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علي �شدام الزنداين يف لقاء تاريخي مع م�شطفي حم�شو 

الط يق حنو 
البطولة 
العاملية

الفنان العربي الكبريعابد فهد، �شيف جمموعة غربة، ي�شرح:

فيلم جربان بوابتنا هلوليوود

مقتل شاب
 ع بي

 فيب وسبك تبا ك

م�شل�شل ت�شفية العرب يتوا�شل Arabesque TV

Tuesday, 3/4/90

2:00pm & 10:00pm

Time warner 34/ cablevision 67/
RCN 82/ VERIZON 42

اأول برنامج عربي على �شبكة الكابل
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زيا ة الفنان عابد فهد لنيويو ك
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غربة نيوز- اآخر خرب
نيويورك  �رشطة  �عتقلت 
�ربعة  �ملا�سي  �ال�سبوع 
معهم  للتحقيق  ��سخا�ص 
من  �مريكي  �ساب  قتل  بتهمة 
�رشيف  يدعى  فل�سطيني  ��سل 
عبد �لله �الحد  �ملا�سي خالل 
ود�ع  حفلة  بعد  م�ساجرة 
�ملر�هقني  من  عدد  �قامها 
يف  بارك(  )برو�سكبت  يف 
ل�سديق  نيويورك  بروكلن 
عما  �لك�سف  عدم  رغم  لهم 
 17 عبد�لله  وفاة  كانت  �ذ� 
عاما قد نتجت عن �رشبه من 
وفاة  كانت  �م  �ملتهمني  قبل 
من  معاناته  ب�سبب  طبيعية 

م�ساكل يف �لقلب .

�لقتل  تهم  �ل�رشطة  ووجهت   
وهو  عبد�لله  بقتل  للمتهمني 
و�م  فل�سطيني  ملهاجر  �بن 
�سدور  عدم  رغم  �مريكية 
لنتيجة  �لنهائي  �لتقرير 
�لت�رشيح �لذي مت �جر�ئه على 
�جلثة يوم  �الثنني �ملا�سي.

 وقالت �ل�رشطة �ن �ملتهمني 
هم ) �جنلو بر�كو( وهو �ب يف 
�لعمر  من  و�الربعني  �لثالثة 
16 عاما، و  و�بنيه )كري�ص( 

)�ريك( 18 عاما، �لذين �سلمو� 
بروكلني  ل�رشطة  �نف�سهم 

م�ساء �الثنني �ملا�سي .

عن  �ل�رشطة  تك�سف  ومل 
الن  �جلثة  ت�رشيح  نتيجة 
�لق�سية ال ز�لت حتتاج ملزيد 
من �لتحقيقات ح�سبما ذكرت 
و�لد  �ن  �ال  نيويورك   �رشطة 
عبد �لله يقول �نه كان ب�سحه 
جيدة وكان ي�ستعد لاللتحاق 
�لقادم  �ل�سهر  يف  باجلامعة 

لدر��سة  ت�سميم �جلر�فيك .

و�لد  �لله  عبد  توين  وقال 
من  �مريكي  وهو  �لقتيل 
من  ومتزوج  فل�سطيني  ��سل 
من  يعاين  �بنه  �ن  �مريكية  
�لقلب لكن هذ� مل  م�ساكل يف 
مينعه من ممار�سة كرة �ل�سلة 

و�لب�سبول.
جانب  �ىل  �ل�رشطة  و�عتقلت 
هو)  �خر  متهما  بر�كو  عائلة 
عاما   18 باربري�(  دومينيك 
�لقتل  بتهمة  بروكلني  من   ،
�ن ظل خمتفيا عن  بعد  �ي�سا 
وع�رشين  �ربع  ملدة  �النظار 

�ساعة.

وقد بد�ت �مل�ساجرة بعد قيام  
�ملر�هقني ) باكو( بالتحر�ص 
للحفلة  مدعوة  كانت  بفتاة 
وبع�ص  �لله  عبد  دفع  مما 
��سدقائة لطرودهم من �حلفلة 
�ال �ن �ملر�هقني عاد� بعد قليل 
ب�سحبة و�لدهما و�عتديا على 
عبد �لله و�سديق له مما �دى 

�ىل وفاة عبد �لله.

وقال معزين �ساهدو� جثة عبد 
�لله  �نهم ر�أو� تورمات حول 
عينه �ليمنى  نتيجة �للكمات 
�ملتهمني   له  وجها  �لتي 
مع  عالقة  تربطهم  �لذين 
عبد�لله منذ كانا يف �ملدر�سة 

�العد�دية.

�ن  م�سادر  و�أفادت  هذ� 
�جلالية �لعربية �ستتجند يوم 
عرب  وذلك  �لقاتلني  حماكمة 
مبنى  �مام  باعت�سام  �لقيام 
�سخطها  عن  تعبري�  �ملحكمة 
�بناء  ال�ستهد�ف  و��ستنكارها 
�الفعال  من  و�حلد  �جلالية 
منها  عانى  �لتي  �لعن�رشية 
�جلالية  �بناء  من  �لكثري 

�لعربية.

احلدث

اأ�شبوعية حرة م�شتقلة

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

�أخبار �لوطن �لعربي 
و�لعامل،ت�سدر يف نيويورك، 
وتوزع يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية
النا�شران

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير العام

يحيى �سليم
مكتب اليمن

عبد الغني اليو�سفي

املدير الفني
اأ�سرف �سديد
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�المام  �ىل  عامًا  خم�سني  قفزنا  لو 
كنا  �ننا  �نف�سنا  على  ف�سن�سحك 
�خلالف  ��سمها  مب�سكلة  م�سغولني 
غري  ��سباب   على  �ل�سيعي  �ل�سني 
معروفة و�هد�ف غري و��سحة للب�سطاء 

من �ل�سنة �و �ل�سيعة. 
ولكن �لزمن كفيل بحل �مل�ساكل �لتي 
يتخيل  كان  فمن  �ل�سعوب.  على  متر 
هذ�   كل  مع  �وروبي  �حتاد  وجود 

�لتاريخ  �حلافل باحلروب �ملدمرة! 
رجوعنا  يف  تكمن  �ل�سخرية  ولكن 
فمفكري  �لور�ء.  �ىل  عامًا  خم�سني 
ملء  �سي�سحكون  �لفرتة  تلك  وكتّاب 
�سين�ساأ  �نه  لهم  قيل  لو  ��سد�قهم 
م�ستقباًل  خالف بني �ل�سنة و�ل�سيعة. 
�نه  لهم  قيل  لو  �كرث  و�سي�سحكون 
�مل�سيحيني  بني  م�سكلة  �ستن�ساأ 
من  وغريها  �ملنطقة   يف  و�مل�سلمني 

�مل�سكالت �ملذهبية و�لعرقية....
�لتاريخ  علينا  مر  لقد  لنا  �سيقولون 
باالنت�سار�ت  و�ملرة،  �حللوة  بايامه 
كل  وتخطينا  معًا  وع�سنا  و�لهز�ئم، 
�ملحن. �نت و�هم يا هذ� فلن ي�ستطيع 
نعري  ال  ك�سعوب  نحن  تفريقنا.  �حد 
�هتمامًا للق�سايا �ملذهبية فهذه �مور 
�سيخ  فكل  �لدين.    رجال  بها  يهتم 
طريقته  على  �لقدمي  �لتاريخ  يف�رش 
�لتف�سري  يف  م�سكلة  هناك  ولي�ص 
مت�ساحمون  نحن  للتاريخ.  �ملختلف 
�ن  بالنا  على  يخطر  وال  بع�سنا  مع 
جناور،  عندما  �الآخر  مبذهب  نفكر 

نتاجر �و ن�ساهر.
حتتدم  حتى  �الن  يجري  ماذ�   �ذن 
وماذ�  �لعاديني  �لنا�ص  عند  �مل�ساعر 
و�لتخيل  �لتحليل  يف  �ملثقفون  يفعل 
ويدهم  جديدة  مذ�هب  و��ستنباط 
من  �لنمط  هذ�  يوؤدي  �ن  قلوبهم  على 
�الحد�ث �ىل ما ال يحمد عقباه ويتو�سع 

�ل�سق بحيث ال ميكن رتقه.
ولي�ص  �ل�سادة  �يها  �لفتنة  �نها 
مثقفينا  وعلى  فيها.  يد  �ي  ل�سعوبنا 
ف�سح م�سببيها �لذين ال يريدون خريً� 
ل�سعوب هذه �ملنطقة �ن تعي�ص ب�سالم 
و�من مع بع�سها. هوؤالء �لذين يريدون 
كيانات  �ىل  وتفتيته  �ملق�سم  تق�سيم 
على  �ل�سيطرة  ي�سهل  بحيث  هزيلة 
�لكل ال�ستباحة و�رشقة ثرو�ت �ملنطقة 

ونهب �سعوبها. 
كيانات جديدة تعادي بع�سها �لبع�ص 
على  لين�رشها  بعدوها  وت�ستنجد 
بع�سها. و�ن جنحو� يف م�سعاهم وبقي 
فان  و�ملقاومة  للحياة  رمق  هناك 
�الربعة  �ملذ�هب  بني  خالف  �فتعال 
ع�رش  �الثني  �الأئمة  وبني  �ل�سّنة  عند 

و�رد.
 ومن قال �ن �لتاريخ ال يعيد نف�سه، 
ال  �لطو�ئف  وملوك  �الندل�ص  فمثل 
مل  �سعوبنا.  ذ�كرة  يف  حا�رشً�  ز�ل 
وزوجها  �يز�بيال  �مارة  ق�ستالة  تكن 
وال  �قوى  �لزمن  ذلك  يف  فرديناند 
�كرث ح�سارة �و رقيًا من باقي �مار�ت 
على  �مري  كل  ��ستقو�ء  ولكن  �الندل�ص 
خ�سومه بها وظنه �نه ي�ستطيع حتقيق 
معها،  بتحالفه  �الخرين    على  ن�رش 
بكى  �ن  �لنتيجة  وكانت  �جلميع  �هلك 
يحافظو�  مل  ملكًا  كالن�ساء  �جلميع 

عليه كالرجال.
         

 زهري كمال

كلمة العدد :
اخلالف ال�شني ال�شيعي

م�شل�شل ت�شفية العرب يتوا�شل

مقتل شاب ع بيفيب وسبك تبا ك

احلدث

"كل نف�س ذائقة املوت"

يتقدم ال�سيد عبده املوتي، وال�سيد اأبو عايد با�سمهم اخلا�س 
وبا�سم طاقم جريدة "غربة نيوز" باأحر التعازي اإىل عائلة 
املرحوم �رشيف عبد اهلل، وندعو اهلل اأن يلهمهم ال�سرب 

وال�سلوان.

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ال�شحية �شريف عبد اهلل والد ال�شحية يتلقى التعازي
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احلم�شي
و�حد حم�سي عم يلحق حر�مي �آم �سبقه 

الديك وال�شو�س
 ديك �ساف �سو�ص عم يدخن �أم هددو باأنو ي�سكي الأبو 

�أم �ألو �ل�سو�ص �أنا تفقي�ص مكنات 

ال�شيطان ياكل معك
 و�حد حم�سي بياكل باأيدو �لي�سار �أم �ألولو �ل�سيطان 

بياكل معاك �أم ر�ح حط �سم باالأكل 

الك�شول
�جلر�ص  طن  �أم  حلالو  بالبيت  �أعد  كتري  ك�سول  و�حد 
يفتح  ما  عل�سان   ، طالق  �إمن  �أال  مرتك  قالت  مني  �أل 

�لباب

الغليظ
و�حد غليظ جتوز و�حدة غليظة كتري �أكرت منو جابو 

ولد عمل حالو ميت 

يا عمري
 ر�حت �مر�أة لعند �سمان وقالت له حجي عطينا كيلو 
عمرة  عامل  �أنا  ب�ص  ما يل حاجج  �أنا  لها  قال  �أم  رز 

قويل يل يا عمري 

4x4
ورجع  باخلليج  ي�ستغل  عم  كان  �سوري  و�حد  يف   14
ل�سوريا ومعه �سيارة جيب �سريوكي 4x4)دفع رباعي( 
وباليل وهو �سافها �د�م بيته عدو� �تنني �سكر�نني وملا 
ع  �ملو�ص وكتب  4x4 طالع  مكتوب عال�سيارة  �سافو� 
ل�سيارة == 16 وفاق تاين يوم �لزملة وزعل و�حرتق 
رتاها  �لبخاخ  ع  و�خدها  �ل�سيارة  �ساف  ما  بعد  قلبه 
يئ�ص  وملا  تالته  مرتني  �لعملية  وتكررت  و�سو�ها 
يوم  تاين  ……�م   = بالقلم  �ل�سيارة  ع  لوحدة  كتب 
�أح�سنت  باملو�ص……  وكتبولو�  �التنني  نف�ص  عدو� 

يا �ساطر 

�شمي باهلل
16 من �ملعروف �ن �لذي ياكل من دون �ن يقول ب�سم 
و�حد  ويف  �ل�سيطان  معه  ياكل  �لرحيم  �لرحمن  �لله 
حم�سي بياكل دوما" فالفل وما ب�سمي �سل علىه �حلالة 
�أربع �سنني فظهر له �ل�سيطان و قال له ي�سرت عر�سك 

يا�سمي بالله يا غري هذه �الكلة 

الزواج يف ال�شيف
ملاذ�  �ل�ستاء  يف  لي�ص  �ل�سيف  يف  تزوجو�  ن�سيحة   

م�سان تاكلو ن�ص كم 

عندك الف �شندوي�شة
 يف و�حد ر�ح لعند بياع �لفالفل وقال له عندك �لف 
على  يوم  وكل  عندي  ما  �لبياع  له  فقال  �سندوي�سة 

هاحلال 
جاء  وملا  �سندوي�سة  �لف  �لبياع  جهز  يوم  يف  حتى 
�لرجل و�ساأله نف�ص �ل�سوؤ�ل قال له �لبياع نعم عندي 

�م �لو�لرجل 
�لله يعينك كيف بدك تبيعن 

احلالق
 يف �ثنني فاتو على �حلالق و�حد خفف و�لثاين فات 

باحليط 

حراميي
 �آل يف و�حد حر�مي طلع على ��سطوح �لبناية لي�رشق 
وهو مت�سعبط على �حليطان وقع عن �لبناية وهو نازل 

�سار ي�رشخ : �م�سكونيي ....حر�ميي 

�شبيك لبيك
و�سكن  فيات  ماركة  �سيارة  عندو  حم�سي  و�حد  يف   
ميتلكون  �ملزة  �أهل   � �أنو  مابتعرفو�  ومثل  �ملزة  يف 
�ىل  ليذهب  نزل  كلما  �حلم�سي  جار  فكان  �ل�سبحات 
منه  فتعجب  �لفيات  �سيارته  ببو�ص  عم  �سافو�  عمله 
بتبو�ص  عم  با�سوفك  يوم  كل  ملاذ�  جار  يا  له  وقال 

�سيارتك فرد وقال له �سيارتي مدللة 
فقال له �ين �أملك �ل�سبح وما ببو�سه فقلو� طالع جلنبي 
فلما طلع جلنبو� فرك يده باملقود فطلع له  لفرجيك 
له  فقال  �يديك  بني  عبدك  لبيك  �سّبيك  له  وقال  مارد 
�حلم�سي جبلنا كا�سني �ساي فجبلون فقال له �ساحب 
�ل�سبح بدي �بادلك بال�سيار�ت فبادله فاأخذ �حلم�سي 
فلم  مر�ص  ف�رشب  بالفيات  �لثاين  وطلع  ور�ح  �ل�سبح 
ت�ستغل ففرك �ملقود فطلع �ملارد وقال له �سبيك لبيك 
فجاوبه  �ل�سيارة  ت�سغيل  منه  فطلب  يديك  بني  عبدك 

�ملارد وقال له و�لله �سغلتي �أجيب �ساي وب�ص 

ذكر او انثى
�أنو �لطري �لو�قف على �ل�سجرة ذكر  كيف فيك تعرف 

�أم �أنثى ؟ 
�أذ� طار فهو ذكر، و �أذ� طارت فهي �أنثى 

اللون اال�شفر
 لي�ص �حلم�سي ما بخلي مرتو تلب�ص ��سفر؟ 

م�سان ما يفكروها تك�سي 

ما يف حدا بالبيت
�ل�ساعة خم�سة،   و�حد حم�سي قالها خلطيبته:"بكرة 

تعي لعندنا، ما يف حد� بالبيت ". 
الأنو  فتحلها،  ما حد�  �لباب،  ت  دَقّ يوم،  ثاين  ر�حت 

ما يف حد� بالبيت

لتهدئة االعصاب فقط
الزميل الكاتب:

 عوين حدادين  نيوجري�شي 

�ملتعارف  �لقانون 
�ن  �لب�رش  عند  عليه 
�ىل  يكون  �ل�سقوط 
مع  متا�سيا  �ال�سفل 
�جلاذبية  قانون 
�الر�سية �لذي �كت�سفه 
�ل�سقوط  �ما  نيوتن، 
�ىل �العلى فهذ� قانون 
ب�رشي لي�ص له عالقة 

بالعم نيوتن.

�العلى  �يل  و�ل�سقوط 
على  �أي�سا  ينطبق 

بع�ص �لكتاب و�ل�سيا�سيني" ومنهم من هو يف عد�د �لكبار 
بالطبع" ويذكرين بالفيلم �مل�رشي �ل�سهري )�ل�سعود �ىل 
يعتقدون  و�ملوؤرخون  �لكتاب  هوؤالء  الأن  نظر�   ) �لهاوية 
�نهم بفذلكاتهم وحتليالتهم �لتلفزيونية ميتلكون وحدهم 
�حلقيقة وتاريخ �الأمة و�نهم فى �سعود وتاألق �يل �العلى 
حتى و�أن عفى على معلوماتهم ووثائقهم �لزمن وبلغو� من 
�لعمر عتيا. و�مل�سيبة �لعظمى �ن بع�ص �لعامه و�ن�ساف 
و��سباه �ملثقفني ياخذون كالمهم على حممل �جلد، وكاأنه 
كالم منزل. -�نا هنا لن �ناق�ص ما قاله هيكل عن �الردن 
بل �ن هناك ن�سبة كبرية من �لنا�ص ملت من كرثة "�فالمه 
�ملحروقة" وكما قال �حد �لكتاب: " فهو مثل �لذي يقب�ص 
عليه ويده �ىل �جليب ممدودة فتحمر وجنتاه كالعرو�ص 
�ق�سد  �كن  مل  �نني  غري  يقوله  ما  يجد  فال  �لدخلة  ليلة 

و��سرتو� علي فانا ل�ص �رشيف ال ي�ستحق �لف�سيحة"!!

على  يح�سل  حينما  �ل�سحفي  على  �أن  د�ئما:  هيكل  يردد   
�ملعلومة �أن يدقق فيها ويتحرى عن �سدقيتها، وهي ذ�ت 
�لن�سيحة �لتي ��سبح ��ستاذنا �لكبري ال يعمل بها يف كثري 

من �أالحيان.

�و  �لتلفزيونية  حلقاته  �سو�ء يف  له  متابعتي  فمن خالل 
مقاالته �ملن�سورة الحظت �أنه ي�ستند يف �كرث وثائقة �و ما 
�أنها وثائق هي عبارة عن ق�سا�سات من�سورة  يقول عنها 
يف �ل�سحف �ال�رش�ئيلية ويرددها فى كل �حاديثه وال �عرف 

�غر��سه من �ال�ست�سهاد بهذه �ل�سحف.

ذ�كرته  باتت  �لكبري  ��ستاذنا  �ن  �ي�سا  للنظر  �مللفت 
عن  حديثه  ففي  �لعامليتني  �حلربيني  بني  ما  حم�سورة 
�ن  �مريكا  تقبل  ال  قال  �النتخابيه  �حلملة  خالل  �مريكا 
�ليات  با  يفهم �جلديد  �نه  وفهم هيكل هو  ��سود  يحكمها 
قدمية وينت�رش فيها �رشده وحكاياته وهو فن تر�بط حمكم 
مييز �لفن فى �لثقافة �مل�رشيه �لتى تنت�رش لل�رشد كبطل 
في�سع ق�سا�سات ورق وتوقيعات من رئي�ص �و م�سوؤول �ىل 
�ت�سال هاتفي معه - فالن قال ىل) قاللى ( لي�سع �مل�ستمع 
�مام ت�سويق تلفزيوين ، وكاأننا �مام در�ما لي�ست مرت�بطة 
�لعبا�سيه  بالدوله  �ل�سني وعالقتها  �مربطورية  من  بدء� 
�ليمن  فى  �لبعث  بحزب  وعالقته  ح�سني  �سد�م  بـ  مرور� 
وبثورة �لزنوج و�نتهاء با �ملياه �ملقطوعة فى �حد �حياء 

"�سرب�" وهكذ� ت�سيع �لطا�سة باأنتظار� �حللقه �لقادمة.

�سوؤ�لنا "للكبري" هيكل: ما عالقة ق�سف غزة ومعرب رفح 
�لذي كان مغلقا زمن عبد �لنا�رش مع عالقة �لغاز باالزمة 
ثقب  وعالقة  �الير�ين  �مل�رشي  �خلالف  و�رش  �ملاليه 
�الوزون بح�سان طرو�دة و�نت�سار �اليدز وعالقته بانهيار 

مركز �لتجاره �لعاملي.

وقامة  وقيمة  بحجم  ��ستاذ�  �أن  �أ�سمع  حينما  �أحزن  �أنني 
فن  جيد�  يعرف  بات  �أنه  عنه  تقول  �لنا�ص  بد�ت  هيكل 
�أفل�ص  حينما  و�نه  �لكتف  توكل  �ين  ومن  �خلرب  ��ساعة 

�أ�سبح "يدور" يف دفاتره �لقدمية!!

ال�شعود اىل الهاوية...
 “الكبري” هيكل مثاال!!!

حنك حنكطق  طق 
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الزميل الكاتب:
 خالد الك�شا�شبة  نيوجري�شي

يف يوم ميالدي �لذي م�سى قبل 
�يام وجدتني �ردد مع )تي�سري 
�سبول(: "�نا يا �سديقي ��سري 
نحو  �ميم  �دري،  �لوهم  مع 
غريب  نبيا  �لنهاية،  تخوم 
غري  �ىل  �م�سي  �ملالمح 
ميال  لالبد  �سا�سقط  غاية، 
قتيال  نبيا  �لظالم،  جويف 

وما فاه بعد باية".

�ل�سماء  يف  �لتي  و�ال�سياء 
تنادينا :

بهدوء  ومن�سي  �فعالنا  فنحمل  �لرحيل،  موعد  حان  �ن 
رهيب، �ال من نحيب �حباب يودون لو يذهبون معك.

و�ملوؤمنون ميوتون، هكذ� يقولون يف �لثالثة و�ل�ستني، مل 
مي�سو� فقط يف )بدر( �و)�حد( و�حيانا مثل )�مل�سيح( و)�يفا 

بريون( و)جورج حاوي( يف �لثالثة و�لثالثون.

عام  كل  ورقة،  )�لت�سعة وثالثني(  ذو  دفرتي  بيدي  و�م�سك 
�ل�سموع  و�طفئ  �لتاريخ،  �ىل  و�لقيها  منها  و�حدة  �مزق 
و�ذوب �ىل �لبعيد متناهيا بال ذكرى، و�ن كان بذكريات، 
�قلب �ل�سفحات �بحث فيها عن جمد م�سى و�سباب على و�سك 

�لذبول..

�لعيون  �مل،  بال  ينادون،  �الخري(  �لود�ع  )حلن  وعازفو� 
�لعيون حركي  �يتها  �ن  روح:  بال  �ت�ساعها  على  �ملفتوحة 
رمو�سك ال ترحلي فتكون �الجابة : �ن ال جو�ب �ال �ن �نتظروين 
فانني ال حمالة يف يوما من �اليام قادم، �نتظروين فانني ال 

حمالة يف يوما من �اليام �ساعود و�زور �ملكان.

�جمل ما يف �ملوت �نك مت�سي بقية حياتك، مماتك وحيد� 
مبكاملة  تامالتك  يقطع  �سديق  ال  وحدتك،  يعكر  �حد  ال 
توقف  زوجة  ال  )عاجل(  بخرب  ي�سدمك  مذيع  ال  هاتفية، 
��ستمتاعك برو�ية حتاول �نهاء قر�ئتها، ال �طفال يطلبون 

منك ��سطحابهم �ىل �ل�سينما مل�ساهدة �لفيلم �جلديد.

�جمل ما يف �ملوت �نك �ستنام ل�ساعات �طول بل �نك تنام 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  �ملنبه على  ل�سبط  �لوقت، ال حاجة  كل 
�زمة  من  قلق  �و  �لعمل  �ىل  للو�سول  �رتباك  ال  �سباحا، 

مرورية...

�جمل ما يف �ملوت �نك ت�سكن حجرة دون �ن تقلق ب�ساحب 
�لبيت يطرق بابك طالبا �اليجار �و �رشكات �ملاء و�لكهرباء 

تر�سل لك فاتورة عن �ل�سهر �ملا�سي.

�جمل ما يف �ملوت �نك تذهب ملالقاة �لرفاق �لذين م�سو� 
و�الحباب �لذين غادرو منذ زمن بعيد.

�جمل ما يف �ملوت �نك تذهب ملالقاة �لباقي وتطلب �لرحمة 
عن كبائر �و �سغائر �رتكبتها يف رحلتك �لق�سرية.

�ملوت حالة ال يجدر بنا �خلوف منها، �خلوف من �ملوت 
"ال  قال  )�سقر�ط(  �سنقو�  عندما  �حلياة،  من  �خلوف  يعني 
�خ�سي �ملوت فهو جمرد هجرة ل )�لروح( من عامل �ىل عامل 

�خر".
يف بد�يات �البوة وعندما كانت طفلتي يف �ملهد حتبو خ�سيت 
�ما �الن وهي وقد �نطلقت �ركان �نوثتها فانني ال  �لذهاب 

�خ�سى زيارة من )عزر�ئيل(.

�ن تخ�رش �اليام �الجمل من حياتك بعيد� عن �هلك ��سدقائك 
يعتقد  لقيم  و�نتمائك  وحريتك  الخال�سك  ثمنا  وطنك 
ال  يجعلك  وهر�ء  غباء  حم�ص  �نها  �حلياة  على  �لقاب�سني 

تهتم ملا بقي من �يام.

انشودة املوت
ن�سائح للزوجة:

ت�ستقبليه  ال  و  وجهه  يف  �بت�سمي 
بعبو�ص )كالعادة( . 
�لزوج : ربنا ي�سرت . 

�الآخر  و  �حلني  بني  معه  مت�سي 
: �سيقول بعد ثالث دقائق :  �لزوج 
�أرجع  �أخ ... �سد ع�سلي ... الزم 

�لبيت �أرتاح . 
تتكربى  ال  و  باأخطائك  �عرتيف 
 ، بتتعلمي  ريتك  يا  و   : �لزوج 

مفي�ص فايدة منك 
لت�سعريه باأهميته ، �ت�سلي به يف 

�لعمل . 
ور�يا حتى يف  ور�يا  �نت   : �لزوج 

�ل�سغل 
 . خو�طر  و  ق�سائد حب  له  �كتبي 
 ... دي  �حلركات  حافظ   : �لزوج 

مفي�ص فلو�ص . 
�كتبي له خطابات غر�مية . 

جو�بات  بتكتبي  �متى  من   : �لزوج 
غر�مية؟؟؟

قويل له نكتة ظريفة . 
�لزوج (:بعد فرتة �سمت ( فني بقى 

�لنكتة 
ن�سيحة : �ر�سلي له زهور من حني 

لالآخر . 
�لزوج : ملاذ� هذه �لتكاليف ، ثم 
�أحد  �أو  �لعمل  لرئي�سه يف  ير�سلها 
��سدقائه ... �أو لزوجته �لثانية . 
قومي بطهي ما يحب من �الأكالت . 
�لزوج : مفي�ص �أجمل من طبيخ �أمي 
حلياتكما  للتخطيط  معه  �أجل�سي 

�مل�ستقبيلة . 
�لزوج : مالكي�ص دعوة باحلاجات 

دي ، خليكي يف �ملطبخ . 
كل  يف  فيه  بتفكري  �نك  له  قويل 

حلظة . 
�لزوج : �أنا متجوز خمرب ولال �يه 

 . منا�سبة  بدون  هدية  له  قدمي 
�لزوج : �يه �ملنا�سبة .... عايزة 

تروحي المك 
قويل له �نا باحبك . 

�لزوج: عارف . 
ما  �ول  �جعلي  مبكر�  �يقاظه  عند 

ير�ه �بت�سامتك 
رز�ق  يا  يا عليم  فتاح  يا   : �لزوج 

يا كرمي
�ىل  رجوعه  موعد  عن  تاأخر  �ذ� 

�ملنزل فاأبدي قلقك عليه 
�لزوج : يا �ساتر على غرية �ل�ستات 
�كرثي من قول حبيبي .. روحي .. 

حياتي 

�لزوج : على فرعون يا هامان 
�ثناء توجيهه �لكالم لك ال تن�سغلي 
بنظر�ت  عينيه  يف  ركزي  بل  عنه 

حانيه 
بايل  خمدت�ص  معقوله   .. �لزوج 
من �حلول �للي يف عنيها قبل كده 

مالب�ص  �ختيار  على  �ساعديه 
متنا�سقة �اللو�ن �ثناء لب�سه 

�لزوج : يلهوي وكمان عندها عمى 
�لو�������ن 

عليه  �جري  �سفره  من  عاد  كلما 
�لزوج : هما �لن�سالني ور�نا ور�نا 
رجل  كل  ور�ء  �أن  د�ئما  ��سعريه 

عظيم �مر�أه 
�لزوج . د� �كيد ع�سان تخرب بيته 
م�سكالته  ت�ساركيه  �ن  حاويل 

وتبحثي معه عن �حللول
 .. بكالمها  هاخد  فكر�ين   : �لزوج 

ناق�سات عقل ودين 
و�قتعي  �لطلبات  من  تكرثي  ال 

بالقليل 
�لزوج : مبتطلب�ص يبقى �كيد بتدكن 

من م�رشوف �لبيت 
ينظر  ال  كي  بجمالك  عينيه  �ملئي 

�ىل غريك . 
�لزوج : يارب �تعمي قبل ما �كررها 

تاين 
��سعريه دوما باأنه �سي �ل�سيد �لزوج 

: دي هيا �للي �ملر�أه �خلارقه
قلب  �ىل  �لطريق  �أن  دوما  تذكري 

�لرجل مير مبعدته 
�لزوج : �ملكرم�سه عايزه تربي يل 
كر�ص تقبلي ما ي�سرتيه دوما ب�سدر 

رحب 
�ملقربه  زي  دي  �ساتر  �لزوج:يا 
يكون  �ن  حذ�ر  ميت  مبرتجع�ص 
عودته  موعد  هو  نومك  موعد 
للمنزل �لزوج : يا جدعان �سيبوها 

نوم �لظامل عباده 
قللي من �ت�ساالتك ب�سديقاتك �ثناء 

وجوده باملنزل 
�نا  م�ص  �لظاهر   : �لزوج 
لوحدي �للي زهقت منها 

و علي نف�ص �لوترية 
فهذه ن�سائح للزوج �ي�سا 

:
�أكرث من �لكالم �ملع�سول 
هي  :هي  �لزوجة  لها 
�مل�رشوخة  �ال�سطو�نة 

�ياها 
الآخر  حني  من  فاجاأها 
بهدية رومان�سية وردة �و 

كارت 
:طبعا بي�سرتخ�ص بدل ما  �لزوجة 

يجيب حاجة عليها �لقيمة 
كالمها  �ثناء  لها  �ن�ست  و  ��سمع 
تقوله  مبا  مهتم  �نك  �ح�س�سها  و 
خري  �جعلو�  �للهم  خري   : �لزوجة 

هو� يف �يه 
�مدح طبخها و ذوقها يف �لتفنن يف 

�ملطبخ 
بي�سحك  كد�  د�ميا  هو   : �لزوجة 
�سايط  و  ز�يد  ملحه  �الكل  د�  عليا 

كمان 
نزهات  يف  معها  �خلروج  من  �كرث 

خارج �لبيت 
�لزوجة : هو �لر�جل د� م�ص طايق 
بره  يكون  عايز  د�ميا  ليه  �لبيت 
�حتدت  �و  غ�سبت  �ذ�  عليها  ��سرب 

يف كالمها 
يفر�ص  برود  بارد  د�   : �لزوجة 
�خرى  �مر�آة  �أي  جمال  متتدح  ال 

�مامها 
قال   ، �سهن  د�  �لر�جل   : �لزوجة 

يعني م�ص �سايف 
�الوالد  مع  �ملذ�كرة  يف  �ساركها 
�سايفني م�ص عارفة  : هو�  �لزوجة 

�در�سهم 
�ساركها يف �عمال �ملنزل 

د� ع�سان ما يجبي�ص  : كل  �لزوجة 
�خلد�مة �للي �نا طلبتها منه
فاجاأها بثوب من حني الآخر 

عليه  هاين  م�ص  حتى   : �لزوجة 
يخدين معاها �ختار بنف�سي 

ود �هلها و �كرث من زيارتهم معها 
�يه  يقولهم  ناوي  هو�   : �لزوجة 

بالزبط 
ال تبد�أ جملة معها �ال بقولك )حتت 

�مرك( �و )زي ما حتبى( 
�لزوجة : �لر�جل د� �كيد �جتوز عليا 

دليل السعادة الزوجية
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ف�ساءاتف�ساءات 

بروكلن  يف  العربية  اجلالية  عا�شت 
اللقاء  حلظات تاريخية وهذا عقب 
الذي جمع البطل التاريخي م�شطفى 
حم�شو مع البطل ال�شاب علي �شدام  
الزنداين ، وهذا على هام�س احلفل 
على  غربة  جمموعة  نظمته  الذي 
عابد  الكبري  العربي  الفنان  �شرف 
فهد... حيث �شد م�شطفى على يد 
على  و�شجعه  علي  النا�شئ  البطل 
بداية  يف  واأنه  خا�شة  يياأ�س  ال  اأن 
ال  اأن  حم�شو  تعهد  طريقه...كما 
يبخل على علي �شدام باأي م�شاعدة 
كانت، خا�شة اذا علمنا ان حم�شو ال 
يزال يحتفظ بعالقة جد طيبة مع 
�شقور ريا�شة املالكمة يف اأمريكا...

علي �شدام الزنداين...
 خطى ثابتة و�شليمة

على �لرغم من �نحد�ره من عائلة مينية من 
�سنعاء، مقيمية يف كناري�ص بربوكلن، �ال 
�ن �لفتى علي �بن �لع�رشين ربيعا ��ستطاع 
يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ميثل  �ن 
�وملبياد بيجن يف �ل�سني، وهو �المر �لذي 
ما  منذ  نيويورك  من  مالكم  �أي  يفعله  مل 

يقارب �لع�رشين عاما...

طفولته  �أنه يف  علي  يقول  امل�شوار:  بداية 
"�لربن�ص  �ليمني  بالبطل  جد�  متاأثر�  كان 
بد�أ  وهنا  �الأعلى،  مثله  فكان  ن�سيم"، 
م�سو�ره نحو �ملالكمة، حيث �سجله �بوه، 
حممود �لزند�ين يف "�جليم" و��سبح يرتدد 
�أنه  �لدر��سة. ويقول علي  د�ئما بعد  عليه 
عامل  فيها  دخل  �لتي  �الوىل  �للحظة  من 
وعناء...وخالل  ب�سقاء  تدرب  �ملالكمة 
�الثنى ع�رش �سنة من �ملالكمة يقول علي �ن 
�مل�سو�ر مل يكن �سهال، حيث �أنه كان مليئا 
بالعرق و�لدم و�لدموع وكانت �لنتيجة �نه 

�سارك يف �الوملبياد يف بيجن �ل�سينية.
الرحلة اىل اأوملبياد بيجن:

يف  م�ساركته  �ن  �سد�م  علي  يقول 
�وملبياد بيجن يف حد ذ�تها جناح، 
�ملالكمني  �أح�سن  �سارع  الأنه 
نهار�  ليال  وتدرب  �الأمريكيني، 
�أنه  خا�سة  بامل�ساركة،  للظفر 
يف  ي�سارك  �أمريكي  عربي  �أول 
�اللعاب �الوملبية معترب� �أنه 
كان ميثل كل �لعرب ولي�ص 

�لعرب �الأمريكيني فقط.
ورغم �نه حقق �لفوز على 
فينيزويال  مالكم  من  كل 
�عرتف  �نه  �إال  وبر�سلونة 
بف�سله ال�سباب مو�سوعية 
بتجربته  ��سا�سا  تتعلق 
على  كمالكم  �جلديدة 
�لعاملي... �مل�ستوى 

لكنه يبقى متفائال...
لنا  يقول  �لتدريبات  عن 
�أ�سعب  �نها  علي  �سد�م 
�ملالكمة... يف  �سيء 

حيث يتدرب يوميا ما عد� �الأحد، وعليه �ن 
ميار�ص �جلري حتى يحافظ على ر�ساقته. 

�لدر��سة و�ملالكمة...�ملعادلة �ل�سعبة
�لتوفيق  �ل�سعب جد�  �نه من  يعرتف علي 
و�مل�سارعة...فحياته  �لدر��سة  بني 
تنح�رش بني �ملالكمة و�لدر��سة...وعك�ص 
��سدقاءه �لذين هم يف �سنه فان علي حمروم 
من عدة �مور تتعلق بالرتفيه...لكنه ثمن 

باه�ص هو جمرب لدفعه.

اأبي هو م�شدر جناحي 
حممود  �بوه  �ن  �لنا�سئ  �لبطل  ي�رشح 
�الأول  و�سنده  قوته  م�سدر  هو  �لزند�ين 
دعمه  �ىل  باال�سافة  حيث  و�الأخري، 
من  فهو  يوميا،  له  يقدمه  �لذي  �ملعنوي 
و�لتدريبات  �ل�سفريات  م�ساريف  له  يدفع 
ويقول �نه يحبه كثري� و�نه لوال �سنده ملا 

��ستطاع �ن يحقق ما حققه.
�نه  فيقول  �لزند�ين-  حممود  �الأب-  �أما 
يتتبع خطو�ت �بنه منذ �ن كان يف �لر�بعة 
للمدر�سة،  ير�فقه  كان  حيث  عمر  من 
يحرتم  كيف  ويعلمه  للتدريبات  وياخذه 
نف�سه ويحرتم �الآخرين، كما �نه لي�ص �بوه 

فح�سب بل �سديقه �ي�سا.
ي�سبو  ما  حتقيق  يف  يف�سل  عندما  ود�ئما 

و�سحنه  ت�سجيعه  �الب  يحاول  �ليه 
ثقة  �البن  بالن�سائح وهذ� ما يعطي 

يف �لنف�ص.
�ملناف�سات  كل  �الأب  ح�رش  وقد 

�البن...وهو  بها  قام  �لتي 
باالجناز�ت  جد�  فخور 
حلد  �البن  بها  قام  �لتي 

�الآن...

ملاذا املالكمة بال�شبط؟
�لبطل  �ن  من  �لرغم  على 

�ستى  ميار�ص  �سد�م  علي 
�نو�ع �لريا�سة ككرة �ل�سلة �و كرة 
�لقدم �و حتى �لتن�ص، �ال �نه يوؤكد 
�ن �ملالكمة لديها مكانة خا�سة يف 
قلبه، فال�رش يكمن يف �سعور قوي 
بينه وبني �ملالكمة لذلك هو يوؤمن 
�نه لن يكون يف حياته �ال مالكما...

و�نها ق�سة حب مثل �ية ق�سة...
علي �شدام...اىل اين؟

�ن  هو  هدفه  �ن  �مل�سارع"  "�لفتى  يذكر 
�لعامليني يف  �البطال  �حد  ما  يوما  يكون 
�ملالكمة مثل "�لربن�ص" ن�سيم حمد، وكيف 
�رجاء  كافة  يف  و�مل�سلمني  �لعرب  �حبه 

�لعامل.
الر�شالة للجيل اجلديد:

�بناء  كافة  �ىل  بر�سالة  �سد�م  علي  يبعث 
�ل�سهل  من  �أي هدف،  �ن  لهم  ليقول  جيله 
جد� حتقيقه، �ساربا لهم مثل هدفه �لذي 
حققه رغم �نه �نطلق من �لال�سيء، ود�خل 

كل و�حد يوجد موهبة ما.
ويف �الخري �سكر علي �جلالية �لعربية على 
�لدعم �لذي تقدمه له متمنيا �لتوفيق لكل 

عربي �مريكي.

علي �شدام الزنداين 

الط يق اىل البطولة العاملية
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حاوره: ر�شا بو�شفرة
فهد  عابد  �لفنان  حل 
�سيفا  �ال�سبوع،  هذ�  بحر 
مرفوقا  غربة  ملجموعة 
م�سطفى  �لبطل  بلدته  بابن 
هام�ص  على  وهذ�  حم�سو، 
�نها ن�سف  قال عنها  زيارة 
حيث  فنية  ن�سف  عائلية 
�ملو�قع  من  عدد  �سيعاين 
بغر�ص  بو�سطن  والية  يف 
ق�سة  يروي  فيلم  ت�سوير 
جرب�ن... خليل  جرب�ن 
�ال�ستثناء  �رشف  لنا  وكان 

يف حماورته...
�لكبري  فناننا  نيوز:  غربة 

مرحبا بك...
و�سهال  �هال  فهد:  عابد 
مع  �حل�سور  وي�رشفني 
�جلالية �لعربية �لتي تعترب 
بالن�سبة �لينا كفنانني جزء 
عرب  �مل�ساهدين  من  مهم 
خاللها  من  و�لتي  �لعامل 
ب�رشعة  �لو�سول  نتطلع 
للطرف �الآخر وهذ� مهم جد� 

بالن�سبة لنا كفنانني
ذكر  على  نيوز:  غربة 
�سمعنا  لالآخر،  �لو�سول 
�نك يف �سدد �لتح�سري لفيلم 
حول حياة جرب�ن يف �ملنفى 

ما �سحة �القو�ل؟
عابد فهد: من �ملعروف �ن 
�حلرب  بعد  هاجر  جرب�ن 
قريته يف  �لثانية  �لعاملية 
لبنان �ىل بو�سطن �ين ق�سى 
فرتة كبرية، وترك �ثر كبري 
يف �لعامل �لعربي و�لغربي، 
يف  به  يحتفى  �نه  و�لدليل 
ب�سفته  �سنة،  كل  بو�سطن 

و�ساعر�،  و�ديبا  ر�ساما 
لذلك �خرتنا �ن ننجز فيلما 
و�سيكون  حوله،  �سينمائيا 
�سوقي  توقيع  من  �الخر�ج 
�ننا  و�عتقد  �ملاجري، 
�سندخل من خالل هذ� �لفيلم 

لالآخر...
�سوء  على  نيوز:  غربة 
�لعربية  �ملحاوالت 
�ال  هوليود،  �ىل  للو�سول 

تخ�سون �ملغامرة يف ذلك؟
من  لي�ص  طبعا  فهد:  عابد 
�ل�سهل ولي�ص من �مل�ستحيل، 
من  �الأمريكية  فال�سناعة 
�أكرب �ل�سناعات �ل�سينمائية 
و�مللعب  �لعامل،  يف 
فنان...ونحن  الأي  مفتوح 
�خلربة  تنق�سنا  ال  كفنانني 
وال �ملوهبة، وال فهم لعبة 
جرب�ن  �لتمثيل...وفيلم 
لل�سينما  �لولوج  مبكننا 
�لكبري  �لباب  من  �المريكية 
�لتي  و�لبيئة  وبال�رشوط 
نختارها نحن، وما ينا�سب 
طموحتنا وبيئتنا �لعربية، 
وقد  تنازالت،  �أي  بدون 
م�ساهمات  هناك  كانت 
للعرب يف �لكثري من �الفالم 
ولالأ�سف  لكن  �الأمريكية، 
ت�سيء  �دو�ر  لهم  �عطيت 
عو�ص  و�مل�سلمني  للعرب 
�سورتهم،  من  حت�سن  �ن 
�لفنان  �لزميل  با�ستثناء 
غ�سان م�سعود �لذي �دى دور 
�سالح �لدين يف فيلم مملكة 
�ل�سخ�سية  �ل�سماء، وقدمت 

ب�سكل جد �يحابي.
غربة نيوز: بعد م�سو�ر مل 

للدر�ما  بالن�سبة  �سهال  يكن 
�ل�سورية، كيف تقيمون هذ� 

�مل�سو�ر.
عابد فهد: طاملا هناك وعي 
يدور حول هذه �لدر�ما فهي 
بخري، �خلوف �ن ال تعي ما 
يجري من حولك، و�خلطورة 
�لتي تهدد �لدر�ما �ل�سورية 
�مل�سل�سالت  تلك  هي 
�لتي  و�الجنبية  �لرتكية 
تالقي ح�سور� وجتاوبا مع 

�ملنتجني.
غربة نيوز: لكن �لكثري من 
يعتقد �ن جناح �مل�سل�سالت 
�للهجة  مرده  �لرتكية 

�ل�سورية �مل�ستعملة... 
�ن  �سك  ال  فهد:  عابد 
م�ساهمة �لفنانني �ل�سوريني 
م�ساركة  هي  �ملعركة  يف 
�ل�سوري  فاملمثل  �سلبية، 
عملية  يف  طاقته  ي�ستنزف 
مهم،  �نه  رغم  �ملونتاج 
كما �نه �ذ� �سارك يف م�سل�سل 
يقدم  فهو  ميني  �أو  م�رشي 
هويته بينما يف �مل�سل�سالت 
�جري،  جمرد  فهو  �لرتكية 
ال  وهذ�  وقته  ي�سيع  وهو 
�لفني  لر�سيده  ي�سيف 
�سيء، وبالتايل هو م�سارك 

�سلبي يف هذه �مل�ساريع.
عن  ماذ�  نيوز:  غربة 
�لعرب... �ملنتجني 
�قتحام  من  ت�رشرو�  هل 
�لدر�ما �لرتكية �لف�سائيات 

�لعربية؟
بالتاأكيد،  فهد:  عابد 
مطالب  �لعربي  فاملنتج 
�الأخرى،  �لدر�ما  مبناف�سة 

من حيث �ملالب�ص و�لديكور 
فعليه  �ملناف�سة  يريد  فمن 
على  يبقى  لكي  ي�رشف  �ن 
�لوقت  نف�ص  ويف  �ل�ساحة، 
تاخذ  �لرتكية  �لدر�ما 
من  زمني  وحيز  م�ساحة 
�لدر�ما �لعربية وهي تقوم 
�لف�سائيات  من  باق�ساءنا 
خطر  �كرب  وهذ�  �لعربية 

يو�جهنا.
عن  ماذ�  نيوز:  غربة 
�ملخرجني  ��ستنجاذ 
باملمثلني  �مل�رشيني 
م�رش  هذ�  �لي�ص  �ل�سوريني 

بالدر�ما �ل�سورية؟
بالعك�ص  ال  فهد:  عابد 
�ملمثل  يكن  مل  لو  متاما، 
�لفني  وخ�سوره  ��سمه  له 
للم�ساركة  به،  ��ستنجد  ملا 

يف �العمال �مل�رشية.
غربة نيوز: �آخر عمل لك؟

عابد فهد:�آخر عمل �سيقدم 
�ملقبل،  رم�سان  �سهر 
بعنو�ن: "بغد�د ذ�كرة �حلب 
ق�س�ص  ويحكي  و�ملوت" 
ورغم  �حلرب،  مر��سلي 
�حلب  هناك  �ن  �ال  �حلرب 

وهناك �لوعي.
تاأثري  عن  يحكي  و�لعمل 
�حلرب عن �الن�سان �لعربي 
و�س�سارك  �لعربي،  وغري 
بلد�ن  من  �لعمل ممثلني  يف 
�جنبية،  بلد�ن  ومن  عربية 
فرن�سا،  �مريكا،  مثل 
يعحب  �أن  تركيا..نتمنى 
�جلالية  يف  م�ساهدينا 

�لعربية يف �مريكا.
 

عابد فهد هو ممثل �سوري من مو�ليد �لالذقية يف 
�سوريا، متزوج من �العالمية زينة يازجي ،�ن�سم �إىل 

نقابة �لفنانني �ل�سوريني يف تاريخ 30 �سبتمرب، 1985 
قدم �لعديد من �العمال يف �لتلفزيون �ل�سوري ج�سد 
�سخ�سيات معا�رشة وتاريخية باأقتد�ر ومتيز و��سح.

من �عمالة نذكر:
مرايا  

حكايا  
الزير �شامل. ج�شا�س  

اأن�شودة املطر.  
مرايا مع الفنان يا�شر العظمة.  

الظاهر بيرب�س.  
احلجاج.  

الطريق اإىل كابل ..جالل حكمتي  
دعاة على اأبواب جهنم.  

الليله الثانية بعد االلف )�شهرزاد و�شهريار(.   
ال�شلطان �شهريار

حمام القي�شاين - خم�شه اجزاء.ماجد   
القناديلي

جلد االفعى.  
ال�شم�س ت�شرق من جديد. �شفوان  

اأ�شمهان.االمري ح�شن االطر�س  
وغريها من االعمال التى عر�شت وتعر�س على 

الف�شائيات العربية

الفنان العربي الكبريعابد فهد، �شيف جمموعة غربة، ي�شرح:

فيلم جربان بوابتنا هلوليوود 
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ي�ستعد �ملخرج �لهندي فاروق م�سعودي لبث فيلم وثائقي 
يو�سح �أنه ال يوجد تعار�ص بني �لقر�آن و�لقيم �الأمريكية 
�ملقد�ص  �مل�سلمني  كتاب  و��سفا  �ملعا�رشة،  و�الإن�سانية 
باأنه "دليل يقود �ملرء يف رحلة روحانية ال ي�ساهيها دليل 

�آخر."

على  يعتمد  وثائقي  �ملعا�رشة(  و�ل�سالت  )�لقر�آن  �لفيلم 
�سعو�  �الأمريكيني  �لباحثني  من  جمموعة  �أعدته  بحث 
للغو�ص يف �أعماق �لتفكري �الإ�سالمي و�إماطة �للثام عن ما 

�إذ� كان �لقر�آن �لكرمي كتاب ال يرتبط بالع�رش �حلديث.

خا�سا  �إلها  لي�ص  و�لله  �الإ�سالم،  يف  جيد  �أمر  "�جلن�ص 
بامل�سلمني فحتى �ليهود و�مل�سيحيني �لعرب ي�ستخدمون 
لفظ )�لله( يف تر�تيلهم، كما �أن تعدد �لزوجات �أمر حمبب 
يولدون  جميعا  و�لب�رش  حممد�  يعبدون  ال  و�مل�سلمون 
م�سلمني بالفطرة" تلك هي �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت لها 
جمموعة �لباحثني وهي من�سورة على �ملوقع �الإليكرتوين 

�خلا�ص بالفيلم �لوثائقي.

وحتدث م�سعودي للعربية.نت قائال: "يتناول �لفيلم جميع 
�ملو��سيع �لكربى يف �لقر�آن، حتى تلك �لتي يثور حولها 
وتعدد  و�جلن�ص  �ملر�أة  وو�سع  �جلهاد  مفاهيم  مثل  جدل 

�لزوجات و�ل�سالم و�لعنف." 

يعطي  ال  �الإ�سالم  �أن  يقولون  �لذين  �لنقاد  �أن  ويعتقد 
�ملر�أة حقوقها ال يرون �حلقيقة �ملاثلة �أمامهم يف �لقر�آن 
ويدينون  �سياقها  من  �لكرمية  �الآيات  يجتزءون  الأنهم 
�الإ�سالم �عتماد� على ت�رشفات د�خل �ملجتمعات �الإ�سالمية 

�ملحافظة تقوم بقمع �ملر�أة.

"هذ� �لقمع من �سنع �لب�رش وال ير�سى عنه �لله كما قال 
عز  �أمامه  مت�ساوون  �لب�رش  �أن  �لقر�آن  يف  وتكر�ر�  مر�ر� 

وجل."

و�أ�ساف: "هناك ت�سابه كبري جد� بني �الإ�سالم و�لغرب الأن 

يحتكرون  ال  و�مل�سلمون  جميعا  للب�رشية  كتاب  �لقر�آن 
�لدين وال �لقر�آن وال �لله."

�الأمريكان مهذبون
م�سعودي،  قال  �لفيلم،  �إنتاج  يف  �رشوعه  �أ�سباب  وعن 
و�لرب�مج  و�الأفالم  �مل�سل�سالت  من  �لعديد  �أخرج  �لذي 
�ملفاهيم  ي�سحح  �أن  حاول  �أنه  �لهند،  يف  �لتليفزيونية 
متاما  خرجت  و�لتي  �الإ�سالم  عن  �لغرب  لدى  �خلاطئة 
يف  �سبتمرب  من  ع�رش  �حلادي  هجمات  بعد  �ل�سيطرة  عن 

�لواليات �ملتحدة.

"لقد �سنعت هذ� �لفيلم ل�سبب و��سح وهو تعر�سنا نحن 
�مل�سلمني الأحكام خاطئة من جانب غري �مل�سلمني ور�أيت 
�أن �لوقت قد حان الأن يقوم حمرتف م�سلم مبحاولة ت�سحيح 

هذه �ملفاهيم."

حماولة  عن  يكفون  ال  �الإ�سالم  �أعد�ء  �أن  م�سعودي  ويرى 
�أن  يو�سح  �لو�قع  بينما  و�الإ�سالم  �أمريكا  بني  �لتفريق 
هناك ت�سابه كثري بني �الثنني. وو�سف �ل�سعب �الأمريكي 
�أن تلك هي  "متح�رش ومثقف ومهذب وكرمي"، قائال  باأنه 

�ملبادئ �جلوهرية �لتي يقوم عليها �لقر�آن.

"رمبا يكون �أ�سلوب �حلياة خمتلفا ولكن �ملبادئ �الأ�سا�سية 
و�حدة."

ف�سل �مل�سلمني
�الإ�سالم  عن  �خلاطئة  �ملفاهيم  �نت�سار  يف  �ل�سبب  وعن 
�مل�سلمني  �أن  م�سعودي  يعتقد  �لغربية،  �ملجتمعات  بني 

�أنف�سهم يلعبون دور� حيويا يف هذ� �الأمر.

"ال �أتوقع من �إعالمي �أن يقر�أ �لقر�آن كامال قبل كتابة تقرير 
�أن  والبد  ف�سلو�  قد  �مل�سلمني  �أن  �أعتقد  ولكنني  خرب  �أو 
يتحملو� م�سئولية �لتو��سل مع �الإعالم بالطريقة �ملنا�سبة 

ويف �لزمان و�ملكان �ل�سحيحني."

و�ل�سالت  )�لقر�آن  فيلم  من  �لرئي�ص  �لهدف  ياأتي  وهنا 

و�مل�سئولني  �الإعالم  مع  �لتو��سل  وهو  �ملعا�رشة( 
مبا�رشة  "نظرة  الإعطائهم  �لقر�ر  و�سانعي  �حلكوميني 

وغري منحازة عن �لقر�آن �لكرمي."

من ناحية �أخرى، يو�جه م�سعودي �سعوبات جمة يف بث 
عر�ص  �لرئي�سية  �لتوزيع  �رشكات  ترف�ص  حيث  �لفيلم، 

�لفيلم، متعللني بعدم توفر �ملو�سوعية يف �لفيلم.

"ما يريدونه مني هو �أن �أنتج ،كم�سلم، )فتنة( �أخرى عن 
�أرف�سه بالقطع،" قال م�سعودي، م�سري�  �أمر  �لقر�آن وهو 
للفيلم �لوثائقي �لذي �أنتجه �لربملاين �لهولدين �ملعادي 
كثرية  و�حتجاجات  �سدمة  و�سبب   2007 عام  لالإ�سالم 
د�خل وخارج �لعامل �الإ�سالمي ب�سبب م�ساو�ته بني �الإ�سالم 

و�الإرهاب.

يرى اأن "اجلن�س اأمر جيد يف االإ�شالم"
فيلم وثائقي: ال تعا ض بين الق آن والقيم األم يكية
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)WASHINGTON، D.C.، 
3/17/2009( 
- A coalition of major national 
Islamic organizations today a -
nounced that it is considering su -
pending outreach relations with 
the FBI، citing recent incidents in 
which American mosques and Mu -
lim groups have been targeted.
In a statement، the American Mu -
lim Taskforce on Civil Rights and 
Elections )AMT(، said:
Muslim communities throughout 
the United States have made si -
nificant advances in promoting and 
contributing to a fair، free and pl -
ralistic society. 
Through civil rights advocacy، civic 
and political engagement، and the 
promotion of dialogue with inte -
faith leaders and law enforcement 
agencies، Muslim Americans co -
tinue to be a positive and stabilizing 
force in keeping our nation safe and 
secure from acts of violence and 
foreign threats. 
Despite fear-mongering by a vocal 
minority، Muslim Americans are 
natural allies of law enforcement 
agencies in ensuring the wellbeing 
of our nation. Muslims are law-
abiding and productive citizens who 
uphold the democratic principles of 
freedom، equality and justice.
Yet recent incidents targeting 
American Muslims lead us to co -
sider suspending ongoing outreach 
efforts with the FBI.
In California، the FBI sent a co -
victed criminal to pose as an agent 
provocateur in several of that state’s 
mosques. An FBI agent allegedly 
told one of the mosque attendees 
that the agency would make his life 
a "living hell" if he did not become 
an informant.
The Muslim Public Affairs Council 
)MPAC( wrote in a recent stat -
ment، headlined ”FBI Losing 
Partnership with American Mu -
lim Community“ - ”Trust is the 
cornerstone of any partnership 
between law enforcement and co -
munities. It can only be established 
and maintained through clear and 
open communication. Without 
this، trust is eroded and suspicions 
arise on all sides. This clearly does 
not serve anyone's interests…It is 
now up to the FBI and law enforc -
ment agencies to re-engage with 
the Muslim American community، 
and re-build trust and respect.“
Early last fall، the FBI began a di -
engagement campaign in its rel -
tions with the Council on Amer -
can-Islamic Relations )CAIR(، the 

nation’s largest and most respected 
Muslim civil rights organization.
The FBI suspended contacts with 
CAIR pending the resolution of u -
specified “issues.“
In response، the Islamic Shura 
Council of Southern California، 
an umbrella organization of many 
Muslim groups، suspended ou -
reach to the FBI in February. The 
council’s letter to the FBI stated in 
part: 
”Our commitment to ensuring the 
rights، interests، and prosperity of 
American Muslims and all Amer -
cans is unconditional. We hope 
the FBI will have the foresight to 
restore its relationship with such a 
vital link to the American Muslim 
community.“
We believe the FBI’s unjustified 
actions are based on the May 2007 
designation of some 300 groups 
and individuals، including several 
major American Muslim groups 
such as CAIR، the Islamic soc -
ety of North America )ISNA( and 
the North American Islamic Trust 
)NAIT(، as ”unindicted co-co -
spirators“ )UCC( in conjunction 
with the Holy Land Foundation 
trial in Dallas، Texas.
Making this unjust designation 
public violates the Justice Depar -
ment’s own guidelines and wrongly 
implies that those listed are som -
how involved in criminal activity. 
Bias and faulty premises dominated 
post-9/11 law enforcement anal -
sis of the Muslim community and 
the threat assessment to national 
security.The waning days of the 
previous administration witnessed 

a flourishing of anti-Muslim acti -
ity.
There is even inter-agency inform -
tion being disseminated that claims 
civil rights advocacy is part of a 
Muslim conspiracy to implement 
Shari’a law in order to destroy the 
United States.Recent government 
actions seemed to be based on this 
bizarre premise. 
These McCarthy-era tactics are de -
rimental to a free society.
The credibility of all Muslim org -
nizations who maintain ties to the 
FBI that do not react decisively is 
undermined in the eyes of the co -
munity.Our fear is that counter-
intelligence programs are quelling 
lawful dissent.
What is most frightening is that FBI 
abuses are no longer covert، and 
are slowly being integrated into the 
already expansive laws regulating 
law enforcement activity. 
Internationally، in light of President 
Obama’s initiative of dialogue with 
the Muslim world، such actions 
negatively impact U.S. interests. 
If the FBI does not accord fair and 
equitable treatment to every Ame -
ican Muslim organization، inclu -
ing CAIR، ISNA and NAIT، then 
Muslim organizations، mosques 
and individuals will have no choice 
but to consider suspending all ou -
reach activities with FBI offices، 
agents and other personnel. This 
possible suspension، of course، 
would in no way affect our unsha -
able duty to report crimes or threats 
of violence to our nation.

We call on the FBI to reassess its 

positions on profiling and the use of 
informants as agents provocateurs 
within the Muslim communities.
We further request objective eval -
ation of the sources of information 
and analysis utilized to formulate 
decisions. 
Notwithstanding such requests، we 
call on Muslim organizations and 
individuals to petition their elected 
representatives to hold hearings to 
address these grave matters of co -
cern to the Muslim community. 
We fully expect that the President’s 
calls for inclusion will not be d -
railed by irresponsible elements in 
and outside of government fomen -
ing anti-Muslim bias in this great 
nation.

- END - 

 Signatories to this statement i -
clude:
• American Muslim Alliance 
)AMA( 
• American Muslims for Pa -
estine )AMP(
• Council on American-I -
lamic Relations )CAIR(
• Islamic Educational Center 
of Orange County )IEC(
• Islamic Circle of North 
America )ICNA(
• Muslim Alliance in North 
America )MANA(
• Muslim American Society-
Freedom Foundation )MAS-FF( 
• Muslim Student Associ -
tion-National )MSA-N(
• Muslim Ummah of North 
America )MUNA(
• United Muslims of America 
)UMA( 

Move comes following incidents of FBI targeting mosques, Muslim groups
U.S. Muslim Coalition Considers Suspending Relations with FBI

ف�ساءاتف�ساءات
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�سنعاء ـ �سباأنت: ن�سو�ن �لعطاب
�ليمنيني  �أن  حديثة  در��سة  �أظهرت 
�سن  يف  �لدماغية  بال�سكتة  ي�سابون 
�أخرى  مبكر مقارنة بغريهم يف مناطق 
%24.2 من �ملر�سى  من �لعامل، و�أن 

يتوفون على �إثرها.

و�أو�سحت �لدر��سة �لتي قدمها ��ست�ساري 
�الأمر��ص �لع�سبية بكلية �لطب جامعة 
�سنعاء �لدكتور عبد �لرحمن �سالم خالل 
و�ليمني  �ل�سابع  �خلليجي  �ملوؤمتر 
�لذي  �لع�سبية  �لعلوم  الأمر��ص  �الأول 
عمر  متو�سط  �أن  موؤخرً�،  ب�سنعاء  عقد 
�ليمن  يف  �لدماغية  بال�سكتة  �الإ�سابة 

يبلغ 59.6 �سنة.

مر�سى  �سملت  �لتي  �لدر��سة  و�أ�سارت 
على  �ملرتددين  �لدماغية  �ل�سكتة 
ب�سنعاء  �جلامعي  �لكويت  م�ست�سفى 
ـ   1999( �سنو�ت  �أربع  فرتة  خالل 
�لعمرية  �لفئات  �أكرث  �أن  �إىل   ،)2003
�إ�سابة بال�سكتة ما بني )15 ـ 44 �سنة( 
�أكرث  �لرجال  �أن  %50.7، كما  بن�سبة 

�إ�سابة من �لن�ساء بن�سبة 62.6%.

�الأوىل  تعترب  �لتي  �لدر��سة  و�أظهرت 
من نوعها يف �ليمن، �إن �أكرث �الأمر��ص 
تعلقا بال�سكتة �لدماغية مر�ص �رتفاع 
�أمر��ص  يليه  �ل�رشياين،  �لدم  �سغط 

�لقلب �ملختلفة، يليه �لد�ء �ل�سكري.

وح�سب �لدر��سة فاإن %42 من مر�سى 
 43.4% �أن  كما  يدخنون،  �ل�سكتة 
%13.6 من  منهم مي�سغون �لقات، و 
�ملر�سى يحملون تاريخا مر�سيا ي�سري 

�إىل �رتفاع م�ستوى �لدهون يف �لدم.

�أكرث  در��سات  باإجر�ء  �لدر��سة  و�أو�ست 
عالقة  حول  �لغمو�ص  لك�سف  تعمقا 
و�الأمر��ص  �لدماغية  بال�سكتة  �لقات 

�الأخرى.

�أبو  �ليمني  نفى وزير �خلارجية 
�لقربى ما تردد عن ترحيب  بكر 
ع�سكرية  قاعدة  ببناء  �ليمن 
�سوقطرى،  جزيرة  يف  رو�سية 
مبليار  �أ�سلحة  �رش�ء  �أن  و�أو�سح 
بغر�ص  مت  رو�سيا  من  دوالر 

حماية �أمن �ليمن.

حديث  يف  �ليمني  �لوزير  وقال 
�سحفي ن�رش �لثالثاء، عن مو�سوع 
"لي�ص لهذ�  بناء قاعدة رو�سية، 
�الأمر �أ�سا�ص من �ل�سحة، فاليمن 
لالأ�سطول  بتقدمي �خلدمات  رحب 
�لرو�سي، كما يفعل مع كل �لدول 
�أ�ساطيل متر  �أو  �لتي لديها �سفن 

يف �ملنطقة �أو متو�جدة فيها".

وب�ساأن �رش�ء �ليمن �سالح مبليار دوالر يف 
�قت�سادية  �أزمة  من  يعاين  �ليمن  �ن  حني 
�ملبلغ  "هذ�  �لقربى  �لوزير  قال  خانقة، 
مبالغ فيه، ومدته ت�سل �إىل ع�رش �سنو�ت 
من  جزء  وهو  و�حدة،  ل�سنة  ولي�ص 
�لبلد  �أمن  �لوطنية يف حماية  �مل�سوؤولية 
�خلطوط  حماية  يف  ودوره  و��ستقر�ره 
�الإرهاب  ومكافحة  �لدولية  �لبحرية 

و�لقر�سنة".

توقيع  و��سنطن  بانتقاد�ت  يتعلق  وفيما 
تاأجيل  �تفاق  و�ملعار�سة  �حلاكم  �حلزب 
�النتخابات، �أ�سار �ىل �ن و��سنطن �نتقدت 
�لتاأجيل  �أن  منطلق  من  �الأحز�ب  �تفاق 

�ليمنية،  �لدميقر�طية  تر�جعًا يف  يعك�ص 
وهذه وجهة نظرهم حيال �لدميقر�طية يف 

�ليمن .

�تهامات  بخ�سو�ص  �سوؤ�ل  على  رده  ويف 
�لو�ساية  مبمار�سة  لو��سنطن  �سنعاء 
يقول  فاليمن  ذلك،  �أعتقد  "ال  قال  عليها 
�أي طرف، وهذ�  �لو�ساية من  �إنه ال يقبل 
عندما  وبالتايل  دولة،  الأي  �سيادي  حق 
ننظر  نحن  طرف  �أي  من  �نتقاد�ت  تاأتي 
يجب  وما  �سحتها  مدى  يف  ونبحث  �إليها 
منطلق  من  �أخطاء  �أية  لت�سحيح  نفعله  �أن 

حر�سنا على �ليمن".

وب�ساأن �لرد �ليمني على ما ورد يف تقرير 
�أو�ساع حقوق  ب�ساأن  �الأمريكية  �خلارجية 

 2008 �ليمن  يف  �الإن�سان 
بيته  كان  "من  �لقربى  قال 
�لنا�ص  يرمي  فال  زجاج  من 
فال  حقيقة،  وهذه  بحجر، 
�لعامل،  يف  دولة  �أن  �أعتقد 
�ملتحدة  �لواليات  فيها  مبا 
و�الحتاد �الأوربي وبريطانيا، 
�نتهاكات حلقوق  فيها  لي�ص 

�الإن�سان".

�ليمن  يف  "نحن  و�أ�ساف 
يف  مينيا  معتقال   94 لدينا 
�سنو�ت  منذ  غو�نتانامو 
يف  �ملعتقلني  مئات  ولدينا 
ونعرف  �الأمريكية  �ل�سجون 
ما يجري يف خارج �ل�سجون 
�الأمريكية من �نتهاكات حلقوق �الإن�سان".

�تهامات  عن  �سوؤ�ل  على  �إجابته  وفى 
�لقر��سنة  بتزويد  لليمن  �لدولية  �لقو�ت 
بالوقود، قال "�سمعنا بهذه �لت�رشيحات، 
�ليمنية  �حلكومة  �أن  �أي�سا  �أكدو�  لكنهم 
لي�ست طرفا يف ذلك، مبعنى �أنه قد يكون 
هناك بع�ص �لعنا�رش و�ل�سيادين يتاجرون 

بتهريب �مل�ستقات �لنفطية".

�لدويل  �ملجتمع  �ليمني  �لوزير  ودعا 
خفر  قو�ت  قدر�ت  تطوير  من  بالده  لدعم 
�ل�سو�حل، من �أجل �مل�ساهمة بفاعلية يف 

حماربة �لتهريب و�لقر�سنة �لبحرية.

قال مدير مكتب �لبنك �لدويل يف �سنعاء 
بن�سون �تنغ �إن �لبنك خ�س�ص مبلغ 480 
�ملدرجة  �مل�ساريع  لتمويل  دوالر  مليون 
يف ��سرت�جتية �مل�ساعد�ت �لقطرية لليمن 
لالأعو�م "2010 – 2013 مبتو�سط �سنوي 

يبلغ 120 مليون دوالر.

�ل�سحف  ن�رشته  ت�رشيح  يف  �تنغ  و�أ�سار 
�لبنك  �أن  �إىل  �خلمي�ص  �لر�سمية  �ليمنية 
ت�ساورية  لقاء�ت  عقد  على  حاليا  يعكف 
و�حلكومة  �ليمني  �ملجتمع  منظمات  مع 
�ملتعلقة  �لروؤى  كافة  لبلورة  �ليمنية 
��سرت�تيجية  يف  �لدعم  �جتاهات  بتحديد 

�مل�ساعد�ت �لقطرية لليمن.

حافظة  �أن  �ىل  �لدويل  �مل�سوؤول  ونوه 
 500 �إىل  ت�سل  �ليمن  يف  �لبنك  م�ساريع 

مليون دوالر.

�إ�سرت�تيجية  برنامج  �أن  �إىل  �تنغ  ولفت 
من  م�ستمد  لليمن  �لقطرية  �مل�ساعد�ت 

و�الإ�سرت�تيجية  �لثالثة  �خلم�سية  �خلطة 
�ملر�فقة للتخفيف من �لفقر، ومت ت�سميم 
�لتنمية  موؤ�س�سة  بني  بالتعاون  �لربنامج 
�لدولية وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية بالبنك 

�لدويل.
�ن  �لدويل  �لبنك  مكتب  مدير  وقال 

�إ�سرت�تيجية �مل�ساعد�ت �لقطرية 
�أربعة  حتقيق  ت�ستهدف  لليمن 
�لدعم  تقدمي  يف  تتمحور  �أهد�ف 
�لالزم لتحقيق �لتنوع �لفعلي يف 
على  و�حلفاظ  �ليمني  �القت�ساد 
�لكلي  �ليمني  �القت�ساد  ��ستقر�ر 
على �ملدى �ملتو�سط و�مل�ساعدة 
�حلكومية  �جلهود  تعزيز  يف 
�إر�ساء  �إىل  �لهادفة  �ليمنية 
ومكافحة  �لر�سيد  �حلكم  مقومات 
تنفيذ  دعم  خالل  من  �لف�ساد 
برنامج مبادرة �ل�سفافية يف جمال 
ودعم  �ال�ستخر�جية  �ل�سناعات 
�ملالية  �الإد�رة  يف  �الإ�سالحات 
�ليمنية  �جلهود  وتعزيز  �لعامة 
تعزيز  جانب  �إىل  �لالمركزية  لتعزيز 
�ليمن  يف  و�الجتماعية  �لب�رشية  �لتنمية 
مل�ساعدته  �لالزمة  �لدعم  �أوجه  وتقدمي 
�ملتناق�سة  �لطبيعية  �ملو�رد  �إد�رة  على 

و�إد�رة �ملخاطر �لطبيعية.

البنك الدولييدعم اليمن بـ480 مليون دوال  على 4 سنوات
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استعداد مينيلتعاون متكافئ مع الواليات املتحدة
- ع�شام البحري: 

ت�سّلم �لرئي�ص �ليمني علي عبد�لله �سالح 
بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  من  ر�سالة خطية 
�أوباما تتعلق بالعالقات �لثنائية و�لتعاون 

�لقائم بني �لبلدين و�آفاق تعزيزه.
فقد  ر�سمية،  �إعالمية  مل�سادر  ووفقا 
بني  �لقائمة  �ل�رش�كة  �لر�سالة  تناولت 
�ليمن و�لواليات �ملتحدة يف �ملجال �الأمني 
�أو�ساع  �إىل  باالإ�سافة  �الإرهاب  ومكافحة 
وكذ�  جو�نتنامو  يف  �ليمنيني  �ملعتقلني 

�مل�ستجد�ت �لتي تهم �لبلدين �ل�سديقني.
و�أ�ساد �لرئي�ص �الأمريكي يف �لر�سالة �لتي 
�الأمريكي  �لرئي�ص  م�ساعد  بت�سليمها  قام 
�الإرهاب  ومكافحة  �لد�خلي  �الأمن  ل�سوؤون 
جون برينان، باجلهود �لتي يبذلها �ليمن 
�الأمنية  �أجهزته  حققتها  �لتي  و�لنجاحات 
يف مكافحة �الرهاب.. موؤكد� دعم �لواليات 
لتلك �جلهود ومل�سرية  �الأمريكية  �ملتحدة 

�الأمن و�ال�ستقر�ر و�لتنمية يف �ليمن.
�مل�سوؤول  مع  �ليمني  �لرئي�ص  وبحث 
�الأمريكي خالل �للقاء �سبل تعزيز جماالت 

ومنها  �لبلدين  بني  �مل�سرتك  �لتعاون 
باالإ�سافة  �الإرهاب  مكافحة  يف  �لتعاون 
يف  �ليمنيني  �ملعتقلني  �أو�ساع  �إىل 

جو�نتنامو.
حر�ص  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�ساعد  و�أكد 
�لواليات �ملتحدة على تعزيز �لتعاون مع 
�ليمن وملا فيه حتقيق �مل�سلحة �مل�سرتكة 
من  �ليمن  بذله  مبا  �لبلدين..منوها  بني 
و�لنجاحات  �الإرهاب  مكافحة  يف  جهود 
و�إحباط  �لت�سدي  �سعيد  على  �ملحرزة 
�آخرها  كان  و�لتي  �الإرهابية  �لعمليات 
�الأمريكية  �ل�سفارة  على  �العتد�ء  حماولة 
يف �سهر �سبتمرب من �لعام �ملا�سي.. معرب� 
جمدد� عن تعازيه ل�سحايا ذلك �حلادث من 

رجال �الأمن و�ملو�طنني �ليمنيني.
�ليمن  حر�ص  بدوره  �أكد  �سالح  �لرئي�ص 
على تعزيز عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة 
وعلى خمتلف �الأ�سعدة ومبا يحقق �مل�سالح 
�مل�سرتكة للبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.. 
م�سيد� بالتعاون �لقائم بني �لبلدين ومنه 

�لتعاون يف جمال مكافحة �الإرهاب.
�ملعتقلني  بت�سليمها  �ليمن  مطالبة  وجدد 

ما  �إىل  م�سري�  جو�نتنامو�..  يف  �ليمنيني 
ال�ستقبالهم  من حت�سري�ت  �ليمن  به  تقوم 
ي�سّهل  مبا  ومهنيا  فكريا  تاأهيلهم  الإعادة 

�إعادة �إدماجهم يف �ملجتمع.
�الأمريكي  �مل�سوؤول  �سالح  �لرئي�ص  وحّمل 
ر�سالة جو�بية �إىل �لرئي�ص بار�ك �أوباما، 
�أجل  منوها بالنهج �جلديد ل�سيا�ساته من 
�ملتحدة  بالواليات  �لعامل  ثقة  ��ستعادة 
ومبا  �الآخرين  مع  �جل�سور  ومد  �الأمريكية 
يف  و�ل�سالم  �ال�ستقر�ر  فر�ص  من  يعزز 

�ملنطقة و�لعامل.
�الأمريكي  �لرئي�ص  م�ساعد  زيارة  وتاأتي 
�الإرهاب  ومكافحة  �لد�خلي  �الأمن  ل�سوؤون 
ل�سنعاء بعد �أن �أعلنت �ليمن رف�سها ت�سليم 
الأية  جو�نتنامو  يف  �ليمنيني  �ملعتقلني 
�أفادت  �أنباء  تردد  �أعقاب  يف  �أخرى  دولة 

عزم و��سنطن ت�سليمهم �إىل طرف ثالث.
وجدد م�سدر يف �حلكومة �ليمنية مطالبته 
�ملعتقلني  بت�سليم  �ملتحدة  للواليات 
لليمن.. مو�سحا �أن �ليمن �أعدت برناجما 
لت�سحيح �الأفكار �ملغلوطة �لتي غر�ست يف 
�ملهن  من  �لعديد  يف  ولتاأهيلهم  �أذهانهم 

مبا ي�سّهل �إعادة �إدماجهم يف �ملجتمع.
�ل�سيادي  بالنهج  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
�أبو  �ليمني  �خلارجية  وزير  نفى  �ليمني 
�ليمن  ترحيب  عن  تردد  ما  �لقربي  بكر 
جزيرة  يف  رو�سية  ع�سكرية  قاعدة  ببناء 
من  �أ�سلحة  �رش�ء  �أن  و�أو�سح  �سوقطرى، 

رو�سيا مت بغر�ص حماية �أمن �ليمن.
�سحفي،  حديث  يف  �ليمني  �لوزير  وقال 
"لي�ص  رو�سية،  قاعدة  بناء  مو�سوع  عن 
فاليمن  �ل�سحة،  من  �أ�سا�ص  �الأمر  لهذ� 
رحب بتقدمي �خلدمات لالأ�سطول �لرو�سي، 
�سفن  لديها  �لتي  �لدول  كل  مع  يفعل  كما 
متو�جدة  �أو  �ملنطقة  يف  متر  �أ�ساطيل  �أو 

فيها".
دوالر،  �سالحا مبليار  �ليمن  وب�ساأن �رش�ء 
قال �لوزير �لقربي "هذ� �ملبلغ مبالغ فيه، 
ومدته ت�سل �إىل ع�رش �سنو�ت ولي�ص ل�سنة 
و�حدة، وهو جزء من �مل�سوؤولية �لوطنية 
و��ستقر�ره ودوره يف  �لبلد  �أمن  يف حماية 
حماية �خلطوط �لبحرية �لدولية ومكافحة 

�الإرهاب و�لقر�سنة".

باري�س- هدى ابراهيم:

برعاية  باري�ص  يف  �الأحد  �فتتح 
خا�ص  معر�ص  �ليمنية  �ل�سفارة 
باليمن �سم �سور� ولوحات وحلى 
على  �فالم  وعرو�ص  وكتبا  مينية 
قناة  يف  �لر��سية  "�ناكو"  �سفينة 
�ل�سني  نهر  على  مارتان  �سان 
ثقافية  �ن�سطة  ت�ست�سيف  و�لتي 
و�لتي  �لنادرة  بالثقافات  خا�سة 

يعترب بع�سها مهدد�.

ومن �لفنانني �ليمنيني �مل�ساركني 
بلوحات و�سور يف �ملعر�ص �لذي 
�آذ�ر/مار�ص   25 لغاية  ي�ستمر 
�آ�سيا �ال�رشبي �لتي كانت حا�رشة 
�ل�سفري  جانب  �ىل  �الفتتاح  يف 
�الكوع،  ��سماعيل  خالد  �ليميني 
وفاطمة باعظيم ونا�رش �ال�سودي 
ون�سيب رحمان و�مرية �ل�رشيف.

كما �سم �ملعر�ص �عماال الوروبيني 
ولييجا  ماري�سو  با�سكال  مثل 

نريوفا و�يغور ديبلوتزكي.

وي�سلط عدد كبري من �ل�سور �ل�سوء 
على �لهند�سة �ملعمارية �ملميزة 
مدن  ثالث  ت�سم  �لتي  �ليمن  يف 
ومدينة  �سنعاء  ومدينة  "�سيبام 
زبيد �الثرية/ �سنفت �سمن الئحة 

�لرت�ث �لعاملي لليوني�سكو .

ت�سملها  �لتي  �الن�سطة  �سمن  ومن 
با�سكال  من  كل  يقدم  �لتظاهرة 
يكنان  �للذين  ماري�سو  وماريا 
ولعمارته  �لبلد  لهذ�  كبري�  حبا 
عر�سا عن �لهند�سة �ملعمارية يف 
�ليمن ي�سمل جزء� من �ل�سور �لتي 

وهي  �ليمنية  للعمارة  �لتقطوها 
�سور حتولت �ىل وثائق �ليوم.

�ملعماري  �لفن  وبا�ستثناء 
�هتمت  �ملعرو�سة  �ل�سور  فان 
�ليمن  يف  �لطبيعية  باملناظر 
و�لزر�عات يف �جلبال �لتي حولت 
للزر�عة  و��ست�سلحت  �رشفات  �ىل 
بينما قدمت �آ�سيا �ال�رشبي �ملر�ة 

�ليمنية.

�ليمنية  تقدم  �الن�سطة  �طار  ويف 
�فالمها  بع�ص  �ل�سالمي  خديجة 
بجو�نب  تتعلق  �لتي  �لوثائقية 
�رشيط  ومنها  �ليمن  يف  �حلياة 
"�لن�ساء و�لدميقر�طية يف �ليمن" 
�لذي ي�سور جتربة �سابة خا�ست 
�ليمن  �لت�رشيعية يف  �النتخابات 
�ل�رشيط  ويعر�ص   .2003 عام 

م�ساء 28 �آذ�ر/مار�ص.

عدد�  �ي�سا  �الن�سطة  وتت�سمن 
حما�رشة  بينها  �ملحا�رش�ت  من 
كري�ستيان  �لفرن�سي  للباحث 
روبان م�ساء �لثالثاء حول "�بطال 
�ليمن �لقد�مى- �لرجل �لربونزي" 
�ملوجود يف متحف �سنعاء و�لذي 
ما  �ىل  ويعود  �سباأ  يف  عليه  عرث 

قبل ثالثة �آالف عام.

�رشيط  تقدمي  �ملحا�رشة  ويعقب 
�لت�سجيلي  �لربونزي"  "�لرجل 
�ل�سالمي  خديجة  �جنزته  �لذي 
من  �لتمثال  هذ�  رحلة  و�سور 
�ليمن �ىل باري�ص حيث مت ترميمه 
�ن  قبل  عنه  �ل�سنني  غبار  و�ز�لة 

ي�ستقر يف متحف �سنعاء.

هيلري  �سانت  �آالن  �ملحا�رش  �ما 

ويعر�ص  لليمن  روؤيته  فيقدم 
�لبلد  هذ�  عن  �فالمه  من  �ثنني 

�آخرهما �جنزه عام 2005.

�آذ�ر/  21 �ل�سبت  يوم  ويعر�ص 
مار�ص فيلم �سانت هيلري �لذي ز�ر 
�ليمن �ول مرة عام 1972 ثم ز�ره 
عام 1973 حيث مكث 9 ��سهر جاب 
لقلة  قدميه  على  �ليمن  خاللها 
و�سور  �ال�سفلتية  �لطرق  وجود 
وثيقة  �ىل  �ليوم  حتول  فيلما 
�ليمنيني  حياة  تنقل  �تنولوجية 
وتقاليدهم يف تلك �لفرتة يف �ليمن 
يلملم  �ليمن  كان  �ل�سمايل وحيث 
ذيول حربه �الهلية ويف زمن كان 
يغامرون  �الوروبيني  من  �لقليل 

فيه بالذهاب �ىل هناك.

فيقدم  �آذ�ر/مار�ص   29 يف  �ما 
�سانت هيلري فيلمه "�ليمن ثالثون 
عاما من بعد" و�لذي يعود فيه �ىل 
�ر�سيفه حول �ليمن باملقارنة مع 
حيث  �لبلد  هذ�  يف  �ليوم  �حلياة 
�للغات  يتكلمون  �ل�سباب  بات 
يف  �ليمن  يدخل  وحيث  �ملختلفة 

�حلد�ثة على �يقاعه �خلا�ص.

وكان �سانت هيلري �سارك بال�سور 
جاك  و�سعه  �لذي  �لكتاب  يف 
ت�سوير  مدير  كان  �لذي  المبري 
�لكتاب  وت�سمن  �ليمن  يف  فيلمه 
�لتي  �لطويلة  �لرحلة  ق�سة 
وكل  �لفيلم  لت�سوير  بها  قاما 
و�لطر�ئف  و�لغر�ئب  �مل�سادفات 

�لتي �عرت�ست طريقهما.

�آذ�ر/  26 �خلمي�ص  م�ساء  ويتم 
�حللقات  من  عدد  عر�ص  مار�ص 
�لتلفزيوينة �خلا�سة �لتي �جنزها 
�ليمن  عن  �لفرن�سي  �لتلفزيون 
يجب  "ال  مثل  معروفة  بر�مج  يف 
و�جنحة" و  "جذور  �ن حتلم" �و 
"�و�سويا" وكلها تنقل �سور� ر�ئعة 
ودروب  و�لبخور  �لقات  لبلد 
�ل�سحر�ء  حافة  على  �لعبور 
وجزيرة  �سيبام  مثل  �ماكن  �ىل 
�سوقطرة �لتي يبعث جمرد ��سمها 

على �حللم.

سح  اليمن يأس  البا يسيين
البالد البالداأخبار  اأخبار 
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قالت �سحيفة "و��سنطن تاميز" �الأمريكية يف خرب �أوردته 
يف عددها �ليوم �لثالثاء 2009-3-17، �إن �مل�سوؤول �الأمني 
�ال�رش�ئيلي �ل�سهري عوزي �أر�د و�لذي من �ملتوقع �أن يكون 
م�ست�سار �الأمن �لقومي يف �حلكومة �ال�رش�ئيلية �لقادمة، 
ممنوع من دخول �لواليات �ملتحدة منذ عامني الأنه ميثل 

خطرً� ��ستخبار�تيًا على �لواليات �ملتحدة.
وعمل �أر�د مع بنيامني نتنياهو بني عامي 1997-1999 
كم�ست�سار لل�سوؤون �ل�سيا�سية �خلارجية، عقب تقاعده من 
جهاز �ملو�ساد، حيث عمل يف وحدة �لتج�س�ص بني عامي 
1975 و1997، كما عمل يف حتلل �ملعلومات �إ�سافة �إىل 
قيادة عمليات م�سرتكة مع �ملخابر�ت �ملركزية �الأمريكية 

"�سي �آي �إيه".
عوزي اأراد وق�شية التج�ش�س

�التهام  يف  �أر�د  ذكر  جاء  �الأمريكية،  �ل�سحيفة  وبح�سب 
لور�ن�ص  �لبنتاغون،  يف  �ل�سابق  �ملحلل  �إىل  ُوجه  �لذي 
�رشية  معلومات  ت�رشيب  وهو   ،2005 عام  فر�نكلني، 
حول �إير�ن يف حديثه مع ع�سوين �آخرين من جلنة �سوؤون 

�لعالقات �ال�رش�ئيلية �الأمريكية )�إيباك(. 
وقالت �ل�سحيفة �إن �أر�د �أكد لها �أنه مل يتمكن من �حل�سول 
على "فيز�" للقدوم �إىل �لواليات �ملتحدة، قائاًل �إن حكومة 

�خلارجية  موظفي  و�إن  �الأمر،  هذ�  تغيري  حتاول  بالده 
�ال�رش�ئيلية �أخربو� نظر�ءهم �الأمريكيني �أنه ال يوجد �سبب 

لهذ� �لت�رشف.
و�إ�رش�ئيليني  �أمريكيني  م�سوؤولني  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
"�لفيز�" منذ  �أر�د ُمنع من �حل�سول على  �إن عوزي  قولهم 
يونيو/حزير�ن 2007 وذلك وفق �لقر�ر 212 من قانون 
�الأمريكية  �ل�سلطات  يخول  و�لذي  و�لهجرة  �لوطنية 
"حرمان �أ�سخا�ص من �لفيز� يف حال كانو� يهددون �لقو�نني 

�الأمريكية جت�س�سًا �أو تخريبًا".
وقالت �ل�سحيفة �إن �التهام �لذي وجه �إىل �ملحلل �ل�سابق 
يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية "�لبنتاغون" وموظفني �آخرين 
�الأمريكي،  باالأمن  ت�رش  معلومات  بت�رشيب  "�إيباك"،  من 
�أجنبية هو  �آخر من دولة  �إىل تورط �سخ�ص  �إ�سارة  حملت 
�أمريكيون لل�سحيفة، يف  �أكد م�سوؤولون  �أر�د، كما  عوزي 
�إ�سارة �إىل �للقاء �لذي ح�سل بني فر�نكلني و�أر�د يف فرب�ير 

2004 يف كافيرتيا �لبنتاغون. 
�يام  منذ  ذكرت  �الإ�رش�ئيلية  "معاريف"  �سحيفة  وكانت 
�لليكود �ملكلف بت�سكيل  �أن بنيامني نتنياهو زعيم حزب 
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �لقادمة �سيعنّي عوزي �أر�د يف من�سب 

م�ست�سار �الأمن �لقومي. 
وقالت �ل�سحيفة �إنه مت �لتحقيق مع �أر�د عام 2005 من ِقبل 
�ملباحث �لفيدر�لية يف و��سنطن على خلفية عالقته بلور�ن�ص 
فر�نكلني �ملتهم بت�رشيب معلومات �رشية الإ�رش�ئيل �أثناء 

عمله يف وز�رة �لدفاع �المريكية )�لبنتاغون(.
 58( فر�نكلني  لور�ن�ص  �ملعني  �المريكي  �خلبري  وكان 
عامًا( يعمل على ملف �ير�ن يف مكتب وزير �لدفاع دونالد 
ر�م�سفلد. و�تهم بنقل معلومات �رشية �ىل ع�سوين يف جلنة 
�لعالقات �المريكية �ال�رش�ئيلية )�يباك( �ملو�لية ال�رش�ئيل 

يف يونيو/حزير�ن 2003.
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واشنطن تاميز: ضابط استخبا ات إس ائيليشهي ُمنع من دخول أم يكا

�لواليات  تو�جهها  �لتي  �القت�سادية  �الأزمة  تاأثري  �نتقل 
�إذ مل  �إىل جماالت متعددة يف حياة �الأمريكيني،  �ملتحدة 
يعودو� ي�ساألون �ملنجمني �أو �لذين يدعون قر�ءة �لغيب 
ق�سايا  عن  و�إمنا  �لوجد�نية،  �أو  �لغر�مية  م�ساكلهم  عن 
�أخرى تتعلق باالقت�ساد وم�ساغلهم �ليومية ومدى تاأثريها 

�ملتوقع عليهم.
فالريي موري�سون  تود�ي عن  يو.�أ�ص.�أي  ونقلت �سحيفة 
�لتي متار�ص مهنة �لتنجيم يف فيالدلفيا، قولها �إن معظم 
زبائنها كانو� يف �ل�سابق ي�ساألونها عن �أمور تتعلق باحلب 
و�لعو�طف، لكنهم �الآن يطرحون �أ�سئلة تتعلق باالقت�ساد 

�ملتعرث �لذي تو�جهه بالدهم وباأ�سو�ق �ملال و�لعقار�ت 
وغريها.

 
و�أ�سافت موري�سون �أن �لزبائن "ي�ساألونني عما �إذ� كانت 
�سوء�"،  �أكرث  ت�سبح  �أو  �ستطول  �القت�سادي  �لركود  فرتة 
مبر�ص  �الإ�سابة  ي�سبه  �الأمر  �إن  لهم  "�أقول  وتابعت 
�جلذري، وعليك �أن تتوقع زيادة يف حدة �ملر�ص قبل �أن 

تخف عو�ر�سه.. ال تخافو�".
 

من ناحيتها قالت ماريانا فيدلر مديرة خدمات �لتنجيم 

�لذين  �إن  �لهاتف،  عرب  و�مل�سورة  �لن�سح  تقدم  �لتي 
و�القت�سادية  �ملالية  متاعبهم  ب�سبب  �لقلق  من  يعانون 
�لتي تو�جهها �أمريكا ويطلبون م�ساعدتهم يف هذ� �ملجال، 

يف تز�يد م�ستمر.
 

و�أ�سافت فيدلر "نتلقى �الآن مكاملات من رجال ون�ساء مل 
يعتقدو� يوما �أنهم �سيفعلون ذلك"، وتابعت قائلة �إن "كل 
�لذي  �لقلق  حدة  من  �لتخفيف  هو  به  �لقيام  ميكننا  ما 

ي�سعرون به وطماأنتهم على م�ستقبلهم".

األزمة االقتصادية تدفع األميكيين لالستعانة باملنجمين

�شالح الدمياطي
Carpenter Construction  Plumber

جميع اعمال النجارة والبناء وال�شباكة

Cell: 718-350-5634ِ
       347-755-6278
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GHORBA GROUP 
GRAND OPENING

COMING SOON

GHORBA TRAVEL

GHORBA PRINTING

GHORBA PHOTO EXPRESS

GHORBA PHONES 

AND MUCH MORE....

www.ghorbagroup.com

5th ave & bay ridge ave. brooklyn nyc 
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اأمرية ميوزك لالنتاج والتوزيع الفني
ا�شم عريق يف عامل االأغنية الفل�شطينية

يوجد لدينا ت�شكيلة 
وا�شعة من االأغاين

والدبكات الفل�شطينية
 لكبار جنوم الفن 

الفل�شطيني
على �شي دي وكا�شيت

لطلبات اجلملة يرجى االت�شال على الهاتف:
973-592-1215 

اعالناتاعالنات

ب�شرى لأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�شي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�شرة – الوجه-

اإزالة ال�شعر 
اإزالة نقاط احل�شا�شية يف الوجه والظهر

ا�شتخدام تقنية الليزر لإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

لأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�شي، ات�شلوا 
على 

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820

A & A Best Produce Inc.
املحل املخت�س يف اخل�شروات والفواكه العربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�شتجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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

Free Delevery
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اأول مدر�شة عربية لتعليم قيادة ال�شيارات
با�شراف ابو�شادي وحممد معال

نعلن عن فتح فرعنا اجلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

718-238-2626          718-491-9048
ب�شرى �شارة الأبناء اجلالية العربية بنيويورك
تعلن مدر�شة اأبو�شادي لتعليم قيادة ال�شيارات

عن وجود مدربات ذوات خربة عالية يف تعليم قيادة ال�شيارات
كما اأننا نقدم تخفي�س %10 من تاأمني ال�شيارات ون�شاعد على حذف

 4 نقاط من رخ�س القيادة 
توجد لدينا �شيارات جاهزة لالمتحان

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

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

$109Special 
offer

ن�شمن لكم النجاح االأكيد وتقدمي االمتحان باللغة العربية

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 اجلريدة عن موزعني يف الواليات 
التالية:
ايلينوي

كاليفورنيا
فلوريدا

ما�شا�شو�شت
اأوهايو

والتجمعات ال�شكانية 
املتواجد فيها العرب  يف امريكا

االت�شال على الرقم:
646-294-1237
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لالإ�شرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�شهر   6

�شنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

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

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

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

حتويل اال�شرطة عرب الربيد

ا�شعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�شية النكم فى ايدى اخلرباء

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

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�شاعدة هاتفية
 

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

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

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

همات هماتم�سا م�سا

ق�سيدة: لنادل  
ل متيم الربغوتي

 

خادم اأقدم يف الفنادق للزباين كل �شي:

اإم الرجيم اأعطي لها كنافة

واإم اخلوامت يف اأ�شابعها اخلم�س اأ�شكب عليها ال�شاي

وال�شائق الهلكان اأهيئ له تخت يف املقعد اخللفي

وال�شرطي اأعطي له هدوم خمططة بالعر�س

واملعتقل اأعطي له  رتبة ع الكتف وجنوم

وام العرو�س وبنتها اللي م�شبطة املاكياج

كّن وجوههن من بو�شالن

اأرمي عليهن من�شفة

وام الع�شر اأطفال اأهديها ثياب العر�س

واعطي رجلها موظف الديوان

اأرجيلة

والطفلة اأعطيها عر�س اأو �شوجلان

واأ�شب للحاكم قناين من هوا

واأ�شلحه احلق املقد�س

والقاتل اعطي له كفن

واعطي القتيل اللي انغدر

�شاعة ت�شفي يف العدى

وال�شاعر املهمل هناك باأبعد االأركان

فلت له مرحبتني

واطلَّعت بعيونه

حطيت قدامه امل�شد�س

 



Ghorba News

Thursday March, 19th  2009- Vol 2  Issue#2618

جهان م�شطفى
ويبدو �أن ت�رشيحات �أوباما حول 
�إطار  يف  باك�ستان  على  �لرتكيز 
�الإرهاب  على  �حلرب  ي�سميه  ما 
، كانت متهد النتهاكات متز�يدة 
 ، �الإ�سالمية  �لدولة  تلك  ل�سيادة 
�ملعار�سة  حتركات  جاءت  ولذ� 
 ، �جلي�ص  بدعم  حتظى  وكاأنها 
�الإ�سالمية  �لر�بطة  حزب  فزعيم 
�ملعار�ص ما كان يتحدى زرد�ري 
�أخذ  �إذ� كان قد  �إال  بهذ� �ل�سكل ، 
�ل�سوء �الأخ�رش من �جلي�ص ، �لذي 
�لتنازالت  قادته  بع�ص  يعار�ص 
لو��سنطن  حكومتهم  تقدمها  �لتي 

و�لتي بلغت حد� غري مقبول.
�أي�سا فاإن �الحتجاجات �ملتو��سلة 
�أخرى وهى هناك  ترتبط بحقيقة 
بني  �ل�سلطة  على  خفيا  �رش�عا 
 25 ففي   ، و�رشيف  زرد�ري 
رئي�ص  �أعلن   ،  2008 �أغ�سط�ص 
نو�ز  �الأ�سبق  �لباك�ستاين  �لوزر�ء 
�لذي  �لر�بطة  حزب  �أن  �رشيف 
يتزعمه قرر �الن�سحاب من �الئتالف 
�أعقاب  يف  ت�سكل  �لذي  �حلاكم 
خالفات  ب�سبب  مب�رشف  �الإطاحة 
قا�سيا   60 تعيني  �إعادة  ب�ساأن 
  2007 �أقالهم م�رشف يف نوفمرب 
، قائال :" �تخذنا هذ� �لقر�ر بعد 
�الإيفاء  يتم  مل  �إذ  �الأمل  فقدنا  �أن 
قطعها  �لتي  �اللتز�مات  من  باأي 
لنا �آ�سف علي زرد�ري زعيم حزب 
يف  �ل�رشيك  �لباك�ستاين  �ل�سعب 
�لو�سع  �أجربنا  لقد  �الئتالف. 
دعمنا و�جللو�ص على  �سحب  على 

مقاعد �ملعار�سة يف �لربملان".
مفاجئا  يكن  مل  �لتطور  هذ� 
�لباك�ستاين  لل�ساأن  للمتابعني 
متما�سكا  يكن  �لتحالف مل  الأن   ،
�لهدف  �أن  حيث   ، �لبد�ية  منذ 
�لوحيد �لذي كان يجمع مكوناته 
عد�  �أما   ، مب�رشف  �الإطاحة  هو 
ذلك فاإن �خلالف هو �سيد �ملوقف 
حزب  �أن  تاريخيا  فمعروف   ،
�لتقليدي  �ملناف�ص  هو  �ل�سعب 
كما   ، �الإ�سالمية  �لر�بطة  حلزب 
�إ�سالميا  توجها  ميلك  �الأخري  �أن 
مع  جيدة  بعالقات  ويتمتع 
وحركة  �الإ�سالمية  �جلماعات 
طالبان ، فيما يد�فع حزب �ل�سعب 
بقوة عن �لعلمانية ويتخذ موقفا 

مت�سدد� من �الإ�سالميني.
�إعادة  �رشيف  �أولويات  من  �أي�سا 
و�لقطيعة  للق�ساء  �لكر�مة 
�إرث م�رشف �لذي جلب  متاما مع 
�الأزمات لباك�ستان ، فيما يحر�ص 
حزب �ل�سعب على �لتم�سك ببع�ص 
�سيا�سات هذ� �الإرث من خالل دعم 
مو�جهة  يف  �أمريكا  مع  �لتحالف 

و�لقاعدة  طالبان  مقاتلي 
لعرقلة  لل�سعي  باالإ�سافة   ،
ر�أ�سهم  وعلى  �لق�ساة  �إعادة 
رئي�ص �ملحكمة �لعليا �ل�سابق 
�فتخار �سودري ، �لذي يعرف 
عنه �لت�سدد يف ق�سايا �لف�ساد 
و�لر�سوة وكان يتوقع يف حال 
ف�ساد  ملفات  يفتح  �أن  عودته 
�أغلقت  قد  كانت  �لتي  زرد�ري 
يف �و�خر 2007 مبوجب �سفقة 
�لوزر�ء  رئي�سة  بني  �سيا�سية 
�لر�حلة بنظري بوتو و�لرئي�ص 
 ، م�رشف  برويز  �ل�سابق 
باإ�سقاط  �الأخري  خاللها  قام 

�سد  �ملوجهة  �لف�ساد  �تهامات 
مقابل   ، زرد�ري  وزوجها  بوتو 
دعم بوتو مل�رشف يف �النتخابات 

�لرئا�سية عام 2007 .
�حلكومة  من  �رشيف  �ن�سحاب 
�الئتالفية �لتي ت�سكلت يف �أعقاب 
�ملا�سي  �لعام  م�رشف  ��ستقالة 
نكو�ص  خلفية  على  فقط  ياأت  مل 
�إعادة  ب�ساأن  لتعهد�ته  زرد�ري 
بعد  مبا�رشة  �ملعزولني  �لق�ساة 
ال  الأنه  و�إمنا   ، م�رشف  ��ستقالة 
يرغب يف تويل زعيم حزب �ل�سعب 
تاأكد  ما  وهذ�   ، �لبالد  رئا�سة 
بالفعل عندما قرر �الن�سحاب بعد 
حزب  �إعالن  من  فقط  و�حد  يوم 
�ختياره  �أغ�سط�ص   24 �ل�سعب يف 
بانتخابات  له  مر�سحا  زرد�ري 

�لرئا�سة يف 6 �سبتمرب 2008 .
من  موقفه  يف  �نطلق  �رشيف 
و�سول  �أن  مفادها  حقيقة 
بنف�ص  �لرئا�سة  لكر�سي  زرد�ري 
�لتي  �لو��سعة  �ل�سالحيات 
حل  وهى  م�رشف  ميتلكها  كان 
�لبعد  يعني  و�حلكومة  �لربملان 
�لدميقر�طية  قو�عد  عن  متاما 
و�نفر�د حزب �ل�سعب بال�سلطة ، 
وبالتايل ��ستمر�ر �لف�ساد و�حلكم 
�سكوكه  وتاأكدت   ، �ال�ستبد�دي 
عندما  و�أكرث  �أكرث  �ل�سدد  هذ�  يف 
حول  د�ستورية  بتعديالت  طالب 
 ، �لرئي�ص  �سالحيات  تقلي�ص 

ورف�سها حزب �ل�سعب .
�الئتالف  من  �ن�سحابه  �أن  ورغم 
�نتخابات  الإجر�ء  يوؤد  مل  �حلاكم 
�لتي  لالأغلبية  بالنظر  مبكرة 
يف  �ل�سعب  حزب  بها  يتمتع 
ماز�ل  �رشيف  �أن  �إال   ، �لربملان 
�لتي  �حلكومة  ف�سل  على  ير�هن 
من  �خلروج  يف  �حلزب  يقودها 
بها  متر  �لتي  �الأزمات  دو�مة 
باك�ستان يف فرتة ما بعد م�رشف 
�لق�ساة  م�ساألة  �أبرزها  ومن 
�لرئا�سة  و�أزمة   ، �ملعزولني 
و�القت�سادي  �الأمني  و�لو�سع   ،
�لذي ي�سهد تدهور� يوما بعد يوم 

يعرف  �أنه  �إىل  باالإ�سافة  هذ�   ،
زرد�ري  يدعم  ال  �جلي�ص  �أن  جيد� 
�لف�ساد  التهامات  بالنظر  كثري� 
�ل�سابق  يف  تالحقه  كانت  �لتي 
، والفتقاره للتجربة يف �حلكم، 
�حلكومة  ت�سيري  يف  و�عتماده 
�حلالية على خربة رئي�ص �لوزر�ء 
يو�سف ر�سا جيالين ، ويبقى �الأمر 
�أن زرد�ري يو�جه معار�سة قوية 
بنظرهم  الأنه  �الإ�سالميني  قبل  من 

�أد�ة بيد و��سنطن.
 ، �ل�سابقة  �حلقائق  �سوء  ويف 
�لتف�سري�ت حول م�ستقبل  تباينت 
باك�ستان فهناك من رجح �حتمال 
�سد  جديد  بانقالب  �لع�سكر  قيام 
غر�ر  على  �ل�سعب  حزب  حكومة 
ما حدث  يف عامي 1988 و1996 
بحكومتي  �جلي�ص  �أطاح  عندما   ،
�حلزب ، فيما رجح �لبع�ص �الآخر 
�رشيف  بني  �سفقة  عقد  �حتمال 
�ل�سلطة بينهما  وزرد�ري القت�سام 

بعد حل ق�سية �لق�ساة .
�لتف�سري�ت  �سحة  كانت  و�أيا 
باتت  و��سنطن  فاإن   ، �ل�سابقة 
�أنفا�سها الأن �الحتجاجات  حتب�ص 
�لكبري  �لزحف  عليها  �أطلق  �لتي 
�ستزيد بال �سك من قوة �الإ�سالميني 
وبالتايل  باك�ستان  وطالبان 
��سرت�تيجية  على  �سلبيا  �لتاأثري 
�أوباما �جلديدة يف �إطار ما ي�سمى 

باحلرب على �الإرهاب .     
و�لنا�سطون  �ملحامون  وكان 
يوم  منذ  بد�أو�  قد  باك�ستان  يف 
مار�ص   13 �ملو�فق  �جلمعة 
�لزحف   " عليها  �أطلق  م�سري�ت 
كل  باإعادة  للمطالبة   ،" �لكبري 
ق�ساة �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا 
�ل�سابق  �لرئي�ص  عزلهم  �لذين 
برويز م�رشف يف نوفمرب 2007 .
من  �نطلقت  �ل�سابقة  �مل�سري�ت 
كر�ت�سي ، وقرر منظموها �أن ت�سل 
�لعا�سمة �إ�سالم �آباد يف 16 مار�ص 

لالعت�سام �أمام �لربملان.

�رشيف،  نو�ز 
�لوزر�ء  رئي�ص 
�ل�سابق، قاد تلك 
�مل�سري�ت ووجه 
حادة  �نتقاد�ت 
�آ�سف  للرئي�ص 
زرد�ري،  علي 
باأنه  وو�سفه 
منوذج مكرر من 
م�رشف  برويز 
حول  وباأنه 
�إىل  باك�ستان 
دولة بولي�سية.

 ، جانبها  ومن 
�سددت قو�ت �ل�رشطة �لباك�ستانية 
�سد  �ل�سارمة  �إجر�ء�تها  من 
�لنا�سطني �ل�سيا�سيني و�ملحامني 
�لع�رش�ت  و�عتقلت  �لبالد،  يف 
من  ملنعهم  حماولة  يف   ، منهم 

�لو�سول �إىل �إ�سالم �آباد .
قناة  بث  �أي�سا  �حلكومة  و�أوقفت 
من  ملنعها  �لتليفزيونية  جيو 
وهو  �الحتجاجات  �أخبار  تغطية 
�الإعالم  وزيرة  دفع  �لذي  �الأمر 

�سريي رحمان �إىل �ال�ستقالة .
 كما �أ�سدرت �حلكومة �أمر� بفر�ص 
�أيام  لثالثة  �جلربية  �الإقامة 
�سهباز  و�سقيقه  �رشيف  نو�ز  على 
�ملعار�سة  قادة  من  وعدد  �رشيف 
�الإ�سالمية  �جلماعة  زعيم  بينهم 
والعب  �أحمد  ح�سني  �لقا�سي 
 ، �ل�سابق عمر�ن خان  �لكريكيت 
�الأمن  على  �حلفاظ  بدعوى  وذلك 
، �إال �أن �رشيف حتدى �لقر�ر كما 

حتدى قر�ر حظر �ملظاهر�ت.
�مل�سري�ت  �أن  �إىل  وبالنظر 
�سعرت   ، كبرية  �سعبية  �كت�سبت 
�حلكومة �لباك�ستانية باأن �الأمور 
ولذ�   ، �ساحلها  غري  يف  ت�سري 
حاولت �لتخفيف من حدة �لتوتر 
�ست�سعى  �أنها  باإعالن  �ل�سيا�سي 
�أ�سدرته  �لذي  �حلكم  ملر�جعة 
�ملحكمة �لعليا يف فرب�ير 2009 
من  و�سقيقه  �رشيف  نو�ز  مبنع 

خو�ص �النتخابات �ملقبلة .
�لرئي�ص  با�سم  متحدث  وقال 
�لباك�ستاين �آ�سف علي زرد�ري يف 
بيان: "�ستقدم �حلكومة �الحتادية 
�ملحكمة  �إىل  مر�جعة  عري�سة 

�لعليا �سد قر�رها".
تنازل  وكاأنه  بد�  �لقر�ر  هذ� 
مع  �مل�ساحلة  باجتاه  وخطوة 
�رشيف ، لكن �إقبال ظفر جهاجر� 
�لر�بطة  حلزب  �لعام  �ل�سكرتري 
�رشف  �إىل  يهدف  �لقر�ر  �إن  قال 

�الأنظار عن حملة �الحتجاج.
زرد�ري  �أن  �ملر�قبون  ويجمع 
�سوى  خيار  من  �أمامه  يعد  مل 
لزعيم  رئي�سية  تنازالت  تقدمي 

�ملعار�سة نو�ز �رشيف ، �إذ� �أر�د 
�سيا�سية يف  �أزمة  �أ�سو�أ  فتيل  نزع 

عهده و�ال�ستمر�ر يف �حلكم .
�أن  �ل�سابقة  �لفر�سية  يدعم  وما 
�سريي  �الإعالم  وزيرة  ��ستقالة 
رحمان �عتربت  موؤ�رش� على ت�سدع 
�إثر  �سفوف حكومة حزب �ل�سعب 
 ، �ملعار�سة  �حتجاجات  ت�ساعد 
وهو �أمر اليخدم م�سالح و��سنطن 
باالأ�سا�ص ، الأن �الإطاحة بزرد�ري 
�الإ�سالميني على  قد تعني �سيطرة 

�حلكم .
�أن و��سنطن مل جتد خيار�  ويبدو 
حليفها  على  �ل�سغط  �سوى 
ر�أ�سهم  وعلى  �لق�ساة  الإعادة 
حتقق  ما  وهو  ت�سودري  �فتخار 
�أن  �إال   ، مار�ص   15 يف  بالفعل 
 ، �ملو�جهة  �نتهاء  اليعني  هذ� 
فزعيم �ملعار�سة نو�ز �رشيف بد� 
وكاأنه م�رش على �لعودة لل�سلطة 
و�حلد من �سالحيات زرد�ري عرب 
�العتماد على �جلي�ص وت�سودري.

وق�سة ت�سودري بد�أت يف 9 مار�ص 
2007 ، عندما قرر م�رشف �سمن 
�ل�سلطة  يف  للبقاء  حماوالته 
�لعليا  �ملحكمة  رئي�ص  عزل   ،
�فتخار حممد ت�سودري بزعم �سوء 
�لذى  �الأمر   ، من�سبه  ��ستغالل 
�أنحاء  كل  يف  بتظاهر�ت  قوبل 
�ملعار�سة  �تهمته  حيث  �لبالد 
باإبعاد ت�سودري الأن �الأخري يرف�ص 
�إعادة  لت�سهيل  �لد�ستور  تعديل 

�نتخابه رئي�سا لوالية ثالثة .
عزله  قبل  �أكد  قد  ت�سودري  وكان 
لرئي�ص  اليتيح  �لد�ستور  �أن 
�لرت�سح  واليته  �ملنتهية  �لدولة 
قبل �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية 
�لتي كان م�رشف يخ�سى نتائجها 
فيها  �ملعار�سة  فوز  و�حتمال  
�لقانون  �أن  ت�سودري  �أكد  كما   ،
�الأ�سا�سي يفر�ص عليه �لتخلي عن 

قيادة �جلي�ص.
 20 يف  �لعليا  �ملحكمة  ووجهت 
�إىل  قوية  �رشبة   2007 يوليو 
�لقا�سي  �إعادة  بقر�رها  م�رشف 
ر�أ�ص  على  عمله  �إىل  ت�سودري 
�ملحكمة ، حيث �أيد ع�رشة ق�ساة 
عن  �لتهم  �إ�سقاط  �ملحكمة  يف 
ت�سودري ، مقابل رف�ص ثالثة بعد 
نقا�سات ��ستمرت 43 يوما ، ورغم 
وعرقل  تعنته  م�رشف  و��سل  ذلك 
و�سار   ، ملن�سبه  ت�سودري  عودة 
�لذي  زرد�ري  خليفته  نهجه  على 
ت�سودري  �إقد�م  �الآخر  هو  يخ�سى 
�خلا�سة  �لف�ساد  ملفات  فتح  على 

به.

الزحف الكبي .. مفاجأة باكستان ألوباما
راأيراأي

اإعالن احلكومة الباك�شتانية يف 15 مار�س اإعادة الق�شاة املعزولني اإىل عملهم اأثار الت�شاوؤالت حول ما اإذا كان هذا االأمر ي�شكل نهاية لالأزمة ال�شيا�شية التي �شهدتها باك�شتان يف 
الفرتة االأخرية اأم اأن االأزمة مازالت على حالها وما حدث هو جمرد تكتيك المت�شا�س غ�شب املعار�شة ؟.

اآراء املحللني تكاد جتمع اأنه من اخلطاأ االعتقاد اأن ما حدث يف باك�شتان جمرد احتجاجات قادتها املعار�شة الإعادة الق�شاة الذين عزلهم الرئي�س ال�شابق برويز م�شرف ويف 
مقدمتهم رئي�س املحكمة العليا افتخار ت�شودري ، فاملو�شوع له اأبعاد اأخرى اأكرث اأهمية وت�شكل فيما يبدو بداية ثورة �شد حليف اأمريكا اآ�شف زرداري.

فمنذ تويل زرداري الرئا�شة العام املا�شي وهناك توقعات باأن تنهار حكومته بني حلظة واأخرى لعدة اأ�شباب من اأبرزها اأنه اليختلف عن م�شرف فيما يتعلق بالوالء الكامل 
الأمريكا ، ويوؤكد هذا ت�شاعد ال�شربات اجلوية االأمريكية ملناطق القبائل وحديث بع�س قادة اجلي�س عن تلقيهم اأوامر بعدم الت�شدي لها .

الزحف الكبري

كابو�س ت�شودري 
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اأمريكى يقتل اأربعة وينتحر فى ميامي

قالت �ل�رشطة �إن �سخ�سا 
��سخا�ص  �أربعة  قتل 
�نتحر  ثم  بالر�سا�ص 
مدينة  يف  �الحد  �سباح 

ميامي �الأمريكية .
بق�سم  �سارجنت  وقال 
�رشطة  يف  �لقتل  جر�ئم 
�لذي  �لرجل  �إن  ميامي 
بندقية  بحوزته  كانت 
ثالث  قتل  �لية  ن�سف 
ن�ساء ورجال د�خل منزل 
هافانا  ليتل  منطقة  يف 

قاد  �لرجل  �ن  و��ساف  بقليل.  �لليل  منت�سف  بعد  باملدينة 
�سيارته بعد ذلك و�نتحر يف منزله �لكائن على بعد ثالثة �ميال 

و�لذي يبدو �أنه ��رشم فيه �لنري�ن.
"�جلرمية" م�ساألة عائلية. تركته زوجته  �نها  �ل�رشطي  وقال 
وتعقبها. ولكنه رف�ص �الف�ساح عن مزيد من �لتفا�سيل مكتفيا 

بالقول �ن �لق�سية ال تز�ل قيد �لتحقيق .
�ال�سبوع  �الباما  يف  بالر�سا�ص  ��سخا�ص  ع�رشة  رجل  وقتل 
فلوريد�  مع  �ل�رشقية  �جلنوبية  �لوالية  حدود  قرب  �ملا�سي 
بينهم �مه وجدته وعمه و�ثنان من �بناء عمه قبل �ن يقتل نف�سه 

بالر�سا�ص.

اإعتقال 132 �شاحرا فى ال�شعودية

"�لريا�ص"  قالت �سحيفة 
مر�كز  �إن  �ل�سعودية 
باملعروف  �الأمر  هيئات 
و�لنهي عن �ملنكر مبنطقة 
مكة �ملكرمة �عتقلت �أكرث 
ودجااًل  �ساحرً�   132 من 
�لهجري  �لعام  خالل 

�ملا�سي.
�ل�سحيفة  و�أ�سافت 
��ستمل تقرير للهيئة على 
�لق�سايا  بعدد  �إح�سائية 
يف  �سبطها  مت  �لتي 

حمافظات منطقة مكة مع �لتطرق �إىل �جلهود �ملبذولة يف جمال 
�لن�ساط �لوقائي و�لتوعوي ملر�كز �لهيئة ملعاجلة ومكافحة 

ق�سايا �ل�سحر و�ل�سعوذة و�لدجل باملنطقة.
�لن�سيب  جدة  مبحافظة  �ل�سديق  هيئة  ملركز  "كان  وتابعت 
�الأكرب يف �لقب�ص حيث مت �سبط 68 ق�سية خالل �لعام �ملا�سي 
�خلم�ص  خالل  �ملركز  قبل  من  �سبطه  مت  ما  �إجمايل  لي�سبح 
�سنو�ت �ملا�سية 558 ق�سية، ويليه مركز هيئة �ملن�سور مبكة 
33 ق�سية ثم مركز هيئة �لهجرة مبكة 23 ق�سية ثم مركز �سهار 

مبحافظة �لطائف 8 ق�سايا" .

مقتل 82 �شخ�شًا وانتحار 21 اآخرين
 ب�شبب تداعيات االأزمة املالية

�أعدته  حديث  تقرير  ك�سف 
للدفاع  �لوطنية  �جلمعية 
و�حلريات  �حلقوق  عن 
�ملالية  �الأزمة  �أن  مب�رش 
و�ل�سغوط  �لعاملية 
كانت  و�القت�سادية  �ملالية 
من  �أكرث  قتل  حو�دث  ور�ء 
حادثة  و21  �سخ�سا،   82

�نتحار.
�أ�سهر  من  �إن  �لتقرير  وقال 

زوجتيهما  بقتل  و�ملنيا  بالقاهرة  �أبوين  قيام  �حلو�دث  هذه 
و�أوالدهما ب�سبب خ�سارتهما الأمو�لهما يف �لبور�سة.

كان �آخر هذه �حلو�دث قيام �ساحب معر�ص �سيار�ت باالنتحار 
مالية،  باأزمة  ملروره  بالنيل  نف�سه  باإلقاء  كوبري  �أعلى  من 
كوبري  �أعلى  �إىل  ��سطحابه  باملعر�ص  عاملني  من  طلب  حيث 
وعقب و�سولهم فوجئو� به يطلب منهم تركه مبفرده، و�لعودة 
و�لذي  به،  �خلا�ص  �جلاكت  معهم  ترك  �أن  بعد  �ملعر�ص  �إىل 
�كت�سفا بعد عودتهما وجود ورقه د�خله تفيد باأنه قرر �النتحار، 
�لفرتة  يف  مالية  باأزمة  مير  كان  باأنه  قررت  زوجته  وب�سوؤ�ل 

�ل�سابقة بعد تر�جع مبيعات �ل�سيار�ت وركود �ل�سوق .�ص

بثاأر  �أخذت  �ل�سماء  عد�لة 
فتاة مت �غت�سابها و�لتخل�ص 
وفى  ب�سعة،  بطريقة  منها 
مبدينة  �جلنايات  حمكمة 
�إ�سد�ل �ل�ستار على  بنها مت 
على  �رتكبت  جرمية  �أب�سع 
�لقليوبية  حمافظة  �أر�ص 
جترد  عندما  �مل�رشية. 
م�ساعر  كل  من  عاطل 
قلبه  وحتجر  �الإن�سانية 
وحتول �إىل ذئب ب�رشى نه�ص 
ج�سد طفلة �سقيقته �لبالغة 
من �لعمر "9 �سنو�ت" بعد 

�أن لعب �ل�سيطان بر�أ�سه .
�ل�سابع"  "�ليوم  �سحيفة  وبح�سب 
بحجة  �ملقابر  �إىل  ��ستدرجها 
مبدينة  جدها  �إىل  تو�سيلها 
مالب�سها  بخلع  وقام  �خلانكة، 
فقالت  بـ"�ملو�ص"،  تهديدها  بعد 
فقال  خاىل"  يا  "عيب  �لطفلة  له 
�أموتك  و�إال  مالب�سك  "�أخلعى  لها 
وخلعت  �لطفلة  فخافت  باملو�ص" 
ملدة  باغت�سابها  وقام  مالب�سها 
�لوعى  فقدت  حتى  �ساعة  ن�سف 
مالب�سها،  على  دماوؤها  و�سالت 
�لذى  باالإي�سارب  بتكتيفها  قام  ثم 
كانت ترتديه وكتم �أنفا�سها بعد �أن 
�رشق م�سوغاتها �لذهبية و�ألقاها 
د�خل مقربة مفتوحة وو�سع حجر� 
�أفاقت  على باب �ملقربة، وعندما 
قو�ها  جتميع  �لطفلة  حاولت 
�ل�سعيفة حتى فكت نف�سها، ول�سوء 

حظها كان يقف �أمام �ملقربة فقام 
د�خل  وو�سعها  ربطها  باإعادة 
�إىل  وذهب  �أخرى،  مرة  �ملقربة 
عنها  تبحث  �أ�رشتها  فوجد  منزله 
�أمامهم  وتظاهر  مكان،  كل  فى 

بحزنه �ل�سديد عليها.
ربة  توجه  و�أثناء  �ل�سباح  وفى 
للمقابر  �إىل حقلها �ملجاور  منزل 
�سمعت �سوت �لفتاة وهى ت�ستغيث 
وتبكى فانتابتها حالة من �لذهول 
حتى  جترى  وظلت  و�خلوف، 
و�ساألوها  �لنا�ص  حولها  �لتف 
�إنها  لهم  فقالت  خوفها  �سبب  عن 
د�خل  تبكى  طفلة  �سوت  �سمعت 
�إىل مكان  �لنا�ص  فاأ�رشع  �ملقابر، 
�جلرمية ف�سمعو� �سوت طفلة تبكى 
من  �حلجر  و�أز�ل  �أحدهم  فدخل 
�أحد  على باب �ملقربة ومل ي�سدق 
مكبلة  �لطفلة  �ساهد  عندما  نف�سه 
�أنها  وتبني  فاأخرجها  باإي�سارب، 

�لطفلة �ملفقودة .
فى  �مل�ست�سفى  �إىل  نقلها  مت 
��ستفاقت  وعندما  �سيئة،  حالة 
قالت "خاىل حطنى فى �ملقربة 
حاجات  بعمل  قام  �أن  بعد 
�لقب�ص  �ألقى  معايا"  وح�سة 
على �ملتهم بعد هروبه فى �أحد 
بال�سحر�ء  �ملهجورة  �الأماكن 
و�أحيل  حية،  باأنها  علمه  بعد 
للنيابة فتولت �لتحقيق و�أمرت 
بحب�سه 4 �أيام على ذمة �لتحقيق 
عاجلة،  حماكمة  �إىل  و�أحالته 
�جلنايات  حمكمة  فق�ست 
�سيد  ويدعى  �ملتهم  مبعاقبة 
�لطوخى حممود "31 �سنة- عاطل" 
�جلل�سة  و�أثناء  �سنقا،  باالإعد�م 
كما  �حل�سور،  �ملتهم  �أهل  رف�ص 
رف�ص جميع �ملحامني �لدفاع عنه 
�لتى  �جلرمية  وفظاعة  �سدة  من 
بندب  �ملحكمة  فقامت  �رتكبها 

حمام للدفاع عنه.
وك�سفت �لتحقيقات �أن �ملتهم �سبق 
�أن دخل �ل�سجن ملدة 7 �سنو�ت فى 
�أن  بعد  باالإكر�ه  �غت�ساب  ق�سية 
�ل�سحى  �ل�رشف  مو��سري  ت�سلق 
وتعدى  منزل  ربة  على  ودخل 
م�سوغاتها،  و�رشق  عليها جن�سيا 
�بنة  مع  �لب�سعة  جرميته  و�رتكب 
من  فقط  �سهرين  بعد  �سقيقته 
خروجه من �ل�سجن، وبذلك �أ�سدل 
م�ساعر  هزت  جرمية  على  �ل�ستار 

كل مو�طنى �لقليوبية .

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

اإلعدام لـ” عاطل” إغتصربطفلة شقيقته ودفنها حية فى املقاب 

التح شات اجلنسية تعصف بالكنائس األم يكية
�لكني�سة  �أعدته  تقرير  �أ�سار 
�لواليات  يف  �لكاثوليكية 
دعاوى  �أن  �ىل  �ملتحدة 
�ملرفوعة  �جلن�سية  �العتد�ء�ت 
�رتفاعا  �سهدت  قد  �سدها 

ملحوظا خالل �لعام �ملا�سي.
�لكني�سة  �ن  �ىل  �لتقرير  و��سار 
�لعام  دفعت  قد  �لكاثوليكية 
دوالر  مليون   437 �ملا�سي 
هذه  ل�سحايا  كتعوي�ص 
رجال  قبل  من  �العتد�ء�ت 
�سملت  وقد  �لكني�سة.  �لدين يف 

كني�سة   200 من  �كرث  �لدر��سة 
�نحاء  خمتلف  يف  دينيا  ومركز� 

�لواليات �ملتحدة.
و��سارت �لدر��سة �ىل �ن و�حد� من 
بني كل خم�ص من �ل�سحايا كانو� 
عندما  �لعمر  من  �لعا�رشة  دون 

�لنفقات  لكن  لالعتد�ء.  تعر�سو� 
ب�سبب  �لكني�سة  حتملتها  �لتي 
بن�سبة  تر�جعت  �العتد�ء�ت  هذه 
 2008 عام  خالل  باملائة   29
�رتفاع  رغم   2007 بعام  مقارنة 
عدد �لدعاوى خالل �لعام �ملا�سي 
بن�سبة 16 باملائة مقارنة بالعام 

�لذي �سبقه.
و��سارت تقارير �عالمية �ىل �نه 
خالل عام 2007 مت دفع مبالغ 
كتعوي�سات  م�سبوقة  غري 
 660 دفع  مت  حيث  لل�سحايا 
من  خلم�سمائة  دوالر  مليون 

�ل�سحايا.
تقدم  �حر�ز  �ىل  �لتقرير  ولفت 
يف جمال تطبيق ميثاق حماية 
�لكني�سة  تنبته  �لذي  �الطفال 
�لف�سيحة  عن  �لك�سف  عقب 
فيها  تورط  �لتي  �جلن�سية 
مدينة  �لكاثوليك يف  �لدين  رجال 

بو�سطن عام 2002.
وعلق �لكاردينال فر�ن�سي�ص جورج 
على �لتقرير بالقول "�ن �لكني�سة 
يف  �ل�سحيح  �الجتاه  يف  ت�سري 

�سعيها حلماية �الطفال لديها" .

...و إنتشا  دعا ة األطفال فى املزا ات الدينية باهلند  
�أ�سارت در��سة ن�رشت �ليوم �لثالثاء 
�جلن�سي  �ال�ستغالل  �نت�سار  �إىل 
مز�ر�ت  ثالثة  يف  �لذكور  لالأطفال 
هذ�  و�أن  �لهند  يف  كربى  دينية 
�لدر��سة  �النت�سار يتز�يد. وركزت 
يف  �لذكور  �الأطفال  دعارة  على 
يف  �لهندو�سية  �لدينية  �ملز�ر�ت 
كل من بوري �رشقي والية �أوري�سا 
�ل�رشقية وتريوباتي وجوروفايور 
وكري�ال  �أندر�بر�دي�ص  فيواليتي 

�جلنوبيتني .

�إكبات   " منظمة  �لدر��سة  �أجرت 
دولية  �سبكة  عن  عبارة  وهي   "
لالأطفال  �ال�ستغالالجلن�سي  ملنع 
بالتعاون مع منظمة " �إكوي�سنز " 
و�أفادت  �حلكومية.  غري  �لهندية 
يف  �ل�سياحة  تنمية  باأن  �لدر��سة 
��ستغالل  �إىل  �أدى  �ملز�ر�ت  هذه 
�الأطفال جن�سيا ، باأ�سكال متعددة 
�الأطفال  معاملة  �إ�ساءة  منها 
�الأطفال  ودعارة  �الأطفال  وتهريب 
و�سور  �الأطفال  جن�ص  و�سياحة 

�الأطفال �الإباحية .

ملنظمة  �ملن�سق  فيديا  �إ�ص  وقال 
�إكوي�سنز �إن �ملعلومات �ملتو�فرة 
�ال�ستغالل �جلن�سي لالأطفال  ب�ساأن 
بالنظر  قليلة  �الأطفال  ودعارة 
يقومون  من  معظم  �أن  فر�سية  �إىل 
�لرجال  من  �جلن�سي  باال�ستغالل 
ن�ساء�أو  �إما  ف�سحاياهم  ثم  ومن 

بنات �إال �أن ذلك لي�ص �سحيحا .
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وهو   ، �جلوعاين  �لزمان  مفجوع  حدثنا 
ملا   : فقال  �ملجاين  �لقمع  �سحايا  من 
كان هذ� �ل�سهر غريبا عن بقية �ل�سهوْر ، 
وحافال باأحد�ث �سيعت معها ر�ئحة �لورد 
تكفي  ال  وقائع  على  و�ساهد�   ، و�لزهوْر 
لتحليلها ب�سعة �سطوْر ، فما بني ��ستقالة 
عايل �لهمة من مهمته �ل�ساميْه ، وما بني 
 ، �إرهابيْه  غاز  لقنينة  �ملهند�ص  تفجري 
�أجانب و�سخ�سيات  كانت ت�ستهدف �سياحا 
 " �سحفيي  على  �حلكم  بني  وما   ، ر�قيْه 
�لوطن �الآْن  " ، وم�سادرة جملة " ني�ساْن 
�لعرياْن  �جلائع  �ل�سعب  و��سطهاد   ،  "
نحو  �ملا�سي  �ل�سهر  هذ�  �أحد�ث  جرت   ،
و�أغلى  فيه  خرب  �أبهى  ليبقى   ، �لن�سياْن 
وزير  جنلة  �عتقال  خرب  هو   ، عنو�ْن 
ـ كما  �سابق وم�ست�سار حناْن ، و�لزج بها 
زعمو� ـ خلف �أربعة جدر�ْن ، بتهمة حيازة 
�ملخدر�ت �ملمنوعْه ، و�الإجتار يف �سموم 
ع�سابة  وتزعم   ، م�سنوعْه  �ل�سموم  من 
وجتهيز   ، و�ملقطوعْه  للمقطوع  قاطعة 
بيوت �أو �أوكار للدعارة �لر�قيْه ، وجعلها 
حتت ت�رشف بع�ص �ل�سخ�سيات �ل�ساميْه، 
�ل�سخ�سية  �مل�سالح  ق�ساء  من  لالإ�ستفادة 
و�لذ�تيْه ، … فلما كان هذ� �ل�سهر غريبا 
جممع  نحو  كعادتي  توجهت   ، للغايْه 
�الألف  �ساحب   ، �لرعايْه  �بي  �بن  �حلاج 
�ل�سوء  ت�سليط  و�ساألته   ، وحكايْه  حكاية 
ي�سلي  مبا   ، و�لوقائْع  �الأحد�ث  هذه  على 
�ل�سائل  ويفيد   ، �جلائْع  �ملقهور  �لفقري 
 ، �لر�ئْع  �للقاء  هذ�  يف  معنا  و�حلا�رش 
�لتجمع  �حلا�رشين  من  طلب  بعدما  فقال 
ما  م�سلم  كل  على  ورد   ، حلقيْه  �سكل  على 
يلزمه من حتيْه ، و�لتفت �إىل جهة غربية 
�لذي  > > �حلمد لله   : و�أخرى �رشقيْه ، 
 ، �سو��سيْه  �مل�سط  كاأ�سنان  �لنا�ص  جعل 
خري  حممد  �سيدنا  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة 
�تبع  ومن  و�سحبه  �آله  وعلى   ، �لب�رشيْه 
�لقر�آن و�ل�سنة �لنبويْه ، وبعد فيا �أحباب 
�لو�حد �لدياْن ، ويا �أيها �لفقري �ملنكوب 
�لعرياْن ، ويا �أيها �لوزير ويا �أيها �الأمري 
و�ل�سلطاْن ، كما تدين تد�ْن ، وكما حتفر 
يحفر لك من غري زيادة �أو نق�ساْن ، و�الأيام 
�أو جاْن ، فهذه  �إن�ص  تدور فال يغرنك بها 
�أكرمها   ، �الأعز�ْء  �لوزر�ء  �أبناء  من  بنت 
بحياة   ، و�ل�سماْء  لالأر�ص  �خلالق  �لله 
فاملال   ، �لفقر�ْء  �أبناء  متناها  لطاملا 
ياأتيَها ، و�جلاه من كل  من �ستى �جلهات 
�رش �إن�سي يحميَها ، ومكانة �الأب الآدميتها 
وب�رشيتها تن�سيَها ، ت�سرتي ما ت�ساء متى 
ت�ساْء ، وت�سفع من ت�ساء من غري ��ستحياْء 
، وال تعرف ماذ� تعنيه حروف �الإ�ستثناْء 
، حتى �أنها ويف �إحدى مغامر�تها �لتي ال 
�لفارهة  ب�سيارتها  كانت  وبينما   ، تنتِهي 
تلتِهي ، وجتوب �ل�سو�رع وتلوك من �لعلك 

من  �رشطية  �أوقفتها   ، ت�ستِهي  ما  �لثمني 
وحاولت   ، �لناع�ْص  �لر�قد  �ل�سعب  �أبناء 
بذيئ  ت�رشف  �أي  غري  من  �أور�قها  �سحب 
�أو م�ساك�ْص ، ملخالفتها �لقانون و�سريها 
ب�رشعة يف �الإجتاه �ملعاك�ْص ، والأنها بنت 
�ل�رشطية  والأن   ، �سابْق  ووزير  م�ست�سار 
من  كان  ما   ، �لفو�رْق  باأهمية  تعرتف  ال 
 ، و�لعو�ئْق  للحو�جز  �ملك�رشة  بطلتنا 
�رشطية   ، �لثمينْه  ب�سيارتها  د��ست  �أن  �إال 
�ملرور �مل�سكينْه ، دون رحمة �أو �سفقة �أو 
�لق�رْش  خدمة  يف  �ل�رشطة  والأن   ، �سكينْه 
بنت  باعتقال   ، �الأمْر  وكل  �الأمر  �أعطي   ،
�لذكْر ، فحكم عليها مبا  �ل�سالفة  �لوزير 
�أن يحكْم ، والأن �ملح�سوبية  �لق�ساء  �ساء 
و�لزبونية يف بلدي لبلدي حتكْم ، �سدر عفو 
ملكي �سامي لل�رشطية يرجْم ، وحلبل �سجن 
�ل�رشطية  ورفعت   ، ي�رُشْم  �ملدللة  �لبنت 
�ل�سكوى لر�فع �ل�سماء بال عمْد ، و�ساألته 
�أن   ، و�لنكْد  �الأ�سى  تعنيه حروف  ما  بكل 
يقت�ص لها ممن ��سرتو� �لعد�لة بجاههم يف 
هذ� �لبلْد ، وميهل �لله عا�سيه وال يهمْل ، 
ويفتح باب �لتوبة يف وجه عباده وال يقفْل 
معا�سيه  ل�ستار  �لعا�سي  ما  �إذ�  حتى   ،
�أخذ عزيز مقتدْر ،  �لله  �أخذه  مل ي�سدْل ، 
ملن  عربة  ليكون  منه  للمظلومني  و�قت�ص 
كانت  �لتي  للبنت  وقع  ما  وهذ�   ، يعترْب 
ق�ستها  كادت  فما   ، تفتخْر  �أبيها  مبا�سي 
ملفاتها  كادت  وما   ، تن�َسى  �ل�رشطية  مع 
حتى   ، تك�َسى  �لن�سيان  بثياب  �ملت�سخة 
فبنت   ، ين�َسى  منها من ال يغفل وال  �نتقم 
�سارت   ، ح�رشتاْه  و�  و�لوزير  �مل�ست�سار 
�سيف  وبطلة   ، و�الأفو�ْه  �ملجال�ص  حديث 
عليها  �ألقت  فقد   ، نن�ساْه  ولن  ال  مرير 
�لقب�ْص ، و�تهمتها يف عز  �رشطة �ملخزن 
�حلر و�لقي�ْص ، بتهم �أ�سالت مد�د �ل�سحافة 
بالغي�ص و�لفي�ْص ،فاإعد�د �أوكار للدعارْه 
�جلالبة  �ملخدر�ت  وبيع  و��ستهالك   ،
على  و�الإحتيال  و�لن�سب   ، للخ�سارْه 
وجهت  تهم  من  جزء   ، �لعذ�رى  �لفتيات 
لبنت �مل�ست�سار و�لوزيْر ، ليبقى �ل�سوؤ�ل 
�ملطروح يف �الأول و�الأخرْي ، هو هل �سياأخذ 
�لق�ساء جمر�ه من غري تع�سرْي ، �أم �سيتعرث 
كل  ذرية  �أوز�ر  ليتحمل   ، �ل�سابْق  كما يف 
يقدم  فد�ء  �سابْق ، كب�ص  �أو وزير  م�سوؤول 
من �أبناء �سعب ي�سبح ومي�سي على �لو�سع 
�ملخزي �حلارْق ... هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي 
وهذ�   ، �لتحقيْق  جمريات  عنه  �ستجيب 
طرف  من  طرحه  �ملفرو�ص  �ل�سوؤ�ل  هو 
كل  ل�سان حر طليْق ، ولكم بعدها حرية 

�لتعبري و�لتعليْق ؟؟؟؟ << .

 ، �لرعايْه  �أبي  البن  قلت   : �ملنفجوع  قال 
بعدما �بتعد عن �أ�سلوب �لرو�ية و�حلكايْه 
من  �ل�سحف  تد�ولته  ما  تكر�ر  و�ختار   ،
يا  �أنت  ر�أيك  يف   :  ، �لنهايْه  �إىل  �لبد�ية 

�ست�سجن  هل   ، �ملريرْه  �ملقامات  �ساحب 
 ، �ملريرْه  �لتهم  هذه  �أمام  �لوزير  بنت 
�سعب  ال�ستغفال  �أخرى  م�رشحية  �أنها  �أم 
 <  : فقال  ؟؟؟   ، و�ل�ساي و�حلريرْه  �خلبز 
> يا مفجوع �لزمان �جلوعايِن ، �إذ� ر�أيت 
�لذئاب ترعى مع �خلرفاِن ، و�إذ� �ساهدت 
ب�ست  و�إذ�   ، �لغزالِن  قطيع  حتمي  �الأ�سود 
ـا ، و�سارت نار جهنم فردو�َسا  �الأر�ص ب�سَّ
 ، وحب�َسا  �سجنا  �لوزير  بنت  ف�ستلقى   ،
�أو  ن�سيت   ، �لزماْن  مفجوع  يا  بك  وكاأين 
 ، �لعدناْن  �ملغرب  بلد  يف  �أنك  تنا�سيت 
�ل�سلطاْن ، وي�سجن  بلد ت�رشق فيه ق�سور 
وتباع   ، و�لبهتاْن  بالزور  �ملظلوم  فيه 
 ، �الأثماْن  باأبخ�ص  و�لعد�لة  �لكر�مة  فيه 
بالد  يف  �حل�سانة  �أن  ن�سيت  قد  بك  وكاأين 
الأ�سحابها  تبقى   ، و�الأد�ر�سْه  �لعلويني 
تقاعدو�  و�إن  حتى   ، حار�سْه  حافظة 
�حل�سانة  وهذه   ، �لقار�سْه  مهماتهم  من 
ْه ، ت�سمل ما لهم  و�ل�سمانة و�مليزة �لقويَّ
حولهم  ومن  وتقيهم   ، وتبعيْه  ذرية  من 
يا  من �رش �ملناو�سات �ملخزنيْه ، وعليه 
�أيها �ملغلوب على �أمرْه ، ويا �أيها �لقاب�ص 
على ناره وجمرْه ، ال حماكمة �ستطال بنت 
�لوزير �ملحمي طو�ل عمرْه ، وغد� �أو بعد 
�ستقر�أ   ، باملر�حي�ْص  �ل�ساكن  �أيها  يا  غد 
�إطالق  خرب   ، �لعري�ْص  �لطويل  وبالبند 
تعوي�ْص  �أو  متابعة  من غري  بطلتنا  �رش�ح 
، فهل يعقل �أن تعتقل جنلة م�ست�سار�سابق 
لل�سلطاْن ، وهل يعقل �أن يحر�سها من خلف 
يعقل  وهل   ، و�ل�سجاْن  �جلالد  �لزنز�نة 
�الأركاْن  �أنو�ع  كل  لها  تهتز  بتهم  تتهم  �أن 
 ، ي�سجنوْن  �لوزر�ء  �أبناء  كان  متى  ثم   ،
ومتى كان �أ�سحابهم باإ�سم �لقانون يد�نوْن 
�أكبادهم  فلذ�ت  ل�سجن  هم  كانو�  ومتى   ،
ي�سمحوْن ، ...�إن �ل�سجون و�حلديث عنها 
ذو �سجوْن ، و�سعت باالأ�سا�ص يف هذ� �لبلد 
�ملغبوْن ،جلن�ص و�حد كان و�سيكوْن ، هو 
جن�ص �لفقر�ء و�لتع�ساْء ، ومن حلق بركبهم 
من �مل�ست�سعفني �لرجال و�لن�ساْء ، وهذه 
��ستثناْء  حقيقة ال وجود معها ولو حلالة 
 ، �لغيْب  معرفة  مدعيا  �أكون  ال  وحتى   ،
وحتى �أبرهن على ما �أقول من كالم نابع من 
�لقلْب ، �أقول و�لله �مل�ستعان من غري �سك 
�أو ريْب ، هذ� وزير وزعيم حزبي تعرفونه 
�سيارة  د��ست   ، �ل�سديْد  �الأ�سف  كامل  مع 
�ل�سباب  من  ثلة   ، �لرعديْد  �ل�سنديد  �إبنه 
قتياَل  �أردته  من  فاأردت   ، �لر�سيْد  �ملثقف 
، والأنه لن يكون �أمام �إبنه بخياَل ، والأنه 
كان لل�سلطة خادما وعمياَل ، حرك ما لديه 
من نفوذ و�سكوْك ، و�أبطل م�سطرة �ملتابعة 
�جلنائية يف حق �بنه �ل�سعلوْك ، غري �آبه 
باأرو�ح �ملو�طنني �لذين �سدمو� ملثل هكذ� 
 ، عايِل  �أبو  رقية  وهذه   ، و�سلوْك  ت�رشف 
حينما ركبت �ملوج �لعايِل ، وك�رشت طود 
�ل�سكوت و�خلوف �ملتعايِل ، وك�سفت عما 

وعما   ، ف�ساْد  من  �لق�ساء  �سلك  يف  يجري 
بامل�ست�سعفني  �مل�سوؤولني  كبار  يفعله 
فيه  مبا  �ملخزن  �تهمها   ، �لبالْد  هذه  يف 
كانت  بتهم   ، وجالْد  وزبانية  �رشطي  من 
خمفية  لها  تهمة   ، وحمولْه  وزر�  �أثقلها 
وعنها جمهولْه ، متثلت يف �رتكاب جرمية 
�مل�سوؤولون  �ل�سادة  �أما   ، مهبولْه  قتل 
�ملتابعون يف هذه �لق�سية �ل�سمينْه ، فقد 
�ن�سلو� منها كما تن�سل �ل�سعرة من �لعجينْه 
، و�أنعم بها من دميوقر�طية ر�ئعة وعد�لة 
ثمينْه ، وهذ� وتلك وذ�ك وغريهم كثري يا 
رفاق �لدرْب ، �رشقو� ما تي�رش من خري�ت 
ومليار�ت �ل�سعْب ، وباعو� �ل�سم يف �لد�سم 
�لعذْب ، فلما وقعت �لفاأ�ص يف �لر�أ�ص من 
كرثة �لنهب و�ل�رشْب ، حكم عليهم ب�رش�ح 
من  على  وقب�ص   ، ماليْه  وغر�مة  موؤقت 
حرك �سدهم �مل�ساطر �لقانونيْه ، لتن�سى 
 ، ما�سيْه  وليلة  يوم  بني  ما  �أخبارهم 
وليبقى من ال �أب له يف دهاليز �لوز�رْه ، 
ومن ال عم له يف غياهب �الإد�رْه ، ومن ال 
قريب له يف حميط �الإمارْه ، عر�سة للقمع 
و�لردع و�ل�سجن �ملبنْي ، حتى ولو كانت 
 ، م�سكنْي  بقال  من  بي�سة  �رشقة  �لتهمة 
بد�فع �إ�سكات بطن جائع من �أعو�م و�سننْي 
، هو  �الأياْم  هذه  نخافه يف  ما  و�أخوف   ،
 ، �لهماْم  �لوزير  بنت  �رش�ح  يطلق  �أن 
عالمات  حولها  حرك  من  بدلها  ليعتقل 
من  �لقانون  حروف  و�تبع   ، �الإ�ستفهاْم 
�أغلى  �أن �ملبادئ هي  �ألف وياْء ، و�عترب 
و�أعز �الأ�سياْء ، و�أن �لقانون فوق �جلميع 
�نتهاء  و�إىل حني   ...  ، ��ستثناْء  من غري 
هذه �الأحد�ث �أيها �ل�سادْه ، تذكرو� معي �أن 
�لقنفد ال يلد �أمل�سا على غري �لعادْه ، و�أن 
�لله ميهل وال يهمل يا �أ�سحاب �ل�سعادْه ، 
... فال �أق�سم بهذ� �لبلد وو�لد وما ولْد ، 
من  و�للبيب   ، �الأ�سْد  ذ�ك  من  �ل�سبلة  فتلك 
وكل   ، �لنكْد  عن  �لبعيدة  باالإ�سارة  يفهم 
�لكوكاينْي ،  يبيعون  �لوزر�ء  و�أبناء  عام 
و�مل�ست�سعفنْي  �لفقر�ء  باأج�ساد  ويعبثون 
للمف�سد�ت  �لف�ساد  �أوكار  ويجهزون   ،
لله  �حلمد  �أن  �لكالم  و�آخر   ، و�ملف�سديْن 

رب �لعاملنْي << . 

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

متى كان أبناء الوز اء يسجنوْن؟
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اأنت والأفالم

وتلفزيون وتلفزيونفنون  فنون 
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
�أمريكي م�رشي م�سلم
 يرغب من �لزو�ج 

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

بدون �والد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�سة يف �الأكل
 �ل�سوري

 �ملعجنات و�حللويات
تبحث عن �سغل

يف نيويورك �و نيوجر�سي

718-836-3956

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

للزو�ج

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 �ور�ق 

�لرجاء �الت�سال باجلريدة

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

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

ح�سن للمر�جعة
3473356859

 م�سلم �أمريكي م�رشي يقيم
 بوالية ال�ص فيكا�ص يبحث

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

�لرجاء �الت�سال على �جلريدة

�سكر�

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

tan haveing experience in 
drawing blood، EKG pe -

formed، PFT،cytology،urine 
culture،urinlysis throat 

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

646 731 0672 thanks

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

 �ل�سكل من ��رشة حمرتمة،
 تبحث هن م�رشي م�سلم من 33
 �ىل 46 �سنة-لي�ص لديه �والد-

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

�رشعية يف �مريكا
 �الت�سال على �جلريدة

�سيدة عربية تبحث عن �سغل 
كمربية �أطفال يف منطقة 

بروكلن �لرجاء �الت�سال على:
Tel  347-822-8931

 �سوري يف �الأربعينات من
 عمره مي�سور �حلال لي�ص لديه

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

�الأمريكية
�سكر�

�الت�سال على �جلريدة

 �لعمر : 26
 �لديانة : م�سلم

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

 يرغب يف �الأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

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

�لبنزين
Tel: 201-780-5760

مع �ل�سكر

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

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

  �الت�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 �أو

  نيوجر�سي، حتمل رخ�سة
B سياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.com

اإعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها ، �أنه �بتد�ء� من �الأعد�د �لقادمة 
�سيتم تخ�سي�ص �سفحة كاملة لالإعالنات �ملبوبة، وت�سمل هذه 

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

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

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

خدماتخدمات
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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�شايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�شريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�شوية الو�شعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

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

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

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

Fax: 718-680-2025
FREE CONSULTATION

www.michaelwalkerlaw.com


