
أكرث من 12 مليون شخص يف الواليات املتحدة كانوا 
ينتظرون الرئيس بارك أوباما وإدارته  التخاذ قرار حاسم 
بشأن وضعهم ( غري القانوني ) يف البالد حسب ما تم 
اإلعالن عنه يف بداية هذا العام من أنه سيتم اتخاذ قرارات 
حاسمة بهذا الخصوص قبل االنتخابات النصفية (4 
املشاكل  ألكرث  مناسبة  حلول  ووضع   ( القادم  نوفمرب 
تعيقداً مرت بها اإلدارات االمريكية املتعاقبة يف العرص 
الحايل ..،ولكن الرئيس خيب آمال هؤالء عندما تم اإلعالن 
(6 سبتمرب ) يف البيت األبيض بأن الرئيس قرر تأجيل 

البت يف هذا إىل ما بعد االنتخابات.
هذا وقد دافع الرئيس أوباما عن قراره هذا يف مقابلة 
أذاعتها شبكة (إن بي يس) األحد املايض يف برنامج ( 
وأن  الوقت  من  املزيد  يريد  إنه  وقال   ( الصحافة  واجه 
مشكلة األطفال الذين عربوا الحدود إىل أمريكا بطريقة 

غري رشعية من غري آبائهم  قد زادت املشكلة تعقيداً ..، 
وقال : " أريد أن أتأكد من أن العامة يفهمون ملاذا نعمل 

هذا ..، وملاذا هذا اإلجراء جيداً للشعب االمريكي..، وملاذا 
هذا سيكون جيداً لالقتصاد األمريكي ."

غري  املهاجرين  من  الكثري  يشعر  القرار  وبهذا 
ألن  أوباما  الرئيس  من  كبرية  أمل  بخيبة  الرشعيني 
أنه ابن ملهاجر أفريقي   أملهم فيه كان كبرياً وخصوصاً 
وكالة  نرشت  الخصوص  هذا  )...،ويف  أوباما  (حسني 
االسيوشيتدبرس ( 6 سبتمرب ) تحليالً صحافياً عن ردود 
األفعال عىل هذا القرار ومنها ماقالته كرستينا جيمنيز 

املديرة اإلدارية يف منظمة " متحدون يف الحلم " :
وجه  يف  ــرى  أخ صفعة  يعترب  الــقــرار  ــذا  ه إن   "
الرئيس  طالبنا  وياما   ... الالتينية  والجالية  املهاجرين 
والديمقراطيني لعمل يشء ولم نحصل منهم سوى وعود 

باطلة ".  

من يعرف مهارات الالعب  " ري رايس " 
القدم  لكرة  ريفنز  بالتمور  فريقه  يف  وأهميته 
اتخذت  التي  اإلجــراءات  أن  يتأكد  االمريكية 
أخالق  الرياضة   ) الشعار  يف  تصب  ضــده 

وسلوك أوالً ) ..، فهذا الالعب كان له دور كبري يف 
حصول فريقه عىل البطولة املمتازة قبل سنتني 
من  املايض  االثنني  فصله  تم  فقد  هذا  ومع   ،..
الفريق بسبب قيامه برضب زوجته رضباً عنيفاً 

حتى اغمي عليها يف املصعد الكهربائي إلحد 
فنادق والية نيوجريس وذلك يف فرباير املايض 
عندما كانا مخطوبني ..،وقد تم ترسيب فيديو 

بالحادثة ونرشه مؤخراً . 
زوجته  " جيني باملر" عفت عنه وتدافع 
عنه بكل قوة..،وكأن لسان حالها يقول : " رضب 
الحبيب مثل أكل الزبيب "..،إذ وجهت انتقاداً 
حياتها  يف  لتدخلها  اإلعــالم  لوسائل  الذعــاً 
وقالت :" ال أحد يتخيل مدى األلم الذي سببته 
( وسائل اإلعالم ) لعائلتي " ..، ووصفت نرش 
هذا الفيديو والحديث عنه بأنه كابوس فضيع 
..، وقالت : " سوف نواصل حياتنا ونثبت للعالم 

ما هو الحب الحقيقي . "

وعىل الرغم من هذا ومن أن ري رايس أخرب 
..، إال  بالحادثة حينها  النادي والرابطة  إدارة 
أن هذا السلوك أثار استياء الكثري يف األوساط 
السياسية واالجتماعية والرياضية ..، فالبيت 
األبيض أصدر ترصيحاً االثنني املايض قال فيه 
إن رضب املرأة ليس من عمل الرجل الحقيقي 
..،والعنف املحيل أكرب من كرة القدم ولهذا يجب 

علينا جميعاً أن نتحمل املسؤولية إليقافه .
قد  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  أن  كما 
أعلنت توقيف الالعب ملباراتني قادمتني وتدرس 
عينت  ..،كما  أقىس  إضافية  عقوبات  اآلن  
روبرت مولري املدير السابق ملكتب التحقيقات 
 " هذا  يف  مستقل  تحقيق  لعمل  الفيدرالية 

العنف املحيل ".
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الغالبية  أن  من  تماماً  متأكد  أنا 
يريدون  اليمنيني  من  العظمى 
 ،.. وأمان  وأمن  سالم  يف  العيش 
تتلذذ  فقط   بسيطة  ونسبة 
مصالح  عىل  مصالحها  بتقديم 
الوطن ..، والكارثة أن هؤالء القلة 
من  هم   ( املتصارعة  األطــراف   )
والقوة  والعتاد  السلطة  يملكون 
يميناً  وبالوطن  بنا  ويعبثون 
النهاية  يف  جماعة  يا  وشماالً..، 
إذا  منترص  أي  هناك  يكون  لن 
وإذا   ،.. أهلية  حرب  اندلعت  ما 
األطراف  أحد  أن  جدالً  افرتضنا 
فاز يف هذه الحرب فأكيد سيقف 
واألرض  والرماد  الجماجم  عىل 
يف  مايجري  املحروقة..،وتذكروا 
فهل  وليبيا..،  وسوريا  العراق 
وتتفقون  بلدي  أبناء  يا  تعقلون 
للقوى  ــل  أم خيبة  وتــرســلــون 

الخارجية املغذية للرصاع..!!!؟

محمد قاسم الجرموزي

	�א�� א��כא :

aljermozi@hotmail.com

وعود " الرئيس " الباطلة..!!؟

تحقيق مستقل عن فيديو ضرب النجم لزوجته

فضيحة فساد " العمدة "
دقائق قليلة جداً كانت تفصل املوعد النهائي لوصول ري 
الفيدرايل  السجن  إىل  نيواورلينزالسابق  مدينة  عمدة  نيقني 
بوالية تكساس لتنفيذ حكم السجن عرش سنوات بعد أن تم 
إدانته بارتكاب قضايا فساد وتورطه يف 20 تهمة من 21 ..، وبعد 
أن كان مليونرياً أصبح يف السجن واليملك شيئاً حتى أن عائلته 
تعيش عىل مرتب زوجته البسيط وبعض املساعدات من األهل 
ومن الحكومة عىل شكل " فود ستامب " وهي عملة خاصة 
لرشاء األكل والرشب وتُمنح للفقراء وذوي الدخل املحدود..، 
ويعترب نيقني أول عمدة يف تاريخ املدينة يتم إدانته أثناء فرتة 
باملنصب  فاز  أنه  ويذكر   ،.. نيواورلينز  ملدينة  كعمدة  عمله 

2002م وظل فيه حتى خرج بفضيحة فساد عام 2010م .      

العمدة يدخل السجن ويرتك عائلته تعاينالعمدة يدخل السجن ويرتك عائلته تعاين
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هل تظل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين مقيدة بعد قرار الرئيس األخير.!!!؟هل تظل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين مقيدة بعد قرار الرئيس األخير.!!!؟

ري نيقين عمدة نيواورلينز ودع عائلته األسبوع في ساحة السجن الفيدرالي لتنفيذ العقوبة لعشر سنوات.
 الضارب والمضروب  (ري رايس وزوجته ) أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقداه الخميس الماضي حول الحادثة.


