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يف
 

هذا العدد

يف
 

هذا العدد

حمام يهودي 
ين�صب على 
عائلة عربية 

باأكرث من 15 
�ألف دوالر

�صحفي كويتي يتهم اجلالية تعي�ش حلقة اأخرى من االحتيال
حما�س بالإجرام 

وال�صعوب العربية باجلهل

ال�سلطات اليمنية تفرج 
عن �سامل حمدان..

جيم�ض زغبي: اإ�سرائيل تخو�ض حربا دعائية
 بنف�ض قوة العدوان على الأر�ض

اتهام بو�ض بـ'عدم الكرتاث'  باأرواح 
الأمريكيني املحا�سرين يف غزة

منصو  
الرحبان ي
يرحلرعنا
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The Tunisian Cultural and Information Center
 

 (Wed.) - ARABIC & FRENCH LESSONS: Free Sample Lesson for Beginners

12PM TO 7.00PM
FREE ADMISSION

Dear Sir / Madame,

We at the Tunisian Cultural and Information Center would like to notify you will now be  offering courses in  Arabic 
and French Languages to  accommodates students from beginning to advanced levels. Utilizing a unique method 
which was developed many years ago at the prestigious Arabic and French University, our courses are structured 

with a special focus on the individual needs of the students in a program that will allow each of them to meet his/her 
study goal.

The  Tunisian Center  facility includes a student library, movies and DVDs'. Students may borrow various books and 
audio / visual materials to supplement classwork and texts.

We encourage you to visit the  Tunisian Center  and observe a class for FREE. Call ahead to make an appointment 
(212) 991-9933.

 
Thank you.
 Sincerely,

Director Madame N. REMADI.
The Tunisian Cultural and Information Center .
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اأ�سبوعية حرة م�ستقلة

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

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

�الأمريكية

النا�سران
عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�ش التحرير
ر�سا بو�سفرة
املدير الفني
اأ�سرف �سديد

ت�سوير
�سعيد الأتب
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غزة فيك �ليوم �لدماء تر�قو
وعدد �سهد�ءنا فاقو�
وز�دو� عنك �خلناقو

و�جلرحى يف �ملئات 
و�ملجل�س �لدويل كالعاد�ت

و�لعامل ت�سجب وتندد  على �ل�سا�سات
وين �ل�سعب �مل�رصي وين عبد 

�لنا�رص و�ل�ساد�ت
قدري �أين يتيم كظني يف �أخي �لكبري

�سعبنا جبار وقّدم كثري
يا عامل يا �أمة حممد ويا م�سلمني وين 

�ل�سمري؟
غزة تنحرق بنار وز�دو� علينا 

�حل�سار
وعمرو مو�سى م�ست�سار

وعادل �إمام طلع �أكرب حمار
كمثله مثل �لبقية يحب �لقمار

ال �أريد ��ستنكار ومال
�أريد منكم فتح �ملعابر وفك �حل�سار

�أنا �سعبي مقاوم و�ن �ساء �لله يف 
ن�رصه ينال

يا ح�سني �أخرج من د�رك
زور غزة ورفح هم جري�نك

عندما ت�سلي ماذ� تقول لربك عن 
�إخو�نك؟

�ل�سعب �لعربي هم �خو�نك
و�ل�سهاينة هم عدو�نك

�لغاز و�لبرتول �أغرى كيانك
�أنت ومن �أمثالك �سد �أخو�نك

ملاذ� ت�سلم مع �سارون، �أوملرت �أو 
بار�ك؟

ال هم �أهلك وال عارك
�ن�رص �لله ين�رصك حتى يحفظ مكانك

�لله �أكرب �لله �أكرب ولله �حلمد

عبده املوتي

كلمة الناشر :
اجلالية تعي�ش حلقة جديدة من االحتيال

حمامريهوديرينص بعلى عائلة عربية بأكثر منر15 ألفردوال 
لن ت�سقط غزة

حكمة العدد

العاقل ال 
يبطل حقا

وال يحق باطال

خا�ش-غربة نيوز-
"كوينز"  يف  العربية  اجلالية   اهتزت 
ن�سب  ق�سية  وقع  على  بنيويورك 
مبنهاتن  يهودي  حمام  بطلها  واحتيال 
يدعى ب"ديفيد" حيث ن�سب على عائلة 
م�سرية مببلغ يزيد عن 15 األف دوالر...
اأخذها بحجة اأنه �سي�ساعدهم على ت�سوية 
واحل�سول  اأمريكا  يف  القانونية  و�سعيتهم 

على االقامة الدائمة "الغرين كارد"...
وح�سب ما روته لنا ال�سيدة "اميان"، زوجة 
"جمدي" املوجود حاليا يف �سجن "اليزابيت" 
"الن�ساب"  املحامي  فاإن  بنيوجر�سي، 
كارد  الغرين  على  باحل�سول  وعدهم 
بال�سغل  ت�سريح  اأخذا  وقد  وزوجها،  هي 
يجدد... مل  االأخري  هذا  لكن  �سنة،  ملدة 

جاءتهم  با�ستدعاءات  العائلة  لتتفاجاأ 
لهم  وجهت  املحكمة،  من  الربيد  عرب 
ال�سرعية...وقد  غري  االقامة  تهمة  فيها 
وقبل  املحكمة  امام  الزوج،  "جمدي"،  مثل 
بالرتحيل االرادي...لكنه مل يرحل وهو 
منزله  من  املا�سي  ال�سهر  باعتقاله  اأدى  ما 
اليزابيت  �سجن  يف  حجزه  ومت  بكوينز 

بنيوجر�سي...
ا�ستدعاءا  موؤخرا  تلقت  "اميان"  ال�سيدة 
غري  التهمة-االقامة  بنف�ش  املحكمة  من 
ال�سرعية- وهي قابلة للرجوع اإىل م�سر...

انعدام  هي  تواجهها  التي  امل�سكلة  لكن 

الطريان،  تذاكر  ل�سراء  املالية  ال�سيولة 
�سغريين،  وولديها  ال�سجن،  يف  فزوجها 
مل  الأنها  بالطرد  يهددها  البيت  و�سحاب 

تدفع االيجار منذ ثالثة اأ�سهر...
قام  قد  كان  الن�ساب،  املحام  اأن  ويذكر 
تفوق  مببالغ  ن�سب  قد  �سابق  وقت  يف 
غري  مهاجرين  على  دوالر  مليون  ال40 
واعدا  اجلن�سيات..  خمتلف  من  �سرعيني 
مرة  كل  ...ويف  و�سعيتهم  بت�سوية  اإياهم 
بعمليات  القيام  بعد  مكتبه،  عنوان  يغري 

االحتيال.
غربة  جريدة  يف  قمنا  فقد  جهتنا  من 
نيوز، فور تلقينا ات�سال من ال�سيدة اميان، 
وولكر"  "مايكل  اجلريدة  حمام  بتفوي�ش 
باأن  ووعدها  لذلك،  فتطوع  عنها،  للدفاع 

يبذل ق�سار جهده مل�ساعدتها...
عدم  هو  الق�سية  يف  الوحيد  امل�سكل  لكن 
كبري  فاأملنا  التذاكر،  ل�سراء  الالزم  املبلغ 
يف قراء اجلريدة كي ي�ساعدوها باأي مبلغ 
ممكن ويتم ذلك باالت�سال مبحام ال�سحية 

على العنوان التايل:

Michael Walker
9052 Fort Hamilton Parkway

Second Floor Suite
Brooklyn، NY 11209

Office Phone: 718-680-9700   

طبيبة م�سلمة عربية مينية، تبحث عن 
�رصيك حلياتها،ميني �الأ�سل، ذو م�ستوى 

تعليمي، متدين وذي خلق
�الت�سال على رقم �جلريدة 

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

Tel: 347-475-9805

�سيدة عربية تبحث عن �سغل كمربية �أطفال 
يف منطقة بروكلن �لرجاء �الت�سال على:

Tel  347-822-8931

اكت�سفو احللة اجلديدة 
ملوقعنا االلكرتوين

www.ghorbanews.com

اإعالنات مبوبة جمانيةاإعالنات

تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها ، �أنه �بتد�ء� 
من �الأعد�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 

�اللكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com
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�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
�سبـر مـع حنكـة وحيطـة
و�بـتـد� ب�سـرقـة ب�سـيـطـة
وبعـدهـا �سـرقـةب�سيـطـة

وبعـدهـا َتـعـدى حمـيـطـه
و�سار يف �ل�سف �الأمامي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
�ساحـب �لنفـ�س �لعفيـفـة
�سـاحــب �لـيــد �لنظـيـفـة
جـاب هالـثـروة �ملخيـفـة
من معا�سـه فـي �لوظيفـة
و�سار يف �ل�سف �الأمامي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
يـولــي تطـبـيـق �لـنـظــام
�أولــــويــــة و�هــتـــمـــام
مـــــا يــقـــرب لـلــحــر�م
�إال فـــي جــنــح �لــظــالم
�سار يف �ل�سـف �الأمامـي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
يـ�ســرق بـهـمـة دوؤوبــــة
يـكــدح ويـمـلـي جـيـوبـه
يعـرق ويـرجـي �ملثـوبـة
مـا يـخـاف مــن �لعقـوبـة
�سار يف �ل�سـف �الأمامـي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
�سـار يحكـي فــي �لفـ�سـا
عــن نـز�هـة مــا مـ�ســى
وكـيــف �آمــــن بـالـقـ�سـا
وغيـر حقـه مــا �رتـ�سـى
�سار يف �ل�سـف �الأمامـي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتــر�مــي لـلـنــكــو�س
عــن قو�نـيـن ونـ�سـو�س
�حــتــر�مـــي لــلــفــ�ســاد
و�أكــــل �أمــــو�ل �لـعـبــاد
و�لــجــ�ســع و�الزديــــــاد
و�لـتـحــول فــــي �لــبــالد
مـن عمومـي للخـ�سـو�س
�حـتــر�مــي لــلــ�ســو�س

عجبا لشع بمصر 
 ووزير داخليتها حبيب، ووزير ماليتها غايل �سورتها ال�سريف،    رئي�سها مبارك، ورئي�ش حكومتها نظيف، ورئي�ش برملانها �سرور ورئي�ش جمل�ش اأو يحزن اأو يعرت�ش يف بلد مثل م�سر          ل�ست اأدري كيف ميكن الإن�سان ان يت�ساءم 

التفاوؤل واحلب والنظافة وال�سرف والربكة وال�سرور مثل م�سر؟؟؟؟؟؟ فهل توجد �سلطة، يف اأي دولة يف العامل، يجتمع فيها كل هذا 
�سعب مفرتي ب�سحيح

)احرتام يللحرام ي(

الطريق العام
ب�سو�رع  ما�سي  �سيتي  جري�سي  من  �سيخ 
ف�ساله    حم�س�س  بعربي  و�لتقى  باتر�سون 
�خي �لكرمي هل لك �ن تدلني على �لطريق 
�ل�ساكرين فجاوبه  �لعام و�ساكون لك من 

�ملح�س�س �سدق �لله �لعظيم

عالديزل
عربي من باتر�سون قاعد بعزى  �ساأل و�حد 
حم�س�س جنبه .قاله: �نت عزيت؟ جاوبه : 

ال عالديزل

الزوج الفتح
و�حده قالت لزوجها وهو �عمى ما ب�سوف. 
�ه يا حبيبي لو كنت ت�سوف بيا�سي و�خ 
و�خ  خدودي  ت�سوف  كنت  لو  حبيبي  يا 
يا  و�خ  ت�سوف عيوين  كنت  لو  يا حبيبي 
�يه.  عارف  م�س  ت�سوف  كنت  لو  حبيبي 
لو كنت  مرة،  يا  ��سكتي  �لزوج  لها  فقال 
تركوكي  �ملفتحني  كانو�  بتقويل  ما  زي 

�إيل ؟

الكم ال الكيف
يف عيد �لفالنتاين فاتت وحدة على مكتبة 
و�ساألت �لبياع: عندك كرت مكتوب عليه يا 
حبي �لوحيد؟ قلها �أيوه... قالتلو: لكان 

�أعطيني 18كرت.

الطفل الذكي
�إمه  �ساأل  �سنو�ت،   3 عمره  طفل  يف  مرة 
رَدت:  بطنك؟  يف  �للي  هذ�  �سو   .. �حلامل 
هذ� �أخوك. �ساألها: بتحبيه؟ رَدت �الأم: �آه . 

�ساألها: ما د�م بتحبيه لي�س بلعتيه؟؟؟

   التلفون
ب�رص�ئه  زوجته  يفاجئ  �أن  �سخ�س  �أر�د 
على  رجع  فعندما  )�خلليوي(  �ملوبايل 
�لبيت دخل �حلمام و�ت�سل بها قائاًل:'قومي 
م�ستاق  كثري  �أنا  حياتي  يا  لعندي  تعي 
لينام  منخف�س:'ب�س  ب�سوت  فاأجابته  لك. 

هاحلمار �للي باحلمام'...

و�سو�سات
يف مطرب �أ�سيب ببحة �سوت �سديدة فذهب 
�إىل بيت �لطبيب ففتحت له زوجة �لطبيب 

 : جدً�  منخف�س  ب�سوت  لها  فقال   ، �لباب 
ميينًا  �لزوجة  فتلفتت  ؟  هنا  �لطبيب  هل 
�أدخل   ، ال   : هام�سة  له  وقالت  وي�سارً� 

ب�رصعة .

وين زوجي؟
�ىل  زوجها  �ختفاء  ت�ستكي  ر�حت  و�حدة 
له  �ن  �و�سافه  بادالء  فقامت  �لبولي�س 
عيون خ�رص�ء و�سعر ��سقر وطويل �لقامه 
وعري�س �لكتفني و�بي�س �للون. فقال لها 
�بنها �لذى كان معها يا ماما هذه لي�ست 
ياولد  ب�س  �مه  له  فقالت  �بى  �و�ساف 

خليهم يبحثون لنا عن و�حد حلو.

بالدوووووووور
لقى  قام  بال�سارع  ما�سي  و�حد  يف  كان 
و�حد  �آخر  و�ساأل  فا�ستغرب  طويل  طابور 
ما  قاللو  ؟  و�قف عالدور  لي�س  بالطابور 
بعرف �سفت يللي قد�مي و�قف قمت وقفت 
نف�س  جاوبه  قام  قد�مه  يللي  ف�ساأل  ور�ه 
�جلو�ب وهيك حلتى و�سل لعند �أول و�حد 
�أنا  و�لله  قلله  قام  �ل�سوؤ�ل  نف�س  �ساأله  و 
وقفت �سوي حتى �أربط كندرتي قامو �سفو 
و  كندرتك  ربطت  �إذ�  طيب  قللو  قام  ور�ي 
�أروح  بدك  قللو  ؟  برتوح  ما  لي�س  خل�ست 

بعد ما �رصت �أول و�حد بالدور ؟

ال�سم�ش واالأر�ش
و�حد �أ�سمو فادي عم يت�سم�س ، بنت حلوة 
بجنبو حبت تتحر�س فيه قالتلو: �فففف ، 
�أنا حمروقة من �ل�سم�س... رد �ل�ساب: �أنا 

فادي من �الأر�س...ت�رصفنا

 البطيخة
و�مل�سكلة  كبرية  م�سكلة  عندو  و�حد  مرة 
جمع  يعني  دود..  ببطنو  يف  �نو  هي 
يف  وما  دكاترة..  كثري  عند  ر�ح  دودة.. 
يف  بدكتور  ن�سحوه  باالخر  �بدً�..  حل.. 
�ل�سني.. �لزملة �سافر عند �لدكتور فقال 
'ما �لك غري �نو جتيب ن�سف  له �لدكتور: 
بطيخة.. وتقعد عليها.. بطلع ملك �لدود 
وبدوق �لبطيخة وبنادى باقي �لدود ينزلو 
يوكلو وهيك بتتخل�س منهن'.. رّوح �لزملة 
وجاب ن�سف بطيخة وقعد عليها ي�ستّنى.. 
طلع ملك �لدود.. د�ق �لبطيخة: '�سبــاب - 

�رفعوها'.

لتهدئة االعصابرفقط
حنك حنكطق  طق 
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عندما تكونرفلسطينيا...
�سيكون لديك تدريب يومي على �إخفاء دموعك

و�بتالع قطعة كبرية من �أمانيك �لتي غ�س بها 
و�قعك

ووقف �أمامها م�سدوهًا
فمن �ين ياأتي لك مبارد �مل�سباح ليعيد �إليك 

�سجرة �لزيتون
وطبق �لق�س

ور�ئحة �لبحر؟
عندما تكون فل�سطينيًا

لن ت�ستطيع �ن تتمادى بابت�سامتك
فخي الت �الأق�سى �الأ�سري.. حتا�رصك

ودم �سالح �لدين �لذي ينب�س يف �رص�يينك
ويذكرك يف كل مرة حتاول �أن تبت�سم بها

باأن �بت�سامتك خيانة.. �سيعاقبك عليها �لتاريخ
عندما تكون فل�سطينيًا

لن ت�ستطيع �أن تنفرد باأحالمك.. فهناك من 
ي�ساركك بها

بل يرتبع على عر�سها
فاإن كانت �أحالم �الآخرين

ماٌل و�سلطاٌن وزوجٌة و�أطفال
فاأحالمك.. 

قيلولة حتت �سجرة �لربتقال يف حيفا
وفنجان قهوة على �سفاف طربيا

و�سالة ركعتني ودعاٌء..يعرج �إىل �ل�سماء 
متتبعًا خطى �حلبيب يف معر�جه من هناك

عندما تكون فل�سطينيًا
�ستعي�س حالة من �لغياب �ملزمن.. عن �حلياة 

�لطبيعية
فال �سحو وال نوم
وال عمل وال ر�حة

وال وعي وال غيبوبة
بدون ذكرى فل�سطني

وما كانت عليه فل�سطني
وما �سارت �إليه فل�سطني
وما �ست�سري �إليه فل�سطني

عندما تكون فل�سطينيا
ً�ستكون غريبًا يف وطنك.. ويف خارج وطنك

�ستكون مثارً� ملختلف �مل�ساعر
�ستكون مثارً� لل�سفقة حينًا

ومثارً� للحزن حينًا
ومثارً� لالهتمام حينًا

ومثارً� لالإعجاب �أحيانًا
عندما تكون فل�سطينيًا

�ستعمل ق�رصً�.. مروجًا خللٍق كا�سٍد يدعى: 
�لكر�مة

فقد �نخف�س تد�وله ب�سكل �ساحق منذ �أن 
َعD8 قو�مي�س جديدة لالأخالق �خرترُ

عندما تكون فل�سطينيًا
�ست�ساب حتمًا مبر�س يدعى: �حلزن

و�ست�سيب �لعدوى مبر�سك هذ� كل من يعرفك
�أو يتاأمل تلك �لدموع �الأ�سرية يف عينيك
�أو ي�ستمع الأنني �مل�ساجد و�لكنائ�س.. 

و�حلجارة يف �سوتك
عندما تكون فل�سطينيا
�ستتمتع بذ�كرة قوية

�ستذكر عدد حبات رمل �لبحر
و�سوت كل موؤذن
و�سحكة كل طفل

�ستذكر لون �لفجر.. وطعم �لنوم.. ور�ئحة 
�ملطر

و�ستذكر �ي�سًا.. تلك �لليايل �ل�سود�ء
باأ�سو�ت وحو�سها وحركاتهم

�ستذكر ر�ئحة �ملوت �ملمزوجة بالبارود
و�ستذكر زغاريد �لثكاىل

ونو�ح �لعذ�رى
�ستذكر ر�سم خطو�تك نحو �ملجهول

و�ستذكر كل دمعة.. فوق �أية حبة تر�ب �سقطت
عندما تكون فل�سطينيا

�ستعي�س حنينًا د�ئمًا ملا�ِس مل تعرفه
ومل�ستقبل لي�س باإمكانك �ن تعرفه

عندما تكون فل�سطينيا
لن تعنيك كلمات �لع�سق.. وموؤ�رص�ت �لبور�سة 

�لعاملية
ومهرجانات تقام هنا وهناك

ولن يعنيك �أن يطول �لليل .. �أو يختفي لالأبد 
�لنهار

ولن يعنيك �أن يكون �لعام �ثنا ع�رص �سهرً�
�أو �ثنتا ع�رصة بطيخة

لن يعنيك �أن ي�سعد �لب�رص �إىل �لقمر.. �أو ينزل 
هو �إليهم

مل يعنيك خ�سارة حزب يف �النتخابات .. وفوز 
�آخر

لن يعنيك قيام دولة.. و�سقوط �أخرى
لَبت كل ما يعنيك هو �أن فل�سطني �سرُ

عـــــــاد ويجب �أن ترُ
عند � تكون فل�سطينيا

ً
�ستتوقف عن �لكالم فجاأة

و�سترتك �لرو�ية بال نهاية
و�لق�سيدة بال خامتة

فغالبًا ما �ستزدحم �الفكار يف ر�أ�سك
حتى يده�س بع�سها بع�سًا

و�ست�سطر �إىل �لتوقف عن �لكتابة .. �أو �لكالم 
فجاأة

ِه�س من �فكارك ومات  لتقوم مبر��سم دفن ما درُ
قبل �أن ي رج للوجود

ولـــــــــــذلك
�ساأقطع حديثي و�أغادر �إىل بيوت �لعز�ء يف 

�ملنفى
حيث متوت �الأفكار ر�ف�سة �أن تكون بال وطن

كل �لنا�س لهم وطن يعي�سون فيه .. �ال نحن لنا 
وطن يعي�س فينا ..

حنك حنكطق  طق 

لقد �نتظر هذ� �ليوم طويال، عاد ويف وجهه �بت�سامة �نت�سار، 
لقد �جنز ما كان يحلم به، و�أ�سبح موؤلفا ي�سار له بالبنان 
و�سار �حللم حقيقة، فربغم من �أن �سديقه "فوؤ�د عبد �ملنعم" 
مل ي�سدقه فقد ظل يردد على م�سامع ذلك �الأخري قدر�ته على 
حتقيق هذ� �حللم ولقد عاد �إىل بلده مرتني من قبل يف زيار�ت 
خاطفة وتفادى بقدر �المكان �أن يلتقي ب"فوؤ�د" �أو حتى يذهب 
منه  يتهكم  ال  حتى  �الأخري  هذ�  فيها  ي�سكن  �لتي  �ملنطقة  �إىل 
�أو يبت�سم يف ت�سفي و�سخرية معلنا �أنه كان على حق يف عدم 
كانت  �ل�سبب  لهذ�  م�سامعه،  على  يردد  كان  مبا  ت�سديقه 
زيار�ته ق�سرية و�رصيعة فلقد قرر �إما �أن ينجز ما زعم به، �أو 
يبقى �أ�سري� للغربة �إىل �الأبد، ولقد نا�سل كثري� وكافح �أكرث 
حتى يحقق حلمه والأن قد �سنحت �لفر�سة و�أ�سبح موؤلفا الأكرث 
�الآن �سنحت له  من ثالث رو�يات طو�ل و�سار دخله مرتفعا، 
�أنه حتى يتخيل منظر �سديقه  �نت�ساره،  �لفر�سة حتى يعلن 
كتبهن  �لتي  �لرو�يات  من  جمموعة  له  ويقدم  يو�جهه  وهو 
منهن،  رو�ية  لكل  �خللفي  �لغالف  على  مو�سوعة  و�سورته 
يك�سوها  مالمح  و�الأهم  و�ال�ستغر�ب  �لده�سة  عالمات  �سريى 
دون  م�ست  �سنو�ت  كموؤلف...ع�رص  به  باالعرت�ف  �ل�سعور 
�إال  به  يلتقي  لن  �أنه  وعده  فلقد  به  يت�سل  �أو  معه  يتكلم  �أن 
�لطويل  �لفر�ق  من  �سنو�ت  ع�رص  بعد  و�الآن  موؤلفا  �سار  وقد 
وهو  �سفتيه  على  طويال  �البت�سامة  معه...��ستمدت  �سيتقابل 
كان  �ساعات  ب�سع  وبعد  م�سكنه  �إىل  يتجه  ثم  �ملطار  يغادر 
�سديقه  يقطن  حيث  �ملدينة  غرب  �إىل  لتقله  �سيارة  يوقف 
"فوؤ�د" ويف يده رو�ياته �لتي كتبها وعندما و�سل مل ي�ستطع 
�لباب  يطرق  �سفتيه وهو  على  ترق�ست  �لتي  �بت�سامته  �خفاء 
ويتخيل �ملوقف...وما هي �إال حلظات حتى فتح �لباب �سابا 
يف �لع�رصين من عمره، �ساأله يف �أدب عما يريد فاأجابه على 
�سوت  يف  وقال  ده�سة  يف  �ل�ساب  له  فوؤ�د"...نظر  �لفور" 
يك�سوه �الأ�سى: "لقد تويف منذ مدة طويلة" نظر له يف ��ستنكار 

وهتف: "ماذ�...كيف"
�أجابه يف نف�س �للهجة �حلزينة "حادث �سيارة"

�ختفت �لكلمات يف حلقه وخرج �سوته مبحوحا وهو يقول يف 
�أ�سى وحزن �سديدين "منذ متى؟"

�أجابه �ل�ساب يف �أمل: "منذ ع�رص �سنو�ت م�ست !!" 

باملقلوب

"اللقاء"
بقلم: حممد جنم الدين

يرتدد هذه االأيام اأخبار مفادها اأن م�سالح 
الهجرة ت�سن حربا غري معلنة على 

املهاجرين غري ال�سرعيني يف نيوجر�سي 
ويف نيويورك...هذا اأمر عادي اإذا عرفنا 

طبيعة عمل م�سالح "االمكري�سن"...ولكن 
االأمر الغري عادي يف الق�سية هو اأن معظم 
�سحايا الرتحيل هم �سحايا الو�ساية التي 

يقوم بها املقربون منهم...واأ�سبحت الو�ساية 
"لالإمكري�سن" اأحد اأدوات ال�سغط وامل�ساومة 

التي ي�ستعملها الن�سابون التي ابتكروا 
طريقة جديدة ال�ستنزاف اأموال املقربني 
منهم الذين لي�ست معهم اأوراق...وهلل يف 

خلقه �سوؤون
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 – �أر�بيك(  �إن  �أمريكا  �أنباء  )وكالة 
�أمريكية كربى  �إ�سالمية  منظمة  و�سفت 
باأنه  بو�س  جورج  �الأمريكي  �لرئي�س 
من  �لع�رص�ت  باأرو�ح  مكرتث"  "غري 
�ملو�طنني �الأمريكيني �ملحا�رصين يف 
قطاع غزة، ب�سبب تلكوؤ �إد�رة بو�س يف 
�لدول  من  �لعديد  قيام  بعد  �إخر�جهم 

باإخر�ج مو�طنيها من �لقطاع.
�الإ�سالمية  �لعالقات  جمل�س  وقال 
"غري  بو�س  �إد�رة  �إن  "كري"  �الأمريكية 
مكرتثة" باالأخطار �لتي يو�جهها �أكرث 
من 150 مو�طن �أمريكي و�أفر�د عائالتهم 
�ملحا�رصين حتت �لنري�ن �الإ�رص�ئيلية 

يف قطاع غزة.
عدم  �أ�سباب  عن  �ملنظمة  وت�ساءلت 
الإ�رص�ئيل  �الأمريكية  �حلكومة  مطالبة 
�ل�سماح  �أجل  من  �لهجمات  باإيقاف 
باإخالء �ملو�طنني �الأمريكيني، مطالبة 
�أجل  من  �لنار  الإطالق  طويل  "بوقف 

حماية جميع �سكان غزة �ملدنيني".
مدير  �إبر�هيم هوبر،  قال  ومن جانبه 
الأمر  "�إنه  كري:  منظمة  يف  �الت�ساالت 
م�سني �أن ترف�س حكومتنا مطالبة دولة 
حت�سل على باليني �لدوالر�ت من �أمو�ل 
�آلة  باإيقاف  �سنويا  �ل�رص�ئب  د�فعي 
�لقتل لديها حتى ميكن �إخر�ج مو�طنني 

�أمريكيني �إىل منطقة �آمنة".
عليه  ح�سلت  بيان  يف  هوبر،  و�أ�سار 
�إىل  �أر�بيك،  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة 
�الأجانب  �ملو�طنني  من  �لعديد  �أن 
بينهم  ومن  غزة،  من  �إخر�جهم  مت  قد 
و�لفلبني  ورو�سيا  كند�  من  مو�طنون 
و�لنم�سا  و�لدمنارك  و�أوكر�نيا 
يف  و�ل�سويد،  ورومانيا  و�لرنويج 
دون  �أمريكيون  مو�طنون  ظل  حني 

�إخالئهم من �لقطاع.
�أن  �إىل  ي�سري  هذ�  �أن  هوبر  و�عترب 
باأرو�ح  تكرتث  "ال  �ملتحدة  �لواليات 
�لقلق  على  يبعث  �أمر  يف  مو�طنيها 

�ل�سديد".
�خلارجية  وز�رة  �إىل  كري  وبعثت 
�إخالء  ب�رصعة  تطالبها  �الأمريكية 
لكن  غزة،  من  �الأمريكيني  �ملو�طنني 
الإخر�جهم  تخطط  باأنها  ردت  �لوز�رة 

دون حتديد موعد لذلك.
من  �لعديد  باأن  �لوز�رة  و�حتجت 
عائالت  لهم  لي�س  �إخر�جهم  �ملطلوب 
يف �لواليات �ملتحدة، و�أن بع�سهم هم 
�أمريكيني، لكنهم  �آباء و�أمهات الأطفال 

ال يحملون �جلن�سية �الأمريكية.
رعاة  �إيجاد  �إىل  كري  منظمة  وت�سعى 
لعملية �إخر�ج �الأمريكيني �ملحا�رصين 
وز�رة  ت�سرتط  حيث  �لقطاع؛  يف 
�سهادة  تقدمي  �الأمريكية  �خلارجية 
�سخ�س  كل  عن  �لق�سم  حتت  خطية 

مطلوب �إخر�جه من �لقطاع.
ويتعر�س قطاع غزة لعدو�ن �إ�رص�ئيلي 
متو��سل منذ 27 دي�سمرب 2008، وهو 
�لعدو�ن �لذي �عتربته �إد�رة بو�س ياأتي 
يف �إطار دفاع �إ�رص�ئيل عن نف�سها، رغم 
�أنه ت�سبب حتى �الآن يف مقتل ما يقرب 
من  تقريبا  ثلثهم  فل�سطيني،  �ألف  من 
من  �أكرث  وجرح  و�الأطفال،  �لن�ساء 

4500 �آخرين.

– يف  �أر�بيك(  �إن  �أمريكا  �أنباء  )وكالة 
�لدعاية  "�آلة  عمل  لكيفية  حتليل 
لوجهة  �لرتويج  يف  �الإ�رص�ئيلية" 
�لعدو�ن  وتربير  �الإ�رص�ئيلية  �لنظر 
قال  �الأمريكي،  �الإعالم  يف  غزة  على 
�لبارز جيم�س زغبي  �الأمريكي  �لكاتب 
�حلرب  جبهة  على  تقاتل  �إ�رص�ئيل  �إن 
يف  عدو�نها  قوة  بنف�س  �لدعاية 
�لقدر من عدم  وبنف�س  �ملعركة  ميد�ن 

�لتكافوؤ.
�لذي  زغبي،  جيم�س  �لدكتور  و�عترب 
من  عد  ويرُ �لدميقر�طي  للحزب  ينتمي 
يف  �الأمريكية  �لعربية  �لوجوه  �أبرز 
�الإعالم �الأمريكي، �أن �حلرب �لدعائية 
�الإ�رص�ئيلية كانت "مكونا �رصوريا يف 
�إ�رص�ئيل �ملبكر يف قدرتها على  جناح 

�إطالة �لقتال دون �إعاقة �أمريكية".
ويف حتليله، �لذي ح�سلت عليه وكالة 
زغبي،  قال  �أر�بيك،  �إن  �أمريكا  �أنباء 
�الأمريكي:  �لعربي  �ملعهد  ير�أ�س  �لذي 
�ل�رصق  �رص�عات  يحدث يف  كان  "كما 
�لق�س�س  يتبع خط  �ملا�سية،  �الأو�سط 
هنا  �ل�سيا�سي  و�لتعليق  �الإخبارية 
�حلديث  نقاط  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�الإ�رص�ئيلية ب�ساأن �حلرب".
�أهمية  تعلم  �إ�رص�ئيل  �إن  زغبي  وقال 
فاإنها  ولهذ�  �لدعائية"،  "�حلرب 
�لقوة  بنف�س  "تقاتل على هذه �جلبهة 
ميد�ن  يف  ت�ستبك  كما  �لتكافوؤ  وعدم 

�ملعركة".
بها  تقوم  �لتي  للخطو�ت  ويف حتليله 
لوجهة  للرتويج  �الإ�رص�ئيلية  �لدعاية 
�لدعاية  �آلة  �إن  زغبي،  قال  نظرها 
�الإ�رص�ئيلية تعتمد على �سبع خطو�ت، 

وهي:
�خلطوة  �الأوىل هي "حتديد م�سطلحات 
�ملناظرة"؛ حيث �أ�سار زغبي على �سيبل 
خالل  من  �إ�رص�ئيل  جناح  �إىل  �ملثال 
�أن  مفهوم  �إر�ساء  يف  �مل�ستمر  �لتكر�ر 
غزة  يف  �الأخري  �ل�رص�ع  بد�ية  نقطة 
و�لذي  �الأول،  دي�سمرب/كانون   19 هو 
��ستمرت  �لتي  �لهدنة  نهاية فرتة  مثل 
�لدعاية  و�سفتها  حيث  �أ�سهر؛  �ستة 
من  �إنهاوؤها  "مت  باأنها  �الإ�رص�ئيلية 

طرف و�حد من جانب حما�س".

وبهذ�، ي�سري زغبي، �إىل �أن �الإ�رص�ئيليني 
جتاهلو� �نتهاكهم للهدنة يف نوفمرب، 
�أو  �لنار  �إطالق  بوقف  �لتز�مهم  وعدم 

فتح �حلدود مع غزة.
زغبي،  بح�سب  �لثانية،  و�خلطوة 
�لنمطية  �ل�سور  على  �لتعرف  هي 
ل�سالح  �أجيال  طو�ل  ��ستقرت  �لتي 
�ملثال  �سبيل  على  م�سري�  �إ�رص�ئيل، 
�إىل �أن ثمة �سورة منطية لدى �لبع�س 
يف  يتمثل  حقيقته  يف  �ل�رص�ع  �أن  هي 
مو�جهة  يف  �الإ�رص�ئيلية  "�الإن�سانية 
�لتغطية  فاإن  �الإ�رص�ئيلية"  �مل�سكلة 
تاأثري  �الإعالمية عادة ما  تبد�أ بكيفية 

�مل�سكلة على �ل�سعب �الإ�رص�ئيلي.
و��ست�سهد زغبي بت�رصيح جلولد� مائري، 
رئي�س وزر�ء �إ�رص�ئيل �ل�سابقة، قالت 
قتلهم  للعرب  نغفر  �أن  "ميكننا  فيه: 
الأطفالنا لكننا ال ن�ستطيع �أن نغفر لهم 

�أبد� �أنهم جعلونا نقتل �أطفالهم".
مثري�  يكن  مل  �أنه  زغبي  يرى  وبهذ�، 
�لهائلة  �ملعاناة  رغم  للده�سة، 
و�سائل  حتاول  �أن  للفل�سطينيني، 
�لق�سة  "مو�زنة"  �الأمريكية  �الإعالم 
مطولة  معاجلة  باإعطاء  �الإخبارية 
بال�سور لبع�س �الإ�رص�ئيليني �خلائفني 
�أما  عليهم،  �حلرب  تاأثري  وتناول 
من  �الإقالل  فتم  �لفل�سطينيني  معاناة 
قدرها لت�سبح جمرد �أرقام يتم تربيرها 

باعتبارها "�أ�رص�ر� تبعية".

مسلمو أمريكا يتهمونربوشربـ'عدمراالكرتاث'
 بأ واحراألمريكيينراحملاصرينرف يغزة

جيمسرزغيب: إسرائيلرختوضرحربا دعائية
 بنفسرقوة العدوانرعلى األ ض

متظاهرون موؤيدون الإ�سرائيل يف 
اأمريكا يدعون 'ملحو' الفل�سطينيني

�أنباء  )وكالة 
�أر�بيك(  �إن  �أمريكا 
�إحدى  �سهدت   –
ت  � هر ملظا �
�لتي  �لكربى 
�أمريكا  �نطلقت يف 
للعدو�ن  تاأييد� 
على  �الإ�رص�ئيلي 
هذ�  غزة  قطاع 
رفع  �الأ�سبوع 

وترديد  ل�سعار�ت  �ملتظاهرين  من  �لعديد 
هتافات ت�سّبه �لفل�سطينيني بـ"�ل�رصطان" وتدعو 

"ملحوهم جميعا".
حيث ك�سف �ل�سحفي �الأمريكي ماك�س بلومنثال، 
�لديني  �لتيار  ر�سد  يف  متخ�س�س  �سحفي  وهو 
�لذين  �ملتظاهرين  من  �لعديد  �أن  �أمريكا،  يف 
�ساركو� يف �ملظاهرة �لتي �نطلقت يف نيويورك 
�الأحد 11 يناير �جلاري، رفعو� �سعار�ت معادية 

لالإ�سالم وتدعو �إىل "حمو �لفل�سطينيني".
ح�رصي  م�سور  ت�سجيل  يف  بلومنثال،  ور�سد 
�أر�بيك،  �إن  �أمريكا  �أنباء  وكالة  عليه  ح�سلت 
عدد� من �ملظاهر �لتي خرجت عن جمرد �لدعم 
و�لف�سلطينيني،  �الإ�سالم  �سب  �إىل  الإ�رص�ئيل 
من  �آالف   10 حو�يل  �سمت  �لتي  �ملظاهرة  يف 
�الإ�رص�ئيلية  �لقن�سلية  �أمام  الإ�رص�ئيل  �ملوؤيدين 

يف نيويورك.
عليها:  تب  كرُ الفتة  �ملتظاهرين  �أحد  رفع  حيث 
�أحد  و�سف  كما  �لقتل"،  عقيدة  "�الإ�سالم 
مثل  باأنهم  غزة  �أهايل  �لت�سجيل  يف  �الأ�سخا�س 

"�ل�رصطان".
هذ�،  على  عالوة  �ملتظاهرين،  بع�س  وطالب 
جميعا"،  )�لفل�سطينيني(  "مبحوهم  �إ�رص�ئيل 
من  �أطفالهم  قتل  على  يجربوننا  "�إنهم  م�سيفا: 

�أجل �لدفاع عن �أطفالنا".

�سحفي اأمريكي ي�سف �سور ال�سحايا 
الفل�سطينيني بـ'االإباحية'

)وكالة �أنباء �أمريكا �إن �أر�بيك( – �نتقد �سحفي 
�لعاملي  �الهتمام  حمافظ  يهودي  �أمريكي 
مب�ساهد �لقتلى من �الأطفال و�ملدنيني يف قطاع 
غزة، حيث �سبه هذ� �الهتمام مب�ساهدة �ل�سور 
�سور  با�ستغالل  �لفل�سطينيني  متهما  �الإباحية، 
�سحايا �لعدو�ن على غزة "كاأدو�ت يف م�رصحية 

�الآالم �لفل�سطينية".
للعامل  �الإباحي  "�الهتمام  بعنو�ن  مقال  ويف 
�لكاتب  �نتقد  �ليهودي"  �الأخالقي  بالف�سل 
و�ل�سحفي �الأمريكي �ليهودي جيفري جولدبريج 
�ل�سحايا  �سور  م�ساهدة  على  �لعامل  تركيز 
�لفل�سطينيني و��سفا هذ� �الهتمام بـ"�الإباحي".

وقال جولدبريج يف مقاله �ملن�سور مبجلة "ذي 
�سور�  جميعا  ر�أينا  "لقد  �الأمريكية:  �أتالنتيك" 
�الآن،  �لقتلى  �لفل�سطينيني  لالأطفال  تنتهي  ال 
�الأطفال،  فظيع ورهيب، وهو موت  �سيء  وهذ� 
تلو� يف  قرُ قد  كانو�  �إذ�  يهم  ال  لالآباء  وبالن�سبة 

." حادث �أو باخلطاأ
�إىل  �ل�سور  هذه  �سيوع  �سبب  "ما  ت�ساءل:  لكنه 
هذه �لدرجة" جميبا �أن �ل�سبب ور�ء هذ� هو �أن 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  وف�سائل  حما�س  حركة 
للدفن،  �أو حتى جتهيز �جلثامني  دفن،  "متنع 
قبل �أن يتم ��ستخد�م �ل�سور كاأدو�ت يف م�رصحية 

�الآالم �لفل�سطينية".
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THE WHITE HOUSE
The White House
1600 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20500
Tel: (202) 456-1111
Fax: (202) 456-2461
E-mail:  president@whitehouse.gov

Vice President 
E-mail:  vice.president@whitehouse.gov

STATE DEPARTMENT
Secretary of State
U.S. Department of State
Washington, D.C. 20520
Tel: (202) 647-6575
Fax: (202) 647-7120

To share your opinions and questions on 
foreign policy, send e-mails to: 

publicaffairs@panet.us-state.gov or 
secretary@state.gov

U.S. HOUSE OF  REPRESENTATIVES
For phone numbers, addresses, Websites and 
other information about each Representative, 
go to
http://clerkweb.house.gov/mbcmtee/mbrcm-
tee.htm

U.S. SENATE
For phone numbers, addresses, Websites and 
other information about each Senator, click on
http://www.senate.gov/contacting/index.cfm

MEDIA
Of  course, it always helps to contact the 

media as well and ask them to cover the story 
and cover it fairly.

CBS
524 West 57th Street
New York, NY 10019
Tel: (212) 975-4321
Fax: (212) 975-7560/1893

ABC
47 West 66th Street
New York, NY 10023
Tel: (212) 456-7777
Fax: (212) 456-2795

NBC
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
Tel: (212) 664-4444
Fax: (212) 664-2994

PBS
1320 Braddock Place
Alexandria, VA  22314
Tel: (703) 739-5000
Fax: (703) 739-0775

CNN
One CNN Center
P.O. Box 105366
Atlanta, GA  30348
Tel: (404) 827-1500
Fax: (404) 827-1593

THE WASHINGTON POST
Tel: (202) 334-6000

THE WASHINGTON TIMES
Tel: (202) 636-3305
Fax: (202 832-2982

LOS ANGELES TIMES 
letters@latimes.com

NEW YORK TIMES
letters@nytimes.com

US NEWS AND WORLD REPORT
letter@usnews.com

07 ف�ضاءاتف�ضاءات
ADD YOUR VOICE TO THE CHORUS - WHEN YOU SEE AN 

INJUSTICE OR WANT YOUR VOICE TO BE HEARD, CONTACT 
THE FOLLOWING

GOVERNMENT AND MEDIA OUTLETS:

Picture: Said Elatab
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م�سرع بحار ميني واإ�سابة 
اثنني اآخرين بر�سا�ش قرا�سنة 

�سوماليني يف خليج عدن

لقي بحار ميني م�رصعه، و�أ�سيب �ثنان 
�آخر�ن ، �م�س ، �ثر تعر�سهما الإطالق 
ناري من قبل قر��سنة �سوماليني ، يف 

خليج عدن .
وذكر �ملوقع �اللكرتوين لـ مركز �الإعالم 
�الأمني :" �إن زورق تابع خلفر �ل�سو�حل 
�ليمنية قطاع خليج عدن، �أثناء قيامه 

بتلبية ند�ء ��ستغاثة �سفينة
وجد  للقر�سنة،  تعر�ست  هولندية 
�إمامه يف عر�س �لبحر فرقاطة رو�سية 
وبجانبها �سفينتني �سغريتني مينيتني 
م�سابني  بحارة  ثالثة  متنهما  وعلى 
مع  ��ستباكهم  جر�ء  نارية  باأعرية 

قر��سنة �سوماليني ".
و�أ�سار �ملوقع �ىل �نه مت نقل �لبحارة 
�إيل ظهر �لفرقاطة �لرو�سية  �مل�سابني 
و�لتي   ، �الأولية  �الإ�سعافات  لتلقي 
�أجرب ظهورها �لقر��سنة �ل�سومال على 

�لفر�ر .
م�سادر  عن  �الأمني  �الإعالم  مركز  ونقل 
�لبحارة  هوؤالء  �أحد  �إن  �ل�سو�حل  خفر 
ظهر  على  بقي  عامًا   30 �مل�سابني 
له  �إجر�ء  بغر�س  �لرو�سية  �لفرقاطة 
بطلق  الإ�سابته  عاجلة  جر�حية  عملية 
ناري يف معدته ، لكنة تويف يف وقت 
�الإثنني  �أما   ، باإ�سابته  متاأثرً�  الحق 

�الخرين و�للذين �أ�سيب �أحدهما بطلق
ناري يف يده �ألي�رصي و�الأخر يف �لرجل 
�ألي�رصي فقد مت �إعادتهما مع �ل�سفينتني 

�إيل �مليناء .
هذ� وقد بدء فريق من �لبحث �جلنائي 
�حلادث  يف  بالتحقيق  عدن  مبحافظة 

لك�سف كافة مالب�ساته.

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

بق�سايا  متخ�س�سة  مينية  حمكمة  بد�أت 
�ل�سبت  �ليمنية  بالعا�سمة  �الرهاب 
حماكمة ثالثة مينيني متهمني بالتخابر 
�الإ�رص�ئيلية  �ال�ستخبار�ت  ل�سالح 
"�ملو�ساد" يف ق�سية جت�س�س تعد �الأوىل 

من نوعها يف �لق�ساء �ليمني.

�جلل�سة  فى  �ليوم  �لعام  �ملدعي  ووجه 
�الأوىل ملحاكمة �ملتهمني ب�سام �حليدري 
وعلي حمفل وعماد �لرميي تهمة "�لتخابر 
�المني  بالو�سع  و�ال�رص�ر  ��رص�ئيل  مع 

فى �ليمن".

�لثالثة  للمتهمني  �ملوجه  �لقر�ر  ون�س 
خلية  "ت�سكيل  بـ  تتعلق  �لتهم  من  عددً� 
�إرهابية بهدف ممار�سة �أن�سطة جت�س�سية 
�الإ�رص�ئيلية  �ملخابر�ت  ل�سالح 
رئي�س  مبكتب  و�الت�سال  "�ملو�ساد" 

�لوزر�ء �الإ�رص�ئيلي �إيهود �أوملرت" .

�إليهم  �ملوجهة  �لتهم  �ملتهمون  و�أنكر 
وقالو� باأنه " ال ��سا�س لها من �ل�سحة 
بالقوة  �عرت�فاتهم  و�خذت  وملفقة 

و�الكر�ه ".
�ل�سهر  �أعلنت  ر�سمية  م�سادر  وكانت 

عن  ك�سفت  �لتحقيقات  �أن  �ملا�سي 
��ستخبارية  بجهات  للخلية  �سلة  وجود 
�إ�رص�ئيلية و�إنها تابعة ملا ي�سمى تنظيم 

�جلهاد �الإ�سالمي .

غري  �أ�سخا�س  �ستة  من  �خللية  وتتكون 
ثالثة  �ال  �ل�سبت  فى جل�سة  �نه مل ميثل 

بقيادة  منهم، 
�سعيد  علي  عماد 
�مللقب  �لروين، 
�ملقد�د  �لغيث  باأبي 
و�لتي  �ليماين 
�أر�سلت  �أن  لها  �سبق 
�لتهديد�ت  من  عددً� 
عدد  با�ستهد�ف 
�ل�سفار�ت  من 
و�الأجنبية  �لعربية 
ومنها  �ليمن  يف 
بريطانيا  �سفار�ت 
ية  د ل�سعو � و

و�الإمار�ت.

�مل�سادر  و�أ�سارت 
�لتحقيقات  �أن 
و�مل�سبوطات ك�سفت 
�أحد  بني  مر��سالت 
نائب زعيمها ويدعى  �أفر�د �خللية وهو 
و�إحدى  �حليدري  ف�سل  عبد�لله  ب�سام 
�جلهات �ال�ستخبارية يف �إ�رص�ئيل و�لتي 
�أعمال  لتنفيذ  �لدعم  طلب  خاللها  مت 

�إرهابية د�خل �ليمن.

�ليمنية  �ل�سلطات  �فرجت 
بكفالة عن �سامل حمد�ن �لذي 
�سائقا  �ل�سابق  يعمل يف  كان 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  لدى 
�كرث  و�م�سى  الدن  بن  ��سامة 
معتقل  يف  �سنو�ت  �ست  من 
غو�نتانامو، وذلك بعد �سهر 
ون�سف من ت�سليمه �ىل �ليمن 
من  م�سادر  �فادت  ح�سبما 

عائلته �الثنني.
حمد�ن  �ن  �مل�سادر  وقالت 
�خلمي�س  منزله  �ىل  و�سل 
�رص�حه  و"�طلق  �ملا�سي 

ب�سمانة جتارية".
�ن  قال  �منيا  م�سدر�  �ن  �ال 
�لتي  �لتجارية  �ل�سمانة 
فر�ست عليه �سببها كونه "ما 
بانتمائه  م�ستبها  يعد  يز�ل 

لتنظيم �لقاعدة".
�ليمنية  �ل�سلطات  وكانت 
ت�سلمت حمد�ن يف 26 ت�رصين 
�لثاين/ نوفمرب بعد �ن �م�سى 
�كرث من �ست �سنو�ت يف معتقل 
�حتجازه  ومت  غو�نتانامو، 
تابع  �سجن  يف  ت�سلمه  بعيد 
�ي  �ل�سيا�سي  �المن  جلهاز 

�ملخابر�ت.
مي�سي  �ن  يفرت�س  وكان 
�ملني  يف  �ل�سجن  يف  حمد�ن 
�لتي  عقوبته  من  تبقى  ما 
كانون   27 يف  مدتها  �نتهت 

�الول/ دي�سمرب.
و�سامل �حمد حمد�ن "�ملقاتل 
�ملتحدة  للواليات  �لعدو" 
ميني ن�ساأ يتيما وعمل �سائقا 
بن  ال�سامة  �سخ�سيا  وحار�سا 
�سرية  عن  كتاب  بح�سب  الدن 

حياته.
ولد �سامل حمد�ن يف ح�رصموت 
يف �ليمن حو�ىل �لعام 1970 
بلغ  عندما  يتيما  و��سبح 
من  �لعا�رصة  �و  �لتا�سعة 

�لعمر.
وقد توجه �ىل �سنعاء عندما 
�لعمر  من  �لع�رصين  يف  كان 
بح�سب  عمل،  عن  بحثا 
�لنف�سية  �لطبيبة  كرم  �ميلي 
خالل  ك�ساهدة  مثلت  �لتي 

حماكمته.
�لثاين/ ت�رصين  ونهاية 

 ،2001 نوفمرب 
على  �سهرين  بعد 
�حلادي  هجمات 
�يلول/ من  ع�رص 
�عتقل  �سبتمرب 
يف  حرب  �مر�ء 
�فغان�ستان "حتالف 
�ملناه�س  �ل�سمال 
حمد�ن  لطالبان" 
قبل �ن ي�سلموه �ىل 

�لقو�ت �المريكية.
ملدة  �عتقل  وقد 
يف  ��سهر  �ستة 
�قامتها  �عتقال  مع�سكر�ت 
باغر�م  يف  �المريكية  �لقو�ت 

وقندهار.
مت   2002 �يار/مايو  ويف 
�ر�ساله �ىل قاعدة غو�نتانامو 
كوبا  يف  �المريكية  �لبحرية 
متوز/ يف  �ليه  وجهت  حيث 
يوليو 2003 تهمة "�لتاآمر". 
�ملحكمة  ب�رصعية  طعن  لكنه 
�لتي  �ال�ستثنائية  �لع�سكرية 
�ول  يكون  �ن  مفرت�سا  كان 
متهم ميثل �مامها يف 2004.

 2006 حزير�ن/يوليو  ويف 
بو�س  جورج  �لرئي�س  تلقى 
�ملحكمة  من  قوية  �سفعة 
�لعليا يف قر�رها �لذي �عتربت 
�المريكي  �لرئي�س  �ن  فيه 
�سالحياته  حدود  جتاوز 

بت�سكيله هذه �ملحاكم.
وبعدما نزعت �ملحكمة �لعليا 
�ل�رصعي  �لغطاء  �المريكية 
�لع�سكرية  �ملحاكم  هذه  عن 
لب�سعة ��سهر عاد �لكونغر�س 
عمد  �لتي  �رصعيته  ومنحها 
حمامو حمد�ن مرة �خرى �ىل 
�لطعن فيها، لكن طعنهم كان 

ماآله �لف�سل.
�ال�ستماع  جل�سات  وخالل 
�الولية متهيد� للمحاكمة �كد 
حمد�ن �نه عانى كثري� خالل 
�العتقال  من  ��سهر  �ستة  فرتة 
من  �الكرب  �لق�سم  فيها  ق�سى 
وقته يف عزلة تامة، متحدثا 
�ي�سا عن جل�سة حتقيق مذلة 

خ�سع لها على يد حمققة.
�مريكيون  وو�سف �سحافيون 
هذه  ح�رصو�  غو�نتانامو  يف 
�جلل�سات �ملتهم �ليمني بانه 
ب�سعوبة  ي�سري  �سارد  رجل 
يف  �آالم  من  معاناته  ب�سبب 

�لظهر.
ك�سفها  �لتي  �لوثائق  وهذه 
�ن  �ي�سا  �فادت  �لدفاع 
مدى  على  عمدو�  �ملحققني 
خم�سني يوما يف �لعام 2003 
�لنوم  من  �ىل حرمان حمد�ن 

عرب �يقاظه با�ستمر�ر.

السلطاتراليمنية تفرجرعنرساملرمحدان..
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�الن�سانية  �لهجر�ت  من  هجرة  حتظ  مل 
حظيت  مثلما  قبل  من  �الهتمام  من  بقدر 
خا�سة  �لقدمية،  �ليمنية  �لهجر�ت  به 
بدر��سة  �ملهتمني-  ح�سب   - �ليمن  و�أن 
تاريخ �ملجتمعات �الن�سانية �لقدمية مهد 
النطالق �أول و�أكرب �لهجر�ت �لتي عرفتها 

�لب�رصية.

�ليمنيني  �لبحارة  من  جمموعة  ويروى 
�لقد�مى عرب �سل�سلة من 14 فيلما ت�سويريا 
رجال  "�آخر  معر�س  �سمن  تاريخيا 
�لثالثاء  �بو�به  �فتتح  �لذي  �لقامو�س" 
وي�ستمر  ب�سنعاء  �لوطني  �ملتحف  يف 
حتى 12 فرب�ير �لقادم، حكايات مثخنة 
بالذكريات حول و�أحدة من �أقدم �لهجر�ت 
�ليوم  ت�سكل  باتت  �لتي  �لقدمية  �ليمنية 
�مل�سلمة  �لعربية  �ملجتمعات  �قدم  �أحد 
�ليمن  من  تنطلق  �أن  قبل  بريطانيا،  يف 
�سوب �أوروبا عرب �لبحر وت�ستوطن مدينة 
على  �لو�قعة  �ل�سغرية  �سيلدز"  "�ساوث 

�سفاف نهر �لتاين �سمال �رصق �جنلرت�.

�ل�سلة  جوهره  يف  �ملعر�س  ويختزل 
وحقيقة  و�لغرب،  �ل�رصق  بني  �لعميقة 
�الندماج �لناجح ملجتمع �جلالية �ليمنية 
��سحو�  �أنهم  وكيف  �جلديد،  �لوطن  يف 
مكوناتها  بكل  �لهوية  من  مهما  جزء� 

وتعقيد�تها.

�ملفاهيم  من  جملة  �ملعر�س  يعك�س  كما 
و�لقيم و�لر�سائل �لتي حملها �ملهاجرون 
بالد  �إىل  �الم  �لوطن  من  معهم  �ليمنيني 
وتعاطيهم  تفاعلهم  خالل  من  �ملهجر 
�ملختلفة،  و�مناطها  �حلياة  مفرد�ت  مع 
و�لقدرة  و�ل�سالم  و�ملحبة  �لتكيف  �أهمها 
على �لتعاي�س مع خمتلف �سعوب �لعامل.

بيد �أن �أهم ما مييز �لق�س�س �الن�سانية �لتي 
ور�حو�  �لقامو�س  رجاالت  �أخر  ي�سجلها 
ي�رصدونها يف �ملعر�س عرب و�سائل تقنية 
تعتمد على حا�سة �ل�سمع و�لنظر و�لتاأمل 
و�ل�سا�سات  �لت�سجيل  �جهزة  خالل  من 
قدرة  حقيقة  لتعزز  جاءت  �لتلفزيونية 
مع  �لتعاي�س  على  �ليمني  �الن�سان 
�ملجتمعات �الن�سانية يف �رجاء �ملعمورة 

مبختلف عاد�تها وتقاليدها.

�لدكتور  �ليمني  �لثقافة  وزير  و�أكد 

باالفتتاح  كلمته  يف  �ملفلحي  بكر  �بو 
�أن  �إىل  الفتا  �حلقيقة..  هذه  �أهمية  على 
مر�حل  عرب  �لكثرية  �ليمنيني  هجر�ت 
خمتلف  ق�سدت  �لتي  �الن�ساين  �لتاريخ 
��سقاع �الر�س بد�ية من �ندوني�سيا جنوبا 
مرور� بال�سني و�لفلبني و�وروبا و�نتهاء 

بامريكا غربا.

من  �نطلقت  �لتي  �لهجر�ت  هذه  �أن  و�أكد 
و�ملعرفة  �لعلم  مل�ساعل  حامله  �ليمن 
�لعي�س  وو�سائل  ��سباب  عن  و�لبحث 
م�سمونها  يف  تختزل  �لكثرية  �لكرمي 
و�لعمل  و�لكفاح  �لكد  من  طويلة  �سنو�ت 
�جلاد �متزجت بالعرق و�لدموع، و�ختلط 
فيها �لنجاح بالف�سل و�النك�سار بالتحدي 

و�النزو�ء باالنفتاح على �الخر".

�لبحارة  من  �لقامو�س  رجال  �آخر  مع 
�ليمنيني �لذين ما يز�لون على قيد �حلياة 
للم�ستوطنني  �الول  �جليل  ميثلون  وهم 
�ليمنيني يف �ساوث �سيلدز تتجلى �لفكرة 
�ال�سا�سية من �قامة �ملعر�س �لذي يرعاه 
و�ملتحف  �لربيطاين  �لثقايف  �ملجل�س 
�لوطني يف كونه يربز �لدور �ملهم البناء 
�لبحري  �لرت�ث  مكون  يف  �جلالية  هذه 
ل�سمال �رصق �جنلرت�  �لعريق  و�ل�سناعي 

�الآخذ يف �الندثار من �مل�سهد �حلديث.

وعلى �سفاف �لنهر �لتاين يربز �ملعر�س 
�لفوتوغر�فية  �ل�سور  من  جمموعة  عرب 
�سخ�سيات  لرو�يات  �لت�سجيلية  و�الأفالم 

�لقامو�س و�الفالم �لت�سويرية �لتاريخية 
عام   100 من  الكرث  هوؤالء  �أ�ستغل  كيف 
جزء  و��ستقر  �لتجارية  �ل�سفن  منت  على 
�ل�سغرية  �سيلدز  �ساوث  مدينة  يف  منهم 
بناء  يف  و�ساهمو�  لهم  موطنا  وجعلوها 

ح�سار�ت �إن�سانية منيفه.

وتعود فكرة م�رصوع �خر رجاالت �لقامو�س 
وفق ما ��سار �ل�سفري �لربيطاين ب�سنعاء 
تيم تورلو يف كلمته �إىل ما قبل عده �سنو�ت 
يف  غر�يف  تيانا  �ملخرجة  �رصعت  عندما 
رحلة �لك�سف عن �الرث �لذي خلفته هذه 
�ن  قبل  �الجنليزي  �ملجتمع  يف  �جلالية 
تكت�سف ��سهاماتها يف جعل مدينة �ساوث 

مركز� مزهر� ل�سناعة �ل�سفن.

�جلالية  هذه  حياة  مر�حل  �إىل  ��سار  كما 
�أمر�  �لعي�س  "مل جتد هذه �جلالية  وقال 
حيث  �ملدينة  بهذه  �الحو�ل  كل  يف  �سهال 
كانت �يامهم �الوىل تفوح بر�ئحة �لغربة 
ظروف  ظل  ويف  �الهل  عن  بعيد�  عز�ب 

وثقافة ومعتقد�ت غريبة وفق �ل�سفري.

�لو�فدة عانت  �لعمالة  �أن هذه  �إىل  ونوه 
�ال�ستغالل  من  �لزمن  من  طويلة  لفرت�ت 
وتقوم  تنتف�س  �أن  قبل  �لعمل  �أرباب  من 
�ملا�سي  �لقرن  ثالثينيات  يف  وحتتج 
�سكلت  �لتي  �ملرحلة  وهي  �لو�سع،  على 
نقطة �لتحول �لرئي�سية على طريق تاأكيد 
بينهم  �لعالقات  م�سار  وت�سيحيح  دورها 
وبني �بناء �ملجتمع �جلديد �لقائمة على 

�الن�سجام و�لتفاهم.

�ل�سفري يف كلمته بح�سور لفيف من  و�أكد 
�أن  و�ملثقفني  و�ملهتمني  �لدبلوما�سيني 
هويتها  على  حافظت  �ليمنية  �جلالية 
�لوقت  نف�س  يف  و�الجتماعية  �لثقافية 
و�النخر�ط  �المناج  من  فيه  متكنت  �لذي 

يف �ملجتمعات �ملحلية ب�سكل كامل.

بال�سور  حافال  �ملعر�س  كان  ومثلما 
�لر�ئعة  �الن�سانية  و�لق�س�س  و�لرو�يات 
�إىل  �ليمنيون عرب هجر�تهم  �سجلها  �لتي 
خمتلف �نحاء �لعامل فقد كان �ي�سا حافال 
بكل ما يعرب عن �أهميته يف ت�سجيل حمطة 
مهمة من �ملحطات �لكثرية �لتي نزل فيها 
كل  يف  ب�سماته  تاركا  �ليمني  �ملهاجر 

ز�وية وركن.

حكاية واحدة منرأقدمراهلجراتراليمنية إىل إجنلرتا
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باجلي�س  بارزين  �سباط  �عتقال  �آثار 
النقالب  �لتخطيط  خلفية  على  �لرتكي 
ذ�ت  �حلكومة  بني  �لعالقات  يف  توتر 

�جلذور �الإ�سالمية و�جلي�س .
�ن  "رويرتز"  �النباء  وكالة  وذكرت 
يف  �لتحقيق  �إىل  ينظرون  كثريين 
�لذي  "�يرجينيكون"  �نقالب  موؤ�مرة 
بينهم  بالفعل  ا  �سخ�سً  86 تقدمي  �سهد 
و�سا�سة  باجلي�س  متقاعدون  �سباط 
وحمامون للمحاكمة على �أنه جزء من 
معركة من �أجل روح تركيا �لتي يغلب 
و�ملر�سحة  �مل�سلمون  �سكانها  على 
لالن�سمام لع�سوية �الحتاد �الوروبي.

�ل�سئون  خبري  جينكينز  جاريث  وقال 
"�ذ�  ��سطنبول  ومقره  �لرتكية  �المنية 
��ستمر �الدعاء كما �سهدناه فمن �ملمكن 
�أن ي�سبح لدينا و�سع خطري للغاية". 
با�ستمر�ر  �جلي�س  ي�سمح  لن  م�سيفا:" 

�المور".

�ال�سبوع  �لقب�س  �ل�رصطة  و�ألقت 
�ملا�سي على �كرث من 40 �سخ�سا بينهم 
وت�سعة  متقاعدين  جرن�الت  ثالثة 
�سالتهم  يف  لال�ستباه  عاملني  �سباط 
مما  باحلكومة  لالطاحة  مبوؤ�مرة 
�جلرن�ل  �مل�سلحة  �لقو�ت  قائد  دفع 
�جر�ء  �ىل  �لدعوة  �ىل  با�سبوج  �يلكر 

�لوزر�ء  رئي�س  مع  �أزمة  حمادثات 
رجب طيب �ردوغان.

�خرين  �سباط  �أربعة  و�عتقل 
باجلي�س يوم �ل�سبت.

و�سببت �النباء عن �جتماع با�سبوج 
�أطاح  �لتي  �لبالد  يف  �ردوغان  مع 
�أربع  باحلكومات  �جلي�س  فيها 
مر�ت يف �العو�م �خلم�سني �ملا�سية 
عمليات بيع ب�سبب �خلوف يف �سوق 
ر�بطة  ووجهت  با�سطنبول  �ال�سهم 
�ىل  دعوة  �لبارزة  �العمال  رجال 

�لهدوء.
�لتي  �لعلمانية  �ملوؤ�س�سة  وتقول 
ت�سم �جلي�س و�لق�ساة و�لبريوقر�طية 
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �ن  �حلكومية 
بعد  �نتقاما  �العتقاالت  ينفذ  �حلاكم 
�ملحاكم  �ساحات  �سهدتها  ق�سية 
�حلزب  حظر  �ىل  و�سعت   2008 عام 
ملمار�سته �أن�سطة مناه�سة للعلمانية.

خامنئي يحظر تداول املنتجات 
االإ�سرائيلية يف اإيران

�ملر�سد  �أ�سدر 
للثورة  �الأعلى 
�الإ�سالمية باإير�ن 
علي  �لله  �آية 
فتوى  خامنئي 
حظر  �إىل  تدعو 
تدو�ل �ملنتجات 
ئيلية  � �رص الإ �
رد�  �إير�ن،  يف 
�لعدو�ن  على 

�الإ�رص�ئيلي على قطاع غزة .
عن  �لعربية   " معاريف   " �سحيفة  ونقلت 
�أي  �متالك  علينا  يحظر   ": قوله  خامنئي 
منتجات �إ�رص�ئيلية ، كما يجب عدم �إجر�ء �أية 

�سفقات مع �إ�رص�ئيليني ".
�مل�سلمني  على   ": بالقول  خامينئ  وتابع 
رو�ج  منع  و�جب  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف 
باالأرباح  تعود  �لتي  �ل�سفقات  �أو  �ملنتجات 

على �لعدو �ل�سهيوين ".

بريطانيا تنفي �سلة احلكومة 
الباك�ستانية بهجمات مومباي

وزير  �أعرب 
جية  ر خلا �
ين  يطا لرب �
ميليباند  ديفيد 
يعتقد  �نه 
�حلكومة  �أن 
نية  ك�ستا لبا �
يف  متورطة  غري 
�لتي  �لهجمات 
لها  تعر�ست 

مدينة مومباي �لهندية ، معار�سا �التهامات 
�لدولة  الجهزة  نيودلهي  توجهها  �لتي 

�لباك�ستانية.
ونقلت وكالة "رويرتز" عن ميليباند يف موؤمتر 
�لدولة  �ن  �عتقد  ال  �ين  علنا  "قلت  �سحفي 
�نه من  و�أعتقد  �لهجمات  �لباك�ستانية وجهت 
�ملهم �عادة تاأكيد ذلك" . لكن وزير �خلارجية 
�لربيطاين �رصح باأنه من �لو��سح �ن �لهجمات 
�ن  �باد  ��سالم  على  و�ن  باك�ستان  من  �نطلقت 
على  يعملون  �لذين  �أن  �مل�سلحني  تالحق 
�لقيت  �لتي  طيبة  ع�سكر  جماعة  مثل  �ر�سها 

عليها م�سوؤولية هجمات مومباي.

وا�سنطن تفر�ش عقوبات على 
اأ�سخا�ش ب�سبكة عبد القدير خان

�أنها  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
وثالث  �سخ�سًا   13 على  عقوبات  �ستفر�س 
�رصكات "لتورطهم يف �سبكة �لعامل �لباك�ستاين 

عبد�لقدير خان لن�رص �ل�سالح �لنووي" .
ونقلت �سبكة "�سي �إن �إن" �الإخبارية �الأمريكية 
، عن بيان للخارجية :" هذه �لعقوبات تاأتي 
�الأمريكية  �حلكومة  �أجرتها  مر�جعة  بعد 
لل�سبكة �ملزعومة �ست�ساعد يف منع قيام �أن�سطة 

على عالقة باالنت�سار �لنووي م�ستقباًل".
�إلتز�م  �ستظهر  �لعقوبات   ": �لبيان  و�أ�ساف 
كل  ال�ستخد�م  �ملتو��سل  �الأمريكية  �الإد�رة 
�أي  ومعاجلة  للتعاطي  �ملتاحة  �لو�سائل 

ن�ساط من هذ� �لقبيل".

11 �رشق غرب�رشق غرب

�إن  كلينتون  هيالري  �ل�سناتور  �أعلنت 
�أوباما  بار�ك  �ملنتخب  �لرئي�س  �إد�رة 
�لتعامل مع  �أي خيار عند  لن ت�ستبعد 
�لنووية  بطموحها  يتعلق  فيما  �إير�ن 
�ل�سيا�سات  مر�جعة  �ستجرى  ولكن 

ب�ساأن كيفية �لتعامل مع �إير�ن.
هيالري  عن  "رويرتز"  وكالة  ونقلت 
خالل جل�سة �إقر�ر توليها من�سب وز�رة 
�ستبعد..  �خلارجية :" ال يوجد خيار مرُ
ولكننا �سنتبع نهجا جديد� وخمتلفا.. 

وما جربناه من قبل مل يفلح".
كانت  �إذ�  ما  ب�ساأن  �أ�سئلة  على  ورًد� 
مناق�سة  �ستت�سمن  �ل�سيا�سات  ر�جعة  مرُ
ما  وهو  �إير�ن  يف  دبلوما�سي  وجود 
�ملبد�أ  حيث  من  بو�س  حكومة  قررته 
�لنهاية  تنفيذه يف  لكنها مل مت�س يف 
مر�جعة  من  جزء  �نه  كلينتون  قالت 

�ل�سيا�سات.
زمني  �إطار  �أي  حتديد  دون  وقالت 
مر�جعتنا  �سمن  تقع  م�سائل  "هذه 
من  كبري�  قدر�  و�سنوليها  لل�سيا�سات. 
�أمام  وقالت   ، و�الجتهاد"  �الهتمام 
"ال يوجد خيار  جل�سة جمل�س �ل�سيوخ 

�ستبعد". مرُ

قد  حلفائها  مع  بو�س  حكومة  وكانت 
�سعت لفر�س عدة جوالت من عقوبات 
�الأمم �ملتحدة على �ير�ن من �جل دفعها 
للتخلي عن �لن�ساط �لنووي �حل�سا�س 
�ل�سيا�سة  هذه  �ن  كلينتون  و�و�سحت 

�ست�ستمر.
وقالت كلينتون "�سنفعل كل ما ن�ستطيع 
ومن  �لدبلوما�سية  من خالل  للمتابعة 
خالل  ومن  �لعقوبات  ��ستخد�م  خالل 
ت�سكيل حتالفات �ف�سل مع دول نعتقد 
�ن لها م�سلحة كبرية يف منع �ير�ن من 

�ن ت�سبح قوة م�سلحة نوويا".
ورد� على �سغوط �خرى ب�ساأن ماذ� كانت 
�لواليات �ملتحدة �ستتعامل مبا�رصة مع 
�ير�ن ومتى قالت كلينتون �ن و��سنطن 
قبل  قبل  تت�ساور مع حلفائها  �ن  تريد 

�تخاذ �ي قر�ر حول كيفية �ملتابعة.

اعتقالرالضباطريشعلرتوتر بينراحلكومة واجليشربرتكيا

كلينتون: أوباما لنريستبعد أيرخيا  معرإيران

باكستانرتعيد فتحرممر امداد للقواترالغربية بأفغانستان
باأن  حكومي  م�سوؤول  �رصح 
ممر  فتح  �أعادت  باك�ستان 
يف  �لغربية  للقو�ت  �مد�د 
�أفغان�ستان �ليوم �الربعاء بعد 
�ن �نهى حمتجون على عمليات 
�لتفتي�س �لتي يقوم بها �جلي�س 

ملنازلهم �غالق �لطريق.
�ن  "رويرتز"  وكالة  وذكرت 
باك�ستان  عرب  �المد�د�ت  مرور 
بال  دولة  وهي  �أفغان�ستان  �ىل 
للقو�ت  حيوي  �أمر  �سو�طيء 
حركة  تقاتل  �لتي  �لغربية 
و�سيكت�سب  �الفغانية  طالبان 
�ملزيد من �الهمية مع ��ستعد�د 
�لواليات �ملتحدة لزيادة عدد 
هذ�  �فغان�ستان  يف  قو�تها 

�ىل  لي�سل  م�ساعفته  ورمبا  �لعام 
60 �لف جندي.

�لب�ستون  من  قبائل  رجال  و�سد 
�المن  قو�ت  يحتجون على مالحقة 
�لباك�ستانية للمت�سددين �حد ممري 
�المد�د يف باك�ستان منذ يوم �ل�سبت 
ت�سامان  ببلدة  مير  طريق  وهو 
بلوخ�ستان  �قليم  يف  �حلدودية 
�ىل  ويوؤدي  بي�ساور  غربي  جنوب 

مدينة قندهار يف �أفغان�ستان.
�ما �لطريق �لثاين عرب ممر خيرب 
فقد  ت�سامان  �رصقي  �سمال  �ىل 
خالل  متكررة  لهجمات  تعر�س 
مما  �ملا�سية  �لقليلة  �ال�سهر 
ق�سرية  ولفرت�ت  �أحيان  يف  عطل 

�المد�د�ت.
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رئي�س حترير  �لله  �جلار  �أحمد  طالب 
�سحيفة "�ل�سيا�سية" �لكويتية �ملغفرة 
من �لرئي�س �مل�رصي حل�سني مبارك من 
يف  �لو�سع  ب�سبب  له  �ملهاجمة  �الآر�ء 
غزة، متهًما حركة �ملقاومة �الإ�سالمية 

"حما�س" باالإجر�م.
وقال �جلار �لله يف مقال له ب�سحيفة 
�سيادة  يا  �حلكومية:" �عذرهم  �الأهر�م 
�لرئي�س ، �جلهل �أعمي ب�سريتهم، �غفر 
لهم �أيها �لرئي�س مبارك �أنهم ال يدرون 
ماذ� يفعلون ،  �غفر لهم و�عذرهم علي 
�سمتنا  عن  نحن  و�عذرنا  جهلهم ،  
تلتفت  �أو  ت�ستمع  وال  �عذرنا  عليهم ،  
�سمعت  و�إذ�  منا ،   �ل�سفهاء  كالم  �إيل 
ترد  فال  �لغاوين  �أولئك  كالم  قر�أت  �أو 
�ل�سغائر  عليهم ،  فال�سكوت يف مو�قع 

خري من �الإجابة ". 
و�أ�ساف:" كثريون هم �ل�سفهاء يف عاملنا 
بالدنا ،   بع�س  دمرو�  وقد  �لعربي ،  
دمرو� تالحمنا وثقتنا ببع�سنا ،  دمرو� 
حياتنا �الجتماعية و�قت�سادنا ،  دمرو� 
مبا  يكتفو�  ومل  قوتنا ،   عو�مل  كل 
فعلو� فهم ما�سون يف غيهم ،  حتي بات 
غ�سل  ��ستطاعو�  بعدما  كبري�  خطرهم 

�لهد�مة ،   بطروحاتهم  �لنا�س  �أدمغة 
�إذ  موؤقتا ،   �لغ�سل  هذ�  كان  و�إن  حتي 
�رصعان ما يكت�سف �لنا�س �أنهم �سحايا 
�أوغاد �سا�سة باعو� �أوطانهم و�سعوبهم 
�لدماء  تهزها  ال  خارجية  مل�سالح 

�مل�سفوحة يف حروبهم �لعبثية ". 
مبارك  �لرئي�س  �أيها  �عذرهم  وتابع:" 
و�نظر �إيل غزة لرتي كيف �سحي هوؤالء 
لي�ستدرو�  وب�سعبهم  باأر�سهم  �الوغاد 
بع�س عطف �لعامل �لعربي ،  من خالل 
�لطيبة . .  �الأر�س  تلك  و�سهد�ء  �لدمار 
غيهم ،   علي  توؤ�خذنا  وال  �إعذرهم 

�ختارو�  �لذين  �أن  متاما  ندرك  فنحن 
�جلحور وحروب �لفنادق ــ ال �خلنادق 
ــ يد�رون من �إير�ن وينفذون �سيا�ستها ،  
ويجرتون فكرها وعقيدتها ،  وهم ظنو� 
�ن �سالح �لدين �الأيوبي �لذي حرر بيت 
قطز  و�أن  فار�س ،   من  �أ�سله  �ملقد�س 
وبالد  م�رص  وحمي  �لتتار  هزم  �لذي 
�ل�سام يف معركة عني جالوت �أ�سله من 
طهر�ن ،  و�أن قياد�تنا علي مر �لتاريخ 
كانو� يدينون بالوالء و�لطاعة الأبناء 

فار�س ! ".
وت�سائل:" هل يريد �أولئك �ملتحاملون 
منهم  بدال  حتارب  �أن  �لقاهرة  علي 
نفي  �إيل  هوؤالء  فيه  �سارع  وقت  يف 
�ل�سو�ريخ  �طالق  عن  م�سئوليتهم 
علي  لبنان  جنوب  من  �لعبثية 
�لذين  لعن  �إيل  �سارعو�  بل  �إ�رص�ئيل؟ 
باأنهم  و�تهموهم  �ل�سو�ريخ  �أطلقو� 
�إ�رص�ئيل  ت�رصب  �أن  ور�ئها  من  �أر�دو� 
لبنان وتدمره .. ماذ� يريد هوؤالء؟ هل 
يريدون �إعادة خلط �الأور�ق يف �لعامل 
بورقة  يفوزو�  �ن  �أمل  علي  �لعربي 
�سغط ممهورة بدماء �الأبرياء و�لدمار 

�ملريع؟".

املجل�ش الد�ستوري املوريتاين يجدد صحف يكويت ييتهمرمحاسرباإلجرامروالشعوبرالعربية باجلهل
رف�ش عزل رئي�ش الربملان

�ملجل�س  �أعلن 
ي  ر �ستو لد �
للمرة  �ملوريتاين، 
غ�سون  يف  �لثانية 
�سهرين، رف�سه عزل 
�لربملان  رئي�س 
ولد  م�سعود 
�ملعار�س  بلخري 
و�لذي  لالنقالب، 

للمجل�س  �ملوؤيدة  �لنيابية  �الأغلبية  ت�سعى 
�الأعلى �حلاكم �إىل �الإطاحة به.

وذكرت �سحيفة "�خلليج" �المار�تية �ن �ملجل�س 
طعن يف �ملادة 17 من �لتعديالت �لتي تقدمت 
بها "�جلمعية �لوطنية )�لربملان( على نظامها 
رئي�س  عزل  تتيح  �لتي  �ملادة  وهي  �لد�خلي، 

�لربملان".
وقال �ملجل�س يف قر�ره �ل�سادر �أم�س:" �إن �لفقرة 
�لر�بعة من �ملادة �ملذكورة تتناق�س مع �ملادة 

50 من �لد�ستور �ملوريتاين".

تقرير اأمريكي يحذر من تزايد النفوذ 
االإيراين داخل العراق

"�لبنتاجون" يف  قالت وزر�ة �لدفاع �المريكية 
تقرير جديد حول �لعر�ق �ن �ير�ن ما ز�لت ذ�ت 
نفوذ و��سعة يف �لعر�ق، حيث تدعم جمموعات 
م�سلحة وت�سعى للتاأثري على �ل�سيا�سة �لد�خلية 

يف �لبالد.
يف  �لو�سع  يتناول  �لذي  �لتقرير  يف  وجاء 
�يلول  �سبتمرب  بني  ما  �لفرتة  يف  �لعر�ق 
�ن  �لعام �ملن�رصم  �لثاين من  ونوفمرب ت�رصين 
لال�ستقر�ر  كبري�  تهديد�  متثل  ز�لت  "ما  �ير�ن 
على  و�سيادته  للعر�ق  �ل�سيا�سي  و�ال�ستقالل 

�ملدى �لطويل."
لن�سف  "�سعت  �ير�ن  �ن  �لبنتاجون  ويقول 
�التفاق �المني بني �لواليات �ملتحدة و�حلكومة 
و�لذي  �ملا�سي،  �ل�سهر  وقع  �لذي  �لعر�قية" 
ين�س على �ن�سحاب �لقو�ت �المريكية من �لعر�ق 

قبل نهاية 2011.
تدريب  تو��سل  "�ير�ن  �ن  �لتقرير  وي�سيف 
بهدف  مقاتلة  جمموعات  وت�سليح  ومتويل 

زعزعة ��ستقر�ر �لعر�ق."
وقال �ملتحدث با�سم �لبنتاجون جوف موريل: 
"ما زلنا جند �دلة على �لدعم �الير�ين لالرهابيني 

يف �لعر�ق وكذلك يف �فغان�ستان".
للتاأثري  ت�سعى  �ير�ن  فان  �لتقرير،  وح�سب 
�نتخابات  �لد�خلية للعر�ق عرب  �ل�سيا�سة  على 
�ل�سهر  نهاية  يف  �ملقررة  �ملحافظات  جمال�س 

�جلاري، و�لتي �ستكون �الوىل منذ 2005.

استياء مصريرمنرإيرانرإزاء تصرحياترجناد
 حولردو  مصر ف يالعدوانرعلى غزة

غ�سبها  �لثالثاء  �إير�ن  م�رص  �أبلغت 
يف  ورد  ما  �إز�ء  و��ستيائها  �ل�سديد 
�أحمدي  �الإير�ين  �لرئي�س  ت�رصيحات 
م�رص  دور  حول  �ملا�سي  �ل�سبت  جناد 
�الإ�رص�ئيلي  �لعدو�ن  مع  �لتعامل  يف 
بني  لقاء  خالل  وذلك  غزة،  على 
وزير  م�ساعد  هريدي  ح�سني  �ل�سفري 
�الآ�سيوية  لل�سوؤون  �خلارجية �مل�رصي 
رئي�س مكتب  �ل�سفري ح�سني رجبي  مع 

رعاية �مل�سالح �الإير�نية بالقاهرة.
"يرتدد  �الإير�ين قد قال  وكان �لرئي�س 
يف  �ل�سيا�سية  �الجتماعات  بع�س  يف 
�لغرب �أن �حلكومة �مل�رصية �رصيك يف 
�جلر�ئم �لتي ترتكب يف غزة.. �لكيان 
�رصيك  �إيجاِد  �إىل  ي�سعى  �ل�سهيوين 
لذ� على �حلكومة �مل�رصية  جلر�ئمه، 
�أن تك�رص هذ� �ل�سمت، وحتدد مو�قفها 

�أمام باقي �لدول و�ل�سعب �مل�رصي".

�الو�سط"  "�ل�رصق  �سحيفة  ونقلت 
قوله:"  هريدي  ح�سني  �ل�سفري  عن 
رجبي  مع  �للقاء  خالل  ��ستعر�َس  �إنه 
الإنهاء  �لر�مية  �مل�رصية  �جلهود 
على  �لغا�سم  �الإ�رص�ئيلي  �لعدو�ن 

�ل�سعب �لفل�سطيني يف غزة".
كما ��ستعر�س يف هذ� �الإطار �ملبادرة �لتي 
�أعلنها �لرئي�س �مل�رصي ح�سني مبارك 

�الإ�رص�ئيلي،  �لعدو�ن  لوقف  �لر�مية 
�أحد عنا�رصها �ملهمة  و�لتي توؤكد يف 
و�أن  �لفل�سطيني،  �ل�سف  توحيد  على 
تعمل  �لر�هنة  جهودها  يف  "م�رص 
مل�سلحة �ل�سعب �لفل�سطيني، و�أنه من 
�جلهود  جميع  تتكاتف  �أن  �ل�رصوري 
�لعربية و�الإ�سالمية ور�ء هذه �مل�ساعي 

�مل�رصية يف هذ� �خل�سو�س".
�للقاء  خالل  �أكد  �أنه  هريدي  و�أ�ساف 
"م�رص ال تعمل مطلقًا �سد حما�س،  �أن 
تنفيذ  هو  �أ�سا�سي  لهدف  تعمل  و�إمنا 
قر�ر جمل�س �الأمن 1860 وو�سع مبادرة 

�لرئي�س مبارك مو�سع �لتنفيذ".
�مل�سوؤولني  من  "ناأمل  هريدي  وقال 
�الإير�نيني �أن يقفو� ور�ء م�رص الإجناح 
�لعدو�ن  لوقف  �مل�رصية  �جلهود 
�ل�سعب  معاناة  و�إنهاء  �الإ�رص�ئيلي 

�لفل�سطيني".

ابتهاج و�سط ال�سومال بعد ان�سحاب قوات االحتالل االأثيوبية
�لفرح  ومظاهر  �الحتفاالت  عمت 
�ل�سومالية  �لعا�سمة  و�البتهاج 
مقدي�سو بعد �ن�سحاب �لقو�ت �الثيوبية 

من قو�عدها �لرئي�سية يف �ملدينة.
"بي  �لربيطانية  �الذ�عة  هيئة  وذكرت 
�لعودة  يف  بد�أو�  �ل�سكان  �ن  �سي"  بي 
�إىل منازلهم �لتي غادروها قبل عامني 
لالطاحة  �الثيوبية  �لقو�ت  دخول  مع 

بنظام �ملحاكم �ال�سالمية.

وقد �أثار �ن�سحاب هذه �لقو�ت خماوف 
�أن  ميكن  �ل�سلطة  يف  فر�غ  حدوث  من 
�أن كثريين  �إال  �إىل �ندالع �لعنف  يوؤدي 
ميهد  قد  �الن�سحاب  هذ�  �أن  يعتقدون 

�لطريق لل�سالم.
و�أقيم �حتفال يف مكتب رئي�س �لوزر�ء 
و�سط مقدي�سو مبنا�سبة ت�سليم �لقو�ت 
�الثيوبية �مل�سوؤولية �الأمنية للحكومة 
"�ملعتدلني"  و�الإ�سالميني  �النتقالية 

لالإحتاد  �لتابعة  �ل�سالم  حفظ  وقو�ت 
�الإفريقي.

وتبقى يف مقدي�سو قوة �فريقية �سغرية 
تابعة لالحتاد �الفريقي �إال �أن حمللني 
كافية  بقوة  تتمتع  ال  �إنها  يقولون 
عادو�  �لذين  لال�سالميني  للت�سدي 
و�أحكمو� �سيطرتهم جمدد� على �ملناطق 

�جلنوبية من �ل�سومال.
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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.
املحل املخت�ش يف اخل�سروات والفواكه العربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�ستجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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�سات خا�سة الأبناء اجلاليات العربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!
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اأمرية ميوزك لالنتاج والتوزيع الفني
ا�سم عريق يف عامل االأغنية الفل�سطينية

يوجد لدينا ت�سكيلة 
وا�سعة من االأغاين

والدبكات الفل�سطينية
 لكبار جنوم الفن 

الفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

لطلبات اجلملة يرجى االت�سال على الهاتف:
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�سفريات/ جنتهد خلدمتكم دائما خدمة امل�ضتقبل يف مطار �ضنعاء الدويل لأبناء اجلالية اليمنية

ب�شرى لأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�شي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�شرة – الوجه-

اإزالة ال�شعر 
اإزالة نقاط احل�شا�شية يف الوجه والظهر

ا�شتخدام تقنية الليزر لإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

لأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�شي، ات�شلوا 
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�ضعار جد منخف�ضة

اختيارات �ساملة من ال�سيدي، الديفيدي، االفالم اجلديدة، وا�سرطة االغاين

حتويل اال�سرطة عرب الربيد

ا�سعار اجلملة لعامة النا�ش

راحة نف�سية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�سحن خا�ش للنادى - ار�سال الطلبيات �سريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

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

145 Court st Brooklyn ny 11201

فر�سة من ذهب
الأ�سحاب املحالت التجارية ال�سغرية

يف قلب كوينز 
يف �سارع �ستانواي 

م�ساحات جتارية �سغرية وكبرية 
جاهزة لالإيجار

�ستانواي 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 �ضاحرة
�ضي�ضة بكافة النكهات

مفتوح يوميا من ال�ساعة 11 
�سباحا اإىل ال�ساعة الرابعة

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

لالإ�سرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�سهر   6

�سنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
اال�سم ال�سخ�سي........................................................
اال�سم العائلي..........................................................
رقم الهاتف...........................................................
الربيد االلكرتوين....................................................
العنوان...............................................................
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م�ساهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�س�ش، مقاالت، ق�سائد �سعرية..

همات هماتم�ضا م�ضا

غــــزة

الق�سيدة للمغرتب:
حمد �سيف

يا غزة املجد هل يف العرب معت�سم
ال تاأملي اخلري من حكام اأمتنا
بل كالذئاب متادوا يف تناحرهم
قد حا�سروك باأ�سوار مدججة
واأحكموا الطوق حتى �سار مطلبهم
لو كان -ن�سر اهلل- يراأ�ش دولة
واقبل القائد املزهو بعمته
يا قادة العرب اإن البغ�ش مزقكم
ان�سوا العداوة قد اآن اللقاء على
يا دولة البغي طاف الكيل بل طفحت
كل املجازر كانت من ثقافتكم
حاخامكم قال يف اأجلى �سفافته
يا نافث احلقد افطن اأنت مبتدل 
اإن يقتلوا الطفل معذورا مبدر�سة
قلوبهم حذوة االإجرام تنه�سها
يا ابن غزة علمت الرجال على
اإنا نتيه فخارا من �سجاعتكم
تلك ال�سجاعة ما كانت لتفعلها 
اإنا نحيي �سمودا ال مثيل له
اإن كان فيكم جراح من قتالهم 
ما كان منكم �سهيد اإاّل منزله

يقول لبيك-يا غزة- ويلتحم
فهم من العجز كاالأنعام اإ ن عزموا

ومل يلملمهم قا�ش وال حكم
وبع�سهم منك �سجان ومنتقم

اأن يرتقي موقع القبطان منهزم
لقال لبيك واهتزت لع القمم

يقول لبيك- قد جئنا- ويبت�سم
غال تكونوا جماعات وتنق�سموا

اأر�ش الن�سال ففيها تطلب الذمم
كل املكاييل فيما ت�سكت االأمم

حتى ليعجز عن اإح�ساءها القلم
�سبوا عليهم جحيم املوت وانتقموا

والعرب -تعرف فيك اللوؤم- والعجم
فاأي نوع من امل�ستوطنني همو

وهم وحو�ش باثم احلقد قد و�سموا
دنيا ال�سمود فاأنت ال�سامخ العلم

فاأنتم النبل واالإقدام والقيم
اإاّل الرجولة واالميان والهمم

كما ت�سيد مبن ماتوا ومن �سلموا
فال�سيف اإن قارع االأعداء ينثلم

بني النيبني فاغ�ش الطرف يا اأمل
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اإعداد - مي كمال الدين

ولد مارتن لوثر كينج يف �خلام�س ع�رص 
من يناير 1929م ومت �غتياله يف �لر�بع 
�مليالد  بني  وما   1968 �إبريل  من  ع�رص 
و�لوفاة حياة حافلة ق�ساها لوثر جماهدً� 
ومد�فعًا عن حقوق �الأفارقة يف �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية.
بوالية  �أتالنتا  مبدينة  لوثر  ولد 
�إىل  جذوره  ومتتد  �الأمريكية  جورجيا 
يف  ر�عيًا  و�لده  عمل  �الإفريقية،  �لقارة 
وكان  باأتالنتا،  �ملعمد�نية  �لكني�سة 
�الأفارقة  �أحد �مل�ساركني يف حركة ن�سال 
�الأقليات،  وحقوق  حقوقهم،  عن  للدفاع 
هذ� �الأب �لذي �أكمل م�سريته �البن بعد ذلك 
من  حياته  �أخر  حتى  يجاهد  مارتن  فظل 
�أجل حتقيق �مل�ساو�ة و�لدفاع عن حقوقه 

وحقوق غريه من �الأفارقة و�الأقليات.
يف  �لعن�رصية  بالتفرقة  �ل�سعور  تر�سخ 
��ست�سعره  و�لذي  �ل�سغر  منذ  مارتن  عقل 
�أ�سود  كطفل  فهو  من حوله،  �سيء  كل  يف 
�الأطفال  �أقر�نه من  �للعب مع  يحرم عليه 
�الأمهات  توجيهات  على  بناء  �لبي�س، 
فبد�أ  �لبد�ية  كانت  هنا  ومن  �لبي�س، 
مارتن يفهم كيف ت�سري �الأو�ساع يف دولة 
كعبيد  يعملو�  لكي  �إليها  �أجد�ده  جلب 
�أو  م�ساو�ة  توجد  فال  �الأبي�س،  للرجل 

حرية �أو حقوق للمو�طن �الأ�سود.
وعلى �لرغم من ذلك نا�سل مارتن ليحقق 
فاجتاز  �حلياة،  هذه  يف  ��سم  لنف�سه 
�لتحق  ثم  بنجاح  �لدر��سية  مر�حله 
مبدر�سة "بوكر و��سنطن" �لثانوية، وكان 
باجلامعة  �لتحاقه  يف  �سببًا  فيها  تفوقه 
"مور  بكلية  فدر�س   ،1942 عام  يف 
هاو�س"، وتخرج منها عام 1948 حا�ساًل 
على �سهادته يف �الآد�ب ومتخ�س�سًا يف علم 
�الجتماع، وكان حينها يف �لتا�سعة ع�رص 
يف  كم�ساعد  مارتن  عمل  وقد  عمره،  من 

كني�سة �أبيه يف عام 1947.
باملدر�سة  فالتحق  در��سته  مارتن  و��سل 
�لالهوتية يف بن�سلفانيا ودر�س بها ثالث 
�سنو�ت وح�سل منها على �سهادته �لعلمية، 
تبع ذلك ح�سوله على درجة �لدكتور�ه يف 

�لفل�سفة من جامعة بو�سطن 1955.
كوريتا  من  مارتن  تزوج  بو�سطن  ويف 
�سكوت، �لتي �أجنب منها �أبناوؤه �الأربعة.

كافة  �أمريكا  يف  �ل�سود  �ملو�طنني  القى 
�الأولوية  فكانت  و�الإذالل  �الحتقار  �أ�سكال 
للبي�س يف كافة �الأمور، ففي و�سائل �لنقل 
تخ�س�س لهم �أماكن معينة للجلو�س، ويف 

باقي �ملعامالت �حلياتية يقيدون بقو�نني 
معينة ال ي�ستطيع �أحد منهم جتاوزها و�إال 

�ألقي �لقب�س عليه.
بد�أت �رص�رة �لن�سال ت�ستعل بعد �أن �ساق 
�الأفارقة من كرثة �لظلم و�ال�سطهاد �للذين 
عانو� منهم، ومتثل �حد �أ�سكال �ال�سطهاد 
روز�  تدعى  �سود�ء  �سيدة  رف�ست  عندما 
�حلافلة  يف  مقعدها  عن  �لتخلي  بارك�س 
لرجل �أبي�س فاألقت �ل�رصطة �لقب�س عليها 

بتهمة خمالفة �لقو�نني.
عن  �لدفاع  �أجل  من  للن�سال  لوثر  هب 
ولكنه  �الأ�سود  للمو�طن  �ملدنية  �حلقوق 
�سبيل  يف  و�سيلة  �لعنف  من  يتخذ  مل 
�لو�سول لهدفه، بل �سار على نهج �لزعيم 
�لهندي غاندي "�ل�ساتيا جر�ها" �أو مبد�أ 
و�لذي  �ل�سلمية،  �ملقاومة  �أو  �لالعنف 
هذ�  فيدعو  �ل�سلمي  لل�سغط  و�سيلة  يعد 
�ملبد�أ �إىل �ملقاطعة و�العت�سام و�المتناع 
عن �لطعام �أو �لع�سيان �ملدين، وهو ما 
ل�رصكة  مقاطعة  �إىل  لوثر  دعا  كان حيث 
�لزنوج  �الأمريكان  ميثل  و�لتي  �حلافالت 
ن�سبة كبرية من ركابها مما كان له بالغ 
�الأثر على �إير�د�تها و�لتي تقل�ست كثريً�، 
382 يوم،  ود�مت هذه �ملقاطعة حو�يل 
�إىل �أن �أ�سدرت �ملحكمة �لعليا باأمريكا يف 
21 دي�سمرب 1956 قر�رها بعدم د�ستورية 
�ل�سود  �ملو�طنني  تعزل  �لتي  �لقو�نني 
ي�ستقل  �أن  يجب  و�أنه  �لنقل،  و�سائل  يف 
�ملو�طنني �ل�سود و�لبي�س �حلافالت على 

قدم �مل�ساو�ة.
يف  مارتن  حققه  �نت�سار  �أول  هذ�  وكان 
�لعن�رصية،  �لتفرقة  �سد  �ل�سلمية  حربه 
مرة  من  �أكرث  �عتقاله  ذلك مت  �سبيل  ويف 
وتعر�س منزله للهجوم، ولكن يف �ملقابل 

برز دوره كزعيم للزنوج.

حق  وهي  �أخرى  معركة  �إىل  كينج  �نتقل 
�الأ�سول  ذوي  من  �الأمريكان  �ملو�طنني 
مبهاجمة  فقام  �النتخاب،  يف  �الإفريقية 
و�لدميقر�طي  �جلمهوري  �حلزب  من  كل 
�ل�سود  بحق  مطالبًا  خطاباته  �إحدى  يف 
حتقيق  من  مارتن  وجنح  �النتخابي، 
�لنجاح يف هذه �جلولة �أي�سًا فتم ت�سجيل 
يف  �الأفارقة  �الأمريكان  من  ماليني  خم�سة 

�سجالت �لناخبني يف �جلنوب. 
يف عام 1957 مت �نتخابه رئي�سا ملوؤمتر 
�لقيادة �مل�سيحية �جلنوبية، وهي منظمة 
وهي  �ملدنية،  �حلقوق  حركة  تدعم 
�ملبادئ  من  �لعليا  مثلها  �أخذت  منظمة 
�مل�سيحية، وح�سل مارتن يف نف�س �لعام 
وهو يف �ل�سابعة و�لع�رصين من عمره على 
�سنويًا  "�سينجارن" و�لتي متنح  ميد�لية 
لل�سخ�س �لذي يقدم م�ساهمات فعالة يف 
مو�جهة �لعالقات �لعن�رصية، وبح�سوله 
ق�س  و�أول  �الأ�سخا�س  �أ�سغر  �أ�سبح  عليها 

يح�سل على هذه �مليد�لية.

دعا مارتن للقيام ب�سل�سلة من �ملظاهر�ت 
�الأو�ساع  تغيري  يف  �أماًل  برمنجهام  يف 
لل�سود،  و��سطهاد  عن�رصية  من  �ل�سائدة 
فقامت �أوىل مظاهر�ته �لرمزية يف �لطريق 
�لعام، ومل متر هذه �ملظاهرة ب�سالم فما 
�ملظاهرة  �ل�رصطة  رجال  �قتحم  �أن  لبث 
ووقعت  �لبولي�سة  و�لكالب  بالع�سي 
�لكثري من �ال�ستباكات بني �لزنوج ورجال 

�ل�رصطة �لبي�س.
مبنع  ق�سائي  �أمر  �سدر  �ملظاهرة  وعقب 
�أ�سكال  وكافة  و�العت�سامات  �ملظاهر�ت 
�حلكم  معار�سًا  كينج  فهب  �الحتجاج، 
برمنجهام  يف  مظاهرة  وقاد  �لق�سائي 
يرددون  �ملتظاهرين  مئات  خلفه  و�سار 
فتم  بربمنجهام"،  �حلرية  "حلت  هتاف 
�إلقاء �لقب�س عليه و�أودع �سجنا �نفر�ديًا.

عقب خروجه من �ل�سجن ��ستمر مارتن يف 
�سغط  ت�سكيل  حماواًل  �ملظاهر�ت  تنظيم 
على �لبي�س من �أجل �جللو�س للتفاو�س، 
وبالفعل �جتمع �لطرفني معًا ومت �التفاق 
على عدة بنود منها �إلغاء �لتفرقة و�إقامة 
�ملتظاهرين،  عن  و�الإفر�ج  عادل  نظام 
فقامت بع�س  فعل  يرُ �التفاق مل  هذ�  �أن  �إال 
�الأفر�د باإلقاء �لقنابل على منازل �لقادة 
�لزنوج، ووقعت �لعديد من �مل�سادمات، 

ومت �إعالن حالة �لطو�رئ.
�أكرب  وجاء عام 1963 لي�سهد و�حدة من 
فتجمع  �أمريكا  �سهدتها  �لتي  �لثور�ت 
حو�يل  منهم  �سخ�س  �ألف   250 حو�يل 

و�جتهو�  �لبي�س  من  �سخ�س  �ألف   60
للمطالبة  �لتذكاري  لينكولن  ن�سب  نحو 
بحقوقهم �ملدنية، و�سهدت هذه �ملظاهرة 
�إلقاء مارتن الأروع خطبه و�أكرثها قوة " 
�ليوم  �أحلم  "�إنني  فيها  حلم" وقال  لدي 
يف  يوما  �سيعي�سون  �الأربعة  �أطفايل  باأن 
�لنا�س  على  �حلكم  فيه  يكون  ال  �سعب 
تنطوي  مبا  ولكن  جلودهم،  باألو�ن 
كينج  مارتن  وو�سف  �أخالقهم"،  عليه 
�ملتظاهرين كما لو �أنهم جتمعو� القت�ساء 
دين م�ستحق لهم ومل تف �أمريكا ب�سد�ده، 
�أعطت  به  تعهدت  مبا  تفي  �أن  من  وبداًل 
�أعيد وكتب به  �لزنوج �سيكًا بدون ر�سيد 

�إن �لر�سيد ال يكفي ل�رصفه.
طعنة �أخرى �سددت يف قلب �حلرية عندما 
�ملعمد�نية  �لكني�سة  على  قنبلة  �ألقيت 
�لتي تزخر بتالميذ من �لزنوج يوم �الأحد 
مبدينة برمنجهام، وحاول مارتن باأق�سى 
�لعنف عقب هذ� �حلادث  جهد منع تفجر 

�لب�سع.
وخالل 11 عام ما بني -1957 1968 مل 
يهد�أ مارتن كينج  يف �لدفاع عن �حلقوق 
فيها  �سافر  �الأمريكان،  للزنوج  �ملدنية 
الأكرث من منطقة و�ألقى �لعديد من �خلطب، 
وكانت له م�ساركات فعالة يف �أي منطقة 
لالحتجاج،  مظاهر  �أو  ظلم  بها  يوجد 
من  �لعديد  وكتب  كتب،  خم�س  و�ألف 
جذبت  �سخمة  مظاهر�ت  وقاد  �ملقاالت، 
�هتمام �لعامل كله، كما �ألقي �لقب�س عليه 
�أكرث  20 مرة، وتعر�س لالعتد�ء  حو�يل 

من �أربع مر�ت.
وظل كينخ الأخر يوم يف حياته حاماًل على 
مثل  وم�ساكلهم  �لزنوج  ق�سايا  كاهليه 
ق�سايا �لفقر و�أهمية �إعادة توزيع �لدخول 
بني  و�لتفريق  و�لعن�رصية  عادل،  ب�سكل 

�لرجل �الأبي�س و�الأ�سود. 
حماوالت  من  للعديد  مارتن  تعر�س 
يف  منها  �أي  تنجح  مل  و�لتي  �الغتيال 
يد  على  منهم  و�حدة  وكانت  منه  �لنيل 
 ،1957 �سبتمرب   19 يف  �ل�سيد�ت  �إحدى 
خطابات،  بفتاحة  طعنة  حاولت  عندما 
�إثرها،  على  يفقد حياته  �أن  مارتن  وكاد 
ولكن قدر له �أن يحيا لي�ستمر يف مقاومته 

للعن�رصية.
يف  ممفي�س  بوالية  �لنهاية  جاءت  ثم 
عندما مت   1968 �إبريل  من  �لر�بع  م�ساء 
�غتياله بطلقات ر�سا�س �أطلقها عليه �أحد 
�أثناء  ر�ي  �رل  جيم�س  يدعى  �ملتع�سبني 
�أثناء  وذلك  فندقه،  �رصفة  يف  وجوده 
تو�جده مبمفي�س لتاأييد �إ�رص�ب" جامعي 

�لنفايات".
وحكم على �لقاتل بال�سحن 99عامًا، وقد 
هذ�  �أن  عن  ذلك  بعد  �لتحقيقات  �أفادت 
�الغتيال رمبا يكون مدبرً� و�أن جيم�س ر�ي 

ما هو �إال جمرد �أد�ة لتنفيذ �الغتيال.

ما تنرلوثر كينجر:حلمرباملساواة وماترف يسبيلها
وجوهوجوه

منا�سل اأمريكي �سد العن�سرية حظى ب�سعبية كبرية وارتبط ا�سمه بالدعوة للحرية ونبذ العن�سرية، فا�ستحق احل�سول على جائزة نوبل لل�سالم، ومتر ذكرى ميالد 
مارتن لوثر كينج يف 15 يناير لنتذكر اأحالمه والتي قال عنها "اإنني اأحلم اليوم باأن اأطفايل الأربعة �سيعي�سون يوما يف �سعب ل يكون فيه احلكم على النا�س باألوان 

جلودهم، ولكن مبا تنطوي عليه اأخالقهم".
ورمبا لو كان كينج حيًا اإىل يومنا هذا وراأى باراك اأوباما ي�سعد ليحتل من�سب رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية لغمرته ال�سعادة لكون حلمه قد حتقق اأخريًا ومت 

الق�ساء على العن�سرية فها هو اأمريكي اإفريقي اأ�سود يتوىل رئا�سة نف�س الدولة التي وقف فيها مارتن لوثر مدافعًا عن حرية وحقوق املواطن الأ�سود.

عن�سرية منذ الطفولة
من معركة الأخرى

بداية الن�سال

مظاهرات غا�سبة
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النا�س فيما يع�شقون ويتلذذون مذاهب، 
لكن اأن ي�شل احلال اإىل الثعابني وال�شحايل 
وال�شفادع والعقارب وح�رشات اخرى، 
فهذا مثري لال�شتغراب. احلالة �شجلت يف 
الهند لطفل يبلغ من العمر 12 عاما يعترب 
هذه احليوانات طعامه املف�شل. ال�شبي، 
ياأكل  اأن  تعود  كومار،  بانكاج  وا�شمه 
من  الثانية  يف  كان  ان  منذ  الزواحف 
�شاهدته  انها  والدته  وقالت  عمره. 
عامني  عمره  كان  عندما  �شفدعة  ياأكل 
فقط، م�شرية اإىل انه اكل ج�شد ال�شفدعة 
التي  الأ�رشة،  قررت  اأقدامها.  ورمى 
ت�شكن قرية �شاركيال مبقاطعة كار�شاوا 
منعه  بغر�س  بانكاج  تكتيف  الهندية، 

وال�شفادع  ال�شحايل  واأكل  مطاردة  من 
غري  لكنه  الخرى،  واحل�رشات 
للعثور  الر�س  يحفر  وبداأ  ا�شرتاتيجيته 

على ثعابني لأكلها.
انه  ديفي،  �شاروج  والدته،  وتقول 
وجه  على  ال�شامة  الزواحف  اأكل  يحب 
�شينغ،  اأنيل  والده  ويقول  اخل�شو�س. 
الهندي،  اجلي�س  يف  �شائقا  يعمل  الذي 
الهندي  »املعهد  اىل  ابنه  ا�شطحب  انه 
للعلوم الطبية« بغر�س عالجه بال نتيجة. 
ل  مبلغا  عالجه  على  الأ�رشة  واأنفقت 
يقل عن 300000 روبية، وهو اأق�شى 
ما  واأكرث  لعالجه.  اإنفاقه  ميكنها  ما 
تخ�شاه ال�رشة اأن تتعر�س حياة بانكاج 

للخطر ب�شبب التهامه الكثري من احل�رشات 
والزواحف ال�شامة. جتدر الإ�شارة اإىل 
الهند،  يف  �شاذة  لي�شت  احلالة  هذه  ان 
بطلها  للده�شة.  مثرية  اخرى  حالة  فثمة 
الذي  �شنة،   35 با�شكاران،  نرياجنان 
الثعابني حية على مدى اكرث  اعتاد اكل 
الزمن. وقال نرياجنان  من  عقدين  من 
انه عندما كان يف �شن ال�شابعة، وهو يف 
طريقه اىل املدر�شة، هاجمته اأفعى ومل 
يجد طريقة اف�شل من ع�شها ثم التهامها 
كاملة بغر�س اإنقاذ حياته ولي�س بدافع 
اجلوع. ومنذ ذلك الوقت ظل نرياجنان 

يلتهم الثعابني دون اأي تردد.

بها  يتندر  غريبة  ق�سة 
�ملو�طنون يف بلغاريا، �لبع�س 
ير�ها  و�لبع�س  طريفة،  ير�ها 
يوؤكد  �الآخر  و�لبع�س  ماأ�ساة، 

�أن �رص �لبلية ما ي�سحك.

�ملز�رع  هو  �لق�سة  بطل 
�ملا�سية  وتاجر  �لبلغاري 
تزوج  �لذي  بانايتوف  �ستويل 
ينجب،وفجاأة  ومل  مر�ت  ثالث 
�ساحب  مع  جال�سًا  كان  بينما 
حتدث  ل�سكنه  جماورة  مزرعة 
ففوجئ  م�سكلته،  عن  معه 
له  يقول  �ملزرعة  ب�ساحب 
ويرجوه  زوجته  �إىل  مييل  �إنه 

ذلك  ومع  ليتزوجها،  عنها  �لتنازل 
للده�سة  عالمات  �أي  عليه  تبد  مل 
بل  �لغريب،  �ملطلب  هذ�  ب�سبب 

ب�رصط  مو�فقته  يف  �ملفاجاأة  كانت 
�ساأله  وعندما  مقابل  على  ح�سوله 
كانت  �ملقابل  عن  �ملزرعة  �ساحب 
على  للح�سول  طلبه  يف  �ملفاجاأة 

تدعى  عجوز  ماعز،  �أنثى 
�لعمر  من  و�لبالغة  �إيلينا 
و�سعت  �لتي  �سنو�ت"   8"
موؤخرً� ثالثة حمالن �سغار!! 
�ل�سفقة  هذه  على  وتعليقًا 
�سفقة  �إنها  �ستويل  قال 
ل�ساحب  للغاية  ر�بحة 
على  ح�سل  فهو  "�إيلينا"، 
�أنثى  مقابل  جميلة  زوجة 

ماعز و3 حمالن.

�الآخر  هو  �أنه  و��ستطرد 
ي�سعر بال�سعادة الأن تربية 
�ل�سغار  �لثالثة  �حلمالن 
عن  تعو�سه  �سوف  الإيلينا 
ف�سلت  �أن  بعد  �الأطفال  من  حرمانه 
يف  �ل�سابقات  �لثالث  زوجاته 

�الإجناب.

طفلرهنديريأكلرالثعابينرالسامة والعقا بروالضفادع

يتنازلرعنرزوجتهرمقابلر]عنزة[ و 3 محالن

�لعا�سمة  �سكان  عدد  �زد�د 
و332  �ألفًا   76 �لفرن�سية 
�لع�رص  �ل�سنو�ت  ن�سمة خالل 
�أوردته  ما  هذ�  �الأخرية. 
للمركز  جديدة  �إح�سائية 
�لوطني لالإح�ساء يف فرن�سا. 
�أهايل  عدد  يكون  وبهذ� 
مليونني  بلغ  قد  باري�س 
و201 �ألف و578 �ساكنًا. �أما 
منطقة »باري�س �لكربى« �لتي 
ت�سمل �سو�حيها �لقريبة، �أو 
ما يعرف بـ »جزيرة فرن�سا« 
كان  �لتي  فر�ن�س(  دو  )�الإيل 
ن�سمة،  مليون   11 ي�سكنها 
قر�بة  �سكانها  عدد  ز�د  فقد 

ن�سف �ملليون خالل �ل�سنو�ت �لع�رص 
�الأخرية.

�لفرن�سية،  �لعا�سمة  �أن  يذكر  مما 
هجر�ت  �سابقة،  فرت�ت  يف  �سهدت 
�إىل �ملدن و�ل�سو�حي  معاك�سة منها 
�ملجاورة. وكان على ر�أ�س �الأ�سباب 
و�لبيوت  �ل�سقق  �أ�سعار  �رتفاع 
�مل�ستاأجرة وما يتبعها من خدمات، 
يف  �زدحام  من  بها  يحيط  وما 

�ملو��سالت. لكن مل يحدث منذ عام 
باري�س  �سكان  �أن تخطى عدد   1982
�ألف.  ومائتي  �ملليونني  حاجز 
�إىل  �لزيادة  هذه  �ملحللون  ويعزو 
�أي  طبيعية،  دميوغر�فية  �أ�سباب 
�لوفيات.  على  �لوالد�ت  عدد  زيادة 
ورغم �أن �لباري�سيني �سارو� يعي�سون 
حياة �أطول وتر�جعت �أعد�د �لوفيات 
�حلايل  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  يف 
�الأخري  �لعقد  يف  عليه  كانت  عما 

فاإن  �ملا�سي،  �لقرن  من 
حققت  �ملو�ليد  ن�سب 
م�سبوقة،  غري  قفز�ت 
فرن�سا  ت�سّدرت  بحيث 
يف  �الأرُوروبيات  جار�تها 

هذ� �مليد�ن.
�سكان  تز�يد  �أ�سباب  ومن 
تر�جع  �أي�سًا،  باري�س، 
عدد �لعائالت �لتي تغادر 
كان  حني  ففي  �ملدينة. 
 14700 نحو  يغادرها 
خالل  �سنويًا،  �سخ�س 
عقد �لت�سعينات، فاإن هذ� 
 9700 �إىل  تر�جع  �لعدد 
�سخ�س يف �لعام، حاليًا. 
مناطق  �أن عموم  �الإح�سائية  وك�سفت 
�لعا�سمة ت�سرتك يف زيادة �ل�سكان، 
�لتا�سعة  للد�ئرة  و��سح  تفوق  مع 
�ل�سمايل  �لن�سف  يف  �لو�قعة  ع�رصة 
باري�س  و�سط  د�ئرة  لكن  منها. 
ع�رصة  �ل�ساد�سة  و�لد�ئرة  �لتجارية 
�ل�سكنية  �الأحياء  فيها  تقع  �لتي 
مو�زية  زياد�ت  ت�سهد  مل  �لر�قية 

للدو�ئر �الأخرى.

ي�سرق �سيارة ثم ي�ستنجد بال�سرطةمليونانرعدد سكانربا يسرو11 مليونًا ف يضواحيها

�ن  �ل�رصطة  قالت 
رجال �رصق �سيارة 
مونرتيال  يف 
باجهزتها  �ت�سل 
�ن  بعد  وهرب 
نائمة  طفلة  وجد 
وقال  بد�خلها. 
ميغيل  �ل�رصطي 
من  �ل�ستون 
مونرتيال  �رصطة 

�ن �ساحبة �ل�سيارة �لرباعية �لدفع �وقفتها لب�سع 
�حياء  من  ر�ق  حي  يف  �الثنني  ظهر  بعد  دقائق 
مونرتيال تاركة بد�خلها طفلتها �لنائمة �لتي تبلغ 

من �لعمر 14�سهر�.
خالل  �نه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ل�رصطي  و�أو�سح 
والية  يف  �مل�سجلة  �ل�سيارة  ل�س  �رصق  فقط  ثو�ن 
نيويورك �المريكية لكنه تركها بعد �ن قطع م�سافة 
و�ت�سلت  �لطفلة.  وجود  �كت�سف  عندما  ب�سيطة 
تلقت  �لتي  بال�رصطة  �لفور  على  �ل�سيارة  �ساحبة 
مبكان  لالبالغ  هاتف  ك�سك  من  جمهول  من  �ت�ساال 

وجود �ل�سيارة وبد�خلها �لطفلة.
على  �ملت�سل  هو  به  "�مل�ستبه  �ن  �ل�ستون  و��ساف 
�الأرجح". وعرثت �ل�رصطة على �لطفلة نائمة د�خل 

�ل�سيارة.

فتاة اأمريكية تر�سل 14.5 األف ر�سالة 
جوال خالل �سهر

»�إ�س. �لق�سرية  �لر�سائل  تقنية  �لكثريون  يف�سل 
تو�سيل  �أجل  من  �جلو�لة  �لهو�تف  عرب  �إم.�إ�س« 
�ال�سدقاء و�الأقارب،  �إىل  ر�سائل �رصيعة وخمت�رصة 
ولكن مر�هقة �أمريكية بالغت يف �الأمر ب�سكل كبري، 
�إذ جنحت يف ت�سجيل رقم قيا�سي باإر�سالها 14528 
ر�سالة ق�سرية عرب �جلو�ل خالل �سهر و�حد. وذكر 
و��سعة  �الأملانية  »بيلد«  �سحيفة  ن�رصته  تقرير 
�النت�سار يف موقعها �اللكرتوين �أم�س �الثنني �أن رينا 
كاليفورنيا  من  �ملتحدرة  عامًا،   13 هاردي�ستي، 
تكتب 484 ر�سالة يوميًا مبعدل ر�سالة كل دقيقتني. 
ومل ي�سدق جريج هاردي�ستي، 45 عاما، و�لد �لفتاة 
نف�سه عندما و�سلته فاتورة �جلو�ل �خلا�سة بابنته. 
ونقال عن وكالة �الأنباء �الأملانية )د.ب.�أ(، قال �الأب 
�لذي ير�سل هو نف�سه نحو 900 ر�سالة ق�سرية عرب 
يف  �ل�سحك  من  نف�سي  �أمتالك  »مل  �سهريًا:  �جلو�ل 
بد�ية �الأمر.. و�عتقدت �أن هذ� جنون وغري ممكن«. 
وحول �رص ولِعها �ل�سديد بر�سائل �جلو�ل �لق�سرية، 
قالت رينا: »دخل ف�سل �ل�ستاء وبد�أت �أ�سعر بامللل«. 
و�أو�سحت �أنها كانت تر�سل �لر�سائل �لق�سرية حتى 

ل�سديقتها �لتي كانت جتل�س �إىل جو�رها.



Ghorba News

Thursday January, 15th  2009- Vol 2  Issue#1820 حواءحواء



Ghorba News

Thursday January, 15th  2009- Vol 2  Issue#18 �ضحة�ضحة21



Ghorba News

Thursday January, 15th  2009- Vol 2  Issue#1822 ريا�ضةريا�ضة



Ghorba News

Thursday January, 15th  2009- Vol 2  Issue#18 همة23 همةم�ضا م�ضا

حدثنا مفجوع �لزمان �جلوعاين ، وهو من �سحايا �لقمع 
�ملجاين ، فقال : غابت �الأ�سوْد ، فا�ستاأ�سدت �لقروْد ، 
و��ستنوقت �جلمال قبل �ليوم �ملوعوْد ، و�ساهد و�سهيد 
�أخدوْد  يف  ركام  �إىل  �لنائم  حتول  وغار�ت   ، وم�سهوْد 
 ، يجوْد  باخلزي  ��ستثناء  وحكامنا  �لعامل  وحترك   ،
ومت   ، يعوْد  مبعونتهم  دياره  �إىل  فهو  �جلالد  �أكرمو� 
�أنت من �إفكهم يا مق�سما على �لن�سال و�ل�سموْد ، و�رثي 
وتعجب   ، و�لعهوْد  �ملو�ثيق  كل  غدر�  �مل�سفوك  بدمك 
حْتَمى   ، و�ليهوْد  لل�سهاينة  �أر��سينا  على  �سفار�ت  من 
باجليو�س و�لع�ساكر و�جلنوْد ، ويذ�ذ عن حو�سها بكل 
�أنت وحدك من  �سالح قوي �ملفعول و�ملردوْد ، وتخذل 
�الأبي�ْس  �لثور  �أكل  يوم  �أكلت  �إمنا  و   ، �حل�سوْد  كل  بني 
فر�ْس ، حروفه على  ، مثل عربي علينا يف هذه �الأيام يرُ
ن�سطيع  فال  معانيه  تدوخنا   ، ْعر�ْس  ترُ �لعامل  �سا�سات 
لها تف�سرَي� ، ويطغى علينا لبه فال منلك له تق�سرَي� ، 
والأن   ...  ، مريَر�  علقما  بات  وثقله  ثقله  بنا  وي�ستبد 
�لنمور �مل�سنوعة من ورْق ، ظلت تتفرج علينا من غري 
�أنو�ع �ل�سهاد و�الأرْق  �أو قلْق ، والأنها ملقحة �سد  خوف 
و�لتخويْف  و�خلوف  و�لتجويع  �جلوع  من  وحممية   ،
�لتي تبحث لنف�سها عن تعريْف ،  ، ومعروفة بالنكرة 
و�لت�سويْف  و�لتزييف  و�لتخوين  باخليانة  وم�سهورة 
و�لعني   ، ة  �لعزَّ ملعاين  �ملفتقدة  د�ري  من  خرجت   ،
تبكي مر�رة على ما يجري يف غّزة ، وفت�ست بني �أ�سو�ق 
�لهمزة و�لغمَزة ، عن خلي �بن �أبي �لرعايْه ، �ساحب 
�الألف حكاية وحكايْه ، فوجدته بعد جهد ي�سري للغايْه 
يْن ، ويدعوهم حللقية  ، ينادي باأعلى �سوته على �ملارِّ
تنت�رص للفل�سطينينْي ، وت�سخر من �لظاملني �لغا�سمنْي 
على  وتز�حمو�   ، جانْب  كل  من  �لنا�س  عليه  فتو�فد   ،
�سكوت  ف�سكت   ، و�لغر�ئْب  بالطر�ئف  �مل�سهور  جممعه 
من تو�لت عليه �مل�سائْب ، ثم ح�سبل وحوقل وهلل وكرّبْ 
، و�أنَّ وبكى وحت�رّصْ ، وقال بعدما �أبكى بحاله كل من 

عليه جتمهْر ، :

 ياربُّ هذي دموعي مـا لهـا كــفـــفرُ 
   و�لقلـب للهم و�الأحـز�ن ين�ســـــــــرفرُ

بالذل و�ل�سعـف و�الإذالل  �أعتــــرف  
عور�تنا قد غدت باجلهـر تنكـــــــ�سـف   

�أجمادنا ما لهـا ِرْجـل بهـا تقـــــــــف 
ـه �لــــــــــــتلـف و�لعـزم منـا خـو�ر لفَّ   

�خلوف فينا ومنـا بـات  يرجتـــــــف 
و�خلوف من ظلنا للخوف  يختـــــطـف   

حكامنا زمرة باخلبـث قـد عرفـــــــو� 
يف جانب �لهود و�ل�سهيون هم ق�سفو�   

حازو� لهـم كـل درٍّ نالـه �ل�سلــــــــف 
   و�لقد�س باعو� ثر�ها مالهـم �ســــــرف

�أذناب غرب تولـو� حينمـا زحـــفـــو�
يوم �لقنا للخنا و�خلزي هـم  قذفـــــو�  

د �أمام �لقـرد قـد  وجفــــــو� �أ�سباه �أ�سْ
   تبا لهم ويحهم مـا عندهـم  هــــــدف

بالعهر و�لف�سق و�الإف�ساد قد  و�سفـو�
   و�لعار من و�سفهم فينـا �سينتــ�سـف

يا ربُّ فاخ�سف بهم �أر�سا كما خ�سفو� 
   و�بعث لنا من يرد �لكيـد �إن وقـــفـو�

و�مل�ست�ساْر  و�لوزير  و�ل�سفري  �لرئي�س  �أيها  يا   : وبعد 
على  ويبخلون  و�لر�ساميل  �لرب�ميل  ميلكون  من  ويا   ،
�إخو�ننا مبو�قف �لرجولة و�الإنت�ساْر ، غزة بعد �حل�سار 
�أر�د  هكذ�   ، نهاْر  كل  ي�ستد  عليها  و�لق�سف   ، �لناْر  يف 
�بن �لقرد و�حلماْر ، ومابني �حل�سار و�لنار �أيها �لعبيد 
�لقلوب  لذوي  تك�سف  وحقائق  وعرب  ق�س�س   ، �الأحر�ْر 
وال  �مل�سريَّ  وال   ، �جلباْر  وال  �ملقهور  فال   ، و�الأب�ساْر 
�ملختاْر ، وال �ملحريِّ وال �ملحتاْر ، بقادرين على حمو 
ما تر�سخ فينا من �سور و�أفكاْر ، وبامل�ساهد �ملاأ�ساوية 
�أ�ستهل �حلديث و�لكالْم ، الأقول و�لله �مل�ستعان على ما 
يحاك �سدنا يف �لظالْم ، �إن �سو�ريخا يح�سبونها ذكية 
من �لن�سوء �إىل �خلتاْم ، تق�سف �الأطفال وهم رقود ونياْم 
، وتع�سف مبا لهم من �آمال و�أحالْم ، لتق�سم �أج�سادهم 
�إىل عدة �أق�ساْم ، هي �سو�ريخ غبية بالكمال و�لتماْم ، 
�إال  هو  ما   ، �لبغي�ْس  �الإجر�مي  م�سارها  ي�سبط  من  و�إن 
جبان ذليل مري�ْس ، خيل �إليه لوهمه �لعري�ْس ، �أن قتل 
�الأطفال و�لولد�ن و�لر�سْع ، �سيق�سي على �أجيال له يف 
�مل�ستقبل لن تركْع ، ون�سي �أو تنا�سى جلهل عليه ترّبْع ، 
�أن فل�سطني دولة ودود ولوْد ، �إختارها رب �لعزة لتكون 
على مر �لوجوْد ، حجر �لتعرث لل�سهاينة و�ملجرمني من 

�ليهوْد ، و�لتاريخ و�الأيام على ذلك �سهـــــــــود .

�ل�سورة  و�إذ�   ، قتلْت  ذنب  باأي   ، �سئلْت  �ملووؤودة  و�إذ� 
فْت ، فقل معي من غري خوف �أو �رتياْب ، قتلها  �سِ عندك كرُ
وحكام   ، �الإرهاْب  على  �حلرب  ودعاة   ، �لغاْب  قانون 
عن  معي  �أجبت  �إذ�  حتى   ، �الأعر�ْب  وزعماء  وروؤ�ساء 
�ل�سوؤ�ْل ، و�أردت ركوب �الإحتجاج و�لتظاهر و�لن�ساْل ، 
كتطبيق فعلي لقول �سيد �لرجاْل ، وذلك �أ�سعف �الإمياْن 
، فتذكر معي يا حبيب �مل�سطفى �لعدناْن ، باأ�س �سلطة 
�إنهم   ، �لعمياْن ، و�حذر من ع�سيهم وحاذْر  �ل�سالطني 
يرتب�سون بك �لدو�ئْر ، ليحررو� لك �ملحا�رص و�لدفاتْر 
 ، و�لوهْن  �جلنب  من  �أنف�سهم  يحررون  وياليتهم   ،
غــزة وغد�  فاليوم   ، �لفنْت  ور�ء هذه  ما  �إىل  وينظرون 
ال  لكنك   ، عاقاَل  حيا  ناديت  لو  ت�سمع  وقد   ، وطْن  كل 
تنادي �إال خاذال �أو متخاذاَل ، فبئ�س �لقوم ويا هذ� التكن 
يل جماداَل ، و��سمع عنهم �إن كنت بهم متفائاَل ، فقد روت 
�الأيام و�الأيام ال تروي باطاَل ، �أن ذكرهم ينق�س �لو�سوء 

ويبطل �لتيمْم ، و�أن حديثهم حلن و�أخطاء وتلعثْم ، و�أن 
�سالحهم ت�سويف ومتاطل وتفرقة وت�رصذْم ، و�أن حجهم 
به  طاف  ومن   ، �أ�سوَد�  قلبه  �سار  دخله  من  �أبي�س  بيت 
َد� ، ومن مل ي�ستجب له بات  �أم�سى جتربه علينا �أمر� موؤكَّ

عر�سه مهدَد� ، ...

ياأتيك  حكامنا  ومن   ، يقنْي  خرب  كل  ياأتي  غزة  ومن 
�ملوقف �لقوي �ملتنْي ، و�نظر هل ترى �إال جعجعة بال 
طحنْي ؟؟؟، �إنهم جتمعو� على كلمة �سو�ْء ، وقررو� بعدما 
��ستبدت بغزة ر�ئحة �ل�سو�ْء ، �أن يرفعو� �لر�ية �لبي�ساْء 
زم �لطفل  ، وما ��ست�سلم �لقريب و��ست�سلم �لبعيْد ، وما هرُ
و�لر�سيع و�لوليْد ، وهزم �لرئي�س و�ل�سلطان و�جلرن�ل 
قر�أت  فاإذ�   ، حكايْه  بعدها  ما  حكاية  وتلك   ، و�لعقيْد 
�ملجون  زعماء  معي  ف�سائل   ، �لرو�يْه  ف�سول  باإمعان 
و�لغو�يْه ، عن م�سري معاهد�ت �لدفاع �مل�سرتْك ، و�رص 
فر�رهم من هذ� �ملعرتْك ، وماذ� �سيقولون ملن الأرو�ح 
�ملنابْر  من�سات  يع�سق  من  معي  و��ساأل   ، ملْك   �مللوك 
�ل�سكوت  من  و�لفحوى   ، �ملعابْر  �إغالق  مغزى  عن   ،
على هذه �ملجازْر ، و�جلدوى من وجود كل ما لدينا من 

جيو�س وجنود وع�ساكْر ؟؟؟

وحاكموهم   ، م�سوؤولوْن  �إنهم  �لعدل  �إخوة  يا  فقفوهم 
للق�سية  وكانو�  ظلمونا  لقد   ، خائنوْن  �إنهم  باجلهر 
�لكربى يظلموْن ، �أحبو� �جللو�س على �لكر��سي ، وف�سلو� 
و�لكا�سي  �لعاري  بني  و�ساوو�   ، �ملاآ�سي  على  �لتفرج 
�ملقاومة  ونعتو�   ، �ل�سحيْه  ثياب  �جلالد  فاألب�سو�   ،
بال�رص  وت�سهينو�  وتاأمركو�   ، باالإرهابيْه  �مل�رصوعة 
وبالعالنيْه ، وهاهم لنا عن ق�سد يقمعوْن ، ولق�سيانا 

�مل�سريية يبيعوْن ، والأجمادنا �لتاريخية ي�سيعوْن .

عن  َـّـعنا  وق �إنا   ، و�خلنوْع  �لذلة  منا  هيهات  وهيهات 
فاإن   ، ركوْع  ال  �لله  و�أق�سمنا لغري   ، �لن�سال ال رجوْع 
ـَا ،  ـَا ، جتدوها بني ثنايا غزتنـــــ ت�ساألو� عن عزتنــــ
ـَا ، جتدوه يف �أقطار  و�إن تبحثو� عن �خلري يف جعبتـــن
و�إنا لها لر�جعوْن ،  ـَــا ، و�لقد�س قد�سنا  �أمتنـ وربوع 
و�إنا  �أختنا  وغزة   ، لها حلافظوْن  و�إنا  �أر�سنا  و�الأر�س 
لها بكل غال ونفي�س لنا�رصوْن ، و�لن�رص كاأ�س و�إنا له 
ل�ساربــوْن ، ... بيوتنا �أرقميْه ، و�أ�سلحتنا �سماويْه ، 
عربية  ولغتنا   ، نبويْه  ، وهجرتنا  قر�آنيْه  و�سعار�تنا 
�لقتال  علينا  كتب   ، �سهيونيْه  ال  �إ�سالمية   ، عربيْه  ال 
و�لن�رص و�لتحريْر ، فاإن ��ست�سهدنا فالثياب من �إ�ستربق 
وحريْر ، و�جلز�ء فردو�س نعيم ونعم �مل�سرْي ، فاأب�رص 
و��ستمع   ، �لكبرْي  بالفتح  و��ستب�رص  �جلنان  ياعا�سق 

فهاهنا �لف�سل �الأخرْي :

زقاح �لقرد �أبد� لن يطوْل ، و�أ�سود غـــزة يف �لتل �ست�سول 
وجتوْل ، و�رتقب غد�ة غد �سدق ما �أقوْل ، ... و�للبيب 
من للمعنى �لتقْط ،  وما �ل�سيل �إال �جتماع �لنقْط  ، وما 

�لن�رص �إال من عند �لله فقــــــــــــــــــــط .

حممد ملوك
كاتب مغربي

منرمقاماترمفجوعر
الزمانراجلوعاني...

مقامة لـــغــــــــزة
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قال مغني "�لر�ي" �جلز�ئري 
�نه  خالد   �ل�ساب  �ل�سهري 
�ل�سالح  حلمل  ��ستعد�د  على 
لقتال �جلي�س �ال�رص�ئيلي يف 

قطاع غزة.
و�أكد �ل�ساب خالد �لذي �سارك 
يف  �جلز�ئرية  �لعا�سمة  يف 
�جلز�ئريني  للفنانني  جتمع 
�لهجوم  على  �حتجاجا 
"�نا  غزة  على  �ال�رص�ئيلي 
م�ستعد حلمل �ل�سالح للذهاب 

للقتال يف غزة".
حزين  �نه  خالد  �ل�ساب  و�أ�ساف 

يوميا  تطال  �لتي  "للمذ�بح  جد� 
�ملدنيني �لعزل يف غزة" م�سيفا 
�مل�سوؤولني  ل�سمت  "ياأ�سف  �نه 

�لعرب".
�لبلد�ن  على  �ن  �إىل  و�أ�سار 
�مد�د  عن  تتوقف  �ن  �لعربية 
بالنفط  و�المريكيني  �ليهود 
�لعالقات  تقطع  و�ن  و�لغاز 
��رص�ئيل  مع  �لدبلوما�سية 

و�لواليات �ملتحدة.
ح�سيلة  �رتفعت  لقد  وقال 
ب�رصعة  �لفل�سطينيني  �لقتلى 
غار�ت  �ثر  قتيال   763 لتبلغ 
جديدة للجي�س �ال�رص�ئيلي البد 
�لدور  ياتى  �ن  قبل  نتحرك  �ن 

علينا´.

 الشابرخالد : مستعد حلملرالسالحر ف يغزة 

حفل عمر خريت ل�سالح اأهايل غزة

خريت  عمر  �لفنان  قرر 
�لتربع  �ملو�سيقية  وفرقته 
�لذي  �حلفل  يف  باأجورهم 
�جلمعة  م�ساء  يقام  �سوف 
د�ر  م�رصح  على  �ملقبل 
يخ�س�س  �ن  على  �الأوبر� 
جمعية  ل�سالح  �حلفل  دخل 
�مل�رصي  �الحمر  �لهالل 
�د�رتها  جمل�س  تر�أ�س  �لتي 
وهى  مبارك  �سوز�ن  �ل�سيدة 
�ر�سال  تتوىل  �لتي  �جلهة 
و�مل�ساعد�ت  �ملعونات 

�لعاجلة الهايل غزة . ح�سب �سحيفة "�الهر�م" �مل�رصية.

حنان ترك تقود حملة الإ�سعاف اأهايل غزة

�لفنانة  �أعربت 
عن  ترك  حنان 
بتوفري  �سعادتها 
13 �سيارة ��سعاف 
فى  للم�سابني 
عرب  وذلك  غزة، 
�لتي  �حلملة 
خالل  �أطلقتها 
"�لقاهرة  برنامج 
�ليوم" مع �الإعالمي 
عمرو �أديب من �أجل 

�لتربع لغزة.
ترك  حنان  و�أكدت 

هذه  بكل  حتلم  تكن  مل  �أنها  �لربنامج  يف  ��ست�سافتها  خالل 
�سبحانه  ربنا  �أن  �إيل  م�سرية  للربنامج  و�سلت  �لتي  �لتربعات 
وتعايل جعلها هي وكل من �ساهم يف هذه �حلملة �سبب من �سمن 

�الأ�سباب الإنقاذ �أهايل غزة.
�أن ي�ست�سيف برنامج "�لقاهرة �ليوم" حنان ترك  ومن �ملقرر 
من  �ملزيد  و�سن  لغزة  �لتربعات  حملة  ملتابعة  �أ�سبوعيًا 

�حلمالت مثل توفري �الأدوية و�لتربع بالدم.

نقابة الفنانني االأردنيني تدعو ملقاطعة اإ�سرائيل

�أ�سدرت نقابة �لفنانني 
�الأردنيني بيانًا ترف�س 
�أ�سكال  كافة  خالله 
و�الجر�م  �الحتالل 
بالت�سدي  وتطالب 
وم�ساندة  لل�سهاينة 
�لفل�سطينيني  �الأ�سقاء 
و�ل�سعي  و�حتادهم 
�لدويل لك�رص �حل�سار 
�لق�سف  ورف�س 
�لغا�سم �لرببري وفتح 
�ملعابر وطرد �ل�سفري 

�ل�سهيوين فورً�.

م�سوؤولياتها  لتحمل  �الإن�سانية  �ملنظمات  كافة  �لبيان  ويدعو 
نحو �لطفولة وحقوق �الن�سان وينا�سد كافة �لفنانني و�ملثقفني 
يف دول �لعامل �لعربي باملقاطعة لهوؤالء �لقتلة، وعدم �لتطبيع 

مع �لعدو �ل�سهيوين.

حيال  �الأمة  ملوقف  تاأكيد�  ياأتي  موقفها  �أن  �لبيان  ويوؤكد 
ق�ساياها وما ت�سهده �ليوم غزة م�رصحًا ملتهبًا حمرتقًا وقوده 
�إال  نح�سبهم  ال  و�ل�سيوخ  و�الأمهات  و�الأخو�ت  و�البناء  �الأطفال 

�سهد�ء �أبر�رً� عند ربهم.

�لفنان  �لثالثاء  يوم  تويف 
�لرحباين  من�سور  �للبناين 
وهو �حد �عمدة �لفن يف �لعامل 
�لعربي ، عن عمر يناهز 84 

عامًا بعد �رص�ع مع �ملر�س.
يف  عالجه  �لرحباين  وتلقى   
م�ست�سفى �وتيل ديو يف بريوت 
حادة  بانفلونز�  �إ�سابته  بعد 
�أثرت يف رئتيه، حيث مكث يف 
ملدة  �ملركزة  �لعناية  غرفة 

ثالثة �أيام.
�الأ�سد  ب�سار  �لرئي�س  وكان 
�ل�سفارة  باأعمال  �لقائم  كلف 
�سوقي  بريوت  يف  �ل�سورية 
من�سور  لزيارة  �ل�سماط 
�مل�سفى  يف  �لرحباين 

فيما  �سحته.  على  لالطمئنان 
"�سكره  وقتها عن  �لرحباين  عرب 
للرئي�س �الأ�سد الهتمامه ورعايته 

للفن و�لفنانني".
�أعمدة  �أحد  �لر�حل  ويعد 
�ملو�سيقية  �لرحابنة  مدر�سة 
مو�ليد  من  وهو  و�مل�رصحية، 
�الأ�سغر  و�الأخ   ،1925 عام 
�لرحباين  �لر�حل عا�سي  للفنان 
�سكلو�  وقد  فريوز،  �لفنانة  زوج 
�لرت�ث  �أغنى  فنيًا  ثالثيًا  معًا 

�ملو�سيقى �للبناين.
عا�سي  و�سقيقه  من�سور  وكان 
�أغان  ويلحنان  يكتبان 
�لفنانني  من  وللعديد  لفريوز 
�الثنان  قدم  كما  �للبنانيني، 
�لكثري من �مل�رصحيات �لغنائية 
يف  كبري�  ��ستح�سانا  لقيت  �لتي 
فريوز  وكانت  �لعربي،  �لعامل 

بطلة معظم م�رصحياتهم.
�سقيقه  وفاة  بعد  من�سور  قدم 
عا�سي عام 1986 م�رصحيات عدة 
بينها "�سيف 840 و"�لو�سية"، 
و"ملوك �لطو�ئف"، و"�ملتنبي"، 

�لرعيان"،  و"حكم 
و"�لنبي"  و"�سقر�ط"، 

و"زنوبيا"
�عماله  �آخر  تز�ل  وال 
�لفينيق"،  طائر  "عودة 
مهرجان  بها  �فتتح  �لتي 
بيبلو�س )جبيل( �سيف عام 
م�رصح  على  تقدم   ،2008

كازينو لبنان
و�سقيقه  من�سور  عا�س 
طفولة  عا�سي  �لر�حل 
ي�ستهر�  �أن  قبل  بائ�سة 
كتابه  يف  �لفن.  عامل  يف 
طريق  رحباين  "�الأخوين 
�ل�ساعر  ينقل  �لنحل" 
عن  زغيب  هرني  �للبناين 
من�سور قوله "ت�رصدنا يف منازل 
�لبوؤ�س كثري�. �سكنا بيوتا لي�ست 

ببيوت هذه هي طفولتنا".
�إ�سافة �إىل فريوز تعاون �الأخو�ن 
لبنانيني  مطربني  مع  رحباين 
كبار �أبرزهم وديع �ل�سايف وزكي 
نا�سيف و�لر�حلني ن�رصي �سم�س 

�لدين وفيلمون وهبي.

وفاة منصو  الرحبان ي

  مس ية سعيد: الل يبيحصلرف يغزة حرام
�سعيد  �سمرية  �لفنانة  تعي�س 
ما  ب�سبب  �سديدة  �كتئاب  حالة 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  له  يتعر�سه 
يف غزة من �عتد�ء�ت وح�سية ال 

مثيل لها.
�لقتل  م�ساهد  تتحمل  مل  �سمرية 
�لوح�سية وبكت ب�سدة عند روؤيتها 
�لفل�سطينيني  �ل�سهد�ء  مل�ساهد 
�لغدر  �آلة  �سحية  ر�حو�  �لذي 
مل  �لتي  �ل�سهيونية  و�لقتل 
�و  �مر�ة  �و �سغري�  ترحم كبري� 
طفال بل �أحرقت بنري�نها �أبرياء 
وق�سوة  �الحتالل  مر�رة  عا�سو� 

�حل�سار و�لدمار.
فور�  �لفنانني  �سمرية  وطالبت 
خالل  من  �سو�ء  جادة  بوقفة 
�لتربع  خالل  من  �أو  �أغانيهم 
و�ملعونات  �الغاثة  لتقدمي 
للفل�سطينيني �لذين �رصبو� �أروع 
�المثلة يف �ملقاومة و�لت�سحية.

�ىل  �لدويل  �ملجتمع  دعت  كما 
و�لت�سدي  مب�سئولياته  �لقيام 
 " قائلة  �ال�رص�ئيلية  للبلطجة 
يف  بيح�سل  �للي  حر�م  و�لله 
فل�سطني ده ... باالم�س �لقريب 
ومر  باهظا  �لثمن  لبنان  دفع 

�لعدو�ن �ال�رص�ئيلي دون ح�ساب 
و�ليوم تتكرر �ملاأ�ساة من جديد 
يف فل�سطني ولكنها لي�ست ماأ�ساة 
جديدة بل عمرها 60 عاما وهو 
د�ئما  ملاذ�  �تعجب  يجعلني  ما 
ندفع �لثمن من دمائنا و�سهد�ئنا 
�ملرحلة  يف  �لدور  عليه  ومن  ؟ 
�لعرب  يقف  �ن  يجب  ؟  �ملقبلة 
�لدم  الأن  و�حد  رجل  موقف 
هذه  �يل  رخي�سا  لي�س  �لعربي 

�لدرجة؟"
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�ملباحث  رجال  جنح 
يف  بالقاهرة  �جلنائية 
ك�سف غمو�س �لعثور علي 
جثة لفتاة يف �لعقد �لثالث 
د�خل  مقتولة  عمرها  من 
مب�ساكن  مهجورة  �سقة 
�لنه�سة  مبدينة  �يجيكو 
من  جمردة  عليها  عرث 
مالب�سها �لد�خلية ومكممة 
�ليدين  ومكتوفة  �لفم 
ظاهرة.  ��سابات  بدون 
عليها  �ملجني  �ن  تبني 
"�سادية" وتبلغ من  تدعي 

�لعمر "35 �سنة" بدون عمل مقيمة 
و�نها  �ل�سالم  مدينة  مب�ساكن 
يدعي  مبقهي  عامل  علي  تعرفت 
�حمد حممود �حمد "38 �سنة" يف 
و��سطحبها  ميكروبا�س  �سيارة 
�إيل �سقته مبدينة �لنه�سة لق�ساء 
كا�سدقاء  �سويا  �لوقت  بع�س 
�لكو�فرية  زوجته  وجود  م�ستغال 
به  فوجئت  و�نها  عملها  يف 
�لد�خلية  مالب�سها  من  يجردها 
بحبل  بتوثيقها  ويقوم  بالعافية 
حماوال  فمها  ويكمم  يديها  من 
�لتعدي عليها جن�سيا لينال منها 
وقاومته  رف�ست  وعندما  رغبته 
با�رص�ر كي حتافظ علي عذريتها 
جثة  �سوي  يرتكها  ومل  خنقها 

هامدة .
حمل  جرميته  من  يهرب  ولكى 
�ل�سقة  يف  بها  و�ألقي  جثتها 
بعدما  له  �ملقابلة  �ملهجورة 
�ملحمول  تليفونها  علي  ��ستويل 
و�ألقي  ترتديها  كانت  وغوي�سة 
وحقيبتها  �لد�خلية  مبالب�سها 
يف �سقة �أخري مهجورة بالطابق 
و�بلغ  �لعمارة  بنف�س  �الأر�سي 

�جلرمية  �أيام  ثاين  �ملباحث 
عليها  �ملجني  علي جثة  بعثوره 
�ملهجورة  بال�سقة  م�سادفة 
�ملو�جهة مل�سكنه حماوال �لهرب 
من جرميته قبل �ن تفوح ر�ئحتها 
متوهما �ن �حد� لن يك�سف �رصه. 
ومبو�جهته  عليه  �لقب�س  مت 
�عرتف  و�لتحريات  باالدلة 
بارتكاب �حلادث يف حلظة تهور 
�مل�رصوقات  مكان  عن  و�ر�سد 
فتولت  للنيابة  �حالته  ومت 

�لتحقيق.
ومت �لك�سف عن �جلرمية �ملثرية 
تلقت  عندما  و�لغر�بة  للده�سة 
من  بالغا  بالقاهرة  �المن  �جهزة 
�سنة-  38" �حمد  حممود  �حمد 
عامل مبقهي" قرر فيه باأنه �أثناء 
وجوده مب�سكنه �لذي يعي�س فيه 
مب�ساكن  �لكو�فرية  عرو�سه  مع 
م�ساهدته  �ثناء  �سمع  "�يجيكو" 
حركة  و�لزمالك  �الأهلي  ملبار�ة 
�ملهجورة  بال�سقة  غريبة 
توجه  و�نه  مل�سكنه  �ملو�جهة 
وجود  فاكت�سف  �ل�سبب  ملعرفة 
باحدي  �ل�سيد�ت  الحدي  جثة 

�حلجر�ت .

�ملباحث  رجال  �نتقل 
وك�سفت  �لبالغ  مكان  �ىل 
�جلثة  �ن  �ملعاينة 
�لثالث  �لعقد  يف  ل�سيدة 
ترتدي  عمرها  من 
فقط  �خلارجية  مالب�سها 
د�خلية  مالب�س  وبدون 
وموثوقة  �لفم  ومكممة 
�خللف  من  بحبل  �ليدين 
ظاهرة  ��سابات  بدون 
ما  علي  معها  يعرث  ومل 
مت  �سخ�سيتها.  عن  يدل 
ت�سكيل فريق بحث لك�سف غمو�س 
بعد  �لقاتل  و�سبط  �جلرمية 
عليها  �ملجني  �سخ�سية  حتديد 
�لغياب  حاالت  فح�س  خالل  من 
�ملقهي  عامل  مناق�سة  و�عادة 
و�ن  خا�سة  باحلادث  �بلغ  �لذي 
�سكان  من  لي�ست  عليها  �ملجني 

�ملنطقة.

�ملباحث  حتريات  تو�سلت 
فح�س حاالت  بعد  �ساعات  خالل 
عليها  �ملجني  �ن  �إيل  �لغياب 
تدعي �سادية �سيد حممد عمر "35 
�سنة" �آن�سة بدون عمل مقيمة لدي 
�ل�سالم  مدينة  مب�ساكن  �أ�رصتها 
بغيابها  مبلغ  و�نه  بالقاهرة 
بيوم.  جثتها  علي  �لعثور  قبل 
"طارق"  �سقيقها  ��ستدعاء  فتم 
�أحذية وتعرف علي جثتها  عامل 
زينهم  مبنطقة  �لنيابة  مب�رصحة 
بال�سيدة زينب ومل يتهم �سقيقها 
لعدم  �حلادث  بارتكاب  �أحد� 
بينهم  وخالفات  م�ساكل  وجود 

وبني �حد .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

�أكتوبر  �سباب  مدينة  �سهدت 
�مل�رصية  �ل�سوي�س  مبحافظة 
�سحيته  ر�حت  ب�سعًا  قتل  حادث 
"مدر�سة" ب�سكني زوجها �لطبيب 
بطعنها  قام  �لذي  �لبيطري 
وقتلها يف م�ساجرة زوجية و�سلم 

نف�سه لل�رصطة .
مبحافظة  �المن  �جهزة  تلقت 
�رصق  �سمال  كم   160" �ل�سوي�س 
�لقاهرة" �إ�سارة بقيام جمال �أحمد 
طه "طبيب بيطري" بت�سليم نف�سه 
بقتل  و�عرتف  �ل�رصطة  لق�سم 
�سباب  مبدينة  مبنزلهما  زوجته 
بال�سوي�س.  في�سل  بحي  �أكتوبر 
مت عر�س �ملتهم علي مدير �إد�رة 
بقيامه  و�عرتف  �جلنائي  �لبحث 

�حلميد  عبد  �سمية  زوجته  بقتل 
م�ساجرة  يف  "مدر�سة"  جمعة 
ب�سكني  خاللها  طعنها  بينهما 

�ملطبخ مما �أدي لوفاتها.
"�مل�ساء"  �سحيفة  وبح�سب 
رجال  �جلرمية  م�رصح  �إيل  �نتقل 
�جلري�ن  قيام  وتبني  �ملباحث 

�ملجني  �إنقاذ  مبحاولة 
�إيل  بنقلها  �ملوت  من  عليها 
�لعام  �ل�سوي�س  م�ست�سفي 
ومت  �حلياة  فارقت  �نها  �إال 
تبني  للم�رصحة.  �جلثة  نقل 
للطب  �ملبدئي  �لك�سف  من 
�لقتيلة  �إ�سابة  �ل�رصعي 
بعدة كدمات وطعنتني باليد 

و�لر�أ�س.
ك�سفت حتريات �إد�رة �لبحث 
�لطبيب  قيام  عن  �جلنائي 
�لتي  طفلتهما  �أمام  زوجته  بقتل 
متت  ع�سبي.  بانهيار  �أ�سيبت 
�لتى  �لنيابة  �إيل  �ملتهم  �إحالة 
ذمة  علي  �أيام   4 بحب�سه  �أمرت 

�لتحقيق .

خادمة اندوني�سية تنتحر من الطابق الثالث مب�ست�سفي اأردنى

قال م�سدر يف وز�رة �ل�سحة 
�ن  �لثالثاء  �ليوم  �الردنية 
فارقت  �ندوني�سية  خادمة 
�حلياة �الثنني بعد �ن قفزت 
الحد  �لثالث  �لطابق  من 
حيث  عمان  م�ست�سفيات 
ك�سور  من  تعالج  كانت 
يف  و��سابات  �حلو�س  يف 

�لر�أ�س.
�الزرعي  حامت  وقال 
لوز�رة  �العالمي  �ملتحدث 
�ل�سحة �ن �لعاملة وتدعى 

يويل كارتيكا �لبالغة من �لعمر 25 عاما قفزت من نافذة �لغرفة 
م�ست�سفى  من  �لثالث  بالطابق  �ل�سفاء  �رصير  على  بها  ترقد  �لتي 

�المري حمزة وما لبثت �ن فارقت �حلياة .
و�لطو�رىء  �ال�سعاف  ق�سم  ر�جعت  كانت  �لعاملة  �ن  و��ساف 
�حلو�س  ك�رص يف  من  تعاين  وهي  �ملا�سي  �ل�سبت  �مل�ست�سفى  يف 
منزل خمدومها  �سقوط يف  عن حالة  ناجمة  �لر�أ�س  و��سابات يف 
وخ�سعت للعالج وكانت حالتها �لعامة م�ستقرة وقابلت لل�سفاء.

ال�سجن 3 �سنوات الأب �سرب ابنته حتى املوت

�جلنايات  حمكمة  ق�ست 
 3 بال�سجن  بالقاهره 
�أحمد  ملحمد  �سنو�ت 
بائع  �سنة-   32" ح�سن 
ب�رصب  التهامه  خردة" 
بعد  �ملوت  حتى  �بنته 
ماليا  مبلغا  �أخذت  �أن 
ل�رص�ء  علمه  دون  منه 

�حللوى.
�لق�سية  وقائع  وترجع 
�إىل قيام �ملتهم فى يوم 

22 �أغ�سط�س 2007 بالتعدى بال�رصب على �بنته �إميان "10 �سنو�ت" 
بع�سا على �أجز�ء متفرقة بج�سدها كعقاب لها بعد ��ستيالئها على 

بع�س �لنقود ل�رص�ء �حللوى .
نقود  باأخذ  قامت  عليها  �ملجنى  �أن  �ملباحث  حتريات  و�أكدت 
عليها  �عتدى  علمه  و�أنه حال  �حللوى،  بع�س  ل�رص�ء  و�لدها  من 
بال�رصب بع�سا و�أحدث بها نزيفا باملخ وك�رص� فى �ل�سلوع توفيت 

على �أثره، فق�ست �ملحكمة مبعاقبته بال�سجن 3 �سنو�ت .

طلبت منه الطالق فطلب منها ا�ستعادة كليته

يف  �مريكي  مطلق  قال 
يعد  مل  �نه  نيويورك 
�ثر  قلبه  لتحطم  ياأبه 
طالقه من زوجته "لكنني 

�ريد ��ستعادة كليتي".
ريت�سارد  �جلر�ح  و�كد 
تربع  كان  �نه  باتي�ستا 
لزوجته  كليتيه  باحدى 
�سنو�  ثماين  قبل  د�ويل 
باجلميل  �عرت�فا  و�نها 
خانته ثم طلبت �لطالق، 
بح�سب ما �وردت �سحف 

نيويورك.
وذكرت �سحيفتا نيويورك بو�ست ود�يلي نيوز �ن حمامي �جلر�ح 
يريد �ن ي�ستعيد كليته �و �ن يح�سل على تعوي�س بقيمة 1.5 مليون 
دوالر. وقال باتي�ستا ل�سحيفة د�يلي نيوز �ن �لعالقة �ملفرت�سة 
تز�ل  وال  "حطمتني  �آخر  رجل  مع  �ل�سابقة  زوجته  �قامتها  �لتي 

حتطم قلبي".
و��ساف حماميه "نظريا نحن نطلب �ن تعاد ملوكلي كليته" م�سيفا 

"لكن بالطبع هو ال يطالب حقيقة بالكلية بل بقيمتها" .

فشلرفى إغتصابها فقتلها والقى جبثتها فى 
شقة مهجو ة

“الطبيب” طعنرزوجتهر“املد سة” بعد مشاجرة 
عائلية وسلَّمرنفسهرللشرطة
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أنرمتنحراآلخرينرسعادة !!

حكمه من امل�سامري

هناك  كان  �مل�ست�سفيات  �إحدى  يف 
مري�سان هرمني يف غرفة و�حدة.. 
�أحدهما  معه مر�س ع�سال،  كالهما 
يف  باجللو�س  له  م�سموحًا  كان 
بعد  يوميا  �ساعة  ملدة  �رصيره 
كان  فقد  حظه  وحل�سن  �لع�رص، 
�لوحيدة  �لنافذة  بجانب  �رصيره 
عليه  فكان  �الآخر  �أما  �لغرفة،  يف 
طو�ل  ظهره  على  م�ستلقيًا  يبقى  �أن 

�لوقت.
يف  وقتهما  يق�سيان  �ملري�سان  كان 
�لكالم، دون �أن يرى �أحدهما �الآخر، 
على  م�ستلقيًا  كان  منهما  كاًل  الأن 
حتدثا  �ل�سقف،  �إىل  ناظرً�  ظهره 
عن  بيتيهما،  عن  �أهليهما،  عن 

حياتهما، وعن كل �سيء.
كان  �لع�رص،  بعد  يوم  كل  ويف 
ح�سب  �رصيره  يف  يجل�س  �الأول 
�أو�مر �لطبيب، وينظر يف �لنافذة، 
�لعامل �خلارجي،  ل�ساحبه  وي�سف 
وكان �الآخر ينتظر هذه �ل�ساعة كما 
ينتظرها �الأول، الأنها جتعل حياته 
ي�ستمع  وهو  باحليوية  مفعمة 
لو�سف �ساحبه للحياة يف �خلارج: 
ففي �حلديقة كان هناك بحرية كبرية 
�سنعو�  و�الأوالد  �لبط،  فيها  ي�سبح 
و�أخذو�  خمتلفة  مو�د  من  زو�رق 
وهناك  �ملاء،  د�خل  فيها  يلعبون 
�ل�سغرية  �ملر�كب  ر  يوؤجِّ رجل 
�لبحرية،  يف  بها  يبحرون  للنا�س 
و�لن�ساء قد �أدخلت كل منهن ذر�عها 
يتم�سى  و�جلميع  زوجها  ذر�ع  يف 
حول حافة �لبحرية، وهناك �آخرون 
�أو بجانب  جل�سو� يف ظالل �الأ�سجار 

�لزهور ذ�ت �الألو�ن �جلذ�بة، ومنظر 
�ل�سماء كان بديعًا ي�رص �لناظرين.

فيما يقوم �الأول بعملية �لو�سف هذه 
ين�ست �الآخريف �نبهار لهذ� �لو�سف 
عينيه  يغم�س  ثم  �لر�ئع،  �لدقيق 
ويبد�أ يف ت�سور ذلك �ملنظر �لبديع 

للحياة خارج �مل�ست�سفى .
عر�سًا  له  و�سف  �الأيام  �أحد  ويف 
�أنه مل ي�سمع عزف  ع�سكريًا، ورغم 
�لفرقة �ملو�سيقية �إال �أنه كان ير�ها 
بعيني عقله من خالل و�سف �ساحبه 

لها.
منهما  وكل  و�الأ�سابيع  �الأيام  ومرت 
�سعيد ب�ساحبه، ولكن يف �أحد �الأيام 
خلدمتهما  �سباحًا  �ملمر�سة  جاءت 
�لذي  �ملري�س  فوجدت  كعادتها، 
بجانب �لنافذة قد ق�سى نحبه خالل 
�لليل ومل يعلم �الآخر بوفاته �إال من 
�لهاتف  �ملمر�سة عرب  خالل حديث 
من  الإخر�جه  �مل�ساعدة  تطلب  وهي 

�لغرفة، فحزن على�ساحبه 
وجد  وعندما  �حلزن  �أ�سد 
من  طلب  منا�سبة  �لفر�سة 
�رصيره  تنقل  �أن  �ملمر�سة 

�إىل جانب �لنافذة.
وملا مل يكن هناك مانع فقد 
حانت  وملا  طلبه،  �أجابت 
وتذكر  �لع�رص  بعد  �ساعة 
كان  �لذي  �ل�سيق  �حلديث 
�نتحب  �ساحبه  به  يتحفه 
لفقده ولكنه قرر �أن يحاول 
فاته  ما  ليعو�س  �جللو�س 
وحتامل  �ل�ساعة،  هذه  يف 
يتاأمل،  وهو  نف�سه  على 
رويدً�  رويدً�  ر�أ�سه  ورفع 
على  �تكاأ  ثم  بذر�عيه،  م�ستعينًا 
�أحد مرفقيه و�أد�ر وجهه ببطء �سديد 
�لعامل  �ىل  لينظر  �لنافذة  جتاه 
مل  �ملفاجاأة  كانت  وهنا  �خلارجي 
من جدر�ن  �أ�سم  �إال جد�رً�  �أمامه  ير 
على  �لنافذة  كانت  فقد  �مل�ست�سفي 

�ساحة د�خلية.
نادى �ملمر�سة و�ساألها �إن كانت هذه 
هي �لنافذة �لتي كان �ساحبه ينظر 
هي،  باأنها  فاأجابت  خاللها،  من 
نافذة  �سوى  فيها  لي�س  فالغرفة 
و�حدة، ثم �ساألته عن �سبب تعجبه 
�ساحبه  يرى  كان  ما  عليها  فق�س 
عرب �لنافذة وما كان ي�سفه له كان 
تعجب �ملمر�سة �أكرب، �إذ قالت له: 
ولكن �ملتوفى كان �أعمى، ومل يكن 
يرى حتى هذ� �جلد�ر �الأ�سم، ولعله 
�أر�د �أن يجعل حياتك �سعيدة حتى ال 

�ساب بالياأ�س فتتمنى �ملوت. ترُ

كان هناك ولد ع�سبي ويفقد �سو�به ب�سكل م�ستمر 
فاح�رص له و�لده كي�سا مملوء� بامل�سامري

�سور  م�سمار� يف  تدق  �أن  �أريدك  بني  يا  له:  وقال 
غ�سب  موجة  �جتاحتك  كلما  �خل�سبي  حديقتنا 
ن�سيحة  بتنفيذ  �لولد  بد�أ  وهكذ�  �أع�سابك  وفقدت 

و�لده.

فدق يف �ليوم �الأول37 م�سمار ولكن �إدخال �مل�سمار 
يف �ل�سور مل يكن �سهال. فبد�أ يحاول متالك نف�سه 
عند �لغ�سب، وبعدها ..وبعد مرور �أيام كان يدق 

م�سامري �قل، وبعد �أ�سابيع متكن من �سبط نف�سه

وتوقف عن �لغ�سب وعن دق �مل�سامري..فجاء �إىل 
و�لده و�خربه باإجنازه ففرح �الأب بهذ� �لتحول .

�الآن يا بني باخر�ج م�سمار  وقال له: ولكن عليك 
من  �لولد  وبد�أ  به  تغ�سب  عليك مل  يوم مير  لكل 

جديد بخلع �مل�سامري يف �ليوم �لذي ال يغ�سب فيه حتى 
�نتهى من خلع جميع �مل�سامري يف �ل�سور.

فاأخذه  �أخرى  مرة  باإجنازه  و�خربه  و�لده  �إىل   وجاء 
و�لده �إىل�ل�سياج وقال له:

تلك  �إىل  �الآن  �نظر  ولكن  �سنعت،  ح�سنا  �نك  بني  يا 
�أبد�  �ل�سور لن يكون كما كان  �ل�سور..هذ�  �لثقوب يف 
و�أ�ساف: عندما تقول �أ�سياء يف حالة �لغ�سب ترتك �آثار 

مثل هذه �لثقوب يف نفو�س �الآخرين .

ت�ستطيع �أن تطعن �أحد وتخرج �ل�سكينة ولن يهم وقتها 
�العتذ�ر الأن �جلرح �سيبقي هناك.

حم�س�س �سايق �إ�سعاف يف �حلرب نقل 35 قتيل ...
�سمع يف �لر�ديو �سقوط 30 قتيل ! وقف وفتح �لباب 

وقال: �خلم�سه �للي ي�ستهبلون
ينزلون �حلني !

----------------
حم�س�س ��سرتى الأمه ع�سفورين !

و�حد يغرد و�لثاين �سا��كت !
�ساألته �أمه : لي�س �لثاين �ساكت ؟!

قالها هذ� �مللحن !
---------

ولد ي�ساأل �أبوه �ملح�س�س و�سو برج �يفل قال �أبوه 
ما�دري

قال طيب و�سو �ل�سري�ميك قال �أبوه ما�دري
قال طيب و�سو �المييل قال ما �دري
قال طيب و�سي �لعومله قال ما�أدري

قالت �مه ال تزعج �بوك قال �بوه ال خلي �لولد 
ي�ستفيد !

---------
حم�س�س �سديقه يت�سل عليه ومايبي يرد

�أر�سل له ر�ساله :
”�أنا نا�سي تلفوين بالبيت”

---------------------
�سعودي و�سعيدي حم�س�سني م�سكتهم �ل�رصطه �سالو 

�ل�سعيدي و�س �أ�سمك؟ قال: �أنا �سبع �لليل،
قالو لل�سعودي و�إنت؟ قال: �نا ثمان �ل�سبح !!

كوميديا املح�س�سني

النمرة كانت غلط :

كانت مكاملة مزعجة لكنها �أ�سبحت �أجمل رنة موبايل 
يف حياة رنا �سمري �ليوم كما تقول :

" يزعجني جد� �أي هاتف يرن بعد منت�سف �لليل و��سعر 
�ن هناك �سيًئا �سيًئا قد حدث، لذلك ت�سايقت جًد� عندما 
ووجدت  فجًر�  �لثانية  بعد  �ملوبايل  جر�س  �أقلقني 
�المر  و�نتهى  و�عتذر  �لرقم  طلب  �أخطاأ  قد  �ملت�سل  �أن 
�لتايل وجدت �ملوبايل  �ليوم  �إيل ، لكن يف  بالن�سبة 
يرن مرة �خرى بالرقم نف�سه ويف �ملوعد نف�سه، فقررت 
جتاهله لعلمي �ن �لرقم خطاأ، لكن �ملت�سل ��ستمر على 
الإحلاحه  �تعجب  نف�سي  وجدت  حتى  �أيام  لعدة  ذلك 

وب�رص�حة �عجبني هذ� �الحلاح .
وعلى �لرغم من �أنني كنت جافة عندما �جبت �ملت�سل، 
�إال �نه كان مهذًبا جًد� وهو يعتذر عن �زعاجي ويطلب 
نحوي  جذبه  قد  �سوتي  يف  �سيًئا  الن  علي  يتعرف  �ن 
ويريد �أن يعرف ما هو الأنه كما قال لي�س من �ل�سهل �ن 
يعجب مبجرد �سوت يف �لتلفون ، يف �حلقيقة �سعرت 
�نه يقول �حلقيقة وفكرت بانه ال مانع من �أن نتعارف 
طاملا �ساحتفظ ببياناتي �ل�سخ�سية لنف�سي ولن �خربه 
ما  ب�سكل  كنت   ، معي  عامة  ومعلومات  با�سمي  �سوى 
مع  لكن   ، �لوقت  لبع�س  �ت�سلى  �و  بالف�سول  ��سعر 
مرور �لوقت وجدت �نني �جنذب له و�عجب ب�سخ�سيته 
وكلماته معي ومل ��سعر بانه يكذب يف �ي �سيء �خربين 
به عن نف�سه. لكنني ترددت كثرًي� ثم رف�ست عندما طلب 
بعد �أ�سهر مقابلتي فقد كانت هذه خطوة قررت �ال �فعلها 
وقت  بعد  لكن  علي  يلح  مل  �نه  و�حرتمت  �لبد�ية  منذ 
ما  �ن  �سعرت  �ن  بعد  �ر�ه  �ن  ب�سدة  �ريد  �نني  وجدت 
حلب  وحتول  �العجاب  مرحلة  جتاوز  نحوه  به  ��سعر 

وباح هو �ي�سا يل بحبه .
�تهمتني �سديقاتي باجلنون يف �نني �سدقت حبه و�نني 
و�فقت �أن �قابله لكنني مل ��ستمع لهن وذهبت ملقابلته 
عدة  فبعد  و�سادقا  متاما  تخيلته  كما  و�سيما  وكان 
رن  كلما  و�الآن   ، خلطبتي  تقدم  بيننا  بريئة  مقابالت 
على �ملوبايل ��سعر �ن رنته هي �جمل رنة يف �لعامل 

".
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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�سايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�سريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�سوية الو�سعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�سهيالت للم�ستثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�سايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�سراء 
وااليجار

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

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


