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ÉjQƒ°Sh π«FGô°SG ÚH ¥ÉØJG ¤G π°Uƒà∏d ≈©°ùJ É¡fG ∫ƒ≤J ÉµjôeG

دم�شق )رويرتز( - اأكدت الواليات املتحدة 

ل�شوريا يوم اخلمي�س ان تركيزها على 

التو�شل اىل اتفاق لل�شالم بني الفل�شطينيني 

وا�رسائيل لن مينعها من العمل على التو�شل 

اىل اتفاق �شوري ا�رسائيلي.

وقال املبعوث االمريكي لل�رسق االو�شط 

جورج ميت�شل لل�شحفيني بعد االجتماع مع 

الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد »جهودنا حلل 

ال�رساع الفل�شطيني اال�رسائيلي ال تتعار�س 

باأي �شكل او تتناق�س مع هدفنا حتقيق ال�شالم 

ال�شامل مبا يف ذلك ال�شالم بني ا�رسائيل 

و�شوريا.«

وا�شاف »نعتقد بقوة اأن وجود مفاو�شات 

�شادقة بني الفل�شطينيني واال�رسائيليني من 

املمكن ويجب اأن تعزز بناء ال�شالم ال�شامل 

بالكامل.«

و�شاحب ميت�شل وزيرة اخلارجية االمريكية 

هيالري كلينتون التي اأجرت حمادثات 

ا�شتمرت ثالثة اأيام مع القادة اال�رسائيليني 

والفل�شطينيني انتهت يوم اخلمي�س دون 

عالمات على حتقيق تقدم يف حل اخلالف على 

امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية.

وت�شري زيارة ميت�شل الق�شرية اىل �شوريا بينما 

تغادر كلينتون املنطقة اإىل تزايد االهتمام 

التي تعطيه الواليات املتحدة ل�شوريا التي 

ت�شت�شيف قيادات حركة حما�س يف املنفى 

والتي تدعم اأي�شا حزب الله اللبناين.

وتعار�س حما�س املحادثات بني ا�رسائيل 

وبني الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س الذي 

يدعمه الغرب.

وقال ميت�شل 

»البع�س 

عازمون 

على تعطيل 

العملية. ونحن 

عازمون على 

ا�شتمرارها 

حتى النهاية.«

واأو�شح اال�شد 

ان الواليات 

 IóëàŸG

وحدها هي 

التي ميكن اأن 

حتقق ال�شالم بني �شوريا وا�رسائيل.

لكنه مت�شك مبطلب اأن توؤدي اأي حمادثات اىل 

االن�شحاب اال�رسائيلي الكامل من مرتفعات 

اجلوالن التي حتتلها ا�رسائيل منذ عام 

.1967

وانهارت يف عام 2008 اأربع جوالت 

من املحادثات غري املبا�رسة بني �شوريا 

وا�رسائيل بو�شاطة تركية.

وانهار ما يقرب من ع�رس �شنوات من 

املفاو�شات التي ترعاها الواليات املتحدة 

يف عام 2000 قبل عدة اأ�شهر من وفاة 

الرئي�س ال�شوري ال�شابق حافظ اال�شد

 øe ¿ƒÑë°ùæ«°S ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
äÉæWƒà°ùe âª«bG GPG äÉKOÉëŸG

قال وزير اخلارجية الفل�شطيني ريا�س املالكي ان 

املفاو�شني الفل�شطينيني �شين�شحبون من املحادثات 

املبا�رسة اذا اأن�شاأت ا�رسائيل اي م�شتوطنات جديدة بعد 

انتهاء التجميد اجلزئي للبناء يف ال�شفة الغربية.

وقال املالكي لل�شحفيني على هام�س اجتماع وزراء 

اخلارجية العرب يف اجلامعة العربية انه اذا اقيمت 

م�شتوطنة واحدة بعد انتهاء التجميد ف�شيوقف الفل�شطينيون 

املحادثات املبا�رسة مع ا�رسائيل
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á«fƒ«¡°üdG
بقلم : ح�شني �شقر * تاأكيداk ل�شيا�شة التهويد اخلطرية التي تهدف 

اإليها اإ�رسائيل يف االأرا�شي الفل�شطينية, وا�شتمراراk لتن�شيط احلركة 

, عقدت املن¶مات اليهودية موؤمترها الرابع ع�رس  kال�شهيونية دوليا

يف القد�س املحتلة مب�شاركة اأكÌ من �شبعني من¶مة �شمت نحو 

مÄتي ‡ãل عن اليهود يف العا⁄ و�شî�شيات �شيا�شية معروفة يف 

تلك االأو�شا•·

هذا املوؤمتر الذي تاأ�ش�س عام 1936 ومقر√ نيويور∑ ⁄ يكن 

‹رد اجتماع عادي للقيادات اليهودية العاملية, اإ‰ا ي�شعى 

اإىل و�شع ا�شرتاتيجية للدفاع عن االحتالل على م�شتوi الداNل 

 kواخلارج, وت�شعيد اإجراءات ح�شار املدينة املقد�شة, انطالقا

من و�شعه كاحتاد دو› للمن¶مات اليهودية التي جهدت منذ 

تاأ�شي�س املوؤمتر ال�شهيوين االأول الإقامة اإ�رسائيل على ح�شاب 

العرب الفل�شطينيني, وتقوية الوحدة بني اليهود, واحلفا® على 

عاداتهم الãقافية والدينية واالجتماعية, والتاأكيد اأي�شاk على 

)اأهمية اإ�رسائيل كمركز للرتاث اليهودي(, يف الوقت الذي مازال 

فيه علماء الدين يف االأمة العربية واالإ�شالمية غري قادرين على 

عقد موؤمتر جدي واحد من اأجل القد�س املحتلة, بل و حتى غري 

قادرين على فهم طبيعة و�شكل العالقة التي يجب اأن تربط االأمة 

االإ�شالمية بقبلتها االأوىل وم�رسi نبيها يف هذ√ ال¶روف احل�شا�شة 

 kواخلطرية, كما اأن انعقاد املوؤمتر املذكور مبدينة القد�س حتديدا

بالتزامن مع نهاية �شهر رم�شان يعد م�شا�شاk مبا�رساk بامل�شاعر 

 kوامل�شلمني ب�شكل عام, وحتديا , kشو�شا�N الدينية للفل�شطينيني

�شافراk لهم·?

لقد داأبت احلركة ال�شهيونية ومنذ ن�شاأتها على اإكمال امل�رسوع 

ال�شهيوين اال�شتيطاين لتهويد فل�شطني, وافتتح تيودور هرتزل 

املوؤمتر ال�شهيوين االأول بîطاب ق�شري اأكد فيه اأن الهدف من 

االجتماع اBنذا∑ و�شع حجر االأ�شا�س للبيت الذي �شي�شكنه ال�شعب 

اليهودي, مادام اليهود يرف�شون تر∑ اأوطانهم االأ�شلية التي 

ولدوا فيها, والتوجه اإىل فل�شطني التي ال تربطهم فيها اأدنى �شلة, 

كما اأن احلركة ⁄ تتورع يوماk عن امل�شاركة يف تنفيذ املجازر 

وحمالت االإبادة اجلماعية �شد اليهود اأنف�شهم حلملهم على التما�س 

النجاة ودفعهم للهجرة اإىل ما ي�شمى اأر�س امليعاد, ودفع 

االأموال الطائلة لتغذية موجات اال�شطهاد املفتعلة, ودفع عجلة 

العداء لل�شامية لت�رسيد املزيد من اليهود وتوجيههم اإىل فل�شطني·?

وكانت الغاية بالنتيجة تÈر الو�شيلة, وذلك من اأجل وحدة ال�شعب 

اليهودي ومركزية )دولة اإ�رسائيل ( يف حياته, وŒميع اليهود يف 

)وطنهم التاريîي( بالهجرة اإليه من جميع البالد, وتدعيم الدولة 

احللم القائمة على نبوءة االأنبياء يف العدل وال�شالم, 

باالإ�شافة للمحاف¶ة على هوية ال�شعب اليهودي بتطوير 

الرتبية اليهودية والعÈية وبå القيم الروحية, والدفاع 

عن حقوقه يف جميع االأماكن التي يقيمون فيها·?

: املطلوب من قيادات وعلماء االأمة االإ�شالمية  kاإذا

والعربية االرتقاء اإىل م�شتوi معركة القد�س 

واملقد�شات, واإعادة الن¶ر يف العديد من املواقف 

واملفاهيم ال�شطحية التي باتت ت�شكل جداراk عازالk الأبناء 

االأمة, قد يكون اأكÌ �رسراk من جدار العزل نف�شه الذي 

بنته �شلطات االحتالل حول املدينة املقد�شة بهدف تقطيع 

اأو�شال االأرا�شي الفل�شطينية وحتويلها اإىل كانتونات, 

وتقطيع اأو�شال العالقات االجتماعية والدينية مع العا⁄ 

االإ�شالمي برمته·?

ولذلك اإن التاأNري يف مواجهة هذ√ االأزمة يعطي االحتالل 

واملتطرفني ال�شهاينة املزيد من الفر�س ال�شتكمال تهويد 

القد�س وحتويلها اإىل مدينة يهودية بل اإىل مركز للقيادات 

ال�شهيونية واليهودية على امل�شتوi الدو›·?

* كاتب فل�شطيني

رفيق Nوري

لي�س يف مفاو�شات الت�شوية �شيء ا�شمه الفر�شة االأNرية. فال 

ا�شتîدام الرئي�س كلينتون هذا التعبري والتحذير يف كامب ديفيد 

وطابا قبل ع�رس �شنني دفع يا�رس عرفات وايهود بارا∑ اىل التقا• 

العر�س االأمريكي الذي قيل لهما انه لن يبقى على الطاولة. وال 

تكرار الوزيرة هيالري كلينتون التعبري نف�شه يف �رسم ال�شيï يدفع 

ة الوا�شعة بني احلقوق  qحممود عبا�س وبنيامني نتنياهو اىل ردم الهو

امل�رسوعة لل�شعب الفل�شطيني وبني املطالب الالم�رسوعة لكل حكومات 

ا�رسائيل. وال الرئي�س اأوباما يريد ‡ار�شة ال�شغو• لفر�س احلل 

الذي يتما�شى مع قرارات االأ· املتحدة وت�شلم به الرباعية الدولية, 

فمنذ اتفاق اأو�شلو عام 1993 واملفاو�شات هي �شل�شلة من الفر�س 

غلق من دون التو�شل اىل ت�شوية. واللعبة مكررة:  oفتح وت oالتي ت

اأمريكا تفتح نافذة الفر�شة حني تقت�شي م�شاحلها. وا�رسائيل تغلق 

النافذة بعد اأن ت�شرتي الوقت لفر�س الوقائع على االأر�س ثم تدعو 

اىل فتح نافذة جديدة.

والكل يعرف, و�شط الرهان العربي امل�شتمر على الدور االأمريكي, 

 kان املفاو�شات املبا�رسة الفل�شطينية - اال�رسائيلية هي عمليا

مفاو�شات بني اأمريكا وا�رسائيل. فال �شيء �شوi ما تاأNذ√ االدارة 

االأمريكية من احلكومة اال�رسائيلية. وال ما ت�شتطيع اأNذ√ �شوi ما 

تريد ا�رسائيل التîلي عنه. وال�شيء الوحيد الذي اأعلنه جورج ميت�شل 

بعد جولة �رسم ال�شيï هو التعهد االأمريكي بدعم العملية والقيام بدور 

)ن�شط وفعال(, لكن االتفاق هو م�شوؤولية الطرفني. 

واملعادلة بني الطرفني معروفة: واحد غري قادر على االأNذ من 

موقع ال�شعف ب�شبب االنق�شام الفل�شطيني. واNBر غري راغب يف العطاء 

من موقع القوة يف حكومة اأ�شد تطرفاk منه. واحل�شابات, حتى االBن, 

توحي اأن املفاو�شات حمكومة بالف�شل. اأما الف�شل يف بداية الطريق 

بان�شحاب الوفد الفل�شطيني من املفاو�شات اإن عادت ا�رسائيل اىل 

البناء يف امل�شتوطنات. واأما الف�شل يف نهاية الطريق ب�شبب اال�رسار 

اال�رسائيلي على مطالب Nطرية ومرفو�شة مãل االعرتاف باإ�رسائيل 

دولة يهودية واالحتفا® باالحتالل املقنع للدولة الفل�شطينية 

املنزوعة ال�شالì وال�شيادة حتت عنوان الرتتيبات االأمنية. 

ومن طبائع االأمور ان ترف�س حما�س ومن¶مات عدة املفاو�شات 

وتراها Nطرة وNطرية. لكن اخلطورة لي�شت يف املفاو�شات بل يف 

غياب البديل اجلدي عنها, وهو املقاومة من �شمن روؤية ا�شرتاتيجية 

لها عمق عربي وا�شالمي. فلم يكن من ال�شهل على الرئي�س عبا�س اأن 

يرف�س الفر�شة وامتحان ادارة الرئي�س اأوباما يف تعهدها. وما هو 

, مع معرفتهم  kذاهب اىل التفريط باحلقوق كما يتهمه معار�شو√ �شلفا

باأن ا�شعافه فل�شطينياk وا�شت�شعافه ا�رسائيلياk يدفعانه اىل املزيد من 

ال�شالبة والتم�شك باحلقوق. 

ولي�س بال�شعارات وحدها حتيا ق�شية فل�شطني وتتحول من ق�شية اىل 

وطن ودولة.

 ÚH QhóJ á«∏ª©dG äÉ°VhÉØŸG
π«FGô°SGh ÉcÒeCG
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ÉcÒe CG

 Ωاإ�شاءة لالإ�شال Úªفعل امل�شل OوOر

 Iô°û©H ,Qƒe πµjÉe ,»µjôeC’G êôîŸG ´ÈJ
áÑWôb ´hô°ûe AÉæÑd Q’hO ±’BG

 Èالتا�شعة الأحداث احلادي ع�رس من �شبتم iمرت الذكر

االإرهابية هذا العام بهدوء, Nا�شة بعد تراجع الق�س تريي 

جونز عن تهديداته الكريهة ال�شîيفة بحرق ن�شï من القراBن 

الكرË بعد اأن اأدر∑ حجم التنديدات االأمريكية الر�شمية 

وال�شعبية.

⁄ يك�شف اأي جدال �رسيح القيم الفارغة للحق االأمريكي 

اأكÌ ‡ا فعل اجلهد الرامي اإىل منع بناء مركز اجتماعي يف 

ه يت�شمن م�شجدا.احلجè التي ي�شوقها املعار�شون  qمانهاتن الأن

ع من قلق معلن حل�شا�شيات اأها› �شحايا اأحداث  qلذلك, تتنو

11 اأيلول اإىل �رسNة معركة بدائية �شد االإ�شالم كدين. 

لكن ما ي�شرت∑ فيه هوؤالء جميعاk هو Œاهل بكل ما للكلمة من 

معنى, للقيم املوؤ�ش�شة الأمتنا.

ل  qاحلوافز الدافعة النتها∑ احلقوق التي مينحها التعديل االأو

 ÅاطN هم م�شلمون, هو qيف الد�شتور االأمريكي للم�شلمني الأن

ه يتحدi الغ�شب. حتى االBن,  qلدرجة اأن kومتطرفا kاNشار� kطاأN

⁄ ي�شعn اأي �شî�س يف مركز م�شوؤول الإنكار اأي حرية دينية 

اأ�شا�شية الأي ‹موعة ال تîرق ‡ار�شاتها باأي �شكل القانون. 

رغم اخلالفات حول حدود احلرية الدينية, ت�شاركت االأمة يف 

توافق على وجود حرية للجميع بدون ا�شتãناء. 

باNت�شار, احلرية املمنوحة من الد�شتور, ملن يوؤمنون باأي 

دين اأو من ال يوؤمنون بدين ما, تعود جلميع النا�س. ال مينح 

امل�شيحيون احلرية للم�شلمني, الهندو�س اأو اليهود, وال ميكن 

�شحبها من ‹موعة من جانب اأNرi. وبالتاأكيد, ال ميكن 

اإلغاوؤها بوا�شطة غوغائية بائ�شة. لكننا نرi اليوم, رئي�س 

‹ل�س النواب ال�شابق ومر�شحة جمهورية اإىل من�شب نائبة 

رئا�شة اجلمهورية �شابقا, يقودان حملة �شد »م�شجد 11 

 qا�شة, فاإنN املبنى �شي�شيد على اأر�س qاأيلول«. ورغم اأن

نيوت غينغريت�س و�شارة بايلني م�رسان على اأنq الدولة يجب 

اأن متنع بناء امل�شجد هنا∑.

⁄ يكن مفاجÄاk اأن ينتف�س من¶رون جمهوريون من اأمãال 

نيوت غينغريت�س و�شارة بايلني �شد امل�شجد. وجد مر�شح 

الكونغر�س يف والية كاروالينا ال�شمالية فر�شة جيدة كي ينال 

i االBراء امل�شبقة عن االإ�شالم. نحن نتوقع هذا  qاالهتمام, وغذ

النوع من الت�رسف من بع�س اجلمهوريني الذين ا�شتîدموا 

�شيا�شة اخلوف بال Nجل منذ 11 اأيلول 2001.

 ولكن ما يãري الده�شة والريبة هو ردة فعل امل�شلمني العرب 

يف نيويور∑ والتي جاءت اىل حد كبري Nجولة وغىر بناءة, 

ر∑ االمام في�شل عبد الروؤوف اىل حد ما وحيدا يدافع  oفقد ت

ب�رسا�شة عن م�رسوع بناء املركز االإ�شالمي. 

وما يفاجىء اأكÌ هو دعم االأمريكيني من غري امل�شلمني 

للم�رسوع اأكÌ من امل�شلمني اأنف�شهم, وما كان تÈع املîرج 

االأمريكي, مايكل مور, بع�رسة اBالف دوالر لبناء امل�رسوع 

وردود الفعل املوؤيدة لدعم امل�رسوع اإال Nري دليل على 

تقاع�س العرب ولعب دور املتفرجني على م�رسوع بنqاء لهم 

والأبنائهم.

 AGQh ∞≤j …òdG ±hDhôdG óÑY π°ü«a ΩÉe’G ¢†aQ
 Üôb øe Üô≤dÉH ∫óé∏d Òãe »eÓ°SEG õcôe AÉæH ´hô°ûe
 ∫ƒb ,∑Qƒjƒ«f ‘ ÈªàÑ°S/∫ƒ∏jG 11 äÉªég ´ƒbh ¿Éµe

 õcôŸG AÉæH ™bƒe ¿EG äÉªé¡dG ∂∏J øe ÚLÉfh Ú°VQÉ©e
.z¢Só≤e{

فقد اأعرب قائال  »اإن القول بان تلك املنطقة هي مقد�شة امر ينطوي 

على مكر تام« م�شريا اىل ان املنطقة املجاورة متاما لذلك املوقع وهي 

منطقة Œارية ن�شطة, ت�شم ناد للتعري. ويقول املعار�شون لبناء مركز 

ا�شالمي على م�شافة لي�شت بعيدة عن مكان وقوع هجمات 2001 ان اي 

تواجد ا�شالمي هنا∑ �شيكون م�شيÄا لذكرi نحو 2752 �شî�شا قتلوا يف 

مركز التجارة العاملي الذي دمرته الهجمات.

ويذهب بع�س املنتقدين اىل ابعد من ذلك ويقولون ان بناء امل�شجد يف 

منطقة قريبة جدا ملوقع الهجمات يدن�س ار�شا مقد�شة ويعد احتفاء 

باالرهاب. وقال عبد الرووؤوف يف كلمة امام ‹ل�س العالقات 

اخلارجية يف نيويور∑ ان املتطرفني ن�رسوا »عمدا معلومات NاطÄة«.

وا�شاف »اB�شف الن البع�س ا�شاء فهم نوايانا. وا�شعر باال�شتياء ال�شديد 

يف هذا املو�شم ال�شيا�شي امل�شحون بان البع�س ا�شتغلوا هذ√ امل�شالة 

خلدمة اجندتهم ال�شيا�شية«. ورف�س االمام الك�شف عن ما اذا كان �شيقرر 

نقل املركز بعيدا عن موقع هجمات 2001 كما يطالب املعار�شون, اال 

انه ا�شار اىل انه »يفكر يف امل�شالة«.

واو�شح »نحن ندر�س كافة اخليارات حاليا, ونحن نعكف على ايجاد 

احلل الذي �شينزع فتيل هذ√ االزمة ان �شاء الله«. وردا على �شوؤال حول 

ما اذا كان من املمكن تعليق امل�رسوع, قال »ان م�شت�شارينا يدر�شون 

كافة اخليارات ومن بينها هذا اخليار«. واثارت Nطط بناء املركز 

وامل�شجد جدال حمتدما يف الواليات املتحدة.

هذا واتهم االإمام في�شل عبد الروؤوف الذي يقف وراء م�رسوع امل�شجد 

املقرتì ت�شييد√ بالقرب من منطقة »غراوند زيرو«, املر�شحة ال�شابقة 

ملن�شب نائب الرئي�س االمريكي �شارة بالني بتاأجيè م�شاعر اخلوف 

املتزايدة من االإ�شالم. وقال اإن بع�شهم راأi اأن هذا امل�رسوع �شيكون 

ا للغاية بالن�شبة اإىل طموحاتهم ال�شيا�شية. kمفيد

 ìÎ≤امل ™bو±: املوDد الروÑع Ωالإما
zم≥د�س ÒZ{ ∑يويورf ناء م�شجدÑل

…ó«HõdG »Yôe ΩÓMCG
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دNل املîرج االأمريكي الليÈا› واملãري للجدل, مايكل 

مور, على Nط بناء مركز ثقايف اإ�شالمي يف مانهاتن ال�شفلى, 

/Èبالقرب من موقع هجمات احلادي ع�رس من �شبتم kوحتديدا

اأيلول, يف املنطقة املعروفة با�شم »االأر�س �شفر«, وقال 

االثنني اإن على االأمريكيني اأن يتطلعوا لالأمر باإيجابية اإىل 

االأمر, الأنهم يîاطرون باأن يكونوا على اجلانب اخلطاأ من 

التاريï اإن ⁄ يفعلوا ذلك.

 èشمن برنام� CNN واأ�شاف مايكل مور يف مقابلة مع

Situation Room: »علينا اأن نف�شل بني امل�شاعر عن 
املوقف, الأنه يف بع�س االأحيان اإذا تركنا م�شاعرنا ت�شيطر 

علينا وتابعنا, فاإننا نîرج بقرارات NاطÄة.«

: »دائما ما نتîذ القرار اخلاطÅ يف البداية,  kواأو�شح قائال

�شواء اأكان ذلك مع العبودية اأو قتل الهنود احلمر اأو عدم منح 

املراأة حرية الت�شويت.. نحن ل�شنا بارعني يف بداية مãل هذ√ 

االأ�شياء واالأمور.. لكننا بارعني مع تطورها.«

وكان ا�شتطالع للراأي اأجرته جامعة »كوينبيا∑« و�شدرت 

نتائجه االثنني قد اأXهر اأن نحو ثلãي االأمريكيني, اأو ما ن�شبته 

63 يف املائة »ال يعتقدون اأن من املنا�شب بناء املركز 

االإ�شالمي املقرتì يف املنطقة <بار∑ 51> على بعد عدة 

مباين من املنطقة املعروفة با�شم <االأر�س �شفر> يف 

مانهاتن ال�شفلى.«

وبني اال�شتطالع اأن 28 يف املائة فقط من االأمريكيني 

يعتقدون اأن من املنا�شب بناء املركز يف ذلك املوقع.

وقال مايكل مور اإن ال�شبب يف هذ√ النتائè يعود اإىل اخلوف 

االأمريكي العام.

واأ�شاف: »نحن نعي�س يف اأمة ي�شتمع فيها النا�س لالأ�شف الأمور 

تدفعهم اإىل اخلوف ب�شهولة.«

وعلى موقعه على االإنرتنت, كتب مايكل مور, ال�شبت يقول 

وباإ�رسار اإنه ال يريد بناء املركز االإ�شالمي وامل�شجد بالقرب 

من »االأر�س �شفر« بل على »االأر�س �شفر« نف�شها.

 øة مîس�æH ßØو› –تL اæلي‚�
¿B�قرd�

اأما النجمة العاملية اأ‚لينا جو› فقد احتف¶ت بن�شîة من 

القران الكرË بعدما قام رئي�س وزراء باك�شتان باإهدائها 

اإيا√ اأثناء زيارتها لباك�شتان, والتي اأعلنت اعرتا�شها ال�شديد 

علي flطط الق�س االأمريكي حلرق القران الكرË ودعمها لبناء 

امل�شجد يف نيويور∑ موؤكدة حق اجلميع ‡ار�شة �شعائرهم 

ة.  وقالت ردا على �شوؤال اأحد ال�شحفيني عن  qالدينية بحري

راأيها يف flطط الق�س جونز الذي كان يîطط حلرق القران 

الكرË »بالطبع ما تهدد به هذ√ الكني�شة مرفو�س بالن�شبة ›, 

فكيف يقوم �شî�س بحرق كتاب ديني ملجموعة من الب�رس«.

 Úªع�ód� ∫hأ� : ÆÈلومH πµjما
´höûªلd

كان عمدة مدينة نيويور∑ مايكل بلومÆÈ م�شيباk يف Nطابه 

 Èال احلرية. فقد اعتãمن مت iيف جزيرة غوفرنرز على مراأ

ه اNتبار يف مبداأ ف�شل الكني�شة عن  qبناء امل�شجد »مهم الأن qاأن

 kالدولة وهو االأهم الذي قد نرا√ يف حياتنا, ومن املهم جدا

«. يجب اأن ت�شجع اخلطط لبناء  kشحيحا� kاأن نتعاطى معه تعاطيا

املركز الذي �شيكلف 100 مليون دوالر كل من يريد للم�شلمني 

وغري امل�شلمني يف اأمريكا اأن يجدوا اأر�شية م�شرتكة.

ه يف الواليات املتحدة  qطابه اأنN يف ÆÈاأو�شح العمدة بلوم

ة يف العا⁄, لدi مالكي اأي مبنى احلرية  qمدينة حر Ìويف »اأك

 iه »ال حق لد qدام ملكيتهم كبيت عبادة. وقال اإنîيف ا�شت

احلكومة الإنكار هذا احلق«.

⁄ يتوقف هذا املر�شح اجلمهوري ملن�شب حاكم والية 

نيويور∑ ريك الزيو عن حتويل ت�شويت اللجنة اإىل جزء من 

حملته االنتîابية. فقد قال اإنq املو�شوع »لي�س متعلقاk بالدين, 

بل بهذا امل�شجد بالذات«.

مور يريد بناء املركز الإ�شالمي على الأر�س �شفر ولي�س bرب¡ا

ة. qjرëH يةæjód� ºgرFسة �س©ا�Qي™ ‡اª÷� ≥و›: حL اæأ‚لي�

 êرîf اæfEاa ,اæ©HاJh اæسي£ر علي�J اfساعرûا مæcرJ �PE� : Qمو πµjما 
ÅWاN ä�Q�قرH

ÉcÒe CG
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±Ó¨dG

 ¢ù∏› IóFÉe ≈∏Y √É«ª∏d π«FGô°SEG ábô°Sh äÉ°VhÉØŸG
Üô©dG á«LQÉÿG AGQRh

 ó©H ÚKÓãd�h ة©H�رd� ةQhód� ∫اªي�¢ �أعªÿ� äأ�óH
�ŸاFة dلéªل�¢ �dوiQ�R ÷ام©ة �d� ∫hód©رHية 

 ´höûم åëبd ةQhód� √òg ¥�ر©d� ¢�ر�أJ h رةgقاdاH
hóL∫ �’أعªا∫ �j iòdت†سj �óæH 30 øªاأa ≈J≈ مقóمت¡ا 
 ´�öüd�h Ú£ل�سa سية†bh ≈Hر©d� ≈قومd� øسية �’أم†b

�d©رF�ö�E’� ≈Hيل≈ d�hوVس™ d� ≈a©ر�¥.

ìöUh مüسHO Qóلوما�س≈ م£ل™ Hاأf¬ ” متاH©ة 
�ØŸاVhساä �’أÒNة 

�Ÿت©لقة Hاdق†سية 
 ´�öüd�h يةæل�س£يØd�

 πي©ØJh ≈يلF�ö�E’� ≈Hر©d�
مباQOة �d�سd� ΩÓ©رHية 

 ¢�óقd� ä�Qو£J ة©Hمتاh
 Q�ó÷�h ¿ستي£ا�’�h

 ÚÄLÓd�h سةVاØتf’�h
 πس¨يûJh çوZ ةª¶æس™ مVhh

 Úيæل�س£يØd� ÚÄLÓd�
(�’أfhرh�) Ohعº مو�fRة 

�d�سل£ة �dوæWية �Ødل�س£يæية 
LE’�hر�F�ö�E’� ä�Aيلية 

 ¢Vا ��ست©رªc ¢�óقd� ≈a
 äسياUوJh رjقرJ ´اªتL’�

موD“ر �ÚaöûŸ عل≈ �سÄو¿ 
 ≈a Úيæل�س£يØd� ÚÄLÓd�

�d� ∫hód©رHية �Ÿ†سيØة 
d� 84 `d� ¬JQhO ≈aت≈ 

عقH äóا÷ام©ة �d©رHية 
Jhقرjر� �NBر حو∫ �عªا∫ 

 ÖJاµŸ�h ≈ي�سFرd� ÖتµŸ�
 πيF�ö�E� ة©WقاŸ يةªليbE’�
JQhO ÚH≈ ‹ل�¢ �÷ام©ة 

.134h 133 ≈ªbQ

 øا �’أمjسا†b سا†jأ� åëH ¢�لéŸ� ¿أ� QóسüŸ� íسVhأ�h
�Ÿاd� »F©رbö�h »Hة �F�ö�Eيd πلªيا√ a≈ �’أV�Qس≈… 

 πتëŸ� iQسو�d� ¿’و÷� ≈a ´ساVhأ’�h تلةëŸ� يةHر©d�
d�hت†سامø م™ �÷ª¡وjQة �dلبæاfية d�hوVس™ d� ≈a©ر�¥ 

 ÖæWh iÈµd� ÖæW çÓãd� يةHر©d� Qõéلd ¿�رjE� ∫Óحت�h
�üdس¨رh i�أHو مو�س≈ �dتاH©ة dhódة �’Eماd� ä�Q©رHية 

�Ÿتóëة.

ªcا �أ¿ �éŸل�¢ fl åëHاWر �dت�سلæd� íوF�ö�E’� ihيل≈ 
 ¤hód� ºسل�d� ≈يلية علF�ö�E’� πسامûd� Qماód� ةëأ�سل�h

 ≈Fسا†Ød� •ساûæd� رWاflh ºéحh ≈Hر©d� ≈قومd� øأم’�h
 ,≈Hر©d� ≈قومd� øيل≈ عل≈ �’أمF�ö�E’� ≈NhQساüd�h

Hا’VEساaة �ªæJ ¤Eية �’�ستóî�ماd� ä�سلªية dل£اbة 
�ædوjhة hód� ≈a∫ �’أع†ساL ≈a Aام©ة �d� ∫hód©رHية.

 ´höûا م¡æªس†J ≈تd� Oوæبd� ÚH øأ¿ م� ¤� QóسüŸ� رcPh
 A�QRh ¢�لéŸ iòيØæJ Öتµم Aساûf� سا†jا∫ �أªأع’� ∫hóL
�’Eعd� ΩÓ©رh Ü�سبπ مµاëaة �’gQEاh ¤hód� Üم©ا÷ة 

�’أLE’�h Q�öVر�JÎŸ� ä�Aبة عل≈ �õæd�´ حو∫ b†سية 
 Öfة �÷اjOية �أحاµjأمر’� äاHقو©d� ¢†aQh ≈HÒcوd

 Qساü◊�h ةjQسو�d� يةHر©d� ةjQو¡ª÷� ≈سة علVhرØŸ�
 äاj’وd� πبb øم ¿�Oسو�d�h ةjQعل≈ �سو ¢VhرØŸ�

 ™£bh ä�رFا£d� QاéÄست�� hأ� A�ö� ¢UسوüîH ةóëتŸ�
 øأم�h مةÓس� Oó¡j iòd� Qساü◊� �òg èFتاfh Qيا¨d�

.≈fóŸ� ¿�Ò£d�

ªcا éŸ� åëHل�¢ �dوiQ�R ÷ام©ة �d� ∫hód©رHية عóة 
 ¿�Oسو�d� ≈a ةóوحd�h يةªæتd�h ΩÓس�d� ºعóH ≥ت©لJ OوæH
Ohعüd� ºسوما∫ ªLh¡وjQة d� QõLقªر �Ÿتóëة d�hوVس™ 

�ŸتوJر عل≈ �◊Ohó �÷يبوJية �’jÎjQة a≈ مæ£قة Q�أ�¢ 
hOمÒ� �÷يبوJية .

 äسياUوJh رjقرJ ¢Vا ��ست©رªc
�dلæéة �d©رHية �ªF�ódة ◊قو¥ 

 29 `d� ا¡JQhO ≈a ¿سا�f’�
 øة مÎØd� ∫ÓN äóت≈ عقd�

 Úي©Jh 2010 يوfوj 24 ¤E� 20
FQي�¢ dلæéة �ªF�ódة dلëقو¥ 

�’f�سا¿, NB�hر مd� øلæéة 
�ªF�ódة dلûسÄو¿ �dقاfوfية 
 ¿hDسوûلd ةªF�ód� ةæéلd�h

�’jQ�OEة Ÿ�hاdية JQhO ≈a¡ا 
�d©اjOة 78.

 øم πc ÖلW ≈a ´اªتL’� ر¶fh
 QhO�وcE’�h ∫ا¨JÈd�h �óæلæa

 öüم ≈a ا¡F�رØس� OاªاعتH
 ∫hód� ام©ةL iód ÚسVوØªc

�d©رHية, õjõ©Jh مµاfة 
�÷ام©ة �d©رHية iód �أõ¡Lة 

 äاëسي�Îd�h ةóëتŸ� ·’�
æŸاUسÖ �’أ· �Ÿتóëة 

 äاª¶æمh سةüسüîتŸ� ا¡J’اchh
 ,iرNية �أdhO äس�سا�Dموh

Jhو�سي™ �NتüساH ¢Uرfامè �’أ· 
 ≈ªليbE’� ÖتµŸ� ةÄلبيd ةóëتŸ�

d¨رB� Ü�سيا.

ªcا عقéŸ� óل�¢ d� ≈aيوØf Ω�س¬ Lل�سة NاUسة æŸاûbسة 
 QقرŸ� يةFاæãية �’�ستHر©d� ةªلقd O�óعE’�h Òس†ëتd�

عقgóا d ≈aيبيا jوΩ 9  �أcتوHر �Ÿقبd� h  πتë†سd Òلقªة 
�d©رHية �’bتüساjOة L’�hتªاعية d�hتªæوjة �ãdاfية �dت≈ 

J�ست†سيØ¡ا مæjóة �ûd� Ωöسيj ïوæj  19 Ωاjر 2011.

العراق يراأ�س الدورة 134 ملجل�س جامعة الدول العربية 

Lام©ة �d� ∫hód©رHية 
Jاأ�سي�س¡ا h�أa�óg¡ا

 ¢SQÉe22 ‘ (öüe) ájQóæµ°SE’G áæjóe ‘ LAS تاأ�ش�شت جامعة الدول العربية

1945م يف نف�س العام الذي اأن�شاأت فيه من¶مة االأ· املتحدة, وكانت حل¶ة 

اإن�شائها ت�شم كل من م�رس والعراق ولبنان وال�شعودية و�شوريا و�رسق االأردن 

واليمن.  زاد عدد الدول االأع�شاء زيادة م�شتمرة Nالل الن�شف الãاين من القرن 

الع�رسين بدNول 15 دولة عربية اأNرi اإىل Nانة الع�شوية, وان�شمام اأربعة دول 

ب�شفة مراقب.

اأن�شاأت لالهتمام بالق�شايا ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والãقافية وكذلك 

الق�شايا االإ�شرتاتيجية والدفاعية واالأمنية القومية العربية امل�شريية كما ت�شعى 

هذ√ املوؤ�ش�شة اإىل حتقيق الوحدة العربية. هي من¶مة ت�شم دوالk يف ال�رسق االأو�شط 

واأفريقيا ويعتÈ اأع�شاوؤها دوالk عربية, ين�س ميãاقها على التن�شيق بني الدول 

االأع�شاء يف ال�شوؤون االقت�شادية, ومن �شمنها العالقات التجارية, االت�شاالت, 

العالقات الãقافية, اجلن�شيات ووثائق واأذونات ال�شفر والعالقات االجتماعية 

وال�شحة. املقر الدائم جلامعة الدول العربية يقع يف القاهرة واأمينها العام 

احلا›q هو عمرو مو�شى.

…ó«HõdG »Yôe ΩÓMCG OGóYEG øe ôjô≤J
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±Ó¨dG

 ¢ù«°SCÉJ ¢ùµY ºc

جامعة الدول 

 kالعربية م�شتقبال

 iلد oم�رسقا

ال�شعوب العربية 

كي يتحقق 

لها الرفاهية 

واحلياة الكرمية 

وتدعيم حقوق 

االإن�شان وو�شع 

احللول للق�شايا 

امل�شريية كق�شية 

فل�شطني وتعزيز 

الكرامة العربية 

من اأي تدNل 

Nارجي اأو 

عدوان غا�شم.

فما يكتب على 

الورق من 

اأهداف وما 

يîطط للم�شتقبل 

العربي ‹رد 

حÈ على ورق 

الأن الواقع 

يعك�س ذلك وي¶هر لنا ف�شالk للمواقف العربية 

 åا√ ق�شاياها, حيŒ ريةNيف الفرتة االأ

تعاXمت الفجوة يف اأداء جامعة الدول 

العربية و تفكك ال�شف العربي بعد احلرب 

الباردة و�شقو• ن¶ام ثانية القطبية وبقاء 

الواليات املتحدة االأمريكية القطب االأوحد 

كقوة كiÈ مهيمنة على العا⁄ بعد انهيار 

ا. kاالحتاد ال�شوفيتي �شابق

 èهر ذلك ال�شعف جليا بعد حرب اخلليX كما

االأوىل والتدNل اخلارجي يف املنطقة 

العربية واحلرب على العراق حتت ذريعة 

اأ�شحلة الدمار ال�شامل وبالتا› فقد ف�شلت 

جامعة الدول العربية يف حتقيق اأهدافها 

التي ن�شاأت من اأجلها والتي حددها امليãاق 

والتي تÈز يف توثيق ال�شالت بني الدول 

العربية و�شيانة ا�شتقاللها واملحاف¶ة 

على اأمن املنطقة العربية و�شالمة وتعزيز 

التعاون ال�شيا�شي االقت�شادي للدول 

االأع�شاء.

كما نرi ف�شل جامعة الدول العربية يف ⁄ 

ال�شمل العربي وت�شييق فجوة اخلالف والتي 

اأدت اإىل اإيجاد كيانات ودول مت�رسذمة 

وم�شتتة ومت�شاحنة واأبرز امل�شاهد على 

ذلك ف�شل التجارب الوحدوية التي ن�شاأت 

و�رسعان ما انهارت نتيجة االهدف االBنية 

والقرارات الفردية الذي اأدi اإىل Xهور 

كيانات مقابل كيانات اأNرi متناف�شة 

ومت�شارعة على امل�شالح تت�شف باالأنانية 

حتت م¶لة واحدة وهي جامعة الدول 

العربية, وكذلك نتيجة Xهور عالقات 

متبادلة �شيÄة تت�شف بالن¶رة الفوقية يف 

التعامالت البيÄية للدول االأع�شاء يف جامعة 

الدول العربية ‡ا اأدi اىل ف�شل التجارب 

الوحدوية..

اإ�شافة اىل ذ∑ فاإن الق�شايا العربية 

ال�شاNنة تتالت والتي عقدت من اأجلها قمم 

عربية عديدة ات�شفت ب�شعف املوقف العربي 

Œا√ ق�شايا√ فقد اأ�شبح اأداء جامعة الدول 

العربية عقيم ⁄ يعد ير�شي تطلعات ال�شعوب 

العربية.

ومن اأبرز اال�شباب التي تعود اىل اإNفاقات 

الدول االع�شاء, �شعف االدارة ال�شيا�شية 

وفقدان الãقة املتبادلة بني الزعامات 

العربية وغياب التوافق واالجماع العربي 

حول �رسورة تفعيل دور اجلامعة العربية 

وتعزيز اأدائها واخلروج بقرارات حا�شمة 

تعزز املوقف العربي.

اإ�شافة فاإن بع�س الدول االأع�شاء ت�شعى 

اىل تغليب امل�شالح امل�شرتكة مع الواليات 

املتحدة االمريكية كقوi كiÈ ومهيمنة 

توؤثر على الق�شايا العربية امل�شريية.

كما تÈز اأوجه الق�شور يف اجلانب االدراي 

واملوؤ�ش�شي جلامعة الدول العربية تتمãل يف 

غياب القدرة االلزامية على الدول االع�شاء 

بااللتزام بقرارات وتو�شيات القمم العربية 

ال�شابقة.

ومن اأبرز املوؤثرات على اأداء جامعة 

الدول العربية Xهور قوi دولية واإقليمة 

مهيمنة على نتائè قرارات جامعة الدول 

 kالعربية تعمل بن¶رة فوقية م�شيطرة اأقت�شاديا

و�شيا�شياk تîلق الفرقة يف ال�شف العربي.

كما يلفت االنتبا√ اىل ذلك ت�شاوؤل ملاذا ⁄ 

تتفعل القرارات والتو�شيات واالتفاقات 

واملواثيق والتي قد تعطى املوقف العربي 

مكانة دولية بتفعيل اأتفاقية الدفاع العربي 

امل�شرت∑ واإيجادها يف Nارطة عمل جامعة 

الدول العربية والذي ” تفعليه يف حرب 

حترير الكويت و⁄ تفعل يف احلرب على 

لبنان وحرب غزة اأو العراق اأو حتى التدNل 

يف ق�شية دارفور ‡ا يك�شف مدi تدNل 

ال�شيا�شة االمريكية يف �شوؤون جامعة الدول 

.ìالعربية والتي اأ�شبحت ج�شد بال رو

وعلى نف�س املنوال مواثيق التكامل 

االقت�شادي والتي ⁄ تفعل والتي قد يعطي 

 kشو�شا�Nللموقف العربي قوة اأقت�شادية و

عند الو�شول اىل االكتفاء الذاتي من 

Nالل اأ�شتقالل املوارد العربية امل�شرتكة 

واملتاحة.

من ال�رسوري مراجعة االو�شاع العربية 

وا�شتÄناف العمل العربي امل�شرت∑ بتعزيز 

العالقات العربية بروì االNوة, فيجب على 

احلكومات اأن تنطلق من اإرادة ال�شعوب حلل 

ق�شايانا اجلوهرية وان تعمم مواقفنا بعزة 

واإكبار وان ال تكون لعبة لقوN iارجية 

ت�رسب كوؤو�س نîبها على روؤو�س االأبرياء 

من الوطن العربي.

 á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL
äÉYGõædG πM ‘ É¡∏°ûah

 á«cÒeC’G á«æª«dG á«dÉ÷G á©«ªL
∑Qƒjƒ«f – ¤hC’G
13479630011 ¿ƒØ∏J

ب�شم الله الرحمن الرحيم

عقدت جمعية اجلالية اليمنية االأمريكية االأوىل اجتماعها رقم )22( يوم 

االأربعاء الواقع يف 01-09-2010 والذي تدار�س فيه اأع�شاء الهيÄة 

االإدارية اجلالية ومتابعة ق�شايا انتهت ملا فيه م�شلحة اأبناء اجلالية اليمنية, 

هذا وقد ا�شتîل�شت الهيÄة االإدارية يف Nتام اجتماعها عدداk من القرارات 

االإدارية اىل اأبناء اجلالية لبع�س االأمور التي ت�شب ل�شالح اجلميع وهي 

كالتا›:

تنويه اىل جميع ابناء اجلالية اليمنية يف نيويور∑ باأنه �شتجري انتîابات 

Œديدية ملجل�س النواب االأمريكي )الكونغر�س( Nالل فرتة وجيزة ومن 

Nالل هذا نهيب باالأNوة احلا�شلني على اجلن�شية االأمريكية ب�رسعة الت�شجيل 

يف هذ√ االإنتîابات ملا يف ذلك م�شلحة اأبناء اجلالية اليمنية كغريهم من اأبناء 

اجلاليات يف الواليات املتحدة ولذلك فقد وجب التنويه ب�رسورة امل�شاركة 

هذا و�شوف يتم التدار�س حول من �شيقدم اخلدمات االأف�شل الإبناء اجلالية يف 

الفرتة املقبلة .

ونحن كما وعدناكم اننا �شنتابع حقوق اأبناء اجلالية اول باأول و�شنقف �شفا 

واحداk من اأجل اأبناء اجلالية اليمنية وميد يد العون منكم.

كما اتîذت الهيÄة االإدارية عدد من القرارات االإ�شطرارية وهي كل التا›:

1( يعزل االأñ: فتح ناجي عالية من رئا�شة ‹ل�س ال�شوري للجالية اليمنية 

ن�رسا لتقاع�شه عن ا‚از املهام املوكلة اإليه كما اإنه ⁄ يعقد اأي اجتماعا 

ملجل�س ال�شوري منذ اأن ” تعيينه و⁄ يبا�رس عمله.

2( يعني ال�شيï ح�شني عبيد الريا�شي رئي�س ملجل�س �شوري اجلالية ويعني 

ال�شيï: عبد الكرË الغزا› مقررا ملجل�س ال�شوري

3( يعني االأ�شتاذ مهيب ناجي عامر رئي�شا فîري جلمعية اجلالية اليمنية ملا له 

من اأدوار بارزة يف تلبية احتياجات ابناء اجلالية اليمنية ومتابعة ق�شاياهم

هذا وكما نهيب باالأNوة الذي ” ايكال املهام املوكلة اإليهم اإعال√ مببا�رسة 

اأعمالهم لتلبية احتياجات ابناء اجلالية اليمنية.

ويف Nتام اجتماعنا هذا تتقدم جمعية اجلالية اليمنية االأمريكية باذكى اBيات 

التÈيكات البناء اجلالية العربية واالإ�شالمية مبنا�شبة حلول اخلوا” املباركة 

ل�شهر رم�شان الف�شيل ومبنا�شبة اقرتاب عيد الفطر املبار∑ �شائلني من املوىل 

عز وجل اأن يتقبل �شيامنا وقيامنا و�شالح اأعمالنا ومن يوفقنا ملا فيه 

م�شلحة ابنا اجلالية اليمنية .

�شدر عن الهيÄة االإدارية جلمعية اجلالية اليمنية االأمريكية 

رئي�س اجلالية منÈ �شالح احلكيم

 á©«ªL øY QOÉ°U  ¿É«H
 á«cÒeC’G á«æª«dG á«dÉ÷G

 øY ,Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U ø∏©J
 á«Hô©dG á«dÉé∏d ∫ÉéŸG É¡MÉ°ùaEG

 ÉgAGQBG øY ÒÑ©à∏d äÉ°ù°SDƒeh GOGôaCG
 áØ«ë°üdG ¿CG kÉª∏Y  ,É¡JÉfÉ«H ô°ûfh

 Ée ≈æÑàJ ’h á«dhDƒ°ùe …CG πªëàJ ’
.äÉfÉ«ÑdG hCG AGQB’G √òg øª°†àJ



8

www.ghorbanews.com

Thursday September 16,  2010- Vol 3  Issue#84

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

∞ë°U

IÉeÉëª∏d óªMCG øH ó«dƒdG Öàµe

مæ¶ر عاd Ωلµ©بة ‘ مµة

 (CNN) IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

 ìتناولت ال�شحف العربية ال�شادرة �شبا  --

اخلمي�س ‹موعة من االأNبار والق�شايا كان 

من اأبرزها اإنتاج فيلم فل�شطيني بعنوان »الفتح 

االأع¶م« يج�شد زوال اإ�رسائيل ورفع العلم 

الفل�شطيني يف �شوارع تل اأبيب, كما تناولت 

ال�شحف اجلزائرية ق�شية اغت�شاب طفلة يف 

الرابعة ع�رس من العمر, واإلقائها من الطابق 

التا�شع ع�رس يف اأحد فنادق مكة املكرمة.

اإىل جانب ذلك, تطرقت ال�شحف ال�شعودية 

اإىل ÈN حول Œميد اأر�شدة �شهر ابن الدن 

بالبنو∑ ال�شوي�رسية, اإ�شافة اإىل ÈN حول 

متزيق �شفحات من القراBن الكرË من قبل 

متطرفني يهود يف القد�س.

»Hر©d� ¢�óقd�

 èحتت عنوان »الفتح االأع¶م فيلم اأك�شن اأنت

يف غزة يج�شد زوال اإ�رسائيل ورفع العلم 

الفل�شطيني يف �شوارع تل اأبيب«, كتبت �شحيفة 

القد�س العربي اللندنية: »�شواريï تنهال على 

مبنى احلكومة االإ�رسائيلية ومقر الكني�شت, 

وعلى كني�س اخلراب, وبنك اإ�رسائيل وعلى 

املقرات الرئي�شة, وم�شلحون فل�شطينيون 

ينت�رسون يف تل اأبيب, واNBرون من املدنيني 

يرفعون اأعالما فل�شطينية يف �شوارع املدينة 

اإعالنا بتحريرها, كانت كلها م�شاهد �شمن 

 íàØdG> يف غزة عنوانه èفيلم اأك�شن اأنت

االع¶م>, ج�شد فيه flرجان هاويان زوال 

دولة اإ�رسائيل.«

ونقلت ال�شحيفة عن حممد العمريطي اأحد 

امل�رسفني على الفيلم قوله: »اإن فكرة التجهيز 

كانت منذ �شنة, وواجهت �شعوبات كبرية, 

متãلت يف االإمكانيات املادية ومونتاج بع�س 

اللقطات, وي�شري اإىل اأن عددا من flرجي غزة 

رف�شوا اإNراج الفيلم, لت�شمنه لقطات اأك�شن, 

قالوا اإنها حتتاج ال�شتوديوهات Nارج غزة 

ل�شنعها, ما دفعه هو وزميله الهاوي االNBر 

اأمين حجازي, اإىل كتابة ال�شيناريو واإNراجه 

áµe ¥OÉæa óMCG øe É¡FÉ≤dEGh ájôFGõL á∏ØW ÜÉ°üàZG :∞ë°U QÉÑNCG

باإمكانياتهما املحدودة.«

øWوd�

وحتت عنوان »Œميد اأر�شدة حممد اأبو اخلري, 

�شهر بن الدن, بالبنو∑ ال�شوي�رسية«, كتبت 

�شحيفة الوطن ال�شعودية: »اأ�شافت �شوي�رسا 

 ) kا�شم حممد عبد الله ح�شن اأبو اخلري )35 عاما

` �شهر اأ�شامة بن الدن ` اإىل »القائمة ال�شوداء« 

رتبطني بتن¶يم القاعدة  oا�س املîاخلا�شة باالأ�ش

والتي ت�شم 258 �شî�شا.«

روابط ذات عالقة

ا�شتمرار املحادثات الفل�شطينية االإ�رسائيلية 

و�شط ت�شعيد يف غزة

12 قتيالk غالبيتهم من الن�شاء يف معار∑ عنيفة 

مبقدي�شو

ال¶واهري يهاجم الÈادعي »مبعوث العناية 

االأمريكية«

ونقلت ال�شحيفة عن وزارة االقت�شاد 

ال�شوي�رسية قولها: »اإن هذ√ االإ�شافة اجلديدة 

للقائمة ال�شوداء تاأتي تنفيذا لقرار ‹ل�س 

االأمن الدو›, واإن القرار يدNل حيز التنفيذ 

ن اليوم. ويق�شي االإجراء بتجميد  pاعتبارا م

احل�شابات امل�رسفية واالأموال غري املنقولة 

لل�شî�س املعني وحرمانه من االعتمادات 

امل�رسفية, ومنعه من دNول البالد, واإلزام 

املوؤ�ش�شات واالأ�شîا�س الذين يديرون اأمواله 

بتقدË بيانات عن ن�شاطاته املالية لل�شلطات 

الر�شمية.«

�dبيا¿

وحتت عنوان »متطرفون يهود ميزقون القراBن 

يف القد�س«, كتبت �شحيفة البيان االإماراتية: 

 kاîق متطرفون يهود الليلة قبل املا�شية ن�ش qمز«

من القراBن الكرË, ودا�شوا عليها باأقدامهم 

و�شط �شارع يافا غربي مدينة القد�س املحتلة. 

ونقلت وكالة االأنباء الفل�شطينية عن �شاهد 

عيان من مواطني القد�س قوله اإنه �شاهد عملية 

االعتداء على القراBن الكرË يف ال�شارع عندما 

كان عائداk من عمله.«

وتابعت ال�شحيفة بالقول: »واأ�شاف �شاهد 

العيان اأنه اأثناء مرور√ و�شط ال�شارع وجد 

, فاعتقد يف البداية اأنها  kعلى االأر�س اأوراقا

اأوراق عادية اأو اأوراق توراة, وعندما اأمعن 

 Ëن الكرBالن¶ر بها فاإذا هي �شفحات من القرا

‡زقة وملقاة على االأر�س واملارة يدو�شون 

عليها. وبني اأن املوقف ا�شتفز√ و�رسع على 

 Ëن الكرBالفور بلملمة وجمع �شفحات القرا

من االأر�س, مو�شحاk اأنه تعر�س Nالل ذلك 

لل�شتائم من قبل متطرفني يهود, كما �شمع 

عبارات عن�رسية من قبل عابري الطريق.«

™Hسا�d� Ωيوd�

وحتت عنوان »اكت�شاف اBثار م�رسية م�رسوقة 

يف اأ�شبانيا«, كتبت �شحيفة اليوم ال�شابع 

امل�رسية: »اأعلنت ال�رسطة االأ�شبانية عن �شبط 

قطع اأثرية معر�شة للبيع يف متجر لبيع االBثار 

يف اأ�شبانيا وذكرت ال�رسطة يف بر�شلونة 

ت من منطقة �شقارة عام  nق p oثار �رسBاأن هذ√ اال

».1999

 qوتابعت ال�شحيفة بالقول: »وقالت م�شادر اإن

ف على القطع  qبريا من ال�رسق االأو�شط تعرN

االأثرية الãمانية اأثناء وجودها مو�شوعة على 

اأحد اأرفف املتجر بعدما لفت انتباهه االأحرف 

املنقو�شة عليها.. حيå تعود الكتابات 

الهريوغليفية املنقو�شة على هذ√ القطع اإىل 

القرن الãالå قبل امليالد.«

ójó÷� Qا¡æd�

وحتت عنوان »طف`ل`ة ج`زائ`ري`ة تغ`ت`�ش`ب ف`ي 

مك`ة وت`رم`ى م`ن الط`اب`ق الت`ا�ش`ع ع`�ش`ر«, 

كتبت �شحيفة النهار اجلديد اجلزائرية: »علمت 

<>النهار>> من م�شادر موثوقة اأن فتاة 
قا�رسا يف ال`14 من العمر, �شافرت برفقة 

والدها اإىل البقاع املقد�شة الأداء العمرة, 

تعر�شت �شباì اأم�س اإىل االغت�شاب والقتل 

باأحد الفنادق على بعد 11 مرتا من احلرمني 

ال�رسيفني من قبل �شعودي اأكدت بع�س 

امل�شادر اأنه ينتمي اإىل جماعة متطرفة.«

واأ�شافت ال�شحيفة: »اجلاين ا�شتغل غياب والد 

ال�شحية املدعوة <>�شارة>> الذي اŒه الأداء 

�شالة ال�شبح, ليت�شلل داNل غرفة تابعة لفندق 

الرا�شدين الواقع ب�شارع غزة قبل اأن يîتلي 

بها ويقدم على اغت�شابها بكل وح�شية, من ثم   

قتلها واالإلقاء بها من �رسفة الغرفة الواقعة 

بالطابق 19 للفندق, لت�شقط ب�رسفة الطابق 

14 و⁄ تتاأكد بعد هذ√ الفر�شية, بعدما 

رجحت بع�س امل�شادر قيامها برمي نف�شها 

يف حماولة للفرار من flالب هذا الوح�س 

االBدمي.
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 

العدل االأمريكية 

 ¿EG  ÚæKالG

يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J

ملدة  بال�شجن  Gأمريكي  على 

U 14شدر بتهمة Gإحراق م�شجد 
فÈاير  �شبا•/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�شG وثالثة  عاما   14 بال�شجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�شجد.

 

واعرتف باأنه ا�شتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�شجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رسكائه على ر�شم �شلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�شلطة للبي�س( على جدران امل�شجد.

 

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

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ‡ار�شة  حق  Gإن 

التدNالت العنيفة هو جزء من حقوقنا االأ�شا�شية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�شعى  كان  Gأيا  ب�شدة  نالحق  �شوف  Ghأ�شاف: 

Gأو الذين  Gأية فÄة ب�شبب معتقداتها و‡ار�شاتها الدينية   ìجر

تتاألف منهم.

 

هما  الق�شية  هذ√  له يف  Gإن �رسيكني  العدل  Ghأو�شحت وزارة 

جوناثان ادوارد �شتون واريك ايان بيكر, اعرتفا مبا ن�شب 

 Èإليهما و�شوف ي�شدر احلكم بحقهما يف كانون االأول/ دي�شمG

املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رسكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الÈنامè ال�شهري ” Gأوبرا 

وينفري �شƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�شما وع�رسين  2011 وذلك بعد  �شوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاì املتوا�شل.

�شبكة  على  حواري   èنامÈك �شو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �شيكاغو لكنه تطور واكت�شب �شعبية على مدi االيام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المÈاطورية  قاعدة  لي�شبح 

الدوالرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�شو�شيتدبر�س Gإن وينفري �شوف تعلن عن 

موعد احللقة االNرية من برنا‹ها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

 èنامÈإذا كان وقف الG و⁄ يك�شف املتحدث با�شم هاربو ما

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�شاطها Gإىل �رسكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�شي�شها 

با�شم ”اوبرا نتوور∑“.

 ‹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�شب االأرقام, فاإن اجلرائم التي 

طالت م�شلمني ⁄ تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008, يف حني �شجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �شد اليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�شعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدالت  اŒا√  ملعرفة  املا�شية  ال�شنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�شبب  وذلك  الكراهية,  جرائم 

ب�شكل  الواليات  تقدمها  والتي  بها,  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وNBGر.

يطال  نوعني,  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�شم 

املمتلكات,  الãاين  يطال  بينما  االأفراد,  االأول 

يقع  االأول  النوع  Gأن  Gإىل  االإح�شائيات  وت�شري 

ب�شكل عام قرب االأماكن ال�شكنية Gأو يف الطرقات 

العامة, بينما ترتكز �شور النوع الãاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�شويهها Gأو Gإحداث Gأ�رسار فيها, 

Gإىل جانب ال�رسقة.

ومتكن FBI من اكت�شاف 

6300 ‹رم �شالع بهذ√ 
البي�س  ي�شكل  الق�شايا, 

منهم,  املائة  يف   61
بينما ي�شكل ال�شود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة, 

على جن�شيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�شاوثرن 
 kراNؤƒم Gأ�شارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�شيات  امل�شلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا,  يف  امل�شلحة 

املتحدة  الواليات  بدNول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�شتقبل  ”يف  الداNلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

االأمريكية  االأمنية  االأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�شيا   50 وجود  UQشدت 

ونقل  م�شلحة,  تدريبات  متار�س   ,2009 عام 

عنف  اندالع  م�شاألة  Gإن  قوله  Gأمني  Nبري  عن 

وتهديدات بات ”م�شاألة وقت.“

امل�شلحة  العنا�رس  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رس   ºت�ش التن¶يمات  هذ√  يف  املن�شوية 

�شبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رسائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�شلحة 

تنادي  اŒاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�شيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�شح  املا�شي,  T/ôjGÈaشبا•   ‘h

التن¶يمات  Gإن  flت�شة,  Gأمريكية  هيÄة  Gأعدته 

با�شم  املعروفة  والعن�رسية  املت�شددة 

”‹موعات الكراهية“, التي ت�شع ن�شب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رسيحة معينة, تزايدت 

بن�شبة 54 يف املائة منذ عام 2000, لت�شل Gإىل 

Gأعداد غري م�شبوقة يف تاريï البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�شب جام غ�شبها على املهاجرين الالتينيني, 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد, وعلى رGأ�شهم Gأول 

Gأوباما,  بارا∑  اللون,  Gأ�شود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب االأزمة املالية العاملية, التي رفعت 

من�شوب امل�شاعر العدائية.

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

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  الأداء  التاأييد  ن�شبة  انîف�شت 

 50% من  الأقل  Gأوباما  بارا∑  االأمريكي 

Gإىل  TEGشارة  يف  كبري,  ا�شتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول ن¶ام الرعاية ال�شحية 

Vhشعف االقت�شاد.

الرGأي  ال�شتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  االأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�شتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبيا∑ Nل�س لنتيجة ‡اثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�شبة  Gأوباما  وGأعطى  االأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذ√ 

من ن�شبة االأغلبية يف هذين اال�شتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�شتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�شاأن الرعاية ال�شحية, 

لالقت�شاد   Åال�شي الو�شع  Gإىل  باالإ�شافة 

االأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  االأمريكي 

من البطالة.

الذي  ال�شتطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�شاف 

حتى  الãالثاء  يوم  من  Tشî�شا   1533 Tشمل 

Gأربع  ن�شبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقا•, Gأن ”االأمريكيني ي�شعرون بقلق Gأي�شا 

االإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�شاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية االحتادية“.

Gأ�رسع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�شبح 

الãانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

االأغلبية  من  الأقل  تاأييد√  ن�شبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�شتطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

Üô©dG  QÉÑNCG
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ÚeCÉàdG ´GƒfCG Ö∏ZCG πÑ≤f

Special Offer  75 $
initial exam

x-ray
 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج اال�شنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�شب بجل�شة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة اال�شنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�شور

))الرتكيبات

dentures"
اطقم اال�شنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و اال�شنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�س اال�شنان يف جل�شة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�شكال تقوË اال�شنان
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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

ا�شتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�شبات

www.nablussweets.com

á«∏°ùJ

نكات 
فيه واحد حم�ش�س دNل البيت متاNر فتحتله اNته الباب قام 

و�رسبهاقالها لي�س متاNر√

.…………………………
مرة واحد بîيل اووووووووي بيقولوله لو الدنيا برد 

تعمل ايه ?? قالهم هقعد جنب الدفايه .. طيب ولو برد 

اوي ?? قالهم هقرب من الدفايه.. طيب ولو برد اوي 

 ?? èاوي ?? قالهم هلزء يف الدفايه .. طيب ولو نزلت تل

قالهم ه�شغل الدفايه بÄه وامري لله

.…………………………
زوجة �شحيت من النوم يف ن�س الليل, مالقيت�س جوزها 

يف االأو�شة Nرجت تدور عليه لقيته يف ال�شالة واقف 

قدام النتيجة ا› ع احليطة بب�س يف التاريï وبيعيط بتقول 

له مالك يا حبيبي فيه ايه ? قال لها فاكرة من Nم�شة 

وع�رسين �شنة ملا باباكي اكت�شف اللي بينا وقال › لو ما 

اŒوزتها�س دلوقتي انا حادNلك ال�شجن تاNد تاأبيدة ?? 

قالت له طبعا فاكرة ودي حاجة تتن�شي ? قا لها وهو بيعيط 

اأهو لو كنت ات�شجنت, كان زماين اNدت افراج النهاردة

.…………………………
�شعيدي باجلي�س ا�شمه ثابت كل ما ي�رسñ ال�شابط 

باجلنود: ثااااااااااابت

يقول : اأفندم م م !!! 

ال�شابط قال له : : يا بابا م�س انت اأنا ق�شدي اثبتوا دون 

حركة . 

مع االأيام ا�شتÈî ال�شابط اأن الوزير �شيزورهم قال : اأكيد 

ثابت حيك�شفني مع الوزير , فاأح�شن › اأطلعه 

اأجاز√ . 

يوم و�شل الوزير �رسñ ال�شابط : ثابت .... ردوا عليه 

بقية اجلنود ال�شعايدة ب�شوت واحد : طلع اأجازة يافندم!!!!!!

.…………………………
واحد قال خلطيبته ملا ازمرلك ابقى انزىل قالتله ايه د√ انت 

ا�شرتيت عربيه قالها ال ا�شرتيت زمار√

.…………………………
مرة واحد حرامى دNل ي�رسق وهو بي�رسق �شاحبة ال�شقة 

�شافتة 

 ìم�شكته وقعدت عليه وقالت ىل الولد رو iينة اوîوهي ت

اند√ املعلم

احلرامى قال ب�رسعة يا واد وحياتك

.…………………………
مرة ولد �شاف قطة فى ال�شارع قال الأNو√ انا هاNد القطة 

دi اغ�شلها و اربيها.اNو√ قاله لو غ�شلتها هتموت و �شابه 

و م�شى..... رجع بعد �شاعتني لقى اNو√ بيعيط وبيقوله 

القطه ماتت.... قاله م�س قولتلك لو غ�شلتها هامتوت , 

قاله ماماتت�س و انا بغ�شلها ماتت و انا بع�رسها

.…………………………
يف مر√ عجوز م¶يعه �شايبها راحت على flفر ال�رسطه 

وقالت : �شايبي �شاع دورو› عليه 

قالها ال�رسطي الزم تو�شيفينا يا√  قالتلوا ا�شقر عنيه زرق 

قال ابنها ال ياما هذا مو ابوي  قالتلوا ا�شكت يا ولد بلكن 

لقونا واحد غريو واحلى منو

.…………………………
واحد بي�شال �شاحبه تعرف ا�شم رونالدواحلقيقى قاله 

�شالح قاله مني اللى قالك كد√ قاله انا �شمعت املعلق بيقول 

فاول ل�شالح رونالدو

.…………………………
واحد حب يوقف اتوبي�س لكنه ماوقف�س ... فجرi ورا√ 

حلد ما و�شل البيت فقال ملراته افرحى النهارد√ انا وفرت 

10قرو�س .... فقالت له يا Nيبتك م�س كنت Œرi ورا 

تاك�شى كنت وفرت تالته جنيه
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øª«d GQ ÉÑNG

 É°üî°T 70 πà≤J øª«dG OÉ«YCG
øjôNBG 393 Ö«°üJh

لقي 70 �شî�شاk من flتلف الفÄات 

العمرية م�رسعهم فيما اأ�شيب 

393 اNBرين باإ�شابات flتلفة 

بينهم 174

و�شفت اإ�شاباتهم بالبليغة يف 

حوادث ال�شري التي وقعت Nالل 

فرتة اإجازة عيد الفطر املبار∑ 

 Èاملمتدة من 8-13 �شبتم

اجلاري يف عموم طرقات 

حماف¶ات اليمن .

اأو�شحت اإح�شائية اأعدها مركز 

االإعالم االأمني التابع لوزارة 

الداNلية اليمنية اأن الفرتة نف�شها 

�شهدت وقوع 221 حادثة �شري 

يف عموم طرقات املحاف¶ات 

اليمنية.

واأرجعت االإح�شائية اأ�شباب 

وقوع حوادث ال�شري Nالل فرتة 

اإجازة عيد الفطر املبار∑ اإىل 

ال�رسعة الزائدة واإهمال ال�شائقني 

وامل�شاة والتجاوز اخلاطÅ على 

الطرقات الطويلة باالإ�شافة 

اإىل عدم التقيد با�شتîدام حزام 

االأمان واأ�شباب اأNرi متعلقة 

بال�شالحية الفنية للطرقات, 

وكذا االأعطال الفنية املفاجÄة يف 

املركبات.

…Qƒ°Sh á«æÁ ΩCG øe ÊÉŸCG º¡æ«H
 áª¡àH zIóYÉ≤dG{ øe 4 áªcÉfi :øª«dG

ÊÉ£jÈdG ÒØ°ùdG ∫É«àZG ádhÉfi

 IQhódG äÉYÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûj øª«dG
á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¢ù∏éŸ 134

ت�شار∑ اجلمهورية اليمنية يف اجتماعات الدورة 

134 ملجل�س جامعة الدول العربية التي تعقد على 

امل�شتوi الوزاري اخلمي�س بالعا�شمة امل�رسية 

القاهرة. 

واأو�شح نائب وزير اخلارجية الدكتور علي مãنى 

ح�شن  لدi مغادرته �شنعاء اأن هذا االجتماع ياأتي 

يف اإطار االإعداد للقمة العربية اال�شتãنائية املقرر 

عقدها يف اأكتوبر القادم باجلماهريية العربية الليبية 

ال�شقيقة. 

واأ�شار اإىل اأن الق�شية الفل�شطينية وتطوراتها �شتح¶ى 

باأهمية كبرية يف مناق�شات وزراء اخلارجية العرب 

, باالإ�شافة اإىل مناق�شة م�شتجدات االأو�شاع يف 

ال�شودان Nا�شة ما يتعلق با�شتعداداته ملرحلة 

اال�شتفتاء على تقرير امل�شري وحل الق�شايا اخلالفية 

بني �رسيكي ال�شالم. 

وبنيq نائب وزير اخلارجية اأن االجتماع �شي�شتعر�س 

الو�شع احلا› يف ال�شومال والتطورات التي ت�شهدها 

ال�شاحة ال�شومالية, باالإ�شافة اإىل flتلف امللفات 

ومن 

بينها ملف اإ�شالì اجلامعة العربية وم�شتجدات 

التح�شري للقمة االقت�شادية العربية املقرر عقدها يف 

بداية العام املقبل يف �رسم ال�شيï بجمهورية م�رس 

العربية.

تبداأ االإثنني املقبل حماكمة اأربعة 

عنا�رس مفرت�شني من تن¶يم القاعدة 

بينهم اأملاين و�شوري بتهمة حماولة 

اغتيال ال�شفري الÈيطاين يف �شنعاء 

اأواNر ني�شان )اأبريل( املا�شي, كما 

اأعلن م�شدر ق�شائي اأم�س. 

وقال امل�شدر لوكالة االأنباء الفرن�شية 

<>يوم االإثنني املقبل هو موعد اأول 
جل�شة يف حماكمة اأربعة من اأع�شاء 

القاعدة متهمني مبحاولة اغتيال ال�شفري 

الÈيطاين بينهم �شوري واأملاين>>. 

وكانت معلومات �شابقة قد اأ�شارت اإىل 

�شلوع اأربعة اأ�شîا�س يف االغتيال 

هم مينيان واأملاين وعراقي. وكانت 

النيابة اجلزائية املتî�ش�شة يف ق�شايا 

االإرهاب قد بداأت يف حزيران (يونيو( 

املا�شي التحقيق مع اأربعة اأ�شîا�س 

على �شلة مبحاولة ا�شتهداف ال�شفري 

الÈيطاين تيموثي تورلوت. 

وامل�شتبه به االأملاين يدعى رامي 

هن�س وهو ابن رجل اأعمال اأملاين 

واأمه مينية, بح�شب م�شادر ر�شمية. 

وبح�شب ال�شلطات اليمنية, فاإن امل�شتبه 

بهم االأربعة هم اأع�شاء يف ‹موعة 

<>كانت تîطط ال�شتهداف م�شالح 
ومن�شاBت حيوية>>. 

وكانت اأجهزة االأمن اليمنية قد اأكدت 

‘ 29 ني�شان(اأبريل( اأن االنتحاري 

الذي ا�شتهدف موكب ال�شفري الÈيطاين 

يف �شنعاء يف 26 ني�شان )اأبريل( 

املا�شي هو �شمن Nلية تطلق على 

نف�شها ا�شم <>احلزام النا�شف>>, 

وقد ” اعتقال مع¶م اأع�شائها وكانوا 

على �شلة وثيقة باالنتحاري عãمان 

علي ال�شلوي الذي لقي م�رسعه يف 

الهجوم. وتبنى تن¶يم قاعدة اجلهاد 

يف جزيرة العرب يف اBيار(مايو( 

الهجوم الفا�شل على موكب ال�شفري 

الÈيطاين. 

وكان ال�شفري تيموثي تورلوت ‚ا من 

هذا االعتداء حني اندفع االنتحاري 

باŒا√ موكبه على بعد 600 كيلو 

مرت من مبنى ال�شفارة وفجر حزامه 

النا�شف. 

واأدi االعتداء على موكب ال�شفري 

 ìاإىل اإ�شابة ثالثة من املارة بجرو

واأغلقت القن�شلية على اأثر√ لنحو 

اأ�شبوعني.

 á«dDƒ°ùe Ú«Kƒ◊G πªëj øª«dG
 â°ùdG •É≤ædG ¥ôN

قالت االأجهزة االأمنية اليمنية مبحاف¶ة اجلوف 

اأن العنا�رس احلوثية كãفت من وجودها يف 

منطقة الرحمة والر�رسا�س مبديرية بر• 

العنان ب�شكل متزامن مع زيادة اأعمال التهديد 

والرتهيب للمواطنني يف املديرية من قبل 

احلوثيني.

واأو�شحت اأن العنا�رس احلوثية متار�س هذا 

النوع من اإرهاب املواطنني لكي يتمكنوا من 

اال�شتيالء على املجمع احلكومي باملديرية, 

وم�شاءات اأNرi يف بر• العنان.

وحملت االأجهزة االأمنية يف اجلوف احلوثيني 

امل�شوؤولية عما 

يرتتب عن هذ√ 

االأعمال الرعناء 

 Èالتي تعت

 kاNشار� kرقاN

التفاق النقا• 

ال�شت واBلياتها 

التنفيذية. 

IƒÑ°ûH Úªc ‘ Ú«æÁ ÚjóæL πà≤e

قتل جنديان مينيان يف كمني ن�شبه م�شلحون يف مديرية ميفعة مبحاف¶ة �شبوة 

امل�شطربة.

عدن: قتل جنديان مينيان اخلمي�س يف كمني ن�شبه م�شلحون ‹هولون يف 

مديرية ميفعة مبحاف¶ة �شبوة )جنوب �رسق اليمن( حيå ين�شط تن¶يم القاعدة, 

ح�شبما افاد م�شوؤول امني لوكالة فران�س بر�س.

واكد امل�شوؤول ان اجلنديني لقيا حتفهما يف حملة احلوطة, وهي يف �شواحي 

ميفعة, عندما كانا �شمن دورية ع�شكرية يف طريق العودة من منطقة �شلمون 

التي �شهدت الãالثاء هجوما فا�شال ا�شتهدف انبوبا ا�شرتاتيجيا للغاز دون ان 

تتاثر عمليات النقل فيه.

واو�شحت م�شادر حملية و�شهود عيان لوكالة فران�س بر�س ان م�شلحني 

‹هولني هاجموا الدورية بقنبلة يدوية قبل ان يطلقوا عليها قذيفة »اBر بي 

جي« ما ادi اىل احرتاق مركبة اجلنديني وم�رسعهما.

وبح�شب هذ√ امل�شادر, متكن املهاجمون من الفرار اىل جهة غري معلومة.

ويف حماف¶ة ابني اجلنوبية, القب�س على Nم�شة متهمني بالت�شرت على عنا�رس 

من تن¶يم القاعدة يف مديرية لودر التي �شهدت معار∑ قا�شية بني اجلي�س 

اليمني والتن¶يم املتطرف ال�شهر املا�شي, ح�شبما اعلنت وزارة الداNلية اليوم 

اخلمي�س على موقعها االلكرتوين.

وقالت الوزارة ان القوi االمنية القت القب�س على املتهمني اخلم�شة »اثر 

حتريات ومعلومات اكدت تورطهم بايواء العنا�رس االرهابية يف منازلهم 

وتقدميهم ت�شهيالت flتلفة لتحركاتهم Nالل مالحقة االأجهزة االمنية للعنا�رس 

االرهابية مبديرية لودر« التابعة البني.

وكان حماف¶ة ابني �شهدت اي�شا يف اال�شابيع االNرية ت�شاعدا ملحوXا يف 

هجمات تن¶يم القاعدة الذي تبنى عدة هجمات ا�شتهدفت عنا�رس القوات اليمنية 

بينها N�شوما هجوم على مركز ع�شكري يف جعار ا�شفر عن مقتل 12 �شî�شا 

بينهم 11 جنديا.
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 ó«©dÉH πØà– á«µjôe’G á«fGOƒ°ùdG á£HGôdG

 øة مÑوكوك Ωاà“ يا�شر Üال�شا ÊاOالفنا¿ ال�شو
الZاÊ ال�شوOاfية   اÿالدة

�شالì الدين ادري�س – �شحفي  �شوداين  مقيم 

يف نيويور∑   

لل�شائم  فرحتان كما ورد يف ال�شنة النبوية 

ال�رسيفة فرحة بافطار√ وفرحة يوم عيد√ 

... ولكن الرابطة ال�شودانية االمريكية 

وعلي طريقتها اخلا�شة ا�رست ان ت�شيف 

ا› اجلالية ال�شودانية يف منطقة نيويور∑ 

�شواحيها ا�رست علي ا�شافة  فرحة ثالãة 

وهي ا�شت�شافة الفنان ال�شاب يا�رس متتام يف 

ليلة اجلمعة الذي �شادف اول ايام عيد الفطر 

املبار∑ وح�رست اجلالية ب�شيبها و�شبابها و 

 Èيابها وجاللبيها   لتعãن�شائها ورجالها وب

عن فرحتها  الغامرة بالعيد وحتيي وت�شلم 

علي بع�شها البع�س وت�شتمع بباقة من الطرب 

اال�شيل  وكان لها ما ارادت بقيت اجلالية 

تغني وترق�س حتي ال�شاعات االو› من 

�شباì ال�شبت  . 

اقيمت احلفلة الغنائية يف قاعة الود بÈوكلني 

وامها  اعداد غفرية من افراد اجلالية 

ال�شودانية وا�شدقائهم  الذين ا�شتمتعوا بليلة 

من الف اليلة وليلة  فكانت فرحة عيد الفطر 

املبار∑ وفرحة اللقاء باجلميع .  

اNتار يا�رس حقيبة الفن ال�شوداين وغار يف 

اغوارها وكهوفها املده�شة  وا�شابريها 

امل�شيÄة  ودهاليزها العجيبة ونهل من 

ثمارها القطوف الدانية واNتار زهرات 

نديات قدمها اجلالية ال�شودانية يف نيويور∑  

فكان االنفعال والتفاعل  مع االوتار 

ال�شودانية املرهفة �شاعد√ يف ذلك عازف 

االورغن املبدع االñ نادر و�شاحب ال�شاوند 

الفنان ال�شاب نوري. 

قدم  احلفل اال ñ من�شور عبد الرحيم الذي 

اطل ا› احل�شور بعد اجازة �شيفية  رائعة 

ق�شاها بني االهل واال�شدقاء يف الوطن 

العزيز الغا› وكان يطل  بني الفينة واالNري 

من Nالل » نافذته« امل�شيÄة يف » �شودانيز 

اوالين » حيا االñ من�شور احل�شور قدم 

 Ëالنهاين العاطرات ا› اجلالية بالعيد الكر

حياهم متمنيا لهم ال�شحة والعافية واملال 

والبنون .  بعدها قدم الفنان ال�شاب يا�رس 

متتام الذي اطل بباقة  من الفن ال�شوداين 

 ïالرفيع . وطاف وحلق بهم  يف التاري

واجلغرافيا  واالدب الذي ابدعته نîبة من 

عباقرة الفن و دهاقنة الطرب . 

رغم ان الكل جاءوا ا› اال�شتماع 

واال�شتمتاع  ولكن الرابطة ال�شودانية ‡ãلة 

يف �شî�س رئي�شها  كان البد ان تقف وحتيي 

 ñوتبار∑ له العيد حيا   اال Ëاجلمع الكر

ح�شن عي�شي احل�شور �شاكرا اللجنة التنفيدية 

علي املجهود اخلارق الذي بذل لتîرج  بحلة 

بهية يف هذا املحفل الكرË ولعل ال�شكرتارية 

الãقافية وامينها الن�شط االñ علي حممد احل�شن 

 ìعودتنا علي هذا االمتاع و كان لهم القد

املعلي يف امتام وا‚از هذ√ الت¶اهرة 

الفنية ال�شودانية الرائعة .  العيد ال�شك 

هو منا�شبة للت�شامح والتاأNي  والتعا�شد 

لذلك دعي االñ رئي�س الرابطة  ا› 

تا�شيل هذ√ ال�شجية يف العيد منا�شدا  

اجلالية لتعميق هذ√ ال�شفات االن�شانية يف  

ما بينها النها توؤدي ا› الرتابط واالNاء 

وهذ√ الرتبة التي نحن يف ام�س احلاجة 

اليها لكي تعمل وت�شري ا› االمام وهي 

التقوم بذلك اال من Nاللكم و ومودتكم 

يالرتابط االNوي ال�شادق .  

نقطة هامة ا�شار اليها االñ ح�شن عي�شي 

وهي انعقاد اجلمعية العمومية يف اكتوبر 

القادم والبد من الت�شجيل للح�شول علي 

البطاقة ليت�شني امل�شاركة, ودعي كل 

االNوة ا› االت�شال باللجنة التنفيذية 

وتوفري املعلومات الالزمة يف هذا 

االطار.  

وهي قطعا  دعوة من رئي�س الرابطة 

للجميع للم�شاركة وهو دليل علي 

الرابطة ملك للجميع وهي لي�شت حكرا 

علي فÄة بعينها وكل �شوداين له  احلق 

يف امل�شاركة والت�شويت واالنتîاب  

واالن�شمام ا› اللجنة التنفيذية يف 

الرابطة ومهما كانت اخلالفات يف الفرتة 

املا�شية فان الفرتة القادمة نتمني ان  

نفتح �شفحة جديدة مع الكل وهي مفتوحة 

للجميع .   

�شاركت يف التقدË اي�شا االعالمية 

 åاملعروفة اح�شان عبد املتعال حي

ا�شارت ا› ان  الفنان ال�شاب يا�رس 

⁄ يكن فقط موؤدي لفن احلقيبة  ولكنه  

ومãقف ومتابع للجذور ذلك الفن منذ 

الن�شÄة وXهر ذلك جليا من Nالل اللقاءات 

العديدةالتي  اجراها اال�شتاذ القدير عو�س 

بابكر�شاحب » حقيبة الفن »  ومنها Xهر ان 

الفنان عرف الكãري من القوالب اللحنية من 

حيå املقامات وال�شال⁄ املو�شيقية  وهذ√ 

كانت وا�شحة يف االداء.  وا�شار ا› ذلك 

املرحوم  اال�شتاذ ال�شاعر ابراهيم احمد عبد 

الكرË يف برنا‹ه وان متتام   غا�س يف 

بحور احلقيبة ودر�س تاريîها وكيف  ان 

بع�س االغنيات كان حلنها قد �شبق كلماتها 

لذلك جاء االبداع طبيعيا ‡هورا بفطرة 

تلقائية  نهلت من ذلك النهر اخلالد. 

Œول يا�رس متتام يف حديقة الغناء ال�شوداين 

وقدم باقة متميزة من اغاين احلقيبة  --- 

وقدم علي �شبيل املãال ال احل�رس  هل تدري 

يا نع�شان ...... يا �شاحر املحا�رس ح�شنك 

بديع ت�شفي اجلروì والروì . ياحبيبي 

وين حنانك  وانا قلبي داب من العذاب 

......... و�شا ع من ال�رساب ...... 

واملوت ع�شانك   كانت هذ√ االغنيات عودة 

ا› تلك االيام من الوله و ال�شوق والع�شق 

ال�شويف النييل. حيå كانت املراأة ال�شودانية  

تقف هنا∑ يف �شرتها املنيع ال تîرج اال 

ملاما واليراها العا�شق الولهان اال غفلة من 

عيون الزمان  وعندها  تندلق ا�شمي امل�شاعر 

االن�شانية التي افرزت لنا 

من قلبي ..... من اجل املحبة .....وهبت 

ليك �شعر الغزل 

ياربيع الدنيا  ...... يا نورعيني   ..... 

يا اماين هواي 

يا اNت روحي ...... يامعني اجلمال 

تدفقت امل�شاعر االن�شانية �شل�شة جيا�شة  معÈة 

عن ادق امل�شاعر االن�شانية  التي المتلك اال 

 Èتنفعل معها فكانت ال�شاحة يف قاعة الود تع

عن تلك امل�شاعر يف عفوية وانطالقة  ال تقف 

دونها حدود.  

كانت اغاين  ال�شريةو احلما�س   لها ن�شيب 

التي متãل  واحدة من اقانني ال�شعر الغنائي 

يف ال�شودان فكانت 

الفار�س اجلعجاع  ......

واخلالة والعمات ......

ويف احلارة ما بتفات .......

عندها طارت العكاكيز يف الهواء  وكانت 

العر�شة  و«اجلدعنة« ال�شودانية  التي التقطتها 

عد�شة امل�شورين  يف م�شهد الميكن و�شفه 

بالكلمات .  

�شاركت يف احلفل االNت مريي مبالحمها 

ال�شودانية اال�شيلة  وب�شمتها البي�شاء النا�شعة 

رق�شت وب�رست  وكانت امياءة رائعة وحدة 

ال�شودان واننا مهما اNتالفنا فهو وطن واحد 

و�شعب واحد وم�شري واحد . وامتني ونحن 

يف هذا املحفل ان يعود الينا العام القادم 

ونحن نرفل  يف ال�شودان الواحد املوحد . 

�رسف احلفل العديد من االNوة يف الواليات 

واملدن القريبة  الباين – كونكتيت – بو�شطن 

وبالطبع نيو جر�شي  وكانت فرحة للقاء 

اال�شدقاء واالهل واالحتفال بالعيد يف 

بوتقة �شودانية  ان�شهرت فيها كل امل�شاعر 

واالح�شا�شي�س التي جمعت بني فرحة العيد 

وفرحة اللقيا .  

التحية للرابطة ال�شودانية التي قدمت  اجلالية 

عيدية   رائعة اNرجت منها ال�شجن واالرق 

واحلزن النبيل  والتوادد والرتاحم حتية 

Nا�شة ا› كل فرد  من افراد اللجنة التنفيذية 

الذين �شهروا  وتعبو  وحر�شوا ان يقدموا 

هذا العمل الرائع .  و اليبقي اال ان نقول 

اننا يف  ام�س احلاجة اليه لكي ن�شري ا› االما 

م  نحن يف حاجة ا› الرتابط والتاNي فان 

الذئب ياأكل ال�شاة  اذا  انفلتت من ا�شحابها .  

ودمتم وكل عام وانتم يîري 
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تل∂ ال�شنو¿ 
تلك ال�شنون الغاربات ورائي         �شفر كتبت حروفه بدمائي 

ها بل ع�شتها       لتبني يف �شيمائها �شيمائي  qما ع�شتها الأعد

ها            عمري وعمر ال�شîرة ال�شماء  qان لو اأين قنعت بعدqشي�

ولبذqين يوم التفاNر �شاطىء        ما فيه غري رماله اخلر�شاء 

ال حت › العلياء يف اBفاقها     فاأردتها دربا اأىل العلياء 

وحمبة للîري ت�رسي يف دمي      ورعاية لل�شعف وال�شعفاء 

وعبادة للحق اأين وجدته          واحل�شن يف االأحياء واالأ�شياء 

لتدور بعدي ق�شة عن �شاعر          رق�شت به الدنيا جناì �شياء 

ن�رس الطيوب على دروب حياته       و�رسi هوi يف الطيب و االأنداء 

واأطلq يف قلب البîيل �شماحة        و�شجاعة يف ال�شلم والهيجاء 

وهوi على ال¶الم �شو• بالء  وم�شى اأىل امل¶لوم بارق رحمة 

فتعز دنيا قد طوت اBبائي    وته�س دنيا اأطلعت اأبنائي 

تلك ال�شنون ببوؤ�شها ونعيمها            مالت بعودي وانطوت بروائي 

اأين ال�شباب األفq اأحالمي به       لي�س ال�شباب االBن › برداء 

نف�شي حت�س كاأ‰ا اأثقالها        قد Nريت فتîريت اأع�شائي 

ركبا من االأ�شواء و االأ�شذاء  كم من روؤi طلعت على جنباتها 

قلبت فيها بعد الأي ناXري   فتعÌت عيناي باالأ�شالء 

يا لل�شحايا ال يرفq ملوتها       جفن وال حت�شى مع ال�شهداء 

ودعت لذات اخليال وعفتها          ور�شيت اأن اأ�شقى مع احلكماء 

فعرفت مãلهم باأين موحد     بوؤ�شي,واأين Nالق نعمائي 

 .

اإين اأراين بعد ما كابدته    كالفلك Nارجة من الأنواء 

وك�شائح بل≠ املدينة بعدما        �شلq الطريق وتا√ يف البيداء 

�شكرا الأ�شحابي فلوال حبهم    ⁄ اأقرتب من عا⁄ الالأالء 

بهم اقتحمت العا�شفات مبركبي    وبهم عقدت على النجوم لوائي 

 

�شكرا الأعدائي فلوال عيãهم       ⁄ اأدر اأنهمو من الغوغاء 

عر�س املحبة ماأ” البغ�شاء  نه�س االأ�شى ملا �شحكت قلوبهم 

اد اأين فتqهم       وتركهم يتعÌون ورائي  qذين اإىل احل�ش

وNطيÄتي الكiÈ اإليهم اأنهم            قعدوا و⁄ اأقعد على الغÈاء 

عفو املروءة والرجولة اأنني             اأNطاأت حني ح�شبتهم ن¶رائي 

روحي فطاب والوؤ√ ووالئي  �شكرا لكلq فتى مزجت بروحه   

من كان يحلم بال�شماء فاإين               يف قلب اإن�شان وجدت �شمائي 

احل�شن يوجد حني يوجد راBء  لي�س اجلمال هو اجلمال بذاته 

اإال هباء عالقاk بهباء  ما الكون? ما يف الكون لوال اBدم 

واأبو الÈية ما اأبان وجود√        واأ” غايته �شوi حواء 

اإين �شكبت اخلمر حني �شكبتها            للنا�س , ال لالأ‚م الزهراء 

ال ت�رسب اخلمر النجوم واإن تكن  مع�شورة من اأنف�س ال�شعراء 

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

óªfi :∫É°üJE’G
646-339-6759 :∞JÉ¡dG
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يف اإ‚از �شîم لعلوم الطب احلديãة, �شنqع علماء من جامعة براون 

االأمريكية اأول مبي�س ب�رسي اإ�شطناعي. وب�رسعة, ترددت اأ�شداء 

 kموازيا kر اإليه باعتبار√ اإ‚ازا¶ oاالكت�شاف يف اأرجاء املعمورة. ون

ف اىل �شيفرة الكائن  qالنعجة املعجزة »دوللي« )1997( والتعر ñالإ�شتن�شا

االإن�شاين )2001(.

ل ل�شنع جلد  qيوم وحيد, عن التو�ش iو⁄ يف�شل هذا االإ‚از �شو

 mìاإ�شطناعي. و⁄ ي�شابه اجللد اال�شطناعي »اأ�شله« الطبيعي اإال يف منا

قليلة, N�شو�شاk القدرة على االإح�شا�س ونقله. ويف املقابل, ميتلك 

املبي�س اال�شطناعي قدرات تت�شمن قابليته الإن�شاج البيو�س االإنãوية, 

م علماء  qحني ت�شبح موؤهلة للتلقيح. وقد ,èوالو�شول بها اىل مرحلة الن�ش

جامعة براون, املتî�ش�شة يف البحوث عن املراأة والطفل, هذا املبي�س 

 kل حال qاأنه ي�شك kشو�شا�N ,اال�شطناعي باعتبار√ طفرة يف بحوث اخل�شوبة

للن�شاء اللواتي ي�شÍ بال�رسطان, واللواتي ت�شاب مباي�شهن باأثر من 

االأ�شعة واالأدوية الكيماوية امل�شتîدمة يف عالجه.

وبيqنت الÈوف�شورة �شاندرا كار�شون اأنها املرة االأوىل التي يتو�شل فيها 

لم اىل �شنع مبي�س يحتوي االأنواع الãالثة من االأن�شجة التي يحتويها  pالع

. واأ�شارت اىل ان فريقها ⁄ يكتف ب�شنع مبي�س  kمبي�س املراأة طبيعيا

م تراكيبها  q¶الثي الأن�شجة املبي�س, بل عمل على اأن ينãيحتوي الرتكيب ال

. ون�رس اإ‚از كار�شون وفريقها  kمبا يتماثل مع حالها يف املبي�س طبيعيا

 Journal »وداك�شن اأند جيناتك�سÈيف ‹لة »جورنال اأوف اأ�شي�شتد ري

 kترجمتها حرفيا( of Assisted Reproduction and Genetics
»‹لة الو�شائل امل�شاعدة يف االإ‚اب واجلينات«(.

واأو�شحت كار�شون اأي�شاk ان املبي�س اال�شطناعي ي�شلح كاأداة ملراقبة 

�شيب املبي�س وما ينتجه من  oر اال�شطرابات واالأمرا�س التي ت qتطو

بيو�س اإنãوية, التي تعتÈ م�شدر تهديد مزمن للمراأة وN�شوبتها. 

هت بقدرة هذا الع�شو اال�شطناعي على حفظ  qونو

, اإذ بات م�شتطاعاk ا�شتîراج هذ√  kبيو�س الن�شاء اأي�شا

البيو�س يف حال تعر�شها للîطر )اأدوية, اأ�شعة...(, 

وان�شاجها اإ�شطناعياN kارج ج�شد املراأة. واأ�شارت 

كار�شون اىل اأن هذا اال‚از ا�شتند اىل اNرتاق علمي 

 p⁄ب )اأغ�شط�س( الفائت على يد العاBحدث يف �شهر ا

االأمريكي جيفري مورغان, الذي متكن من �شنع 

مادة ا�شطناعية ت�شتطيع احت�شان Nاليا ا�شطناعية, 

واإعطائها الرتاكيب التي يرغب العلماء بها.

وا�شتoعملت اأن�شجة ب�رسية اأNذت من اإحدi املتÈعات, 

يف عملية ت�شنيع هذا املبي�س. ومتqãل التحدي فعلياk يف 

جعل املبي�س االإ�شطناعي قادراk على اإنتاج البوي�شات 

واإن�شاجها, اإنطالقاk من Nاليا اأولية يف اأن�شجته.

للمزيد من املعلومات, من امل�شتطاع الرجوع اىل موقع 

brown. »جامعة براون على االإنرتنت »براون. اإديو

edu
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 ∞FÉ£dG ¥ÉØJG
هو اتفاق ” التو�شل اليه بوا�شطة اململكة 

 áæjóe ‘ 1989 Èالعربية ال�شعودية يف  �شبتم

الطائف. واأنهى هذا االتفاق احلرب االأهلية 

اللبنانية, ح�رس√ 62 نائباk لبنانياk من اأ�شل 

73, 8 من الذين ⁄ يح�رسوا االجتماع ⁄ 

يرتبط تغيبهم باأ�شباب �شيا�شية, بينما اإرتبط 

ا�شم 3 نواب باملقاطعة الأ�شباب �شيا�شية وهم 

رميون اإد√ واألبري flيÈ واأميل روحانا 

�شقر.

املادة 1:املبادÇ العامة واالإ�شالحات

املبادÇ العامة   .1

اأ- لبنان وطن �شيد حر م�شتقل, وطن 

نهائي جلميع ابنائه, واحد اأر�شا و�شعبا 

وموؤ�ش�شات, يف حدود√ املن�شو�س عنها يف 

الد�شتور اللبناين واملعرتف بها دوليا.

ب- لبنان عربي الهوية واالنتماء, وهو ع�شو 

موؤ�ش�س وعامل يف جامعة الدول العربية 

وملتزم مبواثيقها, كما هو ع�شو موؤ�ش�س 

وعامل يف من¶مة االأ· املتحدة وملتزم 

مبيãاقها. وهو ع�شو يف حركة عدم االنحياز. 

وŒ�شد الدولة اللبنانية هذ√ املبادÇ يف جميع 

احلقول واملجاالت دون ا�شتãناء.

ج- لبنان جمهورية دميقراطية برملانية, 

تقوم على احرتام احلريات العامة, ويف 

طليعتها حرية الراأي واملعتقد, وعلى العدالة 

االجتماعية وامل�شاواة يف احلقوق والواجبات 

بني جميع املواطنني دون متايز اأو تف�شيل.

د- ال�شعب م�شدر ال�شلطات و�شاحب ال�شيادة 

ميار�شها عÈ املوؤ�ش�شات الد�شتورية.

ه`- الن¶ام القائم على مبداأ الف�شل بني 

ال�شلطات وتوازنها وتعاونها.

و- الن¶ام االقت�شادي حر يكفل املبادرة 

الفردية وامللكية اخلا�شة.

ز- اال‰اء املتوازن للمناطق ثقافيا 

واجتماعيا واقت�شاديا ركن اأ�شا�شي من 

اركان وحدة الدولة وا�شتقرار الن¶ام.

ì- العمل على حتقيق عدالة اجتماعية 

�شاملة من Nالل االإ�شالì املا› 

واالقت�شادي واالجتماعي.

•- اأر�س لبنان اأر�س واحدة لكل 

اللبنانيني. فلكل لبناين احلق يف االقامة 

على اي جزء منها والتمتع به يف Xل �شيادة 

القانون, فال فرز لل�شعب على اأ�شا�س اي 

انتماء كان. وال Œزئه وال تق�شيم وال 

توطني.

ي- ال �رسعية الي �شلطة تناق�س ميãاق 

العي�س امل�شرت∑

االإ�شالحات ال�شيا�شية   .2

اأ- ‹ل�س النواب:‹ل�س النواب هو ال�شلطة 

الت�رسيعية ميار�س الرقابة ال�شاملة على �شيا�شة 

احلكومة.

ب- رئي�س اجلمهورية:رئي�س اجلمهورية هو 

رئي�س الدولة ورمز وحدة الوطن. ي�شهر على 

احرتام الد�شتور واملحاف¶ة على ا�شتقالل 

لبنان ووحدته و�شالمة ارا�شيه وفقا الحكام 

الد�شتور. وهو القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 

التي تî�شع ل�شلطة ‹ل�س الوزراء

ج- رئي�س ‹ل�س الوزراء:رئي�س ‹ل�س 

الوزراء هو رئي�س احلكومة ميãلها ويتكلم 

با�شمها, ويعتÈ م�شوؤوال عن تنفيذ ال�شيا�شة 

العامة التي ي�شعها ‹ل�س 

الوزراء

د- ‹ل�س الوزراء:تنا• 

ال�شلطة االجرائية مبجل�س 

الوزراء. 

ه`- الوزير:تعزز 

�شالحيات الوزير مبا 

يتفق مع ال�شيا�شة العامة 

للحكومة ومع مبداأ 

امل�شوؤولية اجلماعية وال 

يقال من من�شبه اال بقرار 

من ‹ل�س الوزراء, اأو 

بنزع الãقة منه افراديا يف 

‹ل�س النواب.

و- الغاء الطائفية 

ال�شيا�شية:الغاء الطائفية 

ال�شيا�شية هدف وطني 

اأ�شا�شي يقت�شي العمل 

على حتقيقه وفق Nطة 

مرحلية, وعلى ‹ل�س 

النواب املنتîب على 

اأ�شا�س املنا�شفة بني 

امل�شلمني وامل�شيحيني 

اتîاذ االجراءات املالئمة 

لتحقيق هذا الهدف وت�شكيل 

هيÄة وطنية برئا�شة رئي�س 

اجلمهورية, ت�شم باالإ�شافة 

اإىل رئي�س ‹ل�س النواب 

ورئي�س ‹ل�س الوزراء 

�شî�شيات �شيا�شية وفكرية 

واجتماعية. مهمة الهيÄة 

درا�شة واقرتاì الطرق 

الكفيلة باإلغاء الطائفية 

وتقدميها اإىل ‹ل�شي النواب 

والوزراء ومتابعة تنفيذ 

اخلطة املرحلية.

املادة 2: ب�شط �شيادة الدولة 

اللبنانية على كامل االرا�شي 

اللبنانية

مبا انه ” االتفاق بني االطراف اللبنانية على 

قيام الدولة القوية القادرة املبنية على اأ�شا�س 

الوفاق الوطني, تقوم حكومة الوفاق الوطني 

بو�شع Nطة اأمنية مف�شلة مدتها �شنة, هدفها 

ب�شط �شلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل 

االرا�شي اللبنانية بوا�شطة قواتها الذاتية, 

وتت�شم Nطوطها العري�شة باالتي:

االعالن عن حل جميع امليلي�شيات   .1

اللبنانية وغري اللبنانية وت�شليم ا�شلحتها اإىل 

الدولة اللبنانية Nالل �شتة اأ�شهر تبداأ بعد 

الت�شديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتîاب 

رئي�س اجلمهورية وت�شكيل حكومة الوفاق 

الوطني, واقرار االإ�شالحات ال�شيا�شية 

ب�شورة د�شتورية.

تعزيز قوi االمن الداNلي.  .2

تعزيز القوات امل�شلحة.  .3

حل م�شكلة املهجرين اللبنانيني   .4

جذريا واقرار حق كل مهجر لبناين منذ العام 

1975 م بالعودة اإىل املكان الذي هجر 

منه وو�شع الت�رسيعات التي تكفل هذا احلق 

وتاأمني الو�شائل الكفيلة باإعادة التعمري.

املادة 3: حترير لبنان من االحتالل 

االإ�رسائيلي

ا�شتعادة �شلطة الدولة حتى احلدود اللبنانية 

املعرتف بها دوليا تتطلب االتي:

اأ- العمل على تنفيذ القرار 425   ·
و�شائر قرارات ‹ل�س االمن الدو› القا�شية 

باإزالة االحتالل االإ�رسائيلي اإزالة �شاملة.

ب- التم�شك باتفاقية الهدنة   ·

املوقعة يف 23 اBذار 1949 م.

ج- اتîاذ كافة االجراءات الالزمة   ·
لتحرير جميع االرا�شي اللبنانية من االحتالل 

االإ�رسائيلي وب�شط �شيادة الدولة على جميع 

ارا�شيها ون�رس اجلي�س اللبناين يف منطقة 

احلدود اللبنانية املعرتف بها دوليا والعمل 

على تدعيم وجود قوات الطوارÇ الدولية يف 

اجلنوب اللبناين لتاأمني االن�شحاب االإ�رسائيلي 

والتاحة الفر�شة لعودة االمن واال�شتقرار اإىل 

منطقة احلدود.

املادة 4: العالقات اللبنانية ال�شورية

ان لبنان, الذي هو عربي االنتماء والهوية, 

تربطه عالقات اNوية �شادقة بجميع الدول 

العربية, وتقوم بينه وبني �شوريا عالقات 

 ïيزة ت�شتمد قوتها من جذور القربى والتاري‡

وامل�شالح االNوية امل�شرتكة, وهو مفهوم 

يرتكز عليه التن�شيق والتعاون بني البلدين 

و�شوف Œ�شد√ اتفاقات بينهما, يف �شتى 

املجاالت, مبا يحقق م�شلحة البلدين ال�شقيقني 

يف اطار �شيادة وا�شتقالل كل منهما. ا�شتنادا 

اإىل ذلك, والن تãبيت قواعد االمن يوفر 

املناñ املطلوب لتنمية هذ√ الروابط املتميزة, 

فانه يقت�شي عدم جعل لبنان م�شدر تهديد 

المن �شوريا و�شوريا الأمن لبنان يف اي حال 

من االأحوال. وعليه فاإن لبنان ال ي�شمح باأن 

يكون ‡را اأو م�شتقرا الي قوة اأو دولة تن¶يم 

ي�شتهدف امل�شا�س باأمنه اأو اأمن �شوريا. وان 

�شوريا احلري�شة على اأمن لبنان وا�شتقالله 

ووحدته ووفاق ابنائه ال ي�شمح باأي عمل يهدد 

اأمنه وا�شتقالله و�شيادته.

 1931 ÈªàÑ°S 16
ا �éŸاd� ógليب« عªر  kقæس� Ωó©J يةdا£jE’� ä�قوd�

.QتاîŸ�
 1978 ÈªàÑ°S 17

 öüم ÚH óيØjO Öامc يةbاØJ� ≈ي™ علbتوd�
.πيF�ö�E�h

 1952 ÈªàÑ°S 18
 πستقي�j …Qوÿ� ةQساûH يةfاæلبd� ةjQو¡ª÷� ¢�يFQ

مd� øرFا�سة –V âس¨§ �ûdساbh ,´Qبπ ��ستقاdت¬ 
 ¢ûي÷� óFاb ا�سةFرH ةjرµومة ع�سµح πيµسûتH Ωاb
 ∂dPh §قa A3 �أع†سا øم ¬fوµم Üس¡ا� O�Dوa A�لوd�

ójóL ¢�يFQ Üاîتf� Ú◊ OÓبd� Qأمو� Òت�سd
  1914 ÈªàÑ°S 19

 πاعيªس�E� …وjóÿ� øH� πامc Úسبو¿ ح�سüæjõلي‚E’�
ا عل≈ مó©H ∂dPh öü �أ¿ bامو îHل™ �øH �أNي¬  kfسل£ا�

.Êاãd� »ªو… عبا�¢ حلjóÿ�
2001 ÈªàÑ°S 20

 Üا£N ‘ øل©j ¢�وH ليوHO êQوL »µjي�¢ �’أمرFرd�
.ÜاgQE’� ≈عل Üر�¢ �◊ر¨fوµd� Ωأما�

  1990 ÈªàÑ°S 21
f� AóH©قاO موD“ر �d£اH ∞Fاd�س©وjOة ◊π مûسµلة 

�◊رÜ �’أgلية �dلبæاfية.
 1862 ÈªàÑ°S 22

 ‘ óبي©d� رjر– øل©j ¿وµæيd Ωاg�رHي�¢ �أFرd�
�dو’jاŸ� äتóëة.
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»Hô©dG â«ÑdG äÉÑل£àe áaÉch..¿ƒØلàdG ähôc-¬cGƒa-ô°†N

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

6824 5th Ave brooklyn NY 11220
718-238-9696

◊ÓM êÉLOh Ωƒل
áلª÷G ô©°ùH äÉfƒØ«لJ ähôc

äGQÉ¡H-á¡cÉa- QÉ°†N
 áaÉc á«Ñلàd ΩÉJ OGó©à°SG

ºكJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

 á«bô°ûdG áª©WC’G áaÉc
á«cÎdG äÉjƒ°ûŸGh
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