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اأقرت املحكمة اجلنائية العليا يف العراق 

تنفيذ حكم الإعدام �سنقا يف ال�سيد طارق 

عزيز، وزير خارجية العراق  الأ�سبق، 

واثنني من اأركان النظام ال�سابق بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب.  ومع اأنني ل�ست 

من املتعاطفني مع اأي نظام �سلطوي يف 

اأركان الوطن العربي اأو العامل، اإل اأن 

اأكرث ما يثري انتباهي يف هذا  احلكم هو 

توقيته بعد ف�سحية الوثائق التي �رسبتها 

املنظمة الدولية »وكيليك�س« اأخريا حول 

ممار�سات الحتالل يف العراق.  ومنظمة 

»ويكيليك�س« معنية بن�رس الوثائق ال�رسية 

دون الإف�ساح عن م�سادرها.

 
والتقرير املكون من 400,00 وثيقة، 

يوثق ملقتل 109,032 عراقيا من 

بينهم 66,081 مدنيا اأي بن�سبة %60 

من جمموع ال�سحايا ومبعدل 31 عراقيا 

كل يوم، وذلك بني الفرتة من 1 كانون 

الثاين )يناير( 2004 اإىل 31 كانون 

الأول )دي�سميرب( 2009.  اأي اأن فرتة 

احلرب وال�سهور الثمانية الأوىل التي 

قتل فيها ع�رسات الآلف من املدنيني غري 

مذكورة يف التقرير املوثق.   

ففي كل مرة تنت�رس الف�سائح حول 

ممار�سات الحتالل واأدواتهم يف العراق 

ترمي لهم ال�سلطة الوكيل طوق جناة.  

فبدل اأن ت�سكل اللجان فورا لدرا�سة كافة 

الوثائق املهمة واخلطرية التي �رسبتها 

»وكيليك�س« وحتدد امل�سوؤوليات وتقرر 

مالحقة جمرمي احلرب، تهرب ال�سلطة 

العراقية اإىل الوراء فتعود تذّكر باأركان 

النظام ال�سابق وكاأن بقاياه املبعرثة يف 

ال�سجون واملنايف واملقابر هي اآخر ما 

تبقى لهم ل�سن حرب م�سمونة النتائج،  

فلوم اأركان النظام ال�سابق، هكذا 

يتوهمون، يعفيهم من الت�سدي مل�سائب 

احلا�رس التي ل ح�رس لها ومواجهة 

حتديات امل�ستقبل. 

 
من ناحية مبدئية فاأنا �سد حكم الإعدام 

ب�سكل مطلق فقد اأقرت الأمم املتحدة 

الربوتوكول الختياري لوقف حكم 

الإعدام وان�سمت اإليه دول مثل األبانيا 

واأذربيجان واأندورا ولكن لالأ�سف مل 

تن�سم  اإليه اأي من الدول العربية حتت 

حجج ومربرات لو اأرادوا اأن ي�ست�سدروا 

لها الفتاوى ملا عجزوا عن ذلك مثلما 

ا�ست�سدروا فتاوى تبيح زواج امل�سيار 

والزواج العريف وزواج املتعة.

 اأما من الناحية القانونية فهذه الرتكيبة 

احلكومية هي اإحدى اإفرازات احتالل 

العراق بعد حرب غري �رسعية �سنتها 

الوليات املتحدة وحفنة من حلفائها 

دون �سند قانوين اأو تفوي�س من جمل�س 

الأمن. وتقادم الحتالل ل يعني 

�رسعيته مثله مثل الإجراءات الإ�رسائيلية 

يف القد�س وبقية الأرا�سي املحتلة. 

والتقادم ل يعني قبول الأمر الواقع اأو 

دفن املبادئ والقوانني الدولية واإل 

ملاذا يقوم العراق لغاية هذه اللحظة 

بدفع تعوي�سات للكويت عن اخل�سائر التي 

نتجت اأثناء احتالله من 2 اآب )اأغ�سط�س( 

1990 اإىل 28 �سباط )فرباير( 1991. 
 

اإن قرار اإعدام طارق عزيز عبارة عن 

غطاء لإفال�س القيادات احلالية وقنبلة 

دخان يغطون فيها ف�سلهم يف اإعادة الأمن 

والأمان وال�ستقرار والوحدة وال�سيادة 

للعراق، كما اأنها عملية هروب اإىل 

التاريخ بتوجيه اللوم للنظام ال�سلطوي 

ال�سابق بدل مواجهة حتديات احلا�رس 

والعمل على بناء م�ستقبل اأف�سل لكافة 

اأطياف ال�سعب العراقي املظلوم. 

 
اأنظر اإىل ما جره الحتالل على و�سع 

العراق اليوم. اخلدمات الأ�سا�سية ما 

زالت معطلة والبالد �سبه مق�سمة والت�سظي 

الطائفي يتجذر اأكرث والف�ساد م�ست�رس 

اأفقيا وعموديا واأربعة ماليني عراقي 

بني م�رسد داخليا اأو لجئ يف اأ�سقاع 

الأر�س والبنى التحتية مدمرة اأو �سبه 

مدمرة وهروب الأدمغة العراقية ما 

زال قائما واغتيال املبدعني والفنيني 

واخلرباء جتاوز كل حدود وا�ستهداف 

ال�سحفيني واأ�سحاب الأقالم احلرة ما 

زال م�ستمرا. فعن اأي قانون يتحدثون؟ 

 فبدل النت�سار اجلبان على رجل يف 

منت�سف �سبعينياته ياأكل املر�س ما 

تبقى من ج�سده املنهك ملاذا ل يقدمون 

للمحاكمة واحدا من رموز الف�ساد 

واأركان ميلي�سيات القتل على ال�سم 

وال�سكن، وخرباء التعذيب امل�سمولني يف 

الوثائق املن�سورة اأخريا؟

عندها فقط ميكن اأن ن�سرتد �سيئا من 

ثقة معدومة يف قانون ف�سله الحتالل 

ووكالوؤه يطبق على املا�سي ويتعامى 

عن احلا�رس ولي�س معنيا بامل�ستقبل.

 *  اأ�ستاذ جامعي وكاتب مقيم يف 

نيويورك

  www.siyam.info

AGQƒdG ¤EG Ühô¡dGh õjõY ¥QÉW ΩGóYEG
*ΩÉ«°U ó«ª◊G óÑY
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للرئي�س  اجل̀`م̀`ه̀`وري̀`ون  اخل̀`�̀`س̀`وم  ̀`زع  ̀`ت ان

جمل�س  يف  الغلبية  اوباما  ب̀`اراك  المريكي 

الرئي�س  اإ�سالحات  بانتهاء  ينذر  ما  النواب، 

الدميقراطيون مع ذلك يف  الذي جنح حلفاوؤه 

.ñال�سيو جمل�س  على  بال�سيطرة  الحتفا® 

الثالثاء  م�ساء  بثتها  التي  النتائج   وت̀`وؤك̀`د 

عنه  حتدثت  ما  المريكية  التلفزيون  �سبكات 

ا�سابيع،  منذ  الخ̀``رية  ̀``راأي  ال ا�ستطالعات 

للدميقراطيني  خ̀`ط̀`رة  �سيا�سية  ه̀`زمي̀`ة  اي 

يواجه  ̀``ذي  ال الق̀`ت̀`�̀`س̀`اد  ال̀`رئ̀`ي̀`�̀`س  �سببها 

مرتفع. بطالة  ومعدل  النتعا�س  يف  �سعوبة 

وح̀``ق̀``ق اجل̀``م̀``ه̀``وري̀``ون ف̀````وزا ت̀`اري̀`î̀`ي̀`ا 

ب̀`ان̀`ت̀`زاع̀`ه̀`م �̀`س̀`ت̀`ني م̀`ق̀`ع̀`دا ع̀`ل̀`ى الق̀```ل يف 

الولية،  التقديرات  ح�سب  النواب،  جمل�س 

̀`وا  ك̀`ان ̀`دا  ̀`ع م̀`ق  39 م̀``ن  ب̀`ك̀`ث̀`ري  اك̀```رث  اي 

جديد. من  اغلبية  لي�سبحوا  اليها  يحتاجون 

الذين عار�سوا  اجلمهوريون  �سيجرب  وبذلك، 

با�ستمرار برنامج اوباما لال�سالح يف ال�سنتني 

الخريتني، الرئي�س على و�سع ملفات الطاقة 

والتغريات املناخية والهجرة والتعليم جانبا.

اجل̀`م̀`ه̀`وري̀`ني  م̀``ع  ̀`ات  ̀`وي ̀`س �`̀ ت دون  وم̀```ن 

̀``ه̀``ذه امل̀``�̀``س̀``اري̀``ع ال``ن``ج``اح. ̀`ب ل ̀`ت ̀`ك ل```ن ي

اجلمهوري  دعا  الولية،  النتائج  اعالن  ومع 

رئي�سا  �سي�سبح على الرجح  الذي  بونر  جون 

الرئي�س  يحرتم  ان  »ن̀`اأم̀`ل  ال̀`ن̀`واب  ملجل�س 

اوباما ارادة ال�سعب ويغري توجهاته ويتعهد 

يريدها« المريكيون. التي  التغيريات  حتقيق 

عاما(   60( ب̀`ون̀`ر  ينتîب  ان  وي̀`ف̀`رت�̀`س 

ملجل�س  رئي�سا  ال̀`ث̀`اين/ي̀`ن̀`اي̀`ر  ك̀`ان̀`ون  يف 

بيلو�سي  نان�سي  للدميقراطية  خلفا  ال̀`ن̀`واب 

اوباما. برنامج  عن  ب�رسا�سة  دافعت  التي 

̀`�̀`س̀`ب رئ̀`ي̀`�̀`س  ̀`ي م̀`ن ̀`س ̀`و� ̀`ل ̀`ي ̀`ت ب ̀`غ̀`ل وق````د �̀`س

̀```````ع �̀```س̀```ن̀```وات. ̀`````واب ارب ̀``س ال̀`````ن �``̀ جم̀``ل

ان  ي̀`ف̀`رت�̀`س  ك̀``ان   ،ñال̀`�̀`س̀`ي̀`و جمل�س  ويف 

مقاعد  ع̀`�̀`رسة  ع̀`ل̀`ى  اجل̀`م̀`ه̀`وري̀`ون  يح�سل 

الدميقراطيني. من  الغلبية  لنتزاع  ا�سافية 

ب�سبب  الهدف  ه̀`ذا  حتقيق  يف  اخفقوا  لكنهم 

الدميقراطيون  حققها  ك̀`ب̀`رية  ان̀`ت̀`�̀`س̀`ارات 

جو  بف�سل  )�̀```رسق(  ال̀`غ̀`رب̀`ي̀`ة  فرجينيا  يف 

وخ�سو�سا  )غرب(  كاليفورنيا  ويف  مان�سني 

الغلبية  زع̀``ي̀``م  ̀`ن  “̀`ك  å`̀ ح̀`ي ن``ي``ف``ادا  يف 

املنتهية   ñال�سيو جمل�س  يف  الدميقراطية 

مبقعده. الحتفا®  م̀`ن  ري̀`د  ̀`اري  ه ولي̀`ت̀`ه 

و“كن ريد من الفوز بفارق طفيف على مناف�سته 

التي تنتمي اىل احلركة املحافظة  اجلمهورية 

انغل. �``س``ارون  ال̀`�̀`س̀`اي  امل̀`ت̀`�̀`س̀`ددة ح̀``زب 

اىل  للناخبني  كبريا  ميال  الق̀``رتاع  وك�سف 

اجلمهوري  احلزب  داخل  وخ�سو�سا  اليمني 

فيه  املت�سدد  التيار  من  اثنان  فاز  الذي  نف�سه 

.ñال�سيو جمل�س  يف  مبقعدين  ال�ساي،  حزب 

اجلمهوريني،  ف̀``وز  ̀`ن  م احل̀``د  ام̀``ل  وع̀`ل̀`ى 

̀````راء  اج ̀```اره يف  ̀```ه ن اوب̀````ام̀````ا  ام̀``�̀``س̀``ى 

ال�سمال  يف  fiلية  ̀```ات  اذاع م̀`ع  م̀`ق̀`اب̀`الت 

̀``رتاع. ̀`وب حتى اغ̀``الق م̀`راك̀`ز الق واجل̀`ن

ان�ساره  لق̀`ن̀`اع  جهده  ق�سارى  ̀`ذل  ب وق̀`د 

̀````رتاع ل̀`ك̀`ن̀`ه مل  ب̀`ال̀`ت̀`وج̀`ه اىل م̀``راك̀``ز الق

له  ام̀`ن̀`ت  ال̀`ت̀`ي  ال̀`�̀`رسائ̀`ح  تعبئة  م̀`ن  يتمكن 

وال�سباب  ال̀`�̀`س̀`ود  اي   2008 يف  ̀`وز  ̀`ف ال

الالتينية. امريكا  من  واملتحدرين  والن�ساء 

̀`م ال̀`رتك̀`ي̀`ب̀`ة  ̀``ن ت̀`�̀`س ̀`ة اخ̀`````رى، ل ̀`ه ̀``ن ج م

ا�سود. نائب  اي   ñال�سيو ملجل�س  اجل̀`دي̀`دة 

̀`د واج̀``ه ال̀`دمي̀`ق̀`راط̀`ي̀`ون ه̀`زمي̀`ة رمزية  وق

جمل�س  يف  اوب̀```ام̀```ا  م̀`ق̀`ع̀`د  ̀`ارت̀`ه̀`م  ̀`س �`̀î`̀ب

̀`ال(  ̀`م ̀`س ̀`وي )� ̀`ن ̀`ي ̀`ل ̀`وñ يف ولي̀````ة اي ̀`ي ̀`س �`̀ ال

̀`ريك. ̀``ارك ك ̀`ه اجل̀`م̀`ه̀`وري م ̀``ذي ف̀``از ب ال

الذي  املقعد  ه̀`ذا  يوؤمن  ان  يفرت�س  وك̀`ان 

انتîابه رئي�سا  اثر  غادره اوباما قبل عامني 

مل  الذين  للدميقراطيني  �سهال  ف̀`وزا  للبالد، 

 ñال�سيو ملجل�س  انتîابات  اي  يف  يهزموا 

املا�سية. الرب̀`ع̀`ة  العقود  يف  ايلينوي  يف 

املقابل  يف  ف̀````ازوا  ̀`ني  ̀`راط̀`ي ̀`دمي̀`ق ال ل̀`ك̀`ن 

ان``ت``î``ب ج``ريي   å``ا ح``ي`̀ ̀`ي ̀`ورن ̀`ف ̀`ي ̀`ال يف ك

̀```ى ال̀````ولي̀````ات  ̀``ا لغ̀```ن ̀``م ̀``اك ب̀````````راون ح

بال�سكان. اكتظاXا  واك̀`رثه̀`ا  الم̀`ريك̀`ي̀`ة 

�سيدة  اجلمهورية  مناف�سته  على  براون  وفاز 

كانت  ال̀`ت̀`ي  وي̀`ت̀`م̀`ان  مي≠  ال̀`رثي̀`ة  ̀`ال  الع̀`م

 49 على  بح�سوله  ̀`اي  ب اي  م̀`وق̀`ع  م̀`دي̀`رة 

باملئة.  46 مقابل  ̀`وات  ̀`س ال� م̀`ن  باملئة 

الناخبون  رف�س  اي�سا،  كاليفورنيا  ويف 

̀`ت̀`ه̀`الك  ا�̀`س ت``�``رسي``ع  ̀```ول  ̀`اء ح ̀`ت ̀`ف ̀`ت ̀`س ا� يف 

الق̀``رتاع. ̀`ذا  ه ال̀`ك̀`ي̀`ف،  ح�سي�سة  وجت̀``ارة 

وقد رف�س 57 باملئة من الناخبني )مقابل 43 

باملئة( اعتبار ا�ستهالك وجتارة ح�سي�سة الكيف 

.»19 قانوين، يف ال�ستفتاء على »القرتاح 

منت�سف  يف  جتري  التي  النتîابات  و�سملت 

مقعدا   435 ̀`ا  ̀`ام لوب ال̀`رئ̀`ا�̀`س̀`ي̀`ة  ̀`ة  ̀`ولي ال

جمل�س  يف  مقعدا  و37  ال̀`ن̀`واب  جمل�س  يف 

خم�سني. ا�̀`س̀`ل  م̀`ن  حاكما  و37   ñال�سيو

�سحافيا  م̀```وؤ“̀```را  اوب̀```ام̀```ا  ̀`د  ̀`ق ̀`ع ̀`ي ̀`س و�

الرب̀````ع̀````اء.  17،00 ال̀``�̀``س̀``اع̀``ة  ع̀``ن̀``د 

�سناديق  اىل  المريكيون  يتوجه  ان  وقبل 

اىل  ت�سري  الراأي  ا�ستطالعات  كانت  القرتاع 

تقدم اجلمهوريني واىل انهم �سيفوزون بغالبية 

مقاعد جمل�س النواب و�سيعززون بن�سبة كبرية 

اقليتهم يف جمل�س ال�سيوñ، ما �سيحد من قدرة 

الرئي�س على العمل قبل �سنتني من انتهاء وليته.

�Ÿ�سوdhDية   π`̀ ª`̀–أ� �أHh̀``ام̀``ا: 
ÚjQو¡ª÷� م̀`™   ¿hا`̀©`̀Jاأ`̀ h�̀`س

دعا الرئي�س المريكي باراك اوباما 

الربعاء ان�ساره اىل ال تثبط عزميتهم على 

الرغم من الهزمية النتîابية التي مني بها 

حزبه الدميوقراطي يف النتîابات الت�رسيعية 

ملنت�سف الولية التي جرت الثالثاء. 

وخالل موؤ“ر بوا�سطة الدائرة التلفزيونية 

املغلقة مع جمموعة »اورغانايزن≠ فور 

امريكا« التي انبثقت عن حملة النتîابات 

الرئا�سية التي فاز فيها يف 2008.; دعا 

اوباما الدميوقراطيني اىل موا�سلة املعركة 

على الرغم من �سيطرة اجلمهوريني على 

جمل�س النواب وما قد ينتج عن ذلك من عرقلة 

لعمل راأ�س ال�سلطة التنفيذية.

وقال اوباما »يجب ان ل تثبط عزميتكم، 

عندما يقع النا�س ينه�سون على الفور«، 

وذلك بعيد �ساعات على اعرتافه امام 

ال�سحافيني بانه ومع�سكره منيوا بهزمية يف 

انتîابات منت�سف الولية الت�رسيعية.

وتابع »اعلم ان بو�سعي العتماد عليكم«، 

م�سيفا »تعرفون كيف حتولون ال+نعم، 

ميكننا فعل ذلك+ اىل +نعم، لقد فعلناها+«، 

م�ستعيدا بذلك �سعار حملته النتîابية يف 

.2008
وا�ساف »لقد فعلتموها �سابقا و�ستفعلونها 

جمددا«، وذلك يف وعد قطعه رئي�س هذه 

املجموعة اىل اع�سائها الذين ميكن ان 

ي�سكلوا fiاولته اعادة النتîابات يف 

.2012
كما اكد اوباما انه يتطلع اىل العمل مع 

اجلمهوريني، وقال »بعد ليلة انا متاكد من 

انها كانت طويلة بالن�سبة لكم و› اقول 

لكم .. ان انتîابات ام�س اكدت ما �سمعته 

من النا�س يف انحاء الوليات املتحدة«. 

وتابع »النا�س ي�سعرون بالحباط. انهم 

ي�سعرون باحباط بال≠ من وترية النتعا�س 

القت�سادي والفر�س التي ياملون بها 

لطفالهم واحفادهم«.

اىل ذلك، اأجمع املحللون الأمريكيون على 

اأن الهزمية النتîابية التي مني بها احلزب 

الدميقراطي يف النتîابات اأ�سعفت اوباما.

وقال برو�س بوكانان من جامعة تك�سا�س 

يف ولية او�سÏ اإن احد اأهم التطورات 

يف ال�سيا�سة الأمريكية احلالية هو غياب 

الولء حلزب fiدد، وذلك يف اإ�سارة اإىل 

الفوز الكا�سح للدميقراطيني قبل عامني فقط 

وخ�سارتهم ملجل�س النواب الثالثاء. 

من ناحيته قال ايد رينديل احلاكم 

الدميوقراطي املنتهية وليته يف بن�سلفانيا 

اإن الدميوقراطيني »ا�سطروا ملواجهة 

اأ�سواأ ركود اقت�سادي منذ الك�ساد الكبري يف 

ثالثينات القرن املا�سي«. وتابع  قائال اإنه 

»يف كل مرة جتتمع فيها هذه العوامل فان 

 ¢Sô¨fƒµ∏d »Ø°üædG ójóéàdG äÉHÉîàfG ‘ πeC’G ¥ô°ùJ áÑ«N
 zñƒ«°ûdG{ ‘ ¥ÉØNEGh ÜGƒædG ¢ù∏› ≈∏Y ¿hô£«°ùj ¿ƒjQƒ¡ª÷G
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احلزب احلاكم مينى ب�رس هزمية«. 

وحول فر�س التعاون بني الإدارة 

والكونغر�س بت�سكيلته اجلديدة يقول املحلل 

دان �سيا اإنه �سيكون على الرئي�س »منح غ�سن 

زيتون« خل�سومه وذلك حتى ي�سمن على 

الأقل ا�ستعادة دعم املعتدلني منهم. 

وبح�سب املراقبني فاإنه قد يتعني على 

الرئي�س اأوباما الدفاع عن اإ�سالحه 

الطموح لنظام التاأمني ال�سحي الذي توعد 

اجلمهوريون بقطع التمويل عنه بعد تن�سيب 

املجل�س اجلديد يف �سهر يناير/ كانون 

الثاين. 

وقالوا اإنه على الرغم من اأن اوباما ركز 

خالل احلملة النتîابية التي انîرط فيها 

بقوة، على اأن اإ�سالح الهدر القت�سادي 

الذي �سببه، كما قال، �سلفه اجلمهوري 

جورج بو�س �سيحتاج وقتا، فاإنه دفع ثمن 

النتعا�س املتعرث الذي مل يرتجم بعد ب�سكل 

ملمو�س بالن�سبة لالأمريكيني. 

وكان البيت الأبي�س قد اأ�سدر بيانا يف 

�ساعة متاأخرة من م�ساء اأم�س الثالثاء بعد 

تاأكد فوز اجلمهوريني مبجل�س النواب اأكد 

فيه اوباما اأنه ياأمل يف العثور على »اأر�سية 

تفاهم« مع قيادات اجلمهوريني م�سريا اإىل 

انه »يتطلع للعمل معهم«. 

واأXهرت ا�ستطالعات اأجرتها fiطات 

التليفزيون الأمريكية الثالثاء عند خروج 

الناخبني من مكاتب القرتاع اأن ما ي�سل 

اإىل 88 باملئة من الناخبني يرون اأن 

الو�سع القت�سادي �سيئ يف حني قال 

35 باملئة فقط اإن البالد ت�سري يف الجتاه 
ال�سحيح. 

وبات راند بول )47 عاما( الع�سو الأول 

يف احلركة الذي يدخل جمل�س ال�سيوñ بعد 

اكت�ساحه لل�سباق يف ولية كنتاكي، وتاله 

بعد ذلك مارك روبيو )39 عاما( املنحدر 

من اأ�سل كوبي والذي اكت�سح مناف�سيه 

الدميوقراطي وامل�ستقل يف ولية فلوريدا 

وبرهن على اأنه النجم ال�ساعد للحزب 

اجلمهوري. 

و�سارع روبيو اإىل حتذير اجلمهوريني 

التقليديني من اأن الأع�ساء اجلدد يف جمل�س 

ال�سيوñ لن يلتزموا بالقواعد القدمية. وقال 

بعد اإعالن انت�ساره »اإننا نرتكب خطاأ ج�سيما 

اإذا اعتقدنا اأن نتائج هذا امل�ساء هي مبثابة 

انتماء من الناخبني اإىل احلزب اجلمهوري، 

اإنها فر�سة ثانية للجمهوريني لي�سبحوا ما 

قالوا اإنهم يريدون اأن يكونوا عليه قبل زمن 

لي�س ببعيد«. 

وبال�سافة اإىل راند وروبيو، جنح مر�سح 

احلركة جيم دميينت يف الفوز مبقعد جمل�س 

ال�سيوñ عن ولية �ساوç كارولينا. وقال 

دميينت يف كلمة له بعد اإعالن انت�ساره اإنه 

يرى نف�سه على راأ�س كتلة للحزب يف جمل�س 

ال�سيوñ، يف اإ�سارة اإىل عزم حركة »تي 

بارتي« ت�سكيل جتمع لها يف الكونغر�س 

لتîاذ قرارات قد تîتلف عن احلزب 

اجلمهوري. 

اأما كري�ستني اودونيل احد الوجوه الأكرث 

�سهرة للحركة والأكرث اإثارة للجدل ب�سبب 

ت�رسيحاتها املبال≠ بها حول ال�سعوذة فقد 

خ�رست اأمام الدميقراطي كري�س كونغز يف 

ولية ديالوير. 

وكانت حركة »تي بارتي« قد Xهرت على 

ال�ساحة مطلع عام 2009 مع تراجع �سعبية 

احلزب 

اجلمهوري 

اإىل اأدنى 

م�ستوياتها، 

ودعت اإىل 

عودة احلزب 

ملبادئه 

الأ�سا�سية 

والدفاع عن 

تدخل اأقل 

للحكومة 

يف احلياة 

العامة 

وخف�س 

ال�رسائب. 

ول “لك 

احلركة 

زعيما 

ر�سميا اأو 

مقرا عاما 

اأو �سجال 

ر�سميا 

بالأع�ساء، 

اإل اأنها 

»قلبت«، 

بح�سب 

املراقبني، 

املعادلة 

ال�سيا�سية الأمريكية يف وقت ق�سري بعد اأن 

ا�ستفادت من ا�ستياء الناخبني من الو�سع 

القت�سادي ال�سعب. 

وعلى الرغم من تزايد �سعبية احلركة، اإل 

اأن عددا من اخلرباء يت�ساءلون عما اإذا كان 

لها م�ستقبل �سيا�سي حقيقي بعد النتîابات 

الن�سفية، رغم اأن الوجه الأ�سهر يف احلركة 

حاكمة األ�سكا ال�سابقة �سارة بالني تبدو 

�سمن اأقوى املر�سحني اجلمهوريني خلو�س 

النتîابات الرئا�سية عام 2012.

بيلو�سي:  ل اأ�سعر بالأ�سف  

غلى ذلك، اعلنت رئي�س جمل�س النواب 

المريكي الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي 

الربعاء انها ل ت�سعر ب«ال�سف«، غداة 

فوز اجلمهوريني يف النتîابات الت�رسيعية 

والتي �ستîرج اول امراأة تتوىل رئا�سة 

املجل�س من من�سبها.

واقرت بيلو�سي )70 عاما( بانها مل تقرر 

بعد ما �ستقوم به يف امل�ستقبل بالرغم 

من اعادة انتîابها ملدة عامني يف دائرة 

كاليفورنيا وهو مقعد ت�سغله منذ 23 عاما.

ويف ت�رسيح ملحطة »اي بي �سي«، قالت 

بيلو�سي »�سوف اعقد اجتماعا مع فريقي 

ال�سيا�سي ومع عائلتي و�سوف ا�سلي وبعدها 

�ساأقرر« م�سيفة »لكن لي�س اليوم لنه لي�س 

الوقت املنا�سب«.

وا�سافت »نعتقد اننا قمنا مبا يجب القيام به 

 Æوبذلنا الكثري من اجلهد خالل احلملة لبال

المريكيني بالمر« مقرة بان البطالة التي 

ل تزال مرتفعة يف الوليات املتحدة، قد 

ا�ستغلت من قبل املعار�سة.

واو�سحت ان »ن�سبة بطالة من %9،5 

(9،6% ح�سب الرقام الر�سمية( حجبت 
الروؤية عن الباقي« م�سيفة »اذا مل يكن 

للنا�س اي عمل فهم ل يهتمون بالطريقة التي 

�ستاأخذ بها كي تعطيهم. ما يريدونه هو 

النتائج«.
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 

 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 
العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG
يف  fiكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J
ملدة  بال�سجن  Gأمريكي  على 

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

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

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

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�سجد.

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

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

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

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

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�سة  حق  Gإن 
التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�سا�سية.

 
Gأو  تهديد  Gإىل  ي�سعى  كان  Gأيا  ب�سدة  نالحق  �سوف  Ghأ�ساف: 
Gأو الذين  Gأية فئة ب�سبب معتقداتها وممار�ساتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 
هما  الق�سية  هذه  له يف  Gإن �رسيكني  العدل  Ghأو�سحت وزارة 
جوناثان ادوارد �ستون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�سب 

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

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH

Gأعلنت �رسكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�سهري ” Gأوبرا 
وينفري �سƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

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

عاما من النجاح املتوا�سل.

�سبكة  على  حواري  كربنامج  �سو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

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

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�سبح 

الدولرات.

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

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

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

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

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

با�سم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G

 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T

 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG

 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�سب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�سلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �سجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �سد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�سعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اجتاه  ملعرفة  املا�سية  ال�سنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�سبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�سكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�سم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�سائيات  وت�سري 

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

العامة، بينما ترتكز �سور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�سويهها Gأو GإحداG çأ�رسار فيها، 

Gإىل جانب ال�رسقة.

و“كن FBI من اكت�ساف 

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

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

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�سيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 
بوفرتي  ”�ساوثرن 
 kؤخراƒم Gأ�سارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 
اليمينية  وامللي�سيات  امل�سلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�سلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�ستقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�سيا   50 وجود  UQسدت 
ونقل  م�سلحة،  تدريبات  “ار�س   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�ساألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�ساألة وقت.“

امل�سلحة  العنا�رس  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

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

�سبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

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

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�سيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�سح  املا�سي،  T/ôjGÈaسباط   ‘h
التنظيمات  Gإن  flت�سة،  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 
با�سم  املعروفة  والعن�رسية  املت�سددة 

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

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

Gأعداد غري م�سبوقة يف تاريخ البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�سب جام غ�سبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�سهم Gأول 

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

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 
من�سوب امل�ساعر العدائية.

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

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

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGسارة  يف  كبري،  ا�ستطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�سحية 

Vhسعف القت�ساد.

الرGأي  ل�ستطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG
Gأجرته  ا�ستطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 
جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�سبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�سبة الأغلبية يف هذين ال�ستطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�ستطالعه التتبعي اليومي 

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

لالقت�ساد  ال�سيئ  الو�سع  Gإىل  بالإ�سافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�ستطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�ساف 
حتى  الثالثاء  يوم  من  Tسî�سا   1533 Tسمل 
Gأربع  ن�سبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

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

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�ساكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رسع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�سبح 
الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�سبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�ستطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.
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3 22
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wzU�½ VKD�
 …—U³F�« ÁcNÐ ÆÆWŽdÝ vB�UÐ  «bO�K� w��Uð œułË qC�√ æ
 wIzUÝ s� tO½UFð U� œdÝ w� ©‰eM� W??Ð—®  vHDB� vM�  √b??Ð
 ¨UMF�  q�UF²�«  w�  Î«dO¦�  ÊuIzU��«  “ËU−²¹ò  ∫WKzU�  w��U²�«

Æår¼bŠ√ q³� s� WI¹UCLK� X{dFð wðUI¹b� ÈbŠ≈Ë
 ∫…dJH�UÐ b¹bA�« UN³OŠdð sŽ ©WHþu�® wK³²MŽ …—UÝ »dFðË æ
 UMOKŽ  d�uOÝ  t??½_  w��U²�«  «c??¼  q¦�  b??łu??¹  Ê√  v??M??9√  X??M??�ò
 l� d¦�√ ÊU�_«Ë WŠ«d�UÐ dFýQÝË ¨5IzU��« l� q�UF²�« WIA�

ÆåWIzUÝ
 ∫‰uI²� Í√d�« w� UNI³Ý s� l� ≠ W³�UÞ ≠ dI� ‰UM� oH²ðË æ
 5IzU��« l� q�UF²�U� ¨b¹b'« w��U²�UÐ Íd¹ËUA� q� wC�QÝò
 Ë√  …d??ł_«  vKŽ  nK²�½  ÎU½UOŠ√  t??½ô  ÎU−Že�  Î«d??�√  `³�√  ÎUO�u¹
 U½√Ë  o¹dD�«  ¡UMŁ«   «—«u??Š  w�  wF�  qšb¹  Ê√  ozU��«  ‰ËU×¹
 Á«d½ ULŽ ÎUHK²�� ÊuJOÝ …bOÝ l� q�UF²�« ULMOÐ ¨p�– qC�√ ô

ÆåÊü«

UÐU³�«
∫‰U� w�öÝù« ‚Ë—UH�« e�d� d¹b� UÐU³�« bLŠ√ aOA�« æ

 5½«uI�« wŽ«dðË ŸdA�« n�U�ð ô X�«œ U� …d¼UE�« Ác¼ Ê« ≠
 ô w²�« ‰ULŽô« s� wN� ¨UNÐ ”QÐ ö� …√d??*«  W�«d� kH% w²�«
  qJAÐ Â«d(« v�≈ ÍœR¹ U� UNO� ÊU� «–≈ sJ�Ë ŸdA�« l� v�UM²ð
 tO� ÊU� U� Ë√ Âd;« ◊ö²šô« fMł s� u¼ U� Ë√ dýU³� dOž Ë√
 rJ(U� p�c�Ë ¨“u−¹ ö� …√d*« s¹uJð l� v�UM²ð W�Uý ‰ULŽ√ s�

ÆW�d(« Ë√ q(« w� …bŽUI�« Ác¼ l³²¹ wŽdA�«
 w�  qŽU�  dBMŽ qłd�U�  w??¼  ÂU??Ž  qJAÐ  …√d???*«  Ê«  ∫·U???{√Ë
 v�≈  dE½  ŸdA�«  sJ�Ë  UNðU³ł«Ë  UNOKŽË  ‚uIŠ  UN�Ë  lL²−*«
 U�  ‰ULŽô«  s� UNHKJ¹  r�Ë  W�UA�«   ULN*«  s� U¼UHŽU�  UNM¹uJð
 qLF�U� p�c� ÎUI³ÞË …œUFÝË W�«d� …UOŠ UN� s�√ p�c�Ë oODð ô
 ‰ULŽ« s� t³ŠUB¹Ë p�– l³²¹ U� U/« UNOKŽ ÎU�«dŠ fO� tð«cÐ

ÆUN²�d( ÎU½u�Ë UN²�«dJ� ÎUEHŠ p�–Ë UNÐ oOKð ô W�Uý

  dNþ uÐ√
∫X�U� WO�HM�« W'UF*« dNþ uÐ√ ÕË— W�½ü« ˚

 sNð«—UOÝ  ÊbI¹  wð«uK�«  ¡U�M�«  œb??Ž  tO�  d¦J¹  Íc??�«  U½bKÐ  w??�  ≠
 U*  wzU�M�«  w��U²�«  ŸËdA�   Òb¹√  b�   WŠUO��«  …—«“Ë  ÊS�  ¨W�U)«
 …—ułQ*«  qIM�«  qzUÝË  vKŽ  bL²Fð  w²�«  …√dLK�   öON�ð  s�  t�bI¹
 Ãd(UÐ dFAð w²�«Ë ’Uš qJAÐ WLK�*«Ë WE�U;« …√dLK�Ë ÂUŽ qJAÐ
 Ê√ W�U{ùUÐ «c¼ ¨qł— U¼œuI¹ …—UOÝ Â«b�²Ýù  dD{« «–≈ kH×²�«Ë
 w��U²�UÐ «–S� ÎU¹uMÝ »dF�« Õ«u��« s� ·ôü« Á—Ëe¹ wŠUOÝ bKÐ ÊUM³�
 U½bKÐ UN�bI¹ w²�«  U�b)« v�≈ …dJ²³�Ë …b¹bł W�bš nOC¹ wzU�M�«
 XOEŠË ÎU¾OA� ÎU¾Oý wzU�M�« w��U²�« …d¼Uþ  dA²½« «cJ¼Ë tO×zU��
 rNðUłË“  vKŽ  ÊuM�R¹  «uðUÐ  s¹c�«  ¡U??Ðü«Ë  Ã«Ë“_«  s�  b¹bF�«  bO¹Q²Ð

Æ‰eM*« Ã—Uš dN��UÐ Ê ÒdšQð ‰UŠ w� rNðUMÐË
 s¼œôË√ qI½ r²¹ U�bMŽ d³�√ WŠ«dÐ Ê ÒdFA¹  UN�ô« Ê√ UL� ∫X�U{√Ë
 l� q�UF²�UÐ ÎôUÐ ‰uÞ√Ë ÎUHD� d¦�√ ¡U�M�« Ê_ wzU�M�« w��U²�« …—UO�Ð

ÆW¹u¦½_« sN²FO³D� ‰Ułd�« s� ‰UHÞ_«
 Î«—uNð q�√ …√d*« Ê√ ÎUO*UŽË ÎUOzUBŠ≈ ·ËdF� t½√ UM¼ …—Uýù« —b&Ë
 ¡U�M�« rEF� ÊuLN²¹ ‰Ułd�« Ê√ ržd�UÐ qłd�« s� …œUOI�« w� ÎWŽdÝË

Æ…œUOI�« ¡u�Ð
 ¨WLK�� dOž Ë√ Î WLK�� ¨W³−×� dOž Ë√ Î W³−×� WIzU��« X½U� ¡«uÝË
 v�≈  t²MÐ«  Ë√  t²łË“  ‰UB¹SÐ  X�U�  «–«  qłd�«  WI¦�  Îö×�  vI³ð  wN�
 …—UOÝ w� …bł«u²*« v¦½ú� ÊU�_«Ë WŠ«d�UÐ —uFAK� Î…UŽb�Ë UN²NłË
 sŽ  U¹UJ(« s� dO¦J�«  lL�½ UM½√Ë ULOÝ ô ¨UNK¦� v¦½«  l� …b??Š«Ë
 …dł_«   «—UOÝ w�  …u�M�«  UN�  ÷dF²¹  w²�«   UI¹UC*«Ë   Uýd×²�«

ÆW¹œUF�«
 …dJ� ÎU�öÞ≈ c³×¹ ô s� p�UMN� Ìb¹R� Ì…d¼Uþ qJ� Ê√ UL�Ë ∫XFÐUðË
 ‰uI¹  U??�  V�×�  ¨5??�??M??'«  5??Ð  eO1  Á—U??³??²??ŽS??Ð  wzU�M�«  w��U²�«
 lOLł vKŽ ‰uB(UÐ s�“ cM� 6�UD¹ wð«uK�«  ¡U�M�«  Ê√  Êu{—UF*«
 X½U� w²�«Ë ¨…dł_« …—UOÝ …œUO� UNM�Ë qłd�« UNÐ l²L²¹ w²�« ‚uI(«
 W�—UA*« b¹d¹ sL� ¨v¦½_«Ë d�c�« 5Ð o¹dH²�UÐ sFI¹ ¨‰Ułd�« vKŽ Î«dJŠ

 qzUÝË d³Ž 5�M'« 5Ð qBH�« t� o×¹ ô t�ULŽ√ qJÐ qłd�« l� W ÒOKFH�«
 WO¦³Ž …dJ� w¼ iF³�« dE½ w� Î  «–« wzU�M�« w��U²�« …dJH�  ÆqIM�«

ÆnODK�« fM'«  U�dBð w� Ïi�UMðË
 Ê«  UNOKŽ  –«  W??�b??)«  ÁcN�  WK¼R�  …œUOI�«  sI²ð  v¦½«  q??�  X�O�Ë
 ¨V�×� szUÐe�«  l� ·dBð s�ŠË …œUO� s�Š fO� d??�_«  Ê«  „—b??ð
 UND�Ð√ …dO¦�  ôUJý≈Ë  U��UF�Ë  UÞuGC� W{dŽ ÊuJ²Ý w¼ qÐ
 ÂbFÐ UNOKŽ jGC�«Ë UNDO×�Ë UN²KzUŽ œ«d�√ s� ÊU−N²Ýù«Ë W{—UF*«
 WÐ—U;« UNOK¹ ¨dÞU�� …bF� W{dŽ ÊuJð YOŠ qOK�« w� UN²MN� WÝ—U2

Æt� Î«dBŠ X½U� ÌWMN� vKŽ WKOšœ U¼d³²F¹ Íc�« dšü« fM'« s�
 ÊuJ²Ý UN½_ Ÿ—«uA�« w� UNKIMð ‰öš  U��UF* ÷dF²²Ý UN½« UL�
 ¨…dł_« …—UOÝ œuI� ¡«—Ë v¦½« W¹ƒ— «ËœU²F¹ r� s¹c�« lOL'« —UE½« j×�
 vKŽ ¡vłUH� ÏqDŽ √dÞ ‰UŠ w� W−Že� n�«u* ÷dF²²Ý l³D�UÐ w¼Ë

Æp�cÐ ÂuI¹ s0 qB²ð UL¦¹— tŠö�« s�% r�Ë UNð—UOÝ
 WIO�d�«Ë WÝU�(« v¦½_« WO�H½ vKŽ ÎU³KÝ dŁR²Ý —u�_« Ác¼ q�
 fM'«  vKŽ  VFB¹  b??�  X×Ð  ÒÍ—u???�–  qLFÐ  ÂuI²Ý  UN½«  ÎU�uBš

ÆUN²�uF½Ë UN²Łu½√ s� iF³�« dE½ w� U¼œd−¹Ë nODK�«
 W�“ö�«  W�UOK�«Ë  W�U³K�UÐ  w��U²�«   UIzUÝ qO¼Qð  s� bÐ  ô ÊU�  «c�
 ÀËbŠ ‰UŠ w� ·dB²�« w� WN¹b³�« WŽd��Ë szUÐe�« l� q�UF²�« s�(

Æ¡vłUH� ¡wý Í√
 WŽdÝË ·dB²�« s�ŠË …œUOI�« s�Š vKŽ b¹«eð dE½ WNłË iF³K�Ë

ÆWłU(« bMŽ fHM�« sŽ ŸU�b�« w� ”dL²�«Ë WO½b³�« W�UOK�UÐ WN¹b³�«
 dÝ_« w�  «bO��« iF³� ÎU�HM²� vI³ð WMN*« Ác¼ sJ� ∫XL²²š«Ë
 W¹«b³�« Ê« pý ôË sNKLŽ ÈuÝ sN� qOF� ô wð«uK�« Ë« qšb�« …œËb;«
 dOž …dÐU¦*«Ë d³B�« s� dO¦J�« ÃU²×¹Ë ÏVF� ÍœUO²Ž« dOž u¼ U� qJÐ
 d³²F¹ tð«– b×Ð «c¼Ë w��U²�« vKŽ WK�UF�« …√d*« …dJ� q³Ið lL²−*« Ê√
 w��Uðò  UOÐU−¹SÐ ŸUM²�ù«Ë ”UM�« q³Ið X�u�« l� œ«œeOÝË ¨ Î«“U$«
 ÆÆÆqłd�«  UNÐ  ÂuI¹  w²�«  sN*«  q�  WÝ—U2 vKŽ  v¦½_«  …—b??�Ë  å¡U�M�«

ÆÆ «uš√ U¹ UMOKŽ „Ëd³L�

 w�  b¹bł  —uDð  wÐdF�«  r�UF�«Ë  ÊUM³�  w�  dNþ  …d²�  cM�
 U¼bzU� w� U/≈Ë WKOÝu�« w� fO� b¹b'«Ë ÂUF�« qIM�« qzUÝË

ÆUNðbzU� ÆÆÆ‚œ√ …—U³FÐË
ÆÆ¡U�M�« w��Uð

 …√d*« Ê√ vKŽ ‰bO� WOÐdF�« UMðUFL²−� w� dA²½≈ ŸËdA�
 w²�«  U³KD²*« q� UNFL²−� ¡UDŽ≈ vKŽ …—œU� WOÐdF�« WLK�*«

ÆW�UF� UNO� …√d*« ÊuJð Ê« sJ1
ÆÆUNÐ lM²I¹ r� iF³�« Ê√ W�Uš ‘UI½ v�≈ ÃU²% WÐd&

ÆÆøUNO� …UŽb�«Ë rKF�« q¼« Í√— u¼ UL� ≠
Æøô Â√ …√dLK� W³ÝUM� UN½Ëd¹ q¼Ë

øUNÐ«œ¬Ë UNDÐ«u{ UL� W³ÝUM� X½U� «–≈ËUÐU³�« bLŠ« aOA�«dNþ uÐ« ÕË—

 5¹œuFÝ 5łË“ Ê√ ÁœUH� Î«d³š …dOB� …b� cM� ÂöŽù« qzUÝË  dA½
 WF�ð Â«œ  ◊U³ð—«  VIŽ ULNCFÐ sŽ ‰UBH½ô«  «—d�  …—uM*«  WM¹b*«   w�
 “UNł UNłË“ „ö²�« WłËe�« XC�— 5Š ULNMOÐ VA½ ·öš dŁ≈ ¨dNý√

ÆÆ©ÍdO³�öÐ®
 v�≈ ‚öD�« VKDÐ WłËe�« X�bIð® ∫W¹œuF��« åÿUJŽò WHO×� X�U�Ë
 Á“UNł s� hK�²�UÐ UNłË“ ŸUM�≈ w� UNðôËU×� XKA� U�bMŽ ¨WLJ;«
 X�u�«  WKOÞ  qE¹Ë  t²�Ë  s??�  «dO¦�  cšQ¹  `??³??�√®  ∫X??�U??�Ë  ÍdO³�ö³�«
 v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« ¨rN²�dF0 w� `L�¹ r� s¹c�« ¡U�b�_« l� q�«u²¹
 ‰“UM²K�  dL²�*«  tC�—  sJ�  ¨U½√  Ë√  ÍdO³�ö³�«  U�≈  s¹—UOš  t�  l{√  Ê√
  ôËU×� 5łËe�« U²KzUŽ X�cÐ WHO×B�« V�×ÐË Æ©‚öD�« VKD� wMF�œ
 v�≈ Èœ√ U� ¨t¹√dÐ p�9 ·dÞ q� Ê√ bOÐ ¨dEM�«  UNłË V¹dI²� …œUł

ÆÆ‚öD�« p� vKŽ WłËe�« ‰uBŠË WOłËe�« W�öF�« ¡UN½≈
 XðUÐ …dODš WOC� vKŽ ¡uC�« wIK¹ t½√ ô≈ ©t²¹ËUÝQ�® rž— d³)«

ÆÆÆ»U³Ý_« tHð_ ‚öD�« WOC� w¼Ë WOÐdF�« UMðUFL²−� w� …dA²M�
 bMŽË ¨X½d²½_« ÊU� dOG�« bMF� ÆÆV³��« u¼ UM¼ ÍdOÐ „ö³�« ÊU� Ê≈Ë

ÆÆ«cJ¼Ë X¹öOðU��« ÊU� iF³�«

°øÆÆbŠ«Ë ‚öD�«Ë ÆÆÆ»U³Ý_«  œbFð Ê–≈
 „ö³�«  V³��«  öF�  qN�  ÆÆÆ©tðUOz«—Ë  U0®  d??�_«  g�UM½  U½uŽœ  sJ�Ë
 ‰UI¹ U2 oLŽ√Ë d³�√ WKJA*U� ÆÆ sþ√ ô  ø° ÆÆÁdOž Ë√ X½d²½_« Ë√ ÍdOÐ

ÆÆdO³F²�« `� Ê≈ WO�öŽ≈ ©WF�d�® ô≈ u¼ U� dA½ U�Ë ¨ÃËd¹Ë√
ÆÆ©WO½uðd�® WO¼«Ë fÝ√ vKŽ XOMÐ  U−¹e�« pKð Ê√ w¼ WKJA*«
ÆÆt²¹œQð -Ë Vł«Ë t½Q�Ë r²¹ ¡ôR¼ 5Ð Ã«Ëe�« Ê√ w¼ WKJA*«

 s� U¼dOžË …¡UHJ�«Ë r¼UH²�«Ë W�—UA*«Ë …œu*«Ë WLŠd�«Ë WMOJ��« U�√
 ‰uIŽ sŽ …dO¦� U½UOŠ«Ë ÆÆrN�uIŽ sŽ W³zUG� WOłËe�« …UO(«  UOÝUÝ√

ÆÆrNzUO�Ë√
 tOłË V³�� ô Ã«Ëe�« vKŽ  UO²H�« ÂUž—≈ w� w¼ d³�_« WKJA*U� ÆÆÆrF½
 sÐ« t½√ Ë√ ÆÆÆÊUOÞ√ Ë√ ÆÆe�d� Ë√ ÆÆÁUł Ë√ ÆÆ‰U� VŠU� ÃËe�« Ê√ ÈuÝ
 —Ëb�« VFK¹ ÂuO�« v²Š ‰«“ U� ¡UÐü« rKþ Ê√ w¼ WKJA*« ÆÆÊöŽ Ë√ Êö�
 rKE�« vI³¹Ë —UNMð U¼«d½ U� ÊUŽdÝ sJ�Ë …dO¦�  U−¹“ ÂU9≈ w� fOzd�«

ÆÆÆt�UŠ vKŽ
 vKŽ ÊËdB¹ «u�«“ ô s�  UN�_«Ë ¡UÐü« s� b¹bA�« nÝú� Ë UMMOÐ Ê≈
 d�H�UÐ ÊËdFA¹ ô s� ¡UO�Ë_« s� nÝ√ qJÐË UMMOÐ ÆÆÆq�UF²�« W¹—uðU²J¹œ

ÆÆÆr¼œôË√Ë rNðUMÐ …UO( ÂbN�« ‰uF� «uKLŠ «–≈ ô≈
ÆÆ Ê–≈

ÆÆÆÆÊUOŠ_« s� dO¦� w� ÍuÐ√ œ«b³²Ý«Ë dN�Ë rKþ s� 5½UF¹ UMðUO²�
 »«cF�«Ë ‰UL¼ù« oH½ w� sKšœ rKE*« rNzUÐ¬ oH½ s� słdš U� «–≈Ë

ø°øÆÆ©»_« „«– s� ÃËe�« «c¼ Ê_® ÆÆÆ¡UÐü« Á√bÐ U� qLJ¹ Íc�« włËe�«
ÆÆÆ rKE�« bý√ tðUMÐ rKE¹ s� ¡UÐü« s� UMMOÐ ÆÆ rK�*« lL²−*« UN¹√

 s¼–uH½  ÷dH�  sNðUMÐ  …UOŠ  vKŽ  dDO�ð  s??�   U??N??�_«  s??�  UMMOÐË
 Ê√ q³� s¹œdA²� rNM� «uKF& ôË r�œUHŠ√Ë r�œôË√ «uLŠ—U� ÆÆjK�²*«

ÆÆÆ«Ëb�u¹
 vKŽ  vM³ð  WO�UÝË WO�«—  WOŽUL²ł«  W�ÝR� Âö??Ýù«  w�  Ã«Ëe??�«  Ê≈
 Íc�« ‚œUB�« ÊU1ù« vKŽ p�– q³�Ë W�—UA*«Ë WLŠd�«Ë …œu*«Ë r¼UH²�«

 ÆÆÆ‰eM*« ”UÝ√ UN½√Ë lL²−*« nB½ …√d*« Ê√ sIOð
 ÎUFOC� ÃËe�« ÊU� «–≈ qLF�« U� sJ�Ë ÆÆ ÃËe�« ‚UMŽ√ w� W½U�√ …√d*U�

°øÆÆW½U�ú�

bahaasalam@yahooÆcom

WLK�*« …√d*« s� «u�U�

sN� ÈËU��

مواقيت الصالة:   

 ¡ULKF�« —U³� W¾O¼ uCŽ œU�√
 tK�«b³Ž  aOA�«  W¹œuF��«  w??�
 błu¹ ô t½QÐ lOM*« ÊULOKÝ sÐ
 WÝ—U2  ‰u??Š  w??Žd??ý  —uE×�
 X½U�  «–≈  ô≈  ¨W{U¹dK�  ¡U�M�«
 UNO� sE¹ bI� …—UJÐ  «– …U²H�«

Æ¡u��« sþ
 lOM*«  tK�«b³Ž  aOA�«  b??�√Ë
 w�Ë rKF�« q¼√ s� WŽuL−� Ê√
 r�ò  Ê≈  «u??�U??�  ¡UNIH�«   «—U??³??Ž
 sE�« “u−¹ ö� …—UJÐ UN� błu¹
  eH� ÊuJð Ê√ qL²×¹ t½_ UNO�

ÆåUNð—UJÐ ¡UAž dŁQ²�
 w�  l???O???M???*«  a???O???A???�«  È√—Ë
 Ê√  ¡U�MK�  W??{U??¹d??�«  W??Ý—U??2
 Í√ ÊËœ s� sNMOÐ U� w� ÊuJð
 ÊuKLF¹  s??�  v²Š  ôË  ◊ö??²??š«
 ÎUC¹√Ë r¼dOžË W�ULŽ s� sNF�
 ÊuJð  UNM¹bðd¹  w??²??�«  f??Ðö??*«
 s�  u??�  v²Š  W{UHC�  f??Ðö??�
 U�  V�Š ¨  sNCFÐ  l??�  ¡U??�??½

lOM*« tK�« b³Ž aOA�«

Æåf³I�«ò …b¹d−Ð œ—Ë
 WOŠU½  s????�  U??????�√ò  ·U???????{√Ë
 WBB��  W??¹b??½Q??Ð  sNðU³KD²�
 ÈËU²� —«b�≈ tO� “u−¹ ô «cN�
 ¡ULKF�« —U³� W¾ON� ÂbI²�«Ë W¹œd�

Æåp�– w� dEMK�

 WB�® t??ÐU??²??� b??F??¹ ¨d??�U??F??� w??�d??O??�√ n??�R??�® X???½«—u???¹œ ‰Ë ˚
 Œ—Rð  w²�«  V²J�«  dNý√  s�  b??Š«Ë  ¨ Î«bK−�  5ŁöŁ  Ë–  ©…—U??C??(«

Æ©W¹dA³�« …—UC×K�
 vKŽ vC�Ë ÆÆ»d??F??�« œö??Ð w??� …√d???*« ÂUI� s??� Âö???Ýù« l??�—ò ≠
 WOzUCI�«  «¡«dłù« w� …√d*«Ë qłd�« 5Ð ÈuÝË  UM³�« œ√Ë …œUŽ
 Ê√Ë ¨‰öŠ qLŽ qJÐ qG²Að Ê√ UNIŠ s� qFłË ¨w�U*« ‰öI²Ýô«Ë
 ¨¡UAð UL� UN�U� w� ·dB²ðË ¨Àdð Ê√Ë ¨UN³ÝUJ�Ë UN� U0 kH²%
 s� ¡U�M�«  ‰UI²½«  s�  WOK¼U'« w�  »dF�«  ÁœU²Ž«  U�  vKŽ vC�Ë
 w� v¦½_« VOB½ qFłË ¨ŸU²� s� rN� qI²M¹ ULO� ¡UMÐ_« v�≈ ¡UÐü«

ÆåsNðœ«—≈ dOGÐ sNł«Ë“ lM�Ë ¨d�c�« VOB½ nB½ À«dO*«

ÍË«dFA�« w�u²� bL×� aOA�«

 U�u¹  ÍË«dFA�«  w�u²�  bL×�  aOA�«  ÂU�ù«  V²�
 Ÿ—UA�«  v�≈  słd�¹  wð«uK�«  ¡U�M�«  iFÐ  «bI²M�

∫‰UI�  W×{U� fÐö0
 Îôu¹– X?Ký Ë ÎU�U?L�√  d ]B�

ôuIB*« p? ÓÐU¼≈ X?LŠ— ö?¼
Ôt Ó½u−Ý ¡U²A�« œdÐ s� XL?¾Ý√

ôu− ÓŽ ÓnO?B*« Ód¹d% X³KD�
ÌW�U] ?Hý ÌW?�öž ÓX%  dDšË

ôuNł ÓrO?K(« Ÿb?ð ÌWM?²?� w�

Ì‚d?A� Ìr�?−Ð ÚXIB� ÏW�u³×�
ôuB� ÓÊU³� ÔtÔ ?ð—u?� Ôt? Ú²?F�œ

ÈuN�« VKł w� Ê« ]b)« Ód ]B� q¼
ôu�� ÊUFD�« w� p Ô�dÞ ÊU� Ë√

Ìb? ÓLG Ó0 »uKI�« vKŽ XMF²Ý« v²Š
ôuK�� Ôt] ?K� p ÓL?�ł X?K?FłË

Î…œUž Ôœ—UD¹ öO= ?K{ Ô b?¼U?ý
ôu?−š  Ó‰UI� UÎ ?I?MŠ Ôt ÔðdNM�

 ÎU³Ž«b� ÔXKI� U?NÐ Ó¡U?M?³�« v GÐ√
ôuHI� UN =O�Ë Ô»U?Ð ÊU?� q¼

w� Ó‰UI� ]słË U?¼ Ód Ó¹ rK� U? Ó½ Ó— Ë
ôuÝ— Ô—uO?ž U?¹ ÓX?¦FÐ√

w½d̂DC¹ U?L� Ï»—√ w� Óo?³¹ r�
°ø ÆÆÆôËR�� ÓÊu?�√ v?²Š

 Ôt?? Ô³?Š «c¼ =d?G�« …U?²?HK� Úq�
ôuO� Ó»«–Ë ÎUŽU Ó²K� Ó U?Ð Ê≈

ö?KC Ô� l?¹œu�« q? ÓL Ó(U� „UIK¹
ÆÆÆôuž v��√ pM� ÓsJ Ó Ó9 «–S?�

 w� WLOKÝ WOÐdð wzUMÐ√ wÐ—√ wJ� `�U�√ v�U²¹ ‰UHÞ_ Â√ U½√ º
 ‰Ë_« qJA*« q�UA� tł«Ë√ wMMJ�Ë WF{«u²*« WO�U*« Íœ—«u� œËbŠ
 qJA*«Ë ÊU1≈ WK�Ë lLÞ UNO� …dE½ w¼Ë w� ”UM�« iFÐ …dE½ u¼
 w� ÊuFLD¹ sJ�Ë ÎUOB�ý w� ÊuFLD¹ ô włË“ q¼√ Ê« w½U¦�«

ÆtK�« rJ²I�Ë W×OBM�« rJ�QÝ√ ÆÆÆwłË“ t�dð Íc�« qOKI�«

 …√d*« Ê√ ÎU??Žd??ý —d??I??*«  s??� ≠
 ‰U�  w²�«  w¼  W²½UI�«  W(UB�«

 ∫UNMŽ  t??K??�«

 wN� å≥¥ W???¹¬  ∫¡U??�??M??�«  …—u????Ýò
 UNzUMÐ√ vKŽ WE�U×� UN²O³� WOŽ«—
 tðUOŠ  w�  tEH% UNłËe�  WO�Ë
 w� tðU�Ë bFÐË t�U�Ë UN�H½ w�
 ·dF�«  Ê√  ô≈  UNzUMÐ√Ë  UN�H½
 w²�«  …√d???*«  v??�≈  dEM¹  T??ÞU??)«
 …U�u�«  o¹dÞ  sŽ  UNłË“   bI�
 UNłË“  s??Ž  X??K??B??H??½«  w??²??�«  Ë√
 W³¹—Ë  pý  UNK�  …dE½  ‚öD�UÐ
 WOŽdý  W×KB�  v�≈  bM²�ð  ôË
 …√d*« vKŽ lI¹ b¹bý rKþ UNO�Ë
 …√d*« v�≈ …dEM�« Ác¼Ë Æ…dÝ_«Ë
 V−¹ w²�« WŁË—u*«  U�UI¦�« s�

 WO�öÝù«  UFL²−*« w� U¼u×�
 ÊU�½S� …√d*« v�≈ UNðdE½ WOIM²Ð
 w¼Ë U¼dŽUA�Ë UN�OÝUŠ√ UN�
 r�Ë  Æ…U??O??(«  w??�  qłdK�  WKLJ�
 wÐdðË  UNðdÝ√  ‰uFð  …√d??�√  s�
 …Ëb�Ë WO�U¦� ÎU�√ ÊuJðË U¼¡UMÐ√
 ÂUL²¼ô«  Âb???Ž  pOKF�  ÆW??(U??�
 ÍdEMð ôË …d�UI�« …dEM�« ÁcNÐ
 ¡UG²Ð«  q??L??F??�«Ë  p??zU??M??Ð«  v??�≈  ô≈

Æv�UFðË t½U×³Ý tK�« …U{d�
 ÊS???� p???????łË“ q?????¼« s????Ž U?????�«
 pzUMÐ«  w�  tK�«  «uI²¹  Ê«  rNOKŽ
 «uFLD¹ ô«Ë Ær¼¡UMÐ√ r¼—U³²ŽUÐ
 ¡«uÝ  qŠ«d�«  p??łË“  t�dð  ULO�
 «Ëd�c²O�Ë  Æ Î«dO¦�  Â√  ÎöOK�  ÊU??�«
 w� œb???ý b??� q???łË e??Ž t??K??�« Ê«
 ÎUON½  vN½Ë  v�U²O�UÐ  WO�u²�«
 tK�«Ë  ÆÆÆrNO�  lLD�«  sŽ  Î«b¹bý

ÆÆrKŽ√

dB� w� å”U³Ž Â√ò b−�� WŠUÐ

 W�UšË  ‰UHÞ_«  WOÐd²�  s¼œuNł
 ·U�Ë√  hOB�ðË  rNM�  ÂU??²??¹_«
 w� W³KD�« vKŽ UNF¹— s� ·dB¹

ÆVOðU²J�«Ë ”—«b*«
 WO�¹—U²�«  o??zU??Łu??�«  d??O??A??ðË
  UIKD*«   «bO��«  WKJA�  Ê√  v�≈
 sNł«Ë“√ s¼d−¼ wð«uK�« ¡U�M�«Ë
 ¨W¹UŽ—  Ë√  WIH½  ÊËœ  s??¼u??�d??ðË
 WLK�*«  …√d????*«  ÂU??L??²??¼U??Ð  XOEŠ
 ÊQA½√ YOŠ ¨wLÞUH�« dBF�« cM�
 sNz«u¹ô  W??�U??)«  s??�U??�ô«  s??N??�

ÆÆ ÎUOM¹œË ÎUOŽUL²ł« sN²¹UŽ—Ë

 WLK�*«  …√d?????*«  Êu??J??ð  «c???N???ÐË
 …√d*«  Î«cOHMðË  Î«dOJHð  XI³Ý  b�
 dšUH²ð  w²�«  WOÐË—Ëô«Ë  WOÐdG�«
 ¡U�M�«Ë   UIKD*«  W¹UŽ—   uO³Ð
  dA²½« w²�« s¼dOžË  «—u−N*«
 U�½d�Ë  «d??²??K??J??½≈Ë  U??O??½U??*√  w???�

ÆU¼dOžË
 WO�öÝô«  d??zU??L??F??�«  r???¼√  s???�Ë
 b−�� ¡U??�??M??�« U??N??Ð X??�U??� w??²??�«
 å“u�ò t??ðQ??A??½√ Íc???�« åW??¹d??¹“u??�«ò
 ?¼ ¥±µ ÂU??Ž w??z«d??łd??'« W??¹—U??ł
 Íc�«  d−(«  b−��Ë  ¨dB�  w??�

 UNLÝ« …√d�UÐ ÎU�u¹ XFLÝ q¼
 øåWJ��ò  X��«  Ë√  ¨å‰«eG�«  XÝò
 ¡U�ò Ë√ åÍUÐ —U�cðò ?Ð XFLÝ q¼
 …bO��«ò  Ë√  å“u????�ò  Ë√  å¡U??L??�??�«

øåb�—
 XÝò UNLÝ« …√d�UÐ XFLÝ q¼
 Ë√ å…Ëö????Ðò X??�??�« Ë√ å—u??B??I??�«
 b½ušò  Ë√  åW??¹d??�ü«  rKŽò  …bO��«

ÆÆøå¡UCO³�« W�OH½ò Ë√ åÍUžuÞ
  ULK��  s??¼  …u??�??M??�«  ¡ôR????¼
 WO½«dLF�«  s??N??�U??L??Ž√  s??N??ðb?? ÒK??š
 XFLł  w²�«  dB�  w??�  WOM¹b�«Ë
 Êb ÒOý bI� ¨WO�öÝô« …—ULF�« ÊuM�
 s�Ý√Ë  ¨ÁUO*«  WK³Ý√Ë  błU�*«
 ¨ UI ÒKD*«  ¡«u??¹≈  —ËœË  VOðU²J�«
 WOŽUL²łô«   U??L??E??M??*«  s??I??³??ÝË

ÆÆWK¹uÞ ÊËdIÐ WOÐdG�«
 dB�  v??K??Ž  p????�–  d??B??²??I??¹  ôË
  «—uNA�  ¡U�½  „UMN�  ¨V�×�
 “U−(« w� …œułu� W�U¼ —UŁ¬ sN�
 fÐ«dÞË  sLO�«Ë  œ«bGÐË  oA�œË

ÆUOI¹d�√ ‰ULýË f�b½_«Ë
 WO½«dLF�«  ‰ULŽ_«  Ác¼  b�RðË
 —uBŽ nK²�� w� ¡U�MK� …d ÒO)«
 ÂUL²¼« Èb??� w??�ö??Ýô« a??¹—U??²??�«
 f¹dJðË w�öÝô« s¹b�UÐ ¡U�M�«

 sÐ  vO×¹  sÐ  ÒwKŽ  …ôu??�  tðQA½√
 …bO�K�  ÊU??�Ë  ¨?¼  ¥≥∞  ÂUŽ  d¼UÞ
 ◊U????Ð—Ë b??−??�??� åW????¹d????�ô« r???K???Žò
 WHOK)« W??M??Ð«  Â√  w??¼Ë ¨f??�b??½ô«
 ÊU�Ë  ¨tK�«  ÂUJŠQÐ  d�ü«  wLÞUH�«
 ÂUŽ p�–Ë å—uBI�« XÝò UN� ‰UI¹

Æ?¼ µ≤∂
 X��« rÝ« qL×¹ b−�� błu¹Ë
 WO�¹—U²�«  —U??Łü«  s�  bF¹  åÊU??O??Ðò
 Î«œułu�  ‰«“  U�  wLÞUH�«  dBFK�
 å‰«ežò  b−��  „U??M??¼Ë  ¨Êü«  v??�≈
  d�√  b??�Ë  ¨wF�UA�«  ÂU??�ô«  »d??�
 ¨?¼  µ≥∂  ÂU??Ž  tzUM³Ð  ‰«e??ž  X��«
 sÐ ‰œUF�« WłË“ å…ËöÐò X��« U�√
 b−�� ?¼ µ¥∑ ÂUŽ  QA½Q� —ö��«

ÆwLÞUH�« dBF�« w� å”U³Ž Â√ò
 wð«uK�«  «bO��« s� …bOÝ q�Ë
 ¡UMÐ w� WB� UN� s¼¡ULÝ√ U½d�–
 X�«“ U� w²�« WO�öÝô« —UŁü« Ác¼
 ¡U�M�« dŁP� vKŽ …b¼Uý ÂuO�« v�≈
 a¹—U²�«  —u??B??Ž  w???�   U??L??K??�??*«
 X Ò�œ  Ê≈  ¨w??¼Ë  WHK²�*«  w�öÝô«
 Ê√ v??K??Ž ‰b???ð U??/S??� ¨¡w????ý v??K??Ž
 WOÐdG�« …√d*« XI³Ý WLK�*« …√d*«
 lL²−*«  w??�  UN²LK�  U??N??�  ÊËd??I??Ð

ÆÆtzUMÐ√ W�bšË
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Ò°üf »eGQ ¤EG âeób á«fÉØàŸG

انها لي�ست :« ما الذي ميكن لأ�ستوريا القيام به بالن�سبة ›. هي ماذا ميكنني اأن اأفعل 

ل�ستوريا؟ »هذه هي الكلمات التي  ا�ستîدمها ع�سو جمل�س البلدية بيرت  فالون البن لو�سف 

انطباعه الأول عن رامي ن�سري. 

 
احتفلت دورية املراقبة املدنية ال114 يف اأ�ستوريا بالذكرى ال�سنوية الثالثني  يف 29 

 Ëاأكتوبر 2010.  و قد احتفلت بروح الن�ساط والعمل التطوعي يف اأ�ستوريا و ذلك بتكر

اأفراد املجتمع الذين احدثو فرقا فيها . هذا العام ،قدم بيرت فالون البن  لرامي ن�سري   

باجلائزة لقيادته املتفانية وللذهاب اإىل اأبعد احلدود يف جهوده الدوؤوبة لتح�سني نوعية 

احلياة يف جمتمع اأ�ستوريا .

 رامي ن�سري هو رئي�س �سبكة القيادة الأمريكية  ال�رسق او�سطية وهي منظمة تعمل على  

تعزيز الفاهم الثقايف والقت�سادي ، والفهم ال�سيا�سي بني املعلمني والطلبة وال�سحافيني 

والقادة املهنيني وامل�سوؤولني املدنيني والدينيني يف اأ�ستوريا.

 
»هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به يف اأ�ستوريا ، ومب�ساعدة من قادة جمتمعنا 

وم�سوؤولينا املنتîبني مثل بيرت ف. فالون البن ، اجلالية العربية الأمريكية يف اأ�ستوريا 

�ستوا�سل العمل وامل�ساهمة يف تعزيز جمتمعنا » قال ال�سيد رامي ن�سري.

 
ع�سو املجل�س بيرت ف. فالون البن  ميثل ا�ستوريا واملجتمعات املحيطة بها يف جمل�س 

مدينة نيويورك ، ويعمل رئي�سا للجنة ال�سالمة العامة

 …QÉ£e ‘ QGòfEG »àdÉM AÉ¨dEG
ƒµ°SÓZh ∑Qƒjƒ«f

يويورك، الوليات املتحدة الأمريكية

 ” اخلمي�س اإلغاء حالة التاأهب الأمني واإعطاء ال�سوء الأخ�رس ملوا�سلة 

العمل ب�سورة اعتيادية يف مطار جون كينيدي الدو› يف نيويورك ليل 

 DHL »الأربعاء عقب اكت�ساف رزمة م�سبوهة نقلتها �رسكة »دي اأت�س اإل

لل�سحن اجلوي، يف ق�سم ال�سحن باملطار.

وكان م�سدر ال�سحنة اليمن، وهو م�سدر ال�سحن املفîîة ال�سابقة التي ” 

ر�سدها يف طائرة متجهة اإىل �سيكاغو، وفقاk ملا ذكره نائب مفو�س ال�رسطة 

يف نيويورك، بول براون.

وكانت الرزمة امل�سبوهة عبارة عن طرد يحتوي على هاتف خلوي واأوراق 

اأخرى، وفقاk لبول براون.

وقال املحققون اإنهم كانوا يبحثون عن »كتلة �سلبة« داخل الرزمة 

امل�سبوهة، Xهرت خالل “ريرها حتت اأ�سعة اأك�س، ومل تبدو وا�سحة اأو 

مت�سقة مع املحتويات املذكورة على الك�سف املرافق، غري اأن عنوان املر�سل 

، وهو موجود داخل مدينة نيويورك. kاإليه كان وا�سحا

وعلى الفور ” ا�ستدعاء فرقة تفكيك املتفجرات، و” اإخراج fiتوياتها 

وتبني اأنها تîلو من اأي مواد متفجرة، بح�سب براون.

وقال املتحدç با�سم �رسطة نيويورك اإنه ملزيد من الحتياط، ” الك�سف 

على الرزمة كذلك من قبل عمالء مبكتب التحقيقات الفيدرا› و�رسطة �سلطة 

املوانئ وعنا�رس يف اجلمارك الأمريكية و�رسطة احلدود.

ويف مطار غال�سكو

، األغى مطار غال�سكو الدو› حالة اإنذار عقب ال�ستباه  kويف ا�سكتلندا اأي�سا

بوجود عبوة داخل حقيبة اأحد امل�سافرين.

واأكد م�ساعد مفو�س ال�رسطة رواريد نيكل�سون، يف بيان عن ال�رسطة، اأن 

العبوة امل�سبوهة التي ” الك�سف عليها بوا�سطة اأ�سعة اأك�س يف املطار ليل 

الأربعاء داخل حقيبة fiمولة على الظهر لأحد امل�سافرين، هي اأمر ل يدعو 

للقلق.

وقال اإن الإنذار الناجم عن ال�ستباه بوجود عبوة ما هو اإل اإنذار خاطئ، 

واأن fiتويات احلقيبة �سليمة ول تدعو للقلق.
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 Ohô£dG{ ‘ •QƒàdÉH º¡àe z…ô°üe{
ÉµjôeC’ øª«dG øe záîîØŸG

اأعلنت وكالة يونايتد بر�س الأمريكية اأم�س عن تورط م�رسي يف عملية ار�سال الطرود 

املفîîة من اليمن اإ› الوليات املتحدة الأمريكية التي ” الك�سف عنها يف بريطانيا ودبي 

موؤخراk. وبح�سب تقرير الوكالة فاإن امل�رسي املعروف حركيا با�سم �سيف العادل اأحد 

املتهمني يف عملية ار�سال الطرود مع اإبراهيم الع�سريي امل�ستبه به الرئي�سي. 

وقالت الوكالة اإن �سيف العادل الذي يعد من قادة جي�س تنظيم القاعدة واطلقت �رساحه اإيران 

موؤخرا بعد اإقامة جربية بها لت�سع �سنوات عاد جمددا لن�ساطه الإرهابي واأ�سبح يدير جمددا 

عمليات القاعدة الدولية مع قيادي اآخر بالقاعدة هو اأبوحف�س املوريتاين اإ�سافة ل�سعد بن 

لدن اأحد اأبناء زعيم التنظيم اأ�سامة بن لدن. 

ونقلت يونايتد بر�س عن نعمان بن عثمان الذي عمل مع القاعدة لفرتة وان�سق عنها ويعمل 

حاليا يف مركز بحثي يف لندن قوله اإن �سيف العادل معروف اأي�سا با�سم fiمد مكاوي، يعي�س 

يف �سمال وزير �ستان بباك�ستان قرب احلدود الفغانية وهي املنطقة التي يعتقد اأن اأ�سامة بن 

لدن وكبار قادة تنظيم القاعدة يîتبئون فيها. 

يف الوقت نف�سه قال م�سئولون اأمريكيون اإن �سيف العادل واأبوحف�س املوريتاين و�سعد بن 

لدن علي عالقة وثيقة باحلر�س الثوري الإيراين خا�سة قوات القد�س. 

ولفت اإ› اأن العادل البال≠ من العمر 46 عاما اأقام ق�رساk لل�سيافة مع �سعد بن لدن يف 

طهران التي فر اإليها عام 2001 من اأفغان�ستان هربا من القوات الأمريكية ملدة )9( اأعوام 

واأنه من بني 22 رجال يالحقهم مكتب التحقيقات الفيدرا› )اإن بي اأي( ح�سب لئحة �سدرت 

بعد اعتداءات 11 �سبتمرب.

çó◊G

 ´ÉªàLG á©ª÷G ó≤©J π°ùchôH
áîîØŸG Ohô£dG á«°†b ∫ƒM AGÈN

    
اعلنت املفو�سية الوروبية انها �ستعقد اجلمعة يف بروك�سل اجتماع خرباء يف جمال المن 

اجلوي واملتفجرات لتقييم الردود ال�رسورية على املîاطر »الرهابية« التي �سكلتها طرود 

مفîîة ار�سلت من اليونان واليمن. واعلن مي�سال �سريكون الناطق با�سم املفو�سية املكلف 

ال�سوؤون الداخلية ان اجتماع اخلرباء الذي تعقده املفو�سية الوروبية والرئا�سة البلجيكية 

لالحتاد الوروبي. �سيدر�س الردود ال�رسورية والتعديالت املحتملة على القوانني 

ال�سارية. واو�سح ان خرباء يف �سبكة ر�سد املتفجرات �سي�ساركون يف الجتماع.

من جانب اخر ا�ساف ان املفو�سية الوروبية تعمل بتعاون وثيق مع العديد من ال�رسكاء 

الدوليني مثل الوليات املتحدة وكندا وا�سرتاليا حول هذه الق�سايا. واكد املتحدç ان 

القوانني ال�سارية حاليا على ال�سعيد الوروبي تî�س فقط الطرود املر�سلة من احد البلدان 

الع�ساء يف الحتاد الوروبي. وقال »يف هذه املرحلة وح�سب علمي لي�س هناك اقرتاح 

لتعليق الربيد القادم من احد البلدان«، مقرا باحتمال مناق�سة اجراء من هذا القبيل اجلمعة.

وقد علقت اليونان الربعاء ار�سال الربيد اىل اخلارج بعد العثور على طرود مفîîة 

ار�سلت اىل عدد من القادة الوروبيني مثل الرئي�س الفرن�سي نيكول �ساركوزي وامل�ست�سارة 

الملانية انغيال مريكل ورئي�س احلكومة اليطالية �سيلفيو برلو�سكوين وعدد من ال�سفارات 

يف اثينا

 ‘ á«°ùfôØdG IQÉØ°ùdG ΩÉeCG ïîØe OôW
Éæ«KCG

توا�سل رعب الطرود املفîîة يف اأثينا اأم�س لليوم الرابع 

 kفجرت ال�رسطة اليونانية طردا ملغما åعلى التوا›، حي

موجهاk اإىل ال�سفارة الفرن�سية، كما قامت بتفتي�س ما يزيد 

على 20 طرداk اآخرين يف �رسكة لنقل الطرود كانت مر�سلة 

اإىل �سفارات ووزارات لكنها قالت اإن نتيجة الفح�س 

اأXهرت اأنها غري موؤذية.

وقال متحدç با�سم ال�رسطة ”اإن الأدلة املبدئية اأXهرت 

 Æاأن الطرد املوجه اإىل ال�سفارة الفرن�سية داخل كتاب مفر

والذي ” تفجريه من قبل خرباء كان اأر�سل مع الطرود 

امللغومة الأخرى يوم الثنني املا�سي والذي تبني اأن 

جماعة فو�سوية تطلق على نف�سها ا�سم ”موؤامرة خاليا 

النار“.

وعقد اجتماع اأم�س يف وزارة النقل اليونانية برعاية 

الوزير دمييرتي�س ريبا�س ومب�ساركة م�سوؤولني من 

 åال�رسطة والربيد اليوناين و�رسكات الربيد ال�رسيع، لبح

اإمكانية “ديد حظر اإر�سال الربيد الدو› من اليونان. 

وقال م�سدر بوزارة النقل اإن ال�سلطات ل تîطط ملد حظر 

فر�سته اأم�س الأول ملدة 48 �ساعة على ال�سحن اجلوي من 

الربيد والطرود من اليونان اإىل اخلارج. يف حني قال 

م�سوؤول اآخر اإن القرار النهائي �سيتîذ بعد الت�ساور مع 

ال�رسطة.

وكانت انفجرت قنابل �سغرية يف ال�سفارتني ال�سوي�رسية 

والرو�سية يف اأثينا يوم الثالثاء. واكت�سف طرد ملغم 

مر�سل من اأثينا يف مكتب امل�ست�سارة الأملانية اجنيال 

مريكل، وا�ستعلت النار يف طرد مر�سل اإىل رئي�س الوزراء 

الإيطا› �سيلفيو برلو�سكوين لدى فح�سه، كما عرث على 

طرد ملغم كان مر�سال اإىل الرئي�س الفرن�سي نيكول 

�ساركوزي واكت�سف طردان ملغمان كانا يف طريقهما 

اإىل ال�سفارتني الت�سيلية والبلغارية.

اىل ذلك، وجه قا�س يف اأثينا ام�س اإىل �سابني يونانيني 

اأوقفا الثنني يف اثينا وهما يحمالن طردا مفîîا موجها 

اىل �ساركوزي تهمة ”الرهاب“. وقال م�سدر انه 

” العثور على طردين يف حقيبتني لل�سابني بانايوتي�س 

ارجريو )22 عاما( ويريا�سيمو�س ت�ساكالو�س )24 

عاما( قرب وكالة للربيد ال�رسيع. لكن ال�سابني رف�سا 

الكالم خالل اجلل�سة وقال ”انهما ل يعرتفان باإجراءات 

املحاكمة“.

من جهة ثانية، توجه رجال �رسطة اأملان اإىل اأثينا ام�س 

للم�ساعدة يف التحقيقات ب�ساأن �سل�سلة من الطرود املفîîة 

التي ” اكت�سافها ومن بينها طرد و�سل ملكتب مريكل. 

يف وقت دعا رئي�س احتاد ال�رسطة يف اأملانيا رايÔ فنت 

اىل �رسورة التعامل مع الإجراءات الأمنية التي تفر�س 

على املالحة اجلوية بالحتاد الأوروبي من خالل 

موؤ�س�سة مركزية ت�رسف على ال�سلطات الوطنية. وقال اإن 

اكت�ساف الطرود امللغومة اأXهر اأن الوقت حان لو�سع 

حد ملجموعة خطرية متفرقة من لوائح تنظيم املالحة 

اجلوية.

وفجر الطرد املفîخ الذي اأر�سل من اثينا اإىل مكتب 

مريكل يف برلني والطرود املفîîة القادمة من اليمن 

جدل وا�سعا يف اأملانيا حول �سوابط الدولة القانونية 

يف مكافحة الإرهاب. وت�سعى مريكل اإىل ت�سديد الرقابة 

والإجراءات الأمنية يف الحتاد الأوروبي، حيå يعتزم 

وزير داخليتها توما�س دي ميزير طرح حزمة من 

اإجراءات مكافحة الإرهاب يف ال�سحن اجلوي بحلول 

دي�سمرب املقبل.

 ≥FÉbO πÑb OôW ∫É£HEG
√QÉéØfG øe

ك�سف وزير الداخلية الفرن�سي بري�س اأورتفو النقاب عن تفا�سيل 

جديدة تتعلق باإبطال مفعول طردين ملغمني كانا يف طريقهما 

من اليمن اإىل الوليات املتحدة وعرث عليهما يف دبي وبريطانيا 

الأ�سبوع املا�سي.

 
وقال اأورتفو اإنه ” اإبطال مفعول اأحد الطردين قبل 17 دقيقة 

فقط من موعد انفجاره.

 
وتعليقا على ذلك قال م�سدر بريطاين يف جمال مكافحة الإرهاب 

لرويرتز اإنه ل ميلك معلومات تدعم ما اأعلنه الوزير الفرن�سي اأو 

كون الطرد امللغم الذي عرث عليه يف بريطانيا هو املق�سود.

 
وكان الطردان اللذان عرث عليهما يف دبي وبريطانيا موجهني اإىل 

معبدين يهوديني يف �سيكاغو، ومرت القنبلة التي عرث عليها يف 

بريطانيا مبطار يف اأملانيا اأثناء رحلتها.

 
ياأتي ذلك يف حني تراجع احلكومات و�رسكات الطريان وال�سلطات 

اجلوية يف اأنحاء العامل اإجراءاتها الأمنية منذ العثور على هذين 

الطردين.

 
من ناحية اأخرى يوا�سل من�سق الحتاد الأوروبي ملكافحة 

الإرهاب جل دي كري�سوف زيارة ل�سنعاء على خلفية الطرود 

املفîîة، حيå يبحå التعاون الأمني بني اليمن والحتاد 

الأوروبي يف املجالت الأمنية، وخا�سة مكافحة الإرهاب، 

ودعم الأجهزة الأمنية ب�سبكة املعلومات اخلا�سة باملنافذ.

 
واعترب وزير الداخلية اليمني مطهر ر�ساد امل�رسي اأن حادثة 

الطرود املفîîة لقت ت�سîيما اإعالميا مغايرا ملا يحدç على 

�سعيد الواقع، واأن الردود التي اأXهرتها بع�س دول الحتاد 

الأوروبي جتاه اليمن »تîدم الإرهاب اأكرث من خدمتها الأمن 

وال�ستقرار يف اليمن«.

 
واأ�سار اإىل اأن املالب�سات التي حدثت حول الطرود املفîîة 

ل تعود اإىل تق�سري الأجهزة الأمنية واإ‰ا لفتقارها لالأجهزة 

احلديثة القادرة على ك�سف اأي مادة متفجرة حديثة ال�سنع.



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

13 Thursday November 4,  2010- Vol 3  Issue#90

www.ghorbanews.com

QƒJ ÉµjQÉc

¿Éæ°SCÓd õ°ùcCG õcôe

ÚeCÉàdG ´GƒfCG Ö∏ZCG πÑ≤f

Special Offer  75 $
initial exam

x-ray
 cleaning

Special Offer
 50% Off

all  kindS Of
 OrthOdOnticS caSeS.

Laser cavity treatment"
عالج ال�سنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�سب بجل�سة

واحدة 

 implant and mini 
implants "

زراعة ال�سنان وامليني امبلنت

bridges and crowns
 جميع انواع التيجان و اجل�سور

))الرتكيبات

dentures"
اطقم ال�سنان الكاملة و اجلزئية

oral surgery"
 جراحة الفم و ال�سنان و القلع

اجلراحي

teeth whitening"
تبي�س ال�سنان يف جل�سة واحدة 

orthodontics"
جميع ا�سكال تقوË ال�سنان
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á«∏°ùت

نكات 
مرة ا�ستاذ م�رسي بيوزع الدرجات على الطالب )يف 

ال�سعودية(. ).ويف طالب ا�سمه خلف(...فبينادي ال�ستاذ 

على ال�سماء.. خلف عماره القحطاين ..... ايه ده 

...عوزين ابعتهالك عل البيت...

..………………………

اثنني مه�سرتين قال الول للثاين : اي�س معنى ال�سبيل ؟ قال 

الثاين : الطريق . قال : طيب اي�س معنى ال�سل�سبيل ؟ قال : 

الطر طريق ..

..………………………

واحد حب يجامل و يدلع زوجته قال لها: انتي حمامه 

قالت: ل اأنا غزاله قالها: املهم حيوانه

..………………………

واحد غبي دخل م�ست�سفي يحلل بول وبعد ما حلل. 

املمر�سة قالتله يا حاج انت بولك فيه �سكر فرد وقالها 

ي�سلم فمك يا بنيتي وانت بولك ع�سل.

..………………………

مدر�س ما زال يف املرحلة البتدائية بداأ و�ساأل اأحد 

الطالب يف طري يتكلم واأول حرف منه الباء ؟ فريد على 

طول الطالب : الببغاء فقال : ممتاز .. اأي�س اإ�سمك؟ يرد 

عليه الطالب: اأحمد. ي�سئله املدر�س: اأبوك اي�س ي�ستغل؟ 

يرد الطالب: دكتور .. فيقول املدر�س : �سايفني اأبناء 

الدكاتره كيف؟ راح املدر�س يعطي �سوؤال ثاين حيوان 

بطيء واأول حرف يف ا�سمه ال�سني ..؟؟؟ يرد اأحد الطالب : 

�سلحفاة. يرد املدر�س : ممتاز .. اأي�س ا�سمك؟؟ فقال : وائل 

�ساأله املدر�س: اأي�س بي�ستغل اأبوك؟ يرد الطالب: مهند�س .. 

فيقول املدر�س: �سايفني اأبناء املهند�سني كيف؟ بعدها ي�ساأل 

املدر�س ال�سوؤال الثالå : طائر له جناحني ويطري ب�رسعة و 

�سياد .. ما هو ؟ فريد اأحد الطالب ب�رسعه : “�ساح فيقول 

املدر�س �سايفني الغبي هذا ابن الغبي .. اأي�س ا�سمك ياغبي؟ 

يرد الطالب : خلف .. �ساأله املدر�س : اأي�س اأبوك ي�ستغل 

ياغبي؟ يرد الطالب Xابط باملîابرات رد املدر�س : والله 

يا حبيبي هو التم�ساح لو ي�سد حيله �سوي راح يطي````ر.

..………………………

مرة بنتني ما�ستÏ وجدوا �سحات فوحدة قالت ل�سحبتها 

ن�سحتله �سلن ول اقول لك �سحتيله بو�سة

..………………………

يف ثالثة راحوا ال�سينما.... واحد اأعمى وواحد اطرم 

وواحد اأحول ..... العمى يقول : انا �سمعت الفلم 

كله لكن ما �سفت منه �سيء الطرم يقول : انا �سفت الفلم 

كله لكن ما �سمعت منها �سيء الأحول يقول : انا اح�سن 

منكم �سفته مرتني.

..………………………

قروي قال لربعه علموين اغازل. قالو له:البنات لزم 

تاخذهم بال�سيا�سه. 

قام وحلق وحده وقالها: ياحلوه �سîبار كويف عنان..!

..………………………

الح الذباب على احد امللوك فى جمل�سه حتى ا�سجره 

فقال لعامل كان حا�رسا جمل�سه : ملاذا خلق الله الذباب 

فاجابه العامل : لكى يذل اجلبابرة.

..………………………

انزلقت �سيارة تاك�سي على منحدر �سديد ف�ساح ال�سائق 

برعب: ل اأ�ستطيع ايقاف ال�سيارة فرد الراكب البîيل: 

اأوقف العداد ب�رسعة.



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

15 Thursday November 4,  2010- Vol 3  Issue#90

www.ghorbanews.com

äÉfÓYG

�ϥϭϳϧϭϳ�ϥέΗγϳϭ�ϊϣ�ϡϬϧϳΑ�ϥϛ�ˬϡϬϧϋ�ϙΑΎϳϏ�Ωϧϋ

ϙΎΑΣ�ϰϟ·�ΔϳΩϘϧ�Δϳ˷Ωϫ�ϝγέ�Ωϳόϟ�Ϋϫ�ϲϓ

�ϙΑΎϳϏ�˯ΎϧΛ�ϡϬϫϭΟϭ�ϰϠϋ�ΔϣγΑ�ϑοϭ�ργϭϷ�ϕέηϟ�ϲϓ�ϙΎΑΣ�ϊϣ�ΩϳόϟΎΑ�ϝϔΗΣ

ˬϲϛϳέϣ�έϻϭΩ���������������ΔοϔΧϣ�ϝϳϭΣΗ�ϡϭγέΑ�ΔϳΩϘϧ�ΔϳΩϫ�ϡϬϟ�ϝγέ�
�ργϭϷ�ϕέηϟ�ϥΩϠΑ�ϡυόϣ�ϰϟ·�ΔϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ϝΧΩ�ϥΎϛϣ�ϱ�ϥϣ

*11.99

�ϰϠϋ�ϝλΗ�˯ϼϛϭϟ�ϊϗϭϣ�Δϓέόϣϟ1-800-327-6681

ΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�ϰϟ·�ϡϛϟϭϣ�ϝϳϭΣΗ�Ωϧϋ�˱ΎΣΎΑέ�˱Ύοϳ�:HVWHUQ�8QLRQ�ϲϧΟΗ�ˬ ϝϳϭΣΗϟ�ϡγέ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ
�ˬϥΎϣϋ˵�ˬ Εϳϭϛϟ�ˬ ϥϳέΣΑϟ�ˬ ϕέόϟ�ˬ Ύϳέϭγ�ˬ ϥϣϳϟ�ˬ ϥϳργϠϓ�ˬ ϥΎϧΑϟ�ˬ ϥΩέϷ�ˬ έλϣ�ϰϟ·�ΔϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ϝΧΩ�ϥϳϛέΎηϣϟ�˯ ϼϛϭϟ�ϊϗϭϣ�ΩΣ�ϥϣ�ΔϠγέϣϟϭ�ϲϛϳέϣ�έϻϭΩ�����ϰϟ·�ϝλΗ�ϲΗϟ�ώϟΎΑϣϟ�ϰϠϋ�ϲϛϳέϣ�έϻϭΩ�11.99�ϝϳϭΣΗϟ�ϡγέ�ϕΑρϳ˵

��ϰϠϋ�ϝΎλΗϻ�ϰΟέϳ�ˬ ΔϳΑϧΟϷ�Εϼϣόϟ�ϑέλ�έΎόγ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ��έΎόη·�ϥϭΩΑ�έϳϳϐΗϠϟ�ϊοΎΧ�ϡγέϟ�˭ ΓΩΣΗϣϟ�ΔϳΑέόϟ�ΕέΎϣϹϭ�ϥΩϭγϟ�ˬ ΔϳΩϭόγϟ�ΔϳΑέόϟ�ΔϛϠϣϣϟ�ˬ έρϗ�
�ϙέϭϳϭϳϧ�Δϳϻϭ�ϲϓ�ΔϳϛϧΑϟ�ΕΎϣΩΧϟ�ΓέΩ�ϝΑϗ�ϥϣ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕϻϭΣϟ�ΔϣΩΧϟ�Ωϭίϣϛ�ϲϣγέ�ιϳΧέΗ�ϰϠϋ�ΓίΎΣ�Δγγ΅ϣ�ϲϫ�

���ΔυϭϔΣϣ�ϕϭϘΣϟ�ϊϳϣΟ�����:HVWHUQ�8QLRQ�+ROGLQJV��,QF�����

:HVWHUQ�8QLRQ�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��,QF����������������

WU_2666_EidElAdhaPrint_Arabic_10x14.indd   1 10/14/10   5:19 PM



16

www.ghorbanews.com

Thursday November 4,  2010- Vol 3  Issue#90

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∏F ÉY
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Friday January, 1st  2010- Vol 3  Issue#6015 äÉfÓYGäÉfÓYG

á¨لdا äمهارا ºعلJو áيõا’‚لي ºعلJ
بôامûJ èسمل:

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  áÑيÑMNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001

خصم خاص ألبناء 
اجلالية العربية

مبناسبة االفتتاح الكبير
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IóYÉ≤dG ó°V »≤dƒ©dG

حتاول ال�سلطات اليمنية التي ت�سعى اىل ت�سييق اخلناق على المام املت�سدد انور 

العولقي، اقناع وجهاء قبيلته النافذة بامل�ساركة يف مكافحة تنظيم القاعدة.

وافاد م�سدر قبلي ان جلنة موؤلفة من وجهاء يف القبيلة مقربني من ال�سلطة 

توجهت اىل �سنعاء مطلع ت�رسين الول/اكتوبر للقاء م�سوؤولني يف fiافظة 

�سبوة واقناعهم بت�سكيل وحدة من الف رجل مكلفة fiاربة تنظيم القاعدة .

مع  اتفاقية  »ابرمنا  احلاكم   احلزب  اليمني عن  الربملان  النائب يف  وقال 

وجهاء القبائل لن يكونوا �سندا للحكومة يف مواجهة التنظيم املتطرف«.

مبهمة  وك̀`ل̀`ف̀`ه̀`م  ب̀`ذخ̀`ائ̀`ز  ال̀``رج̀``ال  ̀```وؤلء  ه امل̀``رك̀``زي  ̀`م  احل̀`ك وزود 

جبلية  منطقة  بتم�سيط  ̀``ر  ̀``وب ̀``ت الول/اك ت̀`�̀`رسي̀`ن  خ̀``الل  الوىل  ه``ي 

̀`دة. ̀`اع ̀`ق ̀`ب̀`وة ب̀`ح̀`ث̀`ا ع̀``ن ع̀`ن̀`ا�̀`رس ال وع̀```رة يف م̀`ع̀`ق̀`ل ال̀`ق̀`ب̀`ي̀`ل̀`ة يف �̀`س

جزيرة  يف  ̀`اد  ̀`ه اجل ̀`دة  ̀`اع ق تنظيم  دع̀``ا  ̀``ادرة،  امل̀``ب ه̀``ذه  ع̀`ل̀`ى  وردا 

ال�سالمية  ̀`ة  ̀`ي ̀`ك̀`رتون الل امل̀``واق̀``ع  اح̀``د  ع̀`ل̀`ى  ن̀`�̀`رس  ̀`ان  ̀`ي ب يف  ̀`رب  ̀`ع ال

اليمنية«. احل̀`ك̀`وم̀`ة  م̀`ع  ال̀`ت̀`ع̀`اون  »ع̀``دم  اىل  القبيلة  ̀``راد  اف ال̀`ث̀`الث̀`اء 

̀`ي امل̀``الح̀``ق من  ̀`ق ̀`ول ̀`ع ̀`ب م̀``�̀``س̀``ادر اأم̀``ن̀``ي̀``ة، ف̀```ان ان̀````ور ال ̀`س ̀`ح̀`� وب

�سبوة. fì`اف̀`ظ̀`ة  يف  flتبئ  ب̀`ان̀`ه  يعتقد  امل̀`ت̀`ح̀`دة  ال̀``ولي̀``ات  ج̀`ان̀`ب 

اجلهاد  ق̀`اع̀`دة  تنظيم  يف  ال̀`ع̀`ول̀`ق̀`ي«  ̀`اء  ̀`ن »اب با�سم  ال̀`�̀`س̀`ادر  وال̀`ب̀`ي̀`ان 

النافذة  ال̀`ق̀`ب̀`ي̀`ل̀`ة  ل̀`ع̀`ق̀`د وج``ه``اء وزع̀``م̀``اء  ̀`ف  ̀`س ا� ال``ع``رب  ج``زي``رة  يف 

من  ̀`م  ̀`ذره وح للحكومة   çمبعو م̀`ع  اجتماعا  �سبوة  منطقة  يف  ج``دا 

بقتلهم«. للعدو  لل�سماح  واق̀`رب̀`ائ̀`ه̀`م  لخ̀`وت̀`ه̀`م  »للتنكر  fì`اول̀`ة  اي 

واو�سح عبد ال�سالم العولقي ان »هذا البيان مبثابة رد فعل على من يقوم 

بيان  مع  احد  يتجاوب  »لن  قائال  ا�ستدرك  انه  ال  احلكومة«،  مع  بتعاون 

القاعدة لنه كان م�ستفزا لبناء القبيلة وقد ت�سمن تهديدا مبا�رسا بالقتل«.

من جانبه، قال �سالح عبدالله عبدال�سالم احد قادة هذه الفرق امل�سلحة »ت�سم 

الفرقة الواحدة 45 �سî�سا حيå �رسف لكل �سî�س 3500 طلقة ر�سا�س 

دون �سالح وقمنا با�ستحدام ا�سلحتنا ال�سî�سية للتفتي�س عن عنا�رس القاعدة«.

ال̀``ق̀``اع̀``دة،  ̀``ن  م ̀`ني  ̀`ل ̀`ات م̀`ق ̀`ى  ̀`ل ع ̀`رث  ̀`ع ت مل  ̀`ه  ̀`ت ̀`رق ف ان  اىل  وا�̀```س̀```ار 

̀```روا من  ف ال``ق``اع``دة  ي```دل ع̀`ل̀`ى ان ع̀`ن̀`ا�̀`رس  ̀```را  اث ̀`ا وج̀```دت  ̀`ه ان ال 

التم�سيط. ع̀`م̀`ل̀`ي̀`ة  ب̀```دء  م̀``ن  اي̀````ام  ث̀``الث̀``ة  ̀`و  ̀`ح ن ̀`ل  ̀`ب ق ̀``ان  امل̀``ك ه̀```ذا 

و�سف  ال̀`ع̀`ول̀`ق̀`ي  ̀`د  ف̀`ري ̀`ن  ب �̀`س̀`ال̀`ح  ال̀`�̀`س̀`ي̀`خ  امل�ستقل  ال̀`ن̀`ائ̀`ب  ان  ال 

̀`ة«. ̀`ل ̀`س ̀`ا� ̀`ة م̀`�̀`س̀`ح̀`ك̀`ة وف ̀`ي ̀`زل ̀`ة ه ̀`ي ̀`رسح �`̀ ̀`ا »م ̀`ه ̀`ان ̀`ات ب ̀`ي ̀`ل ̀`ع̀`م ه̀```ذه ال

̀`ات̀`ي ه̀``ذه امل̀``ب̀``ادرة ب̀`ع̀`د ان ب̀``دا ال̀`ي̀`م̀`ن ال̀`ث̀`الث̀`اء fì`اك̀`م̀`ة الم̀``ام  وت

املتî�س�سة  اليمنية  اجلزائية  املحكمة  اتهمته  وق̀`د  غيابيا،  العولقي 

اجرامية  باعمال  للقيام  م�سلحة  ع�سابة  »بت�سكيل  الره``اب  �سوؤون  يف 

القاعدة«. تنظيم  م�سمى  حت̀`ت  الم̀``ن  ورج̀``ال  الج̀`ان̀`ب  وا�̀`س̀`ت̀`ه̀`داف 

 ÜÓ≤fG ‘ 27 áHÉ°UEGh ICGôeG IÉah
áeôµŸG áµÃ øª«dG êÉé◊ á∏aÉM

قال وزير اخلارجية اليمني ابو بكر القربي 

اأن ما بني 300 و400 عن�رس من القاعدة 

fiافظات  عدة  يف  فاعل  ب�سكل  ين�سطون 

القربي »�سعب ان نقول كم  مينية. وقال 

يف  هم  الفاعل  العدد  لكن  بال�سبط  العدد 

حدود املئات )...( من ثالç اىل اربعمئة«.

اليمنية تîو�س  القربي ان احلكومة  واكد 

»حربا مفتوحة« مع عنا�رس القاعدة »اينما 

ال�سالح الآن  التي حتمل  وجدت �سواء تلك 

على  والعتداء  التîريب  باأعمال  وتقوم 

قوات الأمن واجلي�س او اخلاليا النائمة«. 

خاليا  اكت�ساف   ” انه  القربي  وذكر 

بع�سها«. حوكم  و«قد  للقاعدة  نائمة 

�سد  وا�سعة  حملة  اليمنية  ال�سلطات  وت�سن 

العرب  جزيرة  يف  اجلهاد  قاعدة  تنظيم 

الذي تبنى هجمات على اهداف دبلوما�سية 

وين�سط  و�سياح.  واجانب  نفطية  ومن�ساآت 

التنظيم خ�سو�سا يف و�سط و�رسق البالد، 

تيار  ين�سط   åحي اي�سا  اجلنوب  ويف 

النف�سا›. منحاه  يتعاXم  احتجاجي 

�سلة  وجود  على  التاكيد  القربي  وجدد 

بني القاعدة والتيار النف�سا› املعروف 

»معلومات  بح�سب  اجلنوبي  باحلراك 

قياديو  ينفيه  الذي  المر  ا�ستîبارية«، 

احلراك. كما جدد التاكيد ان بالده لن ت�سلم 

اىل وا�سنطن المام املت�سدد امين العولقي 

الذي تطلبه الوليات املتحدة حيا او ميتا 

ويعتقد ان يîتبئ يف fiافظة �سبوة بو�سط 

البالد حيå يتمتع على الرجح بحماية قبلية.

 øª«dG ÜƒæL ‘ äôéØfG áeƒ¨∏e

قال م�سوؤول fiلي اإن �سيارة ملغومة انفجرت يف جنوب اليمن يوم اخلمي�س مما اأ�سفر 

عن مقتل �سî�سني وا�سابة 13 اخرين على القل م�سيفا اأن ال�سلطات مل حتدد بعد اجلهة 

.çامل�سوؤولة عن احلاد

واأبل≠ امل�سوؤول رويرتز اأن احلادç جنم فيما يبدو عن انفجار قنبلة و�سعت داخل �سيارة 

م�سوؤول باملîابرات كانت متوقفة قرب مبنى اأمني يف مدينة ال�سالع.

واأ�ساف اأن القنبلة قتلت اثنني من املارة واأ�سابت جنديني.

واأ�سبح اليمن م�سدر قلق اأمني بال≠ على م�ستوى العامل بعد اكت�ساف موؤامرة قبل ب�سعة ايام 

لر�سال طردين ملغومني يف �سحنة كانت يف طريقها من اليمن اىل الوليات املتحدة.

وقال م�سوؤولون ان املوؤامرة حتمل ب�سمات تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب الذي يتîذ من 

اليمن مقرا. و�سنت احلكومة اليمنية حملة وا�سعة لتعقب امل�سوؤولني عن املوؤامرة مما اأدى اىل 

هجوم ي�ستبه باأنه انتقامي على خط لنابيب النفط يف جنوب البالد.

ويف هجوم منف�سل يوم اخلمي�س اأ�ساب م�سلحون ملثمون جنديا بالر�سا�س اثناء حرا�سته 

نقطة تفتي�س يف منطقة اأخرى بال�سالع.
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 Üاnà pc ُ á nي pل r n–
يrفl يزورo بف�سله مهما �رسى  nط هد يدنيني اإليه ، ول الكرى  ّoل ال�س

بoالk اإىل جنيفك ، مل ير�سn الرثى  oس� ذn الدoّجى ، و�سماوؤه ، وجنومه  pî nت
را  ّnطه oم ، oبه ال�سماء ّoتنم kملكا واأتاك موفور النعيم ، تîاله 

 kرا ّpاأهدابه ياأخذنه متحد لم الظالمo هبوطه، فم�ست له  pع
را  nذع oي nو nراع oن ي nاأ kوفا nخ nو kرا nذ nح ي  nن جتnاأ nو nروح nن تnاأ nم pسائ� nمى الن nح nو
ك، والكرى  pدب oبني اجلفون، وبني ه ه  nيال مكانîف للpل rز oت nت rورقد

ت�سورا  nن يnاأ nما �سئت kمت�سورا  kسائقا� p ال�سعادة nمثل oه nت rئ pن nفه
را  ّnمظف p وتدو�س األ�سنة الو�ساة تطوى له الرقباء من�سور الهوى 

ما �ساfiت اأيامها فيما جرى  لول امتنانo العني يا طيفn الر�سا 
را  ّpو nن oم pمال nاجل pمثالpت pزونا ب ها  oواد nس� nبات nو kة nق ّnو nس� oت م nبات

را  ّpخnوؤ oت nنى و pيف امل nم ّpد nق oن تnاأ nك pب  kة nليق nخ ّnن oهoنيل oت nنى و oعطى امل oت
ى  nالرث nقت nعان nعت ّnد nذا وpّتى اإ nح  kة nزيز nع ّnيpن nال�س nر nم nالق oق pعان oت nو
ى  ّoّمه ال�رسpعل oها تoفدنت كواكب م الوجودn هاللoها  pقد m يف ليلة

ويرى له امليالدo اأن يت�سّدرا  وتريه اآثار البدورp ليقتفي 
بني الريا�س ، وبني ماءp �سوي�رسا  ن اأnهوى ; وناجاين بها  nم oناجيت
من كل اأnبي�سn يف الف�ساءp واأnخ�رسا  ها  oها وكبار oسغار� oاجلبال åحي
ى  nر ّoالذ 

n
 الأجرام ، �سائبة 

n
م�سبوبة  ، فاجنلت  kبها بيوتا oالغمام nذ pî nت

را  pنذ oم pاجلوانب nناف مك�سوفnواأ  kقام ي�سبه قاعدا ، mعال oرîوال�س
 

را  nسف� pوم ّpسم�nمن احلجر الأ kنا oذoاأ ، ترى له  pبني الكواكب وال�سحاب
د  ّnج oع، ال�س ّnك ّoود الر oس�

oمن الأ  m بة rس� oيف ع o—ها الفا nقد جاء
دّورا  oوج م nمي kجا nر nلفيته دnاأ ه  nتيتnاأ pاجلهات ّpيnمن اأ oوال�سفح
ه بهّن جموهرا  oد nج rر nب nفبدا ز ه  pجنوم nقد pعليه ع oالف�ساء nنرث

ي�سl ع�سكرا  pم nو خnاأ ، mطري oوكارnاأ ، كاأnنها  pالبيوت oي�س pب rمت ّnوتنظ
ي  pواملفتد ّpي pد rوال�سيف يف املف ها  nون oد rف nي oوما توانى الروم

دتr بالقي�رسp الأ�سعد  ّpيoواأ ه  oسعد� mها من قي�رسoلتîف
والكهرباءo ت�سيءo اأثناءn الرثى  والنجمo يبعå للمياه �سيائه 
ا  ّnم�سري nها الغمامrي nيحكي حوال  kبها ، وحام كتائبا oهام الفرا�س

را  ّoع nس� nت nقني pالعا�س oنار nو kردا nب  oه oت نار nبات nف pه pت nحم nر pت ل nقpل oخ

اللها يجري، ومن حول القرى  pوخ واملاءo من فوق الديار، وحتتnها 
اأقام ، مل يقرب، ومل يبعد  فيا لثاأrرm بيننا بعده 

ا  ّpتعرث oم ، kال pت�سل�س oم ، kعا ّpت�رس oم  kال ّpتمه oم ،kدا ّpت�سع oم ، kبا ّpت�سو oم
ي�سالن ج�رساk يف املياه ومعربا   l nرب rع nت وم rر oد åحي l rرس� pج oر�سnوالأ

را  oنهnنحوها والأ nتطري اجلداول  kرا pاخ nّل البيوت موX يف oلك oوالف
ا  ّpه متحري nي ثوبpيل nل oجاذبت ال يف ليله  nامل nداأ nحتى اإذا ه

ى  nاإذا �رس nاحلبيب nف rر nل العpستقب�nاأ وخرجت من بني اجل�سور، لعلnّني 
رى  nالك pفيها ب oري nالط ّnن nاأ nطمpا pد nق nو ين  ّoز oه nت nهي nو pرات nج nىل ال�سpاآوي اإ
فاأnميلo اأنظر فيه، اأطمعo اأnن اأرى  ويهّز مني املاءo يف ملعانه 

را  nوه nن ج pك nل oسباح�nالأ pت ّnط nغ nت nو  kدا nسج� nن ع pك nل oالآفاق pه pت ب nسال�
واأnنار، فانك�سف الوجودo منّورا   l ة ّnهتز oفالدنيا له م ، ّnواهتز

رى  nهق nهوى الق nت pق�سnداعي الن pت ل nن pذ nاأ  oه nمال nك ّoو oم oال�س n≠nل nذا بpّتى اإ nح
وتبّدل امل�ستعظم امل�ست�سغرا  ها  oرها ، ودان عنانXفدنت لنا

ها وكان الأ�سفرا  oع oق rبر ّnواحمر ها  nحول mسيء� ّpكل oبي�سnاأ ّ nوا�سفر
هo �رسيطاk اأحمرا  nاأعالي rجعلت ها، وقد  oخذrياأ oود ّnو�سما اإليها الط

مرا  r pحتمل جم ّoم ّoراه ال�س oذ rوبدت نnباته  nته، فا�ستعلت بها ج ّnم�س
را  pدب oامل nهارnالن nسطاد�nت pل kكا n nرس� ها  nنريان pه pت ب ّnد nا م ّn‰nاأ nك nف

هما الظالمo فع�سكرا  nلول oواأتى ط يا  ّnحرقته ، واحرقت به ، فتول

 ‘ πª©∏d ¿ÉÑ°T  Üƒ∏£e
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م�سطفى fiمود – الطبيب - الديب -  الفلي�سو

ف و الزاهد فى الدنيا و الذى تعر�س من خالل كتاباته 

للعديد من املواقف ال�سعبة التى تعتمد على اإعمال العقل 

و الجتهاد فى جمتمع عا�س و ليزال حتت قهر الظروف  

و موؤمن بنظرية �سلم ت�سلم او مقوله هذا ما وجدنا عليه 

اباءنا .

فى كتابه  ) رحلتى من ال�سك اىل الميان  ( و كتابه الخر  

)حوار مع �سديقى امللحد ( وجد نف�سه متحرراk من قيود 

اخلوف وموؤمناk بان ر�سالة العلم هى تب�سري الن�سان مبا 

يدور من حوله  للمنفعة الب�رسية .

اول كتاب له كان عنوانه  ) انا و الله (  .... ومل يرى 

النور حيå اثار جدلk �سديداk – وحتدç معه الرئي�س 

انور ال�سادات بî�سو�س افكاره والتى وجد فيها ا�سياء 

تعجبه – و ا�ستمر اعجاب ال�سادات ب�سî�س الدكتور 

م�سطفى fiمود وعر�س عليه من�سب وزير لكنه اعتذر 

برقة و لطف قائال ...رمبا اكون �ساحب وجهات نظر 

او نظريات و افكار تفيد الخرين و ت�ساعد  فى تطوير 

فكر الن�سان و ا�سلوب حياته لكننى ف�سلت فى ادارة 

حياتى اخلا�سة فلدى ولد و بنت و مل ت�ستطع زوجتى ان 

تكمل معى الرحلة – وانا اعذرها فى ذلك – فكيف ىل ان 

احتمل م�سئولية وزارة و جمتمع فانا ان�سان زاهد لي�س 

ىل طموحات اكرث من ان ا�ساعد النا�س و نف�سى اولk على 

فهم ما يدور حولنا حتى تكون الدنيا و�سيلة نعي�س فيها 

بفهم �سحيح ننتج و نفيد انف�سنا و املجتمع ونكون موؤهلني 

لكى نكون مواطنني �ساحلني ننفع انف�سنا و املجتمعات 

التى نعي�س فيها فى الدنيا و الخرة .

فهو ان�سان زاهد ل تبهره املنا�سب و يعترب من ا�سحاب 

املواهب املتعددة حيå قال يوما عن نف�سه انه فى 

 åبداية حياته مل يكن يدرى بالتحديد ما الذى يريده حي

كان يهتم باملو�سيقى �سماعاk وعزفاk و بنف�س القدر من 

الهتمام كانت له ميول ادبية ف�سال عن انه قد اهتم  

بدرا�سة الطب – وكان هذا التنوع فى الفكر و ا�سلوب 

احلياة هو �رس التاألق و اجلاذبية التى جعلت امل�ساهدين 

فى م�رس و انحاء العامل العربى يتابعون باهتمام �سديد 

برناجمه التليفزيونى ) العلم و الميان ( و الذى يجعل 

الن�سان يقول عندما ي�ساهده و يتابع حلقاته ... يردد 

من اعماقه .... الله .. مرتني ...مرة لن الربنامج 

جميل و املرة الخرى لنه اقوى منا .

وما حدç مع الدكتور م�سطفى fiمود قد حدç اي�ساk مع 

اخرين “يزوا وعر�ست عليهم املنا�سب لتعظيم ال�ستفادة 

منهم لكنهم رف�سوا هذه املنا�سب رمبا لعتقادهم 

ال�سî�سى بان �ساحب الفكر و الن�سان املبدع قد ي�ستطيع 

ان يقدم كل ما عنده بال ح�سا�سية طاملا انه بعيد عن 

ال�سلطة حيå يعتربون ان القرتاب منها كالقرتاب من 

ال�سم�س يجب ان يكون مب�سافات مدرو�سة فلو بعدوا كثريا 

عانوا الوحدة و الربودة و النعزال و الن�سيان ... وان 

اقرتبوا اكرث من الزم احرتقوا و �ساعوا و لن يظهر لهم 

بعد ذلك اثر .

و املتابع للعديد من برامج تليفزيون يعجب بالكاريزما 

ال�سî�سية ملقدمى هذه الربامج – و اجلميل فى المر 

ان الغالبية منهم قد خرجوا من مدر�سة ال�سحافة وكان 

جناحهم و “يزهم فى العمل ال�سحفى هو الدافع و جواز 

املرور ل�ستمرار جناحهم فى تقدË املعلومة ب�سكل 

منا�سب يجعل امل�ساهد فى حالة من اليقظة و التقدير 

– لنه قد يكون من ال�سهل احل�سول على معلومة لكن 
توXيفها يحتاج اىل جهد ودقة واتقان .

ينظر النا�س باإعجاب و تقدير للكثريين ومنهم ) مفيد 

فوزى – خريى رم�سان – fiمود �سعد – جالل عنايات 

– احمد امل�سلمانى – احمد مو�سى – حمدى رزق – 
حمدى قنديل (.

و بالطبع هناك من العن�رس الن�سائى مقدمات برامج لهن 

ح�سور قوى و موؤثر فى املجتمع – رغم ان البدايه مل 

تكن فى جمال ال�سحافة على وجه التحديد .

 åحي kفنيا kعلميا kو يقال بان العمل العالمى يعترب عمال

يحتاج اىل درا�سة و اإتقان و اإ�ستعداد �سî�سى للعطاء و 

الت�سحية و القبول  من منظومة املجتمع املحيط .

و يتحدç النا�س كثريا معجبني بالطريقة او بال�سلوب 

الذى يقدم به احمد امل�سلمانى برناجمه املتميز الطبعة 

الوىل -   حيå انه ومن خالل ن�سف �ساعة يطلع النا�س 

على كل ماهو هام وجديد و ملفت للنظر ما قدمته 

ال�سحف او املجالت خالل 24 �ساعة فلديه ح�سن اختيار 

للمو�سوعات – دقة املعلومات – امانة العر�س  و 

احليادية التامة خا�سة فى امل�سائل ذات البعد القومى 

�سيا�سياk و اقت�ساديا واجتماعياk – و الظريف فى المر ان 

لديه ب�ساطة غري عادية فى عر�س ا�سعب املو�سوعات 

للم�ساهد العادى كاإمام امل�سجد الذى يب�سط و ي�رسح 

المور للم�سلني على كافة م�ستوياتهم الفكرية و العلمية 

حيå هدفه الرئي�سى ان ت�سل لهم الر�سالة بو�سوح بال 

فل�سفة او حذلقة .

و اجلميل فى المر ان املذيع املتاألق احمد امل�سلمانى 

يحظى بتقدير و اإعجاب امل�ساهدين و اي�سا ل يجد العديد 

من امل�سئولني غ�سا�سة فى التعامل معه حتى لو كان 

قا�سياk فى تناول بع�س املو�سوعات با�سلوب لذع لكنه 

يهدف لتحقيق الفائدة و تعظيم مبداأ امل�سلحة العامة .

 و بالتاىل فالنا�س لديها بو�سلة ت�سعرهم  بالجتاهات 

ولن ت�ستطيع ان تقنع م�ساهد او م�ستمع ب�سىء ل ي�ستطيع 

ان يه�سمه او يجد له تف�سري . املعنى الذى نريد ان نركز 

عليه ان م�رس التى اجنبت كثريين امثال الدكتور العالمة 

م�سطفى fiمود و الذى رف�س املن�سب الوزارى – هى 

اي�سا التى اجنبت اعالميني نابغيني ومتميزيني امثال 

 kاحمد امل�سلمانى فكالهما لن يكون الول كما انه اي�سا

لن يكون الخري – فاحلكم للنا�س  وهم فى بالدنا اذكياء 

ولن ير�سوا اإل بالتميز .

 ød h ∫h’G øµj ⁄
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ا�سبح �سكل تنظيم القاعدة فى �سبه اجلزيرة العربية 

فى عام 2009 باندماج فرعني من التنظيم فى كل 

من اململكة العربية ال�سعودية واليمن. وتعهد التنظيم 

الذي يتزعمه اأحد م�ساعدي زعيم التنظيم الدو› 

اأ�سامة بن لدن مبهاجمة من�ساآت النفط والأجانب 

وقوات الأمن بهدف الإطاحة بالعائلة امللكية فى 

ال�سعودية و احلكومة اليمنية لإقامة خالفة اإ�سالمية 

يف املنطقة 

 kاما بالن�سبه حلرب �سعده دفعها اليمنيون جميعا 

من اأق�سى املهرة اإىل اأق�سى قرية حدودية مع 

ال�سعودية، لكن ا�سبح اليمني �سحية خارج وداخل 

اليمن

اأن اغلب  املتورطون يف تنظيم القاعده يف اليمن  

لي�سوا من ابناء ال�سعب اليمني ال�سيل الذين هم من 

ال�رس الطيبية املعروفة. فهم من الطبقه املتو�سطة 

الذين تعترب اىل يومنا هذا هي الطبقة املظلومة 

.الذين هم را�سني  بكفاحهم وقوتهم املحدود.  

الطبقة الفقريه   هم الذين ي�سلون فجاأة  اىل غناء 

فاح�س اومنهم  املت�سولون او املرتزقة  الذين 

يدخلون يف حروب النف�سال اومع احلوثيني 

يف �سعده  من اجل املال والتîريب .فاخلليه 

الرهابيةاأوتنظيم القاعدة يف اليمن  هم البناء 

اليمنني املغرتبني خارج اليمن والذين يعملون ل�سالح 

منظمات التى هي يف علم الغيب اىل يومنا هذا فلديهم 

كافه امكانيات التدريب وال�سلحة ،العقول املدبر 

التى لتتوافق  مع ابناء العامل الثالå.فالتحليالت 

ال�سيا�سية على مر الع�رس ال�سنوات املا�سية  التي 

اثبتت ان تنظيم القاعدة هي من عدة   جماعات 

تراأ�سها من�سمات  كبريه �رسية.فحادثة الطردين 

املفîîة  الذان  اكت�سفا يف مطاري دبي وبريطانيا 

اللتي اتهمت فيها فتاة قد �رسقت هويتها ال�سî�سية،ه 

يذكرنا بال�سيناريو الذي بداه فيه باأفغن�ستان بعد 

حادثة احلادي ع�رس من �سبتمربو  الأ�سلحه النووية 

التى مل تتواجد بعد احلرب على العراق. فهذه الفتاه 

اهتزفيها �سمعة الفتيات اليمنيات يف اخلارج الالتى 

ل ي�ستطعن الرجوع اىل ار�س اليمن مع معاناتهن 

باأنهن مينيات خارج الوطن 

ومازال ال�سعب الييمني يعاين من الفقر وعدم ح�سولة 

اىل التاأ�سرية يف الغرب واخلليج لهجرلتح�سني  م�ستوى 

املعي�سة وال�سبب العائد هو بانه ميني اجلن�سبة،فهل 

ي�ستحق ذلك اليمني املعاناه داخل وخارج البالد لته 

ميني اجلن�سية!اذا كانت  تلك احلروب وذلك الرهاب 

�سببة الفقر وال�سلب والنهب  فاأي معناه تقع على 

عاتق  اليمني خارج وادخل الوطن  ، فما ذنب �سوء  

معاملة اليمنني المركني  الطيبني يف امريكا ، فما 

ذنب الطالب اليمنني الذكياء  يف اوربا ، فما على 

كل ميني مواجهه و�سعه �سواء خارج وداخل الوطن 

`  فهذا يحمل  �سوى  معنى واحد هو انه الرهاب 

واحلروب من ورائنا والفقر من امامنا
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اأحرونوت الإ�رسائيلية 

اإن ا�ستطالعا حديثا 

للراأي اأXهر اأن غالبية 

�سكان قطاع غزة ل 

يوؤيدون حركة املقاومة 

الإ�سالمية حما�س.

وذكرت ال�سحيفة اأن 

ال�ستطالع، الذي ترف�س 

حما�س ن�رسه، �سمل عينة 

من األف �سî�س، اأكد 

معظمهم عدم ر�ساهم 

عن اأداء الأجهزة الأمنية 

التابعة حلركة حما�س 

يف flتلف اأرجاء قطاع 

غزة.

واأXهر ال�ستطالع اأن 

5^34 يف املائة ممن 
�سملهم ال�ستطالع و�سفوا 

الأداء الأمني لأجهزة حما�س بال�سيئ، بينما قال 5^30 يف املائة منهم اأن اأداء احلركة 

متو�سط، واأكد اأقل من ربعهم باأن اأداء الأجهزة الأمنية التابعة حلما�س مقبول.

á«fÉ£jÈdG ¿ÉjOQÉ¨dG

ن�رست �سحيفة الغارديان وثائق لتحقيقات ال�رسطة الربيطانية مع رو�سونارا ت�سودري، 

املتهمة مبحاولة قتل النائب يف حزب العمال �ستيفن تيمز، والتي اأXهرت ميلها للتاأثريات 

التي اأفرزتها احلركات املت�سددة.

ونقلت ال�سحيفة عن ت�سودري قولها اإنها �سعت لل�سهادة بعد م�ساهدتها 100 �ساعة من 

الفيديو لأنور العولقي وهو يتحدç عن اجلهاد، وا�سطهاد امل�سلمني وغري ذلك.

واأXهرت الوثائق اأن ت�سودري اأقدمت على طعن تيمز كعقاب له لتاأييده احلرب على 

العراق.

وقالت ت�سودري اإن م�ساهدة اأنور العولقي يتحدç عرب الإنرتنت جعلها تعتقد باأن على 

امل�سلمني عدم ال�سماح لأولئك املغت�سبني بالنجاة مما فعلوه.«

õÁاJ ∑Qوjيوf

تناولت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية ق�سية حرية التعبري الإلكرتونية يف لبنان، فقد 

انت�رست موؤخرا Xاهرة اإلقاء القب�س على املدونني، وزجهم يف ال�سجون ب�سبب انتقادات 

وجهوها لرئي�س اجلهورية، اأو �سî�سيات �سيا�سية بارزة.

ونقلت ال�سحيفة الأمريكية عن املدون اللبناين خ�رس �سالمة قوله اإن و�سع حرية التعبري 

الإلكرتوين يف لبنان اأف�سل من دول عربية اأخرى، اإل اأنه يبقى �سيئا.

واأكد �سالمة اأنه احتجز يف ال�سجن لأكرث من ثماين �ساعات، وهدد باإحالته للتحقيق ما مل 

يتحول من الكتابة ال�سيا�سية اإىل كتابة ال�سعر.

وقالت �سحيفة نيويورك تاميز اإن منظمة مرا�سلني بالد حدود اأ�سدرت تقريرا حول حرية 

التعبري على الإنرتنت يف 2010 تفوقت فيه لبنان على باقي الدول العربية، اإ�سافة اإىل 

اإ�رسائيل واإيران، اإل اأنها هبطت 17 مرتبة مقارنة بعام 2009.

»Hر©d� ¢�óقd�
حتت عنوان »اإ�رسائيل جتمد تعاونها مع اليون�سكو احتجاجا على اعتبارها قرب راحيل 

م�سجدا«، كتبت �سحيفة القد�س العربي اللندنية: »قررت احلكومة الإ�رسائيلية جتميد 

تعاونها مع اليون�سكو احتجاجا على قرار اأ�سدرته الأخرية واعتربت فيه قرب راحيل، 

املكان املقد�س لدى اليهود يف بيت حلم بال�سفة الغربية، م�سجدا اإ�سالميا اأي�سا، بح�سب 

ما جاء يف بيان ر�سمي.«

وتابعت ال�سحيفة: »واأعلن نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي اأن الدولة العربية جمدت 

تعاونها مع اليون�سكو اإىل حني اإلغاء قرارها هذا، وا�سفا هذا القرار باأنه fiاولة جديدة 

لنزع ال�رسعية عن اإ�رسائيل تقف وراءها ال�سلطة الفل�سطينية. 

واأ�ساف اأن قرارات مثل ذلك جتعل عملية ال�سالم بعيدة اأكرث 

z.<وت�سيء اإىل �سمعة اليون�سكو

§°ShC’G ¥öûdG

وحتت عنوان »دبي ترف�س ا�ستقبال نائب وزير اإ�رسائيلية 

ب�سبب اغتيال املبحوح«، كتبت �سحيفة ال�رسق الأو�سط: 

»رف�ست ال�سلطات يف دولة الإمارات العربية ال�سماح لنائب 

وزير اإ�رسائيلية بح�سور موؤ“ر دو› يف دبي، وذلك ب�سبب 

اغتيال fiمود املبحوح، اأحد قادة حركة حما�س يف يناير/

كانون الثاين املا�سي.«

واأ�سافت ال�سحيفة: »وكانت جيال جملئيل، وهي نائب 

عن حزب الليكود احلاكم يف اإ�رسائيل، قد اختريت لتمثيل 

القادة ال�سباب من اإ�رسائيل يف موؤ“ر دافو�س القت�سادي 

العاملي، الذي بداأ اجتماعاته يف دبي.«

وقالت ال�سحيفة: »حاولت النائب الإ�رسائيلية جملئيل 

احل�سول على تاأ�سرية دخول اإىل دبي، لكنها ا�سطدمت 

برف�س مطلق. وقد اأو�سحت ال�سلطات يف دبي، ح�سب قول 

جملئيل، اأنها منذ اغتيال املبحوح مل ت�سدر اأي تاأ�سرية 

دخول لإ�رسائيليني اإىل اأرا�سيها، وذلك لأنها ترى اأن 

جمموعة من اإرهابيني من جهاز املîابرات اخلارجية 

الإ�رسائيلية )املو�ساد( هي التي خططت ونفذت تلك اجلرمية 

على اأرا�سي دبي مطلع العام.«

á«àjƒµdG øWƒdG

وحتت عنوان »نا�سطات �سعوديات يعربن عن غ�سبهن لتحرË عمل الن�ساء على �سناديق القب�س 

يف املحالت«، كتبت �سحيفة الوطن الكويتية: »اأعربت نا�سطات �سعوديات يف جمال الدفاع 

عن حقوق املراأة عن غ�سبهن على الفتوى التي منعت الن�ساء من العمل على �سناديق القب�س 

يف املحالت التجارية يف اململكة. وقالت فوزية البكر، الأ�ستاذة يف جامعة امللك �سعود يف 

الريا�س اإن الن�ساء اأ�سÍ بال�سدمة جراء هذه الفتوى.«

واأ�سافت ال�سحيفة الكويتية: »من جهتها قالت رË ا�سعد اأ�ستاذة القت�ساد يف جدة اإن هذه 

الفتوى مبثابة هجوم على عمل الن�ساء. واأكدت اأنها معركة منظمة �سد كل ما نحاول القيام به. 

وتكاثرت العرتا�سات على هذه الفتوى من رجال ون�ساء على النرتنت. وكتبت اإميان النفجان 

على احد منتديات احلوار على النرتنت »كل يوم له فتواه املناه�سة للن�ساء«.

ájôFGõ÷G ôéØdG

وحتت عنوان »اأحذية حتمل كلمة الله وقم�سان ب�سلبان وبيع �سلع اإ�رسائيلية باأ�سماء غربية«، 

كتبت �سحيفة الفجر اجلزائرية: »غزت يف الآونة الأخرية بعدد من اأ�سواق اجلنوب اجلزائري، 

ل�سيما بولية الوادي التي تعد اإحدى املناطق املمولة لأ�سواق وليات اجلنوب، بع�س ال�سلع 

الغربية امل�سنوعة ببع�س الدول الأوروبية والأ�سيوية، غري اأن الغريب فيها اأنها حتمل عبارات 

ت�سيء اإىل الدين الإ�سالمي من و�سع حجاب يف اأحذية اأو كلمة الله يف اأ�سفل احلذاء واأي�سا 

�سلبان، ولعل اخلطري هو اإدخال �سلع اإ�رسائيلية ال�سنع غري اأنها حتمل اأ�سماء دول اأخرى خا�سة 

بع�س احللويات امل�سنعة يف اأغلفة مقلدة يف بع�س الدول الغربية.«

واأ�سافت ال�سحيفة اجلزائرية: »اأو�سح عدد من مرتادي الأ�سواق بولية الوادي اأنهم يفاجوؤون 

يف كل مرة بال�سلع املعرو�سة وموديالتها وت�سنيفاتها اجلديدة التي تواكب التطور واملو�سة، 

خا�سة منها امل�ستوردة من دول اأجنبية، فتجد مثال قم�سان واأحذية وحتى دمى الأطفال حتمل 

اإما �سكل �سليب اأو كلمة الله، اأو اإحدى الرموز امل�سيئة ب�سفة مبا�رسة لالإ�سالم وامل�سلمني الذين 

يقبلون على �رساء هذه ال�سلع دون علمهم بال�سم املد�سو�س لهم من قبل هوؤلء الذين يريدون من 

خاللها �رسب العقيدة.«
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äÉb ôØàe

 øe ÈcCG »Ñ∏c :¢TƒÑd ÚJƒH
∂Ñ∏c

تباهى الرئي�س الرو�سي ال�سابق فالدميري 

بوتني يوما اأمام نظريه الأمريكي ال�سابق 

جورج بو�س بكرب حجم كلبه.

يكتب بو�س عن هذه الواقعة يف مذكراته 

التي ت�سدر بعنوان »نقاط القرار« 

(Decision Points( التي تطرح يف 
ال�سواق يوم الثالثاء املقبل. ويقول بو�س 

انه قدم لبوتني كلبه ال�سكتلندي )بارين( 

خالل زيارته املنتجع الرئا�سي يف كامب 

ديفيد.

ورد بوتني هذه اللفتة عندما زار بو�س 

رو�سيا وكان يتجول معه يف حديقة منزله 

الريفي.

وكتب بو�س يف مذكراته التي ح�سلت 

رويرتز على ن�سîة منها يقول »جاء كلب 

اأ�سود كبري من نوع لبرادور م�رسعا عرب 

احلديقة. قال فالدميري وهو يغمز بعينه.. 

اأكرب.. اأقوى.. اأ�رسع من بارين.«

وقال بو�س انه �رسد هذه الق�سة يف وقت 

لحق لرئي�س الوزراء الكندي �ستيفن هاربر 

الذي رد قائال »اأنت fiظو® لنه اأراك كلبه 

فح�سب.«

ويعرف اأن بو�س عندما بداأ رئا�سته عام 

2001 نظر اىل عيني بوتني وقال له انه 
يرى روحه. وكتب يقول يف مذكراته »يف 

ال�سنوات التالية.. اأعطاين بوتني مربرات 

لعيد النظر يف راأيي.«

ويقول بو�س اإن املرحلة املتدنية يف عالقته 

مع بوتني جاءت يف اأغ�سط�س اب 2008 

عندما غزت رو�سيا جورجيا. و�سكا بو�س 

لبوتني من ذلك المر ب�سكل مبا�رس يف 

احتفالت افتتاح دورة اللعاب الوملبية 

وقال له ان الرئي�س اجلورجي ميîائيل 

�ساكا�سفيلي »دمه حام« فرد بوتني »اأنا دمي 

حام اأي�سا.«

وقال بو�س انه رد عليه قائال »ل يا 

فالدميري.. بل دمك بارد

 ⁄É©dG ‘ Iôª©e ÈcCG IÉah
ÉeÉY 114 õgÉæj ôªY øY

- قالت احلكومة الفرن�سية يوم اخلمي�س ان راهبة فرن�سية م�سجلة يف مو�سوعة جينز 

لالرقام القيا�سية كاأكرب معمرة يف العامل توفيت يف جزيرة �سان بارتيلمي يف بحر 

الكاريبي عن عمر يناهز 114 عاما.

وولدت املعمرة التي تدعى اأوجيني بالن�سار يف 16 فرباير �سباط 1896 يف جزيرة 

جزيرة �سان بارتيلمي ال�سغرية التي جتتذب �سواطئها البكر م�ساهري الثرياء يف 

العامل.

وتوفيت يف م�ست�سفى باجلزيرة يف حوا› الثالثة �سباح يوم اخلمي�س )0700 بتوفيت 

جرينت�س(.

وعا�ست بالن�سار ل�سنوات كثرية يف جزيرة كوراكاو احدي جزر النتيل الهولندية 

القريبة لكنها اأم�ست اخر 30 عاما من حياتها يف م�ست�سفى جزيرة �سان بارتيلمي.

وطبقا جلماعة اأبحاç ال�سيîوخة وهي جماعة مقرها الوليات املتحدة لديها �سجل 

باأكرب املعمرين يف العامل اأ�سبحت بالن�سار اأكرب معمرة على قيد احلياة يف الثاين من 

مايو اأيار عندما توفيت اليابانية كاما �سي عن عمر يناهز 114 عاما وقبل اأيام من 

بلوغها 115 عاما.

وطبقا لل�سجل ذاته فانه بوفاة بالن�سار ت�سبح المريكية اأوني�س �سامبورن اأكرب معمرة 

على قيد احلياة يف العامل. وولدت �سانبورن يف 20 يوليو “وز عام 1896 يف 

ولية لويزيانا
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 á«°ùfôØdG IQƒãdG
 ä’ƒ– IÎa Èà©J

 iÈc á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S
 »°SÉ«°ùdG ïjQÉàdG ‘

والثقايف لفرن�سا واأوروبا 
بوجه عام. ابتداأت الثورة 

 â¡àfGh 1789 áæ°S
تقريباk �سنة 1799. عملت 
حكومات الثورة الفرن�سية 

على اإلغاء امللكية املطلقة، 
والمتيازات الإقطاعية 

للطبقة الر�ستقراطية، 
والنفوذ الديني 

الكاثوليكي.

�أµaاQ ما bبãd� πوQة

�ساهم مفكرو ع�رس التنوير 
يف اندلع الثورة الفرن�سية 

فقد انتقد مفكرو الأنوار 
احلكم امللكي املطلق: 

قا�سوا الظلم و قالوا باأن 
ثورتهم هي لفر�س العدل 

وامل�ساواة. و قد قال 
اأحد ال�سيا�سيني بعد الثورة 
قال ان احد حكام العرب 

قد قال متى ا�ستعبد” 
النا�س وقد ولدو احرارا 

فهانحن احرار عرف 
القرن 18م بفرن�سا قيام 

حركة فكرية ن�رست اأفكار 
جديدة وانتقدت النظام 

القدË، ومن اأهم زعمائها 
مونت�سكيو الذي طالب 
بف�سل ال�سلطة وفولتري 

الذي انتقد التفاوت الطبقي 
يف حني ركز جان جاك 

رو�سو على امل�ساواة.

 IQƒãdG ´’ófG ±hôX

á«°ùfôØdG

�ساهمت عدة عوامل يف 

اندلع الثورة الفرن�سية:

�Lتªاعيا

كان جمتمع على �سكل هرم 

تراتبي يوجد يف قمته 

طبقة النبالء والإكلريو�س 

امل�ستفيدين من عدة 

امتيازات، ثم الهيئة الثالثة 

امل�سكلة من البورجوازية 

النا�سئة املحرومة من 

امل�ساركة ال�سيا�سية، و 

“ثل الطبقة الكادحة اأ�سفل 

الهرم، و كانت تعاين 

من ثقل ال�رسائب واأعمال 

ال�سîرة. لن كانت هناك 

�رسائب الع�سور تفر�س 

علي الفالحني هي مقا�سمتهم 

النقود اأو الرباح من جني 

املحا�سيل مما جعلهم اأول 

طبقة من الثوار احلاقدين 

علي قيادة فرن�سا وعلي 

لوي�س ال�ساد�س ع�رس .

�bتüساjOا
Gعتمدت فرن�ساأعلى الن�ساط 
الفالحي، وقد اأدى تراجع 

اإنتاج املحا�سيل اإىل 
تاأزم البوادي وارتفاع 
املجاعة وتف�سي البطالة 

باملدن. مما اأدى اإىل 
توا› النتفا�سات انطالقا 

من البوداي التي توجت 
بثورة باري�س يوم 14 
ƒ«dƒj 1789م.فبقيت 

اأ�ساليب الإنتاج الزراعي 
غري متطورة وتدهورت 

التجارة.
حكومياr “يز نظام احلكم 

يف فرن�سا قبل الثورة 
با�ستحواذ امللك والنبالء 
والإكلريو�س على احلكم 

يف اإطار ملكية مطلقة 
ت�ستند اإىل احلق الإلهي 
مع عدم وجود د�ستور 

يحدد اخت�سا�سات ال�سلطة 
احلاكمة .

مر�حãd� πوQة 
á«°ùfôØdG

دامت الثورة الفرن�سية 
ع�رس �سنوات، ومرت عرب 

ثالç مراحل اأ�سا�سية:

املرحلة الأوىل   ·

(ƒ«dƒj 1789 - اغ�سط�س 
1792(، فرتة امللكية 

الد�ستورية: “يزت هذه 

املرحلة بقيام ممثلي الهيئة 
الثالثة بتاأ�سي�س اجلمعية 
الوطنية واحتالل �سجن 

البا�ستيل، واإلغاء احلقوق 
الفيودالية، واإ�سدار بيان 

حقوق الإن�سان وو�سع 
اأول د�ستور للبالد.

املرحلة الثانية   ·
)اغ�سط�س 1792 - 

ƒ«dƒj 1794(، فرتة 
بداية النظام اجلمهوري 
وت�ساعد التيار الثوري 

حيå ” اإعدام امللك 
واإقامة نظام جمهوري 

مت�سدد.
املرحلة الثالثة،   ·

 Èªaƒf – 1794 ƒ«dƒj)
1799(، فرتة تراجع 
التيار الثوري وعودة 
البورجوازية املعتدلة 

التي �سيطرت على احلكم 
وو�سعت د�ستورا جديدا 

وحتالفت مع اجلي�س، كما 

�سجعت ال�سابط نابليون 
بونابارت للقيام بانقالب 
ع�سكري و�سع حدا للثورة 
واأقام نظاما ديكتاتوريا 

.É«©°SƒJ
fتاãd� èFوQة 

á«°ùfôØdG

 :á«°SÉ«°ùdG èFÉàædG  ·
عو�س النظام اجلمهوري 

امللكية املطلقة، واأقر 
ف�سل ال�سلط وف�سل الدين 

عن الدولة وامل�ساواة 
وحرية التعبري.

 ·
النتائج القت�سادية:

 ” الق�ساء على النظام 
القدË، وفتح املجال 

لتطور النظام الراأ�سما› 
وحترير القت�ساد من 
رقابة الدولة وحذف 

احلواجز اجلمركية 
الداخلية، واعتماد 

املكاييل اجلديدة 
واملقايي�س املوحدة.

 èFÉàædG  ·
:á«YÉªàL’G

 
” اإلغاء احلقوق الفيودالية 

وامتيازات النبالء 
ورجال الدين وم�سادرة 
اأمالك الكني�سة كما اأقرت 

الثورة مبداأ جمانية 
واإجبارية التعليم والعدالة 

الجتماعية وتوحيد 
وتعميم اللغة الفرن�سية.

ومكنت الثورة الفرن�سية 
 ïjQÉJ ‘ GÒÑc ’ƒ–
فرن�سا احلديå واأثرت 

يف باقي املجتمعات 
الأوربية.

1979 Èªaوf 4
 åا¿, حيµjأمر’� øFاgرd� مةRة �أj�óH
 ºbاW ø66 م Ê�رjE� ÖdاW 500 õéحت�

 äرªست�E� óbh ,¿�ر¡W ‘ يةcÒة �’أمQاØس�
 º¡بdم£ا âfاch ا kومj 444 RاéحتE’� ةÎa

 …òd� …لو¡H ساVQ óªfi √ساûd� O�OÎس��
.∑Qوjيوf ‘ ≈Øسûم�ست ‘ èdا©j

 2009 Èªaوf 5
�÷ª©ية �d©امة Ódأ· �Ÿتóëة Jقر 

HاأZلبية U 114سوE�h 18 ¢†aQh äمتæا´ 
dhO 44ة مb ´höûر�J Qقóمµd� ¬H âتلة 

 Úيæل�س£يØd�h πيF�ö�E� بةdا£Ÿ يةHر©d�
 äاما¡J’� ‘ يةb�óسüم ä�P äقيقا– íتØH

�dت« حªل¡ا Jقرjر Zوód�ستو¿ حو∫ 
�µJQاL Üر�ºF حرÓN Ü∫ �◊رõZ ‘ Üة.

 1922 Èªaوf 6
 øل©j ¢�امÿ� êQوL ةóëتŸ� ةµلªŸ� ∂مل

 ådوæومµd� QاWE� ‘ ة حرةdhO �óædرjأ�
�jÈd£اdh Êي�سªL â¡وjQة م�ستقلة 

hóHh¿ �س£رgا �سªا›.
1956 Èªaوf 7  

�÷ª©ية �d©امة Ódأ· �Ÿتóëة Jو�a≤ عل≈ 
bر�j Q£لÖ مªŸ� øلµة �Ÿتóëة ahرf�سا 

 ó©H öüم øم …QوØd� Üاëس�fE’� πيF�ö�E�h
.¢�jل�سوd º¡تياحL�

 2004 Èªaوf 8
�س¡≈ عرaاLhR äة FQي�¢ �d�سل£ة �dوæWية 
 ™jرb óªأح� º¡تJ äاaعر ö�اj يةæل�س£يØd�
ªfihوO عبا�¢ fhبيπ �س©H åاdتاBمر عل≈ 

ا. kحي ¬K�Òست��h äاaعر
 2005 Èªaوf 9

gQE� ä�ÒéØJاHية æa õ¡Jاd� ‘ ¥O©اUسªة 
ا¿. qªية عfOQأ’�

 1994 Èªaوf 10
 Qóسüj ¥�ر©d� ‘ ةQوãd� ةOياb ¢�ل›

ا j©لa øي¬ �عªL ±�Î¡وjQة  kfياH
�d©ر�¥ H�سياOة dhOة �µdوh âj��ستقdÓ¡ا 

 »b�ر©d� »æWوd� ¢�لéŸ�h ,»سيا�س�d�
 �ò¡d ¬تcQمباh √óيjاأJ ∂dP ó©H øل©j

.±�Îع’�
 1962 Èªaوf 11

�أمdhO Òة �µdوûd� âjسيï عبd� óل¬ �d�سا⁄ 
�üdسباüj ìساO¥ عل≈ �ód�ستوd ,Qتµو¿ 
�µdوdòH âj∂ �أdhO ∫hة Nليéية jód¡ا 

.Üتوµم Qستو�O

ô¡°ûdG çGóMCG

ïjQÉJ
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»Hô©dG â«ÑdG äÉÑل£àe áaÉch..¿ƒØلàdG ähôc-¬cGƒa-ô°†N

5th Ave King
Mid-Eastern & Turkish food

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

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

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

ºµJÉÑ°SÉæe
¿ÉÑdCG äÉéàæe

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