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زغبي: »أصوات عربية« يساعد األميركيين على فهم العرب في حفل وداع وتكريم للسفير »التهامي« المغادر

العبادي: نجاح السفير الجزائري في مهمته 
الديبلوماسية إنجاز في العالقات العربية ـ العربية

التهامي: تكريمـي من العبـادي تقدير من األردن قيادة وشـعبًا

 واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلن الناشط العربي األميركي 
جيمس زغبي عن إصدار كتاب »أصوات عربية« الذي 
يعكس جتربته التي استمرت أكثر من ثالثة عقود 
في الواليات املتحدة عمل خاللها على دمج العرب 
األميركيني في احلياة السياسية، كما يناقش الكتاب 

األسباب وراء عدم فهم األميركيني للعرب.
وأرجع رئيس املعهد العربي األميركي السبب 
وراء عدم فهم األميركيني للشرق األوسط إلى النظام 
التعليمي، مؤكدا أن الساسة أنفسهم ضحايا لهذا 
النظــــام والثقافة العامة واإلعالم اللذين يعطيان 

صورة منطية عن العرب.
وأشار الكاتب إلى أن العرب يفهمون الواليات 
املتحدة جيدا على عكس ما يظنه الكثيرون، ونفى ما 
يتصوره البعض بأن العرب يكرهون القيم األميركية 
ولكن املعضلة األساسية هي أن الواليات املتحدة 
ال تطبق قيمها في منطقة الشرق األوسط بالنظر 

إلى سياستها جتاه العراق والصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي.

ودعا إلى تغيير النظام التعليمي في الواليات 
املتحــــدة والطريقة التي يتعامــــل بها اإلعالم في 
تغطيته الصحافية التي تظهــــر العرب بصورة 
منطية، وقــــال إن بعض أعضــــاء الكونغرس ال 
يريدون تغيير املسار ألن ذلك ال يخدم مصاحلهم 

االنتخابية.
وأضاف زغبــــي إن الكتاب يحتوي على فصل 
كامل حول الدور الذي ميكن للعرب األميركيني أن 
يلعبوه في صنع هذا التغيير، ونفى ما يتردد عن 

عدم اندماجهم في احلياة السياسية.
وتساءل زغبي عن السبب وراء عدم مشاركة 
العرب في صنع السياسة اخلارجية جتاه الشرق 
األوسط أو تعيينهم في املناصب التي تتعامل مع 

جيمس زغبيهذه القضايا.

 السفير األردني جمعة العبادي والسفير اجلزائري احلسن التهامي يتوسطان الديبلوماسيني احلاضرين

 بشرى الزين
في لفتــــة أخوية أكثــــر منها 
ديبلوماســــية وفي جــــو غمرته 
عبارات الود ومشاعر التقدير أقام 
الهاشمية  اململكة األردنية  سفير 
جمعة العبــــادي حفل وداع على 
شرف الســــفير اجلزائري املغادر 
احلســــن التهامي أمس في فندق 
كراون بالزا بحضور عدد من النواب 
العرب وأعضاء السلك الديبلوماسي 
وعدد من رجال األعمال واإلعالم.

وبهذه املناسبة استهل العبادي 
كلمته بعبــــارات اختزلت معاني 
االحترام واملــــودة والتقدير التي 
يكنها للسفير اجلزائري، مشيرا 
الى أن احلضور الذي َحُفَل به حفل 
الوداع يعكس ما يحظى به التهامي 
من محبــــة واحترام مــــن جميع 

االوساط في هذا البلد الطيب.
واضاف العبادي ان الســــفير 
التهامي سفير  اجلزائري حلسن 
المع ووجه مشرق مثل بلده الشقيق 
خير متثيل وحاز تقدير واحترام 
كل من عرفه وكان بحق سفيرا لكل 
العرب فــــي بلدنا الثاني الكويت، 
متمنيا للسفير احملتفى به كل اخلير 
والنجاح والتوفيق، مشــــيرا الى 
انه ســــيحمل في نفسه وذاكرته 
املواقــــف واللقاءات  مــــن  الكثير 
والهموم املشــــتركة التي جمعتنا 
التي  التعاون والتشــــاور  وروح 
كانت غايتهــــا على الدوام تعزيز 

العالقات العربية.
وبدوره اشاد السفير اجلزائري 
التهامي بالروح االخوية  احلسن 
التــــي جمعته والســــفير االردني 
جمعة العبادي الى جانب اللقاءات 
التشــــاورية ومنوهــــا بخصــــال 
التواضع والكرم التي يتمتع بها، 
مضيفا ان تكرميه من طرف السفير 
االردني هو تقدير من االردن ومن 
العائلة الهاشــــمية االردنية التي 
تبحر بسفينة االردن بحكمة وسداد 
ورجاحة عقل في منطقة متقلبة 
بشكل يومي. وذّكر التهامي بلقاءاته 
العربية وغير العربية التي جمعته 
والسفير االردني حيث كان منارة 
في اجلهد الديبلوماسي الذي قام 
به العبادي لتطوير العالقات بني 

الكويت واالردن.


