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عبد احلميد �صيام*

انعقدت يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك 

بني الع�رشين والثاين والع�رشين من �صهر 

اأيلول )�صبتمرب( قمة الفقر و�صارك فيها اأكرث 

من 130 رئي�س دولة اأو حكومة اأو وزير 

وذلك ملراجعة الجنازات والإخفاقات 

التي �صهدتها الأهداف الإمناية الثمانية 

التي اعتمدت باإجماع 187 دولة من بينهم 

147 رئي�صا اأو رئي�س حكومة عام 2000 

واأعطيت دول العامل خم�س ع�رشة �صنة 

لتحقيقها. احل�صور العربي كان متوا�صعا 

حيث مل ي�صارك على م�صتوى قمة هرم الدولة 

اإل ثالثة ملكان واأمري: العاهالن الأردين 

واملغربي واأمري دولة قطر.  بقية الروؤ�صاء 

والأمراء والزعماء م�صغولون فيما هو اأهم 

من ذلك لأنهم ق�صوا على الفقر يف بالدهم 

وعم الرخاء والتقدم واخلري وال�صعادة فال 

حاجة لهم بت�صييع وقتهم الثمني بامل�صاركة 

يف قمة دولية تتعلق مبو�صوع ل يعنيهم.  

نلتم�س عذرا للرئي�س ال�صوداين عمر الب�صري 

الذي ل يجروؤ على دخول هذه البالد خوفا 

من اعتقاله وت�صلميه للمدعي العام للمحكمة 

اجلنائية الدولية، لوي�س مورينو اأوكامبو، 

بتهمة ارتكاب جرائم �صد �صعبه يف منطقة 

دارفور.

لقد حددت قمة الألفية عام 2000 ثمانية 

اأهداف يجب حتقيقها مع حلول عام 2015 

واأهمها خف�س حالت الفقر املدقع اإىل 

الن�صف وخف�س وفيات الأطفال دون �صن 

اخلام�صة بن�صبة الثلثني عن معدلتها عام 

1990 وخف�س وفيات النفا�س اإىل ثالثة 

اأرباع الن�صبة لعام 1990 وحتقيق �صمولية 

التعليم الإبتدائي للبنات والأولد ووقف ثم 

خف�س عدد امل�صابني باأمرا�س نق�س املناعة 

الب�رشية املكت�صب )اأيدز( وال�صل واملالريا 

وحتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.

كما جاء يف التقرير ال�صامل كان هناك 

حقيقة بع�س الإجنازات لكنها انتقائية وغري 

متوازنة وغري م�صتدامة. 

- انخف�صت ن�صبة الفقر مبعدل 1% فقط لكن 

معظم الإجنازات يف هذا املجال كانت يف 

بلدان مثل ال�صني والهند وبع�س دول اخلليج 

وغانا.  كن عدد الفقراء يف القارة الأفريقية 

زاد 60 مليونا عّما كان عليه عام 2005 

لي�صل عدد فقراء العامل الآن اإىل 4^1 بليون 

اإن�صان يعي�صون على دولر وربع يف اليوم بعد 

اأن كان بحدود 880 مليون عام 2005 من 

اأ�صل 8^1 بليون عام 1990.  

- ح�صل تقدم يف عدد امللتحقني باملدار�س 

الإبتدائية يف معظم الدول النامية حيث 

ارتفعت ن�صبة التمدر�س البتدائي من %82 

اإىل 89% وقد حققت اأفريقيا حت�صنا ملحوظا 

كما حققت دول جمل�س التعاون اخلليجي ن�صبة 

عالية يف هذا املجال؛

-  انخف�س عدد الأطفال املتوفني دون �صن 

اخلام�صة من 12،8 مليون عام 1990 

اإىل 8،8 مليون عام 2008 ب�صبب انت�صار 

التح�صني �صد احل�صبة ومكافحة املالريا 

وال�صل؛

- ارتفع عدد املتلقني لعالج نق�س املناعة 

الب�رشية املكت�صب ع�رشة اأ�صعاف لي�صل اإىل 

ن�صبة 42% من جمموع امل�صابني وعددهم 

8،8 مليون؛

اأما ما عدا ذلك فالإخفاقات هي ال�صمة 

العامة لالأهداف الأخرى كالبطالة وا�صتخدام 

ال�رشف ال�صحي و�صكان مدن ال�صفيح والتغري 

املناخي ووفيات النفا�س والعنف �صد 

املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني وا�صتخدام 

التكنولوجيا احلديثة وا�صتخدام الطاقة 

وال�رشاكة من اأجل التنمية وغريها.

اأ�صباب ف�صل اأو بطء نحقيق الأهداف

  هناك عوامل اأ�صا�صية �صاهمت اأو فاقمت يف 

تعطيل اآليات التقدم على طريق حتقيق تلك 

الأهداف اأهمها:

- التغري املناخي �صاهم يف زيادة عدد 

الكوارث الطبيعية يف دول العامل النامي ب�صكل 

غري م�صبوق.  تلك الكوارث اأدت اإىل دمار 

البنى التحتية واملحا�صيل وجتريف الأرا�صي 

الزراعية وحتويل املوراد وامل�صاعدات 

املخ�ص�صة للتنمية اإىل �صناديق الإغاثة 

واإعادة الإعمار.  ففي عام 2009 كان 

هناك 42 مليون م�رشد ب�صبب الكوارث اأو 

ال�رشاعات؛ 

-  الأزمة املالية التي �رشبت الدول 

املتقدمة وانعك�صت اآثارها على جميع 

الدول، حيث ف�صلت كافة الدول املانحة 

بالوفاء بالتزاماتها نحو الدول النامية التي 

حددت مببلغ 7^0 من جمموع ناجت الدخل 

القومي.  و�صذت خم�س دول فقط عن هذه 

القاعدة هي ال�صويد والرنويج والدمنارك 

وهولندا ولوك�صمربغ.  فالوليات املتحدة 

مثال انخف�صت م�صاعداتها لت�صل اإىل 2^0 

فقط.  هذا الق�صور اأدى اإىل تعطيل الكثري من 

امل�صاريع الإمنائية وخطط التنمية وا�صتنفاذ 

املوارد املالية املحلية يف ميادين خدماتية 

وا�صتهالكية وخا�صة يف القارة الأفريقية.  

وب�صبب هذه الأزمة انزلق 64 مليونا من غري 

الفقراء اإىل خط الفقر وان�صم 150 مليون 

اإن�صان اإىل طبقة الفقراء املعدمني؛

- الرتفاع غري امل�صبوق يف اأ�صعار خدمات 

الطاقة كالبرتول والغاز مما اأ�صاف اأعباء 

جديدة على ميزانيات الدول النامية وبعرث 

خططها واأوقعها يف اأزمات خانقة مل تكن 

اأ�صال م�صتعدة ملواجهتها؛

- الف�صاد ما زال منت�رشا ب�صكل وا�صع يف معظم 

الدول النامية حيث يتم ال�صتيالء على املوارد 

وامل�صاعدات لتنتهي يف ح�صابات الطواقم 

الفا�صدة التي حتكم تلك البلدان.  فالرثوات 

واملوارد وامل�صاعدات ل ت�صل اإىل مبتغاها 

ال�صليم وتتبعرث على اأيدي احلكم وزبانيته 

الفا�صدة. 

ما العمل؟

كان الحتفال مبرور ع�رش �صنوات على 

اعتماد الأهداف الإمنائية لالألفية بائ�صا 

وحزينا على الأقل داخل قاعة اجلمعية 

العامة.  لقد قطعت وعود جديدة من الدول 

الغنية ي�صيل لها لعاب الفا�صدين من الدول 

النامية.  اإل اأن �رشوطا جديدة اأحلقت بكافة 

الوعود ترتكز على مراقبة �رشف امل�صاعدات 

وتر�صيدها وتقدمي امل�صورة امل�صتمرة يف 

تنفيذها.  

وقد اأجمع احلا�رشون على تقا�صم م�صوؤولية 

الإخفاق يف حتقيق تلك الأهداف بني 

ثالثة اأطراف، وعليها جمتمعة اأن تتحمل 

م�صوؤولياتها �صمن روح من ال�رشاكة الفاعلة 

اإذا ما عقدت العزم جديا على اإجناح �صلة 

الأهداف الثمانية وتفا�صيلها الفرعية يف 

اخلم�س �صنوات الباقية:

- امل�صوؤولية الأوىل تقع على عاتق الدولة 

الوطنية نف�صها فيما حتدده من اأولويات يف 

ر�صم �صيا�صتها الإمنائية والتي يجب اأن تركز 

على اجلانب املنتج وامل�صتدام وامُلوّجه.  اإن 

حماربة الف�صاد ت�صبح اأمرا يف غاية الأهمية 

فال ت�صلح مع الف�صاد اأية برامج مهما كانت 

عبقرية ول اأية م�صاعدات مهما كانت كبرية؛

- امل�صوؤولية الثانية تقع على عاتق الدول 

املانحة فعليها اأن تتخلى عن عقلية املانح 

واملت�صدق وترتك للحكومة املحلية حتديد 

الأولويات دون �رشوط م�صبقة.  اإن اإعفاء 

الديون وت�صهيل ال�رشوط التجارية وت�صهيل 

ال�صتثمار الر�صيد ومنح القرو�س وتقدمي 

ال�صت�صارات الفنية ونقل التكنولوجيا املتقدمة 

كلها تقع يف �صلب م�صوؤولية هذه الدول؛

-  الطرف الثالث يف حتمل امل�صوؤولية هي 

املوؤ�ص�صات الدولية كالبنك الدويل و�صندوق 

النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية 

وغريها من املنظمات الدولية.  فدور هذه 

املنظومة حموري يف عملية التنمية كتقدمي 

ال�صت�صارات الفنية وت�صهيل احل�صول على 

قرو�س مي�رشة ومراقبة �صليمة لالأداء دون 

تدخل يف الأولويات الوطنية اأو فر�س برامج 

تق�صفية اأو رفع الأ�صعار اأو الدعم احلكومي 

على املواد الأ�صا�صية مما ي�صيب الفقراء 

يف مقتل.  اإن التنبيه من بعرثة املوارد 

والت�صهري بالف�صاد واملف�صدين يقعان يف �صلب 

م�صوؤوليات هذه املوؤ�ص�صات دون اأن يكون 

ذلك نوعا من فر�س الراأي اأو م�صادرة دور 

الدولة الوطنية يف حتديد اأولوياتها وتر�صيد 

�رشف مواردها وامل�صاعدات الدولية التي 

تتلقاها.

بقي اأن نوؤكد اأن التقدم يف اإحراز اأهداف 

الألفية يف الدول العربية مل يكن متوازنا 

لالأ�صباب التي ذكرناها اآنفا اإ�صافة اإىل 

ال�رشاعات امل�صلحة والأزمات الداخلية التي 

تعي�صها دول كال�صودان وال�صومال واليمن 

والعراق وفل�صطني ولبنان.

 وكما قال الأمني العام لالأمم املتحدة بان 

كي مون يف كلمته اخلتامية اأمام املوؤمتر، 

اإن الوعود التي قطعت اليوم هي الوعود 

التي يجب اأن تنفذ يف اخلم�س �صنوات املتبقية 

فتحقيق هذه الأهداف لي�س من م�صلحة الدول 

النامية فح�صب بل من م�صلحة الدول جميعها 

ومن م�صلحة الأمن وال�صلم الدوليني فال�صالم 

والأمن وال�صتقرار والرخاء ل تعني �صئيا 

جلائعني ل ي�صتطيعون تاأمني لقمة عي�س �رشيفة 

لهم ولأطفالهم

* اأ�صتاذ جامعي وكاتب مقيم يف نيويورك

≥«≤ëàdG QÉ¶àfÉH OƒYh :ô≤ØdG áªb
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�E¿ �’عd�h O�óتë†سd ÒلªوD“ر Vسæªا �ÿرªéÃ êhوعة 
 øªيd� AاbóسUا´ �أªتL� ¤� Üاgòd�  ا¡ªgأ� äسياUتوd� øم

‘ �dرjاòd� ¢V… مŸ� øتوfE�  ™b©قاO√ ‘ �أæj πF�hاjر 
 ¤� äسياUتوd� √òg ´اªتL’� �òg ‘ âªLرJ اªc.ΩOقاd�
.øأم’�h Q�ستقر�E’� ÚاأمJh øªيd� AاæHة �أëسلüŸ πªية عdB�

 معايل الوزير، هذا اللقاء هو اللقاء الثاين ل�صحيفتنا مع 

معاليك وهذا ي�صعدنا وي�رشفنا، فرغم اإن�صغالكم باملوؤمتر، 

�صتم الغربة نيوز بهذا اللقاء الذي �صيتطرق اىل ق�صايا  خ�صّ

داخلية مهمة. اأهال معايل الوزير.

 ºµJQاjR ±�ógأ� »g ر± ما©f ¿أ� Öëf ةj�óبd� ‘ :¢�
Ódأ· �Ÿتóëة hما f »gتاéF¡ا?

ج: هذه الزيارة هي يف اإطار الإجتماعات ال�صنوية للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة والتي ي�صارك فيها الأع�صاء.

وتقدم فيها كل دولة كلمة حكومتها عن الأو�صاع الراهنة 

وامل�صتجدات واملواقف. فرتة الإنعقاد هي فرتة حترك 

�صيا�صي لتواجد جميع وزراء خارجية الدول وهذه فر�صة 

للقاء وبحث العالقات الثنائية. اإ�صافة اإىل لقاءات على هام�س 

اجلمعية مع املجموعة العربية واملوؤمتر الإ�صالمي وجمموعة 

اأ�صدقاء اليمن، وهذه املرة كان لنا لقاءات واجتماعات مع 

جمموعة اأ�صدقاء اليمن. ول �صك اأنكم تابعتم البيان الذي 

�صدر يف نهاية الإجتماع. 

 øªيd� AاbóسUوعة �أª› ≈عل ºµWhö� ¿أ� óتق©J ’أ� :¢�
d� Ωó©HتπNó ‘ �سوd� ¿hDيN�ód� øªلية d •öûcلª�ساعóة 

j©رπb عªéŸ� πªوعة?
ج: ل اأعتقد ذلك، األ اأن هذه الدول التي ت�صاعد تفرت�س على 

الدولة التي تتلقى امل�صاعدة اأن تلتزم بالإ�صالحات التي 

و�صعتها هي كالإ�صالحات الإقت�صادية، مكافحة الف�صاد، 

حقوق الإن�صان، التنمية الب�رشية والعمل ال�صيا�صي. هذه الدول 

يجب اأن تعمل من خالل اليمنالذي و�صع هذه ال�صيا�صات على 

اأّل Á�س ذلك ال�صيادة الوطنية. فامل�صاركات يجب اأن تكون من 

خالل اليمن، �صمن الثوابت الوطنية و�صيادة الوطن، وهذا ما 

اعرتفت به جميع الدول امل�صاركة.

�¢: dي�¢ مö� ø �أ¿ �أمcÒا J�ساعd� óيøª عل≈ ªLي™ 
�’أUس©óة, j�óHة ‘ م�ساعóة �÷يh ¢ûموNDر� ‘ م�ساعóة 

ØN ÖjQóJhر �d�سو�حπ. ماJ �Pرój �أمcÒا hمg πو 
?øªيd� ‘ ا‹¡اfرH

ج: اليمن، بالن�صبة لأمريكا ولأ�صدقاء اليمن، مهم من الناحية 

اجليو�صرتاتيجية لوجوده بالن�صبة للجزيرة ودول اجلزيرة، 

القرن الإفريقي، جنوب البحر الأحمر واملمرات البحرية 

التجارية. اإ�صتقرار اليمن مهم لهذه الدول كما اإن م�صاعدة خفر 

ال�صواحل ي�صمن حماية املالحة يف ظل القر�صنة البحرية. 

اأن هدف الدول حماربة الإرهاب والتطرف والقاعدة لأنهم 

ل يريدون اأن ت�صت�رشي القاعدة يف اليمن وت�صبح خطرا على 

املنطقة والعامل.

�¢: Oعæ« �أóH�أ م©∂ çÓãH مûساd� Oó¡J πcيøª : مûسµلة 
�÷æوd� Üيæª«, مûسµلة �◊وKيh Úمûسµلة �dقاعóة.

ج: فلنبداأ باجلنوب، هناك مطالب م�رشوعة يف اجلنوب كما 

كل املحافظات، ولكن ل Áكننا حلها اإل من خالل املوؤ�ص�صات 

واحلوار مع الأحزاب ال�صيا�صية كذلك احلوار مع احلوثيني.

اأذن ل Áكن فر�س حلول بالقوة والعنف واأبواب احلوار 

مفتوحة اأمام اجلميع 

ولكن يجب اأن تكون حتت 

�صقف الد�صتور والوحدة 

الوطنية. ما ح�صل يف 

اجلنوب Áكن اأن نعتربه 

�صوء اإدارة األ اأن بع�س 

املت�رشرين من الوحدة 

حولوا الأمر ل�صاحلهم 

وي�صتعملونه لأمور 

�صيا�صية.نعرتف اأن هناك 

ظلما حلق بالن�صبة لإعادة 

الأمالك، لكن هذه الأمالك 

انتزعت يف ظل احلكم 

الإ�صرتاكي. فتوزيع 

الأرا�صي  يف املحافظات 

اجلنوبية مل يتم بالطريقة 

ال�صحيحة وخلق ذلك 

اإ�صكاليات. ولكن �صكلت جلان برئا�صة نائب رئي�س اجلمهورية 

وحمافß عدن وغريهم من امل�صوؤولني يف الدولة لكي ينظروا 

يف هذه الإختاللت الإدارية ومعاجلتها.

�¢: ‘ مقاHلة �ساHقة üdسëيØتæا, cPرä عûŸ� øسµلة 
 ä�Rو◊� ¢†©H øعومو¿ مóم ÚيKاأ¿ �◊وHh يةKو◊�

ûd� ¢†©Hhسüîسياûd� äسي©ية dhي�¢ مبا�öة مµ◊� øومة 
.»éليÿ� ¿hت©اd� ¢�ل› ‘ ∫hO ∂dòc ,يةf�رjE’�

 ºµfE� Ωو? �أg اªc ∫�õj ’ ºµØbا¿ موc ¿E� ±ر©f ¿ا �أæd πg
J©تhÈ¿ �أ¿ �jEر�¿ JتπNó مبا�öة Hا◊µومة?

ج: موقفنا كما هو، ونحن قلنا اأن دعم احلوزات للحوثيني من 

 kاإيران اأو من خارج اإيران ل يعفي الدول من اأن ت�صع حّدا

∑Qƒjƒ«f  | Rƒ«f ةHرZ | …óيHR ∫ساûمي | »JوŸ� √ ó``عب 
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.ºY qódG Gò¡d

�¢: �PE¿ �أfتµ◊� ¿hDhÈJ ºومة �’jEر�fية?
 .º©f ,IöTÉÑe :ê

? kلياN�O kاªعO ≈تلقJ πgh ةóقاعd� ºعój øم :¢�
ج: القاعدة تدعمها جمموعات متطرفة تدعم اأعمال العنف 

يف اإطار الفهم اخلاطىء لالإ�صالم وياأتيهم الدعم من 

م�صادر flتلفة.

القاعدة موجودة الآن يف ن�صف دول العامل اأو اأكرث، 

بع�صها ناجتة عن ن�صاط لأ�صخا�س اأو ملجموعات، بع�صها 

مرتابط والبع�س الآخر غري مرتابط وهذه اأ�صبحت م�صكلة 

الآن وهي التحرك يف مواجهة القاعدة ولكن اأعتقد لو قراأنا 

التقارير الكثرية التي كتبت عن القاعدة من قبل موؤ�ص�صات 

البحث الأمريكية ومن قبل  CIA  FBI �صنجد الإجابة.

 O�رaأ’� ÚH ìÓس�d� لةµسûŸ ومةµëc π◊� وg ما :¢�
?øªيd� ‘

ج: هناك قانون قّدم اإىل الربملان االيمني ينظم حمل ال�صالح 

وترخي�صه والإجتار به وهذه هي املعاجلة. احلكومة الآن 

ت�صادر كل ال�صالح الذي يقب�س على مواطنني وهم يحملونه 

بدون تراخي�س وبداأت الآن اإجراءات لتنفيذ  عملية ل�صحب 

ال�صالح من اأيدي املواطن اإل برتخي�س.

�¢: ماP� عd� øقاüj …òd� äسd� ∫hO πµd Qó©ا⁄ 
NhاUسة �E¤ �أمcÒا?

ج: مل ن�صدر لكل دول العامل والقات ياأتي اإىل اأمريكا من 

دول اأخرى كاأثيوبيا. يف اليمن ل ن�صمح بخروج القات من 

املطارات.

 .πcساûŸ� ¢†©H ∑اæg ,يةæªيd� يةdاéلd سبة�ædاH :¢�
æd πgا �أ¿ f©ر± موºµØb مûŸ� √òg øساch πcي∞ 
�d�سبيJ ¤E� πوحيó �÷اdية ‘ d� �ògوbód� âbي≤?

ج: هذا يعتمد على اأبناء اجلالية اأنف�صهم. نحن يف احلكومة 

اليمنية حري�صون على وحدة اجلالية وعلى الال تنق�صم 

اجلالية ل يف اإطارالإديولوجية ال�صيا�صية اأو املناطقية 

ول يف اإطار مذهبي. هم الآن يعي�صون 

يف اأمريكا ويخ�صعون للقانون الأمريكي 

ويعرفون ان عليهم الإلتزام بهذا القانون، 

ونحن علينا اأن نقرب يف وجهات نظرهم 

واأن ندعم وحدة ال�صف فيما بينهم لأن 

اأية خالفات بينهم ت�صيء لي�س اإىل اجلالية 

وحدها واإمنا اىل اليمن اأي�صاk وهذا ما ل 

ن�صجعه ول نريده. نحن نقف على م�صافة 

واحدة من اجلميع.

 �PاŸh ?ä�R�لة �÷وµسûم øع �Pما :¢�
dي�¢ HاEمµا¿ �dيæª« �أ¿ üëjسπ عل≈ 

?∑Qوjيوf ‘ √رØس� R�وL
ج: لدينا برامج من اأجل فتح مراكز لإ�صدار 

جوازات وكان من املفرت�س اأن يفتتح هذا 

املركز يف العام املا�صي يف نيويورك. 

ولكن عندما جئت اإىل هنا هذا العام، فوجئت 

بعدم افتتاح هذا املركز وعندما �صاأعود 

اىل اليمن �صاأتابع هذا املو�صوع لأنه من 

ال�رشوري اأن يفتتح هذا املركز.

 ΩÓعE’� رjRh øع ∞bمو QóسU Ωيوd� :¢�
�dيd� »æª�سيó ح�سd� øلوH …Rاأ¿ ægا∑ 

 πيF�ö�E� ™لت£بي™ مd øªيd� ≈س¨و• علV
æd πgا �أ¿ f©ر± Q�أŸ� �ò¡H ∂jوVسو´?

ج: املوقف اليمني وا�صح، ل Áكننا اأن 

نقيم اأية عالقات مع دولة اإ�رشائيل ما مل تلتزم باأ�ص�س 

ال�صالم التي جاءت مع املبادرة العربية لل�صالم ويف القبول 

بقرارات ال�رشعية الدولية وقيام الدولة الفل�صطينية.

هذا املبداأ الثابت واملبداأي بالن�صبة لنا يف اجلمهورية 

اليمنية.

�¢: ماüæJ �PسŸ� í�ستªãرûJ πgh øjسº¡©é عل≈ 
?øªيd� ‘ Qاªãست�E’�

ج: نعم اأنا اأ�صجعهم على الإ�صتثمار يف اليمن. ويف موؤمتر 

املغرتبني يف العام املا�صي الذي عقد يف اليمن جاءتهم 

اجلهات املعنية يف اجلوانب الإقت�صادية �صواء من هيئة 

الإ�صتثمار اأو وزارة التجارة. نحن نعرف اأن امل�صتثمر 

وراأ�س املال، كما يقولون، جبان لأن ق�صايا الإرهاب 

اأبعدت كثري من امل�صتثمرين ولكن اأنا اأعتقد اأن مناخات 

وقوانني الإ�صتثمار يف اليمن مغرية جداk والذين يتاأخرون 

عن الإ�صتثمار يف اليمن اليوم �صيندمون يف ال�صنوات القادمة 

تنيجة لهذا التباطوؤ يف الإ�صتثمار.

 ,øªيd� ‘ Qاªãست�E’� ™سة مUاN ةHرŒ اæjód :¢�
 çÓK òæم øªيd� ‘ Öتµم íتa âdhحا Rيوf ةHر¨dاa
 πªع ¢Uرa ≥لN ‘ óا¿ �سي�ساعc …òd� أمر’� ä�وæس�

 �òg íتa øم øµªæJ ⁄ ¿B’� ≈حت øµdh »æªيd� Üسباûلd
.ÖتµŸ�

ج: ل اأ�صتطيع اأن اأعلق على هذا الأمر لأن لي�س لدّي 

معلومات، ولكن ما Áكنني اأن اأقوله باأن اأية وكالة 

اإعالمية عليها اأن تتبع اإجراءات قانونية لتح�صل على 

الرتخي�س .

�س: �صكراk جزيالk لكم.

ج: �صكراk لك.
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يف اإطار م�صاكل اجلمعية اليمنية الأمريكية التي �صكلت هاج�صا 

لليمنيني املغرتبني جميعا، وكنا قد ا�صت�صفنا يف العدد ال�صابق 

رئي�س اجلمعية اليمنية الأمريكية املنتخب الأ�صتاذ فتح عاليه 

ن�صتكمل هذا العدد با�صت�صافة الأ�صتاذ عبد الكرمي الغزايل، 

واأبوابنا مفتوحة للجميع للتعبريعن راأيهم كما اأننا على م�صافة 

واحدة من جميع اليمنيني. 

�¢: d πg∂ �أ¿ J©رæaا ØæH�س∂ hما U »gسØت∂ dلæ�سبة 
dلéاdية �dيæªية?

ج:  اأنا عبد الكرمي الغزايل، اأحد املر�صحني للجميعة اليمنية 

الأمريكية وكنت اأحد الفائزين يف الإنتخابات. اإن ما حدث يف 

هذه الإنتخابات هو تزوير. قّدمنا طعناk للمحكمة ومل يعرتف 

بهذه اجلمعية اليمنية الأمريكية كونها ل تتحّلى باأية تنظيمات 

اأو قواعد اإدارية اأو اإنتخابية. ما دامت هذه الإنتخابات كانت 

حتت اإ�رشاف الإدارة ال�صابقة التي ل توافق على  جناح هذه 

اجلمعية اليمنية الأمريكية باأي �صكل من الأ�صكال. اأعتقد اأن 

نّيتنا كانت �صادقة يف الإنتخابات ويف رفع م�صتوى اجلميعة 

اليمنية الأمريكية على م�صتوى اخلارج والداخل وعلى م�صتوى 

اليمني املغرتب.

 kاأو ع�صوا kاأو نائبا kول يهمني اأي من�صب: اأن اأكون رئي�صا

فلي�صت هذه امل�صكلة اأو اخلالف الذي يتكلم عنه الأñ فتح 

عاليه، اإمنا امل�صكلة هو التخليف اأو توريث اجلمعية اليمنية 

الأمريكية اإىل جهة �صعيفة ل ت�صتطيع حما�صبة الإدارة ال�صابقة 

اأو ا�صتعادة ما نهب و�صلب من ممتلكات اجلمعة اليمنية 

الأمريكية. 

فرت�صحنا، وكنا على ثقة اأن اجلمعية اليمنية الأمريكية �صتكون 

مظلة جلميع اأبناء اجلالية اليمنية كاملة على م�صتوى 21 

حمافظة Áنية ولي�س على م�صتوى اأ�رشة اأو اأ�رشتني، ولكن 

لالأ�صف اأن اجلمعية اليمنية الأمريكية، وهذا ما قاله الأñ فتح 

عاليه، تتكون من 90 األف �صخ�س يف نيويورك. ولكن عدد 

الذين و�صلوا اإىل مراكز الإقرتاع يف الإنتخابات ل يتعدى 

3 الألف �صخ�س. فالأñ فتح يقول باأنه رئي�س اجلالية اليمنية 

الأمريكية ولكنه رئي�س من؟

 ±�ÎعE’� ºµعلي ¿PE� , kياW�قرÁO Öîتf� ¬æµdh :¢�
HاÁódقر�Wية.

ج: انتخب دÁقراطياk اأمامكم واأمام املجتمع اليمني ولكن اأمام 

ال�صلطات مل تكن الإنتخابات دÁقراطّية.

 øµJ ⁄ ا¡fاأH ∂ééح »g ماh ø©£J ¿أ� ∂d ∞يc :¢�
ÁOقر�Wية?

 kج: حججي اأن املر�صحني كانوا ما يقارب الأربعني �صخ�صا

من املثقفني والقادرين والذين Áلكون الكفاءة للعمل مل�صلحة 

اليمني يف الداخل واخلارج ولكن لالأ�صف اأ�صبحت الإنتخابات 

. kبيع و�رشاء ويف موقع ادفع تكون رئي�صا

�¢: �÷ª©ية �d�ساHقة حاâ¶a عل≈ �Ÿا∫.
ج: ل، فالإدارة ال�صابقة ا�صتلمت اجلمعية ما يقارب 12 

�صنة. دخلت الإدارة مببنى للجمعية اليمنية الأمريكية: بيع 

املبنى مببلغ و�صلم الرئي�س، حفظه الله، مبلغ مئة األف دولر 

اإىل جانب املبلغ الذي بيع فيه املقر الكامل لالإدارة ال�صابقة 

ومل يفعلوا �صيئاk باملبلغ �صوى �رشاء مقر اآخر للجالية اليمنية 

. kخا�صا kالأمريكية لفرتة ق�صرية وعاد ملكا

 Ωيوd� ية©ª÷� ¥hóæسU ¿اأH ≈س�æf ¿ا �أææµÁ ’ :¢�
 øم kسا†Fاa …وëj ¬fE� ¿PE� Q’hO ∞dو… حو�› 370 �أëj

�Ÿا∫.
ج: هذا املبلغ من �صندوق الإنتخابات التي دخلناها. ا�صتلموا 

 kمنا حوايل 500 �صوت وكان على كل مقرتع اأن يدفع مبلغا

يقدر ب 35 دولر كما اأن املر�صح دفع حوايل950  دولر 

كر�صم للرت�صيح والذين و�صلوا اإىل النهاية كانوا 22 مر�صح.

 ∫ÓN øأمو�∫ م� πc ةQ�OE’� âسلüح �PE� Qö†d� ما :¢�
�’fEتîاHاHh äقيU ‘ âسª÷� ¥hóæ©ية.

ج: ل �رشر واإمنا اأين مقر اجلالية اليمنية الأمريكية. اأنا ل 

اأعرتف باملال ولكن اأعرتف باملقر.

 

�¢: ææµÁا �أ¿ J©تÈ �أ¿ òg� �’أمر Vس©∞ �Q�OEة dhي�¢ 
.¢�ÓتNE�

ج: كيف تعتربه �صعف اإدارة والرئي�س ال�صابق Áلك 15 مبنى.

 

اإذن هو له اإدارة جيدة لناحية اأمالكه)............

............( . والأموال خرجت من امل�رشف واأعيدت 

ما يقارب 6 مرات.

�¢: dو æcتº �أع†ساa A©اÚd ‘ �÷اdية ŸاJ ⁄ �P£لبو� 
?´�ÎbEÓd Ωhóقd� ºµاعتªL øم

ج: لقد قدموا على م�صتوى اأموايل ومركزي وقد دفعت حوايل 

500 ا�صتمارة اقرتاع. واإذا اأنا دفعت 17500 دولر، ففتح 

عاليه دفع حوايل 100 األف دولر ومهيب عامر حوايل 80 

األف دولر. نحن قّدمنا طعناk ول تزال الق�صية يف املحكمة. 

�¢: Hا’أم�¢ cاæd âfا مقاHلة م™ معايل jRhر �ÿاLQية 
bhا∫ �أj ¬fق∞ عل≈ م�ساaة h�حóة مª÷� øي™.

ج: لقد طلبنا من قبل الأñ الوزير واأعطى 

راأياk اأن الت�صتت و�صعف اجلالية ي�رش 

باجلميع، فاجلالية اليمنية هي جالية 

 äÉHÉîàfEG ‘ ÚæYÉ£dG  Úë°TôŸG óMCG  
 á«cÒeC’G á«æª«dG á©«ª÷G

 :‹Gõ¨dG ËôµdG óÑY
∑Qƒjƒ«f | Rƒ«f áHôZ



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

7 Thursday September 30,  2010- Vol 3  Issue#86

www.ghorbanews.com

ت حمليا

.IóMGh

?óم™ �أح äاaÓN hأ� πcساûم ∂jód πg :¢�
 kÉÄ«°T »æ©j ’ áªµëŸG ‹ƒNóa ,óMCG ™e ±ÓN …ód ¢ù«d :ê

اإمنا ما تعني هي اجلالية اليمنية. كنت اأمتنى اأن نكون حتت 

مظلة جمعية واحدة جلميع املحافظات اليمنية.

?øªيd� ‘ äاaÓN ¢�µ©J ية©ª÷� äاaÓN πg:¢�
 ñج: لقد نبتت خالفات جدية هنا يف الغربة وجمعية الأ

فتح عاليه اأ�صبحت تثري الفÏ يف و�صط الإغرتاب اليمني يف 

اأمريكا. كنت اأمتنى اأن نكون مر�صحني كاملني جلميع الفئات 

وكل املحافظات لتكون اجلمعية اليمنية الأمريكية ولكن 

اأ�صبحت الآن جمعية فتح عاليه.

�¢: ما cاâf �ستµو¿ Hر�‹∂ dو H äõaرFا�سة �÷ª©ية?
 kج: اأنا كنت اأق�صد واأمتنى اأن اأمنح الثقة لكي اأعمل �صادقا

لرفع م�صتوى اجلمعية اليمنية الأمريكية يف نيويورك، كبناء 

مقر للجمعية، حل اخلالفات بطريقة ودية وتاأمني م�صتقبل 

�صبابنا يف اخلارج والداخل كون املغرتب اليمني يعاين 

الكثري وكنت اأمتنى تخ�صي�س حمامياk يف اليمن واآخر يف 

اأمريكا من اأجل حت�صيل حقوق اليمني العامل يف اأمريكا ويف 

.øª«dG

 …Oh πµسûH äاaÓÿ� πح »g ∂›�رH ¿أ� âلb óقd :¢�
?äاaÓÿ� π◊ ةªµëŸ� ¤� ºسلتUh �PاŸ

ج:  كنت اأمتنى اأن حتل اخلالفات بطريقة ودية اإمنا فتح 

عاليه هو الذي ذهب اىل املحكمة عندما طعن �صابقاk يف 

.kال�صالم مبارز رئي�صا Qالإنتخابات التي اأتت بعبد

�¢: �أ’ fE’� ºµæµÁت¶اQ حت≈ f¡اjة Îaة d� √ògو’jة 
 äاHاîتf� A�رLEاH ¿قوموJ اgó©Hh Úتæس� »gh

ÁOقر�Wية ójóLة?
ج: نحن مل نذهب اىل املحكمة طمعاk ملن�صب اأو جاه. فاجلاه 

موجود، واحلمد الله، قبل دخولنا اإىل اأمريكا واإمنا مطلبنا 

مطلب حق فلماذا الكوادر النظيفة واملتعلمة تن�صحب من 

ال�صاحة؟ األأنهم ل Áلكون املال لتاأمني الأ�صوات؟

 øµ“ Ωóعh ÖNاæd� ≈عل ºس�Q ¢Vرa وg ºcòNماأ ¿PE� :¢�
 º¡ل©L ما �ògh ةÒبµd� ≠dباŸ� √òg ™aO øم Úëمر�س

.äاHاîتfE’� ‘ ¿hö�îj
ج: هذا هو الو�صع بالن�صبة يل وللكثري من النا�س فلو كنت 

اأملك املال ل�صتطعت جلب الكثري من الناخبني كما فعلوا هم. 

فالغلبة كانت ملن دفع اأكرث.

 ÖNاæd� ≈و… علæس� ºس�Q âfاc Q’hO 35 ≠مبل πg :¢�
?»HاîتfE� ºس�Q وg Ωأ� ÜاîتfE’� ¬d ≥ëيd √ójóس�J

ج: كنت اأمتنى لو كان ر�صماk �صنوياk وهذا ما كان زادين 

ثقة باأن اجلالية منظمة فالر�صم مل يكن اإل ورقة تعجيزية 

لإن�صحابنا من 

الإنتخابات. وهذا 

الر�صم لي�س يف النظام 

الداخلي للجمعية.

 π◊� وg ما :¢�
 q⁄ πLأ� øم ∂jر�أH

�سπª �÷اdية �dيæªية 
حت≈ J¡تûÃ ºساcل¡ا 

 ¢†¨H øWوd� πcساûمh
 πcساûŸ� øر ع¶æd�
 ºتfت« �أd� ليةN�ód�

æ¨H≈ عæ¡ا?
ج: احلل الوحيد هو 

اإعادة الإنتخابات �صمن 

اإ�رشاف جلنة نزيهة 

وحمايدة ومبوافقة 

جميع املر�صحني واأن تتم 

الإنتخابات بطريقة دÁقراطية.

 »æªيd� øW�وŸ� ¤� ا¡¡LوJ ةÒNة �أªلc øم πg :¢�
¡ا µJو¿  qية علcÒية �’أمæªيd� ية©ª÷� ¤� ™ت£لj …òd�

jوماo ما �سZ ‘ ¬d k�óæرHت¬?
ج: اأنا اأقول لكل اأñ و�صديق Áني يف مدينة نيويورك باأنني 

متاأ�صف لدخويل يف هذه املتاهة التي و�صعت فيها دون نية 

�صابقة يل. كنت واثقاk باأن الإنتخابات �صتكون حرة و�رشيفة 

واإن هدف اجلمعية هو العمل لرفع م�صتوى اجلميع ولكي 

وجدت اأن هناك م�صالح خا�صة وطريق م�صدود وجمعيات 

م�صتتة. واإذا تاأخرت املحكمة وطال اأمدها ف�صنلجاأ مرغمني 

اىل تاأ�صي�س جمعية اأخرى وهذا لي�س بالأمر اجليد للجالية لأن 

تعداد اجلمعيات هو انق�صام داخلي Áني.

 Ö∏b ‘ á©Ñ£e
 ‘ êOôjÉÑdG á≤£æe

ø∏chôH 
 ∞Xƒe Ö∏£J 

 hCG IÈN ÖMÉ°U
.∂jô°T

:∫É°üJEÓd

646-294-1237

áªàJ

 øY ,Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U ø∏©J
 GOGôaCG á«Hô©dG á«dÉé∏d ∫ÉéŸG É¡MÉ°ùaEG

 ô°ûfh ÉgAGQBG øY ÒÑ©à∏d äÉ°ù°SDƒeh
 πªëàJ ’ áØ«ë°üdG ¿CG kÉª∏Y  ,É¡JÉfÉ«H

 √òg øª°†àJ Ée ≈æÑàJ ’h á«dhDƒ°ùe …CG
äGOÉ≤àfE’G hCG äÉfÉ«ÑdG hCG AGQB’G

 á≤jô£H äÉaÓÿG π– ¿CG ≈æ“CG âæc 
 ¤G ÖgP …òdG ƒg ¬jÓY íàa É‰EG ájOh

 äÉHÉîàfE’G ‘ kÉ≤HÉ°S ø©W ÉeóæY áªµëŸG
.kÉ°ù«FQ RQÉÑe ΩÓ°ùdG  óÑ©H âJCG »àdG
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∞ë°U

IÉeÉëª∏d óªMCG øH ó«dƒdG Öàµe

»Hر©d� ¢�óقd�

 iƒbCG ¿ÉæÑd ‘ AÉjRC’G äÉ°VQÉY{ ¿GƒæY â–

 âÑàc ,zø¡àeóN ‘ AGQRƒdGh ádhódG øe

�صحيفة القد�س العربي اللندنية: }يف غفلة من 

الزمن وكرمى لرئي�صة وكالة عر�س الأزياء 

ال�صيدة نتايل ف�صل الله التي �صبق اأن قدمت 

عر�صاk لفتيات <بالي بوي> قبل اأ�صهر، فاجاأ 

وزير الأ�صغال العامة والنقل غازي العري�صي 

اللبنانيني باإعطاء �رشكة <نتاليز ايجن�صي> 

ترخي�صاk ” مبوجبه اإقفال ج�رش النقا�س 

احليوي يف املÏ ال�صمايل وحتويل ال�صري اإىل 

طرقات اأخرى لإقامة حدث متعلق بالأزياء 

والن�صاء اجلميالت حتت عنوان <اجلمال يحارب 

املخدرات> وبحجة عودة ريع عر�س الأزياء 

z.ملكافحة املخدرات

وتابعت ال�صحيفة بالقول: }وقد اأدى هذا 

القرار اإىل ا�صتنكار وا�صع لدى املواطنني واىل 

حملة اإعالمية اإذاعية وتلفزيونية �صد هذا 

القرار الذي زاد من عذابات املواطنني الذين 

يعانون من زحمة ال�صري اأ�صال على الوتو�صرتاد 

ال�صاحلي. والالفت اأن قوى الأمن الداخلي التي 

اأخطرت املواطنني م�صبقا بقرار اإقفال اجل�رش 

ملدة 3 اأيام مل تخربهم باأن �صبب الإقفال عائد 

اإىل تنظيم عر�س لالأزياء اإىل اأن ّ” اكت�صاف 

الأمر، فا�صطرت اإىل رمي امل�صوؤولية على 

وزارة الأ�صغال اجلهة الر�صمية امل�صوؤولة عن 

اجل�صور والطرقات التي اأعطت ترخي�صا باإقفال 

z.هذا اجل�رش

يف املقابل، نقلت ال�صحيفة عن نتايل ف�صل الله 

قولها: }اإن اإغالق اجل�رش مل يوؤثر على حركة 

ال�صري يف املنطقة، واأن ال�صري يف اأف�صل حالته 

وقوى الأمن تنظم الطريق، واأن الزحمة تركزت 

يف فرتة دوام املدار�س، واجل�رش ” اختياره 

خ�صي�صاk لأنه لن يت�صبب بعرقلة ال�صري عند 

z.اإغالقه

™Hسا�d� Ωيوd�

hحتت عنوان }اإطالق الكرمة كاأول قناة م�صيحية 

¿ÉæÑd ‘ Ú«°SÉ«°ùdG øe iƒbCG AÉjRC’G äÉ°VQÉY :∞ë°U QÉÑNCG

بالعربية من اأمريكاz، كتبت �صحيفة اليوم 

ال�صابع امل�رشية: }انطلقت يف ال�صاعة الرابعة 

من �صباح اليوم اخلمي�س قناة الكرمة على 

القمر ال�صناعي نايل �صات، ال�صاعة ال�صاد�صة 

 kبتوقيت كاليفورنيا والرابعة �صباحا kم�صاء

بتوقيت القاهرة يف الحتفال الر�صمي ببدء 

z.اأول قناة م�صيحية عربية تبث من اأمريكا

واأ�صافت ال�صحيفة بالقول: }وتعر�س 

القناة برامج جلميع الطوائف املختلفة بدون 

التعر�س لالأمور الطائفية على 24 �صاعة 

للعرب يف قارة اأمريكا ال�صمالية من خالل 

z.ال�صتاليت وعلى الإنرتنت

�dو�س§ �dتوf�سية

hحتت عنوان }حزب القر�صنة يتخذ من 
 ،zتون�س اأول منطلق له يف املغرب العربي

كتبت �صحيفة الو�صط التون�صية: }اأ�صبحت 

تون�س مطلع الأ�صبوع اجلاري اأول دولة يف 

منطقة املغرب العربي تفتح �صبكتها العنكبوتية 

حلزب القر�صنة، لت�صبح بذلك الدولة رقم 

23 التي تن�صوي حتت لواء هذا احلزب 

العاملي الذي يدعو اإىل حترير الإنرتنت 

وحرية الإبحار عرب �صفحاتها ورف�س اأي 

�صكل من اأ�صكال الرقابة عليها. و�صبق لهذا 

احلزب واأن خا�س انتخابات يف ال�صويد 

z.وفرن�صا

وتابعت ال�صحيفة بالقول: }وقد اأ�صدر الفرع 

التون�صي حلزب القر�صنة بيانا تاأ�صي�صيا دافع فيه 

عن حق اجلميع يف ال�صتفادة من ال�صبكة 

العنكبوتية ورف�صه لكل اأنواع الرقابة 

عليها. وعلى عك�س الفروع الأخرى للحزب 

يف العامل فالفرع التون�صي ل وجود له على 

ال�صعيد القانوين فالأحزاب يف تون�س ل 

توؤ�ص�س بهذا ال�صكل كما يقول اأياد دهماين 

ال�صحفي التون�صي املعار�س لنظام بن علي. 

فالأمر اإذن عبارة عن حركة احتجاجية 

افرتا�صية موؤهلة جلذب عدد ل باأ�س به من 

z.املوؤيدين خ�صو�صا يف اأو�صاط ال�صباب

�ãdوQة �dيæªية

وحتت عنوان }الفنانة �صمرية اأحمد تخو�س 

النتخابات النيابية امل�رشيةz، كتبت 

�صحيفة الثورة اليمنية: }اأعلنت الفنانة 

امل�رشية �صمرية اأحمد اأنها قررت خو�س 

انتخابات جمل�س ال�صعب املقبلة عن حزب 

الوفد املعار�س. وقالت اإنها ان�صمت 

موؤخرا اإىل هذا احلزب الليربايل ليكون واجهتها 

ال�صيا�صية يف حملتها النتخابية من جهة، ولكي 

تعرب من خالله عن راأي ال�صعب حتت قبة الربملان 

z.من جهة اأخرى
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�صجن  Gأمريكي  على 

U 14صدر بتهمة Gإحراق م�صجد 
فرباير  �صباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�صG وثالثة  عاما   14 بال�صجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�صجد.

 

واعرتف باأنه ا�صتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�صجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�صم �صلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�صلطة للبي�س( على جدران امل�صجد.

 

برييز  توما�س  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�صاعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�صة  حق  Gإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�صا�صية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�صعى  كان  Gأيا  ب�صدة  نالحق  �صوف  Ghأ�صاف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�صبب معتقداتها وممار�صاتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�صية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  العدل  Ghأو�صحت وزارة 

جوناثان ادوارد �صتون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�صب 

Gإليهما و�صوف ي�صدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�صمرب 

املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�صهري ” Gأوبرا 

وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�صما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �صوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري  كربنامج  �صو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �صيكاغو لكنه تطور واكت�صب �صعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�صبح 

الدولرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�صو�صيتدبر�س Gإن وينفري �صوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�صف املتحدث با�صم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�صاطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�صي�صها 

با�صم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T
 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�صب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�صلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �صجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �صد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�صعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اجتاه  ملعرفة  املا�صية  ال�صنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�صبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�صكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�صم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�صائيات  وت�صري 

ب�صكل عام قرب الأماكن ال�صكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �صور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�صويهها Gأو Gإحداث Gأ�رشار فيها، 

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�صاف 

6300 جمرم �صالع بهذه 
البي�س  ي�صكل  الق�صايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�صكل ال�صود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�صيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�صاوثرن 
 kؤخراƒم Gأ�صارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�صيات  امل�صلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�صلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�صتقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�صيا   50 وجود  UQصدت 

ونقل  م�صلحة،  تدريبات  متار�س   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�صاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�صاألة وقت.“

امل�صلحة  العنا�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�ص التنظيمات  هذه  يف  املن�صوية 

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�صلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�صيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�صح  املا�صي،  T/ôjGÈaصباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  flت�صة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�صم  املعروفة  والعن�رشية  املت�صددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�صع ن�صب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة، تزايدت 

بن�صبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�صل Gإىل 

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريï البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�صب جام غ�صبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�صهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�صود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�صوب امل�صاعر العدائية.

 Úª∏°ùe ó°V ºFGôL 105 
FBI ≥ah ÉµjôeCÉH Oƒ¡j ó°V 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  لأداء  التاأييد  ن�صبة  انخف�صت 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGصارة  يف  كبري،  ا�صتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�صحية 

Vhصعف القت�صاد.

الرGأي  ل�صتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�صتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�صبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�صبة الأغلبية يف هذين ال�صتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�صتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�صاأن الرعاية ال�صحية، 

لالقت�صاد   Åال�صي الو�صع  Gإىل  بالإ�صافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�صتطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�صاف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tصخ�صا   1533 Tصمل 

Gأربع  ن�صبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقاط، Gأن ”الأمريكيني ي�صعرون بقلق Gأي�صا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�صاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رشع  رابع  الدÁقراطي  Gأوباما  Ghأ�صبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�صبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�صتطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدÁقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.
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احمد حمارم 

من اأ�صعب الأ�صياء واأخطرها يف الدنيا هو راأي النا�س 

يف بع�صهم البع�س وتزداد ال�صعوبة مع اإزدياد حجم 

امل�صئولية فلقد �رشح رئي�س اأكرب دولة عربية وهي 

م�رش باأنه عندما يختار فهو اأي�صاk يحتار .. حيث تقدم 

له اأ�صماء مر�صحة لتويل منا�صب معينة وبالتاأكيد فاإن 

الأجهزة املعنية وامل�صئولة عن تقدمي وتر�صيح هذه 

الأ�صماء لها من الكفاءة واملقدرة والنزاهة ما ت�صتطيع 

به ومن خالله اأن تقدم اأف�صل من هم على ال�صاحة ولكن 

الرئي�س وزيادة منه يف احلر�س فاإنه يبداأ يف جولة 

اأخرى من اأخذ راأي املقربني حيث تتعدد وتتفاوت 

اأمامه وجهات النظر بني الإيجاب وال�صلب ولأنه عليم 

ببواطن الأمور وبال�صعف الإن�صاين فاإنه ي�صتمع ولي�س 

كل ما ي�صمعه جدير باأن يوؤثر يف قراره .. والذي 

 kاأود اأن اأقول له عنا هو اأن احلرية قد ت�صل اأحيانا

اإىل اأ�صحاب املنا�صب العليا وامل�صوؤوليات اجل�صام . 

نعود اإىل مو�صوعنا والذي اأود اأن اأفرد له هذا املقال 

 kبكل �رشاحة واملو�صوعية واحلب واملعاناة اأي�صا

.. حيث لدي جتارب �صخ�صية واأي�صاk فاإنني �صاحب 

م�صوؤوليات �صخ�صية وعامة نحو نف�صي واملجتمع الذي 

اأعي�س واأتعاي�س معه فنحن هنا اأبناء اجلالية العربية 

الأمريكية كغرينا من اأبناء اجلاليات الأخرى لنا مالنا 

وعلينا ما علينا نود دائماk اأن نكون الأف�صل والأح�صن 

والأكرث جناحاk وتاألقاk ونود اأن تكون لنا ب�صمة اإيجابية 

ووا�صحة واأن نكون مفيدين لأنف�صنا ولالآخرين . لقد 

اأعجبتني مقالة ن�رشت بعد زيارة الرئي�س الأمريكي 

باراك اأوباما للقاهرة وخطابه ال�صهري الذي األقاه من 

جامعة القاهرة يوم 4 يوليو 2009 موجهاk ر�صالة 

للعامل الإ�صالمي وكان عنوان املقال ) وكيف ل نعرفهم 

( حتدث فيه �صاحبه عن جمموعة من الأ�صماء لأفراد من 

اأبناء اجلالية العربية الأمريكية يعرفه �صخ�صياk وتعامل 

معهم واأدرك اأن لهم ب�صمات وا�صحة وقوية وموؤثرة – 

حيث لفت اأنظارنا اإىل 3 اأ�صماء عربية م�رشية قد رافقت 

الرئي�س الأمريكي خالل زيارته للقاهرة منهم داليا 

جماهد وهي م�صت�صارة البيت الأبي�س ل�صئون الإ�صالم 

ودينا ح�صن والتي رافقت اأوباما خالل زيارته مل�صجد 

ومدر�صة ال�صلطان ح�صن ثم ابن ال�صعيد كبري املرتجمني 

بالبيت الأبي�س والذي عمل م�صت�صاراk للروؤ�صاء 

الأمريكيني على مدى 40 عاماk والفكرة التي راقت 

ل�صاحب املقال هو اأنه اإذا كان املجتمع الأمريكي من 

اأعلى �صلطاته ي�صعى بوجود اأمثال هذه ال�صخ�صيات التي 

ت�صهم باإيجابية وتقدم ما لديها من خربات خلدمة �صانع 

القرار .. لدينا الكثري من هذه النماذج امل�رشفة .. 

ول اأحد يعرفه وهذه لي�صت م�صئوليتهم بل هي م�صئولية 

اإجتماعية اأن نربز هوؤلء الأ�صخا�س املتميزين من اأبناء 

جاليتنا .ولي�س اأف�صل ول اأكفاأ من الإعالم العربي 

يف املهجر للقيام بهذه املهمة حيث لدينا �صخ�صيات 

عامة ورجال اأعمال لهم اإ�صهامات وجتارب Áكن 

اأن ي�صتفيد بها اآخرين .. ولدينا موؤ�ص�صات وجمعيات 

تعمل مليادين flتلفة يقوم عليها اإنا�س متيزوا بالن�صاط 

والكفاءة والعطاء .. وال�صلع الثالث والهام جداk يف 

املثلث هو الإعالم وخا�صة ال�صحف العربية باملهجر 

.. يقدم خدمات جليلة للقارÇ العربي فنحن نتحدث 

مع اأنف�صنا وبلغتنا العربية .. وحتى يرانا وي�صمعنا 

ويتعرف علينا املجتمع الأمريكي يجب اأن نتحدث معه 

باللغة التي يفهمها . لقد ت�رشفت ببداية هذا العام 

وحتديداk يوم اجلمعة 22 يناير 2010 بدعوة جمموعة 

كبرية من ال�صحفيني والإعالميني يف لقاء حتت عنوان 

) ال�صحافة العربية يف املهجر .. احلا�رش وامل�صتقبل 

ح�صور اجلميع .. والتحديات ( وكانت لدينا رغبة يف 

لكن الذين ح�رشوا ورغم قلى عددهم اإل اأنهم قد اأثروا 

احل�صور مبناق�صات جادة وبناءة ومفيدة .. وكم متنيت 

ح�صور اجلميع حتى ن�صتفيد من جتارب بع�صنا – حيث 

خرجت علينا بع�س الآراء والتي بعدت متاماk بوجهة 

نظرها عن فحوة وهدف الندوة . ثم تطوع بعد ذلك ويف 

منا�صبة اأخرى رئي�س حترير �صحيفة هامة .. تطوع 

م�صكوراk بدعوة جمموعة من الإعالميني وال�صحفيني 

لتكوين اإحتاد لل�صحفيني والإعالميني العرب .. وكانت 

فكرة ممتازة ومتنينا ولزلنا لها اأن ت�صتمر .. وامللفت 

للنظر اأن هناك كتابات تتناول مو�صوعات اأو اأ�صخا�س 

بال�صلب وذلك يجعلنا نقف يف امل�صافة بني احلرية 

والغرية طبعاk هي وجهات نظر فاإذا كان النموذج 

املطلوب هو الإ�صادة بكل الإيجابيات التي حولنا حتى 

يرانا الآخر ب�صكل يدعو بالفخر والإحرتام .. لكن 

لدينا اأ�صياء قد يرتاأى للبع�س باأنها �صلبية ومن ثم فاإن 

الإ�صتعداد للهجوم والت�صهري جاهز .. ن�صاألأ اأنف�صنا من 

امل�صتفيد من ذلك ؟ بالطبع نحن اخلا�رشون اأمام جمتمع 

يوؤمن بالقوة .. حيث يعجبني ويزيد من اإحرتامي 

تلميحات يف بع�س ال�صحف نحو مو�صوعات بعينها حتى 

يتخذ اأ�صحاب امل�صئولية املوقف ال�صحيح ويعود منهم 

اجلميع اإىل الطريق ال�صوي .. هذا النق�س �صيÅ جيد .. 

لكن الهجوم بال مربر اأعتقد اأنه ي�صيبنا جميعاk باخل�رشان 

.. قد تكون وجهة نظر والذي يجب اأن نعرفه اأن اأي 

وجهة نظر حتمل يف طياتها م�صئولية جمتمعية . 

! ô¶f äÉ¡Lh .. IÒ¨dGh IÒ◊G ÚH

 áHôZ ‘ kÉfÉ›
 IÎØdh Rƒ«f

IOhófi
 áHƒÑe äÉfÓYG

 äGQÉ«°S . äGQÉ≤Y
 . ∞«XƒJ äÉÑ∏W .

 äÉ°ThôØe . ∞FÉXh
äƒ«Hh ≥≤°T   QÉéjEG
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Special Offer  75 $
initial exam

x-ray
 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج ال�صنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�صب بجل�صة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة ال�صنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�صور

))الرتكيبات

dentures"
اطقم ال�صنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و ال�صنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�س ال�صنان يف جل�صة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�صكال تقومي ال�صنان



14

www.ghorbanews.com

Thursday September 30,  2010- Vol 3  Issue#86

¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc

á£°û≤dÉH äÉHQh á∏μ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch

IôNÉØdG á«böûdG

6812 5th Ave.

Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ´ôa

Main st, Paterson  1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

www.nablussweets.com

áلي°ùJ

نكات 
القائد: عندما ي�صل رئي�س اجلمهورية تبداأ 

باطالق 21 طلقة. الع�صكري: اذا ا�صبته من 

اول طلقة هل اتوقف؟

…………………
رجل كرمي جدا �صعلت النار يف منزله فجاء 

رجال الطفاء فقال لهم والله لن تطفوؤو النار 

حتى ت�رشبون القهوة.

…………………
اأهدى رجل خطيبته ببغاء وفى اليوم التاىل 

�صاألها كيف هو الببغاء ؟ فرددت عليه طعمه 

اطيب من طعم الدجاج بكتري.

…………………
الفيل عامل عيد ميالدوعازم كل احليوانات 

وجات النمل ورنت يف الباب وحمد�س فتح ملا 

�صبح احلال قال لهاالفيل لي�س جمتي�س؟ قالت 

جيت ومفتحتو�س قال الفيل كنتي تدخلي من 

حتت الباب قالت بدك كويبة �صعري تتخ�رش؟

………………
تي�س ي�صاآل تي�س مر عيدين ول�صه ماذبحوك؟ قاله 

ا�صلي م�صجل ب�صهاده امليالد حمار.

…………………
مره وحده عجوزه راحت الغابه لقت ا�صد 

قالت له ل تاكلنى قال لها ل تخافى لن اكل 

النوا�صف؟

…………………
فيه �صودانني �رشقوا بنك... تعبوا من عد الفلو�س 

قالوا اااي فكره نعرف من اجلرايد غدا. 

…………………
مرة طيارة طايرة فى اجلو وبعدين �صويه كده 

والطيارة اعدت تتهز تتهز والطيار قال يا جماعه 

الطيارة هاتقع عل�صان الوزن تقيل ممكن تالته من 

الركاب ي�صحوا بنف�صهم عل�صان الباقى يعي�س قام 

المريكى وفتح الباب وقال امريكا رمز احلريه 

ورمى نف�صه قام بعده الفرن�صاوى وقال فرن�صا 

رمز الت�صحيه ورمى نف�صه قام ال�صعيدى بعدهم 

وفتح الباب وقال م�رش رمز الفهلوة ....... 

وراح رامى امل�صيفه؟

…………………
فيه حم�ص�س جاي م�رشع و�صدم يف العمود جاه 

الع�صكري قاله مات�صوف قال والله هو ايل طالع 

بوجه ؟

…………………
رف�س جمنون فنجان قهوة من �صديقه قائال:انا 

عندما ا�رشب القهوة ل انام. 

فقال املجنون الثاين:غريب!انا على عك�صك متاما 

فانا عندما انام ل ا�رشب القهوة. 

…………………
مره حرامي دخل بيت عجوز و�رشق التلفزيون و 

ب�س خرج �صاف العجوز تلحقه فخاف احلرامي 

وقام يرك�س وهي تلحقه وهو يرك�س وملا 

وقف احلرامي و�صالها اي�س تبغى قالت له ن�صيت 

الرمود يا غبي.

………………
ديك و دجاجه Á�صون بال�صوق �صافوا حمل لبيع 

ال�صورما قال الديك لزوجته هذا م�صري اللي ما 

تطيع زوجها. 
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π«FGô°SEG ™e

ك�صف وزير الإعالم اليمني، ح�صن اللوزي، عن �صغوط مور�صت على 

بالده، لدفعها للتفريط مبوقف الإجماع العربي واإقامة عالقات مع 

اإ�رشائيل.

ومل يك�صف اللوزي عن طبيعة هذه ال�صغوط وم�صدرها لكنه قال: 

}عالقتنا قوية ومتينة مع الوليات املتحدة، ولكن لي�س على ح�صاب 

.zال�صعب الفل�صطيني وامل�صالح القومية

واأ�صاف اأن عالقات بالده مع اأمريكا قوية ووا�صحة، ويتم بناوؤها 

ملواجهة التهديد امل�صرتك جلرائم تنظيم القاعدة والتعاون لدعم التنمية 

يف اليمن.

واأكد اللوزي يف ت�رشيحات ن�رشتها �صحيفة }ال�صيا�صيةz، اليوم ، اأن 

اإجناح احلوار الوطني اجلاد وامل�صوؤول بني كافة القوى ال�صيا�صية 

اليمنية كفيل بالتغلب على التحديات التي تواجه اليمن، واإغالق الباب 

نهائيا اأمام التدخالت والأيادي اخلارجية واملتعاونني معها.

واأو�صح اأن اليمن يواجه حتديات وم�صكالت اقت�صادية كبرية، ويف 

مقدمتها تراجع اإنتاج النفط، الذي يعد اأهم مورد يف البالد منذ عقد 

الثمانينيات، ف�صالk عن العجز الكبري يف املوازنة العامة للدولة، 

اإ�صافة اإىل �صح املياه والفقر والبطالة التي تعترب من اأخطر التحديات.

واأ�صار اإىل اأن اخلطط اخلم�صية الإمنائية التي ت�صعها احلكومة اليمنية 

ت�صعى ملعاجلة هذه التحديات، راف�صاk اأي ت�صخيم لالأو�صاع يف اليمن 

اأو ت�صويرها بعك�س الواقع، وم�صدداk على اأن البالد اآمنة  متما�صكة.

وحول جهود اإحالل ال�صالم يف �صعدة، اأو�صح اللوزي اأنه ” اإحياء 

املبادرة القطرية، واأن اجلهود يف هذا الجتاه ت�صري اإيجابياk وخا�صة 

بعد التفاق مع احلوثيني على 22 نقطة تف�صيلية للنقاط ال�صت التي ” 

. kالتفاق عليها �صابقا

وو�صف الأو�صاع احلالية يف حمافظة �صعده وحرف �صفيان، حيث 

دارت اأحداث التمرد، باأنها م�صتقرة

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800

Fax:  (718) 301-1795
ghorbanews1@

yahoo.com
mail@ghorbanews.com

 ÚH ∫Éà≤dG OóŒ ‘ ≈MôLh ≈∏àb
øª«dG ∫Éª°T πFÉÑb ∫ÉLQh Ú«Kƒ◊G

قتل 7 اأ�صخا�س و اأ�صيب عدد اآخر بجروح، الأربعاء، يف جتدد الإ�صتباكات بني اأن�صار احلوثي و 

م�صلحني من رجال القبائل مبديرية املرا�صي مبحافظة اجلوف اليمنية �صمايل البالد .

وقالت م�صادر حملية اإنه �صوهدت عدد من اجلثث ملقاة على قارعة الطريق، يف ا�صتمرار القتال بني 

قبائل م�صلحة و حوثيني الذي ي�صتخدم فيه flتلف الأ�صلحة املتو�صطة و الثقيلة.

ومل يتمكن من التعرف على ح�صيلة موؤكدة ل�صحايا املواجهات من الطرفني ل�رشاوتها .

و كان  قتل �صخ�س واأ�صيب اآخر من اأن�صار احلوثي يف مواجهات اأم�س الثالثاء . واتهم اإعالم 

احلوثي يف بيان وزع على الإنرتنت  جماميع ع�صكرية تابعة للجي�س اليمني باإثارة العنف و اإطالق 

النار ع�صوائيا على مواطنني ما اأ�صفر عن �صقوط قتيل وجريح الثنني املا�صي .

وقال بيان احلوثي } اإن املجاميع الع�صكرية التي تتمركز يف مديرية املرا�صي مبنطقة برط باجلوف } 

مترت�صت يف )�صل�صلة جبال امللحات( وقطعت الطرق الرئي�صية والفرعية، وا�صتحدثت النقاط الع�صكرية } 

.

وحمل البيان ال�صلطة م�صوؤولية احلادث ، معتربا ذلك �صلوكا يك�صف عن عدم رغبة احلكومة اليمنية يف 

امل�صي يف تثبيت خيار ال�صالم و امل�صي يف الإعمار و التنمية } حد تعبريه .

 áMÉ«°ùdG ôFÉ°ùN Q’hO äGQÉ«∏e 10
á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN á«æª«dG

ك�صفت درا�صة حديثة، اأن القطاع ال�صياحى باليمن تكبد خ�صائر فادحة خالل الفرتة املا�صية قدرت ب`10 

مليارات دولر اأ�صفرت عن �صطب مئات اآلف الوظائف واإفال�س الع�رشات من وكالت ال�صفر.

وبح�صب الدرا�صة التى اأعدها اأ�صتاذ القت�صاد امل�صارك بجامعة عدن يو�صف �صعيد، فاإن القطاع ال�صياحى 

خ�رش حواىل ع�رشة مليارات دولر خالل ال�صنوات الع�رش املا�صية، وهو ما اأدى لفقدان �صبعمائة األف 

 . kوظيفة وتراجع الدخل للقطاع الفندقى وموؤ�ص�صات النقل اإىل 50% �صنويا

واأ�صار �صعيد فى درا�صته اإىل اأن املن�صاآت ال�صياحية تتاأثر بن�صبة 30% عقب تنفيذ كل عملية م�صلحة، وهو ما 

اأدى اإىل ال�صتغناء عن 60% من العاملني فى قطاع اخلدمات ال�صياحية.

واتهم حمللون اقت�صاديون احلكومة بالف�صل فى حتقيق معدلت اإيجابية خالل اخلطة التنموية الثانية 

للنهو�س بال�صياحة اليمنية الراكدة منذ عقد من الزمن وهو ما نفته م�صادر ر�صمية مطلعة. 

وانتقد رئي�س جمعية الكتاب ال�صياحيني اليمنيني يا�صني التميمى، �صيا�صة احلكومة جتاه امل�صتثمرين فى 

القطاع ال�صياحى وو�صفها بالطاردة، ونفى التميمى وجود الإجراءات واحلوافز امل�صجعة للقطاع اخلا�س 

لال�صتثمار فى البنية التحتية التى تتطلبها بيئة ال�صتثمار.

واأكد اأن فر�س ال�رشائب املجحفة ورفع فاتورة الكهرباء واملياه بن�صب غري م�صبوقة على الفنادق ل 

يتنا�صب مع جذب ال�صتثمارات فى بلد يعتمد على ال�صياحة كمورد مهم للدخل القومى.

وهاجم التميمى �صيا�صة احلكومة فى التعامل بجدية مع ق�صايا الختطاف، موؤكداk العجز امللحو® فى 

ح�صم هذه الظواهر، التى يرى اأنها �صبب اإحجام ال�صياح ب�صكل ملحو®، ف�صالk عن �صعف ال�صيا�صة الإعالمية 

والرتويجية التى تكاد تكون معدومة. 

فى املقابل نفت املديرة التنفيذية ملجل�س الرتويج ال�صياحى بوزارة ال�صياحة فاطمة احلريبى ف�صل اجلهود 

الر�صمية للنهو�س بالقطاع ال�صياحى الذى ي�صهم ب`3% من الناجت القومى ح�صب تعبريها.

ودللت على ذلك باأن القطاع �صهد منواk ملحوظاk خالل الفرتة من 2007 اإىل 2009، حيث ا�صتقبلت اليمن 

مليون و28 األف �صائح قدموا من اأوروبا واآ�صيا والأمريكيتني واأفريقيا. 

واأ�صارت اإىل اأن هوؤلء ال�صياح ق�صوا 117 مليوناk و900 األف ليلة �صياحية فى ثالث �صنوات )2007-

2009(، وبلغ الدخل ال�صياحى العام املا�صى 903 ماليني دولر.

وراأت احلريبى، اأن التحذيرات التى توجهها وزارات اخلارجية فى الدول الأوروبية لرعاياها وحثهم 

على عدم ال�صفر لليمن هى التى اأثرت ب�صكل �صلبى على تراجع القطاع ال�صياحى ولي�س اأى �صىء
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Ògما n÷يل اÑس�
 pد لnكُت باأوطاين �صبيلn التمُرّ nص� ماهري يف يدي  nاجل nمقاليد ّnلو اأن

د  يا بغري التجُدّ nحُتاوُل اأن حت  mلأّمة nل حياة rاأن rت nمpل nاإذن ع
د  ّnما مل ُيعو nُد هذا ال�صعب ّpُتعو  kزُت قّوة ّnي جله ّpف nالأمُر يف ك pلو

ي م�صيpّد  nهّدام باألف ّpعلى كل  kي لعلنُت ثورة ّpلو الأمُر يف كف
ُيرى اليوم م�صتاءk فيبكي على الغد   mي مُناه�س nباألف ّmرجعي ّpعلى ُكل

د  nبال ي rا ا�صطو ولكن ّnويا رمب  mوؤوفة nم mرجل pى ب nّي ا�صعnولكنن
رى غريn ُقعدد  nربُهم ل تnخت nمتى ت  kة nب rذ pوك kنا rي nم nبّرامون nوحويل

ى خليعاk ويغتnذي  nهو nروُح كما ي nي تى  nما التجديُد يف اأن يرى الف nلعمُرك
د  ّpوقnامُلت pب nاريُب مثل الكوك nجت ينهُ  nتز kّه بالفكر ُحّراnولكن

د  ّnرتد nفلم ت kتما nُه ح nح rر nراأت ط  lاجُلمود مواطن nوب nث rت nاذ ن�ص rت nم�ص
تr يُد املتعبpّد  nصف ما �صاء� nمن اخل يrم بالدي ت�صوُمها  nعلى �ص rت ّnر nوق

ى والتبُلّد  nم nللع kى وحثيثا nص� nم  p ه pخلري kطيئا nب mفيا لك من �صعب
نrقد  nي pجالة nوان قيد يف حبل الد ماُحه  pج rن pلال�صالح يحر nع rمتى ُيد
رقد  nم ّpمن كل ّnم nجتد ما يثري اله  mرباء من كل منزل nالغ nال�صاحة pُزر

بتدي  nنتهي حيُث ت nت mّتى �ُصجون nو�ص  mى ُخرافة nوملق ، mاأوهام nكر nجتد و
هُم يف النا�س م�صيn املقيnّد  pصت ب� nم  lهم عوائد rدت nهم ا�صت�صلموا فا�صتعب

ُتهيpُّج منه كل ا�صاأمn اأربد   mلنه�صة lيف ال�صعب افتقار nرك rلعم
عبm ذي كيان و�صوؤُدد  nص� pليُق ب nت  lم�صتقيمة lحّرة lفاإّما حياة

بيnك ترتدي  rو nث ّnُر ، فاخرت اأي nفُتعذ هُ  nند pي اجلهُد ع nينته lواإّما ممات
د  ّnتقوم على هذا الأ�صا�س املهد  mلأّمة lواإل فال ُيرجى نهو�س
هتدى  nّّني يppعب بامل�صل nُتقاد ، و�ص ي من بالد ب�صعرة  ّpج nوماذا ُتر

م�صاكني اأمثالp البnعري املعبnّد  ذبون وراءُهم  pيج mوم nاقول لق
 nاملرُء ُيطرد pصُللك� nي mصبيل� ّnفاأي اقاموا على الأنفا�س يحتكرونها 

د  pُيعرب rر ّpد nر ، او ُتك nطrب nياليه ي nل تr له  nف nص� rوما منهُم ال الذي اإن
د  nص� rر nمب nفوا للم�صلحني pق nول ت ه  nطريق rلال�صالح ياأخذ nعوا ال�صعب nد

د  pح�ص nي nال�صوك pن يزرع nتعوقونه .. م زرعوا ا�صواككم يف طريقه  nول ت
ه با�صم النبيpّ حمّمد  nحُتُلون  ّlالذي ي�صُكو النبُيّ حممد ّnاأكل

وعد  nول هكذا قالت �رشيعُة مل  kل ّnوما هكذا كان الكتاُب منز
وعد  nالُبطون مل nُتريدون اإ�صباع وعد  nبعد م pحن nحُت قلُتم مل ي pاذا �ص

د  ّpُخطوات الناه�صني و�صد rن pاأع  kلل�صعب حائرا ّnك اللهمnهدايت
لnّد  nflُ جاملُت غري rاأراين واإن لn اأنني  pنبا بل�صاين اأن يجام

د  nي يكون ل�رشم nفهل عي�ُس من داج وهب اأنني اأخنnتr عليnّ �رشاحتي 
اأطاوع كالأعمى Áني مقلدي  فل�صُت ولو اأنnّ النجومn قالئدي 

تكم او انني غري مهتدي  nغواي ول قائلl : ا�صبحُت منكم ، وقد اأرى 
به ومتى ما احرزp الغي اأبعد   rالر�صد اأءمتر p pولكنني ان اأب�رش
لن�رشة حقm او للطمةp معتدي  ه  nوهل انا ال �صاعر يرجتون
ورد  nم nرش� kة ّnُحر kُد نف�صا pواأور فمايل عمداk ا�صت�صيُم مواهبpي 

د nه rخُنه مب�ص nمل ي mف عمروrي nكما �ص  mل pني مبحف ّpمل ُيخ lوعندي ل�صان

 ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
 ƒZÉµ«°T ‘ ¢ùHÓe äÓfi
øeDƒe øµ°ùdGh ó«L ÖJGôdG

óªfi :∫É°üJE’G
646-339-6759 :∞JÉ¡dG

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800

Fax:  (718) 301-1795
ghorbanews1@

yahoo.com
mail@ghorbanews.com
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áلF Yا

…óãdG ¿ÉWô°ùH äÉHÉ°üŸG ÚH äÉ«aƒdG ‘ É©LGôJ ô¡¶J á°SGQO
قبل 60 عاما كانت املراأة التي يكت�صف ا�صابتها ب�رشطان الثدي لديها فر�صة 

ل تزيد عن 25 باملئة للبقاء على قيد احلياة ملدة ع�رش �صنوات. لكن اطباء 

امريكيني قالوا يوم الربعاء ان الن�صبة الن ارتفعت ايل اأكرث من 75 باملئة.

وقال خرباء ان الدرا�صة التي اجريت مب�صاركة ن�صاء عوجلن يف مركز )ام.

دي. اندر�صون لل�رشطان( بجامعة تك�صا�س تظهر كيف ان حت�صينات يف ا�صاليب 

العالج والفح�س اأحدثت حتول بحيث مل يعد املر�س حكما حمققا باملوت.

و�صيقدم الدكتور اأمان بوزدار الدرا�صة يف اجتماع يف وا�صنطن للمتخ�ص�صني 

يف �رشطان الثدي ترعاه اجلمعية المريكية لعلم الورام يف وقت لحق من 

هذا ال�صبوع.

وفح�س فريقه �صجالت الف الن�صاء الالتي تلقني العالج يف املركز منذ عام 

. 1944

ويف جميع املري�صات ب�رشطان الثدي كانت ن�صبة البقاء على قيد احلياة ملدة 

ع�رش �صنوات تبلغ 25 باملئة يف الفرتة من 1944 ايل 1955. وقال بوزدار 

انه يف الفرتة من 1995 ايل 2004 ارتفعت الن�صبة ايل 5^76 باملئة.

وقال بوزدار }هذا حتول مثري ب�صبب طريقة العالج املزدوجةz. وتتلقى الن 

الن�صاء امل�صابات بال�رشطان الذي انت�رش يف الثدي عالجا كيماويا قبل التدخل 

اجلراحي جلعل الورم ا�صهل قليال يف ال�صتئ�صال والعثور على اي خاليا 

�رشطانية متناثرة.

والتقدير ال�صواأ من ن�صيب امل�صابات باملرحلة الرابعة من املر�س والتي 

تنت�رش فيها اخلاليا ال�رشطانية يف انحاء اجل�صم. لكن حتى عند بلوغ هذه 

املرحلة فان التقدم يف العالج الكيماوي �صاعد يف انقاذ ارواح مري�صات. 

وقال بوزدار انه يف عام 1994 بقت ثالثة باملئة فقط من تلك املري�صات 

على قيد احلياة ملدة ع�رش �صنوات. والن فان الن�صبة تبلغ 22 باملئة
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ôHƒàcCG ÜôM
 øjöûJ ÜرëH ∂dòc ±ر©J رHتوcأ� Üحر

 πc ÚH äQ�O Üحر »g ¿�رØ¨d� Ωوj Üحرh
 øم πيF�ö�E�h ÖfاL øا مjQسو�h öüم øم

 Üر◊� äأ�óH .Ω1973 Ωر ‘ عاNB’� Öfا÷�
 ≥a�وŸ� 1973 رHتوc6 �أ âسب�d� Ωوj ‘

 ÅLاØم Ωوé¡H (`g 1393 ¿م†ساQ 10 Ωيوd
 …Qسو�d� ¢ûي÷�h …öüŸ� ¢ûي÷� πبb øم
عل≈ �dقو�F�ö�E’� äيلية �dت« cاâf مر�H£ة 
 ‘ Qاæd� ∞bh .¿’سبة �÷و†gh Aاæسي� ‘

24 �أcتوHر âaóg óbh ,1973 مh öü�سوjQة 
�E¤ ��سO�OÎ �سب¬ jõLرة �سيæاh A�÷و’¿ 

.πيF�ö�E� اª¡ت« �سب≤ �أ¿ �حتلتd�
�fت¡â �◊رQ Ü�سªيا Hاdتوbي™ عل≈ 

�ØJاbية a∂ �’�ستبا∑ ‘ 31 ماjو 
1974 حيa�h åقF�ö�E� âيπ عل≈ �EعاOة 
مæjóة �dقæي£رة d�سوjQا VhسØة æbاة 

 Oا©HE� πHمقا öüŸ يةböûd� ¢�jسو�d�
 §N øة مjQسو�d�h ةjöüŸ� ä�قوd�

�fó¡dة Jhاأ�سي�¢ bوة NاUسة Ódأ· 
�Ÿتóëة Ÿر�bبة –قي≤ �’ØJاbية.

Üأ�سبا’�
 ´GöüdG ä’ƒL ióMEG »g ôHƒàcCG ÜôM

العربي الإ�رشائيلي، حيث خططت القيادة 

 ‘ ÜôM ø°ûd ájQƒ°ùdG ™e ájöüŸG

وقت واحد على اإ�رشائيل بهدف ا�صرتداد 

�صبه جزيرة �صيناء واجلولن التي �صبق 

اأن احتلتهما اإ�رشائيل يف حرب 1967، 

وقد كانت املح�صلة النهائية للحرب هي 

تدمري خط بارليف يف �صيناء وخط اآلون 

يف اجلولن، وكانت اإ�رشائيل قد اأم�صت 

ال�صنوات ال�صت التي تلت حرب يونيو يف 

حت�صني مراكزها يف اجلولن و�صيناء، 

واأنفقت مبالغ �صخمة لدعم �صل�صلة من 

التح�صينات على مواقعها يف مناطق 

مرتفعات اجلولن ويف قناة ال�صوي�س، 

فيما عرف بخط بارليف.

‘ 29 اأغ�صط�س 1967 اجتمع قادة دول 

اجلامعة العربية يف موؤمتر اخلرطوم 

 kبالعا�صمة ال�صودانية ون�رشوا بيانا

 :zالالءات الثالثةzت�صمن ما ي�صمى ب

عدم العرتاف باإ�رشائيل، عدم التفاو�س 

معها ورف�س العالقات ال�صلمية معها. يف 22 

نوفمرب 1967 اأ�صدر جمل�س الأمن التابع لالأمم 

املتحدة قرار 242 الذي يطالب الن�صحاب 

الإ�رشائيلي من الأرا�صي )الن�صخة العربية 

من القرار 242 حتتوي على كلمة الأرا�صي 

بينما الإجنليزية حتوي كلمة اأرا�س( التي 

احتلتها يف يونيو 1967 مع مطالبة الدول 

العربية املجاورة لإ�رشائيل بالعرتاف بها 

وبحدودها. يف �صبتمرب 1968 جتدد القتال 

ب�صكل حمدود على خطوط وقف اإطالق النار 

بني اإ�رشائيل وكل من م�رش و�صوريا مبا ي�صمى 

حرب ال�صتنزاف، مما دفع الوليات املتحدة 

اإىل اقرتاح خطط لت�صوية �صلمية يف ال�رشق 

الأو�صط، وكان وزير اخلارجية الأمريكي 

وليام روجرز قد اإقرتح ثالث خطط على كال 

اجلانبني اخلطة الأوىل كانت يف 9 دي�صمرب 

 ôHƒàcCG 4 1969، ثم يونيو 1970، ثم

1971. ” رف�س املبادرة الأوىل من جميع 

اجلوانب، واأعلنت م�رش عن موافقتها خلطة 

روجرز الثانية حتى تعطي نف�صها وقتاk اأكرث 

لتجهيز اجلي�س وتكملة حائط ال�صواريï للمعركة 

املنتظرة، اأدت هذه املوافقة اإىل وقف القتال 

يف منطقة قناة ال�صوي�س، واإن مل ت�صل حكومة 

اإ�رشائيل اإىل قرار وا�صح ب�صاأن هذه اخلطة. 

‘ 28 �صبتمرب 1970 تويف الرئي�س امل�رشي 

جمال عبد النا�رش، و” تعيني اأنور ال�صادات 

رئي�صاk للجمهورية. يف فرباير 1971 قدم اأنور 

ال�صادات ملبعوث الأمم املتحدة غونار يارينغ، 

الذي اأدار املفاو�صات بني م�رش واإ�رشائيل 

ح�صب خطة روجرز الثانية، �رشوطه للو�صول 

اإىل ت�صوية �صلمية بني م�رش واإ�رشائيل واأهمها 

ان�صحاب اإ�رشائيلي اإىل حدود 4 يونيو 1967. 

رف�صت اإ�رشائيل هذه ال�رشوط مما اأدى اإىل 

جتمد املفاو�صات. يف 1973 قرر الرئي�صان 

 ßامل�رشي اأنور ال�صادات وال�صوري حاف

الأ�صد اللجوء اإىل احلرب ل�صرتداد الأر�س 

التي خ�رشها العرب يف حرب 1967م. كانت 

اخلطة ترمي العتماد على املخابرات العامة 

امل�رشية واملخابرات ال�صورية يف التخطيط 

للحرب وخداع اأجهزة الأمن وال�صتخبارات 

الإ�رشائيلية والأمريكية ومفاجاأة اإ�رشائيل 

بهجوم غري متوقع من كال اجلبهتني امل�رشية 

وال�صورية، وهذا ما حدث، حيث كانت 

املفاجاأة �صاعقة لالإ�رشائليني.

Üر◊� Qم�سا
‘ ôHƒàcCG 6 1973 قامت القوات اجلوية 

امل�رشية بتنفيذ �رشبة جوية على الأهداف 

الإ�رشائيلية خلف قناة ال�صوي�س عرب مطار 

بلبي�س اجلوي احلربي )يقع يف حمافظة 

ال�رشقية - حوايل 60 كم �صمال �رشق القاهرة( 

وت�صكلت القوة من 222 طائرة مقاتلة عربت 

قناة ال�صوي�س وخط الك�صف الراإداري للجي�س 

الإ�رشائيلي جمتمعة يف وقت واحد يف متام 

ال�صاعة الثانية بعد الظهر على ارتفاع منخف�س 

للغاية.

وقد ا�صتهدفت الطائرات حمطات الت�صوي�س 

والإعاقة يف اأم خ�صيب واأم مرجم ومطار املليز 

ومطارات اأخرى وحمطات الرادار وبطاريات 

الدفاع اجلوي وجتمعات الأفراد واملدرعات 

والدبابات واملدفعية والنقاط احل�صينة يف خط 

بارليف وم�صاف البرتول وflازن الذخرية. 

ولقد كانت عبارة عن �رشبتني متتاليتني قدر 

اخلرباء الرو�س جناح الأوىل بنحو %30 

وخ�صائرها بنحو 40 ونظرا للنجاح الهائل 

لل�رشبة الأوىل والبالغ نحو 95% وبخ�صائر 

نحو 5^2% ” اإلغاء ال�رشبة الثانية.

تلقت احلكومة الإ�رشائيلية املعلومات الأوىل 

عن الهجوم املقرر يف اخلام�س من اأكتوبر 

)ت�رشين الأول( فدعت رئي�صة الوزراء 

الإ�رشائيلية غولدا ميئري بع�س وزرائها جلل�صة 

طارئة يف تل اأبيب ع�صية العيد، ولكن مل يكف 

الوقت لتجنيد قوات الحتياط التي يعتمد اجلي�س 

الإ�رشائيلي عليها.

وقد جنحت �صوريا وم�رش يف حتقيق ن�رش 

 ،zلهما، اإذ ” اخرتاق خط بارليف }احل�صني

خالل �صت �صاعات فقط من بداية املعركة، 

بينما دمرت القوات ال�صورية التح�صينات 

الكبرية التي اأقامتها اإ�رشائيل 

يف ه�صبة اجلولن، وحقق 

اجلي�س ال�صوري تقدم كبري يف 

اليام الأوىل للقتال مما اربك 

اجلي�س الإ�رشائيلي كما قامت 

القوات امل�رشية مبنع القوات 

الإ�رشائيلية من ا�صتخدام 

اأنابيب النابامل بخطة مده�صة، 

كما حطمت اأ�صطورة اجلي�س 

الإ�رشائيلي الذي ل يقهر، 

يف �صيناء امل�رشي واجلولن 

ال�صوري، كما ” ا�صرتداد 

قناة ال�صوي�س وجزء من �صيناء 

يف م�رش، وجزء من مناطق 

مرتفعات اجلولن 

ومدينة القنيطرة 

يف �صورية.

تدخلت الدولتان 

العظمى يف ذلك 

احلني يف �صياق 

احلرب ب�صكل غري 

مبا�رش حيث زود 

الحتاد ال�صوفياتي 

بالأ�صلحة �صوريا 

وم�رش، وان 

كان الحتاد 

ال�صوفيتى قد 

رف�س اعطاء م�رش 

ال�صلحة الالزمة 

بعد اأزمة طرد 

خربائها عن طريق ال�صادات ال ان 

الحتاد ال�صوفيتى رجع واعطى 

م�رش جزءاk من ال�صلحة ولكن 

متويل م�رش الرئي�صى فى ال�صلحة 

جاء من الت�صيك بعد زيارة وزير 

اخلارجية امل�رشى اىل الت�صيك 

فى زيارة �رشية مل يعلم بها 

احد فى ذلك الوقت بينما زودت 

الوليات املتحدة بالعتاد الع�صكري 

اإ�رشائيل. 

Üة �◊رjا¡f
تدخلت الوليات املتحدة الأمريكية 

والدول الأع�صاء يف جمل�س الأمن 

الدويل التابع لالأمم املتحدة و” 

اإ�صدار القرار رقم 338 الذي 

يق�صي بوقف جميع الأعمال 

 ôHƒàcCG 22 من يوم kاحلربية بدءا

عام 1973م.

وقبلت م�رش بالقرار ونفذته 

اعتبارا من م�صاء نف�س اليوم اإل اأن 

القوات الإ�رشائيلية خرقت وقف 

اإطالق النار، فاأ�صدر جمل�س الأمن 

 ôHƒàcCG 23 الدويل قرارا اآخر يوم

يلزم جميع الأطراف بوقف اإطالق 

النار.

اأما �صوريا فلم تقبل بوقف اإطالق 

النار، وبداأت حرب جديدة اأطلق 

عليها ا�صم }حرب ال�صتنزافz هدفها تاأكيد 

�صمود اجلبهة ال�صورية وزيادة ال�صغط على 

اإ�رشائيل لإعادة باقي مرتفعات اجلولن، وبعد 

النت�صارات التي حققها اجلي�س ال�صوري وبعد 

خروج م�رش من املعركة وا�صتمرت هذه احلرب 

. يف نهاية �صهر مايو 1974  k82 يوما Ióe

توقف القتال بعد اأن ” التو�صل اإىل اتفاق 

لف�صل القوات بني �صوريا واإ�رشائيل، اأخلت 

اإ�رشائيل مبوجبه مدنية القنيطرة واأجزاء من 

الأرا�صي التي احتلتها عام 1967.

Üر◊� èFتاf
من اأهم نتائج احلرب ا�صرتداد ال�صيادة الكاملة 

على قناة ال�صوي�س، وا�صرتداد جميع الأرا�صي 

يف �صبه جزيرة �صيناء. وا�صرتداد جزء من 

مرتفعات اجلولن ال�صورية مبا فيها مدينة 

القنيطرة وعودتها لل�صيادة ال�صورية. ومن 

النتائج الأخرى حتطم اأ�صطورة اأن جي�س 

اإ�رشائيل ل يقهر والتي كان يقول بها القادة 

الع�صكريون يف اإ�رشائيل[، كما اأن هذه احلرب 

مهدت الطريق لتفاق كامب ديفيد بني م�رش 

واإ�رشائيل والتي عقدت يف �صبتمرب 1978م على 

اإثر مبادرة اأنور ال�صادات التاريخية يف نوفمرب 

1977م وزيارته للقد�س. واأدت احلرب اأي�صا 

اإىل عودة املالحة يف قناة ال�صوي�س يف يونيو 

1975م.

 �أcتوHر 1977 
 ±Î©j »يتaسو� - »µjأمر� ¿ÓعE� QhóسU 
 »æل�س£يØd� Ö©سûلd عةhöûŸ� ¥ا◊قوH

jh£لÖ مF�ö�E� øيf’� π�سëاÜ مø �’أV�Qس« 
.1967 Ωت« �حتلت¡ا عاd� يةHر©d�

2 �أcتوHر  1978    
 ÚيF�óØd� ™ستب∂ مûJ ةjQسو�d� ä�قوd� 

 π¡س� ‘ ¬ëم�سل ¬¡L�مو ‘ Úيæل�س£يØd�
 1300 πمقت øر عØا¿ ‡ا �أ�سæلبH ´بقاd�

.Úيæل�س£يØd� øم º¡ª¶©م ¢üîس�
2 �أcتوHر  1987 

 Ú©j يبةbQوH Öس« �◊بي�fتوd� ¢�يFرd� 
jRhر �N�ódلية d� øjR©اøH øjóH عل« 

ا dلµëومة. kي�سFQ
3 �أcتوHر 1918 

 �’أمa ÒيüسO πNój πمûس≤ عل≈ Q�أ�¢ 
 Ωياb øل©jh ةjõلي‚E’�h يةHر©d� ä�قوd�

�dhódة �d©رHية ‘ �سوjQا.
4 �أcتوHر  1853 

 �óf’´ حرd� Üقرdhód� ÚH Ωة �ªã©dاfية 
E’�hمW�ÈوjQة �dرh�سية.

4 �أcتوHر 1963  
 âjوµd� ∫Óا�ستقH ا kيªس�Q ±Î©j ¥�ر©d� 

h�سياJO¡ا عل≈ �أV�Qسي¡ا.
5 �أcتوHر 2000 

 …ODوJ O�ل¨رH ةæjóمة ‘ مQعا ä�رgم¶ا 
 ¢ûيتØميلو�سي ¿�OوHي�¢ �سلوFرd� ةdستقا�’

‘ �dيوd� Ωتا›.

ôHƒàcCG çGóMCG

ïjQÉJ
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∫ÓM êÉLOh Ωƒ◊
á∏ª÷G ô©°ùH äÉfƒØ«∏J ähôc

äGQÉ¡H-á¡cÉa- QÉ°†N
 áaÉc á«Ñ∏àd ΩÉJ OGó©à°SG

ºكJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

 á«bô°ûdG áª©WC’G áaÉc
á«cÎdG äÉjƒ°ûŸGh


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28

