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!ñوQب�سرعة ال�سا ïطفل ي�سي
 والأطباء حائرو¿ يف لند¿ وواTسن£ن

و�صل الطفل الربيطاين هاري 

كراوثر )5 �صنوات( اإىل الواليات املتحدة 

االأمريكية, وهو يعاين من مر�ض غريب 

جدا, حيث اأن �صنة هاري الواحدة تعادل 

(11�صنة( اأي اأن هاري ابن اخلام�صة من 

العمر اأ�صبح االآن عمره 55 عاما, بفعل 

مر�ض نادر وغريب جدا, وقد انحل ج�صده 

وه�صمت عظام مفا�صله واأخذ جلده بالتاآكل يف 

مناطق القدمني والركبة واأطراف اأ�صابعه.

وقال ديري فوليك )51 عاما( الطبيب املعالج 

حلالة هاري يف الواليات املتحدة ”اإن حالة 

هذا الطفل غريبة جدا, فاأ�صابعه يتك�رس فيها 

العظم ويتعرى منها اجللد وهو يكرب بنحو 

اإحدى ع�رسة �صنة كل عام, وما يثري القلق اأن 

حالته م�صتع�صية وقد ال ت�صتجيب الأي نوع من 

اأنواع من العالج“.

وقد اأكد املركز ال�صحي املعالج له يف 

بريطانيا اأنه يعاين من مر�ض نادر جدا 

ي�صمى ”ال�صيخوخة امل�صاعفة“, وتعد 

اأول واأغرب حالة يف العامل ومل ت�صجل 

االإح�صاءات والدرا�صات مثلها من قبل.

 

ويف الواليات املتحدة, اأكد االأطباء اأنهم غري 

قادرين على التعامل مع هذا املر�ض, ويف 

انتظار الفحو�صات والتحاليل مت�صي ال�صنوات 

�رسيعا بالطفل نحو ال�صيخوخة املبكرة.

وقال كراوثر والد هاري: نحن يف �صباق مع 

الزمن, واأعرف اأنها مهمة ع�صرية لكن قلبي 

يتمزق على ابني.

من ناحيتها, قالت �صاروين والدة الطفل 

QÉg… ”اأخربين الطبيب املعالج يف لندن اأن 

اأطول �صخ�ض عا�ض يف حاالت ال�صيخوخة 

املبكرة و�صل اإىل عمر 26 عاما, لكن 

اإ�صابة هاري تختلف عن اأمرا�ض ال�صيخوخة 

االعتيادية“.

وت�صيف والدته قائلة“ اأعطيت امل�صكنات 

لهاري لكي ينام بعد اآالم �صديدة و�رسخات 

اأثناء و�صعه يف ال�رسير, واأحيانا يطلب 

هاري مني التعجل باإعطاءه هذه اجلرعات كي 

يقتل اآالمه القا�صية وي�صتطيع النوم“.

ويقول هاري ”�صئمت النا�ض عندما يحدقون 

يف وجهي لدى ذهابي اإىل عيادة الطبيب اأو 

عندما اأنزل اإىل ال�صارع مع اأختي اميا , نعم 

كنت دائما اأخرب اأبي واأمي بهذا“.

وي�صيف ”ميكنني اأن اأفعل الكثري من االأ�صياء 

كما يفعل االأطفال ,لكنني اأتوقف عن فعل اأي 

�صيء الأن الوجع ي�صيطر على كل ج�صدي“ .

ويتابع ”اإنه �صعور موؤمل جدا عندما اأكون يف 

ال�رسير واالأمر االأكرث اإزعاجا هو الذهاب اإىل 

امل�صت�صفيات“.

 IOƒ©dÉH ¿ƒÑdÉ£j AGÈN
 óÑY ∫ÉªL á«é«JGÎ°S’

:ô°UÉædG

»طالب خرباء وحمللون �صيا�صيون 

م�رسيون بالعمل على ا�صتعادة 

فل�صفة ثورة 23 يوليو/متوز 

1952 وا�صرتاتيجية الزعيم الراحل 

جمال عبد النا�رس التي ركزت على 

التواجد الفعال يف الدوائر العربية 

واالإفريقية واالإ�صالمية«

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا� من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

 Rƒ«f áHôZ
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مو�صكو – لندن - ليتي�صيا بريون - وليام 

ماكلني

حاولت مو�صكو ووا�صنطن اللتان احرجتا من 

جراء ق�صية اعتقال ا�صخا�ض ي�صتبه يف Œ�ص�صهم 

حل�صاب مو�صكو يف الواليات املتحدة, ام�ض 

االربعاء التقليل من اهمية هذه الف�صيحة يف 

وقت يقوم فيه البلدان باعادة اطالق عالقاتهما 

الثنائية. ومل يدن البيت االبي�ض رو�صيا بعد 

اعتقال 11 �صخ�صا ي�صتبه يف انهم يتج�ص�صون 

حل�صاب رو�صيا. من جهتها اعلنت اخلارجية 

الرو�صية ام�ض انها تامل يف اال ت�صيء ف�صيحة 

التج�ص�ض اىل العالقات الرو�صية - االمريكية 

التي هي يف طور التح�صن.

وقال متحدç با�صم اخلارجية الرو�صية لوكالة 

فران�ض بر�ض »نتوقع اال يرت∑ احلادç املرتب§ 

باعتقال ‹موعة من اال�صخا�ض ي�صتبه يف 

قيامهم بان�صطة ا�صتخبارات ل�صالح رو�صيا يف 

الواليات املتحدة, اآثارا �صلبية على العالقات 

الرو�صية - االمريكية«. بدورها ك�صفت �صحيفة 

»كومري�صانت« الرو�صية اي�صا ام�ض االربعاء 

ان البلدين يحاوالن »اخماد« الق�صية بهدف 

عدم اال�صاءة ال�صتئناف العالقات الذي اطلقه 

الرئي�صان االمريكي بارا∑ اوباما والرو�صي 

دمييرتي مدفيديف منذ حواىل �صنة ون�صف 

�صنة. وبح�صب هذه امل�صادر فان »امرا 

�صمنيا بعدم التعليق على احلادç �صدر لكل 

اال�صخا�ض املعنيني بالتحدç« با�صم ال�صلطات 

الرو�صية. ولفتت ال�صحيفة اىل انه »” تنفيذ 

االمر بحذافريه بح�صب ما الحظنا« م�صيفة ان 

ابرز املتحدثني با�صم ال�صلطات الرو�صية رف�صوا 

ب�صكل قاطع التعليق على الف�صيحة.

بدوره حر�ض رئي�ض الوزراء الرو�صي 

فالدميري بوتني اي�صا على التقليل من اثر 

الف�صيحة. وعرب عن رغبته ام�ض االول الثالثاء 

يف اال ت�صيء الق�صية اىل »احل�صيلة االيجابية 

التي ” –قيقها يف الفرتة املا�صية«. وبنف�ض 

االŒاه, اعلن البيت االبي�ض ان الق�صية لن 

تكون لها تداعيات على انطالقة العالقات 

مع الكرملني. وقال الناطق با�صم الرئا�صة 

االمريكية روبرت غيب�ض الثالثاء »لقد احرزنا 

تقدما كبريا منذ �صنة ون�صف �صنة, وال اعتقد 

ان ذلك 

�صي�صيء اىل 

عالقاتنا«. 

لكن امل�صوؤول 

االمريكي 

اقر بان 

الرئي�ض 

اوباما كان 

على علم 

بالق�صية حني 

ا�صتقبل نظريه 

الرو�صي 

دمييرتي 

مدفيديف 

اال�صبوع املا�صي يف لقاء ” خالله التعبري 

علنا عن مدى ال�صداقة بينهما. من جهته راأى 

م�صوؤول كبري يف اخلارجية االمريكية ان هذه 

الق�صية ت�صبه »روا�صب« املا�صي وتذكر بزمن 

احلرب الباردة.

اىل ذلك اعتربت �صحف رو�صية ام�ض االربعاء 

ان الك�صف عن ق�صية التج�ص�ض هذه يهدف اىل 

ا�صعاف اوباما و�صيا�صة التقارب التي يعتمدها 

مع مو�صكو. وكتبت 

�صحيفة »مو�صكوف�صكي 

كوم�صومولت�ض« ال�صعبية 

»�صيكون من املنطقي 

االفرتا�ض ان الهدف 

الرئي�صي لهذه الق�صية 

هو الرئي�ض اوباما 

الذي لديه الكثري ‡ن 

ال يتمنون له اخلري 

يف بالده«. وا�صافت 

»هنا∑ �صيا�صة اكرث 

من اال�صتخبارات 

يف هذه الف�صيحة«.

واقرت رو�صيا الثالثاء 

بوجود مواطنني رو�ض 

يف عداد اال�صخا�ض 

املعتقلني الذين ي�صتبه 

يف قيامهم بالتج�ص�ض لكنها نفت قيامهم باعمال 

�صد امل�صالح االمريكية. وبينهم امراأة �صابة 

تخو�ض ‹ال االعمال هي الرو�صية اآنا 

ت�صاÃان )28 عاما( التي تقيم يف نيويور∑ منذ 

�صبا• )فرباير(.

وب¨�ض النظر عن حقيقة اال�صخا�ض الذين األقت 

الواليات املتحدة القب�ض عليهم بتهمة التج�ص�ض 

ل�صالح رو�صيا فاإن حمللني يرون اأن الق�صية 

تظهر حقيقة ثابتة عن العالقات بني القوى 

العاملية; ف�صواء كانت هنا∑ حرب باردة اأو 

ال فاإن �صائدي اجلوا�صي�ض اأمامهم الكثري من 

العمل يف عامل �رسي يعتمد على اخلداع.

ويرى مراقبون يف ال¨رب اأنه لن يكون هنا∑ 

�صك على االطالق ب�صاأن احلالة املزاجية 

لقادة املخابرات الرو�صية هذا ال�صباì بعد 

اإعالن ال�صلطات االمريكية اكت�صافها �صبكة 

Œ�ص�ض كبرية. ويف هذا ال�صياق قال اأوليج 

جورديف�صكي وهو عميل بريطاين مزدوج 

�صابق وعقيد �صابق يف وكالة املخابرات 

الرو�صية )كيه.جي. بي( »�صيكونون غا�صبني 

يف مو�صكو«. اما روبرت اأيرز وهو �صاب§ 

�صابق يف املخابرات االمريكية فقال »حجم 

املعلومات التي ح�صلنا عليها واختلقها مكتب 

التحقيقات اال–ادي .. �صيكون هذا هو ما 

يفكرون فيه يف و�ص§ مو�صكو«.

وذكرت ال�صلطات االمريكية اأن �صبكة التج�ص�ض 

امل�صتبه بها جندت م�صادر �صيا�صية وجمعت 

معلومات ل�صالح احلكومة الرو�صية ووجهت 

اتهامات الأحد ع�رس �صخ�صا بالقيام باأعمال 

يف اخلفاء ملعرفة معلومات عن ال�صيا�صة 

االقت�صادية واخلارجية االمريكية و�صوق 

الذهب العاملية.

وقال اأيرز اإن ما ك�صفت عنه الواليات املتحدة 

اأدى اإىل قيام قيادة التج�ص�ض يف مو�صكو بتقدير 

عميق لال�رسار. واأ�صاف اأن قادة التج�ص�ض 

الرو�ض �صي�صاألون اأنف�صهم اأي�صا »اإذا كانت 

هذه ال�صبكة قد متكنت بالفعل من احل�صول على 

معلومات �رسية.. هل �صيقرر مكتب التحقيقات 

اال–ادي االمريكي الك�صف عن هذا اأمام 

حمكمة مفتوحة?« وت�صري اأوراق املحكمة اإىل 

اأن ال�صبكة كانت –ت املراقبة منذ �صنوات. 

واأفادت اأوراق للمحكمة ن�رست على االنرتنت 

باأن اأحد امل�صتبه بهم قال يف اجتماع Ãقهى 

يف نيويور∑ مع �صاب§ يف مكتب التحقيقات 

اال–ادي ادعى اأنه رو�صي »هل انت متاأكد اأنه 

ال يوجد من يراقبنا?«

وتقول وثائق وزارة العدل االمريكية اإن 

ال�صبكة تلقت اأوامر بالعي�ض ل�صنوات يف 

الواليات املتحدة القامة خلفيات ذات م�صداقية 

وق�صاء الوقت يف حماولة معرفة م�صادر 

جيدة للمعلومات. ووفقا لالوراق فاإن ر�صالة 

رو�صية عرب ال�صفرة اأفادت باأن الهدف الرئي�صي 

الفراد املجموعة هو اأن »ي�صبحوا اأمريكيني Ãا 

يكفي ليجعلهم قادرين على جمع معلومات عن 

الواليات املتحدة ل�صالح رو�صيا والنجاì يف 

Œنيد م�صادر اإما يف دوائر �صنع ال�صيا�صة يف 

اأمريكا اأو تكون قادرة على اخرتاقها«.

وو�صفت ال�صلطات االمريكية اأفراد ال�صبكة 

باأنهم »خارجون على القانون« ينفذون اأوامر 

وكالة )ا�ض.يف.ار( الرو�صية وهو و�صف 

خا�ض باملخابرات للجوا�صي�ض الذي يعي�صون 

بهويات مزيفة على عك�ض ال�صبا• الذين 

ي�صتخدمون �صفة دبلوما�صية اأو غطاء �رسعيا.
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»°VÉŸÉH ≥∏©àJ πeGƒY

االنتحار Xاهرة موؤملة وموؤ�صفة معاk كيف ال, وهي تتزايد ب�صورة مطردة 

يف املجتمعات عموما وخا�صة يف املجتمع ال¨ربي. 

والتي  ال�صابة هنا∑  ال�رسيحة  لدى  الوفاة  الأ�صباب  الثاين  العن�رس  وتعترب 

ترتاوì اأعمارها بني 13 اإىل 19 �صنة. 

ويت�صاءل الكثري من الباحثني االجتماعيني حول االأ�صباب التي تدفع ال�صباب 

اليائ�ض لالإقدام على و�صع نهاية حلياتهم, بعد اأن ي�صلوا اإىل مرحلة فقدان 

 mاالأمل للخروج من املاأزق, ويالقون �صعوبة كبرية يف اإعطاء جواب واف

لهذا ال�صوؤال الب�صي§. 

ويقدر علماء االجتماع اأن Xاهرة االنتحار ال تتعلق باللحظات االآنية التي 

يعي�صها املنتحر ال�صاب, لكنها تكمن يف عوامل تتعلق باملا�صي الذي كان 

يعي�صه, حيث الروا�صب النف�صية العميقة وامل�صاكل املع�صلة املرتاكمة التي 

حتى  االأيام  مع  تتطور  التي  االنتحار,  قبل  ما  مرحلة  يف  يواجهها  كان 

ت�صل اإىل ت�صكيل اأزمة نف�صية واإىل نقطة ال رجعة فيها. 

وهنا ال بد من االإ�صارة اإىل اأنه لي�صت كل اأزمة نف�صية داخلية يكون نتيجتها 

االنتحار, بل اإن بع�ض االأزمات تكون �صبباk لنمو ون�صوج ال�صاب يف مقتبل 

العمر. 

ت�صهد  التي  املراحل  اأكرث  هي  املراهقة,  مرحلة  اأن  الباحثون  ويعترب 

Xاهرة االنتحار نظراk حلالة عدم اال�صتقرار يف هذه املرحلة على م�صتويات 

عدة اجتماعية و نف�صية ف�صالk عما يعانيه ال�صاب من ت¨يريات �صيكولوجية 

املراهق  اإعطاء  احلاالت,  من  كثري  يف  يت�صبب  حيث  واأ�رسية  وج�صمانية 

حريته يف اتخاذ القرارات وبناء �صخ�صيته امل�صتقلة –ت ذريعة �رسورة 

يف   kصلبيا� يكون  قد  منه  وبقرار  نف�صه  تلقاء  من  به  املحي§  العامل  دخوله 

بع�ض احلاالت. 

وال يبدو اأن الت¨يريات على امل�صتوى اجل�صماين للمراهق ت�صبب له اأزمات 

كبرية توؤدي اإىل حاالت االنتحار, بل اإن الكثري منها تولد يف نف�صه حاالت 

من القلق الذي يعرتيه نتيجة حماوالته يف التعريف عن نف�صه متهيداk الإقامة 

من  املراهق  يعاين  االجتماعي  امل�صتوى  وعلى  االآخرين.  مع  عالقات 

الرتدد بني مرحلتي الطفولة وال�صباب. 

حاالت  ارتفاع   ,)CNN(نقلتها حديثة  حكومية  اإح�صائية  واأXهرت 

بع�ض  عزاه  الرتاجع,  من  عقود  بعد  اأمريكا,  مراهقي  بني  االنتحار 

املخت�صني اإىل تدين ا�صتخدام االأدوية املعاجلة لالكتئاب.

وارتفعت معدالت االنتحار, خالل الفرتة من عام  2008 اإىل 2009, 

1985 حالة, بني  اإىل  انتحار  1737 حالة  18 يف املائة, من  بواقع  

الدواء  على  ال�صيطرة  مراكز  اإح�صائية  وفق  الع�رسين,  �صن  دون  ال�صباب 

.)CDC( ‹والوقاية الفيدرا
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.kÉ≤æ°T  QÉëàfE’Gh

االإ�صكندرية  من  اآية   قدمت  

يف  بروكلني  مقاطعة  اإىل 

منذ  والدتها  مع  نيويور∑ 

عندما  اأي  �صنوات,  ع�رس 

بعد  الثالث,  عامها  يف  كانت 

والدها  وبقاء  والديها  طالق 

يف م�رس. ومنذ قدومهما اإىل 

الواليات املتحدة االأمريكية, 

على  وابنتها  االأم  –�صل  مل 

اآية  عا�صت  جن�صية.  اأو  اإقامة 

حالة من االإكتئاب واالإنعزال 

املدر�صة,  يف  رفاقها  عن 

فكانت اإنطوائية دائمة احلزن 

والتفكري.

منذ عامني, حاولت االإنتحار 

لكن حماولتها باءت بالف�صل, 

طرقت  اأ�صهر  �صتة  ومنذ 

ففتحت  منزلها  باب  ال�رسطة 

االأم م�صت¨ربة �صاألوا عن ابنتها 

الداخل  يف  باأنها  فاأجابت 

دخلت ال�رسطة مع الوالدة لتجد 

–اول  الكمبيوتر  على  الفتاة 

يدها.  عروق  بقطع  االإنتحار 

ال�رسطة,  عرفت  كيف  اأما 

موقع  خالل  من  كان  فذلك 

اإلكرتوين تتوا�صل معه الفتاة, 

عادت الفتاة اإىل احلياة ولكن 

كانا  واحلزن  االإكتئاب  حالة 

اإىل  يوم   بعد   kيوما يزدادان 

و�صيلة  اإ�صتعمال  قررت  اأن 

جديدة لالإنتحار: ال�صنق.

الثالثاء  يوم  Xهر  فبعد 

29 من حزيران,  الواقع يف 

ات�صلت   ,1:38 ال�صاعة  عند 

مطعم,  يف  تعمل  التي  بوالدتها,  اآية 

املنزل  اإىل  قدومها  �صاعة  عن  لت�صاألها 

عند  �صتعود  اأنها  الوالدة  .فاأخربتها 

من  انتهائها  وفور   .kهراX الثالثة 

لتنهي ف�صول  الفتاة  ت  qا�صتعد املكاملة, 

اإال  بها  كان  فما  حياتها.  حلظات  اأخر 

عنقها  حول  بنطالها   زنار  ربطت  اأن 

على  Ã�صمار  الزنار  زناد  وعلqقت 

عنقها  يف  ك�رس  اإىل  ى  qاأد ‡ا   . احلائ§ 

وموتها على الفور.

االأم  و�صلت   ,kهراX الثالثة  وعند 

على  معلqقة  ابنتها  وراأت  املنزل  اإىل 

�صلت  qات احلياة.  فارقت  وقد  احلائ§ 

با�رست  التي  بال�رسطة  املفجوعة  االأم 

مذكرات  دفرت  على  وح�صلت  التحقيق 

وراء  الكامنة  االأ�صباب  ملعرفة  الفتاة  

بعد  امل�صت�صفى  االأم,  نقلت  االإنتحار. 

ا�صابتها باإنهيار ع�صبي.

بعد  ذات  اإجتماعية  حالة  اأمام  نحن 

 kصنقا� انتحرت  الفتاة  عميق.  اإن�صاين 

هي  حياتها,  مراحل  اأجمل  يف  وهي 

زهرة مل تتفتح براعمها.

الكثريين:  اأذهان  تراود  ة   qجم ا�صئلة 

فتاة  على  ملاذا  اآية?   انتحرت  ملاذا 

�ص¨رية اأن تعاين اإكتئاباk وياأ�صاk الأعوام 

دون معاجلة نف�صية? 

انتحارها  حماولة  توؤخذ  مل  ملاذا   

قبل  من  اجلد  حممل  على  االأوىل 

ملاذا  وال�رسطة?  امل�صت�صفى  املدر�صة, 

درا�صة  بعد  لالإكتئاب  اأدوية  تع§  مل 

عميقة الأ�صباب االإنتحار?

 م�صاكل كبرية �صتواجهها االأم بعد وفاة 

طفلتها الوحيدة, هل �صرتحل اإىل م�رس 

تاركةk جثمان اإبنتها يف بالد ال¨ربة التي 

�صتqتت العائلة وجعلت طفلة بريئة �صحية 

اإكتئاب ونق�ض عاطفي واإجتماعي? 

 كلمة اأخرية... 

و�صيلة  االنتحار  اختارت  التي  اآية, 

الواقع  يف  هي  حياتها,  من  للتخل�ض 

�صخ�ض لديه الرغبة االأكيدة بهذه احلياة 

احتمال  على  قادرة  تعد  مل  لكنها  و 

حبها  تفقد  جعلتها  عاطفية  م�صاكل 

اإذا   ” يقول:  ل�صان حالها  ..اإن  للحياة 

اأريد,  ما  تعطيني  اأن  احلياة  ت�صتطع  مل 

فاأنا اأف�صل اأن اال اأعي�ض” 

 Üأ�سبا’�h äقيقاëتd� ةéتيf �بوbرJ
عل≈   QاëتfE’� ◊اKOة  �◊قيقية 

πقبŸ� ´ة ‘ �’�سبوHرZ äاëØسU
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وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 
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ÆGôØdGh ∞«°üdG IRÉLEGh ÜÉÑ°ûdG

ΩÉ«°U ó«ª◊G óÑY
اأوال اأود اأن اأتقدم اأجمل التهاين لطلبتنا من اأبناء اجلالية العربية الذين 
تخرجوا من اجلامعات ولطلبتنا الذين تخرجوا من املدار�ض الثانوية 

وي�صتعدون االآن لاللتحاق باجلامعات بعد نحو �صهرين. اإن فرحة 
التخرج ال متاثلها فرحة.  فاألف مربو∑ ونتمنى لكل اخلريجني التقدم 
والنجاì على طريق اجلامعة خلريجي املدار�ض اأو يف معرت∑ احلياة 

و�صوق العمل وبناء امل�صتقبل خلريجي اجلامعات.
واأود اأن اأخ�ص�ض هذا املقال الأولئك الطلبة الذين اأنهوا عامهم الدرا�صي يف املدر�صة اأو اجلامعة 

ولديهم االآن نحو �صهرين من الفراÆ. فما ع�صاهم فاعلون يف هذا الوقت. 

اأجد نف�صي متعاطفا مع اأزمة ال�صباب خالل ف�صل ال�صيف وبعد توقف الدرا�صة حيث يجد العديد منهم 
مت�صعا من الوقت والفراÆ, فتجد بع�صهم يف املقاهي والطرقات واحلدائق ال عمل لهم اإال الت�صكع 

ومراقبة النا�ض وقيا�ض ال�صوراع طوال وعر�صا بدون هدف فيهدرون وقتا ثمينا جدا ال يعو�ض ميكن 
ا�صت¨الله يف عمل مفيد للج�صم والعقل اأو االثنني معا.

اإن اأكرث ما ي�رس بال�صباب هو الفراÆ غري امل�صت¨ل بحيث يجد ال�صاب نف�صه دون هدف ودون انتماء 
ودون ن�صا• فيجد نف�صه منجذبا نحو املقاهي والنوادي ودور اللهو وت�صبح الÔجيلة اأقرب اإىل قلب 

ال�صاب من الكتاب. فمنذ بداية ال�صيف على االآباء اأن ير�صموا خطة الأبنائهم لق�صاء اإجازة ال�صيف 
بطريقة مفيدة.

 و�صاأحاول يف هذا املقال الق�صري اأن اأقدم بع�ض االأفكار واأ�صعها بني يدي اجلميع �صيبا و�صبابا لعلها 
Œد �صدى منا�صبا يف –ويل ما ح�صن منها وما نفع اإىل برنامج عمل ف�صفا�ض يدفع ال�صباب نحو لعب 

دور اأكرث فاعلية واإيجابية يف مل الفراÆ ويف اال�صتفادة من الوقت ويف اإعطاء �صورة اإيجابية لل�صباب 
العربي الن�ص§ والفعال.

.
وحتى ال اأطيل احلديث �صاأعر�ض بع�ض املقرتحات واأمتنى على ال�صباب اأن ياأخذوها ماأخذ اجلد ما 

ا�صتطاعوا اإىل ذلك �صبيال.

اأوال اأمتنى على ال�صباب اأن ين�صموا اإىل املخيمات ال�صيفية التي ينظمها املخت�صون. اإن الريا�صة هي 
اأف�صل �صبيل لت�رسيف تلك الطاقة الهائلة املخزونة لديهم. الريا�صة الريا�صة وال اأجمل وال اأرقى من 
الريا�صة. اإنها الو�صيلة االأ�صلم ل�صقل اجل�صد والروì والقلب. ونحمد الله اأن اأنواع الريا�صة يف هذا 
البلد كثرية ومنوعة فال عذر الأحد كي يقول ال يوجد ما ينا�صبني. بل اإن هنا∑ من االألعاب الريا�صية 

ما يلبي احتياجات كل االأعمار �صبابا و�صابات. 
 

 ثانيا : االن�صمام اإىل اجلمعيات املوجودة حاليا اأو اإن�صاء جمعيات ومنظمات اأخرى. اإن الن�صا• 
ال�صيا�صي واالجتماعي والبيئي والديني يولد الطاقات الهائلة ويبلور القيادات اجلديدة وي�صهل ‰و 

قيادات جديدة من اأبناء اجلالية. القعود ل�صاعات يف املقاهي ال يفيد �صيئا بل يجب اأالq يكون بديال عن 
ه ويع``لم وينظم ويقود.  qه واملربمج. نحن بحاجة اإىل جيل من ال�صباب يوج qالن�صا• املثمر واملوج

ل االإنرتنت عملية الت�صبيك مع االآخرين من ذوي االŒاهات املت�صابهة. فالكمبيوتر ي�صاعد على  qلقد �صه
ت�صكيل اجلمعيات ودعوة االآخرين لالن�صمام وجمع التربعات وتو�صيل الر�صائل وح�صد اجلهود دون 

اخلروج من غرفة اجللو�ض يف البيت اأو املكتب. وال�صباب هم االأكرث جدارة يف ا�صتخدام و�صائل 
ه عن اأي م�صاألة  qالتكنولوجيا احلديثة اأكرث منا مع�رس الكهول. يف املا�صي كان االإبن ي�صاأل اأباه اأو اأم

تعرت�صه. اإنعك�ض االأمر االآن, فكل من يعرت�صه م�صكلة يف الكمبيوتر اأو الهاتف املحمول اأو تكنولوجيا 
املعلومات يتوجه اإىل ابنه اأو ابنته حلل طال�صم التكنولوجيا احلديثة والتي اأ�صبحت م�صاألة �صهلة الأبناء 

اجليل اجلديد.
 

 Internship  ثالثا: اأمتنى على ال�صباب اأن ينخرطوا يف العمل التطوعي اأو التدريبي اأو ما ي�صمى هنا:
   فالتطوع يف م�صت�صفى اأو عيادة اأو مركز للم�صنني اأو جريدة اأو مكتب نائب منتخب اأو بلدية ي�صاعد 
ال�صاب وال�صابة على اكت�صاب مهارات العمل املنظم واالن�صبا• ب�صاعات الدوام واحرتام الزمالء 

وتعلم امل�صوؤولية وقبول تعليمات الروؤ�صاء ومناق�صة االأفكار وعر�ض ما يعزز احلجج ويخدم الهدف 
. لقد اأ�صبحت اجلامعات االأرقى يف هذه البالد مثل هارفرد وييل وبرن�صتون وبراون ال تقبل الطالب 
بناء على عالماته العالية فق§ بل باالإ�صافة اإىل العالمات العالية ينظر اإىل اأن�صطة الطالب االجتماعية 

والعمل التطوعي الذي �صار∑ فيه والنوادي التي ان�صم اإليها والرحالت التي قام بها. اإن هذه 
اجلامعات تبحث عن �صفات قيادية للم�صتقبل وال تبحث عن ذكاء حم�صور يف دفتي كتاب.

رابعا: اأمتنى على االأهل القادرين على اإر�صال اأوالدهم لزيارة االأهل يف الوطن اأن يفعلوا ذلك. ال 
يوجد اأهم من التجربة التي يخو�صها االأبناء اأثناء زيارات اأقاربهم يف فل�صطني واالأردن وم�رس ولبنان 

و�صوريا وامل¨رب. فكم من �صفحات من املعرفة تفتح اأثناء هذه الزيارات ال�صيفية يتعرف الطالب 
على اأهله وذويه ويبني �صداقات جديدة ويتعرف على اأنواع امل�صاكل التي يعي�صها االأهل يف الوطن. 
واالأهم من هذا –�صني قدرات الطالب الل¨وية حيث ي�صطر اإىل ا�صتعمال الل¨ة العربية مع اأبناء الوطن 

ويلق§ الكثري من امل�صطلحات ذات النكهة املحلية التي ال يجدها يف كتاب. 

واأخريا اأمتنى على ال�صباب اأن ياأخذوا ح�صنات الثقافتني العربية واالأمريكية واأن يتخلوا عن نواق�ض 
الثقافتني ومثالبهما كذلك. ولنقر يف البداية اأن هنا∑ عيوبا يف ثقافتنا ويف نف�ض الوقت نقر للثقافة 

االأمريكية باأن فيها من العيوب والنواق�ض الكثري اإال اأنها متتاز كذلك بعدد من امليزات اجلميلة والتي 
يا حبذا لو نتعلمها ونتقنها ون�صري عليها. مت�صكوا بالف�صائل العربية االإ�صالمية التي تربى عليها االآباء 
واالأجداد ويودون توريثها لالأبناء كطاعة الوالدين واحرتام كبار ال�صن وم�صاعدة الفقراء. مت�صكوا 

بف�صيلة التوا�صع والب�صاطة واالبتعاد عن ال¨رور وحافظوا على عالقات طيبة مع ذوي الرحم 
واالأقارب واالأ�صدقاء. ومن الثقافة االأمريكية تعلموا احرتام الوقت واالن�صبا• للقانون واأح�صنوا 

اال�صتماع اإىل الراأي االآخر وال ت�صفهوا راأيا تختلفون معه. اإحرتموا التعددية وا�صت¨لوا الوقت 
بطريقة مفيدة وابتعدوا عن ال¨يبة وال تتدخلوا يف خ�صو�صيات االآخرين. التحقوا بالنوادي الريا�صية 

وتعودوا على ‡ار�صة التمارين اجل�صدية التي تبني ج�صما �صليما يحمل يف ثناياه عقال �صليما.

اأمتنى لكم �صيفا جميال وعطلة مفيدة وراحة نف�صية وج�صدية ت�صاعدكم يف ا�صتقبال عام درا�صي جديد 
و–ديات جديدة اأنتم موؤهلون لتجاوزها ور�صم �صورة اإيجابية الأبناء اجلالية العربية ت�صاهم يف 

–طيم ال�صورة النمطية التي نعاين منها كجميعا اأفرادا وجماعات.
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يا فيoعطى اإ�صماk يكون له نقمة اأو نعمة ترافقه كل عمره,  kا اىل الدنqياأت الواحد من

ه التي ورثت  pالرجل على ت�صمية ابنته على اإ�صم والدت qoففي �رسقنا العزيز ي�رس

تها, وطبعاk هكذا ا�صم ال  qة جد qتها وهذه االأخرية ورثته عن جد qاإ�صمها عن جد

يليق بالع�رس وال ب�صاحبته, خ�صو�صاk اإذا كانت تهوى ال�صباحة اأو ركوب 

املوتو�صيكل, وكنت قد �صمعت هذه ال�صكوى يف جل�صة جمعتني مع »ن�صيبة, 

ح�صيبة, اأني�صة, �صليمة و�صت البيت« وهنqn من جمعتهنqn امل�صيبة يف بلدان ال ‹ال 

ربت العر�صان واأ�صبحت كل واحدةm منهنqn –مل لقب  nفيها لت¨يري االأ�صماء, فه

عان�ض.

ه �صكنn ال�صجن اأكرث ‡ا  qرجة اأن nد pرف ب�صهامته واإ�صتبداده ل oع lيف جبل لبنان رجل

ه كان  qصكن بيته, بعد زواجه بعدة اأ�صهر اقرتب موعد والدة ولده البكر والن�

اه بت�صمية اإبنه على اإ�صمه,  qاي kه« فقد ذهب اليه واعدا qللعميد »رميون اإد kدا qموؤي

اإالq انq املولود كان اأنثى, غ�صبn الرجل من زوجته التي مل تاأتp له ب�صبي 

ميد« تيمناk بالعميد  nى ابنته »ع qيه »رميون«, وعناده منعه من الرتاجع و�صم qpي�صم

بلت االأoم وعندما اإقرتب  nاالأم ولكن بعد فوات االأوان. بعد �صنة ح rت nل nو rل nة, و qاإد

ة« اإىل اأح�صان »كمال  qموعد الوالدة كان الزوج قد اإنقلب من حمبة »رميون اإد

جنبال•«, وطبعاk ذهبn اإليه واعداk بت�صمية ال�ص¨ري على اإ�صمه, ح�صلت الوالدة 

ي ب »كمال« اأو  qم oوال باأ�ض لو �ص kاملولود كان ذكرا qpعداء الأن oصت االأم ال�ص� qوتنف

»وليد«, اإالq اأنq املفاجئة كانت عندما عاد الرجل من دائرة النفو�ض يحمل الإبنه 

ة اأخرى ولكن اأي�صاk بعد فوات االأوان,  qاالأم مر rت nل nو rل nية باإ�صم »جنبال•«  و qهو

ة  qة بعد حرب اجلبل, وكانت املرqرم من زيارة املناطق ال�رسقي oوجنبال• اإبنها ح

االأوىل التي ذهب فيها اىل هنا∑ برفقتي علqني اأ�صفع به واأحميه, مررنا على 

حاجز الرببارة ف�صاأله العن�رس القواتي عن اإ�صمه, مل يجب وتتطلع بي, فقلت 

للعن�رس: »اإ�صمه جنبال•« فقال ›«اإنقلع من وجهي اأنت وهو«...!

 , kاإيجابيا kلت اإىل نتيجة تقول اأن �صاحب االإ�صم ال ياأخذ من اإ�صمه �صيئا qتو�ص

ومثا› على ذلك �صديقي »كرË« فكرË هو من اأبخل خلق الله, ال ياأكل حتqى 

 kقر�صا nالذي مل اأر »Ëصديقي »كر� , kصتاء� kال�صبع ويرتدي نف�ض االألب�صة �صيفا

يخرج من جيبه يقرء »ال¨ربة نيوز« وبعد هذا العدد لن اأكون �صديقه بعد اأن 

ف�صحته على �صفحات جريدة يقراأها  اأالف اال�صخا�ض, وطبعاk هو يقراأها 

ا �صديقي »جميل« وبالطبع »�صديقي« �صت�صبح من املا�صي  qة. اأمqاني q› ها qnالأن

رين كلqما راأيته بانq االإن�صان اأ�صله  qقبيح يذك oجميل« له وجه« qالأنني �صاأخرب اأن

قرد. واأعرف فتاة اإ�صمها »اأمينة«, �رسقت حمل الهدايا الذي تعمل فيه وهي 

تها الأنq هذه  qا »�رسيفة« فلن اأخرب ق�ص qال اأمانة لديها, اأم qاليوم داخل ال�صجن الأن

ها تذهب اإىل عملها ال�صاعة الواحدة  qما ميكنني قوله اأن qة, كلqال�صحيفة عائلي

�صباحاk وال تعود اال بعد اأن تعود كلq الرجال اىل flادعها الزوجيqة.

عطى املولود اإ�صماk موؤقتاk حلني  oل االأهل يف ت�صمية االأبناء واأن ي qاأن يتمه ìاأقرت

بلوغه فnÔ ما لهo وما عليه, وليت والد »جميل« فعل ذلك واإنتظر �صنة واحدة 

لريn مالمح القرود على وجه اإبنه العزيز فكان اإختار له اإ�صماk غري جميل يليق 

ب�صديقي ال�صابق »جميل«.

ه عطفي وم�صاندتي اىل: » ن�صيبة, ح�صيبة, اأني�صة, �صليمة و�صت  qوجoيف النهاية  اأ

. qوعنو�صتهن qال�صرب وال�صلوان على م�صائبهن qnلهن kياqالبيت« متمن
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والدا ناTس£ة ال�سQ ΩÓيà�سل كوQ… يõوQا¿ اÿاLQية الأمريكية

االأمريكية  ال�صالم  نا�صطة  والدا  قام 

قتلت  التي  كوري,  ريت�صل  الراحلة, 

يف  اإ�رسائيل  ع�صكري  بلدوزر  بوا�صطة 

هدم  منع  حماولتها  اأثناء  غزة  قطاع 

بزيارة  اأعوام,   7 قبل  فل�صطيني  منزل 

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  مقر  اإىل 

االأربعاء, يف �صعيهما للبحث عن العدالة 

ب�صاأن مقتل ابنتهما.

بنائب  كوري  و�صيندي  كري≠  والتقى 

ويليام  االأمريكي,  اخلارجية  وزير 

الوزير  م�صاعد  ذكره  ملا   kوفقا برينز, 

بي جي كراو› لل�صحفيني.

قاما  قد  كوري  ريت�صل  والدا  وكان 

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  بزيارة 

العام  يف  ابنتهما  مقتل  منذ  مرات  عدة 

.2003

ال�صالم  نا�صطة  كوري,  ريت�صل  وكانت 

العاملية  الت�صامن  حركة  يف  والع�صو 

قد لقيت م�رسعها –ت جنازير بلدوزر 

مار�ض/اآذار  يف  اإ�رسائيلي  ع�صكري 

حماولتها  اأثناء  غزة,  قطاع  يف   2003
منع هدم منزل فل�صطيني.

مقتل  اأن  االإ�رسائيلي  اجلي�ض  ويزعم 

نتيجة  ”حادثة“  كان  كوري  ريت�صل 

البلدوزر,  �صائق  عن  الروؤية“  ”حجب 
اجلي�ض  رواية  نق�ض   ” اأنه  غري 

االإ�رسائيلي بوا�صطة �صهود عيان.

 kوا�صعا kواأثار مقتل ريت�صل كوري جدال

يف  ال�صالم  ن�صطاء  بني  ق�صية  واأ�صبح 

ال�رسق االأو�ص§.

ا�صتكمال  اإىل  والدا كوري  ي�صعى  كذلك 

اإن�صاء  خالل  من  الراحلة  ابنتهما  عمل 

ال�رسق  يف  لل�صالم  للرتويج  موؤ�ص�صة 

االإدرا∑  زيادة  وحماولة  االأو�ص§ 

االأرا�صي  يف  الفل�صطينيني  حياة  ب�صاأن 

الفل�صطينية.

اأجل  من  الدفع  كوري  اآل  يحاول  كما 

اإجراء –قيق م�صتقل ب�صاأن مقتل ريت�صل, 

االإ�رسائيلي  اجلي�ض  �صد  ق�صية  ورفعا 

ووزارة الدفاع االإ�رسائيلية.

اخلارجية  وزارة  اإن  كراو›  وقال 

امل�صاعدة“   Ëتقد” توا�صل  االأمريكية 

اإىل اأ�رسة كوري من اأجل –قيق تقدم يف 

الق�صية املرفوعة يف حمكمة اإ�رسائيلية.

وتاأتي زيارة والدا كوري اإىل وا�صنطن 

اإ�رسائيل  الدو›  املجتمع  يدفع  فيما 

باŒاه اإجراء –قيق م�صتقل فيما يخ�ض 

”اأ�صطول  على  االإ�رسائيلي  الهجوم 

املا�صي,  مايو/اأيار  يف  احلرية“ 

االأترا∑  من   9 مقتل  عن  اأ�صفرت  والتي 

اأثناء  يف  الفل�صطينيني  مع  املت�صامنني 

لك�رس  حماولة  يف  غزة  اإىل  توجهه 

احل�صار االإ�رسائيلي على قطاع غزة.

على  االأربعاء  اإ�رسائيل  كراو›  وحث 

اإجراء –قيق م�صتقل يف حادثة الهجوم 

�صمن  ”مرمرة“  الرتكية  ال�صفينة  على 

اأ�صطول احلرية وكذلك يف حادثة مقتل 

ريت�صل كوري.
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
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á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى
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.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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Please call:    (718)680-6800  / (718)581-3738 
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اعلن م�صوؤول يف مكتب رئي�ض الوزراء 

اال�رسائيلي بنيامني نتانياهو االثنني ان 

ا�رسائيل »لن تعتذر ابدا« عن الهجوم على 

اال�صطول االن�صاين الدو› الذي كان متجها 

اىل قطاع غزة يف 31 ايار/مايو والذي ادى 

اىل مقتل ت�صعة اترا∑. وقال هذا امل�صوؤول 

الذي طلب عدم الك�صف عن ا�صمه ان »ا�رسائيل 

لن تعتذر ابدا عن دفاعها عن �صكانها. ان 

جنودنا ال�صبان لهم احلق يف الدفاع عن 

انف�صهم, حني تكون حياتهم يف مواجهة خطر 

من ع�صابة �صوقيني كانوا يحاولون �رسبهم 

حتى املوت«. وا�صاف »لدينا احلق يف منع 

نقل ا�صلحة من ايران اىل غزة«.

وكان وزير اخلارجية الرتكي احمد داود 

اوغلو اعلن كما نقلت عنه ال�صحافة الرتكية 

االثنني ان بالده �صتقطع عالقاتها مع ا�رسائيل 

اذا مل تقدم الدولة العربية اعتذارا عن 

الهجوم.

واليوم االثنني, ت�صددت انقرة يف لهجتها 

حيال ا�رسائيل مهددة اياها بقطع العالقات 

اذا مل تعتذر عن الهجوم الذي �صنته قواتها 

على �صفن كانت تنقل م�صاعدات ان�صانية اىل 

قطاع غزة ما ا�صفر عن مقتل ت�صعة اترا∑, 

كما اعلنت اغالق ‹الها اجلوي امام 

الرحالت الع�صكرية اال�رسائيلية.

وقال وزير اخلارجية الرتكي احمد داود 

اوغلو بح�صب �صحيفة حرييت االثنني, ان 

بالده �صتقطع عالقاتها مع الدولة العربية اذا 

مل تعتذر االخرية عن الهجوم الذي �صنته قوة 

كوماندو�ض ا�رسائيلية يف 31 ايار/مايو 

على ا�صطول احلرية.

وح�ض الوزير الرتكي 

ا�رسائيل على االعتذار 

عن هجومها او القبول 

بنتائج جلنة –قيق 

دولية, حمذرا من 

انه يف حال مل تفعل 

ا�رسائيل ذلك فان 

»العالقات �صتقطع«. 

ف�صارعت ا�رسائيل 

اىل الرد على هذه 

التهديدات موؤكدة 

على ل�صان م�صوؤول يف 

مكتب رئي�ض الوزراء 

بنيامني نتانياهو انها 

»لن تعتذر ابدا« عن 

الهجوم على اال�صطول 

االن�صاين.

وكان رئي�ض الوزراء اال�رسائيلي بنيامني 

نتانياهو جدد م�صاء اجلمعة التاأكيد على 

ان ا�رسائيل لن تعتذر عن الهجوم الذي 

�صنته قواتها يف املياه الدولية على ا�صطول 

احلرية. وخالفا لت�رسيحاته ال�صابقة, مل 

يرف�ض الوزير الرتكي جلنة التحقيق التي 

�صكلتها ا�رسائيل للتحقيق يف الهجوم على 

اال�صطول االن�صاين.

وقال »اذا خل�صت هذه اللجنة اىل ان ال¨ارة 

كانت Xاملة واذا اعتذروا ف�صيكون هذا 

كافيا«, موؤكدا ان تركيا ت�رس كذلك على قيام 

ا�رسائيل بدفع تعوي�صات.

وكانت تركيا ت�رس حتى االن على ت�صكيل 

جلنة –قيق 

دولية وم�صتقلة 

يف الهجوم 

على ا�صطول 

احلرية.

واأدىل الوزير 

بت�رسيحه 

 Ïهذا على م

الطائرة التي 

عادت به م�صاء 

االحد من 

قرغيز�صتان 

اىل انقرة.

ويف خطوة 

اجرائية اعلن 

داود اوغلو ان 

بالده اغلقت 

‹الها اجلوي 

امام جميع 

الرحالت الع�صكرية اال�رسائيلية ردا على 

الهجوم اال�رسائيلي. واو�صح ان »هذا القرار 

مل يتخذ لرحلة واحدة او رحلتني فق§« م�صريا 

اىل انه قد ي�صار اىل تو�صيع نطاقه بحيث 

ي�صمل الرحالت املدنية اي�صا.

وكانت ال�صلطات الرتكية اعلنت اال�صبوع 

املا�صي انها اغلقت ‹الها اجلوي امام 

طائرتني ع�صكريتني ا�رسائيليتني, م�صرية يف 

الوقت نف�صه اىل ان هذا االغالق ال ي�صمل 

جميع الرحالت الع�صكرية.

وادت ال¨ارة اال�رسائيلية على ا�صطول احلرية 

اىل مقتل ت�صعة اترا∑ ما ت�صبب بازمة �صيا�صية 

غري م�صبوقة بني تركيا والدولة العربية 

اللتني Œمعهما منذ 1996 اتفاقات تعاون 

ع�صكري. وعلى االثر ا�صتدعت انقرة �صفريها 

يف تل ابيب.

واو�صح داود اوغلو انه قدم هذه املطالب 

الرتكية ‹ددا اىل ا�رسائيل خالل لقائه يف 

بروك�صل االربعاء وزير التجارة وال�صناعة 

اال�رسائيلي بنيامني بن اليعازر, يف اول لقاء 

بني البلدين منذ اندالع االزمة.

وا�صاف »لن ننتظر اىل االبد جواب ا�رسائيل« 

من دون ان يو�صح ما اذا كان ت�رسيح رئي�ض 

الوزراء اال�رسائيلي اجلمعة هو الرد الذي 

كانت تركيا تنتظره. )براق اكينجي(

اإغالق املجال اجلوي الرتكي

واأعلن اوغلو ان بالده اغلقت ‹الها اجلوي 

امام جميع الرحالت الع�صكرية اال�رسائيلية 

ردا على الهجوم الدموي الذي �صنته القوات 

اال�رسائيلية يف 31 ايار/مايو على ا�صطول 

احلرية الذي كان ينقل م�صاعدات ان�صانية اىل 

قطاع غزة, كما نقلت عنه �صحيفة االثنني.

وقال الوزير الرتكي بح�صب ما نقلت عنه 

�صحيفة حرييت ال�صادرة االثنني ان »هذا 

القرار مل يتخذ لرحلة واحدة او رحلتني 

فق§«, م�صريا اىل انه قد ي�صار اىل تو�صيع 

نطاقه بحيث ي�صمل الرحالت املدنية اي�صا.

ي�صار اإىل اأن ال¨ارة اال�رسائيلية على ا�صطول 

احلرية اأدت اىل مقتل ت�صعة اترا∑ ما ت�صبب 

بازمة �صيا�صية غري م�صبوقة بني تركيا 

والدولة العربية اللتني Œمعهما منذ 1996 

اتفاقات تعاون ع�صكري. وعلى االثر 

ا�صتدعت انقرة �صفريها يف تل ابيب.
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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�صجن  Gأمريكي  على 

U 14صدر بتهمة Gإحراق م�صجد 
فرباير  �صبا•/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�صG وثالثة  عاما   14 بال�صجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�صجد.

 

واعرتف باأنه ا�صتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�صجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رسكائه على ر�صم �صلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�صلطة للبي�ض( على جدران امل�صجد.

 

برييز  توما�ض  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�صاعد  وقال 

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

التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا االأ�صا�صية.

 

Gأو  تهديد  Gإىل  ي�صعى  كان  Gأيا  ب�صدة  نالحق  �صوف  Ghأ�صاف: 

Gأو الذين  Gأية فئة ب�صبب معتقداتها و‡ار�صاتها الدينية   ìجر

تتاألف منهم.

 

هما  الق�صية  هذه  له يف  Gإن �رسيكني  العدل  Ghأو�صحت وزارة 

جوناثان ادوارد �صتون واريك ايان بيكر, اعرتفا Ãا ن�صب 

Gإليهما و�صوف ي�صدر احلكم بحقهما يف كانون االأول/ دي�صمرب 

املقبل.

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

وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�صما وع�رسين  2011 وذلك بعد  �صوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاì املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري  كربنامج  �صو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �صيكاغو لكنه تطور واكت�صب �صعبية على مدى االيام 

Ãليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المرباطورية  قاعدة  لي�صبح 

الدوالرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�صو�صيتدبر�ض Gإن وينفري �صوف تعلن عن 

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

غد اجلمعة.

ومل يك�صف املتحدç با�صم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�صاطها Gإىل �رسكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�صي�صها 

با�صم ”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�صب االأرقام, فاإن اجلرائم التي 

طالت م�صلمني مل تتجاوز 105 حاالت 

عام 2008, يف حني �صجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �صد اليهود 1103 

حاالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�صعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدالت  اŒاه  ملعرفة  املا�صية  ال�صنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�صبب  وذلك  الكراهية,  جرائم 

ب�صكل  الواليات  تقدمها  والتي  بها,  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني,  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�صم 

املمتلكات,  الثاين  يطال  بينما  االأفراد,  االأول 

يقع  االأول  النوع  Gأن  Gإىل  االإح�صائيات  وت�صري 

ب�صكل عام قرب االأماكن ال�صكنية Gأو يف الطرقات 

العامة, بينما ترتكز �صور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�صويهها Gأو GإحداG çأ�رسار فيها, 

Gإىل جانب ال�رسقة.

ومتكن FBI من اكت�صاف 

6300 ‹رم �صالع بهذه 
البي�ض  ي�صكل  الق�صايا, 

منهم,  املائة  يف   61
بينما ي�صكل ال�صود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة, 

على جن�صيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 

بوفرتي  ”�صاوثرن 
 kؤخراƒم Gأ�صارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 

اليمينية  وامللي�صيات  امل�صلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا,  يف  امل�صلحة 

املتحدة  الواليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�صتقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

االأمريكية  االأمنية  االأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�صيا   50 وجود  UQصدت 

ونقل  م�صلحة,  تدريبات  متار�ض   ,2009 عام 

عنف  اندالع  م�صاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�صاألة وقت.“

امل�صلحة  العنا�رس  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رس   ºت�ص التنظيمات  هذه  يف  املن�صوية 

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رسائب  دفع  تعار�ض  تيارات  Gأو  م�صلحة 

تنادي  اŒاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�صيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�صح  املا�صي,  T/ôjGÈaصبا•   ‘h

التنظيمات  Gإن  flت�صة,  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�صم  املعروفة  والعن�رسية  املت�صددة 

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

بن�صبة 54 يف املائة منذ عام 2000, لت�صل Gإىل 

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريï البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�صب جام غ�صبها على املهاجرين الالتينيني, 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد, وعلى رGأ�صهم Gأول 

Gأوباما,  بارا∑  اللون,  Gأ�صود  Gأمريكي  رئي�ض 

Gإىل جانب االأزمة املالية العاملية, التي رفعت 

من�صوب امل�صاعر العدائية.

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

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�ض  الأداء  التاأييد  ن�صبة  انخف�صت 

 50% من  الأقل  Gأوباما  بارا∑  االأمريكي 

Gإىل  TEGصارة  يف  كبري,  ا�صتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�ض حول نظام الرعاية ال�صحية 

Vhصعف االقت�صاد.

الرGأي  ال�صتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  االأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG

Gأجرته  ا�صتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 

جامعة كوينيبيا∑ خل�ض لنتيجة ‡اثلة يوم 

بل¨ت  تاأييد  ن�صبة  Gأوباما  وGأعطى  االأربعاء 

.48%

الأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�صبة االأغلبية يف هذين اال�صتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�صتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�ض ب�صاأن الرعاية ال�صحية, 

لالقت�صاد   Åال�صي الو�صع  Gإىل  باالإ�صافة 

االأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  االأمريكي 

من البطالة.

الذي  ال�صتطالعه  –ليل  يف  املعهد  Gأ�صاف 

حتى  الثالثاء  يوم  من  Tصخ�صا   1533 Tصمل 

Gأربع  ن�صبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�ض وكانت 

نقا•, Gأن ”االأمريكيني ي�صعرون بقلق Gأي�صا 

االإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�صاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية اال–ادية“.

Gأ�رسع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�صبح 

الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�ض 

االأغلبية  من  الأقل  تاأييده  ن�صبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�صتطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ري¨ان.

3 22
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∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

 ÚH ¢�و��سي÷� Üحر πاعØتJ
 ó©بa  ,Òبc  πµسûH  πيF�ö�E�h dبæا¿ 
�dقب†¢   ähÒH  ¿ÓعE�  øم  Úومj
 ä�Qباîست�E’�  Rا¡÷ º¡م πيªعل≈ ع
 ‘  πª©j  “Oو�ساŸ�” ة  qnيليF�ö�E’�
ة  qnيfاæلبd� ة qnjليوÿ� ä’ساüJE’� ةcö�
ة  qnjرµس�©d� �dرbاHة   âëªس� ’�أØdا‘, 
�عتقا∫   ÈN  öûæH ة,  qnيليF�ö�E’�
L¡اE’� R�ستîباd� ä�Q©اûd�” ΩساHا∑“ 
Œ�س�¢  �سبµة  �أ�ساHي™,  H†س©ة   πبb

üd πª©Jساíd ”حd� Üõل¬“. 
اعلن اجلي�ض اال�رسائيلي ام�ض عن توقيف 

املدنيني  من  وعدد  ا�رسائيلي  �صاب§ 

 ÜõM” اىل  معلومات  بنقلهم  لال�صتباه 

احلدود  عرب  املخدرات  وتهريب  الله“ 

مع لبنان, وذكر بيان اجلي�ض انه ”ي�صتبه 

اال�رسائيلي  اجلي�ض  يف  ا  kصابط� باأن 

ا من املدنيني اال�رسائيليني اجروا  kوعدد

لبنانيني  flدرات  Œار  مع  ات�صاالت 

احلدود,  عرب  املخدرات  تهريب  بهدف 

باأن  ي�صتبه  فاإنه  للتحقيقات  ا  kووفق

امنية  ع�صكرية  معلومات  نقل  ال�صاب§ 

يرتبطون  لبنانيني  flدرات  Œار  اىل 

ا�صم  البيان  يك�صف  ومل  الله“,  ب`“حزب 

ال�صاب§ او معلومات عن املدنيني, لكن 

جاء فيه انه ”�صيتم توجيه التهم للم�صتبه 

وي�صكل  املقبلة“,  االيام  خالل  بهم 

احلرب  ال�صتمرار  ا  kتاأكيد االإعالن  هذا 

اإ�رسائيل  بني  اجلارية  اال�صتخبارية 

و“حزب الله“.

ال�صبكة  اأن  اإىل  التقارير  واأ�صارت 

هم  اأ�صخا�ض,  ثمانية  من  موؤلفة 

الدائمة  اخلدمة  يف  درزي  �صاب§ 

من  وخم�صة  االإ�رسائيلي,  اجلي�ض  يف 

يك�صف  مل  واثنان  ال`1948“  ”عرب 
املعلومات  وبح�صب  هويتهما.  عن 

الدرزي,  ال�صاب§  يعمل  املتوافرة, 

وهو من قرية يركا )�رسق مدينة عكا(, 

يف  اجلي�ض  يف  اللوج�صتي  املجال  يف 

املنطقة احلدودية بني اإ�رسائيل ولبنان, 

تهريب  بع�صويته يف ع�صابة  متهم  وهو 

�صخ�ض  وتزويد  لبنان  من  flدرات 

Ãعلومات  الله“  ب`“حزب  مرتب§  لبناين 

االأمنية  الرتتيبات  عن  ح�صا�صة  ع�صكرية 

والع�صكرية.

ووفق الئحة االتهام, فاإن ”ال�صاب§ نقل 

لدرجة  وح�صا�صة  ا  qkجد �رسية  معلومات 

ا ومت�ض اأمن اإ�رسائيل,  kها تهدد جنود qnاأن

على  ومناطق  اجلي�ض  حول  زت  qnترك

ومددت  احلدودي“.   ال�صياج  امتداد 

اأم�ض,  حيفا  مدينة  يف  ع�صكرية  حمكمة 

حمكمة  مددت  كما  ال�صاب§  اعتقال 

خم�صة  اعتقال  عكا  مدينة  يف  ال�صلح 

م�صتبه يف اأنهم اأع�صاء يف الع�صابة ويف 

من  وهم  باملخدرات,  يتاجرون  اأنهم 

والرامة  عكا  قرب  املكر  قريتي  �صكان 

جالل  وهم  خم�صة  االأعلى  اجلليل  يف 

 ìاإ�صال غزاوي,  �صادي  غزاوي, 

طعان  حممد  واكد,  اأ�صامة  واكد, 

و�صامي فرهود, كما يجري البحث عن 

�صخ�صني اآخرين.

وقال �صاب§ كبري يف ال�رسطة الع�صكرية 

اأن  يعي  ”كان  فيه  امل�صتبه  ال�صاب§  اإن 

�صي�صتخدمها  مررها  التي  املعلومات 

حزب الله من اأجل امل�ض باأمن الدولة“.  

عن  اآخر  ع�صكري  م�صوؤول  واأعرب 

ا�صتك�صف  املعتقل  ال�صاب§  اأن  اعتقاده 

املراكز احلدودية التي ال تتمتع بحرا�صة 

جيدة, واأنه ح�صل على اآالف الدوالرات 

مقابل املعلومات التي قدمها. وبح�صب 

االتهام فاإن �صاب§ ال�صف �صلم اللبنانيني 

وعن  احلدود  نقا•  عن  معلومات 

اجلليل  بفرقة  املعروفة   191 الفرقة 

لبنان  مع  احلدود  عن  امل�صوؤولة  وهي 

للجي�ض  اأخرى  ح�صا�صة  اأماكن  وعن 

االإ�رسائيلي على احلدود. 

ال�صاب§ وفر  فاإن هذا  ن�رس  وبح�صب ما 

ل`“حزب الله“ معلومات عن حجم وعديد 

القوات على اجلبهة مع لبنان وكذلك عن 

اأنه,  ذلك  من  واالأهم  الكمائن.  انت�صار 

عن  معلومات  م  qقد االتهام,  بح�صب 

ال�صياج  على  الكامريات  انت�صار  اأماكن 

اأو  املعطوبة  الكامريات  وعن  االأمني 

القوات  على  ت�صعب  التي  املوا�صع 

االإ�رسائيلية مراقبتها.  وت�صري االأجهزة 

االإ�رسائيلية اإىل اأن �صاب§ ال�صف اعتقل 

اإطار  يف  املا�صي  اأيار  �صهر  مطلع  يف 

flدرات.  تهريب  �صبكة  حول  –قيقات 

يف  الرجل  هذا  دور  تبني  وبعدها 

كانت  لبنان  يف  �صخ�صية  مع  التوا�صل 

دوريات  عن  اأمنية  معلومات  منه  تطلب 

على  الكامريات  وموا�صع  اجلي�ض 

ال�صياج احلدودي. وت�صري اإىل اأن املربر 

اأن هذه املعلومات تخدم  املطروì هو 

يف تنفيذ عمليات تهريب flدرات. 

ال�صف  �صاب§  اأ�صار  اعرتافاته  ويف 

املعلومات   Ëتقد من  الهدف  اأن  اإىل 

اإنه  وقال  املال.  على  احل�صول  هو 

مقابل  الدوالرات  اآالف  يتلقى  كان 

اللبناين.  للطرف  بها  يبعث  معلومة  كل 

و–قق ال�صلطات االأمنية االإ�رسائيلية يف 

اجلي�ض  يف  اآخرون  هنا∑  كان  اإذا  ما 

وقال  ال�صف.  �صاب§  مع  يعملون 

اإن  العا�رسة  للقناة  الع�صكري  املرا�صل 

ال�صبب وراء  التحقيقات هو  انتهاء  عدم 

ا�صتمرار حظر ن�رس ا�صم و�صورة �صاب§ 

ال�صف.  واأ�صار املرا�صل اأي�صاk اإىل اأنه 

جرى التحقيق يف اجلي�ض على االأقل مع 

معلومات  وفر  باأنه  يعتقد  اآخر  جندي 

ل�صاب§ ال�صف. وتبني اأن اجلندي االآخر 

م معلومات  qواأنه فق§ قد kمل يكن يعلم �صيئا

ب�صكل بريء ل�صاب§ ال�صف من دون اأن 

الله“.  ل`“حزب  ت�صل  �صوف  اأنها  يعلم 

وقال اإن اجلهود تبذل االآن لتقييم مقدار 

املعلومات  اأحلقته  الذي  االأمني  ال�رسر 

التي اأر�صل بها اإىل لبنان باالأمن القومي 

والعملياتي االإ�رسائيلي. 

وعادل   ìفال با�صم  املحامون  وقال 

ا  kعدد ميثلون  الذين  �صامي  واأ�صد   ìذبا

اإن موكليهم  بهم  امل�صتبه  املواطنني  من 

واأن  �صدهم  ال�صبهات  ب�صدة  ينفون 

املبال¨ة  متت  ملف  عن  يدور  احلديث 

اأن  املحامون  اأ�صاف  ذلك,  اإىل  فيه. 

اإفادة  اإىل  فق§  ي�صتند  موكليهم  اعتقال 

امل�صتبه املركزي يف الق�صية الذي يحظر 

ن�رس تفا�صيل هويته.

ويف املقابل, ومن بريوت �صدد الرئي�ض 

اأن  على  اأم�ض  �صليمان  مي�صال  اللبناين 

”مو�صوع التج�ص�ض غري مقبول“, ودعا 
 kموؤكدا املو�صوع,  هذا  يف  الت�صدد  اإىل 

اأحد  باإعدام  حكم  اأي  و�صله  اإذا  اأنه 

نائب  دعا  كما  ف�صيوقعه.    اجلوا�صي�ض 

الدفاع  وزير  الوزراء  ‹ل�ض  رئي�ض 

ت�صخيم  ”عدم  اإىل  املر  اليا�ض  اللبناين 

ف يف �رسكة األفا  qnXمو�صوع توقيف املو

اإ�رسائيل,  مع  بالعمالة  املتqnهم  للخليوي 

غريه“.  قبل  بلبنان   qoي�رس ذلك  الأن 

ف  qnXاأن هذا املو qnتبني” وك�صف املر اأنه 

عميل منذ 15 �صنة وهو موXف يف �رسكة 

اخلليوي, وكلqp ما ن�رس يف االإعالم غري 

ذلك, يدخل يف اإطار التحليل“.  واأ�صار 

اأ�صبوع,  بعد  �صينتهي  ”التحقيق  اأن  اإىل 

والتحقيقات  املوقوف  ل  qnصيحو� وعندها 

غريها,  اأو  الع�صكرية  املحكمة  اإىل 

اجلميع“.   Ãتناول  التحقيق  وي�صبح 

توقيف  على  علqnق  الله“  ”حزب  وكان 

”اإ�رسائيل  اإن   kاألفا“ قائال” املوXف يف 

�صبكة  على  فنيqkا  ال�صيطرة  من  متكنت 

االت�صاالت اللبنانية واإخ�صاعها“.  
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á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 
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.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

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

Iôé¡dG äBGôLG h áªLôJ äÉeóN

.äGóæà°ùŸG áªLôJ  
 äôµdGh á«µjôeC’G á«°ùæ÷ÉH á°UÉÿG ¥GQhC’G áÄÑ©J

.ô°†NC’G

  .∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ähôc     
.…õ«∏‚G h »HôY ìGôaC’G ähôc  

.á«µjôeC’G á«°ùæ÷G ¿Éëàe’ Ò°†ëàdG ‘ óYÉ°ùf 

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

Ö«HCG πJh ähÒH ‘ πYÉØàJ ¢ù«°SGƒ÷G ÜôM

اعà≥ال Vساب§ RQO… و6 من aل�س£يني« 48 
بàهمة الéà�س�¢ ل`حÜõ اهلل 

م�صادر flتلفة

Üô©dG  QÉÑNCG
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The Law Offices of 

AIMAN IBRAHIM, P.C.
»eÉëŸG Öàµe

º«gGôHG øÁCG

Free Consultation: : á«fÉ› äGQÉ°ûà°SG
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�dقاgرة - مüس£Ø≈ �سليªا¿
 øاأ¿ مH ∞jöûd� رgRأ’� ïسي� Öي£d� óªأح�  Qتوcód� ≈تaأ�
 Ωوj �dل¬   óæع  ¬Hعقاh  ºKB� �Ødل�س£يæية  �üŸسا◊ة   πbر©j

�Ødل�س£يæية  �üŸسا◊ة  h�أ¿  �dقيامة, 
 AاL  ,¢�óمق  ÖL�hh �öعية  aرj†سة 
 äسياüîس� øم k�óah ¬dستقبا�� ∫ÓN ∂dP
30- Aا©HQأ’� Ωيوd� ية م�ستقلةæل�س£يa

.6-2010

 âسلüح ¬d ¿ياH ‘ رgRأ’� ïسي� ¬ qLhh
 kA�óf  ¬æم f�سîة  عل≈   “âf.يةHر©d�”
jرØJ©و�  �أ¿  �Ødل�س£يæية   πFساüØd�  ¤E�
 ‘ �dل¬  jتقو�  h�أ¿   ,º¡JاaÓN aو¥ 
E’�h�سÓمية  �d©رHية   º¡أمت�  ‘h º¡س©ب�
d�RE�hة   ´óسüd�  Üأ�Q عل≈  ª©jلو�  h�أ¿ 

�Ødرbة.

 »æل�س£يØd� Ö©سûd�” رgRأ’� ïسي� ÖdاWh
bاOة  E’�h�سÓمية  �d©رHية   Úأمت’�h
h�س©وHاóH kعU ó¡L πc ºساd ¥Oتëقي≤ 
 ∞bتوd�h �Ødل�س£يæية,  �üŸسا◊ة 
 hأ� �Eعاbت¡ا   ¬fساأ�  øم ما   πc  øع  k�Qوa

JاأgÒNا“.

bhا∫ �سيï �’أgRر ”مø موd� ™b©لh ºمŸ� ™b�h ø�سوdhDية 
م¡ªا   Úيæل�س£يØd� Hا’أNوة   Öيgأ� d�hقومية  �’�سÓمية 
 �hس©رûست�jh º¡JاaÓN ¥وa �و©ØJرj ¿أ� º¡J�Aاªتf� âfاc
 ∞bوŸ� bOhة  �Ÿ�سوdhDية  óa�حة 
مو�L¡ة   øµÁ ’ ¬fأ� cQójو�  h�أ¿ 
�’�F�öيل«  üd�hسل∞   ¿�hó©d�

.“±Óÿ�h ةbرØdاH

h�أVسا± ”hمæg øا aاüŸ� ¿Eسا◊ة 
aرj†سة   íسبüJ �Ødل�س£يæية 
�dل¬  dقو∫   kاb�óسüم �öعية, 
 ¬dسو�Qh �dل¬  (h�أWي©و�  J©ا¤ 
 ÖgòJh aتûØسلو�  æJاRعو�   ’h
م™  �dل¬   ¿E�  �hÈسU�h  ºµëjQ

.“(øjرHساüd�

 Ωق�ساf’� ”�أ¿   Öي£d�  .O  íسVhأ�h
 Oاb  Úيæل�س£يØd�  ÚH �◊ا› 
�æŸ£قة �¤ fi QöVق≤, d�RE�hة 
 ,Öسب�d�  ∫�hR Jقت†س«   Qö†d�
 Úيæل�س£يØd� وةNأ’� ¿Eاa ºK øمh
 Ωا“E’  ó¡÷�  πc  ∫òبd  ¿hعوóم
عل≈   kاأ�سي�ساJ �üŸسا◊ة, 
h�◊قو¥  �ûŸسcÎة   ºقو��سd�

 »Hõ◊� Öسü©تd� òبf º¡عليh ,»æل�س£يØd� Ö©سûلd تةHاãd�
ÄØd�hوd�h iت�سام« aو¥ �üdس¨اFر“.

hQPة   ¤�  âسلUh hحªا�¢   öüم  ÚH �bÓ©dة  �أ¿  còر  oj
 Úaر£d� ÚH ةdOتباŸ� äاëjöüتd� Öسب�H k�ÒNا �أ¡JاaÓN

J�h¡اماä حªا�¢ H öüŸ©رbلة �üŸسا◊ة.

�’أgRر   ¿Eاa �d�سيا¥   �òg  ‘  ¬fأ�” �’أgRر   ïسي�  ócأ�h
h�’�سÓمية  �d©رHية  h�’أمة   »æل�س£يØd�  Ö©سûd�  ñöüست�j
bاOة h�س©وHاód kعU ó¡L πc ºساd ¥Oلüªسا◊ة �Ødل�س£يæية 
d�hتوa ∞bوk�Q عπc ø ما مø �ساأJ ¬f©وüŸ� √òg ≥jسا◊ة 

�أJ hاأgÒNا“.

�أ¿   ¤� �’fتبا√  �¤ QhöVة   Úªسل�Ÿ� �’أgRر   ïسي� Ohعا 
 ºKE� وg ا‰� ¢�óقŸ� ÖL�وd� �òg ≥jرW ‘ πيb�ر©d� ™سVh

hم©üسية ح�ساH¡ا عd� óæل¬ jوd� Ωقيامة.

Tسيï الأRهر : امل�ساحلة الفل�س£ينية aري†سة Tسرعية وواÖL م≥د�¢

م�سر: الàح≥ي≥اä توDكد تعòيN Öالد.. وال≥†سية تà�س™ اأوQوبيًا
CNN
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
 ±’G ‘ ÜÉgQ’G áëaÉµe IóMh É¡H âeÉb
 øe  Ú«æWGƒe  ∫É≤àYÉH  â¡àfGh  …G  »H
 áª¡àH É«ØdOÓa áj’h ‘  á«fÉæÑd ∫ƒ°UG
 IOÉ°†ŸG  ô¨æà°S  ïjQGƒ°U  AGô°ûd  »©°ùdG
 äOÉYGh  ˆG  ÜõM  ídÉ°üd  äGôFÉ£∏d
 á≤HÉ°S  ä’É≤àYÉH  ÒcòàdG  á«∏ª©dG
 πjƒëàH  Gƒª¡JG  É°†jG  Ú«fÉæÑd  â∏ª°T
 äÉeÉ¡J’G â∏ª°T Éªc ˆG ÜõM ¤G ∫GƒeG
 äGôHÉîŸG  ‘  â∏ªY  á«fÉæÑd  áæWGƒe
 º¡àJ ¿G  πÑb IÒÑc áØ«XƒH á«µjôe’G
 ∫ÓN  É¡«∏Y  â∏°üM  äÉeƒ∏©e  ΩGóîà°SÉH

á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢Uالàاآمر مل�سلحة حÜõ اهلل
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ä’Éch-Rƒ«f áHôZ

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

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

Iôé¡dG äBGôLG h áªLôJ äÉeóN

.äGóæà°ùŸG áªLôJ  
 äôµdGh á«µjôeC’G á«°ùæ÷ÉH á°UÉÿG ¥GQhC’G áÄÑ©J

.ô°†NC’G

  .∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ähôc     
.…õ«∏‚G h »HôY ìGôaC’G ähôc  

.á«µjôeC’G á«°ùæ÷G ¿Éëàe’ Ò°†ëàdG ‘ óYÉ°ùf 

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

 …öüŸG  ÜÉ°ûdG ”مقتل“   á«°†b  äó¡°T

من  مالحقته  اأثناء  �صعيد,  حممد  خالد 

ال�صهر  مطلع  ال�رسطة,  عنا�رس  قبل 

التطورات املثرية  اجلاري, املزيد من 

العامة  النيابة  وجهت  حيث  االأربعاء, 

من  الثنني  البدين“  ”التعذيب  تهمة 

الذي  الوقت  يف  ال�رسطة,  عنا�رس 

اأثارت فيه الق�صية اأزمة دبلوما�صية بني 

التي  االأوروبية,  والعوا�صم  القاهرة 

الذي  ال¨مو�ض  اإزاء  قلقها  عن  اأعربت 

اأحا• بالق�صية.

االإ�صكندرية  ا�صتئناف  نيابة  واأمرت 

حممود  ال�رسطة  اأمني  من  كل  بحب�ض 

عو�ض  والرقيب  حممود,   ìصال�

ق�صم  اأفراد  من  �صليمان,  اإ�صماعيل 

التحقيقات,  ذمة  على  جابر“,  ”�صيدي 
”القب�ض  تهمة  اإليهما  وجهت  بعدما 

وتعذيبه  حق,  وجه  بدون  �صخ�ض  على 

“, يف الواقعة, التي اأثارت اجلدل  kبدنيا

 ,Çالطوار قانون  متديد  حول   kددا›

 , kاملعمول به منذ ما يقرب من 30 عاما

داخل  التعذيب  اأعمال  يكر�ض  والذي 

اأق�صام ال�رسطة.

ورقيب  اأمني  اأن  التحقيقات  واأثبتت 

خالد  ال�صاب  على  القب�ض  األقيا  ال�رسطة 

مقهى  يف  جلو�صه  اأثناء   ) kعاما  28  )

ملخدر  لفافة  بحوزته  وكان  انرتنت, 

ليتعر�ض  بابتالعها  فقام  ”البان¨و“, 
اأنفا�صه,   ßويلف االختناق“  d`“ا�صفك�صيا 

كما تبني من التحقيقات اأن اأمني ورقيب 

ال�رسطة قاما باالعتداء عليه بال�رسب, 

اقتياده  اأثناء  معه  الق�صوة  وا�صتعمال 

اأنباء  وكالة  ذكرت  ما  وفق  للق�صم, 

ال�رسق االأو�ص§.

وزارة  ا�صتدعت  اآخر,  جانب  من 

دول  �صفراء  االأربعاء,  اخلارجية 

القاهرة,  يف  االأوروبي  اال–اد 

لقيامهم  م�رس  رف�ض  عن  لالإعراب 

باإ�صدار بيان حول التحقيقات اجلارية 

يف ق�صية املواطن خالد �صعيد.

با�صم وزارة  الر�صمي   çواأعرب املتحد

عن  زكى,  ح�صام  ال�صفري  اخلارجية, 

اإن  وقال  التحر∑,  هذا  Œاه  االأ�صف 

”هذا التحر∑ ميثل - وب¨�ض النظر عن 
flالفة   - اإليه  امل�صار  البيان  م�صمون 

 kرسيحة لالأعراف الدبلوما�صية, وتدخال�

غري مقبول يف ال�صاأن الداخلي امل�رسي, 

يف  معتمدة  اأجنبية  �صفارات  قبل  من 

القاهرة, خا�صة واأن هنا∑ –قيقاk يف 

احلادç يتواله الق�صاء امل�رسي, الذي 

اإجراءاته  احرتام  اجلميع  علي  يجب 

واأحكامه.“

الدبلوما�صية  البعثات  روؤ�صاء  وكان 

قد  م�رس,  يف  االأوروبي  اال–اد  لدول 

اأ�صدروا بياناk االثنني املا�صي, عربوا 

فيه عن ”قلقهم اإزاء Xروف وفاة خالد 

عن  املت�صاربة,  التقارير  بعد  �صعيد, 

هذه الواقعة, وتناق�ض اأقوال ال�صهود, 

وبيانات اأ�رسة �صعيد, ومنظمات حقوق 

اإليها  انتهى  التي  النتيجة  مع  االإن�صان, 

الت�رسيح الثاين للجثة.“

الطب  م�صلحة  رئي�ض  قام  ذلك,  اإىل 

ال�رسعيني,  االأطباء  وكبري  ال�رسعي 

ال�صباعي اأحمد ال�صباعي, بت�صليم التقرير 

اإىل  ال�صاب خالد,  لت�رسيح جثة  النهائي 

املحامي العام االأول لنيابات ا�صتئناف 

اال�صكندرية, امل�صت�صار يا�رس الرفاعي, 

كما قام باالإجابة على ت�صاوؤالت بع�ض 

املحامني من هيئة الدفاع, وفق ما نقل 

موقع ”اأخبار م�رس“ الر�صمي.

النهائي  التقرير  اأن  ال�صباعي  واأكد 

اإىل  يرجع  الوفاة  �صبب  اأن  اإىل  انتهى 

امل�صالك  وان�صداد  االختناق,  ”ا�صفك�صيا 
الهوائية بلفافة بال�صتيكية, –توي على 

نبات flدر البان¨و, حيث منعت اللفافة 

كونها  للرئتني,  االأوك�صجني  دخول 

كانت حم�صورة يف منطقة ل�صان املزمار 

والق�صبة الهوائية.“

كما اأثبت الت�رسيح, وفق رئي�ض م�صلحة 

تلك  و�صع  ”ا�صتحالة  ال�رسعي,  الطب 

اآخر“,  �صخ�ض  قبل  من  عنوة  اللفافة 

يف  �صيقوم  كان  ”املتويف  اأن   kمو�صحا

تلك احلالة ب¨لق فمه واأ�صنانه, الفتا اإىل 

الفكني  حول  عنف  اآثار  اأية  وجود  عدم 

والفم, ت�صري اإىل وجود حماولة لو�صع 

اللفافة بالقوة.“

امل�صت�صار  العام,  النائب  اأن  ذكر  oي

قرر  قد  كان  حممود,  املجيد  عبد 

الطب  م�صلحة  من  ثالثية  جلنة  ندب 

ال�رسعي بالقاهرة برئا�صة كبري االأطباء 

ال�صاب  جثة  ت�رسيح  الإعادة  ال�رسعيني, 

خالد, الذي تويف يف ال�صابع من يونيو/ 

حزيران اجلاري, بعدما اتهمت اأ�رسته 

عليه  باالعتداء  ال�رسطة  اأفراد  من  اثنني 

بال�رسب, عقب اإلقاء القب�ض عليه داخل 

منزله  من  بالقرب  لالنرتنت,  مقهى 

باالإ�صكندرية.

اأحمد  الوزراء,  ‹لي  رئي�ض  وكان 

نظيف, قد تعهد بك�صف ”احلقيقة كاملة“ 

الذي  ال�صاب,  ق�صية وفاة امل�رسي  يف 

كما   ,“Çالطوار ب`“�صهيد  عرف  oي اأ�صبح 

وفاته,  عن  امل�صوؤولني  Ãحا�صبة  توعد 

يف حالة اإذا ما ثبت اأن لالأجهزة االأمنية 

دور يف مقتله.



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

9 TUESDAY July, 6th 2010- Vol 3  Issue#76

www.ghorbanews.com

جل�ض FQي�¢ �dوF�ö�’� A�QRيل« 

 ó©تH�h ¢�يd�وµd� ∞لN وgياæتf
 Ωا∫ �ماéŸ� ìسا�a’ ΩÓع’� øع
موd� óaلæéة �dرHاعية FQhي�¢ 

 ÖساحUh ≥Hسا�d� ياfا£jرH A�QRh
 πjو£d� ´باd�h ةÒبµd� ةÈÿ�
 ÒلH ÊوW ΩÓة �’ع¡L�مو ‘

 …òd� ‹hO Ω�ÎاحH ≈¶ëj …òd�
 ‘ ä�Ò¨تd� ìöûd ¬س�Øf óæL
�d�سيا�سة �’�F�öيلية �Ÿت©لقة 

üëHساJh Qقÿ� Ëó£ة �’�F�öيلية 
‘ h�ساπF �’عdhód� ΩÓية 

d�h©رHية. 
aقر�J Qر∑ �d�ساحة �’عÓمية 

d£وH ÊلH òîJ� Òاdتæ�سي≤ م™ 
fتæياgو �c …òdاâf م�ساªgت¬ 

‘ �◊ªلة �ódعاFية �’�F�öيلية 
bليلة b�h �óLتäöü عل≈ Hيا¿ 

 äÓت�س¡يd� øي¬ عa çó– √QóسU�
�ŸقرNO� Qاd¡ا عل≈ حüساõZ Qة.

 øم ÒلH õØb ¬dسوUh òæمh
��ستوjOو �¤ �Nر hمø �سبµة 

 âس� íæمh iرN� ¤� ةæjوjõØلJ
 Úومj ∫ÓN يةØëسU äÓHمقا
aق§ L�hh¬ �’�سÄلة �üdس©بة 
 èم�Èd� �موóرح¡ا مقW »تd�

 �hرL� øjòd� ÚيØëسüd�h
 Ω�óîست�� ∫hحاh äÓHقاŸ�

c ¬J�ÈNاaة dتæéيO óعd� ºر�أ… 
�d©اd ‹hód� Ωت�س¡يf äÓتæياgو 

h�سيا�سة ��F�öيójó÷� πة .
fhقπ عF�hO øر مقرHة مf øتæياgو 

 äساحا�d� ºg� ¿اH ا¡dوb
حاdيا d� »g�ساحة 

�’عÓمية d�hر�أ… 
 ∂dòd ‹hód� Ωا©d�

 ÊوW ¤توj ¿� اæسل†a
 ä�Ò¨تd� ¢Vعر ÒلH

�◊اUسلة عل≈ �d�سيا�سة 
�’�F�öيلية Ÿ ∂dPhا 

 ™bمو øم ¬H ™تªتj
 ¿�h سةUاN ΩÎfi ‹hO

 òîJ� äÓت�س¡يd� Q�رb
Hاdتæ�سي≤ �Ÿ�سب≤ م©¬ 

.

 ójó©dاH  ÒلH ≈تقd�h
 äسياüîسûd� øم

�’�F�öيلية �d©امة 
 πãسيا�سة م�d� ∫اLQh

 ¿�Oh Ωوdا¿ �ساØسل�
مرFQh Qhójي�سة 

 »æØيd »سيب�J سةVQا©Ÿ�
 Ω�رH ¬اعªتL� ó©H ∂dPh
 A�QRوd� ¢�يFQ ™ل¬ مd�

 ¢Vياa ΩÓس� »æل�س£يØd�
.

طوين بلري ل 
äGQOÉÑe ójôf 
مل يكتف طوين بلري بتوري§ �صعبه 

ودولته يف العدوان الوح�صي على 

العراق بهدف نهب موارده ل�صالح 

ال�رسكات اال�صتثمارية والراأ�صمالية 

الكربى بالعامل وبهدف امل�صاهمة 

يف ت�رسيع هذا العدوان الذي قاده 

الرئي�ض االأمريكي االأ�صبق بو�ض, 

حيث كان بلري Ãثابة البوق التربيري 

ل�صيا�صة بو�ض وامل�صلل للراأي العام 

مدعياk امتال∑ العراق الأ�صلحة الدمار 

ال�صامل, وهو ما مل يثبت رغم فرق 

التفتي�ض والفربكات غري ال�صحيحة.

فهو يحاول اليوم وعلى خلفية 

ا�صتمرارية احل�صار عن قطاع غزة ان 

يلعب نف�ض الدور التربيري والتماهي 

مع حكومة اليمني االإ�رسائيلي برئا�صة 

نتيناهو من خالل ال�صعي اجلاد 

المت�صا�ض النقمة الدولية Œاه 

حكومة اإ�رسائيل ب�صبب العدوان 

الدموي بحق ن�صطاء اأ�صطول احلرية 

بتاريï 2010/5/31 يف عملية 

 kو�صفت باأنها قر�صنة بحرية و�صكال

من اأ�صكال اإرهاب الدولة املنظم.

اإن جهود بلري الرامية اإىل مد يد 

النجاة حلكومة اإ�رسائيل غري مرحب 

بها من قبل �صعبنا وفئاته االجتماعية 

العري�صة وخا�صة الفقرية منها التي 

تكتوي يومياk بنار احل�صار, حيث 

ترف�ض تلك الفئات املبادرة القائمة 

على »احل�صار الذكي« عرب تخفيفه 

ولي�ض انهاوؤه ومن خالل ا�صتبدال 

ال�صلع امل�صموحة بتلك املمنوعة فق§?!

 kواإذا كان بلري ومنذ تعينه مبعوثا

للرباعية مكافئة له من قبل البي�ض 

االأبي�ض على مواقفه الداعمة لالإدارة 

االأمريكية وخا�صة يف كل من 

اأف¨ان�صتان والعراق, فهو مل ي�صتطع 

ان يرفع حاجز من احلواجز ال` 650 

املوجودة بال�صفة ال¨ربية اأو Œميد 

بناء اال�صتيطان اأو اجلدار.

فهو االآن يحاول اإنقاذ اإ�رسائيل 

من عزلتها ويعمل على تفكيك زخم 

التاأييد الدو› حلقوق �صعبنا التي 

برزت بعد اأحداç اأ�صطول احلرية, 

 oحيث اأ�صبحت اإ�رسائيل عنوانا

 kللعدوان والظلم واأ�صبح �صعبنا رمزا

لق�صايا العدالة واحلرية وحقوق 

االإن�صان.

وعليه فاإننا نقول لك يا طوين بلري 

عليك ان تعيد ح�صاباتك وان تهتم 

بلجنة التحقيق التي تالحقك يف 

بريطانيا ب�صبب ت�صليل الراأي العام 

واتخاذ∑ املوقف الذيلي لالإدارة 

االأمريكية وتوري§ بلد∑ يف حرب 

لي�صت لها م�صلحة بها.

كما نقول كفا تالعباk يف م�صري 

ال�صعوب مقابل مكت�صبات ذاتية اأنانية 

�صيقة –ققها لنف�صك على ح�صاب 

ق�صايا ال�صعوب العادلة ومنها على 

ق�صية واأهمية رفع احل�صار الظامل 

 kعن قطاع غزة ب�صورة كاملة تطبيقا

للقانون الدو›.

وبالتا› فاإننا ال نريد مبادراتك 

اإال اإذا كانت موؤيدة حلقوق �صعبنا 

وعاملة على تلبية تلك احلقوق عرب 

اإنهاء احل�صار واالحتالل و�صمان 

حق �صعبنا باحلرية واال�صتقالل.

هل حتول طوين بلري بوقًا حلكومة ا�سرائيل..؟؟
 Rƒ«f áHôZ
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
 ±’G ‘ ÜÉgQ’G áëaÉµe IóMh É¡H âeÉb
 øe  Ú«æWGƒe  ∫É≤àYÉH  â¡àfGh  …G  »H
 áª¡àH É«ØdOÓa áj’h ‘  á«fÉæÑd ∫ƒ°UG
 IOÉ°†ŸG  ô¨æà°S  ïjQGƒ°U  AGô°ûd  »©°ùdG
 äOÉYGh  ˆG  ÜõM  ídÉ°üd  äGôFÉ£∏d
 á≤HÉ°S  ä’É≤àYÉH  ÒcòàdG  á«∏ª©dG
 πjƒëàH  Gƒª¡JG  É°†jG  Ú«fÉæÑd  â∏ª°T
 äÉeÉ¡J’G â∏ª°T Éªc ˆG ÜõM ¤G ∫GƒeG
 äGôHÉîŸG  ‘  â∏ªY  á«fÉæÑd  áæWGƒe
 º¡àJ ¿G  πÑb IÒÑc áØ«XƒH á«µjôe’G
 ∫ÓN  É¡«∏Y  â∏°üM  äÉeƒ∏©e  ΩGóîà°SÉH

á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢Uالàاآمر مل�سلحة حÜõ اهلل
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.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -

Translation and Immigration services

Documents translation.

Prepare application forms for citizenship and green 

cars.

Business card Wedding Invitations (Arabic and Eng-

lish).

Prepare and assist individuals with the 100 questions for

 the citizenship test.

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

Iôé¡dG äBGôLG h áªLôJ äÉeóN

.äGóæà°ùŸG áªLôJ  
 äôµdGh á«µjôeC’G á«°ùæ÷ÉH á°UÉÿG ¥GQhC’G áÄÑ©J

.ô°†NC’G

  .∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ähôc     
.…õ«∏‚G h »HôY ìGôaC’G ähôc  

.á«µjôeC’G á«°ùæ÷G ¿Éëàe’ Ò°†ëàdG ‘ óYÉ°ùf 

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

⁄É©dراÉÑNا
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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

á«æª«dG á«dÉ÷G

 

اجلمعية اليمنية االأمريكية من املحكمة اإىل املحكمة

ماذا يح�صل يف اجلمعية اليمنية االأمريكية? وملاذا تنتقل 

من حمكمة اإىل حمكمة?

فقد قررت املحكمة 

العليا يف والية 

نيويور∑ تاجيل 

االنتخابات التي 

متت يف �صهر يونيو 

احلا› ب�صبب ما 

قالت انه قد ح�صل 

تزوير للنتائج 

وتالعب باأ�صوات 

الناخبني. 

وقد جاء هذا بعد 

طعن تقدم به بع�ض 

املر�صحون , جاء 

يف وثيقة الطعن 

املقدم اإىل املحكمة �صقو• اأ�صماء ناخبني م�صجلني يف 

جداول الناخبني واملح�صوبني من اأن�صار مهيب عامر 

وامل�صجلني يف �صجالت االنتخابات حيث فوجÅ العديد 

منهم عدم وجود اأ�صمائهم يوم االنتخابات ‡ا حرمهم 

وا عن  qمن اأداء حق من احلقوق التي كفلها الد�صتور وعرب

ا�صتيائهم ال�صديد و�صخطهم على جلنة االنتخابات التي 

قالوا اأنها منحازة ملر�صح معني. 

وجاء يف الطعن املقدم اإىل املحكمة اأن الرئا�صة 

 nالفاfl ال�صابقة تراأ�صت جلنة االنتخابات وهو ما يعترب

لقانون االنتختابات, واأن رئي�ض وبع�ض اأع�صاء اللجنة 

االنتخابية منحازون اإىل مر�صح معني ح�صب ما ورد يف 

الطعن.

 

وبعد اأن قبلت املحكمة  4 طعون ومتت درا�صتها 

رت فتح امللف من  qومراجعتها من قبل اأع�صائها قر

جديد ب�صبب ما قالت اإنه قد يوؤثر ب�صكل كبري على نتائج 

االنتخابات وحيث اأن هذه االنتخابات ال ترقى اإىل 

املعايري املعمول بها والنعدام ال�صفافية والنزاهة 

وflالفتها لقانون االنتخابات. 

ال تزال الق�صيه باال�صاقه ا› ق�صايا اخر من �صمنها 

ق�صيه جمعية اجلالية  املنتخبه �صابقا برئا�صة عمار احلكيم 

تدور يف اأروقة املحكمة.

وكان قد فاز االأ�صتاذ فتح عالية باغلبيه االأ�صوات يف 

االنتخابات التي جرت يوم 2010/6/6 والتي تعد من 

ا�صد انتخابات اجلاليات اليمنية اثارة على االطالق, بعد 

اأن ع�صفت باأقطابها املتناف�صة اخلالفات, وتاأجلت الأكرث 

من مرة, وخا�صت غمار حرب اإعالمية �رس�صة, قبل 

دخولها اروقة املحاكم االمريكية, ثم خروجها منها 

ب�صق اأنف�ض اأبناء اجلالية التي كادت هذه االنتخابات اأن 

تن�صف كل ما غر�صوه يف �صنوات غربتهم من اإلفة وحمبة 

وتاآخي.

وطبقاk لنتائج 

االنتخابات, 

فقد ت�صكلت 

الهيئة االدارية 

للجالية على 

النحو التا›:

1. فتح عاليه 

 - kرئي�ص````ا -

) k785 �صوتا)

2. مهيب 

 kعامر- نائبا

للرئي�ض - 

) k675 �صوتا)

3. نبيل 

اجلماعي - 

) k218 �صوتا( - kصكرتريا�

) k175 �صوتا(  - kماليا k4. ف�صل املنت�رس - م�صوؤال

5. عبد الكرË ال¨زا›  - عالقات عامة  -  )174 

 ) kصوتا�

انتخابات اجلالية اليمنية يف نيويور∑ تناف�ض فيها )22) 

, على اأ�صوات اأبناء اجلالية التي �صار∑ منهم   kمر�صحا

, توزعت اأ�صواتهم على النحو التا›: k3031( �صخ�صا)

1. فتح عالية   785

2. مهيب عامر    675

3. نبيل اجلماعي     218

4. ف�صل املنت�رس    175

5. عبد الكرË ال¨زا›   174

6. عبده امل�صمري   112

7. �صكري املنت�رس 106

8. احمد �صالح ال�صقاف   81

9. فالì عجالن الفالحي   76

10. علي بن علي املولد  

68

11. يا�رس عاطف   60

12. ف�صل العماري 55

13. م�صعد ال�صورقي  52

14. �صادق املري�صي   

42

15. اأديب املن�صوري   

42

16. عبده الربمكي  41

17. علي البكاري 40

18. حممد زايد  33

19. نبيل عقيل  30

20. حممد ال�صنباين   26

21. ناجي الع�صملي   25

22. حممود عبد الوهاب  

15

غربة نيوز �صتوفر ت¨طية كاملة لهذه الق�صية وتتمنى 

ح�صول كل ما فيه خري الأبناء اجلالية وم�صاحلهم.

 á«cÒeC’G á«æª«dG á«©ª÷G
!áªµëŸG ¤EG áªµëŸG øe

 Rƒ«f áHôZ

Ghorba News
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
 ±’G ‘ ÜÉgQ’G áëaÉµe IóMh É¡H âeÉb
 øe  Ú«æWGƒe  ∫É≤àYÉH  â¡àfGh  …G  »H
 áª¡àH É«ØdOÓa áj’h ‘  á«fÉæÑd ∫ƒ°UG
 IOÉ°†ŸG  ô¨æà°S  ïjQGƒ°U  AGô°ûd  »©°ùdG
 äOÉYGh  ˆG  ÜõM  ídÉ°üd  äGôFÉ£∏d
 á≤HÉ°S  ä’É≤àYÉH  ÒcòàdG  á«∏ª©dG
 πjƒëàH  Gƒª¡JG  É°†jG  Ú«fÉæÑd  â∏ª°T
 äÉeÉ¡J’G â∏ª°T Éªc ˆG ÜõM ¤G ∫GƒeG
 äGôHÉîŸG  ‘  â∏ªY  á«fÉæÑd  áæWGƒe
 º¡àJ ¿G  πÑb IÒÑc áØ«XƒH á«µjôe’G
 ∫ÓN  É¡«∏Y  â∏°üM  äÉeƒ∏©e  ΩGóîà°SÉH

á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢Uالàاآمر مل�سلحة حÜõ اهلل

3 22
á∏≤à°ùe IôM á«YƒÑ°SCG
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ä’Éch-Rƒ«f áHôZ

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -
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 øe Qò©àJ Rƒ«f áHôZ

 Qhó°üdG øY ÉgôNCÉàd AGô≤dG

 kÉÑjôbh ,á«æ≤J ÜÉÑ°SC’

 á∏ëH áØ«ë°üdG Qó°üà°S

 ÊhÎµdG ™bƒeh IójóL

 ˆG ¿ƒ©Hh ∂dòc ,ójóL

 kGõcôe ÉÑjôb íààØæ°S

.áYÉÑ£∏d h ôjƒ°üà∏d



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 -
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øª«dG  QÉÑNG

 ÜGƒHCG íàØd OÉ°TQE’Gh ±ÉbhC’G IQGRh ó©à°ùJ

 ‘ »Ø«°U õcôe 800 øe ÌcCG ‘ á°SGQódG

عموم حمافظات اجلمهورية, ابتداءk من اأول 

يوليو وحتى اأغ�صط�ض املقبل.

واأو�صح االñ عبدالرحمن املزمل وكيل وزارة 

 Ëالقراآن الكر ßاالأوقاف لقطاع مدار�ض –في

يف ت�رسيح ل` «الوحدة» اأن الوزارة اأعلنت 

للراغبني بفتح مراكز �صيفية اأهلية التوجه 

اإىل مكاتب االأوقاف واالإر�صاد الإ�صتخراج 

ت�صاريح الإقامة املراكز ال�صيفية اخلا�صة 

بتحفيß وتدري�ض القراآن الكرË وعلومه 

وفق املنهج املعتمد من قبل وزارة االأوقاف 

..OÉ°TQE’Gh

وقال اأنه �صيتم اإغالق اأي مركز �صيفي يقام 

يف هذا اخل�صو�ض بدون ت�رسيح من الوزارة 

باعتباره flالفة �رسيحة لن�ض القانون..

م�صرياk اإىل اأن منهج الوزارة املعتمد مب�ص§ 

ويحمل يف طياته م�صامني الو�صطية واالعتدال 

امل�صتمدة من روì ال�رسيعة االإ�صالمية 

ال�صمحاء بهدف ح�صد اجلهود ال�صعبية 

والر�صمية نحو اإعداد جيل واحد, وهدف 

 kاأ�صمى هو وحدة واأمن وا�صتقرار اليمن بعيدا

عن العن�رسية واملذهبية والطائفية والتطرف 

وال¨لو..

اإىل ذلك اأكد االñ �صالح علي خمي�ض مدير 

عام مكتب االأوقاف Ãحافظة �صنعاء يف 

 kت�رسيح ل` «الوحدة» اأن املكتب ا�صتكمل حاليا

و�صع اخلط§ والربامج اخلا�صة باإن�صاء 128 

 ßيف عموم املحافظة لتحفي kصيفيا� kمركزا

القراآن الكرË باال�صافة اإىل املخيمات 

ال�صيفية امل�صرتكة مع مكتبي الرتبية والتعليم 

وال�صباب والريا�صة حيث �صيتم اعتماد اآلية 

جديدة يف تنفيذ الربنامج ال�صيفي للطالب 

وال�صباب والطالبات والرتكيز على غر�ض قيم 

الوالء واالنتماء الوطني وتعزيز معارفهم 

الدينية ال�صليمة املرتكزة على املفاهيم 

ال�صحيحة لالإ�صالم احلنيف وتب�صريهم 

Ãخاطر الت�صدد والتطرف وال¨لو والتي اليقر 

بها ديننا احلنيف دين الو�صطية واالعتدال 

واملحبة وال�صالم..

موؤكداk اأن املكتب �صيقوم بزيارات ميدانية 

مفاجئة اأثناء العطلة الر�صمية و�صيتم اإغالق 

املدار�ض املخالفة ان وجدت واإحالتها اإىل 

النيابة ملحا�صبتها..

¿BGô≤dG ß«Øëàd »Ø«°U õcôe 800 øe ÌcCG íàa

è◊ ‘ kÉ«eƒµM ≈æÑe ¿ƒªëà≤j ¿ƒ«dÉ°üØfG ¿ƒë∏°ùeh äƒeô°†M ‘ zIóYÉ≤dG{ h øeC’G ÚH äÉ¡LGƒe

á«æª«dG πFÉÑ≤dG ∫ÉLQ ™e äÉcÉÑà°TÉH zÚ«KƒM{ 10 πà≤e
OÉ–’G
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 Gójõe  á«µjôe’G  øe’G  Iõ¡LG  âØ°ûc
 »àdG ájô°ùdG á«∏ª©dG ∫ƒM π«°UÉØàdG øe
 ±’G ‘ ÜÉgQ’G áëaÉµe IóMh É¡H âeÉb
 øe  Ú«æWGƒe  ∫É≤àYÉH  â¡àfGh  …G  »H
 áª¡àH É«ØdOÓa áj’h ‘  á«fÉæÑd ∫ƒ°UG
 IOÉ°†ŸG  ô¨æà°S  ïjQGƒ°U  AGô°ûd  »©°ùdG
 äOÉYGh  ˆG  ÜõM  ídÉ°üd  äGôFÉ£∏d
 á≤HÉ°S  ä’É≤àYÉH  ÒcòàdG  á«∏ª©dG
 πjƒëàH  Gƒª¡JG  É°†jG  Ú«fÉæÑd  â∏ª°T
 äÉeÉ¡J’G â∏ª°T Éªc ˆG ÜõM ¤G ∫GƒeG
 äGôHÉîŸG  ‘  â∏ªY  á«fÉæÑd  áæWGƒe
 º¡àJ ¿G  πÑb IÒÑc áØ«XƒH á«µjôe’G
 ∫ÓN  É¡«∏Y  â∏°üM  äÉeƒ∏©e  ΩGóîà°SÉH

á«LQÉN äÉ¡÷ É¡JQôeh É¡∏ªY

وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا�صول  من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

وامواال  مزورة  �صفر  وجوازات  ا�صلحة  لتامني 

والعاب  م�رسوقة  نقالة  وحوا�صيب  مزورة 

الثانية  التهم  ‹موعة  وهي  للحزب  الكرتونية, 

وبن�صلفانيا  فيالدلفيا  يف  ال�صخا�ض  توجه  التي 

الثالثاء-  ا�صخا�ض  اربعة  واتهم  ايام  خالل  يف 

من  حمدان  علي  مو�صى  والرابع  لبنان  من  ثالثة 

لتامني Œهيزات دعم حلزب  ب`“التÉآمر  نيويور∑- 

 15 بني  Ãا  ال�صجن  عقوبة  يواجهون  وهم  الله“. 

h 30 عاما

واتهم �صتة ا�صخا�ض اخرين بجرائم ذات �صلة بهذه 

حدرج  ح�صن  فان  االتهام  ن�ض  وÃوجب  امل�صالة 

 1200 حواىل  ار�صال  حاوال  حرب  هاين  وديب 

ر�صTÉض من نوع ”كولت ام4-“ اىل مرفÉأ الالذقية 

يف �صوريا يف حزيران/ يونيو ب�صعر

Ã�صاعدة  الواحدة  للقطعة  دوالر   1800 حواىل 

Tصخ�ض تبني يف الواقع انه عميل فدرا› وÃ�صاعدة 

حرب  اتهم  كركي  عنرت  ح�صن  واللبناين  حمدان 

بيع  عائدات  عرب  الله  حزب  لدعم  بال�صعي  jG†صا 

 ábhم�رس اموال  جانب  اىل  مزورة  �صفر  جوازات 

االمريكية  العملة  من  دوالر   9200 وحواىل 

حرب  وقال  �صور  البوم  داخل  املخبÉأة  املزورة 

 ábhامل�رس االموال  ان  املتخفي  الفدرا›  للعميل 

ان�صار  بها  قام  �رسقة  عمليات  �صل�صلة  م�صدرها 

حلزب الله وهربت الحقا اىل لبنان ال�صتخدامها يف 

ت�صنع  ”ايران  ان  للمجموعة كما زعم  اموال  جمع 

عملة امريكية مزورة من نوعية جيدة ل�صالح حزب 

الله“ Ãوجب ن�ض االتهام

اخرين  ا�صخا�ض  وثالثة  حمدان  اىل  ووجهت 

تهريب  عملية  قيادة  تهم  وفنزويلي-  -امريكيان 

 øe  150 وحواىل  خليوي  هاتف  جهاز   1500
بالي  �صوين  جهاز  و400  املحمولة  احلوا�صيب 

العام  اواخر  من  بدءا  �صيارات   çوثال  2  øصتي�ص�

الفدرا›  العميل  قال  التي  املعدات  وهذه   2007
املتخفي انها م�رسوقة وبيعت اىل املتهمني باجما› 

153 الف دوالر يف نيوجيزري وبن�صلفانيا, نقلت 
اىل نيوجريزي ونيويور∑ وبنني ولبنان وجزيرة 

وحمزة  حمدان  اىل  ووجهت  وفنزويال  مارغريتا 

بنيويور∑  النجار وعالء احمد حممد من بروكلني 

يف  ايالند  �صتاتن  من  قا�صم  حبيب  وم�صطفى 

بنيويور∑  برونك�ض  من  كاين  وماودو  نيويور∑ 

تهم  نيوجريزي  بالين�صبورو  من  كاتز  ومايكل 

�رساء ب�صائع مزورة باالف الدوالرات

وبني الب�صائع اكرث من 5500 زوج حذاء من ماركة 

اند  ميت�صل  قم�صان  من   334h  á«الريا�ص نايكي 

املكلفة  فيدار�صيك  جاني�ض  وقالت  الريا�صية  ني�ض 

الفدرا›  التحقيقات  مكتب  فرع  يف  امللف  هذا 

االمريكي ”اف بي Gآي“ يف فيالدلفيا ”اليوم وعرب 

 ” املعنية,  الوكاالت  كل  بني  جيدا  من�صق  جهد 

ان�صطته  الله متويل  توجيه �رسبة اىل جهود حزب 

ل�صوؤون  العام  املدعي  م�صاعد  ولفت  االرهابية 

”االدعاءات  ان  اىل  كري�ض  ديفيد  القومي  االمن 

املنظمات  ان  تثبت كيف  الدعوى  الواردة يف هذه 

 á£االرهابية تعتمد على ‹موعة متنوعة من االن�ص

االجرامية لتمويل وت�صليح نف�صها“ وقد اتهم خم�صة 

‡اثلة  تهريب  بان�صطة  بالقيام  االثنني  لبنانيني 

بينهم داين ‰ر طراف املقيم يف �صلوفاكيا ولبنان 

�صتين¨ر   ïصواري� ار�صال  حاول  انه  يعتقد  والذي 

ر�صTÉض  االف  ع�رسة  وحواىل  للطائرات  امل�صادة 

”كولت ام4-“ اىل �صوريا وموانىء اخرى

...∑Qƒjƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH â∏ª°T ä’É≤àYG á∏ªM 

JG¡اΩ ع�سرTCG IسîاH ¢Uالàاآمر مل�سلحة حÜõ اهلل
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ä’Éch-Rƒ«f áHôZ

.áæ°S 15 ا¡Jóم øéة �سHعقو ¬L�وj ¿اæبd ,ähÒH øم êQóح øح�س -
.øéس�d� ‘ ةæ30 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1978 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,Üحر Êاg ÖjO -
.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1959 óيd�ا¿, موæبd ,ähÒH øم ,»cرc Îæع øح�س -

.øéس�d� ‘ ةæ25 �س ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1972 óيd�مو ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم ¿�óªمو�س≈ عل« ح -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1982 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øم Qعل« ‚ا øح�س -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� öûع ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1980 óيd�مو øم ,∑Qوjيوf ةj’h ófÓjأ� Ïjستا� øم ºا�سb Öحبي ≈Ø£°üم -
 ¬L�وjh 1980 óيd�مو øو مgh ,¿ي¨ا°ûة ميj’h ¿QوHرjOh Ójhõæa ‘ ófÓjتا �أjQاZمر øا¿ مfó©H ÖلقŸ�h Ëõg πامc ∞ي£d -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو
 ób ةHعقو ¬L�وjh 1966 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ÚلchرH øا, مéæd� وHأ� óªfi óªأح� AÓ©H ÖلقŸ� ,óªfi óªأح� AÓع -

.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1971 óيd�مو øو مgh ,∑Qوjيوf ةj’h ¢�µfhرH øم øjاc hOhما -
.øéس�d� ‘ ä�وæس� ¢�ªN ¤� π°üJ ób ةHعقو ¬L�وjh 1942 óيd�س« مو�ÒL يوf ةj’h hQسبو�æjÓH øم ,õJاc πµjما -
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.ô°†NC’G
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عقيل احل`ال›

تل ما ال يقل عن ع�رسة م�صلحني  oق

واأ�صيب اآخرون يف ا�صتباكات بني 

م�صلحني من رجال القبائل املوالية 

للحكومة اليمنية, ومتمردين 

حوثيني ب`“حرف �صفيان“ �صما› 

اليمن.

وقالت م�صادر حملية ل`)اال–اد( 

اإن ما ال يقل عن ع�رسة م�صلحني 

قتلوا يف ا�صتباكات اندلعت بني 

م�صلحني قبليني يتبعون النائب 

الربملاين ال�صيï �ص¨ري بن عزيز, 

ومتمردين حوثيني, Ãنطقة العم�صية 

Ãديرية حرف �صفيان بعمران, 70 

كم �صمال العا�صمة �صنعاء.

واأكدت امل�صادر اأن ”الو�صع 

مر�صح للت�صعيد“ بني الطرفني, 

خا�صة مع قيام املتمردين 

احلوثيني, اجلمعة املا�صي, 

بتفجري منزل ميلكه زعيم قبلي, ما 

اأ�صفر عن مقتل ثالثة من اأتباعه.

بدوره, اأكد مدير مديرية حرف 

�صفيان حميد القعود ل`)اال–اد(, 

توا�صل اال�صتباكات بني القبائل 

واحلوثيني يف منطقة العم�صية, الفتاk اإىل 

”تداعي“ الع�رسات من امل�صلحني من القبائل 
اليمنية لقتال ”احلوثيني“, الذين اأعلنوا يف 

فرباير املا�صي التزامهم ال�رسو• ال�صتة, التي 

اأعلنتها �صنعاء لوقف املواجهات امل�صلحة 

التي اندلعت يف اأغ�صط�ض املا�صي.

وعلى �صعيد مت�صل, اتهمت وزارة الداخلية 

اليمنية اأم�ض املتمردين احلوثيني Ãحافظة 

 Ëحاولة تاأزÃ” ,اجلوف, غرب اليمن

االأو�صاع االأمنية يف املحافظة من اأجل اإعاقة 

جهود اإحالل ال�صالم“. كما اتهمت الداخلية 

اليمنية, عرب موقعها االإخباري, ”احلوثيني“ 

بقتل مواطن يف ال�صبعني من عمره, انتقاما 

æe¬ ”ملخالفته الفكر احلوثي“.

وذكر مركز االإعالم االأمني التابع للداخلية 

اليمنية اأن م�صلحني حوثيني Ãديرية املطمة 

باجلوف اأطلقوا وابال من الر�صا�ض على 

املواطن مبخوت احلداده )70 عاما( ”برغبة 

االنتقام“ æe¬ ”ملخالفته الفكر احلوثي“, 

h“وقوفه امل�صتمر يف وجه العنا�رس 

احلوثية“.

من جانبه, حذر قائد جماعة احلوثي 

املتمردة عبد امللك احلوثي, من ”ل¨ة 

احلرب“ التي قال اإنها ”لن تخلف اإال الدمار 

والويالت“. وقال احلوثي يف بالÆ �صحفي, 

 ¿EG“: ن�رسته مواقع اإخبارية مينية اأم�ض

�صواهد احلرب والتحر∑ نحوها يت�صارع اأكرث 

من التحر∑ نحو ال�صالم“, معتربا اأن ال�صالم 

‘ Ió©°U ”لن ي�صتقر بخطابات وبيانات ال 

ترقى اإىل م�صتوى احلقيقة والواقع, ولن 

يلملم اجلراì ويطوي �صفحة املا�صي اإال 

á«°SÉ«°S IOGQEG“. واعترب ”تراجع ال�صلطة“ عن 

التوجيهات الرئا�صية باإطالق �رساì املعتقلني 

على ذمة حرب �صعدة واالحتجاجات يف 

اجلنوب ”�صيزعزع ثقة االأطراف ال�صيا�صية 

يف جدوى التو�صل الأي اتفاق م�صتقبلي مع 

ال�صلطة“.

من جهة اخرى اندلعت ا�صتباكات م�صلحة 

بني االأمن اليمني وم�صلحني اثنني, ي�صتبه 

بانتمائهما اإىل تنظيم القاعدة, Ãحافظة 

ح�رسموت �رسقي البالد. وقال م�صدر 

حملي مطلع ل`)اال–اد( اإن ا�صتباكات اندلعت 

بني قوات االأمن وم�صلحني اثنني من تنظيم 

القاعدة, Ãنطقة ”فوة“غرب مدينة املكال, 

على بعد 794 كم �رسق العا�صمة �صنعاء, 

الفتا اإىل اأنباء ”غري موؤكدة“ –دثت عن مقتل 

جندي اأثناء اال�صتباكات.والحقا نقلت وكالة 

)رويرتز( عن م�صوؤول حملي ان جنديني قتال 

واأ�صيب ثالثة اآخرون.ورف�ض مدير اأمن 

حمافظة ح�رسموت العميد عمر بام�صمو�ض 

ومدير عام مديرية املكال �صامل �صالح, 

الت�رسيح ل`)اال–اد( لتاأكيد �صحة هذه االأنباء. 

وين�ص§ تنظيم القاعدة املحظور حمليا ودوليا, 

يف حمافظة ح�رسموت ب�صكل خا�ض, 

واملحافظات اليمنية ال�رسقية ب�صكل عام.

وتبنى تنظيم ”القاعدة“ عدة هجمات انتحارية 

بح�رسموت, منها تفجري انتحاري وقع 

Ãنطقة ”�صبام“ يف مار�ض 2009, اأ�صفر عن 

مقتل اأربعة �صياì كوريني جنوبيني, وهجوم 

م�صلح ا�صتهدف يف يناير 2008 موكبا �صياحيا 

Ãنطقة ”وادي دوعن“, 

ت�صبب Ãقتل �صائحتني 

بلجيكيتني ومينيني اثنني.

اىل ذلك اأ�صيب مدين ميني 

اأم�ض بر�صا�ض م�صلحني 

انف�صاليني اقتحموا مبنى 

حكوميا Ãديرية ردفان 

حمافظة حلج جنوبي البالد.

وذكر املوقع االإخباري 

لوزارة الدفاع اليمنية ”26 

�صبتمرب نت“, اإن ”‹اميع 

م�صلحة خارجة عن القانون“ 

اقتحمت مبنى املالية Ãديرية 

ردفان يف حلج, م�صريا 

اإىل اأن امل�صلحني نهبوا كل 

حمتويات املبنى ”من اأجهزة 

ومعدات واأثاç ووثائق“, 

h“قاموا بتك�صري ما تبقى من 

حمتويات“ املبنى. واتهم 

املوقع االأمني امل�صلحني 

االنف�صاليني باحتالل املقر 

احلكومي, واإطالق النار 

على مبنى حكومي اآخر, 

ما اأدى اإىل اإ�صابة اأحد 

موXفيه. كما اتهمت وزارة 

الدفاع م�صلحني انف�صاليني Ãديرية حبيل جرب 

بردفان, باختطاف �صاحنة تابعة ملوؤ�ص�صة 

الطرق واجل�صور, ومنع فريق حكومي تابعة 

ملوؤ�ص�صة االت�صاالت من تاأدية عمله Ãديرية 

.ìاملال

اإىل ذلك, ناق�صت اللجنة االأمنية Ãحافظة حلج 

اأم�ض االأو�صاع االأمنية يف مديريات ردفان 

االأربع, و“اأهمية ت�صافر اجلهود ملالحقة 

اأية عنا�رس خارجة على النظام والقانون 

تقوم باإعمال القتل والتقطع والتخريب ونهب 

املمتلكات العامة واخلا�صة يف مديريات 

ردفان حتى يتم �صبطها وتقديهما للعدالة“, 

ح�صب وكالة االأنباء اليمنية الر�صمية ”�صباأ“.

واأكدت اللجنة االأمنية اأنها ”لن تتهاون مع اأية 

عنا�رس تخريبية اأو اإجرامية“, و“�صت�رسب 

بيد من حديد كل من يحاول زعزعة االأمن 

واال�صتقرار وامل�صا�ض بالثوابت الوطنية“.
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 »æjódG – ل الت�صاعد يف ال�رساع الدينيX يف

يف امل�صهد ال�صعودي, وXهور فتاوى الم�صت 

)اأعمق( ق�صايا املجتمع ال�صعودي والتطرق 

لها من قبل علماء ورجال دين من خارج 

املوؤ�ص�صة الدينية الر�صمية يف ال�صعودية, حتى 

و�صف االأمر باأنه ات�صم يف هذه املرحلة باأنه 

�رساع داخل التيار الديني املحافß اأو بني 

اأع�صاء الفريق نف�صه كما ي�صف املتابعون.

وفيما لزم الدعاة اجلدد وبع�ض الذين 

و�صفوا باالإ�صالحيني املتنورين مثل اأحمد 

بن باز, وال�صيï اأحمد ال¨امدي عدم التعليق 

على فتاوى اأثارت �صجة كبرية, كان اأبرز 

احلا�رسين فيها ال�صيخان عبد املح�صن 

العبيكان وال�صيï عادل الكلباين بفتاوى 

عديدة, اأبرزها فتوى اإر�صاع الكبري لالأول, 

وفتوى اإباحة ال¨ناء للثاين, لت�صتعل الردود 

عليهما ودفاعهما وبياناتهما املتكررة تارة 

للتو�صيح وتارة للرد. 

وبل¨ت ت�صعيداk عالياk منت�صف االأ�صبوع احلا› 

بتبادل الردود بني خطيب امل�صجد احلرام 

ال�صيï ال�صدي�ض والعبيكان من جهة, وبني 

الكلباين ومن ا�صتنكروا فتواه من جهة اأخرى. 

وبني االإثنني معاk وXهور املفتي العام للرد 

والتو�صيح على فتاواهم من جهة اأخرى عرب 

عدد من و�صائل االإعالم.

»�صخونة« امل�صهد مل تتوقف داخل احلدود 

با�صتنكار اإعالمي و�صل بع�صه اإىل التهكم على 

املرحلة. فاحل�صور االإعالمي اخلارجي كان 

متواجداk ورا�صداk, ولعل من اأبرز ذلك تقرير 

لوكالة االأنباء الفرن�صية ن�رسته اليوم 30-

6-2010 وو�صفت فيه ما يحدç يف امل�صهد 

الديني ال�صعودي اأنه )خ�صم حرب فتاوى( 

تطرì العديد من الت�صاوؤالت وتبحث عن 

اجلهات التي ميكن اأن تقف خلف ذلك احلرا∑ 

الذي اأثار جدالk كبرياk حول ق�صايا ح�صا�صة, 

وحتى وقت قريب مل يكن يتم تناولها Ãثل 

هذه اجلراأة والب�صاطة.

وا�صتعر�ض التقرير اأبرز الفتاوى التي اأثارت 

جدالk, وذكر منها ب�صكل خا�ض فتوى اإر�صاع 

الكبري وفتوى اإباحة 

 kال¨ناء, م�صت¨ربا

ت�صجيل ذلك الطرì يف 

دولة يرى اأنها تطبق 

اأعمق تعاليم الدين 

 kاالإ�صالمي, وا�صفا

الو�صع باأنه يف حقيقته 

ميثل مواجهة بني 

»رجال دين مت�صددون« 

وبني »تقدميون وق�صاة 

وعلماء« ليتلقف 

االإعالم ذلك ويتم 

و�صف الو�صع باأنه 

»فو�صى الفتاوى«.

 ájhGR øe AGQBG
áØ∏àfl

 

وخل�ض التقرير اإىل اأن احلكومة ال�صعودية 

ت�صعى ب�صبب ذلك ال�رساع اإىل اأن تكون هنا∑ 

»جهة واحدة م�صوؤولة عن اإ�صدار الفتاوى, 

على اأن تكون –ت اإ�رساف هيئة كبار 

العلماء. واملعروف اأن الق�صاة يف ال�صعودية 

جميعهم رجال دين وتلعب الفتاوى التي 

«. واأن عدداk من  kحموريا kي�صدرونها دورا

ال�صعوديني ياأمل -بح�صب تعبري التقرير- يف » 

اأن تاأخذ الفتاوى بحقيقة الع�رس وباملت¨ريات 

اجلذرية التي طراأت على احلياة, قبل 

اأن ي�صت�صهد بحديث لع�صو ‹ل�ض ال�صورى 

ال�صعودي ال�صابق حممد اآل زلفة وقوله اإن 

»النا�ض 

–كمهم 

االأفكار 

القدمية, وهم 

باتوا يكونون 

عقلية جديدة, 

وكثريون 

 ¿hô¶àæj

هذه الفتاوى 

)التحديثية( منذ 

زمن طويل«. 

وقال »نحن 

جزء من هذا 

العامل وعلينا 

 kاأن نبني نظاما

ق�صائياk يالقي 

احتياجات 

الع�رس«.

كما اأ�صار يف اخلتام اإىل احلرا∑ الذي ت�صبب 

فيه مدير فرع هيئة االأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر يف مكة املكرمة اأحمد ال¨امدي 

باأطروحاته اجلريئة, وكذلك دعوة ع�صو 

‹ل�ض ال�صورى حمد القا�صي يف مداخلة اأمام 

املجل�ض اإىل تنظيم »الفتاوى«, واحلد من 

»فو�صى الفتوى«, ب�صبب احلرج الذي ي�صببه 

�رساعها يف بالد احلرمني.

وكتب ال�صحايف, داوود ال�رسيان, يف 

�صحيفة احلياة اأن »الفتوى مل تعد ت�صلية 

تلفزيونية, اإنها قوة ت�صنع الت�صدد واالن¨الق, 

وتف�صي اإىل االنفتاì والتطور, الفتوى هي 

�صيدة املوقف

 ΩOÉb ójóL º«¶æJ :ï«°ûdG ∫BG
AÉàaEÓd

وفيما ال توجد اأي اإ�صارات موؤكدة على قرار 

ر�صمي, يف Xل وجود معار�صني اأي�صاk لتقنني 

الفتوى وعدم ح�رسها يف جهة دون اأخرى, 

تبقى املرحلة مهياأة لظهور فتاوى اأخرى 

اأو ت�صعيد يف الو�صع احلا› الذي يبدو غري 

م�صبوق حتى االآن.

اجلدير بالذكر اأن اآخر Xهور ملفتي عام 

ال�صعودية ال�صيï عبد العزيز اآل ال�صيï يف قناة 

املجد الف�صائية اأملح اإىل �صكل من اأ�صكال 

تقنني الفتاوى وتاأطريها �صمن موؤ�ص�صة 

االإفتاء الر�صمية, بقوله: »هنا∑ تنظيم جديد 

لالإفتاء �صيتم من خالله وقف كل من هو غري 

موؤهل للفتوى عند حده«, م�صيفاk اأنه »اإذا 

ن هو غري موؤهل للفتوى �صنوقفه عند  nخرج م

حده و‰نعه من التجروؤ على الله, حتى ال 

يح�صن الظن به فيقلد يف خالف ال�رسع«.

1972 ΩÉY ï«fƒ«e Ωƒé¡d §£N …òdG »æ«£°ù∏ØdG IÉah
�صيع املئات من الالجئني الفل�صطينيني 

يف �صوريا االأحد 4 متوز, جثمان 
حممد داود عودة )اأبو داوود( ع�صو 
املجل�ض الثوري حلركة فتح وع�صو 

املجل�ض الوطني الفل�صطيني
وتويف اأبو داود �صباì ال�صبت 3 

متوز 2010 يف دم�صق نتيجة ف�صل 
 h .ÉeÉY 73`كلو, عن عمر يناهز ال
من امللفت اأن مقربة ال�صهداء القدمية 

كانت قد اأغلقت منذ عدة �صنوات و 
 ßكان للقائد الفل�صطيني اأبو داوود ح

اأن يدفن فيها اإىل جوار ال�صهيد القائد 
اأبو جهاد.

واأقر اأبو داود يف �صريته الذاتية 
بكتاب ) فل�صطني : من القد�ض اإىل 

ميونÃ ) ï�صوؤوليته الكاملة عن عملية 
ميونï, وروى كيف ” التخطي§ 

للعملية التي نفذتها فرقة كوماندوز ) 
اأيلول االأ�صود ( , واأدت اإىل مقتل 18 
�صخ�صا من بينهم 11 ريا�صيا يهوديا 
ويف عام 1999 عند �صدور الكتاب, 

منع الكيان ال�صهيوين اأبو داوود من 
العودة اإىل االأرا�صي الفل�صطينية.

واأكد اأبو داود اآنذا∑ لقناة اجلزيرة - 
دفاعا عن نف�صه- »كنا يف حالة حرب 

مع اإ�رسائيل. مل يكن هدفنا مدنيا. 
ا�صتهدفنا ريا�صيني هم يف الواقع 

�صبا• وجنود اإ�رسائيليون. يف 
اإ�رسائيل اجلميع جندي احتيا•«.

ويعد اأبو داود من املوؤ�ص�صني 
جلهاز اأمن الثورة التابع ملنظمة 
التحرير الفل�صطينية, كما اأ�رسف 
على عدة عمليات �صد اال�صهاينة 

داخل االأرا�صي املحتلة وخارجها. 
وتعر�ض اأبو داود لعدة حماوالت 

اغتيال من قبل االأجهزة االأمنية 
ال�صهيونية .

وولد عودة يف القد�ض عام 1937 
, وعا�ض هنا∑ حتى حرب 1967 

عندما احتلت قوات 
االحتالل ال�صهيوين اجلزء 

ال�رسقي من املدينة. 
وجلاأ حينها مع الكثري من 

الف�صطينيني اىل االأردن حيث 
التحق Ãنظمة التحرير. 
وبعد عملية ميونيï عام 

1972 , عا�ض عودة يف 
اأوروبا ال�رسقية, قبل ان 

ينتقل اىل لبنان حتى اندالع 
احلرب االأهلية عام 1975 

. وعاد اإىل االأردن. 
ويف عام 1993, انتقل 

اىل رام الله يف ال�صفة 
ال¨ربية, بعد اتفاق اأو�صلو لل�صالم 

بني ا�رسائيل والفل�صطينيني. لكن 
عندما اأ�صدر كتابه عن ميونيï, منعته 

ا�رسائيل من العودة اإىل رام الله بعد 
زيارة االأردن, فا�صتقر اأخرياk يف 

�صورية. ‚ا »ابو داود« باأعجوبة 
من حماولة الغتياله من جانب جهاز 
اال�صتخبارات اال�رسائيلية اخلارجية 
»مو�صاد« عام 1981 يف وار�صو, 

عندما اأطلق م�صلح النار عليه واأ�صابه 
يف مع�صمه االأي�رس وال�صدر والبطن 

والفك. واأو�صح عودة ان امل�صلح 
كان فل�صطينياk وعميالk مزدوجاk يعمل 

. واعتقل  kمل�صلحة »مو�صاد« اأي�صا
امل�صلح بعد 10 �صنوات, وقدم اىل 

املحاكمة )من جانب منظمة التحرير 
الفل�صطينية(, واأعدم.

 عمل مدر�صا للفيزياء والريا�صيات 
يف اإحدى مدار�ض اريحا قبل اأن 
ينتقل للعمل يف الكويت توىل اأبو 

داود قيادة امللي�صيات الفل�صطينية يف 
االأردن, و�صار∑ يف اأحداç اأيلول 

رفت باإ�صم اأحداç اأيلول  oالتي ع
االأ�صودعام 1970, والتي وقعت يف 

االأردن . 

�صار∑ يف التخطي§ واأ�رسف على 
التنفيذ يف الهجوم الذي ا�صتهدف 

 ïالفريق االإ�رسائيلي يف دورة ميوني
االأوليمبية عام1972,التي �صميت 

بعملية ميونï فيما بعد.
قاد يف عام 1973 فريقاk من 

الفدائيني الفل�صطينيني للقيام بعمليات 
ان تهدف اإىل ال�صيطرة على  qيف عم

‹ل�ض الوزراء االأردين وال�صفارة 
االأمريكية يف عمان بهدف االإفراج 

عن املعتقلني الفل�صطينيني يف �صجون 
كم  oصفت, وح� oاالأردن, اإال اأن العملية ك
على اأبو داود ومرافقيه باالإعدام اإال 

فqpف بعد ذلك واأoفرج عن  oاأن احلكم خ
اأبو داود بعد عدة اأ�صهر بعد زيارة 

قام بها امللك ح�صني اإليه يف �صجنه. 
انتقل اأبو داود بعد ذلك اإىل بريوت, 

نيqp قائداk ع�صكرياk ملنطقة بريوت  oوع
ال¨ربية وخا�ض حرب العامني 

h 1975 1976 التي وقعت يف 
لبنان.

اختلف اأبو داود مع رئي�ض منظمة 
التحرير الفل�صطينية يا�رس عرفات عام 

1978, وذلك ب�صبب قبول عرفات 
وقف اإطالق النار اأو باتفاق وقف 

اإطالق النار مع االإ�رسائيليني اآنذا∑. 

تعر�ض اأبو داود 
ملحاولة اغتيال 

يف وار�صو 
عام 1981, 
واأo�صيب ب�صبع 

ر�صا�صات يف 
اأماكن flتلفة 

من ج�صده, 
اإال اأن هذه 

الر�صا�صات 
مل متنعه من 

الرك�ض وراء 
ال�صخ�ض الذي 
حاول اغتياله 

يف ردهات الفندق. حتى اإن كثرياk من 
احل�صور كانوا ينظرون اإىل امل�صهد 

وكاأنه فيلم �صينمائي, وXل اأبو داود 
ينزف طيلة �صاعتني حتى و�صلته 

�صيارة االإ�صعاف.
عاي�ض اأبو داود اخلروج الفل�صطيني 

من بريوت عام 1982, كما كان 
و�صيطاk رئي�صياk يف اخلالف الذي دب 

 ƒHCG ÚH 83 داخل حركة فتح عام
مو�صى و يا�رس عرفات, وانتهى 
بخروج عرفات من طرابل�ض عام 

.1984
 kالأبو ن�صال ثم خ�صما kكان �صديقا

له, حتى اأن حماولة االغتيال التي 
وقعت الأبو داود يف وار�صو كان 
وراءها اأبو ن�صال, �صديق حميم 
الأبو اإياد منذ بداية انتمائه حلركة 
فتح وحتى ا�صت�صهاد اأبو اإياد بعد 

ذلك يف تون�ض. يف �صيف 1999م 
ر القائد الع�صكري الفل�صطيني  qفج ,

ال�صابق حممد داود عودة )اأبو داود( 
قنبلة غري ع�صكرية هذه املرة , و 

هو امل�صوؤول عن تفجريات ع�صكرية 
كثرية , حني ن�رس كتابه )فل�صطني من 
ç فيه  qالذي يتحد )ïالقد�ض اإىل ميون

لل�صحايف الفرن�صي جيل دو جون�صية, 
عن رحلته من م�صق§ راأ�صه يف �صلوان 

بالقرب من القد�ض اإىل تخطيطه 
لعملية ميونï, و اعرتافه Ã�صئوليته 

املبا�رسة عن تلك العملية, التي اأودت 
بحياة 11 ريا�صياk �صهيونياk و رجل 
 kرسطة و طيارين اأملانيني, و نافيا�

اأي عالقة الآخرين ارتبطت اأ�صماوؤهم 
 ïنظمة اأيلول االأ�صود اأو ميونÃ

بتلك املنظمة اأو العملية اأمثال اأبو 
ح�صن �صالمة الذي اغتيل يف بريوت 
 kعام 1978م رغم اأنه اأ�صدر بيانا

Ã�صوؤولية املنظمة عن اإحدى العمليات 
التي قام بها , وكذلك اأبو يو�صف 

النجار الذي اغتيل يف عملية فردان 
يف بريوت 1972م و الذي اأ�صدر 

بياناk اأعلن م�صوؤولية منظمة اأيلول 
االأ�صود عن اغتيال و�صفي التل رئي�ض 
وزراء االأردن , و حتى خليل الوزير 

الرجل الثاين يف فتح الذي اغتالته 
املخابرات ال�صهيونية عام 1988 ‘ 

تون�ض مل يكن له عالقة Ãنظمة اأيلول 
االأ�صود اأو عملية ميونï, رغم اأنه 

اأ�صدر يف اإحدى املرات بياناk اأعلن 
فيه م�صوؤولية اأيلول االأ�صود عن عملية 

ذها رجال اأبو جهاد يف بانكو∑  qنف
, و هذا كله على م�صوؤولية اأبو 

داود, بعد �صنوات طويلة من ال�صمت 
,وي�صار هنا ا› اأن جهات عديدة 

يف منظمة التحرير �صاءها ن�رس هذا 
 ïالكتاب ,واتهمته باأنه يزيف التاري

بن�صب م�صوؤولية عملية ميونï لنف�صه 
مثله مثل االآخرين الذين ذكرهم!!حيث 
اأن امل�صوؤول املبا�رس عن العملية كان 
اأبو حممد العمري ) طالل ( الذي درب 
ال�صباب واأو�صلهم ثم ذهب ا› تون�ض 

ليدير العملية من هنا∑ ح�صب ماذكر 
اأبو اإياد بنف�صه يف كتابه فل�صطينيي بال 

هوية عام1987 .

ájOƒ©°ùdÉH kÉ«YÉªàLGh kÉ«eÓYEG kÉcGôM ÒãJ zAÉæ¨dGh ´É°VQE’G{ ihÉàa



13 TUESDAY July, 6th 2010- Vol 3  Issue#76

www.ghorbanews.com

Mr Electronics
8505 A 4TH Avenue

 Brooklyn, NY 11209

Tel (718) 833-1152

äÉfÓYG



14

www.ghorbanews.com

TUESDAY July, 6th 2010- Vol 3  Issue#76 ΩÓYا

QƒæàŸG ™LôŸG π«MQ :ˆG π°†a Ú°ùM óªfi

ف قلب املرجع الديني ال�صيqد  qتوق

حممد ح�صني ف�صل الله, بعد معاناة مع 

املر�ض. وبالرغم من اإذاعة اأخبار تدهور 

ته يف االأيام املا�صية, اإالq اأن معظم  qصح�

قني, بل  qيه وجمهوره بدوا غري م�صدqحمب

هم ال يريدون لعالقتهم اليوميqة به اأن  qكاأن

ف وتنتهي. وهم الذين كانوا يذهبون  qتتوق

اإليه ليهم�صوا باأ�رسارهم اأو ليطلبوا ما اآمن به 

هو من اأن املوؤ�ص�صات تبعده عن منطق املنqة 

ى عليه معظم  qة. اأم�ض, غاب من تربqوالعطي

قادة التيqار ال�صيا�صي والديني »ال�صيعي«, 

وارتب§ لفرتة 

طويلة بحزب 

 kالله, مر�صدا

. وبالرغم  kروحيا

من ذلك, وجد 

فيه كثريون من 

ة  qمذاهب فكري

ودينيqة اأخرى 

 ,kرا qمتنو kعقال

حماورته ‡كنة 

و�رسورة, 

وموؤمناk بال 

 kتلفاflب, و qتع�ص

مع دعوة 

اإىل التفاعل 

واحلوار. غاب 

 A…ô÷G ™LôŸG

حتى االإزعاج, 

الذي ا�صتطاع 

 ∑ qجعل التحر

مع الع�رس, 

وحماورة العلم 

واالإفادة منه, 

اأمراk ال ميكن 

Œاوزه يف اإنتاج 

الفكر الديني 

وال يف االإميان 

ومعرفته.

ال�صوارع ال 

 qتنطق, لكن

مالحمها 

تخرب عنها. 

هدووؤها ال ي�صبه 

حلظات الهدوء 

االأخرى. هو 

�صكون املوت. 

الرجل الذي 

 kعرفته م�صاعدا

لفقرائها, 

واحت�صنها يف 

اأيامها الع�صيبة, 

رحل. ال�رساع 

مع البكاء كان 

 . kم�صتحيال

البت�صامة ال�صيد 

حممد ح�صني 

ف�صل الله, 

 mيف �صوره التي ن�رست بعد نعيه, وقع مبك

على حمبqيه, رÃا كان اأ�صعب من وقع خرب 

وفاته. اللحظة قا�صية على كل من عرف 

ل اأن يرحل يف هذا الوقت  nعق oد. اأيqال�صي

ا�ض? لقد ا�صتعجل الرحيل. �رسقه  qاحل�ص

 ,kاملر�ض خل�صة. اأم�ض, كان االأمل غزيرا

والوجوه مل –تج اإىل �صوءm يف�صح وجعها. 

يف م�صجد االإمامني احل�صنني بحارة حريك, 

لي بيان  oال م�صاحة ل�صيء غري احلزن, حيث ت

نعي العالمة ال�صيد حممد ح�صني ف�صل الله, 

 . kبعدما تويف عند التا�صعة والن�صف �صباحا

ينتحب احلا�رسون يف قاعة الزهراء. كاأنهم 

يرف�صون �صماع اخلرب. مل يعهدوا على هذا 

املنرب خطيباk غري ال�صيqد, فكيف به يتحول 

 kهراX ينعاه? عند احلادية ع�رسة والن�صف kمنربا

اأعلن ر�صمياk وفاة املرجع الديني البارز. 

ح�رس مرا�صلو و�صائل االإعالم وفعاليات 

�صيا�صية ودينية واجتماعية. وان�صجاماk مع 

تقاليد املرجعيqة ال�صيعية, باأالq ينعى املرجع 

اإال عامل دين ‹تهد, تال وكيل ف�صل الله 

ال�رسعي يف البحرين, وكبري املوXفني يف 

مكتب مرجعيته ال�صيد عبد الله ال¨ريفي بيان 

النعي. اإىل جانبيه, جل�ض النجل االأكرب لف�صل 

الله, ال�صيqد علي, ومدير مكتبه االإعالمي هاين 

عبد الله. وعر�ض البيان مراحل حياة ف�صل 

 kالله من دعمه حلركات املقاومة, مرورا

بفكره الوحدوي االإ�صالمي واإميانه باحلوار 

مع االآخر, و�صوالk اإىل م�صاعدته الفقراء 

وامل�صت�صعفني.

74 عاماk من العطاء واملقاومة

ولد ال�صيد حممد ح�صني ف�صل الله يف النجف 

االأ�رسف يف العراق, يف ت�رسين الثاين عام 

 q1935. بداأ درا�صته للعلوم الدينية يف �صن

التا�صعة, وكان من الطالب البارزين, ما 

جعله يحوز ثقة املرجع اخلوئي, فكانت 

وكالته املطلقة له يف االأمور التي تنا• 

باملجتهد العامل. عاد اإىل لبنان عام 1966, 

�ض حوزة »املعهد ال�رسعي االإ�صالمي« يف  qواأ�ص

ناk بذلك نقطة البداية لكثري  qمنطقة النبعة, مكو

من طالب العلوم الدينية. مع اندالع احلرب 

االأهلية اللبنانية انتقل اإىل ال�صاحية اجلنوبية 

لبريوت, وكان موقفه وا�صحاk ب�صاأن دعم 

املقاومة امل�صلqحة �صد االحتالل االإ�رسائيلي. 

ة, اأبرزها  qض ملحاوالت اغتيال عد� qتعر

كانت عام 1985 عندما ا�صتهدفته �صيارة 

مل¨ومة يف بئر العبد.

حركته ال�صاملة جعلت قطاعات وا�صعة من 

 qاأنه مل يوافق اإال qال�صباب تطالبه باالإفتاء, اإال

بعد رحيل ال�صف االأول من مراجع التقليد 

ال�صيعي يف العامل. وقد اأثارت اأفكاره 

واجتهاداته الفقهية جدالk وا�صعاk يف ال�صاحة 

االإ�صالمية, وخ�صو�صاk اأنq ال�صيqد امتلك اجلراأة 

اته الفقهية عندما  qنظري ìالعلمية على طر

يتو�صل اإىل قناعة ثابتة بها.

�ض جمعية  qاآمن بالعمل املوؤ�ص�صاتي, فاأ�ص

ة التي احت�صنت االأيتام يف  qات اخلريي qاملرب

دة من لبنان, كما دعم رعاية  qمناطق متعد

االأيتام يف االأ�رس. اهتمq بذوي االحتياجات 

ة من خالل »معهد الهادي لالإعاقة  qاخلا�ص

ال�صمعيqة والب�رسية«, واأن�صاأ م�صت�صفى بهمن 

يف حارة حريك, ودعم اإن�صاء العديد من 

املوؤ�ص�صات االجتماعية والرتبوية يف دول 

االغرتاب.

 kكاتب غزير االإنتاج, له اأكرث من 40 كتابا

عن االإ�صالم والفقه وال�صيا�صة واملراأة, 

اإ�صافةk اإىل ال�صعر.

QÉÑN’G
وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا� من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 

Ö°ùædG

 óسي�d� øH� Úح�س ó qªfi óسي�d� وg
 øjódG Ö«‚ øHG ±hDhôdG óÑY

 óسي�d� øH� øjód� »يfi óسي�d� øH�
d� öüfل¬ �a øH óªfi øH†سd� πل¬ 
 (âسب�f ¬يdE�h ةö�أ’� âaعر ¬Hh)
�j øH óªfi øH óªfi øHو�س∞ 
 óªfi øH »عل øH øjód� QóH øH

 øH óªfi øH ∞و�سj øH رØ©L øH
 øH πسVاa øH ≈عي�س øH øس�◊�
 øH øس�◊� øH ¿اHحو øH ≈يëj
 øH óªfi øH ¬لd� óعب øH ÜاjP

 ¢�jQO� øH Oh�O øH óªfi øH ≈يëj
øH Ohh�O øH �أحøH óª عبd� óل¬ 

 øس�◊� øH ¬لd� óعب øH ≈مو�س øH
 øH� §سب�d� øس�◊� øH� ≈æãŸ�

 º¡علي) ÖdاW »Hأ� øH »عل ΩماE’�
(ΩÓس�d�
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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�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات

www.nablussweets.com

QولO ∞سعر نابليو¿ ب` 13 األT سلة�N
بيعت خ�صلة من �صعر نابليون ب` 13 الف دوالر يف مزاد علني نظم يف نيوزيلندا. وجرى 

ق�ض خ�صلة ال�صعر �صباì وفاة االمرباطور الفرن�صي على جزيرة القدي�صة هيالنة يف عام 

.1821

وجذبت عملية البيع مزايدين من 

نيوزيلندا وليتوانيا وبريطانيا 

وهون≠ كون≠ والواليات املتحدة 

وفرن�صا.

وكانت اخل�صلة جزءاk من ‹موعة 

من 40 قطعة مرتبطة بنابليون بيعت 

خالل املزاد وبل≠ ‹موع ايراداتها 

مئة الف دوالر.

وباع املجموعة ورثة دنزل 

ايبي�صتون وهو �صاب§ بريطاين كان 

اي�صاk ر�صاماk خدم يف جزيرة القدي�صة 

هيالنة الواقعة جنوب االطل�صي حيث 

نفى الربيطانيون نابليون بعد معركة 

واترلو يف 1815 حتى وفاته 

فيها عام 1821 يف �صن احلادية 

واخلم�صني.

وت�رسد يوميات ايبي�صتون التي بيعت 

H` 6600 دوالر االحاديث التي 

دارت مع نابليون الذي كان ال يزال 

يطمح اىل غزو بريطانيا على رغم 

هزميته.

وبني القطع املعرو�صة 25 لوحة 

ر�صمها ايبي�صتون لنابليون ومناXر 

اجلزيرة.

كما بيعت لوحتان تظهران نابليون 

على فرا�ض املوت ب` 14600 دوالر. وو�صلت املجموعة اىل نيوزيلندا يف 1864 مع 

‚ل ايبي�صتون وبقيت يف كنف العائلة منذ ذلك احلني.
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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.

تعلº ال‚ليõية وتعلº مهاQاä الل¨ة
برامè ت�سمل:

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 New York Institute of English And Businessحبيبة 
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



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

19 TUESDAY July, 6th 2010- Vol 3  Issue#76

www.ghorbanews.com

ô©°T

        

»Jاªس�fB�h p∞سيüd� pπسüa q põع »`a
»J�سل`وUB�h p∫ماB’� póم©ب »``a              

لت¡ا qëc ¿أ� nó©H »````fعيو ≈ qحت
pä�ر¶æd�h pì�رaأ’� pة`æjR »``a              

و�س¡`ا �أób�م¡ا oمQh »``©م âØحR
päاªب�سd� p”ماأ »``a م`اO »µبJ              

==========    

»`ªسü©Ã ¿اc ¢�ªسûd� ÜاH ìتاØم
»Jحيا o¿و`` nch ي`اfód� p¬H …ógأ�              

JQ¡ا qوf ób πليd� ¿عيو ≈```` qحت
»JباKh »```حت rرa nحقيقة i nÎd              

…ój øوع« مªس� â n£ nق nس� ób n¿B’�h
päاªل¶d� ≈`عل k�QوWاf oähóZh              

==========    

kس©```ر… مق£©اûH ä nأ� nر nb �PE� âfاc
päاjB’� øا �أحل````≈ م¡d hóبj              

p¬ªµح  nة```` n¶◊ ¿ا qjód� nة nر¶æHh
päاæLوd� ‘ pOQوd� Q�رªرم« �حJ                

oπ �’أµaاah nQ≤ مر�م¡````ا q pل o–h
päاªلµd� ة` qnي pس�ób ا```¡ pH iرJh              

==========    

kة nعh nQ »Jيا nي¡`````ا حæي©H âfاc
päسبا†¡d� ≈`عل p∫�Rر©c âfاc              

p¬ pFعليا ø````` pم nºéæd� oâلب nW �PE�h
»JلباW ‹ qâب oJ p¥ ohöûd� nπ``بb                 

¡ا pfأح†سا� »````a q põ q©d� nó© nH n¿B’�h
päا`aöûd� ø`م kا qمرمي oâëسبUأ�              

==========    

gا oQóZ »```fماQ kا qمرمي oâëسبUأ� 
päاb oر o£لd p¢�hOرØd� pة qæL ø`` pم              

kةaó oسU »````fعيو âب p© nJ �PE� ≈ qحت
»Jتاح¡ا ماأ�ساŒ mةHاZ »```a              

o¬ qnfE� kا©£b päاHا¨d� »`````a oΩوædأ�
päاHا¨d� …P pΩا qµ oعل``≈ ح lرµح              

   

»©éم†س oº oµلj pìر÷� näس`وU qn¿أ’h
päاªµلd� ™م »Jاأj ø``d oó¡ oس�dاa              

¡ا oªحل ≈ëسüj pΩو``æd� ó©H ¢�اæd�h
päاªر�سdاH ø````يæي©d� p¿ qpتلوd              

kي¡ةæg nΩاfأ¿ �أ� »`````ªحل qnøµd
»J�Oعا ø`` pم pΩوæd� πبb oºل◊�h              

==========                    

kسا�Hاj pةHhر©dاc »````لبb QساU ób
»Jم©اO øم pøj qnóÿ� ≈عل iر£j              

kة n¶◊ p∑óس� oQ pâ¶قjأ� �PE� k�ó¨a
»J’ت«, موjDhرH pâ`ªحل �PE�h              

»æfأ’ n∫و o£j ø````d » qpæع oåëبdأ�
pä�أمو’� º` pLاªL ÚH o¿وcساأ�             

päال¨ابا »`````a oΩالنو

…óيHR ¢�يfساعر �أûd�
FQي�¢ ‹ل�¢ �ûdس©ر�d -Aبæا¿

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

ó©°S ƒHCG ñC’G ™e áæ°ùdGh ÜÉàµdG øe

Healing by Quran & the Sunah
By brother Abu-Saad

Please call: 646-203-2788

 äÉÄe ∫É≤àYG
…Qƒ°S ‘ OGôcC’G

ذكرت وكالة اأنباء االأنا�صول الرتكية 

 ÜõM øe öüæY 400 الر�صمية اليوم اخلمي�ض اأن �صوريا اعتقلت

العمال الكرد�صتاين.

واأ�صافت الوكالة التي مل ت�رس اإىل م�صدر معلوماتها اأن القوات 

االأمنية ال�صورية نفذت عمليات �صد متهمني باالنتماء للحزب يف 

بتهم   400 حلب والقام�صلي وعفرين واحل�صكة والرقة فاعتقلت 

االنت�صاب اإىل هذه اجلماعة.

ومل تتطرق الوكالة للوقت الذي جرت فيه االعتقاالت, ولكنها 

بجمع  تتعلق  بتهم  لال�صتجواب  يخ�صعون  املعتقلني  اأن  اأو�صحت 

وتاأ�صي�ض  �صوريا,  تق�صيم  وحماولة  �رسعي,  غري  ب�صكل  اأموال 

دولة منف�صلة اإ�صافة اإىل دمج االأكراد املقيمني يف �صوريا اإثنيا 

ودينيا.

واأفادت الوكالة الرتكية باأن �صوريا قررت اأي�صا تطبيق عقوبات 

لوج�صتيا  دعما  رت  qوف كردية  اأ�صول  من  عائالت  �صد  �صارمة 

حلزب العمال الكرد�صتاين الذي ت�صفه اأنقرة باالإرهابي.

كما ذكرت اأن 11 �صخ�صا قتلوا االأ�صبوع املا�صي يف ا�صتباكات 

العمال  حزب  من  وعنا�رس  ال�صورية  االأمنية  القوات  بني 

الكرد�صتاين يف عدة مدن �صورية.

تركيا  زار  الذي  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ض  اأن  اإىل  ي�صار 

اإىل  اأعمال هذا احلزب غري مقبولة, م�صريا  اإن  قبل فرتة, قال 

ملحاربة  وال�صورية  الرتكية  االأمنية  القوات  بني  تعاون  وجود 

االإرهاب.

وين�ص§ حزب العمال الكرد�صتاين يف منطقة جنوب �رسق تركيا 

ويف �صوريا واإيران من خالل فرع له ا�صمه حزب احلياة احلرة 

لكرد�صتان.

دعم  ب�صبب   1998 عام  وتركيا  �صوريا  بني  العالقات  و�صاءت 

ال�صيا�صية  العالقات  لكن  الكرد�صتاين,  العمال  حلزب  �صوريا 

والتجارية بني اأنقرة ودم�صق �صاهمت يف –�صني العالقات منذ 

ذلك احلني.

ودعا رئي�ض الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان حلفاءه اإىل 

التوقف عن تقدË االأموال للمتمردين وترحيل االأ�صخا�ض الذين 

ي�صتبه باأنهم من املتمردين اإىل تركيا

وعدد  الرتكية  القوات  بني  املعار∑  Œددت 

الذين  الكرد�صتاين,  العمال  حزب  م�صلحي  من 

عن  اأ�صفر  ‡ا  ب`“املتمردين“,  اأنقرة  ت�صفهم 

من  اثنان  بينهم  االأقل,  على   kقتيال  17 �صقو• 

اأفراد اجلي�ض, و12 من العنا�رس الكردية.

الرتكي  باجلي�ض  ع�صكري  م�صوؤول  وقال 

اجلانبني  بني  اندلع   kعنيفا  kقتاال اإن  اخلمي�ض, 

تركيا,  �رسقي  جنوب  ”�صيريت“  حمافظة  يف 

‹موعة  قيام  اإثر  االأربعاء,  �صابق  وقت  يف 

للقوات  قاعدة  االأكراد Ãهاجمة  امل�صلحني  من 

الرتكية يف نف�ض املحافظة.

اأ�صبوعني  نحو  بعد  املواجهات  هذه  تاأتي 

 kجنديا  15 مقتل  الرتكي  اجلي�ض  اإعالن  على 

العمال  حزب  عنا�رس  مع  املواجهات  جراء 

حزيران  يونيو/  منت�صف  الكرد�صتاين, 

اجلديد  الت�صعيد  خ�صم  يف  وذلك  املا�صي, 

الذي ميار�صه احلزب الذي يطالب باالنف�صال 

عن تركيا.

توقع  اجلاري,  العام  من  �صابق  وقت  ويف 

املناطق  يف   “ kصاخنا�  kصيفا�” الرتكي  اجلي�ض 

مع  واإيران,  العراق  من  كل  مع  احلدودية 

عنا�رس  بها  يقوم  التي  الت�صلل  عمليات  ت�صاعد 

اأن  اإىل   kم�صريا  ,PKK الكرد�صتاين  احلزب 

�رسبات التنظيم باتت اأو�صع واأقوى.

اأعلن اجلي�ض الرتكي موؤخراk دخول مئات  كما 

من عنا�رسه اإىل داخل احلدود العراقية بعمق 

عنا�رس  ملطاردة  كيلومرتات  ثالثة  اإىل  ي�صل 

هجمات  �صل�صلة  بعد  الكرد�صتاين,  احلزب 

نفذوها داخل تركيا.

”�صقور  منظمة  اإ�صدار  مع  ذلك  وتزامن 

حزب  من  املقربة  الكرد�صتانية,  احلرية“ 

العمال, بيان حذرت فيه ال�صياì االأجانب من 

من  �صتجعل  اأنها  باعتبار  تركيا,  اإىل  القدوم 

لها خالل   kهدفا والرتفيهية  ال�صياحية  املرافق 

االأيام املقبلة.

وكانت هجمات امل�صلحني االأكراد قد ت�صاعدت 

يف الفرتة املا�صية, وŒاوزت مناطق �صما› 

العراق لت�صل اإىل البحر االأ�صود.

يقاتل  الكرد�صتاين  العمال  حزب  اأن  يذكر 

من  الثامن  العقد  نهاية  منذ  الرتكية  احلكومة 

االأ�صا�صية  مطالبه  وكانت  املا�صي,  القرن 

التي  االأقاليم  النف�صال  الدعوة  حد  اإىل  ت�صل 

املائة  يف   18 ي�صكلون  وهم  االأكراد,  يقطنها 

من �صكان البالد.

ال�صنوات  يف  تبدلت  احلزب  مطالب  ولكن 

االعرتاف  على  تقت�رس  وباتت  االأخرية, 

النزاع  باأن   kعلما الكردية,  والثقافة  باحلقوق 

ح�صد حتى اليوم اأكرث من 30 األف قتيل.

يف  تركيا  �رسق  جنوب  يف  القتال  وت�صاعد 

االأ�صابيع االأخرية الأن ف�صل ال�صيف ي�صاعد على 

لديهم  الذين  للم�صلحني  الت�صلل  عمليات  زيادة 

عدة flيمات يف منطقة كرد�صتان العراق التي 

تتمتع بحكم ذاتي, وذلك بعدما علق امل�صلحون 

واحد  جانب  من  اأعلنوه  النار  الإطالق   kوقفا

قبل عام.

اأيام على  بعد  النار  اإطالق  تعليق وقف  وجاء 

يف  اأوجالن,  عبدالله  احلزب,  قائد  اإعالن 

ر�صالة من �صجنه الرتكي, اأن اأنقرة غري جادة 

يف العثور على حل �صلمي للق�صية الكردية.

 ¢û«÷G  ÚH  ∑QÉ©e  ‘  kÓ«àb  17
OGôcCG Úë∏°ùeh »cÎdG

ä’Éch
وجهت  قد  االمريكية  ال�صلطات  وكانت 

ا� من  مواطنني  ع�رسة  اىل  تهما 

وفالدلفيا  بن�صلفانيا  يف  يقيمون  لبنانية 

ال�صعي  عرب  الله  حزب  بدعم  ونيويور∑ 
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á∏F ÉY

á≤∏£ŸG IOÉ©°ùdG AGô°ûd »Øµj ’ ∫ÉŸG
اأXهر م�صح �صار∑ فيه اأكرث من 100 األف 

�صخ�ض, اإن الدخل قد يرتب§ باالإح�صا�ض 

باالأمان والر�صا, اإال اأن املال ال  يجلب 

ال�صعادة ب�صكل تلقائي, وقد ال ي�صفي 

بال�رسورة متعة على احلياة,  بينما هنا∑ 

عوامل اأخرى تلعب دوراk كبرياk يف –قيق 

ال�صعادة والر�صا عن الذات واحلياة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 

»غالوب لال�صتطالع العاملي« و�صملت 

اأكرث من 136 األف �صخ�ض من 132 دولة 

flتلفة حول العامل, خالل الفرتة بني 

2005 و 2006.

وطالب اخلرباء امل�صاركني تقييم حياتهم 

يف ت�صنيف يبداأ من ال�صفر ل`)االأ�صواأ(, 

وحتى ع�رسة )االأف�صل( , ويت�صمن التقييم: 

امل�صاعر االيجابية اأو ال�صلبية التي اعرتتهم 

يف اليوم  ال�صابق, و�صواء كان لديهم 

اأفراد العائلة واأ�صدقاء ميكن الركون 

اإليهم يف احلاالت الطارئة, ومدى حريتهم 

يف اختيار اأن�صطتهم اليومية, وتعلم اأ�صياء 

جديدة اأو ما هو اأف�صل ما ي�صتطيعون 

القيام به.

ومتاماk كما خرجت نتائج درا�صات 

�صابقة, خل�ض البحث اإىل اأن معدل الر�صا 

عن احلياة, يزداد مع ازدياد دخل الفرد 

اأو ارتفاع م�صتويات املعي�صة يف الدولة 

. kعموما

غري اأن الباحثني حلظوا اأي�صاk اأنه على 

الرغم من اأن امل�صاعر االإيجابية ال�صاملة 

تزداد  اإىل  حد ما مع ارتفاع الدخل, اإال 

اأن هذا االإح�صا�ض اأكرث ارتباطا بعوامل 

اأخرى, مثل االإح�صا�ض باالحرتام, 

والتمتع باال�صتقالل الذاتي والدعم 

االجتماعي من االأ�صدقاء واالأ�رسة, اإىل 

جانب الر�صا الوXيفي.

وقال اد ديÔ, كبري العلماء يف منظمة 

غالوب, وهو بروفي�صور فخري  يف علم 

النف�ض بجامعة اإلينوي: »النا�ض يت�صاءلون 

دائما.. هل املال يجعلنا �صعداء? هذه 

الدرا�صة تبني اأن كل هذا يتوقف على 

كيفية تعريف ال�صعادة.. فاإذا نظرت اإىل 

الر�صا عن احلياة, كيف تقييم حياتك 

 ,kككلك, ف�صرتى باأن ثمة عالقة قوية جدا

ويف كافة اأنحاء العامل, بني الدخل 

وال�صعادة.«

واأ�صاف: »ومن ناحية اأخرى, كانت 

املفاجاأة الكربى �صاآلة الراب§ عند اعتبار 

امل�صاعر االإيجابية والتمتع باحلياة.«

وت�صب نتائج الدرا�صة, ن�رست يف »دورية 

ال�صخ�صية وعلم النف�ض االجتماعي«, يف 

ذات اŒاه اأبحاç �صابقة ك�صفت اأن املال 

يجلب ال�صعادة ولكنه لي�ض كل �صيء بينما 

هنا∑ عوامل اأخرى تلعب دوراk كبرياk يف 

–قيق الر�صا

ÈµdÉH á«ægòdG äGQó≤dG ≈∏Y ôKDƒj ób ádƒØ£dG ‘ ájò¨àdG Aƒ°S
وجدت درا�صة علمية حديثة اأن �صوء الت¨ذية 

 ïائف املXاأثناء الطفولة قد يوؤثر على و

عند التقدم يف العمر, يف درا�صة قد يكون 

لها مرتتبات على كثري من الدول الفقرية 

والنامية.

وتك�صف درا�صة »جامعة ميت�صي¨ان �صتيت« التي 

ا�صتندت على متابعة اأكرث من 15 األف م�صن يف 

 ìال�صني, اأن مكافحة اجلوع ال تنقذ االأروا

فح�صب, بل –�صن ال�صحة عامة, وقد توؤدي 

لتعزيز ال�صحة العقلية يف املراحل املتقدمة 

من العمر.

وتقدر الدرا�صة التي ن�رست يف »‹لة العلوم 

االإجتماعية والطب« عدد االأطفال دون �صن 

اخلام�صة, من يعانون من التقزم ب�صبب اجلوع 

واملر�ض اأو كالهما, باأكرث من 178 مليون 

طفل حول العامل.

ولفت الباحثون اإىل اأن الدرا�صات ال�صابقة 

ركزت على �صوء الت¨ذية يف مرحلة الطفولة 

وكيفية تاأثريها على ال�صحة البدنية 

والوفيات, مع القليل من االهتمام املكر�ض 

 Æالآثاره ال�صلبية طويلة االأجل على ‰و الدما

ووXيفته.

ووفقاk للدرا�صة, التي �صاركت فيها »جامعة 

بورتالند �صتيت« و«جامعة تك�صا�ض« بقيادة  

»جامعة ميت�صي¨ان �صتيت«, اأن الن�صاء, ‡ن 

عانني من اجلوع اأثناء الطفولة, تردت 

 , kصن 65 عاما� Æقدراتهم االإدراكية, عند بلو

وبواقع 35 يف املائة, اأكرث من �صواهن, 

وتراجع املعدل اإىل 29 يف املائة, بني 

الرجال.

و–ذر الدرا�صة من التاأثري بعيد املدى 

للجوع, يف وقت ارتفع فيه عدد جياع العامل 

اإىل مليار �صخ�ض, وفق »برنامج ال¨ذاء 

العاملي.«

واأو�صح بروفي�صور زميني زان≠, الذي 

: »من املهم بالن�صبة  kقاد الدرا�صة, قائال

لوا�صعي ال�صيا�صات اإدرا∑ 

اأن اال�صتثمار يف االأطفال له 

فوائده على املدى الطويل 

, لي�ض على م�صتوى االأفراد 

ولكن بالن�صبة للمجتمع ككل.«

واأ�صاف: »مكافحة اجلوع 

يف مرحلة الطفولة قد يخف�ض 

فاتورة النفقات الطبية 

. اأن رعاية من  kم�صتقبال

يعانون من العته اأو �صعف 

االإدرا∑ اأمر مكلف لل¨اية 

للعائالت واملجتمع.

ويكاد جميع �صكان العامل 

الذين ينق�صهم ال¨ذاء يقيمون 

يف البلدان النامية, ففي اآ�صيا واملحي§ 

الهادي ثمة ما يقدر بنحو 642 مليون 

�صخ�ض يعانون من اجلوع املزمن, ويف 

اأفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى يبل≠ عدد 

, ويف اأمريكا الالتينية  kاجلوعى 265 مليونا

, ويف  kوالكاريبي يبل≠ العدد 53 مليونا

ال�رسق االأدنى و�صمال اأفريقيا يبل≠ اجلوعى 

 kكما يناهز العدد نحو 15 مليونا , k42 مليونا

لدى البلدان ال�صناعية.
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 ÖيQدàكمة، الÓعل«  للم Ωا qسدU õمرك ìاààaاإ 
واللياقة البدنيqة

نكات 
ذهب رجل يبكى فى املقابر بحرقة ويقول:انت ال�صبب,مت ليه 

بدرى, ماكان�ض الزم متوت, ماكان�ض الزم متوت,

 فذهب رجل ليطيب خاطره وقال له:ا�صت¨فر ربك يا اخى كلنا 

�صنموت, ب�ض اكيد املرحوم كان غاىل عند∑, هو كان ابنك 

وال اخو∑,فقال الباكى:ال ابنى والاخوي وال عمرى �صفته, ده 

الراجل اللى انا اتنيلت واŒوزت ارملته بعد ما مات

..………………………
ا�صرتى رجل بخيل ثالç برتقاالت, قطع االأوىل فوجدها متعفنة 

فرماها, قطع 

الثانية فوجدها متعفنة فرماها, فاأطفاأ النور وقطع الثالثة 

واأكلها.

..………………………………
دكتور �ص¨ل اغاين للمجانني, الكل رق�ض ماعدا واحد, �صاله 

الدكتور لي�ض ما رق�صت وياهم قال: ا�صكت ا�صكت انا العرو�ض.

.……………………………………
حم�ص�ض وقع من فوق �صطح بيته, وهو واقع �صاف مرته

يف املطبï قلها: خل�ض ما ت�صوي غدا

…………………………
اإمراأة كثرية الكالم ملا اXلم الليل �صالت زوجها: هل اقفلت 

ال�صبا∑?

قال: نعم.

والتلفاز?

قال: نعم

و�صكتت قليال ثم �صاألت: امل تن�صى �صيئا مفتوحا      قال: نعم

قالت: ماهو         قال: فمك

.…………………………………………
مرة واحد �صكران بيوقف تاك�صي ف�صاأله: فا�صي يا�صطة فقال له 

االأ�صطة: ايوة فا�صي فقال له ال�صكران طيب ماتيجي تقعد معايا 

�صوية!

..……………………………………
واحد يقول لزوجته : تدرين ان امللح ي¨ار منك يا حياتي 

قالت: لي�ض? 

قالها: ترفعني ال�ص¨§ اأكرث منه

…………………………………………
مدر�ض يف املرحلة االبتدائية �صاأل اأحد الطالب: طائر له جناحني 

ويطري ب�رسعة و �صياد .. ما هو ? 

 .ìفريد اأحد الطالب ب�رسعه : مت�صا

فيقول املدر�ض �صايفني ال¨بي هذا ابن ال¨بي .. اأي�ض ا�صمك 

ياغبي? 

يرد الطالب : خلف .. �صاأله املدر�ض : اأي�ض اأبو∑ ي�صت¨ل ياغبي? 

يرد الطالب Xاب§ باملخابرات 

 ìلو ي�صد حيله �صوي را ìرد املدر�ض : والله يا حبيبي هو التم�صا

يطي````ر.

.……………………………………
ابو العبد كان ما�صي بجنازة ام العبد ! و بي�صحك

ابو �صطيف : معقو› يا ابو العبد يف حدا بي�صحك هيك بجنازة 

مرتو ??

رد ابو العبد : اي ... م�ض قليلة �صار› 30 

�صنة متجوزها وهي اول مرة اعرف رايحة وين                 

……………………………………
واحد �صعيدي رجله وجعته راì للدكتور قاله الزم تتقطع

راì الراجل م�صك ال�صاطور و قطعها من غري flدر 

راì الدكتور �صقفله و هناه علي ال�صجاعه 

راì م�صك ال�صاطور و قطع الرجل التانيه.

..……………………………………
تاجر بخيل موجود يف امل�صت�صفى بني احلياة واملوت ملا فتح عينه 

�صاف جميع اوالده جال�صني جنبه  فقال: الله يلعنكم, كلكم عندي 

و�صيبني الدكانة.

……………………………………
دكتور نف�صاين قام �ص¨ل اغاين للمجانني ع�صان ي�صوف لقى كلهم 

يرق�صون اال واحد قاله لي�ض مارق�صت قال الله يف�صحك ا�صكت انا 

العري�ض ...
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