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The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -
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فتح باب قبول الطلبات الكرتونيا منذ 
الثاين من اكتوبر املا�ضي

اخر موعد للتقدم اىل م�ضابقة الهجرة 
) اللوتري ( 1 دي�ضمرب القادم 2009

ت�ضرفكم  حتت  ت�ضع  غربة  جمموعة 
وطلبات  طلباتكم  لتعبئة  خمت�ضني 

عائالتكم يف البلد

من هنا يبداأ... احللم الأمريكي...

الغرين كارد...
ملن    ا�ستطاع اليها �سبيال
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∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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تهنئة
يتقدم كل من احلاج �ضيف 

علي �ضليم ويحيى �ضيف �ضليم 
وجميع اآل �ضليم باأحر  التهاين 

مبنا�ضبة خطوبة وعقد قران
عبد الرحمان حممد �ضيف 

�ضليم من بنت عمه علي �ضيف 
�ضليم 

دامت الأفراح واألف مربوك

لكرة  اجلزائري  املنتخب  حتقيق  رغم 
مباريات  اأربعة  يف  الفوز  القدم 
لبطولة  الت�صفيات  م�صوار  يف  متتالية 
كاأ�س العامل ”جنوب اأفريقيا 2010“، 
ليعزز �صدارته للمجموعة الثالثة، اإال 
الكروي  للعر�س  التاأهل  بطاقة  اأن 

العاملي، ما زالت غري م�صمونة.

ولن يكون طريق ”اخُل�رض“ اإىل جنوب 
اأفريقيا مفرو�صًا بالورود، خا�صة اأن 
اأمام املنتخب  �صتكون  حمطتم االأخرية 
اإىل  العبوه  �صي�صعى  الذي  امل�رضي، 
خا�صة  الطريق،  نف�س  من  العبور 
ا�صتاد  ملعب  على  �صُتقام  املباراة  اأن 
”غري  ذكريات  يحمل  الذي  القاهرة، 

طيبة“ للجزائرين.

الفراعنة“  ”اأحفاد  اأمام  يكون  ولن 
ل�صمان  باأكرث من هدفني  الفوز  �صوى 
الفوز  اأن  حيث  املونديال،  بطاقة 
اأو  التعادل  وبالطبع  ذلك،  من  باأقل 
البطاقة  مبنح  كفياًل  �صيكون  الهزمية، 
الفوز  اأما  ال�صحراء“،  ”حماربي  اإىل 
ومعهما  املنتخبان،  �صيدخل  بهدفني 
”ح�صبة  يف  امل�صجعني،  من  املاليني 

برما.“

يت�صدر  اجلزائري  فاملنتخب 
جوالت،  خم�س  بعد  املجموعة، 
اأهداف  ت�صعة  وله  نقطة،   13 بر�صيد 
وعليه هدفان، يليه املنتخب امل�رضي 
يف املركز الثاين بر�صيد ع�رض نقاط، 

وله �صبعة اأهداف وعليه اأربعة.
امل�رضي،  املنتخب  فوز  حالة  ويف 
بهدفني  واجلمهور،  االأر�س  �صاحب 
بفارق  اأخرى  نتيجة  باأي  اأو  نظيفني، 
يف  املنتخبان  ف�صيتعادل  هدفني، 
اأحرزه  فيما  وكذلك  النقاط،  جمموع 

من  مرماهم  �صكن  وما  العبوه 
اأهداف.

للت�صفيات  املنظمة  للقواعد  ووفقًا 
اأعلن  والتي  العامل،  لكاأ�س  املوؤهلة 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  عنها 
من  عدد  اعتماد  يتم  ”الفيفا“، 
املجموعات،  ترتيب  لتحديد  املعايري 
النقاط  من  منتخب  كل  ر�صيد  اأولها 
فارق  ثم  املباريات،  كل  اإجراء  بعد 
من  عدد  اأكرب  واأخريًا  االأهداف، 

االأهداف امل�صجلة.

ويف حال التعادل بني فريقني اأو اأكرث، 
ال�صابقة،  املعايري  اإىل  االحتكام  بعد 
�صيتم حتديد ترتيب الفرق ح�صب معايري 
اإ�صافية، تت�صمن اأكرب عدد من النقاط 
املح�صل عليها يف جمموع املباريات 

�صمن  املعنية  الفرق  بني  جتمع  التي 
فعاليات املجموعة، وفارق االأهداف 
جتمع  التي  املباريات  جمموع  يف 
فعاليات  �صمن  املعنية  الفريق  بني 
من  عدد  اأكرب  وكذلك  املجموعة، 
جمموع  يف  امل�صجلة  االأهداف 
الفرق  بني  جتمع  التي  املباريات 

املعنية �صمن فعاليات املجموعة.

التعادل،  ا�صتمرار  حالة  يف  اأما 
يكون  فلن  االإ�صافية،  املعايري  وفق 
التنظيمية،  اللجنة  اأمام  خيار  هناك 
”قرعة“  اإجراء  �صوى  للفيفا،  التابعة 
�صيح�صل  الذي  املنتخب  لتحديد 
اإىل  اللجوء  اأو  التاأهل،  بطاقة  على 
الفرق  بني  للح�صم  فا�صلة“،  ”مباراة 
ما  اإذا  حالة  يف  وذلك  املت�صاوية، 
كان برنامج الفيفا للمباريات الدولية 

ي�صمح بذلك.

للفيفا  االإلكرتوين  املوقع  اأن  ورغم 
نظيفني،  بهدفني  م�رض  فوز  اأن  اأكد 
هدفني،  بفارق  اأخرى  نتيجة  باأي  اأو 
اأو  القرعة  اإىل  املنتخبني  �صيقود 
اللوائح  اأن  اإال  الفا�صلة،  املباراة 
التي حددها االحتاد الدويل ت�صري اإىل 
القرعة  خيار  اأن  معتربة  ذلك،  غري 
اإليه فقط يف  اللجوء  �صيتم  الفا�صلة  اأو 
حالة فوز م�رض بثالثة اأهداف لهدف، 

وهي نف�س نتيجة لقاء اجلزائر.

نتيجة  باأي  م�رض  فوز  حالة  يف  اأما 
 ،3-1 اأو   2-0 غري  هدفني،  بفارق 
تكون بطاقة التاأهل من ن�صيب املنتخب 
على  الت�صجيل  باأف�صلية  اجلزائري، 

ملعب املناف�س.

احلدث

اأ�ضبوعية حرة م�ضتقلة

تعنى بتغطية اأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�ضدر يف نيويورك، 

وتوزع يف الوليات املتحدة 
الأمريكية

النا�ضران

عبــد ه املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير

ر�ضا بو�ضفرة

املد ير العام

يحيى �سليم

مدير مكتب اليمن

يحيى حممد اجلماعي

Tel:777252765
املـ ير الفني

اأ�سرف �سديد

ت�ضوير

�سعيد الأتب
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احلـ_ث
�ضتكون بتاريخ 14 نوفمرب القادم...

اجلزائر - م�سر...مباراة القرن

 
Arab American Association of New York 

Cordially invites you to attend our 

8th Annual Benefit Gala 
 

Keynote Speaker 

 
Fatima A. Shama 

Commissioner of the Mayor's Office of Immigrant Affairs 

 

Honorees 

 

Dean Rasinya 
Chairman, Brooklyn Community Board 10 

 

Ahmad Alkiswani 
Entrepreneur/Philanthropist 

 

Friend of the Arab-American Community 

 

Eric R. Rodriguez 
Deputy Inspector, 68th Precinct, NYPD 

 

For their outstanding leadership and contribution 

 to the Arab-American Community of New York City 

 
Friday, November 20th, 2009 

7:00 pm - 11:00 pm 

Dyker Beach Golf Club 

86th Street and 7th Avenue 

Brooklyn, NY 11228 
 

$ 120 per person (student discounts available)* 

$ 1000 per table (10 seats)* 

 

RSVP by calling (718) 745-3523 or 
email ArabAmericanNY@gmail.com 

 

You can also purchase tickets online 
via:  www.ArabAmericanNY.org  

 
 

Advance purchases recommended to reserve seating. 

*$65 of your ticket price is tax deductible to the fullest extent of the law. 

 

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green cars.
Business card Wedding Invitations (Arabic and English).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for
 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
خدمات ترجمة و اجراآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة الأوراق اخلا�ضة باجلن�ضية الأمريكية والكرت 

الأخ�ضر.
     كروت رجال الأعمال.  

  كروت الأفراح عربي و اجنليزي.
 ن�ضاعد يف التح�ضري لمتحان اجلن�ضية الأمريكية.
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و�حد �أحول ح�س بالربد و هو نامي , قام غطى 
�أخوه...

========
و�حد بخيل قوي بيموت بي�ساأل و الده , فني �أحمد 
؟ قالوله هنا .. قالهم فني حممد قالوله هنا ؟؟ 
قالهم فني �أمكم؟؟؟ قالوله هنا .. قالهم كلكم هنا 

و �سايبني نور �ل�سالة و�لع يا والد �لكلب
========

حالق ر�ح �ل�سينما �ساف فيلم �سو�لف �لنينجا ..
=======

و�حد م�سطول ما�سي يف �لبيت خبط فاأمه .. 
قالتله �يه ما �سفتني�س .. قالها �سفتك ب�س م�س 

فاكر فني
=======

و�حد �أعمى فتح من �لفرحة �ت�سل
=======

و�حد �سعيدي رجع من �ل�سفر لقى �لبيت مليان 
�رص��سري غري كالون �لبيت

=======
فيل �جتوز فرخة خلفو� ت�سيكن فيليه

=========
و�حد بيقول ل�سيخ هو ينفع �ل�سالة من غري 

و�سوء ...
قاله الأ ماينفع�س طبعًا ..

قاله �يه ر�أيك جربت �مبارح و نفعت
=======

و�حد ��سود �جتوز و�حدة �سودة خلفو� ولد �أ�سقر و 
عينيه زرقا �سموه رجل �مل�ستحيل

=======
و�حد �سكر�ن فتح �لتالجة لقي �جليلي بيرتع�س 

.. قاله ماتخف�س حاخد ع�سري
========

و�حد �سعيدي حب يعمل رو�س كتب على �ل�سومة 
�أديد��س

========
و�حد م�سطول جلاي الب�س جزمة �سودة و جزمة 

بي�سة ..
�ساحبه بيقوله �يه ياعم �ل�سياكة دي...

قاله �يه ر�أيك عندي جوز زي ده بال�سبط يف 
�لبيت

==========
و�حد �سعيدي عاوز يقتل مر�ته حطيلها م�سد�س 

يف �ل�سوربة

و�حد �سعيدي ما�سي يف �ل�سارع لقى ق�رصة موز 
... قال ييييه حتزحلق تاين

=========
و�حد �أحول جه يعيط رجع

========
و�حد �سعيدي مات جاله خم�س ماليكة �تنني 

يحا�سبوه و تالتة يفهموه
========

و�حد �سعيدي بيدهن �حليطة .. قالوله حط 
جرنال حتتيك .. قالهم الأ �أنا كده طايل كوي�س

=========
و�حد �سعيدي مر�ته بتقوله قوللي حاجة حلوة

قاللها ب�سبو�سة
قالتله الأ قوللي حاجة تهزين

قاللها مرجيحة
قالتله يا ر�جل قويل كلمة حت�س�سني �ن �نا مر�تك

قالها �نت طالق
=========

مرة و�حد بلدياتنا وقع فى حفرة نزلولو� حبل 
طلع خمنوق .
=========

مرة و�حد بتاع �سمك �بنه مات فما�سى فى �جلنازة 
يقول: كان �ساحى وبيلعب .

=========
حم�س�س �ساأل و�حدة ��سمك �يه؟ ردت: �أ�سماء؛ فقال: 

يعني ما في�س ��سم حمدد؟!
=========

�سكر�ن ما�سك �لفرخة بتاعته .قاعد ي�رصب فيها 
ي�رصب فيها ويقولها: كل يوم بي�س بي�س مافي�س 

جبنه
=========

مره و�حد م�سطول �وى ر�جع بيتهم �ل�ساعه �تنني 
بليل فاخته فتحت له �لباب قام �رصبها بالقلم 
على و�سها طاخ وقالها كنتى فني حلد دلوقتى.

=========
مرة و�حد خد مر�ته جنينه �حليو�نات و �سورها 
جنب قف�س �لقرود وعلق �ل�سورة فى �ل�سالون 
وكتب حتت �ل�سورة: هذه �سورة زوجتى مع 

�لقرود )ملحوظة: زوجتى �لثالثه على �ليمني(.
=========

دينا�سور بيقول لدينا�سورة هاتي بو�سة
قالتله الأ

قاللها ع�سان كده �حنا �نقر�سنا

نكت X نكت
حنك حنكطق  طق 

بقلم:
د.جيم�س الزغبي

اأمريكا  يف  املهاجرين  جتربة  تعد 
املعاين  حيث  من  غنيًا  مو�صوعًا 
يل  بالن�صبة  متثل  اأنها  كما  والدالالت. 
مو�صوعًا �صخ�صيًا على اعتبار اأن فهمي 
لها ت�صكل من واقع ق�صة عائلتي وجتربة 
الأمريكا  والأن  عدة.  لعقود  عملي 
مع  ال�رضاع  عليها  يغلب  معقدة  عالقة 
املهاجرين - فهي حينًا حا�صنة وكرمية 
اآخر  وحينًا  اجلدد،  املهاجرين  جتاه 

االإثنية املتنوعة  متوج�صة منهم وغري مرحبة بهم- فاإن جتارب املجموعات 
جتربة  ُنقلت  فلطاملا  واالإبداع.  للفن  مو�صوعات  وت�صكل  �صكلت  البلد  لهذا 
االإيرلنديني واالإيطاليني واليهود واالأمريكيني الالتينيني يف االأدب وال�صينما، 
مما يتيح لالأمريكيني االآخرين لي�س فقط معرفة ق�صة هذه املجتمعات، واإمنا 
يك�صف النقاب اأي�صًا عن بع�س جوانب ال�صخ�صية االأمريكية. ولكن حتى االآن، 
االإخبار واالنت�صار، مما يجعلها  العرب حظها من  االأمريكيني  تنل جتربة  مل 

غري معروفة لدى قطاع وا�صع من اجلمهور. ولكن ذلك لن يدوم طويال.
ويف هذا ال�صياق ياأتي الفيلم املتميز \“اأمريكا\“، وهو اأول �رضيط �صينمائي 
�صريين  ال�صابة  االأمريكية  االأردنية  الفل�صطينية-  والكاتبة  للمخرجة  مطول 
مقدمة  اأي�صًا  ي�صكل  واإمنا  فقط،  ال�صينمائية  بدايتها  ميثل  ال  الذي  دعب�س، 
لتجربة املهاجر العربي يف اأمريكا ما بعد احلادي ع�رض من �صبتمرب. ويحكي 
فيلم \“اأمريكا\“ ق�صة ُمنى، وهي فل�صطينية مطلقة من بيت حلم. ومع بدايته، 
التفتي�س  نقاط  اإىل املنزل، عرب  العمل  اأثناء رحلة عودتها من  البطلة  نرافق 
االإ�رضائيلية القمعية والالاإن�صانية، مرورًا باجلدار وامل�صتوطنات التي تطبق 
اأنفا�س الفل�صطينيني. ومل تكن منى ت�صيق ذرعًا بكل هذا فح�صب، واإمنا  على 

كانت تخ�صى اأي�صًا على م�صتقبل و�صالمة ابنها املراهق \“فادي\“.
ثم ياأتي خرب جناحها يف احل�صول على تاأ�صرية هجرة اإىل الواليات املتحدة 
ليمنحها الفر�صة التي طاملا حلمت بها، فر�صة حياة اأف�صل. وكانت مغادرتهما 
كانا  وفادي  منى  ولكن  وموؤملة،  �صعبة  حلظة  للعائلة  وتوديعهما  املنزل 
مفعمني باالأمل وهما ينطلقان يف الرحلة التي �صت�صكل بداية حياتهما اجلديدة. 
غري اأن اأحالم منى لن تتحقق ب�صهولة؛ فتجربتها مع م�صلحة الهجرة واجلمارك 
االأمريكية، التي يطغى عليها اجلهل وال�رضا�صة البريوقراطية، ت�صبه، من بع�س 
النواحي، املعاملة التي كانت تالقيها يف نقاط التفتي�س. ولكنها تتغلب على 
كل هذه امل�صاعب وتخرج اإىل مطار �صيكاجو، حيث ت�صتقبلها عائلة �صقيقتها، 

التي �صبقتها اإىل اأمريكا قبل اأكرث من عقد من الزمن.
حرب  بداية  مع  تزامن  اأمريكا  اإىل  منى  قدوم  فاإن  ذلك،  اأراد  احلظ  والأن 
العراق، وهي فرتة كانت فيها امل�صاعر املناوئة للعرب يف اأوجها يف بع�س 
ب�صبب رد  الطبيب مر�صاه  االأجواء، يخ�رض �صهرها  االأو�صاط. ويف ظل هذه 
الكراهية  ظل  يف  ب�رضعة  �صربها  فقدان  يف  �صقيقتها  وتبداأ  ال�صعبي؛  الفعل 
ولديها  متعلمة  اأنها  رغم  فعلى  منى،  اأما  حياتهم.  يطبعان  اللذين  واخلوف 
جتربة يف القطاع البنكي، اإال اأنها تف�صل يف اإيجاد عمل يف جمال تخ�ص�صها، 
ولكن الأنها تدرك اأن عليها اأن ت�صبح م�صتقلة، فاإنها توا�صل البحث عن وظيفة، 

وت�صطر يف االأخري اإىل قبول عمل باأحد مطاعم الوجبات ال�رضيعة.
ثم يظهر التوتر حني حتاول منى، التي ت�صعر باخلجل من عملها، اإخفاء مكان 
ا�صتغالها عن ابنها واأختها؛ وحني يتعامل \“فادي\“ مع اأقرانه املتع�صبني 
نتيجة  �صقيقتها  عائلة  م�صاكل  تبداأ  وحني  املدر�صة؛  يف  عليه  يتنمرون  الذين 
ولكن  للعرب.  املناوئ  االنحياز  نتيجة  الهائلة  وال�صعوبات  احلرب  �صغوط 
على رغم كل هذا، ت�صتطيع ال�صمود يف وجه هذه ال�صعاب، بل وتظل مفعمة 
جدد  واأ�صدقاء  اأجانب  من  الطيبة  االلتفاتات  لكل  باالمتنان  وت�صعر  باالأمل 

هبوا مل�صاعدتها.
املالحظة،  تخطئه  ال  بحب  �صخ�صياتها  مع  دعب�س  �صريين  املخرجة  وتتعامل 
معظم  غرار  وعلى  وجذابًا.  حقيقيًا  فيلمها  اأبطال  من  واحد  كل  جتعل  حيث 
-حياة  معًا  حتبهما  عاملني  يف  نف�صها  دعب�س  ن�صاأت  فقد  املهاجرين،  اأبناء 
عائلتها وموروثها الثقايف، واحلياة يف اأمريكا- عاملان متنافران اأحيانًا، 
ولكنهما مييزان حياتها وت�صتفيد منهما ل�رضد حكايتها. ومن خالل فن املخرجة 
االحتالل،  حتت  الفل�صطينيني  جتربة  فقط  لي�س  االأمريكيون  �صيعرف  دعب�س، 

واإمنا �صيكون مبقدورهم اأي�صًا روؤية بلدهم، عرب عيني منى.

واأن يحظى هذا الفيلم باإ�صادة النقاد ويقطف اجلوائز يف عدد من املهرجانات، 
فذاك يف حد ذاته يروي ق�صة اأخرى. ولهذا، فاإنني اآمل اأن ي�صكل هذا الفيلم 
الرائع م�صدر اإلهام ملزيد من الفنانني االأمريكيني العرب ال�صباب حتى يحكوا 
ويرى  الفن،  خالل  من  اأكرث  معروفة  جتربتنا  ت�صبح  حتى  -وذلك  ق�صتنا 
التي  اأي�صا االأ�صياء  البلد، ولكن  االأمريكيون االأ�صياء اجلديرة باحلب يف هذا 

ينبغي تغيريها من اأجل جعله اأف�صل.

منى يف امريكا
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 اليهود ي�ضكلون 40 يف املائة يف قائمة اغني اغنياء امريكا 

على  االمريكيني على20 مركزا  اليهود  ح�صل عدد من 
قائمة ال50 �صخ�صية االغنى يف امريكا او حوايل 40 
139 مركزا  على  يهود  اثرياء  كما ح�صل  املائة.  يف 
على قائمة اغني 400 �صخ�صية يف امريكا، او اكرث من 
الثلث، من بينهم عدد كبري من داعمي اإ�رضائيل واحتالل 

االرا�صي العربية.
مقرها  التي  اليهودية،  التليغرافية  الوكالة  وكانت 
على  اليهود  لالع�صاء  جرد  بعمل  قامت  قد  نيويورك، 
وجدت  حيث  امريكا  يف  االفراد  الغنى  فورب�س  قائمة 
ان منهم 139 يهودي على االقل. وجاء من بني قائمة 
اغني 50 يف امريكا 20 يهوديا. وقدرت الوكالة يف 
تقريرها الذي كتبه جيكوب بريكمان ان اجمايل الرثوة 
 211.8 بلغت  االإ�صخا�س  لهوؤالء  الفردية  ال�صخ�صية 

بليون دوالر.
اإن  امريكا  اأنباء  بها وكالة  قامت  تالية  وفق مراجعة 

اإرابيك للقائمة، فقد هيمنت جماالت التكنولوجيا والربجميات 
وول  يف  االموال  وت�صغيل  البنوك  جمال  ثم  والكمبيوتر 
�صرتيت وجمال العقارات على اهم م�صادر هذه الرثوة لليهود 

االمريكيني.
لوران�س  اأمريكا  يف  االثرياء  اليهود  قائمة  ت�صدر  وقد  هذا 
الي�صون من �رضكة اوراكل للربجميات برثوة تقدر ب27 بليون 

دوالر حمتال بذلك املركز الثالث بالن�صبة الغنياء امريكا.
يف  والثامن  اليهود  اغنى  قائمة  يف  الثاين  املركز  يف  ثم   
القائمة االمريكية، جاء مايكل بلومربج عمدة مدينة نيويورك 

ومالك وكالة بلومربج لالخبار والبانات املالية.
وجاء يف القائمة كذلك �صريجي برين والري بيج مالك �رضكة 

جوجل برتوج اجمالية 30.5 بليون دوالر.
ديل  �رضكة  من  ديل  مايكل  اخلام�س  املركز  احتل  فيما 
امل�صارابات  رجل  �صور�س  جورج  ال�صابع  ويف  للكمبيوتر. 

املالية ال�صهري ومالك �رضكة وت�ص�صرت للم�صارابات.
وامل�صتوطنات  االحتالل  يدعمون  الذين  اي�صا  اليهود  ومن 
مالك  الي�صون  �صيلدون  النا�صط  القائمة،  على  جاءوا  الذين 
يف  امريكا  يف  الرتفيه  وحمال  اقمار  كازينوهات  من  عدد 
مدينة ال�س فيجا�س ال�صهرية واملعروف بتمويله للم�صتوطنات 

ولربامج الدعاية �صد العرب وامل�صلمني يف اأمريكا.
وجاء على القائمة كذلك ليونارد الودر ورونالد الودر من 
�رضكة اي�صت الودر ال�صهرية للعطور التي حتقق مبيعات �صخمة 

مثل  عطور  ال�رضكة  منتجات  ومن  العربي.  اخلليج  منطقة  يف 
با�صم  العرب  ال�صباب  بني  الرائج  فيجر  هيل  ارامي�س وتومي 

”تومي“.
والذي  واملو�صة  لالزياء  لورين  رالف  اي�صا  القائمة  ويف 
مقره نيويورك برثوة تقدر ب 4.2 بليون دوالر والذي ينتج 

ازياء با�صمه او حتت ا�صم ”بولو“.
وجاء يف القائمة التي اوردتها الوكالة التليغرافية اليهودية 
كل من �صتيفن ورايلي بيكتل من �رضكة بكتل االمريكية للهند�صة 
واالن�صاءات، والتي كانت قد فازت اول االمر بعقد الربنامج 
النووي امل�رضي قبل ان ينتقل اىل �رضكة ا�صرتالية مناف�صة. 
هذا وتعمل �رضكة بيكتل يف كثري من الدول العربية خ�صو�صا 

منطقة اخلليج العربي يف جمال املقاوالت.
وجاء يف الرتتيب 41 يف قائمة اغنى اثرياء اليهود املخرج 
 3 ال�صهري �صتيفن �صبيلبريج برثوة تقدر ب  ال�صينمائي  واملنتج 

بليون دوالر فقط.
واالإ�رضائيلي  اال�صل  امل�رضي  اليهودي  �صابان  حاييم  اما 
اجلن�صية والذي ميتلك �رضكة انتاج يفريل هيلز تليفيجن فجاء 
�صمن   113 واملركز  اليهود  اثرياء  �صمن   46 املركز  يف 

اغنياء امريكا.
 ويعترب �صابان نف�صه من اكرب منا�رضي اإ�رضائيل يف امريكا. 
م�صل�صل  العربية  املنطقة  يف  املعروفة  ال�صهرية  براجمه  ومن 
�صابان  مركز  �صابان  ميول  كما  لالأطفال.  رجنرز  باور 

لدرا�صات ال�رضق االو�صط يف معهد بروكجنز بوا�صنطن.

االأمريكية  الدفاع  لوزارة  تقرير  ك�صف 
”البنتاجون“ اأن خالد �صيخ حممد، الذي 
اأقر مب�صوؤوليته عن هجمات احلادي ع�رض 
اال�صتمتاع  ي�صتطيع   2001 �صبتمرب  من 
يوميا  �صاعات  اأربع  الكاريبي  ب�صم�س 
مع  احلديدي  ال�صياج  عرب  والتحدث 
الريا�صة  �صاحة  يف  االآخرين  املعتقلني 

يف معتقل جوانتانامو بكوبا.

كما يتمكن �صيخ حممد اأي�صا من ا�صتغالل 
مل�صاهدة  االإعالم  غرفة  يف  الوقت  هذا 
ال�صحف  وقراءة  يختارها  التي  االأفالم 
االإلكرتونية  االألعاب  لعب  اأو  والكتب، 
اأي�صا  ومبقدوره  والبالي�صتي�صن، 
التمرينات  االآخرين ممار�صة  واملعتقلني 
الثابتة  الدراجات  على  الريا�صية 

واالأجهزة الريا�صية االأخرى.
 

البنتاجون  اأ�صدره  التقريرالذي  وي�صري 
ال�رضي  املع�صكر  يف  االأو�صاع  حول 
ال�صابع الذي ي�صم 16 من املعتقلني ذوي 
القيمة العالية بالن�صبة للواليات املتحدة، 
اإىل اأن تلك االأن�صطة يف جوانتانامو تخفف 
يعي�صونها،  التي  الكئيبة  االأو�صاع  من 

لكن تلك املميزات قد تختفي قريبا.
 

 وبناء على القيود التي تفر�صها ال�صجون 
�صيواجه  احلرا�صة،  �صديدة  الفيدرالية 
تامة  عزلة  االآخرون  واملعتقلون  خالد 

يف الواليات املتحدة.
 

حممد  �صيخ  خالد  اأر�صل  ما  واإذا 
واملعتقلون االآخرون اإىل املن�صاأة �صديدة 
احلرا�صة يف فلورن�س بوالية كولورادو، 
يف  يوميا  �صاعة   23 يقبعون  ف�صوف 
الزجاجية  النوافذ  ذات  زنزاناتهم 
واأثاث  بو�صات  اأربع  �صمكها  يبلغ  التي 
�صلوكهم  من  ح�صنوا  ما  واإذا  خر�صاين. 

ملدة  الريا�صة  مبمار�صة  لهم  ف�صي�صمح 
�صاعة يوميا يف باحة ال�صجن، لكن، كل 
االت�صال  �صوى  لهم  يتاح  ولن  مبفرده، 

باأ�صخا�س عدا م�صوؤويل ال�صجن.
 

برينكيما  ليوين  القا�صي  قال  اأن  و�صبق 
اأن  قبل  جوانتانامو،  معتقلي  الأحد 
احلرا�صة  �صديد  فيدرايل  �صجن  اإىل  ينتقل 
ال�صجن مدى  عقوبة  ليق�صي  فلورن�س  يف 
ولن حتظى  االأنني،  من  ”�صتموت  احلياة 

بفر�صة اأخرى للحديث مع اأحد“.
 

مدبر هجمات 11 �سبتمرب يق�سي اأوقاته
 بجوانتانامو يف ”البالي�ستي�سن“

الزميل الكاتب:
 خالـ_  الك�ضا�ضبة  

نيوجري�ضي

موجوعون حد القهر، وفقراء حد اجلوع 
االردنيون  الغربة  ،هم  ، ومهم�صون حد 
، ب�صطاء حد الطيبة هم االردنيون ، ولكن 
�صالحههم   عالية وكرامتهم  دائما  جباههم 
،ال ير�صون باجلور والظلم ،وال يقب�صون 
الذي   )ني�صان(   نتذكر  وكلنا   ، الظيم  على 

جاء  ب )الربيع (.
 واالردنيون - يا �صادة-  رفاهيتهم  يف 
 ، تنفي�صا عن غ�صبة  بها   ينكلون  �صيجارة  

وهربا  من غ�صبة ،ولكن  )ال�صيجارة(   ال تطول   والليل ال بد له ان ينجلي  ، 
ورغد عي�صهم )حفلة �صامر( يطلقون فيها العنان مل�صد�صاتهم ور�صا�صاتهم  فرحا 

و)غ�صبا(  من فراغ وتهمي�س وحرمان و)الطلقة( التي ال ت�صيب ) تدو�س( .  
عندما  ي�صبح االردن  بنظر البع�س جمرد )كيان( �صنيعة ل  �صايك�س – بيكو  ، و 
االردين   جمرد  )�رضق اردين( ،  وعندما ي�صبح التغني ب )و�صفي( و)الكوفية 

احلمراء(  و)املن�صف (   امياءة عن�رضية  واقليمية  افتقد )هويتي االردنية( .
تابعت احتفاالت  مئوية عمان وبحثت عن االردن  لكنني مل  ار االردن ،ومل ار 
)كوفية حمراء( او )مدرقة( على املن�صة الرئي�صية ، مل ينق�س )اكذوبة(  لوحة  
التنوع الثقايف و االجتماعي يف امل�صرية �صوى فرقة الزفة امل�رضية و العرا�صة  

ال�صورية.
افتقد  لبنانية(   لهجة  ب)  ويتحدثن  الغنج   االردنيات  مذيعاتنا  ت�صطنع  عندما    
�صباب  ،ويرفع   ) )مهند  ب  الرابية     �صبايا  حتتفل  وعندما  الوطنية،  هويتي 

ال�صويفية اعالم فريق)بر�صلونة(  افتقد هويتي االردنية .
 عندما تتحول حافالتنا العامة اىل �رضكة خا�صة جتبي اموال الب�صطاء  وت�صري 
يقومون  ال  وال�صغار  بالتحر�س،  مليئة   ) القاهرة   ( بحافالت  �صبيهة  حافالتي 

للكبار والرجال ال  يف�صحون كرا�صيهم للن�صاء افتقد هويتي االردنية .
عندما ت�رضق  اموال بلدي  وتتحول اىل �صوي�رضا ، وعندما )ي�صتوزر(  كل ابناء 
يف  واحد  �صخ�س  يعني  وعندما   ، الوطن  ابناء  كل  للهجرة  و)ي�صتنفر(  ال�صعب، 
تنح�رض  وعندما   ، واحدة  وظيفة  الفا  خم�صون  يجد  وال  ادارة  جمال�س  خم�س 
معنا  يتحدث  ،وعندما  واحدة  وطبقة  واحدة  بفئة  والوزارات   املجال�س 
)الليرباليون اجلدد( باللغة االجنليزية  ،ويخاطبنا )الديجاتليون اجلدد(  بلهجة 

ال نفهمها افتقد الهوية االردنية  .
عندما يخ�ص�س )تلفزيون الوطن( كل براجمه لل�صخو�س بدال من الوطن  افتقد 
هويتي الوطنية، وعندما ي�صت�صيف العهارى /احليارى /الفجارى/ ال�صفارى /

العرايا/ الكفارى  ومينع م�صل�صل) عودة ابو تايه( افتقد الهوية االردنية .
 ) االردنية  )العباءة  يرتدي  النه  عبدون   يف  مقهى  من  االردين  يطرد  عندما  
وعندما تتحرج فتياتنا من لب�س )املدرقة( النها ال تنا�صب  ح�صارة  دير غبار 
وال�صم�صاين  افتقد للهوية االردنية ،عندما ت�صبح )البنطلونات ال�صاحلة(  مو�صة 
مقبولة  والبنطلونات املمزقة   ت�رضف طبيعي  واندية امل�صاج ترفيه اجتماعي  
م�رضح به من احلكومة افتقد الهوية  االردنية ، عندما اتي لالردن وارى امريكا  
يف كل مكان افتقد هويتي الوطنية وعندما ا�صعر بانني )غريب( يف وطني افتقد 

الهوية االردنية .
 ا�صحاب الوزن الثقيل �صيا�صيا وفيزيائيا يرتدون  )�صورتات الكاكي( ليلعبوا 
انتمائنا لالردن فيما  اعيننا نحن املحرومني من كل اال�صياء اال  الغولف امام 
وهم  وزوجاتهم   ابنائهم  عن  بعيدين    ا�صبوعهم  يق�صون  البعيدة  القرى  ابناء 

يرتدون) بنطلونات الكاكي( ليحفظوا الوطن الذي يقتل بنوه  بنيه .
الطراونة(  )ح�صني  هو  من  متعمد-  اق�صاء  ب�صبب  االردنيون-  يعرف  ال  عندما 
الذي ثار على عنجهية االتراك يف املزار ، ومن  هو )قدر املجايل(  الذي رف�س 
اح�صاءات النفو�س و د�س له ال�صم يف دم�صق  ليكون االردن، ومن هو )كليب 
رف�صوا  النهم   هم�صوا  الذين  اخلزاعي(  و)را�صد  ر�صالن(  و)مظهر  ال�رضيدة(  

حكومة عمان افتقد الهوية االردنية .
الكرك(  )هية  حكاية   منه  وا�صمع  املجايل(  اقابل)قدر  لليلة  اموت  ان  امنيتي   
”ل�رضي لهم بالليل هية على هية والكرك يا ديرتي هّي اال�صل   : وا�صمعه ين�صد 
هّي ، واالردنيني  فكاكني الن�صب  ومقربني ال�صيف ومابندا�س لهم طرف  وما 
بر�صوا باحليف“ ،  واقابل و�صفي وا�صمع منه ق�صة  حماية االردن من الزوال  
ويلقي على م�صمعي كلمات )عرار(: ” قالوا تدم�صق قويل لهم مازال على عالته 

اربدي اللون حوراين“ .
يا  ) م�صخ�س( يا ) بندر(  مرحى ل )�صجن معان( حني يكون من اجل الوطن ، يا 
)عرار( مرحى للنفي والهجران حني يكون من اجل الوطن يا ح�صني يا قدر يا 

مظهريا كليب يا را�صد  يا عودة يا و�صفي اعذروين احفادكم خانو الر�صالة .

 مالحظة :

م�صخ�س وبندر هما زوجتا قدر املجايل وارفيفان املجايل وهما اول �صجينتني 
�صيا�صيتني يف تاريخ بالد ال�صام  ب�صبب حتري�صهما وم�صاركتهما يف الثورة على 
االتراك وقد ولدت بندر ولدها يف �صجن معان ولهذا ا�صمته حاب�س الذي �صيكرب 

فيما بعد وي�صبح امل�صري حاب�س املجايل .

ل زلت ابحث عن )الهوية الردنية(

khaledkasasbeh@yahoo.com
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كاليفورنيا،  من  اأمريكي  ر�صام  بداأ 
االأمريكيني  لتعريف  جديدًا  م�رضوعًا 
غري  ب�صكل  القراآن،  وبتعاليم  باالإ�صالم 
ال�صور  حتويل  طريق  عن  وذلك  ماألوف 
فنية  لوحات  اإىل  القراآنية  واالآيات 
حول  الر�صم  معار�س  يف  يعر�صها 
الذي  الفنان  وكان  املتحدة.  الواليات 
وما  االأديان  ملعرفة  كبريًا  ف�صواًل  ميلك 
العديد  زار  قد  تعاليم،  من  بها  يتعلق 
اإندوني�صيا  منها  االإ�صالمية،  الدول  من 
الهند،  م�صلمي  زار  كما  واملغرب، 

وغريها من البلدان.
قرر  اأيلول،  �صبتمرب/   11 اأحداث  وبعد 
االأمريكيني  لتعريف  مب�رضوعه  البدء 
بتعاليم القراآن، باعتباره م�صدر الت�رضيع 
لدى امل�صلمني، وبداأ بر�صم ال�صور الـ 114 
هو،  لفهمه  وفقًا  القراآن،  يحتويها  التي 

بعدما جتول كثريًا يف الدول االإ�صالمية.
البالغ  بريك  �صاندو  الر�صام  واأكمل 
من  �صورة   60 ر�صم  عامًا  العمر46  من 
عليه،  يطلق  كما  االأمريكي“  ”القراآن 
بداأ عر�صه يف معر�صني فنيني يف  والذي 

كاليفورنيا.
للتعبري  وا�صتخدم بريك االألوان والرموز 
يت�صمنها  التي  الق�صايا  من  الكثري  عن 
القراآن، يف ال�صيا�صة واحلياة االجتماعية 

وغريها.

والتي  الدخان،  ل�صورة  ت�صويره  ويف 
القيامة،  يوم  اإحدى عالمات  تتحدث عن 
وتتمثل بظهور دخان يغطي ال�صماء، حول 
اإىل لوحة  ال�صورة  الر�صام االأمريكي هذه 
برجي  من  املت�صاعد  الدخان  فيها  ر�صم 
تفجريهما يف  بعدما مت  العاملية  التجارة 

اأحداث اأيلول/ �صبتمرب.
ويقول بريك ”كنت اأعلم اأنه البد من ر�صم 
واإال  املو�صع،  هذا  يف  التجارة  برجي 
لقد  خادعًا..  �صيكون  امل�رضوع  فاإن 
االأمريكيون  يفهم  مكانًا  يكون  اأن  اأردته 

فيه االإ�صالم.“
ويف تعليقه على ”القراآن االأمريكي“ يقول 

عثمان مدحا، املتحدث با�صم م�صجد امللك 
اأجنلو�س،  لو�س  يف  م�صجد  اأكرب  فهد، 
على  لالطالع  نية  اأي  لديه  لي�صت  اإنه 

املعر�س.
 

�صيء  االأمريكي“  ”القراآن   : وي�صيف 
واآخر  اأمريكي،  قراآن  يوجد  ال  م�صلل، 
اإال  يوجد  ال  اأو�صطي،  �رضق  اأو  اأوروبي 
الأنه  اأمل،  بخيبة  اأ�صعر  واحد..  قراآن 

يعطي انطباعًا خاطئًا عن امل�صلمني.“
وبالرغم من ذلك فاإن مدحا ي�صري اإىل اأنه 
يحرتم  كما  لبريك،  الطيبة  النوايا  يفهم 

حرية التعبري عن الراأي.

فنان اأمريكي ير�سم م�سامني
 �سور القراآن يف ”لوحات فنية“

الأمريكي اجلي�س  ”املثليني“ يف  من  ”املثليات“ اأكثـر 

اجلي�س  امل�رضحات من  الن�صاء  ن�صبة  اأن  اإح�صائيات جديدة، عن  ك�صفت 
عدد  من  اأكرث  اجلن�صية،  مثليتهم  ب�صبب  املا�صي  العام  يف  االأمريكي، 

الرجال الذين �رضحوا لل�صبب نف�صه.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع التي ح�صل عليها مركز ”بامل للدرا�صات“ 
يف جامعة كاليفورنيا، فاإن الن�صاء اللواتي مت ت�رضيحهن طبقًا لقانون 
”ال ت�صاأل.. ال تخرب“ املعمول به يف هذا ال�صاأن، فاق عدد الرجال يف 

عدد من قطاعات اجلي�س املختلفة الأول مرة منذ اإ�صدار القانون.

عام  اعتماده  مت  تخرب“ قد  ت�صاأل..ال  بـ“ال  املعروف  القانون  وكان 
1994، للتعامل مع املثليني يف القوات امل�صلحة االأمريكية، التي متنع 
قوانينها �صم املثليني املجاهرون مبثليتهم، من دخول القوات امل�صلحة، 
لذا يحث القانون املثليني اإخفاء ميولهم اجلن�صية، واإال �صوف يطردون 

من اجلي�س.

ففي �صالح اجلو مت ت�رضيح 56 امراأة، مقابل 34 رجاًل ب�صبب مثليتهم، 
وفقًا ملركز االأبحاث ليتكون املرة االأوىل التي ي�صهد فيها �صالح اجلو 

هذا النوع من الق�صايا منذ �صدور القانون.

وبينت االإح�صاءات اأن ن�صبة امل�رضحات من الن�صاء بلغت 36 يف املائة، 
يف الوقت الذي ت�صكل فيه النا�سء حوايل 14 يف املائة من اإجمايل عدد 

القوات امل�صلحة االأمريكية.

اعتقال اأمريكي حتر�س بابنته يف ”في�ضبوك“

وقال توم كوربيت، مدع عام مقاطعة ”النك�صرت“، اإن االأب، 39 عامًا، 
جرى  العنكبوتية  ال�صبكة  يف  باالأطفال  ”متحر�صني“  خم�صة  من  واحدًا 
اعتقالهم موؤخرًا، اأحدهم، من فالديلفيا، اأر�صل بدوره �صورًا عارية 
وموادًا تخد�س احلياء لطفلة كان يعتقد اأنها يف الثالثة ع�رض من العمر.

فقد  اإنه  ”ليتيتز“،  االأب، ويقيم يف منطقة  الق�صية �صد  وتقول حيثيات 
االت�صال بابنته منذ ع�رض �صنوات، ومتكن من العثور عليها يف ”في�صبوك“ 

.Bad Daddy “حيث بداأ يف التحر�س بها حتت م�صمى ”االأب ال�رضير

وجاء يف امل�صتندات: ”اقرتح ‘االأب’ مالقاة ابنته لغاية ممار�صة اجلن�س 
بعد اأن قدم لها تفا�صيل دقيقة قائاًل: ”لي�س كل االآباء وبناتهم مبثل هذه 

ال�صجاعة ولي�صوا من املحظوظني لتجربة مثل هذه املتعة.“

وجرى اعتقال الوالد يف موقع ”اللقاء“ املحدد بعد اأن اأخطرت الفتاة 
والدتها التي قامت باإبالغ  ال�رضطة.“

جنحة  وهي  بقا�رض،  امل�رضوع  غري  االت�صال  تهمة  ”االأب“  ويواجه 
من الدرجة االأوىل قد تف�صي لل�صجن 20 عامًا وغرامة قدرها 25 األف 
دوالر، كما يواجه تهمة �صفاح القربى، وعقوبتها ال�صجن ع�رض �صنوات، 

كحد اأق�صى.

وكذلك األقت ال�رضطة القب�س على مايكل كوارتو�صي، 27 عامًا، بعد اأن 
قام باإر�صال �صور عارية واأفالم جن�صية ملن اعتقد اأنها طفلة يف الـ13 
من العمر، وات�صح ”اأنها“ رجل حتري متخف القتنا�س املتحر�صني ممن 

يبحثون عن طرائد يف ال�صبكة العنكبوتية.

تقرر  اأنه  اأمريكي  فيدرايل  قا�س  اأعلن   
اإثر  بقتلها  والدها  هدد  مراهقة  اإعادة 
ارتدادها عن االإ�صالم اإىل امل�صيحية، اإىل 
التاأكد من و�صعها  يتم  اأن  بعد  اأوهايو، 

بو�صفها مهاجرة.
حممد  لوالديها  ن�رضًا  القرار  ويعد 
وعاي�صة باري، اللذين قررا نقل ح�صانة 
ابنتهما اإىل اأوهايو، حيث �صيتم حل كافة 

جوانب امل�صاألة.
غري اأن حمامي الفتاة، جون �صتمبريغر، 
امل�صيحية،  ملنا�رضة  منظمة  يقود  الذي 

عرب عن معار�صته للقرار.
وكان املراهقة رفيقة باري، البالغة من 
العمر 17 عامًا قد غادرت منزل والديها 
يوليو/متوز  يف  باأوهايو  كولومب�س  يف 
املا�صي، وا�صتقرت يف منزل رجل دين 
الفتاة  نقل  ثم مت  فلوريدا،  باأوالندو يف 
اإىل مكان اآخر بعد اأن قالت يف اإفادة لها 
اإن والدها امل�صلم هدد بقتلها بعد اأن تبني 

له ارتدادها عن الدين االإ�صالمي.
غري اأن والدها، وهو �رضيالنكي االأ�صل، 

دح�س مزاعمها.
قال  الثالثاء،  ال�صادر  احلكم  ويف 
م�صلحة  اإن  داو�صون،  دانيال  القا�صي 

الفتاة اأن تكون ح�صانتها يف اأوهايو.
يتم  لن  اأوهايو  اإىل  نقلها  قرار  اأن  على 
قبل حتديد و�صعها كمهاجرة، وفقًا ملا 

ذكره القا�صي يف حكمه.
وقال حمامي الوالدين اإن وثائق الهجرة 
غ�صون  يف  للمحكمة  �صتقدم  املطلوبة 
جلل�صة  موعد  حتديد  ومت  اأ�صبوعني، 
ا�صتماع يف الثالث والع�رضين من اأكتوبر/
يتم  مل  حال  يف  احلايل،  االأول  ت�رضين 

تقدم االأوراق املطلوبة.
وياأتي احلكم بعد �صهور من املداوالت، 
ملزاعم  الق�صم  حتت  ال�صهادة  فيها  مبا 
اأن  فيها  زعمت  التي  املراهقة  الفتاة 
والدها تعر�س ل�صغوط من جانب اأفراد 
يف  العائلة  اإليه  تتوجه  الذي  امل�صجد  يف 

اأوهايو للتعامل مع الو�صع.
وقالت رفيقة يف �صهادة لها خالل جل�صة 
كنت  ”اإذا  لها:  قال  والدها  اإن  �صابقة 

توؤمنني بامل�صيح نبيًا لك فاأنت ميتة بالن�صبة 
يل!“ م�صيفة اأنه قال لها ”�صوف اأقتلك!“

واأنكر حممد باري، البالغ من العمر 47 
عامًا اتهامات الفتاة.

وقال: ”لي�س ممكنًا اأن نلحق االأذى بها“، 
اأنه كان يعلم اأن ابنته كانت على  م�صيفًا 

�صلة مبنظمات م�صيحية.

م�صكلة حيال  اأي  ”لي�صت عندي  واأ�صاف: 
باأنه  اأقر  لكنه  عقيدة“  الأي  ممار�صتها 

يف�صل اأن تكون م�صلمة اأواًل.

قا�ض اأمريكي يعيد فتاة مرتدة عن الإ�سالم اإىل مقر اإقامتها
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الغرين كارد...ملن    ا�ستطاع اليها �سبيال
                                                                                                     

فتح باب قبول الطلبات الكرتونيا منذ الثاين من اكتوبر املا�سي
اخر موعد للتقدم اىل م�سابقة الهجرة ) اللوتري ( 1 دي�سمرب القادم 2009

جمموعة غربة ت�سع حتت ت�سرفكم خمت�سني لتعبئة طلباتكم وطلبات عائالتكم يف البلد
اخر  ان  عن  االمريكية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
موعد للتقدم اىل م�صابقة الهجرة ) اللوتري ( �صيكون 
فتحت  حيث   2009 القادم  دي�صمرب  من  االول  يف 
الثاين  منذ  الكرتونيا  الطلبات  قبول  باب  الوزارة 
من اكتوبر املا�صي بعد ان ادخلت تعديالت جديدة 
يجب  املقدمة  ال�صور  ان  مثال  منها  امل�صابقة  على 
ان تكون ملونة مبوا�صفات فنية معينة ومنها اي�صا 
انها �صمحت للمواطنني الرو�س بالتقدم اىل امل�صابقة 
بعد ان كانت رو�صيا من �صمن الدول غري امل�صموح 
املواطنني  حالة  وظلت  باال�صرتاك  ملواطنيها 
العرب على حالها اي يحق جلميع املواطنني العرب 

اال�صرتاك يف امل�صابقة
وتنويها فقط فان العرب الذين يقيمون يف الواليات 
املتحدة لهم احلق يف التقدم للم�صابقة اي�صا او تقدمي 
الطلبات القاربهم ومعارفهم .... وللعلم فقط فان 
يقيم  او  منتهية  زيارة  بتاأ�صرية  امريكا  يف  املقيم 
ولو  للقرعة  التقدم  ي�صتطيع  ال  قانونية  غري  بطريقة 
تقدم وفاز فانه لن يتمكن من احل�صول على االقامة 
الن القانون ين�س على ان املتقدم للقرعة من داخل 

امريكا يجب ان تكون اقامته يف امريكا قانونية
يكون  ان  للقرعة يجب  املتقدم  فان  اي�صا  وللتنويه 
من حملة الثانوية العامة او ان يكون عامال يف اي 
جمال ومعه خربة يف جمال عمله ال تقل عن عامني 
و�صت�صدر النتائج ما بني �صهري مايو ايار اىل متوز 
يت�صلمون  ممن  الفائزين  وعلى   2010 عام  يوليو 
ا�صتكمال  من  االنتهاء  بالربيد  الفوز  ا�صعارات 
عام  �صبتمرب  من  الثالثني  قبل  املطلوبة  االجراءات 
يت�صلم  مل  الفوز ومن  فقدوا حقهم يف  واال   2011
من  يكون  املذكورة  الفرتة  خالل  بالفوز  ا�صعارا 

�صمن املاليني الذين مل يحالفهم احلظ
مكتبها  عرب   - اعلنت  قد  اخلارجية  وزارة  وكانت 
من  عربيا   13180 فوز  عن   - بالقرعة  املخت�س 
انحاء  كافة  من  تقريبا  متقدم  ماليني  ت�صعة  ا�صل 
التي  م�رض  من  العرب  الفائزين  ربع   ... العامل 
االقل  اما   ... تا�صرية   4831 ب  وحدها  فازت 

فكانت قطر و�صلطنة عمان حيث فاز ع�رضة انفار من 
كل دولة وبطبيعة احلال فان الرقم امل�رضي ي�صمل 
الفائزين من غزة اي�صا ... اما الفائزين من ال�صفة 
الغربية فقد �صملهم الرقم االردين وهو 161 فائزا 
من  اعتربوا  فقد  املحتلة  فل�صطني  �صكان  اما   ...

�صمن الفائزين اال�رضائيليني وعددهم 194 فائزا
هوؤالء ال 13180 فازوا يف امل�صابقة التي اجريت 
يف يوم االربعاء املوافق 3 اكتوبر 2007 وانتهت 
يف يوم االحد املوافق 2 دي�صمرب 2007 واختارت 
الفائزين  من  �صخ�صا   99600 املخت�صة  الدائرة 
وار�صلت اليهم ا�صعارات او اخطارات الفوز بالربيد 
اجلوي ونكرر ان الدائرة ال تر�صل اخطارات الفوز 
عرب  اخطار  و�صلك  اذا  انه  اي  اجلوي  بالربيد  اال 
احدى  طرف  من  ف�صيكون  االلكرتوين  عنوانك 

�رضكات الن�صب واالحتيال 
االخطارات ار�صلت اىل الفائزين وت�صمنت اخلطوات 
التي يجب عليهم ان يقوموا بها ال�صتكمال املعاملة 
وحددت لهم مهلة من االول من اكتوبر 2009 اىل 
الفائزين  من  كنت  اذا  انه  اي   2010 ا�صلول   30
الذين و�صلهم االخطار ومل تقم بامتام االجراءات 

خالل هذه الفرتة �صتخ�رض دورك.
وكان كومبيوتر الدائرة الفدرالية املخت�صة ن �صي 
 ( اليان�صيب  عن  امل�صئولة  كنتاكي  والية  يف  �صي 
اللوتري ( قد قامت بال�صحب الع�صوائي ل 99600 
ا�صما و�صيتم منح الكرت االخ�رض الول 55 الفا ممن 

ي�صتكملون معامالتهم يف الفرتة املحددة اعاله  
ا�صماء  العام  هذا  ن�رضت  املخت�صة  الهجرة  دائرة 
بالقرعة  اال�صرتاك  يجوز ملواطنيها  ال  التي  الدول 
ان  يعني  مما  عربية  دولة  اية  القائمة  تت�صمن  وال 
جميع مواطني الدول العربية مبا فيهم ابناء ال�صلطة 
يف  اال�صرتاك  ميكنهم  وغزة  ال�صفة  يف  الفل�صطينية 
اكتوبر  من  الثاين  يف  بداأت  التي  اجلديدة  القرعة 
املا�صي وكما هو معروف فان وزارة اخلارجية 
ا�صماء  بن�رض  تقوم  ال  الهجرة  دائرة  او  االمريكية 
االمريكية  القن�صليات  او  وال�صفارات  الفائزين 

البع�س  يظن  كما  باال�صماء  قوائم  بتوزيع  تقوم  ال 
وامنا تقوم الدائرة املخت�صة باعالم الفائز بر�صالة 
الربيدي  عنوانه  على  اليه  تر�صل  ر�صمية  بريدية 
املذكور يف طلبه ولي�س االلكرتوين  وتطلب منه ملء 
بالربيد  اليهم  واعادتها  بالر�صالة  مرفقة  ا�صتمارة 
معاملتك  بتحويل  تقوم  لال�صتمارة  ا�صتالمها  وعند 
وتقوم  فيه  تقيم  الذي  البلد  يف  االمريكية  للقن�صلية 
اخلطوات  باقي  اىل  وار�صادك  مبرا�صلتك  القن�صلية 
املطلوبة  الر�صوم  ذلك  يف  مبا  املعاملة  ال�صتكمال 

واية اجراءات اخرى .
اجلديد يف املو�صوع ان هناك مناق�صات حامية بني 
اع�صاء الكونغر�س تدور منذ عدة اعوام حول هذا 
تاميز  وا�صنطن  جريدة  ن�رضته  ملا  وفقا  اليان�صيب 
حيث يطالب البع�س بالغاء اليان�صيب بينما تعار�س 
ع�صو الكونغر�س عن والية تك�صا�س �صيال جاك�صون 
عملية االلغاء  مما يعني ان اي تعديل جديد ال ميكن 
ان  يعني  وهذا  االقل  على  عامني  بعد  اال  يتم  ان 
والعام  العام  هذا  م�صتمرا  �صيظل  الهجرة  يان�صيب 

القادم اي�صا .
واجلديد اي�صا ان اجلهات الفدرالية املخت�صة اغلقت 
االنرتنيت  على  مواقع  �صبعة  املحكمة  خالل  ومن 
دائرة  او  الوزارة  متثل  انها  تزعم  كانت  ل�رضكات 
ا�صماء  حتمل  مواقع  ت�صميم  خالل  من  اليان�صيب 
الهجرة  ودوائر  العدل  وزارة  ا�صماء  من  قريبة 
وتبدا �صفحاتها بعلم امريكي وب�صورة الن�رض وهو 
�صعار الوزارة االمر الذي يوهم بع�س امل�صرتكني 
بان هذه املواقع تابعة للحكومة االمريكية خا�صة 
وان بع�س هذه املواقع كانت تقبل الدفع عن طريق 
مرو�صة  للم�صرتكني  بر�صائل  تبعث  وكانت  الفيزا 
بالن�رض والعلم االمريكي وكاأنها جهة حكومية وظن 
را�صلتهم  التي  هي  اخلارجية  وزارة  ان  الكثريون 
على  االدعاء  اىل  الر�صمية  اجلهات  دفع  ما  وهذا 
ال�رضكات �صاحبة هذه املواقع واخذها اىل املحكمة 
العرب  الكثري من  متهيدا الغالق مواقعها وال زال 
الذين ا�صرتكوا من خالل هذه املواقع يظنون انهم 

االمريكية  اخلارجية  وزارة  مع  مبا�رضة  تعاملوا 
عربية  �صحف  يف  اعالنات  املواقع  هذه  وتن�رض 
م�صهورة يف م�رض وال�صعودية ودول اخلليج وبع�س 
هذه املواقع يدار من قرب�س  ومن اوروبا مع ان 
ا�صحابها ي�صعون عناوين وهمية يف امريكا .... 
احدى ال�رضكات القرب�صية ا�صتاأجرت �صندوق بريد 
يف حي يف مدينة هيو�صتون مببلغ خم�صني دوالرا يف 
ال�صنة فقط حتى ت�صع عنوانها يف هيو�صتون اليهام 

القراء ان لها مكاتب يف امريكا
من  �رضكة  بتحويل  احلكومية  اجلهات  قامت  وقد 
بعد  املحاكمة  اىل  عربية  ل�صيدة  مملوكة  فلوريدا 
ان تبني انها كانت تدير عدة مواقع على االنرتنيت 
توهم  وال�صينية  وااليطالية  العربية  باللغات 
امل�صرتكني باأنها مواقع ر�صمية وقد �صددت الوزارة 
وتقدمي  املواقع  هذه  من  التحذير  على  موقعها  يف 

�صكاوى �صدها للوزارة وجلهات امنية اي�صا .
معروف  هو  كما  تتم  بالقرعة  اال�صرتاك  عملية 
الوزارة  حددتها  موا�صفات  و�صمن  الكرتونيا 
وميكن  املتقدمني  و�صور  املعلومات  بخ�صو�س 
املوقع  اىل  الدخول  بالقرعة  اال�صرتاك  للراغبني 
للم�صابقة واال�صرتاك  الر�صمي االمريكي املخ�ص�س 
يتكلفوا  ان  ودون  احد  م�صاعدة  ودون  مبا�رضة 
بالن�صبة  لكن  جماين  اال�صرتاك  الن  واحدا  دوالرا 
للذين ال يعرفون او ال يح�صنون ا�صتخدام الكومبيوتر 
وار�صال البيانات وال�صور وبالتايل يعتمدون على 
عنهم  نيابة  الطلبات  لتقدمي  ا�صخا�س  او  �رضكات 
مقابل اجر مايل فانهم يفعلون ذلك على م�صئوليتهم 

ال�صخ�صية

من هنا يبداأ...        
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الغرين كارد...ملن    ا�ستطاع اليها �سبيال
                                                                                                     

فتح باب قبول الطلبات الكرتونيا منذ الثاين من اكتوبر املا�سي
اخر موعد للتقدم اىل م�سابقة الهجرة ) اللوتري ( 1 دي�سمرب القادم 2009

جمموعة غربة ت�سع حتت ت�سرفكم خمت�سني لتعبئة طلباتكم وطلبات عائالتكم يف البلد
�صعبا  يبدو  املتقدم  قبل  من  مبا�رضة  الطلب  تقدمي 
اجهزة  ميتلكون  ال  ممن  العرب  الالف  بالن�صبة 
كومبيوتر او ال يجيدون التعامل مع ملء البيانات 
وال�صور عرب االنرتنيت وهذه لال�صف ظاهرة منت�رضة 
عن  يبدو  فيما  امل�صئولة  وهي  العربي  العامل  يف 
وقوع العرب حتديدا �صحايا ملواقع مزيفة توا�صل 
بالفوز  كذبا  تخربهم  للكثريين  امييالت  ار�صال 
ال�صتكمال  الدوالرات  االف  حتويل  منهم  وتطلب 
املعاملة مع ان الوزارة اعلنت ب�صكل وا�صح انها لن 
تخاطب الفائز اال عرب الربيد الر�صمي اجلوي ولي�س 
االلكرتوين ولن تطلب منه فلو�صا وان الر�صوم يتم 

حتديدها الحقا وبعد ار�صال ا�صعار الفوز له 
واملتعلقة  العرب  من  للكثري  بالن�صبة  ال�صعوبة  هذه 
مع  التعامل  وخ�صو�صا  التفا�صيل  من  بالكثري 
ال�صور  واعداد  االنرتنيت  عرب  البيانات  ملء 
باملوا�صفات الفنية املطلوبة ثم التقدم �صمن املدة 
املحددة بامل�صابقة وهي عملية تبدو للكثريين معقدة 
لذا يف�صل الكثريون اللجوؤ اىل مكاتب خمت�صة تقوم 
ما  يرتاوح  اجر  مقابل  عنهم  نيابة  الطلبات  بتقدمي 

بني 75 اىل مائة دوالرا .
وكان العرب قد ابدوا �صكوكا يف انهم قد يحرموا 
من اال�صرتاك يف القرعة بخا�صة بعد هجمات ايلول 
القرعة  نتائج  جاءت  ولكن   ... االرهابية  �صبتمرب 
لكل  خمالفة  ايلول  احداث  تلت  التي  ال�صنوات  يف 
كما  العرب  من  الفائزين  عدد  زاد  فقد  التوقعات 
عدد  من  تقلل  رمبا  ودقته  االلكرتوين  الت�صجيل  ان 
العرب الذين ا�صرتكوا يف قرعة هذا العام بخا�صة 
الت�صجيل  الجادتهم  اما  اال�صرتاك  �صمنوا  الذين 
مكاتب  اىل  جلاأوا  الذين  او  باأنف�صهم  االلكرتوين 

اخلدمة لتقوم بالت�صجيل نيابة عنهم .
غري  ال  طرق  اربع  هناك  فان  معروف  هو  وكما   
املتحدة،  الواليات  يف  دائمة  اقامة  على  للح�صول 
فاما الزواج من مواطن اأمريكي او احل�صول على 
كفالة من احد افراد العائلة يحمل اجلن�صية االأمريكية 
الواليات  يف  مقيم  عمل  رب  من  بطلب  املجيء  او 

الفوز  اخريا  او   ..) عمل  فيزا   ( املتحدة 
يف هذا اليان�صيب.

احل�صول على اقامة عن طريق الزواج م�صالة لي�صت 
�صهلة واجراءاتها معقدة وطويلة وتخ�صع ملراقبة 
تهما  الطرفان  يتحمل  وقد  التحايل  ملنع  �صديدة 
جرمية يف حالة التحايل على القانون وامتام زواج 
من  كفالة  على  احل�صول  اما   .... مثال  �صوري 
احد افراد العائلة ممن يحملون اجلن�صية االمريكية 
ون�صبة  اي�صا  و�صعبة  ومعقدة  طويلة  فاجراءاتها 
الذين يح�صلون على اقامة بهذه الطريقة قليلة .... 
يحاول  الذي  العمل  رب  لكفالة  بالن�صبة  ذلك  ومثل 
رب  الن  اجنبي  ل�صخ�س  عمل  تاأ�صرية  ا�صت�صدار 
العمل يحتاج اىل ان يثبت لدائرة الهجرة انه مل يجد 
املوا�صفات املطلوبة يف اي عامل مقيم يف امريكا 
وهذا يتطلب ن�رض اعالنات يف ال�صحف وخالفه كما 
ان رب العمل يف هذه احلالة يكون م�صئوال عن تقدمي 
الذي  ال�صخ�س  على  باالنفاق  تلزمه  مالية  كفاالت 
ال�صخ�س  هذا  باح�صار  قيامه  حال  ويف  �صيح�رضه 
واختالفه معه مثال فان رب العمل يظل ملزما امام 
فرتة  طيلة  ال�صخ�س  هذا  على  باالنفاق  القانون 

الكفالة .
نظام  اوجد  قد  االأمريكي  الكونغر�س  وكان 
اليان�صيب هذا - اللوتري - بهدف تنويع جمموعات 
قدوم  وت�صجيع  البالد  اإىل  القادمني  املهاجرين 
الواليات  يف  كثريا  ممثلة  غري  دول  من  ا�صخا�س 

املتحدة.
 ومن �رضوط امل�صاركة يف يان�صيب االقامة الدائمة 
من  اقل  ار�صل  بلد  من  االنت�صاب  طالب  يكون  اأن 
خالل  املتحدة  الواليات  اإىل  �صخ�س  الف  خم�صني 
قائمة  فان  قلنا  وكما  االخرية  اخلم�س  ال�صنوات 
الدول املمنوعة هذا العام ال ت�صم اي دولة عربية 
العربية ميكنهم  الدول  مما يعني ان جميع مواطني 

اال�صرتاك بقرعة هذا العام .
جهاز  خالل  من  تتم  القرعة  ان  املعروف  من 
يعرف  اول من  �صيكون  الكومبيوتر .... والفائز 
بذلك الن الوزارة ال تقوم بن�رض ا�صماء الفائزين يف 

ال�صحف على الطريقة العربية وامنا تقوم بار�صال 
منه  تطلب  ثم  بالنتيجة  تعلمه  الفائز  اىل  خطاب 
المتام  امريكية  قن�صلية  او  �صفارة  اقرب  مراجعة 

املعاملة  ... 
اخلدمة  هذه  تقدم  التي  املكاتب  بع�س  وهناك   
على  هي  عنوانها  بو�صع  تقوم  رمزي  اجر  مقابل 
فاز  اذا  وبالتايل  املتقدم  عنوان  ولي�س  الطلب 
اىل  ولي�س  املكتب  هذا  اىل  اال�صعار  ي�صل  املتقدم 
بالفوز  املتقدم  بابالغ  املكتب  ويقوم  املتقدم 
ويعر�س عليه امتام االجراءات مقابل مبالغ ت�صل 
و�صع  لو  الفائز  ان  مع  دوالرا  االف  خم�صة  اىل 
مبا�رضة  الفوز  ا�صعار  وتلقى  طلبه  على  عنوانه 
ال�صفارات  ومراجعة  االجراءات  امتام  المكنه 
والقن�صليات االمريكية دون م�صاعدة من احد ودون 
ان ي�صطر اىل دفع االف الدوالرات ملكاتب يديرها 
يقوم  ان  املعاملة  بامتام  .املق�صود  حمامون 
من  الفوز  ا�صعار  بالربيد  ي�صتلم  ان  وبعد  الفائز 
او  ال�صفارة  مبراجعة  االمريكية  اخلارجية  وزارة 
القن�صلية االمريكية االقرب اىل مكان اقامته و التي 
امليالد  �صهادات   ( االوراق  ا�صتكمال  منه  �صتطلب  
ال�صخ�صية  تثبت  التي  الهوية  او  ال�صفر  وجوازات 
و�صهادات  املدر�صية  وال�صهادات  �صخ�صية  و�صور 
احكام  ومن  االمرا�س  من  خلو  و�صهادات  اخلربة 
ق�صائية بارتكاب جرائم ... الخ ( ويقوم القن�صل 
اىل  يح�رض  حتى  للفائز  موعد  بتحديد  االمريكي 
 ” هذا  وي�صمى  االوراق  هذه  كل  ومعه  القن�صلية 
املقابلة  من  املق�صود  ولي�س  مقابلة  ” اي  انرتفيو 
البع�س  يتوهم  كما  اختباره  او  املتقدم  امتحان 
والتدقيق  منه  االوراق  الخذ  به  االجتماع  وامنا 
فيها واذا وجد القن�صل نق�صا فيها ا�صار اليه وطلب 
منه ا�صتكماله واذا وجد انها كاملة �صيقوم القن�صل 
بتحديد وقت اخر لت�صليم ال�صخ�س الفيزا  ... وغالبا 
ما يحول مقدم الطلب اىل الك�صف الطبي حيث ير�صل 
اعتمدتها  م�صت�صفى  او  عيادة  اىل  وا�رضته  ال�صخ�س 
ال�صفارة االمريكية يف املدينة املوجودة فيها للقيام 
بالفحو�صات الروتينية  للتاأكد من خلو املتقدم من 

ا�صتوديو  اىل  وير�صل  بل  وخطرية  معدية  امرا�س 
ت�صوير معتمد اي�صا من القن�صلية اللتقاط �صور له 
ولعائلته وفق موا�صفات معينة يعرفها اال�صتوديو 
وبعد  القن�صلية  ل�صالح  دائما  العمل  بهذا  يقوم  النه 
اجراء مقابلة معه يتم منحه تاأ�صرية على جواز �صفره 
بال�صمع  مغلفا خمتوما  ت�صليمه  ويتم  امريكا  لدخول 
يف  الهجرة  ملوظف  بت�صليمه  ال�صخ�س  يقوم  االحمر 
اول مطار امريكي ي�صل اليه وبعد ايام من دخوله 
امريكا يتم ت�صليمه الكرت االخ�رض الذي هو عبارة 

عن اقامة دائمة يف امريكا.
لونه  ب�صبب  باالخ�رض  �صمي  االخ�رض  والكرت   
العامني  يف  تغري  قد  اللون  كان  وان  االخ�رض 
املا�صيني وهو - اي الكرت االخ�رض - عبارة عن 
 ( القيادة  رخ�صة  وحجمها  �صكلها  يف  مماثلة  هوية 
االخ�رض“  ”الكرت  حلامل  وميكن   ...  ) ال�صواقة 
ان يتقدم للح�صول على اجلن�صية االمريكية ” جواز 
�صفر امريكي ” بعد خم�س �صنوات من ح�صوله على 
الكرت االخ�رض ... ولو افرت�صنا ان احلا�صل على 
الكرت االخ�رض املقيم يف امريكا فقد جواز �صفره 
رف�صت  اال�صلية  دولته  ان  او   ) العربي   ( اال�صلي 
جتديد جواز �صفره النه مطلوب للخدمة او مطلوب 
ال�صباب �صيا�صية كما هو احلال بالن�صبة للمئات من 
العرب فان حامل الكرت االخ�رض ميكنه ا�صت�صدار 
جواز �صفر امريكي موؤقت ي�صمى باجلواز االبي�س 
وي�صتطيع ا�صتخدام هذا اجلواز يف ال�صفر والتنقل من 
واىل امريكا ... وا�صت�صدار اجلواز ال يحتاج اىل 
مراجعات واال�صطفاف بطوابري ووا�صطات كما هو 
احلال يف الدول العربية .... اذا يكفي ان تر�صل 

الطلب بالربيد و�صي�صلك اجلواز بالربيد .
”  الرجاء  ” اللوتري  ال�صنوية  بالقرعة  لال�صرتاك 
مراجعة مكاتبنا املوجودة يف بروكلن مل�صاعدتكم 

يف ذلك مقابل دفع ثمن رمزي وحظ �صعيد للجميع
6825 5th ave Brooklyn ny 11220

Tel: 718-680-6800
email:ghorbanews1@yahoo.com

احللم الأمريكي...
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اليمن يطلق ثاين اأكرب حملة ترويجية 

يف ال�ضوق ال�ضياحية الأوروبية

يطلق �ليمن يف �لـ17 من �أكتوبر �جلاري ثاين 
�ل�سياحية  �ل�سوق  يف  ترويجية  حملة  �أكرب 
�الأوروبية للمنتج �ل�سياحي �ليمني مبا يتمتع به 
من خ�سائ�س ومقومات �أهلت �ليمن للقب �أف�سل 
ل�سياحة  �لعامل  م�ستوى  على  �سياحية  وجهة 
�الأ�رص  و�سياحة  و�لرتفية  و�ملتعة  �ملغامر�ت 

ذ�ت �لدخل �ملحدود وفق تر�سيحات دولية.
و�أ�سار بيان ملجل�س �لرتويج �ل�سياحي  �إىل �أن 
هي  �أوروبية  عو��سم  �أربع  ت�سمل  �لتي  �حلملة 
)لندن ,باري�س,فر�نكفورت,ميالن(, ت�ستهدف 
�ليمني  �ل�سياحي  �ملنتج  بخ�سائ�س  �لتعريف 
و�لتاريخية  و�حل�سارية  و�لثقافية  �لطبيعية 
حقيقة  عن  وو�قعية  حقيقية  �سورة  وتقدمي 
�لو�سع �الأمني يف �ليمن و�الإجر�ء�ت و�لتد�بري 
�حلركة  تاأمني  �سبيل  يف  �ليمن  �تخذها  �لتي 
يف  �ل�سياحي  بالقطاع  و�الرتقاء  �ل�سياحية 
�للقاء�ت  من  �سل�سلة  عرب  جماالته,  خمتلف 
�لتي من �ملقرر عقدها مع ممثلي �أبرز م�سغلي 
�لعالقات  �رصكات  وممثلي  و�ل�سفر  �ل�سياحة 
�لبلد�ن  يف  �ملختلفة  �الإعالم  وو�سائل  �لعامة 

�مل�ستهدفة.
�إىل  �أي�سا  تهدف  �حلملة  فاأن  �لبيان  ووفق 
حتذر  �لتي  �لتحذير�ت  وطاأة  من  �لتخفيف 
�أن بنائها يتم على  �إىل �ليمن, رغم  من �ل�سفر 

معلومات مغلوطة وغري دقيقة.
ومن بني �برز �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �لتي �تخذها 
�إىل  �ل�سياحية  �حلركة  تاأمني  �سبيل  يف  �ليمن 
جانب �إن�ساء وحدة متخ�س�سة حلماية �ل�سياح, 
�إقر�ر نظام �لتعقب �الآيل للمركبات �ل�سياحية, 
و�إن�ساء  �ل�سياحية,  �لطو�رئ  وحدة  و�إن�ساء 
حمكمة متخ�س�سة للت�رصيع يف عملية �لبت يف 
�الأمن  �لتي مت�س  باالإرهاب  �ملرتبطة  �لق�سايا 
و�ال�ستقر�ر, عالوة على مو��سلة �الأجهزة �الأمنية 
�سن حملة تعقبات ومالحقة و��سعة �أ�سفرت حتى 
وتقدمي  �لعنا�رص  من  �لعديد  �سبط  عن  �الآن 

�لبع�س للمحاكمة وحماكمة �لبع�س �الأخر.
فيما يت�سمن برنامج �حلملة تقدمي عرو�س فنية 
وثقافية وفلكلورية, وعقد �سفقات مع عدد من 
م�سغلي �ل�سياحة يف �لبلد�ن �مل�ستهدفة ت�ستهدف 
�إىل جذب عدد �كرب من �ل�سياح �الأوروبيني لليمن 

خالل �ملو�سم �ل�سياحي �لقادم.
على  �ليمني  �ل�سياحي  �ملنتج  �أهمية  وتربز 
به  يتفرد  مبا  �لدولية,  �ل�سياحية  �خلارطة 
وعنا�رص  مكونات  من  �ملنطقة  م�ستوى  على 
طبيعية وبيئية و��ستثمارية وثقافية وتاريخية 
وح�سارية تطورت و�زدهرت منذ �أكرث من ثالثة 
فريدً�  �سياحيًا  منتجًا  و�أفرزت  �سنة,  �آالف 
ومتنوعًا, ف�سال عن خ�سائ�س �ملجتمع �ليمني 
�حلفاوة  على  �لقائمة  �لثقافية  وتركيبته 
�أحد  باعتبارها  و�لكرم  بال�سيف  و�لرتحاب 
�العتماد  يتم  و�لتي  �لفاعلة  �ملقومات  �أبرز 

عليها يف منظومة �جلذب �ل�سياحية لليمن.
للمنتج  للت�سويق  �أول حملة  �أطلق  �ليمن  وكان 
�ل�سياحي �ليمني يف نوفمرب من �لعام 2007م 
ميالن,  لندن,باري�س,فر�نكفورت,  �سملت 
�لو�فدين  ن�سبة  زيادة يف  عن حتقيق  و�أ�سفرت 
عدد  و�سل  حيث  باملائة,   7 بلغت  لليمن 
�سائحا من خمتلف  و497  �ألفا   404 �لو�فدين 
�جلن�سيات مقابل 378 �لفا و361 �سائحا خالل 

�لعام 2007م.

من�صور  عبدربه  اجلمهورية  رئي�س  نائب  وجه 
باأخذ  املحلية  واملجال�س  احلكومة  هادي 
وان  االعتبار  بعني  املغرتبني  موؤمتر  تو�صيات 
تعمل على ترجمتها على ار�س الواقع وت�صعها 
مو�صع التنفيذ على ان ت�صكل جلنة وزارية لهذا 

الغر�س مب�صاركة بع�س املغرتبني“.

واأكد نائب رئي�س اجلمهورية بكلمته التى األقاها 
اليوم االثنني يف اجلل�صة اخلتامية للموؤمتر العام 
اأن  ب�صنعاء  املنعقد  اليمنيني  للمغرتبني  الثالث 
وكل  الدعم  كل  للمغرتبني  �صتقدم  احلكومة 
ال�صتثماراتهم  الالزمة  وال�صمانات  الت�صهيالت 
مبا يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم وعلى ابناء 
تعمل  �صوف  احلكومة  اأن  اإىل  الفتا  �صعبهم، 
ابتداء  االأولويات  وبح�صب  املوؤمتر  بتو�صيات 

من العام القادم.

اأن  اود   ” للمغرتبني  الرئي�س  نائب  واأ�صاف 
اطمئنكم باأن الوطن بخري فال تنزعجوا وال تقلقوا 
مما يحدث هنا اأو هناك وبالذات ما يجري يف 
االإرهاب  عنا�رض  �صد  �صفيان  وحرف  �صعده 
الد�صتور  عن  اخلارجة  احلوثية  والتخريب 

والقانون والنظام واالجتماع الوطني.

الدولة ا�صطرت خلو�س هذه احلرب  ان  وقال 
وعن  الوطن  عن  دفاعا  عليها  فر�صت  التي 
الد�صتور وعن القانون وعن املواطنني بالدرجة 
امل�صلحة  القوات  ابناء  ان  موؤكدًا  االأوىل“. 
واالأمن قد عقدوا العزم على اجتثاث هذه الفئة 

ال�صالة ولن يهداأ لهم بال حتى يخمدوا نار هذه 
الفتنة واإىل االأبد ”.

�صعادته  عن  الرئي�س  نائب  اعرب  اجلل�صة  ويف 
ي�صكل  الذي  املوؤمتر  اعمال  اختتام  حل�صور 
تظاهرة رائعة ج�صد املغرتبون من خاللها مدى 
والذي  بق�صاياه،  واهتمامهم  لوطنهم  حبهم 
امل�صوؤولة  واملناق�صات  املداوالت  يف  جتلى 
ق�صايا  وكانت  املوؤمتر  اعمال  �صادت  التي 
منهم  واحد  كل  وجدان  ي�صكن  هاج�صا  الوطن 

واليفارقهم حلظة.

” ا�صمحوا يل اأن اعرب لكم  وقال نائب الرئي�س 
خال�س  عن  واحلكومة  الدولة  وبا�صم  باأ�صمي 
ال�صفر  وعناء  م�صاق  من  حتملتم  ملا  التقدير 
االأر�س  م�صارق  من  احل�صور  على  وحر�صكم 
املوؤمتر  اأعمال  يف  للم�صاركة  ومغاربها 
االنتظار  وحمطات  والتعب  العناء  متحملني 
الطويلة بني املطارات وخا�صة ملن جاءوا من 

دول بعيدة“.

اأن كل  ” انني اعتقد جازما  واأ�صاف 
قد  هذه  رحالتكم  خالل  عانيتموه  ما 
اأقدامكم تراب  اأن وطاأت  زال مبجرد 
و�صاهدمت  هواءه  وا�صتن�صقتم  الوطن 
وحتوالت  تطورات  من  فيه  ا�صتجد  ما 
مبختلف  التنمية  �صعيد  على  �صواءا 
التو�صع  جانب  يف  اأو  جماالتها 
اأو  التحتية  البنية  يف  اأو  العمراين 
وال�صيا�صي  االجتماعي  املجال  يف 

والثقايف“.

وخاطب نائب رئي�س اجلمهورية امل�صاركني يف 
والفخر  باالعتزاز  لن�صعر  ” اإننا  قائال  املوؤمتر 
رغم  للوطن  حتقق  ما  كل  يف  الفاعل  بدوركم 
بعدكم عنه ج�صديا، فقد كان لكم ن�صيب يف هذه 
التطورات من خالل ا�صهاماتكم يف م�صار التنمية 
واإقامة العديد من امل�صاريع اال�صتثمارية �صواء 
من  اأو  وال�صغرية  املتو�صطة  اأو  منها  الكبرية 
ال  لكنني   ، واأهلكم  الأ�رضكم  حتويالتكم  خالل 
اخفي عليكم باأن وطنكم اليوم يف ظل مايعانيه 
مير  ملا  نتيجة  �صعبة  اقت�صادية  اأو�صاع  من 
وانخفا�س  حادة  مالية  ازمة  من  العامل  به 
من  يواجهه  ما  اإىل  باالإ�صافة   ، النفط  ا�صعار 
وقت  اأي  من  اأكرث  بحاجة  هو  داخلية  حتديات 
م�صى لدعمكم وم�صاندتكم له، من خالل زيادة 
حجم ا�صتثماراتكم يف اأر�س الوطن الذي ميتلك 

مقومات كبرية لال�صتثمار ويف جماالت كثرية

نائب الرئي�ض يوجه احلكومة واملجال�ض املحلية 
برتجمة تو�سيات موؤمتر املغرتبني على اأر�ض الواقع

�ساحبة اجلاللة اليمنية ملكة �سباأ
 يف قلب الربملان الكندي

 29 يوم  كندا  يف  اليمنية  ال�صفارة  اقامت 
”�صنرت  قاعة  فنيا يف  معر�صا   2009 �صبتمرب 
بالك“ يف الربملان الكندي بعنوان ”ملكة �صباأ 
يف الربملان الكندي“، مت فيه عر�س لوحات 
فنية للفنان الت�صكيلي اليمني مظهر نزار والتي 
عربت عن احل�صارة اليمنية وعن ق�صة امللكة 
التي  التاريخية  اليمنية  ال�صخ�صية  بلقي�س، 

حكمت ممكلة �صباأ.

الربملانيني  من  كبري  عدد  املعر�س  ح�رض 
ال�صديد  اعجابهم  عن  عربوا  الذين  الكنديني 
وكان  اليمنwية،  وباحل�صارة  باللوحات 
الكندي  الربملان  رئي�س  احل�صور  راأ�س  على 
ال�صناتور نويل كن�صال واملن�صق العام حلمالت 
دين�صي  وال�صيد  �صميث  ديفيد  الليربايل  احلزب 
داو�صن رئي�س جلنة العالقات الكندية العربية 
بايت  هرفيو  وال�صيناتور  الربملان  يف 
العديد  ح�رضه  كما  الليربالية،  الكتلة  رئي�س 
االحزاب  خمتلف  من  الهامة  ال�صخ�صيات  من 

الكندية.

وقدمت  كبريًا  اهتماما  اللوحات  اثارت 
واحل�صاري  اجلميل  الوجه  الظهار  الفر�صة 
احل�صور  ا�صتف�صارات  خالل  ومن  لليمن، 

لهم  قدمت  الكثرية 
وقيمة  هامة  معلومات 

عن اليمن.

انطباعا  املعر�س  ترك 
الزائرين  لدى  جيدا 
وكبار  الربملانيني  من 
ال�صخ�صيات والذين قدموا 
لهذه  دعوتهم  على  ال�صكر 
واتاحة  الفنية  الفعالية 
على  للتعرف  الفر�صة 
والتاريخي  الفني  البعد 
حيث  �صباأ  ملكة  ل�صخ�صية 
مار�صيل  ال�صيناتور  عرب 
جلنة  يف  الع�صو  بوردوم 
العربية  الكندية  العالقت 
بقوله  املعر�س  عن 
جميال  ح�صورا  ”كان 
وممتعا مللكة �صباأ يف قلب 

الربملان الكندي“.

موؤ�ص�صة  مع  بالتن�صيق  ال�صفارة  و�صتقوم  هذا 
الواليات  يف  بجولة  للقيام  الكندية  بريدج 
مدينة  �صت�صمل  اللوحات  لعر�س  الكندية 

جامعة  يف  املعر�س  و�صيقام  كاجلري 
و�صيقام  اوتاوا  مدينة  �صت�صمل  كما  كاجلري 
�صتقوم  كما  اوتاوا،  جامعة  يف  املعر�س 
للتحدث عن  الفعالية  بالقاء كلمة يف  ال�صفارة 
وتعريف  واحل�صارية  التاريخية  اجلوانب 
الزائرين باجلوانب امل�رضقة للتاريخ اليمني.

االت�صاالت  وزير  بح�صور 
املهند�س  املعلومات  وتقنية 
�رضكة  د�صنت  اجلربي  كمال 
مركز  اأول  افتتاح  اليوم  نوكيا 
اإطار  يف  وذلك  عمالء  خدمة 
مراكز  افتتاح  اإىل  تهدف  خطة 
جميع  يف  مماثلة  متخ�ص�صة 
مما  باليمن  الرئي�صية  املدن 
بخدمات  عمالئها  تزويد  ي�صمن 

اأرق  وفق  ومتطورة  مبا�رضة 
املعايري العاملية.

وبهذه املنا�صبة قال مدير خدمة 
”ال�صعودية  نوكيا  يف  العمالء 
افتتاح  اأن  عيبه  هاين  واليمن“ 
اأهمية  على  يوؤكد  املراكز  هذه 
مدى  عن  ويعرب  اليمني  ال�صوق 
اف�صل  بتقدمي  ال�رضكة  التزام 

خدمات ما بعد البيع للعمالء.

يحيى  االأخ  اأو�صح  جانبه  من 
�رضكة  عام  مدير  غم�صان 
ماك�صيوم تليكوم وكيل نوكيا يف 
العمالء  مركز خدمة  بان  اليمن 
يتميز  تد�صينه  مت   الذي  اجلديد 
املتكاملة  وجتهيزاته  مبعداته 
من  عمل  وفريق  واملتطورة 
واأخ�صائيي  التقنيني  اخلرباء 
اإىل  اإ�صافة  العمالء،  خدمة 

من  وا�صعة  جمموعة  توفري 
الت�صليح  ذلك  مبايف  اخلدمات 
الفني  الكفالة والدعم  وخدمات 
وحتديث الربامج والتدريب على 
وخدمات  واملعدات  االأجهزة 
خدمات  وكذا  البيع  مابعد 
الربامج  وحتديث  ال�صيانة 
املواقع  حتديد  خدمة  وتفعيل 

والربيد االلكرتوين.

باليمن عمالء  خدمة  مركز  اأول  �ضنعاء  يف  ”نوكيا“ تد�ضن 
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عدن – �ضباأنت - 
هاين اأحمد حممد:

ماذ� قال منا�سلو �أكتوبر؟
البطولية  امللحمة  ف�صول  ال�صتعرا�س 
للثورة اليمنية التقينا بعدد من املنا�صلني 
كان  الذين  عدن  واملنا�صالت يف جبهة 
اأكتوبر   14 لهم �رضف الن�صال يف ثورة 

املجيدة.
املنا�صل  مع  االأوىل  حمطتنا  وكانت 
جواد �صعد عقربي من جبهة عدن، الذي 
بالعمل  ارتباطه  بداية  اأن  لنا  اأو�صح 
اأكتوبر   14 بثورة  والتحاقه  الن�صايل 

بداأت من القطاع واملحيط الطالبي.
�صبتمرب   26 ثورة  قيام  عند  وي�صيف: 
العدين  املعهد  يف  طالبا  كنت  املجيدة 
خا�س(  تعليم  نظام  )وهو  التجاري 
بداأت  الثورة  باأنباء  �صماعي  اإثر  وعلى 
يف  الطالبية  احلركة  قيادة  مع  بالتحرك 
من  باخلروج  الطالب  وحْث  املعهد، 
املعهد يف مظاهرة طالبية �صاخبة تاأييدا 

للثورة ولل�صباط االأحرار.
من  الكثري  معهم  ان�صم  اأنه  اإىل  واأ�صار 
الفقيد لطفي  طالب كليات عدن وثانوية 
قبل  من  قمعهم  مت  حيث  اأمان،  جعفر 

قوات االحتالل الربيطاين..
وروى املنا�صل جواد �صعد ق�صة التحاقه 
اإىل  توجهوا  الذين  املنا�صلني  من  بعدد 
بينما  الثورة،  عن  للدفاع  الوطن  �صمال 
ال�صنة  يف  يدر�س  �صابا  يزال  ال  كان 

الثالثة متو�صط نظام قدمي.
الكفاح  يف  املنظمة  م�صاركته  ب�صاأن  اأما 
القومية،  اأكتوبر واجلبهة   14 يف ثورة 
الطالبي  بالقطاع  التحق  اأنه  فيذكر 
مهمة  وحتمل  القومية،  للجبهة  التابع 
�صم الطالب اإىل �صفوف الثورة والقيام 
بدور توعوي وحتري�صي ل�صالح الثورة 
والت�صدي  اأهدافها  وبلورة  امل�صلحة 

لقوات اال�صتعمار الربيطاين.
كان  اأنه  �صعد  جواد  املنا�صل  ويتذكر 
يف اأول حلقة تنظيمية يف اجلبهة القومية 
يف مدينة املعال، ثم حتول فيما بعد اإىل 
والتي  اأحمد،  بئر  يف  التنظيمية  احللقة 
نا�رض  املنا�صالن  عليها  امل�صوؤول  كان 
�صعيد  ال�صهيد  واملنا�صل  عقربي  ماطر 
�صامل عقربي، اللذان كانا حينها ع�صوي 
خلية قيادية، وي�صريان العمل التنظيمي، 
عن  امل�صوؤولني   ” كونهما  عن  ف�صال 
للجبهة  التثقيفي  الربنامج  ح�صب  تثقيفنا 
ووثائقها، حيث ُكنا نقراأ ونلخ�س كتاب 
املنا�صل قحطان حممد ال�صعبي، بعنوان 
”اال�صتعمار ومعركتنا العربية يف جنوب 
القومية؟“  هي  ”ما  وكتاب  اليمن“ 
للمفكر القومي ال�صوري �صاطع احل�رضي 
العربية  الثورات  جتارب  جانب  اإىل 

والعاملية“.
”اأما الدور الذي اأ�صنده ال�صهيد  وي�صيف 
�صعيد �صالح �صامل يل فقد كان العمل حتت 

ل�صباب  االأ�صا�صيني  املوؤطرين  اإ�رضاف 
الربيقة  مديرية  يف  القومية  اجلبهة 
و�صواحيها املنا�صلني ال�صهيدين فار�س 
�صامل اأحمد ويو�صف علي بن علي اللذين 
واأكتوبر،  �صبتمرب  ثورتي  يف  �صاركا 
اأبرز قيادة حركة القوميني  ويعدان من 
الثورة  قيادة  ويف  عدن،  يف  العرب 

امل�صلحة 14 اأكتوبر“.

عملي  حتدد  املرحلة  هذه  ”يف  يقول 
من  املن�صورات  ا�صتالم  يف  الن�صايل 
قيادة اجلبهة يف ال�صيخ عثمان لتوزيعها 
اأحمد  بئر  اأمثال:  الريفية،  املناطق  يف 
والربيقة،  ال�صعب  ومدينة  واحل�صوة 
حمافظة  يف  ال�صاحلية  املناطق  وخمتلف 
حماوالت  من  لكثري  وتعر�صت  عدن، 
التفتي�س  نقاط  قبل  من  االعتقال 
الربيطانية يف جولتي كالتك�س والربيقة، 
لكن الله اأعمى ب�صريتهم، واحلقيقة كانت 
�صقوط  عند  ميدانية  م�صلحة  م�صاركة  يل 
مناطق ال�صلطنات وامل�صيخات، مع ُقرب 
املناطق  تلك  و�صقوط  الثورة  انت�صار 

باأيدي ثوار اجلبهة القومية“.

زالت  ما  الذي  املوقف  ”اأما  ويتابع 
ُين�صي وما  اأن  ذاكرتي حتفظه وال ميكن 
اأملا  ويع�رضين  �صعوري  يخالج  زال 
اأمامي  الدوح  ال�صهيد  �صقوط  م�صهد  هو 
املعارك  اإحدى  يف  بدمائه  م�رضجا 
�صقوط  عند  فيها  �صاركنا  التي  امل�صلحة 
املناطق يف بئر اأحمد، حيث كان ال�صهيد 
اجلبهة  ثوار  واأنبل  اأ�صجع  من  الدوح 

القومية.

واأذكر يف هذه املنا�صبة الدور الن�صايل 
قبل  من  املناطق  اإ�صقاط  يف  امل�صاهم 
الزمالء اأع�صاء احللقة التنظيمية التي كان 
يراأ�صها املنا�صل اأحمد ح�صن عقربي اإىل 
جانب االأع�صاء املنا�صلني ال�صهيد حمزة 
عالن  علي  �صالح  الله  وعبد  علي  حممد 
وال�صيد يحيى علو�س وكيدة �صالح وعلي 
احلاج وحممود عقربي وعلي �صامل عبد 
الله واملنا�صل عبد الله ماطر، تلك هي 
الت�صكيالت الن�صالية والفدائية التي كان 
لها �رضف الن�صال والن�رض يف ثورة 14 

اأكتوبر املجيدة، ودعم ثورة �صبتمرب“.
الدور  اإىل  جواد  املنا�صل  تطرق  كما 
يو�صف  ال�صهيدان  املنا�صالن  لعبه  الذي 
من  عو�س  الله  عبد  وف�صل  علي  عالن 
�صبتمرب  ثورة  الدفاع عن  جبهة عدن يف 
اأكتوبر   14 ثورة  يف  الن�صال  وقيادة 
دافعوا  هوؤالء  اأن  اإىل  م�صريا  املجيدة، 
 14 ثورة  يفجروا  اأن  قبل  �صبتمرب  عن 
الوطني  باحلر�س  التحقوا  اإذ  اأكتوبر، 
وازدادوا  �صبتمرب،  ثورة  عن  املدافع 
الثقيل  ال�صالح  بان�صمام  ومنعة  قوة 
ال�صهيد  قيادة  حتت  الوطني،  للحر�س 
ردفان  واأبناء  لبوزة،  غالب  بن  راحج 

املغاوير،  ويافع  ال�صجعان،  وال�صالع 
الثالث  اليوم  فجر  قرروا  حيث  وحلج، 
مفاجاأة  �صنعاء  على  احل�صار  من 
والده�صة،  بالذهول  واإ�صابته  العدو، 
ثقيال  �صالحا  مرة  الأول  با�صتخدامهم 
اجلهات  كل  يف  امللكية  القوات  اأمام 

املحا�رضة.

اأما املنا�صل �صالح عبد الله مثنى، اأحد 
التابعة  ال�صالع  جبهة  ومنا�صلي  قادة 
ثورة  قيام  ”عند  قال:  القومية،  للجبهة 
حممد  من  مكونة  جمموعة  التقت  �صبتمرب 
البي�صي وعلي عنرت بزمالئهم يف ال�صالع 
مهمتهم  وكانت  الوطن،  و�صمال  وعدن 
بجبهة  لالإطاحة  عمليات  تنظيم  االأوىل 
امللكيني، التي اأن�صاأتها �صلطات االحتالل 
ود�صوا  قعطبة،   – ال�صالع  حمور  يف 
بذلك  ومتكنوا  �صفوفها،  يف  بع�صهم 
ومالحقتهم  اأ�صلحتهم  خمازن  تدمري  من 
م�صفحات  تهريب  حماوالت  واإحباط 
اجلي�س اجلمهوري من قعطبة اإىل ال�صالع، 
للقتال  اإر�صال املتطوعني  ونظموا عملية 
للدفاع عن  الوطني  يف �صفوف احلر�س 

اجلمهورية الوليدة“.

�لظرف �ملو�سوعي لقيام �لثورة
وم�صى املنا�صل �صالح مثنى يف �صهادته 
عن ثورة 14 اأكتوبر قائال: ”مع انت�صار 
ترعى  قيادتها  اأخذت  �صبتمرب  ثورة 
ملناق�صة  ب�صنعاء  املو�ّصعة  االجتماعات 
من  املقاتلني  جانب  اإىل  القوى  توحيد 
املناطق اجلنوبية ملد الثورة ال�صبتمربية 
بع�س  رف�س  ولكن  اجلنوب،  نحو 
املوافقة  والقومية  املحلية  التنظيمات 
على مبداأ الكفاح امل�صلح �صد اال�صتعمار 
التحرير  جبهة  ت�صكيل  انهيار  اإىل  اأدى 
تلك  اأحد  يف  عنها  اأعلن  قد  كان  التي 
االجتماعات، ما دفع قيادة فرع حركة 
تاأخذ  الأن  باليمن  العرب  القوميني 
واأجرت  كاملة  امل�صوؤولية  عاتقها  على 
حوارا مع التنظيمات املوافقة على مبداأ 
الكفاح امل�صلح واأعلنت معها قيام اجلبهة 
املحتل  اليمني  اجلنوب  لتحرير  القومية 
يف اأغ�صط�س 1963، وذلك بعد اأن اأقنعت 
الرئي�س  العرب(  القوميني  حركة  )قيادة 

يف  الثورة  بدعم  النا�رض  عبد  جمال 
اجلنوب وم�صاعدة اجلبهة القومية للقيام 

بها“.
اجلبهة  بني  وثيق  ”بتعاون  واأ�صاف 
والقيادة  �صبتمرب  ثورة  وقيادة  القومية 
ملد  التح�صري  بداأ  امل�رضية  العربية 
والتنظيم  بالتخطيط  اجلنوب  نحو  الثورة 
لال�صتقبال  بتعز  �صالة  مع�صكر  واإعداد 
واختيار  االأ�صلحة،  وخزن  والتدريب 
واإعداد وتدريب فرق جي�س التحرير من 
من  والفدائيني  اجلنوب  مناطق  خمتلف 
للجنوب  املواجهة  املدن  واختيار  عدن 
لها  املحاذية  واجلبهة  االأ�صلحة  خلزن 
لبدء الكفاح امل�صلح فيها، وتاأمني خطوط 
االأخرى،  القتال  جلبهات  منها  االإمداد 
الثورة واتفق على ت�صميتها  وحتديد بدء 

بـ“عملية �صالح الدين“.

منا�سالت يقّدمن
 جموهر�تهن لثورة �سبتمرب

اأما املنا�صلة فوزية حممد جعفر اإحدى 
للجبهة  التابع  الن�صائي  القطاع  قيادات 
القومية قالت: املراأة املنا�صلة يف عدن 
جبلي  وليلى  الله  اإح�صان  ر�صية  اأمثال: 
ونوره  �صالم  ونعمة  حميدان  وزنوبة 
الذي  الن�صائي  الوفد  بني  من  كن  خليفة 
�صافر اإىل تعز بعد االإعالن عن ثورة 26 
�صبتمرب ملقابلة الرئي�س ال�صالل، وت�صليمه 
الثورة،  لدعم  والذهب  احللي  من  ة  �رضُ
وعند عودتهن اإىل جنوب الوطن تعر�صن 
عدن،  �صجن  يف  واعتقلن  للتفتي�س، 
وتعر�صن للتحقيق واال�صتجواب من قبل 

قوات االحتالل االجنليزي.
الن�صوية  والقائدة  املنا�صلة  وحتدثت 
الن�صائي  القطاع  دور  عن  جعفر  فوزية 
يف  القومية  اجلبهة  تنظيم  يف  ال�رضي 
كان  القطاع  هذا  اأن  موؤكدة  الن�صال، 
تنظيما ال يقل اأهمية عن كافة القطاعات 
االأخرى، مثل: القطاع الفدائي والقطاع 
والقطاع  الطالبي  والقطاع  ال�صعبي 
الن�صائي  القطاع  كان  بل  الُعمايل، 
االأن�صطة،  لكافة  املحرك  الدينامو  هو 
ُتوكل  ال�رضية  املهّمات  معظم  وكانت 
للقطاع الن�صائي، واأبرزها نقل االأ�صلحة 
حتت  واإخفاوؤها  اأخرى  اإىل  منطقة  من 

نقاط  من  بها  واملرور  ”ال�صياذر“ 
تفتي�س القوات الربيطانية، وو�صع جميع 
�صوارع  يف  وتوزيعها  املن�صورات، 
الفدائيني  اإيواء  على  والعمل  املدينة، 
الربيطانية  ال�صلطات  قبل  من  املطلوبني 
املناطق  حدود  ُقرب  اآمنة  مناطق  يف 

ال�صمالية.

جنوى مكاوي تقود دبابة 
�جنليزية

القومية  اإنه عند ما مرت اجلبهة  وقالت 
املعونات  قطع  جراء  من  مالية  باأزمة 
الدمج  ”فك  واقعة  ب�صبب  واالأ�صلحة 
قام   ،1966 يناير   13 يوم  الق�رضي“ 
كبرية،  تربعات  بعملية  الن�صائي  القطاع 
رْبع  املوظفات  من  عنا�رضه  دفعت  كما 
راتبهن حلل جزء كبري من االأزمة املالية 
التي تعر�س لها تنظيم اجلبهة القومية، 

و�صاهمت بالتطوع بـ“َذَهِبِهّن“ للثورة.
واأ�صافت: لقد كان دور القطاع الن�صائي 
اال�صت�صهاد،  �رضف  له  وكان  فّعاال، 
خديجة  املنا�صلة  االأخت  قتلت  حيث 
بر�صا�س االجنليز، كما مت  احلو�صبية، 
حممد  وفوزية  مكاوي  جنوى  اعتقال 
جعفر يف يوم توزيع من�صور ال�صهيد بدر 
املنا�صلة  وكانت  ”كريرت“،  منطقة  يف 
بقيادة  قامت  قد  مكاوي  جنوى  الفقيدة 
دبابة بريطانية بعد اأن ُقتل طاقمها يوم 
يونيو   20 يف  ”كريرت“  مدينة  �صقوط 

.1967
اأما املنا�صالت: زهرة هبة الله وعائدة 
حو�رضن  فقد  ال�صائغ،  واأني�صة  يافعي 
بالزعفران،  الله  عبد  ال�صيخ  م�صجد  يف 
ُكن  ما  عند  الربيطانية  القوات  قبل  من 
يذعن من�صورا عرب منرب امل�صجد، وبقني 
امل�صجد،  يف  معتقالت  النهار  طوال 
بعد  الربيطانية  القوات  غادرته  حتى 
من  العديد  وهناك  اليوم.  ذلك  مغرب 
لل�رضب  تعر�صن  اللواتي  املنا�صالت 
وبالذات  الربيطانية،  ال�صلطات  قبل  من 
عند ما ُكن يقمن باالعت�صام اأمام م�صجد 
من  العديد  فيه  كان  الذي  املن�صورة، 

املعتقلني.

ق�سة ملحمة الن�سال واحديه لدك عرو�ض الأئمة وال�سالطني وال�ستعمار
ثورتا �صبتمرب واأكتوبر ثورتان متالزمتان ال تنف�صمان، حيث �صكلت ثورة 26 

�صبتمرب املجيدة الظرف املو�صوعي لقيام ثورة 14 اأكتوبر، فما �صطره االأحرار 
يف جنوب اليمن مع اإخوانهم املنا�صلني يف �صمال الوطن اأ�صطورة وملحمة 

ن�صالية، اإذ امتزجت دماوؤهم يف جبال �رضواح وحجة و�صعدة للدفاع عن ثورة 
�صبتمرب والنظام اجلمهوري، فيما التحق الكثري من اأبناء �صمال الوطن بالثورة 
امل�صلحة يف اجلنوب بقيادة اجلبهة القومية، وا�صت�صهد الكثري منهم �صد جنود 

االحتالل الربيطاين يف جنوب الوطن.
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خربة KالKون عاما   خريج اجلامعات الآمريكية
رئي�ض اجلمعية العربية لآطباA الآ�سنان
ع�سو اجلمعية الآمريكية لطب الآ�سنان 

دبلوم طب الآ�سنان ال�سرعي
نقبل مع¶م انواع التامني

  برنامج خا�ض ملن ل Áل∂ تامني ال�سنان

 Paterson Total Dental Care
والآ�سنان الØم  وجراحة  لطب  العربي  املركز 

جميع ال�ست�سارات جمانية

ال�سبت   اىل  الKنني  من  ال�سبوع  يف  ايام   6
احدç الجهزة و املعدات الطبية

الدكتور ناجي الع�سي

Tel: 973-278-0620
21 West Broadway Paterson NJ 07505
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

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

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

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

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

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

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

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

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

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

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

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

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

�ضيـدلية نيفينز
Nevins Pharmacy

ب�سرى �سارة للجالية العربية
ي�صر اأ�صرة �صيـدلية نيفينز اأن تعلن عن افتتاح ال�صيـدلية العربية الأوىل يف منطقة داون 

تاون بروكلني
نقوم بخـدمة كاملة للو�صفات الطبية
تركيب و�صرف الأدوية باأمر من الطبيب

كافة اأنواع الأدوية اجلاهزة وامل�صكنات واملعـدات الطبية واأجهزة قيا�س ال�صكر والــ �صغط 
خدمة قيا�س �صغط الـدم وخدمة فح�س ال�صكر جمانا

كل احتياجات الأطفال
طبع وحتمي�س الأفالم )2-3  اأيام (  

حتويل الأموال داخل الوليات املتحـدة وخارجها
خ�صم خا�س لأفراد اجلالية العربية

اأ�صعارنا يف متناول اجلميع    

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

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

Tel: 718-422-0100
Fax: 718-422-0118We gladly accept Medicaid, Most Insurance 

& Major Union Plans

باإدارة: اأجمـد ح�ضني
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حلويات نابل�س
Nablus Sweetال�ضهرية يف نيوجر�ضي

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

وكافة اأنواع احللويات ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn، NY 11220
Tel: 718-748-1214

فرع نيوجر�ضي

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

ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات
www.nablussweets.com
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Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

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

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

718-833-1152

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

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG

»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

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

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

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

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

Michael L. Walker, Esq.

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

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�ضايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�ضريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�ضوية الو�ضعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�ضهيالت للم�ضتثمرين من اأجل القامة يف اأمريكا 

 كل ق�ضايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�ضراء 
واليجار

(Office Phone: 718-680-9700 (English

(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025

FREE CONSULTATION
www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.
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www.manbar-elkoraa.com www.manbar-elkoraa.com

14 2009 25430-518
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تعلم الجنليزية وتعلم مهارات اللغة
برامج ت�سمل:

املحا�ضبة للمبتـدئني وللمراحل املتقدمة  -
م�ضاعـد اداري  -

تطبيقات احلا�ضوب – وورد، اك�ضل، بوربوينت...واملزيـد  -
الطبي – اي كي جي، امل�ضطلحات الطبية، اعـداد الفواتري الطبية...  -

املهارات املكتبية والتحـ�ضـري لنيل ال�ضهادة الثانوية.  -
" م�ضرح لنا من قبل احلكومة الفيـدرالية بقبول الطلبة الأجانب "منوذج -20اأ  -

ن�ضاعـد يف احل�ضول على رخ�ضة العمل من دائرة الهجرة  -
توجـد م�ضاعـدات مالية للموؤهلني  -

لي�س هناك حاجة لخذ قر�س  -
ميكنكم الـدرا�ضة من الثنني اىل اخلمي�س  -

الف�ضول حمـدودة الوقت يف امل�ضاء وخالل عطلة نهاية ال�ضبوع
تعليم الجنليزية لغري الناطقني بها 

- الجنليزية 100 للمتـدئني
- الجنليزية 101 للمتو�ضطني
- الجنليزية 102 للمتقـدمني

للمزيـد من املعلومات ات�ضل مب�ضوؤولة الق�ضم العربي:  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

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

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

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

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

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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MGM Grand Las Vegas and
Dawn Elder World Entertainment

present

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

ر�ضا عبـدالله  
 �ضحر الغناء العربي

 والطرب الأ�ضيل

يف حفل مو�ضيقي ا�ضتعرا�ضي يـ�ضـم اأكثـر من 100 عازف عربي 
باال�ضافة اىل �ضيوف �رشف ومفاجاآت خا�ضة

خالـد
 ملك الراي

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

ال�ضبت نوفمرب 21
MGM Grand Garden Arena

التذاكر متوفرة الآن

ticketmaster.com :ل�ضراء التذاكر ات�ضلوا على 800.745.3000 او على املوقع اللكرتوين
للمعلومات حول التذاكر واأماكن اجللو�س:800.637.0295

عرب:  العامل  اأرجاء  يف  العربي  العامل  لأطفال  �ضتخ�ض�س  احلفل  مـداخيل  من   100%
ACCESScommunity.org وNAAMA.com 


