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وا�سنطن  يف  �سارع  يوجد  ال 
”مثلما  �سرتيت  ”جي  ي�سمي 
حروف  باقي  مع  احلال  هو 
التي  االإجنليزية  االأبجدية 
�سوارع  علي  معظمها  يطلق 
لكن  االأمريكية،  العا�سمة 
عن  املدافعني  من  جمموعة 
ا�ستلهموا  ال�سالم  خيارات 
عن  لالإعالن  الغياب  هذا 
اليهود  من  منظمة  اأول  قيام 
دعم  علي  تركز  االأمريكيني 
الذين  االأمريكيني  ال�سيا�سيني 
التحرك  ب�سرورة  يوؤمنون 
حقيقة  �سلمية  ت�سوية  نحو 
حتدي  يف  االأو�سط  ال�سرق  يف 
ال�سغط  جماعات  الأقوي 
الواليات  يف  الإ�سرائيل  املوالية 
العالقات  جلنة  وهي  املتحدة 
العامة االأمريكية-االإ�سرائيلية 
املعروفة اخت�سارا با�سم اإيباك

اليهود  رموز  من  ح�شد  متكن  فقد   
مب�شاندة  ”الليرباليون“  الأمريكيني 
املجتمع  يف  معروفة  �شخ�شيات  من 
تاأ�شي�س  عن  الإعالن  من  الإ�رسائيلي 
اإيل  ت�شعي  وا�شنطن  يف  جديدة  منظمة 
ال�رسق  يف  ال�شالم  جهود  م�شاندة 
”اإيباك“  وجه  يف  والوقوف  الأو�شط 
دفاعها  يف  الكثريون  يراها  التي 
اإ�رسائيل  يف  املت�شددة  ال�شيا�شات  عن 
اأمريكا  وم�شالح  اأمنها  علي  كارثة 
وم�شتقبل التعاي�س يف املنطقة رافعني 
موؤيدون  لإ�رسائيل.  ”موؤيدون  �شعار 
املوؤ�ش�شني  من  مائة  اأطلق  لل�شالم“. 
املنظمة  ”علي  �شرتيت  ”جي  ا�شم 
اإيجاد  يف  الرغبة  عن  تعبريا  اجلديدة 
جتاه  الأمريكية  لل�شيا�شة  جديد  طريق 
عامي  بن  جريمي  ويعترب  ال�رساع، 
الداخلية  لل�شيا�شة  ال�شابق  امل�شت�شار 
كلينتون،  بيل  الرئي�س  اإدارة  يف 
ودانيل ليفي امل�شت�شار ال�شابق لرئي�س 
باراك-  اأيهود  الإ�رسائيلية  احلكومة 
بريطانيا  مبعوث  ليفي  اللورد  وجنل 
والباحث  الأو�شط  ال�رسق  يف  ال�شابق 
الن�شط يف وا�شنطن - هما العقل املدبر 
للجماعة اجلديدة التي قالت يف بيانها 

الأول ”لفرتة طويلة من الزمن
اإعادة تعريف ”تاأييد اإ�رسائيل“ !

ي�شغي  التي  الوحيدة  الأ�شوات  كانت 
�شناعة  يخ�س  فيما  ال�شيا�شيون  اإليها 
ال�شيا�شة الأمريكية يف ال�رسق الأو�شط 
تاأتي من قلة عالية ال�شوت من اأق�شي 
الأمريكي  اليهودي  املجتمع  ميني 
واليمني  اجلدد  املحافظون  منهم 
وامل�شيحيون-ال�شهيونيون  املت�شدد 
هوؤلء  حول  وقد  الراديكاليون. 
اإيل  اإ�رسائيل  موالة  من  تعريفهم 
الأمريكية“.  ال�شيا�شة  يف  التاأثري 
اأن املنظمة اجلديدة تركز علي  مبعني 
يف  اإ�رسائيل“  ”تاأييد  تعريف  اإعادة 
�شارت  اأن  بعد  الأمريكية  العا�شمة 
واملحافظني  املت�شدد  اليمني  اأفكار 
اأمريكا  لعالقة  املحددة  هي  اجلدد 
امليزانية  اأن  ورغم  واإ�رسائيل. 
تقارن  ل  اجلديدة  للمنظمة  املبدئية 

”اإيباك“ اليوم اإل اأن املوؤ�ش�شني  بقوة 
يف�شلون اإ�شرتاتيجية جديدة تقوم علي 
اأن�شار  من  باأعينهم  مر�شحني  م�شاندة 
الكوجنر�س  اإنتخابات  يف  ال�شالم 
�شوتا  للجماعة  يكون  حتي  املقبلة 
وا�شنطن  يف  القرار  �شنع  دوائر  يف 
ولن ت�شعي املنظمة اإيل حتدي النواب 
يدينون  ممن  القدامي  الدميقراطيني 
النقا�س  يقبل  ل  لإ�رسائيل  تام  بولء 
جديدة  اأر�شية  بناء  اإيل  �شت�شعي  بل 
اإمتداد  ت�شجع  ول  ال�شالم  جهود  تدعم 
احلال  هو  مثلما  نهاية  بال  ال�رساع 
اليوم بني �شفوف ”اإيباك“ واأن�شارها 
خم�شة  وراء  املنظمة  �شتقف  لذلك 
يف  اجلدد  املر�شحني  من  الأقل  علي 
القانون  ويحظر  املقبلة.  الإنتخابات 
امل�شالح  جماعات  علي  الأمريكي 
التربعات  جمع  ر�شميا  امل�شجلة 
لأذرع  ميكن  لكن  �شيا�شية  لأغرا�س 
تابعة ت�شمي جلنة العمل ال�شيا�شي العمل 
لأهداف  املوؤيدين  ال�شيا�شيني،  مع 
املنظمة الأم، جلمع تربعات اإنتخابية. 
ال�شيناتور  املوؤ�ش�شني  قائمة  وت�شم 
ال�شابق لينكولن �شايف والكاتب ال�شهري 
ايكاف�شتي  وماريا  �شيجمان  هرني 
ال�شابق  العاملني  فريق  رئي�س  نائب 
هالبرين  ومورتن  الأبي�س  البيت  يف 
المريكية  باخلارجية  التخطيط  مدير 
نا�رس  كونالك�س  وماركو�س  �شابقا 
املعروفة  مانثلي“  ”وا�شنطن  جملة 
الأمريكي  ال�شفري  لوي�س  و�شامويل 
والباحث  اإ�رسائيل  لدي  ال�شابق 
وروبرت  مايل  روبرت  املعروف 
اليهودية  ال�شخ�شيات  اأحد  �شولومنت 
الدميقراطي  للمر�شح  املوؤيدة  البارزة 
با�شتور  وروبرت  اأوباما  باراك 
الأمن  جمل�س  يف  ال�شابق  املدير 
املدير  روزنتال  وحنا  القومي 
لل�شئون  اليهودي  للمجل�س  ال�شابق 
من  الع�رسات  اإيل  بالإ�شافة  العامة، 
لل�شالم  املروجة  املنظمات  روؤ�شاء 
وحاخامات  الو�شط  ال�رسق  يف 
وكتاب.  جامعات  واأ�شاتذة  بارزين 
عدد  اأعلن  اإ�رسائيل،  داخل  ومن 
منهم  اجلديدة  املنظمة  م�شاندة  كبري 
ال�شابق  املو�شاد  م�شئول  الفار  يو�شي 

اخلارجية  وزير  عامي  بن  و�شالومو 
الكني�شت  الأ�شبق وافرام بورج رئي�س 
ال�شابق  املدير  كمحي  ديفيد  ال�شابق 
رابني  وداليا  الإ�رسائيلية  للخارجية 
النائب ال�شابق لوزير الدفاع والعديد 

من اجلرنالت املتقاعدين واأخرون.
اأ�شلوب جديد للعمل

علي  اجلديدة  املنظمة  اأ�شا�س  يقوم 
للجماعات  الطاغي  التاأثري  اإنهاء 
تعطي  ل  التي  واليمينية  املت�شددة 
للتحدث  الفر�شة  الليرباليني  اليهود 
ال�رسق  ال�شالم يف  فيما يخ�س عملية 
يف  الأمريكي  والدور  الأو�شط 
عامي  بن  جريمي  املنطقة.ويقول 
اليهود  بني  املحافظ  التيار  ان 
م�شطلح  اأختطف  قد  الأمريكيني 
ل  ما  وهو  لإ�رسائيل“  ”املوؤيدون 
اليهود  من  الغالبية  مع  فيه  يتفقون 
و�شف  وقد  وغريهم.  الأمريكيني 
مراقبون يف وا�شنطن التوجه اجلديد 
”اإيباك“  ملنظمة  حتديا  ميثل  باأنه 
النفوذ والتي تبني �شعبيتها  الوا�شعة 
علي منا�رسة ال�شيا�شات الإ�رسائيلية 
دون مراجعة امل�شئولني الإ�رسائيليني 
خا�شة  خطوات،  من  يتخذونه  فيما 
متويال  �شتجذب  اجلديدة  املنظمة  اأن 
من  الليربايل  اجلناح  من  وتربعات 
املوؤيد  الأمريكي  اليهودي  املجتمع 
دولتني  اأقامة  حل  وفر�س  لل�شالم 
فل�شطينية واإ�رسائيلية جنبا اإيل جنب. 
موازنة  رفع  املوؤ�ش�شون  وياأمل 
مليون   1.5 من  اجلديدة  املنظمة 
يف  املاليني  ع�رسات  اإيل  دولر 
الوقوف  اأجل  من  العاجل  القريب 
اإجمايل  ”اإباك“ التي ي�شل  يف وجه 
مليون   100 اإيل  املالية  ودائعها 
دولر، وعدد اأع�شائها اإيل ال 100 
 18 يف  مكاتب  ولها  �شخ�س،  األف 
ميكن  التي  العوامل  ومن  ولية. 
للمنظمة  التربعات  حجم  ترفع  ان 
عرب  التربعات  زيادة  هو  اجلديدة 
املر�شح  حملة  غرار  علي  الأنرتنت 
اليوم،  اأوباما  باراك  الدميقراطي 
كبري  الهام  م�شدر  �شارت  والتي 
التي  والتقدمية  الليربالية  للقوي 
التقليدية  القوي  احتكار  ك�رس  تريد 

يف  خلرباء  ووفقا  ال�شيا�شي.  للعمل 
الأمريكية-الإ�رسائلية  ال�شيا�شات 
لن  �شرتيت“ رمبا  ”جي  منظمة  فاإن 
منظمة  مناطحة  علي  قادرة  تكون 
لكنها  الطاغي  تاأثريها  ”اإيباك“ يف 
جت�شد  اأن  ميكن  جديدة  حالة  تخلق 
والعقائدية  الفكرية  اخلالفات 
الأمريكيني  اليهود  من  فريقني  بني 
اأن  كما  قبل.  من  حتدث  مل  ب�شورة 
املوايل  اللوبي  يف  املعتدلني  منظمة 
لإ�رسائيل ميكن اأن متثل بداية جديدة 
يف  العربية  الأطراف  مع  للتوا�شل 
من  وخارجها  املتحدة  الوليات 
م�شرتكة  اأجندة  بناء  ال�شعي  خالل 
الأو�شط  ال�رسق  يف  ال�شالم  لعملية 
القادمة. وتوؤيد  القليلة  ال�شنوات  يف 
الإن�شحاب  �شرتيت“  ”جي  جمموعة 
مع  واجلوار  العراق  من  الأمريكي 
�شوريا وجتنب اأية مواجهة ع�شكرية 
مع اإيران وهو املوقف الذي يخالف 
الإ�رسائيلي.  لليمني  ”اإيباك“  تاأييد 
يف  اليهود  اأفعال  ردود  وتفاوتت 
ب�شاأن  وخارجها  املتحدة  الوليات 
اأعتربها  حيث  اجلديدة  املنظمة 
توقيت  يف  �رسورية  خطوة  البع�س 
مهم لتغيري دفة احلوار يف وا�شنطن، 
جمرد  هوؤلء  اأن  اأخرون  قال  فيما 
وجمموعة  العربي  اللوبي  من  جزء 
ل  ممن  الليرباليني  الي�شاريني  من 
يقدرون حجم اخلطر الذي تتعر�س 
له اإ�رسائيل! ويقول دانيال ليفي ”كل 
اأنه  اليوم  يوؤكد  وا�شنطن  يف  واحد 
�شديق لإ�رسائيل. لكن ال�شداقة التي 
ويتم�شك  يتمادي  اأن  للمحتل  تقول 
املحتلة  الأر�س  من  �شنتيمرت  بكل 
اإيل  تتحول  ولأنها  �شداقة.  لي�شت 
�شنوات  ننفق  �شداقة خمادعة عندما 
وتغذية  الإحتالل  حماية  يف  اأخري 
اأن  الذات“.  تدمري  يف  الرغبة 
الق�شايا  حول  امل�شرتكة  الأر�شية 
مثل  جديدة  جمموعة  بني  الرئي�شية 
العرب  وال�شيا�شيني  �شرتيت“  ”جي 
طرف  مع  ج�رس  بناء  �رسورة  توؤكد 
ولي�س  وا�شنطن  يف  وخمتلف  جديد 
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منظمة يهودية نا�سئة حت�سد رموز �ليهود �لأمريكيني 
للوقوف يف وجه �سيا�سات ”�إيباك“ �لكارثية
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طرق �لن�ساء بتنومي �طفالهم:
 �ل�سوريه: نام يبعتلي حمى.. 

�للبنانيه: نام تئربين..
 �مل�رصيه: نام يا حبيبي نام .. 
�الجنبيه: �سويت درمي بيبي... 

�لفل�سطينيه: عوووووووووو �جا ياخدك نام 
يلعنك ويلعن �بوك معك

---------
يف مز�رع رجع �لبيت زعالن �سالته مرته مالك 
زعالن قلها �ساع �حلمار , قالتله وال يهمك �ي 

و�لله دخلتك علي بت�سوى 100 حمار
----------

وحدة قالت لزوجها مالك يا زملة �لك �ساعتني 
بتقر� بعقد �لزو�ج لي�ش ع �ي�ش بتدور قلها بفت�ش 

ع تاريخ �النتهاء
---------

فيه عجوز ر�حت تخطب لولدها ,, �ساألتها 
�أم �لبنت : �أن �ساء �لله �لولد ما يدخن ؟ قالت 

�لعجوز : ال .. �حلمد لله .. ولدي ما بدخن … 
�إال �إذ� �سار �سكر�ن … ب�ش

-------
لب�ست �لف�ستان ور�حت جر�ي عالك�رص و�سافها 
�المري وحبها ورك�سو� �سو� وفجاأة دكت �ل�ساعة 

طنع�ش وجر�ي و�سارت ترمح ترمح ووكع 
ببوجها عالدرج )�نخمد هالكيت وبكره بكملك 

باكي �لك�سة******( فالحة فل�سطينية برتوي ق�سة 
�سندريال البنها

------
مره و�حد كل يوم بياكل فول فطلعلو �ل�سيطان 

وقله هلكتني يا بتغري �لفول يا بت�سمي
------

مرة ولد ر�ح المة وهي بت�ستغل وطلب منها ��سي 
فقالتلة �طلع بره يا حمار فهو طلع برة و�ساف 

قطيع حمري فرجع وقالها �جا �بوي وعمامي
-------

مره و�حد ع�سبي كتري �رص�سه وجعه ر�ح لدكتور 
قله �خلعلي كل ��سناين وخلييه زى �لكلب كاعد 

حلاله
-------

و�حد فات على غرفة كلها ح�سا�سني قال حر�م 
عليكم قالولو وعليكم �حلر�م

-------
حم�س�ش جابلوه �بوه �رصيط ��سالمي عل�سان يعقل 

رجع �بوه بعد ��سبوع لقاه حمجب

و�حد �سال لي�ش �ليهود خ�سومهم 
كبرية؟؟؟؟؟؟؟؟�لثاين رد عليه عل�سان �لهو�ء جماين

-------
مني ���رصع و�حد يف �لدنيا؟

بخيل معزوم على �لغد�
-------

مرة و�حد ق�سري كتري كتري �جتوز وحدة ق�سرية 
كتري كتري جابه ولد �نتحر عن �لر�سيف

------
مره يف �أمريكي و فرن�سي و �سيني حبو يجربو� 
�سدى �أ�سو�تهم عند �سالالت نياجر� �الأمريكي 

قال هلوووووو �ل�سدى قال هلوووووووو ووووو 
ووووو .. �لفرن�سي قال بوجنور �ل�سدى قال 

بوجنوور وور ووور.. �ل�سيني قال ت�سينغ �سانغ 
�سونغ.. �ل�سدى قال �أه ها طيب ما�سي

--------
�البن : هل تعلم يا �أبي �أنني �لوحيد �لذي �أجاب 

على �سوؤ�ل �ملعلم �ليوم ! �الب : عظيم ...وما هو 
�ل�سوؤ�ل ؟ �البن : من �لذي مل يكتب �لو�جب

------
�لبنت بت�ساأل �أمها: ماما, لي�ش �لبنت بتلب�ش 

ثوب �أبي�ش يوم عر�سها؟ . �الأم: الأنه �أ�سعد يوم يف 
حياتها يا بنتي... �لبنت بعد تفكري: ها , �الآن 

عرفت لي�ش �لعري�ش يلب�ش �أ�سود
------

�ساأل �ملدر�ش �لطالب: �لثعلب يلد �م يبي�ش؟ قال 
�لطالب: �لثعلب مكار توقع منة �ي �سي!!؟؟

-----
�ساأل �ملعلم �لتلميذ: �ذ� باع �أبوك ع�رصون كلغ 
موز ب 10 دنانري.. و ع�رصون كلغ برتقال ب 

؟  �سيح�سل عليه  �لذي  دينار فما هو �ملبلغ   20
�لتلميذ: ال �سيء.. الأن �أمي �ست�ستويل على �لفلو�ش 

كلها
------

هاي هاو�ر يو كول مي بليز.. م�سطول باعت 
م�سج لو�حد جهازه ما ب�ستقبل عربي

------
حم�س�ش ببكي بامل�ست�سفى �ساألوه �سو يف ؟؟ قال ال 

ب�ش �لو�لد �سوي متويف
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بقلم:
د.جيم�س الزغبي

 25 املوافق  الأحد  يوم  التقى 
اأكتوبر يف وا�شنطن، ممثلو ما يزيد 
العرب  جلاليات  منظمة  ثالثني  على 
تاأكيد  بهدف  الأمريكيني  واليهود 
التزامهم امل�شرتك بالت�شوية ال�شلمية 
الأو�شط.  ال�رسق  لنزاع  ال�شاملة 
اللقاء  هذا  رعاية  يف  �شارك  وقد 
ت�شف  �شرتيت“ -التي  ”جي  منظمة 
موؤيدة  �شغط  جمموعة  باأنها  نف�شها 

ذراع  ميثل  الذي  الأمريكي،  العربي  واملعهد  ولل�شالم،  لإ�رسائيل 
اللقاء  اإىل  وان�شمت  الأمريكية.  العربية  باجلالية  اخلا�شة  ال�شيا�شات 
املذكور ”تينا ت�شني“ نائبة م�شاعد الرئي�س ومديرة مكتب البيت الأبي�س 
الذين  ال�شا�شة والنا�شطون  اأمل  التي  الر�شالة  العام. وكانت  للتوا�شل 
الدولتني  حلل  تاأييدهم  اإعالن  هي  اإر�شالها  يف  املنا�شبة  تلك  ح�رسوا 
عن  ف�شال  الفل�شطيني،  الإ�رسائيلي-  النزاع  حلل  طريقًا  امل�شتقلتني 
تاأييدهم جلهود ال�شالم التي ظلت اإدارة اأوباما تبذلها اإىل اليوم، على 

رغم اخلالفات الكبرية بني الأطراف املتنازع

 ولي�شت هذه هي املرة الأوىل التي تتحد فيها مواقف العرب واليهود 
الأمريكيني املوؤيدة لل�شالم. فاإثر انتهاء مرا�شم توقيع رابني- عرفات 
على اتفاقات ال�شالم يف عام 1993، حفز الرئي�س الأ�شبق بيل كلينتون 
على  وحثاها  واليهودية  العربية  اجلاليتني  قيادات  جور  اآل  ونائبه 
اإل  املنا�شبة  تلك  اأثارته  الذي  الزخم  رغم  وعلى  ال�شالم.  عملية  دعم 
اأنه كان من ال�شعب على البع�س توحيد جهود اجلاليتني، ما مل يتمكن 
كل طرف من تخطي اأمناط �شلوكياته املوؤ�ش�شية الرا�شخة القائمة على 
اخلالف اأكرث من التفاق. وب�شبب جمموعة ال�شعوبات التي واجهت تلك 
املبادرة، وهي �شعوبات ترتاوح بني العقبات التي و�شعتها اإ�رسائيل 
بع�س  اإىل  ن�شب  وما  جانب،  من  للفل�شطينيني  القت�شادي  التقدم  اأمام 
هوؤلء من ممار�شات ف�شاد، مل تنجح مبادرة ”بناة ال�شالم“ يف حتقيق 
اأهدافها كما اأملنا. ولكن الذي بقي لنا من تلك التجربة هو قدرة العرب 
امل�شرتكة  ال�شداقات  وبناء  جهودهم  توحيد  على  الأمريكيني  واليهود 

التي �شمدت اأمام اختبار الزمن.
وعلى اأية حال، مل تكن الـ16 عامًا املا�شية حافزة لعملية ال�شالم. فقد 
بلغ عدد �شحايا العنف الآلف، بينما تف�شى الإرهاب والقهر والعنف 
امل�شتوطنات والعقبات على  املزيد من  اإقامة  ذلك  الدموي. و�شحبت 
الإ�رسائيلي  الطرفني  من  كل  مواقف  ت�شددت  بينما  ال�شالم،  طريق 
ما  اجلانبني،  كال  يف  املتطرفني  �شوكة  قويت  وبالنتيجة  والفل�شطيني. 

يعني تال�شي اأحالم الكثريين بتحقق ال�شالم.

ال�شالم  امل�شتمر نحو  التطلع  ال�شنوات هو  يتغري خالل هذه  ولكن ما مل 
واللتزام بتحقيقه مهما كانت ال�شعوبات. ومما ل�شك فيه اأن الظروف 
قبل  عليه  كانت  اأكرث �شعوبة مما  الآن  ال�شالم هي  م�شرية  تواجه  التي 
التزامًا  يبدي  اأمريكي جديد  الأقل هناك رئي�س  16 عامًا. ولكن على 
اإحراز  وا�شحًا بعملية ال�شالم، وهو ي�شعى لتخطي كافة العقبات بغية 

تقدم جدي.

اأن  اإل  احلايل،  الوقت  يف  مظلمة  تبدو  ال�شالم  اآفاق  اأن  رغم  وعلى 
وا�شنطن،  يف  اللقاء  هذا  يف  اجتمعوا  الذين  واليهود  العرب  الن�شطاء 

اتفقوا على اأهمية ال�شعي واملحاولة، مرة بعد اأخرى.

يف  القمة-  لهذه  احل�شور  طريف  كال  -يف  بالطبع  ي�شكك  من  وهناك 
نوايا واأهداف هذا اللقاء. ومن اليهود والعرب الأمريكيني من و�شف 
امل�شاركني باخليانة وغريها من ال�شفات ال�شلبية. غري اأننا نظل اأوفياء 
ملا نوؤمن به، متم�شكني بتقاليد التعاون التاريخي بني اأفراد اجلاليتني 
العربية واليهودية الأمريكيتني. وينبغي األ يقف هدف اللقاء عند هذا 
احلد، واإمنا عليه البحث عن طريق للتقدم اإىل الأمام. كما اأن علينا األ 
وقهره  املا�شي  ظلم  لإبدال  ن�شعى  اأن  بل  املا�شي،  لعداءات  ن�شت�شلم 
واإرهابه بالعدل والإن�شاف وال�شالم. كما ندرك يف نهاية الأمر اأننا 
واأن  الأو�شط،  ال�رسق  �شعوب  من  اجلاليتني  هاتني  يف  الأع�شاء  نحن 
بها  يلحق  اأكرث مما  ال�شالم م�شاحلها واأهدافها  �شيخدم  اأمريكا  بالدنا 
ا�شتمرار النزاع والعداءات التاريخية من خراب ودمار. ولهذا فنحن 

هنا اليوم معًا من اأجل ال�شالم الدائم والعادل يف فل�شطني

معا من �جل �ل�سالم
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ح�سب اجلن�سية
قد�مها  فلو�ش  عد   : �مل�رصية 

وماتديها�ش وال مليم
�ل�سود�نية : ��سغلها كل يوم يف 

�سغل �لبيت
�للبنانية : �منع عنها �ملكياج

وخلي  �ربطها   : �ل�سورية 
تلفونها يرن

قد�م  من  عدي   : �ل�سعوديه 
�ل�سوق وماتنزلها�ش

تخيل الدنيا بدون ن�ساء

1 �الأ�سو�ق هادية
2 ك�ساد �قت�سادى
3 �سو�رع فا�سية

4 �رصكات �الت�ساالت تخ�رص
5 �سوق �ل�سيار�ت ي�سيع

�سغل  ماعندو�ش  �ل�سيطان   6
ويقوم يعتزل

7 دو�ء �ل�سغط مالو�ش الزمة
8 كل �لرجال يدخلو �جلنة باإذن 

�لله...!!
9 مافي�ش نكد

10 �حلياة مببي مببي مببي

املراأة والعمر
�لقدم  ككرة  �سن20  يف  �ملر�أه 

يرك�ش خلفها 22 رجال
ويف �سن30 ككرة �ل�سلة يرك�ش 

خلفها 10رجال
�لبي�سبول  ككرة  �سن40  ويف 

يرك�ش خلفها رجل و�حد
كل  �لتن�ش  ككرة  �سن50  ويف 

رجل يرميها لالآخر
�جلولف  ككرة   60 �سن  يف  �أما 

ترتمي يف �حلفرة

مواقف ن�سائية

ور�  من  موبايل  ��سرتت  وحدة 
زوجها

فحبت تعملو مفاجاأة حلوة
دخلت �حلمام و�إت�سلت بيه

وقالتله �ألو يا حياتي .
�إت�سلي بعدين �لبقرة يف  قالها 

�حلمام!!!
دعاء مدّر�سة لغة عربية 

تزوج عليها زوجها
 

عندها  مك�سور�  �جعله  �للهم 
من�سوبا عندي

كانت  �أخو�ت  من  �جعلها  �للهم 
�أخو�ت  من  و�أجعلني   ....

�سارت
و�جعلني  مفرد�  �جعلها  �للهم 

جمعا
و�جعلني  عنها  ��رصفه  �للهم 

ممنوعة من �ل�رصف

بال�سدة  معاملتها  �أجعل  �للهم 
و�جلزم ..... و�جعل معاملتي 

بال�سم و�ل�سكون
ظرف  عندها  �جعله  �للهم 

...... و�جعله عندي حاال
�للهم �جعله عندي مبتد�أ و�جعله 

عندها خرب
فاعاًل  عندي  �جعله  �للهم 

و�جعله عندها مفعواًل به
مرفوعا  عندي  �جعله  �للهم 

و�جعله عندها جمرورً�
معربًا  عندي  �جعله  �للهم 
من  له  حمل  ال  عندها  و�جعله 

�العر�ب
مذكر  جمع  عندي  �جعله  �للهم 
فعاًل  عندها  و�جعله  �ساملًا 

ما�سيًا ناق�سًا
�للهم �جعله عندي فعاًل �سحيحًا 

و�جعله عندها فعاًل معتاًل
�سمريً�  عندي  �جعله  �للهم 
�سمريً�  عندها  و�جعله  مت�ساًل 

غائبًا .....

طرق تعذيب �لن�ساء !!!
الزميل الكاتب:

 خالد  الك�سا�سبة  نيوجري�سي

ابتداء انا ابن بار ل )ال�شحافة ال�شبوعية(، مل، ولن اخلعها، 
و ل اتنكر لها ، بل انني افخر بها وبتجربتي فيها ، وما من 
�شبب ادى اىل انهيارها ال ال�شغط احلكومي الذي راأى فيها 
والفا�شدين،  املنافقني  لحالم  و�شبحا   ، امللة  عن  خروجا 
بار  ابن  فانني  و�رسقاتهم،واليوم  قراراتهم  على  وعينا 
(التي متنحنا ،والقراء،  اللكرتونية  ،و�شاأظل، ل)ال�شحافة 
�شقفا ل حد له ، ومكانا ف�شيحا ملعرفة احلقيقة التي يجب ان 
نع�س عليها بالنواجذ كي ل نرتك ال�شحافة املدجنة وكتاب 
ت�شور  ان  يجب  التي  الكامريا  يحتكرون  الفجائية  الدع�شة 
بلون  ولي�س  وال�شود(  )البي�س  ب  و  اللوان  بجميع  الوطن 

واحد فقط.
او  بالكتاب  يليق  ل  م�شتوى  اىل  ال�شحفيني(  الكتاب  )نادي  م�شاألة  يف  احلوار  ينزلق  ان  احزنني 
ال�شحفيني الذين يفرت�س بهم ان يكونوا الو�شع �شدرا لي انتقاد ولكن بال �شتم ، وهو مبداأ اعتقد 
ان جميل النمري يوؤمن به متاما ذلك انك عندما تدخل العمل العام فهذا يحتم ان جتد من يوؤيدك 

بال نفاق ،او ينتقدك بال �شتم .
وا�شتمتع  يوم  كل  ،واقراأها  يوم  كل  مقالته  ارى  ولكنني  الردن  تركت  ان  منذ  النمري  ار  مل 
التالعبات  ك�شف  عندما  فرحت  وكم   ، و�رسبوه  قلمه  ا�شكات  حاولوا  عندما  غ�شبت  وكم  بها، 
نحو  نحا  ب�شكل  اجلبهات  كافة  على  لهجوم  هدفا  لراه  حزنت  وكم   ،) كرمي  م�رسوع)�شكن  يف 

)ال�شخ�شانية( اكرث منه نحو )املهنية( .
قبل عام تبادل الزميالن )حممد ال�شبيحي( و)احمد ح�شن الزعبي( الرد على بع�شهما البع�س حول 
مو�شوعة �رسكات الهواتف اخللوية يف الردن ، كان احلوار مو�شوعيا وراقيا ، مل ي�شتم فيه 
لطريقة احلوار  تلتفت  القراء  تعليقات  لدرجة جعلت  فيه احدهما الخر  يتهم  احدهما الخر ومل 
رفيعة امل�شتوى بدل من الرتكيز على م�شمون املقال ،انها جتربة علينا جميعا كتابا وقراء ان 

نحتذي بها .
ت�شدر عن  التي كانت   ) )الهايل  قابلته لول مرة يف �شحيفة   ، منذ ع�رسين عاما  اعرف جميل 
يف  طالبا  وقتها  ،كنت  حتريرها  يراأ�س  كان  التي  املعار�س  )ح�شد(  الدميقراطي  ال�شعب  حزب 
الثانية بجامعة الريموك، حملت له حتقيقا �شحفيا كتبته بال�شرتاك مع )نا�رس قم�س( عن  ال�شنة 
قيام بع�س العاملني واملمر�شني يف م�شت�شفى الفحي�س ب�رسب املر�شى النف�شيني، كان التحقيق 
الدليل ، ذهبنا  نريد  فقط  م�شكلة واحدة  لدينا  قال  ، ولكنه  لها جميل كثريا  �رسبة �شحفية فرح 
للم�شت�شفى بحجة زيارة احد ال�شخا�س وادخلنا كامريا للم�شت�شفى و�شورنا عمليات ال�رسب، يف 
ال�شبوع التايل كان التحقيق مان�شيتا على ال�شفحة الوىل،هذا هو جميل ،)مهني( وان مل يدر�س 

ال�شحافة، و)وطني( وان كان ع�شوا يف حزب معار�س .
)البالد(، ات�شلت بجميل وطلبت ان  بعد �شنوات توقفت الهايل وا�شبحت رئي�شا لتحرير �شحيفة 
يكتب يف البالد ، رف�س، لن البال وان كان معجبا ب�شقفها العايل حتتوي على بع�س الهفوات 
التحفظات  بع�س  له  ال�شبوعية كان  ال�شحافة  انه وهو خريج  بعد ا�رسار وافق ،اي   ، املهنية 
عليها ولكنه كان موؤمنا بها ومل يدع مثل كثريين انذاك اىل تقييدها وت�شديد اخلناق عليها . ام�شيت 
اليام الثالثة املا�شية اقراأ مقالت النمري التي كتبها يف الهايل والبالد قبل �شبعة ع�رس عاما 

ومل اجد انها اختلفت عما كتبه ول زال يف الغد ال مبقدار ال�شقف الذي ميكن ان متنحه له الغد .
ال�شبوعية  ال�شحف  ابناء  من  هم  اليومية  ال�شحف  يف  املوجودين  والكتاب  ال�شحفيني  معظم  ان 
التي ظهرت يف الت�شعينيات ولكن جميل واحد من قالئل ممن مل تتغري لغتهم ومبادئهم وافكارهم ، 
ومن يريد ف�شازوده ب�شور لهذه املقالت ليقارن بنف�شه . عندما كان جميل يف ال�شحف ال�شبوعية 
كتب منتقدا بع�س الخطاء التي كانت تقع فيها ، وكنا نن�رس له هذه النتقادات يف البالد بدون 
ذاتي  نقد  انها  على  وامنا  ال�شبوعية  ال�شحف  �شد  جميل  من  هجمة  انها  على  معها  نتعامل  ان 
الغد  ال�شحف، وهو ما فهمته من مقاله ال�شبوع املا�شي يف  الغرية واحلر�س على هذه  بدافع 
عن املواقع اللكرتونية . يف احلقيقة فان الهجمة على جميل وهي هجمة نحت نحو ابعاد �شخ�شية 
بداأت بعد طرحه لفكرة نادي الكتاب وهو نادي ل ارى فيه اي تعار�س مع نقابة ال�شحفيني بل 

رافدا لها ومكمال لها .
ان ال�شحافة اللكرتونية �شكلت ول تزال ثورة اعالمية يف الردن م�شابهة ملا �شكلته ال�شحافة 
ال�شبوعية يف الت�شعينيات ،وهو ما اجزم وما فهمت من مقال النمري ولكن وحيث انها ل زالت 
يف بداياتها فال بد من وجود بع�س الثغرات فيها مثل : اعتمادها على اخبار ال�شحف اليومية اكرث 
من اعتمادها على مندوبيها، و وجود اخطاء امالئية ولغوية يف اخبارها ، وهذا ل يعود اىل قلة 
خربة الزمالء ،ولكن مرده ال�شا�س نق�س المكانيات التي حتول دون تعيني مندوبني �شحفيني 
وم�شححني لغويني كما هو احلال يف ال�شحافة اليومية ، ولكنها يف الوقت نف�شه تقدم �شقفا وا�شعا 
من احلرية كما تقدم نوعا جديدا من )العالم التفاعلي( املرتكز على التوا�شل بني الكاتب والقراء 
الكاتب دون  يلقيها  الطرفني ولي�س )حما�رسة(  )املناظرة( بني  يبدو فيه املقال اقرب اىل  ب�شكل 

اعطاء املجال للقراء بالرد عليه .
اأن ال�شحافة اللكرتونية �شوف تغربل نف�شها بنف�شها ،كما ان القارئ الردين الذي ا�شهد اطالعه 
ووعيه من متابعتي للتعليقات على املقالت �شوف ي�شل اىل مرحلة مييز فيها بني الغث وال�شمني 
لي�س  انه  ال   ، �شيدلة  خريج  كان  وان  جميل،  بالبقاء  جدير  هو  من  ويبقى  منها  الزبد  فيذهب 
دخيال على ال�شحافة ،عا�شها وعا�شته لكرث من ربع قرن ، وهو ل يقول ول يقدم نف�شه على انه 

�شحايف، وامنا كاتبا �شحافيا ، وحتديدا كاتب عمود .
)فهد الفانك( مل يدر�س ال�شحافة ولكنه يبدع ، )دريد حلام( مل يدر�س الفن لكنه ابدع ، )ابراهيم 

ناجي( �شاحب الطالل لم كلثوم مل يكن �شاعرا ولكن )الطالل( ل زالت تعي�س فينا اىل الن .
جميل مل يدع لغالق املواقع اللكرتونية بل اىل رفع م�شتوى مهنيتها ، وهو مل يدع حلجب اراء 
املعلقني وامنا اىل عدم اجنرارها اىل ال�شتم ،وهو مل يدع اىل الغاء فكرة التعليقات وامنا اىل 
وجود اجلراأة لدى املعلق لين�رس ا�شمه ، واخريا عرب تا�شي�شه لنادي الكتاب فانه ل يدعو اىل الغاء 

نقابة ال�شحفيني او تهمي�س دورها وامنا رفدها وتعزيز ح�شورها.
ال�شبوع املا�شي اتهم احد القراء )خالد حمادين( بوجود تناق�س يف كتاباته التي كان ين�رسها 
يف )خربين( وكتاباته التي ين�رسها يف )الراأي( ، وهو اتهام ما كان له ان يكون لو ان القارئ 
املوجودة  احلرية  تقاليد  عن  تختلف  والتي  اليومية  ال�شحافة  يف  ال�شحفي  املطبخ  تقاليد  يعرف 
ابدا لن تن�رس  الراأي  يف املواقع اللكرتونية ، وللتو�شيح فان حمادين يكتب بالنمط نف�شه ولكن 
له ما قد ي�شتطيع ن�رسه يف خربين ، ولهذا فانه يخف�س �شقفه يف الراأي ل خلوف على نف�شه وامنا 
خوفا على املقال الذي يريد له ان ير طريقه للقراء بدل من ان يذهب اىل �شلة املهمالت هذا هو 
الفرق بني ال�شحافة اليومية واللكرتونية ، ال�شحافة اليومية تقيدنا وتدفعنا اىل تقييد انف�شنا ، 

ال�شحافة اللكرتونية حتررنا وتدفعنا لتحرير انف�شنا .

هذ� هو جميل �لنمري

khaledkasasbeh@yahoo.com

قيل �ن خريجا جامعيا متفوقا مل يحَظ بوظيفة يف مديرية �لرتبية و�لتعليم
فبعث ق�سيدة �ىل مدير �لرتبية ي�سكو �ليه حاله قائال

خريج جامعٍة ببابَك و�قٌف ......... يرجو �لوظيفة هل لديك وظائُف
حـرَق �ل�سننَي در��سًة وفالفاًل ..........و�ذ تربجَز فالطعاُم نو��سُف

تقديرُه �ملمتاُز ي�سكو للورى .........فقَر �جليوِب و من قر�رَك خائُف

رد عليه �ملدير قائاًل : ــــ

ُل يا فتى ب�سهادٍة .........غرُي �لو�ساطِة كُل �سيٍء تالُف لي�َش �ملوؤِهّ
تقديُرَك �ملمتاُز ال يكفي هنا ..........�ن �حلياَة معارٌف و منا�سُف

�نقْع �سهادتَك �لتي �حرْزَتها .......... و ��رصْب فاَنّ �لعلَم �سيٌء ز�ئُف

اأحد حمالت االأفنيو اخلام�س..يتغدى مع الراعي ويتع�سى مع الذئب
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واملطرب  اأ�شالة  الفنانة  ت�شارك 
غنائي  حفل  خالد، يف  ال�شاب  اجلزائري 
خريي يف مدينة ل�س فيجا�س الأمريكية، 
تخ�ش�س اإيراداته بالكامل لعالج الأطفال 

العرب.
املهم جدا  اإنه من  ا�شالة ن�رسي  وقالت 
الأطفال،  رعاية  لـ  الفنانون  ي�شعى  اأن 
من خالل مثل هذه احلفالت اخلريية التي 
�شي�شبحون  من  ل�شالح  دخلها  يخ�ش�س 
اأن  اإىل  م�شرية  امل�شتقبل،  يف  القادة 
املو�شيقى باعتبارها غذاء للروح ميكنها 
اأن ت�شهم ولو بقدر �شئيل يف تخفيف اآلم 

بع�س الأطفال العرب.
من جانبها، قالت منظمة احلفل  يف موؤمتر 
�شحفي ، اإن احلفل الذي اأطلق عليه ا�شم 
لـ17  يت�شع  كبري  م�رسح  على  يقام  �شهرة 
األف �شخ�س، وتخ�ش�س اإيراداته بالكامل 
العرب،  الأطفال  من  املر�شى  لعالج 
واختري له يوم 21 ت�رسين الثاين القادم، 

الذي يوافق اليوم العاملي لالأطفال.
اأغنيات  كاتبة  وهي  اإلدر،  واأ�شافت 
وملحنة ومنظمة حفالت م�شهورة، اأنه مت 
اختيار عدد من املطربني العرب للم�شاركة 
و  ن�رسي  ا�شالة  بينهم  احلفل  اإحياء  يف 
ال�شاب خالد و ر�شا العبد الله، مل�شاركة 
كوين�شي  بينهم  العامل  جنوم  من  عدد 
اإليزابيث  جونز وكا�شي بوردر و�شانون 
واآخرون،  با�شيان  وكارينا  و�شانتانا 
اجلرامي  بجوائز  فازوا  ممن  عدد  بينهم 

املو�شيقية واآخرون ر�شحوا لها.
اإنها عملت يف تنظيم احلفالت بعد  وقالت 

اأحداث  وقوع  و�شهدت  العراق،  غزو 
لـ كاظم  �شبتمرب واأنها نظمت حفالت   11
ال�شاهر و�شارة برايتمان وحكيم وال�شاب 
نظرا  خمتلفة؛  اأمريكية  وليات  يف  خالد 
لأنها تعتقد اأن املو�شيقى ميكنها اأن تغري 

كثريا من امل�شاعر ال�شلبية.
ت�شعر  كانت  احلفالت  بعد  اأنها  واأ�شافت 
باأن هناك �شيئا تغري يف اجلمهور، الذي 
ي�شهد �شلوكه ومعتقداته جتاه العرب حتول 
اإيجابيا، بعدما يكت�شفون اأن العرب لي�شوا 
وثقافة  فكر  اأ�شحاب  واإمنا  اإرهابيني، 

وح�شارة ومو�شيقى مثلهم متاما.
كثريا  �شي�شم  احلفل  اأن  اإلدر  واأو�شحت 
فيها  ي�شارك  التي  الفنية،  الفقرات  من 
وي�شهد  م�شاهري،  وراق�شون  عازفون 
للمرة  خالد  ال�شاب  يقدمها  جديدة  اأغنية 
مت  جماعية  باأغنية  يختتم  بينما  الأوىل، 
عن  تتحدث  للمنا�شبة  خ�شي�شا  اإعدادها 

حب اخلري للب�رس يف كل مكان.
يف الوقت نف�شه، قال جمال عزيز رئي�س 
جمموعة فندقية ت�شت�شيف احلفل اإن الأخري 
ميثل فر�شة كبرية لإعادة الفنانني العرب 
 9 قبل  نظم  اأنه  اإىل  م�شريا  اأمريكا،  اإىل 
اللبنانية  للمطربة  كبريا  حفال  �شنوات 
فريوز، كان الأخري لنجم عربي يف ل�س 

فيجا�س.
اأ�شل  من  اأمريكي  وهو  عزيز،  ونوه 
الكبار  النجوم  م�شاركة  اأن  اإىل  م�رسي، 
الأموال  من  مزيد  جمع  تدعم  اأن  ميكنها 
الفكرة  ظهرت  الذين  العرب،  لالأطفال 
كونها  اإىل  اإ�شافة  عالجهم،  لدعم  اأ�شال 

يف  متكررة  عربية  حفالت  لتنظيم  بداية 
امل�شتقبل ت�شت�شيف جنوم الغناء العرب.

وحول اجلهات التي �شتخ�ش�س لها الأموال 
الف�شيل  عبد  اأحمد  قال  يتم جمعها،  التي 
الطبية يف نيويورك  نائب رئي�س اجلمعية 
اإن الأموال �شيتم جمعها باإ�رساف جمعية 
اأمريكا، ومن املقرر  العرب يف  الأطباء 
اأن يتم توزيعها بالكامل على م�شت�شفيات 
يف  طبية  وم�رسوعات  عالجية  ومراكز 

عديد من الدول العربية.
اأ�شئلة  على  الرد  احلفل  منظمو  وجتاهل 
تقا�شاها  التي  املالية  املبالغ  حول 
كما  م�شاركتهم،  املقرر  العرب  النجوم 
اأي  تغطية  اإمكانية  عن  احلديث  جتاهلوا 
مكتفني يف  للحفل،  عربية  تلفزيونية  قناة 
العربي  الإعالم  بدعوة  ال�شحفي  املوؤمتر 

لتقدمي الدعم لهم لإجناح احلفل.

التذاكر متوفرة االآن
ل�سراء التذاكر ات�سلوا على 

 800.745.3000
او على املوقع االلكرتوين:

ticketmaster.com 
للمعلومات حول التذاكر واأماكن 

اجللو�س:800.637.0295

 NAAMA.com
ACCESScommunity.org

��سالة وخالد ي�ساركان يف حفل خريي يف ل�س فيجا�س، 
تخ�س�س �إير�د�ته بالكامل لعالج �لأطفال �لعرب

اأكد اأنها تلقى اإقبااًل ورواجًا
فل�سطيني يف غزة يعر�س كوفيات ”غولد�ستون“ تقديراً 

لتقريره

التي  الفل�شطينية  لبيع الهدايا يف غزة الأربعاء ع�رسات الكوفيات  عر�س حمل 
حتمل ر�شم قبة ال�شخرة وا�شم القا�شي اجلنوب اإفريقي ريت�شارد غولد�شتون 

الذي اأعد تقريرًا حول احلرب على غزة.
وقال طارق اأبودية، �شاحب حمل للهدايا يف حي الرمال غرب مدينة غزة: 
”قمنا اليوم بعر�س 50 كوفية م�شنوعة من القما�س الأبي�س ومر�شوم عليها 
باخليط احلرير املطرز قبة ال�شخرة يف القد�س وكتب عليها باللغة النكليزية 

غولد�شتون تكرميًا لعمله يف التقرير“.

”م�شنعًا  اأن  واأ�شاف، وهو ي�شع كوفية كتب عليها غولد�شتون حول رقبته، 
ب�شنع  حاليًا  يقوم  الفل�شطينية  واملطرزات  الفولكلورية  اليدوية  للم�شغولت 

مئات من هذه الكوفيات التي �شتحمل اأي�شًا �شورة لغولد�شتون“.

غزة  يف  الفل�شطينيني  ال�شبان  وبع�س  اأجانب  وعاملني  زوارًا  اأن  اىل  واأ�شار 
بداأوا يقبلون على �رساء هذه الكوفية التي يبلغ ثمنها ”85 �شيكل )23 دولرًا 

اأمريكيًا(“.
الذي  التقرير  اإثر  الفل�شطينيية  الأرا�شي  يف  غولد�شتون  القا�شي  �شيت  وذاع 
اأعدته جلنة مكلفة من المم املتحدة برئا�شته حول احلرب ال�رسائيلية على غزة 
اجلاري،  العام  )يناير(  الثاين  وكانون   2008 )دي�شمرب(  الول  كانون  يف 

ويتهم اإ�رسائيل بارتكاب ”جرائم حرب“.
�شورة  حتمل  التي  الكبرية  املل�شقات  ع�رسات  ب�شنع  قام  اأنه  اأبودية  واأكد 

لغولد�شتون ملوؤ�ش�شات غري حكومية يف غزة.
املتحدة  الأمم  تقرير  الأمريكي  النواب  جمل�س  رف�س  الثالثاء،  اأم�س  وم�شاء 
الذي يتحدث عن ”جرائم حرب“ وعن ”اإمكانية ارتكاب جرائم �شد الإن�شانية“ 

خالل الهجوم الإ�رسائيلي على غزة ال�شتاء املا�شي.

واأقر الربملانيون الأمريكيون، باأغلبية 344 �شوتًا مقابل 36، م�شاء قرارًا 
يدعو ”الرئي�س )باراك اأوباما( ووزيرة اخلارجية )هيالري كلينتون( لرف�س 

التقرير، الذي و�شعته اللجنة التي تراأ�شها غولد�شتون.
وبذلك، يكون الكونغر�س دعم موقف اإدارة اأوباما التي تعترب اأن التقرير من 

�شاأنه اأن يوؤثر �شلبًا يف عملية ال�شالم يف ال�رسق الأو�شط.
الأمم  تقرير  هوير  �شتيني  املجل�س  يف  الدميقراطية  الأغلبية  زعيم  وو�شف 

املتحدة باأنه ”غري مت�شاٍو وغري عادل وغري �شحيح“.

للتقرير  لالأمم املتحدة  العامة  ع�شية بحث اجلمعية  النواب  وجاء قرار جمل�س 
واإمكانية تبّنيه.
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"ب�ضم اهلل ارقيك ، من كل �ضئ ي�ؤذيك ، ومن �رش كل نف�س اأو عني حا�ضد اهلل ي�ضفيك"
التد اوي بالرقية ال�رشعية

من الكتاب وال�ضنة مع الأخ اأب� �ضعد
Healing by Quran & the Sunah

By brother Abu-Saad
Please call: 646-203-2788

�ضـفـــاءات�ضـفـــاءات

�ساين�ش  »ليربتي  يقوم 
�سنرت«  بعر�ش فيلم »رحلة 
حتى  وذلك  بطوطة«   �بن 
فرتة عيد �الأ�سحى �ملبارك, 
�ملركز  خ�س�ش  حيث 
ملختلف  عرو�ش  عدة 
�لعربية  �جلالية  فئات 

بنيوجر�سي ونيويورك.
ب�سوت  بد�ية  �لفيلم  ينطلق 
عن  يحدثنا  �لذي  �لر�وي 
وقيمته  ومفهومه  �حلج 
�لدينية, لنتعّرف فيما بعد 

�ىل �ل�ساب �بن بطوطة
 �لذي ر�أى حلمًا �ساهد نف�سه 
منا�سك  يوؤدي  وهو  فيه 
�حلج. هذ� �حللم يتحول �ىل 
�ل�ساب  هذ�  ير�فق  هاج�ش 
ملغادرة  ويدفعه  �ملغربي 
�أهله ووطنه متجهًا �ىل حيث 

تقوده �حالمه.
بطوطة  �بن  يلتقي  رحلته  خالل 
�لذين  �لل�سو�ش  من  مبجموعة 
ماله  وي�سلبون  عليه  يعتدون 
وقّر�بة �ملاء �لتي كان يحملها يف 

�سفره.
من  ومتحرقًا  �آالمه  على  متحاماًل 
بطوطة  �بن  يتابع  �لظماأ  �سدة 
�أن يغمى عليه من �سدة  رحلته �ىل 
ممدً�  نف�سه  ليجد  في�ستفيق  �حلّر, 
يف د�خل خيمة وقد طابت جر�حه. 
�ساهم  من  الكت�ساف  وعند خروجه 
�أحد  �أن  يف ت�سميد جر�حه يكت�سف 
هو  عليه  �عتدو�  �لذين  �لل�سو�ش 
�لذهول  حالة  بانقاذه.  قام  من 
تبددت  ما  �رصعان  ��سابته  �لتي 
حني ف�رّص له �لل�ش �لذي د�و�ه �أنه 
قر�أ �لر�سالة �لتي كانت بحوزة �بن 
ثري  �سديق  �ىل  �ملوجهة  بطوطة 
يف  لي�ساعده  �لقاهرة  يف  لو�لده 
تذليل عقبات رحلته ما دفع �لل�ش 
�بن  على  �مل�ساعدة  يعر�ش  الأن 
�ل�سديق  ذ�ك  د�ر  بلوغ  يف  بطوطة 

مقابل �حل�سول على �ملال.
وهكذ� يتجــــه �لرجالن يف رحــــلة 
�ىل م�رص حيث يلتـــقيان بالرجـــل 
�بن  على  �لل�ش  يقـــرتح  ثم  ومن 
بطوطة �لذهاب �ىل مكة عن طريق 
الأن  �الأخري  هذ�  فريف�ش  دم�سق 
�لطريق �لتي ر�آها يف �حللم كانت 

�أنه  �ال  �الأحمر...  �لبحر  عرب 
قد  �الأحمر  �لبحر  مرفاأ  �أن  يكت�سف 
لن�سيحة  عندئٍذ  فيذعن  ُدّمر متامًا 
�ىل  معًا  ويتجهان  �ل�سفر  رفيق 
دم�سق حيث يوّدع �لل�ش �بن بطوطة 
وحني  �ملال.  ياأخذ  �ن  ويرف�ش 
رحلته  يف  مر�فقته  عليه  يقرتح 
يقطع �لل�ش عهدً� باأنه �سيفعل ذلك 

يف وقت الحق.
و�ل�سخمة  �لطويلة  �حلج  قافلة 
باجتاه  دم�سق  �أطر�ف  من  تتجه 
�بن  ينزع  �لطريق  وعلى  مكة 
بطوطة مالب�سه لريتدي ثوب �حلج 
�لفيلم  ويختتم  �لبيا�ش  �لنا�سع 
ميار�سها  �لتي  �لطقو�ش  بت�سوير 
مكة  �ىل  و�سولهم  عند  �ملوؤمنون 
�لكعبة  حول  بطو�فهم  وتتمثل 
وتختتم  �الأ�سود.  �حلجر  وتقبيل 
على  و�ل�سعود  �ل�سيطان  برجم 

جبل عرفات.
�سحر تقنية �لـ »�آي ماك�ش«

و�البهار  �لروعة  من  دقيقة   45
نيبور  برو�ش  �ملخرج  فيها  نقلنا 
و�لروعة.  �ل�سحر  من  عامل  �ىل 
�لعديد  يف  �مل�ساهد  �ىل  خيل  فقد 
من �للقطات كاأن �ل�سالة هي �لتي 
ما  وهذ�  �ل�سا�سة  ولي�ش  تتحرك 
ظهر حتديدً� عند م�سهد �حللم �لذي 
وهو  نف�سه  بطوطة  �بن  فيه  ر�أى 
�ىل  �سعور  فت�سل�سل  مكة  �ىل  يطري 
�مل�ساهد �أنه �نتقل برفقته من مكان 

�ىل �آخر.
مغزى �لفيلم

ر�سائل عدة �حتوى عليها �سيناريو 
�لفيلم �لذي كتبه طاهر �ساه وكارل 
�لتعريف  �أبرزها  لعّل  كني�ستون 
وهو  �ال�سالم  يف  �خلام�ش  بالركن 
رحلة �حلج وما ير�فقها من طقو�ش 
دينية. كما ترك م�سهد �لل�ش وهو 
يف  عميقًا  �أثرً�  بطوطة  �بن  يعانق 
م�سهدية  رمزية  وج�ّسد  �لنفو�ش 
على  �خلري  �نت�سار  لكيفية  مبهرة 
�الن�سان وجمالية  �عماق  �ل�رص يف 
�الأخطاء  �قرت�ف  �ثر  �لتوبة 

�جل�سيمة.
�لفيلم  بطوطة يف  �بن  دور  ويلعب 
برو�ش  �المريكي  �خرجه  �لذي 
�ملغربي  و�لر�ق�ش  �ملمثل  نيبور 
تويف  �لذي  زينون  �لدين  �سم�ش 
بعد �نتهاء ت�سوير �لفليم يف حادث 
�سري. وكتب �سيناريو �لفيلم طاهر 

�ساه كارل كني�ستون.

مل�شاهدة الفيلم يرجى الت�شال على:

Liberty Science Center
Liberty State Park 

 Jersey City Boulevard 222 
Jersey City- NJ  07305

201.200.1000 

وا�سنطن تعّو�س خم�سة م�سلمني عن اعتقالهم ظلًما»�لرحلة �إىل مكة«... �إبهار �سينمائي جتاوز حدود �لأحالم 

تعتزم �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تعوي�ش خم�سة �سبان م�سلمني, 
دون  �سبتمرب   11 �أحد�ث  بعد  �أ�سهر  �عتقلتهم ملدة خم�سة  قد  كانت 
”�ستدفع  �الأمريكية  �ل�سلطات  �إن  �ل�سبان:  حمامو  وقال  حماكمتهم. 
1.26 مليون دوالر لهوؤالء �لرجال لت�سوية دعوى رفعوها �سد حب�سهم 

بطريقة غري قانونية و�إ�ساءة معاملتهم“.
ويقول �ملعتقلون: �إنهم عوملو� بطريقة ”غري �إن�سانية ومهينة“ يف 
و�ل�رصب  �النفر�دي  �حلب�ش  ذلك  يف  مبا  بربوكلني,  �عتقال  مركز 
باأ�رصهم  �الت�سال  من  و�ملنع  �مل�ستمرة  �للفظية  و�الإ�ساءة  �ملربح 

وحماميهم, بح�سب رويرتز.
�أمام  �لق�سية  رفع  �لذي  �لد�ستورية  و�أكدت حمامية مبركز �حلقوق 
ب�سبب  �الآن  حتى  ت�سوية  �أكرب  �أنها  �الحتادية,  بروكلني  حمكمة 
�إ�ساءة �ملعاملة يف �لواليات �ملتحدة يف �أعقاب هجمات 11 �سبتبمر 

.2001
�عتقال مئات �مل�سلمني دون حماكمة:

�لتي  �لق�سية  ت�سوية  على  و�فقت  �لعدل  وز�رة  �أن  �ملركز  و�أو�سح 
و�حتجزو�  �ملهاجرين  من  مئات  �عتقل  بعدما   ,2002 عام  رفعت 

الأ�سهر يف �أعقاب �لهجمات.
�لقانونية وال  �الأمريكية مل تعرتف بامل�سوؤولية  �أن �حلكومة  ُيذكر 
�الأمر بعدما جرت  �آخر  �لرجال �خلم�سة يف  و�أُطلق �رص�ح  باخلطاأ, 

تربئتهم من �أي �سلة باالإرهاب, لكنهم رّحلو� بعد ذلك.
و�سيح�سل �أحد �لرجال ويدعى يا�رص �إبر�هيم على �لق�سط �الأكرب من 

�لتعوي�ش وهو 356250 دوالر�, ُتخ�سم منها �لر�سوم �لق�سائية.
”بعد �سبع �سنو�ت طو�ل  وقال يف بيان ملركز �حلقوق �لد�ستورية: 

�أ�سعر باالرتياح الأنني �ساأمتكن من �إعادة بناء حياتي“.
و�أ�ساف: ”ُحرمنا من حقوقنا و�أُ�سيئت معاملتنا بب�ساطة ب�سبب ديننا 
ولون ب�رصتنا, �أعرف �أنني و�آخرين ال نز�ل متاأثرين مبا حدث, و�أن 
�لتجمعات �الإ�سالمية يف �لواليات �ملتحدة �ستظل ت�سعر بالتد�عيات 

باأمل �أال يحدث ذلك ثانية“.

 اإمام م�سجد بنيويورك يدفع برباءته يف ق�سية اإرهاب
د�فع �إمام حي كوينز يف نيويورك �ل�سيخ �أحمد عوي�ش �أف�سلي �الثنني 
�أمام حمكمة فدر�لية عن بر�ءته يف ق�سية �إدالئه ب�سهادة كاذبة �أمام 
�لق�ساء حول موؤ�مرة �إرهابية كان �سالعا فيها �الفغاين جنيب �لله 
ز�زي. و�تهم �ل�سيخ �أف�سلي باأنه �أبلغ جنيب �لله ز�زي )24 عاما( 
باأن  نيويورك,  يف  باعتد�ء  للقيام  بالتخطيط  موؤخر�  �تهم  �لذي 
�ل�رصطة �لفدر�لية تر�قبه. وكان ز�زي و�سل من دنفر )كولور�دو, 

غرب( �إىل نيويورك مطلع �يلول/ �سبتمرب ولكنه عاد على عجل.
وقد كذب �أف�سلي بعد ذلك على �ل�رصطة �لفدر�لية باأنه مل يبلغ جنيب 

�لله ز�زي هاتفيا باالأمر.
و�أطلق �رص�ح �الإمام �أحمد عوي�ش �أف�سلي )37 عاما( يف �أيلول/ �سبتمرب 

بعد دفعه كفالة بقيمة 5,1 مليون دوالر.
بر�ءته.  عن  نيويورك  �مل�سجون يف  ز�زي  �لله  د�فع جنيب  وكذلك 
ويت�سبه �ملحققون باأنه كان يخطط ل�سن �عتد�ء يف نيويورك يف 11 

�أيلول/ �سبتمرب من هذ� �لعام.
وجاء يف �لقر�ر �التهامي �إن ز�زي غادر نيويورك بعد �أن تلقى حتذير� 
�ل�سيارة  يف  �ملحققون  وعرث  تر�قبه.  �لفدر�لية  �ل�رصطة  �أن  من 
معلومات  يت�سمن  كمبيوتر  معه على جهاز  كانت  �لتي  �مل�ستاأجرة 

حول كيفية �سنع قنبلة.
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بقلم: زياد جيو�سي
ال�شينمائي  الق�شبة  مهرجان  يل  اأتاح   
كنت  التي  الأفالم  من  العديد  م�شاهدة 
هذه  من  ولعل  م�شاهدتها،  يف  اأرغب 
)اأمريكا(  فيلم  خا�س،  ب�شكل  الأفالم 
للمخرجة �شريين دعيب�س، والتي ح�رست 
افتتاح املهرجان يف مدينة رام الله وكان 

فيلمها هو فيلم الفتتاح.
كفيلم  ت�شنيفه  خانة  حتت  يقع  الفيلم     
الأفالم  اإطار  عن  يخرج  وبذلك  روائي، 
الوثائقية التي اعتدناها ب�شكل وا�شح يف 
الروائية  فالأفالم  الفل�شطينية،  ال�شينما 
الذي  الوقت  اأن  ورمبا  وحمدودة،  قليلة 
و�شعف  التكلفة  ارتفاع  مع  حتتاجه 

الإمكانيات تلعب دورها يف ذلك.
  اأمريكا- ق�شته ب�شيطة تتلخ�س باحلديث 
رام  ت�شكن  فاعور(  )ن�رسين  امراأة  عن 
تعاين  م�رسفية،  موؤ�ش�شة  يف  وتعمل  الله 
وزواج  طالقها  ب�شبب  اأ�رسية  م�شكالت 
اأخرى، لديها �شاب يف  طليقها من امراأة 
�شن املراهقة )ملكار معلم(، ترى زوجة 
فت�شاب  اخل�شار  لبيع  حمل  يف  طليقها 
بتوتر �شديد وتغادر املحل فورًا، تتلقى 
من  اخل�رساء  البطاقة  على  املوافقة 
 ،2003 عام  اخلليج  ع�شية حرب  اأمريكا 
ال�شفر  ي�شجعها على  الذي  فتناق�س ولدها 
والفرح  الفرج  مفتاح  الهجرة  يف  ويرى 
وامل�شتقبل، ترتدد قليال ولكن ولدها يلح 
اأخذ  لقد  عليها ويقول متحدثًا عن والده: 
نحن  فلناأخذ  حياته،  تكون  كيف  قراره 
قرارانا، فتتخذ القرار وتذهب لبيت حلم 
ليكون  و�شقيقها  اأمها  لزيارة  ابنها  مع 
ون�شاهد  اأمريكا  ت�شل  هناك،  من  ال�شفر 
�شوء التعامل يف املطار من رجال الأمن 
باأمريكا،  النبهار  نرى  واجلمارك، 
تبحث عن عمل ينا�شبها فال جتد اإل العمل 
والتنظيف،  الزبائن  بخدمة  مطعم  يف 
ال�شباب  حياة  يف  قليال  ينجرف  ولدها 
يواجه  وتدخني،  خمدرات  الأمريكي، 
م�شاكل عن�رسية كما تواجهها اأمه واأ�رسة 

�شقيقتها املقيمة هناك.
   هذه هي ق�شة الفيلم الذي راأيته، وحقيقة 
وجدت اأن هناك الكثري من الق�شايا بحاجة 
م�شاكل  من  تعاين  ل  فال�شيدة  لنقا�س.. 
تكفل  م�رسف  موظفة  فهي  مالية،  �شعبة 
يظهر  بينما  معقولة،  حياة  وظيفتها  لها 
الجتماعية،  م�شكلتها  البداية  منذ  الفيلم 
مالية  لأ�شباب  الهجرة  فاإن  وبالتايل 
على  الحتالل  م�شاهد  غري وارد، ورغم 
فهذا  للمواطنني،  وا�شطهاده  احلواجز 
بالهجرة،  للتفكري  الكايف  بال�شبب  لي�س 
على  للتنغي�س  جاهدا  ي�شعى  فالحتالل 
حياة املواطنني لدفعهم ملغادرة الوطن، 
باأر�شه  يتم�شك  ال�شعب  جند  هذا  ومع 
هناك  اأن  الفيلم  يف  اأجد  مل  فلذا  ووطنه، 
اأ�شبابا مقنعة لهجرة هذه املراأة وولدها، 
الدرا�شي،  م�شتقبله  تاأمني  فكرة  يف  حتى 
الفل�شطينية  باجلامعات  متوفرة  فالدرا�شة 
ب�شكل كبري، ومل اأجد اإل اأ�شبابًا اإجتماعية 
الأول  امل�شهد  يف  املخرجة  عليها  ركزت 

من الفيلم.
   م�شاألة اأخرى بحثها الفيلم وهي معاناة 
اأ�رسة �شقيقة بطلة الفيلم من خالل اإقامتهم 
للتمييز  يتعر�شون  فهم  اأمريكا،  يف 
العن�رسي الذي ي�شل اإىل حد التهديد بالقتل 
على خلفية حرب اخلليج والعراق واأ�شامة 
)هيام  البطلة  �شقيقة  وتقول  لدن،  بن 
عبا�س(: هنا ل مييزون بني العرب، فكلنا 
م�شتهدفني، ويف نف�س الوقت الذي متكنت 

املخرجة بقوة من الإ�شارة لهذه املعاناة، 
من  املهاجرين  معاناة  اإىل  اأ�شارت  فقد 
خالل انخراط ال�شباب باحلياة الأمريكية 
خالل  من  وعاداتنا  تقاليدنا  عن  البعيدة 
ابن  خالل  ومن  ال�شابة،  الأخت  ابنة 
ل  التي  الطفلة  خالل  ومن  الفيلم،  بطلة 
العربية،  تتكلم  ول  بالنكليزية  اإل  تتكلم 
العربية،  ويتكلمون  عرب  اأهلها  اأن  رغم 
بالعديد  ذلك  وظهر  للوطن  يحنون  وهم 
تن�شق  اأهمها  ولعل  الرمزية  امل�شاهد  من 
اأخت بطلة الفيلم للزعرت وقولها: ما اأجمل 
الطبيب  زوجها  ومتابعة  بالدنا،  رائحة 
العربية،  لالأخبار  وردة(  اأبو  )يو�شف 
وحلمه  وذكرياتها  البالد  على  وحت�رسه 
بالعودة، يف الوقت الذي تكون ردة فعل 
بطلة الفيلم �شلبية جتاه هذا احلنني، فتقول 
لأختها: لكم خم�شة ع�رسة �شنة مهاجرين، 
اأن  اأختها  زوج  من  وتطلب  تن�شوا؟  امل 
ل  حتى  العربية  الأخبار  متابعة  يخفف 

يتعب نف�شه.
ظهورها  اأن  اأعتقد  م�شاألة  هناك     
ال�شليب  ظهر  فقد  خاطئًا،  كان  الرمزي 
اأظهر  وهذا  الفيلم،  بطلة  اأخت  رقبة  يف 
يف  املعاناة  بينما  الديانة،  و�شوح 
اأبنائه بغ�س النظر عن  الوطن �شاملة لكل 
ديانتهم، فجميعنا حتت الحتالل نتعر�س 
واجلميع  والأ�رس،  والقتل  لال�شطهاد 
عن  النظر  بغ�س  لالحتالل  راف�شون 
الديانة، واأرى اأن اإظهار ال�شليب قلل من 
�شمولية احلدث على م�شتوى ال�شعب الذي 
يعاين من الحتالل، ول نن�شى اأن بع�س 
املا�شي  يف  كتبت  املاأجورة  الأقالم 
بالوطن،  ارتباطًا  اأقل  امل�شيحيني  اأن 
ويرتكونه  يهاجرون  الذين  هم  واأنهم 
الحتالل  اأن  جند  بينما  لالحتالل،  نهبًا 
نف�شه  هو  الأق�شى،  لتدمري  ي�شعى  الذي 
مبدافع  وق�شفها  املهد  كني�شة  حا�رس  من 
الدبابات وقتل فيها حما�رسين م�شيحيني 
من  القيامة  كني�شة  يوفر  ومل  وم�شلمني، 
اإجراءاته القمعية، ويف نف�س الوقت جند 
اأن والدة بطلة الفيلم ترف�س فكرة الهجرة 
باملطلق حني تدعوها ابنتها لذلك وتتم�شك 

لذا  بالوطن.  و�شيخوختها  عمرها  رغم 
موفقة يف  اأجدها  مل  الدين  فاإبراز هوية 

الفيلم.
   يف خالل اأحداث الفيلم نرى لقاء البطلة 
بولندي،  اأ�شل  من  اأمريكي  يهودي  مع 
ي�شبحون اأ�شدقاء ويقف بجانبها مع ابنها 
يف م�شكلة تواجهه ، وهي اإ�شارة وا�شحة 
لليهودية  العداء  م�شاألة  من  نعاين  ل  اأننا 
ال�شماوية  الأديان  من  فهي  كدين، 
كفكرة  ال�شهيونية  مع  وم�شكلتنا  الثالث، 
و�شتار،  و�شيلة  الدين  من  تتخذ  �شيا�شية 
واليهود عا�شوا بيننا منذ القدم باحرتام.

من  العودة  ب�رسورة  البن  يفكر  حني     
تعر�س  التي  العن�رسية  امل�شكالت  خالل 
فل�شطيني  اأنه  احلوار  يف  وتاأكيده  لها، 
لبنها:  تقول  البطلة  جند  اأمريكي  ولي�س 
لهم  لي�شت  فاأمريكا  ت�شمد  اأن  يجب 
فكرة  تطرح  مل  ملاذا  و�شوؤايل:  وحدهم، 
ال�شمود يف الوطن بدل من فكرة الهجرة 
ا�شتقالت  اأنها  بحيث  عليها؟  والإ�رسار 
جذورها  وقطعت  وطنها  يف  عملها  من 
فيه، ورغم اأن و�شعها يف العمل واحلياة 
كانت  وطنها  ويف  اأهلها  بني  الجتماعية 
اأف�شل، ففي م�شهد تكرر مرتني يف الفيلم 
واأثناء عمل بطلة الفيلم يف امل�رسف الذي 
جتعل  الهواء  مروحة  نرى  به،  تعمل 
املكتب،  عن  وتت�شاقط  تطري  الأوراق 
وكاأنها اإ�شارة وا�شحة على فكرة الهجرة 
وطريان البطلة من وطنها اإىل وطن اآخر، 
وبدل وظيفة حمرتمة اإىل وظيفة ل حتتاج 

موؤهل علمي.

   املمثلني اأتقنوا اأدوارهم بطريقة متميزة، 
ول ميكنني اإل اأن اأ�شري لقدراتهم الإبداعية 
يف التمثيل، واملخرجة بذلت جهودا كبرية 
التي  اجلهود  هذه  باإيجابية،  لها  ي�شار 
جوائز  على  احل�شول  بجدارة  ا�شتحقت 
دولية، واإن كان ل يعفيها ذلك من اإبداء 
املالحظات ومناق�شة الفيلم، واملو�شيقى 
يف الفيلم كانت موفقة جدًا، وخا�شة يف 

امل�شهد الأخري الذي جم

وا�سنطون بو�ست : قائمة االرهابيني او املتهمني باالرهاب �أمريكا..فيلم يحكي و�قع �جلالية �لعربية
 لدى االف بي اي ت�سم اربعمائة الف ا�سم

ت�شري بيانات حديثة �شادرة عن مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي ”اأف بي 
اآي“ اإىل اأن حوايل 400 األف �شخ�س مدرجني على لئحته اخلا�شة مبراقبة 
الن�شاطات ”الإرهابية“، وباأن هناك �شياًل من الأ�شماء املر�شحة كي تدرج اأي�شًا 
على هذه القائمة املثرية للجدل.وذكرت �شحيفة ”وا�شنطن بو�شت“ الأحد اأنه 
خالل الأ�شهر الثني ع�رس املا�شية اقرتحت املخابرات الأمريكية �شم حوايل 
1600 �شخ�س على الالئحة يوميًا لأن هناك ” ا�شتباه معقول“ حول حتركاتهم 
وذلك بح�شب البيانات التي قدمها املكتب يف �شبتمرب/اأيلول املا�شي اإىل اللجنة 

الق�شائية يف جمل�س ال�شيوخ ومّت ك�شف النقاب عنها الأ�شبوع املا�شي

هذا  يف  معني  �شخ�س  لأ�شم  تر�شيح  كل  اإن  اآي“  بي  الـ“اأف  م�شوؤولو  وقال 
اأو  م�شتعارًا  اإ�شما  يعني  قد  �شخ�شًا جديدًا ولكن  بال�رسورة  يعني  ”ل  الطار 
اإ�شمًا مّت اإدراجه يف وقت �شابق على لئحة املراقبة“.وبح�شب امل�شدر نف�شه، 
ت�شم الالئحة اأكرث من 400 األف �شخ�س اإ�شم واأكرث من مليون عملية اإدخال 
معلومات عن اأ�شخا�س اآخرين.وخالل تلك الفرتة طلب م�شوؤولون اأمريكيون 
ب�شكل  اآخرين   4800 اأ�شماء  على  تعديالت  واإدخال  اإ�شم   600 �شطب حوايل 
يومي.وي�شكل الأمريكيون املدرجني على لئحة الإرهاب اأقل من %5 وبع�س 
هوؤلء يقيم يف اأمريكا ب�شكل دائم، فيما مينع اآخرون وعددهم حوايل %9 من 

مغادرة اأمريكا جوًا خ�شية تورطهم يف اأعمال اإرهابية

وجاء الك�شف عن هذه املعلومات من خالل الإجابات التي قدمها مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالية روبرت مولر اىل اللجنة الق�شائية مبجل�س ال�شيوخ ردًا 
الأوىل  للمرة  علنية  الإجابة  وكانت  الأع�شاء،  بع�س  بها  تقدم  اأ�شئلة  على 
التي  التحقيق  تقنيات  ب�شبب  قلقهم  اأبدو  الذين  بني  املا�شي.ومن  الأ�شبوع 
ي�شتخدمها مكتب التحقيقات الفدرايل اخلا�شة بالك�شف عن اإرهابيني حمتملني 
ال�شناتور را�شل فينغولد وهو دميقراطي من ولية و�شكن�شون.وقبل هجمات 
اإىل  بحاجة  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  كان   2001 عام  �شبتمرب/اأيلول   11
معلومات اأولية حول �شخ�س اأو جمموعة متورطة يف اأعمال خمالفة للقانون 
ما  وهذا  احلني،  ذلك  منذ  كذلك  الأمر  يعد  مل  ولكن  اأويل،  حتقيق  فتح  قبل 
” التقييمات“ التي جرت منذ العمل وفق  دعا فينغولد لطرح �شوؤال حول عدد 
كانون  دي�شمرب/  يف  فيها  العمل  �رسيان  بداأ  والتي  للتحقيق  العامة  اخلطوط 
الأول املا�شي، ولكن الـ“اأف بي اآي“ قالت اإن ال�شوؤال ”ح�شا�س“ ول ميكنه 

توفري جواب عليه اإل ب�شكل �رسي.

وا�سنطن تتهم هنديا بدعم حزب اهلل

على  بالإرهاب  له  ال�شلطات  اتهام  املتحدة  الوليات  اإىل  هندي  مهاجر  اأنكر 
خلفية حماولته �رساء معدات ع�شكرية ل�شالح حزب الله اللبناين.

فقد رف�س باتريك نايار لئحة التهم التي وجهته له الثالثاء حمكمة فدرالية 
اأجنبية“  ”اإرهابية  ملنظمة  مادي  دعم  لتقدمي  التاآمر  بخ�شو�س  مانهاتن  يف 
التي ي�شل جمموع عقوباتها  وحيازة �شالح ناري وذخرية بدون ترخي�س، 

الق�شوى اإىل ال�شجن ثمانني عاما.
التهم  اإثبات  يف  حقيقية  �شعوبة  �شتجد  احلكومة  اأن  الدفاع  حمامي  واأو�شح 
املن�شوبة اإىل موكله بخ�شو�س عالقته بحزب الله، نافيا يف الوقت ذاته مزاعم 

ال�شلطات باأن املتهم مهاجر غري قانوين.
وكانت ال�شلطات الأمنية الأمريكية قد اعتقلت نايار يف الـ24 من ال�شهر املا�شي 

يف منزله بنيويورك على ذمة تهم اأخرى جرى اإ�شقاطها لحقا.

الرواية االأمريكية
كونراد  يدعى  لنايار  اآخر  �رسيك  وجود  عن  اأمريكية  اأمنية  م�شادر  وك�شفت 
مولهولند، وهو مواطن بريطاين قال حمامي الدفاع يف الق�شية اإن ال�شلطات 

الربيطانية األقت القب�س عليه.
و�رسيكه  نايار  اأن  �شابق  وقت  يف  اأعلن  قد  الأمريكي  الدعاء  مكتب  وكان 
مولهولند متهمان باللتقاء بعميل تابع ملكتب التحقيقات الفدرايل )اأف بي اآي( 
الله ووافق على طلبه تاأمني بنادق وذخرية  باأنه يعمل حل�شاب حزب  تظاهر 

و�شيارات و�شرتات م�شادة للر�شا�س ومناظري للروؤية الليلية.
واأ�شاف املكتب اأن الرجلني اأمنا م�شد�شا وعلبة ذخائر و�شاحنة �شغرية ظّنا 

منهما باأنها �شرت�شل اإىل لبنان وت�شلم اإىل حزب الله.
ال�سحيفة الدامناركية

وياأتي مثول املواطن الهندي اأمام حمكمة مانهاتن بعد يوم من اتهام رجلني 
ن�رست  قد  كانت  دامناركية  �شحيفة  ملهاجمة  بالتخطيط  �شيكاغو  مدينة  من 

ر�شوما م�شيئة بحق الر�شول حممد )�شلى الله عليه و�شلم(.
وكان م�شوؤولون اأمريكيون اأمنيون قد اأعلنوا الثالثاء اأن املدعوين الأمريكي 
جيالين-  داود  اإىل  ا�شمه  وبدل  الإ�شالم  اعتنق  هيديل-الذي  كوملن  ديفد 
والكندي من اأ�شل باك�شتاين طاهور ح�شني رانا قد اعتقال على خلفية اتهامهما 

بالتخطيط للقيام بعملية �شد مقر ال�شحيفة املذكورة يف العا�شمة كوبنهاغن.
اأوهاري  ال�شهر اجلار يف مطار  الثالث من  اآي“ هيديل يف  بي  ”اأف  واعتقل 
ومنها  فيالدلفيا  اإىل  �شتقله  كانت  التي  الطائرة  اإىل  �شعوده  قبل  �شيكاغو  يف 
اإىل باك�شتان، يف حني اعتقل �رسيكه رانا بعد ذلك باأ�شبوعني يف منزله مبدينة 

�شيكاغو.
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طالب اليمن يف ماليزيا ي�سكون تاأخري 

م�ستحقاتهم وكل ي�سكو بلواه

علي  ماليزيا: 
مهدي �حلر�زي 

الغريب  من  لي�س 
زمن  يف  نعي�س  باأن 
فالو�شع  التناق�شات 
يرام  ما  على  لي�س 
اليمن  لطلبة  بالن�شبة 
اخلارج  يف  الدار�شني 

اأ�شبح  اإذ  ماليزيا  يف  اليمن  طالب  اخل�شو�س  وجة  على  و 
م�شتحقاتهم  �رسف  تاأخر  ب�شبب  اأ�شواأ  اىل  �شيئ  من  حالهم 
املالية الربع ال�شنوية بحجة عدم حتويلها من وزارة التعليم 
قيادة  تنتهجه  �شعارًا  اأ�شبح  باخلطاأ  فالإ�شتمرار   ، العايل 
وزارة التعليم العايل يف اإذلل طالبها الدار�شني يف اخلارج 
يف  اأ�شهر   4 كل  اىل  املالية  م�شتحقاتهم  �رسف  تاأخري  عرب 

ال�شنة لي�شبح الربع ثلتًا.
 فتاأخري �رسف م�شتحقات الطالب املالية رغم �شحتها  �شهرًا 
وزارة  لقيادة  بالن�شبة  �شيًئ  يعني  ل  اأمرًا  اأكرث   اأو  واحدًا  
اليمن  طلبة  من  اّللف  عند  الكثري  يعني  لكنه  العايل  التعليم 
الوحيد   ودخلهم  رزقهم  م�شدر  لكونه  ماليزيا  يف  الدار�شني 
1020 دولر اأمريكي لطالب البكالوريو�س و 1560 دولر 
اإ�شرتاتيجية  قبل  اأ�شهر  ثالثة  كل  العليا  الدرا�شات  لطالب 
تاأخري ال�رسف اىل كل 4 اأ�شهر ، فتكاليف احلياة املعي�شية يف 
ماليزيا يف اإرتفاع م�شطرد ي�شاحبه تراجع �رسف الدولر 
زاد  الذي  الإمر  )الرينجت(  املاليزية  العملة  اأمام  الأمريكي 

الطني بله بالن�شبة للطلبة اليمنيني يف ماليزيا.
من  درا�شية  منحة  على  ح�شويل  لعدم  احلظ   �شعيد  اأكون  قد 
فتكاليف  اأخرى   حكومية  جهة  اأي  اأو  العايل  التعليم  وزارة 
درا�شتي على ح�شاب والدي، و لكن اأنا ل�شت �شعيداأ ملا اأراه 
من و�شع ماأ�شاوي يعي�شه زمالئي احلا�شلني على منح درا�شية 
الأمر الذي دفعني لإ�شطر معاناه الطالب اليمنيني يف ماليزيا 

بهذة الكلمات ع�شى و اأن جتد اأذانّا �شاغية:
تذمره  يخفي  ل  درا�شات جامعية-  طالب  الله-  عبد  فح�شني 
للربع  املالية   الطالب  م�شتحقات  �رسف  موعد  تاأخري  من 
الرابع 2009 م، مرجعًا ذلك لعدم جدية وزارة التعليم العايل 
بالإلتزام بت�شليم م�شتحقات الطالب كل 3 اأ�شهر، وي�شيف عبد 

الله: اأنهم ل يكرتثون لو�شعنا املعي�شي ال�شيئ.
اأن  يقول:  املعلومات-  تكنولوجيا  طالب  �شادق-  اأما 
امل�شكلة تكمن بف�شل وزارة التعليم العايل الذريع  يف اإدخال 
تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة عملياتها املالية و املحا�شبية 
الطالب  ح�شابات  اىل  املالية  امل�شتحقات  حتويل  فبالإمكان 
امل�رسفية يف ماليزيا مبا�رسة خالل دقائق دون احلاجة اىل 
تكري�س البورقراطية واإهدار الوقت و املال يف اإنتهاج طرق 

تقليدية.
الباحث جنيب باعلوي- طالب دكتوراه- امتعا�شه  و يبدي 
بعدما  الطالب  مع  تعاملها  يف  الثقافية  امللحقية  �شلبية  من 
لليمن  الثقايف  الدور  اإبراز  يف  الأ�شا�شية  وظيفتها  عن  تخلت 
الثقافية و العلمية و دعم الباحثني و  اإقامة املوؤمترات  عرب 
توفري الإمكانيات املنا�شبة لهم اإذ اأ�شبح عمل امللحقية يقت�رس 

على ال�رسف و منح ال�شلف.
كادر  تاأهيل  اإعادة  �رسورة  اىل  باعلوي  الباحث  دعا  و 
اأو  معقوله  التكلفة  كانت  اإذا  ماليزيا  يف  الثقافية  امللحقية 
تغريهم وتعيني بدلهم..  فيما يعاك�شه بالراأي الطالب اأحمد 
احلناين، فريئ اأن اإغالق امللحقية الثقافية حل اأف�شل لتقلي�س 
باأن روتني امللحقية  يوؤكد  النفقات فوجودها مثل عدمها و 
الثقافية ي�شبب يف تاأخري �رسف امل�شتحقات املالية فم�شوؤيل 
اأيام �رسف الربع و كذلك  امللحقية الثقافية تغلق تلفوناتهم 

يف الأعياد.
فريوي  اأ�شمه،  ذكر  عدم  ف�شل  الذي  اأ،   . �س  الطالب   اأما 
اإنقطاع التيار الكهربائي  باأنه ي�شاطر اليمنيني معاناتهم من 
رغم عي�شه يف ماليزيا بعدما قطعت الكهرباء يف غرفته لعجزه  
م�شتحقاته  �رسف  تاأخر  ب�شبب  الكهرباء  فاتورة  قيمة  ت�شديد 
املالية اإ�شافة اىل دفع 50 دولر كغرامة تاأخري دفع اإيجار 
اأغرا�شه  الغرفة يهدده مرارًا برمي  اأن مالك  غرفته حيث و 

اىل ال�شارع يف حال تكرار عملية تاأخري ت�شديد الإيجار .
طعام  بوجبة  يكتفي  اأنه  قال  بكالوريو�س  طالب  ع   . م 
من  اأقرت�س  باأنه  ي�شيف  و  نقوده  لنفاذ  اليوم  يف  واحدة 
زمالء مي�شوري احلال مبلغ وقد نفذ  ويخجل من تكرار هذة 
العلمية.. وانتقد  م . ع  من تدين امل�شاعدة املالية التي ل 

تفي بحياة طالب علم  يف دولة كماليزيا.

الدمام: عبد القيوم عاَلّو -

اجلمهورية  �شفري  الأخ  �شعادة  لتوجيهات  تلبية 
حم�شن  علي  حممد   / الأ�شتاذ  بالريا�س  اليمنية 
قرد�س  حم�شن   / الأ�شتاذ  وبرئا�شة  الأحول 
القن�شل  نائب  والرتحيل  املتابعة  ق�شم  مدير 
قام  ال�شبحي  عارف  الأخ  وع�شوية  �شابقًا، 
�شجون  بزيارة  بالريا�س  اليمنية  ال�شفارة  وفد 
اليمنيني  امل�شاجني  لتفقد  ال�رسقية  املنطقة 

ودرا�شة م�شاكلهم و�شبب �شجنهم.
 وكان الوفد قد بداأ زيارته  يوم ال�شبت املوافق 
الباطن  حفر  حمافظة  من  10/10/2009م 
واخلرب  والدمام  واجلبيل  اخلفجي  وحمافظة 
واختتم زيارته ب�شجون حمافظة الأح�شاء حيث 
�شجون  يف  امل�شاجني  ح�رس  الزيارة  يف  مت 
والطالع  اليمنية  اجلن�شية  من  ال�رسقية  املنطقة 
اتهموا  التي  الق�شايا  ودرا�شة  ملفاتهم  على 
مبوجبها والعمل من اجل اإخراجهم من الإحباط 
النف�شي واملعنوي واملايل الذي اأوقعوا اأنف�شهم 
فيها، هذا وقد حكم على البع�س منهم باأحكام 

خمتلفة والبقية تنتظر!!
باملنطقة  اليمنية  اجلالية  اإن  بالذكر  اجلدير 
ال�رسقية تعد من اكرب اجلاليات اليمنية باململكة 
العربية ال�شعودية ولديها اأكرث من {350000{ 
حمافظات  على  يتوزعون  ميني  مغرتب  األف 
وبالرغم  ال�رسقية.  املنطقة  وجمال�س  وهجر 
من كون العدد الكبري والكم الهائل من الق�شايا 
التي تواجه اجلالية اليمنية باملنطقة ال�رسقية اإل 
اأنها تعد من اأن�شط  اجلاليات العاملة يف املنطقة 

يف  املخت�شة  اجلهات  مع  وتوا�شلها  ال�رسقية 
لإيجاد  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
حلول وخمارج لهذه الق�شايا املختلفة الألوان 
تبذل  جندها  ال�شعوبات  كل  ومع  اإنها،  اإل 
وقن�شلية  �شفارة  مع  وبالتعاون  جبارة  جهودًا 
الأخ  برعاية  بالريا�س  اليمنية  اجلمهورية 
ال�شفري الأ�شتاذ حممد علي حم�شن الأحول ومعه 
زمالئه يف ال�شفارة وعلى رئ�شهم �شعادة القن�شل 
بالريا�س  اليمنية  اجلمهورية  ب�شفارة  العام 

الأخ الدكتور عمر اإبراهيم.
هذا وقد �رسح رئي�س اللجنة املتابعة والرتحيل 
الأخ الأ�شتاذ: حم�شن قرد�س بقوله: نحن تلقينا 
توجيهات من الإخوة �شفري وقن�شل اجلمهورية 
اليمنية بالريا�س بالتحرك اإىل املنطقة ال�رسقية 
اليمنيني  امل�شاجني  لتفقد  وهجرها  مبحافظاتها 
ومعرفة  ال�رسقية  املنطقة  �شجون  يف  القابعني 
من  �شجنوا  التي  والتهم  والق�شايا  ظروفهم 
اجلها ، ورفع تقاريرنا اإىل الأخ ال�شفري لينظر 

فيها والتوجيه مبا يراه منا�شبًا لكي يتم الإفراج 
عنهم وترحيلهم اإىل وطنهم اليمني احلبيب، ويف 
من  كبري  عدد  وجدنا  ال�رسقية  للمنطقة  زيارتنا 
املغرتبني اليمنيني موقوفني يف �شجون املنطقة 
�شوف  الله  �شاء  واإن  متعددة  بق�شايا  ال�رسقية 
عودنا  والذي  ال�شفري  الأخ  اإىل  تقريرنا  نرفع 

دائمًا مبتابعته لق�شايا املغرتبني.
بال�شكر  اليمنية  اجلالية  تتوجه  بالقول:  واختتم 
حم�شن  علي  حممد  ال�شفري  الأخ  معايل  اإىل 
عمر  الدكتور  القن�شل  الأخ  واىل  الأحول 
ب�شكرنا  ونخ�س  ال�شفارة  طاقم  واىل  اإبراهيم 
هنا الأخوان رئي�س جلنة املتابعة والرتحيل يف 
ال�شفارة اليمنية بالريا الأ�شتاذ/ حم�شن قرد�س 
الأخرية  زيارته  يف  ال�شفر  عناء  جت�شمه  على 
هذه  تتوا�شل  اأن  ونتمنى  ال�رسقية  املنطقة  اإىل 
الزيارات لدعم ن�شاط ومتابعات اجلالية اليمنية 

باملنطقة ال�رسقية لق�شايا املغرتبني اليمنيني.

�سفارة �ليمن بالريا�س تنفذ ح�سر لليمنيني ب�سجون 
�ملنطقة �ل�سرقية

تاأ�سي�س جالية مينية جديدة موحدة يف مدينة 
تورنتو �لكندية

تورنتو: عبد النا�رس عاطف -

تورنتو  فرع  الكندية  اليمنيه  اجلالية  عقدت 
اجتماعها التا�شي�شي الول يوم ال�شبت املوافق 
الجتماعات  �شالة  يف   ٢٠٠٩ اكتوبر   ١٠

الكائنه يف نبتون درايف �شمال يورك.
والذي ح�رسه جمع غفري  الجتماع،  مت خالل 
من ابناء اليمن املقيمني يف تورنتو و�شواحيها، 
مناق�شة النظام الداخلي وبرنامج اجلاليه، حيث 
كيان  ان�شاء  �رسورة  على  احلا�رسون  �شدد 
موحد وفعال لبناء اليمن يف مدينتهم  وتقدمي 
اخلدمات ال�رسورية والهتمام بالن�شئ اجلديد 

يف بلد الغرتاب.
التن�شيق  �رسورة  على  احلا�رسون  اكد  كما 
اجلاليات  فروع  بقية  مع  امل�شرتك  والعمل 

عامه  كندا  يف  املتواجدة  اليمنية 
اخلربات  لتبادل  خا�شه  واوتاوا 
كافة  يخدم  مبا  الن�شاطات  وتوحيد 

ابناء اليمن.
انتخب  الجتماع  نهاية  ويف 
احلا�رسون هيئة ادارية مكونة من 

خم�شة ا�شخا�س وهم:
اأحمد عبد ربه        رئي�شا للجالية

�شادق عبدالقادر     نائبا للرئي�س
ح�شني احلريبي      م�شئول العالقات 

العامه والعالم
خالد العي�شائي       م�شئول الن�شاطات 

الثقافيه والريا�شيه
القطاع  حمفوظه مالك       م�شئولة 

الن�شائي واملايل

قال م�شوؤول حكومي ميني لوكالة 
باأنهم  ي�شتبه  م�شلحني  ان  رويرتز 
مت�شددون من تنظيم القاعدة قتلوا 
اليمنيني  المن  م�شوؤويل  �شبعة من 
يف  كبار  �شباط  ثالثة  ومنهم 
كمني قرب حدود ال�شعودية اليوم 

الثالثاء.
اأجهزة  وا�شلت  اآخر،  حانب  من 
 5 مع  التحقيق  اليمنية  الأمن 
خرباء  اأنهم  يف  ت�شتبه  اإيرانيني 
ع�شكريون  ومدربون  اأ�شلحة 
الأول  ت�رسين   25 يف  اأوقفتهم 
)اأكتوبر( املا�شي على منت �شفينة 
اإيرانية ت�شمى ”ماهان 1“، والتي 

الأحمر  البحر  يف  احتجازها  مت 
يف  ميدي  ميناء  �شواطئ  قبالة 
اأق�شى ال�شمال الغربي لليمن معقل 

احلوثيني.
اأن  يف  اليمنية  ال�شلطات  وت�شتبه 
ال�شفينة كانت تنقل اأ�شلحة لتهريبها 
ال�شمال  يف  احلوثي  جماعة  اإىل 

الغربي لليمن.
اأن يكون  اليمنية  ال�شلطات  وت�شتبه 
على  اإيقافهم  مت  الذين  املعتقلون 
”خرباء  هم   “1 ”ماهان  منت 

اأ�شلحة ومدربون ع�شكريون“.
�شور  على  العربية  قناة  وح�شلت 
لل�شفينة املحتجزة انفردت بن�رسها 

وهي حماطة بقوات مينية ويجري 
فح�شها وتفتي�شها.

اأن  نفت  اإيرانية  جهاٌت  وكانت 
بالأ�شلحة،  حمملًة  ال�شفينة  تكون 
اليمنية  ال�شلطات  تتعامل  حني  يف 
باعتبار اأن ال�شفينة املحتجزة هي 
اأحد اأدلة التورط الإيراين يف دعم 

املتمردين احلوثيني.
خا�شة  ب�شور  العربية  وانفردت 
يف  املحتجزة  الإيرانية  لل�شفينة 
مينية  بقوات  حماطة  وهي  اليمن 
ويجري فح�شها وتفتي�شها. يذكر 
اأن اإيران كانت نفت وجود اأ�شلحة 
ال�شلطات  ت�شتبه  ال�شفينة  منت  على 

اليمنية اأنها موجهة للحوثيني.
حملل  خاميار،  عبا�س  د.  ونفى 
”العربية“  مع  لقاء  يف  �شيا�شي، 
ا�شلحة  حمملة  ال�شفينة  تكون  اأن 
تثبت  موثقة  ”�شهادات  اإىل  م�شريا 
اليمنية  ال�شلطات  اأن  اإل  ذلك“، 
اأحد  املحتجزة  ال�شفينة  تعترب 
دعم  يف  الإيراين  التورط  اأدلة 
املتمردين احلوثيني خ�شو�شا اأن 
اأجهزة الأمن اليمنية كانت �شبطت 
يف وقت �شابق على �شواحل اليمن 
جمهولة  �شفينة  الأحمر  البحر  يف 

حتمل اأ�شلحة.

مقتل 5 م�سوؤولني مينيني بينهم 3 من رتب عالية.. و�سنعاء تتهم القاعدة
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�سيئون - �سباأنت:
عبد اهلل باخري�سة

التي  وامل�شكالت  املعّوقات  اأهم  من   -
ال�شعيفة،  التحتية  ”ترمي“ البنية  تواجه 
واملتاحف  الفنادق  فيها  تنعدم  حيث 
الأدبية  وامل�شارح  العلمية  واملراكز 

وت�شعف فيها اإمكانيات امل�شت�شفيات .
- من املفارقات العجيبة يف مدينة ترمي 
رغم تاريخها الرتاثي الكبري اإل اأنها ل 

يوجد فيها متحف واحد!

- اأكرث ما يوؤرق املواطنني القاطنني يف 
املدينة املجاري التي تتفجر بني احلني 
والآخر يف �شوارع املدينة وطرقاتها، 
اإل  فيها  �شارع  اإىل  تذهب  ل  اإنك  حتى 

وجتد فيه ”بالوعة“ �شائلة
”ترمي“ وتتويجا مل�شرية عطائها العلمي 
من  الفوز  لقب  نالت  الكبري  والثقايف 
للرتبية والثقافة  الإ�شالمية  قبل املنظمة 
عا�شمة  تكون  باأن  )اي�شي�شكو(  والعلوم 
العامل،  م�شتوى  على  الإ�شالمية  للثقافة 
املدينة  لتبقى   ،2010 املقبل  للعام 
عام  زفاف  بانتظار  الوطن  عرو�س 
الت�شاوؤلت  من  الكثري  طياته  يف  يحمل 
الأمل  من  وم�شاحات  والتحديات، 
مدعو  الكل  املدينة،  تلك  اأمام  والفخر 

حل�شوره واإجناحه.

يبَق  ومل  باللقب،  )ترمي(  املدينة  فازت 
اأ�شهر  �شوى   2010 العام  جميء  على 
اليوم  اإىل  املدينة  زالت  وما  معدودة، 
ما  الق�شور،  من  والكثري  الكثري  تعاين 
عزاه البع�س اإىل اأن ”العرو�س“ ل ميكن 
اأن تنال �رسف اختيارها عا�شمة للثقافة 

الإ�شالمية العام املقبل.

ولهذا كان لـ“ال�شيا�شية“ وقفة ا�شتطالعية 
التح�شريية  وامل�شاريع  الأو�شاع  حول 
والقارئ  املواطن  لتجعل  املدينة،  يف 

الطريق  له  ولتمّهد  احلدث،  من  قريبا 
نحو العر�س التاريخي لـ“ترمي“.

ترمي واأحقيتها باللقب:
ال�رسقية  اجلهة  اإىل  الواقعة  ترمي  مدينة 
حمافظة  يف  �شيئون  مدينة  من  ال�شمالية 
لقب  على  حازت  اأن  بعد  ح�رسموت، 
 ،2010 الإ�شالمية  الثقافة  عا�شمة 
وو�شفه  احلدث  حول  الكثري  حتّدث 
املدينة  اأن  حيث  بـ“املتاأخر“،  بع�شهم 
اإليه  و�شلت  مبا  العامل  لدى  معروفة 
اأّهلها  اإ�شالمي  م�شتوى ديني وعلمي  من 
مدى  على  الدينية  العا�شمة  تكون  لأن 
ترمي  تقف  الطويل، ومل  اليمني  التاريخ 
عند هذا احلد فح�شب، بل كان اأهلها من 
�رسق  دول  يف  الإ�شالم  نا�رسي  اأبرز 
باأخالقهم  اإفريقيا  من  واأجزاء  اآ�شيا 
جعلها  ما  احل�شنة،  الطّيبة  ونواياهم 
ال�شنوي  اللقب  هذا  وبجدارة  ت�شتحق 

والعاملي.

بقيت �شهرين!!
يف  القاطنني  املواطنني  اإىل  خرجنا 
حول  انطباعهم  عن  و�شاألناهم  املدينة 
مدينتهم  تكون  باأن  ق�شى  الذي  القرار 
عا�شمة للثقافة الإ�شالمية لعام 2010، 
وهم  جميل“،  ”القرار  باأن  فاأجابوا 
كما  به.  ويفرحون  الأمر  هذا  يوؤيدون 
م�شاعدة  يف  ا�شتعدادهم  اأبدوا  اأنهم 
اإبراز  يف  املحلية  وال�شلطة  احلكومة 
املدينة اإىل الأف�شل مبنا�شبة هذا احلدث، 
املحلية  ال�شلطة  على  ا�شتنكروا  لكنهم 
منذ  احلدث  مع  تفاعلها  عدم  واحلكومة 
منذ  د  اأُِكّ واأن  �شبق  فالقرار  البداية، 
�شيئا  تفعل  مل  احلكومة  اأن  اإل   ،2004
تبقى  ما  وعند  املا�شية،  الفرتة  خالل 
بالتفاعل،  بداأت  اأ�شهر،  ب�شعة  للحدث 
األ�شنتهم  وعلى  وجوههم  يف  تبدت  وهنا 
�شتتاأهل  متى  الت�شاوؤلت:  من  الكثري 
املدينة ومل يبق �شوى هذه الفرتة الزمنية 

الق�شرية؟!

التح�شري قبل �شنوات
واأفاد املواطنون باأنه كان من املفرت�س 
على اجلهات املعنية يف احلكومة وال�شلطة 
تاأهيل  على  للعمل  امل�شارعة  املحلية، 
املدينة بكل املتطلبات قبل �شنوات ولي�س 
ي�شككون  التي  الوجيزة،  الفرتة  هذه  من 
امل�رسوعات  كل  لإجناز  كفايتها  يف 
واملخططات التي تتحدث ال�شلطة عنها يف 
امل�شوؤولني  اأحد  اأو عرب  الإعالم  و�شائل 

اخلا�شني بهذا الأمر.

م�شكالت وعوائق
الثقافة  عا�شمة  ”ترمي  لقب  اإن 
اأجمع  العامل  اأنظار  الإ�شالمية“ �شيوّجه 
من  الكثري  و�شيحط  العتيقة،  املدينة  اإىل 
واملفكرين  والعلماء  وال�شياح  الوفود 
الفعاليات  يف  للم�شاركة  فيها  رحالهم 
والأدبية وغريها من  العلمية  والندوات 
احتفاء  الدولة  �شتقيمها  التي  الن�شاطات 
اأن  اأن البع�س يرى  اإل  باحلدث الكبري، 
الكثري  وتواجه  تعاين  زالت  ما  املدينة 
تقلل  التي  وامل�شاكل  املعّوقات  من 
العر�س  بهذا  الحتفال  نحو  رقّيها  من 

الإ�شالمي الكبري.

وامل�شكالت  املعّوقات  تلك  اأهم  ومن 
م�شاألة  )ترمي(:  املدينة  تواجهها  التي 
حيث  ال�شديد،  و�شعفها  التحتية  البنية 
تنعدم فيها الفنادق واملتاحف واملراكز 
الأدبية،  وامل�شارح  العلمية 
اإمكانيات  فيها  وت�شعف 
من  وغريها  امل�شت�شفيات 
كاملطاعم  العامة  اخلدمات 
ترتقي  التي  وال�شقق، 
حت�رس  التي  الوفود  مب�شتوى 
كما  الأن�شطة،  يف  للم�شاركة 
لبع�س  والإعمار  التنظيم  اأن 
والرتاثية  التاريخية  املباين 

ما زال قليال.

مدينة الرتاث بال متحف
يف  العجيبة  املفارقات  ومن 
ترمي ورغم تاريخها الرتاثي 
الكبري، اإل اأنها ل يوجد فيها 
بها  ما  ي�شم  واحد!!  متحف 
ووثائق  واأوراق  اآثار  من 

كتب  اإىل  بالإ�شافة  قدمية،  تاريخية 
وح�شاري  تراثي  وتاريخ  ومقالت 
اأن  ومبا  املتينة،  اجلذور  القدم  من  له 
احلدث املقبل يخت�س بالعا�شمة الثقافية 
الإ�شالمية فالوافدون والقادمون ل �شك 
”اأين  الدخول:  عند  �شوؤالهم  اأول  باأن 
متحف العا�شمة الثقايف والإ�شالمي؟“، 

فما هو جوابنا �شيكون؟

عليها  الوقوف  يجب  م�شاألة  اإنها  حقيقة 
امل�شوؤولني  كل  قبل  من  وجدية  بحزم 
اأن  كبرية  ملفارقة  واإنها  واملواطنني، 
تكون مدينة ترمي، مدينة العلم والرتاث، 
ل حتظى باأي اهتمام اآثاري يجمع فتات 
ولو  متحفية  م�شاحة  يف  الطائلة  ثقافتها 

�شغرية.

جماري و�رسف �شحي �شعيف
القاطنني  املواطنني  يوؤرق  ما  اأكرث  اإن 
فيها هو املجاري التي تتفجر بني احلني 
والآخر يف �شوارع املدينة وطرقاتها. 
منها  عانى  امل�شكلة  هذه  اإن  حيث 
وطرحت  طويلة،  فرتة  منذ  املواطنون 
ق�شيتها يف كل حمفل وزاري اأو اجتماع 
من  العديد  لها  طرحت  كما  مل�شوؤولني، 
اأنها وب�رساحة  اإل  احللول واملعاجلات 
كانت حربا على ورق، ل تتعدى منطق 
الإعالم،  و�شائل  على  والكالم  الوعود 
التنفيذ فاملدينة منها  الفعل و�رسعة  اأما 
بريئة، وهنا ياأتي الت�شاوؤل الآخر: كيف 
الإ�شالمية  للثقافة  عا�شمة  ترمي  تكون 
�شوى  النظافة  باأ�شاليب  حتظى  ل  وهي 

الكالم؟ 

ب�رسى للمواطنني
وكيل حمافظ ح�رسموت ل�شوؤون الوادي 
كان  عمري،  مبارك  عمري  وال�شحراء، 
مواطني  ب�رّس  الذي  الوحيد  ال�شخ�س 
مدينة ترمي، وذلك يف اجتماع باأع�شاء 
املجل�س املحلي يف املدينة قبل اأ�شابيع، 
على  حت�شل  اأن  لها  حان  املدينة  باأن 
متطلباتها فوق ما نالته �شابقا، واأن كل 
امل�شاكل التي يطرحها املواطنون �شتوؤخذ 
بعني العتبار، موؤكدا: ل ُبد للمدينة اأن 
تنال ن�شيبها من العمل اجلاد، م�شيفا اأن 
العمل عند ما يكون فيه نوع من الإتقان 
اأثناء  املواطنون  به  �شينتفع  واجلدّية 
فقط  ولي�س  انق�شائها،  وبعد  الفعاليات 

خالل العام املقبل.

قرارات حازمة
بعد اإقرار الوكيل عمري بع�س القرارات 
الهامة للمدينة وت�شديق اأع�شاء املجل�س 
اأيام تنفيذها عرب  املحلي عليه، بداأ قبل 
اإدارة مكتب الأ�شغال العامة باملديرية، 
العامة  احلملة  هو  به  بداأ  ما  واأول 
ما  املدينة،  وحت�شني  ال�شوارع  لتنظيم 
�شتتبعه  القرار  هذا  باأن  للمواطنني  اأثبت 
وتطوير  لتغيري  حازمة  اأخرى  قرارات 
املدينة نحو الأف�شل، كما متّنوا اأن يبداأ 
يف  الأهم  مطلبهم  بتحقيق  �رسيعا  العمل 
واإنهاء  التحتية  البنية  م�شتوى  الرفع من 
و�شوء  العائمة“  ”املجاري  ظاهرة 

ال�رسف ال�شحي اإىل غري رجعة.

تد�شني قريب للفعاليات
اللجنة الُعليا لالإعداد والتح�شري لفعاليات 
”ترمي عا�شمة للثقافة الإ�شالمية2010“، 
برئا�شة  الأخري،  اجتماعها  يف  اأقرت 
الداخلية  لل�شوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب 
اإقرار  بهدف  راأ�س  اأبو  اأمني  �شادق 
والربامج  الفعاليات  لتد�شني  موعد 
الثقافية والدينية اخلا�شة باإعالن مدينة 
حيث  الإ�شالمية،  للثقافة  عا�شمة  ترمي 
مار�س  من  الأول  الن�شف  يف  ُحددت 
املقبل. كما ُحددت الكلفة املالية لتنفيذ 
و182  مبليارين  والفعاليات  امل�شاريع 
مليون ريال، منها مليار و117 مليون 
ريال خم�ش�شة لإجناز م�شاريع يف البنى 
املرتبطة  املجالت  خمتلف  يف  التحتية 
الإ�شالمية“،  للثقافة  عا�شمة  بـ“ترمي 

والبقية للفعاليات الثقافية امل�شاحبة. 

تذكري ورجاء
اجلولة  هذه  ويف  الأخري،  ويف 
اأي�شا  نختمها  اأن  اأردنا  ال�شتطالعية، 
عدد  على  الطواف  بعد  ال�شارع  براأي 
و�شماعهم  )ترمي(  املدينة  مواطني  من 
لقرار اللجنة، واأحببنا كذلك اأن نتعّرف 
كل  فوجدنا  ورجائهم،  اأمنياتهم  على 
كل  يذّكروا  اأن  ”يحبون  قابلناهم  من 
البناء والنهو�س  بت�رسيع عملية  م�شوؤول 
التحتية  البنية  وخا�شة  بامل�شاريع، 
منها  تعاين  التي  ال�شحي  وال�رسف 
قد  حيث  اللحظة،  هذه  حتى  املدينة 

ر�شدت مبالغها“.

العلم  مبميزات  القدم  منذ  ا�ستهرت  ”ترمي“ ”الغناء“ ، 
والعلماء، حتى اأ�سبحت ُقبلة لطالب العلم الوافدين من 
�ستى اأنحاء الكرة االأر�سية، كما اأنها مق�سد لطلب العلوم 

باختالفها، مما جعل احلياة الدينية تنتع�س فيها، وُتبنى 
فيها امل�ساجد التي يقال اإنها قد و�سلت اإىل 360 م�سجدا، وهو 

عدد اأيام ال�سنة الهجرية.

عرو�س �ليمن ترمي .. 
دعوة عامة لإجناح زفاف تاريخي لعا�سمة �لثقافة �لإ�سالمية



12

Ghorba News

Thursday November, 5th  2009- Vol 2  Issue#54

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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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
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تعلم �لجنليزية وتعلم مهار�ت �للغة
بر�مج ت�سمل:

املحا�سبة للمبتـدئني وللمراحل املتقدمة  -
م�ساعـد اداري  -

تطبيقات احلا�سوب – وورد، اك�سل، بوربوينت...واملزيـد  -
الطبي – اي كي جي، امل�سطلحات الطبية، اعـداد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتحـ�سـري لنيل ال�سهادة الثانوية.  -
" م�سرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة االأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�ساعـد يف احل�سول على رخ�سة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�ساعـدات مالية للموؤهلني  -

لي�س هناك حاجة الخذ قر�س  -
ميكنكم الـدرا�سة من االثنني اىل اخلمي�س  -

الف�سول حمـدودة الوقت يف امل�ساء وخالل عطلة نهاية اال�سبوع
تعليم االجنليزية لغري الناطقني بها 

- االجنليزية 100 للمتـدئني
- االجنليزية 101 للمتو�سطني
- االجنليزية 102 للمتقـدمني

للمزيـد من املعلومات ات�سل مب�سوؤولة الق�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 Businessحبيبة 
248 West 35th Street
New York, NY 10001

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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اأحدث واأجود االأجهزة ت�ستخدم يف:

- جراحة الفم واالأ�سنان
- زراعة االأ�سنان وعالج اأمرا�س اللثة 

- تركيب اأطقم ثابتة ومتحركة
- عالج الع�سب واخللع اجلراحي

ZOOM عالج جتميلي وتبيي�س بتقنية -
 زورونا على:

www.dentalsmilepc.com
الك�سف جمانا

Dental Smile PC
عيادة االأ�سنان التخ�س�سية

 جراحة عامة- زراعة االأ�سنان- 
جتميل وتبيي�س

30-03 30th Ave. 2nd Floor, Astoria, NY 11102
Tel:718-777-2577    Fax: 718-777-0742

حلويات نابل�س

Nablus Sweetال�ضهرية يف ني�جر�ضي

كنافة نابل�ضية ناعمة وخ�ضنة
بقالوة م�ضكلة وربات بالق�ضطة

وكافة اأن�اع احلل�يات 
ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn، NY 11220
Tel: 718-748-6148

فرع نيوجر�سي

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

ا�شتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�شبات
www.nablussweets.com
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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

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

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

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

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

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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IMMIGRATION ATTORNEY
Law Offices of 

Michael L. Walker, Esq.

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

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�سايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل
- التاأ�سريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�سوية الو�سعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة
 - ت�سهيالت للم�ستثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�سايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�سراء 
وااليجار

(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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اأنت والأفالم



26

Ghorba News

Thursday November, 5th  2009- Vol 2  Issue#54



Ghorba News

Thursday November, 5th  2009- Vol 2  Issue#5427 اعالناتاعالنات

 

MGM Grand Las Vegas and
Dawn Elder World Entertainment

present

ثالث جنوم عامليني. يف �أكرب م�سرح، يف �أكرب ليلة

ر�ضا عبـدالله  
 �ضحر الغناء العربي

 والطرب الأ�ضيل

يف حفل م��ضيقي ا�ضتعرا�ضي يـ�ضـم اأكثـر من 100 عازف عربي 
بال�ضافة اىل �ضي�ف �رشف ومفاجاآت خا�ضة

خالـد
 ملك الراي

اأ�ضالة ن�ضري
 اأمرية الفن العربي الأ�ضيل

ال�سبت نوفمرب 21
MGM Grand Garden Arena

التذاكر متوفرة االآن

ticketmaster.com :ل�سراء التذاكر ات�سلوا على 800.745.3000 او على املوقع االلكرتوين
للمعلومات حول التذاكر واأماكن اجللو�س:800.637.0295

عرب:  العامل  اأرجاء  يف  العربي  العامل  الأطفال  �ستخ�س�س  احلفل  مـداخيل  من   100%
ACCESScommunity.org وNAAMA.com 
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