed one Israelite) 
and build schools to educate people. 
I have two replies for that. First, why 
build schools when they are just go-
ing to bring them down on top of the 
children’s heads? Second of all, if the 
killing continues at the same range, 
which children would even be alive 
to go to school? One or two, maybe 
none. 
To you the Americans: you remember 
9/11 and I believe you will always do; 
you made it a worldwide tragedy for 
the thousands or so souls you lost. I’m 
with you, losing innocent people and 
family members is so hard. But isn’t 
that supposed to make you more inter-
ested in fighting for peace and help-
ing the Palestinian people? What are 
the thousands of souls we lost in 9/11 
compared to the tens of thousands 
lost in Palestine and the dozens that 
are dying every day? From innocent 
newborns, kids and women to elders. 
Do other people’s lives really worth-
less? Tell me!! Is it only the lives of 
Americans, and Europeans that are 
so valuable? I thought we were all 
humans; I thought that we have the 
right to be free to live in peace. Wait, 
that reminds me, isn’t America sup-
posed to be the “peacemaker” What 
went wrong? Why is America then on 
one side backing up Israel instead of 
calming things down?

I watch the news on Aljazeera TV 
and what I see is no way near a pretty 

picture. I watch and tears come roll-
ing down my checks. The image of all 
the blood, all those people dying and 
we are just watching and not doing 
much. The innocent children all cov-
ered in red and that red isn’t a piece 
of cloth it’s-liquid coming from the 
inside. We can do more! This needs to 
stop! Leaders, presidents, just because 
you’re worried about your “presiden-
tial chair” and just because the people 
that are dying are not related to you, 
you are just going to sit around and 
play with words when you are the 
ones that have the true power? Come 
on! Don’t you feel anything when you 
see the news? If you are watching and 
you are not feeling anything then I 
think something is wrong with your 
heart and you seriously need a visit 
to the doctor. If you haven’t looked at 
the holocaust that is happening daily 
in Palestine then that is “a must see 
video.” I’m afraid that Hollywood 
won’t have to make any tragic or vio-
lent movies anymore, Israel is doing 
the job for them. You should really 
watch, even if it isn’t a pretty scene, 
because then you could do what a lot 
of the train cars in New York City are 
asking you to do: “If you see some-
thing, say something.”

I always feel so useless after I see what 
is happening in Gaza and the other 
parts of Palestine and I’m calling on 
you to tell you that we must take ac-
tion and ask our leaders to put a stop 
to this slaughter. I saw something and 
said something. Will you?

Orubba Almansouri, 16 ysears old, 
from Yemen and attends Brooklyn 

International High School.
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�أجرى �حلو�ر: ر�شا بو�شفرة

تعرب فاطمة عامر �أحد �لعرب �لقالئل 
�لذين يعملون يف منا�شب ح�شا�شة 
يف مدينة نيويورك، فعلى �لرغم 

من �رتد�ئها �حلجاب، �إل �أن ذلك مل 
يكن حاجز� لل�شغل ولتمثيل �لعرب 
و�مل�شلمني بال�شورة �لتي تليق بهم..

�لتقينا بال�شيدة فاطمة عامر يف مقر 
مكتبها وكان لنا معها هذ� �حلو�ر:

تكون  من  يعرفها،  ل  غربة نيوز:  ملن 
فاطمة عامر؟

خريجة  �أنا  �أول  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
دفعة  �لهند�سة،  كلية  �لقاهرة،  جامعة 
زوجي  �أولد،  لثالثة  و�أم  زوجة   ،1977
جئت  �لكهرباء،  يف  مهند�س  ي�ستغل 
�لقامة  بغر�س   1978 يناير  يف  لأمريكا 
كان  حيث  جد�  وق�سرية  موؤقتة  ب�سفة 
يل  فبالن�سبة  �لدكتور�ه،  يح�رص  زوجي 
�نتظار زوجي  �أمريكا كانت جمرد مرحلة 
للوطن،  و�لعودة  �لدر��سة  ينهي  لكي 
لكن ملا دخلت عامل �ل�سغل مل �أدري كيف 
مرت كل هذه وكيف حتولت هذه �ملرحلة 

�ملوؤقتة �ىل �قامة د�ئمة...

�لأمريكان  تفاعل  كان  كيف  نيوز:  غربة 
معك يف بد�ية م�سارك �لعملي خا�سة و�نت 

ترتدين �حلجاب؟
�ل�شيدة فاطمة عامر: حتجبت �سنة 1983 
�حلجاب  ظاهرة  كانت  �ملرحلة  تلك  ويف 
�لنا�س...و�لأمريكيني  على  جديدة 
�لزي  روؤية  على  متعودين  يكونو�  مل 
�لنا�س  نظرة  يهمني  يكن  ومل  �ل�سالمي، 
بقدر  �لعمل  خارج  �أو  د�خل  �سو�ء  �إيل، 
�ل�سالمي  بالدين  �لتم�سك  يهمني  كان  ما 
��ستغلت  وقد  وجل،  عز  �لله  و�إر�ساء 
ذهن  يف  وتكونت  حجاب،  بدون  �سنتني 
و�لذكية  �ملوؤدبة  فاطمة  �سورة  زمالئي 
و�ملخل�سة يف �لعمل، وهذ� ما �سهل عملية 
حتجبت... ملا  �لعمل  يف  زمالئي  قبول 
باأن  نف�سي  على  عهد�  قطعت  �أنني  كما 
�أجاوب على �أي �أ�سئلة تطرح علي من قبل 
زمالئي ولو كانت هذه �لأ�سئلة حمرجة...
ولو  ذلك  من  ح�سا�سية  �أي  لدي  تكن  ومل 
بال�سالم  ��ستخفافا  �أو  ��ستهز�ء�  كان 
�أنه  �أح�س�ست  �لوقت  و�مل�سلمني...ومع 
من و�جبي �أن �أقوم بعملية تعليم متو��سل 
�أن  �أفهمهم  و�أن  �لأمريكيني،  للزمالء 
و�أ�سبحو�  �خلمر  ي�رصبون  ل  �مل�سلمني 
يتفهمو� و�سعي حني �أعتذر عن عدم ح�سور 
حفل فيه �خلمر...ومع �لوقت �أ�سبحو� ل 
ي�رصبون حني ينظمون حفالت يف مطاعم 

و�أنا مدعوة معهم...

�سبتمرب  �ل11  هجمات  بعد  نيوز:  غربة 
2001، هل تغري �سلوك زمالئك �جتاهك؟
�ملوؤ�سف  من  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
تعر�س  �سبتمرب،   11 �أحد�ث  بعد  �أنه 
�لكثري من �مل�سلمني مل�سايقات، خا�سة 

�ملتحجبات �للو�تي دفعن �لثمن غايل من 
قبل بع�س �لعن�رصيني، لكن �حلمد لله �أن 
من  بر�فقتي  يقومو�  باأن  تربعو�  زمالئي 
حمطة "�ل�سابو�ي" �ىل مقر �لعمل، �لقريب 
�لعاملي... �لتجارة  برج  مكان  من  جد� 
�خلا�سة  �سيارته  يل  �سخر  منهم  و�لكثري 
مل�سايقات...فامل�سلم  �أتعر�س  ل  لكي 
مكان  �أي  يف  دعوة  حامل  يكون  �أن  يجب 
�سلوكي  �أن  لله  زمان...و�حلمد  كل  ويف 
و�أخالقي مكناين من �كت�ساب حب و�حرت�م 

�لنا�س.

مبتد�أ  �ن�سان  �أي  كيف ينجح  غربة نيوز: 
يف حياته �لعملية؟

هو  �لتوفيق  �أول  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
�ل�سعي  علينا  لكن  وجل،  عز  �لله  من 
يرى  �أن  يحب  و�لله  بالأ�سباب،  و�لأخذ 
لالآخرين..فاغتنام  وقدوة  ناجح  �مل�سلم 
�لفر�س وم�ساعدة بع�سنا �لبع�س �سو�ء يف 
�أو حتى �لكنائ�س  �أو �مل�ساجد  �جلمعيات 
يجب  غربي  ويف جمتمع  �رصورية،  �أمور 
مع  نف�سه  ي�سوق  كيف  �لن�سان  يعرف  �أن 
�لآخرين �سو�ء يف �ل�سكل �أو يف �ل�سلوك... 
مهمة  �ملتو��سل  �لتعليم  عملية  �أن  كما 
�ملغرتب  يكون  �أن  �ل�رصوري  ومن  جد�، 
لديه طموح �أن ي�سعى د�ئما للو�سول نحو 

�لأ�سمى لأن �ملحيط يتطلب ذلك.

تكون  لأن  �ل�سبيل  هو  ما  نيوز:  غربة 
�جلالية �لعربية قوية يف �أمريكا؟

�أن  �ل�رصوري  من  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
مهني،  طابع  ذ�ت  جمعيات  لدينا  تكون 
�أمريكا  يف  �لعرب  �ملهند�سني  كجمعية 
لأطباء  �لأمريكية  �لعربية  جمعية  �أو 
�لطابع  ذ�ت  و�جلمعيات  �لأ�سنان، 
�لجتماعي ، على �أن تكون موؤطرة من قبل 
�طار�ت ناجحني يف حياتهم وهذ� للتكفل 

بهموم �جلالية...

غربة نيوز: ما هو �رص جناح فاطمة عامر 
يف �أمريكا؟

كان  �إذ�  و�لله  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
�أرى  ل  فاأنا  ناجحة،  �أنني  يرو  �لنا�س 
خمل�سة  وكنت  جمهود  عملت  فاأنا  ذلك، 

ذلك...وهناك  �لله يف  ووفقني  عملي  يف 
هي  �لبلد  هذه  �أن  هي  جد�،  هامة  نقطة 
�لعربية  بلد�ننا  عك�س  �لفر�س،  �أر�س 
�لتي قد جتد فيها �أ�سخا�سا لديهم مقومات 
�لدر��سة،  مرحلة  يف  يكون  ملا  �لنجاح 
فتتك�رص  �ل�سغل  عامل  يدخل  حينما  لكن 
�ملحيط  لأن  �لفكرية  مقوماته  وتتبخر 
�لتي  و�لذهنيات  و�لنظام  �ل�سائد  �لعام 
�لتي  هي  و�إد�ر�تنا  موؤ�س�ساتنا  ت�سري 
كثري  عن  ن�سمع  لذلك  ف�سله،  يف  ت�ساهم 
من �لعرب كانو� نا�سا عاديني يف بلدهم، 
وحني جاوؤو� لأمريكا �أ�سبحو� �إطار�ت يف 
�ستى �مليادين و�أ�سبح لديهم مر�كز عليا 

لت�سيري �سوؤون هذ� �لبلد...
بالن�سبة  بال�سهل  ذلك  يكون  لن  طبعا 
�لنجاح  �أجل  فمن  �مل�سلمني  �أو  للعرب 
م�ساعف  جمهود  تبذل  �أن  عليك  يجب 
�لآخرون  يبذله  �لذي  باملجهود  مقارنة 
معروفني  و�مل�سلمني  �لعرب  لله  و�حلمد 
�أنهم �أذكياء و�إذ� �جتمع �لذكاء و�لخال�س 
و�لتفاين يف �لعمل فمن �ملوؤكد �أن �لنتيجة 

لن تكون �سوى �لنجاح.

تربي  كاأم  لك  بالن�سبة  نيوز:  غربة   
�أبناءها وت�ستغل يف من�سب ح�سا�س، كيف 

كان �لتوفيق بني هذ� وذ�ك؟
�لعملية  و�لله  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
�سعبة جد�، ولو رجع بي �لتاريخ للور�ء 

�لأولد،  وتربية  �ل�سغل  بني  وخريت 
�لأولد  فرتبية  �لأولد،  تربية  لخرتت 
فتخيل  �لعمل،  ب�سبب  جد�  �سعبة  كانت 
للطبيب  يذهب  مري�س و�رصوري  �بنك  �أن 
عمدة  مع  �جتماع  �ليوم  نف�س  يف  وعندك 
�لبناء... قو�نني  ملر�جعة  نيويورك 
لله  �حلمد  لكن  جد�،  �أتعبني  �لأمر  فهذ� 
�أن �ملد�ر�س �ل�سالمية �ساعدتنا يف تربية 
�لأولد، وجنحو� يف تعلم �لقر�آن �لكرمي، 
مع  �لأ�سبوع  نهاية  عطلة  �أق�سي  وكنت 
�أولدي �أتابع در��ستهم و�أحاول تغطية ما 

فاتني من باقي �أيام �لأ�سبوع.

غربة نيوز: لكننا نرى �لكثري من �لأمهات 
�لعربيات و�مل�سلمات ل ي�ستغلن لكن �أولد 

تنق�سهم �لرتبية، فما �سبب ذلك؟
�ل�سيدة فاطمة عامر: �جلهل هو �أكرب عامل 
�أعطانا  �ل�سالمي  ديننا  �أن  فرغم  لذلك، 
كل �لأدو�ت �لالزمة لرتبية �لأبناء �إل �أننا 
�أهملنا �لدين، و�أمريكا توفر لك �ملحيط 
للرتبية �ل�سحيحة ومن �ملوؤ�سف �أن نرى 
يهملن  و�مل�سلمات  �لعربيات  �لأمهات 
�أولدهن يف �لوقت �لذي نرى فيه �لأمريكان 
يربون �أولدهم باأخالق حث عليها �ل�سالم 

كعدم �لكذب، و�لأمانة وغريه...
�همال  �لأب يتحمل جزء كبري من  �أن  كما 
ومتابعتهم،  بهم  �لعتناء  وعدم  �أولد 
تربية  عملية  يف  �لأب  �إ�رص�ك  ف�رصوري  
�أنف�سنا  نح�رص  �أن  علينا  كما  �لأولد، 
�لطفل  نف�سية  �ستكون  وكيف  �لولدة  قبل 
�حلالت،  كل  يف  معه  �لتعامل  وكيفية 
�ل�سمعية  و�لو�سائل  �ملطالعة  خالل  من 
�لمريكي  �ملجتمع  يف  �ملتاحة  �لب�رصية 
�أردنا ولد ناجح  فاإذ�  �أو حتى �لنرتنت، 

يجب جمع �لأ�سباب و�لتخطيط لذلك

غربة نيوز: كلمة �أخرية
لكل  ند�ئي  �أوجه  عامر:  فاطمة  �ل�شيدة 
�لعرب و�مل�سلمني لكي ي�رصفو� �سورتهم 
و�أن  بع�سهم  م�ساعدة  وعليهم  �ملهجر  يف 
�نتهاز  و�ملهم  جد�  �سهل  �لنجاح  طريق 
�لبلد  هذ�  وحب  ب�سدق  و�لعمل  �لفر�س، 
وقت  وتخ�سي�س  �لتقوقع  عن  و�لبتعاد 
هذه  على  و�سكر�  �جلالية  خلدمة  كبري 

�ملقابلة.

�ل�شيدة فاطمة عامر نائبة عمدة نيويورك �ملكلفة بالبناء و�لتعمري و�لأمور �لتقنية لغربة نيوز:

"الذكاء، االخالص والتفان يف يالعمل هم س  النجاح ف يأم يكا"

Fatma Amer, mayor Bloomberg and senator Charle Schumer



Ghorba News

Thursday 01/29/2009- Vol 2  Issue#20

�لأطفال يد�شنون تقريرهم 
�لأول حول �أو�شاعهم

�شنعاء- �شبانت :
تقرير  �ليوم  �لأطفال  برملان  د�سن 
يف  �لأطفال  �أو�ساع  حول  �لأول  �لظل 
�ليمن �لذي �أعده �أع�ساء �لربملان بناء 
لكافة  �مليد�ين  �لنزول  تقارير  على 
�لعامني  خالل  �جلمهورية  حمافظات 

�ملا�سيني .
ويف �لتد�سني ��ساد وكيل وز�رة �لإعالم 
يف  �لأطفال  بجهود  �حلماطي  �أحمد 
�ت�سم  �لذي  �لأول  للتقرير  �إعد�دهم 
بال�سفافية و�لبعد عن مز�يد�ت و�أخطاء 

�لكبار .
�لتقرير  قر�ءة  �ىل  تطلعه  �إىل  و�أ�سار 
�لثاين �لذي �سيكون �أف�سل من �سابقة و�ن 
ي�ستفيد من �لتقارير �لوطنية و�لدولية 
ومن جتربتهم يف �عد�د �لتقرير �لأول .

�لأطفال  رعاية  منظمة  ممثل  �لقى  كما 
�ملدر�سة  ورئي�س  �أندرو  �ل�سيد 
كلمتني  �ل�سامي  جمال  �لدميقر�طية 
بها  مر  �لتي  �خلطو�ت  �ىل  فيها  �أ�سار� 
�عد�د �لتقرير، و�حلر�س على �ل�سفافية 
�ملعلومات  وحتري  و�مل�سد�قية 

ودقتها.
وتناولت �لكلمتني مر�حل دعم �ملنظمة 
تاأهيل  على  وحر�سه  �لأطفال  لربملان 
يف  و�إ�رص�كهم  وم�ساركتهم  �لأطفال 

�لق�سايا �لتي تتناول ق�ساياهم.
با�سل  �لأطفال  برملان  ع�سو  �لقى  كما 
�أن  �ىل  فيها  �أ�سار  كلمة  �ل�ساحلي 
�لأطفال  �أو�ساع  حول  �لأول  �لتقرير 
يت�سمن مو�سوعات منها تهريب �لأطفال 
يف  �لأطفال  و�أو�ساع  �لأطفال  وعمالة 
وم�ستوى  معهم  �ملتعاملة  �ملوؤ�س�سات 
�سهاد�ت  على  �حل�سول  جمانية  تطبيق 
�لالجئني  �لأطفال  و�أو�ساع  �مليالد 

�ل�سوماليني.

البالد البالداأخبار  اأخبار 

�سنعاء،  �ليمنية،  �لعا�سمة  يف  بد�أت 
�ليمن  يف  موؤمتر  �أول  �أعمال  �لثنني 
يناق�س �أو�ساع �سيد�ت �لأعمال �ليمنيات 
تنفيذ  يف  تو�جهن  �لتي  و�ل�سعوبات 

م�ساريعهن �ل�ستثمارية و�لقت�سادية.

�لغرف  لحتاد  �لعام  �ملدير  وقال 
حممد  �لدكتور  و�ل�سناعية  �لتجارية 
"�إن  �سحايف  ت�رصيح  يف  �مليتمي 
و�قع  على  �لتعرف  ي�ستهدف  �ملوؤمتر 
�سيد�ت  فيها  تعمل  �لتي  �لكلية  �لبيئة 
�لأعمال يف �ليمن"، �أي �لبيئة �لقانونية 
قدرتهن  ومدى  و�ملوؤ�س�سية،  و�لإد�رية 

على �لنخر�ط يف ق�سايا �لتنمية.

وي�سارك يف �ملوؤمتر �لذي ينظمه �لحتاد 
و�ل�سناعية  �لتجارية  للغرف  �لعام 
بالتعاون مع وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة 

�لفني  للتعاون  �لأملانية  و�ملوؤ�س�سة 
"جي . تي . زد" بالتن�سيق مع جمل�س 
 150 نحو  �ليمنيات  �لأعمال  �سيد�ت 
 100 بينهم  وخارجية  حملية  �سخ�سية 

�سيدة �أعمال مينية.

بح�سب  �ملوؤمتر  ويهدف 
�مليتمي �إىل خلق دور تكاملي 
ل�سيد�ت �لأعمال، و�مل�ساهمة 
�لفاعلة يف �لتنمية �لقت�سادية 
بروؤية  و�خلروج  �لبالد،  يف 
�سيد�ت  �أن�سطة  تنظم  مهنية 

�لأعمال �ليمنيات.

جمموعة  �ملوؤمتر  ويناق�س 
على  ترتكز  �لعمل  �أور�ق  من 
�لتنمية  �إ�سرت�تيجية  مناق�سة 
عنها  تنبثق  �أن  ميكن  وكيف 
بتنمية  خا�سة  �إ�سرت�تيجية 
�لتي  و�لتحديات  �لأعمال،  �سيد�ت 
�لبيئة  وو�قع  �لأعمال  �سيد�ت  تو�جه 
�ل�ستثمارية مل�ساريعهن و�آليات تطوير 

وم�ساعدة �سيد�ت �لأعمال يف �ليمن.

�لربيطانية  �حلكومة  �أن  �ليمن  �أعلنت 
وم�ساعدتها  دعمها  جمدد�  �أكدت 
�لتنمية  م�سرية  لدعم  �ليمنية  للحكومة 
�سقف  رفع  مع  �لوطنية  و�لإ�سالحات 
�مل�ساعد�ت �ل�سنوية �ىل خم�سني مليون 

جنية �إ�سرتليني بحلول �لعام 2011.

�لتعاون  عام  مدير  �سيبان  نبيل  و�أكد 
�أوروبا و�لأمريكيتني بوز�رة  �لدويل مع 
"مت  باأنه  �لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط 
بني  تعاون  �تفاقية  على  �لتوقيع 
جنية  ماليني  ت�سعة  مببلغ  �حلكومتني 
�إ�سرتليني". ح�سبما �أفادت وكالة "�سباأ" 

�ليمنية.

�جلانب  من  �لتفاقية  على  وقع  وقد 

�لربيطاين وزير �لتنمية �لدولية 
�لذي  فو�سرت  مايكل  �لربيطاين 
زيارة  �لثنني بعد  غادر �سنعاء 
يومني  ��ستغرقت  لليمن  ر�سمية 
�لتقى خاللها بالرئي�س على عبد 
�جلمهورية  رئي�س  �سالح  �لله 
يف  �مل�سئولني  من  وعدد� 

�حلكومة.

�لدعم  �ن  بالذكر  جدير 
�لتحديات  رغم  جاء  �لربيطاين 
�لأزمة  بتد�عيات  �ملتعلقة 
توؤثر  قد  �لتي  �لعاملية  �ملالية 

على تدفق �مل�ساعد�ت �لدولية.

�لله  عبد  علي  �ليمني  �لرئي�س  �علن 
�سالح �ل�سبت �ن 94 مينيا معتقلني يف 
كوبا،  �لمريكية يف  غو�نتانامو  قاعدة 
ثالثة  غ�سون  يف  بالدهم  �ىل  �سيعودون 

��سهر.
موؤمتر  خالل  �سالح  �لرئي�س  وقال 
�سدرت  "�لتوجيهات  �ن  �لمن  حول 
مركز�  لهم  لتجهز  �لمنية  �لجهزة  �ىل 
متكامال باملدر�سة، باملر�فق �ل�سحية، 
بال�سكن �لالئق، بكل �سيء، وت�ستقبلهم، 
وت�سمح ل�رصهم بالعي�س معهم، و�عادة 
وطنيا،  تاأهيال  جيد�،  تاأهيال  تاأهيلهم 

و�لبتعاد عن �لتطرف و�لغلو".
�ل�سهرين  خالل  �سيتم  ما  "هذ�  �ن  و�كد 
�ىل   60 حو�يل  غ�سون  ويف  �ملقبلني، 
 94 وعددهم  هنا  �سيكونون  يوما   90

�سخ�سا".
وكان �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما �مر 

غو�نتانامو يف  معتقل  باإغالق  �خلمي�س 
غ�سون عام.

�نه  �ل�سبت  �ليمني  �لرئي�س  و�علن 
�لمريكية  �لإد�رة  من  عر�سا  رف�س 
�ليمنيني  �ملعتقلني  برتحيل  �ل�سابقة 
�لعربية  �ململكة  �ىل  غو�نتانامو�  يف 

�ل�سعودية.
�ملتحدة  �لوليات  طالبنا  "لقد  وقال 
�سجن  يف  �ملعتقلني  بت�سليم  �لمريكية 
�لمريكية  �لد�رة  وكانت  غو�نتانامو، 
�ل�سابقة برئا�سة "جورج" بو�س تو��سلت 
معنا على ��سا�س �ن ترحلهم �ىل �ململكة 
�عادة  �جل  من  �ل�سعودية  �لعربية 
ولكننا  �هاليهم  من  بالقرب  تاأهيلهم 
و�بلغناهم  �لمريكي  �لطلب  هذ�  رف�سنا 
يف  ن�ستقبلهم  لن  م�ستعدون  �ننا 

بالدنا".
يف  �سخ�س   800 من  �كرث  و�سجن 
11 كانون  �فتتاحه يف  غو�نتانامو منذ 
 245 يز�ل  وما   ،2002 يناير  �لثاين/ 
ويف  �سنو�ت  منذ  معظمهم  فيه  معتقلني 
توجيه  دون  ومن  �لنفر�دي  �حلب�س 

�لتهام �ليهم.

صاحل يؤكد عودة 94 مينيا من غوانتانامو خالل 3 اشه 

انطالق فعاليات املؤمت  األول لسيدات األعمال اليمنيات

ب يطانيا ت فع حجم مساعداتها السنوية لليمن
�لعالن معنا:
  جناح ومك�شب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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نظر�  �لأحمر  �لبحر  ب�سقطرى  و�سفوها 
بعد  �ليمنية  �جلزر  �أجمل  ثاين  لكونها 
�ملحيط  يف  �ل�سهرية  �سقطرى  جزيرة 
عو�مل  من  بالكثري  ولتمتعها  �لهندي 
�لذي مل  �لبكر  �لطبيعي  �ل�سحر و�جلمال 

تاأت عليه مظاهر �حلياة �ملدنية..
�إنها جزيرة كمر�ن �لتي تبعد عن �سو�حل 
مرت�ت  كيلو  �ستة  بحو�يل  �لغربية  �ليمن 
من بع�س �أجز�ئها فيما تقرتب من �ل�ساحل 
من  كذلك  وتعد  �أخرى  جهات  من  �ليمني 
م�ساحتها  حيث  من  �ليمنية  �جلزر  �أكرب 
عدد  ي�سل  فيما  بـ101كم2  تقدر  �لتي 
�سكانها نحو 11 �ألف ن�سمة حيث حتت�سن 
مثل  �ملاأهولة  �لقرى  من  عدد�  �جلزيرة 

فر�ع ومين ومكر�م .

تاريخ حافل
ورد ذكر �جلزيرة يف �لكثري من �مل�سادر 
�لعربي  �ملوؤرخ  ذكرها  حيث  �لتاريخية 
�لبلد�ن  معجم  يف  �حلموي  ياقوت 
بقوله:"جزَيِرة ُكَمر�ن جزيرة قبالة زبيد 
مياين  ملك  ملن  ح�سن  وهي  باليمن، 

تهامة".
وقد �أتى �هتمام �ملوؤرخني نتيجة لأهمية 
�جلزيرة �لإ�سرت�تيجية �لتي كانت بح�سب 
�ملناطق  �أكرث  من  �ملوؤرخني  من  �لعديد 
�ليمنية �لتي تعر�ست لالحتالل �إذ �حتلها 
�لربتغاليون عام 1513م قبل �أن يدخلها 
ليعود   ، 1515م  �لعام  يف  �ملماليك 
يف  �أخرى  مرة  لحتاللها  �لربتغاليون 
وقد  �سوليز  لوب  بقيادة  1517م  �لعام 
�حتلتها بريطانيا للمرة �لأوىل يف �لعام 
1867م قبل �أن يطردهم منها �لعثمانيون 
عام 1882م ليوؤ�س�سو� فيها حمجرً� �سحيًا 
بريطانيا لحتاللها  للحجاج حتى عادت 
عام  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  يف  جمددً� 
لإد�رتها  مندوبًا  عينت  حيث  1915م، 
بالرغم من �أنها مل تعلن �سمها مللكيتها.

ويف عام 1923 يف �تفاقية لوز�ن لتق�سيم 
�أمالك �لدولة �لعثمانية �ملهزومة، ن�ست 
�لعثمانية  �ل�سيادة  نهاية  على  �لتفاقية 
�جلزيرة  م�ستقبل  و�أن  �جلزيرة  على 
دون  �ملعنية،  �لأطر�ف  �إليه  �ستتو�سل 

ت�سمية تلك �لأطر�ف.
�جلزيرة  �حتالل  يف  بريطانيا  ��ستمرت 
بالرغم من �حتجاجات �ململكة �ملتوكلية 
�ليمنية، و�إد�رتها من م�ستعمرة عدن. ويف 
1949، �أعلنت بريطانيا ر�سميًا �أن حاكم 

عدن �سي�سبح حاكم جزيرة كمر�ن يف نف�س 
�لوقت بالرغم من �أن كمر�ن نف�سها لي�ست 
جزًء� من م�ستعمرة عدن، وقد ظل �لو�سع 
يف  منها  بريطانيا  جالء  مت  حتى  كذلك 

�لعام 1967م .

�شياحة و�آثار
وعلى �لرغم من ذلك تعد �جلزيرة �إحدى 
�لتي ت�سم عدد�  �أهم �ملحميات �لطبيعية 
و�لغابات  �لنادرة  و�لطيور  �لأ�سجار  من 
وت�ستهر  �ملاء  على  �لعائمة  �خل�رص�ء 
�أ�سجار  من  كبري  عدد  بوجود  �جلزيرة 
و�لنخيل  �لدوم  و�أ�سجار  �ملنجروف 
و�لأع�ساب و�ل�سعب �لبحرية ، و�لإ�سفنج 
و�ل�سعاب  و�ل�سالحف  �لبحر  وقنافذ 

�ملرجانية.
من  �لعديد  �جلزيرة  يف  يوجد  كما 
�حليو�نات مثل �جلمال و�لغزلن و�لكثري 
وتوؤكد  �ملهاجرة  �لطيور  �أنو�ع  من 
�أن  �لربيطانية  �لر�سمية  �ملعلومات 
�ألف غز�ل   20 فيها حو�يل  كان  �جلزيرة 
يف نهاية �ل�ستينيات.. ومن �أجمل �لأماكن 
�جلزيرة  بها  تزخر  �لتي  �لطبيعية 
�أنو�ع  من  للعديد  �خل�رص�ء  �لو�حات 
�لذي  �لو�دي  يف  �حلال  هو  كما  �لأ�سجار 

يطلق عليه "حديقة باري�س".
وتتمتع جزيرة كمر�ن باأهمية �إ�سرت�تيجية 
�لدويل  �ملالحة  على خط  لوقوعها  نظر� 
يف �لبحر �لأحمر لذلك �أقيم على �جلزيرة 
�لطرف  يف  يقع  د�ئرية،  منارة  ذو  فنار 
�ل�سفن  روؤية  لت�سهيل  للجزيرة  �جلنوبي 

�لعابرة.
مناطق  �أهم  �إحدى  �جلزيرة  تعد  كما 
�ل�سياح  يق�سدها  حيث  �ل�سياحي  �جلذب 
لال�ستمتاع  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من 
وممار�سة  �خلالبة  �لطبيعية  مبناظرها 
عدد من �لريا�سات �ملائية مثل �ل�سباحة 

و�ل�سيد و�لغو�س..
�لطبيعية  �جلذب  عنا�رص  �إىل  و�إ�سافة 
حتت�سن جزيرة كمر�ن �لكثري من �ملعامل 
�لتي حظيت  �لأهمية  �لتي تعك�س  �لأثرية 
تعد  �لتاريخ حيث  مر  على  �جلزيرة  بها 
قلع كمر�ن �إحدى �أقدم �ملعامل �لأثرية يف 
فرتة  �إىل  تاريخها  يعود  و�لتي  �جلزيرة 
�لحتالل �لفار�سي يف �لعام 620م، و�لتي 
مت  حيث  �لرتميم  مر�حل  من  بعدد  مرت 
�أثناء �حلملة  جتديدها يف �لعام 1517م 
�لربتغالية، ومن �أبرز �ملعامل �لتي تعود 

�لإ�سالمية  للفرتة 
�جلامع  �جلزيرة  يف 
�لكبري و�لذي ين�سب 
�إن�ساوؤه لقائد �حلملة 
�ململوكية على �ليمن 
يف �لعام 1515م وقد 
�جلامع  تو�سيع  مت 
يف �لعام 1948م من 
قبل �مللك فاروق ملك 
زيارته  عند  م�رص 

للجزيرة..
يف  يوجد  كما 
جامع  �جلزيرة 
للفرتة  يعود  �آخر 
�ليمن  يف  �ململوكية 
�جلبانة  م�سجد  هو 
يف  يوجد  كما   ..

جزيرة كمر�ن �لعديد من �ملعامل �لأثرية 
تاريخية  فرت�ت  �إىل  تعود  �لتي  �لأخرى 
يعود  �لذي  �لعقل  م�سجد  مثل  متباينة 
�لريح  �سابق  وم�سجد  �لرتكية  للفرتة 
لالحتالل  تعود  �لتي  �لرت�ر  وحديقة 

�لجنليزي للجزيرة يف �لعام 1938م..
�لرتكي  �حلاكم  منزل  �ملدينة  وت�سم 
للجزيرة �لذي حتول فيما بعد �إىل مدر�سة 
�ليوم  حتى  قائمة  وماز�لت  �بتد�ئية.. 
�ليز�بيت  �مللكة  ��سرت�حة  مالمح  بع�س 
ومقر �حلاكم �لع�سكري �لربيطاين وثكنات 
�جلنود و�ل�سباط وحمطة حتليل �ملياه.. 
�لتي  �لتجارية  للوكالة  �لقدمي  و�ملبنى 

�أقامها �لهولنديون..
�إ�سافة �إىل بقايا لأر�سفة وج�سور �سغرية.. 
كما توجد يف �جلزيرة بقايا لآثار قدمية 
فار�سية،  وقلعة  د�خلي،  قطار  ل�سكة 
و�سارية منت�سبة �أمام باحة منزل �حلاكم 
�لعائمة  �ملائية  و�لغابة  �لربيطاين، 
زيارته  يف  فاروق  �مللك  فيها  نزل  �لتي 

�ل�سياحية للجزيرة.
يف  توجد  �لتي  �لآثار  تنوع  ويعود 
هام  مركز  �إىل  �جلزيرة  لتحول  �جلزيرة 
�أثناء فرت�ت �ل�رص�ع �لتاريخية على طرق 
�لفر�س  �تخذها  حيث  �لبحرية  �ملالحة 
و�لربتغاليون و�مل�رصيون و�لعثمانيون 
وقاعدة  هاما  مركز�  �لجنليز  و�أخري� 

ع�سكرية لهم يف فرت�ت خمتلفة..
�لجنليز  قبل  من  �جلزيرة  �حتالل  فبعد 
�جلزيرة  �سيت  ذ�ع  �لعام1915م..  يف 
وق�سى فيها عدد من �أمر�ء �لأ�رصة �حلاكمة 

يف بريطانيا م�سيفا �إليهم فبالإ�سافة �إىل 
ت�سارلز  �لأمري  �أم  يقال  �لفاروق  �مللك 
ونظر�  �لع�سل..  �سهر  �جلزيرة  يف  ق�ست 
باجلزيرة مت  �لربيطاين  �لهتمام  لتز�يد 
�سمها مل�ستعمر�ت عدن يف �لعام 1949م 
و�أحلقتها  عدن  عن  ف�سلها  يتم  �أن  قبل 

بال�سلطة �لإد�رية و�لع�سكرية يف لندن.
من  بالعديد  حاليا  �جلزيرة  وحتظى 
�إقامة  مت  حيث  �ل�ستثمارية  �لأن�سطة 
فيما  �ل�سياحية  �مل�ساريع  من  �لعديد 
من  �لعديد  لإقامة  �ل�ستعد�د  يجري 
�جلزيرة  وت�سم  �ل�سياحية  �ملنتجعات 
�ل�سياحية  �لقرى  من  �لعديد  حاليا 
لل�سياح  �خلدمات  توفر  �لتي  و�مل�ساء�ت 
وخ�سو�سا يف جمال �لغو�س �لذي يجتذب 
�لتي  �لريا�سية  هذه  هو�ة  من  �لكثري 
لها  مكان  �أف�سل  �لأحمر  �لبحر  مياه  تعد 
�ملرجانية  �ل�سعب  وجمال  روعة  ب�سبب 
�سكانها  تاريخ  �رتبط  �لتي  �جلزيرة  يف 

مبمار�سة حرفة �سيد �لأ�سماك و�للوؤلوؤ.
�لغو�س  مو�قع  ِمْن  �لكثري  �ليوم  وتوجد 
خبري  نفذه  �لذي  �لغو�س  ل�سجلِّ  وفقا 
"د. ولفجاجن ويرب"..  �لأملاين  �لغو�س 
�خلم�س  �جلزر  يف  �ملو�قع  تلك  وتتوزع 
جزيرة  مثل  كمر�ن  جلزيرة  �لتابعة 
ُعقـبـان و�لتي توجد بها منطقة مرجانية 
ر�ئعة ت�سل �إىل عمق 10 �أمتار وتعد �متد�د� 
لقاعدة �حليد �ملرجاين �ل�سحل جلزيرة 
حمم  منحدر�ت  من  يتكون  �لذي  كمر�ن 
وقنو�ت  حمم  وت�سكيالت  و�سخور  مائية 
وكهوف تتكاثر فيها �ل�سعب �ملرجانية .

جزي ة كم ان.. منتجع امللوك
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�ملحرر  �لفل�سطيني  �لنائب  قال 
يف  �لع�سو  �سلهب  عز�م  �لدكتور 
)حما�س(  �لإ�سالمية  �ملقاومة  حركة 
جميع  من  �لفل�سطينيني  �لأ�رصى  �إن 
�آمال كبرية بالإفر�ج  �لف�سائل يعلقون 
عنهم قريبا �سمن �سفقة مقابل �جلندي 
�ساليط،  جلعاد  �لأ�سري  �لإ�رص�ئيلي 
يف  �ملقاومة  ف�سائل  لدى  �ملعتقل 

غزة.
�ملجل�س  ع�سو  �سلهب  و�أ�ساف 
�لت�رصيعي عن كتلة �لتغيري و�لإ�سالح 
�لتابعة حلما�س و�لذي �أفرج عنه �أم�س 
ون�سف  �سنو�ت  ثالث  نحو  ق�ساء  بعد 
يف �سجون �لحتالل، �إن ر�سالة �لأ�رصى 
�لف�سائل  جميع  من  �لفل�سطينيني 
"�لوحدة  هي  �خلارج  يف  لإخو�نهم 
�أن  م�سيفا  �ملحنة"،  على  و�ل�سرب 

"�لليل ل بد له من �آخر ونهاية �إن �ساء 
�لفرج  مع  موعد  على  و�جلميع  �لله، 

و�لن�رص".

ت�رصيح  يف  قائال  وتابع 
�لإفر�ج  فور  نت  للجزيرة 
تابعو�  �لأ�رصى  �إن  عنه 
جميع  وعرب  بالغ  باهتمام 
لهم  �ملتاحة  �لف�سائيات 
على  �لإ�رص�ئيلي  �لعدو�ن 
�لفرج  باأن  ثقة  وكلهم  غزة، 
قريب على �ل�سفة وغزة، و�أن 

فجر �حلرية قريب.

�لحتالل  �سلطات  وكانت 
-وهو  �سلهب  �لنائب  �عتقلت 
�خلليل-  جامعة  يف  حما�رص 
ثم   ،2005 �سبتمرب/�أيلول   25 يوم 
�نتخب ع�سو� للمجل�س �لت�رصيعي بعد 

�سهور من �عتقاله.

��شطر�بات جديدة يف �شجن �شوري

منظمة  قالت 
ر�يت�س  "هيومان 
�حلقوقية  ووت�س" 
م�سري  �ن  �لثالثاء 
�أحد  يف  �سجناء 
�ل�سورية  �ل�سجون 
فيها  ��ستخدم  �لتي 
مفرطة  قوة  �حلر��س 
��سطر�بات  لقمع 

حدثت �لعام �ملا�سي ماز�ل حماطا بال�رصية 
، و�ن هناك تقارير حتدثت عن وقوع مزيد من 

�ل�سطر�بات �جلديدة يف �ل�سجن.
وذكرت �سحيفة "�لد�ستور" �لردنية �ن �ملنظمة 
�أ�سارت �ىل تقارير حتدثت عن �أربع وقائع يف 
�سجن �سيدنايا �حلربي )�سمال غربي �لعا�سمة 
�لول. وذكرت يف  دي�سمرب/كانون  دم�سق( يف 
من  �لوقائع  من  �لتاأكد  ت�ستطع  مل  �نها  بيان 

جهة م�ستقلة.

�ل�شعودية ترحب بالتوجه �لإيجابي 
لأوباما حيال �ل�شرق �لأو�شط

�أعرب �سعود �لفي�سل وزير �خلارجية �ل�سعودية 
ترحيب  عن 
بالتوجه  بالده 
�لذي  �ليجابي 
�لرئي�س  �أبد�ه 
بار�ك  �لأمريكي 
يف  �أوباما 
ته  يحا ت�رص
�جلادة  ورغبته 
�لأزمات  حل  يف 

يف �ملنطقة .
ونقل ر�ديو "�سو�" �لأمريكي عن �لأمري �سعود 
�لفي�سل قوله رد� على �سوؤ�ل لقناة "�لعربية" 
مقابلة  يف  �أوباما  �لرئي�س  ت�رصيحات  عن 
�أجرتها معه:" نعتقد �أن م�سكلة �ل�رصق �لأو�سط 
�أهم  و�أحد  �ملنطقة  يف  �لأزمات  حمور  تظل 

�أ�سباب عدم ��ستقر�رها".
و�أ�ساف "�أن تركيز �جلهود �لدولية حلل هذه 
�لأزمة من �ساأنه �أن ي�سهم تلقائيا يف حل بقية 

�أزمات �ملنطقة �لتي تعد �أحد تد�عياتها".
وحول ما �أبد�ه �أوباما من مالحظات عن بع�س 
عنا�رص �ملبادرة �لعربية لل�سالم، قال وزير 
�خلارجية �ل�سعودية:" �إنه لي�س لدينا �أدنى �سك 
يف �أن �لدول �لعربية، وهي �ساحبة �لقر�ر يف 
هذ� �ل�ساأن، لن يكون لديها �أي حتفظ للحو�ر 
ت�ساوؤلت  �أي  على  و�لإجابة  و�لبناء  �لهادف 

لدى �لإد�رة �لأمريكية عن �ملبادرة".

جورج ميت�شل يوؤكد على �أهمية متديد 
وقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة 

�لأو�سط  �ل�رصق  �إىل  �لأمريكي  �ملبعوث  �أكد 
جورج ميت�سل يوم لأربعاء يف �لقاهرة �أهمية 
قطاع  يف  �لنار  �إطالق  وقف  ومتديد  تثبيت 
غزة. وقال �ل�سيد جورج ميت�سل لل�سحافيني 
عقب لقاء مع �لرئي�س �مل�رصي ح�سني مبارك 
"�أن ثمة �أهمية كربى معلقة على تثبيت ومتديد 
�لتز�م  موؤكد�  وتعزيزه".  �لنار  �إطالق  وقف 
ومو��سلة  مبتابعة  �لتام  �ملتحدة  �لوليات 
�جلهود �حلثيثة من �أجل حتقيق �ل�سالم �لد�ئم 

و �ل�ستقر�ر يف �ل�رصق �لأو�سط.

قال �لرئي�س دولة �لحتالل �لإ�رص�ئيلي 
�إن  �لأربعاء  �ليوم  برييز  �سيمون 
غزة  �إعمار  تعيد  �أن  عليها  �إ�رص�ئيل 

ولي�س حركة حما�س .

ونقلت " �إذ�عة �جلي�س �لإ�رص�ئيلي" عن 
موفد  مع  �جتماعه  خالل  قوله  برييز 
�لأوربي  لالحتاد  �خلارجية  �ل�سيا�سية 
خفري �سولنا :" علينا �إعادة بناء غزة 

من جديد ولي�ست حما�س ".

و�أ�ساف برييز بالقول :" علينا �مل�سي 
�إعمار  و�إعادة  غزة  �سكان  م�ساعدة  يف 

�لقطاع جمدد� بعد عملية " �لر�سا�س 
�مل�سبوب " .

معر�س  �لإ�رص�ئيلي يف  �لرئي�س  وزعم 
�ل�سالم،  فى  بالده  رغبة  عن  حديثه 
�أحد�ث غزة  �إىل حتقيقه رغم  و�سعيها 

�لأخرية.

بدمار  ت�سببت  �إ�رص�ئيل  �أن  �إىل  ي�سار 
�لعدو�ن  بعد  غزة  بقطاع  حلق  هائل 
�أكرث من  �لذي ��ستمر 22 يوما وخلف 

6000 �سهيد وجريح فل�سطيني.

نائربفلسطين يحم  : آمال األس ى تتجدد بصفقة تبادل ق يبة

ب ييز: علينا حنن إعما  غزة وليس محاس

ضبط اسلحة وذخائ  الستخدمها فى االنتخابات بالع اق
فى  مي�سان  حمافظة  �رصطة  �سبطت 
لل�سو�ريخ وكميات  قو�عد   10 �لعر�ق 
و�سط  �ملناطق  �إحدى  يف  �لذخائر  من 
مدينة �لعمارة، يعتقد �نها كانت معدة 

لال�ستخد�م خالل يوم �لنتخابات.

مي�سان  �ملحافظة  �رصطة  مدير  وقال 
�سبيح " �إن مفارز من مديرية مكافحة 
�ملتفجر�ت متكنت من �سبط 10 قو�عد 
عيار  هاون  قنابل  وثالثة  لل�سو�ريخ 
ملم   120 عيار  هاون  وقنبلة  ملم   52

منطقة  يف  �لدروع  �سد  �ألغام  ثالثة 
و�سط �لعمارة" دون �أن يذكر ��سم تلك 

�ملنطقة .

و�أ�سار �سبيح �إىل �أن "�سبط تلك �لذخائر 
�جلديدة  �لأمنية  �خلطة  �سمن  ياأتي 
�لتي و�سعتها قيادة �رصطة مي�سان قبل 
�أن  �إجر�ء �لنتخابات �لتي من �ملوؤمل 

جترى نهاية �ل�سهر �حلايل".

واشنطن تؤكد توقف االتصاالت بإخوان مص  منذ احداث 11 سبتمرب
يف  �ل�سابق  �لمريكي  �ل�سفري  �رصح 
باإن  ري�ساردوين  فر�ن�سي�س  �لقاهرة 
�لأخو�ن  بجماعة  حكومته  �ت�سالت 
منهم  بطلب  توقفت  م�رص  �مل�سلمني يف 
عام  �سبتمرب/�أيلول   11 حو�دث  بعد 

.2001
عن  �ليوم"  "�مل�رصي  �سحيفة  ونقلت 
�لت�سالت  كانت  قوله:"  ري�ساردوين 
بني  متو��سع  م�ستوى  على  م�ستمرة 
و�لإخو�ن  �لمريكيني  �لدبلوما�سيني 

�لإر�ساد على  )مكتب(  �مل�سلمني يف مقّر 
�لأقل حتى �سبتمرب/�أيلول 2001".

�سغل  �لذي  ري�ساردوين،  و�أ�ساف 
عامي  بني  �لقاهرة  يف  �ل�سفري  من�سب 
2005 و 2008، "بعد هذ� �لوقت وعلى 
�أجريناه  حديث  �آخر  فاإن  علمي،  حّد 
�أو  و�ملر�سد  �مريكيني  كدبلوما�سيني 
�أحد من �أع�ساء �جلماعة يف مقّر �لإر�ساد 

كان لئقًا ب�سكل غري وّدي".
عن  �لتوقف  منا  طلبو�  "لقد  وتابع 

فقد  �لإر�ساد،  مكتب  فى  بهم  �لت�سال 
بهم  �لت�سال  ممار�ستنا  �سمن  كان 
د�ئمًا  وكنا  �لزيارة  فى  و�ل�ستئذ�ن 
11 �سبتمرب/�أيلول  ناأخذ �ملبادرة بعد 
و�ساألنا مرة و�ثنتني و�أو�سحو� لنا �أنه 
غري مالئم فتوقفنا عن �لطلب، وتفهمنا 
و��سلنا  ولكننا  ح�ّسا�س  موقف  �أنه 
�مل�رصيني  باقي  نعامل  كما  معاملتهم 

باحرت�م".
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علي  �لرتكي  �خلارجية  وزير  �أعلن 
باباجان �أن تركيا ل تو�فق على موقف 
�لإ�سالمية  �حلركة  وتدعو  حما�س 
�سلمية  و�سائل  �عتماد  �إىل  �لفل�سطينية 
لتحقيق  �ل�سالح  �ىل  �للجوء  من  بدل 

�أهد�فها.
عن  �لأردنية  "�لر�أي"  �سحيفة  ونقلت 
مع  مقابلتني  خالل  قوله  باباجان 
تن�رص�ن  ور�ديكال  ملييت  �سحيفتي 
تقرر. هل  �ن  " �إن على حما�س  �ليوم 
تريد �ن تكون منظمة م�سلحة �م حركة 
�سيا�سية. نحن نتمنى �ن تعمل يف �طار 

�آلية �سيا�سية " .
وكانت �حلكومة �لرتكية �ثارت غ�سب 
�للوبي �ليهودي �لمريكي و�ملعار�سة 
يف  �لرتكية  �لليرب�لية  و�ل�سحافة 
هجومها  خالل  �إ�رص�ئيل  �سد  موقفها 

على قطاع غزة.

رجب  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س  وكان 
�لهجوم  ب�سدة  د�ن  �أردوجان  طيب 
�لطفال  مبجزرة  مندًد�  �ل�رص�ئيلي، 
�لبرياء يف غزة، وهو ما دفع ق�سم من 
بالوقوف  لتهامه  �لرتكية  �ل�سحافة 

�ىل جانب حما�س.
م�ساحلة  �إىل  باباجان  ودعا 
�لفل�سطينيتني  �حلركتني  بني 
وفتح  حما�س  �ملتناف�ستني، 
�ل�سلطة  رئي�س  يتزعمها  �لتي 

�لفل�سطينية حممود عبا�س.
و�عترب وزير �خلارجية �لرتكي، 
كرجل  نف�سه  تقدمي  معر�س  يف 
�ملمكن  غري  من  �نه  و�قعي، 
جتاهل حما�س يف جهود �ل�سالم 

يف �ملنطقة.
وقال نحن ل نو�فق حما�س وما 
تقوم به، لكن من غري �ملمكن 
�ل�سالم  �حالل  �خرى  جهة  من 
دون �خذها يف �لعتبار ، م�سيفا يجب 
بح�سب  غزة  يف  ت�سوية  �ىل  �لتو�سل 

�ملعطيات �لو�قعية .

طالبان تخطف ت�شعة من عمال ت كيا تدعو محاس للتخل يعن السالح والتحول حل كة سياسية
�لبناء غربي �أفغان�شتان

وز�رة  �علنت 
�لأفغانية  �لد�خلية 
�ن  �لأربعاء  �ليوم 
حركة  من  م�سلحني 
خطفو�  طالبان 
�لعاملني  من  ت�سعة 
يف �رصكة بناء خا�سة 

يف غرب �لبالد.
وكالة  ونقلت 

�مل�سلحني  �ن  للوز�رة  بيان  عن  "رويرتز" 
�أ�رصمو� �ي�سا �لنري�ن يف غرف ��سكان �لعاملني 
وقع  �لذي  �لهجوم  خالل  ومعد�تهم  بال�رصكة 
باقليم  �ساجني  روبات  منطقة  �لثالثاء يف  يوم 

هر�ت.
وكان �لعمال ي�سيدون مركز� حلر�س �حلدود يف 

�ملنطقة.
�لعنف  وترية  �لخرية  �ل�سنو�ت  يف  وتز�يدت 
�أطاح  �لتي  يف �فغان�ستان حيث متكنت طالبان 
بها غزو قادته �لوليات �ملتحدة عام 2001 من 
وتو�سيع  قوتها  وزيادة  �سفوفها  ترتيب  �عادة 

جمال هجماتها.

م�شئول �شابق : خامتي منقذ �إير�ن �لوحيد

عبد�لله  �رصح 
ز�ده  رم�سان 
�ل�سابق  �ملتحدث 
با�سم �حلكومة يف 
فرتة رئا�سة حممد 
خامتي باأن �لأخري 
ي�ستطيع  من  هو 
�لبالد  �إنقاذ  فقط 
من  بها  و�خلروج 

�لأزمات �لتي تعاين منها.
مدينة  يف  له  كلمة  خالل  ز�ده  رم�سان  و�أ�سار 
�سري�ز �إىل تويل بار�ك �أوباما �لرئا�سة �لأمريكية 
�لأمريكية  �لرئا�سة  �أوباما  بار�ك  �سغل  قائال: 
وهو يحمل للعامل ر�سالة �ل�سالم حيث �أن م�سار 
ي�سري  �جلديدة  �لأمريكية  �لإد�رة  �لتغيري�ت يف 
�إذ� مل تتنب  �أزمات جدية  �إير�ن �ستو�جه  �أن  �إىل 
مو�قف تت�سم بالن�سجام و�لتعقل يف �سيا�ساتها 

�خلارجية.

�لأمم �ملتحدة تنا�شد لفتح �ملعابر 
و�لأونرو� تطالب بحل �ل�شر�ع

�ملتحدة  لالأمم  �لإن�سانية  �ل�سوؤون  من�سق  نا�سد 
جون هوملز �إ�رص�ئيل �أن تعيد فتح معابر قطاع 
�لقطاع،  بدخول  �لإغاثة  ملو�د  لل�سماح  غزة 
غوث  لوكالة  �لعامة  �ملفو�سة  حثت  حني  يف 
)�لأونرو�(  �لفل�سطينيني  �لالجئني  وت�سغيل 
لي�سهم  �لدويل  �لأمن  جمل�س  زيد  �أبو  كارين 
�إعادة  جهود  �أمام  �لطريق  فتح  يف  بفعالية 

�لأعمار و�لإغاثة.
 وقال هوملز خماطبا جمل�س �لأمن �أثناء تقدميه 
ملخ�سا حول زيارته �لأخرية للمنطقة "تقع على 
�إ�رص�ئيل م�سوؤولية حمددة باعتبارها قوة �حتالل 
يف هذ� �ل�سياق ولأنها ت�سيطر على حدود غزة، 
�لقانون  من  �ل�سلة  ذ�ت  �لأحكام  حترتم  باأن 

�لإن�ساين �لدويل".
تتخذ  �أن  �ل�رصوري  من  لذلك  �أنه  و�أ�ساف   
على  جديدة  خطو�ت  �لإ�رص�ئيلية  �ل�سلطات 
لنقاط  د�ئم  فتح  لإعادة  "�لتحرك  وهي  �لفور، 

باكستان جتدد مطالبتها بوقف اهلجمات األم يكية على أ اضيها
مطالبتها  �أخرى  مرة  باك�ستان  رددت 
�ل�ساروخية  �لهجمات  وقف  ب�رصورة 
�لتي ت�سنها �لقو�ت �لأمريكية بطائر�ت 
�لقبائل  منطقة  على  طيار  بدون 
للحدود  �ملحاذية  �لباك�ستانية 

�لأفغانية.

�لأمن  للجنة  �جتماع  خالل  ذلك  وجاء 
�لباك�ستاين  �لربملان  يف  �لوطني 
�لهجمات  مللف  مناق�ستها  �أثناء 
�لباك�ستانية  �لأر��سي  على  �لأمريكية 
و�نعكا�ساتها على �لو�سع �لد�خلي يف 
�سد  �جلارية  �حلرب  وعلى  باك�ستان 

�لإرهاب و�لتطرف.

�لباك�ستانية  "جنك"  �سحيفة  ونقلت 
�ل�سادرة �سباح �ليوم �أن �للجنة �أد�نت 
حتى  �لهجمات  هذه  ��ستمر�ر  عملية 
�لتي  �لأمريكية  �لإد�رة  تغري  وبعد 

تر�جع  �أن  منها  تاأمل  باك�ستان  كانت 
هذه �ل�سيا�سة.

�لأمريكية  �لإد�رة  �للجنة  وطالبت 
�لهجمات  وقف  ب�رصورة  �جلديدة 
�لقبائل  منطقة  على  �ل�ساروخية 
ومر�جعة  فوري  ب�سكل  �لباك�ستانية 
�ل�سلبية  لنعكا�ساتها  �ل�سيا�سة  هذه 

من  �ملرجوة  �لأهد�ف  على 
�لإرهاب. �سد  �جلارية  �حلرب 
�ملجتمع  �للجنة  طالبت  كما 
�ملتحدة  و�لوليات  �لدويل 
�لأمريكية ب�رصورة �حرت�م �سيادة 
و�حرت�م  �أر��سيها  على  باك�ستان 
�لذي  �لباك�ستاين  �لربملان  قر�ر 
��ستهد�ف  بوقف  مر�رً�  طالب 
وتعزيز  �لباك�ستانية  �لأر��سي 
من  بدًل  باك�ستان  مع  �لتن�سيق 

�تخاذ خطو�ت �أحادية �جلانب.

و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �للجنة 
�أمام  خيار�ت  عدة  وجود  من  حذرت 
تتوقف  مل  �إن  ملر�جعتها  باك�ستان 
�ل�ساروخية  �لهجمات  �سن  عملية 
�أن  موؤكدة  �لباك�ستانية  �لأر��سي  على 
�سيادة  �نتهاك  تتحمل  لن  باك�ستان 

�أر��سيها با�ستمر�ر.

إي ان: احلكم بالسجن ملدة س تسنوات حبق متهم بقلربنظام احلكم
�ل�سلطة  با�سم  �ملتحدث  �رصح 
باأن  ر�ساجم�سيدي  علي  �لق�سائية 
بال�سجن  حكما  �أ�سدرت  �ملحكمة 
�ملتهم  بحق  �سنو�ت  �ست  ملدة 
�ملتهمني  �سمن  من  �لرئي�سي 
يف  �حلكم  نظام  لقلب  بالتخطيط 

�إير�ن.
وذكرت �سحيفة "�لقد�س" �ن جم�سيدي 
�نتقد �سطب �لحتاد �لأوروبي منظمة 
�لإير�نية  �ملعار�سة  خلق  جماهدي 
من قائمة �ملنظمات �لإرهابية قائال: 
�رتكبت هذه �ملنظمة جر�ئم عديدة 
ونفذت  �لإير�نيني  �ملو�طنني  بحق 
�مل�سئولني  بحق  �غتيالت  عملية 
يف  تاأتي  �لأوروبية  �خلطوة  و�أن 
�لإنرتبول  فيه  تطارد  �لذي  �لوقت 
و�لأع�ساء  �لقيادين  من   100 نحو 

�إثر  �ملجموعة  لهذه  �لبارزة 
�لق�سائية  �ل�سلطة  �سكوى من 

يف �إير�ن.

�خلطوة  هذه  باأن  و�عترب 
�ل�سالم  تهدد  �لأوروبية 
�إىل �خلطر قائال: قام  �لدويل 
بت�سنيف  �لأوروبي  �لحتاد 
�لإرهابية  �ملجموعات 
مثل  �ل�سيئة  باملنظمات 
و�جليدة  �لقاعدة  تنظيم 
خلق  جماهدي  كمنظمة 
موؤكد� باأن ت�سنيفات �لحتاد 
تفتقر  �ل�ساأن  بهذ�  �لأوروبي 

�إىل �أي معنى.
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888-409-9658
33-42 9TH Street
Long Island City, NY
11106
www.atmw.com atmworld

اعالناتاعالنات

A & A Best Produce Inc.
�ملحل �ملخت�ص يف �خل�شرو�ت و�لفو�كه �لعربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ �أحلى �لأكالت 

�لعربية

زورونا و�شتجدون �أحلى 
�ملنتجات �لطازجة

7816 5th Ave, Brooklyn, Ny 11209
718-680-5002

Free Delevery

Buy your own ATM
For $2250!

Simply sign a Processing Agreement with us and 
receive a $500 rebate making the price $1750

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�شات خا�شة لأبناء �جلاليات �لعربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!
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�أمرية ميوزك لالنتاج و�لتوزيع �لفني
��شم عريق يف عامل �لأغنية �لفل�شطينية

يوجد لدينا ت�شكيلة 
و��شعة من �لأغاين

و�لدبكات �لفل�شطينية
 لكبار جنوم �لفن 

�لفل�شطيني
على �شي دي وكا�شيت

لطلبات �جلملة يرجى �لت�شال على �لهاتف:
973-592-1215 

اعالناتاعالنات

MUBAREZ TRAVEL

554 Atlantic Ave, Brooklyn 11209
Tel: 718-923-0200 Fax:718-923-3433

اأف�سل الأ�سعار واأح�سن اخلدمات اإىل الوطن العربي
رحالت داخلية وخارجية باأ�سعار مناف�سة
�أ�صعار مناف�صة �إىل �صنعاء وعدن

�أ�صعار مناف�صة �إىل �لقاهرة و�جلز�ئر و�خلرطوم وجميع �لدول �لعربية

مبارز لل�سفريات وال�سياحة

مبارز لل�شفريات/ جنتهد خلدمتكم د�ئما خدمة امل�ستقبل يف مطار �سنعاء الدويل لأبناء اجلالية اليمنية

ب�سرى الأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�سي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�سرة – الوجه-

اإزالة ال�سعر 
اإزالة نقاط احل�سا�سية يف الوجه والظهر

ا�ستخدام تقنية الليزر الإزالة ال�سعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

الأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�سي، ات�سلوا 
على 

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820

www.mubareztravel.com
info@muvareztravel.com
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�سعار جد منخف�سة

�ختيار�ت �شاملة من �ل�شيدي، �لديفيدي، �لفالم �جلديدة، و��شرطة �لغاين

حتويل �ل�شرطة عرب �لربيد

��شعار �جلملة لعامة �لنا�ص

ر�حة نف�شية لنكم فى �يدى �خلرب�ء

مركز لل�شحن خا�ص للنادى - �ر�شال �لطلبيات �شريعا

�لدفع من خالل بطاقات �لكريدت كارد خالل �لنرتنت

م�شاعدة هاتفية
 

www.arabicvideo.com Tel: 718-625-4040

145 Court st Brooklyn ny 11201

فر�شة من ذهب
لأ�شحاب �ملحالت �لتجارية �ل�شغرية

يف قلب كوينز 
يف �شارع �شتانو�ي 

م�شاحات جتارية �شغرية وكبرية 
جاهزة لالإيجار

�ستان��ي ميني مال

�إيجار حمل جتاري

$ب 800
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Horus cafe and Ke-
bab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكولت 
العربية وال�رشقية
اأجواء �رشقية �ساحرة
�سي�سة بكافة النكهات

مفتوح يوميا من �ل�شاعة 11 
�شباحا �إىل �ل�شاعة �لر�بعة

93 Avenue B @ 6 StTel: 212-777-9199

لالإ�شرت�ك يف �جلريدة:

دولر  50  : �أ�شهر   6

�شنة: 100 دولر

للمزيد من �ملعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االش تاك
�ل�شم �ل�شخ�شي........................................................
�ل�شم �لعائلي..........................................................
رقم �لهاتف...........................................................
�لربيد �للكرتوين....................................................
�لعنو�ن...............................................................
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م�شاهماتكم �بعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�ش�ص، مقالت، ق�شائد �شعرية..

همات هماتم�سا م�سا

ق�سيدة: اهلل اأكرب
معني �لقا�شم/ حافظ �ملوتي

17

�هلل �أكرب كلمتني
مرة عال مر �ل�شنني
فمن يرددها ير�ء
�أو كريح �مل�شك ينفح
مدو يديكم و��شئلو�
ين�شر جميع �لتابعني
�دعو و�نتم �شاجدين
�لهي بحب لك ما �شكني
فامل�شطفى �لهادي يقول
عظيمة عند �لرحيم
لن�شحو جميعا من �شبات
�شعار �ليهود �حلاقدين
هدف �ل�شهاينة �للعني
ول�شرق �لو�شط حاكمني
وبالدور هم يتالعبون
�ين �ل�شجاعة يا عرب
�ين علي وعمر
�ين جميع �لتابعني
و�ين قادة �لعرب 
بامللل هم يتعاملون
لل�شعب هم يتجاهلون
�مل تن�شرو �أوت�شمعو 
كم �شردو� كم قتلو�
وكم تعذب بعدهم 
هذ� يد�وي جرحه
و�لأم تقتل يف �أمان
رئي�ص ي�شحي ب�شعبه
و�آخر بد�خل ق�شره
و�آخر يقدم �شعبه 
ر�شيع باأح�شان �أمه
�شاهد بنف�شك يا �أخي
بالدمع تختلط �لدماء
ن�شاأل من �هلل �لعظيم
وير�شل مالئكة غالظ
ويفتح �لفتح �ملبني
وينزل �لن�شر على
وباخلتم �شلي على �لأمني

ببدر ي�شبح �ملوؤمنني
فيها �أمان �خلائفني

يف قلبه معنى �حلنني
من �أنوف �ل�شائمني
باحلاح رب �لعاملني

ل�شنة حممد �أجمعني
بدمع و�شدق ويقني
ول بغريك ن�شتعني

حرمة دماء �مل�شلمني
من �لكعبة �لبيت �لأمني

طال ماليني �ل�شنني
قتل جميع �مل�شلمني
�أي�شا بالد �لر�فدين
ونحن ن�شخر نائمني

وللحكم طبعا حاكمني
�أين �أمري �ملوؤمنني

�أين �ل�شحابة �أجمعني
و�أين �ل�شباب �لثائرين

هم باحلياة م�شتم�شكني
وللحكم باأنيابهم قاب�شني

هم لليهود م�شاحلني
كيف يهان �مل�شلمني

كم ذبحو� من �شاجدين
كم من يتامى جائعني

وذ�ك يحب�ص كم �شنني
و�ل�شعب ين�شر للدخان

من �أجل �شلطة و�أمان
خدما و�شابات ح�شان
بطبق �شهي ل حنان
و�لأم تقتل ل حنان
مناظر توؤدي �جلنان
وتر�شم �آهات �لزمان
يبيد باقي �مل�شركني

على �ليهود �لغا�شبني
جلميع كل �مل�شلمني
�أمة حممد �أجمعني

ر�شول كل �لعاملني
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�إعد�د: مي كمال �لدين

ولد فان جوخ عام 1853 يف بلدة  "زونديت" 
ق�سي�سًا  يعمل  و�لده  وكان  بهولند�، 
ن�ساأة  و�سط  يف  فرتعرع  �لبلدة،  بكني�سة 
دينية هذه �لن�ساأة �لتي �أثرت عليه كثريً� 
خالل مر�حل حياته بعد ذلك، عندما بلغ 
فان جوخ �ل�ساد�سة ع�رصة من عمره رحل 
مع عمه �إيل مدينة لهاي وذلك لكي يعمل 
معه يف �إحدى �لقاعات �ملتخ�س�سة يف بيع 
�لأعمال �لفنية �سو�ء من �لآثار �لقدمية �أو 
من �إنتاج �لفنانني �ملعا�رصين حيث كان 
عمه يقوم باإد�رة تلك �لقاعة وكانت هذه 
 " "جوبيل  موؤ�س�سة  تتبع  �لفنية  �لقاعة 

�ل�سهرية بباري�س.

�لقاعة  تلك  يف  بعمله  جوخ  فان  تاأثر 
�لعديد  على  تعرف  حيث  كثريً�  �لفنية 
�للوحات  مئات  على  و�طلع  �لفنانني  من 
وز�د �إعجابه وحتم�سه للفن و�لفنانني مما 
جعله يتميز كثريً� يف عمله ويتمكن مبنتهى 
�للوحات  ب�رص�ء  �لعمالء  باإقناع  �ملهارة 
هذ�  �ملوؤ�س�سة  وجدت  وعندما  �لفنية، 
�لجتهاد من فان جوخ و�ملهارة يف جذب 
يدير  لكي  لندن  �إيل  نقله  قررت  �لعمالء 

فرع �ملوؤ�س�سة بها.
�لذي حققه فان  �لنجاح  �لرغم من  وعلى 
فما  �ملحال  من  �حلال  دو�م  �أن  �إل  جوخ 
لبث �أن وقع �أ�سريً� يف هوى �إحدى �لفتيات 
و�لتي قام بطلبها للزو�ج فما كان منها �إل 
�أن هز�أت به ورف�ست طلبه وكانت هذه هي 
�أويل �ملاآ�سي �لتي مر بها جوخ يف حياته 
ديني  �جتاه  يف  ودخل  حاله  فانقلب 
و�أ�سبح بدًل من �أن يحث عمالئه على �رص�ء 
�أ�سبح  جمالها  عن  ويحدثهم  �للوحات 
�ملوؤ�س�سة  جعل  مما  �لتدين  على  يحثهم 
ت�سعى لنقله �إيل �أحد �لفروع يف باري�س، 
و�أ�سبح  كثريً�  �لنف�سية  حالته  وتدهورت 
��ستقالته  بتقدمي  فقام  وحزن  كاآبة  �أكرث 
�خلدمة  �أجل  من  حياته  يكر�س  �أن  وقرر 

�لدينية.

�سيئة من حياته ظل  مر فان جوخ بفرتة 
متاأثرً� فيها بحبه �لقدمي لهذه �لفتاة �لتي 
�سدته ومل تقابل حبه مبا مياثله، وبعد 
�إيل  �لجتاه  جوخ  قرر  ��ستقالته  قدم  �أن 
�لفرن�سية  للغة  كمدر�س  يعمل  لكي  لندن 
�لنف�سية  حالته  من  هذ�  يغري  مل  ولكن 
�سيء بل ز�د �إكتئابه وعزلته فقرر �لعودة 

فيها  قام  حيث  هولند�  �إيل  �أخري  مرة 
�لعا�سمة  يف  لهوتي  مبعهد  باللتحاق 
�أم�سرتد�م وظل يدر�س به ملدة �ستة �أ�سهر 
ولكنه مل ي�ستمر حيث تركه من �أجل �لعمل 
و�لفالحني  �ملناجم  عمال  بني  كو�عظ 
كثريً�  جوخ  �أندمج  بلجيكا،  يف  بقرية 
حيث  و�ملر�سى  و�لعمال  �لفالحني  بني 
عمل على تخفيف �ألمهم و�لتعاي�س معهم 
فال  فقط  حولهم  تتمحور  حياته  فكانت 
�أهمل مظهره  �إل معهم حتى  �أو ينام  ياأكل 
مل  �لذي  �لأمر  وهو  حالته  وتدهورت 
ير�سي �ل�سلطات �لدينية حيث مل يقتنعو� 
�لدينية  �لتعاليم  تطبيق  يف  بطريقته 
فقامو� بطرده من �لعمل قبل �أن مير عليه 

عام من بدء ت�سلمه له.
بد�ية جديدة على لوحة �لر�سم

ز�دت حياة فان جوخ كاآبة و�نك�سارً� بعد 
�ملرة  هذه  ولكنه  كو�عظ  عمله  من  طرده 
مل يخ�سع لال�ست�سالم بل قرر �أن ينه�س من 
جديد ليم�سك بالفر�س و�لألو�ن وي�ستاأنف 
ع�سقها،  طاملا  �لتي  �لقدمية  هو�يته 
�ساعده يف طريقه �جلديد هذ� �أخوه "تيو" 
و�لذي قام بتوفري �ملال �لالزم لأخيه من 
�أجل �أن يقوم مبمار�سة هو�يته و�لتي �أبدع 
قام  و�لع�رصين  �ل�سابعة  �سن  ويف  فيها، 
�لفنون  باأكادميية  باللتحاق  جوخ  فان 
يف مدينة "�نفري" حيث بد�أ مرحلة جديدة 

من حياته كلها فن.
�للوحات يف  فان جوخ بني  ري�سة  تنقلت 
من  �لعديد  عن  معربة  �لر�ساقة  منتهى 
�ملناظر و�لأحد�ث �لتي عاي�سها يف حياته 
�ملناجم  وعمال  �لفالحني  بر�سم  فقام 
وغريهم من �ل�سخ�سيات بالإ�سافة للعديد 
�لطابع  عليها  غلب  �لتي  �للوحات  من 
�حلزين �لقامت وقد �أطلق على هذه �ملرحلة 
"�ملرحلة  ��سم  جوخ  فان  ر�سومات  من 
�لهولندية" وكانت ما بني عامي )1854 

باري�س  �إيل  ذلك  بعد  رحل   ،  )1855 –
لالإقامة مع �أخيه "تيو" و�لذي كان يعمل 
�لجتاهات  باأتباع  ومهتم  لل�سور  كتاجر 
�حلديثة يف �لفن، فكان يعمل كمدير فرع 
لإحدى �ملوؤ�س�سات �لفنية، فاأقاما معًا يف 

�أ�ستوديو  بحي " مومنارتر".    
فان جوخ  ت�ستقر يف حياة  �لأمور  وبد�أت 
�أخرى  �ألو�ن  تاأخذ  �حلياة  بد�أت  حيث 
�لتي  �لقامتة  �لألو�ن  من  بدًل  ز�هية 
�سيطرت على حياته يف �لفرتة �ل�سابقة، 
�لفرتة  وتاألقت يف هذه  �زدهرت لوحاته 
�لنظريات  لدر��سة  فاجته  �حلياة  من 
�لفنية �حلديثة،  و�لأ�ساليب  و�لجتاهات 
كما قام مبناق�سة �أ�سحابه فيها بل وعمد 
�إيل جتربتها يف لوحاته هو �ل�سخ�سية، 
مثل  �لفنانني  من  �لعديد  على  وتعرف 

تولوزلوتريك ، وبول جوجان.
مرحلة جديدة من �لتاألق و�لتجديد بد�أت 
يف �لزحف �إيل حياة فان جوخ حيث عربت 
لوحاته �مل�رصقة �جلميلة يف هذه �لفرتة 
عا�س  و�حليوية  �ل�سعادة  من  حالة  عن 
عامني  باري�س  يف  ق�سى  �أن  وبعد  فيها، 
 " مبقاطعة  "�آرل"  بلدة  �إيل  �ل�سفر  قرر 
وكانت  �لفرن�سي  �جلنوب  يف  بروفان�س" 
وجمالها  بطبيعتها  �لبلدة  هذه  تتميز 
�ل�ساحر مما �ثر كثريً� يف �حلالة �لنف�سية 
�جلميلة  �للوحات  من  �لعديد  فاأبدع  له 
باحليوية  متتعت  و�لتي  �لفرتة  هذه  يف 

و�لإ�رص�ق.

 

�سعى فان جوخ من خالل ع�سقه للفن من 
فقام  للفنانني  ر�بطة  منزله  يجعل  �أن 
�أن  �أجل  من  لبول جوجان  دعوة  بتوجيه 
و�سول  ومع  �أنه  �إل  معه،  لالإقامة  ياأتي 
جوجان بد�أت �سل�سلة جديدة من �مل�ساكل 
مرة  فان جوخ  و�لتوتر�ت تدب يف حياة 
�أخرى، حيث كانا �لثنان د�ئمي �ل�سجار 
مما  �لنقاط  من  �لعديد  حول  و�خلالف 

بد�أت  و�لذي  جوخ  نف�سية  على  �سلبًا  �أثر 
يتم  كان  فما  تدريجيًا  تنهار  �أع�سابه 
�لت�سالح بينهما حتى تدب �سل�سلة جديدة 
مرة  بينهم  و�لتوتر�ت  �ملناق�سات  من 
�أخرى، وكان نتيجة لهذ� �أن قرر جوجان 
�أع�ساب  تتحمل  ومل  و�لرحيل  �لبتعاد 
بحالت  مير  فبد�أ  �ملزيد  �ل�سعيفة  جوخ 
ويف  و�لع�سبية،  و�لإكتئاب  �لهياج  من 
ثم  �أذنه  بقطع  قام  �لنوبات  هذه  �إحدى 
�أذنه  باإر�سال  قام  �أنه  ويقال  ر�أ�سه  ربط 
هذه �إيل حبيبته �لتي طلبت منه هذ� على 

�سبيل �ملز�ح.
�زد�دت حالة جوخ �سوءً� فكانت تنتقل من 
�أن  �إل  �أخوه  من  كان  فما  �أ�سوء  �إيل  �سيء 
قام بنقله �إيل �إحدى م�ست�سفيات �لأمر��س 
�لعقلية حيث مكث بها قر�بة �لعام وظهرت 
عن  معربة  �لفرتة  هذه  يف  جوخ  لوحات 
مدى  �لنهيار �لذي و�سل له، قرر �أخوه 
�إيل  بها  مكث  �لذي  �مل�ست�سفى  من  نقله 
من  �لقريبة  �خلا�سة  �مل�سحات  �إحدى 
�أف�سل من �لعالج  �أماًل يف م�ستوى  باري�س 

لأخوه.

فان  على  ت�سيطر  �ل�رصع  نوبات  �أ�سبحت 
�لذي جعله  �لأمر  بانتظام  وتتو�يل  جوخ 
يوم  ذ�ت  فاأنطلق  �حلياة  يف  رغبته  يفقد 
باإطالق  وقام  �ملجاورة  �حلقول  �أحد  �إيل 
�لر�سا�س على نف�سه ومل ميت على �لفور 
و�لتي  �مل�ست�سفيات  لأحد  نقله  مت  حيث 
مكث بها يومني قبل �أن يفارق �حلياة وهو 
ماز�ل يف مرحلة �ل�سباب فلم يكن يتعدى 
فكانت  عمره،  من  و�لثالثني  �ل�سابعة 

وفاته يف عام 1890م.
يف  حياته  من  �لأكرب  �جلزء  جوخ  ق�سي 
معنى  يعرف  فلم  وبوؤ�س  وحزن  معاناة 
قليلة  لفرت�ت  �سوى  و�لرخاء  �ل�سعادة 
حياته،  يف  �لنادرة  �للحظات  من  تعد 
يقدم  �أن  من  متكن  هذ�  من  �لرغم  وعلى 
�أعظم  من  و�حد  �لفني  للتاريخ 
من  �لعديد  فاأثرى  فنانيه 
�ملتاحف باأعماله �لر�ئعة ومت 
بلده  يف   با�سمه  متحف  ت�سييد 
�أم�سرتد�م  بالعا�سمة  هولند� 
�أروع  من  كبرية  جمموعة  ي�سم 

�أعماله.  
قام فان جوخ بكتابة �لعديد من 
�أخيه  �إيل  و�خلو�طر  �لر�سائل 
�أر�ئه  ت�سمنت  و�لتي  تيو"   "
و�ملجتمع  و�لنقد  �لر�سم  يف 
من  �لعديد  وغريها  نف�سه  وعن 
هذه  �أر�ئه  جتميع  ومت  �لأمور، 

يف ثالثة جملد�ت.

فان جوخ...عندما خي ج اإلبداع من أحضان املأساة
وجوهوجوه

فان جوخ فنان ور�شام عاملي �حتلت لوحاته مكانة فنية متميزة يف �لتاريخ �لفني �لقدمي و�حلديث، هو فنان ع�شق �لفن فكان �أهم �شيء مرت عليه �شفينة حياته و�لتي 
و�جهت �لعديد من �لأمو�ج و�لتقلبات �لقا�شية حتى و�شلت �إىل �شاطئها �لأخري يف نهاية ماأ�شاوية لق�شة حياة ق�شرية خلفت ور�ئها �أجمل �للوحات و�أكرثها قيمة فنية 

ومادية. 
ل يختلف �أحد على لوحات فان جوخ فهي �للوحات �لتي عرب من خاللها عن �لعديد من �ملو�قف �لتي مر بها يف حياته �شو�ء كانت �شعيدة وهي �للحظات �لنادرة �أو حزينة 

وهي �لتي �شيطرت على �أغلب حياته، وحظيت هذه �للوحات بالإجماع على �لإعجاب و�لتقدير من كافة �ملوؤرخني و�لنقاد و�لفنانني �لت�شكيليني و�أ�شبحت تعر�ص يف �أرقى 
�ملتاحف وتقدر باملاليني.

�لن�شاأة

جوخ وجوجان

�ملجال �لعملي

من ماأ�شاة لأخرى

�لنهاية �ملاأ�شوية جلوخ
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منذ  �لإنرتنت  مت�سفحو  يت�سارع 
م�سبوقة، على  وب�سورة غري  �أيام، 
فيديو  لقطات  وحتميل  م�ساهدة 
لطبق  �إنها  �لبع�س  يقول  مثرية، 
حفل  �أثناء  يف  موجود�  كان  طائر 
بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  تن�سيب 
�أوباما. ويظهر �لفيديو ج�سما طائر� 
جمهول وغري و��سح �ملعامل، وهو 
�لتذكاري  �لن�سب  من  بالقرب  مير 
من  �أكرث  ح�رص  حيث  و��سنطن،  يف 
يتابعون  كانو�  �سخ�س،  مليوين 
للرئي�س  �لتاريخي  �لتن�سيب  حفل 
�لر�بع و�لأربعني للوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
و�أظهرت لقطات �لفيديو يف �لبد�ية 
مر��سلي �سبكة CNN، وولف بليتزر 

و�أندر�سون كوبر، يف �أثناء تغطيتهما 
حول  وحو�رهما  �لتن�سيب،  حلفل 
تنقطع  �أن  قبل  �لتاريخية،  كلمته 
�للقطة وت�سلط على مبنى �لكابيتول 

يف �لعا�سمة �لأمريكية و��سنطن.

�لربيطانية،  »�سن«  �سحيفة  وقالت 
�لفيديو،  �رصيط  �إىل  �أ�سارت  �لتي 
�إن  نيوز«،  »فوك�س  حمطة  نقلته  ثم 
دول  »وللباقي  يقول:  كان  بليتزر 
�لعامل، وخ�سو�سا �لعامل �لإ�سالمي، 

فاإنه لديه ر�سالة مزدوجة«.

�للقطة  تنقطع  ثم 
ج�سيم  على  لرتكز 
غامق  �سغري 
�أ�سبه بطبق  �للون، 
ي�سدر  وهو  طائر، 
�أثناء  يف  �أزيز� 
بالقرب  مروره 
و��سنطن  ن�سب  من 
وهو  �لتذكاري، 
يف  م�سلة  �أكرب 
يبلغ  �إذ  �لعامل، 
قدما.   555 طولها 
كذلك �أظهرت �للقطة 
�حل�سود �لهائلة يف 
�لكابيتول،  منطقة 
�أوباما  بار�ك  ثم 
وهو يوؤدي �ليمني �لد�ستورية. وقام 
�سخ�س بتحميل لقطات �لفيديو على 
 CNN »�أخبار  �لإنرتنت حتت عنو�ن 
- طبق طائر يف حفل تن�سيب بار�ك 

ح�سني �أوباما«.

�ن  فيغا�س  ل�س  يف  �ل�رصطة  قالت 
و�أوثقها  بال�سال�سل  �بنته  كبل  رجاًل 
�نها  ظن  لأنه  يومني  بال�رصير ملدة 
يف  �ملوجود  �لطعام  تاأخذ  كانت 

�ملنزل خل�سة.
فيغا�س  ل�س  »ذي  �سحيفة  و�أفادت 
ريفيو جورنال« �لأمريكية �ن روبرت 
با�ستغالل  �لآن  متهم  �سنة(   53( بلو 
حياته  وتعري�س  حريته  وقمع  ولد 
للخطر من دون �سبب وجيه م�ستخدمًا 

�سالحًا مميتًا.

وقال �ملدعون �لعامون �ن بلو متهم 
 13 �لعمر  �لبالغة من  �بنته  ب�رصب 
لأنه  يومني  طو�ل  وتكبيلها  �سنة 

يجدها بدينة.

�نه كان  وورد يف تقرير توقيف بلو 
وباب  �لرب�د  باب  على  قفاًل  ي�سع 
�بنته  �لطعام ملنع  وخز�نة  �ملطبخ 
غرفة  �إىل  خل�سة  �لأطعمة  �أخذ  من 

نومها.

جدل حول طبق طائ  ف يحفل تنصيرببا اك أوباما

أم يك ييكبل ابنته بالسالسل.. ألنها بدينة

هل �سحيح �أن نيكول �ساركوزي 
دو  ملد�م  و�حد  رقم  �لعدو  هو 
عا�ست  �لتي  �لنبيلة  لفاييت، 
�ل�سابع ع�رص وتعترب  �لقرن  يف 
موؤلفة �أول رو�ية فرن�سية حديثة؟ 
هذ� ما يزعمه �ل�سحافيان جاك 
دريون وفابري�س بلي�سكن �للذ�ن 
�أطلقا حملة عرب جملة »�لنوفيل 
�لكتب  لإهد�ء  �أُوبزرفاتور«، 
عيد  مبنا�سبة  �لبالد  رئي�س  �إىل 
ميالده �لر�بع و�خلم�سني يف 28 

من هذ� �ل�سهر. وجاءت �حلملة حتت 
��سم »�ساركوتون 2009«، على غر�ر 
للتربع  �ل�سنوية  �لوطنية  �حلملة 

لالأبحاث �لطبية »تيليتون«.
�ساركوزي  �أن  �حلملة  قائد�  و�أو�سح 
من  »�حل�سا�سية  مر�س  من  يعاين 
ر�سالة  له  وجها  ولذلك  �لأدب«. 
�لرئي�س:  »�ل�سيد  فيها  جاء  مفتوحة 
بالأرقام �ملحفورة على  �إعجابك  هل 
ما  هو  �لربيتلينغ  يدك  �ساعة  �إطار 
يجعلك ت�ستنكف �حلروف؟«. ولحظ 

�سعبه  هناأ  �لرئي�س  �أن  �ل�سحافيان 
ر�سالة  خالل  من  �جلديدة  بال�سنة 
�ملكتبة  �سالة  من  �لتلفزيون  بثها 
يف ق�رص �لإليزيه، وقال �إنه مل يقر�أ 
�أيا من تلك �لكتب �مل�سفوفة بعناية 

بالغة.
�أُوىل،  كمرحلة  �لثنان،  و�قرتح 
ومعا�رصة،  قدمية  كتب  �سبعة 
بهدف  للرئي�س  �رصورية  �عترب�ها 
منها  �ملطالعة،  على  تعويده 
و�أُطروحة  �أفالطون«،  »جمهورية 
»�ل�سحك« للفيل�سوف �لفرن�سي هرني 

بريغ�سون �حلائز »نوبل« يف �لأدب 
فوكو  مي�سيل  وكتاب   ،1927 عام 
»�ملر�قبة و�لعقاب«، ورو�ية »�أمرية 
كليف« ملد�م دو لفاييت، بالإ�سافة 
�لعامة  »�لثقافة  بعنو�ن  كتاب  �إىل 
ت�سمية  تاأت  ومل  للجهلة«.  مي�رصة 
ن�رص  بل  �عتباطا،  �لكتب  هذه 
كتاب  كل  من  مقطعا  �ل�سحافيان 
و�أرفقاه  بعناية،  �ختري  منها، 
بتعليق يو�سح �ملفارقة �لبينة بني 
من  �لفرن�سي  �لرئي�س  ينتهجه  ما 
�سيا�سات وما ت�سمه �لكتب �لأ�سا�سية 
�ملجلة  ودعت  وفل�سفات.  �أفكار  من 
�حلملة  يف  �مل�ساهمة  �إىل  قر�ءها 
و�لتربع للرئي�س بالكتب �لتي �نتهو� 
�لقر�ء  وخاطبت  مطالعتها.  من 
»حتركو� �لآن لكي تعي�سو� �أف�سل يف 
�ساركوزي  عنو�ن  و�أعطتهم  �لغد«، 
هذه  لنتهاز  �لرئا�سي  �لق�رص  يف 
ياأتي  ل  ميالده  عيد  لأن  �لفر�سة، 

�سوى مرة و�حدة يف �ل�سنة.

محلة تربع بالكتربل ئيس ف نسا اجلاهل ..
 تشجيعا هل على املطالعة

حو�فز مالية للحو�مل يف بريطانيا 
لالإقالع عن �لتدخني

�خلدمات  ق�سم  قّرر 
�لوطنية  �ل�سحية 
تقدمي  بريطانيا  يف 
مالية  حو�فز 
لت�سجيعهن  للحو�مل 
عن  �لقالع  على 

�لتدخني.
�سحيفة  وذكرت 
مايل«  »�لد�يلي 
�خلدمات  ق�سم  �أن 
�لوطنية  �ل�سحية 

يف نورث �إي�ست �إيزك�س، و�لذي يغطي مناطق عدة 
�سوف يدفع للمر�أة �حلامل �لتي تقلع عن �لتدخني 
يف �لأ�سبوع �لول 20 جنيهًا ��سرتلينيًا )حو�يل 27 
دولرً� ( وي�ساعف �ملبلغ �إىل 40 جنيهًا ��سرتلينيًا 
)حو�يل 54 دولرً�( بعد �سهر ، و�سي�ساعفه �أي�سا يف 

حال �أقلعت �ملر�أة عن �لتدخني لعام كامل.
ولن حت�سل �ملر�أة �حلامل على �أمو�ل نقدية بل على 
ق�سائم با�ستطاعتها �رص�ء �أي �سيء ما عد� �ل�سجائر 

و�لكحول بو��سطتها.

نائب فرن�شي يهدد مب�شاعفة 
�لر�شوم على م�شروب ]كوكا كول[

بعث فيليب فوليو، 
�لفرن�سي  �لنائب 
تارن،  منطقة  عن 
ر�سالة �ىل �لرئي�س 
�جلديد  �لأمريكي 
بار�ك �أُوباما، يهدد 
مب�ساعفة  فيها 
�ل�ستري�د  �رصيبة 
م�رصوب  على 
كوكا كول. و�سبب 

�لتهديد هو قر�ر �سدر عن �لإد�رة �لأمريكية، �لأُ�سبوع 
على  �ملفرو�سة  �ل�رصيبة  بزيادة  يق�سي  �ملا�سي، 

جبنة روكفور �لفرن�سية، ثالثة �أ�سعاف.
حزب  �ىل  ينتمي  �لذي  �لنائب،  ر�سالة  يف  وجاء 
�لو�سط �جلديد، »باعتباري نائبًا عن منطقة �سغرية 
�لرت�جع  منك  �أطلب  فاإنني  �لروكفور،  جبنة  تنتج 
عن هذ� �لقر�ر �لذي ي�ستهدف، بدون فائدة، فرعًا 
�نتاجيًا �سديد �له�سا�سة«. و�أ�ساف فوليو �أنه يعترب 
هذ� �لقر�ر �ل�سادر عن �إد�رة �لرئي�س بو�س، ع�سية 
ياأخذ  لأنه  �ل�سدمة،  على  باعثًا  �ل�سلطة،  ت�سليم 
��ستمر�ر  من  لالنتقام  كرهينة  �لفرن�سية  �جلبنة 
�لبقر  حلوم  ��ستري�د  منع  يف  �لأُوروبي  �لحتاد 

�لأمريكية �مل�سمنة بالهورمونات.

م�شري يت�شلم جثة لي�شت 
لو�لدته من م�شت�شفى

�كت�سف م�رصي �أنه ت�سلم جثة �أخرى غري جثة و�لدته 
عندما �أر�د �أن يقبلها بعد �ل�سالة عليها.

م�ست�سفى  من  و�لدته  جثة  ت�سلم  �سخ�س  وكان 
قبلة  يطبع  �أن  �أر�د  عليها  �ل�سالة  وعقب  بالقاهرة 
عندما  مروعة  �سدمته  وكانت  جبينها  على  �لود�ع 
باإعادتها  فاأ�رصع  لو�لدته  لي�ست  �جلثة  �أن  �كت�سف 

وت�سلم جثمان و�لدته.
�إىل  ذهب  قد  �آخر  �سخ�س  كان  �لأثناء  تلك  ويف 
�مل�ست�سفى ليت�سلم جثة عمته �إل �أنه مل يعرث عليها 
وتبني �أن �سخ�سا �آخر ت�سلمها بطريق �خلطاأ. وبعد 
�أن ت�سلم كل منهما جثة قريبته حرر »�ملكلوم �لثاين« 

حم�رص� �سد �مل�ست�سفى و�تهمها بالإهمال.
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وهو   ، �جلوعاين  �لزمان  مفجوع  حدثنا 
من �سحايا �لقمع �ملجاين ، فقال : كنت 
و�سئمت   ، �ملغرْب  �أخبار  من  مللت  كلما 
ـْب  ـِ ـُـره من تغري �لأحو�ل يف هذ� �لقطر �مل
ـِب �إىل ما  ، ويئ�ست من حتول ما ل يعجـ
�لر�زحة  نف�سي  �ستات  �أمللم   ، ـْب  ـِ يعج
�خلطى  و�أ�رصع   ، �لعذ�ْب  �ألو�ن  حتت 
نحو حي �للوم و�لعتاْب ، وهو حي يعج 
 ، �لألباْب  وذوي  و�ملفكرين  باملثقفني 
و�لآد�ْب  �ل�سيا�سة  عهر  عن  بنف�سه  ويرباأ 
، ويحفل بالعديد من �لنقا�سات �لباحثة 
�أمر  كل  عن  ومييط   ، �ل�سو�ْب  جادة  عن 
ما عليه من لثام ونقاْب ، وكان لإبن �أبي 
�لرعاية يف هذ� �حلي �ملحبوْب ، حلقية 
يف بحار �ل�رص�حة و�ملعقول تذوْب ، ل 
�ملكت�سب  �خلوف  طلق  من  �إل  يح�رصها 
كغريي  ر�أيت  فلما   ، �ملوهوْب  و�جلنب 
ما   ، �ليوتوْب   لأ�رصطة   �ملتتبعني  من 
لقاه ذلك �لباعمر�ين يف مناطق �جلنوْب 
وجه  على  �مل�رصوع  بحقه  طالب  حني   ،
�لتمام �ملطلوْب ، فانهالت عليه �لع�سي 
له  لتبني   ، جانْب  كل  من  و�لركالت 
وبالربهان �لثاقْب ، �أنه يف بلدي ل ي�سيع 
لقانون  ل  قول  و�أن   ، طالْب  ور�ءه  حق 
�لغاْب ، تقابله وبال �أدنى �سك �أو �رتياْب 
، تهمة �مل�س باملقد�سات و�مل�ساركة يف 
�لإرهاْب ، �أو تر�دفه يف �أح�سن �لأحو�ل بهذ� 
�لبلد �ملنكوْب ، ع�سي غري منجورة ترتك 
يف �لر�أ�س عدة حفر وثقوْب ، وجتعل من 
متلقفها معاقا �أو جمنونا يهذي بني �لأزقة 
و�لدروْب ، فلما ر�أيت ما يدمي �لقلب من 
�سمعت  وملا   ، و�لرعْب  �لتقتيل  م�ساهد 
من �مل�سوؤولني عما يقع للوطن من �رصقة 
ونهْب ، نفيهم تعر�س �ملو�طنني لتالوين 
كوخي  من  خرجت   ، و�ل�رصْب  �ل�سفع 
ـَْب  �ل�ساهد على ما حققه �لنائب و�ملنتــخـ
، و�جتهت بنف�س �ساخطة على ما للمخزن 
عندنا من فن و�أدْب ، نحو جممع �بن �أبي 
 ، و�لطرْب  بالفكاهة  �ملعروف  �لرعاية 
لأخفف عن نف�سي هول �مل�ساْب ، ولأن�سى 
من  وجترب   ، �لكذ�ْب  كذب  لثو�ين  ولو 
وو�سلت   ، �لأعتاْب  خادم  لقب  يحملون 
وطالبته   ، تن�سكْب  مني  و�ملر�رة  �إليه 
ترتقْب  حلكيه  �لتي  �جلموع  من  كغريي 
، �أن يق�س علينا ما لر�حة �لبال ينتِخْب 
و�زد�د  �لأ�سو�ت  �رتفعت  بعدما  فقال   ،
�أ�سلوبه �لطلْب ، : >> قدميا قالت  على 
�لعرْب ، �لعجب كل �لعجْب ، بني �سعبان 
وتقدم  �ل�سنني  مرور  ومع  لكن   ، ورجْب 
�لأيام بالأعاجم و�لأعر�ْب ، �أ�سبح �لعجب 

كل  ببلد  يرتبط   ، �لعجاْب  �لعجيب 
حروفه تدل على معاين �لغربة و�لإغرت�ْب 
ْب ، �حلق  ـَـرَّ ـُغ ٌب �أو مـ ـَـرِّ ـُـغ ـْـِرٌب �أو م ، مـغ
ْب ،  �إ�سم مبني ـ على �لهوى ـ ل معرَّ فيه 
 ، ْب  �مُلَجرَّ �سل  ولكن  �لطبيب  ت�ساأل  ول 
�لأحباْب  �أيها  يا  وطني  يف  نحن  فغرباء 
نهاية  ول  ون�رَصب  ـَب  ون�سل ـَب  ن�سل  ،
ـَع ونقمع ول مفر  ـُ�سف للعقاْب ، نرَكع ون
�إل  ـُ�سان  ن ول  وند�ن  نهان   ، �لعذ�ْب  من 
تع�ساء   ...  ، و�لإ�ستجو�ْب  لالإ�ستنطاق 
وذي حال �ملغرتب �لغريْب ، بوؤ�ساء من 
بعيد ومن قريْب ، فقر�ء و�إىل �لله �ل�سكوى 
�إنه نعم �ملجيْب ، .. ويا قومي ما بال 
ـَـْب ، طاف عليها طائف من  ك �لركبة و�لرُّ
من  بالهزمية  فعادت   ، وتعْب  �سخرية 
�ل�سني لتوؤجج نري�ن �لغ�سْب ، ، ل بل ما 
ق�سة �لرتبة و�لرتْب ، وما حكاية �حلكام 
�لرثوة و�لذهْب ،  �ملرتبعني على �سالمل 
 ، �لغروْب  قبيل  و�إليهم  فيهم  نظرت  �إين 
فوجدتهم متقدمني على �أمثالهم من �أبناء 
�إىل  نظرت  ثم   ، ويعقوْب  ومو�سى  عي�سى 
ما لهم من �أمم و�سعوْب ، فوجدت �لتخلف 
و�جلهل   ، ُيكتْب  فيها  �لعري�س  بالبند 
و�حلرية   ، ُين�سْب  ول  �آفاقها  يف  يرفع 
تختطف يف عز نهارها وت�سلْب ، فقلت يف 
نف�سي و�لنف�س حتكي ما يخالج �لقلْب ، 
�لأمر باأمر �لغيْب ،  �أن يكون هذ�  حا�سى 
�ل�سوء  �لق�سمة بهذ�  �أن تكون  �لله  ومعاذ 
حكامنا  تقدم  ترى  يا  فكيف   ، و�لعيْب 
�ل�سيا�سة  هي  وما   ، �لغرْب  حكام  على 
نوع  وما   ، �لدرْب  هذ�  �تبعوها يف  �لتي 
هكذ�  مثل  يف  ��ستخدموها  �لتي  �لأ�سلحة 
بنف�سي  نف�سي  �أرد على  ؟؟؟ ، ولكي  حرْب 
 ، و�لرتهيْب  �لتخويف  �أعني  عن  بعيد� 
�إخرتت �لثامن يف �لرتتيْب ، وتاأملت يف 
�سريته تاأمل �حلزين �لكئيْب ، فما وجدت 
له قبل توليه حكم �ملغرْب ، ترتيبا عنه 
�لنا�س ت�ستف�رص �أو منه ت�ستغرْب ، و�إمنا 
وجدت لأبيه �لر�حل ذكر� يف هذ� �ملجال 
يغلْب ، فقلت �إذ� ظهرت �لعلة و�ل�سبْب ، 
بطل �لتعجب و�لعجْب ، فما �لبقرة �لتي 
�رصكة  �إل   ، حلْب  ومنها  �ساحبنا  ورثها 
�أخطبوطية يعرف �إ�سمها �لكل عن كثْب  ، 
�جليْب  يا خاوي  �أونا  ما  �أدر�ك  وما  �أونا 
 ، ريْب  ول  �سيئ  كل  يف  تتحكم  �رصكة   ،
عالمات  تعرتيك  تعده  حني  ر�أ�سمالها 
�ل�سْيْب ، فو�سفاط ولبا�س ورمال وحليْب 
و�سيد  و�جلو  و�لرب  �لبحر  يف  و�سيد   ،
ومما   ، �حلبيْب  �أيها  يا  تعلمه  ل  و�سيد 
�أكرب  منه  لها  جعلو�  عينيها  عن  غاب 

فال�سيا�سة  وهكذ�   ، ن�سيْب  و�أوفر  ح�سة 
و�حدة يا �أيها �ل�ساحْب ، �لغنى �لفاح�س 
 ، جلانْب  �ملطلقة  و�حلرية  و�لإ�ستبد�د 
و�لإ�ستعباد  �ملدقع  و�لفقر  و�لإ�ستحمار 
لباقي �جلو�نْب ، و�إياك �أعني و��سمعي يا 
كما  �لفقر  ياأكله  �سعب   ، �لعرْب  جار�ت 
على  يرتبع  وملك   ، �حلطْب  �لنار  تاأكل 

عرو�س من ف�سة وذهْب ، ....
�للبيْب  �ملو�طن  مقومات  عن  ويتحدثون 
، و�أكذوبة طي �سفحات �ملا�سي  �لرهيْب 
و�لبطالة  �لطبقية  على  و�لق�ساء   ،
ويت�سدقون   ، و�لطبيْب  �لدكتور  وهجرة 
بامل�ساو�ة و�حلرية للجمعيات و�لأحز�ْب 
من  �لقرب  ب�سعار�ت  علينا  ويتهكمون   ،
ما  فتح  و�رصورة   ، و�ل�سباْب  �ل�سيب 
حو�ر  �إل  حو�ر  ول   ، �أبو�ْب  من  للحو�ر 
�لع�سا و�لإرهاْب ، ول حرية �إل للثعالب 
�ملدينة  للوقائع  �إل  طي  ول   ، و�لذئاْب 

ملا لهم من �أتباع و�أ�سحاْب ، ...
 ، يتعجْب  منهم  فالعجب  تعجب  و�إن 
و�ل�سعب منهم يبتعد ول يتقرْب ، وكيف 
يقربهم وجالد �لأم�س �سار بني ظهر�نيهم 
يتحزْب ، وكيف يقربهم و�لوزير و�ل�سفري 
و�ملدير و�لنائْب ، �سعو� بينه و�إليه �سعي 
مر�أى  على  فق�سو�   ، و�لعقارْب  �لأفاعي 
ليرتكوه   ، ماآرْب  من  لهم  ما  عيونه  من 
عر�سة لتجرع �سم ومر�رة �لتجارْب ، ؟؟؟ 
... و�إن تعجب فاعجب من قولهم باأم�س 
ذ�هْب ، �سنق�سي على �قت�ساد �لريع وف�ساد 
�لنجم  بقوة  و�سن�رصب   ، �ملنا�سْب  �أويل 
�لبنوك  �رصق  من  �أيدي  على   ، �لثاقْب 
وهرْب ، و�سنحا�سب كل من حلقوق ووقار 
�ملو�طنني ما ح�سْب ، و�سنق�س م�سجع من 
خلري�ت �لبلد نهْب ، ثم �عجب من �أخبارهم 

�ختارو�  وكيف   ، عْب  �سِ كل  من  �لآتية 
�رصْب  من  للدميوقر�طية  ما  على  �لريع 
خبٍّ  لكل  �لدولة  �أر��سي  فوتو�  وكيف   ،
�لرتقيع  �سيا�سة  �عتمدو�  وكيف   ، وذئْب 
و�لنهْب ، �سيا�سة �سعارها جوع �لكلْب ، 
ثم ت�سدق عليه بكالم يغازل دقات �لقلْب 
، !!! ... وعلى ذكر �لكالم يا �أبناء �لوطن 
�ملنهوْب ، فر�أ�سمال �ل�سلطة عندنا خطب 
تدلهم بعدها �خلطوْب ، ووعود و�أمنيات 
ومنجز�ت  و�أعمال   ، باملقلوْب  حتقق 
�سلخ  وما   ، �حلروْب  �آثار  ت�سبه  �آثارها 
�ملو�طنني عو�س حتقيق �ملطالْب ، وما 
حتقيق  بدل  باملظلومني  �ل�سجون  ملئ 
من  يعرتينا  ما  كل  وما   ، �لغائْب  �حلق 
فنت وم�سائْب ، �إل جزء ي�سري من منجز�ت 
�ل�سلطة يف �ملغرْب ، وهي منجز�ت لثورة 
�أن  �إياك  فاإياك   ، ْب  ـُقرِّ ت حتما  �ل�سعب 
تكون ممن ب�سلطة �لف�ساد و�لإف�ساد يغِلْب 
فخذ   ، مغلوْب  وغد�  غالب  فاليوم   ،  ،
مني عني ن�سحا يف بحار �ل�رص�حة يذوْب 
، �إنه لي�س بالقمع و�جلور و�لتجرب ت�سرت 
و�لتماطل  بالت�سويف  ولي�س   ، �لعيوْب 
و�خلد�ع و�لكذب ت�ستعبد �لقلوْب ، و�إمنا 
�ل�سكل  على  �سيئ  كل  يف  �جلمال  يتحقق 
تعاليم  بتطبيق   ، �ملرغوْب  �ملطلوب 
يف  �لقائل  هو   ، �لغيوْب  عالم  �رصيعة 
قر�آن تتلوه �لعجم و�لعرْب ، >> تبت يد� 
وما  ماله  �أغنى عنه  ما   ، وتّبْ  لهب  �أبي 
ك�سْب، �سي�سلى نار� ذ�ت لهْب  << وهو 
�لقائل على ل�سان طه �حلبيْب ، مب�رص� كل 
ب وغريْب ، >> �إن  ـَـرَّ م�سلم مغرتب ومغ
موعدهم �ل�سبح �ألي�س �ل�سبح بقريـــــــْب 

. >>

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع 
الزمان اجلوعاني...
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�سامي  �لربيطاين  �ملطرب  �أكد 
عن  �لتعبري  يعتزم  �أنه  يو�سف 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  مع  ت�سامنه 
حتمل  باأغنية  �ملقبل  �ألبومه  يف 
 Foreverلالأبد "فل�سطني  عنو�ن 
�أن  �إىل  م�سري�   ،"Palestine
و�سمود  �سجاعة  تر�سد  �لأغنية 
�حتالل  منذ  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

�أر�سه.
�رصكة  عن  �سادر  بيان  وذكر 
"�وكينج" �ملنتجة لالألبوم -وفقا 
�جلز�ئرية  �ل�رصوق  ل�سحيفة 
يناير/كانون  من  �لـ27  �لثالثاء 
ل  ف�سَّ يو�سف  �سامي  �أن  �لثاين- 
�أن تكون جمزرة �إ�رص�ئيل يف غزة 
�لتي  �لأغاين  قائمة  ر�أ�س  على 

ت�سمنها �لألبوم.
وقال �ملطرب �لربيطاين " كل ما 
�لآن  ما يحدث يف غزة  �أن  �أعرفه 
�أن  ينبغي  �لعامل  و�أن  عار،  هو 
يخجل من نف�سه للتز�مه �ل�سمت 
�لأفعال �لوح�سية  و�سماحه لهذه 
�لتاريخ  �أن  م�سيفا  باحلدوث"، 
كيف  �سيحكم  �لذي  هو  وحده 
�لأحد�ث،  هذه  وتفهم  �سترتجم 
هل  �ليوم..  �ملرء  ويت�ساءل 

يف  �ملوؤرخون  �إليها  �سي�سري 
كانت  �أنها  على  �ملقبلة  �لعقود 
وقعت  لو   )holocaust( حمرقة 

هذه �ملجزرة؟
و�أ�ساف �ملطرب �لربيطاين �أنه ل 
�إل  �أن ن�سف ما يحدث �لآن  ميكن 
باملجزرة، فلو حدث ذلك يف بلد 
� خمتلفا متاما من  �آخر لر�أينا ردًّ

�ملجتمع �لدويل.
مو�جهة �لر�سوم �مل�سيئة

�لألبوم،  �أغنيات  بقية  وعن 
�أغنية  هناك  �أن  يو�سف  �أو�سح 
من  -و�ملوؤلفة   "Sallou "�سلو� 
�لعربية-  �إحد�ها  لغات  �أربع 
�لر�سوم  ق�سية  تتناول  �لتي 
�لكارتونية �لد�مناركية �مل�سيئة 
للر�سول -�سلى �لله عليه و�سلم- 
من ز�وية خمتلفة، بالإ�سافة �إىل 

 Anything وهي  �أغاٍن؛  ثالث 
 ،Without Youو ،For You

He is Thereو
بكتابة  "قام  قائال  وتابع 
و�ل�ساعر  �ملغني  كلماتها 
�ل�سهري  �لربيطاين  و�مللحن 
عبارة  وهي  رييفز،  كونر 
لتذكري  �أغاٍن  جمموعة  عن 
ين�سوه  �أن  ميكن  مبا  �لنا�س 
�ليومية  حياتهم  خالل  �أحياًنا 

�ملزدحمة".
على  �أي�سا  �لألبوم  يحتوي  كما 
�أغنية عن معنى �ل�سد�قة �حلقيقية 
 A Thousand "أ�سمها "�ألف مرة�
Time"، و�أغنية "لي�س با�سمي"، 
 Never �ف�سال عن �أغنية "�أبد� �أبد
عليها  يغلب  �لتي   ،"Never
يف  وجتمع  �لهندي،  �لطابع 
تناغم �لكلمات �لهندية و�لرتكية 

و�لإجنليزية.
�أي�سا  يحتوي  �لألبوم  �أن  �أو�سح 
على �أغنية تاأملية باللغة �لعربية 
-Salut �ل�سالم  "عليك   ��سمها
tion"، و�أخري� �أغنية "�أ�سماء �لله 
بطريقة  رت  �سوِّ �لتي  �حل�سنى" 

�لفيديو وعر�ست منذ فرتة.

سام ييوسف يشدو “فلسطين لألبد”..
 ويواجه ال سوم املسيئة لل سول

 جنوى تدخل عامل �ل�شينما

ك�سف �ملطرب �للبناين وليد 
توفيق عن عزمه �لعودة �إىل 
�ل�سينما من خالل فيلم غنائي 
�أمام  بطولته  يف  ي�سارك 
كرم،م�سرًي�  جنوى  �ملطربة 
على  بالفعل  ح�سل  �أنه  �إىل 
مو�فقتها، و�سيبد�أ يف �لفيلم 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
بالفعل  �أنه  وليد  و�أ�ساف 
�أخرى  مرة  �لعودة  يتمنى 
�أمله  عن  معرًبا  للتمثيل، 
كذلك  بفيلم  ي�سارك  �أن  يف 
�لرومي،  ماجدة  �للبنانية 

مو�سحا �أنه ل توجد �سناعة �سينما يف لبنان رغم وجود كو�در 
موؤهلة لذلك، مثل �ملخرجني و�لكتاب و�لفنانني.

و�أبدى توفيق ��ستياءه من ��ستغالل بع�س �ملطربني للو�سع يف 
قطاع غزة باإ�سد�ر �أغنيات وطنية تهدف �إىل �لنت�سار و�ملتاجرة 
بالق�سية �أكرث منها ت�سامنا مع �ل�سعب �لفل�سطيني، م�سري� �إىل 
�أثناء �لغناء ل يليق  �لذين تخ�س�سو� يف �لرق�س يف  �أن بع�س 

بهم تقدمي مثل هذه �لأغنيات.

 خالد �شالح قريبًا يف هوليود

تر�سح �ملمثل �مل�رصي 
للقيام  �سالح  خالد 
باي"  "طومان  بدور 
�آخر �سالطيني �ملماليك 
�ل�رص�ك�سه يف م�رص يف 
�أمريكي  �نتاج  من  فلم 
م�رصي ، مقرر ت�سويره 
يف هوليود �أو�خر �سهر 

�سباط/ فرب�ير. 
مرحلة  �لفلم  يتناول 
م�رص  تاريخ  يف  مهمة 

�لقائد طومان  بالتحديد على  �لقادة ولكنه يركز  و�لعديد من 
�ل�سلطان  فهو  م�رص،  يف  �ل�رص�ك�سة  �ملماليك  �سالطني  �آخر 
�لوحيد �لذي �سنق على باب زويلة، ��ستلم �حلكم بعد مقتل عمه 
�ل�سلطان �لغوري مبوقعة مرج د�بق بعد �أن عينه نائبا له قبل 

خروجه لقتال �لعثمانيني.
وبعد قتله �أجمع �لأمر�ء على �ختياره �سلطانا مل�رص، وقد �متنع 
ببد�ية �لأمر بحجة �سعف �ملوقف �لعام وت�ستت قلوب �لأمر�ء 
وح�سول فتنة من قبل بع�س �ملماليك حيث مت نهب خان �خلليلي 

وقتل جميع �لتجار �لأور�م بحجة �أ�سولهم �لعثمانية. 
لكنه عاد بعد �حلاح وبعد �أن �أق�سم له �لأمر�ء بامل�سحف بال�سمع 
و�لطاعة وعدم �خليانة له وقد ح�رص �لبيعة �مل�ستم�سك بالله 
�بنه �خلليفة �لعبا�سي  يعقوب �خلليفة �ملعزول وذلك لوجود 

�ملتوكل على �لله �لثالث ��سري� باأيدي �لعثمانيني بحلب.

ماجدة زكي تبد�أ رحلتها مع �لبيزن�ص

�ليوم  زكي  ماجدة  �لنجمة  تبد�أ 
�مل�ساهد  –ت�سوير  �لربعاء   -
 " �جلديد  م�سل�سلها  يف  �لويل 
به  تعود  " و�لذي  كرمية  كرمية 
غياب  بعد  �لتليفزيونية  للدر�ما 
 " م�سل�سل  قدمت  �ن  منذ  عامني 
ت�سوير  ويجري   " �و�مر  �حالمك 
عادل  �ستديو  يف  �مل�سل�سل 

�ملغربي ب�سرب�منت .
�إطار  �مل�سل�سل يف  �أحد�ثه  وتدور 

كوميدي حول �سخ�سية "كرمية" وهي لي�ست كرمية باملرة فهي 
وعندما  �لفقر  من  تعاين  جد�  بخيلة  بل  م�سمي  علي  ��سملي�س 
يتويف زوجها تكت�سف ثروة كبرية ومن هنا تنقلب حياتها ر�أ�سا 
�ىل  وتتحول  �لرث�ء  �ىل  �لفقر  من  حياتها  وتنتقل  عقب.  على 

�سيدة �عمال وحتدث لها �لعديد من �ملفارقات.

�ىل  ت�سل  �لتي  �لتهديد�ت 
جنوم �لفن بني �حلني و�لخر 
تنظيم  �إىل  ين�سب  وبع�سها 
�أو  �جلز�ئر  يف  �سو�ء  �لقاعدة 
�ليمن تك�سف ترب�سهم لأحو�ل 
من  يقدمونه  وما  �لفنانني 
�آر�ء  من  يقولونه  وما  �أعمال 
على  متابعتهم  تقت�رص  ،ول 
فقط  �مل�رصي  �لفن  جنوم 
،و�منا كل �لنجوم على �إمتد�د 
�ستى  ويف  كله  �لعربي  �لوطن 
..�ل�سينما  �لفنون  جمالت 
و�لتليفزيون  و�مل�رصح 

و�أي�سا  و�لغناء  و�ملو�سيقى 
لذ�   ، و�ثارة  �لعري  كليبات 
منه  ن�سمع  �ن  م�ستغربا  يعد  مل 
من  فتاوى  و�لآخر  �حلني  بني 
�أو  �لنجم  تهدد هذ�  �أو هناك  هنا 
�إن مل  بالقتل  بتهديده  �سو�ء  ذ�ك 
يرت�جع عن �لتمثيل �أو �لغناء �أو 
حتى يرت�جع عن ر�أي �سدر منه!.

و�أحدث هذه �لفتاوى �سدرت هذه 
�ملرة من فرع تنظيم �لقاعدة يف 
�جلز�ئر وزعيمها �أبو م�سعب عبد 
�لودود باإهد�ر دم جنم �لكوميديا 
بـاملرتد  وو�سفه  �إمام  عادل 
حركة  �نتقاده  ب�سبب  و�لكافر 
حما�س و�ملظاهر�ت �لتي خرجت 
بالعدو�ن  للتنديد  م�رص  يف 

�لإ�رص�ئيلي علي قطاع غزة.

،وهى فتوى ��ستنكرها عادل �إمام 
�لفتاوي  تلك  �أن  �أكد  �لذي  نف�سه 
�لو��سح  موقفه  على  توؤثر  ل 
و�ل�رصيح من �لق�سايا �لعربية، 
و�أو�سح �أنه ل يخ�سي فتاوي �إهد�ر 
�لدم لأنه تعر�س للكثري منها يف 

حياته .
�لتهديد نف�سه تكرر �لعام �ملا�سي 
�أ�سالة  �ل�سورية  �ملطربة  مع 
ن�رصي عندما تلقت ر�سالة ن�سبت 
�ىل تنظيم �لقاعدة ، قبل �حيائها 
�ليمنية  بالعا�سمة  غنائيا  حفال 
عدن، وتوعدتها �لر�سالة بـاأنها 
�ستلقى نف�س ن�سيب "بناظري بوتو" 
�ل�سابقة  �لهندية  �لوزر�ء  رئي�سة 
�لتي �أغتيلت على يد جمهولني ، 
مف�سدة  باأنها  حفالتها  وو�سفو� 

�إل   ، و�ل�سباب  للمجتمع 
بكل  �رصبت  �أ�سالة  �أن 
عر�س  �لتهديد�ت  هذه 
�حلائط وبالفعل �سافرت 
موؤمترً�  و�قامت  لليمن 
عن  فيه  حتدثت  �سحفيًا 
عدم �هتمامها بالتهديد، 
بفندق  �حلفل  �أحيت  ثم 
وح�رصه  عدن  موفينبيك 
�لأف �جلماهري ، وقررت 
بعده �لتربع بـ 30 % من 
لقطاع  �حلفل  عائد�ت 

غزة ومر�سى �ل�رصطان.
"غ�سان م�سعود"  �لفنان �ل�سوري 
�أعلن هو �أي�سا عن تلقيه تهديد�ت 
على  مو�فقته  حال  يف  بالقتل 
�لقاعدة  زعيم  �سخ�سية  جت�سيد 
�أ�سامة بن لدن، وهو �لدور �لذي 
�أديب  عادل  �ملخرج  له  ر�سحه 
ب�سبب قرب مالمح غ�سان من زعيم 
غ�سان  تر�جع  ولكن  �لقاعدة، 
�لرف�س  يكن  ومل  �لدور  ورف�س 
تلقاها  �لتي  �لتهديد�ت  �سببه 
ولكن لأنه يرى �أن �سخ�سية �أ�سامة 
بن لدن ملتب�سة جد� على �جلمهور 
مثار جدل يف  �إىل  يوؤدي  ما  وهو 
�لتنازل  �لعامل وقرر غ�سان عدم 
�لبدء بتنفيذها  �لفكرة ولكن  عن 
عندما ي�سل لتعريف هادئ لها .

آخ هم عادل إمام .. التهديدات تطا د النجوم
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�جلنايات  حمكمة  بد�أت 
بالقاهرة نظر ق�سية �أ�ستاذ 
�لغدد �ل�سماء �ملتهم بقتل 
كهربائية  �أدو�ت  تاجر 
بجثته،  و�لتمثيل 
من  كل  زوجتا  وح�رصت 
و�ملتهم  عليه  �ملجنى 
منذ  �ملحكمة  قاعة  �إىل 
وجل�ست  �لباكر،  �ل�سباح 
�لأوىل تبكى فى حني ظلت 
�إىل  وتنظر  هادئة  �لثانية 
د�خل  �ملحبو�س  زوجها 

�لقف�س .
ح�سورً�  �جلل�سة  �سهدت 
و�أخفى  مكثفا  �عالمًيا 

و�سحك  بكر�سى  وجهه  �ملتهم 
لهم  وقال  �مل�سورين  ود�عب 
وم�س  بايظة  هتطلع  "�ل�سور 
يتحدث  ومل  ت�سورو�"  هتعرفو� 
�لق�سية  فى  �لثانى  �ملتهم  �إىل 
"ممر�س بعيادته" طو�ل �جلل�سة 
وطلب دفاع �ملجنى عليه مبلغ 40 
مليون جنيه على �سبيل �لتعوي�س 
وطفلته،  عليه  �ملجنى  لزوجة 
�ملحكمة  �أمام  �ملتهمان  ونفى 
وقررت  �لو�قعة  �رتكابهما 
�ملحكمة فى نهاية �جلل�سة تاأجيل 
�لق�سية جلل�سة 21 مار�س �ملقبل 

لالطالع و�ل�ستماع لل�سهود.
وبح�سب �سحيفة "�مل�رصى �ليوم" 
بد�أت �جلل�سة فى �حلادية ع�رصة 
�إعالمى  ح�سور  و�سط  و�لن�سف 
حممد  �ملتهمان  وح�رص  كبري 
�أحمد غريب �أ�ستاذ �لغدد �ل�سماء 
و�ملمر�س  �سم�س،  عني  بجامعة 
ومت  �إبر�هيم  عبد�للطيف  حممد 

و�سط  �لتهام  قف�س  �إيد�عهما 
�ملحكمة  و�ساألت  م�سددة  حر��سة 
�لطبيب و�ملمر�س عن بياناتهما 
�ساألت  ثم  فاأجابا،  �ل�سخ�سية 
خمتار  حممد  قتل  هل  �لطبيب 
كهربائية؟  �أدو�ت  تاجر  حممد 
فنفى و�ساألت �ملمر�س هل ��سرتك 
فى قتل �لتاجر؟ فاأجاب بالنفى. 
وطلب دفاع �ملجنى عليه مبلغ 40 
مليون جنيه على �سبيل �لتعوي�س 
و�أخوه  و�أمه  وطفلته  لزوجته 
�لطبيب  �ملحكمة  ف�ساألت  و�أخته 
�إيد�عه  مت  �لذى  �ل�سجن  عن 
ب�سحيفتى  �إعالمه  يتم  حتى  فيه 
و�ملدنية  �جلنائية  �لدعويني 

فاأجاب فى �سجن طره.
وطلب دفاع �ملتهم مناق�سة �ل�سهود 
و�لأطباء �ل�رصعيني فى تقريرهم 
فى  �لأحر�ز  وف�س  �لو�قعة  حول 
�ملقبلة.ولفتت �ملحكمة  �جلل�سة 
عدم  �إىل  �ملتهمني  دفاع  نظر 
�أ�سباب  �أى  "بالعمرة" �أو  �لتذرع 

�ملقبلة  �جلل�سة  فى 
مرة  �لتاأجيل  لطلب 

�أخرى.
�ملتهم  دفاع  وطلب 
�ملحكمة  من  �لأول 
على  �لتحفظ  بعدم 
وعيادته  �سيارته، 
عمل  حمل  لأنهما 
�لنيابة  فرف�ست 
وعلقت باأن �ل�سيارة 
مت و�سع جثة �ملجنى 
قتله  بعد  فيها  عليه 
�لعيادة  �أن  كما 
�رتكاب  �سهدت 
وبالتاىل  �لو�قعة 
و�أثناء  ل ميكن عدم حتريزهما. 
�جلل�سة حاول �مل�سورون ت�سوير 
�لتهام  قف�س  د�خل  �لأول  �ملتهم 
بال�ستيكى  بكر�سى  وجهه  فاأخفى 
ود�عبهم �ساحكا بقوله "عايزين 
�ل�سور  هتعرفو�  م�س  ت�سورو� 
�أحد  على  ونادى  بايظة"  هتطلع 
منه  وطلب  �لتهام  قف�س  حر�س 
ميكن  ل  حتى  �أمامه  يقف  �أن 

ت�سويره.
بعد  عليه  �ملجنى  زوجة  بكت 
�إنها  حيث  عليها  �لقا�سى  ند�ء 
وقالت  �لو�قعة  على  �ل�سهود  من 
زوجى  عايزة حق  "�أنا  للمحكمة 
ىل  وهاتو�  ده  �لر�جل  �عدمو� 
رئي�س  فطلب  بنتى"  وحق  حقى 
و�ل�سرب  �لهدوء  منها  �ملحكمة 
بالتوفيق  للمحكمة  و�لدعاء 

و�ل�سد�د.

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

مبنطقة  حد�د  حتول 
مبحافظة  �أو�سيم 
�ىل  �مل�رصية  �لدقهلية 
ذئب ب�رصى عندما جترد 
من �مل�ساعر و�لأحا�سي�س 
زوجة  �غت�ساب  وحاول 
تقاومه  ظلت  �لتى  عمه 
�ىل �أن دفعت ثمن �رصفها 
�نهال  حيث  حياتها 
بال�سكني  طعنا  عليها 
�أمره  يفت�سح  ل  حتى 
تدخل  �لقدر  .لكن 
ومينح  �أمره  ليف�سح 

�حلياة  فى  �لفر�سة  لل�سيدة 
�لذين  باجلري�ن  �أ�ستغاثت  حيث 
�إيل  ونقلوها  �ملنزل  �أقتحمو� 

�مل�ست�سفي يف حالة �سيئة.
مبحافظة  �لمن  �جهزة  كانت 
�لدقهلية "200 كم �سمال �لقاهرة" 

م�ست�سفي  من  �خطارً�  تلقت  قد 
باأ�ستقبالها  �لعام  غمر  ميت 
�سيدة م�سابة بعدة طعنات نافذة 
على  �سيئة.  وحالتها  وغائرة 
�ىل  �ملباحث  رجال  �أنتقل  �لفور 
�ملتهم  �أن  وتبني  �لبالغ  مكان 
�سنة"   18" عطية  حممود  خالد 

�أر�س  مبنطقة  حد�د 
�رتكاب  ور�ء  �جلزيرة 
يقيم  حيث  �حلادث 
منزل  فى  �ل�سحية  مع 
زوجة  و�أنها  �لعائلة 
عمه و�أ�ستغل عدم وجود 
غريهما  باملنزل  �أحد 
نوم  غرفة  �إيل  وت�سلل 
زوجة عمه "ن. م" 28 
�سنة ربة منزل وحاول 
وعندما  �غت�سابها 
عليها  �نهال  قاومته 
بق�سد  بال�سكني  طعنا 

قتلها حتى ل يفت�سح �أمره .
ل�سبط  �لزمة  �لأكمنة  وباأعد�د 
ومت  عليه  �لقب�س  �لقى  �ملتهم 
و�أحيل  بالو�قعة  حم�رص  حترير 

�ملتهم للنيابة �لتحقيق .

�لقب�ص على و�فد وبحوزته 500 �شى دى 
�إباحى فى �ل�شعودية

منطقة  جو�ز�ت  متكنت 
ممثلة  بال�سعودية  �لق�سيم 
مدينة  جو�ز�ت  بدوريات 
بريدة من �لقب�س على عامل 
�جلن�سيات  �إحدى  يحمل 
�أكرث  وبحوزته  �لآ�سيوية 
"�سي دي" حتوي   500 من 
يقوم  كان  �إباحية  �أفالما 
وعدد  زمالئه  على  ببيعها 
جن�سيات  من  زبائنه  من 

خمتلفة.
كانت دوريات �جلو�ز�ت مبدينة بريدة قد تلقت بالغا يفيد بقيام 
�لو�فد ببيع �ل�سيديهات من خالل موقع �سكنه بال�سارع �لتجاري 
مت  حيث  �ل�سكن  مقر  نحو  فرقة  �لفور مت حتريك  وعلى  بربيدة. 
جمهزة  كانت  �لتي  �خلليعة  �لأ�سطو�نات  وم�سادرة  عليه  �لقب�س 

للبيع .
�إعد�م �أمريكى فى تك�شا�ص لأنه قتل حماته

برجل  �لإعد�م  حكم  نفذ 
�أ�سود يبلغ من �لعمر "53 
عاما" فى ولية تك�سا�س 
قتل  بتهمة  قاتلة  بحقنة 
جاء  ما  ح�سب  حماته، 
�لعدل  لوز�رة  بيان  فى 
وقال  �لولية.  فى 
�لبيان �إن وفاة ريجينالد 
فى  تاأكدت  بريكين�س 

�سجن هانت�سفيل .
كان قد عرث فى �خلام�س 

من دي�سمرب عام 2000 على جثة جريتى بريكين�س "64 عاما" حماة 
بتك�سا�س.  وورث  بفورت  مر�أب  فى  �سيارة  �سندوق  فى  ريجينالد 
و�أنها  زرقاء،  مطليا مبادة  كان  وجهها  �أن  �جلثة  ت�رصيح  و�أثبت 
تعر�ست للخنق ب�رصيط هاتف. وتبني �أن ريجينالد بريكين�س هو 

�لذى �أر�سد و�لده و�ل�رصطة �إىل مكان �ل�سيارة.
وح�سب بيان وز�رة �لعدل فى تك�سا�س، فاإن بريكين�س قال لزوجة 
�سقيقه قبل �أيام �إنه بحاجة لألف دولر، و�أنه ينوى مهاجمة �سيدة 
دولر�  بـ150  حماته  خامت  �جلرمية  �رتكابه  يوم  وباع  م�سنة. 
و��ستوىل على �سيكني من �سيكاتها بقيمة 600 و700 دولر. وحكم 

عليه بالإعد�م فى مار�س 2002.

�ملحمول ك�شفها.. �للعوب �تفقت مع ع�شيقها
 علي قتل زوجها ليخلو لهما �جلو

�ملوبايل  ك�سف 
�خلائنة"  "�لزوجة 
علي  "ع�سيقها"  حر�ست 
�ملوجه  "زوجها"  قتل 
بالرتبية و�لتعليم ليخلو 

لهما �جلو .
�لمن  �جهزة  تلقت 
�سويف  بنى  مبحافظة 
"100 كم جنوب �لقاهرة" 

باأنه فوجيء  �ل�رصطة مبركز بني �سويف  ق�سم  ماأمور  �خطارً� من 
مبوجه بالرتبية و�لتعليم يقتحم عليه مكتبه غارقًا يف دمائه .

وبح�سب �سحيفة "�مل�ساء" تبني من حتريات �ملباحث �أن "مبي�س 
حمارة" غافل �ملجني عليه �أثناء �سريه �أمام م�ساكن �ملعهد �لديني 
"�ملتهم"  �ن  �لتحريات  ��سافت  قتله.  حماول  ب�ساطور  و�رصبه 
�لتخل�س  تربطه عالقة مع زوجة �ملجني عليه و�تفقت معه علي 

منه ليخلو لهما �جلو .
�لهاتف �ملحمول �خلا�س باملتهم  قام رجال �ملباحث مبر�جعة 
عملية  تنفيذ  لها  ليوكد  �ملوجه  بزوجة  �ت�سال  �جري  �نه  تبني 
علي  وبعر�سه  "�ملتهم"  علي  �لقب�س  �لقي  عليها.  �ملتفق  �لقتل 

�لنيابة �أمرت بحب�س �ملتهم 4 �أيام علي ذمة �لتحقيق .

تأجيل حماكمة “الطبيرباجلزا ” 
جللسة 21 ما س

ذئرببش ى.. فشل فى اغتصاب
 زوجة عمه فش ع فى قتلها
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
 �لعمر : 42

 �لديانة : م�سلم
 �جلن�سية : م�رصي

 �حلالة �لأجتماعية : مطلق
 و�أولده مع زوجته

 يرغب يف �لأرتباط من �سيدة
 عربية م�سلمة متدينة

 �لعمر : 43 �سنة
�لديانة : م�سلمة

 �جلن�سية  :مغربية
 �حلالة �لآجتماعية : مطلقة

 ولديها ولد و�حد
 ترغب يف �لآرتباط من رجل

 عربي م�سلم

من  �لثالثينات  يف  ميني  �ساب 
تاك�سي،  �سائق  يعمل  عمره 
م�سلمة  عربية  فتاة  عن  يبحث 

للزو�ج

Tel: 917-541-0076

 �لعمر : 24 �سنة
 �لديانة : م�سلم
 �جلن�سية : ميني

 �حلالة �لأجتماعية : �أعزب مل
 ي�سبق له �لزو�ج وله �إقامة

 �رصعية
 يرغب يف �لأرتباط من �سابة

عربية م�سلمة متدينة
718-844-8661

�لعمر : 30
 �لديانة : م�سلمة

 �حلالة �لأجتماعية : عزباء مل
 ي�سبق لها �لزو�ج
 �جلن�سية : مغربية

 ترغب يف �لأرتباط من �ساب
 عربي  �رصط �ن يكون �عزب

lost a lebaneese
 passport and pa-

pers in the name of 
imad mohamed-amir 
tarakji. pls if anyone 

found it to 
call at 917 656 6665.

 �لعمر : 47
 �لديانة : م�سلمة
 �جلن�سية : �سوريا

 �حلالة �لأجتماعية : عزباء مل
 ي�سبق لها �لزو�ج

 ترغب يف �لأرتباط من رجل
 مثقف ل يهم �ن يكون مطلق

 �لعمر : 36
 �حلالة �لأجتماعية: مطلق

�لديانة  :م�سلم
�جلن�سية : ميني- �أمريكي

 يرغب يف �لأرتباط من �سيدة
عربية م�سلمة

Tel: 718-501-0125 

 �آن�سة م�رصية م�سلمة،33 �سنة،
 مل ي�سبق لها �لزو�ج، جميلة

 �ل�سكل من ��رصة حمرتمة،
 تبحث هن م�رصي م�سلم من 33
 �ىل 46 �سنة-لي�س لديه �ولد-

 يخاف �لله ولديه وظيفة
 م�ستقرة وحمرتمة وعنده �قامة

�رصعية يف �مريكا
 �لت�سال على �جلريدة

�سيدة عربية تبحث عن �سغل 
كمربية �أطفال يف منطقة 

بروكلن �لرجاء �لت�سال على:
Tel  347-822-8931

�سيدة عربية 45 �سنة تبحث عن 
�سغل يف �أ�ستوريا كوينز�أو �ي 

مكان يف نيويورك
Tel: 347-475-9805

 �لعمر : 26
 �لديانة : م�سلم

 �حلالة �لأجتماعية : �أعزب مل
 ي�سبق له �لزو�ج
 �جلن�سية : مغربي

 يرغب يف �لأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �لعمر : 40 �سنة
 �جلن�سية : فل�سطيني

 �حلالة �لأجتماعية : مطلق
 يرغب يف �لزو�ج من �سيدة

 عربية �ن يكون �لعمر من 30
 �ىل 38 �سنة

 �سيدة م�رصية يف �خلم�سينات
 تبحث عن زوج عربي يكون يف
 �ل�سبعينات من عمره على �أن

يكون م�سلم وتقي
لتق�سي معه باقي �أيام �لعمر

  �لت�سال باجلريدة

 �لعمر : 34
 �لديانة : م�سلمة

 �جلن�سية : فل�سطينية
 �حلالة �لأجتماعية : مطلقة و

 لها بنت و�حدة
 ترغب يف �لأرتباط من رجل

عربي م�سلم متدين

Your free ad, send 
them to our email

  �ساب عربي من �أ�سل
 جز�ئري يبحث �سغل 
 �لرجاء طلب �ليا�س

على �لرقم

Tel: 718-921-1218

 info@ghorbanews.com
�إعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها ، �أنه �بتد�ء� من �لأعد�د �لقادمة 
�سيتم تخ�سي�س �سفحة كاملة لالإعالنات �ملبوبة، وت�سمل هذه 

�ل�سفحة، �عالنات لعرو�س و طلبات عمل، بحث عن �سقق �أو غرف 
لالإيجار، وخدمات �لزو�ج و�ستكون هذه �خلدمة جمانا

ولن�رص �أي �عالن بعث ر�سالة على �لربيد �للكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

26خدماتخدمات
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة اأيام االأ�سبوع
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IMMIGRATION ATTORNEY
Law Offices of 

Michael L. Walker, Esq.

Deportation Defense;
Immigrant and Non-Immigrant Visa     
Processing (In the U.S. and Abroad);
Naturalization;
Corporate and Business Immigration; 
Federal Litigation.
Real Estate: Professional representation of 
commercial clients and individuals in all 
proceedings and transactions that deal with 
real property-land and attached structures.
(including purshase & sale contracts, 
mortgages & foreclosure, leases, closings and 
landlord-tenant actions)

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�شايا �لهجرة:

- �لدفاع عن �ملهددين بالرتحيل

- �لتاأ�شري�ت للمهاجرين �ملقيمني و�لغري مقيمني باأمريكا

- ت�شوية �لو�شعية وتغيري �لفيز� �إىل �إقامة

- ت�شهيالت للم�شتثمرين من �أجل �لقامة يف �أمريكا 

 كل ق�شايا و�أنو�ع �لنز�عات  يف �لعقار�ت و�لبيع و�ل�شر�ء 
و�ليجار

)Office Phone: 718-680-9700 (English
)Direct Dial: 917-698-8602 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION
www.michaelwalkerlaw.com
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