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هن�ك دعم ي�أتي اىل احلوثيني من بعـ�ض احلوزات ال�شيعية يف 
عـدد من الـدول ك�إيران والعراق وبعـ�ض دول جمل�س التع�ون 

اخلليجي

الق�عـدة  اأعلنت ت�أييـده� للحوثيني وهن�ك اأدلة اأن اطراف من 
الق�عـدة تن�شق مع احلوثيني.

ح�لي� نقوم ب�لتن�شيق مع م�شلحة اجلوازات والهجرة يف �شنع�ء 
للقي�م بفتح قن�شلية ع�مة يف نيويورك

معايل وزير اخلارجية اليمني الـ_كتور اأبو بكر القربي يف حوار ح�صري مع غربة نيوز
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اال�صغاء للكبار
زاوية  بو�ست  الوا�سنطن  �سحيفة  يف 
االو�سط   لل�رشق  الكبار  نظرة  بعنوان 
ال�سابق  الرئي�س  االمريكي  فيها  كتب 

كارتر 
فيه  قال  االو�سط  ال�رشق  حول  مقال 
زرت ال�رشق االو�سط اربع مرات خالل 
16 �سهر املا�سية والتقيت خاللها قادة 

و�سوريا  وال�سعوديه  واالردن  م�رش 
ووجدت  الفل�سطينيه    وال�سلطة  ولبنان  
خالل  ومن  معهم  احلديث  خالل  من 
م�ساهداتي علي االر�س ان جناح عملية 
الكامل  بالتجميد  اوال  يكمن  ال�سالم 
لال�ستيطان  وهذ املفتاح اال�سا�سي الي 
ويقول  وا�رشائيل   العرب  بني  اتفاقيه 
كارتر انه مل�س ان التو�سع اال�ستيطاين 
القري  ويبتلع  مت�سارعه  بخطي  ي�سري 
واملزارع الفل�سطينيه وب�ساتني الزيتون  
وان اكرث من مائتي م�ستوطنة منت�رشة يف 
كارتر  �سلط  ..  كما  الغربيه      ال�سفة 
التي ا�سطرت  ال�سوء علي عائلة حنون 
�سدور  بعد  بيدها  منزلها  هدم  ايل 
االخالء   ثم   يف  اال�رشائليه  االوامر 
ت�رشيحات  العائلة ...     ت�رشيد 
عند  طيب  �سدي  جتد  كارتر  الرئي�س 
العرب وال�سعب االمريكي وغ�سب عارم   
من قبل العدو ال�سهيوين  الذي ال يريد 
يف  الدوليه  املطالب  ويتجاهل  احلقيقه 
العودة  حق  الفل�سطينيه   احلقوق  اقرار 
وتقرير امل�سري وبناء الدولة  الفل�سطينيه  
بحقيقة  يعرتف  لوحده  كارتر  ولي�س 
التي  احلر   العامل  قوي  بل  اال�ستيطان 
حتذر من بلع االرا�سي وتهجري ال�سكان  
التحذير  حذره  هذا  ا�رشائيل    قبل  من 
الكبري  اال�رشائليني  يفاو�س  وهو  قبل 
عبد  حيدر  الدكتور  املنا�سلني  و�سيخ 
اننا  يفاو�س  وهو  قال  الذي  ال�سايف  
مل  اذا  للوقت  م�سيعة  مفاو�سات  يف 
وحتي  لال�ستيطان  فوري  بوقف  تقرتن 
ملتزمة  ا�رشائيل  بان  املفاو�س  ي�سعر 
عليها وقف اال�ستيطان  النها اذا مل تفعل 
حمدد   وقت  ت�سرتي  انها  فيعني  ذالك 
وبعبارة اخري �سحك علي ال�سقون او 
اللحي ..  هذا ما قاله الدكتور  وحذر 
وا�سدقاء  املنا�سلني  من  منه  العديد 
ان  فعلينا  العامل    الفل�سطيني يف  ال�سعب 
ن�سغي للكبار وان ال ننجر ملفاو�سات 
م-  العربيه  و  الدول  فعلي  وهمية  
يكون  مواقفهم    وان  تن�سيق  ف  ت- 
عنوان  البدء يف املفاو�سات هو وقف 
وبعد ان   االن  اال�ستيطان  وخا�سه 
يف  اوباما يف  تراجع  ات�سح  موقف 
م�سالة اال�ستيطان من خالل اللقاء الذي 
جمعه مع نتنياهو وعبا�س والتي ات�سمت 
اال�ستيطان ..   جتاه  باالليونة  لهجته 
عربي  موحد  موقف  االن  املطلوب 
فل�سطيني بان الدخول قي مفاو�سات هو 
�رشط وقف الزحف اجلنوين اال�رشائيلي 
ولبناء الثقة بني املفاو�سيني ورغم اننا 
ا�رشائيل  علي  نراهن  وال  كثريا  جربنا 
ميكن  ال  �سفات  والكذب  املراوغة  الن 
التخلي عنها وهي مراكة م�سجلة با�سمها 
الكذاب  او  العيار  الحق  نقول  لكننا  

لباب البيت.
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من  بالقرب  امل�سلمني  اآالف  جتمع 
االأمريكي،  الكونغر�س  مبنى 
يوؤدوا  كي  وا�سنطن  بالعا�سمة 
لفتة  يف  هناك،  اجلمعة  �سالة 
تهدف  اأنها  احلدث  منظمو  اعترب 
امل�سلمني  االأمريكيني  ”اإلهام“  اإىل 
انتمائهم اإىل  وتو�سيح  وغريهم، 
مير  اأن  دون  املتحدة،  الواليات 
بع�س  حفيظة  اإثارة  غري  من  االأمر 

اجلهات الدينية بالبالد.
 ويف خطبة اجلمعة قال عبد امللك، 
اأطلق  الذي  احلدث،  منظمي  اأحد 
كابيتول  على  ”االإ�سالم  ا�سم  عليه 
مكانا  لي�ست  اأمريكا  ”اإن  هيل،“ 
ولكن  العيوب،  من  وخاليا  كامال 
دعوين اأقول لكم �سيئا اأخذين وقت 
طويل قبل اكت�سافه وهو اأن اأمريكا 
واحدة من اأف�سل االأمكنة التي ميكن 
العامل  يف  النا�س  فيها  يعي�س  اأن 

باأ�رشه.“
اإح�ساءات  اإجراء  عدم  ورغم 
دقيقة، اإال اأن منظمي ال�سالة كانوا 
احلا�رشين  عدد  ي�سل  باأن  ياأملون 
األف �سخ�س ظهر اجلمعة،   50 اإىل 
والتي جرت حتت مبنى الكونغر�س 

االأمريكي.
وقت  يف  ذكر  قد  امللك  عبد  وكان 
”لي�ست  املنا�سبة  هذه  اإن  �سابق 

لل�سالة  يوم  اإنها  مظاهرة، 
والعبادة، فنحن ناأمل اأن نتمكن من 
النا�س  اأحوال  حت�سني  على  العمل 
”ميكننا  م�سيفا  العامل،“  حول 
امل�سلحة  اأجل  من  نعمل  اأن  جميعا 

العامة.“
للم�سلمني  اأن  امللك  عبد  وراأى 
”م�سوؤولية  املتحدة  بالواليات 
اإىل  م�سريا  نوعها،“  من  فريدة 
هذه  تلهم  اأن  ياأملون  ورفاقه  اأنه 
تالهما  الذي  والتجمع،  ال�سالة 
وجميع  امل�سلمني  ا�ستقبال،  حفل 
اأمريكا ال  اأن  االأمريكيني، وموؤكدا 

تزال ” منارة لالأمل.“
ورفاقه  اأنه  امللك  عبد  واأو�سح 
ويتناق�سون  يح�رشون  اأخذوا 
ب�سعة  منذ  احلدث  هذا  الإطالق 
اإلكرتونيا  موقعا  واأطلقوا  اأ�سهر، 
النا�س،  لدعوة  االنرتنت  على 
ما  املنظمني  بح�سب  و�سله  والذي 
غرب  ر�سالة  ماليني   3 عن  يزيد 

ال�سبكة العنكبوتية.
ح�رشوا  الذين  اأن  امللك  عبد  وبنينّ 
اأنحاء  خمتلف  من  اأتوا  ال�سالة 
ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الواليات 
تك�سا�س  مثل  بعيدة  واليات 
اإىل  اإ�سافة  وجورجيا،  وفلوريدا 
بلدان اأخرى مثل كندا وبريطانيا.

ال�سيء  باأن  امللك  عبد  واعترب 
”اجلميل املتعلق بهذه املنا�سبة هي 
خل�سو�سية  جيدا  عر�سا  متثل  اأنها 
وجمال ما ميثله االإ�سالم،“ كا�سفا 
قد  احلدث  هذا  اأن  ذاته  الوقت  يف 
حيث  االنتقادات،  لبع�س  تعر�س 
”�سيئة  اإلكرتونية  ر�سائل  و�سلته 

للغاية.“
بع�س  قام  مغايرة،  جهة  ومن 
لالإ�سالم،  املعادين  االأ�سخا�س 
هذه  من  بالقرب  بالتظاهر 
املنا�سبة، اإ�سافة اإىل حتذير الق�س 
رئي�س  دوب�س،  جوليان  كانون 
االإجنيليني،  للم�سيحيني  كبري  جتمع 
الأ�سلمة  ”اإ�سرتاتيجية  وجود  من 

املجتمع االأمريكي.“
وذكر دوب�س يف بيان له ”من املهم 
مبادرة  اأن  يعرفوا  اأن  للم�سيحيني 
�سالة اجلمعة التي اأداها امل�سلمون 
بوا�سنطن، هي جزء من اإ�سرتاتيجية 
املجتمع  الأ�سلمة  بو�سوح  مر�سومة 
االإجنيل  وا�ستبدال  االأمريكي 
بالهالل  وال�سليب  بالقراآن، 
االإ�سالمي، ودقات اأجرا�س الكني�سة 
اآن االأوان كي  ب�سوت االآذان، لقد 
هذا  الأخذ  االأمريكي  املجتمع  ُيحمل 

االأمر بعني االعتبار.“

اأمريكا: اآالف امل�صلمني يقيمون �صالة اجلمعة 
االأ�صلمة  من  هيل“ وخماوف  ”بكابتول 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فاد 
االأمريكي )اإف بي اآي( اأن مواطًنا 
حرق  يف  بتورطه  اأقر  اأمريكًيا 
بوالية  اإ�سالمي  مركز  وتدمري 
واأو�سح  املا�سي.  العام  تيني�سي 
اأن املتهم املدعو اإيريك اإيان بيكر 
مبدينة  فدرالية  حمكمة  اأمام  اأقر 
اأم�س  اأول  تيني�سي  بوالية  نا�سفيل 
التهمة  يف  مذنب  باأنه  الثالثاء 
حرق  يف  بالتورط  اإليه  املوجهة 
يف  االإ�سالمي  املركز  وتدمري 
كولومبيا بوالية تيني�سي يف فرباير 

.2008

 وكان بيكر قد ُوجهت له اتهامات 
بانتهاك احلقوق املدنية التي حتمي 
امللكيات الدينية، وا�ستخدام النار 

يف ارتكاب جرمية.

وجهت  بيكر  اإىل  وباالإ�سافة 
اآخرين  اأمريكيني  اإىل  االتهامات 
غولدن،  كوري  مايكل  هما 
وقد  �ستون،  اإدوارد  وجوناثان 
مذنبان  باأنهما  نوفمرب  يف  اأقرا 

بارتكابهما اجلرمية.
بقيامه  بيكر  اأقر  اجلل�سة   وخالل 
بتح�سري  و�ستون  وغولدن  هو 
ودخول  مولوتوف،  خليط 
واإ�سعال خليط  االإ�سالمي،  املركز 
ور�سم  امل�سجد،  يف  املولوتوف 
جدران  على  معقوفة،  �سلبان 
الدوافع  اأحد  اأن  م�سيًفا  امل�سجد، 
وراء اجلرمية كان الطبيعة الدينية 

للمكان.
م�ساعد  باأعمال  القائمة  وقالت 
احلقوق  بق�سم  العام  النائب 

"القانون  كينج:  لوريتا  املدنية 
االأمريكيني يف  يحمي حقوق جميع 
التي  وبالكيفية  املكان  يف  العبادة 
يريدونها دون خوف من العنف اأو 

التخويف".
تيني�سي  يف  االدعاء  ممثل  اأما 
هذا  "اإن  فقال:  ياربرو  اإدوارد 
قلب  ي�رشب  اجلرائم  من  النوع 
احلقوق املدنية واحلريات الدينية 
لتقدمي  �سعيد  واأنا  اأمريكا،  يف 
جميع املتهمني بامل�سوؤولية عن هذا 

العدوان الو�سيع اإىل العدالة".
التحقيقات  مكتب  يحدد  ومل 
على  احلكم  جل�سة  تاريخ  الفدرايل 
بيكر بعد اإقراره باجلرمية، م�سرًيا 
�ستون  على  احلكم  جل�سة  اأن  اإىل 
وغولدن �سوف تعقد يف 23 نوفمرب 

اأمريكي يعرتف باإحراق مركز اإ�صالمي بوالية ”تيني�صي“ 
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حم�س�س وقف قدام املكيف يقول:التنفخ 
 ******

عجوز �سمعت اأن الد�س حرام قالت: احلمد لله70�سنة وانا 
اأترو�س ب�سطل؟؟ 

 ******
�سكران رجع للبيت متاأخر فتحت له اأخته عطاها كف وقال: 

ما�ساء الله توك جايه؟؟ 
 ******

نذل �سور بالفديو ابوه وهم يدفنونه وكل يوم م�سغل 
ال�رشيط عند اأمه؟؟ 

 ******
نذل تزوج راح �سهر الع�سل حلاله؟؟؟؟؟؟؟ 

 ******
بدوي اأهدته بنت ببغاء واأت�سلت عليه ت�ساأله عن 

الهديه . قالها: عادي مثل طعم الدجاج 
 ******

خكري يعزي خكري قال االأول: معلي�س وفات الوالد قال 
الثاين:و�س دعوه

*****
واحد ق�سري...... اهله مايخلونه يدخن يف البيت ؟؟؟ 

يخافون يحرق الفر�سة 

*****
�سباب يدر�سون يف امريكا..... مات ابو واحد منهم 

واحتاروا كيف يعلمونه ..... واحد منهم جلف قال : انا 
اعلمه .... راح للي مات ابوه ..... وقال له : متى اآخر 

مرة �سفت ابوك ؟ قال : قبل �سهرين ..... قال اجللف : 
افلقني ان �سفته مرة ثاين 

*****
اأحول...... �سجل يف اجلي�س ...... حطوه يف ق�سم 

الق�سف الع�سوائي 
****

�ساحب حمل دخلت عنده وحده حلوه .... وكل �سوي 
تقول له : بكم هذا حجي ... بكم هذا حجي .... اخريا 

طف�س منها قال : �سويف انا ماحجيت لكني اخذت عمرة .. 
عل�سان كذا تقدرين تقويل .... ياعمري 

******
ولد ي�ساأل ابوه .... هل احلب اعمى ؟؟؟ رد عليه ابوه .. 

وقال : �سوف امك وانت تعرف 
******

عجوز راحت للم�ست�سفى مع ولدها ... ك�سف عليها الطبيب 
وقال : امك تعاين من الوحدة ... والزم تزوجها واحد 
عمره خم�سني ... وهم طالعني تقوله امه : �سفت و�سلون 
ياوليدي ؟؟ لكن الله يعينك ... وان كانك مالقيت واحد 

عمره خم�سني ... �سفلك اثنني من ابو خم�سة وع�رشين 

******
واحد جاء اىل جده لقيه يطلع يف الروح .... حلقه ب�سكني 

*****
فيه واحد راح لل�سيخ يف�رش له حلم وقال : انا حلمت اين 

الب�س بدلة لونها بني فاحت وجال�س يف مكان فيه ع�سب قال 
ال�سيخ : تف�سري احللم ..... انك ثور الله يف بر�سيمه 

****
فيه واحد تطاقت حرمته مع ال�سغاله ........ حط كل 

وحده يف بيت 
*****

اثنني يف ال�سجن حمكوم عليهم اعدام ... واحد منهم ح�سود 
جدا .. يف يوم االعدام ي�ساألوا االول عن امنيته االخرية .. 

قال : ا�سوف امي . �ساألوا احل�سود عن امنيته االخرية .. 
قال : �ساحبي ماي�سوف امه 

*****
يف بقره �سافت نف�سها يف املرايه قالت ح�سافه هالعيون على 

هالك�سه0000

*****
فيه قروي انتهت مدة رخ�سته قال لبوه رخ�ستي قظت قال 

ابو والله من كرث دورانك بال�سوارع

*****
حم�س�س م�سكته دوريه  قالوله اركب قال الوالله البيت قريب

*****
مرة واحد اتزوج واحدة و ملا اجنبوا طفلة كان عندها 

برا�سها �سعرة واحدة �سموها مفرقعة 
*****

يف حم�س�س �ساألوه اي�س ا�سعب �سي يف الدنيا قال ا�سوي 
�سك�سوكة ونا قاعد اآكل علك ههههههههههه 

*****
مرة واحد هو وابو حم�س�سني فبعث االب ابنه حتى يجيب 

ح�سي�س فم�سكتو ال�رشطة وهو راجع وحكموا خم�س �سنوات 
وبعد ماطلع رجع عالبيت وقال بدي اخذ البوي �سوية 

ح�سي�س فلما جا على ابو قلو االب ولك �ساعتني حتى جتيب 
�سوية هاحل�سي�س يا ابن ال�ستني................ 

نكت X نكت
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بقلم:
د.جيم�ض الزغبي

بالبيت  الدميقراطيني  فوز  اإثر  على 
ما  �رشعان   ،1992 عام  يف  االأبي�س 
خ�رشوا انتخابات 1993 و1994 اللتني 
الرئي�س  على  كارثية  نتائجهما  جاءت 
اجلمهوريون  فاز  وبالنتيجة  كلينتون. 
فرجينيا  واليتي  يف  احلاكم  مبن�سب 
الوحيدتني  -الواليتني  ونيوجري�سي 
نف�س  يف  انتخاباتهما  تعقدان  اللتني 
االنتخابات  فيه  جترى  الذي  العام 

الرئا�سية- ثم اأحكم اجلمهوريون اأي�سًا قب�ستهم على كال جمل�سي الكوجنر�س 
يف انتخابات عام 1994. اأما النتيجة النهائية فكانت عجز الرئي�س كلينتون 

عن مترير اأجندته و�سيا�ساته من خالل الكوجنر�س.
فكثريًا  االأمريكية.  ال�سيا�سية  احلياة  على  غريبة  احلاالت  هذه  مثل  ولي�ست 
اأحزابهم.  على  بتاأثرياتها  اخل�سارة  تلك  فتلقي  �سعبيتهم،  الروؤ�ساء  يخ�رش  ما 
من  مقعدًا   28 متو�سط  يخ�رش  ظل  الرئي�س  ينتخب  الذي  احلزب  اأن  واحلقيقة 
االنتخابي  ال�سجل  تاريخ  التكميلية، ح�سب  االنتخابات  الكوجنر�س يف  مقاعد 
منذ عام 1900. وال ت�ستثنى من هذه احلقيقة اإال اإدارة بو�س ال�سابقة، حيث 
 ،2002 انتخابات عام  الكوجنر�س يف  تعزيز موقفه داخل  بو�س من  متكن 
ب�سبب هجمات  االأمريكيني  اأ�سابت  التي  النف�سية  ال�سدمة  من  ذلك  م�ستفيدًا يف 

�سبتمرب.  11

تقليديًا  ت�سوت  التي  اجلنوبية  الواليات  من  فرجينيا  والية  اأن  رغم  وعلى 
ل�سالح املر�سحني الرئا�سيني اجلمهوريني، اإال اأن اأوباما متكن من الفوز بها 
يف انتخابات عام 2008، لي�سبح بذلك ثاين مر�سح دميقراطي يفوز بها منذ 
االنتخابات التي فاز فيها �سلفه الدميقراطي الرئي�س االأ�سبق ليندون جون�سون 
يف عام 1964. وتعود بع�س العوامل االأ�سا�سية التي اأدت اإىل فوز اأوباما 
اإىل التغريات الدميوغرافية التي  بهذه الوالية يف انتخابات العام املا�سي، 
اإىل  الليرباليني من وا�سنطن  اأكرب من  اأعداد  انتقال  نتيجة  حدثت فيها موؤخرًا 
فرجينيا ال�سمالية، اإ�سافة اإىل تدفق ع�رشات االآالف من املهاجرين من خمتلف 
واالآ�سيويون  والالتني  االأفارقة  فيهم  مبن  واالجتماعية  الثقافية  اخللفيات 

والعرب.
ا�سم املر�سح اجلمهوري،  العام يف والية فرجينيا يربز  انتخابات هذا  ويف 
الذي يتوىل من�سب نائبها العام حاليًا، بوب ماكدونيل، يف مواجهة مناف�سه 
الدميقراطي كريف ديدز -وهو مواطن اأ�سلي من مواطني الوالية و�سبق له 
اأن فاجاأ اجلميع بفوزه على مناف�سني دميقراطيني له، اأكرث �سهرة منه وحظيت 
حمالتهما بتمويل اأف�سل كثريًا من متويل حملته التمهيدية. ويف حني اأظهرت 
نتائج ا�ستطالعات الراأي العام ال�سابقة لالنتخابات النهائية تخلف ”ديدز“ عن 
مناف�سه اجلمهوري بوب ماكدونيل، تاأثر االأخري �سلبًا بن�رش اأجزاء من ر�سالة 
جامعية كتبها قبل 20 عامًا اأثناء حماولته احل�سول على درجة عليا يف جامعة 

فيها. يدر�س  كان  التي  االأ�سولية  روبرت�سون“ امل�سيحية  ”بات 
العداء  م�ساعر  على  اجلمهوريني  تعويل  اإىل  الراأي  ا�ستطالعات  اآخر  وت�سري 
تبنته  الذي  ال�سحية  الرعاية  اإ�سالح  م�رشوع  مناه�سة  -وخا�سة  الأوباما 
يبدو هذا  ل�سالح مر�سحيهم. ولكن  العام  بانتخابات هذا  الفوز  اإدارته- يف 
على  فالغا�سبون  االأحوال.  كل  يف  حلدوده  ومتجاوزًا  فيه  مبالغًا  الطموح 
نتائج  اأن  اإىل  اإ�سافة  هذا  اجلمهوريني،  مع�سكر  يف  �سلفًا  ي�سنفون  اأوباما 
الوالئيني  املر�سحني  قدرة  االأوىل  بالدرجة  حتددها  احلايل  العام  انتخابات 
التاأييد  اأو  العداء  م�ساعر  حتددها  اأن  من  اأكرث  ناخبيهم،  تاأييد  ك�سب  على 

الأوباما.
وي�سدق ال�سيء نف�سه على والية نيوجري�سي اأو ”الوالية احلديقة“ كما ي�ساع 
التجديد  �سباق  كورزاين“  ”جون  الدميقراطي  الوايل  يخو�س  ففيها  عنها. 
”كري�س كري�ستي“. وبينما تعرف هذه الوالية عادة  �سد مناف�سه اجلمهوري 
اأي�سًا  عنها  يعرف  الدميقراطيني،  الرئا�سيني  املر�سحني  ل�سالح  بت�سويتها 
باالأزمة  الوالية  تاأثر  جانب  واإىل  دائمًا.  اجلمهوريني  للحكام  انتخابها 
اإىل اعتقال عدد  اأدى  الف�ساد، ما  اأي�سًا ت�سود ممار�سات  االقت�سادية، ففيها 
كبري من امل�سوؤولني املحليني املنتخبني موؤخرًا يف ق�سايا ف�ساد، مع العلم اأن 

معظم هوؤالء من الدميقراطيني.
مناف�سيهم  على  االآن  حتى  تقدمًا  يحرزوا  مل  الدميقراطيني  اأن  اإىل  ونخل�س 
من  فح�سب  اأ�سابيع   6 مدة  بقاء  رغم  على  الواليتني  كلتا  يف  اجلمهوريني 
املعركة االنتخابية الفا�سلة. واأيًا تكن النتيجة فلن تكون حكمًا على الرئي�س 
اأوباما بقدر ما �ستكون عمليًا حكمًا على املر�سحني الدميقراطيني وقدرتهما 
على اإقناع ناخبيهم على امل�ستوى الوالئي املحلي. ويالحظ، يف �سياق ذي 
العام احلايل  انتخابات  نتائج  تكون  اأن  على  يعملون  اأن اجلمهوريني  �سلة، 
اأن نتائج  اأوباما. غري  الرئي�س  ا�ستفتاء �سعبي يف كلتا الواليتني على  مبثابة 
االنتخابات هذه، لن تكون باأي حال تكرارًا ملا حققه اجلمهوريون من فوز 
�ساحق يف انتخابات عام 1994، مكنهم من فر�س �سيطرتهم على كال جمل�سي 

الكوجنر�س، فذلك زمن اآخر، بات االآن يف ذمة التاريخ.

الـ_ميقراطيون وا�شتحق�ق�ت 2009 
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...و منع �صـ_ور جريـ_ة مغربية لن�صرها 
كاريكاترياً عن زواج اأمري من اأملانية

يومية  �سحيفة  حجز  املغربية  الداخلية  وزارة  قررت 
حملية ب�سبب ن�رشها ر�سمًا كاريكاترييًا عن زفاف ابن 
بداية  يف  ال�ساد�س  حممد  امللك  املغربي  العاهل  عم 
االأ�سبوع اجلاري، من �سابة اأملانية، بح�سب ما اأكدت 

م�سادر ر�سمية، الثالثاء 29-9-2009.
عن  لالأنباء،  الر�سمية  العربي  املغرب  وكالة  ونقلت 
جريدة  متابعة  ”قررت  الوزارة  اأن  الداخلية  وزارة 
اجلريدة  ن�رش  ب�سبب  بحجزها  اليوم“ والقيام  ”اأخبار 
ال�سهر ر�سمًا  26 و27 من هذا  يف عددها املوؤرخ يف 
كاريكاترييًا له عالقة باحتفال االأ�رشة امللكية بحدث له 

طابع خا�س جدًا“.
هذه  املتوافرة حول  العنا�رش  ”وعلى �سوء  واأ�سافت 
الق�سية قررت طبقًا للقوانني املعمول بها متابعة يومية 
التدابري  اتخاذ  مع  بحجزها  والقيام  اليوم“  ”اأخبار 

املالئمة بخ�سو�س و�سائلها ومقراتها“.
ر�سمًا  اال�سبوع  بداية  يف  ن�رشت  امل�ستقلة  ال�سحيفة  وكانت 
كاريكاترييًا عن زفاف موالي ا�سماعيل ابن عم امللك حممد 

ال�ساد�س من اأملانية م�سلمة.

باالحرتام  �سارخًا  م�سًا  ميثل  ”الر�سم  ان  الوزارة  وقالت 
”وباللجوء  واأ�سافت  امللكية“.  اال�رشة  اأفراد  الحد  الواجب 
الر�سم  فاإن  مغر�سة  بنية  الوطني  العلم  ا�ستعمال  اىل 
خالل  من  االمة  رموز  من  برمز  م�سًا  ي�سكل  الكاريكاتريي 

اهانة �سعار اململكة“. 

وتابعت ”ا�ستعمال جنمة داود يف الر�سم الكاريكاتريي يثري 

من جهة اأخرى ت�ساوؤالت حول تلميحات اأ�سحابه ويك�سف عن 
توجهات مك�سوفة ملعاداة ال�سامية“.

كما قالت اإن االمري موالي اإ�سماعيل ”قرر اللجوء اىل العدالة 
يف اإطار هذه الق�سية“.

ويعاقب القانون املغربي على ”االإخالل باالحرتام الواجب“ 
للملك اأو الأحد اأفراد االأ�رشة امللكية.

ويرى بع�س احلقوقيني وال�سحافيني اأن حرية ال�سحافة �سهدت 
ا�ستمرار  ينتقدون  لكنهم  ال�ساد�س  حت�سنًا يف عهد امللك حممد 
مو�سوعات  يف  خ�سو�سًا  تناولها  يحظر  مو�سوعات  وجود 

الفرن�سي  الداخلية  وزير  ا�ستدعي 
الق�ساء  امام  للمثول  اورتفو  بري�س 
”حركة  بها  تقدمت  �سكوى  على  بناء 
حماربة العن�رشية وت�سجيع ال�سداقة بني 
”اهانات  بتوجيه  اتهمته  ال�سعوب“ التي 
به  افاد  ذات طابع عن�رشي“، وفقا ملا 

حمامي االدعاء لوكالة فران�س بر�س.
باري�س  حمكمة  امام  اورتفو  و�سيمثل 
بح�سب  االول/دي�سمرب  كانون   17 يف 

املحامي بيار مريا. 
الرئي�س  من  املقرب  اورتفو،  وكان 
الفرن�سي نيكوال �ساركوزي، اثار اجلدل 
انت�رشت  ان  بعد  احلايل  ال�سهر  مطلع  يف 
عن�رشي  طابع  ذات  اعتربت  له  احاديث 
�سبكة  على  بث  م�سور  �رشيط  طريق  عن 

االنرتنت.
املحكمة  امام  للمثول  واال�ستدعاء 
اجراء ق�سائي مب�سط يتيح جلهة االدعاء 
ان  اال  للم�ستدعى،  ادانة  على  احل�سول 
التهم تظل موجهة �سده  هذا ال يعني ان 

من قبل الق�ساء.
ولدى طرح ال�سوؤال على الوزير م�ساء مل 

ينكر هذه املعلومة كما مل يوؤكدها.
�سور  الذي  ال�رشيط  يف  اورتفو  ويظهر 
ون�رش  ايلول/�سبتمرب  من  اخلام�س  يف 
على �سبكة االنرتنت فيما كان يلتقي �سابا 

نا�سطا يف االحتاد من اجل حركة �سعبية 
مغربية،  ا�سول  من  احلاكم(  )اليميني 
عرفت عنه امراأة هام�سة ”هذا هو العربي 

ال�سغري خا�ستنا“.
دائما  ”يلزمنا  قائال  الوزير  فاأجاب 
ال  واحد،  هناك  يكون  عندما  واحد. 
باأ�س. لكن امل�ساكل تبداأ عندما ي�سبحون 

كرثا“.
العا�سفة  خ�سم  يف  اورتوفو  واعرب 
”ا�سفه  عن  ت�رشيحاته  بها  ت�سببت  التي 
نتج  انه  معتربا  والظامل“  العقيم  للجدل 
وطالبت  متاما“.  خاطىء  ”تف�سري  عن 

جهات  جانب  اىل  بالتايل  احلركة 
معار�سة با�ستقالة الوزير من من�سبه.

من جهته ا�سار �ساركوزي اىل ان الوزير 
بانه  يعرتف  لكنه  ا�سدقائه“،  اعز  ”من 

مل  انه  واعترب  الت�رشف.  يف  ”اخطاأ“ 
يكن يف كالم الوزير ”ما يدل على خلفية 

عن�رشية“.

ذات  االهانة  ان  اىل  اال�سارة  وجتدر 
فرن�سا  يف  تعاقب  العن�رشي  الطابع 
قيمتها  وبغرامة  ا�سهر  �ستة  بال�سجن 

مق��ش�ة وزير داخلية فرن�ش� لتوجيه 
عن�شري“ ملغربّي... ط�بع  ذات  ”اه�ن�ت 

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�صا�صبة  

نيوجري�صي

ا  و�سفي مل يكن قدي�سا وال نبيا لكنه كان 
جديد خالد الك�سا�سبه : اخرج يا احمد من 

)غار حرثا( !!
احلظ او لعلها )ا�سياء اخرى( حرمتنا نحن 
وزرائنا   روؤ�ساء  اف�سل  من  االردنيني 
املجايل(  )هزاع  البلد  على  مروا  الذين  

،)و�سفي التل( و )احمد عبيدات( .
واحلظ او لعلها ا�سياء اخرى جعلتنا  نعي�س 
او نتعاي�س مع )الفا�سدين املف�سدين(  الذين 

هم عن اخال�سهم يف عملهم �ساهون ، وملالنا ومال الدولة ل�سارقون وناهبون 
.

البلد الوحيد يف العامل  الذي ال ميلك  احلظ او لعلها ا�سياء اخرى  الذي جعلنا 
بحرا  اال) امليت( ، و البلد الوحيد الذي ال ميلك )نفطا( او )يخفونه عنا( ، حتى 

)من�سفنا (ا�سحى ه�سابا من االرز الذي ال تعلوه اللحمة البلدية. 
فاأ�س�س  املدار�س  اليان�سيب ال جتتهدوا يف  اوراق   ت�سرتوا  االردنيون ال  ايها 
القبول يف اجلامعات ال تعتمد فقط على  التفوق العلمي ،ال جتتهدوا يف اجلامعات 
فاحل�سول على وظيفة ال ياتي بالنجاح الدرا�سي، نحن �سعب بال حظ هل تذكرون 

مباراتنا مع اليابان قبل عدة �سنوات وبال م�ساواة وبلدي خالية من العدالة. 
  يف االردن  البع�س يعني مبرتبة �سفري يف وزارة اخلارجية حتى قبل التخرج 

وبع�س ا�ساتذتنا من حملة الدكتوراة ال زالوا يعانون البطالة .
يا احمد  تعال  وكن�س االر�س من الفا�سدين املف�سدين ، تعال وانقذ الوطن  من 

الل�سو�س املنت�رشين  يف كل  مكان .
 يا احمد .. وزرائنا  قلقني على مواقعهم اكرث من قلقهم علينا ، ونوابنا م�سغولني 

باعطيات احلكومة  وامتيازات املن�سب وال وقت لديهم للرقابة والت�رشيع .
ونفتقد  نفتقدك   كم  مبادئك   على   القاب�س  ايها  املنا�سب  يف  الزاهد   ايها 

و�سفي.  
اخرج يا احمد من )غار حرثا( ،ال تاأبه من �سيوف ابناء الف�ساد التي تريد ان 
تبعرث دمك بني )القبائل(، يا حراث يا ابن احلراثني يا ابن )حرثا(  و)ابيال(  من 
مثلك ال تليق به جمال�س الدولة املحجوزة ملن نهبوا البلد تعال وارمي �سوؤالك 
االكرب من  حياة واالثقل من جبل يف وجوهنا ، تعال وا�ساألنا جميعا:“ من اين 

لك هذا؟“
وجعي  يا  والغ�سب  الوجع  �سدى  يا   ، واملحرومني  الفقراء  �سوت  يا   احمد 
اآن لهذا ال�سعب ان  ويا وجع الفقراء ال ت�ست�سلم وال تن�سحب من املعركة ، اما 

يتكلم،اما اآن للقابعني يف القبو  والرازحني حتت االر�س ان ينه�سوا. 
احمد ان )املدينة الريا�سية( تناديك ، و )املدينة الطبية( تناديك، و)مفو�سية 
حتت  من  تتم  التي  وال�سفقات   ، تناديك  العبديل(  و)م�ساريع   ، تناديك  العقبة( 

الطاولة تناديك ،وال�سعب  الذي ير�سف يف اغالله تعبا يناديك .
ال  جمال�سنا   ، وال�سارقني  للمنافقني  تر�سية  جوائز  ا�سحت   جمال�سنا  احمد  يا 
يدخلها اال من يب�سم عن غيب  ويقول نعم دائما حتى لو كان الثمن هو الوطن . 
واال�رشائيليون ي�رشحون وميرحون يف ار�سنا، وخنازيرهم ت�ستبيح مزارعنا 
،و)كني�سيتهم(  طامع يف وطننا  ،ونحن ال زلنا ملتزمني بال�سالم ،ناأبى ان ن�سمع 

�رشختك املدوية :“ ال ل )وادي عربة(“ . 
 يا احمد عقولنا التي  تتبدل مثل ف�سول ال�سنة تناديك ، وقلوبنا  التي مثل الوان 
كل  حتمل  احلرباء  مثل  التي  و�سمائرنا   ، تناديك  اخلريف  ف�سل  يف  ال�سجر 

االلوان تناديك . 
يف  خمزن  الوطن(   و)ميثاق  مفقودين،   الرجال   والرجال  نواب،  بال  بلدنا  

االدراج بال ا�ستعمال ، ورجال الوطن  يف اقامات جربية او اختيارية .  
و  جملي(  )ح�سني  قتلوا   ، ال�سيا�سية  �سخ�سياتها  وتغتال  ابنائها  تاكل  بلدي 
،و)فهد  نيابيا  في�سل(   و)توجان  �سبيالت(  ،و)ليث  نقابيا  العرموطي(  )مازن 
الرمياوي(  �سحفيا ، وال�سكني جاهز ملن يطيل الل�سان  او يبحث  مثلي او مثلك 

عن احلقيقة.
الوطن   )ف�سيف�سائيات(  بني  ال�سائعة  هويتي  عن  عاما  ت�سعني  منذ  الباحث  انا 
عن  والباحث  ابنائه،  كرامة  واملهدورة  امواله،  واملهدورة  دمه،  املهدور 

الرجال. 
املك )جواز �سفري(، و)رقمي الوطني( ،و)بطاقتي ال�سخ�سية( ، لكني ال زلت 
ابحث عن )هويتي الوطنية( يف )ار�س املغرتب(  التي كانت يف يوم من االيام 
الجدادي، ال زلت ابحث عن )را�سد اخلزاعي( و)كليب ال�رشيدة  ( و)و�سفي التل(  

و)هزاع املجايل (، وعنك يا حراث يا ابن احلراثني.  

وطني لي�س من مينحني  )جواز�سفر( بل هو م يجعلني اتعلق باهداب الطماأنينة  
اطعام  على   قادرا  يجعلني  من  ولكنه  وطنيا(  )رقما  مينحني   من  لي�س  ،وطني 

االوالد  بدون ان ا�رشق  وبدون ر�ساوي .   

يا ار�سي يا ار�س )االنباط( ، يا ار�سي  يا ار�س )غ�سان( ،اعيدي يل اطالل 
)ام قي�س( و)البرتاء(وقالع )ال�سليبيني (يف الكرك وعجلون، واعمدة )الرومان( 
يف جر�س ومدرجاتهم يف عمان ، اعيدي يل ابطايل الذين هم�ستهم كتب  )موؤرخي 
ال�سلطان( ، اعيدي يل )احمد عبيدات (، واطلقي العنان ل )عرار( الن ي�رشخ من 

و�سط )خرابي�س النور( ان :“عفا الوفا وانتفى يا م�سطفى ... ” 

يا )و�صفي( مل يكرب الرجال 
ولكن املواقع �صغرت

khaledkasasbeh@yahoo.com
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Dr Al karbi, yemeni foreign minister,  with head of the yemeni
 communuty Abdusalam Mubaraz

ت�شوير: �شعيـ_ الأتب
Abdo Almutti showing Dr Al karbi, yemeni foreign minister, Ghorba 

News paper
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 250 قدره  تعوي�س  على  م�رشي  ح�سل 
األف دوالر من مكتب التحقيقات الفيدرايل 
التي  املعاملة  �سوء  ب�سبب  االأمريكي 
�سبتمرب  هجمات  خلفية  على  لها  تعر�س 
عام 2001. وكان عبد الله حجازي قد 
رفع دعوى �سد املكتب متهما اإياه بتوجيه 
و�سجنه  عادل  غري  ب�سكل  اإليه  االتهام 
االتهام  توجيه  مت  حيث  يوما   34 ملدة 
خا�س  ات�سال  جهاز  ب�ساأن  بالكذب  اليه 
فندق  يف  غرفته  يف  عليه  عرث  بالطائرات 

بنيويورك.
 وقال حجازي انه ذكر ق�س�سا مت�ساربة 
الذي  الرتويع  ب�سبب  اجلهاز  ذلك  ب�ساأن 

تعر�س له على يد عميل فيدرايل.
عليه  وكذب  فيه  �رشخ  العميل  ان   واأكد 

وهدده بان اأ�رشته يف خطر.
اتفاق  على  وافق  قد  الق�ساة  اأحد   وكان 

الت�سوية يف يوليو/متوز عام 2009.
 يذكر ان حجازي كان يدر�س يف جامعة 
االأمريكية  احلكومة  من  مبنحة  بربوكلني 
قرب  هيلتون  ملينيوم  فندق  يف  ويقيم 

الربجني عندما وقع احلادث.
 وقد اعتقل يف دي�سمرب/كانون اول عام 
2001 عندما عاد اىل الفندق ليح�سل على 

مقتنياته حيث انه كان قد مت اإجالء نزالء 
الفندق اأثناء الهجمات.

 

ذكرى موؤملة
خدم  انه  املحكمة  اأمام  حجازي  وقال 
خربة  ولديه  امل�رشي  اجلو  �سالح  يف 
كان  الذي  اجلهاز  وان  االت�ساالت  يف 
االت�سال  يف  ا�ستخدامه  ميكن  حوزته  يف 

بالطائرات ومراقبة اأحاديث الطيارين.
يناير/كانون  يف  �رشاحه  اإطالق  مت  وقد 
ثاين من نف�س العام عندما اأقر طيار اآخر 

كان يقيم يف الفندق ان اجلهاز يخ�سه.
الق�سية  رف�ست  قد  اأدنى  حمكمة  وكانت 
حمكمة  امام  الدعوى  ا�ستئناف  مت  ولكن 

اال�ستئناف يف منهاتن.
بعد  انه  اأبدي  جوناثان  حماميه  وقال 

اطالق �رشاحه تزوج اأمريكية ثم عاد اىل 
القاهرة وهو يعمل يف مدر�سة.

وقال اأبدي ”انه برئ متاما ومت ترويعه 
بجرمية  نف�سه  على  يعرتف  جعلته  لدرجة 
القرن ولو مل يعد الطيار لكان يف ال�سجن 

حتى االآن“.
وا�ساف قائال ”ان حجازي �سعيد بانتهاء 
املحنة ولكن هذه الذكرى املوؤملة �ستعي�س 

معه اىل االأبد“.
ورف�س حمامو مكتب التحقيقات الفيدرايل 

التعليق على ما حدث.

ربع مليون دولر لتعويـ�ض م�شري عن 
�شبتمرب  هجم�ت  ”الته�م“ يف 

جناة رئي�ض اجلالية اليمنية مبكة املكرمة ال�صيخ ح�صني 
التميمي من حادث

اليمنية  اجلالية  رئي�س  جنى 
ح�سني  ال�سيخ  املكرمة  مبكة 
التميمي من حادث مروري 
اأثناء  له  تعر�س  مروع 
املكال  اإىل  عدن  من  توجهه 

ب�سيارته.
التميمي  ال�سيخ  نقل  مت  حيث 
اإجازة  يق�سي  كان  الذي 
اأحد  اإىل  اليمن  يف  العيد 
اململكة  يف  امل�ست�سفيات 
لتلقي  ال�سعودية  العربية 

العالج جراء اإ�سابته يف احلادث.
هذا وقد قام القن�سل العام للجمهورية اليمنية بجدة ال�سفري حممد �سالح 
على  لالطمئنان  فيه  يرقد  الذي  امل�ست�سفى  يف  للتميمي  بزيارة  القطي�س 

�سالمته.
يف  اليمنية  اجلالية  واأبناء  واعيان  روؤ�ساء  من  عدد  بزيارته  قام  كما 

اململكة.

ا�صتطالع بـ“في�صبوك“ ي�صاأل ما اإذا يجب اغتيال اأوباما؟ 

موقع  اأوقف 
 “ ك في�سبو ”

عي  جتما ال ا
التطبيقات  اأحد 
ت�سمح  التي 
مني  للم�ستخد
ر  بتكا با
ت  عا �ستطال ا
بعد  للراأي، 
اأحد  اأن�ساأ  اأن 
مني  مل�ستخد ا
عا  �ستطال ا
ما  فيه  ي�ساأل 
يجب  كان  اإذا 
الرئي�س  اغتيال 
االأمريكي باراك 

اأوباما. 
�سبكة  ونقلت 
”�سي اأن اأن“ عن 

متحدث با�سم جهاز اأمن الرئي�س االأمريكي اأنه فتح حتقيقا يف احلادث.
من جهته، قال املتحدث با�سم موقع ”في�سبوك“، باري �سنيت ”اأر�سل لنا 
جهاز اأمن الرئي�س بريدا اإلكرتونيا طلب منا فيه اإزالته ”التطبيق“ وكنا 

قد اأزلناه قبل ذلك، واعلمناهم املو�سوع“.
وا�سار �سنيت اإىل اأن اال�ستطالع كان عاما ي�ستطيع اأن ي�سارك به جميع 
م�ستخدمي الوقع، وقد طرح �سوؤال حول ما اإذا كان يجب قتل اأوباما، 
قل�س  ”اإذا  ”رمبا“،  ”نعم“،  لل�سوؤال  حمتملة  اإيجابات  اأربع  وقدمت 

رعايتي ال�سحية“، ”ال“.
ا�ستطالعات  ابتكار  امل�ستخدمني  ”في�سبوك“ يخول  موقع  اأن  اإىل  ي�سار 
راأي وامتحانات ي�سارك بها اأ�سدقاوؤهم كما باإمكانهم اأن يختاروا اأن 

ي�سارك بها جميع امل�ستخدمني االآخرين للموقع.

بتغلغل  تفيد  موؤكدة،  معلومات  و�سلت 
عدد  يف  ال�سيطان  عبدة  من  جمموعة 
وبح�سب  ال�رشقية.  عمان  مناطق  من 
من  جمموعة  هناك  فاإن  التحريات، 
اأفكارها  بن�رش  تقوم  والفتيات  ال�سباب 
بطريق منظمة وب�سكل �رشي، يف حماولة 
اإىل  وال�سباب  الفتيات  اأقدام  جلر  جادة 

جتمعاتهم غري املعلن عنها.
فئات  جميع  ا�ستقطاب  حتاول  املجموعة 
املجتمع املحلي يف مناطق عمان القدمية، 

وباالأخ�س طالب وطالبات املدار�س.
مدار�س  اإحدى  ا�سم  على  ونتحفظ 
الفتيات يف منطقة حي نزال، حيث ت�سري 
من  متكنت  املجموعة  معلومات،اأن 
داخل  الثانوية  املرحلة  فتيات يف  جتنيد 

املدر�سة املذكورة.
املدر�سة  اإدارة  اأن  املعلومات  وتفيد 
اللواتي  الفتيات  من  جمموعة  اكت�سفت 
املدر�سة،  حرم  داخل  للفكرة  يروجن 
ب�سكل  لهن  الف�سل  عقوبة  توجيه  مت  حيث 

نهائي.

 
يقطنون  عيان  �سهود 
املدر�سة  منطقة  يف 
من  عددا  اأكدوا اأن 
وقعن  الالتي  الفتيات 
املجموعة  حبائل  يف 
بداأن  امل�سبوهة، 
املالب�س  بارتداء 
االأ�سود،  اللون  ذات 
والتخلي عن احلجاب، 

علم  دون  جمهولة  اأماكن  اإىل  واخلروج 
اأولياء اأمورهن.

تفا�سيل  على  اطلعت  نف�سية  مر�سدة 
باإحدى  ات�ساالتها  خالل  من  امل�سكلة 
املجموعة،  مع  املتورطات  الفتيات 
قالت: ”اأحاول جاهدة التاأثري على فتيات 
فبع�سهن  امل�سكلة،  يف  تورطهن  يل  تاأكد 
يحاول االنتحار، ومنهن من بداأت تخلع 
�سبحانه  بالله  �رشاحة  وتكفر  احلجاب، 

وتعاىل“.
 

من  جمموعة  اأن  علمت  ”البو�سلة“ 
يف  واالجتماعية  الدينية  ال�سخ�سيات 
الظاهرة،  اإليها  و�سلت  التي  املناطق 
الكافية  املعلومات  جمع  على  يعملون 
ومعرفة  ال�سيطان،  عبدة  ع�سابة  عن 
التعاون  اىل  لي�سار  املتورطة،  اجلهات 
املخالفني  ل�سبط  االأمنية  اجلهات  مع 
ومعرفة اجلهة التي تقف وراءهم. ي�سار 
اإىل اأن االأجهزة االأمنية األقت القب�س على 
عبادة  الأفكار  تروج  جمموعة  من  اأكرث 
الراقية  املناطق  من  عدد  يف  ال�سيطان، 

بالعا�سمة عمان يف اأوقات �سابقة.  

فتي�ت من ”عبـ_ة ال�شيط�ن“ تغزو من�طق يف عم�ن بطريق منظمة و�شريه 
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على هام�ض الـ_ورة الرابعة وال�صتون للجمعية العامة لالأمم املتحـ_ة، نزل الـ_كتور ابو بكر القربي  �صيفا على غربة حيث كانت لنا الفر�صة يف 
اأن نطرح عليه اأ�صئلة حول  م�صتجـ_ات ال�صاحة اليمنية  يف اطارها املحلي واالقليمي، كما مل نفوت الفر�صة للحـ_يث عن م�صاكل وهموم املغرتبني 

وكيف يرى امل�صوؤول االأول عن وزارة اخلارجية  امكانية حلها او احلـ_منها

معايل وزير اخلارجية الـ_كتور اأبو بكر القربي يف حوار ح�صري مع غربة نيوز

هن�ك دعم ي�أتي اىل احلوثيني من بعـ�ض احلوزات ال�شيعية يف عـ_د من الـ_ول ك�إيران والعراق وبعـ�ض دول جمل�س التع�ون اخلليجي

الق�عـ_ة  اأعلنت ت�أييـ_ه� للحوثيني وهن�ك اأدلة اأن اطراف من الق�عـ_ة تن�شق مع احلوثيني.

ح�لي� نقوم ب�لتن�شيق مع م�شلحة اجلوازات والهجرة يف �شنع�ء للقي�م بفتح قن�شلية ع�مة يف نيويورك
حاوره من نيويورك:

عبـ_ه املوتي

غربة نيوز:  معايل وزير اخلارجية مرحبا بكم 
بني اجلالية العربية واليمنية يف نيويورك.

غربة  جريدة  ا�سكر  اوال  القربي:   بكر  د.ابو 
نيوز التاحة لنا الفر�سة للتوا�سل مع ابناء جاليتنا 
بان�سطة  اهتمامكم  ا�سكر  نيويورك، كما  اليمنية يف 
التي نحن جزء ال  اليمنية واجلالية العربية  اجلالية 

يتجزاأ منها. 
وكما هو معلوم فان اجلالية اليمنية واحلمد لله هي 
منت�رشة يف كل الواليات املتحدة االأمريكية ومل تعد 
دليل  وهذا  فقط..  وم�سيغن  نيويوك  يف  منح�رشة 

على اأن اليمنيني انطلقوا يف اآفاق اأكرب واأو�سع..
املغرتبني  لالخوة  اأوؤكد  اأن  بودي  الظرف  هذا  يف 
بظروف  مير  االول   بلدهم  اليمن  اأن  اليمنيني 
يف  اليمن  ابناء  بني  ال�سف  وحدة  ت�ستدعي  �سعبة 
لكل  الت�سدي  اي�سا  وت�ستدعي  واخلارج..  الداخل 
حماوالت �سق ال�سف والنزاع والتفرقة داخليا او 

خارجيا...
اأن  اليمني يف اخلارج  ال�سعب  ابناء  ندعو  اأننا  كما 
بها.. املوثوقة  امل�سادر  من  االأخبار  ي�ستقي 
ال�سقاق والفرقة  تبث  التي  واالبتعاد عن امل�سادر 

بني اليمنيني...
يف  اأو  اأمريكا  يف  �سواء  املغرتبني  نرى  ونحن 
لالقت�ساد  حقيقي  رافد  اأنهم  على  االخرى  البلدان 
لهذه  ما�سة  حاجة  يف  حاليا  والدولة  واال�ستثمار 

اال�ستثمارات 
عدة  له  ال�سيئ  االقت�سادي  الو�سع  ان  يعلم  والكل 
اىل  يوؤدي  الفردي  الدخل  وتدين  عدة  ا�سباب 
يف  املغرتبون  ينظر  مل  والتطرف...واذا  التذمر 
اال�ستثمار يف وطنهم الذي يعود عليهم وعلى ابناء 
بلدهم  ويبادرون يف ذلك  فنكون اجلميع قد ق�رشنا 

يف بلدنا.
ونعرف ان امل�ستثمرين يواجهون �سعوبات كثرية 

ابواب  على  ذلك..لكننا  ينكر  احد  وال  اليمن  يف 
املوؤمتر العام للمغرتبني و�ستطرح كل هذه الق�سايا 
للنقا�س وايجاد احللول املنا�سبة لها، ويف ت�سوري 
ايجاد  ننطلق على  القادم �سوف  انه خالل املوؤمتر 
احللول ولي�س على اجلانب الت�سخي�سي فقط، وعلى 

املغرتبني طرح حلول منطقية وعملية  
بحيث تكون احلكومة قادرة على تنفيذها �سواء يف 
اي جانب  اأو  االأمني  اجلانب  اأو  القانوين  اجلانب 
الو�سع  اأن  ي�سعر  اأن  املغرتب  على  ويجب  اآخر، 

ي�ساعده يف اال�ستثمار داخل البلد بدون اي عائق.

االمم  يف  اجتماع  انعقد  انه  علمنا  نيوز:   غربة 
املتحدة يوم ام�س ملناق�سة االزمة اليمنية يف منطقة 
هذا  عن  متخ�س  ماذا  نعرف  ان  لنا  هل  �سعدة 

اللقاء؟
د.ابو بكر القربي:   عقد ام�س لقاء �سم الدول 
التعاون  العربية والواليات املتحدة ودول جمل�س 
يوؤكد  بيان  االجتماع  هذا  عن  و�سدر  اخلليجي، 
حر�س هذه الدول على امن وا�ستقرار اليمن وعلى 
اجلماعات  هذه  مواجهة  الرتابية وحقه يف  وحدته 
اجلماعة  هذه  ان  يعرف  املتطرفة...والكل 
ال�سالح  حملت  والقانون..  الد�ستور  عن  خارجة 
لفر�س ارادتها على الدولة دون اأن حتدد املطالب 
التي  تطالب بها، وهذه من امل�ساكل التي تواجهنا 
يف  حقهم  عن  احلوثيني...يتحدثون  مع  كحكومة 
ولكنهم  ذلك  يكفل  والد�ستور  املذهب  ممار�سة 
النظام  عن  ينقلبوا  ان  يريدون  انهم  الوا�سح  من 

اجلمهوري ويعودن باليمن اىل ما قبل 26 �سبتمرب 
الرئي�س  فخامة  عنه  اعلن  كما  احلكومي  واملوقف 
هذه  مع  هوادة  ال  انه  �سالح  الله  عبد  علي  االخ 
القانون  ال�سالح وتخرج عن  التي حتمل  املجموعة 
املبا�رش  احلوار  دائرة  اىل  عادت  ما  حالة  يف  اال 
اما  امل�رشوعة،  واملطالب  الق�سايا  كل  ملعاجلة 
اليمن  وبوحدة  الدولة  ب�سيادة  مت�س  التي  املطالب 

وا�ستقراره فال ميكن ان تقبل بها احلكومة 

غربة نيوز:   هناك غمو�س يف العالقات اليمنية 
ال�سعودية �رشيك معكم يف حماربة  ال�سعودية، هل 
امل�سكلة  وهل  حدودها؟  حتمون  انكم  ام  احلوثيني 

مت�س البلدين اواليمن لوحده؟
د.ابو بكر القربي:  ال توجد م�سكلة حدود لكي 
وبني  بيننا  خالف  ق�سية  لي�ست  الق�سية  الن  نحميها 
هناك  ان  ال�سعودية..الق�سية  العربية  اململكة 
جمموعة خارجة عن الد�ستور والقانون واحلكومة 
بامكانات  مينية  كحكومة  معها  تتعامل  اليمنية 
وجي�س ميني، وال�سعودية التتدخل يف هذا ال�ساأن، 
واالأرا�سي  اليمن  اإطار  يف  داخلي  اأمر  هذا  الأن 
ال�سعودية  مع  م�سكلة  ال  توجد  ال  وبالتايل  اليمنية 
وال طلب بدعم من ال�سعودية ملواجهة هذه العنا�رش 
اليمنية  احلكومة  م�سوؤولية  هي  امل�سوؤولية  هذه  الأن 

واجلي�س اليمني.
هناك  اأن  االأخبار  �صحة  ما  نيوز:   غربة 
جما  تـ_عم  واقليمية  خارجية  اأطراف 

عة احلوثيني؟
الكثري  �سمعتم  اأنكم  اأعتقد  القربي:   بكر  د.ابو 
من الت�رشيحات الر�سمية ومني اأنا اأي�سا يف بع�س 
املنا�سبات اأن هناك دعم ياأتي اىل هذه اجلماعات من 
بع�س احلوزات ال�سيعية يف عدد من الدول كاإيران 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  وبع�س  والعراق 
لها  عالقة  ال  و�سخ�سيات  هيئات  من  تاأتي  ولكنها 
باجلهات احلكومية، وهناك حتقيق يف هذه الق�سايا 
والقي القب�س على الكثري منهم والتحقيقات جارية 

اأجرى احلوار: عبـ_ه املوتي

يف  ال�شيعية  احلوزات  بعـ�ض  من  احلوثيني  اىل  ي�أتي  دعم  هن�ك 
التع�ون  جمل�س  دول  وبعـ�ض  والعراق  ك�إيران  الـ_ول  من  عـ_د 

اخلليجي
اأن  اأدلة  وهن�ك  للحوثيني  ت�أييـ_ه�  اأعلنت  الق�عـ_ة  

اطراف من الق�عـ_ة تن�شق مع احلوثيني.

يف  والهجرة  اجلوازات  م�شلحة  مع  ب�لتن�شيق  نقوم  ح�لي� 
�شنع�ء للقي�م بفتح قن�شلية ع�مة يف نيويورك
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على هام�ض الـ_ورة الرابعة وال�صتون للجمعية العامة لالأمم املتحـ_ة، نزل الـ_كتور ابو بكر القربي  �صيفا على غربة حيث كانت لنا الفر�صة يف 
اأن نطرح عليه اأ�صئلة حول  م�صتجـ_ات ال�صاحة اليمنية  يف اطارها املحلي واالقليمي، كما مل نفوت الفر�صة للحـ_يث عن م�صاكل وهموم املغرتبني 

وكيف يرى امل�صوؤول االأول عن وزارة اخلارجية  امكانية حلها او احلـ_منها

معايل وزير اخلارجية الـ_كتور اأبو بكر القربي يف حوار ح�صري مع غربة نيوز

هن�ك دعم ي�أتي اىل احلوثيني من بعـ�ض احلوزات ال�شيعية يف عـ_د من الـ_ول ك�إيران والعراق وبعـ�ض دول جمل�س التع�ون اخلليجي

الق�عـ_ة  اأعلنت ت�أييـ_ه� للحوثيني وهن�ك اأدلة اأن اطراف من الق�عـ_ة تن�شق مع احلوثيني.

ح�لي� نقوم ب�لتن�شيق مع م�شلحة اجلوازات والهجرة يف �شنع�ء للقي�م بفتح قن�شلية ع�مة يف نيويورك

اجلي�ض  ان  املعروف  من  نيوز:   غربة 
تف�صريكم  فما  جـ_ا  حمرتف  اليمني 
على  للقـ�شـاء  الوقت  هذا  كل  ال�صتغراق 

هذه اجلماعة؟
منطقة  اأن  تعرف  اأنت  القربي:    بكر  د.ابو 
ميار�سون  وهوؤالء  وعرة،  جبلية  منطقة  �سعدة 
حرب ع�سابات ويكفي اأن تنظر ما تواجهه اأمريكا 

يف افغان�ستان بجي�سها وطائراتها...
�سالمة  على  حري�سة  اليمنة  احلكومة  اأن  كما 
حتركات  وبالتايل  �سعدة  يف  املدنيني  مواطنيها 
االأبرياء  املدنيني  يتاأثر  ال  حتى  حم�سوبة  اجلي�س 

بتحركات اجلي�س 

يف  يــ_  القاعـ_ة  لتنظيم  هل  نيوز:   غربة 
ما يجري يف �صعـ_ة؟

اأعلنت  د.ابو بكر القربي:  بالطبع فالقاعدة قد 
من  اطراف  اأن  اأدلة  وهناك  للحوثيني  تاأييدها 

القاعدة تن�سق مع احلوثيني.

غربة نيوز:   من املعروف ان املغرتب اليمني 
�سبب  ما  اليمن  يف  اال  العامل  اأنحاء  كل  يف  ناجح 

ذلك؟
يجب  نظر  وجهة  هذه  القربي:   بكر  د.ابو 
ف�سلهم  �سبب  ويعرفوا  يقيموها  اأن  املغرتبني  على 
لكي  ومعاجلات  �سبل  ايجاد  ويجب  االأم  بلدهم  يف 

ين�رشوا يف بلدهم اليمن.

ان  يقول  النبوي  احلـ_يث  نيوز:   غربة 
االميان ميني، واحلكمة مينية، اين نحن 

من ذلك؟ 
د.ابو بكر القربي:   املعروف ان احلكمة هي 
ظالة املوؤمن، اين وجدها عمل بها وهذا هو الفرق 

وبني  االن�سان  عقل  يف  تتجذر  التي  احلكمة  بني 
الكثري  احيانا  نتكلم  للحكمة...لالأ�سف  املمار�سة 

عن احلكمة لكن ال منار�سها بالطريقة ال�سحيحة 

هناك  للق�صاء  بالن�صبة  نيوز:   غربة 
الذين  املغرتبني  من  ال�صكاوي  من  الكثري 
خائبني  ويرجعون  لال�صتثمار  يذهبون 
بالعقارات  املتعلقة  العراقل  ب�صبب 
كحكومة  دوركم  هو  ما  باملـ_ن  املوجودة 

للحـ_ من ذلك ؟
د.ابو بكر القربي:  اأنا اعرتف ان هناك م�ساكل 
با�رشت  وقد  الق�سائي  اجلهاز  داخل  وعقبات 
احلكومة يف �سل�سلة من اال�سالحات واأوؤكد لكم يف 
هذا املقام اأنه ح�سلت تغيريات كثرية يف الق�ساء، 
الدولية  للمنظمات  التقارير  من  العديد  وهناك 
الق�ساء  جهاز  يف  حدث  الذي  التح�سن  تذكر  التي 
ا�سالحات  ان  اعتقد  اليمنية..لكن  اجلمهورية  يف 
اعادة  اىل  وتتطلب  و�سعبة   معقدة  دائما  الق�ساء 
مالية  وا�سالحات  جديدة  كوادر  وخلق  التاأهيل 
لك  اأوؤكد  لكن  اأطول،  وقت  تاأخذ  ولهذا  وادارية 
بكثري  اأف�سل  الق�ساء  يف  اليوم  االأو�ساع  اأن  االآن 
مما كانت عليه يف العام املا�سي النه هناك عجلة 
بداأت تدور، وهناك وزير عدل م�سوؤول م�سوؤولية 
الق�ساء  ا�سالحات  حول  الرئي�س  اأمام  مبا�رشة 
واأنا اأمتنى اأنه الكثري من اال�سكاالت التي يواجهها 

املغرتبون االأن �ستجد طريقها اىل املعاجلة. 

تقـ_ التي  ال�صمانات  هي  ما  نيوز:   غربة 
مونها لت�صجيع املغرتبني لال�صتثمار داخل 
الر�صوة  ملظاهر  وجود  اي  دون  من  اليمن 

والف�صاد اأو وا�صطة؟
د.ابو بكر القربي: هناك كما تعرف ا�سالحات 
اال�ستثمار  فر�س  ملنح  الواحدة   النافذة  لتطبيق 

احلكومة  بها  تقوم  درا�سات  وهناك  وت�سجيعها.. 
للقيام با�ستثمارات، بحيث ال ي�سطر امل�ستثمر للقيام 
ت�سهيالت.. االمور هي  الدرا�سات وكل هذه  بهذه 
الثالث  العامل  بلدان  كل  يف  اجماال  اال�ستثمار  لكن 
ا�سكاالت  من  الكثري  من   يعاين  اليمن  يف  وخا�سة 
اىل  يحتاج  وهذا  االدارة،  وق�سايا  التحتية  البنى 
يدخل  يدخل املغرتب والن�ستثمر  ان  وقت ويحتاج 
وف�سح  االختالالت  ملعاجلة  الدولة  مع  �رشاكة  يف 
ت�سري  حتى  الف�ساد  ن�رش  يحاولون  الذين  النا�س 

االأمور يف الطريق ال�سحيح.

بها  قام  درا�صات  هناك  نيوز:   غربة 
املغرتبون النعا�ض االقت�صاد هل احلكومة 
الـ_را�صات  هذه  مثل  لقبول  م�صتعـ_ة 

واال�صتثمارات ؟
جلنة  هناك  لك  قلت  كما  القربي:   بكر  د.ابو 
اي  هناك  كان  واذا  اال�ستثمار  ق�سايا  كل  ترعى 
درا�سات حول اال�ستثمار او مقرتحات فانا اعتقد 
�سيئ  فيها واي  لينظروا  �سعداء جدا  �سيكونوا  انهم 
عملي ومعقول فاأنا متاأكد انهم �سياأخذوه النه هذا 

�سيئ يح�سى باهتمام كبري جدا.

غربة نيوز:  الكثري من املغرتبني ي�صتكون 
من عـ_م وجود

نيويورك  يف  كاملة  قن�صلية  خـ_مات   
ال�صفارة  اىل  للذهاب  جمربين  وانهم 

بوا�صنطن؟

د.ابو بكر القربي: كان من املفرو�س ان تاتي 
بنيويورك  للقن�سلية  املا�سية  ال�سنة  خالل  االجهزة 
جلب  قبل  النه  وتعرثت  ال�سفر  جوازات  ال�سدار 
االجهزة يجب موافقة اجلانب االمركي لفتح قن�سلية 
ان  للمندوبية  ي�سمح  ال  القانون  الن  نيويورك  يف 
ت�سدر اجلوازات وحاليا نقوم بالتن�سيق مع م�سلحة 
للقيام بفتح قن�سلية  اجلوازات والهجرة يف �سنعاء 

عامة يف نيويورك.

االنف�صاليني  من  الكثري  نيوز:   غربة 
يتهمون جريـ_تنا باننا منحازين للحكومة 
تعليق  من  هل  املادي  الـ_عم  نتلقى  وباننا 

حول هذا؟
االنف�سالة  العنا�رش  هذه  القربي:    بكر  د.ابو 
تعي�س على اال�ساءة وت�سويه احلقائق وعدم القبول 
مبن يختلف معهم يف الراأي، وكل من يوؤمن بالوحدة 

يعتربوه خائن من وجهة نظرهم لالأ�سف ال�سديد.
ا�ساءة  من  هوؤالء  يقوله  ما  غربة  وانتم يف جريدة 
�سدوركم  يف  و�سام  تعتربوه  ان  املفرو�س  لكم 
وطنه  ومع  الوحدة  مع  يقف  الذي  ال�سخ�س  الن 
ومع ا�ستقرار بلده هو ال�سخ�س الذي ي�سعر بالفخر 

واالعتزاز ولي�س الداعني لالنف�سال.

غربة نيوز: معايل الوزير ن�صكرك التاحة 
لنا الفر�صة للقاءك

وجلاليتنا  لكم  ال�صكر  القربي:  بكر  د.ابو 
الواحـ_ة املوحـ_ة
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اأمريكا ترفع متويلها لـ_عم مراكز التـ_ريب 

املهني باليمن اإىل ” 7ر3“ مليون دوالر 

وقع ب�سنعاء اليوم الثالثاء على مذكرة تفاهم بني احلكومة 
اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدويل واحلكومة 
االأمريكية ممثلة بالوكالة االأمريكية للتنمية الدولية تق�سي 
مراكز  بدعم  اخلا�سة  االأمريكية  املنحة  اتفاقية  بتعديل 
التدريب املهني وبرامج الدعم الفنية لقطاع التعليم الفني 
املنحة  قيمة  رفع  يتم  بحيث  اليمن  يف  املهني  والتدريب 
االأمريكية لت�سل اإىل ثالثة ماليني و�سبعمائة األف دوالر . 

الوزراء  رئي�س  نائب  اليمني  اجلانب  عن  املذكرة  وقع 
لل�سئون االقت�سادية وزير التخطيط والتعاون الدويل عبد 
مدير  االأمريكي  اجلانب  وعن  االأرحبي  اإ�سماعيل  الكرمي 
الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية الدكتور ” جي�س ا�سلي . 
التدريب  ملراكز  الدعم  تقدمي  االأمريكية  املنحة  وتت�سمن 
واملهني  الفني  التاأهيل  اإمكانيات  من  يعزز  ومبا  املهني 
الالزمة  والت�سويقية  املهنية  املهارات  واإك�سابهم  لل�سباب 
ل�سوق العمل اإىل جانب تقدمي الدعم الفني ملوؤ�س�سة ال�سالح 
اخلريية يف اإدارتها ملركز التدريب املهني وتنمية ال�سباب 
يف  املهني  التدريب  مراكز  من  عدد  وتاأثيث  وجتهيز 

اليمن. 
واأعرب نائب رئي�س الوزراء لل�سئون االقت�سادية عن تقدير 
احلكومة اليمنية ملبادرة الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية 
لتعزيز اجلهود احلكومية الهادفة اإىل تطوير وتنمية التعليم 
�سوق  احتياجات  تلبية  اأن  موؤكدا  املهني  والتدريب  الفني 
العمل املحلية واالإقليمية من خالل تعزيز خمرجات التعليم 
الفني والتدريب املهني من ال�سباب اليمني ميثل اأحد ابرز 

االأولويات احلكومية خالل املرحلة القادمة .

ظافر ال�صعالن - 
ك�سف مغرتب ميني يف الريا�س، اأن لديه ع�سبة 
طبية ا�ستطاع من خاللها معاجلة خم�س حاالت 
فريو�س  الأعرا�س  م�سابهة  باأعرا�س  اأ�سيبت 
بح�سب  متامًا-  لت�سفى  اخلنازير،  اأنفلونزا 
تعمل  اإذ  واحدة،  عالجية  جل�سة  خالل  قوله- 
الع�سبة املتوافر بكرثة يف اململكة على مهاجمة 

الفريو�س ب�رشعة فائقة ال تتجاوز 15 دقيقة.
وا�ستغرب املغرتب علي بن �سعد الوعيل من هيئة 
بهذا  خاطبها  اأن  �سبق  التي  والدواء،  الغذاء 
معاجلة  بعدم  تعهدًا  عليه  واأخذت  اخل�سو�س، 
ترخي�س.  على  احل�سول  بعد  اإال  �سخ�س  اأي 
بعالج  له  ي�سمح  باأن  ال�سحة  وزير  وطالب 
و�سائل  اأمام  الفريو�س  بهذا  امل�سابة  احلاالت 
اإىل  م�سريًا  كالمه،  �سحة  من  للتاأكد  االإعالم، 
اأن طريقة العالج بهذه الع�سبة ال تتم عن طريق 
خارجي  بـ»ت�سميد«  واإمنا  ال�رشب،  اأو  االأكل 

للج�سم، ما يعني اأن لي�ست لها اأ�رشار جانبية.
ويبلغ عدد الوفيات امل�سابة بفريو�س اأنفلونزا 
ما  بح�سب  حالة،   23 ال�سعودية  يف  اخلنازير 
�سحايف  بيان  اآخر  يف  ال�سحة  وزارة  ذكرته 
اأ�سدرته، كما بلغ عدد امل�سابني 3500 حالة. 
يزال  ال  الوفيات  معدل  اأن  الوزارة  واعتربت 
بلغ  اذ  العاملي،  املعدل  مع  ومتوافقًا  طبيعيًا 

اأن  اإىل  اأ�سارت  فيما  املئة،  0.66 يف  اأقل من 
املئة  يف   98 بلغت  املر�س  من  ال�سفاء  ن�سبة 

حلاالت االإ�سابة امل�سجلة حتى االآن. 
ام�س  العاملية  ال�سحة  منظمة  وقالت 
ان1«  »ات�س1  فريو�س  اإن  )اجلمعة(، 
اأدى اإىل وفاة 2837 �سخ�سًا يف العامل 
اآذار  يف  االأوىل  للمرة  ظهوره  منذ 

)مار�س( املا�سي.
 652 مقدارها  زيادة  الرقم  وميثل 
التي  ال�سابقة  باحل�سيلة  مقارنة  وفاة، 
فيما  اأ�سبوع،  قبل  املنظمة  ن�رشتها 
الوفيات  عدد  ازدياد  اأن  اإىل  اأ�سارت 
االأ�سخا�س  عدد  ازدياد  عن  ناجم 
بالفريو�س، ولي�س عن  ي�سابون  الذين 
اأكرث خطورة.  �سكل  االأخري نحو  حتول 
ال�سهر  مطلع  تبنت  ال�سعودية  اأن  يذكر 
حماية  بهدف  م�سرتكة،  خطة  اجلاري 
يف  املر�س  من  املدار�س  طالب 
اإطار  يف  اجلديد،  الدرا�سي  املو�سم 
والرتبية  ال�سحة  وزارتي  بني  اتفاق 
والتعليم، تتوىل مبوجبه وزارة ال�سحة 
تزويد وزارة الرتبية باملواد التدريبية 
تدريب  يف  وامل�ساركة  والتوعوية، 
املدر�سية  ال�سحة  يف  ال�سحية  الكوادر 

على االكت�ساف املبكر للمر�س.

مغرتب ب�ل�شعودية يع�لج اأنفلونزااخلن�زير 
ب�لأع�ش�ب ويط�لب برتخي�س 

�سباأنت: حتقيق/ يحيى جارالله 
وزارة  عن  ال�سادرة  الر�سمية  التقارير  اأظهرت 
االأ�سماك  من  اليمن  اإنتاج  حول  ال�سمكية  الرثوة 
يف  االأ�سماك  بيع  اأ�سعار  بني  احلا�سلة  الفجوة 
يف  بيعها  واأ�سعار  ال�سمكية  االإنزال  مراكز 
العام  مطلع  منذ  �سهدت  التي  املحلية  االأ�سواق 
اجلاري ارتفاعا غري م�سبوق يف كافة االأنواع. 
�سعر  متو�سط  اأن  اإىل  التقارير  تلك  وت�سري 
ال�سمكية  االإنزال  مراكز  يف  الواحد  الكيلوجرام 
من  االأول  الن�سف  خالل  املحافظات  ملختلف 
للكيلوجرام  ريال   199 بلغ  اجلاري  العام 
االأنواع  بع�س  �سعر  جتاوز  حني  يف  الواحد، 
1500 ريال  مبلغ  االأ�سواق املحلية  ال�سمكية يف 

للكيلوجرام الواحد. 
معرفة  حاولت  )�سباأ(  اليمنية  االأنباء  وكالة 

يف  ال�سمك  �سعر  الرتفاع  احلقيقية  االأ�سباب 
اأ�سعار  تراجع  من  بالرغم  املحلية  االأ�سواق 
كمية  وزيادة  االإنزال  مراكز  يف  باجلملة  بيعها 
باحل�سيلة  وخرجت  اجلاري  العام  خالل  ال�سيد 

التالية. 
يف  رئي�سية  وجبه  االأ�سماك  حلوم  تعد  حني  يف 
املائدة اليمنية وخا�سة يف املحافظات ال�ساحلية 
اإال اأن الكثري من املواطنني اأ�سبحوا غري قادرين 
يف  اجلنونية  اأ�سعاره  ب�سبب  ال�سمك  �رشاء  على 
قليلة  كميات  من  اإال  املحلية،  االأ�سواق  جميع 
من  الكثري  لها  يلجاأ  التي  الرخي�سة  االأنواع  من 
من  وغريها  والبيا�س  كاجلح�س  املواطنني 

االأنواع. 
يقول املواطن عبده اأحمد )موظف( اإنه ال ي�ستطيع 
�سهر  كل  واحدة  مرة  اإال  الأ�رشته  ال�سمك  توفري 

واأحيانا مير �سهران دون اأن تتذوق اأ�رشته طعم 
ال�سمك. 

وقال:“ نظرا الرتفاع اأ�سعار االأ�سماك وخ�سو�سا 
التي  وال�سخلة(  )كالديرك  منها  اجليدة  االأنواع 
الواحد  للكيلو  ريال   1500 اإىل  �سعرها  ي�سل 
يتوجب علي توفري �ستة اآالف ريال ل�رشاء وجبه 
البالغ عددهم ع�رشة  اأ�رشتي  �سمك واحدة الأفراد 
ال  الذي  راتبي  مع  يتنا�سب  ال  وهذا  اأ�سخا�س 

يتجاوز 40 األف ريال“. 
ميكن  كيف  )موظف(  فرحان  اأحمد  يت�ساءل  فيما 
 1500 اإىل  ت�سل  �سواحل طويلة  اأن متتلك  لليمن 
كيلومرت تزخر باأكرث من400 نوع من االأ�سماك 
من  الكثري  ت�ستطيع  ال  حني  يف  البحرية  واالأحياء 

االأ�رش اليمنية تذوق وجبه �سمك. 
املعنية  اجلهات  كافة  على  اأن  فرحان  وقال 

من  يجري  ما  تبعات  حتمل  ال�سمكي  بالقطاع 
ان  �رشورة  موؤكدا  املواطنني.  باأقوات  تالعب 
تقوم تلك اجلهات بالرقابة الفاعلة على االأ�سواق 
وتوفري احتياجات املواطنني من حلوم االأ�سماك 

وباالأ�سعار املعقولة. 
يعزو عبدالله عمر )موظف( ما يجري من تالعب 
املحلية  االأ�سواق  داخل  االأ�سماك  بيع  اأ�سعار  يف 
جمال  يف  العاملني  ميار�سه  الذي  اجل�سع  اإىل 
باالأرباح  يقنعون  ال  والذين  باالأ�سماك  االجتار 
على  الرقابة  وجود  عدم  ظل  يف  املعقولة 

االأ�سواق. 

�سوى  لهم  هم  ال  التجار  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار 
حتقيق اأكرب قدر من الربح حيث يعمد الكثري منهم 
بحيث  اأيام  لعدة  وتثليجها  االأ�سماك  جتميد  على 

ال�شني تتوج ط�لب ميني بطاًل بعـ_ 
اكت�ش�حه 700 من�ف�س اأجنبي 

طالب  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  توجت      
ا�سماعيل  عبده  اأحمد  ”عمار  اليمني  الدكتوراه 
البعداين“ بطاًل لـ“اجل�رش ال�سيني“، يف م�سابقة 
 the 2nd اإتقان اللغة ال�سينية للطلبة االأجانب
Chinese Bridge - the Chinese pro -
ciency competition for foreign st -

dents

وجاء فوز البعداين باملركز االأول يف امل�سابقة 
ومكتب   CCTV ال�سيني  التلفزيون  نظمها  التي 
على  بثها  ومت  ال�سينية،  للغة  الدوىل  املجل�س 
اكت�ساحه  بعد  تلفزيونية،  حلقات  ع�رش  امتداد 
اأكرث من )700( طالبًا اأجنبيًا مناف�سًا، يدر�سون 

يف ال�سني، وميثلون خمتلف دول العامل.
وقد اأقام التلفزيون ال�سيني CCTV حفل تتويج 
مهيب للطالب عمار البعداين- الذي ظهر مرتديًا 
الزي اليمني مع اجلنبية- ح�رشه �سعادة ال�سفري 
املعلمي،  امللك  عبد  الدكتور  بال�سني  اليمني 
واأع�ساء اآخرين من البعثة الدبلوما�سية اليمنية، 
يف  الدار�سني  اليمنيني  الطالب  من  غفري  وجمع 
ال�سني، والذين اأظهرهم التلفزيون ال�سيني يف 
م�سهد احتفايل عظيم، فخرًا برفع ا�سم وطنهم- 
العلمي، الذي لطاملا  التميز  اليمن- عاليًا بهذا 

الطالب  ظل 
ليمنيني  ا
ملبتعثني  ا
ج  ر للخا
�سفراء  خري 
ن  ميثلو

وطنهم.
حترير  اأ�رشة 
بة  غر ”

نيوز“و“نباأ 
 - “ ز نيو
تنقل  وهي 
ال�سبق  هذا 
 - ي خلرب ا
اأحر  تزف 
ين  لتها ا
والتربيكات 
ر  كتو للد

الكبري،  فوزه  مبنا�سبة  البعداين  اأحمد  عمار 
يف  التميز  روح  غر�س  اأح�سنت  التي  والأ�رشته 
التي  العايل  التعليم  لوزارة  وكذلك  نف�سه، 

و�سعت ثقتها به، والتي ناأمل اأن يكون 

اليمن  حتته  تبني  الذي  العنوان  هو  التميز 
وهو  م�ستقبلها..  و�سناع  العلمية،  كوادرها 
اأن يحملها طالبنا  ينبغي  التي  الر�سالة  اأي�سًا 
واليمنيون  عام  االبتعاث.. وكل  دول  كل  اإىل 

غالء االأ�صماك يف االأ�صواق اليمنية بني القر�صنة وج�صع التجار
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وعلى الرغم من ذلك ال يزال هناك الكثري 
يتحدثون  االأو�ساع  تلك  عا�سوا  ممن 
وال�سقاء  البوؤ�س  �سنوات  عن  مبرارة 
اأبناء  بنريانها  اكتوى  التي  واحلرمان 
ا�ستبدادي  نظام  ظل  يف  اليمني  ال�سعب 
جعلهم �سحايا لظلم احلاكم ، ولثالوث 

الفقر واجلهل واملر�س. 
كانت  فقد  املوؤ�رشات  جلميع  وطبقا 
البلدان  اليمن وحال  املقارنة بني حال 
اأزمنة  يف  بعيدا  باليمن  تقذف  االأخرى 
الع�سور  ” ظالم  اإىل   ، االأوىل  التاريخ 
الو�سطى“ على حد قول الطبيبة الفرن�سية 
/كلودي فايان/ التي و�سلت اإىل �سنعاء 

يف منت�سف القرن املا�سي. 
الربيطاين  وال�سحفي  الكاتب  يقول 
اال�سلحة  با�ستثناء   ” اوباالن�س  ادجار 
النقل  �سيارات  من  وبع�سا  النارية 
كانت  اإنه  يبدو  ال  القدمية  والعربات 

هناك ثمة تغريات لقرون خلت“. 
الواقعة  املناطق  تكن  مل  املقابل  ويف 
يف جنوب البالد، والتي ترزح حتت نري 
باأح�سن حاال من   ، الربيطاين  االحتالل 
اأخواتها يف ال�سمال، با�ستثناء م�ستعمرة 
اهتمام  من  بقدر  حظيت  التي  عدن، 
قاعدة  منها  اتخذوا  الذين  الربيطانيني، 

ع�سكرية اإ�سرتاتيجية. 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  تلك 
ولدت  واملتخلفة  املوؤملة  واالجتماعية 
التغيري  يف  قويًا  حافزًا  اليمنيني  لدى 
وم�سايرة  امل�ستقبل  نحو  واالنطالق 
اليمن  لبناء  االإن�سانية  احل�سارة  ركب 

احلديث. 
اليمن  زار  الذي  اأوباالن�س  ال�سيد  يوؤكد 
كان  ما  اإذا   “1948 يف  االأوىل  للمرة 
�سيا�سي  وتغيري  لثورة  مهياأ  بلد  هناك 

اأكرث من غريه فهو اليمن بال جدال“. 
من  �سل�سلة  بعد  اليمنيون  ا�ستطاع  وفعال 
 26 ثورة  تفجري  الن�سالية  املحاوالت 
�سبتمرب 1962 ، والتي �سكل انت�سارها 
اأكتوبر   14 ثورة  فتيل  اأ�سعل  وقودا 
1963م ، التي توجت بجالء اال�ستعمار 

 30 يف  الوطن  جنوب  عن  الربيطاين 

نوفمرب1967م. 
وبقيام ثورة 26 �سبتمرب وجالء امل�ستعمر 
جديدة  مرحلة  اليمن  وجلت  الربيطاين 
التحوالت  من  العديد  خاللها  �سهدت   ،
واالإجنازات يف خمتلف جماالت احلياة. 

* الـ_ميقراطية : 
�سكل  الثورة اي  اليمنيون قبل  مل يعرف 
كانت  حيث   ، الدميقراطية  ا�سكال  من 
والن�سب  بالدين  املربر  احلكم  طبيعة 
الفردية املطلقة املف�سية اىل  تقوم على 

اال�ستبداد. 
/�سعيد  وال�سحفي  ال�سيا�سي  ويوؤكد 
اجلناحي ”اإن التوجه نحو الدميقراطية يف 
اجلزء ال�سمايل من الوطن ارتبط بالثورة 

منذ قيامها يف 26�سبتمرب1962م“. 
وقال اجلناحي ان ” هذا التوجه ظهر يف 
جممل املبادئ واالإ�سارات التي طرحتها 
يف  وا�سحا  بدا  ثم   ، الوطنية  احلركة 
اأهداف  من  والرابع  الثالث  الهدفني 
الثورة ال�سبتمربية ، اإذ اأكدا على ) رفع 
واقت�ساديا  اجتماعيا  ال�سعب  م�ستوى 
جمتمع  واإن�ساء   ، وثقافيا  و�سيا�سيا 

دميقراطي تعاوين عادل...(. 
للجمهورية  املوؤقت  الد�ستور  جاء  وقد 
الذي �سدر يف17ابريل  اليمنية  العربية 
ال�سعب  ”حكم  مبداأ  على  لين�س  1963م 

نف�سه بنف�سه“ وعلى اعتبار ال�سعب م�سدر 
جميع ال�سلطات. 

1964م  يف27ابريل  واحد  عام  وبعد 
�سدر الد�ستور الدائم معززا ملا ورد يف 
�سابقه وموؤكدا على جت�سيد مبداأ ال�سورى 
يف  ال�سعبية  وامل�ساركة  والدميقراطية 

�سنع القرار. 
يف  �سدر  ال�سعيد  نف�س  وعلى 
د�ستور  اول  م  30نوفمرب1970 

 ، ال�سعبية  الدميقراطية  اليمن  جلمهورية 
” بداية مرحلة متقدمة على  والذي مثل 
طريق بناء موؤ�س�سات �سلطات الدولة على 

اأ�س�س دميقراطية“. 
وتوا�سال لتلك التوجهات ال�سيا�سية نحو 
تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع 
�سبتمرب   25 يف  �سنعاء  �سهدت  القرار 

ت�رشيعي،  جمل�س  اول  ت�سكيل  1967م 

عرف بـ)املجل�س الوطني املوؤقت(. 
مت  ع�سوا   45 املجل�س  هذا  �سم  قد  و 
اختيارهم بالتعيني ، ويف مايو 1970 
اأع�سائه  بزيادة  د�ستوري  قرار  �سدر 

اإىل 63 ع�سوا. 
ويف 25فرباير 1971 اأجريت انتخابات 
جمل�س ال�سورى الذي ا�سبح اول جمل�س 
 159 من  تاألف  ، حيث  منتخب  برملاين 
ع�سوا 20باملئة منهم فقط مت اختيارهم 

عن طريق التعيني. 
 30 يف  وحتديدا   ، نف�سه  العام  �سهد  و 
االأعلى  ال�سعب  جمل�س  ت�سكيل   ، نوفمرب 
برملاين  جمل�س  كاأول  عدن  يف  املوؤقت 
بعد اال�ستقالل ، حيث �سم )101( ع�سوا 

مت اختيارهم بالتعيني. 
 1978 اأكتوبر  يف  مرة  الأول  وجرت 
طريقها  عن  مت  مبا�رشة  انتخابات 
انتخاب)111( �سخ�سا يف ع�سوية جمل�س 

ال�سعب االأعلى. 

التعـ_دية ال�صيا�صية واحلزبية:
 

من  �سورة  اأي  ي�سهد  مل  اليمن  اأن  رغم 
قبل  واحلزبية  ال�سيا�سية  التعددية  �سور 
الوحدة اليمنية ، باعتبار اأن الد�ستور يف 
ال�سطر ال�سمايل كان يحظر العمل احلزبي 
ال  اجلنوب  يف  النظام  كان  حني  يف   ،
ي�سمح باأي ن�ساط حزبي ما مل يكون يف 
اإطار احلزب اال�سرتاكي اليمني ، اإال اأن 
تلك ال�سيا�سة مل تفلح يف اإيقاف االحزاب 

ال�سيا�سية التي مار�ست ن�ساطها �رشيا. 
حتى  احلال  هذا  على  االأمر  ظل  وقد 
 ، مايو1990م  من  والع�رشين  الثاين 
عندما توج اليمنيون انت�ساراتهم العظيمة 
قيام  واعالن  الوحدة  حتقيق  باإعادة 
قيامها  ارتبط  والتي  اليمنية  اجلمهورية 
الدميقراطي على  النهج  ع�سويا باعتماد 
واحلزبية  ال�سيا�سية  التعددية  قاعدة 

وحرية ال�سحافة والتعبري. 
املرحلة  هذه  خالل  البالد  �سهدت  و 
وثقافيا  واجتماعيا  �سيا�سيا  حراكا 
فاعال ، متخ�س عنه ظهور عدد كبري من 
ف�سال  ال�سيا�سية  والتنظيمات  االأحزاب 
والتكوينات  اجلماهريية  املنظمات  عن 

النقابية واملهنية والثقافية واالجتماعية 
والعلمية. 

الوطنية  ال�ساحة  على  اليوم  وين�سط 
/21/ حزبا وتنظيما �سيا�سيا و اأكرث من 
حكومية  غري  ومنظمة  جمعية  اآالف  �ستة 
باالإ�سافة اىل ع�رشات ال�سحف الر�سمية 

واحلزبية واالأهلية. 
اليمنية  للدميقراطية  اإجناز  اأول  وكان 
هو  اليمنية  اجلمهورية  قيام  اإعالن  بعد 
دولة  د�ستور  على  ال�سعبي  اال�ستفتاء 
يقوم   ” اأن  على  ن�س  الذي  الوحدة 
النظام ال�سيا�سي للجمهورية اليمنية على 
وذلك  واحلزبية،  ال�سيا�سية  التعددية 

بهدف التبادل ال�سلمي لل�سلطة ”. 
وقد ح�سل الد�ستور الذي انزل لال�ستفتاء 
يومي 15و16 مايو 1991م على تاأييد 
)3ر98يف املائة(من اإجمايل امل�ستفتني 
اال�ستفتاء  يف  باآرائهم  اأدلوا  الذين 

البالغني )788ر364ر1( م�ستفتيًا . 
وكفل الد�ستور للمواطنني اليمنيني، احلق 
يف تنظيم اأنف�سهم �سيا�سيا ومهنيا ونقابيا 
العلمية  املنظمات  تكوين  يف  واحلق 
واالحتادات  واالجتماعية  والثقافية 

الوطنية. 

*االنتخابات العامة :
منذ اعادة حتقيق الوحدة خا�س اليمنيون 
ثالث دورات انتخابية نيابية عامة على 
يف  االأوىل  جرت  متعدد،  حزبي  اأ�سا�س 
27 اأبريل 1993، والثانية يف 27 ابريل 

االأخرية يف  فيما جرت   ، 1997م  عام 
2003م.  27ابريل 

ال�سيا�سي  تاريخهم  يف  مرة  الأول  و 
توجه الناخبون اليمنيون يف 23 �سبتمرب 
اإىل �سناديق االقرتاع لالإدالء  1999م 

حرة  تناف�سية  انتخابات  يف  باأ�سواتهم 
للجمهورية،  رئي�س  الختيار  ومبا�رشة 
انتخابات  ثاين  باإجراء  ذلك  وتعزز 
رئا�سية مبا�رشة وتناف�سية يف 20 �سبتمرب 

 .  2006

العام  مطلع  مع  �سهدت  اليمن  كانت  و 
2001م حدثا دميقراطيا واإجنازا وطنيا 

مهما يف اإطار التوجه ال�سيا�سي ال�ستكمال 
البناء املوؤ�س�سي للدولة اليمنية احلديثة ، 
متثل يف اإجراء اأول انتخابات للمجال�س 

املحلية يف الع�رشين من فرباير2001م 
للمجال�س  ثانية  انتخابات  واأعقبها   ،
اإدخال  ثم   2006 �سبتمرب  يف  املحلية 
تعديالت يف قانون االنتخابات واإجراء 
انتخابات للمحافظني يف مايو 2008 من 
املنتخبة  املحلية  املجال�س  اأع�ساء  قبل 
الدولة  خطوات  اإطار  يف  ال�سعب  من 
املحلي  احلكم  نحو  لالنتقال  اجلادة 

وا�سع ال�سالحيات. 
وبلغ عدد الناخبني الذكور امل�سجلني يف 
جداول الناخبني لعام 2006م 5 ماليني 
و346 األف و807 ناخب ، بينما بلغ عدد 
الن�ساء 3 ماليني و900 األف و565ناخبة 
االنتخابية  الدوائر  جميع  يف  موزعني 
البالغ  اليمنية  اجلمهورية  امتداد  على 

عددها 301 دائرة. 

 م�صاركة املراأة يف احلياة 
ال�صيا�صية: 

على  اليمنية  اجلمهورية  د�ستور  ن�س 
يف  مت�ساوون  املواطنني  جميع  اإن 
الن�ساء �سقائق  احلقوق والواجبات وان 
وعليهن  احلقوق  من  لهن  وان  الرجال 
ال�رشيعة  توجه  يكفله  ما  الواجبات  من 

االإ�سالمية وين�س عليه القانون. 
�سهدت  والوحدة  الثورة  عهدي  وخالل 
يف  كبرية  حتوالت  املراأة  اأو�ساع 
منا�سب  تقلدت  حيث   ، عديدة  جماالت 
ن�ساطها  مهمة،وامتد  قيادية  ومراكز 
اإىل املوؤ�س�سات ال�سيا�سية على م�ستوياتها 

املختلفة . 
وزيرة  من�سب  حاليا  املراأة  وت�سغل 
وقا�سية وبرملانية ودبلوما�سية ، وهي 
كذلك قيادية وحزبية ، ف�سال عن كونها 

طبيبة ومهند�سة واأكادميية واأديبة. 
كما متكنت املراأة خالل الفرتة املا�سية 
يف  وم�ساركتها  ح�سورها  تعزيز  من 

احلياة ال�سيا�سية كناخبة ومر�سحة . 
ملحوظا  تزايدا  م�ساركتها  و�سجلت 
يف  جرت  نيابية  انتخابات  اأول  منذ 
ارتفع عدد  ، حيث  1993م  عام  اأبريل 
من  الناخبني  قيد  جداول  يف  امل�سجالت 
)417( الف ناخبة اإىل 3 ماليني و900 
األف و565ناخبة يف 2006، م�سكلة بذلك 
ن�سبة تزيد عن 43 باملئة من اإجمايل عدد 

اليمن .. من الفردية املطلقة اإىل حكم ال�شعب
لي�ض باإمكان معظم اليمنيني اليوم حتى اأن يتخيلوا كيف 
كان عليه احلال يف البالد قبل 47عاما من الزمان ، ذلك 

اأن ن�صبة قليلة منهم فقط ، وفقا للرتكيب العمري احلايل 
لل�صكان ، عاي�صوا االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية 

واالقت�صادية املرتدية التي �صيطرت على البالد قبل 
ثورة ال�صاد�ض والع�صرين من �صبتمرب 1962. 
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خربة ثالثون ع�م�   خريج اجل�مع�ت الBمريكية
رFي�س اجلمعية العربية لBطب�ء الB�شن�ن
ع شو اجلمعية الBمريكية لطب الB�شن�ن 

دبلوم طب الB�شن�ن ال�شرعي
نقبل معظم انوا´ الت�مني

  برن�مج خ��س ملن ل ميل∂ ت�مني ال�شن�ن

 Paterson Total Dental Care
والB�شن�ن الفم  وجراحة  لطب  العربي  املركز 

جميع ال�شت�ش�رات جم�نية

ال�شبت   اىل  الثنني  من  ال�شبو´  يف  اي�م   6
احدç الجهزة و املعدات الطبية

الدكتور ن�جي الع�شي

Tel: 973-278-0620
21 West Broadway Paterson NJ 07505
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

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

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

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

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

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

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

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

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

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

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

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

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

�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�صني
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حلويات نابل�س
Nablus Sweetال�ضهرية يف نيوجر�ضي

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

وكافة اأنواع احللويات ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn، NY 11220

Tel: 718-748-1214

فرع نيوجر�صي

Main st، Paterson  1050

Tel: 973-881-8003

Fax: 973-742-5001

ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات
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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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�صايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�صريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�صوية الو�صعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�صهيالت للم�صتثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�صايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�صراء 
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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تعلم الجنليزية وتعلم مه�رات اللغة
برامج ت�شمل:

املحا�صبة للمبتـدئني وللمراحل املتقدمة  -
م�صاعـد اداري  -

تطبيقات احلا�صوب – وورد، اك�صل، بوربوينت...واملزيـد  -
الطبي – اي كي جي، امل�صطلحات الطبية، اعـداد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتحـ�شـير لنيل ال�صهادة الثانوية.  -
" م�صرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة االأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�صاعـد يف احل�صول على رخ�صة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�صاعـدات مالية للموؤهلني  -
لي�ض هناك حاجة الخذ قر�ض  -

ميكنكم الـدرا�صة من االثنني اىل اخلمي�ض  -
الف�صول حمـدودة الوقت يف امل�صاء وخالل عطلة نهاية اال�صبوع

تعليم االجنليزية لغري الناطقني بها 
- االجنليزية 100 للمتـدئني

- االجنليزية 101 للمتو�صطني
- االجنليزية 102 للمتقـدمني

للمزيـد من املعلومات ات�صل مب�صوؤولة الق�صم 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



28

Ghorba News

Thursday October, 1st  2009- Vol 2  Issue#51 اعالناتاعالنات

 

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 مو�ضيقي ا�ضتعرا�ضي يــــم اأكثـر من 100 عازف عربي 
باال�ضافة اىل �ضيوف �رشف ومفاجاآت خا�ضة

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

ال�صبت نوفمرب 21
MGM Grand Garden Arena

التذاكر متوفرة االآن

ticketmaster.com :ل�صراء التذاكر ات�صلوا على 800.745.3000 او على املوقع االلكرتوين
للمعلومات حول التذاكر واأماكن اجللو�ض:800.637.0295

عرب:  العامل  اأرجاء  يف  العربي  العامل  الأطفال  �صتخ�ص�ض  احلفل  مـ_اخيل  من   100%

ACCESScommunity.org وNAAMA.com 

�ضـ 


