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املحطة ت�أ�ص�صت لـ”حت�صني” �صورة 
امل�صلمني يف اأمريك�

“ك ي” تنف يمساندتها 
لصاح بحمطة فضائية 
مسلمة قطع  أس زوجته
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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�ص�ي� الهجرة:

- الدف�ع عن املهددين ب�لرتحيل

- الت�أ�صريات للمه�جرين املقيمني والغري مقيمني ب�أمريك�

- ت�صوية الو�صعية وتغيري الفيزا اإىل اإق�مة

- ت�صهيالت للم�صتثمرين من اأجل االق�مة يف اأمريك� 

 كل ق�ص�ي� واأنواع النزاع�ت  يف العق�رات والبيع وال�صراء 
وااليج�ر

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

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION
www.michaelwalkerlaw.com
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غربة نيوز-اآخر خرب
ع�دل ق��صم

يف  ال�رشطة  قوات  داهمت 
بوالية  "مانهاتن"  مدينة 
 " �شي�شة   " مقهى  نيويورك 
تقدميه  ب�شبب  عربي  ميلكه 
الكحول للقا�رشين وت�شهيل 

اجلن�س لهم.
من  اكرث  ال�رشطة  و�شبطت 
يف  وفتاة  �شابا  ع�رشين 
او�شاع جن�شية خملة وكانت 
حالة  يف  الفتيات  جميع 
�شكر �شديد و�شبه عاريات .

�رشطة  يف  م�شدر  وقال 
نيويورك " ان ال�رشطة تلقت 
ا�شابيع  عدة  منذ  اخبارية 
تفيد بان املقهى الذي يحمل 
بتقدمي  يقوم  )ه.ب(  ا�شم 
الكحول ملن هم دون ال�شن 
عليهم  وي�شهل  القانونية 
وبعدة   ، اجلن�س  ممار�شة 
قمنا  للمكان  حثيثة  مراقبة 

باملداهمة" .
التي  الفتيات  توقيف  ومت 
متاما  عاريا  بع�شهن  كان 
وال�شباب لعدة �شاعات قبل 
اطالق �رشاحهم بدون كفالة 

ودون توجيه اي تهم لهم.
املقهى  الئحة  وتت�شمن 
الذي ال يحمل رخ�شة لبيع 
مبا�رشا  عر�شا  الكحول 
للمراهقني ملمار�شة اجلن�س 
ب)  ماي�شمى  ت�شم  حيث 
موعد �شاخن( الذي يكلف 35 
دوالرا وي�شتمل على ارجيلة 
يتم  حيث  كحول  تت�شمن 
زجاجة  يف  املاء  ا�شتبدال 
بامل�رشوبات  الرجيلة 

الروحية او الفودكا .
الئحة  تت�شمنه  ما  ابرز  اما 
فهو  )املنيو(   املقهى 
عبارة  وهو  االول(  )املوعد 
مبا�رش ملمار�شة  عن عر�س 
 65 يكلف  الذي  اجلن�س 
دوالرا وي�شتمل على ارجيلة 
الكحول  من  خالية  وبرية 
للفتاة  قوي  ونبيذ  لل�شاب 

حالة  يف  يجعلها  مما 
لل�شاب  ميكن  بحيث  �شكر 
يف  جن�شيا  ي�شتغلها  ان 
املقهى  من  خا�شة  زاوية 
منع  وواقي  ب�رشير  مزودة 
ب�رشط  رغب  ما  اذا  احلمل 
ي�شل  قد  ا�شايف  مبلغ  دفع 
باال�شافة   دوالر  مائتي  اىل 

ل)البخ�شي�س(.
املقهى  ا�شحاب  وين�شح 
البرية  بتناول  ال�شباب 
من  اخلالية  امل�رشية 
�شيطرتهم  ل�شمان  الكحول  
على الفتاة التي ا�شطحبوها 
االول  الغرامي  املوعد  يف 
فقدانهم  عدم  ل�شمان 
انف�شهم  على  ال�شيطرة 
فر�شة  ا�شاعة  وبالتايل 

ا�شتغالل الفتاة الثملة.
وقالت ال�رشطة:" املوظفون 
بادي(  مقهى)هادى  يف 
الدولة  قوانني  انتهكوا  
امل�شدر  " وا�شاف  بوقاحة 
ن�رش  عدم  طلب  الذي 
االطفال  ا�شمه:"هوؤالء 
الكحول  يتناولون  كانوا  
على  اجلن�س  وميار�شون 
مراأى ا�شحاب املقهى الذين 
لوقف  �شئ  اي  يفعلوا  مل 

التجاوزات"". 
وقال امل�شدر ""مل اأر �شيئا 
مثل   يبدو  انه  ذلك،  مثل 

مثل وكر دعارة".
ن�رشات  عرب  املقهى  ويقدم 
يقوم بتوزيعها على ال�شباب 
لكيفية  تف�شيليا  و�شفا 
وممار�شة  بفتاة  االيقاع 

اجلن�س معها.
وتقول ن�رشة املقهى " ا�شاأل 
عن قائمة املقهى كانك هنا 
للمرة االوىل ، اطلب " �شي�شة 
" لك ونبيذا للفتاة وعندما 
حالة  بداأت  انها  ت�شعر 
خدها  على  قبلها  الثمالة 
جيدا  انطباعا  لها  لتقدم 
ذلك  وبعد  �شخ�شيتك  عن 
الغرف  احد  اىل  ا�شطحبها 
لل�شخ�شيات  املخ�ش�شة 

الواقي  التقط  املهمة،  
الغرفة  باب  على  املوجود 

وحظا �شعيدا".
عدد  ال�رشطة عن  تذكر  ومل 
متت  التي  اجلن�س  حاالت 
الفتيات  عدد  او  املقهى  يف 
بهن  االيقاع  مت  اللواتي 

حتت تاثري الكحول.
ال�رشطة  ا�شتمرار  ورغم 
تهدف  والتي  بتحقيقاتها 
مت  اذا  ما  اال  للو�شول  االن 
والفتيات  ال�شباب  ت�شوير 
وهم ميار�شون اجلن�س ام ال  
اال انه مل يتم احالة الق�شية 

للمحكمة حتى االن.
ا�شم  ال�رشطة  وك�شفت 
�شاحب املقهى وهو )ر..م( 
من  امريكي  انه  وقالت 
حتديد  بدون  عربية  ا�شول 

ا�شم بلده اال�شلي.
املقهى  ال�رشطة  تغلق  ومل 
له  و�شمحت  االن  حتى 
نف�س  ميلكه  اخر  وملقهى 
بتقدمي  املقهى  �شاحب 
خدماتهما بعد التوقيع عل 
الكحول  تقدمي  بعدم  تعهد 
حلني االنتهاء من الق�شية.

بالذكر  اجلدير  ومن 
 " ال�شي�شة   " مقاهي  ان 
املتحدة  الواليات  يف 
نيويورك  يف  وخ�شو�شا 
وميت�شيغن  وكاليفورنيا 
�شهدت  قد  وكولورادو 
ال�شنوات  يف  كبريا  اإزدهارا 
على  املا�شية  اخلم�س 
الدول  يف  ح�شل  ما  غرار 

العربية.
نف�س   " ا�شعار  وترتاوح 
باأي  الواحد   " ال�شي�شة 
املختلفة   النكهات  من 
منقطع  اقباال  ت�شهد  التي 
هنا  االمريكيني  من  النظري 
والواليات  نيويورك  يف 
مابني  االأخرى   االأمريكية 
املقاهي  يف  دوالرات   8
حوايل  اىل  وت�شل  ال�شعبية 
املقاهي  يف  دوالرا   25

الراقية.

احلدثاحلدث

اأ�صبوعية حرة م�صتقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�شدر يف نيويورك، 
وتوزع يف الواليات املتحدة 

االأمريكية
الن��صران

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير الع�م

يحيى �سليم
مكتب اليمن

عبد الغني اليو�سفي

املدير الفني
اأ�سرف �سديد

ت�صوير
�سعيد الأتب
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ت�شكيل  من  ليفني  ت�شيبي  تتمكن  مل 
ومل  منتظرا••  كان  مثلما  احلكومة 
تتمكن من اأن تكون غولدا مائري ثانية 
ردت  مثلما  االأوىل  ليفني  ت�شيبي  وال 
على من و�شفوها باأول رئي�شة حكومة 
اإ�رشائيلية •• املراأة التي كانت تدخن 
الغليون وجتتمع مبنا�شلي حزبها يف 
والتي  الطعام،  تطهي  وهي  مطبخها 
ح�شاب  األف  لها  ح�شب  ال�شادات  كان 
مثلما  للقد�س  ال�شهرية  زيارته  خالل 
قالت ذلك اأرملته جيهان يف مذكراتها••    
لقد �شقطت ت�شيبي يف اأول امتحان لها 
لت�شكيل حكومة منذ اأ�شهر بعد احلملة 
التي قادتها على اإيهود اأوملرت بتهمة 
الف�شاد واأجربته على تقدمي ا�شتقالته 
•• وها هي اليوم ت�شقط للمرة الثانية 
وت�شقط معها الدميقراطية االإ�رشائيلية 
منوذجا  تريدها  اأمريكا  كانت  التي 
يف  االأو�شط   ال�رشق  يف  للدميقراطية 
ذلك  من  واأكرث  للن�شاء••  العداء  فخ 
التي  ال�شالم  م�شاعي  كل  معها  ت�شقط 
من  اأخرى  موا�شم  جديد  من  �شتعرف 
اجلمود مبجيء ناتنياهو  وحلفائه من 
ت�شقط  •• ليفني مل  املتطرف  اليمني 
الأنها كانت تقف وراء عملية الر�شا�س 
دي�شمرب  يف  غزة  يف  امل�شبوب 
لها  خططت  التي  العملية  املا�شي•• 
يف اإطار حملتها االنتخابية وقتلت من 
اأجلها مئات االأطفال، فهي ك�شهيونية 
العداء  يف  ال�شلبة  النواة  متثل  كانت 
الأنها  �شقطت  لكنها  للفل�شطينيني، 
جعل  الذي  الوحيد  ال�شبب  امراأة•• 
زعيم  وراء  يتجند  املتطرف  اليمني 
االإ�رشائيلي  الرئي�س  ويجرب  الليكود 
ناتنياهو  تكليف  على  برياز  �شيمون 
االأحزاب  دعم  بعد  احلكومة  بت�شكيل 
املقاعد  من  باأقلية  الفائزة  االأخرى 
 •• املا�شي  االأ�شابيع  انتخابات  يف 
تقوده  الذي  كادميا  حزب  اأن  ومع 
اأن  اإال  باالأغلبية،  فاز  املو�شاد  �شيدة 
حم�س  بال  املولد  من  خرجت  ليفني 
و�شحبت منها قيادة احلكومة رغم اأنها 
االأحق بها وال باأ�س �شتعود ليفني اإىل 
لبناء  ن�شالها  و�شتوا�شل  املعار�شة 
هي  �شيت�رشر  الذي  لكن  اإ�رشائيل، 
عملية ال�شالم املزعومة التي �شتعرف 
اإ�رشائيل  و�شتعود  جديد  من  عراقيل 
االأرا�شي  يف  امل�شتوطنات  بناء  اإىل 
على  اخلناق  ت�شييق  وتتابع  املحتلة 
جهود  كل  و�شتذهب  االأر�س  اأ�شحاب 
ال�شالم �شدى  بعد عودة االأمل لدفعها 

مع االإدارة االأمريكية اجلديدة•••   
ع�دل ق��صم

كلمة الناش  :
لن تكونني غولدا الث�نية

حكمة العدد
�صديقك من ي�صارحك
 باأخطائك ال من يجملها 

ليك�صب ر�صاءك

يقدم الكحول للق��صرين وي�صهل لهم اجلن�س : 
الش طة تداهم مقهى "شيشة" ميلكه ع ب يف ينيويو ك !!

�شورة للمقهى
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تدخني..
واحد �شاأل غبي انته تدخن؟ قاله : مادري اذا م�شيت 

ما التفت وراي

متى نتزوج
حمار ي�شاأل حماره.. متى نتزوج ياحماره.. قالتله 

ملا حت�شن الفاظك..

وينوااا ؟؟؟؟
يف  حطوه   ...... اجلي�س  �شجل يف  اأحول...... 

ق�شم الق�شف الع�شوائي

م� بدي ام�صي...
�شارت م�شابقة بني حمار بلدي وحمار وح�شي، ب�س 
بل�س ال�شباق انطلق احلمار الوح�شي ب�رشعة و�شل 
احلمار البلدي واقف، قالولو لك ام�شي.. ب�رشعة، 
مثل  ريا�شة  بيجامة  جتيبويل  حتى  مامب�شي  قال 

هداك

ك�ك�ووووووو...
مدر�س اللغة االجنليزية للطالب: كيف نقول كاكاو 
ا�شتـــــــــــــاذ..اجاب  ا�شتــــــــــــاذ  بالعربية؟؟ 

الطالب: َب بــــــقــرة

عمر ي� معمر العم�ر
يف واحد و�شع بلوك فوق را�شه لي�س ؟؟؟ بدو يبني 

م�شتقبلووو.. 

املح�مي والق�صية
يف حمامي رفع ق�شية .... وقعت عليه...هاهاها

ب�ركي بنفع عّجة؟
ال�شبح  يوم  كل  حبيبي  يا  ليه  ابنها  االم  �شاألت 
برتوح وبت�شقي اجلاجة ماي تغلي؟ قاللها عل�شان 

بدي تبي�شلي بي�س م�شلوق...

م� اّتف�قن� هيك!!!
واحد لقى فانو�س �شحري حركه طلعله املارد وقال: 
اأيديك. جاوبه ال�شخ�س:  اأنا بني  �شبيك لبيك اطلب 
وقلب  املارد  قام  حتتاجني..  النا�س  كل  بّدي 

القروي حلّمام...

�صو رايك فّيو؟
حم�ش�س  واحد  القى  �شمك،  كي�س  حامل  واحد  فيه 
منه  بعطيك  بالكي�س  يف  �شو  بتحزر  اذا   : قاله 

�شمكة...قاله : بحر!!

وان� �صو بعرفني؟
التالميذ  ي�شتخدمها  التي  الكلمة  ماهي  املدر�س 
الاأعرف   : وقال  راأ�شه  انزل  التلميذ خجل،  ؟؟  عادة 

يااأ�شتاذ . اال�شتاذ : اأح�شنت...!!

وم�لكو مرتبكني؟؟؟
عارفني  م�س  جحا  يا  احلقيقة   ... جلحا  بيقولوا 
ال�رشاحة  ب�س  نعمل...!  الزم  و�شو  لك  نقول  كيف 
فقال  مراتك...  غرفة  دخل  �شعيد  �شوفنا  جحا  يا 

لهم : �شيبوه ي�شتاهل!!

�صو �ص�حبي �صيكلو اهبل...
بروح  القطار عم  القطار ولقو  راحو ملحطة  اثنني 
ركدو ورا... واحد فيهم حلقه وركب يف...الثاين 
ما حلقله وفرط �شحك... النا�س ا�شتغربوا و�شالوه 
القطار  ركب  ايل  ويلكوا  قالهم  ت�شحك؟  عم  لي�س 

جاي يوّدعني وانا امل�شافر...

مدامن� موفرين منوفر على االآخر...
قال  بالبا�س؟؟  نركب  تيجي  ل�شاحبه  بيقول  واحد 
له : الأ حبيبي ، احنا منم�شي جمب اليا�س ونوّفر 
الن�س جنيه .... فرد وقال له: طب اأح�شن منم�شي 

جمب تاك�شي ومنوّفر خم�شة جنيه...

�صو ه�ل�صدفة...
قاله:  رايح؟  وين  قاله:  مب�شطول  التقى  م�شطول 
ياعني   : قاله  بعرف.  ما  قاله:  ،واأنت؟  بعرف  ما 

بطريقي...ياال نعجل م�س حلوة مّنا نتاأخر.

�صو جمنوووون؟
الطيارة  ،يف  بالطيارة  �شافروا  وهدهد  حمار  مرة 
الهدهد كب�س على زر فتاأتي امل�شيفة ،قالت له �شو 
وثالثة.. ثانية  مره  كب�س  اأدلع..  لها  قال  بدك؟ 
اىل  امل�شيفة  الهدهد..ا�شتكت  مثل  عمل  احلمار 
الكابنت ،قالت له يف اثنني بيعاك�شوين اأجاب:افتحي 
الهدهد  امل�شيفة.  رمتهم  وارميهم..ملا  ال�شباك 
ي�شاأل احلمار بتعرف تطري؟ قال احلمار ال..الهدهد: 

ملا اإنك ما تعرف تطري تدلع لي�س؟

لتهدئة االعصاب فقط
بقلم االعالمي
ن�يف الطورة

بيوم  "الفالنتاين"  قبل 
اأن  اأحر�س  كنت  واحد 
ح�شاريا،رجال  رجال  ابدو 
"امللوخية"  �شمة  ي�شتبدل 
عن   تعبريا  حمراء  بوردة 
امد  منذ  وراءه  الهث  حب 

بعيد...

كنت حري�شا اأن اجتول يف 
خ�شي�شا  املعدة  املحال 
لهذه املنا�شبة، واأن اراقب 

منهم  وبع�شا   ، اخلجلى  النظرات  يختل�شون  وهم  الع�شاق 
يتبادل القبالت احلارة التي كانت تنتهك "عذريتي"  كرجل 
�رشقي مل يتعلم "البو�س" اال متاأخرا ويظنه ال ي�شلح اال حتت 
ليال  "البطانية"  حتت  او  النا�س،  اأعني  عن  بعيدة  �شجرة 

وبدون كهرباء!!
 كنت اأراقب فتاة يبدو انها راهقت للتو وهي تختل�س قبلة يف 
اأحدى زاويا حمل الورد من طالب يبدو انه ما زال يف بداية 
يتبادل  كيف  اتعلم  اأن  اأريد  كنت  االثانوية،،،،  مرحلته 

الع�شاق الورود وماذا يقولون اأثناء تقدميها.

مع  "الدبدوب"  �رشورات  ماهي  اأي�شا  اتعلم  اأن  اريد  كنت   
هكذا  تكون حا�رشة يف  ان  يجب  ال�شكوالته  الورد، وملاذا 

منا�شبة.
 قبل الفالنتاين بيوم واحد اأي يوم اجلمعة املا�شي، اأنتقلت 
من حمال الورد وال�شكوالته اىل عيادة ال�شديق الدكتور اأمين 
حمدان، لفح�س  قلب بداأ ي�شعر باالنهاك موؤخرا ،،،، قلب 
كنت اأظنه قويا مبا يكفي حينما خا�س معارك مع حكومات 
ومع اأجهزة ودول، ولكنه خذلني يف النهاية حينما اكت�شفت 
اأنه اأنهك بفعل �شيجارة ون�شبة "معقولة" من الكولي�شرتول  

و�شيق بالتنف�س كنت اأظنه عابرا.

بداأنا نتفاو�س، الدكتور وانا على موعد العملية،،، فانا 
للمرة  به  احتفي  اأن  قررت  الذي  "الفالنتاين"  بعد  اريدها 
اأالأوىل يف حياتي،، وهو يريد اأن يعرب اىل �رشاييني باأ�رشع 
وقت ممكن،،،، املهم اتفقنا ان تكون العملية �شبيحة يوم 
اأالأثنني،، اي بعد عيد احلب،،،، يا الهي اذن لدي مت�شع 
حياتي  يف  واحدة  ملرة  ولو  عا�شقا  اكون  لكي  الوقت  من 
،، امار�س طقو�س الع�شق ومفردات الع�شاق وادواتهم ،،، 
واحرتم الورد بعدما كنت �شديد االحرتام "للملوخية" بناء 

على ن�شيحة الوالدة.

يوم االثنني وجدت نف�شي ممدا يف غرفة العمليات، ممر�شة 
هنا تطلب مني اأن اخلع مالب�شي كما ولدتني اأمي واخرى تطلب 
مني اأن اترك لها نف�شي لكي ت�شتخدم اداة حالقة كهربائية يف 
اماكن اأظنها ح�شا�شة ،،، تفاو�شنا على اأن ابقي جزءا من 
مالب�شي ولكنني ف�شلت ،، طلبت ان يوؤجلوا عملية "ال�شلح" 
اىل ما بعد دخويل يف غيبوبة "البنج" فرف�شوا ،،،، املهم 
انني �شلحت موؤخرا وا�شت�شلمت لالأمر الواقع، و�شلمت امري 

اىل الله واىل الدكتور امين حمدان.

يف غرفة العمليات مب�شت�شفى " �شانت جوزيف " تراءت يف 
خميلتي �شورة  ما حلبيبة ما مل ارها بعد، ووردة ما اأقدمها 
حا�رشا  يكون  اأن  متنيته  ما  �شوت  و  الع�شاق،  كبقية  لها 
معي يف تلك الغرفة ،،، �شوت اردته اأن يكون اآخر �شوت 
ا�شمعه قبل العملية ،،، وكنت امتنى ان ا�شمعه بعدها ،،،، 
قيد احلياة بعد  ما زلت على  ا�شتيق�شت ووجدتني  وحينما 
،، نظرت حويل ومل اجد اال ممر�شات   ي�شعن اجللوكوز يف 
اوردتي التعبة وباقات ورود  لي�شت كورود الع�شاق مكتوب 
عليها "  Get Well Soon  " وو�شفات طبية ع�شية على 

القراءة و...ع�شيقة مل حت�رش قط !!

�صرير يف غرفة العملي�ت وو�صف�ت 
طبية يف عيد الع�ص�ق ..

حنك حنكطق  04طق 



Ghorba News

Thursday January, 22nd  2009- Vol 2  Issue#19

 سالة ح ب
حنك حنكطق  طق 

الزميل الك�تب:
 خ�لد الك�ص��صبة  نيوجري�صي

وال  م�رشوف  وعوز،ال  فقر  طفولة 
اعطتني  ،مرة  للمدر�شة  �شاندوي�شة 
اخر  فقري  مع  فت�شاركت  قر�شا  امي 

ل�رشاء �شاندوي�شة بقر�شني.
 واتابع ابنتي املنت�شية  مع ا�شحابها 
 ، املدر�شة  با�س  انتظار  يف  فرحا 
مي�شني  مو�شى(  )وادي  بنات  فارى 

كيلو مرتات للبحث عن )علم(.
يف الطفولة ، كنت اكره )الدعايات( 

التي تقطع امل�شا�شالت ،ال ل�شىء اال انني ال ا�شتطيع �رشاء اي �شىء من 
)االعالنات( لت�شهل عليها عملية  الب�شاعة املعرو�شة،ابنتي  تنتظر 

الت�شوق.
ابنتي تقتطع مبلغا من م�رشوفها ل�رشاء الطعام واملالب�س ل )بوت�شي( 
كلبها املدلل ، وانا كنت احرم نف�شي امل�رشوف الوفر على ابي وامي 

.
ابنتي متار�س التزلج على )اجلليد( ،وانا مار�شت يف طفولتي التزلج 

على عربة عجال) البيليا(.
على  �شارفت  وقد  وانا  �شنوات  ثالث  عمرها  كان  منذ  ت�شبح  ابنتي 

االربعني وال زلت اغرق يف )�شرب ماء(.
ابنتي ق�شت يف املطارات والطائرات ت�شتمتع ب)ال�شفر( مدة تعادل ما 

ق�شيته يف مواقف ال�رشفي�س  والبا�شات ا�شتمتع ب ) الطفر(.
ابنتي تكتب اغاين ب )االجنليزية( مليئة باحلب والفرح وال�شخب وانا 
اكتب ب )العربية (عن �شعب مقهور وعن فقراء يغادرون منازلهم من 

اجل  )لقمة العي�س( واطفالهم نيام ويعودون اليها واطفالهم نيام.
ابنتي تق�شي وقتها يف )ار�شال( ر�شائل ق�شرية ال�شدقائها وانا ام�شيت 
طفولتي )مرا�شال (اما ل�رشاء علبة �شجاير لوالدي او كيلو �شكر المي ، 

واول مرة ام�شكت فيها اخللوي كان عمري �شبعة وع�رشين عاما.
ابنتي جتل�س على حا�شوبها املحمول الذي بحجم كتاب وانا اول مرة 
رايت احلا�شوب يف حياتي عندما دخلت اجلامعة ، كان بحجم ن�شف 

غرفة.
وانا  االوملبية  �شتاد ي�شاهي املالعب  القدم على  ابنتي متار�س كرة 
التما�س فيه من  القدم على ملعب �شخري مائل خطوط  مار�شت كرة 
احلجارة، ذات مرة حاولت ركل الكرة فركلت حجارة التما�س،جل�شت 

حبي�س اجلب�س ملدة �شهر.
)هانا  وت�شاهد  التلفزيونية  القنوات  مئات  بني  تقلب  ابنتي  جتل�س 
مونتانا( و)�شيلينا غوميز( وانا ام�شيت طفولتي ا�شاهد )را�س غلي�س( 
مع حلول  ار�شاله  ،يبدا  وا�شود  ابي�س  تلفزيون  على  االوىل  الن�شخة 

الظالم  ويتوقف بعد ن�رشة اخبار احلادية ع�رشة.
ابنتي  ا�شتكت يل ذات مرة ان معلمتها يف املدر�شة كانت قا�شية عليها، 
مل تقل لها �شباح اخلري يف ذلك اليوم ، ذات طفولة مدحت معلمي 

البي:"اليوم املعلم مل ي�رشبنا ، لقد �شتمنا فقط".
ابنتي امتلكت  اول دراجة هوائية  من )املول( بعمر خم�س �شنوات، 
وانا ا�شرتيت اول دراجة من )�شقف ال�شيل( بدينار،كانت بغر�س العمل 

ال املتعة، كنت اوؤجرها لرفاق احلي.
اخللفية  احلديقة  وكل  املنزل  ن�شف  يحتلون  وا�شدقائها  طفلتي 
بالعابها واجهزتها االلكرتونية وانا كنت ات�شارك ابي وامي واخوتي 

اخلم�شة غرفة واحدة.
طفلتي متلك حماما خا�شا و)جاكوزي( وانا امتلكت حماما  �شقفه من 

)الزينكو(، كان خارج املنزل.
متنحك  املاعز(   ( جلد  من  م�شنوعة  لل�شتاء  )جزما(  ترتدي  طفلتي 
الدفء والراحة،اما انا كنت ارتدي )جزمة بال�شتيكية(  �شوداء متلوؤين 

بردا و�شقيع.
تنت�شي ابنتي بعيد اال�شتقالل  باطالق العاب نارية  زاهية االلوان، 
وانا  كنت احتفل بعيد اال�شتقالل بحرق اطارات  ) الكاو�شوك( وادخنة 
وانا  باربيكيو ،  بال�شباحة  مع  الرابع من متوز  �شوداء، هي حتي 
ام�شي اخلام�س والع�رشين من ايار يف م�شاهدة التلفزيون يبث حفل 
حب  يف  درو�شا  ي�شمعونا  فقط،  القوم  علية  اال  يح�رشه  ال  ا�شتقبال 

الوطن.
ابنتي كتبت مقالة  قالت فيها انها ال حتب) بو�س( النه جمرم حرب ، 
علقوا مقالتها على جدران املدر�شة ، انا كتبت مقاال يف اجلامعة �شد 

)علي حمافظة( فا�شتدعيت من قبل املخابرات وهددت بالف�شل.
ابنتي قالت يل انها ت�شتطيع ان ت�شتم )اوباما( يف و�شط )وا�شنطن( ، 

فاأجبتها : وانا اي�شا ا�شتطيع ان ا�شتم )اوباما( يف و�شط )عمان(.
 ال ادري رمبا ال ا�شتطيع ان افعل ذلك اي�شا، خوفا من تهمة تعكري 

العالقات مع دولة �شديقة.
 ابنتي تعي�س طفولتها يف  )امريكا( ،انا ع�شت طفولتي يف )االردن(.

ا ى )صخب( ابنت يفاتذك )بؤس( طفولت ي
05

مدر�س ريا�شيات يتغزل يف 
مدر�شة ريا�شيات .. تعلموا 

كيف بعد اأن تخرجا من 
اجلامعة جاء تعينهما بنف�س 

املدر�شة كانوا دائما يتناق�شون 
باجليب والتجيب و�شني وعني 

واللوغارمت فجاأة انتقل من 
املدر�شة والأنه ال يجيد لغة 

ال�شعر واالأدب كتب اإليها:
حبيبتي فرق مربعي حدين

اأبعث اإليك حتياتي الفراغية

واأ�شواقي التحليلية

حمملة برباهيني الهند�شية

�شكلها م�شتطيل

وحلها م�شتحيل

اأتذكرين يوم كنا نتم�شى على 
اخلط امل�شتقيم

ون�شتمتع بال�شعاع الوارد �شني 
فتحة

ويوم كنا ن�شتظل بظله

ون�رشب بع�شنا بالك�شور 
الع�رشية

فراقك جعلني �شبه منحرف

وطيفك يرافقني كمن�شف الزاوية

من اأجلك جعلت من نف�شي 

قا�شما م�شرتكا اأعظم

ومثلثا متوازي ال�شاقني

وما زالت نظرية تال�س تعرب 
عن توازي حبي لك

مع حبي للمتطابقات ال�شهرية

اذكريني

اأنت يا وتر حياتي

ويا �شلعي القائم

 ومنسيـــــــــات
-انت يا اأغلى حبيب.. ومن نف�شي وقلبي قريب.. 
مالحمك �شحكتك تذكرين.. بهندي يبيع حليب..

- تذرف عيوين دموع.. النك بعيد عني.. ليتك 
معاي اليوم.. تقطع الب�شل عني..

- تظل لك ميزه يف كل �شي �شوفتك ب�شمتك 
�شورتك على جبنة كريي 

- �شواليفك مطر هتان 
و�شوتك �شاحر وفنان 

و�شكلك اعوذ بالله من ال�شيطان 

- انت موؤمل انت قا�شي 
انت ما ت�شوى مدا�شي 

انت �شب�شب �شكله �شدا�شي 
انت جزمه مو مقا�شي 

 
- لو عرف الطفل نعومة خديك 
لرتك احلفاظه و�شواها عليك 

- كل ماجيت اطرد �شورتك من خيايل 
�شفتها يف منامي 
قرد ينطط قدامي 

 
- رغم هذا البعد والقطيعه 

ما زلت انت اح�شن بقره مطيعه 

- بعطيك قلبي هديه تفتحه 
واذا لقيت فيه احد غريك... 

عادي �شلم عليه واقعد 

- م�شتاق ا�شمك واملك وا�شيلك واحطك 
يف اقرب زباله على طريقي 

- �شيتم االن حتديث خمك 
جاري البحث........... 

الرجاء االنتظار............ 
عفوا ال يوجد مخ 

- تلب�س جنز  او تركب بنز ما راح تتغري يا عنز 
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ع�دل ق��صم
االإ�شالمية  العالقات  فّند رئي�س جمل�س 
لهم  وجهها  "كري" اتهامات  االأمريكية 
�شهري  اأمريكي  مييني  م�شيحي  موقع 
"كري" ل�شاحب  تزعم م�شاندة وتكرمي 
للم�شلمني  موجهة  ف�شائية  حمطة  اأول 
ذبح  على  اأقدم  املتحدة  الواليات  يف 

زوجته اأخريًا.
واأكد نهاد عو�س اأن التكرمي مت ت�شلميه 
ل�شاحب املحطة، ولكنه لي�س تكرميًا 
وفكرتها  للمحطة  واإمنا  له،  �شخ�شيًا 

التي اأطلقتها اأ�شاًل الزوجة القتيلة.
وكانت حمطة "بريدجز تي.يف" ذكرت 
مزمل  املحطة،  �شاحب  اأن  اأيام  منذ 
ح�شن، اعتقل واتهم بقتل زوجته وقطع 
بعد  له  االتهام  توجيه  وجاء  راأ�شها، 
اإبالغه عن وفاة زوجته اآ�شيا ح�شن )37 
عامًا(، فيما قالت تقارير لل�رشطة اإن 
طفلني  ح�شن  منها  اأجنب  التي  زوجته 
دعوى طالق  االخرية  االآونة  اقامت يف 
برتك  يلزمه  حماية  اأمر  على  وح�شلت 
منزلهما ابتداًء من ال�شاد�س من فرباير/

�شباط.
وهّزت هذه اجلرمية اجلالية امل�شلمة 
قام موقع  الواليات املتحدة، كما  يف 
"وورلد نيت ديلي" امل�شيحي االأمريكي 
باتهام   23-2-2009 يوم  املتطرف 
االأمريكية  اال�شالمية  العالقات  جمل�س 
"كري" باأنه �شبق واأن قام مبنح جائزة 
ملرتكب اجلرمية قبل فرتة ارتكابها، 

املجل�س  اأن  اإىل  املوقع  من  اإ�شارة  يف 
الواليات  يف  ال�رشف"  "جرائم  ي�شجع 

املتحدة.
اإال اأن رئي�س جمل�س العالقات اال�شالمية 
االأمريكية، نهاد عو�س، نفى  اأي �شلة 
"اإن  وقال  ال�شخ�س،  بهذا  ملنظمته 
ولي�س  والفكرة  للمحطة  كان  التكرمي 
املحطة  اأن  كما  �شخ�شيًا،  ل�شاحبها 
�شخ�شيات  من  وجوائز  تقديرات  تلقت 
ل�شيت  واجلائزة  اأمريكا،  يف  معروفة 
و�شاحبتها  للفكرة  واإمنا  لل�شخ�س 
ُكتب  كما  الزوج،  ولي�س  الزوجة 
با�شم  الهدية  التذكار  على  التكرمي 

املحطة ولي�س ال�شخ�س".
فكرة  اأطلق  من  اأن  اإىل  عو�س  واأ�شار 
كان  التلفزيونية  املحطة  تاأ�شي�س 
"جميعنا  واأ�شاف  "اآ�شيا"،  الزوجة 
�شجع هذه الفكرة، مثل املالكم ال�شهري 
حممد علي كالي وقائد حركة امل�شلمني 

واأنا  اأمريكا،  يف  ال�شود 
اإعالم  �شخ�شيًا، وكانت و�شائل 
املبادرة  بهذه  اأ�شادت  اأمريكية 

االعالمية".
وقال نهاد عو�س "الذبح لي�س 
ظاهرة اأبدًا يف اجلالية امل�شلمة 
وهذه  املتحدة،  الواليات  يف 
اأول مرة ن�شمع بهذه اجلرمية، 
ومن املفرت�س اأال تنعك�س �شلبًا 
على �شورة اال�شالم وامل�شلمني؛ 
يف  حتدث  اجلرائم  هذه  الأن 
لها  ولي�س  كثرية  جمتمعات 
جمرم،  بها  يقوم  ومن  وثقافة،  دين 
واإمنا  ديني  دافع  للجرمية  ولي�س 

م�شاكل اأ�رشية كما قالت ال�رشطة".
مع  وبالتعاون  منظمته،  اأنه  واأكد 
اأيام  خالل  �شتطلق  اأخرى،  منظمات 
واالأ�رشة  املراأة  ل�شالمة  مبادرة 
"كري" تدين  اأن  على  م�شددًا  امل�شلمة، 
اجلالية  هزت  التي  اآ�شيا  قتل  جرمية 
قام  "ما  م�شيفًا  اأمريكا،  يف  امل�شلمة 
ال�شعب  ومن  االتهام  قيد  زوجها  به 
احلديث عن اجلرمية ومن قام بها الأنها 

قيد التحقيق".
تهمة  للزوج  وجهت  ال�رشطة  اأن  ُيذكر 
لي�س  الأنه  الثانية؛  الدرجة  من  القتل 
بعد  اأ�رشي،  خالف  ب�شبب  واإمنا  عمدًا 
زوجته  جثة  على  ال�رشطة  عرثت  اأن 
مقر  فى  الراأ�س  مقطوعة  ح�شن  اآ�شيا 

املحطة.

ر�ص� بو�صفرة- �صعيد االتب
ن�رش  عقب   اثريت  التي  ال�شجة  بعد 
اال�شالمي  املركز  حول  مقالني 
مبقاطعة با�شيك، تقربنا لل�شيخ حممد 
القطناين، امام املركز، وهذا لتو�شيح 

عدة نقاط...
حيث ذكر لنا ال�شيخ القطناين ان االأ ي 
�شي بي �شي، وخالل ال�شنوات االأخرية، 
يقوم بن�شاطات وبرامج �شاملة لكل افراد 
ون�شاء،  و�شباب  اطفال  من  اجلالية 
نوعي  روؤية جديدة وتوجه  هناك  وان 
جر�شي،  �شمال  منطقة  يف  للجالية 
وحول عدم توحد م�شاجد اجلالية يف 
ق�شية �شوم رم�شان وافطار العيد، اكد 
لي�شت  الق�شية  فقهيا  انه  ال�شيخ  لنا 
حول  فقهي  اختالف  وهناك  بجديدة  
يقول  من  فهناك  الهالل،  روؤية  تف�شري 
نظرية،  تكون  ان  يجب  الروؤية  ان 
مع  تكون  الروؤية  ان  يرى  من  وهناك 
احل�شاب، وطرف اآخر يقول ان الروؤية 
تكون باالأخذ باحل�شاب الفلكي...كما 
ذكر لنا ال�شيخ القطناين ان %87 من 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ح�شابات 
وح�شب  وهذا  خمطاأة  العربي  والعامل 

درا�شات علمية.
وحول ق�شية املقابر التي قال البع�س 
تي�رش  ومل  كبرية  اموال  لها  جمع  ان 

بال�شكل املطلوب، ذكر االمام القطناين 
اأنه املركز ا�شرتى 1150 قرب، دفعت 
اقل من  وا�شتعمل  االموال ل500 قرب، 
القبور  هذه  من  اال�شتفادة  وان   ،300
من  الفقرية  للعائالت  اولوية  تكون 
اجلالية، علما ان العائالت املي�شورة 
املقدر  القرب  ثمن  تدفع  ان  عليها 

ب1500 دوالر.
الموال  عقالين  الغري  ت�شيري  وحول 
امل�شجد  اأن   املتحدث  ذكر  املركز 
جماورين  بيتني  �رشاء  يف  ا�شتثمر 
150 الف دوالر  للم�شجد، االول بثمن 
وهناك  دوالر،  الف   250 والثاين 
االخرين  البيتني  ل�رشاء  مفاو�شات 

امل�شاحة  كل  ل�شم  وهذا 
املحيطة للمركز.

وعن الكالم الذي اأثري حول 
تكلفة ق�شية القطناين مع 
ان  ال�شيخ  ذكر  العدالة، 
�شخ�شية  لي�شت  الق�شية 
بقدر ما انها ق�شية جالية 
اال�شالم  �شورة  وت�شحيح 
لدى  االمام  و�شورة 
االموال  وان  االمريكيني، 
فيها  �شاهم  جمعت  التي 
نيوجر�شي  من  م�شاجد 
ومن نيويورك. موؤكدا يف 
الق�شية  ان   الوقت  ذات 
لة كلفت املاليني فهذا يرجع بالفائدة 
املركز  ان  كما  وامل�شلمني.  لال�شالم 
ق�شايا  كل  وم�شاندة  حل  يف  يتدخل 
العرب املهجرين يف املنطقة وزيارتهم 

يف ال�شجون.
ق�شية التحكيم اأو املحاكم اال�شالمية، 
يقول فيها االمام القطناين اأنها حتتاج 
اىل تطوير وانه دائما ملا يكون هناك 

حتكيم يكون هناك طرف "زعالن".
وقد وجه ال�شيخ حممد القطناين نداءا 
اأبناء اجلالية  عرب جريدة غربة لكل  
كي ي�شاهموا يف قيادة املركز اال�شالمي 

وان االبواب مفتوحة ملن اراد ذلك.

املحطة ت�أ�ص�صت لـ”حت�صني” �صورة امل�صلمني يف اأمريك�
“ك ي” تنف يمساندتها لصاح بحمطة فضائية مسلمة قطع  أس زوجته

يف لق�ء خ�س به غربة نيوز، ال�صيخ القطن�ين:

"ندعو كل االخوة املشا كة ف يقيادة امل كز االسالمي"
ايران وح�ص�ن طرواده

الزميل الك�تب:
 عوين حدادين  نيوجري�صي 

�شاركت  انني  اعرتف 
كل االحرار فى العامل 
�شقط  عندما  الفرحه 
ايران  �شاه  نظام 
الثوره  وجاءت  انذاك 
ا�شا�س  على  االيرانيه 
انها ثورة حترر وطني 
الفا�شد  النظام  من 
حتى  واالمربيايل 
ال�شيوعيه  االحزاب 

تختلف  انها  رغم  الثوره  مع  وتعاطفت  ايدت 
معها ايديولوجيا . وجاءت احلرب مع العراق 
العرب كعادتهم من موؤيد اىل معار�س  وانق�شم 
واإمالءات  وم�شاحله  اأهوائة  ح�شب  كل  للعراق 

اأولياء نعمته الغربيني!!
لزوم   -- اجلبهتني  متول  فكانت  امريكا  اما   
ال�شغل )والبزن�س( ولنعرتف كذلك ان ايران لها 
)ما  عديده  اوراق  ومتتلك  املنطقه  فى  م�شالح 
ومباحثات  جوالت  هناك  ان  اقول  االن(.  علينا 
وت�شكل  اليوم  عربيا  امل�شتويات  كافة  على 
مل   . حمورها  والع�شكريه  االمنيه  املباحثات 
تتفق الدول العربيه وبهذه ال�رشعه للم�شاحله 
او احلوار اجلماعي او اخذ موقف وطني عندما 
ما  كذلك  العربي  ال�رشف  ودن�س  غزه  احرقت 
بت�شوري  جاءت  املباحثات  هذه   " االن  علينا 
املنطقه  فى  ايران  الأطماع  امل�شوؤوليه  لتحمل 

العربية واخلليجية حتديدا.
ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه ومهما قيل ويقال ان 
العامل  والت�شيع فى  التو�شع  ايران تغمز بعني 
العربي على غرار العراق وان احلبل على اجلرار 
. هل �شندخل بحرب مع ايران بدل ا�رشائيل وهل 
ايران  ل�رشب  ا�رشائيليه  امريكيه  موؤامره  هناك 
�شنخلق مربرات كما ح�شل مع  بيد عربيه وهل 
 " التو�شعية  واأحالمها  ايران  ايقاف  العراق!! 
" هو  يقال  كما  واطماع  احالم  لها  كان  اإن  هذا 
العمل معها على ار�شيه واحده وقوا�شم م�شرتكه 
االمريكي  للم�رشوعني  املقاومه  وهو  واحده 
الفل�شطيني  للم�رشوع  واالنحياز  واال�رشائيلي 
امل�شتقل  والقرار  امل�شتقله  الدوله  ا�شا�س  على 
من  وبدال  معاديه.  لدوله  حتويلها  من  بدال 
ت�شول ال�شالم والطعام من االخرين علينا "جر" 
م�رشوعنا  فل�شطني  ق�شية  لت�شبح  الينا  ايران 
االأ�شا�شي واملحوري بدال من حتول هذه الق�شيه 
لق�شية تهدئه وفتح معابر فقط !! يتوجب علينا 
انها  ايران على اعتبارها  اأولوياتنا مع  حتديد 
الهواج�س  من  والتخل�س  مهمه  ا�شالميه  دوله 
 !! " وعقولهم  " بعقولنا  الوهميه  واملوؤامرات 
على  الطريق  نقطع  ان  فهو  االخري  ال�رشط  اأما 
العامل  فى  ال�شيعيه  االقليه  اأن  مقولة  مروجي 
العربي فى خطر وحقوقها مه�شومه بان نعطي 
االقليه ال�شيعيه كل احلريه فى العباده واحلركه 
وامل�شاركه ال�شيا�شيه وهذا يح�شل عندما تكون 
موؤ�ش�شاتنا العربيه قويه ودميقراطيه وجبهتنا 
ال�شمان  هو  احلريه  واعطاء  متينه  الداخليه 
العرب  قطع  وكما  اخلارجى  التخريب  من  لنا 
امل�شيحيني على امريكا وغريها مقولة "حقوق 
االقليات امل�شيحيه يف الوطن العربي " واعلنوها 
بكل و�شوح انهم �شوا�شيه فى البلدان اال�شالميه 
هم  ال�شيعه  فان  واجبات  وعليهم  حقوق  لهم 
الذين �شيقطعون على ايران نف�شها وهم التو�شع 

او خلق مربرات احلقوق املنقو�شه .
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وا�صنطن
الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  اأعلن   
قواته  اأن  االثنني،   FBI االأمريكي 
�شخ�س،   500 من  اأكرث  اعتقلت 
وحتفظت على 48 حدثا، يف غارات 
مدينة   29 ا�شتهدفت مت�شيط  من�شقة 
عطلة  يف  االأطفال  دعارة  ملكافحة 

نهاية االأ�شبوع.
ومتكنت القوات، التي �شمت عنا�رش 
اإلقاء  �رشطة حملية وفيدرالية، من 
و55  بالغا،   464 على  القب�س 
�شتوجه  الزبائن،  من  و55  قوادا، 
وفيدرالية(  )حملية  اتهامات  لهم 

تتعلق بدعارة االأطفال، وفقا مل�شوؤول 
.FBI كبري يف

اإن  االحتادي،  التحقيقات  مكتب  وقال 
 438 اأ�شفرت عن �شبط  19 غارة  نحو 
اأدوية  اإىل  اإ�شافة  نقدا،  دوالر  األف 

ممنوعة، و�شيارات، واأجهزة كمبيوتر 
غري م�رشوعة.

ومتكن املكتب من التحفظ على االأحداث 
يف املرحلة الثالثة من عملية مت�شيط 
مل�شاعدة  تهدف  مبادرة  وهي  املدن، 
البغاء،  ميار�شون  الذين  االأطفال 

الذين  النا�س  على  حملة  و�شن 
ي�شيطرون عليهم وي�شغلونهم.

اأطلق كل من   ،2003 ويف عام 
واملركز  العدل،  ووزارة   FBI
املفقودين  لالأطفال  الوطني 
اأطلق  حملة  وامل�شتغلني، 
الوطنية  "املبادرة  ا�شم  عليها 
والتي  ال�شائعة"،  للرباءة 
اأ�شبح  ما  معاجلة  اإىل  هدفت 
االأطفال  من  متزايدة  ظاهرة 
ممار�شة  على  يجربون  الذين 

الدعارة.
حمالت  اإن  م�شوؤولون،  ويقول 
التي بلغ عددها  ال�شائعة"،  "الرباءة 
من  32 حملة، متكنت  نحو  االآن  حتى 
�شت  يف  طفل   670 نحو  ا�شرتجاع  
ماليني   3 من  اأكرث  و�شبطت  �شنوات، 

دوالر نقدا.

ر�ص� بو�صفرة
"نيويورك  �شحيفة  اعتذرت 
بو�شت" التي ميتلكها امللياردير 
املجن�س مردوخ �شاحب حمطة 
الذين  "هوؤالء  فوك�س نيوز اىل 
كاريكاتريي"  ر�شم  اليهم  ا�شاء 
عن�رشي  انه  منتقدون  قال 
باراك  الرئي�س  ي�شّبه  الأنه 
ال�شمبانزي. بحيوان  اوباما 
واعرتفت ال�شحيفة باأن الر�شم 
ن�رش  الذي  الكاريكاتريي 
الن  جدال  اثار  �شفحاتها  على 
من  املنحدرين  االمريكيني 
اعتربوه  واآخرين  افريقي  ا�شل 
الوباما.وقالت  ت�شويرا 
افتتاحي  مقال  يف  ال�شحيفة 
االنرتنت  على  موقعها  يف 

بعنوان "هذا الر�شم الكاريكاتريي: من 
ان هذا مل يكن هدفه، ونعتذر  املوؤكد 
لهوؤالء الذين ا�شاء اليهم هذا الر�شم".
وقالت ال�شحيفة كان يهدف اجماال اىل 
ال�شخرية من خطة التحفيز االقت�شادي 

املكتوبة ب�شكل غري مالئم
قد  املتظاهرين  من  مئات  وكان 
�شحيفة  مقاطعة  اىل  للدعوة  جتمعوا 
باأنها  وو�شفوها  بو�شت  نيويورك 
وردد  الر�شم.  هذا  لن�رشها  عن�رشية 
متظاهرون بقيادة ال �شاربتون الن�شط 
يف جمال حقوق االن�شان هتاف "انهوا 
ال�رشكة  مبنى  امام  االن"  العن�رشية 

مانهاتن  و�شط  يف  لل�شحيفة  املالكة 
الذي  مردوخ  روبرت  ب�شجن  وطالبوا 
العاملية نيوز  االعالمية  متلك �رشكته 
اجلن�شية  و�شحب  ال�شحيفة  كورب 
البالد. من  وطرده  منه  االمريكية 
عن  البداية  يف  ال�شحيفة  ودافعت 
�شاخرة  حماكاة  انه  وقالت  الر�شم 
ولكن  وا�شنطن  يف  ال�شيا�شة  لعامل 
�شاربتون قال انها ت�شتغل �شورة مهمة 
يف تاريخ العن�رشية جتاه ال�شود.ويف 
اأحد اأعداد ال�شحيفة �شور الكاريكاتري 
�رشطيا يطلق النار على قرد يف حماولة 
ال�شتغالل حادث اطالق نار حقيقي على 

�شمبانزي انتابته نوبة 
كونيتيكت  يف  هياج 

اال�شبوع املا�شي
�شباط  احد  وقال 
الر�شم  يف  ال�رشطة 
البحث  عليهم  "يتعني 
عن �شخ�س اخر للتوقيع 
التحفيز  قانون  على 
املقبل". االقت�شادي 
والن اوباما روج حلزمة 
حتفيز اقت�شادية بقيمة 
دوالر  مليار   787
لت�شبح  عليها  وقع 
منتقدو  ف�رش  قانونا 
الكاريكاتري  ر�شم 
ال�شمبانزي النافق على 
اوباما  اىل  ا�شارة  انه 
الذي ا�شبح اول رئي�س ا�شود للواليات 
املتحدة يف 20 من يناير كانون الثاين.
وقال �شاربتون "ارى انهم يعتقدون اننا 
حيوانات �شمبانزي ولكنهم �شيكت�شفون 
مع  �شيجتمع  انه  ا�شود".واأ�شاف  اننا 
لت�شجيعهم  االعالنات  ا�شحاب  بع�س 
على �شحب اعالناتهم وقال ان القراء يف 
ال�شحيفة.وقال  �شيقاطعون  نيويورك 
ي�شتخف  الر�شم  ان  املحتجني  بع�س 
يقولون  احتمال  وهو  اوباما  باغتيال 
االمريكيني  من  العديد  قلق  يثري  انه 

ذوي اال�شول االفريقية.

دعا ة مكافحة  وقوادين وزبائن ف يمحلة  يعتقل أطفاال   FBI

وا�صنطن حتيي مهرج�ن� �صخم� اعتذا   "نيويو ك بوست" لتصوي ها اوباما بالق د
للثق�فة العربية 

العربي  العامل  يحل 
على  �رشف  �شيف 
ثالثة  ملدة  وا�شنطن 
مبنا�شبة  ا�شابيع 
اكرب مهرجان للثقافة 
حتى  يقام  العربية 
الواليات  يف  االن 
وقت  يف  املتحدة، 
باراك  الرئي�س  وعد 
اىل  اليد  مبد  اوباما 

ال�شاحقة  الغالبية  عن  غريبة  تزال  ال  منطقة 
حتى  العرو�س  و�شتتعاقب  االمريكيني.  من 
على  للفنون  كينيدي  مركز  يف  اذار/مار�س   15
�شفاف نهر بوتوماك يف اطار مهرجان ارابي�شك 
الذي ي�شارك فيه اكرث من 800 مو�شيقي وممثل 

وراق�س وم�رشحي وفنان قادمني من 22 بلدا.
 ويهدف هذا املهرجان اىل فتح نافذة على ق�شم 
 2001 ايلول/�شبتمرب   11 منذ  بات  العامل  من 

يقرتن يف اذهان العديدين باالرهاب.
 واو�شحت الي�شيا ادامز منظمة املهرجان الذي 
جاب 15 بلدا على مدى ثالث �شنوات بحثا عن 
فنانني ي�شاركون فيه ان الفن هو اف�شل اداة يف 
متناولنا لتغيري راأي النا�س يف الدول وال�شعوب 

االخرى.
 وا�شافت قدمنا العديد من املهرجانات الدولية 
املنطقة  لهذه  وبالن�شبة  االخرية  ال�شنوات  يف 

اردت ان اظهر جمالها ووجهها االن�شاين.
ع�رشة  ميزانيته  البالغة  املهرجان  كان  وان   
مثل  عرو�شا  فيقدم  الرتاث  يكرم  دوالر  ماليني 
عرو�س دراوي�س حلب، غري انه يخ�ش�س اي�شا 
حيزا كبريا للفن املعا�رش حيث يت�شمن عرو�شا 
الباليه  لرق�س  بنغريب  خالد  املغربي  لفرقة 

وفنان الهيب هوب ال�شومايل كنان.
من  حيا  م�رشحية  املرتقبة  العرو�س  ومن   
فل�شطني لفرقة الق�شابة املتحدرة من رام الله، 
وتعر�س �شل�شلة من اال�شكت�شات واملونولوجات 
عن  ملحة  فتعطي  الثانية  االنتفا�شة  وحي  من 
احلياة اليومية يف االرا�شي الفل�شطينية يف ظل 

االحتالل اال�رشائيلي.
 ويخ�س املهرجان الن�شاء بح�شة كبرية، فيقدم 
كما  مراك�س،  من  الرببري  للغناء  ن�شاء  فرقة 
يقدم الفنانة نوال اول مو�شيقية من القمر حتيي 

خارج بالدها.
امل�رشية  للراق�شة  عر�شا  املهرجان  ويت�شمن   
م�شتقلة  فرقة  اول  ا�ش�شت  التي  من�شور  كرمية 
احمد  يرافقها  القاهرة  يف  املعا�رش  للرق�س 

كومباوري على االيقاع.
ان  كايزر  مايكل  كينيدي  مركز  رئي�س  واأو�شح 
بني  للتفاهم  نافذة  ويفتح  ال�شالم  ي�شجع  الفن 
على  املهرجان  هذا  ي�شاعد  ان  اآمال  ال�شعوب، 

التقريب بني العامل العربي والغرب.
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قال وزير النفط اليمني اأمري العيدرو�س 
اليمن  اإن  ال�شبت  يف ت�رشيحات ن�رشت 
�رشكات  من  ا�شتثمارية  عرو�شا  تلقى 
موبيل  اك�شون  بينها  من  رئي�شية  نفط 

وتوتال.
النفط  وزارة  اإن  العيدرو�س  وقال 
واملعادن اليمنية تلقت ثمانية عرو�س 
اأجنبية  �رشكات  من  نفطية  ال�شتثمارات 
منها اأربعة عرو�س قدمتها �رشكات نفط 
مفاو�شات  اجراء  اإىل  ت�شعى  رئي�شية 

مبا�رشة مع اليمن.
وقال الوزير اإن من بني هذه ال�رشكات 
اك�شون موبيل وتوتال وبي.بي لكنه مل 

يو�شح طبيعة اال�شتثمارات.
التي  االأخرى  ال�رشكات  بني  ومن 
النفط  جمموعة  عرو�شا  قدمت 
ونك�شن  ام.يف  اأو.  النم�شاوية  والغاز 

واأوك�شيدنتال.
يف  يعتزم  اليمن  اإن  العيدرو�س  وقال 
اال�شتثمارات  لت�شجيع  اجراءات  اإطار 
ح�شة  زيادة  لديه  النفط  �شناعة  يف 
اإن  االإنتاج. وقال  احلكومة يف تكاليف 
ارتفاع العائدات بف�شل زيادة م�شاهمة 
اأ�شعار  تراجع  �شيعو�س  احلكومة 

النفط.
برميل  األف   200 نحو  اليمن  وي�شدر 

يوميا من النفط.

البالد البالداأخبار  اأخبار 

اليمنية  االأمن  اأجهزة  �شّلمت 
اأحد  ال�شعودية  لنظريتها 
لديها  اأمنيا  املطلوبني  اأهم 
واأحد عنا�رش تنظيم القاعدة 
حممد  احلارث  اأبو  ويدعى 
 333 رقم  "ال�شجني  العويف 
اأن  بعد  �شابقا"  بجونتنامو 
نف�شه  لت�شليم  ا�شتدراجه  مت 
اإىل  اململكة  من  ت�شلله  اإثر 
لالن�شمام  اليمنية  االأرا�شي 

اإىل قيادة تنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة االأنباء اليمنية 
م�شوؤول  م�شدر  عن  الر�شمية 
قوله:  الداخلية  بوزارة 
االأمني  التن�شيق  اإطار  "يف 

يف  االأمنية  للجهات  امل�شرتكة  واجلهود 
البلدين، �شلمت االأجهزة االأمنية اليمنية 
حممد  املدعو  ال�شعودية،  لنظريتها 
�شعودي  احلربي  العويف  عوي�س  عتيق 
للجهات  املطلوبني  واأحد  اجلن�شية، 
واملعتقل  واململكة  اليمن  يف  االأمنية 
غوانتنامو  خليج  معتقل  يف  ال�شابق 
والذي �شبق له واأن ظهر يف ت�شجيل على 

�شبكة االأنرتنت..".

اأن  اليمني  االأمني  امل�شدر  واأو�شح 

االأمنية  لالأجهزة  نف�شه  �شلم  املذكور 
اأثناء تواجده يف حمافظة �شبوة جنوبي 
�رشقي اليمن، وفور اأن تعرفت االأجهزة 
االأمنية اليمنية على هويته وتاأكدت باأنه 
اأحد املطلوبني اأمنيا للجهات االأمنية يف 
اليمن واململكة، مت التوا�شل مع اجلهات 
املعنية يف ال�شعودية وت�شليمها اأياه يف 
املجرمني  ت�شليم  تبادل  اتفاقية  اإطار 
اأمنيا املوقعة بني وزارتي  واملطلوبني 

الداخلية يف البلدين.

املواقع  اأحد  بثه  م�شور  ت�شجيل  وكان 

املح�شوبة  االنرتنت  على 
"القاعدة" اأواخر يناير  على 
العويف  اأظهر  املا�شي، 
امليداين  القائد  بو�شفه 
يف  اجلهاد  "قاعدة  لتنظيم 
بجانب  العرب"  جزيرة 
�شعيد  يدعى  اآخر  �شعودي 
ال�شهري بو�شفه النائب العام 
يف  اجلهاد  قاعدة  تنظيم  يف 
اأبو  العرب، ومعهما  جزيرة 
ب�شري نا�رش الوحي�شي الذي 
بو�شفه  الت�شجيل  عنه  اأعلن 
"يف  اجلديد  التنظيم  زعيم 
اأحد  وهو  العرب"  جزيرة 
اأع�شاء القاعدة الـ23 الذين 
فروا من �شجن االأمن ال�شيا�شي 
واأبرز   ،2006 فرباير  يف  ب�شنعاء، 
اليمنية،  االأمنية  لالأجهزة  املطلوبني 
بتهمة ت�شكيل تنظيم م�شلح، والتخطيط 
لتفجري من�شاآت نفطية يف اليمن، ف�شال 
عن اإظهار ال�رشيط ل�شخ�س رابع يعد من 
اأمنيا يف اليمن  اأحد العنا�رش املطلوبة 
الرميي  قا�شم  هريرة  اأبو  يدعى  والذي 
كما  للتنظيم.  الع�شكري  القائد  بو�شفه 
ت�شمن �رشيط الفيديو، اإعالن الوحي�شي 
يف  القاعدة  لتنظيم  موحد  ت�شكيل  عن 

اجلزيرة العربية.

�صب�أنت : حممد الب��ص�
رف�شت حمكمة اال�شتئناف للدائرة الثانية 
احلكومة  طعن  اأم�س  نيويورك  بوالية 
اأ�شدرته  الذي  القرار  يف  االأمريكية 
حمكمة اال�شتئناف القا�شي باإلغاء قرار 
حمكمة بروكلني الذي كان اإدان اليمنيني 
ال�شيخ حممد علي املوؤيد ومرافقه حممد 

زايد.
و قال املحامي االأمريكي جونثان مارك�س 
لوكالة االأنباء اليمنية )�شباأ(:" اإن حمكمة 
اال�شتئناف للدائرة الثانية رف�شت طعن 
احلكومة االأمريكية يف قرارها ال�شابق، 
اإال اأن قرار اإعادة حماكمة موكليه ال�شيخ 
حممد املوؤيد ومرافقه حممد زايد ما زال 

قائمًا.
يف  اأمله  عن  مارك�س  املحامي  واأعرب 
مع  حاليا  اجلاري  التفاو�س  جناح 
باإعادة  الإقناعها  االأمريكية  احلكومة 
املوؤيد و زايد اإىل اليمن، وعدم قيامها 
الأن  اال�شتئناف  قرار  يف  جمددًا  بالطعن 
املحكمة  اإىل  الق�شية  رفع  يتطلب  ذلك 

العليا.
للدائرة  اال�شتئناف  حمكمة  وكانت 
الثانية اأبطلت يف �شهر اأكتوبر املن�رشم 
�شد  االبتدائية  بروكلني  حمكمة  قرار 
حممد  ومرافقة  املوؤيد  حممد  ال�شيخ 
زايد و طلبت املحكمة من املدعي العام 
اإعادة حماكمة املوؤيد و زايد يف حمكمة 
قا�شي  برئا�شة  لكن  االبتدائية  بروكلني 

اآخر و حتت اأدلة جديدة.
ال�شيخ  برباءة  احلكم  منطوق  وق�شى 
املوؤيد ومرافقه من تهمة دعم االإرهاب، 

واأمرت باالإفراج عنهما واإغالق الق�شية اأو 
اإعادة حماكمتهما مرة اأخرى يف املحكمة 

االبتدائية .
هيئة  اأن  اال�شتئناف  حمكمة  واعتربت 
"كانت  االأوىل  املحاكمة  يف  املحلفني 
بال�شهادات  و�شفته  مبا  متاأثرة 
اال�شتفزازية التي حتدثت عن ارتباطات 
لها  يكن  مل  والتي  باالإرهاب  املتهمني 

اأية عالقة بالق�شية".
اأ�شوات  باإجماع  �شدر  الذي  احلكم  واأكد 
ثالثة ق�شاة يف املحكمة ، "وجود اأخطاء 
قد  االأرجح  على  تكون  قد  الرباهني  يف 

اأثرت يف م�شار املحاكمة".
وكانت حمكمة بروكلني ق�شت يف الـ28 
)يوليو( 2005 ب�شجن املوؤيد 75 عامًا، 
ودفع غرامة قدرها مليون وربع املليون 
دوالر، وعلى زايد بال�شجن 45 عامًا يف 
بتهمة  حمالكتهما  �شوء  يف  الحق  وقت 

متويل ودعم "االإرهاب" .

لالإدعاء  يحق  انه  اإىل  ي�شار 
احلكم  ا�شتئناف  االأمريكي 
ال�شادر، اأمام املحكمة االأمريكية 
العليا يف حال ثبوت وجود خطاأ 

اأ�شا�شي.
يف  اليمن  �شفري  نائب  وكان 
الله  عبد  يحيى  وا�شنطن 
بزيارة  موؤخرا  قام  ال�شوكاين 
ورفيقه  املوؤيد  حممد  لل�شيخ 
فلورن�س  ب�شجن  املعتقلني  زايد 
االأمريكية  كولورادو  بوالية 
لالإطالع على حالتهما ال�شحية. 
االأنباء  لوكالة  ال�شوكاين  واأكد 
"اأن  الزيارة  )�شباأ( بعد  اليمنية 
حالة ال�شيخ حممد املوؤيد ورفيقه حممد 

زايد يف ا�شتقرار .
تنفيذا  تاأتي  الزيارة  هذه  "اإن  وقال 
علي  الرئي�س  االأخ  فخامة  لتوجيهات 
ومتابعته  اجلمهورية  رئي�س  الله  عبد 
امل�شتمرة لق�شية ال�شيخ املوؤيد ورفيقه 
حالتهما  على  االطمئنان  على  وحر�شا 
يتم  حتى  ق�شيتهما  ومتابعة  ال�شحية 

االإفراج عنهما.
اأر�شلت  اأن  بعد  الزيارة  هذه  وجاءت 
اجلهات  اإىل  مذكرات  اليمنية  ال�شفارة 
نقل  فيها  طلبت  وا�شنطن  يف  املعنية 
مركز  اأي  اإىل  ورفيقه  املوؤيد  ال�شيخ 
طبي ملتابعة حالتهما ال�شحية، و ردت 
توؤكد  مبذكرات  ذلك  على  ال�شجن  اإدارة 
يتلقيان  وانهما  م�شتقرة  حالتهما  اأن 

العناية الطبية الالزمة.

االستئنافية بنيويوك ت فض طعن احلكومة االم يكية ف يقضية املؤيد و فيقه زايد

اليمن يسّلم السعودية مطلوبا ينتم يإىل “القاعدة”
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  جن�ح ومك�صب
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وك�لة �صب�أ: 
حمزة احل�صرمي ، حممد 

العلفي 

انقاذ  ال�شهل  من  يكون  قد 
القدمية  �شنعاء  مدينة 
اليوم من االنهيار وو�شع حد 
لت�رشب املياه ووقف اخلطر 
يف  انيابه  ين�شب  بات  الذي 
قد  لكنه   ، العتيقة  منازلها 
�شعبا  غدا  االنقاذ  هذا  يكون 
و�شعبا جدا يف حال ا�شتمرت 
جتاهل  يف  املعنية  اجلهات 
وم�شوؤولياتها  واجباتها 
حلماية املدينة التاريخية. 

�شنعاء  مدينة  باتت 
امام  لوجه  وجها  التاريخية 
اخلطر احلقيقي الذي مل يعد 
من احلكمة جتاهله او تاأجيل 
امتد  النه   ، معه  التعامل 
حتى بات ي�شمل معظم احياء 
املدينة يف وقت نالت املياه 
املنازل  بع�س  من  املت�رشبة 
غمرة  يف  �رشعاء  ف�شقطت 
املخت�شة  اجلهات  جتاهل 
القيام بواجباتها ازاء حماية 
هذه املدينة التي متثل واجهة 
اليمن ال�شياحية امام العامل 
... اأكرث من 30 يف املائة من 
الوقت  حتى  املدينة  منازل 
الراهن ت�رشرت جراء ت�رشب 
املياه من قنوات مياه ال�رشب 
ا�شا�شاتها  اىل  املجاري  و 
وقت  يف  جدارنها  فت�شققت 
انهارت بع�شها باال�شافة اىل 

هبوط بع�س ال�شوارع. 
�شهدت  اأن  بعد  هذا  ياأتي 
اأحد  اإنهيار  موؤخرا  املدينة 
و  الرجوي(  )�شم�رشة  اأبنيتها 
ت�شبب يف وفاة �شخ�شني، ما 
امل�شكلة  عن  ت�شاوؤالت  خلق 
اخلرباء  بع�س  اأرجع  التي 
املياة  ت�رشب  اإىل  ا�شبابها 
وال�رشف  املياه  �شبكة  من 
ازقة  ر�شف  و�شوء  ال�شحي، 
وكرثة  املدينة  وحواري 

اأعمال احلفريات فيها.
/ اليمنية  االأنباء  وكالة 
امل�شكلة  من  اقرتبت  �شباأ/ 
وناق�شت اأ�شبابها مع اجلهات 
الدور  و  االخت�شا�س  ذات 
به  تقوم  اأن  ينبغي  الذي 
ملعاجلة  املعنية  اجلهات 
مبا  اخلطر  ووقف  االأ�رشار 
مكونات  على  احلفاظ  ي�شمن 
املعماري  والطابع  املدينة 
على  به  متيزت  الذي  الفريد 

مر الع�شور. 

*ت�صقق�ت من�زل
الهيئة  رئي�س  اأكد  البدء  يف 
املدن  على  للحفاظ  العامة 
الله  الدكتور عبد  التاريخية 
لديها  الهيئة  اأن  عي�شى  زيد 
لرتميم  طلب   100 من  اأكرث 
من  يعاين  بع�شها  بيوت 
وبع�شها  وت�شققات  �رشوخ 
�رشيع  تدخل  اىل  يحتاج 
وتهدم  انهيارها  دون  يحول 

اجزاء منها.

*مل�ذا ت�صققت انه�رت 
املن�زل؟..

ا�شباب  الهيئة  رئي�س  اأرجع 
بع�س  وانهيارات  ت�شققات 
القدمية  �شنعاء  يف  املباين 
�شبكة  بت�رشبات  تاأثرها  اىل 
ال�شحي  وال�رشف  املياه 
"اإنتهاء  اعتربه  ما  ب�شبب 
عمرها االفرتا�شي ". الر�شف 

اخلاطئ لل�شوارع .

اأخر  �شبب  اإىل  عي�شى  واأ�شار 
الرطوبة  "انحبا�س  يف  متثل 
عملية  نتيجة  تبخرها  وعدم 
املكتمة  ال�شوارع  ر�شف 
من  خروجها  اىل  اأدى  ما 
"بالتايل   : واردف  املنازل" 
حتت  للمياه  ت�رشب  اي 
فيوؤثر  يبقى حمبو�شا  االر�س 
على ا�شا�شات املنازل ... اأي 
ان حل امل�شكلة مرتبط باإزالة 

ال�شبب ".
خزانات املنازل و�شدد رئي�س 
على  التاريخية  املدن  هيئة 
املواطنون  يعي  اأن  �رشورة 
داخل  املياه  ت�رشب  خطورة 
وجود  نتيجة  منازلهم 
)يف  داخلها  املياه  خزانات 
الدهاليز( والتي متثل �رشرا 
ا�شا�شات  على  م�شتقبليا 

املباين. 
وقال الدكتور عي�شى : اأبلغنا 
للمياه  العامة  املوؤ�ش�شة 
للرتكيز  ال�شحي  وال�رشف 
القدمية  �شنعاء  مدينة  على 
ومراعاة مالها من خ�شو�شية 
برنامج  تنفيذ  منها  تتطلب 
�شيانة مكثف وعاجل ل�شبكة 
 .. ال�شحي  وال�رشف  املياه 
م�شيفًا " ن�شعى لتبديل �شبكة 
ال�شحي  وال�رشف  املياة 
كبري  برنامج  لكنه  بالكامل 

ومكلف ويحتاج وقت. 
التعامل  �رشعة  اإىل  ودعا 
لقدم  امل�شكلة  هذه  مع 
وعدم  "�شنعاءالقدمية" 
املقاومة  على  منازلها  قدرة 
ترتفع  برجية  منازل  كونها 
ادوار واي ت�رشب  اىل ثمانية 
كبرية  خطورة  ي�شكل  للمياه 

عليها. 
وحدد زيد عي�شى دور الهيئة 
امل�شكلة  حل  يف  لالإ�شهام 
املخاطر  عن  "التنبيه  يف 
القادمة ، التن�شيق مع جهات 
يف  امل�شاهمة   ، االخت�شا�س 
املعاجلات املتخذة بكادرها 

الفني وخرباتها . 
التعاون  اإىل  اجلميع  دعا  و 
بحلول  للخروج  والتن�شيق 
على  احلفاظ  ت�شمن  عملية 
واملكون  التاريخية  القيمة 
املعماري ل�شنعاء القدمية. 

ا�صب�ب هبوط ال�صوارع . 
عام  مدير  يرى  بدوره 
والتدريب  الدرا�شات  مركز 
املعماري ) CATS ( املهند�س 
ب�شري ناجي الكينعي ان �شبب 
امل�شكلة يتمثل يف"اخلطاأ يف 

 .. ال�شوارع"  ر�شف  تقنية 
:" كان يفرت�س عند  مو�شحًا 
على  االحجار  و�شع  الر�شف 
لت�شتطيع  مبا�رشة  الرتبة 
الرتبة التنف�س مبعنى خروج 
فوا�شل  خالل  من  الرطوبة 

االحجار ". 
الكينعي  املهند�س  ذكر  و 
على  االحجار  ر�شف  ان 
بتكتيم  يت�شبب  ال�شبيات 
اىل  يوؤدي  الرتبة مما  تهوية 
وبالتايل  الرطوبة  انحبا�س 
لل�شوارع  هبوط  يح�شل 
املباين  ا�شا�شات  على  فيوؤثر 
في�شبب الت�شققات .. واأرجع 
هذه  عمر  الكينعي  املهند�س 
امل�شكلة )القدمية( اإىل مرحلة 
ال�شوارع  ر�شف  اأعمال  بدء 
�شبكة  تنفيذ  يف  وال�رشوع 
املياه وال�رشف ال�شحي التي 
نتيجة  اأثارها  تظهر  بداأت 
باملياه...  الرتبة  ت�شبع 
�شنوات  عليها  م�شى  انه  اأي 
هيئة  اأن  اإىل  لفت  و  طويلة 
املدن التاريخية التي يتبعها 
املركز تعمل على تدارك هذه 
الطرق  وا�شتخدام  امل�شكلة 
عملية  من  تبقى  ملا  االن�شب 

الر�شف. 
الديلمي  املهند�س  وحمل 
املنفذين ملا ا�شماه "االأعمال 
الع�شوائية" التي تنفذ داخل 
املدينة يف �شبكتي االت�شاالت 
باأعمال  والقيام  واملياه 
حفريات م�شتمرة يف ال�شوارع 
جزء من م�شوؤولية امل�شكلة. 

وحدة  م�رشوع  مدير  اأ�شار  و 
الكبري  اجلامع  مباين  ترميم 
اإىل ان عدد املنازل املت�رشرة 
يقارب  القدمية  �شنعاء  يف 
30 باملئة من مباين املدينة 
بجوار  الواقعة  كاملباين 
بداأت  والتي  الكبري  اجلامع 

اعمال ترميمها وتاأهيلها.  

*اأكرث االم�كن �صررا 
و حدد اأكرث االأماكن التي ت�شم 
 (  : مبان مت�رشرة يف حارات 
 ، املفتوين   ، القلي�س  غرقة 

والطوا�شي ( . 
و اأ�شار املهند�س الديلمي اإىل 
لعقد  اجلارية  التح�شريات 
ي  للبحث  خا�س  اإجتماع 
امل�شكلة  لهذه  عملية  حلول 
التخطيط  وزارتي  ي�شم 
العا�شمة  وامانة  والثقافة 
التاريخية  املدن  وهيئة 
للمياه  العامة  واملوؤ�ش�شة 
وال�رشف ال�شحي للبحث عن 
م�رشوع  تنفيذ  العادة  متويل 
وال�رشف  املياه  �شبكة 

ال�شحي داخل املدينة.
منازل  اقدم  احد  مالك  اأكد  و 
غربي  القدمية  �شنعاء 
قايد  �شالح  الكبري  اجلامع 
اأرجع  و  امل�شكلة  قدم  غثيم 
الذي  ال�شارع  اإنهيار  اأحداث 
العام  ماقبل  اإىل  فيه  ي�شكن 

2002م. 
�شوت  �شمعنا  غثيم:  وقال 
انفجار يف عام 2002م كاأنه 

لغم لكن ات�شح لنا انه �شوت 
هبوط ال�شارع و ت�شقق البيوت 
املدن  هيئة  اىل  فتوجهنا 
املياه  وموؤ�ش�شة  التاريخية 
اجلهتني  من  جلنة  ف�شكلوا 
وجدوا  الر�شف  فكوا  وعندما 
ان م�رشوع املياه و املجاري 
يت�رشب اىل اال�شا�شات نتيجة 
حللزونات  اخلاطئ  للو�شع 
كان  حيث  التفتي�س  غرف 
الواحدة  بني  فراغات  هناك 

واالخرى .
و ذكر غثيم ان اللجنة رفعت 
خالله  من  قدرت  تقريرا 
تكاليف الرتميم بـ 24 مليون 

ريال.

*انهي�ر �صم�صرة الرجوي 
املتعلقة  اجلوانب  وعن 
الرجوي  �شم�رشة  بانهيار 
موؤخرا و راح �شحيته �شخ�شان 
مدير  قال  فيها  كانوا  ممن 
املدن  بهيئة  التفتي�س  اإدارة 
 " معو�شة  عادل  التاريخية 
ل�شاحب  ترخي�س  ا�شدار  مت 
مهام  اأت�شلم  اأن  قبل  العقار 
و  2006م  يف  باالدارة  عملي 

مل يقم بتجديدة حتى االأن.
التفتي�س  اإدارة  مدير  اأ�شار  و 
بحفر  قام  املواطن  ان  اإىل 
وهو  ال�شم�رشة  داخل  بدروم 
خمالفا  عمال  يعترب  ما 
داخل  املعماري  للطابع 

مدينة �شنعاء القدمية .
ممنوع  احلفر  ان  اىل  ولفت 
على  خطورة  من  لذلك  ملا 
املجاورة  واملباين  املبنى 

نظرًا لقدم مباين املدينة 
مالك  وكيل  اأو�شح  فيما 
الرجوي  �شلطان  ال�شم�رشة 
قمنا   : بالقول  احلفر  دوافع 
تقوية  لغر�س  باحلفر 
البناء  وتثبيت  اال�شا�شات 
املجاري  لت�رشب  نتيجة 
التي  ال�شديدة  والرطوبة 

بداأت توؤثر على اال�شا�شات.

*ال مب�الة 
عام  اأمني  األقى  جانبه  من 
مبدينة  املحلي  املجل�س 
�شنعاء القدمية جماهد الغيل 
املياه  موؤ�ش�شة  على  الالئمة 

بامانة  ال�شحي  وال�رشف 
اعتربه  ما  ب�شبب  العا�شمة 
جادة  باجراءات  قيامها  عدم 
تتنا�شب وحجم امل�شكلة التي 
�شكان  من  كثريا  توؤرق  باتت 
توقف  جانب  اإىل  املدينة 
بع�س  ر�شف  اإعادة  عملية 
احلارات التي ينفذها جمل�س 
كمعاجلة  املديرية  حملي 
جزئية للم�شكلة بحجة انتظار 
القيام  للموؤ�ش�شة  املجل�س 
فيها  املجاري  �شبكة  يتغيري 

منذ اأكرث من ثالثة اأ�شهر.

*ردود وحلول
جهات  واي�شاحات  ردود 
باعمال  املعنية  االخت�شا�س 
وال�رشف  املياه  �شبكة 
�شوارع  ور�شف  ال�شحي 
ما  بقدر  القدمية  �شنعاء 
حقيقية  م�شكلة  وجود  اأكدت 
اأكدت عزم اجلميع و توجههم 
للم�شكلة  خمرج  ايجاد  نحو 

باتخاذ حلول عاجلة.
حيث اأكد مدير عام املوؤ�ش�شة 
وال�رشف  للمياه  العامة 
العا�شمة  باأمانة  ال�شحي 
حر�س  املهدي  اإبراهيم 
كامل  تغيري  على  املوؤ�ش�شة 
وال�رشف  املياه  ل�شبكة 
مدير  .واأو�شح  ال�شحي 
متديد  اأعمال  اأن  املوؤ�ش�شة 
نفاد  ب�شبب  توقفت  ال�شبكة 
البال�شتيكية  االأنابيبب  كمية 
�شتوا�شل  املوؤ�ش�شة  اأن  و 
هيئة  مع  بالتن�شيق  عملها 
املجل�س  و  التاريخية  املدن 
بتغيري  باملديرية  املحلي 
االأوىل  بالطريقة  ال�شبكة 
من  االأنابيب  و�شول  مبجرد 
اململكة العربية ال�شعودية يف 

غ�شون ال�شهرين املقبلني.
الثاين  اخلط  يتمثل  فيما 
بح�شب  املوؤ�ش�شة  لعمل 
امكانية  بحث  يف  املهدي 
قر�س  من  جزء  تخ�شي�س 
للتنمية  العربي  ال�شندوق 
العامة  للموؤ�ش�شة  املمنوح 
اأو  امل�رشوع،  تنفيذ  ل�شالح 
لتبني  دولية  معونة  بحث 
ما  وهو  بكامله،  امل�رشوع 
يف  حاليَا  متابعته  يجري 

والتعاون  التخطيط  وزارة 
الدويل ، بناَء على تو�شيات 
على  احلفاظ  جلنة  اجتماع 

مدينة �شنعاء موؤخرَا. 
من جهته ا�شتبعد نائب مدير 
عام املوؤ�ش�شة العامة للمياة 
باالأمانة طه ال�شياغي م�شاألة 
االفرتا�شي  العمر  انتهاء 
ال�شحي  ال�رشف  ل�شبكة 
القدمية،  �شنعاء  مبدينة 
ال�شبكة  هذه  تكون  ان  نافيا 
ال�شبب يف م�شاكل ت�شدع  هي 

بع�س املنازل . 
ال�رشف  �شبكة  اأن  وذكر 
القدمية  ل�شنعاء  ال�شحي 
22 عاما،  اإىل  يرجع عمرها 
وتلقى معاجلة فورية من قبل 
اأو  املوؤ�ش�شة لتفادي اأي خلل 
ب�شورة  عليها  يطراأ  ت�رشيب 

عاجلة. 
ت�رشيبات  ال�شياغي"  وقال 
املجاري عادة تظهر وتف�شح 
عن نف�شها كونها تبعث روائح 
ي�شتطيع  ال  كثرية،  وعالمات 
بعالمات  اإما  حتملها،  اأحد 
نقاط  عرب  اأو  املنزل  اأ�شفل 
معاجلتها  وتتم  التفتي�س 

فوريًا من قبل املوؤ�ش�شة.
ال�شياغي  ي�شتبعد  ومل 
حاجة املدينة لتغيري �شبكة 
باملدينة  ال�شحي  ال�رشف 
باأنابيب  ا�شتبدالها  واأهمية 
قامت  بال�شتيكية،حيث" 
العديد  باإنزال  املوؤ�ش�شة 
اخلا�شة  املناق�شات  من 
بتغري �شبكة ال�رشف ال�شحي 
مبدينة �شنعاء القدمية ولكن 
اأو  املقاولني  من  يتقدم  مل 
ال�رشكات، ذات الكفاءة التي 
املوؤ�ش�شة  ثقة  من  متكنها 

لتنفيذ امل�رشوع".

يف االخري :
هذه  �شالح  يف  الوقت  هل 
الذي  الوقت  هل  ؟  اجلهود 
االجراءات  عليه  اعتادت 
االجهزة  يف  الروتينية 
�شالح  يف  �شيكون  احلكومية 
اأم  املدينة  م�شكلة  جهود حل 
قو�شني  قاب  بات  اخلطر  ان 
او ادين من قرع جر�س االنذار 

االخري؟!.. 

صنعاء القدمية مهددة باالنهيا  !
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آل ال ومي، وعلى اخلصوص احلاج 
عطية أبو ومي، يتقدم بالشك  للجالية 
الك مية واإلخوة الذين شا كوا ف يالعزاء 
وتشييد جثمان احلاجة "أمينة أبو  ومي" 
زوجة احلاج عطية، وخنص بالشك  إدا ة 
مسجد عم  بن اخلطاب وعلى  أسهم 
فضيلة الشيخ "عبد اخلالق النقيب" 

وأخيه الشيخ " سيد النقيب" .
كما نشك  األطباء الع ب الذين أش فوا 

على  عاية احلاجة أمينة وعلى اخلصوص 
الدكتو  صاحل خداش والدكتو  أمين 

محدان .
انا لله وإنا اليه  اجعون 

ندعو الله أن ال يصيبكم مبك وه
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نزاع  لت�شوية  الدويل  املبعوث  اأنهى 
املغاربية  جولته  الغربية  ال�شحراء 
موؤ�رشات  باالفق  تظهر  اأن  دون  االوىل 
حل  اإىل  بالو�شول  االأمل  عودة  على 
حدا  ي�شع  االأطراف  جميع  من  مقبول 
من  اكرث  منذ  للمنطقة  املوؤرق  للنزاع 

ثالثة عقود ون�شف.
العربي"  القد�س   " �شحيفة  وذكرت 
ال�شابق  االأمريكي  الدبلوما�شي  ان 
اأول حترك  اختتم يف  كري�شتوفر رو�س 
�شح�شًيا  مبعوًثا  تعيينه  منذ  له 
لالمني العام لالمم املتحدة لل�شحراء 
بلقاء  املغاربية  جولته  الغربية 
بعد  بوتفليقة  عبدالعزيز  الرئي�س 
زيارة كل من املغرب حيث التقى عددا 
راأ�شهم  من امل�شئولني املغاربة وعلى 
العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�س 
حممد  التقى  حيث  تندوف  وخميمات 

عبدالعزيز زعيم جبهة البوليزاريو.

تنتهي  التي  ويحاول رو�س يف جولته 
من  كل  زيارة  بعد  االربعاء  اليوم 
مواقف  ا�شتك�شاف  وباري�س  مدريد 
يف  املوؤثرة  والدول  النزاع،  اأطراف 
من  اخلام�شة  للجولة  متهيدا  النزاع، 

يرتقب  التي  املفاو�شات 
اأن تكون �شهر مار�س/ اآذار 
املقبل بعد و�شول اجلوالت 
االربع ال�شابقة التي جرت 
حزيران   / يونيو  منذ 
اىل  مانها�شت  يف   2007

الباب امل�شدود.
جولته  هام�س  على 
الدويل  املبعوث  ادىل 
زادت  غام�شة  بت�رشيحات 
غمو�شا  مهمته  م�شتقبل 
املهمة  هذه  باأن  واوحت 
التي كلف قبله بها جيم�س 
اخلارجية  وزير  بيكر 
فال�شيوم  فان  وبيرت  اال�شبق  االمريكي 
ال�شويدي لي�شت اكرث من  الدبلوما�شي 
اطراف  من  كل  بتم�شك  بالرمال  حرث 
للنزاع  ومقاربته  مبوقفه  النزاع 

وت�شويته.

اخالء �صبيل 3 من املوقوفني ال�صبعة 
يف ق�صية اغتي�ل احلريري

املدعي  مكتب  اأفاد 
التمييزي  العام 
اأن  مريزا  �شعيد 
اللبناين  الق�شاء 
اخلى اليوم االربعاء 
من  ثالثة  �شبيل 
ال�شبعة  املوقوفني 
التحقيق  اطار  يف 
رئي�س  اغتيال  يف 

الوزراء اللبناين رفيق احلريري.
هم  �شبيلهم  اخلي  الذين  الثالثة  واملوقوفون 
ال�شقيقان اللبنانيان حممود واحمد عبد العال 
ابراهيم جرجورة على ما  ال�شوري  واملواطن 
او�شح امل�شدر ذاته.وكان ي�شتبه خ�شو�شا يف 
و�شللوا  مبعلومات  االدالء  عن  تغا�شوا  انهم 

املحققني.

قلق عراقي جت�ه قرار امل�لكي 
اإن�ص�ء قوة ع�صكرية خ��صة

قرار  اأثار 
الوزراء  رئي�س 
املالكي  نوري 
قوة  باإن�شاء 
ع�شكرية خا�شة 
تابعة  غري 
لوزارتي الدفاع 
 ، خلية ا لد ا و
الكثري من القلق 
يكون  اأن  من 

املالكي ب�شدد تاأ�شي�س نظام ديكتاتوري مثل 
نظام �شدام ح�شني.

ونقلت �شحيفة" امريكا اليوم " عن اإياد عالوي 
املنتقدين  واأحد  ال�شابق  احلكومة  رئي�س 
من خطورة  ب�شدة  احلالية حتذيره  للحكومة 
مترير م�رشوع القرار الذي تقدمت به حكومة 
قوات  اإن�شاء  اإىل  يهدف  والذي  املالكي، 
خا�شة تكون حتت م�شوؤولية املالكي مبا�رشة 

وال عالقة لها بوزارتي الدفاع والداخلية.
باأن  كفيل  القرار  م�رشوع  اأن  عالوي  واأ�شاف 
عا�شها  التي  الظالم  عهود  اإىل  العراق  يعيد 

اإبان حكم نظام �شدام ح�شني.
عن  اأعربوا  اآخرين  عراقيني  م�شوؤولني  لكن 
م�شاندتهم لقرار املالكي وقالوا اإن تلك القوة 

من �شاأنها اأن تقوي موؤ�ش�شة رئا�شة الوزراء.
البياتي  عبا�س  االئتالف  عن  وذكرالنائب 
من  املا�شي  يف  تتخوف  كانت  وا�شنطن  اإن 
�شعف موؤ�ش�شة رئا�شة الوزراء، وبعدما جنح 
املالكي يف تقوية مركزه واأخذ بزمام االأمور 
داخل العراق باتت وا�شنطن تتخوف من قوته 
اإىل  حتوله  من  وحتذر  نواياه  يف  وت�شكك 

ديكتاتور، على حد تعبري النائب البياتي.

الذرية  الطاقة  وكالة  مدير  اأكد 
بالده  اأن  عثمان  اإبراهيم  ال�شورية 
الدولية  الوكالة  ملفت�شي  ت�شمح  لن 
ت�شمل  قد  الأنها   ، التفتي�س  من  مبزيد 
مواقع ع�شكرية ال تدخل يف اخت�شا�س 

الوكالة.
وقللت �شوريا من �شاأن ما قالت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من عثورها على 
يورانيوم معالج يف منطقة �شحراوية 

ب�شوريا.
جدل  بعد  الت�رشيحات  هذه  وتاأتي 
حاد واجه ال�شوريني واملفت�شني اأثناء 
اأع�شاء  الإطالع  خ�ش�شت  تقرير  جل�شة 

الوكالة الدولية الـ 35 بفيينا.
اأ�شدرت  قد  الدولية  الوكالة  وكانت 
يوم اخلمي�س املا�شي تقريرا جاء فيه 
اآثار  على  عرثوا  الوكالة  مفت�شي  اأن 

�شهر  يف  التقطت  عينة  يف  اليورانيوم 
موقع  من  املا�شي  حزيران  يونيو/ 
الكرب اأو دير الزور الذي تعر�س لق�شف 

اإ�رشائيلي عام 2007.
االختبارت  اإن  كذلك  التقرير  وقال 
اأنها  وجدت  العينة  على  اأجريت  التي 
جزئيات  من  جزيئة   80 على  حتتوي 

اليورانيوم.
عثمان  عن  "رويرتز"  وكالة  ونقلت 
ميكن  الكيميائية  االختبارات  قوله:" 
اأن جترى بطرق خمتلفة. كما اأن اخلطاأ 
وارد جدا اأثناء اإجراء هذه االختبارات 

داخل املختربات الكل يعلم هذا" .
االجتماع  ح�رشوا  دبلوما�شيون  وقال 
قدمته  الذي  العر�س  اإن  املغلق 
الوكالة الدولية يف بداية اجلل�شة ذكر 
اأن "العثور على 80 جزيئة من اأوك�شيد 

اليورانيوم ذو داللة كبرية" .
وقال رئي�س املفت�شني اأويل هينونن اإن 
املوقع  عليها يف  ُعرث  التي  اجلزيئات 
ومل  ال�شكل  كروية  كانت  ال�شوري 
اجلزيئات  باأن  علما  م�شطحة،  تكن 
امل�شطحة هي التي ت�شتعمل لتزيد من 

قدرة ال�شالح على االخرتاق.

سو يا ت فض إج اء جولة ثانية من التفتيش النووي

فتح ومحاس تتفقان على وقف احلمالت وإطالق املعتقلين
الوطني  التحرير  حركتا  اتفقت 
الفل�شطيني )فتح( واملقاومة االإ�شالمية 
االإعالمية  وقف احلمالت  على  )حما�س( 
للمعتقلني  التدريجي  واالإطالق  بينهما 
ال�شيا�شيني من كال اجلانبني يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة.
ويف ختام �شل�شلة املباحثات التي جرت 
متهيدا  االأربعاء  القاهرة  يف  بينهما 
 12 الوطني مب�شاركة  احلوار  النطالق 
ف�شيال فل�شطينيا، عقد رئي�س كتلة فتح 
باملجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني ع�شو 
االأحمد  عزام  القاهرة  حلوار  وفدها 
خارجية  وزير  حما�س  يف  والقيادي 
احلكومة املقالة حممود الزهار موؤمترا 
�شحفيا يف القاهرة اأعلنا فيه التو�شل 
التفاق مكتوب بينهما ن�س على التايل:

بالوقف  االلتزام  على  التاأكيد  اأوال: 
الكامل للحمالت االإعالمية بني الطرفني 
الوطني  احلوار  جل�شات  بدء  مع 
الفل�شطيني ال�شامل اليوم اخلمي�س 26 

فرباير/�شباط.
ثانيا: يف اإطار توفري املناخ االإيجابي 
للحوار، تتوقف االعتقاالت ال�شيا�شية 
وفقا  وال�شفة(  غزة  )يف  والتنظيمية 
تتوا�شل  اأن  على  والنظام،  للقانون 
اأخرى  اأعداد  عن  لالإفراج  االإجراءات 

معتربة من املعتقلني.
ثالثا: ت�شكيل جلنتني يف كل من ال�شفة 
احلركتني  بني  غزة  وقطاع  الغربية 
ومعاجلة  االإعالمية  التجاوزات  لوقف 

على  والعمل  االعتقاالت  ق�شية 
على  املعتقلني،  اإطالق  موا�شلة 
مدى  يف  امللف  هذا  اإغالق  يتم  اأن 
احلوار  جل�شات  انتهاء  يتجاوز  ال 

الوطني.
البيان  عقب  له  ت�رشيحات  ويف 
امل�شرتك، قال عزام االأحمد اإنه رغم 
اأن حركته ترى اأن االعتقاالت تعود 
الفل�شطينية  ال�شاحة  يف  لالنق�شام 
على  اتفقتا  وفتح  حما�س  فاإن 
اإىل  متدرج  ب�شكل  اخلالف  تفكيك 

حني اإزالة االأ�شباب التي اأدت اإليه.
اجلربية  االإقامة  رفع  مت  اأنه  واأ�شاف 
اإن احلكومة املقالة يف غزة  التي قال 
فتح،  قيادات  من  عدد  على  فر�شتها 
واأن بع�س هوؤالء و�شلوا اإىل رام الله، 
م�شريا اإىل اأن فتح �شلمت حما�س قائمة 
واأن  بغزة،  فتح  من  مبعتقلني  اأوىل 
هو  احلوار  الإجناح  احلقيقية  ال�شمانة 

الوحدة الفل�شطينية.

العربان العرباناأخبار  11اأخبار 
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املتحدة  الواليات  غادرت 
ت�شم  �شخمة  بحرية  جمموعة 
اأطلق  ومدمرات  طائرات  حاملة 
للقيام  ال�شاربة"  "القوة  عليها 
قدرت  م�شاحة  يف  بدوريات 
بع�رشة اآالف كيلومرت مربع ت�شم 
البحر االأبي�س املتو�شط ومنطقة 
من  واأجزاء  العربي  اخلليج 

املحيط الهندي.
وح�شب االأدمريال كريت تيد قائد 
فاإن  ال�شاربة"  "القوة  جمموعة 
�شتكون  املجموعة  هذه  مهمة 
وتقدمي  اإغاثة  بعمليات  القيام 
وعمليات  اإن�شانية  م�شاعدات 
للرد يف االأزمات يف اإطار "ر�شالة 
جنبًا  معهم  نقف  باأننا  حللفائنا 
اأخطر  من  واحدة  يف  جنب  اىل 
االأعداء  واإثناء  بالعامل  املناطق 
املحتملني عن القيام باأي اأعمال 

مفرت�شة".
مقاتلني  من  البحرية  اأطقم  وخ�شعت 
اآالف  �شتة  عددهم  بلغ  الذين  وبحارة 
لتدريبات  ال�شاربة"،  "القوة  هذه  يف 
مكثفة على مدى ال�شتة اأ�شهر املا�شية، 
"�شيقومون  التي  املهام  على  ركزت 
بها" خالل فرتة هذه املهمة مبا فيها 

مكافحة القر�شنة.
وت�شم القوة ال�شاربة حاملة الطائرات 
را�شية  كانت  والتي  ايزنهاور  دوايت 
الع�شكري  نورفولك  ميناء  يف 
العامني  مدى  على  فريجينيا  بوالية 
باجتاه  ال�شبت  وغادرت  املا�شيني، 

التموين  �شفينة  ومعها  املنطقة، 
والوقود بيج هورن، و�شفينة الذخرية 
وحاملة  واملدمرة  �شاكاجاوي، 

ال�شواريخ بينربيدج.
كما اأبحرت من ميناء ماي بورت بوالية 
البارجتان  نف�شه  الوقت  يف  فلوريدا 
والفرقاطة  وفيك�شربج  جيت�شربج 
هاليبريتن، لالن�شمام اىل املجموعة، 
بهم  �شتلحق  متى  بعد  يعلن  مل  بينما 
مدمرة ال�شواريخ �شتاوت، فاإن حاملة 
"القوة  �شمن  اأبحرت  التي  الطائرات 
الطائرات  �رشب  ت�شمنت  ال�شاربة" 
ال�شابع و�رشب طائرات لالإنذار املبكر 

مقاتلة  وطائرات 
م�شممة  وطائرات 
احلروب  خلو�س 
وكذلك  االإلكرتونية 
م�شادة  مروحيات 

للغوا�شات.
التو�شيف  هذا 
والغام�س  املقت�شب 
جزئيًا لطبيعة املهمة 
للقوة  احلقيقية 
ال�شاربة االأمريكية يف 
يحمل  ال  قد  املنطقة 
اأي اإجابات عن طبيعة 
هذه املهمة اأو اجلهات 
امل�شتهدفة منها، لكن 
النطاق  اىل  بالنطر 
املعلن  اجلغرايف 
ملنطقة عملها، ميكن 
بني  بب�شاطة  الربط 
االأخرية  التطورات 
واالتفاقية  غزة  حمرقة  �شعيد  على 
االأمنية  اال�رشائيلية   - االأمريكية 
املنفردة لتطويق حما�س ومنع و�شول 

االأ�شلحة اىل احلركة املقاومة.
وذكرت جريدة "اخلليج" االإماراتية اإن 
تدريب  طبيعة  حول  االأمريكي  البيان 
قد  القر�شنة  ملكافحة  ال�شاربة  القوة 
يتما�شى وما يحدث يف املياه االقليمية 
البحر  يف  عملها  اأن  اإال  ال�شومالية، 
اأعمال  اأي  من  متامًا  اخلايل  املتو�شط 

قر�شنة ي�شيف عالمة ا�شتفهام اأخرى.

"نيويوركر"  جملة  ك�شفت 
الهند  اأن  االأمريكية 
ملدة  اأجرتا  وباك�شتان 
�رشية  مفاو�شات  اعوام 
حول ك�شمري كادت ان توؤدي 
اأن  قبل  النزاع  ت�شوية  اإىل 
الرئي�س  �شقوط  اإثر  تعلق 
الباك�شتاين برويز م�رشف.

"العامل"  قناة  موقع  ونقل 
املجلة  عن  االإخباري 
:"حمادثات غري ر�شمية جرت 
ودبي  ببانكوك  فنادق  يف 
�شياغة  حتى  ومت  ولندن. 
وثيقة من قبل البلدين تكون 
اطارا للمفاو�شات حتى وان 
او  ا�شماء  حتمل  ال  كانت 

تواقيع".
على  تن�س  الوثيقة  وكانت 

البلدين  لقوات  تدريجي  ان�شحاب 
التجول  حق  ك�شمري  �شكان  واإعطاء 
خط  جانبي  على  التجارة  وحرية 
البلدين.وبحثت  بني  الفا�شل  التما�س 
امل�شائل املحلية عرب هيئة موؤلفة من 

ممثلني عن كل االطراف.
ت�رشيح  يف  هندي  م�شوؤول  واعترب 
اأعتقد  عظيما.  كان  "االمر  اأن  للمجلة 

الطبيعة  ليغري  كان  االمر  هذا  اأن 
بحث  ويتيح  للم�شكلة"  اجلوهرية 
على  الباك�شتانية  الهندية  العالقات 

ا�ش�س جديدة.
الباك�شتانيني  الع�شكريني  ان  وا�شاف 
الطريق  بان  القائلة  الفكرة  قبلوا 
حلل  املمكن  الوحيد  هو  الدبلوما�شي 

النزاع.

خور�شيد  وقال 
 ، ي ر �شو كا
اخلارجية  وزير 
تلك  يف  الباك�شتاين 
الفرتة، ان "باك�شتان 
نووية  قوة  ا�شبحت 
ميكن  ال  احلرب  وان 

ان تكون خيارا".
تعليق  من  وبالرغم 
ا�شتقالة  بعد  االتفاق 
يف  م�رشف  برويز 
 2008 اب/اغ�شط�س 
املفاو�شات  فان هذه 
اتاحت  ال�رشية 
العالقات  تلطيف 
بعد  العا�شمتني  بني 
مومباي  هجمات 
 174 اوقعت  التي 
اىل  الهجمات  نيودلهي  ون�شبت  قتيال 
ع�شكر طيبةوهي جماعة م�شلحة �رشية 

باك�شتانية نا�شطة يف ك�شمري.
عليها  املتنازع  ك�شمري  منطقة  وكانت 
بني البلدين ال�شبب يف حربني من اأ�شل 
ثالث بني الهند وباك�شتان بعد التق�شيم 
الربيطانية  لالمرباطورية  الدموي 

للهند عام 1947.

“نيويو ك ”: اهلند وباكستان كانتا على وشك إنهاء أزمة كشم ي

اإعدام م�صئول اأمريكي ب�الأمم
 املتحدة يف ب�ك�صت�ن

م�شادر  اأفادت 
باك�شتانية  اإخبارية 
زعموا  م�شلحني  باأن 
اأنهم  االثنني  اليوم 
يف  م�شوؤوال  اأعدموا 
املتحدة يحمل  االأمم 
االأمريكية  اجلن�شية 
قبل  اختطفو  قد  كان 

نحو ثالثة اأ�شابيع.
وكانت املجموعة اخلاطفة التي تطلق على نف�شها 
بلو�ش�شتان"  لتحرير  املوحدة  "اجلبهة  ا�شم 
اإذا  بقتله  هددت  �شوليكي  جون  حتتجز  والتي 
مل تفرج ال�شلطات الباك�شتانية عن 141 امراأة 

حتتجزهن يف ال�شجون الباك�شتانية.
واظهر �شوليكي الرهينة يف �رشيط وهو مع�شوب 
اإنه مري�س ويف حمنة ، مطالبا  العينني يقول 

االأمم املتحدة باالإ�رشاع يف االإفراج عنه.
ملكتب  رئي�ًشا  يعمل  وهو  �شوليكي  وكان 
ل�شوؤون  املتحدة  لالمم  العليا  املفو�شية 
الالجئني يف كويتا عا�شمة اقليم َبلو�ش�شتان قد 
2 فرباير/ �شباط اجلاري على  اختطف يف يوم 

اأيدي م�شلحني بعد اأن قتلوا �شائقه .

اأمريك� ت�صحن بع�س اآلي�ته� يف العراق 
ا�صتعدادا لالن�صح�ب

م�شادر  اأعلنت 
اأمريكية  ع�شكرية 
جي�س  اأن  االأحد، 
االأمريكي  االحتالل 
بع�س  ب�شحن  بداأ 
املعدات الع�شكرية 
االأردن  باجتاه 
ا�شتعداًدا  والكويت 
االن�شحاب  لتنفيذ 

من العراق.
وقالت امل�شادر: اإن ما يقوم به جي�س االحتالل 
من �شحن هو جزء من ا�شتعدادات وا�شعة اأمرت 
بها االإدارة االأمريكية ملعرفة االآليات الع�شكرية 
التي ميكن �شحنها وتلك التي ميكن اإهداوؤها اأو 

بيعها اأو التخل�س منها يف اأفق االن�شحاب.
واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن هذه اال�شتعدادات تاأتي 
وقعها  التي  االأمنية  االتفاقية  تنفيذ  اإطار  يف 
جورج  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  مع  املالكي 

بو�س يف منت�شف دي�شمرب املا�شي.
القوات  تن�شحب  اأن  على  االتفاقية  هذه  وتن�س 
االأمريكية من املدن العراقية يف يونيو املقبل 
بحلول  كامل  ب�شكل  العراق  من  تن�شحب  واأن 

نهاية 2011.

حمكمة احلريري �صتط�لب ب��صتالم 
اجلرناالت االأربعة املوقوفني يف الق�صية

ك�شف مقرر املحكمة الدولية اخلا�شة باغتيال 
الربيطاين  القا�شي  احلريري،  رفيق  الرئي�س 
اىل  طلبًا  �شتقدم  املحكمة  اأن  فن�شنت،  روبن 
االربعة  اجلرناالت  ال�شتالم  اللبنانية  ال�شلطات 
فور  الق�شية  يف  واملوقوفني  عليهم  املدعى 
الكويتية  "القب�س"  �شحيفة  عملها.ونقلت  بدء 
عن فن�شنت قوله:" ال اتوقع وجود اي �شعوبة 
عملية  فهناك  الق�شية،  يف  املوقوفني  بت�شليم 
 2005 عام  منذ  املوقوفون  واالربعة  ق�شائية 
التحقيقات  قدمتها  معلومات  على  بناء  اأوقفوا 
ميلي�س،  ديتليف  القا�شي  واملحقق  االولية 
ووفقًا الجراءات قانونية �شيتم تقدمي الطلب اىل 
ال�شلطات اللبنانية لت�شلم الوثائق واملوقوفني 
بعد �شهرين من بدء عملنا. وهو اأمر اأكده املدعي 
دانيال بلمار، لذلك ال اتوقع اي �شعوبة يف هذا 

االأمر".

ح�ملة ط�ئرات و�صفن وقود ومدمرات يف طريقه� للبحر االأبي�س ومنطقة اخلليج

غزو حب ي أم يك يللمياه الع بية
12 �رشق غرب�رشق غرب
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اأمرية ميوزك لالنت�ج والتوزيع الفني
ا�صم عريق يف ع�مل االأغنية الفل�صطينية

يوجد لدين� ت�صكيلة 
وا�صعة من االأغ�ين

والدبك�ت الفل�صطينية
 لكب�ر جنوم الفن 

الفل�صطيني
على �صي دي وك��صيت

لطلب�ت اجلملة يرجى االت�ص�ل على اله�تف:
973-592-1215 

اعالناتاعالنات

ب�شرى لأبناء 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 لإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

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

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820
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A & A Best Produce Inc.
املحل املخت�س يف اخل�صروات والفواكه العربية

لدين� كل م� حتت�جونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورون� و�صتجدون اأحلى 
املنتج�ت الط�زجة

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

Free Delevery



Ghorba News

Thursday January, 22nd  2009- Vol 2  Issue#1915اعالناتاعالنات

اأول مدر�صة عربية لتعليم قي�دة ال�صي�رات
ب��صراف ابو�ص�دي وحممد معال

نعلن عن فتح فرعن� اجلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

718-238-2626          718-491-9048
ب�صرى �ص�رة الأبن�ء اجل�لية العربية بنيويورك
تعلن مدر�صة اأبو�ص�دي لتعليم قي�دة ال�صي�رات

عن وجود مدرب�ت ذوات خربة ع�لية يف تعليم قي�دة ال�صي�رات
كم� اأنن� نقدم تخفي�س %10 من ت�أمني ال�صي�رات ون�ص�عد على حذف

 4 نق�ط من رخ�س القي�دة 
توجد لدين� �صي�رات ج�هزة لالمتح�ن

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

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

$109Special 
offer

ن�صمن لكم النج�ح االأكيد وتقدمي االمتح�ن ب�للغة العربية

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 الوالي�ت 
الت�لية:
ايلينوي

ك�ليفورني�
فلوريدا

م��ص��صو�صت
اأوه�يو

والتجمع�ت ال�صك�نية 
املتواجد فيه� العرب  يف امريك�

االت�ص�ل على الرقم:
646-294-1237
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لالإ�صرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�صهر   6

�صنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلوم�ت:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
اال�صم ال�صخ�صي........................................................
اال�صم الع�ئلي..........................................................
رقم اله�تف...........................................................
الربيد االلكرتوين....................................................
العنوان...............................................................
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�ضعار جد منخف�ضة

اختي�رات �ص�ملة من ال�صيدي، الديفيدي، االفالم اجلديدة، وا�صرطة االغ�ين

حتويل اال�صرطة عرب الربيد

ا�صع�ر اجلملة لع�مة الن��س

راحة نف�صية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�صحن خ��س للن�دى - ار�ص�ل الطلبي�ت �صريع�

الدفع من خالل بط�ق�ت الكريدت ك�رد خالل االنرتنت

م�ص�عدة ه�تفية
 

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

145 Court st Brooklyn ny 11201
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م�ص�هم�تكم ابعثوه� لن� على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�ص�س، مق�الت، ق�ص�ئد �صعرية..

همات هماتم�ضا م�ضا

ق�ضيدة: ارفعوا اأقالَمكْم عنها 
جديد اأحمد مطر

17

ارفعوا اأقالَمكْم عنه� قليال
وامالأوا اأفواهكم �صمتً� طويال

يبوا دعوَة القد�ِس َوَلْو ب�لَهْم�سِ  ال جتجُ
بيال ! كي ال ت�صلبوا اأطف�له� املوت النَّ

وَنكم هذي الَف�ص�ئّي�تجُ دجُ
ْم كجُ و�صوا َبْع�صَ ف��صَتْوفوا به� )غ�َدَر اأو ع�َد( وبجُ

وارت�صفوا ق�اًل وقيال
ودوا.. مَّ عجُ ثجُ

د�َس ملواله� فم� اأَعَظم َبْلواه� َواتركوا القجُ
ْت ِمَن الب�غي اإذا َفرَّ
ِلَكْي تلقى الوكيال !

* * *
َطَفَح الَكْيلجُ

ْم اأَْن ت�َصمعوا قوال ًثقيال: َوقْد اآْن َلكجُ
م َنحنجُ ال جَنهلجُ مْن اأَنتجُ

ْم ْم جميع� َوَع�صر ن�كجُ َغ�صلن�كجُ
فن� الغ�صيال َوَجفَّ

ْد�ِس َب القجُ غت�صِ ن� َنرى مجُ ن� َل�صْ اإِنَّ
يهودّيً� دخيال

َفْهو مَلْ َيْقَطْع لن� �صرباً ِمَن االأَْوط�ِن
بيال � ال�صَّ وِنِه َعنَّ لو مَلْ تقطعوا من دجُ

مجُ االأَعداءجُ اأَنتجُ
عم�ِقن� جياًل  َفَة االإن�ص�ن ِمْن اأَ ْم �صِ ي� َمْن قد َنزْعتجُ

َفجيال
� ن� ِمنَّ ْم اأر�صَ واغت�صبتجُ

تاًل اأ�صيال ْرِب حمجُ ْم ِن�صَف َقْرٍن لبالِد العجُ ْنتجُ وكجُ
مجُ االأَعداءجُ اأنتجُ

ْلٍم ْلَم بظجُ جوا الظُّ ْلٍم َزوَّ جع�َن �صِ ي� �صجُ
َوَبَنوا للَوَطِن املجُحتلِّ ِع�صريَن مثيال !

* * *

وؤمتراً! وَن لن� مجُ ِعدُّ اأَتجُ
َكالَّ

َكفى
�صكراأً جزيال

ال البي�ن�تجُ �َصَتْبني َبْيَنن� ِج�صراً
جديكْم فتيال وال َفْتلجُ االإدان�ِت �َصيجُ
واريِخ راخ�أً ب�ل�صَّ ري �صجُ َنحنجُ ال َن�صْ

ليال يِف �صَ وال َنبت�عجُ ب�ل�صَّ
ر�ص�ِن اأَقن�نً� َنحنجُ الجُ نبِدلجُ ب�لفجُ

هيال ْبِدلجُ ب�خَلْيِل �صَ وال نجُ
َنحنجُ نرجو كلَّ من فيِه َبق�ي� َخجلٍ 

اأَْن َي�صتقيال
حيال ْم اإاّل الرَّ �أَلكجُ َنْحنجُ ال َن�صْ

موه� َوعلى َرْغم القب�ح�ِت التي َخلَّفتجُ
ْم هذا اجلميال ! �َصْوَف لن نن�صى َلكجُ

* * *
ارَحلوا…

ْم َبديال؟ ! اأْم حَت�صبوَن اهلَل مل َيخلْق لن� َعْنكجُ
ْم ؟ اأَيُّ اإعج�ٍز َلديكجُ

عِب على اأيِّ امرٍئ اأن َيلب�َس الع�َر هل ِمَن ال�صَّ
�صبَح للغرِب َعميال ؟! واأْن يجُ

ْم ؟ اأَيُّ اإجن�زٍ  َلديكجُ
عِب على الِقْرِد اإذا م� َملَك امِلْدَفَع هل من ال�صَّ

اأن َيْقتَل ِفيال ؟ !
لِب م� افتخ�رجُ اللِّ�س ب�ل�صَّ

رِب دجُ ب�لدَّ وم� ِميَزةجُ من َيلبجُ
ليغَت�ل الَقتيال ؟!

* * *
لِّ وولُّوا احِملوا اأَ�ْصِلَحَة الذُّ

وا لرَتَ
لَّ ب�الأحج�ر ِعّزاً كيَف نجُحيلجُ الذُّ

ِذلُّ امل�صتحيال َونجُ



Ghorba News

Thursday January, 22nd  2009- Vol 2  Issue#19

اإعداد - دع�ء عبد ال�صالم

بغداد  يف  املالئكة  �شادق  نازك  ولدت 
عام  اأغ�شط�س  من  والع�رشين  الثالث  يوم 
1923 يف اأ�رشة لها باع طويل يف الثقافة 
يف  ال�شعر  تن�رش  اأمها  فكانت  وال�شعر؛ 
املجالت وال�شحف العراقية، كما اأ�شدرت 
ديوان �شعر يف الثالثينيات ا�شمه "اأن�شودة 
املجد" وذلك حتت ا�شم اأدبي هو "اأم نزار 
املالئكة  �شادق  والدها  اأما  املالئكة"، 
"دائرة  مو�شوعة  اأهمها  موؤلفات  فرتك 
النا�س" يف ع�رشين جملًدا، ومن  معارف 
هنا ياأتي �شبب ت�شمية العائلة بهذا اال�شم 
العائلة  على  اأطلقه  لقب  فهو  "املالئكة" 
بع�س اجلريان ب�شبب ما كان ي�شود البيت 
من هدوء و�شكينة، ثم انت�رش اللقب و�شاع 

وحملته االأجيال التالية للعائلة.
اأما خالها جميل وعبد ال�شاحب املالئكة 
من ال�شعراء املعروفني اأي�شا، وعرف عن 
�شقيقها االأوحد نزار املالئكة، الذي كان 

ا. يعي�س يف لندن باأنه كان �شاعرًا اأي�شً

وهي  ال�شعر  كتابة  املالئكة  نازك  بداأت 
درا�شتها  اأمتت  عمرها،  من  العا�رشة  يف 
الثانوية والتحقت بدار املعلمني العالية 
الرتبية،  كلية  حالًيا  اأ�شبحت  التي 
وتخرجت منها عام 1944 بدرجة امتياز، 
والتحقت بعد ذلك مبعهد الفنون اجلميلة 
تخ�ش�س  املو�شيقى  ق�شم  من  وتخرجت 
املالئكة  در�شت   ،1949 عام  "عود" 
جامعة  الرتبية  كلية  يف  العربية  اللغة 
االأدبية  درا�شتها  يف  تتوقف  ومل  بغداد، 
اللغة  در�شت  احلد حيث  هذا  اإىل  والفنية 
بالواليات  بر�شنت  جامعة  يف  الالتينية 
املتحدة االأمريكية، ثم ح�شلت على درجة 
االأدب املقارن من جامعة  املاج�شتري يف 
ا،  اأي�شً املتحدة  بالواليات  وينك�شون�شن 
واأتقنت  الفرن�شية  اللغة  در�شت  كذلك 
االأعمال  بع�س  وترجمت  االإجنليزية، 
لالأدب  مدر�شة  نازك  االأدبية عنها، عملت 

العربي يف جامعتي الب�رشة وبغداد.

وذلك  اخلم�شينيات  يف  العراق  غادرت 
الكويت  اإىل  واجتهت  �شيا�شية  الأ�شباب 
عملت  حيث  طويلة  فرتة  هناك  وا�شتقرت 

مدر�شة لالأدب املقارن بجامعة الكويت.

االأدب  موؤمتر  يف  العراق  املالئكة  مثلت 
العربي املنعقد يف بغداد عام 1965، ثم 
غادرت العراق مرة اأخرى يف ظل احلرب 
القاهرة  اإىل  لتتوجه  العراقية  االأمريكية 
1991، حيث  وت�شتقر بها وذلك يف عام 

�رشق  القبة  �رشايا  حي  يف  هناك  اأقامت 
القاهرة حتى توفتها املنية.

عام  لل�شعر  البابطني  جائزة  ُمنحت 
1996وذلك تقديرا لدورها يف ميالد ال�شعر 
امل�رشية  االأوبرا  دار  اأقامت  كما  احلر، 
ا مبنا�شبة  احتفااًل كبرًيا تكرمًيا لها، واأي�شً
مرور ن�شف قرن على بداية ال�شعر احلريف 
الوطن العربي، ولكنها مل حت�رشه ب�شبب 

ظروفها ال�شحية، وذلك يف عام 1999.

مع  املالئكة  نازك  بني  اأدبية  حرب  �شنت 
كتابة  اأ�شبقية  حول  ال�شياب  �شاكر  بدر 
كتابها  يف  نازك  فقالت  احلر،  ال�شعر 
بداية  كانت   " املعا�رش:  ال�شعر  ق�شايا 
ومن   ،1947 �شنة  احلر  ال�شعر  حركة 
زحفت  نف�شها،  بغداد  من  بل  العراق، 
الوطن  غمرت  حتى  وامتدت  احلركة  هذه 
العربي كله وكانت اأول ق�شيدة حرة الوزن 
ُتن�رش ق�شيدتي املعنونة الكولريا" والتي 
ت�شمّنها ديوانها الثاين "�شظايا ورماد".

الطبعة  مقدمة  يف   1962 عام  كتبت  ثم 
اأن  " اأدري  املذكور:  كتابها  اخلام�شة من 
العربي  العامل  يف  نظم  حرًا  �شعرًا  هناك 
لق�شيدة  نظمي  �شنة   1947 �شنة  قبل 
هناك  باأن  ذلك  بعد  وفوجئت  الكولريا 
املجالت  يف  ظهرت  معدودة  حرة  ق�شائد 
من  عرفته  اأمر  وهو   ،1932 منذ  االأدبية 
الباحثني الأنني مل اأقراأ بعد تلك الق�شائد 

يف م�شادرها".
متاأثرة  الق�شيدة  هذه  نازك  كتبت  وقد 
يف  وقتذاك  انت�رش  الذي  الكولريا  بوباء 
هذا  نف�س  يف  اأن  ال�شدفة  وجاءت  م�رش، 
ال�شياب  �شاكر  بدر  ال�شاعر  كتب  الوقت 
التي  حبًا"  كان  "هل  املعروفة  ق�شيدته 
ذابلة"،   "اأزهار  االأول  ديوانه  يف  ن�رشت 

والتي قال فيها:

َهْل  ُت�شّمنَي الذي األقى هياما ؟
اأَْم جنونًا باالأماين ؟ اأم غراما ؟

ما يكون احلبُّ ؟ َنْوحًا وابت�شاما ؟
ى ، اإذا حاَن التالقي  اأم ُخفوَق االأ�شلِع احَلرَّ

بني َعينينا ، فاأطرقُت ، فرارًا با�شتياقي
عن �شماٍء لي�س ت�شقيني ، اإذا ما ؟

جئُتها م�شت�شقيًا ، اإاّل اأواما
املالئكة  ق�شيدتي  بني  جمع  والذي 
املاألوف يف  وال�شياب هو خروجهما عن 

بناء الق�شيدة العربية.
التزام  �رشورة  على  نازك  اأكدت  وقد 
ال�شعراء اجلدد بعن�رشي الوزن والقافية 
وان كان ذلك يف �شطر �شعري واحد ولي�س 
يف بيت من �شطرين، ودون االلتزام بذلك 
كل  عن  ال�شعرية  �شفة  تنتفي  العن�رشين 
والقافية  الوزن  الأن  ذلك؛  تدعي  كتابة 
الداخلي  االإيقاع  اأ�شا�س  هما  نظرها  يف 
يربط  الذي  امليثاق  واأ�شا�س  للق�شيدة 

ال�شاعر بامللتقى.

قامت بالثورة على الق�شيدة العربية كما 
قال النقاد يف عام 1947 بكتابتها ق�شيدة 
"الكولريا" ال�شهرية، وقد كتبت نازك هذه 
الق�شيدة نتيجة ملا �شمعت به من االأخبار 
ال�شيئة التي حدثت ب�شبب الوباء اللعني 
امل�رشيني،  من  كثري  به  اأُ�شيب  الذي 
هذه  بكتابتها  معهم  املالئكة  فتجاوبت 
الق�شيدة يف زمن قيا�شي "�شاعة تقريبا"، 
انفعاالتها  عن  معربة  الق�شيدة  فخرجت 
وانتقد  مت�شاوية،  غري  اأ�شطر  �شكل  على 
الذي  ال�شكل  املالئكة  �شادق  والدها 
�شيغت به الق�شيدة وخروجها عن ال�شكل 

التقليدي للق�شيدة العربية.

انطلقت الثورة احلقيقية بني املحافظني 
ودعاة  للق�شيدة  العمودي  البناء  على 
ال�شعر احلر، عقب ن�رش ق�شيدة "الكولريا" 
يف جملة العروبة ال�شادرة يف بريوت يف 
من  جزء  وهذا  دي�شمرب1974،  من  االأول 

الق�شيدة:

�شَكَن الليُل
اْت َدى االأنَّ اأ�شِغ اإىل َوْقع �شَ

على  ال�شمِت،  حتَت  الظلمِة،  ُعْمق  يف 
االأمواْت

َخاٌت تعلو، ت�شطرُب �رشَ
حزٌن يتدفُق، يلتهُب

دى االآهاْت يتعرثَّ فيه �شَ
يف كلِّ فوؤاٍد غلياُن

يف الكوِخ ال�شاكِن اأحزاُن
يف كل مكاٍن روٌح ت�رشُخ يف الُظُلماْت

يف كلِّ مكاٍن يبكي �شوْت
َقـُه املوت هذا ما قد َمزَّ

املوُت    املوُت    املوْت
يا ُحْزَن النيِل ال�شارِخ مما فعَل املوْت

عدد  وال�شعرية  االأدبية  االأعمال  من  لها 
ال�شعرية:  دواوينها  من  نذكر  به  باأ�س  ال 

 – 1947، �شظايا ورماد  الليل -  عا�شقة 
ديوان   ،-1957 املوجة  قرارة   ،1949
احلياة  ماأ�شاة   ،1965  – القمر  �شجرة 
لل�شالة   ،1977  - لالإن�شان  واأغنية 
البحر  األوانه  يغري   ،1978  – والثورة 
الذي طبع عدة مرات، ولها اأعمال كاملة 
هم جملدان وقد ُطبعا عدة طبعات، ولنازك 
جمموعة كتب جديرة بالذكر منها: ق�شايا 
ال�شعر املعا�رش، التجزيئية يف املجتمع 
احلمراء،  وال�رشفة  ال�شومعة  العربي، 

�شيكولوجية ال�شعر.
با�شمها  جائزة  بعمل  م�رش  قامت  ولقد 
الثقافة  وزارة  فقررت  لها،  تكرميًا 
الفنان  بوزيرها  متمثلة  امل�رشية 
القاهرة  من  تخرج  اأن  ح�شني  فاروق 
املالئكة  نازك  ا�شم  �شعرية حتمل  جائزة 
وُتخ�ش�س لل�شاعرات العربيات؛ الأن نازك 
الذي  االقرتاح  قدوتهن جميعًا، وهو  هي 

قدمته الروائية �شلوى بكر.

نازك  العراقية  ال�شاعرة  وفاة  جاءت 
الع�رشين  االأربعاء املوافق  املالئكة يوم 
الذي  منزلها  يف   2007 عام  يونيو  من 
اأُقامت به منذ جميئها اإىل م�رش، وذلك بعد 
معاناة طويلة ورحلة �شاقة مع املر�س، 
الدورة  يف  حاد  هبوط  اثر  فتوفيت 
الدموية قد عانت قبلة من اأمرا�س عديدة 
مثل اأمرا�س ال�شيخوخة والزهامير، وقد 
م�رش  م�شاجد  اأحد  من  اجلنازة  يعت  �شُ

اجلديدة يف القاهرة.
اجلالية  اأفراد  من  قليل  عدد  وح�رش 
�شكان  من  امل�رشيني  من  وعدد  العراقية 
حي �رشايا القبة من جريانها منذ و�شولها 
مرا�شم  وقد ح�رش   ،1990 عام  اإىل م�رش 
للثقافة  االأعلى  املجل�س  اأمني  اجلنازة 
جابر ع�شفور وعدد من املثقفني والكّتاب 
ُلّف  الذي  جثمانها  وُنقل  امل�رشيني، 
بالعلم العراقي اإىل مقربة مدينة ال�شاد�س 
امل�رشية  العا�شمة  خارج  اأكتوبر  من 

بجوار مدفن جنيب حمفوظ.
وقد نعى املجل�س العراقي للثقافة االأديبة 
رئي�س  املالكي  نوري  وقام  الراحلة، 
التعزية  العراقي وقتذاك بتقدمي  الوزراء 
القاهرة،  يف  العراقية  باالأعمال  للقائم 
اجلثمان  لنقل  االإجراءات  اتخاذ  يف  وبداأ 

اإىل بغداد.

نازك املالئكة.. عاشقة الليل
وجوهوجوه

ن�زك �ص�دق املالئكة ال�ص�عرة العراقية املميزة التي �صنعت ثورة جديدة يف ال�صعر املع��صر، حيث اأث�رت ن�زك املالئكة مع ال�ص�عر 
العراقي بدر �ص�كر ال�صي�ب ثورة يف ال�صعر العربي احلديث بعد ن�صرهم� يف وقت واحد ق�صيدة"الكولريا" ع�م 1947 للمالئكة 

رف حينذاك ب�ل�صعر احلر.  وق�صيدة"هل ك�ن حًب�" لل�صي�ب، لينوه� عن بدء مرحلة جديدة يف ال�صعر العربي الذي عجُ

الن�ص�أة

ن�زك وال�صعر احلر حي�ته� ودرا�صته�

ق�صيدة الكولريا

رحيل املالئكة 

ت�صكل وطنيته

اأعم�له�
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وهو   ، اجلوعاين  الزمان  مفجوع  حدثنا 
من �شحايا القمع املجاين ، فقال : يف بلد 
 ، الروؤو�ْس  على  العمارات  فيه  تت�شاقط 
وتت�شابق لدفن قيمه املعاول والفوؤو�ْس ، 
وت�شيع خرياته يف اأقبية �شعاف العقول 
قبة  اأمام  العلم  فيه  ويجلد   ، والنفو�ْس 
ال�شاطع  القلم  فيه  ويقمع   ، الربملاْن 
واملختل�س  الل�س  فيه  ويكرم   ، البياْن 
والقامع واجلباْن ، يف هذا البلد ال�شاهد 
 ، بالرذيلْه  احلرية  مفهوم  اختالط  على 
ونكبات  وانتكا�شات  اأزمات  على  الواقف 
واالأمان  الكرامة  غد  الباحث عن   ، ثقيلْه 
والعدالة والف�شيلْه ، يف هذا البلد الذي 
من ذكر اأفعال م�شوؤوليه اخلجل يخجْل ، 
كنت كلما راأيت م�شلحا يف اإ�شالحه يف�شْل 
ال  حقه  ت�شييع  اأ�شباب  عن  ومظلوما   ،
الرعايْه  اأبي  ابن  اإىل خلي  اأهرع   ، ي�شاأْل 
،  التائه يف زمن ال�شعارات والدعايْه ، 
الأخفف   ، الألف حكاية وحكايْه  واحلافظ 
والأجفف   ، حرقِتي  من  جزءا  لديه  مبا 
مبا  والأن�شى   ، دمعِتي  بقايا  يرويه  مبا 
ال  والأنني   …  ، ولوعتي  �شهادي  يحكيه 
 ، والتعتيْم  الدنية  حروف  لبلدي  اأر�شى 
لئيْم  مر�س  الفهم  وعدم  اأفهم  مل  والأنني 
االأخرية  الرتب  ، �رش تربعنا على عر�س 
اخلا�شة بالتعليْم ، والأنني مل اأطلع على 
التقارير الدولية واملحلية املهتمة بهذا 
البلد الكرمْي ، خرجت من حي اأ�شموه ظلما 
بـ " حي الفرْح " ، وفت�شت يف كل املقاهي 
 ، قدْح  كم  يا  للظلم  الذي  �شاحبي  عن 
قو�س   " مبقهى  جهيد  جهد  بعد  فوجدته 
باحت�شانها  عرفت  مقهى  وهي   ،  " قزْح 
بتنظيمها  وا�شتهرت   ، االأدبيْه  للحلقات 
لالأم�شيات ال�شعريْه ، ومتيزت عن غريها 
مبحافظتها على القيم املغربيْه ، و�شلمت 
 ، �شواْء  حد  على  والواقف  اجلال�س  على 
اجلال�س  خلي  قرب  مكانا  يل  واتخذت 
يعرج  اأن  عليه  واقرتحت   ، القرف�شاْء 
اأرقام واأنباْء  التقارير من  على ما حملته 
للدرد�شة  احلا�رشين  دعا  بعدما  فقال   ،
> > احلمد لله   : حول هذا املو�شوْع ، 
الذي وجب له ال لغريه ال�شجود والركوْع 
، وال�شالة وال�شالم على من رفع بر�شالته 
اأيها  فيا  وبعد   ، اجلموْع  بني  روؤو�شنا 
هذا  يف  تاأملت  اإين   ، االأفا�شْل  االإخوة 
يف  ونظرت   ، القاتْل  املخزي  الو�شع 
اأرقام ورتب وتقارير حت�شيل احلا�شْل ، 
القري�ْس  دون  حال  اجلري�س  اأن  فوجدت 
�شتجهز  حمالة  ال  القلبية  ال�شكتة  واأن   ،
على حياة املري�ْس ، واأن االأمل وحده ال 
ووجدت   ، احل�شي�ْس  من  للنهو�س  يكفي 

داء  ولكل   ، ونهايْه  بداية  �شيئ  لكل  اأن 
دواء مو�شوف بعنايْه ، ولكل اأزمة حل اإذا 
 ، والرعايْه  الن�شاأة  �رشوط  له  وفرت  ما 
فبداية هذه االإنتكا�شات واالأزمات معلومْه 
عقباه  يحمد  ال  مبا  �شتكون  ونهايتها   ،
خمتومْه ، وحتى تكون الكلمة بالو�شوح 
ما  �شبب  اإن  اأقول   ، مرقومْه  وال�رشاحة 
نعي�شه اليوم من نكو�س وتقهقْر ، واأ�شل 
ما نتخبط فيه من تعرث وتبعرْث ، راجع 
بالدرجة االأوىل ال بدرجات التاأخْر ، اإىل 
الغبية  �شلطاتنا  تنهجها  التي  ال�شيا�شة 
غزة  كانت  فاإذا   ، امل�شتوياْت  كافة  على 
والطائراْت  الدبابات  بنريان  املحا�رشة 
، وغريها من البلدان املفتقدة ملا منلكه 
علينا  تقدمت  قد   ، ومقوماْت  من خريات 
التعليم  ميدان  يف  ال  امليادين  �شتى  يف 
فقْط ، فهذا راجع باالأ�شا�س ل�شيا�شة تلك 
ال�شلْط ، واإعطائها للحروف ما يلزمها من 
حركات ونقْط، وحري ب�شلطاتنا العتيدة 
ْه ، اإن هي اأرادت الرقي باملنظومة  القويَّ
بتجارب  حتتك  اأن   ، الوطنيْه  التعليمية 
االأبيْه  غزة  يف  التعليم  على  امل�شوؤولني 
ال�شهوة  اأن حتتك باأج�شاد مغنيات  اأما   ،
ومطربات الناْر ، وت�رشف عليهن املليار 
الثقافة  ت�شجيع  بدعوى   ، امللياْر  تلو 
مع   ، االأحراْر  عامل  على  والتفتح  والفن 
على   " �شنماْر  جزاء  جزاه   " مثل  تطبيق 
قبل  بالليل  الثقايف  امل�شخ  يرف�س  �شعب 
النهاْر ، وياأبى تدني�س هويته يف ال�شوم 
ال�شحك  هو  لعمري  فهذا   ، االإفطاْر  ويف 
بناء  هو  وهذا   ، والعقوْل  الذقون  على 
امل�شترت  ب�شمري  وامل�شتقبل  احلا�رش 
املبني للمجهوْل ، وو�شع اللبنات االأوىل 
 ، امل�شوؤوْل  ع�شي  معه  تنفع  ال  النفجار 
وعلى ذكر امل�شوؤول يا اأيها احلا�رش ويا 
امل�شوؤول  الرجل  فو�شع   ، الغائْب  اأيها 
املنا�شب يف املكان املنا�شْب ، هو بداية 
 ، امل�شائْب  وهذه  االأزمات  لهذه  احلل 
ولالأ�شف ال�شديد فالرجل املنا�شب للمكاْن 
، اإما مرمي خلف ما لل�شجون من ق�شباْن 
اأو  م�شطهد  اأو  متهم  اأو  حما�رش  واإما   ،
مق�شي يف املكان والزماْن ، فـ " املهدي 
الوزارة  يف  يعو�شه  واأمثاله   " املنجرة 
اأمثال عبا�ْس ، و " غالم " و " ال�شنو�شي " 
وغريهما من الفنانني املتميزين يا نا�ْس 
وامللتقيات  املهرجانات  يف  تعو�شهم   ،
عاهرات و�شواذ بال لبا�ْس ، و " الزاكي " 
ومن مثله يف اخلربة والتجارْب ، يق�شى 
يف بلد اأ�شواإ املالعْب ، ليعو�س باأجنبي 
ال يعرف اإال الوفاء لالأجانْب ، وال يهتم اإال 
برفع م�شتوى االأجرة والراتْب ، وهكذا يا 

اأيها الواقف على �رشاع االأدغال ال االأجياْل 
والكهرباء  للماء  الوطنية  فالوكالت   ،
والق�شاء على االأزباْل ، عو�شت ب�رشكات 
 ، ري�شاْل  ك�رشكات  ول�شو�س  زبانية 
املعطلنْي  الدكاترة واملجازين  وحركات 
ال�شادقنْي  الربملانيني  النواب  وفرق   ،
لالأمراء  وفية  بحركة  كلها  ا�شتبدلت   ،
واجلرنالت وال�شالطنْي ، اأ�شموها عبثا بـ 
" حركة لكل الدميوقراطينْي " ، والكلمة 
يا �شادتي جترُّ ما �شبقها من �شياْق ، فاإذا 
كانت الدميوقراطية تعني يف الغرب الذي 
كرث له هاهنا الع�شاْق ، حكم ال�شعب نف�شه 
واالأعناْق  لالأرزاق  قطع  غري  من  بنف�شه 
كل  من  ونزيهة  �شفافة  انتخابات  عرب   ،
اجلوانْب ، ي�شارك فيها بهدف م�شبوق كل 
يدركون  لتفرز حكومات ونواب   ، ناخْب 
ثقل كلمة وم�شوؤولية النائْب ، واإذا كانت 
على  تداوال  تعني  هناك  الدميوقراطية 
ال�شلْط ، واأحزابا وهياآت ومنظمات توؤمن 
وال   ، النقْط  اجتماع  يعني  ال�شيل  باأن 
ـَْط  ترحم من زل يف �شلم امل�شوؤولية اأو �شق
ـَـْه  املحنك الدولة  هذه  تعني يف  فاإنها   ،
، اأحزابا قدمية مفككْه ، وحركات جديدة 
واأرقاما  وحروفا   ، ـَْه  ك حمرَّ االأعلى  من 
وبيانات مفربكْه ، فالدميوقراطية تعني 
 ، االإنتخاباْت  يف  ت�شعات  اأربع  عندنا 
وقولو ا " العام زين " من غري مزايداْت 
الت�شويت  ال�شعب  يرف�س  وعندما   ،
 ، والهياآْت  واملنظمات  االأحزاب  على 
لهم  وامل�شوؤولون  والزعماء  فال�شيوخ 
وقراءاْت  تف�شريات  عدة  الرف�س  هذا  اأمام 
يفقه يف  ال  عدمي  اأنه  اإما  ال�شعب  فهذا   ،
اأنه ظالمي حتركه  واإما  ال�شيا�شْه ،  اأمور 
 ، خنا�شْه  و�شوا�شة  اأ�شولية  جماعات 
اأ�شوار  البقاء خلف  نكدي يهوى  اأنه  واإما 
هذا  يرد  وحني   ، والنجا�شْه  التعا�شة 
، ويخرج  قراءاْت  هكذا  مثل  ال�شعب على 
من  جمموعة  رافعا  �شلمية  تظاهرات  يف 
ت�شدره  ما  بذلك  راف�شا   ، ال�شعاراْت 
وقراراْت  قوانني  من  واالإدارات  الوزارات 
بعد  له  اأجنبت  التي  فالدميوقراطية   ،
غري  جربية  حكومة   ، قي�رشيْه  والدة 
�رشعيْه ، يراأ�شها متهم �شابق يف ف�شيحة 
تك�شري  له  ت�شمن  " االإماراتيْه ،  " جناة 
الب�رشيْه  اجلن�شية  من  وحرمانه  عظامه 
... والدميوقراطية تعني يف بلد املكياج 
ـ ال�شيا�شي ـ والديكوْر ، اأن ترف�س طلبات 
ال�شلط  كل  واأن جتمع   ، الد�شتوْر  تعديل 
يلقب  ملك  بيد   ، املقهوْر  البلد  هذا  يف 
باأمري املوؤمننْي ، ويدعى بحامي احلمى 
وامللة والديْن ، وعلى ذكر امللة والديْن 

القطر  هذا  يف  والتهويد  التب�شري  فنار   ،
الثمنْي ، اأم�شت حترق ال�شعفاء والفقراء 
وامل�شاكنْي ، واآية " ال اإكراه يف الديْن " 
�شارت تف�رش باملقلوب لعموم امل�شلمنْي 
، واإن تعجب فالعجب العجيب من تهمة 
بجبني  تل�شق  والتي   ، املقد�شاْت  م�س 
اأو  بن�شائح  للم�شوؤولني  توجه  من  كل 
عمره  من  تبقى  ما  ليق�شي   ، بانتقاداْت 
خلف جدران الزنازن املرعباْت ، مع ترك 
الكاملة للمب�رشين واملب�رشاْت ،  احلرية 
 ، وال�شحاقياْت  لل�شواذ  املجال  واإف�شاح 
جرائد  من  واالإف�شاد  للف�شاد  ما  وت�شجيع 
على  واالإنفتاح  التقدم  بحجج   ، وقنواْت 
االآخر واحلوار مع احل�شاراْت ، وكلي يقني 
لالإنفتاح  ال�شعب  اأن   ، ينتِهي  وال  يرد  ال 
عليه واحلوار معه ال مع غريه ي�شتِهي ، 
فاحل�شارات االأخرى باأمر �شعوبها تاأمتر 
اأ�شال  فنحتاج  نحن  اأما   ، تنِهي  وبنهيها 
كل  يف  مكتمل  وحت�رش  ح�شارة  لبناء 
املجاالت واملرافْق ، واأوىل خطوات هذا 
فتح حوار  ، هو  ال�شاهْق  ال�شعب  البناء 
للخال�س  حوار   ، و�شادْق  م�شوؤول  جدي 
تدعى  حوار   ، والنكباْت  االأزمات  كل  من 
 ، واملنظماْت  واالأحزاب  الهياآت  اإليه 
وتناق�س فيه كل االأمور من غري ا�شتثناءاْت 
وال�شيا�شي  العامِل  يح�رشه  حوار   ...  ،
والريا�شي واالأمي واالأديْب ، ويدعى اإليه 
وكل  وكل �شحايف  غيور  وكل  م�شوؤول  كل 
رقيب ولبيْب ، وتتداول فيه االآراء بعيدا 
والنحيْب  والهروب  االإتهام  خانات  عن 
على   ، الوطْن  اأر�س  على  حوار   ...  ،
م�شمع من اآذان الوطْن ، للخروج بالوطن 
من دائرة الفنْت ، ... فبمثل هذا احلوار 
ميكن اأن نتنف�س ال�شعداْء ، ومبا قد ي�شدر 
اأن تتجه نحو االإعتدال  عنه ميكن لالأمور 
واالإ�شتواْء ، اأما وكل م�شوؤول يخبط خبط 
على  امل�شوؤولية  بظالل  ويلقي   ، ع�شواْء 
غريْه ، وال يهتم اإال بنماء ر�شيده وب�شط 
قد  ياآبه مبا  وال   ، وجورْه  وظلمه  نفوذه 
يفعله ال�شعب عند نفاذ �شربْه ، فهذا ما 
وما   ، واالآجلْه  العاجلة  باأنباء  �شيعجل 
من  قاتلْه ، جتعل  �شعبية  ثورات  اإال  هي 
وال�شومال  والعراق  لكينيا  دولة  دولتنا 
مماثلْه ، ... وما ذاك بالذي نريده لبلدي 
، ولكنها احلقيقة يا ولدي ، فاغفر زالت 
ل�شاين وارحم لوعة كبدي ، واللبيب من 
ِـّـر من للخري يغنْم  باالإ�شارة يفهْم ، واخلي
، والغبي البليد من يظن اأنه لكل اأمر يعلْم 

. >>

حممد ملوك
ك�تب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

احلوا  سبيل اخلالص
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مبنطقة  النيابه  حددت 
جل�شة  بالقاهرة  النزهة 
لبدء  القادم  مار�س   17
تامر  املطرب  حماكمة 
التعدى  بتهمة  ح�شنى، 
امللكية  حقوق  على 
الدعوى  فى  الفكرية 
عالء  من  �شده  املقامة 
ال�شاذىل وكيل �رشكة فرى 
الفنى  لالإنتاج  ميوزيك 
املطرب  يطالب  والتى 
مدنى  تعوي�س  بدفع  فيها 

قدره 2 مليون جنيه.

"اليوم  �شحيفة  وبح�شب 
ال�شابع" جاء فى �شحيفة الدعوى 
�رشكة  مع  عقدًا  اأبرم  املطرب  اأن 
ميلودى لالإنتاج الفنى يق�شى من 
خالله بالتنازل عن حق ا�شتغالل 

اأنتجتها  التى  االأغانى  بع�س 
ل�شالح  له  ميوزيك  فرى  �رشكة 
اإىل  باالإ�شافة  ميلودى،  �رشكة 
الفيديو  اإذاعة  حق  اإعطائها 
اأغانيه  ببع�س  اخلا�س  كليب 

االأغانى  تلك  وا�شتخدام 
كرنات للتليفون املحمول، 
االأم  لل�رشكة  الرجوع  دون 
الذى  االأمر  ميوزيك،  فرى 
اعتربته تعديا على حقوقها 
فاأقامت  واملالية،  الفكرية 
ح�شنى  تامر  �شد  دعواها 
وحددت النيابة تلك اجلل�شة 

ملحاكمة املطرب .

ميلودى  �رشكة  اأن  يذكر 
�شد  ن�شب  دعوى  اأقامت 
فيها  تتهمه  ح�شنى،  تامر 
من  جنيه  مليون  باأخذ 
لها  التنازل  مقابل  ال�رشكة 
حق  وهو  االأغانى  تلك  اإذاعة  عن 
 11 جل�شة  وحدد  حقه  من  لي�س 
الدعوى  القادم لنظر تلك  مار�س 

.

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 
اأمل�نية ت�صتكى اأمه� لل�صرطة الأنه� ق�صرت �صعر حفيده�

برلني: اأف�شدت جدة اأملانية 
من مدينة براون�شفايج ق�شة 
ال�شعر اخلا�شة بحفيدها "6 
�شنوات" فما كان من ابنتها 
"والدة الفتى" اإال اأن قدمت 
فيه  تتهمها  لل�رشطة  بالغا 

باإحلاق االأذى بال�شبي.
ق�س  قد  الفتى  كان 
اأيروكيزن  بطريقة  �شعره 
ال�شمال  دول  يف  املعروفة 
اأن  ويبدو  االإ�شكندنافية 
اجلدة " 57 عاما" مل تكن 

مرحبة بها.
وذكرت �رشطة مدينة براون�شفايج اأن اجلدة قامت اأواًل بغ�شل �شعر 
ال�رشطة  وقالت  بطريقتها.  �شنتيمرتات  عدة  ق�رشته  ثم  حفيدها 
الطفل  على  اعتداء  اأمها  من جانب  ال�شلوك  هذا  اعتربت  االإبنة  اأن 
ال�رشطة  وتوا�شل  لديه.  املحببة  ال�شعر  ق�شة  اإف�شاد  خالل  من 

التحقيق يف احلادث .

اإيط�ىل يف�صل البق�ء فى ال�صجن عن زوجته

اإيطاىل  مواطن  اعلن 
املحكمة  قاعة  فى 
رف�شه  روما  بالعا�شمة 
اخلا�س  املحكمة  لقرار 
فى  اجلربية  باالإقامة 
منزله ملدة خم�س ا�شهر 
ب�شبب ارتكابه خمالفات 
ومقاومته  مرورية 
ان  واكد  ال�شلطات، 
تف�شيله  ذلك  فى  ال�شبب 

للبقاء داخل جدران ال�شجن عن البقاء بجوار زوجته .
املحكمة  اأن  االأربعاء  ال�شادرة  االإيطالية  االإعالم  و�شائل  وذكرت 
بال�شجن  مقارنة  اجلربية  االإقامة  مميزات  بع�س  �رشح  حاولت 
ولكنه اأ�رش على موقفه ليدخل ال�شجن طواعية بعيدا عن زوجته 

املتحفزة.
وقال الرجل "56 عاما" ي�شتحيل اأن اأعي�س مع زوجتي طوال هذه 
املدة نظرا للخالفات الدائمة معها ولن اأ�شتطيع مغادرة امل�شكن 

الأتفادى انتقاداتها امل�شتمرة .

الع�ب الفيديو العنيفة توؤدي اىل انعدام االح�ص��س

امريكيتان  درا�شتان  اكدت 
ن�رشتا هذا اال�شبوع يف جملة 
�شاين�س"  "�شايكولوجيكل 
واالفالم  الفيديو  العاب  ان 
انعدام  اىل  توؤدي  العنيفة 
ومعاناة  باآالم  االح�شا�س 

االآخرين.
ا�شتاذ  واو�شح براد بو�شمان 
جامعة  يف  النف�س  علم 
م�شيغن )�شمال( الذي ا�رشف 
على هذه البحوث مع اال�شتاذ 
جامعة  من  اندر�شون  كريغ 

ايوا ان "الدرا�شتان تظهران بو�شوح ان التعر�س اىل و�شائل اعالم 
عنيفة ميكن ان يخف�س االح�شا�س بااليثار وحب الغري".

واجري اختبار على عينة من 320 طالبا مت تق�شيمهم اىل فريقني 
وذلك بعد ان لعبا ملدة ع�رشين دقيقة العابا عنيفة لفريق والعابا 

غري عنيفة للفريق الثاين.
�شجارا عنيفا  الفريقان  تابع  اللعب  من  االنتهاء  دقائق من  وبعد 
احد  �شوت  مع  يحدثها  التي  اجللبة  اىل  ي�شتمعون  فقط  كانوا 
املت�شاجرين الذي كان يئن املا ويعرج يف نهاية ال�شجار.وجاءت 
فرتة رد فعل الفريق الذي لعب العابا عنيفة اطول 73) ثانية( يف 
م�شتوى ال�شعي مل�شاعدة ال�شحية يف ال�شجار ، من فرتة رد فعل 

الفريق الذي لعب العابا غري عنيفة 16) ثانية(.

حسنى املط ب تام   حماكمة  ما س بدء   17

عاتبهم على إإلساءة لسمعة زوجته فذحبوه أمام أس ته
واأبناوؤه  اأمن  حار�س  جترد 
مبحافظة  املحلة  مبدينة 
م�شاعر  من  امل�رشية  الغربية 
وقاموا  واالن�شانية،  الرحمة 
م�شلح  حداد  �شقة  باقتحام 

وقتله اأمام زوجته واأبنائه .

مبحافظة  االأمن  اأجهزة  تلقت 
�شمال  كم   100" الغربية 
القاهرة" اإخطارًا من امل�شت�شفى 
يف  ل�شاب  جثة  بو�شول 
وبها  العمر  من  الثالث  العقد 
اإ�شابات عديدة وقطع بالرقبة 
نافذة  وطعنات  وال�رشايني 

بالقلب والبطن .
وراء  اأن  التحريات  من  تبني 
ال�شيد  من  كاًل  احلادث  اإرتكاب 
 50" من�شورة  ال�شالم  عبد  حممد 
�شنة" حار�س اأمن واأبناءه ال�شايف 
�شنة".   21" وال�شيد  �شنة"   28"

باب  بك�رش  املتهمون  قام  حيث 
اأثناء وجود املجني عليه  ال�شقة 
داخلها ثم قاموا بك�رش باب غرفة 
بال�شنج  بتقطيعه  وقاموا  نومه 
واملطاوي اأمام زوجته واأبناءه، 
وذلك انتقامًا منه ب�شبب معاتبته 

على  اأحدهم 
�شائعات  اإطالقهم 
ب�شمعة  تتعلق 
زوجة املجني عليه 

وفروا هاربني .

القب�س  اإلقاء  مت 
املتهمني  على 
�شلحة  الأ ا و
يف  امل�شتخدمة 
واإحيلوا  الواقعة 
النيابة  اإىل 
التي  للتحقيق 
با�شتدعاء  اأمرت 
ال�رشعي  الطب 
�شبب  لبيان  اجلثة  لت�رشيح 
الوفاة و�رشعة حتريات املباحث 
بدفن  والت�رشيح  الواقعة  حول 
اأيام   4 املتهمني  وحب�س  اجلثة 

على ذمة الق�شية.

19

الزهراء"  "فاطمة  مدر�شة  �شهدت 
الفيوم  مبحافظة  االبتدائية 
حيث  ماأ�شاويا  حادثا  امل�رشية 
تلميذات  اإحدي  اأمر  ويل  ت�شلق 
واعتدي  املدر�شة  �شور  االبتدائي 
اللغة  مدر�س  علي  بال�شكني 
التالميذ  امام  وجهه  يف  العربية 
عليه  املجني  ف�شقط  واملدر�شني 

غارقا يف دمائه .

مبحافظة  االمن  اجهزة  تلقت 
الفيوم " 100 كم جنوب القاهرة" 
من  تبني  باحلادث،  اخطارا 
ان  املباحث  رجال  حتقيقات 
التلميذة مني �شيد امبابي بال�شف 
اإحدي  مع  ت�شاجرت  اخلام�س 
والدها  علم  وعندما  زميالتها 

للمدر�شة  ذهب  بامل�شاجرة 
ال�شكني  التلميذة  لنجلته  واعطي 
ت�شدي  وعندما  زميلتها  لتطعن 
املدر�س  عبدالهادي  كمال  امين 
باملدر�شة للموقف قفز ويل االأمر 

من علي �شور املدر�شة 
من  ال�شكني  وخطف 
ابنته وانهال طعنا يف 
الذ  ثم  املدر�س  وجه 
بالفرار من علي �شور 

املدر�شة.

املباحث  رجال  متكن 
علي  القب�س  من 
الهارب  االأمر  ويل 
امل�شتخدمة  وال�شكني 
وعر�شه  احلادث  يف 
تولت  التي  العامة  النيابة  علي 
املدر�س  نقل  مت  كما  التحقيق. 
الفيوم  م�شت�شفي  ايل  امل�شاب 
العام للعالج وتلقي 32 غرزة يف 

وجهه وج�شده .

أب يتسلق سو  مد سة وميزق وجه مد س ابنته بالسكين
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اعالنــــــات مبــــــوبةاعالنــــــات مبــــــوبة
اأمريكي م�رشي م�شلم
 يرغب من الزواج 

�شيدة م�شلمة عربية
 ال�شن بني 25 اىل 35 �شنة

بدون اوالد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�شة يف االأكل
 ال�شوري

 املعجنات واحللويات
تبحث عن �شغل

يف نيويورك او نيوجر�شي

718-836-3956

من  الثالثينات  يف  ميني  �شاب 
تاك�شي،  �شائق  يعمل  عمره 
م�شلمة  عربية  فتاة  عن  يبحث 

للزواج

Tel: 917-541-0076

 العمر : 24 �شنة
 الديانة : م�شلم
 اجلن�شية : ميني

 احلالة االأجتماعية : اأعزب مل
 ي�شبق له الزواج وله اإقامة

 �رشعية
 يرغب يف االأرتباط من �شابة

عربية م�شلمة متدينة
718-844-8661

م�شلمة لبنانية 28 �شنة �شاكنة 
بالباي ردج بروكلن نيويورك 

تبحث عن �رشيك حلياتها يكون 
لبناين ولديه اوراق 

الرجاء االت�شال باجلريدة

lost a lebaneese
 passport and pa-

pers in the name of 
imad mohamed-amir 
tarakji. pls if anyone 

found it to 
call at 917 656 6665.

 م�شلم اأمريكي م�رشي يقيم
 بوالية ال�س فيكا�س يبحث

 عن �شابة عربية م�شلمة بغر�س
امتام ن�شف الدين

الرجاء االت�شال على اجلريدة

�شكرا

 العمر : 36
 احلالة االأجتماعية: مطلق

الديانة  :م�شلم
اجلن�شية : ميني- اأمريكي

 يرغب يف االأرتباط من �شيدة
عربية م�شلمة

Tel: 718-501-0125 

 اآن�شة م�رشية م�شلمة،33 �شنة،
 مل ي�شبق لها الزواج، جميلة

 ال�شكل من ا�رشة حمرتمة،
 تبحث هن م�رشي م�شلم من 33
 اىل 46 �شنة-لي�س لديه اوالد-

 يخاف الله ولديه وظيفة
 م�شتقرة وحمرتمة وعنده اقامة

�رشعية يف امريكا
 االت�شال على اجلريدة

�شيدة عربية تبحث عن �شغل 
كمربية اأطفال يف منطقة 

بروكلن الرجاء االت�شال على:
Tel  347-822-8931

�شيدة عربية 45 �شنة تبحث عن 
�شغل يف اأ�شتوريا كوينزاأو اي 

مكان يف نيويورك
Tel: 347-475-9805

 العمر : 26
 الديانة : م�شلم

 احلالة االأجتماعية : اأعزب مل
 ي�شبق له الزواج
 اجلن�شية : مغربي

 يرغب يف االأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �شاب عربي يبحث عن عمل،
 خربة يف اأعمال الكا�شري
 وحمال البقالة وحمطات

البنزين
Tel: 201-780-5760

مع ال�شكر

 �شيدة م�رشية يف اخلم�شينات
 تبحث عن زوج عربي يكون يف
 ال�شبعينات من عمره على اأن

يكون م�شلم وتقي
لتق�شي معه باقي اأيام العمر

  االت�شال 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 email

 �شيدة عربية تبحث عن
 �شغل يف نيويورك اأو

  نيوجر�شي، حتمل رخ�شة
B شياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.com
اإعالن�ت مبوبة جم�نية

تعلم جريدة غربة نيوز قراءها ، اأنه ابتداءا من االأعداد القادمة 
�شيتم تخ�شي�س �شفحة كاملة لالإعالنات املبوبة، وت�شمل هذه 

ال�شفحة، اعالنات لعرو�س و طلبات عمل، بحث عن �شقق اأو غرف 
لالإيجار، وخدمات الزواج و�شتكون هذه اخلدمة جمانا

ولن�رش اأي اعالن بعث ر�شالة على الربيد االلكرتوين للجريدة:

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

25خدماتخدمات
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مفتوح 24 �شاعة
طيلة اأيام الأ�شبوع
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”Ghorba News celebrates with NYPD Black History Month“

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
Chief Michael Scagnelli

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
 deputy inspector Amin Kosseim and Robert Mirabal

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
Chief Community Affairs Bureau Douglas Zeigler

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
 former mayor David N.Dinkins

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
 NYPD Chief of Department Joseph J. Esposito

Ghorba news editor-in-chief Reda BOUOCHEFRA
with  Joseph J. Esposito

Adel Kassim & mustapha Hamchou with
 Sergent Manhattan N. L Unit Robert Mirabal

PC Raymond W. Kelly, with Governer David Paterson
PC Raymond W. Kelly, Adel kassim 

& Mustapha Hamchou

The NYPD has celebrated last Wednesday 
the black history month at the police plaza, 
by inviting black city leaders such as Gover-
nor David Paterson and the first New York 

City black mayor David N.Dinkins. 
In his speech, Police Commissioner Ray-

mond W. Kelly, focused on the role played by 
black NYPD members through history, and 
the great job done by former mayor David 

N.Dinkins.
Ghorba News was there with our friend the 

famous Arab American boxer Mustapha 
Hamchou.


