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 تزايد الطلب على الراق�صني 

الرجال فى راأ�س ال�صنة 
7¢U

7¢U 7¢U 5¢U

ارقام وق�ضايا مفزعة من مكتب املدعي العام

�ضدق اوال ت�ضدق...

الطالق  تطلب  عربية  امراأة   40
U¢3 �سهريا ب�سبب العنف الأ�سري 

الإظهار انتماء م�ضلمي اأمريكا ملجتمعهم

لالإ�سالم �سكوير“ للرتويج  ”تاميز  �ساحة  ”Òc“ ت�ستعمل 
اجلالية تثمن وت�ستح�سن اخلطوة 

النيجريي عمر 
الفاروق اأقام يف 

اليمن ودبي 
خالل 2009

م�ضّلى  ي�ضّمد جراح 
على �ضبتمرب   11

 بعد اأمتار من اأثر 
برجي التجارة 

العاملي

غربة نيوز تختار:
�ضدام علي الزنداين
“Man of the year” 

تطالعون يف 
�ضفحة حواء

غ�ضب احلوامل يوؤثر 
يف قلوب االأجّنة

طالع �ص 20

درا�ضة: الن�ضاء ال 
ي�ضتطعن 

االحتفاظ باال�ضرار!!

فتاوى 2009..من الردة 
والنقاب اإىل كرة القدم

FRIday JANUAry, 1st 2010 
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6903 4th Ave Brooklyn NY 11209 
Tel: 718-238-6162 

7000 Bay Parkway parkway Brooklyn NY 11204 
Tel: 718-745-7200

ب�ضرى للجالية العربية واليمنية
د.جمال مو�ضى

دكتوراه العالج الطبيعي
افتتاح ق�ضم جديد لل�ضيدات ت�ضرف عليه 

 Bay Ridge ضائية يف منطقةüNCG
ùHhضون هارت�ص

G êÓ©dآالم الظهر والرقبة
Gآالم املفا�ضل

تÉأهيل الك�ضور وا�ضابات املالعب
ال�ضلل والرماتيزم

عالج التÉأخر يف النمو احلركي لÓأطفال

 ÚeCÉأنواع التG نقبل معظم
ÚeCÉضعار زهيدة ملن لي�ص لديه تSCGh áرعاية خا�ض

ات�ضل االآن 
و“تع بفح�¢ جماين وهدايا قيمة 

د.جمال مو�ضى
دكتوراه العالج الطبيعي
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Orthodontics For Children & Adults
Braces For All Members Of Your Family

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

treatment
- Personalized care in a highly professionl en-

vironment
- State-of-the-art facility

0% financing for 24 months  

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

.#à$FÉY OGôaCG ™«ª÷ ¿Éæ°SC’G Ëƒ"J

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

 Medicaid HMO’s h Medicaid !Ñ"f

äÉæ«eCÉàdG Ö#ZCG !Ñ"f

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

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

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

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

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

3rd Floor (Elevator)

â°S ø°U

 ¿Éæ°SC’G Ëƒ!àd
Sunset 

Orthodontics

ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCGل

á«ÑW äGOÉ¡°T êGôîà°SG ™e لeÉ°T »ÑW ف°ûc
ùdG êÓY°كdG ¢VGôeCGh ôقلódG §¨°V êÓYh Öم dGhكhÎ°ù«dƒل

BG’م UÉØŸG°ل õ«JÉehôdGhم É¶©dG á°TÉ°ûghم
áFôdG ¢VGôeCGh ÖقلdG ف©°V øY ôكÑŸG ف°ûكdG

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

á«Ñ£dG ل«dÉëàdG ™«ªLh (TLC) »Ñ£dG ف°ûكdG

IO’ƒdG »ãjóM لÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

ô¶ædGh ™ª°ùdG ف°ûc
àdG ™«ªLhقÉØWCÓd á«°SQóŸG ôjQÉل

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

èحلG äÉª«©£J ™«ªL
´ƒÑ°SC’G مÉjCG لGƒW áMƒàØe IOÉ«©dG

ÚeCÉàdG »لeÉM Ò¨d ¢UÉN º°üN
äÉæ«eCÉàdG ´GƒfCG ™«ªLh Òكjó«ŸGh ó«كjó«ŸG لÑقf

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

364 86th Street, 4th Ave. Brooklyn,  NY 11209áلFÉ¨dG ÖW ‘ »كjôeC’G OQƒÑdG لىY ل°UÉM
»Ñ£dG ¿ôKƒلdG õcôe -ÇQGƒ£dG º°ùقH ÜhÉæe Ö«ÑW

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors
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حمدودة“  ”جد  حتركات  �أيام  منذ  بد�أت 

د�خل �جلالية �ليمنية وذلك بغية �لتح�ضري 

للجمعية  جديد  ومكتب  رئي�س  النتخاب 

�لرئي�س  �أن  ورغم  �الأمريكية.  �ليمنية 

�لرت�ضح  عدم  عن  نيته  �أعلن  قد  للجمعية  �حلايل 

قد  �للعبة  قو�عد  �ن  �ال  �ملهنية،  �لتز�ماته  ب�ضبب 

�للجنة  و�ضع  ب�ضبب  وذلك  م�ضبقا  و�غلقت  حددت 

�مل�رشفة على �النتخابات - �للجنة ال �حد يعلم من 

�لقول- �رشوط تعجيزية  ن�ضبها �و عينها �ن �ضح 

�مل�ضاركة  يريد  �ضخ�س  كل  على  يتوجب  �نه  حيث 

وذلك  دوالر   50 مبلغ  دفع  �النتخابية  �لعملية  يف 

دفع  �ىل  باال�ضافة  �لرت�ضيح،  ��ضتمارة  �ضحب  عند 

مبلغ 100 دوالر يوم �النتخاب !!!  وهو ما يعتربه 

دقونهم  على  �ضحك  مبثابتة  �ليمنية  �جلالية  �بناء 

حيث هل يعقل �أن يرتك �ي مغرتب ميني �ن�ضغالته 

 150 مبلغ  يدفع  �ن  �جل  من  �ملهنية  و�لتز�ماته 

دوالر!!!

�الأخرية  هذه  فان  �للجنة  د�خل  م�ضادر  وح�ضب 

ب�ضدد �لتفكري يف �جبار �ملرت�ضحني ملن�ضب رئي�س 

 100 و  �لف   20 بني  يرت�وح  مبلغ  لدفع  �جلمعية 

�لف دوالر للجمعية، مبعنى �آخر ال مكان للغالبى 

من �بناء �جلالية د�خل �جلمعية و�ن كنت تريد �ن 

تقود �جلمعية فعليك �ن تدفع بالتي هي �أح�ضن ولغة 

�لدوالر هي �للغة �لوحيدة �ملتعارف عليها د�خل 

�جلمعية!!!

وقد �تهم �لعديد من �بناء �جلالية �ليمنية �مل�رشفني 

على �النتخابات بالتعتيم وزرع جو من �لغمو�س 

مل  �نه  يعقل  كيف  و�ال  �النتخابية  �لعملية  حول 

من   20 يف  عقدها  �ملزمع  �النتخابات  على  يعلن 

و�ضع  �و  عام  مكان  �ي  يف  �لقادم  فرب�ير  �ضهر 

من�ضور�ت يف �الماكن �لتي يرتدد عليها �ليمنيني!!

ب�رشورة  باجلريدة  �ت�ضل  من  بع�س  طالب  كما 

م�ضاكل  يحل  ومثقف  جديد  قيادي  جيل  وجود 

�جلالية �ليمنية ويعرف كيف يتو��ضل مع �ل�ضلطات 

�جلالية  يرت�أ�س  �ن  يعقل  ال  �ذ  �لر�ضمية  �الأمريكية 

وموؤهله  باالجنليزي  ��ضمه  يكتب  يعرف  ال  �ضخ�س 

�لوحيد �لورقة �خل�رش�ء -�لدوالر-

يف  باالنتقائية  لالنتخابات  �ملنظمون  �ُتهم  كما 

ينحدرون من  �ن كل �الع�ضاء  �للجنة حيث  ت�ضكيل 

نف�س �ملدينة!!!

وطالب �ملحتجون با�رش�ك �ليمنيني �ملنحدرين من 

�ملناطق �جلنوبية للبلد وذلك بغية تر�ضيخ �مل�رشوع 

�لوحدوي لليمن.

كما �ن �ي حماولة لتهمي�س الأي منطقة �و جهة هو 

فر�س منطق �الن�ضطار و�لتق�ضيم...

كما ذكر �ملتحدثون �ن ال رئي�س �جلمهورية �ليمنية 

وال �ي ميني ير�ضى بتهمي�س �الخوة �جلنوبيني يف 

�لعملية �النتخابية.

�كرب  يجمع  لقاء  بتنظيم  �جلالية  �بناء  طالب  كما 

عدد من �ليمنيني بدون �ي قيد �و �رشط وذلك بغية 

�حلديث عن كل �لق�ضايا و�مل�ضاكل �لتي تتخبط فيها 

�جلالية �ليمنية يف نيويورك، �ذ �ن �نتخاب جمل�س 

كانت،  م�ضكلة  �ي  يحل  لن  للجمعية  جديد  �د�رة  

من  هي  �حلايل  للمكتب  �حلالية  �لعهدة  �ن  خا�ضة 

�أ�ضو�أ �لعهد�ت فال �ن�ضطة نظمت وال خدمات قدمت 

وال مد�ر�س بنيت وال مقر�ت ��ضرتيت...

�ضالح  �لله  عبد  علي  �جلمهورية  رئي�س  �ن  خا�ضة 

للجمعية  دوالر  �لف   100 مببلغ  تربع  قد  كان 

كالم  وهناك  للجمعية،  جديد  مقر  �رش�ء  بغر�س 

يف  دوالر  �لف   300 عن  يقل  ال  ما  وجود  عن 

ح�ضابها...

كما �ن �ملقر �حلايل للجمعية مغلق على مد�ر �ل�ضنة 

و�لهو�تف �لنقالة للم�رشفني على �جلمعية هي كذلك 

مغلقة وحمولة على ”�لفوي�س مايل“...

�ضروط عملية الرت�ضيح 
�أن يكون �ملر�ضح ع�ضوً�.

�إد�نته  ي�ضبق  ومل  و�ل�ضلوك  �ل�ضرية  ح�ضن  يكون  �أن 

باأي تهمه جنائية ح�ضب �لقانون �الأمريكي.

�ضيرت�ضح  �لتي  �ملنطقة  مقيمًا يف  �ملر�ضح  يكون  �أن 

رخ�ضة  �أو  �ل�ضخ�ضية  بطاقته  ذلك  تثبت  كما  عنها 

�لقيادة �ل�ضادرة من نيويورك.  

موعد  �آخر  باأن  علمًا  �لرت�ضيح،  بطلب  يتقدم  �أن 

لقبول �لرت�ضيحات �ضيكون �ل�ضاعة �لثانية ع�رش من 

ظهر يوم �ل�ضبت �ملو�فق 18 يناير 2010. 

يقدم طلب �لرت�ضيح مع ر�ضوم قدرها $50 للح�ضول 

على ��ضتمار�ت ت�ضجيل �مل�ضرتكني. 

و�جر�ء�ت  �رشوط  كافة  باتباع  �ملر�ضح  يلتزم 

�لرت�ضيح و�النتخاب وجتنب خمالفة �أي من �لقو�نني 

�جلنائية مبا يف ذلك �لتزوير. 

�لبطائق  يتاأكد من و�ضوح �ضور  �أن  �ملر�ضح  على 

يتقدم  وثائق  �أي  �أو  �لقيادة  ورخ�س  �ل�ضخ�ضية 

بها لكي تتمكن جلنة �لفرز من �لتاأكد من �لهويات 

�ل�ضخ�ضية. 

�ضروط عملية االنتخاب
يحق الأي ميني �أمريكي �أو ميني مقيم �إقامة قانونية 

�النتخاب و�مل�ضاركة على �أن ال يقل عمره عن 18 

ع�رش عامًا. 

بني  من  و�حد  �ضخ�س  ينتخب  �أن  لل�ضخ�س  يحق 

�ملر�ضحني.   

�إذ� مل يحمل بطاقة  ال يحق الأي �ضخ�س �مل�ضاركة 

يف  عنو�نه  يحمل  �أودليل  نيويورك  من  �ضادرة 

�ملدينة نف�ضها. 

على  و�لتوقيع  �أ�ضمه  كتابة  �ملنتخب  �ل�ضخ�س  على 

�ل�ضجل �النتخابي، على �أن يطابق توقيعه يف �ضجل 

�النتخاب �لتوقيع �لظاهر يف �أ�ضتمارة �لت�ضجيل.  

�ضخ�ضيته  تثبت  هوية  بطاقة  �إح�ضار  �ملنتخب  على 

يوم �النتخاب.  

اأ�ضبوعية حرة م�ضتقلة

تعنى بتغطية اأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

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

وتوزع يف الواليات املتحدة 
االأمريكية

النا�ضران

عبــد ه املوتي
عادل قا�سم

رئي�ص التحرير

ر�ضا بو�ضفرة

  

املد ير العام

يحيى �سليم

مدير مكتب اليمن

يحيى حممد اجلماعي

Tel:777252765

ت�ضوير

�سعيد الأتب
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غربة نيوز-ر�ضا بو�ضفرة

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجراآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة االأوراق اخلا�ضة باجلن�ضية االأمريكية والكرت 

االأخ�ضر.

     كروت رجال االأعمال.  
  كروت االأفراح عربي و اجنليزي.

 ن�ضاعد يف التح�ضري المتحان اجلن�ضية االأمريكية.

Please call:    (718)581-3738 
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�ضرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة االرهاب يف االف 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف والية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �ضتنغر  U°واريخ   AGô°�ل ال�ضعي 
واعادت  اهلل  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�ضابقة  باعتقاالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اهلل كما �°ملت االتهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  االمريكية بوظيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�ضتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  �المريكية  �ل�ضلطات  وكانت 

��ضول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�ضلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�ضعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �ضفر  وجو�ز�ت  ��ضلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��ضيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�ضلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�ضخا�س  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��ضخا�س  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�ضى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�ضجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ضتة ��ضخا�س �خرين بجر�ئم ذ�ت �ضلة بهذه 

حدرج  ح�ضن  فان  �التهام  ن�س  ومبوجب  �مل�ضالة 

 1200 حو�ىل  �ر�ضال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�ضTÉس من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �ضوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�ضعر

مب�ضاعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tضخ�س تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ضاعدة 
حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�ضن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�ضعي  jG†ضا 
 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �ضفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �ضور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�ضار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �ضل�ضلة  م�ضدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ضتخد�مها يف 

ت�ضنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�ضالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�س �التهام

�خرين  ��ضخا�س  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �ضوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��ضيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �ضيار�ت  وثالث   2  øضتي�ض�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�ضلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ضتاتن  من  قا�ضم  حبيب  وم�ضطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�ضبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�ضائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�ضائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�ضل  قم�ضان  من   334h  á«لريا�ض� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�ضيك  جاني�س  وقالت  �لريا�ضية  ني�س 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

مت  �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�ضق  جهد 

�ن�ضطته  �لله متويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�ضوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ضاعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�س  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�ض�

�الجر�مية لتمويل وت�ضليح نف�ضها“ وقد �تهم خم�ضة 

مماثلة  تهريب  بان�ضطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �ضلوفاكيا ولبنان 

�ضتينغر  �ضو�ريخ  �ر�ضال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�ضTÉس  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�ضادة 

”كولت �م4-“ �ىل �ضوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعتقاالت �°ملت بن�ضلفانيا ونيويورك...

JG¡ام ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلحة حزÜ اˆ
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غربة نيوز-وكاالت

.áæ°S 15 ح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها -
- ديب هاين حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي جنار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزË و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقب بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�س ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة ا’أوراق اخلا�°ة باجلن�ضية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراح عربي و اجنليزي.

 ن�ضاعد يف التح�°ري المتحان اجلن�ضية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

çó◊Gçó◊G

اتخابات غام�ضة وتعتيم حول الرت�ضيحات
كوالي�ص وموؤامرات من امل�ضتفيدين الدائمني 

اجلمعية حولت اىل �ضركة تتحكم فيها زمرة من االأ�ضخا�ص
للرئا�ضة الرت�ضح  اردت  اذا  اكرث  او  دوالر  الف   100

تهمي�ص للمغرتبني اليمنيني اجلنوبيني ال�ضباب جمهولة!!

اجلمعية اليمنية الأمريكية...اىل اأين؟

؟
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كان �لبخيل و ولده مي�ضيان يف جنازة 

.. ف�ضمع �لولد زوجة �مليت تقول : �آه يا 

زوجي .. �ضيذهبون بك �إىل بيت لي�س فيه 

ماء وال طعام وال فر��س وال ك�ضاء ...

فقال �لولد الأبيه �لبخيل : ” هل �ضيذهبون 

به �إىل بيتنا ؟ ”

-----------

كان يوجد بخيل �ضاألوه : �إذ� �إ�ضتد �لربد 

��س بتعمل ؟ قال : �أقرب من �لدفايه .

قالو� : و�إذ� �إ�ضتد �أكرث و �أكرث ؟ قال : 

�أقرب �أكرث و �أكرث .

قالو� : و�إذ� �إ�ضتد �أكرث و �أكرث و �أكرث و 

�أكرث ؟

 قال : �أقرب �أكرث و �أكرث و �أكرث و�أكرث .

قالو� : و�إذ� �إ�ضتد �أكرث و �أكرث و �أكرث و 

�أكرث و �أكرث و �أكرث و �أكرث و �أكرث ؟؟

قال : ” �أ�ضعل �لدفايه ” !!!!

-----------

�نزلقت �ضيارة تاك�ضي على منحدر �ضديد 

ف�ضاح �ل�ضائق يف رعب : ال �أ�ضتطيع �يقاف 

�ل�ضيارة

فرد �لر�كب �لبخيل : �أوقف �لعد�د ب�رشعة!!!

-----------

فيه و�حد ر�ح للطبيب قال م�ضكلتى �ن�ضى 

قال له �لطبيب ومن متى بات �مل�ضكله قال: 

�ى م�ضكله

-----------

و�حد نذل فتحله م�ضنع بيب�ضى كتب على 

�لعلبه رجه جيد� قبل �ال�ضتعمال

-----------

فيه نذل �نقذ و�حد جال�س يحرتق.. ليه؟ 

ع�ضان يعي�س م�ضوه!!!

-----------

كان يف �رنب ر�ح لعند �ضيديل �لو يف 

عندك جزرة �لو ما عندي �جا لعندو تاين 

يوم �لو بدي جزرة �لو �ذ� بتجي لعندي 

مرة تانية بلزقق باحليط �جا لعندو تاين 

يوم �لو يف عندك لزيق �لو ال �لو عطيني 

جزرة

-----------

�ضو مكتوب على �أ�ضفل قنينة �لكازوز 

عند�حلما�ضنة ؟

�لفتح من �لطرف �الآخر

-----------

و�حد حم�ضي)مع �إحرت�مي لكل �حلما�ضنة(

�إ�ضرتى موبايل وعندما كان عند �حلالق 

خربتو مرتو

فقال لها م�ضتغربا : كيف عرفتي �إين عند 

�حلالق

-----------

يف مرة جمانني يف م�ضت�ضفى �ملجانني 

قررو� �لهروب من �مل�ضت�ضفى قال زعيمهم 

��ضمعو� رح نطلع من�ضك �حلار�س ونربطة 

ومن ثم نهرب عرب �لباب فعندما خرجو� مل 

يجدو� �حلار�س فقال �لزعيم �ضباب ف�ضلت 

�خلطة �حلار�س مو موجود

-----------

نزل �فهم و�حد بحم�س على حلب وملا 

و�ضال مت�ضى وهو ر�فع ر��ضو بال�ضما 

مزهو بحالو، بعدين وقف �حد �ل�ضو�م 

بال�ضارع و�ضاألو بتعرف مني �نا

قال �حلبي :ال وال.

قال �حلم�ضي :�نا �فهم و�حد بحم�س

قال �حللبي: �ضي بيهوي

جاوب �حلم�ضي ب�رشعة: ”مروحة“

�ضو �لفرق بني �لفيل و�لنملة؟؟

�لفيل رجلو بتنمل ب�س �لنملة رجلها مابتفيل

-----------

و�ضع �لبخيل �أمو�له حتت حجر و كتب 

عليه: هنا ال يوجد نقود

ف�ضاهد جاره �حلجر فاأخذ �ملال و كتب له: 

جارك مل ياأخذ �ضيئا .

-----------

�ثنني من �حل�ضا�ضني خطر ببال �الأول �ن 

يقول حكمة

فقال: قلي من �ضديقك �أقول لك من �نت .

فقال �لثاين: من �ضديقك .

رد �الول: من �نت .

-----------

كان يف �ثنني تنابل-ك�ضالنني متل طالب 

�لكندي-

قال �لو�حد للثاين يا ريت يف عندنا زر 

بنكب�ضه بيطلعلنا كل �ضي بدنا ياه قاله �لثاين 

يا ريت هالزر بينكب�س حلاله

-----------

مرتجم �ضياحي مر�فق ملجموعة �ضياحية 

قال لوحدة حلوة من �ملجموعة و قال لها

I LOVE YOU
فاأجابته

I LOVE YOU TOO
فاأجابها غا�ضبا

I LOVE YOU THREE ?!

-----------

    لي�س �بوها لنجوى كرم �رشبها

    الأنو جورج و�ضوف �ضار طبيب جر�ح 

وهي ماتعلمت ال �لطب �لعربي وال �ل�ضيني

-----------

    �آل كان يف �ثنني تنابل عم يلعبو� �ضطرجن 

�آم ع�ضلو� �يديهون

-----------

    قال كان يف و�حد قال للثاين : �ضو 

��ضمك؟ فاأجابه :�حزر فقال : ما حزرت . 

فقال : ح�ضني . فاأجابه : ما ح�ضنت .

-----------

    يف ولد طلب من �بوه �ن يح�رش له ��ضتاذ 

خ�ضو�ضي .. فاجابه �الب : ملا تنجح

-----------

    ملا طلع مر�س جنون �لبقر �ضافو��أرنب 

طالع عمب يرك�س من حم�س فوقفو� 

�ضاألو� لي�س هربان

    فقال �الأرنب لي�س مادريتو مبر�س 

جنون �لبقر

    فقالو�: لي�س �نت �ضودخلك

    قال �الأرنب قولو هل�ضي للحما�ضنةما 

عمب ي�ضدقو

-----------

    �ت�ضل �لزوج بالبيت فاأجابته �خلادمة 

ف�ضاألها وين �ضتك

    فقالت �خلادمة : �ضتي مع �ضيدي يف 

غرفة �لنوم

    فقال لها :)�وه �ل�ضافلة عمب تخوين 

مع و�حد تاين( فوتي على مكتبي وخدي 

م�ضد�ضي و قو�ضيهم

    وحطيهم بكي�ضني خي�س ورجعي بعدين 

لقلك �ضو تعملي .

    وملا رجعت قال لها : �أدفني �لكي�ضني يف 

�جلنينة �خللفية .

    فقالت �خلادمة: ولكن �ضيدي ما يف عنا 

جنينة خلفية

    فقال لها: لي�س مو هون بيت �أبو خالد 

�حلم�ضي

    فقالت له :ال غلطان 

نكت X نكت  تعليمات �ضحفية
 

   دخل �ضعيد �ل�ضحفي �ل�ضاب على رئي�س حترير �ملجلة 

�لتي يعمل بها منذ �أ�ضهر قليلة بعد �أن ��ضتدعته �ضكرترية 

�لرئي�س، دخل �ضعيد فاإ�ضتقبله رئي�س �لتحرير بحفاوة 

قائاًل:

    - عزيزي �ضعيد �أهاًل و�ضهاًل لقد �أثبت خالل �لفرتة 

�لق�ضرية �لتي ق�ضيتها هنا �أنك �ضحفي جاد وجمتهد.

    - �ضكرً� لك �ضيدي.

    - ومكافاأة لك فقد قررت �أن �أدعك تكتب �ملو�ضوع 

�لرئي�ضي لهذ� �لعدد وهو عن ح�ضار غزة.

يهمني  �ضيدي وهو ب�رش�حة مو�ضوع  لك  �ضكرً�   -    

جدً� �أن �أكتب عنه ملا لغزة من معّزة خا�ضة يف قلب كل 

م�ضلم يتاأمل حل�ضارها �لظامل .

    - نعم نعم معك حق..

    - �ضاأبد�أ على �لفور يا �ضيدي و�ضيكون مقااًل مدويًا 

�إن �ضاء �لله.

مالحظة  هناك  �لبدء  قبل  ولكن  فيك  �لله  بارك   -     

�ضغرية جدً�.

    - ما هي �ضيدي؟

    - �أنت تعرف �أن جملتنا لي�ضت مدعومة من ��ضخا�س 

كبار يف �لدولة .

    - �لق�ضد؟

لبع�س  يتعر�س  �أن  يجب  ال  مقالك  �أن  �لق�ضد   -     

�حلكومات �لعربية �لتي ت�ضارك يف ح�ضار غزة ب�ضكل 

فاعل وتفتخر بذلك، �لله ير�ضى عليك ال نريد م�ضاكل 

باال�ضاءة  ونتهم  �الأمنية  و�الأجهزة  �ملخابر�ت  مع 

للعالقات �لعربية �الخوية.

    - ح�ضنًا �ضيدي �ضاأر�عي ذلك يف مقايل مع �ين �رى 

�ضوء�  يزيدها  �ن  �حد  �لعربية الي�ضتطيع  �لعالقات  �ن 

.!!

    - بارك �لله بك هناك مو�ضوع �ضغري �آخر.

    - ما هو �ضيدي؟

�أوروبية  دول  توزع يف  �أن جملتنا  تعرف  �أنت   -     

و�أمريكا وال نريد �أن نتهم بدعم �الرهاب ومتنع جملتنا 

من �لتوزيع، لذ� ال تتطرق �إىل �ملقاومة وحق �ل�ضعب 

�لله  م�ضاكل  نريد  ال  �الحتالل  حماربة  يف  �لفل�ضطيني 

ير�ضى عليك.

    - ح�ضنًا يا �ضيدي مع �ين ال�فهم كيف يكون دفاع 

�ضعب �عزل عن نف�ضه مقابل جي�س جر�ر �رهابا

�إىل  نتطرق  �أن  نريد  ال  و�أي�ضًا  �إليك  يح�ضن  �لله   -     

�الأثرياء �لعرب و�رشفهم للماليني من �لدوالر�ت على 

�أهل  �ألعاب نارية وعلى �ملطربات و�لر�ق�ضات بينما 

�أنت تعرف �أن م�ضدر دخل  غزة ميوتون من �جلوع، 

فلن  مّنا  زعلو�  �إذ�  هوؤالء  �العالنات  من  هو  �ملجلة 

نرى �إعالنًا و�حدً� و�ضنموت من �جلوع.

    كظم �ضعيد غيظه وقال:

    - ح�ضنًا يا �ضيدي هل من �أو�مر �أخرى؟

�أن  �أريد  ال  ولكن  �بني  يا  ظامل  عليك  ياأمر  ال   -     

�أو�ضيك. ال تتطرق �إىل �أطفال غزة وهم ميوتون جوعًا 

ومر�ضًا بينما �أجهزة �العالم �لعربية م�ضغولة مب�ضابقة 

�لغربية م�ضغولة  �الأغنام و�أجهزة �العالم  ملكة جمال 

وتطالب  �لعر�ق  يف  �الأمريكي  �جلي�س  عليه  عرث  بكلب 

مبنحه حق �جلوء �ل�ضيا�ضي يف �أمريكا ال نريد �أن تزعل 

منا منظمات �لرفق باحليو�ن.

    - �ضبحان �لله وماذ� بعد؟

    - ال �ضيء هذ� كل �ضيء �ضكرً� لك.

    - �أنت متاأكد؟ ال �ضيء بعد؟ ال نريد �أن يزعل مّنا �أحد 

ال�ضمح �لله !!.

    - ما دمت قد ذكرت ذلك ومبا �أن حو�ر �الأديان على 

بتعطيل هذ�  نتهم  �أن  نريد  �الأيام فال  قدم و�ضاق هذه 

�حلو�ر فاأرجو� عدم ذكر �ضيء عن �ليهود و��ضطهادهم 

للفل�ضطينيني و�هانتهم ملقد�ضات �مل�ضلمني ح�ضنًا؟

    - ح�ضنًا �ضيدي.

كلفه  �لذي  �لتحرير  رئي�س  �ضعيد غا�ضبًا من      خرج 

�لتايل  �ليوم  ويف  �ل�ضكل.  بهذ�  غزة  عن  مقال  بكتابة 

�لعنو�ن  وكان  �لتحرير  رئي�س  �إىل  �ملقال  �ضعيد  �ضّلم 

�لدرجة  من  �ضياحي  �ضحي  منتجع  :”غزة  كالتايل 

�الأوىل“

�ملقال على �جلانب �لأي�رس
 من هذه �ل�سفحة

م�ضـورة الن�ضــاء

كان �أحد 
�مللوك يحب 
�أكل �ل�سمك، 
فجاءه يوما 
�سياد ومعه 

�سمكه كبرية، 
فاأهد�ها للملك 

وو�سعها 
بني يديه، 
فاأعجبته، 
فاأمر له 

باأربعة �آلف 
درهم 

فقالت له 
زوجته : بئ�س ما �سنعت

فقال �مللك مَل؟
فقالت: لأنك �إذ� �أعطيت بعد هذ� لأحد من 

ح�سمك هذ� �لقدر قال: قد �أعطاين مثل عطية 
�ل�سياد

 فقال: لقد �سدقت، ولكن يقبح بامللوك �أن 
يرجعو� يف هباتهم وقد فات �لأمر

فقالت له زوجته: �أنا �أدبر هذ� �حلال، فقال: 
وكيف ذلك؟

فقالت : تدعو �ل�سياد وتقول له: هذه �ل�سمكة 
ذكر هي �أم �أنثى؟ فاإن قال ذكر فقل �إمنا طلبت 

�أنثى، و�إن قال �نثى قل �إمنا طلبت ذكر�
فنودي على �ل�سياد فعاد، وكان �ل�سياد ذ� 
ذكاء وفطنة، فقال له �مللك: هذه �ل�سمكة 

ذكر �أم �نثى؟
فقال �ل�سياد: هذه خنثى، ل ذكر ول �أنثى؟

ف�سحك �مللك من كالمه و�أمر له باأربعة �آلف 
درهم

فم�سى �ل�سياد �إىل �خلازن، وقب�س منه 
ثمانية �آلف درهم، و�سعها يف جر�ب كان 
معه، وحملها على عنقه ، وهم باخلروج 

فوقع من �جلر�ب درهم و�حد، فو�سع �ل�سياد 
�جلر�ب عن كاهله، و�نحنى على �لدرهم 

فاأخذه، و�مللك وزوجته ينظر�ن �إليه
فقالت زوجة �مللك للملك: �أر�أيت خ�سة هذ� 

�لرجل و�سفالته، �سقط منه درهم و�حد 
فاألقى عن كاهله ثمانية �آلف درهم، و�نحنى 

على �لدرهم فاأخذه، ومل ي�سهل عليه �أن 
يرتكه لياأخذه غالم من غلمان �مللك

فغ�سب �مللك منه وقال لزوجته �سدقت
ثم �أمر باإعادة �ل�سياد وقال له: يا �ساقط 

�لهمة، ل�ست باإن�سان، و�سعت هذ� �ملال عن 
عنقك لأجل درهم و�حد، و�أ�سفت �أن ترتكه يف 

مكانه؟
فقال �ل�سياد: �أطال �لله بقاءك �أيها �مللك، 

�إنني مل �أرفع هذ� �لدرهم خلطره عندي و�إمنا 
رفعته عن �لأر�س، لأن على وجهه �سورة 

�مللك وعلى �لوجه �لآخر �إ�سم �مللك، فخ�سيت 
�أن ياأتي غريي بغري علم وي�سع عليه قدميه، 
فيكون ذلك ��ستخفافا با�سم �مللك و�أكون �أنا 

�ملوؤ�خذ بهذ�
عجب �مللك من كالمه و��ستح�سن ما ذكره، 

فاأمر له باأربعة �آلف درهم
فعـاد �ل�سياد ومعه �ثنا ع�رس �ألف درهم، 
و�أمر �مللك مناديا ينادي: ل يتدبر �أحد 

بر�أي �لن�ساء، فاإنه من تدبر بر�أيهن و�أمتر 
باأمرهن، ف�سوف يخ�رس ثالثة �أ�سعاف در�همه

غزة منتجع �ضحي �ضياحي 
من الدرجة االأوىل!!

�أجمل  �ضكان غزة  يعي�س 

قررو�  �أن  بعد  �أيامهم 

�إتباع ن�ضائح �الأطباء يف 

�لو�ضول �إىل منط �حلياة 

�ل�ضحية �لقائم على ترك 

�لتي  �لطعام  �أنو�ع  كل 

ت�ضاعد على �إرتفاع ن�ضبة 

و�ل�ضغط  �لكول�ضرتول 

و�لوزن وكذلك �لتخل�س 

�لنفط و�لبنزين  �لتلوث وهي م�ضتقات  �أهم م�ضببات  من 

و�لعقل  للج�ضم  �ملفيدة  �مل�ضي  ريا�ضة  �إىل  و�للجوء 

و�لن�ضاء  و�ملر�س  و�ملعاقني  �ل�ضن  لكبار  خ�ضو�ضا 

�حلو�مل .

�أما �مل�ضت�ضفيات و�لعالج فقد ثبت مبا ال يقبل �ل�ضك باأن 

�لدو�ء �لتقليدي ي�ضبب �الأمر��س ويعطل جهاز �ملناعة 

�لعالج  طرق  �ىل  �للجوء  �الف�ضل  ومن  �جل�ضم  لدى 

�لقدمية باالع�ضاب ،ولذ� فاإن �أهايل غزة رجااًل ون�ضاء 

�لتي  �حلكومات  �إىل  �ل�ضكر  بجزيل  يتوجهون  و�أطفااًل 

�أ�ضلوب  من  لهم  يوفرونه  ملا  غزة  ح�ضار  يف  ت�ضارك 

عي�س �ضحي و�ضليم بعيدً� عن مغريات �حل�ضارة �ل�ضارة 

بال�ضحة .

هذ�  يف  �ضارك  من  لكل  يوفر  �أن  �لله  ي�ضاألون  كما 

�حل�ضار �ملفيد و�جلميل من �حلكومات �لعربية �لفر�ضة 

لعي�س هذه �لتجربة �جلميلة هو وعائلته و�أوالده.

�عتذ�رهم  وخال�س  �ضكرهم  بجزيل  يتقدمون  وكذلك 

�الف  لتجنيد  ��ضطر�رها  عن  �ال�رش�ئيلية  للحكومة 

�نفة  �ل�ضارة  �ملو�د  و�ضول  عدم  من  للتاكد  �جلنود 

�لذكر �ىل منطقة غزة �ل�ضحية .

وكل ح�ضار واأنتم بخري

Ection ضعر على قافيه�

-Infe  �أيـــــا ذ� �لقـلب ال حتـــــزن فــــــذ�ك �حلـب

tion

Injection فـلـن جتــــــدي عقــــــاقري ولن ت�ضفــــــيك

Direction فـــكم من عـاقـــــل فطـــن م�ضى باحلــب

Mention ضـتـنـــــكره وتـنـ�ضــــــــاه ولن يبـــــقى له�

Section فـال تنــــــــظم له �ضعــــرً� وال تكـتــــــب له

Selection وال يحــــــــزنك من باعك فقد �أخطــــاأت

Action وال تبـــــدي له �أ�ضـــــــفـًا وال تبــــــــــدي له

Exception فـــــــــــــاإن �حلب منـزلٌة لبع�س �لنا�س

Tension فبع�س �لنا�س �إن هجـرو� فال حـــــزٌن وال

-Conne  وبع�س �لنا�س �إن هجرو� يظل ويبـقى

tion

-Rea  فو�ضــــــل �لروح �إقبـــاٌل وما �أحـــــاله من

tion

Affection بدعـو�ت ومن قــلــــــب لها �أثــــــــــر و

Passion فـــاإن مل يبـــــقى يل �ضيء فال حــــــــب وال

Conversion فــال �أ�ضـف عـلى دنـيــــــا لـك وعليــك
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علمت جريدة غربة من م�ضادر موثوقة 

و�لتي  �ل�ضي�ضة،  مقاهي  بع�س  �أن 

ولعب  للقمار  �رشية  ف�ضاء�ت  تخ�ض�س 

�لرقابة  حتت  هي  بالدوالر،  �ل�ضدة 

�الأمنية وذلك بعد �ن طفح �لكيل و��ضبح 

�لقمار  بلعب  ي�ضمع  و�خلا�س  �لعام 

�كدت  م�ضادرنا  �ملقاهي،  هذه  د�خل 

�ت�ضلن  من  هن  ”�للعبية“  زوجات  �أن 

مب�ضالح �الأمن و�رشبن معلومة مفادها 

�جلالية  ”رجالة“  من  كبري  عدد  �ن 

متاأخرة  �ضاعات  غاية  �ىل  ي�ضهرون 

نحو  و�جباتهم  �أهملو�  وقد  �لليل،  من 

�زو�جهم و�والدهم...�م فالن قالت 

�ال�ضبوعي  �لر�تب  قب�س  يوم  �ن زوجها  لنا 

”يكمبل“  و  �ملقاهي  الحدى  مبا�رشة  يذهب 

�ىل غاية نهاية �آخر ”بيني“ يف جيبه. وي�ضطر 

لعدة مر�ت اليعار مبلغ من ��ضحابه.

�الجتماعية  للم�ضالح  �لتقدم  �ىل  دفعها  ما 

ل�ضد  �ضتامب“  ”�لفود  من  �ال�ضتفادة  وطلب 

حاجيات �لبيت.

�لقادمة  �اليام  ننتظر تطور�ت �الحد�ث يف   

وللحديث بقية.

مقاهي ”القمار“
 يف بروكلن حتت اجلهر 

واهلل لن يحدث هذا مع اي بلد عربي...

ناتنياهو وليربمان 
يعتذران لرتكيا

م�ضـورة الن�ضــاء

كان �أحد 
�مللوك يحب 
�أكل �ل�سمك، 
فجاءه يوما 
�سياد ومعه 

�سمكه كبرية، 
فاأهد�ها للملك 

وو�سعها 
بني يديه، 
فاأعجبته، 
فاأمر له 

باأربعة �آلف 
درهم 

فقالت له 
زوجته : بئ�س ما �سنعت

فقال �مللك مَل؟
فقالت: لأنك �إذ� �أعطيت بعد هذ� لأحد من 

ح�سمك هذ� �لقدر قال: قد �أعطاين مثل عطية 
�ل�سياد

 فقال: لقد �سدقت، ولكن يقبح بامللوك �أن 
يرجعو� يف هباتهم وقد فات �لأمر

فقالت له زوجته: �أنا �أدبر هذ� �حلال، فقال: 
وكيف ذلك؟

فقالت : تدعو �ل�سياد وتقول له: هذه �ل�سمكة 
ذكر هي �أم �أنثى؟ فاإن قال ذكر فقل �إمنا طلبت 

�أنثى، و�إن قال �نثى قل �إمنا طلبت ذكر�
فنودي على �ل�سياد فعاد، وكان �ل�سياد ذ� 
ذكاء وفطنة، فقال له �مللك: هذه �ل�سمكة 

ذكر �أم �نثى؟
فقال �ل�سياد: هذه خنثى، ل ذكر ول �أنثى؟

ف�سحك �مللك من كالمه و�أمر له باأربعة �آلف 
درهم

فم�سى �ل�سياد �إىل �خلازن، وقب�س منه 
ثمانية �آلف درهم، و�سعها يف جر�ب كان 
معه، وحملها على عنقه ، وهم باخلروج 

فوقع من �جلر�ب درهم و�حد، فو�سع �ل�سياد 
�جلر�ب عن كاهله، و�نحنى على �لدرهم 

فاأخذه، و�مللك وزوجته ينظر�ن �إليه
فقالت زوجة �مللك للملك: �أر�أيت خ�سة هذ� 

�لرجل و�سفالته، �سقط منه درهم و�حد 
فاألقى عن كاهله ثمانية �آلف درهم، و�نحنى 

على �لدرهم فاأخذه، ومل ي�سهل عليه �أن 
يرتكه لياأخذه غالم من غلمان �مللك

فغ�سب �مللك منه وقال لزوجته �سدقت
ثم �أمر باإعادة �ل�سياد وقال له: يا �ساقط 

�لهمة، ل�ست باإن�سان، و�سعت هذ� �ملال عن 
عنقك لأجل درهم و�حد، و�أ�سفت �أن ترتكه يف 

مكانه؟
فقال �ل�سياد: �أطال �لله بقاءك �أيها �مللك، 

�إنني مل �أرفع هذ� �لدرهم خلطره عندي و�إمنا 
رفعته عن �لأر�س، لأن على وجهه �سورة 

�مللك وعلى �لوجه �لآخر �إ�سم �مللك، فخ�سيت 
�أن ياأتي غريي بغري علم وي�سع عليه قدميه، 
فيكون ذلك ��ستخفافا با�سم �مللك و�أكون �أنا 

�ملوؤ�خذ بهذ�
عجب �مللك من كالمه و��ستح�سن ما ذكره، 

فاأمر له باأربعة �آلف درهم
فعـاد �ل�سياد ومعه �ثنا ع�رس �ألف درهم، 
و�أمر �مللك مناديا ينادي: ل يتدبر �أحد 

بر�أي �لن�ساء، فاإنه من تدبر بر�أيهن و�أمتر 
باأمرهن، ف�سوف يخ�رس ثالثة �أ�سعاف در�همه

غرائب وعجائب الن�ضاء
بني الغمو�ص واخلرافه

 واملعتقدات يف حياتها مع النا�ص

<<<<<<<<< تعالو ن�ضووووف >>>>>>>>

مهرجان �ضرب االأزواج
يف �لهند �ل�ضينيه يقام مهرجان ل�رشب �الزو�ج حيث 

تقوم �لزوجات بحمل ما تي�رش

من �لع�ضي و�حلجاره يف �ضاحه عامه ينتظرون مرور 

�الزو�ج لينهالو� عليهم �رشبا

�ن  �لزوج  وعلى  و�لر��س  �لظهر  على  �لنهار  طو�ل 

يتحمل �المل مهما كان ومن ي�ضتكي

يو�ضف باجلبان طو�ل حياته ويعي�س ذليل بالقريه .

اغلى الزوجات بالعامل
ن�ضاء ) �ضابو ( بواليه ) ما ني�ضور ( �لهنديه هن �غلى 

�لزوجات يف �لعامل كله

�ضنه  كل  �ملهر  دفع  يكرر  �ن  �لرجل  على  يجب  �ذ 

لزوجته طو�ل حياته

طلب اليد يف مومبا�ضا
�ل�ضوماليه  �ل�ضو�حل  قباله   ) مومبا�ضا   ( جزيره  يف 

ين�س �لقانون هناك على �ن كل فتاه

يف  �الثنان  ويتقابل  رجالن  يدها  يطلب  �ن  يجب 

�رش�ع مميت ينتهي باأن يفوز �ملنت�رش

بيد فتاه �حالمه .

اجناب االطفال
قبيله تعي�س يف �ضهول  باأفغان�ضتان هناك  يف قندهار 

جبل �ضهل �ضني

�جلبل  ت�ضعد  �ن  �الوالد  �جناب  يف  �لر�غبات  فعلى 

مائه مره ذهابا وعوده

لكي تنجب بنت �ما �لتي ترغب يف �حل�ضول على ولد 

فالبد �ن ت�ضعد �جلبل

خم�ضني مره على ركبتيها .

ي�ضبح عبدا للعائله
�لو�ضع  عند  �ملر�أه  ماتت  �ذ�  �ل�رشقيه   ) �جنوال   ( يف 

فعلى �لزوج �ن يدفع تعوي�ضا الهلها

�ن ي�ضبح عبد� لعائله زوجته مدى �حلياه 

500
زوجه يف ع�ضمة رجل

بالكامريون   ) �لبيكوم   ( ملك  كان   1952 عام  يف 

بافريقيا يف ع�ضمته 500 زوجه يعني بعد ما يطلع من 

زوجته �الوىل يعود لها بعد �ضنه ون�س تقريبا

يعي�ضون  زوجه   500 �ل  �ن  باملو�ضوع  �لغريب 

ب�ضعاده

يا لطيييييف

 14-1-2010 �الربعاء  ��رش�ئيل  قدمت 

�عتذ�ر� ر�ضميا لرتكيا على طريقة معاملتها 

�الثنني  ��ضتدعائه  �ثناء  ل�ضفريها  �ملهينة 

بذلك  �لذئاب“ نازعة  ”و�دي  م�ضل�ضل  ب�ضبب 

�لبلدين  بني  خطرية  دبلوما�ضية  �زمة  فتيل 

�للذين ي�ضوب �لتوتر عالقتهما ��ضا�ضا.

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�س  مكتب  �علن  فقد 

ووزير  نتنياهو  ”�ن  بيان  يف  نتنياهو 

بالتن�ضيق  �عد�  ليربمان  �فيغدور  �خلارجية 

وزير  نائب  �ر�ضلها  �لتي  �العتذ�ر  ر�ضالة 

�خلارجية )د�ين( �يالون �ىل �ل�ضفري �لرتكي 

�آملني �ن ي�ضع ذلك حد� لهذه �لق�ضية“.

”�عرب  �لوزر�ء  رئي�س  �ن  �لبيان  و��ضاف 

مرة �خرى عن قلقه من توتر �لعالقات بني 

�ىل  توجيهات  و�عطى  وتركيا“،  ��رش�ئيل 

�مل�ضوؤولني ”اليجاد و�ضائل حتول دون هذ� 

�الجتاه“.

وعلى �لفور �علنت تركيا قبولها لهذ� �العتذ�ر 

وقال رئي�س �لوزر�ء رجب طيب �ردوغان 

لرو�ضيا  زيارة  من  عودته  لدى  لل�ضحافيني 

نريده  كنا  �لذي  �لرد  تلقينا  باننا  ”�بلغوين 
و�لذي كنا ننتظره من �لناحية �لدبلوما�ضية. 

�لر�ضالة تت�ضمن �عتذ�ر�“.

وكانت �الزمة بني تركيا و��رش�ئيل تفاقمت 

هذ�  من  �ضفريها  با�ضتدعاء  �نقرة  تهديد  مع 

�عتذ�ر�  �ال�رش�ئيليون  يقدم  مل  �ذ�  �لبلد 

ر�ضميا �رشيحا.

�نه  غول  �لله  عبد  �لرتكي  �لرئي�س  وقال 

فاذ�  �ليوم.  م�ضاء  ”حتى  ��رش�ئيل  ميهل 

�ضيعود  �ضفرينا  فان  )�خلطاأ(  ي�ضححو�  مل 

وكالة  عنه  نقلت  كما  طائرة“  �ول  يف  غد� 

�النا�ضول.

�وغوز  �بيب  تل  يف  �لرتكي  �ل�ضفري  وكان 

�مام  لالذالل  �الثنني  تعر�س  ت�ضليك-كول 

��ضتدعاه  عندما  و�ل�ضحافيني  �مل�ضورين 

د�ين  �ال�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  نائب 

�يالون لالحتجاج على م�ضل�ضل تركي �عتربته 

��رش�ئيل معاديا ال�رش�ئيل ولليهود.

فقد �ثار �يالون ثائرة �نقرة بتجاهله �لتقاليد 

��ضتدعائه  خالل  �لدبلوما�ضية  و�العر�ف 

�ل�ضفري حيث حر�س على و�ضع ترتيبات تقلل 

من �ضاأنه، وجعله يجل�س يف مقعد منخف�س.

كما رف�س �يالون م�ضافحة �ل�ضفري و�رغمه 

على �النتظار طويال يف رو�ق قبل ��ضتقباله. 

وتعمد عدم و�ضع �ي علم تركي على �لطاولة 

�ال�رش�ئيلي،  بالعلم  مكتفيا  �للقاء  خالل 

و�عطى تعليمات بعدم تقدمي �ي �رش�ب لل�ضفري 

وطلب من �ل�ضحافيني �ن يذكرو� �ن �ل�ضفري 

كان ”جال�ضا مب�ضتوى �أدنى“ من �مل�ضوؤولني 

�ال�رش�ئيليني.

وقال �لدبلوما�ضي �لرتكي بعد هذه �لو�قعة 

من  عاما   35 طو�ل  �تعر�س  ”مل  �ملهينة 

حياتي �ملهنية ل�ضيء من هذ� �لقبيل“.

�ضفري  �لثالثاء  �نقرة  ��ضتدعت  جانبها  من 

ت�رشف  على  باحتجاجها  البالغه  ��رش�ئيل 

�يالون وطالبت باعتذ�ر�ت.

عن  �ليوم  �ضباح  �يالون  د�ين  �عتذر  وقد 

�لرتكي  �ل�ضفري  مع  بها  تعامل  �لتي  �لطريقة 

”��رش على  وقال يف بيان �ضادر عن مكتبه 

ت�ضتهدف  �لتي  �لهجمات  على  �حتجاجي 

��رش�ئيل يف تركيا. غري �نه لي�س من عادتي 

�مل�ضتقبل  ويف  �الجانب،  �ل�ضفر�ء  �هانة 

�ضاو�ضح موقفي بطرق دبلوما�ضية مقبولة“.

كما �عرب نتنياهو عن ”ر�ضاه“ على �عتذ�ر 

وز�رة  ”�حتجاجات  �ن  معترب�  �يالون، 

�لرتكي  �ل�ضفري  �ىل  نقلتها  �لتي  �خلارجية 

�ي�ضالها  ينبغي  كان  لكن  م�ضمونا،  مربرة 

بطريقة دبلوما�ضية مقبولة“.

يف  �ضنة   60
خدمة اجلالية

�حتفل �لزميل �ضعيد 

�التب بعيد ميالده 

�ل�ضتون يف جو حميمي 

ح�رشه جمموعة من 

�ل�ضحافيني �لذين 

�ضاركوه فرحة عيد 

�مليالد وقا�ضموه �لكيك 

�لذي كان جد لذيذ.

�ضعيد �التب دخل عقده 

�ل�ضتني وهو حامال 

للري�ضة حيث قرر ر�ضم 

ما تي�رش من �للوحات 

�لزيتية �لغريبة و�جلميلة يف �آن و�حد، على حد تعبري 

�حد �لنقاد.

�ل�ضهرة د�مت حتى �لثالثة فجر�، ح�رشها عوين 

حد�دين، خالد �لك�ضا�ضبة، �حد �ضحافيي غربة، 

وعدنان �حلروب من �حلو�دث �ضابقا �لر�ية حاليا 



6

Ghorba News

Thursady January, 14th  2010- Vol 3  Issue#61 äGAÉ```a`°VäGAÉ```a`°V

"∂«Ø°ûj ˆG ó°SÉM ÚY hCG ¢ùØf πc öT øeh , ∂jPDƒj Å°T πc øe , ∂«bQG ˆG º°ùH"
á«YöûdG á«bôdÉH …hG óàdG

ó©°S ƒHCG ñC’G ™e áæ°ùdGh ÜÉàµdG øe
Healing by Quran & the Sunah

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

*Get the Immigration Status You Deserve*

*At a Price You can Afford»*

“IMMIGRATION ATTORNEYS”  مكتب حماماة متخ�ض�ص يف الهجرة

ANN C. BARCHER, ESQ.  A.B (HARVARD), J.D (NYU), LL.M (NYU)

SYED H. IMAM, ESQ.  M.A, LL. M (NYU), M.P.A (HARVARD), I.T.P 

(HARVARD) 

Law Offices of Barcher & Imam, P. C.

65 Broadway, Suite 712, New York, NY 10006

212-430-6579         917-847-9154           845-702-3739

GREEN CARDS, CITIZENSHIP, WORK PERMITS, VISAS

ùf°اعدكم يف احل�ضول على: بطاقة االقامة الدائمة }الغرين كاردz - اجلن�°ية االمريكية
zريات }الفيز°TCÉأنواع التG ت�ضريح بالعمل - وكافة

S°يكون لديكم الو�°عية القانونية التي حتتاجونها
بالثمن الذي تقدرون عليه



Ghorba News

Thursady January, 14th  2010- Vol 3  Issue#617

 دعوات للت�ضدد يف منح التاأ�ضرية االأمريكية

�الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  بارز  جمهوري  �ضيناتور  حث 

هيالري كلينتون على زيادة معتربة لعدد �لوحد�ت �ملتخ�ض�ضة 

مع  �ملكثف  �لتدقيق  بغية  �لعامل  عرب  �الأمريكية  بالبعثات 

�ملتقدمني للح�ضول على تاأ�ضرية �أمريكية، وذلك لدو�ع �أمنية 

”�الإرهابيني“ �أو  �أي عالقة حمتملة لهم مع  �لتحقق من  ت�ضمل 

�جلماعات �الإجر�مية.

و�نتقد �ضيناتور والية �أيو� ت�ضارلز غر��ضلي يف ر�ضالة وجهها 

�إىل �لوزيرة كلينتون بطء وترية تكوين وحد�ت �أمن �لتاأ�ضري�ت 

�لتي ال تتجاوز �لع�رشين حاليا رغم �أن �لبعثات �الأمريكية يف 

�خلارج تتجاوز �ملائتني.

لو�ضعها  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  على  بالالئمة  و�أنحى 

”عر�قيل“ �أمام جهود وز�رة �الأمن �لقومي �لر�مية �إىل تعزيز 
وجودها يف �لعديد من �لقن�ضليات.

�أن  ”يعني  �لوترية �حلالية  ��ضتمر�ر  �أن  �ل�ضيناتور من  وحذر 

�أمريكا �ضتنتظر 20 عاما �أخرى لتوزيع وحد�ت �أمن تاأ�ضري�ت 

قد  �لقومي  �الأمن  وز�رة  كانت  مركز�  �أربعني  يقارب  فيما 

�ضنفتها على �أنها معر�ضة خلطر بالغ“.

خا�ضة  �الإطالق  على  مقبول  غري  �أمر  ”وهذ�  قائال  و�أردف 

يف �ضوء حماولة عمر فاروق عبد �ملطلب �إ�ضقاط طائرة على 

ديرتويت يوم عيد �مليالد“، م�ضري� �إىل �أن خطة ن�رش وحد�ت 

هذ�  من  توجد وحدة  ال  �إذ  تقريبا،  تتقدم  �لتاأ�ضري�ت مل  �أمن 

�لقبيل مثال يف لندن حيث ح�ضل عبد �ملطلب على تاأ�ضريته من 

عبد  منها  ينحدر  �لتي  نيجرييا  يف  وال  �الأمريكية،  �ل�ضفارة 

�ملطلب.

�أمريكا  الأمن  حيوية  باأنها  �لوحد�ت  هذه  غر��ضلي  وو�ضف 

�إرهابي  هجوم  �أي  �ضد  �الأوىل  دفاعها  خطوط  متثل  الأنها 

�أجنبي.

 11 هجمات  بعد  �لكونغر�س  يف  �ضدرت  قد  دعو�ت  وكانت 

�خلارجية  وز�رة  بتجريد  طالبت   2001 �ضبتمرب/�أيلول 

�الأمريكية من �ضالحية منح �لتاأ�ضري�ت، �إال �أن وزير �خلارجية 

�مل�رشعني  يقنع  �أن  ��ضتطاع  باول  كولني  �آنذ�ك  �الأمريكي 

�لوحد�ت  ت�ضكيل  وكان  وز�رته،  مع  �ل�ضالحية  تلك  باإبقاء 

�الأمنية �ملذكورة هو �حلل �لتو�فقي.

äGAÉ```a`°VäGAÉ```a`°V

ملجل�س  �لتنفيذي  �ملدير  نا�ضد 

�لرئي�س  )كري(  �الأمريكية  �الإ�ضالمية  �لعالقات 

وجهها  ر�ضالة  يف  �أوباما،  بار�ك  �الأمريكي 

على  �لت�ضييق  وقف   ،7-1-2009 �خلمي�س  له 

�جلديدة  �لقو�عد  فر�س  بعد  �أخري�  �ملحجبات 

�لتى و�ضعتها �إد�رة �أمن �لنقل �الأمريكية لدخول 

�مل�ضافرين �إىل �لواليات �ملتحدة.

�ضكاوى  تلقت  منظمته  �إن  عو�س  نهاد  وقال 

بـ“حت�ض�س“ روؤو�س �ملحجبات يف �ملطار�ت.

و�أعرب عو�س يف ر�ضالته لـ“�أوباما“ عن دعمه 

ل�ضيا�ضته يف ”حفظ �أمن �لبالد“ ولكن ”لي�س عرب 

متييز �لنا�س من خالل �لدين و�لعرق و�للون“- 

على حد تعبريه.

�لرئي�س  ”كري“،  رئي�س  عو�س،  نهاد  وذّكر 

�الأمريكي بخطابه يف �لقاهرة و�لذي �أ�ضار فيه 

�إىل  جلاأت  حمجبة  �مر�أة  حقوق  عن  دفاعه  �إىل 

�ملحاكم للمطالبة بحقها يف و�ضع �حلجاب.

�الأمريكية  �الإ�ضالمية  �لعالقات  جمل�س  وكان 

باإخ�ضاع  تق�ضى  �لتى  �جلديدة  �ملعايري  �عترب 

و�إ�ضالمية  عربية  دولة   13 من  م�ضافرين 

�ل�ضعود  قبل  م�ضددة  تفتي�س  الإجر�ء�ت 

للطائر�ت، �ضوف ت�ضتهدف �مل�ضلمني �الأمريكيني 

�لذين ي�ضكلون غالبية هذه �لدول.

�الأحد  �الأمريكية  �لنقل  �أمن  �إد�رة  وفر�ضت 

�مل�ضافرين  باإخ�ضاع  تق�ضى  جديدة  �إجر�ء�ت 

دولة   14 من  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  جو� 

دولة   13 بينها  من  م�ضددة،  تفتي�س  الإجر�ء�ت 

و�إير�ن  كوبا  هى  �لـ14  و�لدول  �إ�ضالمية، 

و�ل�ضود�ن و�ضوريا ونيجرييا و�ليمن وباك�ضتان 

و�لعر�ق  و�جلز�ئر  و�ل�ضعودية  و�أفغان�ضتان 

ولبنان وليبيا و�ل�ضومال.

�ضكاوى
”حاالت  �إن  عو�س،   نهاد  وقال 

�ملطار�ت  يف  �مل�ضلمني  ��ضتهد�ف 

وتنت�رش،  تتكرر  �الأمريكية 

�ملنظمة  ملكاتب  ت�ضل  و�ل�ضكاوى 

�لدين  ب�ضب  متييزية  �إجر�ء�ت  من 

ولي�س ب�ضبب �ل�ضلوك“.

��ضتهد�ف  مع  ”نحن  و�أ�ضاف 

�أو  �ضلوكهم  ب�ضبب  �الأ�ضخا�س 

�ملن�ضاأ  ب�ضبب  ولي�س  �أفعالهم 

�لد�ضتور  يخالف  وهذ�  �لب�رشة،  ولون  و�لدين 

�الأمريكي“.

مكتبا   36 لديها  ”كري“  �أن  �إىل  عو�س  و�أ�ضار 

�ضكاوى  تلقت  وقد  �ملتحدة،  �لواليات  حول 

توؤكد �أن م�ضلمات حمجبات تعر�ضن للم�ضايقة، 

و�أن �حلجاب �الآن �أ�ضبح �أحد موؤ�رش�ت �رشورة 

�لتفتي�س �العتباطي يف حني �أن معظم �مل�ضافر�ت 

جزء�  غطني  �لر�هبات  وبع�س  �لتنانري،  يلب�ضن 

�أكرب من �لوجه، �أكرث مما يغطي �حلجاب، كما 

�أكرب،  م�ضاحة  تغطي  �لف�ضفافة  �ملالب�س  �أن 

فيما  فقط،  �ملحجبات  م�ضايقة  متت  ذلك  ومع 

يجب �إخ�ضاع �جلميع لنف�س �الإجر�ء“.

حت�ض�ص روؤو�ص املحجبات
ويف �ضياق مت�ضل، قال عو�س: �أبرزنا حالتني 

جديدة،  مرحلة  دخول  على  كموؤ�رش  مل�ضلمتني 

طلبنا  قد  وكنا  �لرئي�س،  بها  ُنعلم  �أن  ويجب 

تف�ضري� من �إد�رة �ضالمة �ملو��ضالت.

خط  يف  و�قفة  كانت  م�ضلمة  �الأوىل  و�أو�ضح: 

منها  وطلب  �مل�ضوؤولني  �أحد  و�أتاها  �النتظار 

ترتدي  الأنها  للتفتي�س  �ل�ضف  من  �خلروج 

�أحد  هو  �حلجاب  �إن  لها  وقال  �حلجاب، 

�لتفتي�س  ب�رشورة  تخطرنا  �لتي  �ملوؤ�رش�ت 

�لالزم.. مل يطلبو� منها خلعه، ولكنهم حت�ض�ضو� 

وهذ�  �لنا�س  �أمام  ج�ضمها  وعلى  ر�أ�ضها  على 

�مر�أة  وهناك  �ل�ضخ�س.  خل�ضو�ضية  �خرت�ق 

�أخرى تزور زوجها يف �أوهايو قادمة من كند� 

و��ضتجوبت  �حلجاب  ب�ضبب  �ملطار  يف  �أوقفت 

فرتة طويلة ومنعت من �ل�ضفر“.

باأنه  �رشح  �أم�س  خطابه  يف  ”�أوباما  و�أ�ضاف 

لن ي�ضمح �أن ي�ضيطر علينا �خلوف كاأمة، الأن هذ� 

�أن  نريد  ونحن  �الأعد�ء،  بن�رش  ت�ضليما  �ضيكون 

�الأجهزة  قبل  تطبيق روح هذ� �خلطاب من  يتم 

�الأمنية“.

هو  �حلجاب  ”��ضتهد�ف  عو�س  نهاد  وقال 

�لد�ضتور  يحميه  م�رشوع  ديني  لرمز  ��ضتهد�ف 

�الإ�ضالمي،  للعامل  حتدث  و�أوباما  �الأمريكي، 

بفخر يف خطابه بالقاهرة، عن دفاعه عن حق 

حماية  على  �الأدلة  كاأحد  حجابها  بو�ضع  فتاة 

على  �أنه  �أتوقع  ”ال  موؤكد�  �لدينية“،  �حلريات 

وترية  لتخفيف  حجابها  تنزع  �أن  �الآن  �مل�ضلمة 

�له�ضترييا غري �ملربرة“.

نهاد عو�ص: تلقينا �ضكاوى بعد القوانني اجلديدة
م�صلمو اأمريكا يطالبون اأوباما بوقف ”فح�س“ املحجبات باملطارات

��ضربو� �أطفالكم.. فالعقاب �لبدين �خلفيف يجعلهم �أكرث جناحاً
�إن  حديث  �أمريكي  بحث  يقول 

تهذيب �الأطفال بال�رشب �خلفيف 

�أكرث  يجعلهم   -  smacking  -

عن  �لكرب  عند  وجناحًا  �ضعادة 

�أولئك �لذين مل يتعر�ضو� لعقاب 

بدين.

قد  �لتي  �لدر��ضة،  ووجدت  بل 

تثري حفيظة �جلماعات �ملد�فعة 

عن حقوق �الأطفال، �أن �ل�ضغار 

من  �لنوع  لهذ�  تعر�ضو�  �لذين 

�ضن  بلوغ  حتى  �لبدين  �لعقاب 

�أف�ضل  باأد�ء  متيزو�  �ل�ضاد�ضة، 

�أكرث  وكانو�  �ملد�ر�س  يف 

يتم  مل  ممن  �ضو�هم  عن  تفاوؤاًل 

تقريعهم على هذه �ل�ضاكلة.

�لفئة  �أن  �خلرب�ء  �كت�ضف  كما 

رغبة  بينهم  تزد�د  �الأوىل 

�ال�ضطالع بعمل تطوعي، و�أنهم 

�اللتحاق  على  حر�ضا  �أكرث 

باجلامعة.

وجتادل �جلماعات �ملد�فعة عن 

�ل�ضا�ضة  �الأطفال وبع�س  حقوق 

باأن �ل�رشب هو �ضكل من �أ�ضكال 

�لزمن،  عليها  عفا  �لتي  �لعقاب 

وعلى  ت�ضبب،  �أن  ميكن  �لتي 

بال�ضحة  م�ضاكل  �لطويل  �ملدى 

�لعقلية.

غانوي،  ماجوري  وقالت 

بروفي�ضور علم �لنف�س بكلية 

�إن  ميت�ضغان،  يف  كالفني 

�لدليل  جتد  مل  در��ضتها 

�لكايف �لذي يحد من حرية 

كيفية  حتديد  يف  �الآباء 

معاقبة �أبنائهم.

جرى  �لبحث،  وخالل 

مر�هقًا   179 ��ضتجو�ب 

تعر�ضهم  مر�ت  حول 

توقف  �لتي  و�ل�ضن  لل�رشب 

�لبدين،  �لعقاب  فيها 

عن  �ملعلومات  تلك  وقورنت 

تاأثرت  رمبا  �لتي  �ضلوكياتهم 

�لتاأثري  ذلك  وت�ضمن  بال�رشب، 

�ل�ضلبي، و�ضمل �ل�ضلوك �ملعادي 

�جلن�ضي  و�لن�ضاط  للمجتمع، 

و�الكتئاب،  و�لعنف،  �ملبكر، 

مثل  �الإيجابيات  �إىل  باالإ�ضافة 

�لنجاح �الأكادميي و�لطموح.

�أولئك  �أن  �لنتيجة  ووجدت 

�أيدي  على  �ل�رشب  تلقو�  �لذين 

�ل�ضاد�ضة،  �ضن  حتى  �الآباء 

كافة  يف  �أف�ضل  �أد�ئهم  جاء 

لي�ضو�  و�أنهم  �الإيجابية،  �لفئات 

�ل�ضلبيات،  حيث  من  �الأ�ضو�أ، 

تتم معاقبتهم  بالذين مل  مقارنة 

ج�ضديًا مطلقًا.

معاقبتهم  جرت  �لذين  �لفئة  �أما 

بدنيًا من �ضن �ل�ضابعة وحتى 11 

تفوقًا  �أكرثً�  كانو�  فقد  عامًا، 

�لفئة  عن  �لعملي  �لتح�ضيل  يف 

�لبدين  للعقاب  تتعر�س  مل  �لتي 

من  �أقل  تقييمهم جاء  لكن  �أبدً�، 

حيث �لنو�حي �ل�ضلبية.

�الأخري  �لعلمي  �لبحث  وياأتي 

يف  ن�رش  الآخر  متامًا  مغايرً� 

�ضبتمرب/�أيلول �ملا�ضي وجد �أن 

�الأطفال  يجعل  �لبدين  �لعقاب 

�أكرث عدو�نية ويوؤثر على منوهم 

�لذهني وقدر�تهم �الإدر�كية.

و�أظهرت �لدر��ضة عن �الأطفال، 

من  وعدد 

ت  �ضا � ر لد �

تابعت  �الأخرى 

جمموعة �أطفال 

مرحلة  من 

وحتى  �لطفولة 

�أن  �لبلوغ، 

قد  �ل�رشب 

�أكرث  يجعلهم 

 ، لية � نعز �

�أولئك  و�أن 

تعر�ضو�  �لذين 

للعقاب �لبدين يف عمر �ضنة و�حدة 

وتر�جع  �رش��ضة  �أكرث  �أ�ضبحو� 

منو قدر�تهم �الإدر�كية، مقارنة 

مبن يتم تقريعهم �ضفاهة فقط.

 

�الأمريكية،  �لدر��ضة  و�ضملت 

�أطفال  لديهم  عائلة   2500
�ضنة  بني  �أعمارهم  ترت�وح 

قام  �أعو�م،  وثالثة  وعامان 

خاللها �لباحثون بت�ضجيل حاالت 

و��ضتخد�م  لل�رشب  تعر�ضهم 

�أنظمة معتمدة لقيا�س �ضلوكياتهم 

ومهار�تهم �لذهنية.

 وبينت در��ضة �أخرى �أن معاقبة 

�خلام�ضة  �ضن  يف  بدنيًا  �الأطفال 

لديهم  يطور  عامًا،   16 وحتى 

�الجتماعي  �ل�ضلوك  ظاهرة 

�ل�ضائن، وبو�قع ثالثة �أ�ضعاف، 

يتعر�ضو�  مل  ممن  �أقر�نهم  عن 

لل�رشب.

غربة نيوز 

Ghorba News

Thursday November, 26th  2009- Vol 2  Issue#577

 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�ضرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة االرهاب يف االف 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف والية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �ضتنغر  U°واريخ   AGô°�ل ال�ضعي 
واعادت  اهلل  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�ضابقة  باعتقاالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اهلل كما �°ملت االتهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  االمريكية بوظيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�ضتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  �المريكية  �ل�ضلطات  وكانت 

��ضول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�ضلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�ضعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �ضفر  وجو�ز�ت  ��ضلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��ضيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�ضلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�ضخا�س  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��ضخا�س  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�ضى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�ضجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ضتة ��ضخا�س �خرين بجر�ئم ذ�ت �ضلة بهذه 

حدرج  ح�ضن  فان  �التهام  ن�س  ومبوجب  �مل�ضالة 

 1200 حو�ىل  �ر�ضال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�ضTÉس من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �ضوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�ضعر

مب�ضاعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tضخ�س تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ضاعدة 
حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�ضن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�ضعي  jG†ضا 
 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �ضفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �ضور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�ضار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �ضل�ضلة  م�ضدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ضتخد�مها يف 

ت�ضنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�ضالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�س �التهام

�خرين  ��ضخا�س  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �ضوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��ضيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �ضيار�ت  وثالث   2  øضتي�ض�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�ضلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ضتاتن  من  قا�ضم  حبيب  وم�ضطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�ضبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�ضائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�ضائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�ضل  قم�ضان  من   334h  á«لريا�ض� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�ضيك  جاني�س  وقالت  �لريا�ضية  ني�س 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

مت  �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�ضق  جهد 

�ن�ضطته  �لله متويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�ضوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ضاعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�س  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�ض�

�الجر�مية لتمويل وت�ضليح نف�ضها“ وقد �تهم خم�ضة 

مماثلة  تهريب  بان�ضطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �ضلوفاكيا ولبنان 

�ضتينغر  �ضو�ريخ  �ر�ضال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�ضTÉس  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�ضادة 

”كولت �م4-“ �ىل �ضوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعتقاالت �°ملت بن�ضلفانيا ونيويورك...

JG¡ام ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلحة حزÜ اˆ

3 22
Gأ�ضبوعية حرة م�ضتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�°در يف نيويورك، 

وتوزع يف الواليات املتحدة 
G’أمريكية
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.áæ°S 15 ح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها -
- ديب هاين حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي جنار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزË و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقب بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�س ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة ا’أوراق اخلا�°ة باجلن�ضية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراح عربي و اجنليزي.

 ن�ضاعد يف التح�°ري المتحان اجلن�ضية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

www.ghorbanews.com
Tel: 718-680-6800
Fax: 718-408-1845

ghorbanews1@yahoo.com
mail@ghorbanews.com
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بقلـــم فتحي فوراين
بع�س  �أقر�أ  �أن  يل  ..��ضمحو� 

�ل�رشيعة..و�أعزف  �لربقيات 

�إيقاع ع�رش �ل�رشعة.. لعل  على 

�إىل عنو�نها  ت�ضل  �لربقيات  هذه 

�أو عناوينها.. وت�ضيب هدًفا.. 

وبذلك توؤدي �لر�ضالة!

األربقية االأوىل
جميعا..  ”نحن 
م�ضتهدفون..“

خمتلف  على  جميًعا،  نحن   

�لطائفية.. �نتماء�تنا 

م�ضتهدفون..

لغتنا �لعربية م�ضتهدفة..

ح�ضارتنا م�ضتهدفة..

وم�ضجًد�  كني�ضًة  مقد�ضاتنا 

وقرًب�..كلها  م�ضتهدفة..

�آبائنا  وطن  يف  ووجودنا 

و�أجد�دنا تغمره غابة من عالمات 

�لغيوم  �ضماءه  �ل�ضوؤ�ل..وتغطي 

�لد�كنة..وعالمات �القتالع!

األربقية الثانية
القراآن الكرمي واالإجنيل 
املقد�ص حتت خيمة واحدة

و�الإجنيل  �لكرمي  �لقر�آن 

�إىل  جنًبا  �ملقد�س..ي�ضكنان 

قلبي  ويف  مكتبتي  يف  جنب 

ووجد�ين..

�لنافذة.. فتحت  �أم�س 

�لقر�آن،  �رشفة  من  و�أ�رشفت، 

و�ل�ضالم  �ملحبة  ر�ضول  على 

�لعذر�ء.. مرمي  و�ل�ضيدة 

و�ل�ضالم.. �ل�ضالة  عليهما 

ح�ضابية..م�ضتعيًنا  بعملية  وقمت 

الألفاظ  �ملفهر�س  بالـ“معجم 

�لقر�آن �لكرمي“، فتك�ّضفت �أمامي 

�ل�ضورة �لتالية:

لقد ورد ذكر �ل�ضيد �مل�ضيح ر�ضول 

�ملحبة و�ل�ضالم يف �لقر�آن �لكرمي 

�إحدى ع�رشَة مرًة..

وورد ذكر �ل�ضيدة مرمي �لعذر�ء 

وثالثني  �ل�ضالم..�أربًعا  عليها 

مرًة..

�إنه �أعظم تكرمي..و�أنبل تكرمي..

�لدين  تكرمي..لرموز  و�أروع 

�مل�ضيحي يف �لقر�آن �لكرمي..

األربقية الثالثة
لقد رفعوا راية القومية 

العربية

�أ�ضتعر�س  م�ضاء..رحت  �أم�س 

رّو�د  وثائقًيا..يزينه  �رشيًطا 

�حلديثة..�لذين  �لعربية  �لنه�ضة 

�لعربية.. �لقومية  ر�ية  رفعو� 

يف �لعهد �لعثماين..

�لكتاب  بع�س  �أمامي  فمّر 

و�آل  �ليازجي  �آل  من  و�الأدباء 

�لرحمن  لعبد  �إ�ضافة  �لب�ضتاين 

و�ضبلي  فار�س  ومنر  �لكو�كبي 

و�ضكيب  �أنطون  وفرح  �ضمّيل 

�لريحاين  �أر�ضالن..و�أمني 

وجرب�ن خليل جرب�ن..و�لقائمة 

طويلة حدودها �ل�ضماء..

األربقية الرابعة
اأملطران وال�ضيخ

حتت مظلة واحدة
و�ل�ضيخ  حنا  �لله  عطا  �أملطر�ن 

تو�أمان.. �أَخو�ن  �ضالح  ر�ئد 

و�حدة.. رئة  من  يتنف�ضان 

�ل�ضفا.. نبع  من  وي�رشبان 

و�حدة.. من�ضة  على  يجل�ضان 

عن  و�حدة..دفاًعا  ر�ية  وحتت 

�لعربي  �لوجه  �الأق�ضى..وعن 

لزهرة �ملد�ئن..

�ل�ضدر..وينطوي  ي�رشح  م�ضهد 

داللة..ويحمل  من  �أكرث  على 

ر�ضالة!

وتفاوؤيل.. �إمياين  ويزد�د 

بخري.. ز�لت  ما  �لدنيا  باأن 

�لغيوم  لنا..رغم  �مل�ضتقبل  و�أن 

”�ملارقة“ �لعابرة..
تنفرجي“..هكذ�  �أزمة  ”�إ�ضتدي 

علمنا �لر�ضول �لعربي )�س(

ودو�م �حلال من �ملحال!..هكذ� 

عّلمنا تر�ث �آبائنا و�أجد�دنا..

األربقية اخلام�ضة
كلنا يف الهّم �ضرق

�لزمان: عام 1926

و�ملكان: دم�ضق �لفيحاء عا�ضمة 

�الأمويني.

ناًر�  �لدم�ضقية  �الأر�س  ت�ضتعل 

و�ملحتلني  �لغز�ة  �ضنابك  حتت 

�ملقاومة  �لفرن�ضيني..وتنتف�س 

�إىل  وكربياء..�ضوًقا  باإباء 

و�ال�ضتقالل..ودفاًعا  �حلرية 

عن �لكر�مة �لقومية..

ومتطر  �أبو�بها  َجهنم  فتفتح 

على  ناًر�  �لغز�ة  طائر�ت 

�ل�ضحايا  دم�ضق..وت�ضقط 

�لدم�ضقية:

1416  قتياًل  كان من بينهم 336 
من �لن�ضاء و�الأطفال.

�لكنانة..وينطلق  �أر�س  فتئّن 

�ل�ضعر�ء..من  �أمري  �ضوت 

�لفاطمي  �لله  لدين  �ملعّز  قاهرة 

�لفيحاء..م�ضمًد�  دم�ضق  �إىل 

�ضم�س  جر�حها..ومعانًقا 

�حلرية..

وللحرية �حلمر�ء باب     بكل يد 

م�رّشجة ُيَدُق

”نكبة  ق�ضيدته  يف  �ضوقي  يقول 

دم�ضق“:

د�ًر�   خمتلفون  ونحن  ن�ضحُت 

ولكن كلنا يف �لهّم �رشُق

و�حد.. �لرمادي  فاحلا�رش 

وم�ضتقبلنا و�حد..

و�حد..وحلمنا  وجرحنا 

و�حد..

وكلنا يف �لهّم �رشق..

األربقية ال�ضاد�ضة
حممد مارون عبود

و مارون حممد احللبي

من  �لطائفية  �أطلت   1926 عام 

ووجهها  بفحيحها  جحرها 

�لب�ضع..ور�حت تبث �ضمومها يف 

وطن �الأرز �الأخ�رش.

�الأرز  عبود..قامة  مارون 

ماروين.. �ل�ضاهقة..م�ضيحي 

”�أبا  يكون  �أن  �إال  وياأبى 

وي�ضاأل  ُيعقل؟  حممد“..فهل 

�ل�ضائلون م�ضدوهني: وكيف كان 

ذلك؟

�ضاخًما  عبود  مارون  وقف  لقد 

�الأرز  قمم  من  قمة  على 

�ضاروخ  �ل�ضاخمة..و�أطلق 

�لتحدي..فاأ�ضمى �بنه حممًد�!

�أبا   عبود   مارون  و�ضار 

حممد..

وهادفة  جميلة  ق�ضيدة  وكتب 

مارون“.. ”حممد  عنو�نها 

عليها.. بالتعرف  �الإخوة  �أن�ضح 

فهي من رو�ئع �ل�ضعر �لعربي!

من  �لرّد  جاء  ما  و�رشعان 

�أحد  بعث  �لغربي..فقد  �ملهجر 

�مل�ضلمني، و��ضمه حممد �حللبي، 

�إىل مارون  �إكبار و�إجالل  حتية 

باأح�ضن  �لتحية  عبود..ورّد 

مارون.. �بنه  منها..ف�ضمى 

حممد  مارون..مارون  و�ضار 

�حللبي!

�للبنانية.. �لفريكة  قرية  ومن 

)فيل�ضوف  �لريحاين  �أمني  بعث 

�لدعاة  �لفريكة..و�أحد 

�لوحدة  �إىل  �لطالئعيني 

�أخيه  �إىل  �لعربية(..بر�ضالة 

”�أخي  فيها:  جاء  عبود  مارون 

مارون عبود

بيَدي �حلب و�الإعجاب  �أ�ضافحك 

و�أهنئك ب�ضبّيك �جلديد..

�أح�ضنت،   مارون،  يا  �أح�ضنت 

وخري �الآباء �أنت..

من  �جليل  لهذ�  �مل�ضتقبل  �إن 

حممد  مقدمتهم  ويف  �الإخو�ن، 

بن مارون عبود �للبناين، حر�ضه 

�لله..

�أخوك �أمني �لريحاين

�ضنة  لبنان،11نوفمرب  �ألفريكة، 

“1926
�أولئك �إخوتي..فجئني مبثلهم!

 األربقية ال�ضابعة
األروم اأوالد عم االإ�ضالم

ُخ�رُش.. جورج  �أملطر�ن 

لبنان لطائفة �لروم  مطر�ن جبل 

�الأرثوذك�س. وقد ولد بطر�بل�س 

بني  فيها  وترعرع  �ل�ضام، 

�مل�ضلمني. يقول �ملطر�ن ُخ�رُش:

م�ضلمني..ولكننا  كلنا  ”ل�ضنا 
�أن  مبعنى  �إ�ضالميون،  كلنا 

هي  جًد�  و��ضحة  ح�ضارة  هناك 

و�الإ�ضالمية  �لعربية  �حل�ضارة 

ونحن كلنا ننتمي �إليها“.

�لقول  �لنا�رشة  يف  �ضاع  لقد 

عّم  �أوالد  �ألروم  �ملاأثور: 

�الإ�ضالم.

عّم.. و�أوالد  ا  عًمّ هوؤالء  فنعم 

�أبناء  جلميع  و�ضنًد�  و�أهاًل 

للموؤمن  �ضعبنا..فاملوؤمن 

ا.. كالبنيان ي�ضّد بع�ضه بع�ضً

ونعم �ل�رشفاء من جميع �لطو�ئف 

�ضعبنا..�أعماًما  �أبناء  من 

و�أخو�اًل و�أهاًل و�إخوة..

ونعم رجال �لدين �ل�رشفاء على 

وم�ضاربهم  �ألو�نهم  �ختالف 

و�لدينية  �لطائفية  و�نتماء�تهم 

و�ملذهبية و�لقومية..

األربقية الثامنة
خوري الربوة = خوري 

اإ�ضالم
�خلوري..  بجرب�ن  �ضمعتم  هل 

خوري �الإ�ضالم؟

خوري..خوري  �ضليم  �أبو  �إنه  

�لربوة..

 1931 عام  �ألزمان: 

و�ملكان: قرية �لربوة.

�خلوري  جرب�ن  كان 

مثقًفا  جّمااًل..وكان 

بني  �لرجَل  بالفطرة..كان 

زينة  وكان  �لرجال.. 

�لرجال..ح�ضيًفا  ف�ضيًحا ذ� 

جميع  ومهابة..�أحبه  طيبة 

�أهل �لبلد..

�لقرية،  �أهل  من  وفد  ذهب 

�إىل  وم�ضيحيني،  م�ضلمني 

بطريارك �لروم �الأرثوذك�س 

دميانو�س يف زهرة �ملد�ئن. 

�جلّمال  �لوفد  ر�أ�س  وعلى 

جرب�ن �خلوري �أبو �ضليم!

حمل �لوفد م�ضبطة )عري�ضة( 

�مل�ضلمون  عليها  وقع 

بتعيني  تطالب  و�مل�ضيحيون 

”خوري  ليكون  �ضليم  �أبو 

�لربوة“!

�لبطريارك  على  و��ضتولت 

�الأ�ضئلة  ده�ضة..و�نت�ضبت 

لغط  �لتعجب..وكرث  وعالمات 

�لبطانة حول �لبطريارك!

ماذ� يفعل �مل�ضلمون يف مثل هذ� 

تخ�ّس  لق�ضية  جاء  �لذي  �لوفد 

�لطائفة �مل�ضيحية؟

�لربوة  �أهل  جو�ب  وكان 

يكون  �أن  نريده  نحن  �مل�ضلمني: 

يكون  �أن  قبل  �مل�ضلمني  خوري 

�أن  �مل�ضيحيني..نريده  خوري 

يكون خوري جميع �أهل �لقرية!

�أبو �ضليم..خوري  �أ�ضبح  وهكذ� 

�إ�ضالم!

 

األربقية التا�ضعة
نحن على دين قي�ضر

فل�ضطينية.. �ضحماتا قرية عربية 

�ل�ضمال..و�ضكانها من  من قرى 

من  �لطائفتني..�ضحماتا  �أبناء 

موقًعا.. �ل�ضمال  قرى  �أجمل 

و�أطيبها �أهاًل..فقد كان �الأهايل 

من  و�حًد�..ياأكلون  وقلًبا  �أهاًل 

و�حدة  و�حد..�أحز�ن  �ضحن 

و�أفر�ح و�حدة!

�إثنان  خماتري،  ثالثة  فيها  كان 

م�ضيحي..هو  و�لثالث  م�ضلمان 

قي�رش �ضمعان..

كان قي�رش مو�ضع ثقة لدى �أبناء 

ويربط.. �لطائفتني..يحل 

يف  �لف�ضل  �لقول  �ضاحب  وكان 

�الأوقات �لع�ضيبة..

يوّقعون  �لثالثة  �ملخاتري  كان 

�لر�ضمية.. �مل�ضتند�ت  على  مًعا 

مبا فيه �الأمور �ل�رشعية �ملتعلقة 

باملحاكم �ل�رشعية �الإ�ضالمية!

جتل�س  �لثالثة  �لتو�قيع  كانت 

ديو�ن  يف  متكاتفة  متاآخية 

�الأور�ق  و�حد..على 

�لر�ضمية..

وكان �ملختار�ن �الأوالن يعتّز�ن 

بـ“�ضلة �لرحم“ هذه..ويقوالن: 

”نحن على دين قي�رش“!
فذهبت مثال..ما ز�ل حمفوًر� يف 

ويف  �ل�ضحماتية  �الأجيال  ذ�كرة 

�الأجيال  ز�لت  وجد�نها..وما 

ترددها حتى �ل�ضاعة..

نحن على دين قي�رش!

نحن على دين قي�رش!

األربقية العا�ضرة
األرجال مواقف

ومن �ضحماتا �إىل �ضوي�رش�!

بلد  يف  ��ضتفتاء  جرى  موؤخًر� 

و�جلمال..غالبية  �حل�ضارة 

�ل�ضوي�رشيني تو�فق على منع بناء 

�ملاآذن..

�لوطني  �لتجمع  ويت�ضدى 

�ملقد�ضة  �الأر��ضي  يف  �مل�ضيحي 

لهذ� �ال�ضتفتاء �مل�ضبوه و�مل�ضيء 

�إىل م�ضاعر �مل�ضلمني �ملوؤمنني.

�لتجمع  رئي�س  دلياين  دميرتي   

موقًفا  �مل�ضيحي..يتخذ  �لوطني 

�ال�ضتطالع.. بهذ�  مندًد�  م�رشًفا 

حرية  ملبادئ  خرًقا  ويعتربه 

�ملعتقد�ت..

فالرجال مو�قف!
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ÉeÉY 14 حلكم على اأمريكي بال�ضجنG 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وز�رة  Gأعلنت 
�لعدل �الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG
يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J
ملدة  بال�ضجن  Gأمريكي  على 

U 14ضدر بتهمة Gإحر�ق م�ضجد 
فرب�ير  �ضباط/  يف  حملي 

 ¿EG �لوز�رة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  �ملحكمة 

 ô¡أ�ضG وثالثة  عاما   14 بال�ضجن  عاما(   24( غولدن  كور�ي 

بعد Gأن �عرتف بنهب وحرق �مل�ضجد.

 
و�عرتف باأنه ��ضتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري �مل�ضجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رشكائه على ر�ضم �ضلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )�ل�ضلطة للبي�س( على جدر�ن �مل�ضجد.

 
برييز  توما�س  �ملدنية  للحقوق  �لعام  �ملدعي  م�ضاعد  وقال 

من  �لنوع  هذ�  من  �خلوف  بدون  �لديانة  ممار�ضة  حق  Gإن 
�لتدخالت �لعنيفة هو جزء من حقوقنا �الأ�ضا�ضية.

 
Gأو  تهديد  Gإىل  ي�ضعى  كان  Gأيا  ب�ضدة  نالحق  �ضوف  Ghأ�ضاف: 
Gأو �لذين  Gأية فئة ب�ضبب معتقد�تها وممار�ضاتها �لدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 
هما  �لق�ضية  هذه  له يف  Gإن �رشيكني  �لعدل  Ghأو�ضحت وز�رة 
جوناثان �دو�رد �ضتون و�ريك �يان بيكر، �عرتفا مبا ن�ضب 

Gإليهما و�ضوف ي�ضدر �حلكم بحقهما يف كانون �الأول/ دي�ضمرب 
�ملقبل.

T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH°و ” يتوقف عام 2011
Gأعلنت �رشكة هاربو لÓإنتاج �لفني Gأن �لربنامج �ل�ضهري ” Gأوبر� 
وينفري �ضƒ“ �لذي تقدمه �ملذيعة �الأمريكية �لالمعة وينفري 

25 مو�ضما وع�رشين  2011 وذلك بعد  �ضوف يتوقف يف عام 

عاما من �لنجاح �ملتو��ضل.

�ضبكة  على  حو�ري  كربنامج  �ضو  وينفري  Gأوبر�  بدGأت  وقد 

حملية يف �ضيكاغو لكنه تطور و�كت�ضب �ضعبية على مدى �اليام 

مبليار�ت  قيمتها  تقدر  �عالمية  المرب�طورية  قاعدة  لي�ضبح 

�لدوالر�ت.

وتقول وكالة Gأنباء ��ضو�ضيتدبر�س Gإن وينفري �ضوف تعلن عن 

موعد �حللقة �الخرية من برناجمها على �لهو�ء يف حلقة يوم 

غد �جلمعة.

ومل يك�ضف �ملتحدث با�ضم هاربو ما Gإذ� كان وقف �لربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  �لتقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبر�  Gأن  يعني 

ن�ضاطها Gإىل �رشكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�ضي�ضها 

با�ضم ”�وبر� نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG Gلتحقيقات  مكتب  قال 
Gملتحدة  Gلواليات   ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°�ملاG  áæ°ùdG  äó¡°T
مدفوعة   “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°� جن�ص  اأو  عرق  اأو  لدين  بالتحيز 
تل∂  ن�°ف  من  اأكرث  اأن  على  اآخر، 

.ájô°�ئم كانت بخلفيات عنGô÷G

وبح�ضب �الأرقام، فاإن �جلر�ئم �لتي 

طالت م�ضلمني مل تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008، يف حني �ضجلت �جلر�ئم 

�لنابعة من كر�هية �ضد �ليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجر�ء  �ل�ضعب  من  Gإنه  �ملكتب  وقال 

معدالت  �جتاه  ملعرفة  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  مع 

�لبيانات  طبيعة  ب�ضبب  وذلك  �لكر�هية،  جر�ئم 

ب�ضكل  �لواليات  تقدمها  و�لتي  بها،  �ملتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  �جلر�ئم   FBI تقرير  ويق�ضم 

�ملمتلكات،  �لثاين  يطال  بينما  �الأفر�د،  �الأول 

يقع  �الأول  �لنوع  Gأن  Gإىل  �الإح�ضائيات  وت�ضري 

ب�ضكل عام قرب �الأماكن �ل�ضكنية Gأو يف �لطرقات 

�لعامة، بينما ترتكز �ضور �لنوع �لثاين بتدمري 

�ملمتلكات Gأو ت�ضويهها Gأو Gإحد�ث Gأ�رش�ر فيها، 

Gإىل جانب �ل�رشقة.

ومتكن FBI من �كت�ضاف 

6300 جمرم �ضالع بهذه 
�لبي�س  ي�ضكل  �لق�ضايا، 

منهم،  �ملائة  يف   61
بينما ي�ضكل �ل�ضود 20 ‘ 

�لباقي  ويتوزع  �ملائة، 

على جن�ضيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 
بوفرتي  ”�ضاوثرن 
مƒؤخرً�  Gأ�ضارت  قد  لو“ 

Gأعد�د  يف  تز�يد  Gإىل 
�ليمينية  و�مللي�ضيات  �مل�ضلحة  �ملجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  �مل�ضلحة 

�ملتحدة  �لواليات  بدخول  يهدد  قد  قدر�تها 

�مل�ضتقبل  ”يف  �لد�خلي  �لعنف  من  دو�مة  يف 

�لقريب“ على حد تعبريها.

�الأمريكية  �الأمنية  �الأجهزة  ”Gأن  �ملركز  وذكر 

�لبالد  يف  جديدة  ملي�ضيا   50 وجود  UQضدت 
ونقل  م�ضلحة،  تدريبات  متار�س   ،2009 عام 

عنف  �ندالع  م�ضاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديد�ت بات ”م�ضاألة وقت.“

�مل�ضلحة  �لعنا�رش  Gأن  Gإىل  �ملركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رش   ºت�ض �لتنظيمات  هذه  يف  �ملن�ضوية 

�ضبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

�ل�رش�ئب  دفع  تعار�س  تيار�ت  Gأو  م�ضلحة 

تنادي  �جتاهات  Gأو  �ملركزية  للحكومة 

بـ“�ل�ضيادة �لوطنية.“

تقرير  Gأو�ضح  �ملا�ضي،  T/ôjGÈaضباط   ‘h
�لتنظيمات  Gإن  خمت�ضة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 
با�ضم  �ملعروفة  و�لعن�رشية  �ملت�ضددة 

”جمموعات �لكر�هية“، �لتي ت�ضع ن�ضب Gأعينها 
معاد�ة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة، تز�يدت 

بن�ضبة 54 يف �ملائة منذ عام 2000، لت�ضل Gإىل 

Gأعد�د غري م�ضبوقة يف تاريخ �لبالد.

كانت  �لتي  �ملجموعات  تلك  Gأن  �لتقرير  وذكر 

ت�ضب جام غ�ضبها على �ملهاجرين �لالتينيني، 

بات لديها �ليوم Gأعد�ء جدد، وعلى رGأ�ضهم Gأول 

Gأوباما،  بار�ك  �للون،  Gأ�ضود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب �الأزمة �ملالية �لعاملية، �لتي رفعت 
من�ضوب �مل�ضاعر �لعد�ئية.

 V ºFGôL 105صد م�صلمني 
FBI ≥باأمريكا وف Oصد ي¡وV 1103و

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
�لرئي�س  الأد�ء  �لتاأييد  ن�ضبة  �نخف�ضت 

 50% من  الأقل  Gأوباما  بار�ك  �الأمريكي 

Gإىل  TEGضارة  يف  كبري،  ��ضتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام �لرعاية �ل�ضحية 

Vhضعف �القت�ضاد.

�لرGأي  ال�ضتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأد�ء  �الأمريكيني و�فقو� على  %49 من   ¿EG
Gأجرته  ��ضتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 
جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�ضبة  Gأوباما  وGأعطى  �الأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرت�جع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�ضبة �الأغلبية يف هذين �ال�ضتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من �ملرجح Gأن يكون 

تر�جع Gأوباما يف ��ضتطالعه �لتتبعي �ليومي 

ناجما عن �لنقا�س ب�ضاأن �لرعاية �ل�ضحية، 

لالقت�ضاد  �ل�ضيئ  �لو�ضع  Gإىل  باالإ�ضافة 

�الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  �الأمريكي 

من �لبطالة.

�لذي  ال�ضتطالعه  حتليل  يف  �ملعهد  Gأ�ضاف 
حتى  �لثالثاء  يوم  من  Tضخ�ضا   1533 Tضمل 
Gأربع  ن�ضبة �خلطاأ فيه  يوم �خلمي�س وكانت 

نقاط، Gأن ”�الأمريكيني ي�ضعرون بقلق Gأي�ضا 

�الإنفاق  على  Gأوباما  Gإد�رة  �عتماد  من 

�حلكومي حلل م�ضاكل �لبالد وتز�يد �لعجز 

يف �مليز�نية �الحتادية“.

Gأ�رشع  ر�بع  �لدميقر�طي  Gأوباما  Ghأ�ضبح 
�لثانية  Gأمريكي منذ �حلرب �لعاملية  رئي�س 

�الأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�ضبة  ترت�جع 

�جلمهوري  بعد  غالوب  ��ضتطالع  يف 

كلينتون  بيل  و�لدميقر�طي  فورد  جري�لد 

و�جلمهوري رونالد ريغان.
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يعار�ضون  ال  بريطانيا  جامعيي  من   60%
الظهور يف فيلم اإباحي لكي ي�ضددوا ديونهم

ك�ضفت در��ضة جديدة ن�رشتها �ضحيفة �ل�ضن  �لثالثاء، �أن 60 يف 

�ملئة من طالب وطالبات �جلامعات �لربيطانية ال يعار�ضون 

�لظهور يف فيلم �إباحي مل�ضاعدتهم يف �ضد�د ديونهم.

 

�ألف   23 �إىل  ت�ضل  �لطالب  ديون  معدل  �إن  �لدر��ضة،  وقالت 

جنيه ��ضرتليني بحلول �لوقت �لذي ُينهي فيه در��ضته �جلامعية، 

�جلامعات  طالب  ثلثا  ُيبدي  �أن  �مل�ضتغرب  من  يكن  مل  لذلك 

�لربيطانية ��ضتعد�دهم للتعري من �أجل �ملال.

 

’�ضتيود�نت  �لطالبي  �ملوقع  �أجر�ها  �لتي  �لدر��ضة  و�أ�ضافت 

يف  �ألفًا   480 �أ�ضل  من  وطالبة  طالب  �ألف   288 �أن  روم‘ 

مدى  عن  �ضوؤ�ل  على  باالإيجاب  رّدو�  �لربيطانية  �جلامعات 

��ضتعد�دهم للظهور يف فيلم �إباحي.

 

للم�ضاركة  ��ضتعد�دً�  �أكرث  �لطالبات كن  �أن  �لدر��ضة  والحظت 

العتقادهن  �لطالب،  نظر�ئهن  مع  باملقارنة  �إباحي  فيلم  يف 

بعد  وظائف  على  �حل�ضول  يف  �أكرب  �ضعوبًة  يو�جهن  باأنهن 

تخرجهن من �جلامعات.

ربايعة  �ضعيد  خالد  �لدكتور  �أ�ضدر 

�ملعلوماتية  �بحاث  مركز  من  فل�ضطيني  باحث 

�الر��ضي  يف  �المريكية  �لعربية  �جلامعة  يف 

وبر�ءة  �لعلمي  �لبحث  حول  در��ضة  �لفل�ضطينية 

وكافة  ��رش�ئيل  بني  مقارنة  �ضمن  �الخرت�ع 

لل�ضك  جماال  يدع  ال  مبا  �أثبتت  �لعربية،  �لدول 

على  وملحوظ  كبري  ب�ضكل  تتفوق  ��رش�ئيل  باأن 

�لعلماء  �عد�د  �ىل  ��ضافه  �لعربية  �لدول  كافة 

يف كال �جلانبني.

لل�ضك  جماال  يدع  ال  مبا  �كدت  �لبحث  نتائج 

�لعلمي  �ملجال  يف  �ال�رش�ئيلي  �لتفوق 

فقد  �لعربية،  �لدول  جميع  على  و�لتكنولوجي 

متقدمة  مبر�كز  �ال�رش�ئيلية  �جلامعات  حظيت 

�لت�ضنيفات  ح�ضب  �لعاملي  �مل�ضتوى  على 

�لدولية، وخا�ضة �جلامعة �لعربية �لتي �حتلت 

يرد  مل  بينما  �لعامل،  م�ضتوى  على   64 �ملركز 

�خلم�ضمائة  يف  �لعربية  �جلامعات  من  �أي  ذكر 

جامعة �الوىل.

و�ن هنالك ت�ضعة علماء ��رش�ئيليني حازو� على 

جو�ئز نوبل، بينما حاز �لعرب على 6 جو�ئز، 

�لعامل  ومنهم  �ضيا�ضية،  بدو�فع  منها  ثالثة 

على  �جلائزة  نال  �لذي  زويل  �أحمد  �مل�رشي 

�بحاثه �لتي �أجر�ها يف �جلامعات �المريكية.

�ضعف  �لعلمي  �لبحث  على  ��رش�ئيل  وتنفق  كما 

جمموع  بلغ  حيث  �لعربي،  �لعامل  يف  ينفق  ما 

غري  �لعلمي  �لبحث  على  ��رش�ئيل  يف  �نفق  ما 

دوالر  مليار   9 حو�يل  يعادل  ما  �لع�ضكري 

ح�ضب معطيات 2008.

 بالن�ضبة لعدد �لعلماء، تذكر م�ضادر �ليون�ضكو 

بينما  باحث عربي،  �لف   124 هنلك حو�يل  �ن 

�لعلماء  عدد  تقدير  مت 

�ال�رش�ئيليني  و�لباحثني 

�لفا،   24 بحو�يل 

�أخرى  و�فادت م�ضادر 

�لف   90 حو�يل  بوجود 

يعملون  ومهند�س  عامل 

�لعلمي  �لبحث  يف 

�لتكنولوجيا  وت�ضنيع 

خا�ضة  �ملتقدمة 

�لدقيقة  �اللكرتونيات 

و�لتكنولوجيا �حليوية.

ما  ��رش�ئيل  وتنفق 

من   4.7% مقد�ره 

على  �لقومي  �نتاجها 

وهذ�  �لعلمي،  �لبحث 

�نفاق  ن�ضبة  �أعلى  ميثل 

يف �لعامل، بينما تنفق �لدول �لعربية ما مقد�ره 

يف  �لعربية  و�لدول  �لقومي  دخلها  من   0.2%
على  �لقومي  دخلها  من   0.1% فقط  تنفق  �آ�ضيا 

�لبحث �لعلمي.

�ملوؤ�رش�  فهي  �الخرت�ع،  لرب�ء�ت  بالن�ضبة  �ما 

�الكرث تباينا بني �لعرب و��رش�ئيل، فقد �ضجلت 

�خرت�ع،  بر�ءة   16805 مقد�ره  ما  ��رش�ئيل 

836 بر�ءة  �لعرب جمتمعني حو�يل  بينما �ضجل 

ميثل  وهو  حياتهم،  تاريخ  كل  يف  �خرت�ع 

يف  �مل�ضجلة  �الخرت�ع  بر�ء�ت  عدد  من   5%
��رش�ئيل.

بر�ء�ت  عدد  �ن  كذلك  �ليون�ضكو  تقارير  وتفيد 

�لعام  يف  ��رش�ئيل  يف  �ضجلت  �لتي  �الخرت�ع 

2008 و�لتي تبلغ 1166 تفوق ما �نتجه �لعرب 
بتاريخ حياتهم وهو 836 بر�ءة �خرت�ع.

فقد  �ملن�ضورة،  و�لكتب  للموؤلفات  بالن�ضبة  �ما   

يف  �نه  �ىل  �ملتوفره  �ملعطيات  �أي�ضا  �أفادت 

بينما  كتابا   6866 ون�رش  تاأليف  مت  ��رش�ئيل 

يوؤلف �لعرب ما يقدر ب 10،000 كتاب �ضنويا. 

�ما بالن�ضبة للن�رش �البحاث �لعلمية يف �ملجالت 

�ال�رش�ئيليون  �لباحثون  ن�رش  فقد  �ملحكمة 

حو�يل  �لعرب  ون�رش  حمكما،  بحثا   138،881
�أن  من  �لرغم  على  حمكم.  بحث   140،000
عدد �البحاث متقارب، �ىل �ن جودت ونوعية 

�البحاث  من  بكثري  �أعلى  �ال�رش�ئيلية  �البحاث 

�لعربية، وهذ� ميكن �ال�ضتدالل عليه من من عدد 

�لذي   )H( ومعامل  �البحاث  لتلك  �القتبا�ضات 

يعرب عن مدى �نتاجية دولة معينة للعلوم ومدى 

بلغ  �الن�ضانية.  �ملعرفة  على  �لعلوم  تلك  تاأثري 

مقد�ره  ما  �لعربية  لالبحاث  �القتبا�ضات  عدد 

�قتبا�ضات  عدد  بلغ  بينما  �قتبا�س،   620،000
�قتبا�ضا،   1،721،735 �ال�رش�ئيلية  �البحاث 

وبلغ معامل �لفعالية )H( ال�رش�ئيل 293 وبلغ 

باملعدل للدول �لعربية حو�يل 40.

باحث فل�صطيني:ا�رسائيل �صجلت 16805 
براءة اخرتاع والعرب جمتمعني 370

جنوى فوؤ�د: هرني كي�ضنجر عر�ض علي �لزو�ج !
�ملعتزلة  �مل�رشية  �لر�ق�ضة  �عتربت   

مهنة  �لرق�س  �إن  فوؤ�د،  جنوى 

�ل�ضجن  تدخل  �أنها مل  بدليل  حمرتمة، 

طيلة  حم�رش  �أّي  �ضدها  يقيد  �أو 

�لوقت  يف  م�ضرية  �لفني،  م�ضو�رها 

حاليا  يومها  تق�ضي  �أنها  �إىل  نف�ضه 

�لقر�آن  وتالوة  �لدين  يف  �لتفقه  يف 

�لكرمي.

وقالت جنوى -يف مقابلة مع برنامج 

”يا م�ضهرين“ على قناة درمي 11 �إنها 
ر��ضية عن مهنتها كر�ق�ضة؛ ولو رجع 

تكون  �أن  تختار  �ضوف  �لزمن  بها 

�أن حياتها  �إىل  �أي�ضا، م�ضرية  ر�ق�ضة 

وتقربت  متاما  �ختلفت  �العتز�ل  بعد 

كثري� من �لله عز وجل.

من  تخاف  ال  �أنها  جنوى  و�أكدت 

�ملوت، لكنها تخ�ضى �ملر�س، خا�ضة 

مري�ضة  �أيام  ثالثة  ملدة  ظلت  �أن  بعد 

عبد  �ملطرب  وفاة  بعد  �ل�رشير  يف 

�حلليم حافظ، معتربة �أن �أمنيتها �لتي 

مل حتقق هي �إن�ضاء نقابة للر�ق�ضات.

تربت و�ضط عائلة  �أنها  وقالت جنوى 

عندما  قاطعتها  �أ�رشتها  و�أن  متدينة، 

�حرتفت �لرق�س وهي يف �ضن �لـ14، 

لتكوين  حينها  ��ضطرت  �أنها  مو�ضحة 

�أ�رشة، فقبلت �لزو�ج من �مللحن �أحمد 

فوؤ�د ح�ضن وكان يكربها بـ27 عاما.

تزوجت 6 مرات..
�أنها  �ملعتزلة  �لر�ق�ضة  و�عرتفت 

�أبرزهم  مر�ت،   6 تزوجت 

رمزي،  �أحمد  �لفنان  من 

مل  زو�جهما  �أن  �إىل  الفتة 

يدم �أكرث من ثالثة �أيام؛ حيث 

غا�ضبا  كان  عندما  تزوجها 

من زوجته، وبعد �أن ت�ضاحلا 

�نف�ضال بهدوء وظال �ضاحبني 

حتى �الآن.

على  ندمها  جنوى  و�أبدت 

مل  لو  ومتنت  �الأخري  زو�جها 

يحدث، م�ضرية �إىل �أن زوجها 

�أف�ضل  هو  �لزغبي  �ضامي 

تز�ل حتبه  ال  و�أنها  �أزو�جها 

حتى �الآن رغم �أنها مل تره منذ 

30 عاما
�لرق�س  �أن  جنوى  و�عتربت 

تكوين  من  وحرمها  حياتها  �رشق 

�أنها  �أطفال، مو�ضحة  و�إجناب  �أ�رشة 

ر�ضاقة  تفقد  ال  حتى  باحلمل  �ضحت 

يف  عليها  يوؤثر  �لذي  �الأمر  ج�ضمها، 

�لرق�س.

على  �ل�ضديد  بالندم  �عرت�فها  ورغم 

عليها  ميلوؤون  �أبناء  �إجنابها  عدم 

وحدتها، �إال �أنها حمدت �لله على كل 

يوم  كل  تقر�أ  �أنها  �إىل  م�ضرية  �ضيء، 

�آباءهم  يقتلون  �أوالد  �ل�ضحف عن  يف 

و�أمهاتهم.

هو  �الإجناب  رف�ضها  يكون  �أن  ونفت 

�ضبب ف�ضل زيجاتها �ل�ضت، وقالت �إن 

�لزو�ج �لوحيد �لذي �نتهى لهذ� �ل�ضبب 

�أحمد  �مللحن  من  �الأول  زو�جها  هو 

�هتمامها  �أن  �إىل  م�ضرية  ح�ضن،  فوؤ�د 

�ضبب  كان  �الأغلب  يف  بالرق�س 

�النف�ضال يف �لزيجات �الأخرى.

�لر�ق�ضة  ك�ضفت  خمتلف،  �ضياق  ويف 

�ملعتزلة �أن �لرئي�س �الأمريكي �الأ�ضبق 

�ل�ضالة  �إىل  ح�رش  كارتر  جيمي 

لي�ضاهدها  بها  تعمل  كانت  �لتي 

زيارة  خالل  وذلك  ترق�س،  وهي 

وزير  �أن  �إىل  م�ضرية  للقاهرة،  له 

بها  �أعجب  كي�ضنجر  هرني  خارجيته 

� وطلب منها �لزو�ج حينها، لكنها  جًدّ

كانت متزوجة.

وقالت جنوى 

يف  ”فوجئت 
�الأيام  �أحد 

وجود  بعدم 

�أ�ضخا�س  �أي 

�ل�ضالة،  يف 

ما  عند و

عرفت  �ضاألت 

�لرئي�س  �أن 

يكي  مر الأ �

�ل�ضالة  حجز 

كلها“.

وح�ضب   

فان   جنوى 

�لوزير   ”
�الأمريكي بعد 

�أن ف�ضل يف �لزو�ج منها عام 1974، 

وجعلها  �أمريكية  �أخرى  من  تزوج 

وعندما  �ضعرها،  ق�ضة  نف�س  تعمل 

ح�رش  ثانية  مرة  للقاهرة  ح�رش 

لي�ضاهدها وعرفها بزوجته“.

 

زفاف ابنة عبد النا�ضر..
وك�ضفت �لر�ق�ضة �ملعتزلة �أنها رق�ضت 

�لرئي�س �مل�رشي  �بنة  يف زفاف منى 

م�ضرية  �لنا�رش،  عبد  جمال  �لر�حل 

باإلقاء  قامت  �لرق�س  خالل  �أنها  �إىل 

حمام تعبري� عن �لبهجة، لكن عنا�رش 

وكادو�  ”قنابل“  �أنها  ظنو�  �الأمن 

�لنا�رش  عبد  تدخل  لوال  بها،  يفتكو� 

نف�ضه �لذي هد�أ من روعها و�ضاحلها 

ثم منحها 500 جنيه كـ“بق�ضي�س“.

 

وحول ر�أيها يف �لرق�س حاليا، قالت 

كثري�  �ختلف  �الأيام  هذه  �لرق�س  �إن 

عن �ملا�ضي؛ حيث يغلب عليه �الإثارة 

كان  �لذي  �ملا�ضي  عك�س  و�لفتنة، 

يركز على تقدمي فن وجملة فنية.

ور�أت جنوى �أن فيفي عبده هي �أف�ضل 

حترتمها  و�أنها  لها  بالن�ضبة  ر�ق�ضة 

ر�ق�ضة  لو�ضي  �أن  �إىل  م�ضرية  جّد�، 

وكذلك  للتمثيل،  �جتهت  لكنها  جيدة 

على  �الآن  �لبارزة  �أنها  خا�ضة  دينا، 

�ل�ضاحة.

م�ضل�ضل  يف  حياتها  ق�ضة  تقدمي  ونفت 

عليها  عر�س  �أنها  رغم  فيلم،  �أو 

ماليني �جلنيهات ل�رش�ء ق�ضة حياتها، 

متاما؛  ذلك  ترف�س  �أنها  على  م�ضددة 

وغري  بها  خا�س  �ضيء  حياتها  الأن 

قابل للن�رش.

دور�  تت�ضول  لن  �أنها  جنوى  و�أكدت 

من  حال  باأي  فيلم  �أو  م�ضل�ضل  يف 

جناح  بعد  �أنها  �إىل  الفتة  �الأحو�ل، 

مع  فوزية“  ”خلطة  �الأخري  فيلمها 

على  وح�ضوله  �ضاهني  �إلهام  �لفنانة 

من  �أكرث  تلقي  توقعت  جائزتني، 

عر�س باأكرث من دور، لكنها مل تتلق 

�أية �أعمال حتى �الآن.

غربة نيوز 
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�ضرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة االرهاب يف االف 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف والية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �ضتنغر  U°واريخ   AGô°�ل ال�ضعي 
واعادت  اهلل  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�ضابقة  باعتقاالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اهلل كما �°ملت االتهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  االمريكية بوظيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�ضتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  �المريكية  �ل�ضلطات  وكانت 

��ضول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�ضلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�ضعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �ضفر  وجو�ز�ت  ��ضلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��ضيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�ضلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�ضخا�س  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��ضخا�س  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�ضى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�ضجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ضتة ��ضخا�س �خرين بجر�ئم ذ�ت �ضلة بهذه 

حدرج  ح�ضن  فان  �التهام  ن�س  ومبوجب  �مل�ضالة 

 1200 حو�ىل  �ر�ضال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�ضTÉس من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �ضوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�ضعر

مب�ضاعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tضخ�س تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ضاعدة 
حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�ضن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�ضعي  jG†ضا 
 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �ضفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �ضور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�ضار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �ضل�ضلة  م�ضدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ضتخد�مها يف 

ت�ضنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�ضالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�س �التهام

�خرين  ��ضخا�س  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �ضوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��ضيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �ضيار�ت  وثالث   2  øضتي�ض�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�ضلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ضتاتن  من  قا�ضم  حبيب  وم�ضطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�ضبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�ضائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�ضائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�ضل  قم�ضان  من   334h  á«لريا�ض� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�ضيك  جاني�س  وقالت  �لريا�ضية  ني�س 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

مت  �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�ضق  جهد 

�ن�ضطته  �لله متويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�ضوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ضاعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�س  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�ض�

�الجر�مية لتمويل وت�ضليح نف�ضها“ وقد �تهم خم�ضة 

مماثلة  تهريب  بان�ضطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �ضلوفاكيا ولبنان 

�ضتينغر  �ضو�ريخ  �ر�ضال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�ضTÉس  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�ضادة 

”كولت �م4-“ �ىل �ضوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعتقاالت �°ملت بن�ضلفانيا ونيويورك...

JG¡ام ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلحة حزÜ اˆ

3 22
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غربة نيوز-وكاالت

.áæ°S 15 ح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها -
- ديب هاين حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي جنار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزË و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقب بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�س ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة ا’أوراق اخلا�°ة باجلن�ضية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراح عربي و اجنليزي.

 ن�ضاعد يف التح�°ري المتحان اجلن�ضية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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وفاة طالب ميني مباليزيا
 يف حادث مروري مروع

نباأ نيوز- كواالالمبور/
 فاروق ثابت  -

بها  طمح  طاملا  �لتي  �لرحلة   تلك  �أن  يعلم  يكن  مل 

تخبئ  للدر��ضة مباليزيا  كانت  �ظفارة   نعومة   منذ 

يف  يتوقعها  مل  رمبا  حمتوم  وم�ضري   �أقد�ر  ور�ئها 

حياته قط ...

قبل عامني ونيف  تقريبا قدم وديع ريا�س حميد�ن 

وهو يف ربيعه �ل18 من �لعمر على �لتو من �إنهائهما  

مباليزيا  للدر��ضة  و�أخيه  �لعامة   �لثانوية  برنامج  

يالزمان بع�س  طو�ل فرتة �الغرت�ب بحلوها ومرها 

...�آملني وطاحمني �لعودة ذ�ت يوم  يحملون �ملوؤهل 

�لدر��ضي �ملتفوق  �ملفعم بذكريات لن تن�ضى..،،، 

كال�ضاعقة   نزلت  حتى  متهلهما  مل  �الأقد�ر  �أن  غري 

وفرقت بينهما �إىل �الأبد....

ليخرج  مبكر�  وديع  �ضحا  �لتفاوؤل  ميلوؤه  كعادته 

من منزله �الحد �ملا�ضي ولكن هذه �ملرة يف غياب 

م�رشعا  �رشع  حينما  �الأخري   �خلروج  فكان  �أخيه 

بجامعة  باملحا�رشة  �للحاق  منه  بغية  �ضيارته  يقود 

�إىل  مرت  كيلو   -35 �ضيربجايا   ميديا(  �ل)مولتي 

كو�الالمبور-وهو  �ملاليزية  �لعا�ضمة  من  �جلنوب 

مالية  �إد�رة  تخ�ض�س  در��ضات جامعية  حتت  طالب 

وبنوك- ..غري �أن �مل�ضري �مل�ضئوم كان باأنت�ضاره 

هناك يف طريق �ملوت حيث ��ضطدمت �ضيارته ب�ضيارة 

�أخرى عندها غم�ضت عينا وديع مغم�ضة معها روحه  

�ملروع  �حلادث  من  �لتو  على  ج�ضده  فارقت  �لتي 

تاركا ور�ئه �أخا مكلوما و�أبا مفجوعا مل يقوى على 

�ضماع �لنباأ �ملوؤمل  و�أ�رشة حزينة تنتظر فقيدها �لقادم 

من ماليزيا جو�  يتو�ضده �ضندوق �ملوت ....

�أن  �أكد:  �ملنت�رش  �لله  عبد  مباليزيا  �ليمني  �ل�ضفري 

�ل�ضفارة تابعت �إجر�ء�ت �لتحقيقات يف هذ� �حلادث 

�أن  �إىل  م�ضري�  طبيعية   مرورية  �أ�ضباب  عن  �لناجت 

جر�ء  �ملتوفى  �لطالب  و�لد  مع  تو��ضلت  �ل�ضفارة 

�ل�ضعودية   �لعربية  �ململكة  يف  يقيم  و�لذي  �حلادث 

بكو�الالمبور  �ليمنية  مكتب   مع  �لتن�ضيق  جرى  كما 

�جلوية  �خلطوط  رحلة  يف  �ليمن  �إىل  �جلثة  الإر�ضال 

�ليمنية �خلمي�س �لقادم ...

ي�ضار �إىل �أن �حلو�دث �ملرورية  يف ماليزيا ت�ضدرت 

�ملاليزية  �ل�ضحافة  تتناولها  كبرية   �أرقام  موؤخر� 

يوميا �ضمن �إخبار �حلو�دث  �لتي يذهب �لكثري منها 

�ضحايا �أو �إ�ضابات خطرية �أكانو� ماليزيني �أو �أجانب 

�أردين حتفه يف حادث  لقي طالب  فقط  �أ�ضبوع  فقبل 

بيوم  للدكتور�ه  ر�ضالته  مناق�ضة  قبل  وذلك  مروري 

و�حد فقط  فيما  تويف طالبان مينيان هما �ل�ضمريي 

�لتي  �جلامعة  بنف�س  يدر�ضان  كانا   - و�حلا�ضدي 

مرورية  حو�دث  نتيجة  حميد�ن-   وديع  بها  در�س 

�خلط  على  �ضنو�ت  قبل  متفاوتة  �أوقات  يف  ح�ضلت 

ت�رشيح  حد  �لدويل  �ملطار  كو�الالمبور-  �لرئي�ضي 

رئي�س �حتاد �لطلبة �ليمنيني مباليزيا عبد� لله �ضد�د.

�ضنعاء - �ضباأنت:
 تقرير- يحيى جابر

�رتفعت حاالت زو�ج �الأجانب بيمنيات ومينيني 

 2009 �لعام  يف  حالة   1230 �إىل  باأجنبيات 

�ضجل  حيث   ،2008 عام  بـ1149حالة  مقارنة 

�ل�ضعوديون �ملرتبة �الأوىل بالزو�ج من مينيات 

بـ412 حالة.

مو�فقة  �إح�ضائية  يف  �لعدل  وز�رة  وبينت 

�لعامة  �إد�رتها  عن  �ل�ضادرة  �ملختلط  �لزو�ج 

)�ضباأ(  �ليمنية  �الأنباء  وكالة  ح�ضلت  ـ  للتوثيق 

على ن�ضخة منها ـ �أن مو�فقات �لزو�ج �ملختلط 

 ، 1024مو�فقة  بلغت  بيمنيات  �أجانب  ذكور 

باأجنبيات  �ملتزوجون  �ليمنيون  عدد  بلغ  فيما 

.206
وكان عدد �ليمنيات �لالتي تزوجن باأجانب يف 

عدد  كان  فيما   ، حالة   945  ، م   2008 �لعام 

�ليمنيون �ملتزوجون باأجنبيات 204.

 2009 للعام  �لعدل  وز�رة  �إح�ضائية  و�أظهرت 

�جلن�ضية  ،�أن  �ملختلط  �لزو�ج  مو�فقات  حول 

حالة  بـ414  �الأوىل  �ملرتبة  �حتلت  �ل�ضعودية 

 ، بيمنيات  �ضعوديون  زو�ج   412 منها  زو�ج 

وحالتني فقط زو�ج مينيون ب�ضعوديات.

زو�ج  حاالت  فان  �الإح�ضائية  وح�ضب 

 2009 يف  �نخف�ضت  باليمنيات  �ل�ضعوديون 

�لزو�ج  حاالت  و�ضلت  �لتي   2008 بـ  مقارنة 

عدد  كان  فيما   ، زو�ج  حالة   424 �إىل  فيها 

�ليمنيون �ملتزوجون من �ضعوديات خالل نف�س 

�لعام ت�ضع حاالت فقط .

بيمنيات  �الإمار�تيني  زو�ج  حاالت  و�رتفعت 

يف  حالة   154 بـ  مقارنة   ، حالة   230 �إىل 

2008، فيما بلغ زو�ج مينيون باإمار�تيات �ضت 
حاالت فقط �لعام 2009 مقارنة بـ 21 حالة يف 

2008 م .

وجاءت يف �ملرتبة �لثالثة �لبحرين 

حاالت  ع�رش  بينها   ، حالة  بـ71 

فيما  ببحرينيات  مينيون  زو�ج 

�حتلت �ملرتبة �لر�بعة �ضلطنة عمان 

زو�ج  فقط  و�حدة  حالة  منها  بـ69 

ميني بعمانية.

�لزو�ج  �إح�ضائية  �ضجلت  كما 

�ملختلط يف �لعام 2009 مع �أمريكا 

35 حالة. 54 حالة وبريطانيا 
عدد  تز�يد  عن  �الإح�ضائية  وك�ضفت 

زو�ج �ليمنيون ب�ضوماليات �إىل 34 

وباأثيوبيات �إىل 19 .

�أكد  )�ضباأ(  �ليمنية  �الأنباء  لوكالة  ت�رشيح  ويف 

�لعدل  بوز�رة  و�لت�ضجيل  �لتوثيق  عام  مدير 

�لزو�ج  حاالت  �رتفاع  �أن  �لقبالين  �حمد 

�ملختلط )زو�ج

�ضحية  حالة  يعترب   ) و�لعك�س  بيمنيات  �أجانب 

�لر�ضمية  �لقنو�ت  عرب  متت  �إجر�ء�تها  كون 

�الأخري حقوق  ت�ضمن يف  و�لتي  عليها  للمو�فقة 

�لطرفني.

ولفت �إىل �أن �ملو�فقات �لتي متر عرب وز�رتا 

�لد�خلية و�لعدل توؤمن �ملتزوجون من �لوقوع 

�إىل  يف م�ضاكل كبرية قد حتدث .ونبه �لقبالين 

�أمور �لفتيات �لت�ضديد و�حلر�س  �أوليا  �أن على 

ذلك  كون  �لزو�ج  عقد  وم�ضادقة  توثيق  يف 

�ت�ضح  لو  م�ضاكل  يف  �لوقوع  من  بناتهم  يوؤمن 

كان  و�ن  -حتى  �الأجنبي  �لزوج  �أن  بعد  فيما 

دولة  جن�ضية  على  ح�ضل  لكنه  ميني  �الأ�ضل  يف 

ما- ممن لديهم �ضو�بق �أو مالحق عرب �الأجهزة 

�لدولية .

�لتي  �ملختلط  �لزو�ج  مو�فقات  �أن  �إىل  ولفت 

ت�ضادق عليها وز�رة �لعدل يتم �مل�ضادقة عليها 

بعد �لتاأكد و�لتحقق من �ضحة �لبيانات �ملتعلقة 

بهذ�

و�ضفار�ت  �لد�خلية  وز�رة  قبل  من  �ل�ضاأن 

�لر�غبني بهذ� �لزو�ج باالإ�ضافة �إىل �لتاأكد من 

��ضتيفاء كافة �ل�رشوط �ل�رشعية .

وقال �أن كثري من �مل�ضاكل �لتي كانت ت�ضاحب 

 ، تقريبا  �ختفت  �أجانب  من  �ليمنيات  زو�ج 

كون �حلكومة �تخذت �إجر�ء�ت حا�ضمة يف هذ� 

�ملو�ضوع ، باأن �ألزمت �لر�غبني يف �لزو�ج من 

لتاأكد   ، �لزو�ج  �لت�ضديق على وثائق  �ليمنيات 

من خاللها ��ضتيفائه لكافة �ل�رشوط ، ومتابعته 

يف حال �إخالله بتلك �لو�جبات و�ل�رشوط .

�أن  وت�ضرتط �حلكومة يف زو�ج �الأجنبي بيمنية 

�إقامة �رشعية يف  ، ومقيم  �لديانة  م�ضلم  يكون 

 ، و�ل�ضلوك  �ل�ضرية  ح�ضن  يكون  و�أن   ، �لبالد 

�ضهادة �ضحية  لديه  يكون  و�أن   ، متزوج  وغري 

تثبت  عليها  وم�ضادق  ر�ضمية  جهة  من  �ضادرة 

خلوة من �الإمر��س �ملعدية ، و�ن يكون لديه 

و�ن  �لزوجة  على  �الإنفاق  على  �ملالية  �لقدرة 

له  بال�ضماح  بلده  �ضلطة  من  �أذن  على  يح�ضل 

بالزو�ج ، و�ن ال يزيد �لفارق بني عمر �لرجل 

و�ملر�أة عن ع�رشين عاما .

تقرير ميداين يوؤكد تدين جودة تدري�س اللغة 

االجنليزية يف اليمن

الحتاد الدويل لل�سحفيني يدعم ال�سحفيني اليمنيني
 بعد تراجع احلكومة عن التزامها بتح�سني ظروف العمل

�أعرب �الحتاد �لدويل لل�ضحفيني �ليوم 

�ليمنيني  لل�ضحفيني  �لكامل  دعمه  عن 

�الحتجاجية   �حلركة  يف  �ملنخرطني 

�لتو�ضيف  �تفاقية  بتنفيذ  للمطالبة 

كجزء  �لعمل  طبيعة  وبدل  �الإعالمي 

من حملة نقابية لتح�ضني ظروف �لعمل 

يف و�ضائل �الإعالم �ململوكة للدولة.

�الحتاد  رئي�س  بوملحة،  جيم  وقال   

م�ضائل  ”“�إن  لل�ضحفيني:  �لدويل 

هي  �لوظيفي  و�لتو�ضيف  �الأجور 

م�رشفة  عمل  ظروف  �ضمان  �رشط 

�لالئقة  �لعمل  ظروف  �إن  لل�ضحفيني. 

�رشوريا  �رشطا  �الأخبار  غرف  يف 

الإنتاج تقارير �خبارية نوعية.“

ووفقا لنقابة �ل�ضحفيني �ليمنيني، �إحدى 

�أع�ضاء �الحتاد �لدويل لل�ضحفيني و�لتي 

تقود هذه �حلملة، فاإن هناك ما يقارب 

يف  يعملون  و�ضحفي  �ضحفية   1500 �لـ 

للدولة  مملوكة  �عالمية  موؤ�ض�ضات  �أربع 

وموؤ�ض�ضة  لالأنباء،  �ضباأ  وكالة  وهي: 

�أكتوبر   14 و�ضحيفتي  �لثورة، 

�ل�ضبت  يوم  بدوؤو�  قد  و�جلمهورية، 

�الحتجاجات  من  �إ�ضبوعا  �ملا�ضي 

�لتز�مها  عن  �حلكومة  تر�جعت  �أن  بعد 

بتح�ضني ظروف �لعمل يف عام 2010.

�ليمنية قد و�فقت على  وكانت �حلكومة 

�لعمل  عقود  وحت�ضني  �الأجور  زيادة 

�ل�ضحفيني  نقابة  مع  �ملفاو�ضات  بعد 

عام  �أو�ئل  يف  جرت  �لتي  �ليمنيني 

�لذي  �جلزئي  �ال�رش�ب  �إثر   2009
يف  و�الإعالميون  �ل�ضحافيون  خا�ضه 

خالله  عمدو�  �الأربع  �العالم  و�ضائل 

�إىل �لتوقف عن �لعمل ملدة �ضاعة و�حدة 

من  كان  و  كامل.  �أ�ضبوع  ملدة  يوميا 

زيادة  �تفاقية  تنفيذ  يبد�أ  �ن  �ملقرر 

�الأجورهذ� �لعام ولكن �حلكومة مل تقم 

�لعامة  �ملو�زنة  يف  �لزيادة  بت�ضمني 

لعام 2010.

�ليمنيني  �ل�ضحفيني  نقابة  وحذرت 

�لذين   ، �مل�رشبني  �ل�ضحفيني  �أن  من 

�ال�ضبوع  هذ�  حمر�ء  �ضار�ت  و�ضعو� 

على  م�ضممون  �حلملة،  بدء  العالن 

ت�ضعيد حركتهم �ملطلبية ما مل يتم تلبية 

�لتالية  �خلطوة  و�ضتكون  مطالبهم. 

عبارة عن �إ�رش�ب جزئي يتبعه ��رش�ب 

كامل عن �لعمل.

لل�ضحفيني  �لدويل  �الحتاد  طالب  و   

�حلكومة �ليمنية �ن تتوقف عن �ملماطلة 

�لتي حظيت مبو�فقة  �التفاقية  تنفيذ  يف 

رئي�س �جلمهورية.

�لدويل  �الحتاد  ”�إن  بوحملة:  وقال 

�حلكومة  يطالبون  و�أع�ضائه  لل�ضحفيني 

�لتو�ضل  مت  �لذي  باالتفاق  تلتزم  �ن 

من  �ليمنيني  �ل�ضحفيني  نقابة  مع  �إليه 

م�رشفة  عمل  ظروف  �ضمان  �أجل 

يف  �لرتدد  من  �كتفينا  لقد  لل�ضحفيني، 

تطبيق �لتو�ضيف �لوظيفي وحان �لوقت 

لتنفيذ �لتعهد�ت �ل�ضابقة“.
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مرحلة خميفة
و�ملتعارف  �ل�ضائع  وجند   �أن 

بني �لنا�س عن مرحلة �ملر�هقة 

وغري  وكارثية  خميفة   �أنها 

طبيعية يغلب عليها طابع �لقلق  و�الإحباط  

�الأخرى،  �لنف�ضية  �مل�ضاكل  من   و�لعديد 

ومتمّرد  ثائر  �ضخ�س  هو  و�أن  �ملر�هق 

تناق�ضات  ر�أي   ثابت  وتوجد  له  ولي�س 

يف ت�رشفاته. كما �أنه ال ين�ضت �إىل �آر�ء 

د�ئمًا على  و�أنه  �ل�ضن،   من يكربونه يف 

وبني  بينه  وتوجد    فجوة  كبرية  خطاأ، 

�لكبار، لكن: هل كل هذه �الآر�ء �ضحيحة 

تربير  جمرد  �أنها  �أم  فيها؟  مبالغ   وغري 

ونتاج لعدم ق�ضاء  �الآباء �لوقت �لكايف 

�لطبيعية   �لتغرّي�ت  ملعرفة  �أبنائهم  مع 

�لفرتة   و�ملتوّقع حدوثها يف خالل هذه 

ومعرفة ما يجول يف  �أذهانهم من �أفكار 

بر  �إىل  �إر�ضائهم  وحماولة  وت�ضاوؤالت 

 �الأمان و�خلروج من هذه �لدو�مة؟  

على  �أحكامنا  ن�ضدر  �أن  �ل�ضهل  من 

فهمهم.  هو  لكن    �الأ�ضعب  �الأ�ضخا�س، 

متر  ُعمرية  مرحلة  هي  فاملر�هقة 

ُعمرية   مرحلة  �أي  مثل  مثلها   باالإن�ضان 

 �أخرى، لكن �ملختلف  فيها هي �لتغري�ت 

�لتي حتدث للمر�هق و�لقر�ر�ت �ل�ضعبة 

لتن�ضئة  �تخاذها  �الآباء  ينبغي   على   �لتي 

�ضحيحة  �إما  بطريقة  �لفتاة،  �أو  �لفتى 

�الأ�ضدقاء،  ومنها    �ختيار  خاطئة،  �أو 

بالقيم  و�القتناع  �حلياة  �أ�ضلوب   �ختيار 

�لتي يحث عليها �الآباء  �إىل جانب �لتغري�ت 

و�لعاطفية  �جل�ضمانية   و�الجتماعية 

و�حتياجات  متطلبات  لها  فهي  فرتة 

�حلب  حاجته  �إىل  �أبرزها  ومن  عديدة، 

و�الأهم  و�الإر�ضاد،  و�لن�ضح  و�الحتو�ء 

�ل�ضعور  بالثقة و�الحرت�م له. 

 

هنا“  ”نحن 
”تختلف  17 عاما، تقول:  مروى علي، 

�ل�ضباب-  -نحن  تقبل  �آر�ئنا  يف  �الأ�رش 

ل�ضق  ملا  مر�هقة  ت�ضميتي  �أحب  وال 

ملن  حمببة  غري  �ضفات  من   بامل�ضطلح 

يت�ضف به فقد  جرت �لعادة �أن �ملر�هقني 

مزعجون،  د�ئمًا  طائ�ضون  �ضباب  هم 

يت�ضفون  وال  متزنني  غري  خطاء  على 

ت�رشفاتهم.. يف  �أو  �حلكمة  بالعقل 

ود�ئما مو�ضع �ضك يف جميع  ت�رشفاتهم 

من  �لكثري  �أن  �لرغم  على  و�أقو�لهم، 

�الأعمار  هذه  مثل  يف  هوؤالء  �ل�ضباب 

و�حلكمة  و�التز�ن،  بالعقل  يت�ضفون 

و�أف�ضل من كثري من �لر��ضدين �أو �لكبار 

يف هذ�  �لزمان“. 

�الآباء  �أن  نظري  وجهة  ”من  وت�ضيف: 

�آر�ء  تقبل  يختلفون  يف  و�الأمهات 

�أبنائهم، فلذلك تر�هم ال ي�ضتمعون لهم، 

و�إن  ح�ضل ذلك فهم غري من�ضتني، و�إن 

�آر�ئنا،  يرف�ضون  تقبل  فهم  �أن�ضتو� 

بانت�ضار  �حلو�ر  ينتهي  ما  ود�ئما 

�إىل  �آر�ء  من  و�لتي  تتحول  �آر�ئهم، 

تنتهي  م�ضاجر�ت  �إىل  و�أحيانا  �أو�مر، 

 يف غري �ضالح �الأبناء“. 

�إىل  تلجاأ  ال  �أنها  مروى  وتو�ضح 

الأنها  �أية  م�ضكلة؛  �ضادفتها  �إذ�  و�لديها 

وال  وخيمة  �لعو�قب  ف�ضتكون  فعلت  �إن 

ع�ضبيان  و�لديها  الأن  حتمد  عقباها؛ 

يعني  و�حلو�ر  عندهم  جد�،  وحازمان 

�إىل  تلجاأ  وعادة  �الأدب،  حدود  جتاوز 

لها وتويل  خالتها  �لتي د�ئمًا ما تن�ضت 

ورعاية  كبرية،  �هتماما  م�ضاكلها 

وتعاجلها بهدوء وحكمة، رمبا لتقارب 

�لُعمر  بينهما- على حد تعبريها“. 

حق الرد مكفول
يف  وهيثم  مروى  و�فقت  ر�مي  �أم 

”�إن  �الأمهات و�الآباء  حديثهم، وقالت: 

هذه  و�إن  �أبنائهم،  عن  كبرية  غفلة  يف 

�ملر�حل،  و�أخطر  �أهم  هي   �ملرحلة 

وما هي �إال فرتة زمنية  وتنتهي، فما هو 

�ملربر من �إهمالهم الأبنائهم“. 

و�آباء  �أمهات  من  وت�ضيف:“�أتعجب 

وهم  يهتمون  باأبنائهم  فهم  �لزمان  هذ� 

و�لرعاية  �لعناية  ويولوهم  �أطفال 

هذ�  �إىل  ي�ضلو�  �أن  و�الهتمام،  وما 

�لعمر �حلرج حتى ينف�س كل و�حد  منهم 

يده عن �مل�ضوؤولية ويحملها لالآخر فاالأم 

�أنها تعبت و�حتارت  د�ئمة �ل�ضكوى  من 

بهذ� �لولد وتلك �البنة و�الأب يقول   “�إن 

تربي  من  و�إنها هي  �الأم  م�ضوؤولية  هذه 

�ملنزل  خارج  وهو  م�ضوؤول  وتعلم 

متنا�ضيني  �أنهم  �حلياة،  متطلبات  بتوفري 

يتعاملون مع قلوب بي�ضاء وم�ضاعر ه�ضة 

لينة حتتاج  �إىل �أكرث من �لرتبية و�لتعليم 

�أو حتى متطلبات �حلياة حتتاج  �إىل حب 

نف�ضي  وبناء  للم�ضاعر  و�حتو�ء  وحنان 

وروحي  ومعنوي يحتاج �إىل �أذن ت�ضمع 

وقلب يح�س“. 

�أوالدها  مع  �لتعامل  يف  جتربتها  وعن 

�أخلى  ر�مي:   “زوجي  �أم  تقول 

كاماًل  �لعبء  حتملت  ولذلك  م�ضوؤوليته، 

فاأنا  �ضديقة الأبنائي وم�ضتمعة جيدة لهم، 

نظرهم  من  وجهة  و�أناق�ضهم  لهم  �أ�ضمع 

لهم،  �ل�ضورة  و�أحاول تو�ضيح  لالأمور 

ترق  مل  لو  حتى  �هتماماتهم   �أ�ضاركهم 

يل ولكن ال �أتعرف  على طريقة تفكريهم 

�أبنّي لهم �ل�ضو�ب من  �خلطاأ  �أن  �أحاول 

عند  �إال  �ختيار�تهم  يف  �أتدخل  ال  لكن 

مع  و�لثقة  �حلرية  �ل�رشورة  �أعطيهم 

�إال  ال  �أتدخل  بعيد  من  لالأمور  مر�قبتي 

�أتعرف  �أن   �لوقت �ملنا�ضب و�الهم  يف 

على  �أ�ضدقائهم وعائالتهم“. 

االإجابة العلمية
توجهنا �إىل �الأخ�ضائي �لنف�ضي �ضند حيدر 

�ملعيد بق�ضم �لعلوم  �ل�ضلوكية بكلية �لطب 

ورئي�س �جلمعية �ليمنية لل�ضحة  �لنف�ضية، 

�الأبناء  بني  �لنفور  �أ�ضباب  عن  و�ضاألناه 

فقال:  �ملر�هقة،  يف  فرتة  و�الآباء 

�ملر�حل  �لتي  �أخطر  تعد من  ”�ملر�هقة 
مير بها �الإن�ضان �ضمن �أطو�ره �ملختلفة 

�مل�ضتمر، و�الرتقاء  تت�ضم  بالتجدد  �لتي 

يف معارج �ل�ضعود نحو �لكمال  �الإن�ضاين 

�ملر�هقة  م�ضكالت  وتت�ضمن  �لر�ضيد، 

”�لتغري�ت  �أ�ضا�ضية:  ثالثة  مرتكز�ت 

ترتبط  مبرحلة  �لتي  �لع�ضوية  �جل�ضمية 

باجل�ضم  �هتمام  من  بعدها  وما  �لبلوغ 

و�ملظهر، وما  يتعلق بالهوية �ل�ضخ�ضية 

وموقع �ملر�هق �أو �ملر�هقة من  �حلياة 

و�لعامل، وكذلك �أي�ضَا ما يتعلق باأ�ضلوب 

يحيطون  ممن  مع  �الآخرين  �لتعامل 

كالو�لدين  �ملر�هقة  �أو  باملر�هق 

 و�الأهل و�الأ�ضدقاء و�ملجتمع عامة. 

�ملرتكز�ت  ملتطلبات  ”وفقا  و�أ�ضاف: 

تربز  لتلبيتها  و�ضعي  �ملر�هقون  �لثالثة 

مبا  يعرف  �ملرتبطة  �مل�ضكالت  بع�س 

نتائجه  من  وتكون  �الأجيال  ب�رش�ع 

و�مل�ضاعر  �الأعر��س  �ملر�ضية  بروز 

�ملر�هقون  منها  ي�ضكو  �لتي  �ل�ضلبية 

�الآالم  لهم  وت�ضبب   و�ملر�هقات 

و�حلزن  و�لغ�ضب  �لقلق  مثل  و�ملتاعب 

و�ملخاوف وغريها من �ل�ضلوكيات �لتي 

ميكن �أن  نطلق عليها باأنها نوع من �ضوء 

و�الجتماعي  ويت�ضمن  �لنف�ضي  �لتكيف 

و�الإح�ضا�س  �لالمباالة  مو�قف  ذلك 

غري  و�ملو�قف  باالغرت�ب  و�لهام�ضية 

بتهور  �ل�ضيار�ت  كقيادة  �مل�ضوؤولة 

ب�رش�هة،  �لقات  تعاطي   وطائ�س، 

تعاطي  �لتمبل  �لتدخني،�ل�ضي�ضة، 

و�لزردة، مغازلة �لفتيات يف �ل�ضو�رع 

�لفتيات  مناو�ضة  و)�ل�ضيحة  �جلديدة( 

خاطئة،  عالقات  و�إقامة  للرجال 

�لتكيف  �ضوء  خمرجات  فاإن   وبالطبع 

�آنفا  و�الجتماعي  �ملذكورة  �لنف�ضي 

�لركيكة  �الأ�رشية  �لتن�ضئة  �أ�ضاليب  تعززه 

 و�ملخا�ضمة للو�لدين �مل�ضتمرة و�ضعف 

�لو�زع �لديني“. 

عالج نف�ضي واجتماعي
و�أ�ضار حيدر �إىل �أن من بني طرق �لعالج 

و�الإر�ضاد �لنف�ضي  و�الجتماعي للم�ضاكل 

�تفق  و�لتي  �ملر�هق،  بها  مير  �لتي 

�لنف�س  وعلماء  �الجتماع  خرب�ء   عليها 

و�لرتبية توؤكد �أهمية  �إ�رش�ك �ملر�هق يف 

تتناول  �لتي  �ملنظمة  �لعلمية  �ملناق�ضات 

طرح  على  وتعويده  م�ضكالته،   عالج 

بثقة  �لكبار  ومناق�ضتها  مع  م�ضكالته، 

باالأمور  علمًا  �إحاطته  و�رش�حة، وكذ� 

�ملنهجي  �لتدري�س  طريق  عن   �جلن�ضية 

فري�ضة  ال  يقع  حتى  �ملو�ضوعي، 

يف  �لوقوع  ثم  ومن  و�لالمباالة  للجهل 

�ملحظور. 

�لن�ضاط  ت�ضجيع  �رشورة  على  و�ضدد 

و�لقيام  �ملوجه  للمر�هقني،  �لرتويحي 

منا�ضط  يف  و�ال�ضرت�ك  بالرحالت 

يجب  كما  و�الأندية،  �ل�ضعبية   �ل�ضاحات 

يف  �لعمل،  و�مل�ضاركة  نحو  توجيههم 

و�لعمل  �لعامة  �خلدمة  م�رشوعات 

�ل�ضيفي. 

�حلديثة  �الجتاهات  ”�أجمعت  وقال: 

تلك  يف  �أن  �الإ�ضغاء  �لنف�ضي  �لطب  يف 

�أن  كما  مل�ضكالتها،  �حلل  هي  �ل�ضن 

�إيجاد  �لتو�زن بني �العتماد على �لنف�س 

و�خلروج من لبا�س  �لن�ضح و�لتوجيه �إىل 

لبا�س �ل�ضد�قة وتبادل �خلو�طر، وبناء 

بلغة  �خلرب�ت  لنقل  �ل�ضد�قة  من   ج�رش 

هو  �الأمر،  ويل  ال  بلغة  و�الأخ  �ل�ضديق 

�ل�ضبيل �الأن�ضب لتكوين عالقة حميمة  بني 

�الآباء و�أبنائهم يف �ضن �ملر�هقة تفاديا 

و�جتماعية  نف�ضية  يف  م�ضكالت  للوقوع 

تدفع �الأ�رشة كلها �إىل �لوقوع  يف بر�ثن 

�ملر�س و�النحر�ف“. 

املراهقة املتاأخرة
�الجتماعي  �لباحث  يقول  جهته  من 

مير  �أن  من  �ملفيد  طاهر“�إنه  و�ضاح 

�لرغم  على  �ملر�هقة  مبرحلة  �الإن�ضان 

�لبع�س  عند  وتعقدها  من  �ضعوبتها 

يف  بناء  هامة  مرحلة  تبقى  ولكنها 

�لنف�ضي  و�تز�نه  �الإن�ضان  �ضخ�ضية 

ورغم  لبقية  حياته  و�الجتماعي 

بها  مير  �لتي  و�ال�ضطر�بات  �ل�ضغوط 

 �ملر�هق يف هذه �ملرحلة �إىل �أنها مفيدة 

مر�حل  من  وتبقى  مرحلة  له  وهامة 

و�التز�ن  و�ل�ضخ�ضية  �لذ�ت  تكوين 

�أن هناك من   �لنف�ضي و�الجتماعي، كما 

ال مير مبرحلة  �ملر�هقة وهذ� ما يعرف 

يقفزون  �أنهم  �أي  �لعمرية  بالقفز�ت 

ميرون  وال  �لعمرية  �ملرحلة  هذه   عن 

ومنهم  مثل  غريهم  �ملر�هقة  مبرحلة 

�ملبكر  �لزو�ج  و�ضحايا  �لقرى  �أبناء 

�أو�نهم  قبل  كربو�  الأطفال  فهم  مناذج 

فلم يعي�ضو� مر�هقتهم �أو  حتى طفولتهم، 

وذلك ب�ضبب طبيعة �حلياة هناك و�ضعوبة 

�الأ�رشية  �لبيئة  �حلياة وكذلك   وتعقيد�ت 

ويحملون  يكرب  �أطفالها  �لتي  �لقرى  يف 

�مل�ضوؤولية قبل �أو�نهم. 

اإح�ضائيات
من  �أكرث  �أن  �لعلمية  �لدر��ضات  �أكدت 

يف  �ملر�هقني  من  م�ضكالت  باملائة   80
مبا�رشة  ملحاولة  نتيجة  �لعربي  عاملنا 

مبوجب  �أوالدهم  ت�ضيري  �الأمور  �أولياء 

جمتمعاتهم،  وتقاليد  �آر�ئهم  وعاد�تهم 

مع  عن  �حلو�ر  �الأبناء  يحجم  ثم  ومن 

�إما  �الآباء  �أن  يعتقدون  الأنهم  �أهلهم؛ 

�أنهم ال  يهمهم �أن يعرفو� م�ضكالتهم، �أو 

�أنهم ال ي�ضتطيعون فهمها �أو  حلها. 

باملائة،   95 �أن  �إىل  �لدر��ضات  وت�ضري 

بالغة  م�ضكالت  يعانون  من  �ل�ضباب  من 

فجوة  عبور  عند   حماولتهم  يو�جهونها 

 �الأجيال �لتي تف�ضل بني �أفكارهم و�أفكار 

�آبائهم، وتدل  �لدر��ضات   �أي�ضا �أن �أبرز 

�ل�ضباب  يف  منها  يعاين  م�ضاكل  ثالث 

قيا�س    نتائج  على  بناء  �الأ�رشة-  نطاق 

ح�ضب  مرتبة  �لتوجيه  �لنف�ضي-   حاجات 

�ضعوبة  هي:  منها  معاناتهم  درجة 

�أمورهم،  �أولياء  مع   مناق�ضة   م�ضكالتهم 

مبا  �أولياء  �أمورهم  �إخبار  و�ضعوبة 

بني  كبري  ووجود   تباعد  يفعلونه، 

�أفكارهم  و�أفكار �أولياء �أمورهم. 

 

نظرة االإ�ضالم  
يجدون  ال  �لذين  ال�ضيما  �ل�ضباب  معظم 

�إليهم مل�ضاعدتهم  �أو  ي�ضغي  ي�ضمعهم  من 

يعانون  منها،  �لتي  م�ضكالتهم  حل  على 

جماعة  نطاق  يف  بع�ضهم  �إىل  يلجاأون 

خا�ضة بهم  يكونوها على �أمل م�ضاعدتهم 

يف �إيجاد حلول   منا�ضبة لها،  وتخلي�ضهم 

من �ملعاناة �لتي توؤرقهم ب�ضببها. لذلك 

جند كل  فرد يف �ضن   �ملر�هقة يحر�س كل 

�الن�ضمام  �إىل جماعة من  �حلر�س على 

�لرفاق ت�ضبع حاجاته �لتي ف�ضلت   �الأ�رشة 

يف  �إ�ضباعها، ومتثل متنف�ضًا له يعرب بها 

بحريه دون �نتقاد�ت �أو  توبيخ. 

�ملر�هقني  مل�ضكلة  �ل�رشعي  �حلل  وعن 

”�إن  عي�ضى  �ل�ضيخ  �أحمد  ف�ضيلة  يقول 

�الإ�ضالم �هتم باجلانب �لروحي وتنميته 

و�جلانب  عام،  ب�ضكل  لدى  �الإن�ضان 

�ملر�هق  مو�ضوع  حياة  يف  �لروحي 

�أن   �الإ�ضالم و�ضع  حيوي وخطري وجند 

وما  �ل�ضليم،  و�حلل  �لعالج  �الأمثل  لها 

من  تكوين   جزء  �إال  �ملر�هقة  مرحلة 

ثم  ر��ضد�  ثم  مر�هقا  ثم  طفال   �الإن�ضان 

كهال، و�الإ�ضالم  مل ينظر �إىل كل مرحلة 

من تلك �ملر�حل على �أنها م�ضكلة  ولذلك 

خطرية  لي�ضت  �ملر�هقة  مرحلة  �أن  جند 

�الإ�ضالم  نظر  يف  �ل�ضعب  ولي�ضت  باالأمر 

�ضلح  �أمور  �الأ�رشة  �ضلحت  �إذ�  حيث 

�ملجتمع كله. 

البد من احلوار
�لوقت  �ختيار  لالأهل  بد  ال  ختاما 

مع  �أبنائهم  �حلو�ر  لبدء  �ملنا�ضب 

�ملر�هقني، بحيث يكونا غري م�ضغولني، 

و�أن يتحدثا  ك�ضديقني متاآلفني، ويبتعد� 

فيها عن �لتكلف و�لتجمل،  وليحذر� نربة 

�لتوبيخ، و�لنهر، و�لت�ضفيه، �أو �الأ�ضئلة 

غري  �لو��ضحة وغري �ملبا�رشة، و�أف�ضحا 

له جمااًل للتعبري عن  نف�ضه، وال ت�ضتخدما 

�ألفاظًا  جارحة وم�ضتفزة. 

ال �ضيء يجلب �ل�ضعادة لالآباء كوجود �بن   �ضعيد ومنتج  وحمب لالآخرين خاٍل من 

�لُعقد، وال يثري �مل�ضكالت، وكل  مرحلة ُعمرية من مر�حل ُعمر �الإن�ضان لها 

�أهد�فها �لتي   ي�ضعى لتحقيقها.. فبالن�ضبة لالأطفال تنح�رش �هتماماتهم يف  �الأكل 

و�لنوم، وبالتاأكيد �للعب و�كت�ضاف كل ما هو جديد  من حولهم، وبالن�ضبة لفرتة 

�ملر�هقة )مرحلة �لن�سء( جند  �أن �ل�ضمة �ل�ضائدة فيها حتقيق �ال�ضتقاللية و�مليل  

 �إىل  �الأ�ضدقاء وحماولة تقليدهم، �أما �ل�ضخ�س �لبالغ �أو �لنا�ضج  فاأهد�فه ترتكز 

يف �لنجاح   يف �لعمل و�ال�ضتقر�ر وتكوين  �الأ�رشة و�لعناية بها. 

�ضحيح �أنك تعطيهم   �حلب و�لرعاية يف جميع مر�حلهم  �لُعمرية �ملختلفة؛ لكنك ال 

ت�ضتطيع �أن متنحهم �أفكارك  و�آر�وؤك؛ الأن لديهم �أفكارهم و�آر�ءهم �خلا�ضة بهم، 

وهذه  �الأفكار   تختلف من جيل �إىل جيل، وغالبًا ما ت�ضكن �أفكارهم  يف منزل �لغد، 

وهو �ملنزل �لذي ال    ميكن �أن تزوره حتى  ولو يف �أحالمك. 

�ضباأنت: حتقيق: 
ابتهال ال�ضاحلي
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
UÉØàdG øe°يل حول العملية ال�ضرية التي 
قامت بها وحدة مكافحة االرهاب يف االف 
من  مواطنيني  باعتقال  وانتهت  اي  بي 
UG°ول لبنانية  يف والية فالدلفيا بتهمة 
امل�°ادة  �ضتنغر  U°واريخ   AGô°�ل ال�ضعي 
واعادت  اهلل  حزب  ل�°الح  للطائرات 
�ضابقة  باعتقاالت  التذكري  العملية 
بتحويل  اتهموا  اي�°ا  لبنانيني  T°ملت 
اموال اىل حزب اهلل كما �°ملت االتهامات 
املخابرات  يف  عملت  لبنانية  مواطنة 
ان تتهم  االمريكية بوظيفة كبرية قبل 
خالل  عليها  ح�°لت  معلومات  با�ضتخدام 

عملها ومررتها جلهات خارجية

وجهت  قد  �المريكية  �ل�ضلطات  وكانت 

��ضول  من  مو�طنني  ع�رشة  �ىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�ضلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

�ل�ضعي  عرب  �لله  حزب  بدعم  ونيويورك 

و�مو�ال  مزورة  �ضفر  وجو�ز�ت  ��ضلحة  لتامني 

و�لعاب  م�رشوقة  نقالة  وحو��ضيب  مزورة 

�لثانية  �لتهم  جمموعة  وهي  للحزب  �لكرتونية، 

وبن�ضلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�ضخا�س  توجه  �لتي 

�لثالثاء-  ��ضخا�س  �ربعة  و�تهم  �يام  خالل  يف 

من  حمد�ن  علي  مو�ضى  و�لر�بع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني جتهيز�ت دعم حلزب  بـ“�لتÉآمر  نيويورك- 

 15 بني  مبا  �ل�ضجن  عقوبة  يو�جهون  وهم  �لله“. 

h 30 عاما

و�تهم �ضتة ��ضخا�س �خرين بجر�ئم ذ�ت �ضلة بهذه 

حدرج  ح�ضن  فان  �التهام  ن�س  ومبوجب  �مل�ضالة 

 1200 حو�ىل  �ر�ضال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�ضTÉس من نوع ”كولت �م4-“ �ىل مرفÉأ �لالذقية 

يف �ضوريا يف حزير�ن/ يونيو ب�ضعر

مب�ضاعدة  �لو�حدة  للقطعة  دوالر   1800 حو�ىل 

Tضخ�س تبني يف �لو�قع �نه عميل فدر�يل ومب�ضاعدة 
حرب  �تهم  كركي  عنرت  ح�ضن  و�للبناين  حمد�ن 

بيع  عائد�ت  عرب  �لله  حزب  لدعم  بال�ضعي  jG†ضا 
 ábhم�رش �مو�ل  جانب  �ىل  مزورة  �ضفر  جو�ز�ت 

�المريكية  �لعملة  من  دوالر   9200 وحو�ىل 

حرب  وقال  �ضور  �لبوم  د�خل  �ملخبÉأة  �ملزورة 

 ábhمل�رش� �المو�ل  �ن  �ملتخفي  �لفدر�يل  للعميل 

�ن�ضار  بها  قام  �رشقة  عمليات  �ضل�ضلة  م�ضدرها 

حلزب �لله وهربت الحقا �ىل لبنان ال�ضتخد�مها يف 

ت�ضنع  ”�ير�ن  �ن  للمجموعة كما زعم  �مو�ل  جمع 

عملة �مريكية مزورة من نوعية جيدة ل�ضالح حزب 

�لله“ مبوجب ن�س �التهام

�خرين  ��ضخا�س  وثالثة  حمد�ن  �ىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -�مريكيان 

 øe  150 وحو�ىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �ضوين  جهاز  و400  �ملحمولة  �حلو��ضيب 

�لعام  �و�خر  من  بدء�  �ضيار�ت  وثالث   2  øضتي�ض�

�لفدر�يل  �لعميل  قال  �لتي  �ملعد�ت  وهذه   2007
�ملتخفي �نها م�رشوقة وبيعت �ىل �ملتهمني باجمايل 

153 �لف دوالر يف نيوجيزري وبن�ضلفانيا، نقلت 
�ىل نيوجريزي ونيويورك وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمد�ن  �ىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويورك  �لنجار وعالء �حمد حممد من بروكلني 

يف  �يالند  �ضتاتن  من  قا�ضم  حبيب  وم�ضطفى 

بنيويورك  برونك�س  من  كاين  وماودو  نيويورك 

تهم  نيوجريزي  بالين�ضبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رش�ء ب�ضائع مزورة باالف �لدوالر�ت

وبني �لب�ضائع �كرث من 5500 زوج حذ�ء من ماركة 

�ند  ميت�ضل  قم�ضان  من   334h  á«لريا�ض� نايكي 

�ملكلفة  فيد�ر�ضيك  جاني�س  وقالت  �لريا�ضية  ني�س 

�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  فرع  يف  �مللف  هذ� 

�المريكي ”�ف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”�ليوم وعرب 

مت  �ملعنية،  �لوكاالت  كل  بني  جيد�  من�ضق  جهد 

�ن�ضطته  �لله متويل  توجيه �رشبة �ىل جهود حزب 

ل�ضوؤون  �لعام  �ملدعي  م�ضاعد  ولفت  �الرهابية 

”�الدعاء�ت  �ن  �ىل  كري�س  ديفيد  �لقومي  �المن 

�ملنظمات  �ن  تثبت كيف  �لدعوى  �لو�ردة يف هذه 

 á£الرهابية تعتمد على جمموعة متنوعة من �الن�ض�

�الجر�مية لتمويل وت�ضليح نف�ضها“ وقد �تهم خم�ضة 

مماثلة  تهريب  بان�ضطة  بالقيام  �الثنني  لبنانيني 

بينهم د�ين منر طر�ف �ملقيم يف �ضلوفاكيا ولبنان 

�ضتينغر  �ضو�ريخ  �ر�ضال  حاول  �نه  يعتقد  و�لذي 

ر�ضTÉس  �الف  ع�رشة  وحو�ىل  للطائر�ت  �مل�ضادة 

”كولت �م4-“ �ىل �ضوريا ومو�نىء �خرى

 حملة اعتقاالت �°ملت بن�ضلفانيا ونيويورك...

JG¡ام ع�سرة TCGسîاH ¢Uالتاآمر مل�سلحة حزÜ اˆ

3 22
Gأ�ضبوعية حرة م�ضتقلة

تعنى بتغطية Gأخبار 
اجلاليات العربية يف املهجر، 

وتغطية Gأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�°در يف نيويورك، 

وتوزع يف الواليات املتحدة 
G’أمريكية

TÉædG°ران

عبــد ه املوتي
ºسSادل قاY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

IôØ°�ا بو°VQ

املد ير العام

يحيى �سليم

مدير مكتب اليمن

»Yيحيى حممد اجلما

Tel:777252765
»æØdG ôj `ŸG

TCGسرف �سديد

ت�°وير

Sسعيد الأتب
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غربة نيوز-وكاالت

.áæ°S 15 ح�سن حدرج من بريوت، لبنان يو�جه عقوبة �سجن مدتها -
- ديب هاين حرب، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1978 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 30 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن عنرت كركي، من بريوت، لبنان، مو�ليد 1959 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.

- مو�سى علي حمد�ن من بروكلني ولية نيويورك، مو�ليد 1972 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل 25 �سنة يف �ل�سجن.
- ح�سن علي جنار من بروكلني ولية نيويورك، من مو�ليد 1982 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.

- م�°طفى حبيب قا�سم من �ستايÏ �أيالند ولية نيويورك، من مو�ليد 1980 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل ع�رس �سنو�ت يف �ل�سجن.
- لطيف كامل هزË و�مللقب بعدنان من مرغاريتا �أيالند يف فنزويال وديربورن ولية مي�°يغان، وهو من مو�ليد 1980 ويو�جه 

عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- عالء �أحمد fiمد، �مللقب بعالء �أحمد fiمد �أبو �لنجا، من بروكلني ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1966 ويو�جه عقوبة قد 

üJ°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- ماودو كاين من برونك�س ولية نيويورك، وهو من مو�ليد 1971 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.
- مايكل كاتز، من بالين�سبورو ولية نيو جري�سي مو�ليد 1942 ويو�جه عقوبة قد ت�°ل �ىل خم�س �سنو�ت يف �ل�سجن.

Translation and Immigration services
Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

خدمات ترجمة و اجرGآت الهجرة

  ترجمة امل�ضتندات.
تعبئة ا’أوراق اخلا�°ة باجلن�ضية ا’أمريكية والكرت 

.ô°�أخ’G

     كروت رجال ا’أعمال.  
  كروت ا’أفراح عربي و اجنليزي.

 ن�ضاعد يف التح�°ري المتحان اجلن�ضية ا’أمريكية.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 

املراهقـــــون.. �سرخة تدق ناقو�س اخلطر.. واآباء  يبحثون 
عن) password (لفك �سفرتها!  
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تعلم الجنليزية وتعلم مهارات اللغة
برامج ت�سمل:

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

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

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

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

لي�ص هناك حاجة الخذ قر�ص  -
ميكنكم الـدرا�ضة من االثنني اىل اخلمي�ص  -

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

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

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

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

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

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

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

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

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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õæ«Ø«f á«dó`«°U
Nevins Pharmacy

á«Hô©dG á«dÉé∏d IQÉ°S iô°ûH

 ¿hقة دا£æيف م ¤hCية االHي`دلية ال©ر°üال ìÉààaن اY ت©لن ¿CG زæيØيf ي`دلية°U رة°SCG ر°ùj
ÚكلhرH ¿hÉت

fقوîH Ω`دمة كÉملة للوäÉØ°U ال£Ñية

ÖيÑ£مر من الCÉH يةhدCر± اال°Uh Öتركي

 §¨°V ``الh رµ°�س الSÉيb ج¡زةCGh يةÑ£ال äدا`©Ÿاh äÉæµ°�Ÿاh زةgÉ÷ية اhدCوا´ االfCG ةaÉك

ÉfÉ› رµ°�س الüëa دمةNh Ωغ§ ال`د°V سSÉيb دمةN

∫ÉØWCاال äÉجÉيàMا πك

  ( ΩÉيCG  3-2) ΩÓaCمي†س اال–h ™ÑW

É¡رجÉNh دة`ëàŸا äÉالوالي πNموا∫ داCاال πوي–

UÉN º°üNس الaCراد ا÷Éلية ال©رHية

É©°SCGرÉf يف مhÉæà∫ ا÷مي™    

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

326 Livingston ST.
Brooklyn, NY 11217

Tel: 718-422-0100
Fax: 718-422-0118

We gladly accept Medicaid,
 Most Insurance & Major Union Plans

Ú°ùM ó`›CG :IQGOEÉH

IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

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

- ت�ضوية الو�ضعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة
 - ت�ضهيالت للم�ضتثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

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

(Office Phone: 718-680-9700 (English
(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.
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Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

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

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

718-833-1152

Tصاgد التلØزيون العربي
بدون Gأ… Oفعات Tص¡رية
Tصاgد التلØزيون العربي
بدون Gأ… Oفعات Tص¡رية

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
مع الطبق العربي

اجلزيرة باللغة ا’جنليزية-اليمنية-املغربية-العامل-تون�ص- اجلزائر- االأردن-ال�ضورية- ال�ضودان
ûdG°ارقة-عمان-قطر-العراقية-الليبية-كرد�ضتان-الكويت-نيجرييا-ال�°ومال-املغربية- 

الكا�ص الريا�°ية-جنوب ال�ضودان-�ضوريا دراما-الكويت 3 قنوات
ال�ضعودية قناتني-الفيحاء- االأنوار-الفرات-3 قنوات تركية

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM
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م�ضاهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�ض�ص، مقاالت، ق�ضائد �ضعرية..

ا�سمها فل�سطني...

äÉªg É°ùeäÉªg É°ùe

االإ�ضم : فل�ضطني بنت كنعان
الديانة : م�ضلمة عربية

احلالة ال�ضخ�ضية : مطلقـــة
عدد االأبناء : اأربعــــة

اأ�ضماء االأبناء .....
نكبة : و هي من مواليد 1948

نك�ضة : مواليد 1967
انتفا�ضة : مواليد 1987

ثورة : مواليد 2000
نبذه عن حياتي :

اأنا اأر�ص الديانات .. االإ�ضالم ، امل�ضيحية ، اليهودية
م�ضلوبة ، يتيمة منذ ال�ضغر .

ترباأ مني اأبي وا�ضمه ) عربي ؟ ( و اأمي ا�ضمها ) ال�ضام ( ال حول لها و ال قوة اال باهلل
اأخوتي ) 23 ( ال اأحد منهم يعرفني .. اأكربهم مات �ضنة2003 وا�ضمه عراق رحمه اهلل .

طموحي ب�ضيط اأن اأحترر من اإ�ضرائيل .

اأو�ضايف :
اأنا يف منتهى اجلمال ، متدينة من اأ�ضرة عريقة) جزيرة العرب)

اأحب احلياة كباقي البالد لكن بعزة ، اأهوى البحر الذي يالم�ص قدماي و اأع�ضق ن�ضيد الثوار 
يف اأح�ضاين .

لون �ضعري اأخ�ضر و لون عيوين اأزرق ، يل ع�ضاق كرث اأكرث من كل البالد .
مهري ال�ضهادة ، ويوم عر�ضي حتريري .

العالقات االأ�ضرية :
كما تعلمون يل ) 23 ( اأخ ال اأحد منهم يزورين كلهم خائفون من زوج اأمهم ) اأمريكا )

فبعد موت اأخي العراق بت وحيدة لي�ص يل اإال اهلل واأحفادي الذين يقاتلون ...
اأخي م�ضر يريد تزويجي من اإ�ضرائيل ابن اأمريكا واأنا اأرف�ص هذا الزواج .

و�ضعي املادي تعي�ص مع اأن اأخوتي �ضعودية وكويت من اأغنى البالد !!
رغم كل �ضيء �ضاأبقى فل�ضطني ......

ولو تخلت عني االأر�ص باأ�ضرها
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- مطلوب �أعو�ن �أمن
 SECURITY GUARDS

للعمل يف �ملطار�ت، �لفنادق، 
و�ملحالت �لتجارية

 Stating $13.23 up to $18.35
 347-258-3624

---------
-مطلوب �أعو�ن �أمن

 SECURITY GUARDS
 $14.83 hr up to $19.22

securitiesfinest@yahoo.com 
(917) 299-1355 
------------

-مطلوب �سائق حافلة مدر�سة
 CDL B رخ�سة من نوع

SCHOOL BUS
�لدفع: 13$ لل�ساعة

�لعنو�ن:
 168-46 91st Avenue,
 Jamaica, NY 11432 

Date: THUR12/17/2009
-----------------------

Car Service مطلوب �سائقو
Fax resume @
718-266-1063.

----------------------
 مطلوب مدر�سني لغة �جنليزية ولديهم

رخ�سة معتمدة من ولية نيويورك

�لدفع: 45$/لل�ساعة
بعث �ل�سرية �لذ�تية عرب �لمييل:

blake@championlearning.com

- مطلوب �أعو�ن �أمن
SECURITY GUARDS للعمل 

يف �مل�ست�سفيات، �ملد�ر�س، 
�ملطار�ت، �لفنادق... 

$8.00 TO $16.00
 CALL MS. AIKEN AT
845-313-9537 TODAY

---------
مطلوب م�ساعد طبيب ��سنان  

 Fax resume 718-279-2356،
Unique1626@aol.com

---------
مطلوب مر�قب ل�سيدلية
call (718)614-6859 

The hours are great، you 
could choose to work 3 or 4 

days a week. 
---------

مطلوب مدر�سني يف د�ي كاي
يف منطقة فال�سينغ

Please fax your resume to 
718-732-2222 or email it 
to rainbowchildcenter@

gmail.com 
-----------

Full Time Experienced 
Dental Assistant needed 
for a busy astoria dental 

practice. Must know how 

to take x-rays. Must be 
proficient in assisting in all 

phases of dentistry. Sa -
ary offered depending on 
knowledge is $10-$13/

hour. Please call Annia at 
(718) 786-2631 or \
Fax (718) 956-8425.

--------------
 مطلوب مدر�سني للغة �لجنليزية

خارج �أمريك
TESOL Training International  
located at 1261 Broadway (& 

32nd) Suite 1105
New York, NY 10001.

Please call or email to reserve 
a space: 1-888-837-6587

 

مطلوب �سائقني برخ�سة ”تي 
 LIMO’S، SUV’S، “ل �سي�

 VAN’S AND TOWN
CARS

�لت�سال ب: 
Call: 212-8885466

 We are at: 3722 23rd street
 long island city new york

.11101
----------

مطلوب موزعني للزيت
�لت�سال على:

718-547-2300
 SEEKING ENTRY LEVEL

SUPERVISORS
 please email your resume to

Supervisors@3flp.com

Tow Driver مطلوب
 Busy، upper east side AAA
 afiliated tow service seeks
 experienced tow drivers to

assist with roadside calls
call 516-322-7374

-------------

مطلوب طبيب ��سنان

Immediate opening for Dentist 
7-9 days per month at various 
locations throughout the NYC 

area. No weekends or evenings. 

Must have skill in all ares of 
general dentistry، pediatric exp -

rience a plus. Company provides 
competitive compensation and 

malpractice insurance Near 
transportation. Avaliable 

immediatly. NO FEE!! Ask 
for Vincent Tritto @

 718-236-7100.
-------------

Full Time Truck Driver 
(Norwalk،CT)

Call 203-750-6165. Fax 
resumes to 203-750-6178. 

Apply online to www.
Stewleonards.com

�سقة لاليجار يف باي ريدج
$899 / 1br

GOOD SIZE STUDIO FOR 
RENT ONLY 899.00

COMPLETELY GUT RENO-
VATED

HEAT, WATER
 LAUNDRY-ON SITE
SEPARATE KITCHEN

JUST 2 BLOCKS FROM 
THE R TRAIN
917 769 8217
------------------

�سقة لاليجار يف باي ريدج
على �ل�سارع 80

1 Bedroom in Good 
Condition

Close to transportation and 
shopping. 

Tel. (718) 238-1414
-------------

�سقة لاليجار يف باي ريدج
على �ل�سارع 92

$995 / 1br - 92nd St. 1 
Bedroom (4 rooms) (Bay 

Ridge، Brooklyn)
call (718) 930-6007 to 

leave your name & contact 
number

-------------
�سقة لاليجار يف باي ريدج
$925 / 1br - 70’s\ Prime 
Location Near All (Bay 

Ridge ، Brooklyn )
Contact Nick from 1St

 Premier Realty at 
(917)257-4453

�سقة لاليجار يف ��سطوريا
$1000 EXCELLENT 

CHARMING STUDIO 
APT IN ASTORIA IT’S A 

MUST SEE
TO VIEW CALL 

718 607-0760
---------------

�سقة لاليجار يف ��سطوريا
 �سارع 38 

$1050 / 1br - 2nd Redu -
tion/Must rent/SINGLE 
PERSON/Great Cond -
tion/No fee/Best Area

(718) 932-2173.
---------------

��ستوديو لاليجار
$1050 BEAUTIFUL ST -

DIO VERY SPACIOUS 

(ASTORIA )
30TH AVE & 34THST

IF INTERESTED CALL 
718-607-0760

-----------------
��ستوديو لاليجار

$1050 ~EXTREMLY 
LARGE STUDIO~ SU -
NY~ HEAT & HOT W -
TER INCLUDED~ CLOSE 

SUBWAY (ASTORIA)
646- 932- 6036

----------------
ن�سف بي�سمنت لاليجار

$1000 / 1br - Great apt، 
utilities included (semi 

basement) (Astoria) 
347-665-8190

---------------

�سقة لاليجار يف جر�سي �سيتي
$975 / 2br - 

WALKING DISTANCE 
TO JSQ PATH!

Call 201-432-1305

��ستديو لاليجار بفورت يل
$900 / 1br - Two Room 

Studio Apartment for Rent 
in Fort Lee، NJ 
551-482-2367

---------------
�سقة لاليجار يف كلفتون

$750 / 1br - 3 Fam، 2nd 
Fl، 3 Rms، Off Street 

Park، Eat In Kitchen، HW 
Floors (Clifton)
973-509-7368
-----------

��ستوديو لاليجار يف بلفيل
$600 Cozy Studio، First 
Flr.، Hardwood Floors، 

Stove، Kitchenette
 (Belleville)

973-509-7368
�سقة لاليجار يف �ليز�بث 

$800 / 1br - 1 BED APT 

ELIZABETH، UTIL INCL 
973 707 6961

جمموعة كتب جمانية
 �سل�سلة

National Geographics 
1997-2003

917-312-6299
-------------------

 �سع

 عالنك

 هنا

جمانا

 ات�سل

على
718- 680-6800

او ابعث امييل:
ghorbanews1@yahoo.com

مطلوب مربية اأطفال
Wanted, live-in only nanny for two children ages 9 mo. 
& 2 yrs old in Staten Island NY. Prefer a woman who 
needs a place to live. Someone with experience who 
will take care of children and help with some house-

keeping and lite cooking. For more information please 
call 646-584-6418.

لاليجارفر�ص عمل 

بحث عن عمل

             ΏϮϠτϣ

x����� �����
–)5 - 10 (:
-

Roland 600 4 colors
SM 102 4 colors  

x���� ��� �����
–)5 - 10 (:
-)(

x����� ����� )���(
-)5 - 10 (:
- Pony 5 Star Binder

x������� ����
-(4 – 5)

x�������� ����
-(4 – 5)

������ ����������� ��������������� �������� ������� � ����� ������� ��
������ ������������������ ������ ���:1/853150-01

������� ���� ����� �������

► ◄

►   ◄

►   ◄
بروكلنبروكلن

كوينز

مانهاتن

كوينز

نيوجر�ضي

�ضياع جواز ال�ضفر:
اال�ضم: مراد حممد كايب
رقم اجلواز: 00707664

تاريخ امليالد: 26-09-1986
جواز ال�ضفر  ميني �ضادر بالقن�ضلية العامة بوا�ضنطن

Tel: 917-497-5635

�ضاب عنده رخ�ضة �ضياقة 
ورخ�ضة �ضي�ص كباب وهوت 

دوك يبحث عن �ضغل
646-353-7754

طباخ ماأكوالت �ضامية عنده 
خربة 18 �ضنة يف املجال يبحث 

عن عمل
347-258-6323

�ضاحب حرفة يف املجوهرات 
لديه خربة اكرث من 30 �ضنة 

يتكلم العربية واال�ضبانية 
يبحث عن �ضغل 
646-525-2707
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Ghorba credit card processing inc.
Free credit card machine replacement 

we guarantee 
give you the 
Lowest rate

24 hours customer 
service 

& technical
 support

Address: 6825 5th ave Brooklyn ny 11220
Business Phone:    718-680-6800    Free consultation:  347-522-2040    

NURIT8000(WIRELESS)     HYPERCOM T7P                       Nurit 8320                       Hypercomt4210

VERIFONE VX 670             OMNI3750                                  FD 100                                 Ingenico 5100

1.59% card swip
1.85% key enters

2.47% rewards on gov card
0.10 cents for transaction fee

Free credit card machine

Free website

¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

Nablus Sweet»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc
á£°û≤dÉH äÉHQh á∏µ°ûe IhÓ≤H

 äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch
IôNÉØdG á«böûdG

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

»°SôLƒ«f ´ôa

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

��ضتعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�ضبات

www.nablussweets.com
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Learn English
املركز االأمريكي لتعليم اللغة االجنليزية

متخ�ض�ضون يف تعليم اللغة االجنليزية منذ عام 1975 
ومعرتف بنا من طرف االدارة الرتبوية لوالية نيويورك

- �ضتتعلم القراءة، الكتابة، احلوار، القواعد
 واملفردات يف وقت قيا�ضي

- جميع امل�ضتويات من املبتدÇ اىل املتطور
- املدر�ضة مفتوحة �ضبعة اأيام من الثامنة �ضباحا وحتى 

kالتا�ضعة م�ضاء
- اخرت وقت∂ املنا�ضب ح�ضب برناجم∂ اليومي.

- تغيري فيزا ال�ضياحة اأو البزن�ص اىل فيزا طالب.

 çصة منى للتحد�fB’لب اWا ΩÓصتع�Óل
Êاملجا ºبالل¨ة العربية على الرق ºمعك

1-800-ENGLISH

1-800-364-5474

229 West 36th Street,

Between 7th and 8th Ave. Manhattan

Subway: B, D, F, N, Q, R, V, W, A, C, E, 

1, 2, 3

Path: LIRR, AMTRAK, NJT

75-01 Broadway,

Jackson Height Queens

Subway: E, F, G, R, V, #7

$13.00

per week only!

فقط يف االأ�ضبوع
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Learn English
املركز االأمريكي لتعليم اللغة االجنليزية

متخ�ض�ضون يف تعليم اللغة االجنليزية منذ عام 1975 
ومعرتف بنا من طرف االدارة الرتبوية لوالية نيويورك

- �ضتتعلم القراءة، الكتابة، احلوار، القواعد
 واملفردات يف وقت قيا�ضي

- جميع امل�ضتويات من املبتدÇ اىل املتطور
- املدر�ضة مفتوحة �ضبعة اأيام من الثامنة �ضباحا وحتى 

kالتا�ضعة م�ضاء
- اخرت وقت∂ املنا�ضب ح�ضب برناجم∂ اليومي.

- تغيري فيزا ال�ضياحة اأو البزن�ص اىل فيزا طالب.

 çصة منى للتحد�fB’لب اWا ΩÓصتع�Óل
Êاملجا ºبالل¨ة العربية على الرق ºمعك

1-800-ENGLISH

1-800-364-5474

229 West 36th Street,

Between 7th and 8th Ave. Manhattan

Subway: B, D, F, N, Q, R, V, W, A, C, E, 

1, 2, 3

Path: LIRR, AMTRAK, NJT

75-01 Broadway,

Jackson Height Queens

Subway: E, F, G, R, V, #7

$13.00

per week only!

فقط يف االأ�ضبوع

“up to $75 off and 2 

weeks free for new

students”


