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اأعرين ل�شان ًا اأيها ال�شعر لل�شكر ِ
واإن مل ْ
كنت من �شعر
فال
تطق ُ�شكرا
َ
I
م�شاء الأحد املوافق للرابع والع�رشين من �شهر
ت�رشين الأول  2010كان يوما عاديا يف حياة
الكثريين ،لكنه مل يكن كذلك بالن�شبة يل .لقد كان
لقاء حميميا مع اأحبتي واأ�شدقائي واأبناء بلدي
واأهلي وعائلتي ...رفاق درب واأ�شدقاء طفولة
وزمالء مدر�شة اأو جامعة اأو ميادين ن�شال
ون�شاط ،جاوؤوا من كل حدب و�شوب لي�شاركوين
الحتفاء باإطالق كتابي «ذلك اليوم الع�شيب» .كل
من ح�رش يربطني به /بها خيط ما قائم على املحبة
والحرتام املتبادلني .غ�شت القاعة باحل�شور
فاأ�شيفت خم�س طاولت اأخرى لت�شتوعب نحو
 400اإن�شان .حقيقة تعرفت على نف�شي تلك الليلة
اأكرث من ذي قبل .فقد راأيت «من اأنا» من خالل
عيون الآخرين ،و�شمعت اأ�شياء عني من خالل
كلمات الأ�شدقاء الذين فتحوا �شفحات من حياتي
كانت مغلقة ،واقتب�شوا ُجمال من كالم كنت ن�شيته،
وذكروين بحوادث واأحداث ووقائع كنت اأظنها
دفنت يف اأر�شيفات
الذاكرة البعيدة،
واأ�شمعوين و�شفا
مل�شلكيات ّ
يف مل تكن
ت�شتوقفني لأنها كانت
بالن�شبة يل عادية
جدا.
II
اأود يف البداية
اأن اأتوجه بالتحية
والمتنان ل�شعادة
ال�شفري الدكتور ب�شار
اجلعفري ،املمثل
الدائم للجمهورية
العربية ال�شورية على
كلمته الرائعة التي
اأعادت اإىل الذاكرة
خطاب ال�شمود
ومفردات املقاومة
وح�شد اجلهد ملنع
ال�شت�شالم .ل اأملك
اإل اأن اأنحني احرتاما
ملا ذكره من �شفات
يف كتاباتي جتعلني
اأزيد توا�شعا واأرتقي
كتابة واأمت�شك اأكرث
ب�شعاري الدائم «بحث
عن احلقيقة ودفاع
عن احلق».
كما اأود اأو اأن اأ�شكر
جميع املتحدثني :
الأ�شتاذ عبد الرحيم فقرا ،رئي�س مكتب قناة اجلزيرة
يف وا�شنطن ،بلغته اجلميلة وحتليالته العميقة والأب
خ�رش اليتيم ورقة كلماته وعذوبتها و�شماحة ال�شيخ
حممد القطناين ،خفيف الظل والروح والذي ر�س
بكلماته على احل�شور قطرات من الندى اأفعمت
اجلو لطافة ورقة جميلتني .كما اأ�شكر رفيق العمر
�شعيد عريقات على كلمته املليئة بالعاطفة وال�شدق
واملحبة واأ�شكر اأ�شدقائى الأعزاء جميعا يو�شف
حمدان ،وعدنان احلروب ووهيبة اأبو را�س وملي�س
اأن�س وحمدان الق�شاة وعلي العطعوط  -لقد غمروين
مبحبتهم ولطفهم وكرمهم .لقد ت�شبب وجهي عرقا
واحتب�شت الدموع يف عيوين واأنا اأ�شمع هذه الكلمات
علي وعني والتي اإن دلت على
الرقيقة والعميقة تلقى ّ
�شيء فاأول ما تدل على عظيم الحرتام واملودة
اللتني يكنها يل كل متحدث بطريقته اخلا�شة.
كما ول بد يل اإل اأن اأ�شكر �شديق العمر وامل�شوار
اأخي العزيز الدكتور كامل طه ،والذي بف�شله دلفت
اإىل مبنى الأمم املتحدة ...كنت اأحيانا اأفتخر بذلك
وكثريا من الأحيان اأغ�شب منه واأقول له ملاذا

ورطتني يف هذه املنظمة الدولية «العكروتة» والتي
من بني اإجنازاتها الكربى �شياع فل�شطني وتدمري
العراق؟
كما اأود اأن اأ�شكر كل فرد من اأفراد اجلالية العربية
الذي جاوؤوا لي�شاركوين هذه املنا�شبة .لقد كان
الوطن العربي ممثال يف القاعة ،فكان اإىل جانب
الفل�شطيني الأردين واليمني واللبناين وال�شوري
وامل�رشي واجلزائري واملغربي وال�شوداين
والعراقي .وهذا م�شدر فخر واعتزاز ملن حمل
عروبته طوال عمره على ظهره كال�شليب .فاأنا
العروبي الذي ع�شق العروبة حتى النخاع ول اأرى
حال جزئيا مل�شاكل اأي بلد عربي اإل من خالل حل
�شامل مل�شاكل هذه الأمة وعلى راأ�شها  :التخلف
والتبعية والتجزئة
اأخ�س بال�شكر اأبناء بلدتي خمما�س الغالية والتي
حملتها يف قلبي اأينما حللت وحيثما ارحتلت وكتبت
فيها وعنها اأجمل الذكريات والق�ش�س الق�شرية
والنطباعات .كما اأ�شكر جميع اأبناء عائلة �شيام
الذي لبوا الدعوة و�شاركوين هذه ال�شويعات اجلميلة
التي �شيظلون يفتخرون ويفاخرون بها.
واأود اأن اأ�شكر الفنان ماجد �شيف على ما قدمه يل

الراقي لالأم�شية .وكما خرج احلا�رشون بانطباع
جيد عن اللقاء وم�شتواه وحمتواه ،فاأنا بدوري
�شاآخذ معي زادا غنيا لل�شنوات القادمة وبكل توا�شع
اأعد اجلالية الكرمية ،وعلى قدر ما ت�شمح به ظروف
عملي اأن:
 .1اأظل متم�شكا بالقلم ال�شادق املدافع عن
احلق والباحث عن احلقيقة واملنت�رش للمظلومني
واملنا�شل �شد القهر والظلم والدكتاتوية والتعذيب
واحرتام حقوق الإن�شان والدفاع عن املهم�شني
وال�شعفاء واملنت�رش مل�شاواة املراأة والراف�س
ل�شطهادها حتت اأي م�شمى اأو تربير؛
 .2يبقى جل اهتمامي م�شوبا نحو ق�شايا العرب
وامل�شلمني واأبناء اجلالية العربية ويف القلب من
هذه امل�شائل ق�شية فل�شطني ،ق�شية العرب وامل�شلمني
والإن�شانية جمعاء وكل الأحرار وال�رشفاء يف
العامل؛
 .3بقدر ما ي�شمح به الوقت ،اأن اأتابع واأطالع
واأ�شارك يف ن�شاطات اأبناء اجلالية واأن اأ�شاهم
بقدر ما اأملك من رفع م�شتوى وعي اأبنائها وبناتها
وامل�شاهمة يف تنظيمها وت�شجيعها للم�شاركة يف
العملية ال�شيا�شية يف هذه البالد ت�شويتا وتر�شيحا
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وم�شاركة والبتعاد عن ال�شلبية وال�شلــَل والالمبالة
من عمل دوؤوب يف اجلانب الفني للكتاب و�شبط
 .4اأزرع يف طالبي حب املعرفة وروح البحث
لوحة الغالف طول وعر�شا واألوانا وكتابة
والنخراط يف الأن�شطة الطالبية واملنظمات غري
وخلفية .ولن اأن�شى كذلك ال�شيد عي�شى ال�شوقي
وزوجته امل�شون عالية ل�شربهما علي فقد كنت اأ�شبه احلكومية واخللق الكرمي وحب العمل التطوعي
ب�شاكن يف املطبعة يف ال�شهرين الأخريين .كما اأ�شكر  .5اأظل وفيا لأ�شدقائي ومت�شاحما مع من ل
يوافقوين الراأي وحماورا بكل اأدب حول نقاط
ال�شديقة نهال �شعد ،امل�شت�شارة الإعالمية للبعثة
الدائمة جلمهورية م�رش العربية ،على م�شاركتي هذه اللقاء ونقاط اخلالف ،و�شاأمد يدي لكل من يريد اأن
يخدم اأبناء اجلالية الكرام .و�شاأبقى على ات�شال
املنا�شبة.
كما اأود اأن اأ�شكر كافة و�شائل الإعالم التي �شاركت مع كل ال�شحفيني املهنيني الذين يحرتمون هذه
املهنة «اأم امل�شاكل وجالبة املتاعب» .فال�شحافة
يف احل�شور وتغطية احلدث مبتدئا بقناة دندنة
و�شيلة ولي�شت غاية فقد تكون قوة بناء وتوعية
ورئي�شها الأ�شتاذ عمر الطحاوي والآن�شة دانيا
وتغيري اإيجابي وما اأ�شهل اأن تكون قوة تدمري
داري �شاحبة برنامج «املجلة» الأ�شبوعي .كما
وتخريب وت�شليل.
واأ�شكر ال�شادة روؤ�شاء حترير ال�شحف املحلية،
وفقنا الله واإياكم ملا فيه خري امتنا
ال�شيد عدنان احلروب رئي�س ونا�رش جريدة
احلوادث ،ومنذر حرب رئي�س حترير �شدى العرب ،و�شكرا مرة اأخرى
كاتب عربي واأ�شتاذ يف جامعة رتغرز
وعبدو املوتي رئي�س حترير «غربة.
www.siyam.info
III
لقد كانت الأم�شية ناجحة بكل املقايي�س �شواء من
حيث احل�شور اأو الكلمات التي األقيت اأو التنظيم
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وا�ـــشـــنـــطـــن :اأعـــلـــن ›ل�س
العالقات الإ�شالمية الأمريكية
)كـــري( الــيــوم ،عــن تعر�س
اإمـــراأة م�شلمة لعــتــداء لفظي
الثالثاء يف اأك�شفورد ،نورث
كارولينا ،ووول مارت،
على يــد رجــل انــهــال عليها
ب�شتائم وافرتاءات دينية .كري
تدعو لنبذ الكراهية وحتث على
فر�س عقوبات بحق املعتدين.
المــراأة امل�شلمة )  31عاما(
مــن اأ�ــشــل اإفــريــقــي والتي
كانت ترتدي حجابا ،اأبلغت
كــرياأن رجــال اأبي�شا متقدما
يف ال�شن بــادر و�شاألها اأول
« ،مهال  ،هل اأنــت م�شلمة؟»
وعــنــدمــا اأجـــابـــت املـــــراأة
امل�شلمة باأنها فعال م�شلمة
،هاجمها ثم �شاح« ،لعنك
الله ،عودي من حيث اأتيت».
ثم ب�شق باجتاه املراأة واقرتب
ويف الأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي ،عقد مكتب كــري يف
منها بطريقة جعلتها ت�شعر باأنها خطر .ووجهت وا�شنطن موؤمترا �شحفيا يف �شياتل مع امراأتني
اإليه تهمة الرتهيب العرقي ولكن �رشعان ما اأطلق م�شلمتني تعر�شتا ملهاجمة على حمطة وقود
�ــرشاحــه.
” «تعيني
جل�شة يف
ا ملحكمة
ملــتــابــعــة
الــقــ�ــشــيــة
يف 29
نــوفــمــرب.
ا ل�شحية
تقول اإنها
تعي�س الآن
يف خوف
دائـــــم من
انـــتـــقـــام
اجلاين اأو

اأ�ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــه.
وقال مدير الت�شالت يف كري،اإبراهيم هوبر»:
امراأة اأمريكية م�شلمة يجب اأن تكون قادرة على
ممار�شة حياتها الروتينية اليومية دون خوف
من تعر�شها لالعتداء ب�شبب اإميانها» .وا�شاف
«انــنــا نحث النيابة الــعــامــة املحلية ومكتب
التحقيقات الفيدرايل اإىل النظر يف فر�س عقوبات
اإ�شافية على اأ�شا�س وا�شح بحق املعتدي».
يف وقـــت �ــشــابــق مـــن هـــذا ال�ـــشـــبـــوع ،دعــا
مــكــتــب كـــري يف نـــيـــويـــورك ،الـــ�ـــرشطـــة اىل
فر�س حماية م�شددة للم�شجد الــذي ا�شتهدفه
خمــربــون اأربـــع مـــرات يف الأ�ــشــهــر الأخـــرية.

www.ghorbanews.com

من مهاجم بداأ يهتف هتافات عن�رشية ودينية.
كما اأن اأحداثا اأخرية اأخرى معادية للم�شلمني
ح�شلت ،من بينها الهجوم على اأم م�شلمة وطفلها
يف نيويورك ،واعتقال مراهقني يف نيويورك اأثر
م�شايقات تعر�س لها طالب م�شلم ب�شبب عقيدته
وكذلك ت�شويه للم�شجد يف ولية كارولينا اجلنوبية.
تــواجــه املــ�ــشــاجــد يف وليــــة كاليفورنيا،
وليـــــة تــيــنــيــ�ــشــي ،نـــيـــويـــورك ،اإلـــيـــنـــوي،
وي�شكون�شن ،ولية اأريزونا ،ولية لويزيانا
وكنتاكي وتك�شا�س وفــلــوريــدا ،معار�شة
ومــواجــهــة كــالمــيــة اأو ا�ــشــتــهــدافــا مــن خالل
احلــرائــق التي ح�شلت يف ال�شهر الخــرية.

Ö∏b ‘ á©Ñ£e
êOôjÉÑdG á≤£æe
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ررت الإذاعــة احلكومية يف الوليات املتحدة
طـــرد اأحـــد املــحــلــلــني ال�شيا�شيني العاملني
لديها بعد �شدور تعليقات م�شيئة للم�شلمني
عــنــه يف قــنــاة فــوكــ�ــس نــيــوز التلفزيونية
المريكية والتي قال فيها اإنه ي�شعر «بالقلق
والــتــوتــر اإذا راأى م�شلما يف طـــائـــرة».

وقبل �شدور قــرار الإذاعـــة بطرد ويليامز،
علق ›ل�س العالقات الأمريكية الإ�شالمية
عــلــى ذلـــك بــالــقــول اإن «تــ�ــرشيــحــات كهذه
حـــول اأقــلــيــة ديــنــيــة اأم عــرقــيــة تــ�ــشــدر عن
�ــشــحــفــي اأمـــــر ل ميــكــن الــتــ�ــشــامــح مــعــه».

وكــان ويليامز الــذي اأ ّلـــف عــددا مــن الكتب
حــول حــركــة احلــقــوق املــدنــيــة يف الــوليــات
املـــتـــحـــدة ،قـــد اأدىل بـــهـــذه الــتــ�ــرشيــحــات
يف بـــرنـــامـــج حــــــــواري تـــبـــثـــه الـــقـــنـــاة.

واعــلــنــت الذاعــــة ان تعليقات ويليامز «ل
تتنا�شب مــع املــعــايــري التحريرية لالذاعة
وتتنايف مع القواعد املتبعة فيها كما اأنها
ت�شيء ل�شدقيته كمحلل اأخبار يف الإذاعــة».

‘ ¥ƒ≤◊G á≤«Kh
IóëàŸG äÉj’ƒdG
ثيقة احلقوق يف د�شتور الوليات املتحدة الأمريكية  1791هي
وثيقة حقوق تتاألف من ع�رش بنود تتكون من اأول  10تعديالت
د�شتور الوليات املتحدة الأمريكية] ]1ت�شعى ل�شمان احلريات
املدنيه .يوم وثيقة احلقوق يف الوليات املتحدة الأمريكية هو
 15كانون الأول/دي�شمرب.

�شياغة وثيقة احلقوق

وجاء يف بيان ا�شدرته الذاعــة ان عقد عمل وكــــان ويــلــيــامــز قــد عــمــل اأيــ�ــشــا كمرا�شل
جـــوان ويليامز قــد ” الـــغـــاوؤه ،لكن حمطة وكاتب عمود يف �شحيفة «وا�شنطن بو�شت».
فوك�س نيوز عن منح وليامز عقد عمل بقيمة
مليوين دولر �شنويا فور طرده من الإذاعة .وقــد منح رئي�س دائـــرة الأخــبــار يف فوك�س
نــيــوز ،روجـــر اأيــلــز ،عــقــدا يت�شمن ظهوره
ويف احلــوار الذي كان مو�شوعه «امل�شلمون يف الـــربامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة ونــ�ــرش مقالته
و� 11شبتمرب» ،قــال مقدم الــربنــامــج ،بيل يف مـــوقـــع فـــوكـــ�ـــس نـــيـــوز دوت كــــوم.
اوريلي ،ذو التوجهات املحافظة ان «احلقيقة
اجللية حاليا هي ان اخلطر الكرب الذي يهدد وقال اأيلز عن ويليامز يف ت�رشيح نقلته لو�س
الــعــامل يكمن يف اجلــهــاد الـــذي يحظى بدعم اأجنلي�س تاميز «اإنــه مدافع قوي عن وجهات
بع�س الـــدول امل�شلمة وبتحري�س منها» .النظر الليربالية ،واإنــه رجل �شادق �شتحمي
فو ك�س
وقال ويليامز اإنه يتفق مع اأوريلي على ذلك .نــــيــــوز
www.ghorbanews.com
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” �شياغة وثيقة احلقوق يف البداية من قبل جيم�س مادي�شون يف
 ، 1789كتبت وثيقة احلقوق يف وقت ال�رشاع اليديولوجي بني
الحتاديون والحتاديون امل�شادون
كان م�رشوع القانون اإىل حد كبري رد على الد�شتور  ،الذي
احتج امل�شادون لالآباء املوؤ�ش�شني بانه ف�شل يف حمايه املبادÇ
الأ�شا�شية حلقوق احلرية.
هذه التعديالت دخلت حيز النفاذ يف  15كانون الأول  /دي�شمرب
 ، 1791 ،عندما �شدقت عليها ثالثة ارباع الوليات .وطبقتها
معظم الوليات اإىل جانب تطبيق �شل�شلة من القرارات لتطبيق
الجراءات القانونية الواجبه ك�رشط من التعديل الرابع ع�رش ،
الذي اعتمد بعد احلرب الأهلية الأمريكية.
اقرتح الكونغر�س وثيقة احلقوق يف  25اأيلول�/شبتمرب من �شنة
 ،1789و” اإقرارها يف  15كانون الأول/دي�شمرب من العام
 ،1791مب�شادقة الهيئات الت�رشيعية ملختلف الوليات وفق ًا
للمادة اخلام�شة من الد�شتور الأ�شا�شي.
حتدد التعديالت الع�رشة الأوىل للد�شتور الأمريكي احلقوق
والمتيازات واحلريات التي ل يجوز للحكومة الفيدرالية اأن
حترمها .هذه احلقائق بديهية ،باأن كل الب�رش خلقوا مت�شاوين،
للت�رشف ،وان من
واأن خالقهم وهبهم حقوق ًا معينة غري قابلة
ّ
بينها احلق يف احلياة ،واحلرية ،ون�شدان ال�شعادة .ول�شمان هذه
” اإن�شاء احلكومات بني النا�س ،لت�شتمد �شلطاتها من
احلقوقّ ،
موافقة املحكومني.
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اإطالق كتاب «ذلك اليوم الع�ضيب» للزميل الكاتب عبد احلميد �ضيام
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عب``Ÿ� √ óو | »Jميûسا∫ �Hõdي»°SôLƒ«f | Rƒ«f áHôZ | …ó
اجلالية العربية كانت يوم الأحد املا�شي
املوافق ل  24ت�رشين الأول )اأكتوبر( على
موعد مع اأحد كتابها ون�شطائها الزميل
الكاتب ال�شحفي وال�شتاذ اجلامعي عبد
احلميد �شيام ليحتفلوا معه مبنا�شبة اإطالق
كتابه «ذلك اليوم الع�شيب « والذي كتب
مقدمته الأ�شتاذ عبد الباري عطوان،
رئي�س حترير جريدة «القد�س العربي».
وقد غ�شت قاعة �شوتزن بارك يف نورث
بريغن باأكرث من � 400شخ�س اأتوا من
خمتلف الوليات وخا�شة من مناطق
نيوجرزي ونيورك وفيالدلفيا .كما
�شارك يف احلفل �شخ�شيات مرموقة
جاوؤوا للحديث عن اجلوانب املتميزة
يف كتابات �شيام .ومن بني الذين
حتدثوا يف الأم�شية �شيف ال�رشف ال�شفري
الدكتور ب�شار اجلعفري ،املمثل الدائم
للجمهورية العربية ال�شورية لدى الأمم
املتحدة ،وال�شيد عبد الرحيم فقرا مدير
مكتب اجلزيرة بوا�شنطن ،والأب خ�رش
اليتيم راعي كني�شة ال�شالم بربوكلن وال�شيخ
حممد القطناين اإمام املركز الإ�شالمي
مبنطقة با�شيك بنيو جرزي وال�شحفي
�شعيد عريقات والكاتب يو�شف حمدان
واملحامي حمدان الق�شاة والدكتورة
وهيبة اأبو را�س وال�شحفية باإذاعة
الأمم املتحدة ملي�س اأن�س وال�شيد عدنان
احلروب رئي�س حترير جريدة احلوادث
املحلية والناقد الآ�شتاذ على العطعوط.
وقد اأ�شاد املتحدثون باأ�شلوب الكاتب
و�شعة اطالعه وتنوع موا�شيعه و�شالمة
روؤيته ال�شيا�شية وقدراته التعبريية
الفائقة.
وكتاب «ذلك اليوم الع�شيب» يجمع مقالت
وبحوثا وذكريات كتبها ال�شيد �شيام
ون�رشها اأ�شا�شا يف «القد�س العربي»
وبع�س ال�شحف العربية املحلية واملواقع
ال�شبكية الأخرى ،اإذ ينطلق الكتاب من
حادثة تفجري مقر الأمم املتحدة يف بغداد
يوم الثالثاء  19اآب )اأغ�شط�س( 2003
والتي ذهب �شحيتها  22من زمالء الكاتب
من بينهم مديره �شريجيو فيريا دي ميلو
وزميلته رهام الفرا التي و�شلت قبل ليلة
فقط لتاأخذ مكانه ملدة اأ�شبوعني .ثم ينتقل
الكتاب اإىل ال�شاأن الفل�شطيني فالق�شايا
العربية والدولية ثم يعالج عددا من
امل�شائل املتعلقة بالأمم املتحدة وق�شايا
منوعة اأخرى .واأكرث ما يلفت النتباه
يف كتابات الزميل �شيام �شعة الطالع
وتوثيق املعلومات والقدرة اللغوية
الفذة .فتجد يف الكتاب مقالت عن ثورة
جنوب اأفريقيا وثورة اأرتريا وحروب
اأفغان�شتان والتحديات القت�شادية
التي تواجه العامل العربي وح�شار غزة
واجلزر الإماراتية الثالث التي حتتلها
اإيران وغري ذلك من املوا�شيع ال�شيقة
واملعا�رشة واحل�شا�شة.

www.ghorbanews.com

ان�شم ال�شيد �شيام منذ منت�شف عام 2008
اإىل اأ�رشة كتاب �شفحة مدارات يف جريد
«القد�س العربي» ال�شادرة بلندن كما
با�رش الكتابة من نيويورك يف عدة مواقع
الكرتونية وجرائد مهجرية.
والزميل عبد احلميد �شيام اأ�شتاذ حما�رش
يف مركز درا�شات ال�رشق الأو�شط والعلوم
ال�شيا�شية يف جامعة رتغرز التابعة لولية
نيوجرزي .كما يعمل م�شت�شارا ومدربا
اإعالميا مع «مركز الت�شال التنموي»
وهي �رشكة خا�شة مقرها وا�شنطن
العا�شمة .وعادة ما يظهر ال�شيد �شيام
بحكم عمله كاإعالمي وخبري �شيا�شي يف
مقابالت اأو تعليقات تلفزيونية واإذاعية
مع اأكرث من حمطة ف�شائية ودار اإذاعة.

قبل التدري�س اجلامعي ابتداء من كانون
الثاين )يناير(  ،2007عمل �شيام لأكرث
من � 25شنة يف الأمم املتحدة يف عدة
ميادين جلها يف ميدان ال�شحافة والإعالم
بالإ�شافة اإىل ال�شوؤون ال�شيا�شية وبرامج
اللغة العربية .فقد كلف مبهمة املتحدث
الر�شمي يف ال�شحراء الغربية والعراق
وباك�شتان/اأفغان�شتان ،كما عمل يف
مكتب املتحدث الر�شمي لالأمني العام يف
املقر الدائم وم�شوؤول �شيا�شيا يف اإدارة
ال�شوؤون ال�شيا�شية وم�شوؤول اإعالميا يف
اإدارة �شوؤون الإعالم ،ورئي�شا لوحدة
الإذاعة العربية ومركز الأنباء اوقبل ذلك
عمل من�شقا لربنامج اللغة العربية يف الأمم
املتحدة.
ويعترب �شيام خبريا يف �شوؤون ال�رشق
الأو�شط والإعالم .فقد ق�شى فرتات
من عمره الوظيفي اأو قام مبهمات عمل
متكررة يف كل من
فل�شطني والأردن ولبنان
و�شوريا والعراق
وم�رش واملغرب
واجلزائر وتون�س وليبيا
وزار العديد من دول
العامل وكان ع�شوا يف
اأكرث من فريق اأممي
معني باإحدى ق�شايا
النزاع يف املنطقة .كما
اأن معظم درا�شاته العليا
وبحوثه التي قدمها يف
املوؤمترات الأكادميية
العديدة تتعلق مبنطقة
ال�رشق الأو�شط.
للمزيد من املعلومات
عن الكتاب والكاتب
يرجى مطالعة الرابط
التايل:
http://www.
siyam.info
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áªµëŸG äQó°UCG
اجلنائية العراقية العليا
يف جل�شة لها يف بغداد
برئا�شة القا�شي حممود
احل�شن احلكم بالإعدام
�شنقا حتى املوت على
طارق عزيز بتهمة
ارتكاب جرائم �شد
الن�شانية واحلكم
بال�شجن  15عاما بتهمة
التعذيب والإخفاء
الق�رشي .
كما حكمت على وزير
الداخلية ع�شو القيادة
القطرية حلزب البعث
بالإعدام �شنقا حتى
املوت اي�شا واأدانته
بارتكاب جرمية القتل
العمد وجرائم �شد
الن�شانية وحكم اآخر
بال�شجن  15عاما
بتهمة ممار�شة التعذيب  .واحلكم نف�شه على عبد حميد حممود
خطاب ال�شكرتري ال�شخ�شي لرئي�س النظام ال�شابق �شدام ح�شني
بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم �شد الن�شانية  ..كما
ادانته بالخفاء الق�رشي وحكمت عليه بال�شجن  15عاما .
وحكمت بالعدام �شنقا كذلك على �شبعاوي ابراهيم احل�شن
�شقيق �شدام ومدير المن العام ال�شابق بتهمة القتل العمد
وارتكاب جرائم �شد الن�شانية واحلكم بال�شجن  15عاما
بتهمة الخفاء الق�رشي وممار�شة التعذيب  .واحلكم نف�شه
على ع�شو القيادة القطرية حلزب البعث عبد الغني عبد الغفور
فليح لرتكابه جرمية الخفاء الق�رشي وممار�شات �شد
الن�شانية وهو احلكم الثاين بالعدام الذي ت�شدره املحكمة
�شده يف وقت �شابق بق�شايا اخرى .
وق�شت املحكمة ب�شجن حكمت مزبان ابراهيم ع�شو القيادة
القطرية حلزب البعث مدى احلياة لتهامه بارتكاب جرائم
�شد الن�شانية ومنها الخفاء الق�رشي  ..وحكم اخر بال�شجن
 15عاما بتهمة ممار�شة التعذيب  .كما حكمت بال�شجن
مدى احلياة على احمد ح�شني خ�شري رئي�س ديوان رئا�شة
اجلمهورية ال�شابق بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم �شد
الن�شانية  .اأما �شمري عبد العزيز النجم ع�شو قيادة حزب
البعث فقد �شدر بحقه حكم بال�شجن مدى احلياة لإدانته
بارتكاب جرائم �شد الن�شانية اي�شا .
وكذلك ا�شدرت املحكمة احكاما بال�شجن  15عاما �شد
م�شوؤولني ر�شميني وقياديني يف حزب البعث هم فليح ح�شن
�شايع وعدنان داود حمي�شن ..وعون �شلمان عبد ال�شادة
وجا�شم علي ح�شني ) 15عاما(  ..وحممد عبد الوهاب عبد
القادر ) 15عاما( .
ومن جهة اخرى األغت املحكمة التهم املوجهة �شد وطبان
ابراهيم احل�شن )�شقيق �شدام وزير الداخلية( وق�شت بتربئته
واطالق �رشاحه فورا يف هذه الق�شية لعدم كفاية الدلة
 ..كما براأت املحكمة اي�شا كال من امل�شوؤولني ال�شابقني :
عكلة عبد �شقر وحممود ذياب الحمد ولطيف ن�شيف جا�شم
)وزير العالم( وعزيز �شالح نومان )وزير داخلية( وقائد
ح�شني حميدي وحممد زمام عبد الرزاق )ع�شو قيادة البعث(
ومزبان خ�رش هادي )وزير( وحم�شن خ�رش عبا�س .
وكانت املحكمة قد بداأت جل�شاتها يف ال�شاد�س ع�رش من اب
)اغ�شط�س( عام  . 2009وحكمت املحكمة يف اوقات �شابقة
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على طارق عزيز ) 74عاما( عدة احكام اأق�شاها بال�شجن
� 15شنة اإثر اإدانته للمرة الأوىل يف اآذار )مار�س( عام
 2009بارتكاب جرائم �شد الإن�شانية يف ق�شية اإعدام 42
تاجر ًا يف بغداد عام  1992بتهمة التالعب باأ�شعار املواد
الغذائية .ويف اآب املا�شي حكم بال�شجن �شبع �شنوات ب�شبب
دوره يف الرتكابات التي ح�شلت بحق الكراد الفيليني
ال�شيعة يف ثمانينات القرن املا�شي.
تفا�شيل املحاكمة
اإن بداية املحاكمة �شابها تال�شن بني املتهم واأع�شاء هيئة
.áªµëŸG
وقال عزيز اإن هدف متهميه هو النتقام ،واأ�شاف« :اإن
من يحكمون العراق الآن ،حاولوا قتلي يف �شهر اأبريل
z.1980
واأ�رش على تاأكيد اأعتزازه بالنت�شاب اإىل حزب البعث
املنحل ،وبع�شويته يف ›ل�س قيادة الثورة.
وكانت حماكمة عزيز قد اأرجئت يف  29اإبريل ني�شان
املا�شي ،وذلك مبجرد افتتاح جل�شة املحاكمة لدى طلبه
فريق دفاع جديد.
ومل يتم منح فريقي دفاع من فرن�شا واإيطاليا تاأ�شريات
دخول لذلك مل يت�شح من �شيدافع عن عزيز.
ويرجع �شبب تاأجيل املحاكمة اىل مر�س علي ح�شن املجيد
الذي حكم عليه بالعدام يف ق�شية اخرى.
طارق عزيز :اأتوقع اأن اأموت يف ال�شجن
ومن املعروف ان عزيز يخ�شع حاليا للعالج يف امل�شت�شفى
بعد ان تعر�س لزمة قلبية خالل وجوده يف ال�شجن عام
.2006
قال طارق عزيز اإنه نظرا لكرب �شنه ) 74عاما( واحتمال
اأن يواجه حكما بال�شجن  20عاما اأو اأكرث جلرائم مرتبطة
بدوره يف النظام ال�شابق فاإنه يتوقع اأن ميوت وراء
الق�شبان .واأ�شاف يف مقابلة له يف ال�شجن «ل م�شتقبل يل.
ل م�شتقبل يل .عمري � 74شنة الآن .ل م�شتقبل يل».
واأكد م�شدر ان زوجته وابنته زارتاه يف �شجن الكاظمية
�شمال بغداد اجلمعة املا�شي وللمرة الثانية لالطمئنان على
�شحته التي باتت تتدهور ب�شكل كبري يف اآلونة الخرية.
فرغم ان يوم اجلمعة غري خم�ش�س للزيارات ال انه �شمح
لهما بزيارته حيث دام اللقاء حواىل �شاعتني ون�شف
ال�شاعة» .وا�شاف امل�شدران «عزيز مل يعد قادرا على

امل�شي ويتحدث ب�شعوبة» ،م�شريا
اىل انه «�شبق وتعر�س لثالث
جلطات يف الدما Æاأثرت على عملية
النطق».
وتابع ان «عزيز يعاين من امرا�س
عديدة كال�شكري و�شغط الدم
وجيوب انفية وم�شاكل يف املعدة»،
م�شريا اىل ان «هذه الزيارات تتم
بت�شهيل من وزير العدل العراقي
ووكيله اللذين يقدران و�شع
عزيز ال�شحي ويتعامالن مع هذا
املو�شوع بكل مهنية وحيادية».
ودافع زياد جنل طارق عزيز عن
والده واكد انه بريء ،ونقل عن
زياد قوله اإن والده اأخربه ان ل
عالقة له لهذه الق�شية ،واإنه كان يف
مهمة خارج العراق وقت حدوثها.
كما تقول عائلة طارق عزيز اإن
�شحته متدهورة حاليا وغري قادر
على املثول للمحاكمة كما اأنه ل
ياأمل يف تلقي حماكمة عادلة يف ظل
احلكومة العراقية احلالية.
وكانت اأ�رشة طارق عزيز قد ا�شتنكرت حكم الإعدام ال�شادر
بحقه الثالثاء ،واعتربت العائلة املقيمة يف العا�شمة
الأردنية ،عمان ،اأن قرار احلكم «�شيا�شي ًا ولي�س ق�شائي ًا»،
معترب ًا اأن احلكم جاء لتخفيف ال�شغوط على حكومة نوري
املالكي ،على خلفية الك�شف عن وثائق تتعلق بانتهاكات يف
العراق على موقع «ويكيليك�س».
الفاتيكان واأمن�شتي يعرت�شان على اإعدام طارق عزيز
للمرة الثانية خالل يومني ،عرب الفاتيكان عن معار�شته
حلكم الإعدام ال�شادر بحق نائب رئي�س وزراء العراق
الأ�شبق ،طارق عزيز ،الذي اأ�شدرته املحكمة اجلنائية
العراقية العليا ،يف املحاكمة املتعلقة بت�شفية الأحزاب
الدينية اإبان عهد الرئي�س العراقي الراحل� ،شدام ح�شني.
وقال الناطق الر�شمي با�شم الكر�شي البابوي ،الأب
فيديريكو لومباردي ،يف بيان له« :اإن معار�شة الكني�شة
الكاثوليكية لعقوبة الإعدام معروفة».
واأ�شاف البيان ،اأن الفاتيكان ياأمل بعدم تنفيذ قرار احلكم
بالإعدام ،وحتديد ًا من اأجل تعزيز امل�شاحلة واإعادة بناء
ال�شلم والعدل يف العراق ،بعد �شنوات من املعاناة الكبرية
التي مر خاللها.
ً
وكان الفاتيكان اأ�شدر الثالثاء بيانا حول عزيز ،قال
فيه« :هذه لي�شت الطريقة الف�شلي للرتويج للم�شاحلة الوطنية
واإعادة حتقيق ال�شلم والعدالة».
كذلك ،حثت منظمة العفو الدولية «اأمن�شتي» النظام العراقي
على عدم تنفيذ اأحكام الإعدام التي �شدرت الثالثاء ،رغم
اإقرارها مبدى ق�شوة النظام البعثي يف عهد �شدام ح�شني.
ورو�شي لإعدام طارق عزيز
أوروبي
رف�س ا
ّ
ّ
اأكد م�شدر اأوروبي مطلع اأن هناك حتركات اأوروبية من
اأجل «التعامل» مع احلكومة العراقية على خلفية احلكم
بالإعدام على نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
العراقي ال�شابق طارق عزيز.
ويف هذا ال�شدد ،اأكد امل�شدر اأن الإحتاد الأوروبي ي�شعى
للبحث عن توقيت التدخل« ،بالرغم من موقفنا الثابت
واملعلن من عقوبة الإعدام ،وهو ما يعرفه العراقيون جيد ًا،
اإل اأننا نبحث عن الوقت املنا�شب للقيام بالتحرك ملنع هذا
الأمر» ،ح�شب تعبريه
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وتت�شمن النقا�س حول حقوق الإن�شان
واحلريات ،كما اأن لديه الكثري من الو�شائل
القانونية التي متكنه من التحرك« ،لقد بداأ
احلوار على م�شتوى اخلرباء للتحديد طبيعة
التحرك وم�شتواه» ،وفق كالمه
وكانت م�شادر اأوروبية قد اأكدت اأم�س
اأن الإحتاد �شيبل≠ موقفه جتاه اإنزال عقوبة
الإعدام بامل�شوؤول العراقي ال�شابق ،مذكر ًا
برف�س الإحتاد للعقوبة حتت اأي ظرف
ومن جانبها ،كانت الربملانية الأوروبية
عن املجموعة الإ�شرتاكية ،البلجيكية
فريونيك دو كيزر قد طالبت اأم�س ال�شلطات
العراقية بالعفو عن طارق عزيز ،وا�شفة
اإياه بـ» الرجل امل�شن واملري�س والذي
ي�شتحق العفو» .واأو�شحت دو كيزر اأن
نائب رئي�س الوزراء العراقي الأ�شبق «ل
ي�شكل خطر ًا على املجتمع العراقي ،كما اأنه
بذل جهود ًا حثيثة لإخراج بالده من الأزمة
اإبان حكم �شدام ح�شني» ،وذلك قبل اإندلع
احلرب عام.
اإىل ذلك انتقد النواب الرو�س الربعاء
احلكم بالعدام الذي �شدر الثالثاء يف
بغداد بحق النائب ال�شابق لرئي�س الوزراء
العراقي طارق عزيز .وقال ميكايل
مارغيلوف رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية
يف ›ل�س الحتاد يف ت�رشيح ن�رشته
وكالة انباء انرتفاك�س ،ان «ما ح�شل يف
العراق ،هو ت�شفية �شاهد وت�شوية ح�شابات
بني طوائف خمتلفة ،لكنه لي�س انت�شارا
للق�شاء».
طارق عزيز
طارق عزيز �شيا�شي عراقي� ،شغل من�شب
وزير اخلارجية ) (1991-1983ونائب
رئي�س ›ل�س الوزراء )(2003-1979
وقد كان م�شت�شار ًا قريب جد ًا للرئي�س
العراقي �شدام ح�شني لعقود .بداأت عالقتهم يف اخلم�شينات
عندما كانا اأع�شاء يف حزب البعث العربي الإ�شرتاكي،
عندما كان هذا احلزب ل يزال ممنوع ًا يف العراق قبل اأن
يحكم ثم يتم منعه مرة اأخرى بعد الحتالل الأمريكي.
عندما كان �شدام رئي�س جمهورية العراق ورئي�س الوزراء
يف نف�س الوقت ،لعب طارق عزيز يف اأغلب الأوقات دور
ممثل رئي�س احلكومة الفعلية ممث ً
ال �شدام ح�شني واحلكومة
العراقية يف الجتماعات والقمم الدبلوما�شية العاملية
والعربية .يف دي�شمرب/كانون الأول � ،2002شمى طارق
عزيز تفتي�س الأ�شلحة بـ «بدعة» وقال اأن احلرب «ل حمالة
منها» .وقال اإن ما اأرادته الوليات املتحدة مل يكن «تغيري
نظام» يف العراق ولكن «تغيري املنطقة» .واأي�ش ًا ادعى اأن
اأ�شباب احلرب على العراق هي  :النفط واإ�رشائيل.
ن�شاأته
ولد �شنة  1936يف �شمال املو�شل لأ�رشة كلدانية كاثوليكية
،وقد ولد با�شم ميخائيل يوحنا الذي غريه لحق ًا اإىل طارق
عزيز ،در�س اللغة الإنكليزية يف كلية بغداد للفنون اجلميلة،
ثم عمل ك�شحفي قبل اأن ين�شم اإىل حزب البعث العربي
ال�شرتاكي.
يف اأبريل/ني�شان  1980تعر�س طارق عزيز ملحاولة
اغتيال اأعلنت احلكومة العراقية يف حينها اأنها مدعومة من
اإيران واتهمت حكومة الرئي�س �شدام ح�شني على الفور
حزب الدعوة بالقيام بتلك املحاولة.
ح�شوره ملقابلة البابا
‘  14فرباير�/شباط  ،2003قام طارق عزيز مبقابلة
البابا يوحنا بول�س الثاين وم�شوؤولني اآخرين يف الفاتيكان
حينما ،اعتماد ًا على ر�شالة للفاتيكان ،قام بالتعبري عن
رغبة احلكومة العراقية اأن تتعاون من املجتمع الدويل،

املحكمة القا�شي روؤوف ر�شيد عبد
الرحمن «انا لي�شت يل اي عالقة
مبو�شوع الدجيل الذي تعمل عليه
املحكمة» .وا�شاف «لكني كم�شوؤول يف
الدولة فرتة طويلة من الزمن )-1974
 (2003اعرف ان الدجيل هي حلقة
يف �شل�شلة طويلة من احداث ا�شتهدفتنا
جميعا وانا كنت اأحد امل�شتهدفني».
وتابع «منذ نهاية عام ájGóHh 1978
عام  1979بداأت عملية الغتيالت
والتفجريات التي ت�شتهدف م�شوؤويل
الدولة واحلزب» .وقال عزيز يف
�شهادته ان «اي رئي�س دولة يف اي
بلد يف العامل يتعر�س ملحاولة اغتيال
مك�شوفة علنية ،الدولة ›ربة ان تاخذ
اجراءات واعتقال كل امل�شوؤولني
الذين �شاركوا وحر�شوا وقدموا
امل�شاعدة» .وا�شاف ان «املخابرات
لي�س لها عالقة بالق�شية ول برزان
ول اي موظف من جهاز املخابرات،
�شحيح برزان ذهب اإىل الدجيل لكنه
ذهب اإىل هناك كونه م�شوؤول عن
حماية الرئي�س اخيه لكنه مل يت�شلم
ملف الدجيل» .وتابع «كنت قريبا
لطه يا�شني رم�شان وكنا نلتقي مرتني
اأو ثالث اوخم�س يف ال�شبوع ومل
يقل يل يف يوم من اليام  :انا رحت
للدجيل وجرفت الب�شاتني ،نهائيا مل
ا�شمع اي كلمة ول اعرف ماعالقته
باملو�شوع» .واكد عزيز ان «كل
الذين جرفت ارا�شيهم ” تعوي�شهم
تعوي�شا ›زيا واعطوا ارا�شي حملها
وبامكانكم ان ت�شاألوا الهايل عن
ذلك» ،م�شريا اإىل انه ح�شب «القانون
يف العراق يحق للدولة ا�شتمالك
الرا�شي ب�رشط ان يكون هناك
تعوي�س عادل» .واو�شح ان «قانون
ال�شتمالك كان موجودا منذ ايام
امللك في�شل الأول وقبل ا�شتالم �شدام ح�شني للحكم بع�رشات
ال�شنني» .وا�شاف ان «�شدام عندما �رشب موكبه ،حمايته
مل تنزل وتبد أا باإطالق النار ع�شوائيا بل احيل امللف اإىل
المن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت الق�شية اإىل املحكمة»..
حمكمة النفال :حمل طارق عزيز الرئي�س العراقي �شدام
ح�شني م�شوؤولية اإ�شدار القرار ب�شحق انتفا�شة 1991
وقال طارق عزيز خالل جل�شة ا�شتجواب للمحكمة العراقية
اخلا�شة باأن الرئي�س العراقي املخلوع �شدام ح�شني ا�شدر
قرارات ل�شحق النتفا�شة يف جنوب العراق عام .1991
وردا على �شوؤال عن دوره يف حوادث عام  ،1991قال
عزيز 68 ،عاما ،يف �رشيط فيديو ” توزيعه من قبل
املحكمة «يف زمن ما يف الثمانينات يف زمن ل اأذكره �شدر
قرار يقول اإن لرئي�س اجلمهورية ا�شدار القرارات التي لها
قوة القانون .واأ�شاف «هذا يعني انه حتى اع�شاء ›ل�س
قيادة الثورة ل ي�شت�شارون ول ي�شاألون حول القرارات التي
يقرر رئي�س الدولة اإ�شدارها.
وردا على �شوؤال لقا�شي املحكمة «من اأ�شدر الأمر؟» ب�شحق
النتفا�شة ،اأكد عزيز «الرئي�س بنف�شه» .وا�شاف انه «يف
اآذار )مار�س(  1991كنت وزيرا للخارجية جال�شا يف مقر
الوزارة )� (...شمعت ان اأع�شاء يف القيادة القطرية راحوا
اإىل مناطق ا�شطرابات )يف اجلنوب( ،لكن ماذا فعلوا؟ لي�س
يل علم .اأنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية».
وكان بديع عارف عزت حمامي طارق عزيز اأعلن يف 24
اأبريل )ني�شان( ل�شبكة «�شي ان ان» التلفزيونية المريكية،
ان موكله لن ي�شهد �شد �شدام ح�شني ،وطالب باأن جتري
حماكمته يف بلد حمايد «يف هولندا اأو ال�شويد» مثال .وقال
عزت يف مكاملة هاتفية مع ال�شبكة ان طارق عزيز قال انه
لن ي�شهد �شد �شدام ح�شني.
»eÉëŸG Öàµe
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وخا�شة يف ق�شية اإلغاء ال�شالح .نف�س الر�شالة قالت اأن
البابا الح على �رشورة احرتام واإعطاء اللتزامات ال�شلبة
بقوانني ›ل�س الأمن )حامي القوانني الدولية( من قبل
العراق.
اعتقاله
‘  19مار�س � 2003شاع اأن طارق عزيز قد ” اغتياله
عندما كان يحاول الو�شول اإىل كرد�شتان ولكن �رشعان
ما ” تكذيب تلك ال�شائعات عندما عقد عزيز موؤمترا �شحفيا
لتكذيب تلك ال�شائعات .وذكرت �شبكة التلفزيون الأمريكية
)اأي بي �شي( اأن طارق عزيز توقف عن الظهور يف بغداد
منذ نهاية اآذار املا�شي .وبعد �شقوط بغداد واإختفاء رموز
القيادة ” ،نهب منزل عزيز من قبل العراقيني وما لبث
عزيز اأن �شلم نف�شه للقوات الأمريكية يف  24ابريل .2003
ويف ليلة  19مار�س  2003نقل تلفزيون )ال�شي اأن اأن( عن
اجلي�س الأمريكي نبـاأ ا�شت�شالم طارق عزيز وكان ت�شل�شله
رقم  12الذي يقع بيد القوات الأمريكية من م�شوؤويل نظام
الرئي�س العراقي �شدام ح�شني.
موقفه من �شدام بعد العتقال
حمكمة الدجيل :دافع طارق عزيز يف اأول ظهور له يف
املحكمة بقوة عن الرئي�س �شدام ومتهمني اآخرين ،معترباً
الأول «رفيق دربه» واأخاه غري ال�شقيق برزان التكريتي
«�شديق عمره» .وطه يا�شني رم�شان النائب ال�شابق والذي
قدم �شهادته بناء على طلب هيئة الدفاع عن الرئي�س
وبدا عزيز الذي ارتدى لبا�س النوم )بيجاما( هزي ً
ال
وظهرت على يده اليمنى اآثار حقن )غذائية بعدما اأ�رشب عن
الطعام( ،يف حني �شكا من تعر�شه للتعذيب مطالب ًا رئي�س
املحكمة بالتحقيق يف ذلك.
وقال عزيز )حينها  70عاما( الذي بدا هزيال لرئي�س
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الجتماعية للدفاع عن الوطن ومقد�شاته .
حماولة ا�شتخدام العرف يف اليمن ال�شائد بني
(2
القبائل اليمنية لردع ظاهرة الإرهاب واخلروج عن القانون
ومنع الدخالء من خارج القبائل اأو من داخلهم وطردهم من
الأرا�شي وت�شليمهم للدولة وكيفية التعاون مع الدولة اإن
حدث وا�شتع�شى على النا�س مكافحتهم .
توحيد الأفكار امل�شرتكة بني القبائل لكيفية طرح
(3
الق�شايا اخلا�شة والعامة مبا يتوافق مع النظام والقانون .
حماربة الظواهر ال�شلبية التي ظهرت بني القبائل
(4
من  :خطف  ،ونهب  ،واإتفاق اجلميع على عدم �رشعيتها
واعتبارها عيب ًا ل يقبل .
ت�شكيل جلنة حت�شريية من خمتلف اليمن والإعالن
(5
عن اأ�شمائهم وحتديد موعد اجتماع اجلمعية العمومية
ودعوة اجلميع للم�شاركة يف قيادتها واإيفائها باملعلومات
واملالحظات .
اإن�شاء جلنة اإعالمية توعوية تثقيفية يف هذا
(6
اخل�شو�س .
تعرية وك�شف الت�رشفات اخلارجة عن النظام
(7
والقانون يف العرف ال�شائد يف اليمن واأثرها على الفرد
واملجتمع والدين .
فكرة اإن�شاء �شندوق لدعم ومكافحة الإرهاب
(8
داخل اليمن وخارجها يف اأو�شاط املغرتبني مبا يتما�شى مع
القانون اليمني .
امل�شاركة الفاعلة بالأعمال الدميقراطية الوطنية
(9
وجعلها الهدف الأ�شمى للجميع .
ك�شف الأعمال اخلبيثة التي ت�شيء ل�شمعة اليمن
(10
ووحدتها وتاأريخها العربي الإ�شالمي الأ�شيل والت�شدي لها
بكل الو�شائل املتاحة عرب ال�شحافة وامل�شجد والتلفزيون
واملواقع الإلكرتونية لغر�س ا�شتتباب الأمن وال�شكينة
العامة واحلفا® على الوحدة و�شمعة الوطن .
امل�شاركة الفاعلة يف رفع م�شتوى كل ميني لإيجاد
(11
طرق منا�شبة لطرح الق�شايا على اجلهات الر�شمية .
وتوجهت بال�شوؤال اإىل �شخ�شية جديدة الأ�شتاذ  /عادل
الكبادي – رئي�س فرع املوؤمتر يف نيويورك م�شارك ًا للهموم
والق�شايا واملعاناة؟

قال � /شمعت ما قاله ال�شيخ خمتار باإن�شاف .
و�شاألته  /كيف تف�رش وحتلل وتقيم ما �شمعت ؟
اأجابني  /ما قاله ال�شيخ خمتار فهو كالم منطقي ومرتب
وال�شيخ معروف لدى كثري من ال�شخ�شيات الجتماعية
على م�شتوى الوطن وهذا يوم واحد �شاهدته اأنت لكن
نحن معا�رشون له كل يوم يحمل هم اأمـن وا�شتقرار اليمن
واحلفا® على الوحدة ومكافحة الإرهاب وخارج عن
القانون ويعمل رئي�س وموؤ�ش�س للعديد من منظمة املجتمع
اليمني ويبادر حلل الق�شايا وله عالقة طيبة وممتازة وما
�شاهدته اأنت دليل كايف .
وال�شيء الذي مل�شته اأين اأحتدث عن �شخ�شيات وطنية التي
تهتم بق�شايا الوطن واملغرتبني من خالل تعاي�شي معه وهو
ال�شيخ  /يحيى الراعي – رئي�س ›ل�س النواب الذي جند نف�شه
خلدمة اليمن وامل�شلحة العامة بعد فخامة امل�شري املوحد
الفار�س  /علي عبد الله �شالح – حفظه الله .
و�شاألته  /م�شاكل املغرتبني وهمومهم وا�شتثماراتهم هم
كبري داخل وخارج الوطن هل لكم توا�شل يف هذا اجلانب
حلل امل�شاكل ؟
اأجابني  /نعم
.
و�شاألته  /ما هي �س
بب اندلع امل�شاكل ؟
اأجابني  /الطمع يف العقارات والأرا�شي و�شخ�شيات تعودت
على الالمبالة لعدم وجود الرقابة ال�شارمة كون بلدنا
نا�ش Åوالأ�شاليب امللتفة على اأرا�شي وممتلكات املغرتبني
ونتحمل جزء كبري من هذه امل�شاكل لعدم اإح�شا�شنا للم�شئولية
جتاه الوطن ب�شكل كامل مث ً
ال  /اأمريكا ملتزمون بالنظام
والقانون حرفي ًا وعندما ي�شل اليمن يبداأ ممار�شة الالمبالة
واإذا التزمنا بالنظام والقانون �شوف جننب اأنف�شنا الكثري من
تلك امل�شاكل .
و�شاألته  /هل هناك اأ�شخا�س يقدمون التعاون معكم ؟
اأجابني  /نعم .
�س  /من هــم ؟
ج  /ال�شيخ  /يحيى الراعي رغم ان�شغاله يف كثري من الأعمال

الكثرية والذي ميثل اليمن كام ً
ال يف ›ل�س النواب  ،و�شيف
العماري – وكيل املغرتبني واجلالية يف نيويورك وجلنة
املغرتبني يف حمافظة اإب واأوؤكد اأن الراعي ي�شتجيب لكل
دعواتنا بدون ملل ويف اأي وقت ولن ن�شتطيع الإيفاء ب�شكره
حتى لو كتبنا ›لدات .
و�شاألته  /هل للمغرتبني طموحات يف ا�شتثمار اأموالهم يف
اليمن ؟
اأجابني  /نعم .
و�شاألته  /هل لهم اأموال و�رشكات ؟
اأجابني  /نعم – اأموال و�رشكات عمالقة .
و�شاألته  /هل هناك علماء ومثقفون يف �شفوف املغرتبني ؟
اأجابني  /نعم – هناك بروفي�شور يف الطاقة النووية
والقت�شاد والبرتول .
و�شاألته  /هل و�شائل الإعالم كافية لتثقيف املغرتب يف
الوطن ؟
اأجابني � /شعيفة جد ًا واأنت الوحيد الذي تعاي�س املغرتب
الأمريكي يف الغربة والوطن من خالل ما قراأت لك يف
موقع �شبتمرب  ،واإب نيوز  ،وجريدة غربة – ال�شادرة يف
نيويورك والتي هي الوحيدة باللغة العربية والتي يتطلب
دعمها �شمن و�شائل الإعالم املوجهة كما جاء يف تو�شيات
املوؤمتر الثالث للمغرتبني .
و�شاألته  /هل �شوف تتدفق يف ا�شتثمارات املغرتبني يف
الوطن يف حيال لقاء الرئي�س بهم يف بالد املهجر ؟
اأجابني  /نعم واإذا وفرت لهم احلماية واخلدمات .

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: (718) 301-1795
@ghorbanews1
yahoo.com
mail@ghorbanews.com
www.ghorbanews.com

Thursday October 28, 2010- Vol 3 Issue#89

oOn



Üô©dGQÉÑNG
M6b E:<C7C9b E>O5E O0

rg`O> `:^ G
_M//i}b/\;//5`//8C// S//C//
^E8/>Ytss\>;/`8_`/`$
\5/7C/;: j/b TC/ C/^b/ `C/;
12
rg_<O7DN
oOn
Picture: NY Times

The Law Offices of

»eÉëŸG Öàµe

AIMAN IBRAHIM, P.C.

º«gGôHG øÁCG

===+)/!CEA/C+& '15+*8I
+)/!CEA/*L5('CI*7 +)+%/
Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e *NNJHSBUJPOt$SJNJOBM-BXt3FBM&TUBUFt"VUP"DDJEFOUT
8JMMT&TUBUFTt%JWPSDF'BNJMZ-BXt#VTJOFTT-BX

Free Consultation:

 : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

XXXJCSBIJNMFHBMDPN

3PVUF&BTU 4VJUF#t$MJGUPO /+t'BYt&NBJMBJNBO!JCSBIJNMFHBMDPN

E// / C/<' M// b: ^/a:>M// >/ /FC// 
O//dusts`:ux``//>N/=C//7// 
b +/</!^\/>/ / \/ZC// / ;/ / /da: \/;/ / /5
HO//W/;/b/ &O9R>/5E//>/;<E///1
E<>//_C/>/f`1/W}j/E/>/=/>/ OE/>7/>/8/
F:;// iC//8/ 8/ / ipCW/;/ / -`
^C//>/i C/// 7O// iOcC/E/C/ OE/C<5
r+<!
W`CC//2/8C/6/ 0lO/b:/;/ M/>/ / b 
E// Cc O//0/O$CE:/1/ $O// ib5// ;/ / /-
b C9'E//>/ ;i^`CO/C/>/ 8/>/`j/;/ E//;4<$
\// / /O/$a:/ U:/$Y/</5O/C E// / /!C// / 5/ / / 
^E:M/ b ]/C/pC/>`C/C/>/ C/8_M/1/
N\,rO//5+>/`//+/C// C// C/
E;4<$P/:\;O/E>/>O^E<E/8>`
ab5//C/M/=/ 5/ C//=`:b/ E: C//7E//;C//$C
C/// >/ OE//>O//5O/$E//O9C`//fC//=/ ;/ >/ /
NE// ;/4<;:/GC// O,@/$`9>// rC// =/ /`// 8/ /"
ustsi^O// 0O// =/ /O//Q/`_</2/ / /
Y<5E/2C<$E>O/5E/>/>O/kj kE/C<
rO$Md

/ 0-/ 3#6 ,2& $/"  

C=FM8b/ C$ CO8$\;/-CM8
E//>O//5/O$E//;4<}O/`3aE//>/ O/Q`
O/>/ /D//^ C/=// >O/>//`/5C//$M/@C/;/:/
`// 1P// C/'C//=/ // O// }C//8/ib C//=/ /k
C/>C/>/;/>:bO/5C/=/3>//b Q`/E/O/0$
rO$`8`=<Cb McM:CC C
E//>O//5O$E//;4</$E/>/ `//E//CcO/\f`
Mi`// 0<$E/:8<Z/>/ 8/ /\^C/`//=/ /
E/CcO^E/>/8//$O/7/M=/0//[NE/`/O$
rE `<E79E30ECHO
i^O// 0a `// b Q`^/2/ / / // C// ;/ 
`// /E// / >O// /5/O$E// / ;4/<$GC// / O/,@$usts
C/// b b/C//[O//E//>O//5/O$h`//d`//
aiQ`M/>^C/M/5gE/M/$E>/;<
`/Q/`/E//>/ O//0//iO/4<`/fM//@C'
E`.C=C9'bC<$b `E/>O5O$CC2
rE>;< CY:b
a:/ CE3// / bO// /5}C// /8:N/\9/0/ />/ / 
`//b/>O///  CC/8/ ^_/O/3C/`//// 
E/>/ ;<CC//2/O/$C/d?`//=<+E/j//5
rE>O5E83<$MEM$E:C0
b C//$ OC4Y/://C//2// /
E/>O5O$E/;4<$Q`E/CcO/ j/F;4
ECE> CdE</F:9O7Na: \>M]>8
C//=/ /C9F>/// /E//>O//5O/$QO9}C/<b
rC=5;b D:f\ C O1<5

7/ 5&. '1

iE>5CEC

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: (718) 301-1795
ghorbanews1@
yahoo.com
mail@ghorbanews.com

bcj C//>/O//5}C//<\/9O//>/ 1O//>/ C// =M//@
rEO9EO"\>b ^:dC<
E// /;4</;:Q/`E// /CcP// >/,a: M/`// 0/^
E// /;4/<$ C C// /0/}Oa:/ ]cM/C// =/ / fO// /a/: 
M>C/pC=O/a: E> `E>9>/C<}C7d
C/5O/0/:M/fOQ/>?a/` MC/b: ^a:>
b O$C/dCE:1 E/>/C>/E/>/ C/;/i
E// />/ / ;C/b `/M// // / C// /`pE// />/O// /5C/3i
rb C;iGMO>W b  C5O0
O$+9,a/: b: ^a:>M//>/FfO/C//;/
b9 C//`:5$C//1i C//>/``/<9aC//7<^
W;// // / -`/a:/ C// /7/ / "b \O/W]/=/ / 
C//bpC_//>/ b E//C/0/$O/8/ / 
C//>/ // 7:EC// / / `/4O//>/ `/a`// MF// /
E/ C8/]>:/5E/>O/DO/b M/: C>//7
C//>/ /"b \ C// 7`//2/ /"\>//6/ 0/ /^`/9
rEC5
E/;4</$E/CcC/=/>`\//a/Q`F:/;/ M/8
`// / // /a/: b;:/5H=/<$CP// /iL>// Oa/:
E//;4/<$\;//5E// C//di&M//8/a: EC//8/$EO
j//^`/1/ #Cb:/ C/`C//=C//>PP//5
`bj/ C\2/ iPcCS>/1C/=O/
j i\cCb E>O5/O$`fK>1O$
rbO5^ `b C= `^aiM5Cb
\^/P// `// "]^/PcC// !NF// / /f
b C//5/E//>O//5O$`/fK/>// 1a: \;//5
Y<5/C9\E//=/ `// pCCC//2/ Wb/C//i
\cC+C2/C`_`pCMdP/>>;
a: O$M// C/C// C/1E//>@// O// E/>/ j/ 
E/=/^C/>/C/>/C/>/ C/8C/>/ C/;//C/=//7O`3
C(i\/ C// /7/CM/`// // / 8/:W;// / / / -\/@
rOE=^C=M8
EME/:-M//f%b0//;/ N/]>//;/ fb 
C/W`M/gQ`^E/>O5O$ `/fh
FO// iE9// a/: E// ;4<;/:E// >/ /`///E//CcO/C
O$EP<$E/dEQO/9b bj C/=C/
^ E:/C//`//f\8b E//>O// 5 C//5/ ;/ / -b
rE>O5O$E;4<E30
_a4/C//a/: H//"+/O//`// >M//5/ /
O$CC//2/ WQ`///\ C//7bj//8/ 5b C//5/ 
M/;// ^O//>//\ C/7OM/8^E//>O/5O/J
_b O//5E/>/ C//;//i@/0}Q/:/
uxb +<;:bO `MAOC;kCu|
_F/=/ / `N}M/<W/CC// / E<\/^`/:
b$C/5`/>CC/7/iE//C<'b: ^a:>M/>/
r+<;:
Z><E/>8>/8EfO `/>N=C7/i\90
+<;:\2 W\^C5/E>O5`=!
C// >/ J+\/f`//P// 5_?// ^C'O// 5
}C35/b bO//5^/$O//;/ / iO4B/>/ =
r_< }C<b EC0$

^a:/>M//>/ /S//b pQ/`E//CcF/://
O$E//;4<$pb/: ^^MC//5^Q/>cOO//b:
MM` E/>2/E:Opuss|N<pE/>O5
^[/E//>O// 5O/$C//dC`// =<a/:
U3/HO `// 1E// >/:;//  C// / /j// 
EO// }O/^C//=O// 7/ F;//=/://MM//  C//>~
rC-Nb E>`
O//1/ ] F7//`pE//;4</$N/=/Q`E//Cc
b `a/: bO//5C//5/O P//7/ pE//></PM$
a: C/=M C/E>O/5 C5/;-b O/$CdC
M/5C/;/ >/iC/=C/`/;/ ]>// C/=/`//8/E/C)
C/$bC/ibM`C8E</!C;/ j3
Y<5E/2C/<$E/O//0/E/>O/ E/>//>O//Wd`
O5E>/ C;i@0}EC/1O$Md
j// / iO// //+<// /;/:b/O// / `O// /a/:
C=iC=`fO$CC/28C;ib bO5
rC=P<^W Ob
b pE/>/O/5O$E//;4<$E/>/ `/E/C/cOZ?
pE>O/5M:LC^E8>/E>:17/O5O/
C/bpE/CO/>/9`/=!aC/iCM</
EC//8/ /QO9/b: ^a:/>M//>/ C// =N//F/97
\^O/$`//8//`//=<`//1/ E/// d
rO`3GMO>b CMb2$

 6   
b: ^a/:>M/>/ E//CcO// E:>//1/O//// 5
[pE `</EOQ>C8$\9E>O/5O$E;4<$
C/=CO//8/aiQ`M/> C//aO4<C
rE;4<$HOE30a: Oi\2 C=C
F;//b C//$ C/O///8/$N }C/M//8
E/>cO"_>/ pE C<E/>5`/CCO`b
a: \;5a: E;4<;:Q`ECcEMN<E;4<$
R>/;=/OC4\^C/=C/;/O$EO/EC>/f
C/=:/>?C/=/ C//dC`/=<a: \/;/5P/>/>/ ;/
O`3aW MC/=`/8/O9EC2/EZ 
b C//=/ P<P//5 C//>/ `:Y/`$ C//>:8//5
rW;-Oi
O/N\>/a/: pEON/=b:;/ M>// b 
bM`C8:E>O5O$E<!M%pO1"i
FM/8FC/CustsC//O=/b bC/i
O$E;4<$bCO,@$Cb: ^a:>M>C=
L>// OO//2C// =C(M//@//  }C//pE//>/O//5
C/// C C/>/O/5}C/<+^C/2/:/E<>//Q
r\C0_`=7b bO5^C2:C>CC<
CZ>//;/5/i^C/j3/C/>/  b 
\(E//>O//5 C//5/ ;// -b O$C//dC}C//8i
`//5/ /0:\/C9^iZ/>/ 8/ // C// >/ C//C/ O//
bdib E//>O//5O$_/0/ >/ 5C/\9/pE/>O//5
^E//>/<3:7/O$C//=/ / M//8/ /b E://.E//>/O//5
Mb/ CM<`/8"U^C/OCC/5
F// CbE/>/`/ECcO/\ b E;4/<$C;/ 

+ <

]C/C<7/1C<
C// / \/;/ 
C<8C/ a: C8:$
rg`M`
W>C//iCi
C//;/ / iC/`
}C// 2/ / }C// M
C// / /iC/9/"
`E//$C// ;/
E// />/`C// / 8C/<
rgCM
E O// / 0^
O//1/ U>/// b
N<M/pE//;/
b:+/E3:
Ei^_/// 
R>// 5MC// L
L>0_>]=/
P/OZ>2/a
apE>Oi
^/OO// / / =
Z:8C<5Ch}C5
G>//E//;/ >/#
rg_:
W`'W//;/ 
\M$a: O3>
^O/// _<O//
rU7<^
M// X:/bE
E//>/ ;<pC3/7[:
PEW
r`5
C/MM/=/5/
^W;]C$C
L>/0`/ a
rgWd`:?
o iCO

I5 ICH7

C;/O/b
M// / / $*j/E
C//=aO//>/ 0/

C/j/ \;
b `//5/<1//C//
O/>/ ^+5<1//
b[:\ C/

O/ ^O// / 
`/a:  C//;/
^E//5\>cO
oOn

¢UÉN ¢VôY
%30 º°ùN ≈∏Y π°üMEGh Rƒ«f áHôZ ‘ ø∏YEG
917-488-9650
www.ghorbanews.com

13

QƒJÉµjQÉc

Thursday October 28, 2010- Vol 3 Issue#89

q�UŠ åÍœU$ò Âu¹
wLÝd�« Z�U½d³�« 5Ð
w³FA�« ‰U³I²Ýô«Ë

ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻄﺮ

Laser cavity treatment"
عالج ال�شنان بالليزر
one visit root canal
treatment
عالج الع�شب بجل�شة
واحدة
implant and mini
implants "
زراعة ال�شنان وامليني امبلنت
bridges and crowns
جميع انواع التيجان و اجل�شور
))الرتكيبات
dentures"
اطقم ال�شنان الكاملة و اجلزئية
oral surgery"
جراحة الفم و ال�شنان و القلع
اجلراحي
teeth whitening"
تبي�س ال�شنان يف جل�شة واحدة
orthodontics"
جميع ا�شكال تقومي ال�شنان
www.ghorbanews.com
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Special Offer 75 $
initial exam
x-ray
cleaning

Special Offer
50% Off

all kindS Of
OrthOdOnticS caSeS.
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الأريكة وا�شتاأذن الرجل يف اجللو�س ،ولكنه راأى الكلب
زبون يدخل كل يوم نف�س املطعم فاجلر�شون ي�شاأله عاوز
ف�شاأل الرجل  :قبل اأن اأجل�س ،هل كلبك يع�س؟ فقال له
تاكل اإيه ..فياأخذ فوطة اجلر�شون وي�شمها ويقول له
الرجل  :ل ،وما اأن جل�س الرجل حتى هجم عليه الكلب
انتوا عندكم النهاردة �شمك فيليه  +اأرز �+شالطة وهكذا
واأخذ يع�س قدميه ويديه ف�شاح الرجل  :اأمل تقل يل اأن
كل يوم فاجلر�شون اجت فاأعطى ملراته الفوطة وقال
كلبك لي�س �رش�ش ًا؟!  ،فرد الرجل  :ولكن هذا لي�س كلبي.
لها ا�شتحمى بيها واأديها ىل وبعد كده الزبون دخل املطعم
…………………………
واخذ الفوطة زى كل يوم و�شمها وب�س للجر�شون وقاله
�شافر زوجان بالقطار ،و كانت الزوجة خر�شاء،
انت جوز فتحية؟
فحدث ت�شادم ذعرت له الزوجة اأ�شد الذعر ،فانحلت
................
عقدة ل�شانها ،و �شفيت من اخلر�س ،و يف اليوم التايل
واحد بيقول ملراته تيجي نعمل جمعيه.اديكى كل يوم
رفع الزوج ق�شية على هيئة ال�شكك احلديدية يطالبها
بو�شه واديكى جنيه
بتعوي�س..
قالتله ما�شى .جه على اخر ال�شهر لقى معاها ت�شعني
…………………………
جنيه.قالها ايه ياوليه
كان اأحد البخالء على فرا�س املوت واخذ ي�شاأل عن
انا م�شبديكى كل يوم بو�شه وجنيه.
اأبناءه ،اأين حممد ؟ قال حممد :نعم يا اأبي ...واأين
قالتله مات�شكت م�س ابو هيثم جارنا دخل معنا
حممود ؟ رد حممود باكيا ،انا هنا يا ابي ...الأب :ما
باجلمعية....
هذا انتم الثنان هنا ،اذا من يقف يف امل�شنع ؟!
…………………………
…………………………
املعازمي
فرحه..بعد
عري�س م�شطول على الآخر يف يوم
املحل عاوز جزمه من غري كعب وخفيفه �شويه ورخي�شه؟
مام�شيوا دخل البيت لقى العرو�شة قاعدة ،قال والله انا �شاحب املحل قال ما�شى وجاب اجلزمه فقالت مراته :دي �شعيدىكان ل�شه جاى من ال�شغل وجعان اوى فرجع
البيت فبيقول ملراته عملة اكل ايه قالتله معملت�س اكل
كنت عارف يف الهي�شة دي هاين�شوا حد!
ماتنفع�س انا عايزه بكعب ...قال ل من غري كعب،....
اتÔفز وراح داخل نامي فدخلت بتقوله اعملك م�شاج
…………………………
ودبت خناقه �شاحب املحل تعجب فقال للزوج:ماتاخدها
ياحبيبي قالها عليا النعمة لو عملتيه لرميه بحلته فى
احلناء،قالها:هاه
حم�ش�س �شاف جدته مغ�شله �شعرها من
بكعب هو انت اىل حتلب�شها ؟رد الزوج :ل هو انت اللي
ال�شارع
�شفتي اخرة الت�شدح بال�شطوح… ..هذا هو را�شك �شدى حتن�رشب فيها؟
.................
…………………………
…………………………
ا�شمع دى جميله
فد واحد عازب �شاأل �شديقه املتزوج تعرف �شنو هو
رجل توفيت زوجتة وهم ذاهبون ايل القرب فالرجل ي�شحك
قالوا لة ما الذي ي�شحك قال هذه اول مرة اعرف ايل اين حم�ش�س �شاف لفتة مكتوب عليها  :مزرعة اأبقار � ..شاأل
تعريف الزوجة؟؟!!! املتزوج جاوب الزوجة هي غلطة
راعي املزرعة  :كيف تزرعون البقر ؟ قال له باإ�شتعباط
وورطة وطول العمر ربطة يا ت�شيب يا تخيب يا جتيب
تزهب زوجتي.
 :نر�س �شكر ويطلع بقر  .راح املح�ش�س ثاين يوم ور�س
جلطة
…………………………
�شكر  ..رجع ثاين يوم �شاف النمل ›تمعني  ،قال :
…………………………
كان اأحد الأ�شخا�س يجل�س على اأريكة يف اإحدى احلدائق
واحد راح ي�شرتى مع مراته جزمة ،دخل وقال ل�شاحب العامة وبالقرب منه كلب .ومر اأحد الأ�شخا�س بالقرب من ياعيني عالبقر وه� شغار
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ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG
* ESL WITH BUSINESS
…QGOG ó`YÉ°ùe
* ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J
* ESL-With Ofﬁce Applications (ESL-OA)
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG
* ESL-Medical Ofﬁce Assistant (ESL-MOA)
.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG
* ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe
* ESL STAND-ALONE COURSES
Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf
* Comprehensive ESL (COMP/ESL)
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ
* Intensive ESL (INT/ESL)
¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d
* Stand Alone English as a Second Language
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ
o ESL 100
´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`ﬁ ∫ƒ°üØdG
o ESL 101
É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J
o ESL 102
ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 100
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 200
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G o ENGLISH 300
:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d
* U.S. Citizenship Exam Preparation
New York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001

212 -381 - 8831 áبيبM
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Free Consultation:

¤hCG ¿óY ‘ ø°TóJ á«æª«dG
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á°Só≤ŸG
XXXJCSBIJNMFHBMDPN
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د�شنت اخلطوط اجلوية اليمنية م�شاء اأم�س اأوىل رحالتها اإىل
الأرا�شي املقد�شة لنقل احلجاج من حمافظة عدن لأداء منا�شك
احلج.
واأو�شح مدير منطقة عدن للخطوط اجلوية اليمنية حممد القا�شمي
اأن ال�رشكة نقلت يف اأوىل رحالتها  179حاج اإىل الأرا�شي
املقد�شة من اإجمايل 900ر 1حاج من حمافظة عدن �شتنقلهم
اخلطوط اجلوية اليمنية خالل الأيام القادمة.
واأ�شار اإىل اأن ال�رشكة حر�شت على توفري كافة الت�شهيالت
واخلدمات وو�شائل الراحة لنقل احلجاج اإىل الأرا�شي املقد�شة
لتاأدية منا�شك احلج بكل �شهولة وي�رش.

قال وزير اخلارجية اليمني ابو بكر القربي
اأن ما بني  300و 400عن�رش من القاعدة
ين�شطون ب�شكل فاعل يف عدة حمافظات
مينية .وقال القربي «�شعب ان نقول كم
العدد بال�شبط لكن العدد الفاعل هم يف
حدود املئات ) (...من ثالث اىل اربعمئة».
واكد القربي ان احلكومة اليمنية تخو�س
«حربا مفتوحة» مع عنا�رش القاعدة
«اينما وجدت �شواء تلك التي حتمل ال�شالح
الآن وتقوم باأعمال التخريب والعتداء
على قوات الأمن واجلي�س او اخلاليا
النائمة» .وذكر القربي انه ” اكت�شاف
خاليا نائمة للقاعدة و»قد حوكم بع�شها».
وت�شن ال�شلطات اليمنية حملة وا�شعة �شد
تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب

الذي تبنى هجمات على اهداف دبلوما�شية
ومن�شاآت نفطية واجانب و�شياح .وين�شط
التنظيم خ�شو�شا يف و�شط و�رشق البالد،
ويف اجلنوب اي�شا حيث ين�شط تيار
احتجاجي يتعاظم منحاه النف�شايل.
وجدد القربي التاكيد على وجود �شلة
بني القاعدة والتيار النف�شايل املعروف
باحلراك اجلنوبي بح�شب «معلومات
ا�شتخبارية» ،المر الذي ينفيه قياديو
احلراك .كما جدد التاكيد ان بالده لن ت�شلم
اىل وا�شنطن المام املت�شدد امين العولقي
الذي تطلبه الوليات املتحدة حيا او ميتا
ويعتقد ان يختب Åيف حمافظة �شبوة بو�شط
البالد حيث يتمتع على الرجح بحماية قبلية.

‘ IóYÉ≤dG »∏JÉ≤e øe 5
øª«dG ÜƒæL
اأعلن م�شوؤول اأمني ميني اأن  15م�شلح ًا ينتمون ايل تنظيم القاعدة �شلموا انف�شهم
لل�شلطات يف حمافظة ابني جنوب اليمن بعد و�شاطة قبلية .وقال امل�شوؤول المني لإن
امل�شلحني الذين ” ت�شليمهم اىل منزل حماف ßابني احمد احمد املي�رشي من قبل اولياء
امورهم وم�شايخ املنطقة ،ان�شموا قبل نحو عام ايل القاعدة.
وا�شاف ان «بني تلك العنا�رش افرادا لعبوا دورا كبريا يف املواجهات الخرية بني
القاعدة واجلي�س التي �شهدتها لودر ومودية» املدينتان الواقعتان يف حمافظة ابني.
و�رشحت م�شادر قريبة من املحاف ßان «اولياء امور امل�شلحني اقدموا على ذلك بعد
تعر�شهم لل�شغوطات من قبل املحاف.»ß
من جهته ،قال م�شدر م�شوؤول يف حمافظة ابني يف ت�رشيحات ن�رشها موقع وزارة
الدفاع اليمنية � 26شبتمرب.نت ان «بني العنا�رش التي �شلمت نف�شها اكرث من �شتة
عنا�رش خطرية تت�شدر قائمة املطلوبني على م�شتوى» اليمن.

ó≤©d ƒYój øª«dG
ÚØ≤ãª∏d ô“Dƒe
á£N á°ûbÉæŸ Üô©dG
áKóﬁ áaÉ≤ãd á∏eÉ°T
دعـــا وزيـــر الــثــقــافــة الــدكــتــور حمــمــد املــفــلــحــي اإىل عــقــد موؤمتر
للمثقفني العرب ملناق�شة خطة �شاملة للثقافة العربية املحدثة.
جــاء ذلــك يف كلمة اليمن الــتــي األــقــاهــا الــوزيــر املفلحي ،خالل
اجتماع الــــوزراء املــ�ــشـوؤولــني عــن الــ�ــش ـوؤون الثقافية يف الوطن
العربي بدورتها الـــ 17التي تنعقد يف الــدوحــة عا�شمة الثقافة
العربية  2010م ،خــالل الفرتة من  28 ` 27اأكتوبر اجلــاري.
واأ�ـــشـــار الـــوزيـــر اإىل اأن الــيــمــن و�ــشــعــت خــطــة وطــنــيــة للثقافة
ا�شتاأن�شت باخلطة العربية ال�شاملة وذلـــك يف عــام 1990م،
ثـــم قــامــت مبــراجــعــة خــطــتــهــا الــوطــنــيــة عــلــى �ــشــوء الــتــطــورات
الــالحــقــة يف الــعــام 2003م ،بالتعاون مــع منظمة اليون�شكو.
وقال :اإنه ” و�شع خطة حمدثة للتنمية الثقافية ” فيها القيام باإ�شالح
العمل النقابي املوؤ�ش�شي وحتديثه ،بالإ�شافة اإىل و�شع برامج
وخطط لتنمية الثقافية وحتديث بع�س الت�رشيعات الثقافية يف اليمن.
ونوه الوزير املفلحي باأن اليمن كانت اأول من طرح مقرتح عقد قمة
ثقافية عربية خالل موؤمتر ال�شارقة يف العام 1998م ،حيث اأكدت على
احلاجة املا�شة اإىل موؤمتر قمة لقادة الدول العربية يكون مو�شوعه
هو الثقافة ،ويكون همه ح�شد الإرادة ال�شيا�شية من اأجــل الثقافة
وبذلك تخرج الثقافة من الهام�شية التي تعاين منها لت�شبح يف املركز
وال�شدارة يف ا�شرتاتيجية الأمة العربية ملواجهة التحديات الراهنة.
وناق�س اجتماع الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن
العربي بدورته احلالية مو�شوع اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية
املحدثة ومو�شوع موؤمتر القمة الثقافية املزمع عقده يف العام القادم.
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ع�رشي اخلايل
من
علي ال�شبا ْ
َ
ردوا َّ
m
لحت خمايل ُه
من العي�س  ،ما
ما�س َ
ْ
فقرت يف م�شاجعها
قلوب ؛
�شلت
ْ
ْ
l
ْ
بات م�رشور ًا بلذت ِه
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غالبا من يحب بالدنا هم الروبني والمريكان الذين
يزرون بالدنا و البع�س منهم يعملون فيها براتب كبري
اكرب من راتب املواطن اليمني  .وال�شبب العائد هو ان
مازالت حممية طبيعيةور خ�س معي�شتها واملعامله الطيبه .
فقد �شادفت اروبيا من خالل حمادثتي معه انه يعي�س يف
اروبا ويتحدث اللغة العربية الف�شحى بطالقه فا�شتف�رشت
عن لغتة العربية فاجاب انه عا�س فرته طويله من الزمن
يف اليمن.وال�شبب العائد هو انه كان يتعلم اللغة العربيه
الف�شحى وعا�س مع عائله يف منطقه باب ال�شالم طوال
الوقت اىل ان تعلم اللغة العربية الف�شحى واللهجة اليمنيه
،كان يذهب معهم يف متجارهم وكان يجل�س معهم يف
مقايلهم كان يعامل معامله خا�شة لنه اروبي اجلن�شيةا
تولع بال�شعر الأدب وعمل على ترجمه العمال الدبيه
العربيه وال�شعبيه .احب فتاه مينيه التي كانت تنتمي اىل احدى
القبائل اليمنيه بعد ان دخل ال�شالم وتزوجها.عمل بع�س
البحاث ال�شيا�شية القبلية اليمنية ،وذهب احدى جامعات
�شنعاء لتدري�س لغتة الوربية �.شعر انه ميني بحبه لليمن
ومنتمي اليها.حينهااح�س بالفرق من حيث املعامله لنه بدا
يعامل كمواطن ميني عادي من خالل اتقان الهجة اليمنية
.لقد تعر�س يف �شجار مع امن اجلامعه ب�شبب انه راأى
�شيئا غري لئق او غري نظامي من احد طالب وهو احد ابناء
امل�شئولني وحرا�س اجلامعه وكرب ال�شجار اىل ان و�شع يف
ال�شجن.وهدد بالعوده اىل وطنة كان �شعور ذلك الوربي
هو انه اح�س ان هذه البالد جزء منه ولكنة عومل ب�شكل غري
لئق يف وقت اراد ان ي�شلح �شيئا من اجل ذلك البلد وذلك
يعود اىل ا�شل الوربي البلد الذي فيه القانون �شارما
فربما ن�شي لربهه انه يف اليمن.لقد اح�س بالحباط ال�شديد
واخذ زوجته اليمنية واولدة وعاد اىل اوربا .ومن حيث
حمادثتي له علمت انة يحب اليمن من خالل تعابريه املجازية
يف ا�شعاره  .ا�شعارة التي تتحدث و mعن جمال اليمن وطبيعتها
وعن نا�شها الطيبني ومقايلهم وعاداتهم وتقاليدهم  .وعن
هوؤلء النا�س الذين ليقدرون ار�س الوطن الذين ينهبوها
وي�شلوبها وهم ل يعلمون بالدنا غنية باملوارد الطبيعيه.
ليعلمون ان بالدنا امنة يف رقبه كل مواطن ومن الواجب
عليهم ان لي�شتهنون بها ةيقيمون عملهم باأكمل واجب .انه
حزين جدا لفراقه اليمن ف�شعرت باخلجل من نف�شي باأين
خارج وطني ومل ا�شعر بهذا احلنني احلنني الذي جعلني ا�شعر
به حينها باحلنني اجلارف الذي يجمدين اىل ان اأرى �شوره
باب اليمن واهلي وا�شدقتئي وذلك التوا�شع مع هذا ال�شعب
الطيب الذي لي�س لديه العن�رشيه الطبقيه.والعطف على اليتيم
واملعوق والفقري .ان كل ما يتمناه ذلك الوربي هو العوده
اىل اليمن لنه ا�شبح ذلك الوطن جزءا منه.متنة لة تزدهر
تلك البالد وا�شبح فيها النظام �شارم للجميع لكي تتحرر
تلك الفراد من اجلوع والبطاله والت�شول والحباط و من
ال�رشقه ومن الر�شاوي ومن كرثه الو�شاطات.يتمنى ان يعود
اىل اهلها الطيبني واهل زوجته الذي مهما طال و اعتربهم
اكرث من اهله .انه لفعال اروبي الهويه ولكنه ميني الوطنيه
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قبل املعاودة املحتملة للمفاو�شات بني ايران والغرب يف
ت�رشين الثاين املقبل ،ت�شهر وا�شنطن بعناية هذه اليام على
تطبيق العقوبات الدولية التي فر�شها ›ل�س المن على
طهران .وميكن تلم�س ذلك من طريق ال�شغط المريكي الذي
ميار�س على ال�شني وتركيا من اأجل التطبيق ال�شارم للقرار
 ،1929بحيث ل يرتك اأي متنف�س امام طهران ميكن ان تلجاأ
اإليه لتخفيف اآثار العقوبات.
وقبل ال�شغط على ال�شني وتركيا ،جنحت وا�شنطن يف دفع
مو�شكو اىل اإلغاء �شفقة �شواريخ ار�س  -جو من طراز «اأ�س
 »300التي حتتاج اليها اإيران كي حتمي من�شاآتها من اأي
�رشبة ع�شكرية امريكية او ا�رشائيلية حمتملة .وكان وا�شح ًا
الرتدد الذي �شبق اتخاذ الكرملني قراره بوقف ال�شفقة.
ولل�شغط المريكي اأ�شكال اأخرى ،مثل ابرام �شفقة تزويد
ا�رشائيل مقاتالت «ف  »53 -املتطورة جد ًا والتي ل ميكن
ر�شدها بالرادار .وبعدها اأتى العالن المريكي عن �شفقة
ت�شلح بـ  60مليار دولر لل�شعودية حتت عنوان مواجهة
تزايد النفوذ اليراين يف املنطقة .ول ميكن الف�شل بني هذه
ال�شغوط وبني تد�شني دولة المارات العربية املتحدة قاعدة
بحرية يف اإمارة الفجرية ،بهدف تقليل اعتمادها على م�شيق
هرمز الذي تتحكم ايران ب�شفته ال�شمالية واملهدد بالغالق يف
حال تعر�شت ايران ل�رشبة ع�شكرية.
ول تنفك وا�شنطن عن بذل حماولت لفك التحالف ال�شرتاتيجي
بني �شوريا وايران من خالل ابداء الهتمام باعادة حتريك
امل�شار ال�شوري – ال�رشائيلي يف عملية ال�شالم .بيد ان من
الوا�شح ان امل�شاعي المريكية يف هذا ال�شاأن ل تالم�س
اأي جدية او ترقى اىل م�شتوى ميكن ان ي�شكل عر�ش ًا مقنع ًا
ل�شوريا كي تتخلى عن ايران .وكما اخفقت امريكا يف اقناع
دم�شق من طريق الرتغيب بالبتعاد عن طهران ،كذلك اأخفقت
يف حتقيق ذلك من طريق ال�شغط والعقوبات التي مار�شتها
على �شوريا يف العوام اخلم�شة الخرية.
وتبدو ادارة الرئي�س المريكي باراك اوباما ،بعد اخليبة
التي تلقتها من احلكومة ال�رشائيلية املت�شددة ب�شبب عدم
اقتناع رئي�س الوزراء ال�رشائيلي بنيامني نتنياهو بتمديد
العمل بقرار التجميد اجلزئي لال�شتيطان وما تبع ذلك من
توقف جديد للمفاو�شات على امل�شار الفل�شطيني ،وكاأنها
تنقل كل تركيز �شيا�شتها اخلارجية اىل ايران اأم ً
ال يف حتقيق
اخرتاق على هذه اجلبهة.
اأ�شف اىل ذلك ان الرتكيز على ال�رشاع العربي  -ال�رشائيلي،
�شاهم يف تراجع �شعبية اوباما واأثار يف وجهه عا�شفة
احتجاجات مما جعله يعيد ر�شم جدول اعماله يف املنطقة .اأما
الرتكيز الن على ايران فهو مو�شوع يريح ا�رشائيل ،ويريح
ال�شوات املت�شددة داخل الوليات املتحدة.
اإن ما يقوم به الن اوباما هو اإعادة متو�شع لولويات
�شيا�شته حيال ال�رشق الو�شط معتمد ًا اكرث على نهج مت�شدد نحو
ايران بدي ً
ال من ر�شائل كانت حتمل م�شمون ًا يت�شم باملرونة.
لكن املواجهة مع ايران لي�شت م�شمونة النتائج يف الوقت الذي
ينح�رش النفوذ المريكي يف العراق مع الن�شحاب الع�شكري،
ويف الوقت الذي تتخبط ال�شيا�شة المريكية يف افغان�شتان
باحثة عن خ�شبة خال�س ولو باعادة «طالبان» اىل ال�شلطة.
ويف كثري من الحيان متلك ايران اليد الطوىل يف هذه
املواجهة على رغم كل ال�شغوط التي تتعر�س لها .واإل كيف
يف�رش قبول وا�شنطن با�رشاك طهران يف موؤمتر روما الذي
ناق�س الو�شع الفغاين ال�شبوع املا�شي؟ فالدارة المريكية
حري�شة هنا على ان تكون ايران موجودة يف �شاحة حتاول
تهدئتها بو�شائل مكلفة .اأما يف العراق فال حاجة اىل التذكري
بان ليران دور ًا رئي�شي ًا يف تقرير وجهة الحداث .ويحدث
هذا اي�ش ًا يف لبنان وفل�شطني.
ويتوقف على نتيجة املفاو�شات النووية املقبلة مع ايران،
حتديد الوجهة التي �شت�شري فيها رياح ال�شيا�شة المريكية.
�شميح �شعب

áMÉ«°ùdG ôFÉ°ùN Q’hO QÉ«∏e
2009 ΩÉY ÜÉgQE’G øe á«æª«dG
Oƒªﬁ º«gGôHG
ك�شف تقرير ر�شمي اأن العتداءات الإرهابية،
الــتــي تعر�شت لــهــا الــيــمــن عـــام øe ,2009
عنا�رش «القاعدة» ،ت�شببت بخ�شائر بلغت نحو
مليار دولر .واأو�شح تقرير الأداء احلكومي
عن ال�شنة املا�شية ،اأن الإرهاب اأدى اإىل احلد
من ال�شياحة الوافدة والداخلية ،وا ّأخــر حتقيق
مــعــدل النمو امل�شتهدف ،اإ�ــشــافــة اىل زيــادة
الإنفاق الع�شكري والأمني كنتيجة حتمية لتنفيذ
العمليات ال�شتباقية وامليدانية ملواجهة ن�شاط
العنا�رش الإرهابية ،وغريها من الإجــراءات
احلكومية التي �شاهمت يف ارتفاع ن�شبة عجز
املوازنة من  8يف املئة اإىل  9من النا œاملحلي.
واأ�شار التقرير اإىل الآثار القت�شادية والجتماعية
لالعتداءات الإرهابية ،املتمثلة يف اإحجام الدول
واملنظمات املانحة عن تنفيذ بع�س التزامات
القرو�س وامل�شاعدات اخلارجية لليمن ،حيث بلغت
اأدنى م�شتوياتها ،ومل تتجاوز الـ  87بليون ريال.
اإىل ذلك ،بينت خطة التنمية ال�شياحية حتى عام
 ،2015اجتاه ًا اىل توفري  37األف فر�شة عمل
مبا�رشة يف القطاع ال�شياحي ،اإ�شافة اإىل اآلف
الفر�س غري املبا�رشة .وت�شعى اي�ش ًا اىل زيادة
ال�شياح الأجانب بن�شبة  15يف املئة ،ليبل≠
عدد
ّ
عددهم عام  2^5 ƒëf 2015مليون ،وزيادة
م�شاهمتها يف النا œاملحلي اإىل بليوين دولر.
واأو�شحت اخلطة التي عر�شتها وزارة ال�شياحة
خالل ملتقى ال�شتثمار ال�شياحي العربي الثاين،
انها ت�شعى اأي�ش ًا اإىل دعم خزينة الدولة من خالل
زيادة الر�شوم املفرو�شة على ال�شياح والربامج
ال�شياحية ،بحيث تبل≠ الر�شوم التي �شيدفعها ال�شائح
الواحد  101دولر ،ت�شكل عائد ًا للخزينة يزيد
على  41بليون ريال �شنوي ًا .كما ت�شتهدف اخلطة
زيادة عدد الليايل ال�شياحية اإىل نحو  20مليون ًا،
وزيــادة الغرف اإىل  36500غرفة ،وت�شجيع
القطاع اخلــا�ــس على بناء من�شاآت اخلدمات
ال�شياحية ،مبــا يتنا�شب والطلب ال�شياحي.
ووفـق ًا للخطة ،حــددت الــوزارة  52مـ�رشوع ًا
�شياحي ًا بني عامي  2010و  ،2015لتنمية
ااخلــدمــات ال�شياحية وتطويرها يف عــدد من
املناطق التي تعاين عجز ًا فيها ،مثل الفنادق
واملطاعم وال�شرتاحات ال�شـياحية من جهة،
وتطوير اأ‰اط �شياحية جديدة واإنعا�شها ،تعمل
على تنويع املنتج ال�شياحي اليمني من جهة اأخرى.
مــن نــاحــيــة اأخــــرى ،تــوقــع احلــكــومــة والبنك
الــــدويل غـــد ًا يف �شنعاء اتــفــاق منحة مالية
قيمتها  70مــلــيــون دولر لــدعــم الــعــجــز يف
مــوازنــتــه الــعــامــة ،يف اإطـــــار بــرنــامــج ‰و
القطاع اخلا�س وتطوير احلماية الجتماعية.
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قال م�شوؤول م�رشي ان بالده �شوف ت�شتعيدن توابيت
فرعونية من الوليات املتحدة �شمن خطة ت�شتهدف
ا�شتعادة الثار امل�رشية التي خرجت بطرق غري
م�رشوعة.
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وقال زاهي حوا�س المني العام للمجل�س العلى لالثار
يوم الربعاء يف بيان ان هذه التوابيت ” تهريبها من
م�رش منذ  50عاما «ومن املقرر اعادتها اىل م�رش خالل
ال�شبوعني القادمني».
وحوا�س الذي وقع يف القاهرة يوم الثالثاء اتفاقية
للتعاون بني م�رش وال�شني يف ›ال مكافحة تهريب الثار
و�شف الوليات املتحدة باأنها «الدولة الوىل يف العامل
التي تتعاون مع م�رش يف ا�شرتداد اثارها املهربة التي
ت�شبط على الرا�شي المريكية» رغم عدم وجود اتفاقية
ثنائية ب�شاأن مكافحة تهريب الثار.
واأعرب عن اأمله يف توقيع اتفاقية بني م�رش والوليات
املتحدة قريبا يف ›ال مكافحة �رشقة الثار وتهريبها.

£JhرU âbسëيØة fيوjوJ ∑Qا’� õÁأمرµjية
�ûŸ� ¤Eسµلة �dبيÄية �dت» Jو�¡¡Lا �EماQة ,»HO
dhóHة �’Eما©d� ä�QرHية �Ÿتóëة�h ,س§ ªLي™
�أ�سµا∫ �ªædو �ª©dر�ûJ …òd� Êس¡.√ó
fhقلüd� âسëيØة عahÈd� øي�سوL Qا¿ aر��fسو�
�سيfõي∂ ,مL øام©ة LوJ êQاb ,¿hو¿E�{ :¬d
�ªædو �أUسب íعÓمة V�hسëة ‘  Aõ÷� �ògمø
�©dا� ’E� ,⁄أ¿ �ædا��æj ¢سو¿ †bساjا �dبيÄة
cلياz.
†jhسي∞ �ahÈdي�سو� Qسيfõي∂ bا‘{ :ÓF
�ŸاVس»c ,ا¿ �’�ستªãاg Qو �’أ� ,ºgأما �dيو,Ω
�J� ó©Hhسا´ ©bQة �ûŸسµلة� ,أ� ¿hÒãµd� ∑QOأ¿
علي¡� ºأ¿ µjوfو� �أ Ìcحz.�Qò
hمd� øق†ساjا �dت» æJاdhت¡ا �üdسëيØة
�’أمرµjية –لية �Ÿيا√üd� ±öüd�h ,س,»ë
¡µd�hرHاªLh ,Aي©¡ا Jت�سب ‘ ÖمûسäÓµ
HيÄية.
ûJساæjا jOل»
�أعلµ◊� âæومة �üdسيæية عH ¥ÓWE� øرfامè
†aسا�QE� ¤E� ±ó¡j »Fسا∫ �أ ∫hمرcبة †aساFية
ماأgوdة ‘ عاH .2020 Ωيªæا �سيت¥ÓWE� º
ﬂت†a Èسا ‘ »Fعا��Qód ,2016 Ωسة ع Oóمø
�dتقæيا�Ÿ� äستóîمة ‘ �†Ødسا¶d�h ,Aر±h
�dت» � øµÁأ¿ ©jيa ¢ûي¡ا †Ød� O�hQسا.A
cPhرU äسëيØة ûJساæjا jOل» �üdسيæية� ,أ¬f
�سيت ¥ÓWE� ºمµو©d� ÚcاŸ� Ωقبd πلت†ëسÒ

وعقدت م�رش  16اتفاقية ثنائية ملنع الجتار يف الثار
امل�رشوقة مع دول منها الردن وايطاليا و�شوي�رشا
وكوبا والكوادور .كما نظمت بالقاهرة يف ابريل ني�شان
املا�شي اأول موؤمتر دويل حول ا�شرتداد الثار التي
خرجت بطرق غري م�رشوعة من الدول ذات احل�شارات
العريقة.
وقال حوا�س يف البيان ان «العامل بداأ يدرك اأهمية
التعاون يف ›ال مكافحة تهريب الثار بعد جتربة
م�رش الناجحة التي بداأت منذ ثمانية اأعوام واأ�شفرت عن
ا�شتعادة حوايل �شتة الف قطعة اأثرية».
واأ�شاف ان املوؤمتر الدويل الثاين لالثار امل�شرتدة �شيعقد
بالقاهرة يف ابريل ني�شان  2011ومن املتوقع اأن ت�شارك
فيه  100دولة ا�شافة اىل منظمة المم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة )اليون�شكو

ª©dليا�QE’� äسا†Ød� ‘ Aسا� …òd�h ,Aسيµو¿
bاعóة dوUسو∫ مرcبا†a äساFية �أNر‘ i
��Ÿستقب.π
fhقلüd� âسëيØة عŸ� øتH çóëا�سfÈd� ºامè
�†Ødساüd� »Fسيb »æو£J ¿E� ,¬dوjر �òg
�fÈdامJ ¥ÓWE�h èل∂ �Ÿرcبا� äسي�سا‘ ºg
d� õjõ©Jقوة �dوæWية dلüسh ,Úمµاfت¡ا ÚH
�’أ·z.
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ك�شف علماء اأملان النقاب عن اأحدث ما
و�شلت اليه تكنولوجيا ال�شيارات التي
تقود نف�شها بنف�شها وهي �شيارة اأطلق
عليها ا�شم )�شنع يف املانيا( ي�شتطيع
الركاب الت�شال بها لتاأتي وتقلهم.
وطور عامل الكمبيوتر راوؤول روجا�س
وفريقه يف جامعة برلني احلرة ال�شيارة
التجريبية التي ياأملون اأن حتدث ثورة
يف م�شتقبل القيادة.
وي�شتطيع الركاب الت�شال بهذه ال�شيارة
با�شتخدام جهاز )اي باد( او )�شمارت
فون( ويظهر النظام العاملي لتحديد
املواقع املثبت يف هذه الجهزة موقع
املت�شل لل�شيارة لتبحث عن اأف�شل طريق
للو�شول اليه وتخرب الراكب بالوقت
الالزم للو�شول اليه.
ويقول م�شممو ال�شيارة ان ابتكارهم
�شيدعم التطورات ال�شديقة للبيئة لنه
�شيجعل الت�شارك يف ال�شيارات اكرث

www.ghorbanews.com

عملية فاذا كان عدد من النا�س �شينتقل
يف نف�س الجتاه ت�شتطيع �شيارة اأجرة بال
�شائق اأن تقلهم جميعا.
واأ�شافوا اأن ال�شتخدام المثل لهذه
التكنولوجيا ميكن اأن يوؤدي اىل خف�س
اأعداد ال�شيارات يف برلني اىل خم�س
عددها احلايل.
وت�شتخدم هذه ال�شيارة تكنولوجيا
ال�شت�شعار لتكون �شورة ثالثية البعاد
لل�شارع على جهاز الكمبيوتر املثبت
بال�شيارة حتى ت�شتطيع ر�شد الدراجات
وامل�شاه والعالمات والالفتات
املوجودة على الطريق.
ومتكنها هذه التكنولوجيا من ال�شتجابة
ل�شارات املرور معتمدة على نف�شها
حتى تف�شح الطريق مبا يتفق مع نظام
الطريق ال�رشيع وتتوقف يف حالة
حدوث مواقف مفاجئة
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اأثار اكت�شاف اإ�شابة اأحد ممثلي الأفالم الإباحية ،بفريو�س الأيدز حالة من الهلع بني عدد
من �رشكات الإنتاج يف ولية كاليفورنيا الأمريكية ،والتي �شارعت اإىل وقف عملياتها ب�شبب
ما و�شفته باملخاوف ال�شحية اجلمة.
وذكرت عيادة �شحية مقرها يف مدينة �شريمان اأوك�س بكاليفورنيا اإن نتيجة فح�س اأحد
املمثلني عن فريو�س نق�س املناعة املكت�شبة «الأيدز »،كانت اإيجابية.
وقال بيان اأ�شدرته موؤ�ش�شة الرعاية الطبية التابعة لحتاد منتجي اأفالم اجلن�س «يف هذا
الوقت ،من امل�شتحيل معرفة ما اإذا كان املري�س اأ�شيب بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية
املكت�شبة من �شلوكه اخلا�س اأو من عمله يف الأفالم».
واأ�شاف البيان «اإن احتاد منتجي اأفالم اجلن�س يت�رشف مب�شوؤولية وبحذر ،لأنها كانت
ومازلت تفر�س حظرا على كل من كان له ات�شال جن�شي باملري�س احلايل من العمل يف
الأفالم الإباحية».

وكانت موؤ�ش�شة الرعاية ال�شحية دعت ممثلي الأفالم الإباحية اإىل ا�شتخدام الواقيات الذكرية
اأثناء الت�شوير ،وطالبت بتعديل قانون ولية كاليفورنيا لي�شبح ا�شتخدام الواقي اإجباريا يف
اأفالم الكبار.
ويف عام  ،2004اكت�شفت ال�شلطات ال�شحية اإ�شابة اأربعة ممثلني اإباحيني بالفريو�س امل�شبب
ملر�س الأيدز ،ما اأدى اإىل وقف عمليات الإنتاج جميعها يف ولية يف كاليفورنيا.
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قبل النتهاء من الت�شميم ،فتم تكليف غو�شتاف اأما يف عام  ،1984فقد اإن�شم التمثال اإيل
متثال احلرية هو عمل فني نحتي قامت فرن�شا م�رش و كان يف بور �شعيد و�رشق
اإيفل ليقوم باإكمال ذلك العمل .وبالفعل قام قائمة مواقع الرتاث العاملي التي تقوم
باإهدائه اإىل الوليات املتحدة الأمريكية يف يف هذا الوقت ،كانت اجلمهورية الفرن�شية
الثالثة ) (1940-1870تتملكها فكرة اإهداء اإيفل بت�شميم الهيكل املعدين بحيث يتكون من بت�شنيفها اليون�شكو.
 28اأكتوبر عام  1886كهدية تذكارية،
اإطار رئي�شي للتمثال يتم تثبيته يف اإطار ثاين وبعدها ب�شنتني يف عام  1986وا�شتعدادا
هدايا تذكارية لدول �شقيقة عرب البحار من
بهدف توثيق عري ال�شداقة بني البلدين
لالإحتفال مبئوية التمثال ،فقد ” عمل ترميم
يف القاعدة ل�شمان ثبات التمثال.
اأجل تاأ�شري اأوا�شل ال�شداقة بها ،لذلك ”
مبنا�شبة الذكري املئوية للثورة الأمريكية
�شامل له و” تركيب طبقة ذهبية جديدة للم�شعل
التفكري يف اإهداء الوليات املتحدة الأمريكية �شحن وتركيب التمثال
).(1783-1775
انتهت اأعمال ت�شميم التمثال يف فرن�شا مبكرا تتالألأ عليها اأ�شواء مدينة نيويورك ليال.
ومنذ ذلك احلني اإ�شتقر التمثال مبوقعه املطل هذا التمثال يف ذكري احتفالها بالذكري
يف يوليو عام  1884فتم �شحن التمثال على
علي خليج نيويورك بولية نيويورك الأمريكية املئوية لإعالن ال�شتقالل ،والتي يحني
�dقر¿ �◊ا¿höû©d�h …O
الباخرة الفرن�شية اإيزري حيث و�شلت اإىل
موعدها يف  4يوليو .1876
ليكون يف ا�شتقبال كل زائري البالد �شواء
ميناء نيويورك يف  17يونيو  .1885و”
وبداأت ال�شتعدادات علي قدم و�شاق ،حيث
كانوا �شائحني اأو مهاجرين .قام بت�شميمه
فريدريك بارتولدي بينما �شمم هيكله الإن�شائي ” التفاق علي اأن يتوىل الفرن�شيون ت�شميم تفكيك التمثال اإيل  350قطعة و�شعت يف � ó©H 214أح◊� ç�óا …Oع öûم� øشبتمرب
 ،2001قامت ال�شلطات الأمريكية باإغالق
التمثال بينما يتويل الأمريكيون ت�شميم القاعدة �شندوق لتخزينها حلني انتهاء اأعمال بناء
غو�شتاف اإيفل.
القاعدة التي �شيو�شع عليها والتي اإنتهت يف التمثال واملتحف واجلزيرة اأمام اجلمهور
التي �شوف ي�شتقر عليها .من اأجل ذلكال،
املوقع وامل�شاحة
ملراجعة الإجراءات الأمنية وتطويرها ،ثم
بداأت حملة �شخمة يف كل من البلدين لإيجاد وقت لحق لو�شول التمثال.
ي�شتقر التمثال علي جزيرة احلرية الواقعة
وهكذا يف اأعيد افتتاح اجلزء اخلارجي يف  20دي�شمرب
يف خليج نيويورك؛
 28اأكتوبر  .2001ظلت باقي الأجزاء مغلقة حتي ”
حيث يبعد م�شافة
افتتاح القاعدة مرة اأخرى للجمهور يف 3
1886
 600مرتا عن مدينة
 اأي بعد اأغ�شط�س  2004م -اأي بعد � 3شنوات منجري�شي بولية
الإغالق -لكن ل يـُ�شمح بعد بالدخول اإليه.
انتهاء
نيوجري�شي و2^6
ويتعر�س الزائرين لتفتي�س اأمني م�شابه لذلك
اكتمال
كيلومرتا اإيل اجلنوب
بناء قاعدة املعمول به يف املطارات �شمن الإجراءات
الغربي من مانهاتن،
التمثال  6الأمنية اجلديدة.
مب�شاحة اإجمالية تقدر
اأ�شهر -
بـ  49,000مرت
مربع.

�dتãªا∫

ال�شم الر�شمي
لهذا التمثال
هو بالإجنليزية:
Liberty
Enlightening the
 « ،(Worldوهو
ميثل الدميوقراطية اأو
الفكر الليربايل احلر
Liberal Thought
« ويرمز اإىل �شيدة
حتررت من قيود ال�شتبداد-التي األقيت عند
اإحدي قدميها .مت�شك هذه ال�شيدة يف يدها
اليمني م�شعال يرمز اإيل احلرية ،بينما حتمل
يف يدها الي�رشي كتابا نق�س عليه باأحرف
رومانية جملة « 4يوليو  ،»1776وهو تاريخ
اإعالن ال�شتقالل الأمريكي ،اأما علي راأ�شها
فهي ترتدي تاجا مكونا من  7اأ�شنة متثل اأ�شعة
ترمز اإىل البحار ال�شبع اأو القارات ال�شبع
املوجودة يف العامل.
يرتكز التمثال على قاعدة اأ�شمنتية-جرانيتية
يبل≠ عر�شها  47مرتا  154قدم ،ويبل≠ طوله
من القدم اإيل اأعلى امل�شعل  46مرتا 151
قدم ،بينما يبل≠ الطول الكلي بالقاعدة 93
مرت ًا  305قدم .ويتكون من األواح نحا�شية
ب�شمك  0^01 · 2^5اإن�س مثبتة اإىل الهيكل
احلديدي ،ويزن اإجمالي ًا  125طنا.
يحيط بالتمثال ككل حائط ذو �شكل جنمي
)جنمة ذات  10روؤو�س( ،وقد ” بناوؤه
يف عام  1812كجزء من ح�شن وود
)بالإجنليزية (Fort Wood :والذي ا�شتخدم
للدفاع عن مدينة نيويورك اأثناء احلرب
الأهلية الأمريكية ).(1865-1861

ô¡°ûdG çGóMCG

� 28أcتوHر 1973
�óHأ �jöا¿ æd� ¥ÓWE� ∞bhاa ‘ QيتæاΩ
Uسباحا Hتوbيâ
�عتبا �Qم�d� øساعة �ãdامæة
k
k
�سا¨jو¿ مk ¡æيا �◊ر£d� Üوjلة aي¡ا.
� 29أcتوHر 1956
�dقو�£jÈd� äاfية F�ö�E’�hيلية Œتاì
�سيæا¨H Aية �حتæb ∫Óاة ��dسوó©H ¢�j
التمويل الالزم ملثل هذا امل�رشوع ال�شخم ؛ قام الرئي�س الأمريكي جروفر
Jاأمي¡ªا مb øبd� πرFي�ªL ¢ا∫ عبó
ففي فرن�شا كانت ال�رشائب وو�شائل الرتفيه كليفالند باإفتتاح التمثال يف
�ædاgh ,öUو ما عرH ±ا�س¿�hó©d� º
احتفال كبري ،وقد األقي فيه
التي ي�شتخدمها املواطنون وكذا الينا�شيب
الذي
نيويورك
وعمدة
ال�شيناتور
فرن�شا
هي الو�شائل التي اإ�شتطاعت من خاللها
� »KÓãdعل≈ م.öü
قاد حملة التربعات  -ويليام
توفري مبل≠  2,250,000فرنك لتمويل
� 30أcتوHر 1991
اإيفارتزكلمة بهذه املنا�شبة.
الت�شميم وال�شحن اإىل اأمرييكا.
�©fقا Oمو“Dر مd ójQóل�س¥öûd� ‘ ΩÓ
على ال�شفة الأخرى من املحيط الأطل�شي
�dقر¿ �¿höû©d
كانت املعار�س الفنية وتلك امل�رشحية
�’أ�hس§ †ëHسوah Qو Oم� øسوjQا dhبæا¿
قاعدة
و�شيلة الأمريكيني لتوفري الأموال لبناء
ahل�س’�h Ú£أF�ö�E�h ¿OQيHh πاπc ±�ö�E
التمثال ،وكانت يقود هذه احلملة ال�شيناتور يف عام  ” 1903و�شع لوحة
وعمدة نيويورك ويليام اإيفارتز )بالإجنليزية :تذكارية من الربونز علي حائط م–’� øا�d� Oسوaيت» d�hو’jاŸ� äتóëة.
 - (William M. Evartsالذي اأ�شبح وزير قاعدة الربج الداخلية مكتوبا
� 31أcتوHر 1956
أمرييكية
عليها كلمات ال�شاعرة ال
خارجية الوليات املتحدة فيما بعد  -غري
aر�fسا ªŸ�hلµة �Ÿتóëة Jب�óأ¿ حªلة
اإميا لزارو�س بعد  20عاما من
اأن هذا مل يكن كافيا ،مما حدي بـ جوزيف
übس∞ عل≈ مZQE’ öüام¡ا عل≈ aتí
كتابتها يف .1883
بوليتزر�شاحب جائزة بوليتزر فيما بعد -
æbاة ��dسوh ,¢�jمJ öüق ™£عbÓا¡Jا
يف عام  - 1916يف اإطار
اأن يقوم بحملة من خالل اجلريدة التي كان
ي�شدرها حتت ا�شم العامل )]] WOrld newsاحلرب العاملية الأوىل  -وقع
�Hódلوما�سية م™ �‚Eلah �Îر�fسا �KEر
وع .ثم لحقا ” اختيار موقع امل�رشوع علي انفجار يف مدينة جري�شي ا
أحلق �ªc ,»KÓãd� ¿�hó©dا �أعل¨dE� âæاØJ� Aاbية
جزيرة احلرية التي كانت تعرف حينها با�شم اأ�رشارا بالتمثال بلغت قيمتها
�÷Ÿ� AÓو©bة عا.1954 Ω
جزيرة بدلو )بالإجنليزية (Bedloe :حتي عام  $ 100,000دولر اأمريكي
مما اأدي اإيل حتديد حجم
.1956
f 1و1954 Èªa
الزائرين حتي ” الإ�شالح.
من �شمن هذه اجلهود اأي�شا ما قامت به
�ãd� ´’ófوQة �÷F�õرjة d�hت» �أäO
ال�شاعره الأمريكية اإميا لزارو�س حيث قامت ‘  15اأكتوبر  ” 1924اإعالن
بتاأليف ق�شيدة ت�شمي ق�شيدة التمثال اجلديد :التمثال واجلزيرة كاأثر قومي�’ ،ستقF�õ÷� ∫Óر.
fبòة JاîjQية
 2 ‘ The New Colossusنوفمرب  ,1883وتقوم باإدارتها اإدارة احلدائق f 2و1917 Èªa
على اأن هذه الق�شيدة مل ت�شبح م�شهورة اإل بعد الوطنية وهي تـُعترب اجلهة
يف عام  1869قام فريدريك بارتولدي
jRhر �ÿاLQية �£jÈdاKQB� Êر Lي¢�ª
الفيدرالية املنوط بها اإدارة
بت�شميم ‰وذج م�شغر لتمثال ميثل �شيدة حتمل ذلك ب�شنوات.
املناطق الآثرية يف جميع اأنحاء HلØوj Qر�س�Q πساdة �d� ¤Eلوd OQيوfيπ
م�شعال ،وعر�شه على اخلديوي اإ�شماعيل ليتم وهكذا ،توفرت الأموال الأزمة ،وقام
ûJhQ …O Îdhhسيلûj óسa Òي¡ا �J ¤Eاأjيó
و�شع التمثال يف مدخل قناة ال�شوي�س املفتتحة املعماري الأمرييكي ريت�شارد موري�س هنت الوليات.
بت�شميم القاعدة وانتهى منها يف اأغ�شط�س من ‘  28اأكتوبر  1936مثل
حديثا يف  16نوفمرب من هذا العام ،لكن
�◊µومة �£jÈdاfية ’ûfEساb øWh Aوم»
التمثال،
إن�شاء
ل
الذهبي
اليوبيل
يف
أ�شا�س
ل
ا
حجر
و�شع
ليتم
1885
العام
اقرتاح
اخلديوي اإ�شماعيل اإعتذر عن قبول
dلي¡وa ‘ Oل�سd� »gh ,Ú£ر�ساdة �dت»
بارتولدي نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطلبها اخلام�س من هذا نف�س ال�شهر .وبعدها بعام لذلك قام الرئي�س الأمريكي
هذا امل�رشوع ،حيث مل يكن لدى م�رش ال�شيولة اإكتملت اأعمال بنائها يف  22اإبريل  .1886فرانكلني روزفلت باإعادة اإهداء عرH âaا�سh ºعH óلØو.Q
التمثال والإعرتاف بف�شله علي f 3و1957 Èªa
الالزمة ملثل هذا امل�رشوع خا�شة بعد تكاليف اأما عن الهيكل الإن�شائي ،فكان يعمل عليه
حفر القناة ثم حفل اإفتتاحها.لكنة قد �شنع يف املهند�س الفرن�شي يوجيني لو دوك لكنه تويف الأمة الأمريكية.
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