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طلبات اهلج ة والوظائف التقنية ترتاجع أمريكيا

قصة الكل ب
األول فريأم يكا

�شورة الرئي�س متعلقة ب�شكل مرافقه...

تاكسيات نيويو ك الصف اء.. 
تا خي ميتد إىل أكث  من ق ن

ش طة شيكاغو  
ختلع نقاب أ دنية  
وتتهمها بقتل 
ابنة أخيها
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اعالناتاعالنات

حلويات نابل�س

Nablus Sweetال�سهرية يف نيوجر�سي

كنافة نابل�سية ناعمة وخ�سنة
بقالوة م�سكلة وربات بالق�سطة

وكافة اأنواع احللويات 
ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn, NY 11220

Tel: 718-748-6148
فرع نيوجر�شي

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

��ستعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�سبات
www.nablussweets.com

Horus cafe and Kebab 
house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكوالت 
العربية وال�رشقية

اأجواء �رشقية �ساحرة
مفتوح يوميا من ال�شاعة 11 �سي�سة بكافة النكهات

�شباحا اإىل ال�شاعة الرابعة

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

حملية  �رشطة  �إقد�م  �أثار 
على  �لأمريكية  �سيكاغو  يف 
على  �أردنية  م�سلمة  �إجبار 
�لتحقيق  خالل  نقابها,  خلع 
معها بتهمة قتل طفلة �أخيها, 
غ�سب �جلالية �مل�سلمة, فيما 
خ�سعت  �إنها  حماموها  قال 
ت�سبه  �لتحقيق  يف  لأ�ساليب 
�سجن  يف  ��ستخد�مه  مت  ما 

�أبوغريب �لعر�قي. 

و�عتقلت �رشطة �أورلند بارك 
يف �سيكاغو �لأمريكية �لأردنية 
�مل�سلمة نور حديد )26 �سنة( 
قتل  بتهمة   5-4-2009 يوم 
ذ�ت  حديد  بهية  �أخيها  �بنة 
�ل�سنتني بعد �سفعها و�رشبها 
�للذين ��ستمر� عدة �أيام حتى 

فارقت �حلياة. 

م�ست�سفى  طو�رئ  وقالت 
�إنها  كميونيتي"  "بالو�س 
ج�سد  يف  كدمة   55 وجدت 
�لطفلة ب�سبب �رشبها مب�سارب 

غولف خ�سبية. 

�أورلند  �رشطة  قائد  وقال 
نور  �إن  مكارثي  تيم  بارك 
�جلرمية  بتفا�سيل  �عرتفت 
توقيفها  فتم  �لطفلة,  وقتلها 
�لعمد  �لقتل  تهمة  على  بناء 
على �أن تتم �ملحاكمة يف 30 

�أبريل/ني�سان �جلاري.

غ�سب �جلالية �مل�سلمة
و�أثارت �لق�سية غ�سب �جلالية 
لي�س  �سيكاغو,  يف  �مل�سلمة 
لأن  و�إمنا  �جلرمية,  ب�سبب 
�ل�رشطة �أجربت نور حديد على 
ت�سويرها  خالل  نقابها  خلع 
من  �أجز�ء  �أي�سًا  ك�سف  �لذي 
يف  �سدرها  فوق  ج�سدها 
�ل�سور �لتي وزعتها �ل�رشطة 
�ل�سحافة �ملحلية, كما  على 
تاون  "�ساوث  �سحيفة  ذكرت 

�ستار". 

رئي�س  �سحلول,  حممد  وكان 
�لإ�سالمية  �ملنظمات  جمل�س 
جدً�  غا�سبًا  �سيكاغو,  يف 
خالل حديثه ل�سحيفة "�ساوث 
تاون �ستار", وقال "كان يجب 
ح�سمتها".  �حرت�م  عليهم 
"ما  �لدين  وقال زوجها عالء 
لدينها",  �إهانة  هو  جرى 
�ل�رشطة  مبقا�ساة  ووعد 
مل  لكنه  �ل�سورة  لن�رشها 
جرمية  �إز�ء  �نزعاج  �أي  يبد 

�لطفلة.

من  �ل�سورة  يف  نور  وتظهر 
حالة  ويف  ر�أ�س  غطاء  دون 
يديها  و�سع  حماولة  �سدمة 

على كتفيها ل�سرت نف�سها. 

�ل�رشطة  قالت  جهتها,  ومن 
�أمر يتم مع  �إن ت�سويرها هو 
جميع �ملتهمني, وذلك لغر�س 
قبل  ذلك  �لهوية, ومت  تاأكيد 
لها  نقابها  و�أعيد  �عرت�فها 
بعد �لت�سوير, موؤكدين وجود 
م�سوؤولة قانونية معها طو�ل 
و�ل�ستجو�ب,  �لعملية  هذه 
منها  �لنقاب  �أخذ  مت  ولحقًا 

بعد �أن هددت بالنتحار. 

�سجن �أبوغريب 
�ملحاميان  وقال 
�ملد�فعان عن نور, 
برود�سكي  جويل 
�إن  عودة,  ورمي 
�أُجربت  موكلتهما 
بعد  �لعرت�ف  على 
�أ�ساليب  ��ستخد�م 
�أبوغريب  �سجن 
�إن  وقال  معها. 
على  "�إجبارها 
و�أمور  �لنقاب  خلع 
�ل�سغط  من  �أخرى 
�لإدلء  �أجل  من  هو 
كاذب  باعرت�ف 
�لطفلة, وكان  بقتل 

خلعها  عن  حتدثت  �لتقرير 
من  �أخرى  و�أجز�ء  �حلجاب 
ثيابها", بح�سب موقع ر�ديو 

"�سيكاغو لند".

�إن  برود�سكي  �ملحامي  وقال 
"�ل�ساليب �لتي مت ��ستخد�مها 
�سجن  يف  جرى  ما  ت�سبه 
من  كم  �أعرف  ول  �أبوغريب, 
خدمو�  �أورلند  �رشطة  �أفر�د 
هذه  �أن  �إىل  م�سريً�  هناك", 
�ل�رشطة لها تاريخ طويل يف 

معاد�ة �لعرب.

�أفاد  �لق�سية  تطور�ت  ويف 
تاون  "�ساوت  �سحيفة  موقع 
يوم  طلبت  نور  باأن  �ستار" 
�ل�رشطة  �جلمعة �ملا�سي من 
على  باحل�سول  لها  �ل�سماح 
قر�آن باللغة �لعربية, وفعاًل 
حدث ذلك, ونقل �ملوقع عن 
م�سلمة  �إنها  قوله  حماميها 
�ل�رشطة  ذكرت  فيما  موؤمنة, 
�أنها وثقت �عرت�فها باجلرمية 
يذكر  ومل  فيديو.  �رشيط  يف 
�أي من �ملو�قع �أو �ل�سحف يف 
جرمية  ور�ء  �لد�فع  �سيكاغو 
بها  �تهمت  �لتي  �لطفلة  قتل 

نور حديد. 

احلدث

اأ�شبوعية حرة م�شتقلة

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

�أخبار �لوطن �لعربي 
و�لعامل,ت�سدر يف نيويورك, 
وتوزع يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
النا�شران

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير العام

يحيى �سليم
مكتب اليمن

عبد الغني اليو�سفي

املدير الفني
اأ�سرف �سديد

ت�شوير
�سعيد الأتب
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ش طة شيكاغو جت ب أ دنية على خلع كلمة العدد :
نقابها وتتهمها بقتل ابنة أخيها

احلدث

أنفلونزا الغ و  ..
من جنون �لبقر �لذي ت�سّبب فيه جنون 
زكام  �إىل  و�أنانيتهم  ب�رشههم  �لب�رش 
�لطيور �لذي �سار خطر� يهدد �لإن�سان 
�أوروبا  �إىل  �آ�سيا  �رشق  من  وجوده  يف 
�إىل �إفريقيا و�أوروبا و�ىل بقاع �لأر�س 
�لفريو�س  حاملة  �لطيور  تنتقل  كلها 
�لقاتل, تهاجر منذ بد�ية �خللق كد�أب 
�أ�سالفها يف �لهجرة و�لتنّقل دون جو�ز 
�أحد  فال  دبلوما�سي,  �أو  عادي  �سفر 
�جتاهها  يغرّي  �أو  �لهجرة  هذه  يوقف 
فتلك �سّنة �لله يف خلقه ولن جتد ل�سنة 
�لله تبديال ولو حتى وّزعت على طيور 
و��ستوقفت  �سفر  جو�ز�ت  كّلها  �لأر�س 

يف �ملطار�ت �لعاملية.
مهما قيل عن هذ� �لوباء �لفّتاك, �لذي 
عت  حتمله هذه �ملخلوقات ومهما تو�سّ
�ملعنية  فالدول  و�نت�رشت,  بوؤرته 

حا�رشته قبل ��ستفحاله.
�لذي  �لأوىل  �ملرة  هي  ولي�ست 
�لأوبئة  �لب�رشي  �جلن�س  فيها  يو�جه 
�لعابرة  �حلقب  فعرب  �مل�ستع�سية, 
عرف �لإن�سان �لكثري من �لأوبئة �لتي 
فالطاعون  عليه,  تق�سي  �أن  كادت 
خالل  �لعامل  على  يق�سي  كاد  �لذي 
حّلت  لعنة  مثل  كان  �لو�سطى  �لقرون 
�لب�رشي  �جلن�س  كاد  حتى  بالإن�سان 
مثل  حكايته  وت�سبح  ينقر�س  �أن 
رحلة  لكن  �لدينا�سور�ت,  حكاية 
�حلياة ��ستمرت وبقي �لإن�سان حمافظا 
�لكائنات  على  و�سيطرته  تفوقه  على 

�لأخرى.
و�إن عدنا للحقيقة فاإن �أنفلونز� �لطيور 
هذ�  بل  �لإن�سان,  على  خطر�  لي�ست 
�أ�سبح خطر� حقيقيا  �لذي  �لأخري هو 
يف  تف�سى  �لذي  بغروره  نف�سه  على 
�لاّلحمدودة  و�رش�هته  وجهله  �لأر�س 
و�غت�سابه حلق �أخيه �لإن�سان و�رشكائه 

يف �لأر�س من خملوقات �أخرى.
�أمور خطرية حتدث يف بيتنا �لكبري, 
فالحتبا�س �حلر�ري �لذي يهّدد �لأر�س 
و�لتجارب  وخيمة  بعو�قب  ينبئ 
�لق�رشة  على  وتاأثريها  �لنووية 
�ملحيطات  لقاع  وتلويثها  �لأر�سية 
و�مل�ساحات �ل�سا�سعة من �ل�سحاري, 
وتقّل�س �مل�ساحات �لغابية �أمام ت�سلل 
�أ�سبح  هذ�  كل  �إليها  �لإ�سمنتية  �ملدن 
�لإن�سان  يدرك حقيقته  ل  مهول  خطر� 

�لعادي وما فتئ يحّذر منه �لعلماء.
�لإن�سان  ت�سارك  كانت  كثرية  كائنات 
�ملاء و�لهو�ء و�لغذ�ء دون �أن تعتدي 
�أو تنهب �سيء من حقه �نقر�ست  عليه 
�أخرى  و�أعد�د  �لإن�سان,  غرور  بفعل 
قريب  عّما  و�ستوؤول  تتقل�س  منها 
لبوؤ�س  حتمية  كنتيجة  �لنقر��س  �إىل 
�لب�رش و�أنانيتهم �ملفرطة على ح�ساب 
كما  �لوجود  يف  �حلق  لها  كائنات 
�لب�رشية  �ملجتمعات  بعد  �ستنقر�س 

كنتيجة لالإبادة �ملمار�سة �سدها.
�لطيور  �أن  فعال  هل  كله,  هذ�  و�أمام 
هي �خلطر �لذي يهدد �جلن�س �لب�رشي 

بالفناء ..؟
�لأكيد �أن �لطيور على �أ�سكالها هي �لتي 
عليها �حلذر من �لب�رش كي ل تنقر�س. 
و�سائل  �أعظم  ��ستعمل  �لذي  فالإن�سان 
وق�سى  غزة  �لأطفال يف  لإبادة  �لدمار 
�لقارة  يف  �إن�سان  مليون   300 على 
يقوم  �أن  م�ستغربا  لي�س  �لأمريكية 
�لعامل  من خارطة  بلد�نا  لي�س  مبحو 
بل �لعامل وخارطته, لأّنا و�سلنا �إىل 

ع�رش جنون �لب�رش...
عادل قا�سم

حكمة العدد
) التعري ( يف 

ال�شارع خالعة !! .. 
وعلى امل�شرح فن !! 
.. وعلى ال�شاطئ 

ريا�شة !!!
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ت�شلل
تزوجا  قدم  كرة  ولعبة  قدم  كرة  لعب  هناك  كان 
�لعائلة  ��سمه بدفرت  فاأجنبا طفاًلً فذهبو� لت�سجيل 

طلع ت�سلل

تقومي
�لطبيب:�أ�سنانك بحاجة �إىل تقومي ! 

�ملري�س: هجري �أم ميالدي ؟!!

املجلة
�لذي  �ملقال  �ملجلة  من  قطعت  لي�س   : �لزوجة 

عنو�نه ) كيف تعي�س مائة �سنة (
�لزوج : خفت تقر�ه �أمك.

ديك مزكم
يف ديك د�ئما مزكم لي�س ؟؟؟

لأنو متزوج دجاجة جممدة....فروزن يعني....

انبوبة غاز
لأمه  يعبيها  م�سان  غاز  �نبوبة  �خذ  و�حد  فى  مره 
�لله  قالتله  ميا  يا  �دعيلى  لمه  فقال  �لعجوز 

يفتحها فى وجهك.

العنزة
عنزة ذكية غ�سبها �أبوها على خروف ما حتبه... 

�أ�سرتطت �لزو�ج :بعد عيد �لأ�سحى

النحلة
مرة يف نحلة طايرة بتقول وزززززز وقعت و�نك�رش 

�سنها و�سارت حتكي وذذذذذذذذذ

اجلنازة
وب�سحك  مرته  بجنازه  ما�سي  ح�سا�س  و�حد  يف 

�ساألو� لي�س؟ . قال �ول مرة بعرف وين ر�يحة

العد�س
م�س  عل�سان  �ولدوه  يدفن  بدو  م�سطول  و�حد  مرة 
لي�س  قلو  مهبول  و�حد  عليه  �جا  يطعمهم  قادر 
حكالو  �طعمهم  قادر  م�س  حكالو  �ولدك  �بتدفن 
�ملهبول �نا بطعمهم قلو �ي�س �مل�سطول قلو عد�س 

قلولوه �لولد �دفن �دفن

امل�شروع
بو��سري  متديد  م�رشوع  ��ستللمو  م�ساطيل  ثالث 
ي�سد  و�لثالث  �لنابيب  يركب  و�لثاين  يحفر  �لول 
و  يحفر  و�حد  ف�سار  �لثاين  مر�س  �حلفر...فقام 

�لثاين ي�سد

النذل
نذل �ت�سل على �لم بي �سي وطلب �غنية بابا فني 

و�هد�ها �ىل كل �يتام �لعامل

املنبه
و  �ل�سعيدي عند نومه ي�سع منبه على ميينه  ليه 
منبه على �سماله ؟ عل�سان ملا و�حد ي�رشب �لتاين 

يحو�س

عائلة تي�س
�أمه:  قالت  با����ء  وين  ما����  �أمه  ي�ساأل  تي�س  فيه 

با���ء �مبا��ع

ال�شر�شور
عند  توقفه  نعال  لقي  مو  لي�س؟  متمرد  �رش�سور 

حده

احلار�س
�حلار�س  �رشب  على  خططو�  جمانني  ثالث  يف 
و�لهروب من �مل�ست�سفى يوم طلعو� مالقو� �حلار�س 

رجعو� وقالو� ياخ�سارة خربت �خلطه

جنون
�إذ� مت؟  �لزوجة زوجها: ماذ� �سيحدث لك  �ساألت  ـ 
فاأجاب: و�لله �ساأجن فقالت: وهل �ستتزوج ثانية· 

قال: طبعا ل, لن �أجن لهذه �لدرجة ·

دفاع عن النف�س
�أنك يف تعب �سديد مع  ـ قال رجل ل�سديقه: ل �سك 

�أولدك �خلم�سة؟
فقال �ل�سديق: ل, ل �أذكر مرة �رشبت �أحد� منهم �إل 

يف حال �لدفاع عن �لنف�س ·

البخيل
ـ غاب بخيل ع�رشين �سنة وحني رجع, رجع بلحية 
طويلة, ف�سئل عن �ل�سبب فقال: �ل�سبب �أنني ن�سيت 

مو�س �حلالقة هنا ·

مياه معدنية
�لثاين:  �ملياه؟  يف  �مل�سامري  ترمي  ملاذ�  �لأول:  ـ 

حتى ت�سبح مياها معدنية ·

قف!!!
ـ كانت �سيدة تقود �سيارتها ب�رشعة فائقة فاأوقفها 
�ل�رشطي قائال: ملاذ� مل تقفي عند �لإ�سارة؟ فقالت: 

ر�أيتها مكتوبة قف ولي�س قفي ··!

نكت X نكت
الزميل الكاتب:

 عوين حدادين  نيوجري�شي 

للرئي�س  مقولة  ثمة 
كيندي"  "جون  االمريكي 
ما  ت�شاأل  ال   : فيها  يقول 
يقدمه  ان  بلدك  ي�شتطيع 
اأنت  ميكنك  ما  ا�شاأل  بل  لك 

ان تقدم لبلدك .
االقت�شاديه  االزمه  يف 
حثت  اأمريكا  يف  االوىل 
املواطنيني  الزراعه  وزارة 
على زراعة حدائق منازلهم 
لتخفي�س النق�س فى الغذاء 
فا�شتجاب لهذا الطلب حوايل 
20 مليون مواطن ويف مدينة 

عن  االمطار  احتب�شت  تقريبا  �شنوات  اربعة  قبل  نيويورك 
خمزون  ا�شتعمال  على  املحليه  احلكومه  ا�شطرت  مما  الواليه 
املياه  من  حميط  على  قائمة  امريكا  ان  ورغم  االحتياطي  املياه 
اال ان احلكومه حثت املواطنيني على تقنني املياه وعدم غ�شيل 
على  االمريكي  والن  معظمهم  فا�شتجاب  بيوتهم  امام  ال�شيارات 
مر التاريخ يبدي حما�شه فى العمل وااللتزام بالقونني ويوؤمن 
بوقتهم  التربع  طريق  عن  الفقراء  وم�شاعدة  اخلريي  بالعمل 
وعملهم واموالهم والكل منا �شمع عن حادثة اأحد اأثرياء اأمريكا 
الذي اخفي نف�شه قبل �شهور فى �شوارع مانهاتن الفقريه وتربع 

للفقراء والعاطلني عن العمل من امواله اخلا�شه .
هذه التجارب من ال�شعوب االخرى علينا ان ناخذ بها لن�شتفيد 
فى  امل�شاهمه  ميكنهم  املوؤ�ش�شات  مثل  مثلهم  االفراد  الن  منها 
انعا�س وم�شاعدة عائالت فقريه وفى درا�شة اح�شائيه الحدي 
اجلمعيات اخلرييه االمريكيه تقول ان مقدار ما يتربعه الفرد 
االمريكي فى اال�شبوع حوايل 20 دوالر وقالت املجله ان العرب 
العامل  وفى  منتظمه  غري  تربعاتهم  لكن  التربع  فى  كرماء 
كبري  تاريخ  ذات  قوية  موؤ�ش�شات  يف  كبري  نق�س  هناك  العربي 
االحزاب  او  ال�شيا�شي  اجلانب  فيها  تدخل  التربعات  واكرث 
او  الدين  عن  البعيد  االن�شاين  التربع  �شفة  تفقد  وبالتايل 

العرق .
حقل  فى  االخرين  جتارب  من  ن�شتفيد  هل   : ال�شوؤال  ويتظل 
التربع وم�شاعدة الفقراء فهناك العديد من االبتكارات اجلديده 
فى العمل اخلريي وفى االردن عندما اطلقت جاللة امللكه رانيا 
العمل  فى  اجلرح  على  يدها  الهمه" لت�شع  "اهل  م�شروع  فكرة 
اخلريي والتكافل االجتماعي وحتي ال نرتك الفقراء ميوتون 
جوعا على االغنياء واملقتدرين ان مي�شحو احلزن عن طفلة او 
ارملة او انقاذ االاللف من �شباب اأوطانهم مثل جيهان التي هزت 
ق�شة حماولة اإنتحارها اجلمعة املا�شي قلوب كل من قراأ ق�شتها 

وعرف باأ�شباب املحاولة .
فى  االخفاء  طاقية  يرتدون  العرب  اأثرياء  قريبا  �شرني  هل 
املناطق الفقريه - االأقل حظا - من القرى واملخيمات يتربعون 
وي�شاعدون الفقراء والعاطلني عن العمل كما فعل ويفعل اغنياء 

امريكا ودول العامل املتح�شر !! 

اأثرياء العرب واأثرياء اأمريكا

حنك حنكطق  طق 

مطلوب مربية اأطفال

عائلة عربية يف ا�شتاينت ايلند تبحث عن مربية 

اأطفال -�شنتني و طفل �شغري- وللقيام اأي�شا ببع�س 

االأ�شغال  املنزلية والطبخ

ومن االأف�شل اأن تتكلم بالعربية وتفهم االجنليزية

االت�شال على:

Please Call 201-421-1678
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الزميل الكاتب:
 خالد الك�شا�شبة  نيوجري�شي

رغم مرور ع�رشين عاما على )هبة ني�سان( يف االردن ال 
زالت البالد تتخبط يف ازمة �سيا�سية اقت�سادية اجتماعية 
�سعبية يف  احتجاجية  اكرب حركة  ت�ؤدي  ان  ت�قع اجلميع 
منت�سف  يف  والق�ميني  اال�سرتاكيني  حركة  منذ  االردن 
يف  وا�سع  تغيري  احداث  اىل  )ماآالتها(  يف  اخلم�سينيات 
عاما  ت�سعني  من  اكرث  منذ  ه�يته  على  للعث�ر  ي�سعى  بلد 
ال�رق  والزالت عملية اال�سالح عبارة عن نظريات على 

مل يتم حت�يلها على ار�ض ال�اقع.
�سكلت  1989التي  عام  معان  احداث  انطلقت  عندما   
الت�سدي  يف  االأردين  ال�سعب  اإرادة  عن  عف�يا  تعبريا 
لنهج و�سيا�سة احلك�مات املتعاقبة التي اأدت اإىل انفجار 

القل  االردين  الدينار  قيمة  وانخفا�ض  باملدي�نية  البالد  اإغراق  نتيجة  االقت�سادية  االأزمة 
االقت�سادية،  االأزمة  اآثار  حتمل  ال�سعبية  اجلماهري  رف�ض  عن  �سادقا  وتعبريا  الن�سف،  من 
وهي  بعد  ولدوا  قد  احلاليني  االردن  �سكان  ن�سف  يكن  مل  العرفية  االأحكام  �سيا�سة  ورف�ض 
االحداث التي ادت اىل انتخاب برملان جديد )جمل�ض الن�اب احلادي ع�رش( الذي انتخب عام 
ان�ساء  و  االردن  مالأت  احزاب  تا�سي�ض  ،و  االردن  تاريخ  يف  االق�ى  يعترب  والذي   1989
ال�ساخن تك�نت لدى  للحريات . يف )ربيع معان(  ال�سقف اجلديد  ا�ستفادت من  �سحف جديدة 
ابناء ال�سعب الب�سطاء قناعات باحداث ا�سالح �سيا�سي لكن حتى االن ال زال امل�اطن مهم�سا 
والزالت اقطاب ال�سلطة )الليربالية( و)التكن�كراطية( منهمكة يف معركة ) ديالكتيكية( بيزنطية 
الدولية  الهم�م االكرب يف حالة تتالقى ال اراديا مع اهداف امل�ؤ�س�سات املالية  على ح�ساب 
ال�ساعية لربنامج خ�سخ�سي ال يت�ائم مع حالة دولة مثل االردن ال  النقد الدويل(  ) �سندوق 
متلك اية م�ارد اقت�سادية . االردن بفعل اعتماده على امل�ساعدات االجنبية ال زال بعيدا عن 
عن عجلة التط�ر االقت�سادي وه� ال زال يفتقد لقاعدة انتاجية �سناعية او زراعية يف مقابل 
اهتمام بقطاع التجارة واخلدمات مما ادى اىل تعزيز حالة )الربوليتاريا( يف بلد يفتقد لكل 
مق�مات االقت�ساد وال زال يعتمد يف ميزانيته على امل�ساعدات اخلارجية وحت�يالت االردنيني 
يف اخلارج. وعلى الرغم من الهبة ال�سعبية ال�ا�سعة التي انطلقت من اجلن�ب وات�سعت لت�سمل 
االأردين، مل  ال�سي�عي  للحزب  با�ستثناء م�ساهمات  ال�طنية  اأن احلركة  اإال  البالد  اأنحاء  كافة 
تكن يف و�سع ي�سمح لها باال�ستفادة من االحداث فبقيت احلركة ذات طبيعة �سعبية عف�ية بل ان 
اال�سالميني وجدوا فيها فر�سة لتعزيز حتالفهم مع احلكم عرب وق�فهم لي�ض فقط على احلياد 
وامنا اىل جانب )الق�رش( عندما هددوا بعدم ال�سماح الحداث )معان( بال��س�ل اىل )عمان(. 
لقد كان اأمام ال�سلطة خياران مل�اجهة االأزمة: اما م�ا�سلة حملتها �سد احلركة ال�سعبية ، وه� 
خيار �سقط �رشيعا ،او االنطالق با�سالحات �سيا�سية وه� ما كان حيث متت اقالة حك�مة زيد 
البالد  اإىل  الد�ست�رية  اإعادة احلياة  اأالزمة االقت�سادية و  باعتبارها امل�س�ؤولة عن  الرفاعي 
الت�جه  عن  ارتداد  حالة  �سكل  النيابية،  لالنتخابات  ال�احد  ال�س�ت  قان�ن  �سدور  اأن  اإال 
ابناء  يرف�سها  معاهدات  على  �سادقت  �سعيفة  او  و�س�لية  نيابية  حالة  انتج  الدميقراطي، 
ال�سعب واأ�سدرت الق�انني املقيدة للحريات العامة. اإن �سعف) احلركة ال�طنية االأردنية( كان 
�سببا رئي�سيا يف جناح ال�سلطة بالتخل�ض من ا�ستحقاقات هبة ني�سان باأقل قدر من االإ�سالحات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية، فالتقى الطرفان فيما ي�سمى ب ) امليثاق ال�طني(، الذي حمل مفاهيم 
متقدمة عن املمار�سات التي كانت �سائدة يف ظل االأحكام العرفية، اإال اأن ال�سلطة تراجعت عن 
امليثاق، ب�سبب �سعف احلركة ال�طنية واله�ة ال�ا�سعة بني اجلماهري واالأحزاب ال�طنية، اىل 
جانب ت�قيع اتفاقية )وادي عربة( مماادى اىل ردة دميقراطية فقامت ال�سلطة بحل الربملان، 
واأ�سدرت قان�ن انتخابات ال�س�ت ال�احد. كان االعتقاد ال�سائد اأن احلركة ال�طنية االأردنية 
قادرة على اال�ستفادة من ردة الفعل العف�ية لل�سعب اإال اأن ذلك مل يتحقق الأ�سباب تتعلق بتاريخ 
جتاه  امل�اطن  لدى  �سلبية  حالة  �سكل  مما  القمع  من  حلمالت  تعر�ست  التي  االردنية  احلزبية 
االحزاب فرغم ترخي�ض ع�رشات االأحزاب ال�سيا�سية واإ�سدار �سحافة حزبية اإال اإن االأحزاب 
مل تتمكن من جتاوز اأزمتها. وه� ما دفع ب البالد اىل الع�دة اىل حالة ما قبل الدميقراطية 

.
     يف ني�سان كما يف املفرتقات ال�سيا�سية االخرى التي مرت باالردن )احداث الكرك ( ،وقف 
فل�سطين� االردن امل�ستندين اىل تاريخ تراجيدي يع�د اىل احداث ايل�ل على احلياد يف) هبة( 
ي�سكل�ن حليفا بديال  لتكت�سف م�ؤ�س�سة احلكم ان فل�سطيني االردن باجتاهاتهم املختلفة  عف�ية 
يف اوقات االزمات �سد احللفاء الدائمني من )امل�ؤ�س�سة الع�سكرية( او) امل�ؤ�س�سة الع�سائرية( 
وه� ما دفع الق�رش على ت�طيد حتالفه مع النخب الفل�سطينية االقت�سادية اجلديدة غري املعنية 
بال�سيا�سة ودهاليزها مبتعدا عن النخب الفل�سطينية ال�سيا�سية ذات االطماع ال�سيا�سية وه� االمر 
الذي متت ترجمته على ار�ض ال�اقع عرب زيارة عبد الكرمي الكباريتي ل املخيمات الفل�سطينية 
1996 . الي�ساريني عمدو لال�ستفادة من احداث معان  يف حلظة الذروة الحداث الكرك عام 
واعط�ها ابعادا �سيا�سية وه� ما ادى رغم حياد اال�سالميني اىل البدء با�سالح �سيا�سي جنم 
انتخابات برملانية واالفراج  الد�ست�رية واجراء  العرفية واعادة احلياة  الغاء االحكام  عنه 
عن املعتقلني ال�سيا�سيني الحت�اء احلركة ال�سعبية رغم عدم وج�د حركة وطنية اردنية حقيقية 
�ساحب  او  اخلارجية  ال�سيا�سية  االدبيات  من  امل�ست�رد  غري  لالردن  املالئم  الربنامج  متلك 
االول�يات غري االردنية وهم بذلك مل يك�ن�ا الدافع وراء الهبة وامنا املنقاد ورائها بعك�ض 
ال�سي�عيني والبعثيني الذين قادوا احداث اخلم�سينيات. الي�م ونحن ن�ستذكر احداث معان جند 
ال�سغط  اقيل حتت  الذي  الرفاعي(  زيد   ( ال�سلطة ف  زال�ا يف  ال  دوافعها  امل�س�ؤولني عن  ان 
ال�سعبي بعد ان تلقى ر�سالة �سكر لطيفة من امللك ح�سني بعك�ض عبد الكرمي الكربيتي بطل )احداث 
الكرك 96( الذي اقيل بعده بع�رشة اع�ام يف ر�سالة تعنيف فريدة مل ي�جها امللك �سابقا الي 
هيكل  ق�سة  من  م�ؤخرا  ا�ستفاد  انه  بل  ال   ، امللك(  )جمل�ض  يق�د  زال  ال  وزراته  روؤ�ساء  من 
على اجلزيرة لريد االعتبار لنف�سه حيث حظي بتاأييد اعالمي و�سيا�سي و�سعبي جعل الكثريون 
يتنا�س�ن ان هذا الرجل كان االقل �سعبية يف االردن قبل ع�رشين عاما فقط فيما الزال )عبد 
الهادي املجايل( ي�سيطر على جمل�ض الن�اب، وميلك اجلراة الكاملة للتحذير بان اخلطر على 
)فهد  االقت�سادي�ن  االعالمي�ن  اخلرباء  زال  وال  اخلارج،  من  ولي�ض  الداخل  من  ينم  البلد 
البالد بخري وانه مل  االقت�سادي يف  ال��سع  بان  الفانك( كمثال، يطمئن�ن امل�اطن االردين 
راأيهم_  على   _ با�ستثناء  الدنيا  ا�سقاع  كل  يف  �رشبت  التي  االقت�سادية  باالزمة  يتاأثر 
االردن . مثلما مت�سي ا�سهرا يف اجناز بناية ، ت�ستطيع ان تهدمها يف ث�ان، ام�سى االردن 
�سن�ات ط�يلة يف بناء دميقراطية قمعها يف حلظات،وبعد ع�رشين عاما على )هبة ني�سان( ال 

زال ابطال ني�سان يف مقاعد الدرجة االوىل بل ان بع�سهم الزال يجل�ض يف كابينة القيادة.

)هبة ني�شان( يف ذكراها الع�شرين 
و�شقوط امل�شروع الدميقراطي

- مل يتوقع �ل�سحفيون �لذين 
كانو� ياأملون مبعاملة ح�سنة 
عرب  �سحفي  موؤمتر  خالل 
�لهاتف مع وزيرة �خلارجية 
كلينتون,  هيالري  �لأمريكية 
معاملة  على  يح�سلو�  �أن 
"حميمة", بعدما �ت�سلو� على 
�لأبي�س,  بالبيت  هاتف  رقم 
تعر�س  �مر�أة  عليهم  لرتد 

خدماتها �جلن�سية.
ح�سلو�  قد  �ل�سحفيون  وكان 
على رقم وزعه �لبيت �لأبي�س 
وح�سور  لالت�سال  عليهم 
�ملوؤمتر �ل�سحفي عرب �لهاتف 
�لأمن  وم�ست�سار  كلينتون  مع 
�لقومي تيم جونز, للحديث 
�خلارجية  �ل�سيا�سة  عن 

و�لتهديد�ت �لأمنية.
لكن عندما �ت�سل �ل�سحفيون 
ر�سالة  عليهم  ردت  بالرقم, 
�سوتية م�سجلة لمر�أة ب�سوت 
لديك  "هل  تقول:  مثري, 
كنت  �إذ�  خفية؟..  رغبات 
ت�سعر بالرغبة يف �لقليل من 

و�سلت  فقد  �ملباح,  �جلن�س 
�إىل �ملكان �لنا�سب."

وقال �لبيت �لأبي�س �إن موظفًا 
�لهاتف  رقم  �أخطاأ يف طباعة 
 ,800 بالرقم  يبد�أ  �لذي 
موؤكدً� �أن هذ� �خلطاأ لن يتكرر 

مرة �أخرى.
�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  ورغم 

�إل  جديدة,  هذه 
�لأرقام  �أن م�سكلة 
يف  قدمية  �خلطاأ 
�لأبي�س,  �لبيت 
�أمر  ح�سل  �إذ 
عهد  يف  م�سابه 
جورج  �لرئي�س 

بو�س.
بع�س  وكان 
يف  �ملنازل  مالك 
تك�سا�س يحاولون 
على  �حل�سول 
فيما  م�ساعدة 
برهونهم  يتعلق 
من  �لعقارية 
 , ئي�س لر �
حدده  �لذي  بالرقم  و�ت�سلو� 
لكنهم  �لأبي�س,  �لبيت 
يت�سلون  باأنهم  تفاجاأو� 
خدمات  تقدم  دينية  بجماعة 

تعليمية.

�أظهرت در��سة فنلندية حديثة 
�أن  �سنو�ت  ثالث  ��ستغرقت 
بيئة  يف  �لنميمة  �نت�سار 
خماطر  من  يزيد  �لعمل 
بالكتئاب  �لعاملني  �إ�سابة 
نادى  ولهذ�  %61؛  بن�سبة 
�لرتكيز  ب�رشورة  �لباحثون 
�ل�سيكولوجية  �لعو�مل  على 

يف �لعمل.
رئي�س  �سينوك  مارجو  و�أ�سار 
قام  �لذي  �لبحث  فريق 
�لعمل  �أن بيئة  �إىل  بالدر��سة 
�مل�سحونة بالنميمة ومفتقرة 
قد  �جلماعي  �لعمل  روح  �إىل 
�ملوظفني  �إ�سابة  �إىل  تف�سي 
�أن  ُوجد  حيث  بالكتئاب؛ 
بني  حمتمال  ر�بطا  هناك 
يف  وتاأثريها  �لعمل  �أجو�ء 
خماطر  و�رتفاع  �لعاملني 

�إ�سابتهم بالكتئاب.
�إىل  �لباحثون  تو�سل  وقد 
قامو�  �أن  بعد  �لنتائج  تلك 
�ختريت  عينة  مبتابعة 
ع�سو�ئيًا من 3347 فنلنديًا, 
ترت�وح �أعمارهم بني �سن 30 
و64 عاما, خالل عامي 2000 

و2001.

من  �لباحثون  وطلب 
�أجو�ء  تقييم  �مل�ساركني 
من  حمددة  مبعايري  �لعمل 
�لفئات  من  لكل  نقاط  خم�س 
�لعمل:  بيئة  لو�سف  �لتالية 
)متحاملة  و�سهلة(,  )لطيفة 
ود�عمة  )م�سجعة  وحذرة(, 
)ميالة  �جلديدة(,  لالأفكار 
ووجدت  و�لنكد(.  للخالفات 
من   53% �أن  �لدر��سة 
يف  يعملون  �لذين  �ملوظفني 
�لفريق  روح  �إىل  تفتقر  بيئة 

تعاطي  �إىل  جلوؤو�  و�لتوتر 
لالكتئاب  �مل�سادة  �لأدوية 
من  �لأوىل  �ل�سنو�ت  خالل 

�ن�سمامهم �إىل �لعمل.

�إيل جانب �أن �لعاملني �لذين 
�جلماعي  �لعمل  روح  قيمو� 
ب)�ل�سعيف( كانو� هم �لأكرث 
ترجيحا لالإ�سابة بالكتئاب, 
�ملائة, ممن  61 يف  وبو�قع 
يتمتعون باأجو�ء عمل �أف�سل.

صحفيون اتصلوا بهيال ي كلينتون
 فوجدوا دعوة للجنس “املباح”

النميمة فريجمال العمل تصي باملوظفين باالكتئاب
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يف اأمريكا: املهاجرون غري ال�شرعيني 

يربون اأبناءهم يف الفقر

من  متزايدة  اعدادا  ان  الثالثاء  يوم  درا�شة  اظهرت 
يف  اطفاال  ينجبون  �شرعي  غري  بطريق  املهاجرين 
نحو  وهناك  الفقر.  يف  ويربونهم  املتحدة  الواليات 
11.9 مليون مهاجر بطريق غري �شرعي اغلبهم من 
ا�شول التينية يعي�شون ويعملون يف الواليات املتحدة 

وينق�شم االمريكيون انق�شاما حادا يف املوقف منهم.
 ووجد امل�شح الذي اجراه مركز بيو هي�شبانيك ويقوم 
ان  االمريكي  ال�شكان  تعداد  مكتب  اح�شاءات  على 
عدد االطفال املولودين يف امريكا ملهاجرين بطريق 
غري �شرعي ارتفع ايل اربعة ماليني يف 2008 من 2.7 

مليون قبل خم�س �شنوات.
غري  بطريق  ملهاجرين  االطفال  ثلث  ان  ووجد   
غري  بطريق  البالغني  املهاجرين  وخم�س  �شرعي 
معدل  �شعف  تقريبا  وهو  فقر  يف  يعي�شون  �شرعي 

الفقر الطفال اباء مولودين يف امريكا.
 وتقول الدرا�شة ان متو�شط دخل اال�شرة للمهاجرين 
بطريق غري �شرعي كان 36 الف دوالر يف 2007 وهو 
اقل كثريا من متو�شط دخل العائلة ل�شكان ولدوا يف 

امريكا وقدره 50 الف دوالر.
�شامل  ا�شالح  بادخال  اأوباما  باراك  الرئي�س  وتعهد   
على  القيود  ت�شديد  ذلك  يف  مبا  الهجرة  نظام  على 
امام  املواطنة  على  للح�شول  طريق  وفتح  احلدود 

املهاجرين بطريق غري �شرعي.
بح�شب  املا�شي  اال�شبوع  االبي�س   م�شوؤولو  وقال   
تقارير اخبارية انه يخطط لتقدمي ت�شريع يف هذا 

ال�شاأن قبل نهاية هذا العام.

تربئة م�شري من تهم تتعلق
 مبتفجرات يف فلوريدا

م�شري  طالب  �شاحة  اأمريكية  حملفني  هيئة  براأت 
ميكن  كان  مبتفجرات  تتعلقان  تهمتني  من  اجلمعة 
يف  عاما   20 اإىل  ت�شل  فرتة  �شجنه  اإىل  توؤدي  ان 
ق�شية اأ�شفرت عن اإدانة طالب اآخر بتهمة االإرهاب. 
واعتقل يو�شف جماهد 23 عاما يف اأغ�شط�س اآب 2007 
مع مواطنه احمد حممد عندما مت ايقاف �شيارتهما 

ب�شبب ال�شرعة املفرطة يف �شاوث كاروالينا.
معباأة  بال�شتيكية  انابيب  على  ال�شرطة  وعرثت   
ال�شيارة,  �شندوق  يف  و�شراب  البوتا�شيوم  بنرتات 
كما عرثت اأي�شا على �شريط م�شور ملحمد ووزع على 
حتكم  جهاز  ا�شتخدام  كيفية  يو�شح  يوتيوب  موقع 

عن بعد من لعب االأطفال لتفجري متفجرات.
اأربعة  بعد  جماهد  االحتادية  املحلفني  هيئة  وبراأت   
ا�شتمرت  حماكمة  اعقاب  يف  املداوالت  من  اأيام 

اأ�شبوعني يف تامبا. 
ومل توجه ملجاهد تهمة نقل متفجرات عرب خطوط 
كل  عقوبة  وت�شل  نا�شفة  �شحنة  وحيازة  الواليات 
ع�شر  اإىل  ت�شل  فرتة  ال�شجن  التهمتني  هاتني  من 

�شنوات. 
وقال جماهد انه مل يكن يعرف ان املتفجرات موجودة 

يف �شندوق ال�شيارة. 
 15 ال�شجن  وهي  عقوبة  باأق�شى  حممد  على  وحكم 
تهمة  يف  مذنب  باأنه  اإقراره  بعد  املا�شي  العام  �شنة 
يف  لالإرهابيني  داعمة  مواد  بتوفري  تتعلق  واحدة 
وافقوا  الذين  االحتاديني  االدعاء  ممثلي  مع  �شفقة 
على اإ�شقاط �شتة اتهامات اأخرى كانت موجهة �شده.

 وكان كالهما طالبا يف جامعة �شاوث فلوريدا ولكنهما 
اوقفا عن الدرا�شة بعد اعتقالهما.

�أن  �لأمريكية  �لعمل  وز�رة  �أكدت 
�لـ15  �لأ�سهر  �لتقنية خالل  �لوظائف 
ت�سهد  بد�أت  �لقت�سادية  �لأزمة  من 
تر�جًعا ملحوًظا. كما هبطت �لطلبات 
�لبالد  �إىل  �لدخول  تاأ�سري�ت  على 
�لعالية  �ملهار�ت  �أ�سحاب  قبل  من 
مع  �ملا�سية  بال�سنة  مقارنة  ب�سدة 
�لقت�ساد  يعي�سها  �لتي  �لركود  حالة 

�لأمريكي. 
 

�لعمل  �أرباب  �إن  �لوز�رة  وقالت 
�قتطعو� 8 �آلف وظيفة تقنية يف عام 
2009, بينها 4100 وظيفة يف مار�س/
�آذ�ر �ملا�سي, وتوقعت �رشكة فور�سرت 
ري�رش�س �لأمريكية �أن ترت�جع �لوظائف 
�لتقنية بن�سبة %1.2 هذه �ل�سنة, بعد 
�سنويا   2.5% عن  تزيد  بن�سبة  منو 

طو�ل 3 �سنو�ت متو�لية.
 

غارترن  �رشكة  توقعت  جهتها,  من 
�لتكنولوجية  بالأبحاث  �ملعنية 
تر�جًعا بن�سبة %3.8 يف �لإنفاق على 
�لتكنولوجيا يف عام 2009 من �سمنه 
�لوليات  %1.6 يف  بن�سبة  �نخفا�س 

�ملتحدة.
 

�أربيتا  �لتوظيف  �سوؤون  حملل  وقال 
�لقت�سادي  �لو�سع  بزيادة  �إنه  بيكري 
يف  نف�سها  �أكرث  �رشكات  جتد  �سوء� 
�لإنفاق  من  للتقليل  وت�سطر  م�ساكل 

على �لتكنولوجيا.

 
�لبيت  عن  �سادًر�  تقريًر�  �أن  يذكر 
�أن رزمة �لتحفيز  �لأبي�س ذكر موؤخًر� 
وظيفة  �ألف   50 تخلق  قد  �لفدر�لية 
عام  نهاية  مع  جديدة  تكنولوجية 

.2010
وكالة  قالت  مت�سل  �سياق  ويف   
�لأمريكية  �لهجرة  وخدمات  �جلن�سية 
قليال  يزيد  ما  �لآن  حتى  تلقت  �إنها 
حتتاجها  �لتي  �لطلبات  ن�سف  عن 
ل�سغل 85 �ألف وظيفة �سمن ما يعرف 
بتاأ�سري�ت )�أت�س 1 بي( لل�سنة �ملالية 
�لتي تبد�أ يف �لأول من �أكتوبر/ ت�رشين 

�لأول.

 
تلقت  �لوكالة  �أن  متحدثة  و�أكدت 
�لتي حتتاجها  �لطلبات  حو�يل ن�سف 
تلقت  �أنها  رغم  �لعادية  للوظائف 
جميع �لطلبات تقريبا �لتي حتتاجها 
ل�سغل 20 �ألف وظيفة خم�س�سة حلملة 

�ملاج�ستري �أو درجات علمية �أعلى.
حو�يل  �لوكالة  تلقت  عام  وقبل   
�ملتحدثة  وقالت  طلب,  �ألف   163
�ملا�سيني  �لعامني  يف  �لطلبات  �إن 
كانت �أعلى من �ملعتاد, و�إن �لوكالة 
�ستو��سل ��ستقبال �لطلبات حتى حت�سل 

على عدد كاف للح�سة �ملحددة.

مت  �نه  �لثنني  ��رش�ئيلي  وزير  �علن 
تر�سيح �لطبيب �لفل�سطيني عز �لدين 
بناته  �لذي فقد ثالثا من  �لعي�س  �بو 
�حلرب  خالل  ��رش�ئيلي  ق�سف  �ثناء 
على غزة, لنيل جائزة نوبل لل�سالم.

�لقليات  �سوؤون  �ملكلف  �لوزير  وقال 
جلنة  �ن  "تبلغت  بر�فرمان  �في�سائي 
�لطبيب  تر�سيح  على  و�فقت  نوبل 
جائزة  لنيل  �لعي�س  �بو  �لدين  عز 
تهنئته  على  وحر�ست  لل�سالم,  نوبل 

بحر�رة".

من  ثالثا  خ�سارته  من  �لرغم  وعلى 
يف  �لعائلي  �ملنزل  ق�سف  يف  بناته 
�لطبيب  تعهد  �لثاين,  يناير/كانون 
�ل�سالم  �جل  من  بالعمل  �لعي�س  �بو 
و�علن  و�لفل�سطينيني.  ��رش�ئيل  بني 
ب�سالم.  نعي�س  �ن  "ينبغي  �نه  �نذ�ك 
�لطفال  �خر  �طفايل  يكون  �ن  �آمل 
�لقتلى. على �لرغم من �سعوبة ذلك, 

يجب �ن نقول هذ� �لكالم".
"يديعوت  �سحيفة  ملوقع  و�كد 
�حرونوت" �للكرتوين �نه �ذ� ما نال 
�ىل  ف�سيهديها  لل�سالم,  نوبل  جائزة 

�ل�سعبني �ل�رش�ئيلي و�لفل�سطيني.

بر�فرمان  �في�سائي  �لوزير  وقال 
"منذ  �لعي�س  �بو  للطبيب  �سديق  �نه 

�سنو�ت عدة".

على  لل�سالم  عمل  رجل  "�نه  و��ساف 
�لدو�م ويوؤكد على �لرغم من �ملاأ�ساة 
�لتي حلت به بقوة, �نه يريد مو��سلة 
�حرتمه  �ل�سالم.  مل�سلحة  �لعمل 

و�قدره وهذ� �لرجل رمز مثايل للعد�لة 
و�ل�سالح و�لت�سامح للعامل �جمع".

يف  فل�سطيني   1300 من  �كرث  وقتل 
�لهجوم  خالل  يوما   22 غ�سون 
�ل�رش�ئيلي �لذي �نتهى يف 18 كانون 
�لذي  غزة  قطاع  على  �لثاين/يناير 
ت�سيطر عليه حركة �ملقاومة �ل�سالمية 

)حما�س(.

طلبات اهلج ة والوظائف التقنية ترتاجع أمريكيا

تعهد بالعمل من اأجل ال�شالم رغم ماأ�شاته

"نوبل" تقبل ت شيح طبي بفلسطينريفقد 3 بنات بغزة جلائزة السالم
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ناطحات �ل�سحاب �ول ما يتبادر �ىل ذهنك 
لكن  نيويورك,  مدينة  يف  �لتفكري  عند 
هناك �سورة �خرى ورمبا لها نف�س �لقوة 
�أجرتها  �سيار�ت  وهي  �لذهني,  و�لتاأثري 
�سو�رعها  تقطع  وهي  �لأ�سفر,  �للون  ذ�ت 
يوم.  كل  �ساعة   24 مد�ر  على  وجاد�تها 
وكاأن �ملدينة بطابعها �لكزمبوليتي �لتي 
ل تعرف �لنوم, ل ي�ستقيم �أمرها بدون هذه 
ن�سيج  من  ��سبحت جزء�  �لتي  �لتاك�سيات 
�لجتماعي  وتاريخها  ومعاملها  �ملدينة 
�ل�سفر�ء  �لتاك�سيات  ولهذه  و�ل�سيا�سي. 
تاريخ ميتد �إىل �أكرث من قرن, وت�سرتك مع 
تاريخ �ملدينة �لجتماعي و�لإثني وكاأنها 
�لجتماعية  �لتحولت  ما  بطريقة  تعك�س 
للمدينة بدءً� من �لتمييز �لعن�رشي وحركة 
ومرور�  �ساحبته  �لذي  �ملدنية  �حلقوق 
�جلرمية يف  فيها  �نت�رشت  �لتي  بالفرت�ت 

مدينة نيويورك.
ومبا �أن مدينة نيويورك تختلف عن �ملدن 
��ستخد�م  حيث  من  �لأخرى  �لأمريكية 
ن�سف  من  �أكرث  و�أن  �لعامة  �ملو��سالت 
خا�سة  �سيار�ت  ميلكون  ل  �ملدينة  �سكان 
�لأنفاق  وقطار�ت  �لأجرة  �سيار�ت  ف�سكلت 
مدن  عن  نيويورك  ميز  معلما  )�مليرتو( 
�لوليات �ملتحدة �لأخرى. يوجد �أكرث من 
10 �آلف �سيارة �أجرة ت�سغل �سو�رع مانهاتن 
و�إىل حد ما �سو�حي �ملدينة ويعود تاريخ 
وجودها يف �ملدينة �إىل عام 1907 عندما 
هاري  �لنيويوركي,  �لأعمال  رجل  قرر 
�لأجرة  ل�سيار�ت  �رشكة  �أول  �إن�ساء  �آلن, 
مع عد�د ل�سبط �أجرة �مل�سافة ح�سب �مليل 
بعد  �لأوىل  �ل�رشكة  �أن�ساأ  و�آلن  �لو�حد. 
حادثة تعر�س لها هو و�سديقته حني �أخذ 
ق�سرية  مل�سافة  عد�د  بدون  �أجرة  �سيارة 
 5 �ل�سائق  منه  طلب  عندما  وفوجئ  جد� 
جد�,  �لق�سرية  �لرحلة  �أجرة  دولر�ت 
و�آنذ�ك كان يعد هذ� �ملبلغ كبري�. و�سعى 
ونتيجة  �ل�سائق  ذلك  �سد  دعوة  رفع  �إىل 
�لدعوة  عن  �لتخلي  قرر  و�لده  تدخالت 
)ت�رشين  �كتوبر  ويف  فرن�سا.  �إىل  وتوجه 
��ستعر��سا يف  �أقام  �لعام,  �لأول( من ذلك 
�سيارة   65 �نطلقت  �خلام�سة حيث  �جلادة 
�أجرة مع عد�د وتعمل بالبنزين, وهي من 
�لطر�ز �لفرن�سي ذ�ت لون �أحمر معلنا بذلك 
دخول �أول �سيارة �أجرة مع عد�د يف مدينة 
�لطبقة  �أفر�د  تنقالت  خلدمة  نييويورك 
�لو�سطى. ويف نهاية ذلك �لعام, كما يذكر 
كتاب  �ساحب  هيدغر  عايو  ر�سل  غر�هام 

»تاك�سي: تاريخ �جتماعي ل�سائقي �سيار�ت 
من  و�حد  لكل  قدم  نيويورك«  مدينة  �أجرة 
وعد  مع  ذهب  �ساعة  �رشكته  يف  �لعاملني 
ب�سمانات �أخرى, منها ر�تب تقاعدي لكل 
و�حد منهم. ومع بد�ية عام 1908 تو�سعت 
 700 �إىل  �سيار�ته  عدد  ليزد�د  �آلن  �رشكة 
�سيارة �أجرة. وطالب �لعاملون من �سائقي 
�لتاك�سيات �سمانات �أخرى؛ منها �أن يكون 
�لر�تب �ليومي لكل و�حد منهم 2.50 ولكن 
�إ�رش�ب  �إىل  �أدى  مما  �لطلب,  رف�س  �آلن 
نيويورك  مدينة  �سهدت  وبذلك  �ل�سائقني, 
�لأجرة.  �سيار�ت  ل�سائقي  �إ�رش�ب  �أول 
و�نتهى  عديدة  �أياما  �لإ�رش�ب  و��ستمر 
يف  �لعاملون  جلاأ  حيث  ماأ�ساوي  ب�سكل 
�سيار�ت  كل  تقريبا  حرق  �إىل  �آلن  �رشكة 
�ل�رشكة �لتي كانت تقبع يف كر�جها. وقد 
و�سفت جريدة »نيويورك تاميز« �لإ�رش�ب 

باملري�س جد�.
�إىل  جلاأت  �لعامل  يف  مدينة  �أول  �أن  يذكر 
هي  �لعد�د  مع  �لأجرة  �سيار�ت  ��ستخد�م 
باري�س حيث �نطلقت �أول �سيارة مع �لعد�د 
يف �سو�رع باري�س عام 1869 بعد �خرت�ع 
وقد  �لغازولني.  ��ستخد�م  مع  �ل�سيار�ت 
��ستورد �آلن �لفكرة من باري�س وطبقها على 
نيويورك لي�سجل �نتهاء ع�رش �لعربات �لتي 
جترها �خليول. ومع �ل�سنو�ت �لع�رش من 
�لأجرة  �سيار�ت  �لع�رشين, حتولت  �لقرن 
يف نيويورك �أمر��سًا �سائعًا و�أ�سبحت كثرية 
�لو�سطى  �لطبقة  �أفر�د  قبل  من  �ل�ستعمال 
�إىل  �أو  �لعمل  مر�كز  �إىل  �لبيت  من  للتنقل 
�ت�سعت  �لزمن  ومبرور  �لرتفيه.  حمالت 
لتقدمي  عديدة  �رشكات  وت�سكلت  خدماتها 
هذ� �لنوع من �خلدمات على �لرغم من نظام 
�لذي  )�مليرتو(  �لأر�سية  �لأنفاق  قطار�ت 
تاأ�س�س عام 1904 غري �أن �سيار�ت �لأجرة 
�لربجو�زية  مظاهر  من  مظهر�  ��سبحت 

تاريخ  �أدبيات  وت�سري  نيويورك.  ملدينة 
تاك�سيات  �سائقي  �أن  �إىل  نيويورك  مدينة 
نيويورك حتى �لثمانيات من �لقرن �ملا�سي 
كانت ترف�س نقل م�سافرين �سود� و�لذهاب 
�جلرمية,  معدلت  فيها  تن�رش  مناطق  �إىل 
بال�سكان  �ملاأهولة  �ملناطق  خ�سو�سا 
�ملناطق  �أو  �أمريكان(  )�لأفرو  �ل�سود 
�لالتينية  �أمريكا  من  بال�سكان  �ملاأهولة 
�لقرن  من  �لثمانينات  ويف  )�لهي�سبانك(. 
�ملا�سي, تعر�ست �سخ�سيات م�سهورة من 
�ل�سود يف نيويورك �إىل �لتمييز �لعن�رشي 
من قبل �سائقي تاك�سيات نيويورك �ل�سفر�ء 
�لت�سكيلي  �لفنان  �ملثال  �سبيل  على  منهم 
و�رهول  �ندي  جيل  من  با�سكويت  جان 
مورغان  و�ملمثل  �آرت(  �لبوب  )فناين 
�لأخري  دفع  مما  غلوفر,  ود�ين  فرميان 
�إىل �إقامة دعوة �سد مدينة نيويورك. ومع 
�إىل جمموعة  خ�سعت  �خلدمة,  هذه  تطور 
من �ل�سو�بط من قبل �إد�رة مدينة نيويورك 
نيويورك  تاك�سيات  خدمات  لتمييز 
�ل�سفر�ء عن بقية �سيار�ت �لأجرة خ�سو�سا 
لأي  �ل�سهولة  من  يبدو  وقد  )�لليموزين(. 
ك�سائق  عمل  على  �حل�سول  جديد  مهاجر 
�سيارة �أجرة يف نيويورك غري �أن �حل�سول 
على عمل من هذ� �لنوع يحتاج �إىل رخ�سة 
وهذه  »مد�ليون«,  ت�سمى  خا�سة  �سياقة 
قيمتها  بلغت  �إذ  �لثمن,  باه�سة  �لرخ�سة 
�لآن حو�يل 600 دولر �سهريا. ول حت�سل 
بتوظيف  تقوم  �لتي  �ل�رشكات  �إل  عليها 
يقوم  معني  مبلغ  لقاء  �لرخ�سة  �سائقي 

بدفعه �ل�سائق �أ�سبوعيًا �إىل �ل�رشكة.
ويقول منري �لتون�سي, وهو �سائق تاك�سي 
 800 حو�يل  دفع  �إنه  ل�سيارته,  ومالك 
�سيارة  �سياقة  �إجازة  على  للح�سول  دولر 
متلك  �لتي  لل�رشكة  يدفع  و�أنه  �لأجرة, 
)�ملد�ليون( للتاك�سيات �ل�سفر�ء مبلغ 828 

دولر� ��سبوعيا.
�ل�سابق  نيويورك  عمدة  ولية  و�أثناء 
�لق�ساء  �إىل  �سعى  �لذي  جولياين  ردولف 
من  مهمة  �أجز�ء  وتنظيف  �جلرمية  على 
يف  �ل�سياحة  �نتع�ست  نيويورك  مدينة 
�ل�سياحة  �نتعا�س  �إىل  �أدى  مما  �ملدينة, 
وحت�سن خدمات �سيار�ت �لأجرة وخ�سوعها 
ملعايري جديدة, وتقل�ست �إىل حد ما �لنزعة 
�لتاك�سي جمرب�  �سائق  و�سار  �لعن�رشية, 
�أو  لونهم  كان  مهما  �لزبائن  تو�سيل  على 
نيويورك  �سو�حي  جميع  �إىل  جن�سيتهم 
�خلم�س, ومل تعد �لتك�سيات �ل�سفر�ء حكر� 
على �أبناء �لطبقة �ملتو�سطة. ومع �زدهار 
�ل�سياحة وزيادة عدد �سكان �ملدينة �خذت 
مد�ر  على  خدماتها  تقدم  �لأجرة  �سيار�ت 
و�سائل  من  و�أ�سبحت  �ليوم  يف  �ساعة   24
�لنقل �ل�سهلة و�ملتوفرة و�لرخي�سة قيا�سا 
و�أ�سبحت  نيويورك.  يف  �أخرى  مدن  �إىل 
تاك�سيات نيويورك �ل�سفر�ء جزءً� من ن�سيج 
مادة  وكانت  للمدينة.  �ل�سعبية  �لثقافة 
ومادة  ناجح  تلفزيوين  م�سل�سل  من  لأكرث 
لأفالم �سينمائية عديدة؛ رمبا �أ�سهرها فيلم 
مارتن �سكور�سيزي »�سائق �لتاك�سي« �لذي 
لعب فيه روبرت دينريو �لدور �لرئي�سي. 
�أكرث  فهناك   ,2000 عام  �إح�ساء  وح�سب 
من 241 مليون ر�كب ��ستخدمو� عام 1999 
و�أن  للنقل,  كو��سطة  �ل�سفر�ء  �لتاك�سيات 
�أي �إ�رش�ب لها من �ساأنه �أن يعطل جزءً� من 
حياة �ملدينة �ملزدحمة بال�سكان. ويعمل 
حاليا ح�سب �إح�ساء مدينة نيويورك �أكرث 
�لأجرة  �سيار�ت  يف  �سائق  �ألف   42 من 
منهم  �ملائة  يف   82 ن�سبة  و�أن  للمدينة, 
منطقة  من  خ�سو�سا  �ملهاجرين,  من  هم 
وباك�ستان  )�لهند  �آ�سيا  وجنوب  �لكاريبي 

وبنغالدي�س(.

تاك�شيات نيويورك ال�شفراء.. تاريخ ميتد اإىل اأكرث من قرن

�شالح عواد 

�شكلت مادة الأفالم 
�شينمائية عديدة اأ�شهرها 

»�شائق التاك�شي« ملارتن 
�شكور�شيزي
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"�لكلب  بعد �سهور من �جلدل حول هوية 
,ك�سفت  �أمريكا  يف   " �جلديد  �لرئا�سي 
�سحيفة "�لديلي تليجر�ف" �لربيطانية �أن 
"بو"  �لكلب  �أوباما �ختار  �لرئي�س بار�ك 
ليقدمه هدية لبنتيه �سا�سا وماليا مثلما 

وعدهما خالل حملته �لنتخابية. 
ي�سعر  لن   " بو   " فاإن  لل�سحيفة  ووفقا 
لأنه  �لأبي�س  �لبيت  بالغربة بعد دخوله 
�عتاد طقو�س �لروؤ�ساء , فهو �لكلب �لذي 
قدمته عائلة �لرئي�س �لأ�سبق جون كنيدي 
تدريبا  تلقى  وقد  �لرئي�س  لبنتي  هدية 

 , �لأ�رشة  كالب  مدربي  �أيدي  على  جيد� 
حيث ل يخطئ فيما يتعلق بق�ساء حاجته 
ول يعبث بالأثاث , هذ� بالإ�سافة �إىل �أنه 
من نوع "بورتوجيز ووتر" �لقليل �ل�سعر, 
وبالتايل فاإنه ل يعد موؤذيا ملاليا �لتي 

تعاين من �حل�سا�سية.
�لرتكيز  من  ي�سخر  قد  �لبع�س  �أن  ورغم 
�لكلب  �أن   �إل   , �ملو�سوع  هذ�  مثل  على 
�أهمية  له  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لأول 

خا�سة لروؤ�ساء �أمريكا فهو عادة ما يكون 
ح�سد  �أو  �ل�سعبي  �لتاأييد  لك�سب  �سببا 
�لكر�هية من خالل مر�قبة �ل�سعب لطريقة 
وبعد  و�أثناء  قبل  لكلبه  �لرئي�س  معاملة 

�نتخابات �لرئا�سة. 
وهناك و�قعة حدثت بالفعل توؤكد �أن ع�سق 
لأغر��س  هو  للكالب  �لأمريكان  �لروؤ�ساء 
�لرئي�س  �أطلق  �سيا�سية بالأ�سا�س , حيث 
جيم�س جارفيلد علي كلبه ��سم "فيتو" يف 
ر�سالة حتذير غري مبا�رشة  للكوجنر�س 

�لأمريكي. 
�ل�سعب  �هتمام  �أن  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 
�لأمريكي مبعرفة نوع �لكلب �لذي يدخل 
�أن  �آخر وهو  �لبيت �لأبي�س يرجع ل�سبب 
�لكالب تعطي حبها بال حدود , كما �أنها 
م�ستويات  تقليل  علي  �لرئي�س  ت�ساعد 
يف  �أف�سل  ب�سكل  للتفكري  وتدفعه  توتره 

مو�جهة �أزمات �أمريكا.
تاريخ من �لع�سق  

�ملتحدة  �لوليات  روؤ�ساء  ع�سق  وبد�أ 
حر�س  فقد    , �أمريكا  ن�ساأة  منذ  للكالب 
عام  يف  و��سنطن  جورج  �لأول  �لرئي�س 

1770 علي جلب عدد من كالب �ل�سيد من 
�جنلرت� , ويف عام 1785 ��ستلم عدد من 
دي  �ملاركيز  من  �لفرن�سية  �ل�سيد  كالب 
�لكالب  بهذه  و��سنطن  و�عتنى   , لفيت 
حتي �أ�سبحت حاليا هي �أ�سل كالب �ل�سيد 
�لأمريكية ليحظي و��سنطن بذلك بلقب �أبو 

�لحتاد و�أبو كالب �ل�سيد. 
على  بالكالب  �لولع  هذ�  يقت�رش  ومل 
�لرئي�س و��سنطن فهو �نتقل �إىل لحقيه من 
توما�س جيفر�سون  قام  , حيث  �لروؤ�ساء 
�أي�سا  �ملتحدة  للوليات  �لثالث  �لرئي�س 
ب�رش�ء �أنثي كلب حامل و�أطلق عليها ��سم 

"بيزي" وبد�أ يف �لهتمام بن�سلها . 
�أما عائلة �لرئي�س �لأمريكي جورج بو�س 
فقد �ساركها يف �لبيت �لأبي�س قط  وكلب 
 ,English spinger spaniel من �ساللة
 Scottish نوع  من  �آخرين  جانب  �إىل 
بوجود  جميعهم  ومتتعو�   ,Terriers
�سفحات خا�سة بهم يف �ملوقع �لإلكرتوين 

للرئي�س.
بو�س  كلب  ب�ساأن  مثرية  ق�سة  وهناك 
�أن بارين  " , فقد تردد  " بارين  �ملف�سل 

حزن لفقد�نه لقب "�لكلب �لأول"يف �لبيت 
بارين  و�أبى  بو�س  مغادرة  مع  �لأبي�س 
مل  �لذي  �بنه  �إنه  بو�س  عنه  يقول  �لذي 
�أن  بعد  �إل  مكانته  عن  يتنازل  �أن  ينجبه 
يرتك �أثر� تتحدث عنه �لدنيا , فقد فاجاأ 
مر��سل وكالة رويرتز لالأنباء جون ديكر 
�أثناء  �ل�سبابة  �أ�سبع  يف  �أنيابه  بغر�س 
�لبيت  حديقة  يف  مد�عبته  ديكر  حماولة 

�لأبي�س.
ولأنه �لكلب �ملدلل فقد وجهت �لتهامات 
مع  �لتعامل  �أ�ساء  باأنه  رويرتز  ملر��سل 
�أي  ي�سبب  مل  �أنه  �أكد  ديكر  لكن  بارين, 
�لذي  ما  �أعرف  "ل  قائال  لبارين,  �إزعاج 
هزمية  ب�سبب  رمبا  بال�ستياء,  �أ�سابه 
�جلمهوريني يف �لنتخابات �لرئا�سية, �أو 
رمبا ب�سبب �أنه لن ي�سبح �لكلب �لأمريكي 

�لأول".
و�خلال�سة �أن روؤ�ساء �أمريكا �أخذو� بالفعل 
مبقولة هاري ترومان )1945 1952- ( 
�أن  فعليك  و��سنطن  يف  �سديقا  �أردت  "�إذ� 

حت�سل علي كلب".

ف�ساءاتف�ساءات

�شالح الدمياطي
Carpenter Construction  Plumber

جميع اعمال النجارة والبناء وال�شباكة

Cell: 718-350-5634ِ
       347-755-6278

ق�شة الكلب الأول يف اأمريكا

روؤ�شاء  ع�شق  وبداأ 
للكالب  املتحدة  الواليات 
فقد    , اأمريكا  ن�شاأة  منذ 
االأول  الرئي�س  حر�س 
عام  يف  وا�شنطن  جورج 
1770 علي جلب عدد من 
كالب ال�شيد من اجنلرتا , 
ويف عام 1785 ا�شتلم عدد 
من كالب ال�شيد الفرن�شية 
 , الفيت  دي  املاركيز  من 
بهذه  وا�شنطن  واعتنى 
اأ�شبحت  حتي  الكالب 
كالب  اأ�شل  هي  حاليا 
ال�شيد االأمريكية ليحظي 
اأبو  بلقب  بذلك  وا�شنطن 
االحتاد واأبو كالب ال�شيد.

Flowers for all your occasion
weddings. engagements, showers....

Call Ahlame: 201-757-5486
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�لنتخابات  نتائج  �أن  رغم 
�لرئا�سية يف �أغلب �لدول �لعربية 
�أن  �إل   , �سلفا  حم�سومة  باتت 
ب�سيء  جاءت  �جلز�ئر  �نتخابات 
�مل�ساركة  ن�سبة  وهو  �أل  جديد 
 74 جتاوزت  و�لتي  �ملرتفعة 
دفع  �لذي  �لأمر   , باملائة 
�سبب  حول  للت�ساوؤل  �ملر�قبني 
�أن  حيث   , �ملفاجئ  �لتغري  هذ� 
�لنتخابات  يف  �مل�ساركة  ن�سبة 
تكون  ما  عادة  �لعربي  بالعامل 

متدنية .

�أن  �لأرجح  على  و�لإجابة 
�جلز�ئر  يف  �لرئا�سة  �نتخابات 
مرتبطة باأ�سخا�س ولي�س برب�مج 
ح�سور  له  بوتفليقة  فالرئي�س   ,
قوي يف مو�جهة �ل�سعف �ل�سيا�سي 
�أن  غريبا  يكن  ولذ� مل  ملناف�سيه 
يف  �لقاعدة  تنظيم  دعوة  تلقى 
للناخبني  �لإ�سالمي  �ملغرب  بالد 
للبقاء يف منازلهم فتور� و��سحا 

.

�عتربت  �لنتخابات  فاإن  �أي�سا 
مبثابة ��ستفتاء �سعبي على ��ستمر�ر 
�خلا�سة  بوتفليقة  �سيا�سات 

حلة  مل�سا با
و�لنمو  �لوطنية 
ي  د قت�سا ل �
خلق  �أجل  من 
وحل  �لوظائف 
�لبطالة  م�سكلة 
�أعاد  فهو   ,
�إىل  �ل�ستقر�ر 
�ملنتجة  �جلز�ئر 
للنفط و�لغاز بعد 
يف  �لعنف  �أعمال 
�لت�سعينيات �أودت 
�ألف   150 بحياة 
�سخ�س , كما وعد 
باإنفاق  بوتفليقة 
دولر  مليار   150

 3 خللق  �لتنمية  م�رشوعات  على 
ماليني فر�سة عمل , هذ� بالإ�سافة 
�ست�ساعده  �نتخابه  �إعادة  �أن  �إىل 
على تنفيذ وعده باإجر�ء ��ستفتاء 
عن  �ل�سامل  �لعفو  حول  �سعبي 
يف  �لعنف  �أعمال  يف  �ملتورطني 
�لت�سعينات, كما �أنه من �ملتوقع 
جوهرية  تغيري�ت  على  يقدم  �أن 
بفتح  له  ي�سمح  �ل�سلطة, مبا  يف 

�ملجال �ل�سيا�سي و�لإعالمي 

ويبدو �أن فوز بوتفليقة هو رغبة 
على  للحفاظ  �أي�سا  خارجية 
�لتي  �لدولة  تلك  يف  �ل�ستقر�ر 
كبرية,  نفطية  �حتياطات  متلك 
من   20% �سادر�تها  ت�سكل  كما 
من  �لأوروبي  �لحتاد  و�رد�ت 
�لأوروبية  فاحلكومات   , �لغاز 
كانت تخ�سى �أن يوؤدي جتدد عدم 
�لقت�ساد  �نهيار  �أو  �ل�ستقر�ر 
�لالجئني  تدفق  �إىل  �جلز�ئري 
حتتاج  بينما  �لحتاد,  دول  على 
دعم  �إىل  �ملتحدة  �لوليات 

يف  بوتفليقة 
�لعاملية  حربها 

�سد �لقاعدة.

�لأمور  تعني  ول 
�أن  �ل�سابقة 
�سيكون  �لطريق 
مفرو�سا بالورود 
�أمام بوتفليقة يف 
وليته �لثالثة , 
حتديات  فهناك 
ماز�لت  كبرية 
بانتظاره �أبرزها 
�أن هناك قطاعات 
�جلز�ئريني  من 
بخيبة  ت�سعر 
بعد  �ل�سيا�سية  �لعملية  �إز�ء  �أمل 
�ملا�سي  �لعامل  �لربملان  قيام 
على  �لد�ستورية  �لقيود  باإلغاء 
فرت�ت �لرئا�سة , وهو �لأمر �لذي 
مدى  �جلز�ئر  برئا�سة  له  ي�سمح 

�حلياة.

�لبطالة  معدل  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 
 ,70% يبلغ  �لذي  �ل�سباب  بني 
�ملربر  �إعطاء  �ساأنه  من  و�لذي 
�لفئات لالن�سمام لتنظيم  لبع�س 

�لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�سالمي 
, �إذ� مل يتم معاجلته ب�رشعة.

فوز �ساحق

�لذي  عاما(   72( بوتفليقة  وكان 
�جلز�ئر  ��ستقالل  حرب  يف  قاتل 
�ساحقا  فوز�  حقق  قد  فرن�سا  عن 
�لتي  �لرئا�سة  �نتخابات  يف 
بح�سوله   , �إبريل   9 يف  �أجريت 
على غالبية مطلقة بلغت 90.2% 

من �أ�سو�ت �لناخبني.

�لعمال  حزب  زعيمة  وجاءت 
لويزة حنون يف �ملرتبة �لثانية 
بـ %4.22 وهوما يعادل 600 �ألف 
�سوت, ثم رئي�س �جلبهة �لوطنية 
مو�سى تو�تي ثالثًا بـ 2.31 % , 
يليه �لإ�سالمي �لوحيد يف �ل�سباق 
يون�سي  جيهد  حممد  �لرئا�سي 
حزب  وزعيم   ,  1.37% بن�سبة 
عهد 54 علي فوزي رباعني بن�سبة 
%0.93 و�أخري� حممد �ل�سعيد عن 
بن�سبة  و�حلرية  �لعد�لة  حزب 

. 0.92%

بوتفليقة .. الرئي�س املرغوب اأمريكيا  

PROFITABLE DELI GROCERY FOR SALE

HAVE LOTTO, BEER, CIGARETTE, 
16OOO SQUARE FEET ALSO HAVE BAS-
MENT, RENT $15OO. EAST VILLAGE, NY, 
NEW YORK CALL ISLAM. 212 253 8114 OR 

CELL (1917) 609-9632

 جهان م�شطفى
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�ل�سفريات  مكاتب  بع�س  بد�أت 
حاجات  ��ستغالل  و�ل�سياحة 
و�نت�سار  �لوظيفية  �ل�سباب 
مكاتب  بتحويل  �لبطالة 
�سم�رشة  مكاتب  �إىل  �لعمرة 
لل�سباب  وظائف  بتوفري  تقوم 
خارج �لبالد كال�سعودية ودول 

�خلليج وحتى �أثيوبيا.
�أحد   - �لقباطي  �ل�سالم  عبد 
�ل�سفريات  مكاتب  �سحايا 
قاطعًا  وعدً�  �أعطي  حيث   -
�سهرين  بعد  ويكت�سف  بال�سفر 
للن�سب  تعر�سه  �ملعاملة  من 
�للوحة  �نتباهي  لفتت  يقول: 
مكاتب  �أحد  يف  علقت  �لتي 
�لعمرة عبارة تقول �إىل جانب 
�ل�سم مكتب"....." لل�سفريات 
فيز  لدينا  "يوجد  و�ل�سياحة 

عمل وفيز عالجية".
حلظتها �سارعت بتجهيز �أور�قي 

كوين خريج جامعة.
لأقدمها  عربية,  لغة  ق�سم 
وظيفة  على  لأح�سل  للمكتب 
لأين �أبحث عن عمل منذ تخرجي 
عام 2000م �إىل �ليوم فحلمت 
�لبالد  بالبحث عن عمل خارج 
وكلي  �ملكتب  �إىل  وتوجهت 
ب�رشعة  وقبلت  �عمل  باأن  �أمل 
ودفعت بعدها ثمن �لفيز� مبلغ 
�ألف ريال �سعودي �إىل  ع�رشين 
�لأور�ق  من  جمموعة  جانب 
مني  طلبت  �لتي  و�ل�سهائد 
فيه  لي�س  �ملو�سوع  �أن  لأتاأكد 
�أي نوع من �لرت�جع �أو �لتزوير 
�أنا وجمموعة من  وهكذ� قدمنا 

�أ�سدقائي �خلريجني - وجميعنا 
بعد  لنكت�سف   - �ملبلغ  دفع 
�أغبياء  جمرد  كنا  �أننا  �سهرين 
و�لأور�ق  وهمية  �لفيز  وباأن 
و�مل�ستند�ت �لتي ح�سلنا عليها 
لل�سفارة  فاجتهنا  لها  قيمة  ل 
�لأور�ق  من  للتاأكد  �ل�سعودية 
�ملكتب  �إياها  �أعطانا  �لتي 
كانت  لل�سفارة  و�سولنا  وبعد 
�ل�سدمة حني بلغنا �أن �ل�سفارة 
�ملكتب  عن  �سيئًا  تعرف  ل 
لي�ست  و�أ�سماءنا  �أرقامنا  و�أن 
لديها وبعدها توجهنا للمكتب 
�ملخت�س  علينا  َردَّ  برود  وبكل 
ترغبون  �أنتم  ت�ستعجلو�,  ل 
بالدخول �إىل �ل�سعودية للعمل 
ولي�س للعمرة لهذ� وجب عليكم 
�لنتظار قلياًل و�لعجلة يف هذه 
و�أنتم  ل�ساحلكم  لي�ست  �لأمور 
�ملدفوع  باملبلغ  �سند  لديكم 
عليكم  نكذب  ل  نحن  يعني 
��ستالمًا  �أعطيناكم  ملا  و�إل 
�ل�سالم  عبد  قال  باملبلغ.. 
وزمالئي  �أنا  قلياًل  ترددت 
�آخر  �سهرً�  �لنتظار  وقررنا 
وبعدها نبلغ �ل�رشطة ل�ستعادة 
ويتمنى  دفعناه,  �لذي  �ملبلغ 
عبد�ل�سالم ورفاقه �أن يكون هذ� 

�ملكتب �سادقًا يف وعوده ولو 
�أن �لأمل �سعيف.

حلمه  �لذي  �سفيان  طاهر  �أما 
و�لعمل  �ل�سفر  هو  �لوحيد 
بد�أت  فيقول:  �ل�سعودية  يف 
حاجة  ت�ستغل  �لعمرة  مكاتب 
�ليمني للعمل خا�سة  �ملو�طن 
خالل  من  �ل�سعودية  يف 
مكاتبها �لتي �نت�رشت وب�سورة 
ع�سو�ئية وبدون �سمان وميكن 
لأي �سخ�س �أن يفتح مكتب عمرة 
�أي�سا  هو  قدم  فقد  وب�سهولة, 
يف �أحد هذه �ملكاتب للح�سول 
ثمنها  على  وح�سل  �لفيز�  على 
�لتي  و�ل�سفة  جهيد  جهد  بعد 
فرح  طباخ,  بها  يدخل  �سوف 
وجمموعة  �لفيز�  و�أخذ  كثريً� 
لكنه  �ملختومة  �لأور�ق  من 
�لتي  �لفيز�  �أن  يدرك  يكن  مل 
بحوزته م�رشوبة, �أي مزورة, 
ولي�س لها �أي رقم يف �ل�سفارة 
ومل يجد من يحاكمه بعد ذلك 
فال�سخ�س �لذي باعه �لفيز� قد 
ل  و�لقانون  يقول  كما  �ختفى 

يحمي �ملغفلني.
عبد �لرحمن �لرميم ل يحمل �أي 
يرغب  لكنه  مز�رع  فهو  �سهادة 
لل�سعودية  و�لدخول  بالعمل 
يف  و�لعمل  و�سعه  لتح�سني 
�أو  مز�رعًا,  نحاًل,  جمال  �أي 
حتى عامل بناء ووجد �سخ�سًا 
حلمه  له  يحقق  �أن  ميكنه 
وجهز  بطاقته  لإح�سار  ف�سارع 
�ملبلغ �ملطلوب 15 �ألف ريال 
�سعودي.. يقول: مل يكن هناك 

لدي  �لتكذيب  �أو  لل�سك  جمال 
و�ملوظفون  و��سع  فاملكتب 
بالعمل  لئقة  مالب�س  يرتدون 
ب�سهولة  تكن  مل  و�ملقابالت 
فالزدحام  �لطلب  لتقدمي 
و�لدقة يف �ل�سوؤ�ل عن �لتفا�سيل 
�ل�سمان  وطلب  و�ملوؤهالت 
و�لأختام  ثقتي  من  تزيد  كانت 
جماًل  لدي  ترتك  مل  و�لأور�ق 
للتكذيب �أو �لت�سكيك باملكتب, 
و�بن  �أنا  �ملبلغ  دفعنا  �أن  بعد 
خطوة  معي  كان  �لذي  عمي 
�أمّي  و�أنا  د�ر�سًا  كونه  خطوة 
هكذ� عدنا بعد �أن و�سعنا �أرقام 
حلظة  بنا  لالت�سال  هو�تفنا 
خم�سة  وبعد  �لفيز�..  و�سول 
�أ�سهر دخل �ل�سك يف نف�سي لأن 
و�أتينا  بي  يت�سل  مل  �ملكتب 
�أنه قد  �إىل �ملكتب و�ت�سح لنا 
ن�سب علينا فاملكتب لي�س لـه 
�أثر وبابه مغلق منذ �سهر ح�سب 
�لذي  �لت�سالت  �ساحب  قول 

ي�سكن يف نف�س �لعمارة.
�إىل  وتوجهنا  �لأمل  �أفقد  مل 
وبعد جهد  �ل�سعودية  �ل�سفارة 
متكنا من معرفة �حلقيقة �ملرة 
و�أنه ل يوجد لدي رقم ول فيز� 

وهكذ� فقدنا كل �سيء.
بعدها قرر عبد �لرحمن �لعودة 
كمز�رع  و�لعمل  قريته  �إىل 
عليه  ُن�سب  �أن  بعد  �أر�سه  يف 
�إىل �ل�سماء  و�كتفى برفع يديه 
و�لدعاء على �لأ�سخا�س �لذين 
��ستغلو� �أمنيته وحاجته للعمل 

ون�سبو� عليه.

لقي جندي ومو�طنني �أثنني حتفهم  و�أ�سيب 
حو�يل 22 مو�طنا يف تبادل لإطالق �لنار 
مبنطقة  �لأمن  وقو�ت  متظاهرين  بني 

�حلبيلني حمافظة حلج .
و�أد�نت منظمة �لتغيري للدفاع عن �حلقوق 
�عت�سام  �لأمن  قو�ت  مو�جهة  و�حلريات 

�سلمي بالر�سا�س يف حمافظة حلج.
عنها  �سادر  بيان  يف  �ملنظمة  وحملت 

�إىل  �إ�سافة  قتل طالبني  م�سئولية  �ل�سلطة 
بتقدمي  مطالبة  �آخرين,  و�إ�سابة  جندي 

�مل�سئولني عن ذلك �إىل �لق�ساء.
يف  �سابقة  قتل  بحو�دث  �ملنظمة  وذكرت 
�إن �ل�سلطات مل تتخذ جتاهها حتى  قالت 
ذلك  معتربة  عقابية,  �إجر�ء�ت  �للحظة 
�لحتجاجات  مو�جهة  يف  للقتل  ت�سجيعا 
و�لقانون  �لد�ستور  يف  �ملكفولة  �ل�سلمية 

عليها  �سادقت  �لتي  �لدولية  و�ملو�ثيق 
�ليمن.

�ملنظمات  كافة  �لتغيري  منظمة  ودعت 
�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية �إىل �لت�سامن 
�ل�سلطة  على  و�ل�سغط  �ملحتجني  مع 
حو�دث  كافة  يف  �ملت�سببني  ملحاكمة 
�لقتل و�لعتد�ء�ت �لتي نتجت عن مو�جهة 

�لحتجاجات �ل�سلمية. 

مص ع ثالثة فريصدامات بين متظاه ين وقوات االمن مبحافظة حلج

ك�سف تقرير ر�سمي ف�سل �خلطة �خلم�سية 
تخفي�س  يف  2010/2006م  �لثالثة 
معدل �لبطالة �إىل ٪12 بح�سب ما كان 
خمططا له وظلت �لبطالة بحدود 16  .  
٪1 و15  .  ٪9 خالل عامي 2006 و 

2007م على �لتو�يل..
عن  موؤخرً�  �ل�سادر  �لتقرير  و�أرجع 
هذ�  �لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة 
�لوطني  �لقت�ساد  �إىل عدم قدرة  �لف�سل 
على خلق فر�س عمل جديدة ما �أدى �إىل 
بني  نطاق  �أو�سع  على  �لبطالة  �نت�سار 
�لعمل,  �سوق  �إىل  �لد�خلني  �ل�سباب 
�ل�ستثمار�ت  حمدودية  �إىل  بالإ�سافة 
تو�زي  عمل  فر�س  توفري  على  �لقادرة 

خمرجات �سوق �لعمل.
�ل�سيا�سات  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 
معدلت  خف�س  �إىل  �لهادفة  �حلكومية 
�لتحديات  من  �لعديد  تو�جه  �لبطالة 
منها �سعف معدل �مل�ساركة يف �لن�ساط 
�لقت�سادي �لذي ل يتجاوز ٪39 وتدين 
�لعاملة,  �لقوى  لدى  �لتعليم  م�ستوى 
�لبتد�ئية  �ل�سهاد�ت  حملة  ي�سكل  �إذ 
ف�ساًل عن   3٪  .   62 دون حو�يل  وما 
�نخفا�س �ل�ستثمار�ت وتدين م�ستويات 
�إنتاجية �لعمالة و�ت�ساع �لقت�ساد غري 

�ملنظم �إىل حو�يل 43٪.
م�سريً� �إىل �أن معدل �لبطالة بني �لن�ساء 
ي�سل �إىل ٪46 كما �أن ٪60 من �لن�ساء 
يعملن بدون مقابل.. �إما يف �لزر�عة �أو 

يف �سوؤون �ملنزل.
وربط �لتقرير �لقدرة على خف�س معدل 
�لبطالة بحلول 2010م بعدة �إجر�ء�ت 
�لأن�سطة  يف  �ل�ستثمار�ت  زيادة  منها 
�لقت�سادية �ملختلفة, وزيادة �لرب�مج 
و�إن�ساء  �لإنتاجية  لرفع  �لتدريبية 
حول  معلومات  تقدم  للتوظيف  مكاتب 
غري  �لقطاع  وجعل  �لعمل,  فر�س 
�لر�سمي �أكرث �إنتاجية لزيادة م�ساهمته 
يف �لإقت�ساد �لوطني بالإ�سافة �إىل تبني 
لتحقيق  عملية  ��سرت�تيجية  وتنفيذ 

�هد�ف �لتوظيف..

�حلريات  وحماية  �لتاأهيل  مركز  د�ن 
�لتي  �لتهديد�ت  �ليمن  يف  �ل�سحافية 
ب�سنعاء   �جلزيرة  قناة  مدير  لها  تعر�س 
�لزميل مر�د ها�سم ومر��سل �لقناة �لزميل 

�أحمد �ل�سلفي من تلفون �سعودي  .
و�أعترب �ملركز هذ� �لتهديد ياأتي ��ستمر�ر� 
للم�سايقات �لتي يتعر�س لها مكتب قناة 
�لإعالمية  �لو�سائل  ومر��سلي  �جلزيرة 

�خلارجية .
وطالب �ل�سلطات �ليمنية و�ل�سعودية �ىل 
و  �لق�سية  يف  و�لعاجل  �ل�رشيع  �لتحقيق 
تقدمي �جلاين �إىل �ملحاكمة لينال جز�ءه 
جر�ء جرميته �لتي تهدد حرية �لتعبري , 

ومهنة �ل�سحافة يف �ليمن.
مكتب  له  يتعر�س  ما  �ن  �ملركز  وقال 
هو  و�لآخر  �حلني  بني  ب�سنعاء  �جلزيرة 
ودورها  �لقناة  ملهنية  �ي�سا  ��ستهد�ف 
بحيادية  �ملعلومات  نقل  يف  �ملتميز 

و�سدق.
حماكمة  ��ستمر�ر  �ملركز  ��ستنكر  كما 
مع  حا�سل  هو  كما  �ليمن  يف  �ل�سحف 
حتاكم  �لتي  �مل�ستقلة  �مل�سدر  �سحيفة 
ق�سية  منها  ن�رش  ق�سايا  خلفية  على 
بزعم  �حلاكم,  �حلزب  قبل  من  مرفوعة 
�لإ�ساءة ل�سخ�س رئي�س �جلمهورية يف مقال 
للكاتب منري �ملاوري و و�سحيفة �ل�سارع 

�لتي حتاكم يف ق�سايا ن�رش �أمام "�جلز�ئية 
�ملتخ�س�سة" و�سحيفة �لأيام �لتي حتاكم 
و�سحيفة   , �لن�رش  ق�سايا  من  عدد  يف 
ن�رش  ق�سايا  ب�ست  حتاكم  �لتي  �لوحدوي 
معترب�  �لثوري.  �سحيفة  وكذ� حماكمة   .
حلرية  منظما  ��ستهد�فا  �ملحاكمات  تلك 

�ل�سحافة يف �ليمن.
ود�ن �ملركز �لتحقيق مع �سحيفة "�سوت 
�لإجر�ء�ت  و   , ن�رش  ق�سايا  �ل�سورى" يف 
�سد  �لإعالم  وز�رة  قبل  من  �ملتع�سفة 
بعدم  وجهت   �لتي  �لديار"  �سحيفة" 
رئا�سة  قبل  من  حماكمتها  وكذ�  طباعتها 

�لوزر�ء.

البحث عن عمل خارج البالد

فيز مض وبة..ومساس ة احرتفوا النص بوالزوي !

مكتب اجلزيرة ب�شنعاء يتعر�س لتهديدات
ومركز حماية احلريات ال�شحافية يدين

االعالن معنا:
  جناح ومك�شب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com

تقرير ر�شمي يك�شف ف�شل
 �شيا�شات خف�س البطالة

البالد البالداأخبار  اأخبار 
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غربة نيوز�شباأنت:
 اأحمد القا�شي

�جلهة  يف  تقع  �حلديدة  حمافظة 
�ل�ساحل  منت�سف  يف  �لغربية 
تتمتع  �لأحمر  للبحر  �ل�رشقي 
وزر�عية  �سياحية  مبقومات 
و�سناعية و�سمكية و�فرة وو�عدة 
ت�ساهم حاليا بن�سبة 42 باملائة 
�لإجمايل  �لزر�عي  �لإنتاج  من 
لليمن, كما �أنها تاأتي يف �ملرتبة 

�لثانية من حيث عدد �ل�سكان.

تقع �حلديدة بني خطي عر�س 14 
�ل�ستو�ء  �سمال خط  درجة   16 –
وخطي طول 42 – 43 درجة �رشق 
�لعا�سمة  عن  وتبعد  جرينت�س, 
غربا,  كم   226 بـ  �سنعاء 
�لحمر,  �لبحر  غربا  يجاورها 
وذمار  �ب  �ل�رشق حمافظات  ومن 
و�ملحويت,  ورمية  و�سنعاء 
ومن  حجة  حمافظة  �ل�سمال  ومن 

�جلنوب حمافظة تعز.

ت�سميتها �حلالية  �ن تكت�سب  قبل 
�لإد�ري  مركزها  �يل  ن�سبة 
ومينائها �لرئي�سي عرفت حمافظة 
تهامة  با�سم  �لقدم  منذ  �حلديدة 
�ليمن, وبحكم موقعها �جلغر�يف 
�ملميز كبو�بة رئي�سية لليمن تطل 
�أهم  منه غربا على �لبحر �لأحمر 
و�أقدم بحار �لعامل و�أكرث حيوية 
�ملالحية  حلركة  وكثافة  و�أهمية 
�سكلت  فقد  �لعاملية,  �لبحرية 
مناطق  �هم  من  و�حدة  �ملحافظة 
�لتما�س و�للتقاء وتفاعل �لن�سان 
�ليمني مع �لعامل من حوله عرب 
و�حلديث  �لقدمي  �لتاريخ  ع�سور 

و�ملعا�رش.

و�حلديدة – تهامة �ليمن– ب�سفة 
�ليمنية  �ل�ساحات  �ول  من  عامة 
�لتي �سهدت حتولت هامة ومعارك 
ل�سدى  حا�سمة  وطنية  تاريخية 
�لغز�ة و�مل�ستعمرين على �ختالف 
�أجنا�سهم وتنوع ماآربهم و�أطماعهم 
و�لأحبا�س  ق.م   23 كالرومان 
1173م  �لأيوبي  525م و�لتو�سع 

و�لأتر�ك �لعثمانيني 1538م.

نبذة تاريخية

كما �سهدت تاأ�سي�س ون�ساأة �لعديد 
�ليمنية  و�لدويالت  �لدول  من 
�متدت  �لتي  �لقدمية  �لتاريخية 
�ليمن كله  و�ت�سع نفوذها لي�سمل 
�و معظم �جز�ئه كالدولة �لزيادية 
و�لنجاحية  818م1018-م, 
و�ملهدية  1159-م,  1021م 
و�لر�سولية  1173م,  1159م- 

1229م- 1454م.

و�أ�سهمت �ملو�نئ �ليمنية �لقدمية 
�جلغر�يف  �لإطار  يف  �لو�قعة 
وغليفقة  كالفازة  للمحافظة 

مدى  على  عبا�س,  و�بن  وللحية 
ب�سكل  م�ست  طويلة  زمنية  فرت�ت 
حركة  يف  وفعال  ن�سط  رئي�سي 
من  كثري  مع  �لتجاري  �لتبادل 
و�ل�سالمي  �لعربي  �لعامل  بلد�ن 

و�لهند و�ل�سني.

وكان حل�سارتها �لقدمية -مدينة 
زبيد �لتاريخية- ريادتها �لعلمية 
مر�كز  )كاأحد  طويلة  لفرت�ت 
و�لن�سانية  �لإ�سالمية  �لعلوم 
�ليمنية( �لتي و�سل �أثرها �لعلمي 
وو�سط  �أفريقيا  �رشق  بلد�ن 
�ن  لغرو  لذلك  �آ�سيا,  وجنوب 
جنباتها  بني  �ملحافظة  تكتنز 
من  �لع�رش�ت  مناطقها  وخمتلف 
و�ملدن  �لأثرية  و�حل�سون  �لقالع 
�لقدمية,  و�ملو�نئ  �لتاريخية 
مثل زبيد وبيت �لفقيه, وحي�س, 
وغليفقة,  و�لفازة,  و�لزيدية, 
و�لكدر�ء,  و�للحية,  و�لهو�ب, 

و�ملهجم.

وتزخر مكتباتها �لعامة و�خلا�سة 
من  بالآلف  بل  �ملئات  بع�رش�ت 
�ستي  يف  �لعلمية  �ملخطوطات 
و�لتطبيقية  �لنظرية  �لعلوم 
�لعديد  �حتو�ئها  �يل  بال�سافة 
�لهامة  �لأثرية  �ملو�قع  من 
ترجع  و�لتي  حديثا  �ملكت�سفة 
�يل ع�سور ما قبل �لتاريخ ..مثل 
لالإن�سان  �لأويل  �لر�سومات  موقع 
حي�س  مبديرية  كيدة  يف  �لبد�ئي 
�لقدمية  و�لكتابات  و�لنقو�س 
جبل  مبديرية  �ملكتبة  جبل  يف 
�ل�سامر  بجبل  و�لهو�لهامد  ر��س 
و�ملنجارة  باجل  مبديرية 
مور  و�ود�ي  بالتحيتا  و�ملدمن 

و�سهام وغريها من �ملو�قع.

*تراجع اقت�شادي
وعلى �لرغم من تر�جع و��سمحالل 
�لدور �لقت�سادي �لقدمي للمحافظة 
و�قت�سادية  �سناعية  كمنطقة 
�لقرون  طيلة  لليمن  رئي�سية 
تز�ل  ل  و�لتي  �ملا�سية  �لثالثة 
�سو�هد و��سحة وحمفوظة يف ذ�كرة 
بقوة  حا�رشة  و�ملكان  �لزمان 
و�لفلكلوري  �ل�سعبي  �لرت�ث  يف 
�ليمني, ول تز�ل تفا�سيل مالحمه 
يف  وو��سحة  مطبوعة  قوية 
�لتقليدية  �ل�سناعات  من  �لعديد 
�ليدوية  و�حلرف  و�لعريقة 
�لأجيال  تو�رثتها  �لتي  �لعتيقة 
حتى  �ملا�سي  �لزمان  قرون  عرب 
�لتقليدية  �ل�سفن  ك�سناعة  �ليوم 
وم�سابغ  �لن�سيجية  و�ل�سناعات 
تغطي  كانت  �لتي  �لقما�س 
�لع�رشين  �لقرن  منت�سف  حتى 
فاإن  �ل�سكان,  �حتياجات  معظم 
ميناوؤها  �ساهم  �لتي  �ملحافظة 
�لرئي�سي بالدور �لأ�سا�سي و�لفعال 
 26 �ليمنية  �لثورة  �نت�سار  يف 
�سبتمرب 1962م, وكان �أحد �أعمدة 

�لنت�سار�ت �خلالدة.

�هتمام  من  به  حتظى  وما 
و�حلكومة  �لدولة  خطط  يف 
و��سرت�تيجياتها �لتنموية ت�ستعد 
�ملناطق  �أهم  من  و�حدة  لت�سبح 
للنهو�س  �لو�عدة  �ل�سا�سية 
يف  �ل�ساملة  و�لتنمية  �لقت�سادي 

�ليمن.

*االأزياء ال�شعبية
�ل�سعبي  �لرت�ث  مكونات  �أهم  من 
يف حمافظة �حلديدة و�سهل تهامة 
لها خ�سو�سيات وطابعها �ملحلي 
ح�سورها  ماز�ل  �لذي  �ل�رشف 
لل�سكان  �ليومية  �حلياة  قويًا يف 
�لريفية  �ملناطق  يف  خا�سة 
�لن�سائية  �ملالب�س  وتتميز 
بالتعدد و�لتنوع و�ألو�نها �لز�هية 
�ليدوي  �لتطريز  من  تخلو  ول 
مو�ساة �حلو�ف بخيوط وزخارف 
قوية بارزة وقد تختلف باختالف 
خالل  �آخر  �إىل  ف�سل  ومن  �لعمر 
�لأيام  عن  �ملنا�سبات  ويف  �لعام 
�حلقل,  يف  �لعمل  �أو  �لعادية 
مالءمتها  بينها  يجمع  ما  �ن  غري 
ومر�عاة  �حلار  �ملناخ  لطبيعة 
�لعمل ومن  �أثناء  �سهولة �حلركة 
�أهمها �لرنة و�ل�سديرية و�لفوطة 
�لأقم�سة  من  م�سنعة  وجميعها 

�ملحلية.

*�سناعة �ل�سفن
مهنة من �أعرق �ملهن و�ل�سناعات 
و�أقدمها  �حلديدة  حمافظة  يف 
عمرها  يتجاوز  �لإطالق  على 
فنونها  وتتو�رث  �ل�سنني,  مئات 
�لدقيقة  �سناعتها  و�أ�رش�ر 
عريقة  �أ�رش  باحرت�ف  �ملحكمة 
تتو�رثها جيال بعد جيل, وتنت�رش 
على  ببنائها  �ملخت�سة  �لور�س 
ومناطق  �ل�سو�حل  �متد�د  طول 
�لبحر  على  �ملطلة  �ملحافظة 

عبا�س,  �بن  �للحية,  يف:  �لأحمر 
�خلزخة,  �ل�سليف,  �خلوبة, 
و�لفازة..  �جلاح,  �حلديدة, 
�ل�سفن  �سناعة  وتتنوع  وغريها. 
)�لهوري  بني  �أحجامها  ح�سب 
مبتانتها  وتتميز  �ل�سنبوق(,   –
�لبحر  �لأمو�ج  حتملها  وقوة 
�لعاتية وعمرها �خلدمي �لطويل 
يزيد عن خم�سني  �لذي ميتد ملا 

عاما.

*الرق�س ال�شعبي
حمافظة  يف  �ل�سعبي  �لرق�س 
ويف  خا�س  نحو  على  �حلديدة 
�سهل تهامة ب�سكل عام خ�سو�سيته 
�نو�عه  تزيد  حيث  �ملميزة, 
وتتنوع  نوعا,   18 عن  و�رشوبه 
من منطقة �ىل �أخرى يف �ملحافظة 
من  كثري  ت�سرتك  قد  و�ل�سهل 
منها  كثرية  �أنو�ع  يف  �ملناطق 
على  �أد�ئها  يف  �لرق�سات  وتعتمد 
ب�سكل  و�ملزمار  �لطبول  �إيقاع 
خا�س ولها �إيحاء�تها �لتعبريية 
من  كثري  يف  جماعيا  وتوؤدى 
�رشوبها و�أنو�عها �أو على �نفر�د.

*االأ�شواق ال�شعبية
من  كبري  بعدد  �حلديدة  ت�ستهر 
�لتي  �لكبرية  �ل�سعبية  �لأ�سو�ق 
تعد �حد عو�مل �جلذب �ل�سياحي 
معر�سا  ت�سكل  باعتبارها 
�لتهامية  �حلياة  لطبيعة  حيا 
�ملناطق  كافة  به  تزخر  وما 
و�لفلكلور  �لرت�ث  �سنوف  من 
عر�س  طريقة  يف  �سو�ء  �ل�سعبي 
�ملعرو�سات من ناحية �أم عاد�ت 
�لت�سوق وما يعر�س من منتجات 
�لأ�سو�ق  هذه  �إىل  ويفد  خمتلفة, 
�لآلف  منها  �مل�سهورة  خ�سو�سا 
من �ملو�طنني للت�سوق من خمتلف 
�سوق  مثل  �جلمهورية  حمافظات 

�ملر�وعة,  مديرية  يف  �ملو��سي 
بيت  و�سوق  باجل  و�سوق 
و�لزهرة  �ل�سحي  و�سوق  �لفقيه 

وغريها.

*ال�شناعات احلرفية
بالكثري  �حلديدة  وت�ستهر 
و�مل�سغولت  �حلرف  من 
�لعريقة  �لتقليدية  و�مل�سنوعات 
�لتي متتاز بالتنوع )من�سوجات, 
م�سغولت  خزف,  فخاريات, 
وجودة  وف�سيات(,  �حل�سري, 
ودقة ومهارة �لت�سنيع ومالءمتها 
)��ستخد�مات  �لحتياجات  لكافة 
زينة(  هد�يا,  حتف,  معي�سية, 

..وغريها..
من  عديدة  مناطق  وتتخ�س�س 
بحرف  غريها  �أكرث  �ملحافظات 
عرفت  معينة حمددة  وم�سنوعات 
�لفقيه  بيت  فمثال  بها؛  و��ستهرت 
و�ل�سحي  باملن�سوجات,  تتميز 
�حل�سري,  مب�سغولت  و�لقناو�س 
و�خلزفيات,  بالفخار  وحي�س 

و�لزيدية بالف�سيات.

*الطيور واحليوانات الربية
تو�سطها  بحكم  �حلديدة  تعد 
�لأحمر  للبحر  �ل�رشقي  لل�ساحل 
�لهجرة  م�سار  �سمن  ووقوعها 
وحمطا  موئال  للطيور  �ملو�سمية 
�لربية  �لطيور  من  كثرية  لأنو�ع 
و�لبحرية ل�سيما �لأنو�ع �لنادرة 
مناطق  بع�س  وت�سجل  منها 
�لرطبة  و�لأر��سي  �ل�سبخات 
�حلديدة  مدينة  �سمال  كاجلبانة 
ملديرية  �ل�ساحلية  و�ملناطق 
ل  تو�جد  برع  وغابات  �للحية 
هو�ة  من  لل�سائحني  به  باأ�س 
م�ساهد �لطيور و�ملتخ�س�سني يف 

در��ستها.

حمافظة احلديدة .. ع وس السواحل اليمنية
البالد البالداأخبار  اأخبار 
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�رشق غرب�رشق غرب

GHORBA GROUP 

GRAND OPENING

COMING SOON
GHORBA TRAVEL

GHORBA PRINTING
GHORBA PHOTO EXPRESS

GHORBA PHONES 
AND MUCH MORE....
www.ghorbagroup.com

5th ave & bay ridge ave. brooklyn nyc 

big sale on our advertising prices
call to have details

973-474-6642



Ghorba News

Thursday April, 16th  2009- Vol 2  Issue#3013 اعالناتاعالنات

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�شايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�شريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�شوية الو�شعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�شهيالت للم�شتثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�شايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�شراء 
وااليجار

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

Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�شات خا�شة الأبناء اجلاليات العربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e eÉ°T »ÑW °ûc
hÎ°ù«dƒ dGh ódG §¨°V êÓYh Ö dG ¢VGôeCGh ô °ùdG êÓY

É¶©dG á°TÉ°ûgh õ«JÉehôdGh °UÉØŸG ’BG
áFôdG ¢VGôeCGh Ö dG ©°V øY ô ÑŸG °û dG

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

á«Ñ£dG «dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG °û dG

IO’ƒdG »ãjóM ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

ÚeCÉàdG » eÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Ò jó«ŸGh ó« jó«ŸG Ñ f

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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AL-HAKKORAH

alboostan
Restaurant-lounge

الب�ستان
HB

1271 Bay St.
Staten Island, NY 10305

T. 718.981.2222
F.718.630.5212

مرحبا بكم يف �أكرب مطعم ومقهى عربي يف �ستاينت �آيلند
اأجواء �شرقية �شاحرة على اأنغام املو�شيقى 

واأ�شوات اأ�شهر مطربي املهجر:

�ملطعم على بعد 5 دقائق من 
verrazano Bridge

اإ�شالم فاروق�شائد وليديو�شف �شمعون

وحيد زاهر
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لالإ�شرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�شهر   6

�شنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
اال�شم ال�شخ�شي........................................................
اال�شم العائلي..........................................................
رقم الهاتف...........................................................
الربيد االلكرتوين....................................................
العنوان...............................................................

مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�سعار جد منخف�سة

اختيارات �شاملة من ال�شيدي, الديفيدي, االفالم اجلديدة, وا�شرطة االغاين

حتويل اال�شرطة عرب الربيد

ا�شعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�شية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�شحن خا�س للنادى - ار�شال الطلبيات �شريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�شاعدة هاتفية
 

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

145 Court st Brooklyn ny 11201
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م�شاهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com
ق�ش�س, مقاالت, ق�شائد �شعرية..

همات هماتم�سا م�سا

P O E T R Y 4 P A L E S T I N E :ق�سيدة

Hiyam Noir

when Israeli tanks
rolled over a school-yard

the sounds of - Apache and F-16
killed - the singing sparrow

that day- the hate - was fueled
on the ground - shattered remains
of school books - pages are lost

and all children can see
long strands of brown hair

traces of flesh hangs
up there in the tree

~~~~

Children - of second Intifada - live in despair
immeasurably deep cavity - seared by violence
overpowered of grief- cut off - from the world
inside segmented - by barriers - checkpoints

Israelis - raped a homeland
deprived a child - of Freedom

the young ones - no longer - children - eyes faded
expression of rage - no inner peace - a life of waiting

to be fuel - for the struggle
since very small - interrupted dreams

silence - anxiety - large fears - no trust
watching settlers- soldiers - guns - tanks - drones

holding a stone - arrested - sacrify of youth
waiting to be fuel - for the struggle

a generation - of children - Shaheed's for Allah
unambiguous - stymied distress - lost youth

wasted and empty - shortened life
a deep scar hurts - eternal resistant

exposed - to the world
to political games - to Israeli rape

of childhood - of youth - lost is faith
in a brutal struggle - time has stopped

outside world - is growing ahead
Intifada children - growing backwards

for every - gloaming day
permanents - the sorrow inside

children - of second Intifada - live in despair
immeasurably deep cavity - seared by violence
overpowered by grief - cut off - from the world

inside segmented-by barriers - checkpoints
Israelis - raped a homeland

deprived a child - of Freedom
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كانت �ل�سحافة هي �لع�سق �لأول 
�سقيقه,  وكذلك  �أمني  مل�سطفى 
وذلك  مبكرً�  بها  �لعمل  وبد�أ 
"�حلقوق"  عندما قدما معًا جملة 
و�لتي  �سنو�ت,  �لثماين  �سن  يف 
�لبيت, تال  �أخبار  بن�رش  �خت�ست 
"�لتلميذ"  ملجلة  �إ�سد�رهما  ذلك 
عام 1928, وقاما فيها مبهاجمة 
�حلكومة و�نتقاد �سيا�ساتها, فما 
�إ�سد�رها,  تعطيل  مت  �أن  لبثت 
"�لأقالم"  جملة  �سدور  �أعقبها 
من  حظًا  �أوفر  تكن  مل  و�لتي 
�سابقتها حيث مت �إغالقها �أي�سًا.  

م�سطفى  �ن�سم   1930 عام  يف 
�ليو�سف",  "روز  مبجلة  للعمل 
نائبًا  تعينه  مت  بعام  وبعدها 
يز�ل  ما  وهو  حتريرها  لرئي�س 
�لثانوية,  �ملرحلة  يف  طالبًا 
وحقق �لكثري من �لتاألق يف عامل 
�ل�سحافة, ثم �نتقل للعمل مبجلة 
"�أخر �ساعة" و�لتي �أ�س�سها حممد 
�لتابعي, وكان م�سطفى �أمني هو 

من �ختار لها هذ� �ل�سم.

بارعًا  �سحفيًا  �أمني  م�سطفى  كان 
�لأخبار  يت�سيد  مهنته  يع�سق 
بقدر  يتمتع  للمجلة,  ويحملها 
و�ملثابرة,  �لإ�رش�ر  من  كبري 
كان,  �أينما  �خلرب  ور�ء  وي�سعى 
حرره  ثابت  باب  �أول  وكان 
بعنو�ن "ل يا �سيخ" يف جملة روز 

�ليو�سف.  

من  عدد  �أمني  م�سطفى  �أ�سدر  وقد 
"جملة  منها  و�ل�سحف  �ملجالت 
�لربيع " و"�سدى �ل�رشق" وغريها 
نظرً�  �حلكومة  �أوقفتها  و�لتي 
هذه  توجهها  �لتي  لالنتقاد�ت 

�ملجالت و�ل�سحف �إليها.

جريدة  مولد   1944 عام  �سهد 
من  كل  بو��سطة  �ليوم"  "�أخبار 
وكانت  �أمني,  وعلي  م�سطفى 
�لذي  هذه �جلريدة مبثابة �حللم 
بها  �لتفكري  وبد�أ  لهما,  حتقق 
جملة  من  م�سطفى  ��ستقالة  بعد 
رغبته  عن  �أعلن  حيث  "�لثنني" 
تاأتي على  د�ر �سحفية  �متالك  يف 
غر�ر �لدور �ل�سحفية �لأوروبية, 
�أمني  م�سطفى  ذهب  وبالفعل 
�لوزر�ء  رئي�س  با�سا  �أحمد  �إىل 
معه  ليتحدث  �لد�خلية  ووزير 
وطلب  �جلديدة,  �ل�سحيفة  يف 
�سحيفة  لإ�سد�ر  ترخي�س  منه 
با�سم  �لعربية  باللغة  �سيا�سية 

"�أخبار �ليوم", وبد�أ 
�تخاذ  يف  م�سطفي 
�لإجر�ء�ت �لقانونية 
لإ�سد�ر �ل�سحيفة يف 
 ,1944 �أكتوبر   22
�ل�سبت  يوم  وجاء 
لي�سهد  نوفمرب   11
من  عدد  �أول  �سدور 
"�أخبار �ليوم", وقد 
�ل�سحيفة  حققت 
هائاًل,  �نت�سارً� 
ع�رش�ت  توزيع  ومت 
مع  منها  �لن�سخ 
�لأول,  �لعدد  �سدور 
�سدورها  �سبق  وقد 
�سخمة  دعاية  حملة 

تولتها �لأهر�م, وقد قام �لأخو�ن 
�أمني بعد ذلك ب�رش�ء جملة "�أخر 
حممد  من   1946 عام  �ساعة" 

�لتابعي.   

 1965 دخل م�سطفى �ل�سجن عام 
�لرئي�س  حكم  فرتة  �أثناء  وذلك 
�لنا�رش,  عبد  جمال  �لر�حل 
بتهمة �لتج�س�س حل�ساب �لوليات 
هذه  وكانت  �لأمريكية,  �ملتحدة 
�ل�سجن  يف  مكثها  �لتي  �لفرتة 
ق�سوة,  حياته  فرت�ت  �أ�سد  هي 
�لإبد�ع  ظل  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
بد�خله,  متقدً�  و�لأدبي  �ل�سحفي 
وهو  كتبه  ��سهر  من  و�حد  فقدم 
مت  و�لذي  �سجن"  �أوىل  "�سنة 
جتميعه عن طريق �لر�سائل �لتي 
�أحيانًا  ل�سقيقه  بها  يبعث  كان 
فيها  و�سجل  �أحيانًا,  وزوجته 
�لفرتة  وتلك  �ل�سجن  ذكرياته يف 
من �حلياة �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
وقد  م�رش,  يف  و�لجتماعية 
�لكتب  من  عدد  �لكتاب  هذ�  تبع 
�سجن,  ثانية  �سنة  مثل  �لأخرى 
كما  وهكذ�,  �سجن  ثالثة  و�سنة 
�رشً�  �لق�س�س  ببع�س  يبعث  كان 
�للبنانية,  �ل�سياد"   " جملة  �إىل 
عهد  يف  �إل  عنه  �لإفر�ج  يتم  ومل 

�لرئي�س �ل�ساد�ت عام 1974.

�أمني  م�سطفى  عاين  �ل�سجن  ويف 
من  وحرم  �لأ�سياء  من  �لكثري  من 
�أ�سياء �أخرى ولكن كانت معاناته 
�لأ�سا�سية يف حرمانه من �لكتابة, 
بكتابة  �إل  له  ي�سمح  ل  فكان 
يف  مرتني  �أهله  �إىل  �خلطابات 
�ل�سهر فقط, وهو �لأمر �لذي مثل 
يعترب  و�لذي  مل�سطفى  معاناة 
�لكتابة بالن�سبة له مثل �لهو�ء, 
وقال يف ذلك �نه لن يتنف�س �سوى 

مرتني يف �ل�سهر.

وقد ك�سف م�سطفى يف كتابه �لكثري 
من �سيا�سات �لقمع و�لتعذيب يف 
�ل�سجون, ومما قاله "ولقد كنت 
�سحايف  �أنني  �أت�سور  ذلك  قبل 
�كت�سفت  �أعرف كل ما يجري, ثم 
حمار,  �سحايف  �أنني  ذلك  بعد 
و�أنني ع�ست يف عامل �آخر, خمتلف 
�لأر�س,  حتت  �لذي  �لعامل  عن 
ولو �أن �أحدً� روى يل ما ر�أيت, ملا 
�سدقت �أبدً�, ولو �أن كاتبًا و�سف 
�أنه  لت�سورت  بعيني,  مل�سته  ما 

يبالغ ويتخيل خيالت"
و��سل  �ل�سجن  من  خروجه  عقب 
كتابته يف عموده �لثابت يف �أخبار 
نف�س  وهو  "فكرة"  ويدعى  �ليوم 
بكتابته  بد�أ  �لذي  �لعمود  عنو�ن 
وفاته  وعقب  �أمني,  على  �سقيقه 
و��سل م�سطفى �لكتابة فيه, وظل 

يكتب فيه حتى نهاية حياته.
�ملوؤلفات  من  �لعديد  �سدرت    
حياته  ق�سة  تناولت  �لتي 
حممد  قدم  كما  �ملهني,  وكفاحه 
 " بعنو�ن  كتاب  هيكل  ح�سنني 
جاء  و�ل�سحافة"  �ل�سيا�سة  بني 
و�تهام  عليه  لذع  هجوم  به 

باجلا�سو�سية و�خليانة.
مو�سوع  يف  �أمني  م�سطفى  وقال 
بالعمالء  يلتقي  كان  �نه  �عتقاله 
من  بتعليمات  �لأمريكيني 
ما لدى  و�عو�نه ليجمع  �لرئي�س 
�أفكار, وباملقابل  �لأمريكيني من 
وق�س�س  معينة  حكايات  ي�سلمهم 
بع�سها  �سلفًا  حمددة  �أحد�ثها 
ليوهمهم  ملفقة  و�أغلبها  حقيقية 
�لأحد�ث وهو يف  باأنه مطلع على 
ثم  �سيئًا,  عنها  يعلم  ل  �لو�قع 
�لرئي�س  قبل  من  مكلفًا  كان  �أنه 
من  بعدد  بالت�سال  عبد�لنا�رش 
كما  �لأمريكيني  �لدبلوما�سيني 
للح�سول  �أي�سًا-  هيكل  -كان 
على �آر�ئهم و�أفكارهم فيما يجري 
من  ليتمكن  �لأو�سط  �ل�رشق  يف 
�لو�سول �إىل ��ستنتاجات مفيدة له 
�أي للرئي�س ت�ساعده على تخطيط 

�سيا�ساته.

حياته  خالل  �أمني  م�سطفى  قدم 
�لقيمة  �ملوؤلفات  من  �لعديد 
�لدميقر�طية,  حتيا  منها:  نذكر 
و�حد  من  لع�رشين,  ع�رشة  من 
�جلماهري,  جنمة  لع�رشة, 
فكرة,   200 �لـ  ممنوعة,  �أفكار 
�حل�سن,  �ست  حب,  �أوىل  �سنة 
متوت  ل  �أ�سماء  �أزمة,  مقال  لكل 
و�ل�سحافة",  �لفن  "م�ساهري 
�لزنز�نة,  يف  �جلاللة  �ساحبة 
ل,  �حلب,  �جلاللة  �ساحب 
�لنحو �لو��سح – ثانوي و�بتد�ئي 

بال�سرت�ك مع علي �جلارم.

توفى م�سطفى �أمني يف 13 �إبريل 
1997, بعد حياة حافلة, ليلحق 
بتو�أمه و�لذي توفى عام 1976,  
"علي"  و�سقيقه  هو  له  كان  وقد 
�خلريية  �لن�ساطات  من  �لعديد 
�ل�سقيقان  فنفذ  و�لجتماعية, 
عليه  �أطلقا  م�رشوعًا خرييًا  �أمني 
�ساحبا  كانا  كما  �لقدر",  "ليلة 
�لأم  عيد  فكرة  �بتكار  يف  �لف�سل 

وعيد �لأب وعيد �حلب.
يف  �لقدر"  "ليلة  م�رشوع  بد�أ 
ن�رشه  مبقال   1954 فرب�ير   15
�ليوم  �أخبار  يف  �أمني  م�سطفى 
�إن�سان  كل  قلب  يف   " فيه  جاء 
حياته  يف  تطارده  �سغرية  �أمنية 
ل�سخافتها  �إما  منها  يهرب  وهو 
هي  فما  تكاليفها,  لرتفاع  �أو 
ما  يل  �أكتب  �ملكبوتة؟,  �أمنيتك 
�أحققها  �أن  و�ساأحاول  �أمنيتك  هي 
لك, �ساأحاول �أن �أدلك على �أق�رش 
�لطرق لتحقيقها ب�رشط �أل تطلب 
�إىل  و�إياب  ذهاب  تذكرة  مني 

�لقمر".
�لكثري  �مل�رشوع  هذ�  حقق  وقد 
على  �نهالت  حيث  �لنجاح  من 
�خلطابات,  من  �لعديد  �جلريدة 
من  �لعديد  طلبات  تلبية  ومت 
وتو�سع  �لحتياجات,  �أ�سحاب 
وتفرعت  ذلك  بعد  �مل�رشوع  هذ� 

�أن�سطته.

من  كل  بني  قوية  �سد�قة  جمعت 
م�سطفى �أمني و�لفنان عبد �حلليم 
حافظ, حيث كان �لأخري ينظر له 
وي�ست�سريه  و�لأ�ستاذ,  �لأب  نظرة 
�أغانيه  يف  �سو�ء  �سيء  كل  يف 
وكان  �ل�سخ�سية,  حياته  يف  �أو 

لأمني  قوي  منا�رش  �حلليم  عبد 
يوؤكد  فكان  �عتقاله  فرتة  �أثناء 
�لكثري  وبذل  بر�ءته,  على  د�ئمًا 
على  �حل�سول  �أجل  من  �جلهد  من 

ت�رشيح لزيار�ته يف �ل�سجن.
تزوج م�سطفى و�أجنب �أبنتني هما 
�أ�سم  على  �أ�سماها  و�لتي  رتيبة 
و�لدته, و�سفية و�أ�سمها على �أ�سم 
�ل�سيدة �سفية زغلول, و�لتي كان 
له  �لثانية  �لأم  مبثابة  يعتربها 
حيث ن�ساأ وترعرع هو و�سقيقه يف 
لهما,  رعايتها  ظل  ويف  منزلها 
وقد عملت �سفية بال�سحافة �أ�سوة 

بو�لدها.
كانت فكرة �لأخوين �أمني يف �إن�ساء 
"�أخبار �ليوم" �أن تكون �لكتابات 
تتناول  �لنا�س  �إىل  موجهة 
و�أحز�نهم,  و�أفر�حهم  م�ساكلهم 
وكل ما يتعلق بحياتهم, حيث �أن 
يف  موجودة  كانت  �لتي  �ل�سحف 
�لأهر�م  ر�أ�سها  وعلى  �لفرتة  هذه 
كانت تركز على �لأخبار �ل�سيا�سية 
قرب  وب�سبب  �ل�سلطة,  و�أخبار 
�لنا�س  من  �ليوم  �أخبار  جريدة 

فقد حققت �أنت�سارً� هائاًل.
�أمني  م�سطفى  كان  �سجنه  يف 
�أبنته �سفية �لعديد من  يكتب �إىل 
�لر�سائل وعلى �لرغم من �لق�سوة 
يف  يعانيها  كان  �لتي  و�ملعاناة 
�سجنه �إل �أن ر�سائله كانت مفعمة 
�إد�رة  رف�ست  فحينما  بالتفاوؤل, 
نقله  �أو  بالأدوية  مده  �ل�سجن 
لبنته  كتب  للعالج,  للم�ست�سفى 
عالية  �ملعنوية  حالته  �إن  قائاًل 
�ل�رشبات  تو�لت عليه  كلما  و�أنه 
و�أن  حالته,  �أح�سن  يف  يكون 

�لأزمات و�ملحن جتدد �سبابه.
و�سفية  رتيبة  �بنتيه  قامت  وقد 
جيهان  �ل�سيدة  �إىل  بزيارة 
كلثوم  �أم  �ل�سيدة  مع  �ل�ساد�ت 
�لإفر�ج  �جل  من  �لتو�سط  يف  �أماًل 
 ,1972 عام  وذلك  و�لد�هما  عن 
�لإفر�ج  يف  يوفقو�  مل  ولكنهم 
�ل�ساد�ت  قام  ولكن  فورً�,  عنه 
باإ�سد�ر قر�ر �لعفو عنه بعد هذه 
�لزيارة بثالث �سنو�ت وبعد ن�رش 

�أكتوبر. 

ذك ى  حيل  ائد الصحافة املص ية.. مصطفى أمين
ف�ساءاتف�ساءات

م�سطفى �أمني �أحد �أعالم �ل�سحافة �مل�رشية, و�لذي �سكل مع �سقيقه ثنائي �سحفي يف بالط �ساحبة �جلاللة, ويرجع لهما �لف�سل يف تاأ�سي�س �سحيفة "�أخبار �ليوم", و�لتي 
مازلت ت�سدر �إىل يومنا هذ�, وعلى �لرغم من خو�س م�سطفى لتجربة �سجن قا�سية, �إل �أنه �أنتج يف هذه �لفرتة عدد من �ملوؤلفات �لقيمة, ومتر يف هذ� �ل�سهر �لذكرى �لثانية 

ع�رش لوفاته وحتديدً� يف 13 �إبريل, ونتذكر و�حد من عا�سقي �ساحبة �جلاللة
ولد التواأمان م�شطفى وعلى اأمني يف 21 فرباير 1914, كان والدهما اأمني اأبو يو�شف حماميا كبريا, اأما والدتهما فهي ابنة اأخت الزعيم �شعد زغلول, ومن هنا انعك�شت احلياة 

ال�شيا�شة ب�شكل كبري على حياة الطفلني حيث ن�شئا وترعرعا يف بيت زعيم االأمة.
�شافر م�شطفى اأمني اإىل اأمريكا الإكمال درا�شته فالتحق بجامعة جورج تاون, ودر�س العلوم ال�شيا�شية, وح�شل على درجة املاجي�شتري يف العلوم ال�شيا�شية مع مرتبة ال�شرف 

االأوىل عام 1938, ثم عاد اإىل م�شر وعمل كمدر�س ملادة ال�شحافة باجلامعة االأمريكية ملدة اأربع �شنوات.

يف بالط �شاحبة اجلاللة

مقتطفات من حياته

ليلة القدر

موؤلفاته

اأخبار اليوم

�شنة اأوىل �شجن



Ghorba News

Thursday April, 16th  2009- Vol 2  Issue#3019

العثور على ممثلة االأفالم االإباحية "مارلني 
ت�شيمربز" جثة يف منزلها

املمثلة  على  عرث 
يف  ال�شابقة  االمريكية 
مارلني  اباحية  اأفالم 
عاما"   56" ت�شيمربز 
من  بانها  واملعروفة 
اللواتي  املمثالت  اوىل 
لعنب اىل جانب ممثلني 
�شبعينيات  يف  �شود 
جثة  املا�شي,  القرن 
يف  منزلها  يف  هامدة 

لو�س اجنلي�س .
لو�س  يف  ت�شيمربز  جثة  على  االمريكية  ال�شلطات  وعرثت 
اجنلي�س و�شيجرى ت�شريحها لتحديد ا�شباب الوفاة. لكن يبدو 

ان فر�شية وقوع جرمية م�شتبعدة .
اللواتي  الن�شاء  اوىل  بانها  معروفة  ت�شيمربز  مارلني  كانت 
يف  دورها  بعد  االباحية"  االفالم  "جنمة  م�شاف  اىل  و�شلن 
فيلم "بهايند ذي غرين دور" اول فيلم اباحي يحظى بتوزيع 
وا�شع يف الواليات املتحدة ويعترب مرجعا يف هذا املجال حاليا. 
وكانت يف هذا الفيلم من اوىل املمثالت البي�س اللواتي يقمن 

عالقات جن�شية مع ممثل ا�شود.
ولعبت مارلني ت�شيمربز كذلك دورا �شغريا اىل جانب باربرا 
�شرتاي�شند يف فيلم "ذي اآول اند ذي بو�شيكات" يف العام 1970 

وعملت كذلك لفرتة ق�شرية كعار�شة .

�شعودي يطلق زوجته بر�شالة ن�شية ق�شرية

"عرب  �شحيفة  ذكرت 
اليوم  ال�شعودية  نيوز" 
رجال  اأن  اخلمي�س 
زوجته  طلق  �شعوديا 
بر�شالة ن�شية ق�شرية .

اأن  ال�شحيفة  وقالت 
العراق  يف  كان  الرجل 
ر�شالة  اأر�شل  عندما 
من  ق�شرية  ن�شية 
ليبلغ  املحمول  هاتفه 
املراأة اأنها مل تعد زوجته 
وبعد ذلك ات�شل هاتفيا 

باثنني من اأقاربه.
جدة  مدينة  يف  املحاكم  احدى  اأن  ال�شحيفة  اأ�شافت  كما 
الطالق  اإجراءات  بانهاء  قامت  االحمر  البحر  على  الواقعة 
الذي يعترب االأول من نوعه الذي يتم يف ال�شعودية بوا�شطة 
اأن ا�شتدعت قريبي الرجل  ر�شالة ن�شية ق�شرية وذلك بعد 
للتاأكد من اأنهما �شمعا من الرجل ما يوؤكد عزمه على الطالق.

قرد ي�شرق حممول اأحد زائري حديقة احليوان باأملانيا

اإ�شتطاع  برلني: 
�شرقة  قرد 
حممواًل  هاتفًا 
زائري  اأحد  من 
حيوان  حديقة 
 " ن ز و ها ي�شرت "
�شك�شونيا  بوالية 
االملانية,  اآنهالت 
القرود  ان  ليثبت 
بخفة  تتمتع 
خفة  بجانب  يد 
الظل. فقد حترك 
بخفة  القرد 

يلتقط  كان  الذي  للرجل  املحمول  الهاتف  والتقط  ملحوظة 
ال�شور التذكارية اأمام بيت القردة بحديقة احليوان.

باللعبة  اأعجب  اأعوام   6 العمر  من  البالغ  القرد  اأن  ويبدو 
اجلديدة لدرجة اأنه فكها اإىل اأجزاء �شغرية كما انه تخ�ش�س 
ابرهارد  املدينة  عمدة  ذكره  ملا  وفقا  النظارات  �شرقة  يف 
هاينت�شه. ولكن العمدة القي بامل�شئولية علي زائري احلديقة 
"يتجاهل الكثري من النا�س احلواجز ويقرتبون ب�شدة  قائال 
الت�شرف  ميكنهم  القردة  اأن  وين�شون  احليوانات  بيوت  من 

ب�شرعة اأكرب الأنهم اأكرث دهاءا" .

�لإعالم  و�سائل  ت�سهد 
�هتمامًا  �لأمريكية 
�لفيديو  بلقطة  بالغًا 
للطيار  �أخذت  �لتى 
ديفيد مارتز وهو منهمك 
جن�سية  ممار�سة  يف 
جن�س  �أفالم  جنمة  مع 
�لطائرة  قيادته  �أثناء 

�ملروحية .
�ملقيم  مارتز  �أن  �ملهم 
دييج  �سان  مدينة  يف 
بخطئه  علنًا  �عرتف 
مع  مقابلة  يف  قائاًل 

"�إنني  �لعا�رشة:  �لأخبارية  �لقناة 
لقد  برمتها..  �حلادثة  عن  �أعتذر 

�أخ�سعت نف�سي للعالج" .
على �أن �لإد�رة �لفيدر�لية للمالحة 
مز�عم  مع  تتفق  ل  �جلوية 
يف  رخ�سته  و�سحبت  مارتز, 
ك�سفت  �أن  بعد  �ملروحيات  قيادة 
�إنه  مارتز  وقال  �لفيديو.  لقطة 
على  �سخ�س  �أي  �سالمة  يعر�س  مل 
خالل  وقت  �أي  يف  للخطر  �لأر�س 

ممار�سته �جلن�س.

�لفيدر�لية  �لإد�رة  �تهامات  ورغم 
بالإهمال  له  �جلوية  للمالحة 
عن  د�فع  مارتز  �أن  �إل  و�لتهور, 
نف�سه قائاًل: "لو كانت هناك حالة 
معها  �لتعامل  ت�ستدعي  طارئة 
لقمت بذلك.. لقطة �لفيديو تثبت 
ب�سورة  �ملروحية  �أقود  كنت  �أنني 
كانت  و�أنه  و�سليمة,  م�ستقيمة 
عن  تف�سلني  كبرية  م�سافة  هناك 

طائرة �أخرى".
للقطة  عر�س  يف  مارتز  و�أو�سح 
�لفيديو �أنه مل يرفع يده عن جهاز 

�لتحكم بالطائرة �ملروحية 
للجن�س  ممار�سته  طو�ل 
ونفى  �لطائرة.  وقيادة 
مارتز �أن يكون من�سغاًل عن 
قيادة �لطائرة, وقال "�إنني 
كانت  بالآلة..  �أحلق  كنت 
فال�سالمة  �أولويتي..  تلك 
�أوًل" . وبالن�سبة للبع�س, 
قد يبدو من �ل�سهل �أن يقول 
من  ولكن  ذلك,  مارتز 
�لذين  �أولئك  على  �ل�سعب 
�أن  �لفيديو  لقطة  �ساهدو� 

يقولو� �لأمر نف�سه.
رخ�سة  يحمل  �لذي  مارتز,  وقال 
عام  منذ  مروحية  طائرة  قيادة 
1982: "لقد �أحلقت �لأذى باأ�رشتي 
و�أ�سدقائي, فاأنا مل �أكرب لأن �أقود 
مبثل  و�أنهمك  مروحية  طائرة 
مارتز  عن  وعرف  �ل�سلوك".  ذلك 
فيهم  مبن  �مل�ساهري,  طيار  �أنه 
هي  وهذه  يل,  تومي  �ملو�سيقي 
فيها  ت�سحب  �لتي  �خلام�سة  �ملرة 

رخ�سته �أو تعلق.

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

أم يكى ميا س “اجلنس اجلوى” أثناء قيادته مل وحيته

منتج موسيقى أم يكى يقتل ممثلة مبنزهل بعد إف اطه فى ش ب اخلم 
�ملنتج  �أمريكية  حمكمة  �أد�نت 
فيل  �ملعروف  �ملو�سيقى 
قتل  جرمية  بارتكاب  �سبيكتور 
كان  حيث  �لثانية  �لدرجة  من 
متهما باإطالق �لنار على �ملمثلة 
"بي  فيلم  بطلة  كالرك�سون  لنا 
مويف" يف ق�رشه بلو�س �جنلو�س 
�رشب  يف  �لإفر�ط  من  ليلة  بعد 

�خلمر .
هيئة  قبل  من  �حلكم  و�سدر 
�سد  �سخ�سا   12 ت�سم  حملفني 
�لعمر"69  من  �لبالغ  �سبيكتور 

�إىل  عقوبته  مدة  ت�سل  وقد  عاما" 
�ل�سجن لفرتة ترت�وح بني 18 عاما 

ومدى �حلياة.
ونقل �إىل �ل�سجن فور �سدور �حلكم 
فيدلر  لري  �لقا�سي  رف�س  حيث 
يبقى  باأن  �سبيكتور  حمامي  طلب 
�سدور  موعد  حتى  بكفالة  حر� 

�حلكم .
للممثلة  قتله  نباأ  يت�سدر  �أن  وقبل 
مبدينة  ق�رشه  يف  كالرك�سون  لنا 
لو�س �جنلو�س عام 2003 عناوين 

�ل�سحف, كان �لأمريكيون يتذكرون 
�سبيكتور كر�ئد لتقنيات �لت�سجيل 
�ملا�سي  �لقرن  من  �ستينيات  يف 
�أن  على  �ساعده  �لذي  �لأمر  وهو 
وينتج  �لبيتلز  فريق  مع  يعمل 
"يو  �أغنية  مثل  مو�سيقيه  �أعمال 
فيلينج"  لفينج  ذ�ت  لو�ست  هاف 
و�أغنية  بر�زرز  ر�يت�سا�س  لفريق 
"بي ماي بيبي" لفريق رونيتي�س.
وت�سدر �سبيكتور عناوين �ل�سحف 
ملهى  يف  بكالرك�سون  لقائه  بعد 

ليلي يف لو�س �جنلو�س يف 
ووجهت   .  2003 فرب�ير 
بعد  بقتلها  �تهامات  �إليه 
يف  نار  لإطالق  تعر�سها 
م�سد�ساته  �أحد  من  فمها 
ي�سبه  �لذي  منزله  بهو  يف 

�لقلعة .
�إن  �سبيكتور  حمامو  و�دعى 
يف  نف�سها  قتلت  كالرك�سون 
نوبة من �لياأ�س وقد �أبطلت 
ف�سل  عقب  �لأوىل  حماكمته 
على  �لتفاق  يف  �ملحلفني 
حكم �سده يف عام 2007. و�سور 
�ملحاكمتني  يف  �سبيكتور  �لدعاء 
له  عنيف  �سكري  �سخ�س  �أنه  على 
�لن�ساء  تهديد  يف  طويل  تاريخ 
حماولته  يرف�سن  عندما  باأ�سلحة 
لالإيقاع بهن. ومل يبد �سبيكتور �أي 
رد فعل عند �سماع قر�ر �ملحلفني �إل 
�أن زوجته �ل�سابة ر��سيل �نخرطت 
�ملقرر  ومن  �لبكاء,  من  نوبة  يف 
�أن ي�سدر �حلكم يف 29 مايو �ملقبل 

.

 سالة تهديد جديدة لسا كوزي بداخلها  صاصتين
نيكول  �لفرن�سي  �لرئي�س  تلقى 
ر�سالة  �خلمي�س  يوم  �ساركوزي 
تهديد جديدة بد�خلها ر�سا�ستان 
يف تكر�ر لر�سائل تهديد م�سابهة 

خالل �لأ�سابيع �ملا�سية.
�أن  م�سئولة  م�سادر  وذكرت 
تهديد  ر�سالة  تلقى  �لليزيه 
�ساركوزي  �ىل  موجهة  جديدة 
 "34 "�خللية  بتوقيع  مذيلة 
�ن  دون  مطبوع"  بن�س  ومرفقة 

يك�سف فحوى هذ� �لن�س.
و�سبق �أن تلقى �لرئي�س �ساركوزي 
�لفرن�سي  �لوزر�ء  ورئي�س 
وم�سئولون  فيون  فر�ن�سو� 

�و �ليمني  �آخرون يف �حلكومة 
�لعالمية خالل  �ملوؤ�س�سات  �و 
�سل�سلة  �لخرية  �ل�سابيع 
ر�سائل تهديد جمهولة �مل�سدر 

مرفقة �حيانا بر�سا�سات.
وفتحت �د�رة مكافحة �لرهاب 
باري�س  �لعامة يف  �لنيابة  يف 
هذه  يف  حتقيقا  مار�س  مطلع 
على  �لقب�س  و�لقي  �لق�سية. 
�طار  �لحتياط يف  ع�سكري يف 
�رش�حه  و�طلق  �لتحقيق  هذ� 
لحقا من دون توجيه �ي �تهام 

�ليه.
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وهو   , �جلوعاين  �لزمان  مفجوع  حدثنا 
: حني  فقال  �لقمع �ملجاين ,  من �سحايا 
و�ملا�سي  و�حلا�رش  �مل�ستقبل  يف  تاأملت 
باجلور  علينا  يحكم  كيف  وتذكرت   ,
�جلهاد  بنا  �نتهى  وكيف   , قا�سي  كل 
يجر  متزق  �إىل   ,  " �لفا�سي   " و�لإجتهاد 
عورة  ويك�سف   , و�ملاآ�سي  �ملخازي 
�لعريان و�لكا�سي , ويجلب �لذل للمتذكر 
 , �لغايْه  بالغ  حزنا  حزنت   , و�لنا�سي 
 , �لرعايْه  �أبي  �بن  خلي  �سوب  و�جتهت 
�ساحب �لألف حكاية وحكايْه , لأ�سمع من 
جديد ما يحكي ويقوْل , ولأن�سى حزنا يف 
�لأعماق يجول وي�سوْل , ولأ�سفي ب�سخريته 
�جل�سد �ملذلوْل , فو�سلت �إىل حلقيته بعد 
�أنخت  بعدما  �إليه  وجل�ست   , جهيْد  جهد 
ما يربطني مبا�سينا  بعيْد , كل  يف مكان 
�ل�سعيْد , فاإذ� هو ككل �ملنا�سباْت , ل ميل 
من كرثة �لأف و�لآهاْت , ول يغ�سب لكرثة 
يجل�س  و�إمنا   , و�لتعليقاْت  �لت�ساوؤلت 
�لأر�س  رب  ويدعو   , �لقرف�ساْء  كعادته 
بالن�سح من غري  لنا  , ويتوجه  و�ل�سماْء 
عناْء , فطلبت منه كما طلب غريي , بعدما 
�نتهى من كالم �لن�سح و�خلرِي , �أن يحكي 
فقال   , يجري  وما  جرى  ما  حكايات  لنا 
من  نابعة  ومر�رة   , ف�سيْح  عربي  بل�سان 
و�سع غري مريْح , ولوعة �سادرة من قلب 
جريْح , : > > �إليكم يا �إخو�ين و�أحبتي 
ت�ستد  وبكم   , وق�ستي  حكاياتي  �أروي   ,
بالن�سح  يل  فكونو�   , وهمتي  عزميتي 
�إخو�َنا , وكونو� عن زلتي عميانا , �أكن 
يا  فاإين  وبعد   , عنو�نا  و�لن�سال  للجهاد 
�أت�سفح جر�ئد  �لأعز�ْء , كنت  �لإخوة  �أيها 
�ل�سباح و�مل�ساْء , بلهفة �ملت�سوق جلديد 
�لأخبارو  �لأنباْء , علني �أجد فيها ما عنه 
�لدمع  يجفف  ما  لديها  �ألفي  �أو   , �أحكي 
�حلال  تغري  عدم  يف  يفند  وما   , �مُلبكي 
�سكي , فلم �أجد لبحثي جو�با �سافَيا , ومل 
يف  و�لتقاطع   , لغَيا  �للغو  �إل  فيها  �أجد 
�لهماْم  �للبيب  فالكاتب  �سارَيا ,  �لكلمات 
 , و�لغر�ْم  �حلب  بعبار�ت  يغازل  �إما   ,
ينتقدها  و�إما   , �أعو�ْم  �ل�سبعة  حكومة 
ر�ئحة  فيه  ت�ستم   , �لنقْد  �أجل  من  بنقد 
�لفل�س و�لنقْد , وتلتم�س من خطوطه �سدة 
�خلوف من �للحْد , و�ل�سحايف �لقدمي يف 
�لفتنْه  عن  بعيد�  باأقالمه  يرحل   , �ملهنْه 
, ويختار �ملنحة على كتاباته ل �ملحنْه 
, ومق�س �لرقابة �لعتيْد , ل يفتاأ يذكرنا 
من زمان بعيْد , باأنه قادر حتى على قطع 
حبل �لوريْد , وباأنه ل يختار من �لكالم �إل 
ن�رش  على  قادر  غري  وباأنه   , ينا�سبهْم  ما 
تبيان  �أو  تو�سيح  غري  من   , يغ�سبهْم  ما 
ل�سمري " هْم "  , و�جلر�ئد �لتي تظن �أنها 
, حمطة  �أكيدْه  جمل  بكل  �سارت   , مفيدْه 
�إعالنات لل�رشكات �لعتيدْه , فالكل يلهث 
لي�سع يف جريدته   , ملحوْظ  تناف�س  ويف 
�إعالنات �لغني �ملحظوْظ , ليكون هو دون 

�سارت  وهكذ�   , و�ملحظوْظ  �لفائز  غريه 
لق�ساء  قبلة   , �لوطنيْه  �جلر�ئد  معظم 
تذكر  غري  من   , �ل�سخ�سيْه  �حلاجات 
�حلريْه  �ملنعدمة  �ل�سحافة  مليثاق  منها 
مقد�ْس  غري  فيها  �خلرب  ر�أيت  فلما   .…  ,
ويحر�ْس  يقمع  �سفحاتها  يف  و�ل�سدق   ,
 , �ْس  يكدَّ �لبنوك  ور�ئها يف  و�لربح من   ,
�إقتنيت بع�س �جلر�ئد �لأجنبيْه , لالإطالع 
على جديد �لأخبار �لعامليْه , و�لإ�ستفادة 
من كتابات �لأقالم �لغربيْه , فوجدت بعد 
تفتي�س ي�سرْي , مقال �سغري� لكاتب �سهرْي 
 , �ملريْر  �ملغرب  بلد  عن  فيه  يتحدث   ,
ومما �سدين �إىل هذ� �ملقاْل , هو هذ� �خلرب 
�لأقرب حلكي �خلياْل , فقد ذكر هذ� �لكاتب 
�لنو�ب  �ل�سادة  �أن   , بالن�ساْل  �ملعروف 
د�خل  �جتماع  يف  قررو�  قد   , �ملغاربْه 
�لقبة �لغائبْه , بعد �لأخذ و�لرد لالأ�سو�ت 
�أجورهم من غري زيادْه  �لغالبْه , تقلي�س 
�أيام  من  بدء�  مبمتلكاتهم  و�لت�رشيح   ,
�لولدْه , و�إىل حني دخولهم لقبة �لرئا�سة 
و�لريادْه ,  وقد جاء هذ� �لقر�ر �لعجيْب  
 , �ملريْب  �مليز�نية  لو�سع  در��سة  بعد   ,
بينت بناًء على �لبحث و�لتنقيْب , �أن عجز 
�أ�سبابه كثرية  بيت مال �ملغرب �لوديْع , 
ب�سهادة �جلميْع , و�أن هذ� �لعجز �ملالحظ 
بال�سيف و�لربيْع , يرجع بالدرجة �لأوىل 
ل �لثانيْه , �إىل تلك �لأجور �لباهظة �لعاليْه 
ونو�ب  وجرن�لت  وزر�ء  يتلقاها  و�لتي   ,
�لتقرير  �أو�سح  وقد   , �لغاليْه  �لدولة 
�أجر  �أن يت�ساوى  باأنه ل يعقل  �مل�سكوْر , 
�لنائب �ملذكوْر , مبا يتلقاه رئي�س �أمريكا 
مغمورة  بدولة  حري  و�أنه   , �سهوْر  لعدة 
كاملغرْب , �إن هي �أر�دت للعجز �أن تذِهْب 
فتق�سمه   , �لطيْب  �لنائب  �أجر  تاأخذ  �أن   ,
�لنائم  للنائب  ق�سم   , �أق�ساْم  عدة  على 
و�لأر�مل  للجوعى  و�لباقي   , �لدو�ْم  على 
�مل�ست�سارين  رو�تب  تاأخذ  ثم   , و�لأيتاْم 
على  �حلروب  يف  �لغارقني   , و�جلرن�لْت 
ملو�جهة  فتقل�سها   , �لو�جهاْت  خمتلف 
بالن�سبة  نف�سه  و�ل�سيئ   , �لأزماْت  بع�س 
ب�سهادة  فاأجورهم   , �لوزر�ْء  لأجور 
�ملر�سى و�لأ�سحاْء , كافية لإعمار دولتني 
مت  وقد   …  , و�ل�سقاْء  �حلروب  دول  من 
�لإتفاق على هذ� �لأمِر , �ملتعلق بالنق�س 
 , �ل�سهِر  رو�تب  يف  وم�سوؤول  نائب  لكل 
بح�سور �لعديد من �سخ�سيات �لقطِر , على 
ر�أ�سهم وزير �ملالية �لغارقة يف �خل�رش�ْن 
, , ووزير �لإت�سال مع �لإعالم و�لن�سياْن , 
و�لوزير �ملكلف بالعالقة مع بر �لأماْن , 
وكذ� بع�س �ل�سخ�سيات �لوطنيْه , �ملهتمة 
و�حلزينة   , �ملدنيْه  �حلالة  يف  بالنظر 
لإرتفاع �لأ�سعار �ملعي�سيْه , وقد وقع على 
 , و�ل�سباْب  لل�سيب  �ملر�سي  �لإتفاق  هذ� 
 , �لإرهاْب  باأ�س  يحد  �أن  �ساأنه  من  و�لذي 
�لنو�ْب  ملجل�س  �مل�سد�قية  بع�س  ويعطي 
 , �ملحرتمنْي  �لأحز�ب  م�سايخ  من  كل   ,

�لنو�ب و�مل�ست�ساريْن , وكل من  و�ل�سادة 
قال    >>  .…  , �لثمنْي  �أجره  يف  �س  خفَّ
�ملفجوع : قلت لبن �أبي �لرعايْه , بعدما 
�نتهى من ذكر هذ� �خلرب و�حلكايْه , ترى 
وقع  �أحقا   , و�لكنايْه  �لطباق  �ساحب  يا 
هي  �أم   , �لأموْر  هذه  على  �لأمور  �أ�سحاب 
�خلدعة يف خيالك ت�رشي وتدوْر , فقال : > 
> يا مفجوع �لزمان �جلوعاين , دعك مني 
هذه  يف  ت�ساألني  ول   , مكاين  �أبرح  حتى 
�لثو�ين , و�إن كنت م�رش� على �جلو�ب �أيها 
�خلليْل , فاإين �أقول لك بل�سان عليْل , هذه 
كذبة �لفاحت من �أبريْل , وو�لله �لذي ل �إله 
�إل هو يا مفجوْع , مل �أمتنى يف يوم ر�حل 
ومدفوْع , �أن ت�سبح �لكذبة حقيقة يرويها 
 , �لعابْر  �ليوم  هذ�  يف  �سوى   , �ملقموْع 
�خلاطْر  يبكي  ما  �إل  فيه  ت�سمع  ل  �لذي 

و�لناظْر  �مل�ساهد  عني  ويعمي   ,
�جلوع  �سادة  يا  يعقل  فكيف   ,

على  يرتبع  �أن   , و�لكرْب 
من  ثلة   , �ل�سعْب  ماليري 
�لقمع  وم�ست�ساري  نو�ب 

ير�سى  ل  بل   , و�لنهْب 
ت�سل  �أن  و�ل�سماْء,  �لأر�س  رب 
و�مل�ست�سارين  �لنو�ب  �أجور 
و�جلبال  �لقمم  �إىل   , �لأجالْء 
�لعلياْء , يف وقت يقتات فيه 
�ملز�بْل , ويرتك  �لبع�س على 

 , و�ملنا�سْل  و�ملتعلم  �لعامل  فيه 
�لقاتْل  و�ل�سياع  للبطالة  عر�سة 
�أن  , بل ل يجوز عرفا و�رشَعا , 
يرفع من �أجورهم رفَعا , و�ل�سعب 

يا  خربوين  ثم   , وقمَعا  و�أد�  يلقى 
من تاهو� يف �ل�سيب و�ل�سباْب , ماذ� �سنع 
�أمل   , و�لنو�ْب  �مل�ست�سارون  هوؤلء  لكم 
للظالم  عر�سة  ليرتكوكم  �لنور  يف  يحيو� 
و�ل�سباْب , وملاذ� حتركو� بالليل و�لنهاْر 
, من �لو�سط و�جلنوب و�ليمني و�لي�ساْر , 
�سد�إح�ساء   , و�سعاْر  �سعار  �ألف  لريفعو� 
�ملمتلكات �لتي تخ�سهْم , وتدوين كل متاع 
يهمهْم , وح�ساب ما لديهم وما عندهْم , 
ويف �ملقابل �أيها �لنائمون على ما تبقى من 
�ملو�ئْد , ملاذ� مل يتحرك منهم ول و�حْد 
د�م  وما   , �ملتز�يْد  �ملعي�سة  غالء  �سد   ,
�إن �لزيادة  ْق , يقول  �ملثل �لرفيع �مل�سدَّ
من ر�أ�س �لأحمْق , فاحلمق يا �سادتي بكل 
ُيل�سْق , وملن ميحو عنهم  م�سوؤول عندنا 
�أقول بل�سان مكني م�سنوْن  �سفة �جلنوْن , 
�أيها �ملخالف �مل�سوْن ,  �لعاقل يا  �إن   ,
على  ويرد   , �لطّماعْه  ذ�ته  ب  يغيَّ من  هو 
�لقوم ما لديهم من ب�ساعْه , �إن هم �أ�رشو� 
مبن �إختاروه نائبا عن �جلماعْه , �أما من 
يرتك �ل�سعب يف �لعذ�ب يرزْح , بحجة �أن 
�أحمق  �لقافلة ت�سري و�لكالب تنبْح , فهذ� 
له �حلمق يقدْح , و�إين �أقول لكم يا �أحباب 
�لفقر  ميز�نية  دو�ء  �إن   , و�لهمِز  �لغمز 

و�لعجِز , و�سفاء ما تعانيه من �لعوِز , 

د  جو يف �سيدلية �لقبة مو
 , و�لربملاْن 

طباء  لأ من و� �أنتم 
�أو  لف  ْن غري  � ر و د
فاأنتم  ين ,  لذ �
ن  و ر من تختا

يف ميثلكم 
�ملكاْن  فال ذلك   ,

يف  م يغرنكم  يا �أ

�لعجاْف  �لإنتخابات 
 , و�جلفاْف  للقحط  ل  �سعار  يرفع  من   ,
ليعلنها ولئم جتول يف �ملدن و�لأرياْف , 
وليرتككم بعد جناحه و�نتخابْه , عر�سة 
لقمع حر��س ق�رشه وبابْه , فهذ� ذئب تابع 
�لفقر  �سنئاآن  يجرمنكم  ول   , لأ�سحابْه 
و�حلر�مي  �خلب  تختارو�  �أن   , �ملتنامي 
ل  ثم   , �ل�سامي  �ملنا�سل  �ختيار  بدل   ,
�أنتم  �إن   , مانْع  �لإحتجاج  من  مينعنكم 
ميثلكم  من  �أن   , �ل�ساطْع  بالنهار  ر�أيتم 
يف �لربملان �لر�ئْع , قد �أخلف يف وعوده 
وكذْب , وجمع �ملاليني وهرْب , و�أ�سهر يف 
وجوهكم �حل�سانة وذهْب , ليمررعلى حني 
غفلة منكْم , قو�نني تعود بال�رش عليكْم , 
ومدونات ت�سعى بالهالك �إليكْم , وليو�فق 
�أجره  رفع  على   , و�ل�سماْح  �لر�سى  بعني 
�جلالب لل�سعادة و�لإرتياْح , مقابل تركه 
للن�سال و�لكفاْح , ولينام بعدها يف �سبات 
عميْق , تاركا لكم مر�رة �لزفري و�ل�سهيْق , 
و�لتحدث عن منجز�ته يف منت�سف �لطريْق 
 , �إخو�ْن  يا  �إليكم  ن�سيحتي  فهذي   …  ,
ولو مل يكن �لنو�ب يف �أمن و�أماْن , لأح�سو� 
بت�سدع جدر�ن �لربملاْن , و�ل�سالم عليكم 

يا �سا�سة هذ� �لزمان … <<

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
�أمريكي م�رشي م�سلم
 يرغب من �لزو�ج 

�سيدة م�سلمة عربية
 �ل�سن بني 25 �ىل 35 �سنة

بدون �ولد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�سة يف �لأكل
 �ل�سوري

 �ملعجنات و�حللويات
تبحث عن �سغل

يف نيويورك �و نيوجر�سي

718-836-3956

 45 �عمال  رجل  �أردين  �ساب 
�لمريكية  �جلن�سية  يحمل  �سنة 
يبحث عن  عربية ذ�ت م�ستوى 

ثقايف وجمال و�خالق 

�لت�سال على علي �ساهني
Tel: 917-689-3331

 �ساب م�سلم مل ي�سبق له �لزو�ج
�لعمر 25 �سنة

 ,يحمل �سهادة ماج�ستري
يبحث عن فتاة للزو�ج
6859-335-347

م�سلمة لبنانية 28 �سنة �ساكنة 
بالباي ردج بروكلن نيويورك 

تبحث عن �رشيك حلياتها يكون 
لبناين ولديه �ور�ق 

�لرجاء �لت�سال باجلريدة

 �ساب �ردين م�سلم 25 �سنة
 مل ي�سبق لة �لزو�ج ,يحمل

 �سهادة ماج�ستري , يبحث عن
 فتاة حمرتمة للزو�ج ذ�ت مظهر

ح�سن للمر�جعة
3473356859

 م�سلم �أمريكي م�رشي يقيم
 بولية ل�س فيكا�س يبحث

 عن �سابة عربية م�سلمة بغر�س
�متام ن�سف �لدين

�لرجاء �لت�سال على �جلريدة

�سكر�

Medical assistant speaks 
english/arabic needs job 
in brooklyn or manha -

tan haveing experience in 
drawing blood, EKG pe -

formed, PFT,cytology,urine 
culture,urinlysis throat 

culture, prgnancy test... 
please email me or call me on 

646 731 0672 thanks

 �آن�سة م�رشية م�سلمة,33 �سنة,
 مل ي�سبق لها �لزو�ج, جميلة

 �ل�سكل من ��رشة حمرتمة,
 تبحث هن م�رشي م�سلم من 33
 �ىل 46 �سنة-لي�س لديه �ولد-

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

�رشعية يف �مريكا
 �لت�سال على �جلريدة

Lost Passport
Husn Salem SAEED

Passport # 002724445

 جواز �شفر ميني
�شادر يف دولة الكويت

 �سوري يف �لأربعينات من
 عمره مي�سور �حلال لي�س لديه

 �أور�ق  , يرغب �لزو�ج من
 �مر�ة عربية حتمل �جلن�سية

�لأمريكية
�سكر�

�لت�سال على �جلريدة

 �لعمر : 26
 �لديانة : م�سلم

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

 يرغب يف �لأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �ساب عربي يبحث عن عمل,
 خربة يف �أعمال �لكا�سري
 وحمال �لبقالة وحمطات

�لبنزين
Tel: 201-780-5760

مع �ل�سكر

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

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

  �لت�سال باجلريدة

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

email: 
usanyman@yahoo.com

Tel: 347-756-8749

Your free ad, send 
them to our email

 م�سلمة م�رشية ملتزمة
 ومثقفة, وحاملة للجن�سية
  �لمريكية مطلقة ولديها 3
 بنات تبحث عن رجل متدين

ول با�س �ن يكون مطلقا
 �لت�سال باجلريدة

 info@ghorbanews.com

اإعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها , �أنه �بتد�ء� من �لأعد�د �لقادمة 
�سيتم تخ�سي�س �سفحة كاملة لالإعالنات �ملبوبة, وت�سمل هذه 

�ل�سفحة, �عالنات لعرو�س و طلبات عمل, بحث عن �سقق �أو غرف 
لالإيجار, وخدمات �لزو�ج و�ستكون هذه �خلدمة جمانا

ولن�رش �أي �عالن بعث ر�سالة على �لربيد �للكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

خدماتخدمات
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة �أيام �لأ�سبوع
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