
Ghorba News

Thursday April, 2nd  2009- Vol 2  Issue#281

Thursday April, 2nd 2009 -$1- Volume 2- issue 28 -  www.ghorbanews.com أ�سبوعية �ساملة حرة م�ستقلة�   

ملثمان يقومان
 بذبح مهاجر ميني 
و�إبنه يف بروكلني

�ساب عربي يلقى بنف�سه من �لفري�ز�نو بردج
بعد �صراع مع احلكومة الأمريكية دام 5 اأعوام: 

�ملهند�س �لأردين 
حممد”  “زهري 

يح�سل على �جلن�سية 
��سبانيا و24 دولة يف �لعامل حمرمة على �د�رة بو�س
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اعالناتاعالنات

حلويات نابل�س

Nablus Sweetال�سهرية يف نيوجر�سي

كنافة نابل�سية ناعمة وخ�سنة
بقالوة م�سكلة وربات بالق�سطة

وكافة اأنواع احللويات 
ال�رشقية الفاخرة

6812 5th Ave.
Brooklyn, NY 11220

Tel: 718-748-6148
فرع نيوجر�صي

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

��ستعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�سبات
www.nablussweets.com

Horus cafe and Kebab 
house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكوالت 
العربية وال�رشقية

اأجواء �رشقية �ساحرة
مفتوح يوميا من ال�صاعة 11 �سي�سة بكافة النكهات

�صباحا اإىل ال�صاعة الرابعة

93 Avenue B @ 6 StTel: 212-777-9199
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غربة نيوز- �آخر خرب

�لعربية  �جلالية  �هتزت 
�لأ�سبوع  بحر  و�ليمنية 
جرمية  وقع  على  �ملا�سي 
�ل�سيد   �سحيتها  ر�ح  �سنعاء 
�بو زيد �لبالغ من �لعمر 55 
�لعمر  من  �لبالغ  و�بنه  �سنة 

18 �سنة
�رصح �ساهد من �أ�سل كولومبي 
على جرمية �لقتل �لتي وقعت 
حمل  ل�ساحب  بروكلني  يف 
نيويورك  " و�إبنه يف  " ديلي 
تظاهره  نتيجة  جنا  قد  باأنه 
م�سلحان  قيام  خالل  باملوت 
�لطابق  بتحويل  ملثمان 
�ل�سفلي من �ملحل " �لبي�سمنت 
" �ىل مذبح م�رصج بالدماء. 
و�أ�ساف �ملوظف و�لذي طلب 
�أن يتم �لتعريف عنه باإ�سم " 
كارلو�س " خوفا من مالحقة 
�ملجرمني له : �ساهدتهم حلظة 
يف  وكنت  عليهم  �لنار  �إطالق 
هذ�  مل�ساهدة  �لرعب  غاية 
�حلادث حيث كنت على يقني 
باأنهم �سيقومون بقتلي لحقا 

لخفاء �جلرمية .
عاما  " كارلو�س" 38  �أن  �إل 
جنا  قد  �أطفال  لأربعة  و�أب 
تفا�سيل  عن  �ل�رصطة  ليخرب 
يدعى  ميني  مهاجر  قتل 
و�إبنه  زيد  �أبو  من�سور  حممد 
" عبد�لله " من قبل " ل�سو�س 
باأنه  حنقهم  �أثار  و�لذي   "
يف  كافية  مبالغ  يوجد  ل 

�ل�سندوق �لرئي�س للمحل . 
باأنهم  كارلو�س  و�أ�ساف 
�ل�سغري  �ملبلغ  باأخذ  قامو� 
�ملوجود يف �ل�سندوق وكانو� 
�لأمو�ل  من  باملزيد  يرغبون 
. وقال : باأن �حلادث �ملروع 
بد�أ �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف 
�ملا�سي  �لأربعاء  م�ساء 
بقالة  �مللثمني  باإقتحام 
" يف منطقة  " يوتيكا  وديلي 
" كر�ون هايت�س " وهي بقالة 
�ل�ساندوي�سات  ببيع  تقوم 

�خلفيفة �أي�سا .

من  يبلغ  و�لذي  زيد  �أبو 
�لعمر 55 عاما مل يكن لديه 
كافية  �أمو�ل  �ل�سندوق  يف 
�لأب  من  �لل�سو�س  فطلب 
�إىل  �لنزول  و�لإبن وكارلو�س 
�لبي�سمنت   " �ل�سفلي  �لطابق 
جيوبهم  باإفر�غ  " وطالبوهم 
�إل �أن �لأب رف�س �لقيام بذلك 
وقام مبهاجمة �لل�سني وتبعه 
�لأبن و�لعامل يف مو�جهتهما 
قبل �أن يبد�آن باإطالق �لنار . 
�إىل جرح يف  كارلو�س  و�أ�سار 
�لل�سني  �أحد  باأن  قائال  ر�أ�سه 
جبهته  على  ب�رصبه  قام  قد 
�لأر�س  على  وقوعه  وخالل 
�لل�سني  باأن  كارلو�س  قال 
و�إبنه  زيد  �أبو  بقتل  قاما  قد 
عاما   18 �لعمر  من  �لبالغ 
�ملتجر  من  �لفر�ر  ثم  ومن 
بعد �أن تظاهرت مبوتي جر�ء 

�ل�رصبة �ملوجهة جلبهتي .
وقد قام �ملحققون باإ�ستجو�ب 
كارلو�س فيما بعد بينما قام 
مبعاينة  �ل�سلطة  من  �أفر�د 
�ملر�قبة  فيديو  �رصيط 
عن  بحثا  �ملنطقة  ومت�سيط 

�لقتلة .
باأن  �ل�رصطة  �رصحت  وقد 
�لل�سني مل يتمكنا �إل من �رصقة 
مبلغ �سغري وبع�س �ل�سجائر 

وبطاقات �ليانا�سيب .
�أخت  �إبن   " علي  �أحمد  وكان 
على  علق  قد   " �ملغدور 
�لعائلة  منزل  �أمام  �حلادثة 
قائال : لقد مت قتل " رجل طيب 

" بال �سبب .
�لإبن  قام  �لأثناء  هذه  ويف 
�أي�سا  لآبو زيد ويدعى  �لأكرب 
" عبدول " باأنه و�جه �سعوبة 
مبقتل  و�لدته  باإعالم  كبرية 

�لأب و�لأخ.
 وملخاوف �لعائلة من �أ�سابة 
جر�ء  قلبية  ب�سكتة  �لو�لدة 
باأن  باإخبارها  �حلادث قامو� 
�ساقه  يف  جرحه  مت  قد  �لأب 
�إعالمها  قبل  بخري  و�أنه  فقط 

من قبل �إبنها �لأكرب .
وعلق �لإبن �لأكرب قائال : كيف 

ميكنك �أن تخرب �أم باأن كل من 
زوجها و�إبنها قد قتال غدر� . 
و�أ�ساف باأن و�لده كان رجال 
من  ي�سحو  ومتدينا  هادئنا 
نومه ليذهب لعمله ثم يعود 
ملنزله لينام ومل يكن لو�لده 
قريب  قام  بينما   . �أعد�ء  �أي 
�رصح  علي  عباد  يدعى  �آخر 
�لأمريكية  �لإعالم  لو�سائل 
باأن عمه كان رجال قويا و�أبا 
ومل   . �أطفال  لثمانية  حنونا 
تتقبل  �لتي  �لنوعية  من  يكن 
هو  لذلك  ب�سهولة  �لهزمية 
�سد  نف�سه  عن  بالدفاع  قام 

�لقاتلني .
ح�سب  �لقتيل  �لإبن  وكان 
قد  للعائلة  ت�رصيحات قريب 
متت خطوبته من فتاة مينية 
منذ وقت ق�سري على �أنت يتم 
�ملقبل  �آب  �سهر  يف  �لزفاف 
كان  باأنه  و�أ�ساف  �ليمن  يف 
كبري  ب�سكل  خطيبته  يحب 
�أحالمهم  �سويا  يبنيان  وكانا 
بتاأ�سي�س  �جلميلة  �لورديه 
عائلة قد ذهبت �أدر�ج �لرياح 
�لله  رحمه  مقتله  نتيجه 
�أ�سحاب  �رصح  .وقد  وو�لده 
�أبو  ملحل  �ملجاورة  �ملحال 
باأن  يوتيكا  �سارع  على  زيد 
�سخ�سا حمبوبا  كان  زيد  �أبو 
يف �ملنطقة �ملجاورة منذ �أن 
قام بفتح حمله قبل 3 �سنو�ت 
�أد�ر حمال يف  قد  كان  �أن  بعد 
 18 ملدة  هوك  ريد  منطقة 

عاما .
�ساحب خمبز جماور  و�رصح 
زبائنه  يحب  كان  باأنه 
متعجبا  و�أجاب  وي�ساعدهم 
�سخ�س  قتل  ي�ستطيع  من   :

كهذ�!!
هذ� وقد �رصح لنا عم �ل�سحية 
ز�لت  ل  �لتحقيقات  �أن 
حيثيات  لك�سف  متو��سلة 
�ل�رصطة  و�ن  �جلرمية  هذه 
قد عينت �أحد �ل�سباط لخبار 

�لعائلة مب�ستجد�ت �لتحقيق

احلدث

اأ�صبوعية حرة م�صتقلة

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

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

�لأمريكية
النا�صران

عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير العام

يحيى �سليم
مكتب اليمن

عبد الغني اليو�سفي

املدير الفني
اأ�سرف �سديد

ت�صوير
�سعيد الأتب
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شخصانرملثمانريقومانربذحبرمهاجر كلمة العدد :
مين يوإبنهرف يبروكلين

احلدث

العربية  القمة  يف  طرح  ملف  اأهم 
فالقمة  ال�صحك..!  يثري  الخرية 
العربية؟!  امل�صاحلة  ق�صية  ناق�صت 
التفاهم  م�صاألة  ناق�صت  القمة  اأن  اأي 
عدو  هي  اإيران  اأن  يرون  من  بني 
هي  اإ�صرائيل  اأن  يرون  ومن  العرب 
و�صل  احلد  هذا  اإىل  العرب؟!  عدو 
الأحوال  اأح�صن  ويف  العربي!  الهزال 
حما�س  اإقناع  ق�صية  القمة  ناق�صت 
بال�صت�صالم ملحمود عبا�س.. وال�صماح 
ا�صت�صالمه  ينظم  باأن  الأخري  لهذا 
القمة  وباراك!  ولبريمن  لناتنياهو 
�صمن  العربي!  ال�صت�صالم  ناق�صت 
التي  ال�صعودية  باملبادرة  ي�صمى  ما 
�صميت عربية يف ظرف �صيا�صي  يقول 
فيه وزير خارجية اإ�صرائيل املرتقب 
العايل  ال�صد  �صيق�صف  اإنه  ليربمن 
لإغراق م�صر بعد 30 �صنة من معاهدة 
يذهب  مل  م�صر  رئي�س  لأن  ال�صالم, 
ولي�صت  �صحية  لأ�صباب  اإ�صرائيل  اإىل 
اأي�صا  ليربمن  ويهدد  �صيا�صية.. 
يقول  التي  امل�صرفة  الكعبة  بق�صف 
اإنه خادمها!  وهذه  امللك عبد العزيز 
جدا  املهم  القرار  ناق�صت  اأي�صا  القمة 
ال�صوداين  الرئي�س  اعتقال  عدم  وهو 
الب�صري عندما يعرب الأجواء العربية 
جهات  اأن  وامل�صيبة  اخلليج!  دول  يف 
تن�صح  القمة  هذه  يف  نافذة  عربية 
الب�صري بت�صليم نف�صه مقابل �صمانات 
املحكمة!  اأمام  ميثل  عندما  بتربئته 
كونها  يف  تكمن  القمة  هذه  عبثية 
القمة الثالثة للعرب يف ظرف �صهرين 
هذه  يف  ما  واأهم  معنى!  بال  تعقد 
القمم اأن جي�س املوظفني امل�صريني يف 
ماليا  ي�صتغل  العربية  الدول  جامعة 
املمار�صات  ماتزال  نعم,  وزنه.!  على 
العربية  القمم  مو�صوع  يف  امل�صرية 
فاجتماع  ال�صيا�صي,  للغثيان  مثرية 
والأردن  وال�صعودية  والأ�صد  مبارك 
احلا�صم  الإجتماع  هو  قطر  ومعهم 
وبقية  القمة  اأعمال  جدول  لتحديد 
املمار�صات  وهذه  لهم.!  راأي  ل  العرب 
امل�صريني  لدى  قاعدة  اأ�صبحت 
وال�صعوديني وليت الدول تن�صحب من 

هذه اجلامعة التي ل دور لها فيها! 

عادل قا�صم

حكمة العدد

على قدر املعازمي 
تاأتي العزائم...

وتطري على قدر 
احلرمي الدراهم 
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ال�صوك...
فيه  ترى  �نتبه  له  قالو  �سمك  على  معزوم  طفيلي 

�سوك قال ما يهمك لب�س كندرة 

الكيمياوي
قال  كيماوي؟  ر�سو  �ذ�  بت�سوي  �سو  طفيلي  �ساألو 

ب�سوي حايل نامي

املرحوم
حم�س�س ببكي بامل�ست�سفى �ساألوه �سو يف ؟؟ قال ل 

ب�س �لو�لد �سوي متويف 

املغ�صلة
يف و�حد �نك�رص حو�سه ركبوله مغ�سلة 

الزواج املبكر
قال  �ملبكر  �لزو�ج  يف  ر�أيك  �سو  له  قالو  حم�س�س 

يعني �أي �ساعه ؟

الفيل
نقطة  ر�سم  ر�سمة  �أ�رصع  م�سابقة  م�سرتك يف  طفيلي 

وقال: هذ� فيل جاي من بعيد 

بايل م�صغول
قال  م�سغول  بايل  ت�سدق  و�حد  قال  طفايلة  �تنني 

�لثاين �أكيد �ل�سماعه مرفوعه 

عراي�س
�سلة دخلت على �ملطعم تزغرد لي�س ؟ ع�سان بدهم 

يطلبو� عر�ي�س 

ق�صم العظام
؟؟؟؟؟  لي�س  �لعظام  ق�سم  نقلوه على  �نحرق  طفيلي 

�خوه طفاه بكريك 

خطك اأحلى
طفيلي ��سرتى موبايل حكى لأخوه �كتبلي م�سج �نت 

خطك �حلى من خطي 

اليوم �صباب بكره دخااان
و�حد م�سك مرته مع �سباب �رصبها و �رصخ عليها 
و قلها هالله هالله  هاظ �للي ناق�س �ليوم �سباب 

بكره دخا��ن

الولد
طفيلي دعا ربنا 15 �سنة يرزقو� ولد �أخر �سي �جاه 

وحي باملنام بقولو ولك �جتوز 

كل ت�صع اأ�صهر
حكو� لطفيلي يف �ل�سني كل دقيقة بنولد و�حد قال 

تطور مو زي عندنا كل ت�سع �سهور 

ب�س اجنح
�أبوه  عند  ...فر�ح  توجيهي  بقَدم  عم  طفيلي  �سب 

وقاله: يابا بدي �أ�ستاذ خ�سو�سي 
رد عليه �أبوه : ب�س �إجنح و�أنا بجيبلك بدل �لو�حد 

�ثنني 

حرام عليكم
حر�م  قال  ح�سا�سني  كلها  غرفة  على  فات  و�حد 

عليكم قالولو وعليكم �حلر�م 

بنات و�س ال�صبح
�ل�سبح  و�س   3 �ل�ساعة  مرتو  و�حد حم�س�س ولدت 
جتي  بنات  عندي  ما  قال  دبحها  ر�ح  بنت  جابت 

و�س �ل�سبح  

ال�صجاع
مرة و�حدعم متدحو زوجته �نت �سجاع وبطل قالها 

�نا �سهيد مبعركة �لكر�مة

قرو�س ون�صا�س
حول  يرخ�س  بدو  �لدينار  �نو  �سمع  و�حد  مرة 

قرو�س و ن�سا�س

ال�صينما
وو�حد  �أعمى  و�حد  �ل�سينما….  ر�حو�  ثالثة  يف 
�طرم وو�حد �أحول ….. �لعمى يقول : �نا �سمعت 
�لفلم كله لكن ما �سفت منه �سيء �لطرم يقول : �نا 
�لأحول  �سيء  منها  �سمعت  ما  لكن  كله  �لفلم  �سفت 

يقول : �نا �ح�سن منكم �سفته مرتني

حوار عائلة الطر�صان

�لأبن : يبه عايز خيار
�لأب : حلقي يا مره ولدك بده دينار

�لأم : حلقي يا بنت �أخوك يلعب قمار
�لبنت : يا جدة �أمي د�س برجلها م�سمار

من  يطلعوين  عايزين  ناق�س  �إللي  هذ�   : �جلدة 
�لد�ر

حتدي اليابان
مرة و�حد ر�ح يتحدى �ليابانيني يف �ل�سناعة

و�سمان  رميوت  و  كتلوج  مع  كرتون  يف  رجعوه 
�سنة

لتهدئة االع�صاب فقط
الزميل الكاتب:

 عوين حدادين  نيوجري�صي 
�ملتتبع ملا يجري يف و��سنطن 
يالحظ  �ن  ي�ستطيع  �ليوم 
�وباما  �لأمريكي  �لرئي�س  �ن 
كافة  على  وب�رص��سة  يحارب 
�جلبهات يف �لد�خل و�خلارج 
�ملو�طن  بو�سع  ويقوم 
�حلقائق  كل  �أمام  �لأمريكي 
وهذ�  �مل�ستقبلية  و�مل�ساريع 
للرئي�س  �جلديد  �لأ�سلوب 
حتفيز  معركة  �إد�رة  يف 
�لقت�ساد و�خلروج من �لزمه 
�ملوؤيدين  من  له  �لقت�سادية 
بعد  خا�سة  و�ملعار�سني 
يف  �ملكثف  �وباما  ظهور 

�لإعالم مما حد� باإحدى �ل�سحف لو�سفه باأنه ل ز�ل يعي�س ن�سوة 
�لن�رص و�سهر �لع�سل .. على �سعيد �ل�سارع فان �ملو�طن �لأمريكي 
�أ�سبح يف موقع �خلوف  �أفر�ده  �لبطالة بني  �لذي �رتفعت ن�سبة 
و�لرتقب و�حلذر من �لت�سوق و�سعاره ل نريد كالما يف �لهو�ء بل 

م�ساريع على �ر�س �لو�قع.
نف�سل  �ن  يريد  من  هناك  من  حذر  �لأخري  خطابه  يف  �وباما    
قوي  هناك  بان  بو�ست  �لو��سنطن  �حد �سحفيي  وعلى حد و�سف 
�إف�سال  حتاول  �لكربى  �لحتكار�ت  �أ�سحاب  مع  تتحالف  ميينيه 
خطة �وباما �لإنعا�سية وهذه �لقوى من �أ�سحاب �لنزعة �حلزبية 
وفريقه  �وباما  م�ساريع  عرقلة  دور  تلعب  و�لتي  �لآن  �ل�سائدة 
�ل�سعبي  �لتاأييد  �إ�سعاف  �إىل  تهدف  و�سيا�سية  حزبية  مل�سالح 
للدميقر�طيني ��ستعد�د� لنتخابات �لكونغر�س �لقادمة بعد �سنتني 
للحيلولة دون ��ستمر�ر �سيطرة �لي�سار �لأمريكي على مر�كز �لقوى 

يف و��سنطن ..
غربات�سوف يف  برو�سرتيكا  درب  على  ي�سري  �وباما  هل  �ل�سوؤ�ل   
يف  تناق�س  وجود  مع  وخا�سة  و�خلارج  �لد�خل  يف  �ملكا�سفة 
�لت�رصيحات و�رتباك يف �لعمل فمثال �رصح وزير �لدفاع روبرت 
جيت�س بعد خطاب �وباما �لذي �أ�سار به لفتح �لعالقة مع �إير�ن 
�ملفاحتات  من  فعاليه  �أكرث  �ستكون  �لقت�سادية  �لعقوبات  �ن 
وهذه  �ملفاو�سات  طاولة  نحو  �إير�ن  دفع  يف  �لدبلوما�سية 
�لتناق�سات يف �لت�رصيحات قد تنعك�س �سلبيا على عالقة �أمريكا 

مع �ل�سني ورو�سيا و�لعامل �لعربي و�لإ�سالمي .
 �وباما يف حديثه �ليوم قبل مغادرته حل�سور قمة �لع�رصين قال 
�نه �سيقاتل لجناز برناجمه �لقت�سادي فيما يخ�س وقف تدهور 
عجلة �لقت�ساد و�ل�سيا�سي فيما يتعلق بق�سية �ل�سالم يف �ل�رصق 
�لأو�سط م�رص� على �لنهماك يف عملية �ل�سالم و�لتعلم من جتربة 
�إىل  �إ�سارة  يف  لالحتالل  �لعامل  رف�س  مل�سالة  ومدركا  �لتاريخ 
م�ساألتي �لعر�ق و �أفغان�ستان ويعي �وباما متاما حماولت �للوبي 
�ليميني �لأمريكي لعرقلة م�ساعيه �ل�سلمية وهو ما �أ�سار �إليه يف 
�أحاديثه �لأخرية عندما قال �ن �أطر�ف �لنز�ع يف �يرلند� �ل�سمالية 
�أقدمو� على �ل�سالم بعد �ن دفع �لي�سار و�ليمني �لأمريكي باجتاه 
هذه �لق�سية وهو ما ي�سكل فر�سة يجب �لتعلم منها للدفع باجتاه 
�لرئي�س  �إليه  ت�رصيح ملح  وهو  �لأو�سط  �ل�رصق  عمل مماثل يف 
�لأمريكي ب�سكل مبطن عندما قال .. �ن هذه �لقاعة �لتي جنتمع 
بها �ليوم �سهدت �تفاق قادة �لطرفني يف �يرلند� �ل�سمالية رغم �ن 
�لنا�س كانو� يقولون �ن �ل�سالم بينهما مب�ستحيل �إل �نهم جاءو� 
�إىل هنا و�جتمعو� معا و�أنا موؤمن ب�سدة �ملثابرة و�عتقد �ننا مل 
نتخل�س كليا من نفوذ �للوبي )�ملروجني للم�سالح �خلا�سة ( يف 
و��سنطن ومل نتخل�س فور� من �مل�ساريع �خلا�سة �مل�رصفة ولن 

ن�ستطيع حتقيق �ل�سالم فور� يف �ل�رصق �لأو�سط ..
لوبي  هناك  ان  على  مبطن  ت�صريح  هو  لوباما  احلديث  هذا 
اوباما   ..  . العرقلة  يحاول  م�صرتك  �صهيوين  اأمريكي  مييني 
اأ�صبوع عندما قال  اليوم اأعاد نف�س اللهجة التي حتدث بها قبل 
اننا ن�صري ب�صفينة عمالقة ونحتاج للوقت ول�صنا زورق �صريعا 
واننا  النهاية  اإىل  و�صاأقاتل  اعمل  ما  اعرف  وانني  للغرق  قابل 
جند  ان  علينا  معقدة  م�صاكل  وورثنا  اأحيانا  اأخطاء  نرتكب 
حلول لها ... وفى اعتقادي اننا مقبلون على حراك �صيا�صي من 
حل  فل�صطني  ق�صية  حل  ان  متفهم  اوباما  فريق  لن  وا�صنطن 
�صيجتمع  اليرلنديون  اجتمع  وكما  العامل  يف  �صائكة  لق�صايا 
قارة  اأفق  يف  الآن  يلوح  ما  وهذا  والإ�صرائيليون  الفل�صطينيون 

�صنع القرار العاملي .

هل ينتهي �صهر الع�صل لوباما...

حنك حنكطق  طق 
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الزميل الكاتب:
 خالد الك�صا�صبة  

نيوجري�صي

كاأردنيني يفرت�س �ننا منلك 
ميلكنا,  �نه  �و  �لوطن, 
وك�سعب له حقوق وو�جبات 
�ل�سلم  حالة  يف  بها  يتمتع 
�لعناء  ويتحمل  و�لزدهار 
و�لزمات,  �حلرب  حالة  يف 
فان حق �حلديث عن م�ساألة 

�ل  يجب  �لردن  يف  �لفل�سطينيني  و�و�ساع  �لبديل  �لوطن 
يحمل )كال�سيهات( �لت�سكيك و�لتاآمر.

د�ئما  �لردن  يف  �لفل�سطينيني  �و�ساع  حول  �لنقا�س  و 
�تهام  �ىل  مييلون  فالردنيون  للمو�سوعية,  مفتقر�  كان 
�لفل�سطينيني بتحميل عبء �قت�سادي على كاهل �لبلد, فيما 
�قت�ساديا  دعما  ي�سكل  وجودهم  بان  �لفل�سطينيون  يجادل 
وتنمويا لبلد كانت عا�سمته عبارة عن قرية �سغرية عندما 
فاننا  وهنا  منقو�سة,  ز�لت  ل  حقوقهم  �ن  �ل  �ليه  قدمو� 
�لردنيون  �ملحافظون  قادها  �لتي  �ل�سعو�ء  باحلملة  نذكر 
�ملحافظة  �سعار  حملت  �نها  ورغم  �لله  عو�س  با�سم  �سد 
على )�لبلد �ملعرو�س للبيع( من �لليرب�ليني �جلدد �ل �نها 
�ل�رصق  )�لر�ديكاليون  قادها  �سيا�سية  �بعاد  من  تخل  مل 
�ردنيني( �سد �ردين من ��سل فل�سطيني نال �سالحيات �كرث 

مما يجب.
م�سكونون بعقدة )�لدميغر�فيا( �لتي متيل ل�سالح �لردنيني 
�ىل  �ملمتد  )�لتاريخ(  بعقدة  وم�سبعون  فل�سطيني  ��سل  من 
�حد�ث �يلول �ل�سودعام 1970 ما ز�ل �لردنيون متخوفون 
من فكرة �لوطن �لبديل, ومتم�سكون بـ )حق �لعودة( و�قامة 
�و  �ل�رص�ئيلي  �لحتالل  عن  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �لدولة 
�لكونفدر�لية �لردنية �لتي تعني للفل�سطينيني مطامع �ردنية 
�و بال�سح ها�سمية تاريخية يف �ل�سفة رغم فك �لرتباط, 
فان  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  حقوقهم  من�سوب  من  وحمبطون 

�لفل�سطينيني �ي�سا يرف�سون فكرة �لوطن �لبديل.
�ذن و�ن كان �حلال كذلك و�ن كان طرفا �مل�ساألة متخوفان 
منها ويرف�سونها هل ماز�لت �لفكرة مطروحة �م ل و�ن كانت 
كذلك فمن هم موؤيدوها؟ بل قبل ذلك يجدر بنا طرح �ل�سوؤ�ل: 

هل فكرة �لوطن �لبديل يف �ل�سل هي حقيقة �م خيال؟
يف �حلقيقة هي �لثنان معا وهي مثل �ل�سهم يف �لبور�سة 
ترتفع وتهبط ح�سب مقت�سيات �ل�سوق �و لنقل ح�سب �حلالة 
�نها  من حيث  حقيقة  هي  بالردن,  يحيط  فيما  �ل�سيا�سية 
فكرة �زلية بد�أت بعد حرب 1967 �لتي �حتلت فيها ��رص�ئيل 
�ليمني  فبد�أ  �لغربية(  لالردن)�ل�سفة  تابعة  كانت  �ر��س 
�ل�رص�ئيلي بالتفكري يف تهجري من بقي من �لفل�سطينيني �ىل 
�لردن وهي و�ن كانت غري حمفوظة يف ملفات ي�سعها �ليمني 
�ل�رص�ئيلي �و�ليمني �لمريكي يف �در�جهم �ل �نها �طروحة 
يحفظونها عن ظهر قلب يف �دمغتهم ل يفتاوؤون يلوحون بها 
�لعليا  م�ستوياته  يف  حتى  �لردن  ويدرك  �لمر.  لزم  كلما 
حقيقة �لفكرة �لتي مل يتم �لتفاق �لأمريكي �لإ�رص�ئيلي عليها 
تفاهمات مرحلية ح�سب �ملو�جهات  و�إمنا هنالك  نهائيا, 
ولها,  منها  �ملطلوب  للدور  �لأمريكية  �لأو�سط  �ل�رصق  يف 
�أ�سبح  و  قام  �لذي  �لبديل  �لوطن  �لتفريق بني  وهنا يجب 
و�قعا و �لنظام �لبديل �لذي يف �إدر�ج �مللفات �لإ�رص�ئيلية 

و�لمريكية.

الوطن البديل؟

قد  �لثمانينات  يف  �ملدر�سية  �ملكتبات  كل  �ن  �ذكر  وهنا 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  و�سعه  كتاب  �متالك  على  عملت 
�سعيد �لتل يف بد�ية �لثمانينات بعنو�ن )�لوطن �لبديل.. 
�لفكرة و�حلل( �لذي طبع بدعم من وز�رة �لثقافة �لردنية 
�لر�سمي �لردين من  �لتخوف  �مر ما كان ليكون لول  وهو 
�لفكرة,كما �ن رئي�س �لوزر�ء �ل�سابق عبد �ل�سالم �ملجايل 
�علن �رص�حة خالل �كرث من حما�رصة له عن وجود مثل هذه 

�لفكار يف �لعقلية �ل�رص�ئيلية و�لمريكية.
يتبع...

الردن “وطن للفل�صطينيني” ام 
الفل�صطينيني”؟ “وطن 

يف  �ملر�أة  ظلمت  �لعربيه  �للغه 
خم�سة مو��سع وهي 

�أول: �إذ� كان �لرجل ل يز�ل على قيد 
�حلياة فيقال عنه �نه حي

�أما �إذ� كانت �ملر�أة ل تز�ل على قيد 
�حلياة فيقال عنها �أنهاحية

�حلية   ( لدغتها  من  �لله  �أعاذنا 
ولي�س �ملر�أة (

ثانيا : �إذ� �أ�ساب �لرجل يف قوله �أو 
فعله فيقال عنه �أنه .. م�سيب

�أو  �أ�سابت �ملر�أة يف قولها  �إذ�  �أما 
�أنها... م�سيبة  فعلها فيقال عنها 
من�سب  �لرجل  توىل  �إذ�  !ثالثا: 
�لق�ساء فيقال عنه �أنه.... قا�سي

�أما �إذ� تولت �ملر�أة من�سب �لق�ساء 
فيقال عنها �أنها.... قا�سية ...!! 
�لعظيمة  �مل�سيبة  هي  و�لقا�سية 
عليه  فتق�سي  باملرء  تنزل  �لتي 

... يا لطيف !!!! 
يف  ع�سو�  �لرجل  �أ�سبح  �إذ�  ر�بعا: 
�حد �ملجال�س �لنيابية فيقال عنه 

�أنه... نائب
يف  ع�سو�  �ملر�أة  �أ�سبحت  �إذ�  �أما 
فيقال  �لنيابية  ملجال�س  �أحد� 

عنها�أنها... نائبة ....!!! 
وكما تعلمون فان �لنائبة هي �أخت 

�مل�سيبة 
هو�ية  للرجل  كان  �إذ�   : خام�سا 
يت�سلى بها ول يحرتفها فيقال عنه 

�أنه... هاوي
للمر�أة هو�ية تت�سلى  �إذ� كانت  �أما 
عنها  فيقال  حترتفها  ول  بها 

�أنها..... هاوية !!.... 
جهنم  �أ�سماء  �حدي  هي  و�لهاوية 

و�لعياذ بالله 
�للغة  حتى   , �ملر�أة  م�سكينة 

�لعربية مل تن�سفها

�لعمر  من  يبلغ  عربي  �ساب  تويف 
�ملا�سي  �لأ�سبوع  بحر  �سنة,   25
من  بنف�سه  �لقى  �ن  بعد  وهذ� 
بردج... �لفري�ز�نو  ج�رص  �على 
عائلته  من  مقربني  �سهود  وح�سب 
منطقة  يف  يقيم  كان  �ل�سحية  فان 
�لباي ردج بربوكلن, وكان يعاين 
بان  به  دفعت  نف�سية  م�ساكل  من 
نف�س  به...وح�سب  قام  مبا  يقوم 
كان  �ملنتحر  �ل�ساب  فان  �مل�سدر 
�لأمريكيني حيث  مع �حد ��سدقائه 
نلتقي  لن  ممكن  له  قائال  ودعه 
�سديقه  دفع  ما  �لآن...وهذ�  بعد 
�لت�سال بال�رصطة �لتي و�سلت بعد 

كان  �حلادثة...وقد  من  دقائق   7
�سيارة  منت  على  �ل�سحية  �ل�ساب 
و�لدته حيث تركها مبجرد و�سوله 

بنف�سه من  و�لقى  للج�رص 
على  �ساقطا  �لبحر  جهة 
�رصحه  ما  ح�سب  ظهره 

نف�س �ل�سهود
�سيوخ  وطالب  هذ� 
�أرباب  �لعربية  �جلالية 
�لأ�رص كي يعتنو� باأولدهم 
�وقات  لهم  ويخ�س�سو� 
�لرعاية  �أجل  من  �أكرث 

�لنف�سية �لكافية...
كان  �ل�سحية  �أن  يذكر 
يف  وي�ستغل  يدر�س 

�لتجارة بربوكلن 

اللغة العربية واملرأة

شابرعرب ييلقى بنفسهرمنرالف يازانو بردج

Live-In Only Nanny Wanted

Staten Island Family seeks live-in Only 
nanny to take care of two children

(two-year old and infant) and will help 
with light housework and cooking.

Candidate should be able to speak arabic 
and some english.

Please Call 201-421-1678

مطلوب مربية اأطفال
عائلة عربية يف ا�صتاينت ايلند تبحث عن مربية 

اأطفال -�صنتني و طفل �صغري- وللقيام اأي�صا ببع�س 
الأ�صغال 

املنزلية والطبخ
ومن الأف�صل اأن تتكلم بالعربية وتفهم الجنليزية

الت�صال على:

Please Call 201-421-1678
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ف�ساءاتف�ساءات 

تراجع  الإعالنات..  تقل�ص  الطباعة..  تكاليف  ارتفاع 
دفعت  امل�ستفحلة  املالية  لالأزمة  اإفرازات  كلها  ال�سرتاكات.. 
طبعاتها  تودع  اأن  اإىل  الأمريكية  ال�سحف  كربيات  من  عددا 
الورقية لتكتفي مبواقعها الإلكرتونية. فبعد قرن اأم�سته ك�سحيفة 
"كري�ستيان �ساين�ص مونيتور" اأن  ورقية يومية مل يعد باإمكان 
عددها  وكان  كمطبوعة،  ل�سدورها  الالزمة  التكاليف  تدبر 
ال�سادر يوم اجلمعة املا�سي اآخر عدد يومي ورقي لها، بح�سب 

ال�سحيفة نف�سها. 
ن�سخة  بو�سطن-  ولية  يف  تخرج  -التي  ال�سحيفة  و�ست�سدر 
ينتهي  وبعدها  القادم،  اأكتوبر  �سهر  حتى  لها  اأ�سبوعية  ورقية 
عهدها بالورق نهائيا، ومن ثم تكتفي مبوقعها على الإنرتنت، 

الذي يزوره يف الوقت احلا�رض ما يزيد على مليوين مت�سفح.
 وتعد "املونيتور" اأحد اأ�سهر ال�سحف الأمريكية، حيث ح�سلت 
على 7 جوائز "بوليتزر"، وهي اأعلى جائزة �سحفية اأمريكية، 
والعمق  بالتزان،  املراقبني-  -بح�سب  ال�سحيفة  وا�ستهرت 
ال�ستقطاب  عن  والبتعاد  املوقف،  يف  والتميز  التحليل،  يف 
ال�سيا�سي، واملهنية العالية، حتى غدت منوذجا ومثال يحتذى.

ال�سحف  بني  الأوىل  مونيتور"  �ساين�ص  "كري�ستيان  تكن  ومل   
الأمريكية التي تتوقف عن ال�سدور كمطبوعة ورقية، اإذ �سبقتها 
ال�سدور  عن  اإنتلجن�رض"  بو�ست  "�سياتل  �سحيفة  اأ�سبوعني  قبل 

ب�سكل ورقي نهائيا، بعد ما يزيد على 146 عاما.
 وكانت ال�سحيفة توزع اأكرث من 117 األف ن�سخة كل �سباح مما 
مبوقعها  تكتفي  البالد  يف  مطبوعة  يومية  �سحيفة  اأكرب  يجعلها 
الإلكرتوين، وخ�رضت ال�سحيفة العام املا�سي 14 مليون دولر 
"هري�ست"  �رضكة  قبل  من  للبيع  وطرحت  املالية  الأزمة  بفعل 

املالكة لها يف يناير املا�سي.

 
الدائرة تت�صع

 وتت�سع يوميا دائرة ال�سحف الأمريكية التى تودع الورق لالأبد، 
ففي فرباير املا�سي ان�سمت ال�سحيفة البارزة "روكي ماوننت 
نيوز كولورادو" اإىل قافلة ال�سحف التي اأغلقت اأبوابها، وذلك 

قبل اأ�سابيع قليلة من احتفالها بعامها الـ150.
عن  احتجبت  عريقة  يومية  �سحف  نف�سه  الطريق  على  و�سبقتها   
ال�سدور كمطبوعة ورقية، منها "�سين�سيناتي بو�ست" و"بالتيمور 
تغلق  اأن  مراقبون  ويتوقع  بو�ست"،  و"كنتاكي  اإكزامينري" 

�سحيفة "ذا توك�سون �سيتيزن" خالل ال�سهر القادم.
الأمريكية،  ال�سحف  اأبرز  اإحدى  تاميز"،  "نيويورك  وحتى   
تواجه م�سكلة مالية، فهي ترزح حتت ديون بقيمة مليار دولر 
وقد  دولر،  مليون   60 اإل  ك�سيولة  منها  متلك  ول  اأمريكي، 

�سجلت اأ�سهمها تراجعا بن�سبة %55 خالل العام املا�سي.
امللياردير  من  عليه  ح�سلت  الذي  القر�ص  من  الرغم  وعلى   
�سليم حلو، فاإن قيمة �سهم  اللبناين الأ�سل كارلو�ص  املك�سيكي 
اأربعة دولرات  البور�سة ما زال يقل عن  ال�رضكة املدرج يف 

اأمريكية.
 

اأ�صباب اأخرى
 وهناك اأ�سباب اأخرى غري الأزمة املالية العاملية وراء اندثار 
الإلكرتونية  باملواقع  والكتفاء  الأمريكية  الورقية  ال�سحف 
يف  وخا�سة  الإنرتنت،  جانب  من  ال�سديدة  املناف�سة  اأبرزها 

اأو�ساط ال�سباب وتراجع التوزيع وال�سرتاكات.
 فقد �سجلت اأول 23 مطبوعة اأمريكية تراجعا حادا بن�سبة %6 يف 
عدد الن�سخ املوزعة خالل عام 2008، وفقا ملوقع "نيوز بيرب 

ووت�سو" الذي اأ�سار اإىل اأن ال�سحف كانت ت�سجل خالل دورات 
النتخابات الأمريكية ارتفاعا ملحوظا يف عدد الن�سخ املوزعة، 

الأمر الذي مل ت�سهده النتخابات الرئا�سية الأمريكية الأخرية.
التي  ال�سحيفة  كرونيكل"،  فران�سي�سكو  "�سان  تلقت  وموؤخرا   
األف   400 باعتبارها توزع حواىل  ال�سقوط  لها  يتوقع  مل يكن 
ن�سخة يوميا، �رضبة قا�سية جراء تخفي�ص عدد ن�سخها املوزعة 
تواجهها  التي  القوية  واملناف�سة  الإعالنية  عائداتها  وتراجع 
مهددة  الآن  ال�سحيفة  باتت  وقد  الإلكرتونية،  ال�سحف  ب�سبب 
لأي  تت�سع  بالكاد  التي  املطبوعات"  "مقربة  اإىل  بالن�سمام 

منت�سب جديد.
 

�صتختفي بعد 30 عاما
 ووفقا لالإح�ساءات، يناهز متو�سط �سن قراء ال�سحف الورقية 
يف اأمريكا خم�سة وخم�سني عاما وما فوق، وي�سف %19 فقط 
من �رضيحة ترتاوح اأعمارها بني 18 و34 عاما اأنف�سهم باأنهم 
الإنرتنت  على  الأغلبية  تعتمد  بينما  الورقية،  لل�سحف  قراء 

كم�سدر لالأخبار.
 وتوقع اخلبري الإعالمي فيليب ماير يف كتابه "اجلريدة الزائلة" 
�ستختفي  املطبوعات  كل  اأن   2004 العام  يف  اأ�سدره  الذي 
الأخبار  م�سادر  حملها  لتحل  املقبلة،  الثالثني  الأعوام  خالل 

الإلكرتونية. 
الإلكرتونية  الإخبارية  املواقع  اأن  واآخرون  ماير  واأ�ساف 
التي اأ�سبح لها ا�سم معروف واكت�سبت عددا من القراء �ستكون 
حينها يف املوقع املالئم وت�ستفيد من تزايد العتماد على �سبكة 

الإنرتنت كم�سدر للخرب والراأي.

ا�صبانيا و24 دولة يف العامل حمرمة على ادارة بو�س

ما قد نكون ن�سيناه، اأو نحاول اأن نتنا�ساه ، ثمة موؤ�س�سات 
ة باجتاه حما�سبة  يف العامل تتابع "تفا�سيله" اىل الآن حا�سّ
ال�سيا�سي  املحلل  ميكدونا(  )جي  يقول  كما  اأو  املجرمني 
امل�سنقة  حبال  اأو  الأن�سوطة  هوكرز" اإن  "نيوز  �سبكة  يف 
اإدارة  القياديني يف  اأولئك  يومًا حول رقاب  ت�ستّد  اأن  لبد 
)بو�ص( الذين خّولوا بتعذيب �سجناء العراق يف "اأبو غريب" 

بالطريقة التي ك�سفت "الف�سائح الب�سعة" عن حقائقها!.
وزير  كان  �سنتني،  قبل  قوله:  ال�سيا�سي  املحلل  وي�سيف 
"هرب" بعجالة من  قد  )دونالد رام�سفيلد(  ال�سابق  الدفاع 
فرن�سا، خائفًا من اأن يقب�ص عليه من قبل ال�سلطات الفرن�سية 
املحتجزين  بتعذيب  والتخويالت  الأوامر  "اإ�سدار  بتهمة 
�سجون  ويف  بالعراق،  غريب  اأبو  �سجون  يف  ال�سيا�سيني 

غوانتينامو يف كوبا.
 ويوؤكد املحلل ال�سيا�سي ح�سوله على معلومات من )�سكوت 
وور" ت�سري  "اأنتي  موؤ�س�سة  حترير  رئي�ص  نائب  هورتون( 
)جورج  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  م�سوؤويل  اأن  اىل 
بو�ص( رمبا ُيجربون يف الوقت احلا�رض لإلغاء اأية رحالت 
"عطلهم" يف دول اأوروبا، خوفًا من اأن  ا�ستجمام لق�ساء 
حقوق  اتفاقيات  لإجراءات  طبقًا  لالعتقال،  يتعر�سوا 

الإن�سان التي حترتم تنفيذها معظم دول اأوروبا.
 EI( اأن �سحفًا اإ�سبانية عدة ومنها )واأو�سح )جي ميكدونا 
الإ�سبانية  الأمنية  اأن املحكمة  Pais( و)Publico( ك�سفت 
قد فتحت حتقيقًا يف امللفات الإجرامية، يركز على حمامي 
اإدارة )بو�ص( الذين ابتكروا ت�سويغ النحدار الإن�ساين اىل 

قبول التعذيب يف �سجون غوانتينامو واأبو غريب.
التحقيقات  هدف  اأن   )Publico( �سحيفة  واأو�سحت   
كاليفورنيا  جامعة  يف  القانون  اأ�ستاذ  الإ�سبانية، 
يف  ال�سابق  العامل  وامل�ست�سار  يوو(،  )جون  الربوفي�سور 
لرئي�ص  ال�سابق  والنائب  هايني�ص(،  )وليام  البنتاغون 
العام  واملدعي  اأدنغتون(،  )ديفيد  الأبي�ص  البيت  موظفي 
غونزالي�ص(،  )األبريتو  الأبي�ص  البيت  وم�ست�سار  ال�سابق 
وم�ساعد املدعي العام )جي بايبي(، هو الآن قا�سي حمكمة 
ال�ستئناف الأمريكية للدائرة التا�سعة، و)دوغ فيث( وكيل 

وزارة الدفاع ال�سابق.
ويالحظ )�سكوت هورتون( اأن املحكمة الإ�سبانية قد ت�سدر 
اإذا ما  اأي من هوؤلء املتهمني،  اأوامر باإلقاء القب�ص على 
زاروا اإ�سبانيا اأو اأي من الـ 24 دولة م�ساركة يف "املوؤمتر 
الإن�سان".  حقوق  �سد  جرائم  مرتكبي  لت�سليم  الأوروبي 
ويوؤكد )هورتون( اأن ق�ساة املحاكم الأوروبية املتخ�س�سة 

يف مكافحة الإرهاب، معروفون بنزاهتهم.

اخر خرب-غربة نيوز
  - من خالد الك�صا�صبة 

تاميز �لنيويورك  �سحيفة   و�سفت 
بانها عا�سمة دولة �لقد�س   �لمريكية 
 ��رص�ئيل يف تقرير لها من مر��سلتها يف

 .�لقد�س �يز�بيل كري�سرنز

�خبارية ق�سة  يف  �ل�سحيفة    وقالت 
 ن�رصتها �جلمعة �ملا�سي حول �عتقال
حركة �ع�ساء  من  ع�رصة   ��رص�ئيل 
  حما�س يف �ل�سفة  �ن حما�س تعترب �ن
بعد عليها  لل�سغط  تهدف   �لعتقالت 
تهدف كانت  �لتي  �ملحادثات   �نهيار 
�ل�رص�ئيلي �جلندي  �رص�ح   لطالق 
.�ملعتقل لدى حما�س جلعاد �ساليط

يحتوي ل  �لق�سة  م�سمون  �ن   ورغم 
�ل�سيا�سي �لقد�س  لو�سع  ��سارة   �ي 
 ولكن حمرر �لتاميز  �ملح ب�سكل غري
�لفرعي �لعنو�ن  يف  للم�سالة   مبا�رص 
��سالمية جماعة  يقول:"  �لذي   للق�سة 
 تتهم )�لقد�س( بالبتز�ز لطالق �رص�ح

." �ساليط

مر��سل فان  �لق�سة  تفا�سيل   ويف 
��سدرت بيانا �ن حما�س   �لتاميز قال 
قادة باعتقال  ��رص�ئيل  فيه   تتهم 
لبتز�زها �لغربية  �ل�سفة  يف    �حلركة 
 و�ل�سغط عليها  يف م�سالة �ساليط �ل
�ىل ي�سري  للق�سة  �لفرعي  �لعنو�ن   �ن 
 ��رص�ئيل عرب ��ستخد�م �لقد�س   للدللة

 .على � �لدولة �ليهودية

 وقالت كاثرين ماثيوز �ملتحدثة با�سم

 �لنيورك تاميز يف �إمييل �أر�سلته ل )�خر
  خرب( �ن كلمة �لقد�س يف �لق�سة  تعني
 �ملكان �لذي حدثت فيه �لعتقالت ول

. حتمل �ية �بعاد �سيا�سية

�سوؤ�ل  على  �لجابة  رف�ست   ولكنها 
�لربيد عرب  خرب"  �خر   "  وجهته 
 �للكرتوين حول �سيا�سة �ل�سحيفة من
 م�سالة �لقد�س كما رف�ست �لقول ما �ذ�
 كان ما ورد يف �ل�سحيفة هو �مر يعرب
 عن وجهة نظر �ل�سحيفة �م كان خطا

.مهنيا فقط

�ل�سحافة يدر�س  �عالمي    وقال حملل 
�ن نيوجر�سي  جامعات  �حدى   يف 
�ل�سارة عتى  با�ستمر�ر  د�بت   �لتاميز 
�نها عا�سمة ل�رص�ئيل على  �لقد�س   ل 

.بطرق غري مبا�رصة

 و��ساف �لعالمي �لذي طلب عدم ن�رص
�لكادميي عمله  طبيعة  ب�سبب    ��سمه 
بت�رصيحات �لدلء  له  يبيح  ل   �لذي 
مدينة ��سم  ��ستخد�م  :"�ن    �سحفية  
�لدولة على  للدللة  �ل�سحافة  يف    ما 
�لقارئ بنظر  �ملدينة  هذه    يجعل 
فعلته ما  وهذ�  �لدولة  لهذه   عا�سمة 

."�لتاميز

من فعل  ردود  باي  �لق�سة   ومل  حتظ 
  �لدبلوما�سيني �لعرب �و �لفل�سطينيني
مل فيما  نيويورك  يف   �ملقيمني 
 يت�سن  لنا �لطالع على موقف ريا�س
�لفل�سطينيية �ل�سلطة  �سفري   من�سور 
عدة �لت�سال  رغم  �ملتحدة  �لمم   يف 
�لمم يف  �لفل�سطينية  باملمثلية   مر�ت 
.�ملتحدة حيث مل يرد على �ت�سالتنا

نيويو كرتاميز تش ي لر"القدس" بانها عاصمة اسرائيل

صحفرأمريكا تتساقطرواحدة تلو األخرى
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مهند�س  وهو   " حممد  زهري   " �ل�سيد  �أدى 
�أردين �رصير يعي�س  تكنولوجيا معلومات 
�لثالثاء  يوم  �لوليات �ملتحدة �سباح  يف 
31 - 2009-3 �لق�سم �لقانوين للح�سول 
على �جلن�سية �لأمريكية بعد �رص�ع د�م �أكرث 
من 5 �أعو�م يف مو�جهة د�ئرة �لأمن �لقومي 
بولية  �لفدر�لية  �لتحقيقات  ومكتب 

كولور�دو �لأمريكية . 

نف�سه  بتمثيل  قام  قد  زهري  �ل�سيد  وكان 
 , �سابقا  �ملحكمة  �أمام  حقه  عن  للدفاع 
وكانت هذه �لق�سية قد نالت تغطية حملية 
�إ�ستكمل  قد  كان  زهري  �أن  حيث  ووطنية 
جميع �ملتطلبات �لقانونية للح�سول على 
�جلن�سية وقام بتقدمي طلب �حل�سول عليها 
عام 2004 �إل �أن مكتب �لتحقيقات �لفدر�لية 
د�ئرة  على  �لرد  يف  باملماطلة  قام  قد 
�ملعامالت  من  �لهائل  �لكم  ب�سبب  �لهجرة 
جديدة  �أمنية  �إجر�ء�ت  نتيجة  �ملرت�كمة 
طبقت بعد �أحد�ث �حلادي ع�رص من �سبتمرب 

عام   2001.

مكتب  وقيام  �لإنتظار  من  عامني  وبعد 
زيارة  من  باأكرث  �لفدر�لية  �لتحقيقات 
باأن  علمه  �إىل  تناهى  بيته  يف  له  مفاجئة 
قر�ر  �إ�سد�ر  عليها  يتوجب  كان  �حلكومة 
120 يوما فقام  بالرف�س �و �لقبول خالل 
عام 2006 بتمثيل نف�سه ورفع ق�سية على 
�لتحقيقات  ومكتب  �لقومي  �لأمن  د�ئرة 
وهو   2007 عام  بالق�سية  ففاز  �لفدر�لية 
�سابقة قانونية وقامت  ما �عترب يف حينه 
�حلكومة  باأن  حكم  باإ�سد�ر  �ملحكمة 
�لفيدر�يل  �لقانون  خالفت  قد  �لأمريكية 
وقو�نينها �لد�خلية يف معاجلة هذه �لق�سية 
�لتحقيقات  مكتب  يطالب  قر�ر�   و�أ�سدرت 
ود�ئرة �لهجرة و�لتجن�س بالرد على طلبه 

خالل 90 يوما وهو ما مل يح�سل . 

ودعاوي  جديدة  و�إد�ر�ت  عامني  وبعد 
زهري  طلب  على  �ملو�فقة  متت  متعاقبة 
باملو�طنة وذلك بف�سل م�ساعدة �ملحامي " 
ديفيد هار�ستون " حمامي �لهجرة �ملعروف 
بتمثيل  قام  و�لذي  كولور�دو  ولية  يف 
وقد   . �ملحاكم  يف  جمانا  زهري  ق�سية 
 : "هار�ستون" لآخر خرب قائال  �ل�سيد  علق 
�سعرت بالتعاطف �ل�سديد مع ق�سية �ل�سيد 
باأنه قد تعر�س  �أح�س�ست  �أنني  زهري حيث 
خلفيته  �إل  ل�سبب  ل  عادلة  غري  ملعاملة 
�جللو�س  بعد  و�أ�ساف   . �أو�سطية  �ل�رصق 
عن  و�سوؤ�له  �ساعات  خم�س  من  لكرث  معه 
كل جانب من جو�نب حياته تبني يل باأن 
�ل�سيد زهري قد جتاوز متطلبات �ملو�طنة 
يكون  فمن   . �جلن�سية  على  و�حل�سول 
�ل�ساب هم من نريد  و�إ�رص�ر هذ�  ب�سجاعة 

كمو�طنني يف هذ� �لبلد . 

حفل  يف  خرب  لخر  علق  قد  زهري  وكان 
�لنا�سطني  من  كبرية  جمموعة  له  �أقامته 
�ملدنية  باحلقوق  و�ملعنيني  �ل�سيا�سيني 
�ل�سعب  من  ز�ل  ل   : كولور�دو  ولية  يف 
 , �إنتهى  قد  �لأمر  هذ�  باأن  �إ�ستيعاب  علي 
ت�سببت  و�إ�سطر�بات  خماوف  �سارعت  لقد 
لدرجة  �سنو�ت  لعدة  يل  �لق�سية  هذه  بها 
عليه  كانت  ما  تذكر  عليه  �ل�سعب  من  �أنه 
�لدعوى  رفع  باإجر�ء�ت  �لبدء  قبل  حياتي 

للمطالبة بحقي يف �ملو�طنة. 

هو  �لإ�ستمر�ر  على  �ساعدين  ما   : و�أ�ساف 
كل  �سبيحة  ي�ستيقظون  �أنا�س  مع  �لعي�س 
مثل  جدية  بكل  بو�جباتهم  ويقومون  يوم 

�ل�سيد " هار�ستون " .

�أن  �إخال�س  بكل  يريدون  �أ�سخا�س   هوؤلء 
يقومو� مبا يتوجب عليهم �لقيام به جتاه 

�لأخرين . 

كنت �أعلم باأن هذه بالد طيبة و�أهلها طيبون 
وكان لدي �إميانا باأن ما �أو�جهه كان جمرد 
خطاأ فني وعيب يف تطبيقات �لنظام ولي�س 

�لنظام نف�سه . 

�أعلم باأن هناك �لعديد من �لنا�س �لذين ل 
ومنهم  معامالتهم  �إنتهاء  ينتظرون  ز�لو� 
من �أخذت معاملته وقتا �أطول من معاملتي 
�أوؤمن باأن �حلكومة �ستفعل ما هو  �أنني  �إل 

�ل�سو�ب �إن هي �أر�دت ذلك .

�لأعمال  رجل  حممد  زهري  �ل�سيد  وكان 
�ملتخ�س�س بتكنولوجيا �ملعلومات و�لذي 
كان يقطن يف مدينة دنفر بولية كولور�دو 
قبل رحيله لولية �أوريغون �سابقة قانونية 
عندما قرر �أن يرفع قبل ثالثة �أعو�م ق�سية 
م�ساعدة  بدون  �لأمريكية  �حلكومة  �سد 
�لعا�رصة   �لفدر�لية  �لد�ئرة  �أمام  حمامي 
�مل�سلمني  وملئات  له  مماطلتها  بعد 
منحهم  معاملة  �جناز  يف  موؤخرً�  �لآخرين 
�ملو�طنة على �لرغم من حتقيقهم لل�رصوط 
�لإد�رية  �لإجر�ء�ت  جميع  و��ستكمالهم 
لدى  �أمنية  بزعم وجود خماوف  �ملطلوبة 
مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل. وقد حظيت هذه 

�لق�سية بتغطية حملية ووطنية و��سعة.

وكانت �آخر خرب من �أو�ئل �ل�سحف �لعربية 
�لق�سية  ومتابعة  بتغطية  قامت  �لتي 
وتناقلتها عنا يف حينه �لعديد من و�سائل 

�لإعالم �لعربية و�لأمريكية . 

وقعه  �لذي  �لقر�ر  كان  �آخر  جانب  ومن 
�لقا�سي وكر د. ميلر و�لذي قامت حمكمة 
�آذ�ر   21 يف  بن�رصه  �ملحلية  كولور�دو 
�أ�سا�ًسا  �أر�سى  قد  �ملا�سي  قبل  مار�س   /
قانونيًا حيث قام �لقا�سي - ولأول مرة يف 
ق�سية من هذ� �لنوع يف حمكمة كولور�دو, 
كن�سا�س, نيو مك�سيكو, يوتا, و�يومنغ, و 
�أوكالهوما - باإ�سد�ر �أمر للحكومة باإنهاء 
45 يومًا  حترياتها عن زهري حممد خالل 
�لأمريكية  �ملو�طنة  على  حل�سوله  متهيد�أ 
�لوليات  يف  �لعي�س  من  عامًا   17 بعد 

�ملتحدة. 

هذه  �أن  �إىل  ميلر  �لقا�سي  �أ�سار  �أن  وبعد 
�لد�ئرة  قبل  من  تتناولها  مل  �لق�سية 
�لق�سية  تعزيز  قرر  �أنه  �إل  �لعا�رصة 
قامت  قد  �حلقيقة  يف  �حلكومة  �أن  بقوله 
و�أنظمتها  �لحتادية  �لقو�نني  بانتهاك 
ق�سية زهري  بتاأخري  قامت  �خلا�سة عندما 
هذه  تكون  وبهذ�  ب�سكل غري حمدد.  حممد 
�ملحكمة قد �ن�سمت �إىل معظم �ملحاكم يف 
�ستى �أنحاء �لبالد للتاأكيد على حق طالب 
على  نهائي  حكم  على  باحل�سول  �جلن�سية 
�ملقابلة  من  يومًا   120 غ�سون  يف  طلبه 

�لنهائية. 

خرب  لآخر  علق  قد  حممد  زهري  وكان 
�أنني  "��سعر  فيه  قال  بت�رصيح  حينه  يف 
�سهولة  �أكرث  �لأمر  جعلت  قد  هذ�  بعملي 
على �ل�سخ�س �لتايل �لذي يو�جه مثل هذه 
وليات  خم�س  يف  �ملحاكم  لأن  �حلالة, 
لديها �لآن ما ت�ستند �إليه للحكم يف ق�سايا 
�أن  يل  ل�رصف  "�إنه  �أ�ساف  كما  م�سابهة." 
�أكون جزء� من �سيء كهذ� - وهو جزء من 
�ملو�طنة �ل�ساحلة باأد�ئي لو�جبي �ملدين 
�أن  مرة  ذ�ت  قال  �أحدهم  جمتمعي.  جتاه 
�أن  ي�ستطيع  �لذي  �ل�سعب  هم  �لأمريكيني 

يحقق �لأ�سياء و�أنا �أوؤمن بهذ�. 

منذ �سغري و�لنا�س تقول يل باأن �لحتمالت 
لي�ست ب�ساحلي �سو�ء رغبت بعبور �ل�سارع 
لكوين �رصير وخلطورة هذ� �لأمر على من 
�حلايل  �لوقت  �إىل  و�سوًل  و�سعي  يف  هم 
�حلكومة  مقا�ساة  �إجر�ء�ت  بد�أت  عندما 
و�أنا  �إنها �حلكومة   ... ... ح�سنًا  ب�سبب 
ل�ست حماميًا. لكن دعني �أقول لكم �أنه �إذ� 
وطاملا  �لعزم  من  يكفي  ما  لديك  كان  ما 
�سيادة  حترتم  وموؤ�س�سات  �أ�سخا�س  هناك 

�لقانون, فاإن كل �سيء ممكن".

وكانت  – �آخر خرب - يف حينه قد توقعت 
على  كبريً�  �أثرً�  �ملحكمة  لقر�ر  يكون  �أن 
�أمريكا  �أنحاء  جميع  يف  �مل�سلمني  حياة 
�لذين يقطنون يف ولية  �ولئك  - وخا�سة 
�خلا�سعة  �لأخرى  و�لوليات  كولور�دو 
ل�سلطة حمكمة �لد�ئرة �لحتادية �لعا�رصة 
- حيث �أن معظم من يعانون من تاأخري�ت 
ب�سكل  ياأتون  �ملو�طنة  على  ح�سولهم 
رئي�سي من �لبلد�ن �لعربية �أو دول �إ�سالمية 
عام  �سبتمرب  �أحد�ث  جر�ء  رعايها  تاأثر 

 .2001

وعلق �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لدفاع عن 
حريات م�سلمي �أمريكا يف ولية كولور�دو 
�ل�سيد "جيالين قا�سم" قائاًل: "كوننا منظمه 
تد�فع عن حقوق �مل�سلمني يف جميع �أنحاء 
�لبالد فقد ر�أينا مئات من �حلالت �ملماثلة 
حلالة �ل�سيد زهري حممد. " و�أ�ساف قائاًل, 
ذ�ت  بلد�ن  من  �أع�سائنا  من  �لكثري  "ياأتي 
حكومات ��ستبد�دية حيث �عتادو� على �سوء 
على  �لقانون  �سيادة  �أخذ  وعدم  �ملعاملة 
حممل �جلد, بل زيادة على ذلك يعتربون 
�خليال.  حم�س  من  �سيء  �ل�سلطة  حتدي 
مماثلة  معاملة  هوؤلء  يو�جه  عندما  ولذ� 
هنا فاإنهم �رصعان ما يتبنون موقفًا م�سككًا 
ذ�ك  عن  يختلف  ل  هنا  �لنظام  �أن  ويرون 
هذ�  يعمل  �أن  �آمل  �إنني  منه.  هربو�  �لذي 
�لقر�ر على تغيري وجهات نظر هوؤلء و�أن 
يت�سبب بتجديد ثقتهم بالنظام. ل ي�سعني 
�إل �أن �أفكر �أن قر�ر كهذ� �سيعمل على تغيري 
و�يجابي  جذري  ب�سكل  للنظام  فهمهم 

لي�سبحو� طرفًا فاعاًل فيه."

و�لهجرة  �ملو�طنة  د�ئرة  فاإن  ولالأ�سف 
�لأمريكية قد و�سعت �لعديد من �ملتقدمني 
�مل�ستحقني يف حالة من �لإهمال �لقانوين 
ح�سول  ي�سرتط  لقانون  بتجاهلهم  وذلك 
�ملتقدم بطلب مو�طنة على قر�ر يف غ�سون 
من  وبدًل  �ملو�طنة  �ختبار  من  يومًا   120
�نتظار  عليه  �أن  للمتقدم  �إخبارهم  ذلك 
�لفيدر�لية  �ملباحث  مكتب  "حتقق  نتيجة 
من �لأ�سماء" و�لتي من �ملمكن �أن ت�ستغرق 
ق�سية  يف  �ل�سادر  �حلكم  يعترب  �سنو�ت. 
�ل�سيد زهري حممد خطوة هامة يف �لجتاه 
�ل�سحيح نحو �سمان �لتز�م د�ئرة �ملو�طنة 
و�لهجرة �لأمريكية بهذه �لقو�نني و�إعطائهم 
�ملنا�سب  �لقر�ر  �ملو�طنة  بطلب  للمتقدم 

خالل �لفرتة �لقانونية ". 

لآخر  حممد  زهري  �لأردين  �ملهند�س  وعلق 
قبل  لكم  �أقل  �أمل   : قائال  �أم�س  م�ساء  خرب 
ما  �أحاول  و�ساأظل  �أياأ�س  لن  باأين  عامني 
حييت  ... �سدقوين لك جمتهد ن�سيب و 

"لن  ي�سيع حق ور�ءه مطالب" �أبد� !!

بعد �صراع مع احلكومة الأمريكية دام 5 اأعوام: 

املهندسراأل دن ي"زه ي حممد" حيصلرعلى اجلنسية األمريكية !!

اآخر خرب
حممد �صيام - كولورادو

زهري حممد 
يف حلظة فرح 

بعد خروجه
من حفل اآداء اليمني
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من النقطاع عن ارتياد املقاهي واحلد 
من التب�صع اإىل خ�صارة العقارات 

وانكما�س �صوق العمل ومعه التاأمني 
ال�صحي, ترخي الأزمة القت�صادية 
بثقلها على امل�صهد املعي�صي ومظاهر 

احلياة اليومية يف الوليات املتحدة, 
وتهّدد عمق احللم الأمريكي, وتعزز 

خماوف ماليني الأمريكيني من خ�صارة 
»و�صادتهم« القت�صادية, التي اعتمدت 

لعقود طويلة, على الرخاء املعي�صي 
واغتنام الفر�س يف اقت�صاد راأ�صمايل 

يكافئ املبادرة الفردية وحرية 
التعامل.

وا�صنطن - جوي�س كرم   

تو�جهها  �لتي  �لأكرب  �لأزمة  خ�سم  ويف 
�لوليات �ملتحدة, منذ �لك�ساد �لكبري يف 
ثالثينات �لقرن �ملا�سي, و�لتي �نفجرت 
يف �أيلول )�سبتمرب( �ملا�سي من خالل �أزمة 
�لعقار�ت و�سبه �نهيار يف نظام �لقرت��س 
�مل�رصيف و�سوق �لأ�سهم �ملايل, وخ�سارة 
�ملاليني منازلهم بن�سب تفوق 30 يف �ملئة 

عن �ل�سنة �لفائتة )تقرير بلومربغ(, ف�ساًل 
عن �ن�سمام 12 مليون �أمريكي �إىل �سفوف 
�لبطالة, ي�سعى �لأمريكيون �إىل تغيري�ت 
مع  للتكيف  �ليومية  �حلياة  �أ�سلوب  يف 
�لو�قع �لقت�سادي �جلديد باحلد من ن�سب 
�أي  من  �لتوقعات  �سقف  وخف�س  �لإنفاق 

حلول مرتقبة.
فمن �أب�سط �لأمور �ليوم, ��ستبد�ل �ملطاعم 
�ل�رصيعة,  للوجبات  باأخرى  �لر�قية 
�لإح�ساء�ت,  بح�سب  �مل�ستهلك,  وحتول 
نحو �خليار�ت �لأقل تكلفة, م�ستغنيًا عن 
مقاهي  يف  �ملذ�ق  �ملنمقة  �مل�رصوبات 
»�ستاربك�س« �إىل �أخرى �أكرث تقليدً� وب�سعر 
ل يتعدى �لدولر ون�سف دولر للم�رصوب. 
و�أقفلت مقاهي »�ستاربك�س« �أكرث من 800 
�لعام  منذ  �ملتحدة  �لوليات  يف  فرع 
�لفائت. ويبدو من �لإح�ساء�ت �أن �ل�سبكات 
�لتجارية �لعمالقة و�ملتوجهة حتديدً� �إىل 
�أ�سحاب �لدخل �ملحدود مثل »ووملرت«, 
�لثبات  �إىل  نظرً�  بالأزمة  تاأثرً�  �لأقل  هي 
و��سعة  �رصيحة  من  �لإقبال  م�ستوى  يف 
من هوؤلء عليها. فاملخاوف من خ�سارة 
�ل�رصكات,  �إفال�س  وكابو�س  �لوظيفة 
كندية  �أ�سول  من  وهي  تر�ي�سي  جعل 
�لإمد�د�ت  وقف  بعد  �لأم  بلدها  �إىل  تعود 
للمنظمة  �خلا�سة  و�لتربعات  �حلكومية 

غري �حلكومية �لتي عملت فيها. و��سطر 
مي�سيغان  يف  منزله  بيع  �إىل  ريت�سارد 
قطع  �أزمة  ب�سبب  وظيفته  من  طرده  بعد 
�لقت�سادي  �لو�قع  وحوله  �ل�سيار�ت, 
من  �أكرث  بعد  �لنف�سي  لالإحباط  �أ�سريً� 

�أربعة �أ�سهر بحثًا عن فر�سة عمٍل.
كل  على  لعبًا  ذ�تها  �لأزمة  وفر�ست 
�مليادين �لعامة, فالإعالنات يف قطار�ت 
�لأنفاق وعلى �سا�سات �لتلفزة حتولت من 
�لرتويج لل�سلع �إىل �لرتكيز على �سعرها 
�لقت�سادية.  �لأزمة  يف  مردودها  �أو 
�ل�سحي,  �لتاأمني  �رصكات  ت�سعى  �إذ 
بدل  �لفردي  �ل�سمان  خطة  ت�سويق  �إىل 
�ملوؤ�س�ساتي, ويف �إعالنات تبد�أ بعبار�ت 
»�إذ� كنت خ�رصت وظيفتك...«, يف حني 
�مل�رصة  غري  �ل�سيار�ت  �سناعة  وجدت 
�لأزمة  يف  �مل�ستهلك  �إىل  بابها  بالبيئة 
�أما  �لنفط,  على  كليًا  �عتمادها  ولعدم 
�إىل  فاجتهت  �ل�رصيعة  �لوجبات  مطاعم 

ت�سويق وجبة »�لدولر �لو�حد«.
مظاهر �لعبء �لقت�سادي تر�فق �ملو�طن 
حياته,  نو�حي  معظم  يف  �لأمريكي 
�نهيار  �أو  �ل�رصكات  �إفال�س  من  فاخلوف 
�ل�سحي  �ل�سمان  �أو خ�سارة  �لأ�سهم  �سوق 
�لأمريكيون  يعي�سها  حقيقية  هموم 
يوميًا. ويف حني �ساهم �نتخاب �لرئي�س 

�سامل  باإ�سالح  وتعهده  �أوباما  بار�ك 
للحكومة يف  �أكرب  وتدخل  �ملايل  للنظام 
�إد�رة هذه �ل�سوق, تر�جعت �إىل حد ما, 
�ل�سنو�ت  يف  بحكومتهم  �لأمريكيني  ثقة 
كاترينا  �إع�سار  �آفات  بعد  �لأخرية 
�خلطة  للكونغر�س يف  �لأخرية  و�لأخطاء 
باإعطاء  ل�رصكاٍت  و�ل�سماح  �لقت�سادية 
�أمو�ل  ح�ساب  على  موظفيهم  �إىل  �أرباح 
يعول  ذ�ته  �لوقت  يف  �ل�رصيبة.  د�فع 
�لر�أي �لعام على �سيا�سة �لدميوقر�طيني 
و�لكونغر�س  �أوباما  وخطط  �لقت�سادية 
�ل�سمان  هيكلة  لإعادة  �لأمريكي 
حقول  يف  جديدة  وظائف  وخلق  �ل�سحي 
تكنولوجيا �لبيئة �أو �لإعمار �لتي ت�ساعد 
يف �ملدى �لأبعد, يف �لنهو�س �لقت�سادي 
و�سيكون  �ملو�زنة.  يف  �لعجز  وخف�س 
رهن جناح رئا�سة �أوباما مبدى �إجناز�ته 
�لقت�سادية على �لأقل يف �لولية �لأوىل, 
�إذ �إن �لأزمة �لتي �ساهمت يف �سعوده �إىل 
�جلمهوري  �حلزب  �أمام  �لأبي�س  �لبيت 
جورج  �لرئي�س  �سيا�سات  من  �ملفل�س 
باحلكم  �لطوىل  �ليد  لها  �ستكون  بو�س, 
�لدميوقر�طي  و�لكونغر�س  �سيا�سته  على 

يف �لنتخابات �ملقبلة. 
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»�ستاربك�س« يقفل 800 فرع

-Sta  �ستاربك�س ))بالإجنليزية:
bucks(( كاخت�سار SBUX هي 
بد�أت  �أمريكية,  مقاهي  �رصكة 
بولية  �سياتل  يف   1971 عام 
�رصكاء  ثالثة  يد  على  و��سنطن 
�لإجنليزية  �للغة  مدر�س  وهم 
ومدر�س  بادوين(  )جريي 
�لتاريخ )زيف �سايغل( و�لكاتب 
متتلك  و  بوكر(.  )غورد�ن 
�ل�رصكة �لآن �أكرث من 16,226 
فرعا حول �لعامل منها 11,434 
�ملتحدة  �لوليات  د�خل 
�لأمريكية و�أكرث من 172,000 
فروعها. جميع  موظف 
�ستاربك�س  �رصكة  �لآن  وتقدم 
�مل�رصوبات  من  �لعديد 
منها  و�لبارده  �ل�ساخنه 
قهوه  ��سربي�سو,  �ملوكا, 
�ل�سوكولته,  �أمريكيه, 
�لكر�ميل  و�لكرميه,  �لفانيال 
�أي�سا  ولنن�سى  وغريهم. 
�حللويات و�ل�سندوي�سات �لتي 
جميع  يف  �ستاربك�س  تقدمها 
�أفرعها يف جميع �أنحاء �لعامل.

PROFITABLE DELI GROCERY FOR SALE

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

CELL (1917) 609-9632
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�لدر�ما  �أهل  عنرت«  »�أبو  وّدع 
�رص�ع  بعد  ورحل  و�ملحّبني, 
�أحد  يف  �لرئة  �رصطان  مع 
تويف  �ل�سامّية.  �مل�ست�سفيات 
 69 عن  جرب  ناجي  �أم�س  �سباح 
�لذي  �ل�سوري  �ملمثل  عامًا. 
يف  عنرت«  »�أبو  ب�سخ�سية  ��ستهر 
�ملمّثل  مع  وم�سل�سالته  �أفالمه 
جثمانه  ع  �سُي�سيَّ حّلام,  دريد 
�إىل مقربة »جرمانا«  �ليوم ظهرً� 

يف ريف دم�سق )�رصق(.
يف  �سهبا,  يف  جرب  ناجي  ولد 
�سباط   9 �ل�سويد�ء, يف  حمافظة 
م�سريته  بد�أ   .1940 )فرب�ير( 
�مل�رصح  خ�سبة  على  �لفنّية 
�إىل  �نتقاله  قبل  �لع�سكري, 
�سقيقه  برفقة  �لقومي  �مل�رصح 
جرب.  حممود  �لر�حل  �لفنان 
�ل�سا�سة  �إىل  �نتقل  ذلك,  بعد 
يف  �سارك  حيث  �ل�سغرية, 
جمموعة من �لأعمال �لتلفزيونية. 
�أّما �لتحول �لأ�سا�سي يف حياته, 
�عتذر  حني   ,1970 عام  فكان 
جت�سيد  عن  مولوي  زياد  �ملمثل 
�سخ�سية, كان قد قّدمها يف عملني 
و»مقالب  �لهنا«  »حمام  هما: 
غو�ر«. هنا, �بت�سم �حلظ لناجي 
جرب وُعر�ست عليه �مل�ساركة يف 
�لنوم«  »�سّح  �ل�سهري  �مل�سل�سل 
و�لر�حل  حلام  دريد  جانب  �إىل 

نهاد قلعي, وحتت �إد�رة �ملخرج 
خلدون �ملالح. غري �أّن �سخ�سّية 
�أن  ل  وف�سّ تغره  مل  �لأجري, 
تلتقي  ثانوّية  �سخ�سية  يوؤدي 
�ل�سجن.  يف  �لطو�سة«  بـ»غو�ر 
يلفت  �أن  �رصيعًا  ��ستطاع  هكذ�, 
�لنتباه, وخ�سو�سًا بعدما و�سع 
تعديالت على �لكار�كتري, ليظهر 
ب�سورته �لنهائّية مع »�ل�رصو�ل« 
و�لطاقية  و�لكوفية  و�ل�سدرية 
على  �ملطبوعة  »باطل«  وكلمة 
على  حر�س  كذلك  �لذر�ع. 
خا�سة  �سعبّية  لغة  ��ستخد�م 
�ل�سارع  من  م�ستقاة  ومفرد�ت 
مال  فكاهة,  مال  كـ»عر�سية, 
رعد«  »�أبو  ��سم  و�قرتح  مازية« 

قلعي  نهاد  لكن  �لدور...  لهذ� 
ل �أن يكون �ل�سم »�أبو عنرت«. ف�سّ

مرة  للظهور  �سيعود  عنرت«  »�أبو 
تلفزيونية  �أعمال  يف  �أخرى, 
�لغلط«  »وين  بينها:  �أخرى, 
و�سوًل  �مل�سك«,  و»و�دي 
�أعمال  ثم  غو�ر«,  »عودة  �إىل 
�سينمائية كـ»�سح �لنوم«, »�سقة 
جيم�س  »غو�ر  مفتاح«,  ومليون 
بدور  فيه  قام  ما  ومنها  بوند«. 
»قاهر  كاأفالم  �ملطلقة  �لبطولة 
�لف�ساء« و»�ل�ستعر��س �لكبري«. 
وهذه �لأفالم �لتي �أنتجها �لقطاع 
�لطابع  عليها  يغلب  �خلا�س 
تخل  مل  ذلك,  مع  �لتجاري. 
�ستظل  �أعمال  من  �لفنّية  م�سريته 

�أبرزها  لعل  �لفنّية,  �لذ�كرة  يف 
�رصيط  يف  �جلميلة  �ل�سخ�سية 
مل�س,  ملحمد  �ملدينة«  »�أحالم 
�ل�سورّية.  �لأفالم  �أهم  �أحد  وهو 
كذلك ظهر ناجي جرب ب�سخ�سيات 
متفاوتة  �أفالم  يف  خمتلفة 
بطولته  من  بع�سها  �مل�ستوى, 
بني  و»با�سمة  حميدو«  كـ»عودة 

�لدموع«.
عن  �لنقطاع  من  �سنو�ت  بعد 
�أخريً�  �لتلفزيونّية, عاد  �لدر�ما 
م�سل�سالت  يف  �سعبّية  �أدو�ر  مع 
»�أيام  من  بدءً�  �ل�سامية,  �لبيئة 
�سخ�سية  دور  �أدى  حيث  �سامّية« 
وتبعها  »�سيف«,  هي  موؤثرة 
نف�سها  �لأجو�ء  يف  �أعمال  �أربعة 

»�أهل  �ملا�سي هي:  �لعام  �أنتجت 
�ل�سامي«  و»�حل�رصم  �لر�ية« 
و»�أولد �لقيمرية« و»بيت جدي«. 
ومل يغب ناجي جرب عن �لدر�ما 
�لجتماعّية, �إذ �سارك يف جمموعة 
م�سل�سالت, منها �لعمل �لإ�سكايل 
»غزلن يف غابة �لذئاب« للكاتب 

فوؤ�د حمرية.
يف  جرب  �أدو�ر  �أن  رغم  وعلى 
�إذ  كثريً�,  تنّوعت  �لتلفزيون 
»�أبو  »�خلو�يل«,  يف  �سارك 
»�أولد  »�لرهان«,  �ملفهومية«, 
�أّنه  غري  و�سو�ها....  بلدي« 
�سخ�سية  جناح  طوياًل  ��ستثمر 
�مل�رصح  يف  حتى  عنرت«  »�أبو 
�ل�سخ�سّية  وحتولت  �لتجاري. 
�إىل جزء من ذ�كرة �أجيال, تربت 
حتى  ونهاد,  دريد  �أعمال  على 
�لدم�سقي  لل�سقّي  �سورًة  �سار 
ماليني  خمّيلة  يف  »�لأزعر«  �أو 

�مل�ساهدين �لعرب.
عنرت«  »�أبو  مظهر  �أّن  يبقى 
جزءً�  �ستبقى  وكلماته  وحركاته 
و�سيظل  �لفني,  خمزوننا  من 
�أعمدة  من  و�حدً�  جرب  ناجي 
�لتي  �ل�سورية  �لفنية  �لتجربة 
�سعبية,  »كر�كتري�ت«  �بتكرت 
�لأعمال  ع�رص�ت  ت�ستطع  مل 
�لتمثيلّية طو�ل عقود من �لزمن, 
تقّلل من جاذبيتها ورونقها,  �أن 
و»ح�سني  �لطو�سة«  »غو�ر  مثل 
�لبورظان« و»فطوم حي�س بي�س« 

و»يا�سينو«.

ورحل "اأبو عنرت"...اأ�سهر قب�سايات ال�سام
حتّول �صورًة لل�صقّي 

الدم�صقّي اأو »الأزعر«
 يف خمّيلة ماليني امل�صاهدين 

العرب. ناجي جرب رحل,
 بعد �صراع مع املر�س, خامتًا 

م�صرية فنّية �صّكلت ذاكرة 
جيل كامل

�صارك يف اأهم 
اأعمال البيئة 

ال�صامية

اأب الفنانتني مرح 
وليلى جرب
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نعمان  �سنعاء  حمافظة  حمافظ  �أكد 
مع  تت�ساهل  لن  �لدولة  �أن  دويد  �أحمد 
كل من يقوم باختطاف �ل�سياح �لأجانب 

�أو �أي �أعمال تخل بالأمن و�ل�ستقر�ر .

و�سدد �ملحافظ خالل لقاءه �ليوم بعدد 
من م�سائخ وعقال و�عيان مديرية بني 
�سبيان, على �أن �لدولة �ستقوم بخطو�ت 
�لظو�هر  هذه  مثل  على  للق�ساء  جادة 
مطالبًا   .. جمتمعنا  على  �لغربية 
�لهولنديني  �ملختطفني  �إطالق  ب�رصعة 

يف �ملديرية .

ودعا حمافظ �سنعاء �إىل �لوقوف بحزم 
�إىل  ت�سيء  باأعمال  يقوم  من  كل  جتاه 
�لوطن و�سمعته, وتوؤثر على �قت�ساده, 
�ختطاف  وقال:" �إن ظاهرة  وتنميته.. 
مبادئ  مع  تتعار�س  �لأجانب  �ل�سياح 
جمتمعنا  و�أعر�ف  �لإ�سالمي  �لدين 

�ليمني".

من جانبهم عرب م�سايخ وعقال �ملديرية 
ورف�سهم  وتنديدهم  ��ستنكارهم  عن 
لعمليات �لختطاف لالأجانب و�ل�سياح 
�ل�سيوف على �ليمن مهما كانت �لأ�سباب 
�أن تلك �لأعمال  و�ملربر�ت.. معتربين 

فردية ول يقرها دين �و عرف.

�إىل  ت�سيء  �لتي  �لأعمال  بكل  ونددو� 
��ستعد�دهم  مبدين  و�سمعته  �لوطن 
هذه  على  للق�ساء  �لدولة  مع  للتعاون 
�لظاهرة وعدم �لتهاون يف �لقب�س على 

�أي فرد يرتكب مثل تلك �لأعمال.

�لفقر  م�ستوى  �أن  حكومي  تقرير  �أظهر 
�سنويًا,   2% بن�سبة  بالدنا  يف  تر�جع 
و�أو�سح تقرير م�سح ميز�نية �لأ�رصة 2005 
�أ�سدرته وز�رة �لتخطيط  2006, �لذي   -
و�لربنامج  �لدويل  �لبنك  مع  بالتعاون 
�لإمنائي لالأمم �ملتحدة, �أن ن�سبة �لفقر�ء 
تر�جعت من 40.1 % عام 1998 �إىل 34.8 
% عام 2006, وذلك يف �ملناطق �حل�رصية 

و�لريفية.
يف  �لفقر  معدلت  �أن  �لتقرير   و�أو�سح   
�ملناطق �حل�رصية تر�جعت من 32.2 % 
�إىل 20.7 % , يف حني تر�جع يف �لريف 
�أن  موؤكدً�   ,%  40.1 �إىل    %  42.4 من 

ظاهرة �لفقر يف �ليمن ل تز�ل �أ�سد و�أعمق 
�ل�رصق  منطقة  يف  �لأخرى  �لبلد�ن  من 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا, وتتوقع �حلكومة 
�نخفا�سًا يف موؤ�رص �لفقر �لكلي �إىل 32.8 
%  بحلول عام 2010, مع تقل�س �لفجوة 
بني �ملناطق �حل�رصية و�لريفية �إىل 18.9 

و37 % على �لتو�يل.
ولفت �لتقرير �إىل �أن �رتفاع �لأ�سعار �ساهم 
يف  م�ستدمي  �نخفا�س  حتقيق  �إعاقة  يف 
موؤ�رص �لفقر للو�سول �إىل 19.8 %  بحلول 
عام 2010, و�نخفا�س �لفجوة بني �لفقر 
يف �ملناطق �حل�رصية بن�سبة %8  مقابل 
بح�سب  �لريفية,  �ملناطق  %  يف   23.4

توقعات �خلطة �خلم�سية �لثالثة.

بحث وزير �سوؤون �ملغرتبني �أحمد م�ساعد 
�لكويت  دولة  �سفري  مع  �ليوم  ح�سني 
�لزمانان  غ�ساب  �سامل  ب�سنعاء  �ل�سقيقة 
�سبل تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين 

�ل�سقيقني خ�سو�سا يف جمال �ملغرتبني.
يف  �لنظر  �إعادة  �إمكانية  �للقاء  وناق�س 
منها  يعاين  �لتي  �ل�سحي  �لتاأمني  ر�سوم 
عند  �لكويت  يف  �ليمنيني  �ملغرتبني 
در��سية  منح  و�إعطاء  �إقاماتهم,  جتديد 

لأبناء �ليمنيني �ملقيمني هناك.
وتطرق �للقاء �إىل �إعطاء �لعمالة �ليمنية 

�لأولوية يف �سوق �لعمل �لكويتي, و�إيالء 
�لرعاية  من  مزيدً�  �ليمنية  �جلالية 
�لعالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  و�لهتمام 

�لثنائية بني �لبلدين.
�لكويت  �أن  �ملغرتبني  �سوؤون  وزير  و�أكد 
�إليها  هاجر  �لتي  �ملنطقة  دول  �أقدم  من 
�لعي�س  للقمة  طلبا  لالغرت�ب  �ليمنيون 
و�مل�ساهمة يف �لتنمية بهذ� �لبلد �ل�سقيق, 
م�سري� �إىل �أن ما يربو عن �سبعة �آلف مو�طن 

ميني يعملون حاليا يف �لكويت.
بعمق  �لكويتي  �ل�سفري  �أ�ساد  جهته  من 

�لعالقات �لكويتية �ليمنية �لتي تعود �إىل 
منت�سف �لقرن �ملا�سي, موؤكد� باأن بالده 
�هتماما  �ليمنيني  تعليم  مو�سوع  تويل 

كبري�.
�لعمالة  �إن  �لزمانان:  �ل�سفري  وقال 
متز�يد�,  منو�  ت�سهد  �لكويت  يف  �ليمنية 
تقوم  ب�سنعاء  بالده  �سفارة  �أن  �إىل  م�سري� 
حاليًا باعتماد 100 تاأ�سرية عمل �سهريًا, 
و��ستقطاب مدر�سني و�أئمة م�ساجد مينيني 
توطيد  يف  ي�سهم  مبا  بالده  يف  للعمل 
�لعالقات �لأخوية بني �لبلدين �ل�سقيقني.

�ن�سحاب  �إن  قال م�سدر دبلوما�سي ميني  
�لرئي�س علي عبد �لله �سالح من �جلل�ستني 
يف  �لعربية  للقمة  و�خلتامية  �ملغلقة 
�لدوحة جاء �حتجاجا على عدم مناق�سة 
�إن�ساء  ب�ساأن  �ليمنية  للمبادرة  �لقمة 
�حتاد عربي وتطوير �آليات �لعمل �لعربي 
�لجتماع  �إىل  �ملبادرة  �مل�سرتك وترحيل 

�لقادم ملجل�س �جلامعة �لعربية.
تتاح  �أن  ناأمل  " كنا  �مل�سدر  ذ�ت  و�رصح 
�خلا�سة  �ليمن  مبادرة  لعر�س  �لفر�سة 
وتفعيل  �لعربية  للدول  �حتاد  باإن�ساء 
�لقادة  على  �مل�سرتك  �لعربي  �لعمل 
�لعرب يف هذه �لقمة لإثر�ئها باملالحظات 
يف  �إقر�رها  �إجر�ء�ت  و��ستكمال  �لقيمة 
�سوء مناق�ستها من قبل �لربملان �لعربي 
�لذي و�فق عليها بالإجماع و�أقر رفعها �إىل 

قمة �لدوحة".
�ليمني  �لدبلوما�سي  �مل�سدر  و�أو�سح 
�لأمة  بها  متر  �لتي  �لر�هنة  �لظروف  �أن 
�لعربية ت�ستدعي �لرتقاء باآليات وتعزيز 
مبا  �لعربي  و�لتوحد  و�لتكامل  �لت�سامن 
ميّكن �لأمة من �لتغلب على �لتحديات �لتي 

تو�جهها حاليا.
و�عترب �أن �ملبادرة �ليمنية باإن�ساء �حتاد 
ويعد  و�رصوريا  حيويا  �أمر�  متثل  عربي 
�لذي  و�ل�سعف  �لوهن  حلالة  �لعالج 

تعي�سه �لأمة �لعربية يف �لوقت �لر�هن.
جمابهة  ت�ستهدف  هذه  �ملبادرة  �أن  وبنّي 
�لتطور�ت  ومو�كبة  �لر�هنة  �لتحديات 
خالل  من  و�لعامل,  �ملنطقة  يف  �جلارية 
 ��سرت�تيجية �سيا�سية و�قت�سادية ودفاعية 
من  تنطلق  �ساملة,  و�جتماعية  و�أمنية 
كون  ت�ستند  �إىل  وثابتة,  ر��سخة  مبادئ 
تنظيم  �إعادة  على  قادرة  �لعربية  �لأمة 

و�إمكاناتها  قدر�تها  وتوحيد  وتن�سيق 
�ل�سيا�سي  و�لقت�سادي  �لتكامل  لتحقيق 

�لعربي �ل�سامل. 
�لنتقايل  �لعربي  �لربملان  رئي�س  وكان 
حممد جا�سم �ل�سقر جدد يف كلمته يف قمة 
�إقر�ر  �إىل  �لعرب  للقادة  �لدعوة  �لدوحة 
�ملبادرة �لتي قدمها �ليمن لتطوير �لعمل 

�لعربي �مل�سرتك.
وقال �ل�سقر:" لقد بادر �لربملان �لعربي 
�إىل طرح ق�سايا �لأمة �ملختلفة يف دور�ته 
�ملخت�سة  وجلانه  و�لطارئة  �لعادية 
و�لتو�سيات  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  و�أ�سدر 
�لتنفيذ  �إىل  طريقها  تاأخذ  �ن  نتطلع  �لتي 

يف قمتكم".
�لربملان  حر�س  من  "و�نطالقا  و�أ�ساف 
�مل�سرتك  �لعربي  �لعمل  على  �لعربي 
من  �ملقدم  �لقرت�ح  �أهمية  عن  عرب  فقد 
�آليات  تطوير  ب�ساأن  �ليمنية  �جلمهورية 
�إقر�رها  ويرجو  �مل�سرتك  �لعربي  �لعمل 

يف قمة �لدوحة ".
�حتاد  �إن�ساء  �ليمنية  �ملبادرة  وتن�سد 

بالحتاد  �أ�سوة  �لعربية  للدول 
ليحل  �لأفريقي  و�لحتاد  �لأوروبي 

بديال للجامعة �لعربية.
�أن  على"  �ل�سدد  هذ�  يف  وتن�س 
�لعربية  بالأمة  �ملحيطة  �لظروف 
تفر�س  �مل�سرتك  �لعربي  وبالعمل 
�سياغة  �إعادة  تتم  �أن   بال�رصورة, 
�لعمل �لعربي �مل�سرتك من �لأ�سا�س, 
لننتقل باجلامعة  �لأهد�ف,  وحتديد 
 �لعربية من و�سعها �حلايل, مع كافة 
�أجهزتها وموؤ�س�ساتها, مع �ل�ستفادة 
مدى  على  و�سلبياتها  �إيجابياتها  من 
 �أكرث من خم�سني عامًا �إىل كيان عربي 
جديد ي�سمى "�حتاد �لدول �لعربية" 
و�لتطور�ت  �ملتغري�ت  مع  يتو�فق 
�ملجالت  جميع  يف  و�لدولية   �لإقليمية 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
و�لأمنية و�لثقافية, ويحقق �لأمن  �لقومي 
�لتي تهدد  �لتحديات و�ملخاطر  ملو�جهة 
وتعيق  �لعربية,  �لأمة  وم�ستقبل  حا�رص 
تقدمها وطموحاتها,  لتحقيق �حتاد �لأمة 
�لقت�سادية  �لوحدة  خالل  من  �لنهاية  يف 

�ل�ساملة".
يف  بالإجماع  �أقر  �لعربي  �لربملان  وكان 
�لتي  دورته  ختام  يف  �جلاري  مار�س   22
عقدت بالعا�سمة �ل�سورية دم�سق م�رصوع 
�آليات  �ليمنية �ملتعلقة بتطوير  �ملبادرة 

�لعمل �لعربي �مل�سرتك.

و�عترب �ملبادرة �ليمنية جادة ومو�سوعية, 
وحماية  تعزيز  يف  �لإ�سهام  �ساأنها  ومن 
�لعالقات  وتعزيز  �لعربي  �لقومي  �لأمن 

�لعربية ـ �لعربية.
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بلغ �نتاج �ليمن من ثمار �ملاجنو 
بزيادة  �ألف   375 �ملا�سي  �لعام 
6 �آلف طن عن �لإنتاجية يف عام 
م�ساحة  �إرتفعت  فيما  2007م, 
�أر��سي زر�عته �ىل 25 �ألف هكتار 
هكتار  و130  �لف   24 بـ  مقارنة 

خالل نف�س �لفرتة .
عن  ر�سمية  �ح�ساء�ت  وت�سري 
�لزر�عية  للتنمية  �لعامة  �لهيئة 
)�سنعاء  ملحافظات  و�لريفية 
�ىل  عمر�ن(   – حجة   – �سعدة   –
وحجة  �حلديدة  حمافظات  �أن 
تركز  مناطق  �أهم  من  وتعز 
زر�عة �ملاجنو يف �ليمن �إذ تقدر 
باملاجنو  �ملزروعة  م�ساحتها 
ن�سبته  ما  ثماره  من  و�نتاجها 
93 باملائة من م�ساحة و�نتاجية 

�ليمن من هذه �لفاكهة .
ح�سلت  �لتي  �لح�ساء�ت  وح�سب 
وكالة �لأنباء �ليمنية /�سباأ/ على 
حمافظة  �أحتلت   - منها  ن�سخة 
زر�عة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  حجة 
 47 بن�سبة  �ملاجنو  و�نتاج 
باملائة  و44  للم�ساحة  باملائة 
حمافظة  تليها  لالنتاجية, 
باملائة   24 مب�ساحة  �حلديدة 
و�نتاجية 45 باملائة , فيما تاأتي 
�لثالثة  حمافظة تعز يف �ملرتبة 
م�ساحتها  ن�سبة  ت�سكل  حيث 
باملائة   4 باملاجنو  �ملزروعة 
وتنتج من �لثمار ما ن�سبته �أي�سا 
�لكلية  �لنتاجية  من  باملائة   4

لليمن من �ملاجنو .
وترتكز زر�عة �ملاجنو يف معظم 
�أودية �حلديدة ومنها و�دي �رصدد, 
ويوجد يف حمافظة حجة م�ساحات 
�سا�سعة مزروعة باأ�سجار �ملاجنو 
�جلر  منطقة  مزر�ع  يف  خا�سة 
باملحافظة  و�ملعروفة  �ل�سهرية 

.
للتنمية  �لعامة  �لهيئة  وقدرت 
�أ�سجار  عدد  و�لريفية  �لزر�عية 
بـ  �ليمن  يف  �ملزروعة  �ملاجنو 

مليونني و17 �ألف �سجرة, ن�سف 
حجة  حمافظتي  يف  يزرع  �لعدد 
و�حلديدة, فيما تبني �أن �أكرث من 
30 باملائة من تلك �لأ�سجار غري 

مثمرة .
�ل�سجرة  �نتاجية  وتتفاوت 
�لو�حدة للماجنو بني 20 �ىل 70 
لل�سجرة  �لثمار  من  كيلوجر�ما 
عمرها  يرت�وح  �لتى  �ل�سغرية 
يقدر  فيما  �سنو�ت,   3-4 بني 
�لتى  �ل�سجرة  �نتاجية  متو�سط 
عمرها -10 40 عاما بني 80 �ىل 

90 كيلوجر�مًا من �لثمار .
�أنو�ع  بزر�عة  �ليمن  وتنفرد 
�ملاجنو  من  متعددة  و�أ�سناف 
 , �لثور  )بقلب  يعرف  ما  منها 
�ملوزي,  �لنا�رصي,  �لربكاين, 
�أبو  �لبلدي,  )�لهندي(,  �لفون�س 

�سمكة و�لزبدة وغريه( .
�ليمن  زر�عة �ملاجنو يف  وت�سكل 
�لإ�سرت�تيجية  �لزر�عات  �حدى 
لأهميتها �لإقت�سادية و�لإجتماعية 
معظم  دخل  م�سدر  تعد  كونها 
�ملو�طنني يف مناطق �نتاجه, كما 
�أن �ملاجنو من �لثمار �لت�سديرية 
�ملرغوبة لدى �مل�ستهلكني حمليًا 
�ملح�سول  ويرتبط  وخارجيًا 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  من  بالعديد 

كالع�سائر وغريها .
كما �أن �سادر�ت �ليمن من �ملاجنو 
ت�سكل نحو 15 باملائة من �جمايل 
�ملرتبة  �لفو�كه وحتتل  �سادر�ت 
ومعظمها  �ملوز,  بعد  �لثانية 

ي�سدر �ىل �لأ�سو�ق �ل�سعودية .
مبذ�ق  �ليمني  �ملاجنو  ويتمتع 
ر�ئع ومميز ويحظى باإقبال و��سع 
من  عدد  يف  �مل�ستهلك  قبل  من 

�لدول �لعربية و�لجنبية .
وو�سفت در��سات و�أبحاث زر�عية 
ثمرة �ملاجنو مبلكة �لفو�كه كون 
�لأغر��س,  متعددة  ��ستخد�ماتها 
�لأ�سنان  تقوية  يف  ت�ستخدم  فهي 
على  �حتو�ئها  نتيجة  وجمالها 

كميات كبرية من �لكال�سيوم �لذي 
�أ   ( فيتامني  وكذ�  �لأ�سنان  يغذي 
حتتوي  �لثمار  �ن  جانب  (,�ىل 
لبناء  �لهام  �سي  فيتامني  على 
حالت  يف  ت�ساعد  كما  �لدم, 
�لإ�سابة بالإنيميا لحتو�ئها على 

ن�سبة عالية من �حلديد .
فاكهة  فاإن  �لدر��سات  وح�سب 
�لطبيعية  �مل�سادر  �حد  �ملاجنو 
للبيتاكاروتني وهي مادة م�سادة 
لالأك�سدة و�أي�سا جمموعة فيتامني 
تقوية  على  ت�ساعد  �لتي  "ب" 
�جلهاز �لع�سبي ويوجد باملاجنو 
�لذي  �جللوتامني  حام�س  �أي�سا 
يعد �لغذ�ء �ملثايل للمخ من �جل 

�لرتكيز و�لذ�كرة.
كما حتتوي �حلبة متو�سطة �حلجم 
 40 حو�يل  على  �ملاجنو  من 
يحتاجه  ما  �جمايل  من  باملائة 
يف  وي�سهم  �لألياف,  من  �جل�سم 
عالج حالت �لإم�ساك �أو �لقولون 

�لع�سبي.

فيه  بد�أ  �لذي  �لوقت  ويف 
�سخ  على  بالتناف�س  �ملز�رعون 
كميات هائلة من ثمار �ملاجنو �ىل 
�قت�سادي  عائد  لتحقيق  �لأ�سو�ق 
و�للحاق  �ملو�سم  بد�ية  يف  كبري 
�لثمار  جني  �ىل  وجلوئهم  به 
و��ستخد�م  ن�سجها  قبل  وقطفها 
ن�سجها,  لت�رصيع  كيماوية  مو�د 
�لزر�عة  جمال  يف  خمت�سني  فاإن 
يحذرون من �لأ�رص�ر �لناجمة عن 
تدين  منها  للثمار  �ملبكر  �جلني 
�جلودة وق�رص عمر �ل�سجرة وكذ� 
�إقت�سادية  خ�سائر  يف  �لت�سبب 

كبرية جر�ء ما بعد �حل�ساد .
�ملمار�سات  �ملخت�سون  و�رجع 
�خلاطئة �لتى يقوم بها �ملز�رعون 
و�لت�سويق  باجلني  يتعلق  فيما 
ق�سور  و  �لفرز  �أنظمة  غياب  �ىل 
يف �أجهزة �لإر�ساد �لزر�عي �لالآزم 
باملمار��سات  �ملز�رعني  لتوعية 

�لزر�عية �ملثلى .
للتنمية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س 
ملحافظات  و�لريفية  �لزر�عية 
)�سنعاء – �سعدة – حجة – عمر�ن 
( �ملهند�س حممد عبد�لعزيز عبد 
حم�سول  �أن  �ىل  ي�سري  �لغني 
ما  �ليمن  يف  وزر�عته  �ملاجنو 
تز�ل مقيدة بعو�مل عديدة طبيعية 
وفنية و�إجتماعية و�إقت�سادية منها 
�أن �أغلب �أ�سناف �ملاجنو �ملزورع 
�ىل  ��سافة  متدنية,  جودة  ذ�ت 
وكذ�  �ملعتمدة,  �مل�ساتل  غياب 
عالية  �ملنتجات  �ىل  �لإفتقار 
�جلودة ب�سبب غياب �لتقنيات ملا 
بعد �حل�ساد و�ملعاجلة و�لتعبئة 
�لتحتية  و�لبنية  و�لتربيد 
عو�مل  عن  ف�سال  �ل�رصورية, 
تتعلق بالقطف �ملبكر للثمار قبل 
�لآو�ن و�تباع �لطرق �لتقليدية يف 

�لقطف و�لتخزين.
فاإن  عبد�لعزيز  حممد  وح�سب 
�إنعد�م �ملعلومات بني �ملنتجني 
�لإقليمية  �ل�سوق  �حتياجات  عن 
�لطازجة  �ملاجنو  ملنتجات 

�مل�سانع  تردد  وكذ�  و�ملعلبة 
�مل�ستمر  �لإعتماد  يف  �لوطنية 
�مل�ستورد  �ملاجنو  م�سحوق  على 
�أبرز  من  �لع�سائر,  لتعليب 
تنمية  تو�جه  �لتى  �ملعوقات 
وتطوير زر�عة و�نتاجية �ملاجنو 

يف �ليمن .
�ل�سخمة  �لإ�ستثمار�ت  باأن  ونوه 
للقطاع �خلا�س يف �نتاج �ملاجنو 
و�لغري  كت�سيرن  �سنف  خا�سة 
قابل للت�سويق خارجيًا باإ�ستثناء 
�ل�سعودية �أدى �ىل فائ�س �لعر�س 
�لأ�سو�ق  يف  �ل�سنف  هذ�  من 
�نخفا�س  عليه  وترتب  �ملحلية 
�سعره, �لأمر �لذي قد يوؤثر �سلبًا 

على زر�عته نحو �لتدهور .
�آلية  تبني  �رصورة  �ىل  ولفت 
منتجات  وت�سويق  لرتويج 
�ليمن  يف  و�خل�رصو�ت  �لفو�كه 
�لإ�ستثمار�ت  ت�سجيع  جانب  ,�ىل 
�لإ�ستثمار  وكذ�  �ملجال  هذ�  يف 
خا�سة  خمزنات  توفري  جمال  يف 
�لفو�كه  منتجات  وتخزين  بحفظ 

و�خل�رصو�ت .
حت�سني  يف  �لهيئة  دور  وعن 
يوؤكد  �ملاجنو  وزر�عة  �نتاجية 
عبد�لعزيز  حممد  �ملهند�س 
ت�سعى  �لهيئة  �أن  عبد�لغني 
حاليًا �ىل �إدخال �أ�سناف حم�سنة 
باأ�سناف ماجنو  وتاأهيل �ملز�رع 
لتح�سني  عالية  جودة  ذ�ت 
ي�سهم  ومبا  و�لت�سويق  �لنتاجية 
من  �ملحلي  باملنتج  �لدفع  يف 
يف  �ملناف�سة  نحو  �ملاجنو  ثمار 

�لأ�سو�ق �خلارجية .
خالل  من  �لهيئة  تقوم  كما 
مع  بالتن�سيق  تعاوين  برنامج 
�لزر�عية  �لهيئة �لعامة للبحوث 
�لتعاوين  و�لإحتاد  و�لإر�ساد 
�لأغذية  ومنظمة  �لزر�عي 
دور  بتعزيز  )�لفاو(  و�لزر�عة 
جمال  يف  �لزر�عية  �لتعاونيات 
ت�سويق �ملاجنو ودعم زر�عته يف 

�ليمن .                          �سباأ

ا تفاعرف يانتاجية اليمنرلثما  املاجنو
 بلغر375 الفرطنرالعامراملاض ي

البالد البالداأخبار  اأخبار 
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عندما تلتئم �لقمة �لعربية خالل �لعام �ملقبل يف ليبيا, 
فاإن رئا�ستها �ستنتقل من قطر �لرئي�س �حلايل �إىل �لزعيم 
�لقمة  رئي�س  لقب  ليحمل  �لقذ�يف  معمر  �لعقيد  �لليبي 
�لعربية, وهو لقب جديد �سي�ساف �إىل عدة �ألقاب حملية 
و�حد  �آن  يف  �لقذ�يف  يحملها  ودولية  و�إقليمية  وعربية 
�أخرى يف  على نحو مذهل وغري م�سبوق لأي رئي�س دولة 

�لعامل.

 21 �لـ  �لعربية  �لقمة  يف  �لليبي  للزعيم  مد�خلة  و�أثناء 
و31   30 �لدوحة  �لقطرية  �لعا�سمة  يف  �نعقدت  �لتي 
هو  جديد�  لقًبا  نف�سه  على  �أطلق  �ملا�سي,  مار�س/�آذ�ر 

"�إمام �مل�سلمني".

رتبة  وهو  �لعقيد  �ملف�سل  �لع�سكري  لقبه  جانب  و�إىل 
�ل�سلطة  �إىل  و�سوله  بعد  �لقذ�يف  عندها  توقف  ع�سكرية 
و�لإطاحة بنظام حكم ملك ليبيا �لر�حل �إدري�س �ل�سنو�سي, 
�ملقبل  �سبتمرب/�أيلول  يف  �سيحتفل  �لذي  �لعقيد  فاإن 
�لأخ  لقب  يحمل  ليبيا,  حكم  لتوليه  �لأربعني  بالذكرى 
قائد �لثورة, وهو لقب ر�فقه منذ �ل�سهور �لأوىل للثورة 

�لليبية.

لكن رحلة �لعقيد �لقذ�يف مع �لألقاب بد�أت مبكر�, ورمبا 
منحه  عندما  �ل�سلطة,  يف  �لأوىل  �سهوره  مع  بالتز�من 
�أمني  لقب  �لنا�رص  عبد  جمال  �لر�حل  �مل�رصي  �لرئي�س 

�لقومية �لعربية.

ميانع  ل  لكنه  �لرئي�س,  بلقب  مناد�ته  �لقذ�يف  يف�سل  ل 
تلقيبه بالزعيم, ذلك �أنه ر�سميا ل ي�سغل �أي من�سب ر�سمي 
يف �لدولة �لليبية, على �لرغم من �أن �لعامل كله يتعامل 

معه باعتباره �لرئي�س �لفعلي و�لر�سمي لبالده.

مار�س/�آذ�ر  �سهر  من  �لأول  يف  ��ستقال  قد  �لقذ�يف  وكان 
1979 من جميع منا�سبه �لر�سمية, وتفرغ لقيادة �لثورة 

ل �ل�سلطة �لتي هي يف �لأ�سل رئا�سة �لدولة.

وبحكم كونه �أطول رئي�س عربي بقاًء يف �ل�سلطة ب�سنو�ته 
�لعرب  لقب عميد �حلكام  لنف�سه  �لقذ�يف  منح  �لأربعني, 
�لتي  �لدول  يف  �ل�سفر�ء  لبع�س  �لد�رج  �للقب  غر�ر  على 

ميكثون فيها فرت�ت �أطول من نظر�ئهم �لآخرين.

�جتماعات  يف  �لأوىل  للمرة  �لتعبري  هذ�  �لقذ�يف  و�سك 
�جلماهريية  خطاباته  يف  لحقا  وكّرره  �لعربية,  �لقمة 
�لإعالمية  �للقاء�ت  بع�س  ويف  وخارجها,  ليبيا  د�خل 
و�ل�سحافية �لتي �أجر�ها موؤخر�, من دون �أن يعرت�س �أي 
�للقب  مغزى  حول  للت�ساوؤل  �أحد  يتوقف  �أو  عربي  زعيم 

ومعناه ودللته.

وقبل ح�سوله على لقب رئي�س �لحتاد �لإفريقي ملدة عام 
من  وبقر�ر  كيكويتي  جاكايا  للتنز�ين  خلفا  فقط,  و�حد 
�جتماعهم  �لإفريقي خالل  �لحتاد  دول وحكومات  روؤ�ساء 
يف �لثاين من فرب�ير/�سباط من �لعام �ملا�سي, يف �أدي�س 
ملًكا  �إفريقيا  وُعمد  و�سيوخ  و�أمر�ء  �سالطني  تّوجه  �أبابا, 
وطالب  �إفريقيا«,  ملوك  »ملك  باعتباره  وبايعوه  عليهم 
�عتباًر� من  �إفريقيا  وُعمد  و�سيوخ  و�أمر�ء  ملوك و�سالطني 
�للقب,  هذ�  �لقذ�يف  يحمل  �أن  �ملا�سي  �أغ�سط�س/�آب  �سهر 
كيان  باإن�ساء  �لطموح  مل�رصوعه  تاأييدهم  عن  تعبري� 

�إفريقي موحد على غر�ر �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

رئا�سة  يف  �نتخابات  يف  ا  حظًّ �لأوفر  �لقذ�يف  كان  وكما 
�لحتاد �لإفريقي �لتي عادت �إىل �سمال �إفريقيا بعد �رصق 
�إفريقيا, باعتباره �لرئي�س �لوحيد من تلك �ملنطقة �لذي 
�ساهن�ساه  لقب  منحه  فاإن  �لإفريقية,  �لقمة  يف  �سارك 
�إير�ن  �ساه  حمله  �لذي  باللقب  �سبيه  لقب  وهو  �إفريقيا 
�ل�سابق حممد ر�سا بهلوي قبل �سقوطه من �ل�سلطة, كان 
بالفعاليات  �لقوية  �لقذ�يف  عالقات  �إىل  بالنظر  متوقًعا 

�لقبلية و�لجتماعية يف �لقارة �ل�سمر�ء.

ويف �حتفال حا�سد �أقيم مبدينة بنغازي ثاين �أكرب �ملدن 
�مللك  �لعاج  �ساحل  ملوك  جمل�س  رئي�س  قام  �لليبية, 
�مللك  غانا  ملوك  جمل�س  جرفيه" ورئي�س  جان  "�سيفينه 
"�أودينو جابونغ �أبابيو" بتتويج �لقذ�يف بتاج ملك ملوك 

�إفريقيا وت�سليمه �ل�سوجلان.

�لإفريقي  �لحتاد  رئي�س  لقب  على  �لقذ�يف  ح�سول  وفتح 
�لوزر�ء  رئي�س  من  مهمة  دعوة  ليتلقى  �أمامه  �لطريق 
قمة جمموعة  للم�ساركة يف  بريل�سكوين  �سيلفيو  �لإيطايل 
دول �لثماين �ل�سناعية �لكربى �لتي �ستعقد يف �إيطاليا يف 
�لأوىل  للمرة  يلتقي  �أن  يتوقع  �ملقبل؛ حيث  يوليو/متوز 
مع �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما يف �لقمة, فيما �سي�سبح 

�أول لقاء بني �لزعيم �لليبي ورئي�س �أمريكي.

�لطو�رق يف مدينة  �سيوخ و�سالطني  وخالل �جتماع عقده 
�ألقاه  �لذي  �خلطاب  مبنا�سبة  �لنيجر,  ب�سمال  �غادي�س 
�لقذ�يف هناك مطلع �سهر �إبريل/ني�سان 2007, تقرر �إعالن 
�لقذ�يف زعيًما عليهم ومنحه لقب �أمغار �أو قائد �لطو�رق 

بلغتهم �ملحلية.

�ل�ساحل  دول  جتمع  رئي�س  لقب  �أي�سا  �لقذ�يف  ويحمل 
 1998 فرب�ير/�سباط   4 يف  تاأ�س�س  �لذي  و�ل�سحر�ء 
�لقمة  �جتماع  �أعقاب  يف  طر�بل�س,  �لليبية  بالعا�سمة 
�لقذ�يف نف�سه, وح�رصه قادة دول  �لذي عقد مببادرة من 
مايل وت�ساد و�لنيجر و�ل�سود�ن وممثل عن رئي�س منظمة 

�لفاو.

بالقيادة  ي�سمى  ما  قائد  فالقذ�يف  هذ�,  كل  جانب  و�إىل 
� لها  �ل�سعبية �لإ�سالمية, وهي منظمة تتخذ من ليبيا مقرًّ
وت�سم خمتلف �ملنظمات و�لأحز�ب و�لفعاليات �لإ�سالمية 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

القابرصاح ب
نظرية “الطز”
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GHORBA GROUP 

GRAND OPENING

COMING SOON
GHORBA TRAVEL

GHORBA PRINTING
GHORBA PHOTO EXPRESS

GHORBA PHONES 
AND MUCH MORE....
www.ghorbagroup.com

5th ave & bay ridge ave. brooklyn nyc 

big sale on our advertising prices
call to have details

973-474-6642
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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

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

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى الأكالت 

العربية

زورونا و�صتجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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

Free Delevery
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اأول مدر�صة عربية لتعليم قيادة ال�صيارات
با�صراف ابو�صادي وحممد معال

نعلن عن فتح فرعنا اجلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

718-238-2626          718-491-9048
ب�صرى �صارة لأبناء اجلالية العربية بنيويورك
تعلن مدر�صة اأبو�صادي لتعليم قيادة ال�صيارات

عن وجود مدربات ذوات خربة عالية يف تعليم قيادة ال�صيارات
كما اأننا نقدم تخفي�س %10 من تاأمني ال�صيارات ون�صاعد على حذف

 4 نقاط من رخ�س القيادة 
توجد لدينا �صيارات جاهزة لالمتحان

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

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

$109Special 
offer

ن�صمن لكم النجاح الأكيد وتقدمي المتحان باللغة 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 الوليات 
التالية:
ايلينوي

كاليفورنيا
فلوريدا

ما�صا�صو�صت
اأوهايو

والتجمعات ال�صكانية 
املتواجد فيها العرب  يف امريكا

الت�صال على الرقم:
646-294-1237
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لالإ�صرتاك يف اجلريدة:

دولر  50  : اأ�صهر   6

�صنة: 100 دولر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
ال�صم ال�صخ�صي........................................................
ال�صم العائلي..........................................................
رقم الهاتف...........................................................
الربيد اللكرتوين....................................................
العنوان...............................................................

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

اختيارات �صاملة من ال�صيدي, الديفيدي, الفالم اجلديدة, وا�صرطة الغاين

حتويل ال�صرطة عرب الربيد

ا�صعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�صية لنكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�صحن خا�س للنادى - ار�صال الطلبيات �صريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل النرتنت

م�صاعدة هاتفية
 

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

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

info@ghorbanews.com
ق�ص�س, مقالت, ق�صائد �صعرية..

همات هماتم�سا م�سا

ق�سيدة: ن�سيحة
ل حافظ املوتي

 

يا اخوتي يف غربتي �صفت بعيني العجب

وان�صح ب�صعري اخوتي وبقية ابناء العرب

دوما فحافظ على ال�صلة وادها بال خمول اوتعب

فقيها تزيل الهم وهي التي تطفي الغ�صب

ورتل القراآن ترتيل ابن م�صعود ا�صطحب

ففيه تعلو يف اجلنان وفيه تك�صب الرتب

فانت ما زلت على قيد احلياة فا�صمع ل�صيخك واخلطب

واعمل لخراك من قبل ان تلق جهنم وياكلك اللهب

وكن مع عمر وعثمان وحمزة ابن عبد املطلب

فاملرء يح�صر مع احلبيب فا�صال فوؤادك من اأحب

ول تكن مع ابرهة وابوجهل و�صاحبه ابي لهب

وتعوذ من ال�صيطان دوما لكي ل يلعب بقلبكم لعب

وادع الهي انني العبد ال�صعيف بني همي والكرب

ففرج همومي واق�صي الديون و�صهل المر ال�صعب

وا�صهد انك يا ر�صول اهلل قدوة وانت حبيبي واملحب

انت الذي جئت اىل الدنيا كنور الفجر يا خري العرب

�صلو عليه هو حبيب العاملني هو املوؤدب والأدب

انا نحبك يا حبيب زيدو �صالة على احلبيب ايا عرب
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جهان م�صطفى

ووزير  �لوزر�ء  رئي�س  وكان 
حمد  �ل�سيخ  �لقطري  �خلارجية 
قد  ثاين  �آل  جرب  بن  جا�سم  بن 
هام�س  على  مار�س   28 يف  ك�سف 
�خلارجية  وزر�ء  �جتماعات 
�لعرب عن تر�جع قطر عن دعوة 
 , �لقمة  حل�سور  وحما�س  �إير�ن 
قائال :" �إير�ن وحما�س لن ي�ساركا 
�لدوحة  موؤمتر  حجة   , بالقمة 
�لإير�ين  و�لرئي�س  حما�س  حركة 
 , نح�رصهم  لن  تبنا   , جناد 
توبة" , وذلك يف �إ�سارة للموؤمتر 
�لذي عقد لدعم غزة يف �لعا�سمة 
قمة  قبل  يناير   17 يف  �لقطرية 
�لعربية  �لقت�سادية  �لكويت 
من  عربية  دول  حينها  وقاطعته 

�أبرزها م�رص و�ل�سعودية.

يف  بوفد  ممثلة  "م�رص  و�أ�ساف 
نحرتم  ونحن  �لعربية,  �لقمة 
�لتمثيل,  م�ستوى  يف  م�رص  قر�ر 
يف  لالإخو�ن  يرجع  �أمر  وهو 
�إىل  �إ�سارة  يف  وذلك   ,  " م�رص 
�مل�رصي  �خلارجية  وزير  �إعالن 
من  �ساعات  قبل  �لغيط  �أبو  �أحمد 
�خلارجية  وزر�ء  �جتماع  �نطالق 
�لرئي�س ح�سني مبارك  �أن  �لعرب 
يف  �لعربية  �لقمة  يح�رص  لن 
�ل�سئون  وزير  و�أن  �لدوحة, 
مفيد  و�لربملانية,  �لقانونية 

�سهاب �سيرت�أ�س وفد م�رص �إليها.

وبجانب �إير�ن وهى �ل�سبب �ملعلن 
ح�سبما جاء يف ت�رصيحات رئي�س 
قناة  فاإن   , �لقطري  �لوزر�ء 
دور  لها  �لأخرى  هى  �جلزيرة 
كبري يف قر�ر م�رص خف�س م�ستوى 
حيث   , �لدوحة  قمة  يف  متثيلها 
يف  �ليوم"  "فل�سطني  �سبكة  نقلت 
م�رصية  م�سادر  عن  مار�س   29
�مل�رصي  �لرئي�س  قر�ر  �إن  �لقول 
قمة  عن  �لتغيب  مبارك  ح�سني 
�لدوحة هو قر�ر �سخ�سي ومرتبط 
باأد�ء قناة �جلزيرة �لقطرية خالل 
على  �لأخرية  �لإ�رص�ئيلية  �حلرب 
هجوم  من  به  قامت  وما   , غزة 
�مل�رصية  �حلكومة  �سد  عنيف 
و�سل �إىل حد �تهامها بالتو�طوؤ , 
رغم �جلهود �لكبرية �لتي بذلتها 
�إجبار  �إىل  �أدت  و�لتي  �لقاهرة 
�لنار  �إطالق  وقف  على  �إ�رص�ئيل 
, هذ� بجانب �لنتقاد�ت �لعنيفة 
للحكومة  جمدد�  وجهتها  �لتي 
�مل�رصية يف ذكرى مرور 30 عاما 
ديفيد  كامب  �تفاقية  توقيع  على 

.

مو�فقة  �أن  ويبدو 
مبارك  �لرئي�س 
مع  �جللو�س  على 
�ل�سوري  �لرئي�س 
قمة  يف  �لأ�سد  ب�سار 
�لعربية  �لريا�س 
�مل�سغرة �لتي عقدت 
 11 يف  بالريا�س 
مار�س وعدم مو�فقته 
�أمري  ح�سور  على 
قطر ترجح �لفر�سية 

�ل�سابقة.

رف�س  ف�رص  فقد 
�لوجود  �لقاهرة 

�لتي  �لريا�س  قمة  يف  �لقطري 
�حلرمني  خادم  من  كال  �سمت 
�ل�رصيفني �مللك عبد �لله بن عبد 
�ل�سيخ  �لكويت  و�أمري  �لعزيز, 
 , �ل�سباح  �جلابر  �لأحمد  �سباح 
و�لرئي�س ح�سني مبارك و�لرئي�س 
بعدم  �لأ�سد,,  ب�سار  �ل�سوري 
�لتي  �حلملة  ن�سيان  على  قدرتها 
�لقطرية  �لإعالم  و�سائل  �سنتها 
فرتة  خالل  ورموزها  م�رص  على 
غزة,  على  �لإ�رص�ئيلي  �لعدو�ن 
و�لتي و�سلت �إىل درجة  بث لقطات 
ملظاهر�ت يتم فيها تقطيع �سور 
حتت  و�إلقائها  �مل�رصي  �لرئي�س 

�لأحذية.

ورغم �أن �لآمال ت�ساعدت بانتهاء 
�أجو�ء �لت�سنج �ل�سابقة بعد دعوة 
يف  للم�ساحلة  �ل�سعودي  �لعاهل 
�لقت�سادية  �لعربية  �لكويت  قمة 
�أن  �إل  �ملا�سي,  يناير   19 يف 
�لريا�س  قمة  عن  قطر  غياب 
يف  م�رص  متثيل  م�ستوى  وخف�س 
قمة �لدوحة يوؤكد �أن ثمة خالفات 
بني  موجودة  ماز�لت  عميقة 
�لتعامل  حول  و�لدوحة  �لقاهرة 
مع بع�س �لق�سايا �لعربية وعلى 

ر�أ�سها �لق�سية �لفل�سطينية.

" يف  "فل�سطني بيتنا  وذكر موقع 
�ملت�ساعد  �لتوتر  �أن  �ل�سدد  هذ� 
يف عالقات قطر وم�رص هو �نعكا�س 
ل�رص�ع غري متكافئ بني دولتني, 
�لإقليمي  ثقلها  لها  �إحد�هما 
�لتاريخي  ودورها  و�لدويل 
تبحث  و�لثانية  �ملعروف, 
لنف�سها عن دور ونفوذ جديد لكن 
�ملكانة  �إىل  تو�سلها  موؤهالت  بال 
�لتي تبتغيها لنف�سها, و�لنتيجة 
�أن �لدولة �لأخرية �تبعت �سيا�سة 
�إىل  �أدى  ما  "خالف تعرف" وهو 
غ�سب �لقاهرة, �لتي �سعرت باأن 
ملجرد  لي�س  تناف�سها  �لدوحة 

لإغاظتها,  �أي�سا  و�إمنا  �لظهور 
�لتحركات  تتق�سى  قطر  فر�حت 
مو�زية  جبهات  وتفتح  �مل�رصية 
لها, فاإذ� �أعلنت م�رص عن موؤمتر 
�لدوحة  �أعلنت   , غزة  لإعمار 
قررت  و�إذ�  �سبيه,  موؤمتر  عن 
بني  �مل�ساحلة  ملف  تتوىل  �أن 
تنحاز  �لفلط�سينية,  �لف�سائل 
�لآخر  وتتجاهل  لف�سيل  �لدوحة 
عزمت  و�إذ�  �خلالفات,  لتو�سيع 
حل  يف  �مل�ساهمة  على  �لقاهرة 
�أزمة د�رفور, ت�سارع قطر بتنظيم 
موؤمتر للم�ساحلة بني قادة �لتمرد 

و�حلكومة �ل�سود�نية .

�أن  من  �لرغم  على  �أنه  و�أ�ساف 
�إىل  �لنهاية  يف  تعود  �لأور�ق 
م�رص,  �أن  �إل  �مل�رصية,  �لأيادي 
وهي �ل�سقيقة �لكربى, مل ترتفع 
ر�أتها  �لتي  �لت�رصفات  تلك  عن 
غا�سبا  موقفا  و�تخذت  �سبيانية 
تاريخ  يف  حا�سمة  حلظة  يف 

�لعرب .

غياب  �أن  �ملر�قبون  ويجمع 
�لرئي�س �مل�رصي عن قمة �لدوحة 
�أدى �إىل �إ�سعاف �لدعم �لذي كان 
�لعربية  �لقمة  توفره  �أن  متوقعا 

دور  و�أن  خا�سة   , غزة  ملاأ�ساة 
م�رص حا�سم يف �إنهاء تلك �ملاأ�ساة 
وحتقيق �مل�ساحلة �لفل�سطينية , 
�أي�سا فاإن غياب رئي�س �أكرب دولة 
عربية عن �لقمة كان موؤ�رص� على 
�إمكانية حتقيق  �لآمال يف  تر�جع 
م�ساحلة عربية �ساملة يف �لوقت 

�لر�هن .
 

حجم  �أن  وهو  �لأهم  �لأمر  ويبقى 
�ملخاطر �لذي تتعر�س له �لدول 
م�ساركة  يتطلب  كان  �لعربية 
ر�أ�سها  وعلى  �لفاعلة  �لدول 

تاأتي  لكى  م�رص, 
على  �لقمة  قر�ر�ت 
�لتحديات  م�ستوى 
وعلى  �لكثرية 
ر�أ�سها تويل �ليمني 
�ل�سلطة  �ملتطرف 
يف �إ�رص�ئيل ومذكرة 
�لرئي�س  �عتقال 
عمر  �ل�سود�ين 
و�لعالقات  �لب�سري 
و�إير�ن  �لعرب  بني 
�ملالية  و�لأزمة 
و�لتغيري  �لعاملية 
�لذي جاء به �أوباما 
, هذ� بالإ�سافة �إىل 
�ملعتادة  �لق�سايا 
ود�رفور  و�لعر�ق  فل�سطني  وهى 

و�ل�سومال ولبنان.

وكانت �لقمة �لعربية يف �لدوحة 
 30 يف  �أعمالها  و�ختتمت  بد�أت 
�أن  مقرر�  كان  �أنه  رغم  مار�س 
�لذي  �لأمر  ت�ستمر يومني , وهو 
حيث   , �ملر�قبني  ��ستغر�ب  �أثار 
على  دليل  باأنه  �لبع�س  ف�رصه 
رجح  فيما   , �خلالفات  ��ستمر�ر 
بني  كبري  تو�فق  وجود  �آخرون  
�لزعماء على �لق�سايا �ملختلفة , 
مما �ساعد على �إنهاء �لقمة ب�سكل 

مبكر .

جلامعة  �لعام  �لأمني  و�ألقى 
مو�سى  عمرو  �لعربية  �لدول 
و�لذي  للقمة  �خلتامي  �لبيان 
وجاء  �لدوحة  �إعالن  عليه  �أطلق 
�لدول  �لتز�م  على  �لتاكيد  فيه 
�مل�سرتك  بالت�سامن  �لعربية 
عن  و�لدفاع  �ملقاومة  يف  و�حلق 
�سدد  كما   , �مل�رصوعة  �حلقوق 
�لعربية  �خلالفات  ت�سوية  على 
و�لهادف  �لبناء  �حلو�ر  عرب 
�لعربية  �مل�سالح  يحفظ  مبا 

�مل�سرتكة.

�جلهود  مو��سلة  �إىل  و�أ�سار 
�لعربي  �لعمل  منظومة  لتفعيل 
�مل�سرتك مبا يتالءم مع �لتحديات 
و�مل�ستجد�ت �قليميا ودوليا,كما 
�كبار و�جالل لل�سعب  وجه حتية 
�لدعم  على  و�أكد  �لفل�سطيني 
�لتعنت  �مام  ل�سموده  �لعربي 
و�سع  �رصورة  مع  �ل�رص�ئيلي, 
��رص�ئيل  لن�سحاب  زمني  �طار 
ترك  وعدم  �لعربية  �لر��سي  من 
�لق�سية مفتوحة بل �لتز�مات من 

�جلانب �ل�رص�ئيلي.

كما طالب ب�رصورة �خالء منطقة 
�ل�رصق �لو�سط من ��سلحة �لدمار 

�ل�سامل مع �لتز�م �لوكالة �لدولية 
للطاقة باإخ�ساع ��رص�ئيل للتفتي�س 
و�ملر�قبة , مع �لتاأكيد على حق 
على  �حل�سول  يف  �لعربية  �لدول 
ل�ستخد�مها  �لنووية  �لتكنوجليا 
�أجل  من  �ل�سلمية  �لغر��س  يف 

توفري م�سادر �لطاقة �لخرى .

�لعربية  �لأنظمة  بجهود  و�أ�ساد 
�ل�سعبية  �مل�ساركة  لتفعيل 
ثقافة  و�ر�ساء  �حلرية  ودعم 
�لنفتاح و�حرت�م �لقيم �لن�سانية 
�مل�سرتكة, وهو مايوؤثر �يجابيا 
�لوطني  و�ل�سالم  �ل�ستقر�ر  على 
,  ورحب باختيار �ل�سيخ �رصيف 
رئي�سا لل�سومال و�أكد  دعمه لهذ� 
تنميته  �جل  من  �لعربي  لبلد 

و��ستقر�ره.

وطالب �أي�سا �جلمهورية �لير�نية 
بخ�سو�س  �لقل  على  بالتجاوب 
�لكربى  طمب  �لمار�تية  �جلزر 
و�إل  مو�سى  و�أبو  و�ل�سغرى 
�ست�سطر �جلامعة للجوء للمحاكم 

�لدولية حلل هذ� �لنز�ع.

�أكد �لبيان  وبالن�سبة لل�سود�ن , 
رف�س مذكرة �عتقال �لب�سري ورف�س 
 , �ل�سود�ن  �سالمة  يهدد  ما  كل 
للرئي�س  �لكاملة  م�ساندته  موؤكد� 
د�رفور  �أزمة  حل  وجهود  �لب�سري 

يف �إطار عربي .   

�لتي  �لإيجابية  �لأ�سياء  ومن 
خرجت بها �لقمة , هى �مل�ساحلة 
بني  حتققت  �لتي  �لتاريخية 
�لعاهل �ل�سعودي �مللك عبد �لله 
�لليبي  و�لزعيم  �لعزيز  عبد  بن 
بجانب  هذ�   , �لقذ�يف  معمر 
يف  لل�سود�ن  �جلماعية  �مل�ساندة 
يف  و��سحة  ظهرت  و�لتي  حمنته 
 , �لب�سري  م�ساركة  على  �ل�رص�ر 
حيث و�سل �لرئي�س �ل�سود�ين �إىل 
للم�ساركة  مار�س   29 �لدوحة يف 
يف �لقمة وذلك رغم تهديد مدعي 
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  عام 
فور  باعتقاله  �أوكامبو  لوي�س 
 , �ل�سود�نية  �لأر��سي  مغادرته 
و�عتربت م�ساركته مبثابة ر�سالة 
حتد لأوكامبو من ناحية ور�سالة 
�ملحكمة  لقر�ر  عربي  رف�س 
�لأمر  وهو   , �أخرى  ناحية  من 
و��سنطن  يدفع  �أن  �ساأنه  من  �لذي 
�لنظر يف  لإعادة  وباري�س ولندن 
�لب�سري  لعتقال  �ملوؤيد  موقفها 
يف  م�ساحلها  تتعر�س  ل  لكي 

�ملنطقة �لعربية للخطر.

أسرا  غيابر“الّريس” عنرالقمة العربية   
راأيراأي

غياب �لرئي�س �مل�رصي ح�سني مبارك عن �مل�ساركة يف �لقمة �لعربية بالدوحة يف 30 مار�س ماز�ل ي�سغل �لر�أي �لعام �لعربي ويطرح �لكثري من عالمات �ل�ستفهام, خا�سة و�أن 
�ملوؤ�رص�ت كانت ترجح م�ساركته بعد قمم �مل�ساحلة �مل�سغرة �لتي عقدت على هام�س �لقمة �لقت�سادية �لعربية بالكويت ويف �لعا�سمة �ل�سعودية �لريا�س.

ويبدو �أن �لإجابة لن تخرج عن �أمرين وهما �إير�ن وقناة �جلزيرة , فقد عزت م�سادر �سحفية عدم م�ساركة مبارك �إىل تو�سع د�ئرة �خلالف بني م�رص وقطر وعدم حدوث تقدم حقيقي 
يف جهود �مل�ساحلة بني �لبلدين ب�سبب ��رص�ر �لدوحة على دعوة �لرئي�س �لإير�ين حل�سور �لقمة, ورغم �أن قطر تر�جعت عن مثل تلك �لدعوة , �إل �أنه يبدو �أن حتركها جاء متاأخر� 

, حيث جاء �لإعالن عن عدم دعوة �أحمدي جناد قبل يومني فقط من �نطالق �لقمة وبعد �أن ح�سمت �لقاهرة موقفها من م�ستوى �لتمثيل .

خماطر غري م�صبوقة 
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اأمريكى يقتل اأربعة وينتحر فى ميامي

اإن  ال�صرطة  قالت 
اأربعة  قتل  �صخ�صا 
بالر�صا�س  ا�صخا�س 
�صباح  انتحر  ثم 
الحد يف مدينة ميامي 

الأمريكية .
بق�صم  �صارجنت  وقال 
جرائم القتل يف �صرطة 
الذي  الرجل  اإن  ميامي 
كانت بحوزته بندقية 
ثالث  قتل  الية  ن�صف 
داخل  ورجال  ن�صاء 

الليل  منت�صف  بعد  باملدينة  هافانا  ليتل  منطقة  يف  منزل 
يف  وانتحر  ذلك  بعد  �صيارته  قاد  الرجل  ان  وا�صاف  بقليل. 
ا�صرم  اأنه  يبدو  والذي  اميال  ثالثة  بعد  على  الكائن  منزله 

فيه النريان.
وقال ال�صرطي انها "اجلرمية" م�صاألة عائلية. تركته زوجته 
التفا�صيل  من  مزيد  عن  الف�صاح  رف�س  ولكنه  وتعقبها. 

مكتفيا بالقول ان الق�صية ل تزال قيد التحقيق .
ال�صبوع  الباما  يف  بالر�صا�س  ا�صخا�س  ع�صرة  رجل  وقتل 
فلوريدا  مع  ال�صرقية  اجلنوبية  الولية  حدود  قرب  املا�صي 
بينهم امه وجدته وعمه واثنان من ابناء عمه قبل ان يقتل 

نف�صه بالر�صا�س .

اإرتفاع عدد قتلى دار امل�صنني بولية 
كارولينا ال�صمالية اإىل 8 اأ�صخا�س

ال�صلطات  ذكرت 
اإطالق  اأن  الأمريكية 
النار فى دار امل�صنني فى 
مدينة كارتاج ال�صغرية 
كارولينا  ولية  فى 
عن  اأ�صفر  ال�صمالية 
اأ�صخا�س  ثمانية  مقتل 
امل�صنني  من  معظمهم 

واملر�صى.
اإن  ال�صلطات,  وقالت 
من  يبلغ  الذى  الرجل 
العمر "45 عاما" ويدعى 

روبرت �صتيوارت موقوف, بدون اأن تذكر دوافع اعتدائه على 
دار امل�صنني الواقعة فى كارتاج التى يبلغ عدد �صكانها حواىل 
األفى ن�صمة وتبعد نحو ع�صرين كيلو مرتا عن قاعدة فورت 

براج الأمريكية.
وقالت مورين كروجر مدعية املنطقة, اإن رجال م�صلحا جاء 
يواجه  عمله  ونتيجة  كارتاج  فى  ليك  باين  امل�صنني  دار  اإىل 
مري�س  هم  ال�صحايا  اأن  وتابعت  بالقتل",  اتهامات  ثمانية 
فى الثامنة والت�صعني من العمر, واأربعة فى الثمانني واثنان 
لت�صعني  تت�صع  التى  الدار  فى  واحدة  وممر�صة  ال�صبعني  فى 

�صريرا.

ومن احلب ما حرق...فرن�صية ت�صعل
 النريان فى �صديقها اخلائن

الفرن�صية  ال�صرطة  األقت 
فرن�صية  فتاة  على  القب�س 
�صابة اأعمتها رغبة النتقام من 
حبيبها اخلائن فقامت باإ�صعال 

النريان فيه وهو نائم.
من  البالغة  الفتاه  و�صكبت 
العمر "25 عاما" البنزين على 
عاما"   26" ال�صاب  �صديقها 

اأثناء نومه ثم اأ�صعلت فيه النريان لتنتقم لنف�صها من خيانته 
�صحيفة  وذكرت  اللهب.  من  م�صتعلة  كتلة  اإىل  وحولته  لها 
ال�صاب  اأن  ال�صبت  ال�صادر  عددها  يف  بار�صيان" الفرن�صية  "لو 
يعانى من حروق خطرية قد توؤدي اإىل الوفاة. وبعد �صاعات 
قليلة متكنت ال�صرطة الفرن�صية من اإلقاء القب�س على الفتاة 
" غربي فرن�صا و�صيتم  "بايي دول لوار  اإقليم  التي تعي�س يف 

التحقيق معها بتهمه ال�صروع يف القتل.

�ساب  �إرتكب  و��سنطن: 
جمزرة  م�سلح  �أمريكى 
يقل  ل  ما  قتل  ب�رصية, 
بينهم  �أ�سخا�س   10 عن 
�أن  �أ�رصته قبل  �أفر�د من 
ينتحر فى ولية �لباما 

.
�ل�سلطات  وقالت 
�ملحلية يف هذه �لولية 
�إن �مل�سلح يدعى مايكل 
ماكلدندن "27 عاما" من 
��سباب  تك�سف  �ن  دون 
�ملجزرة.  هذه  �رتكابه 

حا�رصه  م�سنع  يف  �نتحر  فقد 
�ل�رصطيون لعتقاله بعد �ن عرثو� 
مدن  ثالث  يف  وجرحى  قتلى  على 
��سخا�س   10 وقتل  �لباما.  يف 
ماكلدندن  و�لدة  بينهم  �لقل  على 

و�سديقته .
بلدية  رئي�س  كينج  كالي  و�رصح 
�ملدن  �حدى  �سام�سون,  مدينة 
�لثالث �لكرث تاأثر� باملجزرة: "�نه 
عمل جمنون". وقال "�نها خ�سارة 
�ملدينة.  هذه  يف  للجميع  كبرية 
 .. �ملدينة  يف  معروفني  كانو� 
يف  �حد  يتوقعها  ل  �رصبة  �نها 

مدينتنا".
وبد�أت �ملجزرة يف مدينة كين�ستون 
�ل�سغرية على �حلدود مع فلوريد� 
مبنزل  �لنار  �مل�سلح  ��رصم  حيث 
�ل�رصعي  �لطبيب  وقال  و�لدته. 
حملي  لتلفزيون  بريت�رصز  روبرت 
و�سديقته  ماكلدندن  و�لدة  �ن 

قتلتا.
يف  �لعامة  �ل�سالمة  �د�رة  وقالت 
�مل�سلح توجه  �ن  بيان  �لباما يف 

ب�سيارته �ىل مدينة �سام�سون �لتي 
عرث  حيث  �سخ�س  �لفا  فيها  يقيم 
وطفل  بالغني  �ربعة  جثث  على 
بينهم �فر�د من ��رصته �مام منزل. 
�ن  �لعالم �ملحلية  وقالت و�سائل 
زوجة معاون �رصيف جنيفا وطفل 
�ل�سحايا.  بني  �لول  عامه  يف 
طفال  �ن  ذ�تها  �مل�سادر  وذكرت 
�ىل  نقل  بالر�سا�س  ��سيب  �خر 

�مل�ست�سفى.
و�فادت �ل�رصطة �ن �مل�سلح توجه 
�ىل منزلني جماورين وقتل يف كل 
مرة ر��سد�. و��سافت �د�رة �ل�سالمة 
�لعامة �ن �مل�سلح �سلك �جلادة رقم 
�سيارة  على  �لنار  �طلق  حيث   52
و��سابها  �لولية  ل�رصطة  تابعة 
ب�سبع ر�سا�سات. و��سيب �سائقها 
تناثر  جر�ء  من  طفيفة  بجروح 

�لزجاج .
�كمل  �مل�سلح  �ن  �ل�رصطة  وذكرت 
�سريه على �لطريق فقتل �سخ�سني, 
�لول يف موؤ�س�سة و�لآخر يف حمطة 
عرثت  ذلك  وبعد  للمحروقات. 
بد�أت  �لتي  �ل�رصطة  قو�ت  عليه 

�ىل  و�سلت  �ن  �ىل  تطارده 
غيار  قطع  لنتاج  �رصكة 
وتهوئة  تدفئة  لجهزة 
�طلق  حيث  جنيفا  �سمال 

حو�ىل ثالثني ر�سا�سة.
�ل�سالمة  �د�رة  وذكرت 
�لعامة �ن ر�سا�سة ��سابت 
قائد �رصطة جنيفا �لذي مل 
ي�سب �ل بجروح طفيفة لنه 
و�قية  �سرتة  يرتدي  كان 
و��سافت  �لر�سا�س.  من 
"دخلت �مل�سلح �ىل �ل�رصكة 
نار  �طالق  �سمع  حيث  من 
�لمن  قو�ت  وعرثت  دقائق.  بعد 
بعد  هامدة  جثة  ماكلدندن  على 
ما  على  نف�سه  على  �لنار  �طلق  �ن 

يبدو".
و�فادت و�سائل �لعالم �ملحلية �ن 
�لرجل كان يعمل يف هذه �ل�رصكة 
عن  توقفه  تاريخ  حتديد  دون  من 
�خلدمة. وقال و�يالند ثارب �لذي 
عمل ل�سنو�ت مع �لقاتل يف خمبز 
ومنطويا  هادئا جد�  �سخ�سا  "كان 
يكن  "مل  و��ساف  نف�سه".  على 
كان  م�ساكل.  ي�سبب  ماكلدندن 
على  بعمله  ويقوم  ممتاز�  �سلوكه 
�ن  �ملحققون  وجه".وقال  �كمل 
مو�قع  �ستة  يف  جتري  �لتحقيقات 
ذلك  يف  مبا  جر�ئم  فيها  �رتكبت 

�لبيت �لذي ��رصمت فيه �لنار.
من  �قل  بعد  �ملاأ�ساة  هذه  تاأتي 
عامني على حادث �طالق �لنار يف 
قتل  �لذي  تيك  فريجينيا  جامعة 
�ن  قبل  �سخ�سا   32 خالله  طالب 

ينتحر يف 16 �بريل 2007.

وحماكم وحماكمجرائم  جرائم 

مسلحريقتلر11 شخصا فى والية االباما األمريكية

أمريكية تقيد نفسها معرزوجها إل غامهرعلى التحدثرإليها
جلاأت �مر�أة �أمريكية �إىل حيلة 
�إنهاء  على  زوجها  لإرغام 
�خل�سام بينهما, فقامت بتقييد 
على  حتى جتربه  معه  نف�سها 
�حلديث �إليها. ولكن حماولة 
�لزوجة "�آن هيلني �سن" باءت 
�لزوج  قام  �أن  بعد  بالف�سل, 

با�ستدعاء �ل�رصطة .

ولية  فى  �ل�رصطة  كانت 
كونيكتيكت �لأمريكية قد تلقت 
�لزوج,  من  هاتفيا  �ت�سال 
قيود  من  حتريره  يطلب 
�لت�سال,  �إثر  وعلى  زوجته. 
توجهت �ل�رصطة �إىل �ملنزل, 

وقامت باقتحامه, وحررت �لزوج, 
�تهامات  �لزوجة  �إىل  ووجهت 

بالعتد�ء وجر�ئم �أخرى .

�سن  هيلني  �إن  �ل�رصطة  وقالت 
"37 عاما" قيدت نف�سها مع زوجها 
روبرت دروبوج, بينما كان نائما 
بولية  فريفاك�س  يف  منزلهما  يف 
منها  حماولة  يف  كونيكتيكت, 

خالف  بعد  مل�ساحلته 
�لزوج  ولكن  بينهما, 
�ل�رصطة  با�ستدعاء  قام 
�جلو�ل,  هاتفه  م�ستخدما 
�لزوجة  غ�سب  �أثار  مما 
يده  بق�سم  قامت  �لتي 

وجذعها.
وقال كري�س ليدي من �إد�رة 
�سباط  �إن  فريفيلد  �رصطة 
�رصخات  �سمعو�  �ل�رصطة 
�ملنزل  �إىل  و�سلو�  عندما 
و�قتحمو� �ملكان. ووجهت 
�إىل �سن �تهامات بالعتد�ء 
�لثالثة,  �لدرجة  من 
بطريقة خمالفة  و�لت�رصف 
�سخ�س  حياة  وتعري�س  للقانون, 
بطريقة  و�حتجازه  للخطر,  �آخر 
�رص�حها  و�أطلق  قانونية.  غري 

بكفالة قدرها 400 دولر .

أمريك ييقتلرزوجتهروأطفاهلراخلمسة
 33" �لعمر  من  يبلغ  �أمريكي  قتل 
و�أربعة  �جلديدة  زوجته  عاما" 
يف  بالر�سا�س  رميا  �أطفال 
�أوهايو  ولية  يف  كليفالند  مدينة 

�لمريكية.
"�سي.�إن.�إن"  �سبكة  وذكرت 

طفال  �أن  �لمريكية  �لخبارية 
خام�سا يبلغ من �لعمر "7 �أعو�م" 
نتيجة  خطرية  بجروح  �أ�سيب 
�لأعرية �لنارية و�أن حالته حرجة 

للغاية .
�لتي  جرميته  عقب  �لرجل  وهرب 

�رتكبها يف حني خرجت مروحيات 
خا�سة  �رصطية  لوحد�ت  تابعة 
خلفيات  تز�ل  ول  عنه.  للبحث 
�ل�رصطة  �أن  غري  جمهولة  �حلادث 
يتعلق  رمبا  �لمر  �أن  ترجح 

بخالفات عائلية.
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ájô£ØdG ih~©dÉH ∂Ñ«°üJ á«YÉæ£°U’G ôaÉXC’G..…QòMG
 ™°Vh øe AÉ°ùædG äÉ°SGQ~dG ôNBG äQòM
 øe  ~jõJ  É¡fC’  kGô¶f  á«YÉæ£°U’G  ôaÉXC’G
 äôcP  ~≤a  .ájô£a  ih~Y  çh~M  ôWÉfl
 πµ°ûH  kÉ°Vô©e  ¿ƒµj  ôØ¶dG  ¿CG  ,á°SGQ~dG
 ádGREG ~æY iôNC’G äGÒ¨àdGh ih~©∏d ¢UÉN
 IQƒ£N  øe  ~jõj  É‡  ,»YÉæ£°U’G  ôØ¶dG
 øjòdG ¢UÉî°TC’G ¿EÉa ∂dòdh ,ih~©dG QÉ°ûàfG
 äÉe~N ¿ƒe~≤j øjòdGh ïHÉ£ŸG  ‘ ¿ƒ∏ª©j
 Ω~Y  º¡«∏Y  Öéj  ¢UÉN  πµ°ûH  ¢ jôªàdG
 ôaÉXCÓdh  .á«YÉæ£°U’G  ôaÉXC’G  ΩG~îà°SG
 á°SGQ~dG ä~cCG å«M ,ôNBG Ö«Y á«YÉæ£°U’G

 ájÉYôdG  ‘  ¢ü°üîàe  …CG  ¿CG
 ∞°ûàµj  ¿CG  ™«£à°ùj  á«ë°üdG
 á≤∏©àe  πcÉ°ûe  hCG  Üƒ«Y  …CG
 ô¶ædG  ≥jôW  øY  ¢ j’G  á«∏ª©H
 .¢üî°û∏d  á«©«Ñ£dG  ôaÉXC’G  ¤EG
 á«©«Ñ£dG ôaÉXC’G âfÉc GPEÉa ∂dòdh
 ~≤a  á«YÉæ£°UG  á≤Ñ£H  IÉ£¨e
 IÎØd  ¢Vôe  …CG  ±É°ûàcG  ºàj  ’

 í°üf Gòd , ¬dÉëØà°SG ¤EG …ODƒj É‡ á∏jƒW
 Ö«côJ ~jôJ »àdG ICGôŸG ~cCÉJ IQhö H AGÈÿG

 Ωƒ≤J ±ƒ°S …òdG ¿ÉµŸG ¿CÉH á«YÉæ£°UG ôaÉXCG

 ¬`̀ «`̀ a
 Gò````̀¡````̀H

 .ájÉ¨∏d ∞«¶f Ö«cÎdG

..º°ùédG øe äÉ°Shô«ØdG Oô£j ΩƒædG
 á©eÉéH  Ö£dG  á«∏c  ‘  ¿ƒãMÉH  öùa
 º«¶æJ  á«dBG  ,  á«dÉ£jE’G  ƒfÓ«e
 ΩÉ¶fh ΩƒædG ÚH á°SÉ°ù◊G ábÓ©dG

 º°ù÷ÉH áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG
âf’G"≈Y~J  á«æ«JhôH  IOÉÃ
 "  1Interleukin-1Ú````̀cƒ````̀ dQ
 ÜÉ`̀°`̀ü`̀YC’G ≈`̀∏`̀Yh Ω~`̀dÉ`̀ H IOƒ`̀ Lƒ`̀ ŸG
 á«Ñ°ü©dG  äÓ°SôŸGh  ΩƒædG  º¶æJ  »àdG
 »àdG  "ÚfƒJhÒ°ùdG"  πãe  ∂dP  ‘  É¡fCÉ°T
 .É¡æ«H  Ée  ‘ π°UGƒà∏d  ÜÉ°üYC’G  É¡∏ª©à°ùJ
 áHQÉëŸ áYƒæàe π©a OhOQ ¤EG  º°ù÷G  CÉé∏jh
 ´ÉØJQG Èà©jh ,πeÉµdÉH É¡àdGREGh äÉ°ShÒØdG

  .∂dòd  á«JGƒŸG  π©ØdG  OhOQ ~MCG  º°ù÷G  IQGôM
 ih~©dG  áëaÉµeh  ΩƒædG  ÚH  ábÓ©dG  ~Œh
 èFÉàf   Ö°ùM  á∏KÉ‡  èFÉàf  äÉHÉ¡àd’Gh
 Case Western)  á©eÉL  É¡JOQhCG  åëH
 á«µjôeC’G   (Reserve University
 ¤EG  7  ΩƒædÉH  ~«≤àj ’ øe πc ¿CÉH  √ƒæJ »àdG
 ‘  á«Ñ∏°S  äÉÑ∏≤J  iôj  ,  kÓ«d  äÉYÉ°S  8
 IOƒLƒŸG  ÚJhôH  ƒgh  ,"Úcƒà«°ùdG"  äÉ«ªc
 ∑ôëŸG  "  Úcƒà«°ùdG"  Èà©j  å«M  Ω~dÉH
 Éªc  .º°ù÷ÉH  äÉHÉ¡àd’G  IôgÉ¶d  »≤«≤◊G
 ΩƒædG  ¿CG  ¤EG  á«µjôeC’G á°SGQ~dG  èFÉàf  Ò°ûJ
 IOÉjR ‘ ~YÉ°ùj ¬fƒc áë°üdÉH ö e •ôØŸG

 8 áÑ°ùæH »∏YÉØàdG "»°S" ÚJhôH äÉjƒà°ùe
 ÚJhÈdG Gòg á«ªc ´ÉØJQG ¿CG å«M , áFÉŸG ‘
 ÚjGöûdG  OG~°ùfÉH  IöTÉÑe  ábÓY  ¬d  Ω~dÉH
 ™aôj ~FGõdG ΩƒædG ¿CG Éªc ,Ö∏≤dG ÚjGöT É¡æeh
 7 áÑ°ùæH "6 ÚcƒdÎf’G" ÚJhôH äÉjƒà°ùe
 ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ô£N IOÉjR »æ©j É‡ áFÉŸG ‘

  .á«Ñ∏≤dG á«YhC’G
 ΩƒædG  á∏b  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ∂ÄdhCG  ÉeCG
 ,  É¡fhO Éeh äÉYÉ°S ¢ùªîH ¿ƒØàµj øjòdGh
 ,Úcƒà«°S  iƒà°ùe  IOÉjõd  ¿ƒ°Vô©àj  º¡fEÉa
 h (TNF alfa) ÉØdCG ΩGQhC’G ôîæJ πeÉY ≈Y~j

  . áFÉŸG ‘ 8 áÑ°ùæH äÉHÉ¡àd’G ÖÑ°ùj …òdG

 ..I~j~Y ~FGƒa ô````àYõdG
 Î©°üdG ≈ª°ùjh Î©°ùdG ƒg ÎYõdG

 ájƒØ°ûdG á∏«°üØdG øe Qƒ¡°ûe äÉÑf ƒgh
 ¢VƒM ∫hO ‘ áeÉY áØ°üH Ìµjh
 »ª∏©dG ¬ª°SGh , §°SƒàŸG ¢ «HC’G

 ¬«∏Y ≥∏£jh  zThymus Vulgaris{
 ∫ÉÑ÷G ô£©j ¬fC’ ∫ÉÑ÷G ìôØe áØ°U

 ájƒb ájô£Y áëFGQ ¬dh .á«còdG ¬àëFGôH
 á≤jôW øYh . kÓ«∏b ôe QÉM ¬ª©W h

 IôgõŸG ¬bhôY »∏Z ‘ ¢üî∏ààa , ¬dhÉæJ
 h , …É°ûdÉc  ÜöûJ h AÉŸG ™e ¬bGQhCG h

 ∞°üf áÑ°ùæH áÑ°û©dG ≈∏¨e ∫hÉæàH ∂dP
 áLQ~H øNÉ°ùdG AÉŸG øe ¢SCÉc πµd á≤©∏e
 ¢ jôŸG ∫hÉæàj h , π°ùY á≤©∏e ™e ¿É«∏¨dG

 Ωƒ«dG ‘ ¢ShDƒc áKÓK ¤EG ~MGh ¢SÉc
 ÚàdG ™e ¬îÑW ¿CG Éªc . ΩÉjCG I~©d ~MGƒdG
 GPEGh ,∫É©°ùdGh ¢ùØædG öùYh ƒHôdG ~«Øj

 ìÉjôdG OôW ‘ ¬dƒ©Øe OGORG πÿG ™e òNCG
 I~©ŸG á«≤æJh ¢ «◊Gh ∫ƒÑdG QGQOEGh

.¿ƒ∏dG Ú°ù–h Q~°üdGh ~ÑµdGh
..ÎYõdG ~FGƒa

 ¿CG á«ª∏©dG çÉëHC’G ä~cCG
 êÓ©d ~FGƒØdG øe ~j~©dG ÎYõ∏d

: É¡æeh ¢VGôeC’G ∞∏àfl
  ä~cCÉJ : »°ùØæàdG RÉ¡÷G -

 á«Ñ£dG √~FGƒah ÎYõdG äÉÑf á«ªgCG
 Éª«°S’ ¢VGôeC’G øe Òãc AÉØ°T ‘

 πãe »°ùØæàdG RÉ¡÷ÉH ≥∏©àjÉe
 äÉHÉ¡àd’Gh ≈µj~dG ∫É©°ùdG

 πª©j ádÉ◊G √òg ‘h , ƒHôdGh á«Ñ©°ûdG
 É‡ »Ñ©°ûdG •ÉîŸG Ú∏J ≈∏Y ÎYõdG

 Ö©°ûdG Ç~¡j Éªc , êQÉî∏d √OôW π¡°ùj
 ÎYõdG ≈∏¨e ¿CG Éªc .É¡Ø£∏jh á«FGƒ¡dG
 ‘ IRÉà‡ èFÉàf »£©j π°ù©dÉH êhõªŸG

. á«°ùØæàdG Ö©°ûdG äÉHÉ¡àdG ádÉM

 …ƒàëj  : »YÉæŸG RÉ¡÷G ájƒ≤J -
 πª©J I~j~°T OGƒe ≈∏Y ÎYõdG äÉÑf

 ¿É°ùfE’G i~d »YÉæŸG RÉ¡÷G ájƒ≤J ≈∏Y
 áaÉ°VEÉH ¬eG~îà°SG ≈∏Y ~YÉ°ùj å«M ,

 AGòZ πãe iôNC’G äÉfƒµŸG ¢ ©H
 ∂dòch , π«Ñ‚õdGh ácÈdG áÑMh äÉµ∏ŸG

 ácÈdG áÑMh ΩƒãdG ™e Ω~îà°SG GPEG
 ≈∏Y äÉÑædG Gòg …ƒàëjh .π°ù©dGh

 É¡fCÉ°T øe á«∏YÉØdG I~j~°T OGƒŸG ¢ ©H
 iƒàëj å«M ¢VGôeC’G ¢ ©H êÓY
 ⁄CÓd áæµ°ùe á«°UÉN É¡d OGƒe ≈∏Y
 .ájƒe~dG IQh~∏d á£°ûæeh Iô¡£eh
 ∞FÉXƒdG πµd ¬£«°ûæJ øY Ó° a

 ¥ô©dG RGôaEG π¡°ùjh ,ºª°ùà∏d IOÉ° ŸG
 ≈∏Y É° jCG …ƒàëj ÎYõdG h .∫ƒÑdG Q~jh

 Ö∏°üJ ™æ“h äÓ° ©∏d ájƒ≤e OGƒe
 ÚjGöûdG ™«°SƒJ ≈∏Y πª©jh ÚjGöûdG

 äÉHÉ¡àdG èdÉ©jh Ö∏≤dG äÓ° Y ájƒ≤Jh
 ¢Vôe øe »Ø°ûjh áfÉãŸGh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG

.∫hÎ°ù«dƒµdG ¢ Øîjh …ƒ∏µdG ¢ü¨ŸG

 πª©j ÎYõdG : á«¡°û∏d —Éa -
 ™æÁh äGRÉ¨dG OôWh I~©ŸG ¬«ÑæJ ≈∏Y

 º° ¡dG ≈∏Y ~YÉ°ùjh äGôªîàdG
 OôWh á«FGò¨dG OGƒŸG ¢UÉ°üàeGh

 ¤EG , AÉ©eC’Gh I~©ŸG øe äÉjô£ØdG
 ΩÉ©£dG ∫hÉæàd á«¡°ûdG ~jõj ¬fCG ÖfÉL
 »àdG ∫ƒª«ãdG IOÉe ≈∏Y …ƒàëj ƒ¡a
 Oô£Jh äÉHhôµ«ŸG πàb ≈∏Y πª©J

 IOÉe ¤EG áaÉ°VEG , I~©ŸG øe äÉ«∏«Ø£dG
 Iô¡£eh  áæµ°ùe  »gh "∫hôµaQÉµdG"

 ∞jõæ∏d IOÉ° eh º¨∏Ñ∏d IOQÉWh
 ∞£∏e ÎYõdG ¿CG ¤EG ∞°VCG . ∫É¡°SE’Gh

 Ωƒë∏dG ∞£d πÿG ™e ™°Vh GPEGh ájòZCÓd
 ¿G~j~∏d OQÉW ƒgh .G~jòd Éª©W É¡Ñ°ùcCGh

 âjR ¿CG á«ª∏©dG ÜQÉéàdG âàÑKCG ~≤a
 ÉjQÉàæ°Sh~∏d áÑÑ°ùŸG ÉÑ«e’G πà≤j ÎYõdG
 .¿ƒdƒ≤dG º«KGôL ~«Ñjh IÒ°üb IÎa ‘

 ~YÉ°ùj ¬fC’ º°ù÷G ¿Rh ‘ ~jõj Éªc
 .á«ægòdG OGƒŸG ¢UÉ°üàeGh º° ¡dG ≈∏Y

 π° Ø«a ÉfÉ«MCG ∑É°ùeE’G ÖÑ°ùj ~b øµdh
 .¿ƒàjõdG âjR ™e √òNCG

 …ƒàëj ÎYõdG : I~°ùcCÓd OÉ° e -
 É‡ I~°ùcCÓd IOÉ° e OGƒe ≈∏Y É° jCG

 ÎYõdG âjR áaÉ°VEÉH ¬æe IOÉØà°S’G øµÁ
 Ö∏Y πãe áÑ∏©ŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ¤EG

 áaÉ°VEG øe ’~H I~°ùcC’G ™æª«d øª°ùdG
.¿É°ùfE’G áë°üH ö J ~b á«YÉæ°U OGƒe

 ¢ ©H ä~cCG  : IôcGò∏d ¬Ñæe -
 ¢ûjh~æ°ùc ÎYõdG ∫hÉæJ á«ªgCG äÉ©ªàéŸG

 ÜÉgòdG πÑbh ÉMÉÑ°U ¿ƒàjõdG âjR ™e
 ¬Ñæe ÎYõdG ¿CÉH OÉ≤àYÓd á°SQ~ŸG ¤EG
 áYöS ≈∏Y ÖdÉ£dG ~YÉ°ùjh IôcGò∏d

 ádƒ¡°Sh áfõàîŸG äÉeƒ∏©ŸG ´ÉLÎ°SG
.ÜÉ©«à°S’G

 ¿Éæ°SC’G ™Lhh áã∏d ∫É©a  êÓY -
 ~∏÷ GRÉà‡ É£°ûæe ÎYõdG Èà©jh :

 ¬Øãµjh ô©°ûdG §bÉ°ùJ ™æÁh ¢SCGôdG
 ¿Éæ°SC’G ™Lh ‘ ™Øæj ¬¨° ªa ,¬£°ûæjh

 ™e ïÑW GPEG á°UÉN áã∏dG äÉHÉ¡àdGh
 ¢ ª° ªàdÉH í°üæj Gòd , AÉŸG ‘ πØfô≤dG

 ¿Éæ°SC’G »≤j ¬fCG Éªc .OÈj ¿CG ~©H ¬H
 ƒgh ≠° e GPEG á°UÉNh ¢Sƒ°ùàdG øe

 º¡e πeÉY ÎYõdG äÉÑæa .¢ Z ö NG
 Iôéæ◊Gh ≥∏◊G äÉHÉ¡àdG á÷É©e ‘

 ¬«ÑæJ ≈∏Y πª©jh á«FGƒ¡dG áÑ°ü≤dGh
 ºØdG ‘ IOƒLƒŸG á«WÉîŸG á«°ûZC’G

 ÚLÉ©e ‘ äÉÑædG Gòg πN~j h .É¡jƒ≤jh
 øµ°ùj ¬¨° e h ºØdG ô¡£j ƒ¡a ¿Éæ°SC’G

 .¿Éæ°SC’G Ω’BG

 Éª∏c ÎYõdG ∫Éª©à°SÉH ≈°Uƒj -
 ìhô÷G Ò¡£Jh ∞«¶æJ ¤EG áLÉ◊G âYO
 É° jCG ÎYõdG πª©à°ùj å«M  , ìhô≤dGh

 ÜÉ°üYC’G íjôj ƒ¡a ,»LQÉN AGh~c
 Gô£©e ÉeÉªM AôŸG òNCG Ée GPEGh  ,á≤gôŸG
 I~FÉa ¬d âfÉc ÎYõ∏d …ƒb »∏¨e øe

 ÚHÉ°üŸG ∫ÉØWC’G ¿CG Éªc  , IÒÑc
 ƒgh .ÉëLÉf Éjƒ≤e ¬«a ¿h~éj ìÉ°ùµdÉH

 Ω’BÓd ÉF~¡e √QÉÑàYÉH á«∏YÉØdG ~j~°T
 .π°UÉØŸG ÜÉ¡àdGh ¢Sô≤ædGh á«eõJÉehôdG

 á©HQCG ¤EG ÎYõdG øe ÉeGôZ 50áaÉ°VEÉa
 πjõj É¡H ∫É°ùàZ’Gh AÉŸG øe äGÎ«d
 Ωõ«JÉehôdG Ω’BG ∞Øîjh ΩÉ©dG Ö©àdG

  .É°ùædG ¥ôYh π°UÉØŸGh

 ø«©æ°üJ ∞«c
 ∂fƒHÉ°U

 ∑ô£Y øe
?π° ØªdG

 Úª∏–  â`̀æ`̀c  GPEG  ,»`̀J~`̀«`̀ °`̀S
 ¿ƒHÉ°U  á©£b  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀◊É`̀H
 √òg  ∂d  Ω~≤f   ,  á∏° ØŸG  ∂à¡µæH
 Éª«a  ¢üî∏àJh  á£«°ùÑdG  á≤jô£dG
 ¿ƒHÉ°üdG  ™£≤H  »¶ØàMG  :»`̀∏`̀j
 ‘ ∫Éª©à°S’G øe á«≤ÑàŸG IÒ¨°üdG
 ‘  É¡«©°V  Å∏à“  Éªæ«Mh  ,áLÉLR
 áFOÉg QÉf ≈∏Yh »∏¨j AÉe ¬à– Q~b
 »Ø«°VCG  ºK  ,  ¿ƒHÉ°üdG  Ühòj  ≈àM
 ~©Hh  .  π° ØŸG  ∑ô£Y  øe  §≤f
 ¬«LôNCG  Ó«∏b  ∫ƒ∏ëŸG  OÈ`̀j  ¿CG

 …òdG πµ°ûdÉH ¬«∏µ°Th
 ¬«côJGh  ¬æj~jôJ

 ∞````̀ é````̀ «````̀ d
 .AGƒ¡dÉH

 ..  πªëdG ÖYÉàe ∞ØîJ áJ’ƒµ«°ûdG
 å«M ,πª◊G IÎa ‘ áJ’ƒµ«°ûdG ∫hÉæJ ~FGƒa øY áãj~M á°SGQO âæ∏YCG
  ≥ahh .ICGôŸG Ö«°üJ ~b »àdG IÒ£ÿG äÉØYÉ° ŸG øe ∞«ØîàdG ‘ ~YÉ°ùJ É¡fCG
 ºª°ùàH  áHÉ°UE’G  É¡Ñæéj  áJ’ƒµ«°û∏d  πeÉ◊G  ICGôŸG  ∫hÉæJ  ¿EÉa  á°SGQ~dG  √òg

 "øaÉgƒ«f" á©eÉéH z≈°ûjôJ â«HGõ«dG{ âë°VhCG ,¿CÉ°ûdG Gò¡Hh .πª◊G
 á«æZ É¡æe áæcG~dG ká°UÉN áJ’ƒµ«°ûdG ¿CG ,"âµ«à«fƒc" áj’ƒH

 äÓ° ©dG »NôJh Ö∏≤dG §°ûæJ »àdG "øjÉehôHƒ«K"  IOÉÃ
 øe  GO~Y  á°SGQ~dG  â∏ª°Th  .ájƒe~dG  á«YhC’G  O~“h

 áJ’ƒµ«°ûdG  øe  kGÒÑc  GQ~b  øµ∏¡à°SG  äÉ¡eC’G
 ≈∏YCG  ø¡dÉØWCG  πé°Sh   πª◊G  IÎa  AÉæKCG

 ,  Ω~dG  ‘  "øjÉehôHƒ«K"  IOÉŸ  õ«côJ
 áHÉ°UEÓd á°VôY πbCG øc ø¡fCG ÚÑJh
 áfQÉ≤e  "πª◊G  ºª°ùJ"  ádÉëH

 .äG~«°ùdG øe øgÒ¨H

 % 100 áëLÉf ¬«©«ÑW ¬≤jôW
ø£ÑdG RhôH øe ¢ü∏îà∏d

 á©FÉ°T  á∏µ°ûe  (¢TôµdG)  ø£ÑdG  Rhô`̀ H
 ¥ô£dG πc øHôéj »JGƒ∏dG AÉ°ùædG ÚH É°Uƒ°üN
 √òg ºµd Ω~≤f ∂dòd ,á∏µ°ûŸG √òg øe ¢ü∏îà∏d
 RhôH øe ~◊G ‘ É¡à«dÉ©a âàÑKCG  »àdG áØ°UƒdG

  :‹ÉàdÉc »gh ø£ÑdG

 IOƒLƒe OGƒe øY IQÉÑY :¤hC’G á≤jô£dG -
 Ö«W  É¡bGòeh  áØ∏µe  ÒZ  »gh  â«H  πc  ‘
 Ω~îà°ùJ  »àdG  OGƒ`̀ŸG  äÉfƒµe  ≈∏Y  …ƒà–h
 ø£ÑdG  á≤£æe  ‘ É°Uƒ°üNh ¿ƒg~dG  ¥ôM ‘
 ö NC’G …É°ûdG OGƒŸG √òg øeh .¢Tôµ∏d áÑÑ°ùŸG
 Éªc ¿ƒg~dG  ¥ôM ≈∏Y √ÒKCÉJ  i~Ã õ«ªàj …òdG

 .¿ƒªµdG h ´Éæ©ædG ,π«Ñ‚õdG É° jCGh ,"Anti Oxidant "I~°ùcCÓd OÉ° ªc ~«Øe ¬fCG
 ºK  ,  ≥FÉbO  10  I~Ÿ  ∑ÎJh  AÉYh  ‘  Ö``°ùædG  ¢ùØæHh  á©HQC’G  OGƒŸG  √òg  ≈∏¨J  å«M
 ∞°üæH AG~¨dG πÑb ôNBG Üƒc Üöûjh É«eƒj ≥jôdG ≈∏Y π∏e 200 ¢SCÉc ÜöT ºàjh ≈Ø°üJ

 .πeÉc ô¡°T I~Ÿh É° jCG áYÉ°S ∞°üæH AÉ°û©dG πÑbh áYÉ°S
 .π°ù©dÉH ¢SCÉµdG á«∏– øµÁ : ¬¶MÓe

 ¿ƒë£e ¿ƒªc á≤©∏e É¡«dEG  ±É° j ÅaGO AÉe ¢SCÉc òNCG  ‘ πãªàJ :á«fÉãdG  á≤jô£dG  -
 øjÎ°Sh ∂Ñ°SÉæj …òdG âbƒdG Ö°ùM Ωƒ«dG ‘ I~MGh Iôe É«eƒj É¡æ«HöûJ .¬fƒª«d ∞°üfh

  .ΩÉjCG á©° H ±ôX ‘ ¥ôØdG
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حدثنا مفجوع �لزمان �جلوعاين , وهو من 
�سحايا �لقمع �ملجانيفقال : ملا كانت كرة 
�لقدم عندنا مدعاة للملْل , و�سوقا يحتكره 
تبكي  ومهزلة   , �لعمْل  �أرباب  من  �لكبار 
بي  جرت  كما  �بتعدت   , و�ملقْل  �لنفو�س 
مة لل�سعادْه  �لعادْهْ , من قد�م �لتلفزة �ملحرِّ
, و�جتهت �سوب حي �لن�رص و�ل�سهادْه , 
وهو حي يحط به �بن �بي �لرعاية رحالْه 
ويطلق   , وجمالْه  كالبه  فيه  وينيخ   ,
كاملعتاد  فوجدته   , وخيالْه  �رص�حه  فيه 
كئيباحزيَنا , ينظم �سعر� عموديا موزوَنا 
, ويخرج من فيه ما كان يف �ل�سدرمكنوَنا 
�مل�سهوْر  جممعه  �إىل  بخطاي  فاقرتبت   ,
 , و�ملنثوْر  �ملنظوم  من كالمه  لأ�ستفيد   ,
ولأخلق لنف�سي جو� من �لبهجة و �ل�رصوْر 
, فاإذ� هو جال�س �لقرف�ساْء , يقلب عينيه 
�أو  �سعوبة  غري  من  ويقول   , �ل�سماْء  يف 
ي ,  �لندبة و�لتمنِّ > > يا قوم   : عناْء , 
ملولي  و�تركو�   , ما�أعِني  عني  �إفهمو� 
�لكالم  من  �إيل  حبب  فقد  �ساأيِن,  ومولكم 
�ملبني , ومن �ل�سمائر �ملت�سل �ملعني , 
ومن �لأحكام �لثابت ل �لظني , … �إنكم يا 
�أحباب �جلود و�لكرْم , ويا دعاة رفع �حلظر 
عن �لقلْم , خرجتم لتوكم من مبار�ة لكرة 
�حلب  فلق  من  ورب  فيكم  ولي�س   , �لقدْم 
و�لنوى , �إل بنري�ن �أ�سو�طها قد �إكتوى , 
 , �مل�ستوى  و�سعف  �لفرجة  �نعد�م  جر�ء 
ولي�س �لعيب يا �إخوة �ل�سماخ و�لز�ِكي , 
يف �مللعب �ملليئ باحلفر و�لأ�سو�ِك , ول 
يف �لتحكيم �لذي لدور �ل�رصطة يحاِكي , 
�ملنعدم   , �للياقْه  �لعدمي  �لالعب  يف  ول 
�لفقر  يف  �ملتخبط   , و�للباقْه  �لتجربة 
�ملنجب للكفر و�حلماقْه , ول يف �ملدرب 
يف  �خلا�رص   , �خلطْط  �ختيار  عند  �لبليد 
جمع �لفو��سل و�لنقْط , �حلاقد على من يف 
�لربح �سقْط , ولكن �لعيب �أكرب �لعيب يا 
�إخو�ْن , يكمن يف هذه �جلامعات �جلامعات 
على  �ملرتبعات  و�لثعباْن,  للحية 
ميز�نيات �جلائع و�لعرياْن , �مل�سخرة كل 
مْه , يف خدمة �أ�سحاب  �ملنح و�لهد�يا�ملَقدَّ
مْه , وتلبية طلبات كل زوجة  �ملر�كز�ملنعَّ
مْه , و�ل�سوؤ�ل �لفريد  م�سوؤول باأمو�لكم مكرَّ
�لكل  له  يبحث  �لذي   , �لعجاْب  �لعجيب 
�أ�سحاب  يا  ملاذ�  هو   , وجو�ْب  رد  عن 
�لالعب  يقدم   , �لألباْب  و�أويل  �لعقول 
بلده  خارج  لديه  ما  �أحلى   , �لر�ئْع  �لفذ 
�ملثخم  وطنه  �إىل  ياأتي  وحني   , �ل�سائْع 
باملاآ�سي و�ملو�جْع , يبني عن �سعف كبري 
قد  �ل�سعف  لتبيان  وكاأنه   , �مل�ستَوى  يف 
�رصب  قد  لذلك  وبق�سده   , ونَوى  تعمد 
�لثاين  �ملرير  �ل�سوؤ�ل  هذ�  ثم   , و�رتَوى 
�ملوجه   , �ملرمىو�ملعاين  يف  �لبعيد   ,
�إىل �أ�سحاب �حلال و�لعمار�ت و�ملباين , 
نرى   , �مل�سوؤولوْن  �ل�سادة  �أيها  يا  ملاذ� 

ي�رصب   , لوْن  تعوِّ عليه  ريا�سي  كل  باأن 
بعر�س �حلائط كل ما تقولوْن , ليتجن�س 
ولينجز يف   , �لبلْد  هذ�  بلد غري  بجن�سية 
وقت ي�سري للفر�غ قد ح�سْد , ما مل ي�ستطع 
�إجنازه من د�خل هذ� �لبلْد , ؟؟؟ ثم ملاذ� يا 
�أيها �مل�سوؤول �لذي �نعدم �أمامه �لنظرْي , 
يرتك هذ� �لبطل �لريا�سي �ل�سهرْي , و�لذي 
�سغري  حمفل  كل  يف  �لوطن  لو�ء  حمل 
�ْم  �لهدَّ و�ل�سياع  للمر�س  عر�سة   , وكبرْي 
, ل يعرتيه �حلنان  ول مي�سه �لإهتماْم , 
بل يطاله �لن�سيان وعدم �لتكرمي و�لإكر�ْم 
, ؟؟؟ …. ودعونا يا �أيها �لإخوة �لأفا�سْل 
, من كرة �لقدم �ملتخبطة يف �ستى�مل�ساكْل 
 , عاقْل  وكل  باحث  كل  معي  و��ساألو�   ,
�ملتنورة  �لنرية  �لأدمغة  يجعل  �لذي  ما 
�لإمرب�طوريات  بلد  من  تهاجر   , �لنادرْه 
و�لأباطرْه , يف �سكل جماعي يرتك �لنف�س 
بعد  عنها  ولن�سمع   , حائرْه  م�ستغربة 
من  �أ�سبحت  باأنها   , زمنيْه  فرتة  م�سي 
�ل�سخ�سيات �لر�قية�ل�ساميْه , ؟؟؟؟ … فهذ� 
و�سلْم  عليه  �لله  �سلى  �لر�سول  �أحباب  يا 
 , تعلْم  �ملغربية  �جلامعات  يف  �ساب   ,
ولكل �لنتائج �لدر��سية �لرفيعة �ملمتازة 
ْم, ح�سل على �لدكتور�ه يف �لتمري�س  تزعَّ
و�لطبِّ , فاقرتح على �مل�سوؤلني عنال�سعِب 
, وعلى كل مدير يف وز�ر�ت �لعوز و�لكرِب 
, �أن يعينوه ولو بالقليل من ميز�نية �لفقر 
و�لقهِر , لإجناح �أطروحته �لعظيمة �ل�ساأن 
و�لذكِر , �ملتمثلة يف �خرت�ع دو�ء يخفف 
من حدة مر�س �ل�رصطان �مل�ست�رصي , فلما 
كان �لتماطل منهم له جو�َبا , وملا مل تفتح 
ـَا , وملا مل يجد  له �لإد�ر�ت و�لوز�ر�ت َباب
لديها �إل غيوما و�سباَبا , هاجر بو��سطة 
�لقرعة �لأمركيْه , �إىل تلك �لبالد �ملحرتمة 
رف�سته  ما  هناك  وقدم   , ْه  �لب�رصيَّ للطينة 
�أطروحته  �لتقنوقر�طيْه , فالقت  �حلكومة 
عظيم �لنجاْح , و�أكرم هنالك على ما قدمه 
من كفاح وكفاْح , ليعي�س بعدها يف ر�حة 
م �لإخرت�ع �لطبي �لفريْد  و�رتياْح , وليَقدَّ
 , �لر�سيْد  �لرئي�س  ذ�ت  �أمريكا  باإ�سم   ,
ولتجر خيبة �لأمل حكومة �لوعد و�لوعيْد 
�أغوته   , �آخْر  حر  مغربي  �ساب  …وهذ�   ,
�أخبار �جلرمية�لتي تتكاثْر , و�أزعجه خرب 
فاقرتح   , يتطايْر  �جلز�ء  عن  جمرم  كل 
على �حلكومة�لغاليْه , �أن تتبنى م�رصوعه 
و�ملتمثل   , ناحيْه  كل  من  لها  �ملربح 
جهاز  �خرت�ع  يف   , �آر�ئهالعاليْه  ح�سب 
يلتقط ر�ئحة �ل�سهيق و�لزفرْي , �ملتعلقة 
ثم  ومن   , خطرْي  جمرم  بكل  �خلا�سة  �أو 
ي�سرْي,  وقت  يف  عليه  و�لقب�س  �لتعرف 
ولأن حكومتنا بكماء عمياء يعرتيها�ل�سمْم 
�مليز�نية جتيب  عن  �ل�سوؤ�ل  يف  ولأنها   ,
�لإنتباه  عدم  قررت   , و�لعدْم  بالإنعد�م 
لل�ساب من غري ندْم , فاختار هذ� �لأخري 
�رص�  �لهجرة   , م�ساحبللمر�رْه  �إكر�ه  بكل 

�إىل " باري�س " عا�سمة �حل�سارْه , وهنالك 
�إقرت�حه   , و�لعبارْه  �للفظ  بب�سيط  قدم 
فرن�سا من غري  لتختار  نوعْه,  من  �لفريد 
نكر�نه �أو قمعْه , تبني م�رصوعه وجتفيف 
�لعا�سمة  طفل  يتذكر  وكلكم   …  , دمعْه 
�أو  تكليف  من غري  �خرتع  �لذي   , �لرباْط 
لديها  مبا  �أمريكا  دوخ  فريو�سا   , مناْط 
من جالد و�سياْط , فهذ� �لطفل �ل�سغري يف 
, �لعظيم يف �لتفكري و�ل�ساأِن , متكن  �ل�سنِّ
ويف " غم�سة �لعنِي " , من �إحلاق �ل�رصر 
�لإفتخار  وبدل   , �لعامْل  يف  دولة  باأكرب 
وعو�س   , تتناوْم  �حلق  عن  دولة  يف  به 
توجيه موهبته �لتي للفطرةتتحاكْم , زج 
به خلف ق�سبان �ل�سجوْن ,  ليكون عنو�نا 
ل يهوْن , يقر�أه كل من يحاول �جلهاد ولو 
…. وهذه   , �أبناء�ل�سهيوْن  بال�سدفة �سد 
للحكومة  نقدمها   , معدودةوقليلْه  حالت 
عن  جتيبنا  ع�ساها   , �جلميلة�جلليلْه 
يا  وهكذ�   …  , �لثقيلْه  �لكبرية  �لأ�سئلة 
يا  وهكذ�   , و�ملخافْر  �ملعتقالت  �ساكني 
كل  باتت   , و�ملقابْر  �ملر�حي�س  قطني 
مل  فمن   , تهاجْر  �أ�سكالها  على  �لطيور 
يهاجر من �أجل لقمة �خلبِز , هاجر بحثا 
عن �لكر�مة و�حلرية و�لعزِّ , وهروبا من 
 , و�للمِز  �لغمز  حتت  �لغارقة  �لعد�لة 
ومن مل يغرتب يف �سن �ل�سباب �لنجيْب , 
له  ليبحث  �مل�سيْب ,  �أدركه  بعدما  تغرب 
عن جميل �حلظ و�لن�سيْب , ومن مل يهاجر 
هاجر   , و�لإحرت�ْف  �لريا�سة  �أجل  من 
خوفا من قمع �حلكومة �لر�ف�سةلالإختالْف 
, �لز�جرة للن�سال يف �لقرى و�لأرياْف , 
ومن مل يهاجر يا �سادتي بعُد, ينتظر من 
ي�سرتي منه ما خلفه �لأب و�جلدُّ ,’ ليلحق 
بركب من �ملهاجرين ل بح�سى ول  يعدُّ , 
فيه  �لذي  �ملغرب  يف  يبقى  مل  … فو�لله 
لكم  فدمت   , و�أنتْم  و�أنا  هي  �إل   , ولدمْت 

باحلكي وبال�سماع يل دمتْم , … << . 
قال �ملفجوع : فلما �نتهى �بن �أبي �لرعايْه 
من   , وحكايْه  حكاية  �لألف  �ساحب    ,
و�أنا  له  قلت   , �ل�سعبة�لرمايْه  ت�ساوؤلته 
�لباحث عنال�سعادْه , ترى يا ق�سا�س حي 
هجرة  من  �حلد  كيف   , و�ل�سهادْه  �لن�رص 
عقول خلر�ب �لبالد مقتادْه , ؟؟؟ فقال : > 
> يا مفجوع �لزمان �جلوعاين , يا متخوفا 
�لعدل  لغد  ومت�سوقا   , دو�مالطغياِن  من 
�أيها  و�لكر�مة و�لإح�ساِن , … �إن �حلل يا 
�لرفيْق , يف نظر ق�سا�س يخطو  �ل�سديق 
لبلده �خلروج  �لطريْق , وين�سد  يف مبتد�إ 
وز�رة  لدى  موجود   , �لتخلفالعميْق  من 
�لتعليم �لعايل , و�ستلقاه �أي�سا عند وزير 
�ملالية �لغايل , و�ستجده يف مكتب وزير 
�لأول  �ل�سخ�س  �أن  فلو   , �لبايل  �لثقافة 
�لأخرْي , طرقا باب �مل�سوؤول عن  و�ل�سيد 
�ملاللوفرْي , و�لتم�سا منه ح�سن �لتدبري 
عندنا  �لعلمي  �لبحث  لكان   , و�لت�سيرْي 

�قرت�ح  لكل  م�سوؤول  كل  ولأم�سى   , متقدَما 
بيننا  �جلاهل  ولأ�سبح   , متفهَما  فكري 
ي�رصف  �أن  يعقل  فكيف   , لمتعلما  عاملا 
حانة  كل  ترميم  على   , و�مللياْر  �ملليون 
وباْر, ول ي�رصف درهم من وز�ر�ت �لكبار 
�لناجْع  �لعلمي  �لبحث  على   , و�ل�سغاْر 
 , �ل�ساطْع  �لأمية  جنم  على  و�لق�ساء   ,
و�حلد من �سيف �لتاأخر �لقاطْع , ؟؟؟ وكيف 
��ست�سافة  �لعاْم ,يف  �ملال  يهدر  �أن  يعقل 
و�إ�سباع   , و�ملغنيينالكر�ْم  �ملغنيات 
ينفق  ول   , و�للئاْم  �ل�سياطني  كل  نزو�ت 
�ل�ساب  و�سعية  حت�سني  على   , فل�سو�حْد 
م�رصوع  لكل  �حلامل   , �لقاعْد  �لبطايل 
وفكر ر�ئْد ,  ؟؟؟ �أول يكفي �رصقة �ملليار�ت 
منا  ت�ستنزفه  ما  يكفينا  �أول  و�ملليار�ْت, 
ما  ي�رصنا  �أول   , �خلاوياْت  �ملهرجانات 
ن�سمعه من غرق �ملهاجرين و�ملهاجر�ْت , 
… �أول يكفيكم يا �أيها �ل�سادة �مل�سوؤولون 
عن �لوطْن , �أننا نحتل كل مر�تب �لتاأخر 
�ملاآ�سي  عر�س  على  ونرتبع   , و�لعفْن 
�ل�سباب  روؤية  ت�سووؤكم  �أل    …  , و�لفنْت 
باأ�سنان �لقر�س يتمزْق , �أل ي�رصكم كالم كل 
غربي علينا بال�سب يت�سدْق , �أل يزعجكم 
من لغريكم ر�ح و�سّفْق ,؟؟؟ …. �إن �سباب 
�لبالد يا �إخو�ْن , ل يريد �أخذ ن�سيبه من 
" �حلريرة " يف رم�ساْن, ول يحب لنف�سه 
ولكنه   , �لربملاْن  �أمام  و�لبكاء  �ل�رص�خ 
يريد �أن يتكلم فُي�سَمْع , ويحب �أن يعرب من 
�أن ُيقَمْع , وهو لبلده ل ل�سو�ه يريد  غري 
�لزمان  مفجوع  يا  فحبذ�   …  , ينفْع  �أن 
�ملالية  وزير  ي�سمعنا  لو   , �جلوعاين 
كل  يدرك  لو  وحبذ�   , �لثو�ين  هذه  يف 
م�سوؤول كم ذ� نعاين , فالعي�س ببلدي مر 
, و�لتظاهر م�رص ون�سيان  و�لهجرة منه �أمّرْ
يفهم  لن  وحتما   , �أ�رْص  لنا  �مل�سوؤولني 
كالمي �إل �لبيب �لتقي �لأبّرْ , … فانظرو� 
�إلينا بعني �حلكمة و�لإهتماْم , ننظر �إليكم 
دعو�نا  فهذي   , و�لإحرت�ْم  �لتقدير  بعني 
�سالة   , و�خلتاْم  �لنهاية  وم�سك  �إليكم 
 , و�لقياْم  �لقيامة  يوم  لنا  بالنفع  تعود 
على  �سل   , �جلاللو�لإكر�ْم  ياذ�  فاللهم 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد�لهمام,   نبينا 
و�لتابعني �لكر�ْم , و�رمي �للهم �لظاملني 
بالظاملنْي , و�أخرجنا من بينهم �ساملني 
�أن  دعو�نا  و�آخر  رجاوؤنا  فهذ�   , غامننْي 

�حلمد لله رب �لعاملنْي . << .

حممد ملوك
كاتب مغربي

من مقامات مفجوع الزمان اجلوعاين...

الطيو  على أشكاهلا تهاجر
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اعالنــــــاترمبــــــوبةاعالنــــــاترمبــــــوبة
�أمريكي م�رصي م�سلم
 يرغب من �لزو�ج 

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

بدون �ولد
702=227=0735

 طباخة عربية خمت�سة يف �لأكل
 �ل�سوري

 �ملعجنات و�حللويات
تبحث عن �سغل

يف نيويورك �و نيوجر�سي

718-836-3956

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

للزو�ج

Tel: 917-541-0076

Salam 3alaycom      
    moroccan man, 51 
yrs old, looking for 

muslim wife       please 
contact sammy at:   

dawliz2000@yahoo.com                       
thank you

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

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

�لرجاء �لت�سال باجلريدة

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

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

ح�سن للمر�جعة
3473356859

 م�سلم �أمريكي م�رصي يقيم
 بولية ل�س فيكا�س يبحث

 عن �سابة عربية م�سلمة بغر�س
�متام ن�سف �لدين

�لرجاء �لت�سال على �جلريدة

�سكر�

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

tan haveing experience in 
drawing blood, EKG pe -

formed, PFT,cytology,urine 
culture,urinlysis throat 

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

646 731 0672 thanks

 �آن�سة م�رصية م�سلمة,33 �سنة,
 مل ي�سبق لها �لزو�ج, جميلة

 �ل�سكل من ��رصة حمرتمة,
 تبحث هن م�رصي م�سلم من 33
 �ىل 46 �سنة-لي�س لديه �ولد-

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

�رصعية يف �مريكا
 �لت�سال على �جلريدة

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

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

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

 �أور�ق  , يرغب �لزو�ج من
 �مر�ة عربية حتمل �جلن�سية

�لأمريكية
�سكر�

�لت�سال على �جلريدة

 �لعمر : 26
 �لديانة : م�سلم

 �حلالة �لأجتماعية : �أعزب مل
 ي�سبق له �لزو�ج
 �جلن�سية : مغربي

 يرغب يف �لأرتباط من فتاة
  مغربية متدينة

Tel: 973 914 7740   

 �ساب عربي يبحث عن عمل,
 خربة يف �أعمال �لكا�سري
 وحمال �لبقالة وحمطات

�لبنزين
Tel: 201-780-5760

مع �ل�سكر

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

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

  �لت�سال باجلريدة

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

email: 
usanyman@yahoo.com

Tel: 347-756-8749

Your free ad, send 
them to our email

 �سيدة عربية تبحث عن
 �سغل يف نيويورك �أو

  نيوجر�سي, حتمل رخ�سة
B سياقة� 

551-358-8876

 info@ghorbanews.com

اإعالنات مبوبة جمانية

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

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

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

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanewews.com

خدماتخدمات
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اعالناتاعالنات

IMMIGRATION ATTORNEY
Law Offices of 

Michael L. Walker, Esq.

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

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�صايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�صريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�صوية الو�صعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�صهيالت للم�صتثمرين من اأجل القامة يف اأمريكا 

 كل ق�صايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�صراء 
واليجار

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

Fax: 718-680-2025
FREE CONSULTATION

www.michaelwalkerlaw.com


