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بيل توم�سون خالل لقاءه باجلالية 
العربية:

اأوىلقراراتي تر�سيم الأعياد 
ال�سالمية يف املدار�س

ترجمة معتمدة وعادية
االجنليزية-العربية-الفرن�سية

مطبعة غربة  
بجوار م�سجد م�سعب

6825 5th Ave, Brooklyn,NY 11220

Tel:718-680-6800

جميع خدمات الطباعة
ت�سميم مواقع االنرتنت

مطبعة غربة  
بجوار م�سجد م�سعب
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Tel:718-680-6800
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∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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تهنئة
يتقدم كل من 

عبده املوتي
 ويحيى �سيف �سليم 
وجميع اآل القادري

 باأحر  التهاين 
مبنا�سبة خطوبة 

وعقد قران
مفخرة اجلالية اليمنية يف نيويورك االأخ جميل القادري

 
دامت االأفراح واألف مربوك

عبد احلميد �سيام

املتابعني  من  ل�ست  اأنني  اأوال  اأعرتف 
نف�سي  اأعترب  وال  املحلية  لالنتخابات 
رغم  االأمريكية،  ال�سيا�سة  يف  خبريا 
هذا  يف  عمري  اأيام  معظم  ع�ست  اأنني 
املتحدة  االأمم  �سغلتني  فقد  البلد. 
الوطن  وهموم  الدولية  وال�سيا�سة 
بداأت  �سواها.  ما  كل  عن  العربي 
االأمريكية  باالنتخابات  االهتمام 
عندما تر�سح باراك ح�سني اأوباما عن 
حظوظه  وبدت  الدميقراطي  احلزب 
احلزب  نف�س  من  مناف�سيه  جتاوز  يف 
مناف�سته  تخطى  اأن  وبعد  تتح�سن. 
تاأكدت  كلنتون  هيالري  االأكرب 
الرئا�سة  انتخابات  يف  جناحه  من 
ن�رشت  مقاالت  �سل�سة  يف  ذلك  وكتبت 
بداأت  بعدها  العربي“.  ”القد�س  يف 
الواليات  يف  الداخلية  ال�سيا�سة  اأتابع 
املتحدة واأحاول اأن اأثقف نف�سي اأكرث 
واأتعلم ”على كرب“ اأ�سياء كان علي اأن 

اأعرفها يف ربيع العمر.

هذه هي املرة االأوىل التي اأتابع فيها 
انتباهي  جلب  فقد  حملية.  انتخابات 
بت�سكيل  كورزاين  جون  احلاكم  قيام 
”جلنة الرتاث العرب االأمريكيني“ التي 

ن�سطاء  من  كبري  عدد  بح�سور  وقعها 
 24 يف  /االإ�سالمية  العربية  اجلالية 
ت�رشين االأول /اأكتوبر 2008. واأمام 
�رشخة  كورزاين  كرر  مدعو   700

خطاأ  �سيء  هناك  ”وهل  باول  كولن 
يف اأن تكون م�سلما يف هذه البالد؟“

واللجنة هذه هي االأوىل من نوعها حيث 
كورزاين  للحاكم  ت�سجل  �سابقة  تعد 
اجلالية  اأبناء  من  اقرتابه  ومدى 
العربية االأمريكية والتي ما فتـئت تعتز 

االإ�سالمية  العربية  الأمتها  بانتمائها 
وتفتخر مبواطنتها االأمريكية يف نف�س 

الوقت.

وتتكون اللجنة من 25 ع�سوا ويراأ�سها 
ال�سديق املحامي هاين موىل. وتعنى 
من  العديد  وتن�سيق  برتتيب  اللجنة 
العربي  الوجود  تكرم  التي  االأن�سطة 
تراجع  ثم  نيوجرزي  يف  /االإ�سالمي 
كتب املناهج املدر�سية لتتاأكد من عدم 
اأو  وجود ما ي�سيء للعرب وامل�سلمني 

ي�سوه ح�سارتهم وتراثهم

ثم تابعت اأن�سطة كورزاين، فوجدت اأنه 
اإن�سان متوا�سع قام بزيارات متكررة 
ووقف  العربية  والكنائ�س  للم�ساجد 
يف  القطناين  حممد  ال�سيخ  �سماحة  مع 
معركته العادلة �سد الق�ساء، كما دعا 
اإفطار  اإىل  االإ�سالمي  العمل  قيادات 
جماعي يف بيته يف �سهر رم�سان، بل 
الن�سطاء  بيوت  لبع�س  بزيارات  وقام 
ا�ستقباال  له  رتبوا  والذين  العرب، 
الئقا و�ساهموا مببالغ حمرتمة لتمويل 

حملته االنتخابية.

الثالث  املا�سي،  الثالثاء  م�ساء 
بني  كنت من  ال�سهر احلايل،  من  ع�رش 
للقاء  اأكرث  اأو  الثالثمائة  املدعوين 
مهرجان  �سمن  كورزاين  احلاكم 
”النيل“والذي  مطعم  يف  انتخابي 

العربية  اجلالية  جلان  نظمته 
كورزاين  انتخاب  الإعادة  االإ�سالمية 
فر�سة  يل  اأتيحت  وقد  ثانية.  لوالية 
الب�سيطة  كلمته  اإىل  واال�ستماع  لقائه 
اأكتب  اأن  حفزتني  والتي  وال�سادقة 
اجلالية  اأبناء  الأدعو  املقال  هذا 
ل�سالح  بالت�سويت  االإ�سالمية  العربية 
كورزاين يف االنتخابات القادمة يوم 
الثاين/  ت�رشين  من  الثالث  الثالثاء 

نوفمرب القادم.

اأنه �سيظل خمل�سا ملبداأ  اأكد كورزاين 
نيوجرزي  اأبناء  جميع  بني  امل�ساواة 
بغ�س النظر عن اأ�سولهم ومعتقداتهم. 
واحرتام  القانون  وحكم  فالعدالة 
دون  فئة  على  تقت�رش  ال  املواطنة 
اأجل  من  ينا�سل  �سيبقى  واأنه  اأخرى 
اإتاحة فر�س العمل والتعلم واالإبداع 
على  قائم  متييز  دون  املواطنني  لكل 
اجلن�س.  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اللون 
العرب وامل�سلمني  كما ثمن م�ساهمات 
يف ازدهار وتقدم والية نيو جرزي. 
العرقي  الت�سنيف  اأيام  ”اإن  وقال: 
والية  يف  رجعة  غري  اإىل  ولت  قد 
هناك  اأن  اعرتف  كما  نيوجرزي“.  
يف  وامل�سلمني  العرب  ن�سبة  يف  خلال 
حالة  يف  ووعد،  الق�ساء  دوائر 
اأن يعني مزيدا  انتخابه لدورة ثانية، 
يف  وامل�سلمني  العرب  الق�ساة  من 

حماكم نيوجرزي. 

و�سع  كورزاين  اأن  املعروف  ومن 
 : ق�سايا  ثالث  اأولوياته  راأ�س  على 
وم�ساعدة  ال�سحي  والتاأمني  التعليم 
ق�سايا  وهذ  وامل�سنني..  الفقراء 
جلنة  قالت  كما  بها  االهتمام  ن�ساركه 
يف  االأمريكيني  للم�سلمني  نيوجرزي 
بيان اأعلنت فيه عن تاأييدها لكورزاين 

لوالية ثانية.

اأن  الراأي  ا�ستطالعات  كافة  ت�سري 
حاكم  ملن�سب  الرئي�سني  املتناف�سني 
الدميقراطي  نيوجرزي  والية 
كورزاين واجلمهوري كر�س كر�ستي، 
النجاح.  حظوظ  ن�سبة  يف  متقاربان 
من  امل�ساركة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
واالإ�سالمية  العربية  اجلالية  اأبناء 
القادة  االنتخابات  يف  كبرية  باأعداد 
واالإدالء باأ�سواتهم ل�سالح كورزاين. 
حتى  اأو  �سوت   400،000 اإن 
100،000 �ستح�سم النتيجة بالتاأكيد.  

يف  يعرف،  اأن  لكورزاين  ونريد 
وامل�سلمني  العرب  اأن  فوزه،  حالة 
وراء  كان  من  هم  نيوجرزي  يف 
كل  �سيعرف  عندها  الفوز...  هذا 
املر�سحني يف ال�سنوات القادمة اأهمية 
واالإ�سالمي....  العربي  ال�سوت 
ويومها �سيح�سبون لنا األف ح�ساب.   

احلدث

اأ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�سدر يف نيويورك، 

وتوزع يف الواليات املتحدة 
االأمريكية

النا�سران

عبــد ه املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير

ر�سا بو�سفرة

املد ير العام

يحيى �سليم

مدير مكتب اليمن

يحيى حممد اجلماعي

Tel:777252765
املـ ير الفني

اأ�سرف �سديد

ت�سوير

�سعيد الأتب
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احلدث

�ساهموا يف اإعادة انتخاب
 جون كورزاين حاكما لنيوجرزي

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green cars.
Business card Wedding Invitations (Arabic and English).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for
 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
خدمات ترجمة و اجراآت الهجرة

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة االأوراق اخلا�سة باجلن�سية االأمريكية والكرت 

االأخ�سر.
     كروت رجال االأعمال.  

  كروت االأفراح عربي و اجنليزي.
 ن�ساعد يف التح�سري المتحان اجلن�سية االأمريكية.
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�أثناء مرور طفل فل�سطيني على �أحد �حلو�جز 
�أوقفه �جلندي

وطلب منه �أن يدخل غرفة بجانب �حلاجز ويجهز 
�بريق �ساي للجنود ,

رف�ض �لطفل فما كان من �جلندي �سوى
�أن �سفعه على وجهه فدخل �لطفل �لغرفة وبد�أ 

بتجهيز �ل�ساي حتى يتجنب �ل�رضب
وبقي �جلنود على �حلاجز قدم لهم �ل�ساي 

فاأعجبهم وتعبري� عن �سكرهم له
ب�سق �جلندي يف وجهه وقال له هيا �إن�رضف �ىل 

بيتكم
وقبل �أن يبتعد قال له �جلندي :

هل تعتقد �أنه �سيكون هناك �سالم بني �لعرب 
و�ليهود؟؟

فاأجاب �لطفل: بالتاأكيد �سيكون هناك �سالم
فاأنت من جانبك ت�رضبني وتب�سق علي
و�أنا من جانبي �أتبول يف �بريق �ل�ساي

---------
يهودي ي�سولف ل�سديقه : حلمت �ين م�سافر فرن�سا

رد عليه �سديقه : �نا حلمت �ين م�سوي عزمية
ع�سب �الول وقال : لي�ض ماعزمتني؟
رد عليه : يا �هبل �نت كنت م�سافر

---------
يهودي ��سرتى �لة حا�سبه.

قام بحذف �ل�سفر منا.
حتى ال يتكلم �والده بها مكاملات دولية

--------
جل�ض يهودي يندب حظه ويقول ملر�ته

حظنا زفت ووح�ض قوى.
مر�ته قالت له ليه؟؟؟

قال لها الأن �ل�سيدلية �للى حتت �أعلنت عن 
تخفي�سات ومفي�ض حد عندنا عيان

------
يهودي نامي جنب مر�ته ف�سمعت �سوت, بتقوله 

قوم يا ر�جل فى حر�مي يف �ل�سالة,
قالها يا �سيخه نامى جنبك �سبع , قالت له يا 

ر�جل فى حر�مي يف �أو�سه �لنوم
قالها يا �سيخه نامي جنبك �سبع, وبعدين قالت 

له يا ر�جل حر�مى �سالنى وما�سى
قالها روحي ما تخفي�ض �سايبة فى �لبيت �سبع

يهودية نامية جنب جوزها �سمعت �سوت يف 
�ل�سالة

قالت جلوزها قوم �سوف ميكن حر�مى.. قالها 

قومي �سوفى �نتى ميكن حر�مية
-------

بقوللك فيه و�حد ب�ستغل �رضطي ر�ح ياخد �جازة 
من �مل�سوؤول تبعه حكالو بعر�سك بدي �جازة

حكالو �مل�سوؤول بعطيك �جازة ب�ض ب�رضط
حكالو �ل�رضطي �حكي خل�سني

قللو روح �سحكلي �حلمار هد�ك.. 
ر�ح �سحكو ورجع

قللو طيب خليه يعيط يال رووح ...
 خاله يعيط ورجع

قللو �مل�سوؤول طيب خليه ي�رضد ... 
ر�ح خاله ي�رضد ورجع

حكالو �مل�سوؤول هلقيت بدك تقوللي كيف خليتو 
ي�سحك ويعيط وي�رضد

حكالو �ل�رضطي قلتلو �ين من �ل�رضطة �لفل�سطينية 
�سار ي�سحك 

وحكيتلو �ين بقب�ض كل �سهر 200 �سيكل �ساريعيط
وبعدين قلتلو �ي�ض ر�يك تيجي ت�ستغل معنا ... 

�ال هو �رضد
---------

تنني �أند�ل �الأول بحكي للتاين �إنت �أندل مني ؟
حكالو �لتاين �آه .

حكالو �الأول �أ�سبتلي
�إال هوة م�سك و�حد عجوز وقعد ي�رضب فيه 
حلديت ما موتو ,,, �إال هوة بعد ما خل�ض 

حكالو كيف هالند�لة هادي,
حكالو �الأول بتعرف �إين طلعت �أندل منك حكالو 
كيف حكالو �لعجوز �يل �رضبتو توي هاد� بطلع 

�أبوية.
----------

بقولك مرة حم�س�ض تاب .. 
��ستغل يف مطعم ..

حطوه يف ق�سم لف ورق �لعنب
----------

مره و�حد هندي ب�ساأل خليلي: �نتو ليه ما �حرق 
ميت ؟؟ حكاله �خلليلي: �حنا �دفن ربك يحرق

----------
و�حد خليلي �سمع �نو �جللد مو�سة طلع عريان

-----------
هاد� بيقولك خليلي ر�ح ي�ستغل �سو�ق تك�سي يف 

�ل�سني
كل ما و�حد يوقفو� يقولو �نتا بدك ت�ستغل فيني 

توي نزلتك

نكت X نكت
حنك حنكطق  طق 

بقلم:
د.جيم�س الزغبي

لي�سبح  جولد�ستون  تقرير  عاد  لقد 
جمددًا.  حوله  العاملي  للجدل  حمورًا 
الذين  اأن  للقلق هو  اإثارة  االأكرث  ولعل 
يثريون ال�سجة الكربى ب�سببه اإما اأنهم 
مل يكلفوا نف�سهم عناء قراءته، اأو اأنهم 
وراء  �سعيًا  م�سمونه  ت�سويه  يتعمدون 
حتقيق مكا�سب �سيا�سية. وعلى اأية حال 
فرمبا يكون تقرير جولد�ستون قد طغى 
االآن على تقرير ”جلنة درا�سة العراق“ 

ال�سهري، باعتباره مثاال للتقارير االأكرث اإثارة للجدل، واالأقل حظًا من القراءة 
اأمام جمل�س  �سلفًا عندما عر�س  متوقعة  عليه  الفعل  املتمعنة. وكانت ردود 
امل�سوؤولني  بع�س  �ساأنه  من  قلل  فقد  املتحدة.  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق 
االأمريكيني وا�سفني اإياه بعدم توازن املحتوى وامتالئه باالأخطاء والثغرات. 
لغة  با�ستخدامهم  حدة  اأ�سد  موقفًا  اتخذوا  الكوجنر�س  اأع�ساء  بع�س  اإن  بل 
اأ�رشف على حتقيقاته  معيبة يف مهاجمة التقرير والقا�سي جولد�ستون الذي 
واإعداد حمتواه. كما هاجمه نتنياهو كما هو متوقع، مهددًا تارة بوقف عملية 
ال�سالم، ملوحًا تارة اأخرى باأن التقرير ميثل تهديدًا وجوديًا للدولة العربية 
نف�سها. كما �سملت ردود الفعل االأولية الغا�سبة على التقرير حركة ”حما�س“ 
نف�سها، ما دام انتقد ممار�ساتها واأفعالها اأثناء االجتياح االإ�رشائيلي االأخري 
”حما�س“ على التقرير، ب�سكل خا�س، النيل من  لقطاع غزة. و�سمل هجوم 
القا�سي جولد�ستون �سخ�سيًا. ومن ناحيتها دعت اإدارة اأوباما لتاأجيل النظر 
التي تبذلها مع  ال�سالم  اأمام جهود عملية  اأن ي�سكل عقبة  التقرير، خمافة  يف 
حتقيقه  عن  اأعلن  قد  نتنياهو  كان  وعندها  والفل�سطيني.  االإ�رشائيلي  الطرفني 
انت�سارًا يف مقاومة التقرير، بينما ثار غ�سب الفل�سطينيني الذين �سعروا وكاأن 

اإدارة اأوباما قد طعنتهم من اخللف.

املتوقعة  الفل�سطينية  الفعل  ردود  وا�سنطن  حت�سب  اأال  بالطبع  املوؤ�سف  ومن 
ولكن  التقرير.  النظر يف  تاأجيل  ب�ساأن  االإدارة  مار�ستها  التي  ال�سغوط  على 
كثريًا ما يحدث �سوء التقدير هذا من جانب االإدارات االأمريكية. فعلى رغم 
اإال  االإ�رشائيلي عن كثب،  ال�سيا�سي  امل�سهد  اأن وا�سنطن حتر�س على مراقبة 
اأنها كثريًا ما تغفل ديناميات امل�سهد ال�سيا�سي الفل�سطيني والعربي، مع العلم 
اأن نتيجة هذا االإغفال كثريًا ما تكون كارثية جدًا. وعلى اأي حال فقد جنح 
الرئي�س الفل�سطيني وحلفاوؤه يف اإعادة التقرير اإىل حلبة اجلدل الدويل جمددًا، 
حر�سًا منه على تهدئة الغ�سب الفل�سطيني العارم على تاأجيل النظر يف التقرير 
اأمام جمل�س حقوق االإن�سان. ومفهوٌم اأن عودة التقرير اإىل املجل�س يف االأمم 
املتحدة، قبل اإحالته اإىل جمل�س االأمن الدويل، مل تغري �سيئًا يف ردود الفعل 
التي اأثارها دون اأن يحظى بالقراءة وال حتى االهتمام الالزم مبحتواه. فقد 
باأنه  املا�سي،  ”الكني�ست“ االأ�سبوع  اأمام  األقاه  اأثناء خطاب  نتنياهو  و�سفه 
تقرير م�سوه قامت باإعداد حمتواه جلنة م�سوهة هي االأخرى. بل لقد و�سفه 
وزير دفاعه باراك باأنه تقرير زائف م�سوه يح�س على االإرهاب. وكما هو 
متوقع فقد بعثت منظمة ”اإيباك“ املوالية الإ�رشائيل بنقاط مناق�سة اإىل حلفائها 
من اأع�ساء الكوجنر�س، ت�سف التقرير باأنه متحيز واأحادي اجلانب، اإ�سافة 

اإىل انتقاد حمتواه واملنهجية التي اأعد بها.

واحلقيقة اأن القا�سي جولد�ستون، رئي�س اللجنة املكلفة باإعداد التقرير، يعد 
اختاره  قا�س  اأول  يكن  مل  فهو  االإن�سان.  حقوق  جمال  يف  مثالية  �سخ�سية 
العليا  الد�ستورية  املحكمة  لع�سوية  مانديال  ني�سلون  اأفريقي  اجلنوب  الزعيم 
الكبري  الدور  اأقلها  لي�س  باإجنازات كثرية  �سجله يحفل  اإن  بل  لبالده فح�سب، 
من جمهورية  كل  ارتكبت يف  التي  احلرب  التحقيق يف جرائم  لعبه يف  الذي 
يوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا. وعلى عك�س ما يقال عن عدم اتزان تقريره، 
فهو تقرير بذل فيه جهد تق�ٍسّ كبري ومتزن للغاية، �سمل التحقيق يف اجلرائم 
واالنتهاكات التي ارتكبتها كل من اإ�رشائيل وحركة ”حما�س“، دون حتيز. 
ويف �سبيل اإعداد التقرير مكثت جلنة جولد�ستون لوقت طويل يف غزة، اأجرت 
خالله مئات املقابالت، واطلعت على اآالف ال�سفحات من الوثائق ذات ال�سلة 
جنيف  من  كل  يف  العامة  اال�ستماع  جلل�سات  عقدها  جانب  اإىل  بالتحقيقات، 
وال�رشق االأو�سط. و�سملت حتقيقات اللجنة النظر يف 36 حادثة. واإىل جانب 
ما تو�سلت اإليه من حقائق، قارنت تلك النتائج بن�سو�س قوانني ومعاهدات 
بتق�سي احلقائق حول حرب غزة  اللجنة  تكتف  الدولية. ومل  االإن�سان  حقوق 

وحدها، واإمنا نظرت يف االأ�سباب والدوافع التي اأدت اإليها كذلك.

اأن  اإىل جمل�س االأمن الدويل، فاإن من املتوقع  التقرير االآن  اأن و�سل  وبعد 
اأنف�سهم  الكثريون  يكلف  واأال  تو�سياته،  تطبق  واأال  حوله،  اخلالفات  ت�ستمر 
حتى جمرد عناء قراءته. ومع ذلك يبقى يف حمتواه الكثري مما ميكن اأن تتعلم 

منه جميع االأطراف

م�سري تقرير جولد�ستون
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االإعالم  و�سائل  تتناقل  مو�سكو- 
الرو�سية الر�سمية منذ عدة اأيام حكاية 
الكبري  حديث  حمل  اأ�سبحت  عجيبة 
داغ�ستان  جمهورية  يف  وال�سغري 
الرو�سية، تفيد باأن طفال �سغريا يبلغ 
من العمر ثمانية اأ�سهر تظهر على جلده 
اأحاديث  من  واأجزاء  قراآنية  اآيات 
نبوية، ثم تختفي لتظهر بعد اأيام اآيات 

واأحاديث اأخرى.
النا�س  عنها  يتحدث  ”الكرامة“ التي 
اعترب فقهاء �رشعيون -�سواء �سدقت 
امل�سلمني  تفيد  ال  اأنها  ت�سدق-  مل  اأم 
وال  االإ�سالم،  يحتاجها  وال  ب�سيء، 
و�سدق  االإ�سالم  لهيمنة  مقيا�سا  تعد 
ال�سالة  عليه  حممد  �سيدنا  نبوة 
باالآيات  مليء  الدين  الأن  وال�سالم، 
والدالئل التي تدل على عظمة اخلالق 

عز وجل.
و�سهادات  اإعالمية  تقارير  وبح�سب 
”علي  الطفل  حكاية  تبداأ  اأهايل 
يف  كزالر  مدينة  من  يعقوبوف“ 
جمهورية داغ�ستان الرو�سية، والذي 
بعد  ”املعجزة“،  الطفل  عليه  اأطلق 
االأطباء  له  اأجرى  عندما  والدته 
اإ�سابته  وتاأكد  الفحو�سات،  بع�س 
الورم  لكن  حنكه،  يف  دموي  بورم 
يبق  ومل  اأيام،  بعد  متاما  اختفى 
الله..  كلمة  مكانه  وظهر  اأثر،  له 
وتدعى  الطفل،  والدة  حكته  ما  هذا 
االأنباء  ”مدينة ياكوبوفا“، لوكاالت 

والقنوات التلفزيونية التي اأ�سبحت ال 
تفارق البيت يف االآونة االأخرية.

يومي  االأم-  -ت�سيف  تظهر  ”الكتابة 
االأثناء  هذه  ويف  واجلمعة،  االإثنني 
 40 اإىل  الطفل  حرارة  درجة  ترتفع 

درجة مئوية
كان  ما  ياكوبوفا“  ”مدينة  وت�رشد 
”بداأت تظهر  يحدث يف البداية قائلة: 
كلمات متفرقة، لكن بعد فرتة ظهرت 
اآيات قراآنية كاملة.. وكانت حرارة 
تلك  تظهر  عندما  ب�سدة  ترتفع  الطفل 
جلد  على  اأيام  ثالثة  وتبقى  االآيات، 
ال�سبي ثم تختفي لتظهر بعدها كتابات 

جديدة“.
والد ووالدة الطفل مل يفهما ما يحدث 
التقطا  لكنهما  البداية،  يف  البنهما 
�سورا لكل ما كان يظهر على ج�سمه، 
احلرارة  اأن  اكت�سفا  عندما  واحتارا 
هذه  ظهور  ترافق  التي  املرتفعة 

الكلمات ال ي�ستطيعان تخفي�سها، �سواء 
باالأدوية التي كان ي�سفها له االأطباء 
اأو بغريها، حتى اأن الطفل كان ي�ستد 
االآيات  بدنه  على  تظهر  اأن  بعد  اأمله 

واأجزاء االأحاديث النبوية“.

مل يجاهر الوالدان بهذا االأمر اإال بعد 
عبارة:  طفلهما  ج�سم  على  ظهرت  اأن 
فقط  عندها  اآياتنا“..  النا�س  ”لريى 
النا�س،  على  االأمر  عر�س  قررا 
ووقف  الطفل،  خرب  اجلميع  وتناقل 

االأطباء حائرين اأمام هذه الظاهرة.

اأمرا�س ع�سال
والدا  ذكر  -كما  ذلك  من  االأعجب 
بالقلب  مري�سا  ُولد  اأنه  الطفل- 
يف  ن�سفيا  �سلال  ي�سبه  اآخر  ومر�س 
الدماغ، لكن ذلك كله قد ذهب بعد اأن 
القراآنية،  الكلمات  اأول  عليه  ظهرت 

بح�سب و�سائل االإعالم الرو�سية.
من جهته قال الطبيب �سعيد ر�سولوف 
�سحة  متابعة  على  اأ�رشف  الذي 
بكل  قمنا  ”لقد  به:  والعناية  الطفل 
الفحو�سات من اأ�سعة وغريها، وقمنا 
بجميع التحاليل الالزمة، فلم جند اأثرا 

لالأمرا�س التي كان يعاين منها“.
على  االأم  راأتها  التي  االآيات  تلك 
دفعتها الرتداء احلجاب،  ابنها  ج�سد 

فالتزمت وزوجها بال�سالة.

اأكادميية  رف�ست  ذاته  ال�سياق  ويف 
على  التعليق  الرو�سية  العلوم 
ال  ”اأمر  ذلك  اأن  معتربة  املو�سوع، 
ميكن فهمه وال تف�سريه، واأن العلم غري 
هذه  مثل  وتف�سري  درا�سة  على  قادر 

لالأكادميية  بيان  بح�سب  الظواهر“، 
اطلع عليه مرا�سل اإ�سالم اأون الين يف 

مو�سكو.

اهلل“ كتاب  ”ح�سبنا 

اعترب  الظاهرة  تلك  على  وتعقيبا 
ال�رشعي  الباحث  ال�سعار،  ع�سام 
مبوقع اإ�سالم اأون الين، اأن ”االإ�سالم 
كدين خامت لي�س بحاجة اإىل مزيد من 
املعجزات اأو الكرامات الإثبات هيمنته 

على �سائر الر�ساالت“.
وقال ال�سعار: ”ما جاء يف هذا اخلرب 
االإ�سالم  ولكن  اأنفيه،  وال  اأ�سدقه  ال 
كدين خامت لي�س بحاجة اإىل مزيد من 
املعجزات اأو الكرامات الإثبات هيمنته 
على �سائر الر�ساالت، وح�سبنا كتاب 
الله تعاىل بني اأيدينا )اَل َياأِْتيِه اْلَباِطُل 
ْن  ِمّ َتنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َواَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمن 

َحِكيٍم َحِميٍد(“.
ملن  ”اأعجب  ت�رشيح:  يف  واأ�ساف 
يكربون ويهللون وتطري قلوبهم فرحا 
الأنهم راأوا جذع �سجرة قد نحت عليه 
ا�سم حممد اأو رغيف خبز قد خرج من 

النار ومكتوب عليه لفظ اجلاللة!“.
درب  هذا  اأن  ”اأرى  قائال:  واأردف 
من اال�ستخفاف بالعقول اأن نقدم هذه 
�ساطع على  برهان  اأنها  االأ�سياء على 
�سيدنا  نبوة  و�سدق  االإ�سالم  هيمنة 
حممد عليه ال�سالة وال�سالم!! اأال يكفينا 
لنربهن  م�سطور  وكتاب  منظور  كون 
به على اأن الله تعاىل هو االإله الواحد 
عبده  حممدا  واأن  ال�سمد  الفرد  االأحد 

ور�سوله؟!“

تقارير اإعالمية تتحدث عن اآيات تظهر على 
جلد طفل ت�سفه قريته بـ“املعجزة“

الزميل الكاتب:
 خالد  الك�سا�سبة  نيوجري�سي

اأدت الن�سبة الكبرية للمواطنني االردنيني من اأ�سل فل�سطيني يف 
االردن اىل طروحات من قبيل اأنه ال يوجد يف احلقيقة بلد ا�سمه 
االأردن واأنه اقتطع بال �سكان تقريبا ليكون وطنا للفل�سطينيني 
وبالتايل ال يوجد له هوية واأن هويته احلقيقية فل�سطينية وما 

هو اال كيان �سنعه االنكليز منذ ت�سعني عاما فقط .
كلمات  لي�ست  التاريخي  وادلة وجوده  االردن(  )تاريخية  ان 
الواقع  تقال او درا�سات تبحث بل ميكن روؤيتها على ار�س 
عرب اثار جدار ام قي�س و قالع ال�سليبيني يف عجلون والكرك 
ومدرجاتهم يف جر�س وعمان وقبل كل ذلك يف البرتاء التي 
قبل  االر�س  هذه  على  دولتهم  ا�س�سوا  الذين  االنباط  بناها 

خم�سة االف عام .
يكذب امل�سككون علينا وعلى انف�سهم عندما يعتربون ان االردن هو نتيجة لـ )اتفاقية �سايك�س بيكو( 
التي وقعت يف عام 1921 اي بعد عام واحد من )موؤمتر ام قي�س( الذي ا�س�س لالردن احلديث 
ب�سكله احلايل والذي عقد قبل اتفاقية �سايك�س بيكو بعام واقر تاأ�سي�س الدولة االردنية وهو يوم 

اعتقد انه على جميع االردنيني تذكره بل وجعله عطلة وطنية موازية ليوم اال�ستقالل.
)الهوية االردنية( ال تعني بحال من االحوال )االأردنة( بل انني ارى انها نقي�س لها متاما.

البلد املمتدة الالف ال�سنني وعدم ح�رشها  الهوية الوطنية هي االعرتاف من اجلميع بجذور هذا 
على الت�سعني عاما املا�سية، فنحن مثل امل�رشيني لنا ح�سارة ممتدة الالف ال�سنني فال يجوز لنا ان 
نعترب ان عمر م�رش �سبعة االف عام وعمر االردن ت�سعني عاما فم�رش الدولة ب�سكلها احلايل مل تبداأ 

اال مع جمال عبد النا�رش وما قبل ذلك كان جمرد تابعية للدولة العثمانية مثل االردن متاما.
ولكنهم  للحجاز  امتداد  هي  معان  وان  حلوران  امتداد  هي  اربد  ان  على  ي�رشون  البع�س  ان 
ابدا مل يقولوا ان حوران )الفالحية( واخلالية من اية اثار تاريخية يجدر بها ان تكون امتدادا 
الربد)احل�سارية( التي حتتوي على اثار الرومان الذين �سكنوها منذ االف ال�سنني، وان بع�سًا من 
ال�سحراء اخلالية التي ال حياة فيها وال مركز ح�رش منذ مئات ال�سنني هي االجدر بان تكون تابعة 
ر�سالة  حملوا  الذين  وا�رشحة  ومزارات  ال�سليبيني  قلعة  ت�سم  التي  الكرك  يف  احل�سارة  ملنطقة 
اال�سالم على اكتافهم قبل خم�سة ع�رش قرنا، بل ان البع�س يدعي بان الكرك تابعة للخليل وال�سلط 
( ت�سغر من حجم االردن وتقلل من مكانة االردنيني، وان االردين  )ايحائية  لنابل�س يف  تابعة 
يجب ان يكون تابعا مرة لل�سوري ومرة لل�سعودي ومرة للفل�سطيني ولوال عمق ال�سحراء يف ال�رشق 

لقالوا ان املفرق بال�رشورة تابعة لبغداد.
)اجلنوب  قبل  من  الفطري  االجنذاب  على  القائمة  االن�سانية(  )ال�سيكلوجية  على  االتكاء  يجوز  ال 
ال�سمال  اربد /اجلنوب اىل حوران/  تبعية  اىل حتمية  تف�سريا  املتح�رش(  )ال�سمال  نحو  املتخلف( 
وبالتايل �سورية النه يف حالة ا�ستخدام هذا املقيا�س فال بد اذن من االعرتاف بتبعية ال�سحراء 

ال�سمالية من االرا�سي ال�سعودية ملعان ولي�س العك�س .
ال احب ا�ستخدام م�سطلح )�رشق اردين( بل ان من ي�ستخدمون هذا امل�سطلح ي�ستخدمونه الهداف 
او  �سعوديا  اأو �رشقا  �سوريا  ان هناك �رشقا  اقراأ  فلم  �سان االردين،  تقلل من  اقليمية عن�رشية 
�رشقا لبنانيا او �رشقا فل�سطينيا، فلماذا اذن يجب ان يكون هناك �رشق اردين بدال من اردين، 
بريطانية  تا�س�ست مب�ساعدة  االردنية  الدولة  ان  االردين(، �سحيح  )الكيان  م�سطلح  ي�ستفزين  كما 
ولكنها تا�س�ست برغبة ابنائها وقبائلها التي ارادت توحيد انق�ساماتها حتت مظلة دولة ذات هوية 

واحدة .
ل�ست موؤيدا لـ )الراديكاليني االردنيني( او )الراديكاليني الفل�سطينيني( الذين هم�سوا عرب معاركهم 
او  ومن�سف(  )ملوخية  يف  ليح�رشوها  )فل�سطني(  االمة  ق�سية  واالقليمية  وامل�ساحلية  ال�سخ�سية 
)في�سلي ووحدات( ولكنني اي�سا �سد �سعار) كلنا االردن( و)االردن اوال( النني اعتقد بانني ل�ست 
الزمة  من  انه  كما  وم�ساء،  �سباحا  ال�سعارات  هذه  مثل  طرح  عرب  هويتي  على  للتاكيد  م�سطرا 
املواطنة الطبيعية ان يكون االردن اوال وكلنا االردن لكن بدون طرح ال�سعار بهذه الطريقة يف 

وجه االردنيني من ا�سول غري اردنية .
لن تغري من حقيقة  �سيا�سية  �سوى هوية  االأردن  للفل�سطينيني يف  يقدم  لن  فل�سطينية  قيام دولة  ان 
معا�سهم واإقامتهم ومواطنتهم يف االردن، فقد وطنوا وانتهى االأمر، ومل يعد ثمة جمال للرتاجع، 
وبخا�سة اأن ن�سفهم على االأقل من اأبناء فل�سطني املحتلة عام 1948 فعودتهم املفرت�سة يجب اأن 
تكون اإىل ما �سار دولة اإ�رشائيل ولي�س اإىل فل�سطني املفرت�س اأو املتوقع قيامها يف غزة وال�سفة 
الغربية وحتى هوؤالء ال يتوقع عودة معظمهم، واإذا خريوا بني املواطنة االأردنية اأو الفل�سطينية 

ف�سيختارون املواطنة االأردنية.
ان االردن الذي �سكل هويته امل�ستقلة عن بريطانيا بعد طرد )كلوب( عام 1955 عاد وهم�س هويته 
عرب ا�رشاكها بهويات االقليات واالكرثيات االخرى بدال من �سهر هويات هوؤالء حتت مظلة الهوية 
االردنية وبدال من تعميق مفهوم هوية املكان ـ االأردن وهذا بدا يف العام احلايل وا�سحا خالل 
التي ركزت على ما  الهمة واحتفاالت مئوية عمان  احتفاالت عيد اجللو�س وتوزيع جوائز اهل 
ي�سمى بالتنوع االجتماعي والثقايف الهل االردن عرب ابراز االزياء والتقاليد والرق�سات اخلا�سة 

بال�رشك�س والفل�سطينيني واالرمن وغريهم من القوميات .
)املكان  لـ  انتمائهم  توجيه  مبعنى  الفل�سطينيني(  )اأردنة  على  تقوم  االأردنية  الدولة  �سيا�سة  كانت 
االنق�سام  �سجعت  عندما  لذلك  مناق�سة  �سيا�سات  تتبنى  كانت  نف�سه  الوقت  يف  لكنها  االردين( 
تخويف  على  با�ستمرار  داأبت  لذا  الفل�سطينيني   واالردنيني  االردنيني  بني  وال�سيا�سي  االجتماعي 
االأمن  حتقق  التي  اجلهة  بو�سفه  بالنظام  بالتايل  واالحتماء  الفل�سطيني‘  ’البعبع  من  االأردنيني 
الكربى  امان يف املفرتقات  للنظام �سمام  بالن�سبة  الفل�سطينيون  ا�سبح  فيما  لالأردنيني  واحلماية 
)ابريل(  ني�سان  هبة  احداث  اثناء  الفل�سطينيني  ملخيمات  امللك  زيارات  من  وا�سحا  ذلك  بدا  وقد 

واحداث اخلبز يف الكرك.
ان حماية الوطن لن تكون باالردنة وامنا من خالل ايجاد الهوية االردنية املوحدة التي ت�سمنا 
جميعا بدوًا وفالحني و�رشك�سا وفل�سطينيني واكرادا وارمن وان نطلق على انف�سنا �سفة اردنيني 
و  فل�سطيني  اردين  م�سمى  ونلغي  اردين  م�سمى �رشق  فنلغي  منابت  او  ا�سول  بال  فقط(  )اردنيني 
اردين �رشك�سي و نتحد حتت امل�سمى اال�سمل )االردين( كلنا نعي�س يف بلد متتد حدوده من الرمثا 
باي  اطماع  او  الحد  تابعية  بال  العراقية  احلدود  على  وتنتهي  االردن  بنهر  وتبداأ  العقبة  اىل 

جغرافيا الحد.
حني تختلط االمور على قادة الراأي ما بني معار�سة نهج ال�سلطة )وادي عربة كمثال( وا�ستمرارية 
الوالء لها، ومعار�سة �سيا�سة البلد مقابل االنتماء اليه )التقرير ال�رشي للمكتب التنفيذي جلاعة 
الي�سار  وينعزل  ال�سخ�سية  بخالفاتهم  البلد  يف  حزب  اكرب  ين�سغل  وحني  امل�سلمني(،  االخوان 
االردين االجتماعي يف خطاب وان بدا فيه احلر�س على البلد اقليمي فان احلاجة لتبدو ما�سة لعقد 
موؤمتر وطني يحدد ماهية الهوية الوطنية و الر�سالة القومية التي ال زال البلد ملتزما بها والتاكيد 

ان �سعار االردن اوال ال يعزل االردن عن حميطه القومي .

الهوية الأردنية ل تعني الأردنة

khaledkasasbeh@yahoo.com

�سايف يا 
ا�ستاذ حبيب

هذا هو القلم اللي راح اوقع 
بيه اأهم قراراتي
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يف  جمهوريني  اأع�ساء  اأربعة  طالب 
االمريكية  العدل  وزارة  الكونغر�س 
موؤ�س�سة  باأن  اتهامات  يف  بالتحقيق 
”كري“  االأمريكية  االإ�سالمية  العالقات 
جوا�سي�س  �سباب  متدربني  زرع  حتاول 
وطالبوا  الكونغر�س،  اأع�ساء  مكاتب  يف 
�سلطة ال�رشائب مبراجعة الو�سع القانوين 

الذي يعفي املوؤ�س�سة من دفع ال�رشائب.
موؤ�س�سة  �سد  املوجهة  االتهامات  وتاأتي 
العالقات االمريكية اال�سالمية ”كري“ بناًء 
العامل  االإ�سالمية:  ”املافيا  كتاب  على 
الواليات  الأ�سلمة  يتاآمر  الذي  ال�رشي 
ميينية  جمموعة  ن�رشته  الذي  املتحدة“ 

مت�سددة.
ابن  الكتاب ق�سة كري�س جوباتز  ويحكي 
يف  متدربًا  ليكون  تطوع  الذي  الكاتب 
م�سلم، وزعم  باأنه  تظاهر  ان  ”كري“ بعد 

وبيانات  اأوراقًا  يحمل  اأنه  جوباتز 
ال�سنوية  اخلطة  �سمنها  من  ”كري“،  من 
يف  التاأثري  اأهدافنا  ”من  فيها:  كتب  التي 
ر�سم  عن  امل�سوؤولني  الكونغر�س  اأع�ساء 
امل�سلمني  حياة  يف  توؤثر  التي  ال�سيا�سات 
الكونغر�س  اع�ساء  مثل  االمريكيني 
واالمن  واال�ستخبارات  العدل  جلنة  يف 
الوطني. وبوا�سطة و�سع متدربني م�سلمني 

يف مكاتب اأع�ساء الكونغر�س“.
يف  اأع�ساء  اأربعة  مطالبة  اىل  ذلك  واأدى 
الكونغر�س من وزارة العدل بالتحقيق يف 
اذا كان هناك من �سّموهم بجوا�سي�س  ما 
”كري“  اللجان. واتهموا  م�سلمني يف هذه 
التي طاملا اأعلنت اأنها تعار�س العمليات 
االرهابية، باأنها مقربة من حما�س. وقد 
”كري“ تهديد  موؤ�س�سة  اأع�ساء  اأحد  و�سل 

بالقتل بعد ن�رش الكتاب هذا اال�سبوع.

وقال ترينت فرانك�س، ع�سو الكونغر�س 
”من  اإنه  اجلمهوري من والية اريزونا، 

جمموعات  و  اأفراد  يحاول  ان  املقلق 
الكونغر�س  اع�ساء  مكاتب  اىل  الدخول 
�سيا�ساتنا  من  ويغريوا  فيه  ليوؤثروا 
للتهديدات  بها  ن�ستجيب  التي  والطريقة 

االمنية“.

يف  اآخرون  اأع�ساء  �سارع  املقابل  يف 
قالوا  التي  االتهامات  ب�سجب  الكونغر�س 
مكاتب  اإن  اأحدهم  وقال  عن�رشية،  اإنها 
جميع اع�ساء الكونغر�س مليئة باملتدربني 
ال�سباب الذين ياأتون اىل وا�سنطن من حول 
مقابل  بال  ويعملون  املتحدة  الواليات 
ح�سلوا  اأنهم  املتدربون  ويعترب  مادي. 
على فر�سة نادرة مل�ساهدة تفا�سيل عمل 
الفرع الت�رشيعي. والكثري منهم يح�سلون 

على وظائف يف الكونغر�س بعد ذلك.

املوظفني  مئات  هناك  اأن  اإىل  ُي�سار 
حتى  وهناك  الكونغر�س،  يف  امل�سلمني 

ناٍد ينتمي الكثري منهم اليه.

من جانبه قال ابراهيم هوبر، من جمل�س 
”كري“،  اال�سالمية  االمريكية  العالقات 

وجميع  االأقليات  ”جميع  اإن  لـ“العربية“ 
يف  التاأثري  تريد  امل�سالح  موؤ�س�سات 
االمريكيني  امل�سلمني  يهم  وما  ال�سيا�سة. 
هو ال�سيا�سات االمنية هذه. ولو مت اإلقاء 
اإن  لقيل  اأخرى  اقلية  اأي  على  التهم  هذا 

االتهام عن�رشي“.

”كري“  بها  تريد  التي  الطريقة  عن  اأما 
الواليات  تعاطي  كيفية  من  تغري  اأن 
فهي  االمنية  التهديدات  مع  املتحدة 
معار�سة املجل�س لبنود معينة من قانون 
نف�سها  االنتقادات  وهي  ”الباتريوت“، 
االإن�سان  حقوق  جمموعات  تقدمها  التي 

حول الواليات املتحدة.

هذا  بتغطية  االأمريكي  االإعالم  قام  وقد 
اجلدل رغم ان التوجه العام كان ال�سخرية 
ميني  من  تاأتي  التي  االتهامات  هذه  من 
حول  ال�سبهات  اإثارة  اىل  يهدف  متطرف 
امل�سلمني بالطريقة نف�سها التي كانت تثار 
بها �سد من كانت لديهم توجهات �سيوعية 

حقيقية وخمتلقة زمن احلرب الباردة.

املنظمة تنفي.. ومت�سددون يزعمون دعمها لـ“حما�س“

 جملة اأمريكية تك�سف اأ�سرار ”�سفقةاتهامات ل ”كري“ بزرع جوا�سي�س يف الكونغر�س
االإيرانيني  مع  “ اأوباما 

ك�سفت جملة ”التامي“ االأمريكية اأن الرئي�س باراك اأوباما انخرط �سخ�سيا يف 
3 جوالت من املفاو�سات ال�رشية مع اإيران خالل االأ�سهر االأربعة االأخرية، 
يف  م�ساعيه  واختبار  االإيرانية“،  النووية  النوايا  لـ“اختبار  منه  �سعي  يف 
بالعقوبات  التهديد  من  خليط  خالل  من  النووية  اإيران  لطموحات  حد  و�سع 
والوعد باحلوافز. واأ�سافت املجلة، يف عددها اجلديد يوم 19-10-2009 
وو�سعت ن�سخة منه على موقعها االإجنليزي، اأن املحادثات ال�رشية بداأت يف 
�سهر حزيران )يونيو( املا�سي عندما طلب م�سوؤولون يف احلكومة االيرانية 
من م�سوؤويل وكالة الطاقة الذرية الدولية تقدمي العون لبالدهم عرب اإمدادهم 
ت�ساعد يف عالجات طبية ف�سال عن  اليورانيوم املخ�سب  ب�سفائح م�سنعة من 
 1967 عام  لل�ساه  ُبني  مفاعل  اأداء  تراجع  ب�سبب  وذلك  احل�رشية،  املبيدات 
الطلب مع الواليات  للوقود، وبعد ذلك قامت الوكالة بدرا�سة  ب�سبب افتقاده 

املتحدة.
 وبح�سب ما ك�سف عنه م�سدر يف االإدارة االأمريكية لـ“التامي“ فاإن اإدارة اأوباما 
اأدركت اأنه ميكن اأن ترّتب هذا االأمر ومتد اإيران بهذه ال�سفائح من م�سدر غري 
تقليدي وهو خمزونها من اليورانيوم منخف�س التخ�سيب الذي اأجنزته خالل 
ال�سنوات املا�سية يف خرق لقرارات جمل�س االأمن، واإر�سال هذا اليورانيوم 

للخارج لت�سنيع �سفائح غري �سارة وبالتايل تخفيف التوتر احلا�سل.
الرو�س  االأمر على  اأوباما مو�سكو يف �سهر متوز)يوليو( طرح   وعندما زار 

ملعرفة مدى رغبتهم يف امل�ساركة يف االأمر فقالوا اإنها ”فكرة عظيمة“.
والحقا ح�سلت حمادثات بني اإيران ووكالة الطاقة الذرية بح�سور الواليات 
اأوباما  ات�سل  )�سبتمرب(  اأيلول  �سهر  منت�سف  املتحدة وفرن�سا ورو�سيا، ويف 
مبدير وكالة الطاقة الذرية حممد الربادعي الإخباره اأن وا�سنطن م�ستعدة لتنفيذ 
اإيران يف وكالة الطاقة الذرية بذلك  ال�سفقة، وبدوره اأخرب الربادعي ممثل 
والذي بدوره عاد بعد فرتة برد اإيجابي من حكومة بالده. ويف وقت الحق، 
طلب اأوباما خالل لقائه نظريه الرو�سي يف اجتماعات االأمم املتحدة يف نهاية 
)اأيلول( �سبتمرب تاأكيدا منه -على م�ستوى الروؤو�ساء- باأن تلتزم اإيران بال�سفقة 
واأن الق�سة فعال ال تتعدى حماولة اإيران احل�سول على ال�سفائح ب�سبب فقدانها 

الوقود يف اأحد املفاعالت، وح�سل على التاأكيد.
اأوباما  ات�سل  ”التامي“-  بح�سب  ودائما  )�سبتمرب(-  اأيلول  �سهر  نهاية  ويف 
ليتم االإعالن عنها يف  اإيران،  ال�سفقة مع  بتفا�سيل  مبحمد الربادعي واأخربه 
اجتماع جنيف يف االأول من ت�رشين اأول )اأكتوبر( خالل لقاء اإيران مع دول 

جمل�س االأمن زائد اأملانيا.
برينز  وليم  االأمريكي  املفاو�س  بني  لقاءات  ح�سلت  االجتماع  ذلك  ويف 

ومفاو�س اإيراين لتحديد كمية اليورانيوم التي �سيتم حتويلها للخارج.

�سمن  املتحدة  الواليات  اأ�سبحت 
حلرية  احرتاما  االأكرث  الع�رشين  الدول 
ال�سحافة، فيما مل يكن اأداء اأوروبا مثاليا 
للعام  ت�سنيف  بح�سب  الناحية،  هذه  من 
2009 اأ�سدرته الثالثاء منظمة مرا�سلون 

التوايل  على  الثالثة  ولل�سنة  حدود.  بال 
اختتمت القائمة برتكمان�ستان يف املرتبة 
173 وكوريا ال�سمالية يف املرتبة 174 

االول  بني   175 املرتبة  قي  واريرتيا 
من  واالول   2008 �سبتمرب  ايلول/  من 
ايلول/ �سبتمرب 2009. وتت�سدر القائمة 

الدمنارك وفنلندا وايرلندا.

 
التي  اأوروبا  ان  اإىل  املنظمة  واأ�سارت 
كانت منوذجا يف حرية ال�سحافة ترتاجع 
فقط  القدمية  القارة  من  بلدا   15 لي�سبح 
�سمن البلدان الع�رشين االأوىل باملقارنة 

مع 18 يف 2008.
 

وقال االأمني العام للمنظمة جان فران�سوا 
الدميقراطيات  فقدان  ان  جوليار 
و�سلوفاكيا  وايطاليا  كفرن�سا  االوروبية 

مراتبها �سنة بعد اأخرى مثري للقلق.
 

وا�ساف: كيف ندين االنتهاكات املرتكبة 
يف  مثاليا  ت�رشفنا  يكن  مل  ان  العامل  يف 

بلدنا؟.
 

ومن جهة اأخرى حققت الواليات املتحدة 
اىل  الـ40  املرتبة  من  نوعية  قفزة 
ان  اىل  املنظمة  وت�سري  الـ20  املرتبعة 
ل�سلوك  يعود  التقدم  هذا  من  كبريا  جزءا 
االأقل  اأوباما  باراك  االمريكي  الرئي�س 

عدائية من �سلفه جورج بو�س.

حرية ال�سحافة اىل تقدم يف الواليات املتحدة ويف اأوروبا العك�س �سحيح
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"ب�ضم اهلل ارقيك ، من كل �ضئ ي�ؤذيك ، ومن �رش كل نف�س اأو عني حا�ضد اهلل ي�ضفيك"
التد اوي بالرقية ال�رشعية

من الكتاب وال�ضنة مع الأخ اأب� �ضعد
Healing by Quran & the Sunah

By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788

�ضـفـــاءات�ضـفـــاءات

ملن�سب  الدميقراطي  املرت�سح  �رشح 
عمدة مدينة نيويورك اأنه من بني اأول 
انتخابه  �سيتخذها فور  التي  قراراته 
عيدي  ثبيت  هي  لنيويورك  عمدة 
ر�سمية  كاأعياد  والفطر  االأ�سحى 
املدينة  اأطفال  كل  مبوجبها  ياأخذ 
االأطفال  حق  موؤكدا  ر�سمية،  عطلة 
اأطفال  مثل  مثلهم  ذلك  يف  امل�سلمني 

اليهود وامل�سيحيني...
 بيل توم�سون،الذي نزل �سيفا على 
التقى  بروكلن  يف  العربية  اجلالية 
بح�سور  وهذا  قيادييها  من  عدد 
و  جانتل  فان�سون  الكاون�سلمان 
اال�سمبلي وومن جانل هاير �سبن�رش..
�سبت  مداخلة  توم�سون  قدم  وقد 
العربية  اأ�سوات اجلالية  اأهمية  حول 
االنتخابات  يف  للفوز  واال�سالمية 
من  الثالث  يف  �ستجرى  التي  املحلية 

جهود  تظافر  و�رشورة  القادم   نوفمرب 
كل اجلاليات من اأجل الفوز يف الثالث من 

نوفمرب.
وجدير بالذكر اأن الكثري من اأبناء اجلالية 
عمدة  و�سفوا  قد  واال�سالمية  العربية 
نيويورك مايكل بلومربغ على اأنه عن�رشي 
يقبل  ال  ودكتاتوري  االوىل  الدرجة  من 
الراأي االآخر ولو كان ميثل االأغلبية...
كما اأنه مل يخف كرهه لال�سالم وامل�سلمني 
م�سلم  مليون  من  اأزيد  م�ساعر  يقدر  ومل 

يقيمون يف نيويورك...

فعلى الرغم من تبني جمل�س املدينة لقرار 
وكذلك  الفطر  لعيد  االأول  اليوم  اعتبار 
ملزمة“  ”غري  ر�سمية  عطلة  االأ�سحى 
نيويورك  عمدة  فاإن  املدينة،  مبدار�س 
مايكل بلومربج �سدد على اأن املجل�س لن 
ذلك  مرجعا  تنفيذه،  على  املدار�س  يلزم 
اإىل خ�سيته من مطالبة اأقليات دينية اأخرى 

بحقوق مماثلة.
امل�سكالت  بني  ”من  بلومبريج:  واأردف 
التي تواجهنا يف هذا ال�سدد اأنه اإذا كان 
تعج  مدينة  يف  املدار�س  اإغالق  علينا 
بالتنوع العرقي والديني خالل كل منا�سبة 

فتحها  ن�ستطيع  لن  اأننا  فاأعتقد  عيد.  اأو 
االأعياد  كرثة  اإىل  م�سريا  اأخرى“،  مرة 

واملنا�سبات لدى االأقليات االأخرى.
احتجاجات  اأثارت  بلومبريج  ت�رشيحات 
من قبل املوؤيدين للقرار، حتى اأن البع�س 
اأ�سوات  بخ�سارة  يخاطر  العمدة  اإن  قال 
عددهم  ي�سهد  الذين  امل�سليمن  الناخبني 
تناميا ملحوظا يف الوقت الذي ي�سعى فيه 
اإىل اإعادة انتخابه نوفمرب املقبل وهو ما 

يعزز حظوظ مناف�سه بيل توم�سون.

بيل توم�سون خالل لقاءه باجلالية العربية:

اأوىلقراراتي تر�سيم الأعياد ال�سالمية يف املدار�س
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قال وزير العدل االأمريكي اإيريك هولدر 
يكون  اأن  ال�سخ�س  على  ال�سعب  من  اإنه 
يف  حمذرا  املتحدة،  الواليات  يف  م�سلما 
الوقت نف�سه من حمالت التمييز والكراهية 
بالده.  يف  امل�سلمون  لها  يتعر�س  التي 
ويف كلمة له اأمام احتفال �سنوي بالرتاث 
الوقت  ”هذا  هولدر:  قال   ، االأمريكي 
تكون  اأن  فيه  ال�سعب  يكون من  اأن  ميكن 
االإرهابية  فالهجمات  اأمريكا،  يف  م�سلما 
يف 11 �سبتمرب كانت �رشبة رهيبة جلميع 
االأمريكيون  وامل�سلمون  االأمريكيني، 
ب�ساأن  اجلماعي  حزننا  يف  �ساركونا 

خ�سارة اآالف االأرواح الربيئة“.
لكن هولدر ا�ستدرك قائال: اإن ”امل�سلمني 
اإ�سايف؛  ب�سكل  اأي�سا  عانوا  االأمريكيني 
امل�سلمني،  �سد  اجلرائم  ت�ساعدت  حيث 
كما يبدو اأن بع�س املتاجرين بالكراهية 
على  هجوما  باأن  ملتويا  منطقا  تبنوا  قد 
اأبرياء ميكن ب�سكل ما االنتقام منه بهجوم 

اآخر على اأبرياء“.
عقدته  الذى  االحتفال  يف  هولدر  واأ�سار 
ال�سبت  اليهودية  الت�سهري  مكافحة  رابطة 
2009-10-17 اإىل درا�سة ن�رشها مركز 

املا�سي  ال�سهر  االأمريكي  بيو  اأبحاث 
تو�سلت اإىل اأن حوايل �ستة من كل ع�رشة 
يقولون  املتحدة  الواليات  يف  اأ�سخا�س 
وا�سع،  لتمييز  يخ�سعون  ”امل�سلمني  اإن 

اأكرث من اأي جماعة دينية اأخرى“.
 

حقوق املواطنة
”باالإ�سافة  االأمريكي:  الوزير  وتابع 

لالإزعاج  املثرية  االإح�سائيات  هذه  اإىل 
اأنهم  اأمريكيني  م�سلمني  من  �سمعت  فقد 
ي�سعرون بالقلق ب�سبب عالقتهم بحكومتنا، 
وي�سعرون باالنعزال والتمييز �سدهم من 
ِقبل �سلطات تنفيذ القانون، وهم يقولون 
حقوق  من  بحرمانهم  ي�سعرون  اإنهم 
االأهمية،  وبنف�س  واأي�سا  املواطنة، 

امل�سئوليات الكاملة للمواطنة“.
اأ�سبحت  اأنه  ”اأدرك  هولدر:  واأردف 
ت�سيطر علينا ب�سكل عاطفي اأفعال االإرهاب 
ال  ورمبا  االإ�سالم،  با�سم  ُترتكب  التي 
هم  االأمريكيني  امل�سلمني  جميع  اأن  نرى 
ما  يفعلوا  اأن  يحاولون  متاما،  مثلنا 
يتمنى جميع االأمريكيني اأن يفعلوه، وهو 
اأن يعي�سوا حياة كرمية ومليئة باالإجناز، 
عائالتهم،  ويحبوا  اأطفالهم،  ويربوا 
هذا  ويخدموا  جمتمعاتهم،  ويدعموا 

الوطن“.
وقد اأظهرت نتائج ا�ستطالع للراأي اأجراه 
غالبية  لالأبحاث“ اأن  بيو  ”مركز  موؤخرا 
قيم  عن  جدا  القليل  يعرفون  االأمريكيني 
اأ�سباب  من  وذلك  االإ�سالم،  وطقو�س 
امل�سلمني  عن  ال�سيئة  النمطية  ال�سور 
والتي  املتحدة  الواليات  يف  واالإ�سالم 
 11 هجمات  بعد  كبرية  بدرجة  زادت 

�سبتمرب.
الواليات  يف  امل�سلمني  عدد  ويرتاوح 
املتحدة ما بني 6 اإىل 7 ماليني ن�سمة من 
عدد ال�سكان البالغ نحو 300 مليون ن�سمة 
بح�سب م�سادر اإ�سالمية هناك، بينما ذكر 
امل�سلمني  اأن  اأ�سهر  ”بيو“ قبل عدة  مركز 
ميثلون اأقل من واحد يف املائة من ال�سعب 

االأمريكي.

 وزير العدل الأمريكي: �سعب اأن تكون 
م�سلما يف بلدنا 

ظنًا اأنها دمية ”هالويني“...
اأمريكيون جتاهلوا جثة جارهم العربي بعد انتحاره 

مل يعباأ اجلريان بجثة اجلار العجوز الذي ظل جال�سًا دون حراك يف �رشفة �سقته 
بلو�س اأجنلو�س ملدة ثالثة اأيام، ظنًا باأنها جمرد دمية الحتفاالت الهالوين. 
وتعتقد �رشطة مقاطعة لو�س اأجنلو�س، اأن م�سطفى حممود زايد، 75 عامًا، 
تهاوى على مقعد ب�رشفة �سقته يف منطقة ”مارينا ديل ري“، بعد انتحاره بطلق 

ناري يف العني االثنني.
وظلت اجلثة التي كانت بادية للعيان يف مكانها لعدة اأيام.

االثنني،  للجثة  تنبهوا  اجلريان  اأن  تاميز“  اأجنلو�س  ”لو�س  �سحيفة  ونقلت 
باأنها جمرد دمية زينت بها  ال�سلطات، لالعتقاد  ”مل يعباأوا باإخطار  اأنهم  اإال 

ال�رشفة ا�ستعدادًا للهالويني.“
”اجلثة كانت بادية  واأوردت ال�سحيفة عن امل�سور اأو�ستني ري�سربوك قوله: 
للعيان ويف مكان مك�سوف لكافة �سقق املجمع ال�سكني، اإال اأن اأحدًا مل يحرك 

�ساكنًا.. هذا غريب للغاية.. لالأمانة االأمر ال يبدو حقيقيًا.“
اأن احلادثة  اأجنلو�س برتجيح  االأمنية ل�رشطة مقاطعة لو�س  ال�سلطات  واكتفت 
اأ�سباب  عن  ر�سميًا  ُيعلن  ومل  التعقيب،  ورف�ست  وا�سحة،  ”انتحار“  عملية 

الوفاة.
ومل يتطرق التقرير لالأ�سباب التي دعت لالت�سال بال�رشطة يف نهاية املطاف.

وقالت جارة زايد، باتريي�سيا كينغري: ”معرفتي به ال تتعدى تبادل التحية.. 
كان يبدو كرجل ن�سط ورقيق“، ح�سب التقرير.

ُي�سار اإىل اأن الهالويني اأو عيد القدي�سني اأو عيد املوتى، هو احتفال يقام يف 
عام. كل  من  االأول  ت�رشين  اأكتوبر/   31

ورموز  بتماثيل  وحدائقهم  منازلهم  بتزيني  الغربيون  به  يحتفل  ما  وعادة 
مرعبة،  باأ�سكال  نحتها  بعد  حتديدًا   pumpkins اليقطني  وبثمرات  خميفة، 

وينرث البع�س امللح يف اأرجاء بيوتهم الأبعاد االأرواح ال�رشيرة.
ويلب�س االأطفال اأقنعة جماجم وعظام وهياكل ب�رشية، ما يو�سح �سلة املنا�سبة 

باملوت، قبل دق اأبواب اجلريان يف املنطقة طلبًا للحلوى.

 ا�ستمرار ”الرتا�سق الكالمي“ بني
 البيت االأبي�س و“فوك�س نيوز“ 

يف ا�ستمرار للرتا�سق الكالمي بني البيت وقناة ”فوك�س“، و�سف كبري موظفي 
موؤ�س�سة  ”لي�ست  باأنها  ال�سبكة  اإميانويل،  رام  االأمريكي،  الرئا�سي  املقر 
اإعالمية“، وردت االأخرية باتهام اإدارة وا�سنطن باالن�سغال بحرب على و�سائل 
االأمريكي.  ال�سارع  ت�سغل  حمورية  ق�سايا  على  الرتكيز  عن  عو�سًا  االإعالم 
اإخبارية،  لي�ست  ”فوك�س“ قناة  باأن  االأحد   CNNلـ اإميانيول  ت�رشيح  وعقب 
اأعلن مقدم برنامج ”فوك�س نيوز �سندي“، كري�س واال�س، يف ذات اليوم، اأن 

لربناجمه.“ االإدارة  م�سوؤويل  من  اأي  اإتاحة  يرف�س  االأبي�س  ”البيت 
ورد مايكل كليمنت، نائب رئي�س ”فوك�س“ ببيان عقب الرتا�سق: ”من املثري 
للده�سة ا�ستمرار البيت االأبي�س اإعالن احلرب على موؤ�س�سة اإعالمية بدل الرتكيز 
على ق�سايا اأ�سيا�سية ت�سغل االأمريكيني كالوظائف وبرنامج الرعاية ال�سحية 

واحلربني )العراق واأفغان�ستان(
هذا  يف  االأ�سباب  حول  بالنقا�س  ونرحب  مفتوحًا  يظل  ”الباب  وتابع: 

ال�ساأن.“
”فوك�س نيوز“  ”االأزمة“ مع  لـCNN، باأن  واأجاب اإميانويل، خالل حديثه 

تظل يف ذيل الئحة اأولويات االإدارة.
وتفجر اخلالف بني اجلانبني جراء ت�رشيح اأدلت به رئي�سة االت�ساالت بالبيت 
 ،CNN” �سبكة  على  موثوقة“  ”م�سادر  لربنامج  دون،  اأنيتا  االأبي�س، 
االأ�سبوع املا�سي و�سفت فيه ”فوك�س نيوز“ باأنها ”�سحافة اآراء متنكرة يف 

قالب اإخباري.“
بـ“اإ�ستغالل  اتهامها  اإىل  وذهبت  لدون  حادة  بانتقادات  ”فوك�س“  وردت 

ال�سلطة.“
ونظم برنامج ”م�سادر موثوقة“ مناظرة حول ”احلرب الكالمية بني اجلانبني“ 

�سارك فيها اأبرز ال�سحفيني.
 BCM - Broadcasting & Cable وقالت ماري�سا غوثري، رئي�سة حترير
اأحمدي جناد ولي�س كري�س  اأوباما احلديث ملحمود  ”باإمكان   :Magazine

واال�س! اأعتقد اأن ذلك يقو�س م�سداقيته ب�ساأن الوحدة.. فوك�س نيوز تزدهر 
مع  ال�سجار  تختار  ال  قال:  ال�سبكة(  )رئي�س  اأيلز  روجر  االإثارة..  وقع  على 

اأ�سخا�س ي�ستمتعون به.“
واأوردت ”فوك�س“ يف موقعها االإلكرتوين، حتت عنوان ”البيت االأبي�س ي�سعد 
حربه �سد فوك�س نيوز“ اأن اإميانويل، دعا خالل حديثه مع CNN، و�سائل 
جهودها  يف  االإدارة  اإىل  واالإن�سمام  خطها،  اتباع  تفادي  االأخرى  االإعالم 

لتهمي�س ال�سبكة.
االإعالم  اأن  مقولة  اأوباما،  باراك  االأمريكي،  الرئي�س  رف�س  وموؤخرًا، 
يت�ساهل معه عرب تغطية اأخباره ب�سورة اإيجابية، م�ستداًل على �سحة ما يذهب 
نيوز“ االإخبارية،  ”فوك�س  �سبكة  اإىل  انتقادات قا�سية  اإليه من خالل توجيه 

التي يرى البع�س اأنها مقربة من تيارات ميينية وحمافظة.
اأ�سباب غياب النقد  اأوباما، لدى �سوؤاله عن  CNBC قال  ويف لقاء مع �سبكة 
”ال ي�سعني الت�سليم بهذا االأمر.. هناك �سبكة  اإدارته يف و�سائل االإعالم:  �سد 

تلفزيونية معينة مثاًل تكر�س نف�سها ملهاجمة اإدارتي ب�سكل متوا�سل.“

اأعلن املرتجم اخلا�س للرئي�س االأمريكى 
امل�ست�سارين  كبري  اأوباما،  باراك 
جمال  االأبي�س،  البيت  فى  ال�سيا�سيني 
االإدارة  فى  العمل  تركه  هالل، 
مكتب  لتاأ�سي�س  والتفرغ  االأمريكية، 
اال�ست�سارية.  اخلدمات  لتقدمي  خا�س 
وقالت قناة »�سى. اإن. اإن«، فى تقرير 
 - م�رشى  اأول  اإنه  هالل،  عن  مطول 
اأمريكى ي�سغل هذا املن�سب، واأنه الوحيد 
اخلارجية  وزارة  مرتجمى  تاريخ  فى 
العمل  من  انتقل  الذى  االأبي�س،  والبيت 
للبيت  ال�سيا�سية  اال�ست�سارات  اإىل  اللغوى 

االأبي�س، منذ عام ١٩٩٦.
اأ�سافت القناة: »اإن هالل �ساعد الواليات 
احلرب  خالل  بخربته،  كثريًا  املتحدة 
ولبنان،  اإ�رشائيل  وبني  العراق،  على 
املحادثات  فى  رئي�سيًا  �رشيكًا  كان  كما 
الفل�سطينية  واالأطراف  اأمريكا  بني 
فى  كبريًا  جمهودًا  وبذل  واالإ�رشائيلية، 
التوفيق بني وجهات النظر لدى االأطراف 
الثالثة، خالل موؤمترات مدريد واأو�سلو 

وحمادثات كامب ديفيد عام ٢٠٠٠«.
قراره  على  »هالل«  علق  جانبه،  من 
مع  »العمل  باأن  االأمريكية  احلكومة  ترك 
كبريًا،  �رشفًا  كان  االأمريكيني  الروؤ�ساء 
نهاية  له  تكون  اأن  يجب  �سىء  كل  لكن 
لتبداأ بداية جديدة«، ورف�س االإدالء باأى 

ت�رشيحات اأخرى،
كان  اأنه  عنه  العربية  ال�سحف  نقلت  فيما 
من  كثري  فى  االأمريكى  الرئي�س  ل�سان 
املحادثات، ونقل عنه قرارات تاريخية 
غريت جمرى االأحداث وقادت اإىل حروب 

رئي�س  كل  مع  وله  �سالم،  ومفاو�سات 
تخرج  وعالقة  واأ�رشار  خا�سة  ذكريات 

عن االإطار املهنى اإىل نطاق ال�سداقة.
الرئي�س  م�ساعد  رو�س،  ديني�س  وقال 
الو�سطى  املنطقة  مدير  اأوباما،  باراك 
لـ»امل�رشى  القومى،  االأمن  مبجل�س 
اليوم«: اإن جمال هالل كان اأحد االأعمدة 
املهمة للحكومة االأمريكية خالل الع�رشين 
عامًا املا�سية، عندما يتعلق االأمر بفهم 
مع  واحلوار  االأو�سط  ال�رشق  منطقة 

�رشكائنا فى هذا االإقليم.
 

ال  التى  هالل  »خربة  رو�س:  واأ�ساف 
م�ست�سارًا  جعاله  العميق  وفهمه  لها  مثيل 
الروؤ�ساء  عليه  يعتمد  به  موثوقًا  قيمًا 
االأمريكيون ونوابهم ووزيرات ووزراء 
اخلارجية وعدد كبري من كبار امل�سوؤولني 

االأمريكيني«.
 

يعد جمال هالل من اأبرز ق�س�س النجاح 
 ١٩٥٤ عام  اأ�سيوط  مواليد  من  وهو 
عام  املتحدة  الواليات  اإىل  وهاجر 
١٩٧٧ وح�سل على دبلوم فى الدرا�سات 
الدولية ثم ماج�ستري من والية فريمونت 

فى التوا�سل بني احل�سارات،
 

اخلارجية  وزارة  فى  العمل  وبداأ 
الرئي�س  مع  االأبي�س  والبيت  االأمريكية 
جورج بو�س االأب ملدة اأربع �سنوات، ثم 
ثم  �سنوات،   ٨ ملدة  كلنتون  بيل  الرئي�س 

الرئي�س بو�س االبن ٨ �سنوات،
 

وزراء  من  كبري  عدد  مع  عمل  كما 
ووارن  بيكر  جيم�س  مثل  اخلارجية 
وكولن  اأولربايت  ومادلني  كري�ستوفر 
هيالرى  اإىل  راي�س  وكوندوليزا  باول 

كلنتون.

ا�ستقالة امل�سرى جمال هالل كبري امل�ست�سارين ال�سيا�سيني لـ»اأوباما«
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اجتاه الإ�سناد اإن�ساء م�سروع �سبكة

 ال�سكة احلديد للقطاع اخلا�س

اإن�ساء م�رشوع �سبكة �سكة احلديد  اأعلنت وزارة النقل عزمها 
لربط مدن اجلمهورية اليمنية ببع�سها البع�س من جانب وربط 
اليمن بدول اخلليج من جانب اأخر بنظام ”بي. اأو. تي“ مع 

�رشكات القطاع اخلا�س العاملية عرب مناق�سة دولية علنية.

واأكد وزير النقل خالد اإبراهيم الوزير لوكالة االأنباء اليمنية 
) �سباأ ( اأن وزارته �ستختار ا�ست�ساريني مل�رشوع اإعداد وثيقة 
واالإ�رشاف  التفاو�س  يف  وامل�ساركة  والعقود،  املناق�سة 
اليمن  مدن  تربط  احلديد  ال�سكة  �سبكة  الإن�ساء  التنفيذ،  على 
اإقامة  على  ي�ساعد  مما  اخلليج  بدول  اليمن  وتربط  ببع�سها 
ال�سكة  خط  امتداد  على  اال�ستثمارية  امل�ساريع  من  العديد 
باخلط  املعدنية  الرثوات  مناطق  ربط  اإىل  اإ�سافة   ، احلديد 
مبدن  ال�سكانية  الكثافة  مناطق  وربط  واملوانئ  الدويل 
مبوانئ  وال�سمكي  الزراعي  االإنتاج  مناطق  وربط  املوانئ 

الت�سدير واأ�سواق اال�ستهالك .

ال�رشكات  موؤخرًا  دعت  النقل  وزارة  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
اال�ست�سارية املوؤهلة لـ ” اإبداء اهتمامها يف تقدمي اخلدمات 
اال�ست�سارية املطلوبة ، وميكن لها الدخول يف ائتالف لتح�سني 
فر�س تاأهيلها وحدد اأخر موعد لتقدمي ال�رشكات اال�ست�سارية 

عرو�سها الـ 12 من دي�سمرب القادم ”.

اخلدمات  من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ  مدة  ت�ستغرق  اأن  وتوقع 
وفقًا  العقد  ومنوذج  املناق�سة  وثائق  )اإعداد  اال�ست�سارية 
 ،) عاملي  نطاق  على  جتاريًا  عليها  املتعارف  للمعايري 
املختارة،  ال�رشكة  مع  العقد  توقيع  تاريخ  من  تبداأ  �سهرين 
يف حني ت�سمل املرحلة الثانية امل�ساعدة يف تقومي العرو�س 
واملفاو�سات الالحقة مع املتقدم الفائز وحتى اإبرام العقد، 

واالإ�رشاف على تنفيذ امل�رشوع.

درا�سات  اإعداد  عملية  حاليًا  جتري  انه  الوزير  واأ�ساف 
اجلدوى االقت�سادية الثالث للم�رشوع عرب خرباء من اللجنة 
التابعة  ”اأ�سكوا“  اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية 
ال�ساحلي  ال�سكة احلديد  م�ساريع خط  لالأمم املتحدة، وت�سمل 
ال�سعودية  اليمنية  احلدود  على  الطوال  من  املمتد  الدويل 
اجلدوى  ودرا�سة   ، العمانية  اليمنية  احلدود  على  �سحن  اإىل 
االقت�سادية خلط ال�سكة احلديد اخلا�س بربط مناطق الرثوات 
املعدنية ” اجلوف ، ماأرب ، �سبوة ، بلحاف ” ، وم�رشوع 
ال�سكة احلديدية الذي يربط مناطق التجمعات ال�سكانية مبدن 

املوانئ“.

درا�سات  اإعداد  من  االنتهاء  يتم  اأن  النقل  وزير  وتوقع 
يف  احلديدية  ال�سكة  مل�رشوع  الثالث  االقت�سادية  اجلدوى 
 ...2009 اجلاري  العام  نهاية  النهائية  ب�سورتها  اليمن 
مو�سحًا اأنه �سيتم عقب االنتهاء من اإعداد درا�سات اجلدوى 
الثالث للم�رشوع طرح مناق�سة دولية اأمام ال�رشكات العاملية 
املتخ�س�سة لتنفيذ م�ساريع ال�سكة احلديد يف اليمن بنظام البناء 
والت�سغيل والتحويل ” بي . اأو . تي“ ، والذي يتوقع طرحها 

يف الن�سف الثاين من العام القادم 2010 .
على  اإن�ساءه  يتوقف  الذي  احلديد  �سكة  م�رشوع  اأن  واأكد 
الوقت �سيحقق مكا�سب  التي �ستتقدم يف ذلك  ال�رشكات  جدية 
اأن�سطة  على  اإيجابية  ب�سورة  �ستنعك�س  لليمن  هامة  اقت�سادية 
نقل  الزراعة،  االأ�سماك،  التعدين،  مثل:  عديدة  اقت�سادية 
امل�سافرين والب�سائع وغريها، ف�ساًل عن توفري فر�س عمل 

للعمالة املحلية“.

واأ�سار اإىل اأن القانون ال�سادر بان�سمام اليمن اإىل اتفاقية 
يحدد  الدويل،  اخلط   - ”ا�سكوا“  لدول  احلديدية  ال�سكة 
املوا�سفات الفنية للم�رشوع .. مبينًا اأنه يجري العمل حاليًا 
درا�سة  ال�ستكمال  العربي  اخلليج  التعاون  جمل�س  دول  مع 
اليمن عرب �سلطنة  اجلدوى االقت�سادية لربط دول اخلليج مع 

عمان.

واأكد اأن االإجراءات ت�سري ب�سكل مت�سارع ومدرو�س ل�سمان 
تنفيذ امل�رشوع ب�سكل �سليم، م�سريًا اإىل اأهمية امل�رشوع الذي 
الربنامج  ت�سمنها  التي  االإ�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  يعترب 
وبرامج  وخطط  اجلمهورية،  رئي�س  لفخامة  االنتخابي 
ال�رشيعة  الدولية  للطرق  �سكك حديدية  �سبكة  الإن�ساء  احلكومة 
اجلوار،خا�سة  ودول  البعيدة،  البالد  حمافظات  بني  تربط 

ال�سعودية وعمان.

اإب  مبحافظة  اليوم  عقد  مو�سع  لقاء  ناق�س 
برئا�سة املحافظ اأحمد عبد الله احلجري ق�سايا 

املغرتبني يف املحافظة و�سبل معاجلتها .
وزارة  وكيل  ح�رشه  الذي  اللقاء  وتناول 
عام  واأمني  العماري  �سيف  امل�ساعد  املغرتبني 
حمكمة  ورئي�س  الورايف  اأمني  املحلي  املجل�س 
ثابت  غالب  القا�سي  باملحافظة  االإ�ستئناف 
اليمنية  �سالح و�سم عدد من روؤ�ساء اجلاليات 
وعدد كبري من املغرتبني هموم املغرتبني وما 

تواجهوه اعمالهم من متاعب يف املحافظة.
اال�ستثمار  جماالت  اإىل  اللقاء  وتطرق 
املحلية  ال�سلطة  وتعاون  املقدمة  والت�سهيالت 
يف معاجلة االإ�سكاليات وتوفري املناخ املنا�سب 

مل�رشوعاتهم اال�ستثمارية يف املحافظة .
وخالل اللقاء اأكد املحافظ احلجري اأن ال�سلطة 
املحلية جادة يف توجهاتها نحو ت�سهيل اخلدمات 
التي  وامل�ساكل  الق�سايا  ومعاجلة  للمغرتبني 
تواجههم، م�سريا اإىل اأن ال�سلطة املحلية �ستعمل 
جنبا اإىل جنب مع روؤ�ساء اجلاليات واملغرتبني 

خللق بيئة جيدة لال�ستثمار باملحافظة.
اإب  حمافظة  به  تتمتع  ما  احلجري  وا�ستعر�س 
يف  اال�ستثمار  جلذب  �سياحية  خ�سائ�س  من 

خمتلف القطاعات.
املغرتبني  وزارة  وكيل  ا�ستعر�س  جانبه  من 
التي  ال�سعوبات  املغرتبني  ق�سايا  امل�ساعد 
اأن  العالقة، موؤكدا  تواجههم من اجلهات ذات 
اإال  الوطن  اإىل  يعود  لن  املهاجر  املال  راأ�س 
على  والعمل  املعوقات  تلك  اإزالة  خالل  من 
تعيق  التي  االأ�سباب  ودرا�سة  باأول  اأوال  حلها 

املغرتب وا�ستثماراته.
اأمني عام املجل�س املحلي ملحافظة اإب من جهته 
الوطن وحر�سهم  دعم  املغرتبني يف  دور  ثمن 
على اال�ستثمار يف املحافظة، موؤكدا اأن ال�سلطة 
وعقد  ق�ساياهم  معاجلة  على  �ستعمل  املحلية 
املهرجان  مع  يتزامن  للمغرتبني  �سنوي  موؤمتر 

ال�سياحي للمحافظة.
اال�ستثمارية  الفر�س  اإىل  الورايف  ولفت 
والعقارات  ال�سناعات  جمال  يف  باملحافظة 
ال�سلطة  تاأكيد  جمددا  وال�سياحة،  واملتنزهات 
املحلية جلهة تقدمي العون واحلفاظ على راأ�س 

مال املغرتب .
واملغرتبني  اجلاليات  روؤ�ساء  عرب  جانبهم  من 
لقيادة  �سكرهم  عن  اإب  حمافظة  اأبناء  من 
�سبيل  يف  اجلاد  امل�سئولني  وتعاون  املحافظة 
اإنعا�س اال�ستثمار يف كافة املجاالت، مطالبني 
املغرتب  تواجه  التي  الق�سايا  معاجلة  ب�رشعة 

والعمل على تالفيها .

احمد  اإب  حمافظ  التقى  مت�سل  �سعيد  وعلى 
عبدالله احلجري اليوم رئي�س �سبكة املغرتبني 

العرب الدكتور خالد عو�س ن�سوان .
اللقاء اطلع ن�سوان املحافظ احلجري  وخالل 
على ن�ساطاته واخرتاعاته الرائدة يف املجال 
ملعاجلة  بارا�ساوند“  ”ن�سوان  جلهاز  الطبي 

جلطات ال�ساق .
الدكتور  بجهود  احلجري  املحافظ  واأ�ساد 
ن�سوان يف التح�سيل العلمي وتفوقه واخرتاعه 
يف  واإ�سهامه  الطب  جمال  يف  الرائد  العلمي 
اإن�ساء  �رشورة  موؤكدا   .. االإن�سانية  خدمة 
باملحافظة  اليمنيني  املخرتعني  الحتاد  فرع 
م�ستقبال  للموهوبني  مدر�سة  م�رشوع  واإقامة 

وت�سجيع فر�س اال�ستثمار.
يف  به  يقوم  الذي  الدور  اىل  احلجري  ولفت 
باملغرتبني وق�ساياهم  اليمن واالهتمام  خدمة 
العلمية  االخرتاعات  يف  الفاعل  وا�سهامه 

الع�رشية.
من جهة اخرى زر وكيل حمافظة اإب امل�ساعد 
املغرتبني  ملوؤمتر  العام  واملن�سق  الزمل  علي 
الدكتور  العرب  املخرتعني  اإحتاد  �سبكة  رئي�س 
من  وعدد  اجلاليات  وروؤ�ساء  ن�سوان  خالد 
الدن  بن  منتجع  ،اليوم  اليمنيني  املغرتبني 

ال�سياحي مبدينة اإب.
ال�سياحي  امل�رشوع  مكونات  على  اطلعوا  حيث 
اال�ستثماري التي ت�سم فندق و�ساليهات و�سالة 
ومتنف�سات  األعاب  وحديقة  االأغرا�س  متعددة 

�سياحية.

لقاء يناق�س ق�سايا املغرتبني يف اإب واحلجري يلتقي 
رئي�س �سبكة املغرتبني العرب

�ساحبة اجلاللة اليمنية ملكة �سباأ
 يف قلب الربملان الكندي

 29 يوم  كندا  يف  اليمنية  ال�سفارة  اقامت 
”�سنرت  قاعة  فنيا يف  معر�سا   2009 �سبتمرب 
بالك“ يف الربملان الكندي بعنوان ”ملكة �سباأ 
يف الربملان الكندي“، مت فيه عر�س لوحات 
فنية للفنان الت�سكيلي اليمني مظهر نزار والتي 
عربت عن احل�سارة اليمنية وعن ق�سة امللكة 
التي  التاريخية  اليمنية  ال�سخ�سية  بلقي�س، 

حكمت ممكلة �سباأ.

الربملانيني  من  كبري  عدد  املعر�س  ح�رش 
ال�سديد  اعجابهم  عن  عربوا  الذين  الكنديني 
وكان  اليمنwية،  وباحل�سارة  باللوحات 
الكندي  الربملان  رئي�س  احل�سور  راأ�س  على 
ال�سناتور نويل كن�سال واملن�سق العام حلمالت 
دين�سي  وال�سيد  �سميث  ديفيد  الليربايل  احلزب 
داو�سن رئي�س جلنة العالقات الكندية العربية 
بايت  هرفيو  وال�سيناتور  الربملان  يف 
العديد  ح�رشه  كما  الليربالية،  الكتلة  رئي�س 
االحزاب  خمتلف  من  الهامة  ال�سخ�سيات  من 

الكندية.

وقدمت  كبريًا  اهتماما  اللوحات  اثارت 
واحل�ساري  اجلميل  الوجه  الظهار  الفر�سة 
احل�سور  ا�ستف�سارات  خالل  ومن  لليمن، 

لهم  قدمت  الكثرية 
وقيمة  هامة  معلومات 

عن اليمن.

انطباعا  املعر�س  ترك 
الزائرين  لدى  جيدا 
وكبار  الربملانيني  من 
ال�سخ�سيات والذين قدموا 
لهذه  دعوتهم  على  ال�سكر 
واتاحة  الفنية  الفعالية 
على  للتعرف  الفر�سة 
والتاريخي  الفني  البعد 
حيث  �سباأ  ملكة  ل�سخ�سية 
مار�سيل  ال�سيناتور  عرب 
جلنة  يف  الع�سو  بوردوم 
العربية  الكندية  العالقت 
بقوله  املعر�س  عن 
جميال  ح�سورا  ”كان 

وممتعا مللكة �سباأ يف قلب 
الربملان الكندي“.

موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  ال�سفارة  و�ستقوم  هذا 
الواليات  يف  بجولة  للقيام  الكندية  بريدج 
مدينة  �ست�سمل  اللوحات  لعر�س  الكندية 

جامعة  يف  املعر�س  و�سيقام  كاجلري 
و�سيقام  اوتاوا  مدينة  �ست�سمل  كما  كاجلري 
�ستقوم  كما  اوتاوا،  جامعة  يف  املعر�س 
للتحدث عن  الفعالية  بالقاء كلمة يف  ال�سفارة 
وتعريف  واحل�سارية  التاريخية  اجلوانب 
الزائرين باجلوانب امل�رشقة للتاريخ اليمني.

خالل  العدل  وزارة  ر�سدت 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع 
توثيق  الإجراءات  خمالفة   22

عقود واثبات الزواج املختلط، 
 12 ارتكبها  خمالفات  منها 

قا�سيًا.
الدكتور  العدل  وزير  وقال 
ت�رشيح  يف  االغربي  غازي 
”ان  �سباأ  اليمنية  االأنباء  لوكالة 

قبل  من  املرتكبة  املخالفات 
الق�ساة اأحيلت اإىل هيئة التفتي�س

واتخاذ  للتحقيق  الق�سائي 
االإجراءات القانونية بحقهم“. 

�رشورة  العدل  وزير  واأكد 
القانونية  بالن�سو�س  االلتزام 
املتعلقة باإثبات الزواج املختلط 
�رشوط  باأي  التهاون  وعدم 
ل�سمان  الن�سو�س  تلك  تت�سمنها 

الالئي  اليمنيات  حقوق  حماية 
اأواالأجنبيات  باأجانب  يتزوجن 

الالئي يتزوجن مينيني. 
ودعا الدكتور االغربي الق�ساة 
بالن�سو�س  االهتمام  اىل 
والقرارات  واللوائح  القانونية 
باإثبات  املتعلقة  والتعاميم 
الزواج املختلط ملا فيه امل�سلحة 

العامة.

االإدارة  ان  اىل  االإ�سارة  جتدر 
العدل  بوزارة  للتوثيق  العامة 
امل�سادقة  م�سوؤولية  عليها  تقع 
 ، املختلط  الزواج  عقود  على 
العقود  ا�ستيفاء  من  التاأكد  بعد 
مدى  ومنها  الزواج  لل�رشوط 
الذين  االأجانب  بيانات  �سحة 

يرغبون بالزواج بيمنيات. 

احالة 12 قا�سيا للتفتي�س ملخالفتهم اإجراءات توثيق عقود الزواج املختلط
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كندا،  يف  اليمنية  اجلالية  رئي�س  يقول 
بع�س  هناك  اإن  �سالح،  علي  �سعيد 
بالرتتيبات  يتعلق  فيما  االرجتالية 
”نحن وفد  اخلا�سة باملوؤمتر، وي�سيف 
حلظة،  اآخر  يف  جئنا  كندا  يف  اجلالية 
لنا  قالت  املغرتبني  وزارة  اإن  حتى 
اقطعوا تذاكر على ح�سابكم و�سنحا�سبكم 

يف املوؤمتر“.
تو�سيات  تنّفذ  اأن  يف  اأمله  عن  واأعرب 
�سابقاتها،  مثل  تتبخر  واأاّل  املوؤمتر 
يف  العامل  الكادر  يكون  اأن  واقرتح 
ال�ساأن  اأ�سحاب  من  املغرتبني  وزارة 
اأنف�سهم حتى يتم ا�ستيعاب جميع الق�سايا 
اخلا�سة باأبناء اجلاليات اليمنية يف دول 

االغرتاب.
تواجهها  التي  امل�ساكل  اأهم  وعن 
يوؤكد  كندا،  يف  اليمنية  اليمنية  اجلالية 
�سعيد �سالح اأن فقدان الهوية اأهم واأكرب 
لنا مدر�سة  ”لو وجدت  م�سكلة، ويقول: 
مينية ندر�س فيها اأبناءنا من اأجل تعزيز 
االنتماء الوطني“، وي�سيف ”�سحيح اأننا 
طّيبة  معاملة  اأمريكا  �سمال  يف  نعامل 
وال�سحّية  التعليمية  اخلدمات  حيث  من 
لنا  ي�سّكل  الهوّية  اأن فقدان  اإال  املجانية 

م�سكلة كبرية“.
ويعترب اأن �رش جناح اجلاليات اليهودية 
يف العامل ب�سبب وجود املدار�س الدينية 
اخلا�سة بهم، التي يهتمون بها، والتي 
ب�سببها اأ�سبح لهم قرار موؤثر يف البلدان 

التي يتواجدون فيها.

جلنة حت�سريية
فيما يعترب حممد اأحمد املح�سار )مغرتب 
�سعودي(،  اأهلي  بنك  عام  ومدير  ميني 
اإىل  وي�سري  قوية،  املوؤمتر  تو�سيات 
لكان خريا  40 باملائة  نفذ منها  لو  اأنه 

للجميع.
ووا�سع  )موؤ�س�س  املح�سار  وي�سري 
اأن  اإىل  اليمنيني(  املغرتبني  بنك  درا�سة 
 100 اإىل  و�سل  املكتتب  ماله  راأ�س 
مليون دوالر، موزعة على 75 باملائة 
من  للم�ساهمني  باملائة  و25  للمغرتبني 

املواطنني يف الداخل.
البنوك  غرار  على  البنك  اأن  ويو�سح 
بنك  اليمن،  يف  املوجودة  التجارية 
امُلدن  اإقامة  مهمته  اإ�سالمي  تنموي 
والثقافية  والتجارية  ال�سياحية  ال�سكنية 
يرتبط  ما  وكل  والتعليمية،  وال�سحّية 
ُحلم  ”البنك  ويقول  خري،  من  بالوطن 
املوؤمتر  من  �سنوات  ع�رش  منذ  يراودنا 

االأول اإىل الثاين واإىل االآن“.
من  كبريا  تفهما  وجد  اأنه  اإىل  وي�سري 
�سالح  الله  عبد  علي  الرئي�س  فخامة 
الذي وعد باأن يقف بكل ثقله مع تاأ�سي�س 
البنك، منا�سدا رئي�س اجلمهورية باإن�ساء 
جلنة حت�سريية فورية ملناق�سة مو�سوع 

البنك.
يتحول  البنك  مال  راأ�س  اأن  اإىل  ولفت 
لال�سمنت  م�سانع  يف  تتمثل  اأ�سول  اإىل 
واحلديد وااللومنيوم والرخام والبالط 
�سيقوم  التي  االإن�ساءات  وم�سانع تخ�س 
البنك، ويعيد ت�سويقها مبا�رشة على  بها 

املغرتب واملواطن.
احلقيقية  البوابة  املغرتبني  بنك  واعترب 
اإنه  حيث  اليمن،  يف  ال�سحيح  لال�ستثمار 
ال�رشيحة  لالكتتاب،  �رشيحتني  ي�ستهدف 
اأن  ميكن  الأنهما  والو�سطى؛  االأدنى 

تقّدمان بدون حدود.
�سهم  مليونا  ”هناك  املح�سار  ويقول 
االغرتاب  مناطق  على  موزعة  البنك  يف 
حوايل  اإىل  ت�سل  التي  العامل  يف  اليمني 
كبرية  ثروة  اليمن  يف  لدينا  دولة،   45

االإن�سان؛  ثروة  وهي:  مهدرة،  لكنها 
الرابط  لها  يوجد  ومل  تفعل،  مل  الأنها 
�سخ�س مغرتب  لكل  يكون  اأن  من خالل 
اأية  من  وخاٍل  اآمن  �سغري  م�رشوع 
يعطى  من  هو  البنك  ويكون  م�ساكل، 
الثقة، واأن يكن له �سكن كرمي، اإذا عاد 

هو واأ�رشته يوما ما“.

جمل�س اأعلى
يف  اليمنية  اجلالية  جمل�س  �سكرتري  اأما 
اأ�ساد  فقد  الفقيه،  عبده  حممد  قطر، 
نف�سه  الوقت  ويف  املوؤمتر،  بتو�سيات 
االأهم،  هي  التنفيذ  م�ساألة  ”تبقى  قال: 
ناجحني  نكون  باملائة   50 بن�سبة  ولو 

باملائة“.  100

بالن�سبة  جتارب  ”لنا  واأ�ساف: 
التو�سيات  معظم  ال�سابقة  للموؤمترات 
كانت ممتازة، لكنها مل تنّفذ، االأو�ساع 
االآن تغرّيت، نحن اأح�س�سنا هذه املرة اأن 
احلكومة متفاعلة مع كل ق�سايانا، ومع 

تفعيل التو�سيات“.
وي�سري اإىل اأن عدد اأفراد اجلالية اليمنية 
يف قطر 19 األف مغرتب )رجاال واأطفاال 

ون�ساًء( واأنهم يعاملون معاملة طيبة.
وي�سيف الفقيه ”قّدم وفد اجلالية مقرتحا 
ولكن  للمغرتبني،  عام  احتاد  باإن�ساء 
الت�سمية جاءت مناق�سة للوزارة، وكان 
جمل�س  هناك  يكون  اأن  املفرو�س  من 
اأو  اأمريكا  مقره  يكون  للمغرتبني  اأعلى 
اإحدى الدول االأوربية، وُينتخب رئي�سه 
واأع�ساوؤه  وال�سكرتارية  العام  واأمينه 
يف  امل�ساركني  اجلاليات  روؤ�ساء  من 

املوؤمتر العام“.
وي�سري اإىل اأن مهمة املجل�س التن�سيق بني 
االغرتاب،  دول  يف  اجلاليات  جمال�س 
احلكومة  اأمام  االأول  امل�سوؤول  ويكون 
املغرتبني،  حقوق  عن  ويدافع  اليمنية، 
الفتا اإىل اأن هدف املجل�س يف االأ�سا�س 
عملية  وت�سهيل  بوطنه،  املغرتب  ربط 
الأبناء  درا�سية  منح  واإيجاد  اال�ستثمار 

املغرتبني.

ميزات خا�سة
يف  اليمنية  اجلالية  رئي�س  راأى  فيما 
ميزة  اأهم  اأن  النهاري،  مهدي  جدة، 
املال  رجال  جمع  اأنه  هي  املوؤمتر  يف 
واالأعمال ورجال الفكر من خالل اإقامة 
ور�ستني، االأوىل لرجال املال والثانية 
للكفاءات العلمية التي خرجت بتو�سيات 

وقرارات جيدة.
املغرتبني  جميع  عند  املهم  اإن  ويقول 
اأر�س  على  املوؤمتر  قرارات  تطبيق  هو 
م�سلحة  فيه  ملا  وقت  اأقرب  يف  الواقع 
عدد  اأن  اإىل  وي�سري  واملغرتب،  الوطن 
األف   700 جدة  مدينة  يف  املغرتبني 
اأهمها  لكن  كثرية،  وم�ساكلهم  مغرتب، 
-ح�سب  ي�سببون  الذين  املهربني  م�سكلة 
وي�سوهون  للجالية،  اإحراجا  قوله- 

�سمعتها.

تعاون طبي
من جانبه، اتفق موؤ�س�س اجلالية اليمنية 
علي  الربوف�سور  االحتادية،  يف رو�سيا 
اأن  يف  النهاري  مع  امل�رشع،  ح�سني 
متيز  للمغرتبني  الثالث  العام  املوؤمتر 
الور�س  بعقد  ال�سابقة  املوؤمترات  عن 
واالأعمال  املال  برجال  اخلا�سة 
الور�س  وا�سفا  العلمية،  والكفاءات 

باأنها موؤمترات م�سّغرة.
يف  للجالية  الفخري  الرئي�س  واأ�ساد 
رو�سيا بورقة العمل التي قّدمتها وزارة 
ور�سة  يف  وال�سكان  العامة  ال�سّحة 
القائمة  امل�ساكل  فّندت  التي  الكفاءات 

اأمام هجرة الكفاءات العلمية اليمنية.
اأن اجلالية  اإىل  الدكتور امل�رشع  وي�سري 
يف  تاأ�س�ست  التي  رو�سيا،  يف  اليمنية 
العام 2002، تعاين من م�سكلة الرتابط 
اهتمام  عدم  اإىل  الفتا  الداخل،  مع 
ال�سفارة يف مو�سكو بدعم اجلالية، التي 
�سخ�س  ب2500  اأفرادها  عدد  يقدر 
وجميعهم  الرو�سية،  اجلن�سية  يحملون 
اإدارة  اإىل  بع�سهم  علمية، اجته  كفاءات 

االأعمال.
هناك  تكون  اأن  نود  ”ُكنا  ويقول: 
ال�سحة،  وزارة  وبني  بيننا  ات�ساالت 
طبّية،  ا�ست�سارات  هناك  تكون  واأن 
وهناك فكرة ُطرحت من جميع الكفاءات 
حاالت  وجود  عند  اخلارج  يف  اليمنية 
احلاالت  هذه  ا�ستدعاء  وهي  مر�سية، 
كفاءات  فيها  يوجد  التي  املناطق  اإىل 

عالقات  طريق  عن  معاجلتهم  واإمكانية 
هذه الكفاءات بامل�ست�سفيات التي يعملون 
فيها اأو اجلامعات التي يدر�سون فيها، 

ونتمنى اأن تتم“.

ق�سور فني
ثقافية  معار�س  من�سقة  تعترب  فيما 
بريطانيا،  يف  مينية  وفولكلورية 
باأنها  املوؤمتر  تو�سيات  مهدي،  جنالء 
املغرتبني،  وق�سايا  رغبات  ا�ستوعبت 
وقالت ”لكن تبقى اآلية التنفيذ، وهي جل 

ما ن�سبوا اإليه“.
بع�س  تخلله  املوؤمتر  اأن  اإىل  وت�سري 
يف  الفنية  اجلوانب  يف  الق�سور 
البطائق  قطع  عملية  ومنها  الرتتيبات، 
قبل  جتّهز  اأن  املفرت�س  من  كان  التي 

املوؤمتر بفرتة.

تفهم حكومي
من جانبها، تقول رئي�سة اللجنة الن�سائية 
لولوؤة  الريا�س،  يف  اليمنية  اجلالية  يف 
الو�سابي، اأن املوؤمتر ناجح على كافة 
امل�ستويات، ”واإن وجد ق�سور يف بع�س 
يوؤثر، فهي حت�سل يف  اجلوانب فهذا ال 
�سغرية،  كانت  واإن  حتى  فعالية،  اأي 
فعلى م�ستوى حفلة �سغرية تقيمها االأ�رشة 

يف البيت يح�سل فيها تق�سري“.
من  وا�سحا  تعاونا  ”مل�سنا  وت�سيف: 
احلكومة يف حل م�ساكلنا، وكان هناك 
طرح من قبل امل�ساركني مب�سداقية، عن 

جميع الق�سايا“.
فقط  لي�س  النجاح  يكون  اأن  ومتنت 
بل  واملوؤمتر  احل�سور  م�ستوى  على 
غطت  التي  التو�سيات  تنفيذ  يف  اأي�سا 
اخلطرة  والق�سايا  االحتياجات  كل 
مما  باملائة   20 بن�سبة  ولو  والعاجلة، 

مت طرحه.

ترجمة التو�سيات
اخلليدي  عبدامللك  قال  جهته،  من 
)رئي�س اجلالية اليمنية باملنطقة ال�سمالية 
الغربية بال�سعودية – القريات( اإن هناك 
جتاوبا كبريا من احلكومة لدعم متطلبات 
املغرتبني، متمنيا اأن تتم ترجمة ذلك اإىل 
تنفيذ التو�سيات على اأر�س الواقع، ولو 

بن�سبة 20 باملائة.
يف  اجلالية  اأفراد  عدد  اأن  اإىل  وي�سري 
�ستة  اإىل  خم�سة  بني  ما  يقدر  القريات 

التي  امل�ساكل  اأهم  اأن  اإىل  الفتا  اآالف، 
هي:  الداخل  يف  املغرتب  منها  يعاين 
ما  اأما  واالأرا�سي.  والف�ساد  االأمن 
اأية م�ساكل  فلي�س هناك  يتعلق باخلارج 
�سوى ق�سية الكفيل ”الذي يتحكم بكل ما 

لديك“.

اإخال�س وطني
يف  اليمنية  اجلالية  ممثل  قال  فيما 
اأن  ”ناأمل  الزيادي:  عبدالله  البحرين، 
على  ونراها  املوؤمتر  تو�سيات  تنفذ 
بالدنا  يف  ت�ستثمر  واأن  الواقع،  اأر�س 
م�ساألة  تنتهي  واأن  خوف،  ودون  باأمن 

التطويل يف املعامالت“.
اجلميع  عمل  لو  اأنه  اإىل  وي�سري 
�سياأتي  الوطن  لهذا  واإخال�س  ب�سمري 
بل  املغرتبون  فقط  لي�س  امل�ستثمرون، 
والغربية  العربية  الدول  من  اآخرون 
عدد  اأن  اإىل  اليمن، الفتا  لال�ستثمار يف 
األف  بـ15  يقدر  البحرين  يف  اجلالية 
الذين  املجن�سون  فيهم  مبن  مغرتب، 

ي�سل عددهم اإىل �ستة اآالف.
وي�سيف الزيادي: ”اأبناء اجلالية اليمنية 
املدار�س  يف  يدر�سون  البحرين  يف 
اجلامعات البحرينية، ويعاملون معاملة 

طّيبة من قبل اجلهات الر�سمية“.

تفاعل ايجابي
رجل  حيدرة،  �سعيد  اعترب  حني  يف 
والتو�سيات  ناجحا  املوؤمتر  اأعمال، 
تطبيق  وهو  االأهم،  يبقى  لكن  ممتازة، 
 25 –  20 بن�سبة  ولو  التو�سيات،  هذه 

باملائة.
من  كبري  تفاعل  هناك  ”كان  ويقول: 
وكل  املوؤمتر،  يف  امل�ساركني  قبل 
رد  لهم  كان  اخلارج  من  جاءوا  الذين 
يف  خا�سة  اليمن،  جتاه  ايجابي  فعل 
التربع  خالل  من  احلالية  االأزمات  ظل 
بالدم واملال الأبناء القوات امل�سلحة يف 
والنازحني  الوطن  عن  الدفاع  جبهات 
يف  واالإرهاب  الفتنة  اأعمال  جراء  من 

حمافظة �سعدة وعمران“.
وي�سري اإىل اأن املهم، اأي�سا، هو تاأ�سي�س 
من  جلنة  ت�سكيل  وتوّقع  املغرتبني  بنك 
املركزي  والبنك  املغرتبني  وزارة 

اليمني قريبا لبحث مو�سوع البنك.

�ملهم تنفيذ �لتو�سيات ولو بن�سبة ب�سيطة“, كلمات بد�أ بها �ملغرتبون 
يف ختام فعاليات �ملوؤمتر �لعام �لثالث للمغرتبني, �الثنني �ملا�سي, 

فمنهم من كان متفائال �إىل درجة كبرية, ومنهم من ت�ساءل: ُترى هل �ستنفذ 
هذه �لتو�سيات ونر�ها على �أر�ض �لو�قع �أم ال؟

�لتقينا بع�ض �ملغرتبني �مل�ساركني يف �ملوؤمتر رجال �أعمال وكفاء�ت 
علمية ملعرفة �آر�ئهم حول �لتو�سيات �ل�سادرة عن �ملوؤمتر �لذي قالو� 

�إنه الم�ض �لكثري من ق�ساياهم.

ماذا بعد انعقاد املوؤمتر الثالث للمغرتبني ؟
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صدام علي...
البطل االولمبي االمريكي ل2008

�كتوبر  يوم السبت 31 اأ

وذلك في:

Mohegan Sun Arena

Uncasville, Conn

التذا�ر:
917-753-7628
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

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

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

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

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

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

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

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

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

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

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

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

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

�ضيـدلية نيفينز
Nevins Pharmacy

ب�سرى �سارة للجالية العربية
ي�صر اأ�صرة �صيـدلية نيفينز اأن تعلن عن افتتاح ال�صيـدلية العربية الأوىل يف منطقة داون 

تاون بروكلني
نقوم بخـدمة كاملة للو�صفات الطبية
تركيب و�صرف الأدوية باأمر من الطبيب

كافة اأنواع الأدوية اجلاهزة وامل�صكنات واملعـدات الطبية واأجهزة قيا�س ال�صكر والــ �صغط 
خدمة قيا�س �صغط الـدم وخدمة فح�س ال�صكر جمانا

كل احتياجات الأطفال
طبع وحتمي�س الأفالم )2-3  اأيام (  

حتويل الأموال داخل الوليات املتحـدة وخارجها
خ�صم خا�س لأفراد اجلالية العربية

اأ�صعارنا يف متناول اجلميع    

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

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

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

& Major Union Plans

باإدارة: اأجمـد ح�سني
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تعلم الجنليزية وتعلم مهارات اللغة
برامج ت�سمل:

املحا�سبة للمبتـدئني وللمراحل املتقدمة  -
م�ساعـد اداري  -

تطبيقات احلا�سوب – وورد، اك�سل، بوربوينت...واملزيـد  -
الطبي – اي كي جي، امل�سطلحات الطبية، اعـداد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتحـ�سـري لنيل ال�سهادة الثانوية.  -
" م�سرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة االأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�ساعـد يف احل�سول على رخ�سة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�ساعـدات مالية للموؤهلني  -

لي�س هناك حاجة الخذ قر�س  -
ميكنكم الـدرا�سة من االثنني اىل اخلمي�س  -

الف�سول حمـدودة الوقت يف امل�ساء وخالل عطلة نهاية اال�سبوع
تعليم االجنليزية لغري الناطقني بها 

- االجنليزية 100 للمتـدئني
- االجنليزية 101 للمتو�سطني
- االجنليزية 102 للمتقـدمني

للمزيـد من املعلومات ات�سل مب�سوؤولة الق�سم العربي:  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

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

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

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

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

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM

Sun 11:00AM- 7:00 PMwww.mrelectronicsnyc.com
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8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

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

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG

»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

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

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

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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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:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025

FREE CONSULTATION
www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.
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2
اأنت والأفالم
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MGM Grand Las Vegas and
Dawn Elder World Entertainment

present

ثالث جنوم عامليني. يف �أكرب م�سرح، يف �أكرب ليلة

ر�ضا عبـدالله  
 �ضحر الغناء العربي

 والطرب الأ�ضيل

يف حفل م��ضيقي ا�ضتعرا�ضي يـ�ضـم اأكثـر من 100 عازف عربي 
بال�ضافة اىل �ضي�ف �رشف ومفاجاآت خا�ضة

خالـد
 ملك الراي

اأ�ضالة ن�ضري
 اأمرية الفن العربي الأ�ضيل

ال�سبت نوفمرب 21
MGM Grand Garden Arena

التذاكر متوفرة االآن

ticketmaster.com :ل�سراء التذاكر ات�سلوا على 800.745.3000 او على املوقع االلكرتوين
للمعلومات حول التذاكر واأماكن اجللو�س:800.637.0295

عرب:  العامل  اأرجاء  يف  العربي  العامل  الأطفال  �ستخ�س�س  احلفل  مـداخيل  من   100%

ACCESScommunity.org وNAAMA.com 
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TO RESERVE YOUR SPOT, PLEASE CALL (866) 413-2740
OR E-MAIL ADMISSIONS@NJCU.EDU
2039 KENNEDY BOULEVARD, JERSEY CITY, NJ 07305-1597

Em
poweredU.NJCU.edu

NEW JERSEY CITY UNIVERSITY
EMPOWERED

FALL OPEN
HOUSE
SATURDAY, OCTOBER 24
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
NJCU has everything you need to succeed, personally and 
professionally, in the global economy.

High quality, relevant undergraduate and graduate programs.
Acclaimed, supportive faculty. 13:1 student-to-faculty ratio.
Beautiful, convenient  campus. Outstanding value.

Apply now.
Admissions application fee will be waived for all 
students who attend.


