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بان كي مون خالل لقاءه بعبـ_ه املوتي: 

على الفل�سطينيني ان يظهروا
 كجبهة موحـ_ة

 لـ_فع عملية ال�سالم

اتهام 3 اأفغان بالكذب على مكتب التحقيقات
موؤامرة تفجري يف اأمريكا قـ_ تكون الأخطر منذ 

هجمات 11 �سبتمرب

�سرطة نيويورك ت�ستبه بـ_وافع جن�سية 
وراء مقتل اللبنانية اأنـ_ريه-�سارة بجاين
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يف رثاء ”القطة الأوىل“...

األب،  بوش  أحّب  ال  لماذا  تسألوني  ال 
إذا  و  األّم.  بوش  ال  و  االبن،  بوش  ال 
من  واحداً  أختار  أن  لي  بّد  ال  كان 
تلك  بوش،  الكلبة  فسأختار  بوش،  آل 
األبيض،  البيت  في  إقامتها  أثناء  التي 
أن  اختارت  األولى،  الكلبة  بصفتها  و 
الرئيس،  نوم  في غرفة  مواليدها  تضع 
للمأل  تخرج  باربارة  السيّدة  جعل  مّما 
لتعلن  العروس،  كأّم  مرتبكة  و  فرحة 
للصحافة أنّها أصبحت جّدة لستّة كالب 
جيّدة،  بصحة  جميعهم  يتمتّعون  صغار 
وضعت  راحتهم،  على  حفاظاً  أنّها،  و 

زوجها خارج غرفة النوم الرئاسيّة!ـ
ليلتها:  األسعد  كان  من  أدري  ال  و 

جورج.. باربارة.. أم الكالب؟
تلك  أجل  من  سعيدة،  فكنت  أنا  أّما 
مّرة،  ألّول  تشغلها،  كانت  التي  الغرفة 
غير  مسالمة،  و  بريئة  و  وفيّة  كائنات 
القرار  مخدع  في  تنام  أنّها  واعية 
الضمير،  لنعاس  غرفة  في  و  الكوني، 
عليها  تناوب  غرفة  المبادئ.  شخير  و 
سّكان  موت  يديرون  كانوا  رؤساء، 
الكرة األرضيّة من سريرهم، و يعلنون 
االنقالبات  و  المجاعات  العالم  على 
لزوجاتهم..  قبلتين  بين  الحصارات،  و 
الفناء  في  لعشيقاتهم،  معابثتهم  أثناء  و 
دائماً  يكن  لم  بيت  في  للقيم،  الخلفي 

ناصع البياض.
كرئيس  مّرة  آلخر  سينام  كلينتون  بيل 
كانون   19 في  األبيض  البيت  في 
سينام  من  أدري  ال  و  )يناير(.  الثاني 
في سريره بعد ذلك: أذئب من الحزب 
الجمهوري؟  ثعلب من  أم  الديمقراطي، 
فقد كانت تلك الكلبة األّم، آخر من شغل 
تلك الغرفة بموصفات إنسانيّة، و بدون 
إسرائيل، و  أنبياء  لدى  ارتهان وظيفي 
بدون حاجة إلى أن تسرق حليب أطفال 

العراق لتُرضع كالبها الستة.ـ
و سواء جاءنا العزيز بوش االبن الهثاً، 
أم الغالي آل غور متهافتاً، فمن المؤكد 
أّن الذي سيصل منهما إلى ذلك السرير 
مطّهرة  و  نظيفة،  على شراشف  سينام 
يعلق  أن  يمكن  ما  كّل  من  و  دمنا  من 
في األسّرة من ذاكرة قد تمنع المرء من 

النوم، و تفسد عليه أحالمه. )....(ـ
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يؤكد خبراء أن مؤامرة تفجير في 
التحقيق  يجري  ودنفر  نيويورك 
فيها تحمل عناصر سيناريو الحالة 
الواليات  ألمن  بالنسبة  األسوأ 
وجود  في  تتمثل  والتي  المتحدة، 
في  وتدريب  القاعدة  بتنظيم  صلة 
داخل حدود  تنقل  الخارج وحرية 
الواليات المتحدة، نقاًل عن تقرير 
إخباري الخميس 24-9-2009.

تقول  الذي  زازي  هللا  ونجيب 
السلطات إنه اعترف بتلقي دورات 
في صنع القنابل في معسكر تدريب 
باكستان،  في  القاعدة  لتنظيم  تابع 
تقول  لما  الرئيسية  الشخصية  هو 
مؤامرة  يكون  قد  إنه  السلطات 
وأهداف  أنفاق  قطارات  لنسف 
أخرى. ويعمل زازي سائق حافلة 

داخل مطار كولورادو.

وأصر كل من زازي، ووالده وإمام 
اللذين  نيويورك  مدينة  في  مسجد 

اعتقال أيضاً، على براءتهم.

اآلن  حتى  السلطات  توجه  ولم 
ولدوا  وجميعهم  الثالثة،  للرجال 
اتهامات  سوى  أفغانستان،  في 
التحقيقات  مكتب  على  بالكذب 
االتحادي والتي قد تصل عقوبتها 
القصوى الى السجن ثمانية أعوام 
أكثر  اتهام  منهم  ألحد  يوجه  ولم 

خطورة له صلة باالرهاب.

كانت  اذا  عما  النظر  وبغض 
مكتب  حدد  التي  االتهامات 
في  مالمحها  االتحادي  التحقيقات 
للمحكمة  المقدمة  القضية  أوراق 
الصورة  فإن  ال،  أم  صحيحة 
التي ترسمها ستجعل هذه القضية 
خطورة  األكثر  القضايا  بين  من 
المتحدة  الواليات  حدود  داخل 
سبتمبر/أيلول   11 هجمات  منذ 

.2000

رئيس  وهو  شيهان  مايكل  وقال 
سابق لمكافحة اإلرهاب في شرطة 
مستشاراً  االن  ويعمل  نيويورك 
خاصاً “لدينا هنا رجل تدّرب على 

دراية  ولديه  باكستان  في  يبدو  ما 
يسعى  وكان  قنابل،  صنع  بكيفية 
لتشكيل فريق وبصراحة تامة فإن 

ذلك أسوأ ما يؤرقنا”.

 24( زازي  على  القبض  وألقي 
زازي  والي  محمد  ووالده  عاماً( 
بكولورادو  دنفر  في  عاماً(   53(
ألقي  بينما  الماضي  السبت  يوم 
أحمد  اليوم على  ذات  في  القبض 
وهو  عاماً(   37( أفضلي  ويس 
نيويورك  مدينة  في  مسجد  امام 
ويعيش  للشرطة،  مرشداً  وعمل 
منذ  المتحدة  الواليات  في  الثالثة 

سنوات.

ويقول مكتب التحقيقات االتحادي 
كمبيوتر  جهاز  على  عثر  انه 
زازي  استأجرها  سيارة  في 
كيفية  بشأن  ارشادات  فيه 
معها  والتعامل  متفجرات  صنع 

وتفجيرها.

االتحادي  التحقيقات  مكتب  وأفاد 
عندما  بأنه  محلية  إعالم  لوسائل 
في  منزل  بتفتيش  الشرطة  قامت 
نيويورك  بمدينة  كوينز  ضاحية 
في 14 من سبتمبر/أيلول الحالي 
بمصادرة  قامت  زازي،  زاره 
االقل  وعلى  خلوية  هواتف 
الظهر  على  توضع  حقائب  تسع 

فارغة.

مدريد  قطارات  تفجير  تنفيذ  وتم 
في عام 2004 الذي أودى بحياة 
حقائب  خالل  من  شخصاً   191
محشوة  الظهر  على  توضع 
بهواتف  تفجيرها  تم  بمتفجرات 

خلوية.

ولم يتسّن االتصال بمتحدث باسم 
على  للحصول  زازي  محامي 

تعليق.

تمّكن  اذا  إنه  خبراء  ويقول 
المحققون من إثبات زيارة زازي 
لمعسكر تابع للقاعدة في باكستان، 

يجعل  أن  شأنه  من  ذلك  فإن 
من  خطورة  أكثر  القضية  هذه 
بُنيت على مرشدين  سابقة  قضايا 
فيهم  ومشتبه  أجراً  يتقاضون 
من  لديهم  مما  أكثر  حماس  لديهم 

التدريب. 
التي  التهم  إن  المصدر  وقال 
عاماً،   24 زازي،  يواجهها 
التي  المداهمة  بعمليات  مرتبطة 
استهدفت تجمعات للجالية األفغانية 
األمريكية،  نيويورك  مدينة  في 
والتي قيل إنها هدفت إلى التحقيق 
في مخططات ترمي إلى مهاجمة 
مركز مواصالت كبير على غرار 

محطات المترو أو سكك الحديد.
سينّفذ  كان  المخطط  أن  وأضاف 
على األرجح في نيويورك بسبب 
وصعوبة  فيها،  السكان  كثافة 
يومياً  المتنقلين  جميع  إخضاع 
إلجراءات أمنية، في حين اكتفت 
البقاء على  الداخلية بطلب  وزارة 
حذر حيال أي تطورات مشبوهة 
ومكان  زمان  اتضاح  عدم  بسبب 

الهجمات المفترضة.
 

التحقيقات  وأشارت جهات تابعت 
مع زازي إلى أن الشرطة عثرت 
فيديو  تسجيالت  على  بحوزته 
لمحطة “غراند سنترال” بنيويورك 
التي تعتبر واحدة من أكبر محطات 
السكك الحديد والمترو في البالد، 
بعشرات  أيضاً  تضج  والتي 
التجارية  والمؤسسات  المحال 
مليون  من نصف  أكثر  ويزورها 

شخص يومياً.
 
 

لمكافحة  فيدرالية  قوة  وكانت 
األربعاء  نفذت  قد  اإلرهاب 
مداهمات واسعة لمناطق تجمعات 
نيويورك  في  األفغانية  الجالية 
عبوات  أو  متفجرات  عن  بحثْا 
متضاربة  تقارير  وسط  ناسفة، 
بزيارة  “المخطط”  صلة  حول 
الرئيس األمريكي، باراك أوباما، 

للمنطقة.
 

اتهام 3 اأفغان بالكذب على مكتب التحقيقات
موؤامرة تفجري يف اأمريكا قـ_ تكون الأخطر منذ 

هجمات 11 �سبتمرب
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محشش وقفوه الدوريات قالوا له : “ليش ماربطت الحزام” 
قال : “أصآل مش البس بنطلون ...! “ 

 ******
محشش جات له بنت قالوا: “وش بتسميها” 

قال: “نوره على عمتي هياء.” 
 ******

مدرب يسأل العب محشش : “في كم مر تقدر تلف 
الملعب” 

قال المحشش: “في زقارتين” 
 ******

واحد معه ارنب يبغى يشوف هو ذكر وال انثى . ....... 

سأل محشش قاله المحشش: “اتركه اذا هرب فهو ذكر واذا 
هربت فهي انثى” 

 ******
-اتصل واحد على زوجته وقال لها “انا ربحت مليون 

دوالر جهزي شنطتك بسرعة” 
فقالت الزوجة:” طيب احمل معاي ثياب صيف أو شتاء؟” 
فرد عليها : “شيلي كل اللي تبين المهم ما ابي تصيرين 

بالبيت اذا رجعت” 
 ******

محشش دخل استريو قال: “عندك محمد عبدة” 
قال: “ايه” 

قال المحشش: “خله يطلع سيارته مسكرة علي” 
 ******

محشش جالس قدام ستارة غرفته ليشششش؟- ينتظر 
المسرحيه تبدأ

 ******
محشش سألوه وش أصعب شئ: “قال انك تحدد السكسوكة 

وانت تاكل لبان” 
 ******

اثنين محششين..واحد منهم يبي يسوي حكيم قال للثاني: 
“قلي من صديقك أقولك من أنت؟؟؟ “ 

قال الثاني: “من صديقك؟ “ 
ردعليه: “من أنت؟” 

 ******
-محشش يقول أحسن خمس أشياء بالدنيا ثالثة:النوم واألكل 

 ! !!..
 ******

فيه شايب قال لولده: انت ماتستحي على وجهك شف عيالك 
ماشاءهللا عليهم لحاهم طويله وال يدخنون ويصلون بالمسجد 
وانت هللا اليبالنا حالقن لحيتك وتدخن والتصلي بالمسجد 
ماتستحي على وجهك.. قاله ولده: هذوال عيالي انا اللي 

مربيهم لكن انا من اللي مربين؟ 
 ******

في واحد خكري زوجوه قام الصبح قال المه : يمه تكفين 
خليها تنام عندنا بكرة بعد . 

 ******
فيه واحد مجنون بليستيشن:مات ابوه كتب على قبره 

 .game over
 ******

في واحد داخل الملعب ورافع علم اسود ليش؟؟؟؟؟؟ يشجع 
الحكم. 
 ******

 ******
في واحد محمل في البيك أب خروف وغنمة يوم وصلوا 
الطريق الترابي قام الخروف يدق على الشباك ويقول ال 

تسرع المدام حامل 
 ******

واحد عصبي وجعه ضرسه راح للدكتور وقال له اقلع كل 
ضروسي وخله زي الكلب لحاله 

 ******
فيه واحد محشش ...مسكوه الشرطه سالوه ليش عيونك 

حمر؟قال:ابد شارب شاني وانا منسدح 
 ******

فيه قروي ذبح عياله وهو يقول : عصافير في الجنة وال 
حمير في الدنيا 

 ******
فيه بعير )جمل(حاجز خروفين في زاويه و يصيح عليهم 

من اللي قال ابو براطم 
 ******

فية محششين جالسين في خيمة قالوا نبغا كبريت راح 
واحد منهم قال انا اجيبلكم طلع ودخل مع الباب الثاني قال 
شباب ماعندكم كبريتة قالو استرح تونا مرسلين واحد بيجي 

ونعطيكم 
 ******

فيه واحد ضرب عياله؟ ليه ..؟ لقاهم مشغلين المروحة 
على ثالثة وهم اثنيين........ 

 ******
في واحد كل يوم يروح البقاله يقولهم عندكم 

اسكريم بالكوسه طفش البقال منه قاله ايه عندنا قاله 
يعععععععععععع 

 ******
مدرس علوم يشرح لمحششين،يعيش السمك في 

الماء..قالوا :يعيش،يعيش،يعيش... 
 ******

-زوج قال لزوجته: أبي كلمة حلوه قالت:طحينية قال أبي 
كلمة تهزني..قالت: مرجيحة؟؟ 

 ******
-سكران أبلشتة ذبانة مسكها وقطع جناحاتها وقال: دقيها 

رجلية يابنت ال*********!!!! 
 ******

نكت X نكت
حنك حنكطق  طق 

بقلم:
د.جيم�س الزغبي

بها  مر  التي  الفظائع  رغم  على 
استمرار  ومع  الفلسطينيون، 
االستيطانية  التوسعية  السياسات 
هناك  أن  إال  وغيرها،  اإلسرائيلية 
التفاؤل  على  تحمل  إيجابية  بوادر 
سماء  في  تلوح  بدأت  واألمل 
الفلسطينيين. وما أعنيه بهذه البوادر 
خارجية  تطورات  إلى  إشارة  ليس 
تبذلها  التي  المستمرة  الجهود  مثل 

واشنطن من أجل إحياء عملية السالم اإلسرائيلي/ الفلسطيني، أو تزايد 
تصر  التي  االستيطاني  التوسع  سياسات  من  األوروبي  االتحاد  ضيق 
عليها إسرائيل. فهذه التطورات الخارجية مهمة دون شك، ولكن ال يقل 
أنفسهم. وتشير هذه  الفلسطينيين  داخل صفوف  يحدث  ما  أهمية عنها 
وتحرير  استقواء  فيه  فلسطيني  توجه  إلى  بالذات  الداخلية  التطورات 

للذات عن طريق المقاومة.
وخطة  األخير  “فتح”  مؤتمر  انعقاد  البوادر  بهذه  تحديداً  أعني  إنني 
قيام  المقترحة لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي واإلعالن عن  العامين 
الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الخطة التي أعلن عنها رئيس وزراء 
المظاهرات  تضاف  كله  ذلك  وإلى  فياض.  سالم  المؤقتة،  الحكومة 
قرية  في  اإلسرائيلي  الجدار  من  قريباً  تنظم  التي  األسبوعية  الشعبية 

بلعين.
وبينما يشير المنتقدون إلى سلبيات ذلك المؤتمر وعيوبه، إال أن مجرد 
انعقاده في التراب الفلسطيني يعد إنجازاً كبيراً في حد ذاته. وهناك من 
إال  بالطبع،  وهذا صحيح  االحتالل،  تحت ظروف  انعقاده  عليه  عاب 
أن “فتح” تمكنت من استغالل المساحة التي وفرتها الظروف األخيرة 
والضغوط الدولية المتصاعدة على إسرائيل، لتنظيم مؤتمرها وعقده، 

وانتخاب قيادة جديدة ملتزمة بإنهاء االحتالل.
سالم  الوزراء  رئيس  بها  تقدم  التي  العامين  خطة  إلى  النظر  وينبغي 
فياض باعتبارها عمال مقاوماً بحد ذاته. وقد أصاب فياض في تأكيده 
لقدرة الفلسطينيين وحاجتهم الماسة إلى بناء مؤسساتهم المستقلة -على 
رغم وجود االحتالل- التي يتعذر بدونها قيام دولتهم المستقلة. وإنه لمن 
والمؤسسات  الهياكل  بناء  من  الفلسطينيون  يتمكن  أن  المقاومة  صميم 
هذه  تتمكن  بحيث  والمساءلة،  للمحاسبة  الخاضعة  الشفافة  المستقلة 
الهياكل والمؤسسات من توعية الشباب وتوفير األمن والتعليم والخدمات 
االجتماعية، إضافة إلى دفعها للنمو االقتصادي وتصريف شؤون الحياة 

اليومية للمواطنين.
االحتالل  ضد  األسبوعية  المظاهرات  بتنظيم  الجهود  هذه  تكتمل  كما 
لقوة  ملموساً  نموذجاً  يقدم  ما  المظاهرات  هذه  ففي  بلعين.  قرية  في 
التعبئة الجماهيرية، إال إنه ال بد من تعزيزها وتوسيع المشاركة الشعبية 
الفلسطينية فيها، بما فيها حركة “فتح”، كي تتخذ صفة التعبئة الجماهيرية 

بالفعل.
على  انصبت  الجهود  هذه  إلى  الموجهة  االنتقادات  أن  يالحظ  ولكن 
هذه  أن  والحقيقة  الفلسطيني.  الشعب  حقوق  عن  تخلت  بأنها  اتهامها 
االنتقادات أخطأت هدفها. ذلك أن منتقدي جهود المقاومة السلمية هذه لم 
يفهموا معنى المقاومة من أساسها، وسعوا إلى تكريس صنمية العنف، 
طالما أن العنف بالنسبة لهم هو المعنى الوحيد للمقاومة. بل إن المقاومة 
فعل سياسي أعمق وأكبر كثيراً من القنابل والصواريخ. على أن العنف 

كثيراً ما أفسد معنى المقاومة وشوهه.
ذلك أن المقاومة تفهم في معناها الحقيقي على أنها تطبيق استراتيجي 
للتكتيكات الهادفة إلى مناهضة القهر، وهي عملية تؤدي في نهاية األمر 
إلى التحرر من القهر والظلم. وعليه فإن تكتيكات المقاومة العاجزة عن 
تحقيق أهدافها االستراتيجية -أي إلى تعزيز قبضة القهر والظلم بدال من 
التي  التكتيكات  التحرر منه- تعد عاجزة وفاشلة. وعلى عكسها تعمل 
وهي  القهر،  من  النهائي  التحرر  باتجاه  وتدفعها  الجماهير  قوة  تعزز 
يمكنها أن  التكتيكات ال  أن  إذن  بالطبع. ويفهم  ناجعة وفعالة  تكتيكات 
تكون غاية في حد ذاتها. وهذا ما يدفعني إلى القول دائماً إن المقاومة 

القائمة على العنف ال تؤدي إال إلى طريق مسدود.
وتبقى وحدة الصف الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عامال 
حاسماً تستحيل بدونه إقامة الدولة الفلسطينية. فلن تقوم لهذه الدولة قائمة 
ما دام البيت الفلسطيني منقسماً على نفسه. وعلى رغم صحة االنتقادات 
الفلسطينيين  مع  تعامله  في  وبربرية  وحشية  من  لالحتالل  الموجهة 
االعتراف  أن رفض حركة “حماس”  إال  لحقوقهم وأراضيهم،  وسلب 
بأنه ضرب  إال  يمكن وصفه  وأساليب عملها، ال  وسائل  بعدم جدوى 
مؤسف من ضروب تدمير الذات. وقد آن للفلسطينيين أن يدركوا أن 

عليهم شق طريق جديد لمقاومة االحتالل.

جـ_يـ_ املقاومة الفل�سطينية
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�سرطة نيويورك ت�ستبه بـ_وافع جن�سية 
وراء مقتل اللبنانية اأنـ_ريه-�سارة بجاين

من  القتل  تهمة  األمريكية  األمنية  السلطات  وجهت 
الدرجة الثانية إلى مدير التنظيفات في فندق “جميرة 
إسكس هاوس”، األمريكي من أصل أفريقي ديريك 
اللبنانية  األعمال  سيدة  على  العثور  بعد  برايلو، 
األصل، أندريه-سارة بجاني مقتولة في شقتها، يوم 
عملية  على  يدل  ما  وجود  دون  الماضي،  السبت 

اقتحام للشقة.

اعترافات مسجلة  قال في  ديريك  إن  وقال محققون 
مسرح  في  موجوداً  كان  إنه  فيديو  شريط  على 
الجريمة في وقت مبكر من يوم السبت، وأنه تمكن 
من دخول شقتها باستخدام عدة بطاقات مفتاحية، بما 

فيها بطاقة زميل له في الفندق.

وكانت عاملة النظيفات قد عثرت على يارة بجاني 
مطعونة بسكين في رقبتها، كما لوحظ وجود حبل ملتف على 
رقبتها، فيما كانت الجثة عارية من منطقة الخصر فما تحت، 

بينما كان رداء النوم مرفوعاً عن أسفل جسدها.

البطاقات  استخدام  تعقب  من  تمكنت  إنها  الشرطة  وقالت 
فتوصلت  ممغنطة(  بطاقات  شكل  على  )مفاتيح  المفتاحية 
السادسة  أنه دخل شقتها في الساعة  إلى ديريك، مشيرة إلى 
صباحاً، كما رصدته كاميرا المراقبة وهو يخرج من المصعد 

في الساعة الثامنة، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز.”

وكان المحققون يبحثون عن احتمال وجود دوافع جنسية وراء 
مقتل بجاني، غير أن مفوض الشرطة، ريموند كيلي قال إنه 
الجاني  بين  أي مؤشرات على وجود عالقة  هناك  تظهر  لم 

والضحية.

إن  بوراكوف،  إلين  الشرعي،  الطب  باسم  المتحدثة  وقالت 
سبب الوفاة المباشر هو الخنق.

بجاين تر�سل تهنئة للم�سلمني بعيد الفطر

من جانبه، قال أحد أصدقاء الصحية إن بجاني أرسلت تهاني 
“فيسبوك”  موقع  في  صفحتها  على  ألصدقائها  الفطر  بعيد 

بحسب صحيفة “سفن دايز” اإلماراتية الناطقة باإلنجليزية.
وقال صديقها المحامي ستيف بحر: “لم نكن نتفق كثيراً فيما 
يتعلق بالسياسة العربية اإلسرائيلية، لقد كانت تثير التحديات 
الحصول على  المفيد  في وجهي، ولكنها كانت عادلة، ومن 
من  ألصدقائها  تمنياتها  أن  وأعتقد  مختلفة..  نظر  وجهة 
شخصيتها  طبيعية  يظهر  األعياد  بمناسبة  واليهود  المسلمين 

المنفتحة.”

وكانت بيجاني قد عملت لفترة تزيد على 25 عاما في دبي، 
غير أنها انتقلت مؤخراً لإلقامة في نيويورك، وأنها تقيم في 

مجمع “جميرة إسكس هاوس” منذ أغسطس/آب الماضي.
وكانت تقيم في شقتها المفروشة بالطابق العاشر، في مجمع 

الشقق السكنية في منطقة “سنترال بارك ساوث.”

أكد األمين العام لألمم المتحدة السيد بان 
كي مون في لقاء جمعه مع ناشر الجريدة 
ان  الفلسطينيين  على  أنه  الموتي  عبده 
يظهروا كجبهة موحدة ، لتحقيق تقدم في 
الشرق األوسط، ومن  السالم في  عملية 
محادثات  استئناف  في  المساعدة  أجل 

السالم المتوقفة. 

وشدد مون في لقاءه مع ناشر الجريدة على 
أهمية وحدة الصف الداخلي الفلسطيني، 
إلى  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  ودعا 
عليه  تنص  ما  وفق  بتعهداتهما  االلتزام 
خريطة الطريق، وحثهما على استئناف 
مفاوضات السالم قريبا، واغتنام فرصة 

اهتمام الرئيس باراك أوباما بالمسألة.
وقال االمين العام لالمم المتحدة: انه بينما 
مثلت مبادرة جامعة الدول العربية التي 
زاوية  حجر  سنوات  سبع  منذ  طرحت 
نقدر  نفسه  الوقت  ‘ففي  للمفاوضات 

ايضا... المفاوضات الثائية بين اسرائيل 
والسلطة الفلسطينية’.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  أعجب  وقد 
المواضيع  ومحتوى  الجريدة  بمستوى 
في  النجاح  لطاقمها  متمنيا  المطروحة 

رسالته االعالمية.

لالشارة فقد التقى عبده الموتي بالرئيس 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الحالي 
والسفير  التريكي  السالم  عبد  الدكتور 

اليمني الحالي

بان كي مون خالل لقاءه بعبـ_ه املوتي: 

على الفل�سطينيني ان يظهروا كجبهة موحـ_ة لـ_فع عملية ال�سالم

Business opportunity

Very busy print company in brooklyn is 

looking for partnership

ready to discuss any proposal

for more information

call: 646-294-1237

Help Wanted

looking for a bilingual secretary

arabic-english

knowledge in photography is a plus

for more information

call: 646-294-1237

الزميل الكاتب:
 خالـ_  الك�سا�سبة  

نيوجري�سي

كان  لكنه  نبيا  وال  قديسا  يكن  لم  وصفي 
اردنيا  حقيقيا كان مثل قامته عاليا جدا ، 

كان مثل كل االحرار سيد قراره.
في  اربد  من  الفالحة  امي  زال صوت  ال 
اذني وهي تغني "شوباش عا مصر واللي 

فيها حبيبنا وصفي استشهد فيها".
وصفي كان ذا شكيمة تجعله يمضي بعيدا 
في افكاره مهما كلفه الثمن ،كان  صاحب  
افكار قوية وارادة في تنفيذها، كان نظيف 

القلب  والضمير ، سياسي خالي من الفساد والمراهقات السياسية ،)رجل دولة( 
و)دولة برجل(.

كان ال يحب الطقوس االجتماعية وجلسات الصالونات .كان يجلس كعابد متنسك 
ضد  فهلوات  ،او   اعداءه  من  للنيل  االعيبا  يمارس  ال  بالكمالية  مزرعته  في 

خصومه.
نفتقدك يا) ابا مصطفى( ونفتقد شاربك الكث و)بدلة الكاكي( وجموحك في عشق 
االردن، نفتقد لغتك االردنية االربدية التي وان اختلفت عن لغة )عرار( اال انها 

مليئة بالصدق واالنتماء ل االردن.
وصفي ،االكبر من حياة،  كان مؤمنا باالردن واالردنيين وهو من استطاع ان 
يجهر امام مراسلي الصحف:" االردني احسن العرب " واخال ان بعض سياسي 

اليوم ال يستطيع ان يقول ذلك اال امام شاشة التلفزيون االردني فقط.
مدعومة  استطالعات  بال  االردنيين  ينال حب  ان  استطاع  ووصفي وحده من 

من الحكومة
 ، وهو من حلق باحالمه بعيدا واطلق العنان لطموحاته  نحو اردن بال فساد ، 
واردنيين متساويين لهم الحق باالستمتاع برغد الحياة واالمن والطمانينة ،كان 
غاضبا لرؤية االردنيين ينامون كل ليلة على اصوات المدافع فكان ايلول رغما 

عنه وعنا وعن  الفلسطينيين  .
في اذار من 1970 كتب علي ان اولد  وقبل  ان احتفل بعيد ميالدي الثاني  
كان قد تناوب على رئاسة الحكومة  ستة رؤساء   وعندما جاء ايلول جاء الملك 

بوصفي ولكم ان تتخيلوا ما كان سيكون لو لم يات وصفي .
ذات )اردن( اتصلت مع )مريود التل(:اريد الكتابة  عن  وصفي، اصطحبني الي 
بيت عرار والى الكمالية ،وقال لي: مات وصفي قبل ان يستطيع تسديد دفعات 
هذه المزرعة ،وعندما اخذني الى  متحف عرار في اربد قال: لقد باعت بعض 

نساء عشيرة التل ذهبهن لنرمم  منزل عرار ونحوله الى متحف  .
كم رئيس حكومة مات مديونا، وكم  من وزير باعت نساء عائلته ذهبهن ،وكم 
اردني يحمل اسم وصفي ،وكم مرة انتج التلفزيون برنامجا عن وصفي ، وحتى 

الشارع الشهير في عمان الذي يحمل اسم وصفي حولوه  ل)الغاردنز(.
 وصفي كان شجرة السرو العالية شجرة اللزاب  المنتمية ، لم يكن رئيس مجلس 
ادارة ولم يتحول ال رئيس مجلس ادارة، كان بسيطا مثلنا، كان فقيرا مثلنا ، 

كان شامخا مثلنا.
 وصفي .. سامحنا لم نجد بديال لك والرجال لم يكبروا ،والمراهين لم يبلغوا 
والكرامه  باربد    ": ،اصرخ  عرار   يا  انشد  المواقع صغرت،  فقط  ولكنها   ،
وبالصريح والمنشيه وارمي سؤالك في وجوهنا : هل سياتي يوما على الرجال 
يصبحون كما ال الرجال  واسأل :"يا أخت  رم ،كيف رم ، وكيف حال  بني 

عطيـة وكيف حال االردن الذي دفع عزيزك وصفي حياته ثمنا لبقائه.
يتبدلون كل بضعة اشهر ،  يا وصفي .. في بالدي رؤساء الحكومة ال زالوا 
 ، تعيينهم  من  التالي   اليوم  في  الرحيل  حقائب  يعدون  وطني  في  والوزراء  

والصحفيون صامتين، والمثقفون مغيبين، وشعبي ضائع بين كل هؤالء .
يا وصفي .. كبر االردن وعمان لم تعد قرية صغيرة ولكن المراهقين السياسيين  

لم يكبروا بعد  لكنها المواقع صغرت.
يا وصفي سياسيونا ادمنوا الصالونات، واعالمنا  يغني  فقط لالقوياء ، وتكثر 
السكاكين على الشاة المذبوحة ، وانتخاباتنا يربحها اهل المال ، واستطالعاتنا 
مزورة ،  وقرانا مليئة بالعانسات، وشبابنا مخدرون وضائعون يرنون ل)فيزا( 

تنشلهم خارج البلد ، وتذكرة سفر  بال عودة.
وصفي .. نم  بسالم ،ال تهمك استطالعاتهم، فانت الزلت في القلب ،وهم فقط 
و من عشقوا  االردن  ويبقى  راحلون  محالة  وانهم ال  الصحف  على صفحات 

االردن،  بدون رصيد في البنك ، وبمزرعة  يموتون قبل تسديد ثمنها.
العدو،  مع  المعاهدات  لتوقيع  استعداد  على  فهم  مثلك  ليسوا  انهم   .. وصفي 
ومستعدون لبيع البلد لمن يدفع اكثر، ومستعدون لقمع الشعب  وعهرنة الوطن  
والمواطنة  ليحافظوا على مناصبهم، ال بل انهم مستعدون العطاء اموال الوطن 
اسعار  لرفع  يهاجم خصومهم، ومستعدون  لهم  ومن وراء حجاب  بنافق  لمن 
الخبز والوقود، ومستعدون لتغيير اسماء المهرجانات ، انهم مستعدون ان يخلعوا 

مالبسهم من اجل البقاء .
"انا وما بعدي الطوفان"  هو شعارهم في الحياة ، و"الغاية تبرر الوسيلة " هي  
مقتطفات كتاب )االمير( التي يقرؤونها قبل الخلود للنوم  و "البقاء لالقوى" هو 
ما يعلمونه البنائهم، اما االنتماء فهو موضة قديمة   مارسها وصفي  ودفع ثمنها 

حياته وذهب نساء عائلته .
وصفي.. ال استطيع البوح اكثر  ولكن البلد ليست هي البلد  وآآآآآآآآآه يا بلد.

يا )و�سفي( مل يكرب الرجال 
ولكن املواقع �سغرت

khaledkasasbeh@yahoo.com
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Abdo Almutti, in the united nations, 
with the president of the general assembly Dr Triki

ت�سوير: �سعيـ_ الأتب

Abdo Almutti, in the united nations, 
with the Yemeni ambassador to the UN
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كتبت: زانا اخلوري - كولورادو -
 

 يحل عيد الفطر على المسلمين العرب في اميركا 
هذا العام بينما االجواء بعيدة كل البعد عن الفرحة. 
الغربة،  ومرورة  صعبة  اقتصادية  اجواء  فوسط 
يحاول المحتفلون المحافظة على اجواء العيد. كما 
التي  سعاد  وتقول  صناعته،  عن  البعض  يتحدث 
انها  اميركا  في  الثانية  للسنة  الفطر  عيد  تمضي 
ان  المستطاع  قدر  "احاول  الوالدها  العيد  تصنع 
النهار  امضيت  فقد  لالحتفال،  الظروف  لهم  اهيئ 
بين الكلية والمتجر لشراء الثياب الجديدة لهم كي ال 

يفقدوا جو العيد".

فرحة الولد بثياب العيـ_
 

رفضت عيشاء )11 سنة( ان تخرج ثياب العيد من 
غرفتها كما فعل اخوتها، واصرت ان تحتفظ بها في 
الخزانة حتى يوم العيد لمفاجاة جيرانها واصحابها، 
الذين كانوا اجتمعوا حول مادبة افطار قبل ايام من 

حلول عيد الفطر.

مطبخ  في  اليوم  ذلك  افطار  اعدت  كانت  هشام  ام 
الى  تذهب  اذ  المنزل،  تكن في  لم  فاالخيرة  سعاد. 
رحلتها  ان  بعد  االنغليزية  اللغة  لتعلم  يوميا  الكلية 
االيام المرة مع اوالدها االربعة ) عيشاء، اسماء، 
الى  العراق  قذائف  من  وابعدتهم   ) ومحمد  زبيدة، 

مصر، فالواليات المتحدة.

يحل العيد بينما االجواء بعيدة كل البعد عن الفرحة. 
البيت وضيوفهم صغارا وكبارا اجمعوا على  اهل 
الفطر  عيد  تمضي  التي  سعاد  تقول  الموقف.  هذا 
العيد الوالدها  انها تصنع  اميركا  في  الثانية  للسنة 
الظروف  لهم  اهيئ  ان  المستطاع  قدر  "احاول 

والمتجر  الكلية  بين  النهار  امضيت  فقد  لالحتفال، 
لشراء الثياب الجديدة لهم كي ال يفقدوا جو العيد".

نفتقد   ... "الفلوس  سنوات(   9( اسماء  وصرخت 
للعيدية"! صحيح، اضافت سعاد، فهنا نفتقد وجود 
االهل  نخلق  نحن  والعمة،  العم  والخالة،  الخال 
هم  والجيران  االصدقاء  يصبح  العائلي،  والجو 
يعيش  ان  يستيطع  ال  المرء  ان  وتضيف،  األهل. 
لوحده فكيف له ان يحتفل بعيد عظيم من دون امه 
كان  حين  بغداد  في  العيد  ايام  وتتذكر  واخواته، 
االوالد  المنزل بصوت  يجتمع وتعج غرف  االهل 

كلما امتالت جيبهم بالعيدية.

تنوع... يغني

 5 و   4 بين  اميركا  في  المسملين  عدد  يترواح 
ماليين نسمة من اصول مختلفة تتراوح بين الشرق 
ومنطقة  وإيران  وأفريقيا  آسيا  وجنوب  األوسط 
البلقان وتركيا، وهو تنوع يعطي للعيد نكهة خاصة. 
وتشير سعاد الى انها ادت صالة عيد الفطر السنة 
الماضية في جامع للجالية البوسنية، النها لم تستطع 
االلتحقاء بالمصلين العرب في بلدتها. واكدت انها لم 
تشعر بالفرق، وابدت سعادتها لالجواء التي رافقت 
الصالة وحصول اوالدها على عيدية في مغلف من 

قبل القائمين على الجامع كغيرهم من االوالد.

اما ابو حسين )60 عاما( فيقول انه تمتع قبل يومين 
بافطار عند جيرانه االتراك، ويشير ان لدى عودته 
مستغربا  اكل  بما  احفاده  يخبر  جلس  المنزل  الى 
كانت  التي  الفاكهة  وكمية  المائدة  عن  الرز  غياب 
موجودة. اال انه يقول ان اكثر ما يزعجه خالل هذه 
التي ال تزال في بغداد فضال  االيام غياب زوجته 
عن عدم تمكنه من الصالة في الجامع خالل النهار. 

حيث ان الجامع يبعد عن منزلهم نحو نصف ساعة، 
اما في بغداد فكان الجامع على مقربة نصف دقيقة 

من المنزل.

على طريقتها.  بالعيد  تحتفل  بوسنية،  وهي  هاتكا، 
عن  تخلت  لولدين  وام  عربي  من  المتزوجة  هي 
تقاليد العيد ولم تنقلها لولديها، اال انها حافظت على 
يومين  قبل  االرض  افترشت  وقد  البقالوة،  اعداد 
من العيد ومدت العجين استعدادا لحشوها وطبخها 

لتوزعها على االصدقاء واالهل.

منط حياة يربك املحتفلني

تحن  انها  المدرسة  في  طالبة  وهي  ميرنا  تقول 
الجميع  كان  حيث  االردن،  في  بالعيد  لالحتفاالت 
هنا  اما  والشركات.  المدارس  العيد،  فترة  يعطل 
في  انه  وتشرح  ذلك.  عليها  فيصعب  اميركا  في 
حال طلبت اذنا من المدرسة الجازة فان هذا اليوم 
يحتسب ضدها النها ستكون قد اضاعات ساعات، 
وتتذكر  يؤثر على عالماتها.  قد  اليوم  هذا  ان  كما 
المدرسة  من  عطلة  طلبت  مضت،  التي  السنة  ان 
المدرسة  حافلة  رات  عندما  لكن  بالعيد،  لالحتفال 
وقالت  ندمت  الصف،  في  وزميلتها  جارتها  تعيد 
اليوم فسيكون صعبا  لم اعطل هذا  انني  تمنيت لو 

تعويض الغياب.

بدورها تشير سعاد الى ان في اميركا الكل ملتزم 
بامور حياتية يومية والوقت ضيق جدا، ما يصعب 
في  ان  تلحظ  كما  التهاني،  لتبادل  بالزيارات  القيام 
اميركا امام كل منزل تقريبا توجد مراجيح والعاب، 
معتبرًة ان "االوالد فقدوا قيمتها" ألن هذه االلعاب 
كانت تتاح مرة كل سنة خالل العيد لكي يستمتعوا 
بها. اما هنا فتلك االلعاب موجودة على مدار السنة 

ما افقدها قيمتها المعنوية.

اما ام هشام فتقول ان الحياة في اميركا صعبة، ما 
يجعل من شهر رمضان واالحتفال بعيد الفطر اكثر 
مع  عامين  قبل  اميركا  الى  وصلت  هي  صعوبة. 
اوالدها فيما بقي زوجها في عمان، وتقول ان هناك 
فرقا شاسعا في االحتفال بالعيد بين بلدها واميركا، 

متمنية ان تحتفل السنة المقبلة في اي بلد عربي.

اوباما ور�سالة �سالم

تجسيدا لسياسة االنفتاح التي استهلها باراك اوباما 
بلورتها  يتابع  والتي  االبيض،  البيت  دخوله  لدى 
في كل مناسبة، يتوقع ان يوجه الرئيس االميركي 
رسالة تهنئة بالعيد يجدد من خاللها الدعوات للعيش 
في سالم وامن. وكان اوباما تقدم بالتهاني للمسلمين 
بمناسبة بدء شهر رمضان، ودعا الى مادبة افطار 
لشخصيات ومنظمات مسلمة في الواليات المتحدة. 
كما وجه رسالة إلى المسلمين حول العالم مع بداية 
الشهر المبارك، أكد فيها حرصه على التعاون مع 

العالم اإلسالمي.

امنيات العيـ_

منزل  في  االفطار  مادبة  حول  المجتمعون  اجمع 
سعاد لدى الحديث عن تمنياتهم بمناسبة العيد على 
األمل في ان يحتفلوا السنة المقبلة بالعيد مع احبائهم، 
الحاضرين،  قلوب  في  غصة  للعائلة  فاالفتقاد 
العين بعد سنوات  الى  الدمعة  والحديث عنهم يجر 

من الحرمان.

انتهى االفطار، وفيما وضعت سعاد ابريق الماء على 
استعداداتها  الحديث عن  النار راحت تسترسل في 
للعيد، ومهمة اعداد "الكليجة" التي تنتظرها بعدما 

انتهت من مهمة شراء ثياب العيد الوالدها.

عرب يف اأمريكا يتحـ_ثون عن ”�سناعة“ العيـ_
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"ب�ضم اهلل ارقيك ، من كل �ضئ ي�ؤذيك ، ومن �رش كل نف�س اأو عني حا�ضـ اهلل ي�ضفيك"
التــ اوي بالرقية ال�رشعية

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

By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788

د

د
د

�ضـفـــاءات�ضـفـــاءات

 اعلن الدكتور علي التريكي الثالثاء من 
االفتتاح  نيويورك  في  المتحدة  االمم  مقر 
الرابعة والستين  السنوية  للدورة  الرسمي 

للجمعية العامة لالمم المتحدة.
واعلن التريكي الذي سيترأس طوال سنة 
الرسمي  االفتتاح  العامة،  الجمعية  اعمال 
القاعة  في  والستين  الرابعة  لدورتها 

الكبرى لمبنى االمم المتحدة.
وكان الرئيس السابق النيكاراغوي ميغيل 
اعمال  االثنين  اختتم  بروكمان  ديسكوتو 

الدورة الثالثة والستين.
الدول  رؤساء  يتعاقب  ان  المقرر  ومن 
 192 خارجية  وزراء  او  والحكومات 
دولة على الكالم امام الجمعية العامة بين 
من  والعشرين  والثامن  والعشرين  الثالث 

الشهر الحالي.
والتريكي البالغ 71 عاما وزير خارجية 
سابق في ليبيا وكان يشغل هذا المنصب 

عند انتخابه في حزيران/يونيو الماضي.
خصوصا  التريكي  شغل  ذلك،  وقبل 
منصب سفير ليبيا لدى فرنسا من 1995 
الى 1999 ومنصب الممثل الدائم لبالده 
في منظمة االمم المتحدة لثالث مرات في 
1983/1984 ومن 1986 الى 1990 

ثم في العام 2003.
تطرق  العامة،  الجمعية  امام  كلمته  وفي 
تتعلق  سابقة  مواضيع  الى  التريكي 
المتحدة مع اجراءات خالفا لسلفه  باالمم 
ديسكوتو الذي اثار جدال عام 2008 في 

حملته ضد االميركيين.
بحاجة  المتحدة  الواليات  ان  واعتبر 
مسألة  وهي  وديموقراطية”  “الصالح 
عدم  ودول  ال77  مجموعة  لها  تعمل 

االنحياز مثل ليبيا.
واكد التريكي ان الحوار والتفهم المتبادل 

المشاكل”.  لحل  االفضل  “الوسيلة  هما 
واضاف ان “الحظر والحصار ال ينفعان 

وتأثيرهما ال يشعر به اال الشعوب”.
العالم  ادانة  من  بالرغم  انه  الى  واشار 
يتزايد  زال  “ما  االرهاب  فان  باسره، 
وينتشر”. ودعا الى بحث “اسبابه العميقة” 
صنع  من  او  افراد  صنع  من  اكان  بدقة 

مجموعات او دولة.
الشكل  هو  الدولة  “ارهاب  ان  واضاف 
عدة  وتتهم  االرهاب”.  من  قساوة  االكثر 
دول خصوصا عربية اسرائيل بممارسة 
ارهاب الدولة. وتتهم اسرائيل بعض الدول 

مثل ايران وسوريا بدعم االرهاب.
لدى  الليبية  البعثة  أقامت  المناسبة  وبهذه 
استقبال  نيويورك حفل  المتحدة في  األمم 
في  المستقبلين  رأس  على  وكان  كبير 
الرحمن  عبد  الليبي  السفير  سعادة  الحفل 
 . الليبية   البعثة  أعضاء  وجميع  شلقم   
المتحدة  األمم  عام  أمين  الحفل  وحضر 
بان كي مون  ورؤساء وأعضاء البعثات 
وعدد  المتحدة  األمم  في  المعتمدة  الدول 
من المسؤوليين في مدينة نيويورك ، كما 
والمواطنين   الصحفيين  من  عدد  حضره 

الذين  العربية واألفريقية  الجاليات  وأبناء 
العامة  الجمعية  رئيس  معالي  حملوا 
قائد  لألخ  تهانيهم  التريكي  علي  الدكتور 
ليبيا  رئاسة  على  الليبي  والشعب  الثورة 
في  الحاضرون  وأشاد  العامة  للجمعية 
غربة  جريدة  تحرير  لرئيس  تصريحات 
القاسم  عادل  السيد  نيويورك  في  نيوز 
الفاتح  القائد وإنجازات ثورة  برؤى األخ 
من  عاما  األربعين  مدى  على  العظيم 
عمرها المديد، كما تحدثوا عن األنجازات 
الجماهيرية  بها  قامت  التي  والنشاطات 
والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  الليبية 
إلى  الليبية  المواقف  بتطوير  أشادوا  كما 
وقناعة  نفسية  قوة  خالل  من  استراتيجية 
الثابتة  بالحقوق  وإيمان  العادلة  بالقضايا 
تحدث  ودولية.وقد  إقليمية  وروابط 
الحضور في أن ليبيا تحظى بتأييد ودعم 
من  وذلك  الدولية  المجموعة  قبل  من 
الدولية  النزاعات  حل  في  مواقفها  خالل 
مجلس  رئاسة  الى  ليبيا  أوصلت  والتي 
العامة في الوقت  األمن ورئاسة الجمعية 

الحالي. 

ت�سليم علي عبـ_ ال�سالم الرتيكي رئا�سة الـ_ورة الرابعة 
وال�ستني للجمعية العامة لالأمم املتحـ_ة

اجلاليات ترحب بوفـ_ املغرتبني 
ووكيل الوزيرالعماري يـ_عو للقاء عام �سروري

خا�س املغرتبني ـ اأمريكا - منري الذرحاين ـ

 رحبت الجاليات اليمنية في الواليات المتحدة بزيارة وفد وزارة شؤون 
المغتربين اليمنيين الذي بداء بزيارات لجاليات اليمن بمختلف الواليات 

منتصف اغسطس الماضي 
االمريكية  اليمنية  العليا  الهيئة  رئيس  مجلي  علي  جمال  الشيخ  وذكر 
الجاليات  ان  االمريكية  العرب  لمجلة  تصريح  في  العامه  للخدمات 
الزيارة  نجاح  المغتربين  ويأمل  المغتربين  وزراة  بوفد  رحبت  اليمنية 
وتحقيق الهدف من وارى كل التحركات االخيرة التي سعت اليها وزارة 
منها  االغتراب  دول  مختلف  في  الماضية  االشهر  اليمنيين  المغتربين 
اليمنية ووزراة  الحكومة  اهتمام  والتي عكست مدى  المتحدة  الواليات 

المغتربين باليمنيين في الخارج
واضاف مجلي لقد استقبل ابناء جالية مشغان وفد المغتربين االربعاء 
الماضي في ديترويت بعد انهاء زيارته للجاليات بكليفورينا ونيويورك 
ومن الضروري ان يلتقي الوفد بمغتربين مشغان في لقاء عام حتى يطلع 
الوفد على هموم ومشاكل المغتربين ويكون على اطالع كبير بكل قضايا 

الجالية ومطالب المغتربين
وشكر الشيخ مجلي باسم الهيئة العليا والجالية اليمنية في مشغان للوفد 
برئاسة الوكيل العماري حرصهم الكبير على الدعوة الطيبة التي دعوا 
فيها للقاء عام بالمغتربين وان مثل هذه الدعوة سوف تجعل المغتربين 
طويلة  سنوات  منها  يعانوا  التي  ومشاكلهم  قضايهم  بحل  كثير  يأملون 
وتجعلهم اكثر اهتمام بالوزارة التي وجدت من اجلهم وزارة المغتربين 
من جهته اكد االستاذ احمد الكميم احد قيادات الجالية اليمنية االمريكية في 
تصريح لمجلة العرب االمريكية انه من الضروري ان يستفيد الطرفين 
من هذه الزيارة المغتربين ووزارة المغتربين واعتبر المقدم الكميم ان 
الزيارة بحد ذاتها تعد خطوة إيجابية وتحسب لصالح وزراة المغتربين 
والوزير االستاذ احمد مساعد حسين وكل القائمين على اعمال الوزارة 
حيث ولم تشهد جالية امريكا زيارة واحد الي وفد رسمي منذ سنوات 

طويلة 
العام والمفتوح  اللقاء  الى  المغتربين ان يتوجهوا  الكميم على  واضاف 
الذي دعى اليه وكيل وزارة المغتربين االستاذ سيف العماري وطرح 

همومهم ومشاكلهم وكل قضاياهم امام الوفد 
على  العماري  سيف  االستاذ  المغتربين  وزراة  وكيل  وقد حرص  هذا 
اليمنية في والية  الجالية  ابناء  الجمعه لجميع  توجيه دعوة عامه أمس 
ديربورن  بمدينة  الشرق  نادي  قاعة  في  العام  اللقاء  لحضور  مشغان 
13 سبتمبر الخامسة مساء ودعى ابناء الجالية لطرح مختلف همومهم 

وقضاياهم لمناقشتها من اجل العمل على حلها
وكان قد زار الوفد االسابيع الماضية كاًل من جاليات نيويورك وكليفورنيا 

ومشغان وشيكاكوا ومن المتوقع ان يزور جالية يمنية اخرى
المغتربين برئاسة وكيل وزراة  انه توجه وفد لوزارة  بالذكر  والجدير 
الوزير  مكتب  عام  مدير  من  وكاًل  العماري  سيف  االستاذ  المغتربين 
االستاذ غسان حميد واالستاذة بيجم العزاني مديرة المرأة بالوزراة إلى 
الواليات المتحدة في منتصف أغسطس الماضي بهدف دراسة األوضاع 
والمشاكل والمعاناة التي تعايشها الجاليات اليمنية في الواليات المتحدة 
حول  تصور  إعداد  إلى  الجاليات  قيادات  مع  والترتيب  اإلعداد  وكذا 
القضايا التي سيتم مناقشتها خالل المؤتمر العام الثالث والمحاور وأوراق 
العمل التي ستقدمها هذه الجاليات وتهدف الزيارة إلى االلتقاء بقيادات 
للجاليات  الهيكلية  البنية  وشرح  المتحدة  الواليات  في  اليمنية  الجاليات 
الوزراء  مجلس  عليها  وافق  والتي  للجاليات  المنظمة  الالئحة  حسب 
مؤخراً وسبل تطويرها، وإيجاد آلية توفيقية فيما بينها، ومجالس تنسيق 

موحدة في إطار هيكلي يجمع هذه الجاليات

فشلت محاولة الزعيم الليبي معمر القذافي 
األمم  مقر  من  بالقرب  خيمته  في نصب 
المتحدة مرة أخرى بعد تدخل مسؤولين، 
بوست  نيويورك  صحيفة  أفادت  حسبما 

األربعاء. 
على  وستشيستر  في  مباني  مفتش  وأمر 
مشارف نيويورك، بتفكيك الخيمة البيضاء 
الضخمة بعد وقت قصير من نصبها على 
أرض تعود الى رجل األعمال المشهور 

دونالد ترامب، حسب الصحيفة.
واذا تأكد ذلك، فستكون هذه ثالث محاولة 
خيمته  لنصب  الليبي  للزعيم  فاشلة 

التقليدية.

خيمته  احضاره  القذافي  عن  عرف  وقد 
الخاصة خالل زيارته لدول العالم، اال ان 
خيمته لم تلق ترحيبا في نيويورك حيث 
يشارك الزعيم الليبي في اجتماع الجمعية 

العامة لالمم المتحدة.
من  كراهية  الليبي  الزعيم  ويالقي 
السياسيين األميركيين واالعالم األميركي 
طائرة  تفجير  في  ليبيا  يتهمون  الذين 
عام  االسكتلندية  لوكربي  بلدة  فوق  بانام 
البريطانية  السلطات  وافراج   1988
الشهر الماضي عن الليبي الوحيد المدان 

في التفجير.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست صورة 

القذافي  ان  قالت  ضخم  لمنزل  جوية 
في  خيمة  ونصب  ترامب  من  يستأجره 

حديقته.
اجر  انه  االميركي  ترامب لالعالم  واكد 
من  لشركاء  مؤقتة  “بصورة  المنزل 
الشرق االوسط ربما تكون لهم عالقة مع 

الزعيم الليبي”.
الليبيين السابقة لنصب  وكانت محاوالت 
حتى  او  نيوجرزي  في  القذافي  خيمة 
مانهاتن  في  بارك  سنترال  حديقة  في 
تلك  افشل  مما  صاخبة  معارضة  اثارت 

المحاوالت.

الزعيم الليبي ’ُيرتك بال ماأوى‘ يف نيويورك بعـ_ احباط ثالث حماولة 
لن�سب خيمته قرب مقر المم املتحـ_ة 
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في الثاني والعشرين من هذا الشهر تبدأ 
جلسات الدورة الرابعة والستين للجمعية 
المتحدة  لألمم  الدائم  المقر  في  العامة 
بنيويورك.  وقد جرت العادة منذ إنشاء 
أول  البرازيل  تكون  أن  المتحدة  األمم 
البلد  رئيس  مباشرة  يليها  المتحدثين 
المتحدة  الواليات  رئيس  أي  المضيف، 
على  المتحدثون  يتوارد  ثم  األمريكية. 
المنصة األممية لمدة ثالثة أسابيع بحيث 
الدول  لرؤساء  يوميا  األولية  تعطى 
الوزارات  يلي ذلك رؤساء  والحكومات 
فوزراء الخارجية انتهاء برؤساء الوفود. 
ويتم ترتيب إلقاء كلمات كبار المتحدثين 
كل  يكدس  ال  بحيث  تباعدية  بطريقة 
المتحدثين األكثر جاذبية ووزنا في يوم 
أو يومين بل يتم توزيعهم على األسابيع 
الثالثة كي ال تفقد الدورة رونقها ومدى 

االهتمام بها منذ األيام األولى. 
األفريقية،  المجموعة  اختارت  وقد 
صاحبة الدور في رئاسة الدورة، ليـبـيا، 
األفريقي،   االتحاد  اآلن  ترأس  بصفتها 
لهذه  العامة  الجمعية  رئاسة  لتتبوأ 
الدورة،  فما كان من الجماهيرية إال أن 
اختارت الدبلوماسي المخضرم والمحنك 
علي التريكي ، وزير خارجيتها األسبق 
وممثلها الدائم لدى األمم المتحدة سابقا، 
والستين  الرابعة  الدورة  رئيس  ليكون 
تكون  ما  أقرب  التي  العامة  للجمعية 
أدق  بشكل  يعكس  أممي  برلمان  إلى 
الغالبية  ومظالم  وآمال  وهموم  مشاعر 
الساحقة من سكان األرض الممثلين من 
والتسعين  واإلثنتين  المائة  دولهم  خالل 
الصين  بين  فرق  ال  متساوية  بأصوات 
بماليينها وبين دولة توفالو بألوفها اإلثني 

عشر. 

 �سيوف الـ_ورة

من  للعديد  هذه  القادمة  الدورة  ستستمع 
رؤساء الدول والحكومات لكن األضواء 
تتجه نحو ثالثة قادة سيجذبون االهتمام 
الكبرى  الجاذبية  كانت  أن  بعد  األكبر، 
هوغو  الفنزويلي  الرئيس  نصيب  من 

شافيز خالل دورتين متتاليتن. 

األمريكي  الرئيس  هو  األول  المتحدث 
ستكون  فكلمته  أوباما.   باراك  الجديد 
على  وستنقل  بأسره  العالم  اهتمام  محط 
الهواء مباشرة بكل اللغات. إنها الفرصة 
األولى التي يقف الرئيس الشاب مخاطبا 
سنوات  ثماني  بعد  الدولي  المجتمع 
بوش  جورج  خطابات  من  عجاف 
بالعنجهية  تتصف  كانت  والتي  المملة 

ينسى  أحد  وال  والتقريعية...  والعليائية 
عندما   2002 عام  التهديدي  خطابه 
تحدى األمم المتحدة بنزع أسلحة الدمار 
الشامل من العراق وإال ستقوم بالده بهذه 
سيكون  أوباما  خطاب  منفردة.  المهمة 
أنداد  بين  المباشر  التواصل  إلى  أقرب 
وسيبتعد عن أسلوب األستاذية والتعالي، 
وقد يعترف ببعض الهفوات التي ميزت 
التعامل مع المنظمة الدولية في الماضي 
في  المتحدة  األمم  مع  يتعاون  أن  ويعد 
الفقر  كمحاربة  الميادين  من  كثير 
ومساعدة  المعدية  لألمراض  والتصدي 
الدول النامية . ومن المتوقع أن يحتوي 
الشامل  للحل  خطة  على  الخطاب 
كاشفا  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  للصراع 
خالل  فلسطينية  دولة  لقيام  رؤيته  عن 
العرب  الخطاب  في  وسيحض  عامين 
عربونا  إسرائيل  مع  سلفا  التطبيع  على 
بإعطاء  المتوقع  إسرائيل  قرار  على 
مهندسي بناء المستوطنات إجازة قصيرة 
لمدة ستة أشهر أو أقل، يستأنفون بعدها 
نشاطهم االستيطاني بهمة أعلى بمباركة 
لهذا  العرب   الحكام  عربية. وسيطرب  
آماال كبيرة على  الخطاب آلنهم يعلقون 
لهم من ورطتهم  أوباما كمنقذ ومخلص 
أمام جماهيرهم والتي تشاهد شلل اإلرادة 
الرسمية وعجزها عن القيام بأي شيء. 

والضيف الثاني الذي سيخطف األضواء 
القذافي،  معمر  العقيد  الليبي  الزعيم  هو 
االتحاد  ورئيس  الفاتح  ثورة  قائد 
في  بقاء  األطول  والحاكم  األفريقي 
بالده  أن  وبما  أجمع.  العالم  في   موقعه 
ترأس الدورة الحالية فمن حقه، لو أراد، 
بنفسه.  وقد  أية جلسة يريد   أن يترأس 
يعطي العقيد نفسه حقا في إطالة الخطاب 
الرئيس  يفعل  مثلما  دقائق  بسبع  المحدد 
البلد المضيف.  األمريكي بصفته رئيس 
كلمته  في  العقيد  يدعو  أن  المتوقع  ومن 
إلى إلغاء حق النقض )الفيتو( في مجلس 
فقط  خمسة  دول  به  تتمتع  والتي  األمن 
ومساواة،  عدال  أكثر  عالم  إلقامة  وذلك 
كما من المتوقع أن يروج العقيد لبعض 
آرائه كقيام سلطة الجماهير بحيث تتمكن 
الشعوب من حكم نفسها بنفسها بدال من 
ويشرعوا  ليحكموا  عنها  ممثلين  إرسال 

نيابة عنها. 

بإحدى  يقوم  أن  العقيد  أال يحاول  أتمنى 
إن  إذ  هنا،  المألوفة  غير  الحركات  تلك 
حتى  وال  صديقة  ليست  هنا  األجواء 
محايدة على خلفية لوكربي وغيرها. وقد 
أحسن المسؤولون الليبيون صنعا بإلغاء 
إنغلوود  بلدة  في  العقيد  خيمة  نصب 
ضد  للتحريض  نتيجة  بنيوجرزي 
لحشد  الحدث  واستغالل  الخيمة  نصب 
التظاهرات ضد وجوده في البلدة. وأذكر 
أن المرحوم ياسر عرفات حاول أن يقوم 
بمثل تلك الحركات “الفهلوية” التي يمكن 
هنا،  وليس  العربية  البالد  في  تسويقها 
وذلك عندما دخل بشكل مفاجئ لحضور 
نيويورك  عمدة  أعده  موسيقي  حفل 
قمة  في  للمشاركين  جولياني  رودي 
المتحدة  األمم  إلنشاء  الخمسين  الذكرى 
جولياني  علم  وعندما   ،  1995 عام 
أنه  متأكدا  وكان  عرفات،  ياسر  بوجود 
لم يدع للحفل، أرسل مجموعة من رجال 

األمن الذين طلبوا منه بطريقة غير الئقة 
مغادرة الحفل ألنه غير مرحب به. وكان 
عرفات قد تطوع باستخدام بطاقة دعوة 
وصلت لمكتب الجامعة العربية وال أحد 

يريد استخدامها.
أما المتحدث الثالث  فهو الرئيس اإليراني 
انتخابه  أعيد  الذي  نجاد  أحمدي  محمود 
كل  إيران رغم  في  ثانية  لدورة  مؤخرا 
والتظاهرات  التشكيك  وحمالت  القعقعة 
المرة  هي  وهذه  انتخابه.   شرعية  ضد 
بمخاطبة  نجاد  أحمدي  يقوم  التي  الثالثة 
الجمعية العامة وفي كل مرة يثير وصوله 
والمظاهرات  االنتقادات  من  زوبعة 
بها.  يقوم  بكل خطوة  الصحافة  واهتمام 
ستختلف.  األمور  أن  أعتقد  المرة  هذه 
قانونية  معركة  بعد  يأتي  نجاد  فأحمدي 
صاخبة  ومعارضة  جماهيرية  وهبة 
كانت  ولو  حتى  الثانية،  واليته  ضد 
المتحدة  األمم  إلى  يأتي  إذن  محدودة.  
وغير  السابقة  المرات  من  أضعف 
برمته  اإليراني  الشعب  لوقوف  ضامن 
أن  وأعتقد  السابقة.   كالمرات  خلفه  من 
تصريحات  سيتابع  اإليراني،  الرئيس 
مفاوضه الماهر سعيد جليلي التي أطلقها 
في بداية هذا الشهر وأعلن فيها استعداد 
بالده لفتح صفحة جديدة من المفاوضات 
)األعضاء  الست  الدول  مجموعة  مع 
الدائمون في مجلس األمن باإلضافة إلى 
اآلن  تجري  ترتيبات  وهناك  ألمانيا(. 
على  األمن  لمجلس  خاصة  جلسة  لعقد 
مستوى الرؤساء برئاسة الرئيس أوباما 
الحالي من  للشهر  المجلس  نفسه)رئاسة 
الخميس  يوم  المتحدة(  الواليات  نصيب 
الحالي  الشهر  الرابع والعشرين من  في 
ولمحاولة  النووي  إيران  ملف  لمناقشة 
المفروضة  العقوبات  رزمة  توسيع 
عليها عمال بقرارات مجلس األمن ذات 
ما  الروسي  واالتحاد  الصين  الصلة.  
وقد  العقوبات  توسيع  يعارضان  زاال 
أطلقها  التي  اإليجابية  اإلشارة  يلتقطان 
جليلي لتخفيف نبرة معاداة إيران من قبل 
أحمدي  وجود  األخرى.  األربعة  الدول 
نجاد، الفاقد لبريقه القديم، في هذه الجلسة 
قد يساهم بشكل أو بآخر بحلحلة األزمة 
بحيث  األطراف  يرضي  مخرج  باتجاه 
ال يستطيع أحد أن يدعى نصرا وال أحد 

يوقع وثيقة استسالم.

مالحظات اإ�سافية 

* أتمنى على الوفود العربية جميعها أن 
استخدام  إن  فقط.  العربية  اللغة  تستخدم 
واإلنجليزية،  كالفرنسية  أخرى  لغة 
يتوهم  كما  حضاريا  مظهرا  يعكس  ال 
البعض، بل داللة على ازدراء اللغة األم 
الوطنية  الهوية  مقومات  في  والتشكيك 
ومن ال يتقن لغته الوطنية ال يستحق أن 
المجتمع  مخاطبا  المنبر  ذلك  على  يقف 
الدولي. بعد تجربة زادت عن ربع قرن 
مرة  ولو  أسمع  لم  الدولية  المنظمة  في 
بلغته  إال  يتكلم  الصيني  المندوب  واحدة 
المندوب  إال   يفهمها  ال  التي  الوطنية 
الصيني وأعضاء وفده، وكذلك المندوب 

الروسي؛

* في كثير من األحيان تجد مقاعد الوفود 
العربية خالية من أي مندوب خاصة في 
الجلسة الصباحية.  وهذه الممارسة تعتبر 
تحقيرا أو استخفافا بالمتحدث.  إن إبقاء 
إشارة  المقاعد  في  الوفد  أعضاء  بعض 
التمثيل  ارتفع  وكلما  للمتحدث،  احترام 
ذلك على مزيد من  دل  كلما  القاعة  في 

االحترام للمتحدث وبلده؛

* لقد مضى الوقت الذي كانت تقف فيه 
من  وتنسحب  مجتمعة  العربية  الوفود 
احتجاجا  والفتة  منظمة  بطريقة  القاعة 
كانوا  الذي  إسرائيل  مندوب  كلمة  على 
العصابات  دولة  “ممثل  آنذاك  يسمونه 
المندوب  بإمكان  كان  إذا  الصهيونية”. 
ممثل  لكلمة  مستمعا  يجلس  أن  العربي 
إسرائيل فيمكنه إذن، مع توسيعة صغيرة 
للصدر، أن يستمع لكلمة مندوب عربي 
بين  خالف  هناك  كان  لو  حتى  آخر 
وفودا  مؤخرا  نشاهد  بدأنا  لقد  الدولتين. 
عربية تنسحب عندما ياخذ الكلمة مندوب 

عربي آخر على خالف مع دولته. 

* أتمنى على مندوبي الدول العربية أال 
والتشقق  الشرذمة  من  مزيدا  يظهروا 
كبنود  األساسية  القضايا  معالجة  عند 
والسودان  وفلسطين  األوسط  الشرق 
لعرض  كثيرة  منابر  فهناك  والعراق، 
أساء  لقد  حولها.  والتصايح  الخالفات 

السنة  والفلسطيني  المصري  المندوبان 
اختلفا علنا مع مندوبين  الماضية عندما 
عرب آخرين ونقال خالفتهما إلى رئيس 
الجمعية العامة السابق ميغيل دي اسكوتو 

نفسه. 

منبرا  ليست  العامة  الجمعية  إن   *
للخطابات فقط.  إنها تمثل منبعا للقانون 
فخرا  العامة  الجمعية  ويكفي  الدولي. 
الدولية  القوانين  من  العديد  سنت  أنها 
العنصري جريمة  التمييز  التي اعتبرت 
عام  اتخذت  وأنها  تنتهي،  أن  يجب 
يعطي  الذي   15/14 القرار   1960
الحق  االستعمار  تحت  الواقعة  الشعوب 
مقاومة  في  والحق  المصير  تقرير  في 
االحتالل واالستعمار األجنبي والذي فتح 
المستعمرة  الدول  الطريق أمام عشرات 
لنيل استقاللها. لقد استطاع العرب وهم 
قرار  استصدار   1975 عام  متوحدون 
“الصهيونية شكل من أشكال العنصرية” 
بعد  وتقاتلوا  وتفرقوا  ضعفوا  وعندما 
استطاعت  للكويت  حسين  صدام  غزو 
هذا  إلغاء  المتحدة  والواليات  إسرائيل 

القرار عام 1991.   

يعتبر  العرب  المندوبين  بعض   *
للسياحة  فرصة  الدورة  في  المشاركة 
عن  والترويح  والتسوق  نيويورك  في 
مهمته  يأخذ  من  هناك  ولكن  النفس، 
مشرقة  صورة  ويعكس  الجد  بمنتهى 
ألمة ذات حضارة عريقة ولديها قضايا 
وتعمل  بجدية  أن تطرحها  تريد  أساسية 
على توسيع دائرة الداعمين لها وتضييق 
دائرة المؤيدين ألعدائها. فكم مرة وجدت 
نفسيهما  المتحدة  والواليات  إسرائيل 
معزولتين ال يقف إلى جانبهما إال بعض 
على  تحديدها  تستطيع  ال  دول  مندوبي 
ومارشال  وتونغا  توفالو  مثل  الخارطة 

آيلند وكيريباتسي وباالو. 

وللحديث بقية.
 

*اأ�ستاذ جامعي وكاتب
 مقيم يف نيويورك

عن الـ_ ورة الرابعة وال�ستني للجمعية العامة
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ال�سودان  من  بالرئي�س  ي�ستغيثون  20 �سياداً 

بعـد اأن خذلتهم ال�سفارة

خاص/ السودان - 
رفع عشرون صياداً يمنياً نداء استغاثة من داخل األراضي 
السودانية الى الرئيس علي عبد هللا صالح، والحكومة اليمنية، 
مطالبين بالتدخل لدى حكومة السودان إلعادتهم الى أرض 
الوطن مع قواربهم، بعد أن قضوا عقوبة الحبس لمكدة شهر 
 على خلفية دخولهم غير المشروع للمياه االقليمية السودانية. 
وقال أحمد علي محمد وثابت يوسف سالم- في رسالة استغاثة 
طلبوا من موقع »نبأ نيوز« ايصالها لصناع القرار- أنهم 
عشرون صياداً يمنياً دخلوا المياه االقليمية السودانية بالخطأ، 
وقد قامت السلطات السودانية باحتجازهم، وعرضهم على 
القضاء في »بورت سودان«، والذي حكم عليهم بالسجن 
لمدة شهر، على أن يتم ابعادهم عن األراضي السودانية بعد 
أيضاً. المحتجزة  مراكبهم  وتسليمهم  العقوبة،  فترة   انتهاء 
وأضافوا: أنهم بعد إنهاء فترة العقوبة – حبس لمدة شهر- 
وخروجهم من السجن، لم تقم السلطات السودانية بتسليمهم 
مرراكبهم، وال بابعادهم عن أراضيها.. مشيرين إلى أنهم 
لجأوا الى السفارة اليمنية بالسودان، وقاموا بعرض المشكلة 
يتعاون  لم  أنه  أسفهم  مبدين  السفير شخصياً،  على سعادة 
لمشكلتهم. حلواًل  حتى  عليهم  يقترح  ولم  إطالقاً،   معهم 
انقطعت  أشهر  أربعة  ومنذ  أنهم  الصيادون:  وأكد 
السودان  فال  للغاية،  أحوالهم  وساءت  السبل،  بهم 
ساكناً  حركت  بلدهم  سفارة  وال  عليهم،  أشفق 
يعنيها..! ال  أمرهم  وكأن  مواطنيها،   لمساعدة 
الصيادون العشرون يناشدون عبر نادي المغتربين بموقع 
»نبأ نيوز« فخامة الرئيس علي عبد هللا صالح، والجهات 
الحكومية المعنية، بالتدخل لدى السلطات السودانية لتنفيذ 
الصادر بحقهم من محكمة  القضائي  الحكم  بقية نصوص 
انقطعت،  أسرهم  أرزاق  أن  مؤكدين  سودان«،  »بورت 
غير هللا  بسوئه  يعلم  ال  حالهم  وأن  نفذت،  مواردهم  وأن 
تعالى، وأنهم يعولون على القلب الرحيم لرئيس الجمهورية 
المعنية  اليمنية  للجهات  والتوجيه  الى مواطنيه،  بااللتفات 
اليمن  في  أسرهم  أن  إلى  منوهين  لمشكلتهم،  حل  بايجاد 
 ظلت بال معيل، وال مورد، رغم أنه شهر رمضان الكريم.
تأمل  الصيادين،  األخوة  مناشدة  تنشر  إذ  نيوز«  »نبأ 
من  توضيح  بأي  الوقت  في  وترحب  معها،  التجاوب 
معنية..  رسمية  جهة  أي  أو  بالسودان،  اليمنية   السفارة 
العولقي/  علي  هاتف   : الصيادين  مع  للتواصل  مالحظة: 

00249909450809

�سباأنت: حتقيق: 
حممـ د ال�سياغي 

أنفلونزا  انتشار  خطر  من  المخاوف  بدأت 
األوساط  لدى  تتسع   ،)1 إن  )إتش1  الخنازير 
مع  بالتزامن  اختالفها  على  باليمن  االجتماعية 
من  المزيد  اكتشاف  عن  اإلعالن  حمى  تزايد 
حاالت  عدد  ليرتفع  الجديدة  اإلصابة  حاالت 
إلى  إحصاء  أخر  وفق  المعلنة  اإلصابة 
الكمامات  ارتداء  أضحي  وفيما  حالة.   134
الشوارع  من  الكثير  في  ملحوظة  سمه  الواقية 
منعت  العامة،  التجمعات  ومراكز  واألماكن 
بعض المراكز التجارية دخول المواطنين الذين 
يرتدون الكمامات بحجة الخوف من إثارة الهلع 
تشهده  ما  ورغم  زبائنها.  نفوس  في  والذعر 
في  المنتشرة  التجارية  المراكز  هذه  الكثير من 
للزبائن  شديد  وإقبال  تدفق  من  الراهن  الوقت 
بالتزامن  واألعراق،  الجنسيات  مختلف  من 
المبارك  الفطر  عيد  حلول  موعد  اقتراب  مع 
وانتهاء شهر رمضان المبارك، ما يضاعف من 
احتماالت اإلصابة لدى الكثيرين نتيجة ما تشهده 
من ازدحام واختالط، إال أن عبد القوي محمد 
)مواطن( لم يكن وطفليه الذين اصطحبهما معه 
إلى مركز “شميلة هاري” باألمانة للتسوق أول 
الرئيسة من  البوابة  باعتراضه عند  يفاجئ  من 
قبل رجال أمن حماية المركز ومطالبته وطفليه 
بخلع الكمامات وإخفاءها إلى حين خروجه من 
إب(  )30 عاما من  القوي  عبد  يقول  المركز. 
الذي لم يجد وطفليه بدا من خلع الكمامات على 
مضض مثله مثل زبائن كثيرين ممن اضطروا 
لخلع الكمامات تحت ضغط الحاجة إلى التسوق: 
حقا فوجئت أن يتم منع المواطنين من الدخول 
للمركز رغم ما يشهده من ازدحام شديد وتدفق 
الجنسيات.  مختلف  من  المواطنين  من  للكثير 
الجولحي )مواطن(  الستار  أن محمد عبد  ومع 
يتفق مع عبد القوي، بأنه لم يقتن الكمامات إال 

بغرض ارتداءها عند دخول 
مركز التسوق نفسه وغيره 
العامة كإجراء  األماكن  من 
مفاجئته  أن  إال  احترازي، 
دون  يحل  لم  المنع  بقرار 
ووضع  تبضعه  مواصله 
إلى  جيبه،  في  الكمامات 
المركز،  من  خروجه  حين 
آسفه  عن  أعرب  حيث 
لغياب دور الجهات المعنية 
في هذا األمر ومواجهة مثل 
 “ أن  معتبرا  الحاالت،  هذه 

غياب التوعية سببا مباشرا في انتشار المرض 
على هذا النحو المخيف” على حد تعبيره. وبيّن 
المفترض وما هو واقع، ترى جميله عبد الولي 
هذه  مثل  على  المفترض  من  أن  عاما   )45(
المراكز التجارية أن تعمل على توزيع الكمامات 
بصورة مجانية على زبائنها خوفا على صحتهم 
هذه  تفشى  الذي  بالوباء  اإلصابة  خطر  من 
من  الخوف  من  بدال  مفزعة،  بصورة  األيام 
جميل  أما  زبائنها.  أوساط  في  الخوف  إثارة 
العودة  آثر  الذي  )موظف(  الدبعي  الكريم  عبد 
قطعها  التي  الطويلة  المسافة  رغم  منزله  إلى 
للمركز قادما من منطقة “دارس” على التبضع 
بدون كمامات، فقد اعتبر منع ارتداء الكمامات 
الصحي  الجهل  على  دليل   “ المراكز  هذه  في 
المركز  إلى أن رجال أمن حماية  العام”، الفتا 
برروا منعه نتيجة” اعتقاد بعض الزبائن أن من 
يرتدون الكمامات مصابين باإلنفلونزا”. وبدأت 
من  الكثير  األخيرة  اآلونة  في  بصنعاء  تنتشر 
باتت  التي  الكبيرة والموالت  التجارية  المراكز 
تشهد إقباال واسعا من قبل المواطنين مع اقتراب 
موعد حلول عيد الفطر، وتصاعد حمى التسوق 
اإلعالنية  الحمالت  مع  بالتزامن  جاءت  التي 
الواسعة التي اعتمدتها الكثير من هذه المراكز 

جذب  في  كوسيلة  المختلفة  اإلعالم  وسائل  في 
المراكز  أبرز  بين  من  الزبائن.  من  قدر  أكبر 
مركز   “ هاري،  شميلة  جانب  إلى  المنتشرة 
ماكس،  سيتي  عليك،  دلوني  لتجاري،  صنعاء 
يمن مول”. وكانت أعلنت وزارة الصحة العامة 
والسكان مساء اليوم اكتشاف سبع حاالت جديدة 
مصابة بأنفلونزا الخنازير )إتش1 إن1(؛ لترتفع 
بذلك عدد الحاالت المصابة في اليمن إلى 134 
األمراض  مكافحة  عام  مدير  وأوضح  حالة. 
والترصد الوبائي بالوزارة - الناطق باسم اللجنة 
الوطنية العليا لمكافحة اإلنفلونزا - الدكتور عبد 
المكتشفة  الحاالت   7 الـ  أن  الكحالني  الحكيم 
هي ليمنيين خالطوا حاالت مصابة بالفيروس. 
للعالج  وقال: جميع هذه الحاالت تخضع حالياً 
والعزل في منازل المصابين وحاالتهم مستقرة. 
اكتشاف هذه  أن  إلى  الكحالني  الدكتور  وأشار 
التابعة  الوبائي  الترصد  فرق  عبر  تم  الحاالت 
للوزارة وفروعها في المحافظات. يشار إلى أن 
حالة،   23 تبلغ  الخارج  من  الوافدة  اإلصابات 
فيما أصيبت 111 حالة نتيجة االختالط توفيت 
العالج  تحت  حالة   62 تزال  وال  واحدة  حالة 

والعزل.

رغم حالت الزدحام.. 
حمالت متنع الكمامات تفاديا لإثارة املخاوف بني زبائنها 

شدت منظمة سجين باليمن وزير داخلية المملكة 
المغترب  سراح  بإطالق  السعودية  العربية 
المسجوزن  أحمد  حسين  الرزاق  عبد  اليمني 
رغم  سنوات،  سبع  منذ  الطائف  سجن  في 
القتل  تهمة  من  ببراءته  حكماً  القضاء  إصدار 
قضى  ما  التمييز  محكمة  وأيدت  إليه،  المنسوبة 
عنه. باإلفراج  وأمرت  القضائي  الحكم   به 
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى صاحب 
السمو الملكي األمير / نايف بن عبد العزيز آل  
نورد  منها،  نسخة  نيوز«  »نبأ  وتلقت  سـعود، 

فيما يلي نصها:

األمير/  الملكي  السمو  صاحب 

سـعود  آل  العزيز  عبد  بن   نايف 
بالمملكة  الداخلية  وزير                          
هللا  حفظه  السعودية             العربية 
وبعد: وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم   السالم 
قدوم شهر رمضان  باليمن  منظمة سجين  تنتهز 
الغالية  المناسبة  بهذه  سموكم  لنهنئ  المبارك 
شهر  يجعله  أن  القدير  العزيز  هللا  من  متمنين 
 الخير والبركة علي جميع أبناء أمتناء اإلسالمية.   
اليمني عبد  أيديكم قضية السجين  كما نضع بين 
منذ  الطائف  سجن  نزيل  أحمد،  حسين  الرزاق 
الرغم  وعلى  قتل،  بتهمة  1424هـ،  عام  مطلع 
من أن المحكمة قد أصدرت حكم قضى ببراءته 
من التهمة المنسوبة إليه، وأيدت محكمة التمييز ما 

قضى به الحكم القضائي وأمرت باإلفراج عنه، 
اللحظة. هذه  حتى   السجن  نزيل  الزال  انه   إال 
بالمملكة  للحكم  األساسي  النظام  كان  ولما 
 )7( المادة  في  نص  قد  السعودية  العربية 
السعودية  العربية  المملكة  في  الحكم  )يستمد 
وهما  رسوله  وسنة  تعالى  هللا  كتاب  من  سلطته 
 الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة(.
حقوق  الدولة  )تحمي  منه   )26( المادة  و 
اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية( والمادة )36( 
والمقيمين  مواطنيها  لجميع  األمن  الدولة  )توفر 
أو  احد  تصرفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها  على 
النظام(. أحكام  بموجب  إال  حبسه  أو   توقيفه 
وأصدر  كلمته  قال  قد  السعودي  القضاء  وألن 

نضع  فإننا  المذكور،  ببراءة  نهائيا  حكماً 
بتطبيق  للتوجيه  سموكم  يدي  بين  القضية 
سبع  على  السجين  وتعويض  القضاء،  أحكام 
اقترفه. ذنب  دون  السجن  في  قضاها   سنوات 
العديد  قضايا  إلى  النظر  سموكم  من  نتمنى  كما 
فترات  قضوا  الذين  اليمنيين  السجناء  من 
القضاء  على  دون عرضهم  السجون  في  طويلة 
صعبه. ومادية  نفسية  ظروفا  عائالتهم   وتعيش 
على  هللا  سدد                                  
,,, تحياتنا  وتقبلوا خالص  الخير خطاكم   طريق 
سجين  منظمة   رئيس 

المحامي/ عبد الرحمن علي برمان

عادات وتقاليـ_ الزواج باليمن
المتنوعة  لتضاريس اليمن وطبيعتها الجغرافية 
أثر كبير في تعدد طقوس الزواج من منطقة إلى 
أخرى، ولكن بصفة عامة تتشابه عادات وتقاليد 
الزواج في أغلب مدن اليمن حيث تبدأ بمرحلة 
الخطوبة بإرسال أحد المقربين من أهل العريس 
? أمه أو أخته - إلى أهل الفتاة المراد خطبتها 
البنهم ، وعند إبداء الموافقة المبدئية من والدة 
العروس وإشعار أهل العريس بذلك يتم تحديد 
يوما لحضور العريس ووالديه وإخوانه لمقابلة 
كبيرة  كمية  معهم  حاملين  وأهلها،  العروس 
فيقدمن  النساء  أما  للرجال،  كهدية  )القات(  من 
واألحذية  المالبس  من  كاماًل  طقماً  للعروس 
الخطوبة(  )شبكة  يسمى  ذهب  طقم  تقديم  مع 
العقد بحضور أهل  يتم تحديد موعد  وبعد ذلك 
العروسين في منزل الفتاة ، ويتم تجهيز أكياس 
من الحلوى لنثرها فوق الحاضرين عند إكمال 

على  لزاماً  ويكون  المأذون  من  الشرعي  العقد 
إلى األرض ألخذ  أيديهم  مد  الحاضرين  جميع 
بيومين  العرس  قبل  الزواج  . مراسيم  نصيبهم 
العروس  لوالد  العريس وليمة في منزله  يجهز 
وفي   ، وأعمامها  وأخوالها  وإخوانها  ووالدتها 
للعريس  الحناء  عمل  يتم  اليوم  ذلك  مساء 
حيث يجتمع عنده أصحابه وأصدقاؤه ويقومون 
بتحنيته، وفي اليوم التالي وهو خاص بالعروس 
ويطلق عليه )يوم األخضر( أو )يوم الَغْسل( أو 
)الِبْدَعة( تقوم العروس بارتداء اللباس األخضر 
تنقيبها  ويتم   ، قدمها  وحتى  رأسها  من  كاماًل 
بنقاب أخضر مزين بالذهب ابتداًء من العصر 
واألهل  والقريبات  الصديقات  حضور  عند 
عن  العروس  تكشف  وال   ، معها  لالحتفال 
المساء. وفي صباح  إلى  اليوم  وجهها في ذلك 
اليوم التالي الذي يسمى )يوم النقش( تذهب الفتاة 

من الصباح إلى ) الكوافيرة ( لتصفيف شعرها 
فستان  وارتداء   ، الالزم  الماكياج  وعمل   ،
إلى صالة  مباشرة  تنتقل  ثم   ، األبيض  الزفاف 
العرس في العصر حيث تسبقها إليها المدعوات 
المدعوين  العريس في قاعة أخرى مع  ويكون 
إلى  العشاء  بعد صالة  ينتقل  ثم   ، المساء  إلى 
به  يحيط  الشارع  وسط  في  ليقف  منزله  أمام 
المدعوون والمنشد مرددين األناشيد لمدة ساعة 
تعد  الذي  الزوجية  منزل  إلى  يدخل  ثم  تقريباً 
منتظراً  فيها  يجلس  كوشة  غرفه  إحدى  في 
حضور زوجته التي تأتيه في سيارة مزينة بعد 
في  السيارات  من  كبير  موكب  في  تجولت  أن 
تلك  في  زوجها  إلى  تدخل  ثم  المدينة  شوارع 
الكوشة ليكشف عن وجهها ويقرأ الفاتحة ويردد 

الدعاء الخاص بهذه المناسبة

مغرتب براأته حمكمة �سعودية ومنذ 7 �سنوات وهو يف ال�سجن
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نبأ نيوز- عدن/
 أحمد العقربي - 

م�ساحتها 33 هكتارا: 
الحديقة بحسب المشروع تقع في مساحة 
بين  متوسط  موقع  في  هكتارا   33 تبلغ 
أحياء مدينة عدن وقد كانت سابقا عبارة 
طارق(  )معسكر  عسكرية  منطقة  عن 
بإخالء  السياسية  القيادة  اتخذت  وحين 
لذلك  المعسكرات  من  اليمنية  المدن 
المحافظة  في  المحلية  السلطة  فكرت 
عامة  حديقة  إلى  المساحة  هذه  بتحويل 
يضفي على المدينة رونقا جماليا يزيد من 
احتياجات  سيلبي  كما  الخضراء  رقعتها 
والترفيهية  الثقافية  النواحي  من  المدينة 
والرياضية وغيرها. كسر للملل وجذب 
بحسب  الحديقة  تتبع  والسياح:  للزوار 
المحافظة  في  التشجير  إدارة  مهندس 
التصميم الحديث الذي يجمع بين التصميم 
الهندسي والتصميم الطبيعي »العضوي 
وكسر  الفجائية  من  نوع  يعطي  والذي 
الوظيفة  إلى  إضافة  لزائريها،  للملل 
للتنقل  للمشاة  كممرات  لها  األساسية 
الحديقة  الحديقة ويمكن لهذه  في مناطق 
األشجار  من  جديدة  أنواعا  إضافة 
والنباتات التي تزرع بالمحافظة أو حتى 
المحافظات األخرى بحيث تشكل مركزا 
علميا للدراسة العلمية لعلم الزينة وتنسيق 
المكونات  والدارسين.  للطالب  الحدائق 
عدد  الحديقة  تتضمن  للحديقة:  الرئيسية 
من المكونات الرئيسية منها المسطحات 
الخضراء وأهم ما يميز هذه الحديقة تلك 

ستكسوها  التي  الخضراء  المسطحات 
وستحيط  الصغيرة  والشجيرات  العشب 
بها أشجار النخيل والظل وأشجار الزينة 
المركزية  المنطقة  حول  ستنتشر  التي 
جلوس  أماكن  توفر  بحيث  للحديقة 
بها  وسيحيط  الحديقة  لزوار  واستراحة 
ومناطق  األطفال  المسطحات ومالعب 
بألعاب  تعرف  والتي  الثابتة  األلعاب 
األطفال  يتعرف  والتي  الثابتة  المغامرة 
من خاللها على مجموعة من المهارات 
الحركية وهذه المناطق ستكون محصنة 
أعمارهم عن  تتجاوز  ال  الذين  لألطفال 

العشر سنوات.
 م�سطحات مائية: 

وهناك المسطحات المائية حيث سيدخل 
العنصر المائي على الحديقة على شكل 
إلى  رئيسي  ممر  يفصلها  كبيرة  بحيرة 
داخل الحديقة بحيث يعطي طابعا مميزا 
خالبة  مناظر  سيعطي  كما  للحديقة 
للزوار على ضفافها ويمكن عمل جلسات 
العام  الشكل  حسب  تشكيلها  بعد  مختلفة 
للبحيرة كما يمكن عمل منحدرات مائية 
وشالالت وجزر صغيرة عائمة فيها يتم 
خشبية  بجسور  ترتبط  جلسات  وضع 
رئيسي  إقامة مطعم  يمكن  كذلك  عليها، 
للحديقة على البحيرة بحيث يوفر إطالله 
عدة  لوضع  خطط  كما  عليها،  أكبر 
نوافير على المداخل والممرات الرئيسية 
على أشكال مختلفة بحيث تجذب الزائر 
نحوها ويمكن عمل مقاعد للجلوس حولها 
للحديقة  الهيكلي  المخطط  تقسيم  تم  كما 

إلى ثالثة أقسام عامة بحيث تقوم بخدمة 
العمرية  الفئات  كافة  من  الزوار  جميع 
من  فئة  كل  خصوصية  مراعاة  وكذلك 

هذه الفئات.
 األعاب الأطفال الثابتة:

الفعاليات  كافة   )A( القسم  يضم  كما   
روعي  بحيث  بالعائالت  المتعلقة 
إلى  باإلضافة  هادئة  بيئة  خلق  فيه 
الخصوصية المطلوبة لهذا القسم، حيث 
تم احتواء قسم من العاب األطفال الثابتة 
أن  القسم حيث  هذا  يقطع  رئيسي  بممر 
لمساحات خضراء  األول خاص  الجزء 
الواقية  الضالالت  عليها  تنتشر  واسعة 
من حرارة الشمس والتي تشكل تجمعات 
خاص  فهو  األخر  القسم  أما  العائالت، 
من  قريبة  تكون  بحيث  األطفال  بألعاب 
الطفل  بين  الصلة  إلبقاء  األول  القسم 
هذا  فعاليات  ضمن  ومن  وعائلته. 
ستنتشر  وهي  الجلسات  )منطقة  القسم 
تم  وقد  الواسعة  الخضراء  المنقطة  في 
بحيث  متباعدة  مسافات  على  توزيعها 
إضافة  عائلة،  لكل  خصوصية  تعطى 

مع  الجلسات  هذه  تشكيل  إمكانية  إلى 
الخصوصية  مع  يتناسب  بما  ضالالت 
تحتوي  كما  بالمنطقة..  السائد  والمناخ 
توفر  التي  الكافتيريات  على  الحديقة 
إلى  الخفيفة  األكالت  الحديقة  لزوار 
ستنتشر  التي  المرطبات  أكشاك  جانب 
عن قرب من أماكن الظالت واأللعاب. 
فحدث  األطفال  العاب  عن  الحديث  أما 
وال حرج حيث ستحتوي منطقة األلعاب 
الثابتة في المخطط بممر رئيسي يفصلها 
بها  التي ستوجد  المنطقة الخضراء  عن 
ال  بحيث  والظالل  العائالت  جلسات 
إضافة  المنطقة  هذه  في  إزعاجا  تسبب 
إلى إمكانية رؤية العائالت ألطفالهم أثناء 
بمنطقة  المنطقة  هذه  وستعرف  اللعب 
الطفل  يتعرف  والتي  المغامرة  ألعاب 
من خاللها على مجموعة من المهارات 
التسلق والتزلج والتأرجح  الحركية مثل 
والعبور من خالل القنوات كذلك اللعب 
الجماعي بالرمل وحركة الدوران وهذه 
لألطفال  مخصصة  ستكون  المنطقة 
الذين ال تتجاوز أعمارهم العشر سنوات 
سقوف  األلعاب  هذه  تأمين  وسيتم 
خشبية أو غيره وكذلك أماكن جلوس 
صغيرة وإضاءة. أما القسم )B( في 
نادي  عن  عبارة  سيكون  الحديقة 
الخدمات  من  رياضي صحي وعدد 
األخرى بحيث تؤدي برامج مختلفة 
الصحية  الرياضية  التمارين  مثل 
خاللها  من  يتم  إن  يمكن  وكذلك 
التخسيس  أو  النحاف  برامج  عمل 
وكذلك  الساونا  أنواع  مختلف  إلى 
وغيرها  والتدليك  االسترخاء  برامج 
التنس  مالعب  إقامة  عن  فضال   ..
تصميم  تم  حيث  القدم  وكرة  والسلة 
وكرة  والسلة  للتنس  مالعب  عدة 
بحسب  المخطط  في  وترتيبها  القدم 
في  بها  المعمول  والقوانين  النظم 
الرياضة وكذلك خلق مساحات  علم 
بينها  خضراء  ومسطحات  مناسبة 
لجلوس الجمهور إضافة إلى فصلها 
ملعب  لكل  لتعطي  مشاة  بممرات 
خصوصيته. نادي للرياضة الصحية: 
كما تشمل مكونات الحديقة إقامة نادي 
خالله  من  تؤدي  الصحية  للرياضة 

والتخسيس  النحافة  مثل  برامج صحية، 
وهناك  وغيرها  والتدليك  االسترخاء  أو 
صاالت خاصة مصممة على أساس نوع 
الرياضة والبرامج التابعة لها كما يمكن 
أن يحتوي النادي على األلعاب الفكرية 
الشطرنج.  مثل  التفكير  إلى  تحتاج  التي 
في  بالشباب  الخاصة  الجلسات  أما 
مساحات خضراء  على  متفرقة  جلسات 
من العبث وأشجار الزينة وهذه المنطقة 
لن تكون فيها مماشي أو ممرات إلضفاء 
المنطقة  هذه  على  العام  الخضرة  طابع 
العائالت  على غرار المصممة في قسم 
اإللكترونية  الصالة  وجود  عن  فضال 
خاصة  صالة  عن  عبارة  وهي  المغلقة 
الكمبيوتر  ألعاب  على  تحتوي  بالشباب 
األلعاب  من  وغيرها  والبالستيشن 
تحتوي  أن  يمكن  كما  اإللكترونية 
وغيرها.  والجيم  البلياردو  ألعاب  على 
جانب  في  سيقام  الثقافي  المجال  وفي 
والضجيج  الصخب  عن  وبعيدا  الحديقة 
فيه  سيتوفر  الذي  المكشوف  المسرح 
عنصر الهدوء وهو مخصص الستقبال 
الفعاليات التي تعرض في الهواء الطلق 
الموسيقية  الفرق  أو  المهرجانات  مثل 
المالبس  لتبديل  غرفة  المسرح  ويتبع 
وغرفة أخرى للتحكم التي تحتوي على 
التحكم  وأجهزة  الصوتية  التحكم  أجهزة 
في إضاءة المسرح باإلضافة إلى أجهزة 
للمنتجات  معرض  والسالمة.  األمن 
في  خاص  موقع  وهناك  المتنوعة: 
المنتجات  لمعرض  سيخصص  الحديقة 
كافة  الستقبال  مخصص  وهو  الحرفية 
سيوجد  كما  والثقافية..  الفنية  المعارض 
الكهربائية  األلعاب  منطقة  الحديقة  في 
إلى  باإلضافة  الحديقة  معالم  أحد  وهي 
استثماري  كمشروع  عمله  إمكانية 
يغطي  بحيث  الخاص  القطاع  قبل  من 
هذه  ويشمل  الحديقة  من  كبيرة  مساحة 
األلعاب القطار الكهربائي ولعبة الطائرة 
الببغاء  وسفينة  الدائري  والحصات 

وسيارات األطفال الصغيرة. 

حـديقة عـدن الكربى... 
هل �ستكون من عجائب اليمن املعا�سر؟

      تبدأ االستعدادات هذه األيام بعمل الدراسات 
والتصاميم لمشروع حديقة عدن الكبرى من قبل إدارة 
التشجير التابع لصندوق النظافة بمحافظة عدن إذ تمثل 

الحدائق والمتنفسات الخضراء والمساحات المفتوحة أحد 
الجوانب المهمة في تخطيط المدن ومتنفس طبيعي للتغلب 

على الحرارة الشديدة التي تشهدها عدن في الصيف 
فضال عن أن الحديقة ستكون أحد الروافد السياحية 
والترفيهية لجذب السياح والزوار من داخل المدينة 

وخارجها.



12

Ghorba News

Thursday September, 24th  2009- Vol 2  Issue#50



Ghorba News

Thursday September, 24th  2009- Vol 2  Issue#5013 اعالناتاعالنات



14

Ghorba News

Thursday September, 24th  2009- Vol 2  Issue#50 اعالناتاعالنات

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

�ضيـ_لية نيفينز
Nevins Pharmacy

ب�سرى �سارة للجالية العربية

ي�سر اأ�سرة �سيـ_لية نيفينز اأن تعلن عن افتتاح ال�سيـ_لية العربية الأوىل يف منطقة داون تاون بروكلني
نقوم بخـ_مة كاملة للو�سفات الطبية

تركيب و�سرف الأدوية باأمر من الطبيب
كافة اأنواع الأدوية اجلاهزة وامل�سكنات واملعـ_ات الطبية واأجهزة قيا�س ال�سكر والــ �سغط 

خـ_مة قيا�س �سغط الـ_م وخـ_مة فح�س ال�سكر جمانا
كل احتياجات الأطفال

طبع وحتمي�س الأفالم )2-3  اأيام (  
حتويل الأموال داخل الوليات املتحـ_ة وخارجها

خ�سم خا�س لأفراد اجلالية العربية
اأ�سعارنا 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: اأجمـ_ ح�سني
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حلويات نابل�س
Nablus Sweetال�ضهرية يف ني�جر�ضي

كنافة نابل�ضية ناعمة وخ�ضنة
بقالوة م�ضكلة وربات بالق�ضطة

وكافة اأن�اع احلل�يات ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

فرع نيوجر�سي

Main st, Paterson  1050

Tel: 973-881-8003

Fax: 973-742-5001

استعداد تام لكافة طلباتكم لجميع المناسبات
www.nablussweets.com
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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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visit  www.2gocall.com    or Call  1-866-428-8353

$20

$25
18014

Now for  a limited time buy for $20 
and receive $25 balance

Use promo code (18014)

Country Rate
Egypt 8.8¢
Iraq 4.9¢
Palestine 21.9¢
Jerusalem 1.5¢
Jordan 2.4¢
Lebanon 7.9¢
Morocco 9.5¢
Most European Countries 1.5¢
Qatar 9.9¢
Saudi Arabia 9.8¢
Sudan 16.75¢
Syria 13.9¢
Tukey Istanbul 1.9¢
UAE 16.5¢
Yemen 16.6¢
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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 القامة يف اأمريكا 

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

(Office Phone: 718-680-9700 (English

(Direct Dial: 917-698-8602 العربي 

Fax: 718-680-2025
FREE CONSULTATION

www.michaelwalkerlaw.com
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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�سـير لنيل ال�سهادة الثانوية.  -
" م�سرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة الأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�ساعـد يف احل�سول على رخ�سة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�ساعـدات مالية للموؤهلني  -
لي�س هناك حاجة لخذ قر�س  -

ميكنكم الـدرا�سة من الثنني اىل اخلمي�س  -
الف�سول حمـدودة الوقت يف امل�ساء وخالل عطلة نهاية ال�سبوع

تعليم الجنليزية لغري الناطقني بها 
- الجنليزية 100 للمتـدئني

- الجنليزية 101 للمتو�سطني
- الجنليزية 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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MGM Grand Las Vegas and
Dawn Elder World Entertainment

present

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

ر�ضا عبـ_الله  
 �ضحر الغناء العربي

 والطرب الأ�ضيل

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

خالـ_
 ملك الراي

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

ال�سبت نوفمرب 21
MGM Grand Garden Arena

التذاكر متوفرة الآن

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

عرب:  العامل  اأرجاء  يف  العربي  العامل  لأطفال  �ستخ�س�س  احلفل  مـ_اخيل  من   100%

ACCESScommunity.org وNAAMA.com 

�ضـ 


