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 �سعد املجرد يف حمنته
3¢U

حاخام يهودي يدو�ض على ق�ض راكع وعلى م�سلم �ساجد على الأر�ض..

 امل�شلمون ال تعليق وا�شرائيل حتتج على ال�شمعدان!
�حتجت �إ�رص�ئيل على قطعة فنية معرو�سة يف و�حد من �كرب معار�ض �لفن �ملعا�رص يف �لعامل يف �لوقت �لذي �نطلقت فيه فعاليات �ملعر�ض يف �لعا�سمة �ال�سبانية مدريد.

وقالت �ل�سفارة �الإ�رص�ئيلية �أن �لعمل �لنحتي، �لذي يحمل عنو�ن ”درج �إىل �ل�سماء“ وقام بنحته �لفنان �ال�سباين يوجينيو مرينو، ” ميثل �إ�ساءة بالن�سبة لليهود 
U¢3و�الإ�رص�ئيليني وبالذ�ت �ل�سالح �لر�سا�ض �لذي يظهر يف فوهته �سمعد�ن ”.

تطالعون يف �سفحة حواء

ن�سائح لرتوي�ض!
ال�سهية املفرطة 

طالع �ض 20
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بعد بحبك يا حمار ل�سعد ال�سغري.. 
�سعبول يغني

 »كلب يا ابن الكلب« 

الوليد: �سريكي مردوخ
 لي�ض يهوديا

 و“هالة �سرحان“ مواطنة �ساحلة 
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 á«°UƒdG äÓeÉ©e - Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdGh

Free Consultation: 973-767-2050 :á«fÉ›  äGQÉ°ûà°SEG

The Law Offices of 

Aiman Ibrahim, P.C.
»eÉëŸG Öàكe

º`````̀«`````̀gGô`````̀HEG ø```````````̀ÁCG
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 �سور يف ”ا�سرائيل“: 
عميل  ”احذروا 

منظمة التحرير يف 
البيت البي�ض“ 

 ”بدون 
مئذنة“.. �سرط 
بناء م�سجد يف 

نيويورك

  بعد �سبع �سنوات:
 را�سيل كوري..
 باأي ذنب قتلت؟
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االنتخابات كل  اللغاء  نيوز“ تدعو  ”غربة 
اىل غاية توحيد �شفوف اجلالية اليمنية



2

Ghorba News

Thursady March, 18th  2010- Vol 3  Issue#68 äÉfÓYGäÉfÓYG

        Yemenia Yemen Airways Resumes It’s Flights       
اÿ£و• اجلوية اليمنية ت�شتاCن∞ QحÓت¡ا

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

IQشا� iب�شر
تعلø اÿ£و• اجلوية اليمنية

عÈ وكيل¡ا املعتمد ‘ اeCريµا
االaBا¥ العربية لل�شياحة وال�شفريات 

     Arabian Horizons Travel
عø اE�شتÄناف QحÓت¡ا اEىل اليمø عÈ اCوQوبا

 وب¡ò√ املنا�شÑة تعلø عø اC�شعاgQا املخف†شة

كما يوLد لدينا اC�شعاfl Qف†شة اEىل كل øe - اC�شمرا - اOCي�¢ اCبابا - LيÑوت«
We also have special low fare to – Asmra – Addis - Djibouti

ºbQ شلوا بنا علىüتEا õé◊ات واeاملعلو øe يدõللم
718 – 797 -0906

اCو زوQونا ‘ µeتÑنا الواb™ على
203   Court St. Brooklyn, NY 11201

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e لeÉ°T »ÑW ∞°ûc
∫hÎ°ù«dƒكdGh مódG §¨°V êÓYh Öل≤dG ¢VGôeCGh ôك°ùdG êÓY

BG’م UÉØŸG°ل õ«JÉehôdGhم É¶©dG á°TÉ°ûghم
áFôdG ¢VGôeCGh Öل≤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 ل«dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG ∞°ûكdG

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

èحلG äÉª«©£J ™«ªL
´ƒÑ°SC’G مÉjCG ∫GƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

364 86th Street, 4th Ave. Brooklyn,  NY 11209áلFÉ¨dG ÖW ‘ »كjôeC’G OQƒÑdG لىY ل°UÉM
»Ñ£dG ¿ôKƒلdG õcôe -ÇQGƒ£dG º°ù≤H ÜhÉæe Ö«ÑW

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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تعنى بتغطية اأخبار 
ا÷اليات العربية يف املهجر, 

وتغطية اأخبار الوطن العربي 
والعا⁄,ت�سدر يف نيويورك, 

 Iيف الوليات املتحد ´Rوتو
الأمريكية

النا�سران

عÑ``د √ املوت«
ºا�شb ∫Oعا

  

املد ير العام

ºيى �شليëي

مدير مكتب اليمن

يëيى fiمد اجلماع«

Tel:777252765
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تنظيم  �إىل  وكند�  �لأمريكية  �ملتحدة 

�ملغربي  �لفنان  مل�ساندة  فنية  حفالت 

ق�سية  يف  �ملتهم  �ملجرد  �سعد  �ل�ساب 

�لغت�ساب .

و�ملتعاطفني  �ملجرد  �سعد  �أ�سدقاء  من  ثلة  و�أن�ساأ 

�أطلقت ند�ء تدعو فيه  �لفاي�سبوك  معه جمموعة يف 

�ملحامني  تكاليف  لدفع  وعائلته  �ملجرد  مل�ساعدة 

دولر  �ألف   40 بقيمة  كفالة  لدفع  و�أي�سا  �لباهظة 

حالة  يف  �ملجرد  �سعد  متابعة  بغر�ض  �أمريكي 

�رس�ح .

بو��سنطن  �لعربية  �ملو�سيقى  فرقة  تنوي  كما 

�سهرة  تقدم  �لأمناري  ه�سام  �ملو�سيقار  برئا�سة 

�جلاري  مار�ض   13 �لقادم  �ل�سبت  يوم  فنية 

ليال  �لتا�سعة  �ل�ساعة  من  �بتد�ء  فرجينيا  ببابيلون 

بالتوقيت �ملحلي .

�سمال  �ملغاربة  �ملهاجرين  �ملجموعة  ودعت 

 ، وماريالند  �لكربى  و��سنطن  ومنطقة  فرجينيا 

�إىل ح�سور �حلفل لدعم ق�سية �لفنان �ملغربي �سعد 

�ملجرد .

وذكر م�سدر مقرب من �سعد �ملجرد ل ”ه�سربي�ض 

” �أن �ملحققني مل يجدو� �أي دليل حلد �ل�ساعة �سد 
رهن  وجوده  �سبب  و�أن  �ل�ساب  �ملغربي  �لفنان 

�لعتقال حاليًا هو �إجر�ء�ت متابعة د�ئرة �لهجرة 

له لأن بطاقته �خل�رس�ء �نتهت �سالحيتها.

وك�سف �مل�سدر ذ�ته ل ”ه�سربي�ض ”  �أن �لفتاة �لتي 

�تهمت �سعد �ملجرد باغت�سابها ، هي مهاجرة غري 

�دعت  كما  مينية  ولي�ست  �ألباين  �أ�سل  من  �رسعية 

م�سادر �سحفية مغربية .

�تهام  ور�ء  �حلقيقي  �ل�سبب  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساق 

و�نتقامها  غريتها  هو  �ملجرد  ل�سعد  �لفتاة  هذه 

�سفحته  يف  �أعلن  �ل�ساب  �ملغربي  �لفنان  لأن  منه 

�ل�سخ�سية بالفاي�سبوك خرب خطبته من فتاة �أمريكية 

.

ينتمي  �ملجرد  �سعد  �ل�ساب  �لفنان  �أن  يذكر 

فو�لده  �ملغرب،  يف  جد�  معروفة  فنية  لأ�رسة 

هي  وو�لدته  عبده،  �لب�سري  �مل�سهور  �ملطرب  هو 

نزهة �لركر�كي،�ملمثلة �لذ�ئعة �ل�سيت باأدو�رها 

�لنجومية  �سماء  يف  بها  حلقت  �لتي  �لكوميدية 

و�ل�سهرة.

ومنذ �سغره فتح عينيه يف بيت متوج �أركانه بالفن، 

حممد  م�رسح  كو�لي�ض  �إىل  و�لدته  ير�فق  فكان 

�خلام�ض بالرباط، �أو يح�رس �ل�سهر�ت �ملو�سيقية 

�لتي يحييها و�لده يف عدد من �ملدن.

�ملو�سيقى  در�ض  �ل�سوتية  مو�هبه  وعندما ظهرت 

�أن  قبل  بالرباط،  للمو�سيقى  �لوطني  �ملعهد  يف 

ل�ستكمال  �لأمريكية  بنيويورك  بعد  فيما  يلتحق 

در��سته.

وتردد ��سم �سعد �ملجرد وتاألق كثري� باأد�ئه �لفني 

م�ساركته  خالل  لالنتباه  �لالفتة  و�أناقته  �ملبهر، 

�للبنانية“  �لقناة  يف  �ستار“  �سوبر   ” برنامج  يف 

�إىل  ي�سل  �أن  ��ستطاع  حيث  �مل�ستقبل“،  تلفزيون 

�حللقة �لأخرية، و�إن كان �حلظ مل يبت�سم له للفوز 

�ملو�سيقار  �لفنان  مينع  مل  ذلك  �أن  غري  �لنهائي، 

�إعجابه  �أن يعرب عن  �لرحباين من  �ليا�ض  �للبناين 

”خوليو  لقب  عليه  �أطلق  �لذي  له، وهو  به ودعمه 

�لعرب“.

eغاQبة اeCريµا وكندا ي�شاندون
 �شعد املéرfi ‘ Oنت¬

Zربة نيوR-ه�سÈ�ض

Ghorba News

Thursday November, 26th  2009- Vol 2  Issue#577

 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�شرTCG IشîاH ¢UالتاeBر ملüشلëة حÜõ اˆ
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تعنى بتغطية Gأخبار 
ا÷اليات العربية يف املهجر, 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄,ت�°در يف نيويورك, 

 Iيف الوليات املتحد ´Rوتو
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

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

حاخام يهودي يدو�ض على ق�ض راكع وعلى م�سلم �ساجد على الأر�ض.. 

امل�شلمون ال تعليق وا�شرائيل حتتج على ال�شمعدان!
فنية  قطعة  على  �إ�رص�ئيل  �حتجت 
معرو�سة يف و�حد من �كرب معار�ض 
�لفن �ملعا�رص يف �لعامل يف �لوقت 
�لذي �نطلقت فيه فعاليات �ملعر�ض 

يف �لعا�سمة �ال�سبانية مدريد.
�أن  �الإ�رص�ئيلية  �ل�سفارة  وقالت 
عنو�ن  �لذي يحمل  �لنحتي،  �لعمل 
بنحته  وقام  �ل�سماء“  �إىل  ”درج 
مرينو،  يوجينيو  �ال�سباين  �لفنان 
لليهود  بالن�سبة  �إ�ساءة  ميثل   ”
�ل�سالح  وبالذ�ت  و�الإ�رص�ئيليني 
فوهته  يف  يظهر  �لذي  �لر�سا�ض 

�سمعد�ن ”.
�ملعرو�ض  �لفني  �لعمل  ويعر�ض 
و�لعûرصين  �لتا�سعة  �لدورة  يف 
�ملعا�رص  للفن  �لدو›  للمعر�ض 
ا  kسüîس� �أركو“   ”  ºبا�س و�ملعرو± 
ويعلو√  �الأر�ض  على   � kساجد� ا  kم�سلم

ق�ض ر�ك™ يعلو√ حاNام.
�أن  مورينو  �ال�سباين  �لفنان  ونفى 
يµون �لعمل �لنحتي ��ستفR�õياk وقا∫ 
�الأديان  بني  �لتعايûض   ” يعµ�ض  �نه 
ا  kكÎسûم  � kجهد Jبذ∫  �لتي  �لثالKة 
بي™   iوجر �لله“.  �إىل  للو�سو∫ 

�لعمل �لفني على �لفور Ãبل≠ 50 �أل∞ 
يورو(68 �أل∞ و500دوالر).

 200 �أكÌ من   ” �أركو   ” وي†سº معر�ض 
�سالة عر�ض ويûسار∑ فيه B� 3ال± فنان 
من 25 دولة، وقا∫ مدير معر�ض �ركو 
 ” �ساب≤  وقت  يف   õفريناندي لوردي�ض 
�ملûسÎون ماR�لو� حذرين ولµن �ل�سو¥ 

بد�أ يف �لتحر∑ مرة �أNرi بب§ء“.
�ملعر�ض  �ملوندو  �سحيفة  وو�سفت 
�الBن  حتى  للجد∫  �إKارة   Ìالأك� باأنه 
�لعر�ض  �ساالت   Üأ�سحا�  ºهJ� بعدما 
 ºلتنظي �يه“  �أم  �إي   ±� ”�أي  �رصكة 
�لتاأKري  –او∫  باأنها  �ملعار�ض 
 ºساركني. وهاجûتيار �ملNبالن�سبة ال
 � kكبري بو�سفه  �ملعر�ض  �ملنتقدون 
لل¨اية و�أ�سعار√ باهظة وقالو� �نه فقد 

�أهميته ويî†س™ للنفوP �ل�سيا�سي.
�ليهود  حفيظة  �أKار  ما  �أن  �إىل  ويûسار 
و�الإ�رص�ئيليني هو لي�ض �ليهودي �لذي 
 ،ºو�مل�سل �مل�سيحي  بقدميه  يدو�ض 
�لتمثا∫   Öبجان �لذي   Öسüلن� و�إ‰ا 
يîرج  ر�سا�ض  بندقية  عن  عبارة  وهو 

من فوهتها �سمعد�ن.
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مرة ليلى كانت طالعة قام �سافها �لذئب قلها 

�سو ��سمك �نتي قالتله ليلى و�سو معك يا ليلى 

�نتي بال�سلة

قالتله كعك

قلها ولوين ر�يحة يا ليلى

قالتله عند بيت تيتاقلها ووين بيت تيتا يا ليلى

قالتله بال�ساحية

قلها روحي عمو �لله ي�سهلك...

و ل تو�خذيني دخيل عر�سك!!!!

-------

و�حد يدخن �سجارتني مع بع�ض �ساألوه 

لي�ض? قال: وحدة عني ووحدة عن �سديقي 

�مل�سجون... بعد فÎه �سار يدخن �سجاره 

وحده قالوله:�أكيد �ساحبك طلع من �ل�سجن . . 

. قال : لأ �أنا بطلت �لتدخني

--------

عندو 4 دجاجات وديك فجاب ديك تاين حتى 

ي�ساعدو و يكÎ �لبي�ض ... لكن �لبي�ض

�ختفى متاما فجاب �لديك �لأول وقلو �نا جبت 

�لديك حتى ي�ساعدك �سو �لق�سة??

قلو �نتا جايب ديك �حلى من كل �لدجاجات

--------

يف حم�سي ر�ح عند �لدكتور . قاله يا دكتور 

يف م�سكلة وين ما عبح§ ��سبعي على ج�سمي 

عبوجعني . بعد �لفح�ض و �ل�سور ��ستنتج 

�لدكتور �ن يف ك�رس باأ�سبع �حلم�سي

-------

و�حد ر�ح ي�سÎى مع مر�ته جزمة، دخل 

وقال ل�ساحب �ملحل عاوز جزمه من غري 

كعب وخفيفه �سويه ورخي�سه? �ساحب �ملحل 

قال ما�سى وجاب �جلزمه فقالت مر�ته: دي 

ماتنفع�ض �نا عايزه بكعب... قال ل من غري 

كعب....، ودبت خناقه �ساحب �ملحل تعجب 

منهم فقال للزوج:ماتاخدها بكعب هو �نت �ىل 

حتلب�سها ?رد �لزوج: ل هو �نت �للي حتن�رسب 

فيها?

---------

مرة و�حد طفيلي حب يعمل Œربة علمية، قام 

جاب فر��سة وقالها: طريي، فطارت.ر�ح 

م�سكها ونتف جناحاتها وقالها: طريي، فما 

طارت. فقام كتب يف �لتقرير:عند نتف �أجنحة 

�لفر��سة، تفقد حا�سة �ل�سمع

------

مرة تلميذ �سغري بي�ساأل مدر�سته بيقولها‡كن 

��ساأل �سوD�ل يا�أبلة قالتله �تف�سل ياحبيبي 

قالها لو و�حدة عندها 20�سنةتخلف? قالتله 

طبعا،قالها لوو�حدة عندها17�سنة تخلف? 

قالتله جايزقالهاطيب لوعندها7�سنني تخلف? 

قالتله لطبعام�ستحيل غمز�ساحبته وقالهام�ض 

قلتلك �طمني

مرة و�حد �تفق هو و�أخته �نه تخربه بنتيجته 

بالإمتحانات على �لتلفون وع�سان �لتمويه �ذ� 

طلع عليه ماده تقله ”ب�سلم عليك حممد“ و�ذ� طلع 

عليه مادتني تقله ”ب�سلم عليك حممدين“.

�ملهم يوم �لنتائج حكت معه �أخته تلفون ، 

بقوللها �ه ب�رسي ، قالتله : ”بت�سلم عليك �مة 

حممد كلها“

---------

حم�س�ض خالته جابت ولد بدون �أذنني قالت �مه 

روح بارك خلالتك،ب�ض �أياك Œيب �أي

�سريةعن �نو ولدها بدون �Bذ�ن. ل Œرح 

م�ساعرها ول تقلب عليها �ملو�جع قال

�وكيه ر�ح �ملح�س�ض و�سلم على خالته وبارك 

لها وقالها: �هم �سي تكÎولو من

ع�سري �جلزرمن�سان مايق�رس نظره قالت: �ذ� 

ق�رس نظره منف�سلو نظاره قال: هون

�مل�سكله ..... وين بدو يعلقها ?

--------

و�حده �سحيت من �لنوم وقالت جلوزها �نا 

حلمت �إنك

��سÎيتلي عربية وعلمتني �ل�سو�قة قاله طب 

كملي نومك ميكن تعملي حادثة

--------

A little boy asked his father، ‘’Da -

dy، how much does it cost to get 
married?’’ And the father replied، ‘’I 
don’t know son، I’m still paying.’’

--------

مدر�ض ي�سال �لتلميذ لي�ض جاي متاخر ???

قال : �بوي كان ب�رسب �خوي !!!

قاله و�نت �سو عالقتك ??

قال كان ي�رسبه بكندرتي

-------

يف �سبي �أخالقو �سيقة كتري �سف تالت وقفتو 

�لBن�سة قالتلو 3*2 قالها 6 فقالتلو طيب 2*3 

فقال لها

نحنا جايني نتعلم ول جايني ناكل هو�

-------

طفل �تولد و ظل 5 �سنني ل يتكلم، �ول كلمة 

قالها(خا›)بعدها بيوم خاله مات ومر ��سبوع 

و �تكلم �لولد مرة ثانية و قال �خويا بعدها 

بيوم �خوه مات ومر ��سبوع �Bخر و�لولد قال 

بابا فكتب �لب و�سيته بعدها بيوم جارهم مات

------

مره �تنني �سعايده ركبو� �توبي�ض بدورين �› 

فوق �ساأل �› –ت �نتو� م�سني على �رسعه كام 

قالو 80كيلو� و�نتو� قلو� �ل�سو�ق ل�سه جما�ض

-------

�سعيدى بيعاك�ض و�حده بالتليفون قالتله �سكلك 

�سعيدى... قالها يلعن �بو �ظهار �لرقم

نع aيهما ال�سعود اE¤ الطائرIنكت X نكت oÁ Úاأو∫ حالت
منع م�سلمتÚ من ال�سفر بÈيطانيا لرa�سهما املرور 

بجهاR ”ك�س∞ ا÷�سد“

�ىل  بريطانيا  من  رحلة  يف  �لطائرة  �ىل  �ل�سعود  من  م�سلمتان  نعت  oم

باك�ستان بعد رف�سهما �ملرور عرب �Bلة �مل�سح �جل�سدي (�سكانر) لأ�سباب 

دينية وطبية، على ما �علن م�سوDولو مطار مان�س�سÎ �خلمي�ض.

�لطائرة  �ىل  �ل�سعود  م�سافرين  على  فيهما  مينع  حالتني  �ول  وهما 

منذ �أ�سبح ��ستخد�م �Bلت �مل�سح �جل�سدي �إلز�ميًا يف �لول من �سباط 

(فرب�ير) يف �ملطار�ت �ملجهزة بها.

وكان يفÎ�ض �ن تغادر �مل�سافرتان معًا يف 19 �سباط (فرب�ير) من 

عا�سمة  �باد  ��سالم  باŒاه  بريطانيا)  غرب  (�سمال   Îمان�س�س مطار 

باك�ستان.

�لك�سف  �مل�سافرتان  ”رف�ست   Îمان�س�س مطار  با�سم   çمتحد و�أو�سح 

”تطبيقا لتعليمات  عليهما عرب �ل�سكانر ل�سباب طبية ودينية“. وتابع 

�حلكومة حول �Bلت �مل�سح، مل ي�سمح لهما بال�سعود �ىل �لطائرة“.

مع  �ساعة  ن�سف  �م�سو�  �لمن  عنا�رس  �ن  �ملطار  �سلطات  و�أ�سافت 

عدم  �ختارتا  لكنهما  �مل�سح،  �Bلت  عمل  كيفية  لتف�سري  �مل�سافرتني 

�ل�سعود �ىل �لطائرة.

باBلت  �ملجهز�ن  �لوحيد�ن  هما   Îومان�س�س �للندين  هيÌو  ومطار� 

�خل�سوع  رف�ض  حالة  �ي  �للندين  �ملطار  ي�سهد  ومل  ج�سدي.  م�سح 

للتفتي�ض بتلك �لBلت.

وت�سكل �Bلت �مل�سح �إحدى �لجر�ء�ت �لتي فر�ست لتعزيز �أمن �لنقل 

�جلوي غد�ة �ملحاولة �لفا�سلة لتفجري طائرة �مريكية �أثناء رحلة بني 

�م�سÎد�م وديÎويت يوم 25 كانون �لول (دي�سمرب). و�أوقف �ملنفذ 

�لتفتي�ض  عمليات  يف  ر�سدها  يتم  مل  متفجر�ت  حمل  �لذي  �لنيجريي 

�ملعتادة.

%5 من �مل�سافرين �ملغادرين من مطار  للتفتي�ض بال�سكانر  ويخ�سع 

�سباط  من  �لول  منذ  �سخ�ض  �لف   15 �لعدد حو�ىل  وبل≠   ،Îمان�س�س

(فرب�ير). ويتم �ختيار �مل�سافرين بناء على �ربعة معايري: ع�سو�ئيًا، 

�يجابية يف جهاز ر�سد  ��سارة  ت�سجيل  �مل�سافر، يف حال  بطلب من 

�لك�سف عما  �ليدوي يف  �لتفتي�ض  ف�سل  �و يف حال  �ملتفجرة،  �ملو�د 

يطلق �سفارة �Bلة ر�سد �ملعادن.

وتعطي �Bلت �مل�سح �جل�سدي �لباهظة �لكلفة، حيث يبل≠ �سعر �لو�حدة 

للج�سم ما يعتربه  �ألف دولر، �سورة ثالثية �لبعاد   130 منها نحو 

�لبع�ض �نتهاكًا للخ�سو�سية.

الõميل الكاتب:
 خالد  الك�سا�سبة  نيوجري�سي

�ىل  ،بل  �لنا�سÄني  ملعب  �ىل  ،�ساذهب  (�لكبار)  مع  �لعب  لن  �ليوم 
�لدوري  يف  مبارياته  فريقي  يخو�ض  لن  �ليوم  �ل�سبال،  ملعب 
�ملمتاز ،�ساذهب �ىل دوري �لدرجة �لثانية ، بل �ىل دوري �لدرجة 
لن  �سقفي،  �لر�بع) ،�ليوم �ساخف�ض  (�لدو�ر  �لر�بعة، عفو� ق�سدت 
�بقى  �روح �ىل (هناك)، ± (هناك) حمرم و‡نوع ، �ساكتفي بان 

(هنا) و�–دç عن رئي�ض �لوزر�ء .
بعد �يام و–ديد� يوم �جلمعة �لقادم يكون قد مر على حكومة (�سمري 
�ردنية)  �سيا�سية  (�كذوبة  يوم  �ملائة  ومهلة   ، يوم  مائة  �لرفاعي) 
وحاجات  تفا�سيل  بقية  متنا�سني  ب�سيطة  جزئية  يف  �لغرب  بها  نقلد 

�لنظام �لدميقر�طي فهذ� �لتقليد يتطلب نظاما �سيا�سيا دميقر�طيا �سفافا لبلد يتم �ختيار رئي�ض حكومته 
بالنتخاب ل �لتعيني و هذ� ل ينطبق على �لردن ول ينطبق على �سمري �لثاين �لقادم بالتوريث .

مثل معظم �بناء �ل�سعب �لردين ل �ثق باحلكومة ول بقر�ر�رتها ول Ã�ساريعها ، و�نعد�م �لثقة ل 
يقت�رس على حكومة �سمري �لثاين ،و(�لثاين) هنا للتميز بني �سمري �لول ورÃا �سمري �لثالث بعد خم�سني 
عاما ، فالبلد مل يتوقف فيها �لتوريث على نظام �حلكم فق§ و�منا تعد�ه �ىل باقي �ملنا�سب ، فق§ بل 
مالزم لكافة �حلكومات وعذرنا �ن حكوماتنا د�ئما مل تلتزم �ل�سفافية ول �لو�سوح يف قر�ر�رتها 
ول م�ساريعها ،ولو قالت › �حلكومة �ن لون �ل�سماء �زرق لفكرت مرتني قبل ت�سديقها ، �ىل جانب 

عدم �لثقة فانني �سد هذه �حلكومة لنني �سد �لتوريث �ل�سيا�سي للمنا�سب .
بهذه  �ثق  لنني  ر�يت�ض)  و�ت�ض  (هيومان  منظمة  �ىل  �يام  قبل  �ن�سممت  فانني  �حلكومة  يف  ونكاية 
�ملنظمة ��سعا± ما �ثق بحكومتنا ،هذ� �ن كنت �ثق بها يف �ل�سل ،وبالم�ض ذهبت �ىل مقر �ملنظمة 
يف نيويورك وطلبت منهم ن�سخة من �لتقرير حول �سحب �جلن�سيات ، زودوين به مع �لÎحيب باي 
��ستف�سار ،هل من مرة منحتنا �حلكومة ك�سحفيني �و كتاب حق �حل�سول على �ملعلومات ?هل من مرة 
فردت حكومتنا دفاترها �مام �ل�سعب �لذي نام ذ�ت ني�سان وديناره دينار لي�سحى يف �ل�سباح ويجد 

ديناره ربع دينار?
�ل�سمريية) فوزر�ئها  (�حلكومة  بالن�سبة › ملعار�سة  �سببا  يعود�  �لتوريث مل  �لثقة ومعار�سة  عدم 
عن  م�سوDولني  �لباء  �لقانون  يف   ، �حلكومة  ملهاجمة  ��سافيا  �سبب  �عطتني  �ملتخبطة  وت�رسفاتهم 
ت�رسفات �بنائهم �لق�رس وبهذ� فان �لرئي�ض هو �مل�سوDول �لول عن ت�رسيحات وت�رسفات وزر�ئه 
�مل�ستفزة و�ملهينة لل�سعب �لردين ،فنحن ل نختار �بنائنا ولكننا نتحمل م�سوDلية �خطائهم وت�رسفاتهم 
، ت�رسفات وزر�ء �سمري �لثاين متخبطة، وزير �لعالم يناق�ض ت�رسيحاته، ووزير �لÎبية يتحدى 
من  بدل  يكوو� مالب�سهم  و�ن  �لهند�م  يح�سنو�  �ن  �ملعلمني  من  ويطلب  ي�ستقيل  لن  �نه  ويعلن  �ل�سعب 
�ن يح�سنو� �خالقهم، وزير �لزر�عة يطرد نقابي ميثل عمال �لوطن، �ما وزير �لد�خلية فت�رسفاته 
لوحدها ت�سكل مقال منفرد� وفريد�، ووزير �لعدل يتدخل يف �ل�سلطة �لق�سائية، ووزير �لقطاع �لعام 
ي�ستفز �لردنيني ويقول �حلكومة غري معنية بتربير قر�ر�تها، ووزير �ملالية يقدم �رقام مو�زنة غري 

�سحيحة .
�لد�خلية  �لعدل ووزير  �لعالم ووزير  �لÎبية ووزير  �لزر�عة ووزير  با�ستقالة وزير  �طالب  لن 
�لرئي�ض ورحيل �حلكومة لنني ل  با�ستقالة  �لعام ووزير �ملالية بل �طالب  �لقطاع  ووزير تطوير 
�عتقد �ن حكومة بهذه �ملو��سفات قادرة على �جر�ء �نتخابات نزيهة، بل ل �وDمن �نها �ستخرج علينا 

بقانون �نتخابات دميقر�طي يلغي جدلية �ل�سوت �لو�حد .
قبل �يام كتب عالء �لفز�ع flتلفا معي لنني مل �عطي حكومة �لرفاعي �ي فر�سة خ�سو�سا يف ق�سة 
�مل�سفاة ،نعم يا عالء لنني مل ��ست�رس �نا و�ل�سعب يف هذه �حلكومة ومل نختار رئي�سها بالنتخاب 
و�نت بنف�سك ��رست لهذ� يف مقالك ، هذة (�حلكومة �لور�ثية) ولدت ميتة بالن�سبة › ، ولن �أوDيدها 
حتى لو فر�ست �ل�سجاد �لحمر –ت �قد�م �لردنيني ،وما دمت يف �سرية عالء فانني �عتذر له لنني 

�رسقت عنو�ن مقالته �ل�سهرية (دولة �لعقبة �مل�ستقلة) و��ستخدمته بت�رس± .
 Åس� كل  لل�سدفة  �لثاين(يا  ت�رسين  يف  �ستجري  �لنيابية  �لنتخابات  فان  �لرفاعي  ت�رسيحات  ح�سب 
يف حكومة �سمري فيه (ثاين) ، و�ذ� �لتزم �لردن بتقليده �ل�سيا�سي بان رئي�ض �لوزر�ء �لذي يجري 
يف  �حلالية  �ل�سنة  ر��ض  عيد  �سيق�سي  �سمري  �ن  يعني  فهذ�  �جر�ئها  حال  موقعه  يغادر  �لنتخابات 
بيته ، ويعر± �لرفاعي �لذي حول �لبلد �ىل ( دولة ل دولة �سمري �لثاين) �نه لن يق�سي يف �لدو�ر 
�لر�بع طويال فوجوده �لن �منا يهد± �ىل �تخاذ �لقر�ت �ل�سعبة و�جر�ء �لنتخابات ، ل �سري من 
�عتبار حكومته �لوىل تدريبية يتعلم فيها على �لردنيني ��سول �ل�سيا�سة حلكومة قادمة بعد �سنو�ت 

فالرفاعيون نف�سهم طويل وقابعون على �سدورنا �ىل �لبد �ما �لردنيني فاىل �ندثار .
للرئي�ض  �ساقدمها  ��ست�سارة  �ول  لن  �لول  �ليوم  منذ  �قالتي  ف�ستتم  للرئي�س�ض  م�ست�سار�  عينوين  لو 
�ستكون :“�ن قدم ��ستقالتك يا �سمري“ فهذه �حلكومة ولدت ميتة ، يكفي �ن ن�سف وزر�ئها ” ترحيلهم 
من حكومة �لذهبي �ىل حكومة �سمري ، بل �ن �لوزر�ء �لذين ” �لبقاء عليهم كانو� �لوزر�ء �لقل 

�‚از� و�لكÌ جدل .
رغم �لمطار �لغزيرة �لتي هطلت على �لردن هذه �ل�سنة �ل �لنا�ض ل ز�لت تردد:“ �سنة �سمري ل قمح 
فثار  �لغذ�ئية  �ملو�د  ��سعار  برفع  �لول)  (�سمري  قام  عندما   1955 لعام  ��ستح�سار  يف  �سعري“  ول 

�لنو�ب و�طلق �لنا�ض عبارتهم �ل�سهرية(�سنة �سمري ل قمح ول �سعري) .
يف ني�سان 1989 قام �لرفاعي �لكبري برفع ��سعار �ملو�د �لغذ�ئية فهب �هل معان و �ل�سعب ، ويف �ب 
لعام 1996 قام �لكباريتي برفع ��سعار �خلبز فثار �هل �لكرك، قر�أت �ن �لرفاعي يخط§ لرفع �لدعم 
�سيا�سية �ردنية  �لقادم فخرجت Ãعادلة  ني�سان  �لغاز يف  ��سعار  عن بع�ض �ملو�د �ملدعومة ورفع 

مفادها: ني�سان +�لرفاعي+ رفع �ل�سعار= معان1989 .
�سا�سبق �حلكومة و�علن �ن �جندتي م�سبوهة، �جندتي �سد �جندتهم ، �جندتي هي ك�سفهم و��سقاطهم 
قبل �ن يك�سفو� ورقة �لتوت �لوحيدة �لتي بقيت ت�سÎ عورة �لوطن بعد �ن �سلحو� هذ� �لوطن كل �مو�له 

وثرو�ته وتركوه يعاين من مديونية Ãليار�ت �لدولر�ت .
�نا عك�ض �لرئي�ض ، ل �حب �لفالم �خليالية ،رئي�ض حكومتنا ميلك خيال خ�سبا ،ح�رس (�فاتار)، 
وحكومتنا خيالها خ�سب ،تريد �ن ت�ستثمر 18 مليار يف �لعقبة، من وين يا ح�رسة ،�فالمي �ملف�سلة 
هي �فالم �لدر�ما �لÎ�جيدية لن ق�س�سها حقيقية من �لو�قع ،ومغرم بالغاين �حلزينة لنها ت�سبه 

�سعبي �حلزين �ملهموم .
منر يف �لوقت �حلا› يف مرحلة �نحطاط �سيا�سي ودميقر�طي و�ختال± �ملعايري وتد�خلها بحيث �ن 
�سخ�سا مثل فاخوري يف�رس �ل�سياÇ بناء على مقايي�سه �لفردية وم�ساحله �ل�سخ�سية ولي�ض بناء على 
م�سلحة �لوطن، وي�ستبعد ويهم�ض �لوطنيني �حلقيقني وي�رسح وميرح �ملنافقني و�ملتزلفني ، ومل �رى 
�و�ساع �حلريات يف �لردن Ãثل هذه �لجو�ء منذ 89 �ل يف �لفÎة �لتي تلت �عتقال ليث �سبيالت 

ويعقوب قر�ض يف ق�سية �لنفري �ل�سهرية .
قبل �ن �نهي �ردد مع فريوز :“و�ستغ�سل يا نهر �لردن وجهي Ãياه قد�سية“ ولكن �بد� لن �غ�سله Ãيا 

ه ( رفاعية ) �و مياه (.......) .

اكذوبة املائة يوم (ا÷õء الو∫) ..
(دولة) �سمري الãاÊ الوراKية

khaledkasasbeh@yahoo.com
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»بحبك  واZنية  ال�سغري  �سعد  بعد 
�سعبان  الفنان  تابع  حمار«  يا 
نف�ض  على  ال�سري  عبدالرحيم 
التي   ÊاZال من  والنوعية   §ÿا
ل ‚د و�سفا يلي≤ بها حيå ك�س∞ 
مع  »دويتو«   èنامÈب ل≥ائ¬   ∫Óخ
�سا�سة  على  كرRون  ديانا  الفنانة 
نايل لي∞ عن احدç اZاني¬ والتي 

ت≥و∫ كلماتها:
انا  د√  الكل..  ابن  يا  كلب  يا  »كلب 

ياكلب  كلب  الكلب,  ابن  يا  حبيتك 
ابن  يا  رابيتك  دانا  الكلب..  ابن  يا 
الكلب..  ابن  يا  حميتك  انا  الكلب.. 

ن�سيت بيتك يا ابن الكلب«
 

ديلك..  ترق�ض  ت�سوaني  »كنت 

ل  Zريك,  aي�ض  ما  ان  ت≥و∫  اوعى 
يا  ياكلب  كلب  كلب..  مية  يجي  aي¬ 
ابن الكلب.. ل aي¬ Zريك يجي مية 

كلب هااااا«.
 

ديانا  يف  aكانت   iÈالك امل�سيبة  اما 
كرRون التي aور انتهائ¬ من الZنية 

اˆ  اˆ  قالت:  ان  ال  منها  كان  ما 
يف دليل على انها �سحرت بالZنية 
�ساألت �سعبان: انت  وطربت بها Kم 

م≥هور منو قوي كد√.
 

و�سلت¬  الذي  الدرك  هذا  وبعد 
الZنية العربية نت�ساء∫ اأ⁄ يب≤ 
بها   ∫õللتغ واحلمري   ÜÓالك Zري 
 ∫Rمها �سن�سمع  وهل  لها  والغناء 
لب≥ية  تغني  قدÁة   Iجديد

احليوانات.
 

 Iمنذ مد ¬ãب ” èنامÈم ان الZور
الهابطة  الZنية  هذ√  ا�سداء  ان  ال 
النرتنت   Èع ترتدد  تõا∫  ل 

واملنتديات

بعد بحبك يا حمار ل�سعد ال�سغري.. �سعبول يغني
 »كلب يا ابن الكلب«

الدنيا ما�سنجر

¢SÉf É¡«a

on line ....

على طول جنبك ولو �حتجتهم تالقيهم د�ميا جاهزين

¢SÉfh

off line ..

د�ميا م�ض موجودين حتى لو كانو� قريبني

¢SÉfh

away ....

بعدو� من زمان وغابو� من �سنني

¢SÉfh

Busy ....

على طول م�سغولني وبي`جرو� وم�ض لحقني

¢SÉfh

out to lunch ....

عاي�س`ني عل`�سان ياكلو� وعلى �لدن``يا ميتني

¢SÉfh

blocked ...

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

¢SÉfh

Delete ..

تعبونا معاهم وعلى فر�قهم قادرين

وباعونا وحياتنا معاهم بقت م�ستحيل

وفيها �للي عملو�

sign in ..

دخلو� يف قلوبنا ومعاهم مرتاحني

وفيها �للي �سارو�

sign out ..

خ``رج``و� ب`�ض يف قل``وبنا حم``فورين

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: 718-408-1845

ghorbanews1@yahoo.com
mail@ghorbanews.com

Wanted, live-in only nanny for two children ages 

11 mo. & 3 yrs old in Staten Island NY. Prefer a 

woman who needs a place to live. Someone with 

experience who will take care of children and help 

with some housekeeping and light cooking. For 

more information please call 646-584-6418.

االنتخابات كل  اللغاء  نيوز“ تدعو  ”غربة 
اىل غاية توحيد �شفوف اجلالية اليمنية

Zربة نيوR- خا�ض-
�ليمنية  �جلالية  تعي�ض  �أن  �ملوD�سف  من 

و�لنف�سال،  و�لن�سقاق  �لت�رسدم  و�سعية 

�لكل يدعي �لزعامة، و�لكل يدعي �ل�رسعية، 

وحتى  و�ل�سفارة  �لدولة  �أن  يدعي  و�لكل 

�لقن�سلية و�قفة بجنبه، مع �أن �لكل يعلم �أن 

يو�سف،  دم  من  �لذئب  بر�ءة  بريÄة  �لدولة 

زعامة  على  �ملت�سارعة  �لأطر�±  كل  من 

�جلالية �ليمنية.

جلنة  ي�سكل  ودب  هب  من  كل  و�أ�سبح 

��رس�± على �لنتخابات ل تتوفر فيها �أدنى 

�ل�رسوط...

ل  تائه  حمتار  �ليمني  �ملغÎب  �أ�سبح  لقد 

م�سÎك  و�لكل  �لطالح  من  �ل�سالح  يعر± 

على خر�ب مالطا.. 

�أن �Bل±  �ختل§ �حلبل بالنابل و�لكل يدعي 

�أي  عن  نعلم  ول  ور�ءه  يقفون  �ليمنيني 

مينيني يتكلمون.

ما حدç وما �سيحدç هو �سابقة خطرية يف 

فالول  �أمريكا  يف  �ليمنية  �جلالية   ïتاري

من  عديدة  �سنو�ت  بعد  �جلالية  تنق�سم  مرة 

�جلهات  �أن  و�لتما�سك...�ملوD�سف  �لوحدة 

�لو�سية مل تتخذ �أي قر�ر ر�سمي �سجاع...

��ستف�سار�تنا... على  ترد  مل  �لقن�سلية 

يف  �جلديد  �ليمني  �لقن�سل  �أن  �لظاهر 

�لتعامل  �لنعامة يف  �سيا�سية  يتبع  نيويورك 

�لأول  �مل�سوDول  وهو  �ليمنيني  م�ساكل  مع 

نيويورك  �ليمنيني يف  م�ساكلهم كل  عن حل 

يرددون ليال ونهار� ”�لله يرحم �أيام ‚يب 

�جلبوبي“...

من منطلق �أن جريدة غربة هي جريدة عربية 

ذ�ت �هتمام ميني نطالب �لقن�سل �ليمني �أن 

حد  لو�سع  يتدخل  و�أن  �سمته  من  يخرج 

�ليمنيني،  يعي�سها  �لتي  �لنتخابية  للمهزلة 

فبناء �لوطن يبد�أ من بناء جالية متما�سكة.

تاريخه  بثقل  �سيء  كل  �لوطن  �أعطانا  لقد 

نقدم  مل  �ملقابل  ويف  ح�سارته  و�متد�د 

يذكر...بالعك�ض  �سيء  �أي  للوطن 

و�لن�سقاق  �لوطن  لتحطيم  ن�سعى 

و�لنف�سال...

كل  يتحمل  �ن  �لوقت  حان  لقد 

�لوطن  �Œاه  م�سوDوليته  منا  و�حد 

ذلك  �أجل  ومن  �ليمني،  و�ملغÎب 

�جلالية  �أبناء  من  �خلريين  كل  ندعو 

�أي  يف  �مل�ساركة  عدم  �ليمنية 

�ىل  �لن�سياق  وعدم  �نتخابية  عملية 

توحيد  غاية  �ىل  كان،  طر±  �ي 

يف  علمية  معايري  وو�سع  �ل�سفو± 

و�لبتعاد  تر�سيحات  جلنة  �ختيار 

�لتي  �ل�سيقة  �لقبلية  �ل�رس�عات  عن 

ندعو  �ننا  كما  �حد،  �ي  تخدم  ل 

و�لقن�سلية  بو��سنطن  �ليمنية  �ل�سفارة 

��ستعجا›  flط§  لو�سع  بنيويورك 

لو�سع حد لكل �ملهازل �لنتخابية.

�ليمنيني   �ملغÎبني  تدعو  نيوز  غربة 

–�سريية  جلنة  لت�سكيل  نيويورك  يف 

متفق عليها من قبل �جلميع.

�د�رة  يف  و�حلكمة  �لعقل  بتحكيم  ونطالب 

�رس�عاتنا �لد�خلية.

لكل من لديه غرية على �لوطن �ن يت�سل بنا 

على �لرقم

917-488-9650
ghorbanews1@yahoo.com

واˆ و› التوaي≤

مطلوÜ مربية اأطفا∫

 للبيع �سيارI من نو´
Mitsubishi Galant 1996

 IRاملحرك ي�ستغل ب�سفة ‡تا 
الو�سعية العامة لل�سيارI جيدI جدا

الت�سا∫:
718-680-0820

�سيارI للبيع

كاليفورنيا
aلوريدا

ما�سا�سو�ست
اأوهايو

مي�سيغن
وا�سنطن دي �سي

aرجينيا- تك�سا�ض
والتجمعات ال�سكانية 

املتواجد aيها العرÜ  يف 
امريكا

من لدي¬ الرZبة الت�سا∫ 
على الرقم:

917-488-9650
ghorbanews1@yahoo.

com

تبحå ا÷ريدI عن وكÓء  يف الوليات التالية:
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�سور يف ”ا�سرائيل“: ”احذروا عميل 
منظمة التحرير يف البيت البي�ض“ 

�ملتطر±  �ل�رس�ئيلي  �لكني�ست  ع�سو  مكتب  يدخل  من  كل 

�لمريكي  �لرئي�ض  �ري“ ل ميكنه Œاهل �سورة  بن  ”ميخائيل 
�سعار  عالها  وقد  �ملكتب  جد�ر  على  �ملعلقة  �وباما  بار�ك 

”�حذرو� عميل منظمة �لتحرير يف �لبيت �لبي�ض.
 

بن  �يتمار   ” �ملعرو±  �ملتطر±  �لكني�ست  ع�سو  م�ساعد  وقال 

غبري ” مو�سحا ماق�سده ع�سو �لكني�ست من ور�ء تعليق �ل�سورة 

” �ن �ل�سورة تقع �سمن �طار حرية �لتعبري �مل�سمونة يف �لدولة 
�لمر  يعتربون  �لمريكي  �لرئي�ض  لنائب  �سفقو�  من  �ن  رغم 

–ري�سا لكننا وحتى نهاية ولية ع�سو �لكني�ست بن �ري �سنعلم 

�لي�سار ما هي �لدميوقر�طية“.

 

للعرب  موDيد  وهو  لل�سامية  معاد  �وباما  �لرئي�ض  بان  و��سا± 

وعميل ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية ونحن نتحمل م�سوDلية كالمنا 

.

 

وي�ستعد ن�سطاء �ليمني �ملتطر± وفقا ملوقع ”هاأرت�ض“ �لناطق 

بالعربية لن�رس مÄات �لن�سï من �ل�سورة �ملذكورة خالل �ليام 

�ملا�سية يف �ملدن و�ل�سو�رع �ل�رس�ئيلية .

äGAÉ```a`°VäGAÉ```a`°V

‚حت جمموعة �حلمالت �لإلكÎونية 

�Bل±  ع�رس�ت  فيها  �سارك  �لتي 

�ل�سباب، عرب موقع facebook يف �إجبار �إد�رة 

�لألوهية“،  عي  qمد” �سفحة  �إغالق  على  �ملوقع 

��ستحد�ç �سفحتني  �لأخري من  �أنها مل متنع  �إل 

جديدتني با�سمني flتلفني، و��سل من خاللهما 

�لتجديف على �لذ�ت �لإلهية.

�أثارت،  �لألوهية“  عي  qمد” �سفحة  وكانت 

عارمة  موجة  �ملا�سي،  �ل�سبوع  مدى  على 

بل≠ ذروته  �لذي  �لإلكÎوين“،  ”�لحتجاج  مع 

(�ليوم)  �لجتماعي  �ملوقع  مقاطعة  باإعالن 

�ل�سفحة  موD�س�ض  لكن   .16-3-2010 �لثالثاء 

 ،Ïجديدي �سفحتني  باإن�ساء  �ملقاطعة  ��ستبق 

و“موDمنون  ميت“،  مل  حي  ”�لله  ��سم  حملتا 

بالله �جلديد (حملة دعم �لله و�أنبيائه)“، �للتني 

عى �أنه ”�لله“. qت�سمنتا �لر�سالة ذ�تها ملن �د

حمالت   ç�ستحد�� �مل�ستفزة  �ل�سفحة  و��ستدعت 

م�سلم،  �ألف   100 من   Ìأك� �جتذبت  مناه�سة 

لالإ�سالم  بالتعر�ض  �خت�ض  عي  qملد� �أن  خا�سة 

و�مل�سلمني، مع –ريف �لBيات �لقر�Bنية باألفا® 

نابية.

مليون   20 ”حملة  �ملناه�سة  �حلمالت  ومن 

�لله  �نه  يدعي  �لذي  �لكافر  جروب  لإغالق 

جمعت،  �لتي  تن�رسها“،  �ن  بالله  ��ستحلفك 

�سخ�ض،  �ألف   52 من   Ìأك� قيا�سي،  وقت  يف 

ع�رس�ت  �ملوقع  مقاطعة  دعو�ت  جمعت  فيما 

�ألفًا �ن�سمو� ل�سفحة   37 �Bل± �ملوDيدين، منهم 

�سفحة  �غالق  �جل  من  بوك  �لفي�ض  ”هنقاطع 
�ملعتوه �لذي يدعي �نه �لله“.

�لذي  �لكافر  جروب  لغلق  ”حملة  جمعت  كما 

 16 من   Ìأك� م�سلمني“  يا  يال  (�لله)  �نه  يدعي 

حملة  جمعته  ‡ا  قريب  وهو  م�سارك،  �ألف 

”لنجمع �كرب عدد ‡كن لإغالق جروب �ساحبه 

”حملة  ت�سم  بينما  �مل�سابهة.  �لله“  �نه  يدعي 

�جلروب  غلق  يتم  مل  �ذ�  بوك  �لفي�ض  ملقاطعة 

 15 من   Ìأك� وجل“  عز  �لله  �نه  يقول  �لذى 

�إىل  �ن�سمو�  غريهم  �Bل±  و10  �سخ�ض،  �ألف 

�سفحة  لغلق  ‡كن  عدد  �كرب  ‚مع  ”عايزين 
�ملدعى باأنه (�لله)“.

�أن  يبدو  �لعارم،  �ل�ستنكار  موجة  ورغم 

�ل�سفحة ‚حت يف ��ستقطاب عدد من �ملوDيدين، 

بهد±  بال�سÎ�ك  منهم  كبري  عدد  دع  oخ �لذين 

د�عميه.  �أعد�د  من  ز�د  ما  عي،  qملد� ”هد�ية“ 
للتحذير  �ملقاطعة  حمالت  �إحدى  دفع  ما  وهو 

من �لوقوع يف �لفï، مع تف�سيل خطو�ت �إلغاء 

�لإمار�ت  منعت  �لتي  �ل�سفحة،  �إىل  �لن�سمام 

�لعربية �ملتحدة �لو�سول �إليها.

�سفحتان جديدتان

لإن�ساء  �لألوهية“  عي  qمد” بادر  �ملقابل،  يف 

م�سمونني  –مالن  جديدتني،  �سفحتني 

لنف�ض  يعود  �لكتابة  �أ�سلوب  �أن  كما  مت�سابهني، 

�لكاتب. ويوDكد يف �ل�سفحة �جلديدة �أن ”�سفحة 

�ن  �أكد  بعدما  �أنوفكم“،  عن  رغمًا  عادت  �لله 

�أجل�ض  �ن  قررت  �نا  �منا  تغلق  ”مل  �ل�سفحة 

ولكن  مل�سكلتكم،  بحل  لأفكر  �ل�سماء  يف  بهدوء 

�لتي  و�ل�ستغفار�ت  �لر�سائل  كÌة  �زعجتني 

�ليوم  �ل�سفحة  �غلق  �ن  فقررت  منكم  و�سلتني 

غدً�  لتعود  بهدوء ونعيمة و�سفاء،  �جل�ض  لكي 

�سباحًا بحلتها �جلديدة“.

 14 من  جمموعة  �ل�سفحتني  �إحدى  وتت�سمن 

من  �لقر�Bن   ïن�س” قبيل  من  ”�إحلاديًا“،  �سوD�ًل 

نزول  و�سبب  �لختيار،  وحرية  �لإ‚يل“، 

�لأ�سÄلة  من  وغريها  �لعربية،  باللغة  �لوحي 

�مل�ستفزة.

”�إمييل  تخ�سي�ض  بقرب  �ل�سفحة  �ساحب  ويعد 

خا�ض بالدعم �لفني و�لغفر�ن �ملبا�رس“، ب�سعر 

عيًا �أن ”تنظيم �لقاعدة يف  q3 جنيه للدقيقة“، مد”
دولر  مليون  جائزة  عن  يعلن  �لعربي  �ملغرب 

ملن يح�رس ر�أ�سي“.

ورغم �أن من�سÅ هذه �ملجموعات غري معرو±، 

�لتن�سري“  ملقاومة  �لإ�سالمي  ”�ملر�سد  �أن  �إل 

�أن  �إىل  ت�سري  موثقة“  ”معلومات  عن   çيتحد

”طالب فا�سل بكلية �لطب“ بجامعة  �ساحبه هو 

خريجة  ”وهي  �سديقته  وت�ساركه  م�رسية، 

فنون جميلة“ من جامعة م�رسية �أخرى. ويوDكد 

�لÎويج  يف  ”ين�سطان  �لثنان  �أن  �ملر�سد 

للتن�سري“.

�ساحبها اأن�ساأ ‹موعتÚ جديدتÚ بنف�ض امل�سمون
 facebook ≈∏Y á«gƒdC’ا »Y qدe áëØسU ¥ÓZEا

±’B’ا ¢VاÎYعد اH
 Rربة نيوZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�شرTCG IشîاH ¢UالتاeBر ملüشلëة حÜõ اˆ
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Gأ�سبوعية حرI م�ست≥لة

تعنى بتغطية Gأخبار 
ا÷اليات العربية يف املهجر, 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄,ت�°در يف نيويورك, 
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

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

يف �ل�ساد�ض ع�رس من مار�ض/

كانت   ،2003 عام  �Bذ�ر 

�لأمريكية  �ل�سالم  نا�سطة 

 23 �لعمر  من  �لبالغة  كوري  ر��سيل 

�إ�رس�ئيلي  بلدوزر  Ãو�جهة  تقف  عامًا 

يف قطاع غزة.. ويف تلك �لأثناء –رك 

وحطم  فده�سها  باŒاهها  �لبولدوزر 

عظامها.. وماتت، هذه هي �حلقائق.

جانب  �إىل  كوري،  ر��سيل  كانت 

�لدولية  �لت�سامن  حركة  يف  رفاقها 

من  �لإ�رس�ئيليني  منع  –اول   ،ISM
هدم �ملنازل يف مدينة رفح بقطاع غزة 

�لقريبة من �حلدود �مل�رسية.

ودفعت ثمن باهظًا مقابل هذ� �لأمر.

”يف  �لوقت:  ذلك  يف  رفاقها  �أحد  قال 

يقÎب  �لبلدوزر  كان  �ملر�ت  من  كثري 

منا ويدفنا بالÎ�ب، ولكنه كان يتوقف 

د�ئمًا.“

معرفة  يريد�ن  كوري  ر��سيل  و�لد� 

�إذ�  وما  �بنتهما،  مقتل  ب�ساأن  �حلقيقة 

كان قتاًل مق�سودً� ومن يتحمل م�سوDولية 

هذ� �لأمر.

لقد رفع �لو�لد�ن، 

و�سيندي،  كري≠ 

�سد  مدنية  ق�سية 

�لدفاع  وز�رة 

 ، ئيلية � �رس لإ �

جل�ساتها  وبد�أت 

يف  �لأربعاء 

مدينة حيفا، و” 

–ديد هذ� �ملوعد 

�سنو�ت  �سبع  بعد 

من وفاة ر��سيل.

كري≠  يقول 

”كلما  كوري: 

�ملزيد،  عرفنا 

�أن  �ت�سح  كلما 

�لأقل  على  �أو  مق�سودً�،  كان  مقتلها 

�أمرً� متهورً� ب�سورة غري معقولة.“

و�أ�سا± قائاًل: ”وب�سفتي جنديًا �سابقًا، 

وكنت م�سوDوًل عن �لبلدوزر�ت �لع�سكرية 

يف فيتنام.. فاإنك تتحمل م�سوDول معرفة 

�جلر�فة..  �سفر�ت  �أمام  �ملوجود  ما 

و�أعتقد �أنهم (�جلي�ض �لإ�رس�ئيلي) كانو� 

يعرفون ذلك.“

–قيقًا  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  �أجرى  لقد 

و�حدً�،  �سهرً�  ��ستمر   çحلاد� يف 

�مل�سوDولية  –ميل  عدم  عن  متخ�ض 

�لبولدوزر  �سائق  �لإ�رس�ئيلي  للجندي 

�لع�سكري.

وجاء يف خال�سة �لتحقيق: ”مل ير طاقم 

 çلبلدوزر �لع�سكري �ملتورط يف �حلاد�

من  تلة  خلف  تقف  وهي  كوري  �لBن�سة 

�لطاقم  Ãقدور  يكن  مل  كما  �لرمل، 

روDيتها �أو �سماع �سوتها.“

فعلته  ملا  بالفخر  ر��سيل  و�لد�  ي�سعر 

ما  �أهمية  مدى  ويتذكر�ن  �بنتهما، 

م�ساعدة  وحماولتها  به  تقوم  كانت 

�لعائالت و�لأ�رس �لفل�سطينية يف غزة.

مقتلها  قبل  معها  �أجريت  مقابلة  ويف 

كوري:  ر��سيل  قال  معدودة،  باأيام 

�لو�سائل  من  حمدود  غري  عدد  ”ثمة 
�لأطفال..  هوDلء  خاللها  من  يعاين 

�أريد �أن �أدعم هوDلء �لأطفال.“

ل` ت�رسيح  يف  �سيندي  و�لدتها  وقالت 

�لذي  �لهتمام  ت�ستحق  ”�إنها   :CNN
�إن�سان  فكل  �لق�سية..  لها هذه  �ستجلبه 

حياته  منه  و�رسقت  لالعتد�ء  تعر�ض 

�مل�ساءلة  بع�ض  ي�ستحق  �لطريقة  بهذه 

عندما  خ�سو�سًا   ،çحد ملا  و�لتف�سري 

وجه  وعلى  �جلي�ض،  بذلك  يقوم 

�جلي�ض  ذلك  يتلقى  عندما  �خل�سو�ض 

�لدعم مني ومن �رس�ئبي.“

على  قادرين  �إنهم غري  �Bل كوري  يقول 

لأن  �ملحكمة  �إىل  �لبلدوزر  �سائق  جلب 

هويته  –ديد  رف�ض  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض 

طو�ل �ل�سنو�ت �ل�سبع �ملا�سية.

قد  كان  متقاعد  وهو  كري≠،  �أن  غري 

ل  �إنه  قال  فيتنام،  حرب  يف  �سارك 

يف  بال�سائق  �لزج  بال�رسورة  يريد 

”نحن ل نفكر باجلنود  �ل�سجن، م�سيفًا: 

هذ�  على  حاقدً�  ل�ست  و�أنا  ك�سحايا.. 

�ل�سخ�ض، ولكن ما قام به من قتل �بنتي 

و�Bمل  ورهيبًا..  عًا  qمرو ت�رسفًا  يعترب 

�أن يفهم ذلك.“

يذكر �أن و�لد� ر��سيل كوري، �سهد� يف 

�خلام�سة  للذكرى  �إحياء   2008 �لعام 

تكرميي  ن�سب  �إقامة  عرب  لوفاتها، 

�سغري يف �ل�سفة �لغربية، وذلك بح�سور 

مر��سم  و�أجنبيًا  فل�سطينيًا   150 حو�› 

�إحياء ذكر�ها، حيث �جتمعو� يف مدينة 

نابل�ض بال�سفة �لغربية، وتقدمهم و�لد� 

حمل  بينما  وكري≠،  �سيندي  كوري، 

يف  ولدت  �لتي  لر��سيل،  �سورً�  بع�سهم 

مدينة �أوملبيا بو��سنطن.

 

وهذه لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي يعود فيها 

�لفل�سطينية،  �لأر��سي  �إىل  ريت�سل  و�لد� 

رفح  مدينة  وز�ر�  مر�رً�،  عاد�  فقد 

جنوبي غزة، حيث قتلت ر��سيل.

وقالت �سيندي كوري للح�سد، �إن �بنتها 

”م�سدر  تكون  قد  فل�سطني  باأن  �عتقدت 

�أنحاء  كافة  يف  �ملنا�سلني  للنا�ض  �أمل 

�لعامل.“

 ?â∏تb ÖfP …CÉH ..…Qƒc π«سTاQ :äاƒسن� ™Ñعد �سH  
 Rربة نيوZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�شرTCG IشîاH ¢UالتاeBر ملüشلëة حÜõ اˆ

3 22
Gأ�سبوعية حرI م�ست≥لة
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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 ÉjOƒ¡j ¢ù«d ñhOôe »µjô°T :ó«dƒdG
 ÉMô°S ádÉg“h¿“ مواطنة �ساحلة 

يف �إفتتاحه ملبنى �جلامعة �لأمريكية يف �لقاهرة �جلديدة �لذي 

�لفني   ç�Îل� �إن  طالل  بن  �لوليد  �لأمري  قال  ��سمه،  يحمل 

عن  �حلديث  �إطار  يف  وذلك  �أمينة،  �سعودية  �أيد  يف  �مل�رسي 

.ñرس�كته مع �لإعالمي روبرت مردو�

 

كاثوليكي“.   ‹�Îس��” و�إمنا  يهوديا  لي�ض   ñمردو �أن  و�أكد 

”روتانا“  بقناة  �ل�سابقة  �لعالمية  �رسحان  هالة  و�سف  فيما 

�مل�رسية  �ل�سلطات  د�عيا  �ساحلة،  �إمر�أة  باأنها  ميلكها  �لتي 

دون  �لقاهرة  �إىل  بعودتها  وت�سمح  م�سى،  عما  تعفو  ”�أن  �إىل 

�مل�سا�ض بحقوقها“.

 

�تهامها  �إثر  �سنو�ت  قبل  م�رس  من  خرجت  �رسحان  وكانت 

بنات  من  باأنهن  و�لدعاء  بر�جمها  �أحد  يف  فتيات  با�ست�سافة 

�لليل و�لدلء باعÎ�فات حول طبيعة عملهن.

 

ويف �ملوDمتر �ل�سحايف �لذي عقده باجلامعة ون�رست مقتطفات 

 17-3-2010 �لأربعاء  �مل�رسية  �لعالم  و�سائل  بع�ض  منه 

موقفه  بن طالل  �لوليد  �لأمري  �ل�سعودي  �لأعمال  تناول رجل 

ب�ساأن ��ستثمار�ته يف منطقة تو�سكي بجنوب م�رس، مو�سحا �أنه 

��ستثمار�ت  ب�ساأن  ��سافيتني  بل بحث خطتني  منها،  ين�سحب  لن 

من  جدد  م�ستثمرين  باإدخال  �مل�رسوع  يف  ”�ململكة“  �رسكة 

”للجمهور  له  �لأر�ض �ملخ�س�سة  ن�سف  بطرح  �أو  �B�سيا،  �رسق 

�مل�رسي لل�رس�كة معنا“.

 وRير العد∫ الأمريكي: لن ي≥ب�ض على بن 
لدن حيا.. و�سنتلو بيان ح≥وق¬ على جãت¬ 

قال �إريك هولدر، وزير �لعدل �لأمريكي، �لثالثاء �إن �أ�سامه 

�أمريكية  �أمام حمكمة  بن لدن، زعيم تنظيم �لقاعدة، لن ميثل 

”لأنه لن يقب�ض عليه حيا“. وكان وزير �لعدل يد› ب�سهادته 
�أنه  للكو‚ر�ض، غري  تابعة  �أمام جلنة  �لوز�رة  ميز�نية  ب�ساأن 

��سطر للدفاع عن خط§ �إد�رة �لرئي�ض �لأمريكي �أوباما �ملتعلقة 

�أمام حماكم  Ãثول عدد من �مل�ستبه بهم يف عمليات �إرهابية، 

مدنية بدل من �للجان �لع�سكرية يف معتقل جو�نتانامو.

ورف�ض هولدر �تهامات �جلمهوريني باأن تلك �ل�سيا�سة �ستجعل 

�ملو�طن  بها  يحظى  �لتي  �لد�ستورية  باحلقوق  يتمتع  لدن  بن 

�لأمريكي.

جثة  على  ”مري�ند�“  �حلقوق  بيان  نتلو  �سو±  هولدر:“  ورد 

�أمريكية“،  �أمام حمكمة  لن ميثل مطلقا  بن لدن..فهو  �أ�سامة 

عمليات  �أثناء  �ل�رسطة  رجال  يتلوها  �لتي  �حلقوق  �إىل  م�سري� 

�لتوقيف.

وقال �إن بن لدن ”�سيقتل على �أيدينا ..�أو على يد رجاله“.

من  ع�رس  �حلادي  هجمات  منذ  هارب  لدن  بن  �أن  �إىل  ي�سار 

�حلدودية  �ملنطقة  يف   Åيختب �أنه  ويعتقد   ،2001 �أيلول/بتمرب 

بني �أفغان�ستان وباك�ستان.

 

عبارته  ردد  بو�ض  جورج  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  وكان 

�ل�سهرية �إنه يريد بن لدن ”حيا �أو ميتا“، وجاء بار�ك �أوباما 

ليتعهد باأنه �سيكثف �جلهود لعتقال زعيم �لقاعدة �أو قتله.

وكالة  يف  �سابق  حمقق  ك�سف 

بتنظيم  �لقيادي  �أن  �لأمريكية  �ل�ستخبار�ت 

�لنبيذ  من  كاأ�سًا  طلب  ”�أبوزبيدة“،  �لقاعدة، 

بعد  جر�حية  عملية  من  �إفاقته  فور  �لأحمر 

يف  �عتقاله  �أثناء  لها  تعر�ض  خطرة  �إ�سابة 

 ،2003 يف  �لباك�ستانية  �Bباد“  ”في�سل  مدينة 

�أطلقتها  �لتي  �لإرهاب  على  �حلرب  م�ستهل  يف 

�لإد�رة �لأمريكية على �لإرهاب.

�جلديد  كتابه  يف  كريياكو،  جون  و�رسح 

”�جلا�سو�ض �ملÎدد“ تفا�سيل �عتقال �أبوزبيدة 
يف حملة �أمنية �أ�رس± على تن�سيقها، على flباأ 

ملجموعة �إرهابية كانت تعد قنبلة.

�أ�سيب  �لذي  �أبوزبيدة  �إن  كريياكو  وقال 

وجرى  �لأمنية،  �ملد�همة  �أثناء  بالغة  بجر�ح 

”�أذنه“، �سارحًا:  �لتحقق من هويته عن طريق 

�ل�ستخبار�ت  مقر  �ىل  �أذنه  �سورة  ”�أر�سلت 
�أن  �للحظة  تلك  �أدرك حتى  �أكن  بفرجينيا.. مل 

�سخ�سان  ميلك  ل  �لأ�سابع،  ب�سمة  مثل  �لأذن 

�أذنني متطابقتني.“

–ت  �لأمريكي،  �ل�ستخبار�ت  جهاز  ودعاه 

ما  كل  �لقيام  �إىل  حينÄذ،  تينت،  جورج  �إد�رة 

”�أبوزبيدة على قيد �حلياة“ و�أن  بو�سعه لإبقاء 

ل يغيب عن نظره مطلقًا.

يف  جر�حية  لعملية  ”�أبوزبيدة“  و�أخ�سع 

من  م�سلح  لهجوم  تعر�ض  باك�ستاين،  م�ست�سفى 

�عتقال  بلغها  �أن  بعد  �لقاعدة  ملي�سيات  قبل 

لنقله  �لباك�ستانية  �لقو�ت  �أجرب  ‡ا  �لقيادي، 

�إىل  Ãروحية  عجل  على 

قاعدة ع�سكرية.

 çد– �إفاقته،  وعند 

�لإ‚ليزية  ”�أبوزبيدة“ 
�حلديث  ورف�ض  بطالقة، 

ب`“لغة  �لأمريكي  �لعميل  مع 

من  كاأ�سًا  ليطلب  �لرب“ 

�لنبيذ �لأحمر، ولحقًا نا�سد 

كريياكو لو�سع حد حلياته، 

بخنقه Ãخدة.

حديثه  �إن  كريياكو  وقال 

�أ�سابه  ”�أبوزبيدة“  مع 

�أتوقع  كنت  فقد  بالده�سة:“ 

�سخ�سًا غري منطقي، مت�سدد، يفي�ض بالكر�هية، 

�إرهابي مت�سلب، ولكن على �لنقي�ض ر�أيت �سابًا 

خائفًا �أدرك للتو �أنه �أرتكب �أخطاء فظيعة ويف 

طريقه لدفع �لثمن.“

�لأمريكية  �ل�ستخبار�تية  �لأجهزة  و�عتربت 

عام  مار�ض/�Bذ�ر  يف  �عتقاله  بعد  �أبوزبيدة، 

�لتنظيمي  �لهرم  يف  بارز  كالعب   ،2003
للقاعدة.

�ل�ستخبار�ت  وكالة  حمققو  و�أخ�سعه 

منها  عنيفة،  ��ستجو�ب  لأ�ساليب  �لأمريكية، 

�لتعاون  عن  توقفه  بدعوى  بالغرق،  �لإيهام 

معهم.

وبينت مذكر�ت وز�رة �لعدل �لأمريكية، ن�رستها 

�إد�رة �لرئي�ض بار�ك �أوباما، يف �إبريل/ني�سان 

�ملا�سي، �أن �ملحققني طبقو� �أ�سلوب ”�لإيهام 

بالغرق“، 83 مرة على �أبوزبيدة يف �أغ�سط�ض/

�Bب 2002.

ويذكر �أن كريياكو عمل ملدة 14 عامًا بوكالة 

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية، و��ستقال عام 2004، 

ويعمل حاليًا كبري �ملحققني، يف جلنة �لعالقات 

�خلارجية Ãجل�ض �ل�سيوñ �لأمريكي.

وعلى �سعيد مت�سل، قال وزير �لعدل �لأمريكي 

�إن  �لثالثاء  �لكونغر�ض  �أمام  هولدر،  �ريك 

زعيم تنظيم �لقاعدة، �أ�سامه بن لدن، لن ميثل 

مطلقًا �أمام �لق�ساء �لأمريكي.

 

يف  ��ستماع  جل�سة  �أثناء  هولدر  و�رسح 

فيها عن خط§ حماكمة بع�ض  �لكونغر�ض د�فع 

م�ستبهني بالإرهاب �أمام حماكم جنائية تقليدية، 

قائاًل ”�سنقر�أ �حلقوق على جثة بن لدن ولي�ض 

زعيم �لقاعدة كاأ�سري.“

و�أكد �ل�سيناتور �جلمهوري، ليند�سي غر�هام، 

�لثالثاء   “ç�لأحد� ”غرفة  لربنامج  حديث  يف 

�أن بن لدن لن يعتقل �أبدً� حيًا.

 وكالة ال�ستîبارات الأمريكية: 

 “ÜôdG”  á¨∏H åjا◊د ¢†aQ “Iد«HRƒHCا”
 ò«Ñنdا øe kÉس�CÉc Ö∏Wh

 مواقف¬ املناه�سة للحكومة ترaع اأ�سهم¬ لدi النا�ض..
ح ال≥ر�ساوي aÓÿة طنطاوي  qة تر�س qة اأمريكيqل› 

يو�سف   ïل�سي� مو�قف  �أن  يبدو 

للحكومة  �ملناه�سة  �لقر�ساوي 

من  �ملزيد  �ستمنحه  ة  qمل�رسي�

نيوزويك  جملة  فقالت  �ل�سعبيqة، 

�ل–اد  رئي�ض   qnإن� �لأمريكيqة 

ح  qمر�س �مل�سلمني  لعلماء  �لعاملي 

�لأكرب“  ”�لإمام  من�سب  لتو› 

مل�سيخة �لأزهر، وكان �لقر�ساوي 

�نتقد  ببيان  �لطنطاوي  نعى  قد 

من  �لعديد  ب�سبب  �لأزهر   ïسي� فيه 

�ملو�قف و�لفتاوى.

 

 ïل�سي� �أمريكية  تقارير  حت  qر�س

يو�سف �لقر�ساوي، رئي�ض �ل–اد 

لتو›  �مل�سلمني،  لعلماء  �لعاملي 

مل�سيخة  �لأكرب“  ”�لإمام  من�سب 

�لأزهر، بعد رحيل �لدكتور حممد 

 82 �سيد طنطاوي، عن عمر يناهز 

قلبية،  لأزمة  �سه  qتعر �إثر  عاًما، 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، يوم 

�لأربعاء �ملا�سي.

 

�لأمريكية  نيوزويك  جملة  وذكرت 

�لأوفر  يكون  قد  �لقر�ساوي  �أن 

نظًر�  �ملن�سب،  هذ�  لتقلد  ا  qحًظ

�حلكومة،  من  �لو��سح  ملوقفه 

�لعامل  فى  �لعري�سة  و�سعبيته 

تعيني  �أن  معتربة  �لإ�سالمي، 

قد  �ملن�سب،  هذ�  يف  �لق�ساوي 

طنطاوي،  مل�سكلة  عالًجا  يكون 

لنهج  تبنيه  فى  تكمن  كانت  �لتي 

�لتي  �مل�رسية،  للحكومة   mمو�ل

�لعام  يف  �لأزهر  لرئا�سة  عيqنته 

كثرًي�   qأ�رس� ما  وهو   ،1996
ب�سعبيته يف �ل�سارع �مل�رسي.

 

�لقر�ساوي  باأن  �لتقرير  و�أفاد 

لها،  حدود  ل  ب�سعبيqة  يتمتع 

ا  q‡ وم�سد�قية كبرية، على �لرغم

مناه�سة  مو�قف  من  عنه  يعر± 

للحكومة �مل�رسية، وهو ما يجعله 

يعي�ض يف قطر، على خلفية �نتمائه 

�مل�سلمني،  �لإخو�ن  جلماعة 

م�رس،  يف  �سيا�سًيqا  �ملحظورة 

�أحد  �لقر�ساوي  يعترب  و�لتي 

وهو  لها،  �لدو›  �لتنظيم  �أقطاب 

ما ت�سبب يف �لكثري من �ل�سد�مات 

بني طنطاوي و�لقر�ساوي، ب�ساأن 

ق�سايا �رسعية.

 

�Bر�ء  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 

دبلوما�سية  �أقل  كانت  �لقر�ساوي 

�إثارة  ”و�أقل  طنطاوي،  �Bر�ء  من 

�لزعماء  تعامل  منتقًد�  للر�حة“، 

طنطاوي،  موت  مع  �لغربيني 

حليًفا  فقد  �لغرب  �أن  لو  كما 

�مل�سلمني  جلذب  معركته  يف  ا  qمهًم

حيث  و�لت�سامح،  �لعتد�ل  �إىل 

بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�ض  نعى 

�إياه  و��سًفا  طنطاوي،  �أوباما، 

و�لت�سامح،  �لإميان  ”ب�سوت 
يف  كبري  باحÎ�م  حظي  �لذي 

فى  �لإ�سالمية  �ملجتمعات 

و�سفته  بينما  و�لعامل“،  م�رس 

�لأمريكية،  �خلارجية  وزيرة 

حو�ر  ”ب�سوت  كلينتون  هيالرى 

�ملهم“،  و�ملجتمعات  �لأديان 

نيكول  �لفرن�سي،  �لرئي�ض  وقال 

رمًز�  فقد  �لعامل  ”�إن  �ساركوزى 

لتعزيز  �ل�ساعية  �لرموز  من  مهًما 

حو�ر �لأديان و�لثقافات“.

 

”�لروDية  هذه  �أن  �ملجلة  و�أكدت 

لأن  متاًما،  خاطÄة  �خليالية“ 

كبرية  ب�سعبية  حظي  طنطاوي 

�لأمريكيني  �لزعماء  �سفو±  بني 

�إىل  بالن�سبة  �أما  و�لأوروبيني، 

يعر±  فكان  �لإ�سالمي،  �ملجتمع 

وبالولء  للجدل،  �ملثري  باإرثه 

للحكومة �مل�رسية“.

طنطاوي  ينعي  �لقر�ساوي 

لقائه  و�نتقاد  فقهه  يف  بالت�سكيك 

للحاخامات

�لقر�ساوي،  يو�سف  ون�رس  هذ� 

نعى  بياًنا  �لإلكÎوين  موقعه  على 

فيه حممد �سيد طنطاوي، وقال �إن 

�لأخري �رتب§ بعالقة �سد�قة معه، 

�خلالفات  من  �لكثري  �سابها  ولكن 

ق�سايا  من  �لفقهية  مو�قفه  ب�سبب 

�لبنوك و�حلجاب يف فرن�سا  فائدة 

و�سو�ها.

 Rربة نيوZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�شرTCG IشîاH ¢UالتاeBر ملüشلëة حÜõ اˆ
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

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

 14-3-2010 �لأحد  �أمريكية  �أو�ساط 

بولية  بروكلني  ملدينة  �ملحلية  �لإد�رة  رف�ض 

نيويورك م�رسوعا تقدمت به �لأقلية �مل�سلمة لإقامة 

م�سجد، وطلبت تعديل flط§ �مل�سجد لإز�لة �ملÄذنة 

منه.

 

جمعية  جمل�ض  رئي�سة  �سكافو،  ترييز�  وقالت 

 ” ”لقد  لين.نت“:  �أون  ”�إ�سالم  ل�سبكة  بروكلني، 

�لأقلية  �أبناء  به  تقدم  �لذي  �مل�رسوع  مع  �لتعامل 

�مل�سلمة لإن�ساء م�سجد يف بروكلني من منطق �جلهل 

�خلال�ض.. وهناك �لكثري من �لعن�رسية كذلك“ من 

جانب بع�ض �لأو�ساط �ل�سعبية.

 

�لإ�سالمية  �جلمعية  تقدمت  �ملا�سي  يوليو  ويف 

�ملن�ساBت  �إد�رة  �إىل  Ã�رسوع  ”ما�ض“  �لأمريكية 

�أربعة طو�بق  و�ملباين يف �ملدينة لبناء م�سجد من 

ومÄذنة يف و�س§ بروكلني، �لتي تعترب �إحدى �ملدن 

لكنه قوبل بالرف�ض  �لرئي�سية يف ولية نيويورك، 

�أن  باعتبار  �لإد�رة،  يف  �ملدينة  flططي  قبل  من 

ت�سميم �مل�سجد يخالف �أنظمة �لبناء يف بروكلني.

 

flط§   Ëتقد �أعيد  عندما  �مل�رسوع  قبول  و” 

للم�سجد بدون مÄذنة، و” �ل�رسوع يف بنائه حاليا 

يف ميد�ن فورهي�ض بو�س§ بروكلني، �إل �أنه ل تز�ل 

هناك معار�سة قوية للم�رسوع من جانب بع�ض غري 

�مل�سلمني يف �ملدينة، و�لذين �سكلو� جمموعة قامت 

 ’” بتوزيع من�سور�ت تدعو �ل�سكان �إىل �أن يقولو� 

مل�سجد يف ميد�ن فورهي�ض“.

 

”�حلملة  هذه  خلف  تقف  �لتي  �ملنظمات  ود�سنت 

�لعن�رسية“ -بح�سب تو�سيف م�سلمي بروكلني لها- 

حملة على �لإنÎنت، و��ستقطبت حتى �لBن حو�› 

�لرئي�سي  �لر�عي  �إن  فيها  قالو�  �ل�سكان،  300 من 
�لأمريكية،  �لإ�سالمية  �جلمعية  وهو  للم�رسوع، 

�أمريكا“،  يف  �إ�سالمية  ”دولة  �إقامة  �إىل  ت�سعى 

لل�سامية  معادية  و�أفر�د  منظمات  مع  و“ترتب§ 

ولل�سيا�سات �لإ�رس�ئيلية“.

 

�لتنفيذي  �ملدير  بر�ي،  مهدي  رد  جانبه  من 

�لإ�سالمية  للجمعية  �لتابع  �حلرية  ل�سندوق 

”�إن  بالقول:  �لنتقاد�ت  هذه  على  �لأمريكية، 

�ل�سيا�سات  ينتقدون  �لذين  �لنا�ض  من  �لكثري  هناك 

�لأ�سبق  �لأمريكي  �لرئي�ض  ذلك  ويف  �لإ�رس�ئيلية، 

جيمي كارتر“، و��ستطرد بر�ي: ”�إن ذلك ل يجعل 

(ما�ض)  يجعل  ل  وكذلك  لل�سامية،  معاديا  كارتر 

معادية لل�سامية“.

 

�مل�سلمني  من  �سيا�سيا  موقفا  هناك  �إن  بر�ي  وقال 

برغم  �مل�سجد،  بناء  مل�رسوع  �ملعار�سني  لدى 

–ججهم باأمور مثل �إعاقة �مل�رسوع حلركة �ملرور 

ووقو± �ل�سيار�ت يف ميد�ن فورهي�ض.

 

متطلبات  بجميع  ”يفي  �مل�سجد  ت�سميم  �أن  و�أو�سح 

هذه  فاإن  ولذلك  بروكلني،  يف  و�لعمر�ن  �لبيÄة 

�خلو±  تكتيك  ت�ستخدم  �ملعار�سة  �ملجموعات 

�لتقليدي من �لإ�سالم و�مل�سلمني“.

 

و�أ�سا±: ”لكن على �لرغم من كل هذ� �ل�سجيج فاإن 

�مل�سجد �سو± يتم بناوDه، ونحمد �لله تعاىل على �أن 

�لقانون يف جانب من �مل�سلمني يف هذه �مل�ساألة“.

 

�سلبية“ ”مواق∞ 
 

”لالأ�سف ق�سية  �إنه  وعلى �سعيد مت�سل قال بر�ي: 

لي�ست  �سجيج  من  حولها  ثار  وما  بروكلني  م�سجد 

�مل�سلمون  و�جه  حيث  نوعها،  من  فريدة  و�قعة 

مثل هذه �ملو�قف �ل�سلبية يف كثري من �حلالت �لتي 

�أر�دو� فيها بناء م�ساجد“.

 

و�أ�سا± �أنه ”كما هو �حلال بالن�سبة مل�رسوع م�سجد 

�لتي  �جلماعات  بع�ض  د�ئما  Œد  فاإنك  بروكلني، 

�مل�رسوعات  على  للهجوم  ومربر�ت  ذر�ئع  تطرح 

حركة  تعطيل  مثل  جديدة،  م�ساجد  ببناء  �خلا�سة 

�ملرور، ولكن كل ذلك جمرد قناع لإخفاء دو�فعهم 

�لعن�رسية و�لتع�سب �ملوجود لدى هوDلء“.

 

و�رسب �لقيادي �مل�سلم عدد� من �لأمثلة على ذلك 

و–ديد�  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل  جرت  بوقائع 

حالة  بينها  ومن   ،2001 �سبتمرب   11  ç�أحد� بعد 

ظل خاللها �ملركز �لإ�سالمي للجمعية �لإ�سالمية يف 

مدينة بو�سطن بولية ما�سا�سو�ست�ض لأكÌ من �أربع 

�إىل خم�ض �سنو�ت –اول بناء م�سجد يف �ملدينة.

 

جدل  �لأذهان  �إىل  بروكلني  م�سجد  م�سكلة  وتعيد 

بعد  �أوروبا  يف  موDخر�  تفجر  �لذي  �ملاBذن  بناء 

�ليميني  �ل�سعب  حزب  �إليه  دعا  �لذي  �ل�ستفتاء 

يف  �سوي�رس�  يف  �ملاBذن  بناء  حلظر  �ل�سوي�رسي 

و�سوت  �ملا�سي،  نوفمرب  من  و�لع�رسين  �لتا�سع 

فيه %57.5 من �لناخبني �ل�سوي�رسيني ل�سالح حظر 

رف�سا  لقت  خطوة  يف  �لبالد،  يف  �ملاBذن  بناء 

�لأ· �ملتحدة و�لفاتيكان وكنائ�ض  و�نتقاد�ت من 

وحكومات �أوروبية �أخرى يف حينه.

 

موD�س�سة  �أجرته  للر�أي  حديث  ��ستطالع  وك�سف 

يناير  يف  نتائجه  وظهرت  �لأمريكية،  ”جالوب“ 
�لإ�سالم  �إىل  ينظرون  �لأمريكيني  �أن  �ملا�سي، 

و�مل�سلمني بطريقة �سلبية رغم منو �لن�ساط �ل�سيا�سي 

و�لجتماعي لالأقلية �مل�سلمة يف �لوليات �ملتحدة، 

�لأديان  بني  �لتقارب  ملنظمات  �لدءوب  و�لعمل 

خالل �لعقود �ملا�سية.

 

وخل�ست نتائج �ل�ستطالع �إىل �أن �لأمريكيني بدو� 

”–يز� �سد �لدين �لإ�سالمي و�أتباعه“، حيث   Ìأك�

يكنون  ل  �إنهم  �Bر�وDهم  �مل�ستطلعة  من   53% قال 

م�ساعر �إيجابية Œاه �لإ�سالم، بينما قال %22 منهم 

�إنهم ”ل يف�سلون �لدين �لإ�سالمي على �لإطالق“، 

ينظرون  ”�لأمريكيني  �أن  �أي�سا  �لنتائج  و�أظهرت 

�إىل  نظرتهم  من   Ìأك� �سلبية  بطريقة  �لإ�سالم  �إىل 

�مل�سلمني“، و�أبدى %29 –امال على �لإ�سالم.

 

ويعي�ض يف �لوليات �ملتحدة ما بني 6 �إىل 7 ماليني 

ن�سمة، وفقا  310 ماليني  من   Ìأك� �أ�سل  من  م�سلم 

مل�سادر �إ�سالمية �أمريكية، بينما ذكر مركز ”بيو“ 

�مل�سلمني  �أن  �أ�سهر  عدة  قبل  �لر�أي  ل�ستطالعات 

ميثلون �أقل من %1 من �ل�سعب �لأمريكي.

 ∑Qد ‘ نيويوéش�e شر• بناءT ..“نةòÄe بدون”  

/ Rربة نيوZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

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

 دÁوقراطيو اأمريكا يريدون »اعتذاراk« من نتنياهو 
 Iال≥اهر Üوجمهوريوها يلومون اأوباما على خطا

كعادتهم يف كلq حدç دو› �أو �أمريكي د�خلي، مل 

�لوليات  يف  و�جلمهوريون  �لدميوقر�طيون  يتفق 

مع  �مل�ستجدة  �لأزمة  يف  و�حد  ر�أي  على  �ملتحدة 

�إ�رس�ئيل يف مو�سوع بناء �مل�ستوطنات يف �لقد�ض 

�ل�رسقية. ففي �لوقت �لذي �لتف فيه �لدميوقر�طيون 

حول رئي�سهم ونائبه، �غتنم �جلمهوريون �لفر�سة 

حليف  }�أهم  Œاه  �لإد�رة  �سيا�سة  على  للهجوم 

�ل�سيا�سة  عن  بالبتعاد  �لأبي�ض  �لبيت  و�تهام   zلنا

بع�ض  وبرزت  ��رس�ئيل.  Œاه  �ملعتادة  �لأمريكية 

�لأ�سو�ت من �لكونغر�ض تعÎ�ض على عدم وجود 

�نتهجتها  �لأو�س§  �ل�رسق  Œاه  و��سحة  �سيا�سة 

�لإد�رة �حلالية منذ ت�سلمها �حلكم بد�ية 2009.

يحاول  �لرئي�ض   qباأن ردو�  �لدميوقر�طيني   qلكن

هم  �لإ�رس�ئيليني   qلكن �ملفاو�سات،  دفع  عام  منذ 

 qكل �مل�ستوطنات  بناء  فيزيدون  �لعملية  يعرقل  من 

فÎة. حتى �أ�سد �ملد�فعني عن �إ�رس�ئيل يف �حلزب 

�لدولة  �نزعاجهم من ت�رس±  �أبدو�  �لدميوقر�طي 

�لعربية مع نائب �لرئي�ض جوز± بايدن.

�ل�سحافة،  يف  �نعك�ض  �حلزبني  بني  �لنق�سام  هذ� 

حيث كان ميكن، لأول مرة منذ فÎة طويلة، مالحظة 

يف  �مل�ستوطنات  لبناء  �لإد�نة  من  �لكبري   qلكم� هذ� 

�ل�سحف �لأمريكية �لتي تد�فع يف �لعادة، بطرفيها 

 zإ�رس�ئيل� }حق  عن  و�لدميوقر�طي،  �جلمهوري 

يف ذلك.

من  �ملقربة  �ل�سحف  يف  �لفتتاحيات  من  عدد 

�أوباما  بار�ك  �لرئي�ض  حق  �أكد  �لدميوقر�طيني 

�إىل  يغ�سب  �أن  يف 

 qأن� �عتبار  جانب 

رئي�ض   zعتذ�ر�{

بنيامني  �لوزر�ء 

يكفي  ل  نتنياهو 

�لإهانة  لن�سيان 

لها  تعر�ض  �لتي 

ونقلت  بايدن. 

 zبوليتيكو{ �سحيفة 

م�سوDولني  مو�قف 

ر�أو�  �لإد�رة  يف 

ح�سل  ما  يف 

ذهبية  }فر�سة 

ومبعوثيه  لأوباما 

على  للح�سول 

تنازلت مهمة من �حلكومة �لإ�رس�ئيلية �حلالية يف 

 .zنا± �ملفاو�سات مع �لفل�سطينينيÄما يتعلق با�ست

ريت�سارد   zبو�ست }و��سنطن  يف  �لكاتب   nيتو�ن ومل 

�لرئي�ض  م�ست�سار  عبار�ت  ترديد  عن  كوهني 

�سا�سات  �لذي قال على  �أك�سلرود  �لأمريكي د�يفيد 

 qmد–{ �إ�رس�ئيل  فعلته  ما   qإن� �لأحد  م�ساء  �لتلفزة 

و�إهانةz كبري�ن.

ور�أى �إدموند �ساندرز من }�إل. �Bي. تاميزz وبني 

لن  �ل�سلح   qأن�  zبوليتيكو{ من  روزن  ولور�  �سميث 

يتاأخر بني �لطرفني، لأنq لدى �إ�رس�ئيل م�سلحة يف 

ملو�جهة  و��سنطن  مع  جماريها  �إىل  �لأمور  عودة 

ن  � ير �إ

وبرناجمها 

�لنووي.

هب  ذ و

ك  ر ما

ر  ند ل

ن  يثا �إ و

من  برونر 

}نيويورك 

 z ميز تا

تربير  �إىل 

قف  مو

 ، هو نتنيا

�ملوDيد لبناء 

}رغبته  بني  �ملو�زنة  يحاول  ه  qباأن �مل�ستوطنات، 

�أي  �لأ�سا�سي،  حليفه  و�إر�ساء  �ل�سالم  �سنع  يف 

�ليمني  من  �حلكومة  يف  حلفائه  وبني  و��سنطن، 

.z±ملتطر�

 

�أن  �لثانية  �ملرة  يف  نتنياهو  من  �ملرء  يتوقع 

يف  ماكوف�سكي  د�يفيد   qلكن حذرً�   Ìأك� يكون 

�أنq باإمكان رئي�ض �لوزر�ء  }فورين بولي�سيz ر�أى 

 zملذنب�{ �لد�خلية  وزير  عن  �لتخلي  �لإ�رس�ئيلي 

�أبيب  تل   qأن� لو��سنطن  �سيربهن  ما  ي�ساي،  �إيلي 

 ‹ �أندرو  وذهب  معها.  �جليدة  بعالقتها  تتم�سك 

يوDدي  لن  ذلك   qأن� �إىل   zتاميز{ جملة  يف  بÎز 

يعر±  �لإ�رس�ئيلي  فاليمني  �حلكومة،  �سقوط  �إىل 

من  �أف�سل  �ل�سالم  عملية  تخريب  يف  }فر�سه   qأن�

د�خل �حلكومة، ل من خارجهاz. وت�ساءلت }�إل. 

على  �ل�سيطرة  على  نتنياهو  قدرة  عن   zتاميز �Bي. 

يف  �ل�سابق  �لأمريكي  �ل�سفري  ره  qوذك حكومته. 

�إنديك  مارتن  �خلا�ض  �لرئي�ض  وم�ست�سار  �إ�رس�ئيل 

مع  �خلال±  ب�سبب  �سقطت  �ل�سابقة  حكومته   qباأن

�أي�سًا.  �ل�ستيطان  كلينتون يف مو�سوع  بيل  �إد�رة 

�لثانية  �ملرة  نتنياهو يف  �ملرء من  }يتوقع  وقال: 

�أنq }هناك و�سيلة  �أكÌ حذرً�z. و�أ�سا±  �أن يكون 

و�حدة لتح�سني �لعالقة بني �لطرفني، هي �أن يوقف 

�سمن  ومن  �لقد�ض،  يف  ��ستفز�زي  عمل   qكل فورً� 

ذلك بناء م�ستوطنات �أو هدم بيوت �أو طرد عائالت 

.zمن منازلها

}بروكنغز  مركز  ن�رسه  مقال  يف  �أنديك  ور�أى 

على   Dيجرو باأن  لنتنياهو  }�سمح  ما   qأن�  zçلالأبحا

للجمهور  �أوباما  خ�سارة  هو  �أمريكا  مقارعة 

�لأخري  هذ�  خطاب  بعد  �قتنع  �لذي  �لإ�رس�ئيلي 

�إ�رس�ئيل  عن  �أمريكا  �إبعاد  يريد  ه  qأن� �لقاهرة  يف 

–�سن  ثانيًا،  �لعربي.  �لعامل  مع  عالقته  لتح�سني 

و�سع �جلمهوريني يف و��سنطن وقدرتهم رÃا على 

تاأكيد  ثالثًا  �أوباما.  لتقييد  �لكونغر�ض  ��ستخد�م 

عن  منف�سل  �إير�ن  مو�سوع   qأن� لنتنياهو  �أوباما 

�أن يكون هناك خال± عليها  �مل�ستوطنات، وميكن 

.zو�تفاق على تقوي�ض برنامج �إير�ن �لنووي
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لأمن  بلد�نهم  دعم  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء  �أكد 

و��ستقر�ر �جلمهورية �ليمنية ووحدة �سعبها.

جاء ذلك يف �لبيان �ل�سادر م�ساء �ليوم يف تون�ض يف 

ختام �أعمال �لدورة �ل` 27 ملجل�ض وزر�ء �لد�خلية 

وفد  Ã�ساركة  يومني  مدى  على  عقدت  �لتي  �لعرب 

/مطهر  �لركن  �للو�ء  �لد�خلية  وزير  برئا�سة  �ليمن 

ر�ساد �مل�رسي.

ورحب وزر�ء �لد�خلية �لعرب بعودة �لهدوء لل�رسي§ 

�حلدودي بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�جلمهورية 

�ليمنية.موDكدين دعمهم للمملكة يف �لإجر�ء�ت �لتي 

ملو�جهة  مو�طنيها  عن  �لدفاع  �سبيل  يف  �تخذتها 

�لت�سلل �لذي قام بها �ملتمردون �حلوثيون.

وزر�ء  ملجل�ض  �ل27  �لدورة  �أن  �لبيان  و�أو�سح 

�لقر�ر�ت،  من  Ãجموعة  خرجت  �لعرب  �لد�خلية 

لتنفيذ  �ل�ساد�سة  �ملرحلية  �خلطة  �عتماد   ” حيث 

غري  �ل�ستعمال  ملكافحة  �لعربية  �لإ�سÎ�تيجية 

من  وعدد  �لعقلية  و�ملوDثر�ت  للمخدر�ت  �مل�رسوع 

�خلط§ �ملرحلية.

ملكافحة  �لعربية  �لتفاقية  �أقرت  �لدورة  �أن  وبني 

�لأمو�ل ومتويل  لغ�سل  �لعربية  �لف�ساد، و�لتفاقية 

�لإرهاب، و�لتفاقية �لعربية ملكافحة جر�ئم تقنية 

�جلرمية  ملكافحة  �لعربية  و�لتفاقية  �ملعلومات، 

�إىل  بالإ�سافة  �لوطنية،  �حلدود  عرب  �ملنظمة 

�لعقابية  �ملوD�س�سات  نزلء  لنقل  �لعربية  �لتفاقية 

و�لإ�سالحية.

�أعتمد  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء  جمل�ض  �أن  و�أفاد 

�لتقرير �خلا�ض باأعمال جامعة نايف للعلوم �لأمنية 

للعام 2009، و�أحال م�رسوع �لتفاقية �لأمنية بني 

�لبحرين،  ‡لكة  بها  تقدمت  �لتي  �لعربية  �لدول 

وكذ� م�رسوع �إ�سÎ�تيجية �لأمن �لفكري �لتي تقدمت 

بها �ململكة �لعربية �ل�سعودية لالأمانة �لعامة ملجل�ض 

لعر�سهما  متهيد�  للدر��سة  �لعرب  �لد�خلية  وزر�ء 

على �لدورة �ملقبلة.

وزراء الداخلية العرب ي�ؤكدون دعم بلدانهم لأمن وا�ستقرار ووحدة اليمن

العمالة اليمنية و�شو¥ العمل اÿليéية..
Qماãواال�شت Üاال�شتيعا Úب

  Rƒ«f CÉÑ°S /Rƒ«f áHôZ
وحي  من  �ملقال  هذ�  فكرة  جاءتني 

نظمه  �لذي  �ملوDمتر  يف  م�ساركتي 

للدر��سات  ”�سباأ“  مركز  موDخرً� 

��ستيعاب  م�ساألة  حول  �ل�سÎ�تيجية 

�لعمل  �سوق  يف  �ليمنية  �لعمالة 

�خلليجية، حيث كنت معقبًا رئي�سيًا على 

�إحدى �لأور�ق �ملقدمة للموDمتر و�أحد 

�خلتامي.  بيانه  �سياغة  جلنة  �أع�ساء 

تلك  �لعمالة  م�ساألة  �أن  �حلال  وو�قع 

تعد و�حدة من �أهم مفرد�ت �لعالقات 

�ليمنية – �خلليجية، وذلك ما مل�سته �أنا 

�مل�ساركني  جل  معي  ومل�سه  بالفعل، 

ت�ستبك  �مل�ساألة  تلك  �ملوDمتر، كون  يف 

مبا�رسة مع تطلعات �رسيحة و��سعة من 

و�لتو�قة  بل  �لر�غبة  �ليمنية  �لعمالة 

�أي�سًا لاللتحاق ب�سوق �لعمل �خلليجية، 

�حلاملة  �لوردية  �ل�سورة  ظل  يف 

تلك  flيلة  يف  تتهادى  ما  غالبًا  �لتي 

و�لأعمال  �لعمل  ”جنة“  عن  �ل�رسيحة 

يف دول �خلليج!

مد�ولت  خالل  �لو��سح  من  كان 

�أن  ليومني  ��ستمرت  �لتي  �ملوDمتر 

رين  pمتDملو� لدى  �إجماع  �سبه  هناك 

�جلوهرية  �لق�سايا  من  جمموعة  على 

��سÎ�تيجية  �أي روDية  قبيل: غياب  من 

�إز�ء ق�سية ��ستيعاب  لدى دول �خلليج 

�جلانب  و�كتفاء  �ليمنية،  �لعمالة 

مل  �لتي  �حل�سنة  بنياته  �خلليجي 

�سدور  حنايا  �حلال  و�قع  يف  تربح 

�أح�سن  يف  تزد  ومل  �لقر�ر،  �سنqاع 

�أوهناك;  هنا  من  وعود  عن  �لأحو�ل 

�أد�ء  يف  �لالفت  �لق�سور  عن  ناهيك 

ت�سهيل  عن  �مل�سوDولة  �ليمنية  �جلهات 

�لروDية  تلك  مثل  �إىل  �لو�سول  مهمة 

�ل�سÎ�تيجية، و�رسورة عدم �كتفائها 

�إىل  و�لرب�مج  �لدر��سات   Ëبتقد

جانب  �إىل  و�لتحرك  �لBخر،  �لطر± 

و�مل�ستمر  �جلاد  �حلو�ر  باŒاه  ذلك 

�أجندة و��سحة  �لق�سية وفق  تلك  حول 

وم�سفوفة زمنية حمددة.

جو  على  �سيطر  �لذي  �لوقت  ويف 

�ملحدودة  �لأفكار  من  �سيل  �ملوDمتر 

�جلانب  على  وبخا�سة  و�ملتو�ترة، 

Ãا  جمملها  يف  تعلقت  و�لتي  �ليمني، 

ميكن ت�سميته ”حتمية“ ��ستيعاب �لعمالة 

�ليمنية يف �سوق �لعمل �خلليجي، وذلك 

و�لقربى،  �جلو�ر  �عتباري  على  بناًء 

�ل�ستيعاب  ذلك  �أن  �عتبار  وعلى 

�ل�سحري“  ”�لÎياق  Ãثابة  يعد  �أي�سًا 

�خلليج  وجمتمعات  دول  تعانيه  ملا 

 ÒZ” �لأجنبية  �لعمالة  ل  qتغو من 

تركيباتها  مفرد�ت  على  �لعربية“ 

�أن�ساقها  وعلى  �لوطنية،  �ل�سكانية 

فاإنه  �ملحافظة;  �لتقليدية  �لجتماعية 

�لعمالة  م�ساألة  �أن  �لو��سح  من  كان 

مثل  يف  تو�سع  �أن  من  �أعقد  بدت  تلك 

�إنها  �إذ  �لهالمية،  ”�لقو�لب“  تلك 

قربًا   Ìأك� مو�سوعي   mبتناول جديرة 

من �لو�قع، و�أكÌ نفعًا بالتا› لطريف 

بالذ�ت،  �لتوقيت  هذ�  ويف  �لعالقة. 

�ملو�سوعي  �لتناول  ذلك  مثل  يعد 

�ليمني  �لطر±  على  و�جبًا  �أمرً� 

�لأول  �ملقام  يف  ��ستغالًل  بالذ�ت، 

بها  متر  �لتي  �لتاريخية  �للحظة  لهذه 

ظل  يف  �خلليجية   - �ليمنية  �لعالقات 

�سانعي  وجد�ن  يف  ر  qpملتجذ� �لإدر�ك 

�لقر�ر يف دول �خلليج لأهمية �حلفا® 

و�لعالقة  م�ستقرً�“،  ”�Bمنًا  �ليمن  على 

بامل�سالح  �لأمر  لذلك  �أي�سًا  �ملبا�رسة 

�ل�سÎ�تيجية لتلك �لدول.

للم�ساألة  �ملتو��سعة  روDيتي  عن  �أما 

فاإين  بالرغم برمتها  �أنه  بد�يًة  �أوDكد 

من �لأهمية �لنظرية �لعامة للحديث عن 

Ãجل�ض  �ليمن  عالقات  تطوير  م�ساألة 

�لتعاون �خلليجي لدى �رسيحة عري�سة 

من قطاعات �لنخبة �ل�سيا�سية و�ملثقفني 

�ليمنيني، �إلq �أن ق�سية ��ستيعاب �لعمالة 

تعد  �خلليجية  �لعمل  �سوق  يف  �ليمنية 

�ليمني  للمو�طن  بالن�سبة  �لأهم  �لق�سية 

من  كثريً�  ملالم�ستها  نظرً�  �لعادي، 

باأبعادها  �ملعي�سية  حياته  �أوتار 

�ملتعددة.  و�لجتماعية  �لقت�سادية 

ملقاربة  بحاجة  �أننا  �أرى  ولذلك 

�أردنا  �إن  �لق�سية،  لتلك  خا�سة 

وملوقعها  لأهميتها  مو�سوعيًا  تناوًل 

بدول  �ليمنية  �لعالقات  خارطة  من 

و�لت�سور�ت  للروDى  وفقا  �ملجل�ض 

تلك  �لر�هن.  �لوقت  يف  بها  �ملحيطة 

�أن  ميكن  �حلال  و�قع  يف  �ملقاربة 

موDد�ها  رئي�سية  فر�سية  على  تقوم 

��ستيعاب  ق�سية  ف�سل  من  بد  ل  �أنه 

�ن�سمام  م�ساألة  عن  �ليمنية  �لعمالة 

بكل  �خلليجي  �لتعاون  ملجل�ض  �ليمن 

تلك  بال�رسورة.  �ملعروفة  تعقيد�تها 

 qل oج ريب–  –بال  يدركها  �لتعقيد�ت 

�لقر�ر  �سنع  مر�كز  من  �ملقربني 

تعك�ض  تعقيد�ت  وهي  �لطرفني،  يف 

–حاليًا  �ملالئمة  غري  �لبيÄة  بطبيعتها 

م�ساألة  يف  قدمًا  للم�سي  �لأقل–  على 

�سم �ليمن �إىل �ملجل�ض.

ونحن �إن �أحدثنا ذلك �لف�سل �ل�رسوري 

و�ليجابي –من وجهة نظري– �سنكون 

�ملحبطة  �لتبعات  من   qmحل يف   mذÄحين

�لن�سمام  مل�ساألة  �لهالمية  و�لتجليات 

ق�سية  �إىل  �لنظر  ي�سبح  بحيث  تلك، 

مو�سوعية  �أ�س�ض  على  قائمًا  �لعمالة 

تلك  ت�سبح  ول  للطرفني،  ”نفعية“ 
لتوج�ض  منبعًا  ذ�ته  �لوقت  يف  �لق�سية 

من  رÃا  خوفه  �أو  �خلليجي  �لطر± 

تبعات �قت�سادية و�سيا�سية و�جتماعية 

بتناولها �سمن  �لتز�مه  قد تÎتب على 

منظومة ”موD�س�سية حقوقية“ �ستفر�سها 

بالطبع م�ساألة �ن�سمام �ليمن للمجل�ض، 

�ملتوقع  غري  فمن  –ققت،  هي  �إن 

نظر �إىل �لعامل �ليمني ”�بن  oحينها �أن ي

عامل  كاأي  �خلليجي“  �لتعاون  جمل�ض 

�Bخر، عربيًا كان �أم �أجنبيًا.

 ÜÉ«Z ÚH ÚHÎ¨ŸG ¿ƒÄ°T IQGRh
الوRير واعتكا± الوكÓء وان≥طا´ 

الهات∞
عبد الغني اليو�سفي 

�سÄون  وR�رة  �اليام  هذ√  ûJسهد 
و�نقطا´  د�Nلية  �رص�عات  �مل¨Îبني 
مدير  و�سفر  عنها  و�لفاك�ض   ∞Jلها�
ماليõيا  �ىل  �ملالية  �لûسÄون  عام 
هذ�  كون  �مل¨Îبني  وR�رة  ليمثل 
�ل�سفر flال∞ للو�ئè و�لذي حرم منها 
بعد  وكالئها  و�عتüسام  �لوR�رة  موXفي 
�لذي  للم¨Îبني   åلثال� �لعام  �ملوD“ر 
يف  �مل¨Îبني  ق†سايا  ◊ل  بادرة  كان 
ويف  �لد�Nل  يف   ºهJ�و��ستثمار �ÿارج  
مل  �مل¨Îبني  �سÄون  وRير  �لو�س™  هذ� 
�لوR�رة  موXفي  بني  �لتوKي≤  ي�ستطي™ 
م�ستعدة  �لوR�رة  فهل  �لوR�رة  د�Nل  يف 
◊ل ق†سايا �مل¨Îبني يف Nارج �لوWن 
حتى ولو يف Nارج �لوR�رة م™ �لعلº �ن 
Pل∂  بµل  �و�ست  و�لتو�سيات  �لقر�ر�ت 
و�الهتمام  �العالمية   Öو�ن÷� وNا�سة 
بها و�لتي üîJض �مل¨Îبني �ال �نها هي 
�الNرi حرمت من �ملµافÄات �Kناء فÎة 
�ملوD“ر ونرi لو كانت �لهدية �ملقدمة 
من �لوRير ل�سبÖ �سÄون �ملالية لتمثيل 
بد∫   ºومنحه �العالمني   Ëرµبت �لوR�رة 
�ملتüîسüسة   èلرب�م� وNا�سة  �ل�سفر 
مل  �لذي  و�مل¨Îبني  �لهجرة   èبر�م يف 
üflسüسات  J�سديد  �و   ß◊�  ºيحالفه
�لوR�رة لµان  و�لفاك�سات يف  �لتلفونات 

جميل ور�ئ™.

ÜEيغت�سب طفل يف ا Ëبائع الأي�سكر

وقيادة  �لعام  و�لر�أي   Üإ� مدينة  هõت 
�لدولة جرمية �ZتüساÜ �لطفل (�ض،∑،م) 
Ãديرية  �سنو�ت   8 �لعمر  من  �لبال≠ 
قام   å(م،م) حي �ملûسنة من قبل �÷اين 
 Üإ� Ãديرية  fiله  �إىل  �لطفل  با�ستدر�ج 
�رصح  وقد  �لطفل   ÜساüتZبا قام  و�لذي 
�أن �لبحå �÷نائي  مüسدر fiلي م�سÄو∫ 
عمل  و”  �÷اين  على  �لقب†ض  �ألقى  قد 
�سحة  JوDكد  �لتي  �الأمنية  �الإجر�ء�ت 
�أن  �إىل  دعوi �لطفل بعدد من �لقر�ئن ، 
�ملل∞  متîو± يف حا∫ –ويل  �ملüسدر 
 çحد كما   ، �لنيابة  �إىل   åلبح� من 
عامني  قبل   Öسüمل¨ت� �لطفل  ق†سية  يف 
جاء  كما   – عدن   – �لûسعر  مديرية  من 
 ، �لûرصعي   Öلطبي� Jقرير  يف  �لتناق†ض 
 iأد� �لذي  Jقريرين flتلفني  �لو�حد يف 
�لطفل  وعõة  وكر�مة  �لûرص´  �إهد�ر  �إىل 
 �Pإ�  – �÷اين  على  �لعقوبة  لتîفي∞ 
 �Pو�إ جرم  �أكرب  فهو  J�ساهل  �لعمل  كان 
وليµون  Pكر  ما  �لبلية  فûرص  Jوجه  كان 
معانات �ليمن ومûساكلها �إبان عذ�Ü �لله 
لو•  قوم  يف   çحد كما  �ليمن  �أهل  يف 

�سببه مقüرصون يف �لعمل

�لعامة  �ل�سحة  وزير  �أكد  (�سباأ):  �سنعاء 

�رسورة  ر��سع،   Ëعبد�لكر �لدكتور  و�ل�سكان 

�ملوعود  �ملالية  باللتز�مات  �لإيفاء  و�رسعة 

وكذ�  �سابقة  فÎ�ت  يف  �ملانحني  قبل  من  بها 

توفري �حتياجات �لنازحني �لإيو�ئية و�لغذ�ئية 

وغريها.

�أم�ض  عقد  �لذي  �لجتماع  خالل  ذلك  جاء 

و�ملنظمات  �ملانحني  بني  �ل�سحة  بوز�رة 

�لدولية �لعاملة يف جمال �لإغاثة �لإن�سانية يف 

و�ل�سكان  �لعامة  �ل�سحة  وزير  برئا�سة  �ليمن 

و�إيو�ء  ل�ستقبال  �لوز�رية  �للجنة  رئي�ض  نائب 

�لنازحني �لدكتور عبد�لكرË ر��سع.

وز�رة  وكالء  ح�رسه  �لذي  �لجتماع  وناق�ض 

و�لرعاية  �لعالجي  �لطب  لقطاعات  �ل�سحة 

�أو�ساع  �ل�سكان  وقطاع  �لأولية  �ل�سحية 

وقف  قر�ر  بعد  �سعدة  حمافظة  يف  �لنازحني 

�حلرب.

منظمات  ‡ثلي  طلب  �أمام  �لجتماع  ووقف 

�لأ· �ملتحدة و�ملنظمات غري �حلكومية �لدولية 

مديريات  ملختلف  �مليد�نية  زيار�تهم  بت�سهيل 

حمافظة �سعدة بغر�ض �لطالع على �حتياجات 

�لنازحني و�لتعر± عن كثب على حجم �لأ�رس�ر 

وذلك  �ملحافظة  يف  �لتحتية  بالبنية  حلقت  �لتي 

للم�ساهمة يف و�سع �لتقدير�ت �ملطلوبة لإعادة 

�لإعمار باملحافظة.

�لأ·  منظمات  ‡ثلي  طلب  مناق�سة   ” كما 

�ملتحدة �للتقاء باللجان �لفنية �ملكلفة من قبل 

�للجنة �لوز�رية بالنزول �مليد�ين وذلك ملعرفة 

�حتياجات ومتطلبات �ملرحلة �لقادمة يف جما› 

�إعادة �لإعمار وتلبية �حتياجات �لنازحني.

اليمن واملانح�ن ومنظمات الإغاثة يناق�س�ن اأو�ساع 

نازحي �سعدة بعد وقف احلرب
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قد تكون �مل�ساكل �لتي تدخل 

�لزوجية  �حلياة  معÎك 

و�خلو�ض  وflتلفة  دة  qمعق

لإيجاد  تفا�سيلها  �أدق  يف 

غاية  يف  �أمر�  لها  منا�سبة  حلول 

فهناك  �لخر  �جلانب  وعلى  �ل�سعوبة، 

وميكن  وثانوية  ب�سيطة  زوجية  م�ساكل 

عالجها بقليل من �ل�سرب و�حلكمة، ولكن 

كان  �أيا  �لزوجية  للم�ساكل  ميكن  هل 

له  د�فعا  �لزوج  منها  يجعل  �أن  حجمها 

للزو�ج باأخرى? وما هي �أكÌ �مل�ساكل  

�لزوجية �لتي تدفع بالزوج �ىل �لتعدد? 

وهل تو�جد �لزوجة �لثانية بحياة �لرجل 

قد ت�سكل له �أزمة حقيقية يف �لوقت �لذي 

يهز فيها كيان ونف�سية زوجته �لأوىل، 

�أم �أنه يقع يف مزيد من �لتخبq§، و�لأرق 

و�لإزعاج? وهل �لزوجة �لثانية �ستجلب 

يبحث  �لذي  �حلقيقي   و�لفرح  �ل�سعادة 

�لهموم  كاهله  عن  وتزيح  �لرجل،  عنه 

بالكثري  طه  qستور� �أنها  �أم  و�ملتاعب، 

هل  و�أخري�  و�مل�ساكل?  �لأعباء  من 

جميع �لزو�ج �لذين يلجاأون �ىل �لتعدد 

باإمكانهم �أن يعدلو� ��ستناد� على �ل�رسيعة 

�لإ�سالمية �لتي ��سÎطت مبد�أ �لعدل بني 

�لزوجات، ”�ل�سيا�سية“ �أجابت عن هذه 

�أزو�ج  و��ستعر�ست Œارب  �لت�ساوDلت 

ما  �أنهم  �أو  �لتجربة  عاي�سو�  وزوجات 

بها، وبحثت مع  �لتفكري  ز�لو� يف طور 

�لرئي�سية  �لأ�سباب  �لخت�سا�ض  ذوي 

�لتي تدفع بالأزو�ج �إىل �لتفكري بزوجة 

�لظاهره  هذه  �ت�ساع  و�أ�سباب  �أخرى، 

ب�سورة خطرية..

يعد∫“ ل  ”Rوجي 

من  �لأربعينيات  يف  زوجة  ل“  ”�أ. 
ق�سة  بعد  عامني  منذ  تزوجت  مر،  oلع�

تقول  16 عاما،  �أكÌ من  ��ستمرت  حب 

يجب  �لثانية  ”�لزوجة  ومر�رة:  بح�رسة 

رجل  من  زو�جها  �رسيبة  تدفع  �أن 

�لزوج  �إذ� كان هذ�  متزوج، خ�سو�سا 

حق  يعر±  ول  زوجاته،  بني  يعدل  ل 

�لله وحق زوجاته، وزوجي –لالأ�سف- 

�لأوىل،  زوجته  وبني  بيني  يعدل  ل 

قبل  جمعنا  �لذي  �حلب  من  �لرغم  على 

16 عاما حني قرر �لزو�ج منqي، ولكن 
عائلته �أجربته على �لزو�ج من �إمر�ة من 

 ïأن ر�س� �إل  نف�ض قبيلته، فما كان منه 

�إ›q من  �أعو�م عاد  لأمرهم وبعد مرور 

جديد وليته ما عاد“.

”تزوجته منذ عامني،  وت�سيف Ãر�رة: 

ومل �أكن �أعلم �أنه �سياأخذين للعي�ض معها 

نقا�سي  من  �لرغم  على  �لبيت،  نف�ض  يف 

�لطويل معه، �إل �أن جميع �حللول باءت 

بالف�سل، كنت �أظن �أنني �ساأكون �ملميزة; 

كوين �لثانية، ولكن �ت�سح › �أن زوجي 

يخا± من �أهله ويقيم لهم وزنا، وهكذ� 

خادمة  لأ�سبح  �سيء  بكل  مييزها  كان 

يف  و�أبناءه،  زوجته،  و�أطيع  �أطيعه، 

كل �لأمور“. وت�سيف: ”هو �لBخر د�ئم 

�ل�سكوى ول يعجبه عجب، هربت �إىل بيت 

�أ�رستي لأ‚و من عذ�ب زوجي، و�لBن 

يز�ل  ما  �نه  ل  �لطالق  طلب  �أ�ستطيع  ل 

، خ�سو�سا و�أن حالة �أ�رستي  qينفق علي

�أخ�سى  �أين  كما  جد�،  �سعبة  �ملادية 

�لطالق; خوفا من نظرة �ملجتمع“.

 

”مل �أ‚ب �لأولد“
تقول:  مر  oلع� من  �لثالثني  يف  م“  ”�ض. 
عاد�تنا  بحكم  ر  qمبك �سن  يف  ”تزوجت 
وتقاليدنا، ولأن �لقر�ر �لأول و�لأخري 

لالأمر،  ر�سخت  و�لدي،  حق  من 

�لرغم  وعلى  بنات،  ب�ست  �لله  ورزقنا 

ن ويعر± �أن �لرزق من  qأن زوجي متدي�

ر من �إ‚ابي  qلله، �إل �أنه كان د�ئم �لتذم�

للبنات، وكاأين من �أ–كم بهذ�، وعند ما 

يرغب  باأنه  به  �أخربين  �لذي  �ليوم  جاء 

�لأولد  لإ‚اب  �أخرى  من  بالزو�ج 

ة، ولكنqي مل �ألومه �أو  qكانت �ل�سدمة قوي

�أعاتبه على طلبه بل ��سÎط منه �لعدل يف 

كل �سيء، وفعال –قق ذلك، و�أ‚بت له 

ذلك  وبعد  �أولد،  ثالثة  �لثانية  زوجته 

رزقني �لله بولد �أخري“. 

  �أما �أبو عبد �لله قامت زوجته بتزويجه 

من فتاة ريفية; كونها ل تنجب �لأولد، 

من  ح�سته  باأخذ  يهددونه  �أخوته  ولأن 

�ملري�ç يف حال عدم �ل‚اب، و�نتقاله 

�ختيار  زوجته  قررت  �لله،  رحمة  �إىل 

”��ستاأذنني  تقول:  له،  منا�سبة  زوجة 

لإ‚اب  �أخرى  من  بالزو�ج  زوجي 

له  �ختار  �أن  ب�رسط  و�فقت;  �لأولد، 

�ملر�أة �لتي �أريدها، وبالفعل ” زو�جه، 

�أعاملهم  بالبنني“. وت�سيف  �لله  ورزقه 

كاأبنائي متاما، و�أ�سعر �أن زوجي �سعيد 

م�ستقرة  �أ�سبحت  و�أو�ساعه   ، mور��ض

بعد �أن رزقه �لله بالأولد“.

بي“ تهتم  تعد   ⁄”

�أطفالها  بحياة  �لزوجة  تن�سغل  قد 

�ملنزلية،  وو�جباتها  بيتها  و�سوDون 

�لعاطفية  باجلو�نب  �هتماما  تعري  ول 

�لتي  و�لثقافية  و�لفكرية  و�لوجد�نية 

و�لBخر;  �حلني  بني  �لزوج  يحتاجها 

من  ي�سعف  ا  q‡ �حلياة،  تو�زن  لإعادة 

يفكر  �لأزو�ج  من  فكثري  جاذبيتها. 

باأن  ي�سعر  ما  عند  �أخرى  من  بالزو�ج 

تلك  تعد  مل  �ل�سنو�ت  مرور  مع  زوجته 

فكريا  معه  تتجاوب  كانت  �لتي  �ملر�أة 

هناك  تكون  وقد  ووجد�نيا،  وعاطفيا 

فعناد  لذلك.  تدفعه  �أخرى  م�ساكل 

�لزوجة مثال وعدم تقبلها ر�أي �لزوج، 

وغريتها �ملفرطة من �أهمq �لأ�سباب �لتي 

بديل  �إختيار  �إىل  يلجاأ  �لرجل  Œعل 

و�لتqعب  �مل�ساكل  دو�مة  من  ليخرج 

�ساجر�ت �مل�ستمرة.   oو�مل

فها هو �أبو �أحمد يرى �أن زوجته �أ�سبحت 

و�لأطفال  باملاأكل  من�سغلة  بالفعل 

به  تهتم  تعد  ومل  �خلارج،  يف  و�لعمل 

كما كانت �سابقا، يقول: ”�أنا �لBن �أفكر 

جديا يف �لزو�ج باأخرى، ولكن لن يتم 

�لأوىل،  �خلطوة  �أتخذ  �أن  بعد  �إل  ذلك 

وهي م�ساورة زوجتي �لأوىل; كونها �أم 

��سطرته  �لتي  �لدو�فع  وعن  �أطفا›“. 

�حلقيقية  ”م�سكلتي  قال:  بذلك،  للقيام 

بي  تهتم  �ل�سابق  منذ  كانت  زوجتي  �أن 

كثري�، رغم كونها �مر�أة عاملة، ولكن 

وجود �لأبناء عرقل �لكثري بيني وبينها، 

وتن�سغل  كبري  ب�سكل  عني  تبتعد  وجعلها 

بالأبناء، و�لعمل ب�سكل م�ساعف، و�أنا 

ب�رس�حة بحاجة �إىل �لهتمام �لعاطفي، 

باملاأكل و�مللب�ض،  تهتم  �أن  يكفيني  ول 

و�لعاطفة;  �حلب  من  للكثري  �أحتاج 

�لعدل  م�ساألة  وعن  �لتو�زن“.  لأ�ستطيع 

”�أ�سعر  �أبو �أحمد:  بني �لزوجتني، يقول 

�ساBخذ  ولكني  �مللقاة،  بامل�سوDولية 

�ض من حقها،  qpسورة زوجتي، ولن �أنق�Ã

وحق �أبنائها ب�سيء“. 

  

ماذ� يقول علم �لجتماع? 

�لرجل  �أن  �لجتماع  علماء  يوDكد   

�لعربي �أو �ل�رسقي ينق�سم �إىل منطني من 

�لرجال; �لنم§ �لعادي �ملتعار± عليه، 

و�أن  �ل�ستقر�ر،  حياة  يحب  و�لذي 

تكون له �أ�رسة و�أبناء، ويحب �أن يتحمل 

ملوقف  �ض  qيتعر ما  وعند  �مل�سوDولية، 

تو�فقا  يجد  ل  كاأن  حياته  يف  �سادم 

مع زوجته لعدم وجود من§ م�سÎك من 

مرحلة  يف  �ض  qلتعر� �أو  بينهما  �لتفاهم 

�لزوجة  لإهمال  �لرتباط  مر�حل  من 

بها،  �ملنوطة  بالأعمال  قيامها  �أو عدم 

بالزوجة  �لزوج  هذ�  ر  qpيفك قد  هنا  ومن 

�لثانية كحل مل�ساكله وتعبه �ليومي.

علماء  -بح�سب  �لBخر  �لنم§  �أما 

يفكر  �لذي  �لنم§  هو  �لجتماع- 

ح�ساب  على  �ل�سخ�سية  باحتياجاته 

�حلق  هذ�  وي�ستغل  و�أبنائه،  زوجته 

�ل�رسعي بحجة �أنه حق له كرجل، وهذ� 

و�لثالثة  �لثانية  يتزوج  �أن  ميكن  �لنوع 

كافية،  مربر�ت  دون  حتى  و�لر�بعة 

وقد ل يكون للزوجة �أي نوع من �لنق�ض 

�أو �لعيوب �أو �لتق�سري �لذي يحا�سب عليه 

�لزوج زوجته، باأن يتزوج عليها، ويف 

�لوقت نف�سه قد ل ميلك �لقدر�ت �ملالية 

متكنه  �لتي  و�لثقافية  و�لجتماعية 

يفكر  فهو  �أخرى  بامر�أة  �لرتباط  من 

غر�ئزه  ي�سبع  �أن  ملجرد  ثانية  بزوجة 

بنوع من �لأنانية �ملفرطة.

�لأخ�سائية  ت�سري  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

ظاهرة  �أن  �إىل   Âغا نعيمة  �لجتماعية 

يف  حم�سورة  لي�ست  �لزوجات  تعدد 

فهي  عامة  ولي�ست  حمدد،  مكان 

لكنها  و�ملدن;  �لريف  بني  متفاوتة 

�لBونة  يف  مت�سعة  ظاهرة  �أ�سبحت 

وقد  كثرية  و�لأ�سباب  بكÌة،  �لأخرية 

�لإح�سائيات  بح�سب  �لأعد�د  تتفاوت 

دل  �إن  هذ�  �ملتوفرة،  و�لدر��سات 

ح�سن  عدم  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على 

بناء  يف  وق�سور  �لطرفني  من  �لختيار 

جمتمع  يف  �ل�سحيحة  �ملتكاملة  �لأ�رسة 

على  مبنيqة  نا�سجة  �أ�رسة  �إىل  يحتاج 

عدم  �رسورة  �إىل  و�أ�سري  �سليمة،  �أ�س�ض 

�لت�رسع يف �ختيار �لBخر رجال �أم فتاة; 

ينطلق  �لأ�رسة و�ملجتمع  بناء  لأن �سحة 

من در��سة �لطرفني ملا قد يقدمان عليه 

�لزوجية  تكون �حلياة  ، كي  m±�ب�سكل و

�أكÌ �تز�نا وتفاهما.

من يدaع الãمن؟

�أن  نعيمة  �لجتماعية  �لباحثة  وتوDكد 

دون  �أخرى  �مر�أة  من  �لرجل  زو�ج 

�سبب قاهر هو Ãثابة قر�ر يهدم �حلياة 

تكون  و�سو±  كانت،  �أيا  �لزوجية 

�لأطفال  ثمنها  ويدفع  كارثية  نتائجه 

�أول، ثم �ملر�أة �لتي وقعت �سحية خد�ع 

�لزو�ج،  قبل  ما  فÎة  يف  لها  �لزوج 

فيجب �أن يكون هناك �سبب قوي لتخاذ 

يتقبل كل �لأطر�±  �لقر�ر كي  مثل هذ� 

فهناك  �لتغيري،  هذ�  �لأطفال  فيهم  Ãن 

نتيجة  �لتعدد  �ىل  يلجاأ  �لأزو�ج   بع�ض 

من  تو�رثها  �لتي  �لعدو�نية  للنزعة 

و�لده عند ما كان يعدد يف �سغره، وقد 

�لتباهي  بحجة  �لتعدد  �ىل  �Bخرون  يلجاأ 

من  غريها  �أو  �لأقر�ن  بني  و�لتفاخر 

�لأ�سباب �لو�هية، وهي فكرة مرفو�سة 

تفكك  من  �لظاهرة  هذه  توDديه  ما  ب�سبب 

�لأ�رسية  �لنو�حي:  جميع  من  �لأ�رسة 

د من ح�رس  oبوية و�لأخالقية، فال بÎو�ل

يف  �لإر�ساد  عرب  وذلك  �لظاهرة،  هذه 

�ل�رسيعة  تعار�ض  ل  بطريقة  �ملد�ر�ض 

ن�سل  كي  �لÎبوية  �لتوعية  من  وبقليل 

�إىل نتائج �إيجابية �أ�سا�سية لنجاح �حلياة 

�لزوجية �مل�ستقبلية. 

 

ين? qماذ� يقول �لد

يف  �لأ�سل  �حلنيف  �لإ�سالمي  ين  qلد� يف 

�لفردية،  �أو  �لتعدد  عدم  هو  �لزو�ج 

زوجة  له  يكون  م�سلم  كل  �أن  Ãعنى 

�أن  يجب  �لزو�ج  لأن  وذلك  و�حدة، 

يقوم على �لعد�لة و�لقدرة على �لإنفاق، 

و�لعد�لة مطلب هام من مطالب �لزو�ج، 

يرغب  �سخ�ض  كل  يف  ر  qتتوف ل  وهي 

فمبد�أ  ولذ�  زوجة،  من   Ìأك� جمع  يف 

ولكن  �لأ�سل،  هو  �لزو�ج  يف  �لو�حدة 

�ل�رسيعة �أجازت تعدد �لزوجات عند ما 

لح �أو نظر� للظرو±  oيكون للزوج مطلب م

�لكتفاء  عدم  يف  �لق�رسية  �لعائلية 

بو�حدة �أو �ثنتني �أو ثالثة  فكان ت�رسيع 

�لعد�لة  باأن  �لعلم  مع   Çللطو�ر �لتعدد 

�ملطلقة فيها غري م�سمون، ويلجاأ �لزوج 

يف  �لفقهاء-  كالم  -بح�سب  �لتعدد   �ىل 

�لتي تكون فيها �ملر�أة عقيما،  �حلالت 

عالية  جن�سية  طاقة  للرجل  يكون  و�أن 

مينع  �لذي  �لد�ئم  �ملر�ض  حال  يف  �أو 

ل  �لتي  �لنفور  حالت  يف  �أو  �لت�سال 

بقي  oي هنا  ولكن  دفعها،  �لرجل  ميلك 

�لرجل �ملر�أة �لأوىل كوفاء للع�رسة.

تعاىل:  �لله  قول  ين  qpلد� علماء  ويوDكد 

�لن�ساء  بني  تعدلو�  �أن  ت�ستطيعو�  ”ولن 
ولو حر�ستم“ �ملق�سود بالعدل يف �لBية 

و�لأمور  و�ملعا�رسة  و�ملعاملة  �لنفقة 

زوجة  معاملة  تطغى  ل  حيث  �لأخرى 

على �لأخرى.

حه وتبيqنه  qية لتو�سBو�لعدل �لذي نزلت �ل

�لعدل  هو  يكون  �أن  �ل�سعب  من  و�أنه 

�لقلبي يقول �لله تعاىل: ”ولن ت�ستطيعو� 

حر�ستم)  ولو  �لن�ساء  بني  تعدلو�  �أن 

وهذ� ل يعني �أنه ل يوجد �لذي ل يعدل 

و�لق�سم  �لنفقة  �أمور  يف  زوجاته  بني 

و�ملعاملة، ومثل هذ� ي�سيء يف زو�جه; 

لأنه ل يعدل بني زوجاته، وهذه ق�سية 

ويد�وي  �لد�ء  ي�ستاأ�سل  لعالج  –تاج 

قم، لكن ��ستÄ�سال ذلك ل يكون Ãنع  qل�س�

�لتعدد �لذي فيه من �لفو�ئد ما فيه.

�لعدل  وجوب  فيه  �o�سÎط  و�لتعدد 

وكل  و�لنفقة  �ل�سكن  يف  �لزوجات  بني 

بالعدل  يقم  مل  و�إذ�  �لعالقات،  مظاهر 

�أو خ�سي �لظلم فاإنه ل يجوز له �أن يقدم 

على �لزو�ج من �أخرى.

OÓÑdG  QÉÑNCGOÓÑdG  QÉÑNCG

(ال�سيا�سية) -:
وئام �سروري
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حو∫ العملية ال�سرية التي 
قامت بها وحدI مكاaحة الرهاÜ يف ال± 
من   Úمواطني باعت≥ا∫  وانتهت  اي  بي 
UG°و∫ لبنانية  يف ولية Óaدلفيا بتهمة 
 Iامل�°اد �ستنغر   ïواري°U  AGô°�ل ال�سعي 
واعادت  اˆ   Üõح ل�°الح  للطائرات 
�ساب≥ة  باعت≥الت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا   Úلبناني T°ملت 
اموا∫ ا¤ حÜõ اˆ كما �°ملت التهامات 
املîابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  المريكية بوXيفة كبريI قبل 
 ∫Óخ عليها  ح�°لت  معلومات  با�ستîدام 

عملها ومررتها ÷هات خارجية

وجهت  قد  �لمريكية  �ل�سلطات  وكانت 

��سول  من  مو�طنني  ع�رسة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�سلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�سعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ل  مزورة  �سفر  وجو�ز�ت  ��سلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رسوقة  نقالة  وحو��سيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكÎونية، 

وبن�سلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�سخا�ض  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��سخا�ض  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�سى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيز�ت دعم حلزب  ب`“�لتBÉمر  نيويورك- 

 15 بني  Ãا  �ل�سجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ستة ��سخا�ض �خرين بجر�ئم ذ�ت �سلة بهذه 

حدرج  ح�سن  فان  �لتهام  ن�ض  وÃوجب  �مل�سالة 

 1200 حو�ىل  �ر�سال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�سTÉض من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �سوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�سعر

Ã�ساعدة  �لو�حدة  للقطعة  دولر   1800 حو�ىل 

Tسخ�ض تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�› وÃ�ساعدة 

حرب  �تهم  كركي   Îعن ح�سن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�سعي  jG†سا 

 ábhم�رس �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �سفر  جو�ز�ت 

�لمريكية  �لعملة  من  دولر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �سور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رس� �لمو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�›  للعميل 

�ن�سار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �سل�سلة  م�سدرها 

حلزب �لله وهربت لحقا �ىل لبنان ل�ستخد�مها يف 

ت�سنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�سالح حزب 

�لله“ Ãوجب ن�ض �لتهام

�خرين  ��سخا�ض  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �سوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��سيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �سيار�ت   çوثال  2  øستي�س�

�لفدر�›  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رسوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجما› 

153 �لف دولر يف نيوجيزري وبن�سلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

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

بنيويورك  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�سبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رس�ء ب�سائع مزورة بال± �لدولر�ت

وبني �لب�سائع �كÌ من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�سل  قم�سان  من   334h  á«لريا�س� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�سيك  جاني�ض  وقالت  �لريا�سية  ني�ض 

�لفدر�›  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�لمريكي ”�± بي BGي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

 ” �ملعنية،  �لوكالت  كل  بني  جيد�  من�سق  جهد 

�ن�سطته  �لله متويل  توجيه �رسبة �ىل جهود حزب 

ل�سوDون  �لعام  �ملدعي  م�ساعد  ولفت  �لرهابية 

”�لدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�ض  ديفيد  �لقومي  �لمن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£لرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �لن�س�

�لجر�مية لتمويل وت�سليح نف�سها“ وقد �تهم خم�سة 

‡اثلة  تهريب  بان�سطة  بالقيام  �لثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�± �ملقيم يف �سلوفاكيا ولبنان 

�ستينغر   ïسو�ري� �ر�سال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�سTÉض  �ل±  ع�رسة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�سادة 

”كولت �م4-“ �ىل �سوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعت≥الت �°ملت بن�سلفانيا ونيويورك...

JG¡اΩ ع�شرTCG IشîاH ¢UالتاeBر ملüشلëة حÜõ اˆ

3 22
Gأ�سبوعية حرI م�ست≥لة

تعنى بتغطية Gأخبار 
ا÷اليات العربية يف املهجر, 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعا⁄,ت�°در يف نيويورك, 

 Iيف الوليات املتحد ´Rوتو
G’أمريكية

TÉædG°ران

عÑ``د √ املوت«
ºشSاb ∫OاY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IôØ°�ا بو°VQ

املد ير العام

ºيى �شليëي

مدير مكتب اليمن

»Yمد اجلماfi يىëي

Tel:777252765
»æØdG ôj `ŸG

TCGشرف Tشديد

ت�°وير

ÖتCشعيد االS
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احلدثاحلدث

Zربة نيوR-وكالت

.áæ°S 15 هاJح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مد -
- ديÖ هاين حرÜ، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنÎ كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني والية نيويور∑، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي ‚ار من بروكلني والية نيويور∑، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.

- مü°طفى حبيÖ قا�سº من �ستايÏ �أيالند والية نيويور∑، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل عûرص �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطي∞ كامل هËõ و�مللقÖ بعدنان من مرZاريتا �أيالند يف فنõويال وديربورن والية ميû°ي¨ان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقÖ بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونµ�ض والية نيويور∑، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايµل كاõJ، من بالين�سبورو والية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد üJ°ل �ىل Nم�ض �سنو�ت يف �ل�سجن.

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 

Iت الهجرBGخدمات ترجمة و اجر

  ترجمة امل�ستندات.
تعبئة ا’أورا¥ اÿا�°ة با÷ن�سية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجا∫ ا’أعما∫.  
  كروت ا’أaراì عربي و ا‚ليõي.

 ن�ساعد يف التح�°ري لمتحان ا÷ن�سية ا’أمريكية.

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

ملاPا يلéاC الرLل اليمن« اىل تعدO الõوLات? 
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وXائ∞       وXائ∞        وXائ∞
Professional Positions

CGعوان øeCG-وXائ∞ ‘ امل£اQات- �شيانة
 اIÈÿ غe Ò£لوبة

 ,á«æ¡ŸG ÊÉÑŸG ,äGQÉ£ŸG ,äÉ«Ø°ûà°�تغل ‘ : امل°TG

....ájQÉéàdG äÓëŸG ,™fÉ°üŸG

اتüشل على 212-252-2236

"∂«Ø°ûj ˆد ا°SÉM ÚY hCا ¢ùØf πc öT øeh , ∂jPDƒj Å°T πc øe , ∂«bQاˆ ا º°ùH"
á«Yöûdا á«bôdÉH …hد اàdا

øe اh ÜÉàµdاe áæ°ùd™ ا’ñC اS ƒHC°©د

Healing by Quran & the Sunah
By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788

*Get the Immigration Status You Deserve*

*At a Price You can Afford»*

“IMMIGRATION ATTORNEYS” Iس�ض يف الهجر�îمت Iاماfi مكتب 

ANN C. BARCHER, ESQ.  A.B (HARVARD), J.D (NYU), LL.M (NYU)

SYED H. IMAM, ESQ.  M.A, LL. M (NYU), M.P.A (HARVARD), I.T.P 

(HARVARD) 

Law Offices of Barcher & Imam, P. C.

65 Broadway, Suite 712, New York, NY 10006

212-430-6579         917-847-9154           845-702-3739

GREEN CARDS, CITIZENSHIP, WORK PERMITS, VISAS

ùf°اعدكم يف احل�سو∫ على: بطاقة القامة الدائمة »الغرين كارد« - ا÷ن�°ية المريكية
»õريات »الفي°TCÉأنوا´ التG ةaت�سريح بالعمل - وكا

S°يكون لديكم الو�°عية ال≥انونية التي –تاجونها
بالãمن الذي ت≥درون علي¬
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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

ºµJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

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

áYÉ°S 24 íàØf

كل اCياΩ االC�شÑو´



14

Ghorba News

Thursady March, 18th  2010- Vol 3  Issue#68 äÉfÓYGäÉfÓYG



Ghorba News

Thursady March, 18th  2010- Vol 3  Issue#6815 äÉfÓYGäÉfÓYG

¢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

��ستعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�سبات

www.nablussweets.com

Learn English
املركõ الأمريكي لتعليم اللغة ال‚ليõية

متî�س�سون يف تعليم اللغة ال‚ليõية منذ عام 1975 
ومعرت± بنا من طر± الدارI الرتبوية لولية نيويورك

- �ستتعلم ال≥راءI, الكتابة, احلوار, ال≥واعد
 واملفردات يف وقت قيا�سي

- جميع امل�ستويات من املبتدÇ ا¤ املتطور
- املدر�سة مفتوحة �سبعة اأيام من الãامنة �سباحا وحتى 

kالتا�سعة م�ساء
- اخرت وقتك املنا�سب ح�سب برنا‹ك اليومي.

- تغيري aيõا ال�سياحة اأو البõن�ض ا¤ aيõا طالب.

 çدëت∏d ≈نe áسùfB’ا Ö∏Wا ΩÓستع�Ód
ÊÉاملج ºbرdا ≈∏Y á«Hعرdا á¨∏dÉH ºµعe

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≥§ يف الأ�سبو´

“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

- الدaا´ عن املهددين بالرتحيل
- التاأ�سريات للمهاجرين امل≥يمÚ والغري م≥يمÚ باأمريكا

- ت�سوية الو�سعية وتغيري الفيõا اE¤ اEقامة
 - ت�سهيÓت للم�ستãمرين من اأجل القامة يف اأمريكا 

 كل ق�سايا واأنوا´ النõاعات  يف الع≥ارات والبيع وال�سراء 
واليجار

(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.

تعلº اال‚ليõية وتعلe º¡اQات اللغة
براeج ت�شمل:

املحا�سبة للمبت`دئÚ وللمراحل املت≥دمة  -
م�ساع`د اداري  -

تطبي≥ات احلا�سوÜ – وورد, اك�سل, بوربوينت...واملõي`د  -
الطبي – اي كي جي, امل�سطلحات الطبية, اع`داد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتح`�س`ري لنيل ال�سهادI الãانوية.  -
م�سرì لنا من قبل احلكومة الفي`درالية ب≥بو∫ الطلبة الأجانب "‰وذê -20اأ"  -

Iالهجر Iن�ساع`د يف احل�سو∫ على رخ�سة العمل من دائر  -
ÚهلDتوج`د م�ساع`دات مالية للمو  -

لي�ض هناك حاجة لخذ قر�ض  -
Áكنكم ال`درا�سة من الKنÚ ا¤ اÿمي�ض  -

الف�سو∫ fi`دودI الوقت يف امل�ساء وخÓ∫ عطلة نهاية ال�سبو´
تعليم ال‚ليõية لغري الناط≥Ú بها 

Úية 100 للمت`دئõال‚لي -
Úية 101 للمتو�سطõال‚لي -
Úية 102 للمت≥`دمõال‚لي -

للمõي`د من املعلومات ات�سل Ã�سوDولة ال≥�سم العربي:  -

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 New York Institute of English And BusinessحÑيÑة 
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

»Hعرdا ¿ƒjõØ∏تdد اgÉسT
ájس¡رT äÉعaد …CG ¿hدH
»Hعرdا ¿ƒjõØ∏تdد اgÉسT
ájس¡رT äÉعaد …CG ¿hدH

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
مع الطب≤ العربي

ا÷õيرI باللغة ا’‚ليõية-اليمنية-املغربية-العا⁄-تون�ض- ا÷õائر- الأردن-ال�سورية- ال�سودان
ûdG°ارقة-عمان-قطر-العراقية-الليبية-كرد�ستان-الكويت-نيجرييا-ال�°وما∫-املغربية- 

الكا�ض الريا�°ية-جنوÜ ال�سودان-�سوريا دراما-الكويت 3 قنوات
ال�سعودية قناتÚ-الفيحاء- الأنوار-الفرات-3 قنوات تركية

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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بيان هام

äÉªg É°ùeäÉªg É°ùe

هنا �س≥لبان

fiط¬ اEذاع¬ حÓو√ 

¿ÉeR

Iمن ال≥اهر

ومن كردaان

Üد العرÓو�سائر ب

واليابان

Óويõنa ومن

واي�سا ايران

ومن اأي دار

او بلد م�ستباح¬

بفعل ال�سياح¬

مع المريكان

هنا �س≥لبان

fiط¬ اذاع¬ حÓو√ 

¿ÉeR

ن≥دم اليكم بكل 

اللغات

مرا�سح و�سيما 

وجميع الفنون

�سحاa¬ ومنابر

وتليفويونات

وخطبا ± جوامع

وجبن¬ وRيتون

ونفìõ ونركب جميع 

املوجات

ونبحå ونفهم

aى كل ال�سئون

وادÁا نلعلع aى كل 

احلالت

ول حد �سامع

ول يحõنون

و“�سع ما ت�سمع

دا ما يهمنا�ض

Óلن احنا ا�س

بناكل بÓ�ض

îaليك aى نف�سك

وما نîلينا�ض

ن�سل§ عليك ال≥لم

والل�سان

هنا �س≥لبان

fiط¬ اذاع¬ حÓو√ 

¿ÉeR

ي�سر الذاع¬

وما ي�سركو�ض

بهذي املنا�سب¬

وما بندعيكو�ض

ن≥دم اليكم

ول ت≥رaو�ض

�سحات¬ املع�سل

بدون الرتو�ض

�سبندر �سما�سر√ بÓد 

العمار

معمر جرا�سن للعب 

ال≥مار

وخارÜ مõار´

وتاجر خ�سار

وع≥با∫ املتك

امري ا÷يو�ض

ما ت≥در�ض تنكر

ت≥و∫ ما اعرaو�ض

ما ت≥در�ض اي�سا

ت≥و∫ ما ا�سمعو�ض

�سحات¬ املع�سل

Üحبيب ال≥لو

يõيل الب≥ع

Üوالهموم والكر

يا نف�ض

Úa يا

Üيبل≠ حبو

ويف�سل يهلف§

ول تفهمو�ض

وتفهم ما تفهم

دا ما يهمنا�ض

لن انت aاهم

وعامل طنا�ض

ì تنكر و–ل∞

ì اقو∫ لك بÓ�ض

ì تتعب دماZنا

وتتعب كمان

هنا �س≥لبان

fiط¬ اذاع¬ حÓو√ 

¿ÉeR

لن املîبى Xهر 

وا�ستبان

وكل امل�سائل

بدت للعيان

وطلعت حكاوي

ونõلت كمان

عن التهريبي¬

وعن كيت وكان

وعن fi�سوبي¬

وعن العبان

Xهر aى املدين¬

كان¬ الطوaان

وZر¥ مراكب

و�سوZ ìيطان

وبع�ض املراكب

ì تغر¥ كمان

واRم¬ م�ساكن

واRم¬ امان

وعا⁄ بياكل

aى عا⁄ جعان

وريح¬ موDامر√

aى جو املكان

flط§ خيان¬

مع المريكان

لدبح الع�سري√

وحر¥ ا÷ريان

وaي¬ نا�ض برتZي

ولRم بيان

كما ابلغونا

جميع الودان

لهذا وذاكا ... وتكلم 

كمان

ن≥دم اليكم

عرو�س¬ وح�سان

�سحات¬ املع�سل

وهذا البيان

هنا �س≥لبان

fiط¬ اذاع¬ حÓو√ 

¿ÉeR

ب�سم اˆ

�سÓم عليكم

Rو�سلمون ومو

واما امل�سائل

Rهنج∞ ولوa

aيا اخوتى

ويا اخوات

اليكم بيانى

كما هو ات

جميع امل�سائل

“ام التمام

وكل الكÓم دا

‹رد كÓم

Óسريا جمي�a

ول ت≥ل≥و�ض

و�سغل ال�سغاين

انا ما اقبلو�ض

ما aي�ض اأي حاج¬

على الطÓ¥ والعتا¥ 

بالتÓت¬

ما aي¬ اأي حاج¬

وقدر كمان ان aي¬ 

اأي حاج¬

ما aي�ض اأي حاج¬

ما لو�ض اأي لRم¬ 

الكÓم

واللجاج¬

وعيب ان عيل ي�سو¥ 

ال�سماج¬

ويعمل ديباج¬

انا بطبعي �سد 

ال�سما�سر√ الكبار

بحكم املناa�س¬

وحكم ا÷وار

لكن م�ض ± طبيعي

انىاعمل a�سيح¬

لو احد Rميلي

هب�ض كام �سفيح¬

ما كل الõمايل

بتهب�ض �سفايح

وكل اللي جاي

م�ض Rي اللي رايح

aيا ايها ال�سعب

�سهÚ تفعل�ض

م�ساء التنف�ض

م�ساء الرويح

اخويا المري 

بõرمي§ اليرانى

بعت › ال�سن¬ دي

عõمنى ودعانى

انا قبلت طبعا

ورحنا العõوم¬

وكانت وليم¬

ما –�سل�ض تانى

دا اي¬ املحمر

واي¬ املكمر

واي¬ امل�سمر

واي¬ ال�سوانى

انا دماZى تعبت

ولفت �سراح¬

¬îفîمن الف

واهنا ال�سفهانى

Óãهناك يعنى م

اذا �سربت طاaي¬

“õ بكوار´

وب�سطرم¬ �سانى

ما �سفت�ض هناك

نا�ض بتح≥د عليهم

ول نا�ض بت�ستم

Óaن الفÓنى

Ïبيõلن¬ ا�سرتي ع

من �سطارت¬

وحكم¬ ادارت¬

وطلع مبانى

وبعد الواليم¬ 

ا�ستلمنا الهدايا

مف�س�ض

ومدهب

وقõ وقي�سانى

وطبعا اخويا المري

قا∫ ¤ حاج¬

ì اقوالها لكو طبعا

اذا الوقت نا�سب

ì تطلع ¤ عيل

بدون اأي حاج¬

ويعمل ¤ aلح�ض

وي≥عد يحا�سب

دا ح≥د ا�سرتاكى انا 

ما اقبلو�ض

ولو هو ابنى انا ما 

اعت≥و�ض

كÓم عن �سما�سر√

كÓم عن دعار√

حاجات م�ض 

�سحيح¬

جمل م�ستعار√

وعايõين يîلوا البلد

اردZان¬

وعايõين ا�سيب البلد

من Rمان

وانا م�ض ì ا�سلم

وا�سيب المان

ولبالبولي�ض 

والنياب¬ كمان

aيا ايها ال�سعب

كمل جميلك

و�سÈا

واذ⁄ حتيجى 

امل�ساري

Üوتاكل وت�سر

تبع ما ياتيك

وتغر¥ aى بحر 

العبيد وا÷واري

وتر�سم حياتك

ح�سب ما يرائيتك

و“Ó احلواري

a�ساقى وق�ساري

ت�سبح بحمدك

وت�سكر جميلك

وa�سل الõبال¬

وطفح املجاري¬

ختاما �سÓما

واخر كÓما

�سرورا

ي�سود الهدوء 

والوئاما

aماذا وال

Óطرب≥ها وال ì

اهرa Üلو�سي

وا�ساaر قواما

�سÓم عليكم

Rو�سلمون ومو

ب�سفتى رئي�سا

وابا

Rوجو

بقلم/ اأحمد ف�ؤاد جنم
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‚دI اE�سماعيل اأنõور 
flرج �سوري 

ولد يف حلب �سنة 

1954 وهو من 
�أ�سول �رسك�سية 

، وح�سل 

تعليمه، من 

�لبتد�ئي حتى 

�جلامعي (�سعبة هند�سة �مليكانيك)، 

ÃوD�س�ساتها �لÎبوية و�لعلمية، 

وكان لو�لده �ملخرج �ل�سوري 

�ل�سينمائي �لأول �إ�سماعيل �أنزور 

�ألثر �لكبري يف توجهيه نحو 

�لإبد�ع �لتلفزيوين.

بع�ض من اأعمال¬:
    * �أور�ق �لزمن �ملر

    * �أين �لطريق

    * نهاية رجل �سجاع

    * �جلو�رح

    * �إخوة �لÎ�ب

    * تل �لرماد

    * �ملوت �لقادم �إىل �ل�رسق

    * �لكو��رس

    * �لعو�سج

    * رمح �لنار 

    * �لبو��سل

    * �مل�سلوب

    * �لبحث عن �سالح �لدين

لن†شا∫   ñQDيو ترك«  e�شل�شل  حéر“..  ”�شرNة 
∫Óاالحت ¬Lالفل�ش£ين« بو Öال�شع

 nعر�ض مار�ض/اBذار   20 ال�سبت  يوم   MBC تبداأ 
وهو  حجر“,  ”�سرخة  ا÷ديد  الرتكي  امل�سل�سل 
تركيا   Úب ا  qkسيا�سي�  kجدل اأKار  الذي  امل�سل�سل 
 Iمعانا امل�سل�سل   çاأحدا د  q pس�Œ  åحي واE�سرائيل; 
ق�سة  ويحكي   ,∫Óالحت وح�سية  عانت   Iاأ�سر
 ∫Óالحت مواجهة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سا∫ 

الE�سرائيلي.
aل�سطينية   Iاأ�سر حو∫  امل�سل�سل   çاأحدا وتدور 
 Êوتعا يوم,  كل  املحتل  بنريان  املوت  تواج¬ 
ال≥�سة   õوترك  ,∫Óالحت Xل  يف  العي�ض   Iمرار
على اأحد اأع�ساء هذ√ الأ�سرI, وهي امراأI ا�سطرت 
للهجرI اE¤ الأردن مع والدها ومولودها ا÷ديد, 
وعندما ت≥رر العودI لõيارI �س≥ي≥ها وب≥ية اأهلها 
وهو   ,∫Óالحت جنود  بنريان  والدها  ل  nت≤ oي

ينتظر على احلدود.

معاناة  مدى  �مل�سل�سل  ق�سة  وتك�سف 

�ملدنيني �لفل�سطينيني و�لأبرياء من �لأطفال 

�لحتالل;  وطاأة  –ت   ñو�ل�سيو و�لن�ساء 

�لوح�سية  �لهجمات  من  �سل�سلًة  تر�سد  حيث 

�ملدنيني  Œاه  �لإ�رس�ئيليني  �جلنود  من 

�لفل�سطينيني بنري�ن �لحتالل، �لتي ل تفرق 

بني �لرجال �أو �لن�ساء وحتى �لأطفال.

نوعيًة  نقلًة  حجر“  ”�رسخة  ق�سة  وتعترب 

 ،MBC كية �ملقدمة علىÎيف �لدر�ما �ل

�لجتماعية  Ãو�سوعاتها  متيزت  �لتي 

ع�ساق  بها  �رتب§  �لتي  و�لرومان�سية 

�جلديد  �مل�سل�سل  ولكن  �لÎكية،  �لدر�ما 

ينتقل بامل�ساهد �إىل �لق�سية �لفل�سطينية �لتي 

يعي�سها كل بيت عربي; حيث ترتب§ Ãعاناة 

من  يعانون  �لذين  �لفل�سطينيني  �أ�سقائهم 

�لحتالل كل يوم.

يوم   MBC1 على  �مل�سل�سل  عر�ض  يبد�أ 

 13:00 �ل�ساعة  متام  يف  �لقادم  �ل�سبت 

�ل�سعودية،   16:00  - جرينت�ض  بتوقيت 

�ل�سعودية يف  بتوقيت   9:15 يعاد  �أن  على 

�سباح �ليوم �لتا›.

‚اì الدراما الرتكية

عر�ستها  �لتي  �لÎكية  �لدر�ما  كانت 

MBC بد�ية من م�سل�سلي ”�سنو�ت �ل�سياع“ 
مكان  ”ل  م�سل�سالت  تبعهما  ثم  و“نور“، 

و“�لأجنحة  ود�ع“  و“حلظة  وطن“  ل 

وق�رس  وخليل“،  ”مرينا  ثم  �ملنك�رسة“ 

�حلب، ثم م�سل�سالت ”عا�سي“ و“�لغريب“ 

جميعها  حققت  قد  �مل�ستحيل“  و“�حلب 

ا لفًتا، وك�سفت عن ذلك  qاًحا جماهريًي‚

و�سائل  �ستى  يف  و�لنقاد  �مل�ساهدين  �Bر�ء 

�لإعالم، ف�ساًل عن ��ستطالعات �لر�أي �لتي 

�أكدت �أنها حققت �أعلى ن�سب م�ساهدة.

�لدر�ما  ‚اح  �مل�ساهدين  بع�ض  وعز� 

مع  �لÎكية  �لعاد�ت  تقارب  �إىل  �لÎكية 

�لعربية، بينما �أرجعها �Bخرون �إىل ‚اح 

هذه  بث  يتم  �لتي  �ل�سورية  ”�لدبلجة“ 
على  �مل�ساهدون  و�أجمع  بها،  �مل�سل�سالت 

�جليد  �لإن�ساين  و�لتناول  �لرومان�سية  �أن 

�أهم  من  للممثلني  �ملتميز  و�لأد�ء  للق�سة 

�أ�رس�ر ‚اح هذه �لدر�ما.

 ك�سف �ملنتج �لقطري �أحمد �لها�سمي عن عزمه �إنتاج فيلم 

عن �لنبي حممد –�سلى �لله عليه و�سلم- دون �لنظر �إىل 

بع�ض �لعÎ��سات �لتي وقفت يف طريقه، ومنها 

بع�ض فتاوى �لأزهر �لتي عار�ست Œ�سيد �أدو�ر 

�ل�سحابة يف �مل�سل�سالت و�لأفالم.

وقال �لها�سمي �إنه يحÎم فتاوى �لأزهر، لكنه 

م�ستند يف عمله للجنة �رسعية ت�سم نخبة من �لعلماء 

على م�ستوى �لعامل �لإ�سالمي، م�سري� �إىل �أن تاأخر 

وتعÌ كثري من �خلطو�ت �ل�سابقة، �سو�ء من �ملنظمات 

و�لدول �لإ�سالمية ورجال �لأعمال يف �إنتاج �أفالم �سينمائية 

عاملية، جعله يتعجل �خلطى يف �إنتاج هذه �لفيلم، بح�سب �سحيفة 

عكا® �ل�سعودية، �خلمي�ض �ل` 11 من مار�ض/�Bذ�ر �جلاري.

و�أو�سح �لها�سمي �أن �ملجموعة �ستاأخذ يف �لعتبار �ملحاذير 

�ل�رسعية يف جميع مر�حل تنفيذ �لفيلم، مو�سحا �أن ”جمموعته 

عهدت لرئي�ض �ل–اد �لعاملي لعلماء �مل�سلمني �لدكتور يو�سف 

 Ëلتمهيدية للفيلم وتقد� çلقر�ساوي �لإ�رس�± على �لأبحا�

�ل�ست�سار�ت �لدينية و�لتاريخية �إىل منتج �لفيلم وflرجه“.

و�أ�سار �إىل �أن �للجنة نظمت ور�سة �أولية �ل�سهر �ملا�سي، 

�سمت نخبة من �أبرز علماء �مل�سلمني حاليا، يتقدمهم 

�ل�سيï �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي و�لدكتور طارق 

�ل�سويد�ن و�لدكتور علي حميي �لدين �لقرة د�غي، 

ونخبة �أخرى لمعة من �لعلماء و�ملفكرين و�لإعالميني 

و�ملتخ�س�سني.

و�أ�سا± �أن ور�ض �لعمل ناق�ست �لر�سالة �لأ�سا�سية للفيلم 

و�لأهد�± �لكلية �ملوDمل –قيقها من ور�ئه، بالإ�سافة لكيفية 

�لتعبري عن كالم و�أفعال �لر�سول وطبيعة عر�سها، ما قد يعرب به 

عنه مثل نور �أو ظل �أو غري ذلك، وكذلك كيفية ظهور �ل�سحابة 

�لكر�م و�سو�ب§ ذلك، وخ�سو�سا �خللفاء �لر��سدين و�لع�رسة 

�ملب�رسين باجلنة وبنات �لنبي و�أمهات �ملوDمنني وكبار �Bل �لبيت 

�لكر�م و�ل�سحابيات.

و�فقت على ”جزيرة مغلقة“ دي كابريو

�لكويت –ظر �أحدç �أفالم برو�ض ويلي�ض لبذ�ءة حو�ر�ته

�لكويتية  �لإعالم  وز�رة  يف  �ل�سينما  �أفالم  رقابة  جلنة  رف�ست 

دور  يف  ويلي�ض  برو�ض  �لعاملي  �لنجم  �أفالم   çأحد� عر�ض 

�ل�سينما، ب�سبب بذ�ءة حو�ر�ته �خلارجة عن �لBد�ب �لعامة.

 çوقررت �للجنة، خالل �جتماعها �لأ�سبوعي، منع عر�ض �أحد

حمل  �لذي  �ل�سهرية،   “Die Hard هارد  ”د�ي  �سل�سلة  �أفالم 

�إىل  ويلي�ض  بطولة  من  وهو   ،“Cop Out �Bوت  ”كوب  عنو�ن 

جانب تر�ي�سي مورجان وخو�ن كارلو�ض هيدنانديز و�Bنا دي 

لريغو�.

�لBد�ب;  عن  خارجة  بحو�ر�ت   Åميتل �لفيلم  �إن  �للجنة:  وقالت 

لدرجة ي�ستحيل معها ��ستخد�م مق�ض �لرقيب; لذ� تو�سلت �للجنة 

�ل�سيا�سة  �سحيفة  بح�سب  حمليا،  �لفيلم  عر�ض  Ãنع  قر�ر  �إىل 

�لكويتية �جلمعة 12 مار�ض/�Bذ�ر �جلاري.

على  �ساهد  بحماية  يكلف  �رسطي  حول  �لفيلم   ç�أحد� وتدور 

جرمية خطرية، ولكنه يتحول هو و�ل�ساهد �إىل طريدين لع�سابة 

ويلي�ض  يقوم  �لذي  �ل�رسطي  ومن  �ل�ساهد  من  �لتخل�ض  تريد 

بدوره.

�ل�سهري  �لأمريكي  �ملمثل  ع�ساق  Ãقدور  �سيكون  �ملقابل،  يف 

ليوناردو دي كابريو بطل فيلم ”تايتنك“ م�ساهدة �أحدç �أفالمه 

يف �لكويت قريبا جد�، بعد �أن ح�سل على �إجازة ر�سمية بعر�سه 

يف دور �ل�سينما �ملحلية من قبل جلنة رقابة �أفالم �ل�سينما.

مغلقة  ”جزيرة  �جلديد  كابريو  دي  فيلم  عر�ض  تابعت  �للجنة 

جانب  �إىل  ببطولته  ليوناردو  يقوم  �لذي   ;“Shutter Island
نخبة من ‚وم �ل�سينما �لعاملية �أبرزهم �لأمريكي مارك ر�فالو 

فون  وماك�ض  غاندي،  بدور  �ل�سهري  كينج�سلي  بن  و�لربيطاين 

�سيدو ومي�سيل ويليامز، وي�رس± على �إخر�جه �لأمريكي �ل�سهري 

مارتن �سكور�سيزي; �لذي توىل �إخر�ج معظم �أفالم دي كابريو 

�لأخرية.

�ملحلية;  �ل�سينما  دور  يف  �لفيلم  عر�ض  �إجازة  �للجنة  وقررت 

نظر� مل�ستو�ه �لفني �ملتميز وخلوه من �أي حماذير رقابية.

وفيلم ”جزيرة مغلقة“ من �إنتاج 2009م، وعر�ض يف مهرجان 

من  كبريين  و�إ�سادة  �سدى  ولقي  �لأخري،  �ل�سينمائي  برلني 

جمهور �ملهرجان و�لقائمني عليه.

�لقرن  من  وخم�سني  �أربعة  �لعام  يف  �لفيلم   ç�أحد� وتدور 

جرمية  يف  يحقق   qmر– بدور  كابريو  دي  يقوم  حيث  �ملا�سي، 

�لعقلية يف جزيرة  قتل، ويجد نف�سه حبي�ض م�ست�سفى لالأمر��ض 

معزولة.

لها –دد �سواب§ Xهور ال�سحابة qن ÷نة �سرعية �سكEقا∫ ا

eنتج b£ر…: �شاWCلق aيلما عø الر�شو∫ Oون الن¶ر العÎاVشات االCزgر

خلو�ض  ��ستعد�ده  �سليمان  جمال  �ل�سوري  �لفنان  ”قطر �ل�سعيد“ من تاأليف �أعلن  �لبيÄة Œربه �سعيدية جديدة بعنو�ن  �أن  �إىل  م�سري�  �لقعيد،  يو�سف  �مل�رسي  ع�ساق �ل�سعيدية ز�خرة بالأحد�ç �ملثرية، نظر� ملا تعرب عنه �لرو�ئي  من  و�أنه  بع�سا،  بع�سها  ي�سبه  ل  كثرية  فÄات  و�سجاعة من  كرمية  �سفات  من  به  يتحلون  ملا  �ل�سعيد  �أهل 
�أحالم وكرم ونخوة. �جلز�ئرية  �لكاتبة  ك�سفت  مت�سل،  �سياق  مل�سل�سل يف  بطال  �سيبقى  �ل�سوري  �لنجم  �أن  عن  ”ذ�كرة �جل�سد“ رفقة �جلز�ئرية �Bمال بو�سو�سة، نافية م�ستغامني 

”�ل�رسوق“  تفا�سيلها جريدة  نقلت  �لتي  �حلملة  تكون  هذ� �لحÎ�م، لكنها لي�ست حقيقية لأنها ��ستندت �إىل �سائعات ما تردد موDخر� يف �لإعالم �جلز�ئري جمرد �Bر�ء ت�ستحق �جلز�ئرية، قد �أثرت يف هذ� �خليار. و�عتربت م�ستغامني �أن  �جلز�ئر  على   Ìستك�� ‡ن  �لنا�ض  بع�ض  رو�يتها، روجها  خالل  من  �لقوية  و�لعودة  �لدر�مي،  تخو± �لو�سام   qأي� ونفت  �أنزور.  لنجدت  �لإخر�جية  �أكدت تو�جد �أ�سماء �أخرى جز�ئرية حمÎفة.عاديl بالنظر �إىل خربة �ملخرج و�حÎ�فية �ملمثلني، كما على �لعمل، معتربة �أن تاأخر �نطالق عملية �لت�سوير �أمرl و�لروDية 

á°TÉ°ûdGΩÓaC’Gh âfCG

جما∫ �سليمان يعود لل�سعايدI.. وم�ستغا‰ي تتم�سك ب¬ 

¿ƒjõØ∏Jh  ¿ƒæa¿ƒjõØ∏Jh  ¿ƒæa



26

Ghorba News

Thursady March, 18th  2010- Vol 3  Issue#68

1234

1883
1982

1914

1923 1845

30

3700
1815 1765

16

56

2

5

4

6

3

1

‹ É°ùJ‹ É°ùJ



Ghorba News

Thursady March, 18th  2010- Vol 3  Issue#6827 äÉfÓYGäÉfÓYG

Optimum® Triple Play
$100 ART

1-888-947-1749
Optimum

 Art  IÉæb
.»Hô©dG øWƒdG øe º jód á °†ØŸG á«Hô©dG èeGÈdÉH Gƒ©à“

.á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG èeGÈdGh QÉÑNC’Gh äÓ°ù °ùŸGh ÓaC’G Y Gƒ °üMG

.§°ShC’G ¥öûdG ‘ iôNC’G á«°VÉjôdG çGóMC’Gh ó dG Iôc äÉjQÉÑe GhógÉ°T

$9.95

iO TV
 á« FÉY á« °ùJ èeGôH øª°†àJ á«ªbQ IÉæb 265

. ÓaC’Gh QÉÑNC�’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«°VÉjQh  

.iO TV ™e ÉfÉ› HD  Y Gƒ °üMG

 äGó©e ’ h É¡©«bƒJ º « Y Oƒ Y ’
.ÉgAGöT º « Y    

$29.95 *

Optimum Online

 áeóÿG øe äGôe ¢ùªîH ´öSCG

 ä’É°üJ’G ácöT øe áeó ŸG á©jöùdG  

.óLGƒàe  Optimum® å«M  

.á«fÉéŸG WiFi  áeóîH Gƒ©à“

 ,»WÉ«àM’G ï°ùædG øe 2 GB ßØëH Gƒeƒb

.kÉfÉ› ,Carbonite® âjÉæHô H áªYóe  

$29.95 *

Optimum Voice
 ÈY IOhó¿  ÒZ äÉŸÉ e AGôLEG  º æ Á

 ô©°ùH Góæch ƒ jQƒJôHh IóëàŸG äÉj’ƒdG  

. « b …ô¡°T  

.‘É°VEG º°SQ …CG ¿hO á©FÉ°T áeóN 13  ÚeCÉJ

 ƒ°ü G hCG  ‹É G JÉ¡dG ºbQ AÉ HEG  º æ Á

.ójóL ºbQ Y  

$29.95 *

.óMGh ¿BÉH çÓãdG äÉeóÿG Y ƒ°ü G óæY áæ°S IóŸ áeóN d kÉjô¡°T*

 ô¡°ûdG øe kGQÉÑàYEGh .¥ƒa Ée hCG á«°SÉ°SC’G åÑdG áeóN Ö £àJ ART IÉæb èeGôH .¢Vô©dG QÉ©°SCG Y ƒ°üë d ¢Vô©dG IóŸ áHƒ £ŸG äÉjƒà°ùŸG Y çÓãdG äÉeóÿG áaÉ H ßØàëj ¿CG ¿ƒHõdG Yh .(Broadcast Basic) á«°SÉ°SC’G åÑdGh ƒjó«ØdG áeóN ‘ ÚcÎ°ûe Ò¨dG Ú«dÉ G øFÉHõdGh Oó÷G øFÉHõ d § a ôaƒàe TRIPLE PLAY ¿EG

 QÉ©°SCG áaÉc hCG ¢†©H ™°†îJ ób ,¬«a ¿ƒª« J …òdG ¿É ŸG Y kAÉæHh .‘É°VEG …ô¡°T Ñe HÉ eCableCARD hCG (DVR`dGh  HDábódG ‹É©dGh …OÉ©dG »ªbô d) kÉHƒ £e »ªbQ Ñc ¥hóæ°U ¿ƒ jh .ôNBG ¢VôY ¤EG ¢Vô©dG Gòg º°V Rƒéj ’ .ájQÉ°S Ö«cÎdG ƒ°SQ .ájOÉ©dG QÉ©°SC’ÉH IQƒJÉØdG Y äÉeóÿG Ö°ùàëà°S ,öûY ådÉãdG

 Cablevision øe Ñ dG ¥hóæ°U Ö W »ªbôdG RÉØ àdG RÉ¡L » dÉe ™«£à°ùj .ájô¡°ûdG º JQ�ƒJÉa ¤EG ƒ°SôdG òg ±É°†à°Sh , óîà°ùŸG Y ]FCC] "á«dGQóØdG ä’É°üJ’G áæ÷" ¬°VôØJ âæ°S 8 Qób º°Sôdh 5.65% àM 0% áÑ°ùæH á« ëŸG ƒ°SôdGh áj’ƒdG ƒ°Sôd ,á«aÉ°VE’G �ƒ°SôdG ¢�†©H ¤ EG áaÉ°VE’ÉH , º d áeó ŸG Iõ¡LC’Gh äÉeóÿG

 áYöùdG .áYöùdG Y ôKDƒJ IÒãc eGƒY Éæg .á«fÉãdÉH âjÉHÉ¨«e 3 áYöùH ª©j JÉg §N êÉàëjh á«fÉãdÉH âjÉHÉ¨«e 15 áYöùH Optimum Online Y á«æÑŸG áYöùdG áfQÉ e . É¶ædG äÉÑ £àe øe fOC’G ó G Optimum Online Y Ñ£æj .ájô¡°T á«aÉ°VEG ƒ°SQ ¿hO º¡°VôY ‘ IOƒLƒŸG èeGÈdG c Gƒ Ñ à°ùj »c

 áeóN »g Optimum Voice .á«aÉ°VEG ƒ°SQ …CG ¿hóH áæ«©e WÉæe ‘ Wi-Fi Góîà°SG . (Carbonite)âjÉæHô dG �•höTh áeóÿG �•höT Ñ£æJ .èeÉfÈ d Ö«côJh jõæJ Ö £àj .Optimum Online øFÉHR ø °S ‘ § a »g 2 GB ßØMh Optimum Online øe »WÉ«àM’G ßØ G .áfƒª°†e ÒZ »gh àîJ ÉÃQ á« « G

 ¢ùØæH ™£ æà°S e911 áeóN ¿EÉa , º H á°UÉÿG Optimum Voice `dG áeóN â©£ fG GPEG .»FÉHô¡ dG QÉ«àdG ´É£ fG ÉM ‘ ª©J ød e911 áeóN ¿EÉa ,á«aÉ°VEG ájQÉ£H ¿hO ,(Broadband) ¢†jô©dG ¥É£ædG áeóN â £©J hCG â©£ fG GPEG .á«æ °ùdG äÉHÉ°ù G Y f º°SQ …öùj ó a ,º ØJÉg ºbôH Gƒ¶Øà– ¿CG ”OQCG GPEG . Oƒe- Ñc

 ¬ «¨°ûJ Y Oƒ« dG hCG RÉ¡÷G «¨°ûàd áHƒ £�ŸG �•höûdG Y ´ÓWÓdh .á«aÉ°VE�’G �•�ƒ£î d �•�ƒ£ÿG Oó©àe Oƒe OƒLh Ö £àj .IóëàŸG äÉj’ƒdG êQÉN Find Meh Call Forwarding ÉàeóN ôaƒàJ ’h .í«ë°U °ûH e911 áeóN ª©J » d ôNBG ¿G�ƒæY ¤ EG OƒŸG æH É« dG Ñb Cablevision`d QÉ£NEG Ëó J ¿ƒHõdG Y .âbƒdG

`d áXƒØ¿ ¥ƒ G ™«ªL . WÉæŸG áaÉc ‘ Iôaƒàe äGƒæ dGh äÉeóÿG áaÉc ¿ƒ J ’ óbh .optimum.com �™LGQ , �•höûdGh É MC’G «°UÉØJh
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