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bاh Ω�حj hóH óقو�¢ حاdو
bلو �dتاP� h : Ê� �ساaت∂ �Wöûdة ?
  . Üر¡H h ‹قو�¢ حاH …� : ∫h’�

...........
bا∫ cا¿ ‘ h�حó حüªس« ما�س« HاûdساQ´ �أΩ �سا± 
Hاd£رaQ ≥jيقو �◊üªس« cا¿ حامπ عل≈ �hójE �سلة 

” ºµعلي ΩÓس�d�“:يقوaرd ∫قاa ìاØJ
aرO علي¬ aQيقو:“gي∂ ”

 ¢ûيd ( ºµعلي ΩÓس�d� )∂لتلb اfس«:“�أüª◊� ¬d ∫قاa
LاHhتµH »æلªة (gي∂)?

éaاaQ ¬Hhيقو:“Nييو �ûdس¨لة V�hسëة æ©j« �أfا 
 ∑óH øjó©H ( ΩÓس�d� ºµعلي h)∂HhاLأ� …óH ±ر©H
 h ” ìاØJ سلة�“: ∂HhاL ìQ h ?(∂©سو مûيædساأ�J
 h …óH ل∂: ماbأ� ìQ h ” احةØJ »æقل«:“ع£يJ ìQ

J ìQ�ساأd »ædيìQ h ¢û �أbل∂ (gي∂ )…

.......
 øي™ م£b وaمو �ساB� ةHا¨dاH Úما�سي ÚæJ ‘ ¿اc
 Oóو عf� •QساûتH Êلتاd ∫h’� ∫اb Ω� ∞jQ�وÿ�
�ÿو�N 4876 ∞jQرa ±hقا∫ �dتاc ∫hÓd Êي∞ 
عرb ΩB� ?âaا∫ �’d ∫hلتاJ Ê©ا∫ æd�ساأ∫ �dر�ع« 
�مو �ساأdو �ûjO¢ عÿ� Oóو�a ∞jQقا∫ d� º¡dر�ع« 
b ΩB� 4876ا∫ �dتاc ∫hÓd Êي∞ عرb ΩB� ?âaا∫ 

 ø¡ªتق�سH h ∞jQ�وÿ� ÚلLQ ó©تH سي£ة�H ∫h’�
عل≈ 4

......
 ≥jرØd� ™ة م�QباŸ� øر�مة مµd� Úل©و� ’عبW

¢ûيd ºgوdساأ� ÜQóŸ� �سبو�j ºع …Qوµd�
bاdو� ’أfو �ÜQóŸ ع£اfا N£ة �Ÿا¿ Jو ما¿ hما 

Êتاd� øم Öر± ’ع©f ≈قH

.............
م�س£و∫ ªµëŸ� ì�Qة

?Úم Rوéمت âf� ¬dي�ساأH ≈سVقاd�
âة �سóح�h Rوéمت:¬dاb

?êت¡رg âf� ¬dاb ≈سVقاd�
?πL�Q RوéيتH óح ≈a ∫أما�

bاN� √�:¬dت≈

.....
 Òتيييc A»£H h Òتييc ةhمر πليb h Òµس� óح�h

ì�Q عQhój º عل≈ �س¨ó©H h .... π �س« �س¡ر 

 π¨عل≈ �س Qhój ¿سا� øقة �◊يو�¿ مjó◊ πسUh
 πليb Òتc óح�h اfقة�أjó◊� رjóŸ ∫اb h ∂يæg

مرhة ح£ûH »æس« �س¨π ما aي¬ cتÒ حرcة ) bا∫ 
�jóŸرما�س« Nيو ìQ ح£∂ حاd ¢�Qل�سÓح∞ jل« 
Hاdقæg ¢üØي∂, �أª©W ¢�H âfي¡J ’ h ø�ساh… �س« 
 π¨عل≈ �س øª£j رjóŸ� ì�Q …سو� ó©H ....ÊاJ
 ìتوØم ¢üØقd� h ¿ÓعR óاعb ¬aسا� PE� h ةŸõdاg
d� h�سg ∞NÓرHاfة ì�Q �سjóŸ� πÄر �Ÿõdة�سو 

Uساd� øjh Q�سÓح∞??) bا∫ �Ÿõdةd�hل¬ ما H©ر± 
 h ∞حÓس�d� »ª©W ¿سا� øم ¢üØقd� âëتa اfأ�

�d�سÓح∞ ªégو� علي« g hرHو!!!!!

..............
bا∫ Kبâ عيØd� ó£ر jDhQ ó©H ¢üªëHة Óg∫ �سو�∫ 

عل≈ �سياQة �’�س©ا±

..................
h�حØd� ´ ì�Q óر¿ h ÒµHما ‘ حb..�óللو dلØر�¿ 

Qhód� ´ ∞bh :¿�رØd� للوb....õبN …óH
..…ÒZ ‘ ة.... ماŸR اj QhO …للو : �أb

.. Qhód� ´ ∞bh ∂لتلb :¿�رØd� للوb
bh ì�Q∞ �سو… HöV øjó©Hو d ∞cلØر�¿.....

عüسØd� Öر�¿ bhللو:dيb......âHöV ¢ûللو: �سو 
.......∂HöV Qhódاg øم óح�h.. …ÒZ ‘ ما

..............
�HQ©ة حر�Hي≤ WاH Ú©dتµ�س«, j ¿hóHاcلو� 

�’Lرة عاûdسوb ÒaاØJ� Ωقو� �fو dõæjو� ö�Hعة 
 Ωاb ةQسيا�d� âØbh Ó©ah ةQسيا�d� ∞bوJ ¢�H

 º¡ليLQ ¢†cرd� π¨ست��h عةö�H Ü�وH’� �وëتa
H ¥óJ†س¡رºg مö�d� øعة ahاJو� Hبæاjة 

....≥HاW ÊاJ....≥HاW ∫h� �ل©وWh º¶©dعا
Jاg.....âdي∂ حت≈ Uhسلو ’Nر Wاbõd ≥Hو� 

Hا◊ي£ا¿ h’ ح�¢ g ¢�Øf’hي∂ �س« üf¢ �ساعة, 
 iرJ اj :لوb احوf »لd� ¢ûµf º¡æم óح�h øjó©H
 ¢�H Òaسوûd� اf� ∂d :لوb ???ÒaسوûdاH QساU سو�

bل« �سو �dقüسة
.....

 ∫h’� ∫قاa رëبd� Ωما� øjóاعb Újر£b ¬KÓK ‘
�ساd� ÚØj�سªاf� Aا ægOت¡ا

bاãd� Ωاb Êا∫ �ساd� ÚØjبëر �Ÿيf� âا bتلتو�
bاãd� Ωاb ådا∫ �ساëŸ� ÚØjي§ �b …óæ¡dاdو� �… 

! bا∫ �fا Øcيلو�

نكت X نكت
حنك حنكطق  طق 

:º∏≤H
»ÑZõdG ¢ùª«L.O

 âfÉc  ÉeóæYh  ,1988 العام  يف 

اأوج  يف  الأوىل  النتفا�ضة 

التي  الأيام  ويف  ازدهارها، 

�ضبقت ”الحتفال بذكرى ال�ضتقالل 

التحرير  التا�ضعة والع�رشين ملنظمة 

اأُعلن  قد  كان  الذي  الفل�ضطينية“ 

بعدد  التقيت  احلني،  ذلك  يف  عنه 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  من 

التحرير الفل�ضطينية ملناق�ضة خططهم 

يف  و�ضاألتهم  الحتفال،  بخ�ضو�ص 

ذلك الوقت: هل اأنتم جادون يف ذلك؟ فاأكدوا يل اأنهم جادون.

بعد ذلك قررت اأن اأتابع الأمر، كي اأرى كيف �ضتبدو ال�ضورة، ولكي 

اأعرف ماهية اخلطط الالحقة لتطوير فكرة ”يوم ال�ضتقالل“. فيما بعد 

منحت الكثري من الدول اعرتافا دبلوما�ضيا كامال للفل�ضطينيني، ومنحت 

لقب �ضفارة للبعثات الدبلوما�ضية الفل�ضطينية، كما مت اإحياء النتفا�ضة 

بانتفا�ضة اأخرى غري اأنه مل يحدث �ضيء بعد ذلك، �ضوى اأن الوليات 

املتحدة، ويف اإطار رغبتها يف تعزيز عالقاتها مع الدول العربية عقب 

حرب اخلليج الثانية، رعت موؤمتر مدريد لل�ضالم. وال�رشوط املجحفة 

اأظهرت بجالء  الفل�ضطينيني يف هذا املوؤمتر  التي فر�ضت على م�ضاركة 

مدى اله�ضا�ضة التي تعاين منها الدولة الفل�ضطينية، وذلك عندما اأ�رشت 

بفل�ضطينيي  واإمنا  الفل�ضطينية،  بالدولة  تعرتف  تكن  مل  التي  اإ�رشائيل 

ال�ضفة الغربية وغزة فح�ضب على اأن يكون ا�ضرتاك الوفد الفل�ضطيني يف 

املوؤمتر �ضمن الوفد الأردين.

التقدم  بع�ص  بالتاأكيد  �ضهدت  فقد  مدريد،  موؤمتر  تلت  التي  الفرتة  اأما 

حيث برزت منظمة التحرير الفل�ضطينية باعتبارها املمثل ال�رشعي لل�ضعب 

التي دارت مع اجلانب الإ�رشائيلي يف  ال�ضالم  الفل�ضطيني يف حمادثات 

العا�ضمة الرنويجية اأو�ضلو وفيما بعد ذلك.

التا�ضعة والع�رشين ل�ضتقالل  بالذكرى  الذي حدث لالحتفال  ولكن ما 

فل�ضطني؟ مل يحدث �ضيء، با�ضتثناء اأن مكتب منظمة التحرير الفل�ضطينية 

حل�ضور  املختلفة  الدول  ملمثلي  دعوة   1989 عام  اأر�ضل  وا�ضنطن  يف 

الثاين  يف  الفل�ضطيني  ال�ضتقالل  يوم  بذكرى  لالحتفال  ا�ضتقبال  حفل 

من دي�ضمرب!

ويف ال�ضنوات التالية، مت ن�ضيان تاريخ التا�ضع والع�رشين على الدوام 

ومل يتم احرتامه على الإطالق. وكان ال�ضتنتاج الذي خرجت به من 

معي  حتدثوا  عندما  جادين  يكونوا  مل  الفل�ضطينيني  امل�ضوؤولني  اأن  ذلك 

حول هذا الأمر يف املرة الأوىل.

الإعالن  ا�ضتقبلت  عندما  راأ�ضي  يف  حية  تزال  ل  الذكريات  هذه  كانت 

الفل�ضطيني الأخري اخلا�ص باإعالن الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة من جانب 

واحد، ثم ال�ضعي بعد ذلك للح�ضول على العرتاف الدويل الر�ضمي بها. 

كان جزء مني مييل لالعتقاد اأن ذلك الإعالن، رمبا ميثل اأول مبادرة 

اأن  يعتقد  كان  اآخر  جزءًا  اأن  اإل  الوقت،  بع�ص  منذ  خالقة  فل�ضطينية 

منظمة التحرير الفل�ضطينية رمبا ل تكون جادة هذه املرة اأي�ضًا .

تراوح  ظلت  ال�ضالم  فمفاو�ضات  ذلك:  توؤيد  الواقع  معطيات  كانت 

مكانها قبل اأن ت�ضل يف النهاية اإىل طريق م�ضدود مل يخلف �ضوى الياأ�ص 

ول  اإ�رشائيل  بنوايا  يثق  يعد  مل  الذي  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  والإحباط 

مب�ضداقية اأمريكا كو�ضيط نزيه، ول بجدوى عملية املفاو�ضات ذاتها، 

عالوة على اأن املنظمة وجدت نف�ضها معر�ضة خلطر فقدان اآخر جزء من 

قاعدتها النتخابية ب�ضبب اأدائها يف الفرتة الأخرية الذي تراوح ما بني 

اآخر املدى يف بع�ص املطالب ثم  اإىل  اخلاطئ وال�ضعيف، وبالذهاب 

الرتاجع بعد ذلك ب�ضكل حمرج.

ف�ضلت  فقد  املتحدة  الوليات  اأما  الفل�ضطينية،  التحرير  منظمة  عن  هذا 

هي الأخرى يف ك�ضب الثقة. فبعد بداية بدت قوية، اأظهرت الوليات 

املتحدة العديد من الدلئل التي تثبت اأنها مل تعد تعري املطالب الفل�ضطينية 

اآذانا �ضاغية، وهو ما مت بطريقة اأدت اإىل اإثارة غ�ضب العرب، ودفع 

العديد منهم اإىل فقدان الأمل يف هذه الإدارة.

اإ�ضافة خلطة  باأن يكون  ”احلقيقي“ لال�ضتقالل كفياًل  لقد كان الإعالن 

�ضالم فيا�ص التي ت�ضتغرق عامني من اأجل تكوين املوؤ�ض�ضات والقدرات، 

ذلك هو  يكون  اأن  اأملي  لقد كان  ذلك.  بعد  الدولة  بناء  التي متكن من 

املق�ضود  اأن  ي�رشح  فل�ضطينيًا  قائدًا  موؤخرًا  �ضمعت  اأنني  بيد  املق�ضود، 

دولة  اإن�ضاء  عن  واحد  جانب  من  الإعالن  لي�ص  املمار�ضة  بهذه  حقًا 

يطالبها  املتحدة  لالأمم  كنداء  الإعالن  ذلك  يعمل  اأن  واإمنا  فل�ضطينية، 

باإعادة تاأكيد التزامها بحل الدولتني. عندما �ضمعت منه ذلك قلت لنف�ضي: 

اإنهم لي�ضوا جادين ...هذه املرة اأي�ضا؟

øµلh...ة«æ«£شùلa ةQOاÑم
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يحكى اأن اأحد العباد الزاهدين، 

�ضلى وقراأ القراآن الكرË ونام 

فراأى  و�ضالة،  تعبد  طول  بعد 

 ,ÜÉ«ãdG  çQ  kÉ«YGQ  ¬eÉæe  ‘

حافيًا  مي�ضي  مغرب،  وجهه 

�ضوف،  بخيط  و�ضطه  �ضد  وقد 

وهو يحرك ع�ضاه الطويلة على 

.¬ªæZ

و�ضمع وهو ما يزال م�ضتمرًا يف 

منامه �ضوتًا يناديه: ل ت�ضتخف 

ت�ضت�ضغر  ول  الرجل،  بهذا 

عنه،  الله  ر�ضي  فقد  �ضاأنه، 

وكتب له اجلنة، وراآى نف�ضه يف 

منامه ي�رش´ اإىل الراعي وياأخذ 

يده ويقبلها.

وتذكر  �ضباحًا،  العابد  نه�ص 

وا�ضتعاد  منامه،  يف  راآه  ما 

ومالحمه،  الرجل  �ضورة 

وقال: قد يكون حلمي هذا روؤيا 

حقيقية �ضادقة اأراين اإياها الله 

�ضبحانه وتعاىل لأتدبر واأفكر.

علي  لنف�ضه:  وقال  فكر  وعندئذ 

هذا  مثل  كان  اإن  اأتاأكد  اأن 

حمل  حقًا،  موجودًا  الراعي 

وع�ضاه  طعامه  زوادة  العابد 

وعباءته، وخرج يبحث عن ذلك 

ي�ضادفه  من  وي�ضاأل  الراعي، 

يتخيله  كان  عنه،  الطريق  يف 

معه  عا�ص  اإن�ضانًا  ي�ضف  مثلما 

طوياًل.

 ñكو على  اأقبل  يوم  وذات 

منعزل يف واد قاحل بني تلتني، 

فا�ضتقبلته امراأة، وفر�ضت له يف 

مكان ال�ضيوف من البيت، وملا 

اعتذرت  ليتو�ضاأ،  ماء  طلب 

الآن  لدينا  لي�ص  وقالت:  املراأة 

فتيمم  لل�رشب،  قليل  ماء  اإل 

وقال  طيبًا،  �ضعيدًا  العابد 

للمراأة : حان وقت �ضالة الظهر، 

فابتعدت  اأنا..  و�ضاأ�ضلي 

لكنها  البيت،  داخل  اإىل  املراأة 

عادت،  ثم  قلياًل،  اإل  تغب  مل 

فتعجب العابد من �رشعة اأدائها 

�ضلت،  قد  كانت  اإن  ل�ضالتها 

واملراأة  ي�ضلي  العابد  وا�ضتمر 

مدهو�ضة  اإليه  النظر  تختل�ص 

يف  و�ضجوده  قيامه  طول  من 

الكثري  الكالم  ومن  �ضالته، 

الذي كان يتمتم به يف �ضالته.

املراأة  خرجت  امل�ضاء  وعند 

من  العائد  زوجها  ت�ضتقبل 

وتعجب  العابد  وراآه  قطيعة، 

نف�ضه  الراعي  كان  لقد  كثريًا، 

وارتاح  احللم،  يف  راآه  الذي 

غايته،  اإىل  و�ضل  فقد  العابد، 

و�ضريى كيف �ضي�ضلي هذا الرجل 

ا�ضتحق  حتى  ربه  يعبد  ومباذا 

اجلنة جزاء، هذا الراعي الذي 

مت�ضلة  �ضالته  تكون  اأن  لبد 

يعبد  وكيف  بطوله،  الليل  رمبا 

يف  يفعل  وماذا  تعاىل،  ربه 

عبادته تلك.

املغرب،  �ضالة  وقت  حان 

قرب  ي�ضلي  الرجل  فاأ�رش´ 

اأنه  عليه  يبد  مل  لكنه  العابد، 

يقوله،  كان  ملا  وانتبه  وعى 

ويقعد  ويتوجه  ينوي  يكد  فلم 

�رشيعًا،  مرات  عدة  ويقوم 

 íحتى اأنهى �ضالته، عندها م�ض

وجهه بكفيه، و�ضلى على النبي 

حممد �ضلى الله عليه و�ضلم عدة 

انتهاء  ينتظر  وجل�ص  مرات، 

راآها  التي  �ضالته  من  العابد 

طالت كثريًا.

فاأية  العابد فتعجب كثريا،  اأما 

هذا  �ضالها  التي  هذه  �ضالة 

من  الأمر  هذا  وزاد  الراعي 

رغبته يف معرفة �رش ر�ضا الله 

اأيام  ثالثة  العابد  اأم�ضى  عنه، 

وزوجته،  الرجل  على  �ضيفًا 

غري  منه  ي�ضمع  اأو  ير  مل  لكنه 

على  و�ضكره  لله،  الدائم  حمده 

ال�ضالة  تلك  وغري  �ضيء،  كل 

ال�رشيعة، فحار يف اأمره.

بيت  العابد  يغادر  اأن  وقبل 

الراعي اأيقن اأنه ل يعطي �ضالته 

حقها، ولي�ضت له عبادة اأخرى، 

القراآن  من  يعرف  ل  اإنه  حتى 

ال�ضور  ق�ضار  من   Ìاأك  Ëالكر

منه  فدنا  ال�ضالة،  بها  يوؤدي 

ماذا  اأخربين:  اأرجوك  و�ضاأله: 

الله  ا�ضتحققت ر�ضا  فعلت حتى 

عليه  وق�ص  وتعاىل،  �ضبحانه 

ما كان قد راآه يف روؤياه.

وقال:  بقوة،  الرجل  �ضحك 

اأن  بعد  لكنني  �ضيÄًا،  اأفعل  مل 

 Ìاأك �ضاأهتم  الآن،  اأخربتني 

و�ضاأعبد  وعبادتي،  ب�ضالتي 

الله مثلما تعبده اأنت.

ا�ضمع..  حرية:  يف  العابد  رد 

لقد راأيتك يف املنام، واأنت من 

اأخربين  فاأرجوك  اجلنة،  اأهل 

وكيف  حياتك،  يف  فعلت  ماذا 

�ضبحانه  الله  ر�ضا  ا�ضتحققت 

عمل  اأي  وعن  عنك  وتعاىل 

اأثابك الله اجلنة، فاأنت ل تزيد 

يف �ضالتك عن اأي م�ضل يف اأي 

مكان.

اأطرق الراعي يفكر، وبدا كاأنه 

يتذكر �ضيÄًا الآن، ثم اأخذ يتمتم 

به لنف�ضه، ثم رفع راأ�ضه باهتمام 

وقال:

�ضهر  قبل  العابد..  اأيها  ا�ضمع 

كنت اأ�ضعى تائهًا يف �ضحراء ل 

نبت فيها ول ماء، وكنت عط�ضًا 

اأبحث  اأخذت  اأنني  حتى  جدا، 

راك�ضًا  واأ�ضعى  املكان،  يف 

اأدعو  واأنا  ال�رشاب،  وراء 

واإل  ماء،  على   Ìاأع اأن  الله 

وتدفنني  عط�ضًا  �ضاأموت  فاإنني 

الرمال.

�ضوت  �ضمعت  الأثناء  هذه  ويف 

وراأيت  اإليه،  فاأ�رشعت  لهاث، 

كان  بÄر،  فوهة  عند  يقف  كلبًا 

حوله،  ويدور  عليه  يحوم 

لكنه  اأمعاءه،  يحرق  وعط�ضه 

يف  املاء  اإىل  ي�ضل  اأن  يقدر  ل 

له،  قلبي  فرق  البÄر،  داخل 

اإىل  فاأ�رشعت  عليه،  وعطفت 

البÄر، واأم�ضكت طرف عباءتي، 

حتى  البÄر،  قا´  اإىل  واأنزلتها 

باملاء،  وت�ضبعت  ابتلت  اإذا 

فم  يف  وع�رشتها  رفعتها 

العمل  هذا  اأعيد  وظللت  الكلب، 

ووقف  الكلب  ارتوي  حتى 

املاء  اأخذت  ثم  جانبي،  اإىل 

بالطريقة نف�ضها حتى ارتويت، 

مل  الكلب  لكن  اأبتعد،  واأ�رشعت 

وها  لزمني،  لقد  عني،  يبتعد 

هو ذا يلت�ضق بي، ويخرج معي 

حني  اإل  يفارقني  ول  يوم  كل 

اأذهب للنوم.

�ضمع وقال:  العابد ‡ا  وعجب 

اإن  الله العظيم .. حقًا  �ضبحان 

واإخال�ص  ب�ضدق  اخلري  عمل 

من  الله  عند  واأف�ضل  خري   ..

عبادة اأعوام.

Ö∏µdGh ógGõdG á°üb
:ÖJÉµdG π«eõdG

»°SÒLƒ«f  áÑ°SÉ°ùµdG  ódÉN 

Gوؤمن دوما بان ل` (الكتابة) �رشيبة يجب ان ندفعها ب` 
بعد املقالني  الكثرية  القراء  ت�ضاوؤلت  (�ضمت)، ولكن 

الخريين (احب عمان ولكنني احب الكرك اي�ضا ) و(ل 

�ضبب وجودي  الردنية) حول  الهوية  ابحث عن  زلت 

واروي  �ضمتي  عن  اخرج  لن  دفعني  (امريكا)  يف 

حكايتي .

ل�ضت ماكثا يف (البلد البعيد) بقراري ، وما احببت ان اكون بعيدا عن الردن بقراري 

،ولكنني ا�ضاء ، وانت ت�ضاء، وتفعل (احلكومة) ما ت�ضاء .

قبل ثالثة ع�رش عاما ن�رشت ع�رشات املقالت Œاوزت فيها كل اخلطوط ‡ا اثار 

غ�ضبة احلكومة علي فرفعوا علي ع�رشات الق�ضايا واعتقلت خم�ص مرات وحكم علي 

بال�ضجن ملرة واحدة  ، لكنني مل اخف ،وعندما مل تنجí املحاكمات والعتقالت و( 

املداهمات) يف تروي�ضي ، مدوا يل (اجلزرة) لكنني رف�ضت كل العرو�ص ، فكان 

)،�رشبوين  (م�ضد�ضهم  وثالثهم  �ضخمني  �ضخ�ضني  يل  اأر�ضلوا   : الخري)  (قبل  احلل 

،هددوين وقالوا يل : ” ع�ضان تتعلم كيف تكتب �ضد احلكومة“ .

تقدمت – يا ل�ضذاجتي - ب�ضكوى ب�رشبي ، فقيدت الق�ضية �ضد ‹هول ،فجاء (احلل 

 ، ال�ضجن   ، الكتابة  عن  :التوقف  خيارات  ثالث  اعطوين   ، ا�ضتدعوين  الخري)، 

وهجراين  ونفي  قهري  وحملت  ومقالتي،  (جرائدي)  تاأبطت   ، البلد  عن  الرحيل 

والقلم و(رحلت) .

حملت قمعي وهزميتي مرحتال عن (وطن) مل يعد يت�ضع ل` ( كلماتي)، و قالت يل امي 

ا)“،قلت لها : ولكنني مللت من وجه (ال�ضجان )، وتعبت من زيارة  qابق هنا(مي “:

املحكمة كل خمي�ص، فقالت:“ ولكن اجلويدة اقرب من امريكا“.

 ، الطفولة  متعة  عن  يبحث  بع�ضكم  كان  عندما  و  ال�ضباب،  ريعان  يف  كنت  عندما 

الوحيدة  طفلتي  ا�ضلعي،  بني  الغلى)  (�ضلعي  �ضمنهم  بع�ضكم، ومن  كان  وعندما 

ر) من بلدي. qمل ير النور بعد ، كتب علي ان )اهج،

لع�ضافري  ا�ضتمع  �ضباحا  ا�ضحو  ان  من  حرموين  واأ�ضدقائي،  اهلي  من  حرموين 

الغربة ،  انا مليت من  ”مليت   : ل` (وردة)  ا�ضتمع  للحرية ، تركوين  الوطن تزقزق 

وتعبت من الرتحال“ ، وا�ضحو على �ضوت (كاظم): ” نفيت وا�ضتوطن الغراب يف 

بلدي ، ودمروا كل ا�ضيائي احلبيبات“.

منعت من ح�ضور جنازة ابي ، ومل ا�ضهد زفاف اخوتي، وحرمت من روؤية عمان 

تكرب وتنمو، وكتب على طفلتي الوحيدة ان تعي�ص بعيدا عن اماكن كنت احلم لها ان 

تعي�ص فيها ،خ�رشت (اليام الجمل) من حياتي بعيدا عن اهلي ،ا�ضدقائي، وطني، 

ثمنا حلريتي وانتمائي لقيم يعتقد القاب�ضني على احلياة انها حم�ص غباء وهراء .

افتقد   ، و(البالد)  (�ضيحان)  و  (الراأي)  يف  الب�ضيط  ومكتبي   ، والورقة  القلم  افتقد 

لعقاب ال�ضجائر تتكوم يف منف�ضة بالكاد Œد لها مكانا على مكتب مبعÌ، واوراق 

flطوط عليها كلمات مل�ضودة مقال لن ير طريقه للن�رش ابدا ، وخم�ضة فناجني قهوة 

(فندق)  يف   ، دقائق  بعد  �ضاأكون  اين  يل  لتحكي   ( الفنجان  (قارئة  ،تنتظر  فارغة 

خم�ضة ‚وم، ام يف (زنزانة) خم�ضة ‚وم .

ل اكتب بانطالق لنني اعي�ص خارج الوطن، بل اكتب لأن من يخ�رش الردن ل يوجد 

لديه �ضئ يخ�رشه، ،اأكتب بانطالق لين اعرف ان مهر احلرية والردن غايل،وحني 

اعود ملقالتي التي ن�رشتها ابان وجودي يف الردن اراها اكÌ جراأة ‡ا اكتب 

الن يف (القد�ص العربي) و(خربين) .

ال  تقتلني ،  وحيد غريب، ج�ضدي غربي املحيط وروحي �رشقي املحيط ،غربتي 

وحريتي  ،وقلمي  نف�ضي  ال  �ضيÄا  املك  ل  الغربة  من  عاما  ع�رشا  ثالثة  بعد  انني 

وانتمائي لالردن واخال�ضي ملبادئي .

عندما كنت يف ال�ضابعة ع�رشة من عمري راأيت ذات حلم �ضيدة ترتدي ف�ضتانا ابي�ص 

،قالت يل : ”�ضتقطع البحر مرتني، و�ضتعي�ص مثلما ع�ضت، و�ضتكون كاأنك ما كنت“, 

بعد غياب ثماين �ضنوات يف الغربة عدت لالردن وكان عمري اربعة وثالثني عاما 

فوجدتني غريبا يف وطني (كاأين ما كنت ) ، فحملت اوراقي من جديد و(رحلت ) . 

�ضئ اخري : ل بد يل ان اعود، ل بد ل (قلمي) ان يعود، ل بد ل` (احلرية) ان تعود ، 

ول بد ل (�ضعبي) ان يعود.

ó«©ÑdG ó∏ÑdG ¤G â∏MQ GPÉŸ

khaledkasasbeh@yahoo.com
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Ghorba credit card processing inc.
Free credit card machine replacement 

we guarantee 
give you the 
Lowest rate

24 hours customer 
service 

& technical
 support

Address: 6825 5th ave Brooklyn ny 11220
Business Phone:    718-680-6800    Free consultation:  347-522-2040    

NURIT8000(WIRELESS)     HYPERCOM T7P                       Nurit 8320                       Hypercomt4210

VERIFONE VX 670             OMNI3750                                  FD 100                                 Ingenico 5100

1.59% card swip
1.85% key enters

2.47% rewards on gov card
0.10 cents for transaction fee

Free credit card machine

Free website
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وجهت  قد  المريكية  ال�ضلطات  وكانت 

ا�ضول  من  مواطنني  ع�رشة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�ضلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�ضعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويورك 

واموال  مزورة  �ضفر  وجوازات  ا�ضلحة  لتامني 

والعاب  م�رشوقة  نقالة  وحوا�ضيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية، 

وبن�ضلفانيا  فيالدلفيا  يف  ل�ضخا�ص  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�ضخا�ص  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�ضى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التاآمر  نيويورك- 

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

h 30 عاما

واتهم �ضتة ا�ضخا�ص اخرين بجرائم ذات �ضلة بهذه 

حدرج  ح�ضن  فان  التهام  ن�ص  ومبوجب  امل�ضالة 

 1200 حواىل  ار�ضال  حاول  حرب  هاين  وديب 

ر�ضا�ص من نو´ ”كولت ام4-“ اىل مرفاأ الالذقية 

يف �ضوريا يف حزيران/ يونيو ب�ضعر

مب�ضاعدة  الواحدة  للقطعة  دولر   1800 حواىل 

�ضخ�ص تبني يف الواقع انه عميل فدرايل ومب�ضاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�ضن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�ضعي  اي�ضا 

م�رشوقة  اموال  جانب  اىل  مزورة  �ضفر  جوازات 

المريكية  العملة  من  دولر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �ضور  البوم  داخل  املخباأة  املزورة 

امل�رشوقة  الموال  ان  املتخفي  الفدرايل  للعميل 

ان�ضار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �ضل�ضلة  م�ضدرها 

حلزب الله وهربت لحقا اىل لبنان ل�ضتخدامها يف 

ت�ضنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�ضالí حزب 

الله“ مبوجب ن�ص التهام

اخرين  ا�ضخا�ص  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

من   150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �ضوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�ضيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �ضيارات  وثالث   2 �ضتي�ضن 

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

153 الف دولر يف نيوجيزري وبن�ضلفانيا، نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �ضتاتن  من  قا�ضم  حبيب  وم�ضطفى 

بنيويورك  برونك�ص  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�ضبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رشاء ب�ضائع مزورة بالف الدولرات

وبني الب�ضائع اكÌ من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�ضل  قم�ضان  من  و334  الريا�ضية  نايكي 

املكلفة  فيدار�ضيك  جاني�ص  وقالت  الريا�ضية  ني�ص 

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  فر´  يف  امللف  هذا 

المريكي ”اف بي اآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

مت  املعنية،  الوكالت  كل  بني  جيدا  من�ضق  جهد 

ان�ضطته  الله متويل  توجيه �رشبة اىل جهود حزب 

ل�ضوؤون  العام  املدعي  م�ضاعد  ولفت  الرهابية 

”الدعاءات  ان  اىل  كري�ص  ديفيد  القومي  المن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

الرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من الن�ضطة 

الجرامية لتمويل وت�ضليí نف�ضها“ وقد اتهم خم�ضة 

‡اثلة  تهريب  بان�ضطة  بالقيام  الثنني  لبنانيني 

بينهم داين منر طراف املقيم يف �ضلوفاكيا ولبنان 

�ضتينغر  �ضواريخ  ار�ضال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�ضا�ص  الف  ع�رشة  وحواىل  للطائرات  امل�ضادة 

”كولت ام4-“ اىل �ضوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

اتهام ع�شرة اأ�شخا�ص بالتاآمر مل�شلحة حزب اهلل
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Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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باراك  الأمريكي  الرئي�ص  الأمريكية  كولورادو 

اأوباما يف �ضورة �ضخ�ص م�ضلم، وطالبته باإثبات 

باأل  الأمريكيني  طالبت  كما  الأمريكية،  هويته 

العرب  �ضد  ا  حتري�ضً اعترب  فيما  هود،  فورت  واقعة  ين�ضوا 

وامل�ضلمني يف الوليات املتحدة.

وحتمل الالفتة التي علqقها اأمريكي مت�ضدد يف ميللر رود مبدينة 

ويت ريدج بولية كولورادو، �ضورتني مر�ضومتني لأوباما 

وهو يرتدي العمامة الإ�ضالمية، وتتو�ضط ال�ضورتان عبارة 

”اأهو الرئي�ص، اأم اجلهاد؟“.
وتقول عبارة اأ�ضفل ال�ضورتني: ”�ضهادة امليالد، اأثبتها“ يف 

اإ�ضارة اإىل نظرية املوؤامرة التي يتبناها حمافظون مت�ضددون 

اأوباما ُولد يف كينيا ولي�ص هاواي،  اأن  اأمريكا، وتزعم  يف 

وهو ما يفقده الأهلية لتوىل من�ضب الرئي�ص.

واأ�ضفل اللوحة ُو�ضعت عبارة ثالثة تقول: ”اأفيقي يا اأمريكا! 

النار  اإطالق  حادث  اإىل  اإ�ضارة  يف  هود“،  فورت  تذكري 

الذى يتهم فيه الرائد ن�ضال ح�ضن (39 عاما)، الطبيب النف�ضي 

باجلي�ص الأمريكى، عندما فتí النار على جنود بقاعدة فورت 

هود الع�ضكرية الأمريكية بولية تك�ضا�ص، مت�ضبًبا يف مقتل 13 

جندًيا.

للم�ضلمني  معادية  ومنظمات  ميينية  اإعالم  و�ضائل  وا�ضتغلت 

املتحدة  الوليات  يف  امل�ضلمني  ربط  حماولة  يف  الواقعة 

اخللفية  على  مكثف  ب�ضكل  الرتكيز  خالل  من  H`“الإرهاب“، 

الإ�ضالمية ملرتكب الواقعة.

وقال مالك اللوحة، ويدعى فيل وي�ضت، وهو يعمل فى توكيل 

�ضيارات، ملحطة ”فوك�ص 31“ التي تغطى منطقة دينفر بولية 

كولورادو: ”منذ فورت هود، تو�ضلت اإىل احلقيقة.. ل ميكنك 

اأن تفرت�ص اأ�ضياء، ل ميكنك اأن تقوم بالتمييز، لكن عليك اأن 

ت�ضمي الأ�ضياء باأ�ضمائها“.

عن  قراأته  �ضيء  ”كل  للمحطة:  تقرير  بح�ضب  وي�ضت  واأ�ضاف 

الأجندة  هي  وهذه  م�ضلم.  اأنه  حقيقة  اإىل  ي�ضري  اأوباما  ال�ضيد 

لأمريكا،  بالعداء  تتعلق  اإنها  امل�ضلمون.  وراءها  يقف  التي 

والعداء للم�ضيحية“.

الرتويج لالإ�ضاءة للم�ضلمني:

ومن ناحيتها اأدانت رابطة مكافحة الت�ضهري اليهودية الالفتة، 

فورت  واقعة  ل�ضتغالل  حماولة  باأنها  بيان  يف  وو�ضفتها 

هود، والرتويج لل�ضور النمطية ال�ضيÄة للم�ضلمني.

اإم  ”اإيه  اإذاعة  وقال املذيع ديفيد �ضريوتا فى برنا‹ه على 

”هذا  760“ املوجهة اإىل مدينة دينفر بولية كولورادو: اإن 
اأوباما  لباراك  املحافظني  كراهية  ال�ضيطرة..  عن  خارج 

بها;  املتعلقة  اخليوط  كل  يجمع  وهذا  ال�ضيطرة،  عن  خارجة 

العن�رشية واحلما�ص العدائي �ضد امل�ضلمني“.

واأ�ضاف �ضريوتا: ”هناك �ضيء واحد (مقبول) اأن تنتقد الرئي�ص 

ب�ضاأن الرعاية ال�ضحية، اأو اإ�ضالح وول �ضرتيت اأو الهجرة، 

ملاذا  اأ�ضاأل:  اأن  الإن�ضاف  من  اأنه  واأعتقد  م�ضيء،  هذا  لكن 

توجه هذه الأ�ضÄلة عن الدين والعرق مبثل هذه ال�ضورة املعيبة 

�ضد اأول رئي�ص للوليات املتحدة من اأ�ضل اإفريقي؟“.

الع�رشات  الأمريكية،  املحطة  بثته  الذي  التقرير  واأثار 

مواقع  على  الأمريكيني  جانب  من  ال�ضاخرة  التعليقات  من 

اأمريكية.
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وهذا التنو´ جعل الوليات املتحدة 

اإليها  بلدانهم  م�ضلمني  لهجرة  هدًفا 

للهروب من ا�ضطهاد تتنو´ اأ�ضكاله 

لظروف  اأو  وديني،  �ضيا�ضي  بني 

يف  البوؤ�ص  �ضديدة  واجتماعية  اقت�ضادية 

اأوطانهم وبحثهم عن الهجرة اإىل بلد حتقق لهم 

للتعليم  اأو  منا�ضًبا،  واجتماعًيqا  معي�ضًيqا  و�ضًعا 

واحل�ضول على �ضهادة عليا. كانت تلك الأ�ضباب 

اإىل  امل�ضلمني  اإىل هجرة  هدًفا   ` كثري  ` وغريها 

و�ضعها  لها  جالية  مكونني  املتحدة  الوليات 

حني  من  تتعر�ص  كانت  واإن  وا�ضنطن،  داخل 

واأفعال  اأحداث  ب�ضبب  لال�ضطهاد  اآخر  اإىل 

الأمر  ولكنه يف حقيقة  وبالإ�ضالم،  بهم  تقرتن 

اأقل ` عنًفا وعدًدا ` من ال�ضطهاد الذي تواجهه 

اجلالية امل�ضلمة يف عديد من الدول الأوروبية 

الرئي�ضة.

لي�ص هناك اإح�ضاء معتمد للم�ضلمني الأمريكيني; 

ت�ضنف  ل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لأن 

ترتاوح  التقديرات  لكن  دينهم،  بح�ضب  ال�ضكان 

اإىل   ` التقديرات  اأقل  يف   ` مليونيني  بني  ما 

التقديرات   Ìاأك يف   `  Ìاأك اأو  ماليني  �ضبعة 

تفاوؤًل `، وهذا الرقم ح�ضب عديد من الدرا�ضات 

وا�ضتطال´ الراأي الأمريكية يف تزايد جلي لتزايد 

هجرة امل�ضلمني ومعدل الولدات املرتفع بينهم 

وتزايد الإقبال على اعتناق الإ�ضالم.

الإثنيات  من  خليط  هم  الأمريكيون  امل�ضلمون 

والأو�ضا´  والأيديولوجيات  واللغات 

الجتماعية املختلفة، ويت�ضابه م�ضلمو اأمريكا مع 

اأتبا´ الدينات الأخرى كامل�ضيحيني، واليهود، 

الدينية،  اجلاليات  من  و�ضواهم  والهندو�ص، 

الأمريكية  احلياة  يف  يندمج  منهم  عديًدا  اأن  يف 

ب�ضورها ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية، يف 

�ضياق  يف  العي�ص  منهم  الآخرون  ُيف�ضل  حني 

جاليتهم و‡ار�ضاتها الثقافية اخلا�ضة بهم.

ÉµjôeCG »ª∏°ùŸ »bô©dG ´ƒæàdG
 ،2001 �ضبتمرب  من  ع�رش  احلادي  اأحداث  بعد 

وموؤ�ض�ضات  البحثية  املوؤ�ض�ضات  من   lعديد بداأت 

بامل�ضلمني  بالهتمام  العام  الراأي  ا�ضتطال´ 

داخل  تعدادهم  على  للوقوف  الأمريكيني; 

الجتماعي،  وم�ضتواهم  املتحدة  الوليات 

التي  الدينية  توجهاتهم  على  التعرف  والأهم 

وخارجها  املتحدة  الوليات  داخل  اإليها  ينظر 

اأحداث  منذ  ولذا  لالإرهاب.  مفرخة  اأنها  على 

الراأي  ا�ضتطالعات  من  كثري  وهناك  �ضبتمرب 

ناهيك  املتحدة،  الوليات  مل�ضلمي  الأمريكية 

الدول  يف  للم�ضلمني  الراأي  ا�ضتطالعات  عن 

جالية  بها  التي  الدول  يف  حتى  الإ�ضالمية 

التي  الراأي  ا�ضتطال´  موؤ�ض�ضات  ومن  م�ضلمة. 

الوليات  م�ضلمي  على  راأي  ا�ضتطالعات  اأجرت 

املتحدة مركزا بيو وجالوب.

فعلى �ضبيل املثال هدف ا�ضتطال´ الراأي ملركز 

 ` جالوب  ملوؤ�ض�ضة  التابع  الإ�ضالم  درا�ضات 

والذي ترتاأ�ضه داليا ‹اهد ` على ما يقرب من 

عنوان  حمل  والذي  اأمريكي  م�ضلم  اآلف  ثالثة 

 Muslim قومية  �ضورة  اأمريكا:  ”م�ضلمو 
 “Americans: A National Portrait
الثقايف،  ال�ضيا�ضي،  التنو´  على  الوقوف 

العرقي والقت�ضادي مل�ضلمي الوليات املتحدة 

الأمريكية عن املجتمع الأمريكي ب�ضفة عامة. 

ا�ضتطالعات  اإىل  ُي�ضاف  الذي  ال�ضتطال´  وهو 

املركز املحاولة للتعرف على توجهات م�ضلمي 

العامل لق�ضايا �ضيا�ضية واجتماعية وثقافية.

‹تمع  اأن  العام  هذا  جالوب  ا�ضتطال´  اأظهر 

حيث  العرقي.  بالتنو´  يت�ضم  اأمريكا  م�ضلمي 

ي�ضكل الأفريقيون الأمريكيون ` ح�ضب ا�ضتطال´ 

وي�ضنف  اأمريكا،  م�ضلمي  من   35%  ` جالوب 

”بي�ص“،  باأنهم  اأنف�ضهم  اأمريكا  م�ضلمي  ربع 

اأنه  على  خم�ضة  كل  من  واحد  ي�ضنف  بينما 

”اآ�ضيوي“، يف حني ت�ضنف %18 اأنف�ضهم حتت 
اأنف�ضهم  ت�ضنيف  يعني  والذي  ”اآخرون“  فÄة 

اأنهم ل ي�ضعرون  اأو  اأكÌ من فÄة عرقية،  حتت 

التقليدية.  العرقية  التق�ضيمات  اإىل  بالرتياح 

ذو  اأنهم  على  اأمريكا  م�ضلمي  من   1% وي�ضنف 

.“Hispanic اأ�ضول اإ�ضبانية ”هي�ضبانيك

مركز  اأجراه  الراأي  ل�ضتطال´  نتائج  وت�ضري 

من   65% اأن  اإىل   ،2007 عام  لالأبحاث  بيو 

اجليل  من  مهاجرون  هم  امل�ضلمني  الأمريكيني 

الأول، واأن %61 منهم ولدوا خارج الأرا�ضي 

الأمريكية قدموا اإليها اإما يف عقد الت�ضعينيات، 

ال�ضتطال´  ك�ضف  كما  احلايل.  العقد  يف  اأو 

يف  يعي�ضون  الذين  امل�ضلمني  من   77% اأن 

واأن  اأمريكيون،  مواطنون  املتحدة  الوليات 

%65 من هوؤلء باتوا الآن مواطنني ‹ن�ضني. 
الأمريكيني  من   58% فاإن  وباملقارنة، 

الأمريكية  الأرا�ضي  خارج  املولدين  ال�ضينيني 

هم مواطنون اأمريكيون ‹ن�ضون الآن.

وت�ضري التقديرات اإىل عدد الأمريكيني امل�ضلمني 

ثلث  اإىل  اإفريقية يرتاوح بني خم�ص  اأ�ضول  من 

اأما  امل�ضلمني.  لالأمريكيني  العام  املجمو´ 

من  الأخرى  الأ�ضا�ضية  الإثنية  املجموعات 

والآ�ضيويون  العرب  فهم  الأمريكيني  امل�ضلمني 

والباك�ضتانيون  والهنود  اجلنوبيون 

الع�رش  والوليات  والأفغان.  والبنجالد�ضيون 

امل�ضلمني  لالأمريكيني  الأكرب  الغالبية  ت�ضم  التي 

ونيوجري�ضي،  واإلينوي،  نيويورك،  هي: 

وتك�ضا�ص،  وفرجينيا،  وم�ضيجان،  واإنديانا، 

واأوهايو، وماريالند.

 Úª∏°ùª∏d »YÉªàL’G ™°VƒdG
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يلعب  ”الإ�ضالم“  اأن  جالوب  ا�ضتطال´  ُيظهر 

امل�ضلمني  من   80% حياة  يف  ا  qحيوًي دوًرا 

الأمريكيني، وهي ن�ضبة عالية، حيث تقدر ن�ضبة 

دوًرا  يلعب  الدين  اأن  يرون  الذين  الأمريكيني 

ولكن   39% اليهود  وبني  ب`65%  حياتهم  يف 

املورمني  الأمريكيني  بني  ترتفع  الن�ضبة  تلك 

اإىل  اأمريكا  %41 من م�ضلمي  (%85). ويذهب 

الأ�ضبو´  يف  الأقل  على  واحدة  مرة  امل�ضجد 

الكاثوليكيني  الأمريكيني  ن�ضبة  من  اأعلى  وهي 

والتي قدرت ب`37%..

امل�ضلمني  روؤية  معرفة  اإىل  ال�ضتطال´  وهدف 

وتوقعاتهم  احلايل  احلياتي  لو�ضعهم 

امل�ضتقبلية، وح�ضب ال�ضتطال´ راأى %41 اأنهم 

ولكنها   ،thriving مزدهرة  حياة  يعي�ضون 

الأخرى  الدينية  باجلماعات  مقارنة  اأقل  ن�ضبة 

%56 بني اليهود و%51 بني  فت�ضل الن�ضبة اإىل 

باأنها  حياتهم   56% ي�ضف  بينما  املورمني. 

باملعاناة   3%h  struggling بالكفاح  تت�ضم 

.suffering

وت�ضري نتائج ال�ضتطال´ اإىل اأن %70 من م�ضلمي 

اأو  الأجر  مدفوعة  اأعمال  يف  يعملون  اأمريكا 

بدون اأجر مقارنة %64 من الأمريكيني عامة. 

وبالن�ضبة للموظفني يعمل %30 يف وظائف مهنية 

ن�ضبة  وهي  حمامي...)  مهند�ص،  (دكتور، 

قريبة من الأمريكيني الذين يعملون يف وظائف 

مهنية واملقدرة ب`%26. وبني ال�ضتطال´ اأنهم 

وبالن�ضبة  املعي�ضي.  م�ضتواهم  عن  را�ضون 

لنتماءاتهم ال�ضيا�ضية الأيديولوجية فاإن الن�ضبة 

ال�ضيا�ضية  اآراءهم  ي�ضفون   (38%) منهم  الأكرب 

الليربالية  اأو  بالليربالية  و29%  باملعتدلة 

اأو  باملحافظة   25% بن�ضبة  مقارنة  �ضا  qجد

ا. qاملحافظة جًد

واملراأة امل�ضلمة ` ح�ضب ا�ضتطال´ جالوب ` هي 

الوليات  داخل  الدينية  اجلماعات  ن�ضاء   Ìاأك

الثانية  املرتبة  يف  تاأتي  ولكنها  عالًيا،  تعليًما 

الرجل  مثل  امل�ضلمة  واملراأة  اليهودية،  بعد 

امل�ضلم تذهب اإىل امل�ضجد مرة واحدة على الأقل 

الدول  يف  تختلف  ن�ضبة  وهي  الأ�ضبو´،  يف 

الإ�ضالمية حيث الرجال اأكÌ ذهاًبا اإىل امل�ضجد 

من املراأة امل�ضلمة.

امل�ضلمني  اأن   2007 لعام  بيو  ا�ضتطال´  واأظهر 

الأمريكيني يعك�ضون بوجه عام ال�ضورة العامة 

ال�ضكان يف الوليات املتحدة يف درجة  ملجمل 

فارق  وجود  مع  الدخل،  وم�ضتويات  التعليم 

الأف�ضل  اأن امل�ضلمني املهاجرين هم  واحد هو 

الوليات  يف  املولودين  امل�ضلمني  من  تعليًما 

جميع  من   24% ن�ضبة  فاإن  كذلك  املتحدة. 

امل�ضلمني  املهاجرين  من  و29%  امل�ضلمني 

مقارنة  وذلك  جامعية،  درجات  يحملون 

H`%25 من الأمريكيني ب�ضفة عامة.

الآ�ضيويني  فاإن  جالوب  ل�ضتطال´  وبالن�ضبة 

والبي�ص هم الأكÌ تعليًما داخل ‹تمع م�ضلمي 

اأمريكا. والإفريقيون الأمريكيون امل�ضلمون هم 

اإقباًل على  اأقل فÄات م�ضلمي الوليات املتحدة 

الأمريكيني  امل�ضلمني   qnولكن اجلامعي،  التعليم 

اإقباًل على التعليم العايل ما   Ìالبي�ص هم الأك

ن�ضبة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلامعي.  بعد 

النتماءات  ح�ضب  للتعليم  اأمريكا  م�ضلمي  اإقبال 

العرقية تتفق مع الŒاه العام الأمريكي ال�ضائد 

لتلك اجلماعات العرقية ب�ضاأن التعليم.

الن�ضبة  تلك  ارتفا´  التحليالت  من  كثري  وُترجع 

كبرية  ب�ضورة  امل�ضلمني  تركيز  اإىل  الدخل  يف 

يف احلقول املتعلقة باملهن احلرة، والإدارة، 

تكنولوجيا  حقل  يف  خا�ضة  والتكنولوجيا، 

والقانون،  وال�ضحة،  والتعليم،  املعلومات، 

ا�ضتطال´  وي�ضري  وهذا  التجارية.  والأعمال 

جالوب ` ال�ضابق الإ�ضارة اإليه ` اإىل اأن امل�ضلمني 

الأعلى  هم  الآ�ضيوية  الأ�ضول  من  الأمريكيني 

بينما  اأمريكا  م�ضلمي  بني  الدخل  م�ضتوى  يف 

هم  اإفريقية  اأ�ضول  من  الأمريكيون  امل�ضلمون 

الأقل يف م�ضتوى الدخل.

 J≥رير : f¶رI ‘ اأو�سا´ اŸ�سلمني ا’أمريك»ني
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اإذا كنت عايز تغلق

 البزن�ص بتاعك

ب العالن يف غربة qجر

‡كن تغري راأيك...

Tel: 718-680-6800
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  اأعلنت 

العدل الأمريكية 

اإن  الثنني 

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�ضجن  اأمريكي  على 

14 �ضدر بتهمة اإحراق م�ضجد 
فرباير  �ضباط/  يف  حملي 

اإن  الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

اأ�ضهر  وثالثة  عاما   14 بال�ضجن  عاما)   24) غولدن  كوراي 

بعد اأن اعرتف بنهب وحرق امل�ضجد.

 

واعرتف باأنه ا�ضتعمل زجاجات حارقة من اأجل تدمري امل�ضجد 

يف حني اأقدم اأحد �رشكائه على ر�ضم �ضلبان معقوفة وكتابة 

عبارة (ال�ضلطة للبي�ص) على جدران امل�ضجد.

 

برييز  توما�ص  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ضاعد  وقال 

من  النو´  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ‡ار�ضة  حق  اإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�ضا�ضية.

 

اأو  تهديد  اإىل  ي�ضعى  كان  اأيا  ب�ضدة  نالحق  �ضوف  واأ�ضاف: 

اأو الذين  اأية فÄة ب�ضبب معتقداتها و‡ار�ضاتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�ضية  هذه  له يف  اإن �رشيكني  العدل  واأو�ضحت وزارة 

جوناثان ادوارد �ضتون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�ضب 

اإليهما و�ضوف ي�ضدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�ضمرب 

املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
اأعلنت �رشكة هاربو لالإنتاج الفني اأن الربنامج ال�ضهري ” اأوبرا 

وينفري �ضو“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�ضما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �ضوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�ضل.

�ضبكة  على  حواري  كربنامج  �ضو  وينفري  اأوبرا  بداأت  وقد 

حملية يف �ضيكاغو لكنه تطور واكت�ضب �ضعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة   íلي�ضب

الدولرات.

وتقول وكالة اأنباء ا�ضو�ضيتدبر�ص اإن وينفري �ضوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برنا‹ها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�ضف املتحدث با�ضم هاربو ما اإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  اأنها  اأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  اأوبرا  اأن  يعني 

ن�ضاطها اإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�ضي�ضها 

با�ضم ”اوبرا نتوورك“.

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

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�ضب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�ضلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �ضجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �ضد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  اإجراء  ال�ضعب  من  اإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اŒاه  ملعرفة  املا�ضية  ال�ضنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�ضبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�ضكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام واآخر.

يطال  نوعني،  اإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�ضم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النو´  اأن  اإىل  الإح�ضائيات  وت�ضري 

ب�ضكل عام قرب الأماكن ال�ضكنية اأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �ضور النو´ الثاين بتدمري 

املمتلكات اأو ت�ضويهها اأو اإحداث اأ�رشار فيها، 

اإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�ضاف 

6300 ‹رم �ضالع بهذه 
البي�ص  ي�ضكل  الق�ضايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�ضكل ال�ضود 20 ‘ 

الباقي  ويتوز´  املائة، 

على جن�ضيات متعددة.

اأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  اأعدها  اأمريكية 

بوفرتي  ”�ضاوثرن 
موؤخرًا  اأ�ضارت  قد  لو“ 

اأعداد  يف  تزايد  اإىل 

اليمينية  وامللي�ضيات  امل�ضلحة  املجموعات 

تنامي  اأن  اإىل  ونبهت  اأمريكا،  يف  امل�ضلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ضتقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”اأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�ضيا   50 وجود  ر�ضدت 

ونقل  م�ضلحة،  تدريبات  متار�ص   ،2009 عام 

عنف  اندل´  م�ضاألة  اإن  قوله  اأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ضاألة وقت.“

امل�ضلحة  العنا�رش  اأن  اإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش  ت�ضم  التنظيمات  هذه  يف  املن�ضوية 

�ضبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رشائب  دفع  تعار�ص  تيارات  اأو  م�ضلحة 

تنادي  اŒاهات  اأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�ضيادة الوطنية.“

تقرير   íاأو�ض املا�ضي،  فرباير/�ضباط  ويف 

التنظيمات  اإن  flت�ضة،  اأمريكية  هيÄة  اأعدته 

با�ضم  املعروفة  والعن�رشية  املت�ضددة 

”‹موعات الكراهية“، التي ت�ضع ن�ضب اأعينها 
معاداة طبقة اأو عرق اأو �رشيحة معينة، تزايدت 

بن�ضبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�ضل اإىل 

اأعداد غري م�ضبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  اأن  التقرير  وذكر 

ت�ضب جام غ�ضبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم اأعداء جدد، وعلى راأ�ضهم اأول 

اأوباما،  باراك  اللون،  اأ�ضود  اأمريكي  رئي�ص 

اإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�ضوب امل�ضاعر العدائية.

 105 جرائم �سد م�سلمني 
FBI و1103 �سد يهود باأمريكا وفق

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�ص  لأداء  التاأييد  ن�ضبة  انخف�ضت 

 50% من  لأقل  اأوباما  باراك  الأمريكي 

اإىل  اإ�ضارة  يف  كبري،  ا�ضتطال´  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ص حول نظام الرعاية ال�ضحية 

و�ضعف القت�ضاد.

الراأي  ل�ضتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

اأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

اأجرته  ا�ضتطال´  وكان  ملهامه.  اأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�ص لنتيجة ‡اثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�ضبة  اأوباما  واأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  اأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  اأول  وهذه 

من ن�ضبة الأغلبية يف هذين ال�ضتطالعني.

وذكر معهد غالوب اأن من املرجí اأن يكون 

تراجع اأوباما يف ا�ضتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�ص ب�ضاأن الرعاية ال�ضحية، 

لالقت�ضاد  ال�ضيئ  الو�ضع  اإىل  بالإ�ضافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�ضتطالعه  حتليل  يف  املعهد  اأ�ضاف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  �ضخ�ضا   1533 �ضمل 

اأربع  ن�ضبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�ص وكانت 

نقاط، اأن ”الأمريكيني ي�ضعرون بقلق اأي�ضا 

الإنفاق  على  اأوباما  اإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ضاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

اأ�رش´  رابع  الدميقراطي  اأوباما   íواأ�ضب

الثانية  اأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ص 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�ضبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ضتطال´  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.
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™ª÷ »‡G AGóf ¬«LƒJ ™bƒàj ™°UGQ
ÚMRÉædG ºYód Q’hO ¿ƒ«∏e 177 

 QƒàcódG ¿Éµ°ùdGh áeÉ©dG áë°üdG ôjRh ™bƒJ

الأمني  يوجه  ان  را�ضع،  يحيى   Ëعبدالكر

هونز،  جون  املتحدة  لالأمم  امل�ضاعد  العام 

دعم  لتاأمني  دولر  مليون   177  ƒëf  ™ª÷  ÊÉ°ùfG  AGóf

مبحافظة  �ضفيان  وحرف  �ضعدة  حمافظة  من  النازحني 

عمران خالل عام 2010م .

اليمنية  النباء  لوكالة   íت�رشي يف  را�ضع   íواأو�ض

مع  وبالتن�ضيق  وال�ضكان  العامة  ال�ضحة  وزارة  اأن  (�ضباأ) 

حاليا  تقوم  اليمن،  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  منظمات 

النداء  قبيل  وذلك  النازحني،  لأو�ضا´  درا�ضات  باعداد 

.ÊÉ°ùf’G

واأ�ضار اىل اأن م�ضوؤولني من الوزارة و منظمة اليوني�ضيف 

للمخيم يف منطقة  وال�ضفارة الإماراتية �ضيقومون بزيارة 

والإلتقاء  النازحني  اأحوال  على  لالإطال´  املزراق 

اإحتياجات  ملعرفة  العالقة  ذات  اجلهات  يف  باملخت�ضني 

املخيم واأهم اخلدمات التي ميكن تقدميها للنازحني.

(اليوني�ضيف)  ملنظمة  الإقليمي  املدير  اأ�ضارت  جانبها  من 

�ضيجرت كاج، اىل اأن زيارتها للمخيم تهدف اإىل الإطال´ 

املخيمات وما ميكن  لالأطفال يف  املقدمة  على اخلدمات 

اأن تقدمها املنظمة يف هذا املجال.

 Ëتقد على  املتحدة  الأمم  منظمات  حر�ص  كاج،  واأكدت 

العون وامل�ضاعدة للنازحني.

ájÉYôdG Ëó≤àH ¬Lƒj Ió©°U ßaÉfi
OôªàdG áæàa ≈Mô÷ á∏eÉµdG á«ë°üdG

ادارة  الربعاء  اليوم  منا´  ح�ضن  �ضعدة   ßحماف وجه 

الرعاية   Ëبتقد ب�ضعدة  التعليمي  اجلمهوري  امل�ضت�ضفى 

ال�ضحية والعناية الكاملة للجرحى وامل�ضابني جراء فتنة 

الذود  يف  الوطني  لواجبهم  تقديرا  والرهاب،  التخريب 

عن الوطن.

وا�ضار املحافß منا´ خالل زيارته التفقدية ل�ضري العمل 

يف امل�ضت�ضفى، اىل الدور البطويل الذي ا�ضهم به اجلرحى 

وامل�ضابني �ضد العنا�رش الرهابية احلوثية .

للعمل  الطبية املميزة  العنا�رش  واكد اهمية اختيار اف�ضل 

الطبية  اخلدمات   Ëتقد يف  دورهم  ومتابعة  بامل�ضت�ضفى 

باملحافظة،  ال�ضحي  القطا´  اداء  تطوير  اىل  الهادفة 

متعهدا بحل امل�ضاكل وال�ضعاب التي قد تواجه امل�ضت�ضفى 

او  طبية  متطلبات  اي  توفري  عن  ف�ضاًل  عمله  اداء  خالل 

احتياجات العمل يف امل�ضت�ضفى

وال�ضكان  ال�ضحة  مكتب  وجهود  بدور   ßاملحاف ونوه 

باملحافظة يف هذه املرحلة لتو�ضيع قاعدة اخلدمات الطبية 

ال�ضحي  بعملها  والرقي  ال�ضحية  املرافق  اداء  وحت�ضني 

ودورها الن�ضاين يف خدمة ابناء املحافظة .

املعهد  يف  موؤخرا   íافتت الذي  امل�ضت�ضفى  ان  اىل  ي�ضار 

العيادات   ، Çالطوار ” ال�ضحي مبدينة �ضعدة يتكون من 

اخلدمات  يقدم  حيث  الولدة    ، العمليات   ، اخلارجية 

ال�ضحية والعالجية لبناء �ضعدة.

»ª«flh ¿É«Ø°S ±ôM ¿Ó°üJ áKÉZG Éà∏aÉb
¿GôªY ‘ ÚMRÉæ∏d AGôª◊Gh ¿Gƒ«N 

اليوم  �ضفيان مبحافظة عمران  مديرية حرف  اإىل  و�ضلت 

الربعاء �ضت �ضاحنات اغاثة للنازحني ، مقدمة من رجال 

 1000 متنها  على  حتمل  احلباري،  حممد  علي  العمال 

كي�ص قمí و�ضاحنة ع�ضائر م�ضاهمة منه لتخفيف املعاناة 

عن النازحني جراء فتنة الرهاب والتخريب احلوثية .

واأو�ضí احلباري اأن هذه القافلة تاأتي تعبريا �ضادقا من 

موؤ�ض�ضته ورجال العمال اخلريين يف امل�ضاركة يف حملة 

الت�ضدي للقوى التخريبية الظالمية والرهابية والوقوف 

يتم  حتى  امل�ضلحة  والقوات  ال�ضيا�ضية  القيادة  جانب  اإىل 

ت�ضفية هذا الفÄة املارقة .
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�ضعادة  تطرق  الجتما´  وخالل   

ال�ضفري اىل �رشورة ان يتحلى الطالب 

يف  درا�ضته  لينهي  والقوة  بالعزمية 

حتديات  لي  ي�ضت�ضلم  ل  وان  كندا، 

الدرا�ضة او  ب�ضبب اختالف طريقة  قد يواجهها 

اختالف الثقافة.

الو�ضا´  ب�رشح  ال�ضفري  �ضعادة  قام  كما   

الداخلية يف اليمن لبنائه الطلبة، مطمÄنا اياهم 

تخرج  دائما  وانها  اقوى،  دائما  اليمن  باأن 

على  م�ضددًا  وحيوية،  قوة   Ìاك الزمات  من 

�رشورة ان يكون تركيز الطلبة على العلم الذي 

هو املفتاح احلقيقي لتطور اليمن ورفعته.

فتí �ضعادة ال�ضفري خالل الجتما´ باب النقا�ص 

وال�ضتما´ اىل افكار واراء وحتديات الطلبة، 

الراء  من  الكثري  الطالب  الخوة  طرح  وقد 

وال�ضتف�ضارات واو�ضحوا الكثري من التحديات 

التي تواجههم يف كندا. وقد توىل اأحد اع�ضاء 

ال�ضفارة بالرد والتو�ضيí ل�ضتف�ضارات الطالب، 

احتاد  موقع  اطالق  الجتما´  اثناء  مت  كما 

الطلبة اليمنيني يف كندا.

التوا�ضل بني  ال�ضفري على اهمية  و �ضدد �ضعادة 

الطالب وال�ضفارة، مو�ضحا ان من اهم وظائف 

ال�ضفارة تقدË امل�ضاعدة للطلبة وتذليل ال�ضعاب 

بال�ضفارة  الت�ضال  على  اياهم  م�ضجعا  امامهم 

ب�ضكل م�ضتمر.

حمفو®  خالد  ال�ضفري  �ضعادة  قام  اخلتام  ويف 

والذين  املتميزين  من  طالبًا   33   Ëبتكر بحاح 

يف  عدة  مينية  ثقافية  فعاليات  يف  �ضاركوا 

كندا.

ال�سفارة اليمنية بكندا تكرم الطلبة املتميزين 

وتطلق موقعاً لإحتادهم

اجلالية اليمنية بجازان تدين االعمال

 االرهابية لعنا�صر الفتنة احلوثية
ا�ضتنكرت اجلالية اليمنية يف جيزان باململكة 

عنا�رش  عليه  اأقدمت  ما  ال�ضعودية  العربية 

باعت  التي  ال�ضالة  والتخريب  الرهاب 

وحاولت  لل�ضيطان  وفكرها  وعقلها  نف�ضها 

يف  واململكة  اليمن  وا�ضتقرار  اأمن  زعزعة 

اأ�ضيادها  flططات  لتمرير  يائ�ضة  حماولة 

برقيتني  يف  اجلالية  ودانت  ال�ضيطانية. 

ال�رشيفني  احلرمني  خادم  اىل  اأر�ضلتهما 

جاللة امللك عبد الله بن عبد العزيز وويل 

وزير  الوزراء  ‹ل�ص  رئي�ص  نائب  العهد 

الأمري  العام  واملفت�ص  والطريان  الدفا´ 

الثاين  والنائب  العزيز  عبد  بن  �ضلطان 

الداخلية  وزير  الوزراء  ‹ل�ص  لرئي�ص 

و�ضمو  العزيز  عبد  بن  نايف  الأمري  �ضمو 

بن  نا�رش  بن  حممد  جازان  منطقة  اأمري 

اجلالية  وقوف  فيهما  اأكدت  العزيز  عبد 

اململكة  يف  واأهليهم  اأخوانهم  جوار  اىل 

العربية ال�ضعودية �ضفًا واحدًا حتى الق�ضاء 

اليمن  يف  حوثية  �ضيطانية  نبته  اآخر  على 

ابناوؤكم  يتابع  الربقية:  ن�ص  وال�ضعودية. 

اململكة  ار�ص  على  املقيمون  اليمنيون 

به  تقوم  ما  خا�ضة  وجازان  عامة  احلبيبة 

التمرد  عنا�رش  من  ال�ضالة  ال�رشذمة  تلك 

 mوالتخريب احلوثية من عبث وتخريب وتعد

ونحن  احلبيبة،  اململكة  ار�ص  على  �ضافر 

اذ ن�ضتنكر كل ما تقوم به هذه الفÄة ال�ضالة 

لنوؤكد ل�ضموكم الكرË ان هذه الفÄة ال�ضالة 

وا�ضيادهم من طواغيت  انف�ضها  ال  ل متثل 

ال�رش ودعاة الفÏ والتخريب وهم باعمالهم 

وجريانهم  ودينهم  ل�ضعبهم  ا�ضاءوا  تلك 

الخوة  م�ضاعر  بكل  �ضاربني  الوفياء، 

والوفاء عر�ص احلائط ومثلما نبذهم �ضعبنا 

اليمني �ضينبذهم �ضعب اململكة الكرË. وحيث 

ال�ضتثنائية  الظروف  هذه  جميعًا  نعي�ص 

وعزمية  �ضادقة  وم�ضاعر  واحدة  بقلوب 

اليمنيني  املقيمني  من  ابناوؤكم  فان  قوية 

عن  لكم  ليعربوا  املنا�ضبة  هذه  ينتهزون 

امتنانهم و�ضكرهم وتقديرهم على رعايتكم 

ايدكم  الكرمية واهتمامكم بهم وحر�ضكم، 

لهم،  الت�ضهيالت  كافة   Ëتقد على  الله 

فاأنني  بالوفاء  ال  يقابل  ل  الوفاء  ولن 

كافة  عن  وبالنيابة  نف�ضي  عن  بال�ضالة 

ابناء اليمن املقيمني يف منطقة جازان ندين 

ون�ضجب ون�ضتنكر تلك العمال ال�ضالة التي 

دينهم  باعوا  ال�ضواذ  من  نفر  بها  يقوم 

ونعلن  لل�ضيطان،  و�ضمائرهم  ووطنهم 

معكم  جميعًا  وقوفنا   Ëالكر ل�ضموكم 

كالبنيان  واحدًا  �ضفًا  جواركم  واىل 

ال�رشذمة  تلك  مواجهة  يف  املر�ضو�ص 

ال�ضالة التي نبذها �ضعبنا اليمني فحاولت 

من  واهلنا  اخواننا  على  �ضمومها  نفث 

‚د  مل  الذين  احلبيبة  اململكة  ابناء 

والخاء،  والوفاء  احلب  كل  ال  منهم 

فال�ضعبان  هيهات..  هيهات..  ولكن 

اليمني وال�ضعودي ال�ضقيق ومن امامهما 

فخامة  بقيادة  احلكيمتان  القيادتان 

رئي�ص   íضال� عبدالله  علي  الرئي�ص   ñال

ال�رشيفني  احلرمني  وخادم  اجلمهورية، 

�ضنقف  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  جاللة 

ال�ضامخ  والبنيان  العظيم  كالطود  جميعًا 

وال�ضيف البتار يف وجه هذه ال�رشذمة حتى 

ار�ص  من  منهم  �ضيطان  اخر  ا�ضتÄ�ضال 

اليمن.�ضائلني  ار�ص  ومن  احلبيبة  اململكة 

كل   ßويحف يحفظكم  ان  وجل  عز  املوىل 

وان  مكروه،  كل  من  احلبيبة  اململكة  ابناء 

ين�رشكم جميعًا على القوم الظاملني. دمتم 

غامنة..  �ضاملة  احلرمني  ار�ص  ودامت 

وبركاته،،،  الله  ورحمة  عليكم  وال�ضالم 

عنهم/  جازان  مبنطقة  املقيمون  ابناوؤكم 

اليمنية  اجلالية  رئي�ص  ال�ضوخي  حممد  عبده 

يف املنطقة.

…QÉ¡°ûdG »∏Y óªfi
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من  العديد  برزت  اإثره  وعلى 

النا�ص  �ضلوك  يف  امل�ضاهدات 

خ�ضية  احلذر  ي  qpتوخ ومظاهر 

باأ�رشه،  العامل  اأفز´   mبوباء الإ�ضابة 

بهذا  الإ�ضابة  مرمى  يف  اجلميع  كون 

بال�رشعة  انت�ضاره  يتqn�ضم  الذي  الداء 

تنقله  التي  للو�ضائل  نتيجًة  وال�ضهولة، 

وعرب الهواء الذي نتقا�ضمه جميعًا ومعه 

مُيكن تقا�ضم داءm قد يفتك باجلميع.

م ر�ضدًا جلزءm من واقع تلك  qpنحُن هنا ُنقد

التي  النا�ص  تعامالت  يف  امل�ضاهدات 

ام  qnالأي ال�ضديد يف غ�ضون  �ضادها احلذر 

وحتى  املبارك  رم�ضان  ل�ضهر  الأخرية 

انق�ضاء عيد الفطر املبارك.

اأوىل امل�ضاهدات

التي  الأنباء  ُتثريه  ا  qn‡ الرغم  على   -

انفلونزا  انت�ضار  عن  الف�ضائيات  تبثqها 

من  العامل  دول  �ضائر  يف  اخلنازير 

اأن   qnاإل م�ضاعر خوفm وقلقm لدى املرء، 

النا�ص  عيون  يف  اخلوف  م�ضاعر  قراءة 

 nواأنت للفز´  اإثارًة   Ìالأك عن قرب هي 

Œد نف�ضكn اأمام خطواتm ب�ضيطةm لالإ�ضابة 

.¬H

ع�ضُت  املا�ضي،  رم�ضان   82 ليلة  يف 

غالبية  اأرى  واأنا   mحقيقية  mخوف حالة 

امات  qnالكم ي�ضعون  ال�ضار´  يف  النا�ص 

اأطفاًل  ون�ضاًء،  رجاًل  وجوههم،  على 

وكبارًا، فاجلميع يحتاط من الإ�ضابة، 

الأمر  اأخذوا  الكثريين  اأن  وبدا وا�ضحًا 

، واأينما ذهبت تلم�ص ذلك،  qمبحمل اجلد

ا�ضتفادة  يف  التوعية  و�ضائل  و�ضاعدت 

وŒُنqب  الوقاية  و�ضائل  با´  qpبات النا�ص 

الإ�ضابة.

»∏©a lô£N
ي�ضكن  جامعي  طالب  الديلمي،  اأحمد   -

اأُ�ضبُت بحالة  يف �ضار´ تون�ص، يقول : 

بانت�ضار  ُتفيد  التي  الأنباء  اء  qnجر  mذعر

انفلونزا اخلنازير يف بالدنا، والإعالن 

عن اكت�ضاف العديد من احلالت امل�ضابة 

اأ�ضعر باإمكانية  بالفريو�ص، ذلك جعلني 

ُيوجد  ول  حلظة،  ة  qnاأي يف  بها  الإ�ضابة 

خرجُت  وحني  ذلك،  دون  ُيحيل  ما 

مالب�ص  و�رشاء  ق  qللت�ضُو ال�ضار´  اإىل 

ي�ضعون  الكثريين  �ضاهدُت  العيد، 

و�ضعرُت  وجوههم،  على  امات  qnالكم

وا�ضتطعت  الفعلي،  وباخلطر  باخلوف 

اماتm من اأحد املراكز  qnاحل�ضول على كم

امات  qnالكم  ´ qpُيوز كان  الذي  التجارية، 

الحتكاك  و�ضائل  وŒُنqب  ُمرتاديه  على 

الكثريون  عليه  ظهر  ما  وذلك  املبا�رش، 

الذين Œنqnبوا اأيq احتكاك.

∞bGƒe
ال�ضحيحة  الو�ضائل  عن  بعيدًا   -

لتجُنqب  ُتتqnخذ  اأن  التي يجب  والإر�ضادات 

م�ضاعر  ظلqnت  العيد  ام  qnاأي فمع  الإ�ضابة، 

ويف  اجلميع،  خطوات  ُترافق  احلذر 

طريقي  يف  كنُت  حيث  العيد،  ام  qnاأي ثاين 

اإىل �ضار´ هائل من اأجل �رشاء �ضحف، 

البا�ص  يف  ُم�ضحكًا  موقفًا  �ضاهدُت 

 ،íني اإىل �ضار´ هائل من مذبqnاأقل الذي 

بني   mضجار� حادث  عن  عبارة  وامل�ضهد 

اأحدهم  عط�ص  اء  qnجر اب،  qnك qالُر من  اثنني 

رة، وهو ما دفع بال�ضخ�ص  qpُمتكر mب�ضورة

الدخول  اإىل  جواره  اإىل  يجل�ص  الذي 

اإثرها  على  ارتفعت   mُم�ضاجرة يف  معه 

اب  qnك qاإليها جميع الُر qnال�ضيحات التي ان�ضم

الذي  ال�ضخ�ص  على  باللوم  األقوا  الذين 

اأو �ضاًل   mامات qnيعط�ص، كونه ل ي�ضع كم

باحتمال  ُم�ضتبهًا   qnوظل وجهه،  على 

انفلونزا  بفريو�ص  ُم�ضابًا  يكون  اأن 

اخلنازير.

äÉ°UÉÑdG Ö qoæŒ
فl بالهيÄة  qnعبدالعزيز املخاليف، ُموظ -

عن  عزف  اإنه  قال  لالأدوية،  العليا 

ركوب البا�ضات، لأنها و�ضيلةl مُيكن اأن 

 qnتنتقل عربها الإ�ضابة بالفريو�ص، وظل

اأينما  وجهه  على   mضال� بو�ضع  ُملتزمًا 

اأُ�ضيب بالزكام، وهو  ه، لكنه فجاأًة  qnŒا

ما جعله ي�ضعر باخلوف خ�ضية اأن تكون 

القرتاب  وŒنqnب  اخلنازير،  انفلونزا 

ال�ضعور  هذا  مل�ص  وقد  الأولد،  من 

ة  qnاأي من  واحلذر  النا�ص  تعامالت  يف 

اإ�ضابة.

ìGõeh láHÉYO
اأُ�ضيب  ُمهند�ص،  كامل،  ُم�ضطفى   -

 mعادي وعا�ص حالة خوف �ضديدة mبزكام

ى  qnمن اأن يكون ُم�ضابًا بالنفلونزا، واأد

�ضفوف  يف   mذعر حالة  خلق  اإىل  ذلك 

اأفراد الأُ�رشة، الذين انتقلت اإليهم حالة 

اخلوف تلك، لكنه يقول : حني اطماأننُت 

اإىل  الأمر  لت  qnحو الإ�ضابة،  عدم  من 

الأُ�رشة  اأفراد   ´ qpاأُود وظللُت   mدعابة

باب  من  العبارات  من  العديد  واإطالق 

الدعابة واملزاح، منها ُم�ضافحة وعناق 

اأن  واأُريد  اأُحبqه  اأنني  دًا  qpُمرد �ضقيقي، 

اأموت معه، وذلك - ح�ضب تعبريه - من 

باب املزاح والدعابة.

qôªà°ù oe l±ƒN
حرجًا  العادية  النفلونزا  مثqnلت   -

Œنqnب  فقد  امل�ضابني،  من  للعديد  كبريًا 

ال�ضار´  اإىل  اخلروج  عبدالرحمن  �ضليم 

يعتقد  اأن  خ�ضية  بها،  اإ�ضابته  نتيجة 

كامل  ومثله  بها،   lُم�ضاب اأنه  الآخرون 

Œنqnب   ،íمذب حي  يف  ي�ضكن  ا�ص،  qnبج

منع  اإنه  قائاًل  العيد،  ام  qnاأي امل�ضافحة 

ال�ضار´ خالل  اإىل  الأولد من اخلروج 

انتقال املر�ص،  العيد، خوفًا من  ام  qnاأي

الأولد  برفقة  زوجته  زارت  وحني 

منزل �ضقيقتها، عاد ابنه ال�ضغري ُم�ضابًا 

خلق  يف  �ضببًا  ذلك  وكان  بالزكام، 

يف  اآخر  و�ضببًا  لديهم،  اخلوف  م�ضاعر 

اأن ُيلقي باللوم على زوجته باأنها ال�ضبب 

اء زيارتها ملنزل �ضقيقتها للمعاودة  qnجر

ظلqnت  وهكذا  معها،  الأولد  وا�ضطحاب 

flاوف   qحمل بالزكام  الإ�ضابة  حالة 

تكون  قد  اأنها  يف  وال�ضتباه  الكثريين 

انفلونزا اخلنازير، وا�ضطرqn الكثري منهم 

ما  وهذا  د،  qوالتاأُك الطبيب  اإىل  للذهاب 

فعله كامل، حيث اأخذ ابنه اإىل امل�ضت�ضفى 

لديه،  التي  النفلونزا  حالة  من  د  qللتاأُك

ول  عادية،  حالته  باأن  ُمطمÄنqnًا  ليعود 

قدوم  مع  اخلوف  حالة  يعي�ص  يزال 

تبادل  واأثر  املبارك،  الأ�ضحى  عيد 

انتقال  خ�ضية  والزيارات،  امل�ضافحة 

النفلونزا.

ÒÑc lÒKCÉJ
اأن حالة الذعر من الإ�ضابة  - بالتاأكيد 

رت على �ضلوكيات  qnبانفلونزا اخلنازير اأث

النا�ص وتعامالتهم وعلى طقو�ص العيد، 

وتبادل  امل�ضافحة  و�ضائل  ت  qnوخف

الكثريون  وŒنqnب  العيدية،  القبالت 

بينما  العيدي،  وال�ضالم  امل�ضافحة 

والتقليل  بامل�ضافحة  اآخرون  اكتفى 

الأماكن  وŒُنqب  العيدية  الزيارات  من 

انفلونزا  انتقال  من  خوفًا  املزدحمة، 

اخلنازير، نتيجًة لنتقالها عرب القرتاب 

اأو  الهواء  وا�ضتن�ضاق  امل�ضابني  من 

التي  الو�ضائل  من  وغريها  ُم�ضافحتهم 

قد تت�ضبqnب يف انتقال الإ�ضابة.

í°VGh l»Yh
يقول  ُمقاول،  ناجي،  عبده  د  qnحُمم  -

من  كبريًة  حالًة  مل�ضنا  اأننا   ßاملالح  :

عيد  ام  qnاأي خالل  الكثريين  لدى  الوعي 

الفطر املبارك، و�ضاهدنا اأُنا�ضًا كثريين 

على   zال�ضيالن{ اأو  امات  qnالكم ي�ضعون 

الفريو�ص  وجوههم، خوفًا من و�ضول 

اإليهم، كما لحظنا اأن العديد من النا�ص 

املزدحمة  الأماكن  ارتياد  Œنqnبوا 

و�ضائل  يف  الحتياطات  واأخذوا 

املوا�ضالت، ولوحß احلذر يف �ضفوف 

مدى  ُتظهر  امل�ضاهدات  اإن  بل  الكثري، 

خاذ خطواتm اأكÌ �رشامة، كالكتفاء  qpات

القبالت  وŒُنqب  العيدية،  بامل�ضافحة 

العيدية والعناق وغريها من امل�ضاهدات 

ال�ضورة  كانت  واإن  مل�ضناها،  التي 

 mبدرجة اآخر  اإىل   mتمع›ُ من  تتفاوت 

يف  ال�ضورة  اأن  غري  الوعي،  وُم�ضتوى 

دت  qnواأك اإيجابيًة  كانت  الأحوال  جميع 

التي  الإعالمية  التوعية  برامج  ‚اح 

لت بها و�ضائل الإعالم الر�ضمية. qnتكف

º qo¡ØJh lπ qoÑ≤J
قال  ه،  qpُموج اجلندي،  عبده  د  qnحُمم  -

عدم  على  العيد  ام  qnاأي خالل  حر�ضُت   :

واكتفيُت  الأ�ضدقاء،  مع  القبالت  تبادل 

وجدُت  وقد  العادية،  بامل�ضافحة 

ُمتقبqpلني  الآخرون 

مني  qpوُمتفه للو�ضع 

ما  وهو  لالأمر، 

م�ضاعر  اأزال 

وعند  احلرج، 

وتبادل  امل�ضافحة 

التهاين  عبارات 

 : لبع�ص  نقول  ُكنqnا 

في�ص  ما  }معلي�ص، 

خ�ضية   ،zعناق

اأحدنا  يكون  اأن 

بانفلونزا  ُم�ضابًا 

 ، ير ز خلنا ا

�ضعار  و�ضاد 

انفلونزا  بال   lعيد{

ومن   ،zخنازير

حر�ضُت  ناحيتي 

التقليل  على 

الزيارات،  من 

بزيارة  واكتفيُت 

فقط   - الأقارب 

فعله  وهو   -

الكثريون.

ójó°T lê nô nM
م�ضاعر  رافقت  ذلك  مع  بالتزامن   -

احلذر الكثري من املواقف الطريفة، التي 

العديد من املواقف  اإليها، وكذا  اأ�رشنا 

وائل  يقول  اإذ   - اأي�ضًا   - املحرجة 

اأحد  : حني حاولُت عناق  حمود، عامل 

د  qnمُبجر ويكتفي  يبتعد  وجدته  الأ�ضدقاء 

امل�ضافحة على غري العادة التي يقت�ضيها 

العيد، وحينها �ضعرُت بحرجm �ضديد، وقد 

. qمت الأمر، فاحلذر ُمهم qnتفه

äÉ©FÉ°ûdG QÉ°ûàfG
من  العديد  ُبثqnت  ذلك  جانب  اإىل   -

 mاأ�ضخا�ص اإ�ضابة  حول  ال�ضائعات 

بانفلونزا اخلنازير، وŒنqnب اأ�ضدقاءهم 

رًا بتلك ال�ضائعات، اإذ يقول  qزيارتهم تاأُث

حدادة  ور�ضة  �ضاحب  �ضعيد،  ر  qnُمطه

القرية  اإىل  عاد  حينما  اإنه  ب�ضنعاء، 

الكثري   pياأت مل  العيد،  لق�ضاء  تعز  يف 

ام  qnاأي يف  عليه  لل�ضالم  الأ�ضدقاء  من 

اأن يكون قد حمل معه  العيد، خوفًا من 

 mاأخبار الفريو�ص، نتيجًة ملا �ضمعوه من 

العا�ضمة  يف  النفلونزا  انت�ضار  عن 

حًا اأن هناك الكثري  qpكبرية، ُمو�ض mبدرجة

حول  تناقلها  جرى  التي  ال�ضائعات  من 

والتي  بالنفلونزا،   mاأ�ضخا�ص اإ�ضابة 

ت  qnواأد الأ�ضخا�ص  من  الكثري  على  رت  qnاأث

زيارتهم  عن  الكثريين  عزوف  اإىل 

وŒُنqب اللتقاء بهم، حتى عند النتهاء 

من �ضالة العيد هناك اأ�ضخا�صl غادروا 

ُم�ضلqnى العيد دون ال�ضالم العيدي، وذلك 

على غري العادة امُلتqnبعة.

äÉeÉ qnªµdG AÉØàNG
- من الوا�ضí اأن م�ضاعر اخلوف خالل 

يف  الفارق  خالل  من  قلqnت  العيد  هذا 

من  الكثري  نرى   rُعد nن ومل  امل�ضاهدات، 

امات،  qnالكم ي�ضعون  الذين  الأ�ضخا�ص 

باأمانة  �ص  qpُمدر ناجي،  اأحمد  يقول  اإذ 

خالل  احلذر  م�ضاعر   rُعد nت مل   : العا�ضمة 

عليه  كانت  مثلما  موجودًة  العيد  هذا 

 nر nن ام عيد الفطر املبارك، ومل  qnاأي خالل 

ما  عك�ص  امات،  qnالكم ي�ضع   mضخ�ص�  qاأي

كما  املبارك،  الفطر  عيد  يف  وجدناه 

حتى  التجارية  املحالqnت  اأ�ضحاب  اأن 

امات  qnالكم بتوزيع  يقوموا  مل  اللحظة 

احلذر،  و�ضائل  وقلqnت  الزبائن،  على 

باعتبار  منه،  التحذير  يقت�ضي  ما  وهذا 

اخلطر ل يزال قائمًا ول تزال احتمالت 

الإ�ضابة بالفريو�ص قائمًة، وذلك يتطلqnب 

با´ التعليمات والإر�ضادات  qpمن اجلميع ات

خالل  الإ�ضابة  من  الوقاية  وو�ضائل 

.ó«©dG

Ú qp°üàîoŸG …CGQ
اأ�ضتاذ  �ضالqnم،  طالل  الدكتور   -

، جامعة �ضنعاء،  qة الطبqnيq pالفريو�ضات بُكل

د على �رشورة اأن ي�ضتمرqn النا�ص يف  qpُيوؤك

الأخطار  ال�ضحيحة، لأن  الوقاية  با´  qpات

ر اللقاحات،  qل تزال قائمًة مع عدم توُف

والإر�ضادات  التعليمات  با´  qpات لذا 

الأماكن  ارتياد  Œُنqب  يف  املعروفة 

حالة  ازدياد  مع  خ�ضو�ضًا  املزدحمة، 

ويجب  الأعياد،  ام  qnاأي يف  الأعرا�ص 

واحلفا®   mة qnُم�ضتمر  mب�ضورة اليدين  غ�ضل 

والقبالت  العناق  وŒُنqب  النظافة،  على 

اإ�ضافًة  العيد،  ام  qnاأي خالل  ال�ضالم  يف 

 mضخ�ص�  qpاأي م�ضافة مرتm عن  البتعاد  اإىل 

ا  qnاأم بالنفلونزا،  اإ�ضابته  يف  ُي�ضتبه 

بالن�ضبة لالأ�ضخا�ص امل�ضتبه يف اإ�ضابتهم 

 mغرف يف  البقاء  فعليهم  بالفريو�ص، 

اختالط  وŒُنqب  املنازل،  يف   mة qnخا�ض

رعايتهم   qnويتوىل معهم،  الأُ�رشة  اأفراد 

املناديل  ا�ضتخدام  ويجب  واحد،   lفرد

من  والتخُلq�ص  وال�ضعال،  العط�ص  اأثناء 

اة  qnت القمامة امُلغطqnتلك املناديل يف �ضال

باأكيا�ص، كما يجب على اأفراد العائلة، 

غ�ضل  امل�ضابني،  مع  يتعاملون  الذين 

اأيديهم، واألqn ي�ضتخدموا اأدوات املر�ضى 

 mواأطباق ومناديل  منا�ضف  من  ة  qnاخلا�ض

امل�ضتبه  وعلى  غ�ضلها،  بعد   qnاإل ومالعق 

د  qللتاأُك ة  qnال�ضح وزارة  مع  التوا�ضل  بهم 

من حالة الإ�ضابة لديهم.

 ójó©dG ±É°ûàcG AG qnôL ´QÉ°ûdG ‘ ™∏¡dG AGƒLCG äOÉ°S
 ™∏¡dG ≠∏Hh ,ôjRÉæÿG Gõfƒ∏ØfÉH áHÉ°UE’G ä’ÉM øe

 äóHh ,»°VÉŸG ô£ØdG ó«Y ™e øeGõàdÉH ¬JhQP
 má«HÉéjEG mIQƒ°üH ¢SÉædG äÓeÉ©J ‘ Qò◊G ôYÉ°ûe

 É¡YÉÑ q pJG Öéj »àdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©à∏d káHÉéà°SG
 Gõfƒ∏ØfÉH áHÉ°UEÓd Ö q pÑ°ùoŸG ¢ShÒØdG ∫É≤àfG Ö qoæéàd

,ôjRÉæÿG

øª«بال …ó«©ا∫ الØا’حت q∞لj lQ nò nر حjRاæÿزا اfƒلØfEا ... øjó«ع Úب
مها ال�شاWh .. ´Qراh ∞F�شاF©اä الShÒØص q pó≤ oj läاógشا� oم

Ñاعها للbƒاjة  q pات »¨Ñæj läاOشا�QEاh .. ةªFاb ∫تزا ’ ±h3املخا 22

ä’Éch-Rƒ«f áHôZ
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"bQG ˆG º°ùH»ك , jPDƒj Å°T πc øeك , ÚY hCG ¢ùØf πc öT øeh حØ°ûj ˆG ó°SÉ»ك"
á«YöûdG á«bôdÉH …hG óàdG

ó©°S ƒHCG ñC’G ™e áن°ùdGh ÜÉàµdG øe

Healing by Quran & the Sunah
By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

Quality Care With Heart & Commitment
- Offering our patients cutting edge knowl-
edge & technology for optimal diagnosis & 

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

Qƒ°üæe óªMCG /O
!Qƒjƒ«æH Î°ù°ThQ á©eÉL øe ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J »FÉ°üNCG

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

.êÓ©dGh áeóÿG øe iƒà°ùe %$YCG Ëó"J Éæàª¡e

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

Most unsurances accepted
ô¡°T 24 IóŸ IóFÉa 0%

GAÉ°ùe 5 $àM ÉMÉÑ°U 9 øe âÑ°ùdGh á©ª÷G -¢ù«ªÿG :%ÉjCG IOÉ«©dG

Tel: 718-618-4945
email: sunsetortho@hotmail.com

!"#$% &'()/*
Ahmed Mansour, D.D.S

476 48 th street (corner of 
5th Avenue), Brooklyn 11220

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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ت©لº ا’‚ل»زjة hت©لº مهاQاä الل¨ة
:πªت�ش èبرام

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

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

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

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

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

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

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

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

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

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

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

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

212 -381  -  8831 New York Institute of English And BusinessحÑ«Ñة 
248 West 35th Street
New York, NY 10001

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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õæ«Ø«f á«dó`«°U

Nevins Pharmacy
ب�سرى �سارة للجالية العربية

ي�سر اSCسرة Uسي`دلية fيفينز اC¿ تعلن Yن اaتتاì الüسي`دلية العربية الCو¤ ‘ منط≥ة داو¿ 

Úلcتاو¿ برو

f≥وم بî`دمة cاملة للوUسفاä الطبية

Öمر من الطبيCدوية باCسر± الUو Öيcتر

cاaة اfCوا´ الCدوية ا÷اهزة وامل�سكناä واملع`داä الطبية واLC¡زة قياS¢ ال�سكر وال`` Vس¨§ 

Nدمة قياV ¢Sس¨§ ال`دم وNدمة üëa¢ ال�سكر ‹اfا

πc اMتياLاä الWCفا∫

Wب™ وحتمي†¢ الÓaCم (2-3  اCيام )  

حتويπ الCموا∫ داπN الولياä املتë`دة وNارL¡ا

üNسم NاU¢ لaCراد ا÷الية العربية

اSCسعارfا ‘ متناو∫ ا÷مي™    

Full Service Perscription Dept
Diabetics & Surgical Supplies Available
Full Line of Health & Beauty Aids- Baby Needs
Film Processing & Developing (2-3 days)
Money Gram Transfer services, Money Orders
Bill Payment Center- Free Pickup & Free Delivery 
Come Visit US and speak to our professional staff
  

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

Tel: 718-422-0100
Fax: 718-422-0118

We gladly accept Medicaid,
 Most Insurance & Major Union Plans

Ú°ùM ó`›CG :IQGOEÉH

IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

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

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

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

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

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.
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Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

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

Sun 11:00AM- 7:00 PMwww.mrelectronicsnyc.com
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8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

Tساgد اàdلõØيو¿ اd©رب«
áسهريT äأ… دف©اG ¿بدو
Tساgد اàdلõØيو¿ اd©رب«
áسهريT äأ… دف©اG ¿بدو

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

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

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

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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ΩÓaC’اh âfCا
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áµe ¤EG á∏MQáµe ¤EG á∏MQ
áWƒ£H øHG ≈£N ≈∏YáWƒ£H øHG ≈£N ≈∏Y

Liberty Science Center 
 Liberty State Park 
 222 Jersey City Boulevard  
Jersey City- NJ  07305 
 201.200.1000

 ó«©ام الjاأ ∫ÓNh ¿ا’آ

 Hallal Food and a prayer
area during EID days

 IÓ°ü∏d ¿Éµeh ∫ÓM ¬«aƒH
ó«©dG ΩÉjCG ∫ÓN
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Learn English
ájõ«∏‚’G á¨∏dG º«∏©àd »µjôeC’G õcôŸG

 1975 ΩÉY òæe ájõ«∏‚’G á¨∏dG º«∏©J ‘ ¿ƒ°ü°üîàe
∑Qƒjƒ«f áj’ƒd ájƒHÎdG IQGO’G ±ôW øe ÉæH ±Î©eh

óYGƒ≤dG ,QGƒ◊G ,áHÉàµdG ,IAGô≤dG º∏©àà°S -
»°SÉ«b âbh ‘ äGOôØŸGh 

Qƒ£àŸG ¤G ÇóàÑŸG øe äÉjƒà°ùŸG ™«ªL -
 ≈àMh ÉMÉÑ°U áæeÉãdG øe ΩÉjCG á©Ñ°S áMƒàØe á°SQóŸG -

kAÉ°ùe á©°SÉàdG
.»eƒ«dG ∂›ÉfôH Ö°ùM Ö°SÉæŸG ∂àbh ÎNG -

.ÖdÉW Gõ«a ¤G ¢ùfõÑdG hCG áMÉ«°ùdG Gõ«a Ò«¨J -

 çدëàلd ≈æم áس�fB’ا ÖلWا ΩÓ©àسSÓd
ÊاéŸم اbرdل≈ اY á«رب©dا á¨لdم©كم با

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!

´ƒÑ°SC’G ‘ §≤a
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