
Ghorba News

Thursday 02/05/2009- Vol 2  Issue#21

Thursday February, 5th 2009 -$1- Volume 2- issue 21 -  www.ghorbanews.com أ�سبوعية �ساملة حرة م�ستقلة�   

My hijab makes me feel more connected to Islam

Wearing My Faith

يف
 

هذا العدد

م�سوؤولني يف م�سجد icpc يتاجرون يف �لدخان يف �إحدى "كازيات" نيوجر�سي
�مل�سوؤولني ن�سبو� على موزع �لدخان 

جمهولة لأ�سباب  �أغلقت  م�سروبة" و�لكازية  "�سكات 
�إمام �ملركز يرف�ض �لتدخل يف �لق�سية و�ل�سحية يهدد �للجوء �إىل �لعد�لة لأخذ حقه

الف�ضيحةالف�ضيحة

مؤسسةرالعودةرتنظم حفالرتضامنيارمع غزةرف ينيويورك

امل كزرالثقاف يالتونس يينظم املنتدىراألول للشع ر
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مب�شيئة اهلل مت االفتتاح الكبري يوم اجلمعة 30 يناير 2009 ل:
Bay Ridge Family Doctors

أم اض باطنية-رأطفال
د/ �أ�سرف متويل

حا�سل على �لبورد �لأمريكي يف طب �لغائلة
طبيب مناوب بق�سم �لطو�رئ- مركز �للوثرن �لطبي

GRAND OPENING

ك�سف طبي �سامل مع ��ستخر�ج �سهاد�ت طبية
عالج �ل�سكر و�أمر��ض �لقلب وعالج �سغط �لدم 

و�لكولي�سرتول
�آلم �ملفا�سل و�لروماتيزم وه�سا�سة �لعظام

�لك�سف �ملبكر عن �سعف �لقلب و�أمر��ض �لرئة
 C&B عالج �للتهاب �لكبدي �لوبائي

جميع حالت �لطو�رئ و�جلر�حات �ل�سغرى
�لك�سف �لطبي )TLC( وجميع �لتحاليل �لطبية

�لأطفال حديثي �لولدة
جميع �لتطعيمات

ك�سف �ل�سمع و�لنظر
وجميع �لتقارير �ملدر�سية لالأطفال

ح�سا�سية �ل�سدر و�لأزمة
�لأمر��ض �جللدية

جميع تطعيمات �حلج
�لعيادة مفتوحة طو�ل �أيام �لأ�سبوع

خ�سم خا�ض لغري حاملي �لتاأمني
نقبل �مليديكيد و�مليديكري وجميع �أنو�ع �لتاأمينات

Tel: 718-745-8686
      718-745-8685

364 86th Street, 4th Ave
Brooklyn,  NY 11209
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�جلالية  �أبناء  �أحد  �تهم 
قياديني من �ملركز �ال�سالمي 
 "icpc" با�سيك  ملقاطعة 
بالن�سب عليه حينما كانو� 
يف  للبنزين  حمطة  ميلكون 
منطقة "هيلدن" بنيوجر�سي، 
يوزع  �ل�سحية  كان  حيث 
خمتلف  "�لكازية"  على 
�ل�سجائر...دون  �أنو�ع 
من  مادي،  مقابل  �أي  �أخذ 
منطلق �أن �أ�سحاب "كازية" 
�حدهم  كبار  م�ساييخ 
مكلف  �جلن�سية  مغربي 
tOu “ �لعامة  بالعالقات 
�سوري  و�لثاين    ”reach
�لدين  علوم  يدر�س  �الأ�سل 

يف "م�سجد برودو�ي".
بعد  �الأحد�ث  تطورت  وقد 
ومل  "�لكازية"،  �أُغلقت  �أن 
م�ستحقاته  �ل�سحية  ي�ستلم 

من "�لدخان"... 
وعن ��سف�سارنا حول وجود 

�أي دليل مادي يثبت �أقو�له، 
t"حممود" �ل�سيد  �رصح 
�سكات  لديه  �أن   tل�سحية�
"�سكات  �أو  ر�سيد  بدون 

م�رصوبة" كما يقال...
حديثه  يف  ��ستنكر  �ل�سحية 
�لذين  �الأ�سخا�س  تقم�س 
ن�سبو� عليه، عباءة �لتدين 
بحثة  مادية  ماآرب  �أجل  من 

ال عالقة لها بالدين...
��ستكى  �إذ�  ما  وحول 
�ملركز  �إمام  �إىل  �ل�سحية 
"�لدكتور �لقطناين"، �رصح 
ذلك  فعل  �أنه  �ملتحدث  لنا 
يرد  مل  �ملركز  �إمام  لكن 
�لنز�ع  �أن  بحجة  �لتدخل 
و"�لدخان"  "دخان"،  فيه 

حر�م...
�مل�ستكي  طالب  كما 
بارجاع  �ملعنيني 
ف�سي�سطر  و�ال  م�ستحقاته 
�لذهاب �ىل �ملحاكم  خا�سة 

�أنه ميلك �أدلة د�مغة متمثلة 
يف "�ل�سكات �مل�رصوبة".

لي�ست  �أنها  بالذكر  جدير 
ي�ستكي  �لتي  �الأوىل  �ملرة 
�أبناء �جلالية من ت�رصفات 
"برودو�ي"  م�سجد  قيادة 
�سبق  �أنه  حيث  بباتر�سون 
و�أن ن�رصنا ت�رصيحات نارية 
�أبو�لرومي،  حممود  �أطلقها 
موؤ�س�سي �ملركز،  �حد  وهو 
ت�رصفات  �أن  ذكر  حيث 
نيوجر�سي  م�ساجد  قياد�ت 
ال تختلف عن �لع�سابات..

و�أن �الأنانية و�سوء �لت�سيري 
�مل�سبوهة  و�لتالعبات 
باأمو�ل �مل�سلمني تطغى على 
ذهنية �لقائمني عاى م�ساجد 

�سمال نيوجر�سي...
وما  �سهادة �ل�سيد "حممود" 
�إال دليل على ما ن�رص من قبل 

وللحديث بقية...

احلدثاحلدث

�أ�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

�لنا�سر�ن
عبده املوتي
عادل قا�ضم

رئي�ض �لتحرير
ر�ضا بو�ضفرة

�ملدير �لعام

يحيى �ضليم

�ملدير �لفني
اأ�ضرف �ضديد

ت�سوير
�ضعيد الأتب
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بع�س جنوم هوليوود تفاعلو� مع ما 
حدث يف غزة مبو�قف تبني بالفعل 
�لوجه �الآخر الأمريكا..�أمريكا �حلق 
و�لعدل و�حلرية.. ولي�س �أمريكا 

�لظلم و�لعدو�ن..! 
 * �لنجم �لهليودي د��سنت هوفمان 
قال: �إن �لب�رصية بد�أت يف �الإنقر��س 

منذ �أن ظهرت دولة ��رص�ئيل �إىل 
�لوجود. 

* �لنجم هوبكينز قال: �إن ��رص�ئيل 
تعني �حلرب و�خلر�ب  

* �أجنيلينا قالت: �لعرب و�مل�سلمون 
لي�سو� �إرهابيني و�إ�رص�ئيل هي 

�الإرهاب.. ويجب �أن يتحد �لعامل �سد 
�إ�رص�ئيل. 

* ميل فيب�سون قال: �ل�سهاينة هم 
م�سدر �رصور �لعامل و�أمنيتي هي 
لو �أ�ستطيع حماربتهم .!  هذ� ما 

يقوله جنوم هوليوود فيما يرونه 
يف فل�سطني من جر�ئم ترتكب على 
يد �ل�سهاينة .! �ألي�س هوؤالء �أ�رصف 
من كل �حلكام �لعرب و�لفل�سطينيني 
�لذين ينادون بقو�ت دولية حلماية 
�إ�رص�ئيل من �ل�سالح غري �ل�رصعي 

للمقاومة بال�سالع �ل�رصعي للجيو�س 
�لعربية �لر��سية ماديا ومعنويا، 

�ألي�س هوؤالء �لنجوم �أ�رصف من حممود 
عبا�س �لذي يقول من على �أكرب منرب 
بعا�سمة عربية هي �الأكرب عربيا يف 
�الإنهز�م و�لرخ�س:"�ملقاومة �لتي 

تبيد �ل�سعب �لفل�سطيني ال نريدها".! 
ويريد �ملقاومة �ل�سيا�سية �لتي تنهي 

�لدولة و�ل�سعب معا.! �أال يح�س 
�حلكام �لعرب باخلزي و�لعار وهم 
ي�سمعون مثل هذ� �لكالم �لذي يقوله 
جنوم هوليوود وال يح�سون بالفعل 

باأنهم �أ�سبحو� ميثلون جنوم �لطحني 
يف �لعامل..؟! وبعدها يجتمعون يف 
قمة على هام�س �لقمة لبحث عقد 
قمة للرخ�س و�لهو�ن .! وتد�ر�س 

كيفية �لتنازل عن �ل�سعوب و�الأوطان 
ل�سالح ��رص�ئيل؟!

عبده �ملوتي

كلمةرالناش ر:
جنوم هوليوود 

�أ�سرف من �حلكام.!

حكمة العدد
مات يف القرية كلب 
فا�سرتحنا من عواه...

خلف امللعون جروا فاق 
اباه يف النباح

�كت�سفو �حللة �جلديدة 
ملوقعنا �للكرتوين

www.ghorbanews.com
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�ض: ما حكم �سرب �لدخان �أو بيعه؟
ج( �سرب �لدخان حمرم وكذلك بيعه و�سر�وؤه وتاأجري �ملحالت ملن يبيعه لأن ذلك من 
�لتعاون على �لإثم و�لعدو�ن ودليل حترميه قوله تعاىل " ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم 

�لتي جعل �هلل لكم قياما " �لن�ساء 5. 
ووجه �لدللة من ذلك �إن �هلل تعاىل نهى �أن نوؤتي �ل�سفهاء �أمو�لنا لأن �ل�سفيه يت�سرف 

فيها مبا ل ينفع، وبني �سبحانه وتعاىل �أن هذه �لأمو�ل قيام للنا�ض مل�سالح دينهم 
ودنياهم،و�سرفها يف �لدخان لي�ض من م�سالح �لدين ول من م�سالح �لدنيا،فيكون 

�سرفها يف ذلك منافيا ملا جعله �هلل تعاىل لعباده، ومن �أدلة حترميه قوله تعاىل " َوَل 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما " ووجه �لدللة من �لآية �أنه قد ثبت يف �لطب  نَّ �هللهّ َتْقُتُلوْ� �أَنُف�َسُكْم �إِ

�أن �سرب �لدخان �سبب لأمر��ض م�ستع�سية تئول ب�ساحبها �إىل �ملوت مثل �ل�سرطان، 
فيكون متناولها قد �أتى �سببا لهالكه.

�ل�سيخ �بن عثيمني.

فتوى �ل�سيخ �سالح �بن عثيمني :

م�سوؤولني يف م�سجد icpc يتاجرون يف �لدخان يف �إحدى "كازيات" نيوجر�سي

�مل�سوؤولني ن�سبو� على موزع �لدخان 

جمهولة لأ�سباب  �أغلقت  م�سروبة" و�لكازية  "�سكات 

�إمام �ملركز يرف�ض �لتدخل يف �لق�سية و�ل�سحية يهدد �للجوء �إىل �لعد�لة لأخذ حقه

الفضيحة
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وينتا بنتهي �لعقد!!
و�حد �هبل بتمّعن بعقد زو�جه.. قالتله مرته مالك؟ 

قالها بدور ع تاريخ �إنتهاء �لعقد!!!

طويل وطويلة
مرة طويل تزوج طويلة... خلفو� ولد قاعدين لليوم 

بطلعو� فيه!!

مقلوبة..
مرة 1 2 3 فاتو� عمطعم... طلعو� 3 2 1 لي�س!؟ �كلو� 

مقلوبة

م�سو�ر ر�يحني م�سو�ر...
قال:   .... �نتهت  رخ�ستي  يبه  ولده:  له  قال  قروي 

�كيد من كرث دور�نك يف �ل�سو�رع

ما بدي �م�سي....
�سارت م�سابقة بني حمار بلدي وحمار وح�سي، ب�س 
و�سل  ب�رصعة  �لوح�سي  �حلمار  �نطلق  �ل�سباق  بل�س 
ب�رصعة،  �م�سي..  لك  قالولو  و�قف،  �لبلدي  �حلمار 
مثل  ريا�سة  بيجامة  جتيبويل  حتى  مامب�سي  قال 

هد�ك

�سريط �لفيديو!
و�حد نذل كتري كتري �سّور �أبوه وهم يدفنوه... وكل 

يوم يحط �ل�رصيط الأمه !!

�لبو�بة م�سكرة!
�لعا�رص...  �لطابق  على  طلع  ينتحر  بدو  و�حد  مرة 
�خلام�س  �لطابق  من  نط  مقفلة...  �لبو�بة  القى 

مرتني..

�لنوع �لنكد!!
قالو:  ؟  �لنكد  �لنوع  من  مرتك  �ساحبه:  ب�ساأل  و�حد 

لي�س ... هو يف نوع تاين؟ !!

طقم فناجني
مرة و�حد �سيني تزوج وحدة �سينية... خلفو� طقم 

فناجني...

تاك�سي...
مرة و�حد ركب مع تك�سي، ركب زوجته قد�م عل�سان 

�ل�سو�ق ما يناظرها باملر�ية!!!

�لك�سول و�حلالق...
على  وجل�س  للحالق  ر�ح  ....جدً�  ك�سول  و�حد 
...�سعر  �حلالق  له  .....قال  ر��سه  منزل  �لكر�سي 
وال دقن ...قال �لك�سول دقن ...قال له �حلالق �رفع 

ر��سك.... قال �لك�سول ال خليه �سعر..

حبة �سباب...
عجوز طلعلها ثالول يف ر��س خ�سمها ...... فرحت 

؟ حت�سبه حبة �سباب

ق�سف ع�سو�ئي...
�أحول...... �سجل يف �جلي�س ...... حطوه يف ق�سم 

�لق�سف �لع�سو�ئي

فيلم �لعار!!!
فيديو  ��رصطة  جتيبله  بنته  من  طلب  �الأ�سخا�س  �حد 
�بوها  �ساأل   … �لباب  ودقت  �لبنت  رجعت  ملا   …
�نا بنتك قال �سو جبتي لنا معاك  منو بالباب قالت 
قال:   ) �لعار  فيلم  ..)ق�سدها  �لعار   : له  قالت   ..

�دفنوها!!

م!! ديك مزكهّ
ديك مزّكم كتري كتري كتري كتري ليه؟؟ جامع دجاجه 

مثلجه!!

�سر�سور نذل!
�رص�سور نذل كتري كتري.. عزم �خوته و��سحابه على 

�حلمام.. ر�ح �سحب عليهم �ل�سيفون!!!!

لي�ض زعالن؟!
زعالن  مالك  مرته  �سالته  زعالن  �لبيت  رجع  مز�رع 
قلها �ساع �حلمار، قالتله وال يهمك �ي و�لله دخلتك 

علي بت�سوى 100 حمار..!!!!!

غبي م�ستهي لنب!
غبي م�ستهي لنب ر�ح للثالجه لقي تاريخ �للنب منتهي 

قام زّور �لتاريخ و�رصبه!!

طالبه م�ساغبه..
مره طالبه م�ساغبه كتري.. �ملعّلم ��ستكاها للمدير.. 
�ملدير قال لها '�ي�س عملتي؟' قالت له 'وال �سيئ! رميت 
بعد   ! �ه  قالتله:  هيك؟  ب�س  قال:  �ل�سباك'  من  ورده 
�سويه �ساف طالبه مدغدغه ومك�رصه وحالتها حاله.. 
�سالها: �ي�س �للي عمل فيكي هيك؟ قالت له: �نا ورده 

�ىل �ترميت من �ل�سباك!!!

لتهدئةراالعصاب فقط
لل�ساعر �حمد فوؤ�د جنم

حمامتك يا ري�س حمامة �ل�سالم
ناميه يا ري�س و�أ�ساأل �سوز�ن
ب�س يا ري�س حمامة �جلري�ن
و�قفه يا ري�س فاكه �حلز�م
د�خله يا ري�س فى كل مكان

حمامتك يا ري�س حمامة �ل�سالم
ناميه يا ري�س و�أ�ساأل �سوز�ن

نف�سى ياري�س ��سبع و�نام
وتغور يا ري�س وتغور �ملد�م

و�بنك يا ري�س يغور كمان
وتغور يا ري�س كل �حليتان

حمامتك يا ري�س حمامة �ل�سالم
ناميه يا ري�س و�أ�ساأل �سوز�ن
�سايف يا ري�س حمامة �ير�ن
تب�سط يا ري�س �دى �حلمام

م�س �نته ياري�س مرخرخ جبان
حمامتك يا ري�س حمامة �ل�سالم
ناميه يا ري�س و�أ�ساأل �سوز�ن
عليا �حلرنك�س يا ري�س مبارك
يف ع�رص مزرك�س ملون بنارك

البايعك و�أبايع حكومة حمارك
ملعون �أبو �للي يقدر يقاطع قر�رك

نهاره مقندل وليله مبارك
فهمبك وهج�س وطلع يف عيننا
�أكيد هيا طالعة ت�ساهد جمالك
جمالك مبارك �سوز�نك �سوز�نا

ياحملى ح�سارك مل�رص �للي جالنا
ن�سيمها يف ع�رصك بي�سوي يف بدنا

�أوؤيد و�أبايع فخامة جاللتك
و�أيد �أي و�حد بيم�سح ريالتك

والأنك �رص باتع هانن�سى هبالتك
فاأقعد ياري�س ودلدل حمامتك

حمامة
�ل�سالم حمامتك ياري�س

�سالمة �حلمامة و�سالمتك يا ري�س
ياري�س حمامة ياري�س كوي�س
على تل م�رص ياريتك تهي�س
خر�بة ف�سيحة عليها متي�س
و�أ�أمر تطاع ف�سعبك مفي�س

�أحمد فوؤ�د جنم

محامتك يارريس
حنك حنكطق  طق 

اإذا كنت عايز ت�شّكر البزن�س بتاعك
جّرب االعالن يف غربة
ممكن تغري راأيك...

Tel: 973-474-6642
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مفاهيم ع بيةرجداااا
حنك حنكطق  طق 

�لزميل �لكاتب:
 خالد �لك�سا�سبة  

نيوجري�سي
منذ  ال منلك،  �لكتابة  يف 
للفهم،  �الوىل  �لبد�يات 
فهم �ل�سحافة،�ل�سيا�سة، 
وجر�أتنا،  �لتز�منا  �ال  
�ال  منلك  ال  �لتجارة  ويف 

�ل�سدق و�المانة.
يرى  �لبع�س  �ن  وحيث   
و�لتجارة  �لكتابة  يف  
نرى   فاننا  مت�ساد�ن، 
فيهما �سنو�ن، فان  ملت 
�اللتز�م  نحو  �لكتابة  يف 
�ستكون  فانك  و�جلر�ة 

مع  ومرة  �لنف�س،  مع  مرة  مرتني  �ل�سادقني،�ل�سادقني  من 
�لقر�ء، و�ن نحوت يف �لتجارة نحو �المانة فانك �ستكون من 

�لر�بحني.

 ال ج�سع، ال �حتكار، ال غ�س هذه ��سا�سيات �لتجارة و �ينما  
وليتم وجوهكم فثمة وجه �لله، ويف �لكتابة �سيطلع عليكم/
�لله ي�ساألنا: عم تكتبون وعما تتفكرون، �سيطلع  علينا وجه 
تكتبون،وملا  ومبا  تكتبون،  ملن  ي�ساألنا:  �لله   وجه  علينا 
تكتبون، هل نكتب للفقر�ء �ملظلومني �م الأهل �ل�سلطان �لذين 
هم يف فردو�سهم جال�سون، هل نكتب  باقالمنا �لتي يكاد يجف 
منها  �ملد�د، �م نكتب  بقلوبنا �مل�سكونة باحلرية وعقولنا 
�لبد�يات �الوىل لفهم �حلياة ملع�سكر   ( منذ  ) طوبناها  �لتي 
نكتب   �م  �ملقهورين  مع  نكتب   هل  �الر�س،   يف  �ملظلومني 
كمن �ن�سد قبل �لف عام :"�ين الرجو� منك خري� عاجال و�لنف�س 

مولعة بحب �لعاجل".

�لكتابة  �ن  نعلم  كنا  و�ن  فاننا  يذكر،  بال�سئ  �ل�سئ  والن 
ب  تاجرت  �ن  النك  يختلطان  ال  �نهما  �ال   �سنو�ن  و�لتجارة 
جتارتك  عن  كتبت  و�ن  ونف�سك،  قر�ئك،  ف�ستخ�رص  )قلمك( 

ف�سحت ��رص�رك.

�سنك عي�س �حال بيننا وبني �لكتابة، ع�رص حال �حال بيننا 
)�لكتابة( �ىل �جل  وبينكم و�رجاأ  هو�سنا، �الكرب من حياة، 

غري م�سمى .

�ل�سباب، و عندما كان بع�سكم  يبحث  عندما كنا يف ريعان 
عن متعة �لطفولة،  وعندما كان بع�سكم، ومن �سمنهم �سلعي 
�الغلى بني ��سلعي طفلتي �لوحيدة، مل ترى �لنور بعد، كتب 
علي �ن �هجر من بلدي،  قالو� يل �ن �ختار: �ل�سجن و �لقمع، 
�لتوقف عن �لكتابة، �و مغادرة �الردن،  فكان �خليار �الخري  
نحن  وها  �سنعود،  يوما  باننا  �ميان  مع   �لقتل   حد  �سعب 

نعود، �سكر� ل ) �النرتنت(.
ذ�ت  )�سجن( و�سجان،قبل  ثالثة ع�رصة عاما،كان رفيقي يف 
خرب  وقد  �ظنه  �سجني(  لكل  )دجاجة  �سعار:  يرفع  �لزنز�نة 
لكل  )�نرتنت  �سعار  �اليام   هذه  يرفع  �سوف  �النرتنت  عظمة 
�نرتنت،و�ن  بلدي  �الحر�ر يف  ولكن هل ميلك حتى  �سجني(، 
ملت�سفحهم،  �لعنان  يطلقو�  بان  �حلرية  ميلكون  هل  ملكوه 
و�ن كانو� كذلك هل ي�ستطيعون �ن يطلقو� �لعنان  ال�سابعهم 
لت�سغط على لوحة �ملفاتيح مبا جتي�س به قلوبهم وتزخر به 

عقولهم.
" �الغر�ب قد  �كاد �موت غ�سبا و�نا �رى  �كتب باريحية الين 
��ستوطنو� وطني ودمرو� كل ��سيائي �حلبيبات "، �كتب مقهور� 
ولكن �بد� �بد� غري مهزوم الأنى �أوؤمن بان "�ل�سجن  لون �حلر��س 

" ولكن " �لوطن من لون �لنا�س.

وال  �سلطة  ال  �البد،  �ىل  معهم  و�سايقى  �لنا�س،  مع  كنت   
�سلطان.

مقهورر..رلكن ابدارغ يرمهزوم
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�ل�سيجارة:
لفافة تبغ بنار على �أحد 

طرفيها، و�أحمق على �لطرف 
�الآخر.

�ملحا�سرة:
فن �نتقال �ملعلومة من مفكرة 

�ملحا�رص �إىل مذكر�ت �حل�سور، 
دون �ملرور على �أدمغتهم.

�لتفاو�ض:
فن تق�سيم �لكعكة بطريقة 

ين�رصف بعدها كل من �حل�سور 
معتقد� �أنه ح�سل على �جلزء 

�الأكرب.

غرفة �لجتماعات:
مكان يتحدث كل من به، 

لريف�س �جلميع كل �لقر�ر�ت 
فيما بعد.

�لبت�سامة:
�نحناءة ت�ستقيم بها كل �الأمور.

�لخ:
عالمة توحي لالآخرين باأنك 

تعرف �أكرث مما قلت.

�خلربة:
هي عدد �الأخطاء �لتي �رتكبتها 

يف حياتك �ل�سابقة.

�لقنبلة �لذرية:
�خرت�ع لتدمري كل �خرت�ع.

�لفيل�سوف:
رجل '�أحمق' يعاين طو�ل حياته، 

ويتذكروه فقط بعد موته.

�لدبلوما�سي:
�سخ�س يطلب منك �لذهاب 

�إىل �جلحيم بطريقة جتعلك 
ت�ستعجل تلك �لرحلة.

�ملجرم:

�سخ�س كغريه من �لنا�س، 
و�لفرق فقط �نه مت �لقب�س عليه 

متلب�سا.

�ملدير:
رجل ياأتي متاأخر� عندما تكون 

باكر�، وياأتي باكر� عندما 
تكون متاأخر�.

�ل�سيا�سي:
رجل يهز يدك قبل �النتخابات، 

وثقتك بعدها.

�لو�جب:
ما نطالب به �الآخرين.

�لتلميذ �لفا�سل:
هو �لتلميذ �لذي ميكن �أن يكون 

�الأول يف ف�سله لوال وجود 
�الآخرين.

�لزو�ج:
هو �ملو�سوع �لوحيد �لذي 

تتفق عليه جميع �لن�ساء 
ويختلف عليه جميع �لرجال 

...

�لن�ساء:
�أكرث �ملخلوقات ثرثرة، 

ومع ذلك فهن يكتمن ن�سف ما 
يعرفن.

�للباقة:
هي �لقدرة على و�سف �الآخرين 

كما يرون هم �أنف�سهم.

�لرجل �مل�سهور:
�سخ�س يبذل �أق�سى جهده 

ليعرفه �لنا�س جميعا، ثم 
يلب�س نظار�ت �سود�ء ليتحا�سى 

معرفة �لنا�س له بعد ذلك.

�لك�سل:
�أن تعتاد �لر�حة قبل �أن يحل بك 

�لتعب ..

علم �لنف�ض:
�لعلم �لذي يذكر لك �أ�سياء 

تعرفها فعال بكلمات ال ت�ستطيع 
فهمها.

�لغرور:
هو �ملخدر �لذي يخفف �الآم 

�ملغفلني.

�جلمال:
�سورة فوتوغر�فية يحولها 

�لزمن �إىل �سورة كاريكاتريية.

�لدبلوما�سية:
�رتكاب �أفظع و�أب�سع �الأفعال 

حتت قناع �لرقة و�للباقة.

�ل�سرب:
فن �إخفاء نفاد �ل�سرب.

�لفتاة �ملثالية:
هي من �ساق خ�رصها، و�ت�سع 

عقلها.

�لزوج:
رجل يطلب من زوجته �أن تكون 
مثالية �إىل �حلد �لذي يجعلها 

تغفر له �أنه لي�س مثاليا.

�لطبيب:
رجل يتقا�سى ثمن �لعالج، مع 

�أن �لله هو �ل�سايف ..

�ملحامي:
رجل يد�فع عن مال موكلة 

ليكون من ن�سيبه.

�حلانوتي:
رجل يك�سب رزقه بطلوع �لروح.
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My hijab makes me feel more connected to Islam

Wearing My Faith
                                  
      

                                                
   By: Orubba Almansouri

“Do you take a shower with that 
on?” I will never forget the boy 
pointing at my headscarf and asking 
me this question when I was in 9th 
grade. It was about two months after 
I moved from Yemen, in the Middle 
East, to New York. I started laugh-
ing, because to me it was a ridiculous 
question and I couldn’t believe he’d 
asked it.
“No, I don’t take a shower with it,” 
was my answer.
My religion, Islam, is the world’s 
largest religion next to Christianity. 
The first and most important step to 
becoming a Muslim is to believe that 
there is only one God (we call him Al-
lah), and that the prophet Mohammed 
is his messenger. After this come all 
our other duties as Muslims. All the 
religions I know of have rules, but 
some of the rules we follow as Mus-
lims are especially visible, and there-
fore people can tell that we are Mus-
lims just by looking at us and noticing 
our clothing or our actions.

Explaining the Rules
Muslim girls like me wear the hijab, 
which is a scarf to cover our heads, 
and we cover our bodies, too. Mus-
lims also pray five times a day and 
fast during one month of the year, 
which can spark people’s curiosity. 
I have been asked a lot of questions 
about my religion and I don’t mind 
answering them, as long as the people 
I’m talking to get what I’m saying 
about the reasons for our rules. I don’t 
get annoyed because I feel it’s my job 
to educate people about my religion 
when I’m asked to.
A lot of people ask me if I ever take 
the hijab off. My answer to that is, of 
course, yes. I explain that we cover 
ourselves for modesty around boys 
we’re not related to, but at home, we 
can take it off because we are only 

with our family and there are 
no outside boys. If there’s a 
party we dress up in dresses, 
skirts or jeans and do our 
hair. That’s because when we 
party, girls aren’t mixed with 
boys.
When I leave my home or 
when boys are around, I wear 
a long dress, usually black, 
and the hijab. In my country 
I’d cover my face, too, and 
the only part of me you’d 
see would be my eyes. Is-
lam states that women don’t 
have to cover their hands 
and faces unless they are ex-
tremely beautiful and their 
beauty will draw attention to 
them, but in Yemen it’s a cul-
tural tradition that all women 
cover their faces when they 
go out.
I like covering my face in my 
country, because it’s as nor-
mal to every girl there as wearing a 
coat when it’s winter. But here I don’t 
cover my face, because it makes me 
feel uncomfortable when I walk in 
the streets. People stare at me with 
strange expressions, and on some of 
their faces I see a look that tells me 
they are thinking, “Terrorist.”

Don’t Mind Standing Out
I don’t mind standing out a little, 
though, because I’m proud of my reli-
gion. Sometimes people at school ask 
me to show them my hair or to go to 
school with clothes like they wear. I 
joke, “If you want to see me dressed 
up like you, come to my house.” I un-
derstand why they ask me. When you 
see something covered up every day, 
don’t you want to take off the cover 
and see what’s underneath? They want 
to see me the way they see everybody 
else. I don’t have a problem with their 
curiosity because it’s respectful.
But I’m against people who are so 
ignorant that they want to make you 
change the way you dress, even if it’s 
against your religion. In France, for 
example, in 2004, they came up with a 
law that forbids girls in public schools 
from wearing the hijab. I don’t see 
what learning has to do with what we 
are wearing. It’s not like we are teach-
ing other kids to wear it. What you 
have in your head, not on your head, 
is all the schools should care about.
I believe we all have the right to fol-

low the religion we choose, and fol-
lowing Islam means showing that 
we are Muslims in a visible way. So 
Muslim girls in school should be al-
lowed to wear the hijab. When you 
see girls wearing the hijab, you know 
right away that they are Muslims, and 
I consider that a positive thing. Even 
though it leads to many questions 
from my classmates, it makes me feel 
connected to my religion.
When I fast during the month of Ra-
madan, that attracts curiosity, too. 
During Ramadan, Muslims fast from 
sunrise till sunset for 30 days in a 
row—to help our bodies digest stored 
food and to walk in the shoes of those 
who are hungry all their lives. During 
daylight hours we don’t eat or drink 
anything, not even water.
“You want gum?” a guy in my class 
asked me once during Ramadan.
“No, thanks,” I told him.
“Damn! You don’t even chew gum in 
class,” he said.
“Yes, I do. It’s just that I’m fasting to-
day.”
“Man, you’re not hungry?” he asked.
My classmates are often shocked when 
I tell them I’m not eating. Another 
time a boy told me,  “Oh my God, I 
can’t live without eating, I would die 
if I didn’t eat all day.” He was exag-
gerating, of course, but they seem to 
think it’s hard. In fact, anyone can do 
it, it just takes time to get used to it.

Connected to My Faith

Like wearing the hijab, fasting makes 
me feel more connected to Islam. It’s 
nice that there are other Muslim stu-
dents in my school, and we have each 
other to hang out with at lunchtime 
during Ramadan. But I also like that 
when I’m fasting around people who 
aren’t, it makes me remember my re-
ligion more. And it reminds me that 
while I have so much food to choose 
from, there are people dying from 
hunger every day.
Fasting and wearing the hijab aren’t 
the only rules I follow as a Muslim. 
The five pillars of Islam also require 
me to give money to charity, pray cer-
tain prayers five times a day, and visit 
the House of God in Mecca, Saudi 
Arabia, at least once in my life if I can. 
I’m glad my religion requires certain 
visible acts of faith, because I think if 
you really believe in something you 
should be ready to show it.
Showing my faith makes me stronger 
and more comfortable with what I be-
lieve in as a Muslim girl. If I never had 
to show my religion openly, it would 
be easier to not think of it, or even to 
forget about it. But getting dressed in 
a certain way every day, and fasting 
for a whole month, reminds me over 
and over that I am a Muslim and the 
way I act should reflect that.

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

International High School.
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 – �أر�بيك(  �إن  �أمريكا  �أنباء  )وكالة 
تر�جع بنك �أمريكي عن �سيا�سة �سابقة 
�خلدمة  تقدمي  بعدم  تق�سي  كانت 
وعد  كما  للمحجبات،  �مل�رصفية 
من  ُحرمت  �أمريكية  باالعتذ�ر مل�سلمة 
و�ل�سماح  �حلجاب،  ب�سبب  �خلدمة 

باأغطية �لر�أ�س ذ�ت �لطابع �لديني.

حيث �أعلن بنك "نيفي فيدر�ل كريديت 
يونيون" بوالية كاليفورنيا �الأمريكية 
�سوف  �أنه  �جلاري  فرب�ير   3 �لثالثاء 
يبلغ موظفيه �أن �سيا�سة منع �لقبعات 
�لر�أ�س  و�أغطية  �ل�سم�س  ونظار�ت 
و�ملوظفات  �لعميالت  منع  ت�سمل  ال 
�أغطية  �أو  �حلجاب  يرتدين  �لالتي 

�لر�أ�س ذ�ت �لطابع �لديني.

وقال �لبنك يف بيان ح�سلت عليه وكالة 
"يدر�س  �إنه  �أر�بيك،  �إن  �أمريكا  �أنباء 
�لعاد�ت  ملالئمة  �حلاجة  بعناية 
�لظروف  وكذلك  و�لثقافية  �لدينية 
�أو تعوق  �لطبية. و�سيا�ستنا ال حتظر 
��ستخد�م �أغطية �لر�أ�س، و�سوف نتاأكد 
من �أن جميع موظفينا يفهمونها ب�سكل 

كامل".

�إبر�هيم  �لبنك  من  م�سئول  و�أبلغ  هذ� 
جمل�س  يف  �الت�ساالت  م�سئول  هوبر، 
"كري"،  �الأمريكية  �الإ�سالمية  �لعالقات 
هذه  يف  �لنظر  يعيد  �سوف  �لبنك  �أن 

مع  تعار�سها  عدم  "ل�سمان  �ل�سيا�سة 
�حلقوق �لدينية".

"من  �أنه مل يكن  �لبنك  و�عترب م�سئول 
من  �مل�سلمة  �ل�سيدة  حرمان  �لالئق" 
�أنها  �إىل  م�سري�  لها،  �خلدمة  تقدمي 

�سوف حت�سل على �عتذ�ر �سخ�سي.

يتخذ  �لبنك  �أن  �مل�سئول  و�أ�ساف 
�الإجر�ء�ت �لالزمة، مبا يف ذلك �إعادة 
تدريب �ملوظفني، ل�سمان عدم تكر�ر 

هذه �ملو�قف جمدد�.

هذ�  وياأتي 
من  �لرت�جع 
بعد  �لبنك  ِقبل 
موظفي  قيام 
 31 �ل�سبت  �لبنك 
باالمتناع  يناير 
تقدمي  عن 
مل�سلمة  �خلدمة 
�سان  يف  �أمريكية 
بوالية  دييجو 
 ، نيا ر ليفو كا
�أخربت  �أنها  رغم 
�لبنك  م�سئويل 
�أنها ترتدي غطاء 
الأ�سباب  �لر�أ�س 

دينية.

قد  �لبنك  وكان 
بقوله  ذلك  برر 
�إن �سيا�سة �لبنك تقت�سي "نزع �لقبعات 
و�لقالن�س ونظار�ت �ل�سم�س عند دخول 
و�الأمان  �ل�سالمة  �أجل  من  فروعنا 

الأع�سائنا وموظفينا".

وقد �عتربت منظمة "كري" هذه �ل�سيا�سة 
متثل �نتهاكا حلقوقها �ملدنية ومتييز� 
وز�رة  دعت  كما  �لدين،  �أ�سا�س  على 
يف  �لتحقيق  �إىل  �الأمريكية  �لعدل 
للحقوق  �نتهاكا  باعتباره  �حلادث 

�ملدنية لل�سيدة �مل�سلمة.

�الأ�سبوع  بحر  �لعامل  قناة  �أعدت 
كل  �سمت  تلفزيونية  ح�سة  �ملا�سي 
من �لزميل ر�سا بو�سفرة رئي�س حترير 
حما�س  ممثل  حمد�ن  و�أ�سامة  غربة 
مو��سيع  مناق�سة  مت  وقد  لبنان،   يف 
�جلديد  �ملنتخب  بالرئي�س  عالقة  لها 
بار�ك �أوباما و�جلو �ملكهرب يف منطقة 
�ل�رصق �الأو�سط خا�سة ما �سهدته غزة 
من �جتياح وقتل وجرمية دولة منظمة 

من قبل �لدولة �ل�سهيونية...
وقد �كد ر�سا بو �سفرة �ن روؤية �لرئي�س 
�وباما لق�سية  بار�ك  �المريكي �جلديد 
تتطابق  �ال�رص�ئيلي  �لعربي  �ل�رص�ع 
�لدميقر�طي  �حلزب  روؤية  مع  متاما 
و�لذي يعتمد �ال�سلوب �ل�سلمي يف حل 
حماولة  عن  بعيد�  �لدولية  �مل�ساكل 
�لتوتر  بوؤر  وخلق  �ل�رص�عات  �ثارة 
د�عيا �ىل عدم �لت�رصع يف ��سد�ر حكم 

على �سيا�سة �وباما. 
وقال  �ن روؤية �وباما لل�رص�ع �ال�رص�ئيلي 
�حلزب  روؤية  عن  التخرج  �لعربي 
�نه  تاريخيا  و�ملعروف  �لدميقر�طي 
�ل�سلمي حلل  �نتهاج �مل�سلك  مييل �ىل 
عن  مامييزه  وهذ�  �لدولية  �مل�ساكل 
�سيا�سات �حلزب �جلمهوري �لتي ت�سب 

يف روؤية "�لكاوبوي".
�وباما ميثل حاليا فر�سة  �ن  و�عترب  

به  �ال�سالمي لاللتقاء  للعرب وللعامل 
من �جل حل �مل�ساكل �لعالقة، مو�سحا 
�ن �لرئي�س �جلديد لي�س �سنيعا من قبل 
الميكن  حتى  �ل�سهيونية  �للوبيهات 
�لتعامل معه بل جاء من رحم �لطبقات 

�ل�سعبية، على حد زعمه. 
كما نفى �ملتحدث �ن يكون �وباما يتبع 
�لتعامل  يف  بو�س  جورج  �سلفه  خطى 
بو�س  �ن  وقال:  �ملنطقة،  ق�سايا  مع 
وب�سيا�سته �حلمقاء دفع �ىل �لت�سادم ما 
بني �لعرب وما بني �مريكا، مو�سحا �ن 
روؤية  يحمل  �حلايل  �المريكي  �لرئي�س 

تختلف  جديدة 
روؤية  عن  متاما 
�ل�سابق  �لرئي�س 

بو�س". 
وقال: من �ل�سابق 
��سد�ر  الو�نه 
على  م�سبق  حكم 
بار�ك  �لرئي�س 
ال�سيما  �وباما 
يق�س  مل  و�نه 
�حلكم  �سدة  يف 
و�حد�،  �سهر�  �ال 
م�سري� �ىل �هتمام 
�لالفت  �وباما 
�ل�رصق  بق�سية 
بعد  �الو�سط 
تعيينه جورج ميت�سل كمبعوث خا�س 
له للمنطقة يف عملية ج�س نب�س لالمور 
من �جل �خلروج بتقييم جديد ي�ساعده 
��سرت�تيجية  وو�سع  روؤ�ه  لتو�سيح 
جديدة حلل م�ساألة �ل�رص�ع �لفل�سطيني 

�ال�رص�ئيلي. 
كما ذكر �أن �أي م�ساعي للتهدئة يتكون 
وطنية  مب�ساحلة  تتوج  مل  ما  فا�سلة 
�حلقوق  ت�سمن  �سف  ووحدة  حقيقية 
�لفل�سطيني خارج عن  لل�سعب  �لكاملة 

�أي ح�سابات �قليمية خارجية...

بنك أم يك ييرتاجع عن منع تقدمي اخلدمةرللمحجبات

قناة �لعامل ت�ست�سيف  رئي�ض حترير غربة، وممثل حما�ض �أ�سامة حمد�ن 

وحدةرالصف الفلسطين يمفتاح حل القضية
موؤ�س�سة �لعودة تنظم حفال 

ت�سامنيا مع غزة يف نيويورك
موؤ�س�سة  تنظم 
ة  د لعو �
�سعرية  �م�سية 
منية  ت�سا
ودعم  مل�ساندة 
حيث  غزة 
�سيفا  �سينزل 
�ل�سعر�ء  �أمري 
ن  لفنا �
�ملوهوب متيم 

�لربغوتي.
هذه  و�ستنظم 
يوم  �الأم�سية 
�ملو�فق  �الأحد 

م�ساء�  �لر�بعة  �ل�ساعة  للثامن من فرب�ير على 
�لو��سنطن  يف  هال  ميموريال  باجلد�سون 
�لعائد�ت لدعم  �سكو�ر بنيويورك، و�ستخ�س�س 
�لغذ�ئية  و�ملو�د  باالأدوية  و�أطفالها  غزة 

�ل�رصورية.
وقد و�سعت عدة عناوين و�أرقام �لهاتف جلحز 
�لتذ�كر �لتي �ستباع عند مدخل �حلفل �أو م�سبقا 

عن طريق �حلجز.
www.altawdany.org
info@ altawdany.org
Phone: 718t228t8636

�ملركز �لثقايف �لتون�سي ينظم 
�ملنتدى �لأول لل�سعر 

 6 �جلمعة  يوم  �لتون�سي  �لثقايف  �ملركز  ينظم 
وح�سب  م�ساء�،  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  على  فرب�ير 
�لنتدى  برنامج  فاإن  رمادي،  نعيمة  �ل�سيدة 
�ل�سعري ي�سم كوكبة من �سعر�ء �ملهجر �أهمهم 
�الأ�ستاذ �أحمد �ل�ساوي، جناح طر�بل�سي، يو�سف 

�أبو�سمد، فر�ن�سو� با�سيلي، و�سعدون �سو�ية.
للفنان  فنية  لوحات  عر�س  �لن�ساط  ي�سم  كما 

�لتون�سي حبيب �آيات.
للمزيد من �ملعلومات: 

 The Tunisian Cultural & Info. Center
 Madison Ave، 2Fl 168
 New York، NY 10016
Phone: 212t991t9933

ت�سويب
يف عددنا �الأخري، خالل تغطيتنا للحفل 

�لت�سامني مع غزة، مل نذكر موؤ�س�سة �الأجماد 
�لتي �ساهمت يف تنظيم �حلفل، وبهذ� �ل�سبب 

نطلب من �الخوة يف �ملوؤ�س�سة �ملذكورة 
�ملعذرة على هذ� �خلطاأ �لذي جاء �سهو�

غربة
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�لدفاع  وز�رة  يف  م�سوؤول  م�سدر  نفى 
تقرير  يف  ورد  ما  �لثالثاء  �ليمنية 
�ل�سن  دون  �أطفال  جتنيد  عن  عاملي 
�لتمرد  حركة  مع  حربها  يف  �لقانوين 
�لزيدية مبحافظة �سعده �سمال �ليمن.

وقال �مل�سدر يف بيان �سحايف �لثالثاء 
"�إن �لتقرير ال �أ�سا�س له من �ل�سحة"، 
و�ن "�ملز�عم �لتي ت�سمنها ال متت �إىل 

�لو�قع و�حلقيقية ب�سلة".

�لتقرير  هذ�  �أن  �ملوؤ�سف  من  و�أ�ساف 
�لتقارير  لبع�س  �الأخطاء  ذ�ت  يف  وقع 
من  معلوماتها  ت�ستقي  ما  كثري�  �لتي 
و�ملو�قع  �ل�سحف  بع�س  يف  ين�رص  ما 
�اللكرتونية �لتي تتعمد على �ملغالطات 
و�الفرت�ء�ت و�لت�سليل وتتعمد ن�رص ما 
�أهد�ف  خلدمة  �ليمن  �سمعة  �إىل  ي�سيء 

م�سبوهة ومعروفة للجميع.

�اللتحاق  عملية  �إن  �مل�سدر  و�أكد 
الإجر�ء�ت  تخ�سع  �ليمني  باجلي�س 
بينها  ومن  �سارمة،  قانونية  ومعايري 
�أن ال يقل عمر من يتقدم بطلب �اللتحاق 
على  عالوة  عاما،   18 عن  �جلي�س  يف 
�أهلية  تثبت  �لتي  �لطبية  �لفحو�سات 
�ملتقدم وقدرته �لبدنية و�ل�سحية على 

حتمل �لتدريبات �لع�سكرية.

يحاول  �ليمني  �جلي�س  "�إن  وقال 
�ل�سباب  من  ممكن  عدد  �أكرب  ��ستيعاب 
�ملتقدمني لاللتحاق يف �سفوفه، ومبا 
ي�سهم يف �لتخفيف من معدل �لبطالة، 
مع �حلر�س على �ختيار ذوي �ملوؤهالت 
و�لكفاء�ت �لعلمية، وبالتايل فال حاجة 
له باالأطفال �أو من لي�سو� موؤهلني بدنيا 

و�سحيا وعلميا".

البالد البالداأخبار  اأخبار 

�لله  عبد  على  �ليمني  �لرئي�س  طالب 
�سالح �لقبائل �لثالثاء بت�سليم مت�سددي 
يقو�س  �لعنف  �إن  قائال  �لقاعدة  تنظيم 

�لتنمية.
كان جناح �لقاعدة يف �ليمن �أ�سار �ل�سهر 
�ملا�سي �إىل �أنه �سيمد نطاق عملياته �إىل 
تعيني  خالل  من  �ملجاورة  �ل�سعودية 
�ل�سجن  من  �رص�حهما  �أطلق  �سعوديني 
جو�نتانامو  يف  �الأمريكي  �لع�سكري 

قائدين.
وقال �سالح يف كلمة �ألقاها �أمام �جتماع 
ل�سيوخ �لقبائل يف مدينة ماأرب على بعد 
170 كيلومرت� �إىل �ل�رصق من �لعا�سمة 
�سنعاء "�الإرهاب �آفة من �الآفات �مل�رصة 

بال�سعوب وبالتنمية."
و�أ�ساف �أن �لتنمية ال ميكن �أن تتحقق �إذ� 

��ستمر "�الإرهاب و�لتخريب و�لعنف".
يف  �لقبائل  �سيوخ  �الجتماع  و�سم 
�لتي  و�جلوف  و�سبوة  ماأرب  حمافظات 
مت�سددون  نفذها  عديدة  هجمات  �سهدت 
�ساخطون  قبائل  رجال  فيها  وخظف 

�لعديد من �ل�سائحني.
عدم  على  �لقبائل  �سيوخ  �سالح  وحث 
�حلكومة  وم�ساعدة  �ملت�سددين  �إيو�ء 
بت�سليم  �لقاعدة  تنظيم  على  �حلرب  يف 

م�سوؤول  وذكر  �ل�سلطات.  �إىل  �أع�سائه 
�سخ�سا   30 �حتجزت  �ل�سلطات  �أن  �أمني 
حملة  خالل  مت�سددون  �أنهم  ي�ستبه 

جديدة.
موطن  �ليمن  يف  �لقاعدة  جناح  ون�رص 
م�سور�  �رصيطا  الدن  بن  �أ�سامة  �أ�سالف 
فيه  �أعلن  �ملا�سي  �ل�سهر  �الإنرتنت  على 
تغيري ��سمه �إىل تنظيم �لقاعدة يف جزيرة 

على  حماولة  يف  �لعرب 
�لتنظيم  الإحياء  يبدو  ما 

يف �ل�سعودية.
و�ن�سم �ليمن �إىل "�حلرب 
�لتي  �الإرهاب"  على 
تقودها �لواليات �ملتحدة 
 11 هجمات  �أعقاب  يف 
مدن  على  �أيلول  �سبتمرب 
�أمريكية عام 2001 و�سجن 
فيما  �ملت�سددين  ع�رص�ت 
�أهد�ف  بتفجري  يت�سل 
مع  وم�سادمات  غربية 

�ل�سلطات.
�ل�سعودية  و�أ�سدرت 
باأ�سماء  قائمة  �الثنني 
83 مت�سدد� مطلوبا خارج 
زعماء  منهم  �ململكة 
�لذين  �ليمن  يف  �لقاعدة 
�إىل  �مل�سور  �ل�رصيط  دعو� يف  قد  كانو� 
�سن هجمات على �لغربيني يف �ملنطقة.

ولعبت �لقبائل يف مناطق �ل�سنة �لعرب 
تقلي�س  يف  حا�سما  دور�  �لعر�ق  يف 
�لعنف باالنقالب على مت�سددي �لقاعدة 

يف عامي 2006 و2007.

�ل�سياحية خالل  �ليمن  عائد�ت  �رتفعت 
ريال،  مليار   90 �إىل  �ملا�سي  �لعام 
مقارنة بـ 85 مليار ريال للفرتة �ملقابلة 
من �لعام 2007م، وبن�سبة زيادة ت�سل 

�إىل 6باملئة.
لوز�رة  ر�سمية  �إح�ساء�ت  وبينت 
�الإنباء �ليمنية  �ل�سياحة ح�سلت وكالة 
عدد  �أن  �ليوم  منها  ن�سخة  على  )�سباأ( 
�ل�سياح �لو�فدين لليمن �سهد خالل �لعام 
7 باملائة لت�سل  �ملا�سي زيادة بن�سبة 
�إىل 404 �ألفا و497 �سائحا من خمتلف 
�جلن�سيات مقابل 378 �لفا و361 �سائحا 

خالل �لعام 2007م .
و�أ�سارت �الإح�ساء�ت �إىل �أن عدد �لليايل 
�ل�سياحية خالل �لفرتة نف�سها من �لعام 
2008م �أرتفعت �إىل 3 ماليني و232 �لفا 
ماليني   3 مقابل  �سياحية  ليلة  و976 
خالل  �سياحية  ليلة  و120  و035�لفا 

�لعام �ملا�سي2007م.
وح�سب �الإح�ساء�ت فاأن ن�سبة �لزيادة يف 
عدد �لو�فدين لليمن ح�سب �الأقاليم فقد 
�الو�سط  �ل�رصق  من  �لو�فدين  عدد  �أحتل 
باملئة   8 زيادة  بن�سبة  �الول  �ملركز 
زيادة  بن�سبة  �أوروبا  من  �لو�فدين  يليه 
باملئة   6 بن�سبة  و�إفريقيا  باملئة   7
فيما  باملئة   3 بن�سبة  و�الأمريكيتني 
تر�جع عدد �لو�فدين من ��سيا بن�سبة 2 

باملئة.
وبينت �الإح�ساء�ت �أن �حلركة �ل�سياحية 
�سهري  خالل  م�سطرد�  منو�  �سهدت 
�ملا�سي  �لعام  �أغ�سط�س(من   tيوليو(
الرتباطها  نظر�  �ال�سهر  ببقية  مقارنة 
بلغ  حيث  �ل�سيفية  و�لعطل  باالجاز�ت 
تلك  لليمن خالل  �لو�فدين  �ل�سياح  عدد 

�لفرتة نحو 88 �لفا و189 �سائح معظمهم 
من دول �خلليج �لعربي و�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية بن�سبة زيادة 9 باملئة.
و�أ�سارت �الإح�ساء�ت �إىل �أن عدد �ليمنيني 
�لزيارة  بغر�س  �لو�فدين  �ملغرتبني 
خالل �لعام �ملا�سي بلغ 690 �إلفا و460 
 175 ز�ئر موزعني ح�سب �لرتتيب بني 
�إلفا و150 ز�ئر قدمو� عرب �جلو و976 
ز�ئر بحر� و514 �إلفا و334 ز�ئر بر� .

�ليمنية  �الإنباء  لوكالة  ت�رصيح  ويف 
نبيل  �ل�سياحة  وزير  �أو�سح  )�سباأ( 
�لعائد�ت  �رتفاع حجم  �أن  �لفقيه  ح�سن 
�ل�سياحية وزيادة عدد �ل�سياح �لو�فدين 
�أن  �ملا�سي ال يعنى  �لعام  لليمن خالل 
مل  د�خليا  �ليمن  �سهدها  �لتي  �الإحد�ث 
توؤثر �سلبا على حركة �ل�سياحة �لو�فدة 
ذلك  من  �لعك�س  بل  �أوروبا  من  خا�سة 
ي�ستهدف  كان  �ليمن  �أن  �إىل  م�سري�   ..

ن�سبة منو الأ تقل عن 15 باملئة 
بينما ما مت حتقيقه مل يتجاوز 
�لتاأثري  يبني  وهذ�  باملئة   7
�لقطاع  على  لالإحد�ث  �لكبري 

�ل�سياحي.
�الأرقام  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ�سار 
كان  للمغرتبني  بالن�سبة 
�سمن  �إدر�جها  �ملفرت�س  من 
�ل�سياح  لعدد  �لعام  �الإجمايل 
�لو�فدين لليمن �إال �أنه مت �إرجاء 
نتائج  ��ستكمال  حني  �إىل  ذلك 
للح�ساب  �مل�سرتكة  �ملن�سة 
�الإنفاق  م�سح  وم�رصوع  �لفرعي 
يف  تنفيذ  بد�أ  �لذي  �ل�سياحي 
خمتلف  على  �ملا�سي  �سبتمرب 
منافذ �جلمهورية وي�ستمر عامًا 

كاماًل .
�لزيادة  ن�سبة  �لفقيه  �لوزير  و�رجع 
�ل�رصق  من  �لقادمني  �ل�سياح  عدد  يف 
نتيجة  �لعربي  و�خلليج  �الأو�سط 
و�الجتماعية  �القت�سادية  �لعو�مل 
به  يحظى  وما  و�جلغر�فية،  و�لثقافية 
يف  �هتمام  من  �ليمن  �ل�سياحي  �ملنتج 

هذه �لبلد�ن.

من  �لو�فدين  ن�سبة  تر�جع  عز�  فيما 
�الأزمة  تاأثري�ت  �إىل  �الأ�سيوية  �لقارة 
�لعام  �لدخل  على  �لعاملية  �ملالية 
�أن  �إىل  �خل�سو�س  بهذ�  الفتا   ، للفرد 
وجهة  على  و�ليمنية  �لعربية  �ل�سياحة 
�ملالية  �الأزمة  من  ��ستفادت  �خل�سو�س 
�لبينية  �ل�سياحة  تن�سيط  يف  �حلالية 

�لد�خلية .

ارتفاع عائدات اليمن السياحيةرخالل 2009إىلر90رملياررريال

اليمن حتث القبائل علىرتسليم متشددي القاعدة

�لعالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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�ليمن ينفي جتنيده �أطفال
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وكالة �سباأ:- ر�سو�ن �لهمد�ين

�أظهرت در��سة ميد�نية �سملت �سبع وز�ر�ت 
ن�سبة  �أن  كبرية  حكومية  جهات  وخم�س 
�لوظيفة  يف  �الإد�ري  �لف�ساد  ممار�سة 
5ر42  بلغت  �جلهات  تلك  يف  �لعامة 
�ملوظفني  من  باملائة   57 و�أن  باملائة 
�لوظيفة  �أخالقيات  مبمار�سة  يلتزمون 

�لعامة يف �جلهاز �الإد�ري للدولة.
�لتو�سل  مت  �لتي  �ملوؤ�رص�ت  على  وبناء 
عالقة  وجود  �لدر��سة  �إليها،الحظت 
�لعامة  �لوظيفة  �أخالقيات  بني  عك�سية 
و�لعد�لة  �لنز�هة  و�أن  �الإد�ري  و�لف�ساد 
�لوظيفة  يف  �ملمار�سه  �الأخالقيات  �قل 
�لعامة يف حني �أن �لو�ساطة و�ملح�سوبية 

�أكرث حماور �لف�ساد �الإد�ري ممار�سة.
�الإد�ري  �لف�ساد  م�ستوى  �لدر��سة  وحللت 
بناء على ثمانية حماور،حيث حل حمور 
�الأوىل  �ملرتبة  يف  �لو�ساطة  ممار�سة 
بن�سبة 3ر56 باملائة ، يليها �ملح�سوبية 
8ر44 باملائة ،  �البتز�ز  51 باملائة ، 
�لعمولة 3ر41 باملائة ، �الختال�س 5ر40 
3ر40  �لدولة  مو�رد  ��ستنفاد   ، باملائة 
باملائة ، ممار�سة �لر�سوة 5ر36 باملائة 
ويف �ملرتبة �الأخرية �لتزوير بن�سبة 29 

باملائة.
ممار�سة  م�ستوى  قيا�س  مت  حني  يف 
�لعامة  �لوظيفة  الأخالقيات  �ملوظفني 
�الأمانة يف  حلت  ت�سعة حماور  على  بناء 
باملائة  5ر70  بن�سبة  �الأوىل  �ملرتبة 
�اللتز�م   ، باملائة  �مل�سئولية3ر67   ،
8ر66 باملائة ، خدمة �الآخرين  بالعمل 
8ر61  �ملوؤ�س�سي  �لوالء   ، باملائة   62
باملائة ، �ل�سدق 5ر57 باملائة ، �حلفاظ 
5ر54 باملائة ،  �لعامة  على �ملمتلكات 
8ر42  �لنز�هة  باملائة،  5ر50  �لعد�لة 

باملائة.

�ملعهد  �أعدها  �لتي  �لدر��سة  وهدفت 
�لوطني للعلوم �الإد�رية و�ملو�سومة حتت 
عنو�ن " �أثر �أخالقيات �لوظيفة �لعامة يف 
�حلد من �لف�ساد �الإد�ري" �إىل معرفة و�قع 
�أخالقيات �لوظيفة �لعامة ومدى تطبيقها 
من قبل �ملوظف �لعام �أثناء تاأديته لعمله 
و�أثر �اللتز�م بتلك �الأخالقيات يف �حلد من 
وجود  مدى  عن  و�لك�سف  �الإد�ري  �لف�ساد 
فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني �ملوظفني 
 ، �لعمر  على  بناء  بها  �اللتز�م  مدى  يف 

�جلن�س ، حجم �الأ�رصة ، �مل�ستوى �الإد�ري 
، مدة �خلدمة وجهة �لعمل.

و�أقل  ف�سادً�  �أكرث  �لذكور  �أن  و�أظهرت 
من  �لعامة  �لوظيفة  باأخالقيات  �لتز�ما 
�الإناث على م�ستوى جميع حماور �لف�ساد 

�الإد�ري �لتي �سملتها �لد�ر�سة.
عك�سية  عالقة  وجود  �لدر��سة  و��ستنتجت 
�أخالقيات  ممار�سة  م�ستوى  بني  �سعيفة 
�لوظيفة �لعامة وكل من �لر�تب �ل�سهري 
عالقة  هناك  �أن  �لدر��سي..غري  و�ملوؤهل 
عك�سية قوية بني �لف�ساد �الإد�ري وكل من 
�لعمل و�لر�تب �ل�سهري و�ملوؤهل �لدر��سي 

و�سنو�ت �خلربة.
�حلكومة  �تخذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت  ورغم 
ملكافحة �لف�ساد و�حلد منه ، �إال �أن هذه 
على  �لق�ساء  من  تتمكن  مل  �الإجر�ء�ت 

�لف�ساد.
و�أرجعت �لدر��سة ذلك �إىل �سعف فعاليتها 
و�فتقارها لالآليات و�الإجر�ء�ت �ملنا�سبة 

و�ل�رصوط �ل�رصورية لدعمها.
�إىل  �الإد�ري  �لف�ساد  �إنت�سار  يقود  وفيما 
و�سيا�سية  و�قت�سادية  �إد�رية  �إ�رص�ر 
�أن  �إىل  �لدر��سة  و�جتماعية..�أ�سارت 
�إ�سرت�تيجية  و�سع  يتطلب  عليه  �لق�ساء 
وربطها  �لف�ساد  ملكافحة  متكاملة 
و�لفاعلة  �ملنا�سبة  و�الآليات  باالإجر�ء�ت 

و�ملحققة لتنفيذها.

من  عدد  بتقدمي  �لدر��سة  و�ختتمت 
يرى  كما  ـ  �ساأنها  من  �لتي  �لتو�سيات 
معدوهاـ  تطوير م�ستوى �اللتز�م مبمار�سة 
من  و�حلد  للوظيفة  �لعامة  �الأخالقيات 

�لف�ساد �الإد�ري.

على  �لعمل  �لتو�سيات  تلك  �أهم  ومن 
�أعلى  �لتي حققت  �الأخالقية  �لقيم  تعزيز 
ن�سب يف مقيا�س �الأخالقيات وهي �الأمانة 
، �مل�سئولية ، خدمة �الآخرين و�اللتز�م 
ملحاربة  .�الأولوية  و�إعطاء   ، بالعمل 
ن�سب  �أعلى  حققت  �لتي  �الإد�ري  �لف�ساد 

وهي �لو�ساطة ، �ملح�سوبية و�البتز�ز.

�إيالء  �رصورة  على  �لتو�سيات  و�سددت 
جهات مكافحة �لف�ساد يف �لدولة �الأولوية 
�لتي  �الإد�ري  �لف�ساد  مكونات  ملحاربة 
تبد�أ  و�لتي  �ملقايي�س  �أعلى  حققت 
مبحاربة �لو�ساطة و�ملح�سوبية من خالل 

�لرتكيز على مر�قبتها.

�لربملانية  �لرقابة  تفعيل  �إىل  �إ�سافة 
�لعامة  �الإد�رة  �إعمال  على  و�لق�سائية 
�مل�سائلة  �آليات  وتفعيل  و�آلياتها 
و�ملحا�سبة و مر�جعة �لقو�نني و�الأنظمة 
�لغمو�س  وتو�سيح  و�الإد�رية  �لالئحية 
خالل  من  وتفعيلها  تطبيقها  يعيق  �لذي 
�أ�ساليب لتطبيق قو�عدها و�إجر�ء�تها وما 

تت�سمنه من جز�ء�ت.

بعمل  �حلكومية  �الأجهزة  كافة  قيام  وكذ� 
ور�س عمل وندو�ت ي�سارك فيها �ملوظفني 
فيها  �لرتكيز  يتم   ، م�ستوياتهم  بكافة 
�لتي ح�سلت  �الأخالقية  �لقيم  على تعزيز 
�لدر��سة وتنمية  �لقيم يف هذه  �أعلى  على 
�قل  على  ح�سلت  �لتي  �الأخالقية  �لقيم 

�لن�سب بح�سب �الأولوية.

و�أكد �لباحثون �رصورة قيام كافة �الأجهزة 
�حلكومية بعمل دور�ت توعية باأخالقيات 
�لوظيفة �لعامة جلميع �لعاملني وتنفيذ 
دور�ت لتوعيتهم مبخاطر و�أ�رص�ر �لف�ساد 
�الإد�ري بكل مكوناته و �إجر�ء �ملعاجلات 
�لقانونية وتطبيق �لعقوبات �لتي توؤدي 

�إىل �حلد منه.

تطبيق  �رصورة  على  �لتو�سيات  وركزت 
�مللتزمني  �ملوظفني  �لثو�ب جلميع  مبد�أ 
ن�سام  و��ستحد�ث  �لوظيفة  باأخالقيات 
تو�سيف علمي للوظائف وتر�سيخ معايري 
�لقياد�ت  و�ختيار  وعلمية  مو�سوعية 
�الإد�رية وفق �لكفاءة و�جلودة �ملطلوبة..
باالإ�سافة �إىل و�سع �سيا�سة لالأجور حتقق 

�لتنا�سب �لعقالين مع �مل�ستوى �ملعي�سي 
توزيع  يف  عادلة  مبعايري  و�اللتز�م 

�حلو�فز و�لرتقيات.
وكذ� �لعمل على تر�سيخ �لقيم و�ملفاهيم 
بجدية  و�لعمل  �جليدة  �الجتماعية 
�اللتز�م  وفو�ئد  باأهمية  �لتوعية  على 
وخماطر  �لعامة  �لوظيفة  باأخالقيات 
�لف�ساد و تعزيز م�ساركة منظمات �ملجتمع 
مكافحة  يف  �ل�سعبية  و�مل�ساركة  �ملدين 
وفقا  تدريبية  �سيا�سة  وو�سع  �لف�ساد 
لالحتياجات �ملخططة و�لنوعية لتعزيز 
و�إد�رة  �خلرية  و�الجتاهات  �ل�سلوك 

�لتدريب باعتباره منظومة متكاملة .

 3 بلغ  �لد�ر�سة  عينة  حجم  �أن  �إىل  ي�سار 
وز�ر�ت  �سبع  �إىل  ينت�سبون  موظف  �أالف 
هي �لرتبية ، �ل�سحة ، �خلدمة �ملدنية 
، �ملالية ، �الإد�رة �ملحلية ، �الأوقاف ، 
موؤ�س�سة  �إىل  باالإ�سافة   ، �لعايل  �لتعليم 
�ملعهد  و�ل�رص�ئب  و�لكهرباء  �الت�ساالت 
�لرقابة  وجهاز  �الإد�رية  للعلوم  �لوطني 

و�ملحا�سبة .
�لعينة على �ست حمافظات  وتتوزع مقار 
 ، تعز   ، عدن   ، �لعا�سمة  �أمانة  هي 
�حلديدة،وترت�وح   ، �إب   ، ح�رصموت 
ن�سبة �لذكور 80 باملائة من �ملبحوثني 
�الأق�سام  يف  موظف  بدرجة  منهم  مثل   ،
و�الإد�ر�ت يف �جلهات �حلكومية �مل�سملوة 
1ر59  مبقد�ر  �الأكرب  �لن�سبة  بالدر��سة 
 26 بـ  �الأق�سام  روؤ�ساء  يليهم  باملائة 
بدرجة  هم  ملن  �لن�سبة  وبقية  باملائة 

مدير �إد�رة ومدير عام.
�سباأ

دارسةرميدانية:42ر% نسبةرممارسة
رالفسادراإلداري ف يالوظيفةرالعامةرباليمن
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�لعمل  حلزب  �لعام  �الأمني  ميثل 
ح�سني  �أحمد  جمدي  �ملجمد  �مل�رصي 
بتهمة  �خلمي�س  ع�سكرية  حمكمة  �أمام 
عبور �حلدود �إىل غزة عرب �أحد �الأنفاق 

"ب�سكل غري �رصعي".

"�إن  �عالمية  مل�سادر  زوجته  وقالت 
�لثالثاء  �أحالته  �مل�رصية  �ل�سلطات 
�إىل �ملحكمة �لع�سكرية، بعد �أن �عتقل 
�ل�سبت �ملا�سي لدى عودته من خالل 
�ملعرب �لر�سمي".وتابعت" لقد توجه 
�أهايل  مع  ت�سامنا  غزة  �إىل  زوجي 
قطاع غزة، وظل هناك �أ�سبوعا و�لتقى 
يف  م�سوؤولون  منها  بارزة  �سخ�سيات 
حركة �ملقاومة �الإ�سالمية "حما�س"".

�لنيابة  �أن  ق�سائية  م�سادر  وذكرت 

ح�سني  جمدي  مع  حققت  �لع�سكرية 
يف مدينة �لعري�س ب�سمال �سيناء و�أنه 
�سيمثل للمحاكمة يف مدينة �الإ�سماعيلية 
حمامي  كرمي  ح�سن  �خلمي�س.و�أو�سح 
ح�سني "�أن �لتهمة �ملوّجهة �إىل موكله 

دولة  �أر��سي  �إىل  �لت�سلل  هي 
يف  تعّد  تهمة  وهي  �أجنبية، 
وعقوبتها  جنحة  �لقانون  عرف 
�حلب�س لفرتة ال تقل عن يوم وال 

تزيد عن ثالثة �أعو�م".

من  �أبرز  ح�سني  و�سيكون 
بدخول  متعلقة  بتهمة  يحاكمون 
غزة عرب �الأنفاق بني غزة وم�رص. 
خطيب  باأنه  ح�سني  ويو�سف 
مفّوه مناه�س للحكومة �مل�رصية 
و�الحتجاجات،  �لتجمعات  يف 
�ل�سعب  �سحيفة  لتحرير  رئي�سا  وكان 
يف  �لعمل  حزب  ي�سدرها  كان  �لتي 
�ل�سلطات  �أغلقتها  �أن  �إىل  �لت�سعينيات 

وجمدت �أن�سطة �حلزب عام 2000.

م�سر: �لق�ساء �لإد�ري يلزم �لبابا 
�سنودة بت�سريح �لزو�ج �لثاين

م�سادر  �أفادت 
باأن  �إخبارية 
�لق�ساء  حمكمة 
�ألزمت  �الد�ري 
�ال�سكندرية  بابا 
�لكر�زة  وبطريرك 
�لبابا  �ملرق�سية 
�سنودة �لثالث مبنح 

هاين و�سفي جنيب ت�رصيحا بالزو�ج �لثاين 
بعد �نف�ساله عن زوجته �الوىل بحكم حمكمة 

لظروف �سحية.
وذكرت �سحيفة "�لقب�س" �لكويتية �ن �ملحكمة 
��ستدعت خطيبة �ملدعي �لذي يرغب يف �لزو�ج 
منها و�علنتها بالظروف �ل�سحية �لتي كانت 

�سببا يف طالقه من زوجته �الوىل.
مل  �لكني�سة  �ن  حكمها  يف  �ملحكمة  و�أكدت 
تف�سح عن مو�نعها من منحه ت�رصيح �لزو�ج 
موقف  لها  �لكني�سة  �ن  يف  �لثانية،  للمرة 
�سابق يف منح ت�رصيح �لزو�ج للمرة �لثانية 
وهو ما حدث مع جمدي ويليام طليق �لفنانة 

هالة �سدقي.

ق�سية  تدويل  "كفاية" تعتزم 
ت�سدير �لغاز �مل�سري لإ�سر�ئيل

جورج  �أعلن 
�ملن�سق  ��سحق 
عد  مل�سا �
كة  للحر
من  �مل�رصية 
�لتغيري  �أجل 
�أن  "كفاية" 
"تعتزم  حركته 
ق�سية  تدويل 
�لغاز  ت�سدير 

�ملحاكم  �مام  �ال�رص�ئيلي  للكيان  �مل�رصي 
�لدولية".

و�أعربت �حلركة عن �سدمتها من �حكام �ملحكمة 
�الثنني  يوم  �سدرت  �لتي  �لعليا  �الد�رية 
بالغاء �حكام �ملحكمة �الد�رية "�دنى درجة" 
للكيان  �مل�رصي  �لغاز  ت�سدير  حظرت  �لتي 
�جلامعي  �حلر�س  وجود  و�لغت  �ال�رص�ئيلي 
د�خل �بنية �جلامعات و�سمحت بت�سيري قو�فل 
�سعبية م�رصية حتمل م�ستلزمات طبية و�غذية 

�ىل غزة.
ونقل موقع قناة "�لعامل" �الخباري عن ��سحق 
در��سة  على  �حلركة  حمامو  يعكف  قوله:" 
�لتي  �لدعاوى  �ىل  �لغاز  ت�سدير  ق�سية  �سم 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �مام  �قامتها  مت 
جر�ئم  على  �ال�رص�ئيليني  �لقادة  ملحاكمة 

�حلرب �لتي �رتكبوها يف غزة".
و�أ�ساف: "�سن�سم �لق�سيتني لوجود �سلة وثيقة 
بينهما حيث ت�ستخدم ��رص�ئيل �لغاز �مل�رصي 

يف �رصب �ملدنيني يف غزة".
�الد�رية  �ملحكمة  �أحكام  �حلركة:" �إن  وقالت 
و�حلر�س  �لغاز  ت�سدير  ق�سايا  يف  �لعليا 
مريرة  ثمرة  هي  �الغاثة  وقو�فل  �جلامعي 
و�هد�رها ال�ستقالل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  لتدخل 

�لق�ساء".
�ىل  �لق�ساء  "حتويل  بـ  و�سفه  مما  وحذرت 
مرفق من مر�فق �ل�رصطة نتيجة تدخل �ل�سلطة 

�لتنفيذية".

على  �أن  بارز  �سوري  م�سوؤول  �أكد 
�لعقوبات  ترفع  �أن  �ملتحدة  �لواليات 
كان  �إذ�  �سوريا  على  تفر�سها  �لتي 
يريد  �أوباما  بار�ك  �المريكي  �لرئي�س 

تطبيع �لعالقات.

ونقلت �سحيفة "�خلليج" �المار�تية عن 
نائب رئي�س �لوزر�ء �ل�سوري لل�سوؤون 
قوله:"  �لدردري  �لله  عبد  �القت�سادية 
عالقات  هناك  لتكون  �ملبد�أ  حيث  من 
طبيعية بني �سوريا و�لواليات �ملتحدة 
ذلك  �سيكون  �لعقوبات،  رفع  يتعني 
�سوريا  بني  حو�ر  �أي  من  مهما  جزء� 

و�لواليات �ملتحدة".

نحن  عام  "ب�سكل  �لدردري  و�أ�ساف 
يف  خمتلفة  �سيا�سة  روؤية  يف  ناأمل 
ف�سلت  �ل�سابقة  �ل�سيا�سة  الأن  و��سنطن 

متاما و�أوباما كان يعد بالتغيري".

و�أكد �أن �سوريا ت�سعر ب�سغوط �لرت�جع 
�القت�سادي �لعاملي حتى و�ن كان �أثره 
على قطاعها �مل�رصيف �لوليد حمدودً� 
من  �ملزيد  جذب  على  حتر�س  و�أنها 

�ال�ستثمار �الأجنبي.

دمشق:ررفع العقوبات أساس يلتطبيع العالقات مع أم يكا

بولندارتسح بقواتهارمن تشادرولبنان وهضبةراجلوالن
�لبولندي  �لدفاع  وزير  �أعلن 
بوغد�ن كليت�س �ليوم �الأربعاء 
�أن بولند� قررت �سحب قو�تها 
وه�سبة  ولبنان  ت�ساد  من 
يف  �نخفا�س  "ب�سبب  �جلوالن 
�الزمة  عن  ناجم  �مليز�نية" 

�لعاملية.

عن  "�لقد�س"  �سحيفة  ونقلت 
كليت�س قوله لقناة "تي يف �ن 
�ملتو��سلة:"  �الخبارية   "24
�لغيت �لبعثات �لثالث ال �سيما 
�مليز�نية  يف  �نخفا�س  ب�سبب 
�لعاملة  �لبعثات  الن  وكذلك 
حتت ر�ية �المم �ملتحدة مل تعد 

�ولوية بالن�سبة لبولند�".

و��ساف �ن "مهمات حلف �سمال 
حتتل  �الوروبي  و�الحتاد  �الطل�سي 
�الولوية لدى بولند�"، و�همها حاليا 
�ر�سلت  حيث  �فغان�ستان  يف  �ملنت�رصة 
بولند�  وتن�رص  جندي.   1600 و�ر�سو 
400 جندي يف ت�ساد جتعل منها ثاين 

قوة ع�سكرية يف هذ� �لبلد ويف �فريقيا 
�لو�سطى بعد �لقو�ت �لفرن�سية. و�علن 
كليت�س �ن "�لقو�ت �لبولندية يف ت�ساد 
يف  �ملتحدة  �المم  �ىل  مهامها  �ستنقل 

مار�س/�آذ�ر".

�حلكومة  و�عتمدت 
�أم�س  �لبولندية 
يف  خف�سا  �لثالثاء 
نفقات �مليز�نية عام 
 4.27 بنحو   2009
ب�سبب  يورو  مليار 
�القت�سادية  �الزمة 

�لعاملية.

يف  بولند�  ون�رصت 
 500 قر�بة  لبنان 
ع�سكري يف �طار قوة 
�لدولية  �لطو�رئ 
�ملكلفة  )�ليونيفيل( 
على  �لهدنة  تعزيز 
�للبنانية  �حلدود 
بدعم  �ال�رص�ئيلية 
�للبناين  �جلي�س  من 
، و��سافة �ىل ذلك ينت�رص 360 جنديا 
بولنديا يف ه�سبة �جلوالن �سمن قو�ت 
�المم �ملتحدة �ملكلفة �ال�رص�ف على فك 
و�ل�سورية  �ال�رص�ئيلية  �لقو�ت  �رتباط 

بعد حرب 1973.

العربان العرباناأخبار  11اأخبار 

حماكمةررئيس حزب مص ي لدخوهل غزةرع براالنفاق
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�نقرة  يف  �ال�رص�ئيلي  �ل�سفري  �رصح 
تركيا  بني  �لتوتر  بان  ليفي  جاببي 
غزة  يف  �حلرب  خلفية  على  و��رص�ئيل 
ي�رص بالعالقات بني �لدولتني ب�سورة 

موؤقتة فقط .

عن  "�أوميديا" �الإ�رص�ئيلي  موقع  ونقل 
تركيا  بني  �لتوتر  �إن   "  : قوله  ليفي 
حادثة  يف  ذروته  بلغ  �لذي  و�إ�رص�ئيل 
�لرتكي  �لوزر�ء  رئي�س  بني  د�فو�س 
�الإ�رص�ئيلي  و�لرئي�س  �ردوجان  رجب 
�لكالمي  �ل�سعيد  على  برييز،  �سيمون 
�سلبًا على جمال  ينعك�س  ب�سكل خا�س 

�ل�سياحة �ال�رص�ئيلية يف تركيا " .

تركيا  يف  �ال�رص�ئيلي  �ل�سفري  و�أ�ساف 
قائال �نه ال يالحظ يف �ملرحلة �لر�هنة 
بني  �لتجارية  للعالقات  �رصر  �ي 

�لتوتر  خلفية  على  و��رص�ئيل  تركيا 
�لر�هن بني �لدولتني فقد �سجل �لتبادل 
خالل  و��رص�ئيل  تركيا  بني  �لتجاري 
بلغ  حيث  قيا�سيًا  رقمًا   2008 �لعام 

حجمه 3.4 ميليار دوالر .

وتابع ليفي قائال :" رغم �لتوتر 
مقتنع  �سبه  �أنني  �إال  �حلايل 
تركيا  بني  �لعالقات  بعودة 
و��رص�ئيل �ىل م�سارها �لطبيعي 
خالل فرتة معقولة م�ستند� �ىل 
�ىل  وخا�سة  �ملا�سي  جتربة 
فرتة �حلرب �الخرية يف لبنان 
�لتي �سهدت توتر� يف �لعالقات 
لكن  و�لقد�س،و  �نقرة  بني 
طبيعتها  �ىل  عادت  �لعالقات 

مع �نتهاء �حلرب ".

يف  �مله  عن  �ل�سفري  و�أعرب 
�لتغلب على �الزمة �حلالية خالل فرتة 
�لثنائية  �لعالقات  �ن  موؤكد�  معقولة 
هامة  و�إ�رص�ئيل  �نقرة  تعتربها 

للغاية.

هاآ�رت�ض : طائرة �إ�سر�ئيلة على متنها سف يرإس ائيل بأنق ة:رعالقاتناربرتكيارتض رت بصورةرمؤقتةرفقط
تتحطم �ن  كادت  ر�كب   300

 " �سحيفة  ذكرت   v
�لعربية   " هاآ�رت�س 
�أن �إ�رص�ئيل قد �أخفت 
طائرة  �أن  مفاده  نباأ 
�إ�رص�ئيلية  ركاب 
بوينغ  طر�ز  من 
ل�رصكة  تابعة   767
�لطري�ن �ال�رص�ئيلية 
�أن  كادت  �لعال 

نوفمرب/  نهاية  يف  �لقد�س  جبال  يف  تتحطم 
�لثاين �ملا�سي يف طريقها للهبوط يف  ت�رصين 

مطار بن جوريون �لدويل.
وقالت �ل�سحيفة �إنه مت تفادي وقوع كارثة جوية 
ج�سيمة قبل 3 �أ�سهر حيث �نخف�ست �لطائرة دون 
جبال  فوق  دور�نها  خالل  به  �مل�سموح  �لعلّو 
�جلبال  �حد  ترتطم مبنحدر  �ن  وكادت  �لقد�س 
غري �ن يقظة �لطيار �مل�ساعد فقط �أنقذت حياة 

�لركاب �لـ300 على منت �لطائرة.

بريطانيا: معتقل �سابق يف 
جو�نتانامو �ن�سم �إىل طالبان

م�سئولون  �رصح 
�حلكومة  يف 
نية  يطا لرب �
�الأفغاين  باإن 
عبد�لقيوم  �ملال 
�سغري، �لذي كان 
يف  �سابقًا  معتقاًل 
قد  جو�نتانامو، 
�لقيادة  �إىل  �ن�سم 
حركة  يف  �لعليا 

طالبان يف باك�ستان، و�إنه يخطط لهجمات على 
�لقو�ت �لدولية يف �أفغان�ستان.

وذكرت هيئة �الذ�عة �لربيطانية " بي بي �سي" 
�أطلق �رص�حه من معتقل جو�نتانامو  �ن �سغري 
يف ربيع عام 2008 و�سلم �إىل �ل�سلطات �الأفغانية 

�لتي �حتجزته لفرتة وجيزة يف كابول.
بعد  �إنه  �لربيطانيون  �مل�سئولون  ويقول 
مع  باك�ستان عرب حدودها  دخل  �رص�حه  �إطالق 

�أفغان�ستان لين�سم �إىل قيادة طالبان.
حاليا  يعمل  �سغري  �أن  �إىل  �مل�سادر  وت�سري 
كما  �لباك�ستانية،  كويتا  مدينة  يف  �آمن  ب�سكل 
�أعرب م�سوؤل �أمريكي يف جمال مكافحة �الإرهاب 

عن قلقه جتاه �الأن�سطة �لتي يقوم بها �سغري.
ووفقا لتقدير�ت وز�رة �لدفاع �الأمريكية فقد مت 
520 �سجينا من جو�نتانامو عاد  �إطالق �رص�ح 

%10 منهم الأن�سطة و�سفت باالإرهابية.

�ملحكمة �جلنائية �لدولية تبد�أ "بحثا �أوليا" 
حول �رتكاب �إ�سر�ئيل جر�ئم حرب يف غزة 

قال   t الهاي 
�لعام  �ملدعي 
�جلنائية  للمحكمة 
لوي�س  �لدولية، 
مارينو �وكامبو�ن، 
بد�ت  �ملحكمة 
�أوليا" حول  "بحثا 
�إ�رص�ئيل  �رتكاب 
يف  حرب  جر�ئم 

غزة �أثناء عدو�نها �لد�مي على �لقطاع طيلة 22 
يوما .

صحف ع بية:رالقم رالصناع ياإلي ان يقفزةرنوعيةروخط ية
عن  ��رص�ئيلية  ع�سكرية  م�سادر  �أعربت 
قلقها �ز�ء تكنوجليا �لت�سلح �الير�نية 
�ل�سناعي  �لقمر  �طالق  يف  بدت  �لتي 
�الير�ين على �ساروخ " �سفري 2 " ملا 
لهذ� �ل�ساروخ من قدرة علي حمل روؤ�س 

نووية.
�أحرنوت"  "يديعوت  �سحيفة  وذكرت 
�ال�رص�ئيلية يف عددها �ل�سادر �الربعاء 
�أكدو�  ��رص�ئيلني  "�أن خرب�ء ع�سكريني 
�أن ��ستمر�ر م�ستوى �لن�ساط �ل�ساروخي 
�الإير�ين على هذ� �لنحو �سيجعل لطهر�ن 
متنوعة  قدرة  �سنو�ت  ب�سع  غ�سون  يف 

وخطرية بهذ� �ملجال".
و�وردت �ل�سحيفة قوال الأحد �لباحثني 

�لطري�ن  لبحوث  في�رص"  مبركز" 
فيه"�إن  جاء  بهرت�سيليا  �لف�ساء  و 

�أظهرها  �لتي  �لتكنولوجيا 
�الإير�نيون ت�سري �إىل قفزة حقيقية 

يف جمال �ل�سو�ريخ".
و�أ�ساف "تل عنرب" قائال:" نطور 
�الآن "حيت�س 3" وهو �لطر�ز �جلديد 
�أن  يفرت�س  �لذي  �ل�سو�ريخ  من 
�أر�س   t �أر�س  ل�سو�ريخ  يت�سدى 

�الإير�نية �حلديثة".
�أن  �ملقرر  من  �أنه  بالذكر  جدير 
يعقد ممثلو �لدول �ل�ست �لكربى 
جولة حمادثات ��سافية �الربعاء 
تتناول تطور�ت �مل�رصوع �لنووي 

�الير�ين �ل�سلمي .

ال بملان الق غيزي يدرس إغالق قاعدةرأم يكية
حكومة  با�سم  متحدث  �أعلن 
�أن  �الربعاء  �ليوم  قرغيز�ستان 
�حلكومة قدمت للربملان مر�سوما 
ع�سكرية  قاعدة  �إغالق  يت�سمن 

�أمريكية يف �لبالد.

ونقلت وكالة "رويرتز" �الإخبارية 
عن �أيبك �سلطان جازييف "�أر�سلت 
بانهاء  مر�سوم  م�سودة  للربملان 
�جلوية  �لقاعدة  ب�ساأن  �التفاق 
�المريكية، �المر يرجع للربملان 
توقيت  ب�ساأن  قر�ر  التخاذ  �الن 
هذ�  بخ�سو�س  مناق�سات  �جر�ء 

�المر" .

كرمان  قرغيز�ستان  رئي�س  وكان 
�لثالثاء  �أم�س  �أعلن  باكييف  بك 
�أن بالده �ستغلق قاعدة "مانا�س" 

�لع�سكرية �الأمريكية �لتي ت�سكل مركز 
�ملتحدة  �لواليات  لعمليات  مهم  دعم 

يف �أفغان�ستان.
عن  �للندنية  "�حلياة"  جريدة  ونقلت 

مع  حمادثات  بعد  باكييف  بك  كرمان 
�لرئي�س �لرو�سي دميرتي ميدفيديف يف 
مو�سكو :" قرغيز�ستان �ستغلق �لقاعدة 
�لع�سكرية �المريكية يف مانا�س بعدما 
رف�ست و��سنطن �لتفاو�س على تعوي�س 

�ف�سل".

و�أدىل باكييف بهذ� �لت�رصيح بعد 
�أن تلقى وعدً� رو�سيًا باحل�سول 
تزيد  ومعونات  قرو�س  على 

قيمتها على بليوين دوالر.

وكانت و��سنطن �أقامت قاعدتني 
قرغيز�ستان  يف  ع�سكريتني 
بعد  �ملجاورة  و�أوزبك�ستان 
�عتد�ء�ت �سبتمرب/�يلول 2001 
لدعم عملياتها يف �أفغان�ستان.

�لقو�ت  �وزبك�ستان  وطردت 
�المريكية من �ر��سيها يف 2005 
بعد خالف حول م�سائل تتعلق 

بحقوق �الن�سان.

�لدفاع  وز�رة  با�سم  ناطق  ورد 
�المريكية �لبنتاجون بالقول �ن بالده 
�لقاعدة  ��ستخد�م  مو��سلة  يف  تاأمل 
يف  �لقو�ت  المد�د  للغاية  مهمة  النها 

�فغان�ستان.

12 �رشق غرب�رشق غرب
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888-409-9658
33-42 9TH Street
Long Island City, NY
11106
www.atmw.com atmworld

اعالناتاعالنات

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

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ �أحلى �لأكالت 

�لعربية

زورونا و�ستجدون �أحلى 
�ملنتجات �لطازجة

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

Free Delevery

Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�سات خا�سة لأبناء �جلاليات �لعربية

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

يوجد لدينا ت�سكيلة 
و��سعة من �لأغاين

و�لدبكات �لفل�سطينية
 لكبار جنوم �لفن 

�لفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

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

اعالناتاعالنات

MUBAREZ TRAVEL

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

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

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

مبارز لل�ضفريات وال�ضياحة

مبارز لل�سفريات/ جنتهد خلدمتكم د�ئما خدمة امل�ضتقبل يف مطار �ضنعاء الدويل لأبناء اجلالية اليمنية

ب�شرى الأبناء 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 الإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

الأخذ 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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لالإ�سرت�ك يف �جلريدة:

دولر  50  : �أ�سهر   6

�سنة: 100 دولر

للمزيد من �ملعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمةراالشرتاك
�ل�سم �ل�سخ�سي........................................................
�ل�سم �لعائلي..........................................................
رقم �لهاتف...........................................................
�لربيد �للكرتوين....................................................
�لعنو�ن...............................................................
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�ضعار جد منخف�ضة

�ختيار�ت �ساملة من �ل�سيدي، �لديفيدي، �لفالم �جلديدة، و��سرطة �لغاين

حتويل �ل�سرطة عرب �لربيد

��سعار �جلملة لعامة �لنا�ض

ر�حة نف�سية لنكم فى �يدى �خلرب�ء

مركز لل�سحن خا�ض للنادى - �ر�سال �لطلبيات �سريعا
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همات هماتم�ضا م�ضا

ق�ضيدة: نب�ُض ال�ُضعوب
بقلم/�ل�ساعر �أبو عز�لدين �سفو�ن بن 

عبد�مللك �لبحري

17

يا �أمتي قد طـال فيـك  عنائـي
فرفعُت نحوِك يف �لولِة َعز�ئـي     

يف كل مُمتهِن �ملَقـام  ُمطاأطـٍئ
للر�أ�ض حتـت حو�فـِر �لأعـد�ِء     

�أََر�سو� باأْن يق�سو� حياتهمو ُدمًى
تهتـزُّ بيـن �أنامـل  �خُلَرَقـاِء؟     

و�َسعو� �إلـى ودَّ �لعـدو  بُقْربـٍة
ُتهدى له مـن �أْدمعـي ودمائـي     

جعلو� �أر��سينا ك�سـوِق نخا�سـٍة
وتبايعو� بالعـر�ض دون  حيـاِء     

�آٍه من �لزمن �لذي �سرنـا  بـِه
لعـًا باأيـدي ثلـِة  �لعـمـالِء �سِ     

�أنا ل �أرى يف )ِفيلِم( قمِتهم �سوى
متبجـٍح فـي قولـِه  وُمــر�ِء     

فلهم جيو�ٌض لـم َت�سـْر �أْرتاُلهـا
�إل �إىل قْمعـي وفـي  �إْق�سائـي     

ولهم عرو�ٌض لـم تُقـم بنيانهـا
�إل على ُجثثـي ومـن �أ�ْسالئـي     

ـامَّ يخدعنـي �لـولُة بقمـٍة حتهّ
وكاأنهم َعِمـدو� �إلـى  �إغو�ئـي     

ل لن �أُغرَّ ومكُرهم لـن َيْنطلـي
بنبـاِح كلـٍب غـادٍر وِعــو�ِء     

�ساهْت وجوه �لقوِم ل�سُت بر�جـٍم
�ساأ�سون عن تلك �لوجوِه  ِحذ�ئي     

فالأُ�ْسُد ُتقتل يف �لَعـر�ِء  ِبغـارٍة
و�أوى �لكالُب بناِطحـاِت �سمـاِء     

يا قادَة �لُعـْرِب �للئـاِم  متتعـو�
فعرو�سكـم مـوعـودٌة بفـنـاِء     

ـه �إين �أنا �ل�سعُب �لغيـوُر لِعر�سِ
ويفوُق تلـك �ل�ساِمـاِت �إبائـي     

لن �أ�ستكني ولن �أُطاأطـئ  هامـًة
�ساأوريكمو يـا مع�سـَر �جُلبنـاِء     

فال�سيُل قْد بلغ �لُزبـى  فرتقبـو�
بركـان ثـورة جيلنـا �ملعطـاِء     
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�إعد�د – مي كمال �لدين

يف  ولد  موت�سارت  �أماديو�س  فولفغانغ 
 1756 يناير  من  و�لع�رصين  �ل�سابع 
تعميده  ومت  �لنم�سا،   – ب�سالزبورج 
بكني�سة روبرت�س، و�لدته هي �آنا ماريا، 
وو�لده هو ليوبولد موت�سارت، وكانت له 
�آنا وت�سمى  �أخت وحيدة كربى هي ماريا 

"نانريل".
للمو�سيقى  موت�سارت  ع�سق  ياأتي  مل 
كمان،  عازف  و�لده  كان  فقد  فر�غ  من 
رئي�س  لدى  �الورك�سرت�  الإد�رة  ومفو�سًا 
�الأ�ساقفة يف �سالزبورج، وموؤلفًا مو�سيقيًا 
ومعلمًا، قام بتاأليف كتاب ناجح عن �آلة 
�أوروبا لفرت�ت  يدر�س يف  "�لكمان"، ظل 

طويلة.

�أبنائه  تعليم  يف  جهدً�  �الأب  يدخر  مل 
�بنته  تعليم  يف  فبد�أ  �لر�قي،  �لفن  هذ� 
تز�ل  ال  وهي  �لعزف  يف  درو�سًا  �لكربى 
يف �ل�سابعة من عمرها، مما جذب �نتباه 
�البن �الأ�سغر موت�سارت لهذه �الآالت �لتي 
ت�سدر �أنغامًا خمتلفة فكان م�ستمعًا جيدً� 
يف �لثالثة من عمره، وبد�أ يف تلقي بع�س 
يد  على  �لر�بعة  يف  �ملو�سيقية  �لدرو�س 
و�لده، فعزف على �لبيانو و�لكمان، ويف 
�ل�سابعة بد�أ يف تاأليف بع�س �لقطع  �سن 
�ملو�سيقية �خلا�سة به، وحلن �أول �أوبر� 
يف �لثانية ع�رص، و�أظهر نبوغًا مو�سيقيًا 
مده�سًا، فكان �لطفل �ملعجزة �أو �ل�ساحر 
له  و�سفق  �لنم�سا  بهر  �لذي  �ل�سغري 

�مللوك و�الأمر�ء.
�ل�سغرية  �لفنية  �لعائلة  هذه  قامت 
بجولة يف عدد من �لبلد�ن �الأوروبية مثل 
ميونخ وفيينا وباري�س ولندن و�إيطاليا، 
وخالل  �ملختلفة،  �حلفالت  يف  و�ساركت 
�لعديد من  هذه �جلوالت قابل موت�سارت 
كان  بهم كثري�  تاأثر  و�لذين  �ملو�سيقيني 

على ر�أ�سهم جوهان كري�ست�سان باخ.
�لنم�سا،  �إىل  �أخرى  مرة  موت�سارت  عاد 
كمو�سيقي  وعمل  �سالزبورج،  يف  و��ستقر 
من  عدد  و�ألف  �لبطريرك،  ق�رص  يف 
كانت  ولكن  �الأوبر�لية،  �مل�رصحيات 
تطلعاته تفوق ذلك فقرر �النتقال �إىل فيينا 
و�الأوبر�  �ملو�سيقى  1781عا�سمة  عام 
و�مل�سارح، على �لرغم من �عرت��س و�لده 

�لذي كان يرغب يف بقائه ب�سالزبورج.

من  �لكثري  موت�سارت  حقق  فيينا  يف 

�لنجاح وبد�أ مرحلة جديدة يف حياته �أكرث 
�الإمرب�طور  وقام  �أنتاجًا،  و�أغزر  تاألقًا 
بدعوته  �لثاين"  جوزيف   " �لنم�ساوي 
قدم  وهناك  عليه،  للتعرف  �لق�رص  �إىل 
موت�سارت �أ�سهر �الأوبر�ت، فقدم مو�سيقى 
�أوبر� "زو�ج فيجارو" و�لتي القت جناحًا 
باهرً�، و"دون جيوفاين" و�لتي على �لرغم 
�أقل جناحًا من  �أنها كانت  �إال  من عظمتها 
�سابقتها لعدم فهم �أهل فيينا لها ولكنها 
قدم  كما  بر�غ،  يف  مدويًا  جناحًا  حققت 
�أوبر� "�لناي �ل�سحري"، و�ألف �لعديد من 
و�الأوبر�  و�لكون�سريتو،  �ل�سيمفونيات، 
وغريها، ونظم �لعديد من �حلفالت �لتي 

عزف فيها على �لبيانو.
وعقب �نتقاله �إىل فيينا وبالتحديد يف عام 
كون�ستانزي  من  موت�سارت  تزوج   1782
�أربع  �أطفال تويف  �ستة  قيرب و�أجنب منها 

منهم.

م�ساعره  رقة  موت�سارت  عن  عرف 
جاءت  و�لتي  �ملرهفة  و�أحا�سي�سه 
على  دليل  خري  �ملو�سيقية  مقطوعاته 
ذلك، فتمكن من خالل �إح�سا�سه �ملو�سيقي 
�أفكار جديدة  �بتكار  من  �لعايل وموهبته 
�سعى  و�لتي  �لكال�سيكية،  �ملو�سيقى  يف 
من �جل تطويرها، فتمكن من �إبد�ع �أ�سلوب 
و�لب�ساطة،  بالو�سوح  يت�سم  به  خا�س 
�لفرن�سي  �أو  �الإيطايل  �الأ�سلوب  عن  بعيد� 
بل  �لتمثيلية،  بالناحية  يهتم  و�لذي 
رفيعة  مو�سيقى  تقدمي  على  حر�س 
�مل�ستوى، وجاءت معظم �أوبر�ته باللغة 

�الأملانية.
فن  على  عميق  تاأثري  ملوت�سارت  وكان 
�لالحقة،  لالأجيال  �لغربي  �ملو�سيقى 
ظل  يف  مو�سيقاه  بتاأليف  بيتهوفن  فقام 

تركيبة مو�سيقية ملوت�سارت، وكتب عنه 
بعبقريته  �أعجب  و�لذي  هايدن  جوزيف 
�لقادمة لن ترى  �الأجيال  �ملو�سيقية" �أن 
مائة  ملدة  �أخرى  مرة  �ملوهبة  هذه  مثل 

عام".
زخرت �جلعبة �لفنية ملوت�سارت بالعديد 
من �ملوؤلفات �ملو�سيقية و�لتي تنوعت ما 
بني 56 �سيمفونية، 21 كون�سريتو بيانو، 
19 �سوناته بيانو، 15 �أوبر�، و�لقد��سات 
�أعماله  �أهم  من  ونذكر  �لكثري،  وغريها 
زو�ج  �ل�رص�ي،  من  �خلطف  �الأوبر�لية 
يفعل  هكذ�  جيوفاين،  دون  فيجارو، 
جوبيرت،  �ل�سحري،  �لناي  �جلميع، 
�لنمط  على  �الأوبر�ت  من  لعدد  باالإ�سافة 
و"ت�سامح  "�يدمينيو"،  مثل  �الإيطايل 

تيتو"، و�لعديد من �لقد��سات.

حزينة  موؤملة  موت�سارت  نهاية  جاءت 
بفيينا   1791 دي�سمرب  من  �خلام�س  يف 
حيث  �ل�سباب  ريعان  يف  ماز�ل  وهو 
من  و�لثالثني  �خلام�سة  يف  وهو  توفى 
وولديه،  زوجته  ور�ئه  خملفًا  عمره، 
�لغمو�س، فقد حقق  ووفاة �سابها بع�س 
موت�سارت خالل حياته �لكثري من �ل�سهرة 
من  قدمه  وما  �ملو�سيقية  لعبقريته  نظرً� 
موؤلفات مميزة ذ�ت طابع خا�س، ونتيجة 
ومنهم  عليه  �حلاقدين  �أعد�د  ز�د  لذلك 
�سالريي،  �نطونيو  �ملو�سيقي  �ملوؤلف 
كان  �أنه  �لرو�يات  بع�س  يف  قيل  و�لذي 
ور�ء وفاة موت�سارت، كما قيل عن ��سباب 
عليه،  �لديون  لرت�كم  نتيجة  �أنه  وفاته 
يف  مو�سيقاه  عن  �جلمهور  و�ن�رص�ف 
عجل  �لذي  باالأكتئاب  �أ�سيب  �أيامه  �أخر 
وفاته  �أن  �الأخر  �لبع�س  ويقول  مبوته، 

جاءت نتيجة ملر�س غام�س �أ�سابه.
�لق�سرية  �حلياة  فرتة  من  �لرغم  وعلى   
من  �أكرث  خاللها  قدم  �نه  �إال  ملوت�سارت 

600 عمل مو�سيقي، ويقال �أنه تويف قبل 
�إكمال تاأليف مو�سيقى �لقد��س �جلنائزي 
على  عكف  �لذي  �لقد��س  هذ�  "ريكومي"، 
ملثم  من رجل  زيارة غام�سة  بعد  تاأليفه 
طلب منه �أن يقوم بتاأليف قد��س مو�سيقي 
�إكمال  عدم  من  �لرغم  وعلى  للموتي، 
موت�سارت لهذ� �لقد��س �إال �نه �ألف �جلزء 
�الأكرب منه وماز�لت مو�سيقاه متثل و�حدة 

من �إبد�عات موت�سارت �إىل يومنا هذ�.
�لكبرية  �لفنية  �لقيمة  من  �لرغم  وعلى 
حققها  �لتي  و�ل�سهرة  ملوت�سارت 
و�لنجاح، �إال �أن جنازته مل تتم بامل�ستوى 
�لكثري  بها  ي�سارك  ومل  به،  يليق  �لذي 
باإحدى  موت�سارت  ودفن  �الأ�سخا�س،  من 

�سو�حي فيينا مبقرية �سانت مارك�س.

�لكبري  �لرو�سي  �ل�ساعر  عنه  كتب   
بعنو�ن"  ق�سري  بو�سكني" ن�س  "�لك�سندر 
فيلم  وجاء  و�سالريي"  موت�سارت 
"�أماديو�س" عام 1984 ليقدم �سورة عن 
حياته و�لظروف �ملحيطة بوفاته، وهو 
على  فورمان، وح�سل  ميلو�س  �إخر�ج  من 
�لذي  �لفيلم  هذ�  �أو�سكار،  جو�ئز  ثماين 
�سور �نطونيو �سالريي �ملوؤلف �ملو�سيقي 
وغريته  حلقده  نتيجة  ملوت�سارت  قاتاًل 

من جناحه و�سهرته.
حتول �ملنزل �لذي �سهد مولد موت�سارت 
�سققه  �إحدى  بالتحديد  �أو  �سالزبورج  يف 
هذ�  ذكرى  لتخليد  وذلك  متحف  �إىل 
�ملنزل  هذ�  ويرجع  �لكبري  �ملو�سيقار 
كما تعد قطعته  �لثاين ع�رص،  �لقرن  �إىل 
من  ق�سرية"  ليلية  "مو�سيقى  �ملو�سيقية 
يف  تعزف  �لتي  �ملو�سيقية  �الأعمال  �أبرز 

كاتدر�ئية �لقدي�س بطر�س.
للنم�سا  مميزة  عالمة  موت�سارت  ويعترب 
��سم  ذكر  وفيينا  �لنم�سا  ذكرت  فكلما 
�سخ�سياتها،  �أ�سهر  من  كو�حد  موت�سارت 
ويف عام 2006 �أقامت له مهرجانًا �سخمًا 
على  عامًا   250 مبرور  لالحتفال 
و�أقيمت  فيينا  فتزينت  مولده، 
�الحتفاالت حتى �أن �سورته طبعت 
فكان  �ل�سيكوالته،  قطع  على 
�ل�سعب  د�ئمًا من  قريبًا  موت�سارت 

وتعرب مو�سيقاه عنهم.

ف يذك ىرميالده:رموتسارت..رسيمفونيةرقص يةرجدَا
وجوهوجوه

عندما نتحدث عن �ملو�سيقى ت�سفو �مل�ساعر وترقى �لأحا�سي�ض وترهف �لأذ�ن، وعندما ن�سمعها ت�سارع �لذ�كرة لتذكر عباقرة كان لهم عظيم �لأثر على هذ� �لفن �لر�قي 
فنتذكر  بيتهوفن،  باخ، �سومان، وموت�سارت.

و�ليوم �سوف نتحدث عن "موت�سارت" �أحد رو�د �لتاأليف �ملو�سيقي �لكال�سيكي خالل �لقرن �لثامن ع�سر، يف ذكرى ميالده هذ� �لفنان �لذي مل يقدر له �أن يحيا يف هذه �حلياة 
طوياًل حيث توفى وهو يف �خلام�سة و�لثالثني من عمره، �إل �أن ��سمه ماز�ل خالد�ً متقدمًا �ل�سفوف بني غريه من عباقرة �ملو�سيقي.

مير هذ� �لعام 253 عام على ميالده يف �ل�سابع و�لع�سرين من يناير، وعلى �لرغم من مرور كل هذه �ل�سنو�ت ماز�ل �لعامل يتذكر ��سمه كو�حد من عظماء �ملو�سيقى و�لذي 
كان لدخوله يف عاملها �أثر بالغ عليها.

�لن�ساأة

مو�سيقاه

تخليد�ً ملوت�سارت

طفولة مو�سيقية عبقرية

�لتاألق يف فيينا

�لوفاة
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�كت�سفو �حللة �جلديدة 
ملوقعنا �للكرتوين
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وهو   ، �جلوعاين  �لزمان  مفجوع  حدثنا 
: ملا  فقال   ، �لقمع �ملجاين  من �سحايا 
من  من  �مل�ستاءة  نف�سي  بنف�سي  �ساقت 
كل م�ستاْء ، وجتمدت يف عروق قريحتي 
�ل�سماْء  رب  من  �ملوهوب  �الإبد�ع  حروف 
، وملت خاليا دماغي من قر�ءة ما يكتبه 
�لدنيا  عليى  و��سودت   ، و�لقر�ْء  �لكتاب 
د�ري  من  خرجت   ، �لرجاْء  مني  وخاب 
�ل�ساهدة على جثامني �لبوؤ�ساء �لتع�ساْء ، 
وق�سدت حيى �لفنانني و�الأدباء و�ل�سعر�ْء 
�ملعروف  �لرعاية  �أبي  �بن  عن  الأبحث   ،
باخلبث و�لدهاْء ، وكلي �أمل �أن �أجد عنده 
�أن�سى ولو لربهة  و�أن  �ل�سفاء و�لدو�ْء ، 
ما �أحياه من كل و�سقاْء ، … وو�سلت �إىل 
 ، و�لغرباْء  باملعارف  �ملكتظة  حلقيته 
وطالبته كغريي من �مل�ستاقني حلكاياته 
�لع�سماْء ، �أن يطلق �سمته مبا يف جعبته 
عن  كعادته  فك�رص   ، و�أنباْء  �أخبار  من 
ح�سبل  �أن  بعد  وقال   ، �لبلهاْء  �بت�سامته 
وحوقل ومتعن يف �لغرب�ْء ، : > > ب�سم 
�لله خري �الأ�سماْء ، و�ل�سالة و�ل�سالم على 
حممد خامت �لر�سل و�الأنبياْء ، وعلى �آله 
ومن   ، �الأتقياْء  �مليامني  �لغر  و�سحبه 
تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لعر�س و �جلمع 
و�للقاْء ، وبعد : فيا ع�ساق �حلكمة و�حللم 
و�لتوؤدة و�ل�سفاْء ، بلغو� عني من �سئتم 
 ، �الأعد�ْء  من  �خرتمت  ومن  �الأ�سحاب  من 
وقولو� لهم بال�رص �أو باجلهر يف �لظلمة 
�إما  هاهنا  �لكالم  �أن   ، �ل�سياْء  يف  �أو 
مديح و�إما هجاْء ، ور�أ�س �ملال �سدق ال 
يخالطه بهتان �أو رياْء ، و�لغاية فك قيد 
��ستحق  فمن   ، �الأ�سالْء  �سدته  من  �ساقت 
�ملدح مدحناه من غري �إطر�ْء ، ومن �أوجب 
على نف�سه �لذم قدحناه من غري �فرت�ْء ، 
�أنه ال يوجد يف بلدي �ملمنوع من  وحيث 
�ل�رص�ْء  ، �ملثخن باجلروح �ملقتب�سة من 
�ل�رص�ْء ، �إال من ي�ستحق �لقدح مع بع�س 
علي  خوف  وال  �أقول  فاإين   ، �الإ�ستثناْء 
 ، �جلبناْء  ر�سا�س  �أو  �جلالد  �سياط  من 
�لكل  يعرفه  مغربي  مثل  تربح    ـْـْبــل  هـ
ي�سفي  غريه  �أجد  مل   ، �سو�ْء  حد  على 
غليلي للتعليق على ما جرى ويجري يف 
بلد �ل�رصفاْء ، ففي �ل�سيا�سة كما �الإقت�ساد 
وما يلحقهما من بيع و�رص�ْء ، ويف �لتعليم 
كما يف �حلرية �مللت�سقة بحروف �لقدرة 
�الأعالم  يف  كما  �الإعالم  ويف   ، و�لق�ساْء 
وما لهم من حتركات غريبة عن �الإمالْء ، 
�مل�رصوبة  �ل�سحة  كما يف  �لريا�سة  ويف 
عندنا باألف وباء ووباْء ، ويف �لرب كما 
�الأهو�ء  عرب  �لتحليق  يف  كما  �لبحر  يف 

و�لدجل  �لهبل  �إال  يوجد  ال   ، و�الأجو�ْء 
�الإ�ستهز�ء  ملعاين  و�ل�سيادة  و�خلبل 
�الإ�ستهتار  يف  و�الإ�ستمر�ر   ، و�الإ�ستمناْء 
ب�سعب حمروم من �أب�سط �حلقوق على وجه 
�لب�سيطة �ململوءة بالب�سطاْء ، فهذ� رجل 
حركة  فيى  كلها  �لدميوقر�طية  يختزل 
على  تاج  �أنه  على  ي�رص  وذ�ك   ، جوفاْء 
بقاذور�ت  �ملزكومة  �أنوفنا  رغم  روؤو�سنا 
�إال عن منجز�ت  و�آخر ال يتكلم  �لكرب�ْء ، 
ما لها من عد �أو �إح�ساْء ، حتى �إذ� و�سعنا 
�لفاأ�س يف �لر�أ�س وجدنا من غري تعب �أو 
�أخرى  �أن �ملنجز�ت تخ�س دولة  �سقاْء ، 
�لياْء  �إىل  �الألف  من  �ل�سعب  فيها  يتحكم 
و�ل�سيا�سي  �حلزبي  برناجمه  و�آخر   ،
و�آخرون  و�آخرون   ، وخيالْء  وزور  كذب 
فاأفقروه  �ل�سعب  م�سلحة  على  تعاونو� 
للتع�ساء  مفر  وال   ، للفقر�ْء  عز�ء  وال 
و�لبوؤ�ساء و�ل�سغر�ْء ، من �أوالد وعجالت 
و�لوزر�ء  و�ملدر�ء  �لكرب�ء  ور�سا�س 
تربح هكذ� هي  وهـــبل  و�ل�سفر�ْء ،.... 
فريق يف �جلنان  �الأ�سقاْء ،  يا�بن  �لدنيا 
�لنري�ن  �خل�رص�ء و�حلمر�ْء ، وفريق يف 
�ل�سود�ء �لهوجاْء ، وملن يرد علي �لهجاء 
�أقول متهل وال ت�رصع فاحلكم  بالهجاْء ، 
بالدليل ال باالأهو�ْء ، و�نظر هل ترى فيها 
عني  و�إليك   ، و�لغباْء  و�حلمق  �لهبل  �إال 
يف هذ� �الإن�ساْء ، وخذ مني بع�سا من هذه 

�الأ�سالْء ، ...

�ل�رصفاْء ، بعدما  �آل باعمر�ن  �أمل يتعقل 
يف   ، �لباأ�ساْء  و�أ�سابتهم  �ل�سوء  م�سهم 
و�لتقتيل  �لتعذيب  معنى  عرف  �سبت 
�أمل   ، �الإختفاْء  حاالت  من  �لعديد  و�سهد 
�الأذالْء  ذلة  عنهم  ترفع  يطالبو� مبعي�سة 
و�لفا�سدين  �لرعاع  �رص  من  وحتميهم   ،
�لتاج  �لغوغاْء ، فما كان جو�ب  وحماة 
و�لوفاْء؟؟؟  �لكرم  يا�بن  و�لدميوقر�طيني 
عيون  من  مبر�أى  �لبنات  تغت�سب  �أمل 
�إيفني  �سيدي  مدينة  تقلب  �أمل   ، �الأولياْء 
ر�أ�سا على عقب رد� على �لن�سال و�الإباْء ، 
�أمل ت�ستخذم �لقنابل و�لر�سا�س �ملنتمي 
�أبو�ب  تغلق  �أمل  ؟؟؟   ، �الأحياْء  خلانة 
�لهبل يف وجه �جلزيرة �ملغاربية �إىل �أمد 
بتقدمي  ن�ستغل  �أمل   ، لالإنتهاْء  قابل  غري 
�جلزيرة ككب�س فد�ْء ، لنن�سى ما جرى يف 

�ملدينة من جمازر �سود�ْء ،؟؟؟

�أولي�س من �لهبل يا �بن �جلود و�لعطاْء ، 
�أن يغلق �لربملان يف عز �الأزمات �لذ�هبة 
�ل�سادة  عطلة  بدعوى   ، �لفناْء  نحو  بنا 

�لباعمر�نيني  ودم   ، و�لوزر�ْء  �لنو�ب 
وغريهم مل تف�سل فيه بعد جلان �لتق�سي 

و�الإق�ساْء ؟؟؟

�ألي�س من �لهبل يا �بن �لرفعة و�ل�سناْء ، 
�الأحز�ب يف عهد  تفكيك  �أن يكون مهند�س 
حتت  من  �ل�رصبات  وخمطط   ، عا�سور�ْء 
تعاليم  بتطبيق  نادى  من  لكل  �حلز�م 
م�سل�سل  يرعى  من  هو  �ل�سمحاْء،  �الإ�سالم 
�ليمني  يف  تخبط  بحركة  �لدميوقر�طية 

كما يف �لي�سار خبط ع�سو�ْء؟؟؟

لهذ�  ر�ف�سا  يا  و�حلمق  �لهبل  من  �ألي�س 
�لهر�ْء ، �أن ين�سب وزير على خرية ما لهذ� 
�ل�سعب من �أبناْء ، موهما �إياهم بالعمل 
لي�سلبهم   ، و�لنماْء  لالإزدهار  �جلالب 
بعدما �أخذ ما تقدر عندهم من ماليني ما 
تي�رص فيهم من دماْء ، وليكرم بدل �ل�سجن 
ولي�سلخ   ، �لوزر�ْء  كل  لها  يتبع  بوز�رة 

�ل�سحايا وباأمر منه وبال ��ستحياْء ، ؟؟؟

�ألي�س من �لهبل يا �بن فاطمة �لزهر�ْء ، 
�أن يقول �ل�سعب كله ال الإنتخابات �سورية 
عرجاْء ، لريد على �سوته بحكومة جربية 
ال جتيد �إال �لعزف و�لغناْء ، وال تهتم �إال 
ل�سيا�سات  �لر�ف�س  �حلر  �ل�سوت  بقمع 

�لركوع و�الإنحناْء ؟؟؟

�أولي�س من �لهبل يا �أيها �ملكتوي بنري�ن 
طبقة  عن  باهتمام  نتحدث  �أن   ، �لغالْء 
�لب�سطاْء ، وجنفف  و�سطى تنتمي خلانة 
�لعوجاْء  �لت�سويف  مبناديل  دموعها 
طبقة  فيه  ت�ستحوذ  �لذي  �لوقت  يف   ،
من  للمغرب  ما  على   ، و�الأمر�ْء  �لكرب�ء 
خري�ت تختلف قيمتها باختالف �ملناطق 

و�الأرجاْء ،؟؟؟

�خلطر  ناقو�س  ندق  �أن  �لهبل  من  �ألي�س 
يلج  من  وكل   ، �لق�ساْء  �سلطة  بخ�سو�س 
 ، �لغرباْء  مبملكة  �لعدل  حماكم  �إىل 
هناك  و�لنفوذ  للر�سوة  مبا  مد�نا  يخرج 
من قدر وق�ساْء ، ومل ندق هذ� �لناقو�س 
يتهم   ، �لعلياْء  �لقمة  زمرة  من  وجرن�ل 
 ، �الأوفياْء  �ملنا�سلني  من  منا�سل  بقتل 
و�لقطر  �لق�رص  ربوع  يف  وي�سول  يجول 

بكل حرية و��ستعالْء ، ؟؟؟

�أن   ، �لف�سالْء  �بن  يا  �لهبل  من  �ألي�س 
�لدروب  �لتعليم يف  باأهمية  �لنا�س  نذكر 
و�الأحياْء ، ودكاترة �ل�سعب ي�سلخون كما 

�لتخرج  بتهمة   ، �لبكماْء  �لبهيمة  ت�سلخ 
و�لعلماْء، و�حل�سول  �لعلم  من جامعات 
على �سو�هد عليا ال تتو�فق ومطالب �لبلد 

�ملكتظ مبثل هوؤالْء ؟؟؟

ومر�ك�س  �لرباط  �بن  يا  �لهبل  من  �ألي�س 
و�لبي�ساْء ، �أن نحارب �سكان �ملر�حي�س 
و�لكهوف وكل خالْء، يف �لوقت �لذي تفوت 
فيه هكتار�ت من جنات عدن الأخالء �الأمر�ْء 
، وتباع فيه �أر��سي �لدولة و�الأوقاف بثمن 
ال ت�ستم فيه ر�ئحة �لغالْء ، لكل من ت�ستم 

فيه ر�ئحة �لوزر�ء و�لكرب�ْء ؟؟؟

�ألي�س من �لهبل يا �بن �لنبالْء ، �أن نقد�س 
ما يف �لق�رص من حجر وب�رص ودالء وطالْء 
، وال نقد�س دين حممد خامت �الأنبياْء ؟؟؟؟
 ، وحو�ْء  �آدم  �بن  يا  �لهبل  من  �ألي�س 
 ، وم�ساْء  �سباح  كل  يف  �الآذ�ن  نطرب  �أن 
�لفقر�ْء  وملك  �جلديد  �لعهد  باأ�سطو�نات 
و�لبغي  و�لغي  للكي  �لطي  و�سعار�ت   ،
وباقي  و�أنت  و�أنا   ، �لظلماْء  و�سنو�ت 
نظرة  �إلينا  ينظرون   ، و�لن�ساْء  �لرجال 

�ل�سيد للعبيد و�الإماْء ؟؟؟
… نعم يا �بن �لفقر�ء و�لتع�ساء و�ل�سغر�ْء 
و�لوزر�ء  �الأمر�ء  الأوالد  �إال  �حلكم  �إن   ،
و�ملدر�ء و�ل�سفر�ْء ، و�لقنفد ال يلد �أمل�سا 
�إن كان  وال يتزوج ب�سلعاْء، و�بن �لفقري 
و�أ�سياْء  �أ�سياء  يف  معه  �حلظ  ولعب  همة 
و�إن  حتى  ل�سيده  رقا�سا  �إال  يكون  فلن   ،
 ، و�ل�سفاْء  �ل�سدق  بقناع  وجهه  �أخفى 
�لغنم يف  �لذئب يرعى مع  كان  … ومتى 

�لبيد�ْء …

�لهبل  هو   ، �الأعز�ْء  �الإخوة  �أيها  يا  نعم 
 ، و�ل�رصفاْء  �الأولياء  بلد  يف  يحكم  من 
 ، �لكرب�ْء  ويربح  ند��س  وبه  ن�سا�س  وبه 
ولو �أنهم �أر�دو� بنا وبالبلد خري� يعم به 
�لهبل و�لدجل  �لهناء و�ل�سفاْء ، لطلقو� 
و�الإ�ستهز�ْء ، وحلكمو� �لعقل من �الألف �إىل 
�لياْء ، والأدركو� �أن �ل�سلط �ملجتمعة عند 
فرد و�حد من �الأحياْء ، هي ر�أ�س �لرز�يا 
و�أم �مل�سكالت و�الأخطاْء ، والأدركو� �أن يد� 
�أنو�ع  و�حدة ال ت�سفق ولو �سعقوها بكل 
يربحون  هبلهم  يف  …فذرهم   ، �لكهرباْء 
�لعد�ْء ، وتوكل على �لله يف كل �الأ�سياْء 
�الأثناْء ،  �أن كل ما قيل يف هذه  ، و�علم 
ما هو �إال خرب�سة مليئة باالأخطاْء ، فكن 
�إنهم   .…  ، هوؤالْء  ب�سري  ت�رص  وال  عاقال 
مبقام  يعرف  مبلغا  �لذكاء  من  بلغو� 

�الأغبياْء << .

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع 
الزمان اجلوعاني...
املقامةراهلمــــزيةر!!!
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�جلمارك  �سلطات  متكنت 
�مل�رصية  نويبع  مبنطقة 
من �إحباط حماولة تهريب 
�أقر��س  من  كبرية  كمية 
�لفياجر�، عرث عليها د�خل 
خمباأ �رصى ل�سيارة قادمة 
من �الأردن �إىل م�رص، حيث 
د�خل  �ل�سائق  و�سعها 
�لتحفظ  مت  �أطفال  بامربز 
وتولت  �مل�سبوطات  على 

�لنيابة �لتحقيق.

وردت  قد  معلومات  كانت 
�جلمارك  �سلطات  �إىل 

�سائق  با�ستعد�د  نويبع  مبنطقة 
�ساحنة بتهريب كمية من �أقر��س 
�رصى  خمباأ  د�خل  �لفياجر� 

�إىل  �الأردن  �لقادمة من  بال�سيارة 
م�رص، تبني �أن �ل�سيارة نقل رقم 
�الأجهزة  وبا�ستخد�م   ،30796
�رصى  خمباأ  �كت�ساف  مت  �حلديثة 

د�خل �ل�سيارة .

�سحيفة  وبح�سب 
مت  �ل�سابع"  "�ليوم 
عادل  �ملتهم  �سبط 
�سائق  حممد  فرحات 
على  وعرث  �ل�سيارة 
�ألف   100 من  �أكرث 
د�خل  فياجر�  قر�س 
�لتحفظ  مت  �ل�سيارة، 
�مل�سبوطات  على 
�ملتهم  و�عرتف 
وو�سعها  بحيازتها 
�أطفال  بامربز  د�خل 
وقدرت  �لنيابة  �إىل  �ملتهم  �أحيل 
 500 بحو�ىل  �مل�سبوطات  قيمة 

�ألف جنيه .

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 
كلب يعقر 13 �سخ�سًا فى �سعيد م�سر

مبدينة  �المن  �جهزة  قت 
�الق�رص �مل�رصية "800 كم 
من  �لقاهرة" بالغا  جنوب 
يفيد  �لبيا�سية  م�ست�سفى 
من  �سخ�سا   13 بو�سول 
بحرى  �لعدي�سات  قرية 
وهم �أحمد عمر حممد و�آمنة 
عبا�س  �سيد  ومروة  ربيع 
�سحات  حممود  و�سالح 
و�سغريى  بغد�دى  و�إ�سالم 
�سعد  و�سفية  �لرحيم  عبد 
�لعزيز  عبد  ويامنة  حممد 
وفتحية  �ملنعم  عبد  وعلى 
فرج  وعطيات  �لله  عبد 
حمد�ن  على  وجمعة  ح�سن 

و�أحمد �سويلم، م�سابني باإ�سابات متفرقة من �جل�سم نتيجة قيام 
كلب م�سعور بالهجوم عليهم، و�أحدهم حالته خطرية جد�.

�سوررية حتر�ض �بناءها على قتل �بيهم ملنع زو�جه باأخرى

و�لده  �سوري  �ساب  قتل 
كان  �لذي  �ليوم  �سباح 
من  �لزو�ج  فيه  يعتزم 
�أمه  غري  �أخرى  �مر�أة 
ذلك  على  حر�سته  �لتي 
ب�سبب غريتها �ل�سديدة.

وذكرت �سحيفة "�لثورة" 
�أوالده  �أحد  �إن  �ل�سورية 
�سيد  ببندقية  بقتله  قام 
�جلرمية  تنفيذ  وبعد 
هو  �الآخر  �بنه  �أن  �دعو� 

من قتله كونه حتت �ل�سن �لقانونية مما يخفف �لعقوبة عنه.
و�دعى �الأخوة �أن قتل �الأب كان نتيجة ل�سلوكه غري �الأخالقي مع 
�إجر�ء �لفحو�س  بناته وزوجة �بنه. ولكن �لطبيب �ل�رصعي بعد 
و�أن  �سحيح  �الدعاء غري  �أن  ك�سف  و�ملر�أة  �لفتيات  على  �لالزمة 

بناته �سليمات ومل يقع عليهن �أي �عتد�ء جن�سي .

رو�سى يقتل ر�سيعة ب�سبب بكائها �مل�ستمر

�ل�رصطة  قالت 
رجاًل  �إن  �لرو�سية 
ر�سيعة  �رصب 
 5 نحو  عمرها 
�ملوت  حتى  �أ�سهر 
من  �نزعج  الأنه 
بكائها �ملتو��سل.

وكالة  وذكرت 
�لرو�سية  �النباء 
�أن  "نوفو�ستي" 
وهو  �لرجل، 
�لطفلة  �أم  زوج 
مدينة  يف  ويقيم 
يف  كر�زنويار�سك 
�سيبرييا،  �رصق 
زعم خالل �لتحقيق 
كان  �أنه  معه 
تهدئتها  يحاول 

ومنعها من �لبكاء لكنه عاد و�عرتف بجرميته.
م�سابة  وهي  غيبوبة  حالة  يف  �مل�ست�سفى  �إىل  �لر�سيعة  ونقلت 
بعدة جروح يف ر�أ�سها وباءت كل �ملحاوالت �لتي بذلها �الطباء 
النعا�سها بالف�سل فماتت. ووقعت �جلرمية عندما كانت �الم خارج 
�ملنزل حيث حاول �لرجل يف �لبد�ية تهدئة �لطفلة ولكن عندما مل 

تتوقف عن �لبكاء �رصبها حتى ماتت.

أخ رموضة..رته ي ب“الفياج ا”رداخل بام بز

طلبرتالزوجةرالطالق فأشعل الناررفىرنفسه
خلالفه  �النتحار  "عامل"  حاول 
مع زوجته ومطالبتها بالطالق .

مبحافظة  �لنجدة  �رصطة  كانت 
من  بالغًا  تلقت  قد  �ال�سكندرية 
ع  حمفوظ.  بو�سول  �مل�ست�سفي 
"50 �سنةt عامل" م�ساب بحروق 

مبختلف �أنحاء �جل�سم .

�مل�ساب  �أن  �لتحريات  من  تبني 

و�أنه  �جلمرك  منطقة  �سكان  من 
لها  وترك  زوجته  مع  ت�ساجر 
طالبته  �أن  بعد  �لزوجية  منزل 
و�أثناء تو�جده مبنزل  بالطالق. 
و�سكب  �جلميع  غافل  �لعائلة 
كمية من �لكريو�سني علي مالب�سه 
 . نف�سه  يف  �لنري�ن  و�أ�سعل 
ونقله  �إنقاذه  من  �أ�سقاوؤه  متكن 
�لنيابة  �خطار  ومت  للم�ست�سفي 

�لتى تولت �لتحقيق.
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�الأمر  هيئة  �أع�ساء  متكن 
�ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف 
على  �لقب�س  من  �ملكرمة  مبكة 
�ساحرين من �جلن�سية �الأفريقية 
لهما.  كمني  �إعد�د  مت  �أن  بعد 
�ل�ساحرين  على  �لقب�س  وجاء 
على خلفية بالغ تقدم به �سخ�س 
يخربهم  �لهيئة  مركز  الأع�ساء 
طو�فه  �أثناء  حدثه  �أحدهما  �أن 
�حلر�م  بالبيت  وزوجته  هو 
تعاين  معه  �لتي  �ملر�أة  باأن 
�سخ�سا  يعرف  و�أنه  "�مل�س" 
رقم  فطلب  عالجه،  ي�ستطيع 
جو�له لالت�سال به. وبعد عدة 
�أيام �ت�سل عليه وطلب منه ��سم 
 30 ومبلغ  �أمها  و��سم  زوجته 
من  زوجته  لتخلي�س  ريال  �ألف 
�مل�س فاأبدى �لرجل عدم قدرته 

على دفع �ملبلغ .

مكة  يف  �لهيئة  فرع  رئي�س  وقال 
�ملكرمة عبد�لرحمن حمد �لدعيلج 
مبعاونة  كمني  �إعد�د  مت  �إنه 
�حلادثة،  عن  �ملبلغ  �ل�سخ�س 
وذلك بعد �أن مت �لتن�سيق مع �أحد 
بهما  بامل�ستبه  ليت�سل  �مل�سادر 
�بنته.  م�سكلة  عليهما  ويعر�س 

�ساحب  ملقابلة  ح�رص�  وبالفعل 
قاال  ح�رص�  وعندما  �مل�سكلة. 
للرجل �إن �بنته تعاين م�سا قدميا 
من  �أكرث  �إىل  يحتاج  و�إن عالجها 
هذ�  لتنفيذ  ويحتاجان  �أ�سبوعني 
ريال  �ألف   30 قدره  مبلغا  �الأمر 
وياأخذ�ن  بن�سفها  يت�سدقان 
�لرجل  و�أوهما  �الآخر.  �لن�سف 
باأن �جلني �مللتب�س للفتاة متزوج 
منها ولن يخرج منها �إال �إذ� ح�سل 

على هذ� �ملبلغ.
طلبا  �أنهما  و�أ�ساف 
وذلك  �لفتاة  روؤية 
على  �سكني  لو�سع 
�أحدهما  ر�أ�سها ويقر�أ 
يعطيها  ثم  عليها 
�أبخرة ت�ستخدمها يف 
�أوقات معينة. و�أ�سار 
مت  �أنه  �إىل  �لدعيج 
�لقب�س على �مل�ستبه 
ثبتت  �أن  بعد  بهما 
الأعمال  ممار�ستهما 
و�لكهانة،  �ل�سحر 
معهما  و�سبطت 
ورقية  ق�سا�سات 
طال�سم  بها  كتبت 
�جلن  مللوك  و�أ�سماء 
بهم  ي�ستغيث  �لذين 
بحوزتهما  �سبطت  كما  �ل�سحرة 
حوت  �أخرى  ق�سا�سات  خم�س 
يف  يرغبون  ممن  �أنا�س  �أ�سماء 
كتبت  طل�سم  �أي�سا  �ل�سحر،  عمل 
فتمت  باجلن،  ��ستغاثات  فيه 
�إحالتهما لق�سم �ل�رصطة للتحقيق 
�لالزمة  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ 

معهما.

ساح ريوهم رجاًلربأن زوجته مصابةرمبس من اجلن
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
 �لعمر : 42

 �لديانة : م�سلم
 �جلن�سية : م�رصي

 �حلالة �الأجتماعية : مطلق
 و�أوالده مع زوجته

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

 �لعمر : 43 �سنة
�لديانة : م�سلمة

 �جلن�سية  :مغربية
 �حلالة �الآجتماعية : مطلقة

 ولديها ولد و�حد
 ترغب يف �الآرتباط من رجل

 عربي م�سلم

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

للزو�ج

Tel: 917t541t0076

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

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

 �رصعية
 يرغب يف �الأرتباط من �سابة

عربية م�سلمة متدينة
718t844t8661

�لعمر : 30
 �لديانة : م�سلمة

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

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

lost a lebaneese
 passport and pa-

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

found it to 
call at 917 656 6665.

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

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

 ترغب يف �الأرتباط من رجل
 مثقف ال يهم �ن يكون مطلق

 �لعمر : 36
 �حلالة �الأجتماعية: مطلق

�لديانة  :م�سلم
�جلن�سية : مينيt �أمريكي

 يرغب يف �الأرتباط من �سيدة
عربية م�سلمة

Tel: 718t501t0125 

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

 �ل�سكل من ��رصة حمرتمة،
 تبحث هن م�رصي م�سلم من 33
tلي�س لديه �والدtىل 46 �سنة� 

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

�رصعية يف �مريكا
 �الت�سال على �جلريدة

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

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

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

مكان يف نيويورك
Tel: 347t475t9805

 �لعمر : 26
 �لديانة : م�سلم

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

 يرغب يف �الأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �لعمر : 40 �سنة
 �جلن�سية : فل�سطيني

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

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

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

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

  �الت�سال باجلريدة

Egyptian 24 years 
looking for wife with 
hegab، from 19 to 22

email: 
usanyman@yahoo.com

Tel: 347t756t8749

Your free ad, send 
them to our email

 �سيدة عربية تبحث عن
 �سغل يف نيويورك �أو

  نيوجر�سي، حتمل رخ�سة
B سياقة� 

551t358t8876

 info@ghorbanews.com
�إعالنات مبوبة جمانية

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

25خدماتخدمات
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مفتوح 24 �شاعة
طيلة اأيام االأ�شبوع
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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 �لهجرة:

- �لدفاع عن �ملهددين بالرتحيل

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

- ت�سوية �لو�سعية وتغيري �لفيز� �إىل �إقامة

- ت�سهيالت للم�ستثمرين من �أجل �لقامة يف �أمريكا 

 كل ق�سايا و�أنو�ع �لنز�عات  يف �لعقار�ت و�لبيع و�ل�سر�ء 
و�ليجار

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

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