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خا�ص غربة نيوز

الأمريكي  اجلي�ش  يعتزم 
فتح الباب اأمام املهاجرين 
التاأ�شريات  حملة  من 
احل�شول  مقابل  املوؤقتة 
الأمريكية  اجلن�شية  على 
يف  للتجنيد  اأ�شهر   6 خالل 
اأن  م�شادر  وذكرت  �شفوفه 
الأمريكية  الدفاع  وزارة 
�شتبداأ يف جتنيد املهاجرين 
على  املهارات  ذوي  من 
اجلي�ش  يف  موؤقت  اأ�شا�ش 
الأمريكي، و�شتعر�ش عليهم 
الأمريكية  اجلن�شية  منحهم 
ونقلت  ق�شرية.  فرتة  يف 
ع�شكريني  م�شوؤولني  عن 
الربنامج  مبوجب  انه 
)املجندين  فان  املقرتح، 
على  قادرين  �شيكونون 
مواطنني  ي�شبحوا  اأن 
تزيد  ل  مدة  يف  اأمريكيني 
اأ�شهر(.ويتوقع  �شتة  عن 
التجنيد  على  القائمون 
اأكرث  املهاجرون  يكون  اأن 
اكرب  عددا  ويعرفون  ثقافة 
خربة  ولديهم  اللغات  من 
اأقرانهم  تفوق  وا�شعة 
ي�شاعد  مما  الأمريكيني، 
اجلي�ش على ملء �شواغر يف 
والرتجمة  الطبية  الرعاية 
وال�شتخبارات  والتحليل 

امليدانية.
بنجامني  اجلرنال  وقال 
�شباط  كبري  فريكلي 
اإن  اجلي�ش  يف  التجنيد 
يجد  الأمريكي  »اجلي�ش 
خمتلفة  بلدان  يف  نف�شه 
اأمر  بثقافتها  الإملام  يعد 
�رضوري». واأ�شاف »�شيكون 
بني هذه املجموعة عدد من 
املواهب».ويف  اأ�شحاب 
الربنامج  �شيقت�رض  البداية 
األف �شخ�ش يف  على جتنيد 
البالد  م�شتوى  على  اجلي�ش 
حال  ويف  الأول.  عامه  يف 
التجريبي  الربنامج  جناح 
فانه �شيمتد اإىل فروع اأخرى 
من القوات الأمريكية بحيث 
األف متطوع   14 يجند نحو 

يف العام.
الوطني  احلر�ش  وكان 
عن  اعلن  قد  المريكي 
للعمل  يتقدم  من  م�شاعدة 
فيه باحل�شول على اجلن�شية 
احلر�ش  وعر�ش  المريكية 
�شدر  اعالن  يف  الوطني 
عاجلة  منحة  تقدمي  عنه 
مقدارها ع�رضون الف دولر 
عدا عن مزايا اخرى للعمل 
الطبي  العالج  تاأمني  منها 
وم�شاعدة  بل  املجاين 
درا�شاته  لكمال  املتقدم 
وي�شرتط   ... اجلامعية 

يف املتقدم التحدث باللغة 
العربية يف اي لهجة من هذه 
اللهجات  اللهجة اجلزائرية 
او  امل�رضية  اللهجة  او 
اللهجة العراقية او اللهجة 
الردنية او اللهجة اللبنانية 
او اللهجة الليبية او اللهجة 
او  ال�شعودية  او  املغربية 
او  ال�شورية  او  ال�شودانية 

التون�شية او اليمنية
المريكية  الدفاع  وزارة    
الف  هناك  ان  اعلنت 
الطب  جمالت  يف  وظيفة 
والرتجمة  والتمري�ش 
مرة  ولول  تعطى  �شوف 
ملقيمني يف امريكا بطريقة 
يكونوا  لو مل  �رضعية حتى 
ولن  امريكيني  مواطنني 
يتم ا�شرتاط الكرت الخ�رض 
الطلبة  ان  يعني  مما  اي�شا 
الذين يدر�شون يف امريكا او 
املوجودين  اللجوؤ  طالبي 
التقدم  ميكنهم  امريكا  يف 
واذا  الوظائف  هذه  ل�شغل 
تتم م�شاعدتهم  �شوف  قبلوا 
على  احل�شول  لت�رضيع 
وذلك  المريكية  اجلن�شية 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقا 
عن  نقال  بر�ش  ا�شيو�شيتد 
الدفاع  وزارة  يف  م�شدر 

المريكية

احلدثاحلدث

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار الوطن العربي 
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وتوزع يف الوليات املتحدة 
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من  العديد  يخد�ش  قد  العنوان 
امل�شاعر، ولكن نقولها �رضاحًة: �شكرًا 
لالأمة  اآخر  وجه  باإبراز  اإ�رضائيل"   "
احلية  وال�شمائر  والإ�شالمية  العربية 
يف العامل، فالنتهاكات، واملجازر، 
والدمار كان خدمة "جليلة"، فالعدوان 
اأن  لإثبات  "هدية"  كان  الإ�رضائيلي 
اأكرب  "املحارق"،  اأطالل  على  البكاء 
ا�شتعملوا  التي  فعلتهم  بحكم  اأكذوبة 
غري  واأ�شلحة  مفرطة"  "قوة  فيها 
اأثارها  جتاوزت  دوليًا،  بها  مرخ�ش 

حمارق النازية.
العديد  اإ�شقاط  "على  "اإ�رضائيل  �شكرًا 
فك�شفت  العربية،  الأقنعة  من 
و«املتخاذل»،  «املتاآمر»،  للعيان 
على  ذلك  كان  �شواء  و«املتواطئ»، 
اجلماعات  اأو  الأفراد،  م�شتوى 
الدول،  اأو على م�شتوى  واجلمعيات، 

فال�شورة بداأة تت�شح اأكرث فاأكرث.
بو�شلة  اإعادة  على  "اإ�رضائيل"  �شكرًا 
الق�شية الفل�شطينية حا�رضة يف الأذهان 
و�شمائر ال�شعوب العربية والإ�شالمية 
«لختطاف»  عديدة  حماولت  بعد 
يف  م�شاومات  حمل  وجعلها  الق�شية 
والغرف  واملوؤمترات  ال�شالونات، 

املغلقة.
    �شكرًا "اإ�رضائيل" بجعل "غزة" املحرك 
1948م،  �شنة  النكبة  منذ  احليوي 
على  الإ�رضائيلي  الكيان  دولة  وقيام 
مرة  فالأول  امليت،  من  احلي  اإحياء 
حيث  من  املعركة  تدوم  التاريخ  يف 
الزمان لأكرث من �شتة اأيام، ومن حيث 
املكان حربًا مع اإ�رضائيل على الأر�ش 
الأ�شخا�ش  حيث  ومن  الفل�شطينية. 

ُتخا�ش من طرف الفل�شطينيني.
واجلرحى،  والن�شاء،  فالأطفال، 
و�شهداء غزة اأرخوا للم�شار الفل�شطيني 
وملرحلة جديدة من ال�رضاع، �شعارها 

"التحدي" و"الن�رض املوعود".
اإتاحة  على  «ا�رضائيل»،  �شكرًا 
مقولة  لنفي  للمقاومة  الفر�شة 
يقهر»،  ل  الذي  «اجلي�ش  واأ�شطورة 
الدنيا�شورات،  ع�رض  ي�شاهي  اأ�شبح 
هذه  واأ�شبحت  فعاًل،  فانقر�شت 
وغري  م�رضوخة  ا�شطوانة  املقولة 
يف  وامل�شحك  لال�شتعمال،  �شاحلة 
تر�شانة  وليد  يكن  مل  ذلك  اأن  ذلك 
ع�شكرية وتكنولوجية متقدمة، ولكن 
بداأت باحلجارة، وانتهت بال�شواريخ 
اأن  املتخاذلني  لبع�ش  يحلو  الذي 

ي�شفها بـ«العبثية»..!.   
 عادل قا�سم

كلمة الناشر :
�سكر� "�إ�سر�ئيل"؟...

حكمة العدد

مد رجليك 
على قد 
حلافك

�إ�سقاط �سرط �لغرين كارد وفتح �لباب �أمام �أ�سحاب �لفيزة �ملوؤقتة 

اجلنسية األمريكية خاللرستة اشهر 
مقابلرااللتحاقرباجليشراألمريك ي

اوباما يوقعرخطة لالسكانروانقاذ مالك يالعقا اتراملتعثرين
�لتفا�سيل �ل�سفحة 2
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�لغبي و�لبيب�سي
وتنزل  فلو�ش  يحط  البيب�شي  ثالجة  عند  راح  غبي 
ال�شغلة....جاء  يكرر  وجل�ش  الغبي  فرح  بيب�شي 
له واحد يقول له ماخل�شت؟ رد عليه الغبي مادام 

اإين بفوز راح اأ�شتمر..

 عنجد نذل
منك..  اأنذل  اأنا  الأول:  الطريق.  يف  بيم�شو  نذلني 
الأول  انذل منك.. �شافو عجوز قام  اأنا  الثاين: ل، 
�شلموا  ما  العجايز  حتى  �شفت،  الأول  و�رضبها.. 
مني. الثاين، قلت لك اأنا اأنذل منك، هذي العجوز 

اأمي وانا ما قلتلك.

عرو�ص وبرتك�ص
عري�ش وعرو�شته يف يوم الفرح وهم داخلني القاعه 
ايده  تركت  فجاأه  العرو�شه  بع�ش  ايدين  وما�شكني 
قالتلو  برتك�شي؟'  'مالك  قالها  ترك�ش.  و�شارت 

'ب�رضعه ب�رضعه ع�شان نلحق مكان نقعد'.

�حلية �مل�سكينة
يف واحد لدغتو حيه طل فيها وقعد ي�شحك ويقولها: 
'�شممتيني ماي�رض ب�ش انتي راحت عليكي لأين مري�ش 

بالإيدز...'

�حلليب
مت�شمم  مات  حليب  �رضب  كتيــــــر  طويل  واحد 
مايو�شل  قبل  احلليب  �شالحية  انتهت  ..لي�ش؟؟ 

معدته... ها ها ها

�لغربة مُرة
فى واحد مهاجر عاأمريكا و�شايل معه �شوال �شكر. 
�شايل معاك �شكر قال له ع�شان  �شاأله ليه  �شاحبه 

الغربه مره...

�سوربة �سوخنو
واحد راح مطعم يف فرن�شا. كان عايز يطلب �شحن 
واحد  عايز  اأنا  'جار�شو  للجر�شون:  قال  �شوربه 
ل  الراجل  قال  باردو؟  اجلر�شون:  فاجاب  �شوربو' 

وحياتك �شوخنو..

�مل�ساطيل و�ل�سور
م�شت�شفى  من  يهربوا  عايزين  م�شاطيل  اتنني 

طويل  ال�شور  لو  خطه،  نعمل  قالو  املجانني، 
نق�رضه �شويه ونهرب، ولو ال�شور ق�شري نهرب على 
طول، راحوا ملقو�ش �شور، قالوا يال نرجع اخلطه 

ف�شلت... ها ها ها

�لكابو�ص
يوم  كل  اأنا  اإن  'بت�شدق  بتقول جلوزها  واحده  مره 
الكوابي�ش دى  'هى ل�شه  بحلم بيوم جوازنا'. قالها 

بتجيلك؟'

�ل�سكرترية...
انه  اقول  قاللى  املدير  ا�شفة  انا  ال�شكرترية: 
انى  قوليلة  :طيب  الزائر  عليها  رد  موجود  م�ش 

ماجيت�ش...!

يعني الزم هو؟؟؟
قال الأب للمدر�شة : ليه �رضبت ابني؟ قالت املدر�شة 
: لأنه م�شاغب. قال الأب : اإذا �شاغب .. ا�رضبي اللي 

بجنبه وعندها يخاف وي�شكت وما يكرر ال�شغب !!!

خليها لبكرة....!!
مرة واحد بيحلم كل يوم بلعبة كرة قدم للكتاكيت 
، راح للدكتور فقاله اعطيك حقنة وم�ش راح حتلم 
كمان دور، فجاوبه املري�ش: خليها لبكرة يادكتور 

عل�شان الليلة اللعبة النهائية!!!

بابا فني؟
ملا  امل�شت�شفى..  يف  ابوه  يزور  راح  بخيل  واحد 
و�شل عالباب �شاف كلمة ادفع.. قال نيجي بعدين 

نزوره.

�سوؤ�ل جو�ب
وما  عينني  واإلو  بيطري  وما  جناحني  اإلو  �شي  يف 
ع�شفور  هو؟  ما  بيم�شي  وما  اإجرين  واإلو  بي�شوف 

ميت

نكت عال�سريع
مرة واحد اجالو ولد بعد �شبع بنات �شمى بدري. 
قام  مّرة واحد عمل عملية جراحيه...، جنحت ، 
عملها مرة تانية. مكتب �شياحة يعلن رحلة للعراق 
مدفون.  ميت  �شارب  ماكل  دنانري  يع�رضة  اأيام   4
يتعلموا  �شيني...�شاروا  ولد  تبنوا  اأغبياء  تنني 

ال�شيني حلتى ب�ش يكرب يفهموا عليه.

لتهدئة االعصابرفقط
�لزميل �لكاتب:

 عوين حد�دين  
نيوجري�سي 

املتوا�شع  اإطالعي 
التفا�شيل  بع�ش  على 
قارة  فى  ال�شيا�شيه 
بالعامل  القرارت  �شنع 
ومراقبة العالم المريكي 
الذي له احل�شه الكربي 
الراي  على  التاثري  فى 
على  والتاأثري  املحلي 
ومتابعتي  العامة  مزاج 

بني  اأقارن  اأحيانا  يجعلني  عربيا  ين�رض  ما  ملعظم  اأي�شا 
املنظومتني الإعالميتني دون ق�شد.

 ف�شناعة اخلرب فى امريكا عن العرب يرتاوح غالبا مابني 
الكاذيب  ترويج  الخر  واجلزء  ال�شتخباريه  املعلومات 

والفكار امل�شبوهه لتخدم م�شاحلهم .
ملا  لت�شل  ال�شيطان  مع  تتحالف  نعرف  كما  امريكا  اأما   
تريد فتحالفت مع املنظمات املرتزقه فى امريكا الالتينيه 
من  العديد  مع  حتالفت  ثم  الدول  هذه  ا�شتقرار  لزعزعة 
ال�شيوعي  املد  ملحاربة  والفاتيكان  ال�شالميه  اجلماعات 
فى افغان�شتان ودول اخري وها هي ) راأ�ش احليه ( كما كنا 
من  العديد  ومع  الطاوله  حتت  حتالفاتها  تن�شج  ن�شميها 
تغري  فهي  وجودها  على  للمحافظه  العامل  فى  اجلماعات 
�شيا�شاتها عندما تكون فى خطر وقرب النار كما يغري احدنا 
دون  هكذا  اليوم  ا�شدقاء  الم�ش  اعداء  وي�شبح  عنقه  ربطة 

مقدمات فال اأ�شدقاء يف ال�شيا�شة واإمنا م�شالح .
ال�شحف  وبع�ش  ال�شيا�شيني  بع�ش  من  ت�شمع  اليام  هذه   
ترتيب  علينا  بان  يقولون  منخف�ش  وب�شوت  جديده  نغمه 
املنطقه العربيه من جديد -- لافهم ماذا يق�شدون برتتيب 
املنطقه -- اهو �شالم ام حروب اخرى " ب�شم الألف " !! احد 
�شاعة  املثقف  �شاعة  ت�شبق  ان  يجب  قال:  العرب  املفكرين 

الزمن بخم�ش دقائق .
 وامتنى علينا فى الردن ان ن�شبق الزمن ولو بدقيقه واحده 
هذه املره ونكون لعبني رئي�شني فى املنطقه وخا�شه اننا 
فى و�شط النريان وحتي نكون رواد اطفاء هذا احلريق علينا 
ان ل نبتعد عنه لننا اذا ابتعدنا �شنكون لقمه �شائغه و�شهله 
و�شتلتهمنا النريان وفى ت�شوري ان ا�رضائيل وبعد خروجها 
مهزومه فى غزه واإفراز قياده اكرث تطرفا تعد لنا مفاجات 
ما قبل العا�شفه وامريكا اوباما امل�شغوله فى حفرة الزمه 
املوؤ�رضات  توؤكد  كما  كثريا  معنا  تن�شغل  لن  القت�شاديه 
احلالية . علينا ترتيب بيتنا الأردين ليكن اكرث اأناقه قبل 
�شهوله  اكرث  بيتنا  وترتيب  طريقتهم  على  ترتيبنا  يتم  ان 
مع  العادي  غري  ال�شعبي  والتالحم  غزه  احداث  بعد  الآن 
القياده يتوجب علينا اإلتقاط هذه احلالة ونقلها اىل الر�ش 
البديل"  "الوطن  امل�شبوهه  امل�شاريع  ا�شحاب  على  لنقطع 

وا�شتحقاقات اخرى غري معروفه.
على الردن الر�شمي مراجعة ح�شاباته وحتالفاته الداخليه 
ل�شمان  امل�شاريع  هذه  رف�ش  ار�شية  على  واخلارجيه 
التيارات  كل  مع  والعمل  بالتن�شيق  ياتى  وهذا  الردن  امن 
الحزاب  لهذه  ال�شيا�شيه  وامل�شاركه  البالد  فى  ال�شيا�شيه 
والهتمام بامللف الفل�شطيني - الفل�شطيني لننا الحق فى 
امللف  مع  وكذلك  لهم  والقرب  ال�شالح  اخوة  خالفات  حل 
لنها  قمعها  ل  املعار�شه  تطويع  الردن  وعلى  العراقي 
وعلى  امل�شاريع  هذه  لف�شال  ال�شغط  واوراق  ال�شند  هى 
املعار�شه العمل مع احلكومه وغ�ش النظر ولو موؤقتا عن 
بع�ش التفاقيات املقيده لالردن وامللزمه دوليا واخلال�ش 
منها لننا - بت�شوري - مقبلون على خمططات تدر�ش حاليا 
فى اخلفاء واإن كان بع�ش خطوطها بداأ بالظهور جل�ش نب�ش 
الردن  امن   : ان يظل دوما  ال�شارع رمبا .. و�شعارنا يجب 

خط احمر .

على األ دنرانريكونرداخلرامللعب
حنك حنكطق  طق  04
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قصيدة عاشقروهلان
حنك حنكطق  طق 

�لزميل �لكاتب:
 خالد �لك�سا�سبة  نيوجري�سي

العام 2009�شيكون �شعبا.
يف �شيف 1996  بينما كان م�شورو التلفزيون ي�شتعدون 
لدارة م�شجالتهم وكامرياتهم لت�شجيل لقاء بني امللك 
منهم  امللك  طلب  الكتاب   من  وعدد  احل�شني  الراحل 

اغالقها وقال " هذا اللقاء   لي�ش للن�رض".
العالج  رحلة  من  �شنتني  قبل   العائد  احل�شني  كان 
الطباء   ا�شعل �شيجارته خمالفا ن�شيحة  قد  ال�شهرية 
وتنهد تنهيدة طويلة  وقال ان الو�شاع ل تب�رض باخلري 
�رضيك  �شد  بالنتخابات  نتنياهو  بنيامني  فوز  بعد 

ال�شالم �شمعون برييز  وقال حرفيا "انا حمبط".
انذاك قد اعلنت  كانت نتائج النتخابات ال�رضائيلية 

الوزراء على  ح�شاب برييز  القرتاع بنيامني نتنياهو لرئا�شة  للتو وحملت �شناديق 
ال  ا�شهر ترجح فوزه بالنتخابات  الراي العام حتى قبل عدة  ا�شتفتاءات  الذي كانت 
ان اغتيال املهند�ش يحيى عيا�ش وما تاله من عمليات انتحارية ح�شدت ارواح ع�رضات 
المنية  النظرة  �شاحب  نتنياهو  كفة  ال�رضائيلي لرتجيح  بالناخب  دفع  ال�رضائيليني 
عربة  وادي  و  او�شلو  اتفاقيتي  يف  رابني  ا�شحق  �رضيك  برييز  ح�شاب  على  احلديدية 

حديثتي التوقيع انذاك.
الن مع بدء نتنياهو حماولت ت�شكيل حكومته ل اتوقع ان يتم اجناز اي تقدم يف عملية 
ال�شالم بني ال�رضائليني والفل�شطينيني او بني ال�رضائيليني وال�شوريني رغم ان )ادارة 
اوباما( اقحمت نف�شها يف عملية ال�شالم منذ البداية عرب تعيني مبعوث خا�ش )ميت�شيل( 
مل  التي  بو�ش  جورج  ادارة   عك�ش  على  البي�ش  البيت  اوباما  دخول  ع�شية  عمله  بدا 
تقحم نف�شها بامل�شالة بتاتا او ادارة كلينتون الثانية التي اهملت العملية بفعل  ق�شية 
لوين�شكي ومل تلها اي اهتمام با�شتثناء  ال�شهر الخرية فقط التي توجت ب كامب ديفيد 
الثانية التي كادت ان تنتهي مبعاهدة تاريخية لول رف�ش يا�رض عرفات ملا قدم له رغم 
اقتناعه بالعر�ش  لنه مل يرد ان ي�شجل التاريخ له انه من تنازل عن ار�ش فل�شطينية 
م�شرتطا  ان  يحظى بتغطية عربية لجنازها ال ان الزعماء العرب اعادوا الكرة مللعب 
ادارة ميينية للبيت البي�ش  عرفات فف�شلت القمة وح�شل ما ح�شل بعد ذلك من قدوم 
 ) �شارون  اريل   ( ال�رضائيلي  اليمني  �شيا�شة   مع  �شيا�شته  الذي متاهت  بو�ش(  )جورج 
الغربية  ال�شفة  ال�رضائيليون  واقتحم  املنتخب �رضعيا غري ذي �شلة  فاعترب عرفات  

ومتت حما�رضة  عرفات يف املقاطعة  حتى موعد وفاته .
ل يوجد حاليا با�شتثناء الطرف المريكي  اطرف ذات �شلة لعملية ال�شالم فا�رضائيل 
�شتتخبط يف حكومة ميينية ل حتظى بتاييد الو�شط او الي�شار مما قد يدخلها بدوامة 
انتخابية جديدة قبل نهاية العام ، والفل�شطيينني ل ميلكون �شلطة �رضعية منذ اانتهاء 
مدة رئا�شة حممود عبا�ش وال�شلطة ال�رضعية )حما�ش(ل حتظى  ب )العرتاف الدويل (.

على امل�شار ال�رضائيلي ال�شوري ل نتوقع اي تقدم مع وجود نتنياهو على را�ش حكومة 
ميينية يف ا�رضائيل ، و برود العالقات بني ا�رضائيل وتركيا التي لعبت دور العراب 
يف فرتة ما قبل حرب غزة بني ال�شوريني وال�رضائيليني  يف اعقاب حادثة دافو�ش رغم 
ان التراك وال�رضائيليني قللوا من �شاأنها ال ان ال�رضائيليني يرون يف حكومة تركية 

يراأ�شها  طيب رجب اردوغان و�شيطا غري عادل.
ورغم  ذلك ورغم وجود عقدة ايران  احلليف القوي ل �شوريا فان عام 2009 يحمل فر�شا  
لبدء جولة جديدة من املفاو�شات بني ال�شوريني وال�رضائيليني اكرث من فر�ش  احياء 
املفاو�شات ال�رضائيلية الفل�شطينية مع وجود رغبة لدى ب�شار ال�شد للعودة للمجتمع 
الدويل رغم قرب موعد بدء حممكة اغتيال رفيق احلريري وهي حمكمة  نرى انها �شتكون 
�شبيهة مبحكمة لوكربي  ت�شتغرق ا�شهرا بل �شنوات  وحتمل نتائجا �شيتم من خاللها 

الت�شحية ببع�ش املتورطني ال�شغار مقابل  تنازلت يقدمها املتورطون الكبار .
مهما يكن من امر فان  التو�شل اىل �شالم بني ال�رضائيليني وال�شوريني  لن يحل ازمة 
ال�رضق الو�شط وعلى اوباما ان يتعلم من جتربة كارتر الذي قاد بقوة مفاو�شات بني 
ال�شادات وبيغن ادت اىل التو�شل اىل كامب ديفيد لكنها اغفلت اقحام الفل�شطينيني بهذه 

املفاو�شات فا�شتمر ال�رضاع حتى اليوم رغم مرور ثالثني عاما على كامب ديفيد.
وجود رغبة امريكية �شادقة ودفع دويل �شادق باجتاه احالل ال�شالم، ورغم ان امريكا 
كما قال ال�شادات يف ال�شبعينيات متلك %99 من اوراق اللعبة ال ان عدم وجود �رضكاء 

حقيقني راغبني ب )امل�شافحة(  يجعلنا غري متفائلني للعام 2009
،رابني،  عرفات  مع  احلال  كان  كما  ال�رضعية  حقيقيني ميلكون  �رضكاء  يريد  ال�شالم 
ما  ادراك  مع  بال�شالم  حقيقية  رغبة  اىل  يحتاج  كما  بيغني  و  ح�شني،ال�شادات  امللك 
يتطلبه من تنازلت اىل جانب رغبة امريكية كما كان احلال معه يف حالة جيمي كارتر 

او بيل كلينتون ابان رئا�شته الوىل.
على جميع الطراف ان تتقدم خطوة لاللتقاء يف دائرة ال�شالم اما البقاء  واقفني بعيدين 

ينتظرون الخر ان يتقدم بهذه اخلطوة فهذا يبقي اجلميع بعيدا عن ال�شالم.
امريكا اليوم مك�شورة اجلناح بفعل الزمة القت�شادية تختلف عن امريكا قائدة العامل 
اليوم  فاننا  لذا  ال�شوفياتي  الحتاد  �شقوط  بعد  الت�شعينيات  بداية  القطب يف  احادي 
بوجود  ال   ت�شتقيم  ل  االتي   العبة  اوراق  من   99% زالت متلك  ل  امريكا  بان  ن�شك 

الالعبني الخرين.
ال�شالم لي�ش لعبة كميوتر ت�شتطيع ان متار�شها بالعب واحد انه مثل لعبة التن�ش تريد 

لعبني اثنني على القل مع حكم عادل.
2009 مثل 1996  لن يحمل اي جديد.

النتخابات  نتائج  من  حمبطا  الثاين  عبدالله  امللك  ارى   م�شى  مما  اكرث  واليوم 
ال�رضائيلية  مثلماكان امللك ح�شني حمبطا قبل ثالثة ع�رض عاما .

السالمرحيتاجرقادة حقيقيينر اغبينربر“املصافحة”
انا بدونك 

زي ال�شارع بدون اناره 
زي التقاطع بدون ا�شاره 
زي العربجي بدون حاره 
زي ال�شلطه بدون خياره 
زي ال�شواق بدون �شياره 
زي الدد�شن بدون غماره 

زي ال�شياره بدون ا�شتماره 
زي البدوي بدون نار 
زي ال�شارع بدون قار 
زي القطو بدون فار 

زي الع�شفور بدون منقار 
زي احلديقه بدون �شجره 

زي الثور بدون بقره 
زي ال�شحراء بدون بعري 

زي بو�ش بدون بلري 
زي ال�شياره بدون قري 
زي احلفله بدون كيك 

زي الدباب بدون بريك 
زي توم بدون جريي 
زي جنب نوعه كريي 

زي اخلبل بدون خبله 
زي عنرت بدون عبله 

انا املح�ش�ش وانتي الزقاره 
انا ال�شقه وانتي العماره 

انا ال�رض�شور وانتي 
البيــاره 

انا النار وانتي الدخان 
انا الزلزال وانتي الربكان 

انا بدونك ا�شيع 
انا بدونك بال�شوارع ا�شيع 
انا بدونك زي اخلروف من 

غري قطيع 
انا بدونك ماين فظيع 

لي�ش ماين فظيع؟؟؟ 
انا الكهرباء وانتي الليت 

وانا مارق مريت 
جمب ابواب البيت 

و�ش عندك عند ابواب 
البيت؟ 

ع�شان لك حنيت 
انتي بومبا وانا تيمون 
انتي العراق وانا �شدام 
انتي الهند وانا الفالم 

دام  انتي ال�شكمان وانا ال�شّ
انتي القمر وانا ال�شم�ش 
انتي اليوم وانا الم�ش 

انتي ال�شوت وانا الهم�ش 
انتي الكليجـا وانا الق�شيم 

ع�شان حبي لك بال�شميم 
انتي الباب وانا املفتاح 

انتي ال�شفدعه وانا 
التم�شاح 

انتي الزيت وانا املكينه 
انتي التلفون وانا الكبينه 
انتي البيت وانا ال�شطوح 

انتي الفوؤاد وانا الروح 
انتي الثالجه وانا الفريون 

انتي الرميوت وانا 
التلفزيون 

انتي ال�شماعه وانا التلفون 
انا من غريك ما اعرف مني 

اكون 
يا احلى من �شاكريا وبرتني 

وكري�شتان حبي لك كرث 
مايف العامل قهر 

كرث ما يف احل�شاء متر 
كرث ما يلب�شون البنات 

حرير 
كرث مايف لبنان بنات 

حلوات 
كرث ما عند الوليد يختات 

كرث مايف هولندا ورود 
كرث مايف امريكا يهود 

كرث مايف ال�شومال جماعه 
كرث مايف لبنان �شياعه 

كرث ما تخيلت اين طرزان 
كرث ما بوزيدان طلق 

نورمان 
كرث ما ال�شيف عندنا حار 

كرث ما عرب بن بطوطه 
البحار 

ياكرث ما نويت النتحار 

اااااااااااااااه ... 
احـــبــــك..

الفرقربينرالعربروالغربرنقطة
هم الغرب ونحن العرب .. والفرق بيننا 

نقطة.
... هم يتفاهمون باحلوار ونحن باخلوار 

.... والفرق بيننا نقطة .
 هم يعي�شون مع بع�شهم البع�ش يف حالة 

حتالف ونحن يف تخالف ..  والفرق بيننا 
نقطة  .

هم يتوا�شلون باملحابرات ونحن 
باملخابرات .. والفرق بيننا نقطة .

 عندهم املواطن%100 مزبوط 
وعندنا%100 مربوط .. والفرق بيننا 

نقطة .
عندهم املواطن و�شل احل�شانة وعندنا ل 
زال يف احل�شانة .. والفرق بيننا نقطة .

... عندهم اإذا اأخطاأ امل�شوؤول ي�شاب 
بالإحراج وعندنا يبداأ بالإخراج .. والفرق 

بيننا نقطة .
 عندهم يهتم احلكام با�شتقالل �شعوبهم 
وعندنا با�شتغالل �شعوبهم .. والفرق 

بيننا نقطة .
امل�شتقبل لأبنائهم غناء ولأبنائنا عناء .. 

والفرق بيننا نقطة .
  هم ي�شنعون الدبابة ونحن نخاف من 

ذبابه .. والفرق بيننا نقطة .
  هم يتفاخرون باملعرفة ونحن نتفاخر 

باملغرفة .. والفرق بيننا نقطة .
  هم �شاروا �شعب الله املختار ونحن ل 
زلنا �شعب الله املحتار .. والفرق بيننا 

نقطة (
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حذر جمل�ش العالقات الأمريكية الإ�شالمية 
الثقة" بني  بـ"تقوي�ش  "كري" مما و�شفه 
م�شلمي الوليات املتحدة واأجهزة الأمن، 
"اإف. الفيدرايل  التحقيق  مبا فيها مكتب 
الأقلية  اإزاء  ممار�شاته  ب�شبب  بي.اآي"، 
امل�شلمة، والتي قال املجل�ش اإنها تنتهك 
ال�شك  للم�شلمني وتثري  املدنية  احلريات 
قيام  تك�شف  بعدما  ذلك  جاء  جتاههم. 
عمالء فيدراليني بالتج�ش�ش على امل�شاجد 
الوليات  بع�ش  يف  الإ�شالمية  واملراكز 
واملدن الأمريكية من خالل الدعاء باأنهم 
والنخراط  الإ�شالمي  للدين  جدد  مهتدون 
عن  معهم  والتحدث  امل�شلمني  بني 

اجلهاد.
اإ�ش.  "اإم.  قناة  بثته  لـ"كري"  بيان  ويف 
على  الأمريكية  الإخبارية  �شي"  بي.  اإن. 
موقعها على الإنرتنت اجلمعة: "لقد جلاأ 
اأ�شاليب  اإىل  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
ا�شتخبارية للت�شلل اإىل امل�شاجد، ومراقبة 
حتت  وو�شعهم  الإ�شالمية،  الأقلية  اأبناء 
معهم  التعامل  من  بدل  م�شتمر،  ر�شد 
اأنهم �رضيك يف مكافحة اجلرمية  باعتبار 

والإرهاب".
 وت�شود اأو�شاط م�شلمي الوليات املتحدة 
مكتب  قيام  ب�شبب  الغ�شب  م�شاعر 
بع�ش  باإر�شال  الفيدرايل  التحقيقات 
على  للتج�ش�ش  امل�شاجد  اإىل  العمالء 
املكتب  ويلجاأ  امل�شجد،  ورواد  امل�شلني 

اإىل بع�ش العنا�رض من البي�ش الأمريكيني 
للقيام بهذه املهمة.

 ومن بني هوؤلء العمالء كريج مونتيال، 
وهو اأحد الذين ا�شتخدمهم مكتب التحقيق 
الفيدرايل للقيام بهذه املهمة، يف الفرتة 
 ،2007 اأكتوبر  اإىل   2006 يوليو  من 
م�شاجد  عدة  يف  امل�شلني  على  ليتج�ش�ش 
الأقلية  اأبناء  يرتادها  اأخرى  واأماكن 
كاونتي  اأوراجن  مقاطعة  يف  الإ�شالمية 

ب�شمال ولية كاليفورنيا )غرب(.
 واتخذ مونتيال �شتارا يعتمد على الدعاء 
لدخول  وذلك  لالإ�شالم،  مهتد جديد  باأنه 
امل�شاجد والرتدد على املراكز الإ�شالمية 
معرفة  يف  رغبته  مبديا  املقاطعة،  يف 
املزيد عن اجلهاد بزعم رغبته يف الدفاع 

عن ق�شايا امل�شلمني.
 وبداأ مونتيال عمله مع مكتب التحقيقات 
كعميل   ،2003 عام  اأواخر  الفيدرايل يف 
من  تعاين  التي  املناطق  بع�ش  يغطي 
انت�شار جتارة وتعاطي املخدرات، وخالل 
عمله يف تغطية اأو�شاط الأقلية امل�شلمة يف 
كاليفورنيا، واعتاد اأن يحر�ش امل�شلني 
بعد  يقوم  ثم  اجلهاد،  عن  التحدث  على 

ذلك بت�شجيل اأحاديثهم.
تقارير  ك�شفت  املا�شي،  العام  ويف   
التحقيقات  مكتب  وكالء  اأن  اإعالمية 
الفيدرايل كانوا ير�شدون م�شاجد يف مدن 
كاليفورنيا،  ولية  اأخرى يف  ومقاطعات 

مثل لو�ش اأجنلو�ش و�شان دييجو.
للقانون،  "باملخالفة  "كري":  وقالت   
اأ�شبح هناك اجتاه �شائد لدى الراأي العام 
يف  امل�شلمني  باأن  الأمنية  الأجهزة  وعند 
اأ�شبحوا  الإ�شالمية  واملراكز  امل�شاجد 
اجلرائم  يف  وم�شاركني  حمر�شني 
)الإرهابية( ال�شابقة، وحتيط بهم عالمات 

ال�شتفهام".
 ومنذ هجمات 11 �شبتمرب على الوليات 
امل�شلمني  لدى  تولد  املتحدة، 
الأمريكيني، �شعور باأنهم اأ�شبحوا عر�شة 
لنتهاك حقوقهم املدنية، ولديهم قناعة 
املتحدة يف حربها  الوليات  باأن  �شائدة 
على ما ي�شمى بـ"الإرهاب" ت�شتهدف الدين 

الإ�شالمي اأي�شا.
 

ملتزمون باأمن �أمريكا
 

وحذرت "كري" من اأن ما و�شفته بـ"مغامرة 
بني  الثقة  تبدد  هذه  امل�شاجد"  خمربي 
والأجهزة  املتحدة  الوليات  م�شلمي 
الأمنية الأمريكية، واأكدت كري اأن "م�شلمي 
اأمن  على  يحافظون  اأنهم  اأثبتوا  اأمريكا 

و�شالمة الوطن".
اأن املجتمع  بيانها  "كري" يف  واأو�شحت   
امل�شلم الأمريكي "مل يتخل اأبدا عن التزامه 
باحلفاظ على اأمن الوليات املتحدة، ول 
الدائم للتعاون مع خمتلف  ا�شتعداده  عن 

تطبيق  عن  امل�شئولة  الدولة  موؤ�ش�شات 
التحقيقات  مكتب  فيها  مبا  القانون، 
لكل  الأمن  حتقيق  اأجل  من  الفيدرايل، 

مواطني الوليات املتحدة".
 وقالت املنظمة التي تعد مظلة مل�شلمي 
"بذلوا  امل�شلمني  اإن  املتحدة،  الوليات 
ال�رضاكة  تطوير  اأجل  من  ق�شارى جهدهم 
مع مكتب التحقيقات الفيدرايل يف الأعوام 

املا�شية".
 ويف يونيو 2007، اأبلغ "كري" يف تقرير 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  اإىل  رفعه  له 
اأن مونتيال قد يكون اإرهابيا، وذكر تقرير 
مرتادي  "يحر�ش  كان  مونتيال  "كري" اأن 
احلكومة  انتقاد  على  بقوة  امل�شجد 
الأمريكية، وعلى الن�شمام اإىل التنظيمات 

اجلهادية".
 واأ�شافت "كري": "لالأ�شف مكتب التحقيقات 
عك�شية  بت�رضفات  ذلك  قابل  الفيدرايل 
الأمن  واأجهزة  امل�شلمني  بني  الثقة  تدمر 
واإجراءات تثبيت �شيادة القانون، وتنتهك 
عليها  ين�ش  التي  املدنية  احلريات 

د�شتورنا".
 ويقدر عدد امل�شلمني مبا يرتاوح ما بني 
ما  حوايل  ميثلون  ن�شمة،  ماليني   7  6-
بني %2 اإىل %3 من اإجمايل تعداد �شكان 
مليون   300 البالغ  املتحدة  الوليات 

ن�شمة.

اآلف   10 اإيل  اإغراء مبدفوعات ت�شل  اأمام 
بنات  من  الن�شاء  اأعداد  تزايد  دولر، 
بيع  يعر�شن  الالتي  العربية  اجلالية 
الأمريكية؛  اخل�شوبة  لعيادات  بوي�شاتهن 
الأزمة  ظل  يف  املال  جلني  كو�شيلة 
عاما(    23( ن.�ش  تقول  حيث  املالية، 
منذ  العمل  عن  واملتعطلة  نيويورك،  من 
لأنها  بوي�شاتها  بيع  قررت  اإنها  نوفمرب 

حتتاج اإيل املال ب�شدة.
كمتربعة،  قبولها  مت  التي  واأو�شحت، 
ل  اأنها  زوجان،  يختارها  اأن  وتنتظر 
عليها  واأن  الكلية،  م�شاريف  تدفع  تزال 
اأن ت�شدد فواتري بطاقات الئتمان واإيجار 
�شكنها يف كوينز، التي ما تزال الإيجارات 

فيها مرتفعة.
البالد  عرب  التخ�شيب  منظمات  وقالت 
مركز  و�شهد  متزايدا.  اهتماما  هناك  اإن 

خيارات البوي�شة يف اإيلينوي زيادة بن�شبة 40 باملئة يف 
طلبات احل�شول على معلومات للتربع بالبوي�شات منذ 
للم�شاعدة  اإي�شت  نورث  جمموعة  وقالت   .2008 بداية 
اإىل  زاد  الهتمام  اإن  نيويورك  مدينة  التخ�شيب يف  على 
املثلني، بينما قال مركز كولورادو لعالج اخل�شوبة اإن 

ال�شتف�شارات زادت بن�شبة 10%.
اخل�شوبة  اأمرا�ش  لعالج  الأمريكية  اجلمعية  وتو�شي 
للمتربعات  يدفع  ما  لإجمايل  الأق�شى  احلد  يكون  باأن 
اآلف دولر. وتو�شلت درا�شة للجمعية   10 بالبوي�شات 

عام 2007 اإىل اأن متو�شط ما يدفع للمتربعة 
الأمريكية يبلغ 4216 دولرا. 

وتقول كاثرين برناردو املديرة يف برنامج 
التربع بالبوي�شات يف جمموعة نورث اإي�شت 
ترى  بينما  اإنه  التخ�شيب  على  للم�شاعدة 
بع�ش الن�شاء التربع كو�شيلة �شهلة للح�شول 
على املال، فاإن الراغبات يف التربع ل يقبلن 
جميعهن. واأ�شافت اأن ما يرتاوح بني خم�شة 
التي  التربع  طلبات  من  املئة  يف  و�شبعة 

تلقتها انتهت بالتربع ببوي�شات.

وتقول "هناك مناخ اقت�شادي ي�شجع الن�شاء على اإيجاد 
طرق مبتكرة للح�شول على املال.. ولكن هذا ل يعني اأن 
اأي امراأة تريد التربع بالبوي�شات ميكنها ذلك بالفعل؛ 

لأنه يف الواقع قليل من الن�شاء هن املوؤهالت لذلك".
من جهة اخرى ترف�ش الكثري من بنات اجلالية اللجوء 
دوافع  ذلك  ومرد  الريع،  لك�شب  الطرق  هذه  مثل  اىل 
"ك"  الن�شة  تقول  الديني. حيث  بالدافع  ا�شا�شا  تتعلق 
انها �شئلت �شيخ امل�شجد التي ت�شلي فيه وتبني لها ان 

المر حمرم...

جمل�ص �لعالقات �الأمريكية �الإ�سالمية “كري” يدق ناقو�ص �خلطر

عمالء الـ”إفرب يآي” مبساجد أمريكا يدعونرللجهاد!

مقابل مبالغ ت�سل �إىل 10 �آالف دوالر

عربياترحياولنربيعربويضاتهنربعد األزمة املالية
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 وجهت حمكمة اأمريكية اأول اأم�ش 
ملواطن  ر�شمية  تهما  الربعاء 
غري  تربعات  بتقدمي   اردين  
الرئا�شة  ملر�شحي  قانونية 
المريكية ابان حملة النتخابات 
البي�ش  البيت  نحو  الرئا�شية 
عامي  مدى  على  امتدت  التي 
هيئة  وقالت  و2008   2007
لو�ش  يف  امريكية  حملفني 
"عالء حمي  الردين  ان  اجنلو�ش 
القانون  خالف  العلي"  الدين 
عندما قدم تربعات تبلغ حوايل 
احلد  متجاوزا  دولر  الف   60
لتربعات  به  امل�شموح  العلى 
الفراد واملحدد ب 2300 دولر. 

العلي  ان  املحكمة  اوراق  وقالت 
الذي يبلغ من العمر 37 عاما قد خالف 
با�شماء  تربعات  قدم  عندما  القانون 
له  يجوز  ل  انه  اىل  بال�شافة  وهمية 
التربع باي مبلغ لنه ل يحمل اجلن�شية 

المريكية.
وين�ش قانون التربعات حلملة الرئا�شة 
فرد  لي  ال�شماح  عدم  على  المريكية 
ملر�شحي  بالتربع  اجنبية  هيئة  او 
ال�شماح  عدم  على  ين�ش  كما  الرئا�شة 
لي مواطن امريكي بالتربع باكرث من 

2300 دولر كحد اق�شى.
وقدم العلي الذي يعي�ش يف جمهورية 
جن�شيتها  ويحمل  الدومينيكان 
تربعاته  الردنية  للجن�شية  بال�شافة 
احلزب  عن  الرئا�شة  مر�شحي  اىل 
ورودي  ماكني  جون  اجلمهوري 
ل  ب�شيطة  تربعات  قدم  كما  جولياين 
تخو�ش  كانت  التي  كلينتون  هيالري 

النتخابات عن احلزب الدميقراطي.
ويواجه العلي الذي قدم اي�شا  تربعات 
حلاكم ولية فلوريدا " ت�شارلز كري�شت 
ال�شجن  دولر   5000 ال  جتاوزت   "
ملدة 26 عاما اذا ما متت ادانته بهذه 

التهم.
توما�ش  المريكي  العدل  وزير  وقال 
اأوبراين يف بيان  تعليقا على الق�شية 
املتربعني  ا�شماء  اإخفاء  اىل  م�شريا   ،
احلقيقية " يجري تاأثري اأكرب من الالزم 
حملة  يف  جمهولة  قوات  جانب  من 
المثلة  من  واحدة  وهذه  النتخابات 

على ذلك ".
ل�رضكة  الر�شمي  املوقع  وو�شف 
كمدير  يعمل  باأنه  العلي  �شارجينت 
مبيعات يف ال�رضكة بدون ال�شارة اىل 
العلي  ا�شتغل  الخرى.وقد  ن�شاطاته 
�شالته مع كري�شت ورجل اعمال �شهري 
�شارجينت   هاري  يدعى  فلوريدا  يف 
هذه  لتقدمي  النفط  لنقل  �رضكة  ميلك 

التربعات.
العام  اتهامات  �شارجينت  وواجه 
املا�شي بتقدمي ر�شاوي مل�شوؤولني يف 
الفوز  من  لتمكينه  الردنية  احلكومة 
بتعاقدات لتزويد اجلي�ش المريكي يف 

العراق بالنفط .
ولية  مقرها  امريكية  �رضكة  وكانت 
فلوريدا وتدعى "�شوبرمي" ميلكها رجل 
الأعمال الأردين "حممد ال�شالح" لنقل 
املحاكم  يف  دعوى  رفعت  قد  النفط 
�شارجينت  �رضكة  فيها  تتهم  المريكية 
بتقدمي ر�شاوي مل�شوؤولني يف احلكومة 
متديد  عقود  على  للح�شول  الردنية 
اجلي�ش المريكي يف العراق بالنفط ال 
ان ما قدمته  ان �رضكة �شارجنت قالت 
كان  الأردنيني  للم�شوؤولني  اموال  من 
على  للح�شول  فقط  ر�شوم  عن  عبارة 
ال�شحفية  التقارير  وتوؤكد  العقود. 
باأن ال�شالح كان يعمل �رضيكا لهاري 
عليه  الق�شية  رفع  قبل  �شارجينت 
ما  وهو  الر�شاوى  تلك  بدفع  واإتهامه 
يوؤكد وجود خالفات على ما يبدو بني 

ال�رضيكني قبل ف�ش ال�رضاكة.

�لكونغر�ص 
يحقق بق�سايا 

ف�ساد كبرية يف 
م�ساريع تتعلق 

بالعر�ق

م�شادر  وقالت 
�شارجينت  ان 
الر�شوة  قدم 
لني  و للم�شوؤ
نيني  د ر ل ا
على  للح�شول 
من  العقد 
اجلي�ش المريكي 
ي�شرتط  الذي 
على  احل�شول 
موافقة احلكومة 
الردنية قبل ال�شماح مبرور ال�شاحنات 
الناقلة للبرتول عرب الرا�شي الردنية 
رغم اأن اأ�شعار عطاءه كانت �شمن اأغلى 
ما  وهو  للبنتاجون  قدمت  عطاءات   6
هذا  اإر�شاء  �شبب  حول  ال�شكوك  اأثار 
العطاء على �رضكته دون غريها ورغم 
حماولت البنتاغون تخفي�ش ال�شعر اإل 
اأنه اأ�رض على املبلغ الذي كان قد قدمه 
الكونغر�ش  العطاء وهو ما يبحثه  يف 
اإر�شاء العطاء  الأن عن �شبب  الأمريكي 
�شغطت  التي  اجلهة  هي  ومن  عليه 
مل�شاعدته وهو ما كلف البنتاغون ما 
كخ�شارة  دولر  مليون   180 عن  يزيد 
التي  وال�شبهات  ال�شفقة  تلك  جراء 
�شارجينت  هاري  وكان  حولها.  دارت 
قد متكن من جمع ما قيمته 500 مليون 
ماكني  جون  حملة  ل�شالح  دولر 

الإنتخابية .
 ( ل  مالية  تربعات  العلي  وقدم 
بتقدميها  بدوره  قام  الذي  �شارجينت( 
ل جون ماكني با�شم متربع اخر يحمل 
اىل  ال�شارة  بدون  المريكية  اجلن�شية 
الذي  القانون  على  للتجاوز  العلي 
تربعات  بتقدمي  لالجانب  ي�شمح  ل 
ان  ال  المريكية  الرئا�شة  ملر�شحي 
ماكني رد هذه التربعات بعد اكت�شاف 
قدمت  من  ان  حملته  عن  امل�شوؤولني 
با�شمه لي�ش �شوى مواطن اردين يعي�ش 
دخله  يزيد   ل  كاليفورنيا  ولية   يف 

ال�شنوي عن 50 الف دولر �شنويا. 

 جلرأعمالرأمريك ييو طر“ شابا أ دنيا “ بتقدمير
تبعاترغ ي قانونية ملرشح يالرئاسة األمريكية

��ستطالع .. م�سلمو �أمريكا �الأكرث 
�سعادة من نظر�ئهم حول �لعامل

اأن م�شلمى  الأمريكى  العام  للراأى  ا�شتطالع  اأفاد 
الوليات املتحدة اأكرث �شعادة ور�شا من م�شلمى 
الدول الأخرى مبا فى ذلك الدول ذات الأغلبية 

امل�شلمة.
وعك�ش ال�شتطالع الذى اأجرته موؤ�ش�شة "جالوب" 
تباينا  الثالثاء  اليوم  نتائجه  عن  الك�شف  ومت 
لأنف�شهم  الأمريكيني  امل�شلمني  نظرة  فى  كبريا 
مواطنى  من  اأمثالهم  عن  بهم  املحيط  والعامل 

الدول ال�شالمية والغربية الأخرى.
املحللني  وكبرية  التنفيذية  املديرة  وك�شفت 
داليا  ال�شالمية  "جالوب" للدرا�شات  مركز  فى 
اأن اأهم النتائج التى اأظهرها ال�شتطالع  جماهد 
هى اأن امل�شلمني الأمريكيني متنوعون ب�شكل كبري 

للغاية �شواء عرقيا اأو �شيا�شيا اأو اقت�شاديا.
الوليات  فى  امل�شلم  املجتمع  اأن  داليا  واأكدت 
دون  الوحيد  الدينى  "املجتمع  هو  املتحدة 
فى  امل�شلمني  اأن  اىل  م�شرية  غالبة"  عرقية 
الوليات املتحدة ي�شكلون عينة كاملة من البالد 

ب�شكل عام مبختلف تركيباتها و�رضائحها.
المريكيون  "امل�شلمون  ال�شتطالع:  وقال 
والفكرى  العرقى  ال�شعيدين  على  متنوعون 
�شغرية  اأعمار  وذوى  للغاية  ومتدينون 
وم�شتوياتهم التعليمية مرتفعة اأكرث من غالبية 

الأمريكيني الآخرين".
واأ�شارت اىل اأن ن�شبة 41 % من امل�شلمني الذين 
ي�شكلون نحو %1 من تعداد ال�شكان فى الوليات 
حياتهم  فى  ناجحون  اأنهم  اعتربوا  املتحدة 
املتو�شط  ت�شكل   %  46 ن�شبة  مع  باملقارنة 
العام فى الوليات املتحدة والذي يعد واحدا 

من اأعلى املعدلت فى املجتمعات الغربية.
واأ�شافت اأن الو�شع مل يختلف كثريا فى البلدان 
قالوا  الذين  امل�شلمني  ن�شبة  اأن  امل�شلمة حيث 
اأنهم ناجحون كانت اأقل من مثيلتها فى الوليات 
با�شتثناء  امل�شلمة  الدول  بجميع  املتحدة 
ال�شعودية التى بلغت الن�شبة فيها 51 % بينما 
اقت�رضت فى باك�شتان واندوني�شيا على 11 % 
وعلى 13 % فى م�رض و20 % يف بنجالدي�ش 

وتركيا ولبنان والأردن.
وقالت داليا: "ن�شبة امل�شلمني الذين قالوا اأنهم 
يعانون تراوحت بني 20 اىل 26 % فى تركيا 
وم�رض ولبنان وقفزت اىل 33 % فى الأردن و45 

% فى باك�شتان."
يذكر اأن هذه الدرا�شة هى الأوىل من نوعها التى 
تخترب عينة ع�شوائية من امل�شلمني الأمريكيني 
ومت اجراوؤها عرب ما يزيد على 300 األف حمادثة 
هاتفية عام 2008 وقامت بالرتكيز على 946 
م�شلمني  مع  اآرائهم  وقارنت  اأمريكيا  م�شلما 
اآخرين من 140 دولة بهام�ش خطاأ قدره 4 نقاط 

مئوية بالزيادة اأو النق�شان.
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اظهرت املرحلة الوىل من م�شح ميداين 
نفذه، موؤخرا، فريق اثاري من الهيئة 
مبحافظة  واملتاحف  لالآثار  العامة 
اثريا  موقعا  وع�رضين  ت�شعة  �شبوة، 
جديدا ت�شم اأكرث من �شتني قربا �شخريا 
واأثار اأربع م�شتوطنات بدائية وجمموعة 

من اللقى احلجرية.
وقال مدير عام فرع الهيئة باملحافظة 
الزبيدي  حم�شن  خريان  الفريق  رئي�ش 
اليمنية  الأنباء  لوكالة  ت�رضيح  يف 
الأثرية  املعامل  هذه  اإن  اليوم:  )�شباأ( 
قيام  اأثناء  عليها  العثور  مت  اجلديدة 
عن  والتنقيب  امل�شح  بعملية  الفريق 
من  عدد  يف  وجودها  املحتمل  الآثار 
الأطر اجلغرافية التي تعمل بها �رضكة 
مديريات  يف  النم�شاوية   / يف  اآم  اأو   /

عتق وجردان والرو�شة.
واأو�شح ان هذه الآثار تتمثل يف خم�شة 
ال�شل�شلة  يف  اثريا  موقعا  وع�رضين 
اجلبلية لهذه املديريات ت�شم اأكرث من 
�شتني قربا متيز اأحداها ب�شاهد حجري 
الواحد مر�شوم  قرابة املرت  اإىل  يرتفع 
على اجلزء العلوي منه �شورة لإن�شان، 
م�شتوطنات  اأربع  اآثار  اكت�شاف  مت  كما 
من  جمموعات  على  والعثور  بدائية 
ال�شهام  باأ�شكال  احلجرية  اللقى 

والن�شال واملقا�شط.
جاءت  الكت�شافات  هذه  ان  اإىل  واأ�شار 
�شمن نتائج املرحلة الأوىل من امل�شح 
مدى  على  الفريق  نفذه  الذي  امليداين 
كيلو  �شبعني  م�شح  و�شملت  اأيام  �شبعة 

مرت مربع.

البالد البالداأخبار  اأخبار 

النواب  جمل�ش  وافق 
جل�شة  يف  اليمني 
اأم�ش  عقدها  ا�شتثنائية 
املجل�ش  رئي�ش  برئا�شة 
الراعي  علي  يحيى 
وباأغلبية، من حيث املبداإ 
على تعديل املادة 65 من 
فرتة  بتمديد  الد�شتور 
احلايل  النواب  جمل�ش 
قادمني. عامني  ملدة 
الربملان  وي�شتهدف 
الذي  التمديد  من  اليمني 
 200 ل�شاحله  �شوت 
ثالثة  حتفظ  مقابل  ع�شو 
اأع�شاء من اإجمايل اأع�شاء 
 301 البالغ  املجل�ش 

ب�شالحياته  القيام  من  املجل�ش  متكني 
ال�شالحات  من  عدد  لجراء  ومهامه 

الد�شتورية والقانونية املطلوبة.
ويناق�ش املجل�ش تعديل هذه املادة بعد 
انق�شاء �شهرين من تاريخ قرار املجل�ش 
املادة  لن�ش  وفقا  وذلك  املوافقة  بهذه 
املحددة  والجراءات  الد�شتور  من   158

يف لئحته الداخلية.
املطلوب  املادة  اإحالة  املجل�ش  واأقر 
تعديلها اإىل جلنة خا�شة �شكلت برئا�شة 
نائب رئي�ش املجل�ش اكرم عطية وروؤ�شاء 
الكتل الربملانية لالأحزاب والتنظيمات 

ال�شيا�شية املمثلة مبجل�ش النواب.
مناق�شته  بعد  املجل�ش  موافقة  وجاءت 
الداعية  طلبا مقدما للتعديل ولالأ�شباب 
هيئة  اإىل  قدمت  مذكرة  �شمن  لذلك 
روؤ�شاء  من  موقعه  املجل�ش  رئا�شة 
الكتل الربملانية لالأحزاب والتنظيمات 
ال�شيا�شية املمثلة مبجل�ش النواب وعدد 
من اع�شاء املجل�ش ميثلون ثلث اع�شائه 
ن�ش  يف  املحددة  لالإجراءات  وفقا 

الد�شتور ولئحة املجل�ش الداخلية.
طلب  ومربرات  اأهداف  املذكرة  وبينت 
متديد فرتة املجل�ش بتوفري الوقت الكايف 
والتنظيمات  لالأحزاب  الفر�شة  لإتاحة 
ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين يف 
الالزمة  الد�شتورية  التعديالت  مناق�شة 
لتطوير النظامني ال�شيا�شي والنتخابي 
ومتكني  الن�شبية،  القائمة  ذلك  يف  مبا 
الحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية املمثلة 
مناق�شة  ا�شتكمال  من  النواب  يف جمل�ش 
اثناء  عليها  يتفق  مل  التي  املوا�شيع 
اإعداد التعديالت على قانون النتخابات 
يتفق  ما  وت�شمني  وال�شتفتاء  العامة 
ت�شكيل  واإعادة  القانون،  �شلب  عليه 
ملا  وفقا  لالنتخابات  العليا  اللجنة 

ين�ش عليه القانون.
جمل�ش  رئي�ش  عرّب  اجلل�شة  نهاية  ويف 
العايل  تقديره  عن  اليمني  النواب 
لالأحزاب  الربملانية  الكتل  كافة  ومعه 
وجميع  ال�شيا�شية  والتنظيمات 
علي  الرئي�ش  "جلهود  املجل�ش  اأع�شاء 

�شبيل  يف  �شالح  عبدالله 
التي  احلوارات  رعاية 
القوى  بني  وجتري  جرت 
ال�شيا�شية للو�شول اإىل هذه 
النتيجة والتوافق ال�شيا�شي 
تهم  التي  الق�شايا  جتاه 
التنمية  من  وتعزز  الوطن 
والقت�شادية  ال�شيا�شية 
والثقافية  والجتماعية 
دعائم  وتر�شيخ  ال�شاملة 
ربوع  يف  وال�شتقرار  الأمن 

الوطن اليمني".
وحث رئي�ش جمل�ش النواب 
على  املجل�ش  اأع�شاء  كافة 
خالل  جهودهم  م�شاعفة 
لإجناز  القادمة  الفرتة 
اجلانبني  يف  اأمامهم  املطروحة  املهام 

الت�رضيعي والرقابي.
هذا وكان احلزب احلاكم "املوؤمتر ال�شعبي 
العام"، واأحزاب املعار�شة"تكتل اللقاء 
ين�ش  اتفاق  اإىل  تو�شلوا  امل�شرتك"، 
على تاأجيل النتخابات الت�رضيعية التي 
�شنتني  ابريل املقبل  لـ27  كانت مقررة 

اإ�شافيتني.
املقبلني  العامني  خالل  و�شتجرى 
الالمركزية  من  تعزز  اإ�شالحات، 
او�شع،  �شالحيات  الربملان  ومتنح 
بجانب اإدخال اإ�شالحات يف بنية النظام 
�شبق  التي  للمبادرة  وفقا  ال�شيا�شي 
الله  عبد  علي  اليمني  الرئي�ش  واأعلنها 

�شالح يف رم�شان قبل املا�شي.
بو�شاطة  التوافق  هذا  اىل  التو�شل  ومت 
واملعهد  الوروبي  الحتاد  من  بعثة 
يف  اأ�شهمت  التي  المريكي  الدميقراطي 
الأطراف  بني  النظر  وجهات  تقريب 
ال�شيا�شية اليمنية من خالل رعاية حوار 

ا�شتمر اأكرث من عام.

ال�شبت  اليمنية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اأنها اأحبطت حماولة خطف اأربعة رعايا 
اأملان من قبل �شخ�شينتم اإعتقالهما بعد 

عملية تعقب وا�شعة.
التابع  الأمني  الإعالمي  املركز  وقال 
للوزارة "األقت الأجهزة الأمنية مبحافظة 
اإثنني من املطلوبني  ماأرب القب�ش على 
اأجانب  اختطاف  بق�شايا  تورطا  اأمنيًا 
قد  الوزارة  كانت  اأن  بعد  اجلمعة  اأم�ش 
�شمن  �شابق  وقت  يف  اأ�شميهما  و�شعت 

القائمة ال�شوداء".
قاما  املتهمني  "اإن  امل�شدر  واأ�شاف 
اختطاف  مبحاولة  املا�شي  اخلمي�ش 
الأثرية  للبعثة  تابعني  اأملان  اأربعة 
كانوا  عندما  �رضواح  يف  الأملانية 
متوجهني من موقع عملهم اإىل العا�شمة 
لوحة  حتمل  �شيارة  منت  على  �شنعاء 

اإدخال جمركي".
رعايا  طالت  خطف  حادثة  اآخر  وكانت 
دي�شمرب/ نهاية  �شجلت  اليمن  اأملان يف 
ثالثة  طالت  املا�شي  الأول  كانون 
الأمم  لدى  يعمل  احدهم  اأملان  مواطنني 

يف  رداع  منطقة  من  خطفوا  املتحدة، 
حمافظة البي�شاء �شمال �شنعاء.

باأن  الأمني  الإعالمي  املركز  واأو�شح 
يف  الأملان  باعرتا�ش  قاما  املتهمني 
التابعة  منطقة حباب مبديرية �رضواح 
دورية ع�شكرية  اأن  اإل  ماأرب،  ملحافظة 
ت�شدت  الأملان  الأثريني  ترافق  كانت 

على  واأجربتهما  لهما 
ب�شيارتهما  الفرار 
لهذه  ا�شتخدماها  التي 

العملية.
الأمنية  الأجهزة  وقالت 
اأنها قامت يف اأعقاب هذه 
املحاولة الفا�شلة بعملية 
ور�شد  وا�شعة  حتريات 
لتحركات املتهمني داخل 
�شمال  ماأرب  حمافظة 
من  ومتكنت  اليمن  �رضق 
اإلقاء القب�ش عليهما يوم 
اإحالتهما  ومتت  اجلمعة 

لالإجراءات القانونية.
و�شجلت الدوائر الر�شمية 
 200 نحو  اليمن  فى 
منذ  غربيني  رعايا  طالت  خطف  حالة 
كلها  انتهت  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 
ب�شالم ماعدا حالة واحدة نفذتها جماعة 
الأ�شولية  الإ�شالمي  اأبني  عدن  جي�ش 
وا�شرتايل  بريطانيني   3 مبقتل  وانتهت 

يف اأكتوبر/ ت�رضين الأول 1998.

إحباطرحماولة خلطفرأ بعة أملانرف ياليمن

تأجيلراالنتخاباتراليمنية خطوة وفاقية

�العالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com

�لعثور على 29 موقعا �ثريا جديد� يف 
حمافظة �سبوة
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وكالة �سباأ: 
جهاد  �ل�سياغي،  مطهر 

�لبابلي وحممد �ل�سياغي

ومتخ�ش�شون  اأطباء  حذر 
من  ال�رضطان  اأمرا�ش  يف 
الإ�شابة  رقعة  ات�شاع 
الراأ�ش  �رضطان  باأمرا�ش 
ب�شبب  اليمن  يف  والعنق 
من  وا�شعة  �رضيحة  اإدمان 
م�شغ  عادات  اليمنيني 
"ال�شمة"  وتعاطي  القات 

والتدخني ب�شكل خميف.
يف  التحذير  هذا  وياأتي 
فيه  ك�شفت  الذي  الوقت 
اأجريت  اأولية  درا�شات 
جراحة  ق�شم  يف  موؤخرًا 
م�شت�شفى  يف  والفكني  الفم 
ب�شنعاء  العام  الثورة 
املائة  يف   90-95 اأن 
امل�شابني  املر�شى  من 
يتعاطون  الفم  ب�رضطان 
 25-50 واأن  "ال�شمة" 
ب�رضطان  م�شابون  منهم 

الل�شان.
اأن  اإىل  الدرا�شات  واأ�شارت 
ن�شبة  من  املائة  يف   95
الفم  ب�رضطان  امل�شابني 
يف  يعي�شون  والل�شان 
احلديدة،  حمافظات: 
املكال  حجة،  املحويت، 

)ح�رضموت( وذمار.
الدرا�شات  اأثبتت  كما 
اأن  العلمية  والأبحاث 
ح�شا�شية  اأكرث  الإن�شان 
تعر�شه  عند  وتاأثرا 
اأكرث  املبيدات  ملتبقيات 
من احليوانات، مما يوؤدي 
ال�رضطانية  مّية  ال�شُّ اإىل 

وت�شوه الأجّنة.

 قات و�سموم
واأرجع اأطباء ومتخ�ش�شون 
التقتهم "�شباأ" على هام�ش 
لالحتاد  الرابع  املوؤمتر 
اأمرا�ش  اخلليجي ملكافحة 
اختتم  الذي  ال�رضطان، 
املا�شي  الأربعاء  اأعماله 
كثري  اأ�شباب  ب�شنعاء، 
اإىل  ال�رضطان  اأمرا�ش  من 
القات  له  يتعر�ش  ما 
�شامة  مبواد  ر�ش  من 
وكذا  دوليا،  وحمّرمة 
احتواء "ال�شمة" على مواد 
الفم  �رضطان  ت�شبب  �شارة 
والبلعوم واحلنجرة ب�شكل 

خا�ش.
اإىل  ال�شدد  هذا  يف  ولفتوا 
يكت�شبها  التي  الأهمية 
يف  اخلليجي  املوؤمتر 

العام  هذا  الرابعة  دورته 
وتكري�شها  اليمن  يف 
لـ"�رضطان الراأ�ش والعنق" 
من  اليمن  يعاين  الذي 

تزايد حالت الإ�شابة به.
واأكد م�شاركون يف املوؤمتر 
ال�رضطان،  اأمرا�ش  اأن 
الراأ�ش  �رضطان  خا�شة 
املرتبة  حتتل  والعنق، 
الأولويات  �شلم  يف  الأوىل 
اخلليج  لدول  ال�شحية 
واليمن..  العربية 
النوع  هذا  اأن  اإىل  م�شريين 
يحتاج  ال�رضطان  من 
تكنولوجية  لتقنيات 
وكلفة  ملكافحته  متقدمة 
باعتباره  عالية  مالية 

"مر�ش الع�رض".
"جمعية  رئي�ش  وقالت 
ال�رضطان"  اأ�شدقاء مر�شى 
الدكتورة  الإماراتية، 
ال�شالم  عبد  �شو�شن 
اجلمعية  اإن  املا�شي، 
تربعت مببلغ 50 األف درهم 
للموؤمتر  دعما  اإماراتي 
الوطنية  واملوؤ�ش�شة 
ملكافحة اأمرا�ش ال�رضطان 
يف اليمن، ف�شال عن ع�رضة 
للتوعية  برو�شور  اآلف 
والعنق  الراأ�ش  ب�رضطان 
منه،  الوقاية  وطرق 
املبكر  الك�شف  واأهمية 
ال�رضطانية  لالأمرا�ش 

املختلفة.
يف  اأملها  عن  واأعربت 
الأبحاث  من  ال�شتفادة 
املوؤمتر،  يف  املقدمة 
نتائج  من  به  خرج  وما 
وتو�شيات للدفع باجلهود 
يف  والطبية  العلمية 
ومكافحة  عالج  جمال 
والتوعية  الأمرا�ش  هذه 

مبخاطرها وم�شبباتها.
و�شددت على اأهمية التوعية 
خا�شة  ال�رضطان  باأمرا�ش 
الذي  اليمني  املجتمع  يف 
الراأ�ش  �رضطان  يحتل 
الرابعة،  املرتبة  والعنق 
العادات  بع�ش  نتيجة 

وال�شلوكيات اخلاطئة.
الراأ�ش  �رضطان  اأن  وبينت 
خمتلف  ي�شمل  والعنق 
التي  ال�رضطانية  الأمرا�ش 
التجويف  اأع�شاء  ت�شيب 
باأجزائه  والبلعوم  الفمي 
واخللفي  "الفمي  الثالثة 
اإىل  بالإ�شافة  وال�شفلي" 
اللعابية  والغدد  احلنجرة 
املوجودة  واللمفاوية 
الغدة  عن  ف�شال  بالعنق، 

واجليوب  والأنف  الدرقية 
الأنفية يف راأ�ش الإن�شان.

** لفت انتباه
الر�شمي  الناطق  وذكر 
الرابع  املوؤمتر  با�شم 
لالحتاد اخلليجي ملكافحة 
ندمي  الدكتور  ال�رضطان، 
هدف  املوؤمتر  اأن  حممد، 
اجلهات  انتباه  لفت  اإىل 
واخلا�شة  احلكومية 
اإىل  املواطنني  وجميع 
اأمرا�ش ال�رضطان اخلطرية؛ 
يف حماولة للتثقيف ورفع 
وعي املواطنني اإزاء مر�ش 
ال�رضطان، وخا�شة الراأ�ش 
والعنق، الذي يفتك بن�شبة 

كبرية من اأبناء اليمن.
واأعرب عن ثقته باأن النتائج 
املوؤمتر  بها  خرج  التي 
وتو�شياته �شتحقق الهدف 
من انعقاده يف زيادة وعي 
والأطباء  املعنية  اجلهات 
على  والتاأكيد  واملواطنني 
اأهمية معرفة طرق الك�شف 
للعمل  املر�ش  عن  املبكر 
الإ�شابة  ن�شبة  خف�ش  على 

ومكافحته.
الدولة  اأن  اإىل  لفتا 
ال�رضطان  مر�شى  ترعى 
العالجات  بتقدمي  وتقوم 
جمانا  باملر�ش  اخلا�شة 
للتخفيف  حماولة  يف 
اأهمية  موؤكدا  اآلمهم،  من 
الذي  والتثقيف  التوعية 
قال اإنه يبداأ من املدر�شة، 
الإعالمية  والو�شائل 
واملقروءة  امل�شموعة 
نتجنب  حتى  واملكتوبة، 
كون  باملر�ش،  الإ�شابة 
ال�رضطان  مبر�ش  امل�شاب 

يعترب يف حالة متاأخرة.
املركز  اأن  اإىل  واأ�شار 
الأورام  لعالج  الوطني 
حاليا  يعالج  ال�رضطانية 
حالة   600 من  اأكرث 
كان  اأن  بعد  مر�شية، 
يف  املر�شى  عدد  يرتاوح 
فقط،  حالة   200 املركز 
و�شع  �رضورة  على  موؤكدا 
فيما  معينة  اإ�شرتاتيجية 
الأدوية  تقدمي  يخ�ش 

للمر�شى.

 بحث م�سببات
اجلمعية  رئي�ش  قال  فيما 
ملكافحة  الوطنية 
رئي�ش  نائب  ال�رضطان 
الوا�شع  عبد  املوؤمتر، 
على  كثريا  "نعّول  هائل: 

الذي  املوؤمتر  هذا  اإقامة 
مرة  لأول  اليمن  ت�شت�شيفه 
فيما  العنوان،  هذا  حتت 
الذي  الرابع  املوؤمتر  يعد 
تنظمه دول جمل�ش التعاون؛ 
تعاين  اليمن  باعتبار 
العنق  �رضطان  من  كثريا 
ال�شتخدام  ب�شبب  والراأ�ش 
املفرط للمبيدات يف زراعة 
والتدخني  وغريه  القات 

وال�شمة".
واأفاد بـ"اأن امل�شاركني من 
على  حر�شوا  خمتلفة  دول 
الرئي�شية  امل�شببات  بحث 
و�شيعود  الأمرا�ش،  لهذه 
ذلك بالنفع على العاملني 
اأمرا�ش  مكافحة  جمال  يف 
اليمن،  يف  ال�رضطان 
من  ال�شتفادة  �شيتم  حيث 
الأبحاث التي نفذت يف تك 

الدول".
اأن  نعرف  "كما  واأ�شاف: 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  ُعمر 
ل  ال�رضطان  ملكافحة 
�شنوات  اخلم�ش  يتعدى 
اخلليج  يف  بينما  فقط، 
ع�رضين  من  باأكرث  �شبقونا 
املجال،  هذا  يف  �شنة 
مرتاكمة،  خربات  ولديهم 
الأبحاث  من  و�شن�شتفيد 
ال�رضطان  م�شببات  حول 

الرئي�شية".

 �إ�سرت�تيجية مينية
ا�شت�شاري  اأفاد  جانبه  من 
والأمرا�ش  الأورام 
باملركز  ال�رضطانية 
لالأورام  الوطني 
الدكتور  ال�رضطانية، 
باأن  الباردة،  حممد  اأحمد 
اإ�شرتاتيجية  اليمن  لدى 
ملكافحة �رضطانات الراأ�ش 

والعنق مت الإعداد لها منذ 
اأبحاث يف  اإىل جانب  فرتة 
مناق�شتها  مت  املجال  هذا 

يف هذا املوؤمتر.
الباردة  الدكتور  واأكد 
من  ال�شتفادة  اأهمية  على 
اخلربات اخلليجية يف عالج 
والعنق،  الراأ�ش  �رضطان 
اأكرث  اليمن  لدى  اأن  حيث 
يعملون  طبيبا   15 من 
معظمهم  املجال  هذا  يف 
وباإمكانهم  ا�شت�شاريون 
عرب  اجنازات  حتقيق 
الآخرين  جتارب  ا�شتيعاب 

وخرباتهم.
وقال اإن اهتمام امل�شاركني 
اجلانب  من  املوؤمتر  يف 
الأ�شباب  على  ركز  اليمني 
�رضطانات  اإىل  املوؤدية 
يف  والعنق  الراأ�ش 
قبل  من  لتجنبها  اليمن، 
واأبرزها  املواطنني، 
وتعاطي  ال�شمة  تناول 
وهي  "الزردة"،  ي�شمى  ما 
جانب  اإىل  مم�شوغ،  تبغ 
الرئي�ش  امل�شبب  القات 
املرئ  ل�رضطانات 

والبلعوم والل�شان.
الباردة  الدكتور  واأ�شار 
احلديدة  حمافظة  اأن  اإىل 
الأوىل  املرتبة  يف  جاءت 
الفم  اأمرا�ش �رضطانات  يف 

والل�شان.

 �سرورة �لتوعية
رئي�ش  ركز  فيما 
الروي�شان،  جمموعة 
على  الروي�شان،  حممد 
الوعي  ن�رض  �رضورة 
لتجنب  املواطنني  بني 
على  املحتوية  املاأكولت 

امل�شببة  الكيمائية  املواد 
ال�رضطانية،  لالأمرا�ش 
والفواكه  كاخل�رضوات 
باملبيدات  ر�شها  يتم  التي 
وغري  ع�شوائية  بطريقة 
بتعاون  مطالبا  علمية، 
احلكومية  اجلهات 
ومنظمات املجتمع املدين 
واملواطنني يف هذا املجال؛ 
باعتبار "الوقاية خري من 
العالج"، موؤكدا اأن املوؤمتر 
ايجابية  بنتائج  �شيخرج 
املبذولة  للجهود  داعمة 
الوطني  املركز  قبل  من 
ال�رضطانية  لالأورام 
الوطنية  واملوؤ�ش�شة 
يف  ال�رضطان  ملكافحة 
والعالج  امل�شاعدة  تقدمي 

للمر�شى.
�رضورة  اجلميع  ونا�شد 
من  احلد  على  العمل 
ا�شتخدام املبيدات ال�شارة 

يف اخل�رضوات والفواكه.
وطالب من مت اللتقاء بهم 
املقروءة  الإعالم  و�شائل 
واملرئية  وامل�شموعة 
بتخ�شي�ش برامج اأ�شبوعية 
وتثقيف  بتوعية  تقوم 
اأمرا�ش  اإزاء  املجتمع 
�رضطان  خا�شة  ال�رضطان 
واأ�شبابه  والعنق  الراأ�ش 
داعني  انت�شاره،  وطرق 
والتعليم  الرتبية  وزارة 
الك�شف  و�شائل  اإدراج  اإىل 
�رضطان  مر�ش  عن  املبكر 
التعليم  مناهج  يف  الثدي 
الفتيات  لتعريف  الثانوي 
املبكرة،  الك�شف  بفوائد 
ن�شبة  ارتفاع  ب�شبب  وذلك 
الثدي  �رضطان  مر�شى 

باليمن.
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ان وكالة  امريكي  ر�شمي  م�شوؤول  اأعلن 
�شي  المريكية  املركزية  ال�شتخبارات 
اآي ايه اتلفت 92 �رضيطا م�شورا �شجلت 
بتورطهم  م�شتبه  ا�شتجوابات  عليها 

باأعمال "ارهابية".
اعلنت  قد  ال�شتخبارات  وكالة  وكانت 
فقط.  �رضيطني  اتلفت  انها  �شابقا 
اعقاب  يف  املعلومات  هذه  وتاأتي 
الدعوى التي كانت تقدمت بها اجلمعية 
للتحقيق  املدنية  للحريات  المريكية 

يف ا�شتجوابات امل�شتبه بهم.
بالغرق  اليهام  طريقة  ان  اىل  ي�شار 
يبدو  ما  على  كانت  للجدل  املثرية 
خالل  ا�شتخدمت  التي  ال�شبل  بني  من 
ادارة  ماو�شعته  وهو  التحقيقات. 
يف  اوباما  باراك  المريكي  الرئي�ش 

خانة "التعذيب".
يف  الـ92  ال�رضطة  اتالف  عن  واعلن 
الذي ينظر يف  القا�شي  تلقاها  ر�شالة 
للحقوق  المريكية  اجلمعية  دعوى 
املدنية. وت�شري الر�شالة اىل ان "�شي 
اآي ايه ميكنها الآن معرفة عدد ال�رضائط 

التي اتلفت وهي 92".
"وكالة  ان  الر�شالة  يف  جاء  كما 
من  املزيد  جتمع  ال�شتخبارات 
تقدميها  اىل  حتتاج  التي  املعلومات 
قائمة  ومنها  الدعوى  هذه  �شمن 
بال�رضائط التي اتلفت وكل املعلومات 
هذه  تت�شمنه  كانت  مبا  تتعلق  التي 
اطلعوا  الذين  كل  وهوية  ال�رضائط 
على  ح�شلوا  او  الت�شجيالت  هذه  على 
ان  وتابعت  ال�رضائط"،  هذه  من  ن�شخ 

"�شي اآي ايه تنوي تزويد املحكمة بكل 
ما ميكنها  وبكل  املطلوبة  املعلومات 
غري  املعلومات  من  عنه  تك�شف  ان 

ال�رضية".
ان  امريكية  ق�شائية  م�شادر  وتقول 
بع�ش املعلومات قد تكون �رضية. وكان 
قد امر عام 2005 بحفظ كل املعلومات 
والدلة التي تتعلق مبعاملة ال�شجناء 

املحتجزين يف �شجن جوانتانامو.
ك�شفت  قد  ال�شتخبارات  وكالة  وكانت 
يف دي�شمرب 2007 انها اتلفت �رضيطني 
امر  ان  الوقت نف�شه  افادت يف  انها  ال 
الق�شاء ل ينطبق على ال�رضائط املتلفة 
جرت  ا�شتجوابات  تت�شمن  كانت  التي 

قبل نقل املعتقلني اىل جوانتانامو.
وقال رئي�ش ال�شتخبارات ان الت�شجيالت 

اجريت عام 2002 وقد اتلفت منذ ذلك 
فقدت  احلني  ذلك  منذ  لنها  احلني 
ال�شتناد  ميكن  كمعلومات  قيمتها 
اليها، والبقاء عليها كان ي�شكل خطرا 
يف جمال امكانية ك�شف هويات �شباط 

ا�شتخبارات.
وكانت وزارة العدل المريكية قد فتحت 
حتقيقا منذ عام من اجل احل�شول على 
ال�رضائط.  هذه  حول  اكرث  معلومات 
وقد اثارت هذه املواد جدل كبريا خالل 
حماكمة زكريا مو�شوي الذي �شجن على 

اثر تفجريات �شبتمرب 2001.
يف  قالت  قد  الدعاء  هيئة  وكانت 
ت�شجيالت  هناك  لي�ش  ان  المر  بادئ 
عادت  انها  ال  مو�شوي،  ل�شتجواب 

واعرتفت بوجود هذه الوثائق.

ذكر موقع "مركز القد�ش" الإ�رضائيلي 
يف  العاملية  الكنائ�ش  جمل�ش  اأن 
الأردن اتهم الفاتيكان بالتعاون مع 

اإ�رضائيل.
عودا  عن  الإ�رضائيلي  املوقع  ونقل 
املركزية  اللجنة  ع�شو  قوا�ش 
قوله  العاملية  الكنائ�ش  ملجل�ش 
على  اإدارتها  يتم  الفاتيكان  اإن   "  :
جنح  الذي  ال�شهيوين  اللوبي  يد 
الرئي�شي  للم�شدر  التغلغل  يف 

لل�شالحيات الدينية الن�رضانية".
بندكت  البابا  اإعالن  قو�ش  وا�شتنكر 
الأمر ال�شاد�ش ع�رض اأن اليهود غري متهمني  هذا  اأن  اإىل  م�شرًيا  امل�شيح  بقتل 

خمالف للم�شيحية والعهد اجلديد .
وعلى �شعيد مت�شل اأكد الناطق با�شم 
الكني�شة الكاثوليكية يف الردن الأب 
بنديكتو�ش  البابا  اأن  بدر،  رفعت 
من  املقد�شة  لالرا�شي  زيارته  �شيبداأ 

الردن، يف 8 مايو/اأيار املقبل.
الناطق  وهو  بدر  الأب  واأ�شاف 
التح�شريية  اللجنة  با�شم  الر�شمي 
بنديكت  اأن  الأعظم  احلرب  ل�شتقبال 
يف  املقد�شة  لالأرا�شي  زيارته  �شيبداأ 
ايام،   4 وملدة  الردن  من  املنطقة 
11 مايو ، ثم يتوجه اىل  اإىل   8 من 

القد�ش والنا�رضة وبيت حلم.

اأعربت الدول ال�شت الكربى ا�شتعدادها 
لإجراء حوار مبا�رض مع اإيران لت�شوية 
ما  النووي،  برناجمها  ب�شاأن  الأزمة 
�شيا�شة  عن  اأمريكي  حتول  اإىل  ي�شري 

املواجهة.
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  وقالت 
وفرن�شا ورو�شيا وال�شني واأملانيا يف 
بيان م�شرتك يف اجتماع مغلق ملجل�ش 
للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي 
"التزاما  ملتزمة  زالت  ما  اإنها  الذرية 

دبلوما�شي  حل  اإىل  بالتو�شل  قاطعا" 
�شامل لهذه الأزمة مبا يف ذلك احلوار 
لغتنام  طهران  ودعت  الدبلوما�شي، 
تعظيم  ثم  ومن  للحوار  الفر�شة  هذه 
فر�ش التو�شل عن طريق التفاو�ش اإىل 

�شبيل للم�شي قدما.
وعربت القوى ال�شت عن القلق البالغ 
بخ�شو�ش التقدم الذي حتققه اإيران يف 
على  القيود  وزيادة  النووي  املجال 
يحاولون  الذين  الدوليني  املفت�شني 

تتحدث  اأن  دون  التقدم،  ذلك  ر�شد 
عن ت�شديد العقوبات و�شيلة للحد من 

الأن�شطة الإيرانية.
لكن الدول ال�شت �شددت على اأن اإيران 
يجب اأن ترد بوقف تخ�شيب اليورانيوم 
وت�شليم وثائق اإىل املفت�شني وال�شماح 
لهم باملعاينة امليدانية لتبديد مزاعم 
لربنامج  �رضية  ع�شكرية  اأبعاد  وجود 

الوقود النووي الإيراين.

جملسرالكنائسرباأل دنريتهمرالفاتيكانربالتعاونرمعرإسرائيل

القوى الكبى تؤكد استعدادها للحوا  املباشر معرطهران

روبرت غيت�ص: ال �ن�سحاب من �أفغان�ستان يف 
�مل�ستقبل �ملنظور

الدفاع  وزير  قال 
روبرت  الأمريكي 
من  اإن  غيت�ش 
حتديد  املبكر 
لن�شحاب  تاريخ 
القوات الدولية من 

اأفغان�شتان.
موؤمتر  يف  وقال 
نظريه  مع  �شحفي 
اإيرفيه  الفرن�شي 

مورين اأم�ش يف وا�شنطن اإنه ل يرى اأن الن�شحاب 
املنظور،  املدى  يف  �شيحدث  اأفغان�شتان  من 
وحتدث عن مراجعة جتري الآن لالإ�شرتاتيجية 

الأمريكية يف هذا البلد.
ونفى الوزير الأمريكي اأن يكون يلح على فرن�شا 
واعترب  اأفغان�شتان،  اإىل  اإ�شافية  قوات  لإر�شال 
م�شاهمة  جندي(   3000( الفرن�شية  امل�شاركة 

معتربة.
ويوجد يف اأفغان�شتان 38  األف جندي اأمريكي، 
الأ�شبوع  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ش  �شدق 

املا�شي على تعزيزهم بـ 17 األفا.

�رتفاع معدالت �النتحار 
بني �جلنود �لربيطانيني

ارتفاع  عن  حديثة  بريطانية  درا�شة  ك�شفت 
الربيطانيني،  اجلنود  بني  النتحار  معدلت 

خا�شة العائدين من العراق واأفغان�شتان.
الربيطانيني  ال�شبان  اأن  اإىل  الدرا�شة  وانتهت 
الذين تركوا اخلدمة الع�شكرية اأكرث عر�شة لقتل 
اأو  الأفراد العاديني  اأ�شعاف من  اأنف�شهم بثالثة 

ممن ل يزالون يف اخلدمة.
واأو�شحت الدرا�شة املن�شورة يف الدورية الطبية 
احتمالت  اأعلى  اأن  للعلوم  العامة  للمكتبة 
اأعمارهم  تقل  الذين  ال�شباب  بني  هي  النتحار 
وكانت  ق�شرية  لفرتة  وخدموا  عاما   24 عن 

رتبهم منخف�شة.
ون�شح الباحثون ب�رضورة انتباه الأطباء الذين 
اأماكن  من  العائدين  املجندين  مع  يتعاملون 
مثل العراق واأفغان�شتان اإىل موؤ�رضات الإحباط 

وامليل اإىل النتحار.
التحول  نتيجة  ال�شغط  اأن  الباحثون  واأو�شح 
اأثناء  ال�شيئة  اخلربات  اأو  املدنية  للحياة 

اخلدمة رمبا يلعب دورا اأي�شا.
جاءت هذه النتائج بعد اأن اتهم �شابط باجلي�ش 
ع�شكري  و�شام  اأعلى  يحملون  ممن  الربيطاين 
الأ�شبوع املا�شي بالإخفاق يف توفري  احلكومة 
رعاية كافية للجنود الذين يعانون من م�شكالت 

ذهنية بعد اأن عادوا من العراق واأفغان�شتان.
و�شام  على  احلائز  بيهاري  جون�شون  واعترب 
يف  رفاقه  حياة  لإنقاذه  فيكتوريا"  "�شليب 
العراق اأن احلكومة مل تبذل ما يكفي مل�شاعدة 
حاد  قتايل  �شغط  من  يعانون  الذين  اجلنود 

واإحباط وانهيار عقلي.

االستخبا اتراالمريكية تتلفر92 شريطا للتعذيبجبوانتنامو
�رشق غرب�رشق غرب 12
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888-409-9658
33-42 9TH Street
Long Island City, NY
11106
www.atmw.com atmworld

اعالناتاعالنات

Buy your own ATM
For $2250!

Simply sign a Processing Agreement with us and 
receive a $500 rebate making the price $1750

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�سات خا�سة الأبناء �جلاليات �لعربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!
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Horus cafe and Ke-
bab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكوالت 
العربية وال�رشقية
اأجواء �رشقية �ضاحرة
�ضي�ضة بكافة النكهات

مفتوح يوميا من �ل�ساعة 11 
�سباحا �إىل �ل�ساعة �لر�بعة

93 Avenue B @ 6 StTel: 212-777-9199
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�أمرية ميوزك لالنتاج و�لتوزيع �لفني
��سم عريق يف عامل �الأغنية �لفل�سطينية

يوجد لدينا ت�سكيلة 
و��سعة من �الأغاين

و�لدبكات �لفل�سطينية
 لكبار جنوم �لفن 

�لفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

لطلبات �جلملة يرجى �الت�سال على �لهاتف:
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.
�ملحل �ملخت�ص يف �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لعربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ �أحلى �الأكالت 

�لعربية

زورونا و�ستجدون �أحلى 
�ملنتجات �لطازجة

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

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

نعلن عن فتح فرعنا �جلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

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

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

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

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

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

$109Special 
offer

ن�سمن لكم �لنجاح �الأكيد وتقدمي �المتحان باللغة �لعربية

www.ghorbanews.com

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

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

كاليفورنيا
فلوريد�

ما�سا�سو�ست
�أوهايو

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

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

دوالر  50  : �أ�سهر   6

�سنة: 100 دوالر

للمزيد من �ملعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

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

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

�ختيار�ت �ساملة من �ل�سيدي، �لديفيدي، �الفالم �جلديدة، و��سرطة �الغاين

حتويل �ال�سرطة عرب �لربيد

��سعار �جلملة لعامة �لنا�ص

ر�حة نف�سية النكم فى �يدى �خلرب�ء

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

�لدفع من خالل بطاقات �لكريدت كارد خالل �النرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

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

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

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

همات هماتم�ضا م�ضا

ق�ضيدة:  اأَْمٌر َطِبْيِعّي 
ل متيم �لربغوتي

ٍد            َتُعوُد �إليِه ِحنَي َيْفَدُحَها �الأَْمُر مَّ ًة يف �لَغاِر َبْعَد حُمَ �أََرى �أُمَّ
ْهُر َف �لدَّ ْهُر َلْو �أَْن�سَ ِك �أَْنِت �لدَّ �أَمَلْ َتْخُرِجي ِمْنُه �إىل �ملُْلِك �آِنَفًا          َكاأَنَّ

ْعُر َدَها �لذُّ ُيوَف ِبَباِبِه            َكاأُمِّ َغَز�ٍل ِفيِه َجمَّ َفَماَلِك َتْخ�َسنْيَ �ل�سُّ
ْخُر َتْت َفْا�ْسَودَّ ِمْن ِظلِّها �ل�سَّ َفْت َفْاْبَي�صَّ ِباخَلْوِف َوْجُهَها     َوَقْد ُثبَّ َقِد ْ�ْرَتَ

اَقْت َعْن ُخَطاها ُكلُّ �أَْقَطاِر �ملَماِلْك تي َيا َظْبَيًة يف �لَغاِر �سَ يا �أُمَّ
ُجوُم �ُسُهوُد ُزوٍر يف �لرُبوْج يف باِلها َلْيُل �ملَذ�ِبِح و�لنُّ

َحُكوَن ِبال �َسَبْب ٌة ِفيها ُجُنوٌد َي�سْ يف باِلها َدْوِريَّ
َوَتَرى ِظالاًل ِلْلُجُنوِد َعَلى ِحَجارِة َغاِرها

ُه �ملْوُت �الأَِكيُد وال �َسِبيَل �إىل �لَهَرْب" ًا وَتْبِكي: "�إنَّ هم ِجنَّ َفَتُظنُّ
ْب َيا َظْبَيتي مهاًل، َتَعاَلْ َوْ�ْنُظِري، َهَذ� َفَتًى َخَرَج �لَغَد�َة َومَلْ ُي�سَ

ِه َحْلَوًى، ُيَناِديِك: "ْ�ْخُرِجي، ال َباأْ�َص َيا َهِذي َعَليِك ِمَن �خُلُروْج" يف َكفِّ
اَم ُكْنِت َطِليَقًة، َوْلَتْذُكِري �أَيَّ

ْجَم يف َعْليائه، و�هلل ُيعَرُف من ِخالِلْك  َتْهِدي ُخَطاِك �لنَّ
الِلْك ِرُق َما َيطيب َلُه ِمَن �لثمر �ملباَرِك يف �سِ نا، و�ملوُت �أَْبَلُه َقْرَيٍة َيْهِذي َوي�سْ يا �أُمَّ

ْنَتٍه ِمْن �أَْلِف َعاٍم َعْن ِقَتاِلْك ُه َيا �أمُّ �أَْبلُه، َفْهَو َلْي�َص ِبُ َوالأَنَّ
ِرُق ِمْن َحالِلْك اِئَر�ِت َوَفْوَقها َجْي�ٌص ِمَن �لُبَلَهاِء َي�سْ ى �أََتاِك ِبَحاِمالِت �لطَّ َحتَّ

ماِر َعَلى ِتالِلْك  َوَيُظنُّ �أَنَّ ِبَغْزَوٍة �أَْو َغْزَوَتنْيِ �َسَيْنَتِهي َفَرُح �لثِّ
الِلْك! َك ِمْن �سَ ِفيَك َربُّ َيا َمْوَتَنا، َي�سْ

ًة يف �لَغاِر َما َحْتٌم َعلْيَنا �أَْن ُنِحبَّ َظالَمُه  َيا �أُمَّ
ْبَح َيْلِب�ُص ِزيَّ �أَْطَفاِل �ملََد�ِر�ِص َحاِماًل �أَْقالَمُه �إِينِّ َر�أَْيُت �ل�سُّ
و�ِرِع، َباِحثًا َعْن �َساِعٍر ُيْلِقي �إَِلْيِه َكالَمُه َوَيُدوُر ما بنَي �ل�سَّ

َد�َوِة َو�للََّهْب َن ِبالنَّ ِلُيِذيَعُه للَكْوِن يف �أُُفٍق َتَلوَّ
ِتى َيا َظْبَيًة يف �لَغاِر ُقوِمي َوْ�ْنُظِري َيا �أُمَّ

ْبُح ِتْلِميٌذ الأَ�ْسَعاِر �لَعَرْب �أل�سُّ
وٍر يف �لَغَز�َلِة، ْعَمًى َعْن ُك�سُ تي �أََنْا َل�سُت �أَ  يا �أُمَّ

َها َعْرَجاُء، �أَْدِري  �إنَّ
َو�ُء، �أَْدِري َها، َع�سْ �إِنَّ

ها َماِن و�إنَّ �إنَّ فيها كلَّ �أوجاِع �لزَّ
ُلوٍك َوَماِلْك ُلوَدٌة ِمْن ُكلِّ َمْ َمْطُروَدٌة جَمْ

�أَْدِري َوَلِكْن ال �أََرى يف ُكلِّ َهَذ� �أَيَّ ُعْذٍر الْعِتَز�ِلْك
ُة �َسْطَوٍة؟ ْلَطاِن. �أَيَّ نا ال َتْفَزِعي ِمْن �َسْطَوِة �ل�سُّ يا �أُمَّ

ْلَطاُن �إال يف َخَياِلْك ْئِت َولِّ َوْ�ْعِزِل، ال ُيْوَجُد �ل�سُّ َما �سِ
و؟" اأَُلني َوُتلِحُف: "َهْل �َساأَجْنُ تي يا َظْبَيًة يف �لَغاِر َت�سْ َيا �أٌمَّ

 ُقْلُت: " �أَْنِت �َساأَْلِتني ِمْن �أَْلِف َعاٍم. �إنَّ يف َهَذ� َجَو�بًا َعْن �ُسوؤَ�ِلْك"
ِتي �أَْدِري باأَنَّ �ملْرِء قد َيْخ�َسى �ملَهاِلْك َيا �أُمَّ

ُرو� ُرُكْم َفَقْط َفَتَذكَّ َلِكْن �أَُذكِّ
َقْد َكاَن َهَذ� ُكلُُّه ِمْن َقْبُل َوْ�ْجَتْزَنا ِبِه

ال �َسْيَء ِمْن َهَذ� ُيِخْيُف، َوال ُمَفاَجاأٌَة ُهَناِلْك
، ُه �أَْمٌر َطِبْيِعيٌّ ِتي ْ�ْرَتِبِكي َقِلياًل، �إِنَّ َيا �أُمَّ

َوُقوِمي، 
�إنه �أَْمٌر َطِبْيِعيٌّ َكَذِلْك.
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�إعد�د - مي كمال �لدين

ببلدة  1925م  عام  رحباين  من�شور  ولد 
لعائلة  بريوت،  �شمال  "انطليا�ش" 
و�شقيقه  هو  وترعرع  احلال  متوا�شعة 
كان  حيث  مو�شيقية  خلفية  على  عا�شي 
ملهى  و�شاحب  بزق  عازف  والدهما 
املو�شيقية  ليلي، ورمبا جاءت املوهبة 
توفى  والذي  والدهما،  من  لل�شقيقني 
ليواجها  فانطلقا  �شغريين  مايزال  وهما 
طفولتهما  فكانت  احلياة  �شعوبات  معًا 
بائ�شة قال عنها من�شور يف كتاب ال�شاعر 
اللبناين هرني زغيب - الأخوين رحباين 
طريق النحل - " ت�رضدنا يف منازل البوؤ�ش 
كثريًا �شكنا بيوتًا لي�شت ببيوت هذه هي 

طفولتنا".
تلقى من�شور و�شقيقه درا�شتهما يف عدد من 
املدار�ش، اإل اأنهما ا�شطرا للخروج للعمل 
عقب وفاة الوالد، ويف �شن ال�شابعة ع�رض 

عني من�شور �رضطيًا عدليًا يف بريوت.

تلقى من�شور درا�شته املو�شيقية الأوىل على 
يد الأب بول�ش الأ�شقر، فاأتقن املو�شيقى 
املراجع  على  واأطلع  والنوتة،  ال�رضقية 
اخللعي،  كامل  كتاب  مثل  فيها  النادرة 
والر�شالة  والفارابي  الكندي  وموؤلفات 
املو�شيقى  اأحلان  قواعد  يف  ال�شهابية 
يد  على  �شنوات  ت�شع  در�ش  ثم  العربية، 

الأ�شتاذ برتران روبييار.
اأمتلئ عامل الرحبانية باملو�شيقى فتعرفا 
على كافة اأ�شكالها ونهال منها، ولكن جاء 
ي�شابه  ل  متفردًا  النهاية  يف  اأ�شلوبهما 
النجاح  يف  اأ�شا�شي  عامل  هذا  وكان  احد 
مع  الإذاعة  من�شور  دخل  حققاه،  الذي 
�شقيقه عام 1945 وكان هذا بداية معرفة 

اجلمهور بـ "الأخوين رحباين".

عامل  يف  ثورة  رحباين  الأخوين  اأحدث 
من  الثاين  الن�شف  خالل  املو�شيقى 
مو�شيقى  خرجت  حيث  الع�رضين،  القرن 
فيه  و�شعت  الذي  الإطار  عن  الرحبانية 
املو�شيقى يف هذا الع�رض، وجاء ان�شمام 
الفنانة املتاألقة نهاد حداد اأو "فريوز" - 
تزوجت من عا�شي الرحباين عام -1955 
املثلث  ليكتمل  الدافئ  القوي  ب�شوتها 
للثالثة  قوية  انطالقة  وجاءت  الفني، 
النمطية  عن  خرجت  خمتلفة  مبو�شيقى 
ال�رضقية،  املو�شيقى  لها  خ�شعت  التي 
وجاءت اللغة ال�شعرية لالأغاين قوية على 
الرغم من ب�شاطتها تنفذ اإىل اأذن امل�شتمع 
ان�شجام مع  قلبه مبا�رضة، يف  اإىل  ومنها 

املو�شيقى والأحلان.  
حققها  التي  الوا�شعة  لل�شهرة  ونظرًا 
الثالثة مت دعوتهم من قبل عدد من الإذاعات 
العربية لتقدمي اأعمالهم مثل اإذاعة دم�شق 
ب�شوريا، واإذاعة �شوت العرب امل�رضية، 

ثم انطلقوا للعاملية بعد ذلك.
وقد ا�شتوحى الخوين رحباين مو�شيقاهما 
من الرتاث العربي الإ�شالمي والبيزنطي، 
الأخوين  األف  وقد  اللبناين،  والفولكلور 
للوطن  الغنائية  امل�رضحيات  من  العديد 

والأر�ش والتاريخ وامل�شتقبل والفقراء.
وبالنظر اإيل اإبداع الأخوين رحباين جند اأن 
هناك تكامل وتوافق بني من�شور وعا�شي 
فكل منهما �شاعر ومو�شيقي، ولكن كانت 
م�شاحة ال�شعر اأكرب عند من�شور وتقابلها 
ويف  عا�شي،  عند  للتلحني  اأكرب  م�شاحة 
النهاية يذوب الثنان معًا فال نفرق بني 

اأعمال من�شور وعا�شي ل�شدة الت�شابه.

 
من  العديد  رحباين  الأخوين  قدم 
من  انطلقت  والتي  الغنائية  امل�رضحيات 
وانت�رضت  ببريوت،  البيكاديلي  م�رضح 
قدم  �شقيقه  ومع  العامل،  اأنحاء  لتغزو 
من�شور ثالثة اأفالم تاليفًا ومو�شيقا كانت 
"بياع  هم  فريوز  للفنانة  فيهم  البطولة 

اخلوامت، بنت احلار�ش، �شفر برلك"
زهرة  مثل  الوطنية  الأغاين  قدموا  كما 
العودة،  ج�رض  يومًا،  �شرنجع  املدائن، 
اأيام  الغنائية:  امل�رضحيات  ومن 
ناطورة  ال�شوان،  جبال  الدين،  فخر 
بالإ�شافة  هذا  حب،  ق�شيدة  املفاتيح، 
ملئات الأغاين التي انطلقت ب�شوت فريوز 

يف  الرحبانية  �شفري  �شوتها  كان  والتي 
اأنحاء العامل.

من  العديد  الرحباين  من�شور  وقدم 
فيها  جتلت  التي  الغنائية  امل�رضحيات 
عقب  واملو�شيقية  ال�شعرية  موهبته 
 ،840 �شيف  فقدم  عا�شي،  �شقيقه  وفاة 
املتنبي،  �شقراط،  اأيام  اأخر  الو�شية، 
جربان  الرعيان،  حكم  الطوائف،  ملوك 

والنبي، وزنوبيا وعودة الفينيق.

دواوين  اأربعة  الرحباين  من�شور  قدم 
واأنا  ملكًا،  وحدي  "اأ�شافر  هي  �شعرية 
الغريب الأخر، والق�شور املائية، وبحار 
ال�شتى - وهو الوحيد باملحكية اللبنانية 
ال�شعرية  الق�شائد  خالل  من  ويت�شح   ،-
ملن�شور تاأثره باملدر�شة الرمزية، والتي 
الفرن�شية  الرمزية  لرتاث  امتداد  تعد 
ال�شاعر �شعيد عقيل،  والتي رفع لواءها 
درامية  بنية  حاملة  ق�شائده  جاءت  كما 
ن�شيج  يف  تذوب  وفل�شفة  فكري  وجدل 

غنائي حمكم.   

     
فنية  حياة  بعد  رحباين  من�شور  توفى 
اإبداع  يف  منها  كبري  جزء  ق�شى  حافلة 
يناير   13 يف  عا�شي  �شقيقه  مع  م�شتمر 
2009، عن عمر يناهز الرابعة والثمانني 
بعد  امل�شت�شفي  من�شور  دخل  وقد  عامًا، 
اأثرت ب�شدة على  باأنفلونزا حادة  اإ�شابته 
الذي  ب�شقيقه  من�شور  ليلحق  رئتيه، 
الثمانينات،  يف  عامًا  بـ22  قبله  توفى 

الرحبانية  الرغم من وفاة عمودي  وعلى 
عا�شي ومن�شور اإل اأن مو�شيقاهم مازالت 

تنب�ش باحلياة.
ابنه غدي الرحباين عقب وفاة  مما قاله 
رحيل  من  عام   22 بعد  "اليوم  والده 
مدة  اجل�شد  يف  افرتقتما  بعدما  عا�شي 
واحتدمتا  عدمتا  بالروح  �شويًا  وبقيتما 
ورجعتما الأخوين رحباين اللذين ارمتيا 

برحم الأر�ش".

منصو  الرحباني..النصفرالثان يف ياألسطو ة الرحبانية
وجوهوجوه

عندما نتكلم عن �ملو�سيقى �للبنانية يت�سارع �إىل �لذهن �ثنان من �أهم �أعمدتها وهما من�سور وعا�سي �أو "�الأخوين رحباين" 
�للذين تاوزت �سهرتهما �الأفاق، و�أ�سبحا مدر�سة م�ستقلة يف �ل�سعر و�ملو�سيقى، و�إن كنا هنا �سوف نخ�ص بالذكر من�سور 

�لرحباين �إال �أنه �سوف جندنا تلقائيًا جنمع بني �الثنان يف �حلديث وكيف ال وقد �أمتزجت موهبتهما معًا فال يتمكن �ملطلع على 
فنهما من �لتفريق بني �أ�سلوبهما، وقد �ساعد هذ� �الن�سجام �لفني و�لروحي يف علو فنهما و�نفر�ده عن غريه.

بد�ية قا�سية 

�لكنز �لفني

�ملو�سيقى يف عامل �لرحبانية

�سعر من�سور

�الأخوين رحباين

�لوفاة

18



Ghorba News

Thursday March, 5th  2009- Vol 2  Issue#24حواءحواء
ا�شئلتكم واقرتاحاتكم ابعثوها لنا على

info@ghorbanews.com

20



Ghorba News

Thursday March, 5th  2009- Vol 2  Issue#24 21�ضحة�ضحة موزاييك 1033 O~©dG /`g 1430 03 ربيع األول `d ≥aGƒªdG Ω 2009 ¢SQÉe 1 ~MC’G

 äƒàdG ¥GQhCG
 ¢VGôeCG èdÉ©J

~ÑµdG
 áãj~M  á«ª∏Y  çÉëHCG  âØ°ûc
 É¡JQ~≤H ±ô©J »àdG äƒàdG ¥GQhCG ¿CG
  …ƒà– , ∫hÎ°ù«dƒµ∏d áëaÉµe ≈∏Y
 I~°ùcC’G  äGOÉ° e  øe  ÒãµdG  ≈∏Y
 øe  ~ÑµdG  ájÉbh  ≈∏Y  πª©J  »àdG
 í`̀°`̀VhCGh .¢``̀VGô``̀eC’G ø`̀e ~`̀j~`̀©`̀dG
 ,  á°SGQ~dG  GhOÉb  øjòdG   ¿ƒãMÉÑdG
 ~j~©dG ≈∏Y …ƒà– äƒàdG ¥GQhCG ¿CG
 "ê"   kÉ°Uƒ°üN  äÉæ«eÉà«ØdG  ø`̀e
 á«æ¨dG  ~jƒæ«aÓØdG  IOÉ`̀eh  "`g"h
 πª©J  »àdG  á«ægòdG  ¢VÉªMC’ÉH
 A’Dƒg í°üf Gòd . I~°ùcCG äGOÉ° ªc
 äƒàdG  ¥GQhCÉ`̀H  áfÉ©à°S’G  IQhô° H
 ~ÑµdG ájÉbƒd …É°ûdÉc Ühô°ûe πª©d

.¢VGôeC’G øe ~j~©dG øe

? áYÉæªdG …ƒ≤J Iƒ∏ëdG   ÉWÉ£ÑdG ¿CG º∏©J πg
 AÉ«ª«µdGh á«©«Ñ£dG äÉÑcôŸG AÉ«ª«c AÉª∏Y øe åëH ≥jôa ÉgGôLCG áãj~M á°SGQO ä~cCG
 IOÉ° e äÉÑcôe ≈∏Y …ƒà– Iƒ∏◊G  ÉWÉ£ÑdG ¿CG  ,öüÃ çƒëÑ∏d »eƒ≤dG õcôŸÉH á«LÓ©dG
 áahô©ŸG  öUÉæ©dG  øe  ~j~©dGh  Ωƒ«°SÉJƒÑdGh  Ωƒ«°ùæ¨ŸGh  ~j~◊Gh  Ωƒ«æ«∏«°ùdGh  I~°ùcCÓd
 ∫É©a    ÒKCÉJ  ÉWÉ£Ñ∏d  ,  ¿CG  á°SGQ~dG  ∂∏J  ∫ÓN øe ÚÑJ  ~≤a  .áYÉæª∏d  äÉæ°ùëªc ÉgÒKCÉàH
 ,∞jõædG ™æÁh ìhô÷G ΩÉÄàdG ‘ ÉWÉ£ÑdG ¥ƒë°ùe QhO  ÖfÉL ¤EG ,  ~ÑµdG ájÉªM ‘ Éª«°S
 ¥GQhC’ …ƒ≤dG •É°ûædG ÚH Éªc , á«MGô÷G äÉ«∏ª©dG äÉØYÉ° e ≈∏Y Iô£«°ùdG ‘ ~YÉ°ùjh
 ∫hÎ°ù«dƒµd  ¢ aÉîc  É° jCG  πª©Jh  ,¿ƒdƒ≤dGh  I~©ŸG  ΩGQhCG  ¢ ©H  áëaÉµe  ‘  ÉWÉ£ÑdG
 iƒà°ùÃ ø°ù– Qƒ¡X øY áãj~M á«fGƒjÉJ á°SGQO âØ°ûc ,∂dP ™e IGRGƒŸÉHh   . ôµ°ùdGh Ω~dG
 º¡àjò¨J  ~©H  á∏°ùdG  Iôc  »ÑYÓd  ÉjÓÿG  I~°ùcC’  OÉ° ŸG  ÒKCÉàdG  IOÉjRh  á«fÉª°ù÷G  áYÉæŸG
 ∫ÓN ÚYƒÑ°SCG  I~Ÿ  ÉWÉ£ÑdG  ¥GQhCÉH
  ÉbÓ£fGh   . Ö`̀jQ~`̀à`̀dG  äGÎ``̀a
 »°Uƒj  ,  ~FGƒØdG  √òg  øe
 ájò¨àdG  ∫É› ‘ AGÈÿG
 É`̀WÉ`̀£`̀Ñ`̀dG ∫hÉ`̀ æ`̀ à`̀ H
 ábƒ∏°ùe  hCG  áÄ«f
 ®É``̀Ø``̀ à``̀MÓ``̀ d
 É``̀¡``̀JÉ``̀fƒ``̀µ``̀Ã
 ™e   ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 É¡° jô©J   ÖæŒ
  á©ØJôŸG  IQGôë∏d
 øe  ~≤ØJ  É`̀ ¡`̀ fC’

  . á«FGò¨dG É¡àª«b

 ô£N √É«ªdG Üô°T »a •GôaE’G
 IO’ƒdG AÉæKCG πeGƒëdG ≈∏Y

 ¿CG  øe  áãj~M  áj~jƒ°S  á°SGQO  äQ qòM
 ~b √É«ŸG øe IÒÑc äÉ«ªc ∫hÉæJ ‘ •GôaE’G
 å«M ,IO’ƒdG á«∏ªY AÉæKCG GQÉ°V GôeCG ¿ƒµj
 äG~«°ùdG  áHÉ°UEG  ¤EG  á«∏ª©dG  ∂∏J  …ODƒJ
 ΩQƒàd áaÉ°VE’ÉH ,A»≤dGh ¿É«ã¨dG h ´G~°üdÉH
 èàæJh  .äÉéæ°ûJ  çh~◊ …ODƒj  ÆÉe~dG  ‘
 ¢Vô©H äG~«°ùdG  ÜÉ°üJ Ée~æY ádÉ◊G ∂∏J
 hCG  "hyponatraemia"  ¬«∏Y  ≥∏£j
 ÖÑ°ùH ,Ω~dG ‘ ΩƒjOƒ°üdG iƒà°ùe ¢VÉØîfG

 ,√É«ª∏d ~FGõdG ∑Ó¡à°S’G ƒ`̀ gh
 …ODƒ``̀ j …ò```̀dG ô```̀ eC’G
 ïŸG ‘ ΩQƒ`̀J çh~`̀◊
 áHÉ°UEÓd  …ODƒ``̀j  É`̀e
 ∫ƒN~dGh  äÉéæ°ûàdÉH

 .áHƒÑ«Z  ‘  É° jCG
 π°UƒJ  ~`̀bh  Gò`̀g
 ∂∏àd  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG
 øe  áª¡ŸG  èFÉàædG

 º`̀¡`̀à`̀°`̀SGQO ∫Ó``̀N
 »àdG  á«ãëÑdG
 ≈∏Y  É``̀ ghô``̀LCG

 πeÉM I~«°S 287
 ¤EG  »ØfÉL  ÚH  Ée  IÎØdG  ∫ÓN  ,

 äG~«°ùdG A’Dƒ¡d íª°S ~bh ,»°VÉŸG ¿GƒL
 .º¡∏ªM IÎa AÉæKCG ájô◊G ≈¡àæÃ √É«ŸG ∫hÉæàH

 »JGƒ∏dG øe I~«°S 61 ¿CG á°SGQ~dG ä~Lhh
 øe ÌcCG ødhÉæàj GƒfÉc ,á°SGQ~dG ‘ øcQÉ°T
 ,  πª◊G  ô¡°TCG  ∫ÓN πFGƒ°ùdG  øe Îd  2.5
 ádÉëH áHÉ°üe I~«°S 16 º¡æ«H øe ¿CG ÚÑJh
 ~Lh  Éªc  ."hyponatraemia"  ``̀ dG
 ΩƒjOƒ°üdG äÉjƒà°ùe ¢VÉØîfG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG

 ‘ á«fÉK  á∏Môe ∫ƒWCÉH  §ÑJôJ ÉeRÓÑdG  ‘
 èFÉàf  ∫ÓN  øe  ¿ƒãMÉÑdG  Q qòM  ,Gòd  .πª◊G
 √É«ŸG  πªM  ¢VÉØîfG  ™e  ¬fCG  øe  ,º¡à°SGQO
 πFGƒ°ùdG  ºéM  IOÉ`̀jRh  ,πª◊G  ô¡°TCG  AÉæKCG
  `H  áHÉ°UE’G  ‘  ÖÑ°ùàJ  ¿CG  øµªŸG  øe
 GhO~°T   Gòd   ,  "hyponatraemia"
 •GôaE’G  øe   äG~«°ùdG  ™æe  IQhöV  ≈∏Y

  .πª◊G ∫ÓN √É«ŸG ∫hÉæJ ‘

..Ö∏≤dG áë°U ~«Øj  í∏ªdG ∫hÉæJ øe ~ëdG
 á«dGÎ°SCG á°SGQO âaÉ°VCG
 I~j~L ™aÉæe GôNDƒe äöûf
 ‘ ΩÉ©£dG í∏e äÉ«ªc π«∏≤àd
 ~©H ,¿É°ùfEÓd »FGò¨dG ΩÉ¶ædG
 øe ~◊G ¿CG É¡éFÉàf äô¡XCG ¿CG
 G~«Øe ¿ƒµj ~b äÉ«ªµdG ∂∏J
 ∫ÓN ∂dP ~cCÉJ .Ö∏≤dG áë°üd
 ≥jôa É¡H ΩÉb »àdG á°SGQ~dG
 ‘ "RQ~æ∏a á©eÉL" øe åëH
 ±~¡J âfÉch ,É«dGÎ°SCG ÜƒæL
 äÉ«ªc ¢ ØN ÒKCÉJ º««≤J  ¤EG
 É¡«∏Y π°üëj »àdG ΩÉ©£dG í∏e
 á«YhC’G áØ«Xh ≈∏Y ¿É°ùfE’G
 É¡JQ~b á«MÉf øe ájƒe~dG
 äGÒ¨àdG Ö°ùëH ™°SƒàdG ≈∏Y
 â∏ª°Th .…ƒe~dG ≥a~àdG ‘
 ICGôeGh kÓLQ 29 á°SGQ~dG
 ¿RƒdG IOÉjR øe ÊÉ©j º¡° ©H

 ,áæª°ùdÉH ¿ƒHÉ°üe ¿hôNBGh
 äÉjƒà°ùÃ ¿ƒ©àªàj GƒfÉc º¡©«ªL ¿CG ’EG
 á°SGQ~dG âæª° Jh .á«©«ÑW ΩO §¨°V

 ™jRƒJ ” å«M ,ÚYƒÑ°SCG I~e áHôŒ AGôLEG
 ´ƒf Ö°ùëH ÚàYƒª› ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG
 º¡æe πc ¬©Ñàj …òdG »FGò¨dG ΩÉ¶ædG

 å«M ,í∏ŸG øe ¬jƒàëj Éeh
 ÚàYƒªéŸG i~MEG OGôaCG »£YCG
 ∫OÉ©J ΩÉ©£dG í∏e øe ôjOÉ≤e
 ÒjÉ©ª∏d É≤ÑW OôØdG äÉLÉ«àMG
 â° ØN ÚM ‘ ,á«µjôeC’G
 »FGò¨dG ΩÉ¶ædG ‘ í∏ŸG äÉ«ªc
 áYƒªéŸG OGôaCG ¬©ÑJG …òdG
 èFÉàædG Ö°ùëHh .iôNC’G
 ¢ ØN ¿EÉa  ,É¡«dEG π°UƒàŸG
 É¡µ∏¡à°ùj »àdG í∏ŸG äÉ«ªc
 Ú°ù– ‘ º¡°S  ,É«eƒj OôØdG
 ™°SƒàdG ≈∏Y ÚjGöûdG IQ~b
 ≥a~àdG ‘ äGÒ¨à∏d áHÉéà°SG
 Ö°ùM  íª∏j Ée ƒgh ,…ƒe~dG
 π«∏≤J ¿CG ¤EG åëÑdG ≥jôa
 π°üëj »àdG í∏ŸG äÉ«ªc
 á«FÉbh äGÒKCÉJ ¬d OôØdG É¡«∏Y
 ¤EG ,á«Ñ∏≤dG áë°üdG ∫É› ‘
  ∂dòd I~j~©dG ~FGƒØdG ÖfÉL
 .Ω~dG §¨°V ¢ ØîH ¢üàîj Éª«a

..ájô£a ¿ƒ«∏e øe ôãcCG ≈∏Y …ƒàëJ

QòMÉa ..¢VGôeCG ÖÑ°S ¿ƒµJ ~b ∂JOÉ°Sh
 É¡«a ~∏îJ á∏«d πc É k«∏e ôµØJ ¿CG ∂«∏Y
 ∑ôjöS  ≈∏Y  Ée  É kÄ«°T  ∑Éæg  ¿CÉH  ΩƒædG  ¤EG
 »Øa   ,∂°VGôeC’  É k°ù«FQ  É kÑÑ°ùe  ¿ƒµj  ~b

 Éæ°SCGQ  ™° f  IOÉ°Sh  πc
 ÚjÓe  É¡«a  ¢û«©j  É¡«∏Y
 ¤EG …ODƒJ »àdG äÉjô£ØdG
 ôKCÉàjh  ,áæeõe  ¢`̀VGô`̀eCG
 ’  ø`̀e  äÉjô£ØdG  ∂∏àH
 …ƒb  áYÉæe  RÉ¡éH  ™àªàj
 äÉjô£ØdG  …ODƒ``̀J  å«M
 áFôdG  ‘  äÉHÉ¡àdG  ¤EG
 ¢VGôeCG  ¤EG  Qƒ£àJ  ~b
 Ée  Gòg  .ƒHôdGh  á«°SÉ°ù◊G
  á«ª∏©dG çÉëHC’G ôNBG ¬ààÑKCG
 ‘ ¿ƒãMÉH π°UƒJ ¿CG ~©H

 ÚjÓe ¿CG ¤EG , ¿~æd ‘ " Î°ù°ûfÉe" á©eÉL
 ¤EG öûàæJ Éf~FÉ°Sh øµ°ùJ »àdG äÉjô£ØdG

 Iô£N  ¢VGôeCG  ¤EG  …ODƒ`̀ J  ~bh  Éæ°ShDhQ
 Qƒàµ«a{ í°VhCG ¢Uƒ°üÿG  Gò¡Hh  .áà«‡h
 ~¡©e ‘ ájô¡éŸG  AÉ«MC’G  ⁄ÉY z  õj~fÉfôa

 ‘ Iöûàæe äÉjô£ØdG ¿CG , áj~©ŸG ¢VGôeC’G
 ‘ IÒÑc äÉ«ªµH õcÎJ É¡fCG ’EG ¿Éµe πc
 πc ô©°T ¤EG Ó¡°S É≤jôW ~Œh äGOÉ°SƒdG

 äÉeRCGh  áFôdG  ‘  ¢VGôeCG  ¤EG  …ODƒàa  ,Éæe
 ,áØ«©° dG áYÉæŸG ÜÉë°UCG i~d á°UÉN ƒHQ
 ≈°Vôe  ≈∏Y  G köTÉÑe  G kô£N  πµ°ûJ  Éªc
 G k~`̀j~`̀–h  ∫É`̀ Ø`̀ WC’Gh  ¿ÉWöùdG
 É`̀eCG .Iô`̀µ`̀Ñ`̀ŸG äGO’ƒ```̀ dG i~`̀ d
 äGÈàîŸG  ôj~e  zå«ª°S  ∂jQEG{
 ≈Ø°ûà°ùe  ‘  á`̀ «`̀ eƒ`̀ Kô`̀ ÷G
 ‘  »©eÉ÷G  "  Éµ°ùfôcQÉ°T"
 ,~jƒ°ùdG ÜƒæéH ÆÈæJƒZ áæj~e
 …ODƒJ IOÉ°SƒdG ¿CG ¬à¡L øe ~cCÉa
 áæeõe á«°ùØæJ ¢VGôeCG ¤EG kÓ©a
 IöTÉÑe  ¢ùØæàdG  ∫ÉM  ‘  á°UÉN
 ¿CG ¤EG âØdh .IOÉ°SƒdG ΩÉ°ùe ÈY
 øe ÌcCG ≈∏Y …ƒà– IOÉ°Sh πc
 16  ¤EG  º°ù≤æJh  ájô£a  ¿ƒ«∏e
 "  ≈Y~J ájô£a ∑Éæg ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ,  É kYƒf
 ¢VGôeCG øY ádhDƒ°ùŸG »g " Aspergillus
 ¿ƒãMÉÑdG  í°üæjh  .öTÉÑe  πµ°ûH  áFôdG
 ÖWQ ô©°ûH ΩƒædGh AÉ°ùŸG ‘  ΩÉªëà°S’ÉH
 …ODƒj É‡ IOÉ°SƒdG  ¤EG  áHƒWôdG  π≤àæJ å«M
 ‘  ÉgöüMh  äÉjô£ØdG  ácôM  ~««≤J  ¤EG
 ô©°ûdG  ¤EG  π¨∏¨àdG  ¿hO  ¢TÉª≤dG  äÉeÉ°ùe
 πµ°ûH  IOÉ°SƒdG  π°ùZ  ÖfÉL  ¤EG  ,¢SCGôdGh

 .ôªà°ùe

  .. áeÉ≤dG ∫GƒW k∫ÉØWCG ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 ¢ùª°û∏d ∂°ùØf »°VôY
 âJÉH PEG , ¢ùª°ûdG á©°TCG ~FGƒa äO~©J
 ∫ÉØWCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ Éª¡e ÓeÉY  Ωƒ«dG
 á©°TC’  º¡JÉ¡eCG  ¢V qô©J   ~©H  áeÉ≤dG  ∫GƒW
 ™∏£eh  ∞«°üdG  ôNGhCG  ‘  Éª«°S  ¢ùª°ûdG
 øe  iƒ`̀bCG  º¡eÉ¶Y  ¿ƒµJ  å«M  ,  ™«HôdG
 q»∏°üa  ‘  ¿h~dƒj  øjòdG  º¡FGô¶f  ΩÉ¶Y
 ÖÑ°ùdG  ¿CG  AGÈN  ~≤à©jh  .™«HôdG  hCG  AÉà°ûdG
 ÚeÉà«a ≈∏Y äÉ¡eC’G ∫ƒ°üM ƒg ∂dP AGQh
 á«ªæJ ≈∏Y ~YÉ°ùj …òdGh ,¢ùª°ûdG øe "O"
 á©°TC’ πeÉ◊G  ¢V qô©J  ¿CG  øj~cDƒe ,ΩÉ¶©dG
 ∫ÉØWC’G  ΩÉ¶Y  … qƒ≤J  ∞«°üdG  ‘  ¢ùª°ûdG
 .ø¡JÉ¡eCG  ΩÉ`̀ MQCG  ‘  ºgOƒLh  AÉæKCG  ≈àM

 á°VÉjQ  á°SQÉªÃ  πeGƒ◊G  ¿ƒãMÉÑdG  í°üfh
 AÉ≤∏à°S’G ≈àM hCG ∞«°üdG ΩÉjCG ∫ÓN »°ûŸG
 á«ªc  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  πLCG  øe  ¢ùª°ûdG  ‘
 »JÓdG  GƒãM  Éªc  ,ÚeÉà«ØdG  Gòg  øe  á«aÉc
 ÜƒÑM AGöûH ∂dòH qø¡ahôX qø¡d íª°ùJ ’
 ájòZC’G  ä’Éch í°üæJ  Éª«a  ."O"  ÚeÉà«a
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  πeGƒ◊G  AÉ°ùædG  á«fÉ£jÈdG
 ,kÉ«eƒj "O"  ÚeÉà«a øe äÉeGôZhôµ«e 10
 Ée  ø¡JGO’h ¿ƒµJ ¿CG  ™bƒàj  »JÓdG  å–h
 ∫ƒ°ü◊G  ≈∏Y  …Éeh  Èªaƒf  …ô¡°T   ÚH
 øY  ¢ jƒ©àc  "O"  ÚeÉà«a  ÜƒÑM  ≈∏Y

 .ÚeÉà«ØdG Gòg ‘ º¡j~d ¢ü≤ædG

 Qòë∏d ™a~j ôªMC’G ¿ƒ∏dG
  ´G~HEÓd ¥QRC’Gh

 IQ~b õjõ©J ‘ ∫É©a ôªMC’G ¿ƒ∏dG ¿CG ÉgOÉØe á°UÓN ¤EG ¿ƒj~æc ¿ƒãMÉH π°UƒJ
 .»YG~HE’G ÒµØàdG ≈∏Y IQ~≤dG Rõ©j ¥QRC’G ¿ƒ∏dG ¿CG ÚM ‘ π«°UÉØà∏d ¬ÑæàdG ≈∏Y AôŸG

 ÚcQÉ°ûŸG AGOCG ø q°ùM ôªMC’G ¿ƒ∏dG ¿CG ¤EG  , zƒgR â««dƒL{ áãMÉÑdG äQÉ°TCG É¡ÑfÉL øe
 áÑ°ùæH ôcòàdGh á≤ª©ŸG IAGô≤dG Éª«°S  π«°UÉØàdG ≈∏Y kGõ«côJ Ö∏£àJ »àdG äÉª¡ŸG ‘

 âfÉc  AÉbQõdG  äGQÉ°TE’G  ¿CG  á°SGQ~dG  ∫ÓN ÚÑJ  å«M   .¥QRC’G  ¿ƒ∏dG  øe  ÌcCG  31%
 äGQÉ°TE’G øe ÚJôe ÌcCG Iõ«‡ Iôµa OÉéjE’ ÒµØàdG πãe á«YG~HE’G ΩÉ¡ª∏d áÑ°SÉæe
 ΩÓbCGh ±É©°SE’G äGQÉ«°Sh ±ƒbƒdG äGQÉ°TEG π° ØH ¬fCG zƒgR{ âë°VhCGh .AGôª◊G

 Ö°ùM ôªMC’G ¿ƒ∏dG ™a~j PEG ,Qò◊Gh AÉ£NC’Gh ô£ÿG ÚH §HôdG øµÁ ,AGôª◊G Ú°SQ~ŸG
 Éª«a .ÚHƒ∏£e QòMh √ÉÑàfÉH ΩÉ¡ŸG ájOCÉJ ≈∏Y ‹ÉàdÉH ~YÉ°ùjh »YƒdG ¤EG áãMÉÑdG

 ¿ƒ∏dG ÚH ¿ƒ£Hôj ¢SÉædG á«ÑdÉZ ¿CG Éª∏Y √É«ŸGh ôëÑdGh AÉª°ùdG ¿ƒd ∫ÓN øe ÚÑJ
 ´G~HE’G ≈∏Y √~YÉ°ùj ¿ÉeCÉH ô©°ûH AôŸG ¿CG »æ©j É‡ ,¿ƒµ°ùdGh ΩÓ°ùdGh ìÉàØf’Gh ¥QRC’G

  .±É°ûµà°S’Gh
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من  وهو   ، اجلوعاين  الزمان  مفجوع  حدثنا 
كانت  ملا   : فقال  املجاين  القمع  �شحايا 
اأخ  دعاين   ، العرْب  عادات  من   ال�شيافة 
و�شديق يل من بني ذهْب ، اإىل وليمة يف داره 
امل�شهورة بالآداب والأدْب ، فلبيت الدعوة من 
الطائر  ب�رضعة  اإليه  وهرولت   ، تفكرْي  غري 
ال�شعيف  العبد  واأنا  مني  اأمال   ، يطرْي  الذي 
واإ�شكات   ، بطني  اأمعاء  اإ�شباع  يف   ، الفقرْي 
جوعي الذي للعظام يفني ، ولقربي ونع�شي 
اإىل  الدخول  هو ي�شيد ويبني ، فجل�شت بعد 
الفرا�ش  اأركان  من  ركن  يف   ، الف�شيْح  بيته 
اجلريْح  املعمي  بب�رضي  ومتعنت   ، املريْح 
فاإذا   ، عنايْه  بكل  واجلال�ش  احلا�رض  يف   ،
�شاحب   ، الرعايْه  اأبي  ابن  على  تقع  بعيني 
الكرم  ب�شاحب  ،واإذا  وحكايْه  حكاية  الألف 
اأو  �شخرية  غري  من  لنا  يقدمه   ، وال�شيافْه 
بكل تبجيل وظرافْه ،  منه  �شخافْه ، ويطلب 
اإلقاء ما يف جعبته من اأخبار واأنباْء ، ريثما 
ين�شج على النار طعام الع�شاْء ، فقام ابن اأبي 
الرعاية من غري عناْء ، وجل�ش فوق املائدْه 
 ، والوافدْه  احلا�رضة  احل�شود  ليتو�شط   ،
وليعلن عن بداية حكاية من احلكايات الرائدْه 
بال�شالْم ، ثم �شلى  فافتتح بادئ ذي بدء   ،
على النبي الهماْم ، وقال فيما اأذكره من كالْم 
، > >> يا عباد اإين وكاأين واأَنا ، ويا ع�شاق 
الربا وحماة الزنا ، ويا مغرتين بالأمنيات 
اأن   ، ورعاكْم  الله  حفظكم  اإعلموا   ، واملنى 
باأمراء  واأنه   ، ابتالكْم  والظلم  باجلور  الله 
ينجح  من  ليعلم   ، رماكْم  قد  والقهر  الع�ش 
يف الإمتحاْن ، فاأما الناجح فاأمره ل ي�شتهاْن 
يهاْن ،  والأخرى  الدنيا  ففي  الفا�شل  واأما   ،
واعلموا يا اأيها اجلاهلون حلياةابن القعقاْع 
ت�شود   ، واخلداْع  واخل�شة  باملكر  اأنه   ،
ي�شكت  واأنه حني   ، والرعاْع  الذئاب  وحتكم 
ال�شاحة  عن  وتغيب   ، املن�شوْد  احلق  طالب 
النمور والأ�شوْد ، ت�شتاأ�شد الكالب واخلنازير 
ق�شري  جدع  ما  لأمر  اأنه  واعلموا   ، والقروْد 
 ، نف�شْه  الإنتحاري  فجر  ما  ولأمر   ، اأنفْه 
ولأمر ما طلق عمر ابن عبد العزيز ملكْه ، ثم 
يف  جليا  ومتعنوا   ، كتابيْه  واقروؤوا  تعالوا 
على  والعهدة  يحكى  فاإنه   ، التاليْه  كلماتي 
الراوي الفار من الزبانيْه ، اأنه كان يف اأحد 
الأقطار البعيدْه ، اأ�شد من الأ�شود الفريدْه ، 
الغاب بقب�شة وق�شوة �شديدْه ، يعذب  يحكم 
من �شاء كيفما �شاْء ، وين�رض الأ�شدقاء على 
الأعداْء ، ويقمع كل ثائر يف الأرجاْء ، ... 
بكل غطر�شة يف  ويجول   ، وطاْب  مالذ  ياأكل 
اأمامه  يعلن  الويل ملن  كل  والويل   ، الغاْب 
تهابه  الكالب  وكانت   ...  ، الإ�رضاْب  حالة 
وال�شباْع ، فهو ي�شرتي ول يباْع ، وحني ياأمر 
من غري  والكل حلمكه   ، يطاْع  تردد  من غري 
ا�شتثناء ين�شاْع ، وكانت احليوانات يف تلك 
الفرح  قليل  را�شية مبا تعي�شه من  الغابْه ، 
لالأ�شد  يرف�ش  مبن  تهتم  ،ول  الكاآبْه  وكرثة 
هذه املهابْه ، بل تندد بكل من بال�رض له قاْم 
، وتطرد كل من حاول قلب النظاْم ، ول تزيد 

الأ�شد  وكان   ، والإحرتاْم  التقدير  اإل  الأ�شد 
فئات  عن  يذوذ   ، امل�شنوعْه  خطورته  رغم 
الأخطار  كل  من  ويحميها   ، املقموعْه  �شعبه 
الأجنبية املدفوعْه ، فلم يكن ياأبه باإمالءات 
 ، والوالْج  الداخل  باأخطار  ول   ، اخلارْج 
وكان لكل الأمور بال�شيا�شة ال�شعبة يعالْج ، 
... ولأنه من ماأمنه ياأتي اخلطْر ، فقد دخل 
اإىل  بالده وبعيدا عن كل ب�رْض ، قرد من اأق�شى 
خبا  القرد  هذا  وكان   ، وح�رْض  جاء  الأقطار 
اأو حميَما  اأو خليال  لئيَما ، ل يعرف �شديقا 
 ، وتعظيَما  تبجيال  اإل  لنف�شه  يحب  ول   ،
فجال يف الغاب لبع�ش الأياْم ، وهنالك جمع 
جوابا لكل ا�شتفهاْم ، وراح بكل خبث اللئاْم 
 ، ال�شيْد  الأ�شد  �شد  الغاب  اأهل  يحر�ش   ،
ومينيهم بكل ميني ويف احللف ي�شدْد ، ويق�شم 
وباأنه   ، املت�شدْد  الأ�شد  هزم  على  قادر  باأنه 
اإن  والتي  ْه ،  اإل اجلماعة و احلميَّ ل تنق�شه 
�شاندته يف هذه الق�شيْه ، ف�شيكون لها �شاأن 
اخلطة  ر�شم  وهكذا   ، امل�شتقبليْه  الأيام  يف 
ون�شج اخلطْط ، واأعد اجليو�ش التي باتت من 
الربار ي تلتقْط ، ثم و�شع على احلروف ما 
يلزمها من نقْط ، فقتل ب�شبب خذلن الرفاق 
واأخذ   ، ولْد  وما  ومنر  لبووؤة  كل   ، لالأ�شْد 
يجمع الأن�شار يف ذلك البلْد ، حتى اإذا ا�شتد 
واخلنازير  الكالب  على  نادى   ، العوْد  له 
والقروْد ، اأن فلي�شقط عر�ش الليوث والأ�شوْد ، 
فاأخذوا الأ�شد وخنقوا نف�شْه ، حتى اإذا اأماتوه 
واأنهوا باأ�شْه ، قطعوا ج�شده وف�شلوا راأ�شْه ، 
وك�رضوا ما له يف الغاب من متثاْل ، وغنوا 
اأغنيات الن�شاْل ، و م�شوا يف  لبع�ش الوقت 
البالد م�شية امللوك والأبطاْل ، وتوىل الأمور 
بعد موت الأ�شد املغواْر ، حمار تابع للقرد 
يف النهج والأفكاْر ، وقامت بعد برهة من هذا 
واحلمرْي  القردة  حكومة   ، اجلباْر  الإنقالب 
واخلنازيْر  الذئاب  من  زمرة  الأمن  وتوىل   ،
الإعالم ثلة من العجول والبعرْي ،  ، وتوىل 
فاأُكلت الأرانب والنعاْج ، وذبحت بالعالنية 
العذبة  املياه  واختلطت   ، والدجاْج  الديكة 
اللعني  القرد  الأجاْج ، و�شار  املالح  بالدم 
وال�شغرْي  الكبري  راأ�ش  يف  يتحكم   ، احلقرْي 
تلك احلمرْي ،  فيعزل هذا احلمار وين�شب   ،
اأبنية  ويقتل هذا ويعتقل ذاْك ، وي�شيد حول 
احلكومة املتعددة الأ�شالْك ، جدرانا وح�شونا 
الأ�شواك والأ�شواْك ، وحتى ل يثور عليه  من 
حربا   ، الغابْر  القطر  ذلك  يف  خلق   ، ثائْر 
طائفية ل يقدر على لظاها ال�شابر املثابْر ، 
بجلده  وهرب   ، واملالينْي  املاليني  رت  فُهجِّ
كل �شعيف م�شكنْي ، و�شار كل م�شارك وفرح 
اللعنْي ، يرتحم على عهد وولية  بالإنقالب 
الأ�شْد ،ويدعو الله يف �شمت خائف من النكْد 
، اأن لو يرحل القرد عن ذلك البلْد ، فالأ�شد 
كان وب�شهادة اجلميْع ، ل يقمع اإل من لي�ش 
له يطيْع ، وعهده واإن كان عهدا للقلوب يريْع 
، فهو عهد كانت تلتم�ش فيه بع�ش احلقوْق ، 
ول يرى فيه اإل القليل من الت�شدع وال�شقوْق 
امل�شحوْق  ال�شحق  هية  ما  فيه  تعرف  ول   ،

الرغم من جربوته وا�شتبدادْه ،  ، وهو على 
مل يكن ير�شى بالذل لأولده واأحفادْه ، ومل 
وبالدْه  لأر�شه  الأوبا�ش  بدخول  ي�شمح  يكن 
فهو   ، الرباْق  واخلنازير  القردة  عهد  اأما   ،
عهد فيه الدم بالعالنية يراْق ، وفيه النف�ش 
للحظة نوم وهدوء ت�شتاْق ، ويف ولية الأ�شد 
املفرتى عليْه ، مل يكن الذل والهوان مي�شي 
ببيت كل كائن  الرحال  على رجليْه ، ليحط 
هناك بغية التجرب عليْه ، اأما ولية اخلنزير 
والذئب والقرْد ، فالهرج لي�ش له والله حّدْ 
 ...  ، يرتّدْ  ل  الطرق  يف  الطرق  وقطع   ،
الثور  اأكل   ، املبي�ّشْ  الدين  حماة  يا  وهكذا 
اأنه  اأدرك  الأ�شود يف الغاب املنف�ّشْ ، بعدما 
اأن  ولول   ...  ، الأبي�ْش  الثور  اأكل  يوم  اأكل 
من  لكم  بينت  لكنت   ، �شيفوْت  الع�شاء  وقت 
غري نعت منعوْت ، كيف كل حي هناك ميوْت 
فيما  اأوجزت   ، ال�شبْب  لهذا  ونظرا  ولكن   ،
لدي من اأخبار العرْب ، فالويل كل الويل يا 
اإخوان الطرْب ، يلحق مبن بدل جلدْه ، وغري 
لونه ووجهْه ، ’وخذوها ن�شيحة من �شخ�ش 
ل يفهم قولْه ، يدك منك ولو كانت جرباْء ، 
وظلم ذوي القربى يا اأحباْء ، اأحب والله من 
 ، ْه  حدِّ عن  زاد  مهما  وظلمهم   ، الأعداْء  ظلم 
فلن يكون كالعدو يف بط�شه وردْه ، وجلدهم 
واإن كان م�شموما فلن يكون كجلدْه ، ... ول 
خري فيمن يكت�شي بلبا�ش احلرباْء ، فطاغية 
يعلنها قهرا وجرب ا يف كل الأنحاْء ، اأف�شل من 
طاغية يتلون بال�شبح وامل�شاْء ، فذاك تعرف 
منه ما �شيجري ، وهذا نداوؤه بالعدل ي�رضي 
اأعظم من  ، ويده بالظلم جتري ، وما خفي 

جهري ، <<
قال املفجوع : قلت لإبن اأبي الرعايْه ، بعدما 
و�شل بنا اإىل هذه النهاية ، واأدىل بن�شائحه 
اأعز الرفاْق  اإنك حتما يا   : املفيدة للغاية ، 
الأ�شواْق  يف  �شتن�رض  التي  بق�شتك  تق�شد   ،
 ، والعراْق  الفرات  اأر�ش  على  يجري  ما   ،
 ، " املجيْد  " �شدام ح�شني  اإل  لي�ش  فالأ�شد 
والقرد لي�ش اإل " بو�ش " العنيْد ، والأرانب 
من غري �شك هي اأبناء العراق العتيْد ، ولكن 
املقتول  الرئي�ش  اإن   ، الرعايْه  اأبي  ابن  يا 
يف �شهر الرماية وال�شقايْه ، له األف حكاية 
اإل جمرم دكتاتوْر ، ولو  وحكايْه ، فما هو 
حفرت  ، ملا  ويدوْر  بالعدل مي�شي  كان  اأنه 
واإن  واأمريكا   ، القبوْر  بني  حفرة  اأمريكا  له 
اإىل العراق الغاليْه  اأتت  كانت طاغيْه ، فقد 
ما  واإن   ، واقيْه  واحلرية  للعدل  بجيو�ش   ،
يحدث اليوم يف العراْق ، من قتل و اختالف 
و�شقاْق ، و�شفك لدماء باتت بغري حق تراْق 
، ما هو اإل من �شنع تنظيم القاعَدْه ، وهذا 
ما توؤكده الأخبار الواردْه ، فماذا تقول بعد 
هذا يا �شاحب الأفكار الرائدْه ، ؟؟؟ فقال : > 
>> يا مفجوع الزمان اجلوعاين ، اإنك حتما 
من تعتيم الروؤية تعاين ، واإليك تعليقي يف 
 " �شداْم   " الراحل  كان  نعم   ، الثواين  هذه 
 ، اأفهاْم  من  الكلمة  حتمله  مبا  دكتاتوريا   ،
ولكن وهذا هو احلق الذي ل ي�شاْم ، اإ�شتطاع 

وقدرة  حمنك  ب�شيا�شة   ، الغابْر  الرجل  هذا 
قادْر ، اأن ي�شبط بلد القائم والثائْر ، لفرتة 
التي  البالد  وجنب   ، ي�شريْه  غري  الزمن  من 
خطريْه  وويالت  ماآ�شي  عدة   ، مريرْه  اأم�شت 
الرئي�ش  فهذا   ، يذكْر  بال�شيئ  وال�شيئ   ،
واإن كان جبارا ل يقهْر ، قال ل لرجل اأحمق 
واأعوْر ، يف وقت انبطح اأمامه كل الزعماْء ، 
وتخلى له عن �رضواله كل رئي�ش من الروؤ�شاْء 
ر ب�شموده الذي بلغ عنان ال�شماْء ، عما  ، فكفَّ
الذي  وهو  ، وبني  من �رضْر  بال�شعب  اأحلقه 
تعر�ش غري ما مرة للخطْر ، اأن اأمريكا التي 
ت�شنف امل�شلم يف زاوية احلمري والبقْر ، ما 
اإل  اهتماما  تعري  ل   ، خطريْه  اأفعى  اإل  هي 
اإل  يهمها  الكثريْه ، ول  مل�شاحلها اخلطرية 
على  دليل  ، وخري  ال�رضيرْه  النزوات  اإ�شباع 
املبني  العراق  يف  يجري  ما  هو   ، اأقوْل  ما 
تقتيل  من  هناك  يقع  فما   ، للمجهوْل  اليوم 
 ، " " �شداْم  توقيع  يحمل  ل   ، معقوْل  غري 
وي�شهر   ، الهماْم  اأمريكا  يوقعه جي�ش  واإمنا 
على تنفيذه " املالكي " الهداْم ، وما احلرب 
الوا�شعة اأوزارها يف العراْق ، اإل لزرع الفتنة 
وخلق ال�شقاْق ، وحتطيم ما بني طوائف ذلك 
فرق  �شيا�شة  هي  وهذه   ، اتفاْق  من  ال�شعب 
تعْد  لديارك  بالن�رض  الفتنة  وازرع   ، ت�شْد 
جُتْد  ل  والتمزيق  التفريق  اأفكار  وبغري   ،
اإىل  جنحت   ، جديدْه  قدمية  �شيا�شة  وهي   ،
وامل�شوؤولية   ، العتيدْه  العراق  يف  ما  حد 
اأكرث  اليوم  تقع   ، الأكيدْه  امل�شوؤولية  كل 
ال�شابْق ، على كاهل كل حاكم عربي يف  من 
احلكم ل�شْق ، ينظر ملا يجري با�شتهانة ل 
 ، الوقْت  مرور  مع  وين�شى   ، العوائْق  تزيل 
ما  اأن   ، وال�شمْت  ال�شكوت  نغمات  وتعايل 
يجري هناك من ذبح وموْت ، حتما �شينتقل 
اإىل اأر�شه وبالدْه ، و�شيلحق بزوجته واأولدْه 
 ، واأجدادْه  اآبائه  ثرات  و�شيهدم   ، واأحفادْه 
وتقبع   ، والأ�شوْد  النمور  تغيب  حني  واأنه 
ت�شتاأ�شد   ، واحل�شوْد  اجليو�ش  الذل  على 
اخلنازير والكالب والقروْد ، ... فهذا ردي 
عليك يا مفجوْع ، واإين اأقول لك ولكل اجلموْع 
، انظر ملرارة تلك الدماء و الدموْع ، وا�شاأل 
اأمري  كل   ، الب�رْض  من  ال�شعيف  بل�شان  معي 
مبنع اجلهاد قد اأمْر ، هل من �شالح فيكم هل 
 ، الثكلى  مرارة  من  اأمر  فالقد�ش   ، عمْر  من 
والعني قد ملت من روؤية اأ�شالء القتلى ، فهل 
من اأمر باجلهاد عندكم يتلى ، وهل من رجل 
ل كاأ�شباه الرجاْل ، يتوىل اأمورنا يف احلقيقة 
 ، الأجياْل  وبكل  بنا  وي�شري   ، اخلياْل  ل يف 
�شد  تكون   ، واحدْه  موحدة  اأمة  ت�شييد  اإىل 
الأخطار واقفة و�شامدْه ، ويف كل املجالت 
متفردة ورائدْه ، فهذا هو الواجب واملندوْب 
، وهذا هو املطلوب واملرغوْب ، واأنا والله 
يف اإعالم الغرب لن اأذوبْ  ، وال�شالم على من 

اتبع �شنة طه املحبوْب ، . <<<

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

حينرتغيباألسود تستأسد القـرود 

23



Ghorba News

Thursday March, 5th  2009- Vol 2  Issue#24

اأنت والأفالم

وتلفزيون وتلفزيونفنون  24فنون 



Ghorba News

Thursday March, 5th  2009- Vol 2  Issue#24

طالق مر�هقة �إ�سر�ئيلية بعد زو�ج على "�سبيل �ملز�ح"

طلقت مراهقة اإ�رضائيلية 
العمر  من   14 الـ  فى 
من  البالغ  �شديقها 
وذلك  عاما،   17 العمر 
بعد  اأهليهما  من  ب�شغط 
"�شبيل  على  تزوجا  اأن 

املزاح".
اأوردت  ما  وبح�شب 
ال�شحف الإ�رضائيلية فاأن 
الطفلة تعد اأ�شغر مطلقة 
فى اإ�رضائيل بح�شب قرار 

ترف�ش  ظلت  اأن  بعد  الطفلة  وقبلت  القد�ش.  فى  دينية  حمكمة 
الزوج  اأولياء  النف�شال عنه فى مقابل دفع  "زوجها"،  تطليق 
مبلغا قيمته األفى يورو. وتن�ش القوانني اليهودية اأن الزواج 
�شهود  اأمام  خامتا  لمراأة  رجل  مينح  اأن  بعد  �رضعيا  ي�شبح 
وتعلن له اأنها زوجته.وتوفرت فى زواج الطفلة ب�شديقها كافة 

هذه ال�رضوط.
عن  فيه  اأعربت  بيانا  القد�ش  فى  اليهودية  املحكمة  ون�رضت 
اأن  اأن تكون هذه الق�شة عربة لل�شبان الذين عليهم  "فى  الأمل 
يدركوا اأن الزواج م�شاألة جدية".ول يوجد ت�رضيع مدنى للزواج 

والطالق فى اإ�رضائيل.

هنديات ميوتن حرقا ب�سبب دفعهن مهور� قليلة

اأن  حديثة  درا�شة  اأظهرت 
�شلة  لها  التي  اجلروح 
رئي�شي  �شبب  باحلرائق 
للوفاة بني الفتيات يف الهند 
نتيجة  تكون  منها  كثريا  وان 
كما  املطبخ،  يف  حلوادث 
ب�شبب  املوت  اأن  اإىل  اأ�شارت 
كثريا  يحدث  املهر  م�شاكل 
قتل  يتم  البلد، حيث  يف هذا 
ال�شابة على يد عائلة زوجها 

لعدم دفعها مهرا كافيا.
من  بيانات  وبا�شتخدام 
م�شت�شفيات يف املدن ونتائج 
قدر  القرى  �شكان  �شمل  بحث 

الباحثون حدوث نحو 163 الف حالة وفاة لها �شلة بالنار يف 
الهند يف 2001 وهو ما ي�شكل ما ي�شل اىل اثنني يف املئة من 
كل حالت الوفاة يف الهند. ويف مقال ن�رض يف �شحيفة "لن�شت" 
قال الباحثون ان هذا الرقم اعلى �شت مرات عما ذكرته ال�رضطة 

الهندية.
 57 حالة  الف   106 الوفاة  حالت  من  الن�شاء  ن�شيب  وكان 
يف املئة منها لن�شاء تراوحت اعمارهن بني 15 و34 . وكان 
متو�شط معدل حالت الوفاة التي لها �شلة بحرائق بني ال�شابات 

باملقارنة مع ال�شبان 3 اىل واحد .

�سيني يف �لثمانني قتل زوجته يف عيد �حلب

قام م�شن �شيني )83 عاما(، بقتل زوجته )79 عاما( املري�شة 
ال�شجر  اأ�شابه  اأن  بعد  املا�شي،  احلب  عيد  يوم  يف  نف�شيا، 

ب�شبب رعايته لها.
وذكرت »د ب ا«، نقال عن املوقع اللكرتوين ل�شحيفة »ت�شاينا 
منطقة  من  ينحدر  الذي  ت�شانغ،  الزوج  باأن  ال�شينية،  ديلي« 
زوجته  اأن  البداية،  يف  ادعى  جياجن�شو،  اإقليم  يف  ناجنينغ 
بدا  يجد  مل  ولكنه  ال�رضير.  على  من  وقوعها  نتيجة  توفيت 
الزوجة،  جثة  بت�رضيح  ال�رضطة  قامت  اأن  بعد  العرتاف،  من 

وتو�شلت اإىل نتيجة توؤكد قيام الزوج بخنقها.
كانت غري  ت�شانغ  ت�رضفات  اإن  القاتل،  العجوز  وقال جريان 
طبيعية يف الفرتة الأخرية. ويف حال ثبوت معاناة ت�شانغ من 

مر�ش عقلي، فلن توجه له اتهامات.

قتل  على  فتاة  اأقدمت 
وح�شية  بطريقة  والدتها 
البدان  لها  تق�شعر 
بالقاء  وذلك  الب�رضية 
راأ�شها  على  �شخم  حجر 

اثناء نومها .
الذي  احلدث  تفا�شيل 
حم�ش  مدينة  �شهدته 
"هيام"  تقول  ال�شورية 
مع  تعي�ش  جامعية  فتاة 
والدتها "�شناء" و�شقيقتها 
منى "18 �شنة" و ندا "20 
�شنة" وباعتبارها اكربهم 
�شنا فقد كانت مبثابة الم 

الوالدة  فال�شت  لهما  الثانية 
كانت ت�شي معظم نهارها وليلها 
خارج املنزل والوالد توفاه الله 
منذ �شنني اما ال�رضة فتعي�ش من 
راتبه التقاعدي املتوا�شع عي�شة 

م�شتورة .
وتبداأ  وال�شهور  اليام  متر 
القاويل وجل�شات "الن�شوان" من 
جارات و�شديقات وقريبات حول 
"دايرة  فهي  ال�شيء  الأم  �شلوك 
ج�شدها  تبيع  �شعرها"  حل  على 
ملن يريد وطورت اعمالها بحيث 

واخذت  مفرو�شة  �شقة  ا�شتاأجرت 
تعمل "قوادة". يف باديء الأمر مل 
ولكنها  "هيام" ما�شمعته  ت�شدق 
كلفت �شبانا من العائلة مبراقبة 
�شحة  تاأكدت  حيث  والدتها 

القاويل .
بالأمر  والدتها  "هيام"  واجهت 
انها  بل  تنكر  مل  بدورها  والم 
"هيام"  من  طلبت  وقاحة  وبكل 
يف  معها  والعمل  م�شاعدتها 
�شغلتها فجن جنون البنة وتطور 
الأمر اىل حد وقوع مواجهة كالمية 
اجلريان.  "تعلل"عليها  �شاخنة 

"هيام"  حماولت  وذهبت 
يف اقناع والدتها "القوادة" 
�شلوكها  عن  بالعدول 
الرياح  ادراج  والتوبة 
والذي زاد الطني بلة وجعل 
البنة  الدم يغلي يف عروق 
ابنتيها  من  طلبت  الم  ان 
وندا" ان تنخرطا يف  "منى 
العمل معها وقد علمت هيام 

ذلك من �شقيقتيها .
وهنا اتخذت "هيام" القرار 
على  �شممت  لقد  الرهيب 
الليايل  الأم ففي احدى  قتل 
يف  كعادتها  الوالدة  عادت 
نوم  يف  وغطت  متاأخرة  �شاعة 
ال�شغل"  "جهد  جراء  من  عميق 
الكحولية  امل�رضوبات  وكم 
"هيام"  وكانت  �رضبتها.  التي 
م�شتعدة حيث حملت حجرا كبريا 
ودخلت اىل غرفة نوم امها وهوت 
فه�شمته.  راأ�شها  على  باحلجر 
الوالدة اىل جهنم وبكل  وانتقلت 
هيام  �شلمت  اأع�شاب  برودة 
بكل  واعرتفت  لل�رضطة  نف�شها 
�شيء والق�شية الن ما تزال اأمام 

املحكمة .

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

سو ية ترفضرمما سة الدعا ة وتقتلرأمها القوادة

هربرتمنرزوجها وباعرتنفسها للشيطانرفتخلصرتمنها ألغسلرعا ى  
العامة  النيابة  اأمرت 
امل�رضية  اكتوبر  مبحافظة 
يعقوب  فهمي  نور  بحب�ش 
"30 �شنة - عاطل" 4 اأيام علي 
بقتل  لقيامه  التحقيق  ذمة 
واإلقائها  "نعيمة"  �شقيقته 
مب�شكن  الثالث  الطابق  من 
اأكتوبر   6 مبنطقة  �شديقتها 

ل�شوء �شلوكها.
"امل�شاء"  �شحيفة  وبح�شب 
باعرتافات  املتهم  اأديل 
جرميته  حول  تف�شيلية 
قتل  علي  نادما  "ل�شت  قائاًل: 
الفرتة  يف  لأنها  �شقيقتي 
�شمعة  اإيل  ا�شاءت  الأخرية 

طريق  ايل  وانحرفت  العائلة 
ال�شيطان ورغم حماولت اعادتها 
ايل طريق ال�شواب اإل اأنها �رضبت 
لذلك  احلائط  عر�ش  بن�شائحي 

قررت التخل�ش منها".
تزوجت  قائال:"  املتهم  ا�شاف 
تقريبا  عاما   20 "�شقيقتي" منذ 
ابو  مبنطقة  ال�شخا�ش  احد  من 
باأربعة  ورزقت  باجليزة  هريرة 
الأخرية  الفرتة  يف  ولكن  اأولد 
منها  "زوجها"  �شكوي  ازدادت 
وفجاأة تركت منزل الزوجية منذ 
6 اأ�شهر وبحثت عنها يف كل مكان 

ومل اأعرث عليها".

اأحد  من  علمت  قائال:"  ا�شتطرد 
ا�شدقائي باأن "�شقيقتي" باأكتوبر 
عرثت  حتي  عنها  ابحث  وظللت 
تقيم  ان  منها  وطلبت  عليها 
امهد  حتي  �شديقاتي  احدي  مع 
لعودتها ايل زوجها واولدها دون 
زوج  واقنعت  م�شاكل  اي  حدوث 
�شقيقتي باأنها تقيم معي مبنطقة 
ترتك  ل  حتي  لتاأديبها  اأكتوبر 

املنزل وتهرب مرة ثانية".
ا�شاف: "فوجئت بات�شال تليفوين 
باأن  تخربين  "�شديقتي"  من 
مبلغ  علي  ا�شتولت  "�شقيقتي" 
امل�شغولت  وبع�ش  املال  من 

الذهبية منها ولذت 
ال�شقة  من  بالفرار 
عنها  ابحث  ورحت 
حتي  ثانية  مرة 
مع  تعمل  وجدتها 
الكوافريات  احدي 
مبنطقة اجليزة وهي 
ال�شمعة  �شيئة  اي�شا 
جنلتها  ومعها 
العمر  من  البالغة 
توجهت  عاما   15
وا�شطحبتها  اإليها 
�شديقتي  �شقة  ايل 
وقيدتها  و�رضبتها 
ات�شلت  ثم  باحلبال 
بنجليها "طارق" و"فوزية" اللذين 
ووجداها  الفور  علي  ح�رضا 
موثوقة باحلبال يف غرفة النوم 
مقابل  عنها  اعفو  ان  مني  وطلبا 
حدوث  دون  منزلها  ايل  عودتها 

اي م�شاكل" .
التخل�ش  فكرة  راأ�شي  تخمرت يف 
وهي  حملتها  الفور  وعلي  منها 
"الطالق  من  بها  واألقيت  مقيدة 
جثة  عيني  امام  لتقع  الثالث" 
غليلي  ا�شفيت  حلظتها  هامدة 
مكان  من  هربت  وبعدها  منها 

اجلرمية.
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اعالنــــــاترمبــــــوبةاعالنــــــاترمبــــــوبة
اأمريكي م�رضي م�شلم
 يرغب من الزواج 

�شيدة م�شلمة عربية
 ال�شن بني 25 اىل 35 �شنة

بدون اولد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�شة يف الأكل
 ال�شوري

 املعجنات واحللويات
تبحث عن �شغل

يف نيويورك او نيوجر�شي

718-836-3956

من  الثالثينات  يف  ميني  �شاب 
تاك�شي،  �شائق  يعمل  عمره 
م�شلمة  عربية  فتاة  عن  يبحث 

للزواج

Tel: 917-541-0076

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

muslim wife       please 
contact sammy at:   

dawliz2000@yahoo.com                       
thank you

م�شلمة لبنانية 28 �شنة �شاكنة 
بالباي ردج بروكلن نيويورك 

تبحث عن �رضيك حلياتها يكون 
لبناين ولديه اوراق 

الرجاء الت�شال باجلريدة

 �شاب اردين م�شلم 25 �شنة
 مل ي�شبق لة الزواج ،يحمل

 �شهادة ماج�شتري ، يبحث عن
 فتاة حمرتمة للزواج ذات مظهر

ح�شن للمراجعة
3473356859

 م�شلم اأمريكي م�رضي يقيم
 بولية ل�ش فيكا�ش يبحث

 عن �شابة عربية م�شلمة بغر�ش
امتام ن�شف الدين

الرجاء الت�شال على اجلريدة

�شكرا

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

tan haveing experience in 
drawing blood، EKG pe -

formed، PFT،cytology،urine 
culture،urinlysis throat 

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

646 731 0672 thanks

 اآن�شة م�رضية م�شلمة،33 �شنة،
 مل ي�شبق لها الزواج، جميلة

 ال�شكل من ا�رضة حمرتمة،
 تبحث هن م�رضي م�شلم من 33
 اىل 46 �شنة-لي�ش لديه اولد-

 يخاف الله ولديه وظيفة
 م�شتقرة وحمرتمة وعنده اقامة

�رضعية يف امريكا
 الت�شال على اجلريدة

�شيدة عربية تبحث عن �شغل 
كمربية اأطفال يف منطقة 

بروكلن الرجاء الت�شال على:
Tel  347-822-8931

�شيدة عربية 45 �شنة تبحث عن 
�شغل يف اأ�شتوريا كوينزاأو اي 

مكان يف نيويورك
Tel: 347-475-9805

 العمر : 26
 الديانة : م�شلم

 احلالة الأجتماعية : اأعزب مل
 ي�شبق له الزواج
 اجلن�شية : مغربي

 يرغب يف الأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �شاب عربي يبحث عن عمل،
 خربة يف اأعمال الكا�شري
 وحمال البقالة وحمطات

البنزين
Tel: 201-780-5760

مع ال�شكر

 �شيدة م�رضية يف اخلم�شينات
 تبحث عن زوج عربي يكون يف
 ال�شبعينات من عمره على اأن

يكون م�شلم وتقي
لتق�شي معه باقي اأيام العمر

  الت�شال 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

 �شيدة عربية تبحث عن
 �شغل يف نيويورك اأو

  نيوجر�شي، حتمل رخ�شة
B شياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.com
�إعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قراءها ، اأنه ابتداءا من الأعداد القادمة 
�شيتم تخ�شي�ش �شفحة كاملة لالإعالنات املبوبة، وت�شمل هذه 

ال�شفحة، اعالنات لعرو�ش و طلبات عمل، بحث عن �شقق اأو غرف 
لالإيجار، وخدمات الزواج و�شتكون هذه اخلدمة جمانا

ولن�رض اأي اعالن بعث ر�شالة على الربيد اللكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

25خدماتخدمات
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مفتوح 24 �شاعة
طيلة اأيام الأ�شبوع
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IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

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

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�سايا �لهجرة:

- �لدفاع عن �ملهددين بالرتحيل

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

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

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

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

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

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION
www.michaelwalkerlaw.com
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