
1 Thursday August 26,  2010- Vol 3  Issue#81

www.ghorbanews.com

                                                                                                      www.ghorbanews.com أ�سبوعية �ساملة حرة م�ستقلة�   

 á«°UƒdG äÓeÉ©e - Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdGh

Free Consultation: 973-767-2050 :á«fÉ›  äGQÉ°ûà°SEG

The Law Offices of 

Aiman Ibrahim, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º`````̀«`````̀gGô`````̀HEG ø```````````̀ÁCG

Thursday, August 26,  2010 | Vol. 3 - Issue 81 

∞fÉj Öàµe 
IÉeÉëª∏d »Ø«d 

á«fÉ› IGQÉ°ûà°SG

á«FÉæL ÉjÉ°†b *
Iôé¡dG *
¥Ó£dG *

(212)571-9200
325 Broadway, Suite 401 New York, NY 10007

ص6

 á«©«°T á q«æ°S ÜôM ÉahôH
ähÒH ‘ IÒ¨°U

?…Qƒ°S - ÊGôjEG ∑ÉÑà°TEG ΩCG …Oôa çOÉM ∫GDƒ°ùdGh ¢TÉÑMC’Gh ˆG ÜõM øe ≈∏àb 4

¬æjO áaô©e ó©H Éª∏°ùe IôLCG ≥FÉ°S ôëæj »µjôeCG 5ص



2

www.ghorbanews.com

Thursday August 26,  2010- Vol 3  Issue#81
¿É°†eQ

∫ÉØWCG / á«æWÉH ¢VGôeCG

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

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

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

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

IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G
äÉª«©£àdG ™«ªL

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

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

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

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

Tel:718-745-8685 • Tel: 718-745-8686

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

‹ƒàe ±ô°TCG /O

Bay Ridge Family Doctors

 Niranjan K Mittal
ÚjGô°ûdGh Ö∏≤dG »FÉ°üNCG Éæjód ¿B’G

Oƒ¡éŸÉH Ö∏b º°SQh IÎ°ùb
International cardiologist

 Stress tert
Catheterization

By Appointment

Rƒ«f áHôZ

 ºµd ≈ qæªàJ



The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

3 Thursday August 26,  2010- Vol 3  Issue#81

www.ghorbanews.com

¿ƒjõØ«∏àdG èeGôH iƒà°ùe •ƒÑg
…ó«HõdG »Yôe ΩÓMG

لقد تغريت جميع قيم التلفزيون، فبعد اأن كانت هناك برامج دينيه 

وثقافية وفنية ترفع من قيمة الإن�سان وتعلى من قدره وتو�سع 

الأفق لديه، وهذا كله هو الهدف الذي من اأجله اأن�ساأ التلفزيون.

 م�سطهدة ول تاأخذ حقها،اإل اأنها 
ً
واإن كانت الربامج الدينية دائما 

مما هي عليه الآن،، فالتلفزيون 
ً
كانت يف املا�سي اأح�سن حال 

 على الربامج التوك �سو، وهذه الربامج 
ً
 كليا 

ً
الآن يعتمد اعتمادا 

يف حد ذاتها ل تكفى 

ملعاجلة �سلبيات جمتمع 

واإبراز اإيجابياته.

فالتلفزيون م�سكني ملقى 

على كاهله حمل كبري،  فال 

توجد قيمة اإل وهو مطالب 

بها،،عليه مهمة تربوية 

ومهمة توجيهية،  مبعنى 

اآخر عليه عبء �سعب باأكمله 

مطالب اأن يقومه ويوجهه.

لذا لبد اأن يكون هناك 

نخبة من اخلرباء 

وامل�ست�سارين والرتبويني 

واملفكرين يجل�سون 

 ملدة 
ً
وي�سعون خططا 

�سنوات، حتى توؤتى الثمار 

املرجوة واملطلوبة منه.

فالربامج تطبق بطريقة ع�سوائية، كلما ملعت يف عقل مذيع اأو مقدم 

اأو معد فكرة قام بتطبيقها وظهرت للجمهور دون درا�سة اأو خطة 

متبعه.

اإذا كان الف�سل بني ال�سلطات الثالث يف اأي دولة �رضوريًا لتحقيق 

العدل و�سيانة احلقوق، فما العمل مع ال�سلطة الرابعة؟ اإذا تعرثت 

الر�سالة الإعالمية يف نقل حقيقة الظواهر، وعجزت عن التعبري 

عن الق�سايا امل�سريية التي يعي�سها املجتمع والأمة، بل تتجاوز 

ذلك اأحيانًا اإىل ن�رض �سور اإعالمية مغلوطة وم�سوهة عن واقع 

املراأة واهتماماتها، فرتوج لنماذج مفارقة لطبيعة املجتمع 

وتوجهاته العامة يف الوقت الذي يقا�س فيه جناح الر�سالة 

الإعالمية مبدى واقعيتها وم�سداقيتها واقرتابها من احلقيقة، يف 

ظل هذه املعطيات املت�ساربة تربز مفارقة �سارخة للتعبري عن 

الظاهرة، ففي الوقت الذي يقوم  فيه انا�س ابطال باأعمال بطولية  

فداًء لق�سيا اإن�سانية ووطنية، تتلهى الف�سائيات بعر�س �سور هز 

البطون واخل�سور، تعبريًا عن جغرافية ج�سد مل ت�سكنه روح ت�سعر 

بق�سية، ومل يحمل عقاًل تدرك اأبعادها، فلم يجد له دورًا خارج 

تلك املدود اجل�سدية، الأمر الذي يطرح جمموعة من الت�ساوؤلت 

حول هذا التناق�س القائم بني ال�سورة والواقع، فهل يربر منطق 

ال�سعي وراء الربح ن�رض منوذج اإعالمي للمراأة يلغي كيانها ويهم�س 

ق�ساياها؟ وملا تظهر املراأة الإعالمية الناقلة لتلك ال�سورة كطفلة 

مدللة، رمبا جاءت بها و�ساطة اأو عالقة �سخ�سية لإبرازها كمادة 

اإعالمية بدل اأن تكون هي املنتجة للمادة الإعالمية؟ الأمر الذي 

ينعك�س �سلبًا بالطبع على الر�سالة الإعالمية، ومن ثم على املجتمع 

والأمة.

فقد ظهرت زيادة يف ن�سبة ظهور الفتيات ب�سكل غري لئق يف 

العالنات التليفزيونية التجارية،  كما اإن التواجد الن�سائي 

املفرط يف العالنات يعترب عماًل ا�ستفزازيًا غري مربر حتى من 

الوجهة القت�سادية مما ي�ساهم يف تهمي�س املراأة واهدار كرامتها 

ودعم النظرة التقليدية لدورها يف احلياة العامة وانتقا�س قيمتها 

كاإن�سان فاعل، ف�ساًل عن تر�سيخ مفهوم ان املراأة قد �سارت رمزًا 

للج�سد والغراء اجلن�سي واملعايري ال�ستهالكية.

فكلما جاء يوم وم�سي من اأيام رم�سان ظهرت املناف�سة ال�سديدة 

من الربامج وامل�سل�سالت التي يعر�سها التليفزيون والقنوات 

الف�سائية وكذلك زادت احل�رضة علي ما و�سلنا اإليه من انهيار يف 

القيم و�سعف وهبوط يف امل�ستوي الفكري والثقايف.

بالطبع لي�س مطلوبا اأن تكون الربامج الرتفيهية مقيدة ولي�س مطلوبا 

اأن يكون التليفزيون مار�سات ع�سكرية وقراآن ولكن اأن يكون 

احلوار الذي يجريه  �سحفيني لهم ا�سم �سحفي معروف  على فدر 

من اللياقة والإحرتام. 

هذا هو م�ستوي احلوارات التي تدور وتقدم للم�ساهدين علي 

�سا�سات التليفزيون ، وهل اأ�سبحت هذه الف�سائح والتعليقات التي 

مت�س الأخالق وال�رضف مباحة لالأحاديث على املالأ ،  وهل هذا كله 

مقابل الدولرات ..

الآثار ال�سلبية ل�ستخدام التليفزيون

وهناك بع�س الآثار ال�سلبية ل�ستخدام التليفزيون تتمثل فيما يلي :

 �÷اÖf �÷�سd�h »ª©قل« :

    يوؤثر اجللو�س اأمام التليفزيون ل�ساعات طويلة على ال�سحة 

البدنية ؛ ب�سبب عدم 

احلركة،فهو يوؤدي اإىل 

الك�سل واخلمول وعدم 

ممار�سة الريا�سة، 

كما يوؤثر على ال�سحة 

العقلية من خالل التاأثري 

على احلوا�س ال�سمعية 

والب�رضية،بالإ�سافة 

اإىل اأن بع�س ما ي�ساهده 

الأطفال قد ي�سبب الأرق 

والقلق،وذلك رغم اأن 

الدعوة للتفكري وممار�سة 

الريا�سة قد تاأتي من 

التليفزيون،اإل اأنه قد ل 

يتيح الفر�سة لذلك.

�÷اL’� Öfتªاع« :

     يت�سبب التليفزيون 

يف عدم ممار�سة الهوايات املختلفة،بل ومينع التفاعل داخل 

الأ�رضة اأثناء امل�ساهدة ؛ فكل فرد ين�سغل بال�سا�سة ول ي�سعر مبن 

حوله، كما اأنه يوؤكد �سفة ال�سلبية، والك�سل، والالمبالة بقيمة 

الوقت واأهميته،وقد يت�سبب يف ال�رضود الذهني، اأوا�سطراب 

اأوقات النوم،كما اأن م�ساهدة الطفل للتمثيليات وامل�رضحيات 

الهابطة يوؤدى به اإىل املحاكاة والتقليد ومن ثم التحلل من القيم 

الإيجابية،وا�ستخدام األفاظ غري لئقة قد توؤثر يف لغته العربية 

ومفرداته اللغوية، وذلك لأن عقول الأطفال واإمكاناتهم 

الفكرية حمدودة،و�سديدة احل�سا�سية،ولديهم ا�ستعداد للتاأثر مبا 

ي�ساهدون، وي�سمعون، وتقليده.

    ونتيجة لغياب منظومة قيمية وا�سحة وحمددة لربامج التليفزيون 

يظهر التناق�س يف القيم بني الربامج، ورمبا يف نف�س الربنامج، 

اأو مع قيم تبثها الأ�رضة واملدر�سة، فهو يعك�س قيم املجتمع 

الرفيعة والهابطة مما ي�سبب ت�ستت الطفل فال يعرف اأي القيم ي�سري 

عليها ؛  فيغرتب عن جمتمعه.

�÷اØæd� Öf�س« :

   اأكد الباحثون دور التليفزيون يف انحراف الأحداث وجنوحهم 

ب�سبب تقليدهم ملا يرونه من اأفالم العنف، واجلرمية، واجلن�س 

على �سا�سات التليفزيون، وخا�سة اأن الأطفال يف �سن مبكرة 

لديهم القدرة على تقليد الأبطال يف الروايات، والتعاطف مع 

�سخ�سياتها،وي�سعر الطفل بالفزع من الظالم،والوحدة،والنهايات 

التعي�سة،والأحكام الظاملة،مما ي�سبب القلق،والأحالم املخيفة، 

والنوم املتقطع، ول يقلل ذلك �سوى الدفء العائلي،ومنع الطفل 

من م�ساهدة هذه املناظر،رغم �سعوبة حتقيق ذلك.

�÷اHÎd� Öfو… : 

      اإذا كانت الرتبية تعنى بعملية الت�سكيل الإن�ساين للوليد الب�رضي 

فاإن هذه الوظيفة الرتبوية للتليفزيون ت�ستند على اأ�سا�س اأن 

ال�سلوك الإن�ساين �سلوك مكت�سب، يتعلمه الأفراد من خالل التفاعل 

والحتكاك فيما بينهم، ويف كل جمتمع جند عمليات خمتلفة للتدريب 

والتطبيع ُتك�سب الفرد الأفـكار والقيم واملعايري بل والنفعالت 

املنا�سبة،فهي لي�ست فطرية، اإل اأن التليفزيون يروج ل�سكل من 

اأ�سكال الرتبية التي تلحق �رضرا بدور املوؤ�س�سات الرتبوية، فهو 

ينحو بالطفل نحو النفعال واتخاذ القرارات غري العقالنية، على 

نحو ما يرد يف الربامج من انحراف خلقي، وهبوط يف الذوق، 

واإ�رضاف يف املظاهر ال�ستهالكية، على ح�ساب اجلوهر والقيم 

اخللقية .

á∏≤à°ùe IôM á«YƒÑ°SCG

 QÉÑNCG á«£¨àH ≈æ©J
 ,ôé¡ŸG ‘ á«Hô©dG äÉ«dÉ÷G

 »Hô©dG øWƒdG QÉÑNCG á«£¨Jh
 ,∑Qƒjƒ«f ‘ Qó°üJ,⁄É©dGh

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ´RƒJh
á«µjôeC’G

¿Gô°TÉædG

عبــد ه املوتي/ عادل قا�سم
917-488-9650

ôjôëàdG ôjóe

مي�سال الزبيدي
…ò«ØæàdG ôj óŸG

عبــد ه  اأحمد املوتي
ΩÉ©dG ôj óŸG

يحيى �سليم
ø¨«°û«e Öàµe

حممد حزام
313-522-6996

AÉ©æ°U øª«dG Öàµe ôjóe

يحيى حممد اجلماعي
ähÒH Öàµe Iôjóe

احالم مرعي
Tel:777252765

ÜEG-»Ø°SƒdG »æ¨dG óÑY

Tel: 777883616
ôjƒ°üJ

�سعيد الأتب

Ghorba News 

Arab-American Newspaper
published in New York

Publishers

Abdo Almutti
Adel Kassim

Editor-in-chief

Michel El-Zbaidi

Manager

Abdo Ahmad Almutti

General Manager

Yahia Salim

Photographer

Said Elatab

6825 5th ave 

Brooklyn ny 11220

Tel: 718-680-6800

Fax: (718) 301-1795

E:ghorbanews1@yahoo.com

www.ghorbanews.com

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

AGQBG



4

www.ghorbanews.com

Thursday August 26,  2010- Vol 3  Issue#81

The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG

Ò°ùdG çOGƒM - ájQÉ≤©dG äÓeÉ©ŸG - ºFGô÷G ÉjÉ°†b - Iôé¡dG äÓeÉ©e
ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG - ¥Ó£dG - åjQƒàdG h á«°UƒdG äÓeÉ©e -

Picture: NY Times

ت حمليا

∑Qƒjƒ«f óé°ùe »°VQÉ©eh …ójDƒŸ äGôgÉ¶J :∑Qƒjƒ«f
ظاهر يف نيويورك املÄات من موؤيدي ومعار�سي 

اإقامة مركز اإ�سالمي بالقرب من املوقع ال�سابق 

لربجي مركز التجارة العاملي اللذين دمرا يف 

هجمات �سبتمرب/اأيلول2001.

وردد املعار�سون �سعارات �سد الإ�سالم بينما كان 

.zاملوؤيدون يرددون }لنقل ل للخوف العن�رضي

ويف هذه الأثناء دافع القائمان على امل�رضوع عن 

اختيار املوقع مع اأن اأحدهما قال اإنهما قد يفكران 

يف اختيار موقع اآخر لبناء امل�سجد.

بينما قال الآخر، الإمام في�سل عبد الروؤوف، اإن 

ت�سلي§ الأ�سواء على امل�رضوع هو �سيء اإيجابي، 

وعرب عن اأمله باأن يوؤدي ذلك اىل فهم اأف�سل 

للم�رضوع.

وقامت ال�رضطة بف�سل املجموعتني يف مكان غري 

بعيد عن املوقع املقرتح لبناء املركز الإ�سالمي 

املكون من 13 طابقا.

ومل ترد تقارير عن وقع �سدامات بني الطرفني، 

اإل اأن مواجهة وقعت بني رجل وامراأة عرب احلاجز 

الذي اأقامته ال�رضطة بني املجموعتني.

™bƒŸG Üôb ¿hôgÉ¶àŸG
وكان املعار�سون يحملون لفتات كتبت عليها كلمة 

}�رضيعةz با�ستخدام حروف حمراء تبدو وكاأنها 

تقطر دما.

ويف اجلهة الأخرى من زاوية ال�سارع هتف 

موؤيدون }ل يعنينا ما يقوله املتع�سبون .. احلرية 

.zالدينية باقية هنا اىل الأبد

وكان املعار�سون يفوقون املوؤيدين عددا.وقد 

فرقت ال�رضطة يف اإحدى الطرق الفرعية جمموعة 

حتمل ر�سوما تظهر الرجم وال�رضب والتعذيب حيث 

يعتربون هذه ممار�سات ملن يعتنقون الإ�سالم.

وقال اأحد امل�ساركني بالتظاهرة اإنه يعتقد اأن 

القائمني على بناء امل�سجد هم نف�س الذين دمروا 

برجي التجارة.

وكان عمدة نيويورك قد دافع ب�سدة عن خطة بناء 

امل�سجد وقال ان حرية العبادة هي اأحد الأ�سباب 

التي من اأجلها اأ�س�ست الوليات املتحدة.

اأما حاكم نيويورك الدميقراطي ديفيد بيرت�سون 

فقد اقرتح تخ�سي�س قطعة اأر�س بعيدة عن جراوند 

زيرو لبناء امل�سجد.

وقالت ديزي خان اإحدى القائمني على امل�رضوع 

اإن هذه املعار�سة ال�رض�سة لبناء امل�سجد تتعدى 

.zالإ�سالمو فوبيا اإىل }كراهية امل�سلمني

وقال علي اأكرم وهو طبيب من بروكلني 

}اإنهم يعلمون اأطفالهم حرية العقيدة ولكنهم ل 

.zميار�سونها

اأما جون جرين الذي فقد �سديقا له يف اعتداءات 

احلادي ع�رض من �سبتمرب/اأيلول ان القائمني على 

امل�رضوع ميلكون حق اإقامة امل�سجد يف املوقع 

ولكنهم �سيحظون باحرتام الأمريكيني لو تخل�سوا من 

تعنتهم.

وي�ستغل اجلمهوريون املعار�سون للم�رضوع خط§ 

بناء املركز للهجوم على الرئي�س الدميقراطي 

باراك اأوباما قبل انتخابات التجديد الن�سفي التي 

ي�سعى حزبه فيها جاهدا لالحتفاظ ب�سيطرته على 

الكوجنر�س.

وت�سمل خط§ بناء املركز الذي يتاألف من 13 

طابقا قاعة للمحا�رضات وحو�سا لل�سباحة وغرفا 

لالجتماعات عالوة على مكان ال�سالة. ويخلو 

ت�سميم املبنى من الزخارف ول ي�سمل مÄذنة اأو 

قبة اأو اأيا من ال�سكال الهند�سية الخرى املرتبطة 

∑Qƒjƒ«f óé°ùe ¿CÉ°ûH ∫OÉŒ ¢ùFÉæc

دخلت كنائ�س يف الوليات املتحدة الأمريكية على خ§ 

اجلدل الدائر ب�ساأن م�رضوع بناء م�سجد ومركز اإ�سالمي 

بالقرب من موقع برج التجارة العاملي يف مدينة 

نيويورك، الذي هدمته تفجريات 11 �سبتمرب/اأيلول 

.2001

فقد عرب رئي�س اأ�ساقفة نيويورك تيموثي دولن عن قلقه 

من التوتر الذي خلفه هذا املو�سوع، وقال اإن }القيم 

الأمريكية تو�سك اأن تكون يف خطرz ب�سبب الطريقة التي تتم 

بها مناق�سة مو�سوع امل�سجد.

وقال دولن -بعد لقاء جمعه مع حاكم ولية نيويورك 

ديفد باتر�سون- اإن كال من الطرفني، املعار�س وامل�ساند 

لبناء امل�سجد بالقرب من موقع التفجريات، له مربراته 

التي ي�ستند اإليها يف موقفه.

وعرب دولن عن ا�ستعداده لأن يكون طرفا يف اإيجاد حل 

للنقا�س والتوتر الدائر ب�ساأن بناء امل�سجد اإذا طلب منه 

ذلك.

ومن جهتهم قال اأتباع الكني�سة الأرثوذك�سية اليونانية التي 

تهدمت يف تفجريات 11 �سبتمرب/اأيلول اإن ال�سلطات اأهملت 

اإعادة بناء كني�ستهم.

وقال الأب األيك�س كارلوت�سو�س م�ساعد رئي�س اأ�ساقفة الكني�سة 

الأرثوذك�سية اليونانية، }عندما اأراهم يتداولون ب�ساأن 

ق�سايا امل�سجد ول يفكرون يف الكني�سة التي تهدمت فاإن ذلك 

يزعجنيz، ودعا اإىل الإ�رضاع باإعادة بناء الكني�سة املهدمة.

غري اأن مالك املوقع الذي كان يوجد عليه مركز برج التجارة 

العاملي قال اإنه ” تقدË عر�س لإعادة بناء هذه الكني�سة، 

}لكن ” رف�سه بعد �سنوات من املفاو�سات ب�سبب املال 

.zوق�سايا اأخرى

 øe %51 وقد اأظهر ا�ستطالع للراأي يف املو�سوع اأن

الأمريكيني يعار�سون بناء امل�سجد، مقابل 34% يوؤيدونه.

و�سارك يف ال�ستطالع –الذي اأجراه مركز بيو ل�ستطالعات 

الراأي- نحو األف �سخ�س ” اختيارهم ب�سكل ع�سوائي.

وكان الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما وعمدة نيويورك 

مايكل بلومربÆ اأيدا حق امل�سلمني يف بناء املركز قرب موقع 

الهجوم، بينما عار�سه اجلمهوريون، ومن بينهم �سارة بيلني، 

املر�سحة ال�سابقة ملن�سب نائب الرئي�س، واقرتح اآخرون نقله 

اإىل موقع اأقل اإثارة للخالف.

…ƒæ°ùdG √QÉ£aEG º«≤j ÆÈeƒ∏H πµjÉe

ô°üb ‘ …ƒæ°ùdG QÉ£aE’G ÆÈeƒ∏H πµjÉe ∑Qhƒ«f IóªY ΩÉbCG 
»°SGôZ.
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دعى الحتاد العربي الأمريكي امل�سلم، والذي ي�سم 

جمعيات اإ�سالمية، اإىل اإفطاره ال�سنوي الرابع ع�رض يف 

قاعة Dyker Beach Golf Course يف بروكلني، 

نيويورك يوم اخلمي�س الواقع يف 19 اأوغ�سط�س 2010, 

ح�رضه، اإىل جانب اجلاليات امل�سلمة يف املنطقة 

والقيادات الإ�سالمية املدنية والدينية، عدد كبري من 

الأمريكيني من رجال ال�سيا�سة والدين وال�سفراء وقنا�سل 

الدول العربية.

تخلل الإفطار تالوة اآيات قراأنية تالها ترجمة لالإنكليزية 

ثم ال�سالة فالإفطار.

بعد كلمات من الرتحيب وكلمات من ال�سيوف، جرى 

تكرË كل من :

 Amy Goodman, Janele Hyer-Spencer and
Couselman Charles Barron

غربة نيوز كانت هناك واإليكم لقطات من الإفطار.

º∏°ùŸG »cÒeC’G »Hô©dG OÉ–’G QÉ£aEG

 ≥FÉ°S ôëæj »µjôeCG :∑Qƒjƒ«f
¬æjO áaô©e ó©H Éª∏°ùe IôLCG

قالت نقابة �سائقي �سيارات الأجرة يف ولية نيويورك الأمريكية اإن �سائق �سيارة تعر�س 

للطعن، الأربعاء، من قبل اأحد الركاب الذي �ساأل ال�سائق على ما يبدو اإن كان م�سلما اأم ل.

وقد حددت ال�رضطة امل�ستبه به، ويدعى مايكل اإنرايت، 21 عاما، وقال املتحدث با�سم 

�رضطة نيويورك مارك نيل اإن اأربع تهم ” توجيهها لإنرايت، مبا يف ذلك ال�رضوع يف 

القتل، واتهامات بارتكاب جرائم كراهية.

من جهته، قال بايرايف دي�ساي املدير التنفيذي لنقابة �سائقي �سيارات الأجرة يف نيويورك 

اإن ال�سائق الذي تعر�س للهجوم هو 

اأحمد حميد �رضيف، 43 عاما، وهو 

م�سلم ملتزم، ويرقد بامل�ست�سفى وحالته 

م�ستقرة.

واأ�ساف دي�ساي }عندما ركب اإنرايت 

�سيارة الأجرة مع �رضيف ليل الثالثاء، 

Œاذبا اأطراف احلديث الودي، و�ساأل 

الراكب ال�سائق عن اأ�سله، ومنذ متى قدم 

اإىل اأمريكا، وعما اإذا كان م�سلما اأم ل، 

z.واإن كان ي�سوم رم�سان

وتابع دي�ساي }بعد ب�سع دقائق من 

ال�سمت، بداأ اإنرايت ي�ستم بعنف على 

�رضيف وهو ي�رضñ: ال�سالم عليكم، 

لقد و�سلت نقطة تفتي�س،z لفتا اإىل انه 

}�سارعه بعد ذلك بنحره يف الرقبة باأداة 

z.حادة

وقالت ال�رضطة اإن ال�سائق متكن من 

الفرار وا�ستعان باأحد اأفراد ال�رضطة يف 

موقع احلادث، والذي متكن من القب�س على اإنرايت، الذي كان ثمال للغاية، وفقا مل�سادر 

ال�رضطة.

و�رضيف، هو اأب لأربعة، وهاجر مع عائلته اإىل الوليات املتحدة من بنغالدي�س منذ 25 

عاما، ويقود �سيارة اأجرة لأكرث من 15 عاما، وفقا لبيان من نقابة �سائقي �سيارات الأجرة 

يف نيويورك.

وياأتي هذا احلادث و�س§ توتر متزايد يف مدينة نيويورك على خلفية خطة مقرتحة لبناء 

مركز اإ�سالمي وم�سجد بالقرب من موقع هجمات 11 �سبتمرب/اأيلول، عام 2001.
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فر�س ال�ستباك الذي وقع خالل الفطار غروب الثلثاء بني 

عنا�رض م�سلحة من حزب الله واخرى من جمعية امل�ساريع 

اخلريية ال�سالمية (الحبا�س) يف حملة برج ابي حيدر التي 

ت�سكل نقطة تقاطع حيوية بني جمموعة من الحياء ذات 

الختالط ال�سعبي والكثافة ال�سكانية، بندًا بال≠ اخلطورة 

ومليء بال�سÄلة املقلقة والنتظارات الثقيلة على 

اللبنانيني التي تلعب بهم ومب�سائرهم الهواء 

والزمات وال�سيا�سات املت�ساربة من الداخل 

واخلارج.

ومل يكن البيان امل�سرتك الذي �سدر عن اجتماع 

عقد يف مكتب خمابرات اجلي�س اللبناين يف بريوت 

ورعاه نائب مدير املخابرات العميد عبا�س 

ابراهيم، وح�رضه م�سوؤول وحدة الرتباط 

يف حزب الله وفيق �سفا وامل�سوؤول يف جمعية 

امل�ساريع بدر الطب�س، والذي و�سف احلادث 

باملوؤ�سف والفردي  نافيًا اي خلفيات مذهبية 

او �سيا�سية له، على ان ينهى فورًا ويفتح اجلي�س 

حتقيقًا يف احلادث، مقنعًا لأحد من الذين تابعوا 

باأندها�س وانزعاج جمريات ال�ستباكات التي 

تو�سعت لتنت�رض يف الحياء املجاورة من النويري 

اىل راأ�س النبع والرببري، �سعودًا اىل الب�سطة، 

وا�ستخدمت فيها كل انواع ال�سلحة ال�ساروخية 

والر�سا�سة، معيدة اىل اذهان اللبنانيني 

والبريوتيني على وجه اخل�سو�س ماآ�سي 

ال�ستباكات التي كانت حتدث يف احياء العا�سمة، 

ل �سيما ال�ستباكات بني امليلي�سيات قبل اتفاق 

الطائف، وقبل عودة اجلي�س ال�سوري اواخر 

الثمانينات اىل بريوت، خا�سة حرب العلمني بني 

امل واحلزب التقدمي ال�سرتاكي.

وبعيدًا عن عفوية ال�ستباك، وفرديته والذي 

انح�رض عدد �سحاياه من القتلى بني ثالثة واربعة 

وما ل يقل عن ع�رضة جرحى يف �ساعات قليلة جدًا 

وداخل اهل البيت الواحد كما هو مفرت�س، طرحت الو�ساط 

ال�سيا�سية والدبلوما�سية بتوقيت ال�ستباك وهول ال�سلحة التي 

ا�ستخدمت فيه، جملة من الت�ساوؤلت:

1- هل ما جرى هو تعبري عن ا�ستباك �سوري - ايراين على 

خلفية تباينات ظهرت يف ال�سابيع املا�سية وتتعلق باملوقف 

مما يجري يف العراق واملحكمة الدولية و�سوى ذلك من 

مواقف؟

2- ما هو الرتباط بني طلب املدعي العام للمحكمة الدولية 

القا�سي دانيال بيلمار من ال�سلطات اللبنانية الطلب اىل حزب 

الله تزويده مبا لديه من قرائن لأن املعلومات التي �سلمها 

احلزب اىل املدعي العام يف املحكمة حول جرمية اغتيال 

الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري هي مفتوحة ول ت�سمل كل 

القرائن التي حتدث عنها المني العام للحزب ال�سيد ح�سن ن�رض 

الله؟

3- هل ثمة �سلة بني خطاب المني العام للحزب يف افطار 

الهيÄات الن�سائية يف هيÄة دعم املقاومة، وانفجار املوقف 

المني بني عنا�رض من حزب الله واخرى حليفة له من جميعة 

امل�ساريع؟

4- هل ما جرى ي�سكل بداية ر�سالة اىل من يعنيهم المر يف 

اخلارج من ان ما جرى ليل ام�س يف احياء العا�سمة ي�سب يف 

اطار الفتنة التي جرى احلديث عنها جهارًا وعلنًا يف ال�سهر 

الثالثة املا�سية؟

يف كل الأحوال، �ستكون تطورات املوقف امليداين وال�سيا�سي 

كفيلة بتقدË اجابات عن هذه الت�ساوؤلت، وان كان م�سدر 

د  اأن ال�ستباكات التي ا�ستمرت حتى ال�ساعات  qوزاري اأك

الأوىل من فجر الأربعاء �ستكون حا�رضة على جل�سة جمل�س 

الوزراء التي �ستعقد يف ال�رضاي برئا�سة الرئي�س �سعد 

د يف كلمة له على ان ال�ستقرار ال�سيا�سي  qاحلريري الذي �سد

ل يف هذه املرحلة اقوى عنا�رض الأمان لل�سلطة  qالداخلي ُي�سك

الوطنية، لكنه لفت اإىل انه لن يكون لهذا ال�ستقرار معنى 

اذا مل تتحمل الدولة م�سوؤولياتها الكاملة يف حماية ال�سيادة 

الوطنية، �سواء من خالل قواها الع�سكرية والأمنية املبا�رضة، 

اأو من خالل حقوقها Œاه املجتمع الدو› واجبار اإ�رضائيل 

على تنفيذ القرار 1701.

وكانت ال�ستباكات اندلعت قبيل حلظات من بدء الإفطار، 

نتيجة تال�سن جرى بني م�سلحني من حزب الله كانوا يف �سيqارة 

متر قرب مركز جمعية امل�ساريع الكائن يف م�سجد برج اأبي 

حيدر، وبني حرا�س املركز، ما لبث اأن تطور اإىل اإطالق نار 

بني الطرفني ما اأدى اإىل �سقوط ثالثة قتلى بينهم م�سوؤول حزب 

د فواز ومرافقه علي جواد وجنل خمتار  qالله يف املنطقة حمم

املحلة اأحمد جمال عمريات، وترددت معلومات عن قتيل رابع 

مل تعرف هويته وذكر اأن ا�سمه منذر ر. و�سقوط اأكرث من 

ع�رضة جرحى بني املتقاتلني واملواطنني.

.

حزب الله والأحبا�س ينفيان وجود خلفيqات �سيا�سيqة واجلي�س 

ينت�رض ومواقف م�ستنكرة 

وقد �سدر لياًل بيان م�سرتك من قيادتي حزب الله وجمعية 

امل�ساريع اخلريية الإ�سالمية جاء فيه: }على اأثر احلادث 

الفردي املوؤ�سف الذي وقع ع�رض الثالثاء  بني �سباب من حزب 

الله وجمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سالمية، تداعت قيادتا 

الطرفني اإىل اجتماع عاجل يف فرع ا�ستخبارات بريوت، 

وجرى التاأكيد اأن احلادث املوؤ�سف هو فردي ول خلفيqات 

�سيا�سيqة اأو مذهبيqة وراءه، وقد اتفق على حما�رضته واإنهائه 

فورًا ومنع اأي ظهور م�سلqح بغية عودة املياه اإىل جماريها 

.zالطبيعية كما كانت، ومعاجلة كل التداعيات الناجمة عنه

ر فتح حتقيق عاجل Œريه  qواأ�ساف بيان الطرفني اأنه تقر

 qقيادة اجلي�س اللبناين ورفع الغطاء عن كل من }يحاول امل�س

ة لدى الطرفني وكل  qمب�سرية الأمن وال�ستقرار الذي هو اأولوي

الأطراف الوطنية، وجرى التفاق على اإبقاء الجتماعات 

.zمفتوحة لتفويت الفر�سة على كل امل�سطادين يف املاء العكر

وا�ستنكر نائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى ال�سيخ 

عبد الأمري قبالن }ب�سدة احلادث املوؤملz، معربًا عن اأ�سفه 

ال�سديد واأمله ل�سقوط �سحايا. ودعا امل�سلحني اإىل الن�سحاب 

الفوري من ال�سوارع ووقف اإطالق النار، والتزام دعوات 

�س للجي�س اأثناء تاأدية مهماته الأمنيqة يف  qالتهدئة وعدم التعر

ب�س§ الأمن وفر�س ال�ستقرار.

د وحدتنا الوطنيةz، داعيًا العقالء  qوحذر قبالن من فتنة }تهد

اىل }تطويق الإ�سكال وعدم ال�سماح للم�سطادين يف املاء العكر 

.zة ل يقبل بها عقل ول دينqببث فتنة مذهبي

ومل تتمكن القوى الأمنية ول �سيما اجلي�س اللبناين من الدخول 

اإىل املنطقة 

وفر�س 

�سيطرتها 

الأمنية ال 

قرابة العا�رضة 

والن�سف 

م�ساء، حيث 

�سيطرت على 

ال�سوارع 

وعلى مركز 

جمعية 

امل�ساريع 

ومركزين 

اخرين يف 

الب�سطة الفوقا 

وفر�ست 

الهدوء ووقف 

النار، فيما 

عملت �سيqارات 

الدفاع 

املدين على 

اجالء و�سحب 

اجلرحى الذين 

�سقطوا نتيجة 

ال�ستباكات، 

كما دخلت 

�سيqارة اإطفاء 

تابعة للدفاع املدين لإطفاء حريق يف مركز تابع جلمعية 

امل�ساريع نتيجة ا�سابته بقذائف �ساروخية مبا�رضة

كما تقرر فتح حتقيق عاجل من قبل قيادة اجلي�س اللبناين 

ورفع الغطاء عن كل من يحاول امل�س مب�سرية الأمن 

وال�ستقرار الذي هو اأولوية لدى الطرفني وكل الأطراف 

الوطنية و” التفاق على اإبقاء الجتماعات مفتوحة لتفويت 

الفر�سة على كل امل�سطادين يف املاء العكر.

ويف ال�سياق، اأ�سدر وزير الدفاع اإليا�س املرq قرارًا اأوقف 

فيه مفعول رخ�س حمل ال�سالح على جميع الأرا�سي اللبنانيqة.

ردة فعل ن�رضالله

اأكد الأمني العام لـ حزب الله ال�سيد ح�سن ن�رض الله اأن ل جهات 

�سيا�سية خلف ماجرى من احتجاجات على انقطاع الكهرباء 

يف ال�سارع، م�سددًا على اأن املعار�سة ل حتتاج اىل ال�سارع 

لإ�سقاط احلكومة، واأنه يف حال اأرادت اإ�سقاطها فيمكنها 

فعل ذلك يف الربملان، مو�سحًا اأن الكل يريد ال�ستمرار يف 

احلكومة واأن الكالم عن بروفة لإ�سقاط احلكومة ل طعم له.

وقال يف كلمة له خالل حفل اإفطار اأقامته الأن�سطة الن�سائية 

يف هيÄة دعم املقاومة ال�سالمية عرب �سا�سة كبرية: نحن 

قلقون مما يجري اأحيانًا يف ال�سارع لأننا نخاف من جهات 

خمابراتية تدفع يف بع�س املناطق اىل �سدام بني النا�س 

واجلي�س اأو قوى الأمن، داعيًا النا�س على عدم الجنرار 

للدعوات اىل ال�سارع، لأن هذا الأمر ل يجدي نفعًا، مبديًا 

خ�سيته من اأن يدخل اأحد على خ§ هذه التحركات وياأخذ البلد 

اىل ما ل حتمد عقباه.

ودعا ن�رض الله احلكومة لتخاذ قرار لطلب م�ساعدة اإيران يف 

ت�سليح اجلي�س، متعهدًا باأن حزب الله �سيعمل بقوة لكي تقوم 

ايران بذلك.
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د. عائ�س القرين

ل حتتاج الأمة الإ�سالمية اإىل مزيد من ال�سقاق والفرقة والعداوات 

واملعارك، ففيها ما يكفيها، ولي�س من العقل ول من احلكمة ول 

من املنطق اأن ي�ستعدي ال�سنة ال�سيعة، واأن ي�ستعدي ال�سيعة ال�سنة، 

فلن يزيدنا هذا العداء اإل متزقا وهزمية واإحباطا وقلة وذلة، وما 

دام اأن الله عز وجل نهانا عن اأن ن�سب اأعداءه لÄال تكون العواقب 

 nهqوا اللqُسُب� nي nف pهqالل pن ُدون pم nُعون rد nي nين pذ qnوا الqُسُب� nت nل nاأكرث �سوءا فقال: (و

)، فما امل�سلحة اإذن يف اأن يرتا�سق الرموز يف ال�سنة  mمrل pع p rري nغ pًوا ب rد nع

وال�سيعة اأو غريها من الطوائف بال�سباب وال�ستائم؟ وملاذا نوقد 

نار الفتنة يف دائرة اأهل الإ�سالم واأمتنا الإ�سالمية تتعر�س حلملة 

عدوان من ال�سهاينة ومن اأعداء الله يف كل مكان، بل ر�سولنا 

�سلى الله عليه و�سلم ُي�ساء اإليه جهارا نهارا بر�سوم م�سيÄة وتهم 

باطلة، فديناه بالآباء والأمهات والدماء والأرواح، فنرتك هوؤلء 

الأعداء والرد عليهم ون�رضة الدين والر�سالة والر�سول �سلى الله 

عليه و�سلم وناأتي اإىل طوائف اأهل الإ�سالم فن�ستثري رموزهم ونقلل 

من �ساأنهم ونن�رض معايبهم دون تذكر للنتائج املوؤملة.

ملاذا ل يكون احلوار والتوا�سل واجلدل بالتي هي اأح�سن 

والتعارف مكان التكفري والتبديع والت�سليل والتف�سيق، لقد 

�سكونا وبكينا وتظلqمنا واعرت�سنا على �سب اأ�سحاب الر�سول عليه 

ال�سالة وال�سالم؛ لأن الله ر�سي عنهم وزكاهم واأثنى عليهم، 

فهل ناأتي لناأخذ ال�سب �سلما وال�ستم طريقا والقذف منهجا لن�سلح 

نr اأراد النتقام بال�سب وال�ستم من  nما اأف�سده الدهر، والله اإن م

اإحدى الطائفتني اأو غريهما من طوائف الإ�سالم ل حقا ن�رضوا، 

ول باطال ك�رضوا، ومل�سلحة من ُين�رض اخلالف وال�سب وال�ستم 

نr كتب �سطرا  nوالتجريح يف الف�سائيات ومواقع الإنرتنت؟ وكل م

واحدا اأو قال كلمة واحدة فيها تكفري وتبديع وت�سليل اإمنا �سب 

الزيت على النار واأ�ساف عود حطب اإىل فرن العداوة، وعجبي 

�سون للخ�سومة والعداوة ويزرعون  qمن اأتباع الطائفتني كيف يتحم

الكراهية يف القلوب ويغر�سون البغ�ساء يف النفو�س، لقد مرت بنا 

مÄات الأعوام من ال�سب وال�ستائم، فهل اأ�سلحنا بذلك ف�ساد ذات 

البني؟ وهل اأنهينا بهذا امل�سلك اخلالف؟ وهل داوينا اجلراح ؟ بل 

والله زادنا وهنا على وهن، وخالفا على خالف، اإن اخلطاب 

اجلميل والكلمة اللينة والذوق العا› منهج الأنبياء عليهم ال�سالة 

وال�سالم، وقد اأر�سدنا الله عز وجل اإىل احلكمة والرفق واللني 

حتى مع فرعون ومع عبqاد الأ�سنام ومع اليهود والن�سارى؛ لأن 

الرفق ل يكون يف �سيء اإل زانه، ول ُينـزع من �سيء اإل �سانه، 

 nي pي هpت qnال pب rع nف rكما يف احلديث ال�سحيح، اأما قال الله عز وجل: (اد

)، فاأين نحن  lيم pم nح ql p‹ nُه و qnنnاأ nك lة nاو nد nُه ع nن rي nب nو nكnن rي nي ب pذ qnا ال nذpاإ nُن ف nس� rحnاأ

من هذا املنهج القوË وال�رضاط امل�ستقيم؟ ملاذا ُنخرج احليات 

ل منابر الدعوة  qمن جحورها والثعابني من بيوتها؟ ملاذا نحو

واحلكمة واحلوار والرتبية والإقناع اإىل منابر لل�سب وال�ستم 

والتكفري والت�سليل والتجريح؟ ماذا ينتظر ممن اأغ�سبناه وجرحنا 

م�ساعره واآذيناه يف عر�سه ومعتقده اأن يقابلنا به؟ �سوف يحاربنا 

بال�سالح نف�سه والطريقة بعينها، مثال مبثل �سواء ب�سواء، فال 

نحن اأقنعناه واأر�سدناه، ول نحن تركناه وحيqدناه واإمنا عاديناه 

وحاربناه وا�سترثناه واأيقظناه، اأيها النا�س من ال�سنة وال�سيعة 

وغريهم من الطوائف اأم�سكوا األ�سنتكم واأغمدوا اأقالمكم وال�سكينة 

ال�سكينة والهدوء الهدوء فاأمتنا الإ�سالمية بها من اجلراح واملاآ�سي 

وال�سدمات واللكمات ما يعجز عن عالجه اأطباء العامل وحكماء 

الدنيا حتى �رضنا كما قال املتنبي:

لى النp�سالp اإن هذه  nساُل ع�pالن pت n qnرض� nك nت lهام pتني �س nساب�nذا اأpُت اإ pرض� nف

املعارك املفتعلة هي نتيجة لإعرا�سنا عن اتباع الر�سول �سلى 

الله عليه و�سلم واأهل بيته واأ�سحابه، وقد حذرنا الله من التفرق 

ُكوُنوا  nت nل nوالختالف وذم من وقع يف ذلك من اأعدائه فقال: (و

 rُهم nل nك pÄـ nل rاأُو nاُت وnن qpي nب rاءُهُم ال nا ج nم pد rع nن ب pُفوا مnل nت rاخ nُقوا و qnر nف nت nين pذ qnال nك

.( lيم pظ nع lاب nذ nع

�õfعو� aتيØd� πتæة d� ÚH�سæة ûd�hسي©ة

±Ó¨dG

ال�سوؤال �سيظل مطروحًا بقوة، وملدة طويلة، على 

اجلمعية التي ل ت�سارك يف اأعمال املقاومة، ولي�س 

ف نف�سها على اأنها  qpمطلوبًا ذلك منها اأ�ساًل، فهي تعر

}جمعية اإ�سالمية خريية تربوية اجتماعية، على مذهب 

اأهل ال�سنqة واجلماعة، ت�ستقي منهاجها من كتاب الله 

و�سنqة نبيه وما قرره علماء الإ�سالم اأ�سحاب املذاهب 

.zالإ�سالمية املعتربة

توؤكد اجلمعية اعتمادها 

}منهج الو�سطية 

والعتدال اعتقادًا 

وممار�سة، وترى 

يف التطرف والغلو 

يف الدين خطرًا 

كبريًا يهدد الأفراد 

والأ�رض واملجتمعات 

والأوطان، وي�سكل 

خطرًا كبريًا على 

.zالأمة

ترف�س اجلمعية 

}املنهج التكفريي 

ال�سمو› لالأمة، 

ول ت�ستحلp اغتيال 

رجالت احلكومات 

لأجل اأنهم يحكمون 

بالقانون، ول ت�ستبيح 

دماء ال�سيوñ والن�ساء 

والأطفال لأجل اأنهم 

يعي�سون يف هذه الدول، 

واجلمعية بريÄة من 

هذه الفÄات التي حتمل 

الفكر املتطرف الهدام 

الظالمي، كما اأنها 

ر بالأدلة ال�رضعية  qحتذ

د هذا  qالعلمية من متد

الفكر املتطرف الذي يدمر البالد والعباد، وترى 

ام الأمان يف  qاأن العتدال هو طريق النجاة و�سم

.zاملجتمعات والأوطان

موؤ�س�س اجلمعية

موؤ�س�س اجلمعية هو ال�سيخ عبد الله الهرري اأو 

احلب�سي، املولود يف مدينة هرر يف احلب�سة، اأي 

اإثيوبيا، �سنة 1910.

اعتبارًا من �سنة 1949، انتقل ال�سيخ املذكور اإىل 

ال�سعودية ففل�سطني، قبل اأن يجول يف دم�سق وحم�س 

وحماه وحلب يف �سوريا، م�ستقرًا يف لبنان، حيث 

توفى عام 2008.

تاأ�سي�س اجلمعية

مع نهاية عام 1982 الذي �سهد الجتياح الإ�رضائيلي 

للبنان، ويف مطلع عام 1983، قرر طالب ال�سيخ 

عبد الله الهرري الن�سواء يف اإطار جمعية، وكانت 

يف لبنان جمعية تاأ�س�ست �سنة 1930 حتت ا�سم 

}جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سالميةz، لكنها كانت 

متر بفرتة ركود طويلة، بعدما قامت يف املا�سي 

ببع�س الأعمال اخلريية، وتوىل رئا�ستها ال�سيخ 

م�سطفى غالييني واحلاج ح�سني العويني (اأحد روؤ�ساء 

وزراء لبنان ال�سابقني) وال�سيخ اأحمد العجوز الذي 

” التوا�سل معه ب�سفته رئي�سًا للجمعية اآنذاك، فقام 

بت�سليم اإدارتها اإىل طالب الهرري، وتوىل رئا�ستها 

ال�سيخ نزار احللبي.

روؤ�ساء اجلمعية

يف 31 اآب 1995 اغتيل ال�سيخ نزار احللبي يف 

بريوت، فتوىل ال�سيخ ح�سام قراقرية رئا�سة اجلمعية. 

واإثر وفاة الهرري، �سار قراقرية خليفة له.

املوارد املالية للجمعية

اإن املوارد املالية املعلنة جلمعية امل�ساريع اخلريية 

الإ�سالمية هي ال�سرتاكات ال�سهرية والتربعات 

املالية والعينية التي يقدمها اأع�ساوؤها وموؤيدوها 

واأن�سارها، اإ�سافة اإىل مداخيل موؤ�س�ساتها 

واأن�سطتها.

... من م�سجد برج اأبي حيدر اإىل م�ساجد بريوت 

واأحيائها وبيوتها ومدار�سها وجامعاتها، ثم اإىل 

مناطق لبنانية عدة، انتقاًل اإىل البلدان العربية 

وبلدان اأوروبا واأ�سرتاليا واأمريكا واآ�سيا واأفريقيا، 

انطلقت اجلمعية لتقوم باأعمال ون�ساطات عدة، من 

اأبرزها: التدري�س الديني، دورات حتفيß القراآن 

الكرË، الهتمام بطباعة الكتب ون�رضها، الإن�ساد 

الديني، امل�ساعدات الجتماعية، الهتمام بال�ساأن 

ال�سحي، العمل ال�سبابي والك�سفي، الن�ساطات الن�سائية 

والريا�سية، اإ�سافة اإىل نوادي الأطفال... 

?z™jQÉ°ûŸG á«©ªL{ ´hô°ûe ƒg Ée

�ûdسيï عبd� óل¬ �d¡رQ… �أh �◊بûس«
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

U 14سدر بتهمة Gإحراق م�سجد 
فرباير  �سباط/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�سG وثالثة  عاما   14 بال�سجن  عاما)   24) غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

 

واعرتف باأنه ا�ستعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�سجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رضكائه على ر�سم �سلبان معقوفة وكتابة 

عبارة (ال�سلطة للبي�س) على جدران امل�سجد.

 

برييز  توما�س  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�ساعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�سة  حق  Gإن 

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�سا�سية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 

Gأو الذين  Gأية فÄة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 

هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رضيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 

جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

Gإليهما و�سوف ي�سدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�سمرب 

املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رضكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�سهري ” Gأوبرا 

وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�سما وع�رضين  2011 وذلك بعد  �سوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �سيكاغو لكنه تطور واكت�سب �سعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدولرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�سو�سيتدبر�س Gإن وينفري �سوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�سف املتحدث با�سم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�ساطها Gإىل �رضكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�سي�سها 

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T
 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�سب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اŒاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�سائيات  وت�سري 

ب�سكل عام قرب الأماكن ال�سكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو Gإحداث Gأ�رضار فيها، 

Gإىل جانب ال�رضقة.

ومتكن FBI من اكت�ساف 

6300 جمرم �سالع بهذه 
البي�س  ي�سكل  الق�سايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�سكل ال�سود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�ساوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 

ونقل  م�سلحة،  تدريبات  متار�س   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رض  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رض   ºت�س التنظيمات  هذه  يف  املن�سوية 

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رضائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�سلحة 

تنادي  اŒاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

بـ“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h

التنظيمات  Gإن  خمت�سة،  Gأمريكية  هيÄة  Gأعدته 

با�سم  املعروفة  والعن�رضية  املت�سددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�سع ن�سب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رضيحة معينة، تزايدت 

بن�سبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�سل Gإىل 

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�سود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 

من�سوب امل�ساعر العدائية.

 Úª∏°ùe ó°V ºFGôL 105 
FBI ≥ah ÉµjôeCÉH Oƒ¡j ó°V 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  لأداء  التاأييد  ن�سبة  انخف�ست 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف القت�ساد.

الرGأي  ل�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة الأغلبية يف هذين ال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�ساأن الرعاية ال�سحية، 

لالقت�ساد   Åال�سي الو�سع  Gإىل  بالإ�سافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسخ�سا   1533 Tسمل 

Gأربع  ن�سبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقاط، Gأن ”الأمريكيني ي�سعرون بقلق Gأي�سا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رضع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe
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قرر الرئي�س امل�رضي ح�سني مبارك اأن تكون منطقة ال�سبعة 

على ال�ساحل ال�سمال الغربي للبالد، موقع اأول حمطة كهرباء 

تعمل بالطاقة النووية يف م�رض، منهيًا جدًل ا�ستمر �سنوات 

بني خرباء اأكدوا اأن املنطقة هي الأن�سب ل�ست�سافة املحطة، 

ورجال اأعمال متنفذين دفعوا باŒاه اختيار موقع بديل 

ل�ستغالل املنطقة �سياحيًا.

واتخذ مبارك قراره خالل اجتماع تراأ�سه اأم�س للمجل�س 

الأعلى لال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية ح�رضه رئي�س 

الوزراء اأحمد نظيف وعدد من الوزراء وا�ستمر نحو �ساعتني 

ون�سف ال�ساعة وا�ستمع خالله اإىل عر�س من وزير الكهرباء 

والطاقة الدكتور ح�سن يون�س وعدد من الوزراء عما ” 

منذ اإعالن بدء الربنامج، واخلطوات التنفيذية خالل الفرتة 

املقبلة. وو�سف الناطق با�سم الرئا�سة ال�سفري �سليمان 

عواد الجتماع باأنه }مهم للغاية وميثل نقلة يف م�سار تنفيذ 

الربنامج ال�سرتاتيجي لتاأمني اإمدادات الطاقة وال�ستخدامات 

.zال�سلمية للطاقة النووية

ويوؤكد خرباء اأن موقع ال�سبعة الذي اختري خالل ال�سبعينات 

لبدء امل�رضوع النووي امل�رضي الذي اأرجاأته لحقًا كارثة 

ت�سرينوبل، منا�سب متامًا لبناء اأكرث من �ست حمطات نووية. 

لكن الت�رضيحات الر�سمية ت�ساربت يف �ساأن موقع امل�رضوع 

منذ اأعلن مبارك يف ت�رضين الأول (اأكتوبر) 2007 خطة لبناء 

حمطات نووية عدة لتوليد الكهرباء.

ونقل الناطق با�سم الرئا�سة اأم�س عن مبارك قوله ان 

}الدرا�سات القدمية واحلديثة، مبا فيها الدرا�سات الالحقة 

التي اأجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 

موقع ال�سبعة اأ�سارت اإىل اأنه املوقع الأمثل لإقامة حمطات 

نوويةz. واعترب وزير الكهرباء والطاقة القرار الرئا�سي 

باختيار }اإعالء للم�سلحة القومية ودعمًا للربنامج النووي 

.zامل�رضي

ويخ�سع املوقع ل�سيطرة هيÄة املحطات النووية، لكن رجال 

اأعمال متنفذين تناف�سوا على �سمه اإىل م�ساريعهم ال�سياحية 

لتميز موقعه اجلغرايف، اإذ تقع ال�سبعة يف ال�ساحل ال�سمال 

الغربي على بعد 80 كيلومرتًا من مدينة الإ�سكندرية وتطل على 

البحر مبا�رضة مل�سافة 4 كيلومرتات وحتيطها الأ�سوار منذ 

اختيارها لإقامة امل�رضوع النووي.

وظلت املنطقة املحيطة باملوقع غري ماأهولة ل�سنوات اإىل اأن 

امتد العمران اإىل املنطقة وانت�رضت القرى ال�سياحية الفاخرة 

بالقرب منها، ومل يتبقqn اإل موقع ال�سبعة الذي يف�سل بني 

هذه القرى، ما عزز تناف�س رجال الأعمال عليه ل�سمه اإىل 

منتجعاتهم، على اعتبار اأن هذا املوقع املميز �سياحيًا ميكن 

د بديل له لإن�ساء املحطة النووية، وخ�سية ت�رضر  nاأن يوج

ا�ستثماراتهم القريبة من موقع ال�سبعة يف حال �سيدت فوقه 

حمطات نووية عدة.

ة يف منطقة  qولدى م�رض مفاعالن �سغريان للبحوث الذري

nÇ العمل فيه عام 1961  pاأن�سا�س يف �رضق القاهرة، الأول ُبد

مب�ساعدة الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق و�سمم لإنتاج النظائر 

امل�سعة وتدريب العاملني والفنيني، اأما املفاعل الثاين فمتعدد 

الأغرا�س، واأن�سÅ بالتعاون مع الأرجنتني وافتتح يف �سباط 

(فرباير) 1998.
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قالت منظمة العفو الدولية اليوم 

الربعاء اإن الوليات املتحدة 

نفذت فيما يبدو هجمات اأو 

تعاونت مع اليمن يف �سن هجمات 

قتلت ا�سخا�سا ي�ستبه باأنهم من 

اع�ساء تنظيم القاعدة منتهكة 

بذلك القانون الدو›. ويقول 

م�سوؤولون اأمريكيون اإن 

وا�سنطن ل توؤدي �سوي 

دور م�ساند من خالل 

م�ساعدة القوات اليمنية على 

التعقب وحتديد الهداف 

غري ان الوليات املتحدة 

ت�سارك منذ وقت طويل 

يف مكافحة املت�سددين يف 

اليمن.

وقالت العفو 

الدولية يف 

تقرير }يبدو ان 

الوليات املتحدة نفذت 

اأو تعاونت يف اأعمال 

قتل خمالفة للقانون يف 

اليمن وتعاونت ب�سكل 

وثيق مع قوات المن 

اليمنية يف مواقف مل 

يجر فيها مراعاة حقوق الن�سان 

كما ينبغي.z وحث التقرير 

وا�سنطن على }التحقيق ب�ساأن 

املزاعم اخلطرية عن ا�ستخدام 

القوات المريكية طائرات بال 

طيار يف اأعمال قتل موجهة لفراد 

يف اليمن واي�ساح �سل�سلة القيادة 

والقواعد التي حتكم ا�ستخدام مثل 

هذه الطائرات.

 QOƒd ≈∏Y ô£«°ùJ á q«æª«dG äGƒ≤dG
 IóYÉ≤dG ™e ∑QÉ©e ó©H

ك�سف م�سوؤول اأمني طلب عدم ك�سف ا�سمه ان اجلي�س اليمني متكن من دخول 

مدينة لودر وفر�س �سيطرته على معظم اجزائها بعد خروج عنا�رض تنظيم 

القاعدة منك�رضة. 

وك�سف امل�سوؤول تلقيه بالغات بتوافد }جهاديني من عنا�رض القاعدة من 

حمافظة �سبوة (و�س§) اىل مدينة لودر لنجدة زمالئهم من القاعدةz موؤكدا ان 

اجهزة المن }م�سممة على ك�رض ظهر تنظيم القاعدة يف املدينة وتطهريها من 

 .zعنا�رض التنظيم

وقال }لن ن�سمح لعنا�رض القاعدة او اية عنا�رض تخريبية متحالفة معها بجعل 

لودر بوؤرة لالعمال الرهابية والتخريبية كما انها لن تكون ال م�سيدة �سهلة 

.zلكل من يفكر الو�سول اليها لنجدة الرهابيني

وكان وزارة الداخلية اليمنية اعلنت الثالثاء مقتل اربعة عنا�رض من القاعدة 

يف ا�ستباكات جديدة اندلعت ليل الثنني يف املدينة التابعة ملحافظة ابني 

لريتفع عدد القتلى يف املواجهات التي اندلعت اجلمعة اىل 33 قتيال كما 

اأ�سارت وكالة النباء الفرن�سية.

وذكر بيان الوزارة ان }اربعة عنا�رض من تنظيم القاعدة لقوا م�رضعهم فيما 

لذ بقيتهم بالفرار بعد ان متكنوا من اخالء امل�سابني من تلك العنا�رضz. كما 

او�سحت الوزارة على موقعها على النرتنت انها عرثت يف املنزل الذي كان 

 zيتمرت�س فيه عنا�رض التنظيم على عدد من القذائف ال�ساروخية }اآر بي جي

وال�سلحة والذخائر والقنابل.

وذكر عدد من ال�سهود العيان ان لودر، التي يقطنها 80 الف ن�سمة، �سهدت 

حركة نزوح كبرية يف اليام الخرية. وهي اعنف مواجهات بني القوات 

اليمنية والقاعدة يف اجلنوب حيث ين�س§ تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة 

العرب.

وازدادت خالل ال�سهر املا�سية هجمات القاعدة على القوات المنية 

وامل�سوؤولني احلكوميني يف جنوب اليمن الذي كان دولة م�ستقلة حتى العام 

1990 والذي ي�سهد اي�سا حركة احتجاجية وا�سعة ازداد طابعها النف�سا› 

ب�سكل كبري وتعرف با�سم احلراك اجلنوبي. من جانبه قال ال�سيخ القبلي حممد 

عبدالله نا�رض العزي ان اجتماعا قبليا عقد م�ساء الثنني ملعاجلة الو�سع يف 

لودر ال انه اتهم �سيوخا مقربني من احلراك اجلنوبي بzت�سيي�سz الق�سية.

وقال العزي }دعونا اىل اجتماع قبلي للوقوف امام ما يح�سل يف لودر 

واتخاذ موقف موحد بان نكون يدا واحدة مع الدولة واحلفاظ على 

موؤ�س�ساتها مقابل حفß المن وال�ستقرار من قبلها واتخاذ موقف من هذا 

.zالقتل واخلراب والرهاب املوجود حاليا يف لودر

وتدارك }لكننا عندما بداأنا الجتماع فوجÄنا ببع�س ال�سخ�سيات الجتماعية 

 zاملن�سوية حتت احلراك اجلنوبي تقول انه علينا اول اخراج }قوات الحتالل

.zمن املدينة وهو ما اثارنا وكان �سببا يف اف�سال اللقاء القبلي

واعترب ان هوؤلء }ارادوا ت�سيي�س م�سكلتنا وظهروا وكاأنهم ي�سجعون عنا�رض 

القاعدة واخلراب القائمz م�سريا اىل ان اكرث من الف ا�رضة نزحت من لودر 

ب�سبب القتال. من جهته، نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن م�سادر حملية 

 zيف لودر قولها ان }عنا�رض انف�سالية تخريبية خارجة على النظام والقانون

�ساركت اىل جانب تنظيم القاعدة يف مواجهة قوات المن يف لودر.

واكدت امل�سادر للموقع ان النف�سا› املفرت�س نا�رض حويدر }يقود 

جماميع م�سلحة من العنا�رض الرهابية والتخريبية مل�ساندة العنا�رض 

الرهابية من تنظيم القاعدةz. من جانبه، قال نائب الرئي�س اليمني ال�سابق 

علي �سامل البي�س الذي يعد من ابرز قياديي احلراك اجلنوبي ان ما يح�سل 

يف لودر هو }حملة ع�سكرية �سخمة ت�سنها قوات نظام �سنعاء �سد الها› 

متذرعة مبطاردة عنا�رض من تنظيم القاعدةz موؤكدا }وقوع �سحايا بني 

.zالبرياء وتدمري العديد من املنازل

واعترب البي�س يف بيان تلقت وكالة فران�س بر�س يف دبي ن�سخة منه ان 

}احلملة الع�سكرية املوجهة اىل لودر ت�ستهدف �سمود �سعب اجلنوب بوجه 

الحتالل ورف�سه القاطع لوجود قوات الحتالل، وما التذرع مبحاربة 

تنظيم القاعدة ال حماولة للتغطية على املجازر التي ترتكب بحق �سعبنا بغية 

.zك�رض مقاومته املدنية ال�سلمية لالحتالل

وبح�سب البي�س املقيم يف املنفى/ فان احلملة املفرت�سة تهدف اىل }جر 

احلراك الوطني اجلنوبي ال�سلمي اىل مواجهات ع�سكرية بغية ت�سفيته بعد ان 

.zحتول اىل رقم �سعب وحالة رف�س مدنية �سلمية جنوبية �ساملة لالحتالل

وطالب البي�س اجلامعة العربية وال· املتحدة بzالتحرك الفوري لوقف 

املجازر والتحقيق يف مزاعم وانتهاكات نظام �سنعاءz. على �سعيد اآخر، 

�سن م�سلحون مقنعون فجر الثالثاء هجوما على مبنى الدارة العامة للبحث 

اجلنائي مبدينة زجنبار عا�سمة حمافظة ابني بح�سب م�سادر حملية من دون 

ان ي�سفر ذلك عن �سحايا.

 ôNBGh ¿Góªg ‘ kÉ≤æN á∏ØW πà≤j ÜCG
¿GôªY ‘ á°UÉ°UôH ¬æHG πà≤j

قالت ال�رضطة يف حمافظة �سنعاء اأن رجاًل من اأها› 

املدام مبديرية همدان قام بالإعتداء على طفله البال≠ 

من العمر 12 عامًا بطريقة وح�سية من خالل تعذيبه 

وخنقه ما اأف�سى اإىل موته نتيجة التعذيب وال�رضب 

املربح.

مو�سحة ملركز الإعالم الأمني باأن الطفل واأ�سمه 

عبدالله يحيى خليل تعر�س لل�رضب والتعذيب ما 

اأدى اإىل وفاته، فيما لذ الأب بالفرار اإىل جهة غري 

معروفة يف اأعقاب وفاة الطفل.

م�سرية اأن فريقًا من املعمل اجلنائي اأنتقل اإىل مديرية 

همدان ملعاينة جثة الطفل التي ” التحفß عليها يف 

ثالجة امل�ست�سفى، فيما Œري عملية مالحقة الأب 

الذي قتل طفله بطريقة وح�سية.

وعلى �سعيد ذي �سلة ذكرت ال�رضطة يف مديري عيال 

�رضيح مبحافظة عمران اأن رجاًل من اأها› املديرية 

اأطلق النار من بندقية اآلية على اأبنه -25 عامًا- ما 

اأدى اإىل اإ�سابته بطلقة نارية حتت كتفه الأمين اأدت 

اإىل وفاته ،قائلة بان الرجل اأطلق النار على اأبنه يف 

اإثر خالف اأ�رضي واإنها األقت القب�س عليه واأحالته 

لالإجراءات القانونية فيما حتفظت على جثة املجني 

عليه يف ثالجة امل�ست�سفى لإجراءات التحقيق.

zQOƒd{ çGóMCG øªK ™aó«°S ∫ÉLódG í«°ùŸG : ÉeÉHhC’ »≤dƒ©dG

ما اأن اأعلنت القوات الأمنية اليمنية يف 24 اأغ�سط�س 

/ اآب عن �سيطرتها على مدينة 

لودر الواقعة مبحافظة اأبني بعد 

اأيام من القتال املتوا�سل مع 

عنا�رض من تنظيم القاعدة كانوا 

ن�سبوا كمائن اأدت ملقتل عدد من 

اجلنود احلكوميني، اإل وخرج 

اأنور العولقي الإمام الأمريكي 

اجلن�سية واملنحدر من اأ�سول 

مينية على الفور بت�رضيحات 

تعهد خاللها بقتال اأمريكا حتى 

اآخر عن�رض من م�سلحي تنظيم 

}قاعدة اجلهاد يف جزيرة العربz والذي يتخذ من 

اليمن منطلقا له.

واأ�ساف العولقي املتهم بتمويل }الإرهابz من قبل 

الإدارة الأمريكية واملوجود حاليا يف اليمن يف 

بيان له }�سن�ستمر يف القتال �سد اأمريكا حتى يقاتل 

.zاآخر فرد من اأفراد القاعدة امل�سيح الدجال

واتهم احلكومة اليمنية بالتواطوؤ وتقدË الت�سهيالت 

للطائرات الأمريكية التي ق�سفت اأحد اأع�ساء القاعدة 

ويدعى الكلوي واأربعة من مرافقيه ب�سواريخ كروز 

والقنابل العنقودية يف جنوب اليمن .

وتوعد اأمريكا وحلفائها بالثاأر لقتلى القاعدة 

وخ�س بالذكر احلكومة اليمنية التي و�سفها بحكومة 

.zاملرتد الأ�سود العن�سي{

والالفت لالنتباه اأن تهديد العولقي ال�سابق جاء متزامنا 

اأي�سا مع اإعالن وزارة 

الداخلية اليمنية يف 24 

اأغ�سط�س اأن اأربعة من 

عنا�رض تنظيم القاعدة 

قتلوا يف ا�ستباكات مع 

ال�رضطة يف مدينة لودر 

مبحافظة اأبني اجلبلية 

لريتفع بذلك عدد القتلى 

من العنا�رض التي ي�ستبه 

يف انتمائها للقاعدة خالل 

احلملة الع�سكرية التي �سنتها 

القوات اليمنية منذ 20 اأغ�سط�س يف لودر اإىل 18.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية اأعلنت يف 20 اأغ�سط�س 

عن مقتل 11 جنديًا بكمني يف لودر مبحافظة اأبني ن�سبته 

عنا�رض من تنظيم القاعدة مما دفع القوات امل�سلحة 

اليمنية اإىل توجيه تعزيزات للمنطقة لتندلع بعدها 

ا�ستباكات دامية .

 Åواأ�سافت الوزارة اأن ال�رضطة داهمت منازل يختب

فيها م�سلحو القاعدة وم�سلحون اآخرون موالون للحراك 

اجلنوبي يف مدينة لودر التي يبل≠ عدد �سكانها نحو 100 

األف �سخ�س وعرثت على قذائف }اآر بي جيz واأ�سلحة 

وذخائر وقنابل خالل عمليات الدهم ، فيما متكن بع�س 

امل�سلحني من الفرار من املدينة املحا�رضة.
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 CG – طهران، باري�س، تل اأبيب

ب، رويرتز، ا ف ب - اعلنت 

ايران ام�س، اأنها اأطلقت بنجاح 

�ساروñ اأر�س - اأر�س ق�سري 

املدى ي�سكل اجليل الثالث من 

.z110- —سواريخ }فا�

وبث التلفزيون اليراين 

ال�ساروñ خالل انطالقه من 

اآلية ع�سكرية، كما عر�س 

الهدف الذي اأ�سابه. وافادت 

قناة }بر�س تي يفz باأن 

ال�ساروñ يبل≠ طوله 9 اأمتار 

ووزنه 3500 كل≠، وي�سل 

مداه اىل 250 كلم، اأي انه 

اأبعد مدًى من اجليلني ال�سابقني 

من }فا— -z110، والذي 

تراوح مداه بني 150 و200 

كلم.
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Tel: 973-881-8003
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نكات 
مره مدر�س قرفان وزهقان اأوى دخل الف�سل ممنوع الكالم 

ولحد يتحرك من مكانه وهو ح�سه دين ونام ونام .. وغ§ 

يف النوم دخل موجه الرتبيه ال�سالميه وقف جنبه.. ال�ستاذ 

�سحى وهو يتاوب وملا �ساف املوجه قال: وهكذا ياأابنائى 

كان ينام اأهل الكهف

.………………………
مرة واحد غبي راح يخطب. فوالد العرو�سة بيقوله احنا 

عايزين مهر ع�رضين الف جنية، قام الغبي قاله ليه دا انا 

قدامي واحدة على خم�س تالف وحامل

.………………………
واحد ومراته متخانقني فبطلوا يكلموا بع�س فكتب ورقة 

�سحيني ال�ساعه 6:30 عل�سان عندي �سغل، وح§ الورق على 

ال�رضير ونام �سحي ال�ساعة 10:00 فلقى ورقه مكتوب عليها 

ال�ساعه 6:30 يال اإ�سحى...

..………………………
عجوز راحت تتعالج عند دكتور هندي..قال لها 

الدكتور:لزم �سوي تهليل.رفعت يديها وقالت: ل اله ال الله

..………………………
كان فيه بنت م�ساغبه جدا يف املدر�سه راح ال�ستاذ وداها 

للناظر فالناظر بيقولها انت عملتي ايه قالتلو انا ب�س رميت 

ورده من ال�سباك قالها ب�س كده؟ خال�س روحي على �سفك 

بعد �سويه جت بنت متك�رضه ومتعوره الناظر بيقولها انت مني 

قالتلو اناورده اللي اتراميت من ال�سباك

..………………………
وحدة ات�سلت باخلطوط قالت كم ت�ستغرق رحله الريا�س - 

بانكوك؟  قال لها حلظه ... قالت �سكرا

..………………………
واحد بي�ساأل خطيبته : حد قبلي مل�س يدك ؟ �سكتت قالها : زعلتي 

قالت ل : باأعدهم

..………………………
جاء الرجل ي�ساأل جاره بلهفة : �سمعت �سيÄًا يرتطم على الأر�س 

و اأ�سواتًا �سادرة من منزلك ... فماذا حدث ؟؟ فاأجابه 

اجلار : لقد تخا�سمت مع زوجتي ، فاأم�سكت زوجتي طاقيتي و 

األقتها على الأر�س. ف�ساأله الرجل : وهل يكون للطاقية فرقعة 

و�سوت اإذا �سقطت على الأر�س ؟؟ فقال له : نعم ... فقد كان 

راأ�سي داخل الطاقية !!!!!

..………………………
كان جحا جال�سا حتت �سجرة ياكل عنبا فطارت حبة عنب من بني 

يديه بينما كان يهم بابتالعها..فقال يف ده�سة: عجيب..كل 

�سيىء يهرب من املوت..حتى الفواكهه

..………………………
دلوووع قابل �سعيدي و�سار �سوء تفاهم بينهم .. وال�سعيدي 

�رضب  الدلوع  .. اأجا الدلوع ثاين يوم جايب �سعب الدلوعني 

كلهم وقال لل�سعيدي } �سفت هذو› ..؟ كلهم يكرهونك }

..………………………
واحدة بتتكلم مع �ساحبتها بتقولها .... اأنا جوزي ن�ساي 

جدا كل يوم يقو› اأنا ن�سيت مفتاح املكتب ، اأنا ن�سيت مفتاح 

ال�سقة......... ردت �ساحبتها وقالت لها : طب اأنتى اأرحم 

منqي اأنا جوزي كل يوم يقول › اأنا �سفتك فني قبل كده

..………………………
مرة تالتة راحوا حمطه القطار لقوا القطر ما�سى اتنني منهم 

طلعوا يجروا ورا القطر و التالت واقف ي�سحك عليهم . النا�س 

�ساءلوه بت�سحك ليه قالهم ا�سل انا اللى م�سافر والتنني التانني 

جايني يودعوين

..………………………
اأخذ الولد ورقة الإمتحان اإىل اأبيه بنقطة 120 مكتوب حتتها 

حمار فغ�سب الأب فقال: 120 ل يكفي فزاد حمار قال الولد: 

مل تفهم يا اأبي. حمار هو اإم�ساء املعلم.

..………………………
اتنني م�ساطيل ركبوا اتوبي�س بدورين اللي فوق �ساأل اللي 

حتت انتوا ما�سيني ب�رضعة كام؟ قاله 80  وانتوا؟ قاله ل اإحنا 

ال�سواق ل�سة ماجا�س. ...
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IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

π«MÎdÉH øjOó¡ŸG øY ´ÉaódG -
ÉµjôeCÉH Úª«≤e Ò¨dGh Úª«≤ŸG øjôLÉ¡ª∏d äGÒ°TCÉàdG -

áeÉbEG ¤EG Gõ«ØdG Ò«¨Jh á«©°VƒdG ájƒ°ùJ -
 ÉµjôeCG ‘ áeÉb’G πLCG øe øjôªãà°ùª∏d äÓ«¡°ùJ -

 AGô°ûdGh ™«ÑdGh äGQÉ≤©dG ‘  äÉYGõædG ´GƒfCGh ÉjÉ°†b πc 
QÉéj’Gh

(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.

á¨الل äاQتعلم م¡اh áتعلم ال‚ليزي
:πت�سم èبرام

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG  -
…QGOG ó`YÉ°ùe  -

ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J  -
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG  -

.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG  -
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe  -

Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf  -
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ  -

¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d  -
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ  -

´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`fi ∫ƒ°üØdG
 É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J

ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G -
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G -
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G -

:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d  -

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  áحبيبNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

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

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

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

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

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

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

 äGƒæ≤dG
:Iójó÷Gáµe øe ¿BGôbáæjóŸG øe åjOÉMCG
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 ¬àæL nh pQاf hاأ ¬àلعW pQوf ‘

 »ŸÉ°ùdG ¿Éî«°T øHG

zجنته nو pطلعته اأو نار pيف نور                 pه pاأن يرمي مبهجت qلل�سب nل باأ�س{

zالوجه ن�ساألكم nذاك nه               بالله يا نور pهدايًة يف دجًى من ليل ُطرت{

zا حل�سًى nيه اأم qnخد pريقته              واأنت يا نار pمن خمر lفيك ا�سطلى نهلة{

zه               قد كنت يف ال�سلم ذا جهل به ومتى pت ناُر فتنتqقلُت �سب rبت qnتله{

zه          مذ قام يدعو بالُل اخلال منت�سبًا pمبنرب اخلد �رضنا اأهل دعوت{

zال�سب دعوى احلب ظاهرة nته           يا عاذل rرب nا اآياُت ع nقامت بتاأييده{

zيف حمبته lلل�سب عذر nه                          األي�س pت qnته اأو �سبح ُغر qnن ليل ُطر pم{

zل زلُت م�ستك�سفًا عن بابل خربًا               pحتى روى › عنها �سحُر مقلته{

zبلته pسك ُقبلته والن�سك ق� pه                                   وامل pبلت pم بُقبلته اأكرم بق pاأنع{

zسذًا من طيب نكهته� nسك �ساع� pوامل                  pكاخلال غيظًا مثل حبته qnوا�سود{

z lم pمنق�س nاحل�سن qnوكنُت اأح�سُب اإن         pه pسورت� nيف اخللق حتى راأينا ح�سن{

zاحُل�سن جمتمع nبحر qnاإن ‹ nه                    فبان pعنُه مثل نقطت qnفيه وما �سذ{

z lوقيل › احلور يف الفردو�س باهرة              pُروؤيته nعند qفما حتققُت اإل{

zما nف pه                   اآمنت بالله من�سي الكائنات pمن اآيات فطرت nاأبهى واأبهر{

z lبةqمات ال�سبح طي nس� nيا ن qnÏُه                       اأن pنفحت pمن اآثار qnÏُسف� nحيث ارت{

zيا برُق لو مل تك�سب �سبهًا nه                 واأنت pن�سبت pمن ثغره مل حتر فخرًا ب{

zيا ظبي ما حاكيته اأبدًا nه                       واأنت pفرت pمنُه ح�سن ن nمتqلكن تعل{

z lنيا موا�سلة qاأحبابنا اإمنا الُد }ومثلكم من يراعي حق �سحبته  

zا ال�سعد من اأ�سواء بهجته              اأين الليا› التي كانت بو�سلكم nمُيده{

zاأيامنا بامللتقى فلقد nطابت �رضورًا بكم يف ظل رو�سته                  واأين{

zفينقذ القلُب من نريان ح�رضته                     األ رجوع لذاك الدهر ثانية{

zوبي احتقار لُه يزرى بنظرته           اأرى الزمان بعني البغ�س ينظرين{

z mفاإين يف حمى ملك nقب�سته               هون عليك nواأنت يا دهُر طوعًا حتت{

zسوامخ الدهر وانقادت خلدمته               هو الهمام ابن تركي من له خ�سعت�{

zيف اإدلج �سدته           الدافُع اخلطب يف اإزعاج طارقه nوالفارُج الكرب{

zوالهازم اجلمع باأ�سًا يوم زحفته               والواهب ال�سمع عفوًا غري مكرتث{

zواملالك احلمد خمتومًا بجملته              والقا�سم املال اإح�سانًا ومكرمة{

zعرفا وقت نائله nالأر�س nالأ�سد خوفًا وقت �سطوته  من اأو�سع nواألب�س{

zمه qسيل العطايا يف تب�س� qnيب املنايا يف عبو�سته                    وانهل nس� qnوانهد{

zف�ساًل واآخر م�سخوط بنقمته                       والنا�ُس �سنفان مغبوط بنعمته{

zوللظالم دليل من كتيبته                                       وللنهار دليل من م�سارقه{

zًا من مكارمهqمن ذا يكون غنيًا من ُمروءته                        من ذا يعوُد خلي{

zننًا من في�س راحته pى الورى م qnته                        روqسكرًا مبن� lفكلها األ�سن{

zطف والأن�س ماألوف بح�رضته             واخلري والب�رض معروف بنظرتهqوالل{

zفدهرنا يعتلي فخرًا بدولته                         اإذا تنازعت الأزمان يف �رضف{

zيف اأن تكون علوًا مثل رتبته                  �سماء كيوان اأعلى ال�سبع قد رغبت{

zله qلرفعته                              ومن كمال معاليه تنق lكالبدر ي�رضي ول نق�س{

z mر nف nمن م�سق§ �سار م�سعودًا بطلعته                 ويف الثالثة والع�رضين من �س{

zيف ال�سيب بالق�رض الذي ظهرت qnه                    وحل pت qnخرياته فتجلى يف اأ�رض{

zمن ح�سنه فزهت يف طيب غفلته               دار ك�ساها الزمان اليوم اأردية{

zعلى qه                       ما �سار اإل بجي�س لو ميُر pر�سوى لهدمه و�سكًا ب�سدمت{

zم اأ�سد بالياأ�س م�سطلع rته                                      فكلهqي pج nو rعلى جنيته اأو اأع{

zا بدميته                   مثل الربوق اأ�ساءت يف �سحائبها nوال�سيد الغيث ُيزجيه{

zخوا�سع ف�ساًل عن رعيته             فما ترى الوح�س مع طري ال�سماء لُه qnاإل{

 ƒZÉµ«°T ‘ ¢ùHÓe äÓfi ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
øeDƒe øµ°ùdGh ó«L ÖJGôdG

óªfi :∫É°üJE’G
646-339-6759 :∞JÉ¡dG
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الأمIÒ  دياfا  �سبيùæسر:   c πgاâf مø املمøµ اأ¿ تعæà≤ الE�سالم ?
ICÉ°ûædG

ولدت ديانا قي 1-7-1961 قي بيت مبقاطعة 
نورفولك باجنلرتا،  كانت الزوجة الأوىل لوىل 

العهد الربيطانى الأمري ت�سارلز ولديها منه اأبنان 
هما الأمري وليم والأمري هÔي وهما الثاين 

والثالث على التواىل قي ترتيب توىل العر�س امللكى 
الربيطانى.

ق�ست فرتة طفولتها اأثناء م�ساكل طالق اأبويها 
وبعدها عا�ست مع اأمها قي �سقة قي لندن وذلك 
عندما اأخذت اأمها اأ�سغر اأثنني من اأطفالها بعد 

النف�سال عن اأبيها وعا�سوا هناك، وقي اإحدى 
احتفالت الكري�سما�س ذهب الأولد لالحتفال 

مع اأبيهم ولكنه مل ي�سمح لهم بالعودة مرة اأخرى 
لأمهم قي لندن فرفعت الأم فران�س�س �سبن�رض دعوى 

ح�سانة للطفلني ولكن الأب جون �سبن�رض عزز موقفه 
مب�ساعدة والدة فرن�س�س �سبن�رض بعد �سهادتها �سد 

اأبنتها اأثناء املحاكمة مما �ساهم قي ح�سول الأب 
على ح�سانة ديانا واأختها، وبعد وفاة اجلد اأيرل 
�سبن�رض ال�سابع 7 وهو األربت �سبن�رض اأ�سبح والدها 

اأيرل �سبن�رض الثامن قي الوقت الذي اأ�سبحت فيه 
ديانا �سيدة وودعت مرحلة الطفولة واأنتقلت اإىل 
منزل العائلة بيت الأجداد. وبعد زواج اأبيها من 
الكونتي�سة رين عا�ست ديانا بني اأبويها حياة غري 

م�ستقرة حيث كانت ت�سافر من اأجل اأن تعي�س مع 
كليهما، حيث كان الأب يعي�س قي بيت عائلة �سبن�رض 

بينما كان منزل اأمها قي مدينة جال�سكو قي اإ�سكتلندا 
.Ëبعد اأن رحلت عن منزلها القد

كانت بارعة قي ال�سباحة والغط�س وقد قيل اأنها 
كانت �ست�سبح راق�سة باليه ولكنها مل تدر�س الباليه 

بجدية ول�سبب طولها الفارع اأي�سًا الذي ل ي�سلح 
ملثل هذة املهنة، ومع مرور الوقت تعرفت على 

زوج امل�ستقبل الذي كان يعرف اأختها �سارة.
 وبعدها عملت كمنظفة ونادلة قبل اأن Œد وظيفة قي 

رو�سة اأطفال.
õdQÉ°ûJ ÒeC’G øe É¡LGhR

كانت ق�سة حب الأمري ت�سارلز دائما مو�سع م�ساربة 
�سحفية بني ال�سحف والذي �ساعد على ذلك املراأة 

الفاتنة الأر�ستوقراطية التي اأحبها، وقي اأوائل 
الثالثني من عمره كان عليه �سغ§ متزايد لكى 

يتزوج، وكان ي�سرتط عليه لكى يكون زواجه قانونيًا 
اأن تكون العرو�س على مذهب الكني�سة الربيطانية 

ولي�س على اى مذهب اأخر لكى يكت�سب موافقة اأ�رضته 
وم�ست�ساريهم، كما كان يف�سل اأن تكون العرو�س 

عذراءًا ذات �سفة ملكية اأو اأر�ستوقراطية وكان كل 
ذلك يتوفر قي الأمرية ديانا.

اأ�سبح ارتباط الأمري ت�سارلز والأمرية ديانا ر�سميًا 
قي 24-2-1981 وتزوجا قي كاتدراءية القدي�س 

بول�س قي 29-7-1981 و�س§ احتفال �ساهده ما 
يقرب من بليون �سخ�س حول العامل.

ويف الفرتة من منت�سف اإىل اأواخر الثمانينات 
ا�ستهرت بتدعيمها للم�رضوعات اخلريية وكان ذلك 

من نابع دورها كاأمرية ويلز فقامت بعدة زيارات 
للم�ست�سفيات لالطمÄنان على اأحوال املر�سى كما 
اأهتمت برعاية خمتلف املنظمات اخلريية وبع�س 

الأمرا�س والأمور املتعلقة بال�سحة، كانت اأول 
�سخ�سية من كبار امل�ساهري تلم�س �سخ�سًا م�سابًا 

بفريو�س الإيدز داخل منظمة �سل�سلة الأمل.
 É¡bÓW

قي اأواخر الثمانينات كانت هناك م�ساكل كبرية بني 
الأمرية ديانا والأمري ت�سارلز اأدت اإىل النف�سال 

وكان كل واحد منهما يتحدث لو�سائل العالم 
العاملية ويتهم الأخر باأنه ال�سبب قي انهيار الزواج، 
وبخالف ذلك كان ت�سارلز م�ستمرًا قي عالقته القدمية 

بكاميال باركر بينما كانت ديانا على عالقة بجيم�س 
هويت وقد اأكدت ديانا هذة العالقة فيما بعد قي 

حوار تليفزيونى مع مارتن با�سري قي برنامج 
بانوراما التابع لقناة ال بى بى �سى، وكان ت�سارلز 
قد اأكد عالقته هو الأخر منذ اأكرث من �سنة �سابقة على 
ذلك قي حوار تليفزيونى مع جوناثان دميبليبى، كما 

زعمت ديانا اأي�سًا اأنها كانت على عالقة ب�سديقها 
جيم�س جيلبى وقد ذكر اأنه قد ” التج�س�س على 

اإحدى املكاملات الهاتفية بينهما، هذا بالإ�سافة اإىل 
اأنه كان يفرت�س اأنها كانت على عالقة باحلار�س 
اخلا�س باأمنها بارى ماناكى على الرغم من اأنها 

نفت ب�سدة هذة العالقة.
و قي 9-12-1992 انف�سلت الأمرية دياناعن 

الأمري ت�سارلز ، وح�سلت ديانا على مبل≠ ماىل 
للت�سوية قدره نحو 17،000،000 جنيه اإ�سرتلينى 

بالإ�سافة اإىل منعها من التحدث عن اى تفا�سيل، 
وقبل اأيام من �سدور مر�سوم الطالق، ا�سدرت 

امللكة األيزبيث الثانية خطاب �رضيح ت�سمن قواعد 
عامة لتنظيم اأ�سماء الأفراد املتزوجون داخل الأ�رضة 
امللكية بعد الطالق، ووفقا لهذة القواعد مل تعد ديانا 

متزوجة من الأمري ت�سارلز وبالتاىل مل تعد �ساحبة 
ال�سمو امللكى.

و بعد طالقها عادت مرة اأخرى اإىل �سقتها القدمية 
التي تقع قي ق�رض كين�سنتون بعد اأن غريت جميع 

ديكوراتها وظلت بها حتى وفاتها، كما �ساهمت قي 
الكثري من الأعمال املفيدة خا�سة لل�سليب الأحمر 

و�ساركة قي حملة لتخلي�س العامل من الألغام 
الأر�سية، وكان عملها دائمًا خا�س باجلانب 

الإن�سانى 
 وكانت اأخر عالقتها الغرامية مع دودى الفايد اأبن 

امللياردير امل�رضي حممد الفايد.
IÉaƒdG

يف ليلة ال�سبت من يوم 30-8-1997 ذهبت ديانا 
ودودى اإىل فندق ريتز الذي ميتلكه قي باري�س 
لتناول الع�ساء وكان ال�سحفيون وامل�سورون 

يالحقهما قي املكان مما جعل دودى يرتب مع 
معاونيه قي الفندق حليلة يخدع بها امل�سورون 

لإبعادهم عن مالحقتهما، فقاد ال�سائق اخلا�س به 
�سيارته الليموزين وخرج بها من املدخل الرئي�سى 

للفندق ثم عاد اإىل الفندق وبالفعل حدث ما اأراد 
وذهب امل�سورون لكى يتعقبوا ال�سيارة بوا�سطة 
املوتو�سيكالت، ولكنهم ادركوا �رضيعًا اأن هناك 

�سيÄًا ما يجرى على قدمm و�ساق فف�سلوا البقاء قي 
�ساحة الفندق، وبعد 19 دقيقة من منت�سف الليل 

خرجت ديانا ودودى من الباب اخللفى ومل يركبا 
�سيارة املر�سيد�س 600 املعتادة ولكن ركبا �سيارة 
اأخرى، وكان ال�سائق الذي �سيقود هذة ال�سيارة هو 
الرجل الثاين امل�سÄول عن اأمن الفندق هÔى بول، 

وجل�س بجواره البودى جارد تريفور ري�س جون�س، 
وجل�ست ديانا ودودى قي اخللف وانطلقت ال�سيارة.

ويف ميدان الكونكورد تالحق امل�سورون على 
ال�سيارة باأعداد كبرية لإلتقاط ال�سور، فاأنطلق هÔى 

بول بال�سيارة بعيدًا عنهم وهو يقود ب�رضعة عالية 
واأخذ الطريق ال�رضيع املوازى لنهر ال�سني ومنه اإىل 

نفق اأملا ب�رضعة عالية تعدت ال 100 كم/�س على 
الرغم من اأن اأق�سى �رضعة م�رضح بها حتت النفق هي 
65 كم/�س، ومل مي�سى القليل بعد دخول النفق حتى 

فقد ال�سيطرة متامًا على ال�سيارة وترنحت منه ميينًا 
وي�سارًا اإىل اأن ا�سطدمت بالعمود الثالث ع�رض داخل 
النفق، وقد وقع هذا احلادث قي متام ال�ساعة 0:25 

من بعد منت�سف الليل، وقد توفيا كل من ال�سائق 
هÔى بول ودودى الفايد عقب احلادث مبا�رضة، 

وكان البودى جارد قي حالة حرجة وفاقد الوعى، 
وكانت ديانا قي حالة خطرية جدًا وعلى و�سك 

الوفاة.
و قي 1:30 �سباحًا و�سلت ديانا اإىل م�ست�سفى ل 

بيت �سالبيرتيري ودخلت غرفة الطوارÇ واأجرى لها 
اجلراحون عملية لإيقاف النزيف عن الوريد املمزق، 

وقي اأثناء العملية توقف القلب عن النب�س فجاأة 
فحاول الأطباء اإعادتها للحياة مرة اأخرى عن طريق 

اإنعا�س القلب ولكن ف�سلت كل املحاولت وماتت 
ديانا قي متام ال�ساعة 3:57 من �سباح يوم الأحد 
31-8-1997 وهى قي ال�ساد�س والثالثني 36 

من عمرها، وقد و�سلت جثتها بعد اأيام اإىل اإجنلرتا 
و�سيعت اجلنازة قي 6-9-1997 و�ساهدها نحو 

5^2 بليون �سخ�س حول العامل.

�سكوك وت�ساوؤلت حول موتها
و قد اأثار هذا احلادث املاأ�ساوى الذي مل ينج منه 

�سوى البودى ري�س جون�س الكثري من الت�ساوؤلت 
حول مدى اأن كان حادثًا طبيعيًا اأم مدبرًا ؟

حيث قيل الكثري من الت�رضيحات والأ�سباب عن هذا 
احلادث، فقد كانت هناك م�سÄولية على امل�سورون 

ب�سبب مالحقتهم لل�سيارة التي كانت اأ�سبه باملطاردة، 
ولكن مل تكن امل�سÄولية كاملة على امل�سورون خا�سة 
بعد اأن ” حتليل عينة من دم ال�سائق هÔى بول وثبت 

اأن بها ن�سبة 75^1 مل من الكحول ومن املوؤكد اأنه 
�رضب قي ليلة احلادث، 

و قد �رضح اأحد امل�سورون بعد احلادث اأن قي هذة 
الليلة اأمام الفندق قال لهم هÔى بول “ لن ت�ستطيعوا 

مالحقتنا هذة الليلة “ فهل كان يريد من كالمه هذا 
اأن يعفى نف�سه من امل�سوؤلية، اأم اأن ال�سائق كان 

ينوى تنظيم �سباق ؟ واأن كان الأمر هكذا فعاًل فمن 
الغريب اأن يرتدى البودى جارد حزام الأمان دون 

اأن يطلب من ديانا ودودى اأن يرتديانة هما اأي�سًا 
األي�س هذا من اخت�سا�سه كم�سÄول عن اأمنهما، وملاذا 

مل ياأمر كل من ديانا ودودى ال�سائق باأن يهدÇ من 
�رضعة القيادة، وكان اأخر ال�سهود قد اأدعى اأنه �ساهد 
�سيارة فيات اأونو بي�ساء اأو �سرتوين بي�ساء يفرت�س 

تورطها قي احلادث.
ومل يكن حادث موت الأمرية هو ال�سÅ الوحيد الذي 

اأثار اجلدل بالن�سبة لها، ولكن كانت هناك اأ�سياء 
اأخرى اأثناء حياتها، مثل الكتاب الذي ن�رضته للدفاع 

عن نف�سها وقد حقق هذا الكتاب ن�سبة مبيعات عالية 
قي الأ�سواق و�سحح العديد من املفاهيم التي عملت 

على ت�سويه �سمعة ديانا ون�رض ف�سائح عن الأ�رضة 
امللكية الربيطانية وزاد من كراهية النا�س لت�سارلز، 

والرجال الكثريون الذين عرفتهم ديانا قي خالل 
حياتها والذين كان اأخرهما م�سلمني وهما ح�سنات 
خانا لذي قيل اأنه ال�ساب التي كانت تنوى الزواج 
منه فعاًل واأن دودى كان جمرد �سحابة �سيف، قي 

حني يقال اأي�سًا اأن ديانا ودودى كانت تربطهما 
ببع�سهما عالقة حميمة وكانا على و�سك الزواج كذلك 

زيارتها مل�سجد باد�ساهى قي لحور قي باك�ستان 
وزيارتها مل�سجد الأزهر ال�رضيف قي القاهرة قي 

م�رض وارتدائها احلجاب عند دخول امل�سجدين، فهل 
كانت من املمكن اأن تعتنق الإ�سالم ؟

هذا ما جعلها اأي�سًا �سخ�سية مثرية للجدل حيث كانت 
هناك اقاويل عن اأمور قي حياتها Œعل البع�س 

ينظر لها على اأنها لي�ست �سخ�سية مثالية، قي حني 
اأن البع�س الأخر ل ي�سدق كل ما يعمل على ت�سويه 
�سورتها ويهاجم اى انتقاد لها ويتم�سك بال�سورة 
الطيبة التي ظهرت عليها خا�سة من خالل ن�ساطها 

اخلريى وم�ساعدتها لكثري من فقراء ومر�سى 
الأطفال، بالإ�سافة اإىل اأنه ما زال الكثري من 

معجبيها يقومون بزيارة قربها قي ذكرى رحيلها 
قي يوم 31-8 من كل عام. و�ستظل حادثة المرية 

ديانا ودودى ال فايد حتى الن م�سار جدل ونقا�س 
حتى تك�سف ال�سلطات الجنليزية والفرن�سية عن 

مالب�سات تلك احلادثة الغام�سة والتى قيل فيها الكثري 
والتى لزال ال فايد الب يحارب لك�سفها وبالرغم 

من انه قد مر عليها �سنوات ولكنها �ستظل حتتل 
ال�سدارة كلما ” فتح املو�سوع من جديد واغلب 

الظن ان املخابرات الربيطانية هى التى دبرت تلك 
احلادثة املروعة ولعل من �سمن ال�سباب التى 

�ساقتها و�سائل العالم ان التاج الربيطانى لميكن 
ان يقبل ان يكون لوىل العهد القادم اñ م�سلم حيث 

اكدت بع�س ال�سحف ان ديانا كانت حامل من دودى 
الفايد

1883 ¢ù£°ùZhCG 26
انفجار بركان كاراكاتاوى 

الذي انتهى بجعل 163 قرية 

مدمرة وخلف وراءه قرابة 

36380 قتيل.

1883 ¢ù£°ùZhCG 27
حدث في�سان يف اندوني�سيا 

وت�سبب يف مقتل ما يقرب من 

36،000 ن�سمة.

2001 ¢ù£°ùZhCG 27
اغتالت قوات الحتالل 

الإ�رضائيلي اأبو علي م�سطفى 

د عام 1938 ) الأمني  pُول )

العام للجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطني حني اأطلقت طائرات 

اإ�رضائيلية اأمريكية ال�سنع من 

طراز اأبات�سي �سواريخها 

الفتاكة على مقر قيادة اجلبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف 

رام الله م�ستهدفة ج�سد الأمني 

العام للجبهة اجلال�س اآنذاك 

يف مكتبه واأودت بحياته. 

وهو الذي عاد اإىل فل�سطني 

يف 30 �سبتمرب 1999م، 

ا للجبهة  qوانُتخب اأميًنا عاًم

ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف 8 

يوليو 2000م خلًفا للدكتور 

د عام  pجورج حب�س ( ُول

.( 1926

1914 ¢ù£°ùZhCG 28
قتل الر�سيدق النم�ساوي 

فرانز فرديناند الوارث 

لعر�س النم�سا على يد �ساب 

من �رضبيا وقد �سعدت النم�سا 

من املوقف ووقفت اأملانيا 

اإىل جانبها و�ساهم القي�رض 

الرو�سي يف الت�سعيد اإىل 

اأن ا�ستعلت ال�رضارة الأوىل 

للحرب العاملية الأوىل والتي 

ق�ست على اأكرث من ع�رضة 

ماليني اإن�سان.

1831 ¢ù£°ùZhCG 28
اكت�سف الكيميائي الفزيائي 

الربيطاين ( ميكائيل 

فاراداي ) ظاهرة التحري�س 

الكهرومغناطي�سي

1916 ¢ù£°ùZhCG 30
- احلكومة الأمريكية ت�سدر 

قانون جونز الذي تعد فيه 

مبنح الفيليبني ا�ستقاللها.

1997 ¢ù£°ùZhCG 31
م�رضع الأمرية ديانا يف 

حادث �سيارة مع �سديقها 

امل�رضي حممد الفايد.

{çGóMCG
¢ù£°ùZhCG
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