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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)
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 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

 Niranjan K Mittal
ÚjGô°ûdGh Ö∏≤dG »FÉ°üNCG Éæjód ¿B’G

Oƒ¡éŸÉH Ö∏b º°SQh IÎ°ùb
International cardiologist

 Stress tert
Catheterization

By Appointment
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اآراء

‹ó«Ñ©dG ‹ó«ÑY

ف�سلت �سبكة »�سي اإن اإن« الإخبارية الأمريكية 

اإحدى كبار حمرريها اأوكتافيا ن�رص، ب�سبب 

تعليق ن�رصته على �سفحتها اخلا�سة يف 

»تويرت«، اأبدت فيه »اإعجابها باملرجع ال�سيعي 

الراحل حممد ح�سني ف�سل الله وحزنها ل�سماع 

خرب وفاته، وَعّدته واحدًا ممن حترتمهم يف 

قيادة حزب الله اللبناين«.

ياأتي طرد ن�رص من عملها بعد نحو �سهر، �سبيهًا 

با�سطرار عميدة �سحفيي البيت الأبي�ض، هيلني 

توما�ض، اإىل ال�ستقالة من من�سبها عن عمر 

يناهز 89، بعد ت�رصيحات لها، اأثارت، هي 

الأخرى، جدًل كبريًا، دعت فيها الإ�رصائيليني 

اإىل »مغادرة فل�سطني، والعودة اإىل ديارهم«. 

وبني هاتني احلادثتني كانت النتقادات احلادة 

التي وجهتها اخلارجية »الإ�رصائيلية« على 

ل�سان ناطق ر�سمي با�سم حكومتها لل�سفرية 

الربيطانية لدى لبنان فران�سي�ض غاي عندما 

رثت، هذه الأخرية، املرجع ال�سيعي اللبناين 

الراحل اآية الله حممد ح�سني ف�سل الله يف 

مدونتها 

ال�سخ�سية 

على 

الإنرتنت 

قائلة باأن 

»ف�سل الله 

كان رجاًل 

حمرتمًا، 

ومن اأكرث 

النا�ض 

الذين 

حازوا 

اإعجابها«. 

وبينما 

تربعت 

وزارة 

اخلارجية 

الربيطانية 

طوعًا 

»برفع 

الرثاء من 

مدونة 

ال�سفرية 

م�سيفة باأن 

ما جاء فيه )الرثاء( يعرب عن راأي ال�سفرية 

ال�سخ�سي ول ميثل ال�سيا�سة الر�سمية للحكومة 

الربيطانية«، مل يتورع الناطق با�سم احلكومة 

الإ�رصائيلية عن القول باأن »املرجع ل ي�ستحق 

الثناء«.

العن�رص امل�سرتك بني احلوادث الثالث املتفرقة 

هو، اإ�رصائيل واملوقف منها. والتي مل تعد 

ت�ستحمل اأن ت�سمع اأو ترى ما ميكن اأن مي�ض، 

من بعيد اأو قريب، ال�سيا�سات غري الإن�سانية 

التي متار�سها، اأو تتقبل اأن يحظى بالحرتام 

من لي�ض يف قائمة من ت�سعهم يف خانة 

اأ�سدقائها. وبالتايل، ولكي ت�ستقيم الأمور يف 

العامل، لبد اأن يقبل هذا العامل ما تقوم به، 

ويحارب ما تنفر منه.

ما يجري اليوم يف املوؤ�س�سات الإعالمية 

واحلكومية الغربية، وخا�سة يف الوليات 

املتحدة ما حذر منه قبل عقدين من الزمان 

اأحد اأع�ساء جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي يف كتابه 

املعنون »من يجروؤ على الكالم«، من احتمال 

تراجع هوام�ض حرية التعبري التي يفرت�ض اأن 

يتمتع بها من يقطن الوليات املتحدة.

تريثت قبل اأن اأتناول مو�سوع اإقالة ن�رص 

»حتا�سيًا لأن يقال اأن العرب اأمة �رصيعة 

النفعال وي�سهل ا�ستفزازها، ومن ثم فهي 

اأمة غري قادرة على التحكم يف �سلوكها اأمام 

اأية ظاهرة ل تعجبها، ممنيًا النف�ض باأن 

متعن حمطة »�سي اإن اإن« النظر يف قرارها، 

وتعيد العتبار اإىل ن�رص، واأن تراجع 

وزارة اخلارجية الربيطانية موقفها فال 

ترغم �سفريتها على العتذار وم�سح ما جاء 

يف ت�رصيحاتها، واأن يتب�رص البيت الأبي�ض 

فال ي�سحي بخم�سة عقود من العمل امل�سني 

الذي قامت به توما�ض كي ير�سي املوؤ�س�سة 

اليهودية. لكن ها قد م�سى اأكرث من اأ�سبوعني 

على اآخر تلك احلوادث دون اأن يتغري قرار اأي 

من املوؤ�س�سات الثالث.

ينتاب املرء منا �سعور داخلي مقزز ي�ستفز 

امل�ساعر ويهز الكربياء ويتحول اإىل ت�ساوؤل: 

هل يعقل اأن ت�سل الفرعنة »الإ�رصائيلية« 

اإىل هذا املدى فت�رصب عر�ض احلائط بكل 

املقايي�ض ال�سيا�سية واملهنية، وت�سع مكانها 

�رصوطها العنجهية التي حترم من يرف�سها من 

حقه، لي�ض يف التعبري عن راأيه فح�سب، واإمنا 

قد ي�سل الأمر اإىل قطع لقمة عي�سه؟ فاليوم، 

ومع تنامي احلركات املنادية باملزيد من 

احلريات الفردية، ن�ساهد الدلئل الرا�سخة 

على تراجع موؤ�س�سات عريقة، يف هذا املجال، 

مثل البيت الأبي�ض ووزارة اخلارجية 

الربيطانية، ومعهما الـ )�سي اإن اإن(، مئات 

اخلطوات نحو الوراء عن تلك احلقوق التي 

طاملا نادوا جميعًا بها، دون اأن يكون هناك 

اأدنى �سبب �سوى اخلوف من »الفرعون« 

اليهودي.

هذا على اجلانب اليهودي، لكن ماذا عن ردة 

الفعل العربية؟

تريثت كثريًا قبل تناول امل�ساألة من زاويتها 

العربية، ترقبًا باأن اأ�سمع عن مبادرة عربية 

اإيجابية جتاه واحدة من ال�سيدات الثالث 

اللواتي »جتراأن«، وقلن �سيئًا من احلقيقة التي 

ل تريد »اإ�رصائيل« اأن ي�سمعها العامل، ممنيًا 

النف�ض، خا�سة بالن�سبة اإىل املواطنة العربية 

اللبنانية الأ�سل، اأوكتافيا ن�رص، اأن تبادر 

موؤ�س�سة عربية اإعالمية فتعر�ض عليها، وهي 

الكفاءة العاملية، من�سبًا مهنيًا يليق بها هي 

وي�سد حاجة لدى الف�سائية، اإن مل يكن من اأجل 

اأي منهما، فمن باب مقارعة اللوبي ال�سهيوين 

وو�سع حد لعربدته غري املقبولة، فلم اأ�سمع اأو 

اأرى ما ينبئ بح�سول ذلك، واأ�سبحت ق�سايا 

ال�سيدات الثالث يف خرب كان، وبات على 

اأوكتافيا اأن تدفع الثمن غاليًا جلملة ق�سرية 

بثتها عرب هاتفها املحمول.

يف هذا ال�سمت العربي دليل وا�سح على عمق 

»اخلنوع« يف ال�سلوك ال�سيا�سي العربي.

اأرجو اأن نتوقف عن الكتفاء بتوجيه اللوم 

للحكومات العربية، وتعليق اأثواب �سعفنا على 

م�ساجبها، فموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض، تقف 

معها هنا على قدم امل�ساواة، فهي ل ي�رصها 

لو مل يكن »اخلنوع« مغرو�سًا يف اأعماقها، لو 

بادرت وعر�ست على ن�رص وظيفة، حتى واإن 

كانت اأدنى بقليل من موؤهالتها املهنية.

حت�رص املرء هنا مقولة كان يكررها الرئي�ض 

ال�سيني الراحل على قيادات جي�ض التحرير 

ال�سعبي، يحذرهم فيها من »اخلوف من املهام 

ال�سعبة اخلطرية، اأو احتقار وا�ست�سغار �ساأن 

الب�سيطة«. وكما يبدو فاإننا نحن العرب، يف 

مواجهتنا للعدو ال�سهيوين، ل ي�سكننا اخلوف 

من املواجهات الكبرية �سده، فح�سب، لكننا 

اأي�سًا غري قادرين على اإجناز املتطلبات 

ال�سغرية اأي�سًا. وهذا يجعل من »اإ�رصائيل« 

فرعونًا عربيدًا ومن العرب قزمًا ذلياًل.
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اأحالم مرعي

قدرنا، نحن �لعرب، �أن نعي�ش يف 
بالد �لغربة بعيدً� عن �أر�سنا 

و�أهلنا، نرتك مالعب �ل�سبا و�أر�ش 
�لأجد�د، ننت�سل �أطفالنا ون�ساءنا 

من �ح�سان �حبائهم ونرحل بهم 
�إىل بالد بعيدة كل �لبعد عنا، 

جغر�فيًا،    ثقافيًا  وح�ساريًا، 
لي�ش حبًا بهذه �لبلد�ن ولكن بحثًا 
عن عمل وحياة �أف�سل حرمتنا منها 
بالدنا. وبالرغم من �ن�سهارنا يف 

�ملجتمع وكوننا �أفر�د  فعالني 
وحمبوبني بني جري�ننا تبقى 
حرقة يف �لقلب ويتٌم و�إن�سالخ 

عن �لوطن . كما �أن لعبة �لقدر 
�مل�سوؤوم قد تخبئ ما مل يكن يف 
�حل�سبان. ويف حو�دث ماأ�ساوية 
قد نخ�رس يف بالد �لغرت�ب طفاًل 

�أو عزيزً� مل يتمتع ب�سم�ش �أو هو�ء 
وطننا ولن يدفن حتى يف تر�ب 

�أر�سنا مع �أجد�ده و�حبائه. 

فماأ�ساة عائلة تهاين �سحادة، الطفلٌة 

اليمنية ذات الثماين اعوام التي انتقلت 

للعي�ض مع عائلتها منذ خم�ض �سنوات 

اإىل اجلنوب الغربي من مدينة ديرتويت 

الأمريكية، والتي كانت قد ق�ست �سباح 

اجلمعة 15 متوز، حرقًا، بعد اأن �سّب 

حريق يف الطابق ال�سفلي من منزلها يوم 

اخلمي�ض الفائت،  جتعلنا ن�ستذكر ماأ�سي 

الكثريين يف بالد الغربة. 

ففي ال�ساعة اخلام�سة من فجر اخلمي�ض، 

�سّب حريق يف الطابق ال�سفلي من املنزل 

وبعد اأن انقذها اجلريان، نقلت اإىل 

امل�ست�سفى وهي يف حالة حرجة، و�سعت 

بعدها يف غرفة العناية الفائقة.  اأكدت 

الطبيبة ال�رصعية اأن الطفلة فارقت احلياة 

�سباح يوم اجلمعة. 

وكان جارالعائلة، ليفيو تالو�ض، وهو 

من اجلالية الرومانّية، قد انت�سل الفتاة 

من منزلها التي اأ�ستعلت فيه النريان 

ب�سارع ترينتون بعد اأن �سّب حريق يف 

الطابق ال�ّسفلي من املنزل. والد الطفلة، 

والدتها وا�سقاوؤها الأربع مل ي�ستطيعوا 

اإخراجها من املنزل بعد اأن حو�رصت 

بالنريان وهي يف الطابق ال�ّسفلي.

تالو�ض، املعروف باإ�سم يل، هّب للّنجدة 

فدخل املنزل، اخرتق الّنريان و�سحب 

الفتاة خارج املنزل.

 قال تالو�ض: ’‘لقد ا�ستيقظت على �رصاخ 

عائلة الفتاة وعندما نظرت من �رصفة 

منزيل راأيت منزل جرياين يحرتق. 

عربت ال�سارع وو�سلت اإىل منزل جارنا 

الذي كان يف حديقة منزله مع زوجته 

وبع�ض اأولده. �ساألته هل اجلميع خارج 

املنزل فاأجابني وهو يبكي ويتاأمل ابنتي 

يف الداخل.‘‘

اأ�ساف تالو�ض اأنه ا�ستعمل م�رصب 

الباي�سبول ليك�رص الّزجاج وعندما حاول 

الّدخول اإىل املنزل حو�رص بالّنريان 

عندها عاد اىل منزله واأح�رص غطاًء 

وو�سعه على راأ�سه وحاول الّدخول 

جمّددًا اىل املنزل وكان دخان كثيف 

ينبعث منه مما اأ�ستحال عليه الّدخول اإىل 

املنزل.عاد جمّددًا اىل منزله واأح�رص 

هذه املّرة لوحة ا�ستعملها قناعًا ودخل 

املنزل عرب نافذة جانبية.

اأ�ساف: » زحفت اإىل الأ�سفل، كنت 

اأعرف اأن هناك نافذة ورائي، وجدت 

�ساقًا على الأر�ض وعندها وجدت الفتاة 

بعد اأن اأحدثت �سّجة. اأدركت عندها  

اأّنها ما زالت على قيد احلياة و�سعرت 

بفرح كبري عندما ح�سنتها بني يدّي«

اأخرجها تالو�ض من النافذة حيث كان يف 

انتظارها والدها وجاره ترين�ض �ستون 

�سرتيت الذي يعمل م�سعفا.

 قال �ستون �سرتيت: ’‘عندما اأخرجها 

تالو�ض مل تكن تتحرك، ولكن فور 

اعطائها تنف�سًا اإ�سطناعيًا، حتّركت 

واأخرجت من فمها بع�سًا من الّدخان 

الأ�سود‘‘.

اأعطيت الإ�سعافات الأولّية للفتاة اإىل حني 

و�سول �سيارة اإ�سعاف .ثم نقلت بعدها 

اإىل م�ست�سفى الأطفال  حيث زودت بجهاز 

تنّف�ض اإ�سطناعي. 

اأخرب الأطباء عائلة الفتاة اأنه يف حلظة 

معّينة توقف قلبها عن اخلفقان ولكّنهم 

متّكنوا من اإ�سعافها واإعادتها للحياة ثّم 

و�سعت يف غرفة العناية الفائقة ولكّت 

الأطّباء اأ�ساروا اأّنها تعاين من تلف يف 

الّدماغ. 

ت�سامن العديد من الأفراد واجّلمعّيات 

الأهلّية مع اأهل الفتاة و�سّلوا ملتم�سني 

من الله، عز وجل، ال�سفاء.

اأ�ساف �ستون: »اآمل اأن تتعافى هذه 

الفتاة التي كانت رفيقة ابنتي يف احلي.

لقد كانت طفلًة حمبوبة وذكية.«

عندما �سئل  تالو�ض عّما اإذا كان م�ستعّدًا 

جمّددًا لإنقاذ �سخ�ض اآخر من حريق يف 

منزله اأجاب باأنه م�ستعد يف اأي وقت 

للم�ساعدة لأن ما قام به مهّمة اإن�سانّية 

كونه اأخاه  يف الن�سانية اإذ قال: »يجب 

اأن تتدّخل عندما ترى �سخ�سًا تلتهمه 

النريان اأنها حالة اإن�سانّية وواجب 

اإجتاعمي. لو اأردت اأن تفعل �سيئًا، عليك 

اأن تقوم به بذكاء. كنت اأعرف ما علّي 

فعله لنجدة الفتاة.«

اأ�سار �ستون �سرتيت:« تالو�ض كان 

يرك�ض ب�رصعة فائقة وت�رّصف كبطل 

حقيقي يوم اخلمي�ض، لقد �سحب الفتاة 

يف اأقل من خم�ض ثوان : يل هو بطل 

حقيقي«.

حاول املحّققون حتديد اأ�سباب احلريق. 

مل يتبنّي يف التقارير الأّولية اأّنها حادثة 

مفتعلة اأو م�سبوهة. واجلدير بالذكر اأن 

حوادث مماثلة حت�سل يوميًا يف املنازل 

معظمها ناجتة عن اإحتكاك كهربائي 

اأو وجود مواد �سهلة ال�ستعال بالقرب 

من اأجهزة كهربائية ت�ستخدم لأغرا�ض 

الت�سخني .

عولج والد الفتاة من اإ�سابات طفيفة لكن 

حروقه  الداخلية وجروحه النف�سية لن 

ت�سفى. فطفلته ماتت حرقًا.  احلادث مل 

يكن مفتعال والكل هب للنجدة وال�سالة. 

وجارهم تالو�ض كان مثال للت�سحية 

فهو خاطر بحياته لإنقاذ الطفلة من بني 

 . ¿GÒædG

كم متنى الوالد اإنقاذ طفلته من األ�سن 

النريان قبل اأن يت�رصر ج�سدها الطاهر. 

ولكن القدر �ساء اأن ترحل وهي ما 

زالت طفلة. كم متنى اأن يعانق طفلته 

جمددًا وي�سمعها ت�رصخ فرحًة يف ارجاء 

املنزل.

 كم متنى، بكل ب�ساطة وحمبة اأبوية، 

اأن تبقى تهاين على قيد احلياة.

لكن املوؤ�سف واملحزن اأن الطفلة ماتت 

بعيدة عن وطنها واأهلها. فهي مل تر 

�سم�ض وطنها ومل تلم�ض ترابه. ماتت، 

كالكثري من الطفال والن�ساء، يف بلد 

يبعد عن وطنها اأميال اأميال.
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وجهت  قد  المريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رصة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

واموال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رصوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ض اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  التهام  ن�ض  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دولر   1800 حواىل 

Tسخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رص اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

المريكية  العملة  من  دولر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رص الموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رصقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت لحقا اىل لبنان ل�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�ض التهام

اخرين  ا�سخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رصوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رصاء ب�سائع مزورة بالف الدولرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ض  وقالت  الريا�سية  ني�ض 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

المريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رصبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  الرهابية 

”الدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  المن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من الن�س

الجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  الثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉض  الف  ع�رصة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 
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.áæ°S 15 من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها êح�سن حدر -
- ديب هاÊ حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزمي و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد حممد، �مللقب بعالء �أحمد حممد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�ش ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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 ≈∏Y ¿Ééàëj ¿É«HôZ
 ΩÉeCG êÉLódG á∏eÉ©e Aƒ°S
ÉjQƒ°S ‘ »cÉàæc º©£e

دم�سق )رويرتز( 

 ده�ض امل�ساة يف اأحد �سوارع العا�سمة ال�سورية يوم 

اخلمي�ض عندما ظهر مواطنان غربيان داخل قن للدجاج 

اأمام اأحد فروع �سل�سلة مطاعم كنتاكي ليحتجا على �سوء 

معاملة ال�سل�سلة المريكية للدجاج.

ومت على الفور القب�ض على النا�سطني وهما من اأع�ساء 

منظمة اأنا�ض من اأجل معاملة اأخالقية للحيوان )بيتا( 

وترحيلهما.

واملظاهرات التي تنظمها منظمات غري حكومية غري معروفة 

على الطالق يف �سوريا التي يحكمها حزب البعث منذ عام 

.1963

ودعت لفتة و�سعت على قن الدجاج اىل مقاطعة مطاعم 

كنتاكي لن الدجاج »يذبح ويعذب ويزال ري�سه باملاء 

ال�ساخن«.

وقالت اأ�سلي فرونو وهي اأمريكية »اأو�سلنا ر�سالتنا. 

مطاعم كنتاكي يتعني عليها اأن تطبق �سيا�سة حل�سن رعاية 

الدجاج يف �سوريا.«

وقال جي�سون بيكر وهو من فانكوفر »الحتجاجات �ساعدت 

كنتاكي على تغيري �سيا�ستها يف كندا ولكن مل تنجح يف اأماكن 

اأخرى. جهودنا متتد على م�ستوى العامل.«

وقام الرجالن باحتجاجات مماثلة يف القاهرة وبريوت 

وتخطط املنظمة لحتجاج يف الردن.

ورف�ض مدير كنتاكي يف املوقع التعليق لكن اأحد العاملني 

باملطعم اأكد اأن الدجاج ياأتي من مورد حملي.

ومتلك جمموعة اخلرايف الكويتية فروع كنتاكي يف املنطقة
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اإذن هذه هي بلدتي التي ن�ساأت فيها ودرجت يف روابيها وتلم�ست خطاي الأوىل يف اأزقتها، اأعود اإليها بعد �سنوات من الغربة الق�رصية.  اأعود اإليها زائرا 

بف�سل جواز �سفر اأجنبي يعطي حامله هذا احلق.  مرورا بعمان وج�رص ال�سيخ ح�سني وبي�سان واأريحا والعديد من امل�ستوطنات واحلواجز و�سلت بلدتي التي 

تفتح ذراعيها على �سكل قو�ض جميل معلنة“ ”خمما�ض ترحب بكم“.

 كادت ال�سور الأوىل مّتحي من الذاكرة. لكن كلما اقرتبت بي ال�سيارة من مركز القرية يبداأ الغب�ض يختفي وتقفز ال�سور القدمية اإىل �سا�سة الذهن بو�سوح 

اأكرب. تلك مدر�سة ”خمما�ض التي جل�ست على مقاعدها لأول مرة، اأ�سبحت الآن ثانوية بعد اأن ظلت اإبتدائية لعقود من الزمن. وذاك جامع القرية الذي 

و�سع مبناه اأبناء القرية يف املهجر. وهذه مقهى ”خملوف اأبو ح�سن“، مغفرة من الله تنزل عليه، التي كانت وما زالت تعترب مركز القرية الجتماعي. حتت �سجرة التوت العريقة دائمة 

اخل�رصة املغرو�سة يف �ساحة املقهى منذ اأكرث من �ستني �سنة يجل�ض �سباب و�سيب القرية ي�ستمتعون ب�رصب ال�ساي والقهوة ويتجاذبون اأطراف احلديث حول مو�سم احل�ساد وقطف الزيتون 

واخلالفات الع�سائرية واآخر اإ�ساعات الزواج والطالق وممار�سات الحتالل . املقهى قريبة من اجلامع، حيث يت�سامر الرجال بني مواعيد ال�سالة، ثم ي�سلون املغرب والع�ساء وينف�سون 

اإىل بيوتهم.  اأجيال واأجيال اأخذت ن�سيبها من احلياة واختفت.  كانت �سحكاتهم وتعليقاتهم خفيفة الظل متالأ املكان.  لكن امل�سهد الآن تغري حيث اختفى اجليل الذي نعرفه وجاء جيل من 

ال�سباب والأطفال ل  نعرف اأحدا منهم اإل من اأف�سحت معامل الوجه عن �سبه �سديد مع جد اأو والد اأو والدة.

العودة اإىل اأول منزل ”ياألفه الفتى“ جميلة وحزينة يف نف�ض الوقت: جمالها من لقاء الأهل ومن بقي من اأ�سدقاء ال�سبى وحزنها نابع من كونها تتم ب�رصوط الحتالل.

حقوق الزيارة ل حقوق املواطنة

 الوجع ال�سامل الذي اأ�سعر به يف هذه اللحظة اأنني اأعود اإىل م�سقط 

راأ�سي  لي�ض ب�سفتي مواطنا ولدت يف هذه الأر�ض وترعرعت 

فيها و�رصبت من مياه الغدران الطبيعية فيها وطاردت ع�سافريها 

وحفظت اأغانيها ال�سعبية ونوادر فالحيها واأ�سماء �سعابها 

و�سهولها وتاللها ووديانها وجداولها وخربها، بل وفيها دفن 

والدّي واأجدادي واأجداد اأجدادي وبع�ض رفاق العمر وكبار 

ال�سن من بلدي الذين ودعتهم وداعي الأخري عندما حانت �ساعة 

الفراق. ها اأنا  اأعود اإليها  كاأجنبي يحمل جواز �سفريعطيه حقوق 

الزيارة ل حقوق املواطنة.  فامليالد والوعي والنتماء والثقافة 

ل ت�ساوي �سيئا اأمام حقوق وثيقة اجلن�سية الجنبية التي اأتاحت يل 

فر�سة نادرة كي اأعود اإىل بيتي واأر�سي وقريتي ورفاق الطفولة 

وكروم الزيتون التي كنت اأعرف اأ�سجارها واحدة واحدة.  ”’ 

عليك، الآن اأنت يف بلدتك الغالية على قلبك، التي حملتها معك اأينما 

حللت وحيثما ارحتلت من بيجني اإىل جوهانزبرغ ومن كابل اإىل 

بغداد ومن جبال الروكي اإىل جبال الأورا�ض ومن بحرية لومان 

اإىل بحرية لويز... ل يهمك كيف بل اأنت الآن هنا تلتقي بعد طول 

غياب باأهلك واأحبتك واأبناء جيلك الذين اختفوا من رادار حياتك 

طيلة �سنوات الغربة.“ 

لكن القرية تغريت كثريا يا رفيق. اختفت الأحوا�ض التي كانت 

ت�سم الأجداد والآباء والأبناء يف غرف متال�سقة و�ساحة �سغرية 

تغلق بباب كبري يو�سد مبرتا�ض حديدي عري�ض، واختفت الطوابني 

والأزقة القدمية وامل�سافات والبيادر. الفلل الفارهة انت�رصت 

يف كل مكان. تكاد الفلل تركب بع�سها بع�سا لقلة الأر�ض بعد 

اأن ر�سمت �سلطات الحتالل حدود القرية التي ل ي�سمح لأحد اأن 

يتجاوزها.  اأبناء القرية يف املهجر يتناف�سون على من يبني الفيال 

الأكرث فخامة.  كنت اأقاوم هذا الجتاه لكنني اكت�سفت اأن بناء بيوت جميلة يف القرية يربط النا�ض باأوطانهم.  لقد اأ�سبح مو�سم ال�سيف موعد العودة اجلماعية لأبناء القرية حيث ي�سحبون 

اأطفالهم لق�ساء �سهور ال�سيف الثالثة يف الوطن مما يقوى اأوا�رص املعرفة بني الأقرباء املتباعدين وينع�ض اقت�ساد القرية ويعزز من ارتباط الأجيال التي ولدت يف املهجر بوطنها، 

ويح�سن من فر�ض التقاط الأبناء للغة العربية بني الأهل والأ�سحاب ويفتح �سفحة املعاناة حتت الحتالل ليقراأها ال�سغار على اأر�ض الواقع ولي�ض بني دفات الكتب.

ال�سور القدمية

اأفتقد ا�سياء كثرية يف القرية. ال�سور القدمية التي احتفظت بها يوم غادرتها تكاد تختفي متاما. اأين البيادر واملحاريث وحالق القرية الوحيد والدكاكني البدائية ومياه الآبار والن�ساء 

يحملن جرار املاء على روؤو�سهن، واأين خبز الطابون الطازج ون�سيج احُلجـَر )الزرابي( و�سواين الق�ض امللونة تن�سجها الن�ساء فوق جدلت القمح يف البيادر. اأفتقد كثريا من رجالت 

القرية الذين كانوا ميالأون املجال�ض ب�سواليفهم وح�سورهم يف امل�سافات، يحيى عالن اأحد قادة ثورة 36، واأديب العبد اأحد �سجعان البلدة يف ال�سلم واحلرب، واملختار عايد الذي كان 

يظن اأن العرب قادرون على حترير فل�سطني كلها بالع�سي واحلجارة، واملختاراأبو وحيد و�سوته املدوي كالرعد يعنف كل من يتجاراأ على انتهاك قوانني البلد يف حماية املزروعات، 

واحلاج �سيام علي الذي جتاوز الت�سعني وهو ل يفتاأ يردد ”نحن ال�سباب“، ومو�سى اأحمد الذي مل يجد ما يتربع به لثورة اجلزائر فخلع قمبازه وتربع به يف حفل الت�سامن الذي اأقيم 

يف املدر�سة، والعمة ِح�سن التي كان الرجال يخافون منها لقوة يف ذراعيها تطيح باأعتى رجل، واخلال خ�رص الذي كان م�رصب الأمثال يف الكرم ورقة القلب واحلاج ليف اأبو �سيام 

الذي كان يعترب الذاكرة املوؤ�س�سية للقرية باأكملها فاإذا ما اختلف اإثنان حول اأعمارهما عادا اإليه ليحدد لهما بال�سبط تاريخ ميالد كل منهما. كان يحفظ تاريخ القرية وي�سل�سل عائالتها 

احلا�رص منها والغائب واملنقر�ض. ل تفوته �ساردة اأو ورادة حتى جتاوز املائة �سنة وعندما اإقرتبت منه �ساعة القدر قيل اإنه اأبلغ ابنه اأنه �سيتوفى خالل اأربعني اأو خم�سني دقيقة وهكذا 

  .¿Éc

القمباز والثوب املطرز

 لكن اأكرث ما اأفتقده غياب املالب�ض ال�سعبية الأ�سيلة التي كحلنا عيوننا  منذ الطفولة على األوانها وهيبتها. وهل هناك اأجمل من القمباز )اأو الدماية( يلب�سه الرجال ومن فوقه جاكيت 

الثلثني وحتته ال�رصوال الأبي�ض وعلى الراأ�ض حطة البوال البي�ساء والعقال ذو ال�رصبو�سة الواحدة اأو الثالث �رصابي�ض، اأما الن�ساء فكن يتباهني مبالب�سهن املطرزة باحلرير وعلى كل ثوب 

ر�سومات منوعة ت�سمى ”عروقا“ فثوب طرز بعرق الطاوو�ض واآخر عرق الهدهد، وعرق ال�سجرة وعرق الغزال وغريها، والثوب الب�سيط كان يطرز باملناجل. ويف يوم زفة العري�ض 

تلب�ض الن�ساء اأزهى الأثواب املطرزة وغطاء الراأ�ض املدعو وقاة )اأو �سطوة( تكون مزنرة بقطع من الذهب، اأما الرجال في�سيفون العباءات املق�سبة فوق القنابيز فيزدادون هيبة ووقارا.  

تلك املنظومة من املالب�ض اختفت ليحل حملها ما �سمي باملالب�ض الإ�سالمية وكاأن مالب�ض اأمهاتنا واآبائنا كانت لبا�ض اجلاهلية. اإنها ظاهرة انت�سار الفكر ال�سلفي الذي يركز على الق�سور 

ل على اجلوهر، فاللحى ت�سبح اأهم من مقاومة الدكتاتورية و“قول كلمة حق عند �سلطان جائر“ واحلجاب ي�سبح اأهم من ال�سهادة اجلامعية واجللباب يعترب �سهادة ح�سن �سلوك واأخالق.  

معظم ن�ساء القرية اليوم يلب�سن اجلالبيب والرجال يلب�سون الد�سادي�ض اخلليجية اأو البناطيل الأوروبية. ول عالقة للد�سدا�ض اأو اجللباب بالبيئة الطبيعية لبالد ال�سام كلها ذات الطبيعية 

اجلبلية وال�ساحلية واحلرارة املعتدلة . ت�سعر اأن هذه املالب�ض هجينة ل تالئم البيئة الطبيعية للبالد ول تعرب عن وعي حقيقي بالأ�سول الدينية ومنابع الإ�سالم ال�سافية بل جماراة للظاهرة 

التي �سملت غالبية الن�ساء والرجال يف العامل الإ�سالمي واأ�سبحت هي الأ�سا�ض وكل ما عداها �ساذ ذميم.

وللحديث بقية.
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قر�ر منع دخول �ملنّقبات 
للجامعات �ل�سورية

ذكر تقرير اعالمي اأن وزير التعليم العايل 

يف �سورية اأعطى توجيهات تق�سي مبنع 

دخول الطالبات املنقبات اىل حرم اجلامعات 

ال�سورية واأعلن رف�سه لهذه الظاهرة التي 

تتعار�ض مع القيم والتقاليد الأكادميية ومع 

اأخالقيات احلرم اجلامعي. 

جاءت هذه التوجيهات بعد مطالبة اأهايل 

الطالبات وخا�سة اللواتي يدر�سن يف 

اجلامعات اخلا�سة ادارات هذه اجلامعات 

بو�سع حد لظاهرة الفتيات املنقبات اللواتي 

يرتدن اجلامعات واملعاهد بحجة العلم، 

وباأن يكون اللبا�ض عمومًا يف اطار العتدال 

والو�سطية..

وقال م�سدر و�سف بالـ »موثوق« مقرب من 

وزارة التعليم العايل، وف�سل عدم الك�سف 

عن ا�سمه ان مطالبات الأهايل دفعت روؤ�ساء 

اجلامعات اخلا�سة اىل مناق�سة هذا املو�سوع 

يف اجتماعهم يف وزارة التعليم العايل مع 

وزير التعليم العايل يوم الأربعاء املا�سي.

واأ�ساف امل�سدر، ان الوزارة ا�ستجابت 

لطلبات الأهايل، واأن وزير التعليم العايل 

غياث بركات اأعلن رف�سه لهذه الظاهرة التي 

تتعار�ض مع القيم والتقاليد الأكادميية ومع 

اأخالقيات احلرم اجلامعي، م�سيفًا اأن بركات 

اأ�سدر توجيهاته اىل اجلامعات مينع مبوجبها 

دخول الطالبات املنقبات اىل حرم اجلامعات 

ال�سورية.

وذكر اأن بركات اأ�سار، 

بح�سب امل�سدر اىل اأن 

طالبنا هم اأبناوؤنا لن 

نرتكهم عر�سة لأفكار 

لعادات متطرفة، م�سيدًا بـ 

اأخالق املجتمع ال�سوري 

الذي اثبت على مر 

الع�سور الوعي والقدرة 

على الت�سدي للكثري من 

العادات ال�سيئة و�سارك 

بفاعلية وجدية يف �سد 

حمالت الغزو املنظمة، داعيًا يف الوقت نف�سه 

اىل التعاون مع خمتلف �رصائح املجتمع لن�رص 

الوعي بني اأبنائه. 

وتاأتي اخلطوة ال�سورية ب�ساأن حظر املنقبات 

من الت�سجيل باجلامعات بعد خطوة مماثلة 

اتخذها وزير التعليم العايل يف م�رص حيث 

قرر العام الفائت منع املنقبات من دخول 

جلان المتحانات واملدن اجلامعية؛ الأمر 

الذي اأثار �سجة كبرية واأزمة طالت �رصائح 

كثرية من املجتمع امل�رصي. 

  

ويف وقٍت �سابق، كان قد اأ�سدر وزير الرتبية 

ت على نقل  ال�سوري علي �سعد قرارات ن�سّ

نحو 1200 مدّر�سة منتقبة اإىل وزارة الإدارة 

املحلية، وخا�سة اإىل البلديات.

وراأى املراقبون يف هذا الإجراء حماولة 

تهدف اإىل وقف منو التيار الإ�سالمي يف 

�سوريا، واحلفاظ على العمل 

العلماين املمنهج، ل�سيما 

واأن حتركات مماثلة �ستتخذها 

وزارات اأخرى.

وقال �سعد: »اإبعاد املنتقبات من 

ال�سلك الرتبوي كان اأمًرا ل بد 

منه و�ستلحقها بقية الوزارات يف 

هذا الأمر«، وفق زعمه. 

وذكرت �سحيفة الوطن ال�سورية 

اأن �سعد ادعى اأن اإبعاد 1000 

منتقبة من ال�سلك الرتبوي ن�سفهن 

من املتعاقدات ب�ساعات خارج 

املالك كان اأمًرا ل بد منه، 

بحدو اأن العملية التعليمية ت�سري 

نحو العمل العلماين املمنهج 

واملو�سوعي. 

وقال الوزير ال�سوري: »هذا 

الأمر ل يتوافق مع متطلبات 

الواقع الرتبوي لتتكامل الإمياءات واحلركات 

وتعابري الوجه واإي�سال املعلومة للطلبة، 

و�سينظر بجميع العرتا�سات املقدمة من 

املعلمات مع حفظ احلقوق لهن«، ،على حد 

قوله.

جدل حول �رسعية 
�لنقاب

كما كان قد اأبدى عدد من علماء الأزهر 

ال�رصيف، وكبار م�سئويل املوؤ�س�سات 

الإ�سالمية يف م�رص تاأييًدا ملا ذهب اإليه 

الدكتور حممود 

حمدي زقزوق وزير 

الأوقاف امل�رصي من 

اأن النقاب لي�ض عبادة، 

واإمنا جمرد عادة، 

بينما و�سحت العديد 

من الآراء املخالفة 

لهذا التوجه، واعتبار 

النقاب ثياًبا �رصعية 

يتاأرجح بني الوجوب 

والندب، راف�سة ما 

ذهب اإليه وزير الأوقاف امل�رصي من كونه 

عادة. 

فمن اجلانب املوؤيد لراأي وزير الأوقاف 

اأو�سح ال�سيخ عمر الديب -وكيل الأزهر 

ال�رصيف- اأن النقاب يف حقيقته هو عادة 

زيادة يف العفة والف�سل.

وقال ال�سيخ الديب: »اإن الإ�سالم اأمر جميع 

الن�ساء امل�سلمات اأن ي�رصبن بخمرهن على 

جيوبهن ول يبدين �سيًئا من زينتهن لأحد 

غري املحارم اأو الأزواج، حيث اإن الآيات 

القراآنية، واأحاديث ر�سول الله �سلى الله عليه 

و�سلم ال�سحيحة الواردة يف ذلك ال�ساأن تبني 

اأن املراأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها؛ ولذا 

كان هذا هو احلجاب املفرو�ض على املراأة 

اأما ما زاد على ذلك مثل النقاب اأو غريه فال 

ا. ُيَعّد فر�سً

واختتم وكيل الأزهر كالمه بالتاأكيد على اأنه 

مل يرد يف الإ�سالم ما ين�ض على النقاب اأو 

على كونه عبادة من العبادات، ولكنه ف�سيلة 

ومكرمة اإذا فعلته املراأة عّد فعلها تف�ساًل 

وتكرًما، واإذا مل تفعله ل وزر عليها طاملا 

اأنها ترتدي ما ي�سرت جميع ج�سدها«.

على اجلانب الآخر ومعار�سة لراأي الوزير 

امل�رصي يقف جمموعة من العلماء موقفا 

حمايدا وعلى 

راأ�ض هوؤلء ف�سيلة 

الدكتور يو�سف 

القر�ساوي الذي 

يرى اأن اأقل ما 

ميكن اأن يقال يف 

النقاب اأنه جائز، 

واأن من قال باأن 

النقاب بدعة اأو 

حرام فهو جاهل 

باأ�سول �رصيعة 

الله عز وجل.

ويو�سح العالمة 

القر�ساوي -يف 

فتوى اأن الواجب 

على املراأة هو اأن 

ت�سرت جميع ج�سدها 

�سوى الوجه 

والكفني فلها اأن 

تظهرهما.

لكنه -يف الوقت 

ذاته- مل يغفل 

الراأي الآخر الذي 

يقول بوجوب 

تغطية الوجه، 

فهو راأي موجود 

-على حد قوله 

- قال به عدد من 

العلماء القدامى، 

وعدد من العلماء 

املعا�رصين، ومن 

راأت اأن تاأخذ 

بهذا الراأي، واأن 

النقاب فري�سة 

فال يجوز لأحد 

اأن ينكر عليها 

�سنيعها، كما ل 

يجوز لها اأن تنكر على من �سرتت جميع اجل�سد 

اإل وجهها بل من راأت اأن تغطية الوجه اأقرب 

للورع واحليطة، واأبعد عن الفتنة، وعملت 

بذلك فال ي�ستطيع اأحد اأن يلومها، فاإن لهذا 

الراأي ما ي�سنده من اأقوال املجتهدين.

áÑ q≤æe á°S qQó oe 1200 OÉ©HEG ó©H

 �سوريا متنع دخول املنّقبات للجامعات

ÉHhQhCG ‘ ÜÉ≤ædG ™æe
äÉfÉŸÈdG πÑb …CGôdG äÉYÓ£à°SG 

�سبق اإقرار تاأييد الأغلبية ال�ساحقة يف جمل�ض النواب الفرن�سي فر�ض 

غرامة مالية على من ترتدي النقاب يف فرن�سا، �سبق ذلك تاأييد 

اأغلبية كبرية من ال�سعب الفرن�سي بن�سبة 82 يف املئة كما بينت نتائج 

ا�ستطالعات بيو Pew حول حظر ارتداء الن�ساء امل�سلمات النقاب يف 

الأماكن العامة، مبا يف ذلك املدار�ض وامل�ست�سفيات واملكاتب ت�سري 

نتائج ال�ستطالعات اأي�سا باأن اأغلبية ال�سعب الأملاين بن�سبة )71 ‘ 

املئة( والربيطانيني بن�سبة )62 يف املئة( وال�سبانيني بن�سبة )59 ‘ 

املئة( �سيدعمون اأي�سا حظرا مماثال يف بلدانهم. يف املقابل، فاإن 

معظم الأمريكيني يعار�سون مثل هذا املنع ؛ 65 يف املئة يقولون اإنهم 

ل يوافقون على فر�ض حظر على ارتداء الن�ساء امل�سلمات النقاب يف 

الأماكن العامة مقارنة مع 28 يف املئة يقولون اإنهم يوافقون. 

يف اأربعة بلدان اأوروبا الغربية الذين �سملهم ال�ستطالع، وكذلك يف 

الوليات املتحدة، فاإن اآراء تاأييد حظر ارتداء الن�ساء امل�سلمات النقاب 

تنت�رص بني الفئة العمرية الأكرب اأي 55 �سنة واأكرب، فعلى �سبيل املثال، 

91 يف املئة من اأفراد العينة الفرن�سية، مقارنة مع 81 يف املئة من 

الذين اأعمارهم بني 35 و54 و72 يف املئة من الذين تقل اأعمارهم 

عن 35. ويف اإ�سبانيا، حيث 70 يف املئة يف الفئة الأكرب �سنا، يف حني 

)55 يف املئة( من الذين ترتاوح اأعمارهم 35-54 )انظر اجلدول2( 

مل تختلف اآراء منع الن�ساء امل�سلمات من ارتداء النقاب بني اجلن�سني 

الذكور والإناث يف اأي من البلدان اخلم�سة التي �سملها ال�ستطالع، 

كما ت�سابهت وجهات النظر حول هذه امل�ساألة من الفئات املتجان�سة 

يف التعليم وم�ستوى الدخل يف فرن�سا وبريطانيا والوليات املتحدة، 

ولكن يف اإ�سبانيا واأملانيا فاإن الفئات ذات الدخل املرتفع اأكرث تاأييدا 

ملثل هذا احلظر، على �سبيل املثال فان اأغلبية �سئيلة )51 يف املئة( 

من اأفراد العينة ذات الدخل املنخف�ض يف ا�سبانيا توؤيد فر�ض حظر 

النقاب، مقارنة مع 62 يف املئة من فئة الدخل املتو�سط، و68 ‘ 

املئة من الأ�سخا�ض ذوي الدخل املرتفع. 

وفيما يتعلق باختالف الآراء ح�سب التوجهات الفكرية للم�ستجيبني، 

فتبني نتائج ال�ستطالع باأن اليمينيني يف فرن�سا وبريطانيا واأملانيا اأكرث 

ميال لفر�ض حظر النقاب يف الأماكن العامة من غريهم من الفئات، 

ويف اأ�سبانيا يت�ساوى اآراء اليمني والي�سار، اأما يف الوليات املتحدة 

فالختالف غري معترب اإح�سائيا

الغالف

ولي�ست �سوريا الدولة العربية الوحيدة 

التي هي ب�سدد تنظيم ارتداء النقاب، 

اإذ منعت جهات حكومية يف دول عربية 

اأخرى مثل تون�ض والأردن وم�رص 

والإمارات ارتداء النقاب لأ�سباب 

و�سفتها بالأمنية، يف عدد من الدوائر 

التي يعد التحقق من هوية ال�سخ�ض 

اأمرا �رصوريا.
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحراق م�سجد 
فرباير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

 

واعرتف باأنه ا�ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رصكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�سلطة للبي�ض( على جدران امل�سجد.

 

برييز  توما�ض  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ساعد  وقال 

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

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�سا�سية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رصيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 

جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�سمرب 

املقبل.

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

وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رصين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور واكت�سب �سعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدولرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�سو�سيتدبر�ض Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�سف املتحدث با�سم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رصكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

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

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�سب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اجتاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب الأماكن ال�سكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو Gإحداث Gأ�رصار فيها، 

Gإىل جانب ال�رصقة.

ومتكن FBI من اكت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
البي�ض  ي�سكل  الق�سايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�سكل ال�سود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 

ونقل  م�سلحة،  تدريبات  متار�ض   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رص  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رص   ºت�س التنظيمات  هذه  يف  املن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رصائب  دفع  تعار�ض  تيارات  Gأو  م�سلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

بـ“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�سم  املعروفة  والعن�رصية  املت�سددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�سع ن�سب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رصيحة معينة، تزايدت 

بن�سبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�سوب امل�ساعر العدائية.

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

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�ض  لأداء  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف القت�ساد.

الرGأي  ل�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�ض لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة الأغلبية يف هذين ال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�ض ب�ساأن الرعاية ال�سحية، 

لالقت�ساد  ال�سيئ  الو�سع  Gإىل  بالإ�سافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 

Gأربع  ن�سبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�ض وكانت 

نقاط، Gأن ”الأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رصع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ض 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

العرب اأخبار 
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وجهت  قد  المريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رصة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

واموال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رصوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ض اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  التهام  ن�ض  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دولر   1800 حواىل 

Tسخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رص اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

المريكية  العملة  من  دولر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رص الموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رصقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت لحقا اىل لبنان ل�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�ض التهام

اخرين  ا�سخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رصوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رصاء ب�سائع مزورة بالف الدولرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ض  وقالت  الريا�سية  ني�ض 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

المريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رصبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  الرهابية 

”الدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  المن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من الن�س

الجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  الثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉض  الف  ع�رصة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 
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.áæ°S 15 من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها êح�سن حدر -
- ديب هاÊ حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزمي و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد حممد، �مللقب بعالء �أحمد حممد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�ش ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.
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يف الوقت الذي قتل 49 �سخ�سا على القل 

يف مواجهات م�سلحة خالل اليام الربعة 

املا�سية يف �سمال اليمن معقل املتمردين 

احلوثيني الزيديني ما يعك�ض ت�ساعدا للتوتر، 

قرر الربملان اليمني ا�ستدعاء وزيري الدفاع 

والداخلية اإثر ت�ساعد املواجهات.

�سنعاء: قرر الربملان اليمني ا�ستدعاء وزيري 

الدفاع والداخلية اإثر ت�ساعد املواجهات 

بني احلوثيني وقبائل موالية للحكومة �سمال 

البالد، واأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 40 �سخ�سا 

وجرح الع�رصات منذ ال�سبت املا�سي.

فقد اأكد رئي�ض الربملان اليمني اللواء يحيى 

راعي يف جل�سة اأم�ض نية الربملان ا�ستدعاء 

وزيري الدفاع والداخلية ورئي�ض اللجنة 

املكلفة بالإ�رصاف على تنفيذ النقاط ال�ست، 

ملناق�سة الأو�ساع يف ال�سمال عقب جتدد 

ال�ستباكات مع جماعة احلوثي.

ويف هذا الإطار اأعلن برملانيون من حمافظة 

�سعدة عقب اجلل�سة تعليق ع�سويتهم اإذا مل 

تتم ال�ستجابة اإىل مطالبهم باإنهاء ح�سار 

يتعر�ض له النائب �سغري عزيز -اأحد نواب 

كتلة حزب املوؤمتر ال�سعبي العام احلاكم- من 

قبل احلوثيني يف مديرية حرف �سفيان �سمال 

اليمن، كما وقع الع�رصات من الربملانيني 

اليمنيني على مذكرة مل�ساندة كتلة �سعدة يف 

مطالبها.

وكانت افادت م�سادر قبلية اخلمي�ض ان 

ع�رصين �سخ�سا قتلوا يف مواجهات خالل 

الليل بني احلوثيني من جهة والقبائل املوالية 

للحكومة واجلي�ض من جهة اخرى يف منطقة 

حرف �سفيان )�سمال( التي ت�سهد اعمال عنف 

منذ ايام.

وذكرت امل�سادر 

ان ا�ستباكات ليلية 

عنيفة دارت يف 

العم�سية �سمال 

حرف �سفيان بني 

احلوثيني وقبائل 

بن عزيز يف 

مواقع املدائن 

والزعلة وامل�سحاط 

واللبدة وال�سم�رصة 

وا�ستخدمت فيها 

خمتلف انواع 

ال�سلحة.

وبح�سب امل�سادر، 

قتل ع�رصون �سخ�سا 

من اجلانبني خالل 

ال�ستباكات، وذكر 

احد امل�سادر ان 

احلوثيني كانوا »يحاولون خاللها ال�سيطرة 

على مواقع وت�سييق احل�سار على قرى 

)قبائل( بن عزيز«.

هذا وقال م�سوؤولون يف اليمن ان م�سلحني 

قتلوا خم�سة جنود مينيني على القل اخلمي�ض 

يف كمني ن�سب لقافلتهم الع�سكرية جنوب 

البالد، وقال 

امل�سوؤول يف 

حمافظة �سبوة 

جنوبي اليمن ان 

ب�سمات تنظيم 

القاعدة وا�سحة 

املالمح يف هذا 

الكمني.

واو�سح امل�سوؤول 

ان الكمني كان 

ي�ستهدف القافلة 

الع�سكرية، ما ا�سفر 

عن مقتل خم�سة 

جنود وا�سابة �ستة 

اآخرين.

ونقل عن م�سدر 

قبلي يف املنطقة ان 

املواجهات »وقعت 

بني امل�سلحني 

احلوثيني وان�سار 

ال�سيخ �سغري 

عزيز«.

وتعترب �سبوة من 

اأبرز معاقل تنظيم 

قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب الذي ين�سط يف 

اليمن.

وقد دخلت القوات اليمنية املرابطة يف موقع 

الزعلة على القل ال�ستباكات مع احلوثيني 

بح�سب امل�سادر القبلية التي اكدت ان التوتر 

م�ستمر يف املنطقة.

وت�سهد منطقة العم�سية منذ خم�سة ايام 

ا�ستباكات كثيفة كانت ا�سفرت حتى ام�ض 

الربعاء عن ع�رصات القتلى.

وكان م�سدر قبلي اكد لوكالة فران�ض بر�ض 

ان املواجهات اندلعت قبل خم�سة ايام يف 

العم�سية بني احلوثيني وان�سار ال�سيخ �سغري 

عزيز، وهو نائب يف الربملان ف�سال عن كونه 

�سيخ قبيلة، ا�سفرت عن مقتل ع�رصين من ابناء 

قبيلته، فيما اكد املتحدث با�سم احلوثيني ان 

املواجهات ا�سفرت عن ع�رصين قتيال اي�سا من 

جهة املتمردين.

ال ان عبد ال�سالم نفى لوكالة فران�ض ان تكون 

املواجهات مع قبائل بن عزيز بل هي مع 

القوات اليمنية وتدور مع مواقع ع�سكرية.

وقال املتحدث احلوثي عبد ال�سالم اإن ال�سيخ 

املقنعي قتل يف مواجهات ولي�ض يف كمني 

م�سلح، م�سريا اإىل اأن جماعته خ�رصت يف هذه 

املواجهات ثالثة من اأفرادها.

ويف بيان �سدر الثنني املا�سي، برر عبد 

ال�سالم ا�ستخدام ال�سالح بقوله اإنه رغم حت�سن 

الأو�ساع ل يزال احلوثيون يواجهون من 

و�سفهم »بتجار حروب م�سلحني«، داعيا 

احلكومة اإىل وقف جميع العتداءات وعدم 

تاأجيج اخلالفات وال�رصاعات القبلية.

وتعك�ض هذه املواجهات التي ف�سلت 

الو�ساطات القبلية حتى ال�ساعة يف وقفها، 

ارتفاعا كبريا للتوتر يف �سمال اليمن وتهديدا 

جلهود ار�ساء ال�ستقرار بعد اكرث من خم�سة 

ا�سهر على دخول اتفاق وقف اطالق النار 

اله�ض حيز التنفيذ بني �سنعاء واحلوثيني.

وازدادت خالل ال�سابيع املا�سية املخاوف 

من »حرب �سابعة« يف �سمال اليمن مع ا�ستمرار 

املواجهات املتنقلة والدامية بني املتمردين 

احلوثيني والقبائل املوالية للحكومة.

ال ان كال من احلكومة اليمنية واملتمردين 

رحبوا بتحرك قطري جديد لتثبيت ال�ستقرار 

وال�سالم يف �سمال اليمن.

واكد امري قطر ال�سيخ حمد بن خليفة ال ثاين 

الثالثاء يف 13 متوز/يوليو من �سنعاء 

ان بالده ت�سعى اإىل م�ساعدة اليمن على حل 

م�ساكله خ�سو�سا يف اجلنوب الذي ي�سهد حركة 

انف�سالية مت�ساعدة ويف ال�سمال معقل التمرد 

احلوثي.

وياأتي جتدد العنف يف اليمن بعد ا�سبوع من 

اإعالن الرئي�ض اليمني علي عبد الله �سالح 

ا�ستئناف قطر جهود الو�ساطة بني احلكومة 

واحلوثيني يف اطار اتفاق الهدنة املعقود.

وكان املتمردون قد تو�سلوا اىل اتفاق لوقف 

اإطالق النار مع احلكومة اليمنية يف �سهر 

فرباير/ �سباط املا�سي، ال ان املواجهات 

بينهم وبني م�سلحي القبائل املوالني للحكومة 

ما زالت تقع من وقت لآخر يف حمافظة 

�سعدة.

وكالت

 ¿CÉ°ûH øª«dG á«bÉØJÉH ÖMôJ ÉHhQhCG
»æWƒdG QGƒ◊G

كونا

بروك�سل: رحبت املمثلة العليا لل�سيا�سة اخلارجية والأمن يف 

الحتاد الوروبي كاثرين اآ�ستون اليوم بالتفاقية الأخرية 

التي ابرمتها حكومة اليمن بني حزب املوؤمتر ال�سعبي احلاكم 

واأحزاب اللقاء امل�سرتك املعار�سة ب�ساأن احلوار الوطني.

ورحبت اآ�ستون كذلك يف بيان باإعالن الرئي�ض اليمني علي عبدالله 

�سالح تطبيق معايري بناء الثقة التي ا�سار اليها لأول مرة يف 

خطاب األقاه يف الثاين والع�رصين من مايو املا�سي. واعتربت 

ان هذه اخلطوات مهمة نحو عملية احلوار الوطني الذي يقدم 

فر�سة لحراز التقدم يف العديد من الق�سايا والتي تت�سمن 

ال�سالحات القت�سادية وال�سيا�سية وامل�ساحلة الوطنية.

ونا�سدت اأ�ستون كافة الأطراف املعنية يف اليمن تطبيق التفاقية 

اجلديدة وجددت التاأكيد على دعم الحتاد الوروبي لعملية 

احلوار. ويف بيان �سحايف منف�سل دانت اأ�ستون الهجمات 

النتحارية التي وقعت يف العا�سمة العراقية بغداد يف الثامن 

ع�رص من يوليو اجلاري والتي اأ�سفرت عن 43 قتيال واكرث من 

40 جريحا. و�سددت على اأهمية ت�سكيل حكومة م�ستقرة يف 

العراق ب�سكل عاجل قادرة على اتخاذ خطوات حمددة نحو 

حتقيق امل�ساحلة الوطنية.
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حتّول عر�ض يف مدينة ديربورن يف ولية 

ديرتويت الأمريكية اىل خطاب ديني فاجاأ 

احلا�رصين.

فمنذ اأّيام، اأقيم عر�ض يف مدينة ديربورن 

بني عرو�ض والدها ميني ووالدتها عراقية 

وعري�ض من اجلالية اليمنية.

حت�رّص اأهل العري�ض للعر�ض وجّهزوا �سالة 

لالأعرا�ض مع املو�سيقى واأح�رصوا فرقة 

عراقية  واأخرى لبنانية مع الفرقة املو�سيقية 

والطبل.

وقبل البدء 

باحلفلة، �سغط 

والد العرو�ض 

على والد العري�ض 

ومنعه من اإقامة 

اأية اأنواع من 

الإحتفالت: 

غناًء اأو مو�سيقى 

اأوطباًل.

فا�سطّر 

املو�سيقيون 

واملطربون 

اإىل الإنتظار 

واجللو�ض يف 

اأماكنهم خائفني 

من رّدة فعل والد 

العرو�ض، الذي 

ينتمي اإىل جماعة 

ال�سلفيني، يف 

حال ابتداأ احلفل 

املو�سيقي.

مل يكتِف والد 

العرو�ض مبنعهم 

من اإقامة احلفل 

املو�سيقي بل 

اأح�رص �سيخًا 

وبداأ يخطب 

باملدعوين.

هذا الت�رصف اأزعج احلا�رصين: فالعر�ض، 

الذي كان من املفرت�ض اأن يكون م�سدر 

فرح وبهجة، حتّول اإىل احتفال ديني 

وا�ستبدل املطرب ب�سيخ واحلا�رصون مب�سّلني 

واملو�سيقى بخطبة دينية.

ويقدر العدد الجمايل للجالية اليمنية يف 

ديرتويت بحوايل 15000 �سخ�سًا. اأكرب 

جتمع للجالية يف منطقة ديرتويت الكربى يف 

مدينة ديربورن، كما ينت�رص ق�سم قليل من 

اجلالية اليمنية يف مدينة هامرتامك.

 »eÓ°S’G øjódG …CGQ
 ¢SGôYC’G ‘ ≈≤«°SƒŸÉH

ومن فتاوى �سماحة ال�ســـيخ عبد العزيز بــن 

باز يف حترمي املو�سيقى يف الأعــــرا�ض: 

ال�ستماع اإىل الأغاين حرام ومنكر، ومن 

اأ�سباب مر�ض القلوب وق�سوتها و�سدها عن 

ذكر الله وعن ال�سالة ، وقد ف�رص اأكرث اأهل 

العلم قوله تعاىل ( َوِمْن الّنا�ِض َمن َي�ْسرَتي َلهَو 

احَلِديِث ( بالغناء وكان عبد الله بن م�سعود 

ال�سحابي اجلليل ر�سي الله عنه يق�سم على اأن 

لهو احلديث هو الغناء ، واإذا كان مع الغناء 

اآلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل ، 

�سار التحرمي اأ�سد، وذكر بع�ض العلماء اأن 

الغناء باآلة لهو حمرم اإجماعًا ، فالواجب 

احلذر من ذلك وقد �سح عن ر�سول )الله 

�سلى الله عليه و�سلم ( اأنه قال » ليكونّن من 

اأمتي اأقوام ي�ستحّلون احلر واحلرير واخلمر 

واملعازف«، واحلر : هو الفرج احلرام يعني 

الزنا ، واملعازف هي الأغاين واآلت الطرب 

.

اأما الزواج في�رصع فيه �رصب الدف ، مع 

الغناء املعتاد الذي لي�ض فيه دعوة اإىل حمرم 

ول مدح ملحرم يف وقت من الليل للن�ساء 

خا�سة لإعالن النكاح والفرق بينه وبني 

ال�سفاح . اأما الطبل فال يجوز �رصبه يف 

العر�ض ، بل يكتفى بالدف خا�سة.

ول يجوز ا�ستعمال مكربات ال�سوت يف اإعالن 

النكاح ، وما يقال فيه من الأغاين املعتادة 

، ملا يف ذلك من الفتنة العظيمة ، والعواقب 

الوخيمة، واإيذاء امل�سلمني ، ول يجوز اأي�سا 

اإطالة الوقت يف ذلك ، بل يكتفي بالوقت 

القليل الذي يح�سل به اإعالن النكاح ، لأن 

اإطالة الوقت تف�سي اإىل اإ�ساعة �سالة الفجر 

، والنوم عن اأدائها يف وقتها، وذلك من اأكرب 

املحرمات ومن اأعمال املنافقني . 

بالن�سبة لت�سغيل م�سجل عليه غناء وترق�ض عليه 

الن�ساء فهذا حمرم،  ل يجوز لأنه غالبًا يكون 

م�سحوبًا باملو�سيقى واآلت اللهو .

واأما اأن ت�رصب الن�ساء بالطبول وتغني 

بالغناء املباح،  فاإن الوارد يف ال�سنة اأن 

ت�رصب الن�ساء بالدف، والدف له وجه واحد، 

وهو غري الطبل فالطبل له وجهان، ومعلوم 

اأن ال�سوت مبا له وجهان اأعظم نغمًة مما له 

وجه واحد. وعلى هذا فال يجوز اأن يعر�سن 

اأنف�سهن للفتنة، فيغنني حيث يكون حولهن 

رجال يطربون بذلك  ويتلذذون باأ�سواتهن، 

فاإن هذا من الفتنة العظيمة التي يجب اأن 

يتوقاها امل�سلم.

ولكن باملقابل، اإتفق اأهل األ�سنة وال�رصع على 

حترمي كل غناء ي�ستمل على فح�ض اأو ف�سق 

اأو حتري�ض على مع�سية، اإذ الغناء لي�ض اإل 

كالًما، فح�سنه ح�سن، وقبيحه قبيح، وكل قول 

ي�ستمل على حرام فهو حرام.

واتفقوا على اإباحة ما خال من ذلك من الغناء 

الفطري اخلايل من الآلت والإثارة، وذلك 

يف مواطن ال�رصور امل�رصوعة، كالعر�ض 

وقدوم الغائب، واأيام الأعياد، ونحوها 

ب�رصط األ يكون املغني امراأة يف ح�رصة 

اأجانب منها.

وقد روي البخاري واأحمد عن عائ�سة اأنها 

زفت امراأة اإيل رجل من الأن�سار فقال النبي 

-�سلي الله عليه و�سلم-: »يا عائ�سة، ما كان 

معهم من لهو ؟ فاإن الأن�سار يعجبهم اللهو«.

وروي ابن ماجة عن ابن عبا�ض قال: اأنكحت 

عائ�سة ذات قرابة لها من الأن�سار فجاء 

ر�سول الله فقال: »اأهديتم الفتاة ؟« 

قالوا: نعم قال: »اأر�سلتم معها من يغني 

؟« قالت: ل. فقال ر�سول الله -�سلي 

الله عليه و�سلم-: »اإن الأن�سار قوم فيهم 

غزل، فلو بعثتم معها من يقول: اأتيناكم 

اأتيناكم .. فحيانا وحياكم ؟

ثم اإن طريقة الأداء لها اأهميتها، فقد يكون 

املو�سوع ل باأ�ض به ول غبار عليه، ولكن 

طريقة املغني اأو املغنية يف اأدائه بالتك�رص يف 

القول، وتعمد الإثارة، والق�سد اإيل اإيقاظ 

الغرائز الهاجعة، واإغراء القلوب املري�سة 

ينقل الأغنية من دائرة الإباحة اإيل دائرة 

احلرمة اأو ال�سبهة اأو الكراهة من مثل ما يذاع 

علي النا�ض ويطلبه امل�ستمعون وامل�ستمعات 

من الأغاين التي تلح علي جانب واحد، 

هو جانب الغريزة اجلن�سية وما يت�سل بها 

من احلب والغرام، واإ�سعالها بكل اأ�ساليب 

ا لدي ال�سباب  الإثارة والتهيج، وخ�سو�سً

وال�سابات.

اإن القراآن يخاطب ن�ساء النبي فيقول: )فال 

تخ�سعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مر�ض( . 

فكيف اإذا كان مع اخل�سوع يف القول الوزن 

والنغم والتطريب والتاأثري ؟!

ومن ناحية ثالثة يجب األ يقرتن الغناء ب�سيء 

حمرم، ك�رصب اخلمر اأو التربج اأو الختالط 

املاجن بني الرجال والن�ساء، بال قيود ول 

حدود، وهذا هو املاألوف يف جمال�ض الغناء 

والطرب من قدمي. وهي ال�سورة املائلة يف 

الأذهان عند ما يذكر الغناء، وبخا�سة غناء 

اجلواري والن�ساء.

âjhÎjO áj’h ‘ ¢SôY ‘ ≈≤«°Sƒe ™æe
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وجهت  قد  المريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رصة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

واموال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رصوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ض اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  التهام  ن�ض  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دولر   1800 حواىل 

Tسخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رص اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

المريكية  العملة  من  دولر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رص الموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رصقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت لحقا اىل لبنان ل�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�ض التهام

اخرين  ا�سخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رصوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رصاء ب�سائع مزورة بالف الدولرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ض  وقالت  الريا�سية  ني�ض 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

المريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رصبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  الرهابية 

”الدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  المن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من الن�س

الجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  الثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉض  الف  ع�رصة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 
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.áæ°S 15 من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها êح�سن حدر -
- ديب هاÊ حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزمي و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد حممد، �مللقب بعالء �أحمد حممد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�ش ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

Iôé¡dG äBGôLG h áªLôJ äÉeóN
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Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -
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تت�رسف جمعية �جلالية �ليمنية �لأمريكية بنيويورك بالإعالن عن توفر �لعديد من �خلدمات �ملجانية و�ملخف�سة �لتي قامت بها �جلمعية موؤخر� خلدمة �جلالية ومنها ما يلي:

مت توفري �سالة لإقامة �لأفر�ح و�ملنا�سبات �لعامة بتخفي�ش ي�سل �ىل 75 % من �لأ�سعار �لتي كانت تدفع من قبل  -1
مت ت�سكيل جمل�ش �سورى من خرية �أبناء �جلالية �ليمنية مكون من 25 �سخ�ش ملتابعة ومر�جعة �لهيئة �لإد�رية   -2

مت تعيني �لأخ �أديب مهبوب �ملن�سوري – من�سق عام للجمعية وم�سئول ن�ساط �لتوظيف و�لعمل. وبهدف هذ� �لن�ساط �إىل م�ساعدة �أبناء �جلالية �ليمنية و�لعربية   -3
يف �يجاد فر�ش عمل منا�سبة لهم. رقم �لهاتف )718-790-3357)

مت تعيني �لأخ عبد �لنا�رس �مل�سمري -  م�سئول �لن�ساط �ل�سحي وبهدف هذ� �لن�ساط �إىل �مل�ساعدة يف عمل �لتاأمني �ل�سحي ويف �ختيار �أف�سل �لأنظمة �لتاأمينية   -4
�لتي تتنا�سب مع كل �سخ�ش من �أبناء �جلالية رقم �لهاتف)347-264-5380)

مت تعيني �لأخ عبد�لله �ملر�دي – م�سئول �لعالقات �خلارجية. وبهدف هذ� �لن�ساط �ىل م�ساعدة �أبناء �حلالية يف �لق�سايا �ملتعلقة بالبولي�ش وق�سايا �ل�سيتي   -5
ب�سكل عام . رقم �لهاتف )917-498-0831)

مت تعيني �لأخ منري �سامل �ملثيل -  م�سئول �لن�ساط �لريا�سي. وبهدف هذ� �لن�ساط  �ىل �إن�ساء فريق ريا�سي قادر على متثيل �جلالية �ليمنية يف �مل�سابقات   -6
�لريا�سية �ملختلفة وتفعيل �لدور �لريا�سي لأبناء �جلالية. رقم �لهاتف)347-265-7546(.

مت �لإتفاق مع �ل�سيد �يهاب م�سطفى – �ملحامي ملتابعة ق�سايا �لهجرة بتخفي�ش ي�سل �ىل 50 % من �لر�سوم.  -7
هذ� ما مت عمله كمرحلة �أوىل و�سوف نتابع جاهدين تقدمي �ملزيد من �خلدمات و�مل�ساعد�ت يف �ستى �ملجالت يف �لقريب �لعاجل...

مع حتيات ،،، �لهيئة �لإد�رية جلمعية �جلالية �ليمنية �لأمريكية

∑Qƒjƒ«æH á«cÒeC’G á«æª«dG á«dÉ÷G á«©ªL

á q«fóÑdG ábÉ«∏dGh áªcÓª∏d »∏Y ΩG qó°U õcôe ìÉààaG

Gفتتح يف مقاطعة بروكلني يف ولية نييورك علىالفنيو اخلام�ض مركز �سّدام علي للمالكمة 
واللياقة البدنية، يت�سّمن املركز حماًل لبيع الأدوات والألب�سة الريا�سّية واملالكمة ملاركات عاملّية.

ي�ستقبل املركز العائالت وجميع الأعمار وي�رصف على التدريب اأ�سهر مدّربي نيويورك.

ح�رص حفل الإفتتاح اأفراد من اجلالية العربية وعدد من الأمريكيني املهتّمني بهذه الريا�سة اإ�سافة اإىل 

حافة الأمريكية  والعربية-الأمريكية. ال�سّ

يذكر اأن املالكم �سّدام علي هو اأول عربي اأمريكي ميّثل اأمريكا يف الألعاب الأوملبّية كذلك يعترب اأول 

من ميّثل نيويورك يف هذه اللعبة بعد غياب امتّد من العام 1988 

املباراة املقبلة ل�سّدام هي يف اآب Aviator Sports Center ‘ , 7  و�سعر بطاقة الّدخول للجميع $ 

 .Prudential Center , Newark, NJ 50 يليها مباراة اأخرى يف 21 اآب اأوغ�سط�ض يف

 Rƒ«f áHôZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
 ±’G ‘ ÜÉgQ’G áëaÉµe IóMh É¡H âeÉb
 øe  Ú«æWGƒe  ∫É≤àYÉH  â¡àfGh  …G  »H
 áª¡àH É«ØdOÓa áj’h ‘  á«fÉæÑd ∫ƒ°UG
 IOÉ°†ŸG  ô¨æà°S  ïjQGƒ°U  AGô°ûd  »©°ùdG
 äOÉYGh  ˆG  ÜõM  ídÉ°üd  äGôFÉ£∏d
 á≤HÉ°S  ä’É≤àYÉH  ÒcòàdG  á«∏ª©dG
 πjƒëàH  Gƒª¡JG  É°†jG  Ú«fÉæÑd  â∏ª°T
 äÉeÉ¡J’G â∏ª°T Éªc ˆG ÜõM ¤G ∫GƒeG
 äGôHÉîŸG  ‘  â∏ªY  á«fÉæÑd  áæWGƒe
 º¡àJ ¿G  πÑb IÒÑc áØ«XƒH á«µjôe’G
 ∫ÓN  É¡«∏Y  â∏°üM  äÉeƒ∏©e  ΩGóîà°SÉH

á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  المريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رصة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

واموال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رصوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  بـ“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�ض اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  التهام  ن�ض  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دولر   1800 حواىل 

Tسخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رص اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

المريكية  العملة  من  دولر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رص الموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رصقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت لحقا اىل لبنان ل�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�ض التهام

اخرين  ا�سخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رصوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رصاء ب�سائع مزورة بالف الدولرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�ض  وقالت  الريا�سية  ني�ض 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

المريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رصبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  الرهابية 

”الدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  المن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من الن�س

الجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  الثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉض  الف  ع�رصة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

JG¡ام ع�سرTCG IسîاH ¢UالàاBمر ملüسلحة حزÜ اˆ
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.áæ°S 15 من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها êح�سن حدر -
- ديب هاÊ حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزمي و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد حممد، �مللقب بعالء �أحمد حممد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�ش ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�ش �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.
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عبد الغني اليو�سفي   

 ك�سفت وزارة الداخلية اليمنية اأ�سماء خمتطفي 

جنل مدير مديرية ال�سبعني باأمانة العا�سمة.   

وكانت م�سادر خا�سة  اأن م�سلحون قاموا 

بخطف الطفل عالء عبدالله عبده حمرم، من 

اأمام منزله يف منطقة حدة .

واأكدت �رصطة اأمانة العا�سمة املعلومات 

التي ح�سل عليها  بان الأ�سخا�ض كانوا على 

منت با�ض �سغري »دباب« ملوث بالزيت.  

وحددت الداخلية بح�سب موقعها اللكرتوين 

هوية الأ�سخا�ض التي اثبت التحريات الأمنية 

عن تورط املدعو »ح�سن خ�سعان« واآخرين 

بجرمية الختطاف، كما ك�سفت عن قيام 

اخلاطفني بنقل الطفل اإىل بيت خ�سعان مبديرية 

خولن حمافظة �سنعاء«.

ووجهت قيادة الداخلية الأجهزة الأمنية يف 

اأمانة العا�سمة وحمافظة �سنعاء باتخاذ 

الإجراءات الالزمة لتحرير الطفل املخطوف 

مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة اإذا لزم الأمر.

وكان م�سلحون قبليون كانوا ي�ستقلون« با�ض 

بدون لوحة« اختطفوا م�ساء اأم�ض الطفل عالء  

جنل مدير مديرية ال�سبعني باأمانة العا�سمة 

اليمنية �سنعاء.

وذكرت م�سادر مطلعة  اأن امل�سلحني اقتادوا 

الطفل عالء  البالغ من العمر ع�رص �سنوات 

تقريبًا، اإىل منطقة بني �سبيان يخولن �رصقي 

العا�سمة �سنعاء. 

واأ�سارت امل�سادر  اىل ان �سبب الختطاف 

يعود اإىل خالفات �سابقة على اأر�سية بجوار 

منزل مدير عام مديرية ال�سبعني  ، حيث يدعي 

قبليون ملكيتهم لها.

 هذا وقد عرب منتدى النه�سة للدفاع عن 

ابنا ا بان عملية الختطاف م�ستمرة من قبل 

ابنا حولن لل�سياح واليمنيني وهي عملية 

غري ح�سارية واإن�سانية ليقرها ال�سعر ول 

العرف اليمني واختطاف عال ظاهره خطرية 

ملتحدث من فبل هذا وقد  دعي الدكتور عبد 

ال�سالم اجلويف وزير الرتبية ابنا حمافظة 

اب املجتمعيني يف قاعة الق�سور لبي�سا يف 

العا�سمة �سنعاء ايل �سبط النف�ض والتحلي 

بال�سرب وعلي نف�ض ال�سعيد و�سال ابنا اأب 

اجتماعهم الناق�سة كيفية اإطالق الطفل من 

الأ�رص ومت حتديد موعد نهائي اإيل يوم ال�سبت 

مامل ف�سوف تتخذ تدبريات اخري لنقاذ الطفل 

املختطف 

حظرا األقاء جمع كبري من اعظاء جمل�ض النواب 

وقيادة  كبرية يف الدولة  و م�سايخ حمافظة اب 

ومنظمات املجتمع املدين  املهتمة يف حقوق 

الأطفال لقد تعود اخلاطفون من خولن ان 

تتدخل الدولة والبنك املركزي لالإفراج عن 

الرهائن والذي يعد عمليه اأرها بيه  فريد ه  امل 

تقدم  عليها التنظيمات الرها بية وهنا يتطلب 

من املجتمع والدولة ومنظمات املجتمع املحلي 

واملن�سمات  الدولية  التي تتبنا حماية الأطفال 

الوقوف بكل ما تعنيه الكلمة والطرب  بيد من 

حديد ظد من اقلق ال�سكينة  العا مة  وارهب 

طفال واإذ كان الختطاف عرف لد القبائل 

لغر�ض الفد ية واحل�سول علي املال من 

الدولة او الآخرين حيث هذه الأعمال امل�سينة  

افقد  الدولة  هيبتها ومن خال العبارات التي 

يطلقها اخلاطفون لفوق املنا�سب والبنك 

ملركزي ولليمن ال�سافل الع�سا ء  والامن 

املركزي ويتوجب علي ال�سعوب التحرر من  

األعبود ية املقنعة   والمتهان اجلائر �سد 

الب�رصية وامللمو�سة  املعلنة امام املالء   حفظا 

علي وحدة ابنا ليمنة

¿’ƒM ‘ ¢UÉî°TCG πÑb øe áæ°S 10 ôª©dG øe ≠àÑj πØW ±É£àNG
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اخبارالعامل

وا�سنطن - د ب اأ

تكرر يف الآونة الأخرية ظهور الزعيم 

الكوبي، فيدل كا�سرتو، وكاأنه اأراد اإر�سال 

ر�سالة مفادها اأنه على دراية بكل ما يجري، 

واأنه مازال يتحكم يف كل الأمور، فعلى 

مدى اأكرث من اأ�سبوع واحد، ظهر عدد مرات 

اأكرب من املرات التي ظهر فيها طيلة ال�سنوات 

الأربع التي اأم�ساها من النقاهة من مر�ض 

غام�ض اأجربه على التخلي عن ال�سلطة يف 

كوبا.

وظهر كا�سرتو يف حوار تلفزيوين وزار 

موؤ�س�سات علمية و�سيا�سية، وكلها على خلفية 

الإعالن التاريخي ل�سقيقه وخليفته راوؤول 

هذا ال�سهر باإطالق �رصاح 52 �سجينًا �سيا�سيًا 

خالل الأ�سهر الأربعة املقبلة. ويرى حمللون 

ون�سطاء من جميع األوان الطيف ال�سيا�سي اأن 

هذا التزامن مل ياأت من قبيل امل�سادفة. 

وتختلف الآراء ب�ساأن الدعم الذي مثلته عودة 

فيدل كا�سرتو لقرار �سقيقه، وما اإذا كانت 

تلك العودة تعني حتذيرًا م�سترتًا للكوبيني باأنه 

ل يزال على علم مبا يحدث واأن الأمور لن 

تتغري كثريًا. ورمبا الثنني معًا. وقال رئي�ض 

معهد احلوار بني الأمريكيتني يف وا�سنطن 

املتخ�س�ض يف �سئون ال�سيا�سة الإقليمية، 

مايكل �سيفرت: »ظهور فيدل ير�سل اإ�سارة 

وا�سحة اإىل اأنه على رغم اأن هذه اخلطوة تتجه 

نحو التهدئة فاإنه ل يزال يف موقع امل�سئولية 

وي�سيطر بقوة على النواحي الجتماعية 

وال�سيا�سية«. واأ�ساف »ل اأعتقد اأن فيدل 

عار�ض بال�رصورة اإطالق �رصاح ال�سجناء، 

ولكن يف الوقت نف�سه اأراد األ يرتك جماًل 

لل�سك ب�ساأن �سالمة النظام ال�سيا�سي«.

من جانبه قال كري�ستوفر �ساباتيني: »يف 

الأ�سا�ض )الر�سالة مفادها(: اأنا هنا وعلى علم 

مبا يجري واإذا مل اأحتدث فاإنني موافق )على 

ما يجري(«. واأ�ساف »عدم وجود رد فعل 

يعني املوافقة«. وبالن�سبة لأبرز ال�سيا�سيني 

املناه�سني لكا�سرتو يف وا�سنطن فاإن عودة 

الظهور » مل تاأت بال�سدفة« قبل �سهر واحد 

من بلوغه 84 عامًا، اإذ تعني �سمنيًا مباركة 

لقرار �سقيقه. وقالت النائب اجلمهوري يف 

الكونغر�ض عن ولية فلوريدا وواحدة من 

اأ�رص�ض اأعداء كا�سرتو يف ال�سيا�سة الأمريكية، 

اإلينا رو�ض - ليتينني: »الهتمام الذي يبديه 

الآن جتاه ما يجري ميثل اإ�سارة منه اإىل 

اأنه مازال م�سئوًل يف كوبا«. واأ�سافت اأن 

الظهور اأربعة مرات اأمام اجلماهري يف اأقل 

من ع�رصة اأيام خالل ال�سهر اجلاري يهدف 

اإىل اإر�سال ر�سالة فحواها »باأنني ال�سخ�ض 

الذي وافقت على )ما يجري من اأمور( واأن 

كل التغيريات يف كوبا متر من خاليل واإنني 

ال�سخ�ض الذي يتحكم يف كل الأمور«.

وجاء رد الفعل الأمريكي الر�سمي جتاه 

قرار اإطالق �رصاح معار�سني حذرًا، اإذ 

و�سفه بالكاد باأنه »خطوة اإيجابية«، ولكن 

ل �سك يف اأن كل خطوة تخطوها كوبا حتظى 

باأق�سى قدر من الهتمام. وك�سف النقاب هذا 

الأ�سبوع عن زيارة اأ�سقف هافانا الكاردينال 

جاميي اأورتيغا الو�سيط الرئي�سي يف ق�سية 

املعار�سني اإىل الوليات املتحدة يف نهاية 

ال�سهر املا�سي يف ذروة 

املفاو�سات. ورف�ست 

وزارة اخلارجية 

الأمريكية تاأكيد اأو 

نفي اأن اأورتيغا التقى 

م�سئولني بارزين يف 

الإدارة الأمريكية ولكنها 

قالت اإنها كانت على 

دراية باملحادثات. 

وقال متحدث: » علمنا 

من م�سادر خمتلفة باأن 

احلكومة الكوبية تدر�ض 

اإطالق �رصاح �سجناء 

�سيا�سيني واأن الكن�سية 

الكاثوليكية واحلكومة 

الإ�سبانية تلعبان دورًا 

يف هذا املجهود. 

مل نناق�ض بوجه عام 

تفا�سيل ات�سالتنا«. 

وتوجد قناعة لدى 

غالبية املحللني الكوبيني 

يف الوليات املتحدة 

وحتى املعار�سني يف 

اجلزيرة باأن القرار 

بالإفراج عن ال�سجناء 

لي�ض جمانًا واأن راوؤول يتوقع لفتة يف املقابل 

من الحتاد الأوروبي ووا�سنطن. ومل يك�سف 

الرئي�ض الأمريكي، باراك اأوباما عما اإذا كان 

يفكر ب�ساأن اتخاذ اأي خطوات اإ�سافية للدخول 

يف حوار مع كوبا ب�رصف النظر عن اإ�سارات 

مبدئية مرتددة اأ�سدرها قبل اأكرث من عام.

 øe áà°S ¢ShDhQ ™£≤J ¿ÉÑdÉW
¿É¨a’G áWô°ûdG ∫ÉLQ

كابول )رويرتز( - قالت قوة املعاونة المنية الدولية التي يقودها حلف �سمال الطل�سي يوم 

الربعاء ان مقاتلي حركة طالبان ال�سالمية قطعوا روؤو�ض �ستة من رجال ال�رصطة الفغان 

خالل غارة على مبان حكومية يف اقليم بغالن ال�سمايل.

وا�ستهدف الهجوم الذي �سنته 

طالبان يوم الثالثاء مركزا 

لل�رصطة ومبنى لالدارة 

املحلية يف اقليم غابت عنه 

احلركة بدرجة كبرية حتى 

وقت قريب.

وجاء الهجوم يف اليوم 

نف�سه الذي اتفق فيه موؤمتر 

دويل على اأن تتوىل القوات 

الفغانية العمليات المنية 

يف البالد اعتبارا من عام 

2014 بهدف تخفيف العبء 

عن القوات الجنبية يف بع�ض 

املناطق يف وقت قريب غايته 

نهاية العام احلايل.

واأكد متحدث با�سم طالبان الهجوم لكنه نفى تقرير احللف عن قطع الروؤو�ض. ورغم اأن 

طالبان نفذت عمليات اعدام بهذه الطريقة من قبل ال اأن عبد املجيد حاكم بغالن قال انه لي�ض 

على علم مبا ورد يف هذا التقرير.

ورغم زيادة اأعداد القوات الجنبية اىل نحو 150 األف جندي ا�ستعادت طالبان قوتها بعد 

الطاحة بحكومتها من ال�سلطة عام 2001 وتتزايد اأعداد القتلى واجلرحى على اجلانبني

 ¿GódGh :AÉª∏©dG äÒM ádÉM
AGô≤°T á∏Ø£H ¿ÉbRôj ¿GOƒ°SCG

اأ�سيب والدان اأ�سودان يقيمان يف اململكة املتحدة بالذهول ال�سديد لدى ولدة الأم طفلة �سقراء 

لها اأعني زرقاء، يف حالة طبية حريت العلماء املخت�سني يف اجلينات الوراثية.

ولوهلة، �ساورت ال�سكوك الأب بن اإيهغبورو ب�ساأن اإخال�ض زوجته، اأجنيال، بعد ولدة، 

منا�سي، وهي الطفل الثالث للزوجني.

وو�سف الده�سة التي اعرتتهما لدى ولدتها قائاًل: »جل�سنا كالنا نحدق فيها بعد الولدة.«

وحريت احلالة العلماء املخت�سني يف اجلينات الوراثية اإذ اأن الوالدين ل ينحدران من عرقية 

خمتلطة.

وو�سف بروفي�سور براين �سكايز، رئي�ض ق�سم اجلينيات الب�رصية، احلالة باأنها »ا�ستثنائية«.

اأ�ساف قائاًل ل�سحيفة »�سن« الربيطانية« اإنه ليكون الطفل اأبي�ض متامًا، فاأن ل بد اأن للوالدين 

اأ�سوًل بي�ساء.. وتف�سري ذلك ميكن يف الختالط العرقي حيث حتمل الن�ساء بي�سًا يحوي جينات 

بب�رصة بي�سًا واأخرى �سوداء، وباملثل يحمل الرجل جينات م�سابهة يف حيواناته املنوية« وفق 

.CNNجملة »تامي« ال�سقيقة لـ

 اإل اأن العامل علق م�ستغربًا: »ال�سعر غري 

عادي للغاية. فحتى العديد من الأطفال ال�سقر 

ل ميلكون �سعرًا اأ�سقرًا على هذا النحو عند 

الولدة.«

ويذكر اأن للوالدين طفلني اآخرين، هما 

�سيزوم، 4 اأعوام، ودومبي، عامني، 

يحمالن ذات مالحمهما.

ورف�ض الأطباء نظرية اأن تكون »منا�سي« 

من فئة الأ�سخا�ض �سديدي البيا�ض جراء 

ا�سطرابات وراثية ت�سيب النظام ال�سبغي 

للب�رصة  - »البينو« »Albino - ومل يجدوا 

تف�سريًا للحالة �سوى اأنها »نزوة جينية.«

وحتى اإيجاد التف�سري العلمي، قال الوالد اإنه 

طفله، �سيزوم، يواظب التحديق منده�سًا يف 

�سقيقته.
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بنت بت�ساأل اأمها: ماما، لي�ض البنت بتلب�ض ثوب اأبي�ض يوم عر�سها؟

الأم: لأنه اأ�سعد يوم يف حياتها يا بنتي... 

البنت بعد تفكري:ها ، الآن عرفت لي�ض العري�ض يلب�ض اأ�سود

.………………………………………
حم�س�ض حكم عليه بالعدام ، �ساألوه : �سو اأخر �سي تتمناه قبل تنفيذ 

احلكم ؟

قال:اأمتنئ ان يكون هذا در�ض يل بامل�ستقبل

.…………………………
مره واحد حرامى دخل على واحد ومراته ي�رصقهم قال لل�ست 

ا�سمك ايه

 قالتله مديحه قالها م�ض هقتلك ع�سان ا�سمك زى ا�سم امى

 وقال للراجل ا�سمك ايه قاله فوزى وبيدلعونى وبيقولوىل يا 

مديحه

..……………………
واحد بخيل جاله واحد

�سحات بيقوله مدقت�ض طعم العي�ض من يومني قاله هو هو نف�ض 

الطعم متغري�ض

.…………………………
وحدة بتقول لزوجها املغرم بنان�سي عجرم: انا م�ض عارفة �سو 

عاجبك بنان�سي عجرم ج�سم وعندي �سعر وعندي و�سو فيها زيادة 

عني؟حكالها:�سح ب�ض هي مر�سومة ر�سم وانتي �سخبط �سخابيط

………………………………
ابو العبد راح عاملخفر حتى يبلغ عن مرته اللي �سارلها ا�سبوعني 

مارجعت عالبيت...

اخذ ابنه ال�سغري عبد معه

ال�رصطي �ساأله : �سو هي موا�سفات زوجتك؟

رد اأبوالعبد : طويلة، �سقرا، اأمورة، وعيونها خ�رص.

ول ابنه عبد بيقاطعه وبيقول : بابا...بابا....هيدي م�ض 

موا�سفات املاما

�سّكته ابو العبد وقال له : اي ا�سكوت بركي بيجيبولنا واحدة اأحلى 

منها

…………………………
مره اتنني داخلني حمل جزم هو ومراته فقال ل�ساحب املحل 

هتلها جزمه زحايف قالتله ل بكعب قالها ل زحايف قالتله ل بكعب 

ف�ساحب املحل زهق منهم قال للراجل ياعم هاتلها بكعب هو انت 

اللي بتلب�سو قالوا ياعم انت مالك هو انت اللي بتن�رّصب

.…………………………
ح�سا�ض �سياق �سيارة 

ا�سعاف يف احلرب ناقل 35 قتيال و�سمع يف الراديو �سقوط 30 

قتيل وقف وفتح 

ال�سيارة وقال اخلم�سة ايل بي�ستهبلو ينزلو حال

�رص�سار بيجرى ورا عربية املجارى 

�ساألوه ليه؟ 

قال لهم: ابن الكلب �سفط املدام

 ..……………………  

ا�سحاب داميا بينزلوا مع بع�ض عال�سيد. 

واحد معاه كلب كل ما يطخوا بالبارود الكلب بخاف وبيتخبى.

قام واحد منهم ن�سح �ساحبه انو يوخد الكلب لالأعرا�ض وهناك 

بتعود على �سوت الطخ.

ó©H 6 �سهور رجع ال�ساحب معاه كلبه واأول ما �سمع الكلب �سوت 

طخ البارود �سار يزغرد ) لولولولي�ض)

.…………………………
الأ�ستاذ ب�ساأل التلميذ: اذكر يل ثالث حيوانات تعطينا احلليب 

التلميذ: ثالثة بقرات.

نكات  IOô≤dGh ô°ûÑdG ÚH ójóL ¬Ñ°T ¬Lh

وجدت باحثة اأمريكية اأن الرجال يت�رصفون كالقردة 

عند التناف�ض على املنا�سب واملراكز.

وقالت فكتوريا ووبر من كلية هارفرد والباحثة 

الرئي�سية يف الدرا�سة ملوقع ليف �ساين�ض، اإن هناك 

قا�سمًا م�سرتكًا بني الب�رص والقردة عند حماولتهم 

احل�سول على موقع يف املجتمع التي يعي�سون فيها. 

واأ�سارت اإىل اأن التغريات الهرمونية ذات العالقة 

بالتناف�ض عند قردة »البونوبو�ض« وال�سامبانزي ت�سبه 

تلك التي عند الب�رص كالتناف�ض على الكثري من الأمور مثل 

التزاوج واحل�سول على املراكز.

واأجرى الباحثون اختبارات عن التغريات الهرمونية 

وذلك بخلق اأجواء تناف�سية حمتملة بجعل زوجني من 

ذكور من قردة البونوبو�ض اأو ال�سامبانزي ت�ساهد 

كومة من الطعام قرب غرفة« اختبار« ثم مّت اإدخالها 

اإليها وترك حرية خيار تناول الأكل لهم. ولحظ 

الباحثون اأن م�ستوى الت�ستو�ستريون امل�سوؤول عن 

التناف�ض والعدائية ازداد عند ذكور قردة ال�سامبانزي 

خالل هذه التجربة بعد جناحهم يف الو�سول اإىل 

الأطعمة، يف حني ارتفع م�ستوى هرمون الكورتيزول 

امل�سوؤول عن ال�سعور بال�سغط النف�سي عند البونوبو�ض 

الذي اأخفقوا يف ذلك.

)يو بي اأي

IôFÉW øe QÉªM AÉ≤dEG 

حتقق ال�رصطة يف منطقة كرا�سنودار جنوب رو�سيا يف 

مزاعم تتحدث عن اإلقاء حمار من طائرة با�ستخدام 

مظلة، وما ترتب على ذلك من ق�سوة، لأ�سباب دعائية.

وكان اأ�سحاب م�سبح �ساحلي خا�ض قاموا بهذا العمل 

يف ال�سبوع املا�سي يف حماولة منهم جلذب الرواد 

اىل م�سبحهم.

وقال �سهود كانوا موجودين يف املنطقة املطلة على 

بحر اآزوف يف منطقة كرا�سنودار ان احلمار كان ينهق 

هلعًا اأثناء هبوطه باملظلة. وقالت ال�رصطة اإنه �سقط يف 

البحر و�ُسحب اىل ال�ساطئ.

وقالت الناطقة با�سم �رصطة كرا�سنودار: »كان احلمار 

ي�رصخ والطفال يبكون، ولكن مل يفكر احد با�ستدعاء 

ال�رصطة، بل اكتفوا بالتقاط ال�سور والتكلم اىل 

ال�سحف لإخبارها باحلادث«.

وجاء يف تقرير ن�رصته �سحيفة حملية: »�سقط احلمار 

يف البحر يف ظروف مزرية، ف�سحبته املظلة اأمتارًا 

عدة على �سطح املاء قبل ان ي�سحب اىل ال�ساطئ وهو 

ن�سف ميت«. ونقل موقع »بي بي �سي« اللكرتوين 

عن الــ�رصطة قولها اإن امل�سوؤولـــني عن احلادث قد 

يواجهــون تهــمة ممــار�سة الق�سوة بحــق احليوان، 

وهــي تـهمة جنائية
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¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc

á£°û≤dÉH äÉHQh á∏µ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch

IôNÉØdG á«böûdG

6812 5th Ave.

Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ´ôa

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

ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

www.nablussweets.com

 …Oƒ¡j ¬fCG ≈YOG »HôY øé°S
á«∏«FGô°SEG ™e ¢ùæ÷G ¢SQÉª«d

 áªµfi ¿EG á«∏«FGô°SEG ΩÓYEG πFÉ°Sh âdÉb -- (CNN) IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
 ÜÉ°üàZ’G{ áª¡àH Gô¡°T 18 IóŸ ,á«bô°ûdG ¢Só≤dG ¿Éµ°S øe »æ«£°ù∏a øé°ùH â°†b

.ÜõYCG …Oƒ¡j ¬fCG ≈YOG{ Éeó©H z,´GóÿG ¥ôW øY
 QÉWEG ‘ ¬ÑfòH ôbCG ,ÉeÉY 30 ,Qƒ°TÉb ôHÉ°U »æ«£°ù∏ØdG ¿EG ,á«∏«FGô°SEG ∞ë°U âdÉbh
 áHÉ°ûdG ≈≤àdG ÉeóæY á«≤«≤◊G ¬àjƒg ≈ØNCG ¬fCÉH ÉaÎ©e ,ΩÉ©dG AÉYO’G ™e á≤Ø°U

 »HôY ¬fG ÚM ‘ ,ÜRÉY …Oƒ¡j ¬fCG É«Yóe ,2008 ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S ‘ á«∏«FGô°SE’G
.êhõàe

 áª¡àH áWô°ûdG ΩÉeCG iƒµ°ûH á«∏«FGô°SE’G áHÉ°ûdG âeó≤J z,¢ùJQBÉg{ áØ«ë°üd É≤ahh
.á«≤«≤◊G πLôdG ájƒg âØ°ûàcG Éeó©H ¢Vô©dG ∂àgh ÜÉ°üàZ’G

 ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG IÉ°†≤dG ∫É¨°ùJ »Ø«°ùJ á«Fõ÷G ¢Só≤dG áªµfi »°VÉb ∫Ébh
 ∫ƒ°ü◊G ¿CG ¿EG ,»°VGÎdÉH ¢ùæ÷G ”h z,Iƒ≤dÉH ÜÉ°üàZG ádÉM{ øµJ ⁄ á«°†≤dG

 øY ” IÉàØdG á≤aGƒe ≈∏Y
 èéëHh ´GóÿG ≥jôW

z.á«gGh
 äó≤àYG IÉàØdG{ ¿CG ±É°VCGh

 πªëj ÜõYCG …Oƒ¡j º¡àŸG ¿CG
 ≈©°ùjh ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO

 ,ájóL ábÓY áeÉbEG ¤EG
 ÉŸ á≤«≤◊G âaôY ƒd ÉÃQh

z.¬©e ábÓY âeÉbCG âfÉc
 ∫ƒ≤j »°VÉ≤dG ≈°†eh

 ájÉªëH áeõ∏e áªµëŸG{
 ÚeôéŸG øe ΩÉ©dG ídÉ°üdG

 ∫ƒ°ù©ŸG ¿É°ù∏dG …hP
 áeôM ¿ƒë«Ñà°ùjh AÉjôHC’G ÉjÉë°†dG ´GóN ¿ƒ©«£à°ùj øjòdG ,»bGôdG Üƒ∏°SC’Gh

z.º¡MGhQCGh ºgOÉ°ùLCG
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õæ«Ø«f á«dó`«°U
Nevins Pharmacy

á«Hô©dG á«dÉé∏d IQÉ°S iô°ûH

 ¿hGO á≤£æe ‘ ¤hC’G á«Hô©dG á«dó`«°üdG ìÉààaG øY ø∏©J ¿CG õæ«Ø«f á«dó`«°U Iô°SCG ô°ùj
Ú∏chôH ¿hÉJ

á«Ñ£dG äÉØ°Uƒ∏d á∏eÉc áeó`îH Ωƒ≤f

Ö«Ñ£dG øe ôeCÉH ájhOC’G ±ô°Uh Ö«côJ

 §¨°V ``dGh ôµ°ùdG ¢SÉ«b Iõ¡LCGh á«Ñ£dG äGó`©ŸGh äÉæµ°ùŸGh IõgÉ÷G ájhOC’G ´GƒfCG áaÉc

ÉfÉ› ôµ°ùdG ¢üëa áeóNh Ωó`dG §¨°V ¢SÉ«b áeóN

∫ÉØWC’G äÉLÉ«àMG πc

  ( ΩÉjCG  3-2) ΩÓaC’G ¢†«ª–h ™ÑW

É¡LQÉNh Ió`ëàŸG äÉj’ƒdG πNGO ∫GƒeC’G πjƒ–

á«Hô©dG á«dÉ÷G OGôaC’ ¢UÉN º°üN

    ™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ ÉfQÉ©°SCG

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: 718-422-0118

We gladly accept Medicaid,
 Most Insurance & Major Union Plans

Ú°ùM ó`›CG :IQGOEÉH

IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

π«MÎdÉH øjOó¡ŸG øY ´ÉaódG -
ÉµjôeCÉH Úª«≤e Ò¨dGh Úª«≤ŸG øjôLÉ¡ª∏d äGÒ°TCÉàdG -

áeÉbEG ¤EG Gõ«ØdG Ò«¨Jh á«©°VƒdG ájƒ°ùJ -
 ÉµjôeCG ‘ áeÉb’G πLCG øe øjôªãà°ùª∏d äÓ«¡°ùJ - 

 AGô°ûdGh ™«ÑdGh äGQÉ≤©dG ‘  äÉYGõædG ´GƒfCGh ÉjÉ°†b πc 
QÉéj’Gh

(Office Phone: 718-680-9700 (English
(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.

تعلم الجنليزية وتعلم مهارات اللغة
برامج ت�سمل:

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG  -
…QGOG ó`YÉ°ùe  -

ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J  -
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG  -

.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG  -
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe  -

Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf  -
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ  -

¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d  -
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ  -

´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`fi ∫ƒ°üØdG
 É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J

ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G -
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G -
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G -

:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d  -

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
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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

 äGƒæ≤dG
:Iójó÷Gáµe øe ¿BGôbáæjóŸG øe åjOÉMCG
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AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
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ô°ü≤dG Ió«°S
ر�سيد نخلة

بني العذارى بات ينتقل  ديوان �سعر ملوؤه غزل  

�سفحاته و احلب و الأمل  اأنفا�سي احلرى تهيم على 

و حتوم يف جنباته القبل  و�ستلتقي اأنفا�سهن بها  

بني العذارى بات ينتقل  ديوان �سعر ملوؤه غزل 

 **

ملا يحني الّنوح وال�سكوى   كل تقول من التي يهوى؟ 

ـ        ـ فحات بني �سطوره ن�سوى  و �سرتمتي نظراتهّن على ال�س

ول�سوف ترجت النهود اأ�سى    ويثريها ما فيه من بلوى 

ولرمّبا قراأته فاتنتي فم�ست        تقول: من التي يهوى ؟ 

 **

في�سحن: ياللعا�سق ال�سّب  �سريين مالقيت يف حبي 

جنباته ، مو�سولة ال�سكب  ولقد ت�سيل دموعهن على 

لرتى احل�سان الغيد ماقلبي  ياليت قلبي من ق�سائده 

في�سحن ، ياللعا�سق ال�سّب  �سريين مالقيت يف حبي  

 **

اأذكرتها بحبيبها النائي  ديوان �سعري رب عذراء 

فتح�س�ست �سفة مقّبلة            و�ستيت اأنفا�ض و اأ�سداء

و ا�سرت�سلت يف �سبه اإغفاء  فطوتك فوق نهودها بيد  

ديوان �سعري رّب عذراء    اأذكرتها بحبيبها النائي 

 **

اأختال من �سدر اإىل ثان  يا ليتني اأ�سبحت ديواين 

يا ليت من تهواك تهواين  قد بت من ح�سد اأقول له : 

و لك اخللود و اإّنني فان؟  األك الكوؤو�ض و يل ثمالتها 

اأختال من �سدر اإىل ثاين  يا ليتني اأ�سبحت ديواين  

 **

وم�سيت ت�سهر ليلها معها  كم غادة �ساهدت خمدعها 

اأم�ض هواه ي�سيل اأدمعها  قد هزها �سوق ملعت�سف  

وتبّث هما فّل اأ�سلعها  فم�ست تذيع اإليك ق�ستها  

وم�سيت ت�سهر ليلها معها !  كم غادة �ساهدت خمدعها  

 **

وتفّر من �سدر اإىل �سدر  �ستعي�ض بني النور والعطر  

مافيك من فنت ومن �سحر  فرتى الثغور تعيد هام�سة 

والنهد يرمي الظل فيك على            رو�ض اخليال ومرق�ض ال�سعر 

وتفّر من �سدر اإىل �سدر  �ستعي�ض بني النور والعطر  

 **

ي�سمعن فيك اأغاين الريف        مرتمنا بح�سانه الهيف 

والنخل يف �سمت وتعزيف  املاء ي�سكو للحرار هوى  

والزورق الغايف املجاديف  والليل والأن�سام عاطرة  

ي�سكو غرام ح�سانه الهيف  تلقي م�سامعها اإىل الريف  

 **

و تبيت حتت و�سائد الغيد  �ساأبيت يف نوح و ت�سهيد  

بال حّظك غري منكود ؟  اأو ل�ست مني اإنني نكد ما 

و خرجت منها غري معمود  زاحمت قلبي يف حمبته  

و تبيت حتت و�سائد الغيد؟  اأاأبيت يف نوح و ت�سهيد  

 **

بني العذارى بات ينتقل  ديوان �سعر ملوؤه غزل      

اأنفا�سي احلرى تهيم على     �سفحاته ، واحلب والأمل 

وحتوم يف جنباته القبل  و�ستلتقي اأنفا�سهن بها     

بني العذارى بات ينتقل ديوان �سعر ملوؤه غزل     
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تاريخ

1654 و�سول اأول يهودي مهاجر من اأوروبا اإىل 

اأمريكا ال�سمالية. وكان ا�سمه جاكوب بار�سيم�سون، 

وا�ستوطن امل�ستعمرة الأوروبية »نيو اأم�سرتدام« 

)نيويورك لحقًا( على ال�ساحل الأمريكي ال�رصقي.

1852 ولدة ال�سحفي اللبناين ب�سارة تقول )اأ�س�ض مع 

�سقيقه �سليم �سحيفة »الأهرام« امل�رصية يف اخلام�ض من 

اآب/ اأغ�سط�ض 1876(.

1979 اأول وفد �سياحي اإ�رصائيلي يزور م�رص عقب 

توقيع معاهدة كامب ديفيد.

1990 الرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض )ولد عام 

1924( يدعو قوات الحتياط يف اإطار ال�ستعدادات 

خلو�ض حرب اخلليج �سد العراق.

1991 انتحار وزير الداخلية ال�سوفياتي بوغو بعد اأن 

�سارك يف حماولة انقالبية فا�سلة على حكم ميخائيل 

غوربات�سوف )ولد عام 1931( بداأت يف التا�سع ع�رص 

من اآب )اأغ�سط�ض( 1991 وانتهت يف احلادي والع�رصين 

منه. عجلت املحاولة النقالبية يف نهاية الحتاد 

ال�سوفياتي الذي انهار يف العام نف�سه.

⁄É©dG ‘  Rƒ“ zƒ«dƒj{çGóMCG

Rƒ“ zƒ«dƒj{ ô¡°T ‘ áÑµædG IôcGP
1920/7: بدء احلكم الربيطاين يف فل�سطني، بتعيني هربرت 

�سموئيل اأول مندوب �سام على فل�سطني. هربرت �سموئيل 

)1870-1963( تلقى تعليمه يف جامعة اأك�سفورد، وان�سم 

للحزب الليربايل، وتدرج يف الوظائف اإىل اأن اأ�سبح وزيرًا يف 

احلكومة الربيطانية، وهو بذلك اأول اإجنليزي يهودي ي�سغل 

هذا املن�سب، تبنى الفكرة ال�سهيونية عندما راأى اأنها تخدم 

امل�سلحة الإمربيالية الربيطانية يف املنطقة العربية، عالوة 

على اأ�سباب تتعلق بتحويل �سيل الهجرة اليهودية عن اأوروبا 

الغربية؛ كتب يف ذلك مذكرة عام 1915 مررها على اأع�ساء 

الوزارة الربيطانية تنطلق من اأن تركيا �سُتهزم يف احلرب، 

مقرتحًا اإن�ساء حممية اإجنليزية يف فل�سطني وم�سجعًا ال�ستيطان 

اليهودي فيها، لكن هذه املقرتحات مل جتد ت�سجيعًا من رئي�ض 

الوزراء الربيطاين اأ�سكويت.

وحني توىل لويد جورج رئا�سة الوزراء، مت تبني اأفكار 

�سموئيل ال�ستعمارية، ونظرًا ملا ُعرف عن اأفكاره تلك فقد 

ُعني اأول مندوب �سام بريطاين يف فل�سطني، حيث ا�ست�سدر 

قانونًا للهجرة ي�سمح لـ 16,500 يهودي بدخول فل�سطني، 

ولكن ب�سبب رد الفعل العربي الراف�ض، عدلت بريطانيا عن 

�سيا�ستها قلياًل وبداأت تتحرك يف اإطار مفهوم القوة ال�ستيعابية 

للبلد، ومع ذلك زاد عدد ال�سكان اليهود يف الفرتة بني 1918-

1925 من 105 اآلف اإىل 118 األفًا، وقد �ساعد �سموئيل 

الن�ساط ال�ستيطاين ال�سهيوين على م�ستويات اأخرى عديدة، من 

بينها: العرتاف باملوؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�سهيونية يف فل�سطني، 

والعرتاف باللغة العربية كاإحدى اللغات املحلية يف فل�سطني، 

وزاد عدد امل�ستوطنات يف عهده من 44 اإىل 100 م�ستوطنة.

1967/7: اأ�سدرت هيئة الأمم املتحدة قرارًا دعا »اإ�رصائيل« 

لإلغاء التدابري املتخذة لتغيري و�سع مدينة القد�ض، والمتناع 

عن اأي عمل من �ساأنه تغيري و�سع القد�ض.

1937/7/7: جلنة »بيل« امللكية الربيطانية تقدم تقريرها 

للحكومة، الذي ورد فيه تو�سيات بتق�سيم فل�سطني اإىل دولة 

يهودية، ومنطقة انتداب بريطانية، وق�سم اآخر ي�سم اإىل �رصقي 

الأردن، ومن اأجل حتقيق التق�سيم اأو�سى التقرير بوجوب 

تبادل ال�سكان بني املنطقتني العربية واليهودية، ويف حال 

تطبيق هذا التبادل يت�سح اأنه لن يكون �سوى عملية اإجالء 

للعرب فقط عن اأرا�سيهم وبيوتهم، لأن عدد اليهود يف الق�سم 

العربي مل يزد على 1250 ن�سمة، كما اأن اأرا�سيهم مل تزد عن 

مائة األف دومن، اأما العرب يف الق�سم اليهودي فيبلغ عددهم 

ن�سف ال�سكان، 

اأي ثالثمائة 

األف مواطن، 

وهوؤلء ميلكون 

ثالثة اأ�سعاف 

الأمالك 

اليهودية 

ومقدارها ثالثة 

ماليني وربع 

مليون دومن.

 :1948/7/8

القوات امل�رصية 

ت�سن هجومًا 

على القوات 

ال�سهيونية بعد 

انتهاء مدة 

الهدنة الأوىل 

التي حددها 

قرار جمل�ض 

الأمن الدويل 

الرقم 50 لعام 

.1948

1948/7/9: ع�سابة الهاغاناه تنفذ مذبحة يف قرية قزازة 

ذهب �سحيتها العديد من �سكان القرية.

1948/7/10: �سقوط مدينة اللد ر�سميًا بيد القوات 

ال�سهيونية، بزعامة مو�سيه ديان التي تنفذ مذبحة دموية يف 

اللد، ذهب �سحيتها اأكرث من 426 فل�سطينيًا، بعد مقاومة عنيفة 

اأبداها املقاومون، اإل اأن ان�سحاب اجلي�ض الأردين من املدينة 

�ساهم يف فتح ثغرات متكن اليهود من ا�ستثمارها والنق�سا�ض 

على املدينة.

1948/7/12: القوات ال�سهيونية ت�ستويل على مدينة الرملة 

بعد اأن كانت ت�سيطر عليها القوات الأردنية.

1948/7/16: �سقوط مدينة النا�رصة بعد قتال �سار بني 

القوات العربية وال�سهيونية، علمًا باأن القوات العراقية كانت 

ترابط على بعد ع�رصة كيلومرتات منها.

1946/7/22: ع�سابة الأرغون تن�سف مقر فندق امللك 

داوود يف القد�ض، الذي كان مقرًا لقيادة اجلي�ض الربيطاين 

يف فل�سطني، مما اأدى ملقتل 92 �سخ�سًا بينهم موظفو الفندق 

ونزلء من جن�سيات خمتلفة، وقد مت تنفيذ هذه العملية، وقد 

هز هذا احلدث العامل، واأدانته الدول عرب اأجهزتها الإعالمية 

وثارت احلكومة الربيطانية �سد هذا العمل وو�سفته كما 

و�سفه اجلميع بالعمل الإرهابي.

1946/7/31: انعقاد املوؤمتر الأمريكي الربيطاين يف لندن 

الذي اقرتح نظامًا فدراليًا حلل الق�سية الفل�سطينية، عرف با�سم 

م�رصوع »موري�سون- غرادي«، واقرتح تق�سيم فل�سطني اإىل 

اأربع مناطق: يهودية وعربية والقد�ض والنقب، واأن ت�سكل 

حكومة مركزية خمتلطة من املناطق الرابعة برئا�سة املندوب 

ال�سامي الربيطاين
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