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�لأمريكي، مي�شيل، و�أنا 

 ÉæJÉ«æ“ Ö«WCG øY Üô©f

للم�شلمني يف �أمريكا وحول 

�لعامل. رم�شان كرمي. 

رم�شان هو وقت للم�شلمني 

يف جميع �أنحاء �لعامل 

للتفكري مليا يف �حلكمة 

و�لتوجيه �لذي ياأتي مع 

�لإميان، و�مل�شوؤولية 

�لتي يتحملها �لب�رش جتاه 

بع�شهم �لبع�ض، و جتاه �لله. هذ� هو وقت جتتمع فيه �لأ�رش 

و�لأ�شدقاء للإفطار، ويتقا�شمون وجبات �لطعام. لكن �شهر 

رم�شان هو �أي�شا وقت من �لتفاين �ل�شديد و�لتفكري، وقت 

ي�شوم �مل�شلمون خلل �لنهار وخلل �لليل ي�شّلون، وعندما 

يقّدم �مل�شلمون �لدعم للآخرين، تكون فر�شة للنهو�ض 

و�لزدهار لل�شعب يف كل مكان. ويجب علينا جميعا، �أن 

نتذكر �أن �لعامل �لذي نريد بناءه و�لتغيري�ت �لتي نريد 

�إحد�ثها يجب �أن تبد�أ يف قلوبنا وجمتمعاتنا �ملحلية.  

هذه �لطقو�ض تذكرنا باملبادئ �لتي نت�شارك بها جميعا، 

وبدور �ل�شلم يف تعزيز �لعد�لة و�لتقدم و�لت�شامح وكر�مة 

جميع �لب�رش. �شهر رم�شان هو منا�شبة للحتفال بعقيدة 

معروفة بهدف �لتنوع �لكبري و�مل�شاو�ة �لعرقية. وهنا يف 

�لوليات �ملتحدة، رم�شان هو تذكري باأن �لإ�شلم كان د�ئما 

جزء� من �أمريكا، و�أن �مل�شلمني �لأمريكيني قدمو� ��شهامات 

غريعادية لبلدنا. و�ليوم، �أود �أن �أعرب عن �أطيب متنياتي 

ل 5^1 بليون م�شلم  يف جميع �أنحاء �لعامل، لعائلتكم 

و�لأ�شدقاء يف بد�ية �شهر رم�شان. 

و�إنني �أتطلع �إىل ��شت�شافة ماأدبة �إفطار مبنا�شبة �شهر رم�شان 

هنا يف �لبيت �لبي�ض يف وقت لحق من هذ� �ل�شبوع ، 

و�أمتنى لكم �شهر� مباركا. 

�ل�شلم عليكم ورحمة �لله وبركاته.

�لبيت �لأبي�ض

مكتب �ل�شكرتري �ل�شحفي

11 �أوغ�شط�ض 2010

م�سجد حترتق بجواره اأعلى الناطحات

با�سات نيويورك لن حتمل اإعالن �سد الإ�سالم
ص6



2

www.ghorbanews.com

Thursday August 12,  2010- Vol 3  Issue#79
¿É°†eQ

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

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

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

 Stress tert
Catheterization

By Appointment

Rƒ«f áHôZ

 ºµd ≈ qæªàJ
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بد�ء يومي و�نا �Pهب �ل�شاعة �لãامنة �ىل �÷و�ز�ت و�نت¶رت 

طويل حيå �ن ل �حد يد�وم يف Pل∂ �لوقت. و�P� ببع�ض 

�ل�شبا• ح�رشو� ف�شاألتهم عن �مكانية قطع جو�ز جديد في�شالوين 

((متزوجة?))فاأحرجت �ن �رد �نني �مر�أة مطلقة قلت نعم قالو 

�ين زوج∂ فقلت لي�ض هنا، مغÎب يف �لمار�ت. فقالو� يجب 

�ن –�رشي وكيل له �و ورقة منه فذهبت �ىل �لو�لد �طال �لله 

يف عمره . و�خÈتهم �نني منف�شلة رد �حد �ملدر�ء قائل:zعادي 

  zعادي كملي معاملة وطلعي �÷و�ز

�شعرت بالأمان وPهبت �نا و�لو�لد لن�شï �لور�¥ من �شمنها 

ورقة �لطل¥ وPهبت �ىل مركز �خذ �ل�شورة ور�شد �لبيانات.

وي�شاألني �حد �ل�شبا• ((مطلقة?))وكان ردي نعم  ثم ي�شاأل 

((لي�ض ورقة �لطل¥ مكتوبه بالهندي و�لعربي)) فقلت له ((لنه 

حر�زي وبهري و” �لطل¥ بامل�شجد حقهم)) ثم يتجر�أوي�شاألني 

�مام و�لدي �لقدير((ولي�ض �تزوجتي من هوؤلء م�ض حر�م علي�ض 

ولي�ض طلق∂ حر�م))فاأجبت قائلة(( م�شاأل �شî�شية ون�شيب وهول 

�لنا�ض بني �د�م وم�شلمني مãلنا فالرجاء �لقليل من �لحÎ�م)) ثم 

يرد �لو�لد مÈر�((�تزوê عليها))فاأجاب  �ل�شاب§ ((عادي حلل 

�لله �ربع))  ف�شكتت ومل �جب ثم �جتهه �› �ل�شاب§ ي�شاألني �نا 

و�لو�لد((عتزوجني بنت∂ �نا مزوê ))فاأجبت �شكر� ل∂ �نا ل�شت 

هنا لأعر�ض نف�شي للزو�ê �تيت لقطع جو�ز ثم �كملت �ملعاملة 

بعد �ن ن�ش∞ ريقي من �ل�شÄلة �لتي كانت ت�شاأل عن �شبب زو�جي 

وطلقي.

هل هذ� معنى �ن �ل�شعب لدية �لف�شول �م �ن �ملر�أة �ملطلقة 

��شبحت عند بع�ض �لرجال فري�شة.هل كنت �تعامل كمو�طنة مينية 

 åيف بلدها �م �ن ��شبح �شكلي غريب يف جمتمع ي�شتنكرين.حي

متمت �ملعاملة ومل �كن متوقعة قلة �لحÎ�م من �ل�شبا• حماة 

 �Pليمن �لذين كادو ياأخرو �ملعاملة لين �مر�أة ول�شت �دري ما�

كانو يريدون مني.

حيå �ن �حدهم �خذ رقم و�لدي وي�شاألوة ماP� يعمل وماP� �عمل 

 ” �P� åمني .حي ê�و�ن �حد �ل�شبا• �ي�شا منف�شل  يطلب �لزو

�لزو�ê �شيح�شل على مبل≠ وقدرة.بد�أت ��شعر �ين �شلعة ل�شت مر�أة 

وعيبها �ن �لقدر و�شعها  منف�شلة ويحب عليها �ن تتزوê يف هذ� 

.m لبلد�

ولكني �جبت((�نا ل�شت هنا لزو�ê بل لقطع جو�ز و�نا ل�شت د�بة 

�و �ر�شية يباع وي�شiÎ فيها  بل �مر�أة بعقل)) كãري من �ملر�كز 

�حلكومية �لتي د�ئما �Pهب لللمعاملة ي�شاألوين ملاP� �نت جرئية 

وتدخلني بني �لرجال ومن هي عائلت∂.ولكني د�ئما �رد على 

�ل�شÄلة بدون خوف وكاأنني �جنبية �تيت �ىل بلدي لعامل �ي 

معاملة كانت .

هل �ن هذ� �ملجتمع هو جمتمع Pكوري  فق§ �م �ن �ملر�أة ليجب 

عليها �ن تذهب لدو�ئر �حلكومية للمعاملة مع �لعلم هو �نني  ل 

�قول يف جهه عمل �و حكومية باين مطلقه من �جل ف�شول Pل∂ 

�ل�شعب �شو�ء رجل �و �مر�أة وكاأين �نا يف بلد �خرi �و �رهابية 

يف بلدي

��شبح �لهل و�ل�شدقاء هنا ين¶رون › وكاأين عدو �و نكرة 

ل�شت باأن�شان له دم وحلم . �Xن �ن يجب علي �ن �هاجر لن �بنا 

�شعبنا يف بلد �ÿارê يكونو� �كÌ �لفة و�شهامة من �لذين هم يف 

بلدي ويتفهمون ما �P� �عمل وكي∞ �عي�ض حياتي �ليوميه . لنهم 

ي�شعرون بالغربة فعل مãل �لغربة �لتي ��شعرها هنا 

فاين بلدي و�هلي مني? �ين �خوتي عني? و�ين �ولدي �لذي 

حرمت منهم? ليوجد لدي �شوi �بي �لذي يحبني ويفهمني ف

لوله كنت �شاأPو¥ �لمرين فاأمتنى �ن �لقى flرجا لرi معنى 

لغربتي يف بلدي .و�رi �لغربة �حلقيقة .فرمبا �رi فيها 

�شعادتي �مل�شلوبة.

»æª«dG ¿É°†eôdG

يعتÈ �شهر رم�شان باليمن هو �ل�شهر �لذي يكون مليء باحليويه 

خا �شه من �ل�شاعة  �لãالãة ع�رش� . �لنا�ض فيه �شديدي �لغ�شب 

قبل �P�ن �ملغرب  ويكÌ فية حو�دç �ل�شيار�ت ويكÌ فيها �لباعة 

�ملتجولني يف نهاية رم�شان

 .يتجهون ��لنا�ض �شباحا  لوXائفهم يف �لعا�رشه ويîرجون 

على �لر�بعه وتكون �ع�شابهم م�شدوده خا�شة �ملدخنني. وعند 

خروجهم ت�شمع �ل�شجار عند �ل�شار�ت وبعدها .تتîتم بجملة 

(( �للهم �ين �شائم)) وكاأن  مع¶م �لنا�ض  جمÈين على �ل�شيام 

وكاأنة  لي�ض هو  ركن من �ركان �ل�شلم .�ن �للة عز و جل فر�ض 

�ل�شيام لل�شلم و�مل�شلمني من �جل �شيء و�حد لي�ض من �جله 

فق§.وهو �شومو� ت�شحو� ومن �جل ن�شعر باأمل �÷وع  .لنا�ض 

فقر�ء ينامون جياعيا كل يوم. �جمل �شيء رم�شان هي �حللويات 

�ل�شعبيه مãل ((�لرو�ين.�لطرمبه.�ل�شعوبيات)).وهنا ياأتي موعد 

�لفطور  وي�رشب �ملدفع.و–ل على �ملدينه �لهدوء  و�ل�شكينه 

.ويبد�ء �لنا�ض خا�شه �ول رم�شان  بالهجوم على �ل�شمبو�شه. 

�ل�شفوت ،�ل�رشبه }�ÿ�رشو�ت مãل �÷رجري �لكر�ç و�لبقل، ب�شكل 

هائل . ومن ثم �شله �ملغرب  .وبعد �شله �لع�شاء يتم تناول 

�لع�شاء  ومن ثم يîرê بع¶هم �ىل �عمالهم وبع�شهم �ىل �ملقايل 

لتعاطي �لقات خا�شة يف �ليام �لوىل  حيå يكون �لبع�ض يف 

خمول ويعانون من تîمة كبريه ب�شبب �لفر�• من  طعام �لع�شاء 

و�حللويات.وPل∂ ب�شبب عدم �لتعود .�ما يف �ل�شو�رع ليل  تكون 

�ملدينه حيه و�لكافيهات ‡لوءه و�ل�شو�¥ .و�ل�شيء �لغريب  هو 

�ن �ملعاك�شات تكÌ يف �يام رم�شان �كÌ من �ليام �لعاديه. 

ويرجع �ل�شبب يف Pل∂ بان �ل�شعب fiروم وياتي �شهر رم�شان 

�شهر �لعباده و�للتز�م وكاأن �لله عز وجل موجود يف رم�شان 

فق§ فيزد�د �حلرمان وتزد�د �مل�شيقات و�ملعك�شات ليل و�لقليل 

منهم نهار�. و�لبع�ض  ي�شاهد �مل�شل�شلت �لرم�شانيه �ملمتعة 

.و�لبع�ض يذهبون ل�شلة �لÎ�ويح �و يعتكفون يف �مل�شاجد، 

�لطفال يîرجون يف �لزقة �ل�شعبية للعلب ليل  وي�شفون 

مدi متعتهم للعلب بكره �لقدم  �و �ل�شتغمايه  وz�ملدرهه يف 

.zملقا�شيم�

�ن �روع �شي يف هذ� �ل�شهر �لكرمي �ننا نكون بني �لهل 

و�ل�شدقاء .حيå �ن رم�شان ليعتÈ فق§ من �لطقو�ض �لدينة بل 

��شبح جزء من �لعاد�ت و�لتقاليد و يتم فيه �خر�ê �لزكاة و�طعام 

�لفقر�ء  .و�رش�ء ملب�ض �لعيد لليتام و�لفقر�ء حيå �ن �شاهره 

�لفقر و�ملت�شولني تنت�رش ب�شكل هائل يف هذ� �ل�شهر �لكرمي 

رغم �رتفاع ن�شبه �لفقر،�ل �ن �شعبنا �ليمني �شعب طيب جد� 

وي�شتقبل رم�شان بكل فرì  و�رشور �ملت�شولون يف �ل�شو�رع 

ي�شعرون بالفرحة رغم Xروفهم �ل�شعبة ورغم �ل¶روف �لتي 

مترفيها بلدنا من م�شاكل �شيا�شه و�قت�شادية ‚د �لألفه يف هذ� 

�ل�شهر �لكرمي بني �لنا�ض و�ل�شدقاء و�لهل .وم�شانده �لخرين 

يف تل∂ �ل¶روف.

�شهر رم�شان هو �شهر �ÿري و�شفاء �لنفو�ض و�ملودة و�لرحمة 

فهو �شهر كرمي �نعم �لله به علينا يف جمتمهنا �ل�شلمي و�لعربي.

á∏≤à°ùe IôM á«YƒÑ°SCG

 QÉÑNCG á«£¨àH ≈æ©J
 ,ôé¡ŸG ‘ á«Hô©dG äÉ«dÉ÷G

 »Hô©dG øWƒdG QÉÑNCG á«£¨Jh
 ,∑Qƒjƒ«f ‘ Qó°üJ,⁄É©dGh

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ´RƒJh
á«µjôeC’G

¿Gô°TÉædG

ºا�سb ∫Oعا /»JوŸد ه ا``Ñع
917-488-9650

ôjôëàdG ôjóe

ميûسا∫ الõبيد…

…ò«ØæàdG ôj óŸG

»JوŸمد اMد ه  اأ``Ñع

ΩÉ©dG ôj óŸG

ºيحيى �سلي

ø¨«°û«e Öàµe

fiمد õMام
313-522-6996

AÉ©æ°U øª«dG Öàµe ôjóe

يحيى fiمد ا÷ماع«

Tel:777252765
ÜEG-»Ø°SƒdG »æ¨dG óÑY

Tel: 777883616
ôjƒ°üJ

ÖJس©يد الأ�

Ghorba News 

Arab-American Newspaper
published in New York

Publishers

Abdo Almutti
Adel Kassim

Editor-in-chief

Michel El-Zbaidi

Manager

Abdo Ahmad Almutti

General Manager

Yahia Salim

Photographer

Said Elatab
6825 5th ave 

Brooklyn ny 11220

Tel: 718-680-6800

email:ghorbanews1@

yahoo.com

mail@ghorbanews.com

www.ghorbanews.com

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

AGQBG

ماجدة طالب



4

www.ghorbanews.com

Thursday August 12,  2010- Vol 3  Issue#79

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

äÉ«f É°†e Q



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

5 Thursday August 12,  2010- Vol 3  Issue#79

www.ghorbanews.com

äÉ«f É°†e Q

 ÖjQóJ ¤E� πg’� ¢†©H اأéلj
 ,kياéjQóJ Ωسوüd� ≈ا∫ علØW’�
Òa�عو¿ �حتياLاF�ò¨d� º¡Jية 

�ª¡Ÿة ªædو �L�ساºgO, عل≈ 
 A�O’ ºسلي�d� πيgتاأd� ¿� ¢�سا��

Ød� √ògرj†سة jبó�أ ‘ �سH øاcرة, 
ûjسé©وH º¡fب©†¢ �j�ó¡dا 

µŸ�hاaاäB ’�س©ا∫ �æŸاa�سة ‘ 
·Ωسوüd� πª– ≈عل º¡æيH ما

πgأ’� A�QB�
  توؤكد �ل�شيدة نو�ل مر�د على 

�رشورة –فيز �لأبناء على �ل�شوم 

يف �شن باكرة لÄل يتîل∞ �لطفل عن 

�د�ء هذه �لفري�شة لدi بلوغه �شن 

�لتكلي∞، حيå �تبعت طريقة مãالية 

مع �طفالها لت�شجيعهم على �د�ء 

هذه �لعبادة فحينما كانت �بنتها يف 

�لãامنة من عمرها بد�أت بتاأهيلها 

لد�ء فري�شة �ل�شوم، معتمدة على 

قوة عزميتها �لتي دفعتها �إىل �ل�شوم 

، وعودتها على  kن�ش∞ يوم تقريبا

�لتز�مها و�شيامها �لفÎة �لتي 

حددتها لها·

وت�شي∞: مل �توقع �شوم �بنتي يف 

رم�شان �لذي تله حينما بلغت 

�بنتي �لتا�شعة طلبت �إليها �ل�شوم 

يوماk كاملk فامتãلت لهذه �لرغبة 

و�ر�دت �شوم �ل�شهر كله، و��رشت 

عليها حينها بال�شوم يوماk و�لفطار 

يف �ليوم �لتا› لÄل يوؤثر Pل∂ على 

‰وها، وخ�ش�شت لها مكافاأة مالية 

نهاية �شهر رم�شان �ملبارك·

وترi مرمي عيتاين �نه من �ل�رشوري ح�شور �لطفل �إىل مائدة 

�ل�شحور معتÈة �ن هذه �لعاد�ت ت�شاهم يف –فيز �لطفال على 

�ل�شوم، م�شرية �إىل �نها –ر�ض على توفري ��شناف كãرية على 

�ملائدة توؤمن للطفل �حتياجاته خلل �شهر رم�شان موؤكدة �ن 

�لطعمة �لتي –توي على �لفيتامينات و�ل�شكريات و�ل�شو�ئل 

من �ل�رشوريات على مائدة �ل�شحور·

ومن ناحية �خرi ترi �نه على �لآباء و�لمهات –فيز 

�بنائهم على �ل�شوم تدريجياk ويف �شن مبكرة وح�شهم على �د�ء 

هذه �لعبادة �لتي يفر�شها �لدين �لإ�شلمي وفق معايري دقيقة 

 k�ل ميكن جتاهلها، وتعتقد �ن �لآباء و�لمهات يتحملون جزء

كبري�k من هذه �مل�شوؤولية �÷�شيمة·

 ويف هذ� �ل�شيا¥ يعتÈ زوجها مرو�ن عيتاين �ن ملدì �لطفل 

�ل�شائم �مام �قر�نه و�لكبار �همية كبرية �إP يرفع معنويات 

�لطفل وي�شجعه على �ل�شوم، معتk�È �ن بيت �ل�رشة هو 

�ملحر�ض �لول للطفل فال�شوم يف �ل�شغر كالنق�ض يف �حلجر·

و‡ا ل �ش∂ فيه �ن رم�شان �شيفاk �كÌ �شعوبة وم�شقة من 

�ملو��شم �لخرi يقول مرو�ن: ثمة كبار ل ي�شتطيعون –مل 

�لعط�ض و�÷وع ول �شيما خلل ف�شل �ل�شي∞، فكي∞ بالأطفال 

�ل�شغار، ويحذر �ولياء �لمر من �ملبالغة يف �لت�شديد على 

�بنائهم يف �ل�شوم �جبار�k، م�شري�k �إىل �ن �لبدء بفر�ض هذه 

�لعبادة تدريجياk مع مر�عاة �حتياجات �لطفل لÄل يتعر�ض 

لبع�ض �مل�شاكل �ل�شحية ب�شبب فقد�ن �لعنا�رش �لغذ�ئية �ملهمة 

لنموه·

 kكان �شوم �ل�شغار فعل �Pح�شن �أنه �إ êوت�شري نهاد �حلا

ع¶يماk له �جره �لكبري عند �لله عز وجل �إل �ن �لت�شديد عليه Pو 

عو�قب �ي�شاk لذل∂ فهي توؤكد على �رشورة �تباع ن¶ام غذ�ئي 

يتم –ديده من قبل �خت�شا�شي تغذية لي�شاعد �لطفل �ل�شائم يف 

�حلفا® على وزن يتنا�شب مع عمره وهي ت�شجع �طفالها على 

�ل�شوم وتوفر لهم �ملاأكولت �لغنية باحلديد و�لفيتامينات 

و�شو�ها من �ل�رشوري لبناء �÷�شم·

وتلفت �إىل �رشورة تهيÄة �جو�ء ملئمة يف �لبيت للطفال 

لتمكينهم من �د�ء فري�شة �ل�شوم معتÈة �ن �ل�شوم هذ� �لعام 

�شعب جد�k ب�شبب �إرتفاع درجة �حلر�رة لذل∂ يجب عدم 

�إرها¥ �لطفال ببع�ض �مل�شاوير خارê �لبيت وعدم تكليفهم 

بامور ��شافية بل ح�شهم على قر�ءة �لقر�آن، ومتابعة �لتلفاز 

لÄل ي�شعرو� بامللل، وبعد �د�ء �شلة �لع�شاء من �لف�شل 

��شطحابهم �إىل �شلة �لÎ�ويح و�لهدف من Pل∂ هو غر�ض 

تعاليم �لدين �لإ�شلمي يف نفو�شهم·

 بدوره ي�شري fiمود جد�يل �إىل �نه يلجاأ �إىل طريقة flتلفة 

مع �أطفاله �إP يعمد �إىل تاأخري وجبة �إفطار �لطفل �لعادية �إىل 

�لãانية ع�رشة Xهر�k لي�شوم بعدها ويفطر مع ��رشته عند �آP�ن 

�ملغرب موؤكد�k �نه يتبع هذ� �ل�شلوب يومي �ÿمي�ض و�÷معة 

فح�شب �ما يف �لأيام �لأخرi فاإنه ل ي�شتطيع فر�ض هذ� �لن¶ام 

عليهم خوفاk من تعر�شهم مل�شاكل �شحية على �عتبار �ن هذه 

�لطريقة ت�شاهم يف تاأهيل �لطفل لد�ء فري�شة �ل�شوم يف 

�لعو�م �ملقبلة·

�ر�شاد�ت غذ�ئية < وي�شتعر�ض بع�ض �لر�شاد�ت �لغذ�ئية 

للطفل خلل �شهر رم�شان �ملبارك وهي م�شاعفة وجبات 

�لطفل �ل�شائم �لغذ�ئية يف رم�شان ويف�شل �ن تقدم �لأم خم�ض 

وجبات ثلç رئي�شية (�لفطار، �لع�شاء، �ل�شحور بال�شافة 

وجبتني خفيفتني �حد�هما بعد �شلة �لع�شاء و�لخرi بعد 

�شلة �لÎ�ويح·

يبد�أ �لطفل �فطاره ببع�ض حبات �لتمر �أو �لرطب مع �ملاء 

وبعدها �حلليب �أو ع�شري �لفاكهة كقمر �لدين �أو �لتوت لكن 

بكميات قليلة، ومن �ل�رشوري منع �لطفل من �رشب �ملاء 

�ملãلè مبا�رشة بعد �لآP�ن لن Pل∂ يرب∂ جهازه �له�شمي·

يف�شل �ن يحتوي فطوره على �لÈوتينات من �للحوم و�لفول 

بال�شافة �إىل �ÿ�رشو�ت �لطازجة �أو �ملطبوخة و�لن�شويات 

كاÿبز و�لأرز مع �لتîفي∞ من �لطعمة �لد�شمة و�ملقلية 

مع �حلر�ض على تناول وجبة �ل�شحور على �ن –توي على 

�لعنا�رش �لغذ�ئية �لتي توؤمن له �حتياجاته خلل فÎة �ل�شوم، 

كما يف�شل �بتعاده عن تناول �ملîللت و�لطعمة �ملقلية �لتي 

ت�شتغر¥ فÎة طويلة يف عملية �له�شم، كما يجب �ن ل يبذل 

�ل�شائم �ل�شغري �ي جهد بدين·

–فيزهم على �ل�شوم ولكن كي∞ نحفز �لطفال على �ل�شوم? 

- نحر�ض على وجوده �إىل مائدة �لفطار و�ل�شحور مع 

�ل�شائمني·

- ن�شطحبه لد�ء �شلة �لÎ�ويح يف �مل�شجد·

- مدحه �مام �قر�نه �لكبار و�لãناء عليه يف حال بد�أ جتربة 

· kكامل kل�شوم للمرة �لأوىل ولو مل ي�شم يوما�

- ن�شع له جدولk بالأيام �لتي �شامها �أو �لتي �شام جزء�k منها 

لقيا�ض مدi �لتقدم �لذي �أحرزه·

�عد�د: منى توتنجي - لو� ء
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م�شل�شل �لعتد�ء و�لتهجم على �لإ�شلم و�مل�شلمني يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية و�أوروبا  مل تكتمل حلقاته �ملعادية للدين 

�لإ�شلمي ولن تكتمل. فمنع �لنقاب و�حلجاب يف �لعديد من 

�لدول و�حلملت ملنع 

بناء �مل�شاجد و�ملوؤ�ش�شات 

�لجتماعية �لإ�شلمية 

بالإ�شافة �ىل �لإزدر�ء 

و�لتحقري بالنبي (�شلى �لله 

عليه و�شلم) و�حل�شارة 

�لإ�شلمية وجعل �لإ�شلم 

مر�دفا للإرهاب، 

و�مل�شلمني قتلة وغريها 

من �لت�رشفات �ملتطرفة  

لي�ض �ل بد�ية ÿلق 

�ن�شقا¥ يف �ملجتمعات 

�لغربية وخلق عزلة للعرب 

وهم �لقلب �لناب�ض و�ليد 

�ÿلقة و�مل�شاهمة يف 

بناء هذه �ملجتمعات.

فمع حلول �شهر رم�شان 

�لكرمي، �أعاده �لله 

عليكم باÿري، تفاجاأ 

�مل�شلمون وغريهم من 

�ملعتدلني مبîط§ لن�رش 

�إعلنات معادية للإ�شلم 

على �حلافلت يف مدينة 

نيويورك.

¶هر �لإعلنات طائرة  oوت

مدنّية تتوجه مبن عليها 

من ركاب كالقذيفة 

�ل�شاروخية باجّتاه 

برê �لتجارة  �لدو› 

يف مدينة نيويورك و�لذي –ّول �ىل رماد بفعل هجمات 11 

�أيلول �لنتحارية منذ ت�شع �شنو�ت مع �شورة م�شطنعة للمركز 

�لإ�شلمي �ملزمع بناوؤه يف مانتهن.

 CAIR رئي�ض جمل�ض �لعلقات �لأمرييكية-�ل�شلمية Èعت�

يوم �لأحد �لفائت �أن �ملîط§ لو�شع �لإعلنات على �حلافلت 

يف مدينة نيويورك �أتى رّد�k على �إقر�ر �إقامة مركز للجالية 

�لإ�شلمية يف هذه �ملدينة وهذه �لإعلنات هي برعاية 

ومتويل �÷ماعات و�لأفر�د �لتي لديها تاريï طويل يف 

تعزيز �لكر�هية �ملعادية للإ�شلم و�لتي تدعو �ىل قتل جميع 

�مل�شلمني.

zاcÒة �أمªو� �أ�سلØbhأ� z:ΩÓس�EÓd ةjOا©Ÿ� ةª q¶æŸ�
�ملن¶مات �ملعادية للإ�شلم بد�أت بالتكاثر وتفعيل �أعمالها 

�ملتطرفة و�لغري من�شفة بحق �مل�شلمني يف �لغرب، بعد هجمات 

11 �أيلول وهي تهدف �ىل �لتحقري بامل�شلمني و�عتبارهم 

�رهابيني.

 فقد كتب جون جوزي∞ جاي موؤ�ش�ض }مبادرة �لّدفاع عن 

حّرية �أمريكاz: zلي�ض هناك من �إ�شلم بريء. �مل�شلمون 

م�شتعدون للقتل على �أ�شا�ض �مل�شلحة �ل�شيا�شية وعلى هذ� 

�لأ�شا�ض يقتلون �شحاياهم. لذل∂ فالإ�شلم ل ميكن �أن يكون 

 .zمن �لناحية �لأخلقية و�ملعنوية على خلف هذ� �لأ�شا�ض

من �أ�شهر �ملن¶مات �ملعادية للإ�شلم، من¶مة }�أوقفو� �أ�شلمة 

�أمريكاSIOA  z �لتي �أ�ّش�شها روبرت �شبن�رش، بالتعاون مع 

باميل جيلري، وو�ش∞ �لنبي fiّمد (�شلى �لله عليه و�شّلم) 

.zادعîبالّرجل �مل{

 zهذه �ملنّ¶مة هي ‡اثلة ملجموعة }�أوقفو� �أ�شلمة �أوروبا

و�لتي ت�شعى ملنع بناء �مل�شاجد يف �أورويا.

 وقد دعت من¶مة }�أوقفو� �أ�شلمة �أمريكاz �ملتطّرف �لهولندي 

جريت ويلدرز،�ملعادي للإ�شلم،لإلقاء كلمة يف  11�أيلول 

�لقادم لرف�ض �إقامة مركز �÷الية �لإ�شلمّية �ملزمع بناوؤه يف 

مدينة نيويورك.

كما �أعلنت جيلري�أن }هتلر و�لنازيني ��شتوحو� �أفكارهم من 

�لأ�شلمz، كما ن�رشت �شور�k على موقعها �لإلكÎوين تت�شّمن 

�شورة وهمّية ملر�ّشح �ملحكمة �لعليا �يليا كاغان يف زي 

نازي و�شورة وهمّية �أخرi للّرئي�ض �أوباما يبول على �لعلم 

�لأمريكي بالإ�شافة �إىل �شور �أخرi ت¶هر �لّنبي fiّمد (�شّلى 

�لله عليه و�شّلم) يف �شورة خنزير كما ن�رشت يف 25 متوز 

�لفائت فيديو ي¶هر �مل�شلمني بهياأة بهائم.

وتلقى هذه �ملنطمة بدعم من �ملحامي �ملتطرف هوديفيد 

يرو�شاملي �لذي قام بدعوi ق�شائّية للّدفاع عن منّ¶مي 

�لإعلنات �ملعادية للإ�شلم يف نيويورك و�شو�حيها.

 ولريو�شاملي تاريï طويل يف عد�ئه للم�شلمني ففي تعليق 

له عام 2007 دعا �إىل حرب �شد �لإ�شلم وجميع �ملوؤمنني 

�مل�شلمني.

 وكتب يف تقرير له :zعلى �مل�شتوi �لعملي، �إن �ل�رّشيعة 

�لإ�شلمّية و�لقو�نني �لإ�شلمية هي خارجة ب�شكل و��شح 

عن �لقانون و�أي م�شلم يف �أمريكا يعتمد �ل�رشيعة �لإ�شلمّية 

�لتاريîّية و�لãّقافية �شوف  يî�شع للÎحيل كما �أن �مل�شاجد 

�لتي تلتزم �ل�رّشيعة �لإ�شلمّية �شوف يتّم �يقافها ب�شكل د�ئم }.

ردود �لفعل �ملنددة بالإعلنات

  ‘ FAIR  zت }جماعة �لّنز�هة و�لدّقة يف �لتقاريرÈعت�

تقريرها �أن �شبن�رش هو و�حد من �أ�شحاب �ل�رّش �لذين تتمّلكهم 

حالة من �ÿوف �ملر�شي من �لإ�شلم وهم ينت�رشون ب�شكل 

بة ومتطرفة ب�شكل �أعمى يعÎيها  منّ¶م ومبادوؤهم متع�شّ

�لت�شليل. وقد Pكرت �أن �شبن�رش، باإنتقائه �لن�شو�ض �لإ�شلمية 

�ملجهولة �مل�شدر و�ملتطّرفة، يرi باأن �لإ�شلم متطّرف 

بالفطرة وP�ت طابع عني∞.

كذل∂ رف�ض مكتب �لوليات �ملّتحدة للإعلنات منح علمة 

جتارّية لإعتبار لهذه �لإعلنات لإعتبارها م�شيÄة للإ�شلم و�أّكد 

�أنه يجب �إيقاف �أي عمل يح§ من قدر �لإ�شلم �أو ي�شيء �إليهم 

�أو ي�شّبب م�شاكل عن�رشّية.

من �برز �ملجال�ض �لد�عمة لل�شلم، جمل�ض �لعلقات 

�لإ�شلمّية �لأمريكية CAIR وهو �أكÈ منّ¶مي �حلرّيات 

�ملدنّية للم�شلمني يف �أمريكا و�لّدعو�ت �لق�شائّية وتتمãّل مهّمته 

يف تعزيز 

فهم �لإ�شلم، 

ت�شجيع �حلو�ر، 

حماية �حلّريات 

�ملدنّية، تقوية 

�مل�شلمني 

�لأمريكيني، 

وبناء 

�لتحالفات 

�ملعنّية بن�رش 

�لعد�لة 

و�لتفاهم 

�ملتبادل

معلومات 

حول �أو�شاع 

�مل�شلمني يف 

 äÉj’ƒdG

�ملتحدة 

�لأمريكية:

 11,5 -

مليون م�شلم 

يتو�جدون يف 

�أنحاء �لوليات 

�ملتحدة.

 20000 -

�شî�ض يعتنقون 

�لإ�شلم �شنويا 

يف �لوليات �ملتحدة.

- 2652 �شكوi من متييز و��شطهاد بحق �مل�شلمني يف 

�لوليات �ملتحدة.

- 80% من �ل�شكاوi وحالت �ل�شطهاد وقعت يف 9 

وليات.

- هيومان ر�يت�ض ووت�ض حملت �ل�شطات �لأمريكية م�شوؤولية 

�لتمييز �شد �مل�شلمني.

- طار¥ رم�شان، من �أبرز �ل�شî�شيات �لإ�شلمية �لتي منعت 

من دخول �أمريكا.

- مايكل �شافدê من �أبرز �ملعادين للإ�شلم و�مل�شلمني ي�شبهم 

باأقذع �لعبار�ت.

- �شامي �لعريان من �أبرز حالت �ل�شطهاد �شد �أبناء �÷الية 

�مل�شلمة.

π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T ájGóH ™e

äÉëWÉædG ≈∏YCG √QGƒéH ¥Î– óé°ùŸ ∑Qƒjƒ«f  ‘ ¿ÓYEG ¢†aQ 

 ,ájQÉéàdG ∫ÉëŸG øe OóY øe ihÉµ°T Éæà∏°Uh
 áæjóe ‘  á«∏ëŸG áWô°ûdG º¡JÈLCG å«M

 Öjô¡J áëaÉµe áWô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ∑Qƒjƒ«f
 øFÉHõdG ΩÉeCG äÓëŸG ¥ÓZEG ≈∏Y ,¿ÉNódG

 ÚØXƒŸGh ¿ÉµŸG ¢û«àØàH âeÉbh ,äÉYÉ°ùd
 …CG ¿hO øe ∂dP ,Üô¡ŸG ¿ÉNódG øY ÉãëH

.áªµfi …CG øY QOÉ°U ôeCG ’h ,ÊƒfÉb Æƒ°ùe
 ájOÉe QÉ°ùN ∫ÉëŸG √òg ÜÉë°UCG óÑµj É‡

 ó∏H øjôY ‘ π°üëj Ée øY ∫AÉ°ùàf ,ájƒæ©eh
 ¤EG π«Ñ°ùdG ∞«ch ,¥ƒ≤◊G ájÉªMh ájô◊G

.áÑjô¨dG ôgGƒ¶dG √òg êÓY

Üô¡Ÿان اNعن الد ¢ûيàØàالh نيويورك áطôسT
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وز�رة  Gأعلنت 

�لعدل �لأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG

يف  fiكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�شجن  Gأمريكي  على 

U 14شدر بتهمة Gإحر�¥ م�شجد 
فÈ�ير  �شبا•/  يف  fiلي 

 ¿EG �لوز�رة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  �ملحكمة 

 ô¡أ�شG وثلثة  عاما   14 بال�شجن  عاما)   24) غولدن  كور�ي 

بعد Gأن �عÎف بنهب وحر¥ �مل�شجد.

 

و�عÎف باأنه ��شتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري �مل�شجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�شم �شلبان معقوفة وكتابة 

عبارة (�ل�شلطة للبي�ض) على جدر�ن �مل�شجد.

 

برييز  توما�ض  �ملدنية  للحقو¥  �لعام  �ملدعي  م�شاعد  وقال 

من  �لنوع  هذ�  من  �ÿوف  بدون  �لديانة  ‡ار�شة  حق  Gإن 

�لتدخلت �لعنيفة هو جزء من حقوقنا �لأ�شا�شية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�شعى  كان  Gأيا  ب�شدة  نلحق  �شوف  Ghأ�شاف: 

Gأو �لذين  Gأية فÄة ب�شبب معتقد�تها و‡ار�شاتها �لدينية   ìجر

تتاأل∞ منهم.

 

هما  �لق�شية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  �لعدل  Ghأو�شحت وز�رة 

جوناثان �دو�رد �شتون و�ري∂ �يان بيكر، �عÎفا مبا ن�شب 

 Èإليهما و�شوف ي�شدر �حلكم بحقهما يف كانون �لأول/ دي�شمG

�ملقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاê �لفني Gأن �لÈنامè �ل�شهري ” Gأوبر� 

وينفري �شƒ“ �لذي تقدمه �ملذيعة �لأمريكية �للمعة وينفري 

25 مو�شما وع�رشين  2011 وPل∂ بعد  �شوف يتوق∞ يف عام 

عاما من �لنجاì �ملتو��شل.

�شبكة  على  حو�ري   èنامÈك �شو  وينفري  Gأوبر�  بدGأت  وقد 

fiلية يف �شيكاغو لكنه تطور و�كت�شب �شعبية على مدi �ليام 

مبليار�ت  قيمتها  تقدر  �علمية  لمÈ�طورية  قاعدة  لي�شبح 

�لدولر�ت.

وتقول وكالة Gأنباء ��شو�شيتدبر�ض Gإن وينفري �شوف تعلن عن 

موعد �حللقة �لخرية من برناجمها على �لهو�ء يف حلقة يوم 

غد �÷معة.

 èنامÈكان وق∞ �ل �PإG با�شم هاربو ما çومل يك�ش∞ �ملتحد

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  �لتقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبر�  Gأن  يعني 

ن�شاطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�شي�شها 

با�شم ”�وبر� نتوورك“.

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

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�شب �لأرقام، فاإن �÷ر�ئم �لتي 

طالت م�شلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �شجلت �÷ر�ئم 

�لنابعة من كر�هية �شد �ليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجر�ء  �ل�شعب  من  Gإنه  �ملكتب  وقال 

معدلت  �جتاه  ملعرفة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  مع 

�لبيانات  طبيعة  ب�شبب  وPل∂  �لكر�هية،  جر�ئم 

ب�شكل  �لوليات  تقدمها  و�لتي  بها،  �ملتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  �÷ر�ئم   FBI تقرير  ويق�شم 

�ملمتلكات،  �لãاين  يطال  بينما  �لأفر�د،  �لأول 

يقع  �لأول  �لنوع  Gأن  Gإىل  �لإح�شائيات  وت�شري 

ب�شكل عام قرب �لأماكن �ل�شكنية Gأو يف �لطرقات 

�لعامة، بينما تÎكز �شور �لنوع �لãاين بتدمري 

�ملمتلكات Gأو ت�شويهها Gأو Gإحد�G çأ�رش�ر فيها، 

Gإىل جانب �ل�رشقة.

ومتكن FBI من �كت�شاف 

6300 جمرم �شالع بهذه 
�لبي�ض  ي�شكل  �لق�شايا، 

منهم،  �ملائة  يف   61
بينما ي�شكل �ل�شود 20 ‘ 

�لباقي  ويتوزع  �ملائة، 

على جن�شيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�شاوثرن 
 k�ؤخرƒم Gأ�شارت  قد  لو“ 

Gأعد�د  يف  تز�يد  Gإىل 

�ليمينية  و�مللي�شيات  �مل�شلحة  �ملجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  �مل�شلحة 

�ملتحدة  �لوليات  بدخول  يهدد  قد  قدر�تها 

�مل�شتقبل  ”يف  �لد�خلي  �لعن∞  من  دو�مة  يف 

�لقريب“ على حد تعبريها.

�لأمريكية  �لأمنية  �لأجهزة  ”Gأن  �ملركز  وPكر 

�لبلد  يف  جديدة  ملي�شيا   50 وجود  UQشدت 

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

عن∞  �ندلع  م�شاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديد�ت بات ”م�شاألة وقت.“

�مل�شلحة  �لعنا�رش  Gأن  Gإىل  �ملركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�ش �لتن¶يمات  هذه  يف  �ملن�شوية 

�شبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

�ل�رش�ئب  دفع  تعار�ض  تيار�ت  Gأو  م�شلحة 

تنادي  �جتاهات  Gأو  �ملركزية  للحكومة 

ب`“�ل�شيادة �لوطنية.“

تقرير  Gأو�شح  �ملا�شي،  T/ôjGÈaشبا•   ‘h

�لتن¶يمات  Gإن  flت�شة،  Gأمريكية  هيÄة  Gأعدته 

با�شم  �ملعروفة  و�لعن�رشية  �ملت�شددة 

”جمموعات �لكر�هية“، �لتي ت�شع ن�شب Gأعينها 
معاد�ة طبقة Gأو عر¥ Gأو �رشيحة معينة، تز�يدت 

بن�شبة 54 يف �ملائة منذ عام 2000، لت�شل Gإىل 

Gأعد�د غري م�شبوقة يف تاريï �لبلد.

كانت  �لتي  �ملجموعات  تل∂  Gأن  �لتقرير  وPكر 

ت�شب جام غ�شبها على �ملهاجرين �للتينيني، 

بات لديها �ليوم Gأعد�ء جدد، وعلى رGأ�شهم Gأول 

Gأوباما،  بار�ك  �للون،  Gأ�شود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب �لأزمة �ملالية �لعاملية، �لتي رفعت 

من�شوب �مل�شاعر �لعد�ئية.

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

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
�لرئي�ض  لأد�ء  �لتاأييد  ن�شبة  �نîف�شت 

 50% من  لأقل  Gأوباما  بار�ك  �لأمريكي 

Gإىل  TEGشارة  يف  كبري،  ��شتطلع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول ن¶ام �لرعاية �ل�شحية 

Vhشع∞ �لقت�شاد.

�لرGأي  ل�شتطلعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأد�ء  �لأمريكيني و�فقو� على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ��شتطلع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�ض لنتيجة ‡اثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�شبة  Gأوباما  وGأعطى  �لأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يÎ�جع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�شبة �لأغلبية يف هذين �ل�شتطلعني.

وPكر معهد غالوب Gأن من �ملرجح Gأن يكون 

تر�جع Gأوباما يف ��شتطلعه �لتتبعي �ليومي 

ناجما عن �لنقا�ض ب�شاأن �لرعاية �ل�شحية، 

للقت�شاد   Åل�شي� �لو�شع  Gإىل  بالإ�شافة 

�لأمريكيني  مليني  معاناة  مع  �لأمريكي 

من �لبطالة.

�لذي  ل�شتطلعه  –ليل  يف  �ملعهد  Gأ�شاف 

حتى  �لãلثاء  يوم  من  Tشî�شا   1533 Tشمل 

Gأربع  ن�شبة �ÿطاأ فيه  يوم �ÿمي�ض وكانت 

نقا•، Gأن ”�لأمريكيني ي�شعرون بقلق Gأي�شا 

�لإنفا¥  على  Gأوباما  Gإد�رة  �عتماد  من 

�حلكومي حلل م�شاكل �لبلد وتز�يد �لعجز 

يف �مليز�نية �ل–ادية“.

Gأ�رشع  ر�بع  �لدميقر�طي  Gأوباما  Ghأ�شبح 

�لãانية  Gأمريكي منذ �حلرب �لعاملية  رئي�ض 

�لأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�شبة  تÎ�جع 

�÷مهوري  بعد  غالوب  ��شتطلع  يف 

كلينتون  بيل  و�لدميقر�طي  فورد  جري�لد 

و�÷مهوري رونالد ريغان.

3 22
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∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

ل مقا

¢SÉ qædG qõYCG Éj ó∏ÿG á qæL ¤EG
 عبد�ملل∂ �ملãيل

مر��شل غربة نيوز | مي�شيغن

 بعد قر�بة �ل�شهرين من �لقطيعة �لإجبارية بيني وبني قلمي 

�ملتو��شع ، ها �أنذ� �أعود �إليه من جديد ، �إثر متكني بب§ء 

�شديد من جتاوز �حلزن �لهائل �لذي خيم علي باآلمه �لتي ل 

تو�ش∞ �أو تطا¥ ، و�ملمتنع - حتى �للح¶ة - يف مفارقتي �أو 

�لتîفي∞ من �أهو�له �لقا�شية و�لفار�شة تفا�شيلها وتقلباتها 

علي ،  دون �أن �أفكر يف �لإعÎ��ض على Pل∂ ت�شليما و�إميانا 

بق�شاء �لله وقدره.

يف 2010/5/26 م ، –دثت هاتفيا مع و�لدي رحمه �لله 

و�أ�شكنه �لفردو�ض �لأعلى مع �لنبيني و�ل�شديقني و�ل�شهد�ء ، 

حديãا ن�رش �ل�شعادة يف قلبي �ملفجوع نتيجة مر�شه �لأخري 

، و�لذي �أقعده �لفر��ض و�أدخله �مل�شت�شفى لفÎة تقارب 

�لأ�شبوعني ، خرê بعدها وحالته �ل�شحية م�شتقرة ، ‡ا جعلنا 

نعتقد �أنه جتاوز fiنة �ملر�ض لكننا مل نكن نعلم �أن �ملوىل عز 

وجل �أكرمه يف �أ�شبوعه �لأخري من �لدنيا بال�شحة و�لعافية 

ليودع �هله وPويه ب�شورة دلت  على ح�شن �ÿامتة وب�رشت 

مبكانته �لرفيعة يف �÷نة �إن �شاء �لله.

يف تل∂ �ملكاملة �لأخرية �لتي جمعتني به يف هذه �لدنيا ، قال 

› ب�شوت قوي �شحبته �لإبت�شامة وتîلله �ل�شو¥ وزينته نغمة 

�ملز�ì �لر�ئعة �لتي حر�ض د�ئما على ��شتîد�مها باأ �شلوب 

ل ميلكه غريه ، قال وكان Pل∂ يوم �لأربعاء �نه �شيكون يوم 

�ل�شبت مب�شيÄة �لله يف  �أمريكا ، فقد قرر �ل�شفر �شباP ìل∂ 

�ليوم برفقة �خي وو�لدتي �لغالية.

�إنتهت �ملكاملة و�ن�رشفت �إىل عملي بهدوء �فتقدته طو�ل فÎة 

مر�شه ، ويعلم �لله وحده �نني بÈî و�شول و�لدي �أح�ش�شت 

بتمل∂ �لدنيا فوجوده بجانبي مينحني �شعور� بالأمان على 

�شحته ويبعد �لكãري من �ملîاوف �لتي كانت جتتاحني يف كل 

مرة يعود فيها �إىل �أر�ض �لوطن �لعزيز.

لأول مرة منذ �شفره �لأخري �إىل �ليمن يف �آخر �شهر من �لعام 

�ملا�شي ، لق�شاء وقت مع �لأهل و�لأقارب بعد �أن �أPن له 

طبيبه �ÿا�ض بال�شفر لأ�شهر معدودة تنتهي بدخول ف�شل 

�ل�شي∞ هنا ، قمت �أثناء نومي بتîفي∞ �شوت تلفوين �ملحمول 

�إىل �ل�شفر ، معتقد� �أن كل �لأخبار و�لهو�ج�ض �ملزعجة قد 

رحلت بقرب و�شول �حلبيب �لغا› �لذي �شالتقيه خلل يومني 

فق§.

فجر �ÿمي�ض 2010/5/27م ، �إ�شتيق¶ت فزعا لروؤيا �ل�شلم 

على �لأقارب و�لأ�شدقاء ،فن¶رت ب�رشعة  �إىل �شا�شة �لتلفون 

لأرi خ�شارتي لع�رش�ت �ملكاملات من �ليمن ، ‡ا جعلني 

�ت�شل مبا�رشة لأ�شمع �أثناء رفع �شماعة �لتلفون هناك �شوت 

�لقر�آن �لكرمي قبل �أن ينطق �حد بكلمة ، ثم جاء �Èÿ �لذي 

�عتقدت �أنه تاأخر لأجل م�شمى عند �لله ، لينزل علي كال�شاعقة 

�ملبينة �لتي هزت �لأر�ض –ت قدمي ، وغيبت من هولها 

�إح�شا�شي بنف�شي ، حتى �نني مل �أعد �أPكر �شاعتها �شوP iل∂ 

�ل�شوت �لذي خرê بهلع وبدون �شعور (ل حول ول قوة �إل 

بالله �إنا لله و�إنا �إليه ر�جعون ) ، وPل∂ �ل¶لم �لد�م�ض �لذي 

غطى على ب�رشي وتل∂ �لدموع �لتي �نفجرت لتحر¥ بتدفقها 

كل �شيء يربطني ب�شلة مع هذه �لدنيا.

لقد مات �أبي و�أ�شبحت يف عد�د �لأيتام.

هكذ� �شعرت و�أح�ش�شت و�آمنت و�أدركت فيما بعد �ملعنى 

�حلقيقي لليتم ، وكم من �لع�شري �أن يعي�ض �ملرء يتيما.

حل¶تها فق§ ، علمت علم �ليقني كم �أنا �شعي∞ ، وكي∞ �أن قلبي 

–طم وتبعÌ ، حتى �أن �لقوة �لتي Xننت �أنني �أحملها عجزت 

يف منحي -ولو لãانية و�حدة - قدر� من �لãبات �أمام �أطفا› 

�ل�شغار �لذين �لتفو� حو› برعب وت�شاوؤل عن �ل�شبب �لذي 

مكنهم من روؤيتي بتل∂ �ل�شورة.

حل¶تها وقعت ووقع كل �شيء ، لأنني �آمنت �أي�شا �أن �لركن 

�ل�شديد �لذي ��شتندت �إليه رحل ، و�لنا�رش �لكبري �لذي وجدته 

حا�رش� يف كل مو�قفي مل يعد له وجود.

مع ت�شليمي و�إمياين بق�شاء �لله وقدره ، مل �أ�شد¥ حتى 

�للح¶ة �أن �أبي قد مات و�أح�شب نف�شي يف روؤيا مزعجة ، 

فمنذ خÈ رحيله و�نا �أعي�ض يف �رش�ع بني عاطفتي �ل�شديدة 

و�شÈي �لذي �أجده مهزوما �أمام �شوقي وحنيني لذل∂ �لأب 

�لذي مل يكن له بني �لآباء ند �أو �شبيه.

ل�شفاته �لع¶يمه و�أخلقه �لكرمية �أحببته حبا جّما ، ل �أ�شتطيع 

و�شفه و�رشì معانيه ، فهو مل يكن �أبي فق§ ، بل كان �أخي 

�لأكÈ و�شديقي �لويف ، ومãلي �لأعلى كمعلم فا�شل نهلت من 

حكمته وتو��شعه و�شÈه وكفاحه �لكãري و�لكãري ، ويكفيني 

منه �أنني عندما كنت  �رتكب حماقات يف حياتي ، معتقد� 

نتيجة �لعمر وقلة �لتجربة �أنني على �شو�ب ، يكفيني منه 

تل∂ �لإبت�شامة �مللئكية و�ل�شÈ �÷ميل و�حلنكة يف �لÎبية 

�لو�قعية و�لقول �للني يف �لتوجيه.

�شتتعلم بعد �ن تتك�رش قرون �ل�شباب �لتي متنع∂ �لآن من 

�لتفكري �ل�شليم ...هكذ� كان يقول .

من �ليمن �إىل هنا يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ، ع�شت مع 

و�لدي �لر�حل خلد �لله روحه يف �÷نة ، �شنني و�أيام طويلة 

لي�ض من �ل�شهل علي ن�شيانها ،كنت فيها متعلقا به تعلق �لطفل 

�ل�شغري باأمه �حلنون ، ولعل �أجمل ما فيها حل¶ات حديãه 

�لعذب عن حياته ومعاناته وكي∞ كانت �أحو�ل �لنا�ض يف 

 ìيطاين بحلوها ومرها ، وعن روÈزمن �لإمام و�حلكم �ل

�لأخوة و�ملحبة �لتي كانت �شائدة يف Pل∂ �لزمن �لع¶يم بقيمه 

�لفا�شله و�خلقه �لعالية ،  وكاأغلب �ليمنيني �لذين �شطرو� يف 

�شمت �أروع �لتجارب �ل�شî�شية يف �لبحå عن �حلياة �لكرمية 

 iتنتزع رحلة و�لدي مع �لدنيا مكانة عالية ت�شتحق �أن ترو  ،

يف هذه �ل�شطور.

بد�أ حياته مكافحا منذ �ل�شغر و–مل م�شوؤولية �أ�رشة كبرية 

وهو يف �شن �لãالãة ع�رش ، يوم �ن هاجر من قريته �لو�قعة 

يف قمم جبال �لريا�شية �شوب مدينة عدن �حلبيبة ، ليعمل 

هناك مãله مãل �آلف �ملهاجرون �لو�فدون من كل بقاع �ليمن 

و�لدول �ملجاورة �إىل تل∂ �ملدينة �لتي كانت �أيامها معقل 

�إقت�شاديا كبري� يف �ملنطقة و�لعامل.

فتح �لله عليه وو�شع له يف �لرز¥ فكان مãال للإن�شان �ملوؤمن 

�ل�شاكر لنعمة ربه ، فلقد كان مبا �كت�شبه من تعليم على يد 

معلم �لقرية �لأول يجيد �لقر�ئة و�لكتابة ويفهم �أ�ش�ض �لدين 

و�ل�رشيعة ، ولهذ� �رشف �أمو�له يف �إعالة �أهله و�أقاربه 

وطر¥ �ÿري و�شلة �لرحم �لقريب و�لبعيد ، ومل يعرف عنه 

ق§ �أن تكÈ يوما �أو تعدi وXلم �أحد� من �لنا�ض ، بل �زد�د 

تو��شعا و�شكر� لله ،ثم غادر بعدها  �إىل �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية منت�ش∞ �ل�شبعينات ليعمل يف مز�رع كلفورنيا 

وم�شانع �ل�شيار�ت يف ميت�شغن ، وكان �أيامها ب�شهادة كل من 

عرفه مãال للإن�شان �مل�شلم �ل�شاد¥ ب�شلوكه �لعفي∞ وحفاXه 

على �د�ء �ل�شلة يف �أوقاتها وك�شب �لرز¥ ح�شب �لطريقة 

�لتي �مر بها �ملوىل عز وجل.

عا�ض مكافحا يف ميادين �لعمل �حللل برجولة و�رشف ، فلم 

يتاأف∞ من �لعمل يوما لأنه �آمن �أنه قيمة �لإن�شان وملحه ح�شب 

روؤيته ، وهكذ� علمنا و�أر�د لنا �أن نكون كذل∂.

منح جميع �لنا�ض �لتقدير و�لإحÎ�م دون �ن ميايز بني هذ� 

وP�ك ، ولهذ� مل �أ�شمعه بتاتا يحقر فلن �و ي�شتهمè بعلن �و 

يغتاب �أحد بكلمة �شوء ، بل �إنه علمنا حب �لنا�ض و�حÎ�مهم 

جميعا دون �لن¶ر �أو �لتاأثر مبكانتهم �لإجتماعية و�ملالية ، 

وهو و�إن كان من �أ�رشة عريقة بن�شبها ورجولتها و�شدقها 

فاإنه مل يفاخر بذل∂ �أبد� ، بل كان يقول �ن تقييم �لإن�شان 

لذ�ته و�حتفاXه بعزته وكر�مته و�ل�شري يف طريق �ل�شلì هي 

�أ�ش�ض قيمته ون�شبه عند �لله و�لنا�ض يف �لدنيا و�لآخرة ، وهو 

بدون تل∂ �ملعايري ل ي�شاوي �شيÄا ولو كان ن�شبه من �أرفع 

�لأن�شاب.

�أبي...Pل∂ �لإن�شان �مللئكي �شاحب �لوجه �لبا�شم دوما 

و�لل�شان �لذ�كر لله و�حلامد ÷لله ، مãلت حياته �شحابة خري 

�أمطرت بنعمها علينا ت�شديقا لقوله تعاىل ( ومن يتق �لله يجعل 

له flرجا ويرزقه من حيå ل يحت�شب ) ، فقد كان رحمه 

�لله م�شليا قائما يف �لليل و�لنهار و�شائما جل �أيام �ل�شنة ، 

موؤديا حق �أهله و�أقاربه وجري�نه ، قارئا للقر�آن وحاجا 

للبيت وعطوفا على �لفقر�ء و�ملحتاجني.

رحل و�لدي تاركا خلفه �شرية ر�ئعة �أعتز و�أفتîر بها ، 

و�أ–دç عنها بãقة ، د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يح�شن �شيافته 

ويكرم وفادته ، فهو جلت قدرته ول نزكي عليه �حد� من 

عباده ، كتب لو�لدي �لطيب �ÿري كله عندما ��شتجاب لدعوته 

�لد�ئمة باأن يجعل ‡اته يف وطنه ، ولأنه منذ عهدي به يف 

�لوطن و�لغربة حر�ض على �د�ء �شلة �لفجر يف وقتها فقد 

�أكرمه �لله برفع روحه �لطاهرة حل¶ة �د�ئه ل�شلة �لفجر 

،فاأ�شاأله �شبحانه وتعاىل �أن يبعãه م�شليا �شاجد� ويجعل 

ماأو�ه �÷نة مع ر�شول �لله و�أنبيائه وح�شن �ولÄ∂ رفيقا.

ها�أنذ� يف حل¶ات حزين �ل�شديد و�أ�شو�قي �لتي ل تو�ش∞ 

للقاء و�لدي وتقبيل يديه ور�أ�شه وقدميه ، و�لإ�شتماع 

لق�ش�ض كفاحه ون�شائحه �أ�شÎجع �رشي§ �لذكريات �ÿا�شة 

بحياته حل¶ة حل¶ة ، لأجد نف�شي و�قفا �أمامها باإجلل و�إكبار 

، متمنيا ومتع�شما �ل�شري على خطاه و�قتفاء �أثره وم�شمما على 

�أن �كون �إن �شاء �لله خري خل∞ ÿري �شل∞.

لقد حر�شت �أثناء كتابة هذه �لأحرف �ملتو��شعة عن و�لدي 

�لر�حل رحمه �لله ، يف �ل�شيطرة على عاطفتي �÷يا�شة حتى 

ل يقول قائل �أنني بالغت �أو تباهيت ، وللعلم فاأنا موؤمن 

بيقني ر��شï �ن ما قلته �شابقا �أو ما �شاأقوله لحقا ل ميكن �ن 

يرتقي ÷زء ي�شري من �شفات �أبي �لر�حل �أو مينحه قدر� من 

حقه لأنه من �ل�شعب �ن ينجح قلمي ولو بدرجة ن�شبية يف ر�شم 

�شورة �أعز �لنا�ض يف حياتي.

**على �لعهد يا �أبي...عاهدت∂ حيا و�أكرر ل∂ عهدي دوما 

و�أبد� ، باأن �أكون كما رغبت و�و�شيت متم�شكا بال�شد¥ 

ون�شري� لل�شعفاء و�لأيتام و�مل�شاكني ومبتعد� عن جماملة 

�لأقوياء و�لأغنياء ،فاأدعوه تبارك وتعاىل �أن يو�شل∂ عهدي 

ويتقبل دعو�تي ل∂ لي¶ل عمل∂ قائما كما �مر ، ويجمعني ب∂ 

يف م�شتودع رحمته وم�شتقر عطفه و�إح�شانه �إنه على كل �شيء 

قدير.
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تعر�ض �ملدير �لعام ملكتب �لتîطي§ و�لتعاون 

�لدو› يف fiاف¶ة �بني (جنوب �ليمن) حيدرة �شالح 

�ل�شد�دي ملحاولة �غتيال �م�ض �دت �ىل ��شابته 

بجروì خطرة مع عدد من مر�فقيه. ورجحت جهات 

 zم�شوؤولة يف �ملحاف¶ة �ن يكون تن¶يم }�لقاعدة

ور�ء �ملحاولة.

وقالت م�شادر fiلية يف �بني �ن �شيارة �ل�شد�دي تعر�شت لكمني �طلق خلله 

 iمن �لر�شا�ض، ما �د kو�بل zم�شلحون جمهولون يرجح �نهم من }�لقاعدة

�ىل ��شابته بجروì بالغة مع �ثنني من مر�فقيه. ونقلو� جميعاk �ىل �مل�شت�شفى 

.êللعل

وكانت �لأجهزة �لأمنية مبحاف¶ة �ل�شالع �أبطلت م�شاء �أول من �أم�ض عبوة نا�شفة 

كان عÌ عليها بجو�ر مقر �لأمن �ل�شيا�شي يف �ملحاف¶ة. وPكرت م�شادر �أمنية 

�أن �إحدi عاملت �لن¶افة عÌت على �لعبوة بجو�ر �شور مبنى �لأمن �ل�شيا�شي 

يف منطقة �ل�شاحة �÷ليلة وكانت ملفوفة بكي�ض حلويات �أ�شبه بالهد�يا �لتي تقدم 

يف �ملنا�شبات.

من جهة ثانية، �أكد م�شوؤول �أمني ميني رفيع �مل�شتوi �ن }هناك توجهاk لتجنيد 

مينيات للعمل يف جمال �لأمن �لقومي و�ل�شتîباري مللحقة �لإرهابيني 

و�لرهابيات من تن¶يم �لقاعدة، ومن جماعات �حلوثيني وحتى من �حلر�ك 

.z‹(�÷نوبي) �لنف�شا

 åلãوقال �مل�شوؤول يف ت�رشيحات �شحافية �ن }�ليمن �لذي يعي�ض على وقع م

�لقاعدة و�حلوثيني و�حلر�ك �لنف�شا›، قادر على �ل�رشب بيد من حديد كل من 

.zيحاول �مل�شا�ض بوحدته، وت�شويه �شمعته، باأي �شكل من �ل�شكال

و��شار �ىل �ن }هناك تعاوناk �شعودياk - مينياk لتتبع عدد من �ع�شاء �لتن¶يم 

 .zيف �أبني و�شبوة وماأرب و�شعدة و�÷وف kيف عدد من �ملناطق، خ�شو�شا

و�أو�شح �ن }�لبحå جار عن زوجات بع�ض �ملطلوبني من �ل�شعوديني و�ليمنيني، 

ويعتقد �ن �لعãور عليهن م�شاألة وقت فق§، مع �إمكان �ن يكون للمجند�ت �ليمنيات 

يف �ل�رشطة و�ل�شتîبار�ت دور يف ت�رشيع ك�ش∞ �ماكن �ختبائهن، ن¶ر�k �ىل 

.zح�شا�شية �ملجتمع �ز�ء ك�ش∞ �لن�شاء للرجال حتى يف نقا• �لتفتي�ض �لأمنية

على �شعيد �آخر، �أXهرت بيانات حكومية �م�ض �أن حجم �لتبادل �لتجاري بني 

�ليمن و�لدول �لعربية �لع�شاء يف منطقة �لتجارة �حلرة �لعربية تر�جع يف �لعام 

�ملا�شي بن�شبة 33 يف �ملÄة �ىل 805 بليني و 867 �ل∞ ريال مقابل 216^1 

تريليون ريال يف 2008.

و�أ�شافت �لبيانات ن�ش∞ �ل�شنوية �ل�شادرة عن �÷هاز �ملركزي للح�شاء �ن 

�ل�شادر�ت �لجمالية �ليمنية �ىل هذه �لدول �شجلت �نîفا�شا مبقد�ر 25^86 

بليون ريال �ىل 783^163 بليون ريال مقارنة مع 808^249 بليون ريال 

يف �لعام �ل�شابق.

 ∫É«àZG ádhÉfi
»eƒµM ∫hDƒ°ùe

�ألقت �لأجهزة �لأمنية �ليمنية مبحاف¶ة �ل�شالع �لقب�ض 

على متهم ي�شتبه يف تورطه با÷رمية �لنتحارية 

�لفا�شلة �لتي ��شتهدفت �إد�رة �أمن �ملحاف¶ة و�أ�شفرت 

عن مقتل �لنتحاري و�إ�شابة 9 من رجال �لأمن و 

ثلثة مدنيني .

وقال �ملركز �لإعلمي �لأمني يف �ليمن �إن } 

�لنتحاري حاول تنفيذ �لعملية من خلل قيادته 

در�جة نارية ب�رشعة فائقة لقتحام بو�بة �لإد�رة و 

تفجري نف�شه د�خل �ملبنى غري �أن جنود �لأمن ت�شدو� 

.zله ففجر نف�شه على بعد �شبعة �أمتار من �لبو�بة

و�أ�شافت �لأجهزة �لأمنية �أن �مل�شتبه يبل≠ من �لعمر 

27 عاماk وميل∂ fiل بيع هو�ت∞ نقالة باملحاف¶ة 

�ملذكورة و يجري حالياk �لتحقيق معه.

 á«∏ªY ±É≤jEG
 øª«dÉH ájQÉëàfG

�شدد �لرئي�ض �ليمني علي عبد�لله �شالح على �ن هذ� �ÿيار 

�شي¶ل هو �ل�شلم لتفويت �لفر�شة على كل �ملîططات 

و�لدعو�ت �لهد�مة من قبل �أ�شحاب �لأجندة �ÿارجية ÷ر 

�لبلد �إىل �حلرب.

وقال �لرئي�ض �ليمني يف خطاب �لليلة مبنا�شبة حلول �شهر 

رم�شان �ملبارك }�شن¶ل نعمل مع كل �ÿريين و�ل�رشفاء 

و�لعقلء من �أبناء �لوطن من �أجل تر�شيï �لأمن و�ل�شلم 

وفر�ض �حÎ�م �لد�شتور و�لقانونz ..معربا عن تطلعه �ىل 

�أن يوؤدي �حلو�ر بني حزب �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام �حلاكم 

و�أحز�ب �ملعار�شة �إىل ما يحقق �لغايات �لوطنية �ملن�شودة 

منه.

و��شاف } ل 

بديل لوطننا 

و�أمتنا عن 

�حلو�ر �لذي 

يعزز �شلت 

�لأخوة 

و�لتما�ش∂ 

و�لتلحم 

يف �ملجتمع ويحافß على م�شلحة �لوطن و�لأمة ويغلق كل 

�أبو�ب �ل�رش �ملفتوحة على 

�لنق�شامات و�لتع�شبات 

�ل�شيقة و�ملدمرة و�لتي مل 

ياأت بها �لإ�شلم وتîال∞ كل 

تعاليمه �ل�شمحاء.. فالإ�شلم 

�ل�شحيح هو �إ�شلم �لأمة �لذي 

هو �أكÈ من كل �لطو�ئ∞ 

و�ملذ�هب و�لولء�ت 

و�لع�شبيات �حلزبية و�لقبلية 

و�ملناطقية و�لعن�رشية 

وغريها وهو �حل�شن �حل�شني 

جتاه مهاوي �لنفلت 

.zو�لتمز¥ و�ل�شتات

و�أكد �شالح على تو��شل 

�÷هود من �أجل �لتغلب على 

�لتحديات �لتي تو�جه بلده 

حاليا و�ملتمãلة يف �مل�شكلت 

�لقت�شادية و�لتي تنعك�ض �شلبا على �لعديد من �لتحديات 

ومنها ما يت�شل بالتطرف و�لإرهاب. 

ووجه �حلكومة مبو��شلة تنفيذ بر�جمها وتد�بريها يف 

�ملجال �لقت�شادي وتقدمي �ملزيد من 

�لت�شهيلت و�لت�شجيع لل�شتãمار�ت من 

�أجل خلق �ملزيد من فر�ض �لعمل و�حلد 

من �لبطالة وخدمة �أهد�ف �لتنمية. 

وقال }علينا جميعا �أن نوX∞ كل 

�لقدر�ت �ملتاحة من �أجل �ÿري و�ملحبة 

و�لت�شامح و�ل�شلم ومكافحة �لفقر 

و�÷هل و�ملر�ض و�لع�شبيات بكل 

�أ�شكالها و�ل�شمو فو¥ �ل�شغائر و�ملطامع 

�لدنيوية �لفانية و�لأخذ بكل �أ�شباب 

�لتقدم و�حل�شارة و�لوحدة ور�ض 

�ل�شفوف يف درب وطني و�حد يف Xل 

�ل�رشعية �لد�شتورية ومن �أجل حماية 

�لãورة و�÷مهورية و�لوحدة و�حلرية 

و�لتنمية �مل�شتد�مة و�لعمل من �أجل 

تعزيز ج�شور �حلو�ر و�لتفاهم و�لوفا¥ 

و�لتلحم و�لوئام وتفويت �لفر�شة 

على مãريي �لفÏ ودعاة �حلروب و�لتمز¥ وحاملي معاول 

zريبîلهدم و�لت�

QÉ«ÿG ƒg π¶«°S ΩÓ°ùdG ¿CG ócDƒj »æª«dG ¢ù«FôdG

‚ح فريق طبي ميني يف م�شت�شفى �لكويت �÷امعي 

ب�شنعاء برئا�شة �لدكتور/عادل �حل�شني �أ�شتاP �÷ر�حة 

�لعامة و�ل�شدر ورئي�ض ق�شم �÷ر�حة بامل�شت�شفى من 

�إجر�ء عملية جر�حية ل�شتÄ�شال طحال ملري�ض يف 

منت�ش∞ �لعمر يزن �أكÌ من ع�رشين كيلو جر�ماk (وزن 

�لطحال �لطبيعي ل يزيد عن 300جر�م)، وبهذ� يكون 

 iشاله بهذ� �حلجم على م�شتو�Äطحال يتم ��شت Èوزنه �أك

�لعامل بح�شب ما ت�شري له �لدر��شات و�ملر�جع �لطبية 

�حلديãة.. و�أو�شح �أ.د/ حامد عمر �لكاف مدير عام 

م�شت�شفى �لكويت �÷امعي باأن �إجر�ء مãل هذه �لعمليات 

�لكiÈ و�لنوعية و�لتي ل جترi �إل يف كÈيات 

�مل�شت�شفيات �لعاملية، �أجريت يف �مل�شت�شفى بفريق ميني 

 ìو كفاءة عاملية، و�حلمد لله تكللت بالنجاP %100

�لتام، ومن �ملتوقع �أن يتم �لإجر�ء لحقاk بت�شجيل هذه 

�لعملية �لنوعية يف مو�شوعة جين�ض �ÿا�شة بالكت�شافات 

�لطبية و�لعلمية �لعاملية. و�أ�شار �لدكتور �لكاف �إىل �أن 

م�شت�شفى �لكويت �÷امعي ميتل∂ خÈ�ت وكفاء�ت طبية 

وطنية تعمل بروì �لفريق �لو�حد جعلت من �مل�شت�شفى 

 kتعليميا kعلميا kل �رشحاãباعتباره مي k�متميز kجاPو‰

، وي�شهد �مل�شت�شفى حالياk تطور�k ملحوXاk يف  kاflشا�

م�شتوi تقدمي خدماته �لطبية .. 

 ¢†jôŸ ∫ÉëW ∫É°üÄà°SG
 ΩGôLƒ∏«c 20 ¿RƒH »æÁ

�فتتح fiافfi ßاف¶ة حجة م�رشوع �مل�شت�شفى �مليد�ين 

للنازحني مبنطقة �ملزر¥ مبديرية حر�ض.

ويتكون �مل�شت�شفى �لبال≠ تكلفته مليوين دولر بتمويل 

من من¶مة �ملوؤمتر �لإ�شلمي من عدد من �لوحد�ت 

�ل�شحية �ملتنقلة �أبرزها �أق�شام �لطو�رئ و�لتنومي 

و�لولدة و�لأ�شعة و�لعمليات �÷ر�حية و�ل�شيدلية.

ويف حفل �لفتتاì �أكد �ملحافß جمور �أهمية �مل�رشوع 

�لإن�شاين �لذي ي�شهم بدور كبري يف تقدمي �ملزيد من 

�ÿدمات �لعلجية للنازحني و�ل�شكان �ملحليني مبنطقة 

�ملزر¥.

م�شيد�k باملبادرة �لإن�شانية للمن¶مة من خلل �إن�شاء 

�مل�شت�شفى بال�رش�كة �لفاعلة مع من¶مة �أطباء بل حدود

�لأ�شبانية و�لهلل �لأحمر �لقطري ودورهم يف �إد�رة 

وت�شغيل �مل�شت�شفى وت�شîري خدماته �ملجانية للمر�شى 

من �لنازحني و�ل�شكان.

من جهته جدد �لأمني �لعام �مل�شاعد للمن¶مة وقوف 

 kو�لنازحني خ�شو�شا kملن¶مة �إىل جانب �ليمن عموما�

من خلل مهام عديدة يف مقدمتها تقدمي �ÿدمات 

�ل�شحية.. موؤكد�o ��شتعد�د �ملن¶مة تقدمي �ملزيد 

من �مل�شاريع �ملîتلفة لدعم �لعمل �لإن�شاين وتاأكيد 

ت�شامنها مع �ليمن يف flتل∞ �ل¶روف.

 ÚMRÉæ∏d ÊGó«e ≈Ø°ûà°ùe íààØJ øª«dG
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»Mô≤ŸG ¥ÓWEG ‘ kGQhO GƒÑ©∏j ⁄ zÉ«Ñ«d AÉÑWCG{ :Góæ∏àµ°SG
�Îلندن، �إ‚ل

 نفت �حلكومة �ل�شكتلندية، �لãلثاء، �أن يكون للأطباء �لذين 

عينتهم �حلكومة �لليبية لتقييم �حلالة �ل�شحية ملو�طنها، عبد 

�لبا�ش§ �ملقرحي، دور يف قر�ر �إطل¥ �رش�حه �لعام �ملا�شي 

لدو�ع �إن�شانية.

وكانت �ل�شلطات �ل�شكتلندية قد �أطلقت �رش�ì �ملد�ن �لوحيد 

 k�يف �أغ�شط�ض/ �آب �ملا�شي، ��شتناد ،zيف تفجري }لوكريبي

�إىل تقييم طبي قدر باأن �أمام �ملقرحي، �مل�شاب ب�رشطان 

�لÈو�شتات، ثلثة �أ�شهر للبقاء على قيد �حلياة.

وجزم م�شوؤول ��شكتلندي موؤكد�k �أن �لأطباء �لãلثة �ملعينني من 

قبل �ل�شلطات �لليبية }مل يلعبو� �أي دور يف قر�ر �لإفر�ê عن 

z.ملقرحي لدو�ع �إن�شانية�

و�ملقرحي هو �ملتهم به �لوحيد يف تفجري طائرة }بان 

�أمريكانz، �لتي كانت يف رحلة من فر�نكفورت باأملانيا �إىل 

نيويورك، عندما �نفجرت فو¥ بلدة }لوكريبيz با�شكتلند� قبل 

 ، kشا�îشحيتها 270 �ش� ì�من عقدين، ور Ìأك�

مع¶مهم من �لأمريكيني، عام 1988.

و�أثار �لإفر�ê عنه، بعد ق�شاء ثمانية �أعو�م 

ون�ش∞ من فÎة عقوبته، و�ل�شتقبال �لذي لقيه 

، و�إ�شادة �لرئي�ض  kور�شميا kيف طر�بل�ض، �شعبيا

�لليبي معمر �لقذ�يف به، غ�شب �حلكومة 

�لأمريكية �لتي فقدت 189 من رعاياها يف 

�لتفجري.

وي�شغ§ م�رشوعون �أمريكيون على �حلكومة 

�ل�شكتلندية للك�ش∞ عن �لتفا�شيل �لتي ��شتند 

�إليها قر�رها للإفر�ê عن �ملقرحي، �لذي 

ماز�ل على قيد �حلياة.

وطالب �لأع�شاء بالكونغر�ض �لأمريكي، 

روبرت منينديز، وفر�ن∂ لوتنبريÆ، و�شارلز �شومر، 

وكريت�شني غيلÈ�ند، يف ر�شالة لحلكومة �ل�شكتلندية �لãلثاء، 

بالك�ش∞ عن كامل تقارير �ملقرحي �لطبية.

وجاء فيها: }نعلم باأن هناك �شجل طبي كبري ��شتند عليه قر�ر 

�إطل¥ �ملقرحي، لكن �حلكومة �ل�شكتلندية ك�شفت عن ثلثة 

�شفحات طبية منقحة فق§.. �لقيام بفح�ض طبي م�شتقل ل�شجل 

�ملقرحي �رشورة من �أجل فهم �ل¶روف �ملحيطة بالإفر�ê عنه 

z.بدو�ع �لر�آفة

و�أكد متحدç با�شم �حلكومة �ل�شكتلندية ل`CNN، �لãلثاء، 

تلقي �لر�شالة و�أن �حلكومة �شÎد عليها يف �لوقت �ملنا�شب.

وكان �مل�رشوعون قد �جتمعو� برئي�ض �لوزر�ء �لÈيطاين، 

ديفيد كامريون، خلل زيارته لو��شنطن �ل�شهر �ملا�شي، 

ودعو�  �إىل �إجر�ء –قيق م�شتقل حول ملب�شات �إطل¥ 

�ملقرحي.

وقال �ل�شيناتور ت�شارلز �شومر، �لذي �لتقى وثلثة من 

�أع�شاء �لكونغر�ض بكامريون لزهاء �ل�شاعة، حول �إطل¥ 

�حلكومة �ل�شكتلندية للمقرحي، لدو�ع و�شفت باأنها �إن�شانية، 

�لعام �ملا�شي: }طلبنا لتحقيق م�شتقل ل يز�ل مطروحاk على 

�لطاولة.. �لق�شية مل تغلق بعد.
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á«∏°ùJ

نكات 
و�حد fi�ش�ض بدو ي�شÎي علبة �شجاير ر�ì على �لبقا÷ي 

قال له بتعرف �‚ليزي قال له ل وبعد ��شبوع من �لبحت 

على بقا÷ي يعرف �‚ليزي وجد و�حد قال له �عطيني 

بكت �شجاير مارلبورو

..……………………
و�حد كان يلب�ض رقم 40 يف حذ�ءه ثم �أ�شبح يلب�ض بعد 5 

دقائق 36 ليه? ق�ّض �أXافره

..……………………
يف ثلثة جمانني طالعني فو¥ �ل�شجرة ملا جالهم �لطبيب 

�لنف�شاين وقالهم �نزلو� من فو¥ �ل�شجرة نزلو� �ثنني وبقا 

èو�حد قاله �نته لي�ض ما تنزل رد �ملجنون بعدي ما نا�ش

………………………………
يف و�حد �رش�شه يوجعو ر�ì عند �لدكتور قله �لدكتور 

�ي�شب∂ قلو �رش�شي يوجعني قلو �لدكتور حنîلعو فقال ل 

�خلعهم كلهم و�شيبو� لوحدو زي �لكلب.

……………………………
وحدة تقول لزوجها جارنا قبل ماي¶هر من �لبيت يبو�ض 

زوجته .لي�ض �نته مات�شوي نف�شه .قال �لزوê �شو ر�أي∂ 

بتو�فق?

...............................

ولد ي�شاأل �أمه: �شو يعني ملك ? ردت: flلو¥ من نور 

يطري يف �ل�شماء قال �لولد: �شمعت بابا يقول ل�شكرتريته يا 

ملكي ب�ض ما طارت ! قالت �لأم: �ليوم بتطري

.........................

�ثنني خرجو من �لمتحان و�حد بيقول للãانى : �ي�ض عملت 

فى �لمتحان قاله : ��شكت! �أنا �شبت �لورقه فا�شيه .. 

قاله : �لله يîرب بيت∂ بيفتكرونا غا�شني من بع�ض

........................................

يف و�حد fi�ش�ض دخل fiل ت�شجيلت �أغاين وقال للبايع: 

fiمد عبده موجود ، �لبايع قال: �يه موجود ، �ملح�ش�ض قال 

: خله يطلع �شيارته لأنه م�شكر على �شيارتي

.……………………………
مرة و�حد غبي ما�شي يف �ل�شارع لقي و�حد �شاحبه قاله 

�زي∂ ياعلي �شكل∂ �تغري خال�ض �لãاين رد عليه ب�ض �نا م�ض 

علي �لول قاله وكمان غريت ��شم∂

.........................

مرة يف �شب ب�شاأل بنت : ياحلوة �شو ��شم∂? قالت:بدور 

بدور. قال لها:ما بدوخي.

.……………………………
�شاع حماره فاأخذ يفت�ض عليه ويحمد �لله �شاكر�k... ف�شاألوه 

وملاP� ،. ت�شكر �لله?.. فقال �أ�شكره لأنني مل �أكن ر�كب على 

�حلمار و�إل فلو كنت ر�كبا ل�شعت معه.

............................

مرة و�حد غبي ما�شي يف �ل�شارع لقي و�حد �شاحبه قاله 

�زي∂ ياعلي �شكل∂ �تغري خال�ض �لãاين رد عليه ب�ض �نا م�ض 

علي �لول قاله وكمان غريت ��شم∂.

.............................

حمار ليعجبه حاله ول �أ�شمه فجل�ض �ىل �شديقه �لكلب وقال 

�شاأغري �أ�شمى لي�شبح �شمكة فقال له جميل ولكن هل تعرف 

�لعوم قال له ل فرد عليه : تبقى حمار.

.…………………………
عملو� جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال.و�حد عنده 

 ìت�شعة قال ملر�ته �أنا كنت متجوز عليكى ومعايا ولد �أرو

�أجيبه ونكمل �لع�رشة ونك�شب �÷ايزة.ر�ì وملا رجع ملقا�ض 

�لعيال �شاأل مر�ته فني �لعيال قالتله كل عيل �أبوه جه خده.

………………………
نان�شي وهيفاء و�ألي�شا ر�كبني يف �لقطار،نان�شي بتقول نف�شي 

�أجتوز عقيد، وهيفا بتقول نف�شي �أجتوز لعب م�شهور و�ألي�شا 

بتقول نف�شي �أجتوز �شيني، �شمعهم بدوي وقالهم: معاكم 

�لعقيد �للعب �مل�شهور �شون≠ يون.
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Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

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

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

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

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

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.

á¨م¡ارات الل ºل©Jh áيõال‚لي ºل©J
بôامûJ èسمل:

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

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

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

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

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

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

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

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

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

    * ESL WITH BUSINESS
    * ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
    * ESL-With Office Applications (ESL-OA)

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

    * ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
    * ESL STAND-ALONE COURSES
    * Comprehensive ESL (COMP/ESL)
    * Intensive ESL (INT/ESL)
    * Stand Alone English as a Second Language
          o ESL 100
          o ESL 101
          o ESL 102
          o ENGLISH 100
          o ENGLISH 200
          o ENGLISH 300
    * U.S. Citizenship Exam Preparation

212 -381  -  8831  áÑيÑMNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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718-833-1152

»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH
»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

¿GOƒ°ùdG -ájQƒ°ùdG-¿OQC’G -ôFGõ÷G -¢ùfƒJ-⁄É©dG-á«Hô¨ŸG-á«æª«dG-ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH Iôjõ÷G
 -á«Hô¨ŸG-∫Éeƒ°üdG-ÉjÒé«f-âjƒµdG-¿Éà°SOôc-á«Ñ«∏dG-á«bGô©dG-ô£b-¿ÉªY-ábQÉ°ûdG

äGƒæb 3 âjƒµdG-ÉeGQO ÉjQƒ°S-¿GOƒ°ùdG ÜƒæL-á«°VÉjôdG ¢SÉµdG
á«côJ äGƒæb 3-äGôØdG-QGƒfC’G -AÉë«ØdG-ÚJÉæb ájOƒ©°ùdG

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM

 äGƒæ≤dG
:Iójó÷Gáµe øe ¿BGôbáæjóŸG øe åjOÉMCG
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á°ûjQ ƒHCG ôªY

ف`ي م`غانينا Pي`ول �ل`�شهب               يا عرو�ض �ملجد تيهي و��شحبي

ل`م ت`عطر بدما ح`ر �أب`ّي                   ل`ن ت`ري ح`فنة رمل فوقها

وه``وi دون ب`لوÆ �لأرب                    درê �ل`ب`غي ع`ليها ح`قبة

ل`ني �ل`ناب ك`ليل �ل`مîلب                    و�رت`مى ك`È �ل`ليا› دونها

ع`ار�شيه ق`ب�شة �ملغت�شب                      ل ي`موت �ل`حق مهما لطمت

وت`هادi م`وكبا ف`ي موكب                   م`ن ه`نا �ش`ق �لهدi �أكمامه

و�ن`ت�شت م`ن عبقه �ملن�شكب                    و�أت`ى �ل`دنيا ف`رقت ط`ربا

ع`رفتها ف`ي ف`تاها �لعربي                   وت`غ`نت باملروء�ت �ل`تي

�أ�ش`يد               �ش`اقت به �شحر�وؤه ف`اأع`دته لأف``ق �أرح``ب  

ح`افرo �ل`مهر ج`بنيn �لكوكب                   ه`ب ل`لفتح ف`اأدمى ت`حته

غ`يهب �ل`ذل وPل �ل`غيهب                       و�أم`انيه �ن`تفا�ض �لأر�ض من

ك`ل ج`فن ب`الfl iÌت�شب                     و�ن`طل¥ �ل`نور حتى يرتوي

`جرì به oملطلب                 ح`لم ول`ى ول`م ي� oمل�شعى ونبل� oش`رف�

ب`عدما ط`ال جوi �ملغÎب                   ي`ا عرو�ض �ملجد طال �مللتقى

وغ`فت ع`ن ك`يد دهر قّلب                       �ش`كرت �أج`يالنا ف`ي زهوها

م`ã`قلت ب`قيود �لأج`نبي                        و�ش`ح`ونا ف``اإP� �أع`ناقنا

iف`لم ن`�شمع �شو pب                    ف`دعوناكÄزف`رة م`ن �ش`درك �ملكت

ن`رخ�ض �ل`مهر ومل نحت�شب                    ق`د ع`رفنا م`هرك �لغا› فلم

وم`�شينا ف`و¥ ه`ام �لنوب                      ف`ح`ملنا ك`ل �إك`ليل �ل`وفا

فاغريف ما �شÄت منها و��رشبي              و�أرق`ن`اها دم``اء ح``رة

و�مل�شي جرì �حلز�نى و�طربي            و�م`�شحي دمع �ليتامى و�ب�شمي

ل``م ت`لن ل`لمارد �ل`ملتهب                        ن`حن م`ن �ش`ع∞ بنينا قوة

ع`ن ج`ناحيها غ`بار �لتعب                     ك`م ل`نا م`ن مي�شلون نف�شت

وك`بت �أف`ر��شنا ف`ي ملعب                      ك`م ن`بت �أ�ش`يافنا يف ملعب

ل`ن`�شال ع`اثر م`�شطîب                         م`ن ن`�شال عاثر م�شطîب

غ`لب �ل`و�ثبo �أم ل`م يغلب                        �رشف �لوثبة �أن تر�شي �لعلى
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 1947 ¢ù£°ùZhG 12
�حلرب �لعاملية �لãانية: رئي�ض �لوزر�ء �لÈيطاين ون�شتون 

ت�رش�شل و�لرئي�ض   �لمريكي فر�نكلني روزفلت يوقعان 

}ميãا¥ �لطل�شيz �لذي ين�ض على تîلي �لبلدين   عن كل 

�لطماع �لتو�شعية و�قامة �شلم يف �لعامل بعد �لق�شاء على 

�لنازيني.

 1947 ¢ù£°ùZhG 14
ح�شلت باك�شتان على ��شتقللها من �لهند بقيادة fiمد 

علي جناì �لذي يلقب بالقائد �لأع¶م فاعتÈ موؤ�ش�ض دولة 

باك�شتان بجناحيها، و�إن �شاركه يف هذه �لفكرة دعاة �آخرون 

ياأتي يف مقدمتهم �ل�شاعر �لكبري }fiمد �إقبالz و�لذي كان 

يحلم باإن�شاء وطن قومي للم�شلمني يف �شبه �لقارة �لهندية، 

 Pما كان يتمناه ويحلم به حقيقة; �إ iولكنه مل يع�ض حتى ير

تويف �شنة 1938 قبل �أن ت¶هر دولة باك�شتان لتحفß للم�شلمني 

عقائدهم وح�شارتهم يف �شبه �لقارة �لهندية P�ت �لأغلبية 

�لهندو�شية.

1992 ¢ù£°ùZhG 14
�أغلقت �لوليات �ملتحدة 69 قاعدة ع�شكرية يف �أوروبا 

 èليÿ� ل∂ بعد �نتهاء حربPوو�حدة يف كوريا �÷نوبية و

�لãانية بانت�شار �حللفاء وطرد �شد�م ح�شني من �لكويت .

1994 ¢ù£°ùZhCG 15
” �إلقاء �لقب�ض على �لرهابي �لعاملي ( �لييت�ض ر�مرييز 

�شان�شيز ) و�مل�شهور با�شم كارلو�ض و�لذي ولد يف 12 

�كتوبر 1949 يف كر�كر��ض يف فنزويل ، وكان و�لده 

fiاميا مارك�شيا ، فاطلق عليه ��شم �لييت�ض تيمنا بلينني ، 

�ن�شم �ىل �شفوف �ل�شيوعيني يف عام 1959 ، �رتب§ با÷بهة 

�ل�شعبية لتحرير فل�شطني بعد �ن تلقى تدريبات يف flيم للجبهة 

يف �لأردن .

1932 ¢ù£°ùZhCG 16
بد�أت fiطة �لتلفزيون �لأمريكية }�شي بي �إ�ضz بãها 

�لتلفزيوين يف مãل هذ� �ليوم .

1945 ¢ù£°ùZhCG 16
�لرئي�ض �لأمريكي هاري ترومان، ورئي�ض �لوزر�ء 

�لÈيطاين كليمنت �إتلي، و�لزعيم �ل�شوفيتي جوزف �شتالني 

يعلنون �نتهاء �حلرب �لعاملية �لãانية.

1999 ¢ù£°ùZhCG 17
�رشب زلز�ل عني∞ بع�ض مناطق تركيا وبلغت قوته 8^7 

على مقيا�ض ريÎî وقتل نحو 17000 �شî�شا و�أ�شاب نحو 

. ìشا بجرو�î44000 �ش

1869 ¢ù£°ùZhCG 18
تلقت لأول مرة مياه �لبحرين �لأبي�ض �ملتو�ش§ و�لأحمر بعد 

�أعمال حفر قناة �ل�شوي�ض يف بور �شعيد

⁄É©dG ‘ ÜBG z¢ù£°ùZhCG {çGóMCG

ÉcÒeCG  ¬Lh  ‘  óª°U  …òdG   hÎ°SÉc
ولد فيد�ل �أليîاندرو كا�شÎو روز يوم 13 �أغ�شط�ض/�آب 

1926 لأ�رشة ثرية من ملك �لأر��شي. تلقى تعليمه يف 

�ملد�ر�ض �لكاثوليكية يف �لبد�ية وكان جمد� يف در��شته ومنح 

لقب �أف�شل ريا�شي وهو �شاب عام 1944، ثم تîرê يف 

جامعة هافانا عام 1950 بعد ح�شوله على درجة �لدكتور�ه 

يف �لقانون.

مار�ض مهنة �ملحاماة ملدة عامني وخط§ للÎ�شح ملقعد 

يف �لÈملان �لكوبي عام 1952، لكن �لإطاحة بحكومة 

كارلو�ض بريو �شاكار��ض على يد فولغن�شيو باتي�شتا 

�أرغمته على عدم �لÎ�شح.

¬JQƒK
ويف عام 1953 حمل كا�شÎو �ل�شلì �شد ن¶ام باتي�شتا 

بعد رف�ض دعو�ه �لق�شائية �لتي �تهمه فيها بانتهاك 

�لد�شتور، وقاد هجوما فا�شل على ثكنات مونكاد� 

�لع�شكرية يف �شانتياغو دي كوبا و�شجن ثم عفي عنه بعد 

عامني.

عا�ض يف منفى �ختياري بالوليات �ملتحدة و�ملك�شي∂ 

ملدة عامني ثم عاد  �إىل كوبا عام 1956 على ر�أ�ض 

جمموعة قليلة من �ملتمردين �أطلقت على نف�شها }حركة 

26 يوليو/متوزz و�ن�شم �إىل �لزعيم �لãوري �أرن�شت ت�شي 

غيفار� و�أطاì عام 1959 بحكم باتي�شتا �لديكتاتوري.

IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e ¬aÓN ájGóH
بد�أ كا�شÎو خلفه مع �لوليات �ملتحدة عندما �أ· بع�ض 

�ل�رشكات �لأمريكية �لعاملة يف كوبا. ويف عام 1960 

بد�أ ي�شÎي �لنف§ من �ل–اد �ل�شوفياتي ل�شد �حتياجات 

�ل�شو¥ �ملحلي، وعندما رف�شت �رشكات تكرير �لنف§ 

�لأمريكية �لعاملة يف كوبا –�شني �رشو• تكريرها 

للنف§ وتوفريه يف �لأ�شو�¥ �أ‡ها كا�شÎو، ما �أدi �إىل قطع 

�لعلقات �لدبلوما�شية مع �لوليات �ملتحدة وبد�أت كوبا حينها 

�لتوجه ناحية �ل–اد �ل�شوفياتي.

¬à«LƒdƒjójCG
يف فÎة �حلرب �لباردة كان كا�شÎو ي�رش على �أن 

�أيديولوجيته كوبية خال�شة وكان يقول �إنه }ل يوجد �شيوعية 

ول مارك�شية، بل دميقر�طية ‰وPجية وعد�لة �جتماعية يف 

.zل �قت�شاد من¶مX

م©رcة Nليæÿ� èاjRر
�أ�شبحت كوبا �شاحة قتال �إبان �حلرب �لباردة ب�شبب �لتقارب 

بينها وبني �ل–اد �ل�شوفياتي. ويف �أبريل/ني�شان 1961 

قادت �لوليات �ملتحدة fiاولة فا�شلة لإ�شقا• حكومة 

كا�شÎو بتجنيدها جي�شا خا�شا من �ملنفيني �لكوبيني لغزو 

�÷زيرة. ويف خليÿ� èنازير مني �لغز�ة بهزمية منكرة وقتلت 

�لقو�ت �لكوبية كãري� منهم و�أ�رشت �ألفا �آخرين.

á«HƒµdG ïjGƒ°üdG áeRCG
وبعد عام على fiاولة �لنقلب �لفا�شلة ر�شدت طائر�ت 

�ل�شتطلع �لأمريكية �شو�ريï �شوفياتية متجهة �إىل مو�قع 

يف �أمريكا، �لأمر �لذي �أ�شاب �لعامل بالفزع من �لنزل¥ 

�إىل حرب نووية �شاملة. ووقفت �لقوتان �لع¶ميان وقفة 

�لند للند، لكن �لزعيم �ل�شوفياتي خورت�شوف بادر ب�شحب 

�ل�شو�ريï من كوبا يف مقابل �شحب �لأ�شلحة �لأمريكية من 

تركيا.

¬dتياZ� ä’hاfi
ومنذ Pل∂ �لوقت �أ�شبح كا�شÎو �لعدو �لأول للوليات 

�ملتحدة، وحاولت �ل�شتîبار�ت �لأمريكية �غتياله �أكÌ من 

600 مرة كما جاء على ل�شان �أحد �لوزر�ء �لكوبيني. وكان 

من بني �لأفكار �لغريبة لغتياله fiاولة جعله يدخن �شيجاره 

�ملف�شل وهو fi�شو باملتفجر�ت.

»JÉ«aƒ°ùdG OÉ–’ÉH ¬àbÓY
ز�د �عتماد كوبا على �ل–اد �ل�شوفياتي �لذي �شï �أمو�ل �إىل 

�÷زيرة و��شfi iÎ�شول ق�شب �ل�شكر مقابل عودة �ل�شفن 

�إىل ميناء هافانا fiملة بال�شلع �لأ�شا�شية عو�شا على �حل�شار 

�لأمريكي. ولكن رغم �عتماده على �مل�شاعدة �لرو�شية كان 

كا�شÎو �أحد �أعمدة حركة عدم �لنحياز �لتي تاأ�ش�شت حديãا يف 

بد�يات حكمه.

Úسي�cQاŸ� Q�وãd� ¬ªعO
رغم �إعلن كا�شÎو �ن�شمامه �إىل حركة عدم �لنحياز فاإنه 

�نحاز �إىل جانب �لãو�ر �ملارك�شني يف �أنغول وموزمبيق 

يف �ل�شبعينيات حيå �أر�شل قو�ته لدعم �لقو�ت غري �لن¶امية 

هناك.

¬æY »JÉ«aƒ°ùdG ºYódG ™aQ
كانت فÎة �لãمانينيات �شديدة �لوطاأة على ثورة �لرئي�ض 

كا�شÎو ب�شبب رفع مو�شكو دعمها عن �لقت�شاد �لكوبي عندما 

رف�شت �أخذ fi�شول �ل�شكر يف وقت كان �حل�شار �لقت�شادي 

�لأمريكي ي�شتد على كوبا يوما بعد يوم. و�شاقت على �ل�شعب 

�لكوبي �لأر�ض مبا رحبت، ويف منت�ش∞ �لت�شعينيات فا�ض 

�لكيل بكãري من �لكوبيني �لذين فرو� �أفو�جا يف قو�رب 

متد�عية �إىل ولية فلوريد� �لأمريكية وغر¥ منهم �لكãري. 

.ç�و بهذه �لأحدÎوتاأثرت �شعبية كا�ش

عbÓت¬ HقاOة �أمcÒا �JÓdيæية
‚ح كا�شÎو يف توطيد علقة بلده بالكãري من قادة دول 

�أمريكا �للتينية �لر�ف�شني للهيمنة �لأمريكية ويف مقدمتهم 

 iن من �أهم و�أقو�Èزيل �لذ�ن يعت�Èروؤ�شاء فنزويل و�ل

دول هذه �لقارة.

¬JGRÉ‚G
خلل فÎة حكم كا�شÎو خطت كوبا خطى و��شعة يف جمالت 

عدة منها �لرعاية �لطبية �لتي �أ�شبحت يف عهده جمانية للجميع، 

و�نîف�شت معدلت وفيات �لأطفال حتى �أ�شبحت قريبة جد� 

من �لدول �لغربية �ملتقدمة، وكذل∂ يف جمال معرفة �لقر�ءة 

و�لكتابة �لتي و�شلت ن�شبتها �إىل %98.

JوL¡اÁód� ¬Jقر�Wية
يف �ملقابل عانت كوبا يف Xل حكم كا�شÎو من �شيق هام�ض 

�لدميقر�طية حيت يتم ت�شييق �ÿنا¥ على �ملعار�شة وتفر�ض 

رقابة على �لعديد من و�شائل �لإعلم، وتوثق كل عام تقارير 

�ملن¶مات �لدولة حلقو¥ �لإن�شان حالت �عتقال وتعذيب ملن 

يو�شفون باأعد�ء �لن¶ام.

هناك من �لكوبيني من ميقتون كا�شÎو وهناك �أي�شا يف 

�ملقابل �آخرون كãريون يحبونه ويعتÈونه }د�ود �لذي �شمد 

.zيف وجه جالوت �أمريكا
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