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        Yemenia Yemen Airways Resumes It’s Flights       
É¡تÓMر ∞fأÉت°ùت á«æª«dا ájƒ÷ا •ƒ£ÿا

 Asmara – Addis      Sana’a -  Aden     Kuala Lumpur        Kartoum    Jakarta    
Mumbai     Dubai – Jeddah    Djibouti

IرÉ°S iر°ûب
á«æª«dا ájƒ÷ا •ƒ£ÿا øت©ل

Éكjرeاأ ‘ óªت©Ÿا É¡ل«ch Èع
 äÉjرØ°ùdاh áMÉ«°ùلd á«رب©dا ¥ÉaBال

     Arabian Horizons Travel
Éبhرhاأ Èع øª«dا ¤Eا É¡تÓMر ±ÉæÄت°SEا øع

á°†ØîŸا ÉgرÉ©°Sاأ øع øت©ل áÑ°SÉæŸا √ò¡بh 

Éæjód óLƒj Éªc اأÉ©°Sر á°†Øfl اøe πc ¤E - اأª°Sرا - اأùjOض اأبÉبƒÑ«L - Éتي
We also have special low fare to – Asmra – Addis - Djibouti

dلøe ójõª اŸ©لh äÉeƒا◊õé اEتü°لƒا بÉæ عل≈ رbم
718 – 797 -0906

اأhR hرe ‘ ÉfhكتÉæÑ اƒdاb™ عل≈
203   Court St. Brooklyn, NY 11201

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCGل

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM لÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

ÚeCÉàdG »∏eÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Òكjó«ŸGh ó«كjó«ŸG πÑ≤f

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

 Niranjan K Mittal
الB¿ لديæا اüNC°اF« ال≥∏Ö والû°رايني

Oو¡éبامل Ö∏≤م°SQة وÎ°ùb
International cardiologist

 Stress tert
Cathetenjation

By Appointment
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احل�سيني حمرز  الدكتور  من   مببادرة 

العربية“ ”املن�سة  جريدة  حترير   رئي�س 

 اإجتمع عدد من الكتاب وال�سحفيني وبع�س

يف ال�سادرة    ، ال�سحف  حترير   روؤ�ساء 

 منطقة ال�سمال ال�رشقي للواليات املتحدة االمريكية

عددة لبحث  بنيوجري�سي   املن�سة  جريدة  مقر   يف 

 من الق�سايا املهمة التي  تخ�س االعالم املهجري

 ومايعانيه من م�سكالت يف ظل التحديات التي تطراأ

العمل وكيفية  املهجر  يف  االعالمية  ال�ساحة   على 

خاللها من  يعربوا  لهم  رابطة  وتكوين  حلها   على 

االعالم بني  و�سل  همزة  اي�سا  وتكون  اآرائهم   عن 

، و ح�رش املهجر  العربي يف   االمريكي واالعالم 

رئي�س رباح  وليد  اال�ستاذ  من  كل  االجتماع   هذا 

 حترير جريدة ”�سوت العروبة“ واالديب والكاتب

احمد حجازي وال�سحفي  فيليب�س جرج�س   اإدوارد 

 رئي�س وح�رش اي�سا الكاتب ال�سحفي عوين حدادين

جريدة عن  كمندوب  واأي�سًا  الراية  جريدة   حترير 

حترير رئي�س  الطورة  نايف  االأ�ستاذ  لتعذر   البالد 

 البالد عن احل�سور ، واال�ستاذ ر�سا ابو�سفرة رئي�س

 حترير جريدة“غربة“ والكاتبة ال�سحفية ر�سا زكي

ال�سحفي وامل�سور   ، الراية  جريدة  حترير   مدير 

 اال�ستاذ �سعيد االتب وال�سيدة هدى اإ�سماعيل النا�رش

هذا من�سقة  عربية«  جريدة«وجوه  حترير   ورئي�س 

االجتماع.

وجتاذبوا احل�سور  ال�سادة  بني  النقا�س  دار   حيث 

اعالمية رابطة  وجود  اهمية  عن  احلديث   اطراف 

احل�سيني حمرز  الدكتور  وبداأ  وال�سحفيني    للكتاب 

 الداعي اىل هذا االجتماع و�ساحب احياء وجتديد

ودار  ، املهجر  يف  اعالمية  رابطة  ان�ساء   فكرة 

 النقا�س حول ثالث نقاط رئي�سية تتعلق بالوظائف

 الرئي�سية لالعالم العربي يف املهجر:

 اأوال :  كيف نو�سل اراآءنا ل�سناع القرار االمريكي

 واملواطن العادى من خالل خطاب ومفردات تتفق

مع عقلية ووجدان املجتمع الذي نعي�س فيه .

للتوا�سل للحوار ومعابر  قنوات  فتح  كيفية   :  ثانيا 

بينهم عام  راأي  وخلق  العربية  اجلالية  ابناء   بني 

وم�ستقبل بواقع  تتعلق  التى  الهامة  الق�سايا   حول 

اجلالية.

 ثالثا: باعتبار املهاجر ميثل امتدادا للوطن العربي

له دورا  هناك  يكون  ان  ال�رشورة  من  ي�سبح   االم 

على يطراأ  ما  جمريات  يف  وفكره  براأيه   وي�سارك 

االمة من احداث هامة وتطورات.

ولكن كيف يتحقق ذلك ؟

ان االهداف  تلك  لتحقيق  حمرز  الدكتور   اقرتح 

 تخ�س�س كل جريدة �سفحة اأو اكرث ملناق�سة ق�سايا

 الداخل واخلارج على �سبيل املثال قانون ال�سحة

اجل من  اوباما  الرئي�س  حارب  الذي   اجلديد 

 املوافقة عليه وت�ساءل ماذا تعرف اجلالية العربية

 عن هذا القانون رغم انها امل�ستفيد االول منه وهل

 �ساركت يف خلق راأي ذا تاأثري �سيا�سي على �سناع

منتلك ال  الننا  ال..  بالطبع  وا�سنطن؟  يف   القرار 

 ال�سوت املوؤثر ب�سبب تفرقنا وت�رشذمنا .. وا�سار

 اي�سا من خالل حديثه اىل اهمية اإقامة هذه الرابطة

وباأ�رشع وقت ممكن ،

  ومن �سمن مقرتحاته اي�سا ان يكون لهذه الرابطة

وحتى واقالمنا  وجرائدنا  حقوق  حلماية   حمام 

وان ودب  هب  من  كل  من  لالعتداء   النتعر�س 

 يخ�س�س  للمحامي مبلغا ماديا يق�سم على االع�ساء

 بالت�ساوي باال�سافة اىل قيامه بالتعامل بالقانون

 مع كل من يرتكب خمالفة قانونية مع اأى ع�سو من

اع�ساء الرابطة.

ميثاق احرتام  اجلرائد  بع�س  ا�سحاب  من   وطلب 

 العمل ال�سحفي واملهني والتزام الكرامة ال�سحافية

 يف تعاملهم مع املعلنني والبد من يكون لنا ميثاق

 عمل وقواعد يف قبول

 االعالنات وان التقل

 عن امل�ستوى احلقيقي

ونحمي  لثمنها 

تقل ان  من   �سحفنا 

معا وقيمها   قيمتها 

 ومن الق�سايا املهمة

م�ساألة  االخرى 

والتفاعل  االندماج 

قطاعات كافة   مع 

املجتمع االمريكي

اىل بالن�سبة  اما    

التي  الق�سايا 

اخلارج  تهم 

مو�سوع  فهناك 

وحقوق  الدميقراطية 

ال�رشق يف   االن�سان 

وم�ساألة  االو�سط 

وحرب  االرهاب 

والعراق  افغان�ستان 

على  وتداعياتها 

واخلارج  الداخل 

ال�سودان  وم�ساكل 

جانب اىل   واخلليج 

ويف كثرية   امور 

 نهاية مداخلته حتدث

 عن عقد موؤمتر دويل

)االثني( االعالم  عن  القادم  اكتوبر  منت�سف   يف 

 واالقليات يف امريكا واعلن ان هناك درا�سة خا�سة

 لهذا املوؤمتر مت اعدادها منذ فرتة بالتعاون مع بع�س

 االعالميني العرب واالمريكيني و�سوف يتم ن�رشها

قريبا والدعوة للم�ساركة يف هذا املوؤمتر الهام.

هذه تكوين  يف  اال�رشاع  �رشورة   على  وحث    

يف امل�ساركة  من  نتمكن  حتى  وتاأ�سي�سها   الرابطة 

 هذا املوؤمتر كمجموعة متعاونة وال يخرج كمجهود

فردى.

مداخلة اال�ستاذ وليد رباح

ملن حول  ب�سوؤال  مداخلته  رباح  وليد  اال�ستاذ   بداأ 

نتحدث اىل اننا ك�سحف عربية   نكتب؟ وخل�س اىل 

 انف�سنا .. فنحن نقيم حوارا يف دواخلنا ال ي�ستطيع

 الو�سول اىل االخر .. فنحن نكتب بلغة ال يفهمها

 ذلك االخر .. لذا فان احلوار يظل حبي�سا يف داخلنا

  اال ما ترجم واعطى مفهوما جمتزئا ..وقال بان

 بع�س االمور التي ترتجم من قبل الهيئات احلكومية

 تهدف اىل معرفة اجتاهات اجلالية العربية خا�سة

املباحث ان  على  مثاال  واعطى   .. ال�سيا�سيه   منها 

جرائدنا كتابات  بع�س  يقراأون  عندما   الفيدرالية  

 املرتجمة يركزون فقط على ق�سايا االمن القومي

 االمريكي فقط اما غري ذلك فال يعريون اي  اهتمام

ال�ساأن هذا  يف  كثرية  جتارب  ويل   .. نكتب   ملا 

باللغة �سهرية  م�ستقلة  جريدة  ا�سدار  اقرتح   ولهذا 

والفلكور والرتاث  بالتاريخ  اوال  تهتم   االجنليزية 

.. وح�سارتنا  بثقافتنا  االخر  وتعريف   العربي 

امل�سالح على  جمانا  اجلريدة  هذه  توزع   وان 

توزيعها وينت�رش  متتد  ثم  ومن   .. اوال   االمريكية 

على نطاق  او�سع  ..

 ثم ا�سا ر اىل نقطة هامه .. غري م�سموح الي جهه

او اجلريدة  هذه  يف  بالتدخل  امريكية  او   عربية 

مراقبة عملها حتت اي م�سمى ..

هو يناق�س  ان  من  البد  الذي  االخر   املو�سوع 

اىل حاجة  يف  فنحن  االعالنية   اجلريدة   �سيا�سية 

ت�سع االعالين  عملنا  طريقة  تن�سق  اعالن   وكالة 

النقاط ومن   .. ال�سحيفة  كرامة  اعتبارها   يف 

لهذه املوزع  حقوق  اي�سا  اثارها  التي   املهمة 

 اجلريدة و�سمان و�سولها اىل القارئ يف امل�سالح

اي�سا وا�سار  عام  ب�سكل  املجتمع  واىل   احلكومية 

 اىل اهمية اختيار �سخ�سيات وكوادر لعمل حتقيقات

الق�سايا مناق�سة  وعند   ، م�سداقية  ذات   �سحفية 

 الدينية البد وان تت�سم باحلياد حتى النوؤذي م�ساعر

 غري امل�سلمني فالبد ان نتخ�س�س ونحدد امكانيات

لهذا التخ�س�س.

رباح وليد  اال�ستاذ  كالم  على  معلقة   ودخلت 

هناك تكون  واأن  البد  وقالت  زكي  ر�سا   االأ�ستاذة 

الكتابة منها  اجلريدة  هذه  يف  للكتابة   �رشوط 

املو�سوعات اإختيار  كذلك  و  االجنليزية   باللغة 

وبالن�سبة وم�سكالتها.  اجلالية  ب�سوؤون  تعنى   التى 

اجلرائد يف  للرابطة  تخ�س�س  �سوف  التي   لل�سفحة 

يف للكتابة  عامة  اأطر  هناك  هل  ت�سائلت   امل�ساركة 

احل�سيني حمرز  الدكتور  فاأجاب  ال�سحيفه؟   هذه 

 بالطبع �سوف نحدد االطر العامة للكتابة على �سبيل

 املثال نتناول ق�سية حديثة على ال�ساحة ونخ�س�س

جاءت ثم  الق�سية.  هذه  جوانب  ملناق�سة   ابوابا 

جرج�س ادوارد  اال�ستاذ  والكاتب  االديب   مداخلة 

 الذي اكد ان فكرة تكوين رابطة لل�سحفيني والكتاب

 العرب من االفكار العظيمة التي متنينا حتقيقها منذ

 زمن بعيد واقرتح ان يتم ا�سدار اجلريده املقرتحة

 باأ�سم الرابطة وان ت�سم ابوابا متخ�س�سة يف جميع

 املجاالت وقد عاجلت يف كتاباتي وق�س�سي الكثري

املهجر يف  العربي  االن�سان  وم�سكالت  ق�سايا   من 

وامتنى النجاح والتوفيق لنا جميعا

مداخلة اال�ستاذ احمد حجازي

وال�سباب الثاين  اجليل  البناء  يكون  ان   اقرتح 

 �سوت وراي يف هذه اجلريدة النهم مبثابة الدعامة

ي�سعرون النهم  هنا  عربي  عمل  الي   اال�سا�سية 

قد ولدوا على منا والنهم  اكرث   بالواقع االمريكي 

حولهم يدور  ماذا  جيدا  ويفهمون  االر�س   هذه 

وحولنا كعرب مهاجرين

مداخلة اال�ستاذ ر�سا ابو�سفرة

البد امريكا  يف  عرب  واعالميني  كمثقفني   نحن 

موؤثرين نكون  راية واحدة حتى  نتجمع حتت   وان 

ال�سحافة يف  جتربتي  خالل  من  وانا   ومتاأثرين 

جميئي قبل  اعتقد  وكنت  الكثري  عانيت  امريكا   يف 

يف يكون  ما  ا�سهل  من  ال�سحفي  العمل  ان   هنا 

ولكن اجلزائر  يف  �سحفيا  اعمل  كنت  حيث   امريكا 

تعمل �سحفيا وموزع جرائد و�سائد ان   هنا عليك 

احبذ ولهذا  �سو(  مان  )ون  طريقة  على   اعالنات 

 واحتم�س لفكرة تاأ�سي�س رابطة لنعر�س من خاللها

 كل م�ساكلنا ونعمل على حلها واقرتح ان ت�سع كل

اجلريدة يف  �سعارها  الرابطة  يف  م�سرتكة   جريدة 

لعمل االجنليزية  باللغة  ت�سدر  �سوف  التي   اجلديدة 

 كيان اعالمي عربي ذا ثقل يف اجلالية ويف املجتمع

 االمريكي وان يكون هناك ندوات �سحفية وور�س

لل�سحفيني اجلدد وا�سار  عمل وتدريب وار�سادات 

واقعة فذكر  خطرية  وق�سية  مهمة  نقطة  اىل   اي�سا 

املعلومات كتابة  فعند  االح�ساء  ا�ستمارة   امالء 

العرق يف  عربي  ا�سم  ذكر  وجود  عدم   الحظت 

فكتبت اآخر  او  اوا�سود  ابي�س  اما  الحظتة   فالذي 

اليه انتمي  الذي  االخر  هو  من  اعرف  وال   اخر 

عنا يعرب  كيان  لنا  يكون  وان  البد  هذا   والجل 

ويعمل له ح�ساب.

مداخلة اال�ستاذ عوين حدادين

 فكرة تاأ�سي�س رابطة حلم دائما يراودين فاأنا كاتب

 �سحفي حر يف اكرث من جريدة مهجرية ويل بع�س

 االراء املتوا�سعة وتو�سف احيانا باملهمة والجل

الرابطة هذه  عن  م�سوؤول  يكون  ان  اقرتح   هذا 

واإحتياجتها جيدا  عملها  طبيعة  يفهم  اداري   من�سق 

الفنيةوالعلمية  واملادية

مداخلة امل�سور ال�سحفي �سعيد االتب

معنوية قيمة  لل�سحفيني  ان  توؤكد  رابطة  عمل   فكرة 

 فمثال عندما اوزع جريدة يقول يل �ساحب املكان

 باأ�سلوب متعجرف �سعها هناك : وي�سري اىل مكان

 خارج املحل .. على الرغم من ان اجلرائد العربية

وعليها �سدورها  مبجرد  تنفذ  جمانا  توزع   التي 

كيان وخللق   ، يقراأونها  املهاجرين  وكل   الطلب 

 يحرتمه جميع الفئات البد وان يكون لنا رابطة لكي

يكون لنا �سوت ..

مداخلة ال�سيدة هدى ا�سماعيل

فال االفكار  من  الكوكبة  هذه  اىل  ا�ستمعنا  ان   بعد 

ممكن وقت  ا�رشع  ويف  فورا  نبداأ  ان  غري   تعليق 

على كتاب  وهناك  موؤثرة   جرائد  ا�سحاب   فنحن 

يكتبون يف هذه اجلرائد  اعلى م�ستوى من احلرفية 

 ومن يرى غري ذلك اما ان يكون مغرور ا او جاهال

على تعلق  التي  فقط  بعينه  اال  القراءة    اليعرف 

 املجرور واملك�سور يف اللغة واليقراأ بعقله وبقلبه

ان�ساين م�سمون  من  واجلمل  الكلمات  حتتويه   وما 

ويف يقراأ.   من  كل  على  تاأثري  لها  عظيمة   وافكار 

الدكتور اختيار  على  االتفاق  مت  االجتماع   نهاية 

حمرز احل�سيني من�سقا عاما  لهذه الرابطة

الجتماع الول لرابطة الإعالميني العرب بالوليات  املتحدة  المريكية 

óMƒàJ ájôé¡ŸG áaÉë°üdG
¢UÉN
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يM πول العم∏ية الù°رية الت« 
bامâ ب¡ا وMدة مكاaحة الgQاب ‘ ال± 
 øم مواطæيني  باعت≥ال   â¡تfوا ا…  ب« 
UG°ول لæÑاfية  ‘ ولية aالOلØيا بت¡مة 
امل†°اOة  S°تæ¨ر   ïيQوا°U  AGô°ûل الù°ع« 
واعاOت  اˆ  õMب   íال°üل ل∏طاFرات 
S°اب≥ة  باعت≥الت   Òcòالت العم∏ية 
 πبتحوي اJ¡موا  اي†°ا  لæÑاfيني   â∏م°T
اموال ا¤ õMب اˆ cما T°م∏â الJ¡امات 
املîابرات   ‘  â∏عم لæÑاfية  مواطæة 
 º¡تJ ¿ا  πÑb ةÒÑc ةØيXالمريكية بو
Nالل  ع∏ي¡ا   â∏°üM مع∏ومات   Ωداîت°Sبا

عم∏¡ا ومرJQ¡ا ÷¡ات NاQجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رشة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رشوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�س  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�س  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�س اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�س  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉس من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�س تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رش االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�س االتهام

اخرين  ا�سخا�س  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رشوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رشاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�س  وقالت  الريا�سية  ني�س 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رشبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�س  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉس  االف  ع�رشة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qيويوfيا وfاØ∏°ùæب â∏م°T م∏ة اعت≥التM 
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.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
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.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
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.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
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.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
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Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

Nدمات Jرجمة و اجرBGت ال¡éرة

  Jرجمة املù°تæدات.
JعÄÑة ا’CوQا¥ اÿا�°ة با÷ùæ°ية ا’Cمريكية والكرت 

.ô°†NC’G

     cروت Qجال ا’Cعمال.  
.…õعرب« و ا‚∏ي ìراaC’روت اc  

 ùf°اعد ‘ التح†°Ò لمتحا¿ ا÷ùæ°ية ا’Cمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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االمتناع عن التدخني يحتاج اىل... قرار ... 

هدوء... تركيز ... كا�سة �ساي...و�سيجارة

حم�سي حم�س�س

-------

يف حم�س�س فتح التلفزيون لقى املغنية وردة 

تقوول : بتون�س بيك

قال املح�س�س : يف جهنم ان �ساء الله .

ردت ورده : وانته معايا

-------

واحد

راح يخطب فقعد مع اأبو العرو�س وبيعلك...

قال اأبوها: هذي منا�سبه تاكل فيها

علكة؟؟ قال: �رشوري بعد مااأدخن.. قال 

اأبوها: اإنت بتدخن؟؟ قال: وقت مااأ�رشب..

قال اأبوها: اإنت بت�رشب؟؟ قال: وقت مااألعب 

قمار.. قال اأبوها: من متى بتلعب؟؟

قال: من بعد ماطلعت من ال�سجن.. قال اأبوها: 

ومتى ان�سجنت؟؟ قال: ملا قتلت

اأبو وحده تقدمت لها ورف�سني.. قال اأبوها: 

على بركة الله نقراأ الفاحتة

--------

قملتان برا�س واحد ا�سلع قالت وحدة الختها اا 

عط�سانة قالتلها �سكتي نحنا ب�سحرا!!!

-------

دكتور عيون �ساف ا�سارة حمرة نزل من 

ال�سيارة و حط لها قطرة

-------

مره هندي ت�سارب مع واحد عربي وكان عاوز 

يقول له يا ابن احلرام ..... قال انت ماما 

واحد .. بابا كتري

-------

يف حم�سي راح عند الدكتور . قاله يا دكتور 

يف م�سكلة وين ما عبحط ا�سبعي على ج�سمي 

عبوجعني . بعد الفح�س و ال�سور ا�ستنتج 

الدكتور ان يف ك�رش باأ�سبع احلم�سي

--------

�سعيدى جاتله ر�ساله حلوة قعد ي�سحك

ات�سل باىل بعتهاله وقاله

والنبى ابعتها تانى

-------

ر ا�سطوانتني  qبلديات فتح حمل انابيب غاز .. فج

فى و�سط البلد .. دعاية

-------

واحد غبي قال ل�ساحبه : قل يل من ت�ساحب 

اقل لك من انت

رد عليه و قاللو : من ت�ساحب ؟

قاللو : من اأنت

------

واحد متزوج قريب جاب حلرمتوبغبغاءكل 

�سويه يقول للحرمه ياغبيه احلرمه قالت 

لزوجها يا انا يا هو يف البيت جا   يبيعوا ما 

لقي احد ي�سرتيه قال ابدل لونه جابوا حلرمتوا 

قال هادا واحد جديد

قالتلوا �سكرًا قال لها يرفع رجلو اليمني يتكلم 

عربي ويرفع رجلو الي�سار يتكلم اجنليزي 

قالتلوا لو رفع رجولو االإثنني اإي�س ي�سوي قال 

البغبغاء اطيح يا غبية

------

قروي راح احلج و�سكن يف خميم الن�ساء 

......لي�س ؟؟؟ يحج عن امه

------

كمبيوتر قال لكمبيوترة: انتي طالق... 

قالتلو:يخرب بيتك، وال�سي دي ايل 

ببطني؟؟؟؟؟؟؟

-------

فيه اأ�سد اأكل عجوز اأعجب بطعمها ملاذا؟النها 

ت``ق```رم````�س

--------

روي قال له ولده : يبه رخ�ستي انتهت .... 

قال : اكيد من كرث دورانك يف ال�سوارع

--------

القا�سي الحد املتهمني ا⁄ اقل لك يف املرة 

املا�سية انني ال اريد روؤية وجهك مرة اخرى 

-قلت ذلك يا �سيدي لل�رشطي الذي قب�س علي 

لكنه ⁄ ي�سدقني

--------

فتاة �ساعت حقيبتها فذهبت اىل ق�سم ال�رشطة 

و قال له احدهم �سنبحث عنها و لو كانت حتت 

االر�س عند عودتها يف الطريق رات عماال 

يحفرون فقالت لهم انتبهو فاحلقيبة لونها ا�سود

-------

�سمعت زوجة النجار الفاكهاين يغازل 

زوجته قائاًل لها: يا تفاحة قلبي يا ماجنة 

حياتيو�سمعت احللواين يغازل زوجته قائاًل لها: 

يا كنافة قلبي يا حالوة روحيفطلبت من زوجها 

اأن يعاملها باملثل فقال لها: يا م�سمار قلبي يا 

�ساكو�س حياتي يا لزقة بغرا يا بنت اللوح

------

مري�س لدكتور نف�سي: احلقني يا دكتور... 

انا ب�سوف االأ�سياء اللي حتح�سل يف امل�ستقبل 

الدكتور: اأي ال... و امتى بدت هامل�سكلة 

معك؟املري�س: اخلمي�س اجلاي....

-------

من ⁄ ميت بال�سيف مات بغريه تعددت االأ�سباب 

واملوت واحد، هو قادم ال مفر منه - وما 

تدري نف�س ماذا تك�سب غدا وما تدري نف�س 

باأي اأر�س متوت، ما طار طري وارتفع اإال كما 

طار وقع.............كابÏ طفيلي يعلن 

اإقالع طائرة !!

-------

ôéæ°SÉe É«fódGنكت X نكت

فيها نا�س

on line ....

على طول جنبك ولو احتجتهم تالقيهم داميا جاهزين

ونا�س

off line ..

داميا م�س موجودين حتى لو كانوا قريبني

ونا�س

away ....

بعدوا من زمان وغابوا من �سنني

ونا�س

Busy ....

على طول م�سغولني وبي`جروا وم�س الحقني

ونا�س

out to lunch ....

عاي�س`ني عل`�سان ياكلوا وعلى الدن``يا ميتني

ونا�س

blocked ...

ج`رح``ونا كتي``ر وبوجودهم م�س مرغ`وبني

ونا�س

Delete ..

تعبونا معاهم وعلى فراقهم قادرين

وباعونا وحياتنا معاهم بقت م�ستحيل

وفيها اللي عملوا

sign in ..

دخلوا يف قلوبنا ومعاهم مرتاحني

وفيها اللي �ساروا

sign out ..

خ``رج``وا ب`�س يف 

قل``وبنا حم``فورين

:ÖJالكا πميõال
»°SÒLƒ«f  áÑ°SÉ°ùµdG  ódÉN 

التي   ) اليوم يعود املعلمون اىل مدار�سهم يف تراجع عن )غ�سبتهم 

القرار  �سانع  اىل  و�سلت  الر�سالة  ان  اال  مطالبهم  حتقق   ⁄ وان 

،ر�سالة غ�سب وقهر وفقر و وطن ال يريدون ان ي�رشق منهم ر�سالة 

تقول :ان االردين لن يتحمل لالبد وانه اذا ادى جمرد ت�رشيح مهني 

يتوقعوا  ان  عليهم  فانه  الغ�سبة  هذه  مثل  اىل  للمعلمني  وزير  من 

مالذي �سيجري لو حاولوا فر�س اجندات الوطن البديل والتوطني 

لنقابة  ينتف�سوا   ⁄ فاالردنيون   ، امل�ستقبل  يف  عليه  واملحا�س�سة 

و⁄ ينتف�سوا القالة وزير امنا هو البالون نفخ فيه كثريا ، اكرثمما 

يحتمل البلد واهل البلد فانفجر يف وجوه نافخيه .

االعالم متاهى مع )ال�سلطويني( وغطى بخجل ا�رشاب املعلمني با�ستثناء بع�س املواقع االلكرتونية 

فيما انحاز )الكتاب الليربالني( لليربالني اجلدد فتخندق بع�سهم خلف الوزير وا�سقطوا افكارهم على 

ما يجري حمملني م�سوؤوليته لال�سالمني الذين كعادتهم ⁄ ينربوا للخو�س يف معارك الوطن امل�سريية 

متاما كما فعلوا يف هبة ني�سان قبل واحد وع�رشين عاما فانظارهم ترنو اىل الغرب اكرث مما ترنو 

لتت�سالح مع  ت�ستغل اال�رشاب  بقيت االحزاب االخرى يف املنطقة املحايدة و ⁄  فيما   ، ال�رشق  اىل 

ال�سعب الذي ⁄ يعد يرى فيها اال خيال ماتة حتركه ال�سلطة بدون ان يخيف النا�س او يوؤثر فيهم او 

يحركهم او ينظم ا�رشاباتهم .

يف دولة )عمان ال�سقيقة( ومعها الزرقاء الكل راقب امل�سهد عن بعد، فالعر�س عند اجلريان، واالردن 

ال يعنيهم ،معركتهم لي�ست هنا وانتفا�ستهم لي�ست هنا واعت�ساماتهم لي�ست خم�س�سة ل )هنا( ،)عمان 

ال�سقيقة ( م�سغولة بحفالت االزياء ل�سالطينها وام�سيات �سعراء ال�سلطان وليايل االن�س .

عمان ال�سقيقة خط احمر على )االردنيني احلمر ( ، ا�سوارها عالية عليهم ال ي�ستطيعون ان يت�سلقوها 

،هي فندق موؤقت للبي�س و غلمان البي�س وو�سيفاتهم ، �رشكات عمان لهم وطائراتها لهم واموالها 

لهم وناطحات �سحابها لهم ، اما انتم ايها االردنيون الطيبون فلكم الوطن والفقر .

ا�ستفزين بع�س اولياء امور الطالب الذين ا�ستكوا من خ�سارة ابنائهم ا�سبوع درا�سي ، ال تخافوا على 

م�ستقبل ابنائكم ، ماذا يهمكم اكرث: ان تعلموا ابناءكم الريا�سيات ام احلرية ، ان تعلموهم العربي 

ام حب الوطن ، ان تعلموهم الريا�سة ام الدفاع عن االردن ،ان تعلموهم املحا�سبة ام معرفة من 

ي�رشق االردن ، ان تعلموهم املو�سيقي ام ان يحفظو ن�سيد احلرية .

علمت ابنتي ثالثة ا�سياء اال تكذب ،اال تنافق، ان ت�سمد ملبادئها الن االن�سان ان كذب فقد احرتامه 

لنف�سه وان نافق رخ�س وان فقد مبادئه فانه يتحول اىل ا�سالء ان�سان او اىل طيف ب�رش .

قبل ثمانية وثالثني عاما ثار اليونانيون على امللك لكنهم �سدموا بان الثوار اكرث ديكتاتورية من 

العظيم  �ساعرهم  ان�سد  ان  بعد  ملبادئهم  انت�رشوا  ير�سخوا  و⁄  يهنوا   ⁄ الثوار  على  فثاروا  امللك 

)ثوذاراك�س(:“ ايها اليونانيني ان اردمت لل�سم�س ان ت�رشق من الغرب فانكم ت�ستطيعون“ ودفع ثمانية 

من الطلبة حياتهم ثمنا حلرية اليونان اىل االن الزال اليونانيني يزورون ا�رشحتهم ي�سعون الورد 

عليها ، ماذا فعلنا ل�سهداء هبة ني�سان .

ني�سان قبل واحد وع�رشين  الطاغوت ، ودم ثمانية اردنيني يف  اليونان من  دم ثمانية طالب حرر 

عاما اعطانا الدميقراطية وجمل�س نيابي حر والغى االحكام العرفية وادخل احلزبية كتبت عن الثورة 

املغدورة امتنى اال اكتب عن الهبة املغدورة او عن انتفا�سة املعلمني املغدورة .

االردين ال ميوت يف العمر مرة واحدة بل ميوت كل يوم ميوت عندما ينام اطفاله بال ع�ساء ، وميوت 

عندما مي�سي اطفاله حتت املطر للو�سول اىل مدر�سة ال يوجد فيها تدفئة وبعد كل هذا وذاك يطالب 

هوؤالء االطفال مبناف�سة من يتعلمون ال�سباحة واملو�سيقى وركوب اخليل قبل ق�ساء عطلة ال�سيف يف 

فرن�سا و �سوي�رشا.

االردين ميوت قهرا عندما يتعب ويكد ل�ستة ع�رش عاما ليتخرج من الدرا�سة ويجد ان الفا�سلني درا�سيا 

قد �رشقوا وظيفته ، و ميوت عندما يكون عليه ان يتحمل رئي�س وزراء ⁄ ي�ست�سار يف تعيينه ووزراء ⁄ 

يعطوه الفر�سة ليبدي رايه يف امانتهم وكفاءتهم ، و ميوت كمدا عندما يتالعب الكمبيوتر يف عالمات 

ابنائه ويتالعب م�سوؤوليه باموال وثروات بالده عندما ي�سطو االغراب على منا�سب اوالده .

من عمان تاأتيني ر�سائل االردنيني ،على بريدي االلكرتوين،�سارخة: يا رجل تبعث بر�سائلكn الينا 

مليئة باالحزان واالوجاع،اأال تعلم اأن قلوبنا ماتت،وعقولنا ماتت يف مناخات االنحطاط االجتماعي 

واالقت�سادي وال�سيا�سي .

يريدون جتفيف اقالمنا كي ال تك�سف امل�ستور يف )عورات الف�ساد( الذي يجري كل يوم يف )ال�سالونات 

ال�سيا�سية( و)غرف النوم( ال�سيا�سية، ولكن للح�سول على حقوقنا فانه على �سوتنا ان يكون ) هادرا( 

عابرا للقارات واملحيطات واملمنوعات وكل اخلطوط احلمراء وال�سفراء ،

تكبلني ال�سطور والكلمات ، تكبلني قوانني القمع واحلكومات ، تكبلني )�سجرة الدر( بحذائها املر�سود 

حلفß الدولة ، ، تكبلني قيود ال�سجان و)ب�ساطري ال�سجان( ، يكبلني الذين حملوا القادمني اجلدد على 

قامتنا وظهرنا وروح االموات ، لكن قلمي �سيظل مثل �سعبي يبحث عن ال�سم�س يف كل اجلهات النني 

موؤمن ايها االردنيون بانكم ان اردمت لل�سم�س ان ت�رشق من اجلنوب او ال�سمال فانكم ت�ستطيعون .

انا الذين ا�ستباحوا دمي و قلمي واموال بلدي من فقراء قريتي املبعرثة و )بلدي املبعرث( و مايل 

املبعرث و )املهدور( ، انا )املبعرث( انا )املعرث( انا )املعفر( اطلق العنان لقلمي لي�ستبيح ترف الل�سو�س 

الذين �رشقوا )بنكي املركزي(، و)وانتمائ املركزي( ويريدون لوالئي ان يكون )مركزي(، وينفث 

غبار احلرية يف وجوههم التي ال ت�سبه وجوهنا، و)مالب�سهم( التي ال ت�سبه )اثوابنا(، وغطاء روؤو�سهم 

يف احلداد الذي ال ي�سبه لون غطاء روؤو�سنا .

نعلم ان عند الرفاعيني )فوبيا( ا�سمها ني�سان ، وين

�سان قادم ، وغ�سب االردنيني قادم ، ال تعتقدوا انكم ا�سكتموهم بكالمكم املع�سول ( هم اعطوكم 

هدنة من املعركة ، ان حققتم مطالبهم مدوا لكم غ�سن الزيتون ،وان وا�سلتم خداعهم و�رشقة وطنهم 

فانهم �سيقر�سون �سدورهم امام دباباتكم .

Ñ°†Zة الfOQيني وMياO عما¿ الû°≥ي≥ة

khaledkasasbeh@yahoo.com
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هي  اأفالم  اإنتاج  �رشكة  اأول  اأن  تعلم  هل          ·
�رشكة كومدور فيلم ووجدت يف القد�س .

اآ�سيا  اأول احتاد ريا�سي يف  اأن  تعلم  ·        هل 
 2 بتاريخ  واأ�س�س  الفل�سطيني  القدم  هو احتاد كرة 

حزيران 1928م .

اأول دولة عربية  اأن فل�سطني هي  ·        هل تعلم 
يف   2-1 وخ�رشت   1929 عام  انكلرتا  �سد  لعبت 

القد�س .

املح�رش  ار�س  هي  فل�سطني  اأن  تعلم  هل          ·
واملن�رش .

·        هل تعلم اأن فل�سطني هي اأول بلد اق�سم بها 
الله عز وجل يف كتابه .

·        هل تعلم اأن نبي ا لله اإبراهيم دفن هو وابنيه 
يف مدينة اخلليل .

االأكرث  كانت  فل�سطني  ار�س  اأن  تعلم  هل         ·
تعر�سا للغزوات يف تاريخ الب�رشية .

اأن  قبل  فل�سطني وجدت  اأن دولة  تعلم  ·        هل 
يوجد املكابيون اأو االإ�رشائيليون .

·        هل تعلم اأن الفينيقيون هم نف�سهم الكنعانيون 
اال�سم  ذلك  عليهم  اأطلقوا  االإ�رشائيليون  اأن  اإال 

الإثارة نزعة فيما بينهم .

وجد  ت�رشيعي  جمل�س  اأول  اأن  تعلم  هل          ·
يف العا⁄ كان يف فل�سطني حيث كان جمل�س ي�سم 

ممثل عن كل قبيلة .

على  ولد  ال�سالم  عليه  عي�سى  اأن  تعلم  هل          ·
اأنا  التي  االأر�س  بوركت  وقال  فل�سطني  ار�س 

عليها ، وهو من النا�رشة االأ�سل وولد يف مدينة 

بيت �ساحور قرب بيت حلم يف حقل الرعاة .

·        هل تعلم اأن اللغة الفل�سطينية القدمية احتوت 
على اأكرث من 34 حرفا هجائيا ولكن اغلبها اندثر 

ع�رشات  االإ�رشائيليون  �رشق  وقد  الن�سيان  طي  يف 

التي نزل  العربية  اأنها  االألفا® واالأحرف واأدعو 

بها كتاب الله .

·        هل تعلم اأن فل�سطني حتوي على 4 مناخات 
كم�ساحة  �سغرية  م�ساحة  يف  وجودها  �سعب   ،

 ñال�ساحلي واملنا ñفل�سطني واملناخات هي املنا

اأو  االأغوار   ñومنا اجلبلي   ñواملنا ال�سحراوي 

البقاع ..

·        هل تعلم اأن م�سطلح الزراعة النادرة ابتكر 
عامليا لي�سف فقط نوعية الزراعة يف فل�سطني .

·        هل تعلم ان اجلبل االبي�س هو جبل يف نابل�س 
مما  يوميا  ملم   1 يتحرك  انه  اجليولوجيون  يقول 

دفع البلدية اإىل اإقامة حاجز باال�سمنت اإال اأن ذلك 

⁄ يثنه عن التحرك فحطمها مرة اأخرى .

اأجود  هو  الفل�سطيني  العنب  اأن  تعلم  هل          ·
اأنواع العنب يف العا⁄ .

اأن الفل�سطينيون اأول من اكت�سفوا  ·        هل تعلم 
التمر والربتقال والليمون وال�سمام .

·        هل تعلم اأن اأول مدينة يف العا⁄ هي مدينة 
اأريحا .

·        هل تعلم اأن اأول �سور وجد يف العا⁄ هو 
�سور مدينة اأريحا .

·        هل تعلم اأن اأول �سيدلية وجدت هي ال�سريين 
اجلبل  اأعلى  على  يبنى  الذي  البناء  هو  وال�سريين 

ويزرع بداخله النعناع واملريامية والزعرت .

4 مدن كانت يف املا�سي من  ·        هل تعلم اأن 
املدن اأالثني ع�رش يف عهد االإغريق وهم ) بي�سان 

ونابل�س وعكا ويافا ( .

اأبواب  على  انهار  نابليون  اأن  تعلم  هل          ·
عكا .

·        هل تعلم اأن ن�ساء فل�سطني هن اأول من غنى 
للرجال وذلك ليزيدوهم حمية اأثناء احلروب .

هو  العا⁄  يف   ñموؤر اأول  اأن  تعلم  هل          ·
كتابه  زال  وال  فل�سطيني  وهو  كا�سريو�س  �سيو�س 

بل�ستينو حمفو® يف متحف اللوفر ..

·        هل تعلم اأن الفل�سطينيني هم اأول من مار�س 
مهنة احلدادة .

·        هل تعلم اأن العموريني هم اأول من رو�س 
االأح�سنة والفر�س والكالب .

·        هل تعلم اأن اأقدم ما اكت�سفه الب�رش هو حجر 
للع�رش ما قبل  اأخر يعود  اأثار حجر  منحوت عليه 

احلجري يعتقد اأن اأحدا ا�ستخدمه الإ�سعال نار وقد 

وجد يف احد جبال القد�س ..

اأول من  الفل�سطينيون القدماء  اأن  ·        هل تعلم 
رعى الغنم .

·        هل تعلم اأن اليطوريون هم اأول من مار�س 
النجارة وكانوا يعي�سون يف جبال اخلليل .

كانت  للم�سلمني  قبلة  اأول  اأن  تعلم  هل          ·
القد�س 

تعر�س  بلد  اأكرث  فل�سطني  اأن  تعلم  هل          ·
للغزوات 

·        هل تعلم اأن جرة ماء وجدت يف احد جبال 
اأنها  االآثار  علماء  وقال  1897م  عام  الله  رام 

اأقدم جرة ماء وجدت حتى االآن .

اأول حرب وقعت بني جي�سني  اأن  ·        هل تعلم 
حدثت على ار�س فل�سطني .

·        هل تعلم اأن ياأجوج وماأجوج �سيقتلون على 
عي�سى  �سيدنا  عليهم  يدعي  اأن  بعد  فل�سطني  ار�س 

عليه ال�سالم .

·        هل تعلم اأن االأعور الدجال �سيقتل على يد 
اجلنوبي  الباب  على  ال�سالم  عليه   Ëمر ابن  عي�سى 

ملدينة اللد .

اأن اأول الب�رش عا�سوا يف فل�سطني  ·        هل تعلم 
وان اأخرهم �سيعي�سون يف فل�سطني .

الله جميعا �سلوا خلف  اأنبياء  اأن  ·        هل تعلم 
�سيدنا حممد يف املحراب حتت ال�سخرة يف داخل 

قبة ال�سخرة .
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فيها نا�س

on line ....

على طول جنبك ولو احتجتهم تالقيهم داميا جاهزين

ونا�س

off line ..

داميا م�س موجودين حتى لو كانوا قريبني

ونا�س

away ....

بعدوا من زمان وغابوا من �سنني

ونا�س

Busy ....

على طول م�سغولني وبي`جروا وم�س الحقني

ونا�س

out to lunch ....

عاي�س`ني عل`�سان ياكلوا وعلى الدن``يا ميتني

ونا�س

blocked ...

ج`رح``ونا كتي``ر وبوجودهم م�س مرغ`وبني

ونا�س

Delete ..

تعبونا معاهم وعلى فراقهم قادرين

وباعونا وحياتنا معاهم بقت م�ستحيل

وفيها اللي عملوا

sign in ..

دخلوا يف قلوبنا ومعاهم مرتاحني

وفيها اللي �ساروا

sign out ..

خ``رج``وا ب`�س يف 

قل``وبنا حم``فورين

Iرé¡dا ¿ƒfÉb ìÓ°UÉب áÑdÉ£ªلd ø£æ°Tاh áª°UÉ©dا ‘ ¿ƒ«لe ∞°üf
يف  االأمريكية  العربية  اجلمعية  �ساهمت 

نيويورك بتنظيم تظاهرة ”م�سرية يف اأمريكا“  

يف الواليات املتحدة ملطالبة الرئي�س باراك 

قطعها خالل  التي  بالوعود  بالوفاء  اأوباما 

ا�سالح  باجراء  يتعلق  االنتخابية ميا  حملته 

يف جمال الهجرة بالواليات املتحدة.

ال�ساعة  متام  يف  امل�سرية  انطلقت  وقد 

الكوجنر�س،  مبنى  امام  )17:00 ت ج( من 

األف   500 ح�سد  اىل  املنظمون  �سعى  حيث 

�سخ�س للم�ساركة يف التظاهرة.

والذين  التظاهرة،  يف  امل�ساركون  وطالب 

وا�سنطن،  العا�سمة  على  التوافد  يف  بداأوا 

�ساأنه  من  الذي  االقت�سادي  اال�سالح  بتنفيذ 

تقنني و�سع املهاجرين  اأمام  الطريق  متهيد 

عن  ف�سال  ر�سمية  وثائق  يحملون  ال  الذين 

ال�سماح لهم بجلب ذويهم للعي�س معهم.

لو�س  من  قادمون  نا�سطون  و�سل  وقد 

900 حافلة  اأجنلي�س وتك�سا�س، ا�سافة اىل 

امل�سرية  يف  للم�ساركة  والية   30 من  قادمة 

التي ي�سبقها عدد من االأحداث.

متام  يف  االحت�ساد  اىل  املنظمات  احدى  دعت  فقد 

فيما  االأبي�س،  البيت  امام  ج(  ت   15:00( ال�ساعة 

اأجل  من  للتو�سل  قدا�سا  كاثلويكيون  اأ�ساقفة  يعتزم 

من  العديد  اىل  ا�سافة  الهجرة،  اال�سالح يف جمال 

املوؤمترات التي تعقد يف نقاط عديدة من املدينة.

و�سارك يف فعاليات هذه امل�سريات كل من ال�سيناتور 

املجل�س  ومديرة  مينيد�س  روبرت  الدميقراطي 

الوطني لالأعراق، واملمثلة املك�سيكية لو�سيا ميند�س، 

هذا  �سوتيلو  ايدي  ال�سهر  االذاعي  النجم  انهي  فيما 

امل�سرية بكلمة القاها(

”الرا�سا“  منظمة  من  مارتينيز  كالري�سا  وقالت 

”ال�سوؤال  اجلمعة  �سحايف  موؤمتر  خالل  اال�سبانية 

الوعد  الحرتام  االثنني  من  اعتبارا  �سينفذ  ماذا  هو 

من  الكثري  اأعطينا  لقد  الهجرة.  قانون  باإ�سالح 

الوعود يف ال�سابق“.

تعهد خالل  اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س  وكان 

حملته الرئا�سية باإ�سالح قانون الهجرة قبل اأن تاأخذ 

م�ساغل اأولوليات ت�رشيعية اأخرى.

ال�سناتوراأن  اتفق  املا�سي  االأ�سبوع  اأن  اإال 

ليند�ساي  واجلمهوري  �سومر  ت�سارلز  الدميوقراطي 

قانون  القرتاح  العري�سة  اخلطوط  حول  غراهام 

الإ�سالح قانون الهجرة يعتزمان عر�سه على جمل�س 

.ñال�سيو

”التو�سل  اإىل  ودعاهما  ال�سناتوران  اأوباما  وهناأ 

الهامة  امل�ساألة  هذه  حول  اإجماع  اإىل  ال�سنة  هذه 

يتجاوز اخل�سومات الفئوية“.

الرئي�سية  النقاط  ن�رشا  اللذان  ال�سناتوران  وقدم 

مل�رشوعهما خطة من اأربع نقاط: ا�ستحداث بطاقات 

�سمان اجتماعي بيومرتية يتم ا�ستخدامها كبطاقات 

العمل،  من  ال�رشعيني  غري  املهاجرين  ملنع  هوية 

وتعزيز االأمن على احلدود، وا�ستحداث اآلية لت�سغيل 

العمال املوقتني، وو�سع خطة ”�سعبة ولكن �سائبة“ 

لت�رشيع هذا االإ�سالح.

اأنه  على  اأي�سا  ال�سناتوران  �سدد  اقرتاحهما  ويف 

”االأف�سل  جتتذب  اأن  املتحدة  الواليات  على  ينبغي 

�ستمنح  االأمر  هذا  ولتحقيق  العا⁄“.  يف  واالأملع 

البطاقة اخل�رشاء )ترخي�س اإقامة دائمة يف الواليات 

العلوم  يف  الدكتوراه  �سهادات  حملة  لكل  املتحدة( 

والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات الذين ح�سلوا 

هذه ال�سهادات من اإحدى اجلامعات االأمريكية.
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كما  اأمريكا  يف  امل�سلمني  �سورة  تعد 

اأ�سواأ  يف  االأمريكي  االإعالم  ينقلها 

ت�سري  حيث  احلايل،  الوقت  يف  حاالتها 

منظمة  اأجرتها  التي  الراأي  ا�ستطالعات 

يناير  يف  االإح�سائية  للبحوث  ”غالوب“ 
االأمريكيني  اأن حوايل ن�سف  اإىل   2010
يتبنون نظرة �سلبية لالإ�سالم، واأن العدد 

�سخ�سية  م�ساعر  يحمل  تقريبًا  نف�سه 

متع�سبة �سد امل�سلمني.

للقلق، خا�سة عند  االأرقام املثرية  هذه 

امل�سرتكني  ثلثي  اأن  االعتبار  يف  االأخذ 

باأن  اأقروا  الراأي  ا�ستطالعات  يف 

تكاد  اأو  حمدودة  باالإ�سالم  معرفتهم 

اأجمد  ال�سحايف  �رشحها  منعدمة،  تكون 

ن�رشته  خا�س  تقرير  يف  خان  حممود 

مونيتور“  �ساين�س  ”كري�ستيان  �سحيفة 

يثق  ال  ”ملاذا  فيه  وت�ساءل  االأمريكية، 

يعرفون  ال  �سعب  اأو  بدين  االأمريكيون 

عنه �سيء؟“. لتكون االإجابة ”اأن النا�س 

الذي  االأمور  من  للخوف  عادة  مييلون 

تقل معرفتهم بها اأو ال يفهمونها“.

ت�سويه �سورة االإ�سالم

االأمريكيني  معظم  اأن  خان  ويتابع 

ال  رمبا  م�سيحي،  جمتمع  يف  ”ن�ساأوا 
االأقل  على  لكن  فيه  �سيء  كل  يوؤيدون 

ال  وبالتايل  عليه.  اعتادوا  ما  هو 

من  نوع  اأي  لهم  ي�سكل  باأنه  ي�سعرون 

التهديد اأو اخلطر. والأن االإ�سالم اليزال 

يحتل  ال  والأنه  اأمريكا،  يف  اأقلية  دين 

ت�سعر  العامة،  احلياة  يف  كبرية  م�ساحة 

بعدم  االأمريكيني  من  العظمى  الغالبية 

القدرة على الثقة به. كل مرة ينعت فيها 

روبرت�سون  بات  االمريكي(  )املب�رش 

ت�سف  اأو  ب`“الفا�سيني“  امل�سلمني 

االإ�سالم  كولرت  اآن  االأمريكية(  )الكاتبة 

باأنه ”عقيدة حرق ال�سيارات“، ال تكون 

الربامج  م�ساهدي  عدد  زيادة  النتيجة 

التي يقدمها كالهما وح�سب بل يزيد هذا 

وامل�سلمني  االإ�سالم  �سورة  ت�سويه  من 

لدى الراأي العام االأمريكي“.

�ساف اإىل هذا التقارير االإخبارية التي  oي

24 �ساعة.  تطالع امل�ساهدين على مدى 

عن  خربًا   cnn قناة  تبث  مرة  كل  ففي 

”جني اجلهادية“،  نف�سها  من تطلق على 

اأو تقدم ”فوك�س نيوز“ تقريرًا عن عدم 

القيادة،  من  ال�سعودية  املراأة  متكن 

لل�سياق  حتليل  ذلك  يعقب  اأن  دون  من 

ي�سعر  لهذا،  يوؤدي  الذي  االجتماعي 

االإ�سالم  من  بال�سجر  اآخر  اأمريكي 

وامل�سلمني، وفق ما يرى التقرير.

فاإن  متعددة،  قراءات  ”وفق  وي�سيف 

النظر  الإعادة  يحتاج  االأمريكي  االإعالم 

االإ�سالم  عن  يقدمها  التي  ال�سورة  يف 

�سنت  املا�سية  ال�سنوات  يف  اأن  خا�سة 

الواليات املتحدة حربني يف بلدين يدين 

العالقات  يجعل  ما  باالإ�سالم  �سكانهما 

االأمريكية االإ�سالمية يف خطر“.

الذين  امل�سلمني  من  القلة  �سلوك  اأن  كما 

ال  اإرهاب،  اأو  عنف  باأعمال  يقومون 

ت�ساعد على حت�سني ال�سورة اأي�سًا. الذين 

هذه  اأن  يعون  جيدًا  االإ�سالم  يعرفون 

لكن  االإ�سالمي  الدين  متثل  ال  االأفعال 

من  العظمى  الغالبية  على  ينطبق  ال  هذا 

اإرهابي م�سلم  اإن جعل كل  االأمريكيني. 

رجل  كل  باعتبار  اأ�سبه  لالإ�سالم  رمزًا 

دين كاثوليكي فا�سد ممثاًل للكاثوليكية، 

بح�سب ما يرى خان.

هذه  من  اخلروج  يتم  اأن  ”يجب  لذلك 

الدائرة املفرغة حتى ميكن حت�سني نظرة 

”من  هذا  ويبداأ  لالإ�سالم“.  االأمريكيني 

خالل  ومن  نف�سها  امل�سلمة  اجلاليات 

يجب  لكن  بالتعليم  التطرف  حماربة 

يف  االأمريكيني  بتعليم  االهتمام  اأي�سًا 

ى االأمريكيون  qهذا ال�ساأن. يجب اأن يتلق

وعن  االإ�سالم  عن  دقيقة  �سورة 

�سكان  خم�س  ميثلون  الذين  امل�سلمني 

االعتبار  يف  االأخذ  يجب  كما  العا⁄. 

اأن اآالف االأمريكيني امل�سلمني يدافعون 

عن كرامة الواليات املتحدة يف كل من 

العراق واأفغان�ستان“.

”لي�سوا  امل�سلمني  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 

جمرد اأع�ساء يف اأقلية تعي�س يف الواليات 

اأمريكيني  مع  يتعاونون  هم  بل  املتحدة 

للنهو�س  واالأديان  االأعراق  خمتلف  من 

بجالياتهم على امل�ستوى املحلي. ويعترب 

اليهودي  االإ�سالمي  التعاون  مركز 

التابع جلامعة جنوب كاليفورنيا بلو�س 

اأجنلو�س من اأبرز االأمثلة“.

املù°∏مو¿ ‘ Nطر

”لالأ�سف  االأمريكي  ال�سحايف  ويتابع 

النظرة  يذهب كل هذا هباء يف ظل هذه 

تغيري  يتم  اأن  ويجب  لالإ�سالم  ال�سلبية 

الكثري  يرى  هذه؟  من  م�سوؤولية  هذا. 

يف  االإخباري  االإعالم  م�سوؤولية  اأنها 

االإعالم  م�سوؤولية  األي�ست  االأول.  املقام 

اتخاذ  على  بالقدرة  اجلماهري  ي�سلqح  اأن 

اأو  عقيدة  ت�سوير  املنا�سبة؟  القرارات 

اأ�سخا�س ب�سكل خاطÅ يوؤثر يف العالقة 

يف  يوؤثر  اأن  ميكن  كما  املواطنني  بني 

عدم  عام.  ب�سكل  االأمريكية  ال�سيا�سة 

امل�سلمني  يعر�س  كاملة  ال�سورة   Ëتقد

م�ساعر  من  ويزيد  للخطر  اأمريكا  يف 

التطرف �سد الدين االإ�سالمي“.

فو�سائل االإعالم ت�سعى دائمًا للنجاح من 

خالل تقدË اأكرب قدر من االإثارة. لكن 

على  النجاح  هذا  يكون  اأن  يعني  ال  هذا 

ح�ساب �سحة االأخبار املقدمة.

ويرى اأن ”احلل اأب�سط مما قد يبدو. يجب 

االأمريكية  االإعالم  و�سائل  حتر�س  اأن 

ليقوموا  م�سلمني  بخرباء  اال�ستعانة  على 

بالعا⁄  اخلا�سة  االأخبار  على  بالتعليق 

�سياقها  يف  و�سعها  يتم  حتى  االإ�سالمي 

املتلقي  يفهمها  وبالتايل  االجتماعي 

االأمريكيون  �سيعرف  بهذا  اأف�سل.  ب�سكل 

يتاأملون  املتحدة  الواليات  م�سلمي  اأن 

اجلهاد  البع�س  يعلن  حني  متامًا  مثلهم 

�سد اأمريكا“.

ال�سحافيني  من  ”العديد  وجود  موؤكدًا 

اال�ستعداد  اأمت  على  امل�سلمني  واملحللني 

لو�سع االأمور يف ن�سابها وتقدË �سورة 

دقيقة عن االإ�سالم. بهذا �ستتمكن و�سائل 

االإعالم من جعل املجهول ماألوفًا“.

ن�سف الأمريكيني لديهم نظرة �سلبية عن الإ�سالم
تقرير اأمريكي: اإعالمنا يحتاج لتح�سني �سورة امل�سلمني

اbCامâ ا÷معية العربية الCمريكية لCطÑاA الæ°SCا¿ f`دوة 
 øم AاÑطCدوة ا`æر ال`°†`Mا¿ وæ°SCاعة الQR ولM ع∏مية

fيويوQ∑ وfيوجرc »°Sما M`†°`ر الæ`دوة òcل∂ T°رcات الæ°Sا¿ 
:º¡°SCاQ ≈∏ولوج« وعæوالتك

Henry Schein
Asteto Dental Lab

 High Tech Innovations
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حمطة  بها  قامت  التي  التجربة  لعل 

لقيا�س  م�سهد  ت�سجيل  خالل  من  االأمريكية   abc
اإحدى  نحو  عن�رشي  �سلوك  مع  التفاعل  مدى 

حيث  من  ملفتا  يبدو  قد  املحجبات  امل�سلمات 

ما اأظهره بخالف املتوقع واإن كان يف هام�س 

معقول اإال اأنه يف كل االأحوال اأظهر اأن التعميم 

املحجبات  نحو  عن�رشيني  االأمركيني  كون  يف 

اإىل  احلقيقة  نطاق  خارج  اأمر  هو  االإ�سالمية 

املوقف  مع  الزبائن  بع�س  تفاعل  حيث  ما  حد 

ووفروا  العن�رشية  �سلوك  ورف�سوا  اإيجابيا 

نوعا من احلماية ب�سكل اأو باآخر .

وزيها  �سكلها  ي�سري  فتاة  دخول  يظهر  املقطع 

اإىل كونها م�سلمة حمجبة - تقوم بدورها ممثلة 

ب�سعة  �رشاء  لغر�س  ملتجر  تدلف   - اأمريكية 

يقوم  البائع  احتياجاتها وبالتن�سيق امل�سبق مع 

البيع  راف�سا  املحل  االأخري مبطالبتها مبغادرة 

بقية  ير�سد  فيما   ،  ) )اإرهابية  اأنها  بحجة  لها 

�سماعهم  اأثناء  املحل  زبائن  تفاعل  امل�سهد 

وم�ساهدتهم للحوار بني امل�سلمة املحجبة وبني 

البائع الذي يظهر مبظهر العن�رشي.

بدايته  يف  ت�سمن  امل�سهد  يف  دار  الذي  احلوار 

حماولة البائع طرد الفتاة فيما كان هناك �سوؤال 

موقف  يف  يرى  كان  اإذا  عما  الزبائن  الأحد 

البائع عن�رشية ما فريد باأن من حق البائع عدم 

البيع ملن ” ال تعجبه مالب�سه اأو ال يبدو مظهره 

ولي�ست  ما  حرية  ذلك  اأن  �سوء  يف   ،  ” جيدا 

�سخ�سية ، وهذه العبارة كانت تاأييدا ب�سكل اأو 

باآخر للعن�رشية ، غري اأنه عندما ك�سفت له فكرة 

االأمريكيني  نحن   ” بالقول  للتربير  جلاأ  امل�سهد 

فاننا  ولذلك  اخلارج  من  مهددين  اأننا  ن�سعر 

ندافع عن انف�سنا بطريقة خ�سنة جدا ”.

غري اأن امللفت كانت لهجة اال�ستنكار على البائع 

اأنه  عن  اجلن�سني  من  الزبائن  بع�س  قبل  من 

اإلقاء  ظل  يف  لها  البيع  لرف�س  احلق  ميتلك  ال 

البائع  م�سامع  ت�سل  حيث  جزافا  االتهامات 

بعن�رشية  الت�رشف  عن  توقف   ” مثل  عبارات 

يدافع  وفيما   ، مثلك“  امريكية  فهي  النا�س  مع 

اآخر عنها يرد عليه البائع متهما اإياه باأنه ”لي�س 

�سدها  يوؤيده   ⁄ اأنه  ملجرد   ” جيدا  اأمريكيا 

” اأنا امريكي خمل�س وابني قد عاد  فريد عليه 

لتوه بعد اكرث من �سنة من العراق وهذا لي�س له 

” لقد ا�سات  ” ، م�سيفا  اإليها(  عالقة بها)ي�سري 

ايل كثريا وانا �سوف اعلم اجلميع بذلك“ .

التقرير من خالل املقطع يوؤكد على اأن امل�سلمات 

اتهامهن  يتم  واأنه  كثرية  لال�ساءة  يتعر�سن 

باالرهاب ملجرد دفاعهن عن معتقدهن ، كما 

ي�سري التقرير اأن يجب اإعطاء االعتبار اإىل اأنهن 

يدافعن عن اأمريكا ب�سكل اأو باآخر .

اأي�سا اأن ن�سبة الذين دافعوا عن  ويربز املقطع 

امل�سلمة املحجبة كانوا بن�سبة �سعف ممن وقف 

يف  �سخ�س   13 جانبها  اإىل  كان  حيث  �سدها 

لها  خميفة  تبقى   6 ال`  ن�سبة  اأن  اإال   ،  6 مقابل 

بحيث جتعلها ”تخ�سى اخلروج لوحدها“ .

اأن جمل�س العالقات االإ�سالمية االأمريكية  يذكر 

التي  للعن�رشية  املت�سدي  غالبا  هو  )كري( 

تتعر�س لها املحجبات مثل حادثة منع قا�سي 

امريكي �سد اإحدى الن�ساء امل�سلمات املحجبات 

بعد اأن رف�س دخولها املحكمة ب�سبب ارتدائها 

احلجاب، وق�سى بحب�سها 10 اأيام بتهمة انتهاك 

اأن  موؤكًدا  القاعة،  داخل  احلجاب  منع  �سيا�سة 

ذلك ميثqpل انتهاًكا للحقوق التي يكفلها القانون. 

و�سبق له املطالبة ب�سن قوانني للحد من ذلك .

ويف 2009م مثال نا�سد املدير التنفيذي ملجل�س 

الرئي�س  )كري(  االأمريكية  االإ�سالمية  العالقات 

وجهها  ر�سالة  يف  اأوباما،  باراك  االأمريكي 

على  الت�سييق  وقف   ،7-1-2009 يف  له 

اجلديدة  القواعد  فر�س  بعد  اأخريا  املحجبات 

االأمريكية  النقل  اأمن  اإدارة  و�سعتها  التى 

بعد  املتحدة  الواليات  اإىل  امل�سافرين  لدخول 

تلق �سكاوى ب`“حت�س�س“ روؤو�س املحجبات يف 

املطارات.

�رشح  اأن  اأوباما  االأمريكي  للرئي�س  �سبق  فيما 

بع�س احلادثة يف اأحد خطاباته اأنه لن ي�سمح اأن 

ي�سيطر اخلوف موؤكدا ” نريد اأن يتم تطبيق روح 

هذا اخلطاب من قبل االأجهزة االأمنية“.

هذا يف الوقت الذي مينع فيه الد�ستور االأمريكي 

ا�ستهداف احلجاب كرمز ديني فيما دافع الرئي�س 

االأمريكي يف خطابه ال�سهري للعا⁄ االإ�سالمي يف 

كاأحد  حجابها  بو�سع  فتاة  حق  عن  القاهرة 

االأدلة على حماية احلريات الدينية“، موؤكدا ”ال 

تنزع حجابها  اأن  االآن  امل�سلمة  اأنه على  اأتوقع 

لتخفيف وترية اله�سترييا غري املربرة“.

اأيدgا Vس©ف من bhف Vسدgا
مق£™ لقناة ا… Hي �سي ير�سد aOا´ اأمريكيني عن éfiبة

 Rيوf ربةZ
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bامâ ب¡ا وMدة مكاaحة الgQاب ‘ ال± 
 øم مواطæيني  باعت≥ال   â¡تfوا ا…  ب« 
UG°ول لæÑاfية  ‘ ولية aالOلØيا بت¡مة 
امل†°اOة  S°تæ¨ر   ïيQوا°U  AGô°ûل الù°ع« 
واعاOت  اˆ  õMب   íال°üل ل∏طاFرات 
S°اب≥ة  باعت≥الت   Òcòالت العم∏ية 
 πبتحوي اJ¡موا  اي†°ا  لæÑاfيني   â∏م°T
اموال ا¤ õMب اˆ cما T°م∏â الJ¡امات 
املîابرات   ‘  â∏عم لæÑاfية  مواطæة 
 º¡تJ ¿ا  πÑb ةÒÑc ةØيXالمريكية بو
Nالل  ع∏ي¡ا   â∏°üM مع∏ومات   Ωداîت°Sبا

عم∏¡ا ومرJQ¡ا ÷¡ات NاQجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رشة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رشوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�س  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�س  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�س اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�س  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉس من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�س تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رش االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�س االتهام

اخرين  ا�سخا�س  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رشوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رشاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�س  وقالت  الريا�سية  ني�س 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رشبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�س  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉس  االف  ع�رشة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى
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Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.
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Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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  Jرجمة املù°تæدات.
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.ô°†NC’G

     cروت Qجال ا’Cعمال.  
.…õعرب« و ا‚∏ي ìراaC’روت اc  

 ùf°اعد ‘ التح†°Ò لمتحا¿ ا÷ùæ°ية ا’Cمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�س  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�س  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�س اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 
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عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�س االتهام
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اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رشاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�س  وقالت  الريا�سية  ني�س 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رشبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�س  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉس  االف  ع�رشة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى
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Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

Nدمات Jرجمة و اجرBGت ال¡éرة

  Jرجمة املù°تæدات.
JعÄÑة ا’CوQا¥ اÿا�°ة با÷ùæ°ية ا’Cمريكية والكرت 

.ô°†NC’G

     cروت Qجال ا’Cعمال.  
.…õعرب« و ا‚∏ي ìراaC’روت اc  

 ùf°اعد ‘ التح†°Ò لمتحا¿ ا÷ùæ°ية ا’Cمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

االإ�رشائيلي  الفيلم  اأثار 

الفو�سى  من  حالة  ”عجمي“ 
الثقافية  االأو�ساط  يف 

وال�سيا�سية يف تل اأبيب، نظرًا 

التي  الوا�سحة  الر�سائل  اإىل 

يحملها، يف الوقت الذي كان مر�سحًا فيه 

جلائزة االأو�سكار عن فئة ”اأح�سن فيلم“. 

ويج�سد العمل الفني االإ�رشائيلي يف �سابقة 

املمار�سات  نوعها،  من  االأوىل  هي 

حلقوق  ال�سافرة  واالنتهاكات  القمعية 

اعترب  كما  العربية،  الدولة  يف  العرب 

خمرج الفيلم ”ا�سكندر قبطي“ اأحد �سكان 

يرف�س  اأنه   ،48 عرب  من  حيفا  مدينة 

ال  االأخرية  اأن  �سيما  ال  اإ�رشائيل،  متثيل 

متثله كمواطن، �ساأنه يف ذلك �ساأن غريه 

من العرب املقيمني يف اإ�رشائيل.

الدولة  يف  وال�سيا�سية  الثقافية  الدوائر 

عجمي  فيلم  خمرج  مع  تعاملت  العربية 

على  حر�سه  ملجرد  خائن،  اأنه  على 

الواقع  اأر�س  على  يدور  ما  ترجمة 

االإ�رشائيلي لعمل �سينمائي �سهد له جميع 

عر  oي  ⁄ قبطي  ا�سكندر  اأن  اإال  النقاد. 

اعترب  ال  وقال:  اأذنًا،  االتهامات  هذه 

كاأح�سن  االأو�سكار  جلائزة  الفيلم  تر�سح 

اجتذاب  يف  جناحي  بقدر  جناحًا  فيلم 

200 األف م�ساهد اإ�رشائيلي  ما يزيد عن 

ال�سينما  بدور  للعر�س  االأول  اليوم  يف 

من  الفيلم  متكن  عندئذ  االإ�رشائيلية، 

مع  بالت�سامن  اليهودي  امل�ساهد  اإقناع 

دماء الفل�سطينيني، وبالبكاء عندما تبكي 

مع  وال�سحك  العربية،  ال�سعوب  دماء 

مع  والتعاي�س  معها  والعي�س  �سحكها، 

الع�سيبة،  املعي�سية  وظروفها  حياتها 

االأول  اليوم  منذ  عقلي  �سغل  ما  فهذا 

للت�سوير“.

الت�رشيحات التي اأدىل بها ا�سكندر قبطي 

”34 عامًا“ للقناة الثانية من التليفزيون 
الفو�سى  من  حالة  اأثارت  االإ�رشائيلي، 

داخل اإ�رشائيل، خا�سة عبارته ال�سهرية 

�سيما  ال  اإ�رشائيل،  دولة  اأمثل  ال  ”اإنني 
اأ�ستطيع متثيل دولة ال متثلني“،  اإنني ال 

والريا�سة  الثقافة  وزيرة  جعل  مما 

مع  تتعامل  ليفنات“  ”ليمور  االإ�رشائيلية 

اأنه خائن وقالت: يف الوقت  قبطي على 

العمل  اإنتاج  اإ�رشائيل  فيه  مولت  الذي 

عنه،  احلديث  يدور  الذي  ال�سينمائي 

ي�سعى ا�سكندر خمرج العمل اإىل التن�سل 

من ذلك، فلم يكن لفيلم عجمي الو�سول 

ومتتع  االأو�سكار،  جلائزة  الرت�سح  اإىل 

خمرجه وباقي فريق العمل على الب�ساط 

الفرن�سي،  كان  مهرجان  يف  االأحمر 

من دون الدعم الذي ح�سل عليه الفيلم 

�سلة  ذي  �سعيد  على  اإ�رشائيل“.  من 

املت�سددة  الدينية  االأحزاب  نواب  خرج 

”الكني�ست“  االإ�رشائيلي  الربملان  يف 

بينهم  من  وكان  العميق،  ثباتهم  من 

”األيك�س ميلر“، و“ميخائيل بن اآري“، 
حزب  من  هري�سكوفيت�س“  و“دانيال 

هوؤالء  �سخر  عندما  الوطني،  االحتاد 

بالف�سيحة  و�سفوه  الذي  الو�سع  من 

ميلر  وقال  اإ�رشائيل،  لدولة  الكربى 

متهكمًا ”ينبغي على ا�سكندر قبطي خالل 

كان،  مهرجان  يف  بفيلمه  االحتفال 

ال  حما�س،  حركة  برايات  االلتفاف 

من  اأكرث  احلركة  هذه  ميثل  اأنه  �سيما 

متثيله لبالده“.

املبادرات،  دور  جاء  اأن  لبث  وما 

التي انطلقت من كل مكان يف اإ�رشائيل، 

دعا  التي  املبادرة  تلك  بينها  من  وكان 

على  تعديالت  اإجراء  اإىل  اأ�سحابها 

واقرتح  االإ�رشائيلية.  ال�سينما  قوانني 

هوؤالء يف مبادرتهم، اأن تتوقف الهيئات 

اأي  منح  عن  العربية  الدولة  يف  املعنية 

بعد  اإال  والدعم،  التاأييد  �سينمائي  عمل 

خمرج  من  مكتوب  تعهد  على  ح�سولها 

الفيلم، واملوؤلف واملنتجني، واملمثلني 

بالوالء  امل�سا�س  بعدم  فيه،  امل�ساركني 

اليهودية  ورموزها  اإ�رشائيل،  لدولة 

والدميقراطية.

االآخر  هو  �سهد  االإ�رشائيلي  الكني�ست 

مداوالت عا�سفة حول هذا املو�سوع، 

خا�سة  االأع�ساء،  كافة  تبارى  حيث 

احلزبية  التكتالت  اإىل  منهم  ينتمي  من 

الت�رشيعات  �سن  ب�رشورة  املت�سددة، 

�سينمائي  عمل  خروج  دون  حتول  التي 

نهاية  ويف  ال�سينما.  �سا�سة  اإىل  مماثل 

املداوالت مت االتفاق على اإحالة الق�سية 

الكني�ست،  يف  التعليم  جلنة  اإىل  برمتها 

بح�سب �سحيفة هاآرت�س العربية.

ÖيHاأ πية ‘ تaقاãالh سا• ال�سيا�سية�hة ‘ الأéسV ارKاأ
Üسد ال©رV يليFاö�الإ õسف التمييûي“ يكHعر …Èع” ”عéمي“.. aيلم 
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مòæ اC¿ وطاCت bدما… ògا الÑ∏د,واfCا اMCت∂ 
 âaعرa...مريكاCا  ‘ العربية  باملæاط≤ 
باJرS°و¿.. ع∏≈   âaعرJو  »°Sيوجرf
 â°ûوع S°يت«,   »°Sوجر Ø∏cتو¿,  وع∏≈ 
 “êOQ ”الÑا…  aي¡ا   âaوعر  ø∏cبرو  ‘
اCي†°ا   âaوعر  “ø∏cبرو Jاو¿  ”Oاو¿  و 
”S°تايæوا“...  ºومطاع  »gوم≥ا اS°توQيا 
اما  املæاط≤   √ò¡ل aي¡ا   ÖgPا مرة   πc و‘ 
 Aب∏≥ا ∞îJ »ربتZ ¿عر ا°Tرا او م≥يما اFاR
 »JQياR  øالعرب...لك  øم ا÷الية   Aاæاب
Œربة  اNوVص   »æجع∏ت  ø¨ي°ûمي لولية 
 √ò¡a...اب≥ة°ùب الQاéالت πc øت∏∞ عîJ
 ‘ ∂fص اù– ∂∏عéي¡ا يa A»°T الولية ل
fiالت   øعرب«...م aي¡ا   πامريكا...الك
ا¤  الû°واQع   ‘ بالعربية  cتابات  ا¤ 
املù°اجد  ا¤   Qا¡æال  í°Vو  ‘  ¿PBاملا �°وت 

املوجوOة ‘ M πcدب و�°وب.
  

على  يعتاد  نيويورك  مثل  مدينة  يف  ي�سكن  الذي 

ال�سغط  والزحمة...وكرثة  وال�سجيج  االكتظا® 

مدن  خارجه...يف  او  البيت  داخل  كان  �سواء 

بعده �سكون وهدوء  �سكون ما  العربية جتد  مي�سغن 

ال�سغط  جلو  ت�ستاق  قد  اأنك  لدرجة  بال  وراحة 

من  كنت  ان  نيويورك...وهذا  يف  عليه  املتعود 

الزائرين ملي�سغن.

الüØ°ول الQبعة!!
باقي  من  اأطول  عمره  مي�سغن  يف  الربد  ان  رغم 

بادق  االربعة  الف�سول  تعي�س  انك  الواليات..اال 

الوالية..فالتلج  يف  املقيمني  ح�سب  تفا�سيلها 

لينزع  ياتي  موجود واالمطار موجودة واخلريف 

نف�س  مكان،  كل  يف  املوجودة  اال�سجار  اوراق 

ال�سيÅ بالن�سبة الخ�رشار الطبيعة يف الربيع وتلون 

ت�سوق  وانت  جليا  لك  يبدو  املناظر...وذلك 

�سيارتك يف الطرقات ال�رشيعة للوالية.

كاليفورنيا  او  فلوريدا  مثل  حارا  لي�س  ال�سيف 

ولي�س معتدال كبع�س الواليات...

 øري¡°T دæوع âيÑجر الCتا°Sا” :Qعا°SCال
بÑالTص!!“

قبل  اأنه  للوالية  اجلميل  للما�سي  امل�ستاقني  يقول 

االأزمة ااالقت�سادية التي �رشبت كل العا⁄، والتي 

دفعت والية مي�سغن الفاتورة غالية  حيث اغلق اأكرب 

ثالث م�سانع لل�سيارات يف العا⁄ - فورد، جيÔال 

الوالية  يف  العرب  كان   ، كراي�سلر-  و  موتورز 

امريكا...كيف ال  اأيام حياتهم يف  احلى  يعي�سون 

ال�سحية  التغطية  مع  مغرية  اجور  تدفع  وامل�سانع 

مقابل دفع ايجار بيت ال يتجاوز 500 دوالر!! ويف 

اح�سن املناطق. ويف كثري من االأحيان ما يعر�س 

عليك ايجار جماين ملدة �سهر وحتى �سهرين!! مقابل 

ام�ساء عقد االيجار...

�رشاء البيت ال يتعدى 80 الف او 90 الف دوالر يف 

اح�سن مناطق ديرتويت او ديربون. وهناك بيوت 

حتى ب30 الف...

جدا.. كبرية  املحالت  بني  وامل�ساربة  املناف�سة 

فاذا جنح مثال حمل للحلويات جتد يف نف�س ”البلوك“ 

اربع او خم�س حمالت حتاول ا�ستن�ساñ جناحه...

لكن  هذه املناف�سة لن تكون اال برادا و�سالمة على 

جيب املغرتب العربي الذي يخري بني اكرث من حمل 

الخيار حمتجياته..

“øمBا a¡و  العربية  املæاط≤   πNO  øم”

رغم ان معدل اجلرائم واملخدرات يعد يف مي�سغن 

من اكرب الواليات يف امريكا اال ان املناطق العربية 

وال  اآمنة  هامرتامك  او  ديربون  او  ديرتويت  يف 

خوف على اي احد يدخلها..وهذه مفارقة عجيبة!!

Welcome to عرب Town!!

امليزة العظمى يف مت�سغان والتي الميكن ان جتدها 

اأن  اأخرى هي  اأي والية  يف 

تدخلها  عندما  العرب   مدن 

انك  االأوىل  للوهلة  �ستعتقد 

مدينة  اأي  او  بريوت  يف 

كلها  فاللوحات  عربية 

البنزين  حمطات  و  عربية 

الراديو  يف  االذاعة  عربية، 

ن  يو لتلفز ا . . . بية عر

عربي..واملالحم واملخابز 

مكتب  واملقاهي..حتى 

بالعربي  عليه  كتب  البولي�س 

) �رشطة(

اأنه  يح�س  ال  املغرتب 

مغرتب...

ف�ستجد   ال�سالة   اردت  اذا 

عائلية  مرافق  حتى  وبها  جدا  كبرية  م�ساجد 

وريا�سية!! وتتم يف امل�ساجد �سالة القيام مرة يف 

اال�سبوع. 

ومزه  عربي  واكل  لبنانية  م�سويات  ا�ستهيت  اذا 

اىل  العجمي  من  اختيار  من  اكرث  عندك  وحركات 

االأمري اىل االأرز..

ومتن  عراقي  و�ساهي  عراقي  كباب  ا�ستهيت  اذا 

والكباب  اربيل  مطاعم  عندك  عراقي  و�سمون 

العراقي وغريها كثري

اذا ا�ستهيت مندي وحنيذ وطبخ ورز وكب�سات عند 

مطعم �سيبا يف هامرتامك والقرية العربية يف احلي 

اليمني وغريه كثري..

فناجيل  بياالت،  عربية  اغرا�س  �رشاء  اردت  اذا 

اباريق، قدور، فاملحالت متعددة 

ومعمول  وب�سبو�سة  وكنافة  حلويات  اردت  اذا 

واحلالب  �ساتيال  حمالت   �ستجد  وغريه  وت�ساكلي 

وغريهم يف انتظارك. 

اPاعة عربية متعدOة الã≥اaات

 WNZK اذاعة  وجود  هو  مي�سغن  يف  اأعجبني  ما 

انها  فيها  االجمل  العربية.   680/690 AM
اثنية فتجد وقت  تخ�س�س وقت حمدد لكل جمموعة 

بالعربية،  الناطقني  للعراقيني  ووقت  للبنانيني 

الكلدانية،  باللغة  الناطقني  للعراقيني  اآخر  ووقت 

 Åبالن�سبة للعرقيات االآخرى وهذا �سي Åونف�س ال�سي

ايجابي بالن�سبة جلالية واحدة متعددة الثقافات.

Oربية ومتابعة الولJ يةfامكا
 لعل هم كل رب عائلة هو تربية اوالده بطريقة ت�سمن 

والولوج  اال�سلية  هويتهم  عن   ñاالن�سال عدم  لهم 

يف املجتمع االمريكي دون اي عقدة نق�س، والية 

مي�سغن وبال�سبط املناطق العربية ت�سمن لرب البيت 

اوقات  يف  ومتابعتهم  اوالده  لرتبية   Æيتفر ان 

خارج املدر�سة وذلك �سببه ان احلياة العملية تنتهي 

عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا بالن�سبة الغلبية العرب 

هناك.

!!ø¨°ûمي ‘ ΩعدæJ OكاJ π¨°ûر�ص الa
عن  وردية  �سورة  اعطاء  اريد  انني  اتهم  ال  كي 

مي�سغن واخفاء اجلوانب املظلمة فال باأ�س ان اأذكر 

كيف �رشبت االزمة العاملية هذه الوالية التي كانت 

تعد العمود الفقري لالقت�ساد االمريكي..

فاأزمة �سناعة ال�سيارات االأمريكية قد ظهرت نتيجة 

االأزمة املالية العاملية يف 2008 بعد اأزمة الرهن 

يف  ظهرت  واالئتمان  القرو�س  واأزمة  العقاري 

�سهر اأكتوبر 2008 حيث تكبدت اأكرب ثالث �رشكات 

 (BIG THREE( اأو البي≠ ثري لت�سنيع ال�سيارات 

فورد،  موتورز،  جÔال  االأمريكان  ي�سميها  كما 

دوالر  مليار  ال6  جتاوزت  قوية  خ�سائر  كراي�سلر 

من  معونة  ال�رشكات  هذه  طلبت  وقد  واحدة  لكل 

مليار   50 بقيمة  بو�س(  )اإدارة  االأمريكية  احلكومة 

بو�س(  )اإدارة  االأمريكية  احلكومة  لكن  دوالر 

رف�ست هذه املعونة وو�سفتها بعدمية اجلدوى لكن 

ال�رشكات عادت وطلبت من االإدارة اجلديدة املنتخبة 

لكن  فوافقوا  املعونة  هذه  اأوباما  باراك  برئا�سة 

بن�سف املبل≠ اأي ب25 مليار دوالر...

ال�رشكات  بها  قامت  التي  اخلطوات  اأوىل  كانت 

واملوظفني  الوظائف  ف�سل  هي  االإفال�س  لتفادي 

فقد قامت جميع �رشكات ال�سيارات يف العا⁄ بف�سل 

لديها وهو ما زاد  العاملني  اآالف املوظفني  مئات 

قررت  ذلك  وبعد  العا⁄  اأنحاء  جميع  يف  البطالة 

�رشكتي جÔال موتورز وكراي�سلر االندماج لكنهما 

توقفتا بعد ذلك.

هذا الو�سع عقد االمر بالن�سبة للعرب االأمريكيني يف 

الوالية خا�سة ان اغلبهم كان ي�ستغل يف ال�رشكات 

الثالث. ورغم كل ذلك يبقى االأمل قائم لدى ابناء 

كان  �سواء  امل�ستقبل  يف  االو�ساع  لتح�سن  اجلالية 

البعيد اأو القريب

“!!¢TÓÑH øjô¡°T óæYh â«ÑdG ôLCÉà°SG” :QÉ©°SC’G

“øeBا  ƒ¡a  á«رب©dا  ≥WÉæŸا  πNO  øe”
Welcome to ÜôY Town!!

...ø¨ي°ûا ‘ ميòg çيحد
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 øك‡ Oعد Ècا¿ الت≥« با ≈æ“ا âæc
 ø¨°ûطة ‘ مي°ûæا÷معيات العربية ال øم
لعطاfAا �°وQة Mول العرب الCمريكيني 

‘ املæط≥ة, لكø عامπ الõمM øال Oو¿ 
Pل∂...

cاâf › الØر�°ة ا¿ الت≥« الù°يد ع∏« 
ب∏عيد املكالÊ املدير التØæيò… ل∏éمعية 

 “ÉHÉj” مريكيةCية الæية اليمÒÿا
ا÷معيات   ΩدbCا  øم Jعد  ”Yaba“ الت« 

العربية ‘ اCمريكا Mيå اæ°S  â°ù°SCة 
æ°Sة...وا÷معية   41  πÑb  …Cا  1969

J √òg≥دΩ عدة برامè لCبæاA ا÷الية 
cالتدQيùص بعد الù°اعات الرS°مية ‘ 

املوù°SD°ات التع∏يمية, وبرامJ èع∏يº ال∏¨ة 
æJمية  مæ¡ا  ال¡د±   iرNCا  èوبرام   ESL

Qوì الرياOة لدi اCبæاA ا÷الية.
J≥ربæا مa ¬æكاâf لæا مع¬ الدTOQ°ة 

التالية:

اأن تعطينا فكرة عامة حول  لك  هل   :Rيوf ربةZ
اجلالية العربية يف مي�سغن؟

ع∏« ب∏عيد املكالÊ:  من خالل تواجدي ملدة 
اأقول  اأن  اأقدر  املنطقة  هذه  يف  �سنة   40 عن  تزيد 

لعدة  �سنة،  كل  تزايد  يف  العربية  اجلالية  اأن  لك 

املعي�سة،  ظروف  لتح�سني  الهجرة  منها  اأ�سباب 

وكذا الالجئني الفارين من احلروب، او الظروف 

ال�سيا�سية الداخلية لبلدانهم االأ�سلية، الرقم املحدد 

ر�سمي،  اح�ساء  غياب  ب�سبب  موجود  غري  للجالية 

ت�سم  الكربى  ديرتويت  منطقة  اأن  املعروف  لكن 

حوايل 450 األف عربي موزعني على عدة مناطق.

هو  اليومية  احلياة  جماالت  �ستى  يف  العرب  تاأثري 

اجلالية  من  اجلديد  اجليل  تخرج  ب�سبب  كبري  تاأثري 

يف  موؤثرين  واأ�سبحوا  االأمريكية  اجلامعات  من 

املجتمع االأمريكي، يوجد عدة موؤ�س�سات اأهلية تقوم 

لعمل  تكامل  للجالية وهناك  اليومية  احلياة  بتن�سيط 

ال�سيا�سي  اجلانب  يف  منطقتنا،  يف  اجلمعيات  هذه 

11 �سنة، كنا وال  اآيباك العربية قبل  اأ�س�سنا منظمة 

زلنا نحلم بقيام لوبي عربي يف اأمريكا لكن الفرق 

�سا�سع بني اآيباكنا واآيباكهم.. ب�سبب اأنهم موحدين 

�سد عدوهم عك�س اجلالية العربية.

للعرب  يح�سبون  ال�سيا�سيني  فكل  ذلك  رغم  لكن 

اأخذ  اأجل  من  االنتخابات  يف  منهم  ويتقربون 

اأ�سوات فال�سوت العربي مهم يف مي�سغن.

كما اأن العربي يلعب دورا غري عاديا يف االقت�ساد 

االأمريكي حيث اأن اأغلب اليد العاملة يف املنطقة هم 

من العرب.

 Zربة fيوR: ماذا عن م�ساكل اجلالية؟

 11 �سبتمرب  اأحداث  بعد    :Êاملكال ب∏عيد  ع∏« 
االعالم  و�ساهم  كجالية،  �سدنا  الكراهية  كرثت 

االأمريكي يف جعل من احلبة قبة، و�ساهم يف تعميق 

اال�سالموفوبيا.

الذين  اأئمتنا  عاتق  على  اأي�سا  تقع  وامل�سوؤولية 

لالخوة  يدعو  عقالين  بخطاب  االأخذ  عليهم  يتوجب 

واملحبة بني االأعراق واالأديان االأخرى.

ثالث  اىل  العرب  اأ�سنف  جتربتي  خالل  ومن 

اأق�سام، الرعيل االأول املتم�سك بالعادات والتقاليد 

والراف�س لالندماج يف املجتمع االأمريكي، واجليل 

اجليل اجلديد الذي ال يهمه من اأي منبت هو، ولي�س 

لديه اي �سخ�سية، والفئة الثالثة التي مت�سك الع�سى 

احلياة  يف  مندجمة  فهي  يقال،  كما  الو�سط  من 

االأمريكية ومتم�سكة بهويتها يف نف�س الوقت.

 

Zربة fيوR: ماذا عن التعليم يف املنطقة؟
خا�سة  مدار�س  لدينا    :Êاملكال ب∏عيد  ع∏« 
اجلالية  اأبناء  واأغلبية  والقراآن  العربية  لتعليم 

منخرطني فيها.

االأمريكية،  احلكومة  من  معتمدة  برامج  لدينا  كما 

 ñوتعلم اللغة �سالح الطفالنا كي ال يكون لديهم �رش

يف �سخ�سيتهم.

Zربة fيوR:   كيف تقيم عالقة اجلاليات العربية 
بقن�سلياتها؟

ع∏« ب∏عيد املكالÊ:  اهتمام القن�سليات العربية 
قن�سليات  فهناك  الآخر  بلد  من  يختلف  بجالياتها 

حا�رشة يف كافة اأن�سطة جاليتها وت�سجعها وتدعمها، 

وهناك قن�سليات ال تهتم بجالياتها ولالأ�سف..رغم 

اأن هذه اجلاليات تن�سط يف امليدان وتقدم اجنازات 

ان  يجب  بالقن�سليات  اجلاليات  وعالقة  كبرية، 

حلل  التعاون  بل  �سيا�سية،  خلفيات  فيها  تتحكم  ال 

امل�ساكل.

ولي�س  اإح�ساء،  على  مقبلة  البلد   :Rيوf Zربة 
ما  احلدث،  هذا  مع  للعرب  كبري  جتاوب  هناك 

تف�سريك لذلك ؟

اأنا �سخ�سيا �ساركت يف     :Êع∏« ب∏عيد املكال
م�ساهمتي  وكانت  �سنوات   10 قبل  االح�ساء  عملية 

تنظيم  يف  �رشيكة  جمعيتنا  ال�سنة  وهذه  باملجان، 

متخوف من  العرب  من  والبع�س  االح�ساء،  عملية 

الكثري  ان  خا�سة  ال�سخ�سية،  املعلومات  ت�رشيب 

من العرب لي�ست لديهم اقامة قانونية يف امريكا، 

جدا  �رشية  املعلومات  ان  نعلمهم  املنا�سبة  وبهذه 

يعاقب من ي�رشبها.

الواليات  على  الرثوات  توزيع  مهمته  االح�ساء 

وكلما نق�س العدد نق�س املوازنة للوالية، ونق�س 

عدد التمثيل بالن�سبة للمنتخبني.

هذه  بها  نختم  اأخرية  كلمة  من  هل   :Rيوf Zربة 
الدرد�سة؟

جلميع  ندائي  اوجه    :Êاملكال ب∏عيد  ع∏« 
االخوة العرب يف الواليات االأمريكية باأن يتحدوا 

وتكون كلمتهم واحدة غري م�ستتة، كما انني ادعوهم 

البراز  وذلك  االح�ساء  عملية  اجناح  يف  للم�ساهمة 

قوتهم.

للذهاب  اأبناءهم  لت�سجيع  العرب  االخوة  ادعو  كما 

هدف  و�سع  وعدم  واجلامعات  العليا  للمدار�س 

خانة  يف  ال�رشيع  والربح  التجارية  االأعمال 

االأولويات.

العرب لديهم خلفية ح�سارية من املمكن ان جتعلهم 

واأ�سكركم  ممكن،   Åسي� وهذا  البلدان،  مقدمة  يف 

على زيارتنا ومرحبا بكم يف اأي وقت.

äGAÉ°†aäGAÉ°†a
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ÉeÉY 14 øé°ùمريك« بالCع∏≈ ا ºك◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل االأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحراق م�سجد 
فرباير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

 

واعرتف باأنه ا�ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�سلطة للبي�س( على جدران امل�سجد.

 

برييز  توما�س  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ساعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�سة  حق  Gإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا االأ�سا�سية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 

جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر احلكم بحقهما يف كانون االأول/ دي�سمرب 

املقبل.

2011 Ωعا ∞bو ” يتو°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�سهري ” Gأوبرا 

وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور واكت�سب �سعبية على مدى االيام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدوالرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�سو�سيتدبر�س Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد احللقة االخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

و⁄ يك�سف املتحدث با�سم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG Gلتح≥ي≥ات   Öمكت bال 
Gملتحدة  Gلوليات   ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VملاG  áæ°ùdG  äó¡°T
مدaوعة   “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V جùæص  اCو  عر¥  اCو   øلدي  õبالتحي
 ∂∏J  ∞°üf  øم  ÌcCا  ¿Cا ع∏≈  اNBر, 

.ájô°üæيات عØ∏îب âfاc ºFGô÷G

وبح�سب االأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني ⁄ تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدالت  اجتاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الواليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  االأفراد،  االأول 

يقع  االأول  النوع  Gأن  Gإىل  االإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب االأماكن ال�سكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو Gإحداث Gأ�رشار فيها، 

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
البي�س  ي�سكل  الق�سايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�سكل ال�سود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الواليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

االأمريكية  االأمنية  االأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 

ونقل  م�سلحة،  تدريبات  متار�س   ،2009 عام 

عنف  اندالع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�س التنظيمات  هذه  يف  املن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�سلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�سم  املعروفة  والعن�رشية  املت�سددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�سع ن�سب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة، تزايدت 

بن�سبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب االأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�سوب امل�ساعر العدائية.

 V ºFGôL 105سد م�سلمني 
FBI ≥ah اأمريكاH Oسد يهوV 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  الأداء  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست 

 50% من  الأقل  Gأوباما  باراك  االأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف االقت�ساد.

الرGأي  ال�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  االأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  االأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة االأغلبية يف هذين اال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�ساأن الرعاية ال�سحية، 

لالقت�ساد   Åال�سي الو�سع  Gإىل  باالإ�سافة 

االأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  االأمريكي 

من البطالة.

الذي  ال�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 

Gأربع  ن�سبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقاط، Gأن ”االأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

االإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية االحتادية“.

Gأ�رشع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

االأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

موbع GQCG ¿G ¿G »°Sبي∂
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»Ø°Sƒ«dG »æ¨dG óÑY
اليمنية  االأمريكي يوفق بني ف�سائل اجلالية  الق�ساء 

يف نيويورك ويحدد 07/05/2010م يوم  االقرتاع 

ما ⁄ يحدث اأي اتفاق قبل املوعد املحدد 

يف  امل�ستعجلة  جل�ستها  العليا  املحكمة  عقدت 

يف  املقدمة  الدعوى  على  بناء  نيويورك  والية 

19/3/2010م من �سالح اجلرادي واخرين والتي 
ال�سابقة  االدارية  الهيئة  اعتماد  املحكمة  تطالب 

والك�سوفات ال�سابقة للمر�سحني واملعمدة من اجلالية 

ا�سماء جديدة ت�ساف  اأي  اليمنية االمريكية ورف�س 

اليمنية  اجلمعية  رئي�س  اجلل�سة  وح�رش  القائمة  اىل 

اال�ستاذ/ عبد ال�سالم مبارز وحمامي االطراف ومئا 

اليمنني 

هذا وقد ا�سدرت املحكمة قرارها:

ال�سابقة  االدارية  الهيئة  قائمة  باعتماد  1- 
بها  معرتف  �رشعية  كجهة  للجمعية 

املحكمة  قرار  ترتيب  على  لال�رشاف 

اجلمعية  رئي�س  برئا�سة  واالنتخابات 

ال�سابق )مبارك(

للجمعية  ين�سم  ان  اراد  ملن  ال�سماح  2- 
العمومية او يرغب يف الرت�سيح اىل ما قبل 

االنتخابات  املحدد يف القرار بيوم واحد 

بدر  واذا  7/5/2010م  ق وهو  تفا ا

بني االطراف واملحكمة تبارك االتفاق ما 

⁄ ف�سوف جتري االنتخابات يف موعدها 

الهيئة  با�رشاف  املحكمة  قبل  من  املحدد 

يف  املعنية  واجلهات  ال�سابقة  االدارية 

مدينة نيويورك .

لكن هذا �سيء غريب بحد ذاته ال يخدم وحدة اجلالية 

�سورة  اظهروا  الذين  املغرتبني  �سفوف  وتوحيد 

للتفرق والتمزق وال�ستات امام االآخرين الذي ي�سيء 

الت�رشفات  خالل  من  اليمن  وح�سارة  تاريخ  اىل 

اجلمعية  مل�سالح  ت�رش  التي  م�سئولة  والغري  الرعنى 

واع�ساء اجلمعية اليمنني االمريكية  

واكد اال�ستاذ/ عبد ال�سالم مبارز رئي�س اجلمعية ان 

امل�سرية  واللوائح  بالقانون  ملتزمة  اجلمعية  قيادة 

اقرتاع  اجراء  يف  املحكمة  وقرار  واملن�سمة 

والهيئة  اجلالية  اع�ساء  ويدعو   وحر  دميقراطي 

باالخرين  والقبول  للتفاهم  واملر�سحني  االدارية 

وال  ال�سابقة  القيادة  اىل  والتجريح  اال�ساءة  وعدم 

اأنف�سهم  لت�سجيل  املغرتبني  اأي�سا  ويدعو  املر�سحني 

يف اجلمعية العمومية للممار�سة حقوقهم وملن اأراد 

ان ير�سح نف�سه يف الفرتة التي اأقرتها املحكمة موؤكدا 

باالخرين �سفة ح�سارية  والقبول  النف�س  ان �سبط 

تتميز بها ح�سارة االأ· وال�سعوب  

 Oويحد ∑Qيويوf ‘ يةæا÷الية اليم πFا°üa بني ≥aمريك« يوCال Aال≥†°ا
 Oاملوعد املحد πÑb ¥اØJا …Cا çاع ما ⁄ يحدÎbال  Ωيو Ω07/05/2010

‘ fiاa¶ة ال†°الع

áلÑæb اÉéØfر   ó©ب  øª«dا  Üƒæéب  øé°S  øe  ¿hرØj  kÓ≤ت©e  30
  Rيوf CاÑ°S /Rيوf ربةZ

ان�سار  من  معتقال  ثالثني  حواىل  فر 

اخلمي�س  االنف�سايل  اجلنوبي  احلراك 

يف  قنبلة  انفجار  بعد   1-4-2010
�سجن ال�سالع يف جنوب اليمن.

اندلع  �سجارا  ان  ال�رشطة  وذكرت 

لل�سجن  املجاور  ال�رشطة  مركز  يف 

من  وان�سار  ال�رشطة  عنا�رش  بني 

لتوهم  اعتقلوا  الذين  اجلنوبي  احلراك 

ال�سالع  يف  تظاهرة  يف  مل�ساركتهم 

)280 كلم جنوب �سنعاء(.

هم  املعتقلني  اجلنوبني  ان  وا�سافت 

الذين القوا القنبلة.

م�سوؤولون  اكد  ا�ستي�ساح،  على  املقابل وردا  يف  اجلنوبي  احلراك  القوا يف  الذين  هم  ال�رشطة  عنا�رش  ان 

القنبلة.

ثالثني  حواىل  ان  ال�رشطة  واو�سحت 

وهو  اجلنوبي،  احلراك  ان�سار  من 

بانف�سال  تطالب  جمموعات  حتالف 

جنوب اليمن او بحل فدرايل، اغتنموا 

الفو�سى وفروا من ال�سجن.

ي�سكل  كان  الذي  اليمن  جنوب  وي�سهد 

حركة   1990 حتى  م�ستقلة  دولة 

احتجاجية وا�سعة باتت كافة اطيافها 

ترفع �سعار ”فك االرتباط“ مع ال�سمال 

بال�سبل ال�سلمية.

انهم  اليمن  جنوب  �سكان  ويعترب 

�سحية للتفرقة وال ي�ستفيدون من خطط 

وبرامج التنمية.

اØJاbا  Jوbع  بéدة  اليمæية  ال≥üæ°∏ية   
مع مكتfi Öاماة S°عوO… ملتابعة b†°ايا 

امل¨Îبني اليمæيني ‘ املم∏كة 

 Öتµمh óéHة  �dيæªية  �dقüæسلية    â©bh
�ØJاbية   …Oس©و� fihاماة   ä�Qساûست��
 ÚHÎ¨Ÿ� b†ساjا  متاH©ة  jتÃ ºوLب¡ا 
�æŸ£قة   ‘  º¡æع  ™a�Îd�h  Úيæªيd�
�d©رHية  HاªŸلµة  æ÷�hوHية  �d¨رHية 

�d�س©وjOة.
�dيæªية  �dقüæسلية   øع �’ØJاbية   ™bhh
 ,¢ûق£يd�  ídساU  óªfi  ÒØس�d� óéHة 
�dيæªية  dلªé¡وjQة   Ωا©d�  πسüæقd�
�dقاVس«  �ëŸاماة   Öتµم  øعh óéHة, 
 óªfi »امëŸ�h ¢�و¡Ÿ� Òي�سJ ïسيûd�

.Êاªسلي�d�
 Òي�سJ »امëŸ� Öتµية مbاØJ’� ∫وîJh
dلëªاماة   Êاªسلي�d�  óªfih �Ÿ¡و�¢ 
d�hقاfوfية,  �öûdعية   ä�Qساûست�’�h
b†ساjا  متاH©ة  óLة,  مæjóة  hمقر√ 
 iód º¡æع ™a�Îd�h Úيæªيd� ÚHÎ¨Ÿ�
�dق†ساFية  �◊µومية  �dر�سªية   äا¡÷�
 πª©d�h  ä�R�و÷�  ÖJاµمh h�’أمæية 
d�h¡يÄاŸ�h äوD�س�ساd� ä©امة ÿ�hاUسة 
�ªŸلµة   ‘ �üdسلة   ä�Ph �îŸتلØة 
 ∂dP  ºتj �أ¿  عل≈  �d�س©وjOة  �d©رHية 
óéHة  �dيæªية  �dقüæسلية  م™  Hاdتæ�سي≤ 
 ’ Ãhا  �dق†سية   ÖساحU  øم Ãhو�aقة 
îjاd� ∞dقو�h Úf�’أª¶fة �ª©Ÿو∫ H¡ا 
Ÿ�hتب©ة ‘ �ªŸلµة �d©رHية �d�س©وjOة 

ahقا ØJÓdاbية.
 øم �’ØJاbية  Jوbي™   ºمر��س  ö†ح
 πسüæقd�  ÖFاf óéHة  �dيæªية  �dقüæسلية 
 πسüæقd�  ÖFاfh �dو�Oع«,   »ëj  Ωا©d�
 óªfi ª©d�hرة   è◊�  ¿hDسوûd  Ωا©d�
�dقüæسلية   ¿hDسوûd� hمjóر  �d©و�Vس«, 
 ¿hDسو� hمjóر   ,…ó◊� عبd�óل¬   ídساU
FQhي�¢  �سامة,  �Hو   ídساU  ÚHÎ¨Ÿ�
 ,»H�رëŸ� عبd�óل¬   ‹B’�  Q�óسUE’�  ºس�b
عبŸ�óل∂   Ωا©d�  πسüæقd�  Öتµم hمjóر 
م¡ó… حا”, hم�سوbÓ©d� ∫hDاd� ä©امة 
ح†göا  ªchا  g�Rر,   Ëرµd�óعب  ¥OساU
 óªة �حóéH »æªيd� »مÓعE’� õcرŸ� رjóم
�gòdباh ,Êمø �÷اdية FQي�¢ �÷اdية 
 ,…Qا¡æd� حا”   …ó¡م óéHة  �dيæªية 

.∫ógأ’� Úأم� óªfi يةdا÷� Ωعا Úأم�h

بجامعة  الهند�سة  كلية  طالب  من  املئات  اعت�سم 

اإب اليوم الثالثاء 30/3/2010م اأمام مبنى كلية 

على  احتجاجا  اجلامعة   رئا�سة  واأمام  الهند�سة 

نتائج الف�سل الدرا�سي االأول للعام 2009/2010م 

 77% من  اأكرث  الر�سوب  ن�سبة  فيها  بلغت   والتي 

مل�ستوى   ñسار� انتهاك  الطالب  اعتربها  والتي 

املعت�سمون  الطالب  وطالب  الطالب   وعقليات 

يف بيان ح�سلت اب نيوز  على ن�سخة منه  رئا�سة 

الإيقاف  والفوري  ال�رشيع  التدخل  اجلامعة 

لكل  التعقيدية واالإق�سائية والطاردة  املمار�سات 

وطالب  الهند�سة   لطالب  واالإبداع  التطور  معاين 

الف�سل  نتائج  النظر يف  اعادة  الكلية  ادارة  البيان 

الدرا�سي لهذا العام وكذلك توحيد النظام الدرا�سي 
يف  نظرياتها  ومناهج  اأنظمة  مع  الكلية  يف  واملنهج 

اجلامعات االأخرى وطالب املعت�سمون توفري البنى 

معامل  من  وامل�ستويات  االأق�سام  جلميع  التحتية 

وو�سائل  متخ�س�س   تدري�سي  وكادر  وقاعات  

باأنه  املعت�سمون  الطالب  وتوعد  وعملية   تعليمية 

من  �سي�سعدون  فاإنهم  ملطالبهم  االإ�ستجابة   ⁄ اإذا 

احتجاجاتهم حتى يتم االإ�ستجابه لها .

الطالب  من  ت�سكيلها  مت  جلنة  اأن  ذكره  اجلدير 

 / الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ملقابلة  املعت�سمني 

تت�سمن  مذكرة  له  وقدموا  احلبي�سي  عبدالعزيز 

مطالبهم التي خرجوا من اأجلها والذي بدوره وجه 

الطالب  �سوؤن  وعميد  اجلامعة  رئي�س  نائب  بتكليف 

احللول  واقرتاح  الو�سع  على  واالإطالع  بالنزول 

املنا�سبة .

عرث مغرتب ميني يف اململكة العربية ال�سعودية اأثناء 

الذهب  مهد  يف  الرتابية  الطرقات  اإحدى  على  �سريه 

على خزينة مغلقة واأثناء فتحها فوجÅ بوجود مبل≠ 

مايل كبري جتاوز 881األف ريال وعلى الفور توجه 

بكل نزاهة اإىل اأقرب مركز اأمني وهو اإدارة �رشطة 

مهد الذهب التي تعاملت مع املوقف ب�رشعة ومتكنت 

من  م�سن  )مواطن  املبل≠  �ساحب  على  التعرف  من 

جنوب اململكة( .

وبتوجيهات من مدير �رشطة منطقة املدينة املنورة 

على  بن  حممد  العقيد  �سلم  ال�رشحاين  عو�س  اللواء 

املبل≠  الذهب  مهد  �رشطة  اإدارة  مدير  الفريدي 

5اآالف  مببل≠  املقيم  مبكافاأة  قام  الذي  ل�ساحبه 

ريال على نزاهته .

وقالت �سحيفة ”الريا�س ” ال�سعودية اأن امل�سن كان 

يف  موا�سيه  لرتبية  مهدالذهب  حمافظة  اإىل  قدم  قد 

املناطق الربيعية ب�سحراء مهدالذهب وفقد اخلزينة 

حمافظات  اإحدى  اإىل  اأتى  حيث  من  يعود  اأن  قبل 

جنوب اململكة .

اعت�سام لطالب الهند�سة بجامعة اإب احتجاجا

على �سوء النتائج الدرا�سية 

ميني يعيد 188 األف ريال ل�ساحبها ال�سعودي..

 عرث عليها يف �سحراء مهد الذهب

For Ads 
call

718-680-6800
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واأنت  يوما  رت  qفك هل 

يف  ال�سالة  الأداء  ذاهب 

�ستعود  باأنك  امل�ساجد  اأحد 

املعدية  باالأمرا�س  ال  qحمم

حو�س  يف  مرورك  ب�سبب  واخلطرية 

�سوى  ارتفاعه  ى  qيتعد ال  باملياه  مليء 

الو�سوء  اأماكن  جوار  يقع  �سنتيمرتات 

افظات  oحم مبختلف  امل�ساجد  غالبية  يف 

اجلمهورية؟!

مر و�سط هذا  �سخ�سا  كم  اأنف�سنا:  لن�ساأل 

باأمرا�س  امل�سابني  عدد  كم  احلو�س؟ 

املياه  هذه  هل  منهم؟  ومعدية  خطرية 

اأن  بعد  خطورتها  مدى  وما  نظيفة؟ 

اأثناء  املواطنني  من  كثري  اأقدام  مل�ستها 

دخولهم اإىل امل�سجد؟

يف  مياه  برك  اأو  اأحوا�س  االآن  تخيqل 

بداخلها  الو�سوء  يتم  اأخرى  م�ساجد 

فما  واحد،  وقت  ويف  جماعي  ب�سكل 

طورة هنا؟ oمدى اخل

عزيزي القارئ يحدث هذا وذاك وب�سكل 

اأدنى  دون  م�ساجدنا  غالبية  يف  منف�سل 

على  قائمني  اأو  كمواطنني  منqا  وعي 

امل�ساجد -اإال ما ندر- وال من اجلهات 

غري  اللحظة  حتى  زالت  ال  التي  املعنية 

قولها-  -حد  التوعية  با�ستثناء  بالية  oم

م اخلطر. qpو⁄ تتخذ قرارا يحج

Ωة باليو qمر Aدل املاÑت°ùي
امل�ساجد  على  القائمني  من  عدد  يجمع 

هذه  وجود  باأن  العا�سمة  اأمانة  يف 

غالبية  الأن  �رشورة;  االأحوا�س 

حمامات  من  يخرجون  االأ�سخا�س 

واأقدامهم  الو�سوء  واأماكن  امل�ساجد 

قبل  تنظيفها  على  فتعمل  نظيفة  غري 

اأنهم  واأو�سحوا  للم�ساجد،  دخولهم 

اليوم  يف  واحدة  ة  qمر املاء  ي�ستبدلون 

”املاء  اأحدهم:  وقال  االأحيان،  معظم 

واأكدوا  يحمل اخلبث“،  ال  قلqة  من  اأكرث 

مقرتنا  االأحوا�س  تلك  اإلغاء  م�ساألة  اأن 

”وزارة  املخت�سة  اجلهات  بتوجيهات 

يف  اجلهات،  من  وغريها  االأوقاف“ 

طورتها. oحال ثبت خ

امل�ساجد  اأحد  اإمام  ينتقد  ذلك  اإىل 

ل عدم ذكر ا�سمه- وجود  qبالعا�سمة -ف�س

باإلغائها،  ويطالب  االأحوا�س،  تلك 

توارثه  تقليدا  اإال  لي�ست  اأنها  اإىل  م�سريا 

املذهب  اأ�سحاب  عن  النا�س  من  كثري 

بال≠ يف الطهارة. oالزيدي الذي ي

مو�سحا اأنهم يف م�سجد )...( ا�ستحدثوا 

الو�سوء  مكان  من  للخروج  بابني 

ال  واالآخر  مياه  حو�س  فيه  اأحدهما 

يوجد كحل و�سط.

م∏وç بكπ اfCواع الÑكتÒيا
املجتمع  طب  اأ�ستاذ  اأو�سح  جهته،  من 

بجامعة  ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  يف 

العامة  ال�سحة  وم�ست�سار  �سنعاء 

الدكتور  االأ�ستاذ  ال�سحية،  والبحوث 

يحيى رجاء، اأنه ال ميكن حتديد خماطر 

االأرجل  )مغا�سل  تلك  املياه  اأحوا�س 

جراثيم  من  حتتويه  وما  امل�ساجد(  يف 

علمية  درا�سة  وجود  لعدم  عدمها  من 

تناولتها.

�سارة  بكترييا  وجود  ع  qيتوق لكنه 

باأن  منوها   ، )فنج�س(  وفطريات 

اأنواع  بكل  ملوث  هناك  املوجود  املاء 

من  نوعني  ت�سبب  واأنها  البكترييا، 

جلد  ت�سيب  التي  احلقيقية  املخاطر 

واأمرا�سا  بكتريية  اأمرا�س  االإن�سان: 

فطرية.

اfت≥ال الCمراVص املoعدية
عدية  oامل االأمرا�س  انتقال  رجاء  واأكد 

ال�سلبي  البكترييا  وتاأثري  املواطنني  بني 

اإذا  خا�سة  املياه،  تلك  نتيجة  عليهم; 

ت�سبب  حيث  القدم،  يف  روح  oج جدت  oو

كثرية  م�ساكل  احلالة  هذه  يف  البكترييا 

منها -على �سبيل املثال- اإذا كانت من 

نات ال�سبحية اأو العنقودية، اإ�سابة  qpكو oامل

بالتهابات وتقيqحات وغريها،  ال�سخ�س 

اأو ي�ساب ب�سنافري )خوارج( اإذا ⁄ يكن 

جمروحا.

خط  هو  االإن�سان  جلد  اأن  رجاء  واأكد 

جدت  oو اأنه يف حال  اإال  االأول،  الدفاع 

فطريات داخل تلك االأحوا�س فباالإمكان 

اأن ت�سيب حتى اجللد ال�سليم، حيث ترتكز 

وت�سبب  االأرجل،  اأ�سابع  بني  الفطريات 

ة م�ساكل لل�سخ�س. qعد

كون  قائمة;  تظل  امل�سكلة  اأن  اإىل  الفتا 

اإن  يقول  والتي  مة،  qمعق غري  االأقدام 

االأو�ساñ تاأتي منها، ”حتى عند ما يدخل 

�ستبعد اأن  oال�سخ�س حمامات امل�سجد فال ي

يخرج وهو حامال تلوثا برازيا“.

اإS°كاSQص وJيØوO وcولÒا
رث  oك اأطباء  فيه  يوؤكد  الذي  الوقت  ويف 

خطورة هذه االأحوا�س، وكذا مواطنون 

اأمرا�س  ا�ست�ساري   qقلل ومهتمون، 

املجتمع  طب  اأ�ستاذ  والكبد  الباطنية 

بجامعة �سنعاء، االأ�ستاذ الدكتور اأحمد 

احلداد، من ذلك، وقال: ”حاليا بوجود 

للو�سوء  �ستخدم  oت التي  االأنابيب  �سبكة 

انفراد،  على  واال�ستن�ساق  والتم�سم�س 

بينما ينح�رش دور االأحوا�س يف املرور 

عليها فقط، بعد ا�ستكمال الو�سوء، فقد 

من  العدوى  انتقال  اإمكانية  اأ�سبحت 

 qاأقل باملا�سي  مقارنة  اآخر  اإىل  �سخ�س 

بكثري“.

املياه  ”كانت  احلداد:  وي�سرت�سل 

ملوثة  �سنوات  ة  qعد قبل  امل�ساجد  يف 

اأو  باملغاط�س  ي�سمى  فيما  كبري  ب�سكل 

االأحوا�س، والتي كانت حينها ت�ستخدم 

للو�سوء واال�ستن�ساق والغ�سيل الأكرث من 

الذي  االأمر  واحد،  وقت  ويف  �سخ�س، 

اجلراثيم  من  الكثري  انتقال  �سبب  oي كان 

وخا�سة  والطفيليات،  والفطريات 

االإ�سكار�س  منها اجللدية واملعوية مثل 

وهي  وغريها،  والكولريا  والتيفود 

اأمرا�س خطرية و�رشيعة العدوى“.

منو بكتريي وفطري

بكرتيولوجيا  )زراعة(  حتليال  اأجرينا 

من  عيqنات  ملجموعة  وطفيليا،  وفطريا 

قة باأمانة العا�سمة،  qpاأربعة م�ساجد متفر

الوطني  باملخترب  التحاليل  اإجراء  ومت 

املركزية  العامة  حة  qpال�س ملختربات 

الدكتور  املخترب  عام  مدير  موافقة  بعد 

ولكل  له  ه  qنوج والذي  ال�سيباين،  �سعيد 

ال�سكر  خال�س  املخترب  يف  العاملني 

النتائج  وحول  لتجاوبهم،  والتقدير 

 ßوحoل” ال�سيباين:  يقول 

ويف  ثة،  qملو العيqنات  اأن 

بكتريي  منو  بع�سها 

”�سيجيال“،  بكرتيا  منها 

”ا�رشي�سيا  وبكترييا 

كوالي“.

اإىل  ال�سيباين  واأ�سار 

فطر  اأي�سا  وجد  اأنه 

ينتقل  الذي  ”اأ�سربجل�س“ 
من خالل  االأ�سخا�س  عرب 

وي�سبب  االأحوا�س  هذه 

خا�سة  لالأقدام  التهابات 

لي�س  واأنه  االأ�سابع،  بني 

ال�سخ�س  عالج  هل  qال�س من 

يحتاج  حيث  به،  �ساب  oامل

ذلك فرتة طويلة، الفتا اإىل 

هذه  م�ستخدمي  غالبية  اأن 

الفطريات  تنمو  االأماكن 

على اأقدامهم بو�سوح.

π≤f العدوi والCمراVص
الطبqية  الدقيقة  االأحياء  اأ�ستاذ  ويوؤكد 

واملناعة امل�سارك بكلية الطب - جامعة 

�سنعاء، الدكتور خالد املوؤيد، خطورة 

ما  مبوجب  حة  qpال�س على  املياه  هذه 

اأظهرت  والتي  الطبية،  التحاليل  اأثبتته 

باأعداد  الكلية  ولونية  oالق البكرتيا  زيادة 

بح�سب  دوليا،  به  امل�سموح  تفوق  كبرية 

العاملية،  ال�سحة  مة  qمنظ اإر�سادات 

والتي يجب اأالq تزيد عن 10، وامل�سوؤولة 

عن االأمرا�س املعوية )اأمرا�س اجلهاز 

والفئة  االإ�سهاالت  راأ�سها  على  املعوي( 

 60 فوق  ما  ال�سن  كبار  خطرا  االأكرث 

خم�س  �سن  دون  واالأطفال  عاما، 

�سنوات.

الربازية  القولونية  البكرتيا  وكاملثل 

”ا�رشي�سيا كوالي“ والتي يجب اأن تكون 
املياه  اأو  ب  qال�رش ملياه  بالن�سبة  �سفرا 

هذا  باأن  منوها  للو�سوء،  امل�ستخدمة 

اأو برازي، والتي  لتلوث غائطي  موؤ�رش 

خطرية  اأخرى  اأنواع  وجود  تدعم  قد 

تنتقل عرب امل�سلك نف�سه.

يف حني تت�سبب بكرتيا ”�سيجيال“ باإ�سهال 

بينما  جدا،   mومعد دم،  مع  م�ساحب 

بيئة  جماعيا  امل�ستخدمة  االأحوا�س 

عرب  واالأمرا�س  العدوى  لنقل  خ�سبة 

ترتكز  اأبرزها  اال�ستن�ساق،  اأو  ال�رشب 

واأمرا�س  االإ�سهاالت،  اأمرا�س  على 

كمر�س  ثانويا  دورا  املاء  يف  تلعب 

واالأمرا�س  واملالريا  البلهار�سيا 

فطري،  من�ساأ  ذات  اأو  الفطرية  اجللدية 

هذه  باأن  وخمت�سون  االأطباء  ويجمع 

املياه ”جن�سة“.

اS°تîداΩ جماع«
موظف  اجلون،  اأحمد  اأكد  جانبه،  من 

يف اأحد م�ساجد مديرية �سهارة مبحافظة 

احلداد  الدكتور  اإليه  ق  qتطر ما  عمران، 

يزال  ”ال  ويقول:  قدميا،  الو�سع  حول 

الو�سوء داخل برك املياه املوجودة يف 

غالبية م�ساجد مديرية �سهارة يتم ب�سكل 

اليوم،  اإىل  واحد  وقت  ويف  جماعي، 

و�سحة  الو�سوء  مغا�سل  ر  qتوف لعدم 

عاين منها املنطقة، وهو  oاملياه، والتي ت

ما يعني ا�ستحالة اإلغاء هذه الربك دون 

عمل حل جذري الأزمة املياه“.

ال�سبب  الربك  هذه  ”اأ�سبحت  وزاد: 

البلهار�سيا  مر�س  انتقال  يف  الرئي�سي 

بني املواطنني، حيث اأ�سيب بها اأكرث من 

200 �سخ�س من اأبناء املنطقة، وطالبنا 
الالزمة  االأدوية  بتوفري  ال�سحة  وزارة 

لكن دون جدوى“.

ن من زيارة مديرية  qوبالرغم اأننا ⁄ نتمك

ل�سحة  منها  عيqنات  وفح�س  �سهارة 

ال  ذلك  اأن  وجدنا  اأننا  اإال  االإمكانيات، 

ينح�رش على مديرية �سهارة فقط، فاالأمر 

املحويت  حمافظتي  على  ينطبق  ذاته 

وكذا  موؤكدة،  م�سادر  بح�سب  وحجة، 

املناطق  يف  خا�سة  �سنعاء  حمافظة 

البعيدة عن مركز املحافظة، بح�سب عدد 

اأoلغيت  تلك املناطق، يف حني  من �سكان 

يف املناطق القريبة من مركز املحافظة 

ثالث  بع�سها  يف  تتجاوز  ال  فرتة  منذ 

”�سفث“  �سنوات كما هو احلال يف قرية 

ل فيها اأحد  qمديرية بني مطر، والتي تكف

د  qمزو حديث  م�سجد  ببناء  اخلري  رجال 

باحلمامات، ويقت�رش دور احلو�س يف 

ينطبق  االأمر  وذات  فقط،  عليه  املرور 

على منطقة مناخة وما جاورها -طريق 

�سنعاء احلديدة- بح�سب مواطنني خا�سة 

وكذا  واحلديدة،  �سنعاء  بني  املتنقلني 

مناطق عديدة.

…Oا°TQا QوO
بوزارة  االأثرية  امل�ساجد  اإدارة  مدير 

االأوقاف واالإر�ساد اأنور احلمادي قال: 

الإلغاء  جاهدة  ت�سعى  االأوقاف  ”وزارة 
هذه االأحوا�س من خالل التوعية املكثqفة 

التي تقوم بها، واآخرها العام املا�سي، 

وتعريفهم  امل�ساجد  على  للقائمني 

كونها  باإلغائها;  ومطالبتهم  بخطورتها 

الوزارة  باأن  واأعتقد  نظيفة،  غري  بيئة 

الوزارة  مكاتب  مدراء  كذلك  خاطبت 

لكن  ر�سمية،  رات  qمبذك املحافظات  يف 

املو�سوع يحتاج اإىل وقت لترت�سخ فكرة 

القدمية،  امل�ساجد  يف  خا�سة  اإلغائها 

وهي  امل�ساجد،  من  بغريها  اأ�سوة 

الغالبية التي األغتها“.

لكن القائمني على امل�ساجد ممن التقيناهم 

بذلك،  لهم  الوزارة  اأكدوا عدم خماطبة 

واأنها لو فعلت ذلك وثبت علميا خطورتها 

فلن يرتاجعوا عن اإلغائها.

واأ�سار احلمادي اإىل اأن غالبية امل�ساجد 

االأحوا�س،  هذه  فيها  توجد  ال  اجلديدة 

الوزارة  مكاتب  دور  بتق�سري  معرتفا 

ت اأقوال بع�س  qيف التوعية يف حال �سح

القائمني على امل�ساجد باالأمانة، مطالبا 

الإلغاء  اجلهات  كافة  تعاون  ب�رشورة 

اإذا  االأحوا�س والربك واملغاط�س  هذه 

ما زالت.

يف  امل�ساجد  غالبية  اأن   ßيلح واملتتبqع 

اأمانة العا�سمة مبا فيها اجلديدة ال زالت 

يف  وكذا  االأحوا�س،  تلك  فيها  تتواجد 

خمتلف املحافظات )ذمار ورمية وتعز 

وغريها(،  و�سنعاء  وعمران  واحلديدة 

خت�سة  oامل اجلهات  لدور  وا�سح  وغياب 

حمافظات  خمتلف  يف  التوعية  يف 

اجلمهورية.

بعموم  امل�ساجد  عدد  يبل≠  ذلك  اإىل 

م�سجد،  األف   75 اجلمهورية  افظات  oحم

واالإر�ساد  االأوقاف  وزير  ويوؤكد 

االأحوا�س  اأن  الهتار  حمود  القا�سي 

توجد  امل�سلون  فيها  التي مير  ال�سغرية 

يف بع�س امل�ساجد ال�سغرية يف �سنعاء، 

ت�سعى  االأوقاف  وزارة  اأن  اإىل  م�سريا 

جاهدة لردم تلك االأحوا�س وا�ستبدالها 

املياه  عن  بدال  ماوؤها  ي�سيل  بحنفيات 

الراكدة التي قد تكون �سببا يف العدوى 

اإىل  �سخ�س  من  االأمرا�س  وانت�سار 

اآخر.

Jو�°يات وM∏ول..
درا�سة  اإجراء  هو  به  العمل  ينبغي  ما 

الدكتور  يوؤكده  ما  وهو  �ساملة  علمية 

ور�س  احلقيقي،  اخلطر  ملعرفة  رجاء 

بداخلها  املرور  يتم  التي  االأحوا�س 

امل�سكلة;  حل  من  كجزء  الكلور  مبادة 

البكترييا  اأنواع  اأكرث  على  يق�سي  كونه 

بني  ا�ستبدالها  جانب  اإىل  والطفيليات، 

احلني واالآخر.

هتمني  oوامل خت�سني  oامل من  عدد  ويطالب 

اإ�سدار قرار وزاري من قبل  ب�رشورة 

هذه  يلغي  واالإر�ساد  االأوقاف  وزارة 

اآخر،  حل  اأي  اأو  والربك  االأحوا�س 

التي  للمناطق  ناجعة  حلول  واإيجاد 

عاين من اأزمة املياه كما هو احلال يف  oت

مديرية �سهارة بعمران.

بغ�سل  امل�ساجد  على  القائمني  وتوجيه 

”الكلورك�س“  مبادة  الو�سوء  مواقع 

على  طورة  oخ ت�سكل  كونها  با�ستمرار; 

يدخلون  كثريين  واأن  خا�سة  ة،  qال�سح

فاة، ناهيك عن املواد  oاحلمامات وهم ح

بع�س  ينقلها  التي  ال�سامة  حلبية  qoالط

ن يعملون  qاالأ�سخا�س اإىل هذه االأماكن مم

يف االإ�سمنت اأو املجاري اأو غريهم.

OÓÑdG  QÉÑNCGOÓÑdG  QÉÑNCG

(الù°ياS°ية) -:
…Qرو°S ΩاFو
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يM πول العم∏ية الù°رية الت« 
bامâ ب¡ا وMدة مكاaحة الgQاب ‘ ال± 
 øم مواطæيني  باعت≥ال   â¡تfوا ا…  ب« 
UG°ول لæÑاfية  ‘ ولية aالOلØيا بت¡مة 
امل†°اOة  S°تæ¨ر   ïيQوا°U  AGô°ûل الù°ع« 
واعاOت  اˆ  õMب   íال°üل ل∏طاFرات 
S°اب≥ة  باعت≥الت   Òcòالت العم∏ية 
 πبتحوي اJ¡موا  اي†°ا  لæÑاfيني   â∏م°T
اموال ا¤ õMب اˆ cما T°م∏â الJ¡امات 
املîابرات   ‘  â∏عم لæÑاfية  مواطæة 
 º¡تJ ¿ا  πÑb ةÒÑc ةØيXالمريكية بو
Nالل  ع∏ي¡ا   â∏°üM مع∏ومات   Ωداîت°Sبا

عم∏¡ا ومرJQ¡ا ÷¡ات NاQجية

وجهت  قد  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 

ا�سول  من  مواطنني  ع�رشة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�سعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

وامواال  مزورة  �سفر  وجوازات  ا�سلحة  لتامني 

والعاب  م�رشوقة  نقالة  وحوا�سيب  مزورة 

الثانية  التهم  جمموعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�سخا�س  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�سخا�س  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�سى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  ال�سجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �ستة ا�سخا�س اخرين بجرائم ذات �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  االتهام  ن�س  ومبوجب  امل�سالة 

 1200 حواىل  ار�سال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉس من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �سوريا يف حزيران/ يونيو ب�سعر

مب�ساعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tسخ�س تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ساعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�سن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رش اموال  جانب  اىل  مزورة  �سفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �سور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رش االموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�سار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�ستخدامها يف 

ت�سنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

الله“ مبوجب ن�س االتهام

اخرين  ا�سخا�س  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�سيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �سيارات  وثالث   2  øستي�س�

الفدرايل  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رشوقة وبيعت اىل املتهمني باجمايل 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ستاتن  من  قا�سم  حبيب  وم�سطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رشاء ب�سائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�سائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«الريا�س نايكي 

املكلفة  فيدار�سيك  جاني�س  وقالت  الريا�سية  ني�س 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�سق  جهد 

ان�سطته  الله متويل  توجيه �رشبة اىل جهود حزب 

ل�سوؤون  العام  املدعي  م�ساعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�س  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من االن�س

االجرامية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد اتهم خم�سة 

مماثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر  �سواريخ  ار�سال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�سTÉس  االف  ع�رشة  وحواىل  للطائرات  امل�سادة 

”كولت ام4-“ اىل �سوريا وموانىء اخرى

...∑Qيويوfيا وfاØ∏°ùæب â∏م°T م∏ة اعت≥التM 

ΩÉ¡JG عû°رdÉH ¢UÉî°TCG IتeBÉر üŸ°لÜõM áë اˆ

3 22
Ñ°SCGوعية Mرة مù°ت≥∏ة

 QاÑNCG بت¨طية ≈æعJ
ا÷اليات العربية ‘ امل¡éر, 

وJ¨طية ÑNCGاQ الوطø العرب« 
 ,∑Qيويوf ‘ Qد°üJ,⁄والعا

وJوRع ‘ الوليات املتحدة 
C’Gمريكية
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احلدثاحلدث

Zربة fيوR-وcالت

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

Nدمات Jرجمة و اجرBGت ال¡éرة

  Jرجمة املù°تæدات.
JعÄÑة ا’CوQا¥ اÿا�°ة با÷ùæ°ية ا’Cمريكية والكرت 

.ô°†NC’G

     cروت Qجال ا’Cعمال.  
.…õعرب« و ا‚∏ي ìراaC’روت اc  

 ùf°اعد ‘ التح†°Ò لمتحا¿ ا÷ùæ°ية ا’Cمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

اMواVص ميا√ املù°اجد.. 
 !º¶YCG ¿Éc »ØN Éeh ..GÒdƒch OƒØ«Jh ¢SQÉµ°SG ¿Éc ô¡XÉe
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Aا°üMلال ÖكتÃ  ال°üJال πجCا øم
اCو Ãرõc املù°اعدة عÈ ال¡اJ∞ اπ°üJ ع∏≈:
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»Hô©dG â«ÑdG äÉÑل£àe áaÉch..¿ƒØلàdG ähôc-¬cGƒa-ô°†N

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

6824 5th Ave brooklyn NY 11220
718-238-9696

∫ÓM êÉLOh Ωƒ◊
áلª÷G ô©°ùH äÉfƒØ«لJ ähôc

äGQÉ¡H-á¡cÉa- QÉ°†N
 áaÉc á«Ñلàd ΩÉJ OGó©à°SG

ºكJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

 á«bô°ûdG áª©WC’G áaÉc
á«cÎdG äÉjƒ°ûŸGh

áYÉ°S 24 íàØf
´ƒÑ°Sالأ ΩÉjاأ πc
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¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc

á£°û≤dÉH äÉHQh á∏µ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏ا´ احلƒfCا áaÉch

IôNÉØdG á«böûdG

6812 5th Ave.

Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ´ôa

Main st, Paterson  1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

ا�ستعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�سبات

www.nablussweets.com

Learn English
املرõc الCمريك« لتع∏يº ال∏¨ة ال‚∏يõية

 1975 Ωعا òæية مõال∏¨ة ال‚∏ي ºع∏يJ ‘ ¿و°ü°üîمت
∑Qيويوf بوية لوليةÎة الQاOطر± ال øا مæب ±Îومع

- S°تتع∏º ال≥راAة, الكتابة, ا◊واQ, ال≥واعد
»°Sياb âbات ‘ وOرØوامل 

Qا¤ املتطو ÇتدÑامل øتويات م°ùجميع امل -
- املدSQ°ة مØتوMة Ñ°Sعة اCياΩ مø الãامæة �°ÑاMا وMت≈ 

kAا°ùعة م°Sالتا
- اÎN وbت∂ املæاÖ°ùM Ö°S برfا‹∂ اليوم«.

.Öا طالõيa ¤ص اùfõÑو الCة اMيا°ùا الõيa Òي¨J -

 çن�سة من≈ للتحدBال ÖلWلال�ست©الم ا
Êاéم املbية عل≈ الرHالل¨ة ال©رH م©كم

1-800-ENGLISH

1-800-364-5474

229 West 36th Street,

Between 7th and 8th Ave. Manhattan

Subway: B, D, F, N, Q, R, V, W, A, C, E, 

1, 2, 3

Path: LIRR, AMTRAK, NJT

75-01 Broadway,

Jackson Height Queens

Subway: E, F, G, R, V, #7

$13.00

per week only!

a≥§ ‘ الÑ°SCوع

“up to $75 off and 2 

weeks free for new

students”
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FREE CONSULTATION

IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

πيMÎبال øيOامل¡د øاع عaالد -
- التاÒ°TCات ل∏م¡اجريø امل≥يمني وال¨Ò م≥يمني باCمريكا

- ùJ°وية الوV°عية وJ¨يÒ الØيõا اإ¤ اإbامة
 - ùJ°¡يالت ل∏مù°تãمريø مø اCجπ الbامة ‘ اCمريكا 

 Aرا°ûيع والÑات والQاعات  ‘ الع≥اõæواع الfCايا وا°†b πc 
Qاéوالي

(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¨لdا äراÉ¡e ت©لمh ájõ«ت©لم ال‚ل
:πª°ûت èeبرا

املحاÑ°Sة ل∏مÑت`دFني ول∏مراπM املت≥دمة  -
…QاOاع`د ا°ùم  -

JطÑي≥ات ا◊اS°وب – ووOQ, اπ°ùc, بوQبويâæ...واملõي`د  -
الطÑ« – ا… c« ج«, املü°ط∏حات الطÑية, اع`داO الØواÒJ الطÑية...  -

امل¡اQات املكتÑية والتح`†°`Ò لæيπ الû°¡اOة الãاfوية.  -
"C20ا- êPو‰" ÖfجاCة الÑ∏ول الطÑ≤الية بQي`دØا◊كومة ال πÑb øا مæل ìر°üم  -

ùf°اع`د ‘ ا◊ü°ول ع∏≈ üNQ°ة العمπ مO øاFرة ال¡éرة  -
Jوج`د مù°اع`دات مالية ل∏موgD∏ني  -

ليùص ægا∑ Mاجة لb òNرVص  -
Áكæكº ال`دQاS°ة مø الæKني ا¤ اÿميùص  -

الüØ°ول fi`دوOة الوâb ‘ املù°اA وNالل عط∏ة f¡اية الÑ°Sوع
Jع∏يº ال‚∏يõية ل¨Ò الæاط≥ني ب¡ا 

- ال‚∏يõية 100 ل∏مت`دFني
- ال‚∏يõية 101 ل∏متوS°طني
- ال‚∏يõية 102 ل∏مت≥`دمني

ل∏مõي`د مø املع∏ومات اùÃ π°üJ°وDولة ال≥º°ù العرب«:  -

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  áÑ«ÑMNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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M r  E l e c t r o n i c s
8505 A 4TH Avenue Brooklyn, NY 11209

Tel (718) 833-1152
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Ghorba News

8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

Tساgد التلõØيو¿ ال©رHي
HدG ¿hأ… aO©اT äسهرية
Tساgد التلõØيو¿ ال©رHي
HدG ¿hأ… aO©اT äسهرية

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
مع الطÑ≤ العرب«

ا÷õيرة بال∏¨ة ا’‚∏يõية-اليمæية-امل¨ربية-العا⁄-Jوùfص- ا÷õاFر- الOQC¿-الù°وQية- الù°وOا¿
ûdG°اbQة-عما¿-bطر-العراbية-ال∏يÑية-cرSO°تا¿-الكويf-âيÒéيا-الü°ومال-امل¨ربية- 

الكاSص الرياV°ية-جæوب الù°وOا¿-S°وQيا QOاما-الكويæb 3 âوات
الù°عوOية æbاJني-الØيحاA- الfCواQ-الØرات-æb 3وات Jرcية

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
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مù°اgماJكº ابعãوgا لæا ع∏≈:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com
ü°übص, م≥الت, üb°اFد T°عرية..

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين :
جمع القمة ... قمامة !!!

وgو   ,  Êا÷وعا الõما¿  مéØوع  MدæKا 
 ‘  : a≥ال   ,  Êاéامل ال≥مع  V°حايا   øم
 ÒمCوا  ,  r∑امل∏و م∏∂  يوجد   åيM ليÑيا 
Œر…   ,  r∑كو°ûال  πc  º¡ولM  Ωو–  AمراCا
 r∑م¡∏و وجù°د  وS°ا¥   Ωدb ع∏≈  JرJيÑات 
, لMت†°ا¿ bمة bيπ اfC¡ا عربية عربية 
مø الCعما¥r , وbيπ اfC¡ا الCو¤ مf øوع¡ا 
 Ωوالكال  πيbو  ,  r¥اQوCال ع∏≈  والع¡دة 
 ñوO …òالع≥يد ال ¿Cا , r¥وا°SCا åص بحديùلي
‘ QOاS°ت¬ πc الS , r·C°يØتتí اΩC وNالة 
وجدة وعميدة ال≥مrº , بحa »æa πØريد 
Pل∂  بعد  ليعط«   ,  rºعæال بع†ص   ¬∏∏îتJ
 ,  r¿طا∏°Sو  ºعيRو FQيùص   πلك الك∏مة 
a≥دت   ,  r¿اÑعري  »æب  øم واMد   »æfCول
T°عوب  بعد…   øوم  »∏Ñb  øم a≥دت  cما 
 rΩمرة ا◊كاR øيرج≈ م πمCا  πc , r¿وب∏دا
, Jوج¡â بعدما bراCت واS°تمعâ ملا جاOوا 
aي¬   »M اإ¤   ,  rΩالإعال  πFا°Sو ع∏≈  ب¬ 
 øجد ابCا ¿Cا »FجاQ πcو , rΩل ي†°ا Ò≤Øال
اCب« الرعاي¬c , r« اÃ »Ø°TCا لدي¬ مüb ø°ة 
 r¬اي¡f  øم  º¡ل ما   AعماR üZ°ة   ,  r¬وايQو
 rامعéوامل ا◊∏≤  بني  اKCر√  ع∏≈   âÑ≤æa  ,
 ÖيJالكتا اCطرا±  بني   ¬æع  â°ûتaو  ,
 ‘ ج¡يد  ج¡د  بعد  aاCلØيت¬   ,  rوا÷وامع
ãcيØة  M∏≥ية   §°Sيتو  ,  rاملدامع مæط≥ة 
 Oمد Oمد ” : ¬Jع∏≈ �°وCبا …Oاæوي , rOالعد
” , ويدعو الæاSص ÷عπ الZ È°üدة   rOمد
 í°ùم , r¬دو¿ ع∏يaالوا Ìc ما∏a , rOال¨د øم
 √òواجæوع†ص ب , r¬يæعي øمعة جرت مO
يا  ال≥مة  جمع   >>  : وbال   ,  r¬تيØ°T ع∏≈ 
 ºgدæع  Oالر  ‘ والù°رعة   ,  r¬مامb fاSص 
S°ياS°ات   øم  ±Cا  ºK  ±Cوا  ,  r¬دامæال  Ö∏Œ
الæعام¬r , واإياºg اCعa »æابî∏« بالù°مع يا 
 ºgQاÑNCوا ºgQاÑNCا جاr√Q , وZدا JاJCي∂ 
 r√Qا◊ما اCم¬   øم  CاÈJ  º¡°ûحéa  ,  r√Qا°ùN
 ,  ròعJ ول   ≈°ü– ل  ع≥د√   º¡عيمRو  ,
Mماbاa ¬JاM πc âJدrq , وNطاباJ¬ اإلي¬ 
الرياS°ة   ‘ واNCو√   ,  rqOرJ ع∏ي¬   ºبالت¡ك
Œر…   ¬bعرو  ‘  ,  r¬fاæالك  πgCا ب∏¡éة 
ول   ”  ¬JQمرا  ” واS°اCلوا   ,  r¬fياÿا  AماO
 øم º¡عم øواب , r¬fا°ü◊حاب ا°�Cلوا اCا°ùJ
 ¬fCا اº°ùbC باß∏ZC الÁCا¿  مكة rqèM , وbد 
لø يحتa , rqèالü°مâ عæد√ Mكمة J∏ت≥§ 
 Ωاb Jوùfص   øم  º¡التN  øواب  ,  rqèa  πc  ‘
üb°اFد  اûfC°د  التطÑيع   øa و‘   ,  rπ–Qوا

ما  يحك«  يتÑع¬   ≈Jاملو  AاKQو  ,  rلõ¨ال
باa ¬°VQCعrπ , والÑ≥ية الÑاbية مø جماعة 
 rOو¡aو Qو‰و Oو°SCا  AاæبCا  ,  rOامل¡دو الع≥يد 
 rOالت∏مو  ºعاليJ  Ö∏b X¡ر   øع ØM¶وا   ,
ا  nي  ”  ,  r¬ qaجا ب≥∏وب  bروDوا   ¿Bال≥را  øوم  ,
 r¬ qnaا nc  pºr∏ q p°ùال  p‘ ∏oوا  oN rOا وا  oæ nمBا  nøي pòqnال ا  n¡ qoيnCا
املõéæات  لæا  æ°üaعوا  ل¬  وجæحوا   ,  ”
¬Ña , rالV º∏°ù°يعâ ال≥دSص مR øما¿  qaا÷ا
 ,  rيدgR  øمãب العرا¥   âبيع وب¬   ,  rبعيد
اSC°وا¥  اإ¤  الü°ومال   »°VاQCا  âول– وب¬ 
 rابFò∏ة ل°ùريa ¿اæÑوا لcرJ ¬وب , rيدÑل∏ع
 ,  rالكالب لfCياب  الù°وOا¿  اgCدوا  وب¬   ,
 AاQو Œر…  وجع∏وgا   øاليم مbõوا  وب¬ 
 , ا  nfيدوb وب¬   , ا  nfلوPCا  º∏°ùبال  ,  rراب°ùال
ول   º¡يa  ìال°� aال   , ا  nfدوÑتع°Sا وب¬ 
مù°تü°رNة   øع  Oير  º°üمعت ول   ,  rعمر
 º¡fاإ ºgQòa ºKاووا ‘ الإ°ùJ , rطرÿر ا°T
 r¥Qطع الوb øم øلك ºg Qو‰ , rر°ûÑو ب°ùلي
بالدaع   øم  º¡Ñcير  ÒمM ع∏يæا   Oو°SCا  ,
 , r¥رZ ¬لòب øيا م Aع∏≈ بد O rوعو , r≥Ñ°S
 rºياع ال¡م°V øر ع°ùØت°ùي øو› ملbول وbCا
 , rºاة بال≥مæال≥مامات املك √òg iما جدو ,
 rºة ال≥ي°�Qبو ‘ âا بيع°VQCا اæت لOQ πg
 πgو , rصVا◊و øم È°T øا عæت لOاP πg ,
 πgو  ,  rصVالعر اfت¡∂  Mني  لæا   âت≥مfا
ògا  ل   ,  rصVوالعر بالطول   õcQ ل¡ا  S°مع 
 r∑ل∏¡ال  ìوØ°Sو  ºمb  »g  πب  ,  r∑اP ول 
aال   ,  r∑طاZ بال≥مع   øم aي¡ا   ºãيت∏ع  ,
ول   ,  r¬ال≥م  Ωا≤Ã J∏ي≤  üa°ح≈  العربية 
ول   ,  r¬ال¡م اfCياب   øع يكû°ر  الSC°∏وب 
الوجو√ ي∏تمùص مæ¡ا ûc°∞ ال¨م¬X , r∏مات 
 πc  º¡ل  ºg gكòا   ,  rع†صÑب يحي§  بع†°¡ا 
ال≥راAة   ‘  ºãالت∏ع وبعد   ,  rوب¨†ص cر√ 
والعرVصr , اإلي∂ الإعراب يا ابø الCعراب 
 r¿لكا  ÈN  ºgدæع ال≥دSص   ,  r¿اÒ÷وا
ع∏≈  JوV°ع  جديدة  مØاوV°ات   CتداÑوامل  ,
 ÒZ  º¡ب مcòر  جمع  والعرا¥   ,  r¿اõاملي
 ,  rºFاO مو�°ول   º°Sاإ والتطÑيع   ,  r⁄ا°S
اإPا   ,  rصVواملر الع∏ة  Mرو±   øم وا◊رب 
â∏NO ع∏≈ الØاعg π∏∂ واf≥رVصg , rكòا 
ما   »°Vواملا  ,  rصVرaو  Qرb املعاgدات  üfص 
« , وامل†°اQع بéع∏æا مØعول  p°Vم†°≈ ‘ املا
Mال  وgو  Pل   πÑ≤ت°ùوامل  ,  » p°VاQ ب¬ 
العربية  ول∏îæوة   ,  »°Vال≥ا bال  gكòا 
الæدبة   Öالي°SCول  ,  râامb ا÷ر  Mرو± 

وجواب   ,  râJماCا  Aداæوال والإS°ت¨اKة 
 ΩواbCال ع∏ي¬   âم°�  ºgدæع الû°ر• 
 øال∏عa , rت≈ مطيعa øم º¡يa صùلي , rتQا°S
 πعæوال , rيع°VQ πc امل¡د ‘ ¬¶Øيح º¡ع∏ي
وV°عوا   ...  ,  rا÷ميع بني   øم  ºgQتاîي
واÈbCوا   , ا  nQاØ°�Cا  º¡°†بع QوDوSص  ع∏≈ 
ملا   º¡ولM روا¶f ولو , ا  nQاÑbاإ ال≥†°ايا   πc
f¶روا  لو   , اØ°SCاQا   πيحم  Qا◊ماc cاfوا 
لو   ,  r√Qاé◊با  πاطÑال يدM†ص   πØط اإ¤ 
 r√QاÑجم∏ة وع øم º¡æيما ي≥ال عa م∏واCاJ
 ”  ºمb  øم Jريد  ماPا  الû°عوب  S°اCلوا  لو   ,
ا  nبدCوي∞ ا°ùبطال ل∏تCوا اfاc ملا , ” rr√Qا◊†°ا
ا , وملا �°æعوا لæا gما  nدæa اæمامCالوا اb وملا ,
 AياM ول , …OاæJ øياة ملM ل øا , لك nكدfو
 Aاõول ع , …Oص ال¡اVQCا ‘ اfمرCولوا اJ øمل
aعØوا   ...  ,  …Oبال  ‘  Aدا¡°û∏ل  øمK ول 
مæا  ومعQòة   ,  rOب¨دا يا  وعQòا  bدSص  يا 
بùÑ°ي§  Mكامæا   ,  rOجداCال  Oا›Cا يا  اإلي∂ 
 º¡يa امة¡°ûال πتb , rOاZوCا  OاZوCا العÑاQة 
ا , ومø الكæيâ°ù اNتاQوا لæا  nوبامCص واTبو
ا , aمR øاÆ عæ¡ا aالعòاب  nكامMCني واfواb
وbد  f≥ول   º¡واإلي  , ا  nعوامCوا æ°Sيæا  ي∏≥ا√ 
T°واQعæا   ,  rال≥ري†ص Oو¿  ا÷ري†ص  Mال 
بدماA املæاV°∏ني الNCياØJ Qي†صr , وõfولæا 
 , rعدو ب¨ي†ص πc عé°†ي≥†ص م°S عQوا°û∏ل
وموعدfا الû°اQع ل∏تمييõ بني املعاa≈ وبني 
 ,  r√دMجال ولو ملرة واQ واfكوa ,  rاملري†ص
عæاويæ¡ا  Jكو¿   ,  r√د°TاQ Ñ°Sال  لæا  وgيÄوا 
لالCوطا¿  –رير   ,  r√اعد°üال الù°اطعة 
 øم ل∏û°عوب  و–رير   ,  r¬يfيو¡°üال  øم
 r¬عيÑالت øر مFو–رير ل∏†°ما , r¬طوي∏°ùال
ل   ïيQوالتا  ,  rAداæال وògا   πمCال ò¡aا   ,
يرºM يا اCي¡ا الõعماa , rAاإما اJ ¿Cكوfوا مع 
الû°عوب واإما اJ ¿Cكوfا مع الCعداrA , ... و‘ 
 r¬ع¶يم »g ºc ¿ع∏موJ حة لو∏°SCا ºيديكCا
Pات   iرNCا اSC°∏حة   ºيك°VاQCا  øباط و‘   ,
اgCمية وbيم¬a , rكوfوا اgCال ل∏ح≤ ل اgCال 

 . << r¬تيم°ûو ال øل∏ع
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Mا” ع∏« 
ممثل وكاتب 

وخمرج تلفزيوين 

 …Qƒ°S »FÉªæ«°Sh

 CGóH .(1962)

 áHÉàµdÉH ¬JÉ«M

 á«MöùŸG

 áHÉàch

الن�سو�س الدرامية والق�س�س 

الق�سرية. ح�سل على اإجازة يف 

الفنون امل�رشحية من املعهد العايل 

للفنون امل�رشحية بدم�سق / ق�سم 

التمثيل 1986. ع�سو يف نقابة 

الفنانني  يف �سوريا.

مø اCعمال¬:
 الزير �سا⁄ 2000

 عائلتي واأنا 2000

�سالح الدين االأيوبي 2001

الف�سول االأربعة اجلزء الثاين ;

    * �سقر قري�س 2002

    * ربيع قرطبه 2003

    * اأحالم كبرية 2004

    * التغريبة الفل�سطينية 2004

    * ملوك الطوائف 2005

    * على طول االأيام 2006

    * ندى االأيام 2006

    * اأيام الثاأر وحتول ا�سمه اإىل 

�رشاع على الرمال 2008

بعد اC¿ اCط∏≥J âرcيا اSC°∏حت¡ا الæØية

!?á«Hô©dG ÉeGQódG ..“ôéM áNô°U” øjCG
 »cÎال  π°ù∏°ùامل ع∏≈  SQ°ميا   πيFرا°Sاإ  âéتMا
بعد   MBC ع∏≈   ¿Bال éMر“ املعروVص  ”�°رNة 
Oب∏éت¬ ل∏عربية. و⁄ Jكòg ø√ املرة الCو¤ الت« 
ب†°عة   πÑb  ≥Ñ°S  Pاإ Ñ°†Z¡ا;   πيFرا°Sاإ aي¡ا   ø∏عJ
 »cÎال  π°ù∏°ùامل ع∏≈  اCي†°ا   âéتMا  ¿Cا اTC°¡ر 

الFòاب“.  …Oوا”
 ÖÑ°ùا ب¡Fتيا°Sا øع πيFرا°Sاإ âعربCر ا¡°TCا πÑbو
”T°ري∞   êرîل∏م  “ºالع  OولCا” املü°ر…   º∏يØال
 πc  ÆرØي  ⁄  º∏يØال  ¿Cا  øم  ºZالر ع∏≈  عرaة“, 
 ¬æلك الإS°راFي∏«,  العدو  Œا√   Ö°†¨ال طاbة 

اS°تطاع اC¿ يحر∑ الكÒã ‡ا ي¨∏« ‘ الCعما¥.
ومòæ اC¿ بداCت Nطة اإS°راFيπ ‘ الS°تيالA ع∏≈ 
Jكت∞   ⁄  ;Oامليعا اVQCص  اfC¡ا   iبدعو ù∏a°طني 
 øا م¡Ñ∏°Sص بال≥وة وVQCتالل الMل ìال°ùع الaبر

اC�°حاب¡ا
ولكن كانت هناك وبالتوازي قوى اأخرى 

نطلق عليها ال�سالح الناعم وهو �سالح الفن; 

اإذ كانت ال�سينما فنا وليدا يف تلك ال�سنوات 

مطلع الع�رشينيات من القرن املا�سي.

وا�ستندت اإ�رشائيل اإىل ق�س�س من االأ�ساطري 

 »£© oj 1917 تتواكب مع وعد ”بلفور“ عام

اأن  ميلك  ال  ملن  تيح  oوي الإ�رشائيل،  وطنا 

مينح وطنا ملن ال ي�ستحق، وذلك بناء على 

ل�سعب  �سعب  بال  ”اأر�س  هي  زائفة  مقولة 

خطورة  كعرب  ندرك   ⁄  ..“¢VQCG  ÓH

االأفالم  البداية  يف  وكانت  االأفالم  تلك 

االإ�رشائيلية �سامتة; الأن ال�سينما ⁄ تكن قد 

عرفت ال�سوت، ولهذا كانت تكتب تعليقات 

على ال�رشيط ال�سينمائي.

يف  دورها  العربية  ال�سينما  اأدت  هل 

لالأرا�سي  االإ�رشائيلي  االغت�ساب  مواجهة 

قامت  االإ�رشائيلية  ال�سينما  الفل�سطينية؟ 

بدورها وزيادة و⁄ تنتظر بداية احلرب، 

املب�رش  دور  ولعبت  لها  مهدت  ولكنها 

باأر�س امليعاد، وكان اأول فيلم اإ�رشائيلي 

عن  تبحث  ”املاعز  با�سم  ق�سري  روائي 

هذا  مطلع  يف  الفيلم  اأoخرج  احل�سائ�س“ 

القرن، وتدور ق�سته حول عائلة يهودية 

من  وتنا�سل  موطنها،  فل�سطني  اإىل  ت�سل 

اأن  العا⁄ �سوتها وحقها يف  اإ�سماع  اأجل 

تعي�س حرة.

وتتابعت تلك االأفالم ال�سهيونية قبل اإن�ساء 

ق�س�س  من  م�ستوحى  وبع�سها  اإ�رشائيل 

”العهد القدË“ التوراة، والتطابق وا�سح 
االأفالم،  وهذه  ال�سهيونية  اأهداف  بني 

وكل �سيء حم�سوب بدقة، ولهذا انزعجوا 

الرتكية  الدراما  بداأت  عندما  واحتجوا 

ت�ستخدم نف�س ال�سالح!.

االآلة  يف�سح  احلجر“  ”�رشخة  م�سل�سل 

بال  تقتل  التي  االإ�رشائيلية  الع�سكرية 

اأن  اأنها حتاول  م�ساعر، وعلى الرغم من 

ت�سدر للعا⁄ دائما باأنها �سحية فهم احلمل 

االأعمال  هذه  مثل  ولكن  الذئب،  والعرب 

الدرامية توؤكد اأن الذئاب احلقيقية بالن�سبة 

ملمار�ساتهم حمالن!.

اإىل  الدخول  يف  كثريا  كعرب  تاأخرنا  لقد 

تناول  فني  عمل  اأول  اإن  اإذ  املنطقة;  تلك 

”فتاة  هو  االإ�رشائيلي  العربي  ال�رشاع 

اأمري“  ”عزيزة  واأنتجته  فل�سطني“،  من 

اأعقاب  يف  الفقار“  ذو  ”حممود  واإخراج 

نكبة 48 مبا�رشة، بينما اإ�رشائيل ⁄ تتوقف 

عن ا�ستخدام هذا ال�سالح، وتوا�سل اإعالن 

االأو�سكار  حت�سد  باأفالم  الفنية  احلرب 

”قائمة �سندلر“  للتعاطف مع اإ�رشائيل مثل 

ل�ستيفن �سبيلربج.

 óس�éj …òd�- ∂H Úس�– Ωا¿ ح�ساæØd� ∞سûc
�سüîسية FQي�¢ �d£باjöûd� ÚNر ‘ 
 ¬fCG -MBC ≈ا¿“ علL »æH” πم�سل�س

 ‘ ø÷� ⁄م™ عا ÜQاŒ ¢�عا
 πµعل≈ �س ∂dPh ,ةjOا©d� ¬Jحيا

 iأ�Q ¬fا �أëسVمو ,ΩÓأح’�h iDhرd�
 .√hPDوj ¿أ� ¿hO ,مرة øم Ìcأ� ø÷�
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äGOGôjE’G  Qó°üàjh “ÖFÉé©dG  OÓH  ‘  ¢ù«dCG”  ¢Vhôj “ÚæJ”

تنني ”تروي�س  اجلديد  االأبعاد  ثالثي  املتحركة  الر�سوم  فيلم  ت�سدر 

اأمريكا  يف  ال�سينما  اإيرادات   “How to Train Your Dragon
ال�سمالية; اإذ حقق 43.3 مليون دوالر خالل ثالثة اأيام فقط.

وتدور اأحداث الفيلم حول �ساب �سيء الطالع يطمح يف �سيد تنني ولكنه 

ي�سبح املالك غري املتوقع لتنني �سغري، ويبداأ ال�ساب يف معرفة الكثري 

والكثري مما ال يعرفه عن هذا املخلوق الغريب وتتواىل االأحداث.

باأداء  وقام  �ساندرز  وكري�س  ديبلوي�س  دين  اإخراج  من  والفيلم 

االأ�سوات جاي باروت�سيل وجريارد بتلر وكريج فريج�سون واأمربكا 

فرييرا.

 ó©H “Alice in Wonderland وهبط فيلم ”األي�س يف بالد العجائب

اأن ت�سدر االإيرادات لثالثة اأ�سابيع اإىل املركز الثاين; اإذ حقق 17.3 

مليون دوالر يف فرتة ثالثة اأيام لي�سل اإجمايل ما حققه منذ بدء عر�سه 

اإىل 293.1 مليون دوالر.

لوي�س  للكاتب  بنف�س اال�سم  الفيلم املقتب�س من رواية  اأحداث  وتدور 

من  تبل≠  التي  األي�س  عودة  االإجنليزي  االأدب  عيون  من  وهي  كارول 

العمر 19 عاما اإىل عاملها ال�سحري; حيث تتحد مع اأ�سدقائها القدامى 

وتعلم م�سريها احلقيقي وتتواىل االأحداث.

ميا  االأ�سرتالية  املمثلة  وبطولة  بورتون  تيم  اإخراج  من  والفيلم 

وا�سيكوا�سكا وجوين ديب وان هاثاوي وهيلينا بونهام كارتر.

 Hotالزمن ”اآلة  اجلديد  الكوميدي  الفيلم  الثالث  املركز  يف  وجاء 

Tub Time Machine“; اإذ حقق 13.6 مليون دوالر يف فرتة ثالثة 
اأيام.

من  بامللل  ي�سعرون  اأ�سدقاء  اأربعة  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 

اأف�سل فرتات حياتهم يف  حياة الكبار، ومن ثم يقررون العودة اإىل 

ثمانينيات القرن املا�سي بف�سل اآلة الزمن.

بينك وبطولة جون كوزاك وكالرك ديوك  �ستيف  اإخراج  والفيلم من 

وكريج روبن�سون و�سيبا�ستيان �ستان.

وهبط من املركز الثالث اإىل الرابع الفيلم الكوميدي ”�سائد املكافاآت

فرتة  يف  دوالر  مليون   12.4 حقق  اإذ   ;“The Bounty Hunter
38.8 مليون  ثالثة اأيام، لي�سل اإجمايل ما حققه منذ بدء عر�سه اإىل 

دوالر.

وتتناول اأحداث الفيلم ق�سة رجل يدعى ميلو يعمل يف تعقب املطلوبني، 

ويتحقق حلم ميلو عندما يعرف اأن زوجته ال�سابقة التي تعمل �سحفية 

هي هدفه املقبل ويبداأ مهمته يف حما�س �سديد ويف ت�سوره اأنه اأمام 

مهمة �سهلة ولكن �رشعان ما يعرف اأن االأمر لي�س �سهال الأن الزوجة 

ال�سابقة تعقد العزم على الهروب.

والفيلم من اإخراج اندي تينانت وبطولة جنيفر اني�ستون وجريارد بتلر 

وجويل جارالند ومات مالوي.

–ù°ني ب∂ Qوüb i°ة اÑJQاط¬ بõوجت¬ fاJا›
“¿ÉL »æH” ‘ تيcرÉ°ûe πÑb äاأóب ø÷Éتي بbÓع :IرÉ◊ا ÜÉض بSرÉM

Oاعية cويت«: جم¡وf Qاùf°« اVC°عا± مù°تمع« عمرو Nالد!!

á°TÉ°ûdGΩÓaC’Gh âfCG

تقع عليه م�سوؤولية كربى; الأن الذين ي�ستمعون اإىل راأى الفنان والداعية الكويتي �سالح الرا�سد اأن املطرب 
املو�سيقى كرث، م�سددا على �رشورة اأن يح�سن املطرب 

اختيار االأحلان والكلمات املنا�سبة والهادفة; التي حتمل 
.ádÉ°SQ

وقال الفنان الكويتي  اإن ”ما ن�ستطيع اأن نو�سله 
اليوم عن طريق االأغنية ال ن�ستطيع اإي�ساله عن طريق 

املحا�رشات والكتب، فجمهور اللبنانية نان�سي عجرم 
مثال ع�رشة اأ�سعاف من ي�ستمعون اإىل الداعية عمرو 

خالد“.

واأ�ساف الرا�سد ”على �سبيل املثال فاإن حفل يو�سف 
اإ�سالم االأخري ح�رشه 40 األف �سخ�س، وت�سابق اجلمهور 

على �رشاء تذاكر حلفالته، وهذا �سيء يب�رش باأن هذا 
النوع من الغناء يلقى ا�ستح�سانا وقبوال وتزداد �سعبيته 

بني النا�س، وكذلك �سامي يو�سف فهو يقدم اأي�سا هذا 
االأغنيات، حمذرا من التاأثري ال�سلبي الذي قد حتدثه ودعا اإىل االبتعاد عن الكالم ال�سلبي واملحبط يف الفن الراقي“.

ال�سباب الذين يتاأثرون بهذه املعاين.االأعمال الناجحة جماهرييا يف النا�س، خا�سة على فئة 
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نحن الوكالء المعتمدون ألكبر تشكيلة من المنتجات العربية ذات المذاق الرفيعنحن الوكالء المعتمدون ألكبر تشكيلة من المنتجات العربية ذات المذاق الرفيعنحن الوكالء المعتمدون ألكبر تشكيلة من المنتجات العربية ذات المذاق الرفيع

منتجات لذيذة -  كليوبترا - كولد آلكس -  راشيا  - عصير ميرا -
 قرطاس - قساطلي -  ديمه - البلد - النخيل - جرين الند
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