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علي �شدام الزنداين يف لقاء تاريخي مع م�شطفي حم�شو 

الط يق حنو 
البطولة 
العاملية

الفنان العربي الكبريعابد فهد، �شيف جمموعة غربة، ي�شرح:

فيلم جربان بوابتنا هلوليوود

مقتل شاب
 ع بي

 فيب وسبك تبا ك

م�شل�شل ت�شفية العرب يتوا�شل Arabesque TV

Tuesday, 3/4/90

2:00pm & 10:00pm

Time warner 34/ cablevision 67/
RCN 82/ VERIZON 42

اأول برنامج عربي على �شبكة الكابل
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اعالناتاعالنات

حفل اجلمعية العربية 
االمريكية لالطباء 

العرب ، الذي اقيم بحر 
اال�شبوع املا�شي يف مطعم 
النيل...حيث كرم عدد 

من االأطباء العرب، وعلى 
را�شهم الدكتور اأحمد 
جابر رئي�س اجلمعية 
العربية االأمريكية يف 

نيويورك

زيا ة جو ج غاالوي جلامعة  تغ ز فينيوج سي

ت�شوير �شعيد االأتب
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م�شعود هدنة
�هتزت ليلة �لثالثاء �ملا�سي 
�لتابعة  روبن�سون  قاعة 
وقع  على  ر�تغرز،  جلامعة 
�لأهازيج و�لت�سفيقات �حلارة 
�حلا�رض  �جلمع  حيا  حيث 
�لذي  غالوي  جورج  �سيفه 
�لدعم  من  مزيد  حل�سد  جاء 
للق�سية  و�ملعنوي  �ملادي 

�لفل�سطينية....
حياته  يف  غالوي  يعرف  مل 
�لق�سية  عرف  كما  ق�سية 
�لفل�سطينية، فهذ� �لأ�سكتلندي 
لأ�رضة   54 �سنة  �ملولود 
�أيرلندية كاثوليكية متدّينة، 
"وليام  جّده  مثل  حمل 
�لعظيم  �لكره  و�ل�س"، 
ول�سيا�ساتها  لربيطانيا 
ت�سد"،  "فّرق  على  �ملبنية 

وهدم �لآخر لبناء تاِجها.
جاءه �ساب فل�سطيني �إىل بلدته 
د�ندي يف بد�ية �ل�سبعينيات، 
�أيام كان �سابا غ�سا بد�أ لتّوه 
�لعمال،  حزب  يف  �لن�ساط 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  وكانت 
�أو  م�سلما  غالوي  فيها  يرى 
غالوي  �ل�ساب  �ساأل  عربيا. 
�سعبي  ق�سية  ل  �أو�سِ "كيف 
�لربيطاين؟"  �لربملان  �إىل 
فانزوى به غالوي �إىل طاولة 
جيد�  �إليه  و��ستمع  ل�ساعتني 
وهو يق�س عليه ماأ�ساة �سعب 
ميلك �أر�سا، حتّول ِبر�سم قلم 
يبحث  �سعب لجئ  �إىل  بلفور 
عن خبز وماء.. وعندما �أنهى 
�ل�ساب كالمه قال له غالوي 
ق�سيتكم  �أو�سل  �أن  "�ساأحاول 

�إىل هناك".
�حتّل  ذ�ك  �ل�ساعتني  لقاء 
وحّوله  كّلها،  غالوي  حياة 
ل�سكوى  م�ستمع  جمّرد  من 
لأكرب  حامل  �إىل  �ساب،  من 
منذ  �لعامل  يف  حتّرر  ق�سية 

ذلك �حلني، �أي مذ كان عمره 
�ليوم  و�لرجل  فقط  �سنة   21
يحملها  يز�ل  ول  �لـ55،  يف 

وُيد�فع عنها.
به  قام  عمل  �أول  كان 
يف  فل�سطني  ل�سالح  غالوي 
على  �قرتح  �أن  �ل�سبعينيات، 
رفع  د�ندي  بلدته  جمل�س 
�لعلم �لفل�سطيني يف �لبلدة، 
على  د�ندي  جمل�س  وو�فق 
غالوي  �سارك  ثم  �لقرت�ح، 
يف م�رضوع لتو�أمة بني د�ندي 
�سمال  هناك  نابل�س  وبلدة 
فل�سطني،  يف  �لأقد��س  قد�س 
ويف �لعام 80 �أن�ساأ مع زمالئه 
فل�سطني"  �أ�سدقاء  "�حتاد 

وتر�أ�سه هو.
يف  �لفل�سطينيني  غالوي  ز�ر 
�سمعه  تفارق  ومل  خميماتهم 
وكان  بلد�تهم،  عن  حكاياهم 
يف  وقعا  �للحظات  �أ�سّد  من 
�لتي  بيوتهم  مفاتيح  نف�سه، 
�أيديهم،  يف  يحملونها  كانو� 
تقرع  �سن�سنُتها  تز�ل  ل  �إذ 
�أو  حتّدُثه-  وكاأنها  �أ�سماعه، 

تريد- هي �لأخرى..
�لعامل  يطوف  غالوي  ور�ح 
ذ�ت  عنها  قال  لق�سية  ن�رضة 
"�إنها  فل�سطينيني  لطلبة  مّرة 
لو  وحتى  قلبي،  �إىل  قريبة 
مّت، ف�سوف ترونها حمفورة 
يف قلبي.." وقال مّرة " �إنني 
مع  فل�سطينيا  نف�سي  �عترب 
�أين غري موجود يف فل�سطني، 
ولكن فل�سطني د�ئما يف قلبي 

ووجد�ين ".
و�رضد غالوي ق�سة �أوباما مع 
�لفل�سطيني  �لعربي  �لر�حل 
�لكبري �إدو�رد �سعيد قائال "كان 
�أوباما يتناول �لغد�ء بانتظام 
مع �لر�حل �لفل�سطيني �لكبري 
فهو  �سعيد،  �إدو�ر  �لدكتور 
�لفل�سطينية  �لق�سية  يعرف 

جيد� �إذ�".
يهاجم  غالوي  فتئ  ما 
�لأنظمة �لعربية ويك�سفها يف 

كل منا�سبة وبوقائع موّثقة،
�أما فوز بارك �أوباما بالرئا�سة 
فقد  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
حرية  �أكرث  غالوي  جعل 
من  للعمل  �لأمل  فيه  وبعث 
�أجل �لتاأثري على �لر�أي �لعام 
�لأمريكي وعلى �لإد�رة �جلديدة 
�سيا�ستها  من  لتغرّي  هناك، 
خ�سو�سا  �لفل�سطينيني  جتاه 
عموما،  و�مل�سلمني  و�لعرب 
بل لقد قال غالوي "باإمكاننا 
ل�ساحلنا"..  �أوباما  جتنيد 
�لحرت�م  حزب  �ساحب  يقول 
�أّن جولتي يف  �أقول  �أن  "علي 
�إىل  تهدف  �ملتحدة  �لوليات 
بعد�لة  �لأمريكيني  حت�سي�س 
ومن  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
�أُنِتج فلما  �أن  �أجل ذلك قررت 
�سميته فل�سطني �ملفتاح، لقد 
تبقى  لكنها  �أمو�ل  جمعت 
�أجنح  مل  جد�..حيث  زهيدة 
عربية  حكومة  �أية  �إقناع  يف 
�أن  �أجل  �لعرب من  �أغنياء  �أو 
�لفلم.. لننتج  مال  يعطونا 
�ل�سبل  بكل  �ساأ�سعى  لكنني 

جلمع �ملال �لالزم".
غالوي  ��ستطاع  لقد 
�ساحب  �ل�سهم  "�مل�ستعرب 
�لقافلتني" �أن ُي�رّضح �لنف�سية 
�لعربية يف كلمات قليلة جد� 
عك�ست معرفته �لعميقة بهذه 
"كّلهم  قال  حيث  �ل�سعوب، 
مقرر  �سيء  كل  باأن  يعتقدون 
�سلفا و�أن �لعدو �كرب منهم..
كلما  يل  يقولونه  ما  هذ� 
�لتقيتهم"، وتلك م�سيبتهم يا 
�سيد غالوي..تلك م�سيبتهم، 
�أ�سود،  بع�سهم  على  ولكّنهم 
جيد�  ذلك  تعرف  ولعّلك 

�أي�سا.

احلدث

اأ�شبوعية حرة م�شتقلة

تعنى بتغطية �أخبار �جلاليات 
�لعربية يف �ملهجر، وتغطية 

�أخبار �لوطن �لعربي 
و�لعامل،ت�سدر يف نيويورك، 
وتوزع يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
النا�شران

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير العام

يحيى �سليم
مكتب اليمن

عبد الغني اليو�سفي

املدير الفني
اأ�سرف �سديد

ت�شوير
�سعيد الأتب
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فعاليات  حتى 
عا�سمة  �لقد�س 
�لعربية  �لثقافة 
�إ�رض�ئيل  متنعها 
حزم،  وبكل 
يتعلق  ل  و�لأمر 
�لذي  بالقمع  هنا 
�لحتالل  ميار�سه 
باإ�سارة  بل 
مهمة  �سيا�سية 
و�لإ�سارة  جد�، 
�إىل  موجهة 
و�مل�سلمني  �لعرب 
ففي  جميعا، 
قر�ر  تربير 
�لحتفالية  منع 
�حلكومة  قالت 
�إنها  �لإ�رض�ئيلية 
�لقد�س  تعترب 
خا�سعة  منطقة 
وهي  ل�سيادتها 
بالقيام  ت�سمح  لن 

بهذه �لن�ساطات.
�إ�رض�ئيل  كانت  �إذ� 
ل ت�سمح بالحتفال 
عا�سمة  بالقد�س 
�لعربية  للثقافة 
تفكر  لن  فاإنها 
�لتفاو�س  يف  �أبد� 
�ملدينة  ب�ساأن 
�ملقد�سة، و�خلد�ع 
ميار�سه  �لذي 
�لعرب  �حلكام 
�لت�سوية  ودعاة 
باحلديث عن قد�س 
وغربية  �رضقية 
نهائيا  �سقط 
�ملوقف  هذ�  مع 
 ، ئيلي � �رض لإ �
�ل�رضقية  فالقد�س 
من  جزء  تعترب 
�لتي  �ملدينة 
عنها  يقول 
من  �لإ�رض�ئيليون، 
�إىل  �ليمني  �أق�سى 
�لي�سار،  �أق�سى 
�إنها �ستبقى عا�سمة 
وموحدة  �أبدية 
�إ�رض�ئيل،  لدولة 
يعجزون  و�لذين 
�حتفال  �إقامة  عن 
�أعجز  هم  ثقايف 
�لقد�س  جعل  عن 
للدولة  عا�سمة 

كلمة العدد :
القد�س 

جاء اىلامريكا يف اطار الدفاع عن الق�شية الفل�شطينية

جو ج غاالوي... "الصنديد"..
"امُلستع ب".."الشهم"..

احلدث

حكمة 
العدد

اإذا 
كان 
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زوجة لطيفة كتري 
 .. مرتو  جنب  ينام  بدو  و�حد  يف 
�لرجال  ر�ح   ، تفي   : مرتو  قالتلو 
 .. رجع  وملا   ، �أ�سنانو  فر�سى  و 
�لرجال  ر�ح   ، تفي   : مرتو  قالتلو 
و غ�سل وجهو وتعّطر ، وملا رجع 
.. رجعت قالتلو مرتو : تفي ، ر�ح 
�لرجال حتمم ، وملا رجع قالتلو 
�لرجال  لها  قال   .. تفي   : مرتو 
قالتلو   .. ؟؟  بدك  �سو  ؟  �سبك  ولك 

مرتو : تفي �ل�سـّو . 
اجلريان 

ليك  له  قال  جاره  �ساف  و�حد 
ب�س  �ل�ستارة  �نزل  تبقى  وحياتك 
عم  �سفتكم  مبارح  مرتك  مع  تكون 
هيد�  �جلار  بع�س.جاوب  بتبو�سو 
�نا  �سحيح  وم�س  كذب  كله  �لكالم 
مبارح كان عندي �سغل بالليل وما 

منت بالبيت 

خيانه 
�خوها  قالها  تبكى  عم  لبنانيه 
عم  زوجى  قالت  تبكى  عم  :ل�سو 
�سحبو  عند  نامي  بيقول  يخونى 
و  يكذب  عم  ما  �سو  قالت  يكذب  عم  ما  ميكن  قالها 

�سحبو بايت عندى 

�شحابو مفتوح 
قام  �ل�سف وكان �سحابو مفتوح  ��ستاذ على  مرة دخل 
ولد وقلو ��ستاذ �سحابك مفتوح ��م قلو �ل�ستاذ يا �بني 
ب�س ت�سوف �سحابي مفتوح ل تقول �سحابك مفتوح قول 
!!!!!!! دخل مرة �خرى وكان �سحابو  باب �لد�رة مفتوح 
�لد�رة  باب  ��ستاذ  وقلو  �لطالب  قام  مفتوح  كمان 

مفتوح و�ملدير طالع !!!!!!! 

اأحول 
جاوبن  باحلياة  �أمنيتك  �سو  �أحول  و�حد  �ساألو�  مرة 

�سوف و�حد ما�سي لوحدو عالطريق 

ابن حالل 
حكالها  �ل�رضطة  �ىل  ذهبت  �بنها  على  بتدور  وحدة 
�ل�رضطي �ذ� كان �لولد �بن حالل برجع حكتلو يخرب 

بيتك �ساع �لولد 

حمار طابقني 
مرة و�حد ر�كب على حمار قام �ساف وحدة حلوة قام 
قالتلو�  قامت  �لر�س  على  �لقمر  ب�سوف  مرة  �أول  قلة 

و�أنا �ول مرة ب�سوف حمار طابقني 

واحد بلدياتنا 
�ت�سل  �ملليون  �سريبح  من  م�سابقة  بلدياتنا يف  و�حد 
ر�يك  ثانية   30 معانا  حممدين  �لو  له  وقال  ب�سديق 

�حذف �جابتني ول ��ستخدم �جلمهور؟

مالب�س للعيد
�آين  لي�س  للعيد؟كال  مالب�س  ��سرتيت  �ساألوه  حم�س�س 

م�سرتي لنف�سي حتى ��سرتي
للعيد

العراق
�لعر�ق ر�ح يرجع �أمان وترجع �أيام زمان ويرجع حب 

وحنان
�ملر�سل عر�قي حلمان

�شل
قا�سي ي�ساأل �حلر�مي : لي�س �رضقت علبة )�لزيت( ؟ 

قال: مكتوب عليها �سلو�سلتها !

احلزام
حم�س�س وقفوه �لدوريات قالو� له : "لي�س ماربطت 

�حلز�م"
قال : "�أ�سالآ م�س لب�س بنطلون ...! "

ذكر او انثى؟

و�حد معه �رنب يبغى ي�سوف هو ذكر ول �نثى ...
�ساأل حم�س�س قاله �ملح�س�س: "�تركه �ذ� هرب فهو ذكر 

و�ذ� هربت فهي �نثى"

ربحت املليون
�ت�سل و�حد على زوجته وقال لها "�نا ربحت مليون 

دولر جهزي �سنطتك ب�رضعة"
فقالت �لزوجة:" طيب �حمل معاي ثياب �سيف �أو 

�ستاء؟"
فرد عليها : "�سيلي كل �للي تبني �ملهم ما  ت�سريي 

بالبيت �ذ� رجعت"

ال�شوبر ماركت
لبناين عنده �سوبر ماركت �سغال على ما ير�م

وكان عنده جار بدوي �جلار �لبدوي فكر �نه ي�سرتي 
�ل�سوبر ماركت ر�ح للبناين وتفاهمو� على �لبيعة 

ومتت على خري ومن يوم �للي ��سرتى �لبدوي 
�ل�سوبرماركت �نقطعت �لزباين عنه
ر�ح �لبدوي للبناين و�سكى له �حلال

قاله �للبناين ب�سيطة �حلل عندي ... �أنا بعلمك 
��سلوب �ل�سغل وكيف بتك�سب �لزباين

وهم جال�سني ...دخلت عليهم بنت �أمورة و�ساألت 
عن �ل�سوكولته وقالها �للبناين : مو معقولة حلوه 

لتهدئة االعصاب فقط
الزميل الكاتب:

 عوين حدادين  نيوجري�شي 

ل�سباب  بقرف  ��سعر 
�سخ�سيا  عديدة 
) طفر�نه  )�حلاله 
�لخبار  وقرف 
�لعربيه  �ل�سيا�سيه 
�ململة و�مل�سحكة من 
وكذب  �ملحللني  هر�ء 
)ز�د  �ل�سيا�سيني 
�لطني بلة ( م�رضحيات 
وكليبات  هزليه 
و�حتفالت  عاريه 
وم�ساحلات  �نتخابيه 
عربيه �سكلية فى �طار 

�ل�سحك على �لذقون . وم�ساور�ت ثنائيه وطنطنة �عالميه 
ل �عرف �ىل هذه �للحظه على ماذ� يت�ساحلون وعلى ماذ� 

يتخا�سمون فانا فى حرية من �مري
�و  �لتلفاز  �سا�سة  على  و�نت  جتعلك  ممله  ت�رضيحات 
فتاة  ملنظر  �خري  قناة  لت�ساهد  وجهك  تقلب  �لنرتنت  
عاريه  قياد�ت  عن  قليال  تبعدك  فرق  ل  عاريه  ر�ق�سه  �و 
فى  يت�ساحلون  �نهم  ذلك  من  و�لدهي  مك�سوفة  و�كذيب 
�لفنادق ويخرجو�  ردهات  فى  ويت�ساجرون  �لغرفة  نف�س 
علينا �نهم تد�ر�سو� �لو�ساع و�لق�سايا )بعمق (-و��سدرو� 

بيانا بعمق
 �مل�ساحلات �سغاله على وذنه فالفل�سطينيون يتحاورون 
بعمق و�لكل يحتكر �حلقيقة و�نه �ملمثل �لوحيد لل�سعب 
فى  و�ملال  �ل�سلطة  تقا�سم   .. فل�سطني  فى  �لحق  وهو 
�لردن �نتخابات ليال نهار� وت�سكيل �قاليم بع�سها يفتقد 
حتي ل�سيارة ��سعاف فى م�ست�سفي .. ومياها غري �ساحله 

لل�رضب
من  حجر  مرمي  على  فنحن  �رضحو  �لعربي  �ملغرب  فى   
بات  وجع  وهو  وتون�س  �جلز�ئر  فى  رئا�سيه  �نتخابات 
للبيعة ن�سيب به على حد و�سف ل�سحفي جز�ئري وبد�ت 
�نه  تقول  و�جلز�ئر  تون�س  فى  �ملد�حني  ��سطو�نة  هناك 
فمثال  و�لكفاء  �لوحيد  �ملنقذ  فهو  �لرئي�س  عن  بديل  ل 
�لذي طبعا  �لعابدين  ��سخا�سا غري  فى تون�س مل تنجب 
موؤ�س�س  من  مقا�سه  على  �لد�ستور  وغري  �ل�سلطه  �غت�سب 

�حلد�ثه �بو رقيبة
�لع�رضين  �لقرن  فى  ثورة  لعظم  �غت�ساب  �جلز�ئر  وفى 
بله وبو مدين و��سبح بوتفليقة رجل  �بن  وغيبت مبادئ 
�ملرحلة فى عامل �لعوملة ورغم �ن �جلز�ئر وتون�س لهما 
وقع جميل فى قلبي فهم �حل�سن �لد�فئ حلركات �لتحرر 

�لعربيه وفى �ملقدمه منها �لثورة �لفل�سطينيه ..
 فى �ل�سود�ن و�لب�سري م�ساحلات وحروب وجوع و�نتخابات 
على  �لحت�سار  �ىل  �حل�سارة  من  �جلريح  �لعر�ق  وفى 
فهمي  و�ليمن  وليبيا  و�سوريا  م�رض  �ما  �لطائفيني  �يدي 
جمهوريات ملكيه �و على طريق �مللكيه ولكن بنكهة �خري 
فهم ميار�سون �لنتخابات با عر��س �حتفاليه وغناء وطبل 
�ل�سناديق وفى  �لرئي�س باغلبية  وولئم متو��سله ويفوز 
تقليد  طريق  على  وهى  دولة  حزب  ولكل  �حز�ب  لبنان 
هى  دميقر�طيتهم  �ن  رغم  �لرئي�س  �نتخاب  فى  �سوريا 
�مل�ساحلات  رو�د  فهم  �خلليج  �ما  �للحظه  لهذه  �لف�سل 

�ل�سكليه وعندما ين�سب �لنفط فلكل حادث حديث
�لق�ساء  ورو�د  �نو�عه  بكل  �لغت�ساب  رو�د  �ننا  �قول 
بقي  و�ذ�  دميقر�طيتنا  فهذه  ��سكاله  بكل  للمعار�سني 
فى  رو�د  ولننا  ذ�هبون  �حل�سي�س  �ىل  فاننا  هكذ�  �حلال 
�لكذب ن�سنع مناف�سني ل ميالون �لعني فى ديكور �نتخاب 
�لدميقر�طيه  �مل�رضحيه  عنا�رض  تكتمل  حتي  �لرئي�س 
لنكولن  �بر�هيم  قال  وكما  �لر�ق�سة  كافخاذ  �ملك�سوفة 
عندما يكون بيتنا منق�سما على نف�سه فهو بيت غري موؤهل 
فى  غانا  مثل  �سغرية  دول  فهناك   .. و�لزدهار  للتقدم 
فى  دول  وكذ�لك  دميقر�طية  �جناز�ت  فى  تتقدم  �فريقيا 
�مريكا �لالتينيه تتقدم ونحن ما زلنا نت�سالح على ل �سي 

وننتخب تزوير�

اعرا�س امل�شاحلات واالنتخابات 

حنك حنكطق  طق 
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الزميل الكاتب:
 خالد الك�شا�شبة  نيوجري�شي

�ملحكمة  بد�أت  �يام  قبل 
ق�سية  يف  �عمالها  �لدولية 
�لوزر�ء  رئي�س  �غتيال 
�للبناين رفيق �حلريري وكما 
ل  فانه  �لعام  �ملحقق  �علن 
�لدول  لروؤ�ساء  يوجد ح�سانة 
�لد�خلية  �لتعليمات  يف 
�ن  يتوقع  �لربعاء  و�ليوم 
عن  �لدولية  �ملحكمة  تعلن 
بحق  توقيف  مذكرة  ��سد�ر 
ح�سن  عمر  �ل�سود�ين  �لرئي�س 

�لب�سري وهي تطور�ت تدل على �ن �ملجتمع �لدويل قد تعب 
مبالحقة  جاد  و�نه  �لعامل  يف  �لقمعية  �لدكتاتوريات  من 
�لقتلة حتى لو كانو� روؤ�ساء جمهورية.nn�أظن �ن �ملظاهر�ت 
لقر�ر  �ستنظر  �لتي  �لعربية  �لدول  �ل�سود�ن وعدد من  �ستعم 
�ملحكمة �لدولية على �نه تدخل �سافر يف �سيادة دولة م�ستقلة 
لتاييد  �ملظاهر�ت  هذه  توظف  �ن  �لجدر  �نه  �رى  ولكني 
�ملحكمة وقر�رها لنه ي�سكل �متد�د� لرغبة �ملجتمع �لدويل 
�لبع�س  �ن  �لديكتاتوريني.nn�أعي  من  �ل�سعوب  بحماية 
�زدو�جية  على  �عرت��س  بانه  �لب�سري  لعتقال  رف�سه  �سيربر 
�ملجتمع �لدويل ولكن �لعرت��س على �عتقال �لب�سري يجردنا 
مثل  �لخرين  �حلرب  جمرمي  باعتقال  باملطالبة  حقنا  من 
�لقادة �ل�رض�ئيليني و�ن �ف�سال �عتقال �لب�سري يعطي �لفر�سة 
لباقي �لديكتاتوريني بالتمادي يف قمعهم ل�سعوبهم.nnكما 
�ي�سا  فاننا  �لزدو�جية  بعدم  �لدويل  �ملجتمع  نطالب  �ننا 
�حلريري  حماكمة  م�ست  و�ن  �لزدو�جية،  بعدم  مطالبون 
و�لب�سري كما نرنو لها بال تدخالت �سيا�سية فان هذ� مينحنا 
�حلرب  جمرمي  �سد  �ملحكمة  �مام  دعاوى  لتقدمي  �لفر�سة 
�ل�رض�ئليني و�سد �ي ديكتاتور ي�ستغل �سلطاته لقمع �سعبه.
�حلكومة  من  �ل�سلطة  �سلب  وقمعي  ديكتاتور  nn�لب�سري 
ونكل  عاما  ع�رضين  قبل  �ل�سود�ن  يف  دميقر�طيا  �ملنتخبة 
مبعار�سيه وزج بهم يف معتقل كابور �سئ �ل�سمعة ل لذنب �ل 
لنهم ي�سكلون خطر� على حكمه �لذي �تخذ من �ل�سالم ذريعة 
لغتيال �خل�سوم.nn�لب�سري �غت�سب �ل�سلطة وفتح �ملعتقالت 
للميل�سيات  و�سمح  �جلنوب  �سكان  من  �للف  ع�رض�ت  و�باد 
�لرقيق.nnومثلما  جتارة  وممار�سة  �لفتيات  باغت�ساب 
تعرف �سوريا ب )تدمر( �ل�سجن وم�رض ب )�لطرة( و�لردن ب 
)�سو�قة( و�ملغرب ب )تازمامارت( فان �لب�سري �سجل لل�سود�ن 
م�سى  وقت  �ي  من  �كرث  )كوبر(nn�ليوم  �لعتقالية  ماركته 
ي�سيطر �جلوع و�لفقر على �ل�سود�ن �لذي يقيم فوق ما عرف 
�لبع�س  ذ�كرة  �ن  �عرف  �لعربي(.nnولين  �لعامل  �سلة  ب) 
 ) كارلو�س  �سلم)  من  هو  �لب�سري  بان  �ذكرهم  فانني  �سعيفة 
�لرحمن( لمريكا وهو من  )عمر عبد  �سلم  فرن�سا وهو من  ل 
تعاليم  م�ستخدما  لرتكيا.nn�لب�سري  �وجالن(  )عبد��له  �سلم 
�ل�سماء �لتي �سطرها حليفه �ل�سابق عمر �لرت�بي على �لنظام 
ليمنحه �رضعيته �مر برجم طالبات جامعيات كل ذنبهن �نهن 
مل يرتدين �حلجاب وقطع �يدي فقر�ء �رضقو� �لدو�ء لتقدميه 
لم مري�سة �و �بن مري�س �و �رضقو� خالل جماعة ك�رضة خبز 
�لب�سري لنهما  قتلة �حلريري وحماكمة  .nn�دعمو� حماكمة 

حماكمة للديكتاتورية.

اإذا كنت عايز تغلق البزن�س 
بتاعك

جّرب االعالن يف غربة
ممكن تغري راأيك...

Tel: 973-474-6642

حممد �إ�سماعيل �لرفاعي
يـا زول مـالك د�ميـًا م�سـغـول ؟؟

د�ميـًا �رضحـان �أ�سيــان على 
طــول ؟؟

يف �لهـم مـدفـون يف �لغـم 
مغمــور ؟؟

بتفت�س �سـاي كـان تلقى حـلول
�لهم ماليك .. �لغم طـاويك .. 

حتى �لأحز�ن حاميه تباريك
ما تاأ�سى بر�ك !! �سوف �حلوليك 

 !!
ما �لكل م�سغول .. �أ�سيــان 
غلبـان.. �رضحان على طـول

ماليهو �لهّم �سـان حق �لفول !! 
و�لفول يا زول يف بطن �لغول  
و�لغول يا زول د�ميًا ببلع كل 

�ملح�سول
حتى �لياد�ب بذرة  

وتري�ب يف �جلوف م�ستـول 
�أوعك تغلط وتقوم يا زول

ت�ساألني �سوؤ�ل تب ما معقول
ما معنى �لغول ؟؟

�ح�سن يف حلظه من �للحظات
ت�سبح م�سلول  

�سارباك �سيخه و�ساقيك �ساطور
ممكن يف يوم مترق عريان
تتحاكى بر�ك زي �ملخبول

�أو ت�رضب �رضبه ت�سري م�سطول
و�أنا ما م�سوؤول عن �أي م�ساكل 

حت�سل ليك
وبعود من تاين و�عيدو �لقول

م عقلك ر�يك عندك !! حكِّ
ممكن ت�سبح يف يوم فاعل

ر��سك مرفوع .. مرفوع على 
طول

ممكن ت�سبح يف يوم مفعول

حقك من�سوب ..�أمرك حم�سوم .. مهزوم على طول
ومن تاين �قيف و�نظر حوليك  
تلقانا معاك .. و�لكل م�سغول  

ممكون .. مغبون .. لكني �سابر زي �سرب �أيوب
ما كان �أيوب �سابر على طول

عارف �أيوب ؟؟
��ساًل هو ر�سول !! 

�أوعك يا زول تفتح خ�سمك زي �ملذهول
ربك موجود .. نعم �ملعبود .. ما بيظلم زول

عارفك حمروم .. عارفك مظلوم
عارفك ممنوع من حتى �لقول

و�وعك يا زول  
�وعك تتذَل تخاف �لغول

�أقر�أ �لتاريخ
�سوف ربك كيف يف طرفة عني

�سال ليك كم غول
ود�هم ليك ور�ء �ملجهول

لكني �أعمالك بتوديك
يف ظلمة ليل حالك على طول
بتخاف لو جهرو عليك �لنور

�سان مت�سي تعي�س د�ميا ماأمور
ما بتبقى ح�سان جاري �حلنطور

لكني بتكون د�ميا جمرور
د�ميا تابع يل حرف �جلر

د�ميا مغلوب .. وبقولو عليهو د�ميا مك�سور
و�لك�رضه هي عيب

حولينا عيوب بتهني �لزول
حتى �لنجمات ..�لفي �ل�سماو�ت بت�سوي �لليل
و�إن �سّع �سعاع �لفجر ولح .. بتعاين �أُفول !! 

ومن تاين بعيدو عليك �لقول
�س جو�ك و�رجع يا زول فتِّ

ربك موجود .. د�ميًا هو غفور
يك ب�سلح �أحو�لك ويهدِّ

لو ير�سى عليك يهديك للنور
يطويهو ب�ساط �حلزن �لكنت بر�ك بتم�سي علي

وما ُكت يف يوم �أ�ساًل جمبور
يفر�س موكيت من�سوج بي خيط م�سنوع من نور

حماكمة لديكتاتو يةيـا زول مـالك داميـًا مشـغـول ؟؟

اأمريكا تخرتع جهازا لتفتي�س عقول امل�شافرين
�لإن�سانية  �لعو�مل   " مكتب  طور 
 " �لإرهاب  مكافحة   " ق�سم  يف   "
�لأمريكي  �لوطني  �لأمن  بوز�رة 
تفتي�س  على  قادرً�  جديدً�  جهازً� 
مطار�ت  يف  �لعابرين  عقول 
�لوليات �ملتحدة ، ولي�س جمرد 

�أمتعتهم.
ويطلق على �جلهاز ��سم " مالني 

نت "،
�مل�سافرين  نب�س  ر�سد  وميكنه 
ودرجة حر�رة �أج�سادهم ومعدلت 
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PROFITABLE DELI GROCERY FOR SALE

HAVE LOTTO, BEER, CIGARETTE, 
16OOO SQUARE FEET ALSO HAVE BAS-
MENT, RENT $15OO. EAST VILLAGE, NY, 
NEW YORK CALL ISLAM. 212 253 8114 OR 

CELL (1917) 609-9632



Ghorba News

Thursday March, 26th  2009- Vol 2  Issue#277 ف�ضاءاتف�ضاءات

�لوليات  نيويورك، 
دفع   -- �لأمريكية  �ملتحدة 
تلفزيونية  قناة  موؤ�س�س 
�لوليات  يف  �إ�سالمية 
تهمة  من  برب�ءته  �ملتحدة 
نحر عنق زوجته، بعد �أيام 
للطالق،  بطلب  تقدمها  من 
منطقة  عام  مدعي  وفق 
"بافلو" بنيويورك �جلمعة.

�لأمنية  �ل�سلطات  ووجهت 
�لدرجة  من  �لقتل  تهمة 
ح�سن،  مزمل  �إىل  �لثانية 
عرثت  �أن  بعد  عامًا،   44
�ل�رضطة على جثة زوجته، 
مقطوعة  ح�سن،  �آ�سيا 
�لر�أ�س يف مقر قناة "ج�سور" 
مقاطعة  يف   Bridges TV
نيويورك،  قرب  "بفلو" 

�ل�سهر �ملا�سي.

بعد  برب�ءته  مزمل  ودفع 
�لقا�سي،  �أمام  مثوله 
فر�نكزيك،  توما�س 
عقوبة  و�سيو�جه  �جلمعة، 
25 عامًا، يف حال  �ل�سجن 
�ملدعي  مكتب  وفق  �إد�نته، 

�لعام.

 CNN حماولت  وباءت 
بجيم�س  �لت�سال 
هارينغتون، حمامي مزمل، 

بالف�سل.

�أ�س�س  �لذي  مزمل،  وكان 
ج�سور  قناة  �آ�سيا  وزوجته 
يف 2004،  للت�سدي لل�سورة 
�لإ�سالم،  عن  �لنمطية 
�رضطة  مقر  �إىل  توجه  قد 
�ساحية "بلفو" ليفيد بوفاة 
زوجته يف 12 فرب�ير/�سباط 
�ل�سلطات  وفق  �لفائت، 

�لأمنية �لأمريكية.

�إىل  �ل�رضطة  مزمل  وقاد 
مكان �جلثة مبقر �لقناة.

رفعت  قد  �ل�سحية  وكانت 
�ل�ساد�س  يف  طالق  ق�سية 
�لثاين  يناير/كانون  من 
�ملا�سي، كما حت�سلت على 
بابتعاده  يق�سي  �أمني  قر�ر 

عن �أماكن تو�جدها.

�رضطة  قوة  قائدة  وقال 
�إن  بينز  �أندرو  "بفلو"، 

لعدة  ��ستجابت  قو�ته 
وقوع  �إىل  ت�سري  بالغات 
حو�دث عنف منزيل يف مقر 
جتر  مل  �أنه  �إل  �لزوجني، 

�أي �عتقالت.

يف  ك�سف  قد  بينز  وكان  
�أن  لل�سبكة  �سابق  وقت 
ح�سن، وبعد وفاة زوجته، 
�ل�رضطة  �إىل  توجه مبا�رضة 

و�عرتف بقتلها.

و�آ�سيا  ملّزمل  �أن  ويذكر 
طفالن، �أحدهما يف �لر�بعة 
يف  و�لثانية  �لعمر،  من 
�ل�ساد�سة من عمره، �إ�سافة 
�إىل �أن لديها ولد�ن من زو�ج 
�لعمر  من  يبلغان  �سابق، 

17 و18 عامًا.

�أطلق  قد  ح�سن  مّزمل  وكان 
قناته �لتلفزيونية "ج�سور" 
بو�سفها   2004 �لعام  يف 
تلفزيونية  كيبل  قناة  �أول 
موجهة  بالإجنليزية  ناطقة 
�لوليات  يف  للم�سلمني 

�ملتحدة �لأمريكية.

بيل وهيالري كلينتون يف فيلم امريكي

 وقع �لختيار على �ملمثلني ني�س كويد وجوليان مور 
لتج�سيد �لزوجني بيل  وهيالري كلينتون يف �لفيلم 

�ملرتقب "�لعالقة �خلا�سة"، �نتاج �لقناة �لتلفزيونية 
"�إت�س بي �أو"، ح�سبما �وردت  جملة "فاريتي" �لفنية. 

وين�سم �إىل طاقم �ملمثلني كل من مايكل �سني وهيلني 
ماكروري، ويوؤديان دوري توين بلري وقرينته، �سريي، 

على  �لتو�يل، وهي �لأدو�ر ذ�تها �لتي ج�سد�ها يف فيلم 
�سابق لهما يحمل عنو�ن "�مللكة"، وفقا ملا �أفاد به 

�مل�سدر  �لثالثاء. 
ويتمحور هذ� �لفيلم، حول �لعالقات �ل�سيا�سية 

�مل�سطربة �لتي تبناها كل من كلينتون، ب�سفته رئي�سا 
للوليات  �ملتحدة، وتوين بلري وقت �أن �سغل من�سب 

رئي�س وزر�ء بريطانيا. 

ومل يتلق �لفيلم حتى �لآن �ل�سوء �لأخ�رض لبدء ت�سويره 
ويتوقع تويل كاتب �ل�سيناريو، بيرت مورجان، مهمة 

 �خر�جه. 

يذكر �ن كلينتون كان قد توىل �ل�سلطة يف �لفرتة ما بني 
1993 و2001 ، فيما �سغل بلري �حلقيبة ما بني عامي 

  1997 و2007. 

ومن �ملنتظر �ن ت�سارك كاثلني كيندي ومورجان 
يف �مل�رضوع �أي�سا كمنتجني منفذين، بجانب �أندي 

هاري�س، وهو  �لأمر �لذي دفع قناة "بي بي �سي" �إىل 
�قرت�ح �مل�ساهمة يف متويل هذ� �لفيلم، على حد قول 

�مل�سدر. 

اجندة
Saturday، March 28، 2009 9:00 p.m.
Concert: Mavrothi Kontanis and the Maea -
dros Ensemble ~ A Night at the Café Aman
$20/$15 students with I.D. Doors open at 
8:30 p.m. More info: http://www.alwanfor -
hearts.org/event/323
 
Monday، March 30، 2009 7:00 p.m.
Reading and Discussion: Jean Genet 's "Un 
Captif Amoreux" )Prisoner of Love( with an 
Introduction by Ahdaf Soueif. Free and Open 
to the Public. More info: http://www.alwa -
forthearts.org/event/331

املزمل يدفع برباءته من جز عنق 
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ترّد على اتهامها بـ"االإرهاب" باأدائها اال�شتثنائي

بلقيس عبدالقاد .. حمجبة تكس  األ قام القياسية بك ة 
زلة ل�شان الأوباما حول املعوقني 

تثري ا�شتياء االأمريكيني

�لأمريكي  �ل�سارع  غ�سب  �أوباما  بار�ك  �لرئي�س  �أثار 
برنامج  مع  �أجر�ها  مقابلة  خالل  مازحا  قال  عندما 
The Tonight Show �إن مهار�ته يف لعبة �لبولينغ 
ذوي  �لأوملبياد  لعبي  مهار�ت  وت�سبه  لل�سفقة  مثرية 
�لتعليقات  تلك  �أن  �إىل  �لحتياجات �خلا�سة. وبالنظر 
جاءت قبل �أيام من �إنطالق حملة "�ليوم �لعاملي لن�رض 
�سارع  فقد   ، "معوق"  كلمة  ��ستعمال  �سد  �لتوعية" 
على  �ملقابلة  ظهور  قبل  خطاأه  �أدرك  �لذي  �أوباما، 
-Special Oly رئي�س جلنة مع  بالت�سال   �لهو�ء، 

pics، لالعتذ�ر عن �لتعليق �لذي بدر منه.
 ونقلت �سبكة �سي �ن �ن �لخبارية �لمريكية عن رئي�س 
�للجنة �لقول �إن �لرئي�س �لأمريكي �أعرب عن بالغ �أ�سفه 
 Special عن ما بدر منه، و�أكد �لتز�مه بتقدير لعبي 
تقبال  �أكرث  �أمريكا  جعل  يف  للم�ساهمة   ،Olympics

وتعاونا معهم.
�لربحية  غري   Special Olympics منظمة  وكانت   
�لأوملبياد  �ألعاب  40 عاما عن تنظيم  و�مل�سئولة منذ 
للمعوقني، قد �أعلنت عن �إطالقها حملة توعية يف 31 من 
مار�س لإعالنه يومًا عامليا للتوقف عن ��ستخد�م كلمة 

معوق .

حتى جمموعة بالي بوي تقفل مكاتبها
 يف نيويورك وتلغي مئة وظيفة

�أعلنت متحدثة با�سم جملة بالي بوي للبالغني �لثنني 
�سيوؤدي  ما  نيويورك  مكاتبها يف  �ستقفل  �ملجموعة  �ن 
لتقلي�س  عملية  �طار  يف  وذلك  وظيفة  مئة  �إلغاء  �إىل 
�ملجلة  مكاتب  �ن  ليندمان  مرتا  وقالت  �لتكاليف. 
�لو�قعة يف �جلادة �خلام�سة يف مانهاتن �ستقفل يف �لول 

من �يار/مايو �ملقبل. 
 و�أ�سافت: نحن ب�سدد �قفال مكاتبنا يف نيويورك متهيد� 
لتجميع من�سور�تنا ومو�قعنا �للكرتونية يف �سيكاغو.

�ملئة  �ن �ملجموعة عر�ست على �ملوظفني  و�أو�سحت   
مكاتب  �ىل  �لن�سمام  نيويورك  يف  يعملون  �لذين 
�لنتقال  يريد  �سيكاغو ولكن معظمهم ل  �ملجموعة يف 

�إىل �سيكاغو وهم يف�سلون ترك �ملوؤ�س�سة.
 و�أ�سارت �إىل �ن بالي بوي �ستبقي بعد �نتهاء هذه �لعملية 

على وجود حتريري وجتاري ب�سيط يف نيويورك.
 وتن�رض �ملجلة حاليا يف �أكرث من مئة بلد.

www.ghorbanews.com
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�شالح الدمياطي
Carpenter Construction  Plumber

جميع اعمال النجارة والبناء وال�شباكة

Cell: 718-350-5634ِ
       347-755-6278

�أن  رغم 
معظم 

و�ملر�هقات  �ملر�هقني 
�لثانوية  �ملد�ر�س  يف 
يو�جهون  �لأمريكية 
عن  ناجتة  نف�سية  �سغوطًا 
فاإن  زمالئهم،  م�سايقة 
م�سلمة  طالبٌة  تعي�سه  ما 
يالقيه  ما  يجعل  حمجبة، 
ُيذكر،  ل  �أمرً�  �لآخرون 
�أ�سبحت  �أنها  خا�سة 
يف  �لالمعة  �لأ�سماء  من 
باملد�ر�س  �للعبة  تاريخ 

�لمريكية.

�حلجاب  �رتد�ء  يكن  ومل 
كرة  لالعبة  خيار  جمرد 
عبد�لقادر،  بلقي�س  �ل�سلة 
يف  ��سمها  �سطرت  �لتي 
بكونها  �ل�سلة،  كرة  �سجل 
من  تتمكن  لعبة  �أول 
نقطة،   3000 ت�سجيل 
ولية  مد�ر�س  تاريخ  يف 
بل  ما�سا�سو�ست�س، 

عزمها  عن  تعبريً�  كان 
يتحول  �أل  على  وت�سميمها 
يحول  عائق  �إىل  �حلجاب 

دون حتقيق �أحالمها.

تقول �لنجمة �ل�سغرية يف 
"�أريد  �ل�سلة:  كرة  مالعب 
حقيقة �أن �أحتول �إىل م�سدر 
�ل�سغري�ت  للفتيات  �إلهام 
يف  �لر�غبات  �مل�سلمات 
�ل�سلة  كرة  مالعب  �قتحام 

و�إثبات وجودهن".

وعن جتريتها مع �حلجاب 
�لأمريكية،  �ملالعب  يف 
ملجلة  بلقي�س  تقول 
Sports Illustrated: "مل 
يكن �رتد�ء �حلجاب قر�رً�، 
يجب  كان  �رضورة.  بل 
كان  مهما  عليه  �أعتاد  �أن 
�ملوقف. �أعلم �أن �لأ�سابيع 
هي  �ملدر�سة  �لأوىل يل يف 

مبثابة �ختبار".

وبد�أت �ل�سابة، �لتي يبلغ 
�حرت�ف  �أقد�م،   5 طولها 
در��ستها  �أثناء  �ل�سلة  كرة 
مبدر�سة  �لثامن  بال�سف 
 New Leadership
Charter يف �سربينغفيلد، 
ولكنها مل ترتد �حلجاب �إل 
بعد �أن دخلت طور �لأنوثة، 
وهي  �للعب  يف  ف�رضعت 
يغطي  �إ�سالميًا  زيًا  ترتدي 
بينما  و�ساقيها،  ذر�عيها 
ين�سدل عليها زي �ملدر�سة 

من �أعلى.

جتربة  �حلجاب  يكن  ومل 
فقد  حياتها،  يف  �سهلًة 
�لأنظار  �لر�أ�س  غطاء  وجه 
نحوها، وتر�مت �إىل �أذنيها 
�لتعليقات  من  �لكثري 
"مفر�س  حول  �جلارحة 
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ربه  عبد  �جلمهورية  رئي�س   نائب  كد 
�حلقول  يف  �لعمل  �أن  هادي  من�سور 
ب�سورة  مي�سي  و�لغازية  �لنفطية 
�لنفط  ��ستخر�ج �ملزيد من  جيدة نحو 
و�لغاز، خا�سة و�أن �ليمن بحاجة �إىل 
رفد �قت�سادها �لوطني مبد�خيل متعددة 
�لقت�سادية  �لأزمة  �آثار  ملو�جهة 
و�ملالية �لعاملية �لتي فاجئت �جلميع 
�ملعادلت  وقلبت  ق�سري،  ظرف  يف 
ر�أ�سا  و�ملتو��سعة  �لكبرية  �لقت�سادية 

على عقب.
و�أ�سار نائب �لرئي�س خالل زيارته �ليوم 
لوز�رة �لنفط و�ملعادن ولقائه �لوزير 
وزير�لنفط  ونائب  �لعيدرو�س،  �أمري 
�أحمد د�ر�س، ووكيل �لوزر�ة �ملهند�س 
�ليمن  �أن  �إىل   ، عالمة   عبد�مللك 
باإنتاجها �ملتو��سع جد� تاأثرت نتيجة 
رمبا  وبحدود  �لعامة  �ملو�زنة  �عتماد 
وبعد  �لنفط،  على   %  70 على  تزيد 
كان  در�مية  ب�سورة  �لأ�سعار  تر�جع 
�لتي كانت  �لتنمية  �لتاأثري على خطط 
طموحه يف ظل �لأ�سعار �ملرتفعة �سابقا 
يحتم  ما  وهو  ومبا�رض،  و��سح  ب�سكل 
�لبحث  و�ملعادن  �لنفط  وز�رة  على 
عن �لبد�ئل �ملتاحة، وهناك �إمكانيات 
من  �حلايل  �لإنتاج  تز�يد  يف  متوفرة 

�حلقول �جلديدة �ملختلفة.
ونوه مبا �أجنزته �رضكة توتال لإنتاج 
جديد  �إنتاج  تد�سني  من  و�لغاز  �لنفط 
 60 �إىل  �لعام  بنهاية  �إنتاجها  لي�سل 
�رضكات  �أن  كما  يوميا،  برميل  �ألف 
جديد  �إنتاج  تطور  نك�سون  مثل  �أخرى 
برميل  �ألف   30 يتجاوز  قد  وبحدود 
�لتفاق  مت  ما  �إىل  بالإ�سافة  قريبا، 
�لنفط  عليه مع �رضكة توتال ووز�رتي 

و�لكهرباء
�مل�ساحب  �ملحرتق  �لغاز  ملعاجلة 
�لذي  من حقل ع�رضة  �لنفط  ل�ستخر�ج 
�لغاز،  من  قدم  مليون   30 �إىل  ي�سل 
�لطاقة  لتوليد  �سائل  �إىل  وحتويله 

�لكهربائية

مباحثات  ب�سنعاء  �أم�س  عقدت 
مينية – بريطانية تركزت حول 
�لبحرية  �لقر�سنة  مكافحة 
�لأحمر  �لبحر  منطقة  جنوب 
وخليج عدن وحماربة �جلرمية 

�ملنظمة.
يف  �ليمني  �جلانب  ومثل 
�ملباحثات نائب وزير �لد�خلية 
�للو�ء �لركن �سالح �لزوعري، 
يف حني مثل �جلانب �لربيطاين 
�لأركان  هيئة  رئي�س  م�ساعد 
�أندري  جوي  �للو�ء  �لربيطاين 
بول فودر �لذي يزور �ليمن على 

ر�أ�س وفد.
و�أكد �جلانبان خالل �ملباحثات 
على تعزيز �لتعاون �لثنائي يف 

�جلرمية  ومكافحة  خا�سة  �لأمني  �ملجال 
�ملنظمة و�لقر�سنة �لبحرية.

خفر  "قو�ت  �أن  �ليمني  �مل�سوؤول  و�أو�سح 
�سو�ء  �إجناز�ت  حققت  �ليمنية  �ل�سو�حل 
�لأ�سا�سية  بنيتها  با�ستكمال  يتعلق  ما  يف 
ودورها يف حماية �ملياه �لإقليمية �ليمنية 

ومكافحة �لقر�سنة يف �ملياه �لدولية".
�ملا�سي  �لثنني  �إحباطها  �إىل  و�أ�سار 

�ختطاف  �سوماليني  قر��سنة  حماولة 
خطوط  يف  مرورها  �أثناء  جتارية  �سفينة 

�ملالحة �لدولية بخليج عدن.
وعن �لتعاون �ليمني -�لربيطاين يف جمال 
�إن  �لزوعري  قال  �ل�سو�حل،  خفر  قو�ت 
�لدول  مقدمة  كانت يف  �ملتحدة  "�ململكة 
تاأ�سي�س  يف  �ليمن  �ساندت  �لتي  �لأوىل 
حيث  من  �سو�ء  �ل�سو�حل،  خفر  قو�ت 
�لتاأهيل  جهود  يف  �أو  �لفني  �لدعم  تقدمي 

و�لتدريب".
من ناحيته قال م�ساعد رئي�س 
�لربيطاين،  �لأركان  هيئة 
�لتحالف  قو�ت  يف  "�إننا 
�ليمن يف  ندعم جهود  �لدويل 
و�لقر�سنة  �لإرهاب  مكافحة 
و�لقر�سنة  �لإرهاب  باعتبار 

وجهني لعملة و�حدة".
و�أ�ساد بالدور �لذي ت�سطلع به 
�ليمنية  �ل�سو�حل  خفر  قو�ت 
�سالمة  تاأمني  يف  لالإ�سهام 
�ملمر�ت �ملالحية �لدولية �إىل 
جانب دورها يف حماية �ملياه 

�لإقليمية �ليمنية.
�لع�سكري  �لقائد  ونّوه 
�لذي  بال�سوط  �لربيطاين 
قطعه �ليمن لتعزيز �سيطرته على �سو�حله 
�لأحمر  �لبحرين  على  �ملمتدة  �لطويلة 

و�لعربي.
ي�سار �ىل �أن �ليمن يطّل على �ساحل بحري 
بطول نحو 2400 كم على �لبحرين �لعربي 
يف  �ل�سو�حل  �أطول  من  يعترب  و�لأحمر، 

منطقة �جلزيرة �لعربية.

بع�س  ترى 
ئر  � و لد �
رية  ل�ستعما �
يف  �لغربية 
ة  هر لظا �
بية  ها ر ل �
فر�سة للتدخل 
�ل�سوؤون   يف 
خلية  � لد �
 ، ل و للد
ما  وكثري� 
تلجاأ لت�سخيم 
�لظو�هر  تلك 
ت�رض  دول  يف 
نهجها   على 
يل  �ستقال ل �
ي  د ل�سيا �

لل�سغط  كطريقة 
عليها.

لهذه  عملي  وكت�سّد 
�لنتهازية   �لنظرة 
ذو  �ليمن  يطرح 
�لو��سعة  �خلربة 

منوذجه  �لظاهرة  �لإرهابية  حماربة  يف 
ب�سيادته  متم�سكا  �ملتكافئ  �لتعاوين 

وب�سون منجزه  �لوحدوي �لكبري. 
وكان �لرئي�س �ليمني علي عبد �لله �سالح 
ت�سّلم يف بحر هذ� �ل�سبوع ر�سالة  خطية من 
تناولت  �أوباما،  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س 
�ل�رض�كة  �إعالمية  ر�سمية،  مل�سادر  وفقا 

و�لوليات  �ليمن  بني  �لقائمة 
�لأمني  �ملجال  يف  �ملتحدة 
بالإ�سافة  �لإرهاب   ومكافحة 
�ليمنيني  �أو�ساع �ملعتقلني  �إىل 
يف جو�نتنامو وكذ�  �مل�ستجد�ت 

�لتي تهم �لبلدين. 
يف  �لأمريكي  �لرئي�س  و�أ�ساد 
بت�سليمها  قام  �لتي  �لر�سالة 
�لرئي�س  �لأمريكي  م�ساعد 
ل�سوؤون �لأمن �لد�خلي ومكافحة 
�لإرهاب جون برينان، باجلهود 
�لتي  يبذلها �ليمن و�لنجاحات 
�لتي حققتها �أجهزته �لأمنية يف 
دعم  �لإرهاب،  موؤكد�  مكافحة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لأمن  ومل�سرية  �جلهود  لتلك 
و�ل�ستقر�ر  و�لتنمية يف �ليمن. 

�أما �لرئي�س �سالح فاأكد من جانبه حر�س 
مع  �لوليات  عالقاته  تعزيز  على  �ليمن 
�ملتحدة وعلى خمتلف �لأ�سعدة ومبا يحقق 
�مل�سالح �مل�سرتكة  للبلدين و�ل�سعبني.. 

�ليمن  مت�سك  عن  �رضيح  تعبري  ويف 
زلت  و�إن  حتى  �أبنائه  وبحقوق  ب�سيادته 

اليمن: سيادة الق ا  خط أمح 

مباحثات مينية - ب يطانية بشأن مكافحة 
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نائب رئي�س اجلمهورية: اليمن بحاجة 
لرفد اقت�شادها مبداخيل متعددة 

ملواجهة اآثار االأزمة املالية

البالد البالداأخبار  اأخبار 

إحباط خمطط إ هابيللقاعدة وضبط 6 من عناص  كلف تبتنفيذه
�سنعاء ـ �سباأنت :

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �أن �لأجهزة �لأمنية 
متكنت من �سبط �ستة عنا�رض خللية �إرهابية 
تابعة لتنظيم �لقاعدة كانت مكلفة بتنفيذ 

خمطط �إرهابي و�إجر�مي خطري.
�لد�خلية  بوز�رة  م�سوؤول  م�سدر  وك�سف 
�لأنباء �ليمنية )�سباأ(  يف ت�رضيح لوكالة 
�لقاعدة  لتنظيم  �لإجر�مي  �ملخطط  �أن 
كان ي�ستهدف تنفيذ 12 عماًل �إرهابيًا �سد 
�ملن�ساآت �لنفطية وم�سالح للدول �لأجنبية 

يف �ليمن و�سياح �أجانب.
�لعمليتني  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 
��ستهدفتا  �للتني  �لأخريتني  �لنتحاريتني 

ح�رضموت،  ب�سبام  �لكوريني  �ل�سياح 
و�لوفد �لكوري باأمانة �لعا�سمة تندرجان 
لتنظيم  �لإرهابي  �ملخطط  ذلك  �إطار  يف 
�لأمنية  �لأجهزة  متكنت  و�لذي  �لقاعدة، 

من ك�سفه و�إحباطه.
ونوه �إىل �أن نتائج �لتحقيق مع �لعنا�رض 
من  عددً�  ك�سفت  �مل�سبوطة  �لإرهابية 
�حلقائق �لهامة �ملتعلقة بن�ساط �لعنا�رض 
تو�سلت  ما  معتربة  �ليمن،  يف  �لإرهابية 
حملة  يف  �لآن  حتى  �لأمنية  �لأجهزة  �إليه 
على  باأنه  �لإرهابية  للعنا�رض  مالحقتها 
�لإرهاب،  مكافحة  يف  �لأهمية  من  درجة 
�لأعمال  من  وم�ساحلها  لليمن  وحماية 

�لإرهابية.
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن �أجهزة �لأمن ماز�لت 
�خللية  عنا�رض  بقية  تعقب  تو��سل 
�لإرهابية �لتي كانت مكلفة بتنفيذ �ملخطط 
على  �لقب�س  �أن  �لوقت  ذ�ت  يف  موؤكد�   ..

بقية تلك �لعنا�رض بات و�سيكًا.
وما  �لأمنية  �لأجهزة  بدور  �مل�سدر  و�أ�ساد 
على  ومتو��سلة  مكثفة  جهود  من  بذلته 
�ملخطط  ذلك  عن  للك�سف  �ل�ساعة  مد�ر 
�لإجر�مي لتنظيم �لقاعدة، و�إلقاء �لقب�س 
�إرهابية �سمن خلية �لقاعدة  على عنا�رض 

�ملكلفة بالتنفيذ.
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�لدرد�سة،  يف  و�مل�سرتكني 
وخرجت بالتايل:

�شياع الوقت واملال دون فائدة
�رضف  بليغ  يقول  �لبد�ية  يف 
)�ساب( �أنه من �ملمكن عرب درد�سة 
�ملوبايل، تكوين �سد�قات ي�ستفيد 
منها �ل�سخ�س يف عدة جمالت يف 
�حلياة �إىل جانب �لت�سلية و�لبحث 
عن فتيات للدرد�سة معهن، و�لتي 
يف  �مل�سرتك  فيها  يقع  ما  غالبا 
�أنه  �ساب  له  ي�سّور  حيث  فخ، 

فتاة، وهو لي�س كذلك.
عن  �لبحث  �أن  �رضف  ويعترب 
�لدرد�سة  �سلبيات  �إحدى  فتيات 
�لوقت  �سياع  �إىل  توؤدي  �لتي 
�أن  ويرى  فائدة،  دون  و�ملال 
�لكثري من �مل�سرتكني، خ�سو�سا 
بهذ�؛  �أنف�سهم  ي�سغلون  �ل�سباب، 
ويف  �ليومية،  ملعاناتهم  نظر� 
�رضف  ون�سح  �لبطالة.  مقدمتها 
�ل�سحيح  بال�ستخد�م  �ل�سباب 
تعود  لكي  وغريها  �خلدمة  لهذه 

عليهم بالفائدة دون �سو�ها.

وقاحات وت�شهيالت للم�شرتكني
�لقر�ء  �أعز�ئي  �رض�  �أخفيكم  ول 
فكرة  بروز  �أثناء  )�ملحرر(  �أنني 
هذ� �ملو�سوع قمت بال�سرت�ك يف 
يدور  ما  على  للتعرف  �لدرد�سة 
فيها  �أن  حقا  وتاأكدت  هناك، 
�حلنيف  ديننا  به  ي�سمح  ل  ما 
كيمنيني  �ل�سامية  �أخالقنا  ول 
بالعاد�ت  ومتم�سكني  حمافظني 
هذه  مثل  جترم  �لتي  و�لتقاليد 

�لوقاحات.
�لقائمني  �أن  بالذكر  و�جلدير 
)�ل�رضكات  �ملوبايل  درد�سة  على 
ي�سهلون  للخدمة(  �ملزودة 
�لنقال  �لهاتف  بخدمة  للم�سرتك 
لكنهم  باخلدمة؛  �ل�سرت�ك  كيفية 
يح�سب  �إجر�ء  -وهو  �ملقابل  يف 
�ل�سيئة  �لكلمات  يحذفون  لهم- 
�لأحيان  �أغلب  يف  �لر�سائل  يف 
وغريها  برموز،  وي�ستبدلونها 
مفهومة  تبقى  �لر�سالة  ولكن 
�سفرتها  فك  وميكن  وو��سحة، 
بحيث  وو��سح،  �رضيع  ب�سكل 

تبقى مفهومة لدى �ملر�سل �إليه.

مناذج من الر�شائل
مناذج  لكم  نعر�س  يلي  وفيما 
بالأ�سماء  �لر�سائل  بع�س  من 
للـ"مدرد�سني"،  �مل�ستعارة 
و�لتي تتغري بني �حلني و�لآخر، 
�لتي ل ي�سح  بالر�سائل  ونحتفظ 

ذكرها:
- و�حد2: ممكن �أدرد�س �أنا وفتاة 

#وت �أنا �أكرم.
- �أحلى قمر: هاي للكل ما �لفرق 
من  و�لـ#حر�ء  �ل�سبو�ع  بني 

يجاوب له مفتاح قلبي.
- �أ.ع: �إذ� كنِت ممن يقد�سن �ل�سدق 
و�لوفاء ممكن �أتعرف عليك ب�سدق 

�أنا كرمي.

�أي  على  �أرد  م�ستعد  عي�س1:   -
ولد  �أو  بنت  �أي  من  تاأتي  ر�سالة 

�لآن �أن منظر ن�سهر كثري�.
للبنات،  عاجل  ند�  قي�س31:   -
�أنا  علّي،  قا�سية  لي�س  قلوبهن 

�أحبهن، نرجو ردهن ب�رضعة.
بال�سات  وحدة  يف  ول  يار:   -

ندرد�س قليل. ب�سابع نومة..
�سهر�نة،  �للي  �سالم  زيا�د:   -

وحتب تدرد�س ممكن.
- �أبو فنو�س1: م�ساء �لـ#يرهل من 
بـ### ن�سهر مع بع�س ��سم�سته 

�أرد ب�رضعة.
- نو�ل 128: ممكن ت�سهرون #* 

.*#
حلوة  بنت  ممكن  زوجة:  �أريد   -
ور�سيقة وبنت نا�س حتب �لزو�ج 

عل�سان عا#*وثري ترد.
- �ساحن 11: �أريد بنت #نعانيه 
ن�سهر �سو�ء، ونتعرف على بع�س 

ونتفهم ونلتقي "مني ترد".
- مها 29: للدموع �أ�رض�ر وللحب 
�أثار وفرقاك نار ور�سالتك متحي 

كل �سي#�ر.
مرتبط  لكل   ****# -�ليف4: 
يبطل يف �ل�سات و�إل دمار للحياة 

�لزوجية ن#يحة.
#د�قتي يا  �أنِت تقبلي  - زين01: 
�سابة ول ما تبغي �سد�قة، �ساب 

حلو ردي.

هدفها التعارف وتبادل االآراء
�رضكات  لإحدى  زيارتنا  و�أثناء 
�أو�سح  �لهاتف �لنقال يف �ليمن، 
عدم  -ف�سل  �لإعالمي  �مل�سوؤول 
�لت�سويق  �إد�رة  يف  ��سمه-  ذكر 
�أن  "�ل�سيا�سية"  �إىل  بال�رضكة 
�لدرد�سة  بخدمات  بد�أت  �ل�رضكة 
عام 2005 مبزود و�حد، وو�سل 
عام  خالل  �لدرد�سة  مزودي  عدد 
2008 �أربعة مزود�ت، و�أنه يبلغ 
 1100 من  �أكرث  �مل�سرتكني  عدد 
�لهدف  �أن  �إىل  م�سري�  م�سرتك. 
�سد�قات  وتكوين  �لتعارف  منها 

وتبادل �لآر�ء و�ملعرفة عن طريق 
خمف�سة،  وباأ�سعار  �لر�سائل، 
�رضكات  كل  يف  تنت�رض  و�أنها 

�لت�سالت يف �لعامل.

اعرتاف مب�شاكل اخلدمة
�أن  �لإعالمي  �مل�سوؤول  و�عرتف 
�سهلة  طريقة  �أ�سبحت  �خلدمة 
�ل�سباب  نفو�س  يف  عّما  للتعبري 
و�مل�سطلحات  �لبذيء  �لكالم  من 
و�إن  �لكبت،  نتيجة  �ل�سيئة 
��ستغالل عدم معرفة �لرقم ي�ساعد 

يف �لف�ساد.
م�ساكل  عّدة  هناك  �أن  �إىل  منوها 
ت�سببت بها درد�سة �ملوبايل؛ نظر� 
�يجابي،  ب�سكل  ��ستخد�مها  لعدم 
�أخالقي،  وف�ساد  �نحالل  منها: 
�ست�سلهم  من  بني  �لتمييز  وعدم 
�لر�سالة )�سباب، فتيات، �أطفال، 
كبار( ون�رض �لكالم �ل�سيئ، ونقل 
�لعاد�ت و�لألفاظ �لبذيئة بكل ما 
تعنيه �لكلمة، �إىل جانب �لن�سب 
جو�ئز  كروت،  )�سحن  و�لحتيال 
�لآخرين  �أرقام  ون�رض  وهمية(، 
مل  ومل  حتى  �خلدمة،  طريق  عن 
و�لت�سبب  فيها،  م�سرتكا  يكن 
�لفتيات  خ�سو�سا  �إيذ�ئهم  يف 
بع�س  ت�سل  حيث  و�لإزعاج، 
باخلدمة  للم�سرتكني  �لر�سائل 
)�لفجر  منا�سبة  غري  �أوقات  يف 

و...(.

الفراغ وعدم تلبية احلاجات 
اأ�شباب رئي�شية

علم  �أ�ستاذ  �أو�سحت  جهتها  من 
�لآد�ب  بكلية  �مل�ساعد  �لجتماع 
جامعة �سنعاء، �لدكتورة عفاف 
يف  �أنه  لـ"�ل�سيا�سية"  �حليمي، 
ي�سغل  مهم  �سيء  وجود  عدم  ظل 
بالفائدة  فر�غهم  وميالأ  �ل�سباب 
�أنهم  �سك  ل  عقولهم،  ويبني 
�لأمور  هذه  مثل  ور�ء  ينجرون 
بقدر  تنفعهم  ول  تفيدهم  ل  �لتي 

و�أن  عليهم،  �ل�سلبي  تاأثريها 
ب�ستى  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
على  �ملوبايل  )درد�سة  �أنوعها 
�سبيل �ملثال( هي �مللجاأ �لوحيد 
ل  �لذين  �ل�سباب  من  �لكثري  �أمام 
�حلياة،  يف  هدفا  لديهم  يوجد 
عربها  ويلبون  م�سمونا،  ول 
على  ينطبق  وهذ�  رغباتهم، 

�جلن�سني )ذكور و�إناث(.
وعدم  �لفر�غ  �أن  لتوؤكد  وعادت 
تلبية حاجات �ملجتمع �ل�رضورية 
�سبب  �ل�سباب  حاجات  وبالذ�ت 
)درد�سة  �لظاهرة  لهذه  رئي�سي 
ميكن  ل  و�لتي  �ملوبايل(، 
تتطور  �أن  بالإمكان  بل  �إلغاوؤها 
يو�جه  �أكرب  مر�سيا  �سكال  وتاأخذ 
ول ميكن  �مل�ستقبل،  �ل�سباب يف 
حلها دون حل �مل�ساكل �لأ�سا�سية، 

حد قولها.

�شرورة معاجلة م�شاكل ال�شباب
وطالبت �حليمي ب�رضورة معاجلة 
هذه  و�أ�سباب  �ل�سباب  م�ساكل 
�لظاهرة �خلطرية، و�أن توّفر لهم 
�جلهات �ملخت�سة وظائف منا�سبة 
وو�سائل  و�سكنا  �سحيا  وتاأمينا 
و�أن  وم�سجعة،  جميلة  ترفيهية 
تقوم �جلامعات بدورها ومهمتها 
على �أكمل وجه، و�لتي ل تنح�رض 
يف �لتلقني فقط، بل تتعدى ذلك 
�إىل �لتوعية و�لتن�سئة ورفع وعي 
وظيفة  وحتقيق  �ملجتمع  وثقافة 

�قت�سادية لل�ساب �خلريج.
وبرغم �نتقادها ملن يقومون مبثل 
و�سادقت  �عرتفت  �ل�سلبيات  هذه 
�لفارغ يف  "يد  �لقائل  �ملثل  على 

�لنار".

فتوى حتّرم الدرد�شة
مفتي  �أكد  �جلانب،  هذ�  ويف 
�أن  �حلد�د،  �أحمد  �لدكتور  دبي، 
وخدمة  �لإنرتنت  عرب  �لدرد�سة 
�ملحرمات؛  من  �ملرئي  �لهاتف 

د دشة املـوبايل.. فسـاد أخـالقيوم ض يواجه 
الشباب

البالد البالداأخبار  اأخبار 
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�ل�سحرى  هل كان �سد�م ح�سني �حلل 
و�جتماعية  طائفية  تركيبة  ذ�  لبلد 
معقدة كالعر�ق ؟ هل �أن�سفت ممار�سات 
هذه  ؟  رحيله  بعد  �سد�م  �لحتالل 
كثريون  يرددها  وغريها  �لت�ساوؤلت 
يف �لذكرى �ل�سنوية �ل�ساد�سة للغزو 
�مل�سئوم �لذي بد�أ يف 20 مار�س 2003 

.

ورغم �أن �لبع�س قد يتهمنا بالتعاطف 
لإثارة   �ل�سابق  �لعر�قي  �لنظام  مع 
�لت�ساوؤلت �ل�سابقة ، �إل �أن �حلقيقة 
عك�س ذلك متاما ف�سد�م �رتكب �أخطاء 
 ، وجري�نه  معار�سيه  بحق  لتغتفر 
�لأر�س  على  �لوقائع  فاإن  ذلك  ومع 
تظهر  �لحتالل  م�سئوىل  وت�رضيحات 
حكم  حتت  �لعر�قيني  حال  �أن  �أي�سا 
�لديكتاتورية كان �أف�سل بكثري مماهو 
عليه �ليوم ، فهو مل يعد حمروما من 
حقوقه �ل�سيا�سية فقط و�إمنا �أي�سا من 
�ل�سيادة �لوطنية ومن �لأمن ومن �أب�سط �رضوريات �حلياة 
بلد  �إىل  �لكبري  �حل�سارى  �لتاريخ  ذى  �لبلد  هذ�  وحتول 
يربهن  ما   ، �لطائفية  �ل�رض�عات  تنه�سه  ومنق�سم  ممزق 
�أن يجلب "�لدميقر�طية و�حلرية" بل  �أن �لحتالل لميكن 

يجلب �لقهر و�لدمار.

وا�شنطن اأي�شا تتح�شر على �شدام

ويبدو �أن و��سنطن هى �لأخرى �أدركت و�إن كان متاأخر� جد� 
ف�سل �سيا�ستها يف �لتخل�س من �سد�م ، فهى كانت تعتقد 
و�ستت�ساعف  نظامه  �إ�سقاط  فور  لها  �ست�ستقر  �لأمور  �أن 
كانت  �ملقاومة  �أن  �إل  �لعر�قى  �لنفط  نهب  من  ميز�نيتها 
لها باملر�ساد وفاقت خ�سائرها مبر�حل كثرية ما ح�سلت 
�ل�سابق  �لمريكي  �لرئي�س  �سعبية  وتر�جعت  بل   ، عليه 
جورج بو�س �إىل �أدنى م�ستوى لها عند خروجه من �ل�سلطة 
، و�سار خلفه �أوباما يبحث هنا وهناك عن حل يحفظ ماء 
وجه �أمريكا �لقوة �لعظمى يف �لعامل �إل �أن هذ� �أي�سا عجز 
�للجوء  �سوى  يبدو من مفر  فيما  عن حتقيقه ، ومل يجد 
�إىل �أن�سار �لنظام �ل�سابق من �ل�سنة وحزب �لبعث �ملنحل 

لإنقاذه من ورطته .

و�ملخاوف  �لعر�ق  يف  �ملتز�يد  �لإير�نى  فالتغلغل 
�خلليجية و�ل�سعودية من هذ� �لتغلغل و��ستد�د �ملقاومة 
وف�سل �حلكومات �ملتعاقبة �لتى �سيطر عليها �ل�سيعة يف 
فى  جديا  للتفكري  �لأمريكى  �جلانب  دفعت  �لعنف  وقف 
�حلو�ر مع �ل�سنة ، وهذ� ما �أ�سارت �إليه �سحيفة "�لقد�س 
م�سئولني  �أن  ذكرت  عندما  موؤخر�  �للندنية  �لعربى" 
ل�سد�م  �لكربى  �لبنة  رغد  و�سطاء  عرب  �أبلغو�  �أمريكيني 
باأنهم لي�ستهدفون فعال حزب �لبعث �إمنا كانو� ي�ستهدفون 

نظام �لرئي�س �سد�م فقط.

كما ذكر موقع "�لعرب �أون لين" �للكرتوين يف تقرير له 
تت�سور  تكن  مل  و��سنطن  �أن  �أمريكيني  �سيا�سيني  عن  نقال 
كانت  �سد�م،  نظام  �إ�سقاط  خلفها  �لتى  �لفو�سى  حجم 
تت�سور �أن �لفو�سى �لتى �أطلقتها �ستقدر على �لتحكم فيها 
�لعر�ق  و�أ�سبح  عليها  �رتدت  لكنها  توظيفها،  وحت�سن 
ملتقى للتدخل �لإير�نى  و�لرتكى و�لإ�رض�ئيلي، ف�سال عن 
متركز �لقاعدة �لتى عوملت �ملو�جهة فى �لعر�ق و�أفقدت 

�ملناور�ت �ل�سيا�سية �لأمريكية جدو�ها.

زمن  �سياع  على  نادمون  " �لأمريكيون  �لتقرير  وجاء يف 
�رتكبوه حني  �لذى  �سد�م حيث ي�سعرون بج�سامة �خلطاأ 
بدلها  وزرعو�  �سعبية  وذ�ت  متما�سكة  ب�سلطة  �أطاحو� 
عملية �سيا�سية م�سوهة جلمعها بني فرقاء لم�سرتك بينهم 

�سوى حماولة ملء فر�غ مابعد �سد�م، فاأغلبهم بال جتربة 
وت�سيطر عليهم �لنتماء�ت �لطائفية و�لتجاذبات �خلارجية 
و�لعر�ق �آخر ماميكن �أن يفكرو� به.�ملناور�ت �ل�سيا�سية 
نف�سها فى  لأنها حت�رض  ما تز�ل تر�وح مكانها  �لأمريكية 

وهى  �ل�سيا�سية،  �لعملية  فى  �مل�ساهمة  �لأطر�ف 
�أطر�ف ل ميكن �أن ت�سمن لها �ن�سحابا م�رضفا ، 
�حلل يبد�أ من قناعة �إد�رة �أوباما باأن �ملهمة فى 
�لعر�ق ف�سلت ع�سكريا و�سيا�سيا و�قت�ساديا و�أن 
�ل�ستمر�ر م�سيعة للوقت ثم �لبحث عن �لطرف 

�حلقيقى �لذى ي�سمن �لن�سحاب �مل�رضف.

م�سادرعر�قية  ك�سفت   ، ذ�ته  �ل�سياق  ويف 
تدعمها  خطة  وجود  عن  �لنقاب  مطلعة 
�لأمريكية لإعادة حزب  �لوليات �ملتحدة 

للت�سدي  �لعر�ق  يف  �ل�سلطة  �إىل  "�لبعث" 
�ل�سيعي  �لتيار  و�نفر�د  �لير�نية  للهيمنة 

مبقاليد �لأمور.

ونقلت جريدة "�ل�رضوق" �مل�رضية عن تلك 
�مل�سادر �لقول يف 11 مار�س �إن �خلطة �لتي 
�إحياء  على  ترتكز  عربية  �أطر�ف  تدعمها 
�لهيمنة  �سد  �أول  دفاع  كخط  �لعروبة 
�أن �خلطة هي �سفقة  �لإير�نية ، مو�سحة 
�مل�رضق  منطقة  م�ستقبل  ل�سياغة  كربى 
�لعربي و�خلليج متهيد� للخروج �لأمريكي 

�ملتوقع من �لعر�ق .

دولية  �أطر�ف  �خلطة  هذه  فى  وت�سارك 
�لوليات  مقدمتها  وفى  كبرية،  و�إقليمية 
�ملتحدة وم�رض و�ل�سعودية وتركيا ، بينما 

قبل  من  �ملعتمد  �لوكيل  هى  �سوريا  �ستكون 
�أوىل  و�ستبد�أ  �مل�رضوع،  لتنفيذ  �لأطر�ف  تلك 

باإعادة  مر�حله 
ت�سكيل حزب �لبعث 
وتوحيده  �لعر�قي 
مع �جلناح �ل�سوري 
بعد  للبعث، 
على  يح�سل  �أن 
�ل�رضعية �لقانونية 

يف �لعر�ق.

للم�سادر  ووفقا 
مهمة  فاإن   ، ذ�تها 
ت�سكيل  �إعادة 
�لعر�قي  �لبعث 
�إىل  �أ�سندت بالفعل 

عزت �إبر�هيم �لدوري نائب �لرئي�س �لعر�قى �ل�سابق �سد�م 
�لطريق  هذ�  فى  فعال  قطعت  كبرية  و�إن خطو�ت  ح�سني، 
بعد �أن �أثبت �لدوري جناحا ملحوظا فى ت�سكيل جمال�س 
�ملحافظات  فى  �لقاعدة  تنظيم  تغلغل  لوقف  �ل�سحو�ت 
�لقاعدة فى  �لتام على فلول  �لق�ساء �سبه  �لعر�قية ، ثم 

�لعر�ق.
وك�سفت �أي�سا �أن عملية بناء �ل�سحو�ت كانت جترى بعلم 
وتن�سيق بني �أجهزة �لأمن فى �سوريا وم�رض و�ل�سعودية ، 
م�سرية �إىل �أن �لدورى كان مكلفا باإ�سعال حرب �ل�سحو�ت 
�سد تنظيم �لقاعدة من جهات عربية وغربية بعدما �كت�سف 
�لأمريكيون فى �لرجل ما �كت�سفه بع�س �لعرب من قبلهم، 
وهو �أن �لدورى و�إن كان حمدود �لذكاء و�سعيف �ل�سخ�سية 

لكنه تابع �أمني ومنفذ جيد جد�.

و�نتهت �إىل �لقول :" �لدوري �سوهد موؤخر� يف �أحد �سو�رع 
فقط  لي�ست  و��ست�سافته  �لريا�س  �ل�سعودية  �لعا�سمة 
مكافاأة على جهوده فى تنظيم بع�س �لقبائل يف غرب �لعر�ق 
وح�سدها لقتال �لقاعدة ولكن لرتتيب دور له فى ��ستعادة 

�لبعث وحدة  حزب 
بي  لعر �

�ل�سرت�كي و�ل�سلح بني جناحي �حلزب فى �سوريا و�لعر�ق 
وتن�سيط قو�عده فى �لبلدين، بالتن�سيق مع حكومة دم�سق 
مع  بالتن�سيق  خليجية  جهات  من  ومتويل  وبت�سجيع 
�لعربية  �لقومية  �لفكرة  �إحياء  �أن  �عتبار  �لقاهرة، على 
�ملوؤكدة  �لإير�نية  �لهيمنة  �سد  �لأخري  �ملالذ  هو  �أ�سبح 

على �لعر�ق بعد 

�ن�سحاب �لأمريكيني".
حول  �لأخرية  �ملالكي  نوري  ت�رضيحات  �أن  ويبدو 
للتقارير  كبرية  م�سد�قية  تعطي  �لبعثيني  مع  �مل�ساحلة 
�لأوىل  للمرة  �أعلن �ملالكي   ، 10 مار�س  ففي  �ل�سابقة ، 
��ستعد�ده ملد يده �إىل من عمل مع حزب �لبعث بعد �أن كان 
�حلديث عن ذلك من �ملحظور�ت يف �ل�سنو�ت �لأوىل للغزو 
، وهو ما ي�سري �إىل �أن �ملالكي بد�أ يدرك �أن هناك �أمر� ما 

يجري خلف �لكو�لي�س ويهدد ��ستمر�ره يف �حلكم .

يف ذكرى الغزو..

واشنطن نادمة على ضياع زمن 
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GHORBA GROUP 
GRAND OPENING

COMING SOON

GHORBA TRAVEL

GHORBA PRINTING

GHORBA PHOTO EXPRESS

GHORBA PHONES 

AND MUCH MORE....

www.ghorbagroup.com

5th ave & bay ridge ave. brooklyn nyc 
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ب�شرى الأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�شي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�شرة – الوجه-

اإزالة ال�شعر 
اإزالة نقاط احل�شا�شية يف الوجه والظهر

ا�شتخدام تقنية الليزر الإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

الأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�شي، ات�شلوا 
على 

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820

A & A Best Produce Inc.
املحل املخت�س يف اخل�شروات والفواكه العربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�شتجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

7816 5th Ave, Brooklyn, Ny 11209
718-680-5002

Free Delevery
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اأول مدر�شة عربية لتعليم قيادة 
ال�شيارات

با�شراف ابو�شادي وحممد معال
نعلن عن فتح فرعنا اجلديد

Alpha Driving School
8509 3rd Avenue Bay Ridge 
Brooklyn New York 11209

ب�شرى �شارة الأبناء اجلالية العربية بنيويورك
تعلن مدر�شة اأبو�شادي لتعليم قيادة ال�شيارات

عن وجود مدربات ذوات خربة عالية يف تعليم قيادة 
ال�شيارات

كما اأننا نقدم تخفي�س %10 من تاأمني ال�شيارات 
ون�شاعد على حذف

 4 نقاط من رخ�س القيادة 
hours
Defense 
Driving
Course
Available6

Lesson of 45 min
Road test appt.and
Car for test

$109Special 
offer

ن�شمن لكم النجاح االأكيد وتقدمي االمتحان 

www.ghorbanews.com

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e eÉ°T »ÑW °ûc
hÎ°ù«dƒ dGh ódG §¨°V êÓYh Ö dG ¢VGôeCGh ô °ùdG êÓY

É¶©dG á°TÉ°ûgh õ«JÉehôdGh °UÉØŸG ’BG
áFôdG ¢VGôeCGh Ö dG ©°V øY ô ÑŸG °û dG

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

á«Ñ£dG «dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG °û dG

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 ÉjCG GƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

ÚeCÉàdG » eÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Ò jó«ŸGh ó« jó«ŸG Ñ f

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

تبحث اجلريدة عن موزعني يف الواليات 
التالية:
ايلينوي

كاليفورنيا
فلوريدا

ما�شا�شو�شت
اأوهايو

والتجمعات ال�شكانية 
املتواجد فيها العرب  يف امريكا

االت�شال على الرقم:
646-294-1237
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لالإ�شرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�شهر   6

�شنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االش تاك
اال�شم ال�شخ�شي........................................................
اال�شم العائلي..........................................................
رقم الهاتف...........................................................
الربيد االلكرتوين....................................................
العنوان...............................................................

مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�ضعار جد منخف�ضة

اختيارات �شاملة من ال�شيدي، الديفيدي، االفالم اجلديدة، وا�شرطة االغاين

حتويل اال�شرطة عرب الربيد

ا�شعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�شية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�شحن خا�س للنادى - ار�شال الطلبيات �شريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�شاعدة هاتفية
 

www.arabicvideo.com Tel: 718-625-4040

145 Court st Brooklyn ny 11201
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م�شاهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�ش�س، مقاالت، ق�شائد �شعرية..

همات هماتم�ضا م�ضا

اأمـي..اأهديك زهورًا من باقة اأ�ضعار  
كربنا اأم الزلنا اأطفااًل بعدنا اأو اقرتبنا يبقى ال�شوق الأح�شانها، للم�شاتها الدافئة لوجهها ال�شبوح، كلما ابتعدنا يبقى بداخلنا قلب ينب�س 
بحبها، يحفزنا اأن نعود �شريعًا لننهل من حنانها ونذوب بني زراعيها ونعود اأطفااًل مرة اأخرى نلهو حتت قدميها، اإليك يا اأمي اأهدي زهوري 

وحبي واأ�شعاري، اإليك يا اأمي اأردد للرحمن دعواتي، اإليك يا حبيبتي اأفتديك بعمري وحياتي.
جتولنا بني الب�شاتني ال�شعرية لل�شعراء لنقتطف لكم اأبياتًا تفي�س عذوبة ورقة عن "االأم".

فاروق جويدة..لكنها اأمي

يف الركن يبدو وجه اأمي
ال اأراه الأنه �شكن اجلوانح من �شنني

فالعني اإن غفلت قليال ال تري
لكن من �شكن اجلوانح ال يغيب

واإن تواري مثل كل الغائبني
يبدو اأمامي وجه اأمي كلما

ا�شتدت رياح احلزن  وارتعد اجلبني
النا�س ترحل يف العيون وتختفي

وت�شري حزنـا يف ال�شلوع
ورجفة يف القلب تخفق   كل حني

لكنها اأمي
مير العمر اأ�شكنـها ..وت�شكنني

وتبدو كالظالل تطوف خافتة
علي القلب احلزين

منذ ان�شطرنا واملدى حويل ي�شيق
وكل �شيء بعدها  عمر �شنني

�شارت مع االأيام طيفـا
ال يغيب ..وال يبني

طيفـا ن�شميه احلنني

حممود دروي�س .. اإىل اأمي

اأحّن اإىل خبز اأمي
و قهوة اأمي
و مل�شة اأمي

و تكرب يف الطفولة
يوما على �شدر يوم

و اأع�شق عمري الأين
اإذا مّت،  

اأخجل من دمع اأمي!
خذيني ،اإذا عدت يوما

و�شاحا لهدبك  
و غّطي عظامي بع�شب

تعّمد من طهر كعبك
و �شّدي وثاقي..

بخ�شلة �شعر
بخيط يلّوح يف ذيل ثوبك..

ع�شاي اأ�شري اإلها
 اإلها اأ�شري..  

اإذا ما مل�شت قرارة قلبك!
�شعيني، اإذا ما رجعت
وقودا بتنور نارك..

وحبل غ�شيل على �شطح دارك
الأين فقدت الوقوف
بدون �شالة نهارك

هرمت ،فرّدي جنوم الطفولة
حتى اأ�شارك  

�شغار الع�شافري
درب الرجوع..
لع�ّس انتظارك!

نزار قباين .. خم�س ر�شائل اإىل اأمي

�شباُح اخلرِي يا حلوه..
�شباُح اخلرِي يا قّدي�شتي احللوه

م�شى عاماِن يا اأّمي
على الولِد الذي اأبحر

برحلتِه اخلرافّيه
وخّباأَ يف حقائبِه

�شباَح بالدِه االأخ�شر
واأجنَمها، واأنُهرها، وكلَّ �شقيقها االأحمر

وخّباأ يف مالب�شِه
طرابينًا مَن النعناِع والزعرت

وليلكًة دم�شقية..
اأنا وحدي..

دخاُن �شجائري ي�شجر
ومّني مقعدي ي�شجر
واأحزاين ع�شافرٌي..

تفّت�ُس - بعُد - عن بيدر
عرفُت ن�شاَء اأوروبا..

عرفُت عواطَف االإ�شمنِت واخل�شِب
عرفُت ح�شارَة التعِب..

وطفُت الهنَد، طفُت ال�شنَد، طفُت العامَل االأ�شفر
ومل اأعرث..

على امراأٍة مت�ّشُط �شعرَي االأ�شقر
وحتمُل يف حقيبتها..

اإيلَّ عرائ�َس ال�شّكر
وتك�شوين اإذا اأعرى
لني اإذا اأعرث وتن�شُ

اأيا اأمي..

اأيا اأمي..
اأنا الولُد الذي اأبحر
وال زالت بخاطرِه

تعي�ُس عرو�شُة ال�شّكر
فكيَف.. فكيَف يا اأمي

غدوُت اأبًا..
ومل اأكرب؟
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جهان 
م�شطفى

هذ� بال�سافة 
�إىل تطور �آخر 
يحكم  بات 
�سة  ل�سيا �
جية  ر خلا �
�أل  �لمريكية 
�لأزمة  وهو 
لية  ملا �
تع�سف  �لتي 
د  قت�سا ل با
 ، �لمريكي 
باتت  و�لتي 
قيود�  ت�سع 
على �أي تهور 
ي  ع�سكر
�أمريكي جتاه 

�إير�ن .

فاإن  �أي�سا 
�أوباما  خطط 
ب  ن�سحا لال
�لعر�ق  من 
 18 خالل 
حتتاج  �سهر� 

للتن�سيق 
�إير�ن  مع 
يتز�يد  �لتي 
يف  نفوذها 
بالد �لر�فدين 
يوما بعد يوم 
وباإمكان   ،
ها  ء عمال
ف  � �ستهد �
ت  � لقو �
يكية  مر لأ �
ع  يقا �إ و
ئر  خل�سا �
�سفوفها  يف 
ل  خال

�لن�سحاب.

�أن  ويبدو 
لة  �سا ر
ل  �أوباما 
�أي�سا  تخرج 
�سياق  عن 
ت  جاآ ملفا �
�لتي فجرتها 
يف  �إير�ن 
ة  لفرت �
ة  خري لأ �
ها  ز بر �أ و
يف  �إعالنها 
8 مار�س عن 
�إجر�ء جتربة 
على  ناجحة 

بحر  "جو-  جديد  �ساروخ 
100 كيلومرت  �إىل  "ي�سل مد�ه 
500 كيلوجر�ما  ويزن حو�يل 
وميكنه �إ�سابة �أهد�ف فى �لبحر 

على بعد 110 كيلومرت�ت.

�إعالنها   ، �لتطور  هذ�  و�سبق 
وخالل   2009 فرب�ير   3 يف 
�لثالثني  بالذكرى  �حتفالها 
للثورة �لإ�سالمية عن �إطالق �أول 
قمر �سناعي من �سنع حملي ، ، 
حيث و�سع �ل�ساروخ "�سفري 2" 
�لقمر "�أميد" ويعني بالإير�نية 
" �لأمل " يف مد�ر حول �لأر�س 

على �رتفاع 430 مياًل.

�ل�سابق  يف  �سككت  �لتي  و��سنطن 
هذ�  حتقيق  على  �إير�ن  قدرة  يف 
�سحة  تاأكيد  �إىل  �سارعت   ، �لأمر 
هذ� �لإجناز ، و�أعلن �لناطق با�سم 
روبرت  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة 
بـ"قلق  ت�سعر  و��سنطن  �أن  رود 
�أن  م�سيفًا  �لو�قع،  لهذ�  عميق" 
 "  2 " �سفري  �ل�سو�ريخ من طر�ز 
حربية  روؤو�س  حمل  على  قادرة 
غري تقليدية ملدى بعيد ، كما �أن 
تطوير هذ� �ل�ساروخ لإطالق قمر 
�سناعي �إىل مد�ر حول �لأر�س قد 
�سو�ريخ  نظام  تطوير  �إىل  يوؤدي 

بعيد �ملدى.
 

وهكذ� فاإن �إير�ن بدت وكاأنها غري 
فر�سها  �لتي  بالعقوبات  عابئة 
حتقق  �إنها  بل   ، عليها  �لغرب 
وت�سليحيا  تكنولوجيا  تقدما 
يوما بعد يوم ، �أي �أن �لعقوبات 
مل حتقق �أي نتيجة تذكر ، كما �أن 
�لع�سكري  بالعمل  �لغرب  تهديد 
ظل  يف  بقوة  م�ستبعد�  �أ�سبح 
�لقوة  يف  �ملذهل  �لتطور  هذ� 

�لع�سكرية �لإير�نية .

�أن  وهو  �أل  �لأهم  �لأمر  ويبقى 
يف  �أذنيها  حتى  غارقة  و��سنطن 
حاجة  يف  و�أ�سبحت  �أفغان�ستان 
قوية مل�ساعدة طهر�ن يف ت�سهيل 
هناك  لقو�تها  �لمد�د�ت  مرور 
موؤخر�  قريغيز�ستان  قر�ر  بعد 
�جلوية  منا�س  قاعدة  �إغالق 
كانت  و�لتي  باأر��سيها  �لأمريكية 
لنقل  �لأ�سا�سية  �لقاعدة  تعترب 
ما  هذ�  ولعل   ، �لإمد�د�ت  تلك 
"نيويورك تاميز"  �أكدته �سحيفة 
 12 يف  ك�سفت  عندما  �لأمريكية 
ع�سكريني  م�سئولني  �أن  مار�س 
�أمريكيني يعكفون على ��ستك�ساف 
طرق بديلة لنقل �لإمد�د�ت لقو�ت 
حتى  �أفغان�ستان  يف  �لناتو 
م�سئولو   ": قائلة   ، �إير�ن  عرب 

يف  يفكرون  و�لناتو  �لبنتاجون 
ميناء  من  �إير�ن  عرب  بديلة  طرق 
�إيل  �لعرب  بحر  على  �ساباهار 
طريق جديد تقيمه �لهند يف غرب 

�أفغان�ستان".

ماأزق  يف  و��سنطن  �أن  و�خلال�سة 
�سوى  خيار  من  جتد  ومل  كبري 

�لتي  �إير�ن  مع  �لتوتر  تهدئة 
ظهرت يف �لفرتة �لأخرية وكاأنها 
جزء من �حلل �سو�ء كان ذلك يف 

�لعر�ق �أو �أفغان�ستان .

�لليكود  حزب  زعيم  �أن  ويبدو 
�لإ�رض�ئيلية  �حلكومة  ورئي�س 
هو  نتنياهو  بنيامني  �ملكلف 
�أوباما  ر�سالة  من  �لأكرب  �خلا�رض 
حملته  خالل  فهو   ، لإير�ن 
�رضورة  على  �سدد  �لنتخابية 
توجيه �رضبة ع�سكرية للربنامج 
هذ�  و�عترب  �لإير�ين  �لنووي 
�إل   ، �أولوياته  ر�أ�س  على  �لأمر 
لي�ستهيه  مبا  جاءت  �لرياح  �أن 
نتنياهو ، فاأوباما بر�سالته �أغلق 
�لباب �أمام هذ� �لتوجه على �لأقل 

يف �مل�ستقبل �لقريب .

بدول  ي�سمى  ملا  وبالن�سبة 
�لأخرى  فهى   ، �لعربي  �لعتد�ل 
حيث   ، حرجا  موقفا  تو�جه 
ركزت  �لأخرية  �لفرتة  يف  �أنها 
يهدد  �لذي  �لإير�ين  �لتحدي  على 
�سعت  وقد  �لآن  �أما   ، �لعرب 
ماذ�   ، طهر�ن  ود  لطلب  و��سنطن 
�سيكون موقفها " هل تتم�سك باأن 
�إير�ن ت�سكل حتديا �أم �أنها �ستغري 
�أمام  نف�سها  وحترج  �لروؤية  تلك 
حينئذ  �ستظهر  لأنها  �سعوبها 
 ، و��سنطن  فلك  يف  ت�سري  وكاأنها 
حيث مل يكن حتذيرها من �خلطر 
كان  ما  بقدر  حقيقيا  �لإير�ين 
بو�س  �إد�رة  ل�سغوط  ��ستجابة 

�ل�سابقة ".

�أوباما  وكان 
 20 يف  وجه  قد 
ر�سالة  مار�س 
على  م�سجلة 
فيديو  �رضيط 
وعد  �إير�ن،  �إىل 
�جلمهورية  فيه 
بـ  �لإ�سالمية 
جديدة"  "بد�ية 
�أ�سا�س  على 
�لحرت�م  من 

�ملتبادل.

�إير�ن  خماطبا  �أوباما  وقال 
:"�لوليات �ملتحدة تريد �أن تتبو�أ 
يف  ت�ستحقها  �لتي  �ملكانة  �إير�ن 
�ملكانة  وهذه  �لدويل،  �ملجتمع 
ل ميكن �أن يتم �لتو�سل �إليها عن 
طريق �لإرهاب �أو �ل�سالح، و�إمنا 
تظهر  �سلمية  حو�ر�ت  خالل  من 
�لعظمة �حلقيقية لل�سعب �لإير�ين 

وح�سارته".

" لدينا خالفات خطرية  و�أ�ساف 
�إد�رتي  �لوقت..  مرور  مع  منت 
�لآن ملتزمة بالدبلوما�سية لعالج 
�لق�سايا  من  كاملة  جمموعة 
لبناء  و�ل�سعي  �ملطروحة، 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لعالقات 

و�إير�ن و�ملجتمع �لدويل".

�إير�ن  زعماء  خماطبا  و��ستدرك 
تتعزز  لن  �لعملية  هذه  "لكن 
بدل  ن�سعى  نحن  بالتهديد�ت.. 
خال�سا  يكون  حو�ر  �إىل  ذلك  من 

ويقوم على �لحرت�م �ملتبادل".

�رضيط  �لأبي�س  �لبيت  ووزع 
�لفيديو �لذي يت�سمن �لر�سالة مع 
ترجمات باللغة �لفار�سية ون�رضه 
يف موقعه �لإلكرتوين ليتز�من مع 
)�أول  �لنريوز  �إير�ن بعيد  �حتفال 

وبدء  �لربيع( 
�لإير�نية  �ل�سنة 

�جلديدة.

متثل  و�لر�سالة 
يف  مثري�  حتول 
�خلطاب  لهجة 
بعد  �لأمريكي، 
�لرئي�س  كان  �أن 
جورج  �ل�سابق 
�إير�ن  �سم  بو�س 
جانب  �إىل 
�ل�سمالية  كوريا 
يف  و�لعر�ق 
"حمور  م�سطلح 

�ل�رض".

للجمهورية  �لأعلى  �ملر�سد  وعلق 
على  خامنئي  علي  �لإ�سالمية 
�لر�سالة قائال :" �إنه مل ير تبدًل 
و��سنطن  �سيا�سة  يف  حقيقيًا 
�لرئي�س  تعهد  رغم  بالده،  جتاه 
ببد�ية  �أوباما  بار�ك  �لأمريكي 
طهر�ن"،  مع  للعالقات  جديدة" 
م�سيفًا �أن تغيري �للهجة ل يكفي، 
بل يتوجب على �لوليات �ملتحدة 
�أن تطبق ما تدعو �إليه على �أر�س 

�لو�قع.

و�سدد خامنئي، �لذي كان يتحدث 
�جلديدة  �ل�سنة  بدء  مبنا�سبة 
�أن  على   ، �لفار�سي  بالتقومي 
�أن  قبل  تتغري  لن  طهر�ن  �سيا�سة 
و�عترب  و��سنطن،  �سيا�سة  تتغري 
عدم  �أدركت  �لكربى  �لقوى  �أن 
قدرتها على وقف تقدم �لربنامج 
�لنووي �لإير�ين، و��سفًا �لتد�سني 
يف  بو�سهر  ملفاعل  �لختباري 
�أحد  باأنه  �ملا�سي  فرب�ير   25

"�لتطور�ت �ملفرحة".

�أوباما  دعوة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
بـ"�لأخطاء  و�سفها  ما  جتاهلت 
و��سنطن  �رتكبتها  �ل�سابقة" �لتي 
بحادث  وذكر   ، طهر�ن  بحق 
من  �إير�نية  مدنية  طائرة  �إ�سقاط 
قبل �لبحرية �لأمريكية عام 1988 
�سخ�سًا   290 �أودى بحياة  و�لذي 
�حلادث  �أن  على  م�سددً�  �آنذ�ك، 
�أن  �عترب  كما  ن�سيانه،  ميكن  ل 
يف  �لأمريكي  �لع�سكري  �لوجود 
�ل�سبب  هو  و�لعر�ق  �أفغان�ستان 
�ل�ستقر�ر يف  �لوحيد حلالة عدم 

�ملنطقة.

و�أ�ساف "�إذ� قام �أوباما باإجر�ء�ت 
يف  جوهرية  وتغيري�ت  جذرية 
�لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة 
وبينها  �لأخرى،  �لدول  جتاه 

بعد  سالة أوباما إلي ان..االعتدال الع بيفي
راأيراأي

ر�شالة اأوباما الت�شاحلية جتاه اإيران اأثارت ت�شاوؤالت كثرية حول مغزاها احلقيقي وهل هى بداية تغيري جوهري يف ال�شيا�شة االأمريكية التي طاملا داأبت 
على و�شع اإيران يف خانة حمور ال�شر ؟.  

رغم اأن االجابة لي�شت من ال�شهولة مبكان ، اإال اأن اآراء املراقبني تكاد جتمع اأن الر�شالة هى بالفعل بداية تغيري يف �شيا�شة وا�شنطن ولكنه لي�س جوهريا 
باأي حال من االأحوال ، فامللفات بني البلدين كثرية و�شائكة وحتتاج ل�شنوات كثرية حتى تتحول العالقات بينهما من العداء الكامل اإىل التحالف 

وال�شداقة ، ومن اأبرز تلك امللفات اأزمة الربنامج النووي ودعم اإيران للمقاومة يف فل�شطني ولبنان ورغبة طهران يف اعرتاف الغرب بها كدولة اإقليمية 
كربى ، ولذا ال ميكن و�شف التغيري الذي جاءت به الر�شالة �شوى باملحدود الذي ارتبط بتطورات معينة من اأبرزها ، وعود اأوباما بالتغيري  خالل حملته 

�شيا�شة الع�شا واجلزرة  
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�شنة �شجنا ملحامى بدال من موكله

يف  و�قعة  �أغرب  يف 
م�رض  ق�ساء  تاريخ 
�ملجني  حمامي  توجه 
�حلكم  لتنفيذ  عليه 
يف  ملوكله  �ل�سادر 
�أمانة"  "�إي�سال  جنحة 
متهما  نف�سه  فوجد 
و�سدر  �لي�سال  بنف�س 
�سده حكم باحلب�س �سنة 
و�لغر�مة  �ل�سغل  مع 

بدل من �ملتهم .
ويدعى  �ملحامى  هاج 

�ل�سادر  �أحمد عبد�لفتاح حني توجه ليت�سلم �سورة من �حلكم 
ل�سالح موكله �سد �ملتهم يف جنحة �إي�سال �أمانة. فوجد �أن � 

حلكم �سدر �سده �سخ�سيا ولي�س �سد �ملتهم وبنف�س �لتهمة.
حاولت �لنيابة تهدئة �ملحامي بعد �أن تاأكدت من �سحة �نفعاله 
و�لذي قام بعمل معار�سة يف �حلكم وحتدد لها جل�سة مبحكمة 

�جلنح .

�شبط 5 �شواذ ي�شعون م�شاحيق
 جتميل فى مقهى بال�شعودية

�لأمر  هيئة  رجال  �سبط 
عن  و�لنهي  باملعروف 
�جلبيل  مبحافظة  �ملنكر 
�ل�سو�ذ  من   5 �ل�سعودية 
م�ساحيق  ي�سعون  كانو� 
�أحد  يف  ن�سائية  جتميل 

�ملقاهي و�سط �جلبيل .
وبح�سب �سحيفة "�لوطن" 
ذكر م�سدر يف هيئة �لأمر 
عن  و�لنهي  باملعروف 
�ملنكر �أن معلومات وردت 

يقومون  �ل�سو�ذ  من  جمموعة  �أن  مفادها  �ملو�طنني  �أحد  من 
بالتجمع يف �أحد �ملقاهي و�سط �جلبيل، م�سيفًا �أنه مت توجيه 
ومت  �لأمنية  �جلهات  مع  �لتن�سيق  بعد  �لهيئة  رجال  من  فرقه 

�لقب�س عليهم.
وبني �مل�سدر �أنه مت �لعثور بحوزتهم على 8 هو�تف حممولة، 
6 منها بها �أكرث من 200 مقطع بتقنية �لبلوتوث وكلها مقاطع 
خملة، وقال �إن �أحدهم يف �لعقد �خلام�س من �لعمر و�ثنني يف 

�لعقد �لثاين و�ثنني منهم �أحد�ث.

اإحباط حماولة تهريب خمدرات 
بـ 14 مليون دوالر فى االأردن

�أمني  م�سدر  قال 
�لثنني  �ليوم  �أردين 
�إن �لجهزة �ملخت�سة 
يف مكافحة �ملخدر�ت 
�حباط  من  متكنت 
كمية  تهريب  عملية 
�ملخدر�ت  من  كبرية 
باأكرث  قيمتها  تقدر 
دولر  مليون   14 من 
�ملتورطني  و�حالة 

�ىل �لق�ساء .

حممد  �لر�ئد  وقال 
�لناطق  �خلطيب 

حماولة  �إحباط  مت  �إنه  �لعام  �لمن  مديرية  با�سم  �لعالمي 
تهريب �أكرث من ثالثة ماليني وخم�سائة حبة كبتاجون خمدرة 
مليون   14 من  "�كرث  �ردين  دينار  قيمتها بع�رضة ماليني  تقدر 
دولر" كانت معدة للتهريب �ىل �حدى دول �جلو�ر. و��ساف �نه 

مت �حالة �ملتورطني وهم �ربعة �ردنيني �ىل �لق�ساء.

�لدولة  �من  حمكمة  �مام  �سيمثلون  �لذين  �ملتهمون  ويو�جه 
عقوبة قد ت�سل �ىل 15 عاما وغر�مة مالية ل تقل عن 14 �لف 
عن  �لتفا�سيل  من  �ملزيد  �لمني  �مل�سوؤول  يعط  ومل  دولر. 

تاريخ �لعملية ومكانها.

بعد 

كمة  حما
ت  �ستمر �
�أيام  �أربعة 
�لق�سية  يف 
عرفت  �لتي 
"قبو  با�سم 
 ، " عب لر �
ت  ر �سد �أ

حمكمة 
ية  و من�سا
 19 يف 
حكما  مار�س 
بال�سجن مدى 
على  �حلياة 
ي  و لنم�سا �
يف  ز جو
ل  يتز فر
ملتهم  �
ز  حتجا با
قبو  يف  �بنته 
ملدة 24 عاما 
بها  غت�سا � و
ب  جنا �إ و
�أطفال  �سبعة 
منها ، وبهذ� 
يتم  �حلكم 
�إ�سد�ل �ل�ستار 
ق�سية  على 
يف  ز جو
 73" فرتزل 
�لتي  عاما" 
موجة  �أثارت 
�ل�سمئز�ز  من 
�لنم�سا  عرب 
�أنحاء  ويف 

�لعامل.

حلكم  � و
قوبل  �لذي 
عام  بارتياح 
�أكرب حكم  هو 
�لنم�سا  يف 
تقر  ل  �لتي 
عقوبة �لإعد�م 
ومبتق�ساه   ،
و�سع  �سيتم 
ل  يتز فر
ب�سجن خا�س 
مني  للمجر
�لغالظ �لذين 
ن  نو يعا
ت  فا � نحر �

نف�سية .

�سدور   وفور 
 ، �حلكم 

�لتي   ، �ملغت�سبة  �بنته  عربت 
عن   ، قا�سية  لتجربة  تعر�ست 
من  و�لدها  يخرج  �أل  �أمنيتها 
�أعرب فريتزل  �أبد� ، فيما  �ل�سجن 
�قرتفه  ملا  بالندم  �إح�سا�سه  عن 

بحق �أ�رضته .

ومن جانبه ، ك�سف حمامي �ملتهم 
رودلف ماير �أن فريتزل �أدين بتهم 
�لقربى  و�سفاح  و�ل�ستعباد  �لقتل 
�حلرية  من  و�حلرمان  و�لغت�ساب 
وهى  عقوبة  باأق�سى  عليه  وحكم 
�لنم�سا  لأن  �حلياة  مدى  �ل�سجن 
حتظر عقوبة �لإعد�م ، م�سري� �إىل 
كانت  �مل�سجلة  �بنته  �سهادة  �أن 
�لتي  لل�سحايا  �لوحيدة  �ل�سهادة 
لإد�نة  �ملحلفون  �إليها  ��ستند 
�ملتهم ، وذلك بعد �أن رف�س �أفر�د 
مبن  ب�سهاد�تهم  �لدلء  �أ�رضته 
فيهم زوجته كما يجيز لهم قانون 

�جلز�ء �لنم�ساوي. 

�ل�سهادة  �بنته قد روت يف  وكانت 
ل ميكن  �لتي  "�ملعاناة  �مل�سجلة 
عليها  فر�سها  �لتي  ت�سورها" 
ي�ستخدمها  كان  �لذي  و�لدها 
�ملدعية  عبارة  بح�سب  "كدمية" 

كري�ستني بوركهايزر.

ويف �ل�سياق ذ�ته ، ك�سف �ملتحدث 
فر�نز  �جلنايات  حمكمة  با�سم 
�لمر��س  يف  �خلبرية  �أن  كوتكا 
عر�ست  كا�سترن  �دلهايد  �لنف�سية 
�لثاين  �ليوم  يف  نظرها  وجهة 
�أن  �إىل  وخل�ست   ، �ملحاكمة  من 
فريتزل م�سئول قانونا عن �أفعاله 
، لكنه يعاين �أي�سا من م�ساكل يف 
�سخ�سيته ، م�سري� �إىل �أن تقريرها 
�لذي  دور� حا�سما يف �حلكم  لعب 

�سدر يف 19 مار�س .

نفي ثم اعرتاف   

�عرتف  قد  فريتزل  جوزيف  وكان 
بكافة  �ملحاكمة  �أيام  ثالث  يف 
�لتهم �ملوجهة �إليه وهى �لعبودية 
�حلريات  و�سلب  و�لغت�ساب 
و�لإهمال  و�لحتجاز  و�لختطاف 
�أمام  وقال   ، للوفاة  �ملف�سي 
قا�سي حمكمة �سانت بويلنت غربي 
�لعا�سمة �لنم�ساوية فيينا:"�عرتف 

بذنبي بكافة �لتهم".

تر�جع  مبثابة  كان  �لعرت�ف  هذ� 
�أ�رض  �لذي  �ل�سابق  موقفه  عن 
تهم  فقط   �رتكابه  على  خالله 
 ، و�ل�سفاح  و�لحتجاز  �لغت�ساب 

و�ل�ستعباد  �لقتل  تهمتي  نافيا 
م�سئول  غري  �أنه   �دعى  حيث   ،
يف   1996 يف  ر�سيع  وفاة  عن 
قبو �ملنزل �لعائلي يف �م�ستينت 
على بعد 130 كلم غرب فيينا، 
بعد يومني من ولدته لنه رف�س 
نقله �ىل �مل�ست�سفى لتلقي عالج 
من م�ساكل يف �جلهاز �لتنف�سي ، 
وتهمة �لقتل قد تعر�سه لعقوبة 

�ل�سجن مدى �حلياة.
�لتي  �ل�ستعباد  تهمة  نفى  كما 
بال�سجن  لعقوبة  تعر�سه  قد 
�سنة  و20   10 بني  ما  ترت�وح 
للمرة  حمكمة  توجهها  تهمة  وهي 
ين�س  ول    ، �لنم�سا  يف  �لأوىل 
قانون �جلز�ء �لنم�ساوي على دمج 
على  �إل  يبقي  ل  وهو  �لعقوبات 

�أق�سى عقوبة.
وكانت تقارير �سحفية �أ�سارت �إىل 
�أحد  قتل  تهمة  يو�جه  فريتزل  �أن 
من  �أجنبهم  �لذين  �ل�سبعة  �أبنائه 
�بنته، �لتي مل تغادر �لقبو ملدة 
�لعام  �ملدعي  �أن   �إل  عامًا،   24
غريهارد �سيدل�سك، قال �إن �ملتهم 
مل يقم مثلما تردد بحرق جثة �أحد 
 43( �بنته  �أجنبتهم  �لذين  �أطفاله 
"قبو  د�خل  رفاته  ودفن  عامًا(، 
�لرعب" ، و�إمنا هو ت�سبب باإهمال 
يطلب  مل  حيث   ، �لوفاة  �إىل  �أدى 
�لطفل  لإنقاذ  �لطبية  �مل�ساعدة 
عقب  تويف  �لذي  فرتيزل  ميكائيل 
�لعناية  لنق�س  مبا�رضة  ولدته 

�لطبية.

اأ�شواأ جرمية باأوروبا 

عندما  تفجرت  قد  �لق�سية  وكانت 
�لقبو  يف  �أولده  من  طفلة  مر�ست 
 ، للطبيب  بها  للذهاب  وبادر 
وبالنظر لأن �لطفلة مل تر �ل�سم�س 
هناك  باأن  �لطبيب  �سعر  فقد  �أبد� 
خطاأ ما ، و�أبلغ �ل�رضطة ، وك�سفت 
�لتحقيقات يف �لق�سية �لتي �سغلت 
�أن  كثريً�،  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 
�بنته  �غت�ساب  يف  بد�أ  فريتزل 
�إليز�بيث، بينما كانت يف �حلادية 
ع�رضة من عمرها، ويف �لعام �لتايل 
بد�أ يف بناء قبو حتت منزله، حيث 
�حتجزها فيه وهي يف عمر �لثامنة 
و�أجنب  باغت�سابها  وقام  ع�رضة، 

منها �سبعة �أبناء.
وتبنى فريتزل وزوجته روزماري، 
ثالثة من �لأولد �لذين �أجنبهم من 
�آخرون  ثالثة  ظل  بينما  �بنته، 
و�لدتهم،  مع  �لقبو  حمتجزين يف 
ومل يخرج �أي منهم �إىل �لنور منذ 
عن  �لك�سف  مت  �أن  �إىل  ولدتهم، 
هذه �جلرمية �لب�سعة �لتي و�سفت 
بالأ�سو�أ من نوعها يف �أوروبا �أو�خر 

�إبريل 2008 .
�أن  �لنم�ساوية  �ل�رضطة  و�أعلنت 
ميكانيكي  مهند�س  وهو  فريتزل، 
منزله  قبو  بتجهيز  قام  �سابق، 
�إىل  م�سرية  لبنته،  �سجنًا  ليكون 
عازلة  مزودً� مبو�د  كان  �لقبو  �أن 
فتحه  يتم  معدين  وباب  لل�سوت، 
و�إغالقه �إلكرتونيًا عن طريق "كلمة 

�رض" ل يعرفها �سو�ه.
�أمن  �سابط  بولز،  فر�نز  وقال 

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

“قبو ال عب” .. القضية األشه  عامليا
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 ¥ôW ∂«dEG
 ø«JhôdG ô°ùµd

..»eƒ«dG
 IÉ«◊G Ò«¨J ~FGƒa ô°üà≤J ’
 ≈∏Y »eƒ«dG ÚJhôdG øe ¢ü∏îàdGh
 ,§≤a I~j~L ±G~gCG ¤EG ∂dƒ°Uh

 á£«°ùH äGÒ«¨J ∫ÉNOEG ~©j πH
 p∂∏©éj »eƒ«dG ∂JÉ«M ΩÉ¶f ≈∏Y

 ∑ô¡¶jh ,kÉWÉ°ûfh ájƒ«M ÌcCG
 10 `H »≤«≤◊G ∑ôªY øe ô¨°UCG

: äGOÉ°TQE’G √òg p∂«dEGh , äGƒæ°S
 ¢ùØæàdÉa : Å£ÑH »°ùØæJ -

 ÊÉK iƒà°ùe øe π∏≤j ÇOÉ¡dG
 …òdG ,Ω~dG ‘ ¿ƒHôµdG ~«°ùcCG

 ÒZ äÉHô°V ¤EG ¬JOÉjR …ODƒJ
 ,Ö∏≤dG ‘ áª¶àæe ÒZh á«©«ÑW
 Úé°ùchC’G áÑ°ùf øe kÉ° jCG π∏≤jh

 ∂∏©éj É‡ ïŸG ¤EG π°üJ »àdG
 π«ŸGh ¥ÉgQE’Gh ∞©° dÉH øjô©°ûJ

 »Ä£ÑJ ¿CG ∂«∏Y Gòd.¿É«°ùædG ¤EG
 Iô°ûY øjòNCÉJ å«ëH ∂°ùØæJ

 ¤EG …~Y) á≤«b~dG ‘ ¢SÉØfCG
 (ÒaRh ≥«¡°T πc òNCG ™e áKÓK
 É¡©e øjô©°ûJ á≤jô£H »°ùØæJh
 ¢ù«dh O~ªàj …òdG ƒg ∂æ£H ¿CG

.∑Q~°U
 ±Éc Q~b ≈∏Y »∏°üMG -

 Ú∏N~J Ée~æY : ΩƒædG øe
 á``̀ ∏``̀ Mô``̀ e ≥`````̀ ª`````̀ YCG øe

 º°ù÷G RôØj ΩƒædG
 ƒªædG ¿ƒeQƒg
 øe ~jõj …òdG

 RÉ¡L Iƒb
 ,áYÉæŸG

 ~YÉ°ùjh
 ≈∏Y

 ~j~Œ

 ΩÉ¶©dGh äÓ° ©dG AÉæHh ÉjÓÿG
 øe ∂ª°ùL Ωô– ΩƒædG á∏bh ,

.√ÉjÓN ~j~Œ ≈∏Y IQ~≤dG
 áHÉ°T ∂°ùØf ájDhôH »eƒb -

 √ÉŒÉH ∑ôëàj ∂∏≤Y ¿EG :
 GPEÉa ,É¡æ«ª°SôJ »àdG ±G~gC’G

 âe~≤J ø°ùdG ¿CG ∂°ùØf øjôJ âæc
 ,∂àbÉ«dh ∂HÉÑ°T ä~≤ah ∂H

 á∏MôŸG √òg ¤EG kÓ©a Ú∏°üà°ùa
 ≈∏Y ∂°ùØf ¤EG päô¶f GPEG ÉeCG ,

 ájƒ«◊ÉH áÄ«∏eh áHÉ°T ∂fG
.≥∏£æŸG Gòg øe Úaô°üàà°ùa

 •ƒ¨° dG øY …~©àHG -
 •ƒ¨° dÉH Qƒ©°ûdÉa : á«°ùØædG

 RGôaEG ≈∏Y ~YÉ°ùj •ÉÑME’Gh
 ‘ ´ô°ùj …òdG ÚdÉæjQOC’G ¿ƒeôg
 ,IôµÑŸG áNƒî«°ûdG ¢VQGƒY Qƒ¡X

 iƒà°ùe ´ÉØJQG øe ~jõj ∂dòch
 √Qh~H …ODƒj …òdG Ω~dG ‘ ôµ°ùdG

.Iô°ûÑdG ÉjÓN ±ÓJEG ¤EG
 ∑QÉµaCG ™æ°U øe ∂JOÉ©°S -

 º¡e Å°T IOÉ©°ùdG ¿CG …~cCÉJ :
 É¡fCG Éªc IÉ«◊G √òg ‘ …Qhô°Vh

 »àdG pâfCÉa pâfCG ∂∏NGO øe ™ÑæJ
 ∂JÉ«M »Ñ°ùµJ ¿CG Ú©«£à°ùJ

 ¿CG »ª∏YGh  , ”É≤dG hCG è«¡ÑdG É¡fƒd
 ≈∏Y …ƒb ôKCG É¡d ¢ùØædG ‘ á≤ãdG

.  ∂JOÉ©°S ™æ°U
 : IÉ«ë∏d ∂≤jôW ∫DhÉØàdG -

 p∂«∏Y á≤HÉ°ùdG QƒeC’G ò«ØæJ πÑb
 á«dÉY äÉLQ~H á∏FÉØàe ÊƒµJ ¿CG

 ‘ ∑~YÉ°ùj ∫DhÉØàdG ¿C’ , kG~L
 , IOÉ©°Sh ÖëH A»°T πc ò«ØæJ

 ¿CG á«µjôeCG á°SGQO ä~cCG ~≤a
 ∫ƒWCG ôª©H ¿ƒ©àªàj ~b Ú∏FÉØàŸG

 ¿hô¶æj øjòdG ÚªFÉ°ûàŸG øe
 . IÉ«◊Gh πÑ≤à°ùŸG ¤EG ôé° H

 Iô¶ædG ¿CG Éªc
 ¤EG á∏FÉØàŸG

 ~YÉ°ùJ IÉ«◊G
 áYÉæŸG RÉ¡L
 º°ù÷G ‘

 ≈∏Y
 áehÉ≤e

 ¢VGôeC’G
 AÉ£HEGh

 ∞MR
. áNƒî«°ûdG

..áÑbôdG á≤£≤W ôWÉîe »ÑæéJ
 ∂«∏Y áÑbôdG á≤£≤£H Ωƒ≤J ¿CG πÑb
 ‘ ⁄CÉH äô©°T GPEG Iôe øe ÌcCG ÒµØàdG

 πÑ◊G ácôM ≥jôW øY êÓ©dG ¿C’ áÑbôdG
 êÓ©dG ƒ«FÉ°üNCG É¡«ª°ùj Éªc »cƒ°ûdG

 áàµ°ùdÉH áHÉ°UE’G ô£N øe ~jõJ »©«Ñ£dG
 á∏°üdG ¿EÉa A’Dƒg í°Vƒj Éªch . á«ZÉe~dG

 ôeCG áÑbôdG á≤£≤Wh á«ZÉe~dG á£∏÷G ÚH
 »FÉ°üNCG ¬ë°VhCG ÉªÑ°ùM ∂dPh »≤«≤M

 Gôj~e πª©j …òdG zå«ª°S ~jh{ ÜÉ°üYC’G
 ‘ ájƒe~dG á«YhC’Gh ÜÉ°üYC’G I~Mƒd

 ƒµ°ù«°ùfGôa ¿É°S áæj~Ã É«fQƒØ«dÉc á©eÉL
 áHÉ°UEÓd á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G ~MCG ¿CG PEG .

 ≈ª°ùj 45 `dG ø°S πÑb á«ZÉe~dG á£∏÷ÉH
 ¿É£ÑJôŸG áÑbôdG ÊÉjöT i~MEG ¥õ“

 ,ÚfÉjöûdG øjòg i~MEG ¥õ“ GPEÉa ,ÆÉe~dÉH
 ∞jõf ¤EG Éª¡d ø£ÑŸG AÉ°û¨dG ¢Vô©àj
 ™«£à°ùJ ájƒeO á£∏L ¤EG √Qh~H …ODƒj

 á£∏L áK~fi ÆÉe~dG ¤EG ádƒ¡°ùH ∫ƒN~dG
 ‘ âjôLCG á≤HÉ°S äÉ°SGQO ‘h  .áà«‡

 á°UÉÿG äÓé°ùdG ÚH áfQÉ≤e äôL G~æc
 á«Ñ£dG äÓé°ùdGh á«ZÉe~dG äÉ£∏÷ÉH

 äÉ£∏÷G ¿CG áfQÉ≤ŸG √òg øe ÚÑJh iôNC’G
 á≤«Kh á∏°U ≈∏Y âfÉc ÜÉÑ°ûdG ÚH

 Ö£dG äGOÉ«Y ¤EG É¡H GƒeÉb äGQÉjõH
 , á«ZÉe~dG á£∏÷G ¢VGôYCG øeh  . »©«Ñ£dG

 ÉHÉ°üe ,ÉØ«©°V º°ù÷G »ÑfÉL ~MCG íÑ°üj ¿CG
 áHÉ°UE’G , ’ƒ∏°ûe hCG π«ªæàdG hCG Q~ÿÉH

 ájDhôdG á«HÉÑ°V hCG á«LGhORGh öüÑdG ~≤ØH
 ,AÉ«°TC’G º¡a hCG ΩÓµdG ‘ áHƒ©°U OÉéjEG ,
 ¢SCGôdG ‘ ~j~°T ⁄CGhQGh~dG hCG ¿RGƒàdG ~≤a

 .ÅLÉØeh
 √òg AÉæKCG á£«◊G òNCG ÖLƒàj Gòd

 É¡æY èàæj ÖdÉ¨dG ‘ »àdGh äÉ°SQÉªŸG
 IÒ£N á«ë°U  ¢VGôYCG
   .áë°üdG ≈∏Y

 ?¿É°ùfE’G ~æY ÆÉe~dG ∫Óëª°VG CG~Ñj ≈àe
 I~j~L á«µjôeCG  á«ª∏Y á°SGQO äô¡XCG
 CG~ÑJ  ¿É°ùfE’G  ~æY  á«ægòdG  äÉbÉ£dG  ¿CG
 á©HÉ°ùdG  ø°S  ‘  ∫Óëª°V’Gh  ™LGÎdÉH
 ¿ƒµJ  ¿CG  ~©H  ∂dPh  ,ôª©dG  øe  øjöû©dGh
 .ÉeÉY 22 `dG ôªY ‘ É¡FÉ£Y IhQP â¨∏H ~b
 ¢ShÉ¡àdƒ°S »Kƒª«J{ Qƒ°ùahÈdG ôcP ~≤a
 I~ëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  É«æ«Lôa  á©eÉL  øe  z
 »àdG  á°SGQ~dG  ∫ÓN áé«àf  ¤EG  π°UƒJ  ¬fCG
 Qƒ°üàdGh ÒµØàdG áYöS ¿CG ÉgOÉØeh ,ÉgGôLCG
 ™LGÎdÉH  CG~`̀Ñ`̀J  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ~æY  »ZGôØdG
 .√ôªY  äÉæjöûY  ôNGhCG  ∫ÓN  •É£ëf’Gh
 Ö«dÉ°SCG ¿CG z¢ShÉ¡àdƒ°S {Qƒ°ùahÈdG ∫Ébh
 á«∏ªY ±É≤jEG ¤EG »eôJ »àdG êÓ©dG ¥ôWh
 ,¿É°ùfE’G  ~æY áNƒî«°ûdG  hCG  Ωô¡dG  ∫ƒ°üM
 ÜÉÑ°ûdG  ~¡Y  ¤EG  ¬H  IOƒ©dG  ádhÉfi  hCG
 A~ÑdG  ºàj  ¿CG  Ö∏£àJ  ~b  •É°ûædGh  ájƒ«◊Gh
 …CG) ôª©dG Gòg øe ôµÑe âbh ‘ É¡≤«Ñ£àH
 »àdG á°SGQ~dG ¿CG ¤EG QÉ°ûoj .(ÉeÉY 27 `dG ø°S
 âbô¨à°SG  ¢ShÉ¡àdƒ°S  Qƒ°ùahÈdG  ÉgGôLCG
 øe ¢üî°T 2000  â∏ª°Th äGƒæ°S ™Ñ°S
 60h 18 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ øs‡ AÉë°UC’G

 ,á«ægòdG  º¡JGQ~b  QÉÑàNG  ºàj  ≈àMh  ,ÉeÉY
 ¢ ©H πM á°SGQ~dG ‘ ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y ¿Éc
 π«°UÉØJh äÉª∏c ôtcòJh RÉ¨dC’Gh »LÉMC’G
 ±ôMC’G  øe  áØ∏àfl  •É‰CG  ~j~–h  ¢ü°üb
 AÉÑWC’  ≥Ñ°S  ~bh  .äGQÉ`̀°`̀TE’Gh  RƒeôdGh
 ~j~ëàd  äGQÉÑàN’G  ¢ùØf  Gƒe~îà°SG  ¿CG
 ¤EG á°SGQ~dG èFÉàf â° aCGh ,± nô nÿG äÉeÓY
 âÑãJ QÉÑàNG 12 πc ÚH øe 9 ¿CG ±É°ûàcG
 Ée~æY ƒg ¿É°ùfE’G ~æY »ægP AGOCG π° aCG ¿CG
 ,ôª©dG øe øjöû©dGh á«fÉãdG ø°S ‘ ¿ƒµj
 πsé°ùoàa  ,øjöû©dGh  á©HÉ°ùdG  ø°S  ‘  ÉeCG
 ÒµØàdG  áYöS  ‘  ™LGÎdG  äÉeÓY  ∫hCG
 Ò°ùØàdGh  π«∏ëàdG  ≈∏Y  ÆÉe~dG  ábÉWh
 .RÉ¨dC’Gh »LÉMC’G πM ≈∏Y á«FôŸG IQ~≤ŸGh
 É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ≈∏Y ¬≤«∏©J ‘h
 ¿CÉH z¢ShÉ¡àdƒ°S{ Qƒ°ùahÈdG ôcP ,¬à°SGQO
 ôgÉ¶e  ¢ ©H  ¿CG  É° jCG  âë°VhCG  èFÉàædG
 ~æY CG~ÑJ áNƒî«°ûdÉH ≥∏©àŸG »ægòdG ™LGÎdG
 Úª∏©àŸGh  Ú¨dÉÑdG  AÉsë°UC’G  ¢UÉî°TC’G
 hCG  äÉæjöû©dG  ô`̀NGhCG  ‘  ¿ƒfƒµj  Ée~æY

 .ºgôªY øe äÉæ«KÓãdG πFGhCG

? ø°ùdG Ω~≤J ™e  ∂«æ«Y »ªëJ ∞«c
 ¬Ñ∏éj  Éeh  ∞«°üdG  π°üa  ÜGÎbG  ™e
 ¤EG  ,Ú©∏d  ájPDƒe  á©°TCGh  IQGô`̀M  øe  ¬©e
 ,ô¶ædG  ≥gôJ  »àdG  πª©dG  äÉWƒ¨°V  ÖfÉL
 ájÉª◊  äGƒ£N  I~©H  ΩÉ«≤dG  ¢SÉædÉH  Q~éj
 iCÉæÃ AÉ≤ÑdG º¡d ìÉàj »c QÉ£NC’G øe º¡æ«YCG
 äÉ«∏ª©dG  hCG  ,äÉ°S~©dG  hCG  äGQÉ¶ædG  øY
 ±ÓîHh  .iƒ°ü≤dG  ä’É`̀◊G  ‘  á«MGô÷G
 §ÑJôJ  Ú©dG  áë°U ¿EÉa  ,¢ ©ÑdG  √~≤à©j  Ée
 ô“h  ,¿É°ùfE’G  º°ùL  øe  iô`̀ NCG  AÉ° YCÉH

 Ö∏≤dG  áë°üH  ‹ÉàdÉH
 ,ÆÉ``e~``dGh ΩÉ`̀¶`̀ ©`̀ dGh
 ¥ôWh  ájò¨àdG  º¶æHh
 ∞∏àîJ  Éªc  ,¢û«©dG
 Ö`̀ LGƒ`̀ dG í`̀FÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 ¿Éª° d  É`̀¡`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J
 ±ÓàNÉH  ô¶ædG  áeÓ°S
 .ájôª©dG  äÉjƒà°ùŸG
 ‘  º`̀g  ø`̀Ÿ  áÑ°ùædÉÑa
 ,ôª©dG øe ådÉãdG ~≤©dG
 øe  ~cCÉàdG  º¡«∏Y  Öéj
 äGQÉ¶ædG  ΩG~îà°SG
 »≤J  »àdG  ,á«°ùª°ûdG
 ,IQÉ° dG  á©°TC’G  øe
 IQƒàc~dG  ~cDƒJ  å«M
 ádhDƒ°ùe ,z¿ƒ«d ¢ù«dCG{
 á©eÉL  ‘  ô¶ædG  º°ùb

 ~jõJ á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¿CG ,â°SƒKQƒf
 iôNCG  ¢VGôeCÉH  ÖÑ°ùàJh  ô¶ædG  öüb  øe
 á≤£æŸG  ‘  ~∏÷G  ¿ÉWöS  É¡ªgCG  ,Ú©∏d
 ¿CG  øe  z¿ƒ«d{  Qò`̀–h  .ôéëŸÉH  á£«ëŸG
 πX  ‘  ≈àM  kÉªFÉb  ≈≤Ñj  á©°TC’G  √òg  ô£N
 ®ÉØàM’G ≈∏Y å–h ,Ωƒ«¨dÉH I~Ñ∏ŸG AGƒLC’G
 AÉæKCG  á°UÉN  äÉ`̀ bhC’G  πc  ‘  äGQÉ¶ædÉH
 ÖÑ°ùJ á«fÉµeEG  ¤EG á°üàîŸG Ò°ûJ h .IOÉ«≤dG

 ∫ÉM ‘ ,iôNCG á∏µ°ûe ‘ ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG
 ±ÉØL É¡æe ,á∏°UGƒàe äÉYÉ°ùd É¡«∏Y πª©dG
 Gòd  ,¢SCGôdG  Ω’BG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  É¡Ñ©Jh  Ú©dG
 Iõ¡LC’G  äÉ°TÉ°T  AÉ≤HEG  IQhö H  »°UƒJ
 ΩG~îà°SGh  ,Ú©dG  øY  áæµ‡  á£≤f  ~©HCG  ‘

.ÖJÉµŸG ‘ ègƒdG á° Øîæe á°UÉN AGƒ°VCG
 øe ™HGôdG  ~≤©dG ‘ ºg øŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ÈY º¡àë°U ≈∏Y Gƒ¶aÉëj ¿CG í°üæ«a ,ôª©dG
 ,~FGõdG ¿RƒdG ÖæŒh á°VÉjôdG ≈∏Y áÑXGƒŸG
 ¿RƒdG IOÉjR ¿C’

 AG~YCG  RôHCG  ~MCG  Èà©j …òdG …ôµ°ùdG ÖÑ°ùJ
 øe í°üæj Éª«a .≈ª©dG ¤EG …ODƒj ~bh Ú©dG
 ∞°üæd á°VÉjôdG á°SQÉªÃ ™HGôdG ~≤©dG ‘ ºg
 ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe çÓK ,πbC’G ≈∏Y áYÉ°S
 ¢üëa  IQhöVh  º¡FGòZ  º«¶æJ  ÖfÉL  ¤EG
 »àdG πcÉ°ûŸG ¢ü«î°ûàd …QhO πµ°ûH ô¶ædG
 ΩÉàYEG"  πãe  ¢VGôeCG  É¡àe~≤e   ‘h ºgO~¡J
 ∫ƒ°Uh  ¿hO  ∫ƒëj  …ò`̀dG  "Ú©dG  á°S~Y

 ~b  »àdG  πcÉ°ûŸG  hCG  ,á°S~©dG  ¤EG  Aƒ° dG
 á£«ëŸG  ÜÉ°üYC’Gh  äÓ° ©dG  Ö«°üJ

.ôª©dG ‘ Ω~≤àdG ÖÑ°ùH Ú©dG áb~ëH
 ÖLƒàj   ¬`̀fCG  iô`̀ NC’G  íFÉ°üædG  øeh  
 ôª©dG  øe  ¢ùeÉÿG  ~≤©dG  RhÉéàj  øe  ≈∏Y
 ‘h  ,kÉ`̀°`̀ `̀jCG  äGAGô```̀ LE’G  ¢ ©ÑH  ΩÉ«≤dG
 ∫hÉæJh »FGò¨dG  ¬eÉ¶f ¤EG  √ÉÑàf’G  É¡àe~≤e
 ´GƒfCG  á°UÉNh  ,º¶àæe  πµ°ûH  äGhGö ÿG
 ≈∏Y  ~YÉ°ùJ  »àdG  ,ïfÉÑ°ùdGh  ÖfôµdG  πãe
 ¢VGôeCG øe Ú©dG ájÉbh
 OGƒ``̀eh  ,áNƒî«°ûdG
 äÉæ«eÉà«a  ≈∏Y  …ƒà–
 Éà«H"h  ∂fõdGh  Ch  E
 Gòg  ‘h  ."Ú``JhQÉ``c
 äÉ°SGQO  Ò°ûJ  QÉWE’G
 IOÉ`̀ e  ¿CG  ¤EG  áãj~M
 IOƒLƒŸG  "3  É¨«ehCG"
 ,∂ª°ùdG  øe  ´Gƒ`̀fCG  ‘
 ÉfƒàdGh  ¿ƒª∏°ùdG  πãe
 ¿CG  Éª∏Y  ,kÉ° jCG  ~«ØJ
 É¡e~≤j  »àdG  I~FÉØdG
 â°ù«d  ô¶æ∏d  Qõ``̀÷G
 πH ,IQƒ`̀ £`̀ °`̀ SCG Oô`̀ ›
 ô¡XCG QÉÑàNÉH ¬àÑãe »g
 ÚJôŸ  Qõ`̀÷G  ∫hÉæJ  ¿CG
 AÉ°ùædG  i~d  ÚYƒÑ°SCG
 AÉª∏d  ø¡°Vô©J  ¢Uôa  ™LGôJ  ≈∏Y  ~YÉ°ùj
 ô£N  ¿CG  Éªc  .áFÉŸG  ‘  64  áÑ°ùæH  AÉbQõdG
 QÉÑc ¬LGƒj Ée RôHCG  ÚH øe ƒg Ú©dG ±ÉØL
 ÖLƒj Ée ,™e~dG äGRGôaEG ™LGôJ ÖÑ°ùH ø°ùdG
 øe  ¢ù°ùëàdG  ä’ÉM  ‘  Ö«Ñ£dG  á©LGôe
 ájhOCG  ∞°Uƒd  á«©«Ñ£dG  πeGƒ©dG  hCG  QÉÑ¨dG

 .Ú©dG  áHƒWQ  ßØ– "äGô£b"

.. ∂àë°U ≈∏Y ôKDƒj ´ƒe~dG ¢ùÑM
  á«°ùØædG çÉëHC’G πeÉ©e ‘ âjôLCG »àdG äÉ°SGQ~dG ç~MCG Ò°ûJ å«M ,¢VGôeC’Gh ´G~°üdÉH ∂àHÉ°UEG ¤EG …ODƒj ´ƒe~dG ¢ùÑM

áë°üdG ádÉM Ú°ùëàd á≤jôW º∏°SCG Èà©J ¢ùµ©dG ≈∏Y É¡æµdh è° ædG Ω~Y hCG ∞©° dG ≈∏Y Ó«dO ¢ù«d ´ƒe~dG ±QP ¿CG ¤EG
 ¿CGh  äÓ° ©dG  AÉNQEG  ‘  ~YÉ°ùJ  É¡fCG  Éªc  .  º°ù÷G  ‘  IOƒLƒŸGh  ôJƒàdÉH  á£ÑJôŸG  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  øe  ¢ü∏îàdG  å«M  øe
 äÉHô°V O~Y øe ~jõj AÉµÑdG ¿CG ¿ƒ°ü°üîàŸG AÉª∏©dG ~cDƒj å«M ,º°ù÷G øe IQÉ° dG OGƒŸG ÒKCÉJ ádGRE’ »©«ÑW Üƒ∏°SCG  AÉµÑdG
 Ö∏≤dG äÉHô°V áYô°S Oƒ©J AÉµÑdG øe AÉ¡àf’G ~æYh ÚØàµdGh Q~°üdG äÓ° Yh õLÉ◊G ÜÉéë∏d kG~«Øe kÉæjô“ Èà©jh Ö∏≤dG
 ¬fCG Éªc ôJƒàdGh §¨° dÉH ¢SÉ°ùME’G ¤EG …ODƒ«a ´ƒe~dG âÑc ÉeCG ,áMGôdÉH Qƒ©°T ádÉM ç~–h äÓ° ©dG »NÎ°ùJh É¡à©«ÑW ¤EG

 .´G~°üdG πãe ¢VGôeC’G ¢ ©ÑH áHÉ°UE’G ¤EG …ODƒj ¿CG øµÁ
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..á«fÉªdC’G ádƒ£ÑdG

IQG~°üdG øe á£≤f ~©H ≈∏Y ÆQƒÑeÉg
  

 á£≤f ~©H ≈∏Y ÆQƒÑeÉg ¬≤jôa zhôjÒZ ƒ∏HÉH ¬«°SƒN{ ‘hÒÑdG ™°Vh
 ¢VQC’G ÖMÉ°U ≈∏Y RƒØdG ‘~g ¬∏«é°ùàH ,Q~°üàŸG ÚdôH ÉJôg øe I~MGh

 øe øjô°û©dGh á°ùeÉÿG á∏MôŸG ΩÉàN ‘ "ÉæjQCG õæà∏«a" Ö©∏e ≈∏Y z1-2{ ¬µdÉ°T
 PEG kÓ¡°S ÆQƒÑeÉ¡d ô°ûY ¢SOÉ°ùdG RƒØdG øµj ⁄h .Ω~≤dG Iôµd á«fÉŸC’G ádƒ£ÑdG

 zhôjÒZ{ ÉgO~°S IôµH zôjƒ«f πjƒfÉe{ ∑ÉÑ°T õ¡«d 71 á≤«b~dG ≈àM ô¶àfG
 ÊÉãdG ±~¡dG ¬JGP ÖYÓdG ±É°VCG ºK ,≈eôŸG §°Sh ¤EG á≤£æŸG §°Sh øe √Éæª«H

 ‘hÒÑdG ¢ü∏bh ,zø°ùfÉj π«°SQÉe{ Iôjô“ øe kG~«Øà°ùe §≤a ≥FÉbO 4 ~©H
 øØ«c{ øe á«°VôY ~©H 80 á≤«b~dG ‘ ¥QÉØdG z¿ÉaQÉa ¿ƒ°SôØ«L{ ôNB’G

 .º°SƒŸG Gòg áæeÉãdG áÁõ¡dG ¬≤jôa Ö«æéàd kÉ«aÉc øµj ⁄ ∂dP øµd ,z»«fGQƒc
 ÖMÉ°U øY á£≤f ¥QÉØH ™HGôdG õcôŸG ‘ á£≤f 48 ¤EG √~«°UQ ÆQƒÑeÉg ™aQh

 ¥QÉØHh z2-0{ äQÉ¨Jƒà°T ΩÉeCG âÑ°ùdG ¢ùeCG ô°ùN …òdG ÚdôH ÉJôg IQG~°üdG
 øjò∏dG ådÉãdG ÆQƒÑ°ùØdƒah ÊÉãdGh Ö≤∏dG πeÉM ï«fƒ«e ¿ôjÉH ∞∏N ±G~gC’G

 ôcò oj .‹GƒàdG ≈∏Y z0-3{ ~∏«Ø«∏«H É«æ«eQCGh z0-1{ √hô°ùdQÉc ≈∏Y ¢ùeCG GRÉa
 ¬LGƒ«°S ƒgh »HhQhC’G OÉ–’G ¢SCÉc á≤HÉ°ùe ‘ kG~LGƒàe ∫Gõj ’ ÆQƒÑeÉg ¿CG

.»FÉ¡ædG ™HQ Qh~dG ‘ …õ«∏‚E’G »à«°S Î°ù°ûfÉe
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..á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG 

 ¬≤∏e ΩÉeCG ¢Vô©à°ùj áfƒ∏°TôH
¬JQG~°U Rõ©jh

 ,z0-6{ …ƒ≤dG ¬≤∏e ¬Ø«°V ≈∏Y Q~°üàŸG  áfƒ∏°TÈd ≥MÉ°ùdG RƒØdG ~©H É¡dÉM ≈∏Y IQG~°üdG â«≤H
 ‘ z0-3{ ÉjÒŸCG ¬Ø«°V ≈∏Y Ú«°VÉŸG Úª°SƒŸG ‘ Ö≤∏dG πeÉM ~jQ~e ∫ÉjQ √OQÉ£Ÿ ™æ≤ŸG RƒØdGh

.Ω~≤dG Iôµd á«fÉÑ°SE’G ádƒ£ÑdG øe øjô°û©dGh áæeÉãdG á∏MôŸG

 ¬ØMR  áfƒ∏°TôH  π°UGh  ,"ÖeÉcƒf"  Ö©∏e  ≈∏Y
 ‘  öûY  ™°SÉàdGh  2006  òæe  ∫hC’G  Ö≤∏dG  ƒëf
 ™aôH ≈¡àfG kÉ©FGQ kÉ«eƒég kÉfÉLô¡e Ω~b Ée~©H ¬îjQÉJ
 ßaÉëa ,º°SƒŸG Gòg ádƒ£ÑdG  ‘ Éa~g 84 ¤EG √~«°UQ
 ∫ÉjQ ¬ÁôZ øY ¬∏°üØJ »àdG â°ùdG •É≤ædG ¥QÉa ≈∏Y
 ÊÉãdGh  ‹GƒàdG  ≈∏Y  ™HGôdG  √Rƒa  ≥≤M  Ée~©H  ~jQ~e

.º°SƒŸG Gòg øjöû©dGh
 É¡«a  íéæj  »àdG  º°SƒŸG  Gòg  á©HGôdG  IôŸG  √ògh  
 ~©H  I~`̀MGh  IGQÉÑe  ‘  ±G~`̀gCG  6  π«é°ùàH  áfƒ∏°TôH
 á∏MôŸG  ‘  z6-1{  ¿ƒî«N  ≠æ«JQƒÑ°S  ΩÉeCG  ¤hC’G
 ‘ kÉ° jCG  z6-1{ ~jQ~e ƒµ«à∏JCG  ΩÉeCG  á«fÉãdGh ,áãdÉãdG
 ‘ z6-0{  ~«dƒdG  ~∏H  ΩÉeCG  áãdÉãdGh  ,á°SOÉ°ùdG  á∏MôŸG
 á«°SÉªîH ÚJGQÉÑe øe êôN ¬fCG  Éªc .IöTÉ©dG  á∏MôŸG
 ’  ƒØ«JQƒÑjO  ,áæeÉãdG  á∏MôŸG  ‘  ÉjÒŸCG  ΩÉeCG  áØ«¶f
 áfƒ∏°TôH ¿CG ôcòj .IöûY á©°SÉàdG á∏MôŸG ‘ É«fhQƒc
 π°Uh ¿CG  ~©H  º°SƒŸG  Gòg  á«KÓãH  ôØ¶dG  á°Uôa  ∂∏Á
 ∂«à∏JCG ¬LGƒj å«M á«∏ëŸG ¢SCÉµdG á≤HÉ°ùe  »FÉ¡f ¤EG
 ∫É£HCG á£HGQ  á≤HÉ°ùe »FÉ¡f ™HQ ¤EG πgCÉJ Éªc ,hÉÑ∏H

.ÊÉŸC’G ï«fƒ«e ¿ôjÉH ¬LGƒj å«M ÉHhQhCG

ádƒ¡°ùH ÉjôªdCG RÉàéj ∫ÉjôdG
 πeÉM  ~jQ~e  ∫ÉjQ  ≥≤M  É¡JGP  á∏MôŸG  øª°Vh
 ±G~gCG  áKÓãH  ÉjôŸCG  ¬Ø«°V  ≈∏Y  kÉëjôe  kGRƒa  Ö≤∏dG

 ,πHÉ≤e  ¿hO
 Éª¡FÉ≤d  ‘
 Ö©∏e  ≈`̀ ∏`̀ Y
 ƒZ É«àf É°S "
 äCG~H ."ƒ«HÉfôH
 Iô£«°ùH IGQÉÑŸG
 ∫ÉjQ ÖfÉL øe
 §¨°Vh ~jQ~e
 á«¨H  »eƒég
 ±~`̀g RGô````̀MEG
 øµdh  ,ôµÑe
 ôØ°ùj  ⁄  ∂dP
 IQƒ`̀£`̀N ø``̀Y
 ,á``̀«``̀≤``̀«``̀≤``̀M
 Ö©∏dG  ôªà°SGh
 zƒ∏«°SQÉe{ »∏jRGÈdG RôMCG ÚM 23 á≤«b~dG ≈àM kÉFOÉg
 øe  á«NhQÉ°U  I~j~°ùàH  ,»µ∏ŸG  ≥jôØdG  ±G~gCG  ∫hCG
 ≈∏Y É«∏©dG  ájhGõdG  âæµ°S ,AGõ÷G  á≤£æe Oh~M ≈∏Y
 ~©H  ,ÉjôŸCG  ¢SQÉM  z¢û«ØdCG  ƒ¨«jO{  »∏jRGÈdG  QÉ°ùj
 ~jQ~e  ∫ÉjQ  ádOÉÑe  CG~Hh  , kÓ«∏b  ÉjôŸCG  §°ûf  ±~¡dG
 ÜÉë°UCG Ω~≤àH ≈¡àfG ∫hC’G •ƒ°ûdG øµdh ,äÉªé¡dG
 OÉc  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ájG~H  ™eh  .∞«¶f  ±~¡H  ¢VQC’G
 ‘  ¬≤jôØdh  ¬d  ÊÉãdG  ±~¡dG  ∞«° j  ¿CG  zƒ∏«°SQÉe{
 á∏cQ ¤EG É¡LôNCG z¢û«ØdCG{ ¢SQÉ◊G øµdh ,52 á≤«b~dG
 øe IôµdG ä~JQG ÚM ÊÉãdG ±~¡dG É¡æe AÉL ,á«æcQ
 ™HÉàŸG zQÓ«àfÉg ¿Éj ¢SÓc{ …~ædƒ¡dG ¤EG ÉjôŸCG ´ÉaO
 ≈eôŸG ‘ √Göù«H IöTÉÑe ÉgO~°ùa ,AGõ÷G á≤£æe πNGO
 π°UGƒJh  .AÉ≤∏dG  ‘  ~jQ~e  ∫ÉjQ  ±G~gCG  ÊÉK  kGRôfi
 ådÉãdG  ±~¡dG  øY  ôØ°SCG  …ò`̀dG  ~jQ~e  ∫É`̀jQ  ≥dCÉJ
 OôØfG  ¿CG  ~©H  É° jCG  zQÓ«àfÉg{  Ω~≤H  66  á≤«b~dG  ‘
 IôµdG  O~°Sh ¢SQÉ◊ÉH zøHhQ ÚjQBG{  ôNB’G …~ædƒ¡dG
 É¡©HÉJ  …òdG  zQÓ«àfÉg{  ¤EG  äOÉ©a  ,ÒNC’G  º°ùL  ‘
 IÒJh ≈∏Y Ö©∏dG ôªà°SG ådÉãdG ±~¡dG ~©H .≈eôŸG ‘
 ¿CG ~©H ~jQ~e ∫Éjôd áeÉàdG Iô£«°ùdG âfGO å«M ,I~MGh
 ≥∏WCG ≈àM ,áé«àædG πj~©J ‘ πeC’G ÉjôŸCG  ƒÑY’ ~≤a
 »µ∏ŸG  ≥jôØdG  Rƒa kÉæ∏©e ájÉ¡ædG  IôaÉ°U IGQÉÑŸG  ºµM
 ‘  ôªà°ùjh  63  ¤EG  √~«°UQ  ™aÒd  ,áØ«¶f  á«KÓãH
 ÉjôŸCG  ~«°UQ  ∞bƒJ  Éª«a  ,Q~°üàŸG  áfƒ∏°TôH  IOQÉ£e

.öûY ådÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f 31 ~æY

..á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG

ƒ°Tƒ°S ≈∏Y RƒØdÉH IQG~°üdG ~«©à°ùj ¿ƒ«d
   

 á∏MôŸG ‘ z0-2{ ƒ°Tƒ°S ¬Ø«°V ≈∏Y √Rƒa ôKEG IQG~°üdG IÒNC’G á©Ñ°ùdG º°SGƒŸG π£H ¿ƒ«d OÉ©à°SG
 á£≤f ¥QÉØH Ω~≤Jh á£≤f 56 ¤EG √~«°UQ ¿ƒ«d ™aQh ,»°ùfôØdG ádƒ£ÑdG øe øjô°û©dGh á©°SÉàdG
 º°SƒŸG π£H ∞«°Uh hOQƒH ≈∏Y •É≤f çÓKh ,É¡JGP áé«àædÉH âfÉf ≈∏Y Ö∏¨J …òdG É«∏«°Sôe ≈∏Y

. ÒNC’G õcôŸG ÖMÉ°U ôaÉgƒd ¬Ø«° e ≈∏Y √Qh~H Ö∏¨J ¿Éc …òdG »°VÉŸG

 ÈY kÉ«Ñ°ùf  ôµÑe âbh ‘ ¢VQC’G  ÖMÉ°U Ω~≤Jh
 øe  Iôjô“  ôKEG  13  á≤«b~dG  ‘  z¿ƒ°SQ~jEG{  »∏jRGÈdG
 ¿ƒ«d ô¶àfGh ,á≤£æŸG πNGO zhOÉ¨dO QGõ«°S{ »æ«àæLQC’G
 RƒØdG  ¿Éª°V ‹ÉàdÉHh ¬e~≤J õjõ©àd 71  á≤«b~dG  ≈àM
 ¤EG â∏°Uh zƒ«æ«fƒL{ »∏jRGÈdG √~FÉb øe á«°VôY ~©H
 É¡d i~°üJh õ«cÎH É¡©HÉJ …òdG z¬««fƒe Êƒ£fCG{ ¢SCGQ
 á¡÷G ‘ á≤£æŸG É¡H πN~a ~j~L øe ¬«dEG Oƒ©àd ¢SQÉ◊G
 ájhGõdG  ≈∏YCG  ‘  áÑjôb  áaÉ°ùe  øe  ÉgO~°Sh  iöù«dG
 âfÉ°S ¬Ø«°V ™e ¬JGQÉÑe áé«àf ¿ƒjQƒd º°ùMh .iöù«dG
 `d Úa~¡Hh ∫hC’G •ƒ°ûdG ájG~H ‘ I~MGh á≤«b~H ¿É«JEG
 zGhÒgÉa ÉeGQÉe{ ºK 12 á≤«b~dG ‘ zƒfÉà«ØdÉeCG ¿ÉZQƒe{
 ‘ AÉL z¿Gƒ∏©æH ¿Égƒj{ `d  ±~g πHÉ≤e ,á≤«b~H Ég~©H
 ∑ÉÑ°T  õg  Ú≤jôØdG  øe  …CG  ™£à°ùj  ⁄h  .39  á≤«b~dG
 á£≤f 35 õFÉØdG ~«°UQ QÉ°Uh ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ôNB’G
 ~«°UQ ¢ùØf ƒgh öSÉî∏d 29 πHÉ≤e áªFÉ≤dG §°Sh ‘
 ,É¡JGP  á∏MôŸG  øª°V  iôNCG  IGQÉÑe  ‘h  .kÉ° jCG  ƒ°Tƒ°S
 z4-1{  ¿ÉeôL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  ¬Ø«°V  ≈∏Y  RƒdƒJ  Ö∏¨J

 ôµÑe ±~¡H ¬Ø«°V RƒdƒJ CÉLÉah ,¢ùeÉÿG õcôŸG ´õàfGh
 CÉ£N  z¿Éª«∏c  »ÁÒL{  Ò`̀NC’G  ™aG~e  ÖµJQG  Ée~æY
 zƒ«fƒZQƒH  ¿ÉjôH{  É¡©HÉJh  äòØf  IôM  á∏cQ  ¬æY  èàf
 ⁄h  .6  á≤«b~dG  ‘  ≈æª«dG  ájhGõdG  »∏YCG  ‘  IöTÉÑe
 ¬°SÉØfCG •É≤àd’ ‘ÉµdG âbƒdG ôFGõdG ≥jôØdG RƒdƒJ §©j
 •ƒ°ûdG  ájÉ¡f øe ≥FÉbO 6  πÑb ÊÉãdG  ±~¡dG  ±É°VCGh
 z∑É«æ«L  QÉ«H  ¬jQ~fCG{  ádƒ£ÑdG  ±G~g  á£°SGƒH  ∫hC’G
 18 ¤EG √~«°UQ kÉ©aGQ á≤£æŸG πNGO øe á«æ«Á I~j~°ùàH
 âfÉc  »àdG  á«KÓãdG  zƒcƒ°ù«°S  ≈°Sƒe{  πªcCGh  .kÉa~g
 ∫hC’G •ƒ°ûdG  ájÉ¡f IôaÉ°U ™e á«°VÉ≤dG áHö dG áHÉãÃ
 .45 á≤«b~dG ‘ á«æcQ á∏cQ øe ¬à∏°Uh Iôc kGôªãà°ùe
 ¥QÉØdG ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH ¢ü∏b ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘h
 ájhGR  øe  á«æ«Á   I~j~°ùàH  z’É«HÉe  ¢ùjQ’{  á£°SGƒH
 ¤EG  √OÉYCG  zøJGôH  ∫É«fGO{  øµd  ,71  á≤«b~dG  ‘ á≤«°V
 ¢VQC’G ÜÉë°UC’ ™HGôdG ±~¡dG πé°S ÚM √~¡Y ≥HÉ°S

.81 á≤«b~dG ‘ z¬jƒHÉc ¿É«JG{ øe Iôjô“ ôKEG

..ájõ«∏éfE’G ádƒ£ÑdG

 OôØæjh Ó«a ¿ƒà°SCG ≥©°üj ∫ƒHôØ«d
»fÉãdG õcôªdÉH

 Úª°SƒŸG ‘ Ö≤∏dG πeÉMh Q~°üàŸG ~àjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ™e ¥QÉØdG ¢ü∏bh ÊÉãdG õcôŸÉH ∫ƒHôØ«d OôØfG
 øe ÚKÓãdG á∏MôŸG ΩÉàN ‘ ¢ùeCG ∫hCG z0-5{ Ó«a ¿ƒà°SCG ¬Ø«°V ≈∏Y ÒÑµdG √Rƒa ôKEG Ú«°VÉŸG

.Ω~≤dG Iôµd ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG

 ácGô°ûdG ∂Øa á£≤f 61 ¤EG √~«°UQ ∫ƒHôØ«d ™aQh
 z1-0{ ΩÉ¡æJƒJ ¬Ø«° e ΩÉeCG ¢ùeCG ô°ùN …òdG »°ù∏°ûJ ™e
 ~àjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  øe  I~`̀MGh  á£≤f  ~©H  ≈∏Y  QÉ°Uh
 ∂∏Á ¬æµd ,z2-0{ ΩÉ¡dƒa ¬Ø«° e ΩÉeCG √Qh~H ô°ùN …òdG
 kÉ°ùeÉN Ó«a ¿ƒà°SCG  »≤Hh çƒª°ùJQƒH ™e á∏LDƒe IGQÉÑe
 ™HGôdG õcôŸG IOÉ©à°SG ‘ π°ûa ¿CG ~©H á£≤f 52 ~«°UôH
 øª°Vh .z1-3{ π°SÉcƒ«f ¬Ø«° e ≈∏Y õFÉØdG  ∫Éæ°SQBG øe
 áHƒ©°üH ∂«à«∏KG ¿É¨jh RÉa É¡JGP á∏MôŸG
 ~`̀MGh  ±~¡H  »à«°S  ∫É`̀ g  ¬Ø«°V  ≈∏Y
 z¿ƒ°ùWGh  øH{  Rô`̀MCGh  .A»°T  ’  πHÉ≤e
 øe  ≥FÉbO  â°S  πÑb  ~«MƒdG  AÉ≤∏dG  ±~g

 Ée~©H  IGQÉÑŸG  ájÉ¡f π¨à°S G
 øe IôµdG OG~JQG

 z∑ƒ``̀jO{ äÉ``e
 ∫É`̀g ¢`̀ SQÉ`̀ M
 O~````̀°````̀Sh

 Iôc

 ¿É¨jh ~«°UQ ™ØJQGh .∑ÉÑ°ûdG  πNGO ¬bƒa øe á£bÉ°S
 ÊÉãdG √Rƒa ≥≤M Ée~©H ™HÉ°ùdG õcôŸG ‘ á£≤f 41 ¤EG
 á£≤f 33 ~æY »à«°S ∫Ég ~«°UQ ~ªŒ Éª«a ‹GƒàdG ≈∏Y
 ∂°Th ≈∏Y »à«°S Î°ù°ûfÉe ¿Éch .ô°ûY ådÉãdG õcôŸG ‘
  Ée~©H  ¬dhÉæàe  ‘  ~f’Q~æ°S  ¬Ø«°V  ≈∏Y  kGRƒa  Q~¡j  ¿CG
 Oô£H  ôµÑe  âbh  ‘  ~f’Q~æ°S  ¬Ø«°V  ±ƒØ°U  â°ü≤f
  á∏cQ  ≈∏Y  ¬dƒ°üMh  15  á≤«b~dG  ‘  z»KQÉcÉe  êQƒL{
 ¬HÉµJQÉH  z∂fGÈdÉe  ~«à°S{  »°ùfôØdG  É¡H  ÖÑ°ùJ  AGõL
 zƒ«æ«HhQ{ »∏jRGÈdG ÉgòØf zROQÉ°ûàjQ Éµ«e{ ~°V CÉ£N
 ¢VƒYh  zÜƒdƒa  ¿ƒJQÉe{  …ôéŸG  ¢SQÉ◊G  É¡d  i~°üJh
 á∏cQ øe IôµdG ¬à∏°Uh ¿CG ~©H ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ OQÉ°ûàjQ
 z»«fÉÑeƒc  ¿É°ùfÉa{  »µ«é∏ÑdG  É¡©HÉJ  IôM
 ∑ÉÑ°ûdG  ‘  zÉµ«e{  É¡©°Vh  ºK  ¬°SCGôH
 á«æ«Á  I~j~°ùàH  57  á≤«b~dG  ‘
 ¢SQÉ◊G É¡æY õéY á≤«°V ájhGR øe
 äGôc  I~©d  i~°üJ  …òdG  zÜƒdƒa{
 É«aÉc  ±~¡dG  ¿É`̀ch  .É¡æe  Ö©°UCG
 »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ~«°UQ  ™aôd
 ¬à∏≤f  á`̀£`̀≤`̀f  38  ¤EG
 ¤EG  I~````̀ MGh  Iƒ``£``N
 Éª«a  ,ô°TÉ©dG  õ`̀cô`̀ŸG
 ‘ ~`̀f’Q~`̀æ`̀ °`̀S »`̀≤`̀H
 ô°ûY  ™`̀ HGô`̀ dG  õ`̀cô`̀ŸG

.á£≤f 32 ¬dh
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حدثنا مفجوع �لزمان 
وهو   ، �جلوعاين 
�لقمع  �سحايا  من 
 : فقال   ، �ملجاين 
�أنني  من  �لرغم  على 
ل �أفهم كثري� يف �أمور 
وعلى   ، �ل�سيا�سْه 
�لرغم من �أنني ل �أهتم 
�لتاريخية  بال�سو�بق 
�أنني  �إل   ، لل�سا�سْه 
بنف�س  نف�سي  وجدت 
 ، خنا�سْه  و�سو��سة 
م�سطر� لفهم ما يجري 
يف هذ� �لبلد من �أمور 
و�حد  فاأنا   ، و�أموْر 
�ل�سعب  هذ�  �أبناء  من 
مل  �لذي   ، �ملقهوْر 
�ملن�سي  وهو  يفهم 
وع�سوْر  ع�سور  من 
تعيني  من  �ملغزى   ،
بتهم  متهم  �سخ�س 
 ، ومعلومْه  كثرية 
على ر�أ�س ما ي�سمونه 
عبثا باحلكومْه ، ومل 
يفهم وعدم �لفهم علة 
م�سوؤومْه ، ماذ� يعني 
بدون  حكومة  ت�سكيل 
وفر�سها   ، �أغلبيْه 
كونها  رغم  علينا 
�ل�سعبيْه  للثقة  فاقدة 
وجه  لكل  و�سمها   ،
طرف  من  مبغو�س 
�أبناء �لدولة �ملغربيْه 
�أجد  ل  ولأنني   ... ،
�ملو�قف  هذه  يف 
�حلرجة للغايْه ، من 
يجيب على ت�ساوؤلتي 
�لتي ما لها من نهايْه 
د�ري  من  خرجت   ،
�لرمايْه  �سهم  ب�رضعة 
،و�جتهت نحو جممع 
خلي �بن �أبي �لرعايْه 
، �ساحب �لألف حكاية 
فق�س�ست   ، وحكايْه 
بعجالْه  �لأمر  عليه 
بعيد�  و�ساألته   ،
�جلهال  �أ�سلوب  عن 
يلم  �أن   ، و�جلهالْه 
�أق�رض  يف  باملو�سوع 
بعدما  فقال   ، مقالْه 
من  عيناه  �بي�ست 
�حلزن و�لأمْل ، و�أبدت 
قدميا  جرحا  فر�ئ�سه 
و�أ�سدر   ، �لتئْم  ما 

�أنينا حبله ما �ن�رضْم ، : >> حال �جلري�س 
دون �لقري�ْس ، و�أجهز �ملر�س على حياة 
فينا عناوين  فينا جتد  وتاأمل   ، �ملري�ْس 
 " �حل�سي�ْس ، ... و" جز�ه جز�ء �سنماْر 
، مثل عربي قدمي خمتاْر ، ينطبق على ما 
�أنت  ومت   ، وقر�ْر  قر�ر  من  �مللك  �أ�سدره 
بغيظك يا �بن �ل�سعب �ملقهوْر ، يا من قلت 
ل لنتخابات �لبهتان و�لزوْر ، ل حلكومة 
ممنوحة على دو�ئر �لفر�غ مت�سي وتدوْر ، 
دمت  ما   ، �لرجوْع  �لله  فاإىل  بغيظك  مت 
 ، مردوْع  مقموع  �سعب  حظرية  �إىل  تنتمي 
يحكم فيه �مللك بغري ما ترت�سيه �لأغلبية 
و�جلموْع ، فعلى �لرغم من �أنفك �ملبجْل ، 
�أنك  منه  ظنا   ، �لأوْل  ور�عيك  قام خدميك 
لأمور �ل�سيا�سة جتهْل ، بتعيني وزير �أول 
تاريخ  له  وزير   ، ترت�سيْه  ول  حتبه  ل 
�أ�سود بالنار يكويْه ، وله ر�سيد �سابق يف 
�لقمع و�لزجر و�لت�سويْه ، ولأنك مار�ست 
ولأنك   ، تريْد  �أنت  ولها  �لدميوقر�طية 
رفعت �سوتك فوق �أ�سو�ت كل �سيطان مريْد 
قبيل  �سرتى  وما  ر�أيت  ما  جز�وؤك  كان   ،
�لدميوقر�طية  فقمة   ، �لعيْد  �أيام  وبعد 
من  خرجت   ، جربيْهْ  حكومة  لك  �أفرزت 
وقي�رضيْه  ق�رضية  ولدة  بعد  �لق�رض  رحم 
 ، زجريْه  قوية  وبحروف  لك  لتقول   ،
ما  �ل  يكون  ول   ، نريْد  ونحن  تريد  �أنت 
تنديْد  ينفع معنا هاهنا  فلن  فندد  نريْد ، 
 ، جو�َبا  �لتماطل  �إل  جتد  فلن  ونا�سل   ،
وتظاهر يف �ل�سو�رع فال�سجون �ستفتح لك 
�أردت  �إن  و��سمت  و��سكت   ، و�أبو�َبا  �أبو�با 
منا ترحابا و�إعجاَبا ، ... " وعالمة �لد�ر 
على باب �لد�ْر " ، مثل مغربي نطق به ـ من 
زمان بعيد ـ رجل من �لأخياْر ، ينطبق على 
فكلكم   ، �لأحر�ْر  �ملغاربة  ونو�ب  حكومة 
 ، �لإن�ساْن  لبني  مفيد  �أمر  و�لتذكر  يتذكر 
كيف خيم �لظالم ب�سو�ده وجربوته على قبة 
�لربملاْن ، مبا�رضة بعد �عتالء من�سته من 
قبل �مللك �ل�سلطاْن ، وهذ� �إن دل على �سيئ 
يا �أيها �لأحبة �لكر�ْم ، فاإمنا يدل على �أن 
هذه �حلكومة �ملرفو�سة من قبل �خلو��س 
معها  ـَ�ْســَودُّ  �سي حكومة  هي   ، و�لعو�ْم 
�لأمنيات  معها  و�ست�سود   ، �لأياْم  م�ستقبل 
يف  بالأ�سخا�س  �أتطري  ول�ست   ، و�لأحالْم 
هذه �لكلماْت ، فالتطري حمرم عندنا بدليل 
�لأحاديث و�لآياْت ، ولكنها �حلقيقة �لتي 
�لتعليقاْت  �أو  للتاأويالت   جمال  ترتك  ل 
لرغبة  �هتماما  يعري  ل  �لق�رض  د�م  فما   ،
�ل�سعب يف بالِدي ، وماد�م �ملتهم بالن�سب 
و�لإحتيال �أم�سى رئي�سا للحكومة ل لبع�س 
�لوز�رية  �حلقائب  وماد�مت   ، �لنو�ِدي 
وزعت عبثا بالتناِدي ، وماد�مت �لوجوه 
و�حلقائْب  �لوز�ر�ت  على  ح�سلت  �لتي 
عليها  �سخط  �لتي  �لوجوه  نف�س  هي   ،
�ملقاطع و�لناخْب ، و�متنع عن �لت�سويت 
لها �حلا�رض و�لغائْب ، فلن ترى م�ستقبال 

جتد  ولن   ، �لبلْد  �سماء  يعلو  �ل�سو�د  �إل 
�إل �لظالم يحلق حولنا بالبوؤ�س و�لنكْد ، 
و�أنذ�ك لن ي�سرب على �لظلم و�لقمع و�لباأ�س 
يف  �أبالغ  �إنني  يقول  وملن   ....  ، �أحْد 
�لو�سْف ، و�أحذف �حلق بكل �أنو�ع �حلذْف 
�أقول  �ل�سب و�لقذْف ،  �إل لغة  �أتقن  ، ول 
 ، تتاأجْج  بلدي  يف  �ل�سعبية  �لثورة  ونار 
تاريخها  يف  �ل�سلطة  �سنعته  ما  �أ�سو�أ  �إن 
�لأعوْج ، هو �أن تختار �ل�سباحة �سد �لتيار 
�لذي كان  كحل لها وخمَرْج ، ففي �لوقت 
ـََمع  ي�ْست �أن   ، و�ل�سباْب  �ل�سيب  فيه  ينتظر 
ملعرفة   ، و�ل�سو�ْب  �حلكمة  بعني  �إليهم 
ومن   ، �لإنتخاْب  ملهزلة  مقاطعتهم  �سبب 
ثم و�سع �لنقاط على �حلروْف ، ومعاجلة 
�لو�سع �ملخزي �ملك�سوْف ، و�إعادة �حلق 
 ، �ملخطوْف  �ملحذوف  و�لعدل  �ملغت�سب 
 ، و�سيْع  جهل  من  لديها  ما  وبكل  قامت 
 ، �لفظيْع  لنهجها  تابعة  حكومة  بت�سكيل 
وهنا   ، �ملريْع  �لقمعي  مل�سارها  ومكملة 
نت�ساءل على �لرغم من غياب �لدميوقر�طية 
و�حلريْه ، باإ�سم من �ستحكم هذه �حلكومة 
لها  �لتي �سفقت  �لأقلية  �أبا�سم   ، �جلربيْه 
يف �لقبة �ملن�سيْه ، �أم باإ�سم �لأغلبية �لتي 
قالت ل لالإنتخابات �ل�سوريْه ، ؟؟؟ ثم من 
�سيعار�س من يف هذه �مل�رضحية �لهجينْه 
�إىل �سف  �أن من حتول  �إذ� علمنا  ، خا�سة 
�ملعار�سة �لثخينْه ، ما �ختار �ملعار�سة 
و�ملنا�سب  �لوز�ر�ت  من  حلرمانه  �إل 
�ست�ستغل  �أ�سا�س  �أي  وعلى  ؟؟؟   ، �لثمينْه 
هذه �حلكومْه ، وباأي �لرب�مج �ستعمل يف 
هذه �لأيام �ملرقومْه ، ومن يحكم ويتحكم 
؟؟؟   ، �مللغومْه  و�سيا�ساتها  كو�لي�سها  يف 
وماذ� تعني كلمة وزير بدون حقيبْه ، وباأي 
�لوجوه  على  �حلقائب  توزيع  مت  معيار 
�ملعروفة و�لوجوه �لغريبْه ، وماذ� تعني 
�لعجيبْه  �لدميوقر�طية  �لأخري حروف  يف 

، ؟؟؟؟؟ ...
�إذ� كانت �لدميوقر�طية تعني حكم �ل�سعب 
نف�سه بنف�سْه ، فال�سعب قال باأكمله وباأ�رضْه 
، يف �نتخابات مل يديل فيه ب�سوتْه ، �أنه 
ـَا ، ما  ل يوؤمن بالقبة ومبن �سيجل�س فيه
ـَا ،  �إل من يحتمي بكر��سيه د�مت ل حتمي 
ل  و�أنه   ، " حر�ميـَهـا  حاميها   " د�م  وما 
ما   ، �ســيْئ  يف  �ملعينة  �حلكومة  تعنيه 
 ، بفيــْئ  ول  بغنيمة  ل  متتعه  لن  د�مت 
�إل  ت�سبه  �سابقاتها مل  منجز�ت  د�مت  وما 
 " �ساأن  يهمه  ل  و�أنه   ، و�لقيــْئ  باحلمى 
عبا�س " �أو " ثريا " �أو " نو�ْل " ، �أو غريهم 
ما   ، و�لقاْل  �لقيل  وفيهم  عنهم  كرث  ممن 
�سيا�سة  عليه  باأن ميار�سو�  قبلو�  قد  د�مو� 
�لإ�ستحمار و�لإ�ستغفاْل ، وماد�م �أول �سيئ 
ـّْه ، هو تعيني ما  �لأبي �أعمالهم  د�سنو� به 
�أزو�ج و�أحباب و�أ�سحاب وذريْه ،  لهم من 
على ر�أ�س مكاتب وز�ر�تهم و�إد�ر�تهم �لقويْه 
، وبالتايل فال�سعب �ختار �أن يكون بدون 

لأن   ، و�لكرْب  �لرخاء  يف  متثله  حكومة 
بدون  حكومة  له  �ختارت  �لعليا  �سلطاته 
يف  تورطو�  �أنا�س  �أع�سائها  جل   ، �سعْب 
ق�سايا �ل�رضقة و�لإحتيال و�لقمع و�لن�سْب 
 ، ـَا  �سو�ه ل  بطونهم  همهم  ...�أع�ساء   ،
 ، �أغالَها  وما  �أعالها  ما  ق�سور  وقبلتهم 
يتغزلون  �لتي  �لدميوقر�طية  هي  وهذه 

بحروفها وفحو�َهـا ، !!! << .
هذ�  بعد  ل�ساحبي  قلت   : �ملفجوع  قال 
لنا  يحاك  ما  بني  �لذي   ، �لطويْل  �لكالم 
حقيقة  وك�سف   ، و�أباطيْل  �أباطيل  من 
 :  ، وت�سليْل  تدلي�س  من  حولنا  يروج  ما 
َـّـْلت  حل  ، و�ل�ساحْب  �خلليل  �أيها  يا  �إنك 
م�سائْب  من  نعي�سه  ما  و�سدق  بحق  لنا 
�لناقد  بل�سان  نقطة  كل  يف  و�أ�سهبت   ،
 ، دو�ْء  د�ء  فلكل  نعلم  وكما   ، و�ملعاتْب 
عبا�س  وحكومة   ، و�سفاْء  �سبب  علة  ولكل 
فما   ، �لياْء  �إىل  �لألف  من  حكومة جربية 
�حلل يا�ساحبي للخروج من هذه �لأزمْه ، 
وما �ل�سبيل ملعاجلة �لو�سع بعني �لتوؤدة 
و�حلكمْه ، وكيف ن�سححه بعيد� عن �أدو�ت 
�لتهور و�لنقمْه ، ؟؟؟ فقال من غري رهبة �أو 
تخوف �أو ح�سمْه ، " >> يا مفجوع �لزمان 
�جلوعاين ، ويا �أحبابي ويا خالين ، ويا 
كل م�ستاء من هذ� �حلكم �لفاين ، �إذ� و�سدت 
�لأمور لغري �أهلها فانتظرو� قيام �ل�ساعْه ، 
�إىل تخطيط �ل�سوء  و�سوء �لتخطيط يوؤدي 
عند كل نفر وجماعْه ، و�ل�سلطة ت�سيئ لهذ� 
�ل�سعب مبا قدمت له من �سناعة وب�ساعْه 
 ، للمناعْه  مكت�سبا  كان  مهما  و�ل�سعب   ،
فلن يقبل �أن ت�رضب كر�مته بعر�س �حلائْط 
لقيط  كل  عر�سه  يدن�س  �أن  يقبل  ولن   ،
و�ساقْط ، ولن ير�سى بالعي�س ذليال حتت 
 " فاأحد�ث  ولذلك   ، مت�ساقْط  نظام  �سقف 
�سفرو " وغريها من �لأحد�ث �لتي �سهدتها 
باقي �ملدن �لأبيْه ، تعترب مبثابة ر�سالة 
�أن  مفادها   ، �لغبيْه  �ل�سلطة  لهذه  حتذير 
�ل�سعبيْه  �لأو�ساط  من  �ملقهورة  �لفئات 
�سكل طوفاْن ،  �ستنفجر عما قريب على   ،
ولن يقدر على �سدها �أنذ�ك �إن�سي �أو جاْن ، 
وقبل �أن يحدث هذ� وغريه يا �أيها �لإخو�ْن 
، فعلى �ل�سلطة مبا فيها من �أمري وماأموْر ، 
�أن تقوم بتعديل ما لها من �سيا�سة ود�ستوْر 
، وبتخليق �حلياة �لعامة و�خلا�سة و�حلد 

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

احلكــــــــــومة اجلبـــــ ية !!!
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
�أمريكي م�رضي م�سلم
 يرغب من �لزو�ج 

�سيدة م�سلمة عربية
 �ل�سن بني 25 �ىل 35 �سنة

بدون �ولد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�سة يف �لأكل
 �ل�سوري

 �ملعجنات و�حللويات
تبحث عن �سغل

يف نيويورك �و نيوجر�سي

718-836-3956

من  �لثالثينات  يف  ميني  �ساب 
تاك�سي،  �سائق  يعمل  عمره 
م�سلمة  عربية  فتاة  عن  يبحث 

للزو�ج

Tel: 917-541-0076

NORTH AFRICAN 
MAN، LIVES IN NEW 
YORK، DESIRES TO 

MEET A NICE MOSLEM 
WOMAN. PLEASE 
CONTACT HASSAN 

AT:            
 cannal_express@

hotmail.com

م�سلمة لبنانية 28 �سنة �ساكنة 
بالباي ردج بروكلن نيويورك 

تبحث عن �رضيك حلياتها يكون 
لبناين ولديه �ور�ق 

�لرجاء �لت�سال باجلريدة

 �ساب �ردين م�سلم 25 �سنة
 مل ي�سبق لة �لزو�ج ،يحمل

 �سهادة ماج�ستري ، يبحث عن
 فتاة حمرتمة للزو�ج ذ�ت مظهر

ح�سن للمر�جعة
3473356859

 م�سلم �أمريكي م�رضي يقيم
 بولية ل�س فيكا�س يبحث عن
 عربية م�سلمة ملتزمة بغر�س

�متام ن�سف �لدين
�لرجاء �لت�سال على جمدي

702-227-0735
�سكر�

Medical assistant speaks 
english/arabic needs job 
in brooklyn or manha -

tan haveing experience in 
drawing blood، EKG pe -

formed، PFT،cytology،urine 
culture،urinlysis throat 

culture، prgnancy test... 
please email me or call me on 

646 731 0672 thanks

 �آن�سة م�رضية م�سلمة،33 �سنة،
 مل ي�سبق لها �لزو�ج، جميلة

 �ل�سكل من ��رضة حمرتمة،
 تبحث هن م�رضي م�سلم من 33
 �ىل 46 �سنة-لي�س لديه �ولد-

 يخاف �لله ولديه وظيفة
 م�ستقرة وحمرتمة وعنده �قامة

�رضعية يف �مريكا
 �لت�سال على �جلريدة

�سيدة عربية تبحث عن �سغل 
كمربية �أطفال يف منطقة 

بروكلن �لرجاء �لت�سال على:
Tel  347-822-8931

 �سوري يف
 �لأربعينات من
 عمره مي�سور
 �حلال لي�س

 لديه �أور�ق  ،
 يرغب �لزو�ج

 من �مر�ة
 عربية حتمل

 �جلن�سية

Muslim 
American 
Egyptian، 
looking for 

wife، 
Please e-
mail me at 
mtravel33@

 �ساب عربي
 يبحث عن

 عمل، خربة
 يف �أعمال
 �لكا�سري
 وحمال
 �لبقالة

 وحمطات

 �سيدة م�رضية يف �خلم�سينات
 تبحث عن زوج عربي يكون يف
 �ل�سبعينات من عمره على �أن

يكون م�سلم وتقي
لتق�سي معه باقي �أيام �لعمر

  �لت�سال باجلريدة

Egyptian 24 years 
looking for wife with 
hegab، from 19 to 22

email: 
usanyman@yahoo.com

Tel: 347-756-8749

Your free 
ad, send 

them to our 

 �سيدة عربية تبحث عن
 �سغل يف نيويورك �أو

  نيوجر�سي، حتمل رخ�سة
B سياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.

اإعالنات مبوبة جمانية

تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها ، �أنه �بتد�ء� من �لأعد�د �لقادمة 
�سيتم تخ�سي�س �سفحة كاملة لالإعالنات �ملبوبة، وت�سمل هذه 

�ل�سفحة، �عالنات لعرو�س و طلبات عمل، بحث عن �سقق �أو غرف 
لالإيجار، وخدمات �لزو�ج و�ستكون هذه �خلدمة جمانا

ولن�رض �أي �عالن بعث ر�سالة على �لربيد �للكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

خدماتخدمات
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اعالناتاعالنات

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�شايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�شريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�شوية الو�شعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�شهيالت للم�شتثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�شايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�شراء 
وااليجار

)Office Phone: 718-680-9700 (English
)Direct Dial: 917-698-8602 العربي 

Fax: 718-680-2025
FREE CONSULTATION

www.michaelwalkerlaw.com


