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خا�ص غربة نيوز

اال�سبوع  خالل  اجتمع 
قياديي  من  عدد  الفارط، 
الن�سطني  العربية  اجلالية 
يف منطقة نيويورك وهذا عرب 
فرع  نظم يف  االول  اجتماعني 
ال�رشطة الكائن بالباي ريدج 
على ال�سارع رقم 68، وخالل 
هذا اللقاء الذي ح�رشه ال�سيد 
بفرع  مفت�ش  رودريكاز،  اريك 
ريدج،  الباي  يف  ال�رشطة 
العربية  اجلالية  اهمية  اأكد 
والباي  بروكلن  منطقة  يف 
ردج على وجه اخل�سو�ش...
و�رشورة مراعاة اخل�سو�سية 
االجتماعية للجالية العربية

كما ذكر انه من اهم امل�ساكل 
جرائم  هي  املنطقة  يف 
طالب  و�سط  والعنف  ال�رشقة 
نف�ش  املدار�ش...�رشح 
يعقد  �سهر  كل  انه  املتحدث 
اجتماع مع قيادات اجلاليات 
اجلهود  تظافر  بهدف  وذلك 
االآفات  خمتلف  على  للق�ساء 
ايجاد  وحماولة  االجتماعية 
يعاين  التي  للم�ساكل  حلول 

منها ابناء اجلالية.
اأن  رودريكاز  ال�سيد  قال  كما 
ذات  كثرية  برامج  لل�رشطة 
اجتماعي ال يعلم عنها  طابع 
اجلالية  ابناء  من  الكثري 

العربية...
من  عدد  تدخل  جهتهم  من 
وطرحوا  اجلالية  قياديي 
امل�ساكل التي تواجههم يوميا 
فتح  ال�رشطة  من  وطلبوا 
بغية  وتوا�سل  ات�سال  قنوات 

ايجاد حلول لهذه امل�ساكل.

يف  انعقد  الثاين  االجتماع 
تاون  داون  يف  داوود  م�سجد 
املدعي  ح�رشه  بروكلن، 
هاينز،  �سارز  العام، 
نيويورك  مدينة  عن  ومندوب 
ويف  يوجن،  الدكتور  وهو 
الدكتور  رحب  اللقاء  بداية 
وابرز  باحل�سور  جابر  احمد 
اجلالية  اهمية  لل�سيوف 
ودور  املنطقة،  يف  العربية 
التوعية  ن�رش  يف  امل�ساجد 
افراد  داخل  والتثقيف 
احلديث  مت  كما  اجلالية، 
الناجحة  التجربة  عن 
االمريكية  العربية  للجمعية 
عرب  وذلك  نيويورك،  يف 
التي  االجتماعية  اخلدمات 
اجلالية،  البناء  تقدمها 
من  اكرث  م�ساعدة  مت  حيث 
ق�سايا  يف  �سخ�ش   6000
الطلبات،  وتعبة  الهجرة 
وكيفية احل�سول على التامني 

ال�سحي...
ويف كلمته اكد املدعي العام 

دائما  ي�سعى  جهازه  ان 
وقائية  حلول  اىل  للو�سول 
ق�سايا  هناك  تكون  حينما 
لها �سلة باجلرائم املحدودة 

وهذا تفاديا للدخول لل�سجن
دور  العام  املدعي  وثمن 
اجلالية العربية يف االبتعاد 
عن اجلرائم وال�سمعة الطيبة 

التي متتاز بها اجلالية.
من جهته ذكر الدكتور يوجن 
انه ام�سى موؤخرا على عري�سة 
االعياد  تر�سيم  اجل  من 
يف  ر�سمية  كعطل  الدينية 
مدينة نيويورك وان الن�ساب 
يف  و�سيتم  قدبلغ  القانوين 
القريب العاجل ايداع م�رشوع 
امل�سادقة  اجل  من  القانون 

عليه يف جمل�ش املدينة.
انه  يوجن  الدكتور  وتعهد 
�سيعمل ما يف و�سعه مل�ساعدة 
واال�سالمية  العربية  اجلالية 
ملختلف  حلول  ايجاد  يف 

امل�ساكل التي تواجهها.
للح�سور  الكلمة  اعطيت  كما 
ان�سغاالتهم  بلغوا  الذين 

للم�سوؤولني...
�رشورة  على  اجلميع  واتفق 
موا�سلة عقد لقاءات م�سابهة 
العامة  للم�سلحة  وهذا 

للجالية وللبلد

احلدث

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�سدر يف نيويورك، 
وتوزع يف الواليات املتحدة 

االأمريكية
�لنا�سر�ن

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�ص �لتحرير
ر�سا بو�سفرة
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�سدام  الراحل  االأمريكان  �سنق  عندما 
قد  القذايف  العقيد  كان  ح�سني•• 
تريد  اأمريكا  اأن  من  الدر�ش  ا�ستخل�ش 
اإىل  كله  �سالحه  ف�سلم  اأي�سا••!  راأ�سه 
اأمريكا جمانا•• �سواء الذي ا�سرتاه من 
اأوالذي ح�سل  الفالين  رو�سيا بال�سيء 
عليه بالتهريب من باك�ستان بال�سيء 
�سالمة  هو  واملهم  اأي�سا••!  الفالين 
الراأ�ش••! ويف قمة بريوت قال القذايف 
الب�سري  عمر  ومنهم  العرب  للزعماء 
ل�سدام  حدث  ما  ال�سودان••  رئي�ش 
جميعا  ينتظرنا  الذي  امل�سري  هو 
فقط••!  ودور  وقت  م�ساألة  وامل�ساألة 
وها هو الدور ياأتي على عمر الب�سري 
ويتاأهب  االعتقال  مذكرة  فت�سدر �سده 
اإىل  لت�سليمه  الدوحة  قمة  يف  العرب 
حمكمة العدل الدولية.. متاما مثلما 
احلرب  بوا�سطة  الأمريكا  �سدام  �سلموا 
�سّنها  يف  العرب  �ساهم  التي  القذرة 
اأرا�سيهم  من  انطالقا  العراق  على 
عن  النا�ش  ويتحدث  اخلليج••!  يف 
القطرية  االأجواء  الب�سري من  اختطاف 
ومنها  عديد••  قاعدة  اإىل  ليوجه 
الرئي�ش  هو  القذايف  الهاي••!  اإىل 
الذي  �سدام،  بعد  الوحيد،  العربي 
طالب باإ�سالح االأمم املتحدة وجمل�ش 
االأمن  القذايف جمل�ش  االأمن•• وو�سف 
الرعب  جمل�ش  اأ�سبح  باأنه  الدويل 
الدويل••! وهو حمق يف ذلك••! ترى 
ملاذا ال ين�سحب العرب وامل�سلمون من 
هذه االأمم املتحدة التي اأ�سدرت ن�سف 
قراراتها �سد امل�سلمني والعرب؟! ملاذا 
رف�ست ال�سني االعرتاف باالأمم املتحدة 
مدة 50 �سنة حتى ح�سلت على مقعدها 
ال�رشعي بالفيتو يف جمل�ش االأمن؟! هل 
املليار �سيني اأف�سل من املليار م�سلم؟! 
بلغ  الذين  وامل�سلمني  العرب  اأن  اأم 
اأكرث من املليار لي�ش بينهم  تعدادهم 
من هو يف م�ستوى زعامة ماو اأو �سوان 
العربية  اجلامعة  االآن  تريد  الي؟!  
بتاأجيل  الدويل  االأمن  تقنع جمل�ش  اأن 
ميكن  ما  اأق�سى  وهو  احلكم••!  تنفيذ 
البائ�سة••!  العرب  جامعة  تفعله  اأن 
عن  نتحدث  اأن  ميكن  هذا  بعد  فهل 
وحدة اإفريقية وجامعة عربية؟! بل هل 

نتحدث عن وجود عرب كب�رش؟! 
 عادل قا�سم

كلمة الناشر :
�لدور على من؟!

حكمة العدد

�شو �أحلى من 
�لع�شل قال 
�خلل ببال�ش

�جتماعات ح�سرها م�سوؤولو �ل�سرطة و�ملدعي �لعام

لقاءاتربينر مسيينرامريكانروقياداتر
اجلالية لبناء جسو  التعاونروالثقة 

احلدث

"كل نف�س ذائقة املوت"
يتقدم ال�سيد عبده املوتي، با�سمه اخلا�س وبا�سم طاقم جريدة 
اإىل عائلة املرحوم يحيى ناجي  التعازي  "غربة نيوز" باأحر 
اجلرادي واىل ابنيه عبده يحيى وف�سل، وندعو اهلل اأن يلهمهم 

ال�سرب وال�سلوان.
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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امل�سطول والقهوة
م�سطول قال ل�سديقه: بت�رشب قهوة؟.. قال �سديقه: 
اأنا  امل�سطول:  قالو  نام..  بقدر  ما  قهوة  �رشبت  اذا 

بعك�سك متام ب�ش اأنام ما فييي ا�رشب قهوة..

البخالء
يف اثنني بخالء حتدوا بع�ش انهم يغط�سو يف البحر 
 .. الع�سا  على  الثاين  يعزم  اول  يطلع  واللي   ،،

التنني ماتوا غرق

احلالق الذكي
دانك  عاوز  وقالو  الزبون  دان  م�سك  مبتديء  حالق 
فى  ورماها  قطعها  احلالق   ، ال  قال  الزبون  هاي؟ 
دانك  عاوز  وقلو  الثانيه  الدان  م�سك  ثم  القمامه 
هاي؟ الزبون قال عاوزها، احلالق قطعها واعطاها 

للزبون..

الثعبان العا�سق
مره ثعبان قابل ثعبان لقاه بيعيط قالو انت بتعيط 
ليه؟ رد ا�سلي انا نظري �سعيف. قالو ب�سيطه ركب 
كمان  بيعيط  لقاه  ما�سي  وهو  يومني  وبعد  عد�سات 
مره قالو انت بتعيط ليه؟ رد ا�سلي اكت�سفت ان اللي 

بحبها من ع�رشين �سنه طلعت خرطوم فيل

�رشقوا اأخليمة
اثنني �ساكنني يف خيمة وراقدين على ظهورهم بالليل 
، االأول اأتطلع عل�سما وقال للثاين اأي�ش �سايف ؟ قال 
هذا  وعاأي�ش  قال  كثرية....  جنوم  �سايف  التاين 
غرينا  وكواكب  فيه جمرات  ان   : الثاين  قال  ؟  بيدل 
خيمتنا  �سقف  ان  يدل  هذا  االأول  قال   . هالكون  يف 

ان�رشق ياغبي

بوظة... بوظة
اأعطيني  ماما   : لها  وقال  اأمه  اإىل  االأطفال  اأحد  ذهب 
نقودًا حتى اأعطيها لرجل م�سكني ي�سيح يف ال�سارع. 
ثم  النقود،  واأعطته  الطيب  طفلها  لقلب  االأم  فرحت 
قال  ولدي...  يا  الرجل  هذا  ي�سيح  وملاذا  �ساألته: 

الطفل: اإنه ي�سيح ... بوظة ... بوظة.

ال�سعر والذكاء
واحد �ساأل اأمو ماما لي�ش بابا اأ�سلع؟ قالتلو: ال�سلع 
االأبن و�ساألها:  الذكاء. فكر �سوي  عالمة من عالمات 

طيب لي�ش اأنت �سعرك طويل....؟

حظ ال�سومال
هيئة االأمم تربعت ملر�سى بال�سومال ب�سحنة اأدويه، 
اإنوا  فوجدوا  لالأطمئنان  اإت�سلو  جمعة  حوايل  وبعد 
كانت  االأدوية  ع�سان  لي�ش؟؟؟  ماتوا.  كلهن  املر�سى 

بعد االكل…

املر�سيد�ش
عندي  وال  غني  م�ش  انا  خلطيبته:  بيقول  واحد 
مر�سيد�ش وال يخت زى عاطف ب�ش انا مبوت فيكي.
يا  فيك  ومبوت  بحبك  كمان  وانا  بتجاوبه:  خطيبته 

روحي ب�ش احكيلي اكرت عن عاطف.

ال�سيديل وال�رشا�سري
مرة واحد فات على ال�سيدالية �ساأل ال�سيدالين عندك 
دواء لل�رشا�سري؟ قلو ال�سيدالين: ولو اأكيد... يعني 
ب�سري �سيدليه وفها�ش دوا. قلو الزبون دخيلك لكان 
علي...  عمهلك  ال�سيدالين  قلو  ب�رشعة،  الدوا  هات 
مر�سهم  اي�ش  باالأول  قلي  بالغيب؟  بقرا  مفكرين  �سو 

بال�سبط؟

ال�سائق احلذر
بال�سيارة لقى الفته مكتوب عليها  مرة واحد ما�سى 
70 كيلو فكر �سوي وقال الزم التزم با�سارات  خفف 
عليها  مكتوب  الفته  لقى  �سوية  كمان  م�سى  املرور. 
اربعني كيلو وبعد  40 كيلو م�سى على �رشعة  خفف 
�سوية لقى الفته مكتوب عليها خفف ع�رشة كيلو م�سى 
على �رشعة ع�رشة كيلو بعد �سوية لقى الفته مكتوب 

عليها مرحبا بكم فى خفف. ها ها ها

نابليون بونابرت
كان  بعمرك  كان  ملا  نابليون  الإبنه:  بيقول  واحد 
اأبوه: نابليون  االأبن على  ال�سف. رد  اأ�سطر واحد يف 

ملا كان بعمرك يا بابا كان اإمرباطور.

در�ش احل�ساب
مدر�ش ي�ساأل التليمذ: اإذا كان ابوك ماخذ 750 �سيكل 
من �سخ�ش و�سوف يرجع كل �سهر 75 �سيكل فكم �سنة 
�سنوات  ع�رش  التلميذ:  املبلغ؟  لت�سديد  ابوك  يحتاج 
احل�ساب.  بتعرف�ش  اأنت  غلط  املدر�ش:  اأ�ستاذ.  يا 

التلميذ: ال يا اأ�ستاذ انت اللي ما تعرف ابوي.

�سياد النمور
وملا  الغابات  احدى  يف  رحلة  طلعوا  �سباب  فيه 
فذهب،  اأرنبني(  واأجيب  )�ساأذهب  االأول  قال  جاعوا 
واأ�سيد  )�ساأذهب  الثاين  فقال  اأرنبني.  ومعه  وعاد 
الثالث  فقال  غزالني.  ومعه  وعاد  فذهب،  غزالني( 
لنف�سه الزم اأجيب اأح�سن منهم وقال:)�ساأذهب واأجيب 
جائع!!  بنمر  فاإذا  يبحث  هو  فذهب.وبينما  منرين!!( 
�ساهده  النمر  ولكن  نحوه  ببندقيته  ف�سوب  اأمامه، 
،األقى  ال�ساب  خوف  �سدة  ومن  يالحقه  وانق�ش 
اأ�سدقائه وملا مر بجانبهم  ببندقيته وهرب باجتاه 
اأنا  اأم�سكوه  االأول  ))هذا  عنهم:  مبتعد  وهو  لهم  قال 

م�ستعجل رايح اأجيب التانى ((

لتهدئة االعصابرفقط
�لزميل �لكاتب:

 عوين حد�دين  نيوجري�سي 

هناك قوانني و�سعت قبل 
بع�سها  ال�سنني  مئات 
الفكاهة  ب�سمة  يت�سف 
البع�ش   .. الغرابه  اأو 
مت  القوانني  هذه  من 
الغاءها والبع�ش االخر 
ما زالت �سارية املفعول 
امل�رشعون  ن�سي  او 
الغاءها . ففى الواليات 
وفى  االأمريكية  املتحدة 
حتديدا  فرجينيا  والية 
مت  قانونا  نظري  لفت 
وهو  موؤخرا  الغاوؤه 

من تلك القوانني امل�سحكه يقول القانون : يحظر القانون 
با�ستثناء  النا�ش  على  االخرى  الف�ساد  وا�سكال  الر�سوة 

العاملني بحقل ال�سيا�سه !!
 هذا القانون يحمي ال�سيا�سيني من كل ا�سكال النهب والف�ساد 
طبعا، هم الذين و�سعوا هذا القانون وحزب الف�ساد املايل 
واالداري واالخالقي هم كرث فى العامل وال يقت�رش علينا فى 
العامل العربي رغم اننا رواد هذا املجال ون�ستحق جوائز 

او�سكار فى ا�سول "اللهط واملعط "وتعليمه لالخرين .
تقنني  حتاول  املاليه  االزمه  ظل  ويف  االآن..  امريكا    
بتخفي�ش  قامت  اأنها  حتى  احلدود،  ابعد  اىل  امل�رشوفات 
وبا�رشت    ، الناميه  للدول  تقدمها  التى  قيمةامل�ساعدات 
حكومة اوباما حمله لتح�سيل ال�رشائب من م�ستحقيها وعلى 
وال�رشكات  واحلروب  البنوك  م�سووؤلني  وعلى  الفا�سدين 
الكربي التي �ستطال ادارة بو�ش وتلعب ال�سحف كذلك دورا 
كبري فى هذا املجال ففى نيويورك تاميز و�سف احد الكتاب 
" وطالب  االإبن  " بو�ش  اداره  املعروفني االزمه جراء �سوء 
باحلرب على الفا�سدين مبا اأ�سماه  )اأزيز الكنادر ( يف لفتة 

ذكية منه ملا قام به منتظر الزيدي يف بغداد.
وكاأن  باأريحية  نت�رشف  االردن  فى  اننا  الكربي  امل�سيبه   
االزمه ال تعنينا ابدا نبذر رغم ان اقت�سادنا ال يحتمل التبذير 
ونتغا�سى عن الفا�سدين واملختل�سني وكاأننا فى بحبوحه من 
وامتيازات خا�سه  الطاوله  العي�ش، �سفقات جتاريه حتت 
"الدلع  ،هذا  وغريها  والنواب  الوزراء  رواتب  فى  وزياده 
يطال  ماىل  �سالح  با  نطالب  يجعلنا  املربر  وغري  الزائد" 
واجلدل  اال�سالح  عن  احلديث  قبل  الدولة  موؤ�س�سات  كافة 
زالت فى  االبواب وال  االقت�ساديه على  االزمه  ال�سيا�سي الن 

بدايتها وهي فى الطريق الينا  ر�سينا اأم مل نر�سى.
والبيوت  واجل�سور  الطرق  بناء  فى  الف�ساد  ا�سالح  يتوجب 

الذي ك�سفته الثلوج واالمطار االخريه  كالعادة .
علينا حماربة كل ا�سكال الف�ساد واملتنفذين فى املوؤ�س�سات 
كميكانيكي  اأوطاننا  يف  فال�سيا�سي  واملدنيه  احلكوميه 
ال�سيارات الذي ال ميكن ان يعمل تغيري لزيت ال�سيارة مثال 
دون ان تتلوث ثيابه فهو " اأي ال�سيا�سي " ال ميكن ان ميار�ش 
والوزارة  ال�سلطه  وت�سبح  العام  املال  نهب  دون  ال�سلطه 

ا�ستثمارا �رشيعا و "�رشبة مقفي" على املا�سي.
 اذا اردنا دميقراطيه و�سفافيه فيعني  ذلك عدالة وو�سوحا 
ووتوزيعا عادال للرثوة ،على ان ال تكون ال�سفافيه انتقائيه 

تدخل من باب االبتزاز هنا وهناك.
 ادارة اوباما تطالب االآن باال�سالح �رشط تقدمي امل�ساعدات 
فى  ال�سحيح  ملكانها  ذهابها  و�سمان  امل�رشوطة  املاليه 
اال�سالح املاىل وال�سيا�سي ودعمها حلقوق االن�سان وحرية 
حتارب  التى  املتحده  االمم  مببادئ  واالإلتزام  ال�سحافه 
الف�ساد. والآن قانون العقوبات االردين لعام 1960  يحرم 
على  يتوجب  واخلا�ش  العام  القطاعني  فى  االختال�ش  
مع  التعامل  تاميز  نيويورك  كاتب  راأي  ح�سب  احلكومه 
" حيد  التعاطي مع �سيا�سة  الكنادر وعدم  الفا�سدين بازيز 
عن الرا�ش واإذرب "  واإمنا �رشب راأ�ش الفا�سدين بحذاء من 

حديد .

ومن ميار�ش عمل ال�سيطان غري ال�سيطان!!

أزيز “الكناد ” !! 
حنك حنكطق  طق 
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�لزميل �لكاتب:
 خالد �لك�سا�سبة  نيوجري�سي

الغرايبة(  )ارحيل  اال�سالمي  القيادي  اثار 
يف  ت�رشيحه  بعد  كبرية  �سيا�سية  �سجة 
اليوم(  )العرب  �سحيفة  اجرته  لقاء 
مو�سوع  وا�سنطن  يف  ناق�ش  انه  االردنية 
الد�ستورية(  )امللكية  اىل  االردن  حتويل 
واقول �سجة �سيا�سية ولي�ست اعالمية وهو 
اي  اثارة  عند  عادة  املتداول  امل�سطلح 
مو�سوعة مثرية للجدل الن االعالم االردين 
خلت  حيث  الت�رشيحات  جتاهل  تعمد 
الي  مقال  اي  من  اليومية  ال�سحف  جميع 
كاتب حول املو�سوع وذلك ح�سب تف�سرينا 
ل�سببني االول عدم رغبة هوؤالء الكتاب يف 
انف�سهم يف مو�سوع يعترب ح�سا�سا  اقحام 
االردن  يف  احلمراء  اخلطوط  ويتجاوز 
اجلهات  بطلب  تف�سريه  ميكن  والثاين 
االمنية من هوؤالء الكتاب عدم التو�سع يف 
الن�رش حول املو�سوع لعدم اعطائه اهمية 

متزايدة حتى عن طريق انتقاده.
اىل  دخلت  قد  فانني  االمر  حقيقة  ويف 
وهما  اردنيتني  �سحيفتني  اكرب  موقع 
م�سطلح  عن  وبحثت  و)الد�ستور(  )الراأي( 
مقاال  حتى  اجد  ومل  الد�ستورية  امللكية 
واحدا مت ن�رشه حول هذا املو�سوع وهو 
القراء  من  الكثري  ما ف�رش يل عدم معرفة 

الغرايبة  ت�رشيحات  على  علقوا  الذين 
االخبارية  املواقع  بع�ش  ن�رشتها  التي 
امل�سطلح  ملعنى  ا�ستحياء  على  االردنية 
قد  التعليقات  هذه  من  كبريا  عددا  ان  بل 
ماذا  �رشح  املواقع  هذه  حمرري  من  طلب 
الد�ستورية وهو ما مل تقم  تعني امللكية 

به هذه املواقع حل�سابات �سيا�سية.
ورغم عدم رغبة االعالم االردين بالت�سخيم 
يعترب  الذي  الغرايبة  ت�رشيحات  من 
العمل  جبهة  حزب  يف  الثاين  الرجل 
اال�سالمي اكرب حزب يف االردن اال ان بع�ش 
املواقع االلكرتونية ن�رشت مقاالت لكتاب 
غري معروفني هاجموا فيها فكرة امللكية 
من  اتهم  احدهم  ان  درجة  اىل  الد�ستورية 
يروج لها جتب حماكمته بتهمة )اخليانة 
للملكية  الدعوة  ان  اخر  وقال  الوطنية( 
وجود  كامل  ب�سكل  تن�سف  الد�ستورية 
هاجم  فيما  ال�سيا�سي  االردنية  الدولة 
)اال�ستقواء  بـ  ا�سموه  ما  فكرة  البع�ش 
مع  نوق�ست  املبادرة  ان  رغم  بامريكا( 
موؤ�س�سات اأهلية ولي�ست حكومية ورغم ان 
املبادرة اعلن عنها قبل �سهرين من عمان 

ولي�ش وا�سنطن.
ما  عك�ش  على  االردن  يف  احلكم  نظام  ان 
ا�سار كثري من ال�سيا�سيني واملحللني لي�ش 
وراثي  ملكي  نظام  فهو  د�ستوريا  ملكيا 
مبوجب  امللك  خالله  من  يحكم  نيابي 
الد�ستور ولكن ان حتكم مبوجب الد�ستور 
ال يجعل من النظام ال�سيا�سي الآلية احلكم 
ميلك  االردن  يف  فامللك  د�ستوريا  ملكيا 
امللكية  مع  يتعار�ش  ما  وهو  ويحكم 
ميلك  امللك  ان  تعني  التي  الد�ستورية 
بريطانيا  يف  احلال  كما  يحكم  ال  ولكنه 
وهولندا. ويف املادة االوىل من الد�ستور 
ملكي  نيابي  هو  احلكم  نظام  فان  االردين 
امللك  كان  وان  د�ستوريا  ولي�ش  وراثي 

يحكم مبوجب الد�ستور.
امللك يف الد�ستور االردين م�سون ال ميكن 
انتقاده وهذا امر ال اعرتا�ش عليه يف حالة 

امللكية الد�ستورية ذلك انه يف هذه احلالة 
الذي يتمتع  اما  يكون امللك رمزا للدولة 
باالنتقاد  هنا  املعني  فهو  احلكم  ب�سلطة 

وحتمل امل�سوؤولية.
االردين  الد�ستور  فان  االمر  حقيقة  ويف 
انه  اال  الثغرات  بع�ش  على  احتوى  وان 
عند  للكلمة  الن�سبي  باملعنى  دميقراطي 
ان  اال  املحيطة  الدول  بد�ساتري  املقارنة 
اال�سكالية تكمن يف اآليات التطبيق. ومثال 
ال  تقول  التي  التا�سعة  املادة  ذلك  على 
يجوز ابعاد اردين من ديار اململكة. وكلنا 
عدة  قبل  حما�ش  لقادة  حدث  ما  نذكر 
رغم  قطر  اىل  ابعادهم  مت  عندما  �سنوات 

انهم يحملون اجلن�سية االردنية.
واالردن كنظام �سيا�سي يقع يف الو�سط بني 
الت�سنيفات ال�سيا�سية لـ )امللكية( فهو وان 
خانة  يندرج يف  زال  ما  فانه  نيابيا  كان 
يف  ال�سلطات  كل  حيث  املطلقة(  )امللكية 
�سيا�سي  نظام  املطلقة  وامللكية  امللك  يد 
ال ي�سل اىل درجة امللكية الد�ستورية كما 
احلال يف بريطانيا وان كان متقدما على 
على  القائم  ال�سعودي  ال�سيا�سي  النظام 

)امللكية الال نيابية(.
املطلقة  امللكية  ان  البع�ش  يرى  وقد 
القائم  االردن  لوحدة  �سمانة  خري  هي 
مييل  راأي  وهو  الع�سائرية  التقاليد  على 
احلاكم  بان  القائلة  )امليكافيلية(  نحو 
حلماية  اال�سلح  هو  بال�سلطة(  )املدجج 
احلاكم  وان  الفو�سى  خطر  من  البالد 
)ت�سبع  قد  �سيا�سية  بيئة  يف  ن�ساأ  الذي 
اقدر على حماية  باحلكمة( وبالتايل لهو 
)اجلهلة  ال�سعب  ابناء  من  الوطن  م�سالح 
الفو�سويني( ويف حالة االردن فان امللك 
مع�سوم  فهو  جمازا  اآلهية(  )بعناية  يقود 
العائلة  ن�سب  عرب  وحقيقة  اخلطاأ  عن 

احلاكمة اىل الر�سول.
اعلن  التي  الد�ستورية  امللكية  مو�سوعة 
جديدة  مو�سوعة  لي�ست  الغرايبة  عنها 
طرح  �سبيالت(  )ليث  املعار�ش  فالزعيم 

الت�سعينيات  بداية  يف  االفكار  هذه  مثل 
ال�سجن  كلفه  ما  وهو  املا�سي  القرن  من 
بتهمة اطالة الل�سان واالعتقال عدة مرات 
داأبوا  الذين  االردن  اال�سالميني يف  ان  كما 
االردن  مع  معاوية  ب�سعرة  االم�ساك  على 
طرحوا هذه الفكرة عدة مرات ب�سكل علني 
احيانا كما كان معه احلال مع ت�رشيحات 
الغرايبة االخرية وموارب يف احيان اخرى 
كما كان معه احلال يف املبادرة التي اعلن 
عنها اال�سالميون يف �سهر كانون الثاين /
يناير املا�سي وان حملت املبادرة توقيع 
ولي�ست  ال�سخ�سية  ب�سفتهم  ا�سالميني 
يف  امل�سلمني  االخوان  ان  ذلك  القيادية. 
مثل  عن  بانف�سهم  الناأي  يحاولون  االردن 
النظام  مع  )الت�سادمي(  امل�رشوع  هذا 
اجلماعة  يف  االول  الرجل  دفع  ما  وهو 
بالقول  امل�سارعة  اىل  ار�سيد  بني  زكي 
بان ت�رشيحات الغرايبة تعرب عن وجهة 
نظر  وجهة  عن  ولي�ش  ال�سخ�سية  نظره 

اجلماعة.

ان االردن اليوم الذي يروج لدميقراطيته يف 
العامل الغربي يواجه ازمة يف موقع �سنع 
القرار �سواء الداخلي او اخلارجي وينحو 
يف م�ستوياته العليا نحو مركزية مفرطة 
جتعل من امللك البو�سلة التي يدور فيها 
اجلميع بعيدا عن روح االبداع واالبتكار. 
ومثال على ذلك ان احلديث يف هذه االيام 
عن م�ساألة الوطن البديل قد ا�سحى خطا 
�سبه احمر ال ل�سيء اال الن امللك قال قبل 
ايام 'يا ريت نبطل نحكي عن الوطن البديل' 
فا�سبح كل من يطرح املو�سوع متهما رغم 
ما  حتى  كان  البديل  الوطن  مو�سوع  ان 
قبل ت�رشيحات امللك بعدة ايام املو�سوع 
املف�سل لل�سيا�سيني واالعالميني االردنيني 
ذهبا  تلد  التي  البي�سة  مثل  كان  انه  بل 

لبع�ش الكتاب املرتزقة واملنافقني.

األ دنربينرامللكية الدستو ية واملطلقة ..

اإذا كنت عايز ت�سّكر البزن�س بتاعك
جّرب االعالن يف غربة
ممكن تغري راأيك...

Tel: 973-474-6642

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�ساحب �ملجـد �لع�سامـي

�سبـر مـع حنكـةوحيطـة
و�بـتـد� ب�سـرقـة ب�سـيـطـة

وبعـدهـا �سـرقـةب�سيـطـة
وبعـدهـا َتـعـدى حمـيـطـه

و�سار يف �ل�سف �لأمامي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
�ساحـب �لنفـ�ص �لعفيـفـة
�سـاحــب �لـيــد �لنظـيـفـة

جـاب هالـثـروة �ملخيـفـة
من معا�سـه فـي �لوظيفـة

و�سار يف �ل�سف �لأمامي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
يـولــي تطـبـيـق �لـنـظــام

�أولــــويــــة و�هــتـــمـــام
مـــــا يــقـــرب لـلــحــر�م

�إل فـــي جــنــح �لــظــالم
�سار يف �ل�سـف �لأمامـي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
يـ�ســرق بـهـمـة دوؤوبــــة

يـكــدح ويـمـلـي جـيـوبـه
يعـرق ويـرجـي �ملثـوبـة
مـا يـخـاف مــن �لعقـوبـة
�سار يف �ل�سـف �لأمامـي

�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�ساحب �ملجـد �لع�سامـي
�سـار يحكـي فــي �لفـ�سـا

عــن نـز�هـة مــا مـ�ســى

وكـيــف �آمــــن بـالـقـ�سـا
وغيـر حقـه مــا �رتـ�سـى

�سار يف �ل�سـف �لأمامـي
�حـتـر�مــي.. لـلـحـر�مــي

�حـتــر�مــي لـلـنــكــو�ص
عــن قو�نـيـن ونـ�سـو�ص
�حــتــر�مـــي لــلــفــ�ســاد
و�أكــــل �أمــــو�ل �لـعـبــاد

و�لــجــ�ســع و�لزديــــــاد
و�لـتـحــول فــــي �لــبــالد
مـن عمومـي للخـ�سـو�ص
�حـتــر�مــي لــلــ�ســو�ص

احرتاميللحرامي
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ف�ساءاتف�ساءات 

وا�سنطن - اأمريكا اإن اأرابيك
اأثار م�رشوع قانون تقّدم به 
اعرتا�ش  اأمريكيون  نواب 
اإ�سالميني  ون�سطاء  منظمات 
اأن  العتبارهم  البالد،  يف 
حظر  يطلب  الذي  االقرتاح 
باحلجاب  امل�سلمة  ظهور 
وبطاقات  القيادة  �سور  يف 
الهوية "خمالفًا للد�ستور".

مبجل�ش  ع�سو  وكان 
ميني�سوتا  والية  يف  النواب 
غوتوالت  �ستيف  االأمريكية 
تقّدم مب�رشوع قانون يحظر 
يف  الراأ�ش  غطاء  ارتداء 
ال�سور الر�سمية. وياأتي هذا 
جمل�ش  اإقرار  بعد  التحرك 
اأوكالهوما  والية  النواب يف 
االأمريكية االثنني 2 مار�ش/
اآذار اجلاري م�رشوع قانون، 
ارتداء  يحظر   ،1645 رقم 
غطاء الراأ�ش يف �سور رخ�سة 

القيادة وبطاقات الهوية.
اجلديد  القانون  اأن  ورغم 
ي�ستثني من احلظر من يرتدون 
غطاء الراأ�ش الأ�سباب طبية، 
اال�ستثناء مل ي�سمل  فاإن هذا 
يرتدون  الذين  االأ�سخا�ش 
دينية  الأ�سباب  الراأ�ش  غطاء 
بع�ش  اأو  املحجبات،  مثل 
التي  الدينية  الطوائف 
يرتدي اأفرادها غطاء للراأ�ش 
مثل ال�سيخ وبع�ش الطوائف 

يف امل�سيحية واليهودية.

ويف بيان ح�سلت عليه وكالة 
اأرابيك،  اإن  اأمريكا  اأنباء 
اأم�ش االأربعاء 4-3-2009، 
العالقات  جمل�ش  و�سف 
"كري"  االإ�سالمية  االأمريكية 
اأقّره  الذي  القانون  م�رشوع 
جمل�ش النواب يف اأوكالهوما 
النواب  جمل�ش  اإىل  واملقدم 
باأنه  ميني�سوتا  بوالية 
للتعديل  "انتهاكًا  ميثل 
الذي  الد�ستور"  من  االأول 
يكفل احلقوق واحلريات يف 
ال�سعائر  وممار�سة  التعبري 
مالب�ش  اأي  وارتداء  الدينية 

تتعلق باملعتقدات.
من  اأنه  "كري"  واعتربت 
امل�ستغرب ا�ستثناء القانون 
يرتدون  "الذين  لالأ�سخا�ش 
اأغطية الراأ�ش الأ�سباب طبية" 

توفري  يف  اأخفق  حني  يف 
"لالأ�سخا�ش  نف�سه  احلق 
ملمار�سة  يرتدونه  الذين 
يف  د�ستوريًا  املكفول  حقهم 

ممار�سة دينهم".
احلقوق  مديرة  وقالت 
بوالية  "كري"  يف  املدنية 
"لن  اإ�سالم  تانيز  ميني�سوتا 
وحدهم  امل�سلمون  يتاأثر 
بهذا  ميني�سوتا  والية  يف 
يوؤثر  �سوف  بل  الت�رشيع، 
الدينية  احلريات  يف  �سلبيًا 
واليهودية  ال�سيخ  ملعتنقي 
والطوائف  والكاثوليكية 
الذين  االأخرى  الدينية 

يرتدون اأغطية للراأ�ش".
وت�ساءلت ما اإذا كان القانون 
وجود  اأي�سًا  يت�سمن  �سوف 
لتنفيذ  ميدانيني  �سباط 

واإجبار  "بالقوة"  القانون 
نزع  على  امل�سلمة  املراأة 

حجابها.
قيادات  تلتقي  اأن  ويتوقع 
مقر  يف  اأمريكية  اإ�سالمية 
ميني�سوتا،  والية  كونغر�ش 
يف  الوالية  م�رّشعي  مع 
اجلاري،  مار�ش/اآذار   10
القانون  م�رشوع  ملناق�سة 
التي  الق�سايا  من  وغريه 
تهم م�سلمي الوالية. وقالت 
اإنها  االإ�سالمية  املنظمة 
�ستيف  بالنائب  ات�سلت 
تقدم  الذي  غوتوالت، 
لرتتيب  القانون،  مب�رشوع 
مناق�سة  اأجل  من  لقاء 
"ال�سلبي"  وتاأثريه  القانون 
الد�ستورية  احلقوق  يف 
يف  الدينية  للمجموعات 

الوالية.
ومن املقرر اأي�سًا اأن يحت�سد 
مقر  اأمام  الوالية  م�سلمو 
الكونغر�ش، ويلتقي ممثلون 
منفردة  لقاءات  يف  عنهم 
ملناق�سة  بامل�رشعني 
يف  القانون  م�رشوع  تاأثري 
يف  وي�سارك  امل�سلمني. 
احلدث باالإ�سافة اإىل منظمة 
االإ�سالمي  املركز  كري، 
وجمعية  ميني�سوتا،  يف 
يف  االأمريكيني  امل�سلمني 

الوالية.

ُي�سمح به "لأ�سباب طبية" فقط

احتجاجرعلى مشروعرقانونرمينعراحلجابربالصو  الرمسية
 

�إجبار م�سلمة على �إنهاء معامالتها يف غرفة 
خلفية يف �لحتاد �ملايل �لفيدر�يل �لأمريكي

اأُخرجت م�سلمة من اإ�سطفاف ملواطنني يف االحتاد 
اإنهاء  على  واأجربت  االأمريكي  الفدرايل  املايل 
يخالف  حجابها  الأن  خلفية  غرفة  يف  معامالتها 
القبعات.  اعتمار  متنع  التي  املتبعة  القوانني 
وقالت ِكنزا �سلبي التي ت�سع احلجاب لدواع دينية 
ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست االأمريكية اإنها اأخرجت من 
بني امل�سطفني واأنهت معامالتها يف غرفة خلفية يف 
مقر االحتاد املايل الفدرايل التابع ل�سالح البحرية 

االأمريكي يف والية مرييالند االأمريكية.
 

واأو�سحت �سلبي وهي ترتاد املكان منذ اأكرث من 10 
�سنوات انها اأخرجت من بني امل�سطفني يف ال�سهر 
للموظفني  قالت  االأمر  تكرر  عندما  ولكن  املا�سي 
�سخ�ش  اأي  مثل  متامًا  معامالتي  اأنهي  اأن  :اأريد 

اآخر.
 

يف  نهاري  رعاية  مركز  تدير  التي  �سلبي  واأكدت 
مبجل�ش  وات�سلت  االحتاد  غادرت  انها  منزلها 

العالقات االأمريكية ـ االإ�سالمية .
 

وقال املتحدث با�سم "كري اإيراهيم هوبر لل�سحيفة 
انه خائف من اأن تكون جتربة �سلبي هي قمة جبل 

اجلليد.
 

واأ�ساف :ال بد من حل امل�ساألة حتى ال يوؤدي هذا االأمر 
اإىل املزيد من االنتهاكات للحقوق الد�ستورية.

 
االحتاد  رئي�ش  نائب  اليونز  توم  قال  جهته  من 
لكن  امل�ساألة  مناق�سة  ي�ستطيع  ال  انه  لل�سحيفة 
منذ  والنظارات  القبعات  منع  قرار  تطبيق  �سبب 
عمليات  كرثة  هو  املا�سي  االأول/دي�سمرب  كانون 

ال�رشقة يف العام 2008.
 

التعرف على  اأن نتمكن من  : نريد  واأ�ساف اليونز 
هذه  باأمان  املعامالت  واإجراء  املوجود  ال�سخ�ش 
�سيا�سة مطبقة مع اجلميع ولي�ش معها فقط ولكننا 

�ساعدناها على اإنهاء معامالتها.

املسلماتراالمريكياترمثقفاتروناشطاترخالفا للنظرة السائدة حوهلن
مثقفات  االمريكيات  امل�سلمات 
ونا�سطات ومت�ساويات مع الرجال يف 
اكد  تقرير  اظهر  كما  الرواتب  جمال 
املقولبة  االفكار  ين�سف  انه  معدوه 
وقال  اال�سالم.  تالزم  ما  عادة  التي 
املحلل احمد يون�ش من معهد غالوب 
للدرا�سات اال�سالمية، احد فروع معهد 
ادركناه  ما  لال�ستطالعات،'  غالوب 
امل�سلمات يف  ان  الدرا�سة هو  مع هذه 
الرجال  مع  عموما  مت�ساويات  امريكا 
يتعلق  ما  يف  االخريات  الن�ساء  ومع 
واملمار�سة  والراتب  التعليم  مب�ستوى 

الدينية'.
بان  القائلة  'الفر�سية  ان  وا�ساف 
ن�ساءهم  الن  مثلنا  )لي�سوا  امل�سلمني 

م�سطهدات( لي�ست حقيقية'.
والدرا�سة التي اجريت ال�سنة املا�سية 
على عينة من 946 م�سلمة من ا�سل 319 
الواليات  يف  اآراوؤهن  ا�ستطالع  مت  الفا 

املتحدة، ك�سفت ان 42' من امل�سلمات 
اكرث  اي  عليا  درا�سات  دبلوم  حائزات 
من الرجال امل�سلمني )39'( ومن متو�سط 

معدل االمريكيني )29'(.
فقط  اليهود  ان  الدرا�سة  معدو  وافاد 
يتقدمون اكرث يف هذا املجال مع ن�سبة 
61' مع اال�سارة اىل ان هذا املعدل يت�سمن 
على  للرجال  نقاط  �ست  بن�سبة  تقدما 
ال�سعب،  عموم  �سفوف  ويف  الن�ساء. 
فان عدد االمريكيني احلائزين اجازات 
االمريكيات  عدد  بقليل  يفوق  جامعية 

اجلامعيات )30' مقابل 29'(.
وك�سفت الدرا�سة ان امل�سلمات يتقا�سني 
كل  يف  امل�سلمني  الرجال  مثل  اجورا 
فئات الرواتب ما يعطي هذه املجموعة 
يف  امل�ساواة  من  قدر  اكرب  الدينية 

الرواتب يف الواليات املتحدة.
وتقول 46' من امل�سلمات يف الواليات 
املتحدة انهن 'منطلقات' يف حياتهن اي 

اكرث من عدد الرجال امل�سلمني )38'(.
م�سلمة،  المراأة  بالن�سبة  يون�ش'  وقال 
فان العي�ش يف الواليات املتحدة يقدم 
التي  الفر�ش نف�سها واحلريات نف�سها 
م�سيفا  عموما'  للن�ساء  امريكا  متنحها 
مقارنة  فريدة  جتربة  يع�سن  'انهن 
انحاء  بقية  يف  اخرين  م�سلمني  مع 

العامل'.
وعلى �سبيل املقارنة فان 23' فقط من 
امل�سلمني يقولون انهم �سعيدون عموما 
مقابل  بريطانيا يف  و7' يف  فرن�سا  يف 
41' يف الواليات املتحدة )ن�سبة ت�سمل 

الن�ساء والرجال( كما افاد التقرير.
تتيح  الدرا�سة  ان  التقرير  وقال معدو 
االمريكيون  يكنها  التي  النظرة  تغيري 
�سورتهم  تاأثرت  الذين  للم�سلمني 
�سلبا اثر اعتداءات 11 ايلول )�سبتمرب( 

.2001
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يو�سف �سرقاوي-كاتب من فل�سطني

الفل�سطينية تغريد م�سيعل  اأطلقتة املخرجة  الذي  الفيلم 
الفل�سطينية  االأفالم  اأهم  من  دقيقة،يعترب   45 ومدتة 
الت�سجيلية،اإذ ميتاز هذا الفيلم بت�سجيل واقعي للمعاناة 
اليومية للمراأة الفل�سطينية يف داخل فل�سطني املغت�سبة عام 
1948،ويوثق  املعاناة  برباعة تعك�ش قوة الفن املرئي 
لتطوير  م�سيعل  املخرجة  اليه  و�سلت  وامل�سموع،ملا 
الفعل الثقايف الفل�سطيني الذي اأحدث حراكا مميزا داخل 
املجتمع الفل�سطيني يف الداخل،نظرا ملا يتميز هذا الفيلم 
من ترابط متني يف ال�رشد  يجمع مابني الفكري  والثقايف 
واملجتمعي الإعادة �سياغة مفهوما ح�ساريا لدور املراأة  
امل�ساهد  براعة املزج يف �رشد  الفل�سطيني،  يف املجتمع 
اأدخل تقنية  الت�سوير والتح�سري املو�سيقي املوفق،  مع 
اإذ يجمع  ال�سيناريو   لدي املخرجة  بها مل�سمون  يعتد 
الفنية  وال�سياغة  ال�سينمائي  االإخراج  يف  الرباعة  مابني 
لت�سجيل  م�سهدي ملتزم بقا�سايا   جمتمعية مركزية ملّحة 
ينم عن  اإخراج مميز  للم�ساهد احلكائية، ويلحظ ماو�سلت 
الية املخرجة من براعة يف الرتكيز وحبك عنا�رش النجاح 

بقوة.
 

 متهد لتطوير الفعل الت�سجيلي اىل فعل درامي للمخرجة 
مبهنية متقدمة ارقى.

يعترب عمل املخرجة م�سيعل كمن يعّلق جر�سا داخل جمتمع 
يتبنى ال�سوابية  قوال دون ممار�ستها فعال، الأنها بعملها 
ينكر  حق  داخل  جمتمع ظامل   الواقع  �سربت غور   هذا 
القرارات    اتخاذ  يف  الرجل  وم�ساركة  احل�سور  يف  املراأة 
حتى داخل االأ�رشة الواحدة، من حيث اأن �سخ�سيات الفيلم 
اأجمعن على اإي�سال ا�سواتهن عرب الكامريا الو�سيلة املتاحة 
لهّن ب�سهادات عن ظلم املجتمع وال�سلطات لهّن، لكل منهّن 
اأن  االأخرى،اإال  رواية  عن  تختلف  بها  اخلا�سة  روايتها 
القا�سم امل�سرتك بينهّن كن�سوة يعانني من ظلم وا�سطهاد 
منزل  خارج  عملهّن  لفكرة   العائلة   تقبل   من  املجتمع 
العائلة،وكذلك  ظروف العمل القا�سي ، من حيث الغنب 
يف االأجور،والتمييز مابني املراأة والرجل، علما باأن قوة 
من  اأما  ناحية  من  الطرفني،هذا  لدى  مت�ساوية  االإنتاج 

ناحية اأخرى التقل اأهمية وهي �سعوبة التح�سيل العلمي 
االإتهام  دائما داخل قف�ش  ملراأة داخل جمتمع ذكوري هي 
خ�سو�سا اإن كانت املراأة عزباء  اأو مطلقة اأو اأرملة،لكن 
قدرتها  ح�سب  كل   واقعهّن  حتدي  على  الن�سوة   اإ�رشار 
بقوة  العلم  ب�سالح  االن�سانية،والتم�سك  ذاتها  لتحقيق 
اأو  عمل   فر�سة  على  باحل�سول  احلياة  ق�سوة  ملجابهة 
االإ�ستقالل  اأجل   من  االإن�سمام ملنظمات املجتمع املدين  
االإن�سانية خ�سو�سا  الذات  املادي واالإجتماعي ،وحتقيق 
يف حال عدم وجود معيل لالأ�رشة ، اأو يف حاالت الطالق 
،اأو تعدد الزوجات،اأو يف حال ت�ستيت العائلة وعدم مل 
ملجابهة  اجلائرة،كذلك  ال�سلطات  قوانني  بفعل  �سملها 
م�سكالت البطالة داخل املجتمع العربي وخ�سو�سا  بني 

الن�ساء
 

 بهذا العمل ال�سينمائي املميز �سّكلت م�سيعل  جتربة حتتاج 
اىل درا�سة معّمقة، حيث  �سّلطت ال�سوء  على  م�ساحة هامة 
اأ�سقطها املجتمع الذكوري  من الوعي املجتمعي ، وكذلك 
موروث  ذكوري  املراأة  يف ظل جمتمع  تعانيه  ما   بّينت 
با�سكال  حلريتها  انتهاك  من  وخارجها  اال�رشة  داخل 
متعددة،جترب املراأة على ال�سكوت عنها  بحجة اعراف 
وتقاليد املجتمع اخلا�سة بكل جمتمع رغم اأن للمجتمع 
الرجل   جترب  ودينية  اأخالقية  وقيم  عادات  العربي 
احرتام وحماية ورعاية املراأة،اإال اأن  هذا املوروث 
الفوقية  املمار�سة  حق  للرجل  يعطي  الذكوري 
والنظر اىل املراأة نظرة دونية تبيح له  ا�سطهادها 

وتعنيفها  نف�سيا واجتماعيا، تتقّبل املراأة ذلك مرغمة 
حر�سا على �سمعتها و�سمعة  العائلة   واملحافظة على 

ملجتمع  والتقاليد  العادات  على  ،واملحافظة  متا�سكها 
�سماتة التمييز واال�سطهاد والق�سوة،وكاأن املراأة  مهمتها 
اإذ يطلب منها دائما  ال�سرب   قبل الرجل  �سيانة االأ�رشة، 
وحتّمل  التعنيف النف�سي واجل�سدي، اإن كان داخل االأ�رشة 
او يف العمل الأجل �سمعتها و�سمعة  اأ�رشتها ،ولكي التفقد 

عملها  نظرا لظروفها االإقت�سادية ال�سعبة 
 

 هذا العمل ال�سينمائي الناجح يب�رش باأن املخرجة تغدريد 
الفعل  لتطوير  نوعية  نقلة  اإحداث  على  قادرة  م�سيعل 

اىل  ال�سينمائي،  الت�سجيلي 
فعل درامي  �سينمائي مبهنية 
ي�سلط  قد  راقية  متقدمة  
الت  مع�سّ على  ال�سوء 
عنها  امل�سكوت  املجتمع 
جوهر  مت�ش  االآن،  حلد 
من  وحتط  املجتمع 
وت�سوه  املراأة  مكانة  

�سورتها. .
 
 

 

االرز  �رشكة  و  العنف  �سد  ن�ساء  جمعية  انتاج  من  فيلم 
اواخر  يف  االوروبي  االحتاد  وبدعم  التلفزيوين  لالنتاج 

عام 2006 
يزال يعر�ش يف مهرجانات عديدة حيث يج�سد  الفيلم ال 

معاناة  املراأة الفل�سطينية داخل اخلط االخ�رش
و�سع  ان  اال   2006 لعام  تن�سب  الفيلم  االح�سائيات يف   
املراأة الفل�سطينية ما يوال على حاله ان مل يكن ا�سواء ، 

ما ا�سبه البارحة باليوم

املخرجة الفلسطينية تغريد مشيعلر تعّلقراجلرس
م�سهد من  فيلم م�ساهد من�سية للمخرجة تغريد م�سيعل
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ة  ملعجز ا
 Par tne r
 E A 9 0 0
ز  جلها ا

االلكرتوين 
ل  ملحمو ا

طق  لنا ا
 ، ق ملتفو ا

ما  كل  اإليك  يوفر 
اأدوات  من  جمة حتتاجه  لرت

والن�سو�ش  واأدوات الكلمات  الكاملة 
واإتقان  لتعلم  ثمرة عديدة  وهو  اللغة. 

امل�سرتكة  من اجلهود  لفريق  عديدة  ل�سنوات 
لدى  النف�ش  وعلماء  واملربجمني  واملهند�سني  اللغويني 

�رشكة اكتاكو العاملية.

منها  قوامي�ش  عدة  على   Partner EA900 ال  يحتوي 
الناطق،  عربي   – انكليزي  و  انكليزي   – عربي  قامو�ش 

ويحتوي على اأكرث من 697 األف كلمة من املفردات 
القانونية،  التجارية،  وامل�سطلحات 
العامة  اللغة  التقنية،  الطبية، 
لفظها،  مع  عامية  وعبارات  ولهجات 
من  ومقاطع  ا�ستعمالها  على  واأمثلة 
املحادثات ت�ستمع اإليها واإىل ترجمتها 
بعدة  ويتميز  طبيعي.  ب�رشي  ب�سوت 
اأدوات منها مدقق االإمالء والبحث املتفوق 
التي  كلمات  الأخر ع�رشة   و�سجل  الفوري 
قامو�ش  هو  الثاين  والقامو�ش  بحثتها. 
يحتوي  وكما  انكليزي.   – انكليزي  �رشح 
– انكليزي  عربي  م�سور  قامو�ش  على  اأي�سا 
الكلمات  تعلم  يف  ي�ساعد  وهو  وبالعك�ش 

وي�سهل يف حفظها. 

الكاملة  الن�سو�ش  ترجمة  معجزة 
االأجهزة  يف  نوعه  من  االأول  هي 
االلكرتونية املحمولة، حيث ميكنك 
اأالن ترجمة كلمات وجمل كاملة بثوان 
وبالعك�ش.  االنكليزي  اإىل  العربي  من 
ميكن طبع الكلمات اأو اجلمل بوا�سطة لوحة 
املفاتيح اأو اإذا كان الن�ش مطبوع، ميكن ن�سخه اإىل 
 Ectaco C-Pen اجلهاز بوا�سطة القلم النا�سخ ال�سوئي
ميكن  اأو  حمدودة،  لفرتة  اجلهاز  مع  حاليا  ي�سمل  الذي 
حفظ الن�ش اإىل ملف يف اجلهاز ملراجعته يف وقت الحق. 

تعلم واإتقان اللغة ب�سورة فعالة اأ�سبح يف غاية ال�سهولة 
ويف متناول يديك. اأن Partner EA900 يوفر اإليك برامج 
 Language Teacher® لتعليم اللغة منها مدر�ش اللغة
فهو نظام متكامل يعلمك اللغة خطوة بخطوة من احلروف، 
الكلمات، العبارات واحلوارات وكما ي�سحح لفظك ويعلمك 
اإن  كما  مدر�ش حقيقي.  كان  لو  كما  ب�سكل �سحيح  اللفظ 
برنامج U-Learn هو نظام ال حتتاج مل�سه اأو النظر اإليه 

�سوف يعلمك اللغة يف كل االأوقات وكل يف مكان حتى خالل 
اللغة  لتعلم  النوم  نظام  اأي�سا  ويت�سمن  �سيارتك.  قيادة 

اأثناء النوم. 

ويوفر Partner EA900 كتاب العبارات الناطقة، التي 
للغة  لفظك  وحت�سني  االآخرين  مع  التوا�سل  يف  ت�ساعدك 
من خالل اال�ستماع اإليه من مواطن متحدث من تلك اللغة. 
اإدراك الكالم العربية واالنكليزية حيث  كما ي�سمل وظيفة 
اإىل اجلهاز بلغتك لتح�سل على الرتجمة  اأن تنطق  ميكنك 
الفورية واال�ستماع اإىل الرتجمة الناطقة باللغة املهدوفة. 
ويحتوي على اأكرث من 14 األف جملة من اجلمل االأ�سا�سية 
امل�ستخدمة يف احلياة اليومية الأكرث من 15 مو�سوع منها 
يف امل�رشف، زيارة الطبيب اأو حاالت الطوارئ، الت�سوق، 

ال�سفر وعلى الطريق... 

م�سلية  لغوية  العاب  على   Partner EA900 وي�سمل 
لتطوير اللغة منها الكلمات املتقاطعة، العاب اجليوب، 
تذكر  �سحيحة،  ب�سورة  اكتب  لعبة  الرتجمة،  اختبار 
-Je  الفال�ش كاردز ولعبة ال�سانق اللغوية. وكما ي�سمل
والتي  االلكرتونية  الكتب  لقراءة  نظام   Book Reader

ميكن حتميل الكتب من االنرتنيت. 

وكما ي�سمل اأي�سا على دليل ومرجع خمت�رش لقواعد اللغة 
�سوتية،  مالحظات  لت�سجيل  �سوت  م�سجل  االنكليزية، 
م�سغل  املتحدة،  الواليات  مواطنة  على  احل�سول  اختبار 
حتويل  العاملي،  التوقيت   ،FM راديو   ،MP3 �سوت 

وحدات القيا�ش، احلا�سبة الناطقة وغريها... 

مع  االت�سال  يرجى  املعلومات  من  مزيد  على  للح�سول 
�رشكة اكتاكو على رقم الهاتف املجاين 1.800.784.8444 
من داخل الواليات املتحدة وكندا و1.718.728.6110 من 
الدول االأخرى اأو ميكن زيارة موقع اكتاكو على االنرتنت 

 www.ectaco.com

Ectaco Partner EA900

مد سراللغة االلكرتونياحملمولرLanguage Teacher، نظامرترمجة 
النصرالكامل، قواميسرناطقة، مرتمجروكتابرالعبا اترالناطقة

�سنة  ع�رش  ثمانية  وخالل   1990 عام  ال�رشكة  تاأ�س�ست 
اأنظمة  اأكرث  من  واحد  واإنتاج  تطوير  املا�سية متكنت يف 
الدعم اللغوي املوؤثر يف العامل. و�ساهمت يف اإيجاد حلول 
ال�ستخدام اللغات االأجنبية لال�ستخدام ال�سخ�سي والتجاري 
وقد ا�ستلمت ) اكتاكو( منح وتو�سيات من حكومات وكذلك 

من جهات �سناعية. 
وقد اأنتجت ال�رشكة ت�سعة اأجيال من املعاجم االإلكرتونية 
والتي تقوم بالرتجمة الفورية والدقيقة من اأكرث من 50 
من اللغات العاملية ال�سائعة ومبيزة متطورة يف القدرة 
االأجهزة  من  عدد  اإنتاج  قي  جنحت  والأنها   . ال�سوتية 

 iTraval، Language teacher، SpeechGuard، the
Partner  فهي االأوىل يف املجال ال�سناعي من حيث االإبداع 

الفعال ل�سنوات عديدة . 
اإن هدفنا هو بناء عامل اأف�سل من خالل تعزيز التفاهم بني 

�سعوب العامل نحن نرتجم العامل ! 
املعاجم  الإنتاج  �رشكة  من  اأكرث  هي  اكتاكو  �رشكة  واأن 
لتح�سني  تعمل  وهي  للم�ستهلكني،  املتوفرة  االإلكرتونية 
حياة ال�سعوب من خالل العمل على توفري الفر�سة جلعل 
اأف�سل بوا�سطة فهم لغة  وثقافة وم�ساعر  ال�سعوب  حياة 

اأحدهما لالأخر . 

اأكرث ن�ساطا  اأف�سل وحلياة  اإىل العي�ش ب�سكل  وهي ت�سعى 
يف الواليات املتحدة ويف ال�سفر اإىل اخلارج بثقة ومن اأجل 
تعلم لغات جديدة ولتعليمها ومن اأجل التكلم وبهدف اأن 

تفهم واأن تكون مفهوما . 
 ( النموذج  هو  حاليا  الإنتاجنا  �سهرة  النماذج  اأكرث  ومن 
ملونة  ب�سا�سة  وهو   Partner 900 املرتجم   ) املوديل 
عملية  جتعل  اأن  �ساأنها  من  التي  متنوعة  فنية  ومبزايا 

التوا�سل وتعلم اللغات �سهلة و�رشيعة .

نبذة عنرشركة اكتاكو العاملية

�سالح �لدمياطي
Carpenter Construction  Plumber

جميع �عمال �لنجارة و�لبناء و�ل�سباكة

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

اطفال غربة

بالل �بر�هيم من�سور
ر�نيا �بر�هيم من�سور

ف�ساءاتف�ساءات
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القطري  املواطن  ميثل 
علي املري الأول مرة اليوم 
اأمام حمكمة اأمريكية بتهمة 
اال�ستباه باأنه "عميل كامن" 
وذلك  القاعدة،  لتنظيم 
الأكرث  ظل حمتجزا  اأن  بعد 
ون�سف  �سنوات  خم�ش  من 
باأحد  انفرادي  حب�ش  يف 
ال�سجون االأمريكية دون اأن 
يوجه له اأي اتهام ر�سمي.

ميثل  اأن  املقرر  ومن 
اأمريكي  قا�ش  اأمام  املري 
والية  يف  ت�سارل�ستون  يف 
لي�سمع  كارولينا  �ساوث 
الر�سمية  االتهام  الئحة 

املوجهة له.
�سافيدج  اأندرو  قال  بدوره 
�سيدفع  اإنه  املري  حمامي 
التهم  من  موكله  برباءة 
واأ�ساف  اإليه،  املن�سوبة 
خطوة  جمرد  "هذه 
مبدئية، خطوة اأوىل، اإنها 
حلظة هامة ملجرد عودته 
دائما  وهنا  املحكمة،  اإىل 

�سيء جديد".
واأكد اأنه اعتبارا من اليوم 
�سوف  املري  فاإن  الثالثاء 
احلقوق  مبعظم  يتمتع 
بها  يتمتع  التي  االأ�سا�سية 
االأمريكيني  املواطنني  كل 
م�رشوع  ب�سكل  واملقيمني 
"يف  املتحدة  الواليات  يف 
االتهامات  على  االطالع 
الئحة  تت�سمنها  التي 
االتهام واالأدلة املقدمة من 

احلكومة".
غري اأنه ا�ستبعد االإفراج عن 
موكله بكفالة نظرا لطبيعة 

االتهامات املوجهة اإليه.
�سخ�ش  اآخر  املري  وكان 
بالواليات  يحتجز 
من  كـ"مقاتل  املتحدة 
�سيا�سة  مبوجب  االأعداء" 
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ش 
ت�سمح  التي  بو�ش  جورج 
يعتربهم  من  باحتجاز 
الأجل  اإرهابيني  الرئي�ش 
توجيه  دون  م�سمى  غري 

اتهام ر�سمي لهم.
التي  املراجعة  بعد  ولكن 
االأمريكي  الرئي�ش  طلبها 
اأوباما،  باراك  اجلديد 
ال�سهر  للمري  وجه 
"بالتاآمر  اتهام  املا�سي 
دعم  وتقدمي  القاعدة  مع 

مادي لالإرهاب".

االتهام  الئحة  اأن  يذكر 
عن  تفا�سيل  تت�سمن  ال 
ال�سلطات  وكانت  التهم، 
يف  قالت  قد  االأمريكية 
ي�ستبه  اإنه  �سابق  وقت 
كامن  "عميل  املري  باأن 
هذا  زعيم  اأر�سله  للقاعدة 
الدن،  بن  اأ�سامة  التنظيم 
الإرباك  �سيخ حممد  وخالد 
النظام امل�رشيف االأمريكي 
�سبكات  اإىل  بالت�سلل 

احلا�سوب امل�رشفية".
دخل  املري  اأن  اإىل  ي�سار 
ب�سكل  املتحدة  الواليات 
من  العا�رش  يف  م�رشوع 
 ،2001 �سبتمرب/اأيلول 
دي�سمرب/ يف  واعتقل 
نف�ش  من  االأول  كانون 
التحقيقات  يف  العام 
بالهجمات،  ال�سلة  ذات 
التحايل  تهمة  له  ووجهت 

البطاقات  با�ستخدام 
بيانات  وتقدمي  االئتمانية 
التحقيقات  ملكتب  كاذبة 

االحتادي.
االتهامات  اأ�سقطت  وقد 
عنه عام 2003 حني اأعلن 
جورج بو�ش اأنه مقاتل من 
�سجن  اإىل  واأر�سل  االأعداء، 
االأمريكية  للبحرية  تابع 
ظل  حيث  ت�سارلت�سون  يف 

حمتجزا.
ووفقا ملحامي املري فاإنه 
وكالة  تعليمات  على  بناء 
الدفاعية  املخابرات 
زنزانة  يف  املري  احتجز 
االإ�سمنت  من  مبنية  باردة 
اأو  اإ�ساءة وبال حا�سية  بال 
للقراءة،  مواد  اأو  �ساعة 
طعام  له  يقدم  كان  حيث 

بارد.
ووفقا ل�سافيدج فاإن ظروف 
حت�سنت  موكله  احتجاز 
اأو  املا�سي  العام  خالل 
واأنه  املا�سيني،  العامني 
باخلروج  االآن  له  ي�سمح 
الوقت  معظم  زنزانته  من 
التلفزيون  وم�ساهدة 
املكتبة  يف  والقراءة 
احلا�سوب  وا�ستخدام 
والتحدث مع العاملني يف 
وتلقي  االحتجاز  من�ساأة 
متكررة  هاتفية  ات�ساالت 

من حماميه.

لو�ش اأجنلو�ش )اأمريكا( - اأ ف ب
يف  الفدرايل  املدعي  مكتب  اأعلن 
حكم  �سدور  )غرب(  كاليفورنيا 
اأمريكي  اإ�سالمي  على  اجلمعة  اأم�ش 
التخطيط  بتهمة  عاما   16 بال�سجن 
ع�سكرية  قواعد  على  العتداءات 
وكن�ش وممثليات ا�رشائيلية يف لو�ش 
اإخبارية  تقارير  اجنلو�ش، نقال عن 

ال�سبت 7-3-2009.

وكيفن جيم�ش هو الع�سو الثالث يف 
ال�سهيد" اال�سالمية  اال�سالم  "جمعية 
يحال  الذي  ال�سغرية  املتطرفة 
وا�سنطن  ليفار  بعد  الق�ساء،  اىل 
حكم  اللذين  باتر�سون  وغريغوري 
22 عاما  على االول منهما بال�سجن 
عاما   12 من  اكرث  الثاين  وعلى 

ال�سيف املا�سي.
اأ�س�سوا  قد  الرجال  هوؤالء  وكان 
بينما  ال�سهيد"  اال�سالم  "جمعية 
�سجن  يف  معا  م�سجونني  كانوا 

بكاليفورنيا. 

وباتر�سون،  وا�سنطن  غرار  وعلى 
اعرتف جيم�ش )32 عاما( الذي يعترب 
"باال�سرتاك  املجموعة،  موؤ�س�ش 
حكومة  على  حرب  ل�سن  جناة  مع 

الواليات املتحدة". 

اأما حماد �سنانا الرجل الرابع الذي 
وجهت اليه التهمة خالل التحقيق، 
النف�سي  للعالج  م�ست�سفى  فاأدخل 
لكنه �سيحاكم يف نهاية املطاف يف 

14 يوليو/متوز. 

املجموعة  كانت  التي  االأهداف  ومن 
ع�سكرية  قواعد  مهاجمتها،  تنوي 
الدويل  اجنلو�ش  لو�ش  ومطار 
يف  وكن�ش  ا�رشائيلية  وممثليات 

املنطقة. 

وقد ك�سفت ال�رشطة عن م�ساريع 
لدى  ال�سهيد  اال�سالم  جمعية 
يف  التحقيق  على  انكبابها 
ال�سطو  عمليات  من  جمموعة 
امل�سلح على حمطات للبنزين 
منها  ي�سلبونه  ما  ال�ستخدام 
لتمويل اعتداءات املجموعة، 

كما ذكرت النيابة العامة. 

ت�ستهدف قو�عد ع�سكرية وكن�ص وممثليات �إ�سر�ئيلية

السجنر16 عاما إلسالميأمريكيخططرهلجماترفيلوسرأجنلوس

�لأدباء �لعرب يروون �ل�سعر لفنانون يعر�سون مثولرقطريرأمامرحمكمة أميكية بتهمة االنتماء للقاعدة
�مل�سرحيات و�لرق�ص و�ملو�سيقى و�أكثـر

مهرجانرأ ابيسكرللفنونرالعربية 
يبهر مجاهي األميكيين

يف  ال�سفلي  الطابق  يكتظ 
التذكاري  كينيدي  جون  مركز 
وا�سنطن  يف  االأدائية  للفنون 
االأو�سط  ال�رشق  مبعرو�سات 
واالأزياء  االألب�سة  ت�سمل  التي 
واملجوهرات  املختلفة 
منتجات  من  وغريها  والتحف 
احلرف اليدوية الالفتة للنظر 
ت�ستقطب  �سوق  يف  واالهتمام 
املركز  زوار  من  املت�سوقني 
التحف  حمل  مكان  احتلت 

والهدايا.
هذا التغيري يف ت�سهيالت وعرو�ش املركز الدائمة موؤقت، 
واأرابي�سك  العربي.  العامل  فنون  اأرابي�سك:  هو  وال�سبب 
هو املهرجان الثقايف الذي ي�سارك فيه اأكرث من 20 بلدا 
من البلدان العربية التي مالأت قاعات املركز وم�سارحه 
والفنون  الفنية  والعرو�ش  بالن�ساطات  العامة  واأماكنه 
منذ  وذلك  العربية،  الثقافة  جوانب  خمتلف  متثل  التي 
اأواخر �سباط/فرباير واجلزء االأكرب من �سهر اآذار/مار�ش.

الرمزية.  من  كثريا  املركز  يجري يف  ما  اأن يف  والواقع 
فكما كانت ال�سوق يف ما�سي التاريخ منتهى مق�سد القوافل 
التي حتمل ال�سلع متنقلة عرب امل�سافات بني �سمال اأفريقيا 
وال�رشق االأو�سط وحمط امل�سافرين، كذلك كانت ال�سوق 
التي اأقيمت يف العا�سمة االأمريكية مق�سدا لنحو 800 من 
الفنانني واحلرفيني العرب الذين جاء كثريون منهم من 

م�سافات بعيدة للم�ساركة يف هذا احلدث الفريد.
تراوحت م�ساهماتهم بني عرو�ش م�رشحية منولوجية من 
االأداء الفردي اإىل الفرق املو�سيقية، ومن عرو�ش م�رشحية 
مقتب�سة من االأعمال الكال�سيكية اإىل الرق�سات اال�ستحواذية 
الرائعة، ومن رق�سات الدراوي�ش اإىل اأغاين الهيب هوب، 
االأزياء  عرو�ش  عن  عدا  الطرب،  اإىل  العود  رنني  ومن 

واملاآكل وغري ذلك الكثري مما لذ للذوق وطاب للنظر.
األي�سا اأدامز، نائبة رئي�ش مركز كينيدي للربامج الدولية 
والرق�ش و�سفت كل ذلك بقولها "بالن�سبة يل، هذه كلها 

نوافذ تفتح على ثقافة املنطقة."
املا�سية  الع�رش  ال�سنوات  من  االأكرب  الردح  اأدامز  اأم�ست 
من�سغلة يف التخطيط لهذا احلدث متنقلة يف اأ�سفارها بني 
اأكرث من ع�رشة من البلدان العربية للبحث والدر�ش على 
اأر�ش الواقع. وكان وا�سحا منذ البداية اأن على املر�سحني 
يكونوا  اأن  املهرجان  يف  واالأداء  العرو�ش  يف  للم�ساركة 
االأعمال  تكون  واأن  للمركز  الفنية  املعايري  م�ستوى  يف 
الثقافات  عن  تعرب  اأ�سيلة  يقدمونها  التي  والعرو�ش 

الوطنية لوا�سعيها.
لذلك كان للمهرجان من خالل هذا املنظور ح�ش كال�سيكي 
عريق جاء لي�سع اأمام اجلماهري االأمريكية تقاليد واأعرافا 
اختبارها.  اأو  عليها  االطالع  لهم  ي�سبق  مل  رمبا  خالدة 
غري اأنه كانت هناك اأي�سا اإىل جانب القدمي مواهب جديدة 
النا�سئة  املواهب  على  االأمثلة  من  حديثة.  واجتاهات 
االأعوام  ذات  ميكو  تامي  ال�سابة  العراقية  البيانو  عازفة 
ال�سبعة ع�رش التي عزفت يف عر�ش جماين يف قاعة املدخل 

الرئي�سي للمركز.

ف�ساءاتف�ساءات
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للتنمية  الفرن�سية  الوكالة  خ�س�ست 
لدعم  يورو  مليون  بقيمة  مالية  منحة 
يف  ال�سمكية  التحتية  البنية  م�ساريع 

اليمن.
اليوم  �سم  الذي  اللقاء  يف  ذلك  جاء 
ال�سمكية  الرثوة  وزير  �سنعاء  يف 
الوكالة  مدير  مع  �سمالن  �سالح  حممد 
كر�ستيان  اليمن  يف  للتنمية  الفرن�سية 

فالمنت.
ال�سمكية  الرثوة  وزير  ثمن  اللقاء  ويف 
اأوجه الدعم الذي تقدمه الوكالة لليمن 
يف  ال�سمكي  القطاع  حاجة  اإىل  .الفتا 
جمال  يف  التاأهيل  من  ملزيد  اليمن 
رفد  يف  بدوره  للقيام  التحتية  البنية 
�رشورة  يحتم  ما  الوطني  االقت�ساد 
لتوفري  املانحة  اجلهات  مع  التن�سيق 

الدعم املطلوب لذلك.
الوكالة  مدير  اأو�سح  جهته  من 
الإن�ساء  خم�س�سة  املنحة  اأن  الفرن�سية 
وجتمعات  قرى  يف  خدمية  م�ساريع 
ال�سيادين على طول ال�رشيط ال�ساحلي 
للجمهورية اليمنية اأهمها اإقامة معامل 
لتح�سري االأ�سماك امل�سوقة اإىل اخلارج 
مركز  رفد  وكذا  جودتها  لتح�سني 
عام  ديوان  يف  ال�سمكية  املعلومات 
من  ليتمكن  الالزمة  باملعدات  الوزارة 
متابعة ور�سد خمتلف االأن�سطة ال�سمكية 
من كميات االإنتاج وال�سادرات وغريها 

من املعلومات واالإح�سائيات.
وبني اأن وزارة الرثوة ال�سمكية �ستتوىل 
اخلا�سة  والت�ساميم  الدرا�سات  اإعداد 
لتنفيذها  متهيدا  امل�ساريع  بتلك 
ال�سنوات  خالل  الوكالة  مع  بالتعاون 

القادمة.
التي  امل�ساريع  تناول  قد  اللقاء  وكان 
اليمن  يف  االأوروبي  االإحتاد  ميولها 
واأهمها املكون االأوروبي �سمن م�رشوع 
اإعادة  ي�سمل  الذي  اخلام�ش  االأ�سماك 
تاأهيل عدد من املوانئ ال�سمكية واإقامة 
�ساحات حراج ومراكز اإنزال يف خمتلف 

املحافظات ال�ساحلية.

والتعليم  الرتبية  مكتب  عام  مدير  اأو�سح 
اأن  حطرم  يحيى  حميد  �سنعاء  مبحافظة 
 409 بلغوا  العمل  عن  املنقطعني  عدد 
منقطع من الرتبويني العاملني يف مديريات 
التي تو�سلت  الك�سوفات  املحافظة ح�سب 
لها اللجنة الرتبوية وقال لـ)الثورة نت( 
املحافظة  قيادة  توجهات  وبح�سب  اأنه 
للعمل  للعودة  للمنقطعني  فر�سة  باأعطاء 
توزيعهم  ليتم  بذلك  منهم  تعهدات  واأخذ 
واأ�سار  العمل  م�سلحة  تقت�سيه  ما  بح�سب 

اأنه تقدم حتى االآن 96�سخ�ش ممن اأنقطعو 
منهم  تعهدات  اأخذ  مت  حيث  العمل  عن 
تعهداتهم  تكون  حيث  العمل  اإىل  للعودة 
اأذا ما انقطعوا ثانية فاأنه  حجة يف حالة 

غري يتم ف�سلهم نهائيا من اخلدمة.
واأ�سار اإىل اأن اإجمايل عدد املنقولني ر�سميا 
وفق �سعبة التعليم بلغ عددهم 159 منهم 
خارجيا  منقوال  و86  داخليا  منقول   73
مدراء  اإقرارات  يف  رفعه  مامت  اإجمايل  من 
 319 الرتبية باملديريات كمنقولني عدد 

مما يوؤكد اأن عدد 160 معلما مل يتم نقلهم 
�سعبة  اإىل  اإحالتهم  مت  املكتب  من  ر�سميا 
امليدان  على  توزيعهم  الإعادة  التعليم 

ح�سب االحتياج.
ونوه اأنه مت اإيقاف مرتبات جميع احلاالت 
املوؤكدة  الوثائق  ا�ستيفاء  يتم  مل  التي 
القانونية  ال�سئون  لدى  حاالتهم  ل�سحة 
وعددهم 228 متثلت يف جمازين منتدبني 

مر�سى م�ساجني.

الدويل  البنك  مكتب  مدير  ك�سف 
ب�سنعاء بن�سون اتنغ عن تخ�سي�ش 
مليون   480 مبلغ  الدويل  البنك 
دوالر لتمويل امل�ساريع املدرجة 
امل�ساعدات  اإ�سرتاجتية  يف 
القطرية لليمن لالأعوام " 2010م 
– 2013م مبتو�سط �سنوي يبلغ " 

120" مليون دوالر .
الدويل  البنك  مكتب  مدير  واأ�سار 
االأنباء  وكالة  لـ  ت�رشيح  يف 
البنك  اأن  اإىل   ) �سباأ   ( اليمنية 
لقاءات  عقد  على  حاليا  يعكف 
املجتمع  منظمات  مع  ت�ساورية 
اليمني واحلكومة اليمنية لبلورة 
بتحديد  املتعلقة  الروؤى  كافة 
اإ�سرتاتيجية  يف  الدعم  اجتاهات 

اأن  اىل  منوها  لليمن  القطرية  امل�ساعدات 
اليمن  يف  الدويل  البنك  م�ساريع  حافظة 

ت�سل اإىل " 500 " مليون دوالر .
اإ�سرتاتيجية  برنامج  اأن  اإىل  اتنغ  ولفت 
من  م�ستمد  لليمن  القطرية  امل�ساعدات 
واالإ�سرتاتيجية  الثالثة  اخلم�سية  اخلطة 
املرافقة للتخفيف من الفقر وانه مت ت�سميم 
التنمية  موؤ�س�سة  بني  بالتعاون  الربنامج 
الدولية وموؤ�س�سة التمويل الدولية بالبنك 

الدويل .

ان  الدويل  البنك  مكتب  مدير  وقال 
لليمن  القطرية  امل�ساعدات  اإ�سرتاتيجية 
ت�ستهدف حتقيق اأربعة اأهداف تتمحور يف 
تقدمي الدعم الالزم لتحقيق التنوع الفعلي 
يف االقت�ساد اليمني واحلفاظ على ا�ستقرار 
االقت�ساد اليمني الكلي على املدى املتو�سط 
احلكومية  اجلهود  تعزيز  يف  وامل�ساعدة 
اليمنية الهادفة اإىل اإر�ساء مقومات احلكم 
دعم  خالل  من  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيد 
ال�سفافية يف جمال  مبادرة  برنامج  تنفيذ 
ال�سناعات اال�ستخراجية ودعم االإ�سالحات 

العامة  املالية  االإدارة  يف 
اليمنية  اجلهود  وتعزيز 
لتعزيز الالمركزية اإىل جانب 
يف  الب�رشية  التنمية  تعزيز 
اليمن واالجتماعية يف اليمن 
اأوجه الدعم الالزمة  وتقدمي 
اإدارة  على  اليمن  مل�ساعدة 
املوارد الطبيعية املتناق�سة 
واإدارة املخاطر الطبيعية .

مكتب  نظم  اأخري  جهة  من 
ب�سنعاء  الدويل  البنك 
اليوم لقاء ت�ساوريا مو�سعا 
منظمات  ممثلي  مب�ساركة 
حول  تركز  املدين  املجتمع 
املتعلقة  التفا�سيل  مناق�سة 
امل�ساعدات  باإ�سرتاتيجية 
القطرية لليمن لالأعوام " 2010م – 2013م 
ت�ساوريه  لقاءات  �سل�سلة  �سمن  وذلك 
خالل  تنظيمها  البنك  يعتزم  مماثلة 
�سنعاء  من  كل  يف  القادمة  القليلة  االأيام 
وجهات  على  الوقوف  ت�ستهدف  وعدن 
نظر منظمات املجتمع املدين وموؤ�س�سات 
حول  احلكومي  واجلانب  اخلا�ش  القطاع 
ت�سمنته  الذي  التنموي  الدعم  اجتاهات 
لليمن  القطرية  امل�ساعدات  اإ�سرتاتيجية 

لالأربعة االأعوام القادمة.

اأعلن املهند�ش اليمني حممد علي العفيفي 
ابتكاره جهازا جديدا ميكنه ك�سف التفاعل 
الكيميائي ال�سادر عن االإن�سان وحتويله 
ال�سدة  متفاوت  كهربائي  جهد  اإىل 
والع�سبية  النف�سية  احلالة  لت�سخي�ش 

لالإن�سان عن بعد.
 ) عامًا   50( العفيفي  املهند�ش  وقال 
لوكالة االأنباء اليمنية)�سباأ(:" اإن اجلهاز 
ودوائر  الكرتونية  عنا�رش  من  املكون 
حالة  على  التعرف  ي�ستطيع  كهربائية 
اأو  طبيعيا  كان  اإذا  ما  وك�سف  ال�سخ�ش 
تنتابه حالة توتر) حب اأو كراهية( حتى 
واأن مل تظهر عالمات بارزه على مظهره 

اخلارجي.
اإمكانية  اإىل  اليمني  املهند�ش  واأ�سار 
ا�ستخدام اجلهاز يف العديد من املجاالت 

املجال  يف  خا�سة  جدا  الهامة  احلياتية 
حالة  على  التعرف  ميكنه  اإذ  ال�سحي 
املري�ش النف�سية امل�ساحبة ملر�سه، مما 
املري�ش  مع  التعامل  االأطباء  على  ي�سهل 
وعالجه كما ميكن ا�ستخدامه يف ال�رشكات 
النف�سية  احلالة  لتقييم  واملوؤ�س�سات 

للموظفني.

علميًا  اإجنازًا  �سيحقق  االبتكار  وقال" هذا 
يف الك�سف عن الكثري من االأمور الغام�سة 
االإن�سان  ميتنع  التي  الكامنة  والنوايا 
مردودات  حدوث  وتاليف  بها  االإف�ساح  عن 
اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  انفعاالت  عن  ناجتة 

حدوث ما اليحمد عقباه".
وباإمكان اجلهاز املكون من حمول كهربائي 
ودوائر اإلكرتونية وموؤ�رش فولطي ت�سخي�ش 

التوترات  وحتديد  احلالة 
الوقوف  مبجرد  واالنفعاالت 

املبا�رش اأمامه.
الطاقة  بتحويل  اجلهاز  ويقوم 
جهد  اإىل  االإن�سان  عن  ال�سادرة 
يخ�سعها  ثم  ومن  كهربائي 
لقيا�ش بالفولتميرت ليتم بعدها 
حتديد احلالة التي اأمامه ح�سب 

الرقم الذي اأعطاه املوؤ�رش.
االإن�سان  حالة  اأن  اإىل  ي�سار 
الطبيعي تقا�ش يف اجلهاز بجهد 
300 فولت فيما تقا�ش  اأقل من 
هذا  فوق  املتوترة  احلالة 

القيا�ش.
املهند�ش  اأن  بالذكر  جدير 
العفيفي �سبق له ابتكار عدد من 
االأجهزة اأهمها جهاز قراءة ن�رشات االأخبار 
االإ�سعاع  من  العيون  حلماية  وجهاز 
التليفزيون  �سا�سة  من  املنبعث  الكاثودي 
االأغرا�ش  متعددة  بيجر  ات�سال  اآلة  وكذا 
وجهاز  للمن�ساآت،  املبكر  االإنذار  وجهاز 

اإنذار التدخني عن طريق التلفزيون.

مينييبتكر جهازا للكشفرعنربعد عنراحلالة العصبية لالنسان

تربية صنعاء متنحرموظفيها املنقطعينرفرصة أخية للعودة إىل العمل
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البالد البالداأخبار  اأخبار 
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 تعز - �سباأنت:
عبد �حلميد �ملقطري

من  تعز  مبدينة  ال�سنيني  �سوق 
احلاملة  املدينة  اأ�سواق  اأ�سهر 
معلما  ويعد  بها  ا�سمه  ارتبط 
يزور  من  كل  يوؤمه  معاملها  من 

املدينة.
بع�ش  تقول  -كما  ال�سوق  بني 
�سوره  اأنقا�ش  على  امل�سادر- 
توران  جميء  قبل  اأ�س�ش  الذي 
�ساه اخي �سالح الدين االيوبي يف 

العام 1173 م.
�سمي بهذا اال�سم -كما تقول بع�ش 
من  واحد  اإىل  ن�سبة  الروايات- 
يلقب  ال�سوق  �سكنوا  من  اوائل 

بال�سنيني.

مهرجانا  يزال  وال  ظل  ال�سنيني 
يومي  كان  كما  لي�ش  للت�سوق 
اأيام  طوال  بل  واالأحد  اخلمي�ش 
من  للمت�سوقني  وقبلة  ال�سنة، 
فيه  يجد  الكل  اليمن،  اأنحاء  كل 
خمتلف  من  املواطنون  �سالته، 
وخا�سة  االجتماعية  ال�رشائح 
املجاورة  القرى  من  القادمني 

للمدينة.

املنتجات  بعبق  ال�سوق  متيز 
من  ت�ستم  التي  اليمنية  الزراعية 
على بعد وت�سكل دليال ملرتاديه.

مائة  من  اكرث  ال�سوق  ويحوي 
تتوزع  جتاريا  حمال  وثالثني 
املنتجات  بيع  حمالت  بني 
الزراعية مثل احلبوب والبهارات 
اخلزفية  ال�سناعية  واملنتجات 
الفالحة  واأدوات  والفخارية 
وحمالت  واحلديدية  اخل�سبية 
"�سيخي"  اىل  اإ�سافة  العطارة 

ال�سوق الوزف واجلنب.

النا�ش  كل  قبلة  "ال�سنيني" 
داخل  من  وزائرين  مت�سوقني 
املحافظات  ومن  املحافظة 
من  احتياجاتهم  القتناء  االأخرى 

ولت�سويق  اال�ستهالكية  املواد 
منتجاتهم اي�سا.

ال�سوق لي�ش مكانا للبيع وال�رشاء 
فح�سب، بل مزارا �سياحيا، لي�ش 
اأ�سحى  ولكنه  فقط  اليمن  الأبناء 
ال�رشكات  اجندة  يف  موجودا 
�سياحي  فوج  من  فما  ال�سياحية، 
ولل�سيني ح�سة  اإال  املدينة  يزور 

منه.

عهده  يف  ال�سنيني  كان  لقد 
غاية  ف�سيف�ساء  ي�سكل  امليمون 
فت�ساهد  واجلمال،  التنوع  يف 
املت�سوقني على اختالف لهجاتهم 
و األوانهم واأ�سكالهم التي تزينها 
واملتنوعة  امللونة  امللبو�سات 
املعوز  او  املقطب  فت�ساهد 
واأي�سا  والقمي�ش  والفوطة 
باألوان  متتزج  كلها  البنطلون 
تناغم  يف  جت�سد  التي  املنتجات 
للموروث  حية  �سورة  متميز 
التنوع  تعك�ش  التي  ال�سعبي 

الب�رشي الأبناء ال�سهل واجلبل.

تتوافر  دوما  العامر  ال�سوق  ذلك 
الزراعية  املنتجات  كل  فيه 
مثل  املختلفة  اليمنية  واحلرفية 
احلبوب باأنواعها من عد�ش و�سعري 
وحلبة  و�سم�سم  وفا�سوليا  وفول 
وبطاط.  وب�سبا�ش  وب�سل  وثومة 
اىل جانب )حلم الفقراء( )الوزف(
الع�سيد  الذي بدوره يزين وجبة 
وهي الوجبة الرئي�سية مب�سميات 
البي�ش  مع  يكون  تارة  خمتلفة 
وي�سمى )القمرح او القزح( وتارة 
)الكذابية(  وي�سمى  الب�سبا�ش  مع 
وي�سمى  احللبة  مع  اخرى  وتارة 
بني(،  البني  او  )باملركو�سة 
وذباب،  املخاء  من  عادة  وياأتي 
�سعر  ي�سل  اإذ  كبرية  حظوة  وله 
النفر منه اىل الف ريال خا�سة يف 

مثل هذه االيام ال�ستوية.

ال�سناعات احلرفية

احلرفية  ال�سناعات  هناك 
املحلية  اخلامات  على  املعتمدة 
اإبداعات  ج�سدت  والتي  الب�سيطة 
واأ�سالة  ومهاراتهم  اليمنيني 
املوروث ال�سعبي الأبناء املحافظة 
مثل ال�سناعات اخلزفية املعتمدة 
الفر�ش  على �سعف النخيل؛ فرتى 
املحالت  اأبواب  على  معلقة 
الزاهية  واألوانها  باأحجامها 
اللحاف  جانب  اىل  املتنا�سقة 
فر�ش  وهو  احلنبل  ي�سمى  الذي 
من  الطبيعي  ال�سوف  من  م�سنوع 
العزفة  واي�سا  احليوانات  �سعر 
الطعام،  حلفظ  ت�ستخدم  التي 
واجلونة التي كانت يف القدمي قبل 
وجود ال�سنط والدواليب ت�ستخدم 
حلفظ املالب�ش. ا�سافة اىل االأواين 
مثل  واللنب  باحلقني  اخلا�سة 
و"جعنان" اللنب  "دبية" احلقني 
اليقطني  �سجرة  ثمار  من  وهي 
)الدبة( )ب�سم الدال(. وكذا اأدوات 
مثل  املختلفة  اخل�سبية  الفالحة 
النبال وامل�سمد وال�ساقة وفدامة 

الثور. 

لك  كذ و
ت  عا ل�سنا ا
من  الفخارية 
مثل  الطني 
املاء  برادات 
لطبيعية  ا
والكوز  كالزير 
القهوة  وجمنة 
ال�سمن  وق�سوة 
ة  ر ملد ا و
عة  ا ملد ا و
ي  ر ا لبو ا و
ير  و لتنا ا و
 . لطينية ا
اجلنب  وياأتي 
التعزي باأنواعه 
ته  م�سميا و
التي  املختلفة 

عادة ما تكون ن�سبة اىل املنطقة. 
�سهرته  تعدت  التعزي  اجلنب 
من  املجاورة  الدول  اىل  اليمن 
يعملون  الذين  املهاجرين  خالل 
هدايا  فيقدمونه  الدول  تلك  يف 
والذي  املهجر  دول  يف  لزمالئهم 
مديريات  من  عدد  يف  ي�سنع 
مقبنة  واأ�سهرها  اأهمها  املحافظة 
وال�سباب وجبل حب�سي والوازعية 
العو�سقي  باجلنب  ت�ستهر  التي 
الواجهة  فيت�سدر  العوب  وجنب 
وهناك حمالت  لل�سوق.  ال�رشقية 
لكل  الدواء  تبيع  التي  العطارة 
وامل�ستع�سية  الب�سيطة  االأمرا�ش 
اأغلفتها  على  مكتوب  ماهو  ح�سب 
منها  غريها  من  اكرث  رواج  ولها 
ماهو م�ستورد من اخلارج وخا�سة 
ماهو  ومنها  وباك�ستان،  الهند 
االأجيال  توارثتها  بخربات  حملي 

ويجنى منها ارباحا طائلة.

عنوان  كانت  املنتجات  تلك  كل 
للهوية  وعنوان  ال�سوق  لهذا 
اليمنية الذي اأ�سحى اليوم يرتنح 
لل�سوق  املوجعة  ال�رشبات  اأمام 
احلر والعوملة الظاملة فلم تعد 
تلك ال�سورة اجلميلة كما هي لقد 
من  ابتداء  تقريبا  �سيء  كل  تغري 
وانتهاء  اال�سمنتية  املباين  زحف 
باملنتجات الزراعية وال�سناعات 
ن�سمع  نعد  مل  اليوم  احلرفية.. 
ال�سوق  يف  بلدي  منتج  بكلمة 
املنتجات  وخا�سة  ندر  فيما  اال 
احلديث  كان  لقد  الزراعية. 
الب�سل  مثل  زراعية  واردات  عن 
امر  واحللبة  والثومة  والب�سبا�ش 
ان  بحكم  والتندر  لل�سخرية  مثري 
مدار  على  تزرع  زراعية  بالدنا 
لتنوع  املزروعات  خمتلف  العام 

الف�سول املناخية. 

ب�سبا�ش  لدينا  اأ�سبح  اليوم 
�سيني،  وثومة  باك�ستاين، 

خمتلفة  وبهارات  رو�سي،  وحلبة 
وحب�سية،  هندية  اجلن�سيات 
واخريا بطاط �سعودي وهلم جرًا!!

االأجنبية  الواردات  طغت  لقد 
مل  التي  املحلية  املنتجات  على 
�سعرها  ب�سبب  مناف�ستها  ت�ستطع 
القدرة  مع  يتنا�سب  الذي  االأقل 
ال�رشائية للم�ستهلك.. االأمر الذي 
املزارعني  من  الكثري  معه  هجر 
معه  وانت�رشت  الزراعة  مهنة 
احمد  يقول  كما  اأي�سا  البطالة 
خوالن  من  القادم  املزارع  ح�سن 
بت�سويق  يقوم  والذي  �سنعاء 
من  اأكرث  منذ  الزراعية  منتجاته 
ع�رشين عاما.. "لقد كنا كثريين 
ولكن  هنا  اىل  مبنتجاتنا  ناأتي 
امل�ستوردة  املنتجات  ظهور  بعد 
وا�سطر  املناف�سة  ن�ستطع  مل 
اآخر؛  عمل  عن  البحث  منا  الكثري 
اأجور  وكذلك  مكلفة  الزراعة  الأن 
بب�ساعة  ونفاجاأ  هنا  اىل  النقل 
اقل �سعرا من ب�ساعتنا واملواطن 

ي�سرتي االأرخ�ش له".

التجار مل  ان  قا�سم  ويقول حممد 
ال�سوق..  يف  ي�ستقرون  يعودوا 
وراء  جريا  الب�ساعة  تبدلت  لقد 
متطلبات النا�ش ورغباتهم، فعلى 
مل  العطارة  املثال حمالت  �سبيل 
لقد  احلجم  بهذا  موجودة  تكن 
اأ�سبحت  اليوم  حمدودة،  كانت 
منذل  العك�ش  وعلى  ال�سوق  متال 
حمالت احلدادة التي تكاد تنقر�ش 

من ال�سوق.

وجعنان  احلقني  دبية  وحدهما 
اليمنية  بهويتهما  احتفظا  اللنب 
العوملة  ي�سارعان  يزاالن  وال 
االأيام.  تخفيه  ما  ويرتقبان 
فاالخرتاعات اليابانية وال�سينية 
يبدو انها مل ت�ستطع فك �سفرة هذه 

ال�سناعة الربانية.

سوقرالشنينيبتعز مهرجانريوميللتسوق
البالد البالداأخبار  اأخبار 
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ت�سا�ش  ال�سابق  ال�سفري  قرر 
فرييمان �سحب تر�سيحه ملن�سب 
املخابرات  املجل�ش  رئي�ش 
بتن�سيق  املعني  القومي 
اأن�سطة كافة اأجهزة املخابرات 
حتليل  جمال  يف  االأمريكية 
للق�سايا  االإ�سرتاتيجية  االأبعاد 
ال�سيا�سية، فيما اأعترب اإنت�سارا 
االإ�رشائيلية  ال�سغط  جلماعات 
االإ�رشائيلي  اليمني  و�سقور 

واالأمريكي.
اآي   " وكالة  اأوردته  ملا  وفقا 
قرار  االإعالن عن  اإ�ش" جاء  بي 
فرييمان بعد جمرد �ساعات من 
بلري،  ديني�ش  االأدمريال  تويل 
مدير اإدارة املخابرات القومية، 

الدفاع عن تر�سيحه يف جمل�ش ال�سيوخ 
مقت�سب  خرب  �سورة  وعلي  االأمريكي، 
ن�رش ليلة 10 اجلاري علي موقع االإدارة 
ال�سبكي ودون اأية تفا�سيل �سوي قبول 

طلبه.
وكانت جماعات ال�سغط االإ�رشائيلية، 
ال�سيا�سة  �سقور  مع  بالتحالف 
قد  االأمريكي،  واليمني  االإ�رشائيلية 
قادت حملة مكثفة للحيلولة دون تعيني 
يف  احلا�سم  املن�سب  هذا  يف  فرييمان 
اأجهزة املخابرات، اإ�ستنادا الإنتقاداته 
العلنية الإ�رشائيل، وما اأ�سمته بروابطه 
وما  ال�سعودية،  اململكة  مع  الوثيقة 
اأو�ساع  جتاه  مرنة  مواقفا  اإعتربته 

حقوق االإن�سان يف ال�سني.
عن  املدافعون  اأجاب  املقابل،  ويف 

املجل�ش  لهذا  رئي�سا  فرييمان  اإختيار 
املعني اأي�سا باإعداد تقارير "تقديرات 
توفق  التي  القومية"  املخابرات 
اأجابوا  اإ�ستخبارية،  وكالة   16 اآراء 
ال�سغوط  وراء  الكامنة  الغاية  باأن 
اليهودية-االإ�رشائيلية هي فر�ش �سبغة 
امل�سئولني  كبار  واإختبار  اأيدولوجية 

ل�سمان اإ�ستمرار التاأييد الإ�رشائيل.
ويذكر اأن فرييمان يتقن خمتلف اللغات 
ال�سيا�سة  يف  وا�سعة  بخربة  ويلم 
اخلارجية، وعمل ك�سفري لدي اململكة 
الدفاع  لوزير  وكم�ساعد  ال�سعودية، 
يف  و�ساهم  الدويل،  االأمن  ل�سئون 
ت�سميم ال�سيا�سات االأمريكية يف العديد 
ال�رشق  اإيل  اآ�سيا  من  املجاالت،  من 

االأو�سط مرورا باأفريقيا.
كما عرف فرييمان باإنتقاداته العلنية 

"احلرب  للم�سماة  �سواء 
علي االإرهاب" التي اأطلقها 
جورج  ال�سابق  الرئي�ش 
لل�سيا�سات  اأو  بو�ش، 
االأرا�سي  يف  االإ�رشائيلية 

املحتلة.
احلملة  اإنطلقت  ولقد  هذا 
منذ  لفرييمان  املعادية 
واإقت�رشت  اأ�سابيع  ثالثة 
من  عدد  علي  البداية  يف 
املوالية  االإعالم  اأجهزة 
اجلدد،  للمحافظني 
"وييكلي  كمجالت 

�ستاندر".
روزين،  �ستيف  ولعب 
الذي عمل �سابقا مع "جلنة 
اأمريكا اإ�رشائيل لل�سئون العامة" والذي 
بتهمة مترير  يخ�سع حاليا للمحاكمة 
معلومات �رشية للحكومة االإ�رشائيلية، 
تر�سيح  قرار  مهاجمة  حا�سما يف  دورا 

فرييمان.
اأجهزة  �سخ�سيات  اأن  من  الرغم  وعلي 
فرييمان  �سد  اإ�سطفت  التي  االإعالم 
كري�سيك،  وجيم�ش  غولدفاب  كمايكل 
عن  ال�ساخب  بدفاعها  عرفت  قد 
علي  حملتها  ركزت  اأنها  اإال  اإ�رشائيل، 
اإيل  م�ستندة  ال�سعودية"،  "الرابطة 
منحة مبليون دوالر قدمها يف املا�سي 
طالل  بن  الوليد  ال�سعودي  االأمري 
الذي  االأو�سط  ال�رشق  �سيا�سة  ملجل�ش 
اأداره فرييمان، للتنويه باأنه "األعوبة" 

يف يد الريا�ش

جنا الوزير الباك�ستانى فى جمل�ش 
الغربية  ال�سمالية  احلدود  اإقليم 
والقيادى البارز فى حزب "الوطنى 
اليوم  بلور  اأحمد  ب�سري  العوانى" 
الإغتياله  حماولة  من  االأربعاء 
االقليم  عا�سمة  بي�ساور  مدينة  فى 

احلدودى ال�سماىل الغربى.
واأو�سحت م�سادر باك�ستانية ر�سمية 
�سوق   " فى  كان  اأحمد  ب�سري  اأن 
م�رشوع  مرا�سم  الإفتتاح  النمك" 
عندما  انتخابه  دائرة  فى  التطوير 
النار  املجهولون  امل�سلحون  اأطلق 

عليه.
اأباد تواجه العديد من  اإ�سالم  اأن  يذكر 

الذى  ال�رشاع  فى  املتمثلة  امل�سكالت 
�رشيف  االأخوين  ا�ستبعاد  عن  جنم 

رئا�سى  بقرار  ال�سيا�سى  العمل  من 
من  امل�سلحني  ت�سلل  اإىل  باالإ�سافة 
طالبان والقاعدة عرب احلدود الغربية 
االأمريكية  احلرب  عن  ينجم  وما 
ت�سيب  �رشبات  من  اأفغان�ستان  فى 
باال�سافة  اأرا�سيها  داخل  املدنيني 
اإىل االأو�ساع امل�سطربة مع نيودلهى 
اقليم  ب�ساأن  العالقة  الق�سايا  ب�سبب 
ك�سمري املتنازع عليه بني اجلارتني 
االأزمات  على  عالوة  النوويتني 
توؤخر  التى  املتعاقبة  االقت�سادية 
م�سرية التنمية فى الداخل هذا فى ظل 
خو�ش احلكومة الباك�ستانية �رشاعا 

مع امل�سلحني فى املناطق القبلية.

االأملانى  الدفاع  وزير  جدد 
فران�ش جوزيف يوجن اليوم 
جولة  ختام  فى  االأربعاء 
االأملانية  للقوات  تفقدية 
فى اأفغان�ستان التزام برلني 
االإعمار  اإعادة  جهود  بدعم 

واال�ستقرار فى البالد.

لقائه  بعد  يوجن  وك�سف 
برلني  اأن  االأفغانى  نظريه 
بنحو  قواتها  عدد  �ستزيد 
600 جندى وذلك لدعم االأمن 
الرئا�سية  االإنتخابات  خالل 

املقبلة اأغ�سط�ش القادم.

الدفاع  وزير  اأكد  كما 
�ست�ساعف  بالده  اأن  االأملاين 
لكابول  املالية  م�ساعداتها 
مليون   220 نحو  اإىل  لت�سل 

دوالر اأمريكى.

االأملانية  القوات  اأن  يذكر 
اآالف   3 عددها  يبلغ  والتى 
و500 جندى تتوىل قيادة قوة 
�سمال  فى  ال�رشيع  التدخل 
اإىل  تهدف  والتى  اأفغان�ستان 

حماية القوات الدولية.

جناة وزير اقليمى منرحماولة اغتيالربباكستان

برلينرتزيد قواتها ب600 جندى فى أفغانستان

�لبابا يزور خميم عايدة لالجئني �سمن 
جولته يف �ملنطقة

املن�سق  ك�سف 
لزيارة  االإعالمي 
بنديكت  البابا 
ع�رش  ال�ساد�ش 
الإ�رشائيل ولالأرا�سي 
وديع  الفل�سطينية 
البابا  اأن  ن�سار  اأبو 
مايو/ يف  �سيزور 
القد�ش  املقبل  اأيار 
وخميم  حلم  وبيت 
لالجئني  عايدة 

والنا�رشة، واأن زيارته �ستكون زيارة حج للديار 
املقد�سة. 

زيارة  اأن  اليوم  نت  للجزيرة  ن�سار  اأبو  واأو�سح 
له  وجهها  لدعوات  وتلبية  لل�سالة  تاأتي  البابا 
وال�سلطة  اإ�رشائيل  ورئي�سْي  االأردن  ملك  من  كل 

الفل�سطينية اإ�سافة للكنائ�ش املحلية.
جهات  عن  �سادرة  دعوات  حول  �سوؤال  على  وردا   
باإلغاء  م�سيحيون-للبابا  -بينهم  فل�سطينية 
العدوان على غزة  اإرجائها على خلفية  اأو  زيارته 
عي�سى  للنبينْي  املتكررة  االإ�رشائيلية  واالإ�ساءات 
وحممد عليهما ال�سالة وال�سالم، قال اأبو ن�سار اإن 
الفاتيكان ناق�ش املو�سوع واأواله تفكريا مليا وقرر 

القيام بالزيارة.

�إخطار�ت �إ�سر�ئيلية جديدة لهدم منازل 
فل�سطينيني بالقد�ص

�سلطات  �سلمت 
ل  حتال ال ا
ئيلي  ا �رش الإ ا
ت  ا ر خطا اإ
ة  يد جد
املزيد  بهدم 
منازل  من 
لفل�سطينيني  ا
القد�ش  يف 
عدم  بدعوى 

الرتخي�ش.
ونقلت   
االأنباء  وكالة 

فل�سطينية  م�سادر  عن  )وفا(  الر�سمية  الفل�سطينية 
ع�سرية  اأفراد  من  امل�ستهدفة  العائالت  اإن  قولها 
�رشق  �سمال  جبع  قرية  منطقة  وتقطن  الكعابنة 
وحظائر  م�سارب  االإخطارات  طالت  وقد  القد�ش، 

لها. 
وذكرت امل�سادر اأن اأفراد الع�سرية �سلموا االإخطارات 

مل�ست�سار رئي�ش الوزراء
�سيتوجه  الذي  القادر  عبد  حامت  القد�ش  ل�سوؤون 

اليوم االأربعاء ال�ست�سدار اأوامر
احرتازية �سد قرار هدم هذه امل�سارب واحلظائر.

 ويف ال�سياق نف�سه اأ�سدرت حمكمة ال�سوؤون املحلية 
التابعة لبلدية القد�ش الثالثاء 

قرارا بتجميد اأوامر هدم 55 �سقة �سكنية فل�سطينية 
يف حي راأ�ش خمي�ش بالقرب من خميم �سعفاط و�سط 
مدينة القد�ش، دون حتديد مدة زمنية حلني البت 

يف االعرتا�سات املقدمة اإىل املحكمة.

�حلكومة �لباك�ستانية تتبنى و�إجر�ء�ت �أمنية 
حت�سبا للم�سرية �لحتجاجية "�لزحف �لكبري" 

اأ�سدرت احلكومة الباك�ستانية عدة قرارت 
ا�ستعجالية ل�سبط االمن يف البالد مع ا�ستمرار 

حملة املحامني املدعومة من اأحزاب املعار�سة 
يف ح�سد قواها لالنطالق يف م�سرية " الزحف 
الكبري " غدا اخلمي�ش باجتاه العا�سمة بهدف 
ال�سغط على احلكومة الإعادة جميع الق�ساة 

الذين عزلهم الرئي�ش ال�سابق برويز م�رشف اإىل 
منا�سبهم.

تنحيمرشحرأوباما لرئاسة املخابراتراالمريكية...نصر إلسرائيل

�رشق غرب�رشق غرب
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GHORBA GROUP 
GRAND OPENING

COMING SOON

GHORBA TRAVEL

GHORBA PRINTING

GHORBA PHOTO EXPRESS

GHORBA PHONES 

AND MUCH MORE....

www.ghobagroup.com

5th ave & bay ridge ave. brooklyn nyc 
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�أمرية ميوزك لالنتاج و�لتوزيع �لفني
��سم عريق يف عامل �لأغنية �لفل�سطينية

يوجد لدينا ت�سكيلة 
و��سعة من �لأغاين

و�لدبكات �لفل�سطينية
 لكبار جنوم �لفن 

�لفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

لطلبات �جلملة يرجى �لت�سال على �لهاتف:
973-592-1215 

اعالناتاعالنات

ب�سرى الأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�سي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�سرة – الوجه-

اإزالة ال�سعر 
اإزالة نقاط احل�سا�سية يف الوجه والظهر

ا�ستخدام تقنية الليزر الإزالة ال�سعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

الأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�سي، ات�سلوا 
على 

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820

A & A Best Produce Inc.
�ملحل �ملخت�ص يف �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لعربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ �أحلى �لأكالت 

�لعربية

زورونا و�ستجدون �أحلى 
�ملنتجات �لطازجة

7816 5th Ave, Brooklyn, Ny 11209
718-680-5002

Free Delevery
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�أول مدر�سة عربية لتعليم قيادة �ل�سيار�ت
با�سر�ف �بو�سادي وحممد معال

نعلن عن فتح فرعنا �جلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

718-238-2626          718-491-9048
ب�سرى �سارة لأبناء �جلالية �لعربية بنيويورك
تعلن مدر�سة �أبو�سادي لتعليم قيادة �ل�سيار�ت

عن وجود مدربات ذو�ت خربة عالية يف تعليم قيادة �ل�سيار�ت
كما �أننا نقدم تخفي�ص %10 من تاأمني �ل�سيار�ت ون�ساعد على حذف

 4 نقاط من رخ�ص �لقيادة 
توجد لدينا �سيار�ت جاهزة لالمتحان

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

Lesson of 45 min
Road test appt.and
Car for test

$109Special 
offer

ن�سمن لكم �لنجاح �لأكيد وتقدمي �لمتحان باللغة �لعربية

www.ghorbanews.com

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

تبحث �جلريدة عن موزعني يف �لوليات 
�لتالية:
�يلينوي

كاليفورنيا
فلوريد�

ما�سا�سو�ست
�أوهايو

و�لتجمعات �ل�سكانية 
�ملتو�جد فيها �لعرب  يف �مريكا

�لت�سال على �لرقم:
646-294-1237
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لالإ�سرت�ك يف �جلريدة:

دولر  50  : �أ�سهر   6

�سنة: 100 دولر

للمزيد من �ملعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
�ل�سم �ل�سخ�سي........................................................
�ل�سم �لعائلي..........................................................
رقم �لهاتف...........................................................
�لربيد �للكرتوين....................................................
�لعنو�ن...............................................................

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

�ختيار�ت �ساملة من �ل�سيدي، �لديفيدي، �لفالم �جلديدة، و��سرطة �لغاين

حتويل �ل�سرطة عرب �لربيد

��سعار �جلملة لعامة �لنا�ص

ر�حة نف�سية لنكم فى �يدى �خلرب�ء

مركز لل�سحن خا�ص للنادى - �ر�سال �لطلبيات �سريعا

�لدفع من خالل بطاقات �لكريدت كارد خالل �لنرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

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

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

info@ghorbanews.com ق�س�ص، مقالت، ق�سائد �سعرية..

همات هماتم�سا م�سا

ق�سيدة:  جــــــــاءت لــــمــــى
ل جمال �سفو�ن �لبحري

جــــــــاءت لــــمــــى
كالغيث من بعـد �لظمـاأ
هي يف �سفاهـي ب�سمـة
وغدت جلرحَي بل�سمـا

جــــــــاءت لــــمــــى
كال�سم�ص يف �أُفِق �ل�سما
ـمـا ُ كالبـدر غــاظ �لأجنجْ
كالطـيـر فــي تغـريـدِه
وعلى �لغ�سـون ترمنـا

جــــــــاءت لــــمــــى
وبــد� �جلـمـال كـاأنـمـا
يف وجهها �لز�هي منـا

ورُد �لـربـيـِع بـخـدهــا
وعلـى �ل�سـفـاه تب�سـمـا

جــــــــاءت لــــمــــى
يا�سـاح عــذر� حينـمـا
�أبـدو بو�سفـَي ُمغـرمـا

فلقـد �أعيـ�ص بـدون مــا
�أو دون �أكــــٍل ُربــمــا

لكـن بـدونـك يــا لـمـى
لـمـا ل لـن �أعيـ�َص و�أ�سجْ

جــــــــاءت لــــمــــى

ثارات
لل�ساعر �حمد مطر

قطفو� �لزهرة..
قالت:

من ور�ئي برعم �سوف يثور.
قطعو� �لربعم..

قالت:
غريه ينب�ص يف رحم �جلذور.

قلعو� �جلذر من �لرتبة..
قالت:

�إنني من �أجل هذ� �ليوم
خباأت �لبذور.

كامن ثاأري باأعماق �لرثى
وغد�ً �سوف يرى كل �لورى

كيف تاأتي �سرخة �مليالد
من �سمت �لقبور.

تربد �ل�سم�ص..
ول تربد ثار�ت �لزهور!
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ولكي نعرف اأكرث عن مراهقني " االأميو " كان 
البد واأن نقرتب منهم فهم يتميزون ببع�ش 
ال�سفات مثل احلزن واالكتئاب .. واخلجل 
.. ويعانون من  الت�سائم وال�سمت ويطلق 
 Emotive Driven عليهم يف علم النف�ش 
متمردة  نف�سية  ذو  اأى   Hardcore Punk

ح�سا�سة.
مو�سيقى  ي�سمعون  دائما  االأميو  ومراهقني 
كلماتها  تتحدث  حيث  امليتال،  اأو  الروك 
عن احلزن واالأمل وتدعو اإىل العزلة وعدم 
اإىل  تدعو  واأخرى  االآخرين  مع  التعامل 

الكفر بالله.
  Emotionلـ اخت�سارًا   Emo كلمة  اأتت  و 
بداأت  واالإح�سا�ش،  االنفعال  تعني  والتي 
كتيار مو�سيقي يف مو�سيقى الهارد روك يف 
اأوائل الثمانينات، لتتحول يف بداية االألفية 
الثالثة اإىل "�ستايل" ومنط حياة جلماعات 
يف  اجلماعات  هذه  تظهر  بداأت  معينة. 
اأنهم  االجتماع  علماء  ويعترب  وا�سنطن، 
  punkالبانك�ش جلماعات  طبيعي  تطور 

ال�سبه منقر�سة.
 االإميو متثل نوعا من االن�سحاب والعزلة 
التعامل  العام املحيط وعدم  ال�سياق  عن 
والت�ساوؤم  االكتئاب  فاإن  ولهذا   ، معه 
واحلزن من �سفات " االأميو "، ويلب�سون يف 
�رشاويل  �سوداء،  اأو  قامتة  مالب�ش  العادة 
اأغطية  جدا،  ف�سفا�سة  اأو  جدا  �سيقة 
اأحيانا  حتمل  املالب�ش  وهذه  املع�سم، 
كلمات من اأغاين الروك امل�سهورة ، اأحزمة 
�سوداء  اأحذية   ، معدن  بقطع  مر�سعة 
وقدمية ، النظارات ذات االأطراف العري�سة 
اإ�سافة  ال�سوداء ، احللق يف اأجزاء اجل�سد 

اإىل ر�سومات اجلماجم واالألوان القامتة.
اأو  جدا  الداكن  االأ�سود  ال�سعر  يف�سلون 
االأحمر اللون، ومييل ذكور االإميو اإىل قلب 
�سعرهم اإىل االأمام االأمر الذي يغطي تقريبا 
اإىل  االإميو  فتيات  ومتيل  وجوههم،  ن�سف 
و�سع الكحل بكثافة حول منطقة العينني، 
الكثيفة  امل�ساحيق  و�سع  اإىل  اإ�سافة 

والداكنة.

من  الكثري  انت�رشت  بوك  الفي�ش  وعلى 
املجموعات التي جمعتها الف�سول ملعرفه 
واأخذوا من هذه  االأميو   �سباب  املزيد عن 
�سباب  على  للتعارف  و�سيلة  املجموعات 

االميو خمتلفي اجلن�سيات.
اأكرب  من  وهو    just EmO جمموعة 
الفي�ش بوك، حيث  االميو على  جمموعات 
اإليه  وان�سم  ال�سباب  من  الكثري  ا�ستقطب 
371 ع�سو ا اأثارهم الف�سول ملعرفه املزيد 
 " فتقول روان حممود  االأميو ،  �سباب  عن 
 ،  " االميو  ا�ستايل  احب   .. لذيذ  جروب 
 " قائال  فعلق  م�رش  من  اأكرم   حممود  اما 
و   ، " االميو  للجروب مل�ساهدة  ان�سممت 

�سهاب من االأردن قال : " %90 من �سباب 
ا�ستايل لي�ش  االأميو وهم جمرد  االأردن من 
 " بنف�سكم  �سوفوا  وتعالوا  ذلك  من  اكرث 
فكتبت  اي�سا  االردن  من  حمدان  و�سحى   ،
 ، " " اأنا بحب ا�ستايل االميو جدا  تقول  
اأحبت اجلروب  ومن ال�سعودية �سارة التي 

كثريا وو�سعت �سورة لفتاة من االميو.
اأن   ترى  املجموعة  اأع�ساء  اإحدى  وفريدة 
الكثريين ينتقدون هذه الثقافـــة ملا فيها 
و  جمانني  يعتربوهم  و  غريبة  اأزياء  من 
و  اأنف�سهم  ب�سق  يقومون  الأنهم   ، متخلفني 
جرح اأنف�سهم واأحيانا يفكرون يف االنتحار 
و ال يريدون اإكمال حياتهم بهذا العامل ، 
بتقليدهم  يقوم  من  منا  بع�ش  هناك  ولكن 
من  اأن  كما   ، فقط   االنتباه  لفت  بهدف 
اأن  �سريى  الثقافة  و  لهذه اجلماعة  ينتمي 
االأميو  فلي�ش   ، لالأ�سواء   �ستتغري  حياته 

جمرد "مظهر"!.

�سباب  اجنذاب  هو  االأمر  يف  والغريب 
م�رش اإىل هذه الظاهرة فماذا حدث لهوؤالء 
ال�سباب فهل يبحثون عن االنتماء املفقود 
يكون  اأحيانا  االنتماء  عن  البحث  وهل  ؟ 
ان�سمامهم  �سبب  وهل  ؟  ال�سياع  عن  بحث 
اإىل هذه اجلماعة هي االإحباطات املعي�سية 
�سيتي  يف  اجتمعوا  وملاذا  ؟  واالجتماعية 

�ستارز مبدينة ن�رش؟
من  بع�ش  عنها  يجيب  اال�سئلة  هذه  كل 
ا�ست�سافهم  الذي  امل�رشيني  االميو  �سباب 
وائل االبرا�سي يف برنامج " احلقيقة " على 

قناة درمي.
الروحي لالميو  االأب  �رشيف ح�سني  وهو 
مبادئ  يوجد  ال   ": ويقول  يلقبونه   كما 
فكل  االميو  جلماعات  معني  ونهج  معينة 
االميو  نحن  ولكننا  عاطفة  لديهم  الب�رش 
اأمام اجلميع ،  ال نخجل من االعرتاف بها 
وبداية ان�سمامي اإىل االميو عندما اأ�سابتني 
عن  قراءة  النت  وعلى  االكتئاب   من  نوبة 
تعبريهم  بفكره  واأعجبت  االأميو  جمموعة 
جمموعة  عمل  قررت  ولهذا  م�ساعرهم  عن 
على الفي�ش بوك ثم دخل على اجلروب اأكرث 

من 150 فردا وتعرفنا على بع�ش".
ولي�ش  وتفكري  معي�سة  طريقة  فاالأميو   
قاعدة  منتلك  ال  فنحن  ومظهرفقط   ملب�ش 

على  اكت�سفت  ثم   ،
اجلروب ان هناك  يف 

ما  يقلدون  من  م�رش 
يفعله اميو  الغرب عن 
نف�سهم  تعذيب  طريقة 
لكي  ايديهم  وتقطيع 
االمل  من  يتخل�سون 
النف�سي باالمل اجل�سدي 
ثالثة  تقريبا  وكانوا 
افراد ،  وفوؤجئت بوجود 
اع�ساء علي الفي�ش بوك 
وابتعدوا  جدا  مكتئبني 
النهم  ا�سدقائهم  عن 
ح�سا�سني للغاية ،  وال 
يوجد ا�سدقاء يفهمونهم 
، ولهذا قررت عمل اجتماع معهم يف �سيتي 
�ستارز مبدينة ن�رش وح�رش االجتماع بع�ش 

االع�ساء من القاهرة واالإ�سكندرية".
ال  م�رش  يف  نحن   ": قائال  �رشيف  ويكمل 
ال  فنحن  الغرب  يف  االأميو  اأ�سلوب  نتبع 
اأيدينا وال ننتحر ولكن هناك بع�ش  نقطع 
لي�ش  ولكن  الغرب  يقلدون  الذين  ال�سباب 

بهذه الطريقة الب�سعة".
االميو  �سباب  يكون  اأن  �رشيف  ونفى 
امل�رشيني يقلدون الغرب يف كل ت�رشفاتهم 
قائال :" فنحن ل�سنا جماعة وال جتمعات، 
عن  يف�سحون  الذين  ال�سباب  بع�ش  فنحن 

م�ساعرهم لي�ش اأكرث".
اإحدى ع�سوات االميو  اأما دينا ن�ساأت فهي 
�سابقا والتي كانت ال يعنيها نظرة املجتمع 
ال�سذوذ لها  اإل�ساق تهم  لها وال تخف من 
"ال اهتم  واالإحلاد وعبادة ال�سيطان قائلة: 
بلوم النا�ش على مظهرى فكنت اأحبه كثريا 
نظرا  االميو  مظهر  تركت  الالآن  ولكنني  
لكرثتهم يف م�رش ، فقد دخل �سباب م�رشيني 
بطريقة  الإعجابهم  باالميو  اأنف�سهم  ولقبوا 
لي�سوا  فمعظمهم  الروك  ومو�سيقى  اللب�ش 
اأعجبت باملو�سيقى   فاأنا  اإميو حقيقيني ، 
ولكن خلويف من االتهامات ال�سديدة  التي 
توجه لهم تركت مظهرهم ، ولكن ال يوجد 
جتمعات ل�سباب االأميو يف م�رش بل �سباب 
وجتمعهم  واللب�ش  للمو�سيقى   ي�ستمعون 

بع�ش ال�سفات امل�سرتكة".
االأميو  اأع�ساء  اأحد  ـ  املنعم  عبد  احمد 
عن  عبارة  املو�سوع  اأن  يرى  م�رش  يف  ـ 
اأو  مب�سكلة  ميرون  ال�سباب  بع�ش  وجود 
يتحدثون  اأ�سدقاء  عن  ويبحثون  اأزمة 
ال�سباب  فهناك بع�ش  ويفهمونهم،  اإليهم 
يواجهون بع�ش امل�ساكل ولكن املجتمع 
اأن  مقتنع  فال�سباب  االإدمان  مثل  يهم�سهم 
فاإن  ولهذا  باالإدمان  مرتبطة  الرجولة 
واأ�سبحنا  ال�سباب  بني  ماتت  امل�ساعر 
عن  النظر  بغ�ش  النا�ش  ن�ستهزئ مبظهر 
من  نخجل  ال  فنحن  ولهذا  بداخلهم،  ما 
كوننا �سباب يعرب عن م�ساعره الداخلية 
عن  النظر  بغ�ش  اجلميع  اأمام  كالبكاء 
فهو  االأيدى  تقطيع  م�ساألة  اأما  �سكلنا، 
ولكننا  الكثريين  ي�سيب  نف�سي  مر�ش 
ال�سفات  بع�ش  جتمعنا  اأ�سدقاء  جمرد 

فنحن نختلف عن اأميو الغرب كليا.
الهواء  على  خرجنا   ": قائال  اأحمد  ويكمل 
يف هذا الربنامج لكي تفهمنا النا�ش ونرباأ 
�سباب  جمموعة  جمرد  اإننا  ونقول  اأنف�سنا 

عندهم م�ساكل اجتمعنا لكي نحلها".
حكاية اأمري �سعد ال تختلف كثريا عن اأحمد 
و�رشيف واأي�ساأ كالمه فيقول :" لي�ش لدي 
اأ�سدقاء غري اأحمد فهو جاري ولهذا تعرفت 
ان�سمامي  طريق  عن  جدد  اأ�سدقاء  على 
جلروب االأميو على الفي�ش بوك  فاأعجبوين 
�سعري  �سكل  اأما   ، وا�ستمعوا يل  وفهموين 
هكذا  �سعري  ت�رشيحة  واأنا  منذ فرتة  فاأنا 
اأيدي وال �ساذ ونحن ال نعبد  اقطع  واأنا ال 
لل�سكل  عالقة  وال  موؤمنني  بل  ال�سيطان 

باالإميان".   
الده�سة  تثري  ال�سباب  هذه  اآراء  والأن 
واخلوف يف ّان واحد فكان البد من اأن يتدخل 
فيقول  الظاهرة  هذه  ليدر�ش  النف�ش  علم 
النف�سي  علم  اأ�ستاذ  االأحمدي  يحيى  دكتور 
الرتبوي :" لالآ�سف اأفكار هوؤالء اجلماعات 
الذين يهربون  ينطبق مع فكر املا�سو�سية 
من االأمل النف�سي باإيذاء اجل�سد،  ولهذا البد 
واأن نتفق اأن هوؤالء ال�سباب ظاهرة البد من 
درا�ستها فما املانع اأن يعرب هوؤالء ال�سباب 
عن  بعيدا  اأ�سدقاء  عن  والبحث  بعواطفهم 
يطمئنون  ال�سباب  وهوؤالء  الغربي  التقليد 
مع وجودهم مع اأ�سدقاء مثلهم وحتت راية 
لوجود  مثال    ، واحدة  ومو�سيقى  واحدة 
�ساب عنده �سعف جن�سي فيحاول اأن يلجاأ 
ولهذا  هكذا  عك�ش  ليثبت  م�ساد  فعل  لرد 

ي�سنف �سمن ال�سواذ".
اإذا  ال�سباب  هوؤالء  يعرف  واأن  البد  ولهذا 
م�ساعرهم  اإظهار  وهو  واحد  هدفهم  كانوا 
فاإن  جديدة  اأ�سدقاء  على  والتعرف 
نحرتمها  واأن  البد  وتقاليد  اأعراف   هناك 
هوؤالء  يتخلى  اأن  يجب  كما  ونتبعها، 
دائرة  يدخلهم  الذي  املظهر  عن  ال�سباب 
مع  يت�سابه  لب�سهم  كان  فاإذا  ال�سبهات 
هذا  عن  يتخلوا  واأن  البد  االميو  جمعات 
املظهر واأن نظهر عواطفنا ونحل م�ساكلنا 

بعيدا عن تقليد الغرب.

“األميو” خليفة عبدة الشيطانرفيمصر

حتقيقحتقيق

حالة جدل خطرية �ساحبت ظهور جماعة �لأميو ـ �لتي تغوي �أع�سائها من جيل �ل�سباب وتدعو �إىل �إظهار �لعاطفة ب�سكل يخلو من �لأخالق وتقوم مبمار�سات �ساذة تلفظها 
قو�عد �ل�سلوك �لقومية ـ حتت �سعار " �لعاطفة قوة ل تخجلو� منها " نعم �إنهم �سباب "�لأميو" �لذين �أ�سبحو� خلفاًء لعبدة �ل�سيطان وظاهرة جديدة �جتاحت جمتمعنا �لعربي  

�إىل �أن و�سلت �إىل م�سر.
�تهمت جماعة " �لميو " بالتوظيف �خلاطئ للعاطفة و�لدعوة �إىل �ل�سذوذ �جلن�سي  و�لإحلاد ، و�لأمل �جل�سدي مبعنى �إذ� �أ�سابك �أمل نف�سي فتن�ساه بالأمل �جل�سدي و�إيذ�ء 

�جل�سد وتعذيبه،  ولكن �ملثري �أن تدخل هذه �جلماعة  م�سر و�أن ين�سم �إليها �لكثري من �ل�سباب لي�سبحو� �إميو� م�سريني متهمني بال�سذوذ �جلن�سي وعبادة �ل�سيطان ول يبالون 
بنظرة �ملجتمع لهم ويتفاخرون باأنهم من �سباب �لأميو!

بانك�ص + ما�سو�سية = �ميو

حقيقة �لأميو يف م�سر 

�إميو �لفي�ص بوك

�سذوذ و�إحلاد وتعذيب
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قهوجى يقتل �سديقه لفوزه عليه فى �سباق در�جات

مبدينه  قهوجى  قتل 
مبحافظة  بلبي�ش 
امل�رشية  ال�رشقية 
اأثناء  ال�سائق  �سديقه 
بدراجات  الت�سابق 
املجنى  وقيام  بخارية 
على  بالفوز  عليه 
املتهم، فطعنه مبطواة 
نافذة  طعنات  عدة 
ليلقى  وال�سدر  بالبطن 

م�رشعه فى احلال.
املجنى  جثة  نقل  مت 

العام  بلبي�ش  م�ست�سفى  اإىل  �سنة"   38" عيد  فاروق  عيد  عليه 
حتت ت�رشف النيابة، واألقت ال�رشطة القب�ش على املتهم الذى 
واأمرت  عليه،  بالفوز  عليه  املجنى  لقيام  بجرميته  اعرتف 

النيابة بحب�سه .

�سيدة بريطانية تت�سل بالطو�رئ 
زوجها لتمتدح  مرة   400

عكفت �سيدة بريطانية على 
طوارىء  برقم  االت�سال 
يزيد  ملا  ال�رشطة   999
على 400 مرة من اأجل اأن 
تتحدث وترثثر على نحو 
اىل  مرتابط  وغري  مفكك 
تليفونات  على  العاملني 

الطوارىء ملدة عامني .
الرثثرات  اإحدى  وفى 
وتدعى  ال�سيدة  امتدحت 
 64" دونكومب  باميال 

عاما" زوجها وك�سفت عن اأنه يدر�ش النازية وفرتتها التاريخية 
بهذه  القا�سى  الطوارىء  تليفونات  على  العاملون  اخرب  .وقد 
املعلومات، وقد اعرتفت دونكومب باأنها ت�سيع وقت ال�رشطة، 

ومن ثم فقد حكم عليها بغرامة قدرها مائتا جنيه ا�سرتلينى .

مرت كيلو   170 مل�سافة  رحلتهما  فى  زوجني  "�أفعى" تر�فق 

وجود  زوجان  اإكت�سف 
فى  �سامة"  "اأافعى 
�سيارتهما ورافقتهما دون 
 170 مل�سافة  يدركا  ان 

كيلومرتا .
"بيلد"  �سحيفة  وذكرت 
اجلنوب افريقية ال�سادرة 
من  الكوبرا  اأفعى  اأن 
ف�سيلة موزمبيقية �سديدة 
ال�سمية ت�سللت اىل �سيارة 
الزوجني ورافقتهما طوال 

رحلة عودتهما من حديقة كروجر نا�سونال بارك.
وكان جوردون بارات الذي يقود ال�سيارة ي�سعر طوال الرحلة 
بحكة ما يف قدميه ولكنه مل يعباأ باالمر واعتقد اأن ح�رشة ما 
تلدغه وبعد اأن تكرر االمر حاول بارات العثور على هذه احل�رشة 
ولكنه فوجئ باالأفعى ونقلت ال�سحيفة عن بارات قوله:"حل�سن 
اأين �سخ�سية ال يتملكها الهلع �رشيعا" اأما زوجة بارات  احلظ 
التي كانت جتل�ش اإىل جواره فرفعت قدميها �رشيعا فوق تابلوه 

ال�سيارة مبجرد اكت�ساف االفعى.
وحاول الزوجان اأكرث من مرة التما�سك من اأجل طرد االفعى التى 
يبلغ طولها 85 �سنتميرتا من ال�سيارة ولكن جميع املحاوالت 

انتهت بالف�سل .
وقال بارات الذي اأ�سيب ب�سدمة كبرية من هذه الواقعة: "التفت 
من  كيلومرتا   15 نحو  بعد  على  الي�رشى  قدمي  حول  االفعى 
منطقة ليدنبورج وو�سل راأ�سها اإىل ركبتي"ومتكن خبري يف وقت 

الحق من طرد االفعى من ال�سيارة".
يذكر اأن هذا النوع من اأفاعي الكوبرا املوزمبيقية يحمل خطورة 
�سديدة اإذ اأن �سمه يهاجم اجلهاز الع�سبي مبا�رشة. وتبخ االفعى 

ال�سم يف عني �سحيتها مبا�رشة .

البغاء  ظاهرة  اإنت�رشت 
بعد  العراقي  املجتمع  يف 
ال�سابق عام  �سقوط النظام 
جنب  اإىل  جنبًا   ،2003
لبناتهن  االأمهات  بيع  مع 
باأ�سعار  الدعارة  ملمار�سة 
 30 و   2000 بني  ترتاوح 
بيع  يتم  كما  دوالر،  األف 
البنات باأعمار تبداأ من 11 
عامًا حتى ت�سل �سن 20 وفق 

تقرير ملجلة "التامي" .
االجتار  ع�سابات  وتقوم 
ال�سوق  بتزويد  بالن�ساء 
اجلوار  دول  اأو  املحلية 

كاالأردن، و�سوريا، ودول اخلليج، 
اإىل  ال�سحايا  اإدخال  ويتم  بهن 
غري  بطرق  املجاورة  الدول 
الفتاة  ت�سافر  واأحيانًا  قانونية، 
لتبداأ  تطليقها  يتم  ثم  زوجها  مع 
البلد،  ذلك  يف  عملها  ممار�سة 
وجتار  بالب�رش  االجتار  وينت�رش 
احلروب  مناطق  يف  عادة  اجلن�ش 
القوانني  وغياب  االأمن،  النعدام 

التي قد تردع مثل هوؤالء.
عن  ر�سمية  اأرقام  هناك  يوجد  وال 
الذين  االأطفال  اأو  الن�ساء  عدد 
اجلن�ش،  لع�سابات  بيعهم  مت 
ب�سبب التعتيم الذي ي�ساحب هذه 
االأعمال، وتقدر بع�ش  من  االأنواع 
حماية  يف  العاملة  اجلمعيات 
عدد  الظاهرة،  هذه  من  الفتيات 
البغاء  مهنة  يف  انخرطن  اللواتي 

تقرير  ووفق  االآالف.  بع�رشات 
دائرة مكافحة االجتار باالأ�سخا�ش 
فاإن  االأمريكية  اخلارجية  يف 
باأي  تقوم  ال  العراقية  احلكومة 
جهد ملكافحة الظاهرة، وال تقدم 
اأي حماية ودعم ل�سحايا االجتار.
وزيرة  ا�ستقالت  املا�سي  وال�سهر 
�سوؤون املراأة يف احلكومة العراقية 
الدكتورة نوال ال�سامرائي، ب�سبب 
ما و�سفته بغياب املوارد املالية 
القيام  من  متكنها  التي  للوزارة 
وقالت  منها.  املطلوب  بالدور 
ال�سامرائي: "ملاذا اأذهب اإىل مكتبي 
موارد  هناك  يكن  مل  اإن  �سباح  كل 
اأعمل من خاللها"، واأبدت اعتقادها 
ق�سية  لي�ش  باأن االجتار باجلن�ش 
كربى، واأن اأولئك الفتيات الالتي 
يعملن بهذا املجال اخرتن البغاء 

مهنة لهن.

والفتاة عطور هي اإحدى الفتيات 
بعد  بيعها،  اأمهن  نوت  الالتي 
زواجها وهي يف �سن 15 من رجل 
يعمل يف ال�رشطة، مات زوجها 
يف  اليومية  التفجريات  باإحدى 
فرتة  انق�ساء  وبعد  العراق، 
واأمها  اأخوها  اأخربها  العدة 
اأنهما ينويان بيعها الأحد بيوت 
الدعارة القريبة يف املنطقة كما 

باعا اأختاها التواأمتني.
ال�رشطة  "عطور" قوات  واأبلغت 
بيت  باقتحام  قامت  التي 
واالأخ،  االأم  واعتقال  الدعارة 
كما ق�ست هي عامني يف ال�سجن 
حتى انتهاء التحقيق يف الق�سية، 
وتقول اإن ال�سجن اأف�سل لها من اأن 

تباع.
لهذه  بيعها  مت  التى  هندا  اأما 
من  فرتة  عملت  فقد  الع�سابات 
لبثت  ما  ثم  البغاء،  يف  الزمن 
املهنة،  هذه  من  تخل�ست  اأن 
اجلرمية  هذه  تكافح  وبداأت  بل 
م�ستخدمة خربتها ومعرفتها بعمل 
هذه الع�سابات للتعاون مع االأمن 
وحماولة  الفتيات  اإنقاذ  حتى  اأو 
تتعر�ش  جعلها  مما  اإيوائهن، 
التهديد  حد  و�سلت  للم�سايقات 
خائفة  "اأنا  هندا  وتقول  بالقتل. 
جدًا من اأن اأقتل، لكن خماويف لن 
اأنا  ما  يف  اال�ستمرار  من  متنعني 

عليه".

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

جملة: أمهاترعراقياتريبعنربناتهنرالصغا  لشبكاترالدعا ة

عايرترزوجها بعدمراإلجنابرفمزقرجسدها بالسكينروألقى بها فى الرتعة

فتاة تهدد سعوديا بنشر صو هرعا يا على االنرتنرت

موبيليا  مبعر�ش  عامل  اأنهى 
مبركز اإيتاى البارود مبحافظة 
البحرية امل�رشية حياة زوجته 
اىل االأبد بعد اأن قامت املجنى 
قدرته  لعدم  مبعايرته  عليها 
باأنها  وهددته  االجناب  على 
من  والزواج  منه  الطالق  تريد 
�سخ�ش اأخر فقام الزوج بطعن 
زوجته بال�سكني واألقى بها فى 

الرتعة لتلقي م�رشعها.
مبحافظة  االمن  اأجهزة  كانت 
البحرية "100 كم �سمال القاهرة" 
بالعثور على جثة  قد تلقت بالغا 
اخلندق  ترعة  فى  طافية  ل�سيدة 
 . البارود  اإيتاى  ملركز  التابعة 
تبني من التحريات اأن اجلثة لربة 
القادر  عبد  عزيزة  تدعى  منزل 

حممود "22 �سنة" واأن وراء اإرتكاب 
الواقعة زوجها م�رشف نبيل حممد 

حرب "30 �سنة" عامل .
كما تبني من التحريات اأن املجنى 
عليها كانت مع زوجها ليلة احلادث 
التحاليل  من  �سورة  ال�ستالم  فى 
طلبها  والتى  به  اخلا�سة  الطبية 
عدم  التحاليل  من  وتبني  الطبيب 

فعايرته  االجناب  على  قدرته 
بالطالق  وهددته  الزوجة 

للزواج من اأخر.
كالمية  م�سادة  بينهما  وحدثت 
تطورت اىل م�ساجرة فقام الزوج 
باإخراج �سكني من طيات مالب�سه 
طعنات  عدة  زوجته  بها  طعن 
باجل�سم  متفرقة  اأنحاء  فى 
حتى �سقطت على االر�ش واألقى 
العثور  الرتعة ومت  فى  بجثتها 
على اجلثة وكي�ش بداخله كمية من 
االدوية اخلا�سة بالزوجة املجنى 
عليها. مت اإلقاء القب�ش على الزوج 
واعرتف باإرتكابه الواقعة وتولت 

النيابة التحقيق .

اأن فتاة تعرف  اأكد �ساب �سعودي 
عليها عرب االنرتنت هددته بن�رش 
لها  يحقق  مل  اإذا  عاريا  �سوره 
�سويا  خروجهما  يف  مطالبها 

ودفع مبلغ من املال لها.
ونقلت �سحيفة "اليوم" ال�سعودية 
انه  قوله  �سنة"   23" ال�ساب  عن 
�سنة"   25" الفتاه  على  تعرف 
ن�ساأت  وبعدها  النت  عرب  �سدفة 
يتحدث  وا�سبح   ، خا�سة  عالقة 
 ، طويلة  ل�ساعات  يوميا  معها 
كما  العالقة  هذه  تطورت  حتى 

عارية  �سبه  �سورة   12 لها  اأر�سل 
ال�سور  بهذه  الفتاة  وفرحت  له 

اجلميلة يف نظرها.
وقد فوجىء ال�ساب بعد عدة اأ�سهر 
ان الفتاة تهدده باأنها �سوف تقوم 

بن�رشهذه ال�سور يف االنرتنت 
ويدفع  معها  يخرج  مل  اإذا   ،
وحاول  املال  من  مبلغ  لها 
عدة  معها  التفاهم  ال�ساب 
مرات النه طالب ولي�ش لديه 
جدوى  بال  ولكن  ثابت  دخل 
، وبعد ذلك قرر التوجه اإىل 
يوقفها  لكي  اجلهات  احدى 

عند حدها .
ندمه  عن  ال�ساب  واأعرب 
اأوال  معرفتها  على  اال�سديد 
 ، لها  �سوره  اإر�سال  وعلى 
نف�سية  بحالة  كان مير  انه  موؤكدا 

�سيئة جدا.
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 ?πcBG GPÉeh π©aCG GPÉe ..¥QC’G
 »àdG  π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ŸG  Ú`̀ H  ø`̀ e  ƒ`̀ g  ¥QC’G
 ÉÑ∏°S  ôKDƒJh  ¢SÉædG  øe  ~j~©dG  ¬LGƒJ
 ¢ ©ÑH  ¥QC’G  π°üj  ~bh  ,º¡JÉ«M  ≈∏Y
 áHÉ°UE’G  hCG  QÉëàf’G  áLQO   ¤EG  ¢SÉædG
 ⁄CÓ`̀d  áé«àf  G~`̀L  IÒ£N  ¢`̀VGô`̀eCÉ`̀H
 ¬æe  ¿ƒfÉ©j  …ò``̀dG  Ê~`̀ Ñ`̀ dGh  »°ùØædG
 Ée  º``̀gCG  ø`̀ eh  .»`̀ eƒ`̀ jh  ôªà°ùe  πµ°ûH
 áHÉ°UE’G  …OÉØJ  ƒg  AÉÑWC’G  ¬H  í°üæj
 √òg  ÚH  øeh  ¬H  áHÉ°UE’G  πÑb  ¥QC’É`̀H

:íFÉ°üædG

 πc øY OÉ©àH’Gh á«°ùØædG áMGôdG -
.»Ñ°ü©dGh »°ùØædG §¨° dG ÖÑ°ùj Ée

 ∫òH  Ω~``̀Yh  áj~°ù÷G  á`̀ MGô`̀ dG  -
 áj~°ù÷G Ω’B’G ¤EG  …ODƒj ÒÑc Oƒ¡›

.~FGõdG Ö©àdG hCG
 äÉYÉ°Sh  πª©dG  äÉYÉ°S  º«¶æJ  -

.áMGôdG
 á°SQÉ‡h  äGRÉ````̀LE’G  ∫Ó¨à°SG  -
 •É°ûædG  ~j~éàd  äÉjGƒ¡dGh  á°VÉjôdG

.π≤©dGh º°ùé∏d ΩÉ©dG
 AÉæKCG ≥∏≤dGh ÒµØàdG øY ∞bƒàdG -

.ΩƒædG ¤EG Oƒ∏ÿG
 øe  IÒ`̀Ñ`̀c  äÉ«ªc  Üô`̀°`̀T  ÖæŒ  -
 √É`̀«`̀ŸGh  Iƒ`̀¡`̀≤`̀dGh  …É°ûdG  πãe  äÉ¡ÑæŸG

.ájRÉ¨dG
.¬YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚN~àdG ÖæŒ -

 ËƒæàdG QOÉ°üe ¢ ©H øY OÉ©àH’G -
 ~YÉ°ùJ  âfÉc  ƒd  ≈àM  É¡YGƒfCG  ∞∏àîÃ

.¿É«MC’G ¢ ©H ‘ ΩƒædG ≈∏Y
 Ú©H  òNCÉj  »FGòZ  ΩÉ¶f  ´É`̀Ñ`̀JEG  -
 çh~M ÖæŒ »àdG QOÉ°üŸG ºgCG QÉÑàY’G

 :πãe  ¥QC’ÉH áHÉ°UE’G
 ÅaG~dG  Ö«∏◊G  øe  Üƒ`̀c  ∫hÉæJ  *

.»eƒj πµ°ûH kÉ«eƒj AÉ°ùe
 ¥QC’G ä’É◊ ~«Øe ¢ùÿG ∫hÉæJ *
 á«ª° g  ~`̀ FGƒ`̀ a  ¤EG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  Gò``̀g

.I~j~Y
 ¢ûª°ûŸG  πãe  ¬cGƒØdG  ¢ ©H  òNCG  *

.¥QC’G ä’É◊ ~«Øe ¬fC’
 íaÉµJ  »àdG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ŸG  øe  Rƒ∏dG  *

.¥QC’G
 øe  ÜGƒ`̀cCG  á©HQCG  hCG  áKÓK  Üô°T  *
 Ö∏¨àdG  ≈∏Y  ~YÉ°ùj  ƒ¡a  ,  »∏¨ŸG  ´Éæ©ædG

.ÜÉ°üYC’G áF~¡Jh ¥QC’G ≈∏Y
 IÓ`̀ë`̀ŸGh  á«∏¨ŸG  ƒ«∏«àdG  QÉ``̀ gRCG  *

.π°ù©dÉH
 πjõj É«eƒj ¢ùaôµdG Ò°üY Üô°T *

.»°ùØædG ¢VÉÑ≤f’Gh áHBÉµdGh ¥QC’G

 Iô«Z ôãcCG áeÉ≤dG QÉ°üb ∫ÉLôdG
 »∏jƒW ºgÒZ øe IÒ¨∏d á«∏HÉb ÌcCG , áeÉ≤dG QÉ°üb ∫ÉLôdG ¿CÉH äÉ°SGQ~dG ç~MCG äOÉaCG
 GhÒd  ICGôeGh  ÓLQ  549  ¢üëØH  ¿ÉÑ°SEGh  ¿ƒj~ædƒg  AÉª∏Y  ΩÉb   ~≤a  .áeÉ≤dG  »£°Sƒàe  hCG
 ∫ÉLôdG ¿CÉH ÚÑJh .¿ÉeC’ÉH ¢SÉ°ùME’G ¿h~≤Øj º¡∏©Œ »àdG ÜÉÑ°SC’Gh º¡j~d IÒ¨dG äÉjƒà°ùe
 ,ÚHGòLh  AÉjƒbCGh  AÉ«æZCG  ’ÉLQ  º¡eƒ°üN  ¿Éc  GPEG  »Ñ°ü©dG  êGõŸG  øe  á∏Môe  ‘  ¿ƒ∏N~j
 ÚH  øe  ¿ƒµ«a  AÉ°ùædG  ~æY  IÒ¨dG  ÉeCG  .AÉNÎ°SG  ÌcC’G  ºg  áeÉ≤dG  »∏jƒW  ∫ÉLôdG  øµdh
 áeÉ≤dG  ∫GƒWh áeÉ≤dG  QÉ°üb AÉ°ùædG  ∞«æ°üJ ” Éª«a  ,É¡Ø£dh iôNC’G  ICGôŸG  ∫ÉªL É¡HÉÑ°SCG

.IÒZ ~°TC’G º¡fCG ≈∏Y
 ¿ÉeC’ÉH  É°SÉ°ùMEG  πbC’G  øg ∫ƒ£dG  ä’~à©e AÉ°ùædG  ¿CG  ¤EG   É° jCG  á°SGQ~dG  â∏°UƒJh
 ôjô≤J  ‘ AÉLh .IÒZ πbC’G  ø¡fCG  ™e  ,∞∏àfl ∫ƒW äGhP  AÉ°ùædG  øe äÉjôNC’ÉH  áfQÉ≤ŸÉH
 áë°Uh áHƒ°üN ÌcCG áeÉ≤dG ä’~à©e AÉ°ùædG ¿CG É«°ùæ«dÉah øéæfhôL »à©eÉL øe √öûf ”
 ¿ô©°ûj ø¡æµdh ,ájhÉ°ùe ÉjGõe ø¡d AÉ°ùf øe IÒ¨dÉH ¿ô©°ûj ¿CG πªàëŸG øe ¢ù«d ∂dòdh
 áfÉµŸGh …ƒ≤dG »FÉjõ«ØdG Qƒ° ◊Éc á«dÉLQ ÉjGõe äGhPh ∫ƒ£dG äÉYQÉa AÉ°ùf øe IÒ¨dÉH
 §ÑJôe áeÉ≤dG ∫ƒW ¿C’ IÒ¨dÉH áeÉ≤dG ∫GƒW ∫ÉLôdG ¢ùëj ’ ôNC’G ÖfÉ÷G ≈∏Yh .á«YÉªàL’G

    .»ZÉ£dG Qƒ° ◊Gh á«HPÉ÷ÉH

 IOÉY øY OÉ©àH’G ≈∏Y ≥gGôªdG ~YÉ°ùJ ∞«c
?áÄ«°ùdG ø«N~àdG

 ∂dòd  .É¡æY »∏îàdG øµÁ ’ áÄ«°S IOÉY íÑ°ü«d ôªà°ùj ¿CG øµÁ ¬æµdh áÄjôH á≤jô£H ≥gGôŸG ÚN~J CG~Ñj ¿CG øµÁ
 :¥ô£dG √òg ºgCG »∏j Éª«ah IÒ£ÿG áaB’G √òg øe º¡àjÉª◊ Éf~¡L iQÉ°üb ∫òH ÖLƒàj

 ádhÉfi hCG  ,âeõàŸG  ™bGƒdG  ≈∏Y  OôªàdG  øe  ÉYƒf  ÚN~àdG  ¿ƒµj  ¿CG  øµÁ  ÉfÉ«MCG  :ÚN~à∏d  Üò÷G  πeÉY  º¡a   (  1
 ¢ùØædÉH á≤ãdÉH ¿hôNB’G ô©°ûj Éªæ«H ,¿RƒdG ¢ «ØîJ ±~¡H ÚN~àdG ¿ƒ∏° Øj ø‡ ¢UÉî°TC’G ¢ ©H ∑Éægh .AÉb~°UC’G ~«∏≤àd

 ÖLƒàj ∂dòd .á°SQ~ŸG ‘ ÚHƒÑëŸG ¢UÉî°TC’G ÚH º¡d ÉfÉµe Gh~é«d ¿ƒæN~j ~b ¿hôNBGh .IQÉé«°ùdÉH ∑É°ùeE’G ~æY ÌcCG
 .¬∏M ∫hÉMh ÚN~à∏d ≥gGôŸG ™a~j ¿CG øµÁ …òdG ÖÑ°ùdG áaô©e ∂«∏Y

 ´ƒ°Vƒe  É¡«a  ìô£j  Iôe  πc  ‘ ¬d  πb  øµdh  ,∂eÓc ™ª°ùj  ’  ≥gGôŸG  ¿CÉH  ∂d  h~Ñj  ~b   :≥gGôŸG  ÚN~àd  ’  πb  (2
 É≤ahh .ôeC’ÉH ôµØj ¬∏©éj  ¿CG ∂jCGQ ¿CÉ°T øªa , ¬H ìƒª°ùe ÒZ ÚN~àdG ¿CÉHh  .ÚN~àdG CG~Ñe ≈∏Y ≥aGƒe ÒZ ∂fCÉH ÚN~àdG

 .¢Vƒaôeh ìƒª°ùe ÒZ ¬fCÉH ºghÈNG º¡FÉHBG ¿CÉH GƒdÉb ÚN~àdG øY Gƒ©æàeG øjòdG Ú≤gGôŸG ¿EÉa ,äÉ°SGQ~dG ¢ ©Ñd
  ’h  ,É©Øf  …~éj  ød  ∂dP  ¿CG  ™bƒJ  πH  .ôFÉé°S  áÑ∏Y  πª– âfCG  Éªæ«H  øN~J  ’  ≥gGôª∏d  π≤J  ’  :G~«L  ’Éãe  øc  (3

 iòàëj ’Éãe øch ,ÚN~àdG øY ∞bƒJ É‰EGh  .¬«∏Y Éæe~e É«°üî°T âfCG âæc GPEG ÚN~àdG øe ±Éîj hCG ∂eÓc ≥gGôŸG  ™ª°ùj
  .É¡æ«N~Jh ∑ôFÉé°S áböùd ∂àæHG hCG ∂æH’ É°Uôa ™° J ’h ,¬H

 ÖÑ°ùj  ÚN~àdG  ¿CÉH  á≤gGôŸG  ∂àæHG  hCG  ∂æHG  ô qcòJ  ¿CG  Iôe  πc  ‘ ∫hÉMh   :∂æHG  áë°U ≈∏Y  ÚN~àdG  QÉ£NCG  ô¡XCG  (4
 ≈∏Y IôµÑe ~«YÉŒh ,á«°ùØæJ πcÉ°ûe ,ÜÉ«ãdG áëFGQ ,¿Éæ°SC’G QGôØ°UG ,á¡jôµdG ºØdG áëFGQ É¡æe ,I~j~Y á«ë°U πcÉ°ûe

 .ºgô¡¶Ã GhôµØj º¡YOh ÚN~àdG ÇhÉ°ùe ôcPG Gòd .ïdG IöûÑdG
 ∂æHG  ~YÉ°Sh  ∞∏µe  ÚN~àdG  ,äÉHÉ°ù◊G  πª©H  ºb  (5 ≈∏Y ≥gGôŸG

 √òg  ¬Ø∏µà°S  ÉŸ  ájƒæ°ùdGh  ,ájô¡°ûdG  ∞«dÉµàdG  ÜÉ°ùM IOÉ©dG
 .áÄ«°ùdG

 øjòdG  ,  Aƒ°ùdG  AÉb~°UCG  •ƒ¨°V ™bƒJ  (6
 øµdh ,ÚN~àdÉH ∂àæHG hCG ∂æHG ´ÉæbEG º¡fÉµeEÉH

 ’ ÉfCG Gôµ°T ,Gƒ° aôj ∞«c º¡ª∏©J ¿CG Öéj
.Ú«eRÉMh AÉjƒbCG Gƒfƒµj ¿CG Öéjh øNOCG

 Ú≤gGôŸG  ÌcCG  ¿C’  ,áj~éH  ¿ÉeOE’G  òN  (7
 ‘ ÚN~àdG GƒcÎj ¿CG øµÁ º¡qfCÉH n¿h~≤à©j

 GƒëÑ°üj Ú≤gGôŸG øµd . n¿h~jôj âbh …CG
 ¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘ , pÚJƒµ«ædG ≈∏Y Úæe~e

 øe kÉ«Ñ°ùf á° Øîæe äÉYôéHh áYöùH
 º°ùdG Gòg ïa ‘ ¥ô¨j Ée~æYh ,ÚJƒµ«ædG

 √òg øY ≈∏îàj ¿CG Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°S πJÉ≤dG
.áÄ«°ùdG IOÉ©dG

 iOÉØJ  ,ÚN~àdÉH  ≥gGôŸG  CG~H  GPEG  (8
 ,∂dP ø pe k’~H √~YÉ°S πH .äGQGòfE’Gh äG~j~¡àdG

 π° aCG øeh .πJÉ≤dG ÚJƒµ«ædG ïa øe QôëàdG ≈∏Y
 ,ÚN~àdG øe á«YƒàdG äÓªM ¤EG ≥gGôŸG Öë°UG ¥ô£dG
 …òdG ÖÑ°ùdG øY ¬©e ç~– hCG ÚN~àdG áëaÉµe õcGôeh

 ¿ÉWöS øe øN~ª∏d ΩƒàëŸG Ò°üŸÉH ¬¡LGh ,GÒNCGh ,∂dòd ¬©aO
 .ÚjGöTh ,Ö∏b ¢VGôeCGh

 ô«¨°üàd ´Éæ©ædG áØ°Uh ∂«dEG 
.. Iô°ûÑdG ΩÉ°ùe

 øe  Iô°ûÑ∏d  ¥ƒë°ùe  ™æ°üd  á∏¡°Sh  á£«°ùH  á≤jôW  »J~«°S  »µd  Ω~≤f
 É¡Ø«¶æJh Iô°ûÑdG ΩÉ°ùe Ò¨°üJ ≈∏Y πª©j ¿CG ¬fCÉ°T øe ,ìÉØàdG πNh ´Éæ©ædG
 Úà≤©∏e QG~≤e ™≤æH ΩÉ«≤dG iƒ°S ∂«∏Y Éªa .É¡«Øîj êÉ«cÉŸ »LÉà– ¿CG  ¿hO
 ºK  ,ìÉØJ  πN  IÒ¨°U  ≥YÓe  ™HQCG  ‘  ´Éæ©ædG  ¥GQhCG  ¥ƒë°ùe  øe  ÚJÒ¨°U
 ´ƒ≤æŸG »Ø°U ,á«æeõdG I~ŸG ∫ÉªàcG ~©Hh .´ƒÑ°SCG I~Ÿ »LÉLR Üƒc ‘ É¡«©°V
 »∏∏H ºK .á≤∏¨e áLÉLR ‘ ¥ƒë°ùŸG »¶ØMGh AÉe »∏∏e 285 QG~≤e ¬d »Ø«°VCGh
 ≥FÉbO  ô°û©H  êÉ«cÉŸG  ™°Vh  πÑb  ∂¡Lh  ¬H  »ë°ùeGh  ¥ƒë°ùŸÉH  ø£b  á©£b

  .ΩÉjCG á©° H ‘ ¥ôØdG øjÎ°Sh

..¬ªa »a πØ£dG π«Ñ≤J øe QòMEG
 Éæ©ªà›  ‘  á©FÉ°ûdG  äGOÉ©dG  øe
 áÑëŸG QÉ¡XEG ±~¡H ∫ÉØWC’G π«Ñ≤J IÌc
 …Q~f ¿CG ÒZ øe Ò¨°üdG ≈∏Y ∞£©dGh
 ÖÑ°ùdG ¿ƒµJ ~b IÒãµdG äÓÑ≤dG √òg ¿CG
 ~≤a .IÒãµdG ¢VGôeC’ÉH πØ£dG áHÉ°UEG ‘

 ¿CG ,çÉëHC’G âë°VhCG
 A»°T  ¬ªa  ‘  πØ£dG  π«Ñ≤J  ¿CG
 á∏Ñ≤dG  ¿CÉ°T  øe  PEG  ,IQƒ£ÿG  ≈¡àæe  ‘
 ºa  ≈∏Y  ÜC’G  hCG  ΩC’G  É¡©Ñ£J  »àdG
 ¿ƒµj  Ée~æY  á°UÉîHh  Ò¨°üdG  πØ£dG
 π≤æJ  ¿CÉ`̀H  ,¤hC’G  áKÓãdG  ô¡°TC’G  ‘
 ¿GƒHC’G  É¡æe  ÊÉ©j  »àdG  ¢VGôeC’G  ¬«dEG
 â°ùdG πÑb ∂dPh .kÉ©e ÉªgÓc hCG Éªg~MCG
 ¿ƒµàJ  ¿CG  πÑb  √ôªY  øe  ¤hC’G  Qƒ¡°T
 ¢üî°T ÚH á∏Ñb âK~M ƒ∏a áYÉæŸG ¬j~d
 ÜÉ¡àdG  k’hCG  CÉ°ûæj  ™«°VQ  πØWh  ≠dÉH
 öûàæjh áã∏dG  ÚH öûàæj ¿É°ù∏dÉH  …ô£a

 ¿ƒµàJ  É‡  ,  πØ£dG  ºa  AÉëfCG  ™«ªL  ‘
 .   ‘ÉµdG  πcC’G  ≈∏Y  IQ~≤dG  Ω~Y  ¬j~d
 áYƒª›  πãe  äÉHhôµ«e  π≤àæJ  Éªc
 äÉHhôµ«e  »gh  ájOƒ≤æ©dG  äÉHhôµ«ŸG
 á«©«ÑW IQƒ°üH ¿É°ùfE’G ºa ‘ IOƒLƒe
 á∏Ñ≤dG ≥jôW øYh ,  kÉª«∏°S ¿Éc ƒdh ≈àM
 ¬d ÖÑ°ùJ áØ«©° dG ¬àYÉæŸh πØ£∏d π≤æJ
 ºØdGh ≥∏◊G ÜÉ¡àdG É¡æY èàæ«a ,¢VGôeC’G
 Ée~æYh ÚJRƒ∏dG ÜÉ¡àdG ¤EG …ODƒJ Éªc ,
 ÚeÉY  kÓãe  √ôªY  ≠∏Ñjh  πØ£dG  Èµj
 Ö∏≤dG ≈∏Y IÒÑc äÉØYÉ° e É¡d ¿ƒµJ
 øeh . Úà«∏µdG ‘ IQôµàe äÉHÉ¡àdG  hCG
 π«Ñ≤àdG ≥jôW øY öûàæJ »àdG ¢VGôeC’G
 kÉ° jCG öûàæJ »gh á«cƒ°ûdG ≈ª◊G ¢Vôe
 áØ°üH  IOƒLƒe  äÉHhôµ«e  ≥jôW  øY

 .¿É°ùfE’G ºa ‘ á«©«ÑW
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 zƒcƒ°ù«°S{
 ¢Vô©àj

 »a áHÉ°UE’
 ƒæjQƒJ AÉ≤d

 ‹ÉŸG  ‹h~dG  ÖYÓdG  ¢Vô©J
 ¿G~«e  §`̀°`̀Sh  zƒcƒ°ù«°S  ~`̀ª`̀fi{
 Ω~`̀≤`̀dG Iô`̀µ`̀d ¢`̀Sƒ`̀à`̀æ`̀aƒ`̀L iOÉ``̀ f
 IGQÉÑŸG  ‘ iô°ù«dG  Ω~≤dG  ‘ ô°ùµd
 øª°V  ¢ùeCG  ∫hCG  z0-1{  ƒæjQƒJ  ~°V
 ,Ω~≤dG  Iôµd  á«dÉ£jE’G  ádƒ£ÑdG
 ÜÉ«Z IÎa ¢SƒàæaƒL O~ëj ⁄h
 øe  »àdG  ÖYÓŸG  øY  zƒcƒ°ù«°S{
 .™«HÉ°SCG  I~©d  ~àªà°S  É¡fCG  í°VGƒdG
 AÉ≤∏dG  á«°ûY  áHÉ°UE’G  √òg  »JCÉJh
 »°ù∏°ûJ  ™e  AÉKÓãdG  ~Z  ~©H  ΩÉ¡dG
 ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ÜÉjEG ‘ …õ«∏‚E’G
 ≥jôa  ¿Éc  ¿CG  ~©H  É`̀ HhQhCG  á£HGQ
 z1-0{  É`̀ HÉ`̀ gP  ô°ùN  ~`̀ b  Rƒ`̀é`̀©`̀dG
 πµ°ûjh  .¿~æd  ‘  ÚYƒÑ°SCG  πÑb
 É«°ùædÉa ÖY’ ` ÉeÉY 24 ` zƒcƒ°ù«°S{
 …õ«∏‚E’G  ∫ƒHôØ«dh  ÊÉÑ°SE’G
 á∏«µ°ûJ  ‘  ÉeÉg  Gô°üæY  É≤HÉ°S
 ÉeOÉb ¬«dEG ¬dÉ≤àfG òæe ¢SƒàæaƒL

.∫ƒHôØ«d øe

 ~©ÑJ áHÉ°UE’G
 øY z∫ƒjƒH{

 ™«HÉ°SCG 3 ÖYÓªdG

 áfƒ∏°TôH  ≥jôa  ~FÉb  Ö«¨«°S
 I~Ÿ  z∫ƒjƒH  ¢ù«dQÉc{  ÊÉÑ°S’G
 ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ~©H ™«HÉ°SCG 3
 ¬≤jôa IGQÉÑe ∫ÓN ¬∏MÉc ‘ É¡d
 ádƒ£ÑdG  ‘  z0-2{  hÉÑ∏H  ∂«à∏JCGh
 ÊƒdÉJÉµdG …OÉædG ~cCGh ,á«fÉÑ°S’G
 z∫ƒjƒH{" ¿CG ÊhÎµdE’G ¬©bƒe ‘
 ™bƒàŸG  ø`̀eh  ô°ùjC’G  ¬∏MÉc  iƒ`̀d
 ødh  ,"™«HÉ°SCG  3  I~`̀ Ÿ  Ö«¨j  ¿CG
 »Ñ«°SƒL{  ÜQ~`̀ŸG  äGQÉ«N  ¿ƒµJ
 ÊÉ©j  PEG  áMƒàØe  z’ƒ``̀jOQGƒ``̀Z
 »°ùfôØdG ™aG~ŸG áHÉ°UEG øe ¬≤jôa
 ∞©° j …òdG ôeC’G .z∫G~«HCG ∂jQEG{
 »°ùfôØdG  ¿ƒ«d  IGQÉÑe  ‘  ¬Øbƒe
 ™HQ Qh~dG ÜÉjEG  ‘ πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G
 ÉHhQhCG  ∫É£HCG  á£HGQ  øe  »FÉ¡ædG
.¿ƒ«d ‘ z1-1{ ÉHÉgP Éª¡dOÉ©J ~©H

 Iô«Ñc AÉ£NCG ¬«ÑY’ ÜÉµJQÉH ±ôà©j É«fÉªdCG ÜQ~e
 »æØdG  ôj~ŸG  z±ƒ`̀d  º«NGƒj{  ±Î`̀YG
 ™bh IÒÑc AÉ£NCÉH Ω~≤dG Iôµd É«fÉŸCG ÖîàæŸ
 ÚàjOƒdG  ÚJGQÉÑŸG  ∫ÓN  ¬≤jôa  ƒÑY’  É¡«a
 z±ƒd{ ∫Ébh .èjhÔdGh GÎ∏‚G ΩÉeCG ÚJÒNC’G
 á«fÉãdG IÉæ≤dÉH "á°VÉjôdG ƒj~à°SG" èeÉfôH ‘
 πª©j  »æØdG  RÉ¡÷G  ¿CG  ÊÉ`̀ŸC’G  ¿ƒjõØ∏à∏d
 Ë~≤Jh ÒgÉª÷G á◊É°üe ≈∏Y ~j~°T õ«cÎH
 ∫É¨dG  OÓHh  øjÉà°ûæà°û«d  ΩÉ`̀eCG  Ö«W  AGOCG
 »àdG  ⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  äÉ«Ø°üàdG  ‘

 .2010  áæ°S  É«≤jôaEG  ÜƒæL  É¡Ø«° à°ùJ
 ‘  Ω~≤j  ÖîàæŸG  ¿CG  ¤EG  z±ƒ`̀ d{  QÉ°TCGh
 áÑ©°üdG  äÉbhC’G  ‘  ájƒb  äÉjQÉÑe  IOÉ©dG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  RƒØdG  ≥«≤–  ¬æe  Ö∏£àJ  »àdGh
 ø∏©«°S ¬fCG  ÊÉŸC’G  ÜQ~ŸG  ~cCGh  .¬a~g ¤EG
 ‘ ÚcQÉ°ûŸG  ÖîàæŸG  »ÑY’ AÉª°SCG  áªFÉb
 ¢SQÉe 28 Ωƒj IGQÉÑe ≥Ñ°ùj …òdG ¢üHÎdG
 ±É°VCGh  ,ΩÉ`̀jCG  á°ùªîH  øjÉà°ûæà°û«d  ΩÉ`̀eCG
 ∫hC’  πª°û«°S  πÑ≤ŸG  ¢üHÎdG  ¿CG  z±ƒ`̀d{

 AGOCGh  ábÉ«d  äGQÉÑàNG  á∏jƒW  IÎa  òæe  Iôe
 ‘ ¬à«f øY ÜÉ≤ædG z±ƒd{ ∞°ûch ,ÚÑYÓd
 z»µ°ùdhOƒH  ¢SÉcƒd{  ÜÉ°ûdG  ºLÉ¡ŸG  qº°V
 .iôNCG Iôe ÖîàæŸG ¤EG ï«fƒ«e ¿ôjÉH ÖY’
 äÉ«Ø°üàdG  ‘  á©HGôdG  áYƒªéŸG  ¿CG  ôcòj
 É«fÉŸCG  º° J  ⁄É©dG  ¢SCÉµd  á∏gDƒŸG  á«HhQhC’G
 õ∏jhh  øjÉà°ûæà°û«dh  G~æ∏æah  É«°ShQh
 •É≤f  öû©H  É«fÉŸCG  ÉgQ~°üàJh  ¿Éé«HQPCGh

.•É≤f â°ùH ∫É¨dG OÓHh É«°ShQ É¡«∏J

 áaÉ° à°S’ É«°SCG ∫hO ®ƒ¶M ≈∏Y ôKDƒà°S áeRC’G
  2018 ∫Éj~fƒe

 OÉ–Ód  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ`̀©`̀dG  Ú``̀eC’G  Qò`̀M
 z¿ÉHÓ«a Î«H{ …õ«dÉŸG Ω~≤dG Iôµd …ƒ«°SC’G
 ájƒ«°SC’G IôµdG ‘ á∏°UÉ◊G áeRC’G ¿CG  øe
 ájƒ«°SC’G  ∫h~``dG  ®ƒ¶M  ≈∏Y  ôKDƒà°S
 ÉÃQh 2018  ∫Éj~fƒe áaÉ° à°S’ áë°TôŸG
 πªY …òdG z¿ÉHÓ«a{ ∫Ébh .2022 ∫Éj~fƒe
 …QÉ≤dG  OÉ`̀–’G  ‘  Oƒ≤Y  áKÓK  øe  Ì`̀cCG
 ádOÉÑàŸG  øFÉ¨° dGh  äÉ`̀eRC’G  øeR  ‘"
 ÈàYGh ,"~Mƒàf »c πjƒW âbh ¤EG êÉàëf
 ’hO  ¿CG  á«Øë°U äÉëjöüJ  ‘ z¿ÉHÓ«a{
 á«Hƒæ÷G  ÉjQƒch  ¿ÉHÉ«dGh  É«dGÎ°SCG  πãe
 áaÉ° à°SG  ‘  áÑZGôdG  É«°ù«fh~fGh  ô£bh
 ÜGô£°V’G ÖÑ°ùH ÉªàM Ì©àà°S" ∫Éj~fƒŸG
 ,"ájƒ«°SC’G  IôµdG  á∏FÉY  π`̀ NGO  ÒÑµdG
 ¢ù«FQ zΩÉªg øH ~ªfi{ …ô£≤dG  ¢ùaÉæàjh
 ï«°ûdG »æjôëÑdG ™e ‹É◊G …ƒ«°SC’G OÉ–’G
 äÉHÉîàf’G ‘ záØ«∏N `dG º«gGôHG øH ¿Éª∏°S{
 ÜôZ  á≤£æŸ  ¢ü°üîŸG  ~©≤ŸG  ≈∏Y  á∏Ñ≤ŸG
 ‹h~dG  OÉ–Ód  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ‘  É«°SBG
 …Ée  øe  øeÉãdG  ‘  "ÉØ«ØdG"  Ω~≤dG  Iôµd

 πãªàJh  .ájõ«dÉŸG  QƒÑŸ’Gƒc  ‘  πÑ≤ŸG
 ‘  ~YÉ≤e  á©HQCÉH  É«dÉM  ájƒ«°SC’G  IQÉ≤dG
 ¿ÉæKG  ºgh ‹h~dG  OÉ–Ód …ò«ØæàdG  ÖàµŸG
 É«°SCG ¥öT ÜƒæL øe ~MGhh É«°SBG ¥öT øe
 Ö°üæŸG π¨°ûj å«M É«°SBG ÜôZ øe ™HGôdGh
 z¿ÉHÓ«a{  iCGQh  .¬°ùØf  zΩÉªg  øH  ~ªfi{
 ájƒ«°SC’G  IôµdG  áª°S  ¿Éc  øeÉ° àdG  ¿CG

 RƒØJ  »µd"  IÒ`̀ NC’G  á°ùªÿG  Oƒ≤©dG  ‘
 IQÉb πc Ω~≤J ¿CG π° aC’G øe áaÉ° à°S’ÉH
 ~FGR  äÉØ∏e á°ùªN ∑Éæg É«dÉM .G~MGh ÉØ∏e
 Ée  Gògh  Ωô¡dG  ¢SCGQ  ≈∏Y  á∏°UÉ◊G  áeRC’G
 IQÉ≤dG  ®ƒ¶M  ∫ƒM  É«Ñ∏°S  ÉYÉÑ£fG  »£©j

."áaÉ° à°S’G ±öT π«æH

 íÑ°ü«°S z¢SÉ¨jôHÉa{ :zÉJQƒH’{
Éæ©e Gô«Ñc kÉÑY’

 …OÉ`̀ f  ¢ù«FQ  zÉ`̀ JQƒ`̀ H’  ¿Gƒ``̀ N{  ∫É`̀ b
 ∂°ù«°S{  ¬æWGƒe  ¿CG  ÊÉÑ°SE’G  áfƒ∏°TôH
 …õ«∏‚E’G  ∫Éæ°SQCG  §°Sh  ÖY’  z¢SÉ¨jôHÉa
 ¬fCG  ≈∏Y  öUCGh  ,"¬Ñ∏b  ‘  áfƒ∏°TôH  ™° j"
 …OÉædG  ±ƒØ°U  ‘  kGÒÑc  kÉÑY’  íÑ°ü«°S
 ‘  OƒdƒŸG  z¢SÉ¨jôHÉa{  CG~`̀Hh  ,ÊƒdÉJÉµdG
 ,1987  ΩÉY áfƒ∏°TôH  áæj~e »MGƒ°V i~MEG
 …OÉæ∏d  ÜÉÑ°ûdG  ≥jôa  ™e  ájhôµdG  ¬JÒ°ùe
 ø°S  ‘  ƒ`̀gh  π≤àæj  ¿CG  πÑb  ÊƒdÉJÉµdG
 äQÉ°TCGh  ,∫Éæ°SQCG  ¤EG  IöûY  á°SOÉ°ùdG
 ö ëj  áfƒ∏°TôH  ¿CG  ¤EG  á«Øë°U  ôjQÉ≤J
 ÖeÉµdG  ¤EG  z∂°ù«°S{  ~«©«d  kÉªî°V  kÉ°VôY

 ¿EÉa  ,∂dP  øe  ºZôdÉHh  .πÑ≤ŸG  º°SƒŸG  ‘  ƒf
 áµ«°Th  ádhÉfi  øY  ∞°ûµj  ⁄  zÉJQƒH’{
 kÉ«Øàµe ,z¢SÉ¨jôHÉa{ äÉe~N ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 ∫Ébh  ,ÖYÓdÉH  ~j~°ûdG  ¬HÉéYEG  øY  ÒÑ©àdÉH
 ¬fCG  ™e  ":á«fÉÑ°SE’G  "ƒàfƒH"  áYGPE’  kÉK~ëàe
 ,¬«∏Y  »æKCG  Ée  kÉªFGO  »æfCG  ’EG  ,ôNBG  mOÉæd  Ö©∏j
 kGÒÑc  kÉÑY’  íÑ°UCGh  É«fƒdÉJÉc  ‘  ~dh  ~≤d
 »æµd  ":±É°VCGh  ,"áfƒ∏°TôH  ¬JQOÉ¨e  OôéÃ
 º¡ØJCG ÉfCGh ,¬Ñ∏b ‘ …OÉædG Gòg ™° j ¬fCG ~≤àYCG
 »æ≤àdG ºbÉ£dG ,¬Ñ©d π° Øj …òdG AGOC’G á©«ÑW
 ≥KGh  ÉfCG  ∂°T  ÓH  øµd  ,¬d  ∑ô–  …CG  Qô≤«°S
 ÊÉ©jh  ."Éæg  ÒÑc  lÖY’  íÑ°ü«°S  ¬fCG  øe

 ¢Vô©J áÑcôdG ‘ áHÉ°UEG øe kÉ«dÉM z¢SÉ¨jôHÉa{
 ô¡°T  ‘  ∫ƒHôØ«d  ΩÉeCG  ¬≤jôa  IGQÉÑe  ‘  É¡d
 øe ~éH πª©j ÖYÓdG øµd »°VÉŸG ÒÑª°ùjO

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ™∏£e Ö©∏d IOƒ©dG πLCG

 :z¿ƒ°ùZô«a{
 3 ∑Éæg

 §≤a ÜÉÑ°SCG
 ≈∏Y »fôÑéJ

∫GõàY’G
 …~æ∏àµ°SC’G  rÜ qQ~```̀ŸG  ∞°ûc
 ôj~ŸG  z¿ƒ°ùZÒa  ¢ùµ«dCG{  Ò°ùdG
 ~àjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  …OÉæd  »æØdG
 ÒµØàdG qøe ±Éîj ¬fCÉH …õ«∏‚E’G
 ¬dGõàYG ¬«a ø∏©«°S …òdG âbƒdG ‘
 ÉgÉjEG  kGÈà©e  ,Ω~≤dG  Iôc  ÖjQ~àd
 πc  IÒ°ùe  ‘  Ö©°UC’G  Iƒ£ÿG
 rÜ qQ~`̀ ŸG  ô`̀cPh  .⁄É©dG  ‘  »°VÉjQ
 ™e  ¬ãj~M  ∫Ó`̀ N  …~æ∏àµ°S’G
 :á«°ùfôØdG  "Ö«µ«d"  áØ«ë°U
 âdCÉ°S  60  `dG  »eÉY  oâ¨∏H  Ée~æY"
 ∞bƒà∏d  âbƒdG  ¿É`̀M  πg  »°ùØf
 »æµd ,Ω~`̀ ≤`̀ dG  Iô``̀c Ö`̀ jQ~`̀ J ø`̀ Y
 Gòg q¿CG  »à∏FÉY ™e áYô°ùH oâcQOCG
 »∏ªY ‘ á©HÉàŸG »∏Yh ,CÉ£N ôeC’G
 Ò°ùdG ±É°VCGh ,"iôNCG mΩGƒYCG I~©d
 ∑Éæg"  :z¿ƒ`̀°`̀ù`̀ZÒ`̀a  ¢`̀ù`̀µ`̀«`̀dCG{
 øY  ∞bƒJCG  »æ∏©Œ  Qƒ`̀ eCG  áKÓK
 ‘  ¢Sƒ∏÷Gh  Ω~≤dG  Iô`̀c  ÖjQ~J
 ±RÉ`̀LCG  ø∏a  áë°üdG  É¡dhCG  ∫õæŸG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  »æë°üf  r¿CG  »àë°U  ‘
 qÉeCG  ,πª©dG  øY  ∞bƒàdG  IQhô° H
 Ω~`̀Y  ‘  πãªàj  ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G  ÊÉ``̀K
 kÉãdÉKh ,™æ°UCG É‡ IOÉ©°ùdÉH Qƒ©°ûdG
 äÉj~ëà∏d  Iƒ``̀b  »`̀cÓ`̀à`̀eG  Ω~``̀Y
 A»°T  …CG  ç~``M  ¿EÉ``̀a  ,I~``j~``÷G
 ¿É`̀ŸG  ∑ô`̀JCÉ`̀°`̀S  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G ∂∏J ø`̀e
 z¿ƒ°ùZÒa{  qO~`̀°`̀Th  ,"~àjÉfƒj
 π©÷  √~«H  ôeC’G  ¿Éc  ƒd  o¬fCG  ≈∏Y
 kÉHQ~e  z~fÉæjOÒa  ƒ`̀jQ{  ™aG~ŸG
 kG~cDƒe  ,√~©H  øe  ôªMC’G  ≥jôØ∏d
 ìÉéædG  äÉeƒ≤e  ™«ªL  ∂∏Á  ¬fCÉH

    .™aG~ªc ∫É◊G ƒg Éªc ÜQ~ªc

 øe ≥∏b zø«aÉ°TQCG{
 z∂æj~«g{ ìÉéf

»°ù∏°ûJ ™e
 ¬jQ~fCG{ »°ShôdG i~HCG

 …õ«∏‚E’G ∫Éæ°SQCG ºLÉ¡e zÚaÉ°TQCG
 …òdG ìÉéædG ™a~j ¿CG øe ¬aƒîJ
 ¢SƒL{ …~ædƒ¡dG ÜQ~ŸG ¬≤≤ëj

 ¬côJ ¤EG »°ù∏°ûJ ™e z∂æj~«g
 Iôµd »°ShôdG ÖîàæŸG ÖjQ~àd

 áª¡e z∂æj~«g{ ¤ƒJh ,Ω~≤dG
 ájÉ¡f ≈àM kÉàbDƒe »°ù∏°ûJ ÖjQ~J

 kÉ«æa kGôj~e ¬FÉ≤H ™e ,‹É◊G º°SƒŸG
 ábÓ£f’G øµd ,»°ShôdG Öîàæª∏d

 ÜQ~ŸG É¡≤≤ëj »àdG ájƒ≤dG
 øe â∏©L »°ù∏°ûJ ™e …~ædƒ¡dG

 ÖjQ~J ‘ ¬FÉ≤H ≈∏Y kÉ≤∏b ÚaÉ°TQCG
 ÖîàæŸG ∑ôJh ,Ê~æ∏dG …OÉædG

 íjô°üJ ‘ ÚaÉ°TQCG ∫Ébh.»°ShôdG
 ‘ ÖY’ πc" :"»°S »H »H" `dG

 ,z∂æj~«g{ ≥°û©j »°ShôdG ÖîàæŸG
 ¿CG òæe iƒbCG »°ù∏°ûJ íÑ°UCG ~≤dh

 ™a~J ¿CG øe ≥∏b ÉfCGh ,¬ÑjQ~J ¤ƒJ
 É¡≤≤ëj »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG

 GPEG ¬fCG ~≤àYCGh ,»°ù∏°ûJ ‘ AÉ≤Ñ∏d
 ÖîàæŸG ÖjQ~J z∂æj~«g{ ∑ôJ

  ."™LGÎ«°S ÖîàæŸG ¿EÉa »°ShôdG
 π≤àæŸG zÚaÉ°TQCG{ ç~– Éªc

 ¬JÉ«M øY ∫Éæ°SQCG ¤EG kÉãj~M
 ,ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG ‘ I~j~÷G
 øe ~jõŸG ¤EG áLÉëH ¬fCG kÉaÎ©e

 IôµdG á©«ÑW ™e º∏bCÉà∏d âbƒdG
 ‘ Ö©∏dG":∫Ébh ,ájõ«∏‚E’G

 kGÒãc ∞∏àîj ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG
 êÉàMCG ,RÉØ∏àdG ≈∏Y ¬J~gÉ°ûe øY
 ÉæfCG º¡ØJCG »æµd ,âbƒdG ¢ ©H ¤EG

 ¿B’G âbƒdG øe ÒãµdG ∂∏‰ ’
 èFÉàf ≥«≤– ¤EG áLÉëH ÉæfC’

."á«HÉéjEG

..ádƒ£ÑdG øe º¡FÉ°übEÉH kG~Yƒàe

 ôà°ù°ûfÉe »a z¿ƒ°ùZô«a{ áØ«∏N ÉfCG zƒ«æjQƒe{
 ‹É¨JÈdG rÜ qQ~ŸG ì qöU

 …OÉæd »æØdG ôj~ŸG ƒ«æjQƒe ¬jRƒL
 ¿ƒµ«°S ¬fCÉH ‹É£jE’G ¿Ó«e ÎfEG
 Ò°ùdG …~æ∏àµ°SC’G Ü qQ~ŸG áØ«∏N

 ÖjQ~J ‘ z¿ƒ°ùZÒa ¢ùµ«dCG{
 …õ«∏‚E’G ~àjÉfƒj Î°ù°ûfÉe …OÉf
 ≥jôØdG IOÉ«b øY ÒNC’G »ëæJ ~©H

 ∞°ûch .2010 ΩÉY ‘ ôªMC’G
 áØ«ë°U ™e ¬ãj~M ∫ÓN zƒ«æjQƒe{

 :á«fÉ£jÈdG "~dQh  GP  ±hCG  Rƒ«f"
 Êô¶àæJ ∞FÉXƒdG qøe ÒãµdG ∑Éæg"
 âbƒdG ‘ É¡æe kÉjCG ¤ƒJCG ød »æµdh

 kGôµÑe âbƒdG ∫GR Éªa ,‹É◊G
 »≤jôa ™e áÑ©°U áª¡e Êô¶àæJ ¬fCG á°UÉN ,¿CÉ°ûdG Gò¡H åj~ë∏d
 r¿CÉH ~©Ñà°SG ’" :‹É¨JÈdG rÜ qQ~ŸG ±É°VCGh ,"πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj

 ~àjÉfƒj Î°ù°ûfÉe …OÉf ÖjQ~àH ΩƒbCG
 ¤EG áLÉëH áj~fC’G ∂∏àa πÑ≤à°ùŸG ‘

 Ò°ùdG ,º¡æe l~MGh ÉfCGh AÉª¶Y ÚHQ~e
 øY ≈ëæàj ⁄ z¿ƒ°ùZÒa ¢ùµ«dCG{

 ∫GR Éªa ,Ú∏Ñ≤ŸG ÚeÉ©dG ‘ ¬Ñ°üæe
 ⁄ÉY ‘ rºgC’G Gògh I~«L áë°üH ™àªàj

 :zƒ«æjQƒe{ ∫Éb ,"Ω~≤dG Iôc ÖjQ~J
 ádƒ£H  øe  ~àjÉfƒj  ¿ÉŸG  â«°übCG  r~≤d"

 ÖjQ~J ¤ƒJCG âæc Ée~æY ∫É£HC’G á£HGQ
 IôµdG ~«YCÉ°Sh ,‹É¨JÈdG ƒJQƒH …OÉf

 ,"ΩÓMC’G ìöùe ‘ πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj
 ¤EG ¬ãj~M ájÉ¡f ‘ zƒ«æjQƒe{ QÉ°TCGh

 ádƒ£ÑdG Ö≤∏H RƒØj z¿ƒ°ùZÒa{ q¿CG
 äGõ«‡ ¤EG áLÉëH ÉHhQhCG ∫É£HCG á£HGQ røµd ,ádƒ¡°ùH ájõ«∏‚E’G

   .á°UÉN
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وهو   ، اجلوعاين  الزمان  مفجوع  حدثنا 
من �سحايا القمع املجاين ، فقال : > > 
بينما اأنا كالَعاَدْه ، اأمتطي �سهوةالو�ساَدْه 
، واأتقلَّب يف نوم يجّر اللوعة وال�ّسهاَد ، 
 ، ْم  القوا�سِ بالدموع  امل�سهورة  اذابعيني 
ترى   ، ْم  واملوا�سِ الف�سول  كل  والبكاء يف 
بعيدا  حلما   ، الناِئـْم  الّراقد  فيمايراه 
ـَِهْب، تاأكل  ـْـرِتْب ، ونارا يف جويف َتْلت الَيق
ما تبقى من حلم اجل�سد امل�سطِرْب ، ونحو 
العظم تزحف وتنجِذْب ، ... وذئابا على 
ليث  ،يراأ�سها  َـّْع  تتَجم م�ستديرة  مائدة 
بهم  انف�شَّ  اذا  ، حتى  َـّْع  اليرتف زئريه  عن 
منهم  واحد  كل  عاد   ، وامَلْجَمْع  املجل�ش 
ونهى  فيهم  ،فزجمر  الَبَقْر  من  قطعان  اىل 
ـَْر،  ب عجوال منها وعجوال اإحَتق واأََمْر ، وقرَّ
 ، ـَ�ساَرْع  تت بينها  فيما  االأبقار  وراأيت 
ـَْع ، وبتقدمي  ـَداف وبقرونها على االأع�ساب تت
َيْه  ئاب تت�ساَرْع ،وهي بذّلها را�سِ والئها للذِّ
، ال ت�سمع منها الِغَيْه ، وال ترى فيها اإال 
بني  نف�سي  راأيت  ...ثم   ، جارَيْه  الدموع 
غريبة  جرمية  اأرتكب   ، امَلـ�َساِهْد  هذه 
الغائب  باإ�سم  املمنوع  ـُطُّ  ،واأخ امَل�َساِهْد 
َـّاهْد ، الأُرمى بعدها يف �سجن بعيد عن  وال�س
ـُ�َساهْد ، ...فقمت من نومي خائفا  اأعني امل
ـَا  ف ـَ�سِ ـِتُّ ُمْرت ـَا ، وحلروف اخلوف ب ف ـِ مْرجَت
 ، ـَا  ـَِرف ُمْعت اأ�سبحت  التاأويل  وب�سعوبة   ،
واأعلنت   ، َـَّباْح  ال�س �سم�ش  اإذا�سطعت  حتى 
ال�سماء �سفائها بكل اْرِتَياْح ، مْلَلْمت اأوراقي 
ـَاْح ، من اإجازة  ال�ساهدة على �سنوات الِكف
وماج�سِترْي ، وطلب للوايل وطلب للَوِزير ، ْ 
وق�سائد من كل بحرَمِريْر ، واأو�سدت الباب 
من وَراِئي ، قا�سدا كل الوزارات وامُلَدراِء 
الفقراء  خانة  عن  يبعدين  �سغال  الأطلب   ،
ـّوظيف كالعادة  التَع�َساِء ، فلما وجدت الت
والكل يرف�ش املغادرة  يـْه ،  الُهِوّ جمهول 
َـّْه  ـَْه ، يف بالد احلق والدميوقراِطي ـَّْوِعي الط
ولكل   ، ا  َ ـَاأمِلّ مت م�ستاءا  الدبر  يت  ولَّ  ،
عهد  وعلى    ، ـِّمَا  ـَهج وُمت ـًّا  �ساب الوعود 
حتى   ، مَا  ـََرِحّ ُمت الطريق  قطعت  الفاروق 
املعروف   ،" ـَْب  َـّغ "ال�س �سوق  و�سلت  اإذا 
وامل�سهور   ، ـَْب  َـّخ وال�س الهرج  بكرثة 
َـَّرْب ، وجدت  بِحَلق الفكاهة والتنجيم والط
حول  ُـّون  يلتف  ، َـّا�ْش  الن من  كبريا  جمعا 
َـّم باالأكَيا�ْش ، وهو يتلو �سورتي  رجل ملثـ
تدعو  كلمات  يف  ويقول   ، َـّا�ْش  والن الفلق 
ـُْب  ـَت ُـّْب ، :""تاب اإبلي�ش ونحن مل ن َـَّعج للت
ـَُذْب  ت مل  وخطايانا  اجلبال  ...تذوب   ،
...و�سبب   ، ّ�ْسَياْن  ـِ الن االإن�سان  ...اآفة   ،
اخللوة  ،..وحبيب  َياْن  الِع�سْ ـِّريان  الن
ـََجْمِهرين  امُلت الأحد  فقلت   ""، َـّْيَطاْن  ال�س
عدد  ـُم  َعظ و  ازداد  بعدما   ، الَواِقِفنْي 
ـِّنْي ، :من هذا الرجل يا اأخ العاِرِفنْي  امُلْلَتف
َـّا�ْش ، املف�رش  ؟؟؟، فقال:"هذا ابن اأبي الَعب
يف  ،والفقيه  وا�ْش  للَو�سْ واملزيل  للروؤى 
من  يجعل   ، والِقَيا�ْش  واالإجتهاد  الراأي 

ـّا  حظ َـّح�ش  الن ومن   ، �سعِيَدا  احلزين 
ـُِفيَدا ، ال مُييط  ـَريَدا، ومن اللغز جوابا م ف
ـُْبِهْه  اللثام عن وْجِهْه ، والُيجاريه اأحد يف ن

ـَْوِلْه " . ، وال تخلو االإ�ستفادة من ق
قال املفجوع : > >فلما انتهى الوا�سف من 
عمقه  يف  الغريب  حلمي  تذّكرت   ، ِفْه  َو�سْ
وجْوِفْه ، فحركت ل�ساين من �سمته وخْوِفْه 
َيا  وؤْ ، وق�س�ست على الرجل املو�سوف الرُّ
 ، ـَْيا  ـُت واْلف الفتوى  �سائلك  اإين  له  ،وقلت 
د  فتنهَّ  ،  ... �َسْعَيا  ياأتيك  االأجرمني  ولك 
تنّهدا َمِريَرا ، واأطرق راأ�سه َكِثرَيا ، واأطلق 
�سهيقا وزفرَيا ، ثم قال :""اأعوذ باللَّه من 
الرحمان  اللَّه  ،ب�سم  ـِيْم  جـ الرَّ ال�سيطان 
ِحيْم ، املتعايل الفرد احَلِكيْم ، والنجم  الرَّ
ـََوى ،  ـََوى ، ما �سلَّ �ساحبكم وما غـ اإذا ه
ما   : قوم  ...يا   ، ـََوى  اْلهـ عن  ينطق  وما 
على  متارونه  فال   ، ى  َراأَ ما  الفوؤاد  كذب 
 "" ـَاأَى  نـ ماَراأَى ، فهو واللَّه عن احلِقّ ما 
 ، ـِْه  ـُْربـ بقـ اجللو�ش  اإىل  دعاين  ثم   ...  ،
ـِْه ، وقال مفتتحا  ـَْربـ والتفت نحو �رشقه وغـ
ّْه ، :""الّلهم ا�رشح  ـِ تف�سريه بالدعاء اإىل َربـ
واحفظ   ، ـِْري  اأمـ يل  وي�رّش   ، ـَْدِري  �س يل 
نطفة  فيا   : بعد  اأما   ، ي  ِرّ ـِ و�سـ عالنيتي 
ـَذَرْت  ـَُرْت ، هذي روؤيا باحلق نـ ـِيٍّ قد َكبـ منـ
ا  ْت ، : اأمَّ ـَ�رُشَ ، وعن تف�سريها نف�سي ما قـ
حلم  فهو   ، ـْرِتْب  الَيق الذي  البعيد  احللم 
ـَِرْب ، ويخالج كل  ـْت يراود احلا�رش وامُلغـ
ـَِقْب ، وهو حلم الوحدة  نف�ش للقيامة تْرتـ
َـّْه ، والتخل�ش من ربق اجلاهلية  اَلِميـ االإِ�سْ
اإال بالعودة  َـّْه ، ولن يتاأتى ذلك  يـ ـِ ـَْرب الغ
النار  ـَْه ، واأما  َـّبوي الن القراآن وال�سنة  اإىل 
نار  فهي   ، ـِْب  ـَه ـَْلت ت اجلوف  يف  التي 
ـَِرْب ، وقودها يهود  التب�سري والتهويد اخلـ
نار  وهي   ، ـِْب  ـَك تْرت للجرائم  ون�سارى 
اَلْم ، وتزحف ملحو  تاأكل ما تبقى من االإ�سْ
ـَْهاْم ، لرتجعنا اإىل  االإله من القلوب واالأف
املائدة  واأما   ، ـَاْم  واالأ�سن الوثنية  عهد 
َـّـِهيـَرْه  امُل�ْسَتِديَرْه ، فهي القمم العربية ال�س
ـِرَيْه ، قمم عربية  ـَغ ، وهي يف خال�سة �س
يف  اإ�رشائيلية   / اأمريكية   ، االأْوَراْق  على 
ـَّدَدْت مبا يجري يف  ـَـاْق ، حتى واإن ن االأْعمـ
ــَراْق ، ...واأما الذئاب الذين  ـِ األف األَف ع
ـَدْه ، فهم ومن غري  ـِ الــَمــائ جتمعوا حول 
ــَدْه ، كل حاكم عربي جعل من  ـِ َـّة راقـ ـِمـ ه
َدْه ، واأما الليث الذي ال  ـِ العدل حروفا زائـ
ـِرِيْه ، فهو "بو�ش" بخيله  َـّـع عن زئـ ـَـَرف ـَت ي
ـَاِزيِرْه  ـَن ـِرِيْه ، و"اأوملرت " بكالبه وخ وحم
ة  ـَــوؤاَلْء ، عالقة نفعيَّ ، وعالقة احلكام به
اأ�سياء  َـّة فيها  ـَاْء ، وقد ثم ـِْتْحيـ من غريا�س
ال  الذي  الزئري  ...واأما   ، ـَــاْء  ـْـــيـ واأَ�سـ
اأمريكا  �سوت  فهو   ، ـِيْل  ـْل َـّق التـ ـّه  مي�س
ـِيْل  ـَقـ ـِيْل ، واأوامرهما لكل م�سوؤول ثـ ـْرائ واإ�س
واإن   ، ـُــِطيــْع  ي الكل  لها  اأوامر  وهي   ،
َـّـميْع ، ل�سمعت اأن  ـَْيت معي ال�سمع ال�سـ اأرخ
لعنة الله على اجَلــــــــمــيْع ، ..... واأما 

ـَْر  ـَـقـ اْلــبـ من  القطعان 
اإرجاع  غري  من  فهي   ،
واأنا  اأنت   ، ـَْر  ـَ�س البـ
 ، ـَْر  وذكـــ اأنثى  وكل 
ـَْه  ـَِليل قـ بعبارات  وهي 
وال�سعوب  الدول  ، كل 
َـّة  احلي  ، ـِيَلْه  ل الذَّ
ـَْه ، واإن  ـَِلـيل امليتة الع
ـَاْم  ـَْمنـ ال يف  البقر  كان 
فقيه  كل  عند  اليدل   ،
الب�رش  على   ، ـَاْم  ُهمــ
َـَّمــاْم  والت احلقيقة  يف 
اأمام  ول�سمته  فاإنه   ،
اإىل  يرمز   ، ِلّ  الـــذُّ

ـَـْدِل ، وهذا تف�سريي  ـْع االإن�سان يف غياب ال
ـََحلِّ ، . واأما ت�سارعها يا غريب  ـْم يف هذا ال
ْه  يَّ ـِ االأْهل احلروب  كل  فتف�سريه   ، َـّْه  ـُْهِويـ ال
َيْه  ـُرِّ ـْح ، واأ�سباب ذلك غياب امل�ساواة وال
ـَاْب  االأْع�سـ على  بالقرون  التدافع  واأما   ،
واملاء  اخلبز  اأجل  من  ال�رشاع  فهو   ،
ـَاْب ، وهذه �سورة املحرومني من  ّـي ـِ والثـ
ـَاْب ، واأما العقول املقربة  َـّـب ال�سيب وال�سـ
التي  العقول  تلك  فهي   ، ـَاْب  الذئـ من 
ا�ستنوقت  والأمريكا   ، ـُْوِزَرْت  ت وا�سْ َـّت  ترقـ
ـََرْت  َرْت ، والأهلها وذويها اآثـ والأفكارها َمــرَّ
ـُوَرْه ، فهي  ـْه ، واأما العجول املحتقرة امَلق
التي  وهي   ، امَل�ْستوَرْه  واالأدمغة  النوابغ 
روَرْه ، وهي اأي�سا  اأم�ست بخيبات االآمال جَمْ
ـِْف ، فاالإحتقار  ـَالـ كل �سوت معار�ش وخُمـ
ـَــاِرْف ، يكون ن�سيبه من غري  وال�سجن يا ع
ـَراَبــْه  الغـ ذات  اجلرمية  واأما   ، ـَاِلْف  خُمـ
ال  قلم   ، ـَـاآَبـْه  الك �ساحب  يا  فمعناها   ،
يعرتف باحِلــَجاَبــْه ، وهي جرمية كربى 
 ، ـَـِدي  َول يا  مرتكبها  واإنك   ، ـَِدي  َبــل يف 
ـَِد ، فمن  َـّـك واإين اأخ�سى عليك من �سجون الن
ـَْل ، ومن  ـَق ـُْعت اأجل الكتابة اأنت �ستموت اأو ت
ـَْل ، ومن اأجلها اأنت  ـُـقـ اأجلها اأنت �ستفقد امل
ـُذّلْ ، فاإن ت�ساألني عن وعوَرِتـَهـا  حتما �ست
ـَها ، واإن ت�ساألني  ـِ ـُـوَرت ، اأجبك مبدى خط
ـِها  ـَائبـ َعجـ مبدى  اأخربك   ، َها  ـِ مَراِكب عن 
ال  كي   ، امَلـَجــاْز  ثم  املجاز  فا�ستخدم   ،
بجرمك  واهنئ   ، ـَاْز  َـّـ�سـ الن القلم  تكون 
اإياك  واإياك   ، ـِزاْز  واالإْعـت الفخر  �سبق  مع 
والذلِّ  بالت�سول  را�سيا   ، مِثلي  تكون  اأن 
تف�سري  هذا   ...  ، ـَلِّ  االأَق على  حّرًا  ، وكن 
واإّياه   ، ـَـاَك  َيْرع ربي  واللَّه   ، روؤْيـــــــاَك 
َـّــــــــــــــــاَك . ""                                اأعبد ال اإيــــــ
ـْ�رِشاْف  قال املفجوع : > > فلما هممت باالإِن
ما  وكل   ، واالأَْعــراْف  الف�سول  دعتني   ،
ـَــاْف ، اإىل معرفة  اكت�سبته من طبائع االأَْري
َـّْم ، فقمت من  ـَلـ ـَك وتـ حقيقة هذا الذي ف�رشَّ
ْم ، واأمطت اللثم عن وجهه  ـَدَّ غري جهد مقـ
 ، َعــاَيْه  الرِّ اأبي  ابن  به  فاإذا   ، َـّـم  امُللثـ
ـَاَيْه ، فقلت له  االألف حكاية وحك �ساحب 
عي  تدَّ كيف   :  ، َواَيْه  الرِّ يف  خدعت  بعدما 

تف�سري الروؤى واالأحاَلْم ، واأنت الذي عودك 
الذي  بعد  فهل   ، ـَاْم  ُيقـ وال�رشد  باحلكي 
مفجوع  ""يا  فقال:  ؟؟؟   ، كالْم  من  راأيت 
علي  الزمان  غ�سب   ، اجلوعايِن  الزمان 
ـَـَواين ، واألب�سني مالب�ش الُعْرَياِن ،  يف ثـ
ـَــقٌّ ، واإن عذلت فلن  فاإن عدلت فروؤياك حــ
ي�رشين َدقٌّ ، مادام عدلناقمع وحْرٌق ،ولكن 
اعلم يامفجوعْ  ، اأن االأبقار حتما غداة غد 
�ستظماأ و�ستجوْع ، واأنها لنا تر�سى باتباع 
اأن يظل �سوتها  ذئب متبوْع ، ولن تر�سى 
بال�سياط مردوع مقموْع ، واإنها والله تتجه 
من  ال�رش  مادام   ، ال�سديْد  الطوفان  نحو 
الذئاب هو احلكم الف�سل يف كل عهد بائد 
وعهد جديْد ، ومادام احلق مغيب اأمره من 
كل  و�رشطة  حماة   وهاهم   … بعيد  زمان 
ذئب مفتخر بجنده وحا�سيتْه ، قد تنظموا 
بعيدا عن خانته وزاويتْه ، واأعلنوا بعدما 
نظروا مليا يف �سيا�ستْه ، باأنهم برءاء منه 
ومن اأفعالْه ، حتى واإن كانوا باالأم�ش من 
اأبنائه وعيالْه ، وباأنهم يئ�سوا من تفاهته 
وارجتالْه ، … وما هي اإال حلظات ق�سرية 
الذئاب  كوكبة  تنف�سل  حتى   ، الزمْن  من 
عن زعيمهم يف الوطْن ، بعدما يدركوا اأنه 
 ، الفنْت  عن  للباحثني  وطنهم  مكان يف  ال 
 ، اإحتقاْر  من  يطالها  ما  رغم  االأبقار  واأن 
التي  وهي   ، والقراْر  القرار  �سانعة  هي 
ميكن لها اأن ت�سري ما لها من وطن وداْر ، 
… ولين�رشن الله من ين�رشْه ،  وليدخلن 
 ، يحفرْه  لغريه  الذي  القرب  نف�ش  الذئب 
ولي�سنعن ال�سعيف غدا لنف�سه عزة ت�سرتْه 
من  امل�ست�سعفني  بيد  االأمر  وليكونن   ،
قريب  عما  ولت�سهدن   ، والن�ساْء  الرجال 
االأرجاْء ، يقودها كل من  قومة تعم كافة 
�سلب حقه بال�سبح وامل�ساْء ، وما هذه يا 
احلقيقة  ولكنها   ، االأمايِن  بق�سيدة  اأخي 
ال�ساطعة يف هذه الثوايِن ، فكن من �سانعي 
وتهياأ   ، زمايِن  ويف  ع�رشي  يف  القرار 
 ، املجايِن  القمع  �سحايا  من  لتكون  بجد 
املبنْي  الن�رش  واقتحام حتى  لعقبة  واإنها 
حممد  واأنعم  وبارك  و�سلم  الله  و�سلى   ،
اأن احلمد  الكالم  واآخر   ، االأمنْي  امل�سطفى 

لله رب العاملنْي  << .

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

ذئابروبقــــــــر…
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وتلفزيون وتلفزيونفنون  فنون 
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اعالنــــــاترمبــــــوبةاعالنــــــاترمبــــــوبة
اأمريكي م�رشي م�سلم
 يرغب من الزواج 

�سيدة م�سلمة عربية
 ال�سن بني 25 اىل 35 �سنة

بدون اوالد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�سة يف االأكل
 ال�سوري

 املعجنات واحللويات
تبحث عن �سغل

يف نيويورك او نيوجر�سي

718-836-3956

من  الثالثينات  يف  ميني  �ساب 
تاك�سي،  �سائق  يعمل  عمره 
م�سلمة  عربية  فتاة  عن  يبحث 

للزواج

Tel: 917-541-0076

Salam 3alaycom      
    moroccan man، 51 
yrs old، looking for 

muslim wife       please 
contact sammy at:   

dawliz2000@yahoo.com                       
thank you

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

تبحث عن �رشيك حلياتها يكون 
لبناين ولديه اوراق 

الرجاء االت�سال باجلريدة

 �ساب اردين م�سلم 25 �سنة
 مل ي�سبق لة الزواج ،يحمل

 �سهادة ماج�ستري ، يبحث عن
 فتاة حمرتمة للزواج ذات مظهر

ح�سن للمراجعة
3473356859

 م�سلم اأمريكي م�رشي يقيم
 بوالية ال�ش فيكا�ش يبحث

 عن �سابة عربية م�سلمة بغر�ش
امتام ن�سف الدين

الرجاء االت�سال على اجلريدة

�سكرا

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

tan haveing experience in 
drawing blood، EKG pe -

formed، PFT،cytology،urine 
culture،urinlysis throat 

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

646 731 0672 thanks

 اآن�سة م�رشية م�سلمة،33 �سنة،
 مل ي�سبق لها الزواج، جميلة

 ال�سكل من ا�رشة حمرتمة،
 تبحث هن م�رشي م�سلم من 33
 اىل 46 �سنة-لي�ش لديه اوالد-

 يخاف الله ولديه وظيفة
 م�ستقرة وحمرتمة وعنده اقامة

�رشعية يف امريكا
 االت�سال على اجلريدة

�سيدة عربية تبحث عن �سغل 
كمربية اأطفال يف منطقة 

بروكلن الرجاء االت�سال على:
Tel  347-822-8931

 �سوري يف االأربعينات من
 عمره مي�سور احلال لي�ش لديه

 اأوراق  ، يرغب الزواج من
 امراة عربية حتمل اجلن�سية

االأمريكية
�سكرا

االت�سال على اجلريدة

 العمر : 26
 الديانة : م�سلم

 احلالة االأجتماعية : اأعزب مل
 ي�سبق له الزواج
 اجلن�سية : مغربي

 يرغب يف االأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �ساب عربي يبحث عن عمل،
 خربة يف اأعمال الكا�سري
 وحمال البقالة وحمطات

البنزين
Tel: 201-780-5760

مع ال�سكر

 �سيدة م�رشية يف اخلم�سينات
 تبحث عن زوج عربي يكون يف
 ال�سبعينات من عمره على اأن

يكون م�سلم وتقي
لتق�سي معه باقي اأيام العمر

  االت�سال باجلريدة

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

email: 
usanyman@yahoo.com

Tel: 347-756-8749

Your free ad, send 
them to our email

 �سيدة عربية تبحث عن
 �سغل يف نيويورك اأو

  نيوجر�سي، حتمل رخ�سة
B سياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.com

�إعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قراءها ، اأنه ابتداءا من االأعداد القادمة 
�سيتم تخ�سي�ش �سفحة كاملة لالإعالنات املبوبة، وت�سمل هذه 

ال�سفحة، اعالنات لعرو�ش و طلبات عمل، بحث عن �سقق اأو غرف 
لالإيجار، وخدمات الزواج و�ستكون هذه اخلدمة جمانا

ولن�رش اأي اعالن بعث ر�سالة على الربيد االلكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

خدماتخدمات
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة اأيام االأ�سبوع
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اعالناتاعالنات

IMMIGRATION ATTORNEY
Law Offices of 

Michael L. Walker, Esq.

Deportation Defense;
Immigrant and Non-Immigrant Visa     
Processing (In the U.S. and Abroad);
Naturalization;
Corporate and Business Immigration; 
Federal Litigation.
Real Estate: Professional representation of 
commercial clients and individuals in all 
proceedings and transactions that deal with 
real property-land and attached structures.
(including purshase & sale contracts, 
mortgages & foreclosure, leases, closings and 
landlord-tenant actions)

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�سايا �لهجرة:

- �لدفاع عن �ملهددين بالرتحيل

- �لتاأ�سري�ت للمهاجرين �ملقيمني و�لغري مقيمني باأمريكا

- ت�سوية �لو�سعية وتغيري �لفيز� �إىل �إقامة

- ت�سهيالت للم�ستثمرين من �أجل �لقامة يف �أمريكا 

 كل ق�سايا و�أنو�ع �لنز�عات  يف �لعقار�ت و�لبيع و�ل�سر�ء 
و�ليجار

)Office Phone: 718-680-9700 (English
)Direct Dial: 917-698-8602 العربي 

Fax: 718-680-2025
FREE CONSULTATION

www.michaelwalkerlaw.com


